
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ִסיָון ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו v  
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס

 
 

 
 



 
  

  "חברה מזכי הרבים העולמי"
 מפעל עולמי להצלת הדת

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

 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

com.gmail@com.hazohar 

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

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

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

011-972-548-436-784 



  
–– 

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



ְּתִפָלה קֹוֶדם ִלמוד ַהֹזַהר ּ ּ ּ ּ  
ָלה ֵמָהֲאִריַז(   )ל"ַקּבָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TvU 

  ֹוןּבִר

  ּוְבֵכן
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ל ֵסֶפר ַהֹזַהר  ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ּ ָנהּ ַמֲעַגל ַהׁשָ ּבְ

  

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

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

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

  .לומדים וגומרים כרך שלם

  :ואלו הן, מפתחות' עוד הוספנו ג

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

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

  .תיקונין של תיקוני זוהר

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

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

  . בכל העולם עד היוםח"תשס

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

  .ביומו

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

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



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2610דף [ -ּ

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

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

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

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

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

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

  . לימוד תורת הסודלעורר אודותכדי 

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  
מגדולי ישראל הראשונים והאחרונים וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות 

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

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

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

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

  . ומגלה להם סתרי תורה ,הוד

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

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

יצאה בת קול משמים ואמרה להם , ין תיקוני נשמותיעמהם סתרי תורה בענ
יפה  הוסר 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 ' שחיבור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכו

שאז יתגלה לתחתונים ובזכות העוסקים יבוא משיח כי אז תמלא הארץ דעה 
ושבתם איש אל ''ר זה תהיה סיבה קרובה לביאתו וזה שאמר ובגינה בסיבתו אש
כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל' אחוזתו וכו

ה לקדשם בדם הפסח ובדם המילה כן הגאולה העתידה לא יהיה ''שהוצרך הקב
זוכה  ואשרי ה, 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'' זיעל'' רבנו משה חיים לוצטו זצוק,ל'' הרמחנו הקדושרבי
תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספר הזוהר הקדוש , ועוד'' ישרים

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

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

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

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

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

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

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

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

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

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

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

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

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

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

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

  .כעת זה ביטול תורה

 מה לך ולספר הזוהר הקדוש , טוען, שעדין רחוק מקיום המצוות- לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? הזה
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 אסור לקרוא , טוען, חובותיו המחפש כל טענה להתחמק מקיום-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   . אך די בכך למבין,עובדות רבות

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

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

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

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

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

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

  .  רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראללצמוח מכך

v  
  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦

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

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . לם הזה ובעולם הבאישמר ממקרים רעים בעו ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

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

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

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

  . ונהנצרך ל

כי ) 703(כמנין שמעון בר יוחאי ) 703(' עולה בגימ'' ורפאתיו''תיבת  ♦
  שכת רפואה לאדםבזכותו נמ

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

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

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

  .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

, והמסייעים למפעל הקדוש הזהובגודל כוח זכות הרבים של העוזרים . 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 ּ

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

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

  ופיע בסוף כל כרך שמ"חדש והשלםהאור הזוהר "מלוקט מתוך הספר 

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

  'ה

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

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

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

אף אם אינו מבין בהם : ל"סידור האריז  .רב
  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"האריזסידור כוונות (
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  .רג
  הנשמה

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

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

לימוד ספר הזוהר מרומם על : א"החיד  .רד
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 , מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתוידע 

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

לימוד הזוהר הקדוש נורא : נפש חיים .רה
  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' ש חיים מערכת הזנפ (.לתקן הנפש
  )א"להחיד

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

  מרומה שא
לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש

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

  . ריח טוב קלט עמומכל מקום, לקח כלום

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

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

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

 הזוהר אמירת, 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 .רח
ספר הזוהר הלשון : נשמתו בגנזי מרומים

מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי 
  קאמר

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

דרכים '  הוא גלמחשבות זרות בעת התפילהסגולה 
אף על פי  ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', וכו

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

  הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

בעל (ר הזקן "שמענו בפירוש מפי אדמווכמו ש
ולזה ', שיש בחינת טמטום המוח וכו, בליאזני )התניא

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

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

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

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

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

והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את 
  האדם לאין סוף יתברך

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

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

והזוהר יאמר , ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור
' רות שער האשארית ישראל שער ההתקש (.כסדר בלי ביאור

  )'מאמר ב' דרוש ה

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

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

  )'מונקטש אות ט

מי שלא ראה אור : ק מקאמארנא"הגה .ריג
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 

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

ועוד שהוא מטהר הנפש , טעם טעם התורה
אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה , ומזככה

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

  )ל"ספר עצי עדן מקאמארנא ז

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

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

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

  ")נוצר חסד"ספר , מקומרנא

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

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

 מזכך זוהרהלשון של ה: אור צדיקים .רטז
  הנשמה

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

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

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

רבי  (.גל מאודהלשון של הזוהר לבד מסו. פי שאינו מבין
  )'אות ב, סדר הלימוד, חנוך הניך מאלסק

התיבות והדיבור של : שארית ישראל .ריח
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' הדרוש ' שער א, שארית ישראל שער ההתקשרות

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

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

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

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

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

דברי הזוהר ותיקונים : סידור קול יעקב  .רכ
   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, י יעקב קאפילרב(

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

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

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו

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

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

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

 שגם :ידינומקובל ב: א מדינוב"מהרצ .רכג
מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון 

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

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

כל אות ואות : ק מקאמארנא"הגה  .רכד
של הרב חיים ן "של 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  .רכה
גובר צריכין ללמוד עם תינוק בן שהמינות 

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

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

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

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

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

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

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

לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים 
ם בצמא את הקדושים האלה אף על פי כן שותי
, רבנו יוסף חיים (.דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד

  )בהקדמת התיקונים בניהו, הבן איש חי

על לימוד : ל פוסק"החפץ חיים זצ  .רכח
 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 "יים זצרבו החפץ ח

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

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

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

להקדיש כל יום זמן ללימוד , רא לכל אחדאני קו"
הרב יצחק ( ".מפני שבזה תלוי ניקוי נשמתכם, הקבלה

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו  .רל
  יבוא הגואל

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

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

  וגזירות קשות ורעות

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

  )א"שנת תרפ, ירושלים

 הקדוש יצאו מן זוהרעל ידי ה  .רלב
  הגלות

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

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

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

 .בהם
העוסקים ברמז וסוד : והזוהר הקדושל "א ז"הגר

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

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

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

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

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

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

  )'אות ג

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

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

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

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

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

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



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2620דף [ -ּ

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

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

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

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

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

ט בעל הנהגות ישרות מרבי משה גרינוואלד מחוס
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .רמא
  בכל יום

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

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

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל- הנהגות צדיקים(

זוהר הוא : רבי מרדכי מטשערנאביל  .רמב
  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
דרכות מרבי מרדכי  ה-הנהגות צדיקים (… בשערי ציון 

  )מטשערנאביל

אחר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .רמג
  התפלה ילמוד זוהר

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

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

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

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

ללמוד : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .רמה
  בכל יום זוהר

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

ללמוד זוהר : רבי נחמן מטולטשין .רמו
  דושהק

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

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

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

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

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

  )'אמונים אגרת ה

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

 אין לשער גודל -להתרשל מזה חלילה 
  ח מזה וימתקו הדיניםועוצם הטובה הנצמ

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

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

  )ו"אגרת ט

לומר בכל יום כמה דפים תיקוני זוהר   .רנ
  וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה
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 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה .רנא
  מחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה

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

  )'כסא אליהו שער ד( .ואשריהם ואשרי חלקם

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

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

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

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

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

  )'כסא אליהו שער ד( .ר"א כי"הגואל בב

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

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

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

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

  .כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו

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

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

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

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

  .הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים

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

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 

ינו ויקלקל מחשבותם ותחתונים ויפר עצת אויב
ולא תעשינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח 

  .וקראתם דרור בארץונראה 

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

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

רם אורך כמה גדול אם אינם לומדים קבלה וגו
ל כי יעשה "גלותא כי הם מעכבים הגאולה רח

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

  .הגאולה

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

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

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

  .אדרקיע

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

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

מסוגל לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו 
ובזה יהיה נשמר מכל רע מיצר  -בליגלוג 
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  בעולם הבאוהרע וממקרים רעים בעולם הזה 

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

כי לשון הזוהר , היינו בזוהר הקדוש, בסמים יקרים
מסוגל לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו בליגלוג ובזה 
יהיה נשמר מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים בעולם 

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

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

  .אם לא מבינים אותם

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(

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

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים 
  בפשטי התורה

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

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

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

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

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

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

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

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

מרואי ' ב מבני היכלא דמלכא ויהי"עוה
ים ראשונה במלכותא פני המלך היושב

 דרקיעא

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

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

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

בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"האריז

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

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

כי שקול הוא , ביום אחד בלימוד הקבלהמעטרו 
  .כנגד כולם

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

וכל שכן , תורתו כולה עושה פירות למעלה, לשנה
שעה אחד בכל לילה אז מובטח ' אם קובע עת לה
רואי מ' 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

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים .רס
  יגינו עליו

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

זכות רבי שמעון בן  :הם במחזהאבר  .רסא
  יוחאי בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא

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

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

. ולימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים
 )ה לספר התקוניםהקדמת רבי משה בסול(
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העסק בספר הזוהר סגולה  :ל"האריז  .רסג
  להשגה

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

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

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

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

תיקון גדול לבעל : ל"שבחי האריז  .רסה
  תשובה

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

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

 ).אות מד

  ם הלבזוהר מסיר טמטוה: בעל התניא .רסז
מאה ( .לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב

 )שערים לבעל התניא

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

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

 ).ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו, בכללות

סיוע רב להבנת : ניםרבי אברהם מסלו  .רסט
  נגלות התורה

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

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

 )ז בהגהותיו לספר הכוונות"הרמ(

מביא : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .רעא
  האת האדם לאמונ

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

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .רעב
  לרגלים

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

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

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

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

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

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

 ...ורצה לייחדה , ין עוזרך ואמבאפס 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 , ראים חיוןבין האומות הנק
ועסק התורה נקרא , דאכלין ענא שהם ישראל

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

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

הקדמה השניה לספר אור ( .ר"אכיה, בכלל הזוכים' שנהי
  )החמה
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  סיון לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  2627.............................] בשנה237יום [סדר הלימוד ליום א סיון 

  2635.............................] בשנה238יום [סדר הלימוד ליום ב סיון 

  2645..............................] בשנה239יום [סדר הלימוד ליום ג סיון 

  2655.............................] בשנה240יום [סדר הלימוד ליום ד סיון 

  2665.............................] בשנה241יום [סדר הלימוד ליום ה סיון 

  2676..............................] בשנה242יום [סדר הלימוד ליום ו סיון 

  2686..............................] בשנה243יום [ד ליום ז סיון סדר הלימו

  2696.............................] בשנה244יום [סדר הלימוד ליום ח סיון 

  2700.............................] בשנה245יום [סדר הלימוד ליום ט סיון 

  2706..............................] בשנה246יום [סדר הלימוד ליום י סיון 

  2717............................] בשנה247יום [סדר הלימוד ליום יא סיון 

  2727............................] בשנה248יום [סדר הלימוד ליום יב סיון 

  2737.............................] בשנה249יום [סדר הלימוד ליום יג סיון 

  2748............................] בשנה250יום [מוד ליום יד סיון סדר הלי

  2757............................] בשנה251יום [סדר הלימוד ליום טו סיון 

  2768............................] בשנה252יום [סדר הלימוד ליום טז סיון 
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  2778.............................] בשנה253יום [סדר הלימוד ליום יז סיון 

  2791............................] בשנה254יום [סדר הלימוד ליום יח סיון 

  2801............................] בשנה255יום [סדר הלימוד ליום יט סיון 

  2811..............................] בשנה256יום [סדר הלימוד ליום כ סיון 

  2821...........................] בשנה257יום [ר הלימוד ליום כא סיון סד

  2831...........................] בשנה258יום [סדר הלימוד ליום כב סיון 

  2841............................] בשנה259יום [סדר הלימוד ליום כג סיון 

  2852...........................]ה בשנ260יום [סדר הלימוד ליום כד סיון 

  2862...........................] בשנה261יום [סדר הלימוד ליום כה סיון 

  2872............................] בשנה262יום [סדר הלימוד ליום כו סיון 

  2882............................] בשנה263יום [סדר הלימוד ליום כז סיון 

  2892...........................] בשנה264יום [סדר הלימוד ליום כח סיון 

  2902...........................] בשנה265יום [סדר הלימוד ליום כט סיון 

  2912..............................] בשנה266יום [סדר הלימוד ליום ל סיון 
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 ] בשנה237ם יו[סדר הלימוד ליום א סיון 

  ]א''ב ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

ֵנהֹון, ּוְבֵני ַאֲהֹרן ִגין ַדֲעִריכו ָקְרּבְ ּּבְ ִגין ָדא ִאְתֲעָנׁשו, ּ ּּבְ ב , ּ ִנין ַאף ַעל ּגַ ְּדֻכְלהו ָקְרּבְ ּּ
א י ַמְלּכָ ְּדִאְתְקִריבו ְלַגּבֵ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ִּאיהו ָפִליג לֹון ְלָכל ַחד ּכַ ּיה ַמה ְּוָנַטל ְלחוָלֵק. ּּ

ְּדִאְתֲחִזי ֵליה   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ים)תהלים סח(, ִּרּבִ ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ַער ַחַית ָקֶנה ֲעַדת ַאּבִ ַער . ּ ּגְ ּגְ
ו, ַּחַית ה ֵעׂשָ ָּדא ַחָיה ְדִאְתֲאָחד ּבָ ּ ֵניָנן: ָקֶנה. ּּ ֹלֹמה ַמְל, ּתָ ִּדְביֹוָמא ְדָנַסב ׁשְ ת ּ א ּבַ ּכָ

ְבִריֵאל, ַּפְרֹעה א ּגַ א, ּבָ א ַרּבָ ַיּמָ א ְדרֹוִמי, ָנַעץ ָקֶנה ּבְ ֵני ַקְרּתָ ְּוָעֵליה ִאְתּבְ . ַמאי ָקֶנה. ּ
ָּדא ְדכוָרא ְדַהאי ַחָיה  ּ ּ ּ א )א''ב ע''דף רנ(ּ יׁשָ ַאֲחדוָתא , ּבִ ְּדִאית ֵליה ִסְטָרא ְזֵעיָרא ּבְ ּ ּ

ה ִּדְקדוּשָׁ א,ְּוָדא ִאיהו ָקֶנה. ּ א ַרּבָ ַיּמָ ְלָטא ַעל ָעְלָמא. ּ ְדָנִעיץ ּבְ ך ִאיִהי ׁשַ ְוְבִגין ּכָ ְוַעל , ּ
ִתיב ּׁשוְלָטנו ָדא ּכְ ּ ּ ָקֶנה ָוסוף ָקֵמלו)ישעיה יט(, ּ ָוון, ָקֶנה. ּ ּׁשוְלָטנוָתא ְוֹראׁש ְלָכל ַמְלּכְ ּ .

ָק, ּּתו ָקֶנה ְבָרא ֵליה ּכְ ִריך הוא ְלּתַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ   .ֶּנה ָדאְּ

א ֲחֵזי ְלָטא, ּתָ ִמְצַרִים ִאיִהי ׁשַ ְייהו, ּבְ ְלָטִנין ְלִזּנַ ָמה ׁשֻ ּוִמָנה ַנְפקו ּכַ ּ ּ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ּבְ
ִריך הוא, ְּדָחֵמץ א ּבְ יָון ְדָתַבר ָלה קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ה, ְּ ָמה. ַּאִפיק ָחֵמץ ְוָאִעיל ַמּצָ חוָטא . ּבְ ּּבְ

ַבר ח, ְּזֵעיָרא ִמּכָֹלא ה,  ָחֵמץ'ּתָ ֶּאָלא ְדָתַבר ח. ִּאיּנון ַאְתָוון. ְוִאְתָעִביד ַמּצָ ְּדַהאי ַחָיה' ּ ּ ,
ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַחַית ָקֶנה. ְּדִאְקֵרי ָחֵמץ ָקֶנה ָדא, ּ ָרא ּכְ ְּדנֹוַח ְלַאְתּבְ ר. ּ ּבַ ָמה ִאּתְ חוָטא . ּבְ ּּבְ

ִניָמא ַבר ח, ְזֵעיָרא ּכְ הַו, ְּוִאְתֲעָבר ֵמֵאיָתָנה' ּתָ ִתיב. ֲהָוה ַמּצָ ַער ַחַית ָקֶנה, ְּוַעל ָדא ּכְ , ּּגְ
ִריך הוא א ּבְ ה קוְדׁשָ ַער ּבָ ּּגָ ּ ר ח, ְּ ּבַ חמץ ' א ואתעבר ח''ס(. 'ְוִאְתָעִביד ה, ָחֵמץ' ְוַאּתְ

  )ואתאביד

ִריך הוא א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ְבָרא ֵליה ְלַההוא ָקֶנה. ְּ ְּלּתַ ַגְווָנא ָדא, ּ ר , ּּכְ ַּרְגֵליה ְדקַיְתּבָ ּ '
ה, ִמָקֶנה ַאר ִהּנֵ ּתְ ָלה לֹו ִהּנֵה )ישעיה מ(. ְוִיׁשְ ָחָזק ָיֹבא וְזרֹועֹו מֹוׁשְ ה ְיָי ֱאֹלִהים ּבְ ּ ִהּנֵ

ָכרֹו ִאּתֹו וְפעוָלתֹו ְלָפָניו ּׂשְ ּ ַּמאי וְפעוָלתֹו. ּ ּ ָּדא פַֹעל ְדַהִהיא ק. ּ  )א פעולה דההוא חמץ''ס(' ּּ
ר ָלה ְּדַיְתּבַ ִּהי ְפעוָלה ְלָפָניוְוִאי, ּ ר ַרְגֵליה, ּ ִּאיהו ַיְעּבַ ה , ּ  ִראׁשֹון )ישעיה מא(ִויֵהא ִהּנֵ

ם ְוגֹו ה ִהּנָ   .'ְּלִציֹון ִהּנֵ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה  ה ְוגֹו)ח''במדבר כ(ּ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ ּ וְביֹום ַהּבִ ָאַמר . 'ּ
א י ַאּבָ ּכוִרי, ִרּבִ ָּדא ָנָהר ַהיֹוֵצא ִמֵעֶדן. ַמאן יֹום, םּיֹום ַהּבִ כֹוִרין , ּ ְּדִאיהו יֹוָמא ֵמִאיּנון ּבְ ּ ּ

יה. ִּעָלִאין ְלָיא ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ְדאֹוַרְייָתא ּתַ ּ ל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוִאיהו ַאִפיק ּכָ ּוְבִגין ְדִאיהו . ּּ ּ ּ
ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ְּפִרי ִאיָלִנין ִאְצְטִריכו ְל, ּ   .ַאְייָתָאהּ

ה ְוגֹו)ח''במדבר כ(רעיא מהימנא  ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ ּ וְביֹום ַהּבִ י . 'ּ ִרּבִ
א ָאַמר ּכוִרים ִעָלִאין ְדאֹוַרְייָתא, ַאּבָ ּכוִרים ִאיּנון ּבִ ּיֹום ַהּבִ ּ ּ שמות (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2628דף [ -ּ

ִבי)כג ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתָ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ ַגְווָנא ִדְבכֹוִרים , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. 'א ְוגֹוּ ּּכְ
הֹון ּכוִרים, ְלִאּמְ ּאוף ָהִכי ִאְתְקִריאו ֵפירֹות ּבִ ּ ְּדֵפירֹות ְדִאיָלִנין, ּּ ִבּכוָרה )הושע ט(, ּ ּ ּכְ
ֵאָנה ּתְ ִריך הוא, ּבַ א ּבְ ָרֵאל ַקְדמֹוִנים וִבּכוִרים ְלקוְדׁשָ ָּהִכי ִיׂשְ ּ ּ ְּ ל, ּ ּ אוִמין ְדָעְלָמאִמּכָ ּ ,

ָרֵאל ַלְידֹוָ)ירמיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב הֹון. 'ד ְוגֹו'' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ שמות (, ּ

ה ֱאֹלֶהיך)כג ית ְיהֹוָ ִביא ּבֵ ּוְבִגין ָדא אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ָ ּתָ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ָכל ֶפהּ ַויֹא)ישעיה ט( ָרֵאל ּבְ ְּכלו ֶאת ִיׂשְ ֹבא ֲאֵליֶהם. ּ מו ָרָעה ּתָ   .ֶּיֱאׁשָ

ית ְסִפיָרָאן' ּאוף ָהִכי ו ן י, ְּדָכִליל ׁשִ ֹכ, ד''ְּוִאיהו ּבֶ ְּוָכל ַעְנִפין ְדָנְפִקין . ר''ִאְתְקֵרי ּבְ
ין הֹון ָראׁשִ יה ִדּבְ ּכוִרים, ִּמּנֵ ַגְווָנא ָדא ִאְתְקִריאו ּבִ ּּכְ ּ ּכוִרים , ּו ָנָהרִאיה' ו. ּ ֵּמִאיּנון ּבִ ּ

יה. ְּוַההוא ָנָהר ָנִפיק ִמֵעֶדן, ִּעָלִאין ְלָייא ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ְדאֹוַרְייָתא ּתַ ּ ל . ּ ְוַכד ָנִפיק ַנְפֵקי ּכָ
ּוְבִגין ְדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי אֹוַרְייָתא, ָּרִזין ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ ּ י )א חדא היא''נ(ֲּהָדא הוא , ּ  ,בִּדְכּתִ

ה)משלי ג( ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ א ְפִרי ְדִאיָלִנין. ּ ּוִפּקוִדין ִדיָלה ַדְמָיין ְלִאיּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
  .ִּאְצְטִריכו ְלַאְייָתָאה

ּכוִרים יְמרון ֲאַמאי ּבִ ָּאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוִאי ּתֵ ה, ּ ִּדְלהֹון ִאְתְקִריאו ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּ ,
ית ַיְר ית ַיְרִחיןִמּשִׁ יה . ִחין ְלׁשִ ַמר ּבֵ ר ָנׁש ְדִאּתְ ּוִמּבַ ּ ֶדה )דברים כ(ּ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ  ּכִ

ע ַיְרִחין ְבָעה, ִלְתׁשַ ּוְבִעיָרא אוף ָהִכי. אֹו ְלׁשִ ַחת ִאּמֹו )ויקרא כב(, ּ ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ּתַ  ׁשִ
ן ִאׁשֶ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ּוִמיֹום ַהּשְׁ הּ ָנא ֳקָדם ְיָי, ה ַליהֹוָ ְועֹוד . ְלָקְרָבא ָקְרּבְ

ה, ְסִפיָראן ם ְיהֹוָ הֹון ׁשֵ ּנוָיין ִדיֵליה, ּבְ ְּוָכל ּכִ ּ ם ֵחיָון, ּ ׁשֵ   .ֲּאַמאי ִאְתְקִריאו ּבְ

ֹאַרח ָרָזא ה ּבְ א, ֶּאָלא ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ִכיְנּתָ ית ַיְרִחין. ָּדא ׁשְ ית ַיְרִחין ְלׁשִ ית ִּאיּנון , ִמּשִׁ ׁשִ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות ִלְבִריַאת ָעְלָמא, ְסִפיָראן ְּדִאְתְקִריאו ׁשָ ּ ִנין ֲהִוי , ּ יָתא ַאְלֵפי ׁשְ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ
א ִעָלָאה, ָעְלָמא ְטָרא ְדִאיּמָ ִּמּסִ ָאה. ּ ּתָ א ּתַ ְטָרא ְדִאיּמָ ּוִמּסִ ּוְבִגין . ִּאְתְקִריאו ַיְרִחין, ּ

ְּדַקְדמו ְלָעְלָמא ּכוִרים, ְרָייןְוָכל ּבִ, ּ ִּאְתְקִריאו ּבִ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

ה א ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַחָיה, ּוׁשְ ִּמּסִ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני )יחזקאל א(ּ ּ ּ ּ
ּבֹון ְזֵעיר ְדֲחנֹוך. ָאָדם ע ְלֶחׁשְ ׁשַ ְְוִאיהו ּתְ ּ ר ָנׁש . ּ ע )ב''ג ע''דף רנ(ִּאיהו ּבַ ּ ְדִאְתְייִליד ִלְתׁשַ

ָרא ַּיְרִחין ְדעוּבָ יָרָאה, ּ ְלהו. ְּדִאיִהי ֲעׁשִ ִליל ִמּכֻ ּוְבָדא ּכָ ן ּבוְכָרא, ּּ ם , ְּוִאְתְקֵרי ּבֵ ַעל ׁשֵ
ִרית ְּדִאיהו י, אֹות ּבְ ֵחץ', ּ יה ֶזַרע יֹוֶרה ּכַ ך ִמּנֵ ִּטָפה ַקְדָמָאה ְדִאְתְמׁשַ ְּ ְּדִאיהו ו. ּ  ְּוִאיהו', ּ

א ְדָסִליק ַעל ַעְנָפא ְדִאיָלָנא', ָסִליק ַעל ו', י ִאיּבָ ּּכְ ּּ.  

ִאיָלָנא ה ַעְנִפין ִאית ּבְ ב ְדַכּמָ ֵאִנים ָעַלְייהו, ְּוַאף ַעל ּגַ ה ּתְ ִּאיּנון ְדַאְקִדימו , ְּוַכּמָ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ּכוִרים, ּבְ ִּאְתְקִריאו ּבִ ין ְדֻכְלהו. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ֵריׁשִ ּ ּּ ַמר ּכְ. ּ תהלים (ַּגְווָנא ִדְלהֹון ִאּתְ

יֶכם )כד ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)ישעיה מ( .ּׂשְ ּ ׂשְ ּ ּ במדבר (. ּ

ָרֵאל)א ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ או ֶאת ֹראׁש ּכָ   .ּ ׂשְ
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יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ָעִרים ִאֵלין. ּׂשְ ין ּתַ, ּׁשְ א . ְּרִעין ְדִביָנהִּאיּנון ַחְמׁשִ ְּדִאיִהי ְמִתיְבּתָ
ִּדְלֵעיָלא או ִפְתֵחי עֹוָלם. ּ ּוׂשְ ּ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ אֹוַרְייָתא ְלסֹוף , ִּדְמִתיְבּתָ ַדל ּבְ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ
א א)משלי ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמְתַנּשֵׂ ִהְתַנּשֵׂ , יןְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִת.  ִאם ָנַבְלּתָ ּבְ

ל ַעְצמֹו ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה ל ַהְמַנּבֵ א, ּּכָ בֹוד, ְלסֹוף ִמְתַנּשֵׂ בֹוד ֶאָלא , ְְוָיֹבא ֶמֶלך ַהּכָ ְּוֵלית ּכָ
  .ּתֹוָרה

בֹוד, ֵמָהָכא ַּמאן ְדָיִליף אֹוַרְייָתא ְדִאְתְקִריַאת ּכָ ַההוא . ְִאְקֵרי ֶמֶלך, ּ יָמא ּבְ ְּוָלא ּתֵ
ְתֵרין ָעְלִמין, ירָּעְלָמא ְדָאֵתי ְוָלא ַיּתִ ְֶאָלא ֶמֶלך ּבִ ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה, ּ ּּבְ ּ ּ פול . ּ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ
ֵרין ִזְמִנין ְּפסוָקא ּתְ בֹוד, ּ בֹוד. ְַחד ִמי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ְנָייָנא ִמי הוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ְּתִ או . ּ ּׂשְ
יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ ֵרין ִזְמִנין, ׁשְ יֶכם ּתְ א ִעָלָאהִאי. ַמאי ָראׁשֵ ְבּתָ ּּנון ֵחיָון ְדֶמְרּכַ ּ ְוֵחיָון , ּ
ָאה ּתָ א ּתַ ְבּתָ   .)כ רעיא מהימנא''ע(וְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה . ְּדֶמְרּכַ

ְמעֹון ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר י ׁשִ יֶכם ְוגֹו, ִּרּבִ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה . 'ּׂשְ
ַמר ָעִרים ָראׁשֵ. ְוִאּתְ או ׁשְ ְרִעין ִעָלִאין, יֶכםֲּאָבל ׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ּתַ ְרִעין ְדָסְכְלָתנו , ּּ ּּתַ ּ
ְרִעין. ִּעָלָאה ין ּתַ יֶכם. ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ ים ַמאן ִאיּנון, ָראׁשֵ ִּאיּנון ָראׁשִ ל ַחד ְוַחד, ֶּאָלא. ּ , ּכָ

ָדא ָטא וְלֵמיַעל ָדא ּבְ א ְלִאְתַפׁשְ ִּאית ֵליה ֵריׁשָ ּ ּוְלַאְכְלָלא ָד, ּּ ָדאּ   .א ּבְ

ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ְחָנא ּבְ ּכַ ְַאׁשְ ָעִרים, ּ או ׁשְ א ֵמֲאָבָהן, ּׂשְ ּתָ ְרִעין ִדְלּתַ ִּאֵלין ִאיּנון ּתַ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ְתָרִאין ָלָתא ּבַ יֶכם. ּתְ ָרֵאל: ָראׁשֵ י ַאְלֵפי ִיׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ָראׁשֵ ְּוִאיּנון ֲאָבָהן ִעָלֵאי, ּ ּ ,
ין  ְרִעיןְּוִאיּנון ָראׁשִ ְּדִאיּנון ּתַ ים. ּ ּוְבִגין ִאֵלין ְדִאיּנון אֹוַפּנִ ּ ְּדָסֲחָרן ְוַנְטִלין לֹון ַעל , ּּ

ְתַפְייהו יֶכם, ּּכַ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ או ְלַמאן, ַּאְמֵרי ׂשְ יֶכם. ּׂשְ ין . ְלָראׁשֵ ְּדִאיּנון ָראׁשִ ּ
ְלָטִנין ָעַלְייכו, ָּעַלְייכו או ִפְתֵח. ְּוׁשָ ׂשְ ְּוִהּנָ א. י עֹוָלםּ ּתָ ע ִאיּנון ִדְלּתַ ָהן ְוַאְרּבַ ִּאֵלין ִאּמָ ּ ּ.  
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בֹוד א ִעָלָאה ְדֹכָלא, ְְוָיֹבא ֶמֶלך ַהּכָ ָּדא ַמְלּכָ ּּ בֹוד, ּ ְּדִאיהו ֶמֶלך ֵמַההוא ּכָ ּ ְּדָנִהיר , ְּ
ּוַמאן ִאיהו, ְלִסיֲהָרא ֲארֹוָנא. ָתרְלָאן ֲא, ַּוָיֹבא. ְיָי ְצָבאֹות. ּ ִחּבוָרא , ְלֵמיַעל אֹוַרְייָתא ּבַ ּּבְ

ְדָקא ָיאות, ֲחָדא ּּכַ ְּוֵכיָון ְדַהאי ָעאל ְלַאְתֵריה. ּ ֲארֹוָנא, ּ ִדין אֹוַרְייָתא ָעאל ּבַ ר . ּּכַ ְוִאְתַחּבָ
אֹוַרְייָתא , ּאֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ִּחּבוָרא ֲחָדא ִּדְבַעל ֶפה )א''ד ע''דף רנ(ּבְ א ִמְתַחּבְ, ּ ּרו ְלָפְרׁשָ

  .ִּמיִלין ְסִתיִמין

בועֹוֵתיֶכם. ֵאיָמַתי ׁשָ ְּלִמְנָייָנא ְדַאּתון מֹוִנין. ּּבְ ָרֵאל ַעְבִדין . ּ ֲעָתא ְדִיׂשְ ִּדְבָכל ׁשַ ּ ּ
ִנין ְלַיְרִחין ְוִזְמִנין ּבָ יָבה ּגֹו ִאיּנון ְרִקיִעין, ּחוׁשְ ִריך הוא ַאְתִקין ּתֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ר , ְּ ְוַאְעּבַ

רֹוָזא א, ּכָ ָני ְלַתּתָ ְלכו ְלֵעיָלא, ַּקְדׁשו ִזְמָנא, ַּקְדׁשו ַיְרָחא, ָהא ּבָ ִּאְתַקָדׁשו ּכֻ ּ ּ ְוָעִביד . ּ
ַמָיא ְּלָכל ֵחיֵלי ְדִבׁשְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ֲחָדא ּבְ ין ּכַ ְּדִמְתַקְדׁשִ ּ ֲחָדא, ּ ְּוֻכְלהו ַנְטֵרי ּכַ ְנִטיָרא , ּ

בועֹו, ֲחָדא ׁשָ ְּוַעל ָדא ּבְ תֹות, ֵתיֶכםּ ּבָ ַבע ׁשַ ְּלִמְנָייָנא ְדַאּתון מֹוִנין ִאיּנון ׁשֶ ּ ּ.  
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ִריך הוא א ּבְ יך קוְדׁשָ ּוְכֵדין ָמׁשִ ּ ְּ א, ְ ין ְלַתּתָ ַבע ַדְרּגִ יכו ְדׁשֶ ְּמׁשִ ּ א , ּ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ
הו ְּדִאְתֲאָחד ּבְ תֹות, ּ ּבָ ַבע ׁשַ ִאיּנון ׁשֶ שיך קודשא בריך וכדין מ. א באינון שבע שבתות''ס(. ּּבְ

ְוִאי . )בההוא דרגא לתתא דאתאחד באינון שבע שבתות, משיכו דשבע דרגין דלעילא, הוא
א יֹמָ יר, ּתֵֹ א ִאיּנון ְוָלא ַיּתִ יּתָ א ָיְתָבא ַעל ֶאְפרֹוִחין. ְּוָהא ׁשִ ֵדין ִאיּמָ ָכַחת , ֶּאָלא ּכְ ּתְ ְוִאׁשְ

ִניןְוַנ, ַּוֲאָנן ְמַפְרִחין ָלה. ְּרִביָעא ָעַלְייהו ית ּבְ א. ְּטִלין ִאיּנון ׁשִ א ִדְלַתּתָ ַהאי ַדְרּגָ ּּבְ ּ ,
יב ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ִנים ְוגֹו)דברים כב(, ּ ַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ׁשַ ֵלח ּתְ ּ ׁשַ ּ'.  

ַהאי יֹוָמא, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ִנין, ּבְ ָרֵאל ֶאָלא ָחֵמׁש ּבְ ְּוִאיּנון , ָּלא ַנְטִלין ִיׂשְ
י ּתֹוָרהֲחִמ ה חוָמׁשֵ ית ִאיּנון. ּּשָׁ יָמא ׁשִ ַבע ִאיּנון. ְּוִאי ּתֵ ֶּאָלא ׁשֶ ַחת , ּ ּכְ ַחד ִצפֹוָרא ְדִאׁשְ ּּבְ ּ

א ְדָפָהא ְדִאיּמָ ין ּגַ ָרֵאל. ּּבֵ יָרא, ַיְדֵעי ְלֵמיָצד ֵציָדא ָטָבא, ְוִיׂשְ א ְוַיּקִ . ַמה ָעְבֵדי. ַרּבָ
ְדָפָהא ְדִאּמָ חֹות ּגַ ַּמְפֵקי ִמּתְ ַּההוא ִצפֹוָרא, ָהאּ ה, ּ ְלִחיׁשו ְדפוָמא ְמַלֲחׁשו ְלַגּבָ ּּבִ ּ ּ ּ ְּלִחיׁשו , ּ

ַתר ְלִחיׁשו   .ּּבָ

ְּוַההוא ִצפֹוָרא ְדָחִייׁש  ין)א דרחים''ס(ּּ ּוְלִאיּנון ָקִלין, ּ ְלִאיּנון ְלִחיׁשִ י , ּ ְּדָקא ְמַלֲחׁשֵ
ה ְדֵפי . ְּלַגּבָ חֹות ּגַ ב ְדִאיִהי ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ָהאּ י ַההוא , ִאּמָ ַלת ְלַגּבֵ ּכְ א ְוִאְסּתַ ָּזִקיף ֵריׁשָ

ְּלִחיׁשו ְדָקָלא ְייהו, ּ ּוַפְרַחת ְלַגּבַ א, ּ ְדָפָהא ְדִאיּמָ חֹות ּגַ ָרֵאל ַנְטֵלי . ְּוַנְפַקת ִמּתְ יָון ְדִיׂשְ ּּכֵ
ה, ָּלה ַּאְתִקיפו ּבָ ין ָלה, ּ וָרא ְדָלא ּתִ, ְּוַלֲחׁשִ ִקּשׁ ִרין ָלה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ִּמַיד ַנְטֵלי ָלה . ְפַרח ְוֵתִזילּ ּ

וָרא ַההוא ִקּשׁ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ָעאת ְלִמְפַרח וְלֵמיַזל, ּ   .ְּוָלא ָיִכיַלת ְלֵמיָזל ָלה, ְּוִאיִהי ּבָ
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יַדְייהו יָרא ּבִ ּוְבעֹוד ְדִהיא ְקׁשִ ּ ַקֵליהֹון, ּ י ּבְ ֲהַדְייהוְוִאיִהי ְמ, ִּאיּנון ְמַלֲחׁשֵ , ַּצְפְצָפא ּבַ
ּוַפְרַחת ְלֵעיָלא )ב''ד ע''דף רנ( ת, ּ הֹון. ְוַנְחּתַ ְדֵפי ִאּמְ ִנין ִדְתחֹות ּגַ ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ּ יָון , ּ ּכֵ

ְמֵעי ַההוא ִצְפֻצָפא ְדַאֲחְתהֹון ְּדׁשַ ּ ּוְלִחיׁשו ְדַההוא ָקָלא, ּ ּ ּ ְדָפָהא , ּ חֹות ּגַ ִּמַיד ַנְפֵקי ִמּתְ
הֹו י ַההוא ִצפֹוָרא, ןְּדִאּמְ ּוַפְרֵחי ְלַגּבֵ ּ ָרֵאל ַנְטֵלי לֹון, ּ הו, ְוִיׂשְ ְּוַאְחֵדי ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ַההוא . ּ

ַקְדִמיָתא ִּצפֹוָרא ְדָקא ַאְחֵדי ּבְ ּ ְייהו ְלָעְלִמין, ּ ִּאיּנון ָלא ַפְרֵחי ְלַגּבַ ְוָלא ַיְכִלין ְלַאֲחָדא , ּּ
הו   .ּּבְ

ֵּהיך ָצִדין ֵציָדה ְדַהאי ִצ אְ ָּפָרא ַקִדיׁשָ ֶחְדָווה. ּ יָרא ּבְ ִנין ְלָקָמא ֵמיְכָלא ַיּקִ ְוָכל , ְמַתּקְ
א, ִּעּנוִגין א וְלֵבי ִמְדָרׁשָ ּתָ ִנׁשְ ְדָקא ָיאות, ְּוָעאִלין ְלֵבי ּכְ ַקל ְלִחיׁשו ּכַ ה ּבְ ּוְמַצְפְצָפן ְלַגּבָ ּ ּ ּ ּ .

א ְדָפָהא ְדִאיּמָ חֹות ּגַ ָרא ּתְ ְּוִאיִהי ִדְמַטּמְ אַזְק, ּ ָנן, ָפת ֵריׁשָ , ְּוָחָמאת ָפתֹוִרין ְמֻתּקְ
ְדָקא ָיאות ה ּכַ ְּוִצְפצוִפין ְלַגּבָ ּ ּ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ְייהו ּכְ ַּנְפַקת וַפְרַחת ְלַגּבַ ּ ל , ּ ּוָבה ֲאָחִדין ּכָ

ִנין   .ִּאיּנון ּבְ

ְלִחין ְלַההוא ִדְרִביָעא ָעַלְייהו ְוַאְזַלת ּוְמׁשַ ּ ּ ִגין ְדָהא ִמן ְר. ּּ ִביָעָאה וְלֵעיָלאּּבְ ִּקיָעא ׁשְ ּ ,
ְדרֹוׁש ך ַאל ּתִ ה ִמּמָ ְמכוּסֶ ְּבַ ַלח ֵליה. ּ ִתיב, ּׁשָ ָקה ְוַעל ָדא ּכְ יכֹול ְלַאְדּבְ ְּדָלא ּתִ  )דברים כב(, ּ

ַלח ְוגֹו ׁשַ ֵלח ּתְ ּׁשַ ּ'.  
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ָּדא ְקִריָאה ְוִצְפצוָפא, ִמְקָרא ֹקֶדׁש א , ּ ְּדַעְבִדין ְלַההוא ִצָפָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ַקְדִמיָתאּּ . ּבְ
ַאר יֹוִמין ה ׁשְ ְּוֵכיָון ְדַאְחִדין ּבָ ּ ִּאְקרון ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ּ יב, ַּהאי ִצָפָרא ִאְקֵרי ֹקֶדׁש. ּ , ִּדְכּתִ

י ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם ּוְבִגין ְדִאיִהי ֹקֶדׁש. ּכִ ה, ּ ִּאיִהי ָקְרָאה ְלכוְלהו ְוַאְתָיין ְלַגּבָ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
  .ָרֵאי ֹקֶדׁשִּאְקרון ִמְק

ֲהָדה, ִאיִהי ָקְרָאה ָרֵאל ְמַצְפְצָפן ּבַ ּוְקָרָאן אוף ָהִכי, ְּוִיׂשְ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ַאְתָיין . ּ ּ
ְייהו הו, ְּלַגּבַ ְּוַאְחֵדי ּבְ ך . ּ ִגין ּכַ ְקְראו )ויקרא כג(ְּבְ ר ּתִ ּ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ ּ

ִצְפצוָפא ִדְלהֹון, ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. אֹוָתם ּּבְ ּ א ֹקֶדׁש, ּ ּוְבַההוא ִצָפָרא ַקִדיׁשָ ּ   .ְּדָקָרא לֹון, ּּ

ִּמִלין ִאֵלין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ָמה ְסִתיִמין ִאיּנון, ּ ְלַמאן , ּּכַ
הו, ְּדָלא ָיַדע ְּוַגְלָיין ְלַמאן ְדָיַדע ּבְ פֹוָרא ִאיהו ׁשְ. ּ ַּוַדאי ַההוא ּצִ ּ אּּ ֵּקן ִדיָלה. ִכיְנּתָ ָּדא , ּ

א י ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ִאיּנון ֶאְפרֹוִחין. ּּבֵ א ָיְתָבא ָעַלְייהו, ְּוִיׂשְ ְּדִאיּמָ דברים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים)כב ָנה,  ְוָהֵאם רֹוֶבּצֶ ִפּקוִדין ִדיָלה, ְּוִאיּנון ָמאֵרי ִמׁשְ ְּדַפְרִחין ּבְ ּ ּ אֹו . ּ
ָרֵאל. ִּאיּנון ָמאֵרי ִמְקָרא, יםֵביּצִ ּוְבִזְמָנא ְדָחבו ִיׂשְ ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ִתיב, ְּוִאְתָחִריב ּבֵ . ַמה ּכְ

ַלח ֶאת ָהֵאם ׁשַ ֵלח ּתְ ּׁשַ ֶכם)ישעיה נ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ְּוִאיּנון . ּ
ִתיב ּבְ ָנה ּכְ יָתא ִסְדֵרי ִמׁשְ ח ָלך, ּהוָמאֵרי ׁשִ ּקַ ִנים ּתִ ית. ְְוֶאת ַהּבָ ְּדִאיּנון ׁשִ ְטָרא , ּ ִמּסִ

א ִעָלָאה ִנין ִדְתחֹות ִאיּמָ ית ּבְ ְּדׁשִ ּ ַמע, ּ יִבין ִדְקִריַאת ׁשְ ית ּתֵ ׁשִ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ית ִסְדֵרי . ּ ׁשִ אֹו ּבְ
ָנה ְמִעיט וִבְלַבד ֶשְיַכִוין ִלּב, ִמׁשְ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ֶּאָחד ַהּמַ ַמִיםּ ִרין . ֹו ַלּשָׁ ִקׁשְ ִרין לֹון ּבְ ְוַקׁשְ

ִּדְתִפִלין א ְוַעל ְדרֹוָעא, ּ ְפּצוִפין ְדַקִלין ִדְקִריַאת . ַּעל ֵריׁשָ ה ּצִ ַכּמָ ִנין ּבְ ּוְבַמאי ַנְטִלין ּבְ ּ ּ ּ
ַמע אי. ׁשְ לֹוָתא ַדֲחׁשַ ּצְ ְלִחיׁשו ּבִ ין ּבִ ּוְלָבַתר ַלֲחׁשִ ּ א, ּ א וְבַרּתָ י ִאיּמָ ', ה' ּ ְוִאיּנון ה,ְּלַגּבֵ

יה ו ין ְלַגּבֵ ר ִדיֵליה ְדִאיהו יו', ְּוַנְחּתִ ֶקׁשֶ ּּבְ ּ ּ ְרָיא ה. ד''ּ ִפִלין ַעל ', ַעל ו, ִּעָלָאה' ְוׁשַ ּּתְ
יה י י, ְזֵעיָרא' ה. ֵּריׁשֵ ר ְדה', ָנַחת ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ר ', ְּוִאיהו ו', ַעל ֹראׁש ו, ִּעָלָאה' ּ ֶקׁשֶ

ה ה ּבְ ָההְּד' ִּעּמָ ּוְבִגין ָדא. ָיד ּכֵ ְטָרא ְדָאת ו, ּ ִליל ו', ֶּאְפרֹוִחים ִמּסִ ָנה' ּכָ אֹו . ִסְדֵרי ִמׁשְ
ים ַמר ָעַלְייהו, ָמאֵרי ִמְקָרא. ִּאֵלין, ֵביּצִ ְּדִאּתְ ן ה, ּ ִנים ְלִמְקֵרא' ּבֶ ִנין . 'ְוָדא ה, ׁשָ ּבְ

ְטָרא ְדֶבן ָי ָלה, ּה''ִּמּסִ ַמר ָעַלְי. ִּאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ ח ָהֵאם ַעל )דברים כב(ּיהו ִאּתְ  ֹלא ִתּקַ
ִנים ָלה. ַהּבָ ְלמוד, ּוָמאֵרי ַקּבָ ִּאיּנון ָמאֵרי ּתַ ַמר ָעַלְייהו. ּ ם)דברים ו(, ְּוִאּתְ ְנּתָ ּנַ .  ְוׁשִ

ם, ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין ְנּתָ ּנַ ְקֵרי ְוׁשִ ם, ַאל ּתִ ּתָ ַלׁשְ ֶּאָלא ְוׁשִ ִל, ּ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ִמְקָראּ , יׁש ּבַ
ָנה ׁשְ ּמִ ִליׁש ּבַ ְלמוד, ׁשְ ּתַ ִליׁש ּבַ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּׁשְ פֹור ְלָפֶניך )דברים כב(, ּ ֵרא ַקן ּצִ י ִיּקָ ָ ּכִ ּ

ְַבֶדֶרך ָמאֵרי ִמְקָרא, ּ יָת ְמנֹוַרת ָזָהב ָטהֹור)שמות כה(. ּבְ יָת , ָּהא אֹוְקמוָה.  ְוָעׂשִ ְוָעׂשִ
ָלל, ְמנֹוַרת ה. ָרטְּפ, ָזָהב. ּכְ ָלל, ִמְקׁשָ ה ִמְקָרִאין ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּכְ ין , ְוַכּמָ ִּאיּנון ַמְרּבִ

ה וִמיֵעט, ּוְמַמֲעִטין גֹון ִריּבָ ין, ּאוף ָהִכי. ּּכְ ְקֵרי ַמה, ַמְרּבִ , ּאוף ָהִכי. ֶּאָלא ֵמָאה. ַאל ּתִ
ם ְנּתָ ּנַ ְקֵרי ְוׁשִ ם, ַאל ּתִ ּתָ ַלׁשְ יָנ. ְּוׁשִ יהֶּאָלא ְוַדְרׁשֵ ִמְקָרא, ּן ִמּנֵ ִליׁש ּבַ ָנה, ׁשְ ִמׁשְ ִליׁש ּבַ , ׁשְ

ְלמוד ּתַ ִליׁש ּבַ ין. ּׁשְ ִקדוׁשִ ְדִאיָתא ּבְ ּּכִ ה)במדבר ז(, ּאוף ָהִכי. ּ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ַלת , ּ ּבְ ּּכַ
יה יָנן ּבֵ ַּדְרׁשִ הֹון. ּ יָנן לֹון ִמּנְ יָמא ְדַדְרׁשֵ יָתא. ִּאי ּתֵ ד ֵמַאְלָפא ּבֵ יּצַ ָמן ְדִאיּנון ְוָל, ּכֵ ּא ֵמַעּצְ ּ

יה, ְלאֹוָסָפא, ֵּלית לֹון ְרׁשו ָאת )'דהיא ו(, ְּוָלא ְלִמְגַרע אֹות ִמּנֵ ּ אֹו ְלַאְחְלָפא ָאת ָדא ּבְ
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אֹוַרְייָתא. ַאֲחָרא לֹות ָמֵלא ּבְ ִתיב ּכַ יה. ָּהא ּכְ ַּמאן ָיִהיב לֹון ְרׁשות ְלִמְגַרע אֹות ִמּנֵ ּ ,
ְּדהוא ו יָתאָהא ָלא ִאית ָה', ּ ַאְלָפא ּבֵ ָּכא ִמָלה ְדִאְתַחָליף ּבְ יִבין . ּּ ֶּאָלא ַעל ִאֵלין ּתֵ ּ
ְּדִאיּנון ְמֵלִאים, ֲחֵסִרין ְּדִאיּנון ֲחֵסִרים, ּוְמֵלִאים. ּ ד . ּ ין ְדַיְכִלין ְלֶמְעּבַ ל ֵפירוׁשִ ְּוַעל ּכָ ּ ּ

יִטין ִדיָלה ַתְכׁשִ ָלה ּבְ ָטא ּכַ ְּלַקׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ דְּ י ְלֶמְעּבַ ָמה ְדֵייְמרון,  ָמּנֵ ּּכְ ּ ,
ר יֹורוך)דברים יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּוְלֶמֱהִוי ַמֲאִמין לֹון ָ ַעל ִפי ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ְּלאוָמן . ּ

ין ְדַמְלכוָתא ְּדָחַתך ָמאֵני ְלבוׁשִ ּ ּ יִאין, ְּ הֹון ֲחִתיָכן ַסּגִ ִּאיּנון ְדַיְדִעין ַאְתִרי, ְוָעִביד ִמּנְ ן ּ
ְּדָחֵסִרין ִאֵלין ֲחִתיכֹות ֲאִרין, ּ ּתַ ּאֹו ִאֵלין ְדִמׁשְ ין, ּ ִנין ִאיּנון ְלבוׁשִ ִּאיּנון ְמַתּקְ ּ ְוָין ִאיּנון , ּ ְּוׁשָ

ֲאָתר ְדִמעוִטין, ֲּחִתיכֹות ְדִאּתֹוְסָפן ּּבַ ַּוֲחִתיכֹות ְדִאיּנון ְמַעִטין, ּ ְוַהאי , ּמֹוִסיִפין ָעַלְייהו, ּ
ִּאיהו ַעל ִפי ַה ר יֹורוךּ ָּתֹוָרה ֲאׁשֶ יָמא. ּ ך הוא, ְוִאי ּתֵ ִּאי ּכַ ַּמאי ִאיהו ִדְלִזְמִנין ָטֵעי ַחד , ְ ּ

ְייהו י, ִּמּנַ א ַהְדֵרי ּבִ ֶּאָלא ַעד ְדָיַעְבֵדי הֹוָרָאה ֵמַהִהיא ִמָלה ְדחֹוְלִקין ָעָלה. ְוֵייּמָ ּ ּּ ָיִכיל , ּ
י ָעָלה ַּההוא ְדַאְקׁשֵ ּ י, ּ יִטין ְדַכָלה.ְלֵמיַמר ַהְדֵרי ּבִ ְכׁשִ ל ְמָפְרֵקי ּתַ ּ ְדָלא ּכָ ּ ַיְדִעין , ּ
ֲחִתיכֹות ְלָאן ַאְזָלן ַּעד ִדְיֵהא ְפָסק ַעל ּבוְרֵייה, ּבַ ּ ִּפרוִקין ַדֲהָלכֹות ַעל ּבוְרֵייהֹון, ּּ ּ ּ ּ .

יִנין ִדיָלה, ְמנֹוָרה ַבע ּבֹוּצִ ּׁשֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָל)אסתר ב(, ּ ַבע ַהּנְ ית ּ ֵאת ׁשֶ ּה ִמּבֵ
ֶלך י. ְַהּמֶ ין ש''ָלֳקֵבל ׁשִ ין ִדְתִפיִלין''ְושי. ּן ִדְתַלת ָראׁשִ ע ָראׁשִ ּן ְדַאְרּבַ ' ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ז. ּ

ַמע ְרָכאן ִדְקִריַאת ׁשְ ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּּבִ ּתַ ַחר ְמָבֵרך ׁשְ ּשַׁ ְְדִאיּנון ּבַ ּ ּוָבֶעֶרב , ּ
ִים  ּתַ ִים ְלַאֲחֶריָהְְמָבֵרך ׁשְ ּתַ ֲעבֹוָדה, ְלָבַתר. ְּלָפֶניָה וׁשְ א ּבַ ֲהָנא ַרּבָ ַכְנֵפי , ּכַ ׁש ּבְ ּמֵ ִּדְמׁשַ

ָוה ִפיִלין, ַּפֲעמֹוִנים ְוִרּמֹוִנים, ִמּצְ יץ ּתְ ִרין ְוחוְלָיין ְוּצִ ִּאיּנון ִקׁשְ ּ ן ְוֵאיָלך , ּ ּמָ  )שמות ל(ְִמּתַ
ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת יָת ִמְזּבֵ ִתיב ,  ְוָאַמר)א רבי שמעון''ד(, ַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאָּפ. ְוָעׂשִ ּכְ

א ָדא ּתָ ַפְרׁשְ ה עֹוָלה ַלְיָי, ּּבְ ם ִאּשֶׁ ים, ְּואֹוְקמוָה. ְוִהְקַרְבּתֶ ך ָסַמך . ְּדעֹוָלה ָלִאּשִׁ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ
ה ְּדֵלית עֹוָלה ַאְתָיא ֶאָלא ַעל ִהְרהור , ְּועֹוד אֹוְקמוָה. עֹוָלה ְלִאּשֶׁ ל , ַּוַדאי. ַּהֵלבּּ ּכָ

ִנין ָלא ַאְתָיין ֶּאָלא ְלַכְפָרא, ָקְרּבְ ָנא. ּ ָנא ְוָקְרּבְ ל ָקְרּבְ ר ָנׁש, ּכָ ל ֵאָבִרין ְדּבַ פום , ַּעל ּכָ ּּכְ
ַּההוא ֵחְטא ְדַההוא ֵאֶבר ּ ַּעל ִטִפין ְדמֹוָחא. ּ י ֹלא ָחֵמץ)שמות יב(, ּ ִאי . ּ עוגֹות ַמּצֹות ּכִ

ֹּקֶדם ְדַאְחִמיּצו, ִאיןָּזִריק ִטִפין ַקְדָמ ֲאָתר ְדָלאו ִדיֵליה, ּ ּּבַ ּ ְּוַעל ִאֵלין ְדַאְחִמיּצו. ּ ּ ְוָזִריק , ּ
ְטִריך ֲאָתר ְדָלא ִאּצְ ְלֹון ּבַ ִריך ְלַאְייָתָאה ָעַלְייהו ֶלֶחם ָחֵמץ, ּ ּּצָ ְּוִאיּנון ַלְחִמי ּתֹוָדה ָהִכי , ְ

הֹון ָחֵמץ, ֲהוֹו ה, ִמּנְ הֹון ַמּצָ ְטָרא ְדִדיָנאָּפ. ּוִמּנְ ים ְוֵאיִלים ְוַעּתוִדים ְוִעִזים, ִּרים ִמּסִ ָבׂשִ ּּכְ ּ .
ִגין ְדִאיּנון ַאְנֵפי ְדׁשֹור ּּבְ ּ פֹון, ּּ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ְלהו ׁשְ ּּכֻ פֹון, ּ ּצָ ֵרת ּבַ ְכֵלי ׁשָ ְּוִקּבול ָדָמן ּבִ ּ .

פֹון ּצָ ָלם ּבַ ָלה וְזִריָקה ּכֻ ִחיָטה ְוַקּבָ ּׁשְ ָמא ִמ. ּ ַּדת ַהִדיןְלַבּסְ ְטָרא , ּ ְּדָאֵתי ְלֵבית ִדין ִמּסִ ּ
ִּדְגבוָרה ְטָרא ִדְגבוָרה. ּ דֹול ִמּסִ ית ִדין ַהּגָ ּּבֵ ּ יָנה, ּ ן ּבִ ָטן. ְּדַתּמָ ית ִדין ַהּקָ ְטָרא , ּּבֵ ִמּסִ
ְּדַמְלכות ָוה. ּ ְּוָכל ִאיּנון ׁשֹוְפֵכי ָדִמים ְלִמּצְ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ִּאיּנון ִמּסִ ּ ּוַמה ְד. ּ , ּאֹוְקמוָהּ

ת ָאֳחָרא ּבָ ׁשַ תֹו ְוָלא ּבְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ נֹו, עֹוַלת ׁשַ ֵטל ָקְרּבָ ִגין ְדָעַבר יֹומֹו ּבָ ן דֹוָחה . ּּבְ ְּדָקְרּבָ ּ
ת ּבַ ת, ׁשַ ּבָ ׁשַ ה, ְוַאְדִליק ֵאׁש ּבְ א ְקדֹוׁשָ ִגין ְדִאיהו ֶאּשָׁ ּּבְ ִנין ִאיהו ֹקֶדׁש. ּ ְּדָכל ֵאׁש ְדָקְרּבְ ּ ּ ,
ת ּבָ ָדא,  ֹקֶדׁשְוׁשַ ּקֶֹדׁש, ֲּאָבל ֵאׁש ְדחֹול. ֲּאִחיָדן ָדא ּבְ ּוְבִגין ָדא , ָּאִסיר ְלַאֲחָדא ֵליה ּבַ ּ

ָרֵאל ת)שמות לה(, ָמֵני לֹון ְלִיׂשְ ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ֹכל מֹוׁשְ ְּדַהאי . ּ ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ
ְלַאִים ְדטֹוב ָוָרע ִּאיהו ּכִ ת ְדׁשַ. ּ ּבָ ּוְבׁשַ ְּלָטא ִאיָלָנא ְדַחִייּ ֲערֹוֶבת, ּ יה ּתַ ְּדֵלית ּבֵ אסיר (, ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2633דף [ -ּ

ּ ְוחוִלין ְדָטֳהָרה ָאִסיר )דהאי אש דחולין דטומאה ולא דחולין דטהרה, לאבערא ביה דחולין ּ
ה ֵאׁש ִדְקדוּשָׁ ְּלָעְרָבא ּבְ ן חוִלין ְדטוְמָאה. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ה, ּ ְקדוּשָׁ ְּדָאִסיר ְלָעְרָבא לֹון ּבִ ף ּאו. ּ

ִנין ל ָקְרּבְ ר ֹקֶדׁש, ָהִכי ּכָ ׂשַ ִנין ְדָכל ִמין. ִּאְתְקִריאו ּבְ הֹון חוִלין , ְּוָכל ָקְרּבְ ִּאית ּבְ
הֹון , ְּדָטֳהָרה ים)א''ה ע''דף רנ(ְוִאית ּבְ ָדׁשִ   . ֹקֶדׁש ְוֹקֶדׁש ַהּקֳ

  ן

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש, ְוָרָזא )המשך(רעיא מהימנא  , ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא, ְּדִאית ֶהְפֵרׁש ּבֵ
ים)שמות כו( ָדׁשִ ין ַהּקֹוֶדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ְוִהְבִדיָלה ַהָפֹרֶכת ָלֶכם ּבֵ ֹות . ּּ ּאוף ָהָכא ֶאּשׁ

ִנין ִוין, ְּדָקְרּבְ א. ָּלאו ִאיּנון ׁשָ ּתָ בֹוַה ְמקוָדׁש ֵמֵאׁש ְדֹקֶדׁש ִדְלּתַ ל ּגָ ְּדֵאׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּדִאְתְקֵרי . ּ
ר ַהּקֶֹדׁש, ׁשֵאׁש ֲעֵצי ַהּקֶֹד ׂשַ א. אֹו ֵאׁש ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּוֶאּשָׁ ה ְלֵבין ֵאׁש , ּ יה ַהְפָרׁשָ ִּאית ּבֵ

ב ְדאֹוְקמוָה ָעֵליה. ֶהְדיֹוט ַּאף ַעל ּגַ ּ ב ְדִאית ֵאׁש , ְּדִמְצָוה ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט, ּ ַּאף ַעל ּגַ
א ְּדקוְדׁשָ ְּדָכל ַחד ָצִריך ְלַאְתֵריה, ּ ָרֵאל ַקְדָמֵאי ְלַהאי ָרָזא ּוַמְתָלא . ְּ ילו ִיׂשְ ִּאְמּתִ
ָרֵאל ָמה ְדאֹוְקמוָה)דהא ישראל בכלל. א ישראל אמתילו להאי''נ(. ִיׂשְ ּ ִאְתְקִריאו ְמָלִכים ּכְ ּ ּ ,

ֵני ְמָלִכים ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ א. ּכָ ד ֲהוֹו ָעאִלין ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ַאְתֵריה, ֲּאָבל ּכַ ְרָייא ּבְ ל ַחד ׁשַ , ּּכָ
ְּדָקא ָיאות ֵליהּכַ ּ ִוין. ּ ִנין ָלאו ִאיּנון ׁשָ ל ָקְרּבְ ּאוף ָהִכי ּכָ ִתיב , ּ ב ִדְבכוְלהו ּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ

ן ַלְיָי ְדָקא ָיאות, ָקְרּבָ ל ַחד ְוַחד ּכַ ִּאיהו ָפִליג ּכָֹלא ּכָ ּ ּּ ָפֵרי ֶהָחג, ְּוָרָזא ָדא. ּ מֹוַדע ּבְ ּתְ , ִאׁשְ
  .ָרֵאל ֳקָדם ְיָיַּדֲהוֹו ְקִריִבין לֹון ִיׂשְ

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָנָתך, ּ ְקום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִמּשְׁ ֵני ָעָפר , ּ ְּדַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ְיׁשֵ
אֹוַרְייָתא, ִּאְתְקרון ְדִלין ּבְ ּתַ ַען ֲהִויתון ִמׁשְ ְּדַעד ּכְ ּ ָנה, ּ ִמׁשְ ִנים ּבַ ִאיּנון ְיׁשֵ הֹון , ּּבְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ

ןַעל ָהָאֶר יׁשָ ה. ץ ּתִ ה ַליהֹוָ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ ּוְביֹום ַהּבִ ַּאּתון ִאיּנון . ּ  )בני(ּ
א ִכיְנּתָ ּכוִרים ִדׁשְ ּּבִ ּוְבעֹוָבִדין ִדְלכֹון, ּ ָכל יֹוָמא, ּ ְצלֹוִתין ַדֲאָבָהן ּבְ ת ּבִ ִּאיִהי ִאְתַחְדׁשַ ּ .

ְּדאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִפל, ּ ְקנוםּּתְ ֶנֶגד ָאבֹות ּתִ ַמע ְדָאַמר ַרְעָיא . ֹּות ּכְ ּוְבְקִריַאת ׁשְ ּ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ָכל יֹום, ְמֵהיָמָנא ׁשְ ַמע ּבְ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאלו הוא ְמַקֵיים , ְּואֹוְקמוָה ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ

  . ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה)יהושע א(

ְצלֹוִתין ִדְלכֹון ּוַדאי ּבִ ַמע ִדְלכֹוןּבִ, ּ יה , ְּקִריַאת ׁשְ ת ַקּמֵ א ִאיִהי ִאְתַחְדׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּוְבִגין ָדא. ְּ ה, ּ ה ַליהֹוָ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ֲאָתר . ְוִהְקַרְבּתֶ ְצלֹוִתין ְדִאיּנון ּבַ ּּבִ ּ

ִנין ת. ְּדָקְרּבְ ִנין ִדְצלֹוִתין ִאיִהי ִמְתַחֶדׁשֶ ָאן ָקְרּבְ בועֹוֵתיֶכם. ּּבְ ׁשָ בועֹות. ּּבְ ְּדַהְיינו ׁשָ ּ ְּדֵביה , ּ ּ
ן ּתֹוָרה ים יֹום ָלעֹוֶמר, ַמּתַ בועֹות. ְוִאְתְקֵרי ֲחִמּשִׁ ְבָעה ׁשָ ּוֵביה ׁשִ ּ ְטָרא ְדַההוא , ּ ִּמּסִ ּ

יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ יך)תהלים קיט(, ּ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ָלה, ּ ְּוִאיִהי ַמְלכות ּכַ ִליָל. ּ ַבע ּכְ א ִמּשְׁ
יָנה, ְסִפיָרן ּבִ ִליָלא ּבַ ה, ּכְ ַטת ּבְ ְּדִאיִהי ִאְתַפּשְׁ ין' ּ   .ְסִפיָראן ְלַחְמׁשִ

ל ין, ְיסֹוד ּכָ לול ֵמִאֵלין ַחְמׁשִ ּּכָ ָל. ּ ים. 'ל ה''ּכָ: ה''ּּכַ ִליָלא ֵמֲחִמׁשִ ְלהו ִנְבָלִעים , ּכְ ּּכֻ ּ
ים גֹו ֲחִמּשִׁ ין,ִּעָלָאה' י, ָּחְכָמה ְדִאיִהי, ּבְ גֹו ַחְמׁשִ ר' ה. ּ מוְבַלַעת ּבְ יָנה' ה. ִזְמִנין ֶעׂשֶ . ּבִ

ר ִזְמִנין ה. ָחְכָמה' י ן ּכָ' ֶעׂשֶ ּבָ ין וְבחוׁשְ ַּהְיינו ַחְמׁשִ ּ ן ָי. ל''ּ ּבָ ּוְבחוׁשְ . ְּוִאיהו ַים ַהּתֹוָרה. ם''ּ
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ֶתר ְּמקֹוָרא ִדיֵליה ּכֶ ְּדֵלית ֵליה סֹוף, ּ ַאר ְסִפיָראן. ּ ְבַעת ָיִמיםִאְתְקִריא, ׁשְ ָמה ׁשִ ּו ַעל ׁשְ ּ .
ּוַמְלכות ַים סוף ּ   .ּסֹוף ְדָכל ָיִמים, ּ

ין ּוְבִגין ָדא ְדִאיּנון ַחְמׁשִ ּ ּ בועֹות, ּ ַבע ׁשָ רֹוִנים, ּׁשֶ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ֵני , ִמְנָחָתם ׁשְ ּוׁשְ
רֹוִנים ר, ֲחֵמׁש. ֶעׂשְ ְּדִאיּנון ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ לוָלה ּוִמְנ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָּחָתם ֹסֶלת ּבְ

ֶבׂש  רֹון ַלּכֶ רֹון ִעּשָׂ רֹוִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ רֹוִנים ַלָפר ָהֶאָחד וׁשְ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ֶמן ׁשְ ַּבּשֶׁ ּ
ים ָבׂשִ ְבַעת ַהּכְ ים. ָהֶאָחד ְלׁשִ ָבׂשִ ְבַעת ַהּכְ ִמימֹות )ויקרא כג(ָלֳקֵבל , ְוׁשִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ  ׁשֶ

ְהֶייָנ ית יֹוִמין ִדיֵליה. הּתִ ל ַחד ִעם ׁשִ ּּכָ ִביִעי)במדבר כט(. ּ ְּדִאיהו , ּ וֶבָעׂשֹור ַלחֹוֶדׁש ַהּשְׁ ּ
ֵרי ׁשְ פוִרים, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם. ּתִ ָּדא יֹום ַהּכִ יִרי י. ּּ ְּדִאיהו ֲעׂשִ ֶרת ְיֵמי ', ּ ִליל ֵמֲעׂשֶ ּכָ

ׁשוָבה יה ה. ּּתְ ינו ּבֵ ְּוַתּקִ ָרא ָלה ִעם ה, ןְצלֹוִתי' ּ ְּלַחּבְ יהיה לכם דא יום . מאי מקרא קדש(. 'ּ

 )'לחברא עם ה, צלותין' ותקינו ביה ה. כליל מעשרת ימי תשובה', הכפורים דאיהי עשירי י
ַאר יֹוִמין. ַמאי ִמְקָרא ֹקֶדׁש א ֵליה ִמּשְׁ הו פוְלָחָנא ְדחֹול, ְּלַאְפְרׁשָ ְּדִאית ּבְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ּ ,

ל ְמ   .ֶּלאֶכת ֲעבֹוָדה ֹלא ַתֲעׂשוּכָ

הֹון ְמֶלאֶכת חֹול ְּדיֹוִמין ְדִאית ּבְ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ּ ִּאיּנון ִמּסִ ּ ְְדִאְתַהָפך . ּ ּ ּ
ֶטה ְלָנָחׁש ּוִמָנָחׁש ְלַמֶטה, ִּמּמַ פום עֹוָבדֹוי. ּ , ָנָחׁש, ְּוָדא ְמַטְטרֹון ַמֶטה, ְּלָכל ַחד ּכְ

פוִרים ְדִאְתְקֵרי ֹקֶדׁשֲאָבל ּבְ. ָסָמֵאל ַּהאי יֹוָמא ְדִאיהו יֹום ַהּכִ ּ ּ ְלָטא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּּ ּׁשַ ּ ,
ָטן וֶפַגע ָרע יה ׂשָ ף ִעּמֵ ּתַ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ְטֵריה . ּ ּוִמּסִ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(ּ ּוְבִגין ָדא. ּ יה , ּ ּּבֵ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַּנְייִחין ַעְבִדין ּבְ ּ ּ וֵביה ַנְפָקן ְלֵחירות)ואשתתפן גביהא ''נ(, ּ ּ יה ַנְפֵקי , ּ ּּבֵ
ֵליהֹון ְלׁשְ   .ִמׁשֻ

ַזר ִדין ִּאיּנון ְדִאית ָעַלְייהו ּגְ ּ ּ בוָעה, ּ ֶנֶדר וִבׁשְ ּּבְ יה, ּ ינו ְלֵמיַמר ּבֵ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ל , ּ ּכָ
ִביִקין', ִּנְדֵרי ְוֵאיָסֵרי ְוכו ִביִתין וׁשְ ּּכוְלהֹון ְיהֹון ׁשְ ִריִרין ְוָלא ַקָייִמיןּ ּוְבִגין ָדא . ּ ָלא ׁשְ ּ

ְפֶאֶרת, ד''ֵּנֶדר ַדְידֹוָ ְּדִאיהו ּתִ בוָעה ַדֲאֹדָני. ּ ּוׁשְ ּ ְּדִאיהו ַמְלכות, ּ ּ לוָתא . ּ ְּדַעְבדו ַעל ּגָ ּ ּ ּ
ִריִרן ְוָלא ַקָייִמין, ִּדְלהֹון ִביִתין ָלא ׁשְ ִביִקין וׁשְ ָחְכָמה וִביָנה ְיהֹון ׁשְ ּּבְ ּ  ְוִנְסַלח )מדבר טוב(, ּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְּדֶחֶסד ִאיהו ַמִים. ְלָכל ֲעַדת ּבְ בוָרה ֵאׁש. ּ ְפֶאֶרת ַאִויר. ּּגְ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה . ּּתִ ּ ּ ּ
ֲאִויר, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ר ְנָדִרים פֹוְרִחים ּבַ   .ֵּהּתֶ

ְלכות בוָעה ִמּמַ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּ יה, ּ א ִמיּנֵ ְּדִאיִהי ְלַתּתָ בועֹות , ּ אֹוְקמוָה.ּ י ׁשְ ּבֵ ְּנָדִרים ַעל ּגַ
ֶלך ַעְצמֹו, ְּועֹוד אֹוְקמוָה. עֹוִלים ּמֶ ע ּבַ ּבַ ִאילו ִנׁשְ ע ּכְ ּבַ ׁשְ ל ַהּנִ ְּכָ ּ ִאילו נֹוֵדר . ּ ְּוָכל ַהּנֹוֵדר ּכְ ּ

ֶלך ַחֵיי ַהּמֶ ְּבְ ֶלך ַעְצמֹו. ּ ֶלך. ֲאֹדָני, ְַהּמֶ ְַחֵיי ַהּמֶ ּוְבִגין ָד. ד''ְידֹוָ, ּ י ִידֹור ֶנֶדר )במדבר ל(א ּ ּ ּכִ
  .ד''ַלְידֹוָ

  ]ב''ה ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

ֶלך)ב''ה ע''דף רנ(ַּחֵיי , ְואֹוף ָהִכי ִאית ָרָזא ַאֲחָרא , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָחְכָמה, ְ ַהּמֶ
ַחֶיה ְבָעֶליָה)קהלת ז( ה. ּ ַהָחְכָמה ּתְ ְיהֹוָ ל ַהּנֹוֵדר ּבַ ְפֶאֶר, ּכָ ְּדִאיהו ּתִ ִאילו נֹוֵדר . תּ ּּכְ ּ

ָחְכָמה ְּדִאיהו יֹו, ּבַ ֶלך, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ְַחֵיי ַהּמֶ אֹדָני. ּ ע ּבַ ּבַ ׁשְ ע , ְוָכל ַהּנִ ּבַ ִאילו ִנׁשְ ּּכְ ּ
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ֶלך ַעְצמֹו ּמֶ א ִעָלָאה. ְּבַ ַּעְצמֹו ָדא ִאיּמָ ה, ּ ע ּבָ ּבַ ִאילו ִנׁשְ ּּכְ ּ  ֶעֶצם )שמות כד(ְּדִאיִהי , ּ
ַמִים ְטָרא ְדֶחֶסד.  ָלטֹוַהרַהּשָׁ ִרי.  ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי)בראשית ב(, ִּמּסִ ׂשָ ר ִמּבְ ְטָרא , ּוָבׂשָ ִמּסִ
ִּדְגבוָרה ָּדא ַמְלכות, ּ ְפֶאֶרת. ּ ּוְבָחְכָמה ְדִאיִהי ַחֵיי ּתִ ּ ֲהָדא , ִּאיהו ָסִליק ְלִאְתְקֵרי ָאָדם, ּ

ִתְפֶאֶרת ָאָדם)ישעיה מד(, ּהוא ִדְכִתיב   . ּכְ

ַמ פוִריםְוִאּתְ יֹום ַהּכִ ּר ּבְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם)ויקרא טז(. ּ ִביִעי .  ְוִעּנִ ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ
ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ַּהֶזה ּתְ יה ה. ּ ינו ּבֵ ּקִ ּּתַ ן ה, ִּעּנוִיים' ּ ִגין ְדִתְתַלּבֵ ה' ּּבְ , ִּעָלָאה' ְזֵעיָרא ּבְ

ְּדִאיהו ה ָרֵאלְּלַקֵיים . ְצלֹוִתין' ּ ִיׂשְ ינו)ישעיה א(, ּבְ ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּ .
ל ְזהֹוִרית ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדָלׁשֹון ׁשֶ י ַמְלכות, ּ ָרֵאל ָמטון ְלַגּבֵ ִגין ְדָכל חֹוִבין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ .

יָנה ּוְתׁשוָבה ְדִאיִהי ּבִ ּ ֶנת לֹון, ּ ִגין ְדִאּתְ. ְמַלּבֶ הּּבְ תֹוך )ויקרא טז(, ַּמר ּבָ ם ּבְ ֹוֵכן ִאּתָ ְ ַהּשׁ

ְגֵדי ָלָבן' ְוד. ּטוְמאֹוָתם ׁש' ְוד, ּבִ ְגֵדי ָזָהב ְלִמְלּבַ ָנהי, ּבִ   .ְיֲאהדֹוָ

 ] בשנה238יום [סדר הלימוד ליום ב סיון 

פוִרים יֹום ַהּכִ ינו ִלְתקֹוַע ׁשֹוָפר ּבְ ְּוַתּקִ ְּלַסְלָקא קֹול ְדִאיהו ו, ּּ ּ ה. ֵּחרותְל', ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ,
ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר)ישעיה סג( א,  ּבְ פוִרים ִאיִהי . ְּקֵרי וְכִתיב', ּוְבו', ּבְ ַּוֲעבֹוַדת יֹום ַהּכִ ּ

ֲאִריכות ין, ּּבַ ַלת ַדְרּגִ ִליָלא ִמּתְ ה, ְּוִאיִהי ּכְ ָבה ִדּבור וַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ה )ויקרא כג(. ּ ֲחִמּשָׁ  ּבַ
ר יֹום ַל ִביִעי ְוגֹוָעׂשָ ֵרי', ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ׁשְ ל ְמֶלאֶכת , ְּדִאיִהי ּתִ ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ

ְבַעת ָיִמים ְוגֹו ר. 'ֲּעבֹוָדה ֹלא ַתֲעׂשו ְוַחּגֹוֶתם אֹותֹו ַחג ַלְיָי ׁשִ ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ְטָרא , ּבַ ִמּסִ
ְבַעת ָיִמים)ג חסד גבורה''ח(. ְּדֶאְמָצִעיָתאַּעּמוָדא ', ָּדא אֹות ו, ְוַחּגֹוֶתם אֹותֹו. ּה''ְּדָי ,  ׁשִ

ַבע ְטָרא ְדַבת ׁשֶ ְּדִאיִהי ַמְלכות, ִּמּסִ ֹלֹמה, ְוַאֲהֹרן, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ֲאָבָהן. ּ ָּדִוד וׁשְ ָהא , ּ
ַבע ַבע ְסִפיָראן, ִּאיּנון ׁשֶ ה. ָלֳקֵבל ׁשֶ ָנא ְלכֹון ֻסּכָ ֵעיָנא ְלַתּקְ א ְּדִאיִהי, ֲאָנא ּבָ  ִאיּמָ

ָכא ָעַלְייהו, ִּעָלָאה ִנין, ְּלַסּכְ א ַעל ּבְ ִאּמָ   .ּכְ

ָרֵאל)ויקרא כג(, ְסִפיָראן ָאַמר ְקָרא' ּוְבִגין ז ֵני ִיׂשְ י ֶאת ּבְ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ,  ּכִ
ַמְפָקנוְתהֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּּבְ ז, ּ בֹוד' ּבְ ה . ֲעָנֵני ּכָ ',  חסר ובסוכות', אית באת ו(ּסוּכָ

ָאת ו)איהי אימא אבל סוכה, דאתמר בה בסכת תשבו שבעת ימים ָרָזא ',  ּבְ  )דתיבין(ִּאיהו ּבְ
ִנין ד ֲאֹדָני, ִּדְתֵרין ּבְ ָנהי''ְּוָהִכי ָסִליק סוּכָ. ְידֹוָ ן ְיֲאהדֹוָ ּבַ חוׁשְ רוִבים. ּה ּבְ ֵרין ּכְ ְּדֵהם , ּּתְ

פ)שמות כה( ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ   .ֹּוֶרת וְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיוּ סֹוְכִכים ּבְ

א ְלֵעיָלא ּתָ רוִבים ִמּתַ ּכְ ָרה ְטָפִחים ּבַ ְּוִאית ַעׂשְ יהֹון, ּ יהֹון , ֵמַרְגֵליהֹון ַעד ֵריׁשֵ ּוֵמֵריׁשֵ
ְרָיין ַעל ֶטַפח ְדִאיהו י, ְוַעד ַרְגֵליהֹון ְּוׁשַ א. 'ּ ָרה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָרה ַעׂשְ א , ְּוַעׂשְ ּתָ ּוִמּתַ

ך. ד''ַּהְיינו יֹו, אְּלֵעיָל ְוְבִגין ּכָ ָנן, ּ ה ָאְמרו ַרּבָ ּכָ יעוָרא ְדּסֻ ּׁשִ ּ ָרה, ּ ֹּלא ָפחות ֵמֲעׂשָ ְוֹלא , ּ
ִרים א. ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ְטָרא ְדִאיּמָ ן ִמּסִ ִכְבׁשָ ה ַהֲעׂשוָיה ּכְ ֻּסּכָ ַמר, ּ  ְוַהר )שמות יט(, ָּעָלה ִאּתְ

ר  לֹו ִמְפֵני ֲאׁשֶ ן ּכֻ ִּסיַני ָעׁשָ ןּ ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ֵאׁש ַוַיַעל ֲעׁשָ ואוקמוה מאי (. ָּיַרד ָעָליו ְיָי ּבָ

ְהֶיה )ישעיה ד(. ּ ְוֹכָלא ַחד)כאור היוצא מפי הכבשן, והחיות רצוא ושוב) יחזקאל א( ה ּתִ  ְוֻסּכָ
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ֵעיָנן, ְלֵצל יֹוָמם ְִדְסַכך ּבָ ְוְסַכך ִאְתָעִביד ַלֵצל. ּ יה. ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַדי )תהלים צא(, ּ ֵצל ׁשַ ּ ּבְ
ת ֶהְדיֹוט. ִיְתלֹוָנן ֵצל ֻסּכַ א, ְוֹלא ּבְ ׁשָ ּמְ ְּדָאִגין ַעל ּגוָפא ִמׁשִ ָנא ַעל . ּ ֶּאָלא ֵצל ְלַאּגָ

ְמָתא י )שיר השירים ב(. ִנׁשְ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצלֹו ִחּמַ ִצלֹו ִנְחֶיה )איכה ד( .ּּבְ ר ָאַמְרנו ּבְ ּ ֲאׁשֶ ּ
יה. ִאיִהי ֶצֶלם', םֵצל ִעם . ַבּגֹוִים ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)תהלים לט(, ּ ְ ַאך ּבְ ' ם. ְּ

ָעה ְדָפנֹות ְּסתוָמה ִאית ָלה ַאְרּבָ ּ ּ.  

ית ֲאִפילו ֶטַפח ִליׁשִ ִהְלָכָתן וׁשְ ִים ּכְ ּתַ ּוַמה ְדאוְקמוָה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ִהְלָכָתן . ּּ ה ּכְ ֹלׁשָ ּוְלַמאן ְדָאַמר ׁשְ ּ
ּילו ֶטַפחּוְרִביִעית ֲאִפ ִגין ָדא. ּ ְּוִאיּנון ּבְ ֵרין, ּ ַלת, ּתְ ע, ּתְ ע, ַאְרּבַ ׁשַ ֶטַפח ִאיִהי , ָהא ּתֵ

יָרָאה ל ֶחְסרֹון, ֲעׁשִ ְלָמא ּכָ ּוְבִגין ָדא. ְלַאׁשְ ר, ּ ה ֹלא ָפחות ֵמֶעׂשֶ יעור ֻסּכָ ּׁשִ ְּדִאיִהי , ּּ
ין, ַּמְלכות יָרָאה ְדָכל ַדְרּגִ ֲּעׁשִ ִריןְוָלא ְלַמְעָלה ֵמֶע. ּ ֶתר ֶעְליֹון', ְּדִאיִהי כ, ׂשְ ְּדָלא , ּכֶ

יה ֵעיָנא ְלָטא ּבֵ בֹוד ִעָלָאה. ּׁשַ ה, ּּכָ בֹוֶדך)שמות לג(, ָּעֵליה ָאַמר ֹמׁשֶ . ָ ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ
ִריך הוא א ּבְ ְּוָאִתיב ֵליה קוְדׁשָ ּ ֹּלא ּתוַכל ִלְראֹות ֶאת ָפָני, ְּ בֹוד. ּ ָלא כ, ְוֵלית ּכָ   .'ּבְ

ֵערו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָלֳקְבַלְייהוּוְב ִּגין ָדא ׂשִ ּ ָמבֹוי, ּ ה ַהֲעׂשוָיה ּכְ ְטָרא ְדָאת ב, ֻּסּכָ ', ִּמּסִ
ִמין גא ְטָרא ְדָאת ג, ם''ּכְ ִמין ְצִריף. 'ִּמּסִ ְטָרא ְדָאת ד, ּכְ ַבע ַאְתָוון ִאיּנון. 'ִּמּסִ ִגין , ְּוׁשֶ ּבְ
ן', כ. ת''ָּדא ּכפר ְבׁשָ ַאר ֻסּכֹות. ָגִניןּּבוְר', ב. ּכִ י ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּוׁשְ ְּוֻכְלהו ְרִמיֵזי ְלַגּבֵ ּ .

הֹון   .ְוֵלית ְלַאָרָכא ּבְ

ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְּוִאיּנון ָלֳקְבַלְייהו ׁשִ א, ּ ְּוִאיּנון ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו ז. ּ ּ ּ '
פולֹות ין ִד. ּּכְ ְרּגִ ְבָעה ׁשַ גֹון ׁשִ אּּכְ ה , ְמַנְרּתָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ יך )תהלים קיט(ּ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָׁשֶ ּ .

ְבָעה מוָצקֹות)זכריה ד( ָהִכי ְבָעה ְוׁשִ פולֹות. ּ ׁשִ ְבָעה ְסִפיָראן ּכְ ְבָעה יֹוֵמי . ָּהִכי ׁשִ ְוׁשִ
א ית ְלַתּתָ ֵראׁשִ ְבָעה ְלֵעיָלא, ּבְ ֶמ)קהלת א(, ּׁשִ ַחת ַהּשָׁ ל ָחָדׁש ּתַ   .ׁש ֵאין ּכָ

ּלוָלב ָדא ַצִדיק ּ ְדָרה. ּ ְּדָדֵמי ְלחוט ַהּשִׁ ְּדֵביה ח, ּ ּי ִנְענוִעין ''ָלֳקֵבל ח, ּי חוְלָיין''ּ
ְּדלוָלב ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ח. ּ רֹות. ּי ּבִ ר ַאְזּכָ ֹמֶנה ֲעׂשַ  )תהלים כט(, ָלֳקֵבל ׁשְ

ֵני ֵאִלים ְּדָהבו ַלְיָי ּבְ ֹמֶנ. ּ ַמעָלֳקֵבל ׁשְ רֹות ִדְקִריַאת ׁשְ ר ַאְזּכָ ית . ּה ֲעׂשַ ְּוִנְענוַע ְלׁשִ
ן ו, ִסיְטִרין ּבַ חוׁשְ ָכל ִסְטָרא. 'ּּבְ ַלת ִנְענוִעין ּבְ   .י''ִּאיּנון ח, ּּתְ

  ]א''ו ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

ָיִמין ּלוָלב ּבַ ה ִמיִנין , ּ ׁשָ ִליל ׁשִ ין)א''ו ע''דף רנ('  ג)דאינון(ּכָ בוָרה ּגְ,  ֲהַדּסִ ּדוָלה ּגְ ּּ
ְפֶאֶרת ָווֵני ֵעיָנא. ּתִ ֵדי ֲעָרבֹות' ב. ְוַדְמָיין ִלְתַלת ּגְ ְפָוון. ֶנַצח ְוהֹוד, ּּבַ . ְוַדְמָיין ִלְתֵרין ׂשִ

ְדָרה, ְיסֹוד, ּלוָלב ְרִמין. ּדֹוֶמה ַלּשִׁ ְּדֵביה ִקיום ְדָכל ּגַ ּ ּ ְּוָעֵליה ָאַמר ָדִוד. ּּ ל )תהלים לה(, ּ  ּכָ
ה ְיָי ִמי ָכמֹוךַעְצמֹוַתי  א. ַּמְלכות, ֶאְתרֹוג. ָּתֹאַמְרּנָ ְּדֵביה ִהְרהוִרין. ּדֹוֶמה ְלִלּבָ ּ ּ.  

ְּוִנְענוִעין ְדַהֵלל ִנְענוִעין ִדְנִטיַלת לוָלב, ּ ִפין ּבְ ִּאיּנון ְמׁשוּתָ ּ ּ ּ ָאָנא''ְּוִאיּנון ח, ּ י ''ח. י ּבְ
ִחָלה ָוסֹוף, י''ח הֹודו ּתְ ּּבְ ן ח. ב''ֲהֵרי ע, ּוָלבּי ִדְנִטיַלת ל''ח. ּ ּבַ חוׁשְ ּוְבִגין ָדא לוָלב ּבְ ּ ּ , ס''ּ
ִּמיִנין ְדלוָלב' ְוד ָיִמין. ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָהא ֶחֶסד, ּ ינו לוָלב ּבַ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ּ ְלִסְטָרא , ּ
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ֶּאְתרֹוג ְלִסְטָרא ִדְגבוָרה. ְּדֶחֶסד א, ּ ָמאָלא ִלּבָ ּוְבִגין ָדא ֶאְתרֹוג ַה. ִלׂשְ ּדֹוֶמה ַלֵלבּ ינו , ּ ּקִ ּּתַ
ֹמאל ַיד ׂשְ ָמה ְדאוְקמוָה. ְלֶמֱהִוי ּבְ ּּכְ ּ ָיִמין, ּ ּלוָלב ּבַ ֹמאלֹו, ּ ׂשְ ִּאיּנון ָלֳקֵבל ָזכֹור . ְוֶאְתרֹוג ּבִ

מֹור ְרַווְייהו. ְוׁשָ ּוַמאן ָנִטיל ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ יִמיֵניה. ּ ּלוָלב ּבִ ָמאֵליה, ּ ׂשְ   .ְּוֶאְתרֹוג ּבִ

ֹלֹמה, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָּאתו ֲאָבָהן ּוָבִריכו ֵליה, ְּוַאֲהֹרן ְוָדִוד וׁשְ ּ ְּוָאְמרו ֵליה, ּ ַאְנּתְ , ּ
א ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ית, ּ ְּוַחְבַרָייא ִדיָלך ְדִאיּנון ׁשִ ּ ְּ א . 'ָּלֳקֵבל ִאיּנון ז, ּ ְּוַאְנּתְ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ

ֶאְמַצע ית ֵנרֹות ְנִהִרין ִמָנך,ֵנר ַמֲעָרִבי ּבְ ְ ְדָכל ׁשִ יה. ּ ַמר ּבֵ ָכל ַחד ִאּתְ  ֵנר ְיָי )משלי כ(, ּּבְ
ַמת ָאָדם ך. ִנׁשְ ַחְבַרָייא ִדיָלך, ְְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנִהיר ּבָ ְְוַאְנּתְ ּבְ ּ ָלא ִפרוָדא , ְּוֹכָלא ַחד, ּ ּּבְ ּ

ָלל ִטין ַעְנִפין . ּכְ ן ְוִאיָלך ִמְתַפּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ְ ִלים ִמִלין ַדֲחבוָרא , ְלָכל ָמאֵרי ָחְכְמָתאּ ַּאׁשְ ּ ּ
ַּקְדָמָאה ִדיָלך ְלַאְעְטָרא לֹון ְּ.  

א ְוָאַמר ָּפַתח ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ַמר , ּ ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ִאּתְ ים ֹלא )שיר השירים ח(ּּבְ  ַמִים ַרּבִ
ּיוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוגֹו ִתיָתָאה, ְנָייָנאיֹוָמא ּתִ. ַּמאי ּבוז. 'ּ ְויֹוָמא , ְויֹוָמא ׁשְ

ִביָעָאה ְדסוּכֹות ּׁשְ ִכים ַמִים ְוַיִין. ּ   .ִּדְבהֹון ֲהוֹו ְמַנּסְ

ַבע יֹוִמין ְדסוּכֹות ְּדׁשֶ ּ ְבִעים ָפִרים, ּ ָרֵאל ׁשִ הֹון ָהיו ַמְקִריִבין ִיׂשְ ּּבְ ְבִעין , ּ ְּלַכְפָרא ַעל ׁשִ
ַא, ְמָמָנן ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ְייהוּּבְ ּר ָעְלָמא ָחרוב ִמּנַ ר יֹום , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ָעׂשָ ּוַבֲחִמּשָׁ

ִמיִמים ר ּתְ ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ֵני ָבָקר ׁשְ ה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי ָפִרים ּבְ ם עֹוָלה ִאּשֶׁ ּוַביֹום . ְּוִהְקַרְבּתֶ ּ
ִני ָפִרים י י י. ב''ַּהּשֵׁ ִליׁשִ ּוַביֹום ַהּשְׁ ּוַביֹום ָה. א''ּ ָרהּ י ָפִרים . ְרִביִעי ֲעׂשָ ּוַביֹום ַהֲחִמיׁשִ ּ ּ

ָעה ׁשְ ֹמֶנה. ּתִ י ָפִרים ׁשְ ּשִׁ ּוַביֹום ַהּשִׁ ּ ְבָעה. ּ ִביִעי ׁשִ ּוַביֹום ַהּשְׁ ְבִעין. ּ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּוְבָכל יֹוָמא . ּ
  .ֲאַמאי ָחֵסִרים. ֲהוֹו ָחֵסִרים

יָב)בראשית ח(, ֶּאָלא ָהָכא ָקא ָרִמיז ַנח ַהּתֵ ִביִעי ַוּתָ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יֵמי . ה ּבַ ּוַמה ָהָתם ּבְ
ִים ָהְלכו ָהלֹוך ְוָחסֹור)בראשית ח(, טֹוָפָנא ְ ְוַהּמַ ֵרי. ּ ִתׁשְ ְּדִאיהו ַיְרָחא , ּאוף ָהִכי ּבְ ּ

ִביָעָאה ָמה ִפקוִדין, ׁשְ ְּדֵביה ּכַ ּ פוִרים, ּּ ָנה ְויֹום ַהּכִ ֹּראׁש ַהּשָׁ ה ְולוָלב ֶאְתרֹוג, ּ ין ִמיִנ, ֻּסּכָ
ְּדלוָלב ׁשֹוָפר ָרֵאל. ּ ְרָייא ַעל ִיׂשְ א ִעָלָאה ׁשַ ִכיְנּתָ ׁשוָבה, ּׁשְ ְּדִאיִהי ּתְ ה, ּ , ֶאְתרֹוג. ּסוּכָ

ִריך הוא ְדִאיהו לוָלב א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור. ְּ ְִמַיד ְוַהּמַ ּ ִמְתַמֲעִטין חֹוִבין , ּ
ָרֵאל ָלהּאוף ָהִכי ִמְתַמֲעִטי, ְּדִיׂשְ ּן ְמָמָנן ְדִאיּנון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִּדְמָמָנן ָעַלְייהו, ּ ְּדַדְמָיין , ּ

ָמה ְדאֹוְקמוָה. ְלֵמי טֹוָפָנא ּּכְ ה ֲעֵבָרה ַאַחת ָקָנה לֹו ַקֵטיגֹור ֶאָחד, ּ ַההוא ִזְמָנא . ָעׂשָ ּּבְ
ִּמְתַמֲעִטין ָפִרים ִדְלהֹון, ְּדִמְתָמֲעִטין חֹוִבין ' ִמְתַמֲעִטין ע, ּאוִמין' ּן ְדעִמְתַמֲעִטין ְמָמָנ, ּ

ִּמְתַמֵעט טוָבא ִדְלהֹון, ּאוִמין ּ.  

יַבת ֹנַח ִריך הוא, ּתֵ א ּבְ ָּמֵני קוְדׁשָ יה , ְּ ְבָעה )בראשית ז(ְּלַאֲעָלא ִעּמֵ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ  ׁשְ
ְבָעה ָזָכר וְנֵקָבה ָנא, ּׁשִ ָנא ַעל ֹנַח, ְלָקְרּבָ ל ִאיּנון ְד, ְלַאּגָ ְּוַעל ּכָ יָבהּ יה ַלּתֵ . ָּעאִלין ִעּמֵ

ין וְזַמִנין ּאוף ָהִכי ִאֵלין ִדְמַנְטִרין ַחּגִ ּ ּ ְּדִאיּנון ָיִמים טֹוִבים, ּּ ְבָעה, ּ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ , ׁשְ
ָנה ֵרין יֹוִמין ְדֹראׁש ַהּשָׁ ַנִים ּתְ ַנִים ׁשְ בועֹות, ׁשְ ּוְתֵרין יֹוִמין ְדׁשָ ּ ּוְבִגין ְדִאיּנון ּתְ, ּ ּ ֵרין ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2638דף [ -ּ

ָסֵפק ְייהו ּבְ ַאְתַרְייהו, ִּמּנַ ֵני ְיֵמי ַהפוִרים ּבְ ָּהא ִאית ׁשְ ּ ְבָעה. ּ ְבָעה ׁשִ ' ז, ּיֹוִמין ְדֶפַסח' ז, ׁשִ
ּיֹוִמין ְדסוּכֹות ת. ּ ּבָ ל ַהַחי, ֹנַח ָלֳקֵבל יֹום ַהּשַׁ   .ְּוַהאי ִאיהו ִמּכָ

ָרֵאל ה ָקא ֲאִגיָנת ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ֻּסּכָ ְהֶיה ְלֵצל )ישעיה ד(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא, ּ ה ּתִ  ְוֻסּכָ
ה ָקא ֲאִגיָנת. יֹוָמם ֵמֹחֶרב ָנא. ֻסּכָ יַבת ֹנַח ְלַאּגָ ָנא, ַמה ּתֵ ה ְלַאּגָ תיקונין ב (. ּאוף ָהִכי ֻסּכָ

ל ַהַחי)א''ע ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ח,  ְועֹוד ִמּכָ ה ', ט' ֵּמִאיּנון ט, ּי ּבִ ְרָכָתא ְדִמיִנין ּבָ ּּבִ ּ
ִלימו יִאׁשְ א' ּּתְ א ְלֵעיָלא, ְּסִפיָראן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ּוִמּתַ   .ְּוִאיהו ָלֳקֵבל ֹנַח. ּ

ל ַהַחי א ֲאִגיָנת ַעל ִאֵלין ְדַנְטִרין י, ְועֹוד ִמּכָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְתחוָמא ִדיֵליה', ּ ת ּבִ ּבָ ּאֹות ׁשַ ּ ּ ,
ְּדִאיהו ח ֵרין ַאְלִפין ְלָכל ַצד, ֲאָלִפים' ּ ל ַהַחי,ְועֹוד. ּתְ ִּאֵלין ְדַנְטִרין י,  ִמּכָ ִרית' ּ , אֹות ּבְ

ח ְּדִאיהו ּבְ ַמר ָעַלְייהו, יֹוִמין' ּ ְּדִאּתְ ר ָעְרָלתֹו)ויקרא יב(, ּ ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ּ וַביֹום ַהּשְׁ , ְועֹוד. ּ
ל ָהַחי ִּאֵלין ְדַנְטִרין אֹות י, ִמּכָ ָיין', ּ ְתַמְנָייא ָפַרׁשְ ִפִלין ּבִ ּּתְ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רנ -' גר חלק זוה[

ה א ְדִאיִהי סוּכָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְדָפָאה ָעַלְייהו, ֲּאִגיָנת ָעַלְייהו, ּ ת ּגַ ּוְפִריׁשַ ִנין, ּּ א ַעל ּבְ ִאּמָ , ּכְ
ינו ְלָבְרָכא ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ לֹום ָעֵלינו, ּ ת ׁשָ ַּהפֹוֵרס סוּכַ ּ ִביָעָאה. ּ ַיְרָחא ׁשְ ּוְבִגין ָדא ּבְ ְּדֵביה, ּ ּ 

ל ִפּקוִדין ִאֵלין ּּכָ ּ ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה)שיר השירים ח(, ּ ּ ַמִים ַרּבִ ָרֵאל . ּ ַעם ִיׂשְ
ַמִים ּשָׁ ּבַ ֲאבוהֹון ׁשֶ ים. ּּבַ ל אוִמין וְמָמָנן ִדְלהֹון, ְוֵלית ַמִים ַרּבִ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ן ִאיׁש. ּ , ִאם ִיּתֵ

ְּדִאיהו ָסָמֵאל ל ַמה ְדִאית , ּ ָעְלָמא ֵדיןּּכָ ֵּליה ּבְ ִגין , ּ ִאֵלין )ב''ו ע''דף רנ(ּבְ ף ּבְ ּתַ ּתָ ּ ְדִיׁשְ ּ
ָרֵאל ִּפקוִדין ִעם ִיׂשְ ּּבֹוז ָיבוזו לֹו, ּ ּ.  

ִמיִני ֲעֶצֶרת ַפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּוַביֹום ַהּשְׁ ּ ָּהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ א , ּ ְלַמְלּכָ
ִפיִזין ין אוׁשְ ְּדַזּמִ ּ ַלח לֹוןְלָבַת, ּ יָתא ִדיֵליה, ּר ְדׁשָ ֵני ּבֵ ָּאַמר ְלִאֵלין ּבְ ּ ְעִביד , ּ ֲּאָנא ְוַאּתון ּנַ

ה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוַמאי ֲעֶצֶרת. ְּסעוָדה ְקַטּנָ י)שמואל א ט(, ּכְ ַעּמִ ְוֵלית ֶעֶצר ,  ֶזה ַיְעצֹור ּבְ
ֶּאָלא ַמְלכות א ִעָלָאה. ּ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ ְטָרא ְדַמְלכוָתא, ּוָדָתא ַרְבְרָבאָעִביד ְסע, ּ ּוִמּסִ ּ ּ ,

ה ֶחְדָוה. ְּסעוָדָתא ְזֵעיָרא ָרֵאל ִעּמָ ד ִיׂשְ ְמַחת ּתֹוָרה, ְּונֹוֲהִגין ְלֶמְעּבַ . ְוִאְתְקִריַאת ׂשִ
ֶכֶתר ִדיֵליה ּוְמַעְטָרן ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ּ ּ א ֲעֶטֶרת , ֶרֶמז ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלִתְפֶאֶרת, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ

  .ְפֶאֶרתּתִ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ א ִעָלָאה, ַאּבָ ְטָרא ְדִאּמָ ֲּאַמאי ִמּסִ ין ְלָכל ְמָמָנן ְדָכל אוִמין, ּ ַּזּמִ ּ ,
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ּוִמּסִ ין ֶאָלא ְלאוָמה ְיִחיָדה, ּ ָּלא ַזּמִ   .ָּלֳקֵבל ַפר ְיִחיָדא, ּ

ִרי ִאיַל, ָּאַמר ֵליה ּבְ ִפיר ׁשְ א. תּׁשַ ִגין ְדַמְלכות ִאיִהי ְרִמיָזא ִלְבַרּתָ ּּבְ ְּדִאיִהי ְצנוָעה , ּ ּ
ה ֵבית ָאִביָה ְוִאּמָ ְּוִאיִהי ֲארוָסה ְוָלא ְנׂשוָאה. ּּבְ ְלֵמיַכל ִעם , ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא. ּ

ִפיִזין א ְדִהיא ְנׂשוָאה. ּאֹוׁשְ ֲּאָבל ִאיּמָ ין  ּבָ)למיכל עם אורחי(ּאֹוַרח ַאְרָעא ִאיהו , ּ ַּתר ִדַמְזּמִ
ִפיֵזי ְעָלה אֹוׁשְ ּּבַ ְעָלה, ּ ְּלֵמיַכל ַעל ָפתֹוָרא ִעם ּבַ ִפיִזין ֻנְכָרִאין. ּ ְּוִאי ִאיּנון אוׁשְ ּ ָלא ַאְכֵלי , ּ

הֹון א, ִעּמְ א, ָלא ַאּבָ א, ְוָלא ִאּמָ ַרּתָ ן ּבְ ּכֵ ְבִעין ְמָמָנן. ְוָכל ׁשֶ ְסעוָדָתא ְדׁשִ ך ּבִ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ ,
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הֹוןָלא ִאׁשְ ף ְלֵמיַכל ִעּמְ ּתַ א, ּתְ ִגין ְדִאיּנון נוְכָרִאין, ַחד ִמן ָמאֵרי ַמְלּכָ ּּבְ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ִאי ִלּבָ ַבת ִמָלה ּבְ ַען ִאְתַייּשְׁ ּוַדאי ּכְ ַּעל ּבוְרֵייה, ּ ּ.  

ִמיד א, עֹוַלת ּתָ ִכיְנּתָ א, ָּדא ׁשְ ַההוא ַדְרּגָ ִּדְסִליַקת ְלֵעיָלא ּבְ ּ ַמר , ּּ ה ֶעֶרב ָובֹוֶקר ְּדִאּתְ ּּבָ
ִמיד ָכל יֹום ּתָ ָרֵאל, ּבְ ַמע ִיׂשְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ְּואֹוְמִרים ַפֲעַמִים ׁשְ ְּוִאיִהי ְסִליַקת ּבְ ּ ,

ָלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ה ּבְ ִדיר ִעּמָ ְּדִאיהו ּתָ ּ ּ ּּ.  

ן. ּוְלָאן ְסִליַקת ּמָ ָזַרת ִמּתַ ְּדִאיהו ֵאין סֹוף, ְּלֲאָתר ְדִאְתּגְ ל ְסִפיָראן,ּ בֹוַה ִמּכָ ּ ְוִאיהו ּגָ ּ .
ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ּ בֹוַה ַסְלָקא. ּ ָלה ַלּגָ ּעֹוָלה ּכֻ ּ ל ְסִפיָרן, ְוַכד ִאיִהי ְסִליַקת. ּ ה ּכָ , ֲּאִחיָדן ּבָ

ה ְּוִאיּנון ַסְלִקין ִעּמָ ּוַמאי ְסִליקו ִדיָלה. ּּ ּ ּ , ָיְלֵמיַהב ֵריָחא ָטָבא ֳקָדם ְי, ְלֵריַח ִניֹחַח. ּ
ה ַמר ּבָ ּוְלָבַתר ִאּתְ ּ ַוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחָטאת ְוָהעֹוָלה)ויקרא ט(, ּ ל . ּ ָפָרה ִמּכָ ת ַמְלָיא ּכַ ַּנְחּתַ

ָרֵאל   .ּחֹוִבין ְדִיׂשְ

ְּוָהא ְסִליקו ִדיָלה ִאיהו ּ ּ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּּבְ יה. ּ ּאוף ָהִכי ְנִחיתו ִדיָלה ִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ּיִלין ִדיָלהְּוָכל ַחָי ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ֻסָלם, ּ ּ ל ַהָווָיין , ּ ְּדֵביה ּכָ ין)א כנויין''נ(ּ , ּ ַסְלִקין ְוַנְחּתִ

ד ְלָיין ִמן ְידֹוָ ְּדִאיּנון ּתַ ּוְבִגין ָדא. ּ ד, ּ ִנין ְוִעָלָוון ִאיּנון ַלְידֹוָ ל ָקְרּבְ ּּכָ ן. ּ , ְוִאְתְקִריַאת ָקְרּבָ
ם ְדִאְתְקִריבו  ַּעל ׁשֵ דּ ּנוִיין ַלְידֹוָ ל ּכִ ה ּכָ ּּבָ ּ.  

ַמר ָעָלה ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ֶסף ַאַחת)במדבר ז(, ּ נֹו ַקֲעַרת ּכֶ א ְדִאְתְקִריב .  ָקְרּבָ ֵּלית ַדְרּגָ ּ
ד י ְידֹוָ ה, ְלַגּבֵ ָּפחות ִמּנָ ּ ל ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ְּוֵלית ְצלֹוָתא וִפּקוָדא ִמּכָ ּ ּ ִנין , ּּ ְוָכל ָקְרּבְ

ה, ָּלָווןְוִע ְּדִאיּנון ְלַבר ִמּנָ ּ ד. ּ ָלן ֳקָדם ְידֹוָ ין ִדְסִפיָראן ָלא ִמְתַקּבְ ָכל ַדְרּגִ ּּבְ ה, ּ . ְּלַבר ִמּנָ
ַמר ָעָלה ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז(, ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָנִביא.  ּבְ ּ ,

ֹזאת ִיְתַהֵל)ירמיה ט( י ִאם ּבְ ְתַהֵללּ ּכִ   .ּל ַהּמִ

ָלִמים ד, ִאיִהי ׁשְ ָמא ַדְידֹוָ ִלימו ִדׁשְ ּׁשְ ּ א, ּ א ְוַדְרּגָ ָכל ַדְרּגָ ד' י. ֲאֹדָני. 'ִאיִהי ה. ּּבְ . ַּדְידֹוָ
ַדי' י. ִמן ֶאְהֶיה' ִאיִהי ה. ִמן ֱאֹלִהים' ִאיִהי ה ּסֹוף ְדָכל ֲהָוָיה ְוִכּנוי. ִּמן ׁשַ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

ה ַמר ּבָ מֹור)קהלת יב(, ִּאּתְ ָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיֵרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ . ּ סֹוף ָדָבר ַהּכֹל ִנׁשְ
ר ְסִפיָראן ִאין. ַּים סוף, ִאיִהי סֹוף ֵמֶעׂשֶ ִלימו ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּׁשְ ּ ְרָעא ְלַאֲעָלא ְלָכל . ּ ִּאיהו ּתַ

ּנוי ַוֲהָוָיה, ָחְכְמָתא ָכל ְסִפי, ְּלָכל ּכִ ְּיִדיָעה ְדֹכָלא, ָּרה וְסִפיָרהּוְלַאֲעָלא ּבְ ּוָפחות ִמיָנה. ּ ּ ּ ,
ְרָיה ֵּלית ְרׁשו ְלׁשום ּבִ עֹוָלם, ּ ָחא ְלׁשום ְיִדיָעה ּבָ ּגָ ַמר. ְּלַאׁשְ  ֶזה )תהלים קיח(, ָּעָלה ִאּתְ

ַער ַלְיָי ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו ַּהּשַׁ ּ.  

ם מ ִריאו ִעָל, ב ַאְתָוון''ִּאיהו ׁשֵ ִּדְבהֹון ִאְתּבְ ּ ִאיןּ ואלין אינון אתוון כנויין (. ִאין ְוַתּתָ

ְטָרא ִדיִמיָנא)לאתוון דהוויין דבהון אתבריאו עלאין  )תהלים לג(, ּ ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ַעִין ִמּסִ
ד ֶאל ְיֵרָאיו ה ֵעין ְידֹוָ ָמאָלא. ִהּנֵ ְטָרא ִדׂשְ ּ ַהֵטה ֱאֹלַהי )דניאל ט(, ְּוִאְתְקִריַאת ֹאֶזן ִמּסִ

ָּאְזְנך ו ָמעָ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ׁשֲ ְּוִאְתְקִריַאת ֵריַח ִמּסִ ּ ְרָמה, ְּוִאְתְקִריַאת ֶפה. ּ . ִּמּגַ
ר ּבֹו)במדבר יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2640דף [ -ּ

ִּאְתְקִריַאת ִפּקוָדא ַקְדָמָאה ָאֹנִכי ְטָרא ְדֶכֶתר, ּ ְּדִאיהו ַאִי, ִּמּסִ יה . ּנון ֵמֱאֹלֵהי''ּ ָּאֹנִכי ּבֵ
ֶתר', כ ּוֵביה ַאִין. ּכֶ א ִעָלָאה. ּ ְטָרא ְדִאיּמָ ְּוֶכֶתר ִאְתְקֵרי ִמּסִ ין ִזְמִנין . ּ ה ַחְמׁשִ ר ְלַגּבָ ְּדִאְדּכַ ּ

אֹוַרְייָתא ית''ְוִאיִהי ּבַ. ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן, ת ִמן ּבְ ְטָרא , ִּדְכִליָלא ֶעׂשֶ ִמּסִ
ת יְּדָחְכָמה ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ)משלי ג(',  ּבַ א.  ּבְ ַרּתָ א ָיַסד ּבְ ַאּבָ  ָנִתיב )איוב כח(ְּוִאיהו . ּבְ

ְּדִאיּנון ל, ב ְנִתיבֹות''ְּדָכִליל ל, ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט א ִעָלָאה''ּ ְטָרא ְדִאיּמָ ּב ֱאֹלִהים ִמּסִ ּ ,
בֹוד א. ְּדִאְתְקֵרי ּכָ ְבַרּתָ ִליָלן ּבִ בֹוד ְלֵעיָלא. ב''ְתְקֵרי לִא, ְוַכד ִאְתּכְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ב ''ל, ּ

א   .ְלַתּתָ

  ]א''ז ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

ָרן ִאְתְייִהיבו' ְוי ִּדּבְ לוָחא ֲחָדא. ּ ְנָייָנא, ֲּחֵמׁש ּבְ לוָחא ּתִ ִליל לֹון. ַּוֲחֵמׁש ּבְ ' ה, ִאיִהי ּכָ
בוָרה ֶתר ַעד ּגְ ֵּמַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָת' ְוה. ִּמּכֶ א)א''ז ע''דף רנ(ַעד , אּ ַרּתָ . 'ה' ְּוִאיּנון ה.  ּבְ

ָרה ִפיֹות ֲעׂשַ ְּוִכי ִאית ְלַמְלָלא ּבַ ּ ַבת ְיִחיָדה י. ּ ִליל לֹון ּבְ ְלהו ֲחָדא' ֶּאָלא ּכָ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ּּ .
יה, ִאְתְקֵרי קֹול', ּאוף ָהִכי ו מֹוְדִעין ּבֵ ּתְ ף ַעד , ְּוָלא ִאׁשְ ּתַ ּתָ ִּדּבור )א עם''ס(ַּעד ְדִאׁשְ ּ .
ּוְבִגין ָדא ם ׁשֹוְמִעים)דברים ד( ,ּ   .ּ קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ

ְטָרא ִדְגבוָרה ְנָיָנא ִמּסִ ִּאיִהי ִפּקוָדא ּתִ ּ ּ ן, ּ ּבָ חוׁשְ ית. ִּיְרָאה ּבְ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּוְרִמיָזא ּבְ ָיֵרא , ּ
ת ת ָפִנים, ְּואֹוְקמוָה. ּבֹׁשֶ ַּמאן ְדֵלית ֵליה ּבֹׁשֶ ּ ּאי ְדָלא ָעְמדו ֲאָבֲהתֹוי ַעל טוָרא ַּוַד, ּ ּ ּ
  .ְּדִסיַני

ִליָתָאה ִּאיִהי ִפּקוָדא ּתְ  ַאֲהַבת )ירמיה לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדִאְתְקֵרי ַאֲהַבת ֶחֶסד, ּ
יך ָחֶסד ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְעֹוָלם ַאֲהְבּתִ ִליָלא ֵמֲאָבָהן. ְ ּכֹ, ַאֲהָבה ּכְ הֹון ּבַ ל ִמּכֹל ְּדִאְתְקֵרי ּבְ

ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּכֹל לולֹוָתִיך)ירמיה ב(, ּ י ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲהַבת ּכְ ְ ָזַכְרּתִ ְ ְּ ּ.  

ְּוִאיִהי ִפּקוָדא ְרִביָעָאה ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּיחוד, ּ ִּמּסִ ּ ָרֵאל, ּ ַמע ִיׂשְ ְוִאיִהי . ׁשְ
יִב, ה ַאְתָוון''ה כ''כ ית ּתֵ ׁשִ יה ּבְ ָרֵאל, יןִּעּמֵ ַמע ִיׂשְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּוְבִגיָנה ָאַמר ַאְבָרָהם . ּ ּ
ֲחְוה''ֵנְלָכה ַעד כ )בראשית כב( ּתַ   .ה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב'' ּכֹ)שמות יט( .ה ְוִנׁשְ

ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ח''ִּאיהו א ִלימו ְדִיחוָדא ִדיֵליה', ְוִאיִהי ד, ּ ּׁשְ ּ ּ ּ יה , ּ ְלָמא ּבֵ ְּלַאׁשְ
ִליל ט, ח''א. ֶאָחד ְּדִאיּנון א, ְסִפיָראן' ּכָ ַמְנָיא ְסִפיָראן' ח. ֵאין סֹוף' ּ ֵמָחְכָמה ַעד , ּתְ
ּקֹוָצא ִדיָלה, ַּמְלכות' ד. ְיסֹוד ָרה, ּ ִלימו ְלֲעׂשַ ּתְ ה ִאׁשְ ּּבָ ְּדִאיּנון יֹו, ּ . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ

ִליָלא ְמד' ד ד' ּכְ   .ַאְתָוון ְידֹוָ

ִּפּקוָדא ָאהּ ְטָרא .  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה)יהושע א(,  ֲחִמיׁשָ ִּאיִהי אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ִמּסִ
ְטָרא ִדְגבוָרה. ְּדֶחֶסד ְּואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִמּסִ ּ ִּדְבהֹון ָחְכָמה וִביָנה. ּּ ָמה ְדאוְקמוָה . ּ ּּכְ ּ ּ

ים ַיְדִר, ָמאֵרי ַמְתִניִתין יר ַיְצִפין. יםָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ִליל . ְּלַהֲעׁשִ ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכָ ּ
ְרַווְייהו ַמִים, ּּתַ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ׁשָ ִליל ֵאׁש וַמִים, ּ ֵּאׁש ִדְגבוָרה, ּּכָ ּוַמִים ְדֶחֶסד, ּ ּ.  
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ֶתר ּוְבִגין ָדא ּכֶ ף )ד''תיקונין קל(, ּ ָרה ַהּכַ)במדבר ז( ,ְּדִאיִהי ּכַ ָרה ַעׂשָ ֶקל  ַעׂשָ ׁשֶ ף ּבְ
ְּדִאיּנון יה. ַהּקֶֹדׁש ַלת ַאְתָוון, ה''ּ ף, ּתְ ֶתר ּתֹוָרה. 'ַעל ו, ִּאְתָעִבידו ּכַ ֶנֶגד ּכֶ ' ו, ְּוַהְיינו ּכְ

יה, ַּהְיינו ֵסֶפר ּתֹוָרה ף ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ן''כ, ד''ְּוֹכָלא ְידֹוָ. ּּכַ ּבַ חוׁשְ   .ּו ּבְ

יָתָאה ּתִ ִּפּקוָדא ׁשְ ִפ, ּ ל ַידִאיִהי ּתְ ָמאָלא, ָּלה ׁשֶ ְדרֹוָעא ׂשְ ְטָרא ִדְגבוָרה ה. ּבִ ּוִמּסִ ּ ְּדַיד ' ּ
ָהה בוָרה, ּכֵ ֶתר ְוַעד ּגְ א ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְסִפיָראן' ה, ִּמּכֶ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ ּּ .

ַלת ְרצועֹות ר ּתְ ְּדִאיּנון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ְּוִאיִהי ֶקׁשֶ ּ.  

ִביָעָאהְוִאיִה ּי ִפּקוָדא ׁשְ ֵכֶלת ְוָלָבן, ִמְצַות ִציִצית, ּ ִליל ּתְ נוָרא. ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּכָ , ּּבְ
א ִחָווָרא ָלא ָאִכיל ֵכָלא. ֶּאּשָׁ ֵצי, ּתְ ִּחָוור .  ַוּתֹאַכל ֶאת ָהעֹוָלה)מלכים א יח(, ָאִכיל ְוׁשָ

ָמאָלא, ִמיִמיָנא ֵכֶלת ִמּשְׂ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִע, ּתְ ְרַווְייהו, יָתאּ ין ּתַ ִּיחוד ּבֵ ִגין ָדא . ָירֹוק, ּ ּּבְ
ֵכֶלת ְלָלָבן, ּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ין ּתְ יר ּבֵ ַיּכִ ְחִרין ִמּשֶׁ ׁשַ ַמע ּבְ . ֵּמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ

ת ִציִצית ינו ָפָרׁשַ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ִיחוָדא, ּ ְּלִמְקֵרי ָלה ּבְ ּ.  

ִמיָנָאהְּוִאיִהי ִפּק א ִאְתְקִריַאת ְמזוָזה. ְּמזוָזה, ּוָדא ּתְ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַעּמוָדא , ּׁשְ ִּמּסִ ּ
ְּדַאְתָוון ַדְידֹוָ, ְּדֶאְמָצִעיָתא ְטָרא ְדַצִדיק. ד''ּ ּוִמּסִ ַדי, ָּרָזא ִדְבִרית, ּ ַדי . ִּאְתְקֵרי ׁשַ ּׁשַ

א ד, ּחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ְּדִאיהו ְידֹוָ ּ.  

ׁשִ ִּפּקוָדא ּתְ ִרית, יָעָאהּ א ִאְתְקִריַאת אֹות ּבְ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ׁשְ ִּמּסִ ּ .
ִרית )בראשית ט( יִני)שמות לא( .ֹזאת אֹות ַהּבְ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא,  ּבֵ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ , ּוֵבין ּבְ

ָּדא ַצִדיק, אֹות. ֶנַצח הֹוד א, ִהיא. ּ ִכיְנּתָ י ׁשֵ. ָּדא ׁשְ ַמִיםּכִ ה ְיָי ֶאת ַהּשָׁ ת ָיִמים ָעׂשָ , ׁשֶ
ֶתר ַעד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִּמּכֶ ָכל ֲאָתר. ּ ית ּבְ ְטָרא ְדָאת ו, ְּדֵלית ׁשִ ֶּאָלא ִמּסִ ְוֵלית . 'ּ

ִביִעי ְטָרא ְדָאת י, ׁשְ ֶּאָלא ִמּסִ יה ָחְכָמה ִעָלָאה', ּ ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ָחְכָמה . ּאֹות הוא. ּ
ָאה ּתָ   .ֹות ִהיאא, ּתַ

ינו ְלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא ְּדִאיּנון ח, ְּוַתּקִ הֹון י. ִמן ָחְכָמה ַעד ְיסֹוד', ּ ָלא ּבְ , ְזֵעיָרא' ְלַקּבְ
ֶתר ְּלַסְלָקא ָלה ַעד ּכֶ יהֹון, ּ ָמָנא . ְלֶמֱהִוי ֲעָטָרה ַעל ֵראׁשֵ ווָיא ַלָעְרָלה ּבְ ינו ְלׁשָ ְּוַתּקִ ּ ּ

  . ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ישעיה סה(ְּלַקֵיים , ְּדַעְפָרא

יָרָאה ִּפּקוָדא ֲעׁשִ ת)שמות לא(, ּ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ֵני ִיׂשְ ְמרו ּבְ א ִאְתְקִריַאת . ּ ְוׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ
ת ּבָ ין ִעָלִאין ְדִאיּנון ש, ׁשַ ְטָרא ִדְתַלת ַדְרּגִ ִּמּסִ ּ ּ ְתִרין' ג', ּּ ֶתר: ּכִ ְוִאיִהי . ּוִביָנה, ָחְכָמה, ּכֶ
ת ית יֹוִמין. יָעָאה לֹוןְרִב, ּבַ ה ְמָלאָכה, ֵמֶחֶסד ַעד ְיסֹוד, ׁשִ ֲעׂשֶ הֹון ּתַ ִגין ְדִבְנָייָנא , ּבְ ּּבְ

ֶנה)תהלים פט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַמְתִחיל ֵמֶחֶסד יָנה וְלֵעיָלא.  עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ֲּאָבל ִמּבִ ּ ,
ִביָתה ְלָכל עֹוָבָדא ִּאיִהי ְמנוָחה ְוֹעֶנג וׁשְ ּ.  

ֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית, ּוָדא ַחד ָסרִּפּק ְטָרא ִדְתַלת , ִּאיִהי ִאְתְקִריַאת ְצלֹוָתא ְדׁשַ ִּמּסִ
ִפַלת ּכָ, ֲאָבָהן ל, ה''ּל ֶפ''ְּוִאיִהי ּתְ יב, ֵלית ּכָ ֶּאָלא ַצִדיק ִדְכּתִ ּ י ֹכל )דברי הימים א כט(, ּ  ּכִ

ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ן עוִז, ּּבַ ם יֹוָנָתן ּבֶ ַמָייא וְבַאְרָעא, יֵאלְּוִתְרּגֵ ׁשְ ְּדָאִחיד ּבִ ן ''ֶּפ. ּּ ּבַ חוׁשְ ּה ּכְ
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א. ִמיָלה ּתָ א ִדְלּתַ יה ִמְתַיֲחִדין ְדַכר ְונוְקּבָ ִרית ּבֵ ּוַמה ּבְ ּ ּ ּ ְיסֹוד, ּ ִּמְתַייֵחד ָחָתן ְוַכָלה , ּאוף ּבַ
ִּדְלֵעיָלא ִליל ַח, ּ ְרָכאן''ּהוא ַחי ָעְלִמין ּכָ ָרכֹות ְלֹראׁש )משלי י(, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת, י ּבִ  ּבְ

  .ַּצִדיק

  ]ב''ז ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

ּוְבִגין ָדא ם, ּ ּשֵׁ ָברוך ְוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ּּכָ ְ א. ּ ִכיְנּתָ ם , ָּדא ׁשְ ׁשֵ ּבְ
א, ד''ַּדְידֹוָ ִכיְנּתָ יה ָצִריך ְלַזְקָפא ׁשְ ְּבֵ ַמר ּבָ. ּ דף  (ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף )עמוס ה(, ּהַּהִהיא ְדִאּתְ

ָרֵאל)ב''ז ע''רנ תוַלת ִיׂשְ ּ קום ּבְ א ַאֲחָרא, ּ ּוְבִגין ָדא , ַּעל ְיֵדי ַדְרּגָ יֹום ַההוא )עמוס ט(ּ ּ ּבַ
ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת יה. ָּאִקים ֶאת ֻסּכַ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ פוִפים'' ְידֹוָ)תהלים קמו(, ּ   .ּד זֹוֵקף ּכְ

ִּפּקו ֵריָסרּ ּצֹות, ָדא ּתְ בועֹות, ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ַחג ַהּמַ ּכֹות, ְּוַחג ַהּשָׁ ְטָרא , ְוַחג ַהּסֻ ִמּסִ
ְטָרא ִדיָלה. ֲאָבָהן' ְּדג ָנה ִמּסִ ּוֹראׁש ַהּשָׁ ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא, ּ ּ ּ ֶּפַסח , ְּוִאית ְדֵייָמא. ּ

בועֹות. ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ן ּתֹוָרה, ּׁשָ ָרא, ַמּתַ ַמְדּבְ ְּדִאיהו ְמָמָנא ָעֵליה ׁשֹור, ְּדִאְתְייִהיַבת ּבְ ּ ּ ,
ְטָרא ִדְגבוָרה ִּמּסִ   . ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכֹוָתה)בראשית לג(ֻסּכֹות . ּ

ֵליַסר ִּפּקוָדא ּתְ ַמע, ּ ָכל ִמיֵני ָחְכמֹות, ְּוִאית ְלִמְנַדע. ְקִריַאת ׁשְ ְּדִאיהו ִאְתְקֵרי ָחָכם ּבְ ּ .
בונֹות, ּוֵמִבין ָכל ִמיֵני ּתְ ָכל ִמיֵני ֲחָסִדים, ְוָחִסיד. ּּבְ בורֹות, ְוִגּבֹור. ּבְ ָכל ִמיֵני ּגְ , ְויֹוֵעץ. ּּבְ

ָכל ִמיֵני ֵעצֹות ָכל ִמיֵני ְצָדקֹות, ְּוַצִדיק. ּבְ ָכל ִמיֵני ַמְלכות, ְָוֶמֶלך. ּבְ . ַעד ֵאין סֹוף. ּּבְ
ּוְבָכל ִאֵלין .  ֵאין ֵחֶקר)א כתר''ס(ַעד  יןּ ַחד ִאְקֵרי ַרֲחָמן, ַּדְרּגִ ּוְבַחד ִאְקֵרי ַדָיין. ּבְ ּ ְוָהִכי . ּ

ין ה ַדְרּגִ ַכּמָ ּנוי ִאית. ַעד ֵאין סֹוף, ּּבְ ין ַרֲחָמן ְלַדָיין, ִּאי ָהִכי ׁשִ ּּבֵ ֶּאָלא קֹוֶדם ְדָבָרא . ּ ּ
ין, ָעְלָמא ָכל ִאֵלין ַדְרּגִ ִּאְתְקֵרי הוא ּבְ ְרָיין ַדֲה, ּּ ם ּבִ ְראֹותַּעל ׁשֵ ְּדִאי , וֹו ֲעִתיִדין ְלִהּבָ

ְרָיין ְדָעְלָמא ֲּאַמאי ִאְתְקֵרי ַרחום ַדָיין, ָּלאו ּבִ ּ ְרָיין ַדֲעִתיִדין, ּ ם ּבִ ֶּאָלא ַעל ׁשֵ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָמָהן, ּ ל ׁשְ ּנוִיין ִדיֵליה, ּכָ ִּאיּנון ּכִ ּ ּ ם עֹוָבִדין ִדיֵליה. ּ ַּעל ׁשֵ ַגְווָנא ָדא. ּ ָרא , ּּכְ ּבָ
ְמָתאִנ ִדיוְקָנא ִדיֵליה, ׁשְ ּּבְ ּ ּ ם ְפעולֹות ִדיָלה, ּ ְּדִאְתְקִריַאת ַעל ׁשֵ ּ ּ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר , ּּ ּבְ

ְּדגוָפא ַגְווָנא ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ְּדִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְזֵעיָרא, ּ ְרָיין, ּּכְ ָכל ּבִ ּוְבָכל . ִאְתְנִהיג ּבְ
פום עֹוָבדֹוי, ָּדָרא ְמָתא. ּּכְ ך ִנׁשְ פום עֹוָבדֹוי ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ְּכַ ּּכְ ַּההוא ֵאֶבר ְדָעִביד . ּ ּ

יה ִפּקוָדא ּּבֵ ְמָתא, ּּ א ְוַרֲחֵמי, ִאְתְקֵרי ִנׁשְ י ֶחְמָלה ְוִחְסָדא ִחּנָ ּוְבַההוא ֵאֶבר ְדָעִביד . ְּלַגּבֵ ּ ּ
יה ֲעֵביָרה י, ּּבֵ ְמָתא ְלַגּבֵ ְלַמאן , ּל ְלַבר ִמן ּגוָפאֲאָב. ִּדיָנא ְוֵחיָמה ָוָכַעס, ִאְתְקֵרי ִנׁשְ
ֵהא ֶחְמָלה   .ּאֹו ַאְכָזִריות, ּתְ

ְרָיין ִדיֵליה, ֹּקֶדם ְדָבָרא ָעְלָמא, ּאוף ָהִכי ָמאֵרי ָעְלָמא ּוָבָרא ּבִ ּ ְּלַמאן ִאְתְקֵרי ַרחום , ּ
ְּוַחּנון אֹו ַדָיין ּ ָמָהן ִדיֵליה. ּ ל ׁשְ ֶּאָלא ּכָ ּ ּנוִיין, ּ ִּאיּנון ּכִ הֹוןְוָלא ִאְתְק, ּ ם , ֵרי ּבְ ֶּאָלא ַעל ׁשֵ
ְרָיין ְדָעְלָמא ּוְבִגין ָדא, ּּבִ ד ָמאֵרי ָדָרא ִאיּנון ָטִבין, ּ ּּכַ ְייהו, ּ ִּאיהו ִאְתְקֵרי ְלַגּבַ ה ''ְיהֹוָ, ּ
ִמַדת ַרֲחִמים ְּוַכד ָמאֵרי ָדָרא ִאיּנון ַחָייִבין. ּבְ ּ ִמַדת ַהִדין''ִאְתְקֵרי ֲאֹדָנ, ּ  ,ְּלָכל ָדָרא. ּי ּבְ
ר ָנׁש פום ִמָדה ִדיֵליה, ּוְלָכל ּבַ ּּכְ ּ ּ ם ְיִדיַע. ּ ֲּאָבל ָלאו ְדִאית ֵליה ִמָדה ְוָלא ׁשֵ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2643דף [ -ּ

ַגְווָנא ִדְסִפיָראן ם ְיִדיַע, ּּכְ ְּדָכל ְסִפיָרה ִאית ָלה ׁשֵ ּוִמָדה, ּ ּוְגבול, ּ ּוְתחום, ּ ּוְבִאֵלין . ּ ּ
ט ָמָהן ָמאֵרי ָעְלָמא ִאיהו ִאְתְפּשַׁ ּׁשְ הֹוןְוַאְמ, ּ הֹון, ְִליך ּבְ הֹון, ְוִאְתְקֵרי ּבְ י ּבְ ּסֵ ְוָדר , ְוִאְתּכַ

הֹון י ֵאָבִרים ְדגוָפא, ּבְ ְמָתא ְלַגּבֵ ִנׁשְ ּּכְ ם ְיִדיַע ְוָלא ֲאָתר , ּוַמה ִרּבֹון ָעְלִמין. ּ ֵּלית ֵליה ׁשֵ
ָכל ִסְטָרא ׁשוְלָטנוֵתיה, ְיִדיַע ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְמ. ּ ּאוף ָהִכי ֵלית ָלה ְלִנׁשְ ם ְיִדיַעּ ְוָלא ֲאָתר , ָתא ׁשֵ
ָכל ְסָטר ׁשוְלָטנוֵתיה, ְיִדיַע ָכל ּגוָפא ֶאָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ה, ּּ ְּוֵלית ֵאֶבר ָפנוי ִמּנָ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ַחד ֲאָתר, ּ ָמא ָלה ּבְ ַאר , ֵּלית ְלַרּשְׁ ׁשְ ְּדִאי ָלאו ָהא ָחֵסר ׁשוְלָטנוָתא ּבִ ּ ּ
ָמא ַחדְּוָלא ְלִאְתְקֵרי ָלה ּבִ. ֵאָבִרים ְתֵרין, ׁשְ ג, אֹו ּבִ ְּלֵמיָמר ְדִאיִהי ָחְכָמה . 'אֹו ּבְ
יָנה ְּוִאית ָלה ַדַעת, ִמּבִ יר, ּ ין, ְּדִאי ָעִביד ָהִכי. ְוָלא ַיּתִ ַאר ַדְרּגִ ָּהא ָחֵסר ָלה ִמּשְׁ ּ.  

ן ְלָמאֵרי ָעְלָמא ּכֵ ל ׁשֶ ֲאָתר ְיִדיַע, ּכָ ָמא ֵליה ּבַ ְּדֵלית ְלַרׁשְ ָמָהןאֹו ְלִאְתְק, ּ ׁשְ , ֵּרי ֵליה ּבִ
הֹון ָאה ֵליה ּבְ ּנָ א)א לשלשא''ס(אֹו , ּאֹו ְלׁשַ ְבּתָ א ְדֶמְרּכַ גֹון ַדְרּגָ ְלָטָאה ֵליה ּכְ ּ ְלׁשַ ּ ּ ַמר , ּ ְּדִאּתְ

ֵלׁשו ה ְלך ְיׁשַ ה ְקדוּשָׁ ּּבָ ּ ּּ בֹות ִדיֵליה, ָ ין ְדָכל ַמְרּכְ ְּדָכל ַדְרּגִ ּ ּ ּ ים, ּ ִּאיּנון ְמׁשוָלׁשִ ּ גֹון , ּ ּכְ
ָבה ְרּכָ ר, ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהּמֶ ְּדִאיּנון ְדמות ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ּ ּ ָבה ְלָאָדם, ּ ְּדִאיּנון ֶמְרּכָ ַמר . ּ ְּדִאּתְ

ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(, ָּעֵליה ּ ּ א. ּ ְטָרא ְדנוְקּבָ ּוִמּסִ ּ ְלִטין ַעל ָאָדם, ּ , ִּאיּנון ׁשַ
ָב א ִאיִהי ֶמְרּכָ ְייהוְּונוְקּבָ ַמר ָעָלה. ּה ְלַגּבַ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ֵלׁשו, ּ ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוּשָׁ ּּ ָ.  

ְּדִאיּנון ַאְנִפין ְדֵחיָון, ְואֹוף ָהִכי ַאְתָוון ּ ין, ּּ ְּמׁשוָלׁשִ ַגְווָנא ָדא, ּ ' ה. י''וה. י''הו. ו''יד: ּּכְ
ֵלׁשו, ְרִביָעָאה ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוּשָׁ ּּ ָלִמים ְדֻכ. ָ ְּלהוִּאיִהי ׁשְ ם ְידֹוָ, ּ ֻכְלהו ׁשֵ ְלָמא ּבְ ְּלַאׁשְ . ד''ּ

ֲּאָבל ְלָמאֵריה ְדֹכָלא ּ ָמָהן, ּ ׁשְ יה ּבִ א ּבֵ ְלׁשָ ֵּלית ְלׁשַ ַאְתָוון, ּ ֶּאָלא ִאיהו ִאְתְקֵרי , ְוָלא ּבְ ּ
ָמָהן ָכל ׁשְ ם ְיִדיַע, ּבְ ם ַאְסִהיד ָעֵליה. ְּוֵלית ֵליה ׁשֵ ם ְוׁשֵ ְּדִאיהו ֲאדֹון ּכָ, ְּוָכל ׁשֵ . ל ָעְלִמיןּ

  .ַּאְסִהיד ָעֵליה ֲאֹדָני

ר ָנׁש ְּוֵלית ְדַיְדִעין ְדִאית ּבַ ר ָעְלִמין' ְּדָיִרית ג, ּ משלי (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵמָאה ְוֶעׂשֶ

א ִדיֵליה.  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֶיׁש)ח פום ַדְרּגָ ּּכְ ּ ּ ית ְוִא. ְּוָדא ָחְכָמה ִעָלָאה. ְּדִאְתְקֵרי ֵיׁש ֵמַאִין, ּ
ר ָנׁש ְדָלא ָיִרית ֶאָלא ָעְלָמא ַחד ּּבַ א ִדיֵליה, ּ פום ַדְרּגָ ּּכְ ּ ּ ָמה ְדאֹוְקמוָה, ּ ּּכְ ל ַצִדיק , ּ ּּכָ

ְפֵני ַעְצמֹו ָרֵאל. ְּוַצִדיק ֵיׁש לֹו עֹוָלם ּבִ ר ָנׁש ִמִיׂשְ ל ּבַ א , ְוָהִכי ָיִרית ָעְלִמין ּכָ פום ַדְרּגָ ּּכְ ּ
ִּדיֵליה ְלֵעיָלא ּ ן, אֵרי ָעְלָמאֲאָבל ְלָמ. ּ ּבָ חוׁשְ ָמא ֵליה ָעְלִמין ּבְ ֵּלית ְלַרׁשְ ל , ּ ֶּאָלא ֲאדֹון ּכָ

  .ּי ָקא ָסִהיד ָעֵליה''ְוֲאֹדָנ, ָעְלִמין

ל ֲהָוָיין, ה''ּאוף ָהִכי ְיהֹוָ ְלָייא ּכָ יה ּתַ ְּוִאיהו ְוָכל ֲהָוָיין ִדיֵליה, ִּמּנֵ ּ ָסֲהִדין ַעל ָמאֵרי , ּ
ְּדִאיהו ֲהָו, ָעְלָמא ל ֲהָוָייןּ ל ֲהָוָיה. ה ֹקֶדם ּכָ תֹוך ּכָ ְְוִאיהו ּבְ ל ֲהָוָיה. ּ ְוָדא . ְּוִאיהו ְלַאַחר ּכָ

ְּדָסֲהִדין ַהָוָיין ָעֵליה, ָרָזא ה, ָהָיה, ּ   .ְוִיְהֶיה, הֹוְ

  ]א''ח ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

ִהפוך ַאְתָוון ֲאֹדָנ, ִּדיָנא ְּבְ ּ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ַרּבֹוֵתי. י''ּ ּ ִּדיָנא , ּנו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהּ
ְּדַמְלכוָתא ִדיָנא ּ ם ֵא. ּ ּל ָסִהיד ַעל ָמאֵרי ְדֹכָלא''ׁשֵ ם, ּ ַוֲהָוָיה , ְּדֵלית ְיכֹוֶלת ְלָכל ׁשֵ
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א ְרָיין. ְוַדְרּגָ ַאר ּבִ ן ִלׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ יה, ּכָ ָּפחות ִמּנֵ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָלא )דניאל ד(, ּ ח ''דף רנ (ּכְ

ַמָיא ְוגֹו ֲח)א''ע ֵחיל ׁשְ יד ּבְ ֵיה ָעּבֵ יָבין וְכִמְצּבְ ּׁשִ ָּסִעיד ַעל ֱאָלהות ִדיֵליה, ם''ֱאֹלִהי. 'ּ ּ ּ ,
ְּדִאיהו ֱאֹלִהי ְּוִאיהו ֱאלֹוַה ַעל ּכָֹלא, ם ִואלֵהי ָהֱאֹלִהים''ּ ּ ְּוֵלית ֱאלֹוַה ָעֵליה, ּ , ת''ְצָבאֹו. ּ

ִדְכִתיב ֵייה , ָּסִהיד ָעֵליה ּכְ ּוְכִמְצּבְ ַמָיאּ ֵחיל ׁשְ ַד. ָעִביד ּבְ ְּדַכד ִאיהו , ָּסִהיד ָעֵליה, י''ּׁשַ ּ
ְתחוֵמיה ָּאַמר ְלעֹוָלם ַדי ָעַמד ּבִ ּ יר, ּ ט ַיּתִ א. ְּוָלא ִאְתְפּשָׁ ְּואוף ְלַמָיא ְורוָחא ְוֶאּשָׁ ּּ.  

ל ֲהָוָיה, ְואֹוף ָהִכי ם, ּכָ ְּדַכד ֲהָוה ִאיהו ָיִחיד קֹוֶד. ָּסֲהִדין ָעֵליה, ְוׁשֵ , ּם ְדָבָרא ָעְלָמאּ
ָמָהן ִאֵלין ׁשְ ֲּאַמאי ֲהָוה ִאיהו ָצִריך ְלִאְתְקֵרי ּבִ ְ ּנוִיין, ּ ַאר ּכִ ׁשְ גֹון , ּאֹו ּבִ ּ ַרחום )שמות לד(ּכְ

ְּוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים ְוגֹו ְ יץ ָחָזק', ּ ַּדָיין ַאּמִ ָמָהן ְוִכּנוִיין. ּ ָכל ִאיּנון ׁשְ יִאין ּבְ ְּוַסּגִ ל ִאְתְקֵרי ַע, ּ
ל ָעְלִמין וִבְרָיין ִדְלהֹון ם ּכָ ּׁשֵ ְּלַאֲחָזָאה ׁשוְלָטנוֵתיה ָעַלְייהו, ּ ּ ּ ּ.  

ְמָתא ּ ַעל ׁשוְלָטנוָתא ְדָכל ֵאָבִרים ְדגוָפא)א''ד ע''תיקונין כ(, ּאוף ָהִכי ִנׁשְ ּ ּ ּ יל , ּ ַאְמּתִ
יה ָּלה ְלַגּבֵ ַעְצָמה. ּ ָּלאו ְדִאיִהי ַאְדְמָיא ֵליה ִאיִהי ּבְ ּ ְּדהו, ּ ָרא ָלהּ ְּוֵלית ֵליה ֱאלֹוַה , ּא ּבָ

ָּעֵליה ְדָבָרא ֵליה ּ ּנוִיים וִמְקִרים ְוִסּבֹות, ְועֹוד. ּ ָמה ׁשִ ְמָתא ִאית ָלה ּכַ ִּנׁשְ ּ ְּדִאְתְקִריאו , ּ ּ
ַּמה ְדָלאו ָהִכי ְלָמאֵרי ּכָֹלא. ָּלה ל . ּ ְלָטנוָתא ִדיָלה ַעל ּכָ ׁשָ ּוְבִגין ָדא ִהיא ַאְדְמָיא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִמָלה ַאֲחָרא, ֵּרי ּגוָפאֵאָב   .ֲּאָבל ָלא ּבְ

ָרֵאל)דברים ו(, ְועֹוד ַמע ִיׂשְ ם ע,  ׁשְ ִתי' ׁשֵ ִתי''ִמן ֶאָח' ד, ַרּבָ ין , ד''ַּהְיינו ֵע, ד ַרּבָ ּבֵ
ַמע''ׁשֵ ֶכם)שמואל א יב(. ד''ח ִמן ֶאָח''א, ם ִמן ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִדְמַיֵחד .  ֵעד ְיָי ּבָ ְּוַעל ּכָ

ן ָאַמר ָדִוד. עֹוָלםאֹותֹו ּבָ ְיָי )תהלים קד(, ְּוַעל ּכֵ ַמח ּבַ  )ב''ו ע''עיין לעיל רל( ,ָאֹנִכי ֶאׂשְ
ַמע''ש ַמח, ד''ח ִמן ֶאָח''א, מ ִמן ׁשְ   .ֲהֵרי ֶאׂשְ

ִתי' ד. ְועֹוד ִפיִלין' ד, ַרּבָ י ּתְ ּתֵ הו, ח''ְּדָמַנח ְלהֹון א, ּּבָ ְּוִאְתֲעָטר ּבְ ְּוִאיּנון ְפֵאר ַעל , ּ ּ
יה א', ֲעָטָרא ַעל ה' י, )ו''א יהה''ס(ה ''ְּוִאיּנון יהו. ֵּריׁשֵ ַרּתָ  )משלי ג(ְּוַהְיינו , ְּדִאיִהי ּבְ

ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ''ְידֹוָ א, ד ּבְ ַרּתָ א ָיַסד ּבְ א ִעָלָאה', ה. ַאּבָ ְּדִאיהו ', ֲעָטָרה ַעל ו, ִּאּמָ ּ
ָרא ַמִים ּבִ)משלי ג(ְּוַהְיינו , ּבְ ָרא. ְּתבוָנה ּכֹוֵנן ׁשָ א ּכֹוֵנן ּבְ ִאּמָ א . ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְדעֹוָלם ַהּבָ ּ

ִתָיה יֶהם, ֵּאין ּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ֶּאָלא ַצִדיִקים יֹוׁשְ ּ.  

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ א ִאיִהי ּתְ ּוְבַרּתָ ָה, ּ ר ִדיֵליה' י. ה''ּכֵ ֶּקׁשֶ א' ה. ּ א , ִּעָלָאה ִאיּמָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ּ
ְפֶאֶרת ִפִלין ִדיֵליה. ַעל ֹראׁש ּתִ ּּתְ ּ ֵסֶדר ְידֹוָ, ּ ְּדִאיהו ַקֶדׁש ִלי, ד''ּכְ ּ י ְיִבֲאך. ּ ַמע. ְָוָהָיה ּכִ . ׁשְ
מֹוַע ָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָהָיה ִאם ׁשָ ֶאְמַצע, ֲּאָבל ּבְ ְּדִאיּנון ה, ֲהָויֹות ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר . 'ה' ּ ּ

ֹזאת ִי)ירמיה ט(, יאַהָנִב ל ְו''ִּמְתַהֵלל ַה''ְּתַהֵלל ַה'' ּבְ ּכֵ י ֲאִני ְידֹוָ''ׂשְ ּוְבִגין . ד''ָידֹוַע אֹוִתי ּכִ
ָּדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין א ֲאָתר, ּ ֵריׁשָ ֵרי זוֵגי ִדְתִפֵלי, ְּדִאית ּבְ ְּלָאָנָחא ּתְ ּ ּ ְוָדא ָזֵכי . ּ

ִּלְתֵרין ִפקוִדין ְּדאֹוְקמו, ּ י ׁשוְלָחנֹות, ָּה ָעַלְייהוּ ּתֵ ל ָאָדם זֹוֶכה ִלׁשְ ' ה. ָחְכָמה' י. ֹּלא ּכָ
יָנה ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ו. ּבִ א' ה. ּ ַּמְלכות ַקִדיׁשָ ע ַאְתָוון. ּ ַאְרּבַ א ְדִאְתַעָטר ּבְ ֵּריׁשָ ָּדא , ּ

א ְדַאְסַחר לֹון ֶתר ִריֲהָטא ְדֵריׁשָ ּּכֶ י לֹון, ּ ַמעַאֲהָבה . ְוַכּסֵ ִקיָלא , ֶחֶסד ְקִריַאת ׁשְ ִּדׁשְ
ִפִלין ֹעז. ְּדִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא, ְלאֹוַרְייָתא ָמאָלא ִדְגבוָרה, ּּתְ ִּמּשְׂ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ּ ,
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ִליל ּכָֹלא ְנֵפי ְדִמְצָוה, ּּכָ ֵכֶלת ְוָלָבן, ֶנַצח ְוהֹוד, ּּכַ ַדי. ּתְ ים ׁשַ ְּמזוָזה ָרׁשִ א ּוׁשְ. ַּצִדיק, ּ ִכיְנּתָ
ְרָעא ִדְמזוָזה ּּתַ ַער ַלְידֹוָ, ּ   .ד''ֶזה ַהּשַׁ

ַלת ְרצועֹות' ְועֹוד ש ִפיִלין ֵמֲאחֹורֹוי' ד. ּּתְ ל ּתְ ר ׁשֶ ר ִדְתִפִלין ְדָיד' י. ֶּקׁשֶ ֶּקׁשֶ ּוְבִגין . ּּ
ַד ָּדא ׁשַ ָיין' ְּדִאיִהי ד, ּד ִמְלגֹו''ְידֹוָ, ּי ִמְלַבר''ּ ין ֶר' דד. ָּפְרׁשִ י ִדְתִפיִלין' ֶמז לדָראׁשִ ּתֵ ּּבָ ּ ,

ַד ּי אֹות ִדיֵליה עֹוֶלה מטטרו''ּׁשַ   .ן''ּ

יָנה' ה. ָּחְכָמה ַקֶדׁש ִלי' י. ְועֹוד י ְיִביֲאך, ּבִ ַמע' ו. ְָוָהָיה ּכִ יִבין, ׁשְ ית ּתֵ ְרִמיָזא , ׁשִ
ית ְסִפיָרן ית ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ְלׁשִ ְפֶאֶרת, ּׁשִ מֹוַע ַמְלכותְוָה' ה. ְּדָכַלל לֹון ּתִ . ָּיה ִאם ׁשָ

א ִּאֵלין ִאיּנון ְדֵריׁשָ ּ ֶתר, ּ ְּדִאיהו ּכֶ ך)שמואל א ב(', כ, ּ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ְיָי ּכִ   .ָ ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

ַדי ֵרי ִדְתִפִלין ִמְלַבר, ּׁשַ ָּרִמיז ְרצוֵעי וָבֵתי ְוִקׁשְ ּ ּ ּ זוָזה. ּ ּמְ ּאוף ָהִכי ּבַ , ּד ִמְלגֹו''ְידֹוָ, ּ
ַד ין ִעם ד, ְּלַברי ִמ''ּׁשַ ע ָראׁשִ ר ְתִפִלין ֵמָאחֹור ד' ָרִמיז לד' ְּדַאְרּבַ י וְלֶקׁשֶ ּתֵ ּּבָ פוָלה ' ּ ּּכְ

פוָלה' ּאוף ֲהִכי ש ָאה ד' י, ּּכְ יָתא ֲחִמיׁשָ ָהה ְדִאיהו ּבֵ ר ְדָיד ּכֵ ֶּקׁשֶ ַד)'א י''ס(' ּ ּ ְדׁשַ ּי ִאיהו ''ּ
מֹוח קֹום ׁשְ ּמָ ּמֹוָחא דאוְקמוַה ָעֵליה ּבַ ּ ּ ל ִתינֹוק רֹוֶפס ּבֹוּ ֵדי ִאּמֹו , ֹו ׁשֶ ינֹוק יֹוֵנק ִמּשְׁ ְוָדא ּתִ

ַד   .י''ּׁשַ
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ִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא ּּתְ ֶתר, ּ ֶתר ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ּכֶ ּוַמאי ִניהו ּכֶ ּ ְּדִאיהו. ד''ְידֹוָ. ּ ' י: ּ
יָנה' ה. ָחְכָמה ְפֶאֶרת' ו. ּבִ ית ְסִפיָרין. ּתִ ִליל ׁשִ ּוְבִגין ָדא . ַּמְלכות' ה. ּכָ ּוִמי  )שמואל ב ז(ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ך ּכְ ר לֹו ֱאֹלִהים ְקרֹוִבים ֵאָליו)דברים ד( ְָכַעּמְ דֹול ֲאׁשֶ י ִמי ּגֹוי ּגָ ְיָי ֱאֹלֵהינו ,  ּכִ ּּכַ
ָכל ָקְרֵאנו ֵאָליו ע ְקָרֵאי. ּּבְ כ, ַאְרּבַ יִמין ּבְ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ' י' ְּדִאיִהי י. 'י' י: 'ָּזא ְדָאת כָר', ּ

ָנהי ֶקל ַהּקֶֹדׁש)במדבר ז(, ִמן ְיֲאהדֹוָ ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ַעׂשָ ֶתר' ּכ,  ַעׂשָ ר , ִמן ּכֶ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ּכְ
א, ְסִפיָראן ִליָלן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ א ְלֵעיָלא, ּּכְ ּתָ ר ְסִפיָראן ִמּתַ ּוֵמֶעׂשֶ ּ.  

  ]ב''עח ''דף רנ -' גזוהר חלק [

ְּוִאֵלין ִאיּנון ָמִים)תהלים קמח(, ּ ר ֵמַעל ַהּשָׁ ִים ֲאׁשֶ ַמִים , ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים,  ְוַהּמַ
ְחּתֹוִנים ְנֵקבֹות י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו. ּתַ ִיׁש ָטהֹור, ְּוָעַלְייהו ָאַמר ִרּבִ יעו ְלַאְבֵני ׁשַ ּגִ ּתַ ׁשֶ , ּּכְ

ֶכםׁשֶ, ַּאל ּתֹאְמרו ַמִים ַמִים ַנְפׁשְ נו ּבְ ּכְ ְסּתַ ָמָען. ָּמא ּתִ ַמׁשְ ְּדָלאו ִאיּנון ַמִים ּכְ ֶּאָלא ִאיהו . ּ ּ
ּוְבִגין ָדא. אֹור נֹוֵבַע ִּאְדמו ְלַמִים נֹוְבִעים, ּ ְּוַהאי ְנהֹוָרא ֵלית ֵליה ְפָסק. ּ , ְּוֹלא ִקצוץ, ּ

ּוִפרוד ֶתר. ּ ּוְבִגין ְדִאיּנון ִמּכֶ ּ ֵאין ָל, ּ כ ''ע(. ְּדֶכֶתר ֵאין סֹוף ִאְתְקֵרי, ֶהם סֹוףִאְתְקִריָאן ׁשֶ

 .)רעיא מהימנא

ם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי)ח''במדבר כ) (ב''ח ע''דף רנ( א ֲחֵזי.  ְוִהְקַרְבּתֶ ִתיב, ּתָ ֶפַסח ּכְ , ּבְ
ה עֹוָלה ַלְיָי ם ִאּשֶׁ ה. ְוִהְקַרְבּתֶ ִתיב ִאּשֶׁ  )ב ביהדהא ביומא דא אשה לא כתי(, ְוָהָכא ָלא ּכְ

ם עֹוָלה ָלה ְלחוָפה ִאיהו, ּיֹוָמא ָדא. ַמאי ַטְעָמא. ֶּאָלא ְוִהְקַרְבּתֶ ּיֹוָמא ְדַעְייַלת ּכַ ּ ּּ ּ .
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ָרֵאל ָמנו יֹוִמין ְדַדְכיו ְּוִיׂשְ ּ בוִעין. ּ יֹוִמין ְדַדְכיו, ּיֹוִמין ְוׁשָ ִלילו ְוָעאלו ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ּ ְוִהיא ַנְפַקת . ּ
א יׁשָ ל ִסְטָרא ּבִ ְדָקא ֲחֵזי, ִמּכָ ְּוַנְטַרת יֹוֵמי ַדְכיו ּכַ ּ תוָלה ָטִעים, ְּוָרָזא ָדא. ּ א ַטַעם ּבְ . ַּמְלּכָ

ה יה ִאּשֶׁ ִתיב ּבֵ ך ָלא ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ָנא, ְ ּכְ ן, ְּדָהא ַאֲחָרא ָלא ָקִריב ְלַמׁשְ ּמָ . ְוָהא ִאְתְרַחק ִמּתַ
ים ָלאו ָהָכא ָרֵאל ְמַרֲחָקן ִאיּנון ִמן ִסְטָרא , ָהָכאְּוָלאו ִאְצְטִריכו ְל, ְּוַעל ָדא ִאּשִׁ ְּוִיׂשְ

א יׁשָ א. )ואתכלילו ועאלו ביומין דדכיו, יומין ושבועין, ומנן יומין דדכיו(. ּבִ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ח   .ֲּעַדִיין ְצִריִכין ֲאָנן ְלִפְתָחא ָדא ְלִמְפּתַ

ְמעֹון י ׁשִ ַצלו ְלַמאן ְד, ָאַמר ַרּבִ ֲּאִריִמית ְיַדי ּבְ ּ ִסְפֵרי , ְּוָרָזא ָדא, ָבָרא ָעְלָמאּ ָחן ּבְ ּכְ ַאׁשְ
ֶאְמָצִעיָתא, ַקְדָמֵאי ים ִאיּנון ּבְ ִסְטָרא ָדא וְבִסְטָרא ָדא, ִּאּשִׁ ְּוַאְתָיין ּבְ ּ ִאיָלָנא , ּ קו ּבְ ִּאַדּבְ

ָרע, ְּדַדַעת טֹוב ָוָרע ָקן ּבְ טֹוב, ִאַדּבְ ָקן ּבְ ך. ְוִאַדּבְ ְוְבִגין ּכָ ַאר , ּ ׁשְ ה ּבִ הו ִאּשֶׁ ִתיב ּבְ ּיֹוִמין ּכְ
ָהֵני יֹוָמא. עֹוָלה ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ַקְייָמא, ֲאָבל ּבְ ּ ּ ה, ְוָלא ַאֲחָרא, ּ , ֵלית ֲאָנן ְצִריִכין ְלִאּשֶׁ

ן ּמָ ּיֹוָמא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאיהו, ְּויֹוָמא ָדא. ְְוָלא ִאְצְטִריך ְלֶמֱהִוי ּתַ ּ . ְּוָלא ְדַדַעת טֹוב ָוָרע, ּּ
ּוְבִגין ָדא ם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי, ּ ה ַלְיָי עֹוָלה, ְוִהְקַרְבּתֶ א ''נ(ָלׁשֹון , ְועֹוָלה. ְוָלא ִאׁשֶ

ַמר,  עֹוֶלה)לשם ָמה ְדִאּתְ ָקר, ּּכְ ֵני ּבָ ַעְרָנא ִמֵלי ְדָפִרים ּבְ ְּוָהא ִאּתְ ן, ּ . ְּוָכל ַההוא ָקְרּבָ
ִביִע)ט''במדבר כ( ַמר, יּ וַבֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָמה ְדִאּתְ ָנה, ּּכְ ִּדיָנא ְדָכל ָעְלָמא, יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ּ ,

יָפא ּקִ יֶתם עֹוָלה. ְוִדיָנא ַרְפָיא, ִּדיָנא ּתַ ֵעי ֵליה, ַוֲעׂשִ ם ִמּבָ ל יֹוִמין, ְּוִהְקַרְבּתֶ ַאר ּכָ ׁשְ , ּכִ
יֶתם יֹוָמא ָדא. ַמאי ַוֲעׂשִ ֶּאָלא ּבְ ה ִלי ַמְט)בראשית כז(, ּ ִתיב ַוֲעׂשֵ ים ּכְ ים . ַעּמִ ָמה ַמְטַעּמִ ּכַ

ָהֵני יֹוֵמי ָרֵאל ּבְ יִלים ָעְבדו ִיׂשְ חֹוִבין ְדָעְלָמא, ְּוַתְבׁשִ א ּבְ ְפׁשָ עֹוד ִדְמַקְטְרָגא ָאִזיל ְלַפׁשְ ּּבְ ּּ .
ם ִתיב ְוִהְקַרְבּתֶ יֶתם עֹוָלה, ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ה עֹוָלה. ֶּאָלא ַוֲעׂשִ ָכל. ְוָלא ִאּשֶׁ ַאר ְוֵכן ּבְ  ׁשְ

ה)א בקרבנין''ס(, יֹוִמין ִתיב ִאּשֶׁ ָכל ָהֵני יֹוֵמי,  ָלא ּכְ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ ַהאי . ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
א ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, יֹוָמא ָלא ַדְעּתָ יִלים ּבְ ים ְוַתְבׁשִ ַּדֲאָנן ַעְבִדין ַמְטַעּמִ ּ ּ ְּדָהא ִיְצָחק , ּ

ֵדר ֵליה ָלצוד ֵציָדה ְד ְּמׁשַ ּ ּ יה, ּחֹוִבין ִדְבֵני ָעְלָמאּ ּוְלַאְייָתָאה ְלַגּבֵ ּ.  

ּוְבעֹוד ְדִאיהו ָאִזיל ּ ִרְבָקה, ּ ָרֵאל ַנְטֵלי ֵעיָטא ּבְ ל ִאיּנון פוְלָחִנין, ִיׂשְ ְּוַעְבִדין ּכָ ל , ּּ ּכָ
ֵני ׁשֹוָפר ְוַתְקִעין ֵליה, ִּאיּנון ְצלֹוִתין ָעָרא ַרֲחֵמי, ְּמַזּמְ ִגין ְלַאּתְ , ֹוִקיְמָנאְוָהא א. ּבְ

ּתְ)בראשית כז( ּ ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ יָקא,  ֵמָרחֹוק)א דאכל''ס(ְּדָאֵתי , ּ , ִּמּגֹו ֲאָתר ְדַחְמָרא ַעּתִ
ֵתי ְרָכאן. ְּוַחֵדי, ְּוַאְטִעים ֵליה. ְוׁשָ ה ּבִ ַכּמָ ך ְמָבֵרך ֵליה ּבְ ְּוַאַחר ּכַ ְ ר ַעל חֹובֹוי, ְ ַמה . ְוַאְעּבַ
ִתיב דֹו)זבראשית כ(, ּכְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ ה , ְ ַוְיִהי ַאך ָיצֹוא ָיָצא ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ּמָ ָטִעין ִמּכַ

ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה, ּטֹוֲעֵני ּכְ

ך ִאיהו יֹוָמא ִדיָבָבא ּוְבִגין ּכָ ּ ָנא ִאיהו עֹוָלה, ְּ ַמר, ַאִיל ֶאָחד. ְּוָקְרּבְ ָמה ְדִאּתְ ִגין , ּּכְ ּבְ
ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת. ְּדִיְצָחקֵאילֹו  ּוׂשְ , ּ ַאְנפֹוי)לתברא(ּׁשֹוַחד ְלַסָמֵאל ְלַכְפָרה , ּּ

ַהאי יֹוָמא ֵכי ּבְ ְכָיה ְדִאיהו ּבָ ַההוא ּבִ ּּבְ ּ יָון ְדָחֵמי ְדָלא ִאְתָעִביד ְרעוֵתיה, ּ ּּכֵ ּ ּ ָנא , ּ ְוָהא ְלַמּגָ
ַמר. ַצד ֵציָדה ָמה ְדִאּתְ ַגְווָנא ָד. ּּכְ ּא יֹוָמא ְדִכפוֵריּּכְ ת ֱאמֹור, ּּ ָפָרׁשַ ִתיב ּבְ במדבר (. ְּוָהא ּכְ

ר יֹום ְוגֹו)ט''כ ה ָעׂשָ א ָפַתח. 'ּ וַבֲחִמּשָׁ י ַאּבָ ִביִעי )בראשית ח(, ִּרּבִ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ  ַוּתָ
א ֲחֵזי', ְוגֹו ל ָהֵני יֹוִמין, ּתָ ַנָייא, ּכָ א ַעל ּבְ לֹוט ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ, ַּאְזַלת ִאיּמָ ִּגין ְדָלא ִיׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2647דף [ -ּ

ָזָבא לֹון, ָּעַלְייהו ָנָהא. ּוְבִגין ְלׁשֵ ִזיבו ּבְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּכֹות, ּ ּסֻ ִּמְתַנְטִרין , ְוָהא ַיְתִבין ּבַ
ְנטוָרא ְנָיָנא, יֹוָמא ַקְדָמָאה. ּּבִ ָרֵאל, ְויֹוָמא ּתִ ד ְסעוָדָתא, ַּפְקַדת לֹון ְלִיׂשְ ָמָנן ְּלֶמְעּבַ  ִלּמְ

ין ַאר ַעּמִ ן, ִּדׁשְ ּמָ ְרָיא ּתַ ִליָתָאה. ְוִאיִהי ָלא ׁשַ יֹוָמא ּתְ ְּדִאיהו י, ּבְ ִריַאת , ז ַלֹחֶדׁש''ּ ׁשָ
ֵרי ָעַלְייהו ר יֹום , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלִמׁשְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ִביִעי ּבְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ַוּתָ

ַגַווְייהו, ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט ָראן ּבְ ּטוִרין ְדָכל ְלָווִטין וְמָרִדין ׁשָ ּ ּ ּ.  

  ]א''ט ע''דף רנ -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ְרָיא ָעַלְייהו, ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַחג, ָאַמר ִרּבִ ְנָייָנא, ָּלא ׁשַ ֶּאָלא , ְוָלא יֹוָמא ּתִ
ִליָתָאה ְרָיא ָעַלְייהו, יֹוָמא ּתְ ְּדאֹוִסיף ְוָגַרע ׁשַ ִנין, אֹוִסיף ַאְתָוון, ּ יב . ְוָגַרע ָקְרּבְ ִּדְכּתִ

ר ְוגֹו י ָעׂשָ ּתֵ ְנָייָנא ֶחְדָוה , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי ְלַרע ַעִין. 'ַעׁשְ ִגין ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה ְויֹוָמא ּתִ ּּבְ
י ִעָדָאן לֹון, ִּדְבָנָהא ְּוִאיּנון ְמַפְלּגֵ ִליָתָאה וְלָהְלָאה. ּ ִּמיֹוָמא ּתְ ְרָיא ָעַלְייהוְּדִאי, ּ ַמה , ִּהי ׁשַ
ִתיב ֶאָחד ַלֹחֶדׁש )בראשית ח(. ּכְ יִרי ּבְ ֲעׂשִ יִרי ּבָ ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ ְ ְוַהּמַ ּ

י ֶהָהִרים  ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור )א''ט ע''דף רנ(ִּנְראו ָראׁשֵ ְְוַהּמַ ִנין, ּ ְּדַאְזִלין , ִּאֵלין ָקְרּבְ
ּוְכָמה ְדִאיּנון ִמְתַמֲעִטין. ֲעִטיןּוִמְתַמ ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתְמַעט טוָבא ִדְלהֹון, ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ ִריאו ַמָייא ְלִאְתֲחָזָאה, ּתָ ְנָייָנא ׁשָ ִּמיֹוָמא ּתִ יָון , ּּ ּכֵ
ִריאו ַמִים ְּדׁשָ ִליָתָאה ִאיִהי ָשַרת ָעַלְייהו, ּ ִּמיֹוָמא ּתְ ְבָלֵאי , ּ ְּוִאיּנון ַמִים ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבַ

יִמין ָהָכא, )א בכולא''ס( ֲאָתר ְדִמעוָטא, ֲאַמאי ְרׁשִ ָרֵאל ָלא ֲהִוי ּבַ ְּדָהא טוָבא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
ֲאָתר ְדִרּבוָייא ּּבַ יִמין ָהָכא ִאְתַמֲעָטן. ּ ּוְבִגין ְדִאֵלין ַמִיין ִדְרׁשִ ּ ְמִעיָנן ָאֵתי ְקָרא ְלַאׁשְ, ּּ

יב יֹוֵמי ְדַחג, ִּדְכּתִ ִים ִאיּנון ִדְיִדיָען ּבְ ְּוַהּמַ ּ ִנין, ּ יִמין ּגֹו ָקְרּבְ ִּאיּנון ִדְרׁשִ ְּדִאיּנון טוֵרי , ּ ּ ּ
ָּהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור טוָבא ִדְלהֹון, ְלָווִטין ּ יד ָעַלְייהו, ְּ ּוְנִגידו ְדַאְנּגִ ּ ּ ְָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור, ּ ּוְבִגין , ּ

ִּאיּנון ַמִים ִדְלהֹון הואְּד ּ ָרן ַאְתָוון, ּ ר טוָבא ִדְלהֹון, ָלא ִאְתַחּבְ ְּדָלא ִיְתַחּבָ ּ ֶּאָלא ְזֵעיר , ּ
  .ְזֵעיר

ָרֵאל ִריך הוא, ֲאָבל ְלִיׂשְ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדִאיּנון ּמְ ּ ּ ִתיב, ְּ י ְיָי ֹלא )תהלים לד(. ַמה ּכְ  ְודֹוְרׁשֵ
ל טֹוב יה ִד. ַּיְחְסרו ּכָ ֵּריׁשֵ ִפיִרים ָרׁשו ְוָרֵעבו, ְקָראּ ּּכְ ין, ּ ַאר ַעּמִ ִּאֵלין ְמָמָנן ִדׁשְ י . ּ ְודֹוְרׁשֵ

ָרֵאל, ְיָי ל טֹוב, ִּאֵלין ִיׂשְ ָלקו ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ֹּלא ַיְחְסרו ּכָ ִּאֵלין ַאְזִלין ְוִאְסּתַ ּ ּ ּוְבִגין . ּּ
ך ּטוָבא ִדְלהֹון ְדִאיּנון ַמִים, ְּכָ ּ ּ ְָהיו ָהלֹוך ְו, ּ יִרי. ָחסֹורּ ְּדָהא , ָּדא ֵטֵבת. ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ

ֵדין ְיֵמי ָהָרָעה ֲהוֹו ְקַפת, ּכְ א ָלא ַאְנִהיַרת ִמּגֹו , ְוִאְתֲעַרת ַהִהיא ָרָעה ְוִאְתּתַ ְּוַכָלה ַקִדיׁשָ ּ
א ְמׁשָ י ֶהָהִרים, ׁשִ ֵדין ִנְראו ָראׁשֵ ִּאֵלין ִאיּנון ֲהֵרי ֲחׁשֹוָכא, ּּכְ ּטוִרין ִדְל, ּ ָּווִטין ִאְתָחזון ּ

ָקפו ָעְלָמא, ְּוִאְתּתְ ין ּבְ יׁשִ   .ְוַעְבִדין ּבִ

יֹוִמין ִאֵלין ַהאי עֹוָלה, ּּבְ ה ּבְ ים ָאְכֵלי חוָלֵקיהֹון, ִאּשֶׁ ֵדין ָהֵני ִאּשִׁ ְּדָהא ּכְ ְבִעים . ּ ׁשִ
ָּפִרים ִאֵלין ְבִעים ְמָמָנן, ּ ְבִעין ַע, ִּאיּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ְלטו ַעל ׁשִ ְּדׁשַ יןּ יֹוָמא . ּמִ ְּוַסְלִקין ּבְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ַקְדָמָאה י ּבְ יֹוִמין ִדְלהֹון, ְוַנְחּתֵ ִחין ּבְ ְּוִאְקרון ָפִרים ְמַנּגְ  )חסר(, ֵאיִלם. ּּ
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יָסר ָכל יֹוָמא ִאיּנון ָי, ַאְרּבֵ ֵרין ּבְ ִדיר. ה''ד ְיהֹוָ''ּּתְ ִליָטא ָעַלְייהו ּתָ ְּיָדא ְדׁשָ ָכל יֹוָמא , ּ ּבְ
ָנה. ְויֹוָמא ֵני ׁשָ   .ץ''ִּמְנָייָנא ִדְלהֹון ֵח, ַאְמִרין ּבְ

יָמא ִאי ָהִכי ְייהו, ְוִאי ּתֵ ִתיב, ִאין. ַּרע ַעִין ֲהִויָנן ְלַגּבַ ָחִלים )משלי כה(, ְּדָהא ּכְ י ּגֶ  ּכִ
ה חֹוֶתה ַעל ֹראׁשֹו ֶחְדָווָתא. ַאּתָ י, ֲּאָבל ֲאָנן ָלא ַיֲהֵביָנן ֶאָלא ּבְ אְּדֵלית ּבְ ּתָ , ֹוֵמי ׁשַ

ִאֵלין יֹוִמין, ֶחְדָווָתא א. ּּכְ טוב ִלּבָ ּוְבִגין ַדֲאָנן ָיֲהִבין ּבְ ּ ּוְבֶחְדָווָתא ִדְרעוָתא, ּ ּ ְִאְתַהָפך , ּ ּ
יהֹון ָחִלים ַעל ֵריׁשֵ ְּדֶחְדְווָתא ִדיָלן, ּּגוְמִרין ְמַלֲהָטן, ָּעַלְייהו ּגֶ יׁש, ּ , ד''י. ַעְבֵדי לֹון ּבִ

ָנא ִדיְלהֹון. ץוח',  ע)'א ה''ס( ּבָ חוׁשְ ך ַסְלִקין ּבְ ּּכַ ּ ּ ְ.  

יָמא ַמאן ָיִהיב ָלן ְלַאְקְרָבא ָעַלְייהו ְּוָכל ָדא ִאיּתֵ ל ָדא, ּ ָעאן ּכָ ִּדְלָמא ִאיּנון ָלא ּבָ ּ ּ .
ֶּאָלא ֵלית ֶחְדָווה ְלָכל ִאיּנון ְמָמָנן ָהֵני, ּ ָכל ִאיּנון ּתֹוִרים ֵאיִלים ְוִאְמִרין ּכְ ֲע, ּּבְ ׁשַ ָתא ּבְ
ין ִאֵלין ָרֵאל ַיֲהֵבי לֹון ְסעוְדּתִ ְּדִיׂשְ ּ ל ָדא ָלא ִמְתַקְרבו ּכָֹלא. ּ ְּוִעם ּכָ ּ א , ּ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ּ ּ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ ּּבְ ן, ְ ּמָ ְּוִאיהו ָפִליג לֹון, ְּוִאיּנון ִמְתָקְרֵבי ּתַ ִתיב. ּ  )משלי כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ִנין ְדָחג, ֵּלהו ָלֶחםִָאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכי ִּאֵלין ִאיּנון ָקְרּבְ ּ ֵקהו ָמִים. ּ , ְּוִאם ָצֵמא ַהׁשְ

יֹוֵמי ְדָחג יִמין ָהָכא ּבְ ִּאֵלין ַמִים ִדְרׁשִ ּ ְנָייָנא. ּ ִביָעָאה, ּוְביֹוָמא ּתִ יָתָאה וׁשְ ּתִ ּוְביֹוָמא ׁשְ ּ ,
ּז ָיבוזו לֹו'' ּבֹו)שיר השירים ח(ְוִסיָמן  ּ.  

ים ֹל ּא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבהַמִים ַרּבִ ִּאֵלין ִאיּנון ַמִים, ּ ָרֵאל, ּ ֵכי ִיׂשְ , ִּדי ְמַנּסְ
ִריך הוא א ּבְ ֶחְדָוה וִבְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ יב, ְּ ׂשֹון)ישעיה יב(, ִּדְכּתִ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ . ּ וׁשְ

ְטפוָה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ַנֲהֵרי ְדֲאַפ, ּ ּ ֵרי , ְּרְסמֹוָנא ַדְכָיאּ ְּדֻכְלהו ַדְבֵקי וִמְתַקּשְׁ ּ ּ ּּ
ְרִחימו ָדא ּּבִ ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבוזו. ּ יתֹו ּבְ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִּאם ִיּתֵ ַאֲהָבה , ָּדא ַסָמֵאל, ּ ּבְ

ָרֵאל ֲהַדְייהו, ְּדִיׂשְ ְּלֶמֱהִוי ֵליה חוָלָקא ּבַ ּ יִמין ָה, ּ ִאיּנון ַמִים ִדְרׁשִ ּּבְ אּ ּתָ ַפְרׁשְ יב , ָכא ּבְ ִּדְכּתִ
ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבוזו יתֹו ּבְ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִּאם ִיּתֵ ִּסיָמָנא ְדִאיּנון ַמִים ּבֹו, ּ ָּיבוזו לֹו , ז''ּ ּ

ן, ַּוַדאי יבו ְלַגּבָ ְלהו ִאְתֲחׁשִ ְּדָהא ּכֻ ּ ר, ּּ ּבָ ְּדֵלית ֵליה ְתָקָנה ְלָעְלִמין, ֶחֶרׂש ִנׁשְ ּ.  

יֹוִמין ּבֹוַּמִים ִד ְּלהֹון ִאְתְפִליגו ּבְ ַאר יֹוִמין, ז''ּ ֲארו ׁשְ ּתָ ְּדִאיּנון ג, ִּאׁשְ  )נוטריקון(' ה' ד' ּ
י ִליׁשִ י ְרִביִעי ׁשְ י ָהֲאָדָמה'' ֶחֶר)ישעיה מה(, ְוִסיָמן, ֲחִמיׁשִ ּקוָנא , ׂש ֶאת ַחְרׂשֵ ְּוֵלית לֹון ּתִ

ֲהָדן יָמא ּב. ְוָלא ְלָעְלִמין, ּבַ ִתיבְוִאי ּתֵ ֹּוז ָיבוזו לֹו ּכְ י ֹלא ָבָזה ְוֹלא )תהלים כב(ָהָתם . ּ  ּכִ
ץ ֱענות ּקַ   .ּׁשִ

ֶּאָלא , ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ֶּאָלא ָלא ִאְקֵרי ִראׁשֹון. ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ַמאי ָעִביד ֵליה
ר ְסָתם ה ָעׂשָ ַלל, ֲחִמּשָׁ ָלא ְרׁשוָמא ּכְ ימו ְד. ּּבְ ירוָתא ִדְרׁשִ ֲּאָבל ׁשֵ ּ ּ ִני ֲהִוי, ַמִייןּ . ִּמיֹום ׁשֵ

ִני, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי ּשֵׁ ִגין ְדֵלית טֹוב ּבַ ך, ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ַלל, ּ ים ִראׁשֹון ְוָלא ֶאָחד ּכְ ַוֲהִוי , ָלא ְרׁשִ
ְסָתם ימו ְדיֹוִמין, ּבִ ֵרי ְרׁשִ ְּוׁשָ ִני, ּ יֹום ׁשֵ בו. ּבְ ְּוִאְתְפָלגו ַמִים ּבְ ּ י, ז''ּ ָארו ּבְ ּתָ ֹוִמין ְּוִאׁשְ

ַמר, ׂש''ֶחֶר ָמה ְדִאּתְ ְדָקא ֵיאֹות, ּּכְ ְּוֹכָלא ּכַ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף רנ -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2649דף [ -ּ

ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּוְבִגין . ְּלַאְעָלָאה ְלגֹו מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא )ב''ט ע''דף רנ(ְּדַיְדֵעי , ּ
ִרין ְקִליִפין ִאֵל, ְלֵמיָעאל ְלגֹו מֹוָחא ל ַהאי. ְוָעאִלין, יןְּמַתּבְ ִתיב ְלָבַתר ּכָ יֹום . ַמה ּכְ ּבַ

ְהֶיה ָלֶכם ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ל ָהֵני ְקִליִפין. ַהּשְׁ ְּלָבַתר ְדַתְברו ּכָ ִזיִזין, ּ ָמה ּגְ ְּוַתְברו ּכַ ה , ּ ְוַכּמָ
ים ַקְטלו ִאיּנון טוֵרי ַדֲחׁשֹוָכא, ְּנָחׁשִ ים ַדֲהוֹו לֹון ּבְ ה ַעְקַרּבִ ְּוַכּמָ ּ ּ חו ֲאָתר , ּ ּכָ ַּעד ְדַאׁשְ ּ

ִּדיׁשוָבא א, ּ א ַקִדיׁשָ ַּמְקָפא ׁשוִרין ְסחֹור ְסחֹור, ְּוַקְרּתָ ה, ּ ֵדין ָעאלו ְלַגּבָ ּּכְ ד , ּ ְלֶמְעּבַ
ן ּמָ ה, ַנְייָחא ּתַ ּוְלֵמחֵדי ּבָ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה. ּ

ִניׁשו, ְּוָדא ִאיהו ֲעֶצֶרת ַנׁש ּכָֹל. ּּכְ ֲּאָתר ְדִמְתּכְ הּ ְהֶיה ָלֶכם. ּא ְלַגּבָ , ְוָלא ְלַאֲחָרא, ּתִ
ָמאֵריכֹון ְּלֶמְחֵדי ַאּתון ּבְ ֲהַדְייכו, ּ ְּוִאיהו ּבַ ִתיב. ּ ְיָי ְוִגילו )תהלים לב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְמחו ּבַ ּ ׂשִ ּ

ֵרי ֵלב ל ִיׁשְ ַּצִדיִקים ְוַהְרִנינו ּכָ עד שלא עשו חסד ' שמעון כל מאן דחדי וכו' אמר ר. ּ
 )ב''ע' נדפס בהקדמת בראשית דף י(ים עם העני

  פרשת מטותזוהר 
ב ָזָכר)במדבר לא( ּכַ ר ָלא ָיְדעו ִמׁשְ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּנָ ּ ְוָכל ַהַטף ּבַ ֵניָנן. ּ ן ּתָ ּמָ י , ּתַ ָאַמר ִרּבִ

ְווִנין, ְּיהוָדה ְתֵרי ּגַ ָכ, ֵּאין ָהעֹוָלם ִמְתַנֵהג ֶאָלא ּבִ ּתְ ָתא ְדִאׁשְ ַטר ִאּתְ ְּדָאתו ִמּסְ ּ יַמת ּ ַחת ַחּכִ
א ָיֶדיָה ָטוו ַוָיִביאו ַמְטְוה ֶאת )שמות לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִלּבָ ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ּ ְוָכל ִאׁשָ ּּ

ָמן ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ּוַמאי ַמְתָיין. ַהּתְ ָמן. ּ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ גֹו , ֶאת ַהּתְ ְווִנין ִדְכִליָלן ּבְ ּּגַ
ָווֵני   .ּגְ

ֲּהָדא הוא ִד יבּ ֶפיָה)משלי לא(, ְכּתִ ֵחֶפץ ּכַ ַעׂש ּבְ ים ַוּתַ ּתִ ה ֶצֶמר וִפׁשְ ּ ָדְרׁשָ ָיֶדיָה . ּ ּוְכִתיב ּבְ
י ְיהוָדה. ַּמאי ָטוו, ָּטוו ִדיָנא, ָּאַמר ִרּבִ ַרֲחֵמי, ָּטוו ּבְ י ִיְצָחק. ָּטוו ּבְ ֲאַמאי , ָאַמר ִרּבִ

ה ִדי. ִאְתַקְרָיא ִאּשָׁ ָּאַמר ֵליה ִדְכִליָלא ּבְ ַרֲחֵמי, ָנאּ   .ּוְכִליָלא ּבְ

א ֲחֵזי י ֶאְלָעָזר, ּתָ ִדיָנא ִאְתַקְרָיא, ְּדָאַמר ִרּבִ ָתא ּבְ ל ִאּתְ ַּעד ְדַאְטֲעָמא ַטֲעָמא , ּכָ
ר ָנׁש, ְּדַתְנָיא. ְּדַרֲחֵמי ְטָרא ְדּבַ ָתא. ָּאֵתי ִחָווָרא, ִּמּסִ ְטָרא ְדִאּתְ ּוִמּסִ . ָּאֵתי סוָמָקא, ּ
ָתא ֵמִחָווָרא)א אתתא''ס(ַטֲעָמא  ּ ְדִאּתְ   .ְּוִחָווָרא ָעִדיף, ּ

ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאר ַעּמִ י ׁשְ א ֲחֵזי ֲאַמאי ֲאִסיָרן ְנׁשֵ ְּוּתָ ֵבי , ּ ּכְ ְּדַיְדֵעי ִמׁשְ
ְּדכוָרא ום ְדָתֵניָנן. ּ ִּמּשׁ ָמאָלא, ִאית ְיִמיָנא, ּ ָרֵאל. ְוִאית ׂשְ ין עֹוְבֵדי, ִיׂשְ ַאר ַעּמִ  ּוׁשְ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ן ֵעֶדן. ּ ָרֵאל ָלָקְבֵלי ְדַרֲחֵמי. ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּעְלָמא ָדא. ְוֵגיִהָנם, ְוּגַ , ִּיׂשְ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָלֳקְבֵלי ְדִדיָנא ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּ ָתא ְדַאְטֲעָמא ַטֲעָמא , ּוְתָנן. ּּ ִּאּתְ

ָתא ְדַטֲעָמא ַטֲעָמא ְדִדיָנא. ַרֲחֵמי ַנְצָחא, ְּדַרֲחֵמי ִּאּתְ ַקת, ּ ִדיָנא ִאְתַדּבְ ִּדיָנא ּבְ ְּוָעַלְייהו , ּ
ְבָעה)ישעיה נו(ִאְתְקֵרי  ָלִבים ַעֵזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ְוַהּכְ ּ.  

ֵניָנן ֶלב, ְּוַעל ָדא ּתָ ּכֶ ְבֶעֶלת ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְקׁשוָרה ּבֹו ּכַ ַּהּנִ א ַמה ּכַ. ּּ ְלּבָ
רוֵחיה ֲחִציָפא יָפא ּבְ ּקִ ּּתַ ִדיָנא. ּ ּאוף ָהָכא ִדיָנא ּבְ ֹכָלא, ּ ָרֵאל. ֲּחִציָפא ּבְ ְבֶעֶלת ְלִיׂשְ , ַהּנִ
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ֵניָנן ִתיב , ּתָ ה)דברים ד(ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ַהיֹום' ּ ְוַאּתֶ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ . ַמאי ַטְעָמא. ּ
ָר ְמָתא ְדִיׂשְ ום ְדִנׁשְ ִּמּשׁ ּ ַּאְתָייא ֵמרוָחא ֶדֱאֹלִהים ַחִיים, ֵאלּ ּ י רוַח )ישעיה נז(ִּדְכִתיב . ּ ּ ּכִ

ַמע ִדְכִתיב ִמְלָפַני, ִּמְלָפַני ַיֲעטֹוף ַּמׁשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ תוְלָתא, ּ ִּאְתָתא ְדִהיא ּבְ ְוָלא , ּ
ין ַאר ַעּמִ ָיא ִדׁשְ ִדיָנא ַקׁשְ ִּאְתְדָבַקת ּבְ ָר, ּ ִיׂשְ ַרת, ֵאלְּוִאְתְדָבַקת ּבְ ׁשָ   .ַרֲחֵמי ַנְצָחא ְוִאְתּכְ

א ֲחֵזי ִתיב , ְוּתָ ֶנה)תהלים פט(ּכְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ְתֵרי . ַמאי ֶחֶסד.  ָאַמְרּתִ ּהוא ַחד ִמּכִ
א ִּעָלֵאי ְדַמְלּכָ ִריך הוא ֶחֶסד, ּ א ּבְ ָרֵאל ָקָרא ָלה קוְדׁשָ ְמָתא ְדִיׂשְ ְּדִנׁשְ ּ ּ ּ ַנאי . ְּ ַעל ּתְ

ֵני יֵצי ֶחֶסד ֵמָעְלָמא, ְּדִיְתּבְ ּתֵ ֶנה. ְוָלא ִיׁשְ ַמע ִדְכִתיב ִיּבָ ֵניָנן. ַּמׁשְ ך ּתָ ִגין ּכָ ֵצי , ְּבְ ַּמאן ְדׁשֵ
יֵצי הוא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֶחֶסד ֵמָעְלָמא ּתֵ ִּאׁשְ ִתיב. ּ  ֹלא ִתְהֶיה )דברים כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ת ַהחוָצה ת ַהּמֵ ד ֶחֶסד ִעם , ֵּאׁשֶ ִגין ְלֶמְעּבַ ְנָייָנא. ִמיָתאּבְ יב, ְוִאְתָעִביד ּבִ תהלים (, ִּדְכּתִ

ֶנה)פט   . עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ
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   ספר דברים-הזוהר הקדוש 

  פרשת דבריםזוהר 
  ]א''ס ע''דף ר -' גזוהר חלק [

א ושם ביתו וכך ''ו ע''פרשת אלה הדברים הוא בפרשת בלק דף קפ )א''ס ע''דף ר(
  הסכימו הקדמונים

  פרשת ואתחנןזוהר 
  ]א''ס ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ן ֶאל ְיָי)'דברים ג) (א''ס ע''דף ר( ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר'  ָוֶאְתַחּנַ ִו''ֲאֹדָנ. ּבָ ה ''י יֹדִ ד ַאּתָ
ַָהִחלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדך ְוגֹו ּ י . 'ּ ב ִחְזִקָיהו )ישעיה לח( ,ּיֹוֵסי ָפַתח )א''בראשית י(ִרּבִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ

יר ַוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָיָּפָניו ֶאל ַה ּּקִ ּ א ֲחֵזי. 'ּ יָפא ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ּקִ ה הוא ֵחיָלא ּתַ ּמָ ּּכַ ה , ּ ְוַכּמָ
ּהוא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ֵאי, ּ ָּלא ָדִחיל ֵמִעָלֵאי ְוַתּתָ ְוָלא . ּ

ין ְדָעְלָמא יׁשִ ָּדִחיל ֵמִעְרעוִרין ּבִ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ִגין ְדִאיהו ָאִחיד ּבְ ּּבְ ּ ּ ָכל , ּ יה ּבְ ְּוָאִכיל ִמּנֵ
  .יֹוָמא

ר ָנׁש ְּדָהא אֹוַרְייָתא אֹוִליף ֵליה ְלּבַ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ְאֹוִליף ֵליה ֵעיָטא ֵהיך . ְְלֵמיַהך ּבְ ּ
י ָמאֵריה  ְּיתוב ַקּמֵ ָזר ָעֵליה . )לבטלה לההיא גזרה(ּ ַּוֲאִפילו ִיְתּגְ ּ ַטל , מֹוָתאּ ּּכָֹלא ִיְתּבָ ּ

יה ַלק ִמּנֵ ְּוִיְסּתְ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ ְדָלא )עיטא דבר נש בהאי עלמא(. ְוָלא ׁשַ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ּ ְוַעל ָדא ּבָ ּ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם )יהושע א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוָלא ִיְתֲעֵדי ִמַנה, ּבְ

יה אֹוַרְייָתאְו. ָוַלְיָלה ה, ִּאי ַאְעֵדי ִמיּנֵ ּאֹו ִאְתְפַרׁש ִמּנַ ִאלו ִאְתְפַרׁש ִמן ַחֵיי, ּ ּּכְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵליְלָיא ַעל ַעְרֵסיה, ּתָ ד ִאיהו ָסִליק ּבְ ר ָנׁש ּכַ ֵּעיָטא ְדּבַ ּ ָלא ָעֵליה , ּ ֵעי ְלַקּבְ ּּבָ
ּעֹול ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ּ ִלים, ּ א ׁשְ ִלּבָ יהּוְלַאְק. ּבְ יה ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשֵ ּבֵ ְּדֵמי ְלִמיְמַסר ּגַ ּ ּ ְוָהא . ּּ

ּאוְקמוָה ִגין ְדָכל ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ּּבְ ְרָיא , ּ ְּדָהא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשַ ּ
ָעְלָמא א ָנְפִקין, ּבְ ְּוָכל רוֵחי ִדְבֵני ָנׁשָ ָרן , ּ ּבֵ)א ואתמסרו''ס(ְּוַסְלִקין ְוִאְתַטּמְ ּוְבִגין . ּיה ּגַ

ִפְקדֹוָנא ְּדִאיּנון ּבְ ּ ְייִבין ְלַאְתַרְייהו, ּ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַפְלּגות ֵליְלָיא, ּתָ ַער רוַח ָצפֹון ּבְ ד ִאּתְ ּּכַ ִריך הוא . ְוָכרֹוָזא ָנִפיק, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

רוֵחיהֹון ְדַצִדי ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ָּאֵתי ְלִגְנּתָ ּ ּ ְווֵני , ַּקָייאּ ֵדין ִמְתּכָ ל )א מתערי''נ(ּכְ  ּכָ
ֵני ַמְטרֹוִניָתא ֵני ֵהיָכָלא, ּבְ א, ְוָכל ּבְ א ַקִדיׁשָ ָחא ֵליה ְלַמְלּכָ ּבְ ְּלׁשַ ל ִאיּנון . ּ ּוְכֵדין ּכָ ּ
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יָדה ָרן ּבִ ִּפְקדֹוִנין ְדרוִחין ְדִאְתַמּסְ ּ ּ ּ ּ ְלהו ָאִתיב ְלָמאֵריהֹון, ּ ּּכֻ א ִדְבֵנ. ּ ְּורוּבָ י ָעְלָמא ִמְתָעִרין ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְייהו, ּבְ ְּוָהא ִפְקדֹוֵניה ְדֻכְלהו ָאִתיב ְלַגּבַ ּ ּ ּּ ּ.  

ִקיוַמְייהו ִּאיּנון ִדְבֵני ֵהיָכָלא ִעָלָאה ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ּּ א , ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּמְתֲעֵרי ִמׁשְ ּ
ָרֵא, ְּדאֹוַרְייָתא ְכֶנֶסת ִיׂשְ ֵפי ּבִ ּתְ ּתַ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ַּעד ְדָנִהיר ְיָמָמא, לּוִמׁשְ ְוָכל , ִהיא, ּכַ

ֵני ֵהיָכָלא  א)דמלכא(ּבְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְלהו ַאְתָיין ְלַגּבֵ ּ ּכֻ ּ א , ּ ִנין ְדַמְלּכָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּבְ ּ ּ
ְּוָהא אוְקמוָה. ּוַמְטרֹוִניָתא ּ.  

ד ָאֵתי ַצְפָרא ְרֵמיה , ּכַ ָאה ּגַ ֵעי ְלַנּקָ ֹכָלאּּבָ ּוְלֵמיַזן ַזְייֵניה, ּּבְ א , ּ ְדָלא ִעם ַמְלּכָ ּתַ ְּלִאׁשְ
א ַמְטרֹוִניָתא, ַּקִדיׁשָ ַדל ּבְ ּתְ ֵליְלָיא ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ א ַאְתָיא ִעם ַמְטרֹוִניָתא. ּ ּתָ ְּלַזְווָגא ָלה , ַהׁשְ ּ

א   .ִעם ַמְלּכָ

א ּתָ ִניׁשְ ִנין, ָאֵתי ְלֵבי ּכְ ָקְרּבְ ְרֵמיה ּבְ י ּגַ א,ַּמְדּכֵ ְייהו ְדָדִוד ַמְלּכָ ְחּתַ ּבַ תוׁשְ ח ּבְ ּבַ ּ ְמׁשַ ּ ּ .
יה ֵריׁשֵ ִפיִלין ּבְ ַגְדֵפיה)א בידיה וברישיה''ס(, ָּאִחיד ּתְ ִהָלה ְלָדִוד, ּ ְוִציִצית ּבְ ְוָהא . ּאֹוֵמר ּתְ

ּאוְקמוָה י ָמאֵריה, ּ ַּצֵלי ְצלֹוָתא ַקּמֵ ֵעי ְלֵמיָקם, ּ ְצלֹוָתא ּבָ ַגְווָנא , ּבִ  )זווגאא ב''ס(ּכְ
ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֲהַדְייהו, ּ ָרא ּבַ ְּדִאיּנון ִאְקרון ָהעֹוְמִדים, ְּלִאְתַחּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ זכריה (, ּכְ

ין ָהעֹוְמִדים)ג י ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ י ָמאֵריה. ָ ְוָנַתּתִ ּוְלַכְווָנא ְרעוֵתיה ַקּמֵ ּ ּ ּ עוֵתיה, ּ ע ּבָ ְּוִיְתּבַ ּ.  

א ֲחֵזי ׁשַ, ּתָ ַפְלּגות ֵליְלָיא ֵמַעְרֵסיהּבְ ר ָנׁש ָקִאים ּבְ ֲּעָתא ְדּבַ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ , ְּלִאׁשְ
רֹוָזא ָקאֵרי ָעֵליה ְוָאַמר ְרכו ֶאת ְיָי)תהלים קלד(, ּּכָ ה ּבָ ל ַעְבֵדי ְיָי' ּ ִהּנֵ ֵבית ' ּכָ ָהעֹוְמִדים ּבְ

ֵלילֹות' ְיָי ד ִאיהו ָקִאים ּבִ. ּּבַ א ּכַ ּתָ י ָמאֵריהַּהׁשְ אֵרי ָעֵליה , ְּצלֹוָתא ַקּמֵ רֹוָזא ּקָ ַּההוא ּכָ ּ
ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה, ְוָאַמר י ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ ְּוָנַתּתִ ָ.  

  ]ב''ס ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ְרעו  ַתר ִדְמַסֵיים ְצלֹוָתא ּבִ ּּבָ י ָמאֵריה)וקאים בעיטא(ּּ ָּהא אוְקמוָה, ּ ַקּמֵ  ְּדָבֵעי ְלִמיְמַסר, ּ
א ְרעוָתא ְדִלּבָ יה ּבִ ַּנְפׁשֵ ּ ְְלַההוא ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ּ ּ ה ֵעיִטין ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש . ּ ְּוַכּמָ

ֹכָלא ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ַקְייָמא  )ב''ס ע''דף ר(. ּּבְ ּוְבׁשַ ּ ר , )א סיימא''ס(ּ ל ִאיּנון ִמִלין ְדַאִפיק ּבַ ּּכָ ּ ּּ
ַהִהיא ְצלֹוָתא ָּנׁש ִמפוֵמיה ּבְ ּ ְּלהו ַסְלִקין ְלֵעיָלאּכֻ, ּ ּ ּוָבְקִעין ֲאִויִרין וְרִקיִעין, ּּ ַּעד ְדָמטו , ּ ּ

א א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ ְּלַההוא ֲאָתר ְדָמטו וִמְתַעְטרו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְייהו ֲעָטָרה, ּ ְּוָהא אֹוְקמוָה . ְּוָעִביד ִמּנַ
ִריך הוא, ַּחְבַרָייא א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ְּצלֹוָתא ְדָבֵעי ּבַ ּ ֲחנוִניםְל, ְּ ַּכְווָנא ִדיֵהא ְצלֹוָתא ּתַ ּ ּ .

ה. ְמָנָלן ן ֶאל ְיָי, ִמּמֹׁשֶ יב ָוֶאְתַחּנַ ָּדא ִאיהו ְצלֹוָתא ֵמַעְלָיא. 'ִּדְכּתִ ּ.  

א ֲחֵזי ְצלֹוָתא, ּתָ ֵעי ְלַכְווָנא ַרְגלֹוי, ַּמאן ְדָקִאים ּבִ יה. ְּואֹוְקמוָה, ּּבָ ּוָבֵעי ְלַחְפָיא ֵריׁשֵ ּּ ,
ַמאן ְדָקִא אּּכְ י ַמְלּכָ ִגין ְדָלא ,  ֵעינֹוי)א לאסתמא''ס( )למכסייא(ּוָבֵעי ְלִמְכְסָייה . ים ַקּמֵ ּּבְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ל ּבִ ּכַ ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר. ִיְסּתָ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ַּמאן ְדָפַקח ֵעינֹוי ּבְ
ַאְרָעא, ִּדְצלֹוָתא ְאֹו ְדָלא ָמִאיך ֵעינֹוי ּבְ ֶותַּאְקִדי, ּ ְם ָעֵליה ַמְלַאך ַהּמָ יפוק , ּ ְּוַכד ּתִ ּ
יה א, ַּנְפׁשֵ ִכיְנּתָ ְנִהירו ִדׁשְ ל ּבִ ּכַ ָּלא ִיְסּתָ יָקה, ּ ְנׁשִ א . ְּוָלא ָימות ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ַּמאן ִדְמַזְלֵזל ּבִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2653דף [ -ּ

יה ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ּבֵ ַההוא ׁשַ ַזְלֵזל הוא ּבְ ִּמּתְ ּ ּ ְּ ַדי )שמואל א ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ י ְמַכּבְ  ּכִ
ד ובֹוַזי ֵיָקלו ֲּאַכּבֵ ּּ.  

א ִכיְנּתָ ׁשְ ל ּבִ ּכַ ֲעָתא ְדִאיהו ְמַצֵלי, ַּהאי ַמאן ְדִאְסּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ָלא . ּ ּכְ ְְוֵהיך ָיִכיל ְלִאְסּתַ

א ִכיְנּתָ ׁשְ יה. ּבִ א ַקְייָמא ַקּמֵ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ִליְנַדע ְדַוַדאי ׁשְ ּ ּּ  )חישעיה ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
יר ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ַּוַיּסֵ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ אֵרי ׁשְ ן ׁשָ ְעָיא ְלֶמֱהֵוי חֹוֵצץ . ְּדַתּמָ ך ָלא ּבַ ִגין ּכָ ְּבְ

יר ינֹו וֵבין ַהּקִ   .ְּואֹוְקמוָה, ּּבֵ

ְצלֹוָתא ַקְדִמיָתא, ַּמאן ְדָקִאים ּבִ ָבָחא ְדָמאֵריה ּבְ ֵעי ְלַסְדָרא ׁשְ ּּבָ ּ ע ּוְלָבַתר ִיְת, ּ ּבַ
עוֵתיה ּּבָ ַקְדִמיָתא. ּ ה ָהִכי ָאַמר ּבְ ה ַהִחלֹוָת ְוגֹו, ְּדָהא ֹמׁשֶ ָרה ְוגֹו. 'ַּאּתָ י . 'ּוְלַבּסֹוף ֶאְעּבְ ִרּבִ

יב ֲאֹדָנ, ְּיהוָדה ָאַמר ָנא ָהָכא ִדְכּתִ ַקְדִמיָתא''ַּמאי ׁשְ ָאֶל, י ּבְ , ד''ן יֹו''ּת נו''ּף ָדֶל''ּבְ
א ְלֵעיָלא. ם''ָנן ֱאֹלִהיְוָקֵרי, ד''ּוְלַבּסֹוף ידו ּתָ ֶּאָלא ִסדוָרא ָהִכי הוא ִמּתַ ּּ ּ ּוְלַאְכְלָלא , ּ

ַלְיָלה ִּמַדת יֹום ּבַ ְדָקא ָיאות, ּ ֲחָדא ּכַ יֹום וְלַזְווָגא ּכָֹלא ּכַ ּוִמַדת ַלְיָלה ּבַ ּ ּ ּ ּ ה )דברים ג(. ּּ  ַאּתָ
ַָהִחלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדך ּ ירוָתא ָהָכא. ּ ירוָתא ֲהָוה ֶא. ַּמאי ׁשֵ ה ׁשֵ ָּלא ַוַדאי ֹמׁשֶ ּ ּ

ָעְלָמא ֹכָלא, ּבְ ִלים ּבְ ִלים ֲהָוה. ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ יָמא ַיֲעֹקב ׁשְ א , ְוִאי ּתֵ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ְוִאיָלָנא ִאׁשְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ה, ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ֲּאָבל ַמה ְדֲהָוה ְלֹמׁשֶ , ָלא ֲהָוה ְלּבַ

ירְּד ִלימו ַיּתִ ׁשְ ָּהא ִאְתֲעָטר ּבִ ָרֵאל, ּ ָבן ִמִיׂשְ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ַכּמָ אֹוַרְייָתא, ּּבְ ָנא, ּבְ ּכְ ַמׁשְ , ּבְ
ֹכַהִנין ֵליָוֵאי, ּבְ ָבִטין, ּבְ ְתֵריַסר ׁשְ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין, ַּרְבְרִבין ְמָמָנן ָעַלְייהו, ּבִ ׁשִ ּהוא . ּבְ

ִלים גוָפא ׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ָמאָלא,  ַאֲהֹרן ִליִמיָנא.ִּאׁשְ יַנְייהו, ַנְחׁשֹון ִלׂשְ ּהוא ּבֵ ּ.  

ְדְלך ך ֶאת ּגָ ִגין ּכַ ָּבְ ָמאָלא, ְָוֶאת ָיְדך ַהֲחָזָקה. ָּדא ַאֲהֹרן, ִמיִמיָנא, ְ . ָּדא ַנְחׁשֹון, ִמּשְׂ
ַמר ָעְלָמא ֲהָוה. ְוָהא ִאּתְ ירוָתא ּבְ ה ׁשֵ ך ֹמׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ יָמא ַמאן ֲה. ְ ָּוה ִסיוָמא ְוִאי ּתֵ דהא (ּ

יָחא הוא. )משה שירותא הוה א ְמׁשִ ִּסיוָמא ַמְלּכָ ּ ָעְלָמא, ּ ִלימו ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ֵדין ִיׁשְ ְּדָהא ּכְ ַמה , ּ
ן ְלָדֵרי ָדִרין ְּדָלא ֲהָוה ּכֵ א. ּ ִלימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ַההוא ִזְמָנא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְוֵיהֹון ָעְלִמין , ּ

ִזו ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ִתיב , ּוָגא ַחדּ ֵדין ּכְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּכְ מֹו ֶאָחד' ּ ּבַ דברים (. ֶּאָחד וׁשְ

י ִחָייא. 'ְֵאַלי ַרב ָלך ַאל ּתֹוֶסף ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)'ד ִריך הוא , ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ה, ְלֹמׁשֶ ַּרב ָלך ְדִאְזַדְווַגת ּבִ, ֹמׁשֶ ּ ּ אְ ִכיְנּתָ אן וְלָהְלָאה ַאל ּתֹוֶסף, ׁשְ י ִיְצָחק , ִּמּכָ ִרּבִ
ך, ָאַמר ּבָ א ְדֲהָוה ּגַ ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ ְַרב ָלך ּבִ ְּ ּ ְּדָהא ִזְמָנא ְדִסיֲהָרא ָמָטא, ַאל ּתֹוֶסף, ּ ּ ,

א, ְוִסיֲהָרא ָלא ָיִכיל ְלַאְנָהָרא ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ַע ְוַחְזֵקהו ֲאָבל ְוַצו ֶאת ְיה. ַּעד ְדִיְתּכְ ֹּוׁשֻ ּ
ֵצהו א. ְּוַאּמְ ְמׁשָ ַּאְנּתְ ְדהוא ׁשִ ֵעי ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ּ ַמר, ּבָ ם )'דברים ד(. ְוָהא ִאּתְ  ְוַאּתֶ

ְיָי י יֹוֵסי ָאַמר . 'ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו' ַּהְדֵבִקים ּבַ ָכה לֹו ְוגֹו)תהלים קמד(ִרּבִ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ . ' ַאׁשְ
א ָאה ַעּמָ ין ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְּד, ַזּכָ ל ַעּמִ הו ִמּכָ ַחר ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוָסִליק , ְּ

ֵמיה, ּלֹון ְלַעְדֵביה ִבְרָכָתא ִדׁשְ ִבְרָכָתא ִדיֵליה ּבְ ּוָבִריך לֹון ּבְ ּ ּ ּ יב, ְּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ישעיה (, ּ

ַרך ְיָי)סא י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ַרך ְיָי', ְ ּכִ ׁש'ְּבֵ   . ַמּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2654דף [ -ּ

א ֲחֵזי ין ְדָעְלָמא, ּתָ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִריך הוא ְלַרְבְרֵבי ְמָמָנן, ּּכָ א ּבְ ָּיַהב לֹון קוְדׁשָ ְּ ,
ְלִטין ָעַלְייהו ְּדׁשַ ִריך הוא ְלַעְדֵביה. ּ א ּבְ ָרֵאל ָאִחיד לֹון קוְדׁשָ ְּוִיׂשְ ּ ְּלחוָלֵקיה, ְּ ּ ,

ׁשְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ א. ּיה ַמּמָ ֵמיה, ְּוָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִגין ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ א ''דף רס(, ּּבְ

ְיָי )א''ע ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְּוַעל ָדא ְוַאּתֶ ין', ּ ַאר ַעּמִ ׁשְ ְמָמָנא ַאֲחָרא ּכִ ְּוָהא אֹוְקמוָה , ְוָלא ּבִ
ה ֲאָתר ַכּמָ ר ְיָי)'דברים ד(. ּבְ ם ׁשֹוְמִעים ְוגֹוֲאֵל'  ַוְיַדּבֵ ּיֶכם ִמּתֹוך ָהֵאׁש קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ְ' .

י ֶאְלָעָזר יה, ָאַמר ִרּבִ ָלא ּבֵ ּכְ . ַּמאי קֹול ְדָבִרים, ּקֹול ְדָבִרים, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
ֶּאָלא קֹול ְדִאְקֵרי ִדּבור ּ ּ ְלָיא, ּ יה ּתַ ְּדָכל ִדּבוָרא ּבֵ ּ ּ ִתיב. ּ ר הַוְיַד, ְּוַעל ָדא ּכְ , ֲאֵליֶכם' ּבֵ

ְלָיא ֲאָתר ָדא ּתַ ְּדָהא ִדּבור ּבַ ּ ּ   .ְּלַהאי ִאְקֵרי קֹול ְדָבִרים, ּ

ם ׁשֹוְמִעים ַהאי, ַאּתֶ ְלָיא ֶאָלא ּבְ ִמיָעה ָלא ּתַ ִּדׁשְ ְלָיא. ּ ִדּבור ּתַ ִמיָעה ּבְ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ִגין . ּ ּוּבְ
ם ׁשֹוְמִעים ך ַאּתֶ  )שמות כא(, ּ ְוָהא אֹוְקמוָה)ור תליאושמיעה בדב, א אתם שומעים''ס(. ְּכָ

ְרֵצַע ּמַ ִמיָעה, ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ִגין ְדָפִגים ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ׁשְ ּּבְ ְּוהוא ִדּבור ְוהוא , ּ ּ ּ ּ
ִמיָעה   .ׁשְ

ם ׁשֹוְמִעים וְתמוָנה ֵאיְנֶכם רֹוִאים ּקֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ּ ַּמאי וְתמוָנה. ּ ָמה ְדַאּתְ. ּ  ָאֵמר ּכְ
ּ וְתמוַנת ְיָי)במדבר יב( יט' ּ ָּדָבר ַאֵחר וְתמוָנה. ַיּבִ ּ ָּדא קֹול ְפִניָמָאה, ּ ְּדָלא ֲהָוה ִמְתֲחֵזי , ּ

ַלל ָּדא קֹול ַאֲחָרא ְדָקַאְמָרן, ּזוָלִתי קֹול. ּכְ ּוְתמוָנה. ּ ִגין ְדָכל . ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי, ּ ּּבְ
יה ָנְפָק ּקוָנא ְדגוָפא ִמיּנֵ ּּתִ ּ ּ   .אּ

יָמא ַאֲחָרא ִאְקֵרי ָהִכי ָנֵמי יה ָנְפָקא. ִאין. ְוִאי ּתֵ א ִמיּנֵ ּקוָנא ִדְלַתּתָ ְּדַהאי ַאֲחָרא ּתִ ּ ּ ּ ,
ך ִגין ּכָ ְוּבְ ָאה' ִּעָלָאה ה' ה, ּ ּתָ דֹול ְוָלא ָיָסף, ִּעָלָאה' ה, ּתַ ְּדָלא ַפְסֵקי ַמּבוֵעי , קֹול ּגָ ּּ
ָרֵאלְּוָכל ִאיּנון קֹולֹות ּתַ, ְלָעְלִמין ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ָכחו ּכַ ּתְ ן ִאׁשְ ְּוֹכָלא . ּּמָ

ָּנְפָקא ֵמַההוא קֹול ְפִניָמָאה ְדֹכָלא ּ ְלָיא ִמְלָתא, ּּ ִגין ְדֵביה ּתַ ּּבְ ּ ּ.  

ֵנה ּתֹוָרה ה ִמִפי ַעְצמֹו ַאָמָרן, ַּהאי ְדִאְקֵרי ִמׁשְ . יֲאַמאי ָהִכ. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה. ֹּמׁשֶ
ֶּאָלא ָחְכָמה ִעָלָאה ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִאְתְקֵרי, ּ ּוִמָנה ָנְפָקא ּכָֹלא, ּּכְ ּ ַההוא קֹול , ּ ּּבְ

ָבא ּכָֹלא ְוִאְתֲאָחד. ְּפִניָמָאה ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֵעץ ַהַחִיים, ְּלָבַתר ִמְתַיּשְׁ ּּבַ ַלל , ּ ְלָיא ּכְ ּוֵביה ּתַ ּ
ּבְ, ּוְפָרט ב וׁשֶ ְכּתָ ּבִ ֵנה ּתֹוָרה, ַּעל ֶפהּתֹוָרה ׁשֶ ְּוהוא ִאְקֵרי ּתֹוָרה וִמׁשְ בוָרה . ּ ַקְדִמיָתא ּגְ ּּבְ

ְּדָלא ָפִסק ֲחָדא, ּ א ּכָֹלא ּכַ ּתָ ִאֵלין י. ְּוַהׁשְ ך ָהָכא ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ רֹות' ְ ָוא, ַּהִדּבְ ים ּבְ , ו''ּּכָֹלא ָרׁשִ
ְנָאף ְגנֹוב, ְוֹלא ּתִ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה, ְּוֹלא ִתְתַאֶוה, ֹודְוֹלא ַתְחמ, ְוֹלא ַתֲעֶנה, ְוֹלא ּתִ

י יֹוֵסי יב ְוֹלא ַתְחמֹוד, ַּמאי ְוֹלא ִתְתַאֶוה, ָאַמר ִרּבִ יָון ִדְכּתִ י, ּּכֵ ַהאי ַסּגֵ ָאַמר . ְּדָהא ּבְ
ִאין ִאיּנון ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ֵּליה א. ַּזּכָ א ַאֲחָרא. ֲּחִמיָדה ַחד ַדְרּגָ ֲאָוה ַדְרּגָ ִאי ְּד, ֲחִמיָדה. ּּתַ
ִגין ַהִהיא ֲחִמיָדה ְדָנַקט, ָיִכיל ָּאִזיל ְלֵמיַסב ִדיֵליה ּבְ ּ ד עֹוָבָדא, ּ ֲאָוה. ָאִזיל ְלֶמְעּבַ , ּתַ

ְתֵריה. ָלאו ָהִכי ְּדָהא ֲאִפילו ְדָלא ִיְנקוט אֹוְרָחא ְלֵמַהך ֲאּבַ ּ ּ ּ ְּ ְּוָהא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָהֵני ַאֲחִריֵני, ִתיב ְוֹלא ִתְרַצחֲאַמאי ָלא ּכְ, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִגין . ּכְ ָּאַמר ֵליה ּבְ
ְלָיא ְגבוָרה ּתַ א ְדִדיָנא ּבִ ְּדַדְרּגָ ּ ֲאָתר ְדַרֲחֵמי, ּ יה , ְּוָלא ּבַ ִתיב ּבֵ ך ֹלא ִתְרַצח ָלא ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2655דף [ -ּ

ּוְבִגין ְדַבְעָיין ה. ו''ָוא ֵעי ְּד, ּו ְוֹלא ִתְתַאֶוה''ָוִוין ִאּתֹוָסף ָוא' ּ ֹלא ִתְרַצח ָלא ּבָ ָהא ּבְ
ֵרי ָוא   .ְוִאּתֹוַסף ָהָכא, ו''ְלִמׁשְ

ְתֵריה י ִפְנָחס ְדָיִתיב ֲאּבַ ַמע ִרּבִ ּׁשָ ּ ֵקיה, ּ ּוְנׁשָ ָכה ְוָחִייך. ּ ֵלית ַמאן , ָּאַמר ּגור ַאְרֵיה. ְּבָ
ְייהו ְּדָקִאים ַקּמַ ָעְלָמא, ּ יה ַוֲאבוָה ּבְ ַּמאן ָיִכיל ְלַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא.ּ ּ ַזּכָ ּ ּ ּ ,

ַהאי ָעְלָמא ָאה חוָלִקי ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוַזּכָ ִתיב. ְּדָזֵכיָנא ְלַהאי, ּ  )איוב כב(, ַּעל ָדא ּכְ
ָמחו ִּיְראו ַצִדיִקים ְוִיׂשְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ָמע ְוגֹו)דברים ה(, ִּרּבִ ה וׁשֲ ֲעָתא , א ֲחֵזיּתָ. 'ּ ְקַרב ַאּתָ ׁשַ ּבְ
ָרֵאל ָכחו)כלהו(, ְּדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּתְ ְלהֹון קֹולֹות ִאׁשְ ּ ּכֻ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ָּיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ּוִמלוָלא ְדָדא ָנִפיק ִמּגֹו ִעָלָאה ְדָעֵליה, ְּוָדא ִמּגֹו ְדָדא ִאְתֲחֵזי, ּ ּ ּ ּ ּּ ְוָדא , ּ
יבּהוא ָר ר ְיָי)דברים ה(, ָּזא ִדְכּתִ ָפִנים ִדּבֶ ּ ָפִנים ּבְ ָהר ִמּתֹוך ָהֵאׁש' ּ ֶכם ּבָ ְּדִמלוָלא , ְִעּמָ ּּ
ְלהֹוָבא, ָנְפָקא א ְוׁשַ ּוַמִליל ִמּגֹו ֶאּשָׁ ְּדָדֵחי ֵליה ְלַבר, ּ ְדִפיקו ְדרוָחא וַמָייא, ּ ּּבִ ּ ּ ּ ְּדָיֲהִבין , ּ
א ְורוָחא וַמָיי. ֵחיָלא ְּדֶאּשָׁ ּ ּ ִליל ְלֻכְלהו ָנִפיק, ִמּגֹו ׁשֹוָפר, אּ ְּדִאיהו ּכָ ּ ָרֵאל ִאְתַרִחיקו . ּּ ְּוִיׂשְ

ִּמְדִחילו ָדא ּ ּ.  

  ]ב''א ע''דף רס -' גזוהר חלק [

ך ִגין ּכָ ְוּבְ ר ֵאֵלינו, ּ ַדּבֵ ּתוְקָפא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא, ְּוַאּתְ ּתְ ֵעיָנן ּבְ ָּלא ּבָ ּּ ֶּאָלא ֵמֲאָתר , ּ
א ְוָל ְּדנוְקּבָ ירּ ר ֵאֵלינו ְוגֹו, א ַיּתִ ַדּבֵ ּתון ֵחיָלא ִדיִלי. 'ְּוַאּתְ ּתְ ה ַוַדאי ָחַלׁשְ ָּאַמר ֹמׁשֶ ּ ּ ,

ּתון ֵחיָלא ַאֲחָרא ָרֵאל, ָּחַלׁשְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ִאְתַרֲחקו ִיׂשְ ל , ּ ְמעון ּכָ  )ב''א ע''דף רס(ְּוִיׁשְ

ַקְדִמיָתא ד ּבְ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ַקְייִמין , ָמא ְלֶמֱהֵוי ָחִריב ְלָבַתרָלא ֲהָוה ָיִכיל ָעְל, ַּהִהיא ִמָלה ּכַ
  .ְּלָדֵרי ָדִרין

 ] בשנה240יום [סדר הלימוד ליום ד סיון 

ֲעָתא ַקְדִמיָתא ִמיתו ׁשַ ְּדָהא ּבְ ִגין ְדָהִכי ִאְצְטִריך. ַמאי ַטְעָמא. ּ ְּבְ ְּדָהא ִאיָלָנא , ּ
ִרים ְּלָבַתר ְדַחייו . ְּדמֹוָתא ּגָ ָּקמו ְוָקא ָסּגו ְו)דחיו(ּ ִריך הוא ְלַאֲעָלא לֹון , ּ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְּלִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּדָקִאים ַעל ַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא, ּ ּ ִגין ְלֶמֱהֵוי ַקְייִמין ְלָעְלִמין, ּ ִאְתְרַחק , ּבְ
עון ה ָעַלְייהו, ְּוָלא ּבָ ֵדין ִאְתֲחָלׁש ֵחיָלא ְדֹמׁשֶ ּּכְ א .  ֵחיָלא ַאֲחָראְּוִאְתַחָלׁש, ּ ָּאַמר קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ֲאָתר ִעָלָאה, ְ ֵעיָנא ְלַקְייָמא ְלכו ּבַ ֲּאָנא ּבָ ּ ַחִיים, ּ ָקא ּבַ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ִעיתון , ּ ַּאּתון ּבָ ּ

ְרָיא א ׁשַ ֲּאָתר ְדנוְקּבָ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ל ַחד ְיַהך ְלנוְקֵביה. 'ְֵלך ֱאמֹור ָלֶהם ְוגֹו, ּ ּּכָ ּ ְתַיֵחד ְוִי, ְ
ה   .ּּבָ

ל ָדא ָרֵאל ָלא ָעְבדו, ְּוִעם ּכָ יָון ְדִיׂשְ ּּכֵ ְדִחילו ִעָלָאה ְדֲהָוה ָעַלְייהו, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּּ ָלא , ּ
ַמר ָעַלְייהו ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְוגֹו, ִּאּתְ אן אֹוִליְפָנא. 'ֶּאָלא ִמי ִיּתֵ ל ַמאן , ִמּכָ ּכָ

ְּדָעִביד ִמָלה א וְר, ּ אְּוִלּבָ יׁשָ ֵוי ְלִסְטָרא ּבִ ּעוֵתיה ָלא ׁשַ ּ יׁש, ּ ב ְדִאיהו ּבִ ַּאף ַעל ּגַ הֹוִאיל , ּ
ְרעוָתא ְרָיא ָעֵליה, ְּוָלא ָעִביד ּבִ א ָלא ׁשַ ר ָנׁש ַאֲחָרא. ּעֹוְנׁשָ ּבַ ִריך . ְוָלא ּכְ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2656דף [ -ּ

ּהוא ָלא ָדִאין ֵליה ְלִביׁש ּ ִד)דברים ה(. ּ ה ֹפה ֲעמֹוד ִעּמָ , ִּאְתְפַרׁש ִמּכֹל ָוֹכל, ֵמָהָכא. יּ ְוַאּתָ
ֵתיה ֲאָתר ַאֲחָרא ִדְדכוָרא, ְּמִאּתְ ָלק ּבַ ק ְוִאְסּתַ ְּוִאְתַדּבָ ּ א, ּּ נוְקּבָ ָאה חוָלָקא . ְּוָלא ּבְ ַּזּכָ

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ין ִעָלִאין, ְּדֹמׁשֶ ְּדָזָכה ְלַדְרּגִ ר ָנׁש ָאֳחָרא ְלָעְלִמי, ּ . ןַּמה ְדָלא ָזָכה ּבַ
ִתיב ה)קהלת ז(, ַּעל ָדא ּכְ ּנָ ֵלט ִמּמֶ ה. ַמאי טֹוב.  טֹוב ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ִיּמָ יב. ָּדא ֹמׁשֶ , ִּדְכּתִ

י טֹוב הוא)שמות ב( ּוְבִגין ְדֲהָוה ָטב. ּ ּכִ א ַאֲחָרא ִעָלָאה, ּ ִתיב. ָּסִליק ְלַדְרּגָ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ה עֹוֵמ)שמות ג( ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ַמאי . ּעֹוֵמד ָעָליו ַדְייָקא, ּד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא ּכִ

י טֹוב הוא. ַטְעָמא ִגין ּכִ ְּוטֹוב הוא ְדכוָרא, ּּבְ ּ ּ.  

יָמא י ְיהוָדה, ְוִאי ּתֵ ְּדָהא ָאַמר ִרּבִ יה טֹוב, ּ יב ּבֵ ָּהא ָדִוד ִדְכּתִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ירֲאַמאי ָלא ,  ְוטֹוב ֹרִאי)שמואל א טז( ִתיב. ֲהָוה ַיּתִ , טֹוב ֹרִאי. ָּאַמר ֵליה ְוטֹוב ֹרִאי ּכְ

ָלא ּכְ ָּדא ְדִאיהו ֵחיזו ְלִאְסּתַ ּ ּ ֲּהָוה טֹוב ְדִאיהו ֵחיזו, טֹוב ֹרִאי. ָּהִכי ֲהָוה ָדִוד, ּ ּ ה . ּ ּוְבֹמׁשֶ
ׁש ִתיב טֹוב הוא ַמּמָ ל ָדא. ְוָהָכא טֹוב ֹרִאי, ּּכְ ַתְרַווְייהו ֲהָו, ְּוִעם ּכָ ְּדָהא ָדא , ה ָאִחידּּבְ ּ

ָדא ָאִחיד ה ְלָבַתר ְדֲהָוה ַטב. ּבְ ּוֹמׁשֶ ִאיׁש  )ג''דברים כ(. ָּסִליק ְלֶמֱהֵוי ּגוָפא ִאיׁש, ּ
ה ָעָנו ְמֹאד)במדבר יב( ,ָהֱאֹלִהים   . ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ

י ְיהוָדה ָכל עֹוָבדֹוי, ָּאַמר ִרּבִ ָוָאה ָלֳקְבֵליה ְל, ּבְ ר ָנׁש ְלׁשַ ֵעי ּבַ ּּבָ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
י ְיהוָדה ְלַטְעֵמיה. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ִּרּבִ י ְיהוָדה, ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ַּהאי ַמאן ְדָאִזיל , ּ

ָאְרָחא ְּיַכֵוין ִלְתַלת ִמִלין, ּבְ הֹון ְצלֹוָתא, ּ יר ִעָלָאה , ְּוֵעיָלא ִמּנְ ב ִדְצלֹוָתא ַיּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ֵר, ִּמּכָֹלא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאּתְ ָלָתא ְדָלָעאן ּבְ ּי ַחְבֵרי אֹו ּתְ ֵפי. ּ ִגין , ְּדָהא ָלא ִמְסּתָ ּבְ

א  ִכיְנּתָ  )דהא שכינתא. חברייא במלי דאורייתא, ועלאה מכלהו, א ועילא מנהון צלותא''ס(ִּדׁשְ
ֲהַדְייהו ָפא ּבַ ּתְ ּתַ י ִחָייא ֲהוֹו)כי הא ד(. ִּאׁשְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָאְרָחאּ ִרּבִ י ,  ַאְזֵלי ּבְ ָאַמר ִרּבִ

ִתיב )א חייא''ס(ֶאְלָעָזר  ְתנֹות עֹור' ּ ַוַיַעׂש ְיָי)בראשית ג( ,ּכְ ּתֹו ּכָ ְוִכי . ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ
יֵטי ֲהוֹו ֵמַההוא עֹור א ְפׁשִ ּתָ ַּעד ַהׁשְ י ְיַקר ֲהוֹו. ִאין. ּ ֶּאָלא ָמאֵני ְלבוׁשֵ י . ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

ְתנֹות עֹור, יאִּחָי ִּאי ָהִכי ָלא ִאְתָחזון ְלהו ֲאִפילו ּכָ ּ יׁשו . ּּ יָמא ְדַעד ָלא ָחאבו ַאְלּבִ ְּוִכי ּתֵ ּ ּ
ִתיב. ָלא, ְּלהו ֶּאָלא ְלָבַתר ְדָחבו ּכְ ּ ְתנֹות עֹור ' ַּוַיַעׂש ְיָי, ּ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ

ם ְוגֹו יׁשֵ   .'ַּוַיְלּבִ

  ]א''ב ע'' רסדף -' גזוהר חלק [

ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ּכְ ּּבְ ָווֵני , ּ ִטן ִמן ּגְ ּוִמְתָפׁשְ ּ
א ּתָ ַּוֲהָוה ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ַאְסַחר ָעַלְייהו, ִּדְלּתַ ּוְלָבַתר ְדָחבו. ּּ ּ ְגָווֵני ְדַהאי , ּ ַּאְהָדר לֹון ּבִ ּ
ְווֵני ִדְלֵעיָלאְוַאְעּבַ, ָעְלָמא ְייהו ּגַ ּר ִמּנַ ּ ִתיב. ּ ּתֹו ' ַּוַיַעׂש ְיָי. ַמה ּכְ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ

ְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא ם ִמּגַ יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּּכָ ִתיב . ּ ָניו )שמות כט(ּכְ  ְוֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ
ְתנֹות ם ּכָ ּתָ ׁשְ ְקִריב ְוִהְלּבַ ַגְו, ּתַ ּוָנא ִדְלֵעיָלאָהָתם ּכְ א. ּ ּתָ ַגְווָנא ִדְלּתַ ְתנֹות . ָּהָכא ּכְ ָהָתם ּכָ

ׁש ְתנֹות עֹור, ׁשֵ ב ְדִאיהו ָהִכי. ָהָכא ּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ין ָסִליק ַעל , ּ ִפיָרא ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ּׁשַ ּ ּ ּ
ֵניֶהם )בראשית ג(. ּּכָֹלא ָפַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ַּמה ְדָלא , ָמאּ ְדַהאי ָעְל)בעפושא( )בטיפסא( ַּוּתִ

ִחין וַפְקִחין ְלֵעיָלא, ֲהָוה קֹוֶדם ּגִ ַּדֲהוֹו ַמׁשְ ּ ִתיב. ּ י )ישעיה מב(, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ  ְוהֹוַלְכּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2657דף [ -ּ

ֶדֶרך ֹלא ָיָדעו ְוגֹו ִּעְוִרים ּבְ יִמין. 'ְּ ִריך הוא ְלַאְפְקָחא ַעְייִנין ְדָלא ַחּכִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ְּ ,
ָל ּכְ ָחְכְמָתא ִעָלָאה )א''ב ע''דף רס(א ּוְלִאְסּתַ ַהאי , ּּבְ ַמאי ְדָלא ִאְתָדָבקו ּבְ ָקא ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ

ִגין ְדִיְנְדעון ְלָמאֵריהֹון, ָעְלָמא ּּבְ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא. ּ ַּזּכָ ּ ְּדִיְזּכון ְלַהִהיא ָחְכְמָתא, ּ ְּדָלאו , ּ
ַהִהיא ָחְכְמָתא ַהִהיא ְיִדיָעהְוָלאו ְי, ָחְכְמָתא ּכְ ַהִהיא ְדֵבקוָתא, ִדיָעה ּכְ ְּוָלאו ְדֵבקוָתא ּכְ ּ ּ ּ.  

ְתַרְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ֲּחזו ִאיּנון ִלְסִטים ָאְזֵלי ּבַ ּ י . ְּלַאְקְפָחא לֹון, ּ הו ִרּבִ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ
ָרא ְוַקְטֵלי לֹון, ֶאְלָעָזר ֵרין ֵחיָון ּבָ י ֶאְלָע. ָּאתו ּתְ יְזָבן, ָזרָאַמר ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ּּבְ ְ ,

ל)משלי ד(, ָּקָרא ָעַלְייהו ׁשֵ רוץ ֹלא ִתּכָ ך ֹלא ֵיַצר ַצֲעֶדך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ ּ ּבְ ָ תהלים (ּוְכִתיב , ָ

י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ְוגֹו)צא ְ ּכִ ּ ק ַוֲאַפְלֵטהו)שם(ּוְכִתיב . 'ּ י ִבי ָחׁשַ ּ ּכִ ּ.  

ָרָזא ִעָלָא אָנא ּבְ ִסְפָרא ִדְצִניעוָתאּּתָ ּה ּבְ יִמין' ג, ּ ה , ֲּחָלִלין ְדַאְתָוון ְרׁשִ ְלָיין ּבָ ִּאְתּגַ ּ
א ִדְזֵעיר ַאְנִפין ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ּ ִאיּנון ַחָלִלין, ּמֹוֵחי ִאיּנון' ג, ְוָתֵניָנן. ּ ימו ּבְ ִּדְסּתִ ּ ירוָתא . ּ ּוִמּשֵׁ ּ

ּ ְדמֹוָחא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ְדַעּתִ)וממשיכותא( ַההוא ְזֵעיר ַאְנִפיןּּ יך ּבְ א ְדִאְתְמׁשִ ּיָקא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּ ,
ָכחו ד ּתְ ִחין )א דינא לית כתראי מכל כתרי מלכא''ס(, מֹוִחין' ְּוִאֵלין ד. מֹוֵחי' ִּאׁשְ ּכְ ּתַ  ִמׁשְ
ִטין  ּוִמְתָפּשְׁ ָכל ּגוָפא ְוִאיּנון ד)א בכלא ואינון''ס(ּ ּ ּבְ י, ִריֲהֵטי' ּ ּתֵ ע ּבָ , ּ ִדְתִפיִליןְּדַאְרּבַ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָאַנח קוְדׁשָ ּ ְּ.  

ָכל יֹוָמא ר ָנׁש ַלֲאָנָחא ּבְ ֵעי ּבַ ך ּבָ ִגין ּכָ ְוּבְ ַאְתוֹוי , ּ א ִעָלָאה ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
יָמן יב, ְרׁשִ ם ְיָי)דברים כח(, ִּדְכּתִ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ם ְיָי, ּוְתָנן. ָיךִנְקָרא ָעֶל' ּ ְוָראו ּכָ ' ׁשֵ
ׁש א, ַמּמָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ מוחא עלאה דאתמשך במוחא תתאה אקרון תרי מוחין ואינון (. ּ

  )ומתפרשן בחד, דכתיב חכמות

י ִיְצָחק ָאַמר יב, ִרּבִ ּהוא ִדְכּתִ כֹור)שמות יג(, ּ ְתָרא ְדָכִליל , ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ָּדא ִהיא ּכִ ּ
ל ִאיּנון ַאֲחָרִניןְוַאְסּתִ יכוָתא )לעלאה, כל בכור כל בכור סתם(. ּים ּכָ  )א משרייתא''ס( ְּמׁשִ

יה ִּדְלֵעיָלא ְסִתיָמא ּבֵ ל ֶרֶחם)דכלא( .ּּ יכוָתא , ּ ְוָדא ִאְקֵרי ֶפֶטר ּכָ ְּפִתיחוָתא ְדָכל ְמׁשִ ּ ּ ּ
ּ ִדְלֵעיָלא)א ונהירו''נ(ִויסֹוָדא , ְּדַרֲחֵמי ּ.  

י ׁשִ יֹו, ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ א''ְוָסִתים ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּד ִדׁשְ יָתא ִדְתִפִלין)ד''א יו''ס(ְוָדא . ּ ּ ַחד ּבֵ ּ ,
כֹור ְסָתם ְּדהוא ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ּ   .ָחְכָמה, ּ ִעָלָאה)א אבא''נ(מֹוָחא . ּ

ְנָייָנא יָתא ּתִ י ְיִביֲאך ְיָי, ּבֵ י ְיהוָדה מֹוָח. )אלהיך(' ְָוָהָיה ּכִ ּא ְדַתְרעֹוי ָנְפִקין ָּאַמר ִרּבִ
ְרִעין ין ּתַ יִאין. ְלַחְמׁשִ ְרִעין ַסּגִ יב, ּתַ יִאין ִדְכּתִ ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ִזְמִנין ַסּגִ ר  )שמות כ(, ּ ֲאׁשֶ

ְצַרִים' ָ הֹוִציֲאך ְיָי)שמות יג( .ָהֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים יִאין דוְכָרָנא . ִמּמִ ר ִזְמִנין ַסּגִ ְּוִאְדּכַ ּ
ין. ַרִיםְּדִמְצ ין ָלֳקֵבל ַחְמׁשִ   .ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְּוָתֵניָנן ּבְ א, ּ יִאין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְרִעין ַסּגִ ְּדָאַמר ּתַ ּ ַבר , ּ ּתָ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵליהֹון, ְּ ְלׁשְ ׁשַ ַּדֲהוֹו ְסִתיִמין וִמְתַקְטִרין ּבְ ּ ִגין ְלַאָפָקא ְל, ּ ָרֵאל ּּבְ ּהו ְלִיׂשְ

ְרִעין ְדַההוא מֹוָחא. )לבר( ְּדָהא ֵמִאֵלין ּתַ ּ ְרִעין, ּּ ַאר ּתַ ל ׁשְ רו ּכָ ּתְ ֵחי וִמׁשְ ִּמְתַפּתְ ּ ְוִאְלָמֵלא . ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2658דף [ -ּ

ְרִעין ְדַהאי מֹוָחא חו ִאיּנון ּתַ ְּדִאְתָערו ְוִאְתְפּתָ ּ ּ ּ ד , ּּ ִחין ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְלֶמְעּבַ ָּלא ֲהוֹו ִמְתַפּתְ ּ
ָרֵאל ִמן ַעְבדוָתא, ָנאִּדי ּוְלַאָפָקא לֹון ְלִיׂשְ ּ ּּ.  

ַהאי ְדִאְקֵרי ִאיָמא ִעָלָאה ְּוֹכָלא ָסִתים ּבְ ָאה, ּּ ּתָ ַער ֵחיָלא ְלִאיָמא ּתַ ְּדִמָנה ִאּתְ ּוַמאי . ּ
ה . ִּאיהו יב ּבָ ִּדְכּתִ י ֵאַלי ַהֲאִזינו)ישעיה נא(ּ ּ וְלאוּמִ ּ י. ּ ְקֵרי ְלאוּמִ יֶּאָלא ְל, ַּאל ּתִ ְּדָלא . ִאּמִ

ָרֵאל ָבה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ֵמַחּבְ א ּבְ ָּזז קוְדׁשָ ּ י, ְּ ַּעד ִדְקָרָאה ִאּמִ ְוַהאי ָנְפָקא ֵמִאיָמא . ּ
ְנָייָנא, ִּעָלָאה יָתא ּתִ א' ְּדִאְקֵרי ה, ְּדִהיא ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ְרִעין, ּ ין ּתַ ָחא ְלַחְמׁשִ ְּדִאְתַפּתְ ּ .

ָקא ְדחֹוָטָמאּוֵמַהאי ָנַפק  א ְדַפְרַדׁשְ ּרוָחא ְלַחד נוְקּבָ ּ ּ ּ ּ.  

יה ַעְבִדין ְלֵחירו, ְוָתֵניָנן ּיֹוְבָלא ְדָנְפִקין ּבֵ ּ ּ ַהאי מֹוָחא ִאְתֲאָחד, ּ ִנין . ּבְ ין ׁשְ ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ
ָנא ְדעֹוֶמר. ְּדיֹוְבָלא ּבָ ין יֹוִמין ְדחוׁשְ ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ ּ ּ יה ִאְתֲאָחדו, ּ ּּבֵ ּ ִדְבהו ַנְייִחין רוֵחי .ּ ּ ּ
ְּדַעְבִדין ּוַמְפֵקי רוֵחיהֹון , ּ יב. ְלַנְייָחא )א ומפיק רוחיה''נ(ּּ ָמה ִדְכּתִ יֹום ָהִניַח )ישעיה יד( ,ּּכְ  ּבְ

ך וִמָרְגֶזך וִמן ָהֲעבֹוָדה ְוגֹו' ְיָי ְּלך ֵמָעְצּבְ ָּ ָ ך. 'ָ ְוְבִגין ּכַ ַּנְייָחא ְדרוָחא' ה, ּ ּוְלַאָפָקא רו, ּ ָחא ּּ
ְלָייא. ְּלֵחירו ה ּתַ יָתא ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבָ א' ּוְבָאת ה, ְּוַהאי ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ . ּּכְ

ָלָלא ְדי אן ּכְ א''ֲּעד ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ּה ִדׁשְ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף רס -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי א ָנִפיק ֶחֶסד, ּתָ ְטָרא ְדַאּבָ ְטָרא ְד. ִּמּסִ בוָרהִּמּסִ א ָנִפיק ּגְ ְּוֹכָלא ָאִחיד . ִּאּמָ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ הו, ְּ ּוִמְתַעָטר ּבְ ּ ַמע  )ב''ב ע''דף רס(. ו''ָאת ָוא, ּ ִליָתָאה ׁשְ יָתא ּתְ ּבֵ

ָרֵאל ָרֵאל ָסָבא, ִיׂשְ ְמעֹון. ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי. ִיׂשְ י ׁשִ אָנא ִרּבִ ָּדא הוא ָרָזא , ּתָ ּ
א, הִּעָלָא ִסְטָרא ְדַאּבָ ָרֵאל ִעָלָאה ִאְתֲעָטר ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּּ ְּוִאְתֲעָטר . ַאְבָרָהם. ּ

א ִסְטָרא ְדִאיּמָ ּוַמאי ִאיהו. ּּבְ   .ִיְצָחק. ּ

ֵניָנן א, ּתָ ְּוָאַהְבּתָ ַמאן ְדָרִחים ֵליה ְלַמְלּכָ יר ִטיבו ֶחֶסד ִעם ּכָֹלא, ּ ָּעִביד ַיּתִ ְוֶחֶסד . ּ
י ַּההוא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד ֶדֱאֶמת, ָראַיּתִ ּ ֵעי ֲאָגר ָעֵליה, ּ ְּדָלא ּבָ ִגין ְרִחימוָתא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ

א יר, ְּדַמְלּכָ ְּדָרִחים ֵליה ַיּתִ ְלָיא ֶחֶסד, ּ א ּתַ ּוִבְרִחימוָתא ְדַמְלּכָ ּ  )ישעיה מא(ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי . ּ
ּוְבִגין ְדָרִחים ֵליה ַיּתִ. ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ּ ָעְלָמא, ירּ י ֶחֶסד ּבְ . ָהָכא ְוָאַהְבּתָ, ְּוַעל ָדא. ַאְסּגֵ

ְלָיא ֶחֶסד ּוִבְרִחימוָתא ּתַ ִליָתָאה, ּ יָתא ּתְ   .ְוָדא ִהיא ּבֵ

יָתא ְרִביָעָאה מֹוַע, ּבֵ ְמרו ָלֶכם. ְוָהָיה ִאם ׁשָ יָפא. 'ְוָחָרה ַאף ְיָי. ִּהּשָׁ ּקִ בוָרה ּתַ ְוִדיָנא , ּּגְ
ָיא ִהיא א ִעָלָאהְוַנ, ַקׁשְ ְטָרא ְדִאיּמָ ְּפַקת ִמּסִ ב ְדֵלית ִהיא ִדיָנא, ְוָתֵניָנן. ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,

ְטָרָהא ָנְפָקא ִדיָנא בוָרה ִעָלָאה)דנפק(, ִּמּסִ ּ ּגְ יָמא. ּ מֹוַע ְדָלאו ִהיא , ְוִאי ּתֵ ְּוָהָיה ִאם ׁשָ
א. ִּדיָנא ְתֵרי ַמְלּכָ ל ּכִ ְתָרא ִמּכָ ִל, ֵלית ּכִ בוָרה , ּיל ִדיָנא ְוַרֲחֵמיְּדָלא ִיְתּכְ ן ּגְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ

ִליל ַטב וִביׁש ְּדִאְתּכְ ּ.  

ָעה ָנִטיל לֹון ָוא הו, ו''ְּוִאֵלין ַאְרּבָ ְּוִאְתֲעָטר ּבְ א . ּ ִפיִלין ְדָאַנח קוְדׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ֵניָנן. ְ ִעְטרֹוי''ַהאי ָוא, ּתָ ְּוִאְתֲעָטר , ְּוָאִחיד ְלַהאי וְלַהאי, ּו ָסִליק ְוִאְתֲעָטר ּבְ
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ֻכְלהו ּּבְ ֶּאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא, ו''ְּוַעל ָדא ָוא, ּ א, ּ ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ֵליָמָתא , ּ ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא ׁשְ
ל ִסְטרֹוי ק ְיָי))דברים י(כתיב , תאני רבי אבא( )שייך לפרשת עקב(. ִמּכָ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ . 'ָ ַרק ּבַ

אן ָא ְמעֹוןִמּכָ י ׁשִ א ִעָלָאה, ַמר ִרּבִ ֲּאָבָהָתא ִאיּנון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ק ְיָי, ּ א . 'ּוְכִתיב ָחׁשַ ּתָ
א, ֲחֵזי א ְלַתּתָ ָמה ְדִאית ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּּכְ א ְלֵעיָלא, ּ ך ִאית ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ּוַמאי ִניהו. ְ ּ ,

א ּכָֹלא ִאְק, ָּהא ְדַאָמָרן ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ ָדא, ֵריּ ר ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתְקׁשַ   .ְּוִאְתָעִביד ּכָֹלא ַחד, ּ

ָלָתא ֲאבֹוֶתיך ּתְ ָעה, ַָרק ּבַ יב . ְמָנָלן' ד, ּוְרִתיָכא ַאְרּבְ ַזְרָעם )דברים י(ִּדְכּתִ ּ ַוִיְבַחר ּבְ
ַמע. ַאֲחֵריֶהם א. ַמאי ַמׁשְ הו ָדִוד ַמְלּכָ ְּלַאְכְלָלא ּבְ ְּדִאיהו ְרִביָעָאה, ּ ְרִתיָכא , ּ ְקָנא ּבִ ְלִאְתּתַ
א ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ְּדָתֵניָנן. ַּקִדיׁשָ ּקוָנא וׁשְ ֲּאָבָהָתא ּתִ ּ ּ ּ ֵני, ּ ְכָלל ְוִאְתּבְ ּתַ הו ִאׁשְ ְּוגוָפא ּבְ ּ ,

ּוְבהו ִאְתֲאִחיד א. ּ ְכִליל ּכָֹלא, ָּאָתא ָדִוד ַמְלּכָ הו, ְּוַאְתִקין ּגוָפא, ְּוׁשַ ְלֵמיה ּבְ ְּוַאׁשְ ר ְוָאַמ. ּ
י ִיְצָחק א, ִרּבִ ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ָמה ְדָזכו ֲאָבָהָתא ְלִאְתַעְטָרא ּבִ ּּכְ ּ ּ ְקָנא , ּ ך ָזָכה ָדִוד ְלִאְתּתַ ּּכַ ְ

ַסְמָכא ְרִביָעָאה ִדְרִתיָכא   .ּּבְ

י ְיהוָדה ָדִוד, ָּאַמר ִרּבִ יה ּבְ ִתיב ּבֵ  ּ ְוהוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב)שמואל א טז(, ּּכְ
ְרָמא ֵליה. ַמאי ַטֲעָמא ַאְדמֹוִני. ֹרִאי ום ְדחוָלָקא ְדַעְדֵביה ּגַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ ַּאְדמֹוִני ִדיָנא ַוַדאי. ּ ּ .

ַרֲחֵמי, ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים יב. ִּדיָנא ּבְ ָמה ִדְכּתִ ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ּּכְ ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ּ.  

י ִיְצָחק ַּחְסֵדי ָדִוד, ָאַמר ִרּבִ ַא, ּ ֶּאָלא ְוהוא ַאְדמֹוִני. ְּתֵריה אֹוִקיְמָנאּבְ ְדַאָמָרן, ּ ִעם . ּכִ
א ֲחֵזי. ִּאֵלין ֲאָבָהָתא, ְיֵפה ֵעיַנִים ַלִים ְוִציֹון, ּתָ ְּירוׁשָ ן . ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּ ְּוַאף ַעל ִפי ּכֵ

ִתיב ִּעיר ָדִוד ִהיא ִציֹון )מלכים א ח(, ּכְ יב. ּ ך )הושע יא( ּוְכּתִ ִקְרּבְ ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאֹבא ָ ּבְ
ִעיר ל ַמֲעָלה ְוכו, ּבְ ַל ם ׁשֶ ְירוׁשָ ס ּבִ ּנֵ ֹלא ִיּכָ ִריך הוא ׁשֶ א ּבְ ע קוְדׁשָ ּבַ ִּנׁשְ ּ ּ ּּ ָאַמר . ֵאיָמַתי. 'ְ

י ְיהוָדה א, ִּרּבִ ית ָדִוד ְלַאְתֵריה ְלַתּתָ ד ִאְתַהָדר ַמְלכו ּבֵ ּּכַ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ְתַלת' ש, ִרּבִ יָמא ּבִ ֵריִּדְרׁשִ קשרין רמיזא היא לתלתא ורמיזא ' דד(,  ִקׁשְ

דהא הוא כללא דתקונא עלאה . ארבעה למהוי רתיכא קדישא כחדא. תלת הא דאמרן, לארבעה
ומהכא מתפרשן ואתמשכן תתאי באורחייהו ברצועיהון דתליין בהני שערי דרישא דתליין בהו 

  .)ואתמשכן מנייהו כל אינון אחרנין עד דאתקשרן באתרייהו

  ]א''ג ע''דף רס -' גזוהר חלק [

ֵניָנן ָּנִטיל ִאיּנון ִעָלֵאי ְדַאָמָרן' ו, ּתָ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ִפִלין ְדָאַנח קוְדׁשָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ְּ ּ ִגין . ּ ּבְ
הו ר ָנׁש ְלִאְתָפֲאָרא ּבְ ֵעי ּבַ ך ּבָ ּּכַ ּ ִתיב , ְ ם )דברים כח(ָּעֵליה ּכְ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּ ְוָראו ּכָ

ם ְיָי, ִָנְקָרא ָעֶליך' ָיְי ׁש' ׁשֵ א. ַמּמָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּּ ִפִלין ִדְדרֹוָעא ִהיא , ּ ּּתְ ּ
ָמאָלא  ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה )שמות יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָיְרָתא ֵמֹעז, ְּדִאְקֵרי ֹעז, ׂשְ

ֵה ָרֵאל )א''ג ע''דף רס(ָּאה חוָלֵקיהֹון ַזּכָ. ּא ְדאֹוִקיְמָנא''ְוִהיא ֵה, א''ּבְ א ''ֵה, ְּוַעל ָדא. ְּדִיׂשְ
ִפִלין ְתָרָאה ַנְטָלא ּתְ ָמאָלא, ּבַ   .ְּדִהיא ׂשְ
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ָעה)א ומאן''נ(ְלַמאן  ּ ִאיּנון ִאֵלין ַאְרּבְ ְּדִאיּנון ַחד ּגוָפא, ּ ּ ַחד, ּ ִליָלן ּבְ ּוַמאן , ְּוַעל ָדא ּכְ
ְפֶאֶרת ֶנַצח הֹוד. ִּאיּנון ה, ּא ְדָיְדָכה''ְוִהיא ֵה.  ְיסֹודּתִ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדא ּבָ ּ ְרָכא , ּ ִגין ְלִאְתּבָ ּבְ

ְייהו ְלהו, ִּמּנַ ּוְכִליָלא ִמּכֻ ּּ.  

י ִחָייא ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ר ,  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג(ִאי ָהִכי ָהא ּכְ ְּוָתֵניָנן ָדא ֶקׁשֶ
ִפִלין ל ּתְ ִפיר הוא, ּאֹוְקמוָהָהא , ָּאַמר ֵליה. ּׁשֶ ְּוׁשַ ִריָרא ְדִמָלה, ּ ְּוֹכָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ֵמַהאי . ּּ

א ְלָייא ְרצוָעה ַחד ְלַתּתָ ֵאי, ּּתַ ּתָ ְלָיין ּתַ ְּדָהא ִמָנה ּתַ ָזנו ִמָנה, ּ ְּוִאּתְ ְּוַעל ָדא ִאיְתְקֵרי . ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . אֹות ִרית )בראשית ט(ּכְ  ְוָהָיה ְלאֹות ַעל )שמות יג( ּוְכִתיב. ֹזאת אֹות ַהּבְ

ה ָרֵאל)'דברים ו(. ְּוָהא אֹוְקמוָה' ָיְדָכה ּבְ ַמע ִיׂשְ י ֵייָסא.  ׁשְ ָרֵאל ָסָבא, ָאַמר ִרּבִ י . ִיׂשְ ִרּבִ
ָמָהן, ַרְבְרָבא' ִיְצָחק ָאַמר ע ְבִעין ׁשְ ָרֵאל, ְלַאְכְלָלא ׁשִ ַמע ִיׂשְ ַּסֲהדוָתא ְדֹכָלא ׁשְ ּ ָמה , ּ ּכְ

יב ַמִים )ישעיה א(, ִּדְכּתִ ְמעו ׁשָ ַמִים)דברים לב( ּוְכִתיב. ּׁשִ ַמע . ּ ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ּאוף ָהָכא ׁשְ
ָרֵאל ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה הוא. ִיׂשְ ּ א ְדֹכָלא, ד''ְידֹוָ. ּ ֵּריׁשָ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְנִהירו ְדַעּתִ ּּבִ ּ ְוַהאי . ּ

ּהוא ְדִאְקֵרי ָא ִּלין וַמּבוִעיןֲּעִמיְקָתא ְדַנֲח, ֱּאֹלֵהינו. ב''ּ ְּדָנְפִקין ְוַנְגִדין ְלֹכָלא, ּ ּ ּ.  

ין, ד''ְידֹוָ ָרׁשִ ִלימו ְדׁשָ ּגוָפא ְדִאיָלָנא ׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ֶאָחד. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ֵלימוָתא. ּכְ ְּוֹכָלא ַחד ׁשְ ּ ,
ָדא ר ָדא ּבְ ַכח ִפרוָדא, ְּוִאְתְקׁשַ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד, ּ ּ.  

י ִיְצ ֵני ִרּבִ א ִעָלָאה, ָחקּתָ ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ י ִדְתִפיִלין ְדָאַנח ו, ּ ּתֵ ע ּבָ ַּאְרּבַ ָמה . 'ּ ּכְ
ַמר א ָאֳחָרא. ְּדִאּתְ ַחד, ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ ע ַאֲחָרִנין ִדְכִליָלן ּבְ ָמה ' ְּדָאַנח ה, ַּאְרּבַ ְתָרָאה ּכְ ּבַ

ְּדאֹוְקמוָה ּ.  

ָרֵאל ְיָי)'דברים ו(רעיא מהימנא  ַמע ִיׂשְ ִּפּקוָדא ָדא, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי'  ׁשְ ּ  )ד(, ּ

ָכל יֹוָמא)ב''ג ע''עיין בהקדמה י( ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ ָמה , ְּ ְּדָהא ּכְ
א ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִּדְמַייֲחֵדי ׁשְ ּ ּ ֵמיה ְלֵעיָלא, ְּ ָּהִכי ִאְתָייָחד ׁשְ ַכח . ּ ּתְ ִאׁשְ

אּקו ִריך הוא ְיִחיָדאי ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ִריך הוא. ְ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ַּמאן ִדְמַייֵחד ׁשְ ּ ּ ּ ִוי , ְּ ְּיׁשַ
ַההוא ִיחוָדא ְדָקַאְמָרן יה וְרעוֵתיה ּבְ ִּלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ַההוא ְרעוָתא , ּ הוא ִיחוָדא ּבְ ְייפֹוי ּבְ ל ׁשַ ר ּכָ ִּויַחּבֵ ּ ּ ּ

ְלהו ֶאָחד ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ָרָזא ְדָחד. ּ ְייפֹוי ּבְ ל ׁשַ ִוי ּכָ ָמה ְדׁשַ ּּכְ ּ ְייִפין , ּ ל ׁשַ ר ּכָ ָּהִכי ְלֵעיָלא ְמַחּבֵ
ַההוא ִיחוָדא ִּעָלִאין ּבְ ּ ְלהו ַחד, ּ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלַייְחָדא ׁשְ ֲעָתא ְדָאֵתי ּבַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְלהו, ְּ ַמָיא ּכֻ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּּכָ ּ ,
ַּקְייִמין ׁשוִרין ׁשוִרין ַההוא ִיחוָדא, ּ ְלהו ּבְ ְלָלא ּכֻ ְקָנא וְלִאְתּכַ ִגין ְלִאְתּתַ ּּבְ ּ ּ ּּ ָרָזא , ּ ְלֵמיָקם ּבְ
ִיחוָדא ֲחָדא ְּדָחד ּבְ ְדָקא ָיאות. ּ ִתּקוֵניהֹון ּכְ ָנן ּבְ ּקְ ְלהו ִמְתּתַ ּּכֻ ּ ּ ֲעָתא ַקְייָמא ַחד . ּ ַהאי ׁשַ ּּבְ

א ָמׁשָ חֹות רמְּד, ְמָמָנא ׁשַ ְייִפין ְדגוָפא, ח ָעְלִמין''ַּקְייָמא ּתְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ׁשַ ּ ּ ּ ְוָדא ִאְקֵרי . ּ
ה ְלַההוא ִיחוָדא, ו''הלני ַּקְייָמא ְמַחּכָ ּ ים, ּ ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָדא ִאיהו ְמַלּקֵ שיר (ּכְ

ים)השירים ו ּנִ ְייִפי.  ְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ְּדִאיּנון ׁשַ ּן ְדגוָפאּ ּ.  
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ָמא ִעָלָאה ְייִפין ִעָלִאין ָלִקיט לֹון ׁשְ ּׁשַ ָרָזא ְדמ, ּ ָרָזא ְדִיחוָדא ְדָקא ִאְתָייָחד ּבְ ּּבְ ּ ּ ב ''ּ
ָמָהן ים ִעָלִאין. ׁשְ ּנִ ל ִאיּנון ׁשֹוׁשַ ְּוָלִקיט ּכָ ִאין, ּ ּתָ ל ִאיּנון ּתַ א ָדא ָלִקיט ּכָ ׁשָ ּמָ ְּוׁשַ ִּדי , ּ

ְכָל ְלהו ְמָמָנן ּבִ ּּכֻ ָמָהן''ָּלא ְדעּ ַההוא ִיחוָדא, ב ׁשְ ְלהו ּבְ יטו ּכֻ ְּוִאְתְלּקִ ּ ּ ְלהו , ּּ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ּּ
ָרָזא ֲחָדא. ּּגוָפא ֲחָדא ְּוַההוא ִיחוָדא ַסְלָקא. ּבְ ּ ִיחוָדא , ּ ְתֵרין ִסְטִרין ּבְ ְּוָקא ְמַייֵחד ּכָֹלא ּבִ ּ

ְייִפי. ֲחָדא ִטין ׁשַ ֲעָתא ִמְתַלּקְ ַההוא ׁשַ ְלהוּּבְ ּן ּכֻ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ְלהו , ּ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ
ָרָזא ְדָחד א, ּּבְ מֹו ֶאָחד, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ד ֶאָחד וׁשְ ָרָזא ַדְידֹוָ ּּבְ ּ.  

ֶאָחד ְתֵרי ַאְתָוון, ְּוַעל ָדא ַמֲאִריִכין ּבְ ים. ּבִ ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ָרָזא ְדֶאָחד , ְלִמְלּקַ ְּלִאְתַייֲחָדא ּבְ
ִליםּבְ ְלהו. ִּיחוָדא ׁשְ ְייִפין ּכֻ יָון ְדִאְתַייֲחָדן ׁשַ ּּכֵ ָרָזא ֲחָדא ְדִיחוָדא ֲחָדא, ּּ ּּבְ ֵדין ִאְתְקֵרי , ּ ּכְ

ִלים ן ׁשְ ן ֵעֶדן ְלָאָדם , ְּוַעל ָרָזא ָדא. ּּכָֹלא ָקְרּבָ ּגַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּאִעיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

יב, ַקְדָמָאה ָמה ִדְכּתִ ְמָרה)ית בבראש(, ּּכְ ּ ְלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ִנין , ְוָתֵניָנן. ּ ְּדִאֵלין ִאיּנון ָקְרּבְ ּּ
ֵרין מֹו ֶאָחד, ּתְ ד ֶאָחד וׁשְ ָּרָזא ַדְידֹוָ ִתיב. ּ ִנין ּכְ ְּדִאיּנון ָקְרּבְ ים, ּ ּנִ א ''ד(. ְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ

רא לון ביחודא דקודשא בריך הוא איהו לקיט שושנים לקיט כל אינון שייפין דעילא ותתא לחב
ְייִפין ִדְתֵרין ִסְטִרין)כדין אתער מאן דאתער ללקוט שושנים. בההוא דקאמרן ּ ִאֵלין ׁשַ ּ ,

ְּדִאיּנון ַחד ּ.  

ים ָרָזא ִאיהו ּנִ ל . ּׁשֹוׁשַ ָרן ּכָ ֲחָדא)אינון(ְּדַכד ִמְתַחּבְ ְייִפין ּכַ ִיחוָדא ,  ׁשַ ְלהו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ּ
ן, ֲחָדא א ְדֶכֶתם ָפז,ָּרָזא ְדָקְרּבָ ֵריׁשָ ֲעָטָרה ּבְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ֵדין ִמְתַעֵטר קוְדׁשָ ּ ּכְ ּ ּ ְלֶמֱהִוי , ְּ

יָקרֹוי ִמְתַעְטָרא ים. ּבִ ּנִ יב ׁשֹוׁשַ ְּוָרָזא ָדא ֲהִוי ִדְכּתִ ְייִפין ְדֵעיָלא , ּ ָּרָזא ְדָכל ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ
א ְּוָרָזא ְדַההוא ָפז. ְוַתּתָ ּ ִּעטוָרא ְדִמְתַעְט, ּ יַנְייהוּ ָּרא ְוַסְלָקא ִמּבֵ יה, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבֵ ּ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף רס -' גזוהר חלק [

ית ְמָאה וְתֵליָסר ִפּקוִדין ה ׁשִ ים ִאית ּבָ ּנִ ָהֵני ׁשֹוׁשַ ּּבְ ּ ְייִפין ִדְתֵרין ִסְטִרין, ּּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ּ ,
מֹו ֶאָחד ד ֶאָחד וׁשְ ָּרָזא ַדְידֹוָ יה ְסִליקו ְדַההוא ָפז ְוִא)ב''ג ע''דף רס(. ּ ּית ּבֵ ּ ּ ּ ְּדָקא ָסִליק , ּ

יַנְייהו ִחין. ִּמּבֵ ּכְ ּתַ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִאיּנון ִמׁשְ ּ יַנְייהו , ּ ַכח ִמּבֵ ּתְ ַּההוא ְסִליקו ִעָלָאה ִאׁשְ ּ ּּ
ְלָקא י ַהַיַער)שיר השירים ב(ְּוָרָזא ָדא . ְּלִאְסּתַ ֲעּצֵ פוַח ּבַ ּ ּתַ ּ ין ַה. ּ ה ּבֵ ּנָ ָּדא ְוָדא . חֹוִחיםְוׁשֹוׁשַ

ִלים ִיחוָדא ׁשְ ֲחָדא ּבְ ְלָקא ּכַ ְטִריך ְלִאְסּתַ ִּאּצְ ּ ִנין ִאֵלין. ְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָקִריב ָקְרּבְ ַּזּכָ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ַּוַדאי ְלַרֲעָוא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ.  

ִּפּקוָדא ְלִיְרָאה  ָלל)ה(ּ ֹאַרח ּכְ ּוְבֹאַרח ְפָרט,  ּבְ ִגין ְדִאית , ָהא ִיְרָאה אֹוִקיְמָנאְו. ּ ּּבְ
ִדיר ִריך הוא ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּקַ ָּעֵליה ְדּבַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּ  )דברים כח(, ּכְ

ד ְוַהּנֹוָרא ַהֶזה ֵאת ְיָי ְכּבָ ם ַהּנִ ּוְבִגין ִיְרָאה ָדא. ֱָאֹלֶהיך' ְּלִיְרָאה ֶאת ַהּשֵׁ ָמר , ּ ָאְרחֹויִיְסּתָ . ּבְ
ֲּאָתר הוא ְדִאְקֵרי ִיְרָאה, ְוִיְרָאה ִריך הוא, ּ א ּבְ ְרָיא ַדֲחָלא ְדקוְדׁשָ ן ׁשַ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ִּאיהו , ְּ

יה' ִיְרַאת ְיָי יב, ְּלַדֲחָלא ִמּנֵ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ְרָיא , ּ ַהאי ִיְרָאה ׁשַ יָראו ּבְ י ּתִ ְקָדׁשִ ּוִמּמִ ּ ּ
ּפוְלָסא ְד ּ ְּלַאְלָקָאה לֹון ְלַחָייַבָיא, ּנוָראּ ֹאַרח , ּ ְּדָלא ַנְטִרין ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְוַעל ָדא ּבְ ּ ּּ

ַלל   .ִאית ְלַדֲחָלא, ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2662דף [ -ּ

ֹאַרח ְפָרט ּוָבַתר ּבְ ר ָנׁש ַמאן ִאיִהי ִיְרַאת ְיָי, ּ ד ָיַדע ּבַ ְּוָדא ִאיהו ַדֲחָלא ', ּכַ ּ
ַּדֲחִביבוָתא ִריך הואְּדִאיִהי ִעיָקר ִויס, ּ א ּבְ ֹּוָדא ְלִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ  ַהאי ִיְרָאה )בתר(. ְּ

ל ִפּקודֹוי ְדאֹוַרְייָתא ָּעִביד ְלַנְטָרא ּכָ ּ ִריך , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ֶעֶבד ֶנֱאָמן ְלַגּבֵ ְְלֶמֱהִוי ּבַ ּ
ְדָקא ָיאות ּהוא ּכַ ּ  )יראה(. ּ

ִּפּקוָדא ִריך הואְוָהא אֹוִקיְמָנא ְר,  ְלַאֲהָבה)ו( ּ א ּבְ ִּחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש , ְּ ְּדָבֵעי ּבַ
ַאְבָרָהם י ּכְ ְּלַרֲחָמא ֵליה ְרִחימו ַסּגֵ ה ְרִחימו, ּ ַכּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

יה יה ְלַגּבֵ ּוָמַסר ּגוֵפיה ְוַנְפׁשֵ ּ ּ ּ אן אֹוִליְפָנא. ּ ַּמאן ְדָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ, ִמּכָ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ְ ,
א ר ֲאִמיָרן ֵעיָלא ְוַתּתָ ִּאיהו ְמַקֵיים ֶעׂשֶ ּ א . ּ ר ִנְסיֹוֵני ְדִאְתַנּסָ ל ִאיּנון ֶעׂשֶ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ

ר ֲאִמיָרן, ַאְבָרָהם ֻכְלהו ָלֳקֵבל ֶעׂשֶ ְּוָקִאים ּבְ ל ִנְסיֹוָנא ֲאִמיָרא ִהיא, ּ ַההוא , ּכָ א ּבְ ְּוִאְתָנּסָ
יהְוָקִאים , ֲאִמיָרא   .ּּבֵ

ר ִנְסיֹוֵני ְּוַעל ָדא ִאיּנון ֶעׂשֶ הו ַאְבָרָהם, ּ ְּוֻכְלהו ָקִאים ּבְ ּ ק , ּ ר ְוִאְתַדּבָ ִגין ְדִאְתְקּשַׁ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּּבִ ּ ה, ְּ ה. ְּדִאיִהי ַאֲהָבה ַרּבָ ִגין . ַמאי ַטְעָמא ִאיְקֵרי ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ

ַהאי ַא ָעְלָמא ִעָלָאה, ֲהָבהַּמאן ְדָקִאים ּבְ ר ּבְ ָּדא ָרָזא ְדָעְלָמא , ַאֲהַבת עֹוָלם. ִּאְתְקּשַׁ ּ
ָאה ּתָ יה ְרִחימו ִדיֵליה, ּתַ ר ּבֵ ְּדִאְתְקׁשַ ּ ּ ּ ָלא ִפרוָדא, ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ּ ּּבְ ַמר ָרָזא , ּ ְוָהא ִאּתְ

ל פוְלָחִנין ְדָעְלָמא, ְּדַאֲהָבה ְּרִחימו ָדא ָסִליק ַעל ּכָ ּ ּ א , ּּ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ַהאי ִאְתְייַקר ׁשְ ּּבְ ּ ּ
יר ִמּכָֹלא ִריך הוא ַיּתִ ּּבְ ּ ַרך, ְ ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ְְוִאְתּבְ ּּבְ ּ ְּוָרָזא ְדַאֲהָבה , ְ

ַמר  )'ב ציצית וכו''ב ע''קע(כ ''ע. ִאּתְ

ִּפּקוָדא ַמע ב)ז( ּ ָכל יֹו'  ְלִמְקֵרי ְקִריַאת ׁשְ א ִדיָמָמא, ַחד. ָמאִזְמִנין ּבְ ָּלֳקֵבל ַדְרּגָ ּ .
א ְדֵליְלָיא, ְוַחד ָּלֳקֵבל ַדְרּגָ א ְדֵליְלָיא. ּ יָמָמא ַדְרּגָ ּוְלַאְכְלָלא ּבִ ּ ֵליְלָיא , ּ ּוְלַאְכְלָלא ּבְ

א ִדיָמָמא ַּדְרּגָ ַמר, ּ ָכל יֹוָמא. ְוָהא ִאּתְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ֵלי, ְּוַעל ָדא ּתְ יָמָמא ְוַחד ּבְ   .ְלָיאַחד ּבִ

ר ָנׁש ְמזוָזה ְלַתְרֵעיה ע ּבַ ִּפּקוָדא ְלִמְקּבַ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ר ָנׁש ָנִטיר ֵמִעם קוְדׁשָ ל ּבַ ְְלֶמֱהִוי ּכָ ּ
ד ָנִפיק ְוַכד ָעִייל, ּהוא ה ְוַעד עֹוָלם'  ְיָי)תהלים קכא(ְוָרָזא . ּּכַ אְתך וֹבֶאך ֵמַעּתָ ָמר ּצֵ ִָיׁשְ ָּ .

ִגין ְדָרָזא ִדְמזוָזה  ּּבְ ּ ִדיר ְלִפְתָחאּ ְּוָדא ִאיהו ִפְתָחא ִדְלֵעיָלא. ִּאיהו ָקִאים ּתָ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּּ
א ְדִאְקֵרי ׁשֹוֵמר ַּדְרּגָ ְנִטירו, ּ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ

ר ָנׁש ָלאו ִאיהו ָנִטיר ְּדּבַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ר ְנִטירו ְדקוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ִדיר, ְּ ְּדִאיהו ָנִטיר ּתָ ּ ,
ר ָנׁש ְלגֹו, ְתָחאְוָקִאים ְלִפ ִריך הוא , ְּותו. ּוּבַ א ּבְ ר ָנׁש דוְכָרָנא ְדקוְדׁשָ י ּבַ ְּדָלא ִיְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ ְּ

ית. ְלָעְלִמין יּצִ ַגְווָנא ְדּצִ ְּוָדא ִאיהו ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ם )במדבר טו(ּכְ ּ וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ ּ ּ
ר ָנׁש ְלַה. 'ֶאת ְוגֹו יָון ְדָחֵמי ּבַ ּאי דוְכָרָנאּּכֵ ד ִפּקוָדא ְדָמאֵריה, ּ ַגְרֵמיה ְלֶמְעּבַ ר ּבְ ִּאְדּכַ ּ ּ ּּ .

ְּוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ֲחָדא, ּ א ּכַ ָלָלא ְדַכר ְונוְקּבָ ְּמזוָזה ּכְ ּ ּ.  

ֹלֹמה ִסְפָרא ִדׁשְ ין, ְָסִמיך ְלִפְתָחא, ּּבְ ֵרין ַדְרּגִ יָדא , ָּלֳקֵבל ּתְ  )ודא איהו(ִּאְזְדַמן ַחד ׁשִ
ָלאְוִאי ּת ֵליה ְרׁשו ְלַחּבְ ָמאָלא. ּ ר ָנׁש ֵעינֹוי. ְּוִאיהו ָקִאים ִלְסַטר ׂשְ ָּחֵמי ֵליה , ָזִקיף ּבַ

ָמא ְדָמאֵריה ְּלָרָזא ִדׁשְ ּ ר ֵליה, ּ א, ְּוִאְדּכַ יָמא. ְּוָלא ָיִכיל ֵליה ְלַאְבָאׁשָ י , ְוִאי ּתֵ ִאי ָהִכי ּכִ
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ְרֵעיה ְלַבר ר ָנׁש ִמּתַ יָדא ָקִאים ִליִמיֵניהָהא ַהה, ָּנִפיק ּבַ ּוא ׁשִ ָמאֵליה, ּ ּוְמזוָזה ִלׂשְ ּ ּ ,
ר ָנׁש ָמאֵליה, ְְוֵהיַאך ִאְתְנִטיר ּבַ אֵרי ִלׂשְ ִּאי ִאיהו ׁשָ ּ.  

  ]א''ד ע''דף רס -' גזוהר חלק [

ִריך הוא א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכָ ּ ְּ ַתר ִזיֵניה, ּ ך ּבָ ל ִמָלה וִמָלה ִאְתְמׁשַ ּּכָ ְּ ּ ַבר ּבְ. ּ
ין ֵרין ַדְרּגִ ָמאָלא, ַחד ִמיִמיָנא, ָּנׁש ַקְייִמין ּתְ ר ַהטֹוב. ְוַחד ִמּשְׂ ַּההוא ִדיִמיָנא ִאְקֵרי ֵיּצֶ ּ ,

ר ָהָרע ָמאָלא ִאְקֵרי ִיּצֶ ְּוַההוא ִדׂשְ ְרָעא ְדֵביֵתיה. ּ ר ָנׁש ִמּתַ יָון ְדָנַפק ּבַ ּּכֵ ּ יָדא , ּ ַּההוא ׁשִ
ָמאָלא, ר ָהָרעְוָחֵמי ְלִיּצֶ, ָזִקיף ֵעינֹוי אִרי ִלׂשְ ך ְלַההוא ִסְטָרא ְוִאְתָעֵדי , ְּדׁשָ ִּאְתְמׁשַ ְ

ּוְבַההוא ִסְטָרא. ִמיִמיָנא ָמא ְדָמאֵריה, ּ ָּקִאים ׁשְ א ֵליה, ּ ְּוָלא ָיִכיל ְלָקְרָבא וְלַאְבָאׁשָ ּ ,
ר ָנׁש  יה)א''ד ע''דף רס(ְוָנִפיק ּבַ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ד ָעִייל. ּ ְוִאׁשְ א ִליִמיָנא ָהא , ּּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ

ֲהֵדיה, ָקִאים   .ְּוָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא ּבַ

ר ָנׁש ְטִריך ּבַ ְְוַעל ָדא ִאּצְ יד , ּ ַתְרָעא )א יעביר''ס(ְּדָלא ַיְעּבִ ּ ִטּנוָפא ְוִלְכלוָכא ּבְ ּ
ְּדֵביֵתיה יד ַמִיין ֲעכוִרין, ּ י, ַחד. ְּוָלא יֹוׁשִ יד ְקָלָנא ְלַגּבֵ ָמא ְדָמאֵריהְּדָלא ַיְעּבִ ּ ׁשְ , ְוַחד. ּ

ָלא ָלא ְלַחּבְ ְּדִאית ֵליה ְרׁשו ְלַההוא ְמַחּבְ ּ ּ ר ָנׁש ֵמַהאי. ּ ך ִיְזַדֵהר ּבַ ִגין ּכָ ּוּבְ ר , ְּ ְּוִיְזְדַהר ּבַ
ָמא ְדָמאֵריה ְרָעא ְדֵביֵתיה ׁשְ ָּנׁש ְדָלא ִיְמַנע ִמּתַ ּ ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש ַאְתִקין ְמזוָזה ְלִפְתֵחיה ְּוַכד ּבַ ר ָהָרע , )א ההוא בר נש''ס(ּד ָעִייל ּכַ, ּ ַּההוא ִיּצֶ
ְרַחְייהו ַנְטֵרי ֵליה ַעל ּכָ יָדא ּבַ ְּוַההוא ׁשִ ּ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(ְוַאְמֵרי , ּּ ִדיִקים '  ֶזה ַהּשַׁ ּּצַ

ר ָנׁש. ָּיֹבאו בֹו ְּוַכד ָלא ָקִאים ְמזוָזה ְלִפְתֵחיה ְדּבַ ּ יָדא ִמ, ּ ר ָהָרע ְוַההוא ׁשִ ְקִנין ִּיּצֶ ְתּתַ
ֲחָדא ִזְמָנא ְדָעִייל, ּכַ יה ּבְ וו ְיַדְייהו ַעל ֵריׁשֵ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ַּווי ֵליה ִלְפַלְנָיא, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּ ְּדָהא , ּ

ָּנַפק ֵמְרׁשוָתא ְדָמאֵריה ּ ָלא ְנִטירו, ּ ֵּמַההוא ִזְמָנא ָקִאים ּבְ ְּדֵלית ַמאן ְדָנִטיר ָעֵליה, ּ ּ ּ ,
ְזָבן  .)'ב פקודאי לאומאה וכו''א ע''צ( ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ

ָרֵאל ְיָי)'דברים ו( ַמע ִיׂשְ ָּדא ִאיהו ִיחוָדא ַחד, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי'  ׁשְ ּ בֹוד . ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ ּ
ֵמיה ָרָזא ַחד, ָּהא ִיחוָדא ַאֲחָרא, ַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד מלכים א (, ְּוָרָזא ָדא. ְּלֶמֱהִוי ׁשְ

ִתיב,  ָהֱאֹלִהיםּהוא'  ְיָי)יח ִיחוָדא ַחד, ָּדא ּכְ ד ִאיּנון ּבְ ּּכַ ּ.  

יָמא יב, ְוִאי ּתֵ ַגְווָנא ִדְכּתִ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)זכריה יד(, ִּאי ָהִכי ּכְ נדפס בתרומה (, ֶּאָחד וׁשְ

ִתיב ְיָי, ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּ ָלאו ִאיהו ְיָי)ב''א ע''קע מֹו הוא ֶאָחד' ְּדִאי ּכְ ּוׁשְ  ַאְמֵרי ֲהִויָנא, ּ
ִתיב ֶאָלא ְיָי, ָהִכי מֹו ֶאָחד' ָּלא ּכְ ַגְווָנא ָדא, ֶּאָחד וׁשְ ְטִריך לֹוַמר ּבְ ְּוִאּצְ ּהוא ' ְיָי, ְ

מֹו ֶאָחד' ְוִיְתֲחֵזי ְיָי, ָּהֱאֹלִהים הוא   .ֶּאָחד וׁשְ

ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ָמָהן ִאֵלין, ּ ֵרין ׁשְ ְּדַכד ִאְתַאֲחָדן ּתְ ִיחוָדא ַחד, ּ ָּדא ּבְ ִיחוָדא ַחד, ּ , ְּוָדא ּבְ
ָמָהן ִאֵלין ִאְתָעִבידו ַחד ֵרין ׁשְ ֵדין ּתְ ּּכְ ָדא, ּ ִליָלן ָדא ּבְ ִלים , ְּוִאְתּכְ ָמא ׁשְ ַּוֲהִוי ּכָֹלא ׁשְ

ִיחוָדא ֲחָדא ָדא ְלֶמֱהִוי ַחד, ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּוְכֵדין ְיָי, ּּבְ ִליל ּכָֹלא ָדא ּבְ ֵדין ִאְתּכְ ְּדָהא ּכְ ּּ ,
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ְלחֹודֹויְּוַעד ְד ְלחֹודֹוי ְוָדא ּבִ ל ַחד ָדא ּבִ ִּאְתַייֲחדו ּכָ ָדא, ּ ִלילו ָדא ּבְ ָּלא ִאְתּכְ ְלֶמֱהִוי , ּ
  .ּּכָֹלא ַחד

ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּּכְ ב, ּ ְכּתָ ּבִ ְוִאיִהי , ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ בּתֹוָרה ׁשֶ. ּּתֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ יב ְיָי, ּבִ ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ ַעל ֶפה. 'ּ ּבְ יב , ּּתֹוָרה ׁשֶ ִּדְכּתִ

א. ָהֱאֹלִהים ָמא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיִהי ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ   .ִאְקֵרי ָהִכי, ּ

ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ָלל, ּּתֹוָרה ׁשֶ ְטִריך ִלְפ. ְּוָדא ְפָרט, ָּדא ּכְ ַלל ִאּצְ ּוְפָרט , ָרטְּכְ
ָלל ְטִריך ִלּכְ ָדא, ְִאּצְ ְּוִאְתַייֲחדו ָדא ּבְ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא. ַּוֲהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ִּאיהו , ּ

א ָלָלא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכְ ָמא ָדא ְלֵעיָלא, ּ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ א, ּ ָמא ָדא ְלַתּתָ ּוׁשְ ָּדא ָרָזא ְדָעְלָמא . ּ ּ
ָאהְוָדא. ִּעָלָאה ּתָ י ְיָי. ּ ָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ִתיב ַאּתָ ּהוא ' ְּוַעל ָדא ּכְ

ָלָלא ְדֹכָלא, ָהֱאֹלִהים ָּדא ּכְ ּ ְּוָכל ָדא ְדַאָמָרן, ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ר ָנׁש ְלִמְנַדע ּבְ ְטִריך ּבַ ִּאּצְ ְ.  

יָמא ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָאן ִאיּנון ָהָכא, ְוִאי ּתֵ ּ ְכָלָלא ָדא,ּ ֶּאָלא ָדא ִאיהו ָזכֹור. ּ ּבִ ּ ְוָדא . ּ
מֹור ִליָלן. ִּאיהו ׁשָ ָהֵני ּכְ ְּוָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ ָרָזא ְדָזכֹור, ּ מֹור, ּּבְ ּוְבָרָזא ְדׁשָ ְּוֹכָלא , ּ

  .ִּאיהו ַחד

י יֹוִסי ְוָאַמר לֹוָתא ְדַעְרִבית חֹוָבה ִא, ָּפַתח ִרּבִ ָּהא ְדָתֵניָנן ּצְ ִגין ִדְקִריַאת , ּיהוּ ַּוַדאי ּבְ ּ
ַמע ְדַעְרִבית חֹוָבה ֵליְלָיא, ּׁשְ ִריך הוא ִאְתָייָחד ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יָמָמא, ְּ ָמה ְדִאְתָייַחד ּבִ . ּּכְ

יָמָמא ִליל ּבִ ּוִמַדת ַלְיָלה ִאְתּכְ ֵליְלָיא, ּ ִליל ּבְ ּוִמַדת ְיָמָמא ִאְתּכְ ּוַמאן . ְּוִאְתָעִביד ִיחוָדא, ּ
ֵליְלָיא, ָּאַמר ְרׁשותְּד ֵלי ּבְ ִגין ֵאימוִרין וְפָדִרין ְדִמְתַעּכְ ּּבְ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ

יב ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ְּואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא, ֱָאֹלֶהיך' ִּדְכּתִ ֲאָבל ִאית . ּ
ֲאָלא ָרֵאל, ְלׁשָ ַמע ִיׂשְ ַהאי ִיחוָדא ִדׁשְ ִּאי ּבְ ִליל ּכָֹלאִא, ּ ָמאָלא, ְּתּכְ ֲאַמאי , ְּיִמיָנא וׂשְ

ִתיב ְלָבַתר ְוָאַהְבּתָ מֹוַע, ּכְ ִלילו, ְוָהָיה ִאם ׁשָ ִיחוָדא ִאְתּכְ ְּדָהא ּבְ ּ ְכָלל. ּ ָהָכא . ֶּאָלא ָהָתם ּבִ
ְפָרט ְטִריך. ּבִ   .ְְוָהִכי ִאּצְ

יה ַעְרָנא ּבֵ ּוְבָרָזא ְדִיחוָדא ְדָהא ִאּתְ ּ ּ ּ אִּיחוָדא ִא, ּ ַגְווָנא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּיהו ּכְ ּ ּוְתִפיִלין , ּּ ּ
א ד, ִּדְדרֹוָעא ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ָיין' ּּבִ ַּפְרׁשִ ַמר, ּ ָמָהן ִאיּנון' ְוָהָכא ג. ְוָהא ִאּתְ ע . ּׁשְ ָהָתם ַאְרּבַ
ָיין ַּפְרׁשִ ְלחֹודֹוי, ּ ָמָהן' ְוָהָכא ג. ְוָכל ַחד ְוַחד ּבִ ין ַהאי ְלַה, ׁשְ   .איַמה ּבֵ

  ]ב''ד ע''דף רס -' גזוהר חלק [

הו ֲערו ּבְ ָיין ָהא ַאּתְ ע ַפְרׁשִ ֶּאָלא ִאינון ַאְרּבַ ּ ּּ ּ ַּחד ְנקוָדה , ּ ְוַחד .  ַקְדָמָאה)א עלאה''ס(ּ
ָּרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ָמאָלא)ב''ד ע''דף רס(ְוַחד ְיִמיָנא . ּ ִּאֵלין ָרָזא ִדְתִפיִלין .  ְוַחד ׂשְ ּ

א ָרָזא ָדאְוָה. ְּדֵריׁשָ ָמָהן ִעָלִאין, ָּכא ּבְ ַלת ׁשְ ִּיחוָדא ָדא ּתְ ּ ע , ּ ַגְווָנא ְדִאיּנון ַאְרּבַ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ
ָיין ָּפְרׁשִ ָּדא ְנקוָדה ִעָלָאה, ַקְדָמָאה' ְיָי. ּ ּ יָתא ְדֹכָלא, ּ ֵּראׁשִ ָּרָזא ְדָעְלָמא , ֱּאֹלֵהינו. ּ
ְתָרָאה' ְיָי. ְּדָאֵתי ָלָלא ִדיִמיָנא, ּבַ ֲחָדאּּכְ ָמאָלא ּכַ ִפָלה , ּ וׂשְ ְכָלָלא ֲחָדא ְוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּּבִ ּּ

א ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ַקְדָמָאה, ְּדֵריׁשָ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2665דף [ -ּ

ִפִלין ִדְדרֹוָעא ּּתְ ָלָלא , ּ ֲחָדא)גו תפלין דדרועא כללא(ּכְ , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא, ּ ְדָכל ָהֵני ּכַ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָו ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ִפִלין )ב''ג ע''עיין בהקדמה י(. ֶעדְּ ָלָלא ְדִאיּנון ּתְ ּ ָהָכא ּכְ ּ ּ

א ִפִלין ִדְדרֹוָעא, ְּדֵריׁשָ ִלילו ּגֹו ּתְ ְּדִאְתּכְ ּ ּּ.  

רוך, ְּוָרָזא ָדא ְּבָ ָּדא ָרָזא ִדְנקוָדה ִעָלָאה: ּ ּ ּ רוך, ּ ְְדִאיהו ּבָ ּ ּ ן, ּ ּמָ ְרָכאן ַנְבִעין ִמּתַ . ְּדָכל ּבִ
יָמא רוךָע, ְוִאי ּתֵ ְְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ּבָ ּ ְּדָהא ְנקוָדה ִעָלָאה ִאיהו ְדַכר. ָלאו ָהִכי. ּ ּ ּ ּ ָעְלָמא , ּּ

א ְּדָאֵתי נוְקּבָ רוך, ּ ְִאיהו ּבָ ּ ָרָכה, ּ רוך ְדַכר, ְוִאיִהי ּבְ ּּבָ א, ְּ ָרָכה נוְקּבָ רוך . ּּבְ ְְוַעל ָדא ּבָ ּ ּ
ִּאיהו ְנקוָדה ִעָלָאה ּ ּ ם. ּ ָּדא ָעְלָמא ְד: ׁשֵ דֹול, ָאֵתיּ ם ּגָ ְּדִאיהו ׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ יהושע (ּכְ

דֹול)ז ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ָ וַמה ּתַ בֹוד. ּ בֹוד ִעָלָאה: ּכְ ָּדא ּכְ ָמאָלא, ּ ְּדִאיהו ְיִמיָנא וׂשְ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ַהאי ּתְ ִליָלן ּבְ ְּדִאיהו ַמְלכותֹו, ּּכְ ּ ַג. ּ ִּויהְּוָנִטיל ּכָֹלא ּבְ ַהאי , ּ ִליָלן ּבְ ּכְ ּוְבַהאי ִאּתְ

ְלהו, ַּמְלכות ָּעְלִמין ּכֻ ּוְלַסְפָקא לֹון, ְלֵמיָזן לֹון, ּ ְטִריכו, ּ ה ְדִאּצְ ְכּמָ ּּבִ ּ.  

א וְתִפִלין ִדְדרֹוָעא ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ַגְווָנא ְדָרָזא ְדִיחוָדא ִדְתִפִלין, ּ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,
ּ הוא ִיחוָדא ְדֹכָלאָהִכי ּ ּ ִרירו ְדִמָלה. ּ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ ּ יָנא . ּ י ּבוּצִ ְּוָהא ָסַדְרָנא ִיחוָדא ָדא ַקּמֵ ּ ּ ּ

א ד, ַּקִדיׁשָ ְווִנין ִאְתָסַדר ִיחוָדא' ְּוָאַמר ִלי ְדָהא ּבְ ּּגַ ִריָרא ְדֻכְלהו, ּ ְּוָדא ּבְ ְּוָהִכי ִאיהו . ּּ
ְּוֻכְלהו ָרָזא ְדִיחו, ַּוַדאי ּ ּ ֲּאָבל ִסדוָרא ִדְתִפִלין, ָדאּ ּ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ָּדא הוא ִיחוָדא ִעָלָאה ּכַ ּ ּ ּ ּּ.  

ָלל ֹאַרח ּכְ ָמא ַחד ּבְ ָרָזא ִדׁשְ ָמאָלא ּבְ ִלילו ְיִמיָנא וׂשְ ּוִמּגֹו ְדִאְתּכְ ּ ּ ּ ְטִריך ְלָבַתר , ּ ְִאּצְ

ֹאַרח ְפָרט. ְּלַאָפָקא לֹון ֹאַרח ִיחוָדא, ּּבְ ְקָרֵאי ַקְדָמֵאי ִאיהוְּד, ֲּאָבל ָלאו ּבְ ָּהא ִיחוָדא ּבִ ּ ,
א, ֶאָחד' ְלֶמֱהִוי ְיָי ְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּּבִ מֹו ֶאָחד. ּ ְתִפִלין ִדְדרֹוָעא, ּוׁשְ ּּבִ יָון . ַּוֲהִוי ּכָֹלא ַחד. ּ ּכֵ

ְכָלָלא ְּדִיחוָדא ִאְתָסָדר ּכָֹלא ּבִ ּ ּ א ִדְנקוָדה ִעָלָאה, ּ ֵּמֵריׁשָ ּ ְטִריך ְלָבַת, ּ ר ְלִאְתַעְטָרא ְִאּצְ
א ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה א ְדֹכָלא, ֵּמֵריׁשָ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ה ִליף ְוַאְתִקין ֹמׁשֶ ָרָזא ִדְפסוָקא ְדִיחוָדא''כ, ּגָ ּה ַאְתָוון ּבְ ּ ּ ָרֵאל ְיָי, ּ ַמע ִיׂשְ יב ׁשְ ' ִּדְכּתִ
ִליִפיןה ַאְתָוון''ְּוִאיּנון כ. ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי ָרָזא ִדְלֵעיָלא,  ּגְ ִקין ּבְ ְּמֻחּקָ ָעא . ּ ַיֲעֹקב ּבָ

א ָנא ְלַתּתָ ָרָזא ְדִיחוָדא, ְלַאְתּקְ ּּבְ כ, ּ בֹוד ַמְלכותֹו , ד ַאְתָוון''ְוַאְתִקין ּבְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוִאיּנון ּבָ ּ ְּ

ִלים ְלכ. ְלעֹוָלם ָוֶעד ִגין ְדַעד ָלא ִאְתּתְ, ה ַאְתָוון''ְוָלא ַאׁשְ ָנאּּבְ ּכְ ן ַמׁשְ ַקן . ּקַ יָון ְדִאְתּתְ ּּכֵ
ָנא ּכְ יה, ַמׁשְ ִלים ִמָלה ְדֲהָוה ָנִפיק ִמּנֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ִלים, ּ ּתְ ד ִאׁשְ כ, ּכַ ָּלא ַמִליל ֶאָלא ּבְ ה ''ּ
ִלים ָדא, ַאְתָוון ּתְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ִאׁשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ יב, ּ ר ְי)ויקרא א(, ִּדְכּתִ ' ָי ַוְיַדּבֵ

  .ה ַאְתָוון''ָהא כ, ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר
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א, ה ִזיִנין''ְּוַעל ָדא כ ּקוָנא ְדַמְקְדׁשָ ְלָמא ּתִ ְּלַאׁשְ ּ ִאיּנון , ּ ְּוָכל ָהֵני ַאְתָוון אֹוִקיְמָנא ּבְ
ר ִליִפין ְדאֹוִליְפָנא ִמּמַ ּוְבִגין ְד. ַּאְתָוון ּגְ ָרִזין ִאֵליןּ ִלים ּבְ ּתְ ָנא ִאׁשְ ּכְ , ה''ִאְקֵרי כ, ַּמׁשְ

ָנא ּכְ ִלימו ְדַמׁשְ ִיחוָדא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ִתיב)תהלים קמה(ְּוַעל ָדא . ּ ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה ּכְ ָרָזא , ָ
ָנא ּכְ ִלימו ְדָכל ַמׁשְ ִּדׁשְ ּ ְּוִתּקוָנא ִדיֵליה, ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2666דף [ -ּ

ּ וְנִביִאים וְכתוִביםְותֹוָרה, ב ַאְתָוון''ָלֳקֵבל כ: ה''כ ּ ָלָלא ֲחָדא, ּ ְּדִאיּנון ּכְ . ָרָזא ֲחָדא, ּ
ַהאי ְקָרא ָרֵאל ָקא ְמַיֲחֵדי ִיחוָדא ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ָרָזא ְדכ, ּ ַמע , ה ַאְתָוון''ּּבְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ

ָרֵאל ְיָי בֹוד ַמְלכותֹו ְלע, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ִיׂשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּוּבָ ּ ְּדִאיּנון כ, ֹוָלם ָוֶעדְּ ד ''ּ
הו, ַאְתָוון ל ַחד ּבְ ִּויַכֵוין ּכָ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ְלהו ַאְתָוון ִמְתַחּבְ ּּכֻ ְּוַסְלִקין ְלִחּבוָרא ַחד, ּ ע , ּ ׁשַ ּתֵ

ְרִעין ִעים ּתַ ָרָזא ְדיֹוְבָלא, ְוַאְרּבָ ּוְכֵדין ִאְצְטִריך ְלַסְלָקא ָוֶעד. ּּבְ ְ יר, ּ ּוְכֵדין . ָלא ַיּתִ
ְרִעיןִא ְּתְפָתחו ּתַ ר ָנׁש, ּ ִריך הוא ְלַההוא ּבַ א ּבְ יב קוְדׁשָ ְּוָחׁשִ ּ ִאילו ִקֵיים אֹוַרְייָתא , ְּ ּּכְ ּ ּ

ָלה מ, ּּכֻ ֹכָלא''ְּדִאיִהי ַאְתָיא ּבְ ּט ָפִנים ּבְ ּ.  

  ]א''ה ע''דף רס -' גזוהר חלק [

כ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַכְווָנא ְרעוָתא ּבְ ּ ע''ְּ ִריןּה וְבַאְרּבַ ְרעוָתא ,  ְוֶעׂשְ ְּלַסְלָקא לֹון ּבִ ּ
א ְרִעין ְדַקאְמָרן, ְּדִלּבָ ִעין ּתַ ע ְוַאְרּבְ ֵתׁשַ ַהאי, ּּבְ ַוון ּבְ יָון ְדִאְתּכָ ּּכֵ ַההוא ִיחוָדא , ּ ָוון ּבְ ִּיְתּכַ ּ ּ

ָרֵאל ְוגֹו, ְּדָאַמר ַמר ַמע ִיׂשְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ָּלָלא ְדָכל ּכְ, ְּ
הו. ּאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ֵוון ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִיְתּכַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ָלָלא ִאיהו ְדָכל אֹוַרְייָתא , ּ ַּוַדאי ּכְ ּ ּ
א ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאָדם. ּ א, ּ ִלימו ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּׁשְ ּ ְּוָרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ .

אן ְמעֹון ְוָאַמר ֵליה )א''ה ע''דף רס(. ֲעד ּכָ י ׁשִ ַלח ֵליה ְלִרּבִ א ׁשָ י ַאּבָ ִּרּבִ ַּהאי ְדאוְקֵמיה , ּ ּ ּ
ִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא ּתְ ַּמר ּבַ ין' ד, ּ א ְדקוְדׁשִ ָיין ִאיּנון קוְדׁשָ ָּפְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ִפיר, ּ ָכא ְדַעל . ּׁשַ ִּמׁשְ

ִפיִלין ה, ּּתְ ְּוִאיּנון ְרצוִעין ִאְקרו ְקדוּשָׁ ּ ּ א ְמָנָלן,ּ ַלח ֵליה .  ַאְסַמְכּתָ ' ּ ַוַיַעׂש ְיָי)בראשית ג(ּׁשָ
ּתֹו ְוגֹו ַּדְייָקא ְוָהִכי אוְקֵמיה ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא', ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון . ּ ּ

א ֵה, ְּדֵריׁשָ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה, א''ּוְדרֹוָעא ָיְדָכה ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ְווָנאִא, ָאַמר ִרּבִ ַהאי ּגַ א , ּית ַמאן ְדַמְתֵני ּבְ ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ְּוָהָיה ְדרֹוָעא ׂשְ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ בוָרה, ְ ַלת. ְּוִאְקֵרי ּגְ א ֶאָלא ּתְ ֵריׁשָ ֲאָרן ּבְ ּתַ ע. ִּאי ָהִכי ָלא ִאׁשְ . ְּוִאיּנון ַאְרּבַ

ין ִאיּנון ֵרין ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ֲּאָבל ּתְ ר ּבְ, ּ אָּדא ִאְתְקׁשַ מֹוָחא, ִלּבָ ר ּבְ א . ְוָדא ִאְתְקׁשַ ְוִלּבָ
ָדא, ּומֹוָחא ר ָדא ּבְ ְּוִזווָגא ַחד ְלהו. ִּאְתְקׁשַ ּ ִפיר ָקַאְמרו ַחְבַרָייא, ּ ְּוׁשַ ּ ְוָהָיה ְלאֹות ַעל . ּ
ַמר, ָיְדָכה ָמה ְדִאּתְ   .ְּוָלא ִאְקֵרי ֶאָלא אֹות, ּּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ר ָנ, ָאַמר ִרּבִ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ַפְלּגות ֵליְלָיאּּבְ ּׁש ַאְקִדים ּבְ ַדל , ּ ּתָ ְּוָקם ְוִאׁשְ
אֹוַרְייָתא יה. ַּעד ְדָנִהיר ַצְפָרא, ּבְ ֵריׁשֵ ִפיִלין ּבְ ַצְפָרא ֲאָנח ּתְ ּּבְ א , ּ יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ּוְתִפיִלין ּבִ ּּ
ְדרֹוֵעיה ִעטוָפא ְדִמְצָוה, ּּבִ ְּוִאְתַעָטף ּבְ ּ ּ ְרָע, ּ ּא ְדֵביֵתיהְוָאֵתי ְלָנְפָקא ִמּתַ זוָזה. ּ ּמְ , ִּאְעַרע ּבַ

ַתְרָעא ְדֵביֵתיה א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ יָמא ִדׁשְ ְּרׁשִ ּ ּ יה . ּ ין ִמְזַדְווִגין ִעּמֵ ע ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ַּאְרּבַ ּ ּ
ְרָעא ְדֵביֵתיה יה ִמּתַ ְּוָנְפִקין ִעּמֵ ּ א, ּ ּתָ ִניׁשְ יה. ְּואֹוְזֵפי ֵליה ְלֵבי ּכְ ּוַמְכְרֵזי ַקּמֵ ּו ְיָקָרא ָהב, ּ

א א ַקִדיׁשָ ְּלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ א, ּ ָּהבו ְיָקָרא ִלְבֵריה ְדַמְלּכָ ּ א, ּ ְּלַפְרצוָפא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּרוָחא . ּ
ְרָיא ָעֵליה א ׁשַ ַּקִדיׁשָ ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ַאְכִריז ְוָאַמר , ּ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

  )ד''סימן י( השלמה מההשמטות



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2667דף [ -ּ

ַתר ָה יתּבָ ֵראׁשִ ת ּבְ ֵרי ָפָרׁשַ ִּכי ִאית ֵליה ְלִמּקְ . ַעד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ּבֶֹקר יֹום ֶאָחד, ּ
א ְדכֹוָלא ְחּתָ ּבַ ְּדִאיִהי ִעלוָיא ְוּתוׁשְ ּ נֹות ְלַכָפָרא ֲעלֹוי. ּ ת ַהֹקְרּבָ ָפָרׁשַ . ְּלָבָתר ִיְתֲעֶסק ּבְ

ִגי. ַּעד ּתוַקד ּבֹו, ַצו ֵאת ַאֲהֹרן, ְוֵייָמא ְפרוּבְ ִבין ְדֵליְלָיא ִיְתּכַ ּן ְדָכל ִהְרהוִרין וַמֲחׁשָ ּ ּּ .
א ְדָדִוד ְחּתָ ּבַ ח ּתוׁשְ ּבַ ְּלָבַתר ְיׁשַ ּ הֹון כוָלא ְוִאיהו , ּ ְרִעין ִדּבְ ּתַ ר ָנׁש ּבְ ך ֵייעול ּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

ין ְקַנת ַדְרּגִ   .ִאְתּתַ

ירוָתא ִד יָון ְדָמֵטי ְליֹוֵצר אֹור ְדִאיהו ׁשֵ ּּכֵ ּ ּ ּ בּ ין , ְצלֹוָתא ְדִמיֹוׁשֶ ל ִאינון ַדְרּגִ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ
ַּפְתִחין ַתְרִעין וְכֵדין  ִתיב)שיר השירים ג(ּ ן ּכְ ִתיְמרֹות ֲעׁשַ ן ִדְקטֹוֶרת.  ּכְ , ָמה ִתְמרֹות ֲעׁשַ

ִאֵלין ין ִאֵלין ּבְ ָראן ַדְרּגִ ַּסְלָקא וִמְתַחּבְ ּ ּ ִת. ּ ּאוף ָהָכא ִאיִהי ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ּכְ ן ּ ְמרֹות ֲעׁשַ
ִאֵלין ָראן ִאֵלין ּבְ ָראן וִמְתַקׁשְ ְּדִמְתֲחּבְ ּ ר לֹון ְואֹוֵמר. ּ ְּדָהא ִאיהו ְמַקׁשֵ ָלם , ּ ָלם ֲאהוִבים ּכֻ ּּכֻ ּּ

ים ְוכו   .'ְּקדֹוׁשִ

ה ַמע, ְלָבַתר ַאֲהָבה ַרּבָ ְיִמיָנא ְוִיחוָדא ִדׁשְ ָרא ּבִ ְּלַסְלָקא וְלִאְתַקׁשְ ּ ' ד, ַרְבְרָבא' ע. ּ
ַּהְיינו ִדְכִתיב . ד''ְוִסיָמָנא ע. ָבאַרְבְר ֲארו ַאְתָוון ש. ָבֶכם' ד ה'' ֵע)ב''שמואל א י(ּ ּתָ מ ''ִּאׁשְ
מ ָאה' ְלִפי ְשמ. ְּפתוָחה' ּבְ ּתָ ְְפתוָחה ֶמֶלך ּתַ ְם ְסתוָמה ֶמֶלך ִעיָלָאה''מ, ּ ֲארו ַאְתָוון . ּ ּתָ ִּאׁשְ
  .ח''א אּוֵמָהאי ִסְטָר, מ''ֵמַהאי ִסְטָרא ש, ח''מ א''ש

ָכל יֹוָמא ל ַמאן ִדְמָיֵחד ָדא ּבְ ָּאַמר ָרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּכָ ֶּחְדָוה ָזִמין ֵליה ִמְלֵעיָלא , ּ ּ
ֵרי . ח ֵמַהאי ִסְטָרא''א, מ ֵמַהאי ִסְטָרא''ש. ֵּמַאְתָוון ִאֵלין ּוְמָצֵרף ַאְתָוון ִאֵלין ְלַמְפֵרַע ׁשָ ּ
ר ִסֵיים ּוְבֵמיׁשַ ָמח ִד. ּ ה)ד''תהלים ק(ְכִתיב ְּוִסיָמן ֶאׂשְ ָמח ּבְ ה. ' ָאֹנִכי ֶאׂשְ ׁש' ּבְ ְוָהִכי , ַמּמָ

ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ְִאיָתא ּבְ ּ.  

יה ַעִי, ּּתו ין, ן ַרְבְרָבא''ִּאית ּבֵ ָמָהן ָרָזא ְדַאָבָהן ַקִדיׁשִ ְבִעין ׁשְ ֶּרֶמז ְלִאֵלין ׁשִ ּ ָרֵאל . ּ ִיׂשְ
י ִד', ֱּאֹלֵהינו ה' ה ּתֵ ע ּבָ ִּאֵלין ַאְרּבַ ל ' ד. )ח''א(ְתִפיִלין ְדֲאִחיד לֹון ּ ר ׁשֶ ַרְבְרָבא ָדא ֶקׁשֶ

הו ְּתִפיִלין ְדִאיִהי ֲאִחיַדת ּבְ יִמין ְוָלא ִאְתֶמָסר ְלַגָלָאה, ּ ְּוהוא ָרָזא ַלַחּכִ ּוְתֵרין ְרצוִעין . ּ ּ
ָּרָזא ִדְתֵרין ַיְרִכין ְדַהאי א, ַּנְפִקין ִמִסְטָרא ָדא וִמִסְטָרא ָדא יֵאי ְקׁשֹוט ֲאִחיָדן ּח ִדְנִב''ּ

יה ּח ֶרֶמז ַלָפסוק ְדָאַמר ''ְועֹוד א. ּּבֵ ּ ּוְלָבַתר ֱאֶמת , ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי)שיר השירים ה(ּ
ָקא . ָּדא ִתְרגומֹו, ַוֲאַמאי ְוַיִציב. ְוַיִציב ֶּאָלא ָדא ַיֲעֹקב ְוָדא יֹוֵסף ְוִאְצְטִריך ְלִאְתַדּבְ ְ ּ

ַתְרַווְייהו   .ּּבְ

ְּתַלת ַקְדָמִאין ְדִאינון ָמֵגן.  ְצלֹוָתא ְמעֹוֶמדּוְלָבַתר ּוְמַחֶיה, ּ דֹוׁש, ּ ִאית , ָמֵגן. ְוָהֵאל ַהּקָ
יה מ א ְדמ, ב ֵתיִבין''ּּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ א . ב ַאְתָוון''ּ ִלּבָ ְּוִאית ְלַאְכָלָלא ֵליה ּבְ

ְרִחימו ַחְלָתא ּבִ ּגַ ְלהֹוָבא ּבְ ׁשַ ָרא ּכְ ּוְלִאְתַקׁשְ ְרָכָתא ִדְיִמיָנא. ּ ְּוָדא ִאיהו ּבִ ּ.  

יה מ, ֵמַחֶיה ין ַתְרִעין ָחֵסר ַחד''ִּאית ּבֵ ָרָזא ְדַחְמׁשִ ְגבוָרה ה. ּט ֵתיִבין ּבְ א ּבִ ּמָ ', ְּוִאית ׁשְ
ְּוָרָזא ִדיֵליה אגל. י''ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָנ''ְּוִאיהו ַאּתָ ָרָזא ַאֲחָרא יג''ּ ְוכֹוָלא . לא''א וּבְ

ּא ֲחָדא ִמְגבוָרָתא ְדִבְרָכאן ִדיהוָדהָרָז ּ ה יֹודוך ַאֶחיך'' ַא)ט''בראשית מ(, ּ ָּתָ ָ ּור ַאְרֵיה ''ג, ּ
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ֶבט ִמְיהוָדה''ֹל, ְּיהוָדה ּא ָיסור ׁשֵ ֶפן ִעיֹרה''א, ּ ְגבוָרָתא . ֹוְסִרי ַלּגֶ ָדא ִאְתָער ְיהוָדה ּבִ ּּבְ ּ
ֹמאָלא ְרָכָתא ִדׂשְ א ְוָדא ִאיִהי ּבִ ַּקִדיׁשָ ּ.  

יָסר ֵתיִבין ה ַאְרּבֵ ה ִאית ּבָ ְּקדוׁשָ ר ָאִמיָרן ְוד, ּ ִליל ְלָכל ִסְטִרין . ַאְתָוון' ֶעׂשֶ ְוָדא ּכַ
ְייֵפי ַעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ַעְלָמא יִבין. ְוַאִחיד ִמּסַ ּתֵ ן ָדא ּבְ ּבָ חוׁשְ ְתָראי ָלאו ִאינון ּבְ ְּתַלת ּבַ ּ ,

ְּוִאינון ֶרֶצה ומֹוִדים ְתֵרין ַעּמוִדי ּ   .ּם ַתְמֵכי ְדאֹוַרְייָתאּ

ָלָמא ְדֵביָתא לֹום ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ׁשְ ים ׁשָ ּׂשִ ּ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ּׁשְ ּ וֵביַנְייהו )ב''ז ע''ש(. ּ ּ
ינו ַקְדָמֵאי ְוָהִכי אֹוְקמוָה ְרָכָאן ְדַתּקִ ֶאְמָצִעיָתא ִאינון ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְּלָבַתר ְדִסֵיים ְצלֹוֵתיה ְואֹוֵדי ַעל חֹו ל . ְּנִפיַלת ַאְנִפין, ֵּביהּּ ְּדַהִכי אוְקמוָה ְדַיֲעִביד ּכָ ּ ּ
לֹום  ינו ַעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ָּמה ְדָעַבד ֹמׁשֶ ּ ּ ַתֲחנוִנין וָבעוִתין וְנִפיַלת ַאְנִפין)צלותין ותחנונים(ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָכל ִאינון ַד. 'ּ ַוֶאְתַנָפל ִלְפֵני ה)דברים ט(ִּדְכִתיב  ְּוֵכיָון ְדָעאל ּבְ ּ ר ּ ין ִעָלִאין ְוִאְתַקׁשַ ְּרּגִ
ֻכְלהו ּכוָלא ּבְ א, ּּ א. ִאית ְלַנְחָתא ְלַתּתָ ִּאיְצְטִריך ְנִפיַלת ַאְנִפין , הֹוִאיל ְוָנִחית ְלַתּתָ ְ

יָתא ַאְלָפא ּבֵ   .ּבְ

ְרֵמי, ַמאי ַטְעָמא אן וְלָהְלָאה ַאֲחֵזי ּגַ יָון ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְואֹוֵדי ַעל חֹוֵביה ִמּכָ ּּכֵ ּ ּ ּה ְדָמַסר ּּ ּ
ְרִחימו ִדְכִתיב  יה ְלָמאֵריה ּבִ ַּנְפׁשֵ ּ ּ א' ָ ֵאֶליך ה)ה''תהלים כ(ּ י ֶאּשָׂ ְּוִניָחא ֵליה ְלַההוא . ַנְפׁשִ ּ

יה מֹוָתא  ְרָיא ּבֵ ִּסְטָרא ְדׁשַ יָתא ָדא. ּ ְוָעִביד ֵליה ַנְייָחא)דעביד(ּ ַאְלָפא ּבֵ ֵלית , ְּוַעל ָדא ּבְ
ה יה פ, ת''ף ְוֹלא בי''ו ְוֹלא קו''ֹלא וא, ּּבָ ַאְתֵריה ' ְּוִאית ּבֵ ַּמאי ְדָמַסר . )א בסופיה''ס(ּּבְ

יה ְלמֹוָתא ִאיְצְטִריך ְלַכְווָנא ְרעוֵתיה , ַטְעָמא ר ָנׁש ַנְפׁשֵ ִגין ִדְנִפיָלה ָדא ְדָמַסר ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

יה מֹוָתא ְרָיא ּבֵ ד ָנַחת רוַח ְלַההוא ִסְטָרא ְדׁשַ ּוְלֶמֱעּבָ ּ ּ ּ ָמה, ּ ֲחַרָבה ּכְ ּ ְדָעִביד ַהקֹוף ּבְ
ָהִרים ִמית ָקֵמיה ַחיֹות. ּבְ ְרֵמיה ּכְ ַּאֲחֵזי ּגַ ּ ִגין ְדָדִחיל ִמְנהֹון, ּ יֵבי . ּּבְ יה ַוֲחׁשִ ְּוָכד ְקִריִבין ְלַגּבֵ

ְּלֵמיָכל וְלַקְטָלא ָיֵתיה יֵבי ְדִאיהו ִמית וְכֵדין ַתָבן , ּ ֲּחָמאן ָיֵתיה ְדָנִפיל וִמית ְוֲחׁשִ ּ ּ ּ ּ
ָלקו ְתַלת ַאְתָוון ִאֵלין. ֲאחֹוָראַל ְּוַעל ָדא ִאְסּתָ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ הו ֶאָלא קוְדׁשָ ְּדָלא ָיְדֵעי ּבְ ּ ּ ְּ ּ

ְלחֹודֹוי   .ּבִ

ְרִחימו יה ּבִ ְרֵמיה וָמַסר ֵליה ַנְפׁשֵ ֵוי ּגַ א ׁשָ ְרעוָתא ְדִלּבָ ל ָדא ּבִ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
יב ֲעל יהּהוא ָחׁשִ ָמֵתיה ִמּנֵ ִאילו ָנִטיל ִנׁשְ ֹּוי ּכְ ּ ר ָנׁש ְדָלא . ּ ִגין ְדִאית חֹוִבין ְדָעִביד ּבַ ּּבְ ּ ּ

יה ֵמַהאי ַעְלָמא ָמֵתיה ִמּנֵ ֲעָתא ְדַנְפַקת ִנׁשְ ׁשַ ְפָראן ֶאָלא ּבְ ִּמְתּכַ ּ ּ ּ ישעיה (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ּ ִאם ֵיכוָפר ַהֲעֹון ַהֶזה ָלֶכם ַעד ְתמות)ב''כ ּּ   .ּוןּ

ָמֵתיה ְוִאיהו ָיִהיב ֵליה  ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ יך ֵליה ְדָנִטיל קוְדׁשָ א ְדִאְתֲחׁשִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְרעוָתא ִלים ְלָכל ִסְטִרין, ּּבִ ל חֹובֹוי ְוַאׁשְ א ַקָייָמא ְלַכָפָרה ַעל ּכָ ְעּתָ ּוְלַההוא , ְּוַהִהיא ׁשַ ּ
ַמר ַמר ְדִאּתְ ִּסְטָרא ְדִאּתְ ִחּבוַקא ְוַעל ּכָ. ּ ין ְתֵרין ְדרֹוִעין ּבְ ּל ָדא עֹוָלה ְוִאְסַתְלָקא ּבֵ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ִּדְרִחימו ּכְ ל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּ   .ְּוִאיִהי ְמֻקֶטֶרת מֹור וְלבֹוָנה ִמּכָ
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ְמעֹון י ׁשִ לום, ָאַמר ַרּבִ ר ָנׁש ִלְטעֹום ּכְ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ א ִעיָלָאה, ּ ַּעד ְדֵיכול ַמְלּכָ ּ ,
ַגְווָנא ָדא. ּאי ִאיהו ְצלֹוָתאּוַמ ר ָנׁש ּכְ ּוְצלֹוָתא ְדּבָ ַקְדִמיָתא ָמְזִמין ְלִדיוְקִנין ְדַחִקיִקין , ּ ּּבְ ּ

ֵטי רוִחין ִדיְלהֹון  ְרָיין ְדִמְתַפּשְׁ כוְרַסָייא ַעל ִאינון ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ַהאי ַעְלָמא )א יסודא''ס(ּ ּ ִיחוָדא ּבְ
ִּמַנְייהו ְוַהְיינו ִדְכִתיב  יך ה)ד''תהלים ק(ּ ָ ָמה ָרּבו ַמֲעׂשֶ ָחְכָמה וגו' ּ ָלם ּבְ   .'ּּכֻ

ע ִדיוְקִנין וְמָזְמָנן  ֵטי ֲעַלְייהו ַאְרּבַ ָנא רוָחא ִדיְלהֹון ִמְתָפׁשְ ְּדֵאיָבִרין ְדִאְתַחזון ְלָקְרּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְרָיין ִאֵלין ים ְוַחיֹות ַהּק. ַּעל ּבִ ְּוַהְיינו ְדַקֲאְמִריָנן ְוָהאֹוַפּנִ ּ ֹּוֶדׁש ְוָכל ִאינון ֲחָייִלין ַאֲחָרִנין ּ

ֵטי ִמַנְייהו ְּדָקא ִמְתָפׁשְ ּּ.  

א א ַקִדיׁשָ ּמָ א ַקָאַמר ַחד ׁשֶ ֲהָנא ַרּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ַּהְיינו ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבַתנו ְוגֹו, ּ ּ' .
א ֵמַיֱחֵדי ְּוִיחוָדא ַרּבָ ְּדַהְיינו , ּ ָרֵאל ה)דברים ו(ּ ַמע ִיׂשְ ּוְלָבַתר ֵליָוֵאי . ֶאָחד' ּינו הֱאֹלֵה'  ׁשְ

ָּקא ִמְתָעֵרי ְלִנּגוָנא ְדַהְיינו  ּ ֵמעו ְוגֹו)א''דברים י(ּ מֹוַע ִתׁשְ ָּדא ִנגוַנָיא . 'ּ ְוָהָיה ִאם ׁשָ
ִגין ְלִאְתָעָרא ִסְטָרא ַחד ָרֵאל. ְּדֵליָוֵאי ּבְ ָרֵאל ָסָבא , ָדא ֱאֶמת ְוַיִציב, ּוְלָבַתר ִיׂשְ ִיׂשְ

ָנאְדַקְייָמא  ין ִעָלִאין ְפִניָמִאין ְוֹכָלא ַקָייָמא ַעל ָפתֹוָרא. ַעל ָקְרּבְ ָּדא ִהיא ַדְרּגִ ּּ ּ ּ.  

א ִעיָלָאה  ָנא ַעד ְדַמְלּכָ ָטא ְיָדא וְלֵמיָכל ִמן ָקְרּבְ ֲּאָבל ֵלית ֵרׁשו ְלַחד ִמַנְייהו ְלאֹוׁשָ ּ ּ ּ
ֹלׁש ַאֲחרֹונֹות, ָאִכיל ֹלׁש ִראׁשֹונֹות ְוׁשָ ּיָון ְדִאיהו ָאִכילּכֵ. ְוֵהם ׁשָ ע , ּ ָּיִהיב ֵרׁשו ְלַאְרּבַ

ן ִמַנְייהו ְלֵמיָכל ִּדיוְקִנין וְלָכל ִאינון ִסְטִרין ְדִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ָאר ל ׁשְ ֵדין ָאָדם ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדָכִליל ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ ַּמִאיך ְוָנִפיל ַעל ַאְנפֹוי וָמַסר רוֵחיה , ּּ ּ ּ ּ ְ

י ָאָד ְדָקא ֲחֵזיְוַגְרֵמיה ְלַגּבֵ ּם ְדַחקוק ַעל ִאינון ִדיוְקִנין וְלִאְתָעָרא ֵליה ָעֵליה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַהְיינו , ּ
א' ֵָאֶליך ה י ֶאּשָׂ ֵטי ִמַנְייהו. ַנְפׁשִ ְּתַלת ִדיוְקִנין ַאֲחָרִנין ְוָכל ִאינון ְדִמְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ִהָלה ְלָדִוד , ּּ ּּתְ

יעו ְיַרְננו ֹיאְמרו ְיַד ְּוַהְיינו ַיּבִ ּ ּ רוּ ְדָחֵזי ֵליה, ּּבְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְלהו ַאְכֵלי ְוִאְתַהנון ּכָ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

יה  ר ָנׁש ָעאקו ְדִלּבֵ אן וְלָהְלָאה ֵליָמא ּבַ ִּמּכָ ּ יֹום ָצָרה ָעאקו ' ָ ַיַעְנך ה)תהלים כ(ּ ּּבְ
ְלהו ְסֵניגֹוִרין ָעֵליה ְד ָעאקו וִמְתַהְפֵכי ּכֻ ְרַתא ְדַיְתָבא ּבְ ְּדעוּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ר ָנׁשּ ֹלׁש ְפִסיעֹות . ּבַ ְּוׁשָ

ֶהם ְלִמַכֵא ָוָנה ּבָ ה ַהּכַ עֹוׂשֶ ִכיָנה ְוַעל ''ל ְרָפֵא''ל ְוַגְבִריֵא''ּּשֶׁ ֹלׁש ַמֲחנֹות ׁשְ ָיָצא ִמּשָׁ ּל ׁשֶ
ִתיב  ה)ד''תהלים קמ(ָדא ּכְ ֵרי ַהֲעם ׂשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ַהֲעם ׁשֶ ה ''רס' כדין וגו(. ֱאֹלָהיו'  ַאׁשְ

 )עד כאן מההשמטות( )ד''ה ישור' א

א ַסְלָקא ְלֵעיָלא ֵדין ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְּוַאְסִהיד ָעֵליה ַקּמֵ ֵדין , ּ ּכְ
א ִעָלָאה ָּפִקיד ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכֵליה, ּ ל ִאיּנון ּבְ יה ּכָ ב ַקּמֵ ְּלִמְכּתַ ּ מֹוְדָען , ּ ּתְ ל ִאיּנון ְדִאׁשְ ּּכָ ּ

יה רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי)מלאכי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּקּמֵ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ מֹו' ּ ַוִיּכָ ֵבי ׁשְ . ּוְלחֹוׁשְ
מֹו ֵבי ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי וְלחֹוׁשְ בֹות)א חשב האפוד''ס( )שמות לה(ּכְ ֵבי ַמֲחׁשָ ,  ְוחֹוׁשְ

ֵמיה ִּאיּנון ְדַעְבִדין ִלׁשְ ּ ּ ּאוָמנוָתא ּבְ, ּ ּאוָמנוָתא ִדְתִפיִלין, ֹּכָלאּ ּ ּ ְרצוֵעיהֹון , ּ יהֹון ּבִ ָבּתֵ ּּבְ
ּאוָמנוָתא ְדִציִצית. ּוְכִתיַבְתהֹון ּ חוֵטיהֹון, ּ א, ּּבְ חוָטא ִדְתֶכְלּתָ ּּבְ ּאוָמנוָתא ִדְמזוָזה. ּ ּ ּ ְּוִאֵלין . ּ

מֹו ֵבי ׁשְ בֹות)שם(ּוְכִתיב . ִּאיּנון חֹוׁשְ ֵבי ַמֲחׁשָ   . ְוחֹוׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2670דף [ -ּ

יהְוֹלא עֹו ח ּבֵ ּבַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ּד ֶאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ּוַמְכִריז ָעֵליה ּבְ ּ ָּחמו , ּּ
עֹוָלִמי ְרָיה ַעְבֵדית ּבְ א. ַּמה ּבִ ּתָ ִניׁשְ יה ְלֵבי ּכְ ּוַמאן ְדֵייעול ַקּמֵ ּ ּ ְרֵעיה, ּ ד ָנִפק ִמּתַ ְוָלא , ּּכַ

יה ְוִציִצית ּבִ ֵריׁשֵ ִפיִלין ּבְ ּּתְ יהּ ְּלבוׁשֵ ך )תהלים ה(ְואֹוֵמר , ּ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ָ ֶאׁשְ

ִיְרָאֶתך ִריך הוא ָאַמר. ָּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְקָרא, ָּאן הוא מֹוָרִאי, ְּ ָּהא ָסִהיד ַסֲהדוָתא ְדׁשִ ּ.  

י יֹוִסי ה, ָאַמר ִרּבִ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ְּדָהָכא ָאַמר ֱאֹלֵהינו, ּ י )היךא אל''נ(. ּ ּ ְדָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון יר ִאְתֲאָחד, ׁשִ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ה ּבְ ַאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ֹּמׁשֶ י . ַעל ׁשְ ְוָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון א ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ׁשִ ֵני ָנׁשָ ִּאְלָמֵלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ִּליְנְדעון ְדָהא ֵלית ׁשום ִמָלה , ּ ּ ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתאאֹו, ּבְ יִרין,  ָאת ּבְ ה ָרִזין ִעָלִאין ְוַיּקִ ְּדָלא ִאית ּבָ ּ ּ.  

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול)שמות יט(, ּתָ ה ְיַדּבֵ . ַמאי ְבקֹול, ְוָתֵניָנן. ּ ֹמׁשֶ
ה ל ֹמׁשֶ קֹולֹו ׁשֶ ִפיר הוא. ּבְ ְּוׁשַ ה ַדְייָקא, ּ ל ֹמׁשֶ קֹולֹו ׁשֶ ַההוא , ּּבְ יהּּבְ ּקֹול ְדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ ּ ,

ַאר ְנִביִאין ל ׁשְ ְלהו)מתמן משה אתזן על כלהו(. ַעל ּכָ ּ וְבִגין ְדִאיהו ִאְתֲאִחיד ַעל ּכֻ ּ ּ ּּ ,
ַההוא קֹול א ִעָלָאה, ּּבְ ַּדְרּגָ ָרֵאל, ּ א ְדִאְקֵרי , ֱָאֹלֶהיך' ְיָי, ֲּהָוה ָאַמר ְלהו ְלִיׂשְ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ ּ

א ִכיְנּתָ ַגַווְייהוְּד, ׁשְ ְרָייא ּבְ ָאה חוָלֵקיה. ּׁשַ ַּזּכָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ֵניָנן, ְוָאַמר ִרּבִ תֹוַרת ּכֲֹהִנים, ּתָ ּבְ בוָרה ַאָמָרן, ְקָללֹות ׁשֶ ה ִמִפי ַהּגְ ֹּמׁשֶ ּ .
ֵנה ּתֹוָרה ִמׁשְ ּבְ ה ִמִפי ַעְצמֹו ָאָמָרן, ְוׁשֶ ך . ַּמאי ִמִפי ַעְצמֹו. ֹּמׁשֶ ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּדֲאִפילו ּ ּּ

אֹוַרְייָתא ְרֵמיה, ָאת ְזֵעיָרא ּבְ ה ָאַמר ֵליה ִמּגַ ֹּמׁשֶ ּ.  

ִפיר הוא ֶּאָלא ׁשַ ּ ַעְרָנא, ּ ֵניָנן, ְוָהא ִאּתְ ֶּאָלא ִמִפי ַעְצמֹו, ֵמַעְצמֹו ָלא ּתָ ּוַמאי ִאיהו. ּ ּ .
יה ַּההוא קֹול ְדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ ּ בוָרה, ְּוַעל ָדא. ּ ַּהָללו ִמִפי ַהּגְ ּּ ְּוַהָללו ִמִפי ַעְצמֹו. ּ ּ ִּמִפי . ּ

ַאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני יה ַעל ׁשְ ר ּבֵ א ְדִאְתְקׁשַ ַּההוא ַדְרּגָ ּ ּ ָכל ֲאָתר ֱאֹלֶהיך, ְּוַעל ָדא. ּ , ָּבְ
  .ְּוָהָכא ֱאֹלֵהינו

  ]ב''ה ע''דף רס -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָרא אֹו, ּתָ ּמְ א ְלִאְסּתַ ה ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ֻפְלָחָנא , ְּרַחְייהוּּכַ ְדלון ּבְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ
ְּוִיְזּכון ְלַחֵיי ָעְלִמין, ְּדָמאֵריהֹון א. ּ א ַקִדיׁשָ חֹות ּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּּתְ ּ . ִּאית ָמדֹוִרין ִעָלִאין, ּ

ּוְבַההוא ֲאָתר ְדכוְרְסָייא ּ ּ ּ ר, ּ ה ָמאֵר, ְּמזוָזה ִאְתְקׁשַ ּמָ ָזָבא ִמּכַ ּתְ ה ''דף רס(, ּי ִדיִניןְלִאׁשְ

א )ב''ע ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ָעָרא ּבְ ִּדְזִמיִנין ְלַאּתְ ַההוא ָעְלָמא, ּ א . ּּבְ ַגְווָנא ָדא ָעִביד קוְדׁשָ ּּכְ ּ
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ ּּבְ ְּוָיַהב ְלהו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְ ַהאי , ּּ ְזבון ּבְ ּתֵ ה ְוִיׁשְ ְדלון ּבָ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ה ָמאֵרי ִדיִנין, ְלָמאָע ּמָ ה ְמַקְטְרֵגי, ִּמּכַ ּמָ ָכל יֹוָמא, ִמּכַ א ּבְ ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ְּדִאְזַדְמנון ּבְ ּ ּ ּ.  

י ִחָייא ָאַמר ַמר אֹוְרחֹוי, ִּרּבִ ַּהאי ַמאן ְדָבֵעי ְדִיְסּתָ ִדין , ּ ר ַעל ַמָייא ְדאֹוׁשְ ָּלא ֶיְעּבַ ּ
י ִפְתָחא ן ׁשָ. ַּקּמֵ ִגין ְדַתּמָ יָדאּּבְ ין ְדִפְתָחא, ִרי ַחד ׁשִ ֵרין ָדׁשִ ין ּתְ ְּוהוא ּבֵ ּ ְּוַאְנפֹוי ָלֳקְבֵליה , ּ ּ

ֵביָתא, ְּדִפְתָחא ל ַמה ְדַעְבִדין ּבְ ֵכי ּכָ ֵדי )לאיניש(ְּוָלא ִלְבֵעי ֵליה ְלֱאנֹוׁש , ְּוִאְסּתָ ּ ְדִיׁשְ ּ
ְרֵעי ֵרי ּתַ ין ּתְ י ִיְצָחק ָאַמר. ַּמָייא ּבֵ הַמִיין ְצִל, ִרּבִ יט לֹון . ּיָלן ֵלית ָלן ּבָ ְּוהוא ְדָלא יֹוׁשִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2671דף [ -ּ

ִגין ְדִאית ֵליה ְרׁשו ְלַנְזָקא. ַמאי ַטֲעָמא. ֹאַרח ְקָלָנא ּּבְ ּ יה . ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדֶיְהַדר ֵריׁשֵ ּ ּ ּ
יָתא ַכל ִאְתַלְטָייא, ָלֳקְבֵלי ּבֵ ּוְבָכל ַמה ְדִאְסּתְ ּ ּ.  

ין ְוָחֵמׁש ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ח, ּתְ אּכְ ּתָ ן ְיֵמי ׁשַ ּבָ ין, ּוׁשְ ׁשִ ּמָ ִליט , ִּאית ֵליה ׁשַ ְּדהוא ׁשַ ּ ּ
ר ָנׁש, ָּעַלְייהו ְּוֻכְלהו ָנְפִקין ִעם ּבַ ְרָעא ְדֵביֵתיה, ּ ד ָנִפק ִמּתַ ּּכַ י ֶאְלָעָזר. ּ ל , ָאַמר ִרּבִ ּכָ

ָרֵאל ִריך הוא ְלַנְטָרא לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ָּדא ּבָ ּ א ְלֵעיָלאְוַאְתִקין ׁשְ, ְּ ֵּמיה ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ְּדִאיהו אֹוַרְייָתא א ִאיהו, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא ַחד ׁשְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתְ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,
ֵמיה ׁשְ ַדל ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ָמא ׁשְ ִפְתָחא ְדֵביָתא ְלַרׁשְ ר ָנׁש ּבְ ֵעי ּבַ ּּבָ ְּדִאיהו, ּ ּ ְמֵהיְמנוָתא ּ
ְּדֹכָלא ַכח. ּ ּתְ א ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָכל ֲאָתר ִדׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ין ָלא ִמׁשְ יׁשִ ְוָלא , ִזיִנין ּבִ

ר ָנׁש יב, ַּיְכִלין ְלַקְטְרָגא ֵליה ְלּבַ ָמה ִדְכּתִ ָֹלא ְתאוֶנה ֵאֶליך ָרָעה ְוגֹו )תהלים צא(, ּּכְ ּ'. 
ְרָיאֲאָת. )מזוזא אקרי( ּר ְדִפְתָחא ְדֵביָתא ׁשַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ֲּאָתר ְדִפְתָחא ְדֵביָתא , ּ ּ

ְרָיא ּקוָנא ְדֵביָתא. ְּמזוָזא ִאְקֵרי, ִּעָלָאה ׁשַ ְּדהוא ּתִ ּ ּ ּוִפְתָחא ְדֵביָתא, ּ ֵּמַהִהיא ְמזוָזה . ּ
יה ָלא ִמׁשְ, ַּעְרִקין ָמאֵרי ִניּמוִסין ָּמאֵרי ְדִדיִנין ַקּמֵ ִחיןּ ּכְ א. ּתַ ר ָנׁש , ְּוֳקֵבל ָדא ְלַתּתָ ד ּבַ ּכַ

ַּאְתִקין ְמזוָזה ְלִפְתָחא ְדֵביָתא ַאתוֹוי, ּ ים ּבְ א ָרׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ִאְתֲעָטר , ְּוַהאי ׁשְ ַּהאי ּבַ
ִעְטרֹוי ְדָמאֵריה ּּבְ ין, ּ יׁשִ ְּוָלא ְקָרִבין ְלִפְתָחא ְדֵביֵתיה ִזיִנין ּבִ ּתַ, ּ ןְוָלא ִמׁשְ ּמָ ֵחי ּתַ   .ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ א ֲהָוה ָאֵתי ִמְלֵמחֵמי ְלַרּבִ י ַאּבָ י ִיְצָחק, ִּרּבִ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ָּאַמר ֵליה ֵמָאן , ּ
ָּמאֵריה ִדְנהֹוָרא, ָאֵתי ל יֹוָמא, ּ נוָרא ְדַאְכָלא ּכָ ק ּבְ ָבר ְדִאְתַדּבָ ּּגְ ּ ּ יה , ּ ָּהא ְנהֹוָרא ִעּמֵ
ֵרי ֵני, ָּאַמר ֵליה. ׁשָ ר ָנׁשּתָ ָּנן ְדִחיוָבא ָעֵליה ְדּבַ ּ ּ א, ּּ ִכיְנּתָ ָלא ַאֵפי ׁשְ ָכל ֵריׁש ַיְרֵחי , ְּלַקּבְ ּבְ

י ּתֵ ּבַ ּוַמאן ִאיהו. ְוׁשַ יה. ּ א. ַּרּבֵ ן ּבוִציָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָעאן , ּּ ֵני ָעְלָמא ּבָ ְּדָכל ּבְ
ָלא ַאְנפֹוי י ִיְצָחק. ְּלַקּבְ ךַאֲהַד, ָאַמר ִרּבִ א, ְְרָנא ִעּמָ ִכיְנּתָ ל ַאְנֵפי ׁשְ ְוַאְטַעם , ְּוַאְקּבֵ

ֵּמִאיּנון ִמִלין ִעָלִאין ּ יה, ּ ְּדַאְטֲעַמת ַקּמֵ ּ.  

א ְוָאַמר י ַאּבָ ִבי )תהלים קכג(, ָּפַתח ִרּבִ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהיֹוׁשְ ֲעלֹות ֵאֶליך ָנׂשָ יר ַהּמַ ּ ׁשִ ָ

ַמִים ּשָׁ יר ָדא. ּבַ ִתיב ַמאן, ּׁשִ ָכל ֲאָתר ְדִאיהו ָסִתים.  ָאָמרֹוָלא ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּרוַח ַהּקֶֹדׁש , ּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ַּאָמרֹו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ַמִים. ּ ּשָׁ ִבי ּבַ ֵעי ֵליה, ַּהיֹוׁשְ ב ִמּבָ ַּהיֹוׁשֵ ִבי, ּ   .ַּמאי ַהיֹוׁשְ

א ַק, ֶּאָלא אֹוִקיְמָנא י ַמְלּכָ ַּמאן ְדָבֵעי ְלַצָלָאה ְצלֹוֵתיה ַקּמֵ אּּ ֵעי , ִּדיׁשָ ֵעי ְלִמּבָ ּבָ
ֵּמֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא א, ּ ְרָכאן ְלַתּתָ יב, ְלַאְרָקא ּבִ ָמה ִדְכּתִ ֲעלֹות )תהלים קל(, ּּכְ יר ַהּמַ  ׁשִ

ים ְקָראִתיך ְיָי ֲעַמּקִ יר''ְוַהאי יֹו. 'ִָמּמַ ֲּעִמיְקָתא ְדֹכָלא ִהיא, ד ַיּתִ ֵעי , ּ ֵעי ְלִמּבָ ּוְבַהאי ּבָ
עוֵתיה ּּבָ ַמִיםְל, ּ ְרָכאן ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ַּאְרָקא ּבִ יה ּכָֹלא, ּ ְזָנא ִמּנֵ ְּלַאּתְ ְּוַעל ָדא , ּ

ַמִים ּשָׁ ִבי ּבַ ׁש, ַּהיֹוׁשְ ַמִים ַמּמָ ּשָׁ כו ֵמַההוא ֲאָתר , ּבַ ְרָכאן ְנִגידו ְוִאְתְמׁשָ ְּדַכד ִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ ּ
ּעוְמָקא ְדֹכָלא ּ ֲאָתר ְד, ּ ָבן ּבַ ַמִיםְּוִאְתַיּשְׁ ֵאי, ִאְקֵרי ׁשָ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ֵדין ּבִ   .ּּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2672דף [ -ּ

ין. ַמאי ְכֵעיֵני ֲעָבִדים, ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ַאר ַרְבְרֵבי ַעּמִ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשְ ּ ,
יוַרא  ָזנו ֶאָלא ִמּשִׁ ְּדָלא ִאּתְ ּ ּּ יה, ָלָנאּ נֹוָפא ְדִאי)א גופא''ס( )משיורי(ּ ֵקי ּבֵ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּ .

ְרָכאן ֵמַההוא ֲאָתר ָרֵאל ַנְטִלין ּבִ ָרֵאל, ְּוַכד ִיׂשְ ְרָכן ִמִיׂשְ ְלהו ִמְתּבָ ּּכֻ ּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף רס -' גזוהר חלק [

ה ִביְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּגְ ְפָחה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּכֵעיֵני ׁשִ ָּדא ִהיא ׁשִ ְּדָקִטיל קוְדׁשָ, ּ ִריך ּ ְא ּבְ

ִמְצַרִים ּהוא ֵחיָלא ִדיָלה ּבְ ּ ְּדָהא ֵלית ֵחיָלא ִדיָדה, ּ ּ ְמִצית ְדַהאי , ּ ד ִאְתְנִגיד ִמּתַ ֶּאָלא ּכַ ּ
ָרֵאל ָרֵאל . ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ִאְקֵרי )א''ו ע''דף רס(ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ִבְרּתָ ִתיב. ּּגְ  )משלי ל(, ְוַעל ַהאי ּכְ

ֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ַחת ׁשָ ָרֵאל. ן ֶאֶרץַמא. ּתַ ַמר, ָּדא ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ י . ּּכְ ַחת ֶעֶבד ּכִ ּתַ
ִּאֵלין ִאיּנון ֲעָבִדים ְדָקַאְמָרן, ְִיְמלֹוך ּ ְייהו. ּ ְלָטנוָתא ְלַחד ִמּנַ ד ִאְתְיִהיב ׁשֻ ּּכַ ְּוָדא הוא . ּ
יב ית ֲעָבִדים, ִּדְכּתִ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ְפָחה. ֲָאׁשֶ ה ׁשִ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ א ''ס(ּ ּכִ

ְפָחה ְדָקַאְמָרן)מאי היא ּ ָדא ִהיא ׁשִ ּ.  

א ֲחֵזי ְפָחה, ּתָ ְטָרא ְדַהאי ׁשִ ְרִדיֵני ְטִהיִרין, ִּמּסִ ָמה ּגַ ְבַלְייהו , ַּנְפֵקי ּכַ ְּמַקְטְרִגין ָלּקֳ
ָרֵאל ִריך הוא ָעִביד ְלה. ּוְלַקְטְרָגא לֹון, ְּדִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָרֵאל ְנִטירוְּ ּו ְלִיׂשְ א ְדָבֵעי , ּ ַאּבָ ּּכְ

ְּלַנְטָרא ִלְבֵריה ִמן ּכָֹלא ָרֵאל. ּ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָמה ְמַקְטְרִגין ְזִמיִנין , ְּ ּכַ
פוְלָחִני, ָּלֳקְבַלְייכו ָדלו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ֱהוֹון ְזִמי. ַּוֲאָנא ֱאֵהא ָנִטיר ְלכו ְלַבר, ּ ִנין ְּוַאּתון ּתֶ

יכֹון ִמְלגֹו ָבּתֵ ַעְרֵסיכֹון, ּּבְ   .ְּוסֹוֲחָרֵני ַעְרַסְייכו, ַּוֲאָנא ֱאֵהא ָנִטיר ְלכו ְלַבר, ְוַנְייֵמי ּבְ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ר ָנׁש ַזְקָפן ֵריׁשָ ין ְקִריִבין ְלִפְתָחא ְדּבַ יׁשִ ֲעָתא ְדִאיּנון ִזיִנין ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָלן ּבִ ּכְ ּוִמְסּתַ ַדי, ּא ְדִאְתָחֵזי ְלַברּ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ִעְטרֹוי, ּ ְּדִמְתַעָטר ּבְ ָמא ָדא , ּ ּׁשְ

ְלהו ִליט ַעל ּכֻ ּׁשַ ּ יה ַדֲחִלין ְוַעְרִקין, ּ ִּמּנֵ ר ָנׁש, ּ   .ְּוָלא ְקָרִבין ְלִפְתָחא ְדּבַ

י ִיְצָחק ִפְתָח, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָמא ָדא ּבְ ר ָנׁש ׁשְ יר, ּא ְדֵביָתאִּיְרׁשֹום ּבַ , ְוָלא ַיּתִ
א ּתָ ל ַפְרׁשְ ִפיר הוא. ֲּאַמאי ּכָ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ָמא ָדא ָלא ִאְתֲעָטר, ּּ ְּדָהא ׁשְ ּ ִאיּנון , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ

ְלהו ַּאְתָוון ּכֻ א, ּ יָמא ְדַמְלּכָ ְרׁשִ יִמין ּבִ א, ְּרׁשִ ּתָ ל ַפְרׁשְ ב ּכָ ָמא ָדא , ְּוַכד ַאְכּתָ ֵדין ׁשְ ּּכְ
ָכל ֵחילֹויִּמְתֲעָטר א ּבְ ִעְטרֹוי ְוָנִפיק ַמְלּכָ א,  ּבְ יָמא ְדַמְלּכָ ְרׁשִ יִמין ּבִ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ ֵדין , ּ ּכְ

יה ַּדֲחִלין ִמּנֵ יה, ּ ּמֵ   .ְּוַעְרִקין ִמּקַ

א ֲחֵזי א, ּתָ ָמא ַקִדיׁשָ א ְלֵעיָלא, ְּוָהָיה ׁשְ ּתָ ים ִמְלַבר, ְּוַעל ָדא. ִּמּתַ ַדי ִאְתְרׁשִ , ּׁשַ
ָמא ָדאָלֳקְבֵלי ָד, ּה ִמְלַגו''ְוָהָי. ּ ׁשְ ל ִסְטִרין ִמְלַגאו . י ִמְלַבר''ּׁשַ ר ָנׁש ִמּכָ ְּלֶמֱהֵוי ָנִטיר ּבַ
ּוִמְלַבר א. ּ י ַאּבָ ר ָנׁש , ָאַמר ִרּבִ ֲעָתא ְדָאַנח ּבַ ַהִהיא ׁשַ ין ְזִמיִנין ּבְ ָמה ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּכַ ּ ּ

ְּמזוָזה ְלַתְרֵעיה ְלהו ַמְכְרֵז, ּ ּּכֻ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(י ְוַאְמֵרי ּ   .'ְוגֹו'  ֶזה ַהּשַׁ

ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ א, ּ א ַקִדיׁשָ ֵני ַמְלּכָ ָרֵאל ְדִאיּנון ּבְ מֹוְדָען ִיׂשְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ,
יה ימו ִמּנֵ ְלהו ִאְתְרׁשִ ְּדָהא ּכֻ ּ ּ גוַפְייהו. ּּ ימו ּבְ ִּאְתְרׁשִ ּ יָמא ַקִד, ּ ְרׁשִ אּּבִ ימו . יׁשָ ִּאְתְרׁשִ

ְייהו ְלבוׁשַ ּּבִ ִעטוַפְייהו ְדִמְצָוה, ּ ּּבְ ּ ּ ְייהו. ּ ֵריׁשַ ימו ּבְ ִּאְתְרׁשִ י ִדְתִפיֵלי, ּ ָבּתֵ ָמא , ּּבְ ׁשְ ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2673דף [ -ּ

יַדְייהו. ְּדָמאֵריהֹון ימו ּבִ ִּאְתְרׁשִ א, ּ ְרצוֵעי ִדְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ְמָסאַנְייהו. ּ ימו ּבִ ִּאְתְרׁשִ ְמָסאָנא , ּ ּבִ
ימו ְלַבר. ָוהְּדִמְצ ַחְצָדא, ִּאְתְרׁשִ ְזִריָעה ּבְ יהֹון. ּּבִ ָבּתֵ ימו ּבְ זוָזה ְדִפְתָחא, ִּאְתְרׁשִ ּמְ ּּבִ ֹכָלא . ּ ּּבְ

א ִעָלָאה ֵני ַמְלּכָ יִמין ְדִאיּנון ּבְ ְּרׁשִ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּ   .ַּזּכָ

א, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ּ אֹוִתי ָעְזבו ְמקֹור ַמִים ַחִיים )ירמיה ב(, ַּמאי ִדְכּתִ ּ
א, ּאֹוִתי ָעְזבו. 'ַלְחצֹוב ָלֶהם ּבֹארֹות ְוגֹו יָמא ַקִדיׁשָ ָאת ְרׁשִ ר ּבְ ּקֵ ָּדא הוא ַמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ּ .

יה ר ּבֵ ּקֵ ה ְמׁשַ ּוְבּמָ ְרׁשוָתא ַאֲחָרא. ּ ְּדָעִייל ֵליה ּבִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ת  )מלאכי ב(ּכְ ּוָבַעל ּבַ
ִרים)ירמיה ב( ְּדִאְקֵרי, ָכרֵאל ֵנ ּבָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות .  ּבֹורֹות ִנׁשְ ְּדָהא ַעּמִ ּ ּ

ִרים ּבָ   .ִּאְקרו ּבֹורֹות ִנׁשְ

ָרֵאל ֵאר ְמקֹור ַמִים ַחִיים, ּוְדִיׂשְ א, ִּאְקֵרי ּבְ ָּדא ְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ּ א, ּ ְּמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ּ .
ֵּאר ַמּבוֵעי ְדַמִיין ְצִליָלןְוִאְקֵרי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּנְפִקין ְוַנְזִלין ִמָנה, ּ  )שיר השירים ד(ּכְ

ֵאֶרך)משלי ה( .ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ָ ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך ּבְ ים )שיר השירים ד(ּוְכִתיב . ְ ּנִ  ַמְעַין ּגַ
ֵאר ַמִים ַחִיים ִריםִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְקֵרי ּבֹו. ּּבְ ּבָ ִים. רֹות ִנׁשְ ר ֹלא ָיִכילו ַהּמָ , א מהו''ס(. ֲּאׁשֶ

  .)'אלא ההוא וכו

א ֲחֵזי א, ַּנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּתָ יְנּתָ ֵקי ְלָכל ּגִ ּ ְוַרֵוי ְלָכל )א ורוי לכל גינתא''ס(, ַאׁשְ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ֲאָתר ַוֲאָתר ַּעד ְדָמֵלי , ּּכְ אּ ְלַההוא ֲאָת)א דמטי''נ(ּ ִגְנּתָ ֵאר , ר ּבְ ְּדִאְקֵרי ּבְ
ִאין. ַּמִים ַחִיים ָזנו ִעָלִאין ְוַתּתָ ן ִאּתְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א עלמין תתאין''נ(, ּ בראשית ( ּכְ

ם ִיָפֵרד)ב ּ וִמּשָׁ ּ.  

ָמאָלא ְּוָכל ִאיּנון ִסְטִרין ִדְסָטר ׂשְ ְקָיין ֵמַההוא ְנִביעו ְדַמִיין, ּ ּתַ ָּלא ִמׁשְ ּ ִגין ,  ְנִביִעיןּ ּבְ
ין ַאר ַעּמִ ְטָרא ִדׁשְ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ִרים, ּ ּבָ ָמא . ְּוִאְקרו ּבֹורֹות ִנׁשְ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ א ''נ(ּ

ַההוא ִסְטָרא)ברשימא א ּבְ ּ ַקִדיׁשָ ִים, ּ ר ֹלא ָיִכילו ַהּמָ ִרים ֲאׁשֶ ּבָ בֹורֹות ִנׁשְ ִּאְתְדַבק ּבְ ְוָלא , ּ
ְּוַההוא ְדָזֵכי ְלַנְטָרא ֵליה. ןַעְייֵלי ְלַתּמָ ּ ְקָייא ֵמַההוא ְנִביעו ְדַנֲחָלא , ּ ָּזֵכי ְלִאְתׁשַ ּ בעלמא (ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי)דין ֵאר ִעָלָאה, ּ ּבְ ְּוָזֵכי ְדִאְתְמֵלי ַההוא ּבְ ּּ א, ּ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּלַנְגָדא ּבִ ּ .
ָעְלָמא ֵדין ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְד, ּ ִתיב, ָאֵתיּ ַגן ָרֶוה )ישעיה נח(, ַּעל ָדא ּכְ  ְוָהִייָת ּכְ

ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּּ.  

  ]ב''ו ע''דף רס -' גזוהר חלק [

א יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ר ּבִ ּקֵ ַּווי ְלַמאן ִדְמׁשַ ר , ּ ּקֵ ָמא ִעָלָאה )ב''ו ע''דף רס(ְּדָהא ְמׁשַ ׁשְ ְוֹלא . ּּבִ
ְרָכאֶא, עֹוד ֵאר ְדָלא ִאְתּבָ ָּלא ְדָגִרים ְלַהאי ּבְ ּ ם )דברים כב(ְּוָקֵריָנן ָעֵליה , ּ י הֹוִציא ׁשֵ  ּכִ

ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ ָרֵאל ַדְייָקא. ָּרע ַעל ּבְ תוַלת ִיׂשְ ּּבְ ַאְתֵריה. ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְּואֹוְקֵמיה ִרּבִ ַמאן , ּ
ֵתיה ְסקֹוֵפי ִמִלין ַעל ִאְנּתְ ֵוי ּתִ ְּדׁשַ ּ יׁש,  ַקְדִמיָתאּּ ְּוַאִפיק ֲעָלה ׁשום ּבִ ּ ָמה ְדַאִפיק , ּ ּּכְ ּ

ָרֵאל ְסָתם, ְּלֵעיָלא תוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ יב ּכִ ִּדְכּתִ ּ.  
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י יֹוִסי, ְוַאְזָלא ָהא י ִחָייא ָאַמר ִרּבִ י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ּּכִ ָרכֹות, ּ ַבע ּבְ תוָלה ָיְרָתא ׁשֶ , ּּבְ
ְרָכ ַבעְּדִאְתּבָ ׁשֶ ְרָכן, א ּבְ ַבע ּבִ ָרֵאל ָיְרָתא ׁשֶ ִגין ִדְבּתוַלת ִיׂשְ ּּבְ ת , ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ּבַ

ַבע   .ׁשֶ

ָתא ַאֲחָרא ְרָכאן ִדיָלה, ְוִאְנּתְ ַּמאן ּבִ ְרָכָתא ְדֹבַעז ְורות. ּ ּּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )רות ד(, ּכְ
ַער ְוַהְז ּשַׁ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ַּויֹאְמרו ּכָ ּ ן ְיָיּ ז', ֶאת ְוגֹו' ֵקִנים ֵעִדים ִיּתֵ תוָלה ּבְ ְּדַוַדאי ּבְ ּ ּ '

ְרָכא ָרָזא ָדא, ִאְתּבָ ָתא ַאֲחָרא ּבְ ֲחָקל ַחד. ְּוָלא ִאּתְ יָון ְדָמטו ּבַ ּּכֵ ָּיְתבו , ָּחמו ִאיָלִנין, ּ
חֹוַתְייהו א. ּּתְ י ַאּבָ ָּהא ָצחוָתא ְדִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ָאַמר ִרּבִ ּ   .יבְנִת. ּּ

ֶאֶרץ )ישעיה כז(, ָּפַתח ְוָאַמר דֹול וָבאו ָהאֹוְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ יֹום ַההוא ִיּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ ּ ּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוגֹו ָדִחים ּבְ ור ְוַהּנִ ַּאּשׁ יֹום ַההוא. 'ּ יֹום ַההוא, ְּוָהָיה ּבְ ַּמאן ּבַ ֶּאָלא ַההוא . ּ ּ

א ּבְ ּיֹוָמא ְדִאְתְיַדע ְלקוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ִּריך הוא ּכְ ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע )זכריה יד(ְ ּ
יֹום ַההוא, ּּתו. 'ַלְיָי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבַ ָרֵאל)יחזקאל לח(ּכְ יֹום ּבֹא ּגֹוג ַעל ַאְדַמת ִיׂשְ   . ּבְ

דֹול ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ יה. ִיּתָ ָּלא ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאהֶא. ִּאי הוא ַרב אֹו ְזֵעיר, ַּמה ָלן ּבֵ ּּ ,
ִדיר ְּדֵביה ָנְפִקין ַעְבִדין ְלֵחירו ּתָ ּ ּ ְּדיֹוְבָלא ִעָלָאה ְוַרְבְרָבא הוא, ְּוַהאי ִאיהו יֹוְבָלא, ּ ְוַכד . ּּ

ַער יה, ַהאי ִאּתְ ל ֵחירו ְדָעְלִמין ִמְתָעִרין ּבֵ ּּכָ ּ דֹול, ּ   .ְּוַההוא ִאְקֵרי ׁשֹוָפר ּגָ

ּוָבאו ָהאֹוְבִדי ורּ ֶאֶרץ ַאּשׁ ֵעי ֵליה. ּם ּבְ ָּהֲאבוִדים ִמּבָ ֱאָבִדים, ּ . ַמאי ָהאֹוְבִדים, אֹו ַהּנֶ
ׁש ַאְרָעא ַאֲחָרא, ָהאֹוְבִדים ַמּמָ ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ַאְרָעא ַאֲחָרא, ּ אִרי ּבְ ּוַמאן ְדׁשָ ָיִניק , ּ

ְמֵהיְמנוָתא ְרָיא ּבִ ֵּמְרׁשוָתא ַאֲחָרא וְכִאלו ָלא ׁשַ ּ ּ ך אֹוְבִדים ִאְקרוןּבְ, ּּ ִּגין ּכָ אֹוְבִדים . ְ
ָכל ִסְטִרין א, ִּאיּנון ּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְרָיין ּבְ ָרֵאל ׁשַ ְּדַכד ִיׂשְ ִאין, ּ ֹכָלא, ַזּכָ ִדיר ּבְ ִאין ּתָ , ַּזּכָ

א אן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ   .ַּזּכָ

  )ב''סימן כ' מחלק א( השלמה מההשמטות

דֹו ֲחטו ַהֶפַסח ָאַמר ַהּקָ ְּוׁשָ ֲעשֹור ַלֹחֶדׁש ְסבו ַדֲחָלא ְדִמְצָרִים ְוִתְפסון ּ רוך הוא ִמּבְ ּׁש ּבָ ּ ּ ְּ

ָנׁשו  ֵּליה ְוְיֵהא ָאסור ְוָתִפיס ְתָלָתא יֹוִמין וְביֹוָמא ְרִביִעָאה ַאִפיקו ֵליה ְלִדיָנא ְוִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָּעֵליה ְלַקְטֵליה ְּוֵיְחמון ֵליה ִמְצָרֵאי ֵהיך ָאּתון ַעְבִדין ּבֵ, ּ ּ ל . ּיה ִדיָנאְּ ָיא ְלהו ִמּכָ ְּוָדא ַקׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ין ְדָעַבד לֹון קוְדׁשָ ׁשִ ַּמְכּתָ ּ ָדַחֵליהֹון, ְּ ִּאינון ִדיִנין ְדָעְבדו ּבְ ּ ְלָבַתר ָדְייִנין . ּ
ִגין ִדְכִתיב  נוָרא ּבְ ֵּליה ּבְ ּ ֶאׁש)'דברים ז(ּ ְרפון ּבָ ׂשְ ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִ ִריך ָּאַמר קוְדׁשָ. ּ ְא ּבְ

ּנו ָנא)ב''שמות י(ּהוא  ּ ַאל ֹתאְכלו ִמּמֶ א ְדָדַחָלא ַאְכִלין ֵליה, ּ ְּדָלא ֵייְמרון ְבִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ,
ל ְיֵהא ָטִמיר ְוָלא ְיְחמון ֵליה ל ְדִאילו ֵמבוׁשָ ֶּאָלא ַאְתִקינו ֵליה ְצִלי ְוֹלא ֵמבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ֶּאָלא , ּ

נוָר ינו ֵליה מֹוְקָדא ּבְ ַּתּקִ ּ יה ָעֵליה. ּא ְדֵריֵחיה נֹוֶדףּ ְּותו ֵריׁשֵ ּ ְּדָלא ֵייְמרון ְדַחָיה אֹו , ּ ּ ּ
רו ּבֹו. ְדִמָלה ַאֲחָרא ִהיא ּבֶ ְּותו ֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ ׁשוָקא ְוָלא , ּ ְרמֹוי ָרָמאן ּבְ ֶּאָלא ְדֵיְחמון ּגָ ּ ּ

ִתיב  ָזָבא ֵליה ְוַעל ָדא ּכְ ַּיְכִלין ְלׁשֵ ָפִטיםּ וֵבאֹלֵהיֶהם )ג''במדבר ל(ּ ה ְיָי ׁשְ   .ָעׂשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2675דף [ -ּ

ָאה חוָלֵקיה ְדִאיהו  א ַזּכָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ א ְוָאִריך ּבְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ַּההוא ַקְדָמָאה ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ א ְדַצִדיק ּבַ ַדְרּגָ ַחָרי ִיְמָצאוְנִני)'משלי ח(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ַקָייָמא ּבְ ּ וְמׁשָ ּ ,
ְסִליקו ִעָלָאהָּדא ָסִל ּיק ּבִ ִריך הוא ְלֵבי . ּ א ּבְ א ְדָאֵתי קוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ְּוִאי ֵתיָמא ַהא ָתֵניָנן ּבְ ְּ

ָרה ִמָיד ּכֹוֵעס ן ֲעׂשָ ח ַתּמָ ּכָ א ְוָלא ַאׁשְ ּתָ ִניׁשְ ַלח ְלָכל ַמְלֵכי . ּכְ א ְדׁשָ  )א אנשי''ס(ְלַמְלּכָ
יֹו יה ּבְ חון ִעּמֵ ּכְ ּתַ א ְדִיׁשְ ְּמִדיְנּתָ ּ דוך ְפַלןּ ּם ְפַלן ּבְ ְּ ֵני . ּ ַּעד ַדֲהוו ְמָזְמֵני ַגְרַמְייהו ִאינון ּבְ ּ ּ

ר  ח ְלַההוא ּבָ ּכָ א ַאׁשְ ך ֲאָתא ַמְלּכָ ך וֵבין ּכַ ין ּכַ א ַאְקִדים ַחד ְוָאָתא ְלַההוא ֲאַתר ּבֵ ַּמּתָ ּ ְּ ְ

ן א ְפלֹוִנית ָאן ִאינון. ָּנׁש ְדַאְקִדים ַתּמָ ֵני ַמּתָ ָּאַמר ֵליה ּבְ ֲאָנא , ָמאֵרי, ָּאַמר ֵליה. ּּ
א ְייהו ְוָהא ִאינון ַאְתָיין ֲאַבְתָראי ְלִפקוָדא ְדַמְלּכָ ֲּאְקִדיְמָנא ִמּנַ ּ א . ּ ֵעיֵני ַמְלּכָ ֵדין ָטב ּבְ ּכְ
א יה ְוִאְתֲעִביד ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ֵעי ִעּמֵ ּתָ ֲהֵדיה וִמׁשְ ן ּבַ ְּוָיִתיב ַתּמָ ּ א . ּ ל ַעּמָ ך ָאתו ּכָ ין ּכַ ּּבֵ ְ

ְּוִאְתַפָייס ִעָמְייהו ּ ּ.  

א ְלַאֲחָזָאה  ֵעי ַקֵמי ַמְלּכָ ּתָ א ָלא ַאְתָיין ְוַחד ָלא ַאְקִדים ְוִאׁשְ ֲאָבל ִאי ְבֵני ַמּתָ
ִגיֵנהֹון)לאתחזאה( א.  ּבְ ָעס ַמְלּכָ ִתיב . ִמָיד ּכַ אִתי ְוֵאין ִאיׁש)'ישעיה נ(ָמה ּכְ ּ ַמדוַע ּבָ ּוָמאן . ּ

ֵבי ּכְ ֵעי ּבְ ּתָ א ַווי ֵליה ְדַאְחֵזי ִפרוָדאְּדִאׁשְ ּתָ ִּניׁשְ ּ ַּווי ֵליה ְדָגַרע ְמֵהיְמנוָתא. ּּ ּ ַּווי ֵליה , ּ
ָרֵאל ְדַאְחֵזי ְדֵלית ֵליה ֱאָלָהא ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ְּדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבֶ ּ ּ ּ ּ ּ ן. ּ ַכח ַתּמָ ּתְ , ְוָלא ִאׁשְ

יָפא ִעָלָאה ּקִ ּתַ ִנין. ְּוַאְנִהיג ְקָלָנא ּבְ ל ּגוֹוָ ִגין ְדִאיהו ּכָ ר ִמְתֵכָלא ּבְ ֶחְלָמא ּבָ ּ ָטִבין ּבְ
א ֲחָדא ִאיהו ָמִתין ְוָהא ַדְרּגָ ּּכוְרַסָייא ְלֵמיָדן ִדיִנין ְדִנׁשְ ּ ִדיֵני . ּּ א ְדַקְייֵמי ּבְ ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ

ן ְתֵכָלא ְוָהא אוִקיְמָנא ֵדין ִאיהו ּגוֹוָ א ּכְ ַּנְפׁשָ ּ.  

ר ָנ ֲעָתא ְדָחֵמי ּבָ ּוְבׁשַ ָנא ּ גוֹוָ ד ִפקוָדא ְדָמאֵריה ּכְ ר ָנׁש ְלֶמְעּבָ ר ּבָ ן ִאְדּכַ ּׁש ְלַהאי ּגוֹוָ ּ ּ
ִריך הוא וְמַנְטִרין ַגְרַמְייהו א ּבְ ְּדָנָחׁש ַדֲהוו ֲחָמאן ֵליה ַוֲהוו ַדֲחֵלי ִמָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ִריך הוא ַסְלָקא ָעַלְייה א ּבְ ּוְבַההוא ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ָייןְּ ַּההוא , ָמאן ָגַרם לֹון. ּו ַמָיא ְוִאְתַכּסְ
ל , ָנָחׁש ם ֶאת ּכָ ֵכֶלת וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ יה אוף ֲהִכי ּתְ ָלאן ּבֵ ּכְ ַּההוא ְרצוָעה ְדִמְסּתָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִּמְצֹות ְיָי ֵמַההוא ְדִחילו ִדיֵליה ּ ּ  )עד כאן מההשמטות(: ּ

ָּדָבר ַאֵחר וָבאו ָהאֹוְבִדים ּ ָרֵאל. ּ ִאיּנוןַמאן, ּ ִּאֵלין ַצִדיק וְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ְּדִאְקרון אֹוְבִדים. ּ ּ .
ָרֵאל. ְמָנָלן ֶנֶסת ִיׂשְ יב, ּכְ ֲּאבוָדה אֹו ֶנֱאֶבֶדת ָלא ,  ַעל ַמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ)ירמיה ט(, ִּדְכּתִ
ִתיב ָרֵאל, ֶּאָלא ָאְבָדה ָהָאֶרץ, ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ יב, ַּצִדיק. ָּדא ּכְ ִדיק ָאָבד)ישעיה נז(, ִּדְכּתִ ,  ַהּצַ

ִתיב   .ְּוָהא אֹוְקמוָה, ֶּאָלא ָאָבד, ָּאבוד אֹו ֶנֱאַבד ָלא ּכְ

יָמא ּוָבאו, ְוִאי ּתֵ לוָתא, ֶּאָלא. ֵּמָאן ֲאָתר ַאְתָיין ִאֵלין אֹוְבִדים, ּ ָרֵאל ִמן ּגָ ֶנֶסת ִיׂשְ . ּּכְ
ָמה ְדאֹוְקמוָה, ַּצִדיק ּּכְ יב , ּ יַבת ִציֹון' ּׁשוב ְיָי ּבְ)תהלים קכו(ִּדְכּתִ ִגין ְדֵייתוב , ֶּאת ׁשִ ּּבְ ּ

ָרֵאל, ְּלַאְתֵריה ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָרא ּבִ ור, ְּוַעל ָדא. ְוֵייֵתי ְלִאְתַחּבְ ֶאֶרץ ַאּשׁ ּוָבאו ָהאֹוְבִדים ּבְ ּ ּ .
ֲחוו ַלְיָי ּתַ ַלִים' ְּוִהׁשְ ירוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶּאָלא ִמָלה ָד. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּּבְ ּ ֶאֶרץ ּ ָדִחים ּבְ ּא ְדַהּנִ ּ

ְבָיכֹול, ִמְצַרִים לוָתא, ּכִ ָרֵאל ָלא ִיְפקון ִמן ּגָ ִּיׂשְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ָמה ְדאֹוְקמוָה, ֶּאָלא ּבִ ּּכְ ּ ,
ֲחוו ַלְיָי ּתַ ְּוִאיּנון ִנָדִחים ִהׁשְ ּ ּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2676דף [ -ּ

א י ַאּבָ ִתיב, ּּתו ָאַמר ִרּבִ מֹור ֵצאְתך וב'  ְיָי)תהלים קכא(, ּכְ ִּיׁשְ ה ְוַעד עֹוָלםָ . ָֹוֶאך ֵמַעּתָ
יַנח ָמר ֵצאְתך ּתִ ֶָאָלא ובֹוֶאך. ִָיׁשְ ּ ְּדָהא ַמאן ְדָעאל ְלֵביֵתיה ָלא , ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּ ּ ּ

ֵפי א ְלֵביֵתיה. ִמְסּתָ יָמא ַקִדיׁשָ ֵוי ְרׁשִ ר ָנׁש ְדׁשַ ֶּאָלא ַהאי ּבַ ּ ּ ּ ָמא ִעָלָאה, ּ ִמִלין ִדׁשְ ּּבְ ַהאי , ּּ
ד ָנִפיק ַההוא ְדָמדֹוֵריה ְלַתְרָעא ְדֵביֵתיה. ָּלאִאְתְנִטיר ִמּכֹ ּּכַ ּ ּ ּ יָמא , ּ ָזִקיף ְוָחֵמי ְרׁשִ

א ִפְתֵחיה)א נעיץ''ס(ְוָעִיִין , ַּקִדיׁשָ ר ָנׁש. ּ ּבְ ד ָנִפיק ּבַ ּהוא אֹוִזיף ֵליה, ּכַ ד . ְּוָנִטיר ֵליה, ּ ּכַ
ָּעִייל ְלֵביֵתיה יה, ּ ּהוא ַאְכִריז ַקּמֵ ִּאְזָדֲהרו, ּ אּ א ַקִדיׁשָ יָקָרא ְדִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּבִ ּ ּ , ְּוָכל ָדא. ּּ

א ָמא ַקִדיׁשָ יָמא ִדׁשְ ִגין ַההוא ְרׁשִ ּּבְ ּ ַתְרֵעיה, ּ ים ּבְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ.  

 ] בשנה242יום [סדר הלימוד ליום ו סיון 

ֵביֵתיה ר ָנׁש ְדִאְתְנַטר ּבְ ְּוָלאו ַדי ֵליה ְלּבַ ּ ּ ִרי, ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ד ּ ּך הוא ָנִטיר ֵליה ּכַ ּ ְ

יב. ְוַכד ָנִפיק, ָּעִייל ה ְוַעד עֹוָלם' ְיָי, ִּדְכּתִ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ִָיׁשְ ִאין ִאיּנון . ָּ ַּזּכָ
ַהאי ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִיׂשְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רס -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי א, ּתָ א ְדׁשָ יׁשָ ַּהאי רוָחא ּבִ ְרֵעי )א''ז ע''דף רס(ִרי ּ ין ּתַ ר ָנׁש. ּבֵ ְּדָלא , ַּווי ֵליה ְלּבַ
יה ָּיַדע ְלִאְזַדֲהָרא ִמּנֵ א, ּ ָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ים ְלִפְתָחא ְדֵביֵתיה ׁשְ ְּוָלא ָרׁשִ ּ ַכח , ּּ ּתְ ְּדִיׁשְ

יה יׁשִ. ִּעּמֵ ין ּבִ ׁשִ ּמָ ין ְוָחֵמׁש ׁשַ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ְּדָהא ִאית ֵליה ּתְ ֵמׁש , ין ְמַקְטְרִגיןּ ל ַחד ְמׁשַ ּכָ
א, ּיֹוֵמיה ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ יה ּכָ ֵחי ִעּמֵ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ּ א, ּ יה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְמַקְטְרֵגי ּבֵ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

יָמָמא וְבֵליְלָיא יה ּבִ ֵחי ּבֵ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ יָמָמא. ּ ֵליְלָיא. ְּלַקְטְרָגא ֵליה, ּבִ ּיה ְלַצֲעָרא ֵל, ּבְ
ֶחְלֵמיה   .ּּבְ

ד ָנִפיק ְלַקְטְרָגא ֵליה ד ָעאל, ּּכַ ְווָין ְיַדְייהו ָעֵליה ְדִכְתֵפיה, ּכַ ּׁשַ ּ ּ ּ ַווי , ְּוַאְמִרין ֵליה, ּ
ֵּליה ִלְפַלְנָיא ְדָנַפק ֵמְרׁשוָתא ְדָמאֵריה ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּּ ַּווי ֵליה ִלְפַלְנָיא ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ .

ך ִגין ּכָ ֵני ְמֵהיְמנוָתאְּבְ ָעאן ּבְ ֹכָלא, ּ ּבָ יִמין ּבְ יָמא , ְּלֶמֱהֵוי ְרׁשִ ְרׁשִ יִמין ּבִ ְלֶמֱהֵוי ְרׁשִ
ין, ְּדָמאֵריהֹון יׁשִ ל ִסְטִרין ִזיִנין ּבִ ְייהו ּכָ ִּלִאְזַדְעְזָעא ִמּנַ ַהאי ָעְלָמא, ּ , ְלֶמֱהֵוי ְנִטיִרין ּבְ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִאין חוָלֵקיהֹון . ּ ָרֵאלַּזּכָ ִתיב , ְּדִיׂשְ ָלם ַצִדיִקים )ישעיה ס(ָּעַלְייהו ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ

י יֹוִסי ָפַתח. ֱָאֹלֶהיך'  ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי)'דברים ו(. 'ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ְוגֹו  )ישעיה נב(, ִּרּבִ
ה ַמה ִלי ֹפה ְנֻאם ְיָי ם ְוגֹו' ְוַעּתָ י ִחּנָ ח ַעּמִ י ֻלּקַ א ֲח. 'ּכִ ִריך , ֵזיּתָ א ּבְ ְְרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ

יַנְייהו ְלָקא ִמּבֵ ְרמו ְלִאְסּתַ ב ְדחֹוַבְייהו ּגָ ָרֵאל ַאף ַעל ּגַ ִיׂשְ ּהוא ּבְ ּ ּ ּ יֵני , ּּ ָדרו ּבֵ ְּוִאְתּבָ ּ
ַבע ֶעְלּבֹוָנא ִדְלהֹון, ַעָמַמָיא ּהוא ּתָ ּ.  

א ֲחֵזי ַאְרֲעה, ְוּתָ ָראן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ע , ֹוןּּבְ ֲעׁשָ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יה ִגְנּתֵ ָרֵאל, ּּבְ ְייהו ְדִיׂשְ ְּוָקִריב ְלַגּבַ ַמע ַקֵליהֹון, ּ הו, ְּוׁשָ ח ּבְ ּבַ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

יָון ְדַגְרמו חֹוַבְייהו ּּכֵ ּ א, ּ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵלי ִיׂשְ ִריך הוא ָלא ָעאל , ְּוִאְתּגְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִג יהּבְ יה, ְּנּתֵ ע ּבֵ ֲעׁשָ ּתַ ֶּאָלא ְדִאיהו ָצַווח ְוָאַמר, ְוָלא עֹוד. ְּוָלא ִמׁשְ ּ ה ַמה ִלי ֹפה , ּ ְּוַעּתָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2677דף [ -ּ

י ִאִויִתיָה)תהלים קלב(ּוְכִתיב ָהָתם ', ְנֻאם ְיָי ב ּכִ ּ פֹה ֵאׁשֵ ם. ּ י ִחּנָ ח ַעּמִ י ֻלּקַ ָמה ְדַאּתְ , ּכִ ּּכְ
ְרּתֶ)ישעיה נב(, ָאֵמר ם ִנְמּכַ   .ם ִחּנָ

ָרֵאל ֵמַאְרֲעהֹון ִליאו ִיׂשְ ּוֵמַההוא יֹוָמא ְדִאְתּגְ ּ ּ א , ּ ַכח ֶחְדָווָתא ָקֵמיה קוְדׁשָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ
ִריך הוא ּּבְ סוָתם)ישעיה נ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרות ְוׂשַ יׁש ׁשָ ּ ַאְלּבִ ְוָכל . ּ

ִגין ְרִחימוָתא ִדְלהֹון, ָּדא ּּבְ ִריך הואְּד, ּ א ּבְ ָּרִחים לֹון קוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ  )מלאכי א(, ּּכְ

י ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי ר ָנׁש : ְוָאַהְבּתָ. ֱָאֹלֶהיך'  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי)ועל דא( .'ָאַהְבּתִ ְּדָבֵעי ּבַ
ְרִחימוָתא ִעָלָאה יה ּבִ ָרא ּבֵ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ ר, ּ ְּדָכל פוְלָחָנא ְדָבֵעי ּבַ ּ ִריך ּּ א ּבְ ְ ָנׁש ְלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ּ

ְרִחימו, ּהוא ְּדִיְפַלח ּבִ ְּדֵלית ָלך פוְלָחָנא. ּ ּּ ִריך הוא, ְ א ּבְ מֹו ְרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ י . ְּ ִרּבִ
א ָאַמר ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִאיּנון, ַאּבָ ָּהֵני ִמֵלי ּכְ ּ ר ֲאִמיָרן ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִגין ְדֶעׂשֶ ּּבְ  ָהָכא, ּ
ִלילו ְּוָהא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ִּאְתּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ֲחִביבוָתא ַקּמֵ ֵּלית ָלך ִמָלה ּבַ ּ ְּ ְדָקא , ְּ ַמאן ְדָרִחים ֵליה ּכַ ּּכְ ּ ּ
ּוַמה הוא. ָּיאות יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ָכל ְלָבְבך, ּּכְ ָכל. ָּבְ ְלָבְבך ִמּבָ, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּבְ . ֵּעי ֵליהָּבִ

ך ַנְפׁשְ ְמֹאֶדך, ָּבְ ָכל ְלָבְבך, ָּבִ ַָמהו ּבְ ין. ּ ֵרין ִלּבִ יׁש, ֶּאָלא ְלַאְכְלָלא ּתְ ָכל . ַחד ַטב ְוַחד ּבִ ּבְ
ך יׁש, ַחד ַטב: ַָנְפׁשְ ָכל ְמֹאֶדך. ְוַחד ּבִ א, ָּבְ ָּדא ָלא ַאְתָיא ִלְדָרׁשָ י ֶאְלָעָזר. ּ , ָאַמר ִרּבִ

ַּוֲאִפילו ַהאי ִלְדָרׁשָ ּ ין ְדָנַפל ֵליה ָממֹוָנא ִמְירוָתא. ַמאי ַטְעָמא. ּא הואּ ּּבֵ ּ ְטָרא , ּּ אֹו ִמּסִ
ין ְדִאיהו ָרַווח ֵליה, ַאֲחָרא ּאֹו ּבֵ ּ ָכל ְמֹאֶדך, ּ ִתיב ּבְ ְָוַעל ָדא ּכְ ּ.  

א י ַאּבָ ָרא ְוָאַהְבּתָ, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא. ַאֲהַדְרָנא ַלּקְ א ּבְ ַּמאן ְדָרִחים ְלקוְדׁשָ ּ ִּאְתֲעָטר , ְּ
ל ִסְטִרין ֶחֶסד ִמּכָ ֹכָלא, ּבְ ְּוָלא ָחִייס ַעל ּגוֵפיה ְוַעל ָממֹוֵניה, ְּוָעִביד ֶחֶסד ּבְ ּ . ְמָנָלן. ּ

ַמר. ֵמַאְבָרָהם ָמה ְדִאּתְ ְרִחימוָתא ְדָמאֵריה, ּּכְ ְּדָהא ָלא ָחס ּבִ ּ ּ יה, ּ  )דהוא יצריה(, ַּעל ִלּבֵ
יה ח. ְּוַעל ָממֹוֵניה, ְּוַעל ַנְפׁשֵ ּגַ יה ָלא ַאׁשְ ַּעל ְרעוָתא ִדיֵליה, ַּעל ִלּבֵ ּ ִגין ְרִחימוָתא , ּ ּּבְ

ְּדָמאֵריה יה. ּ ֵריה, ַּעל ַנְפׁשֵ ְּדָלא ָחס ַעל ּבְ ֵתיה, ּ ִגין ְרִחימוָתא ְדָמאֵריה, ְּוַעל ִאּתְ ּּבְ ּ ַעל . ּ
ת ָאְרִחין, ָּממֹוֵניה ָפָרׁשַ ך. ל ָעְלָמאְוַאְתִקין ְמזֹוֵני ְלָכ, ְּדֲהָוה ָקִאים ּבְ ִגין ּכָ ִּאְתֲעָטר , ְּבְ

ִעְטָרא ְדֶחֶסד יב. ּּבְ ָמה ִדְכּתִ ְרִחימוָתא .  ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם)מיכה ז(, ּּכְ ר ּבִ ּוַמאן ְדִאְתְקּשַׁ ּ ּ
ְּדָמאֵריה ִגיֵניה, ְוֹלא עֹוד. ָזָכה ְלַהאי, ּ ְרָכן ּבְ ְלהו ִמְתּבָ ֶּאָלא ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ּּ ֲּהָדא הוא . ּ
ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה)תהלים קמה(, ִדְכִתיב ְקֵרי ְיָבְרכוָכה, ָ ֶּאָלא ְיָבְרכו ּכֹ, ַּאל ּתִ , דכתיב(. ה''ּ

  )ונברכו בך כל משפחות האדמה) בראשית יב(
  ]ב''ז ע''דף רס -' גזוהר חלק [

י יֹוִסי, יֹוָמא ַחד י )עאלו(ָעאל , ֲהָוה ָחַלׁש ִרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ יה ִרּבִ י ּ ְלַגּבֵ ְּיהוָדה ְוִרּבִ
ָּחמו ֵליה ְדֲהָוה ָנִפיל ַעל ַאְנפֹוי ְוָנִאים, ִיְצָחק ּ ּ ַער. ָּיְתבו. ּ ד ִאּתְ ָּחמו ֵליה ְלַאְנפֹוי , ּכַ ּ ּ

א. ְּדַחְייִכין י ַאּבָ א ֲחֵמיָתא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי )ב''ז ע''דף רס(. ִּמָלה ַחְדּתָ ּ ,
א ַסְלָקא ַנְפ ּתָ ְּדַהׁשְ יּ ה ְדָמאֵריהֹון, ְוָחֵמית ְיָקָרא, ׁשִ ְרַמְייהו ַעל ְקדוּשָׁ ֵּמִאיּנון ְדָמָסרו ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְתֵליָסר ַנֲהֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ַּדֲהוֹו ָעאִלין ּבִ ּ הו. ּ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ .  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2678דף [ -ּ

ַּוֲחֵמיָנא ַמה ְדָלא ָיֲהבו ִלי ְרׁשוָתא ְלֵמיַמ ּ ִאיְלָנא לֹון. רּ ַּהאי ְיָקָרא ְדַמאן , ֲאֵמיָנא, ְוׁשָ
ַההוא ָעְלָמא, ָּאְמרו ִלי. ּהוא ֵּמִאיּנון ִדְרִחימו ְלָמאֵריהֹון ּבְ ּ ּ ה ְדָחִמית. ּ ּוִמּמָ אי , ּ ַנְפׁשָ

אי ִאְתְנִהיר ְּוַעל ָדא ַאְנָפִאי ַחְייִכין, ְוִלּבָ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָאה חוָל, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ הו, ְָקךַּזּכָ יב, ֲּאָבל אֹוַרְייָתא ַאְסִהיד ּבְ  )ישעיה סד(, ִּדְכּתִ
ה לֹו ה ִלְמַחּכֵ ַָעִין ָלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ י ְיהוָדה. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִאילו , ּ ָּהא ׁשָ

ה, ַּחְבַרָייא יב ַיֲעׂשֶ ָּדא ִדְכּתִ ֵעי ֵליה, ּ ה ִמּבָ ֲעׂשֶ   .ּּתַ

ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ַמרָהא ִאּתְ, ָּאַמר ֵליה יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ֹנַעם ְיָי)תהלים כז(, ּ '  ַלֲחזֹות ּבְ
ֵהיָכלֹו ר ּבְ א', ֹנַעם ְיָי, ְּואֹוְקמוָה. ּוְלַבּקֵ יָקא ַקִדיׁשָ ַּההוא ְדַאְתָיא ֵמַעּתִ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ

יה ע ּבֵ ֲעׁשָ ּתַ ּהוא ִמׁשְ יָק. ּ ְּדָהא ַההוא ֹנַעם ֵמַעּתִ ֵהיָכלֹו. א ָנְפָקאּ ר ּבְ ֵהיָכָלא , ּוְלַבּקֵ ּבְ
ִּעיָלָאה ַעל ּכָֹלא ה, ּאוף ָהָכא. ּ ַָעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ יָקא , ַמאן. ּ ַּההוא ַעּתִ

ְּסִתיָמא ְדֹכָלא ְלָיא, ּ יה ּתַ ְּדָהא ּבֵ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִא. ּ ַּזּכָ ּיּנון ּ
הו ָקן ּבְ ִּדְרִחימוָתא ְדָמאֵריהֹון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ַההוא ָעְלָמא, ּ עוָרא ְלחוָלֵקיהֹון ּבְ ְּלִאֵלין ֵלית ׁשִ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַההוא ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ָמה ָמדֹוִרין ַעל ָמדֹוִרין ִאית ְלהו ְלַצִדיַקָייא ּבְ ּּכַ ּ ּּ ,
ּוָמדֹוָרא ִעָלָאה ְדֹכָלא ּּ הוִּאיּנון, ּ ר ּבְ ּ ִדְרִחימוָתא ְדָמאֵריהֹון ִאְתְקּשַׁ ּ ּ ְּדָהא ָמדֹוֵריהֹון , ּ

ֵהיָכָלא ְדָסִליק ַעל ּכָֹלא ר ּבְ ִּאְתְקּשַׁ ַהאי , ַמאי ַטְעָמא. ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

  .ִּאְתֲעָטר

א ֲחֵזי ּ ַאֲהָבה ַקְייָמא ּכָֹלאּוְבִגין, ַאֲהָבה ִאְתְקֵרי, ּ ֵהיָכָלא ָדא)א כלא אהבה''ס(, ּתָ ּ .
יב ָמה ִדְכּתִ ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה)שיר השירים ח(, ּּכְ ּ ַמִים ַרּבִ ְּוֹכָלא . ּ

ְרִחימוָתא ַקְייָמא ּּבִ ַכח ְדָהא אוְקמוָה, ּ ּתְ א ָהִכי ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ ּ ָּלא ִמְתְפַרׁש ' י, ּ
ּקֹוָצא ִדְלֵעיָלא ִמן י ְרָיא ָעֵליה.  ְלָעְלִמין'ּ ְרִחימוָתא ׁשַ ְּדָהא ּבִ ּ יה , ּ ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ

ָּהא אוְקמוָה', ה. ְלָעְלִמין ְּדיֹוד ָלא ִמְתְפַרׁש ִמָנה, ּ ֲחִביבוָתא, ּּ ֲחָדא ּבַ ָכחו ּכַ ּתְ ְּוִאׁשְ ָלא , ּ
ן ָדא ִמן ָדא ִּאְתָפְרׁשָ ּ ַגְווָנא ָדא ה. ּ ַמר' ּּכְ יבּכְ, ְוָהא ִאּתְ  ְוָנָהר יֹוֵצא )בראשית ב(, ָּמה ִדְכּתִ

ִדיר ְלָעְלִמין, ֵמֵעֶדן ָקן, יֹוֵצא ּתָ ֲחִביבוָתא ִאְתַדּבְ ּּבַ ּ.  

ָדא''ו ָקן ָדא ּבְ ד ִאְתַדּבְ ּה ּכַ ֲחָדא, ּ ֲחִביבוָתא ּכַ ָקן ּבַ ִּאְתַדּבְ ַכָלה, ּ ְּדָאְרַחְייהו , ָּחָתן ּבְ ּ
ַכח ּתְ ֲחִביבוָתא ִאׁשְ ִדיר ּבַ ה'י. ּּתָ ֲחִביבוָתא. 'ִעם ה' ו', ִעם ו' ה',  ּבְ ר ּבַ ָדא ִאְתְקּשַׁ . ְּוָדא ּבְ

א. ְּוֹכָלא ַאֲהָבה ִאְקֵרי ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָרִחים ְלַמְלּכָ ַההוא ַאֲהָבה, ּ ר ּבְ ִגין . ָּהא ִאְתְקׁשַ ּוּבְ
ך   .ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי, ְּכָ

ְּוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוגֹו ּ י ִיְצָחק ָפַתח. 'ּ ה ְיָי)תהלים לה(, ִּרּבִ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרּנָ ִמי '  ּכָ
ּנו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ָּכמֹוך ַמּצִ ַּהאי ְקָרא ָדִוד ַאְמֵריה . ָ רוָחא )אמרו(ּ ּ ּבְ

א ְּדקוְדׁשָ ה, ּ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרּנָ ְר, ּכָ יָרָתאְוִכי ַמאן ָחָמא ּגַ ֵּמי ְדָאְמרו ׁשִ ֶּאָלא ַהאי . ּ
ין ְלַאֲחָייא ֵמַתָייא, ְקָרא ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ְּ

ְרֵמי ל ַחד ְוַחד ְלַאְתַרְייהו, ְלַאְתְקָנא ּגַ ּוְלָקְרָבא ּכָ יב, ּ ְקְרבו ֲעָצמֹו)יחזקאל לז(, ִּדְכּתִ ת ּ ַוּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2679דף [ -ּ

ֵדין ְזִמיִנין ִאיּנון ְלֵמיַמר . ָ ְוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ)ישעיה נח(ּוְכִתיב . ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו ּּכְ
יָרָתא   .ׁשִ

יָרָתא ַאְמֵרי יָרָתא ְמַעְלָייא)מקדמי(ִָמי ָכמֹוך ' ְיָי. ַמאי ׁשִ ה ְדָאְמרו , ּ ְוָדא ׁשִ ִּמּמַ ּ
א ָרֵאל ַעל ַיּמָ ְּדָהא ִאיּנון ָלא ַאְד, ִיׂשְ אּ ָמא ַקִדיׁשָ רו ׁשְ ּּכְ ַלת ִמִלין, ּ ַתר ּתְ ֶּאָלא ּבָ ּ ,

יב ֵאִלים ְיָי)שמות טו(, ִּדְכּתִ א. ' ִמי ָכמֹוָכה ּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָהָכא ִאיּנון ַמְקְדֵמי ִלׁשְ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ
ּנו. ִָמי ָכמֹוך' ְיָי יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ִג. ִּמֵיֶצר ָרע, ָּדא ֵיֶצר טֹוב, ַּמּצִ יף ּבְ ּקִ ּין ְדֵיֶצר ָהָרע ּתַ

ַאְבָנא יב. ּהוא ּכְ ָמה ִדְכּתִ ָרא.  ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן)יחזקאל לו(, ּּכְ ׂשְ , ְּוֵיֶצר טֹוב הוא ּבִ
יב ר)שם(, ִּדְכּתִ ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ   . ְוָנַתּתִ

א ֲחֵזי ֵּיֶצר ָהָרע ְלָמה הוא דֹוֶמה, ּתָ ֲעָתא ְדָאֵתי ְלִאְזַד. ּ ׁשַ ּּבְ ר ָנׁשּ ּבַ ּהוא , ְּווָגא ּבְ
ַפְרְזָלא נוָרא, ּכְ ַּעד ְדָעאִלין ֵליה ּבְ ּ נוָרא. ּ ם ִאְתַהָדר ּכָֹלא ּכְ ַתר ְדִיְתַחּמֵ ּּבָ ּ ּּ.  

  ]א''ח ע''דף רס -' גזוהר חלק [

י ִחָייא ָאַמר ר ָנׁש, ִּרּבִ יה ְלּבַ ד ָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ֵּיֶצר ָהָרע ּכַ ּ ר ָנׁש , ּ ְּדָקִריב ָּדֵמי ְלּבַ
יֵדיה, ְלִפְתָחא ְּוָחֵמי ְדָלא ִאית ַמאן ְדָמֵחי ּבִ ּ ָחָמא . ְּוִאְתָעִביד ֵליה ֹאֵרַח, ָעאל ְלֵביָתא. ּ

יֵדיה ְּדָלא ִאית ַמאן ִדְמֵחי ּבִ ּ ְּוֵייִזיל ֵליה ְלָאְרֵחיה, ּ יָון ְדָעִייל ְלֵביָתא. ּ ּּכֵ ְּוָלא ִאית ְדִיְמֵחי , ּ
יֵדיה ּיה ְוִאְתָעִביד ָמאֵריה ְדֵביָתא ִאְתְמָנא ָעֵל, ּּבִ ּ ַכח ְדָכל  )א''ח ע''דף רס(ּ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ

ְרׁשוֵתיה יָתא ָקִאים ּבִ ּּבֵ ּ.  

א ְדָדִוד אֹוִליְפָנא. ֵמַאן אֹוִליְפָנא ּתָ ִּמַפְרׁשְ ִתיב. ּ ְ ַוָיֹבא ֵהֶלך ְלִאיׁש )שמואל ב יב(, ַמה ּכְ ּ
יר ֵּהֶלך ְדָקִריב ְלִפְתָחא, ֶהָעׁשִ ןְו, ְ ּמָ ָבא ּתַ ֵעי ְלִאְתַעּכְ ֶּאָלא ְלֵמַהך ְלָאְרֵחיה, ָלא ּבָ ְ ך . ּ ְּכַ

ָמה ְדִמְקַרב ְלֵביָתא, ּהוא ֵיֶצר ָהָרע ר ָנׁש, ּּכְ י ְדּבַ ּבֵ חֹוָבא , ִּמְתָקֵרב ּגַ ַער ָעֵליה ּבְ ִּאּתְ
ָּדא הוא אֹוֵרַח ֲעָראי, ְזֵעיר יֵדיה. ּ ָּחֵמי ְדֵלית ִדְמֵחי ּבִ ּ ִתיב, ּ א , ַמה ּכְ ַלֲעׂשֹות ָלאֹוֵרַח ַהּבָ
ֵביָתא, ֵאָליו יר, ִּאְתָעִביד ֵליה אֹוֵרַח ַאְכְסַנאי ּבְ חֹובֹוי ַיּתִ ַער ָעֵליה ּבְ אֹו , יֹוָמא ַחד, ִּאּתְ

ֵרין יֹוִמין ֵביָתא, ּתְ ָראן ֵליה ּבְ ַהאי אֹוֵרַח ְדׁשָ ּּכְ בגין דאיהו (, יֹוִמין' אֹו ב, יֹוָמא ֲחָדא, ּ

יָון ְדָח)אורח יֵדיהּ ּכֵ ֵּמי ְדֵלית ַמאן ִדְמֵחי ּבִ ּ ִתיב, ּ א ֵאָליו)שם(, ַמה ּכְ , ּ ַוַיַעׂש ְלִאיׁש ַהּבָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּאְתָעִביד ָמאֵרי ְדֵביָתא  )רות א( .ָהִאיׁש ֲאדֹוֵני ָהָאֶרץ )בראשית מב(ּכְ

ך הוא ֵיֶצר ָהָרע. ִאיׁש ָנֳעִמי ּּכַ ר ָנ, ְ ִּאְתָעִביד ָלֳקְבֵליה ְדּבַ ִית, ִאיׁש, ׁשּ ַעל ַהּבַ ָהא , ּבַ
פוְלָחֵניה ר ָנׁש ּבְ ר ּבַ ִּאְתְקׁשַ יה ְרעוֵתיה, ּ ְּוהוא ָעִביד ּבֵ ּ ּ ּ.  

ִדיר ָוָאה ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ָעֵליה ּתָ ר ָנׁש ְלׁשַ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ִגין ִדְיֵהא ַההוא ֵיֶצר , ּּ ּּבְ ּ
הו ִביר ּבְ ְּדֵלית ֵליה ְמַקְט, ָּהָרע ּתָ ר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ֵרג ְלֵיֶצר ָהָרעּ ּּבַ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ְּוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוגֹו ּ ֵרי ְיָצֶריך, ַָעל ְלָבֶבך', ּ הו, ַָעל ּתְ ֵּיֶצר ַהטֹוב ִאְתֲעָטר ּבְ ּ ְוֵיֶצר , ּ
הו ַנע ּבְ י ְיהוָדה. ָּהָרע ִאְתּכָ ֵעי ִמ, ֵּיֶצר ַהטֹוב, ָּאַמר ִרּבִ ֵּלי ְדאֹוַרְייָתאַמה ּבָ , ָּאַמר ֵליה. ּ

הו ֵּיֶצר ַהטֹוב ִאְתֲעָטר ּבְ ּ ב, ְוֵיֶצר ָהָרע. ּ ר ָנׁש ָלא ּתָ יָון ְדָחֵמי ּבַ ְדָלא , ּּכֵ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ְּוָלא ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2680דף [ -ּ

אֹוַרְייָתא ֵדין הוא ָסִליק ְלֵעיָלא, ּבְ ּּכְ  )משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּואֹוִליף ָעֵליה חֹוָבה, ּ
  .ִסיִלים ֵמִרים ָקלֹוןּוְכ

ְמעֹון י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ יה י, ָאַמר, ּכַ ַמע ְרִמיָזא ּבֵ א ִדְקִריַאת ׁשְ ּתָ ָּהא ַוַדאי ַפְרׁשְ ּ ֲאִמיָרן ' ּּ
ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ְּוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה. ּ ּ ר ֲאִמיָרן ִאיּנון, ּ ָלָלא ְדֶעׂשֶ ּּכְ ּ .

ִגין ּכָ ִּפּקוִדין ִאית ָהָכא' ְך יּוּבְ ִּפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא' ָלֳקֵבל י, ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ם . ּ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ
ם. ְָלָבֶניך ְרּתָ ּבָ ֵביֶתך. ְוִדּבַ ך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָּבְ ך ַבֶדֶרך. ָ ְוְבֶלְכּתְ ָ ך. ּ ְכּבְ ָוְבׁשָ ָוְבקוֶמך. ּ ּ ם . ּ ְרּתָ ּוְקׁשַ

ין ֵעיֶניךְּוָהיו ְלטֹו. ְָלאֹות ַעל ָיֶדך יֶתך. ָָטפֹות ּבֵ ם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ָוְכַתְבּתָ ּ ָעֶריך. ּ ָוִבׁשְ ָהא . ּ
אֹוַרְייָתא. ֲאִמיָרן' ָלֳקֵבל י', י ַלל ַרב ִאיּנון ּבְ ָיין ִאֵלין ּכְ ְּוַעל ָדא ָפְרׁשִ ּּ ּ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ ,

ֵרי ִזיְמֵני ָכל יֹוָמא ּתְ ִלים ֵליה ּבְ ַּמאן ְדַאׁשְ ְדָקא ְּדָה, ּ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ פוֵמיה ׁשְ ּא ִאְתַקָדׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ
  .ָּיאות

י ֲאָחא ַתר ַפְלּגות ֵליְלָיא, ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ֵליְלָיא ַחד ּבָ יה ְדִרּבִ ֲּהָוה ָקִאים ִעּמֵ ּ ַּוֲהוו , ּּ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ י ֶאְלָעָזר. ִּמׁשְ י הוא ַחֶייך )דברים לב(, ְוָאַמר )א רבי אחא''נ(, ָּפַתח ִרּבִ ָ ּכִ ּ ּ

ְָואֹוֶרך ָיֶמיך ְוגֹו ְ'.  

א ֲחֵזי ָנִאין , ּתָ ל ּתְ ד ָעאלו ְלַאְרָעא )א פקודין''נ(ַעל ּכָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּ ְדָגַזר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ֵזָרה ְדאֹוַרְייָתא ֲהָוה, ְּדִיׂשְ ַאְר, ַמאי ַטֲעָמא. ּּגְ ָבא ּבְ א ָלא ִמְתַייּשְׁ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ , ָעאּּבְ
אֹוַרְייָתא ָבא ְלֵעיָלא. ֶּאָלא ּבְ אֹוַרְייָתא, ְּוָלא ִמְתַייּשְׁ   .ֶּאָלא ּבְ

א)רבי שמעון(ְּדָהִכי ָאַמר  מֹוָדע,  ַאּבָ ּתְ ַעל ֶפה ָלא ִאׁשְ ּבְ ִגין ּתֹוָרה , ּּתֹוָרה ׁשֶ ֶּאָלא ּבְ
ְכָתב ּבִ ָבא ְלֵעיָלא ֶאָלא ִעם ּתֹוָר. ׁשֶ א ָלא ִמְתַייּשְׁ ִכיְנּתָ ּׁשְ אּ ּתָ ְּדָכל ִזְמָנא . ּה ִדְלּתַ

יה  ַכח ִעּמֵ ּתְ ְּדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ָעְלָמא, )דבר נש(ּ א תורה שבכתב לא ''נ(. ַיְכָלא ְלֵמיָקם ּבְ

, ותורה שבעל פה לא אשתמודעא אלא מתורה שבכתב, אשתמודעא אלא בגין תורה שבעל פה
א לעילא אלא באורייתא שכינתא לא מתיישב. ופרט הצריך לכלל, ודאי כלל הצריך לפרט

י הוא , ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)דכל זמנא דאורייתא אשתכחת יכילא למיקם בעלמא. דלתתא ּּכִ
ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ַָחֶייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך ָלׁשֶ ְ ָ ְּוִאי ָלאו ְדַאְפִסיק ִמֵלי . ַעל ָהֲאָדָמה ְסָתם. ּ ּ

יב. ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ַיְכָלא ְלֵמיָקם ַּויֹאֶמר , ּוְכִתיב.  ַעל ַמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ)רמיה טי(, ִּדְכּתִ
  .ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי' ְיָי

יה, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ְמעֹון ֵריׁשֵ י ׁשִ ָּמִאיך ִרּבִ ַּוַדאי ָהִכי הוא ְוָדא הוא ָרָזא , ָאַמר. ְ ּ ּ
ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְחָנא ּבְ ּכַ ְּדַאׁשְ ּ ָרֵאל, ָּדאְואֹוִקים ְקָרא , ּ ָרָזא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ , ּּבְ

יב סוָתה ְועֹוָנָתה ָלא ִיְגָרע)שמות כא(, ִּדְכּתִ ֵאָרה ּכְ ּ ׁשְ ּ ּ ְּוִאי ִאְתְמָנעו ִמָנה. ּ ִתיב, ּ , ָמה ּכְ
ֶסף ם ֵאין ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְוָיְצָאה ִחּנָ ר )ישעיה נ(, ּכְ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתות ִאּמְ ּ ֵאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ

ַלְח יָהּׁשִ ֵאלו)ישעיה נב(, ּוְכִתיב. ּתִ ּגָ ם ְוֹלא ְבֶכֶסף ּתִ ְרּתֶ ם ִנְמּכַ ּוַמאן ְדָמַנע אֹוַרְייָתא . ּ ִחּנָ ּ
ַמאן ְדָנַסב ָמאֵרי , ִּמָנה ָתא)א שארה''ס(ּּכְ ּוָמַנע ֵליה ִמָנה, ּ ְדִאּתְ ּ ָאַרת , ּ ּתְ ָּדא ִאׁשְ

א ַאְרַמְלּתָ ַאְלָמָנה)איכה א(, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת. ְוָלא ַאְרַמְלָתא, ּכְ   .ְוָלא ַאְלָמָנה,  ָהְיָתה ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2681דף [ -ּ

  ]ב''ח ע''דף רס -' גזוהר חלק [

אֹוַרְייָתא קו ּבְ ָּיְתבו ִאְתַעּסְ ַתר ְדָנִהיר יֹוָמא. ַּעד ְדָנִהיר יֹוָמא, ּ ָּקמו ְוָאְזלו, ּּבָ ַעד . ּ
ַּדֲהוֹו ָאְזלו ָאְרָחא, ּ ָבר ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ָּחמו ַחד ּגְ יה, ּיה ָעִטיףְוֵריׁשֵ, ּ ּבֵ ְּקִריבו ּגַ ַוֲהָוה ָרִחיׁש , ּ

ְפָווֵתיה )ב''ח ע''דף רס( ׂשִ י ֶאְלָעָזר. ְוָלא ָאִתיב לֹון ִמִדי, ּּבְ ְַוַדאי ַהאי ִאְמַלך , ָאַמר ִרּבִ ּ
ָמאֵריה י ֲאָחא ְוַצלו ְצלֹוָתא. ּּבְ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ָּיִתיב ִרּבִ ִקי, ּ ַבר ָקִאים ּבְ ְּוַההוא ּגְ ֲאָתר ּ ּוֵמיה ּבַ ּ

ַתר ְדִסְיימו ְצלֹוָתא. ַאֲחָרא ּּבָ ָאְרָחא, ּּ ְייהו, ַּאְזלו ּבְ ִמיט ִמּנַ ּתְ ְבָרא ִאׁשְ ְּוַההוא ּגַ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ְבָרא, ֶאְלָעָזר א הוא, ַהאי ּגַ ּאֹו ִטְפׁשָ ָרן, ּ ִנְתֲעָסק , ָאַמר. אֹו ָאְרחֹוי ָלא ִמְתַיּשְׁ

אֹוַרְייָתא ֲע, ּבְ   .ָתא ִהיאְּדָהא ׁשַ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון)משלי ג(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ּכָ בֹוד . ּ ּכָ
אֹוַרְייָתא, ֲּחָכִמים ִיְנָחלו ֵקי ּבְ ִאין ִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ַּזּכָ ַּעד ָלא ָפַתח ִמָלה. ּ ר , ּ ָּקִריב ַההוא ּבַ

ְייהו ּבַ ֵּלית ָלן ְלִמְפַסק ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, י ֶאְלָעָזרָאַמר ִרּבִ. ָּנׁש ּגַ ַדל , ּ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ָּזֵכי ְלֵמיַרת ְירוָתא ְדַאֲחָסָנא ִדְלֵעיָלא, ּבְ ּ ּ א, ּ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יָקָרא ְדַמְלּכָ ּּבִ ְוָזֵכי , ּּ

ַהאי ָעְלָמא ְּלֵמיַרת ְירוָתא ְדַאֲחָסָנא ּבְ בֹוד ְיָי. ּ ִאיהוּוַמאי, ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי ּכְ ְּדָלא ָפַסק ', ּ ּ
ְייהו ְלָעְלָמא בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּנַ בֹוד ְיָי, ּּכָ ַּההוא ְדִאְקֵרי ּכְ ּ'.  

א ֲחֵזי. ַּמאי הוא, ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון י , ּתָ ר ַקּמֵ ֹאַרח ֵמיׁשָ ר ָנׁש ָאַזל ּבְ ד ּבַ א ּכַ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ אֹוַרְייָתא, ְ ַדל ּבְ ּתָ בֹוד ְיָי, ְּוִאׁשְ ה ַאפְֹטרֹוְפִסין , ָּיִרית ְלַגְרֵמיה' ָּהא ַההוא ּכְ ְּוַכּמָ ּ

ר ָנׁש חו ְלֵעיָלא ָעֵליה ְדּבַ ּכְ ּתַ יגֹוִרין ִאׁשְ ַּסּנֵ ּ ְּוֻכְלהו אֹוְלִפין ָעֵליה ְזכו, ּּ ּ ּ א , ּ י ַמְלּכָ ַקּמֵ
א אֹוַרְייָתאְוִא, ַּקִדיׁשָ ַדל ּבְ ּתְ ר ָנׁש ָלא ִאׁשְ ָאְרָחא ְדָמאֵריה, ּי ּבַ ְּוָלא ָאַזל ּבְ ּהוא ָעִביד , ּ

ֲאִויָרא . ַּקֵטיגֹוָרא ָעֵליה אט ּבַ ִּדְלָמא , ְּוָלא ָסִליק ְלֵעיָלא, )ואזיל ליה(ְּוַההוא ַקֵטיגֹוָרא ׁשָ
יָון ְדָחֵמי ְדַבר ָנׁש ָלא. ְּיתוב ָאָדם ֵמחֹובֹוי ּּכֵ בּ אֹוַרְייָתא,  ּתָ ְדָלא ּבְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ֵדין , ְּוָלא ּבָ ּכְ

ּהוא ָסִליק ְלֵעיָלא , ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּואֹוִליף ָעֵליה חֹוָבא, ּ
ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ְוָעִביד ִקְטרוָגא ּ.  

ַפַחת ִמְצַרִים ֹלא)זכריה יד(, ָּפַתח ְוָאַמר ְהֶיה ּ ְוִאם ִמׁשְ  ַתֲעֶלה ְוֹלא ָבָאה ְוֹלא ֲעֵליֶהם ּתִ
ָפה ְוגֹו ּגֵ ָנא ִמְצַרִים ָהָכא. 'ַהּמַ ין, ַמאי ׁשְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִתיב , ִמּכָ ְּדָהא ְלֻכְלהו ּכְ  ְוֹלא )שם(ּּ

ם ׁשֶ ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא. ְוָהָכא ָלא, ֲעֵליֶהם ְיִהי ַהּגָ ּ ְּדָהא ַאְרָעא ְדִמְצַרִים , ּ ָלא ּ
ְכָלָלא ְדִאיּנון ְדָבָען ִמְטָרא, ְִאְצְטִריך ְלִמְטָרא ְּוַעל ָדא ָלאו ִהיא ּבִ ּ ּ ִּדיָנא , ֲּאָבל ִאיּנון, ּ

ָלק ָעַלְייהו ַּאֲחָרא ִאְסּתַ ִפיר ָקַאְמרו, ּ ְּוׁשַ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה ֹלא ְכֶא)דברים יא(ּכְ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֶרץ ִמְצַרִים  ּכִ
ם ְוגֹו ר ְיָצאֶתם ִמּשָׁ ְקָייא ַאְרָעא)ומניה(, ְּדָהא ַנֲהָרא ָסִליק. 'ִהיא ֲאׁשֶ ּתַ יה ִמׁשְ ּ ִמּנֵ ֲאָבל , ּ

ִים ה ּמָ ּתֶ ׁשְ ַמִים ּתִ ִדיר, ָהָכא ִלְמַטר ַהּשָׁ ְקָייא ּתָ ַמָייא ִאְתׁשַ א ִמן ׁשְ ְּדָהא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ .
ָרֵאל ֲהוֹו ַע אֹוַרְייָתאְוַכד ִיׂשְ ְדָקא ָיאות, ְסִקין ּבְ ְקָייא ּכְ ּוַמאן ְדָמַנע אֹוַרְייָתא . ֲּהָוה ִאְתׁשַ ּ
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ל ָעְלָמא, ִּמָנה ִאילו ָמַנע ַטב ִמן ּכָ ּּכְ ָאְרָחא. ּ א ֲחָדא ְדֲהָוה ּבְ ָּעאלו ְלגֹו ְמַעְרּתָ ָעאל , ּ
הֹון ַבר ִעּמְ   .ָּיְתבו, ַּההוא ּגְ

ְבָרא ְוָאַמר ָּפַתח ַההוא ּגַ ר ְיָי)שמות לג( ,ּ ר '  ְוִדּבֶ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ה ָפִנים ֶאל ָפִנים ּכַ ֶּאל ֹמׁשֶ ּ
יה', ְוגֹו יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ּ ִמָלה ָדא. ּ ְּוָלא ִמָלה ָדא ּכְ ּ ּ ,

ר ה ַקְדִמיָתא ְוִדּבֶ ִפיר' ּבְ ה ָפִנים ֶאל ָפִנים ׁשַ ֶּאל ֹמׁשֶ ּ ֲחֶנהְלָבַתר ְו, ּ ב ֶאל ַהּמַ ְלָבַתר , ׁשָ
ן נון ַנַער ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ּוְמׁשָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי . ַּמהו, ּ א ּבְ י ֶאְלָעָזר ַוַדאי קוְדׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְּ

יָקָרא ִדיָלן א, ּּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ א ִזווָגא ִדיָלן ּבִ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּ א ָלא ִאְתָעֵדי ִמָנן, ּ ִכיְנּתָ ח ַּמאן ְדָפַת. ּוׁשְ
א ִמָלה, ִּפְתָחא   .ֵּליּמָ

ר ְיָי, ָּפַתח ְוָאַמר ה ָפִנים ֶאל ָפִנים' ְוִדּבֶ ֶּאל ֹמׁשֶ יִרין, ּ ין ִעָלִאין ְוַיּקִ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ּּבְ ּ ,
ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ַאר ְנִביֵאי ְדָעְלָמא, ִּאְתְפַרׁש ֹמׁשֶ ל ׁשְ ְלהו ָלֳקְבֵליה. ַּעל ּכָ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ ,

ְפ קֹוף ּבִ אּכְ ֵני ָנׁשָ ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנִהיר. ֵני ּבְ ֵלי ּבְ ּכְ ַאר ְנִביֵאי ֲהוֹו ִמְסּתַ ּׁשְ ל ָדא , ּ ְּוִעם ּכָ
ָלא ּכְ ָּלא ֲהוֹו ַזְקָפן ַאְנִפין ְלֵעיָלא ְלִאְסּתַ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ֶּאָלא ּכְ ּ ַוֲאִני ָהִייִתי ִנְרָדם )דניאל י(, ּ

ַּעל ָפַני וָפַני ָאְרָצה ְלָייאְוֹל. ּ ִאְתּגַ ְייהו ּבְ ּבַ ּא עֹוד ֶאָלא ְדִמִלין ָלא ֲהוֹו ּגַ ּּ ּ.  

  ]א''ט ע''דף רס -' גזוהר חלק [

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָלאו ָהִכי ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ּוֹמׁשֶ ל ּבְ ּכַ ְּדהוא ֲהָוה ִמְסּתָ ּ ְוָקִאים , ּּ
ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ֶּאָלא ְדֲהָוה ָזִקיף ֵר, ְוֹלא עֹוד. ּ ָלאּ ּכְ א ְלִאְסּתַ ַמאן ְדָאַמר ְלַחְבֵריה, יׁשָ ּּכְ ָזקֹוף , ּ

ך ַאְנִפי , ְֵריׁשָ לון ַאְנָפך ּבְ ּכְ ְּוִיְסּתַ ְּ ִגין ְדִתְנַדע ִמֵלי, )באנפאי(ּ ּּבְ ּ ה. ּ ך ֹמׁשֶ ָּפִנים ֶאל ָפִנים , ְּכַ ּ
א ָלא ְדִחילו, ָזִקיף ֵריׁשָ ּּבְ ל , ּ ּכַ ַּאְנפֹוי ַזְקָפאן וִמְסּתְ ִזיו ְיָקָרא ִעָלָאה )א''ט ע''דף רס(ּ , ּּבְ

ֵני ַדְעּתֹוי ְוַאְנפֹוי ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ַאר ְנִביִאין, ּ ׁשְ  )א בעאן''ס( ַנְבָאן )מתנבאן(ְּדַכד ֲהוֹו , ּכִ
ָלא ּכְ ְייהו, ְלִאְסּתַ ַּנְפָקא ֵמְרׁשוַתְייהו וִמַדֲעּתַ ּ ּ ּ ֵני ִזיו ַאְנַפְייהו, ּ ּתָ ְּוִאׁשְ ֵמַהאי ְוָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי , ּ

לום   .ָּעְלָמא ּכְ

ה ָלאו ָהִכי ל, ּוֹמׁשֶ ּכַ ׁש ֲהָוה ִמְסּתָ א ִעָלָאה ַמּמָ ַההוא ַדְרּגָ ה ּבְ ְּדֹמׁשֶ ּ ּ ְוָלא ָנַפק , ּ
יה ֵּמְרׁשוֵתיה וִמן ַדְעּתֵ ּ ּ ּ ִזיו ְיָקָרא ִעָלָאה, ּ ל ּבְ ּכַ ֲעָתא ְדֲהָוה ִמְסּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ב ֶאל , ּ ִּמַיד ְוׁשָ

ֲחֶנה ָכל ַמה ְדִאְצְטִריָכאןְלַמ, ַהּמַ הֹון ּבְ ְּלָלא ִעּמְ ַקְדִמיָתא, ּ יה ּכְ ָבא ּבֵ , ְּוַדְעּתֹוי ִמְתַיּשְׁ
יר ֲחֶנה. ְוַיּתִ ב ֶאל ַהּמַ ן נון ַנַער. ְּוָדא הוא ְוׁשָ ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ּוְמׁשָ ְַוַדאי ְדֲהָוה ָיִניק ִמּתֹוך , ּ ּ ּ
רוַח ק, ָהֹאֶהל ָלא ּבְ ּכְ אּאֹוִליף ְלִאְסּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּוְדׁשָ מוֵאל )שמואל א ג(ּכְ ַער ׁשְ ּ ְוַהּנַ

ֵרת ֶאת ְיָי   .'ְמׁשָ

א ֲחֵזי ה, ּתָ י ְדֹמׁשֶ ַע ְלַגּבֵ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה ְיהֹוׁשֻ ּּכָ ְ ְוָאִניק ִמּתֹוך )ויניק(ֲהָוה אֹוִליף , ּ

ה. ְּוָלא ָדִחיל, ָהאֹוֶהל ַתר ְדִאְתְפַרׁש ִמּמֹׁשֶ ּּבָ ִתיב, ְלחֹודֹויַוֲהָוה ּבִ, ּ ּ ַוִיפֹול )יהושע ה(, ַמה ּכְ ּ
חו ּתָ ַע ַעל ָפָניו ַאְרָצה ְוִיׁשְ ְּיהֹוׁשֻ ל, ּ ּכָ ִליָחא, ְּדָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְסּתַ ן , ְוַהאי ֵמַחד ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

  .ֵמֲאָתר ַאֲחָרא
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יה ָמאֵני ְדָהב ְוַאְבֵני ְיָקר, ְלַבר ָנׁש ּבֵ א ּגַ ְּדַאְפִקיד ַמְלּכָ ּ יה, ּ ּבֵ ח ּגַ ּכַ ּתַ ל ִזְמָנא ְדִמׁשְ ּּכָ ּ ,
א ְדֵביֵתיה ׁשָ ּמָ ּׁשַ הו, ּ ל ּבְ ּכַ הו ְוִאְסּתְ ָּאִחיד ּבְ ר ָנׁש ֵמָעְלָמא. ּ יָון ְדָסִליק ַההוא ּבַ ּּכֵ ָלא , ּ

לום א ּכְ ׁשָ ּמָ י ׁשַ א ְלַגּבֵ ִביק ַמְלּכָ ְּוָאִחיד ִפְקדֹוָנא ִדיֵליה, ּׁשָ ּ ּ א. ּ ׁשָ ּמָ וי ַו, ָּאַמר ַההוא ׁשַ
יֹומֹוי ְדָמאִרי. ְּדָאָבִדית יִדי, ּּבְ ל ִאֵלין ֲהוֹו ּבִ   .ּּכָ

ַע ך ְיהֹוׁשֻ ָכל יֹוָמא ִמּתֹוך ָהֹאֶהל, ְּכַ ה ֲהָוה ָיִניק ּבְ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ְּבְ ַתר . ְּוָלא ָדִחיל, ּ ּבָ
ִכיב ַע ַעל ָפָניו, ְּדׁשָ ַּוִיפֹול ְיהֹוׁשֻ ּ ִכיַח ּבְ. ּ ִגין ַדֲאָנא ׁשְ ַווְייכוַּוֲאָנא ּבְ ִמֵלי , ּּגַ ל ּבְ ּכַ ֶאְסּתָ

ְייכו. ְּוָלא ֱאֵהא ָדִחיל, ְּדאֹוַרְייָתא ַתר ְדֶאְתְפַרׁש ִמּנַ ּּבָ ְלחֹוָדאי, ּּ ָלא ּבִ ּכְ   .ְּוָלא ִאיכול ְלִאְסּתַ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ם ְוגֹו)דברים ו(, ּ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . 'ָ ְוׁשִ הלים ת(ּכְ

נוִנים)מה יך ׁשְ ּ ִחּצֶ ר ָנׁש ְלַחְדָדא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִלְבֵריה. ָ ְּדָבֵעי ּבַ ּ ּ ָנא , ּּ ּנָ א ְדִאיהו ׁשִ ַחְרּבָ ּּכְ ּ
ְתֵרי ִסְטרֹוי ִגין ְדֵייעול ֵליה ִחדוָדא ְוֶחְדָוה , ּבִ ּּבְ ּ ּ אֹוַרְייָתא)דאורייתא(ּ יה ,  ּבְ ח ִלּבֵ ּכַ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ

ִטְפׁשוָת ּּבְ ם. אּ ְרּתָ ּבָ ל ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ְוִדּבַ ּּכָ ְלחֹודֹוי, ּ ל ַחד ְוַחד אֹוְרָחא ֵליה ּבִ ְרּתָ . ּּכָ ְוִדּבַ
ם ֵעי ֵליה, ּבָ ר ִמּבָ ּוְתַדּבֵ הו. ּ ְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּגַ ֵעי ּבַ ֶּאָלא ּבָ ּ ְרֵמיה, ּ ּוְלִאְתַנֲהָגא ּגַ ּ ,

  .ָמאָלאְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ֵביֶתך ך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָּבְ ּקוָנא, ָ ר וְבֹאַרח ּתִ ֹאַרח ֵמיׁשָ ֵביֵתיה ּבְ ְרֵמיה ּבְ ְּלַאְנָהָגא ּגַ ּ ּ ְּדִיְלפון , ּ ּ
ַנַחת וְבֵחידו הֹון ּבְ ְרֵמיה ִעּמְ יֵתיה ְלַאְנָהָגא ּגַ ֵני ּבֵ יה ּבְ ִּמּנֵ ּ ּ ּ יֵתיה , ּ ְבֵני ּבֵ ְּוָלא ָיִטיל ְדִחילו ּבִ ּ ּ

יר ּקוָנאְוָכ, ַיּתִ ֹאַרח ּתִ ֵביֵתיה ּבְ ּל עֹוָבדֹוי ּבְ ך ַבֶדֶרך. ּ ְוְבֶלְכּתְ ָּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּלַאְנָהָגא ּבְ ּ ,
ָמה ְדִאְצְטִריך הו ּכְ ְרֵמיה ּבְ ָנא ּגַ ְוְלַתּקְ ּ ּ ּ אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְרֵמיה ּבְ ָרא ּגַ ּוְלַדּבְ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּ ּ .

ָמה ְדַיֲעֹקב ֵעי ְלַצָלָאה ְלָמאֵריה. ִלְצלֹוָתא. ִלְקָרָבא. ןְלדֹורֹו. ּּכְ ּוְצלֹוָתא ּבָ הֹון , ּּ ְּוֵעיָלא ִמּנְ
ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּ.  

ך ְכּבְ ָוְבׁשָ ְדִחילו ְדָמאֵריה, ּ ְרֵמיה ּבִ ָרא ּגַ ְּלַדּבְ ּ ּ ה, ּ ְקדוּשָׁ ַכח ָחִציף , ּּבִ ּתְ ֲעָנָוה ְדָלא ִיׁשְ ּּבַ
ָּלֳקְבֵליה ְדָמאֵריה ּ ָוֶמךּוְבק. ּ ָמֵתיה, ּ ָחן ְלָמאֵריה ְדָאִתיב ִנׁשְ ּבְ ְּלֵמיַהב ּתוׁשְ ּ ּ ה . ּ ַכּמָ ְּדָהא ּבְ

י ָמאֵריה ַכח ַקּמֵ ּתְ ִּחיוִבין ִאׁשְ ּ יה ֶחֶסד, ּ ִריך הוא ָעִביד ִעּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּוָאִתיב ָלה ְלגוֵפיה, ְּ ּ ּ .
ם ְלאֹות ַעל ָיְדָכה)דברים ו( ְרּתָ ָּהא אוְקמוָה. ּ וְקׁשַ ָהה, ּ ָמאָלא, ַעל ַיד ּכֵ . ְּוָדא הוא ׂשְ

א ָאַמר ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ה''ַעל ַיד ּכֹ, ּ   .ָה ִיְהֶיה ַזְרֶעך'' ּכֹ)בראשית טו(ּכְ

ָרָזא ִדְלהֹון ְּוַחְבַרָייא ַיְתֵבי ָדרֹוָמא אֹוְקמוָה ּבְ ּ ּ ְווָנ, ּ ַהאי ּגַ י ִדְתִפיִלין ּכְ ּתֵ ע ּבָ א ''נ(. אַּאְרּבַ

כֹור ְסָתם)בגוונא אחרא ְתָרא ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ָּלֳקֵבל ּכִ י ְיִביֲאך. ּּ , ְָוָהָיה ּכִ
ָרֵאל ְוָאַהְבּתָ. ָלֳקֵבל ָחְכָמה ַמע ִיׂשְ יָנה, ׁשְ ְלהו . ְוָהָיה ָלֳקֵבל ֶחֶסד. ָלֳקֵבל ּבִ ִליָלן ּכֻ ְּלָבַתר ּכְ ּ

ָמאָלא ְדרֹוָעא ׂשְ ּ וִבְזרֹוַע ֵעְ◌זֹו)ישעיה סב(, ּוְכִתיב. ִאְקֵרי ֹעזְּד, ּבִ , ֶּאָלא ּתֹוָרה, ְוֵאין ֹעז. ּ
ִפִלין, ְוֵאין ֹעז ֶּאָלא ּתְ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף רס -' גזוהר חלק [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2684דף [ -ּ

ן ָבן ְלַגּבָ ּוִמִלין ָלא ִמְתַיּשְׁ ִליל ּכָֹלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִכְתָרא ִעָלָאה הוא ּכָ ּּבְ ּּ ְּדָלאו , ּ
ָנאה ּבָ חוׁשְ ּוא ּבְ ְלָייא )ב''ט ע''דף רס(ְוָהָיה , ְועֹוד. ּ יִציַאת ִמְצַרִים ּתַ י ְיִביֲאך ּבִ ַּההוא , ָּכִ

יה ֵחירו ְלַעְבִדין ַכח ּבֵ ּתְ ֲּאָתר ְדִאׁשְ ּ ָאְרַחְייהו, ּ ָנן ּבְ ּקְ ְּוַעל ָדא ָלא ִמְתּתַ ַוֲאָנן ֵמָחְכָמה . ּ
ְרָיין א ּבְ, ׁשַ ְּוָהִכי הוא ְוקוְדׁשָ ִּריך הוא ָנִטיל לֹוןּ ע ְלֵעיָלא, ְ א, ַּאְרּבַ ע ְלַתּתָ ע , ַאְרּבַ ַאְרּבַ

ֲאָתר ְדמֹוָחא ְרָייא. ּּבַ א ׁשַ ֲאָתר ְדִלּבָ ע ּבַ ר. ַּאְרּבַ ָדא ִאְתְקּשַׁ ִגין ְדָדא ּבְ   .ּּבְ

הו ר ָנׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּוָבֵעי ּבַ ּ א ִעָלָאה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ ּ ּ יבִּד. ּ  )דברים כח(, ְכּתִ
ם ְיָי י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ א ִעָלָאה ָדא. 'ְוגֹו' ְּוָראו ּכֹל ַעּמֵ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ְּוָכל ַמאן ְדִמְתַעָטר ּבְ ּ ּ ּּ ,

ַאְרָעא ְרִקיָע. ְִאְקֵרי ֶמֶלך ּבְ ִריך הוא ֶמֶלך ּבִ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ שיר השירים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ּ ֶמֶלך ָאסור)ז ְרָהִטיםְ ִריך הוא ֶמֶלך ְלֵעיָלא.  ּבָ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ְ ְּ ּ ְָהִכי ָנֵמי הוא ֶמֶלך , ּ ּ
א יֶתך)ועם כל דא(. ְלַתּתָ ם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ָ וְכַתְבּתָ ּ ֹכָלא, ּ ִלים ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ִגין ִדיֱהֵוי ּבַ ּּבְ ּ ,

ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה ִלים ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ים ְלֵע, ּ א, ּיָלאָרׁשִ ים ְלַתּתָ ָאה חוָלֵקיהֹון , ָרׁשִ ַּזּכָ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ְחָנא, ָּפַתח ִרּבִ ּכַ ֵרי ְקָרֵאי ַאׁשְ א , ּתְ ַחד ַדְרּגָ ב ְדֹכָלא ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּּ
ְלָיין א ַחד, ּתַ ָּלאו ִאיּנון ִמַדְרּגָ ִתיב. ּ ְוַחד ְקָרא . ָבאֹותְצ'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)חגי א(, ַחד ְקָרא ּכְ
ִתיב ין ַהאי ְלַהאי. ֱאֹלִהים'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ישעיה ו(, ּכְ יב ּכֹה ָאַמר . ַמה ּבֵ ִזְמָנא ִדְכּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ

ַרֲחֵמי, ְצָבאֹות' ְיָי ֵדין ִמָלה ַאְתָיא ּבְ יב ּכֹה ָאַמר ְיָי. ּּכְ ּוְבִזְמָנא ִדְכּתִ ֵדין ִמָלה , ֱאֹלִהים' ּ ּּכְ
  .ִדיָנאַאְתָיא ּבְ

ִגין ְדַהאי ּכֹה, ְצָבאֹות' ּכֹה ָאַמר ְיָי ְרָכא ִמַצִדיק וִמֶנַצח ְוהֹוד, ּּבְ ִּאְתּבָ ' ְּדִאְקֵרי ְיָי, ּ
מוָתא ַאְתָייא, ּוְכֵדין. ְצָבאֹות ּסְ ִאְתּבַ ִּמָלה ּבְ ְּדָהא ֵמֲאָתר ָדא ָקא ַאְתָיא, ּ ' ּכֹה ָאַמר ְיָי. ּ
ֵדין ַהאי ּכֹה ַיְנָק, ֱאֹלִהים ְטָרא ְדִדיָנאּכְ ֵּמֲאָתר ִדְגבוָרה ִעָלָאה, ּא ִמּסִ ּ ְואֹוִליְפָנא , ּ
א ַרֲחֵמי, ֵמַאּבָ ְּדִדיָנא הוא ּבְ יב ְיָי, ּ ִגין ִדְכּתִ   .ֱאֹלִהים' ּּבְ

ָכל ֲאָתר ֲאֹדָני בוָרה הוא ּבְ ְּדָהא ֱאֹלִהים ּגְ ּ ָכל ֲאָתר, ּ ָאה ִהיא ּבְ ּתָ בוָרה ּתַ ְּוַעל ָדא . ּּגְ
מֹוְד ּתְ ָּען ִמֵלי ִמפוָמא ִדְנִביָאהִאׁשְ ּ ּ ֵוין ְלֵמיַמר ִמָלה ֵמַאְתֵריה, ּ ְּוהוא ֲהָוה ִמְתּכַ ּ ּוְכֵדין ֲהוֹו . ּּ

ֵני ְמֵהיְמנוָתא ַּיְדֵעי ִאֵלין ּבְ ְלָייא ִמְלָתא, ּ   .ֵּמָאן ֲאָתר ּתַ

י ֲאָחא ְוָאַמר  ְ אֹורו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאך ְיָי)שופטים ה(ָּפַתח ִרּבִ א ֲחֵזי.'ְוגֹו' ּ ַהאי ְקָרא ,  ּתָ
ָרִזין ִעָלִאין ָּרָזא הוא ּבְ ל . ּ יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא ּכָ יֵתיה ּבִ א ָמַסר ּבֵ א ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ

יָדָהא ַּזְייִנין ְורוְמִחין וַבֵליְסְטָראֹות ִדיֵליה ַאְפִקיד ּבִ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ַמִגיֵחי ְקָרָבא ִדיֵליה , ּ ּ ּ
הַאְפִקי ּבֹוִרים )שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּד ִעּמָ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ּ

ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ ִריך הוא ְקָרָבא, ְּוָהא אֹוְקמוָה, ָּסִביב ָלה ִמּגִ א ּבְ ְּוַכד ֲאַגח קוְדׁשָ ִאיּנון , ְּ ּּבְ
ּבֹוִרין ַמִגיֵחי ְקָרָבא ְדָקָאַמָרן ַא ֵדי ִמְלָחָמה, ָגחּּגִ ְּוִאיּנון ִאְקרון ְמלוּמְ ּ ּ.  

ִתיב  ִסלֹוָתם ִנְלֲחמו ִעם ִסיְסָרא ְוגֹו)שופטים ה(ּכְ ַמִים ִנְלָחמו ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ ּ ִמן ׁשָ ּּ' .
ֵרהֹון, ּוְתָנן ְבׂשָ א ּבִ יָמא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְלַגָלָאה ְרׁשִ ֲעָתא ְדִאְתְנִדיבו ִיׂשְ ַהאי ׁשַ ּּבְ ּ ֵדי, ּּ ן ַהאי ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2685דף [ -ּ

ִרית ל ֵחיָלא ִדיֵליה, ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ ַנׁש ּכָ ּּכָ , ְּוָכל ִאיּנון ַמִגיֵחי ְקָרָבא, ְוָכל ַזְייִנין, ּ
יה  ָחא ְקָרָבא ִעּמֵ ִדין נוָרא ִמְלֵעיָלא. ּ ְדִסיְסָרא)א דסיהרא''נ(ְּלַאּגָ ְּוכֹוָכַבָייא ֲהוֹו אֹוׁשְ ּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ל , ְוָאַמר ִרּבִ ְלחֹודֹויּכָ ָמא ּבִ ָמָהן ִאְקרון, ּּכֹוָכב ְוכֹוָכב ִאית ֵליה ׁשְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ דו ְלַנְקָמא נוְקָמא ְדָבַני, ְּ ִּאְתַעּתְ ּ ין . ּ ֵרי נוְקֵמי ֲאָנא ַזּמִ ּּתְ
ְייהו ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנַ ית ְמָאה ְרִתיִכין . ּ ַּחד נוְקָמא ְדׁשִ ְּדאֹוִזיף ֵליה ְלַרְבְרָבא ְדִמְצָרֵאיּ ּ ּ ,

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ִגין ְלַאָגָחא ְקָרָבא ּבְ יב. ּּבְ חור ְוֹכל )שמות יד(, ִּדְכּתִ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ּ ַוִיּקַ ּ
ְּוַחד נוְקָמא ְדָבַני. ֶרֶכב ִמְצָרִים א, ּ ּתָ ְּדָעאקו ְלהו ַעד ַהׁשְ ּ ך ִאְתָדנו ּבִ. ּ ּוְבִגין ּכַ ּ ְתֵרין ְּ

ַמָייא, ִּדיִנין א, ַּחד ּבְ ֶאּשָׁ ַמָייא. ְוַחד ּבְ יב, ּּבְ ָרָפם)שופטים ה(, ִּדְכּתִ א.  ַנַחל ִקיׁשֹון ּגְ ֶאּשָׁ , ּבְ
ִסלֹוָתם יב ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ ִּדְכּתִ ּ.  

  ]א''ר ע''דף ע -' גזוהר חלק [

ּוְבִאיּנון ּכָֹכַבָייא ּוא נוְקָמאִּאית ּכָֹכָבא ַחד ְדָלא ָאָתא ְלַהה, ּ ְּוִאְתַלְטָיא ְלָעְלִמין, ּ ּ ,
אֵרי ְלַאְנָהָרא ַאר ּכָֹכַבָייא וַבְלִעין ֵליה, ְּדַכד ׁשָ ָּאָתאן ׁשְ ּוְלָכל ִסיָעָתא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ,
ֲחָדא ְלהו ּכַ ְּוִאְתֲאִבידו ּכֻ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ ְאֹורו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאך ְיָי, ּכְ ְּוִכי ְרׁשות ִאית . 'ּ

ַהאיְל ְֶאָלא ָדא הוא ַמְלָאך. ַמְלָאָכא ּבְ ּ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים )שמות יד(ּ ְ ַוִיּסַ ּ
ָרֵאל ְּוָדא הוא ְדָכל ְקָרִבין ִדיֵליה ִאיּנון. ְַההֹוֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּ ּ ּ  )א''ר ע''דף ע(. ּ

י ֹלא ָבאו ְלֶעְזַרת ְיָי ָר', ּּכִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ְצַרִיםּּכַ ּבֹוִרים' ְלֶעְזַרת ְיָי. ֵאל ִמּמִ ּגִ ִאיּנון , ּבַ ּּבְ
ד ִאְזְדָמנו ְקָרָבא ִעם ִסיְסָרא ּבֹוִרים ּכַ ים ּגִ ּשִׁ ּׁשִ ָּרָזא ְדָכל ִדיִנין ְוָכל ְקָרִבין , ְְוָדא ַמְלָאך. ּ ּ

ְרׁשוֵתיה א ּבִ ְּדַמְלּכָ ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ. 'ְַמְלַאך ְיָי, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ּ ְלָאך )בראשית מח(, יבּ ְ ַהּמַ

ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא', ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ְוגֹו ּ יָרא ְלִזְמָנא . ּ ְּוָדא ְזִמיָנא ְלֶמֱהֵוי ִעָלָאה ְוַיּקִ
א. ְּדָאֵתי ָמא ַקִדיׁשָ י ׁשְ ּוְבָדא ִיְתַרּבֵ ין . ּ ִריך הוא ְלִאְתָפְרָעא ֵמַעּמִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּוְבָדא ַזּמִ ּ ּ ְּ

ֹּוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותֲעב ִתיב. ּ י ְוגֹו)יחזקאל לח(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּתִ י ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ּ ְוִהְתּגַ , ַּאְזלו. 'ּ
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ּ יָון ְדָחָמא לֹון. ּ ְמעֹון, ּּכֵ י ׁשִ א ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ . ָהא ׁשְ

אַּוַדאי ְצִריִכין ֲאָנן ִכיְנּתָ ּ ְלֶמְחָזק ִטיבו ְלַאְנֵפי ׁשְ ּ.  

דֹול ְוגֹו)בראשית כט(ָּפַתח ְוָאַמר  ָרֵאל , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ּ ֵהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ְּדַכד ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ׁשוָבה ְלָקֵמי קוְדׁשָ ֲערון ּתְ ִּיּתְ ּ ּ א, ְּ ְזכו אֹוַרְייָתא ְיתובון ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ,

לוָתאְוִי ׁשון ִמן ּגָ ּנְ ְּתּכַ ָרֵאל. ּ לוָתא ְלִיׂשְ ְּדָהא ַוַדאי יֹוָמא ַחד ְיֵהא ּגָ ּ יר, ּ ֲּהָדא הוא . ְוָלא ַיּתִ
ל ַהיֹום ָדָוה)איכה א(, ִדְכִתיב ּ ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ְּוִאי ָלא ְיתובון. ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

דֹול ֹלא ֵעת, ָאַמר ְקֶנהֵּהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ָרן,  ֵהָאֵסף ַהּמִ ָלא ְזכו וְבָלא עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבְ ּ ֲאָבל . ּ
קו ַהֹצאן, ַּאְסָוָתא ַחד ְלכו אֹוַרְייָתא, ַּהׁשְ ָדלו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְקייו ֵמיֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדִאְתׁשַ ּוְלכו . ּ ּ

יכֹו, ְּרעו ַּלֲאָתר ְדַנְייָחא ַלֲאָתר ָטָבא ְוִכּסוָפא ְדַאֲחַסְנּתֵ ּ   .ןּ

דֹול ָּדָבר ַאֵחר ֵהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ָּדא הוא יֹום ְדִאְקֵרי , ּ ּ ּ יֹום ְמהוָמה וְמבוָסה )ישעיה כב(ּ ּ ּ
ּוְמבוָכה א, ּ י ַמְקְדׁשָ ַההוא יֹום ִאְתֲחִריב ּבֵ ִּדי ּבְ ּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ְּוָנְפלו ִיׂשְ ּוְבִגין עֹוָבִדין . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2686דף [ -ּ

ין יׁשִ ך ְו, ּבִ ְַההוא יֹוָמא ִאְתְמׁשַ יּ דֹול ֹלא ֵעת , ִאְתְרּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ּ
ְקֶנה ִכין ֵליה ְלַההוא יֹוָמא, ֵהָאֵסף ַהּמִ ִגין ְדִאיּנון ַמׁשְ ּּבְ ּ ּ קו ַהּצֹאן. ּ ַמר , ַּהׁשְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ָרֵאל, ּ ְזכוָתא ְדאֹוַרְייָתא ִיְפקון ִיׂשְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ לוָתאּּ   .ּ ִמן ּגָ

ָרֵאל ַמאי ָקא ַאְמֵרי ל ָהֲעָדִרים. ִיׂשְ ר ֵיָאְספו ּכָ ַּויֹאְמרו ֹלא נוַכל ַעד ֲאׁשֶ ּ ּ ַעד , ּ
ַאר יֹוִמין ִעָלִאין ל ׁשְ ׁשו ּכָ ּנְ ְּדִיְתּכַ ּ ָיא , ְּוָגְללו ֶאת ָהֶאֶבן. ּ ְנְדרון ְלַההוא ִדיָנא ַקׁשְ ְּוִיּגַ ּ ּ ּ

ְלָטא ַע ְּדַההוא יֹוָמא ְדׁשַ ּ ֵארּ ֵא, ּל ִפי ַהּבְ ָכַחת ַהִהיא ּבְ ּתְ ָנא''ְוִאׁשְ ָגלוָתא ִעּמָ ְוַכד . ּר ּבְ
ֵא ְלָייא ַהאי ּבְ ְלָטא ָעָלה, ר''ִאְתּגַ ְּוַההוא ֶאֶבן ָלא ׁשַ ִקינו ַהּצֹאן, ּ ִּמַיד ְוִהׁשְ ּ.  

 ] בשנה243יום [סדר הלימוד ליום ז סיון 

סֹוף יֹוַמ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ א, ָּייאְּ ָרֵאל ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ , ְּלָאַהְדָרא ְלִיׂשְ
לוָתא א לֹון ִמּגָ ּוְלַאְכְנׁשָ ּוַמאן ִאיּנון סֹוף יֹוַמָייא. ּ ּ ַּההוא ְדִהיא ַאֲחִרית ַהָיִמים, ּ ּ ַהאי . ּ ּבְ

לוָתא, ַּאֲחִרית ַהָיִמים ָרֵאל ַסְבלו ּגָ ִּיׂשְ ר ְלך)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּצַ ָ וְמָצאוך ָ ּבַ ּ ּ
ַאֲחִרית ַהָיִמים ּּכֹל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ ּ ַאֲחִרית )דברים לא(ּוְכִתיב , ּ  ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ּבְ

ַאֲחִרית ַהָיִמים ַדְייָקא. ַּהָיִמים ּּבְ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוִעם ַאֲחִרית ַהָיִמים . ְּוָדא ִהיא ּכְ
ילו עֹוְנׁשָ, ָּדא ָגלוָתאַּקּבִ ִדיָרא. ּא ּבְ ָרֵאל ּתְ ִריך הוא נוְקִמין ְלִיׂשְ א ּבְ יד קוְדׁשָ ּוְבָדא ַיְעּבִ ּ ּ ְּ .

ַאֲחִרית ַהָיִמים)במדבר כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ך ּבְ ה ָהָעם ַהֶזה ְלַעּמְ ר ַיֲעׂשֶ ּ ֲאׁשֶ ָ ּוְבָכל . ּ
ין ְלָאָתָבא ָל, ֲּאָתר ָדא ִהיא ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּה ְלַאְתָרָהאְּ

ית ְיָי)ישעיה ב( ַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ   .ְּוָדא הוא יֹום' ְוגֹו' ּ ְוָהָיה ּבְ

ירוָתא ְדיֹוָמא ָאֳחָרא ׁשֵ ד ּבְ אֵרי ֵצל ְלֶמְעּבַ ּוִמְדׁשָ ּ ּ א , ּ ִזְמָנא ְדִאְתֲחִריב ַמְקְדׁשָ ָמה ּבְ ּּכְ ּ
טו )ירמיה ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ל ְלֵמיַעלְוָנָטה ֵצ, ֲהָוה י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּּ ּ

לוָתא, יֹום ְוֵצל. ִצְלֵלי ָעֶרב ּהוא סֹוף ּגָ יעוָרא ְדַהאי ֵצל. ּ ְּוׁשִ א, ּ ית ְקָמִצין וַפְלּגָ . ּׁשִ
ָחא ְדַבר ָנׁש ּוְבגוָדל ְדִמׁשְ ּ ּ ין ּגוְבִרין, ּ ַבר ּבֵ ְּכָרָנא ְדַהאי ָרָזא ְדֵבין ַחְבַרָייאְּודו. ּּגְ ּ ּ ,

יב י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ)איוב ח(, ִּדְכּתִ י ְתמֹול ֲאַנְחנו ְוֹלא ֵנָדע ּכִ ּ ּכִ י ְתמֹול ֲאַנְחנו . ּ ּּכִ
ָגלוָתא י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ, ּּבְ ִריך ה, ְּוָלא ֲהֵויָנא ַיְדֵעי ּכִ א ּבְ ָרָאה לֹון קוְדׁשָ ְְלַאׁשְ ּוא ּ

  .ֲעֵלי ָאֶרץ

ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָחֵמי ֵליה ַּזּכָ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָלא ָחֵמי ֵליה, ּ ְּוַזּכָ ּ ּ ַּווי ְלַמאן ְדִיְזָדַמן . ּ ּ
ע ַאְרָיא ַרְבְרָבא ד ִיְתּבַ ָרא ְלנוְקֵביה, ּכַ ְּלִאְתַחּבְ ֲחָדא. ּ ֲעָתא ְדִיְזַדְווֻגן ּכַ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ַעל , ּ

ִתיבַהִהיא ֲעָתא ּכְ ָאג ִמי ֹלא ִייָרא ְוגֹו)עמוס ג(,  ׁשַ   .' ַאְרֵיה ׁשָ

  ]ב''ר ע''דף ע -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ַאג ַעל ָנֵוהו)ירמיה כה(, ּבְ ֹאג ִיׁשְ ד ִיפוק . ּ ׁשָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכַ ּ ּּ
ָלא ְלַבת זוגֹו ָאג ִמי ֹל, ְּלַקּבְ ֵדין ַאְרֵיה ׁשָ ֵבא' א ִייָרא ְיָיּכְ ר ִמי ֹלא ִיּנָ ַהִהיא . ֱּאֹלִהים ִדּבֶ ּבְ

ִתיב ֲעָתא ּכְ ב ְיָי)דברים ל(, ׁשַ בוְתך ְוגֹו'  ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ב ַמאי הוא. 'ָּ ֶּאָלא , ְּוׁשָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2687דף [ -ּ

לוָתא ָרֵאל ִמּגָ ֶנֶסת ִיׂשְ ב ּכְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ב ַצִדיק ְלִאְזַדְווָגא , ְּ ְּוׁשָ ּ ) ב''ר ע'' עדף(ּ

ַאְתֵריה ִתיב. ּּבְ ֵדין ּכְ ִרים ֶאת ָפֶניך)תהלים קמ( ,ּכְ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ ּ.  

א, ַמְתִניִתין ֵני ָנׁשָ ָּמאֵרי ְדֻסְכְלָתנו, ָּמאֵרי ְדָחְכְמָתא, ְלכֹון ּבְ כֹון . ָקָלא ָקֵרי, ּ ַמאן ִמּנְ
ם ְוָיַדע ׁשַ, ְּדִאְתַחּכָ א ִחיָווָראּבְ ֲּעָתא ְדֵריׁשָ א, ּ א, ַאְתִקין ֵריׁשָ יָמא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ , ְּרׁשִ
א ְלֵעיָלא ּתָ ּוִמּתַ ִעטוָרא ְדקוָנאִריָתא, ַאְתִקין ְסָטר ָצפֹון. ּ ּּבְ ּ ּ ים עוְמָקא ִדְתהֹוָמא , ּ יה ָרׁשִ ּּבֵ ּ ּ

ַגֵוויה, ִּעָלָאה ְּדָסִליק ְוָנִחית ּבְ ּ א ְטִמ. ּ יִמין, יָראָּנִחית ַחד ַדְרּגָ ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְרׁשִ , ּבְ
ָרא )דניאל ד(. ְּדֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ָעְלִמין ְטֵלל ַחד ֵחיַות ּבָ חֹוֵתיה ּתַ  ְוַקְרַנִין )דניאל ז( ,ּּתְ

ר ָלה א ְלֵחיָוָתא. ֶּעׂשֶ ַעְייֵני ֱאָנׁשָ ּופום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן, ַּוֲארו ַעְייִנין ּכְ ּ ד ַסְלָקא. ּ ְזַלא ַא, ּּכַ
יָמָמא ֵליְלָיא, ּבִ א. ְטִמיָרא ּבְ ד ַנְחּתָ יָמָמא, ּכַ ֵליְלָיא, ְטִמיָרא ּבִ ד ַנְטָלא. ְוַאְזָלא ּבְ , ּכַ

יָדָהא ע ַמְגרֹוֵפי ַדֲאִחיָדן ּבִ ִּמְזַדְעְזָען ַאְרּבַ ין פוְלִסין ְדנוָרא. ּ ּתִ ה ׁשִ ְּוַנְטִלין ִעּמָ ּ ּ ל ַחד , ּּ ּכָ
ָנא ַעל ְיֵר ּנָ א ׁשִ   .ּיֵכיהַחְרּבָ

ְרעוָתא א, ָּסִליק ּבִ ִליָטא ְלַתּתָ ר ָנׁש ׁשַ ְּלַאָפָקא ּבַ ַהאי ֵחיָוָתא ַחד ַעְפָרא . ּ ַאְתִקין ּבְ
ִליל ִמּכָֹלא, ְּדִקיָקא יה. ּּכָ ב ּבֵ ד, ָּנׁשַ ט ּבְ לו' ְוד. ִסְטֵרי ָעְלָמא' ִּאְתְפׁשַ ְלּגָ ּפוְלִסין ִאְתּגַ ּ ַחד , ּ
א, ְּלֵעיָלא פֹוןַחד ַל, ַחד ְלַתּתָ   .ַּחד ַלָדרֹום, ּצָ

יף ִפיָרא, ִאיָלָנא ַחד ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ַחד ַעְנָפא ׁשַ ה ּבְ ר ְוִאְזְדַווג ּבָ ִּאְתַחּבָ ּ ּ ְּדֵחזו ֶחְדָווָתא , ּ ּ
ְּדֹכָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ל ָהָאֶרץ)תהלים מח(, ּכְ יה ִאְזְדַווג.  ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ּּבֵ ַּאִפיקו , ּ ּ

ִבילו ְדַעְפָרא, ְטִמיָראַּחד רוָחא  ּוַמְלָיא ְלַההוא ּגְ ּ ּ ל , ְוָקִאים ַעל ַרְגלֹוי, ּ ְּוַאְמְלֵכיה ַעל ּכָ
ְלֵטיה ַעל ּכָֹלא, ָעְלָמא ְּוׁשַ י ָיֶדיך ְוגֹו)תהלים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַמֲעׂשֵ יֵלהו ּבְ ְמׁשִ ָ ּתַ ּ' .

ִּאְתְפִקיד ַעל ַההוא ִאיָלָנא ָּלא ָנַטר ִפּקו, ּ יה, ָדאּ א רוֵחיה ְלַגּבֵ ָּאִתיב ַמְלּכָ ּ ְּוַההוא , ּ
ֵדין ְזִמיִנין ָמָנא ַאֲחָרא. ֵּחיָוָתא ַנְטָלא ֵליה יַנְייהו, ּכְ ין . ְּוָקִאים ּבֵ קוְטָרא ִדְגִליִפין ּבֵ ּּבְ ּ

ין טוְפְסָרא , ַּמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ְדִעטוִרין ִאְתַאֲחָדן)א בטפסא''ס(ּּבְ ּ ּ.  

ְתָרִא חֹוַבְייהו, יןָּדִרין ּבַ ִפיִסין ּבְ א. ּּתְ ִליף רוֵחיהֹון ֵמַההוא ָמאָנא ִדְלבוׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ְלָבַתר , ּ
ַעְפָרא ִניזו, ַאְגִניז ּבְ ין ִרְגֵבי ַנֲחָלא ִאְתְטָמרו ְוִאְתּגְ ּּבֵ יף ְדַההוא ָמאָנא. ּ ּקִ ְרָמא ּתַ ַחד ּגַ ּּבְ ּ ,

ַקְדִמיָתא נון ּבְ ִּויקומון ֵחיִלין ֵח, ִּיְתּבְ ְנָיינותּ א ִמְתָעִרין, ּיִלין ּתִ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ   .ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ל ַההוא ַעְפָרא ַקְדִמיָתא, ְּ ׁש, ְּלִמְגּבַ ְּדַההוא ָמאָנא ַמּמָ ּ .
ַהאי ֲחִמיָרא ְדִעיָסה ִבילו ָדִקיק ּכְ יה ּגְ ּוְלַאֲעָלא ּבֵ ּ ּ ּ ִבילו ְדִאיהו ָצחוָת. ּ ּוֵמַההוא ּגְ ּ ּ ּ ּ א ּ

ִּדְלֵעיָלא ָרא, ּ ר ָמאָנא ְדַכׁשְ ן ְוִיְתְיׁשַ ּקַ ַגְווָנא ְדָאַמר ְקָרא. ִּיְתּתָ ית )יואל ד(, ּּכְ ּ וַמְעָין ִמּבֵ
ִטים' ְיָי ָקה ֶאת ַנַחל ַהׁשִ י ֲחִביבוָתא . ֵּיֵצא ְוִהׁשְ ִגין ְדַההוא ַנַחל ַאְסּגֵ ּּבְ ּ א ''ס( )א זכותא''ס(ּ

ָעְלָמא)זנותא אְּוַכד ַההו.  ּבְ יה, ּא ַמְעָייָנא ַקִדיׁשָ ִּיפוק ְוֵייעול ְלַגּבֵ ּ ּ ר, ּ ן ְוִיְתְיׁשַ ּקַ ֵדין ִיְתּתָ , ּכְ
ַקְדִמיָתא סוְרָחֵניה ּכְ ְּוָלא ְיֵהא ּבְ ּ.  

אן ְּוִאיּנון ְדָלא ָזּכָ א ִעָלָאה, ּ ִדיָנא ְדַמְלּכָ ְּיקומון ְלִאְתְדָנא ּבְ ּ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ים )דניאל יב( ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות וְלִדְראֹון  ְוַרּבִ ִּמְיׁשֵ ּּ ּּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2688דף [ -ּ

ִתיב. עֹוָלם ר ֲאִני )ישעיה סו(, ּוְכֵדין ּכְ ה ֲאׁשֶ ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ י ַכֲאׁשֶ  ּכִ
ה עֹוְמִדים ְלָפַני ְנֻאם ְיָי ן ַיֲעמֹוד ַזְר' עֹוׂשֶ ְמֶכםּכֵ רוך ְיָי. ֲעֶכם ְוׁשִ ְּבָ . ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי

  פרשת עקבזוהר 
ָפִטים ָהֵאֶלה ְוגֹורעיא מהימנא  ׁשְ ְמעון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ְּוָהָיה ֵעֶקב ּתִ ּ ְוָאַכְלּתָ ְושָבְעּתָ ', ּ

ִּפקוָד. 'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ל )ח''י(א ּ ִריך הוא ַעל ּכָ א ּבְ ּ ָדא ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֵתי ַהאי ָעְלָמא, ַּמה ְדָאִכיל ְוׁשָ ִריך. ְוִאְתֲהֵני ּבְ א , ְְוִאי ָלא ּבָ י קוְדׁשָ ְזָלן ְלַגּבֵ ִּאְקֵרי ּגַ
ִריך הוא ּּבְ יב. ְ אן . ְּבַרָייאְּוָהא אֹוְקמוָה ַח.  ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו)משלי כח(, ִּדְכּתִ ִגין ְדִבְרּכָ ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ְּדָבִריך ּבַ ּ ְּ קֹוָרא ְדַחֵיי, ְ ָכא ַחִיין ִמּמְ ָּאֵתי ְלַאְמׁשָ ֵמיה , ּּ ִּלׁשְ
א)קדישא( ִריך הוא ַקִדיׁשָ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָחא ִעָלָאה, ְּ ּוְלַאְרָקא ָעֵליה ֵמַההוא ִמׁשְ ּ ּ ְוָאֵתי , ּ

ן ְלָכל ָעְלָמאְלִאְתַמּשְׁ ּמָ   .ָכא ִמּתַ

  ]א''א ע''דף רע -' גזוהר חלק [

ּוְכִתיב ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ְרָכאן )א''א ע''דף רע(ֱָאֹלֶהיך ' ּ ָאִריק , ְּוִאיּנון ּבִ
ִאיּנון ִמִלין ֵמַההוא ְמקֹוָרא ִעָלָאה ר ָנׁש ּבְ ּּבַ ּּ ל ִאיּנון, ּ ְרָכאן ּכָ ין וְמקֹוִריןְּוִאְתּבָ ּ ַדְרּגִ ּ ,

ל ָעְלִמין ֲחָדא. ְּוִאְתַמְלָיין ְלַאְרָקא ַעל ּכָ ְלהו ּכַ ְרָכאן ּכֻ ְּוִאְתּבָ ּ.  

ר ָנׁש ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ אן, ּ ָרָזא ְדִבְרּכָ ָוָאה ְרעוֵתיה ּבְ ְּלׁשַ ּ ּ ְרכון ֲאָבָהן , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ
ֲחָדא, ּוְבִנין ּוַמאן ִד. ּּכָֹלא ּכַ ִריך הואּ א ּבְ ְּמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ְּ ַרך, ְ ְּוָנִטיל חוָלֵקיה ֵמִאיּנון , ְִאְתּבְ ּ ּ

א ַקְדִמיָתא ְדָכל ָעְלָמא ְלַתּתָ ְרָכאן ּבְ ן. ּּבִ ּמָ ֵרך ִמּתַ ִריך הוא ִמְתּבָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ יָון ִדׁשְ ְּכֵ ְּ ּ ּ ּ ,
יה חוָלָקא ַקְדָמָאה ָרא ַעל ֵריׁשֵ ָּנִחית ְוׁשָ יבְוָהא אֹו. ּ קֹום )שמות כ(, ִּקיְמָנא ִדְכּתִ ָכל ַהּמָ  ּבְ

יך ִמי ָאֹבא ֵאֶליך וֵבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ֲָאׁשֶ יזכור כל ) תהלים כ(אזכיר כמה דאת אמר (. ָּ

יה)מנחותיך ְרָייא ַעל ֵריׁשֵ ָרָכה ַאְתָייא ְוׁשַ יָון ְדַהִהיא ּבְ ּ ּכֵ ָכל ָעְלָמא, ּ ט ּבְ ן ִאְתְפׁשַ ּמָ   .ִּמּתַ

יןּבְ ְרָכאן ַנְחּתִ ֲעָתא ְדִאיּנון ּבִ ּׁשַ ין, ּ פוִחין ַקִדיׁשִ ִּמְתַעְטָרן ּגֹו ֲחַקל ּתַ ּ ָמה , ּּ הו ּכַ ּוַפְגֵעי ּבְ ּ
ָעְלָמא ין ִדְמָמָנן ּבְ ַּדְרּגִ הו, ּ י ּבְ ַדר ְפלֹוִני , ְּוַנְחּתֵ ְּוַאְמֵרי וַמְכִריֵזי ָדא ִאיהו דֹורֹוָנא ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך  א ּבְ ְְלקוְדׁשָ י. ּהואּ א ֲחָדא ְדַצִדיק, ֵמָאן ֲאָתר ַנְחּתֵ י ֵמֲאָתר ֵריׁשָ ְּלָבַתר ְדַנְחּתֵ ּ ן . ּ ּמָ ּתַ
א ַאֲחָרִנין ִמְלֵעיָלא, ַּסְלִקין ִּמְתָעֵרי ְלַנְחּתָ א, ּ ּתָ ְּוִאְתַמְלָייא ִמְלֵעיָלא וִמּתַ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י(ִדְכִתיב  יָון ְד. ּ ּבְ א ִאְתַמְלָייאּּכֵ ַּהאי ַדְרּגָ ָלה, ּ , ָּאִריק ְלַהאי ּכַ
א ָכן ְלַתּתָ ן ַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ.  

א ּתָ ְרָכאן ִמּתַ ד ַסְלִקין ִאיּנון ּבִ ּּכַ ֵּלית ִפְתָחא וִפְתָחא ְלֵעיָלא, ּ ּ , ְּוֵלית ְמָמָנא ְלֵעיָלא, ּ
ל ִאיּנון ִפְתִחין ְּדָלא ָפַתח ּכָ ּּ ָכל ִאיּנון ְרִקיִעיןּוַמְכִרֵז. ּ ָּדא ִאיהו דֹורֹוָנא , ּי ְוַאְמֵרי ּבְ ּ ּ
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ַדר ְפלֹוִני א ְדׁשָ ְּדַמְלּכָ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ִקיוָמא ּכַ ָּדא הוא דֹורֹוָנא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּּ ָרָכה . ּ ּבְ
ְּדָאִתיבו ָעֵליה ָאֵמן ּ ָרָכה ְדָאִתיבו ָעֵליה ָאֵמן. ּ ְּדָכל ּבְ ּ ּ ָּדא ִאיהו ּבְ, ּ ְדָקא ָיאותּ ִּקיוָמא ּכַ ּ ּ ּ.  

ְרָכָתא ַסְלָקא ְּוֵכיָון ְדַהאי ּבִ ין ִדְלֵעיָלא, ּ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ י ַההוא ְנהֹוָרא , ּ ְלהו ְזִמיִנין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ
ה, ְּדָלא ָנִהיר ִגין ְלַאְנָהָרא ְלַגּבָ יִאין ְמָבְרָכן ָלה. ּּבְ ְרָכָתא ְדַסּגִ ן ִאי ִהיא ּבִ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ,

יןּוְמַע ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ְּטִרין ָלה ּבְ ּ ָרָזא ְדָאֵמן)א''ה ע''עיין לקמן סוד אמן רפ(, ּ ָּאֵמן הוא . ּ ּבְ
ֵרי ָרָזא ְדָמאֵריה, ָּרָזא ְדִקׁשְ ה ּבְ ְּדָכל ִיחוָדא וְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ִעְטִרין . ּ ְרָכָתא ּבְ ּוְמַעֵטר ְלַהִהיא ּבִ ּ

ְדָקא ָיאות ִּעָלִאין ּכַ ּ ּ.  

ִר א ּבְ הוְּוקוְדׁשָ ּיך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ִאיּנון ִדְמָבְרִכין ֵליה, ְ ּּבְ ּ ִבְרָכָתא , ּ ְּוִתיאוְבֵתיה ּבְ ּ
א ּתָ ְרָכָתא ַסְלָקא, ִּדְלּתַ ְּדַהִהיא ּבִ ְּוַאְנִהיר ּבוִציָנא ְדָלא ָנִהיר, ּ ּתוְקָפא , ּ ְּוַאְתִקיף ָלה ּבְ ּ
יָפא ּקִ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּתַ ִת. ּ ד)שמואל א ב(, יבְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ִּאֵלין ,  ּכִ

ִריך הוא א ּבְ ִּאיּנון ִדְמָבְרִכין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּובֹוַזי ֵיָקלו. ְּ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָלא ְמָבְרִכין ֵליה , ּּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְרָכָתא ִמפוַמְייהו, ְּ ּוַמְנִעין ּבִ ּ ּּ.  

ּון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹוןְלִאיּנ, ָּרָזא ְדָרִזין ּ אן, ּ ְּלִמְנַדע ָרָזא ְדִבְרּכָ ִפּקוֵדי , ּ ּּבְ
ּוְבָכל ַהָנִאין ְוִכּסוִפין ְדַהאי ָעְלָמא, אֹוַרְייָתא ּ א, ּ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ְּלַאְרָקא ּבִ

ד  ְרָכאן ִדְצלֹוָתא)א בר''ס(ּכַ ּקוָנא ְדָמאֵריהֹו, ּ ּבִ ְּדִאיּנון ּתִ ּ ּ א ְלֵעיָלא וֵמֵעיָלא , ןּ ּתָ ִּמּתַ ּּ
א ְצלֹוָתא. ְלַתּתָ ְרָכאן ְדָלאו ִאיּנון ּבִ ּּבִ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ַּסְלִקין ִמּתַ ַּעד ְדָמטו ּגֹו ְנהֹוָרא ְדָלא , ּ ּ ּ
ּתוְקָפא)לעילא(ּוִמְתָעֵרי , ָנִהיר ְּלַההוא ְנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר, ּ ּבְ ָרָכה, ּ ַהִהיא ּבְ  ְּוַסְלָקא, ּבְ

ֲערו ְלֵעיָלא ִּאּתְ ַּעד ְדָמטו ְלֻכְרַסָייא ִעָלָאה, ּ ּ ְּמקֹוָרא ְדָכל ַחִיין, ּ ֵדין ָנְפקו ֵמַההוא . ּ ּּכְ ּ
ְרָכאן ַאֲחָרִנין, ְּמקֹוָרא ִעָלָאה ִאֵלין, ּבִ ְּוִאֲעָרעו ִאֵלין ּבְ ּ ֵקי ִאֵלין ְלִאֵלין, ּ ְּוַנּשְׁ ְוָאָתאן , ּ

ְרָיין ְלֵריׁש ַצִדיק אְלַאְר, ְּוׁשַ ין. ָקא ְלַתּתָ ְרָכן ֲאָבָהן וְבִנין, ְוַכד ַנְחּתִ ָרִגין , ִּאְתּבָ ְוָכל ׁשְ
  .ִּדְלהֹון

א ָעָרא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְרָכאן ְלַאּתְ ְּוָרָזא ְדִאֵלין ּבִ ּ ָרָזא ָדא, ּ רוך, ּּבְ ְּבָ ָּדא ָרָזא ִדְמקֹוָרא : ּ ּ
ִּעָלָאה ִמּכָֹלא ָכא וְלַאְנֲהָר, ּ ְּלַאְרָקא וְלַאְמׁשָ ל ּבֹוִציִניןּ רוך . א ּכָ ְְוִאיהו ּבָ ּ  )א בריך''נ(ּ

ִדיר ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי, ּתָ ירוָתא ְדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ן ׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ַמִים, ּ , ְּוִאיהו ְקֵצה ַהּשָׁ
ְּדַההוא ָקֶצה ָּקֶצה ִעָלָאה ִאיהו, ּ א. ּ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ִגין ְדִאית ָקֶצה ּכְ ּּבְ ִּאיהו ָעְלָמא ְו, ּ

ָאה ּתָ רוך. ּתַ ְְוִאְקֵרי אוף ָהִכי ּבָ ּ ֵאי, ּ ּתָ א, ָלֳקֵבל ּתַ א , ְלַאְרָקא ְלַתּתָ ּתָ ּוְלִאְתֲעָרא ִמּתַ
אן ִדְצלֹוָתא ִבְרּכָ ְּלֵעיָלא ּבְ ְוָברוך . ּ ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ָדא ִאְקֵרי ָהָכא)קדמאה(ּ ּּבְ ּ ,

ְּדַאְמֵלי ְלַההוא ֲאָתר יהּבְ, ּ ִביל ָדִקיק ְדָאִעיל ּבֵ ַּחד ׁשְ ּ ּ.  

ה ְלָייא: ַאּתָ אֵרי ְלִאְתּגַ רוך ָסִתים ִאיהו, ְלָבַתר ׁשָ ְּדָהא ַהאי ּבָ ּ ֹאַרח , ְּ ך ִאְקֵרי ּבְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
רוך ְָסִתים ּבָ ְלָייא, ּ ְּמקֹוָרא ִעָלָאה ְדָלא ִאְתּגַ ה. ּ ְלָייא ְלַבר, ַאּתָ ירוָתא ְלִאְתּגַ ִגי, ּׁשִ ך ּוּבְ ְן ּכָ

ה ּוַמאן ִאיהו. ִאְקֵרי ַאּתָ ָּדא ָרָזא ִדיִמיָנא. ּ י ַההוא ֲאָתר, ּ ְּוָרָזא ָדא . ְּוִאְקֵרי ּכֵֹהן ְלַגּבֵ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2690דף [ -ּ

ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם)תהלים קי( ה, ַּמאן ּכֵֹהן ְלַההוא עֹוָלם,  ַאּתָ ְּוָדא ִאיהו ְיִמיָנא ִעָלָאה. ַאּתָ ּ ,
ְלָייא ַכח ְלִאְתּגַ ּתְ   .ְּדָהא ִאׁשְ

  ]ב''א ע''דף רע -' גוהר חלק ז[

ה ָּדא ָרָזא ְדֶאְמָצִעיָתא: ְיהֹוָ ָכל ִסְטִרין. ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ : ֱּאֹלֵהינו )ב''א ע''דף רע(. ּ
ָמאָלא ָּדא ִסְטָרא ִדׂשְ יִמיָנא, ּ יה, ְּדָכִליל ּבִ ָדא, ִּויִמיָנא ּבֵ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ . ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ

ְרָכאן,ְוַעד ָהָכא רו ּבִ ְרָכאן, ּ ִאְתְקּשָׁ ְּדֵכיָון ְדִאֵלין ִאְתּבָ ּ ְרָכאן, ּ א ִאְתּבָ ּתָ ְלהֹון ִדְלּתַ ּּכֻ ּ.  

ְרָכאן ְּלָבַתר ְדִאיּנון ִאְתּבָ ְרָכאן ְלַגְרַמְייהו, ּ ַחד ְלַההוא , ְּוַנְטֵלי ּבִ ִליָלן ּכְ ִּאְתֲהָדרו ּכְ ּ
ְּדִאיּנון ָלא ַיְכִלין ְלִאְתַהְדָר, ְמקֹוָרא י ַההוא ֲאָתרּ ְרָכן, ּא ְלַגּבֵ ְרָכן . ַּעד ְדִאְתּבָ יָון ְדִאְתּבָ ּּכֵ

ַקְדִמיָתא י ַההוא ֲאָתר, ּבְ ִּאְתֲהָדרו ְוָעאִלין ְלַגּבֵ ְרָכאן ְיֵתיִרין ַאֲחָרִנין, ּ , ְלַנְטָלא ּבִ
א ְרָכאן. ְלַאְרָקא ְלַתּתָ ְּוַעד ְדִאיּנון ִאְתּבָ ָאִבין ְל, ּ יהָלא ָעאִלין ְוָלא ּתָ ְּוָרָזא ָדא . ַּגּבֵ

  .ּ ְוֹלא ֵיָראו ָפַני ֵריָקם)שמות כג(

י ַההוא ֲאָתר ִבין ְלַגּבֵ ן, ְּוַכד ּתָ ּמָ ֵדין ִאְקֵרי ַההוא ֲאָתר ֶמֶלך, ְוָעאִלין ּתַ ְּכְ ְוֶמֶלך ָלא . ּ ּ
יה, ִאְתְקֵרי ד ִאיּנון ִמְתָקְרִבין ְלַגּבֵ ר ּכַ ּּבַ ְרָכן, ּ א ֵאיָמַת. ּוִמְתּבָ ד . ְי ִאְקֵרי ֶמֶלךּוַמְלּכָ ּכַ

יה ֲעִתיִרין ָכל ַמה ְדִאְצְטִריכו, ַּרְבְרָבנֹוי ַאְתָיין ְלַגּבֵ ְפָקן ּבְ ִּמְסּתַ ּ ָלא ֶחְסרֹוָנא, ּ ֵדין , ּבְ ּכְ
ְִאיהו ֶמֶלך א. ּ ִספוָקא, ְֶמֶלך ְלַתּתָ ד ִאֵלין ְמַעְטָרן ֵליה ּבְ ּּכַ ּ ּּ ין, ּ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ְוָהָכא ִאְקֵרי . ּּבְ

ּוַמאן ִאיהו. ְךֶמֶל נו ְוִצָונו. ּ ר ִקְדׁשָ ָּהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּ ְלָייא . ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ָעְלָמא ְדָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ
ֹאַרח ָסִתים, ְּוִאיהו ָסִתים, ְלַבר ֹאַרח ָסִתים, ְּוַעל ָדא ָלא ִאְקֵרי. ָּקֵרי ֵליה ָהִכי ּבְ   .ֶּאָלא ּבְ

ה ָמה ְדִאּתְ, ּוְלעֹוָלם ְיִמיָנא ַאּתָ י ַההוא ֲאָתר, ְּוַעל ָדא ּכֵֹהן. ַמרּּכְ ִפיף ְלַגּבֵ א , ּּכָ ֵריׁשָ ּבְ
ָאה. ּוְבסֹוָפא ּתָ ר ִליִמיָנא, ְוָעְלָמא ּתַ ד ִאְתָקׁשַ יה, ּכַ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ א ְלֵעיָלא , ּ ּתָ ָּקֵרי ִמּתַ

רוך ְּבָ רוך, ּ ְְוָלא ִאְקֵרי ּבָ ֲהֵד, ּ ָרָזא ִדְמקֹוָרא ְדִאְתְדַבק ּבַ ר ּבְ ּּבַ ּ יה, )ביה(ּיה ּ ְּוָעִייל ּבֵ ְּוַאְמֵלי , ּ
ה. ֵּליה ָּרָזא ְדַההוא ּכֵֹהן, ַאּתָ ֲהֵדיה, ּ ָקא ּבַ ְּלִאְתַדּבְ ר ָנׁש ּכֹוֵרַע , ְּוַעל ָדא, ּ ְצלֹוָתא ּבַ ּבִ

ָברוך י ֵעיָלא, ּּבְ פוף ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ָעְלָמא ּכָ ּ ּ רוך ִדְצלֹוָתא, ּ ין ּבָ ּנוי ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ּ ּ ֵבין ּו, ְּ
ְרָכאן ַאר ּבִ רוך ִדׁשְ ּּבָ ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ְּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ְרָכאן ְלָכל ָעְלִמין, ּ   .ְלַאְרָקא ּבִ

רוך ִדְצלֹוָתא ּּבָ ִבְרּכֹוי, ְּ יה ּבְ ר ָנׁש ּכֹוֵרַע ּבֵ ה, ּּבַ ַאּתָ א ּבְ ה ִאְקֵרי , ְוָגִחין ֵריׁשָ ִגין ְדַאּתָ ּּבְ
ִדיר, ֹראׁשְּוַעל ָדא ּכֵֹהן ָנִטיל ּבָ. ֹראׁש ָברוך. ְּוִאיהו ֹראׁש ּתָ ִריָעה ּבְ ך ּכְ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּוָגִחינו . ְּ

ה ַאּתָ א ּבְ ה. ְּדֵריׁשָ ָכל ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַאּתָ ְצלֹוָתא, ְּוֹכֵהן ּבְ ִחין ּבִ ַתר ְדָגִחין. ּגָ ֶּמֶלך ּבָ ּּתו ָלא , ְ
ִריך הוא ָאַמר ָלה ְל. ַמאי ַטְעָמא, ָזִקיף א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְרִמיך, ִסיֲהָראְּ ְּותו ָלא , ְִזיִלי ַאְזִעיִרי ּגַ
ּוְבִגין ָדא. ַזְקָפא ִריך הוא, ּ א ּבְ ִריך ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ּבָ ְרָכָתא ְדּבַ ּּבִ ּ ְּ ְרָכאן , ְ ַער ְלַאְרָקא ּבִ ִאּתְ

ְלהו ִּמְלֵעיָלא ְלָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ָעְל. ּּכְ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ּוְבָעְלָמא , ָּמא ֵדיןַּזּכָ
  .ְּדָאֵתי



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2691דף [ -ּ

ִתיב י ַאְבָרָהם ְוגֹו)ישעיה סג(, ּכְ ה ָאִבינו ּכִ י ַאּתָ ֵניָנן. 'ּ ּכִ ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ַאְמִרין ֵליה , ּתָ ּ
יִמיָנא', ְּלִיְצָחק ְוכו ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ִגין ִדׂשְ יב . ֲּאָבל ְיִמיָנא ְמָנָלן ְדִאְקֵרי ָאב, ּּבְ ִּדְכּתִ

ֵמהו לֹו ְלָאב וְלֹכֵהןַו ְּיׂשִ ּ ב ִדְלֵעיָלא ִאְקֵרי ָאב, ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ַּוֲאִפילו ִלְנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר , ּ ּ ּ
ה יִמיָנא ִאְקֵרי ַאּתָ ֲעָתא ְדִאְתְדַבק ּבִ ׁשַ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ה ְיָי)שם(ּכְ ָּאִבינו ּגֹוֲאֵלנו '  ַאּתָ ּ

  .'ְוגֹו

יהָּסָבא ִאְזְד, ַּאְדָהִכי ין ָפתֹוָרא ְלָמאָרך, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוָאַמר, ַּמן ְלַגּבֵ ּקִ ְּתַ ֵּליה , ּ
ל ִמיֵני ִעדוִנין. ּוְלָמְטרֹוִניָתא ִּמּכָ יה , ּ ְּלַקְייָמא ּבֵ ר ִלְפֵני ְיָי)יחזקאל מא(ּ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ . ' ֶזה ַהּשׁ

ֵגי ִמָפתֹוָרא ְדַמְל ְלהו ִמְתַעּנְ ַען ּכֻ ְּוָהא ַעד ּכְ ּּ אּ ּ ְלכו ַלֲחמו )משלי ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּכָ ּ
ַלְחִמי ְּוָדא ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב. ּבְ ְּוֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ּ ּ ָמה . ּ ן ּכַ ְוַתּמָ

ים ִמיֵני ַטֲעֵמי ּתֹוָרה יִקין, ַמְטַעּמִ ל ַמֲאָכִלין ְוִעדוִנין ְדָעְלָמא, ִּדְמּתִ ִּמּכָ ּ אּוְד, ּ   .ַמְלּכָ

יָנָתך, ָּקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָפַתח ְוָאַמר ֲהָנא קום ִמּשֵׁ ְַאֲהֹרן ּכַ ח ּתֹוִרין ְוָעאִנין , ּ ְלִמְדּבַ
א, ְוִאְמִרין ְועֹוִפין ְּוָכל ִמיִנין ִדְצִריִכין ִלְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל , ְּוֶלֶחם ַהָפִנים. ּ ּ

ֵרין לוֵחי ְדאֹוַרְיי ּּתְ תוִבים)שמות לב(, ָתאּ ּ ְדִמֶזה וִמֶזה ֵהם ּכְ ּ ּּ ֵריָסר ַאְנִפין: ֶזה. ּ ְּדִאיּנון. ּּתְ ּ :
א ְיָי', ָיֵאר ְיָי', ָ ְיָבֶרְכך ְיָי)במדבר ו( ְנָייָנא. 'ִיּשָׂ ְּדִאיּנון . י''י ֲאֹדָנ''י ֲאֹדָנ''ֲאֹדָנ, ֶזה ּתִ ּ

ֵריָסר ֵחיָון הֹון, ּתְ ַמר ּבְ ןּ ו)יחזקאל א(, ְּדִאּתְ ְעּתָ ּוְפֵני ׁשֹור , ְּפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ
ן ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ן, ֵמַהּשְׂ ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ַמר ָעַלְייהו. ּוְפֵני ֶנׁשֶ ָעה ָפִנים ְלֶאָחת )שם(, ְּוִאּתְ  ַּאְרּבָ

ִרים ,  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר)ישעיה ו( ,ְּוַהאי ִאיהו. )להם( ע ִסְפֵרי ָלֳקֵבל ֶעׂשְ ְוַאְרּבַ
ר ִלְפֵני ְיָי. ּתֹוָרה ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ א. 'ְּוַהאי ִאיהו ֶזה ַהּשׁ ָּמאִנין ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ִּאיּנון ָמאֵרי , ּ

ִנין, ָמאֵרי ְצלֹוִתין, ַמְתִניִתין ְּדָתִקינו לֹון ָלֳקֵבל ָקְרּבְ ּ.  

  ]א''ב ע''דף ער -' גזוהר חלק [

ִטים ְוגֹו ְו)שמות כה(, ָּפַתח ְוָאַמר ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ א ֲחִזי. 'ָּעׂשִ ִפיָרן , ּתָ ִּמְנָהִגין ָטִבין ְוׁשַ
א ֲּהוֹו ַנֲהֵגי ָמאֵרי ִדְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ א, ּ ֵני ָפתֹוָרה ְדַמְלּכָ ְּלַאֲחָזָאה ְדִאיּנון ִמּבְ ּ , )חדא(ַחד . ּּ

ֵני ְסעוָדָתא ִזְמָנא ְד, ַּרְבְרָבא ִמּבְ דֹול , ּ ִלְסעוָדָתא ְלָהֵסב)דייעול(ֵּייַעלון ָנִטיל ְידֹוי ּבְ ּגָ
ֹראׁש חֹוֵתיה, ֵמֵסב ּבָ ְנָייָנא ּתְ ְנָייָנא, ּּתִ חֹות ּתִ ְּוִאֵלין ִאְתְקִריאו ג. ּוְתִליָתָאה ּתְ , ִּמטֹות' ּ

ַלת ֲאָבָהן ְרֵאִלים )א''ב ע''דף ער(ְוָלֳקֵבל , ָלֳקֵבל ּתְ אן ְו. ּּכֲֹהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ֵלית , ְֵאיָלךִמּכָ
ל ַהּקֹוֵדם ָזָכה, לֹון ֵסֶדר   .ֶּאָלא ּכָ

ְנָייָנא ִית ּבֹוֵצַע, ּתִ ַעל ַהּבַ ַעִין ָיָפה, ּבַ ִיְבַצע ּבְ ֵדי ׁשֶ ְרָכָתא. ּכְ ִלים ּבִ . ּוְלָבַתר ּבֹוֵצַע, ּוַמׁשְ
ָנן ְדַמְתִניִתין ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ִאין ִלְטעֹום, ּ ין ַרׁשָ ְּדֵאין ַהְמסוּבִ ָבֵרךַעד ׁשֶ, ּ ְוֵלית . ְִיְטעֹום ַהּמְ

אי ִלְטעֹום ין, ַהּבֹוֵצַע ַרׁשָ ִיְכֶלה ָאֵמן ִמִפי ַהְמסוּבִ ַּעד ׁשֶ ּ בֹוד. ּ ְּוִאם ְרעוֵתיה ְלַחֵלק ּכָ ּ ּ ,
יֵדיה ָּהְרׁשות ּבִ ְְדאֹוֵרַח ְמָבֵרך, ְּועֹוד אֹוְקמוָה. ּ ִית, ּ ִגין ִדיָבֵרך ְלַבַעל ַהּבַ ְּבְ ּ.  

ַע, ְוֹאַרח ָרָזא ִית ּבֹוֵצַעּבַ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ל ַהּבַ ּ ְּדִאיהו ַקו ָהֶאְמָצִעי, ּ ּ .
רֹות ּכָ ֵני ּכִ ת ָצִריך ִלְבצֹוַע ִמּשְׁ ּבָ ְוְבׁשַ ְּדִאיּנון ה, ּ ִית. 'ה' ּ ַעל ַהּבַ . ְּדֶאְמָצִעיָתא' ָּדא ו, ּבַ
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ַרַעְבּתָ)וכגוונא דא ובגין דא( ּ וְבִגין ְדָלא ְלִאְתֲחָזָאה ּכְ ה ְלָכל ַחד , ּנוָתאּ ָּיִכיל ְלִמְבַצע ּבָ
יָצה ּבֵ יָצה. ְוַחד ּכַ ּבֵ א. 'ְוי' י. ַמאי ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ִּאיּנון ְנקוִדין ִדׁשְ ּ ּ ַכַזִית, ּ ִּאְתְקֵרי ִפרוֵרי ּבְ ּ ּ .

ְּוִאֵלין ָלֳקֵבל ִטִפין ְדֶזַרע ּ הֹון, ּ ּוַמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ֲאָתר ְדָלא ִא, ּ , ְְצְטִריךְּוָזִריק לֹון ּבַ
ְתֵריה ֲּעִניוָתא ָקא ָרִדיף ֲאּבַ ּ ּ נֹוֵדד הוא )איוב טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָאִזיל ָנע ָוָנד, ּ

ַּלֶלֶחם ַאֵיה ַח ַאֵיה ַמאן ִדְמַרֵחם ָעֵליה, ְּוֵלית ֶלֶחם ֶאָלא ּתֹוָרה. ּ ְּוהוא צוֹוֵ ּ ח, ּּ ּכַ   .ְוָלא ִיׁשְ

ַכַזִית ּוִפרוִרים ּבְ ּ ַצִדיקִּאיּנון , ּ ִתיׁשו ֵמִאיּנון ֵזיִתים, ּּבְ ִתיׁש ּכְ ְּדִאיהו ּכַ ּ ּ , ְְואֹוֵרַח ְמָבֵרך. ּ
אֹור ֹנַגה )משלי ד( ְּוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק ַחי ָעְלִמין)משלי י( .ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּבְ ּ

  .ְאֹוֵרַח ְמָבֵרך

א ָאָתא ְלַגּבֵ, ַּאְדָהִכי ָּהא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ יֹוָמא ַחד ֲאִזיְלָנא , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוָאַמר. ּיהּ
ן ַינוָקא ֲחָדא, ֲּאָנא ְוַחְבַרָייא ְלַאְכַסְנָיא ֲחָדא ּמָ א וָפתֹוָרא . ַּוֲהָוה ּתַ ָּקם ְוָתִקין ָלן ְמַנְרּתָ

ְרֵמיה ִּאיהו ִמּגַ ִנין, ּ ִרין ׁשְ ִאלו ֲהָוה ֵמֶעׂשְ ּּכְ ן ָח, ּ ִניןְּוָלא ֲהָוה ֶאָלא ִמּבֶ ְוָתִקין . ֵמׁש ׁשְ
ה ּתֶ ל ִמיֵני ַמֲאָכל וִמׁשְ ָּפתֹוָרא ִמּכָ ִית ּבֹוֵצַע ְואֹוֵרַח , ָאַמר. ּ ָנן ְדַבַעל ַהּבַ ָּהא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ

י ָוִאיָרא ֵמַחוֹות )איוב לב(ֲאָבל , ְְמָבֵרך ן ָזַחְלּתִ ים ַעל ּכֵ יׁשִ ם ְיׁשִ ּ ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאּתֶ ּ
ם. ֶכםֵּדִעי ֶאְת ַּעד ְדֶאטֹול ְרׁשות ִמּכֶ ּ ִרי ַמְלָאָכא ַדְיָי, ָּאַמר ֵליה. ּ   .'ֵּאיָמא ּבְ

ָלא ְקָרָבא, ָאַמר ָלן ְפנוֵקי ּבְ ִעיתון ֶלֶחם ּתַ ַּאּתון ּבָ ּ ְקָרָבא, ּ ְּדָהִכי אֹוְקמוָה . אֹו ֶלֶחם ּבִ ּ
ָנן ְדַמְתִניִתין ַעת ִמְלָחָמה, ַּרּבָ ַעת ֲאִכיָלה ׁשְ ִּעיתו ְלֶמֱהֵוי ְקָרָבא ָעֵליהְוִאי ּבָ. ׁשְ ֵלית ַחד , ּ

ֶּאָלא ַמאן ְדָנַצח ְקָרָבא, ָאִכיל ִּאיהו ָאִכיל ובֹוֵצַע ְלֻכְלהו, ּ ּ ָּאְמרו ֵליה ַחְבַרָייא. ּּ ּ ִרי , ּ ּבְ
א, ַאְנּתְ ְזֵעיר ַחְרּבָ ְבִרין ַרְבְרִבין ּבְ ִנְענוָע ְד, ְַוֲעַדִיין ָלא ַיְדַעת ֵאיך ְמִגיֵחי ּגַ ּּבְ אּ . ַחְרּבָ

רֹוְמָחא א, ּבְ ּתָ ַקׁשְ א, ּבְ ּתָ ִגיִרין ְדַקׁשְ ִקיְרָטא, ּּבְ ַאְבִנין ְדִקיְרָטא, ּבְ   .ּּבְ

ַח)מלכים א כ(, ָּאַמר ְלהו ְמַפּתֵ ַמע . ּ ַאל ִיְתַהֵלל חֹוֵגר ּכִ ְקִריַאת ׁשְ ְּדָהא ַוַדאי ּבְ ּ
ַמע ַעל ִמָטתֹו, ּאֹוְקמוָה ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִא, ּּכָ ּילו אֹוֵחז ֶחֶרב ִפיִפיֹותּכְ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ָיָדם)תהלים קמט( ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִפיִפיֹות ּבְ ּ רֹוְממֹות ֵאל ּבִ א. ּ ְּוִנְענוָעא ְדַחְרּבָ ְָצִריך , ּ

ית ִסְטִרין ָמה ְדאוְקמוָה, ְּלַנְעְנָעא ֵליה ְלׁשִ ּּכְ ּ ַמִים ְוַעל ָהָא, ּ ְמִליכוהו ַעל ַהּשָׁ ּתַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ , ֶרץּ
ֵרי ִפיֹות, ה''ה. ֹראׁש ַהֶחֶרב', י. ּּגוף ַהֶחֶרב', ְוָדא ו. ּרוחֹות ָהעֹוָלם' ְוַעל ד ּּתְ ָקא . ּ ַנְרּתְ
א   .ֲאֹדָני, ְּדַחְרּבָ

ַמע''רמ, ּרוְמָחא ְקִריַאת ׁשְ יִבין ְדִיחוָדא, ח ּבְ ית ּתֵ ִּעם ׁשִ ן ִעם ''ָמֵג. ח''ָהא רֹוַמ, ּ
א ְבִריֵאל, ַחְרּבָ ין ְדגִמיָכֵאל ּגַ ׁשִ ּמָ ּ נוִריֵאל ׁשַ ים. ֲאָבָהן' ּ ת ְדָזִריק ִחּצִ ְּוָכל ֶזַרע ְדֵאינֹו , ֶּקׁשֶ

ֵחץ ֵאינֹו מֹוִליד ַמע, ִקיְרָטא. יֹוֶרה ּכַ ַמע )דברים ו(, ֲּאָבִנין ְדִקיְרָטא' ה. ָּדא ְקִריַאת ׁשְ  ׁשְ
ָרֵאל ְיָי ְבַלְייהו. 'ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ִיׂשְ ה ַחלוֵקי ֲאָבִנים ִמן  ַו)שמואל א יז(, ָּלּקֳ ח ָדִוד ֲחִמּשָׁ ִּיּקַ ּּ ּ

ַחל ִקיְרָטא. ַהּנַ ֵוי ְלהֹון ּבְ ָפה, ְּוַכד ׁשַ א, ְּדִאיִהי ׂשָ ִכיְנּתָ ְלהו ה, ְוִאיִהי ׁשְ ִּאְתָעִבידו ַחד ּכֻ ּּ ,'
ָאה ּתָ   .ְוָקִטיל ִלְפִלׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2693דף [ -ּ

ַען ָזִריְקָנא ַהאי ַאְבָנא ְלָסָמֵאל ְּדִאיהו ֶאֶבן ָמ, ְוַעד ּכְ ְּוָהַרְסָנא ָמצֹור ִדיֵליה, צֹורּ ּ ,
א ַפְלָנא ֵליה ְלַתּתָ ְּוַאׁשְ ּוְבִגין ָדא ֲאֵמיָנא ְלכֹון. ּ ַח, ּ ְמַפּתֵ ֵרר . ַּאל ִיְתַהֵלל חֹוֵגר ּכִ ַען ִיְתּבָ ּכְ

ַסְייִפין, ְלכֹון ְבִרין ַרְבְרִבין ּבְ ְַדֲאָנא ְיַדְעָנא ֵאיך ַמִגיִחין ּגֻ רוְמָחא, ּ ּתָ, ּּבְ ַקׁשְ ִקיְרָטא, אּבְ . ּבְ
יה ַווְהָנא ְוָלא ָיִכיְלָנא ְלַמְלָלא ַקּמֵ ּּתַ ָנן, ּּ ָּאְמרו ֵליה ַרּבָ ַען ֶנֱחֵזי ַמאן ְיֵהא ָמְרָווח , ּ ּכְ

ְּדִאיהו ֶלֶחם ַהּמֹוִציא, ַנֲהָמא ּ.  

רוָמה ַלְיָי)במדבר טו(, ָּפַתח ְוָאַמר ִרימו ּתְ ֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ ַמאי .'ּ א ''נ( ּבְ

א)בהאי ִכיְנּתָ ְּדאֹוִקימו ָעָלה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְּדַהּמֹוִציא' ְּדִאיִהי ה,  ַאְתִריָמת ׁשְ ּ ל , ּ ּכָ
ה, ַהּבֹוֵצַע ָּצִריך ְלַדְקֵדק ּבְ ָנן ְדַמְתִניִתין. 'ְ ֶּאָלא ַוַדאי ָהא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ּמֹוץ ְוֶתֶבן ְפטוִרין , ּ ּ

ר ֲעׂשֵ מֹוץ ְוֶתֶבןְוַכ. ִמן ַהּמַ ֵבית ֲאסוִרין, ד ִהיא ּבְ י , ִּאיִהי ּבְ ְּוֵלית ָלה ְרׁשו ְלָאָרָמא ְלַגּבֵ ּ
ה ַמ', מ ד ִעּמָ רוָמה. ה''ְּלֶמְעּבַ ְּוַהאי ִאיהו ּתְ י ּתֹוָרה' ּה ְדִאיִהי ה''ּתֹוָר, ּ ְּדָבה , ּחוָמׁשֵ שמות (ּ

ִעים יֹום ְוגֹו)כד ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ   .' ַוְיִהי ֹמׁשֶ

  ]ב''ב ע''דף ער -' ג חלק זוהר[

ּוְבמֹוץ ְוֶתֶבן ְדִחָטה ּ ָנן, ּ ָּעֵליה אוְקמוָה ַרּבָ ּ ָאַכל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ב''ח ע''קפ(, ּ  ִאיָלן ׁשֶ
ְּדִאיהו מֹוץ ְוֶתֶבן, ט''ָקִריב ח. ִּחָטה ֲהָוה יה י. 'ְלָאת ה, ּ ִליק ִמּנֵ ְּדִאיהו ִעׂשור ', ְּוִאְסּתְ ּ ּ

ִּדיָלה ּוְבִגין ָד. ּ מֹוץ ְוֶתֶבן ּ ד ִאיהו ּבְ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ָעְרָלה וְפִריָעה, )שלה(ּא ּכַ ּ ָּפטור ִמן , ּ
ר ֲעׂשֵ ָאת ה', ְּוֵלית ְרׁשו ְלָאת י. ַהּמַ ָרא ּבְ ה', ְלַחּבְ ְּדִאיּנון ִאיׁש ְוִאּשָׁ ּוְבִגין ָדא. ּ ל , ּ ּכָ

ה )ב''ב ע''דף ער(ְַהּבֹוֵצַע ָצִריך  ְּלַדְקֵדק ּבָ ּך ְלִמְבַצע ֵמֲאָתר ְדִבׁשולֹו ָיֶפהְוָצִרי. ּ ּ ִגין , ְ ּבְ
ֶמר ְפִרי ְּדִבׁשול ִאיהו ּגֶ ּ ּ   .'ְוָדא ו, ּ

ְסעוָדָתא ד ּבִ ָרה ְדָבִרים ָצִריך ָאָדם ְלֶמְעּבַ ַּוֲעׂשָ ָנא . ְּנִטיַלת ָיַדִים, ַחד. ְּ ְנָייָנא ְלַתּקְ ּתִ
ת ּבָ רֹות ְלׁשַ ּכָ י ּכִ ּתֵ ִליָתָאה. ׁשְ ַל, ּתְ . ּוְלאֹוָסָפא ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, ּת ְסעוָדִתיןְלֵמיַכל ּתְ

ָרָגא, ְרִביָעָאה ׁשְ ָמה ְדאוְקמוָה. ְּלַאְנָהָרא ָפתֹוָרא ּבִ ּּכְ ּ פֹון, ּ ּצָ ְלָחן ּבַ ָדרֹום, ׁשֻ . ּוְמנֹוָרה ּבַ
ה ָמה ְדאֹוְקמוָה ֵהֵסּבו ֶאָחד ְמָבֵרך ְלֻכָלם, ְְוָצִריך ֲהֵסּבָ ּּכְ ְ ּ ּ ּ.  

ת ּבָ ָכ, ּוְבׁשַ ַמֲאָכָליו, ְָצִריך ְלִאּתֹוְסָפא ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, ּל ִמלֹויּבְ ין ּבְ יו, ּבֵ ּתָ ין , ּוִמׁשְ ּבֵ
ְלבוׁשֹוי ֵתיה, ּּבִ ֲהֵסּבַ ין ּבַ ִפיָרא. ּּבֵ ה ׁשַ ָנא ֵליה ֵמִסּבָ ְּדָצִריך ְלַתּקְ ּ ּ ִרים וְכָסתֹות , ְּ ה ּכָ ַכּמָ ּּבְ
ָמן ֵביֵתיה, ְמֻרּקְ ל ְדִאית ּבְ ִּמּכָ ין חוָפה ְלַכָלהּכְ, ּ ַּמאן ְדַתּקִ ּ ּ ָתא. ּ ָתא ִאיִהי ַמְלּכְ ּבְ ְוִאיִהי , ְּדׁשַ

ָלה ת ְלַאְקְדמוִתי ְלָאְרָחא. ּּכַ ּבָ ּוְבִגין ָדא ֲהוֹו ַנְפֵקי ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֶעֶרב ׁשַ ּ ּ ַּוֲהוו ַאְמֵרי , ּ
ָלה ָלה ּבִֹאי ּכַ ּּבִֹאי ּכַ יָרה ְוֶח. ּ ָעָרא ׁשִ הּוְצִריִכין ְלַאּתְ   .ְּדָוה ְלָפתֹוָרה ְלַגּבָ

ֶּאָלא ְדִאית ָרָזא ָאֳחָרא, ְוֹלא עֹוד ה. ּ ִביְרּתָ ָלא ּגְ ַגְווָנא ְדָצִריך ְלַקּבְ ּּכְ ה ְנהֹוִרין , ְּ ַכּמָ ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ין ּבְ ָרּגִ ה ִעּנוִגין, ִּדׁשְ ּוְבַכּמָ ִפיִרין, ּ ין ׁשַ ּוְלבוׁשִ ּ ָנא, ּ ה ָמאֵני , ּוֵביָתא ְמֻתּקְ ַכּמָ ּבְ

ה ָיָפה ְלָכל ַחד ְוַחד, ּּקוָנאְּדִת ֲהֵסּבָ ּוְבַהאי ֶחְדָוה ְוִתּקוָנא. ּּבַ ְפָחה , ּ ָאַרת ׁשִ ּתְ ְרִמין ְדִאׁשְ ּּגַ
א ַבֲחׁשֹוָכא יׁשָ ַרֲעבֹון, ּבִ ִבְכָיה, ּבְ ֶהְסֵפד, ּבְ א. ּּבְ ַאְרַמְלּתָ ין אוָכִמין ּכְ ְלבוׁשִ ּּבִ ְּדִאי ְמֵלָאה . ּ

  .ַחֵרָבה זֹו, זֹו



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2694דף [ -ּ

א, ֵיֶצר טֹוב ת. ַּמְטרֹוִניָתא ַקִדיׁשָ ּבָ ׁשַ א ּבְ ַּמְלכות ַהּקֶֹדׁש ְדַנְחּתָ ר ְסִפיָרן. ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ . ּכְ
ֵאיָנן ִנְמָחִקין ָמָהן ׁשֶ ַבע ׁשְ ׁשֶ בֹות ְדֵחיָוון. ְּמַעְטָרא ּבְ ה ַמְרּכְ ַכּמָ ְרָיין. ּּבְ ה ַחָייִלין וַמׁשְ ּוְבַכּמָ ּּ .

ַכ א ָנִפיק ָלֳקְבָלא ּבְ ְרָייןּוַמְלּכָ ה ַמׁשִ ֲחׁשֹוָכא. ּמָ א ּבַ יׁשָ ְפָחה ּבִ ֲאַרת ֵיֶצר ָהָרע ׁשִ ּתָ , ְוִאׁשְ
בֹות ָלא ֶמְרּכָ ְעָלה ּבְ ֹלא ּבַ א ּבְ ַאְרַמְלּתָ   .ּּכְ

ַמר ָעַלְייהו ְּוִאֵלין ְדִאּתְ ּ ר ֹלא , ּ ַמִים ְוַלַמָזלֹות ֲאׁשֶ ִחין ְוַלְמַקְטִרין ִלְמֶלֶכת ַהּשָׁ ַּלְמַזּבְ
אּהוא, ִּצִויִתי יׁשָ ְפָחה ּבִ ּ פוְלָחָנא ְדׁשִ ּ תֹות ְוַעְרֵבי ֵליֵלי ְרִביִעיֹות, ּ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ְלֵטי ּבְ ְּדׁשַ ַמה . ּ

ֲּהוֹו ִאֵלין ַעְבִדין ין אוָכִמין. ּ ֲּהוֹו ַנְטִלין ְלבוׁשִ ָכאן ְנהֹוִרין, ּ ֵליֵלי , ְוַחׁשְ ְּוַעְבִדין ֶהְסְפָדא ּבְ
ָפא  ּתְ ּתַ ֵדי ְלִאׁשְ תֹות ּכְ ּבָ ְרָיאׁשַ ָמה ְדִאיִהי ׁשַ ֲהָדה ּכְ ּּבַ י , ּ ה )קהלת ז(ּכִ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶזה ְלעוּמַ ּ ּגַ

  .ָהֱאֹלִהים

ָרֵאל ַתר ְדָחאבו ִיׂשְ ּּבָ א, ּ י ַמְקְדׁשָ א, ְּוִאְתָחַרב ּבֵ א ַקִדיׁשָ א ִאיּמָ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמר ּבִ איכה (, ִּאּתְ

ִתי ָעם ָהְיָתה )א ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ ַאְלָמָנה ֵאיָכה ָיׁשְ ָאב ְנהֹוִרין , ּכְ ָעה ּבְ ׁשְ ֵליל ּתִ ין ּבְ ּוְמַכּבִ
ָרִגין א, ְּוַעְבִדין ֶהְסֵפד, ּוׁשְ ִכיְנּתָ דֹוֲחָקא ִדׁשְ ָפא ּבְ ּתְ ּתַ ֲאֵבִלים ְלִאׁשְ ִגין ְדִאיּנון . ְּוַיְתִבין ּכַ ּּבְ ּ

ִבירו ל ַההוא ּתְ ְרמו ָלה ּכָ ּּגַ ּ ּ ּ.  

ָאה ּּכֹוס ְדַוְיֻכלו, ֲחִמׁשָ יָתָאהׁשְ. ּּ ְּלֶמֱהֵוי ַעל ָפתֹוָרא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּתִ ּ ִביָעָאה. ּ , ׁשְ
ִגין ַדֲעִנִיים ֵייתון ַעל ָפתֹוֵריה, ְּלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא ּּבְ ּ ּּ ִמיָנָאה. ּ ַמִים , ּתְ ְנִטיַלת ָיַדִים ּבְ

יָעָאה. ַאֲחרֹוִנים ׁשִ זֹון, ּתְ ת ַהּמָ ְרּכַ יָרָאה. ּבִ ְּוָצִריך ְלַאְחְזָרא ָעַלְייהו. ָרָכהּּכֹוס ִדְב, ֲעׁשִ ְ ,
א ָרָזא ַקִדיׁשָ ָנא לֹון ּבְ ּוְלַתּקְ ר ְסִפיָראן, ּ לוָלה ֵמֶעׂשֶ ְּדִאיִהי ּכְ א , ּ ְּוִאיהו ָפתֹוָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ְטָרא ִדְגבוָרה, ְ ִּמּסִ ָנן. ּ ך אֹוְקמוָה ַרּבָ ּוְבִגין ּכַ פֹון, ְּ ּצָ ְלָחן ּבַ   .ׁשֻ

 )דברים של שולחן שבת' כוונת י. א''ה ע''ן לעיל ברעיא מהימנא פרשת פנחס רמעיי(ַחד 
ָנן ְדַמְתִניִתין, ְנִטיַלת ָיַדִים ְּדָהִכי אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ָרָכה, ּ ָּיַדִים ְמזוֲהמֹות ְפסולֹות ַלּבְ ִגין , ּּ ּבְ

ִניֹות ַלטוְמָאה ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו ַאב ַהטוְמָאה, ּ ּ ּ ְּדִאיהו. ּ ד ִאיּנון ְמֻסֲאבֹותּ ְוַכד , ּ ִראׁשֹון ּכַ
ָרָכה ִניֹות ַלּבְ ִּאיּנון ְטהֹורֹות ִאיּנון ׁשְ ְרָיא ֶאָלא ַעל ַטֲהָרה. ּ ִּדְבָרָכה ָלא ׁשַ ֲהָנא ְדִאיהו . ּ ּּכַ ּ

ְרָכָתא, ִאיׁש ֶחֶסד, ִאיׁש ָטהֹור ְרָיא ָעֵליה ּבִ ֶמן )תהלים קלג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּׁשַ ּשֶׁ  ּכַ
ּוְבִגין ָדא. 'ּטֹוב ַעל ָהֹראׁש ְוגֹוַה ָניו ֵלאֹמר ּכֹה ְתָבַרכו )במדבר ו(, ּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ ּ

ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ ָבֵרך, ְּואֹוְקמוָה. 'ֶאת ּבְ ל ּכֵֹהן ַהּמְ ֵרך, ְּכָ ֵאינֹו ְמָבֵרך. ְִמְתּבָ ֵאין , ְְוׁשֶ
ֵרך ֵמיה , יִתיןְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִנ. ְִמְתּבָ ָרה וַמְלכות ָלאו ׁשְ ה ַאְזּכָ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ
ָרָכה   .ַּמְלכות ֲאֹדָני. ּבְ

ְּנִטיַלת ָיַדִים ָצִריך ִליטֹול לֹון ַעד ִפְרָקא, ְועֹוד ְּדָגְזרו ָעֵליה י, ְ ּ ַההוא , ּד ִפְרִקין''ּ ּּבְ
ְרָיא ַיד ְיָי ֲעָתא ׁשַ ַיד ְיִמיֵניהְּוִאיִהי ַיד ִד, ָּעֵליה' ׁשַ ְטָרא ְדֶחֶסד ְדֵביה ָחְכָמה ּבְ ְּבָרָכה ִמּסִ ּ ּ ּ .
ה ְּוִאיִהי ַיד ִדְקדוּשָׁ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ִּמּסִ ִדיָנא, ּ ְרָייא ּבְ  ְוִאיִהי ַיד )א וידא דשמאלא''נ(. ְוׁשַ

ְּדִיחוָדא ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת, ּ י, ִּמּסִ ְרָיא ּבְ ּד ִפְרִקין ְדגוָפא''ְּדׁשַ ּ ר ִפְרִקין ְּדִא, ּ ֵנים ָעׂשָ ּיּנון ׁשְ ּ
ְתֵרין ְדרֹוִעין גוָפא וְבִרית. ּוְתֵרין ׁשֹוִקין, ּּבִ ּוְתֵרין ּבְ ּ ּ.  
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א''ֵאר ִי''ֶָרְכך ָי''ָּרמוז ְיָב, ד''י, ד''ד י''ִמן י, י''יי, ב''ִּאיהו מ, ד''ּוְתַלת ִזְמִנין י , ּשָׂ
ֲאֹדָנ, ד''ד י''ד י''ִמי' ד' ד' ד. ה''ה הוי''ה הוי''ִמן הוי . י''י ֲאֹדָנ''י ֲאֹדָנ''ִּאיּנון ְרִמיִזין ּבַ

ִביא ָעַלְייהו ה' ֵהיַכל ְיָי' ֵהיַכל ְיָי'  ֵהיַכל ְיָי)ירמיה ז(, ְּוָאַמר ַהּנָ ַיד . ֵהּמָ ְוַהאי ְנִטיָלא ּבְ
ְתְקָנת   .ְּדִאּתָ

  ]א''ג ע''דף רע -' גזוהר חלק [

ְּדִאיּנו, ַּאְנֵפי ֵחיָון' ְוָכל ְסָטר ִמג ְדֵפי ֵחיָון. 'ְיָי' ְיָי' ן ְיָיּ ַלת ּגַ ּוִמּתְ ְּדִאיּנון ד, ּ ', ד' ד' ּ
ְלהו ָצִריך ְלֶמֱהֵוי ִמּכַֹח  ְּכֻ ּ ּּכַֹח ִדיֵליה. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ְּוִאיהו יֹו. ָאָדם )א''ג ע''דף רע(ּ ּ ,

ְרָיא . ף''א ָאֶל''ֵה, ו''ף ָוא''ו ָאֶל''ָוא, ף''א ָאֶל''ֵה, ת''ּו ָדֶל''ד ָוא''יֹו ּוַמְטרֹוִניָתא ָלא ׁשַ
ֹכַח ִדיֵליה ּּבְ ָען, ּ ִפְרִקין ְדֶאְצּבְ ְייהו זוֲהָמא, ּּבְ ַּעד ְדִאְתֲעָבר ִמּנַ ּ א ְפסוָלה, ּ יׁשָ ְפָחה ּבִ ּׁשִ ּ ,

ִּאְנּתו ְדָפסול ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ּ ָרָכה, ּ ָּיַדִים ְמזוֲהמֹות ְפסולֹות ַלּבְ ּּ.  

ָאה ַיד ן ַיד ְיָי, ְּוִאיּנון ַמִים ְלַדּכְ ּמָ ְרָייא ּתַ ָּדא ַמִים ְדאֹוַרְייָתא', ַיד ְיָי. 'ְּדׁשַ י . ּ ְּדַעּמֵ
ֶרץ יֵדיהֹון, ַמה מֹוִעיל לֹון ְטִביָלה, ָּהָאֶרץ ִאיּנון ׁשֶ א ּבִ יׁשָ ְפָחה ּבִ ֶרץ ׁשִ ֶגֶזל , ְוַהּשֶׁ ּבְ

אן ְד. ְּדִביֵדיהֹון ֶגֶזל ְדִבְרּכָ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ַּגְזִלין ְלקוְדׁשָ ְוָלא ַיְדֵעי , ְּדָלא ַיְדֵעי ְלָבְרָכא, ְּ
ָרָכה ּוַמאי ִאיִהי זוֲהָמא, ַמאי ִאיִהי ּבְ ּ.  

הֹון ְמעו ִמִלין ִאֵלין ַחְבַרָייא ַוֲאָנא ִעּמְ ּשָׁ ׁשֶ ִּמַיד ּכְ ּּ ּ ִלים , ּ ל ְדַיׁשְ ָּלא ָיִכיְלָנא ְלִמְסּבַ
ָרה ִמִלין ִדְבָר ַּעׂשְ יה, ָכהּ ַטְחָנא ְלַגּבֵ ּתְ ר ָנׁש ְדֵייָמא ִמִלין ִאֵלין. ְּוִאׁשְ ּוְבַוַדאי ֵלית ּבַ ּ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ַגְווָנא ְדד. ַאְנּתְ ְּדַאְנּתְ הוא ּכְ ּ ן ֵעֶדן' ּ הֹון . ְּמִחיצֹות ְדּגַ ר ָנׁש ָעאל ּבְ  )א דכד אנת''נ(ְּדּבַ
ת ְינוִקין ְמִחיּצַ ינֹוק, ּּבִ ּוִבְמִחיַצת . ְוִאְתָעִביד ַנַער, ְמִחיַצת ְנָעִריםּוִב. ְוִאְתָעִביד ּתִ

חוִרים חור, ּּבַ ַמר ָעָלך. ְוִאְתָעִביד ָזֵקן, ּוִבְמִחיַצת ְזֵקִנים. ְּוִאְתָעִביד ּבָ ך ִאּתְ ִגין ּכָ ְוּבְ ְ ּ ,
ְבּתֹו 'ִמְמכֹון  ')תהלים לג( ל יֹוְשֵבי ָהָאֶרץ'ׁשִ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְּוַאְנּתְ הוא ְדִאּתְ. ִהׁשְ , ְַמר ָעָלךּ
ר)בראשית ו( ׂשָ ם הוא ּבָ ּגַ ׁשַ ָדָרא ְדדֹור ַהְפָלָגה ֲהֵוית, ּ ּבְ ִגְלּגוָלא. ּּבְ ּוְבָכל ָדָרא ְוָדָרא ּבְ ּ ּ .

ְווִנין ה ּגַ ל ְדִמְתַהֵפך ְלַכּמָ ַגְלּגַ ְּכְ ּ יה אֹוַרְייָתא ַעל , ְוָלא ִנְגֵלת. ּ ָדָרא ְדִאְתְייִהיב ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
  .ְָיָדך

ִּמַיד ְד ת ֵמָעְלָמאּ ִניׁשַ ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ִאְתּכְ א ְדָנִהיר ּבְ ְמׁשָ ׁשִ ַּאְנּתְ הוא ּכְ ּ ַנׁש , ּ ְּדַכד ִאְתּכְ
ֵליְלָיא א ּבְ ְמׁשָ ִסיֲהָרא, ׁשִ ין ִרּבֹוא ּכָֹכַבָיא, ָנִהיר ּבְ ּתִ ְּדַאְנּתְ ָנִהיר , )אנת(ָהִכי ַאּתְ . ּוְבׁשִ

ָכל ָדָרא ְוָד ין ִרּבֹוא ּבְ ּתִ ׁשִ ְּוַהאי ִאיהו ְדָקא ָרַמז ֹקֶהֶלת. ָראּּבְ ְ דֹור הֹוֵלך ְודֹור )קהלת א(, ּ ּ
א ָנן. ּבָ ים ִרּבֹוא, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ׁשִ ֵּאין דֹור ָפחות ִמּשִׁ ְּועֹוד אוְקמוָה. ּּ הֹוֵלך הוא , ּ ַּהדֹור ׁשֶ ְּ

א ּבָ ִיְהֶיה)שם(ְּלַקֵיים , ׁשֶ ָהָיה הוא ׁשֶ ּ ַמה ׁשֶ אן ְוֵאיָלך. ּ ָרה ְדָבִרים , ְִמּכָ ִלים ַעׂשְ ַּאׁשְ
ְלָייא ִאְתּגַ ָאה חוָלָקך, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ְּדָפתֹוָרא ּבְ א ַזּכָ ְּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ א , ּ ְּדקוְדׁשָ ּ
ֵלי ָלך ִריך הוא ּגַ ְּבְ ְּ ֵלי ְלָכל ָנִביא ְוחֹוֶזה, ּ ַּמה ְדָלא ּגַ   .ְּוָלא ְלַמאן וְלַמאן, ּ

ְנָייָנא תְלִמְבַצ, ּתִ ּבָ ׁשַ רֹות ּבְ ּכָ ֵני ּכִ ְתֵרי לוֵחי אֹוַרְייָתא, ע ַעל ׁשְ ְּדִאיּנון ְרִמיִזין ּבִ ּ ּ ,
ת זוגֹות ּבָ ׁשַ ְּדִאְתְייִהיבו ּבְ ּ ִליָתָאה ַנְחּתו. ּ ִּדְביֹוָמא ּתְ ֵרי ִזְמֵני טֹוב, ּ ְּדֵביה ּתְ ת , ּ ּבָ ּוְבׁשַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2696דף [ -ּ

ֵרין נוְקִבין ִלְתֵרין ָטִבין, ִאְתְייִהיַבת ִדים ְמֻמִנן ַעל זוגֹותְוַאף . ּּתְ ב ְדאֹוְקמוָה ְדׁשֵ ַּעל ּגַ ּ ּ ּ ,
יִצים ֵני ּבֵ ָמה ְדאֹוְקמוָה ׁשְ ּּכְ ֵני ֱאגֹוִזים, ּ לוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן . ׁשְ יַני ׁשְ ה ִמּסִ ֲּהָלָכה ְלֹמׁשֶ

  .ִנזֹוִקין

יָמא ֵניָנן, ְוִאי ּתֵ ִני, ְוָהא ּתָ ּשֵׁ ב', דְּוֵאין ְמַסְייִמין ּבְ, ֵאין ַמְתִחיִלין ּבַ ְּדַהְיינו ּבְ ִעם ' ד' ּ
לוֵחי ִמְצָוה, ֶעֶרב ַרב ְּדָלא ֲהוֹו ׁשְ ַמִים, ּ ם ׁשָ ְיירו ְלׁשֵ ְּדָלא ִאְתּגָ רו , ּּ ּוְלָבַתר ְדִאְתַעּבָ ּ ּ
ִריך הוא ְלַנְטָלא , ֵמָעְלָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ָּמּנֵ ִראׁשֹוִנים)שמות לד(ְּ ֵני לוחֹות ֲאָבִנים ּכָ , ּ ׁשְ

ר ָהיו ַעל ַהלוחֹות ְוגֹו ְו)שם(, ְוָאַמר י ַעל ַהלוחֹות ֶאת ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ָּכַתְבּתִ ּ ּ ּּ ּ'.  

ת ּבָ ׁשַ רֹות ּבְ ּכָ ָנִהי, ּוְתֵרין ּכִ ְעָלה . ְרִמיִזין ִלְתֵרין יֹוִדין ְיֲאהדֹוָ ַּדֲאֹדָני ִאיִהי ְיִחיָדה ִמּבַ ּ
ית יֹוִמין ְדחֹול ׁשִ ה, ּּבְ ת ָנִחית ְלַגּבָ ּבָ ּוְבׁשַ תּוְבִגי. ּ ּבָ ׁשַ ין , ּן ָדא ּבְ ָמִתין ְורוִחין ְוַנְפׁשִ ל ִנׁשְ ּּכָ

ין זוגֹות ָתא, ָּנְפִקין ְוַנְחּתִ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ִליט ּבְ ָטן ְוֵאין ַמִזיק ׁשַ ְּוֵאין ׂשָ ּ ם ָלא . ּ יִהּנָ ַּוֲאִפילו ּגֵ ּ
ִליט ת, ּׁשַ ּבָ ׁשַ ּוְבִגין ָדא. ְוָלא אֹוִקיד ּבְ בֹוֵתיֶכם ּ ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש)שמות לה(, ּ ֹכל מֹוׁשְ  ּבְ

ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָנא, ְּוָדא ֵאׁש נוְכָרָאה. ּבְ ֶּאָלא ֵאׁש ְדָקְרּבְ ה, ּ ֵּאׁש ִדְקדוּשָׁ ְוֵלית ְלַאְרָכָאה . ּ
ְבִציָעא ִדְלהֹון ַמר ְלֵעיָלא, ּּבִ ְּדָהא ִאּתְ ּ.  

 ] בשנה244יום [סדר הלימוד ליום ח סיון 

ה ְסעו ֹלׁשָ ִליָתָאה ְלֵמיַכל ׁשְ תּּתְ ּבָ ׁשַ ָנן ְדַמְתִניִתין, ָדִתין ּבְ ָמה ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ּּכְ ּ ְּדָאַמר , ּ
ת, ַּחד ִמיַנְייהו ּבָ ׁשַ ֹלׁש ְסעודֹות ּבְ ְרָכאן , ְּיֵהא ֶחְלִקי ִעם ּגֹוְמֵרי ׁשָ ַבע ּבִ ִלימו ִדׁשְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ ּ

ר, ִּדְצלֹוָתא הֹון ְלֶעׂשֶ ְלָמא ּבְ קֹות )ראשית בב(, ְּוָרָזא ְדֹעֶנג. ְלַאׁשְ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
ן ּוַמאן ְדָלא ְמַקֵיים לֹון. ֶאת ַהּגָ ּ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו ְלַקְייָמן, ּ ּ ִּאְתַהָפך ֵליה ְלֶנַגע ָצַרַעת, ּ ְ ּ .

ּוְבִגין ְדָלא ֵייֵתי ְלַהאי ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּלוו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע, ְּ ּ  ָאז )ישעיה נח(, ּ
ג ַעל ְיָי ְתַעּנַ   .'ּתִ

א, ְרִביָעָאה ְמַנְרּתָ ָמה ְדאֹוְקמוָה ַקְדָמִאין. ְּלַאְנָהָרא ָפתֹוָרא ּבִ ּּכְ פֹון, ּ ּצָ ְלָחן ּבַ ְמנֹוָרה , ׁשֻ
ָדרֹום ִריך הוא ָהִכי ְצִריָכא ְלֶמהֵוי, ּבַ א ּבְ ְּדָפתֹוָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ָאה ּּכֹוס ְדַוְיֻכלו, ֲחִמיׁשָ ֶחׁשבֹון ֱאֹלִהים, ס''ּכֹו. ּּ ַּוְיֻכלו ע. ּבְ ָלה , ב''ּ ְּדָכִליל לֹון ּכַ ּ
א ְּדַהאי ּכֹוס ָמֵלא ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ית, ּּ ָּצִריך ְלַאְסֲהָדא ַעל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְ.  

  ]ב''ג ע''דף רע -' גזוהר חלק [

ִתיָתָאה ְּלֶמֱהֵוי ַעל ָפתֹוָרא ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ׁשְ ָאְכלו ' ג, ָּהִכי אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןְּד, ּ ּׁשֶ
ְלָחן ֶאָחד ְוָלא ָאְמרו ָעָליו ִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוכו ַּעל ׁשֻ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. 'ּ ִגין ְדָהא אֹוְקמוָה , ּ ּּבְ ּ

פֹון ּצָ ְלָחן ּבַ ָרא ְיִמיָנא ְדִאיהו ַרֲח. ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא, ׁשֻ ְּלַחּבְ ָמאָלא , ֵמיּ ׂשְ ּבִ
ְּדִאיהו ִדיָנא ּ ָמאָלא, ִמיִמיָנא' ְּדאֹוַרְייָתא ִאיִהי ְיָי. ּ ָרא , ָּפתֹוָרא ֲאֹדָני ִמּשְׂ ְְוָצִריך ְלַחּבְ

ָמאָלא. לֹון ִּדְבִגין ְדָפתֹוָרא ִמּשְׂ ָנן ְדַמְתִניִתין, ּ ּאֹוְקמוָה ַרּבָ ין ְמזֹונֹוָתיו , ּ ג ''דף רע(ָקׁשִ
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ל ָאָדם ּכִ )ב''ע ך. ְּקִריַעת ַים סוףׁשֶ ְוְבִגין ּכַ יה, ּ ָנא ִעּמֵ ְלִמיד ָחָכם ְלַזּמְ ָּצִריך ּתַ ְלַמאן , ְ
ֵמי אֹוַרְייָתא ִפְתּגָ ַדל ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ.  

ִביָעָאה ִגין ֲעִנִיים, ְּלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא, ׁשְ ּוְבִגין ָדא. ּּבְ ְלָחנֹו , ּ ֲאִריך ַעל ׁשֻ ל ַהּמַ ְּכָ

נֹוָתיוַמֲאִריִכין לֹו ָי ך . ָּמיו וׁשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ֶות)משלי י(ּ יל ִמּמָ ּצִ ת. ּ וְצָדָקה ּתַ ּמֵ ְּדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ ,
ְּוִאיהו ְמַחֶיה ֵליה ִריך הוא ְמַחֶיה ֵליה, ּּ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ.  

אֹוַרח ָרָזא ְטָרא ְדָאת ד, ְועֹוד ּבְ ְּדֻכְלהו ֲעִנִיים ִמּסִ ּ ּּ ַמר ', ּ ה ְּדִאּתְ ּ ַדלֹוִתי )תהלים קטז(ּּבָ ּ
יַע ה, ְּדֶאָחד' ְואֹות ד. ְוִלי ְיהֹוׁשִ ְּדָצִריך ְלַאְרָכָאה ּבָ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְלַהֲאִריך ָיִמים , ְּ ּ
ּוְבִגין ָדא, ַעל ַמְמַלְכּתֹו ָּצִריך ְלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא, ּ ִליָלא ְמד', ְּדִאיִהי ד, ְ ַרְגִלין ' ּכְ

ִגין ְיָקָרא ְדָאת ָדֶלי. ְּדָפתֹוָרא ּּבְ ָּצִריך ְלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא, ת''ּ ִגין ֲעִנִיים, ְ   .ּּבְ

ָנן ּוְבִגיֵניה אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ִמָדה ָיָפה ְלִיׂשְ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ְּדִבּקֵ ּ ּ ח , ְּ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ
ִמָדה ְדַדלות ּּכְ ּ ְּוַאְקׁשו ָעָלה. ּּ ִגין ְדאֹוְק, ּ ָבן ִמיֵני ִמיתֹות ְדִאיּנון , ּמוָה ַקְדָמֵאיּּבְ חוׁשְ ּּכְ ּ ּ

ָבן ּתֹוָצאֹות חוׁשְ ה ִמּכוָלן, ּּכְ יס ָקׁשֶ ְּוֵאיך ַאְמִרין ִאיּנון, ְּוֶחְסרֹון ּכִ ָרֵאל , ְ ח ְלִיׂשְ ּכַ ְּדָלא ַאׁשְ
ֲעִניוָתא ִּמָדה ָיָפה ּכַ ּּ.  

ִגין , ֶּאָלא ּים וַמָזלֹותְּדעֹוֵבד ּכֹוָכִב, )דכל עמא ולישנא(ּבְ י ִיְרַעב )ישעיה ח( ּ  ְוָהָיה ּכִ
ַמְלּכֹו וֵבאֹלָהיו וָפָנה ְלָמְעָלה ף ְוִקֵלל ּבְ ְּוִהְתַקּצַ ּ ָרֵאל. ּ א , ֲאָבל ִיׂשְ ִּאיּנון ַקָייָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ

ַהאי ִמָדה ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ יה, ְ ין ּבֵ ּוְבִגין ָדא. ְּוָלא ַאְכִחיׁשִ ָדה ָדא ִיְתָפ, ּ ּמִ ּּבְ ּ ֲּהָדא הוא . ְּרקוןּ
יַע)שמואל ב כב(, ִדְכִתיב ָנא ְדִעּנוי.  ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוׁשִ ְּוָעִני ִליׁשָ ְּדֲאִפילו ִאית ֵליה , ּ ּ ּּ

ר ָנׁש עוְתָרא ין, ְּלּבַ ׁשִ ַמְרִעין וְבַמְכּתְ ְּוִאיהו ּבְ ִגיֵניה, ָעִני ִאְתְקֵרי, ּ ּאֹו ְדַדֲחִקין ֵליה ּבְ ּ ּ ,
יה. ל יֹוָמאְּוַצְעִרין ֵליה ּכָ ן ַמאן ְדִאיהו ַרׁש ִמּנֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְְוִאיהו הֹוֵלך ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּ ּ.  

יה, ְועֹוד ִאית ָעִני יה ַדְעּתֵ ָלק ִמּנֵ ְּדִאְסּתְ ּ ּ גֹון ִאיֹוב, ּּ יה. ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ִאיֹוב )איוב לד(, ּ
ר אְּדִאיִהי ׁשְ', ּאוף ָהִכי ִאיִהי ד. ֹלא ְבַדַעת ְיַדּבֵ ה א, ִכיְנּתָ ָלק ִמּנָ ד ִאְסּתַ ּּכַ ּח ְדִאיהו ''ּ ּ

ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּדִאְקֵרי ַדַעת, ּ ִמָלה ְדֵייָמא. ּ ְּוַהאי ֵלית ֵלה חֹוִבין ּבְ ח ''א, ְועֹוד. ּּ
ִליל תרי, ִּאיהו ּתֹוָרה ּג ִפּקוִדין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב''ּכָ ּ ִמי ְלעֹוָלם ְוגֹו)שמות ג(, ּ  .' ֶזה ׁשְ

ִמ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה. ח''ה רמ''ִזְכִרי ִעם ו. ה''ה שס''י ִעם י''ּשְׁ ּ ֵּאין ָעִני ֶאָלא ִמן , ּ
ַאר ָעִני ָלאו ִאיהו ֶאָלא ִעּנוי ְצֹות ִדׁשְ ַּהּתֹוָרה וִמן ַהּמִ ּ ּ ּאוף ָהִכי ִאיִהי , ִמן ֲאֹדָני' ְוָאת ד. ּּ

ָלא ְיהֹוָ   .ה''ָעִני ּבְ

ִמיָנָאה ּרֹוִנים ְדָתִקינו לֹוןַמִים ַאֲח, ּתְ ִגין ֶמַלח ְסדֹוִמית, ּ א ֶאת ָהֵעיַנִים, ּבְ ַסּמֵ . ַהּמְ
ֹאַרח ָרָזא. ֲּאַמאי ִאְקרון חֹוָבה ְרָיא ַעל ְידֹוי ְמזוָהִמין, ֶּאָלא ּבְ ֶות ׁשַ הו , ַּסם ַהּמָ ְּדַעְבֵדי ּבְ ּ ּ

ָרָכה ֹלא ָטֳהָרה. ּבְ ְּוַעל ּכֹוס ִדְמָבְרֵכי ָעֵליה ּבְ ּוַמה ּכֹוס ְדׁשֹוִתין ּבֹו. י ָטֵמאִאְקֵר, ּ ָטֵמא , ּ
ַהָדָחה ִמְלגֹו וִמְלַבר ְּלָבְרָכה ַעד ַדֲהוֹו ְמָטֲהֵרי ֵליה ּבְ ּּ ּ ּ ן ְידֹוי. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוְבִגין ָדא. ּכָ ַמִים , ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה. ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה ם)ויקרא כ(, ּ ּתֶ ֵּאלו ַמִים ִראׁשֹוִנים: ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ְהִייֶתם ִו. ּ
ים ֵּאלו ַמִים ַאֲחרֹוִנים: ְקדֹוׁשִ י ָקדֹוׁש. ּ ֶמן ָעֵרב: ּכִ ' ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש ְיָי, ָלֳקֵבל. ֶזה ׁשֶ
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ם ְוגֹו. ְצָבאֹות ּתֶ ּוְבִגין ָדא ְוִהְתַקִדׁשְ ּ ִריך הוא', ּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ מֹוְדָעא ְדַאּתון ּבְ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ּ ְּ ,
ם ַלְיָי) ידדברים(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִנים ַאּתֶ   .ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ

יָעָאה ׁשִ ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ְדַמְתִניִתין. ּּכֹוס ִדְבָרָכה, ּתְ כֹוס , ּ ָרה ְדָבִרים ֶנֶאְמרו ּבְ ֲּעׂשָ ּ
ִּדְבָרָכה ְוִאֵלין ִאיּנון ִּעטו. ּּ ִּעטו. ר''ּ ִטיָפ. ה''ַּהָדָח. ף''ּ ׁשְ. א''ָמֵל. י''ַח. ה''ׁשְ לֹו ּבִ י ּוְמַקּבְ ּתֵ

ָיִמין. ָיָדיו ְרַקע ֶטַפח. ְּונֹוְתנֹו ּבַ ּוְמַסְלקֹו ִמן ַהּקַ י . ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו. ּ ָנה ְלַאְנׁשֵ ַמּתָ רֹו ּבְ ּגְ ּוְמׁשַ
יתֹו יו. ּבֵ ֵהן ַהָדָחה, ְוַעְכׁשָ ָעה ׁשֶ ֵּאין ָלנו ֶאָלא ַאְרּבָ ִטיָפה. ּּ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַחי . ָּמֵלא. ַחי. ּוׁשְ

ֵלם, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַחי, ִביתִמן ֶהָח ִביָרתֹו זֹו ִהיא ִמיָתתֹו. ַהּכֹוס ׁשָ ּשְׁ   .ׁשֶ

ְּכֹוס ַעל ֶדֶרך ַהָחְכָמה ֵלם)ה והם''מלא בי(ְּוהוא . ּהוא ֱאֹלִהים, ּ ָלא ו''ּכֹ,  ְוָהָכא ׁשָ ' ס ּבְ
ָלא ָאֶלף הוא ָפגום ְוָחֵסר ּבְ ס ׁשֶ מֹו ּכֵ ּּכְ ָלא ָוי, ּּ ן הוא ָחֵסר ּבְ ְּוהוא ָפגום, ו''ּּכֵ ּסֵ. ּּ ן ''ַהּכִ א ּכֵ

ִגיַמְטִרָיא ּכֹוס   .ּעֹוֶלה ּבְ

ָרה ְדָבִרים, א''ּכֹוס ִהיא ֵה ְּוָצִריך ֲעׂשָ ֶנֶגד י, ְ ִּעטו: ְוֵהם. 'ּכְ סֹוד ָהַעָטָרה''ּ ֲעֶטֶרת , ר ּבְ
ְפֶאֶרת ְּוֶזהו סֹוד ִעטור. ּתִ ּ ּתַ, ּ ָאְמרו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַעְטרֹו ּבַ ּׁשֶ ְוִהיא ֲעֶטֶרת , ְלִמיִדיםּ
ִרית ִּעטו. ַהּבְ י ַיֲעטֹוף)תהלים קב(, ף''ּ ִפָלה ְלָעִני ּכִ ִפלֹות . ּ ּתְ ָרכֹות ְוַהּתְ ל ַהּבְ ּכָ ׁשֶ

ִפַלת ֶהָעִני, ִּמְתַעְטִפים ֲעֶלה ּתְ ּתַ   .ַּעד ׁשֶ

ִטיָפ''ַּהָדָח מֹו , ה''ּה וׁשְ ה . ָּיִמין ַהֶחֶסדַּהָטֲהָרה ִמ. ּ ְוִטֲהרֹו ְוִקְדׁשֹו)ויקרא טז(ּכְ ְּוַהְקדוּשָׁ
ֹמאל ִדְגבוָרה ִּמּשְׂ יָנה ַהִנְקֵראת ֱאֹלִהים. ּ ד ּבִ ּּכֹוס ִדְבָרָכה ַמְלכות ִמּצַ ד . ּ ְוִנְקָרא ֲעָטָרה ִמּצַ

ֶתר ד ְיסֹוד, י''ַח. ַהּכֶ לֹום, ִמּצַ ְקָרא ׁשָ ֱאַמר , ַהּנִ ּנֶ לֹוִמי ֹלא ָתמוט )ישעיה נד(ׁשֶ ּ וְבִרית ׁשְ ּ
ד ִתְפֶאֶרת, ָּמֵלא. 'ְַרֲחֵמך ְיָיָאַמר ְמ י ָיָדיו. ִמּצַ ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ   .'ה' ה, ְמַקּבְ

  ]א''ר ע''דף עד -' גזוהר חלק [

ָיִמין י ה, ְּונֹוְתנֹו ּבַ בוָרה' ה, ֶעְליֹוָנה ָלֶחֶסד' ּכִ ִנָיה ַלּגְ ְרַקע ֶטַפח. ּׁשְ ּוְמַסְלקֹו ִמן ַהּקַ ּ ,
סֹוד יֹו י ִסלוק ה''ּבְ ּד ּכִ ָנִהי, ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו. ד''יֹוּהוא ' ּ סֹוד ְיֲאהדֹוָ ֵהם ּבְ  )ד''א יו''ד(' ְיָי. ׁשֶ

ַבת ַעִין ִו. ֵמִאיר ּבְ ה ִצְבֵעי ָהַעִין''יֹדִ ֹלׁשָ ׁשְ רוֵבי ָהַעִין. ד ּבִ ֵני ּכְ ׁשְ ְוִאיׁשֹוֵני , ֲּאֹדָני ְמִאיָרה ּבִ
ּגְ. ַּעְפַעֵפי ָהַעִין ָנה ְלַאְנׁשֵ''ּוְמׁשַ ַמּתָ יתֹו )א''ר ע''דף עד(י רֹו ּבְ יָנה. ּבֵ ה, ִהיא ּבִ ֱאַמר ּבָ ּנֶ , ּׁשֶ

ַנת ֶחְלקֹו ַמּתְ ה ּבְ ַמח ֹמׁשֶ   .ִיׂשְ

יָרָאה ת ְמזֹוָנא, ֲעׁשִ ְרּכַ ָנן, ּבִ ה, ָּהא אֹוְקמוָה ַרּבָ ֹלׁשָ ׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְָצִריך ּכֹוס, ּבִ ִגין , ּ ּבְ
לולֹוָתִיך)ירמיה ב(ְּדִאיִהי  ְ ַאֲהַבת ּכְ ְּדִאיּנון ֲאָבָהן, ּ ּכֹ, ּ ְוֵלית ְלַאְרָכָאה . ל''ל ּכֹ''ל ִמּכֹ''ּבַ

יר   .ַיּתִ

ן ַהּתֹוָרה ִמַנִין ת ַהָמזֹון ּמִ ְרּכַ ֱאַמר. ּבִ ּנֶ ָבְעּתָ ְוגֹו, ׁשֶ ַרְייָתא. 'ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּבְ ִנינו ּבַ , ְּוׁשָ
ת ַהָזן ְרּכַ ּוֵבַרְכּתָ זו ּבִ ְרּכַ' ֶאת ה. ּ ֱּאֹלֶהיך זו ּבִ ת ָהָאֶרץ, ַעל ָהָאֶרץ. ת ַהָמזֹוןָ ְרּכַ . ּזו ּבִ

ָלִים, ַהטֹוָבה ּזו ּבֹוֶנה ְירוׁשָ ֵאין ִלי .  ָהָהר ַהטֹוב ַהֶזה ְוַהְלָבנֹון)דברים ג(, ְּוֵכן הוא אֹוֶמר. ּ
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ר ָנַתן ָלך. ְלָפָניו ִמַנִין, ֶאָלא ְלַאֲחָריו ֱאַמר ֲאׁשֶ ּנֶ ָנַתן ְלך, ְׁשֶ ָעה ׁשֶ ה ַחָייב ַא, ִָמׁשָ ּתָ
  .ְלָבְרכֹו

ת ַהָזן, ְּוָדְרׁשו ַחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְרּכַ ָרֵאל ּבִ יֵקן ָלֶהם ְלִיׂשְ ה ּתִ ָיַרד , ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ת ָהָאֶרץ. ָלֶהם ַהָמן ְרּכַ יֵקן ָלֶהם ּבִ ֶהכִניָסן ָלָאֶרץ, ְיהֹוֻשַע ּתִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְקנו . ּבְ ֹלֹמה ּתִ ָּדִוד וׁשְ ּ
ָלִיםּּבֹוֶנה ְירו ת ַהָמן. ׁשָ ָפָרׁשַ ָמן ַעְצמֹו, ּעֹוד ִנְמָצא ּבְ ת ָמזֹון ּבַ ְרּכַ ֱאַמר , ֶרֶמז ְלּבִ ּנֶ שמות (ׁשֶ

י ֲאִני ה)טז ם ּכִ עו ֶלֶחם ִויַדְעּתֶ ּבְ ׂשְ ּ וַבּבֶֹקר ּתִ   .ֱאֹלֵהיֶכם' ּ

ְמעֹון י ׁשִ ִפִל, ָאַמר ִרּבִ ּתְ יִמין ּבִ ַבע ַזִייִנין ִדְרׁשִ ָּרָזא ְדִאינון ׁשֶ ּ ְּדהוא ז, יןּ ְבִעין ' ּ א ''נ(ׁשִ

ר ָנׁש' ִּדְרִמיִזין ְלז, )שבשינין ּאוֵני ְדֵריָאה ְדּבַ ּ ִאיב רוָחא, ּ הֹון ׁשָ ִּדּבְ ּוִמֵניה ַמִפיק צוִציָתא , ּ ּּ
ְּדנור ְּדָדִליק ִמפוֵמיה, ּ בוֵעי ְדִמֶפַסח ַלֲעֶצֶרת. ּּ ְבָעה יֹוֵמי וׁשְ ְּועֹוד ְדִאינון ֶרֶמז ְלׁשִ ּ ּ ּ ּ ד ְועֹו. ּ

ְבָעה ְקֵני ְמֹנָרָתא ְּדִאינון ְרִמיִזין ְלׁשִ ין, ּ ַבע ּבוִציֵני ַקִדיׁשִ ְּדִאית ֲעַלְייהו ׁשֶ ּ ְּועֹוד ְדִאינון . ּ ּ
ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְרִקיָעא, ְרִמיִזין ְלׁשִ ְּדִאינון ְמַנֲהֵרי ּבִ ְבָעה . ּ ְּועֹוד ְדִאינון ְרִמיִזין ְלׁשִ ּ

א ְוִעיָקָרא ְדּכָֹלא. ְּייהו ַקְייָמאְּדָעְלָמא ֲעַל, ַמְדֵרִגין ְּוִאינון ְיסֹוָדא ְוׁשְֹרׁשָ ְוֲעֵליהֹון ֲאְמֵרי . ּ
א, ַחְבַרָייא ִפִלין ְדֵריׁשָ ִעי ְלַאְנָחא ּתְ ל ַמאן ְדּבָ ּּכָ ֵרי , ּ ִאינון ּתְ ָלא ּבְ ּכְ ֵעי ֵליה ְלִאְסּתַ ִּמּבָ
יִנין ְּדִאינון ְרִמיִזין ְלִאינון ז, ׁשִ ּ יִמין,ַזְייִנין' ּ הֹון ֶרֶמז ָרִזין ְסּתִ ֲעִמיִקין ְרִמיִזין , ּ ְדִאית ּבְ

  .כ''ע

י ְיָי ֵניָנן. 'ֱּאֹלֵהיֶכם הוא ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ָהֵאל ַהָגדֹול ְוגו' ּכִ יחזקאל (, ּתַ

ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)א ּ ּ רוִבים. ּ ִאינון ּכְ ִּאֵלין ָלאו ִאינון ּכְ ּ ּינון ַאְנֵפי ַרְבְרִביןִא, ּ ּ ,
רוִבים ַאְנֵפי זוְטֵרי ּּכְ ַרְבָיא, ּּ הו, ְּפֵני ָאָדם. ּכְ ִליָלן ּבְ ל ְדיוְקָנא ּכְ ּּכָ ִגין ְדִאינון ַאְנֵפי , ּ ּּבְ ּ ּ

הו ִציוִרין ְגִליִפין, ַרְבְרִבין ַצְייִרין ּבְ ּוִמּתְ ּ ָמא ִדְמֹפָרש, ּ ִגלוֵפי ׁשְ ּּבְ ד, ּ ח ''ִמְזָר, ִסְטִרין' ּבְ
  .ם''ן ָדרֹו''ב ָצפֹו''ַמֲעָר

ימו ִלְסַטר ָדרֹום''ִמיָכֵא ְרׁשִ ים ּבִ י ְפֵני ָאָד, ּל ָרׁשִ ִלין ְלַגּבֵ ּכְ ְּוָכל ַאְנִפין ִמְסּתַ ְּפֵני , ם''ּ
ָּאָדם ִאיהו ְדַכר ְונוְקָבא. ר''ּר ְפֵני ׁשֹו''ּה ְפֵני ֶנׁשֶ''ַאְרֵי ר ָהִכי, ּ ְקֵרי ָאָדם ּבַ . ְוֹלא ִאּתְ
ַצְייִרין ִציוִריןּוִמ ְנָאן)תהלים סח(, ֵּניה ִאּתְ   .ּ ְדֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ

ְנָאן ְלהו ִציוֵרי, ׁשִ ָלָלא ְדּכֻ ּּכְ ּ יטו . ָּדא ִאיהו ָאָדם' ן, ה''ַאְרֵי, ר''ֶנׁשֶ, ר''ׁשֹו, ּ ְּפׁשִ ּ
ָחָדא ְכִליל ּכְ ָרָזא , ְּדִאּתְ י , ְּלהו ַאְלִפין ְוִרְבָבןְוּכֻ. ּ ְדַכר ְונוְקָבא)דדכר(ּבְ ְלהו ָנְפִקין ֵמַהּנֵ ּּכֻ

ְנָאן ִסְטַרְייהו. ָרָזא ׁשִ ל ַחד ְוַחד ּבְ ן ּכָ ַפְרׁשָ י ְדיוְקִנין ִמּתְ ֵּמַהּנֵ ַחֵזי לֹון, ּּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ַחד ְלָבן ַחד ּבְ ִּאֵלין ִאינון ְדָקא ְמׁשַ ַחד, ּ ִליל ַחד ּבְ ִל, ְוּכָ ַחְבֵריהְלֶמֱהֵוי ּכֹל ַחד ּכָ , יל ּבְ
ָמָהן ְגִליָפן ַסְלִקין ְלִאְתַנֲהָגא , ם''ה ָאָד''ר ַאְרֵי''ר ֶנׁשֶ''ׁשֹו ע ׁשְ ָרָזא ְדַאְרּבַ ִּאְתַנֲהָגן ּבְ

ָלא ּכְ   .ּוְלִאְסּתַ
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ָלא ׁשֹור ְלַאְנֵפי ָאָדם ּכְ ַּסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ַאֲחָרא, ּ ִמְתַעְטָרא , ָסִליק ׁשְ
ֵרין ְגָווִניןְמָחְקָקא ּבְ ֵדין ִאְתֲהַדר ְלַאחֹוָרא. ְּוִאיהו ֵאל, ָּרָזא ִדּתְ ְרְסָייא ָחִקיק ְוָגִליף , ּכְ ְוּכֻ

ָמא ָדא, ֵליה ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ   .ְּוִאְתְרׁשִ

ר ְלַאְנֵפי ָאָדם ָלא ֶנׁשֶ ּכְ ְּוַסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ָחָדא, ּ ָרא ִּמְתַעְט, ָסִליק ׁשְ
ֵרין ַאְנִפין וְגָווִנין ָרָזא ִדּתְ ִּמְתַנֲהָגא ּבְ ִעטוָרא, ּּ ְסִליקו ּבְ ְלָקא ּבִ ְּלִאְתַנֲהָגא ְלִאְסּתַ ְּוִאיהו , ּ

ֵדין ִאְתֲהַדר ְלַאחֹוָרא, ָגדֹול ְרְסָייא ָחִקיק ְוָגִליף ֵליה, ּכְ ָרָזא , ְוּכֻ ים לִאְתַנֲהָגא ּבְ וִאְתְרׁשִ
ָמא ָדא   .ִּדׁשְ

ָלא ַאְרֵיה ְלַאְנֵפי ָאָדםַסִליק ְלִא ּכְ ְּתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ָחָדא ִמְתַעְטָרא , ּ ַּסִליק ׁשְ
ֵרין ַאְנִפין וְגָווִנין ָרָזא ִדּתְ ְּמָחְקָקא ּבְ תוְקֵפיה, ּּ ָרא ּבְ ְקָפא וְלִאְתַקׁשְ ְּלִאְתּתַ ּבֹור, ּ . ְּוִאיהו ּגִ

ֵדין ִאְתֲהַדר ְלֲאחֹוָרא ְרְסָייא ָחִקיק, ּכְ ָמא ,  ְוָגִליף ֵליהְוּכֻ ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ
  .ָדא

ְלהו ּכֻ ל ּבְ ּכַ יה, ָּאָדם ִאְסּתָ ִלין ּבֵ ּכְ ְלהו ַסְלִקין וִמְסּתַ ְּוּכֻ ְגלוַפְייהו , ּ ְלהו ִאְצַטְייָרן ּבִ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ
ִציוָרא ָדא ָמא ַחד, ּּבְ ָרָזא ִדׁשְ ִתיב ֲעַלְייהוּוְכֵד. ְּדִאְקֵרי ּנֹוָרא, ּּבְ ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני , ּין ּכְ ּ ּ ּ

ַהאי ִדיוְקָנא. ָאָדם ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִליל לֹון, ּ ְּוַהאי ִדיוְקָנא ּכָ ּ.  

ִריך הוא, ְוַעל ָרָזא ָדא א ּבְ ְקֵרי קוְדׁשָ ִּאּתְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ְּ דֹול ַהּגִ ָמָהן . ָהֵאל ַהּגָ ְּדָהא ׁשְ
יָכא ִעָלָאה, ִּאינון ְלֵעיָלאִאֵלין ְגִליִפין  ָרָזא ִדְרּתִ ָוון ידוד, ּּבְ ע ַאּתְ ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ְּדִאיהו , ּכְ ּ

ל ִדיוְקִנין ִליל ּכָ ָמא ְדּכָ ּׁשְ ּ ְרַסָייא, ּ ּכֻ ְרַסָייא ְגִליָפא ְמַרְקָמא , ִאֵלין ְמָחְקָקן ְגִליִפין ּבְ ְוּכֻ
הו ָמאָלא, ַחד ִלְיִמיָנא. ּּבְ ד. ְוַחד ְלַאחֹוָרא, ד ְלַקָמאְוַח, ְוַחד ִלׁשְ יָמא ּבְ ִסְטִרין ' ְרׁשִ

  .ְּדַעְלָמא

ד ַסְלָקא ְרְסָייא ּכַ ע ִדיוְקִנין ִאֵלין, ּכֻ ַאְרּבַ יָמא ּבְ ְּרׁשִ ָמָהן ִעָלִאין. ּ ע ׁשְ , ִאֵלין ַאְרּבַ
ְרְסָייא הו. ָנְטִלין ְלַהאי ּכֻ ֵלל ּבְ ְרְסָייא ִאְתּכְ ּא ִאינון ִענוִגין ַּעד ְדָנְקָטא ְוָלְקָט, ְּוּכֻ ּ

סוִפין ִאיָלָנא ְדַמֵלי ַעְנִפין ְלָכל ְסַטר, ְּוּכִ יָון ְדָנֲחָתא. ּוַמְלָייא ִאיִבין, ָּנֲחָתא ַמְלָייא ּכְ , ּּכֵ
ִּדיוְקִנין' ְּנָפקו ִאֵלין ד ִציוַרְייהו, ּ ְּמצוָיִרין ּבְ ּ ְּוִאינון , ְנִציָצן ְמַלֲהָטן, ְגִליִפין ְמַנֲהָרן, ּ

  .ַזְרָעא ַעל ָעְלָמאַזְרִעין 

 ] בשנה245יום [ סיון טסדר הלימוד ליום 

  פרשת שופטיםזוהר 
  ]ב''ר ע''דף עד -' גזוהר חלק [

ָכל )ז''דברים ט) (ב''ר ע''דף עד(רעיא מהימנא  ן ְלך ּבְ ּתֶ ָ ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ּתִ

ר ְיָי ָעֶריך ֲאׁשֶ ֱָאֹלֶהיך נֹוֵתן ְלך ְוגֹו' ְׁשְ ִפּקוָד. 'ָ ְועֹוד . ָמֵני ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים, ּא ָדאּּבְ
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י ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט )תהלים עה( י י, ּכִ ֵניה כ'' יֹו)מניה', מ( 'ּכִ ּבָ ּד ְדחוׁשְ ּ ֶתר ', ּ ' כ,  ָהָכא)בתר(ּכֶ
ִפיל ה, ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט   .'ו'  ו)ו''ו( ְּוֶזה ָיִרים ָדא, )ה''ה(א ''א ה''ֶּזה ַיׁשְ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ַסִייף, ּ ֶחֶנק. ָּלדון ּבְ ִדין ְסִקיָלה. ָּלדון ּבְ ֵריָפה. ָּלדון ּבְ ִדין ׂשְ . ָּלדון ּבְ
ַסִייף ְלַמאן ה )ישעיה לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלָסָמֵאל, ָּלדון ּבְ י ִהּנֵ ַמִים ַחְרּבִ י ִרְוָתה ַבׁשָ ּ ּכִ

ֵרד   .ַעל ֱאדֹום ּתֵ

ִריך הוא א ּבְ ֶּחֶרב ְדקוְדׁשָ ּ אֵרי' י, ְּ א ְדַחְרּבָ א' ו. ּׁשָ ּּגוָפא ְדַחְרּבָ ֵרין , א''א ֵה''ֵה. ּ ּתְ
ִּפיִפיֹות ִדיָלה ּ ּ ְרדֹוף. ּ ֵרין ִדיִנין, ֶּצֶדק ֶצֶדק ּתִ ית ִדין ִדְלֵעיָלא, ַּחְתִכין ּתְ ִּדיָנא ִמִפי ּבֵ ּ ּ ּּ ,

א ּתָ ית ִדין ִדְלּתַ ְּוִדיָנא ִמִפי ּבֵ ּ מֹוָדע. ּ ּתְ עֹו ִמְלַמָטה ַעד ֵאין ָאָדם , ּוֵמָהָכא ִאׁשְ ּנֹוֵקף ֶאְצּבָ ּ
ן לֹו ְרׁשות ִמְלַמְעָלה ּתַ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

א ֲאֹדָני ָקא ְדַחְרּבָ ַכח ִדיָנא. ַּנְרּתְ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ַמע ידוד. ּּתַ ְקִריַאת ׁשְ א . ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּחְרּבָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַמר , ְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב )תהלים קמט(ָּעָלה ִאּתְ ָיָדם רֹוְממֹות ֵאל ּבִ ִּפיִפיֹות ּבְ ַצִדיק . ּ ּּבְ
ִליל ַח, ַחי ָעְלִמין ְרָכאן''ּכָ ח וִפי, י ּבִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְּדֵביה ֲאֹדָני ׂשְ ּ א , ּ יה ָעאל ַחְרּבָ ּּבֵ
יָקה ַנְרּתִ ָכָכה)אסתר ז(, ּּבְ ֶלך ׁשָ ָנִהי, ְ ַוֲחַמת ַהּמֶ ָמָהן ְיֲאהדֹוָ ֵרין ׁשְ ִרין ּתְ   .ּוִמְתַחּבְ

ֶחֶנק ן ַקו. ַזְרָקא, ָּלדון ּבְ ּמָ יה' י, ּתַ ִריָכא ּבֵ יה' ו, ְוַקו, ּּכְ ָטא ִמּנֵ ְּדִאְתַפּשְׁ ִפיס . ּּ יה ּתָ ּּבֵ
ָנִים)במדבר יג(, ְלָסָמֵאל ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ּ ַוִיּשָׂ ּ ע. ּ ַּמאי מֹוט ְדַההוא ָרׁשָ ָּאָדם ְדִאיהו יֹו. ּ ד ''ּ

ִעיםֲהֵר, ַאְתָוון ידוד' ְוד, ה''ַמ, א''ו ֵה''א ָוא''ֵה ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ ָעה , י ּתִ ׁשְ ן ּתִ ּבָ חוׁשְ ּּכְ
ִעים ַאְתָוון יִבין ְדִיחוָדא ִעָלָאה, ְוַאְרּבָ ית ּתֵ ׁשִ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ָאה, ּ ּתָ יִבין ְדִיחוָדא ּתַ ית ּתֵ ּוְבׁשִ ּ ּ ,

ְּדִאיּנון ו ָנִים', ו' ּ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ְּוַהאי הוא ַוִיּשָׂ ּ ְי, ּּ ִפרוָדא ִמּנַ ָלא א, ּיהוּּבְ ֶאְמַצע ' ּבְ ּבְ
ְּדֵלית ִיחוָדא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ו''ָו ָנִים, ּ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ֶּאָלא ַוִיּשָׂ ּ ּ ָּסָמֵאל וַבת זוֵגיה, ּ ּ ּ ,

  .עֹוָלם ַהִנְפָרִדים

ה ֶחֶבל ְדֵיָחֵנק ּבָ ּּבְ ה, א''א ֵה''ֲאִחיָדן ֵה, ּ ָעאן ְדַיד ְיִמיָנא' ּבְ ָמאָלאְּדַי' ּוְבה, ֶּאְצּבְ . ד ׂשְ
ָמא ַדְידֹוָ. ֲּחִניָקא ִדְלהֹון' י. ֶחֶבל' ו ָרֵאל, ל ְוָנָחׁש''ִמיָתה ְלָסָמֵא, ד''ּׁשְ עיין (. ְּוַחִיים ְלִיׂשְ

ּוְבִגין ָדא )ב''ב ע''בראשית כ י ֲאִנ)דברים לב( ּ ה ּכִ ִדי''ּ ְראו ַעּתָ . ּי ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ
ִמיֲאִני ָאִמית ֵלאֹלִהים ֲא ׁשְ י, ֵחִרים ּבִ ּוְלָכל ְדָלא ֵהיְמנו ּבִ ּ ַּוֲאֲחֶיה ְלִאיּנון ְדֵהיְמִנין . ּ ּ ּ

ְּוַנְטִרין ִפּקוִדין ִדיִלי ּ ּ.  

ְסִקיָלה ְלָסָמֵאל ֶאֶבן ְדִאיִהי יֹו, ָּלדון ּבִ יה)צדיק(ָּזִריק ָלה , ד''ּּבְ ָעאן , ּ ְלַגּבֵ ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ ּבַ
ְּדִאיּנון ה ֶנה ִד', ּ ּוַבּקָ ְּדרֹוָעא ְדִאיהו וּ ן ה', ּ ֵתף ְדַתּמָ ּוַבּכָ ָבה. 'ּ יה ַמֲחׁשָ ְּוָזִריק ָלה ְלַגּבֵ ּ ,

ָמא ְמֹפָרׁש יֹו ְּדִאיהו ׁשְ   .א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ

ֵרָפה ְלָסָמֵאל ׂשְ הֹון נוָרא. ָּלדון ּבִ ָאה ִאיהו ּגוָפא ְדִאיהו ֵעץ. ֵּעִצים ְלַאְדְלָקא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,
א, ּיֵליה ֵעִציםְּוֵאָבִרים ִד הֹון ֶאּשָׁ ְּדִאיהו ֵנר ִמְצָוה, ְלאֹוְקָדא ּבְ ָכל ֵאֶבר, ּ ְלאֹוְקָדא , ּבְ

א ִעָלָאה, ְלָסָמֵאל ִכיְנּתָ ׁשְ ְפֶאֶרת, ּּבִ ֵעץ ְדִאיהו ּתִ ּּבְ יה, ּ ּוְבָכל ֵעִצים ַדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ִּדְבִזְמָנא . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2702דף [ -ּ

בֹוַה ָנִחית ֲהָוה ְּדֵאׁש ַעל ּגָ י ֵעִצ, ּ ּבֵ ָנאַעל ּגַ ֵרב יוָמת)במדבר א(, ּים ְדָקְרּבְ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ּ ,
יה ְּדִאּתֹוַקד ּבֵ ַח ּתוַקד ּבֹו)ויקרא ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְזּבֵ ָאה ִאיהו . ּ ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ַּזּכָ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַּמאן ְדָאִחיד ּבְ ּ גוֵפיה, ּ ּּבְ ֵאָבִרים ִדיֵליה, ּ ּּבְ ל ַעְנָפא ְו, ּ ַעְנָפא ֵנר ִמְצָוה ֵנר ּכָ
ּח ִפּקוִדין ִדיֵליה''ברמ ּ ּ ּ.  

ְרַווְיהו יה ּתַ ד ֲאִחיָדן ּבֵ ּּכַ ֶנה )שמות ג(ִּיְתְקָיים , ּ ֵאׁש ְוַהּסְ ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ה ַהּסְ ּ ַוַיְרא ְוִהּנֵ
ל ֵּאיֶנּנו אוּכָ ְּוָסָמֵאל ְוָנָחׁש ְוָכל ְמָמָנן ִדיֵליה. ּ ְּדִאיּנון קֹוִצין, ּ , ַּוֲעְנִפין ִדְסֶנה. ִּאּתֹוָקדו, ּ

א ִדיֵליה ְּוִאיּבָ ְּוָעִלין ִדיֵליה, ּ ִריך הוא. ָּלא ִאּתֹוָקדו, ּ א ּבְ ָּדא ַאְחֵזי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

  ]א''ה ע''דף ער -' גזוהר חלק [

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ אֹוַרְייָתא, ּ ים ּבְ ָרֵאל ִאיּנון ֵעִצים ְיֵבׁשִ ַּוַדאי ִיׂשְ ִגין ַדֲא, ּ ִּחידו ּבְ
ֵאׁש ְדֶהְדיֹוט ְדָקא ֲחִזי, ּּבְ ָּלאו ִאיּנון ּכַ הֹון ִניָסא, ּ ד ּבְ ִּמַיד ְדַאְנּתְ ְנִחיַתת ָעַלְייהו , ְלֶמְעּבַ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ִגיָנך ָנַחת ָעַלְייהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּבְ ּּבְ ּ ּ ּוִמְצָוה ְדִאיהו ֵנר ְיָי, ְ ּ הֹון ְוֵיהֹון ' ּ ַוֲאִחיַדת ּבְ
ְּואוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא. ַּחִיין ּ ַההוא ֵנר, ּּ ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר . ִּאּתֹוְקָדן ּבְ ּ

ך ָאִני ְוגֹו)ירמיה מו(, ָנִביא י ִאּתְ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ . 'ָ ְוַאּתָ
ִאיׁש ְלָכל )ט''דברים י() א''ה ע''דף ער( )ב''פ ע''ר' ארבעים יכנו וגו( ּ ֹלא ָיקום ֵעד ֶאָחד ּבְ

ה ֵעִדים ָיקום ָדָבר. 'ָעֹון ְוגֹו ֹלׁשָ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִפי ׁשְ ַּעל ִפי ׁשְ ּ ּ ִּפּקוָדא ָדא. ּ ּ ְלָהִעיד , ּ
ית ִדין ּבֵ ֵּעדות ּבְ ִגיֵניה, ּ ְּדָלא ַיְפִסיד ַחְבֵריה ָממֹוָנא ּבְ ּ ֲהֵד, ּ ִּאי ִאית ֵליה ֵעדות ּבַ ְוֵלית . ּיהּ

ֵרין ַּסֲהדוָתא ָפחות ִמּתְ ַנִים ֵעִדים ְוגֹו, ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעל ִפי ׁשְ ָּיקום ָדָבר' ּ ֹּלא ָיקום , ּ
ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין. ַּעל ִפי ֵעד ֶאָחד ּ ּ יתֹו, ִמי ֵמִעיד ַעל ָהָאָדם, ּ . ִקירֹות ּבֵ

י ּבֵ יתֹו. יתֹו ְמִעיִדין ָעָליוְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ַאְנׁשֵ ישעיה (. ִּאיּנון ִקירֹות ִלּבֹו. ַמאי ִקירֹות ּבֵ

יר)לח ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ ָנן, ּ ירֹות , ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ִהְתַפֵלל ִחְזִקָיהו ִמּקִ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ּ ּ
  .ִלּבֹו

יתֹו י ּבֵ ּח ֵאָבִרים ִדיֵליה''ִּאיּנון רמ, ַאְנׁשֵ ּ ְדָהִכי אוְקמוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין.ּ ּ ע , ּ ָרׁשָ
ך . ָּזִכיֹוָתיו ֲחקוִקים לֹו ַעל ַעְצמֹוָתיו, ְּוָהִכי ַצִדיק. ֲּעֹונֹוָתיו ֲחקוִקים ַעל ַעְצמֹוָתיו ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה)תהלים לט(ָּאַמר ָדִוד  ַמר.  ּכָ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ל ָהָאָדם ּוִמי ְמִעיִדין ַע, ּ
יתֹו נוִיין ַעל מֹוָחא ְדִאיהו ַמָיא. קֹורֹות ּבֵ ְרִמין ּבְ ּּגַ ּ ּ  )תהלים קד(, ְּוָעַלְייהו ָקא ָרִמיז. ּ

  .ַהְמָקֶרה ָלׁשֹון קֹורֹות, ַּהְמָקֶרה ַבַמִים ֲעִליֹוָתיו

ָכא ָרא ְוִגיִדין וִמׁשְ ׂשְ יר ִמּבִ ַגְרִמין ַיּתִ ִגין ְדַגְרִמין ִא. ַּוֲאַמאי ּבְ ּיּנון ִחָווִריןּּבְ ּוְכִתיָבא , ּ
ָמא מֹוְדָעא ֶאָלא ִמּגֹו ִחָוורו, ּאוּכָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא. ּ ְּדִאיִהי ִחָוורו ִמְלָגאו, ּּכְ ּ ּ ּ ,

ּאוָכם ִמְלַבר ּאוָכם ְוִחָוור. ּ ך ְואֹור, ּ ֵכֶלת. ְֹחׁשֶ ך ּתְ יה , ְְוִאית ֹחׁשֶ ַמר ּבֵ ם  ּגַ)תהלים קלט(ְּוִאּתְ
ָך יך ִמּמֶ ך ֹלא ַיֲחׁשִ ֹּחׁשֶ ְ ּוְתֵכֶלת אוָכם. ְ י ִחָוורו, ּ א ְלַגּבֵ ִּאיהו נוְקּבָ ּ ּ ּ.  

ְרִמין ָעִתיד ְלֵמיָקם, ְוֹלא עֹוד ֶּאָלא ְדגוָפא ַעל ּגַ ּ ּוְבִגין ָדא ַזְכוֹוי ְוחֹובֹוי ָחקוִקין ַעל . ּ ּ ּ
ְרִמין ִדיֵליה ּּגַ ְר, ּ ה ְיקום ּגוָפא ַעל ּגַ ְּוִאם ִיְזּכֶ ִּמין ִדיֵליהּ ְוָלא ְיֵהא , ָּלא ְיקום, ְוִאי ָלאו. ּ
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ִתים ִחַיית ַהּמֵ ֵּליה ּתְ ר ָנׁש, ְוָלא עֹוד. ּ ֵרין ָסֲהִדין ִאיּנון ַעל ּבַ ֶּאָלא ּתְ ַעִין רֹוָאה ְואֹוֶזן , ּ
ית ִדין סֹוֵפר, ׁשֹוַמַעת ּוּבֵ א ְוִסיֲהָרא ָסֲהִד, ְוֹלא עֹוד. ְוָדן חֹובֹוי, ּ ְמׁשָ ר ֶּאָלא ׁשִ ין ַעל ּבַ

ָמה ְדאֹוְקמוָה , ָנׁש ּּכְ נו)תהלים פא(ּ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּ ּתִ ֶסה. ּ ּכֶ . ַמאי ּבַ
ָסה יֹוָמא ְדִסיֲהָרא ִמְתּכַ ת. ּּבְ ּסֵ ָנה. ַוֲאַמאי ִמְתּכַ ִגין ְדַכד ָמֵטי ֹראׁש ַהּשָׁ ֵייֵתי ָסָמֵאל , ּּבְ

ע ִדיָנא ִלְבנֹוי ִריך הואְּלִמְתּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ ּ ַקּמֵ ְּוהוא ֵייָמא ֵליה ְדֵייֵתי ָסֲהִדין, ְּ ּ ְּוהוא ֵייֵתי . ּ
יה א ִעּמֵ ׁשָ ּמְ ָסא, ָאַזל ְלַמְייֵתי ִסיֲהָרא. ְּלׁשִ ת. ְוִהיא ִמְתּכַ ּסֵ ָאן ֲאָתר ִמְתּכַ , ֶּאָלא ְסִליַקת. ּבְ

ך ַא, ְּלַההוא ֲאָתר ה ִמּמָ ְמכוּסֶ יה ּבַ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ּ ְחקֹורּ ָנָהא, ל ּתַ ְּלַפְייָסא ֵליה ַעל ּבְ ּ.  

ְּוַהאי הוא ְדָאַמר ְקָרא נו, ּ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּּתִ ַּלֲאָתר ְדֵביה ְסִליַקת . ּ ּ
א ִכיְנּתָ ְחקֹור, ׁשְ ך ַאל ּתַ ה ִמּמָ יה וַבְמכוּסֶ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ּ ּ ְסָייא. ּ ִאְתּכַ ּמָ, ְוחֹוִבין ּבְ ְן ָצִריך ּתַ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְלָייא ְדָעַבד לֹון. ְלֵמיָדן ּבֵ ְּוחֹוִבין ְדִאְתּגַ ַמר , ּ ָעיו )משלי כח(ִאּתְ ה ְפׁשָ ּ ְמַכּסֶ
ָיא. ֹלא ַיְצִליַח ּסְ ְטָרא ְדֶכֶתר ִאיִהי ָעְלָמא ְדִאְתּכַ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי , ּ

ר, ָמְתִניִתין ְְדָצִריך ּבַ ָרא ָלה ְלַההוא ַאְתָראּ ּ ָנׁש ְלַחּבְ ַההוא ִזְמָנא ָמֵטי ִזְמָנא ְדַרֲחֵמי. ּ ּּבְ ּ ,
ר ִדיָנא ֵעדוֵתיה. ְּוַאְעּבַ ָאה ֵליה ּבְ ּוְבִגין ָדא ְלַחְבֵריה ָאַמר ְלַזּכָ ּ ּ ּ ּ ין , ּ ע ֵאין ְמַזּכִ ֲאָבל ְלָרׁשָ

  .לֹו

יה ָסֲה, ְועֹוד ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁשְּ  )דברים א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִדין ַעל ּבַ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַמִים. ֲּהִעדֹוִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָׁ יה , ֶאת ַהּשָׁ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ מלכים א (ּ

ַמִים)ח ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ה , ְוֶאת ָהָאֶרץ.  ְוַאּתָ ַמר ּבָ ַּההוא ְדִאּתְ ּ דֹום  ְוָהָאֶרץ ֲה)ישעיה סו(ּ
ֵרין ָסֲהִדין, ְועֹוד. ַרְגָלי ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא: ּתְ ַמ, ד''ְּוִאיּנון ע. ְּוַצִדיק, ּ . ע ֶאָחד''ִמן ׁשְ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֵעד ם ּכְ רוך ׁשֵ ִּמן ּבָ ה ֵעִדים . ְּ ֹלׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ ַּעל ִפי ׁשְ

ת ָנִים)במדבר יג(ָקרֹו ֵמת ֵמִע, ָּדא ָסָמֵאל, ּיוַמת ַהּמֵ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ּ ַוִיּשָׂ ּ ֹּלא יוַמת ַעל . ּ
ֵאל ֶאָחד, ִּפי ֵעד ֶאָחד ְּדָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ.  

ִאיׁש ְוגֹו י ָיקום ֵעד ָחָמס ּבְ ֹוְפִטים ֵהיֵטב ְוגֹו' ּּכִ ר ָזַמם ', ְּוָדְרׁשו ַהּשׁ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ַוֲעׂשִ
ִּפּקוָדא. 'ְוגֹו זּ א , ֲחִקירֹות' ּ ָדא ִלְדרֹוׁש ְוַלֲחקֹור ָהֵעִדים ּבְ עֹוְנׁשָ ּקֹוֶדם ְדָיִדין ֵליה ּבְ ּ

ַבע ֲחִקירֹות, ְּדמֹוָתא ׁשֶ ַבע ָלֳקֵבל , ּבְ ְבָעה ֵאֶלה ֵעיֵני ְיָי)זכריה ד(ׁשֶ ה ְמׁשֹוְטִטים ' ּ ׁשִ ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ הֹון . ּבְ י ֶאְתֶכם ַאף )ויקרא כו(ּבְ ְרּתִ ַבע ְוִיּסַ   .ָאִני ׁשֶ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו, ּ ֲאׁשֶ ְקָרא . ַלֲעׂשֹות ְלֵעד זֹוֵמם ּכַ ֵרין ַסֲהֵדי ׁשִ ּתְ
ְּדִאיּנון ָסָמֵאל ְוַנַחׁש ָרֵאל, ּ ֶקר ַעל ִיׂשְ ִּאי ֵייתון ְלַאְסֲהָדא ָסֲהדוָתא ְדׁשֶ ּ ין ו, ּ ְּדָטעו ּבֵ ' ְלז' ּ

ְּדִאיּנון ַאְתָוון ִהָלִתי ְיַסֵפרו)ישעיה מג(ְּוַהאי ִאיהו . ּ זוּ י ִלי ּתְ ּ ַעם זו ָיַצְרּתִ ּּ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף ער -' גזוהר חלק [

ֵרַפת ָחֵמץ', ִעם ז' ְוָלא ִיְתַייֵחד ו ׂשְ ב ְדִמְדאֹוַרְייָתא . 'ְלז' ְּדֵבין ו, ֶּאָלא ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ית ָנן, ִּאיהו ַעד סֹוף ׁשִ ְזרו ַרּבָ ע, ּּגָ ל ַאְרּבַ ל ָחֵמׁש, אֹוְכִלין ּכָ ְתִחַלת , ְותֹוִלין ּכָ ְּוׂשֹוְרִפין ּבִ

ׁש י ְדָחֵמץ. ׁשֵ ְעּתֵ ְּואֹוְלִפי ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִמַסֲהדוָתא ְדׁשַ ּ ְּלַסֲהדוָתא ִדְבִדיקֹות ְדָסֲהֵדי, ּ ּ ּ ,
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ֶפׁש ְּדַההוא ְדָהַרג ֶאת ַהּנֶ ּ ַמְתִניִתין. ּ הֹוןִויֻק. ְּוֹכָלא ְמֹפָרׁש ּבְ יבו , ָיים ּבְ ָמא ְדָחׁשִ ִפְתּגָ ֲּאֵרי ּבְ ּ
ר ָזַמם. 'ִּמְצָרֵאי ְלֵמיָדן ְוכו ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ  )ב''ה ע''דף ער(. ְּוַהאי ִאיהו ַוֲעׂשִ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ דֹול ָעַלְייהו, ּ ית ִדין ַהּגָ ל ּבֵ ְּלַקּבֵ יָנה, ּ ְטָרא ִדְגדוָלה ִאְקֵרי , ּבִ ִּמּסִ ּ
דֹולּבֵ, ֱאֹלִהים ִדינֹוי, ּית ִדין ַהּגָ ַזְכוֹוי, ַרב ּבְ ים ָעֶליך , ְוַרב ּבְ ׂשִ ַמר ׂשֹום ּתָ ַגְווָנא ְדִאּתְ ָּכְ ּ

ִפּקוָדא ֶּמֶלך ּבְ א, ּׂשֹום ְלֵעיָלא, ְ ים ְלַתּתָ ׂשִ ית ִדין ַרְבְרָבא. ּתָ ל ָעֵליה ּבֵ ָּהִכי ְלַקּבֵ ַאף ַעל , ּ
ית ִדין ְזֵעי יל ָעֵליה ּבֵ ב ְדַקּבִ ּּגַ ּ ית ִדין ְזֵעיָרא. ָראּ ה, ּּבֵ ֹלׁשָ ל ׁשְ ית ִדין ׁשֶ ְטָרא , ּּבֵ ִמּסִ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ית ִדין ַרְבְרָבא. ִּדׁשְ דֹוָלה, ּּבֵ ֵּמִאֵלין ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ּ.  

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ דֹוָלה ֲהוֹו, ּ ְבִעים ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ְלהו, ּׁשִ ְּוַאְנּתְ ַרְבְרָבא ַעל ּכֻ מות ש(, ּ

ְפטו ֵהם)יח ֹטן ִיׁשְ דֹול ָיִביאו ֵאֶליך ְוָכל ַהָדָבר ַהּקָ ל ַהָדָבר ַהּגָ ּ ְוָהָיה ּכָ ּ ּ ּּ ֵּאלו. ָ הם סנהדרי (. ּ

א ִעָלָאה. )סנהדרי קטנה, גדולה ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ דֹוָלה ִמּסִ ַּסְנֶהְדֵרי ּגְ ּ ְטָרא , ּ ה ִמּסִ ַּסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ   .ִּדׁשְ

א ִביָנא ְדַמְלּכָ ה ׁשוׁשְ ֹּמׁשֶ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ ְבִעין וְתֵרין . ּ הֹון ׁשִ ְּוִעּמְ
ִמְנַין ֶחֶסד, ַסְנֶהְדִרין דֹוָלה, ּכְ ּוֵמָהָכא ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ה. ּ ָמאָלא, ַּסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ ְטָרא ִדׂשְ , ִּמּסִ

ֹטן ְל)בראשית א( אֹור ַהּקָ ֶלת ַהַלְיָלה ֶאת ַהּמָ   .ֶּמְמׁשֶ

ּוְבִגין ָדא ֶלת ַהיֹום, ּ דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ְפֶאֶרת ֶאת ַהּמָ יה , ּּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )תהלים מב(ּ
ֶלת ַהַלְיָלה. ַּחְסדֹו' ּיֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ י)שם(, ֶּאת ַהּמָ יֹרה ִעּמִ ּ וַבַלְיָלה ׁשִ ּ .

יר ִדְלִוִי ּׁשִ י ַחי ַעל ָהֲאָדָמה)שמואל א כ(. ְוָדא ְיסֹוד, יםּ ן ִיׁשַ ר ִמיֵני .  ּבֶ ין ֶעׂשֶ ְּדָתּקִ
ִהִלים יָרה, ּּתְ ׁשִ ָמאָלא. ּבְ ְּוִאיהו ַצִדיק ִלׂשְ ֹטן, ּ א, ֶאת ַהָמאֹור ַהּקָ ִכיְנּתָ , ְוָדא ׁשְ

ָמאָלא עד ' אל עיר וכו כי תצור )'כבד את אביך וכו, ג''יתרו כ(כ ''ע. ְּדַאְתְנִטיַלת ִמּשְׂ
  .א''ו ע''בהאי עלמא נדפס בפרשת בלק דף קצ

  פרשת כי תצאזוהר 
  א''ו ע''ורישי ישיבות נדפס בפרשת בלק דף קצ', כי יהיה לאיש בן וכו

ג ''נדפס בפרשת נשא באדרא דף קמ. עד כבהמות נדמו', לא תלין נבלתו וכו
  ב''ע

פס בפרשת קדושים נד. עד ובעלמא דאתי', דברא קודשא בריך הוא עלמא וכו
  א''ו ע''דף פ

ִּפּקוָדא ָדא. 'ּ ְוָעְנׁשו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוגֹו)ב''דברים כ(רעיא מהימנא  ּ ִדין , ּ ָּלדון ּבְ
ם ָרע י , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. מֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה ּכִ ְּוָעְנׁשו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנו ַלֲאִבי ַהּנַ ּ

תוַל ם ָרע ַעל ּבְ ָרֵאלּהֹוִציא ׁשֵ ָנן. ת ִיׂשְ וִאין, ַרּבָ ַתר ִנּשׂ ְּוַהאי ִאיהו ּבָ ְּדָאַמר ָלא ָמָצאִתי , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2705דף [ -ּ

תוִלים ך ּבְ ְּלִבּתְ קול, ָ ם ָרע ׁשָ ל ׁשֵ יׁש ַעל ַאְרָעא, ְּוָלאו ּכָ ִּדְמַרְגִלים ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ּ ּ ּּ ,
ִגיָנה ִּאְתֲעָנׁשו ּבְ ּוִמיתו ְוָלא ָזכו ָלה, ּ ּ ּ ָתא ַקְרַקע . ּ ַאְרָעאְוִאּתְ ָמה ְדאוְקמוָה, ִאיִהי ּבְ ּּכְ ּ ּ ,

ר ַקְרַקע עֹוָלם ָהְיָתה   .ֶאְסּתֵ

יׁש ָעָלה יְמרון ׁשום ּבִ ְּוִאי ּתֵ ּ ֵורֹוׁש, ּ ֲאַחׁשְ ָאַבת ּבַ ה רוָחא , ְּדִאְסּתְ א ּבָ ׁשָ ְּוָזְכָתה ְלִאְתַלּבְ ּ
א ר ַמְלכ)אסתר ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדֻקְדׁשָ ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ִריך . ּות ַוּתִ א ּבְ ְָהא ָאַמר קוְדׁשָ ּ

ן וְתִהָלִתי ַלְפִסיִלים'  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(, ּהוא ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ ּ ּ ְּורוָחא . ּ
א ֲהַות ִכיְנּתָ א ׁשְ ר, ְּדֻקְדׁשָ ֶאְסּתֵ ת ּבְ ׁשַ ם ְדִאְתַלּבְ ְּדִאיִהי ׁשֵ ּ.  

ָנן ַּווי ְלִאיּנון ְדַאְכ, ֲאָבל ַרּבָ ֵבל ְדאֹוַרְייָתא ּ ֶבן ּתְ כם 'חמור דאורייתא דאתחשיב ח(ִּלין ּתֶ

ִסְתֵרי ְדאֹוַרְייָתא)בנן'רב ר'ופלא ו'מ ֶּאָלא ַקִלין ַוֲחמוִרין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְוָלא ָיַדע ּבְ ּ ָקִלין , ּ
ֶבן ְדאֹוַרְייָתא ּחוְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּּתֶ   .ִּאיָלָנא ְדטֹוב ְוָרע', ֵחט ה, ִּחָטה, ּ

  ]א''ו ע''דף רע -' גזוהר חלק [

א וַמְטרֹוִניָתא א ְדַמְלּכָ ֵּלית ַדְרּכָ ּ ב ַעל ֲחָמָרא, ּ ֶּאָלא ַעל סוְסָוון, ְלִמְרּכַ ֲּהָדא הוא . ּ
בֹוֶתיך ְיׁשוָעה)חבקוק ג(, ִדְכִתיב ב ַעל סוֶסיך ַמְרּכְ י ִתְרּכַ ּ ּכִ ָּ ַמְלכוָתא. ָ ְּדֵאין ְמַזְלְזִלין ּבְ ּ ,

ב ַמ א. ְטרֹוִניָתא ַעל ֲחָמָראְלִמְרּכַ ן ַמְלּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָאְרֵחיה , ֵּלית ֵדין ֲאָתר ֶהְדיֹוט ֶעֶבד, ּכָ ּ
ב ַעל ֲחָמָרא יַח. ְלִמְרּכַ ָמׁשִ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ּוְבִגין ָדא ּכְ ּ ְורֹוֵכב  )א''ו ע''דף רע( ָעִני )זכריה ט(, ּ

ִסיָמן. ַעל ֲחמֹור ן ּבְ ּמָ ְכָלל, ָּדה ְיָבמֹותֵּערוִבין ִנ, ָּעִני ִאיהו ּתַ ַאר ַמְתִניִתין ּבִ ְוָלא . ּוׁשְ
ן ֶמֶלך ּמָ ָרֵאל, ְִאְתְקֵרי ּתַ ֶנֶסת ִיׂשְ סוְסָיא ִדיֵליה ּכְ ַּעד ְדָרִכיב ּבְ ּ ּ ּ.  

ד ִאיהו ְלַבר ֵמַאְתֵריה ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְָלאו ִאיהו ֶמֶלך, ְּ ְּוַכד ִאְתַהָדר ְלַאְתֵריה. ּ ּ ,
ָרֵאל. ְְלֶמֶלך' ָיה ְיָי ְוָה)זכריה יד( הֹון, ְוָהִכי ִיׂשְ ַמר ּבְ ֵני ְמָלִכים, ִאּתְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַגְווָנא . ּכָ ּכְ

א נֹוי, ְּדַאּבָ ֵני ְמָלִכים. ִּאיּנון ּבְ ָרֵאל, ָּלאו ִאיּנון ּבְ ַּעד ִדיַהְדרון ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ ּ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ
ְּדֶהְדיֹוט ָדא ב ְדִאי, ּ י ָמאֵריהַּאף ַעל ּגַ ּהו ֶהְדיֹוט ְלַגּבֵ ַמר, ּ ת , ָּעֵליה ִאּתְ ְרּכַ ִהי ּבִ ַאל ּתְ

ֵעיֶניך ֶָהְדיֹוט ַקָלה ּבְ א ֶעֶבד ְמַטְטרֹון. ּ י ַמְלּכָ ְּוָאָדם ַקְדָמָאה ְדָלא ָנַטר . ְּוֶהְדיֹוט ָדא ְלַגּבֵ
ְּיָקר ְדָיֲהבו ֵליה ּ ַּנְחּתו ֵליה ְלֵמיַכל ִעם ֲחמֹוִרים , ּ ָאַמר ֲאִני ַוֲחמֹוִרי ֹנאַכל ְו, )חמריה(ּ

ֵאבוס ֶאָחד ַהאי ֲחָמָרא. ּּבְ ׂשָכר ּבְ ֶרם)בראשית מט(ָזָכה ְלִאְתְקֵרי , ְוִיּשָׂ ׂשָכר ֲחמֹור ּגָ   . ִיּשָׂ

ָנן ָמאֵרי ָמְתִניִתין ה , ְוַרּבָ ַמר ּבָ ָלה)תהלים קג(ַּמְטרֹוִניָתא ִאּתְ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ַתר , ּ ּבָ
רְּדִאְתַלּבְ יה ֶאְסּתֵ א ּבֵ ֵורֹוׁש ְואוָמֵתיה, ּׁשָ ר ַעל ֲאַחׁשְ ִליַטת ֶאְסּתֵ ּׁשְ הו . ּ ַמר ּבְ  )אסתר ט(ְּוִאּתְ

ׂשֹוְנֵאיֶהם ה. ְוָהרֹוג ּבְ יָמא ְדִאְתָייַחד ִעּמָ ְּוִאי ּתֵ ֵביָתא ֲחָדא. ּ ב ַדֲהוֹו ּבְ ַחס , ַּאף ַעל ּגַ
לֹום ַגְווָנא ְדיֹוֵסף, ֶּאָלא. ְוׁשָ יהְּדִאּתְ, ּּכְ ְגדֹו ֶאְצָלה)בראשית לט(, ַּמר ּבֵ ַנח ּבִ ְוָלא , ּ ַוּתַ
ְגדֹו, ְּלבוׁשֹו ָנא , ֶּאָלא ּבִ ָגדו)ישעיה כד(ִליׁשָ ּ ְדבֹוְגִדים ּבָ ּ.  

ּוְבִגין ָדא. ְוָהָכא ִסְתָרא ַרְבְרָבא ר, ּ ָנא ְדִסְתָרָאה, ֶאְסּתֵ ִּליׁשָ ה ֵסֶתר )תהלים לב(, ּ  ַאּתָ
א ַאְסּתִ, ִלי ִכיְנּתָ ֵורֹוׁשׁשְ ַאְתָרה, ּיַרת ָלה ֵמֲאַחׁשְ יָדה ּבְ ְּוָיִהיב ֵליה ׁשִ ְּוִאְתַהְדַרת ִאיִהי , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2706דף [ -ּ

ְדרֹוֵעיה ְדָמְרְדַכי ּּבִ ּ ָמא ְמֹפָרׁש. ּ ּוָמְרְדַכי ְדֲהָוה ָיַדע ׁשְ ּ ְבִעין ָלׁשֹון, ּ ל ָדא , ְוׁשִ ֲּעַבד ּכָ
ָחְכְמָתא ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּבְ ּ ּ ָלא ָדא,ּ ּ ְדֲאִפילו ּבְ ּ ר ָנׁש , ּּ ִּאית ֵליה ְלּבַ

ֵתיה ּקֹוֶדם ְדִיְתָיֵחד ִעם ִאּתְ ה, ּ ְּלַמְלָלא ִעּמָ ֵתיה, ּ ִאּתְ יָדה ִאְתַחְלָפא ּבְ ָמא ׁשִ ִגין ְדׁשֶ ּּבְ ּּ.  

ָתא ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ִאּתְ א, ְּוָדא ּבְ ִכיְנּתָ ּנוי, ֲאָבל ִאם ִהיא ִמׁשְ ֵּלית ָלה ׁשִ ָדא ֲה, ּ
ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(, ּהוא ִדְכִתיב א, ֲאִני. ֹלא ׁשָ ִכיְנּתָ ל . ָּדא ׁשְ ְּוֵלית ָלה ְדִחילו ִמּכָ ּ ּ

ַאִין ֶנְגדֹו)ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ל ַהּגֹוִים ּכְ   .ּ ּכָ

ן ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְבַאְתָרא ִדׁשְ ּמָ, ּ ָמה ְסגולֹות ּתַ ה. ןּּכַ א ּבָ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ׁשַ ר ִאְתַלּבְ ּוְבִגין ְדֶאְסּתֵ ּ ּ ,
ָמה ְסגולֹות  ה ּכַ ד ִעּמָ ַּחְזָיא ֲהַות ְלֶמְעּבַ ָרה. )א צומות''ס(ּ ַגְווָנא ְדׂשָ ִריך הוא , ּּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ה, ָּנִטיר ָלה א ַדֲהַות ִעּמָ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּּבְ ָּנִטיר ָלה ִמַפְרֹעה, ּ יֶטיָה ַּוֲאִפיל, ּ ה ְוַתְכׁשִ ּו ְלבוׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ְסגולֹות א ּבְ ֵוי קוְדׁשָ ֻכְלהו ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ א, ּ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּוְבִגין ָדא. ּבְ ָּאָתא ַפְרֹעה , ּ

יה, ְּלַסְנָדָלא ָּמָחא ֵליה ִעּמֵ יִטין ִדיָלה. ּ ְכׁשִ ָכל ּתַ ְּוָהִכי ָנֵמי ּבְ יט ְדֲהָוה. ּ יט ְוַתְכׁשִ ְכׁשִ ָכל ּתַ  ּּבְ
יה ה ַההוא ָטֵמא, ָּמֵחי ֵליה, ָּנַגע ּבֵ ַּעד ְדִאְתְפַרׁש ִמּנָ ּ ְּוַאְחָזר ָלה ְלַבְעָלה, ּּ ּ.  

ך יִטין ִדיָלה ּכַ ַתְכׁשִ ְְוִאי ּבְ ּ גוָפא, ּ ן ַמאן ְדָנַגע ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ע ִדיָלה. ּ ֶאְצּבַ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּ ,
ְּלִסְטָרא ְדִיחוָדא ֵרב)במדבר א(, ּ ִריך הוא ָלא ְיִהיב ֵליה ְרׁשו . ּ יוָמתּ ְוַהָזר ַהּקָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ה ּבָ ן'  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלִמְקַרב ּגַ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא קול, ּ ם ָרע ׁשָ ל ׁשֵ יׁש ַעל ַאְרָע. ָּלא ּכָ ִלים ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ְּמַרּגְ ּ ָרֵאל ּּ ּא ְדִיׂשְ
א. ִּמיתו ִכיְנּתָ יׁש ַעל ׁשְ ַּמאן ְדַאִפיק ׁשום ּבִ ָמְתהֹון, ּּ ִנׁשְ ן ְדַלְקָיין ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדִאֵלין . ּּכָ ּ

יׁש ַעל ַאְרָעא ְּדַאִפיקו ׁשום ּבִ ּ גוַפְייהו, ּּ ָּלקו ּבְ ּ ְרַמְייהו ִמיתו, ּ ּוִמיַתת ּגַ ּ ֲּאָבל ַמאן ְדַאִפיק . ּ ּ
יׁש ַעל אּׁשום ּבִ ִכיְנּתָ ְמָתא ִדְלהֹון ָלְקָאה,  ׁשְ ִּנׁשְ ְּוַהאי ְלַמאן ְדָיַדע ָרָזא ָדא. ּ ְוֵעינֹוי , ּ

ך, ֲּאָבל ַמאן ְדֵעינֹוי ְסִתיִמין. ַּפְתִחין ל ּכַ א ּכָ ְֵלית ֵליה עֹוְנׁשָ ּ.  

ְייהו ְוָיין ַקּמַ ָנן ְדַמְתִניִתין ׁשַ ּוַמה ְדַרּבָ ּ ּ ֶרת ְל, ּ ָתא ֲאנוָסה מוּתֶ ְּדִאּתְ ּ ַּוַדאי ִאיסור . ַּבְעָלהּ ּ
ר ָנׁש ִמיֵליה ְדּבַ ר ְדַמְתִניִתין ָלא ְמַמֵלל ֶאָלא ּבְ ְּוֶהיּתֵ ּ ּּ ָתא ְדִאיִהי ֵמִאיָלָנא ְדֵעץ , ּ ְּוִאּתְ ּ

ָתא ְדִאיִהי ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי. ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע ֲּאָבל ִאּתְ ּ ִאֵלין, ּ ָּלאו ָלה ִדיָנא ּכְ ּ דאינון (, ּ

ּ ְדַההוא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי)עת טוב ורעמאילנא דעץ הד ּ ּ ּ ַמר. ַּצִדיק ְוטֹוב לֹו, ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ,
ל ָאֶון)משלי יב( ִדיק ּכָ ה ַלּצַ ּ ֹלא ְיאוּנֶ ְּוָלא ְלַבת זוגֹו ַצֶדֶקת, ּ ֵביָתא . ּ ָרה ּבְ ְואֹוִליְפָנא ִמׂשָ

ֲהָדה, ְּדַפְרֹעה ְּדָלא ֲהָוה ֵליה ְרׁשו ְלִמְקַרב ּבַ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה246יום [סדר הלימוד ליום י סיון 

ּוַמאן ְדִאיהו ַצִדיק ְוָרע לֹו ּ ּ ַּהאי ְדִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּ ּ יה, ּ ְּדֵכיָון ְדָרע ִעּמֵ ּ ּ ,
ַההוא ָרע)קהלת ז( ר ֹלא ֶיחָטא ּבְ ּ ֵאין ַצִדיק ֲאׁשֶ יה, ּ ַתר ְדִאיהו ִעּמֵ ּּבָ ּ ע ְוטֹוב לֹו. ּ , ָרׁשָ

ּבָ ַמר ְוטֹוב לֹו, ר ֵיֶצר ָהָרע ַעל ֵיֶצר טֹובְּדִאְתּגַ חֹות ְרׁשוֵתיה, ִאּתְ ּטֹוב ִאיהו ּתְ ּ ּוְבִגין , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2707דף [ -ּ

ִליט ַעל טֹוב ְּדָרע ׁשַ ע ִאיהו, ּ ָמא, ָּרׁשָ ר ָנִטיל ׁשְ ּבָ ְּדַההוא ְדִאְתּגַ ּ ע ְוָרע לֹו. ּ ֵאל , ָרׁשָ
ֶות ִדיֵליה ֲעבֹוַדת ּכ, ְוָרע לֹו, ַאֵחר ָסָמֵאל ַּסם ַהּמָ ֹּוָכִבים וַמָזלֹותּ מֹוֵתת )תהלים לד(, ּ  ּתְ
ע ָרָעה ּוְבִגין ָדא. ָרׁשָ ְמָתא, ֲּאנוָסה ָלאו ִאיִהי, ּ ַהִהיא ִנׁשְ ֲערֹוֶבת ּבְ ה ּתַ ֶּאָלא ִאי ִאית ּבָ ּ ,
  .ְּדטֹוב ָוָרע

  ]ב''ו ע''דף רע -' גזוהר חלק [

ִריַאת  רו , )א דאתייהיבת''נ(ְּואֹוַרְייָתא ְדִאְתּבְ ּבָ ּלוִחין ִדיָלהִּאּתְ ּ ְּדִאיּנון ְמׁשוִלים , ּ ּ ּ
תוִלים ָרֵאל. ַּלּבְ ִריך הוא ֲהַדר ָיִהיב לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַעל , ְּלַנְטָרא ָלה, ְּ אֹוַרְייָתא ְדּבְ

יַני ה ִמּסִ ְּוָחָתן ִדיָדה. ֶּפה ִאְתְקִריַאת ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ תוִלים ִדיָלה, ּ ַבר ּבְ ּּתָ ּ ּוַמאן ְדַאִפ. ּ ּ יק ּ
יׁש ָעָלה ּׁשום ּבִ א ְדָהא ַהִהיא אֹוַרְייָתא ָלאו ִאיִהי ָדא, ּ ְּדֵייּמָ ּ רו, ּ ּבָ ְּדָהא לוִחין ִדיָלה ִאּתְ ּ ּ ּ ּ .

א ֵליה ִריך הוא ֵייּמָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲעָרה, ְּ ְּדִאיהו ֲאִבי ַהּנַ ת. ּ ית, ּבַ ֵראׁשִ ֵתיַבת ּבְ ְּדִאיהו ּבְ ִאיִהי , ּ
א א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְמָלהּקו, ּּבְ ִריך הוא ָאַמר וָפְרׂשו ַהּשִׂ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ְּוִאְתַפְתַחת ְיִריָעה ִמֵסֶפר , ְ

יה, ּתֹוָרה ַמר ּבֵ ְּוֶיֶחזון ְדִאּתְ ּ ּ י )שמות לד(, ּ ִראׁשֹוִנים ְוָכַתְבּתִ ֵני לוחֹות ֲאָבִנים ּכָ ּ ְפָסל ְלך ׁשְ ָ ּ
ר ָהיו ַעל  ַּעל ַהלוחֹות ֶאת ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ּ ּ ְרּתָ )ב''עו ''דף רע(ּ ּבַ ר ׁשִ ַּהלוחֹות ָהִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ּ.  

ִּמַיד ָקם ֵאִלָיהו ּ א, ּ ּוָבִריכו ֵליה, ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ָהִכי ִאְתַחְזָייא , ְּוָאְמרו ִסיַני ִסיַני, ּ
ּתוק ַמע ִמִלין ִדיָלך ְוִלׁשְ ְּלִמׁשְ ְּ ִכ, ּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ּבִ ּ ּ ּ יהְּ ֲאָנא , ּיְנּתֵ

ך ֵעי ְלַמְלָלא ִמָלה ְלַגּבָ ְּבָ ּ ְִליָקָרא ִדיָלך, ּ   .ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא. ּ

ָלה ִדיָלך, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָּפַתח ְוָאַמר ְַהאי ּכַ ּ ִריך הוא ָיַהב ָלה ְלַאְבָרָהם , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ך ְְלַגְדָלא ָלה ְלַגּבָ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ָנִטיר ָלה, ּ ּ ּ ָרֵתיה, ּ ת , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּאְתְקִריַאת ּבְ ּבַ
ָמה ָּהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם וַבּכֹל ׁשְ ָלה. ּ ל אֹוַרְייָתא ּכֻ ּוָבה ִקֵיים ּכָ ּ ּּ יִלין, ּ ְבׁשִ ַּוֲאִפילו ֵעירוֵבי ּתַ ּ ּ .

י ְוגֹו)בראשית כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ ה אֹוֵמןְּוִאיהו ֲהָוה. 'ּ ַוִיׁשְ גֹון , ּ ְלַגּבָ ּכְ
ה)אסתר ב( ִגיָנה.  ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאת ֲהַדּסָ ִריך ֵליה ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ֲּהָדא הוא , ְ

ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(, ִדְכִתיב ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ל ִמדֹות ָטִבין. ְּבֵ ְּוַגִדיל ָלה ִמּכָ ּ ְוָגִמיל , ּ
ִמַדת ֶחֶסד ְדַאְבָרָהםְוָסִלי, ָּלה ֶחֶסד ְגדוָלה ּבְ ּק ָלה ּבִ ּ ּ ּ ִגיָנה ָפתוַח ָלְרָווָחה, ּ יֵתיה ּבְ ַּוֲהָוה ּבֵ ּ ּּ ,

ֵאי עֹוָלם ל ּבָ   .ְלִמְגַמל ֶחֶסד ִעם ּכָ

ה ִמיל ֶחֶסד ִעּמָ ּוְבִגין ְדִאיהו ּגָ ּ ּ ה חֹוִבין , ּ ַכּמָ ִנין ּבְ ּכָ נֹוי ְדַאְבָרָהם ֲהוֹו ְממוׁשְ ד ּבְ ּּכַ ּ
ִמְצַר ִריך הוא ָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ִיםּבְ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ְּ ְּלַמאן ְדָגִמיל , ִּזיל ְוָגִמיל ִטיבו, ּ

ך ְֵליה ִעּמָ ָלה ִדיָלך, ּ ְְדָדא ּכַ ּ ְּיִהיַבת ָלה ֵליה, ּּ ִמדֹות ָטִבין, ּ ְּלַגְדָלא ָלה ּבְ ּ ִדיל ָלה , ּ ְּוִאיהו ּגָ ּ
ְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי יִבין ָוהִּדְר, ּּבִ ְתַלת ּתֵ ְּדִאיּנון ָוא, ּו''י ָוה''ּו ֲאִנ''ִמיִזין ּבִ ְּדָכִליל . ו''ּ

הֹון ע ָמָהן''ּבְ ִמְנַין ֶחֶסד, ב ׁשְ ר ַאְבָרָהם ַעל ע. ּכְ ּבָ ּב אוִמין וְבַכָלה ''ִּדְבהֹון ֲהָוה ִאְתּגַ ּ ּ
ְִדיָלך ע, ּ ֲּהָוה ֵליה ְסגוָלה ּבְ ָמָהן''ּ ןַוֲהָוה ָנַצח ְלָכל, ב ׁשְ   .ּ אוָמה ְוִליׁשָ

ּוְבִגין ָדא ְפַאְרּתֹו)ישעיה סג(, ּ ה ְזרֹוַע ּתִ א ַקְרַעת , ּובֹוֵקַע ַמִים. ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ְּדַיּמָ
נֹוי ְתֵריַסר ְקָרִעין, ֵּליה ֳקָדם ּבְ ן ָו, ּבִ ּבָ חוׁשְ ּוִבְזכות א, ו''ּּבְ א ''ס( ַעְבַרת )א ובגינה''ס(' ּ
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ּתָ)עבדת ׁשְ א ַיּבֶ עו ִמְצַרִים. א ַיּמָ ּוָבה טוּבְ ּ ּ ָוא, ּ ּו ְדִאיהו ֶאָחד''ְּדָלא ֵמֵהיְמִנין ּבְ ּוְלִזְמָנא . ּ
יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(, ְּדָאֵתי ּ ּכִ ָרֵאל ַזְרָעא , ָ ִיׂשְ ִּיְתַקֵיים ּבְ

ּוָבך ִיְתַקֵיים. ְּדַאְבָרָהם ְ ְפַאְרּתֹו ְ מֹוִליך ִליִמי)דאנת(, ּ ה ְזרֹוַע ּתִ ּ ובֹוֵקַע )זרע דאברהם(ן ֹמׁשֶ
ם עֹוָלם, ַּמִים ְדאֹוַרְייָתא ֳקָדֵמהֹון ָלה ִדיָלך. ְְלֶמֱהֵוי ָלך ׁשֵ ְרִויַח ּכַ ן ּתַ ְְוַתּמָ ּ ּ.  

ּוְבִגין ְדַבת ָדא ּ ָרֵאל, ּ ְְדִאיִהי ֲהָלָכה ִדיָלך, ִאְתְייִהיַבת ְלִיׂשְ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ , ִּמּסִ
יַני ה ִמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא. ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ְּדָהא ִמּסִ ְֲהָלָכה ִדיָלך' ה, ּ ָמא ְדַאְבָרָהם, ּ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ ּ .

ָּמֵלא ִדיָלה, ו''ְוַאְנּתְ ָוא. י ִמן ֱאֹלִהים''ְּוֹכָלא ֵה. ְּדִיְצָחק' י ֵלימות ִדיָלה, ּ ּׁשְ ּ . ּּכֹוס ָמֵלא, ּ
ַקְדִמיָתא ּכֵ ת ְיָי, ּה''ס ָי''ּבְ ְרּכַ ּוְלַבּסֹוף ּכֹוס ָמֵלא ּבִ ּ'.  

ָרֵאל ַעל ְיָדך ְוְבִגין ְדִאְתְייִהיַבת ְלִיׂשְ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ ּ ִאית , ּ
ַמר ֲאַמאי ִאְתְייִהיַבת ֵליה ְּלַגָלָאה ֲאַמאי ִאְתְייִהיַבת לֹון ְדָהא ַוַדאי ַאְבָרָהם ָהא ִאּתְ ּ ּ ּ .

נֹויְו ִמיַלת ֶחֶסד ִעם ּבְ ך, ַאְנּתְ ּגְ ַגְווָנא ְדָגִמיל הוא ִעּמְ ָּכְ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְְלִיְצָחק ָיַהב ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ּהוא ֵליה וְלַזְרֵעיה ּ ּ ּ ָלה ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע)א לעטרא''נ(ְלַנְטָרא , ּ ָמה . ּ ְּוַעְבדו ָלה ּכַ ּ ּ

ָדִרין ָמה ְלבו, ּגְ יכו ָלה ּכַ ַּוֲחּתִ ּ יןּ י ַדֲהָבא, ׁשִ ְּדִאיּנון ְלבוׁשֵ ּ ּ ה ְפָסקֹות, ּ ַכּמָ ַּוֲהוו חֹוְלִקין . ּּבְ
ין ָעַלְייהו ַעל ִאֵלין ְפָסקֹות ּוַמְקׁשִ ּ ּ ה ִפרוִקין, ּ ַכּמָ ָנא ָלה ּבְ ְּלַתּקְ ה ִמיֵני , ּּ ַכּמָ ט ָלה ּבְ ְּלַקּשֵׁ

וִטין תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ִּקּשׁ ּבָ פוְרָקָנא ְלֶמֱהֵוי ְמֻקּשָׁ, ְלׁשַ ה ּבְ ִזְמָנא ְדֵתיֵתי ְלַגּבָ ך ּבְ ָּטא ְלַגּבָ ּ ּ ְ

ְתַרְייָתא ה , ּבַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ   )חסר כאן( .ּוא''ָהָיה ה''ה ּשֶׁ''ַמ )קהלת א(ּ

ְרמו ָלך ְוְבִגין ְדִאיּנון ּגָ ּ ּ ּ ך ָטִבין, ּ ְַוֲעִבידו ִעּמָ ין, ּ ׁשִ ָמה ַמְכּתְ ִגיַנְייהו ּכַ , ַּאְנּתְ ְסִביַלת ּבְ
ן יֹוֵסףּבְ יַח ּבֶ יה , ִּגין ְדָלא ִיְתְקִטיל ָמׁשִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֹמאל)יחזקאל א(ּ , ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ

ִּמַזְרָעא ְדיֹוֵסף יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)דברים לג(ּ ּוְבִגין ְדָלא ִיְתַחֵלל הוא .  ּבְ ּ ּּ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמ ְּוַזְרֵעיה ּבֵ חֹוֵביה ְדָיָרְבָעם ְדֲעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָּזלֹותּ ּּבְ ּ ֲּהָוה הוא , ּ

עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות הוא ְוַזְרֵעיה ְּלִאְתַחְלָלא ּבְ ּ ּּ ן ְנָבט ִמַזְרֵעיה ִאיהו, ּ ִגין ְדָיָרְבָעם ּבֶ ּּבְ ּ ּּ ,
ך ַמר ּבָ ִגיֵניה ִאּתְ ְּבְ ֵע)ישעיה נג(, ּ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּוַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו', ּינו ְוגֹוּ ּ ּּ.  

ָמאָלא ִליָלן ְיִמיָנא וׂשְ ִגין ְדִאיּנון ּכְ ָרֵאל ּבְ ְּוִיׂשְ ּ ן ֵה, ּ ּמָ ִלימו ֲהָוה''ּתַ ׁשְ ּי ִדיָלך ּבִ ִאית , ְּ
יַנְייהו ה ּבֵ ָּלך ְלִאְתַיֲחָדא ִעּמָ ּ ך. ְ ַמר ּבָ ְוְבִגין ְדִאּתְ ּ ם ָרע ַעל ּבְ, ּ י הֹוִציא ׁשֵ ָרֵאלּכִ , ּתוַלת ִיׂשְ

ה ך ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ ַמר ּבָ ל ָיָמיו, ְִאּתְ ְלָחה ּכָ ֹּלא יוַכל ְלׁשַ ָגלוָתא ָלא ָיִכיל ְלִמְפַרׁש , ּּ ּּבְ
ל יֹומֹוי ה ּכָ ֵּליה ִמּנָ ּ.  

ם ָרע ְדַאִפיַקת ַעָלה ְּוֵאיך הוא ׁשֵ ּ ּּ ָרֵאל. ְ ַתר ְדִאְתְייִהיַבת ִאיִהי ְלִיׂשְ ֶּאָלא ּבָ ל ַמאן ּכָ, ּ
ָרֵאל יׁש ַעל ִיׂשְ ְּדַאִפיק ׁשום ּבִ ִאילו ַאִפיק ָעָלה, ּּ ּּכְ ּּ יׁש ֲהָוה. ּ א , ְּוׁשום ּבִ ְּדַאָמְרת ְלקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ך'  ָלָמה ְיָי)שמות לב(, ְ ַעּמֶ ֶָיחֶרה ַאְפך ּבְ ָ ִריך הוא ָאַמר. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְוִכי ַאְנּתְ , ְּ
יׁש ַעל ִי ַּאִפיק ׁשום ּבִ ָרֵאל ְדַעְבדו ַית ֶעֶגלּ ּׂשְ ּ ך, ּ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ֵָלך ֵרד ּכִ , ֶּעֶרב ַרב ַוַדאי. ְ

ְייַרת לֹון ַעְבדו ַית ֶעְגָלא ְּדַאְנּתְ ּגַ ָרֵאל ְולֹו . ּ תוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ ּ
ה   .ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ
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  ]א''ז ע''דף רע -' גזוהר חלק [

ַאְנפֹוי,  ְמֵהיָמָנאָקם ַרְעָיא יק ֵליה ּבְ ָּנׁשִ ְּוַעל ֵעינֹוי וָבִריך ֵליה, ּ ֵהא , ְּוָאַמר ֵליה, ְּ ּתְ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּמֹבַרך ִמפוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ָכל ִמָדה וִמָדה ִדיֵליה, ְּ ּּבְ ּ ּ ּ ר ְסִפיָרן , ּ ּוְבֶעׂשֶ

ִּדיֵליה ָמָהן ִדיֵליה, ּ ּוְבָכל ׁשְ ּ אןּוְבָכ, ּ ְלהו ְוָאְמרו . ּוְבָכל ַמְלָאִכין, ל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְּוָעּנו ּכֻ ּ ּּ
ִבְרָכֵתיה. ָאֵמן יה הֹודו ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵּאִלָיהו. ְּ ח פוָמך , ּ ְקום ַאְפּתַ ּ ּּ

י ִפּקוִדין ִעּמִ ְּדַאְנּתְ הוא עֹוֵזר ִדיִלי, ּּבְ ּ ל , ּ ַמר , ִסְטָרא )א''ז ע''דף רע(ִמּכָ ְְדָהא ֲעָלך ִאּתְ ּ
ַקְדִמיָתא ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן)במדבר כח(, ּבְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ַאֲהֹרן ַוַדאי, ּ ִפְנָחס ּבֶ ן ָאח ִדיִלי , ּּבֶ ּּבֶ

  )א פקודא לדון בדיני סוטה''ד ע''נשא קכ(. ּ ְוָאח ְלָצָרה ִיָוֵלד)משלי יז(, ּהוא

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתו ה ְוגֹוּּכִ ר ֹלא אֹוָרׂשָ ִּפּקוָדא ָדא. 'ָלה ֲאׁשֶ ּ ה , ּ ְמַפּתֶ ָּלדון ּבִ
ֶסף ים ּכֶ ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַחִמׁשִ ר ֹלא אֹוָרׂשָ י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתוָלה ֲאׁשֶ ִּאֵלין . ּּכִ

ָרֵאל ת, ִיׂשְ א ִאְתְקִריאו ּבַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ ַכב ִע. ּ ה ְוׁשָ ּוְתָפׂשָ ה ְוִנְמָצאו ְוָנַתן ַלֲאִבי ּ ּּמָ ּ
ל ָיָמיו ְלָחה ּכָ ה ֹלא יוַכל ְלׁשַ ים ֶכֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ ֲעָרה ֲחִמּשִׁ ַּהּנַ ָנן ְוָכל ָמאֵרי . ּּ ַרּבָ

א ָרֵאל, ִאיׁש, ְמִתיְבּתָ ִריך הוא, ִּאֵלין ִיׂשְ א ּבְ ְטָרא ְדקוְדׁשָ ִּמּסִ ּ ה. ְּ ּוְתָפׂשָ וָרא , ּ ִקּשׁ ּּבְ
ה. ִּפיִליןִּדְת ּוְתָפׂשָ ַכְנֵפי ִמְצָוה, ּ ה. ּבְ ר ֹלא אֹוָרׂשָ ת ְיִחיָדה, ֲאׁשֶ ָמה, ּבַ ַכב . ָּדא ְנׁשָ ְוׁשָ

ה ִכיָבא, ִּעּמָ ְצלֹוָתא ִדׁשְ יֵבנו, ּּבִ ּכִ ַהׁשְ ֶסף. ּּבְ ים ּכָ ֲעָרה ֲחִמּשִׁ ה ''ה כ''כ, ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהּנַ
ַּאְתָוון ְדִיחוָדא ּ.  

ָמה, ָנאּקום ַרְעָיא ְמֵהיָמ לֹא ִלׁשְ ֲהָלָכה ׁשֶ ַדל ּבַ ּתְ ְּדַוַדאי ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ , ְוָרַווח ֲהָלָכה, ּּ
יה ה ִאיִהי ְלַגּבֵ ְתִפיׂשָ ַּוַדאי ּבִ ל ָדא אֹוְקמוָה. ּ ְּוִעם ּכָ ּתֹוָרה ֲאִפילו , ּ ְּלעֹוָלם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבַ ּ

ָמה לֹא ִלׁשְ ּׁשֶ א ִלׁשְ, ּ ָמה ּבָ לֹא ִלׁשְ ִמּתֹוך ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְטָרא ְדַנַער טֹוב. ָּמהְ , ְּוַהאי ֲהָלָכה ִמּסִ
ְּדִאְתְפַרׁש ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ר, ּּ ְּדִאיהו ִאיסור ְוֶהיּתֵ ּ ר וָפסול, ּטוְמָאה ְוָטֲהָרה, ּ ׁשֵ ּּכָ ְוַעל . ּ

ם ַנַער ה. ִאְתְקִריַאת ִאיִהי ַנֲעָרה, ׁשֵ ְּדָעִתיד ְלַקֵיים ּבָ ֲערו ְרׁשָ)איוב לח(, ּּ הּ ְוִיּנָ ּנָ , ִעים ִמּמֶ
ְּדִאיּנון ִאיסור ָטֵמא וָפסול ּ ּ ּ ְרָייֵתיה, ּ ָּסָמֵאל וַמּשִׁ ּ.  

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתוָלה ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ָרֵאל, ּ יב, ִּאֵלין ִיׂשְ י ַנַער )הושע יא(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ָרֵאל ָואֹוֲהֵבהו ָטר ִדְמַטְטרֹו, ִּיׂשְ ִריך הואְוֵאין ִאיׁש ֶא. ן''ַּנַער ִמּסְ א ּבְ ָּלא קוְדׁשָ ְּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ׁשֶ

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתוָלה. ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו( ָרֵאל, ּּכִ תוַלת ִיׂשְ ה , ּּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ
ָרֵאל)עמוס ה( תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ י)הושע ב(. ּ יָה ְוהֹוַלְכּתִ ה ָאֹנִכי ְמַפּתֶ ָה  ִהּנֵ

ר ְדּבָ ְרִעין ְדֵחירו, ַהּמִ ין ּתַ ח לֹון ַחְמׁשִ ּוְלָבַתר ַאְפּתַ ּ ְרִעין ְדַרֲחֵמי, ּ ין ּתַ ְּדִאיּנון ַחְמׁשִ ּ ּ ,
ְטָרא ְדַאְבָרָהם ֲאבוהֹון ִּמּסִ ֶסף. ּ ים ּכָ ֲעָרה ֲחִמּשִׁ א , ְּוַהאי ִאיהו ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהּנַ ְּוֶכֶסף ִמַדְרּגָ

א ְדַאְב, ְּדֶחֶסד ַּדְרּגָ   .ָרָהםּ

ִּדְבִמְפָקנו ְדִמְצַרִים ּ ח לֹון, ּ ְרִעין ְדֵחירו ַאְפּתַ ין ּתַ ַּחְמׁשִ ָמאָלא, ּ ְטָרא ְדִדיָנא ִדׂשְ ִּמּסִ ּ ,
ְּדִאיהו ֲאֹדָני ן , ּ ֹּקֶדם ִדיָנא ָדן ָאֹנִכי. ּ ָדן ָאֹנִכי)בראשית טו(ְּדַתּמָ ּוְלָבַתר ַנְפקו, ּ ֲאָבל . ּ

ְתַרְייָתא פוְרָקָנא ּבַ דֹוִלים)שעיה נדי(, ּּבְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּ וְבַרֲחִמים ּגְ א , ִּמּסִ ּוְגדוָלה ַדְרּגָ ּ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2710דף [ -ּ

דֹוָלה, ְּדִביָנה, ְּדַאְבָרָהם ן ִאיִהי ַיד ַהּגְ ּמָ ן ִאיִהי נ, ּתַ ּמָ ֶסף' ּתַ ְלָחה . ּכָ ּוְלָבַתר ֹלא יוַכל ׁשַ ּ ּ
ל ָיָמיו ָגלוָתא ּכָ ה, ּּבְ ִגין ְדלֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ ַמר ּכְ, ּּבְ יך ִלי )הושע ב(ָּמה ְדִאּתְ ּתִ ְ ְוֵאַרׂשְ

ִיך ְיָי)ישעיה נד(, ּוְקָרא ַאֲחִריָנא. ְלעֹוָלם י בֹוֲעַלִיך עֹוׂשַ ְ ּכִ מֹו' ְ  ֹלא )ישעיה סב(. ְצָבאֹות ׁשְ
ֵּיָאֵמר ָלך עֹוד ֲעזוָבה ָגלוָתא. ְ א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ב ִדׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ  ָלא ְּ

ה   .ָּזז ִמּנָ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ א ֲאנוָסתֹו, ּ ֵרין ִסְטִרין. ִּליׂשָ ְּדַוַדאי ֲאנוָסה ִאית ִמּתְ ּ ְרִחימו , ּ ֲּאנוָסה ּבִ ּ
ה ִּדיֵליה ְלַגּבָ ּ ְּוִאית ֲאנוָסה ִדְרִחיַמת ִאיִהי ֵליה. ְּוִאיִהי ָלא ְרִחיַמת ֵליה, ּ ּ ּוְדִחיַלת , ּ

יה ְּלִאְזַדְווָגא ִעּמֵ ּ ין וְבָרָכהּ ָלא ִקדוׁשִ ּ ּבְ ּ יה, ּ ָעאת ִאם ִהיא ֶהְדיֹוָטא ְלַגּבֵ ְולֹו , ְּוִאיִהי ָלא ּבָ
ה ְהֶיה ְלִאּשָׁ   .ּתִ

ִסְתֵרי ּתֹוָרה ל, ּבְ יל ָמׁשָ ְמָתא ִאית ְדִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא, ִאית ָלן ְלַהְמׁשִ ְמָתא . ִּנׁשְ ְוִנׁשְ
גֹון . ְּדִאיִהי ָאָמה, ִאית ּתֹו ְלָאָמה ְו)שמות כא(ּכְ ְמָתא ִאית. ִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ , ְוִנׁשְ

ר ָנׁש ְפָחה ֵהְדיֹוָטא ְדּבַ ְּדִאיִהי ׁשִ ְמָתא, ּאוף ָהִכי. ּ י ִנׁשְ ְפָחה ְלַגּבֵ ִּאית ְדִאיהו ֶעֶבד ׁשִ ּ .
ָרָזא ְדִגְלּגוָלא ְמָתא ַאְזָלא ּבְ ּוְלִזְמִנין ִנׁשְ ּ ְוֹלא ָמְצָאה  )בראשית ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ַּהיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלה ְתָרָהא, ּ גוָפא, ְוֵיֶצר ָהָרע ָרִדיף ֲאּבַ ְפָחה , ְּלַאֲעָלא ּבְ ְּדִאיהו ׁשִ ּ
י ֵיֶצר ָהָרע ד ְיהוִדי. ְלַגּבֵ ִּאיהו ׁשֵ ְמָתא י. ּ ה ָהִעְבִרָיה', ְוִנׁשְ ד. ַּאּמָ ּוָבה ַההוא ׁשֵ ּ ִּאְתַהָדר , ּ

ַדי ְמָתאְּדָנִטיר ָל, ּׁשַ א, ּה ְלַהִהיא ִנׁשְ ִתיוְבּתָ ה ּבְ ְּוָתב ּבָ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ּוְמָבֵרך ּבָ ּ ּ ְּ ְ

ָברוך ָכל יֹוָמא ּבְ ִריך הוא. ּּבְ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ּוְמַקֵדׁש ּבָ ּ ּ ּ ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש, ְּ ה . ּבְ ּוְמַיֵחד ִעּמָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַמע, ְּ ְקִריַאת ׁשְ   .ּבְ

דַמ ּה ְדֲהָוה ִאיהו ׁשֵ ִּאְתַהָדר ַמְלָאך ִדיֵדיה ְמַטְטרֹון, ּ ּ ַדי ְדָהִכי  )רוחא מניה(, ְּ ְּוִאְתַהָדר ׁשַ ּ ּ
ְמַטְטרֹון)מטטרון( ָסִליק ַדי,  ּבִ ן ׁשַ ּבַ חוׁשְ ּּבְ יה. ּ ּוִמַיד ִיְתְקָיים ּבֵ ּּ ה ֹלא יוַכל , ּ ְּולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ

ל ָיָמיו ְלָחה ּכָ ְּלׁשַ אְוִא. ּ ִתיוְבּתָ חֹוִבין ְדַעְבַדת, ּי ָלא ָחַזר ּבְ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ יה ִמׁשְ ִּאיִהי ְלַגּבֵ ּ ּ ,
יה  ְּוִיְתְקָיים ּבֵ ְהֶיה ַלאדֹוֶניָה)שמות כא(ּ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ַעל .  ָהִאּשָׁ ד ּבַ ַההוא ׁשֵ ַמר ּבְ ְּוִאּתְ

ַגפֹו, ּחֹוֵביה ְּוהוא ֵיֵצא ּבְ ד. ּ ַמֶט, ְוַהאי ׁשֵ ִּאיהו ּכְ הּ ֶטה ְלָנָחׁש, ּה ְדֹמׁשֶ ְּדִאְתַהָפך ִמּמַ ְּ ּ ,
ּוִמָנָחׁש ְלַמֶטה ד, ּ ד ְלַמְלָאך, ָהִכי ַהאי ׁשֵ ְִאְתַהָפך ִמׁשֵ ְ ד, ּ ְוִמַמְלָאך ְלׁשֵ פום עֹוָבדֹוי , ּ ּּכְ

  .ְּדַבר ָנׁש

ִדים ְדָאתו ֵמַהאי ם ׁשֵ ְּוַעל ׁשֵ הֹון ּכְ, ּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ַמְלָאֵכי ְּדִאית ִמּנְ
ֵרת ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדַיְדִעין ַמאי ְדֲהָוה, ַהּשָׁ ְּוִאיּנון ּתַ ּ ּוַמה ְדָעִתיד ְלֶמֱהֵוי, ּ ְּוִאיּנון . ּ

ַאְרָעא ִדיוְקַנְייהו ּבְ ּּבְ ּ ִּאיּנון ָמאֵרי ִפילֹוסֹוְפָיא, ּ ָרֵאל, ּ ְּדַיְדִעין ַמאי ְדֲהָוה, ִאְצַטְגִניֵני ִיׂשְ ּ ,
ּוַמאי ְדָעִתיד ְל ה ְוִסיֲהָרא, ֶמהֵויּ ָּלקוָתא ִדְלהֹון, ֵּמאֹותֹות ְדַחּמָ ְּוָכל ּכָֹכב וַמָזל, ּ ּוָמה , ּ

ָעְלָמא   .ַאְחֵזי ּבְ

  ]ב''ז ע''דף רע -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2711דף [ -ּ

הֹון  ֵהָמה )ב''ז ע''דף רע(ְוִאית ִמּנְ ּבְ ֵהָמה, ּכַ ּבְ א , ָּפִרין ְוָרִבין ּכַ ִּדיוְקָנא ִדְלהֹון ְלַתּתָ ּ ּּ
י ָהָאֶרץִּאיּנון ֶקץ, ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ַעּמֵ ְּדִאיּנון ׁשֶ ֶרץ, ּ ְוַעל . ּוְבנֹוֵתיהֹון ׁשֶ

נֹוֵתיֶהן ֶנֱאַמר ֵהָמה)דברים כז(, ּבְ ל ּבְ ְלִמיֵדי . ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ ְּוִאיּנון ׂשֹוְנִאים ְלּתַ
ָנה ְּדִאיּנון ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ, ֲחָכִמים ָמאֵרי ִמׁשְ ׁשּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ֵרת ַמּמָ ּ ּ ,
ר ָנׁש ִאי ְיֵהא  ַמְלַאך ְיָי)מלאכי א(ַעל ּבַ ְּצָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו' ְ ּכְ ְוִאי ָלאו ֹלא , ּּ
ְּיַבְקׁשו ּתֹוָרה ִמִפיהו ּּ.  

ְטָרא ְּדִא, ָּמאֵרי ִמדֹות, ְוִאית ַאֲחָרִנין ָמאֵרי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ָמִתין ִמּסִ ּיּנון ָיְרִתין ִנׁשְ
א ְּדַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ר ְסִפיָרן, ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ְּדִאיהו ּכְ ְּדַמאן ְדָיִרית ָלה. ּ ּ ָזֵכי , ְּוָזֵכי ָלה, ּ

ָלא ִפרוָדא ר ְסִפיָרן ּבְ ְּלֶעׂשֶ ע, ּ ׁשַ ר ְוָלא ּתְ ְּדִאי ֲהוֹו ָיְרִתין ְלַמְלכוָתא ְיִחיָדָאה, ֶעׂשֶ וֹו ֲה, ּ
ִפרוָדא ִמָנה ע ּבְ ׁשַ ּּתְ ן ִפרוָדא, ּ ּמָ ִגין ְדֵלית ּתַ ּּבְ ע, ּּ ׁשַ ר ְוֹלא ּתֵ ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה ֶעׂשֶ   .ָאַמר ּבַ

ר יָמא ִדְסִליַקת ְלֵעיָלא ֵמֶעׂשֶ ְּוִאי ּתֵ ָמא ְמֹפָרׁש יֹו. ּ ר, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ׁשְ , ָהא ֶעׂשֶ
ה''יֹו ּד ְדִמְתַייֵחד ּבָ רְוָלא ְסִל, ּ ּוְבִגין ָדא י. ּיק ְלֵעיָלא ֵמֶעׂשֶ ֲאָבל ַמאן . א''ְוָלא י', ּ

ר יֹו ִרית, ד''ִּדְמַחּבֵ ְפָחה, ְּדִאיִהי אֹות ּבְ ׁשִ ִליָלא ִמי. ּבְ ד ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ', ּוַמְטרֹוִניָתא ּכְ ׁשֵ ּּבְ
ם''ָסָמֵא ֵגיִהּנָ ָדן ּבַ   .ּל ִאּתְ

א ַמְל א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְּדַמאן ְדָיִרית ּבְ ּ א, ָּלא ָזֵכי ָלה, ּכותּ ָרא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ְּדִאְתְקֵרי , ּ
ָרֵאל)שמות ד( ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ִריך ,  ּבְ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְְדִמְסְטָרא ָדא ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ

ם ַלְיָי)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּהוא ִנים ַאּתֶ ּוַמְלכות ָד, ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ ּ ּא ַדֲאִצילותּ ּ.  

ָלה ַמְלכות ִדְבִריָאה ְּוִאית ְלַקּבְ ּ ְּוִאיִהי ַמְלכות ְלַמְלָאִכים ִדְבִריָאה, ּ ְוִאיִהי ַנֲעָרה . ּ
א ִדיָלה, ְּדַמְטרֹוִניָתא ׁשָ ּמְ ְּמׁשַ א ִדיָלה, ּ ְּוִאיִהי ִדיוְקָנא ִדְגִביְרּתָ ּ ּ ּ לוָלה ִמי, ּּ חֹוִבין . 'ּּכְ ַהאי ּבְ

ָרֵאל ין אוִמין ְדָעְלָמאָי, ְּדִיׂשְ ִּכיַלת ְלִאְתַחְלָלא ּבֵ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְֲאָבל ַמְלכות ַדֲאִצילות ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמר , ּהוא ן וְתִהָלִתי '  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(ָּעָלה ִאּתְ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ ּ ּ

תֹו, ַּלְפִסיִלים ּבָ ָּלא ָיִהיב ָלה ְלַמאן ִדְמַחֵלל ׁשַ ּ ָרא , ת ְוָיִמים טֹוִביםּ ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ
א ְּוָנִטיר אֹוַרְייָתא וִפּקוִדין, ְּדַמְלּכָ ְדִחילו וְרִחימו ְדָמאֵריה, ּ ּּבִ ּ ּ ּ ל , ּ ְוָלא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ

ד ִצווֵייה ַדֲאבֹוי, ְּפָרס ֵבן ְדִאיהו ְמחוָיב ְלֶמְעּבַ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַמר , ּ ְּדָעֵליה ִאּתְ ד ֶאת )שמות כ(ּ ּבֵ  ּכַ
ך ָָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ִריך הוא. ָ א ּבְ ֶּאת ָאִביך ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ א. ָ ִכיְנּתָ ך ָדא ׁשְ ְּוֶאת ִאּמֶ ל . ָ ְוִעם ּכָ

א, ָּדא ַּמאן ִדְמַחֵלל ַנֲעָרה ְדַמְלּכָ ִאלו ְמַחֵלל ַמְטרֹוִניָתא ִדיֵליה, ּּ יב ֵליה ּכְ ִּאְתֲחׁשִ ּ ּ ּּ ּ.  

ָנן ל ׁשֵ, ְוַרּבָ קוִליןּכָ ִּדין ָלאו ִאיּנון ׁשְ א, ּ ִכיְנּתָ ל ַעְבִדין ִדׁשְ ְּוָלא ּכָ ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ תהלים (, ּ

ָלה)קג ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ָמה ַנֲערֹות ִעְבִריֹות. ּ ִּאית ָלה ּכַ ָפחֹות ִעְבִריֹות, ּ ּוׁשְ ְּוִאית ָלה . ּ
ָפחֹות ָנְכִריֹות ֲּעָבִדים וׁשְ ִגין ְדָלא ִי, ּ ָעְלָמאּּבְ ח ַמְלכוָתא ָאֳחָרא ּבְ ּכַ ּתְ ִזְמָנא ְדִאיִהי , ּׁשְ ּּבְ

ְלָטא   .ׁשַ

ָפחֹות ָנְכִריֹות ְּוִאֵלין ׁשְ ֶות, ּ ְטָרא ְדַסם ַהּמָ א ְדָסָמֵאל, ִּמּסִ ּנוְקּבָ ְפָחה ֲהַות . ּ ְּדׁשִ
א ְוָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר. ְלַמְטרֹוִניָתא ִר, ּנוְקּבָ א ּבְ ֶּעֶבד ֲהָוה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּיך הואּ ְלָבַתר , ְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2712דף [ -ּ

ְרַמְייהו ֱאלֹוהות ַּדֲעִבידו ּגַ ּ ּ ר לֹון ֵמָעְלָמא, ּ ִריך הוא ָעִתיד ְלַאְעּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּוְלִמְמֵחי , ְּ
  .לֹון

יְמרון א ַעְבִדין לֹון ֱאֹלהות, ְּוִאי ּתֵ ֵני ָנׁשָ ִּאי ּבְ ְרעוָתא ִדְלהֹון, ּ ְּוָלא ּבִ ֲאַמאי , ּ
ד. ִּאְתֲעָנׁשו הֹוןֶּאָלא ּכַ ּבול ְודֹור ַהְפָלָגה ַיְדֵעי ּבְ ּ ֲהוֹו דֹור ַהּמַ א ''נ(ַּוֲהוו ְמַקְטְרִגין , ּ

ּוְבַההוא ֵחיָלא ַדֲהוֹו ְמַקְטְרִגין , ְּוַסְגִדין לֹון,  לֹון)מקטרין ּ , ְּוַסְגִדין לֹון,  לֹון)א מקטרין''נ(ּ
ְייהו י ְלַגּבַ ְּוַעְבֵדי ְרעוַתְייהו, ֲּהוֹו ַנְחּתֵ ִאיּנון צוְלִמיןּוְמַמ, ּ הֹון ּבְ ְּלָלן ּבְ ּ ָּהא ִאְתָעִבידו , ּ

ֱּאלֹוהות ְוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ִגין ָדא. ּ ָרא לֹון, ּּבְ ִריך הוא ָעִתיד ְלַאְעּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
הֹון, ְוִיְמֵחי לֹון ֵמָעְלָמא ּצוְלִמין ִדְלהֹון ַדֲהוֹו ַפְלִחין ּבְ ּ ּ ֲאבו ִמ, ּ ּתַ הֹון רוִחין ְוצוְלִמיןְּוִאׁשְ ּּנְ ּ.  

ָעְלָמא ֵעֶרב ַרב הֹון, ְוַכד ִאית ּבְ ָמא ּבְ ּשְׁ ין ְלִאְתּגַ ר לֹון , ַנְחּתִ ִריך הוא ַיְעּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִמן ָעְלָמא ּ ְוִאי . ּ
יְמרון ִזְמָנ, ּּתֵ ְתָרָאהּבְ ּא ְדָגלוָתא ּבַ ֵּלית ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ֵני , ּ ִגין ְדָלא ַיְדִעין ּבְ ּּבְ

הֹון ן. ָעְלָמא ּבְ ּמָ ֵעֶרב ַרב ּתַ ְּוִאיּנון ְדַיְדִעין ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ַכח לֹון ְדַמְכִעיִסין ְלקוְדׁשָ ּתְ ְִאׁשְ ּ ּ
יה ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ יַנְייה, ּ ָרֵאל ּבֵ הֹון, ּוְוִיׂשְ יב, ְוֵעֶרב ַרב ַמְצִליִחין ּבְ ְּלַקֵיים ַמאי ִדְכּתִ דברים (, ּ

ֵלם ְלׂשֹוְנָאיו ֶאל ָפָניו ְלַהֲאִבידֹו)ז ּ וְמׁשַ ּ ּ.  

ָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין וָבִריכו ְלַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְלהו ּתַ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ְּוָאְמרו ֵליה ִסיַני ִסיַני, ּּ ַמאן , ּ
ִדיוְקָנא ְדָמאָרך, ְָמךָּיִכיל ְלַמְלָלא ֳקָד ְְדַאְנּתְ ּבְ ּ ּ טוָרא ְדִסיַני, ּּ ִּדְבִזְמָנא ְדַמִליל ּבְ ּ ּ ל ֵחיָון , ּּ ּכָ

ִאין, ְּוֵחיָון ְדֻכְרְסָייא, ְּדַמְלָאִכין ְתקו, ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ַכח ִדּבור ָאֳחָרא ֶאָלא , ּׁשַ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ
ִּדיֵליה ֵריה ּבְ. ּ ּוְבִגין ְדַאּתְ ּבְ ּ ִּדיוְקָנא ִדיֵליהּ ּ ּ א ִמִלין , ּ ְלהו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ַמע ּכֻ ָּצִריך ְלִמׁשְ ּּ ְ

ְִמפוָמך ּ ִתיָקה ְלִמלוָלך, ּ ן ׁשְ ְַאל ִתּתֵ ּ   )ב כל פטר רחם''ח ע''קרח קע(. ּ

  ]א''ח ע''דף רע -' גזוהר חלק [

ָבא ְוגֹו ּצָ ה ֹלא ֵיֵצא ּבַ ה ֲחָדׁשָ ח ִאיׁש ִאּשָׁ י ִיּקַ ּמַ. 'ּכִ ר ָלָקחְוׂשִ ּתֹו ֲאׁשֶ ִּפּקוָדא . ח ֶאת ִאׁשְ ּ
א ַחד, ּ ָדא)טו( ּתָ ֵתיה ׁשַ ִאּתְ ָּחָתן ְלֶמְחֵדי ּבְ ָנה ֶאָחת, ּ יב ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ ְּוִאיּנון . ִּדְכּתִ
ּב ַיְרִחין ִאיּנון ִמִדיָלה''י ָלה. ּ ָנה ִאיִהי ּכַ ְּדָהא ׁשָ י, ּ ר ּבְ ָלה ּבַ יב, ב ַיְרִחין''ְּוֵלית ּכַ , ִּדְכּתִ
ָקר)מלכים א ז( ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ּקוָנא ְדַכָלה.  עֹוֵמד ַעל ׁשְ ְּוהֹוִאיל ְוֵלית ּתִ ּ י, ּ ר ּבְ , ב''ּבַ

ִּאְצְטִריך ָחָתן ְלֶמְחֵדי ָלה ּ ָּלה וְלִתּקוָנָהא, ּוְלֵביָתה, ְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב . ּ
יה ִתיב ּבֵ קֹום ַו)בראשית כח(, ּּכְ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ קֹום י. ִּיּקַ ּוַמאן ְדַחֵדי , ב ֲהוֹו''ַאְבֵני ַהּמָ ּ ּ

ָנה. ב ֲהוֹו''ְּועוֵליָמָתן י )א''ח ע''דף רע(, ַּחֵדי ְלעֹוֵליְמָתָהא, ְּלַכָלה ְּוֹכָלא ִאיהו ָרָזא ְדׁשָ ּ ּ .
ָנה ֶאָח ֵתיה ׁשָ ִאּתְ ך ִאְצְטִריך ְלָחָתן ְלֶמְחֵדי ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ   .תְ

ְּדֶחְדָוה ָדא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָּלאו ִדיֵליה ִהיא, ּ ֶּאָלא ִדיָלה, ּ ּ ּתֹו. ּ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ יב ְוׂשִ . ִּדְכּתִ
ִתיב ּתֹו ָלא ּכְ ַמח ֶאת ִאׁשְ ח, ְוִיׂשְ ּמַ ַּיְחֵדי ְלַכָלה, ֶּאָלא ְוׂשִ ַגְווָנא ָדא. ּ ָּלאו ֵחדו ְלַכָלה, ּּכְ ּ ,

גוָפא ְוִתקוָנָהא ר ּבְ ּּבַ ּוַמאן ַחֵדי לֹון. ּ ְּדָלא , ָנִקי. ְּוַעל ָדא ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו. ַּצִדיק. ּ
ִמֵלי ְדָעְלָמא ַּיֲעמֹול ּבְ יה ַרֲעָוא ְלֶמְחֵדי ָלה, ּ ִּדיֵהא ּבֵ ּ ּ ין וְלַאְרנוִנין . ָּנִקי ִמּכָֹלא. ּ ָּנִקי ְלַמּסִ ּ
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ין ָּנִקי ְדָלא ִיפוק ְלֵחיָלא ְלַאָגָחא . ְּוגוְלַגְלּתִ א. ְקָרָבאּּ ָחא ֶחְדָוה ֵעיָלא ְוַתּתָ ּכְ ּתַ , ְּלִאׁשְ
ּוְלַאְתֲעָרא ֶחְדָוה ְלֵעיָלא א. ּ א ַקִדיׁשָ ִאין ַעּמָ הֹון, ַּזּכָ ְּדָמאֵריהֹון ַחֵדי ּבְ ַהאי , ּ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ודשא בריך ו למיהך בר נש באורחוי דק''פקודא י(. ּ

ָכרֹו ְוגֹו)ד''דברים כ( )ב''ה ע''פ' ז לאורחא וכו''פקודא י, הוא ן ׂשְ ּתֵ יֹומֹו ּתִ ָּפַתח ַרְעָיא . ' ּבְ
ַתר ָדא, ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר ִּפּקוָדא ּבָ ּ ְזַמּנֹו, ּ ִכיר ּבִ ַכר ׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָלֵתת ׂשְ יֹומֹו , ּ ּבְ

ָכרֹו ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ן ׂשְ ֶמׁשִתּתֵ ֵאי.  ַהּשֶׁ ָמעו, ָּמאֵרי ְמִתיְבָתאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְמַטְטרֹון . ּׁשְ
ִכיר ַכר ׂשָ ִליַח ִדיֵליה, י ָעְלִמין''ֵמַח, ִּאיהו ׂשְ ּׁשְ ָלא ַח, ּ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ְלַקּבְ ָכל , ּי ּבִ ּבְ

ַלת ִזְמִנין, יֹוָמא ּוְבִגין ָדא. ּתְ ָכרֹו, ּ ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ֲחִריתָּדא ְצ, ּבְ ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו . ּלֹוָתא ְדׁשַ
ֶמׁש ָּדא ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ַהּשֶׁ נֹו, ְּדִאי ָעַבר יֹומֹו, ּ ֵטל ָקְרּבָ י ָעִני הוא . ּבָ , ּ ַוַדאי)דצדיק(ּּכִ

ָגלוָתא ָּעִני הוא ּבְ ֵּלית ֵליה ִמִדיֵליה, ּ ּ ְצלֹוָתא, ּ ֶּאָלא ַמאי ְדַיֲהִביָנן ֵליה ּבִ ּ ִגין ָדא, ּ  ּּבְ
ִפָלה ִדיֵליה ְּצלֹוָתא ּתְ ּ י ַיֲעטֹוף)תהלים קב(, ּ ִפָלה ְלָעִני ּכִ ֲעִטיַפת ִציִצית, ּ ּתְ ִפָלה ְדָיד , ּבַ ּּתְ ּ

  .ִאיִהי

א ֶאת ַנְפׁשֹו ִפַלת ַעְרִבית, ְּוֵאָליו הוא נֹוׂשֵ ָּדא ּתְ ְּדִאיִהי ֱאמוִרים וְפָדִרים, ּ ּ יוִרין , ּ ּׁשִ ּ
ִנין ְדיֹוָמא ְּדָקְרּבְ ֶרםְוִא. ּ גֹון ֶפֶרט ַהּכֶ ּיּנון ּכְ ְדך)ויקרא יט(, ּ ָ וְפַאת ׂשָ ַמר, ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ּ ,

ִבין ֶאת ַהפוְרָענות ְיֵרי ִמְצָוה ְמַעּכְ ּׁשִ ּ ּ ֲעזֹוב אֹוָתם. ּ ר ּתַ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ֶלָעִני ְוַלּגֵ ּ
ר ֵמַאְתֵריה ר ִאְתְקֵרי, ּּבַ ּוְבִגין ָדא. ּגֵ א ִדיִלי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאֲּאָנא ְדַד, ּ ְּרּגָ ּ ָקֵריָנא , ּ

ָגלוָתא ַקְדָמֵאי ר ּבְ ְרָמאי ּגֵ ָאֶרץ ָנְכִרָיה)שמות ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּגַ ר ָהִייִתי ּבְ , ּ ּגֵ
ִגיַנְייהו ָגלוָתא ְרִביָעא ּבְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ִאילו ֵליה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּׁשָ ָרֵאל , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ָּהא ִפּקוָדא ָדא ֲהוֹו ְמַקְייִמין ִיׂשְ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ַאְרָעא ְדִיׂשְ ִגין ְלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי, ָאַמר לֹון. )או לא(ּּבְ ַּעל ִאֵלין ְדִמַתְרֵכי , ּבְ ּ

ד ִאיהו ְלַבר ֵמַאְתֵריה. ֵּמַאְתַרְייהו ְּדַבר ָנׁש ּכַ ּ יֹוָרא ִאְתְקֵרי, ּ ָמ, ּּגִ ן ַעל ִנׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ִתין ּכָ
ְּדַאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ֵמַההוא ָעְלָמא ִגיַנְייהו. ְּוַאְתָיין ְלָעְלָמא ֵדין, ּ ַּהאי ִאיהו ְדָאַמר , ּּבְ ּ

ה)משלי כז(, ְקָרא ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ ְמָתא, ּ ִכיְנָתא ָלא ָזָזה ִמָנה, ָּדא ִנׁשְ ִּדׁשְ ן . ּ ּכֵ
יה , ִאיׁש ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ קֹומֹו, ִאיׁש ִמְלָחָמה' ְיָי )שמות טו(ּ ְּדִאיהו ָנע ָוָנד , נֹוֵדד ִמּמְ ּ

ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּמַאְתֵריה ּ יָנה, ּ ָעְלָמא ֵדין. ּבִ ְתָרה ּבְ ָּוָנד ֲאּבַ ִלים יֹוִמין , ּ ַּעד ְדַתׁשְ
ְּדִאְתַחְייַבת ְלֵמיַזל ְלַבר ֵמַאְתָרָהא ְּוִאיהו ָנִטיר ָלה. ּ ְואֹוֵמי . ּ ָלה ְלַאְתָרָהאַּעד ְדַיֲחִזיר, ּ

ְּדָלא ַיֲחזֹור ִאיהו ְלַאְתֵריה ּ ַּעד ְדַיֲחִזיר ָלה ְלַאְתָרָהא, ּ ִתיוְבָתא. ּ ּוַמאן ְדָחַזר ּבְ ּ ַמאן , ּּ ּכְ
א ְלַאְתָרָהא ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדַאְחָזר ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָדא ָרָזא ְדפוְרָקָנא. ְּ תהלים (ְּדָאַמר , ּ

ָמעוּ ַהיֹו)צה קֹולֹו ִתׁשְ   .ּם ִאם ּבְ

ָאה ָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְמִתיְבָתא ִעָלָאה ְוַתּתָ ּ ִליָחן ְדָמאֵרי , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ֲּאָנן ׁשְ
ך ָאה חוָלָקך, ְָעְלָמא ְלַגּבָ ְַזּכָ ׁשוָבה, ּ ַעל ּתְ ְּדַאְנּתְ ּבַ ָרֵאל, ּ ין ִרְבָוון ְדִיׂשְ ּתִ קול ְלׁשִ ּׁשָ  ְוַאְנּתְ, ּ

יה ְלַאְתֵריה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ַּהְדַרת ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ א, ְּ ָרֵאל . ֵּעיָלא ְוַתּתָ ּוְבִגיָנך ִיְתָפְרקון ִיׂשְ ּּ ְ

ְּוַיְחְזרון ְלַאְתַרְייהו יִחין. ּ ׁשִ ָרֵאל. ְוֵלית ֵחיָלא ַלּמְ ך, ְלִמְפַרק ְלִיׂשְ ר ִמיּנָ ּוְבִגיָנך ִאיּנון . ְּבַ ְּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ִבין ִלים ִמִלין ְיָקִרין ִאֵליןַא. ִמְתַעּכְ ּׁשְ ַמר, ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז )תהלים יט(, ּ ּ ַהּנֶ ּ ּ
ָּרב וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְונֹוֶפת צוִפים ּ ּ ּ.  

ִכיר, ָמאֵרי ְמִתיְבָתאן, ָאַמר לֹון ִגין ַהאי ׂשָ ְּדִאיהו ֶעֶבד, ּבְ ַלת , ּ ָלא ּתְ ְּדָאֵתי ְלַקּבְ
ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְלכֹוןּתַ, ְצלֹוִתין ּּקִ ר ָנׁש, ּ ְרָכאן ַקְדָמִאין, ְלֶמֱהֵוי ּבַ ְתַלת ּבִ ֶעֶבד , ּבִ ּכְ

י ָמאֵריה ָבִחין ַקּמֵ ִּדְמַסֵדר ׁשְ ּ ּוְבֶאְמָצִעיֹות. ּ אֵריה, ּ ל ְפָרס ִמּמָ ֶעֶבד ִדְמַקּבֵ ּּכְ , ּוְבַבְתָרֵאי. ּּ
אֵריה ֶעֶבד ְדָנַטל ְפָרס ִמּמָ ּּכְ   .ִּזיל ֵליהְוָא, ּּ

ּוְבִגין ָדא ָלא ְלַהאי, ְוִרְבָקה, ֶעֶבד ַאְבָרָהם, ּ ִּאיהו ַאְמּתַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ,
ַלח ִלְמַטְטרֹון ְדִאיהו ַעְבָדא ִדיֵליה ִּיׁשְ ּ ּ ּ יה, ּ ִגין ְצלֹוָתא ִאיהו ֵייַמר ְלַגּבֵ ּּבְ  )בראשית כד(, ּ

ה ָלֶלֶכת ַא לֹוַמר. ֲחַריּאוַלי ֹלא ֹתאֶבה ָהִאּשָׁ ֵעי ְלֵמיָזל ֲאַבְתָראי, ּכְ . ּאוַלי ְצלֹוָתא ָלא ּבָ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ בוָעִתי ֹזאת, ְּ יָת ִמּשְׁ א. ְּוִנּקִ ְּדָחְכָמה ִאיהו ַאּבָ ְּדָנִחית , ּ

ַצִדיק ָגלוָתא, ּבְ א ּבְ ִכיְנּתָ ִגיָנה, ְּלַנְטָרא ׁשְ ַלח ּבְ ן ׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף רע -' גחלק זוהר [

ִליַח ָּאַמר ֵליה ַההוא ׁשָ ְצלֹוָתא, ַהב ִלי ִסיָמִנין, ּ מֹוְדָעא ּבִ ּתְ א, ְלִאׁשְ ַרּתָ ן ּבְ ּמָ ָאַמר , ְּדּתַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ה ְוָאְמָרה , ְּ ּתֶ ר אֹוַמר ֵאֶליָה ַהִטי ָנא ַכֵדך ְוֶאׁשְ ֲעָרה ֲאׁשֶ ְְוָהָיה ַהּנַ ּ ּ

ֵתה ל ֵאָבִרין ְדגוָפא ַמְלָיין חֹוִבין, ְוִאם ָלאו )ב'' עח''דף רע(. ׁשְ ח ּכָ ּכַ ֶּאָלא ְדַאׁשְ ּ ּ ְוָלא , ּ
יה ֵאֶבר  ַחת ּבֵ ּכָ יה ּתֹוָרה)א באפי אברהם''נ(ַּאׁשְ ְרָייא ּבֵ ִדיוְקָנא ְדַעּמוָדא , ּ ְלׁשַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּּ

ְּדִאיהו ִדיוְקָנא ְדִר, ְוָלא ִמְצָוה. ְּדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ ּ ין )שיר השירים ב(ְּדֲהָוה , ְבָקהּּ ה ּבֵ ּנָ  ׁשֹוׁשַ
מוִרים, ַהחֹוִחים ִעים ּגְ ְּדִאיּנון ְרׁשָ ּ י ְלַעְבֵדיה ְמַטְטרֹון. ּ ֶמר ְלך ֶפן )בראשית כד(, ָּמּנֵ ּ ִהּשָׁ ָ

ה ּמָ ִני ׁשָ יב ֶאת ּבְ ׁשִ א, ּתָ ְּדִאיהו רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ א, ּ ְּדָהא ִמְצָוה ִאיהו ַנְפׁשָ ִּאיהו ּרוָחא , ּ
  .ּתֹוָרה

ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ה, ּ ֲעׂשֶ ְדָרׁש הוא ָהִעיָקר ֶאָלא ַהּמַ ֹּלא ַהּמִ ּוַבֲאָתר . ּ
ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ַּאֲחָרא ָאְמרו ל ׁשֶ ָּחְכָמתֹו ִמְתַקֶייֶמת ְוכו, ּכָ , ִיְרַאת ֶחְטאֹו. 'ּ
א ִעָלָאה ׁש, ִּאיּמָ א ִעָלָאה, ָחְכָמה. ּוָבהּתְ ד ַאְקִדים ה. ַּאּבָ , ְּדִאיִהי ִמְצָוה, ְזֵעיָרא' ּּכַ

ְרָיא ָעֵליה ּתֹוָרה ְּדִאיהו ו, ּׁשַ ְרָייא , ִּעָלָאה' ְּדִאיִהי ה, ְּוַכד ַאְקִדים ִיְרָאה ַלָחְכָמה. 'ּ ׁשַ
ן. 'ְּדִאיִהי י, ָּעֵליה ָחְכָמה אן. ְוִאְקֵרי ּבֵ ם ַלְיָי)דברים יד(, ּוִמּכָ ִנים ַאּתֶ   .ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ

ִמי י)שמות ג(ְּוַהאי ִאיהו  ִמי ִעם י. ה''ְוֶזה ִזְכִרי ו, ה ְלעֹוָלם'' ֶזה ׁשְ ִזְכִרי . ה''שס, ה''ׁשְ
ְּוֻכְלהו תרי. ח''רמ, ה''ִעם ו ְּדַהְיינו תרי. ג''ּ ּג ִפּקוִדין''ּ ין, ּ ְּדִאְתְייִהיבו ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ּ ,

ֵמיהְלֶמֱהֵוי לֹו ׁשְ ּן חוָלָקא ּבִ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ   .ַעּמֹו'  ּכִ

א. אֹו ָחְכָמה ְלִיְרָאה, ְּוַכד ַאְקִדים ּתֹוָרה ְלִמְצָוה ֵמיה ָעֵליה ְלנוְקּבָ ִּאְתַהָפך ׁשְ ּ ּ ְ ִּמַדת , ּ
ַגְווָנא ָדא הוה, ַהִדין ְּדִאְתַהָפך ֵליה ּכָֹלא ְלִדיָנ. י''ּּכְ ּ ְּ אֹוַרְייָתא, אּ ין ְמזֹונֹוָתיו ּבְ , ְוָקׁשִ

ְקִריַעת ַים סוף ּוְכַגְווָנא ָדא פוְרָקָנא. ּּכִ ּ ַרֲחֵמי, ּּ ִּאם ָזכו ִיְפקון ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
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ֶטֶרם ָיֹבא ֵחֶבל ָלה ְוִהְמִליָטה ָזָכר)ישעיה סו( ַרֲחֵמי, ּ ּבְ , ְּוִאי ָלאו ַאְקִדים ַרֲחֵמי. ְּוִיְפקון ּבְ
ַצֲעָרא ִפיר ְדַאְקִדים ַצֲעָרא ְוִדיָנא ְלַרֲחֵמי. ְּוִיְפקון ּבְ ְּוׁשַ ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבֹוֵתינו . ּ ּ ּ ּ
  .ָּמאֵרי ַמְתִניִתין ְלפום ַצֲעָרא ַאְגָרא, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

א ּוַמְפָקנו ְדַנְפׁשָ ּ ִּמּקֹוֶדם ְדַנְפָקת ִאית ָלה ַצֲעָרא, ּּ ַרֲחֵמיְּלָבַתר ִד, ּ ְוָרָזא . ְנִפיַקת ּבְ
ְּדִמָלה  ְבִכי ָיֹבאו)ירמיה לא(ּ ְּלָבַתר וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם, ּ ּבִ ּוְבִגין ָדא, ּ  ְוֵעת )ירמיה ל(, ּ

ַע ה ִיָוׁשֵ ּנָ ָּצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב וִמּמֶ ַרֲחֵמי, ּ ְּוִיְפקון ּבְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ַלח קוְדׁשָ ּוְכַגְווָנא ְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְרָיא, ָנהְּליֹו ח ֲאָתר ְלׁשַ ּכַ ַקְדִמיָתא. ְוָלא ַאׁשְ ַלח ָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּבְ   .ְָהִכי ׁשָ

הֹון ִתיב ּבְ י ֵאין ִאיׁש)שמות ב(. ּוַמה ּכְ ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ ְּדֻכְלהֹון ַחָייִבין. ּ ּ ְוָלא , ּ
לוָת הֹון ִאיׁש זֹוֶכה ְלַאָפָקא ִמן ּגָ ַחת ּבְ ּכָ ַּאׁשְ ן. אּ ּמָ ּוְבִגין ָדא ַסְרַבת ְלֵמיָזל ּתַ , ְוַאְמַרת, ּ

ָלח)שמות ד( ׁשְ ַיד ּתִ ַלח ָנא ּבְ ַההוא ִזְמָנא.  ׁשְ גֹון ּבְ ָרֵאל, ְּוָהא ַאְנּתְ ּכְ ך ִיְתַקֵיים ִעם ִיׂשְ ּּבָ ְ ,
יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז( ּ ּכִ ְתָרָא. ָ ּוְבָגלוָתא ּבַ יִחין , הּ ֵרין ְמׁשִ ּתְ

ך ַלח ִעּמָ ְִיׁשְ ְדִפין ְדיֹוָנה, ּ ֵרין ּגַ ָּלֳקֵבל ּתְ ָגלוָתא ְרִביָעָאה. ּ גוָפא ּבְ ְּדַאְנּתְ ּכְ ּ ְֵלית ָלך , ּ

ְדִפין גוָפא, ְוֹלא עֹוד. ּּגַ ָרֵאל ּכְ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ְדִפין , ְוַאְנּתְ ְוַאֲהֹרן, ּ ְתִרין ּגַ ּּכִ
ָרֵאל, הְּדיֹוָנ ּוְבהֹון ַפְרחו ִיׂשְ ּּ.  

  )ו''סימן ט( השלמה מההשמטות

א ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ע ֵחיָוון ְוָאָדם ָלׁשֶ ַאְרּבַ ַעת ּבְ ר ָנׁש ּכוְרַסָייא ֵמרוּבָ ּצוְלָמא ַעל ּבַ ּ ל . ּּ ּכָ
ל ִפּקוָדא וִפ א ַעל ּכָ ֵּאֶבר ְוֵאֶבר ְדַהאי צוְלָמא ִאיהו ַמְלַאך ְדִאיהו ְמַמּנָ ּּ ּ ּ ּ ּ ָמה ְּ ּּקוָדא ּכְ

ה ִמְצָוה ַאַחת ָקָנה לֹו ְפַרְקִליט ֶאָחד ּדאוְקמוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲעׂשָ ּ ּ ּ.  

יַעָייא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַרׁשִ ּצוְלָמא ּבְ ֵּחיָוון ִדיֵליה' ד, ּ ה ד, ּ ִחית ַאף ְוַחּמָ ַּאְנִפין ' ֲעֹון ַמׁשְ
ְּדֲעבֹוָדה ָזָרה ִנָדה ְפָחה, ּ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָאָדם )בראשית א(ּ וְבִגין ָדא .זֹוָנה, ּגֹוָיה, ׁשִ

ַצְלמֹו ָרא ֵליה. ן''ָדא ְמַטְטרֹו, ּבְ ַּמאן ֱאֹלִהים ְדּבָ ְָדא ֱאֹלִהים ַחִיים וֶמֶלך עֹוָלם, ּ ּ ּ.  

ָרא אֹותֹו סמ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ יה , אל''ּבְ ַמר ּבֵ יה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְדִאּתְ ְּדִמּנֵ ּ   ֹלא)שמות כ(ּ
ִּיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפַני צוְלָמא דממטרו. ָ ָרא ֵליה ֱאֹלִהים ּבְ ִּאם ָזָכה ּבָ ֶעֶבד , ן''ּ

יה ַצְלמֹו. ְּתחֹות ַרּבֵ ְּוַהאי ִאיהו ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָאָדם ּבְ ַהאי ִדיוְקָנא, ּ ּּבְ ְוִאם ֹלא ָזָכה . ּּ
  .אל''ֶּצֶלם ְדסמ

ר ָנׁש ְֲתִניָנא ַמְלַאך ַהּמָ יה ּבַ ִריך הוא ְלֵמיָדן ּבֵ א ּבְ ֶּות ְדִאיהו ְתחֹות ְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ם יִהּנָ ּגֵ ּ ִאם ָלאו הוא ַצִדיק)א''ח ע''ש(, ּבְ ּוְבִגין ָדא ַוִייֶצר. ּ . ן''ְמַטְטרֹו, ְיִציָרה ְלַטב, ּ
ד  ִפּקוִדין)למהוי(ְלֶמְעּבַ אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ֵליה עֹוֵזר ּבְ ה לֹו ֵעֶזרְוַהא, ּ ְוִאם ֹלא . ּי ִאיהו ֱאֶעׂשֶ

יׁש, ָזָכה ם. אל''סמ, ְיִציָרה ְלּבִ יִהּנָ ּגֵ ֶנְגדֹו ְלֶמחֵטי ֵליה ְלֵמיָדן ֵליה ּבְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ְּוַתְרַוְיהו . ּ
ֵרין צוְלִמין ר ָנׁש ִבּתְ   .ַּאְזִלין ִעם ּבַ
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ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּּ ָּדא צוְלָמא ְדקוְד, ּ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ה , ְ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ
ָלה ָכל ַמׁשָ ּוַמְלכותֹו ּבְ ְרַוְיהו. ּ ִליט ַעל ּתַ ַהאי צוְלָמא ׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְוַהאי . ְּ

יַבת ֹנַח ָג. ּצוְלָמא ּתֵ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּעֹוֵרב וַבת זוגֹו ְלֳקּבֵ ּ ּ ּ ּ ֲאְרִמיז , ּלוָתאְּ
  .ָרָזא ָדא

ַקְדִמיָתא ַלח ֵאת ַהעֹוֵרב ּבְ ַהאי ַעְלָמא , ַּוְיׁשַ ר ָנׁש ּבְ ַלח ֵליה ִעם ּבַ ָּדא ֵיֶצר ַהָרע ְדׁשָ
ַגְווָנא ְדַאְקִדים ְלַיֲעֹקב וְכַגְווָנא ְדְתֶבן ְדַאְקִדים ַלִחָטה, ְּדַאְקִדים ּּכְ ּ ּ ּ ח ַההוא . ּּ ּכַ ִּאי ַאׁשְ

ּּגוף ְמחוָיב ה חֹוִביןּ ַכּמָ ִטּנוִפין ְדֲעֵבירֹות,  ּבְ ֵּמלוְכָלך ּבְ ְּ יה. ּ ַמר ּבֵ ְוָלא ָחַזר עֹוֵרב , ִּאּתְ
ִליחוָתא ְדָמאֵריה ׁשְ ּּבִ ּ ַלח ֵאת ַהיֹוָנה ֵמִאּתֹו. ּ ְּלָבַתר ַוְיׁשַ עד כאן (: ָּדא ֵיֶצר ַהטֹוב, ּ

 )מההשמטות

ֵּלית ִפּקוָדא ן ֶעׂשֶ, ּ ּמָ ִלילו ּתַ ְּדָלא ִאְתּכְ ים . ר ְסִפירֹותּ ִליׁשִ ִנִיים וׁשְ ִיים ׁשְ ְחּתִ יָבה ּתַ ּתֵ ּּבַ ּ ּ
יָה ֲעׂשֶ ה. ּתַ ְרֵאִלים, ְּלַאְכְלָלא ּבָ הֹון. ּּכֲֹהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ִכיָנה ִעּמְ יָבה ׁשְ ִאיִהי ', ּתֹוַרת ְיָי, ּתֵ

יה. ְרִביָעָאה' ה, ְרִביִעית ַהִהין ת ּבְ ּוְמׁשוֶלׁשֶ ּ ְלָמא ּבֵ, ו''ּ ין . ּיה ידודְלַאׁשְ ָרה ַדְרּגִ ְּוַעׂשְ
יה ִלילו ּבֵ ְּדִאְתּכְ ּ ְּדִאיּנון יֹו, ּ ָרֵאל. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ִיׂשְ הו ּבְ ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ  )דברים ד(, ּ

ְיָי ם ַהְדֵבִקים ּבַ ם ַלְיָי)דברים יד(', ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו' ְּוַאּתֶ ִנים ַאּתֶ ָמא . ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ ַהאי ׁשְ
צוְלָמא ְדַבר ָנׁשׁשֻ ְּלָטנוֵתיה ּבְ ּ ּ ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִדיֵליה, ּ ְּוַעל ּכָ ּ.  

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ִדיֵני ֲחָגִבים, ּ ִחיָטה, ָּלדון ּבְ ַמר ָדִגים ַוֲחָגִבים ֵאיָנן ְטעוִנין ׁשְ ְּדִאּתְ ּ ּ ,
ֶרת אֹוָתם ִחיָטהֵאיָנ, ָהִכי ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ֶּאָלא ֲאִסיָפָתם ִהיא ַהַמּתֶ ֶּאָלא , ן ְצִריִכין ׁשְ

יו הֹון ַוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ַעל ַעּמָ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ א. ּ א, ַּמה נוֵני ַיּמָ ַיּמָ ְלִמיֵדי , ִּחיוָתן ּבְ ּאוף ּתַ
אֹוַרְייָתא, ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֲחָכִמים ִּחיוַתְייהו ּבְ ּ ן ִמָנה ִמָיד ֵמִתים, ּ ְּוִאי ִאְתָפְרׁשָ ּ יָנא . ּ ּנִ ּתַ

א, ּ ְדַמְתִניִתין)א תנאין''נ( ְּדָבה ִאְתָרּבו ַתִניֵני ַיּמָ ּ א ַיֲעלון . ּ ּתָ ׁשְ ְּוִאי ִאיּנון ִדְבַיּבֶ ּ  )א יפלון''נ(ּ
ְטָטא, ְּלַמָיא ָלה. ִּאיּנון ַמְייִתין, ְוָלא ַיְדִעין ְלׁשַ ֲּאָבל ָאָדם ְדִאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ ִּאיּנון , ּ

ְלהו ְּלֵעיָלא ִמּכֻ ּ הו, ּ ַמר ּּבְ ַמִים)בראשית א( ִאּתְ ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ ְּדִאיּנון ָמאֵרי , ּּ ּ
יָנָיא, ַמְתִניִתין ּנִ דֹול. ּּתַ ין ַהּגָ ּנִ ִריַח )ישעיה כז(, ַהּתַ ִריַח )שמות כו( ָלֳקֵבל, ָנָחׁש ּבָ  ְוַהּבְ

ים ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ   .ְַהּתִ

יָנן  ִזְמָנא ְדַתּנִ ָנה)דתנינין(ּּבְ הֹון ַמֲחלֹוֶקת,  ָמאֵרי ִמׁשְ ין ָדא ְלָדא, ִאית ּבְ ּוַמְקׁשִ ַלע , ּ ּבָ
ְלִמיד ְזֵעיר. ְּלַחְבֵריה ֹלא ִהִגיַע ְלהֹוָרָאה, ְּוַהאי ִאיהו ּתַ ְּוִאי ִאיּנון . ַּחָייב ִמיָתה, ּומֹוֶרה, ּׁשֶ

ִוין ָדא ְלָדא ָיא, ּׁשָ הֹון ַמֲחלֹוֶקת ְוקוׁשְ הֹון ְלסֹוףִא, ְּוִאית ּבְ ַמר ּבְ  ְוֶאת ָוֵהב )במדבר כא(, ּתְ
סוָפה סֹוָפה, ּּבְ ְּואֹוְקמוָה ַאֲהָבה ּבְ ּ.  

  ]א''ט ע''דף רע -' גזוהר חלק [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2717דף [ -ּ

 ] בשנה247יום [סדר הלימוד ליום יא סיון 

יה, ַּאְדָהִכי א ִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ָּהא נוָנא ַרּבָ ּ ן  ֵאיָת)במדבר כד(, ְוָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ
ך ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ָמֹוׁשָ ְנָיא ִדְמַסֵייַע ָלך. ָ ְּתַ ּ א ִדְלהֹון. ּ ַלע ִקּנָ ּסֶ ְּדָהא נוִנין ּבַ ּ ֵאיָתן , ּ

ִהפוָכא ּּבְ ְנָיא, ּ ִהפוך ַאְתָוון. ּתַ ְֵאיָתִנים ּבְ ּ ִאים, ּ ּנָ ְייהו. ּתַ ר ִמּנַ ּמַ ַבד ֶפה , ִּאְסּתְ ְּדָהא ַאְנּתְ ּכְ ּ
א,ּוְכַבד ָלׁשֹון ַלע ְדנוֵני ַיּמָ ּסֶ ּ וַמאן ְדָבֵעי ְלַאְתְקָפא ּבַ ּ ּ ְּדִאיּנון , ְּדָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ּ

ִאים ּנָ יף, ּתַ ּקִ ֵעי ְלֶמֱהֵוי ּתַ ָנא ֲחִדיָדא ֲחִריָפא, ּבָ ּ ִליְנקוב ַעד ְדָמֵטי )דלינקוב(, ִליׁשָ ּ
ן א ְדַתּמָ י עֹוד )חבקוק ב(. ִּלְתהֹוָמא ַרּבָ ץ ְוֹלא  )א''ט ע''דף רע( ּכִ ָּחזֹון ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח ַלּקֵ

ְּואֹוְקמוָה ְדַהאי ְקָרא נֹוֵקב ְויֹוֵרד, ְּיַכֵזב ּ א, ּ הֹוָמא ַרּבָ ַּמאן הוא ְדָנִחית ִלְתהֹום . ַעד ּתְ ּ
א ָחא ִזְמָנא ָדא, ַרּבָ ּכְ ך , ֶּאָלא ַאְנּתְ, ְּלַאׁשְ ַמר ּבָ ְְדִאּתְ ַהְרֵרי ֵאל )תהלים לו(ּ ָ ִצְדָקְתך ּכְ

הִמ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ָׁשְ ָמה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ א ְלעוְמָקא ַדֲהָלָכה, ּכַ ְּדָבעו ְלַנְחּתָ ּ ּ ָחא , ּ ּכְ ְלַאׁשְ
ן ֵקץ ְדֻפְרָקָנא ּמָ ן, ּּתַ ּמָ ַפִטיׁש ְיפֹוֵצץ . ְּוָלא ְסִליקו, ְּוַנְחּתו ּתַ ְנהֹון ֲהַות ּכְ ב ְדִליׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ֲּחִליׁש ַפִטיׁש, ֶסַלע ַההוא ֶסַלע, ּ ִדְלהֹוןּ ַההוא ֶסַלע . ְּלַנְקָבא ּבְ ּוַמאן ִדְנִקיבו ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָלא ְרׁשו ָכא ֵליה, ּּבְ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ִדְנִקיבו ָלה. ָּאָתא ִחְוָיא ְלַנּשְׁ ּ ַּעד ְדָמטו ִלְתהֹוָמא , ּ ּ

א ן, ַרּבָ ּמָ   .ְּוָלא ְסִליקו ִמּתַ

א ְפִת ּוְבִזְמָנא ְדנוְקּבָ ּ ּ ן, יָחאּ ּמָ ל ַמאן ְדֲהָוה ָנִפיל ּתַ ן ָדִוד . ָלא ֲהָוה ְסִליק, ּּכָ יַח ּבֶ ּוָמׁשִ ּ
ן יֹוֵסף יַח ּבֶ ן ִעם ָמׁשִ ּמָ ְּדָחד ִאיהו . ָנַפל ּתַ  ,ְּוַחד ִאיהו. ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור )זכריה ט(ּ

כֹור ׁשֹורֹו)דברים לג( ן יֹוֵסף,  ּבְ יַח ּבֶ י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹור )שמות כא( ְּוַהאי ִאיהו. ָּדא ָמׁשִ  ּכִ
ה ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ּמָ ּנו ְוָנַפל ׁשָ יַח. ְּוֹלא ְיַכּסֶ ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ָמׁשִ ר ַנְפֵלי, ּ ְוִאיִהי ַנְפַלת . ּבַ

ְתַרְייהו ַמר ָעָלה, ּּבַ ָרֵאל)עמוס ה(, ְּוִאּתְ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ְּוַאְנּתְ הוא . ּ
יב ִלְבָעָליו)שמות כא( ֶסף ָיׁשִ ֵלם ּכֶ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ת ִיְהֶיה לֹו. ּ ּבַ ן יֹוֵסף, ְּוַהּמֵ יַח ּבֶ , ָּדא ָמׁשִ

  )שורות ונראה שחסר' מצאתי כאן חלק כמו ד(. ְּדָעִתיד ְלִאְתָקְטָלא

ִגיֵניה ִליֹות ֲהוֹו. ָּנַחת ּבְ ע ּגָ ְּדַוַדאי ַאְרּבַ ַלת, ּ ַלת , ּתְ ְּקִליִפין ֶדֱאגֹוָזאָלֳקֵבל ּתְ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ְּקִליָפה ְירֹוָקא ֶדֱאגֹוָזא, ַקו ָירֹוק, ּּתֹהו ְנָייָנא ּבֹהו. ּ ֲּאָבִנין ְמפוָלִמין, ּּתִ ְּדִאיּנון ְסָלִעים , ּ ּ

יִפין ּקִ ָמה ְפָסקֹות, ּתַ ְייהו ּכַ ל ָמקֹום ַפְסקו ִמיּנַ ְּדִמּכָ ּּ ּ ְּלַאָפָקא ַמָיא ְד, ְוָנִקיט לֹון, ּ ּ . אֹוַרְייָתאּ
ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו ֲאָבִנים ְמפוָלמֹות ּ ּ ּ ְייהו ַמִיין ָנְפִקין, ּ ְּדִמּנַ ִליָתָאה. ּ , ְּדִקיָקא, ְּקִליָפה ּתְ

ִליָתָאה לוָתא ּתְ ך, ְּדֲהָוה ְזֵעיר, ּּגָ ְְוַהאי ִאיהו ְוֹחׁשֶ לוָתא ְרִביָעָאה. ּ ה, ּּגָ הֹום ַרּבָ ָחָלל , ּתְ
ך ַעל ְפֵני ְתהֹום)בראשית א(, ּאי ִאיהוְוַה. ֶּדֱאגֹוָזא ּ ְוֹחׁשֶ ְ.  

ה ׁשֹור, ְוִאְתְקֵרי ּבֹור ּמָ יֹוֵסף, ְּדָנַפל ׁשָ ָּדא ִדְכִתיב ּבְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)דברים לג(, ּ .  ּבְ
יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִליכו אֹותֹו ַהּבֹוָרה)בראשית לז(, ּ ּ ַוַיׁשְ א. ּ יׁשָ א ּבִ ְּדכוָרא , קְוַהּבֹור ֵר. ּנוְקּבָ ּ

ָלא ּתֹוָרה, )א דבורא''נ( ים ֵיׁש ּבֹו, ֵרק ּבְ ים ְוַעְקַרּבִ לוָתא ְרִביָעָאה. ֲאָבל ְנָחׁשִ ּדֹור , ְּוָדא ּגָ
ים ים ְוַעְקַרּבִ ִעים ָמֵלא ְנָחׁשִ ים, ִּדְרׁשָ ים ְוַעְקַרּבִ ְנָחׁשִ ִאים ּכִ ָנן, ַרּמָ ְּדַעְקִרין ִמֵלי ְדַרּבָ ּּ ,

ְקָר ַמר, אְוַדְייִנין ְלׁשַ ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה )שמות ב( .ָּהיו ָצֶריָה ְלֹראׁש )איכה א(, ָּעַלְייהו ִאּתְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָרֵאל י ֵאין ִאיׁש ְדִיׂשְ ַּוַיְרא ּכִ יַעָיא ֵעֶרב ַרב, ּ ִאֵלין ַרׁשִ ּּבְ לוָתא, ּ סֹוף ּגָ ּוְבִגין ָדא . ְּוָדא ּבְ ּ
ה הֹום ַרּבָ ֵּקץ ְדפוְרָקָנא נֹוֵקב ַעד ַהּתְ ִהיפוך ,  ְמֵהיָמָנאְוַרְעָיא. ּ ֶות ּבְ הֹום הוא ַהּמָ ְּתְ ּ ּ

ְּוֵלית ָמֶות ֶאָלא ֲעִניוָתא, ַאְתָוון ּ ן, ּ ּמָ ִריר ְלֵעיָלא. ַאְנּתְ ְנִחיַתת ּתַ י , ְּוָהא ָקא ִאְתּבְ ַקּמֵ
ִאים ַוֲאמֹוָרִאים ּנָ ְתהֹוָמא ְלַסְייָעא ָלך, ּתַ ִגיָנך ּבִ ְְוֻכְלהו ַנְחִתין ּבְ ְּ ּ ּ.  

ְלהוְוַאְנּתְ ּתַ יר ִמּכֻ ְּנָיא ִדְמַסֵייַע ָלך ַיּתִ ּּ ְ ִגין ְדַאְנּתְ ִלְוָיָתן , ּ א )נחש בריח(ּּבְ ּ ְדַיּמָ
ָּמאֵריה ְדָכל נוִנין ִלְוָיָתן ִאְתְקֵרי, ְּדאֹוַרְייָתא ּ ם אֹוַרְייָתא, ּ יה , ַעל ׁשֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )משלי א(ּ

ך י ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלֹראׁשֶ ְוָבך. ָּכִ יַע ְיָי)תהלים לו( ּ יה . 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ַמר ּבֵ ָּאָדם ְדִאּתְ ּ
ֹאֶהל)במדבר יט( י ָימות ּבְ ֵּאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶייֶמת ֶאָלא , ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ָאָדם ּכִ ּ

ֵמִמית ַעְצמֹו ָעֵליָה ִמי ׁשְ ְּוֵלית ִמיָתה ֶאָלא ֲעִניוָתא, ּבְ ּ י ָהָאֶרץִּאֵלין , ּוְבֵהָמה. ּ , ַעּמֵ
חֹות ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֶפֶרד ּתְ ּסוס ּכַ ְפָיין ּכַ ְּדִאיּנון ִמְתּכַ ּ ּ ּ.  

א ָאָתא ַּאְדָהִכי ָהא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַמאן , ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּ
א. ִּאיהו ִלְוָיָתן ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּהאי ִאיהו ְד, ּ יה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ַּדְרּגֵ ּ ּ ,

יה, ְּוַצִדיק ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵביָנן ַחד, ּ ּּגוף וְבִרית ַחׁשְ א ָדא. ּ ַיּמָ י ּבְ א , ְּוִאְתַרּבֵ ְּדִאיִהי ִאיּמָ
ִריך הוא כ, ָים, ִּעָלָאה א ּבְ ְּדָבה ְמַייֲחִדין ְלקוְדׁשָ ּ ּ חוׁשְ, ה ַאְתָוון''ה כ''ְּ ְּדִאיּנון ָים ּבְ ּ ןּ , ּבָ

ה ְּוִאיהו ּבָ ַפת ַהָים, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ּ ַּוָדאי ִלְוָיָתן ְדָקִאים ַעל ׂשְ ְוָעְלָמא ָקֵאי ַעל , ּ
ָּאַמר ּבוִציָנא . ְּדָכל ָעְלָמא ָקִאים ֲעלֹוי, ּ ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(ָּדא , ְּסַנִפירֹוי
א ָאה חוָלָקך ַרְעָיא ְמֵהיְמ, ַקִדיׁשָ ְַזּכָ   )כאן חסר(. ָנאּ

ָגלוָתא ת קֹול ּבְ ה, ּּבַ ַּעד ְדֵתיֵתי ַאְנּתְ ְלַגּבָ ְּדַאְנּתְ קֹול ִדיָלה, ּ ּ ְעָלה, ּ ת ּבַ ה ּבַ ְּדָכל ִאׁשָ ּ ,
ִהי לֹו ְלַבת ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּתְ ה ִאיִהי ָלך. ּּכְ  )א עאלת עמיה''ד(ֲעַדִיין ָלא ַעְבַדת , ְְמאֹוָרׂשָ

ה ַלחוָפה ִּעּמָ ּ ּ.  

יַע ָלה, ַמרִאּתְ ה ְוֵאין מֹוׁשִ ֲעָרה ַהְמאֹוָרׂשָ א. ָּצֲעָקה ַהּנַ ִכיְנּתָ א ִדיָלה , ָהִכי ׁשְ ִּאיּמָ א ''נ(ּ

ָנה, )עלאה יַע ָלה, צֹוֶעֶקת ַעל ּבְ ִגיָנה, ְּוֵאין מֹוׁשִ ַּעד ְדֵייֵתי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ ּ ּ ּ ,
יַע ְּדִאיהו מֹוׁשִ ַמר. ּ ִּדְבִגיָנה ִאּתְ ע)יה טזכר(, ּ ך ָיֹבא ָלך ַצִדיק ְונֹוׁשָ ה ַמְלּכֵ ּ ִהּנֵ ְ ּהוא . ְ
יַע ְלֵעיָלא א, ּמֹוׁשִ ִדיוְקֵניה. ְוַאְנּתְ ְלַתּתָ ּוְבִגין ְדַאְנּתְ ּבְ ּ ּ ך, ּּ ַמר ּבָ ה ֹפה )דברים ה(, ְִאּתְ ּ ְוַאּתָ

ִדי ָרֵאל ָאַהְדרו ְלָאֳהֵליהֹון. ֲעמֹוד ִעּמָ ְּדֻכְלהו ִיׂשְ ּ ְתַרְייָתא, ְוַאְנּתְ ָלאו, ּּ ַּעד פוְרָקָנא ּבַ ּ .
ַרם ָדא ּוַמאן ּגָ יַנְייהו. ֵעֶרב ַרב, ּ ִּדְבּגִ ֵלך ִמָיָדו ֶאת ַהלוחֹות)שמות לב(, ּ ּ ַוַיׁשְ ּ ּ ּוֵמַהִהיא . ְּ
ֲעָתא ָנְפָלה הֹון , ְּוָלא ִאְתָפְרַקת ֵמֵעֶרב ַרב, ׁשַ ַמר ּבְ  ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה )שמות יב(ְּדִאּתְ

ם ָכ. ִאּתָ ָרֵאלּבְ ן ִמִיׂשְ ּל ָדא ָלא ִאְתָפְרׁשָ ּ ה. ּ ִבְרּתָ ְפָחה ִמּגְ ְתַרְייָתא, ְּוׁשִ ַּעד פוְרָקָנא ּבַ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף רע -' גזוהר חלק [

א ָרא ְדַמְלּכָ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ַּאְנּתְ ּבְ ַמר ּבְ ַגְווָנא ִדיָלך ִאּתְ ּּכְ ּ  )ב''ט ע''דף רע(ְּ

ֹכָלא ֶחְדָוה ִדיֵליה ְיֵהא, ְךֶּחְדָוה ִדיָל, ּּבְ ּּכְ ד ֵייֵתי ְלִמְפַרק ְלַכָלֵתיה, ּ ּּכַ ּ ְוהוא )תהלים יט(, ּ
ָחָתן יֹוֵצא ֵמחוָפתֹו ְוגֹו ּּכֶ ָגלוָתא ֲחׁשֹוִכין. 'ּ ין ִדיָלה ּבְ ְּדָהא ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2719דף [ -ּ

הֹון ת ּבְ ׁשַ ַחְרחֹוֶרת ַאל ּתִ)שיר השירים א(ִאיִהי ָאְמָרה , ִמְתַלּבְ ֲאִני ׁשְ ְּוִאֵלין . ְּראוִני ׁשֶ
ְּקִליִפין ִאיּנון ִחית ַאף ְוֵחָמה, ּ א, ַמׁשְ יׁשָ א ּבִ א, ּנוְקּבָ יׁשָ ְפָחה ּבִ אי, ׁשִ ְבּתַ  )משלי ל(, ׁשַ

ה ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ָתא, ְּוׁשִ ת ַמְלּכְ ּבָ ה. ְּדִאיִהי ׁשַ ִחית ַאף ְוֵחּמָ א ָסֲחִרין ִלְתָלָת, ַמׁשְ
  .ֲאָבָהן

א, ְוֹלא עֹוד א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ֶּאָלא ַמה ַדֲהַות ּבְ ּ ֲאָבָהן, ה''ַעל הו' י, ּ ַקְדָמָאה ' ה, ִּדְכִליָלן ּבַ
ַאְבָרָהם ִיְצָחק' ה. ּבְ ְנָייָנא ּבְ ַיֲעֹקב' ו. ּתִ א ָעַלְייהו' ַוֲהַות י. ּבְ ַמר. ֵּריׁשָ  ָנְפָלה )איכה ה(, ִאּתְ

נו ָנן ְמָתָלאְוַאְמ. ֲּעֶטֶרת ֹראׁשֵ ילו ַרּבָ יה, ּּתִ א ְדֲהָוה ֵליה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ְּלַמְלּכָ ּ ְוִאיָלן , ּ
א, ָּיֶאה ֳקָדֵמיה יׁשָ מוָעה ּבִ ַּאְתָיא ֵליה ׁשְ יה, ּ ּוַמה ַדֲהַות י. ַּאְרֵמי ֲעָטָרה ֵמַעל ֵריׁשֵ ַעל ' ּ

א' י, י''ִּאְתַהָדר הוה, ְּלֵעיָלא' י. ה''הו ּוְבִגין ָד. ְלַתּתָ  ֶאֶבן )תהלים קיח(, ּא ָאַמר ָדִודּ
ה ֵמֵאת ְיָי ָּמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ   .ָּהְיָתה זֹאת' ּ

יָדך, ּקום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְטֹול ַאְבָנא ָדא ּבִ ה, ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  ַעל ֶאֶבן ַאַחת )זכריה ג(, ּ
ְבָעה ֵעיָנִים ְּלַתְבָרא ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא. ׁשִ ָמה רֹוִעים ַפְרָנֵסי ָדָראְּד, ּ ָּהא ּכַ ָנׁשו ַעל , ּ ִּאְתּכְ

ְְדִאיִהי ֶסַלע ִדיָלך, ַהאי ַאְבָנא ּ ן, ּ ּמָ ְּלַאָפָקא ַמָיא ִמּתַ ְְדַכָלה ִדיָלך ַמְעַין ַהָחְכָמה, ּ ּ ַהאי . ּּ ּבְ
אֹוַרְייָתא, ֶסַלע ִּדְנִביָעא ִדיָלה ּבְ ּ ָרִזין ְסִתיִמין ֵלית סֹוף, ּ ַמרְוָעָלה . ּבְ  )איוב כח(, ִאּתְ

ֵצא ּמָ   .ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ

ָרא ְקִליָפה ִדְלֵעיָלא ְּוָכל ּתוְקָפא ִדְלהֹון ְלַאְעּבְ ּ ּ ְנָייָנא, ּּ ִליָפה ּתִ ְּדִאיִהי , ְוַכד ָמָטן ַלּקְ
יָפא ּקִ ָיא לֹון, ּתַ ְלהו, ִאיִהי ַקׁשְ ל יֹוֵמיהֹון ּכֻ ה ּכָ ּוָמָחאן ּבָ ּ ֵנהֹון ְד, ּּ ִליׁשָ יִפין ּּבְ ּקִ ִּאיּנון ּתַ

ין ַפִטיׁשִ ְּוֵלית לֹון ְרׁשו ְלַאָפָקא ִמיָנה ַמָיא, ּּכְ ּ ְֶאָלא ִאֵלין ִטִפין ְדָנְפִקין ַעל ְיָדך. ּּ ּ ּ ּ ִזְמָנא , ּ ּבְ
ה ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַמֵטהו ַפֲעָמִים)במדבר כ(, ּ ַלע ּבְ ּ ַוַיך ֶאת ַהּסֶ ּ ּ ְ ְנָייָנא ַנְפֵקי ִאֵלין . ּ ּוִבְמָחָאה ּתִ ּ

ְּוִאֵלין ִאיּנון ְרִמיִזין ְדָחְכָמה. ִּפיןִט ּ ָלה, ּ ֲחִגיָגה, ְּרִמיִזין ְדַקּבָ ְּדִאיּנון ּבַ ַאר ַמְתִניִתין, ּ . ּוׁשְ
ְּוַהאי ֶאֶבן ֵלית ַמאן ְדַאִפיק ִמיָנה ָחְכָמה ְּדִאיִהי ִמְלָגאו, ּּ ְּדֵלית ָלה סֹוף, ּ דאיהו מוחא (, ּ

ר ַאְנּתְ)מלגאו ַמר ּבָ,  ּבַ יַניְּדִאּתְ ה ִמּסִ   .ְך ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ

ְוִאית , ִאית ֶאֶבן, ְוִאית ֶסַלע, ִאית ֶסַלע, ָסָבא ָסָבא, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר
ָמא ִדְיהֹוָ. ֶאֶבן ִּאית ֶאֶבן ִדׁשְ ַמר , ה''ּ ּ ְוַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהַות )דניאל יב(ָּעָלה ִאּתְ

ית)ויקרא כו(ּ ְדִאיִהי ְוִאית ֶאֶבן. ְּלטור ַרב ּכִ ן ְנִביעו ְדַמָיא ְדָחְכְמָתא,  ֶאֶבן ַמׂשְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ ּ ּּ ,
ְּוָלא ִדּבור ּ.  

ֶּאָלא ֶאֶבן ְדִאיִהי  ה, ֶסַלע )חסר(ּ ַמר, ְּדֹמׁשֶ ַלע )במדבר כ( ָּעָלה ִאּתְ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ  ְוִדּבַ
ת קֹול ְו. ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ה ֶאָלא ִדּבור וִפיוָסאְּדִאיִהי ּבַ ְלָיא ּבָ ָּלא ּתַ ּ ּ ּ ְפָחה. ּּ , ֲאָבל ׁשִ

ָנה)קליפה(ְּדִאְתְקִריַאת , ֶסַלע ַאֲחָרא א ְדֶעֶבד ַנַער.  ִמׁשְ ּנוְקּבָ ַמר. ּ  )משלי כט(, ָּעָלה ִאּתְ
ְדָבִרים ֹלא ִיָוֶסר ָעֶבד ָמה ְפָסקֹות, ּּבִ ה ּכַ ִרין ִמיּנָ ֶּאָלא ְדָמָחאן וְמַתּבָ ּ ּ ּ , ַלְקִטין לֹוןְו, ּ

ְּוִאְתְקרון ְלקוטֹות ֵטי לֹון. ּ ִּאְתְקִריאו ְלקוטֹות, ְּוַעל ִדְמַלּקֵ ָלה, ּ ָלא ְנִביעו ְדָחְכָמה ְוַקּבָ ּּבְ ּ.  
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א, ֲּאָבל ֶסַלע ִדיִלי א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ַמר, ִּאיִהי ּבְ ִגיָנה ִאּתְ ַלע ְלֵעיֵניֶהם , ּּבְ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ְוִדּבַ
ִדּבור וִפיוס,ְוָנַתן ֵמיָמיו ּ ּבְ ּ א, ּּ ְבָרָתא ְדַמְלּכָ ה. ּּכִ ּוְבִגין ְדָמֵחיָנא ּבָ ּ ַזר , ָּלֵקיָנא ָעָלה, ּ ְוִאְתּגְ

ְּדַמאן ִדְמָסֵרב ְלַמְטרֹוִניָתא. ֲעָלָנא מֹוָתא ן ַמאן ְדָמָחא ִלְבָרֵתיה . ַּחָייב ִמיָתה, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ
א ַזר ָעַלי. ְּדַמְלּכָ ּוְבִגין ָדא ִאְתּגְ ָרֵאל,ּ ּ ְדָלא ִאיעול ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ ּ ַאְרָעא , ּ ַּוֲאָנא ָקבור ּבְ
ַרת ִמיִני, ּנוְכָרָאה ַמר. ְוִאְתַעּבְ ֶבט)שמואל ב כג(, ְוִאּתְ ׁשָ ֶבט. ּ ַוֵיֶרד ֵאָליו ּבַ ִּאיהו , ְוַהאי ׁשֵ

ְבַטָיא ִדיִלי ַּחד ִמׁשִ ן ְלֶמֱהֵוי ִעם ִיׂשְ, ּ ּמָ א ּתַ ָגלוָתאַּדֲאָנא ָעִתיד ְלַנְחּתָ ְּוֹכָלא . ָּרֵאל ּבְ
ּוַבֲאָתר אֹוֲחָרא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִאְתְרִמיז   )חסר(. ּ

א ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ יַח, ּ ָמא ְדָמׁשִ ּוׁשְ ם ידוד, ּ ׁשֵ ע ַאְנֵפי ָאָדם. ִּאְתְקִריאו ּבְ ְּוִאיּנון , ְּוָדא ַאְרּבַ
ְבָטא ְדֵלִוי ְּדׁשִ ָבִטיןִּאיּנון ַנְפָקן ֵמֵחיָון , ּ ַאר ׁשְ ְּדִאיּנון ׁשְ חוָלָקא ְדָאָדם, ּ ְּוָעאלו ּבְ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ע ַאְנִפין ִדיֵליה ַּאְרּבַ ּ ִדיוְקָנא ְדַההוא ָאָדם ַקְדָמָאה ִדְלֵעיָלא. ּ ה ִאיהו ָאָדם ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ משלי (. ּּ

נֹו)ל ם ּבְ מֹו וַמה ּשֵׁ ּוְבִגין ָדא. ּ ַמה ּשְׁ ֲהַנָייא ְוֵליָוֵא, ּ א ָאִכיל , יּכַ ְּמזֹוֵניהֹון ַעל ְיָדא ְדַמְלּכָ
ָפתֹוֵריה א, ּּבְ ַאר ַחָייִלין ְדַמְלּכָ ּוׁשְ ב ִדיֵליה, ּּ ֵבית מֹוׁשָ ל ַחד ָיֲהִבין ֵליה ְלֵמיַכל ּבְ ּּכָ ּ ְוַרְעָיא . ּ

א ְבָרא ְדַמְלּכָ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּכִ א ַיִתיר ֵמִאֵלין ְדַאְכִלין ְלָפת, ּ ָּקִריב ְלַמְלּכָ ְּדֵלית , ֹּוֵריהּ
ֵני ַמְלכוָתא ל ּבְ א ִמּכָ ַּמאן ְדָקִריב ְלַמְלּכָ ְבֵריה, ּ   .ּּכִ

א ְוָאַמר ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ מֹוַדע ַמאן ַאְנּתְ, ָסָבא ָסָבא, ּ ּתְ ִמִלין ִדיָלך ִאׁשְ ְּבְ ּ ַאְנּתְ . ּ
מֹו. ּהוא ָאָדם ַקְדָמָאה ַמר ָעָלך, ַמה ׁשְ נֹו. ְִאּתְ ם ּבְ ַמר ַעל ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאִא, ַמה ּשֵׁ . ּתְ

אֹוַרְייָתא ין ּבְ ָמה ִחדוׁשִ ּוְבִגין ְדִאיהו ִחֵדׁש ּכַ ּ ּ ּ ּ ך, ּ ְּדֵבן ָחָכם  )משלי י(, ְֶחְדָוה ְזִמיָנא ְלַגּבָ
ח ָאב ּמַ   )חסר( .ְיׂשַ
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א ָדא, ָיא ְמֵהיָמָנאַרְע ּתָ ַפְרׁשְ ִני, ּּבְ ר ּכְ ּׁשו ִדיָלך ְלַההוא ָעְלָמאֲהָוה ַאְדּכַ ּ יב , ְּ ִּדְכּתִ
ְּוָרִאיָת אֹוָתה ', ֶּאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ְוגֹו )א''פ ע''דף ר( )עלה( )במדבר כז(

ך ְוגֹו ר ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוגֹו', ְָוֶנֱאַסְפּתָ ֶאל ַעּמֶ ֲאׁשֶ א. 'ָּכַ ּתָ ּוְבַהאי ַפְרׁשְ ְִאית ָלך , ּ

ָרֵאל, ּא ְלָעְלָמא וְלַהֲחיֹותְלָאַהְדָר ּוְלַאֲעָלא ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ א ָדא , ּ ּתָ ַפְרׁשְ ָרא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ ּ
ַכָלה ִדיָלך ְּבְ ּ ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ לֹום)במדבר כה(, ּ ִריִתי ׁשָ ּוְבִגין ָדא ָלא .  ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּ

ִריך הוא ָהָכא ֵרד א ּבְ ָּאַמר ָלך קוְדׁשָ ְּ יה. ָּלא ֲעֵלהֶא, ְ ְּדִמּנֵ ֵהא ָעאל ְלַאְרָעא , ּ ַאְנּתְ ּתְ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

ך ְוַמה ְדָאַמר ּבָ ּ ּ ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבוָרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה)דברים לד(, ּ ּ ַּוי ְלִאיּנון . ּ
א ְְדָלא ַיְדֵעי ְקבוָרה ִדיָלך, ְסִתיִמין ַעְייִנין, ֲאִטיִמין ִלּבָ ּ ּ ֵעי ַרֲחֵמי ַּדֲהֵוית ַא, ּ ְנּתְ ּבָ

ִריך הוא א ּבְ ְּמקוְדׁשָ ַההוא ְקבוָרה, ְּ ְּדָלא ֵייעול ָלך ּבְ ּ ּ ְּדָבה ַאְנּתְ ִמְתְקֵרי ֵמת, ְּ ֲּהָדא הוא . ּ
ה ַעְבִדי ֵמת)יהושע א(, ִדְכִתיב ֵאי ַאְמִרין. ּ ֹמׁשֶ ְּוִאיּנון ִטְפׁשָ ה ֲהָוה ְמָפֵחד , ּ ְוִכי ֹמׁשֶ
יָתה ְרָיין, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי, אי ָעְלָמאְלָנְפָקא ֵמַה, ִמּמִ ַאר ּבִ ׁשְ ְּוִאיּנון ָלא ַיְדִעין ִדְקבוָרה . ּכִ ּ ּ
ְִדיָלך ְומֹוָתא ִדיָלך ֵאיך ִהיא, ּ ְ ּ ּ.  
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ְּדָהִכי אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְּדֵמֵתי חוָצה ָלָאֶרץ ֵאיָנם ַחִיים, ּ ּ ָּלא ַאְמֵרי ְדֵאיָנם . ּ
ִתיםְּד, ֲעִתיִדים ְלַהֲחיֹות ְתִחַיית ַהּמֵ ְפִרין ּבִ ך ֲהוֹו ּכַ ִּאְלָמֵלי ּכַ , ֶּאָלא ָהָכא ָרָזא ַרְבְרָבא. ְ

צוְלָמא ְדָלאו ֲהגוָנה ֵליה ְּקבוָרה ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִלי ָמִים)תהלים מב(ְּדִאיִהי , ּ , ּ ֶאֶרץ ִצָיה ְוָעֵיף ּבְ
ּוָבה , ְּוֵלית ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה ַההוא . ֹו ְוֹלא ָהָדר ֹלא ֹתַאר ל)ישעיה נג(ּ ּוַמאן ְדָחִזי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ

ְּוִנְרֵאהו ְוֹלא ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהו, ּצוְלָמא ּוְבִגין ָדא. ּ ְעָיה , ּ ה )ישעיה נב(ְּנבוַאת ְיׁשַ  ִהּנֵ
יל ַעְבִדי ּכִ   .ָּקא ָרִמיז ָעֵליה, ַּיׂשְ

ּוְבִגין ַההוא ְקבוָרה ּ ֵעי ַרֲחֵמי ְדָלא ְימות ּתַ, ּ ֲּהָוה ּבָ חוָצה ָלָאֶרץּ ן ּבְ ְּלפום ְדֲהָוה , ּּמָ ּ
ִלי ַמִים ָאֶרץ ִצָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ּבְ ַמר ָעֵליה. ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא, ּּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ֲעֵלה , ּ

ְפלוָתא ִדיֵליה. ֶּאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ִּמּשִׁ ּ ּ ַּאְחֵזי ֵליה ַמֲעָלֵתיה, ּ ב ְדַאְנּתְ, ּ ּ ָקבור ַּאף ַעל ּגַ
ֲאָתר ְדָלאו ָהגון ָלך ְּבַ ּ ין ִדיָלך, ּ ָלא ְלבוׁשִ ְָערום ּבְ ּ ּ ר , ּ ְּדִאיּנון עֹור וָבׂשָ ּ ָנע ָוָנד , )תלבישני(ּ

ְֵמֲאָתר ִדיָלך ּוְמַטְלֵטל ְוָגֵלי, ּ יה. ּ ָּהא ִפְנָחס ְדַעְבַדת ִטיבו ִעּמֵ ּ ּ ּ ַמר ָעָלך, ּ ְְדִאּתְ ִהְנִני נֹוֵתן , ּ
ִריִתי לֹוםלֹו ֶאת ּבְ ך,  ׁשָ יד ִטיבו ִעּמָ ְָהא ִאיהו ַיְעּבִ ּ א ִדיֵליה, ּ ּתָ ַפְרׁשְ ַלק ּבְ ְסּתְ ּוֵביה ּתִ ּ ּ ְּדָבה . ּּ ּ

ָלה ִדיָלך ְּכַ ּ ה, ּ ְתַייֵחד ִעּמָ ן ּתִ ּמָ ָלֵתיה, ּּתַ ָחָתן ִעם ּכַ ּּכֶ ּ.  

אִּאי ָלא ֲהֵוית ָקבור ְלַבר ֵמַאְרָעא, )תועלת גדול לישראל בקבורתך(ְּדָהא ַאְנּתְ  , ּ ַקִדיׁשָ
ָלה ִדיָלך ְְלַבר ִמּכַ ּ לוָתא, ּ ָרֵאל ָנְפִקין ִמּגָ ַמר. ָּלא ֲהוֹו ִיׂשְ ְוְבִגיָנך ִאּתְ ּ ְוהוא )ישעיה נג(, ּ
ֵעינו ְּמחֹוָלל ִמְפׁשָ ְקבוָרה ִדיָלך. ּ ָרֵאל ּבִ ע ְדִיׂשְ ִגין חֹוָבה ָוֶפׁשַ ְִאְתָעִביַדת חֹול ּבְ ּ ּ ַמר , ּ ְּדִאּתְ

ך  ְיא ַו)דברים לד(ְּבָ ְקבוָרה ִדיָלך. ִיְקּבֹור אֹותֹו ַבּגַ ִתיב ּבִ ְוַמה ּכְ ּ ּ א)ישעיה מ(. ּ ׂשֵ יא ִיּנָ ל ּגֶ ,  ּכָ
ִגיָנך א ּבְ ׂשֵ ֵפל ְוָנמוך ִיּנָ ל ׁשָ ְּכָ ְ ָרֵאל, ּ ְּדִאיּנון ִיׂשְ ן, ּ ל אוָמה ְוִליׁשָ ָפִלים ִמּכָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ְוָכל . ּ

ָפלו ַּהר ְוִגְבָעה ִיׁשְ ְּדִאיּנון ַר, ּ יֲעָייאּ   .ְּוַגֵסי ָהרוַח, ׁשִ

ּוַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו )ישעיה נג(, ְּוַהאי ִאיהו ּ ָנא )בחבורא( ,ּּ ר ִעּמָ ִחּבוָרה ְדִאְתַחּבָ ּ ּבְ ּ
ָגלוָתא ִּנְרָפא ָלנו, ּּבְ א ְדָנִהיר. ּ ְמׁשָ ׁשִ ְּדַאְנּתְ הוא ּכְ ּ ֵליְלָיא, ּ ַנׁש ּבְ ב ְדִאְתּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ,

ִסיֲהָראָּנִהיר הוא ּוְבָכל ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי,  ּבְ ּ לֹות, ָהִכי ַאְנּתְ ָנִהיר. ּ ָכל ָמאֵרי ֲהָלכֹות ְוַקּבָ . ּבְ
ְגִניזו ְקָיין ּבִ ּתַ ְּוָלך ִאׁשְ ְגִניזו, ְ יהֹון ּבִ ְרׁשֵ חֹות ׁשָ ֵקי ְלִאיָלִנין ּתְ ַמּבוָעא ְדַאׁשְ ּּכְ ּ ַעד , ּ

ְלָייא ִאְתּגַ ַקע ֵמימֹוי ּבְ ּ ָיפוצו ַמְעְינֹוֶתיך חוָצה)משלי ה(, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ְּדִאְתּבְ ּ ָּ.  

ְּדַאְנּתְ הוא אוף ָהִכי ּ חֹות ַמּבוִעין, ּ יֵמי ַהחֹוֶרף ּתְ א ְדָאִזיל ּבִ ְמׁשָ ׁשִ ּּכְ ְוַכד ָמֵטי , ּ
ּפוְרָקָנא ּבוִעין, ּ ִיץ ְלֵעיָלא ִמּמַ ּקַ א ְדָאִזיל ּבַ ְמׁשָ ׁשִ ֵהא ּכְ ּּתְ ַרֲחֵמיְוֵיהֹון צֹוְנִנין, ּּ ְּדַכד ַאְנּתְ .  ּבְ

חֹוַתְייהו ִדיָנא, ּּתְ ין ּבְ א, ָאָתא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ִּאיּנון ַחּמִ ּוָבִריך ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ְוָאַמר , ְּ
ַּוַדאי ַאְנּתְ הוא ְדָנִהיר ִלי ּ ַמר ָעַלי, ּ ִזְמָנא ְדִאּתְ ֶמׁש)בראשית כח(, ּּבְ י ָבא ַהּשֶׁ ָבה ,  ּכִ ּכָ

ֶמׁש יך ְנהֹוֵריה, ַהּשֶׁ ְּדַאֲחׁשִ ֵמיה ֲעָלך''דידו, ְיֵהא ַרֲעָוא. ְּ ְד ַיְנִהיר ׁשְ ּ.  

א ְּועֹוד ָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּוַדאי ַאְנּתְ הוא ּכָֹלא, ּ ּ במדבר ( ,ְּדָאַמר )'א ויאמר וגו''ס(, ּ

ּוְבִגין ָדא. ' ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְוגֹו)יב א ִע, ּ ְלָייא ִאיּמָ ד ִאְתּגַ ְָלָאה ָלךּכַ  )שמות ג(ַאָמְרּת , ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2722דף [ -ּ

ֶנה דֹול ַהֶזה ַמדוַע ֹלא ִיְבַער ַהּסְ ְרֶאה ַהּגָ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ֲּאסוָרה ּנָ ּ ִגין ְדִאיִהי ַרֲחֵמי. ּּ , ּּבְ
ֶנה ה ֹלא ִיְבַער ַהּסְ ַמר ּבָ   .ִּאּתְ

ה, ְּוָחֵמׁש ְנהֹוִרין ִאית ָלה ְּדִאְתְקִריאו ַקְרֵני ַהַחּמָ ן ַעד הֹוד,ַעד הֹוד, ּ ּמָ ֲהוֹו , ּ וִמּתַ
ך ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ה, ְְנִהִרין ּבָ מֹוְדָעא ְדֻכְלהו ָלך , ְּוַהאי ִאיהו ְוָנַתן הֹוד ְלֹמׁשֶ ּתְ ְְלִאׁשְ ּ ּּ

ֲּאִפילו ַעד הֹוד, ִּאְתְייִהיבו ּוְבִגין ָדא. ּ ה, ּ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ַּסְלִקין , ְּוִאֵלין ֲחֵמׁש. ְּפֵני ֹמׁשֶ
י ְרִעין ְדִביָנהְלַחְמׁשִ   .ּן ּתַ

  ]ב''פ ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ַמר ּוְבִאֵלין ָחֵמׁש ְדִאּתְ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש אֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה, ּּ ּ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ָחֵמׁש , ּ ּ
ֶנה ּסְ ָען ִדיִמיָנא ִאְתַחְזָיא ָלך ּבַ ְֶאְצּבְ ִגין ְדָעִתיד ַאְנּתְ ְלַאָפָקא ַזְרָעא ְדַא. ּ ּּבְ ְבָרָהם ִמן ּּ

לוָתא א , ּּגָ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ מוִרים.  ְיִמיָנא)דאברהם(ּ יָנה ִאיהו ַרֲחִמים ּגְ ן ּבִ ּמָ ּוִמּתַ ּ דֹוָלה, ּ . ַיד ַהּגְ
ְטָרא ִדְגבוָרה)אבל( ּ ִמּסִ ִני, ָחֵמׁש ָרִקיַע, ַיד ַהֲחָזָקה, ּ יֹום ׁשֵ ָען , ּבְ ָלֳקֵבל ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ

ָמאָלא ְט. ִּדׂשְ א ִדיָלךֲאָבל ִמּסִ ְָרא ְדַדְרּגָ ּ ָיד ָרָמה)שמות יד(, ּ ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ . ּ וְבֵני ִיׂשְ
ְּדגוף וְתֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין ׁשֹוִקין ּ ּ ּ ָען, ּ ָען ְדָיד ָיִמין' ה. 'ה' ה' ה, ָלֳקֵבל ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ , ֶּאְצּבְ

ֹמאל' וה ּוְתֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין , ְּדָיד ׂשְ ּ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש ְדַסְלִקין , ּׁשֹוִקין ְוגוף )ב''פ ע''דף ר(ּ ּ ּ ּ
  .ּה''ָי

א ִעָלָאה, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִריך ַאְנּתְ ְלִאּמָ ּּבְ ְוָיא ִלי ''ֲאָבל ַהאי י. ְ א ''נ(ה ׁשַ

ִגין ַמֵטה ָהֱאֹלִהים',  ה)ה''לי ְּדִאיהו ו, ּּבְ ְּוָאַמר ַוַדאי ָהִכי הוא. 'ּ ָיא ָּאַמר ֵליה ַרְע. ּ
א, ְמֵהיָמָנא ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְתְקָפא ִמִלין ִדיָלך, ּ ְְלִאּתַ ּ ָּחׁשוב , ְּדַמְרֶאה ִאיִהי ִליִמיָנא, ּ

יה  ַמר ּבֵ ְרָאה ְדִאּתְ ּמַ ּּבַ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע)במדבר יב(ּ ּמַ ח רמ, ּ ּבַ ּכַ ׁשְ ן , ח''ַוּתִ ּבַ ֻחׁשְ ְּדָסִליק ּבְ
אָּאַמר ּבוִציָנא ַק. ַאְבָרָהם ַקְדִמיָתא ִאְתֲחֵזי ָלך ַהאי ֵחיזו, ִּדיׁשָ ּּבְ ְרָאה , ְ ּמַ יה ּבַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

ּוְלָבַתר ְדַאְמַרת. ֵּאָליו ֶאְתַוָדע דֹול ַהֶזה)שמות ג(, ּ ְרֶאה ַהּגָ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ּ ָאסוָרה ּנָ ּ .
יה ה יר ּבֵ ְּדַאְדּכִ ֶנה' ּ ְלָייא ָלך. ִזְמִנין ַהּסְ ַען ִאְתּגַ ּ ֵחיזו ָדאְּכְ ּח ִפּקוִדין ִאֵלין''ברמ, ּ ּ ּ ,

י ּתֹוָרה ה חוָמׁשֵ ֲחִמּשָׁ ְּדִאיּנון ּבַ ּ יק ֵליה, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ּ ּוָבִריך ֵליה, ְּוָנׁשִ ְּ.  

א ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ אֹות ה, ַהאי ַמְרֶאה, ּ דֹול' ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבְ ְרֶאה ַהּגָ . ַהּמַ
אֹות בּוְלִזְמִני ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע', ּן ִאיהו ּבְ ּמַ ְרֶאה )יחזקאל א(, ם''ּוְלִזְמִנין במ. ּּבַ  ִמּמַ

ָּמְתָניו וְלַמָטה ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו )שם(' ּוְלִזְמִנין בכ. ּ ּ וַמְרֶאה )שמות כד( ',ּוְלִזְמִנין בו. ּכְ
בֹוד ְיָי ַללָּלא ֲהָוה ֵליה ְל. ּוְלִזְמִנין ְלַמְרֵאה. 'ּכְ ר ב, ֶמֱהֵוי ּתֹוֶסֶפת ָאת ּכְ ְרָאה' ּבַ ּמַ . ִמן ּבַ

ֶּאָלא ַוַדאי ר ְסִפיָרן, ּ ִליָלא ִאיִהי ֵמֶעׂשֶ ְּוָכל ָאת ַאְחֵזי ְסִפיָרה ִדיָלה, ַהאי ַמְרֶאה ּכְ גֹון , ּ ּכְ
ָאת כ ַמְרֵאה ּבְ ֶתר', ּכְ ַאר ַאְתָוון, ַאְחֵזי ַעל ּכֶ ל ַחד ַאְחֵזי ַעל ְס, ְוָהִכי ׁשְ ִּפיָרה ִדיָלהּכָ ּ .

ְרִמיָזא, ְְוָלא ָצִריך ְלַאְרָכא ָהָכא יָמא ּבִ   .ּוְלַחּכִ

ה ֶחְזיֹונֹות ִאית ָלה ְּוִדְמיֹונֹות וַמְראֹות ִאית ָלה, ְּוַכּמָ ֶכל , ּ ֵעין ַהּשֵׂ מֹוַדע ּבְ ּתְ ְּוֹכָלא ִאׁשְ
א ה ַהֵלב יֹוֵדַע ַהֵלב ֵמִבין, ְּדִלּבָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּ ּוַמה ְדָאַמ. ּ ִביִאים )הושע יב(, רּ ּ וְבַיד ַהּנְ
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ה ִּדְמיֹון ָלאו ִאיהו. ֲאַדּמֶ א, ּ ֶכל ְדִלּבָ ׂשֵ ֶּאָלא ּבְ ִדְמיֹון ְדֵעיָנא, ּ יב. ְּוָלאו ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ֶוה )ישעיה מ( יוִני ְוֶאׁשְ ַדּמְ יון ֵאל)ישעיה מ( .ְּוֶאל ִמי ּתְ ַדּמְ גֹון ְוִאית ֶחְזיֹונֹות ּכְ. ּ ְוֶאל ִמי ּתְ

ּכֹוָכִבים ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ַהחֹוִזים ּבַ ֲּאָבל ֶחְזיֹון ִדְנבוָאה ִאיהו ּכְ ּ ּ.  

ִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר, ִּדְמיֹונֹות ְוֶחְזיֹונֹות גֹון ַהּמֵ ּּכְ ר, ְּ ה ָדָבר ְלַדּבֵ ַדּמֶ ֲאָבל ַמְרֶאה . ְּוַהּמְ
ֶכל ֵעין ַהּשֵׂ אֹור ְדָנִהיר ּבְ, ְּדִאיִהי ּבְ ָמא. ַבת ֵעיָנאִּאיִהי ּכְ ְּדַבת ֵעיָנא ִאיִהי אוּכָ חֹוָרה . ּ ׁשְ

ה ַההוא ִחָוורו ִדְלגֹו, ֲאִני ְוָנאָוה ּאֹור ְדָנִהיר ּבָ ּ ּ ּ ּ ת ֵעיָנא. ּ  ֵנר )משלי ו(ִאיִהי , ְוַהאי ּבַ
ה ִמְלגֹו. ִמְצָוה ְּנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבָ ּ   .ְותֹוָרה אֹור, ּ

א ַהְיינו ַמ ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ א ּ ְלָיא ָלך קוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ִאְתּגַ ּאי ַדֲאֵמיָנא ִדְכָען ּבְ ּ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע, ה''ְּוַהאי ִאיהו ְיהֹוָ, ְ ּמַ ְרָאה. ּּבַ ּמַ א , ּבַ ִאיּמָ
ַדַעת, ִאְתְיַדע. ִּעָלָאה ן ָי. ְָלך ּבְ ר ּבֹו. ּה''ּבֵ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ְתָרָאהא''ֵה, ּבַ   . ּבַ

ְסִתימו ְדַעְייִנין, ֶחְלָמא ּּבִ ֵאיָנה ְמִאיָרה. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְרָיאה ׁשְ ּ ְּנבוָאה . ּ
יחו ְדַעְייִנין ְפּתִ ִּאיִהי ַמְרֶאה ּבִ ֵעיָנא. ּ ְווִנין ּבְ ה ּגַ ֹלׁשָ ַלת ֲאָבָהן, ּוׁשְ ִּדְבהֹון ְנִהיָרא . ָלֳקֵבל ּתְ

ת ְיִחיָדָאה ְנֵפי ֵעיָנא, ּבַ ֵרין ּכַ הֹון. ֶנַצח ְוהֹוד, ּתְ ד ִאיּנון , ַּמְרֶאה ָלא ִאְתַחְזָיא ֶאָלא ּבְ ּּכַ
ָהִקיץ, ְּפִתִחין ֲחלֹום, ְּוַכד ִאיּנון ְסִגיִרין. ִאיִהי ַמְרֶאה ּבְ   .ִּאיהו ַמְרֶאה ּבַ

ִריך הו, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא א ּבְ ִריך ַאְנּתְ ְלקוְדׁשָ ּּבְ ְּ ִלים ִפּקוִדין, אְ ּקום ַאׁשְ ּּ ,
הֹון ִריך הוא, ְּלַאְנֲהָרא ַמְרֶאה ִעָלָאה ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ א. ְּ ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ִאיִהי ', י, ּ

ת ֵעיָנא י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ה, ּבַ ה ה''ּכִ ְווִנין ְדֵעיָנא' ג', ּו ַמְנִהיר ּבָ ְנֵפי , ּּגַ ּוְתֵרין ּכַ
ה ִמְלָגאו. יָנאֵע ָּחֵמׁש אֹור ְנִהִרין ּבָ ְרֶאה' ה, ּ ִּעָלָאה ְדִאיִהי אֹור ַהּמַ כ '' ע)אורה מראה(. ּ

  )א פקודא לעשות העולה''ז ע''כ, פרשת צו(

  )ז''סימן ט( השלמה מההשמטות

ת ַהָאח ם ֵאׁשֶ ִּפּקוָדא ְלַיּבֶ ְּדִאיהו ֲעִביד ִטיבו וְק, ְּוָרָזא ָדא ַהא אוִקיְמָנא. ּ ּ ּ ׁשֹוט ִעם ּ
ְתֵצי ֵמַההוא ַעְלָמא, ֲּאחוִהי ֵמיָתא ְּדָלא ִליׁשְ ִנין ָלא . ּ ָלא ּבְ ר ָנׁש ְדִמית ּבְ ִגין ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ

א ר ּכֹוַתָלא ְדַפְרְזָלא ְלֵמיָעל ּגֹו ַפְלֵטִרין ְדַמְלּכָ ַּאְעּבַ ין . ּ ִגין ְדֹכָתָלא ְדַפְרְזָלא ַקָייָמא ּבֵ ּּבְ
יִתין ִריּבֹוא ַמְלֲאֵכי , א ַאֲחָראַהאי ַעְלָמא ְלַעְלָמ ְּוַבַתר ַההוא ּכֹוַתָלא ַקְייָמן ֶאֶלף ְוׁשִ

ָלה ְּוֻכְלהו ִאְקרון ָמאֵרי ְתִריִסין, ַחּבָ ּ ָּמאֵרי ְדָבבו, ּ יַדְייהו. ּ ַנָנן ְדנוָרא ֵמַלָהַטן ּבִ ַּסְייֵפי ׁשְ ּ ּ.  

יה ְּוּגֹו ַההוא ּכֹוַתָלא ִאית גּבֵ ין ַאְלֵפי ֵה] ּ יּתִ ְוָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא . יָכִלין ְדַחׁשֹוָכאׁשִ
ם ִוין ְפִתיָחן ְלֵגיִהּנָ יה ּכַ ִּאית ּבֵ ַהאי ַעְלָמא. ּ ִנין ּבְ ּבָ ְּוָכל ִאינון ְדָלא ָזכו ּבְ ּ ד ַנְפִקין , ּ ּכַ

ִּמיֵניה ְוַאְזִלין ְלָאָעָלא ְלַההוא ַעְלָמא ַאֲחָרא וָפְגעו ּגֹו ַההוא ּכֹוַתָלא ּ ּ ּ ל ִאינון ְוָנְפִק. ּ ּין ּכָ
ן ַעד ְדִיְתָפְרקון, ָמאֵרי ְתִריִסין ְוַטְרִדין לֹון ּמָ ְּוָעאִלין לֹון ּגֹו ִאינון ֵהיָכִלין ְוַיְתִבין ּתַ ּּ.  

ם ָאה, ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַטֲעִמין ַטְעָמא ְדֵגיִהּנָ ב ְדִאיהו ַזּכָ ַּאף ַעל ּגַ ר ִאי ְזכוֵתיה . ּ ּּבָ ּ
י וְזכוָתא ְד ַּסּגִ ּ הו ְוָלא ָיְכלו. ַאָבָהןּ ְתָדלו ּבְ ְּוָהֵני ִאינון ְדִאׁשְ ּ ּ ִגין ְדָכל ִאינון ְדָלא . ּ ּּבְ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ַהאי ַעְלָמא ָלא ָעאִלין ּגֹו ַההוא ַעְלָמא הֹון ִדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא ּבְ ט ִמּנְ ִּאְתְפׁשָ ּ ּ ּּ ּ ְּוָכל ִאינון . ּ
ד ַנ ִנין ּכַ ּבְ ַהאי ַעְלָמא ּבִ ָתְדלו ּבְ ְּדָלא ִאׁשְ ְּפֵקי ֵמַהאי ַעְלָמא ְקִריבו ּגֹו ַהאי ּכֹוַתָלא ּ

נוָרא ְמַלֲהָטא ְּוָנְפִקין ַהְנהו ָמאֵרי ְתִריִסין ְוַטְרִדין לֹון ּבְ ּ.  

ְּוַההוא ֵהיָכל ִאְקֵרי ֵהיָכל פֹוֲעֵלי ָאֶון. ְּוּגֹו ִאינון ֵהיָכִלין ִאית ֵהיָכָלא ֲחָדא ְוָנְטִלין , ּ
ַהה ֵּליה ְוָעאִלין ֵליה ּבְ יִהָנםּ ה ֵמּגֵ ָכל יֹוָמא ְוָדא ָקׁשֶ ן ִאְתְטִריד ּבְ ּמָ ִאי ִאית . ּוא ֵהיָכָלא ְוּתַ

ן ְלָעְלִמין, ְוִאי ָלאו. ֵיאֹות, ֵּליה ָפרֹוָקא ּמָ ִתיב . ָּלא ָנִפיק ִמּתַ  )ז''תהלים קכ(ְּוַעל ָדא ּכְ
ָפתֹו ֵמֶהם ְוּגֹו ר ִמֵלא ֵאת ַאׁשְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ַּאׁשְ ד ִא. 'ּ ּית לֹון ָפרֹוָקא ְלִאינון ְדָלא ָזכוּכַ ּ ּ ,

ׁש ָתא ַמּמָ ִּאיְצְטִריך ְלַהִהיא ִאּתְ ן. ְ ּמָ ָבק ּתַ יה , ְּדהוא ׁשָ ֲאָתר ְדַנְפׁשֵ ּּבְ ּ  

א ק ִבְרעוָתא ְוִתיאוְבּתָ ִדיר ְוַאְדּבָ ִוי ּתָ ּוְרעוֵתיה ֲהָוה ׁשַ ּ ּ ּ ַההוא ֲאָתר . ּ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ְּוָכד ִאׁשְ
ֲּאחוָה ְדִמיָתא ַההוא ֲאָתר ִאְתָער , ּ ָבק ּבְ א ְדׁשָ א ְדַנְפׁשָ יקו ְדִתיאוְבּתָ ַּההוא ַדּבִ ּ ּ ּּ

ַההוא ֲאָתר ַאֲחָוה ּבְ ִוי ְרעוֵתיה ּבְ יה ְוֲאחוָה ְדׁשַ ֵתיה ְדִאְתֲעָרת ְלַגּבֵ ִאְתָערוָתא ְדִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ֵדין . ּ ּכְ
ִאינון ֵהיָכִלין ְו ִּאְתָערו ָדא ִמְתָער ְלַההוא ֵמיָתא ּבְ ּ ןּ ּמָ   .ָנַפק ִמּתַ

ר ָנׁש ְלַההוא ֲאָתר ְוָיׁשוב  יה ְוִאְתַהָדר ּבַ א ֵמִאינון ָמאֵרי ְתִריִסין ָאֵתי ִעּמֵ ְּוַחד ְמַמּנָ ּ ּ ּ
א ָקֵרי ָעֵליה. ִּליֵמי ֲעלוָמיו ַּההוא ְמַמּנָ ִטיקוֵליה, ּ ַּווי ְדָנִפיק ַאְגֵריה ּבְ ּ ּ ַמאן ְדָהָוה ִסיב . ּ

יהִּאְתַהָדר ַרְבָיא ְלַחָיָכ ל ָדא. ּא ּבֵ יה , ְּוִעם ּכָ ד ִעּמֵ ִריך הוא ְרעוֵתיה ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַהאי ַעְלָמא ְקָנא ּבְ יה, ִּטיבו ְלִאְתּתַ ְּוָדא ִאיהו ְדָמאֵריה ִאְתְרֵעי ּבֵ ּ ּ ִנין . ּ ַרְבָיא ִמְתֵריָסר ׁשְ
ִרין אֹו ְדִאיהו ַרְבָיא ְדָלא ָנִסיב ִלים ְלֲעׁשְ ְּדָלא ַאׁשְ ּ ּ ִריך הוא ַאְעַקר ֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

יו ַקׁשְ ִסְטָרא ְדָאבֹוי ּבְ ִתיל ֵליה ְלָבַתר ּבְ ְּוׁשָ   .ְּוָדא ָלא ָאִזיל ְלַההוא ּכֹוַתָלא, ּ

א ַחד ִטיָנָרא ְוָדא הוא ִטיָנָרא ְדַמְחלֹוֶקת ן ֵעֶדן ְוֵגיִהָנם ִאיּכָ ין ּגַ , ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי. ּּבֵ
ִגין ְדָכל ְב ָמאֵריהֹון ַעל ַההוא ַרְבָיאּבְ א ּבְ ֵּני ַעְלָמא ַעְבִדין ְפִליּגָ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יה ְדָלא ִיְצָלח ָּחֵמי ּבֵ ִפיר, ּ ְנִטיָעא ׁשַ י ָלא ִאְתַנַטע ּבִ ְּדִאי ִאְתַקׁשֵ ּ יָכא . ּ א ְדִאיהו ְרּכִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ
ִתיל ֵלי, ְוֵיאֹות ְלִאְתֲעְקָרא ִריך הואִאְתַעָקר ְוׁשָ א ּבְ ּה קוְדׁשָ ּ ְּ.  

יְרָיין  ן ֵהיָכִלין ְיִדיָעאן ְלִאיֵלין ַוֲחָיִלין וַמּשִׁ ּמָ יה ַההוא ִטיָנָרא ְוּתַ ד ִאְתַעָקר ֲעאל ְלַגּבֵ ּּכַ ּ ּ
ן ְדְממוִנין ֲעַלְייהו ּמָ יִאין ַקְייִמין ּתַ ַּסּגִ ָנא ַקְייֵמי. ּ ּבָ חוׁשְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ן ַעד , ּ ּמָ ְוַקְייֵמי ּתַ

ִסְטָרא ְדָאבֹויְד ִּאְתְפִריקו ּבְ יה , ְוִאי ָלאו ֲאבֹוי. ּ ִנין ְוָעִביד ּבֵ ין ׁשְ ִּזְמִנין ְדַקְייֵמי ְלַחְמׁשִ ּ
ְקִריָבא ְדָקִריב ֵליה אֹו ֲאחוָה ִריך הוא ִטיבו ְוִאיְפָרק ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא ְלַההוא ּבַ א ּבְ ה ִפרוֵקי ַאְזִמין קוְדׁשָ ְּוַכּמָ ּ ּ ֵהא . ר ָנׁשְּ ּגוָפא ַקְדָמָאה ָמה ּתְ
יה ִאילו ָקֵמיה ַחְבַרָייא. ִּמּנֵ א ׁשָ ֵאְלּתָ ּׁשְ ּ ּ ִּאי ִיְתַקַיים ַההוא גוָפא, ּ ּ ִאי ֵתיָמא . ִאי ָלאו, ּ

ְּדָלא ִיְתַקַיים ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוִכי ֵייְבדון עֹוָבֵדי ְידֹוי ְדקוְדׁשָ ּ י ְוָלא . ְּ ִּאי ַחָייָבא ֲהָוה ַסּגִ
ִאיְלָנא, ְתֲחֵזי ְלִאְתַקְייָמאִא ְּדַוַדאי ִאְתֲאִביד ְוָלא ִאְתַקַיים. ָלא ׁשְ ּ ּ.  
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יה ֵהא ִמּנֵ ָקנו גוָפא ָמה ּתְ ָמה ִאינון ְדִאְתֲהָדרו ְלַהאי ַעְלָמא ְוִאְתּתְ ֲּאָבל ּכַ ּ ּ ּ ַּההוא . ּ
ד עֹוָבֵד, ּגוָפא ָלא ִאְתֲאִביד ִריך הוא ָלא ֵיַאּבֵ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ְרָיין ְזִמיִנין ְּ ּי ְידֹוי וּבִ

ד ִמַנְייהו ְּוִאינון ֲהוו ּגוִפין ְדִאְתַהְדָרן . ְּלֶמְעּבַ ּ ָלא רוָחא)ב''ז ע''ש(ּ   .ּ ּבְ

ִריך הוא ְלַאָחָייא ֵמַתָייא א ּבְ ד ָזִמין קוְדׁשָ ּּכַ ּ ִעין יֹוִמין , ְּ נון ִויקומון ַאְרּבְ ִּאֵלין ִיְתּבְ ּ ּ ּ
ָלא רוָחא א . ּּבְ א ְדֵעֶדן ְּוקוְדׁשָ ִגְנּתָ יב ּבְ ֵדר ֲעַלְייהו רוָחא ְדַנׁשִ ִריך הוא ַחס ֲעַלְייהו וְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

אֹוַרְייָתא ין לַצִדיַקָייא ְדִמְתֲעְסִקין ּבְ ׁשִ ּמָ ִקיוֵמיהֹון ִויהֹון ׁשַ ִּויקומון ּבְ ּּ ּ ּ ְּוִאֵלין ְימותון . ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין וְלָבַתר ְיַקְימון לֹון ּּכְ ִתיב ְּוַעל ָדא , ּ ָבר )קהלת ד(ּכְ ּכְ ִתים ׁשֶ ח ֲאִני ֵאת ַהּמֵ ּבַ  ְוׁשַ

ְדָמת ְדָנא, ֵּמתו   .ִּמּקַ

ין  ׁשִ ּמָ א ְוִאֵלין ׁשַ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ִריָרא ּכִ ד ְיקומון ִיְנְדעון ְלָמאֵריהֹון ְיִדיָעה ְדָלא ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ
א ֹלֹמה ַעל ִאֵלין גוִפין. ְּדֲעָמא ַקִדיׁשָ ִסְפָרא ִדׁשְ ּּבְ ִתיבּ ֵני )ב''דניאל י(,  ּכְ ים ִמְיׁשֵ  ְוַרּבִ

ַּאְדַמת ֲעַפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְוּגֹו ין ַחָייִבין ְיקומון. 'ְּוֵאֶלה ְוּגֹו' ּ ִאין ּבֵ ין ַזּכָ ּּבֵ ּ ִתיב , ּ ְּוַעל ָדא ּכְ
אֹוַרח ָסִתים הו ּבְ ים, ּּבְ ִתיב ַמאן ִאינון. ְוַרּבִ   .ְּוָלא ּכְ

ל ָדא ַאף ַעל ּגַ רו ָלאו ָהִכיּוְבִגין ּכָ ּבָ ּב ְדַאְמִריָנן ְדִאּתַ ּ ְּדָהא ֵלית ָלן גוָפא ֵמִאֵלין . ּ ּ
ּבול ְודֹור ַהָפַלָגה ְּדָלא ְיקומון ִמדֹור ַהּמַ ּ ּ ּ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ רון ּכְ ִתיב . ְּוִיְתּבְ ּבול ָמה ּכְ ּדֹור ַהּמַ

ר ֵאת ַדְרּכֹו ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ הו ּכִ ּּבְ ִלין ַההו, ּ ְייָפאְּמַחּבְ ך ִאְתַעְנׁשו. א ׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּאוף . ְ
ל ִאינון ְדָלא ָזכו ִלְבִנין ָּהָכא ּכָ ּ ַההוא ַעְלָמא ַעד ְדִמְתַתְקָנן, ּ ֵּלית לֹון חוָלָקא ּבְ ַּוֲאִפילו . ּ ּ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ין ָדִרין ַאְהַדר לֹון קוְדׁשָ ְּלַחְמׁשִ ּ ּ ִּפּקוָדא ַלֲחלֹוץ ֵאת. ְּ ,  ְיִבְמתֹוּ
ַמר הֹוִאיל ְוֵלית ְרעוָתא ְדַהאי אֹו ְדַהאי ַּהא ִאּתְ ּ ַחִביבו, ּ ָנן ּבְ ּקְ   .ִאית ַלֲחלֹוץ, ְּוָלא ִאְתּתַ

ִפירו ְדִתּקוָנא ְדַרְגִלין ׁשַ ְרָיין ַחִיים ִאית ַסְנָדל ּבְ ֲאָתר ְדׁשַ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּּ שיר (ִּדְכִתיב , ּ

ּ ָמה ָיפו ְפָעַמ)השירים ז ת ָנִדיב ְוּגֹוּ ָעִלים ּבַ ּנְ יה ' ְִיך ּבַ ְרָיין ּבֵ ִגין ְדָדא ִאיהו ֲאָתר ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ
ָלל. ַּחִיים יה מֹוָתא ֵלית ַסְנָדל ּכְ ְרָיא ּבֵ ּוַבֲאַתר ְדׁשַ ּ ּ יה , ּ ִגין ְדִאיהו ִסְטָרא ְדֵלית ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ

ר ָנׁש ִּתיקוָנא ְדַרְגִלין ְדּבַ יה . ּ ך ֵלית ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ִטין . ַּסְנָדלְּ ְּוָכל ִאינון ִסְטִרין ְדִמְתַפׁשְ ּ ּ
יה ַרְגָלא ְדַתְרֵנגֹוָלא, ִּמּנֵ ֵני ּכְ ּתַ ְנָיין ַרְגִלין ַעד ְדִאׁשְ ּּכוְלהו ְמׁשַ ּ ּּ.  

ִתיב  ָבא ּכְ ת ׁשְ ֹבא ְלָנסֹותֹו ְבִחידֹות)מלכים א י(ָמְלּכַ ֲּחָדא ְדָעִביד ְלַרְגלֹוי ָסְנְדָלא ,  ַוּתָ ּ
ִתיב . ֹוֲחָראְּדִסְטָרא א ל ְלָבַבה)מלכים א י(ָמה ּכְ ֶלך ֵאת ּכָ ד ָלה ַהּמֶ ּ ַוַיּגֵ ְּ ִתיב ַוַיֲעׂש , ּ ְוָלא ּכְ

ד ָלה ָסְנְדָלא. ָּלה ָּגֵלי ָלה ָרָזא ְוָלא ִאְצְטִריך ְלֶמְעּבָ ּ ַהאי, ְּ   .ְדָלאו אֹוְרָחא ְלַהאי ִסְטָרא ּבְ

ֶחְלֵמיה ְדַי ך ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ַּוַדאי ַחִיין ִאְתָמְסִרין ֵליה, ֲּהִבין ֵליה ָסְנָדִלין ְלַרְגלֹויְּ ּּ .
יה ָסְנְדָלא ּוָמאן ְדָחֵמי ְדַאֲעָדן ִמּנֵ ּ ּ ִדיָנא ִסְטָרא אֹוֲחָרא ִיְתֶמָסר, ּ ְּוַעל ָדא . ִּאי ָלא ֵיתוב, ּבְ

ַלָפא ְלַהאי וְלֵמיַהב ֵליה ּגֹו ַעְפָרא ִּאית ְלַאׁשְ יה ָלא ָּרָזא ָדא ָסְנְד, ּ ָּלא ְדִאיהו ָרִגיל ּבֵ ּ ּ
לֹוף יה, ִתׁשְ ִגין ְדָלא ְלַאֲעָדָאה ִמּנֵ ּּבְ יה. ּ ָלף ִמּנֵ ֲּאָבל ִאיְצְטִריך ָסְנְדָלא ַאֲחָרא ְלִמׁשְ ּ ְ ,

ה ִאינון   .ְּוַכּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2726דף [ -ּ

ן ְלַאְנֲעָלא ַההוא ָסְנְדָלא  ּמָ ְנֵפי ּתַ ַההוא ִסְטָרא ְדִמְתּכַ ְּוִאֵלין ָמאֵרי ְתִריִסין ּבְ ּ ּ ְּלַההוא ּ
ִריך . ְוָלא ַיְכִלין, ִסְטָרא א ּבְ יה ַההוא ֵמיָתא ְוָקא ָטִעין ָעֵליה ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ְַאְהַדר ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּהוא ְלֵמיָחס ָעֵליה ִריך הוא ַחס ָעֵליה. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ּוְבִגין ַההוא ָסְנְדָלא ּ ִעין יֹוִמין ְוִא, ּ ַּאְהַדר ְלַההוא ֲאָתר ַאְרּבְ ְּתָעֵדי ֵמַההוא ֵמיָתא ְוָכל ּ
ִּאינון ָמאֵרי ְתִריִסין ִדיֵליה ּ א וָפִריק ֵליה. ּ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה עֹוָנׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲאָבל ָלא , ְּ

א ָח. ֲּעאל ּגֹו ַמְקְדׁשָ ּבְ ן ַקְייִמין ְואֹוָדן וְמׁשַ ּמָ ְנָתא ְדֵעֶדן ְוּתַ ְקָנא ְלהו ְלָבר ִמּגִ ַּוֲאָתר ִמְתּתַ ן ּ
א ְדֵעֶדן  ִגְנּתָ ִריך הוא ְוָחָמאן ֵליה ֵמָרִחיק ְוַההוא ְנִהירו ְדִעדוָנא ְדַצִדיַקָייא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

עֹוָבִדין ָעְלָמא ְדָאֵתי. ְּוִאְכָספו ּבְ ָעְלָמא ֵדין וּבְ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ עד כאן (. ּּ

ִעי)ה''דברים כ) (מההשמטות נו ֹלא יֹוִסיף ְוגֹו ַאְרּבָ ע', ּם ַיּכֶ ִּפּקוָדא ָדא ְלַהְלקֹות ְלָרׁשָ ּ ּ ,
ְּדִאיהו ָסָמֵאל ין ָמָחאן, ּ ִריך הוא ְלַמֲחָאה ֵליה ַחְמׁשִ א ּבְ ְּדָעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְדָעַבד . ְּ ּּבְ
ְרֵמיה ֱאלֹוַה ּּגַ ָכל יֹוָמא, ֵּייֵתי ִיחוָדא. ּ ָרֵאל ּבְ יה ִיׂשְ ִּדְמַייֲחָדן ּבֵ כ,ּ ְוִיְמֵחי , ה ַאְתָוון'' ּבְ

הֹון ְרֵמיה ֱאלֹוַה, ּבְ ֵוי ּגַ ְּלַמאן ְדׁשַ ּ ּ ף, ּ ְּוָלאו ִאיהו ֶאָלא ֶעֶבד ְמטוּנָ ה. ּּ ְּוִאֵלין ְדָסְרחו ּבְ ּ ין ' ּ ּקִ ּתַ
ִריך הוא א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ יֹו)למחאה(, ְּ ִעים ָחֵסר ַחד, ו''א ָוא''ד ֵה'' ּבְ ְּדִאיּנון ַאְרּבָ  ּוְבַהאי. ּ

ָמא ין ְלָאָדם, ׁשְ ׁשִ ָרה ַמְכּתְ ִריך הוא ַעׂשְ א ּבְ ָּמָחא קוְדׁשָ ָרה ְלַחָוה. ְּ ָרה ְלָנָחׁש. ְּוַעׂשְ . ְוַעׂשְ
ָעה ְלַאְרָעא ָאת ה. ְוִתׁשְ ִגין ְדֻכְלהו ָסְרחו ּבְ ּּבְ ּ ּוְבִגין ָדא. 'ּּ יָת ֹזאת )בראשית ג(, ּ י ָעׂשִ  .ּכִ

בו ַאִחים ַיְחָדו וֵמת ַאַחד )ה''דברים כ( )חקב מדבר שקר תר''ז ע''משפטים קי( )כ''ע( י ֵיׁשְ ּ ּכִ ּ ּ
ָמה', ֵּמֶהם וֶבן ֵאין לֹו ְוגֹו ה ְוִיּבְ ְּיָבָמה ָיֹבא ָעֵליה וְלָקָחה לֹו ְלִאּשָׁ ּ ּ ִּפּקוָדא ָדא. ּ ּ ם , ּ ְלַיּבֵ

ת ָאח ִאיִהי ד ת ָאח ְדֵאׁשֶ לֹום ִל. ח ִאיִהי ֶאָחד''ְוִעם א', ֵּאׁשֶ יה ָלאו ִאיהוְוִאם ַחס ְוׁשָ ּּבֵ ּ ,
ת זוֵגיה דא', ְלַמְייֵתי ָאח ַעל ד ֵתיה ּבַ ְּדִאיִהי ִאּתְ ּ ּ ָּעִביד ִפרוָדא, ח''ּ ְוָעאל ָסָמֵאל ֵאל , ּ
ֶאְמָצִעיָתא יה, ַאֵחר ּבְ ַמר ּבֵ י ְוגֹו)בראשית לח(, ְּוִאּתְ ֵחת ַאְרָצה ְלִבְלּתִ ָלק ',  ְוׁשִ ְּדִאְסּתַ ּ

ּוְבִגין ָדא. ִמן ֶאָחד' ּקֹוָצא ְדָאת ד י , ּ ֵחת ַאְרָצה ְלִבְלּתִ ת ָאִחיו ְוׁשִ א ֶאל ֵאׁשֶ ְוָהָיה ִאם ּבָ
ָחַתת ַזְרָעא. ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו ְרָכאן, ְוַהׁשְ ָמה ּבִ יה ּכַ ּוִפרוָדא ְדִייחוָדא, ָּמַנע ִמּנֵ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

ֵעיֵני ה כֹור ְיהוָדה ַרע ּבְ   .'ַּוְיִמיֵתהו ה' ַּוְיִהי ֵער ּבְ

  ]א''א ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ְּוִייחוָדא ְדָאח ִעם ד ַצִדיק' ּ ף ַעל ִיְצֵריה. ּּבְ ּקַ ִגין ְדִאְתּתְ ּוֹבַעז ּבְ ּ ְוַהאי . ִּאְקֵרי ַצִדיק, ּ
ִיְצֵריה, ז''ֹו ֹע''ּב, ז''ִּאיהו ּבֹוַע יף ּבְ ּקִ ֹלׁש )איוב לג(. ּּתַ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֵהן ּכָ ּ

ַלת ַאְתָוון) א''א ע''דף רפ(ו ''ְוָדא יה, ֶברִעם ּגָ ַצִדיק)א אבהן''ס( ִּדְכִליָלן ּתְ ם ה, ּ ּבְ   .'ְלַיּבֵ

ן ָי ַמר, ּה''ּוִביָנה ּבֶ ִגיָנה ִאּתְ אוָלה ְוַעל )רות ד(, ּּבְ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ּ ְוֹזאת ַלָפִנים ּבְ
ל ָדָבר מוָרה ְלַקֵיים ּכָ ַּהּתְ םָהָכא ָקא ָרִמיז ׁשִ. ּּ ְוֹזאת ְלָפִנים , ץ ָהָכא''ְוָדא מצפ, ּנוי ַהּשֵׁ

ָרֵאל ִיׂשְ ּנוי ָמקֹום. ּבְ בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו, ה''ֶאְהֶי, ְּוָדא ׁשִ , ה''ִּאיהו ֶאְהֶי, ו''יה. ַּאֵיה ְמקֹום ּכְ
ּנוי ָמקֹום ה. ְּוָדא ׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֵ ְרַווְייהו ִמ, ידוד' י, ד''ֶאְדֶי' א, י''ֲאֹדָנ, ּׁשִ ִנים ּּתַ ּתַ ׁשְ

ֲאֹדָנ   .י''ּבַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2727דף [ -ּ

ָרֵאל ִיׂשְ עוָדה ּבְ עוָדה, ְּוֹזאת ַהּתְ א ִעָלָאה, ַּהּתְ עוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה )ישעיה ח(, ִּאיּמָ ּ צֹור ּתְ
ִלּמוָדי ִּאיהו חֹוָתם ְדָעְלָמא. ּּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ּחֹוָתם ִדׁשְ מוָרה. ּ ָאה, ַּעל ַהּתְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ . ׁשְ

ָאן ֲאָתר  ַרתּבְ עוֵליָמא ִדיָלה. ִאְתַטּמָ ּּבְ ּ ן, ן''ְמַטְטרֹו, ּ ּמָ ֶנה ּתַ ה, ְוִיׁשְ ּנָ ְוָאָדם . ִאיִהי ְמׁשַ
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִית )ישעיה מד(ּ ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ְלֵחהו)איוב יד( ,ּכְ ׁשַ ה ָפָניו ַוּתְ ּנֶ ּ ְמׁשַ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ עֹוָלם ַהֶזהֹל, ּ ב ֲאִני ִנְקָרא ּבָ ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ ב , ּא ּכְ ִנְכּתָ
ִתיב . י''ְוִנְקָרא ֲאֹדָנ, ידוד ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(ְוָהא ּכְ י. ֹלא ׁשָ ּנֵ ּתַ ִתיָבה ֹלא ִאׁשְ ּכְ , ּבַ

י ּנֵ ּתַ ִריָאה ִאׁשְ ּקְ יָבה ְדִאיהו ַאְתֵריה. ֲאָבל ּבַ ִּדְכּתִ ּ ּ י, ּ ּנֵ ּתַ ִריָאה ְדִאיִהי ְלַבר . ָלא ִאׁשְ ּקְ ּּבַ
י, ֵּמַאְתֵריה ּנֵ ּתַ ר ּבֹו)שמות כג(. ִאׁשְ ּמֵ קֹולֹו ַאל ּתַ ַמע ּבְ ֶמר ִמָפָניו וׁשְ ּ ִהּשָׁ ְפָחה . ּ ִגין ְדׁשִ ּּבְ

ִּדיֵליה ֲאֹדָנ ם ַמְטרֹוִניָתא, י''ּ ׁשֵ ָמה ּכְ י. ּׁשְ ּנֵ ּתַ יה ִאׁשְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִגין ְדִא, ְּ ּיהו ּּבְ
יה ָרָזא . ַנַער ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג( )רוחא(ּּבֵ ּ.  
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ית ּנֵ ּתַ ִריך הוא ָלא ִמׁשְ א ּבְ א ֵאֶצל קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ֲּאָבל ׁשְ ה ָלא , ְּ ִריך הוא ְלַגּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

י ּנֵ ּתַ ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)י גמלאכ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאׁשְ א, ֲאִני, ֹלא ׁשָ ִכיְנּתָ ַּעּמוָדא ', ְיָי. ׁשְ
ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו. ְּדֶאְמָצִעיָתא ָּדא ַסְנַדְלפֹון, ׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּסְנָדל ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ ְּ ,

א ִכיְנּתָ י ׁשְ ְפֶאֶרת. ְוַנַעל ְלַגּבֵ ית ְסִפיָרן, ֲאָבל ּתִ ּיהו ּגוָפא ַלְידֹוִָא, ְּדָכִליל ׁשִ ּוַמְלכות. ד''ּ ּ ,
א ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ֲאֹדָני, ּּגוָפא ִלׁשְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְזֵקִנים ְוָחְלָצה )ה''דברים כ(. ּ ׁשָ ּ ְוִנּגְ

ִּפּקוָדא ָדא. 'ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוגֹו ּ ְּוַהאי ִאיהו ֲחִליַצת רוָחא ֵמַההוא ּגוָפ. ַלֲחלֹוץ, ּ ּ ּ , אּ
ָאח יה ּכְ ְּדָבֵעי ְלַאְנָהָגא ִעּמֵ יה, ּ יר ִמּנֵ יָרא ְדַאְחָוה ְדִעם ָאחוָה ַמּתִ ְּוַההוא ְקׁשִ ּ ּ ּ ְּוַההוא , ּ

ח ָפרֹוָקא, ּרוָחא ָאִזיל ָנע ָוָנד ּכַ ַּעד ְדַאׁשְ  אֹו דֹודֹו אֹו ֶבן )ויקרא כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ׂשָ ֵאר ּבְ ח. 'רֹו ְוגֹוּדֹודֹו ִיְגָאֶלּנו אֹו ִמּשְׁ ּכַ יָגה ָידֹו ְוִנְגָאל, ְוִאי ָלא ַאׁשְ אֹוֵרַח ְדָאִזיל . ְוִהּשִׂ ּּכְ

ֶלת ַעל ַצָואֵריה, ֵמֲאָתר ַלֲאָתר ְלׁשֶ ׁשַ ֶעֶבד ְדָאִזיל ּבְ ּאֹו ּכְ ּ ח ִפְדיֹון ֵמָאדֹון , ּ ּכַ ַּעד ְדַאׁשְ ּ
ִּדיֵליה ַעל חֹוֵביה ּ ן ְלִמְפַר. ּ   .ּק ָיֵתיהַּווי ְלַמאן ְדָלא ֲאָנח ּבֵ

ָנן וָמאֵרי ְמִתיְבָתאן ְּוֵאִלָיהו ְוַרּבָ ּ ית ָהֲאסוִרין, ָהָכא ָרִמיז, ּ יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ֵּאין ָחבוׁש ַמּתִ ּ .
וָרא ִדְתִפִלין ְדָיד ִקּשׁ ְּדִאיהו ָקׁשור ּבְ ּ ּ ּ ּ א, ּּ ְתִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוָאסור ּבִ ד ֵלית , ּ ן ְלִמְפַרק )ליה(ּכַ  ּבֵ

ְטָרא , ֵּליה ירו ִאיהו ָאח ָחבוׁש ְוָאסור. ּה''ְּדֶבן ָיִמּסִ ַההוא ְקׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּדֵלית ֵליה ְרׁשו ְלִמְפַרק , ּ ּ ּ
ְרֵמיה ְּדִאיהו ד, ַּית ּגַ יה)בראשית ב(, ַּעְצמֹו ְדָאח' ּ ּ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ָקָרא ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ,

א א ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ַקְרַקְפּתָ ּּבְ ִרי ָקָר. ּּ ׂשָ ר ִמּבְ אּוָבׂשָ ְטָרא ְדִלּבָ ּא ָלה ִמּסִ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּוָלא ְלַמָגָנא ָאַמר קוְדׁשָ ּתֹוָרה וִבְגִמילות ֲחָסִדים וִמְתַפֵלל , ְּ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ
ּבור ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִּעם ַהּצִ ִאלו ְפָדַאִני ִלי וְלָבַני ִמּבֵ ַּמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ּכְ ּ ּ ּּ ּ .

אֹוַרְייָתאְוַכ ְדֵלי ּבְ ּתַ א ְדָקא ִמׁשְ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ּּמָ ִמילות ֲחָסִדים, ּ ְּוַעְבֵדי ּגְ ּוְמַצִלין, ּ ְוָלא , ּ
ָרֵאל יה ְוִיׂשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִּאְתְפַרק קוְדׁשָ ּ ּ ְּ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ֶּאָלא ְדִיׁשְ ּ ר ָיָתה , ּ ְּלַחּבֵ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2728דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ּ וְגִמילות ֶחֶסד.ְּ ד ִעם , ָּהא אֹוְקמוָה, ּ ְתַחּסֵ ְּדָהא ֵאין ָחִסיד ֶאָלא ַהּמִ ּ
ְּדָכל ִפּקוִדין ְדָעִביד, קֹונֹו ּ יה, ּּ ִכיְנּתֵ הו ׁשְ ְּלִמְפַרק ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְוְבָהא ָעִביד ֶחֶסד ִעם קוְדׁשָ ּ ּ
  .ּהוא

יה ִכיְנּתֵ ׁשְ ַּמאן ְדָגִמיל ֶחֶסד ּבִ א ּבְ, ּ ִמילִּעם קוְדׁשָ ִּריך הוא ּגָ ָרֵאל. ְ ִגין ְדַכד ָחבו ִיׂשְ ּּבְ ּ ,
ָרא לֹון ֵעי ְלַיּסְ ִריך הוא ֲהָוה ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א ֲהַות ְרִביָעא ָעַלְייהו, ְּ ַּעד ְדַנְפקו , ִּאיּמָ ּ

ִריך הוא ַמה ָעִביד. ְּלַתְרּבות ָרָעה א ּבְ ּקוְדׁשָ א וַמְטרֹוִניָתא. ְּ ֵני ַמְלּכָ ִריך ּבְ ּּתָ ְּוִאיהו . ְ
ְּדָלא ֶיְהַדר ְלַאְתֵריה, אֹוֵמי ּ ַּעד ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְתַהְדַרת ְלַאְתָרָהא, ּ ּוַמאן ְדָהַדר . ּ ּ

ְתׁשוָבה א, ּּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ּוְבָכל אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין ִדיָלה, ְוָגִמיל ֶחֶסד ּבִ ּ ּ ּ  )איהו(ְוָלאו ִאיִהי , ּ
א ִכיְנּתָ יה , א ָעִביד ֶחֶסד ִעם קֹונֹוָּד, ֶּאָלא ְלִמְפַרק ׁשְ ִכיְנּתֵ ּוְכִאילו ָפִריק ֵליה וִלׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

  .ְוִלְבנֹוי

י ְמִתיְבָתאן ָּאַמר ֵאִלָיהו ְוָכל ָראׁשֵ ר ָנׁש, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַאְנּתְ , ַּאְנּתְ הוא ַהאי ּבַ
א וַמְטרֹוִניָתא ר ִמן ַמְלּכָ ּהוא ּבַ ְדלוָתא ִדיָלך , ּ ּתַ ְְדִאׁשְ ּ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ָלאו , ְּ

ַמאן ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם קֹונֹו ְרֵמיה ְותוְקֵפיה ְלִמְפַרק , ּּכְ ווֵייה ּגַ ְבָרא ִדְמחוָייב ְלׁשַ ֶּאָלא ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
א א ְוִאיּמָ יָתה ָעַלְייהו, ַאּבָ ְרֵמיה ַלּמִ ּוָמַסר ּגַ ּ א. ּ ָרא ְדַמְלּכָ ְּדַמאן ְדָלאו ִאיהו ּבְ ּ ּ  ְוָעִביד ,ּ

א ְוִעם ַמְטרֹוִניָתא יב ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם קֹונֹו, ִּטיבו ִעם ַמְלּכָ ַּוַדאי ַהאי ִאְתֲחׁשִ ּ.  

  ]ב''א ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ִריך הוא וָבָכה, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא א ּבְ י קוְדׁשָ ַטח ַקּמֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ן ְיֵהא ַרֲעָוא , ְּ ְוָאַמר ּכֵ
ִּדיֵליה ַברְּדַי, ּ יב ִלי ּכְ יה ְיהֹון , ֲחׁשִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּדעֹוָבִדין ִדיִלי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ

יה ַתר ֲאבֹוי ְוִאּמֵ הֹון ּבָ ַדל ּבְ ּתְ ְבָרא ְדִאׁשְ יה ּכִ ְּלַגּבֵ ּ ּ יה , ּ ְרֵמיה ְוַנְפׁשֵ ְּדָרִחים לֹון ַיִתיר ִמּגַ ּ ּ
ָמֵתיה ּרוֵחיה ְוִנׁשְ ּ יב לֹון ְלַאִיןְּוָכל ַמה ְדֲה, ּ הֹון  )ב''א ע''דף רפ(, ָּוה ֵליה ֲהָוה ָחׁשִ ד ּבְ ְלֶמְעּבַ

א א ְוִאּמָ ְּרעוֵתיה ְדַאּבָ ּ הֹון, ּ ְרׁשוֵתיה. ּוְלִמְפַרק לֹון ּבְ ב ְדָיַדְעָנא ְדֹכָלא ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ ,
ֵעי א ּבָ ִריך הוא. ַרֲחָמָנא ִלּבָ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָאָתא קוְדׁשָ ּּבְ ּ יק ֵליהְּ ַרְעָיא , ְוָאַמר, ּ ְוָנׁשִ

ָרא ִדיִלי, ְמֵהיָמָנא ַּוַדאי ַאְנּתְ הוא ּבְ א, ּ ִכיְנּתָ ְלהו . ְוִדׁשְ ר ָקמו ּכֻ קו ּבַ ָנן וַמְלָאִכין ַנּשְׁ ַּרּבָ ּ ּ ּּ
קו ֵליה ְּוַנּשְׁ א ָעַלְייהו, ּ ילו ֵליה ְלַרב וַמְלּכָ ְּוַקּבִ ּ ּ  )ה''דברים כ( )'ב יברך ה''ז ע''נשא קמ(. ּ

ָהִניַח ְיָי ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְוגֹו', ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ְוָהָיה ּבְ ִּפּקוָדא ָדא. 'ּתִ ּ ְלַהְכִרית ַזְרעֹו , ּ
ל ֲעָמֵלק ִריך הוא אֹוֵמי. ׁשֶ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְרֵסיה, ְּ ְּדָלא ַיֲחזֹור ַעל ּכֻ ַּעד ְדִיטֹול נוְקָמא , ּ ּ ּ

יה א, ַּוַדאי. ָנא ְוָאַמרָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמ. ִּמּנֵ ָרא ְוַעל ַיּמָ ַמְדּבְ ִגין ָדא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ְוָלא , ּּבְ
ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ֵּייֲעלון ּבְ יה ַדֲעָמֵלק, ּ ַּעד ְדִיטֹול נוְקָמא ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ.  

ֲּעָמֵלק ַמאן הוא ְלֵעיָלא ָמִתין, ּ ן ֲהוֹו ִנׁשְ ּמָ ְּדָהא ֲחֵזיָנן ְדִבְלָעם וָבָלק ִמּתַ ּ ּוְבִגין , ּ ִדְלהֹוןּ
ן ָרֵאל ַיִתיר ִמָכל אוָמה ְוִליׁשָ ְנִאין ְלִיׂשְ ָּדא ֲהוֹו ׂשַ ֵמהֹון, ּ ׁשְ ים ּבִ ּוְבִגין ָדא ֲעָמֵלק ָרׁשִ ּ ,

ְלָעם''ע ָלק''ל, ם ִמן ּבִ א ִאיּנון ֲעָמֵלִקים, ק ִמן ּבָ ּוְדָכר ְונוְקּבָ ּ ַמר. ּ במדבר (, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ

יט ָאֶו)כג ָרֵאל ֹלא ִהּבִ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ּבְ   .ן ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2729דף [ -ּ

ע ַאְנִפין ָרֵאל ַאְרּבַ ִיׂשְ ַגְווָנא ְדִאית ּבְ ּּכְ ָרֵאל, ַיֲעֹקב, ּ ָרֵאל ִעם . ֵלָאה, ָרֵחל, ִיׂשְ ִיׂשְ
ם)יחזקאל א(, ָלֳקֵבל, ַיֲעֹקב ִעם ָרֵחל, ֵלָאה ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ע ַאְנִפ. ּ וְפֵני ֶנׁשֶ ין ָּהִכי ִאית ַאְרּבַ

ֲעָמֵלק. ָוָאֶון, ָעָמל, ְוַנַחׁש, ֶקֶסם, ַלֲעָמֵלק ים ּבַ ְטָרא ַדֲעָמֵלק. ָעָמל ָרׁשִ ְּוָהָמן ְדֲהָוה ִמּסִ ּ ,
ו ֵמֲעָמֵלק ֲהוֹו. ּ ָיׁשוב ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו)תהלים ז( ְּוָכל ַאלוֵפי ֵעׂשָ ּוְלֵעיָלא ֲעָמֵלק. ּ . ָסָמֵאל, ּ

ִריך הואִּד. ּוִמְרָמה, ָאֶון, ַנַחׁש, ָעָמל א ּבְ ר ָנׁש ְלֶמֱחֵטי ְלקוְדׁשָ י ֵליה ְלּבַ ְּמַפּתֵ ּ ' ק, ם''ֶקֶס. ְּ
ָמֵאל ''ֵא, ׁש''ַנַח. ל''ם ִמן ָסָמֵא''ִמן ֲעָמֵלק ס  )כאן חסר(ל ִמּסָ

ַמר ְלַאְבָרָהם ית ָאִביך)בראשית יב( ,ָּעֵליה ִאּתְ ך וִמּבֵ ָ ֵלך ְלך ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָ ָ ָ ְּ ית , ּ ּבֵ
ְד ִדיָלךמֹוָל י ִסיֲהָרא, ּ ּתֵ ַתאי, ֵּמִאֵלין ּבָ ּבְ י ׁשַ ּתֵ ֵתי ַמֲאִדים, אֹו ּבָ ְּדָבֵתי ַמֲאִדים וָבֵתי . אֹו ּבָ ּ

ַתאי וְלָבָנה ּבְ ַמר, ּׁשַ ב, ָּעַלְייהו ִאּתְ . )'ואין מסיימין בד' אין מתחילין בב(ד ''ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ
ה ְּדַמֲאִדים סוָמקו ְדַחּמָ ּ ּ יִהּנָ, ּ ו, םּגֵ א ְדֵעׂשָ ְנָייָנא, ִּאיּמָ יֹוָמא ּתִ , ְוִסיֲהָרא. ְּדִאְתְייִליַדת ּבְ

ִמילוָאה, ִּאיהו טֹוב ָוָרע ּטֹוב ּבְ ּ ֶחְסרֹוָנה. ּ   .ְּוַרע ּבְ

ִליָלא ִמטֹוב ָוָרע ּוְבִגין ְדִאיִהי ּכְ ּ ָמֵעאל, ּ ֵני ִיׁשְ ה ּבְ ָרֵאל ומֹוִנין ּבָ ה ִיׂשְ ּמֹוִנין ּבָ ּ ְוַכד . ּ
ִּמלוָאהָלַקת ּבְ ָרֵאל, ּ ֶחְסרֹוָנה. ִסיָמָנא ָלא ַטב ְלִיׂשְ ְמֵעאִלים, ְּוַכד ָלַקת ּבְ . ִסיַמן ָרע ַלִיׁשְ
ְמֵעאִלים,  ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו)ישעיה כט(ּוְבַהאי  ר, ָּחְכָמה ְדִיׁשְ ּתָ ְסּתַ , ּוִביַנת ְנבֹוִנים ּתִ

ְבִריָאָתן ְּדִאיּנון ָלא ַיְדִעין ּבִ א ִדיְלהֹוןֶּאָלא ּבְ, ּ מוׁשָ ּׁשִ ֲהִליָכָתן , ּ ּנוי ָעְלָמא ּבַ ִפי ׁשִ ּּכְ
ן יּמוׁשָ יֹוָמא ְרִביָעָאה. ְּוׁשִ ִריַאת ּבְ ּוְבֶחְסרֹוָנה ִדיָלה ֲעִניות, ְוִסיֲהָרא ִאְתּבְ ּ ּ ִריַאת , ּּ ִאְתּבְ

ַתאי, ִליִלית ּבְ ְּדִאיהו ָרָעב ְוִצָמאֹון ְוָלקוָתא ִדְנהֹוִרין, ׁשַ ּ ּ ַמרָּעָלה ִא. ּ . ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר, ּתְ
ע' ְמֵאַרת ְיָי )משלי ג( ֵבית ָרׁשָ ה)קהלת ז( .ּבְ ּ ְוחֹוֵטא ִיָלֶכד ּבָ ֵבית ַהּסַֹהר ִדיָלה, ּ ּּבְ ְוַצִדיק , ּ

ה ּנָ ֵלט ִמּמֶ   .ִיּמָ

ְּנקוָדה ְזֵעיָרא, ְוִאית ּכָֹכָבא ַאֲחָרא ְפָחה , ּ ּ ְדִאיהו ְמֹאֹרת)א סיהרא''נ(ָּנקוד ַעל ׁשִ ָדא ְו, ּ
ת ֶמֶלך, חֹוָלם ָתא, ְּבַ ת ַמְלּכְ ּבָ ִביִעי. ׁשַ יֹום ׁשְ ְלָטנוָתא ְדַתְרַווְייהו ּבְ ְּדׁשֻ ּ ּ יה, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ,

ָ ְלַמַען ָינוח ַעְבְדך ַוֲאָמְתך)דברים ה( ָ ּ ן. ּ ּמוׁשָ ֵסֶדר ׁשִ ִריָאָתן ָלאו ּכְ ְּדֵסֶדר ּבְ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
םֲּאִדים סוָמֵק''ּה וַמ''ַחּמָ ְנָייָנא, ּי ְדֵגיִהּנָ יֹוָמא ּתִ ִריאו ּבְ ַתאי. ִּאְתּבְ ּבְ ִריאו , ְלָבָנה ׁשַ ִּאְתּבְ

יֹוָמא ְרִביָעָאה ְפָנא ַוֲחׁשֹוָכא, ּבְ ב. ּכַ ּוְבִגין ָדא ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ ֵרי , ד''ּ ם ִאְתּבְ ִגין ְדֵגיִהּנָ ּּבְ
ְנָייָנא יֹוָמא ּתִ יֹו, ּבְ ְּוָלקוָתא ִדְנהֹוִרין ּבְ   .ָמא ְרִביָעָאהּ

ַמר, ב''ּכָֹכ ּ ָדַרך ּכָֹכב ִמַיֲעֹקב)במדבר כד(, ָּעֵליה ִאּתְ ְ ִליָתָאה. ּ יֹוָמא ּתְ יה ּבְ ְּדַדְרּגֵ ּוֵביה . ּ ּ
ְהיֹות ַהּבֶֹקר)שמות יט( י ּבִ ִליׁשִ ִריך הוא ְלֵמיַהב ,  ַוְיִהי ַביֹום ַהּשְׁ א ּבְ ְּדֵביה ָנִחית קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָר ת ְיִחיָדה, ֵאלאֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ָתא, ּבַ ת ַמְלּכְ ּבָ יה ׁשַ י. ְּלֶמֱהֵוי ִעּמֵ ִליׁשִ ְּדִאיהו יֹום ׁשְ ִליל , ּ ּכָ
ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן ת ', ש, ּתְ ת,  ְיִחיָדָאה)מלכתא(ּבַ ּבָ ֵליל ׁשַ ְלָטנוָתא ִדיָלה ּבְ ְּדׁשֻ ּ ּ יה , ּ ּּבֵ

ת ּבָ   .ִאְתָעִביַדת ׁשַ

ּוְבִגין ָדא חֹוְלִקין ָמאֵרי ַמְתִנ ן ּתֹוָרהּ ת ְיִחיָדה, יִתין ַעל ַמּתַ י , ָּדא ָאַמר. ּבַ ִליׁשִ ּשְׁ ּבַ
ָנה ּתֹוָרה ָנה ּתֹוָרה, ְוָדא ָאַמר. ִנּתְ ִביִעי ִנּתְ ּשְׁ ת ְיִחיָדה. ּבַ ַעּמוָדא , ְוִאיִהי ּבַ ַּדֲאִחיַדת ּבְ ּ
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ִליָתָאה ַלֲאָבָהן, ְּדֶאְמָצִעיָתא ּוְבַצִדיק. ּתְ ת , ּ ִביִעית ֵליה ּבַ ְוַכד ִאיִהי ֲעָטָרה . ְיִחיָדָאהּׁשְ
יה ִביִעי, ַּעל ֵריׁשֵ יה ׁשְ י ֲהָוה, ִּאְתְקֵרי ּבֵ ּשִׁ ְּדהוא ׁשִ ְּדֹכָכב ִדיֵליה ֶצֶדק, ּ ּ ּוַבת ְיִחיָדה , ּ

ָתא ִאְתְקֵרי ֶצֶדק ת ַמְלּכְ ּבָ ּוְבִגין ָדא. ׁשַ ין יֹום ג, ּ   .'ְוז' ּתֹוָרה ֲאִחיָדא ּבֵ

ֶמׁש וָמֵגן ְידֹוָ)תהלים פד(ו ''כ, ב''ב ִמן ּכֹוָכ''ְּוִאיהו כ י ׁשֶ א , ד ְצָבאֹות''ּ ּכִ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָרֵאל)בראשית מח(, ַּמְלכות ַהּקֶֹדׁש ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְ ּבְ ִליָלא , ּכֹוָכב. ּב ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא''כ, ָ ּכְ
ין ַלת ַדְרּגִ ֶתר', כ, ִּמּתְ יָנה' ב. ּכֶ ְרַווְייהו''ְידֹוָ. ּבִ ִליל ּתַ ִליל ּכֹוָכ. ָחְכָמה, ּד ּכָ , ב''ְּוֹכָלא ּכָ

א ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַּדְרּגָ ּ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

א ִאיִהי ְלָבָנה ִכיְנּתָ ִסְטָרא ְדֶחֶסד, ַרֲחֵמי, ִּלּבון ַהֲהָלָכה, ּוׁשְ ה. ּּבְ ָרה , ְוִאְתְקִריַאת ַחּמָ ּבָ
ה ַחּמָ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּכַ ִּמּסִ הְּפ, ּ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ִּמעוט ְדִסיֲהָרא, ִסיֲהָרא ֲאֵפיָלה. ֵני ֹמׁשֶ ְפָחה , ּ ׁשִ

ם יִהּנָ ִּדיָלה ּגֵ א, ּ יׁשָ ה ּבִ ַתאי. ַחּמָ ּבְ ְפָחה ִדיֵליה ׁשַ ּׁשִ ָּלקוָתא ִדְנהֹוִרין, ּ ת, ּ ּבָ . ִּחילול ׁשַ
ְפָחה ָכל יֹוָמא , ׁשִ ה ּבְ ְּדָאַהָדַרת עֹוֶרף ִלְגִביְרּתָ ַרת ָעָלה  )א''עב ''דף רפ(ּ ְּויֹוָמא ְוִאְתַגּבְ

ָנָהא ָרֵאל ּבְ חֹוִבין ְדִיׂשְ ה)משלי ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ . ּ ְוׁשִ
ְפָחה ְּדׁשוְלָטנוָתא ְדׁשִ ּ ּ ְנָייָנא, ּ יֹוָמא ּתִ ם, ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ּבְ ֵגיִהּנָ ָלקוָתא , ּוָבְרִביִעי. ּבַ ּּבְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. הֹוִריןִּדְנ ְלָטָאה ּבְ ְּוִאְתַהְדַרת ְלׁשַ ּ.  

ְוַבת ֶמֶלך ִסְרכֹות, ּ ֵבית ַהּסַֹהר, ֲאִסיָרא ּבְ ָגלוָתא ִדיָלה, ּבְ ּּבְ ּ ין . ּ א ְדָסָמֵאל ּבֵ ְּוִאיִהי ִקיּנָ
ִריך הוא אֹוֵמי. ּּכָֹכַבָיא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ׁשֶ)עובדיה א(, ְּ ּנֶ יַה ּכַ ְגּבִ ים  ִאם ּתַ ין ּכָֹכִבים ׂשִ ר ְוִאם ּבֵ

ם אֹוִריְדך ְנֻאם ְיָי ך ִמׁשָ ִָקּנֶ א ֹנַגה. 'ָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ א ֵאׁש , ְּוֹנַגה ָלֵאׁש, ּ ּתָ ִנׁשְ ּוֵמָהָכא ָקרו ְלֵבי ּכְ ּ
  .ּנֹוַגה

ָנא ְדאֹוֶדם א ִחיָוָרא. ּ טור אֹוֶדם ִפְטָדה)שמות כח(, ֵּאׁש ַמֲאִדים ִליׁשָ ּנֹוַגה ֶאּשָׁ ּ .
ה וְפֵני ִסיֲהָראְוַתְר ַּווְייהו ְפֵני ַחּמָ ִּאיּנון ְדָנְטלו ִחָוורו ֵמֶחֶסד, ֶנַצח ְוהֹוד, ּּ ּ ּ ּ ְּוסוָמקו , ּ ּ

בוָרה ן ֲהוֹו. ִּמּגְ ּמָ ְטָרא , ְּוַחד ָנִטיל ִדיָנא, ַחד ָנִטיל ַרֲחֵמי, ַאֲהֹרן ְוָדִוד ִמּתַ ָּדִוד ִמּסִ
ָמאָלא ְּוַתְרַווְייהו ְנִביֵאי ְקׁשֹוט , ַאֲהֹרן ִאיׁש ֶחֶסד. יּ ְוהוא ַאְדמֹוִנ)שמואל א טז(, ִּדׂשְ

ן ּמָ בוָאה ְדִביָנה. ִמּתַ ּנְ ה ֲהוֹו ְנִהיִרין ּבִ ְּפֵני ֹמׁשֶ ּ ה , ּ ן ְנבוָאה )אימא(ִּאיהו ַחּמָ ּמָ ּ ִעָלָאה ִמּתַ ּ
ִּדיֵליה ּ.  

ו ַחָייָבא ֶעֶבד ֱאדֹום הֹון ֵעׂשָ א ִדיֵליה ַמֲאִדים, ּּבְ ְּונוְקּבָ ּ ִפיכות ָדִמים ִאי, ּ ִּהי ׁשְ ּ
ָרֵאל ה, ְּדִיׂשְ ְּוַגְרָמה ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְתַקָיים ּבָ יֵדי ֹלא אוַכל קום' ְנָתַנִני ְיָי )איכה א(, ּּ ּּבִ ּ, 

ל ַהיֹום ָדָוה)שם( ּ ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ְבַלְייהו. ָּדָוה ִאְתַהָדר, הֹוד. ּ ְּדֶנַצח ְוהֹוד ָלּקֳ ָיִכין . ּ
ַען ֲעֵליֶהם)שניהם(ֵתיֶהן ׁשְ. ּובֹוַעז ִית ִנׁשְ ר ַהּבַ ַמְייהו .  ֲאׁשֶ א ִאְתְקִריַאת ַעל ׁשְ ּתָ ִנׁשְ ְּדֵבי ּכְ ּ

ְדָקא ֲאֵמיָנא ֵּאׁש נֹוַגה ּכַ ּ.  
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ְפָחה ָרָעה ִאיִהי ְקבוָרה א, ְּוׁשִ ּוָבה ָאִסיָרא ִלְגִביְרּתָ ַתאי. ּ ּבְ ה, ְוִאיִהי ׁשַ , ָקָרה ִויֵבׁשָ
ְקבוְרָתא ְדַעְפ ּּבִ ְּוִאיִהי ָמֶות ַדֲעִניוָתא ְדאֹוַרְייָתא, ָראּ ּ ה , ְּוִאיִהי ְקבוַרת ָעִני, ּּ ה ּבָ ְּמכוּסֶ ּ

ַבע ִמיֵני ָמדֹורֹות ׁשֶ ַבע ּכָֹכַבָיא, ּבְ ִליָלא ִמּשֶׁ ִליָלא , ְּדִאיִהי ּכְ ָתא ּכְ ת ַמְלּכְ ּבָ ָמה ְדׁשַ ּּכְ
ַבע ְטָרא ִד. ִמּשֶׁ ַבע ּכָֹכַבָיא ִמּסִ ְּוִאיּנון ׁשֶ ֵני )בראשית מא( )א דגבירתא''ס(ְּגבוָרה ּ ַבע ׁשְ  ׁשֶ
ָבע ֵני ָהָרָעב, ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ְפָחה ׁשֶ ְטָרא ְדׁשִ ְּדָעַלְייהו ָאַמר ָנִביא . ִּמּסִ  ֹלא ָרָעב )עמוס ח(ּ

י ִאם ִלְשמֹוַע ֶאת ִדְבֵרי ְיָי ִים ּכִ ַּלֶלֶחם ְוֹלא ָצָמא ַלּמַ מכאן עד תיבת לא יטמא ליתא (. 'ּ

  .)ל'' מהמגיה מו-ילנא ונראה דהוא השמטת הצנזור בדפוס ו

ן ה ּגַ ִביְרּתָ ֶפת. ּּגְ ָפה ְמטוּנֶ ְפָחה ַאׁשְ ּׁשִ ן, ּ ּגַ ָפה ְמעוֶרֶבת ּבַ ְטָרא ְדֵעֶרב ַרב ַאׁשְ ִּמּסִ ּּ ,
ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ְּלַגְדָלא ְזָרִעים ִּמּסִ ְטָרא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ ִאְתְקִריַאת , ִּמּסִ

ַתאיׁשַ ֶפת, ִליִלית, ּבְ ָפה ְמטוּנֶ ַּאׁשְ ֶרץ, ּ ִגין ְדצֹוָאה ְמעוֶרֶבת ִמָכל ִמיֵני ִטּנוף ְוׁשֶ ּּבְ ּ ּ ,
ָלִבים ֵמִתים ַוֲחמֹוִרים ֵמִתים ה ּכְ ְּדַזְרִקין ּבָ ה. ּ ָמֵעאל ְקבוִרים ּבָ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ּּבְ עֹוְבֵדי . ּ

ָלִבים ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדִאיּנון ּכְ ּ ה,  ֵמִתיםּּ ְּקבוִרים ּבָ ְּדַקְבִרין , ְּוִאיִהי ֶקֶבר ַדֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ
ה ֲעֵרִלים ָלִבים ֵמִתים, ּּבָ ְּדִאיּנון ּכְ ֶקץ ְוֵריַח ָרע, ּ ף, ׁשֶ ְפָחה , ּ ְמסוַרח)מוסרח(, ְּמטוּנָ ִמּשִׁ

א ִאיִהי ִסְרָכא יׁשָ ֵעֶרב ַרב, ּבִ ָרֵאל, ַּדֲאִחיָדא ּבְ ִיׂשְ ר.ְּמעוָרִבים ּבְ ֶעֶצם וָבׂשָ , ּ ַוֲאִחיַדת ּבְ
ָמֵעאל ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ְּדִאיּנון ּבְ ר ָטֵמא, ֶעֶצם ֵמת, ּ ֶדה ְטֵרָפה, ּוָבׂשָ ּשָׂ ר ּבַ ׂשָ ְּדָעָלה , ּבָ ּ

ַמר ִליכון אֹותֹו)שמות כב(, ִאּתְ ׁשְ ֶלב ּתַ   .ּ ַלּכֶ

ֵריָסר ַמָזלֹות ּוְכַגְווָנא ְדִאית ּתְ ּ ְטָרא ְדטֹוב, ּ ֵריַסר ַמָזלֹותָהִכי . ִּמּסִ ְטָרא , ִּאית ּתְ ִמּסִ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָרע יִאים ְלֻאּמָֹתם )בראשית כה(, ּ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ּ ְדֶזה )קהלת ז( .ׁשְ

ה ָהֱאֹלִהים ת ֶזה ָעׂשָ יַעָייא ִאיּנון ֲאִבי ֲאבֹות ַהטוְמָאה, ְלֵעְ◌ּמַ ְּוַרׁשִ ּ ּ ְּדִאיּנון ְטֵמא ֵמת , ּ ּ
ֶרץ ּבֹוִּדְמַט, ְוׁשֶ ר ָנׁש ֵמֲאִוירֹו וִמּתֹוכֹו וִמּגַ א ְלּבַ ּּמֵ ַאב . ּ ַּוֲאִפילו ּתֹוך ּתֹוכֹו ְדַכֲהָנא ִמְסּתְ ְּ ּ
הֹון ּוְבִגין ָדא . ּבְ ל ַנְפׁשֹות ֵמת ֹלא ָיֹבא)ויקרא כא(ּ ע ָקרוי ֵמת.  ַעל ּכָ ְּדָרׁשָ ּובוִציָנא . ּ ּ

א א, ַּקִדיׁשָ ְּלָאִביו וְלִאּמֹו ֹלא ִיַטּמָ   .)כ''ע(. ּ

י ְחָנא ַאְסָווָתא ְלַגּבִ ּכַ י , ָהָכא ַאׁשְ ַמר ּבִ ִעים ִקְברֹו)ישעיה נג(ְּדִאּתְ ן ֶאת ְרׁשָ ַתר . ּ ְוִיּתֵ ּבָ
א א ְוִאיּמָ ִגין ַאּבָ ִּדְקבוָרה ָדא ּבְ ּ ָרֵאל, ּ ָגלוָתא ִעם ִיׂשְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ י ְקָרא ְוֹלא , ּ ִּאְתַקָיים ּבִ

א ֵּאִלָיהו. ִּיַטּמָ ְת, ּ אָלא ּתִ ב ִמְלַנְחּתָ ֲהָנא, ַּעּכֵ ב ְדַאְנּתְ ּכַ ְּדַאף ַעל ּגַ  )לא(ְּלָאִביו וְלִאּמֹו , ּ
ָגלוָתא. ִּיַטָמא יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי ְקבוָרה לֹון, ְּ ַּוֲאָנא ָקבור , ּ

יַנְייהו אֹוָמָאה ֲעָלך. ּּבֵ ם ְיָי, ְּבְ ׁשֵ א, ַּחי ְוַקָיים' ּבְ ב ִמְלַנְחּתָ ְתַעּכֵ ין. ָּלא ּתִ , ַּמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ
אֹוָמָאה ָעַלְייכו, ָּמאֵרי ְדַגְדִפין ּטֹולו אֹוָמָאה ָדא, ּּבְ ְדַפְייכו, ּ ּוְסִליקו ָלה ַעל ּגַ ּ ּ בוַעת . ּ ּׁשְ

ַח' ְיָי ּי ַצִדיק ְוַקָיים ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ּבְ ּ ּטֹולו אֹוָמָאה ָדא. ּ ְדַפְייכוּוְסִלי, ּ ּקו ָלה ַעל ּגַ ּ ּ .
יָקָרא ִדיָלה ַמְטרֹוִניָתא ּבִ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ְּ.  

ִריך הוא ִמיִמיָנא, ַּמְלֲאִכין ִעָלִאין א ּבְ ִליָחן ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ִליָחן ִדיֵליה. ְּ ּוַמְלָאִכין ׁשְ ּ ּ ,
ָמאָלא א. ִמּשְׂ א ְוִאּמָ ּוַמְלָאִכים ְדַאּבָ א)סחרין( ָסְתִרין ֵיהֹון, ּ ּ ָלה ֵעיָלא ְוַתּתָ ין ָלה , ּ ּוְמַכּסִ ּ
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ָאת ו ְדִפין ִדיֵליה', ּבְ ית ּגַ ׁשִ ּּבְ יה . ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ׁש )ישעיה ו(ּ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ  ׂשְ
ָנַפִים ְוגֹו בוָעה ִדיֵליה' ּכְ ה ָפָניו ִדׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ה . יָעָאהְרִב', ְּדִאיִהי ה, ּ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ּוִבׁשְ

ַּרְגָליו ִדיָלה ִים ְמעֹוְפִפים ָלה, ּ ּתַ ּוִבׁשְ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ְּוַאְנּתְ ֵאִלָיהו ִּדְסִליַקת ְלֵעיָלא, ּ ְּלִעיַלת ָהִעילֹות, ּ ל טוב, ּ ְּוהוא ָטִעין ָלך ִמּכָ ָנִחית , ְּ
ה חֹוָת, ְּלַגּבָ רוב ּתְ ל טוב, אְּוֶתֱהֵוי ּכְ א ָלה ְמֵלָאה ּכָ ְּלַנְחּתָ א. ּ א ְוִאיּמָ ּוַמְלָאִכין ְדַאּבָ ּ ,

ְּדִאיּנון ָי ְ ַאְסֲחרו ָלך)א אסתרו לה''ס(, ּה''ּ ְנִחיתו ִדיָלה, ּ ּּבִ ּ ּוַמְלָאִכין ְדַבְעָלה. ּ ּ א , ּ ָרא ְדַאּבָ ּּבְ
א יאו ָלה', ו, ְוִאּמָ ּסִ ּּכַ ּוְמַעְפִפין ָלה, ּ ְדִפין, ּ ית ּגַ ל, ץ''ג ית''אב )ב''ב ע''דף רפ( ִמׁשִ ו ''ְוּבְ

בֹון ל ֶחׁשְ ְייהו ּכְ ְּדַתְלָיין ִמּנַ ַעל לֹו. ו''ּ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ א ''נ(' ּוְנִחיַתת ה. ַּוָדאי ִאיהו ׂשְ

ּ ִדיֵליה)ה''י הֹון, ּ ה ּבְ ּוַמְלָאִכין ְדִאיּנון ְדַצִדיק ַח. ְּטִמיָרא ְמכוּסָ ּ ּ ּ ּו ָלה ַאְסִמיכ, י ָעְלִמין''ּ ּ
ֵחיָון ְדַסְמִכי ְלֻכְרְסָייא ָּעַלְייכו ּכְ ּ.  

ב ְדֵה ְּדַאף ַעל ּגַ ּא ַדֲאִצילות''ּ ָמא ִדְידֹוָ, ּ ִּדׁשְ ִּאיִהי ְסִמיַכת ְלֻכְלהו, ד''ּ ֵלית ְלכֹון , ּ
א, ְּלָפְרָחא ְלֵעיָלא א ְלַתּתָ ר ִמיָנה, ּוְלַנְחּתָ ֵאָבִרין ְדגוָפא. ּּבַ ּּכְ ר ְּדֵלית ְלהֹון ּתְ, ּ ּנוָעה ּבַ

ָמָתא ׁשְ ְּדֵאָבִרין ְדִאית ָלה, ִמּנִ ּ טו ָעַלְייכו, ּ ִּאְתְפּשָׁ ּ הֹון, ּ ', ְּדָהִכי ִאיִהי ה. ְלַסְמָכא ְלכֹון ּבְ
א ַיּמָ ִּמְתַמְלָיין ִמָנה, ִּאי ִאית ָלה ָמאִנין, ּכְ הֹון, ּ ִטין ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ִטן ִמן , ּ ָחִלים ְדִמְתַפּשְׁ ּנְ ּּכַ ּ

א ַעל ַא ַגְרָמא ְיִחיָדָאה' ִאיִהי ה, ְוִאי ָלאו. ְרָעאַיּמָ טוָתא ְדַנֲחִלין, ּבְ ָלא ִאְתַפּשְׁ ּּבְ ּ ּ.  

א ִכיְנּתָ ין ְלֵעיָלא, ָּהִכי ָמאִנין ִדׁשְ ִּאיּנון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִאי ִאית , ְוִיׂשְ
הֹון ָמאֵרי ִמדֹות ּבֹוִרים ָמ, ָמאֵרי ֶחֶסד ֲחִסיִדים, ּבְ ִביִאים וְכתוִבים, אֵרי ּתֹוָרהּגִ ּּנְ ּ ,

י ַמְלכות, ַּצִדיִקים הו , ַּאְנׁשֵ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ֶלך)דניאל א(ּ ֵהיַכל ַהּמֶ ֶהם ַלֲעמֹוד ּבְ ר ּכַֹח ּבָ , ְ ַוֲאׁשֶ
ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא א ֲאֹדָנ. ּּבַ ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א ִדיָלה ְידֹוָ, י''ּּבְ ַּמְלּכָ ְנבֹוִנים ְּוֵהם ֲחָכִמים ו. ד''ּ

ָרֵאל י ִיׂשְ י ֵעֶרב ַרב. ָראׁשֵ הֹון, ְוָלא ָראׁשֵ ַמר ּבְ ִאיִהי . ּ ָהיו ָצֶריָה ְלֹראׁש)איכה א(, ְּדִאּתְ
ר ְסִפיָרן ִדיָלה ֶעׂשֶ ַטת ָעַלְייהו ּבְ ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ָּנִחית ִעַלת ָהִעלֹות, ּּבְ יֹוד ֵה, ּ א ''ּבְ

א ָע, א''ו ֵה''ָוא א ָעַלְייהו, ַּלְייהוְלַנְחּתָ ִכיְנּתָ   .ְּלָאָקָמא ׁשְ

י ֵאין ִאיׁש)שמות ב(ּוְבִזְמָנא  ּ ְדַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ ּ  )שיר השירים א(, ִאיִהי ַאְמַרת, ּ
עֹוְטָיה ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ַטת ָעַלְייהו, ּׁשַ ַגְרָמא ְדָלא ִאְתַפּשְׁ ְּמעוֶטֶפת ּבְ ּ ּ ִריך ה, ּּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּוא ּ

ָבה ָבָדד)איכה א(, ָּצַווח ָעֵלה ְוָאַמר   . ֵאיָכה ָיׁשְ

א ְוָאַמר, ַּאְדָהִכי ַמר . ָהא ָהָכא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ִרּבֹון ָעְלָמא, ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדִאּתְ
יה  ה ָעָנו ְמֹאד)במדבר יב(ּּבֵ י ֵאין ִאיׁש,  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ַען ַוַיְרא ּכִ א ְוָהִאיׁש ָהא ָהָכ. ַּעד ּכְ
ה ָרֵאל, ֹמׁשֶ ין ִרּבֹוא ְדִיׂשְ ּתִ ִקיל ְלׁשִ ְּדׁשָ ּוֵביה . ּ ִגיַח)תהלים לג(ּ ְבּתֹו ִהׁשְ ְּדֵביה .  ִמְמכֹון ׁשִ ּ

ְתָרָאה י ָדָרא ְדָגלוָתא ּבַ ַמר ְלַגּבֵ ִּאּתְ ּ ָלנו'  ַוְיָי)ישעיה נג(, ּ יַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ּכֻ ִּהְפּגִ ְּוִאיהו . ּ
ר ֶעׂשֶ ִליל ּבְ יַנְייהו ַאָמְרת , ּ ִמדֹותּכָ ִּדְבּגִ ָרה)בראשית יח(ּ ֲעבור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ ְנִחית . ּ ֹלא ַאׁשְ

ָחא ַעל ָעְלָמא, ָּעֵליה ּגְ ְְוַקֵיים ִמיָלך, ְלַאׁשְ ּ ְְוָכל ִמיָלך ְקׁשֹוט, ְּדַאְנּתְ ְקׁשֹוט, ּ ּ.  
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א ִכיְנּתָ ַמל ֶחֶסד ִעם ׁשְ ְּדִאיהו ּגָ ְפָחה ִדיָל, ּ ְגבוָרהְּוָקִטיר ׁשִ ּה ּבִ ְפָחה ֲאִסיָרא , ּ ְלֶמֱהֵוי ׁשִ
ה ִביְרּתָ חֹות ּגְ וָרא ִדְתִפִלין, ּּתְ ִקּשׁ ּּבְ ּ ִגיָנה. ּ ַדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ תֹוַרת ֱאֶמת, ּ  ּתֹוַרת )מלאכי ב(. ּבְ

ִפיהו ה. ֱּאֶמת ָהְיָתה ּבְ ַדל ּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ ִביִאים וְכתוִבים, ּ ּנְ ּּבַ ְנִביֵאי. ּ ה ֶנ, ּבִ ַכּמָ . ָחמֹותּבְ
תוִבים ּכְ ִהִלים, ּּבַ ָרה ִמיֵני ּתְ ֲעׂשְ ַצִדיק. ּּבְ י, ּּבְ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ּבְ   .ּח ּבִ

מֹוְדָען ֵליה ְלַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּוָמאֵרי ַמְתִניִתין ּתְ ֵּאִלָיהו. ָּלא ִאׁשְ אֹוָמָאה ֲעָלך , ּ ְּבְ

ָמא ִדְידֹוָ ׁשְ ֵמיה ְמֹפָרׁש, ד''ּּבִ ּוִבׁשְ ֵלי ֵל, ּ י ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּּגַ מֹוְדעון , ּיה ְלָכל ֵריּשֵׁ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ
יר, ֵּליה יה, ְּוָלא ִיְתַחֵלל ַיּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵעינו)ישעיה נג( )לגבי עלמא(, ּ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּּ .

ִליָחא ְדָמאֵרי ָעְלָמא ֵּלית ָלך צֹוֶרך ְלֵמיַטל ְרׁשו ְדָהא ֲאָנא ׁשְ ּ ּ ְ ְּדִאי ַאְנּתְ ָעִביד ְוָיַדְעָנא , ְ
ִריך הוא ָעֵליה, ָּדא א ּבְ ְּדיֹוֵדי ָלך קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִגיֵניה, ְ ָנך ּבְ ְלקון ּבְ ְּוִיְסּתַ ְּ א, ּ ְוָלא . ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ד ב ְלֶמְעּבַ ְתַעּכָ ָנה, ּתִ בוַע ְוָלא ֹחֶדׁש ְוָלא ׁשָ ֶּאָלא ִמַיד, ָּלא ׁשָ   )כאן חסר(. ּ

ּמוִרים, ִפְסָחאָּמאֵני ְד, ָיא ְמֵהיָמָנאַרְע ִליט ָעַלְייהו ֵליל ׁשִ ִזְמָנא ְדׁשָ ּּבְ ּ ְלהו ְצִריִכים , ּ ּּכֻ ּ
מוִרים הוא, ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ָכל ׁשֶ אֹור ּבְ ּוְנטוִרים ֵמָחֵמץ וׂשְ ּ ּ ִקים , ּ א מאני ''ס(ְּוָכל ַמֲאָכִלים וַמׁשְ

ְלהו ְנטוִרין)דפסחא ּ ּכֻ ּ אֹור. ּ ּוַמאן ְדָנִטיר לֹון ֵמָחֵמץ וׂשְ ּ ּּגוֵפיה. ּ ִּאיהו ָנִטיר ִמֵיֶצר ָהָרע , ּ
א ְמַתא , ְלַתּתָ יה. ְּלֵעיָלא )ונשמתיה(ְוִנׁשְ ַמר ּבֵ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה( ,ְּוִאּתְ ִגין ְדָהא . ּ ּּבְ

ִּאְתָעִביד ּגוֵפיה ֹקֶדׁש ים, ּ ָמֵתיה ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ֵיֶצר ָהָרע . ְּוִנׁשְ ַמר ּבְ  ְוָכל ָזר )ויקרא כב(ְוִאּתְ
ֵרב יוָמת)במדבר א( ,ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּ ְוַהָזר ַהּקָ ּ.  

ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדַאְבָרָהם, ֶּפַסח ק, ּ ֶסף ְמזוּקָ יה עֹוֶפֶרת. ּּכֶ ַּמאן ְדָעַרב ּבֵ ר ֵליה, ּ ּקֵ . ְּמׁשַ
ה ּצָ ּמַ הוא ּבְ ל ׁשֶ אֹור ּכָ ָּהִכי ַמאן ְדָעַרב ָחֵמץ אֹו ׂשְ ר חֹוָתָמא , ּ ּקֵ ִאלו ְמׁשַ ּּכְ  )במוניטה(ּ

א ֲערֹוֶבת. ְּדַמְלּכָ ִטָפה ִדיֵליה ׁשום ּתַ ְּוָהִכי ַמאן ְדָעַרב ּבְ ּ ּ א, ּּ ר חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּקֵ ִאילו ְמׁשַ ּּכְ ּ ּ ,
ְלָייא ָדא ּתַ   .ָּדא ּבְ

ָנה ָמאָלא ְדִיְצָחק, ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדרֹוָעא ׂשְ ן ִדיֵני ְנָפׁשֹות. ּ ּמָ ן ֲה, ּּתַ ּמָ . ָוהַּוֲעֵקָדה ְדִיְצָחק ּתַ
ְּדָעִקיד ֵליה ַאְבָרָהם וָרא ִדְתִפָלה ְדָיד. ּ ִּקּשׁ ּ ּדוְמָיא ַדֲעֵקָדה ְדִיְצָחק, ּּ ּ ּ ָרא . ּ ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ

ֲאבֹוי יה, ְּדִאְתֲעַקד ּבַ ר ּבֵ ד עֹוָבדֹוִהי, ְּוִאְתָקּשַׁ ְצָוה, ְלֶמְעּבַ אֹוַרְייָתא וַבּמִ ָאה ֶעֶבד . ּּבְ ְוַזּכָ
חֹו ר ּתְ יהְּדִאְתְקּשַׁ ד ְרעוֵתיה, ּת ַרּבֵ ְּלֶמְעּבַ א, ּ ֲאָתר ִדְבָרא ְדַמְלּכָ ִּאיהו ּבַ ּ ּ.  

ָאה ַאְנּתְ, ן''ְמַטְטרֹו ָנך, ַזּכָ ִאין ּבְ חֹות ְרׁשוָתא , ְְוַזּכָ ְתִפִלין ּתְ יִרין ַוֲעִקיִדין ּבִ ְּדִאיּנון ְקׁשִ ּ ּּ
ְְדָמאָרך ּוְבִגין ָדא. ּ ב ְדַאְנּתְ ֶעֶבד ְלָמאָר, ּ ַאר , ְךַּאף ַעל ּגַ ל ְמָמָנן ִדׁשְ א ַאְנּתְ ַעל ּכָ ַּמְלּכָ

ין ל ַמְלָאִכין. ַעּמִ א ַעל ּכָ א. ַמְלּכָ ְרָייֵתיה, ַמְלּכָ ִדים ְוָכל ַמׁשִ ְּדׁשֵ ִרים . ְַדֲחִלין ִמָנך, ּ ַמאן ּגָ
ַרְפָרף ְלָמאָרך, ָּדא ִגין ְדַאְנּתְ ׁשְ ְּבְ ׁש ְלָמאָרך, ּ ּמֵ ַדי ִדְמזו. ְְוַאְנּתְ ְמׁשַ ּׁשַ ּ ׁשֹוֵמר , ָזה ְלַברּ

ְד ְדִאיהו ָמאָרך''ְידֹוָ. ַהֶפַתח ּ   .ִּמְלָגאו, ּ

  ]א''ג ע''דף רפ -' גזוהר חלק [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2734דף [ -ּ

ְלָטָאה ַעל ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִריך הוא ָנִחית ְלׁשַ א ּבְ ד קוְדׁשָ ְּוָהִכי ִאיהו ּכַ ּ ּ ּּ ְּדִאיהו , ְ ּ
ד, ָרע ָסָמֵאל. ן''טֹוב ְמַטְטרֹו ִד, ׁשֵ א ְדׁשֵ א , ְְמַטְטרֹון ַמְלָאך )א''ג ע''דף רפ(. יםַּמְלּכָ ַמְלּכָ
ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי. ְּדַמְלָאִכים ֲּאָבל ִמּסִ ּ ַדי ִאיהו ְיסֹוד, ּ ּׁשַ ּוְבִגין ָדא ְלַמָטה. ּ ּ ַנִים, ּ , ׁשְ
ְּדָלאו ִאיּנון ִיחוָדא ֲחָדא, ֶעֶבד ְוַרּבֹו ּ ְפֶאֶרת ְיסֹוד. ֶאָחד, ּוְלַמְעָלה, ּ ְּדגו, ּתִ ּף וְבִרית ּ
ֵביָנן ַחד ְּדִאיִהי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיק, ַחׁשְ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ִדְתִפִלין ְדֹראׁש ּּכְ ְפֶאֶרת, ּּ יָנה ַעל ּתִ ְּדִאיהו ּבִ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ַדֲאִצילות, ּ ִּמּסִ ּ ּ ּּ ,
ִפָלה ְדָיד ּוַמְלכות ּתְ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵי. ּּ א ּבְ ָּהִכי ְלַתּתָ ְטָרא ְדֻכְרְסָייא ִעָלָאה, ּי ִדְבִריָאהּ ִּמּסִ ּ ,

ִפִלין ְדֹראׁש ְמַטְטרֹון ּּתְ ִפִלין ְדַיד ִדיֵליה. ּ ּּתְ ּ ְחּתֹון, ּ א ּתַ ּסֵ ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר ָנִביא ָעֵליה. ּכִ ּ ּ ,
א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז( ּסֵ   . ּכִ

ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָר ֲּאָבל ִמּסִ וָרא ִדְתִפִלין, עּ ִקּשׁ ּּבְ ּ חֹות , ּ ר ֵיֶצר ָהָרע ּתְ ִאְתְקּשַׁ
חֹות ָמאֵריה, ֵּיֶצר ַהטֹוב ַעְבָדא ּתְ ּּכְ ָקָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָקָלא ִדְצלֹוָתא, ּּבְ קֹול ְדׁשֹוָפר, ּּבְ . ּּבְ

יה''ָּקָלא ִאיהו רֹוַמ ֹוָפר. ּח ְלַגּבֵ ּקֹול ְדַעּמוָדא ְדֶאְמ, ְוָדא קֹול ַהּשׁ ּ ִליל , ָצִעיָתאּ ְּדִאיהו ּכָ ּ
א ַמָיא ְורוָחא ֶּאּשָׁ ַלת ֲאָבָהן. ּ ְּדִאיּנון ּתְ ַאְבָרָהם' ה, ו''ִּדְבהֹון הי, ּ ִיְצָחק' י, ּבְ ָכל ֲאָתר , ּבְ ּבְ

ִליט ַעל י' ה ִּדיָנא הוא' ְּדׁשָ ּוְבִגין ָדא . י ִמן ֱאֹלִהים''ְּוַהאי ִאיהו ה, ּ  ָעָלה )תהלים מז(ּ
ְת ֹוָפר, ִמן ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב' ו. ּרוָעהֱאֹלִהים ּבִ ַלת, ְּוָדא רוַח ַהּשׁ א ָמָנא ְדֻכְלהו ּתְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּּ ,

ֹוָפר' ְּוִאיהו ה   .ִמן ַהּשׁ

ְּדִאיּנון י ְּדִאיּנון קשר, ׁשֹוָפרֹות' ּ הֹון ֵה, ק''ק קר''ק קש''ּ ין ּבְ ׁשִ ו ''ד ָוא''א יֹו''ִמְתַלּבְ
ְּדָכל ַאְתָוון ִאֵלי, א''ֵה ּ ִדיִנין ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין וְלַחָייַבָיא)א אינון''ס(ן ּ ּ ּ ּ.  

 )ז''סימן י( השלמה מההשמטות

ְּוָכל ַאְתָוון ִאֵלין ִאינון ּ ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין וְלַחָיַבָייא)א דינין''ס( ּ ַלִאין , ּ ְלׁשְ ׁשָ ִּאינון ּכְ
ְייִפין ֶלת וְתֵרין . ְּורוְמִחין ְלׁשַ ְלׁשֶ ְּתרוָעה ׁשַ ָרה ׁשֹוָפרֹות ְוִאינון ַחד ִמן ּ ֲעׂשָ ְּתרועֹות ּבַ ּ

ְּוִאינון ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ק''ְוִתְנָייָנא ִמן קר, ק''קשר ּ.  

ָרֵאל ל ַחד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִיׂשְ ְּוַתְנָיא ַצִדיק ּכָ ָיה ִלְתִקיָעה ְדַאְבָרָהם ַרֲחִמין . ּ ִליׁשִ ׁשְ
ָבִרים ְד ְּפׁשוִטים ְוִלׁשְ ּ אּ ִבירו ִאינון, ִיְצָחק ִדיִנין ַתְבִרין ְדִלּבָ ָבִרים ְלׁשֹון ּתְ ִּדׁשְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ר ַמֵצבֹוֵתיֶהם)ג''שמות כ(ִדְכִתיב  ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ין .  ׁשַ ֶלת ְתִליָתָאה ְממוָצע ּבֵ ְלׁשֶ ַּצִדיק ִאיהו ׁשַ ּ ּ
ְפָוון ְּצָבאֹות ִדיֵליה ְתֵרין ׂשִ   .יָעה ְלַאֲחֶריָהְּתִקיָעה ְלָפֶניָה וְתִק, ּ

ד ָנְטֵלי ְמַרֲחֵמי ְדִאיהו ְיִמיָנא ֶסף ִאְתְקִריאו ּכַ י ַחצֹוְצרֹות ּכֶ ּתֵ ּׁשְ ּ רוִבים ָזָהב , ּ ָנִים ּכְ ּׁשְ
רוִבים ן ּכְ ִּאְתְקִריאו ִמִסְטָרא ִדְגבוָרה ְדַתּמָ ּ ּ ֹמאל, ּ רו . ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ר ִאְתְקׁשָ ְּוֻכְלהו ֶעׂשֶ ּ ּ

ר ַאֵח ֶקׁשֶ ּר ְדִאיהו ִסיָמן קשּבְ   .ה''ם תרוע''ה שברי''ר תקיע''ּ

ָנן ל ְתִפיִלין ְואוְקמוָה ַרּבָ ר ׁשֶ ֵליה ֶקׁשֶ ְּלֳקּבְ ּ ר , ּ ה ֶקׁשֶ רוך הוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵּהְרָאה ַהּקָ ְּ

ל ְתִפיִלין ְוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִקׁשוָרא ִדְתַלת ֲאָבָהן ְלֵעיָלא ּׁשֶ ּ ּ ּוָרא ְּוַצִדיק ִקׁש, ּ
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ר. ד''ד ְיסֹו''ח הֹו''ְדֶנָצ תֹוך ֶקׁשֶ ר ּבְ ְְוַהאי ִאיהו ֶקׁשֶ תֹוך חֹוָתם ְלֶמֱהֵוי ַחְמָרא , ּ ְחֹוָתם ּבְ

ְּדאֹוַרְייָתא ָנִטיר ִמְלָגאו ִריַכן, ּ ְּוָהִכי חוְלָיא ֵלית ָפחֹות ִמְתַלת ּכְ א ְדִאיִהי . ּ ִכיְנּתָ ְּוָדא ׁשְ
ין  ׁשִ ת ְיִחיָדא ִקׁשוָרא ּבְ תּּבַ ּבָ ין ִדְתִפִלין ְדִאיִהי ְתַלת , ְדׁשַ ׁשִ ִּאיהו אֹות ִדְתִפִלין ִקׁשוָרא ּבְ ּ ּּ ּ

ַד''ְוָדא ֵי. ַּעְנֵפי ְדַאָבָהן ּׁש ְדׁשַ ַאר ַדֶלי''ּ ּתָ י ִדְתִפִלין''י ִאׁשְ ּתֵ ע ּבָ   .ּת ְלֶמהֵוי ַאְרּבַ

ר ׁשֵ ַהאי ִקׁשוָרא ִאְתַקׁשַ ֶלת''ּּבְ ְלׁשֶ ִקׁשוָרא ִדְת, ד ְבׁשַ ירּּבְ ִזְמָנא ְדִאיהו ַקׁשִ ִּפִלין ּבְ ּ ִאם . ּ
א ָלָאה ְדַמְלּכָ ְלׁשְ ְרֵמיה ִמׁשַ ַּיִציֵלהו ֱאלֹוַה ִיְפטֹור ּגַ ּ ּ רוָעה ִאיִהי ַבָדַעת ְוִאיִהי . ּ ִגין ִדּתְ ּּבְ ּ ּ

ר ְתַלת ֲאָבָהן, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵרי ַהֲעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה. ֶקׁשֶ . ֵעיְוֹלא ָאַמר ׁשֹוְמ, ַּאׁשְ
ְיִמיָנא ֹמאָלא ּבִ ר ׂשְ ּוִמַיד ְדִאְתַקׁשַ ְפָייא , ּ ר ַרֲחֵמי)א''ט ע''ש(ִאְתּכַ   . ִדיָנא ְוִאְתַגּבַ

וָרא ְדַתְרַווְייהו ָדַעת ְּוִקּשׁ ּ ָבִרים. ּ ֶלת ָקׁשור ִבְתִקיָעה וׁשְ ְלׁשֶ ּׁשַ , ְּוַעל ָדא ֶפַסח ְיִמיָנא. ּ
ָמאָלא ָנה ׂשְ ן ּתֹוָרהַּעּמוָדא ְדֶאְמ, ֹראׁש ַהׁשָ ְבָעה מוָצקֹות. ָצִעיָתא ַמּתָ ׁשִ ְבָעה ּבְ ְּוִאינון ׁשִ ּ ,

ַבע ְסִפיִרין ִליָלא ִמׁשֶ ִכיָנה ִעיָלָאה ּכְ יָסר. ְּוִאינון ׁשְ ַבע ְוִאינון ַאְרּבֵ ת ׁשֶ ָאה ּבַ ּתָ ִכיָנה ּתַ . ּׁשְ
ַיד ְיהֹוָ ְרַווְייהו ּבְ ִליל ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכַ ַבע . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ה יֹו''ּ ְוָכל ׁשֶ

א ִכיְנּתָ יך)ט''תהלים קי(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִּמִסְטָרא ִדׁשְ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ַלָהא , ּ ְלֳקּבְ
פֹות ַבע ַהּקָ   .ַעְבִדין ׁשֶ

ִריך הוא לוָלב. ס''ו ה''כ, נהי''ה יאהדו''ּסוּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א ֶאְתרֹוג, ְּ ִכיְנּתָ ָלב ּלו. ּוׁשְ
א ּדֹוֶמה ְלגוָפא ְוֶאְתרֹוג ְלִלּבָ ּוְבגוָפא ִאית ַח. ּ ּי ִנְענוִעין ְדלוָלב''ּלוָלב ַח, ּי חוְלָיין''ּ ּ .

ְנִטיַלת לוָלב ַח ֲאָנא ה''ּּבִ הֹודו ַלה''ַח', ּי ִנְענוִעין ּבְ ּי ִנְענוִעין ּבְ ִחיָלה ''ַח', ּ ּי ִנְענוִעין ּתְ
הֹון ע, ב''ָוסֹוף ע ין''ְלִמְבַרח ּבְ יׁשִ ין וְטָלִלין ּבִ יׁשִ ן ַעל רוִחין ּבִ ּב ְמָמָנן ִדְמַמּנָ ּ.  

ַבע ְסִפיָרן ה ׁשֶ ְבַעת יֹוֵמי ְדסוּכָ ַכא ֲעַלְייהו. ּׁשִ ה ִאיָמא ִעיָלָאה ִדְמָסּכְ ּסוּכָ ִים . ּ ְִנסוך ַהּמַ ּ
ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת  ָמאָלא ְוַחג ׁשְ ְּוִניסוך ַהָיִין ִמִסְטָרא ִדְיִמיָנא וׂשְ ּ ּּ ָאהְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א , ׁשְ ַרּתָ ּבְ

א וַמְטרֹוִניָתא ְּדַמְלּכָ מֹוֲעָדם' ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ה. ּ ר ִתְקֵראו אֹוָתם ּבְ , ִּמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ
ה ִצְפצוִפין ַכּמָ ָכל יֹוָמא ּבְ ָנָהא ּבְ ְּלִציְפָרא ִדְמַצְפְצִפין ָלה ּבְ ּ ַתר . ְּוִאיִהי ְרִביַעת ֲעַלְייהו, ּ ּבָ

ָנָהאְדִאְת יאו ַגְדַפְייהו ִדּבְ ָּרּבִ ַתר ִאיָמא, ּ ְלהו ּבָ ַּפְרחו ּכֻ ּּ ּ.  

ים ָעא ְלַצְייָדא לֹון, ַּצָייד ַחד ֲהָוה ַחּכִ יר , ָּמה ֲעָבד ַצָייד. ּּבָ ָּנַטל ְלִאיָמא ִדיְלהֹון ְוָקׁשִ
ָנָהא, ָּלה ִגין ּבְ ִנין ַקָלה ְוַנְחתו ְלַג, ְוִאיִהי ַצְווַחת ּבְ ְמעו ּבְ ּׁשָ ירו לֹוןּּ ה ְוַקׁשִ ּּבָ ַגְווָנא ָדא . ּ ּכְ

ה  ַמר ּבָ ִּאיָמא ִעיָלָאה ְדִאּתְ ִצים )ב''דברים כ(ּ  ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ
ה ִצְפצוִפין ִדְצלֹוִתין ְוכו ַכּמָ ָרֵאל ְמַצְפְצִפין ָלה ּבְ ְּוִאינון ִיׂשְ ּ ּ  )עד כאן מההשמטות(: 'ּ

ָלִאין ְלׁשְ ׁשַ ֶלת ִאיִהי. ּ ְורוְמִחין ְוַסְייִפיןּכְ ְלׁשֶ רוָעה ׁשַ ָרה . ּּתְ ַעׂשְ רועֹות ִאית ּבְ ּוְתֵרי ּתְ ּ
  )חסר(. ְּוִאיּנון ַחד. ׁשֹוָפרֹות

ה ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאל ְמַצְפְצִפין . )או על הביצים ואינון(ּ ִיׂשְ
ה ִצְפצוִפין ִד ַכּמָ ָּלה ּבְ ּ ְייהו, ְצלֹוִתיןּ א ְלַגּבַ ְעָיא ְלַנְחּתָ ָרֵאל ַמה ָעְבִדין. ְּוִאיִהי ָלא ּבַ . ִיׂשְ
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ֲהַדְייהו א ּבַ ִכיְנּתָ א ְדִאיִהי ׁשְ ָּנְטִלין ִאיּמָ וָרא ִדְתִפִלין, ּ ִקּשׁ ִרין ָלה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ּ ד ָמָטאן . ּ ּכַ
ַמע יִבין, ִלְקִריַאת ׁשְ ית ּתֵ ׁשִ ִנין ִדיָלה ּבְ ָּקָראן ּבְ ּ ְדִייחוָדאּ ְּדִאיּנון , ּ ַמע )דברים ו(ּ  ׁשְ

ָרֵאל ְיָי הֹון, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ִיׂשְ י ִאּמְ ין ְלַגּבֵ ה, ָהא ָקא ַנְחּתִ ִרין לֹון ִעּמָ ְוַהאי ִאיִהי . ַּקׁשְ
ְקְראו אֹוָתם)ויקרא כג( ר ּתִ ְּדִאיהו עֹוָנָתה, ּ ֲאׁשֶ ּ מֹו מֹוֲעֵדי, ּ   .ּכְ

ַגְווָנא ָד הָּהִכי ּבְ ְבָעה יֹוִמין ְדֶפַסח, א ַמּצָ ִנין ְלׁשִ ה ְמַזּמְ ּּבָ ְבָעה יֹוִמין . ּ ִנין ְלׁשִ ְמַזּמְ
ְבָעה ִמיֵני, ְּדֻסּכֹות ׁשִ ְּדִאיּנון לוָלב, ּבְ ּ ים' ְוג, ְוֶאְתרֹוג, ּ ֵדי ֲעָרָבה' ּוב, ֲהַדּסִ  )בשבועות(. ּבַ

בועֹות אֹוַרְייָתא, ּׁשְ ָנה . ָקָראן לֹון ּבְ ִמיֵניה, ּיֹוָמא ְדִדיָנאֹראׁש ַהּשָׁ ל ַחד ּבְ   .ּּכָ

ל ַמאן ְדָקָרא ִמיֵניה, ּּכָ א ּבְ ל ַדְרּגָ ּּכָ יה, ּ ִּיְתַקֵיים ּבֵ ְקָרא ַוְיָי)ישעיה נח(, ּ . ַיֲעֶנה'  ָאז ּתִ
ִמיִני ֲעֶצֶרת, ּיֹוִמין ְדֻסּכֹות' ז, ז''ָא ה, ז''ָא. ְוַחג ׁשְ ה, ז''ָא. ּיֹוִמין ְדֶפַסח' ְוז, ַמּצָ ' ְוז, ּסוּכָ

ִּמיִנין ְדלוָלב ים, ּ ֹלׁש ֲהַדּסִ ְּדִאיּנון ׁשָ ֵני ֲעָרבֹות, ּ ד, ְוֶאְתרֹוג, ּלוָלב, ּוׁשְ ָהא ', ּוְכִליָלן ּבְ
ן ה, ַחד ָסֵרי ּבַ חוׁשְ ְּוָצִריך לֹוַמר ַהֵלל ָעַלְייהו. ו''ּּכְ ּ ַּהְללוָיה, ְ ד, ּ ם ְידֹוָ ְלָמא ׁשֵ   .ְלַאׁשְ

ַמ ְּוָצִריך ְלַסְלָקא ָלה ּבְ ּ ָבהְ ע ִמיִנין, ֲחׁשָ ַאְרּבַ  )שיר השירים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ
י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ָמא . ס''ֲהָד, ב''ּלוָל, ה''ֲעָרָב, ג''ֶאְתרֹו: ה ִסיַמן''ֶאֱעֶל. ָאַמְרּתִ ָבה ׁשְ ּוַמֲחׁשָ

ה י, ְמֹפָרׁש ְתִלים ּבָ ַגְווָנא ְדי, ד''ִּאׁשְ ּד ִפְרִקין ִדְיָדא ִדיִמיָנ''ּּכְ ּ ְְדֵביה ָצִריך ְלַנְטָלא , אּ ּ ּ
ן ּתֹוָרה. ּלוָלב ֻבעֹות, ֲהֵרי ַמּתַ ְבָעה י, ׁשָ ׁשִ ְבָעה ּבְ ָנה. ד''ׁשִ ֹראׁש ַהּשָׁ קֹול ''י, ּבְ ד ּבְ

ֹוָפר ר ׁשֹוָפרֹות, ַהּשׁ ְדאֹוִקיְמָנא ְלֵעיָלא, ּוְבֶעׂשֶ   .ּּכִ

ֶפַסח א ָי, ּבַ ִכיְנּתָ דֹוָלה''ִאיִהי ׁשְ ְטָרא ְד, ד ַהּגְ ָנה. ֶחֶסדִּמּסִ ֹראׁש ַהּשָׁ ד ''ִאיִהי ָי, ּבְ
ְטָרא ִדְגבוָרה, ַהֲחָזָקה ִּמּסִ ן ּתֹוָרה. ּ ַמּתַ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ד ָרָמה''ָי, ּבְ ִּמּסִ ּ ּ .

ְייהו. ב''מ, ד''ּוְתַלת ִזְמִנין י ּוְתַלת ֲאָבָהן ְדַתְלָיין ִמּנַ ּ ִעים, ּ ה ְוַאְרּבָ ן ּכְ, ַּסְלִקין ֲחִמּשָׁ ּבַ ּחוׁשְ
רוך ְיָי. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו ְּבָ ז ''קפ(. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי' ּ

  )פיקודא ליתן מחצית השקל, ב''ע

  פרשת וילךזוהר 
  ]א''ג ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ר ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֶאל ה ַוְיַדּבֵ ַּוֵיֶלך ֹמׁשֶ ּ ְ ָרֵאלּ ל ִיׂשְ י ִחְזִקָיה ָפַתח.  ּכָ ִּרּבִ  )ישעיה סג(, ּ
ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם ְוגֹו ה ְזרֹוַע ּתִ ּמֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ָרֵאל', ְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ , ַּזּכָ

הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ הו, ְּ ּוְבִגין ְדִאְתְרֵעי ּבְ ּ ִנ, ּ ) א''ג ע''דף רפ(ין ָקָרא לֹון ּבְ

ין הֹון, )כביכול( ַאִחין, ּּבוְכִרין ַקִדיׁשִ  )שמות כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּנַחת ְלַדְייָרא ִעּמְ
תֹוָכם י ּבְ ַכְנּתִ ְּוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ּוָבָעא ְלַאְתְקָנא ְלהו ּכְ ּ ּ אִרי ָעַלְייהו , ּ ְּוׁשָ

ְבָעה ֲעָנֵנ ְייהו, י ְיָקרׁשִ יה ַאְזָלא ַקּמַ ִכיְנּתֵ ּׁשְ ְהֹוֵלך '  ַוְיָי)שמות יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

  .ִלְפֵניֶהם יֹוָמם
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יַנְייהו ין ַאְזִלין ּבֵ ַלת ַאִחין ַקִדיׁשִ ּוַמאן ִאיּנון, ּּתְ ה. ּ ּוִבְזכוֵתהֹון. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, ֹמׁשֶ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ָּיַהב לֹון קוְדׁשָ ל יֹומֹוי ְדַאֲהֹרן. )והא אתמר(ּ ַמְתָנן ִעָלִאין ,ְּ ָּלא ַאְעדו , ּּכָ

ָרֵאל ָרֵאל ֲהָוה)בגין(, ְּוָהא אֹוְקמוָה. ֲעָנֵני ְיָקר ִמִיׂשְ ּ ְדַאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדִיׂשְ ּ ְּוַהְיינו . ּ
ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד ְוגֹו)במדבר כא(, ִּדְכִתיב ָמע ַהּכְ ְ ַוִיׁשְ י ', ּ ָרֵאל ֶדֶרך ָהֲאָתִרים ְוגֹוּכִ א ִיׂשְ ְּבָ ּ' .

ָלא ְדרֹוָעא ר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ ּבַ ּּכְ ְרֵמיה ְלָכל ֲאָתר, ּ ְּוָסִמיך ּגַ ּבְ , ְ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ ּוְכֵדין ַוִיָלֶחם ּבְ ּ ּ
ִבי נו ׁשֶ ָלא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ִּמּמֶ ִגין ַדֲהוֹו ּבְ ּּבְ  עליה ועל דא אצטריכו ישראל למנדר נדר(. ּ

  )'ויאמר אם נתן תתן וגו' וידר ישראל נדר ליי) במדבר כא(, הדא הוא דכתיב

א ֲחֵזי ַּאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדגוָפא ֲהָוה, ּתָ ּ ִתיב. ּ ְ מֹוִליך ִליִמין )ישעיה סג(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְפַאְרּתֹו ה ְזרֹוַע ּתִ ּוַמאן ִאיהו. ֹמׁשֶ   .ַאֲהֹרן. ּ

ה ְַוֵיֶלך ֹמׁשֶ ְַוֵיֶלךַמאי , ּ ְֶאָלא ַוֵיֶלך. ְְלָאן ָהַלך, ּ ּ ָלא ְדרֹוָעא, ּ גוָפא ּבְ ּּכְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף)איכה א(, ָאֵמר ּ ַוֵיְלכו ּבְ ְּדָהא ִמית ַאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ּ ּוָבָעא , ּ

ְלָקא ּגוָפא ְּלִאְסּתַ   .)כל יומוי דמשה שמשא נהיר בעלמא(. ּ

ל יֹומ הּכָ ַמִים, ֹּוי ְדֹמׁשֶ ָרֵאל ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ַע. ַּאְכלו ִיׂשְ יָון ְדָאָתא ְיהֹוׁשֻ ִתיב , ּּכֵ ַמה ּכְ
ֳחָרת ְוגֹו)יהושע ה( ן ִמּמָ ּבֹות ַהּמָ ֳחָרת ַהֶפַסח. 'ּ ַוִיׁשְ ַּויֹאְכלו ֵמֲעבור ָהָאֶרץ ִמּמָ ּ ּ ין ַהאי . ּ ַמה ּבֵ

ֶּאָלא ָדא ִמְלֵעיָלא ְוָדא ְלַת. ְלַהאי ּ אּּ ַכח)מכאן אוליפנא(. ּתָ ּתְ ה ִאׁשְ ל ִזְמָנא ְדֹמׁשֶ ּּגוָפא , ּ ּכָ
ִליט א ׁשַ ְמׁשָ ְּדׁשִ ה. ְוָנִהיר ְלָעְלָמא, ּ ַלק ֹמׁשֶ יָון ְדִאְסּתְ ּּכֵ א, ּ ְמׁשָ ַנׁש ּגוָפא ְדׁשִ ִּאְתּכְ ְוָנִפיק , ּ
ּּגוָפא ְדִסיֲהָרא ּ.  

 ] בשנה249יום [סדר הלימוד ליום יג סיון 

ִתיב  ה ִיָוַדע ֵאפֹוא ְוגֹו)לגשמות (ּכְ ֲעֵלנו ִמֶזה וַבּמֶ ּ ִאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ַאל ּתַ ּ ּּ ָ ָהִכי ', ּ
ה , אֹוִליְפָנא ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ יָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ה ַמְלָאִכי ֵיֵלך ְלָפֶניך)שמות לב(ְּ ָ ִהּנֵ ְ ,

ה ִנ, ָאַמר ֹמׁשֶ א ְדִיְתּכְ ְמׁשָ ּוַמה ַקְסִטיָפא ְדׁשִ ּ ר ִסיֲהָרא, יׁשּ ּּגוָפא ְדִסיֲהָרא ָלא , ְוַיְדּבַ ּ
ֵעיָנא ִָאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים. ּבָ ֵעיָנא, ּ א ּבָ ְמׁשָ ּּגוָפא ְדׁשִ ֵדין ּגוָפא . ְּוָלאו ְדִסיֲהָרא, ּ ּּכְ

א ִאְתְנִהיר ְמׁשָ ה, ְּדׁשִ ְייהו ְדִי, ְוִאְתָעִביד ֹמׁשֶ א ַקּמַ ְמׁשָ ַגְווָנא ְדגוָפא ְדׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ָרֵאלּ יָון . ׂשְ ּכֵ
ה ִניׁש ֹמׁשֶ א, ְּדִאְתּכְ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ׁש ִלְנהֹוָרא , ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ִאְתּכְ ּמֵ ּתַ ַע ִמׁשְ ַוֲהָוה ְיהֹוׁשֻ

ּסוָפא. ְּדִסיֲהָרא ַּווי ְלַההוא ּכִ ָנה ְוגֹו)דברים לא(. ּ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ . 'ּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבֶ
ַּהְיינו ְדָאַמ י ֶאְלָעָזרּ ָרֵאל, ר ִרּבִ א לֹון ְלִיׂשְ ְמׁשָ ִנין ָנִהיר ׁשִ ִעין ׁשְ ִניׁש ְלסֹוף , ַאְרּבְ ְוִאְתּכְ

ִנין ִעין ׁשְ ְמעֹון ַוַדאי ָהִכי הוא. ְוָנִהיר ִסיֲהָרא, ַאְרּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ משלי (, ּ

ָפט ְוָהא ַאְת)יג ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ֲּערו ַחְבַרָייאּ ָרא. ּ ֲאָבל ַעל ַמה . ַּוֲאָנן נֹוִקים ֵליה ַלּקְ
ְְדַאְתֲערו ַחְבַרָייא ּכָֹלא הוא ִאְצְטִריך ְלָעְלָמא ּ ּ ּּ ר , )א לתועלתא דבר נש''ס(ְלַגָלָאה , ּ ְּדּבַ

ַנׁש ַעד ָלא ָמטון יֹומֹוי ָּנׁש ְדִיְתּכְ ּ.  
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א ֲחֵזי ַמר, ּתָ ְּדָכל רוִחין ְד, ְוָהא ִאּתְ ּ ָּנְפִקין ִמְלֵעיָלאּ א ַנְפֵקי, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ן, ּ ּוִמְתָפְרׁשָ ּ .
א ְמָתא ְדנוְקּבָ פוק ִנׁשְ ּוְלִזְמִנין ּתִ ּ ּ ר זוָגה, ַּעד ָלא ַנְפַקת ְדַכר, ּּ ְּדהוא ּבַ ּ ּ ְוָכל ִזְמִנין . ּ

ֲהֵדי נוְקֵביה ִּדְדכוָרא ָלא ָמָטא ִזְמֵניה ְלִאְזַדְווָגא ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ֲהָדהְוָאֵתי ַא, ּ יָון , ֲּחָרא ְוִאְתְנִסיב ּבַ ּכֵ
ְּדָמָטא ִזְמָנא ְדַהאי ְלִאְזַדְווָגא ּ ּ ָעְלָמא, ּ ַער ֶצֶדק ּבְ ד ִאּתְ . ְלִמְפַקד ַעל חֹוֵבי ָעְלָמא, ּכַ

ִניׁש ֵליה ְלַהאי ַאֲחָרא ֲהָדה, ּּכָ ְּדֲהָוה ָנִסיב ּבַ ין . ְּוָאֵתי ַאֲחָרא ְוָנִטיל ָלה, ּ ְּוַעל ָדא ָקׁשִ
ִריך הואִּזו א ּבְ י קוְדׁשָ ּוִגין ַקּמֵ ּ ְּ.  

ִגין ְדָסַרח ְדכוָרא עֹוָבדֹוי ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ך עֹוָבדֹוי , ּ ל ּכַ ב ְדָלא ָסַרח ּכָ ְְוַאף ַעל ּגַ ּ
ֲחָטֵאיה ַההוא ִזְמָנא, ּּבַ ִניׁש ּבְ ָפט. ַּעד ָלא ָמטון יֹומֹוי, ִּאְתּכְ ׁשְ ּמִ ְּדָלא ָעִביד ָהִכי ּבַ ְּוָעֵליה . ּ

ִת ָפט)משלי יג(, יבּכְ ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ חֹובֹוי. ּ יה ִדיָנא ְדֶצֶדק ּבְ ְּוָאְעַרע ּבֵ ּ ִגין ְדָמָטא , ּ ּּבְ
ִּזְמֵניה ְדַאֲחָרא ְּדָהא ִדיֵדיה ִהיא, ְּוָנִסיב ָלה, ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִריך הוא, ַוֲאָמאי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ א ּבְ ַּיְפִריׁש לֹון קוְדׁשָ יֵתי ַאֲחָרא ְוָיִהיב ְוֵי, ְּ
א ְדַבר ָנׁש. ֵּליה ָּאַמר ֵליה ָדא הוא ּתֹוַעְלּתָ ּ ּ יה, ּ ְּוִטיבו ְדָעִביד ִעּמֵ ּ  )א יחמי''ס(ְּדָלא ִיְמֵטי , ּ

יָדא ַאֲחָרא ֵתיה ּבִ   .ִּאּתְ

  ]א''ד ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָרן עֹוָבדֹוי )א''ד ע''דף רפ(ִאי ַהאי , ְוּתָ ׁשְ ב ְדִדיֵליה ִהיא ַהִהיא ַא, ָלא ּכַ ּף ַעל ּגַ ּ
ָתא יה, ִאּתְ ּמֵ ָּלא ִאְתְדֵחי ַהאי ַאֲחָרא ִמּקַ ּ.  

א ֲחֵזי א ָנַטל ָמְלכו, ּתָ אול ַמְלּכָ ּׁשָ ִגין ְדַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה ְדָדִוד ְלַהאי)אמאי(. ּ ּ ּבְ ּ ּ .
ְּדָהא ָמְלכו ֲהָוה ַוַדאי ְדָדִוד ּ ּ אול ְוָנִטיל ֵל, ּ יָון ְדָמָטא ִזְמֵניה ְדָדִוד ְלֵמיַרת . ּיהְּוָאָתא ׁשָ ּּכֵ ּ ּ

ִּדיֵליה ַער ֶצֶדק , ּ ֵדין ִאּתְ חֹובֹוי)מלכותא דלעילא(ּכְ אול ּבְ ּ ְוָכִניׁש ֵליה ְלׁשָ י , ּ ּמֵ ְוִאְתְדֵחי ִמּקַ
ְּוָאָתא ָדִוד ְוָנַטל ִדיֵליה, ָּדִוד ּ ּ.  

או ִריך הוא ְלׁשָ א ּבְ ַּוֲאַמאי ָלא ַאְעֵדי קוְדׁשָ ּ ּ ֶּאָלא ִטיבו ָעַבד . ְּוָלא ְימות, ּל ִמַמְלכוְּ ּ
יה ִריך הוא ִעּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַמְלכוָתא, ְּ ְּדָכִניׁש ֵליה ּבְ ּ ִליט ָעֵליה, ּ ְּוָלא ֶיֱחֵמי ַעְבֵדיה ׁשַ ּ ּּ ,

ַקְדִמיָתא ְּוָנִטיל ַמה ְדֲהָוה ִדיֵליה ּבְ ּ ך ַהאי. ּ ך. ְּכַ ִגין ּכָ ֵע, ְּבְ ר ָנׁש ְלִמּבָ ֵעי ּבַ י ַרֲחֵמי ָקֵמי ּבָ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ד ִאְזְדַווג, ְּ ּּכַ י ַאֲחָרא, ּ ּמֵ ְּדָלא ִיְתְדֵחי ִמּקַ ּ.  

ִתיב ר ֵאַלי ְוגֹו'  ַוֹיאֶמר ְיָי)דברים ג(, ּכְ ֵּאַלי ַרב ָלך ַאל ּתֹוֶסף ַדּבֵ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא' ְ
ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ְב, ֹמׁשֶ א ּתִ ,  ָעְלָמא)א לאכחשא''ס(ֵּעי ְלַאְחְדׁשָ
א ָפַלח ְלִסיֲהָרא ְמׁשָ ָּחִמית ִמן יֹוָמך ׁשִ א . ְ ְמׁשָ עֹוד ְדׁשִ לֹוט ִסיֲהָרא ּבְ ָּחִמית ִמן יֹוָמך ְדִיׁשְ ּ ְ

ַע, ֶּאָלא. ַּקְייָמא ֵּהן ָקְרבו ָיֶמיך ָלמות ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ א. ָּ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ לֹוט , ִיְתּכְ ְוִיׁשְ
יעול ְלַאְרָעא, ְוֹלא עֹוד. ִסיֲהָרא ֶּאָלא ִאי ַאְנּתְ ּתֵ ך, ּ ּמָ ִניׁש ִסיֲהָרא ִמּקַ לֹוט, ְִיְתּכְ . ְוָלא ִיׁשְ

ַּוַדאי ׁשוְלָטנוָתא ְדִסיֲהָרא ָמָטא ּ ּ ָעְלָמא, ּ עֹוד ְדַאְנּתְ ַקְייָמא ּבְ לֹוט ּבְ ׁשְ ְּוָלא ּתִ  )דברים לא(. ּ
ַע ְוגֹו ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך ְוָקם ָהָעם ַהֶזה ְוגֹוּוַמ. 'ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ ּאי ָקָאַמר ִהּנְ ָ ְוָלא . 'ָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ְחָנא ּכַ ַע, ַאׁשְ ִריך הוא ִליהֹוׁשֻ א ּבְ ְּדָפִקיד קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ל . ֶּאָלא ְלֹמׁשֶ ה ּכָ ְּדָאַמר ֵליה ְלֹמׁשֶ
יב. ַהאי ִריִתי)דברים לא(, ִּדְכּתִ ִּפי בֹו ַביֹום ַההואְוָחָרה ַא,  ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת ּבְ ה . ּ ְוַעּתָ

ִפיֶהם יָמה ּבְ ָרֵאל ׂשִ ֵני ִיׂשְ ָדה ֶאת ּבְ יָרה ַהֹזאת ְוַלּמְ ְתבו ָלֶכם ֶאת ַהּשִׁ ּּכִ ּ ִּאי ָהִכי ַמהו , ּּ
ַּוֲאַצֶוּנו ּ.  

ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך, ֶּאָלא ְקָרא ָאַמר ִָהּנְ ה, ָ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ף ַא, ְּ
ּכֹוב ִעם ֲאָבֲהָתך ׁשְ ב ְדַאְנּתְ ּתִ ְַעל ּגַ ִדיר ְלַאְנֲהָרא ְלִסיֲהָרא, ּ ָמה . ָּהא ַאְנּתְ ַקְייָמא ּתָ ּכְ

א ְמׁשָ ִניׁש, ְּדׁשִ ב ְדִאְתּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ִניׁש ֶאָלא ְלַאְנֲהָרא ְלִסיֲהָרא, ּ ּוְכֵדין ַאְנִהיר . ָּלא ִאְתּכְ
ִניׁש, ְלִסיֲהָרא ד ִאְתּכְ ך ׁשֹוֵכב ְלַאְנֲהָרא, ַּעל ָדאְו. ּכַ ְּוָדא הוא ַוֲאַצֶוּנו, ִָהּנְ ּ א ''ס(ּוְכֵדין . ּ

ַע ְלִאְתַנֲהָרא)אתכשר ר ְיהֹוׁשֻ ׂשַ ִתיב.  ִאְתּבְ ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך, ְּוַעל ָדא ּכְ ִָהּנְ ְלַאְנֲהָרא , ָ
ַע ַע ְוַחְזֵקהו, ִליהֹוׁשֻ ְּוָדא הוא ְוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻ ְלהו ְלַאְנֲהָראְוַצו ֶא. ּּ ַע ּכֻ ּת ְיהֹוׁשֻ ּ.  

ֹבא ה ּתָ י ַאּתָ ין ַהאי ְלַהאי, ּכִ ִביא ַמה ּבֵ ֹבא. ּוְלָבַתר ּתָ ָרא ֵליה , ֶּאָלא ַחד ּתָ ְּלַבּשְׂ
ְּדֵייעול ְלַאְרָעא ה, ּ ְּוִיְתַקֵיים ּבָ ִביא. ּ ָרֵאל, ְוַחד ּתָ ְלָטנוָתא ַעל ִיׂשְ ָרא ֵליה ׁשֻ ְּלַבּשְׂ ּ ,

ר ַע ׂשַ ּל ִקיוָמא ְדַגְרֵמיהְוִאְתּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ְלָטנו ְדִיׂשְ ר ַעל ׁשֻ ׂשַ ְּוִאְתּבְ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ִדיק ְוגֹו)ישעיה כד(, ִּרּבִ ַמְענו ְצִבי ַלּצַ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמירֹות ׁשָ ּ ִמּכְ ַווי לֹון ', ּ
א יָקָר, ִלְבֵני ָנׁשָ ְדִלין ּבִ ּתַ ִחין ְוָלא ִמׁשְ ּגִ ְּלִאיּנון ְדָלא ַמׁשְ ּ ִלין , ּא ְדָמאֵריהֹוןּ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ
א  ְקדוּשָׁ ַהאי ָעְלָמא, ּ ִעָלָאה)בקדושה(ּּבִ א ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלִאְתַקְדׁשָ ין ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ַקִדיׁשִ ּ .

ַנף ָהָאֶרץ א)ב''קמ, א''ו ע''צ(ָּדא , ִמּכְ סוָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּכְ ַמְענו. ּּ ָמה ְדַאּתְ, ְּזִמירֹות ׁשָ  ּכְ
ָלְיָלה)איוב לה(ָאֵמר  ָרֵאל, ּ נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ָחן ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבְ ְּזִמירֹות ּתוׁשְ א , ּ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ

ָלְיָלה ִריך הוא ּבַ ּּבְ ּ ָלְיָלה. ְ ָנא , ּּבַ ִזְמָנא ְדִאיִהי ִאְזַדּמְ ּּבְ א אזדווגא ''ס( )דקודשא בריך הוא(ּ

ָחא ֵליה)דשכיחא ּבְ ִכיָחא ְלׁשַ ּ וׁשְ ִריך הוא ּ א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ְּ  )בזמנא דאיהי אזדווגא, בלילה(ּ

א ְדֵעֶדן)אזדווגת( ִגְנּתָ ע ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּ וִמׁשְ ּ ּּ.  
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ְִמַפְלּגות ֵליְלָיא ְוֵאיָלך. ְוֵאיָמַתי ּ ַמְענו . ּ ּוְכֵדין ְזִמירֹות ׁשָ ָחן, )בלילה(ּ ּבְ , ִמירֹותּוְז. ּּתוׁשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ,  ְזִמיר ָעִריִצים ַיֲעֶנה)ישעיה כח( ּוְכִתיב. ֹלא ִתְזמֹור )ויקרא כה(ּכְ

יִפין ּקִ ל ִאיּנון ּתַ ַּאְעְקרוָתא ֵמַאְתַרְייהו ּכָ ּ ד ָעִייל ֵליְלָיא, ּ ְּדָהא ּכַ ְרִדיֵני , ּ ָמה ֲעִריִצים ּגַ ּּכַ
ָעְלָמא ִכיִחין ּבְ ְייָטן ָאְזִל, ִּנימוִסין ׁשְ ָעְלָמא ְלַקְטְרָגא)ושטיין(ין ְוׁשַ ִּמַפְלּגות ֵליְלָיא .  ּבְ ּ

ַער רוָחא ֲחָדא ְוַאְעַקר ְלֻכְלהו ֵמַאְתַרְייהו, ְְוֵאיָלך ִּאּתְ ּ ְלטון, ּּ ר לֹון ְדָלא ִיׁשְ ְּוַאְעּבַ ּ .
ַמְענו ֵליְלָיא, ְּזִמירֹות ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָחן ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבְ ּּתוׁשְ הְּוָכל ָד, ּ ִדיק. א ָלּמָ , ְּצִבי ַלּצַ

ִזווָגא ֲחָדא  ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ּ ּ ִריך הוא )לקודשא(ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א  )ב''ד ע''דף רפ( ,ְּ ּוְלִאְתַקְדׁשָ ּ
ה ֲחָדא ְקדוּשָׁ   .ּּבִ

ָּדא הוא ָרָזא ִעָלָאה, ְואֹוֵמר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי ּ א. ּ ָּדא הוא רוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ַעל ֲאָבל אֹוי ִלי , ּ
ָגדו. ְוַעל ָעְלָמא, ָּדָרא יה, ּּבֹוְגִדים ּבָ ָרן ּבֵ ּקְ ְּדֻכְלהו ְמׁשַ ּ ַגְרַמְייהו. ּּ הו ּבְ ָרן ּבְ ּקְ ְּמׁשַ ְּוָלא ַדי , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2740דף [ -ּ

ַגְרַמְייהו  ָרן ּבְ ּקְ ִּדְמׁשַ ְקָרא ִדְלהֹון, )ממש(ּ ַההוא ׁשִ ָרן ּבְ ּקְ ִנין ְדאֹוִלידו ִמְתׁשַ ֶּאָלא ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ּתְ אְוִאׁשְ ָּכחו ְפִגיִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ.  

ַהאי ְעָיהו ּבְ ל ְיׁשַ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ּּכֵ ִניׁש ְלִאיּנון ַדֲחִלין ַחָטָאה, ּ ּּכָ ּ א , ּ ְּואֹוִליף לֹון ֹאַרח ַקִדיׁשָ
א ה ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ א ּבִ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ ין, ּ ַנְייהו ַקִדיׁשִ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ יָון ְדִאְת. ּ ְּקָדׁשו ִאֵליןּּכֵ ּ ּ ,

ֵמיה ִנין ְדאֹוִלידו ִאְקרון ַעל ׁשְ ִּאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים )ישעיה ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ  ִהּנֵ
ר ָנַתן ִלי ְיָי ָרֵאל' ֲאׁשֶ ִיׂשְ ין, ְּלאֹותֹות וְלמֹוְפִתים ּבְ ַאר ַעּמִ ן ִמּשְׁ   .ִּדְפִריׁשָ

ַנף ָהָאֶרץ ְז ַמְענוָּדָבר ַאֵחר ִמּכְ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ִּמירֹות ׁשָ ֲעָתא ְדָעאלו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ַוֲארֹון , ּ
ְייהו א ַקּמַ ַּקְייָמא ַקִדיׁשָ ּ ָרֵאל ְדִמְסְטָרא ַחד ְדַאְרָעא, ּ ְמעו ִיׂשְ ּׁשָ ּ ָחן ְוֵחדו ְוַקל , ּ ּבְ ּּתוׁשְ ּ

ֵרי ִעָלֵאי ַאְרָעא, ְּמַזּמְ ֵרי ּבְ ִדיק. ִּדְמַזּמְ ֵדין ְצִבי ַלּצַ ַהִהיא , ּּכְ ה ֲהָוה ּבְ ָחא ְדֹמׁשֶ ּבְ ּּתוׁשְ ּ
ֲעָתא ַאְרָעא. ׁשַ אֵרי ּבְ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדָארֹון ֲהָוה ׁשָ ְמֵעי ָקָלא ְדַאְמֵרי, ּ  )דברים ד(, ֲּהוֹו ׁשַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ָגדו. ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ֲּאָבל אֹוי ִלי ְדבֹוְגִדים ּבָ ין ִּדְזִמיִנ, ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרא ּבְ ּקְ ָרֵאל ְלׁשַ ִּיׂשְ ָרא ֵמַאְרָעא ִזְמָנא ֲחָדא, ְּ ּוְבִגין . ּוְלִאְתַעּקְ

ְקָרא ִדְלהֹון יַנְייהו ׁשִ ְּדִאְתֲאָחדו ּבֵ ּ ּ ְנָייָנא, ּ רון ִזְמָנא ּתִ ִלים חֹוַבְייהו , ִּיְתַעּקְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ
ַאְרָעא ַאֲחָרא . ָּהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. 'ַּח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזה ְוגֹו ָלקֹו)דברים לא(. ּבְ

י ְיהוָדה. ֱּאֹלֵהינו. ֵאל. ֱָאֹלֶהיך. ֱאֹלֵהיֶכם א ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ְּדָאַמר ִרּבִ יב, ּ שמות (, ַּמאי ִדְכּתִ

ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא)ג ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ְּדַהְיינו , ַּדאיַאְדַמת ֹקֶדׁש ַו. ּ ּכִ ּ
ה עֹוֵמד ָעָליו. ֶּאֶרץ ַהַחִיים ר ַאּתָ ַקְדִמיָתא, ָּעָליו ַוַדאי, ֲאׁשֶ ן ְלָבַתר, ַּהְיינו ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ . ְוּכָ

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ך ְלֵעד, ָאַמר ִרּבִ ם ּבְ ִתיב ְוָהָיה ׁשָ ְּלֵעד ַוַדאי ְדַיְסִהיד ַסֲהדוָתא, ָּכְ ּ ּ.  

ָלָתא ִאיּנון ְדַקְי ּּתְ ַסֲהדוָתא ְלַאְסֲהָדאּ ּימו ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ּ ֵאר ְדִיְצָחק: ּ ְוַאְבָנא , ּגֹוָרל, ּּבְ
ַע ֵוי ְיהֹוׁשֻ ְּדׁשַ יָרָתא. ּ יר ִמּכָֹלא, ְוָדא ׁשִ ַּסֲהדוָתא ַיּתִ ע . ּ י ִיְצָחק ִאי ָהִכי ַאְרּבַ ָאַמר ִרּבִ

ָּאַמר ֵליה ַוַדאי. ִּאיּנון ִתיב, ּ יה ַסֲהדוָתאֲאָבל ּגֹוָרל ָלא ּכְ ּ ּבֵ ּ.  

ֵאר ְדִיְצָחק ְמָנָלן יב. ּּבְ ְהֶיה ִלי ְלֵעָדה ְוגֹו)בראשית כא(, ִּדְכּתִ ֲעבור ּתִ ּ ּבַ , ּגֹוָרל. 'ּ
יב ָחֵלק ַנֲחָלתֹו)במדבר כו(, ִּדְכּתִ ָּדא ִליהוָדה, ְּדֲהָוה ָאַמר, ּ ַעל ִפי ַהּגֹוָרל ּתֵ ְוָדא , ּ

ְּוֵכן ְלֻכְלהו, ְלִבְנָיִמין ַעַאְב. ּ יב, ָּנא ִדיהֹוׁשֻ נו )יהושע כד(, ִּדְכּתִ ְהֶיה ּבָ ה ָהֶאֶבן ַהזֹאת ּתִ ּ ִהּנֵ ּ
ך ְלֵעד, ְוָהָכא. ְלֵעָדה ם ּבְ יָרה ַהֹזאת ְלָפָניו ְלֵעד, ּוְכִתיב. ְָוָהָיה ׁשָ ִּהיא ַוַדאי , ְּוָעְנָתה ַהּשִׁ

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ   .ַּאְסִהיַדת ּבְ

אָנא י ֶאְלָעָזר, ּתָ ה ְוגֹו, ָאַמר ִרּבִ ר ֹמׁשֶ יב ַוְיַדּבֵ יָרה ַהזֹאת ', ַּמאי ִדְכּתִ ֶּאת ִדְבֵרי ַהּשִׁ ּ
ם ָלא. ַּעד ּתוּמָ ּכְ ַּמהו ֶאת ִדְבֵרי, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ֵעי ֵליה, ּ יָרה ַהֹזאת ִמּבָ ֶּאת ַהּשִׁ ּוַמהו . ּ ּ
ם ָרָזא ְדַמְתִניִתין. ַּעד ּתוּמָ אָנא ּבְ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ל ִאיּנו, ּ הּּכָ ּן ִמֵלי ְדָאַמר ֹמׁשֶ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ְלֵפי ּבִ ִּמְתּגַ ְּ ְּוָכל ִאיּנון ִמִלין ֲהוֹו ַאְתָיין, ּ ין, ּ , ְּוַסְלִקין ְוַנְחּתִ
ן ּמָ ְלִפין ּתַ ּוִמְתּגַ ְלָפא ַעל ְידֹוי . ּ ה ְלִאְתּגַ י ֹמׁשֶ ְּוָכל ִמָלה וִמָלה ֲהָוה ַאְתָייא ַקּמֵ ּ ְּוַקְייָמא ּּ

יה ם. ַּקּמֵ יב ַעד ּתוּמָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2741דף [ -ּ

א ָאַמר י ַאּבָ יָרה ַהזֹאת, ִרּבִ ֶּאת ִדְבֵרי ַהּשִׁ ֵעי ֵליה, ּ יָרה ַהֹזאת ִמּבָ ּׁשִ . ַמאי ָקא ְרִמיָזא: ּ
ִריך הוא ָאַמר א ּבְ יָרָתא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ׁשִ ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ יר ַה)שיר השירים א(ּכְ יִרים  ׁשִ ּשִׁ

ֹלֹמה ר ִלׁשְ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ֲאׁשֶ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ תהלים ( )דתניא כתיב(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּּ

ת)צב ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ׁש,  ִמְזמֹור ׁשִ ת ַמּמָ ּבָ ִריך הוא ָאַמר. ְליֹום ַהּשַׁ א ּבְ יר ְדקוְדׁשָ ּׁשִ שיר (. ְּ

שירה , והכא את דברי השירה הזאת( )ך הוא אמרשיר דקודשא ברי, השירים אשר לשלמה
  )דקודשא בריך הוא אמר

  ]א''ה ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ָלא ּכְ יר, ֶּאָלא ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ יָרה, ָהָתם ׁשִ ָּדא ְדַכר. ְוָהָכא ׁשִ א, ּ ְוָהא . ְּוָדא נוְקּבָ
ֵניָנן ה, ּתָ י ֹמׁשֶ ְלהו ְלַגּבֵ ל ְנִביֵאי ּכֻ ּּכָ קֹוף ּבְ, ּ אּכְ ֵּעיַנְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ יר, ּ ְּוִאיּנון ָאְמרו ׁשִ ּ ,

יָרה ה ָאַמר ׁשִ ה ֲהָוה ֵליה )'דכתיב וענתה השירה וגו, ומנלן דהאי נוקבא הוא(. ּוֹמׁשֶ ּ ֹמׁשֶ
יר יָרה, ְלֵמיַמר ׁשִ ֶּאָלא ָדא ִהיא ָרָזא ְדִמָלה )א''ה ע''דף רפ(. ְּוִאיּנון ׁשִ ּּ ה ְלַגְרֵמיה , ּ ֹּמׁשֶ

ָרֵאל, ָּאַמר ָדאָלא ָק   .ֶּאָלא ְלִיׂשְ

ְמעֹון י ׁשִ מֹוַדע, ֶּאָלא, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּתְ ה ַוַדאי ֵמָהָכא ִאׁשְ ְּדִאיהו , ֹּמׁשֶ ּ
יר ִמּכָֹלא א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ּּבְ א ְלֵעיָלא. ּ ּתָ ה ָסִליק ִמּתַ א, ֹּמׁשֶ י ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ַנְחּתֵ ּ .

א ְלֵעיָלאּהוא ָסִל ּתָ ּקֶֹדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין, ּיק ִמּתַ ָמה ְדָתֵניָנן ַמֲעִלין ּבַ ה ָסִליק . ּּכְ ֹמׁשֶ
א ְלֵעיָלא ּתָ א ְדַמְטרֹוִניָתא, ִּמּתַ ְחּתָ ּבַ יָרה ּתוׁשְ ְּדָאַמר ׁשִ ּ א, ּ ַחת ְלַמְלּכָ ּבַ ה . ְּדִאיִהי ְמׁשָ ּוֹמׁשֶ

ֹכָלא  אְּוִאיּנו.  ִאְתֲאָחד)א במלכא''ס(ּּבְ י ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יר, ּן ַנְחּתֵ ְּדַאְמרו ׁשִ ָבָחא , ּ ְּדהוא ׁשְ ּ
א ְלַמְטרֹוִניָתא ָחא ַמְלּכָ ּבְ ַמְטרֹוִניָתא ִאְתֲאָחדו, ִּדְמׁשַ ְּוִאיּנון ּבְ ַהאי , ְּוַעל ָדא. ּ ּבְ

ה ָבָחא ְדֹמׁשֶ מֹוַדע ׁשְ ּתְ ְלהו, ִּאׁשְ יר ִמּכֻ ַּיּתִ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ה וְבֵני )שמות טו(, ּ יר ֹמׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהזֹאת ַלְיָי ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ יָרָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ְלַמאן', ִּיׂשְ ך. 'ַלְיָי. ּׁשִ ְוְבִגין ּכָ ַוִיְכּתֹוב , ּ
יָרה ַהזֹאת ה ֶאת ִדְבֵרי ַהּשִׁ ֹּמׁשֶ יָרה ַהזֹאת, ּ   .ְּוָעְנָתה ַהּשִׁ

יָרה ַהזֹאת ְּוָעּנו ַהְד, ְּוָעְנָתה ַהּשִׁ ֵעי ֵליהּ ָּבִרים ָהֵאֶלה ִמּבָ ָמה . ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּּ
יב, ְּדאֹוִקיְמָנא ל,  ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(, ִּדְכּתִ ּכַ ֹכָלא ִאְסּתָ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא , ּ
יָרה ֲאָתר ָדא, ָאַמר ׁשִ ִגין ְלִאְתַאֲחָדא ִמִלין ּבַ ּּבְ ְּלֶמֱהֵוי ָעַלְייהו ִדיָנ, ּ יב ְוָעְנָתה , אּ ִּדְכּתִ

יָרה ַהזֹאת ְלָפָניו ה. ַּהּשִׁ י ֶאת ִיְצרֹו. ְוָלּמָ י ֲאִני ָיַדְעּתִ יב ּכִ י ַאֲחֵרי , ִּדְכּתִ י ָיַדְעּתִ ּוְכִתיב ּכִ
ְעְבדו ָדא. 'מֹוִתי ְוגֹו ְּוַכד ּתַ יָרה ַהֹזאת ְלָפָניו ְלֵעד, ּ ִּמַיד ְוָעְנָתה ַהּשִׁ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יר)ב כאיו(ּכְ ַמִים ֲעֹונֹו ְוָלא ַיּתִ ּ ְיַגלו ׁשָ . ֲאָבל ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו, ּ
ַהאי ִּדיָנא ִאְתָעִביד ְלַמאן ְדִאְתָעִביד, ּבְ ִתיב. ּ ר ָדִוד ַלְיָי)שמואל ב כב(, ּכְ ֶּאת ִדְבֵרי ' ּ ַוְיַדּבֵ

יָרה ַהזֹאת א ְדָדִוד הוא. ַּהּשִׁ ְחּתָ ּבַ א ּתוׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ִג, ּ א ְלֵעיָלאּבְ ּתָ יָרה ִמּתַ ּין ְדָאַמר ׁשִ ְוָזָכה , ּ
א יָרה, ְּלַהאי ַדְרּגָ סֹוף יֹומֹוי, ְוָלא ָאַמר ַהאי ׁשִ יר ֵמַהאי , ֶּאָלא ּבְ ִלימו ַיּתִ ׁשְ ְּדֲהָוה ּבִ ּ

יָרה ָמה ְדָתֵניָנן. ׁשִ ַעְצָמך ַעד יֹום מֹוָתך, ּּכְ ֲאֵמן ּבְ ְַאל ּתַ ֵמיַמר ֲּאַמאי ָזָכה ָדִוד ְל, ְוָהָכא. ְ
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א ְלֵעיָלא ּתָ יָרָתא ִמּתַ סֹוף יֹומֹוי, ּׁשִ ל ִסְטרֹוי. ּבְ ַנְייָחא ִמּכָ יב, ְּדֲהָוה ּבְ יֹום )שם(, ִּדְכּתִ  ּבְ
יל ְיָי ל אֹוְיָביו' ִהּצִ ף ּכָ   .אֹותֹו ִמּכַ

ְמעֹון י ׁשִ יָרָתא ְמַעְלָיא ִמּכָֹלא ַמאי ִהיא, ָאַמר ִרּבִ ּׁשִ ָרָזא. ּ ָמה ְדָתֵניָנן ּבְ , ּ ְדַמְתִניִתיןּּכְ
ִמִלין וְבעֹוָבָדא ָהִכי  ּּבְ א ְלֵעיָלא)א הוא''ס(ּ ּתָ א, ּ ָנֵמי ִמּתַ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּוְלָבַתר ְלַכְווָנא . ּ ּ

א ִלּבָ ָרא, ּבְ ַחד ִקׁשְ ָרא ּכָֹלא ּבְ ּוְלַקּשְׁ ּ.  

ה ַקְדִמיָתא, ְמָנָלן ִמּמֹׁשֶ א ְלֵעיָלא, ּבְ ּתָ ם ְי)דברים לב(, ִּמּתַ י ׁשֵ ַמאי . ֶאְקָרא' ָי ּכִ
יב. ֶאְקָרא ָמה ִדְכּתִ ה)ויקרא א(, ּּכְ א, ּ ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ָּהבו ּגֶֹדל , ְלָבַתר. ָּדא ׁשְ

א ִעָלָאה, ֵּלאֹלֵהינו ָּדא ַמְלּכָ א. ּ ַדְרּגֹוי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ר, ְּלָבַתר ָנִחית ּבְ יב ַצִדיק ְוָיׁשָ ִּדְכּתִ ּ .
יר ִקׁשְ ָּרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָאַמרְלָבַתר ָקׁשִ ָרא ְלֹכָלא, ּהוא, ּ ְּוָדא הוא ִקׁשְ ּ.  

ך ִגין ּכָ ְווָנא, ְּבְ ַהאי ּגַ ָבָחא ְדָמאֵריה ּכְ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ׁשְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ א , ּ ּתָ ַקְדִמיָתא ִמּתַ ּבְ
ְּלַסְלָקא ְיָקָרא ְדָמאֵריה, ְּלֵעיָלא ּ ְקיו ַדֲעִמיָקא , ּ ַּלֲאָתר ְדׁשַ ּ . ְּדֵביָרא ָנִגיד ְוָנִפיק )א''ע' ע(ּ
א)נגיד( ְלָבַתר ָכא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְקיו ְדַנֲחָלא, ּ ְלַאְמׁשָ ֵּמַההוא ׁשַ ּ א, ּ א ְוַדְרּגָ ַעד , ְּלָכל ַדְרּגָ

ְתָרָאה א ּבַ ְרָכאן ְלֹכָלא, ַּדְרּגָ ָכא ּבִ א, ְּלַאְמׁשָ ִּמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ָרא . ּ ָרא ִקׁשְ ֵעי ְלַקּשְׁ ְלָבַתר ּבָ
ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֹּכָלאּבְ ִּקׁשְ ָמא ְדָמאֵריה. ּ ר ָנׁש ְדאֹוִקיר ִלׁשְ ְּוָדא הוא ּבַ ּ ּ ָמא , ּ ְלַיֲחָדא ׁשְ

א ִתיב. ַּקִדיׁשָ ד)שמואל א ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ַדי ְלָעְלָמא ָדא,  ּכִ י ְמַכּבְ ד , ּּכִ ֲאַכּבֵ
ָעְלָמא ְדָאֵתי   .ּּבְ

ּובֹוַזי ֵיָקלו ּ ַמאי ובֹוַזי ֵיָקלו,ּּ א. ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּדא הוא ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ ּ ,
ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ָרא ִקׁשְ ּוְלַקּשְׁ ּ ְרָכאן ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ּ ָכא ּבִ ְוְלַאְמׁשָ ּ ָמא , ּ ּוְלאֹוִקיר ׁשְ

ְּדָמאֵריה ָמא ְדָמאֵריה. ּ ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלאֹוִקיר ׁשְ ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

י ְיהוָדה ּובֹוַזי ֵיָקלו, ָּאַמר ִרּבִ ַּמאן ְדָלא ָיַדע ְלאֹוִקיר ְלָמאֵריה, ּּ ָאֵמן, ּ ָוון ּבְ , ְּוָלא ִאְתּכַ
ָבֵרך דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ ְְדָתֵניָנן ּגָ יה ְד. ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ַקּמֵ ְמעֹוןּ י ׁשִ , ְּדָאֵמן, ַרּבִ

א ּבוָעא ְלַמְלּכָ ְרָכאן ִמּמַ יך ּבִ ָּמׁשִ א ְלַמְטרֹוִניָתא , ְ ְלּכָ ּוְבַאְתָוון . )דא כנסת ישראל(ּוִמּמַ
י ֶאְלָעָזר ִליִפין ְדִרּבִ ְרָכאן ְלנון. ן''ּם ְלנו''ּוִמּמֵ, ם''ף ְלֵמ''ֵמָאֶל, ּּגְ יָון ְדָמטו ּבִ ּּכֵ ּ ן , ּ ּמָ ִמּתַ

ֵאי )ב''ה ע''דף רפ(ין ַּנְגִד ְרָכאן ְלִעָלֵאי ְוַתּתָ ֹכָלא, ְּוָנְפִקין ּבִ ֵטי ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּ ְוָקָלא ָנִפיק . ּ
ִקיוָתא ְדִבְרָכן ְקיו ִמּשַׁ ִּאְתׁשַ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּדַאִפיק ְפַלְנָיא ַעְבָדא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּּ ּ.  

א ָרֵאל ְלַתּתָ ִרין ְלָאָתָבא ָאֵמ, ְוַכד ִיׂשְ ּמְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ןְמׁשַ ְייהו ּכְ ְְלַכְווָנא ִלּבַ ּ ּ ָמה , ּ ּכַ
אן ְפִתיָחן ֵליה ְלֵעיָלא ִּפְתִחין ְדִבְרּכָ ּ ּּ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָמה ָטָבאן ִמׁשְ ּּכַ ָמה ֵחדו , ּ ּּכַ

ֹכָלא ָרֵאל ְדַגְרִמין ַהאי. ּּבְ ַּמאי ֲאָגר ְלהו ְלִיׂשְ ָעְלָמא ֵד. ּ ֲּאָגר ְלהו ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, יןּ ּ .
ֲעָתא ְדָעאִקין ְלהו  ׁשַ ָעְלָמא ֵדין ּבְ ּּבְ ּ י ָמאֵריהֹון, )לישראל(ּ ּוְמַצָלן ְצלֹוָתא ַקּמֵ ָקָלא , ּ

ֻכְלהו ָעְלִמין ַּמְכְרָזא ּבְ ָעִרים ְוָיבֹוא ּגֹוי ַצִדיק ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים ַאל )ישעיה כו(, ּ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ ּ
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ְקֵרי ֱאמוִנים ָעִרים. ֶּאָלא ֲאֵמִנים, ּּתִ ִּפְתחו ׁשְ ְרִעין , ּ ָרֵאל ַפְתִחין ְלהו ּתַ ָמה ְדִיׂשְ ּּכְ ּּ
אן ָעִרים, ְּדִבְרּכָ א ִפְתחו ׁשְ ּתָ ך ַהׁשְ ּּכַ ּ ל ְצלֹוְתהֹון ֵמִאיּנון ְדָעאִקין ְלהו, ְ ְּוִתְתַקּבֵ ּ ּ.  

ָעְלָמא ֵדין ָעְלָמא ְדָאֵתי ַמאי ַאְגַרְייהו, ַּהאי ּבְ ּּבְ ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמאְּדַכד. ּ ּ ִיפוק ּבַ ּ ,
לֹוַמר. ַמאי ׁשֹוֵמר. ְּדֲהָוה ׁשֹוֵמר ְלָאָתָבא ָאֵמן ָרָכה ְדָאַמר ַההוא , ּכְ ָּנִטיר ַהִהיא ּבְ ּ

ְִדְמָבֵרך ה ֵליה ְלָאָתָבא ָאֵמן, ּ ּוְמַחּכֶ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּכְ יה. ּ ָמֵתיה ַסְלָקא וַמְכְרֵזי ַקּמֵ ִּנׁשְ ּ ּּ ,
ִּפְתחו  יהּ ָעִרים ַקּמֵ ל יֹוָמא, ּׁשְ ְרִעין ּכָ ָמה ְדִאיהו ֲהָוה ָפַתח ּתַ ּּכְ ּ ד ֲהָוה ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים, ּ   .ּּכַ

י ְיהוָדה י יֹוֵסי ָאַמר ִרּבִ א. ַמאי ָאֵמן, ָּאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ָּהא אוְקמוָה ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ּ ָאֵמן , ּ
ִּאְקֵרי ַמּבוָעא ְדַההוא ַנֲחָלא ְדָנִגיד ּ ּ יב, ָאֵמן ִאְקֵרי, ּ ,  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון)משלי ח(, ִּדְכּתִ

ְקֵרי ָאמֹון ִּקיוָמא ְדֻכְלהו ַההוא ַנֲחָלא . ֶּאָלא ָאֵמן, ַאל ּתִ ּ ּ ּּ ָאֵמן , ּ ְדָנִגיד ְוָנִפיק)א טלא''ס(ּ
ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא,  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)תהלים קו(, ְּדַתְנָיא. ִאְקֵרי אעֹו, ּ . ָּלם ִדְלַתּתָ

ָּאֵמן ִדְלֵעיָלא, ּאוף ָהָכא ָאֵמן ְוָאֵמן א, ּ ּתָ ָּאֵמן ִקיוָמא ְדֻכְלהו. ָּאֵמן ִדְלּתַ ּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ּּ
ִאיּנון ַאְתָוון   .ָּאֵמן ּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ן ַנְבִעין ְוָנְפִקין, ִרּבִ ּמָ ְרָכאן ִמּתַ ָּאֶלף ֲעִמיָקא ְדֵביָרא ְדָכל ּבִ ּ ,
ְכִחיןּו ּתַ ּם ְפתוָחה''ֵמ. ִמׁשְ ְּוהוא ָרָזא ְדָתֵניָנן. ם''ְוִאְקֵרי ֵמ, ַּנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ם ''ֵמ, ּ

ְּפתוָחה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּם ְסתוָמה''ֵמ, ּ ָרה)ישעיה ט(, ּּכְ ׂשְ ה ַהּמִ   . ְלםַ◌ְרּבֵ

ּנון ְפׁשוָטה ָלָלא ִדְתֵרין נוִנין, ּּ ּּכְ ּנון ְפׁשוָטה, ּ פוָפה, ּּ ּנון ּכְ ָלָלא ְדָאת . ּ ּנון ְפׁשוָטה ּכְ ּ ּּ
פוָפה , ו''ָוא ָלָלא ְדנון ּכְ ּּכְ ּ , נון פשוטה, כללא דתרין נונין, ם פתוחה''א מ''ס(. )א פשוטה''ס(ּ

ך ּכָֹלא ִאְקֵרי נון ָואו נון)'ו''נון פשוטה כללא דאת וא. נון כפופה ִגין ּכָ ּ ּבְ ּ ּ ּוְבָרָזא . ְ
אָנאְּדַמְתִניָתא ָהִכ א' ן, ְּדַכר' ו, י ּתָ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ְּפׁשוָטה ּכְ ּ ּ פוָפה, ּ ּנון ּכְ ְכָלָלא , ּ ּבִ
ִּדְפׁשוָטה ִהיא ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּ ּ ְּוַהְיינו , ְך''ִהיא נֹוָטִריקֹון ֶמֶל, ֵּמם ְדָהָכא, ּ

ָלָלא ְדֹכָלא. ֱאָמן''ְֶלך ֶנ''ל ֶמ''ֵא, ן נֹוָטִריקֹון''ָאֵמ, ָאֵמן ּּכְ ִפיר הוא, ּ ְּוׁשַ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

אָנא ָרָכה ֵמַההוא ִדְמָבֵרך, ּתָ ַמע ּבְ ל ַמאן ְדׁשָ ְּכָ ּ ּ ָאֵמן, ּ ָוון ּבְ ָּעֵליה ֶנֱאַמר , ְוָלא ִאְתּכְ
ּובֹוַזי ֵיָקלו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ ִמי)מלאכי א(, ּכְ ָמה . ּיהַמאי עֹוְנׁשֵ.  ָלֶכם ַהּכֲֹהִנים ּבֹוֵזי ׁשְ ּכְ

ְרָכאן ְלֵעיָלא ְּדָלא ָפַתח ּבִ ּ ך ָלא ַפְתִחין ֵליה, ּ ּּכַ ּ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא. ְ , ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ּכַ
יה יה ִדְפַלְנָייא, ְוַאְמֵרי, ַּמְכִריֵזי ַקּמֵ ֵלי ַקּמֵ ְּטרוקו ּגַ ּ ּ לון ֵליה, ְּוָלא ִליעול, ּ ַקּבְ ְּוָלא ּתְ ַווי , ּ

  .ָּמֵתיהַווי ְלִנׁשְ, ֵּליה

אָנא ם, ּתָ ַּחָייֵבי ְדֵגיִהּנָ ְמדֹוִרין ְיִדיָען, ּ ְלהו ַסְלֵקי ּבִ ּּכֻ ם, ּ ה ִפְתִחין ִאית ֵליה ַלֵגיִהּנָ ְּוַכּמָ ּ ,
ְּוֻכְלהו ִפְתִחין ָלֳקֵבל ִפְתִחין ְדַגן ֵעֶדן ּּ ּ ילו . ּ ֲעָתא ְדַאְפֵקי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ְדַקּבִ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְייהו ִּאיּנון ַפְתֵחי ְפִתיִחין, ּעֹוְנׁשַ ּ ְוָיין , ּ ָמָהן .  לֹון ְלַבר)א ושאבין''ס(ְּוׁשַ ׁשְ ְּוֻכְלהו ִפְתִחין ּבִ ּ ּ
ָּלֳקְבֵליהֹון ְדִפְתִחין ְדַגן ֵעֶדן, ִּאְקרון ְּוָכל ִפְתָחא וִפְתָחא, ּ ָמא, ּ ָּלֳקְבֵלי ַההוא , ִאְקֵרי ׁשְ

ם ִּפְתָחא ְדֵגיִהּנָ מֹוְדָען ִפ, ּ ּתְ ן ֵעֶדן, ְּתִחין ָלֳקְבֵליהֹון ִפְתִחיןְּוִאׁשְ ִּאיּנון ִפְתִחין ְדּגַ ּ.  
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ָאה ְדֻכְלהו ּתָ ְתָרָאה ּתַ ם ִאית ָמדֹוָרא ּבַ ֵגיִהּנָ ּּבַ , ְּוַההוא ָמדֹוָרא ֲהֵוי ָמדֹוָרא ַעל ָמדֹוָרא, ּּ
ֵרי  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ֵעיָפָתה.  ֶאֶרץ ֵעיָפָתה)איוב י(ְוִאּקְ פול)שמות כח(ּכְ ּ ָרבוַע ִיְהֶיה ּכָ ּ ,

ע ִיְהֶיה ִעיף ְרְגִמיָנן ְמרוּבַ ּוְמּתַ פוָלה, ּאוף ָהָכא ֵעיָפָתה, ּ לֹוַמר ּכְ אֹול . ּּכְ ְּוַההוא ִאְקֵרי ׁשְ
ית ְחּתִ אֹול הוא ָמדֹוָרא ַחד, ּתַ ית. ּׁשְ ְחּתִ ָאה, ּתַ ּתָ ך ִאְקֵרי ֶאֶרץ . ּהוא ָמדֹוָרא ּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְחּתִ ִתיב. ְּוִאְקֵרי ֲאַבדֹון, יתֵעיָפָתה ּתַ אֹול ַוֲאַבדֹון)משלי כז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְּוֻכְלהו ָמדֹוִרין . ּ ׁשְ ּ
ָּלא ַאְכָפלו ר ֵמַהאי, ּ ְּוֻכְלהו ָלא ַעְייִפין ּבַ ּ.  

  ]א''ו ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ַּמאן ְדָנִחית ַלֲאַבדֹון , ְוָתאָנא י )א''ו ע''דף רפ(ּ ְחּתִ . ָלא ָסִליק ְלָעְלִמין, תְּדִאְקֵרי ּתַ
ְלהו ָעְלִמין ֵצי ְוִאְתֲאִביד ִמּכֻ ּתְ ֶבר ְדִאׁשְ ְּוַההוא ִאְקֵרי ּגֶ ּ ין , ְוָתאָנא. ּּ ְּלַההוא ֲאָתר ַנְחּתִ

ְבֵרי ִדְמַבֵזי ְלָאָתָבא ָאֵמן ְּלַהְנהו ּגַ ּ יה, ּ יִאין ְדִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ְּוַעל ָאֵמן ַסּגִ ּ יב , ּ ְּדָלא ָחׁשִ
םַּד, ְּלהו ֵגיִהּנָ ָאה, ְּייִנין ֵליה ּבַ ּתָ ַההוא ָמדֹוָרא ּתַ ין ֵליה ּבְ ְּוַנְחּתִ ה ִפְתָחא, ּ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ ,

יה ְלָעְלִמין ִתיב. ְּוִאְתֲאִביד ְוָלא ָסִליק ִמּנֵ ן יֹוֵרד )איוב ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ּכֵ ְ ּכָ ּ
אֹול ָלא ַיֲעֶלה ִתיב , ְוָלא. ׁשְ ַמְעּתָ ְוגֹו)ונה בי(ְוָהא ּכְ י ׁשָ ַוְעּתִ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ּוְכִתיב . 'ּ ִמּבֶ

אֹול ַוָיַעל)שמואל א ב( אֹול. ּ מֹוִריד ׁשְ ית, ֶּאָלא ָהָכא ׁשְ ְחּתִ ְואֹוִקיְמָנא ָהא . ָהָתם ּתַ
יה ְּדַאְהָדר ּבֵ ּ יה, ּ ָּהא ְדָלא ַאְהָדר ּבֵ ּ ּ.  

י יֹוֵסי יב, ָאַמר ִרּבִ י אֹוִתי ָעְזבו ְמקֹור )ירמיה ב(, ַּמאי ִדְכּתִ ה ַעּמִ ִים ָרעֹות ָעׂשָ ּתַ י ׁשְ ּ ּכִ
ּאֹוִתי ָעְזבו ְמקֹור ַמִים ַחִיים. 'ַּמִים ַחִיים ַלְחצֹוב ָלֶהם ּבֹארֹות ְוגֹו ֵעי , ּ ָּדא הוא ְדָלא ּבָ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ א ׁשְ ְּלַקְדׁשָ ּ ָאֵמן, ְּ יה. ּבְ ִתיב ַלְחצֹוב. ַּמאי עֹוְנׁשֵ  ָלֶהם ּבֹארֹות ּכְ

ִרים ּבָ א, ּבֹארֹות ִנׁשְ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ם ַדְרּגָ יִהּנָ ין ַלּגֵ ְּדַנְחּתִ ּ ין ַלֲאַבדֹון ְדִאְקֵרי , ּ ַּעד ְדַנְחּתִ ּ ּ
ית ְחּתִ ִריך הוא. ּתַ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּוִאי ִאיהו ַקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ְדָקא ָיאות, ְּ ָאֵמן ּכַ ְּלַכְווָנה ּבְ ּ ָסִליק , ּ
א אַּדְרּגָ ַתר ַדְרּגָ ְּלִאְתַעְדָנא ֵמַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּבָ ּ ִדיר ָלא ָפִסיק, ּ ְּדָנִגיד ּתָ ֲּהָדא הוא , ּ
ֲאָוה' ּ ֱאמוִנים נֹוֵצר ְיָי)תהלים לא(, ִדְכִתיב ה ּגַ ֵלם ַעל ֶיֶתר עֹוׂשֵ ּוְמׁשַ ּ.  

אָנא א, ּתָ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יך ּבִ יָרה ָמׁשִ ּׁשִ ּתַ, ְ ֻכְלהו ָעְלִמיןַּעד ְדִיׁשְ ְרָכאן ּבְ חון ּבִ ּּכְ ּּ .
שלימתא שירה דכליל כל שאר שירין הדא הוא , אמר רבי יוסי אינון ישראל למימר שירתא(

ָאַמר . )קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו'  ואמרתם ביום ההוא הודו ליי)ישעיה יב(, דכתיב
י ֶאְלָעָזר ָרֵאל ְלֵמ, ִרּבִ יָרָתאְּזִמיִנין ִאיּנון ִיׂשְ א ְלֵעיָלא, יַמר ׁשִ ּתָ א, ִּמּתַ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ .

ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ָרא ִקׁשְ ּוְלַקּשְׁ ּ יב. ּ יָרה ַהזֹאת)במדבר כא(, ִּדְכּתִ ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ יר ִיׂשְ . ּ ָאז ָיׁשִ
ר ֹלא ֶנֱאַמר יר, ָאז ׁשָ ְווָנא. ֶּאָלא ָאז ָיׁשִ ַהאי ּגַ ְלהו ּכְ ְּוֵכן ּכֻ א , ּיָרה ַהזֹאתֶאת ַהּשִׁ. ּ ּתָ ִמּתַ

ֲּעִלי ְבֵאר ֱענו ָלה. ְּלֵעיָלא לֹוַמר ָסק ְלַאְתִריך, ֲעִלי ְבֵאר, ּ ַבְעִליך, ְּכְ ָּדא , ְְלִאְתַאֲחָדא ּבְ
א ְלֵעיָלא ּתָ ּהוא ִמּתַ ּ.  

א ּוְלָבַתר ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ִרים)דהא עד השתא בגלותא אשתכחת עמנא(, ּ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ , ּ ּבְ
אְּדאֹוִל א ְוִאיּמָ ּידו ָלה ַאּבָ רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם)לעילא(, ּ ְּדִאְקרון , ִּאֵלין ֲאָבָהן, ּ ּכָ  )תהלים מז(ּ
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ים רוָה. ְנִדיֵבי ַעּמִ א, ּּכָ ה ַמְלּכָ ֲּאָתר ְלִאְזַדְווָגא ּבָ ּ ן, ּ ִבְרּכָ ה הוא ִזווָגא. ּבְ ּוְבּמָ ּ ּ ְמחֹוֵקק. ּ , ּבִ
ֲענֹוָתם. ָּדא ְיסֹוד ִמׁשְ א, ֶנַצח ְוהֹודָּדא , ּבְ ָנה. ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ר ַמּתָ ְדּבָ ָנה , ּוִמּמִ ּתָ ּוִמּמַ
מֹות, ַנֲחִליֵאל ֲחִליֵאל ּבָ ֵליָמא. ּוִמּנַ וָרא ׁשְ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּהא ִקּשׁ ִּקּשׁ ּ וָרא ַקְייָמא , ּ ִּקּשׁ ּ

יה ְּדֹכָלא ּבֵ ּּ.  

י יֹוֵסי ָרֵאל ְלֵמיַמר ׁשִ, ָאַמר ִרּבִ ֵליָמָתאְזִמיִנין ִיׂשְ ַאר . יָרָתא ׁשְ ל ׁשְ יָרָתא ְדָכִליל ּכָ ּׁשִ
יִרין יֹום ַההוא הֹודו ַלה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׁשִ ם ּבַ ַּוֲאַמְרּתֶ ּ ים ' ּ מֹו הֹוִדיעו ָבַעּמִ ִּקְראו ִבׁשְ ּ

ִתיב. ֲעִלילֹוָתיו ַההוא ִזְמָנא ּכְ ל ָהָאֶרץ ּבַ'  ְוָהָיה ְיָי)זכריה יד(, ּּבְ ּיֹום ַההוא ְְלֶמֶלך ַעל ּכָ
מֹו ֶאָחד' ִיְהֶיה ְיָי ה)תהלים קכו(ּוְכִתיב . ֶּאָחד וׁשְ חֹוק ִפינו וְלׁשֹוֵננו ִרּנָ ֵלא ׂשְ ּ ָאז ִיּמָ ּ ּ ָאז , ּ

ֹּיאְמרו ַבּגֹוִים ִהְגִדיל ְיָי רוך ְיָי. ַּלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלה' ּ ְּבָ ' ְְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי' ּ
  .ןְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמ

  פרשת האזינוזוהר 
  ]ב''ו ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי)דברים לב( ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ י ְיהוָדה ָפַתח, ּ ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ִּרּבִ שיר (, ּ

י ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ְוגֹו)השירים ה יהו ְוֹלא ְמָצאִתי', ּ ָפַתְחּתִ ּתִ ׁשְ ּקַ ּהו ְקָראִתיו ּּבִ
ִתיב ְלֵעיָלא. ְוָלא ָעָנִני י ֵער ְוגֹו. ַּמה ּכְ ָנה ְוִלּבִ ָנה. 'ֲאִני ְיׁשֵ ֶנֶסת , ֲאִני ְיׁשֵ ָאְמָרה ּכְ

ָרֵאל ָנה. ִיׂשְ ִּמִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ֲאִני ְיׁשֵ ָרא, ּ ַמְדּבְ ִזְמָנא ַדֲאִזיְלָנא ּבְ י ֵער. ּּבְ ְלַאֲעָלא , ְוִלּבִ
ד ְלהו ְלֶמְע, ְלַאְרָעא ִחין)נימוסין(ּּבַ ּכְ ּתַ ַאְרָעא ִמׁשְ ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ְדָהא ּכָ ּקֹול דֹוִדי . ּּ

ה, דֹוֵפק ה ִויּכוִחין. ָּדא ֹמׁשֶ ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ְּדאֹוַכח ְלהו ְלִיׂשְ ּ ה ְקָטִטין) ב''ו ע''דף רפ(, ּ ַכּמָ . ּבְ
יב ֵּאֶלה ַהְדָבִרים ְוגֹו )דברים א( ,ִּדְכּתִ ּ וְבחֹוֵרב )דברים ט( .'ַמְמִרים ֱהִייֶתם ְוגֹו )דברים ט( ',ּ

ם ְוגֹו   . דֹוֵפק)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. 'ִהְקַצְפּתֶ

ָרֵאל ה אֹוַכח ְלהו ְלִיׂשְ ל ָדא ְדֹמׁשֶ ְּוִעם ּכָ ּ ל ִמלֹוי, ּ ְרִחימוָתא ֲהוֹו ּכָ ּּבִ יב, ּ דברים (, ִּדְכּתִ

ה ַל)ז י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ַחר ְיָי. ֱָאֹלֶהיך' ְיָי ּכִ ָוְבך ּבָ  )דברים יד(' ֱָאֹלֶהיך ִלְהיֹות לֹו ְלָעם ְוגֹו' ּ

ם ַלְיָי ִנים ַאּתֶ ְיָי)דברים ד( ֱאֹלֵהיֶכם' ּבָ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ַמְעּתָ  )דברים כז(ְּוַעל ָדא . 'ּ ְוַאּתֶ ְוׁשָ
קֹול ְיָי י ֵמַאֲהַבת ְיָי)דברים ז( .ֱָאֹלֶהיך' ּבְ  )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. םֶאְתֶכ'  ּכִ

  .ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי

ִתיב י ֲאִני ִלְפּתֹוַח ְלדֹוִדי)שם(. ַמה ּכְ עֹוד ַדֲהֵויָנן ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ,  ַקְמּתִ ָרֵאל ּבְ ָּאְמרו ִיׂשְ ּ
ָלא ִאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ַעל ְידֹוי ְדֹמ, ְלַאְרָעא ּוְלַקּבְ ּ ּ הּּ ִתיב. ׁשֶ ְודֹוִדי ָחַמק  )שם(, ַמה ּכְ

יב. ָעָבר ה ֶעֶבד ְיָי)דברים לד( ,ִּדְכּתִ ם ֹמׁשֶ יהו ְוֹלא ְמָצאִתיהו. 'ּ ַוָיָמת ׁשָ ּתִ ׁשְ ּקַ ּּבִ יב , ּ ִּדְכּתִ
ה ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָדָרא ְדֹמ, ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני. ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ְּדָלא ֲהָוה ָדָרא ּכְ ּ הּ , ׁשֶ
ַמע ְלַקֵליהֹון ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ין ְוִנימוִסין, ְּ ְּוָעַבד ְלהו ִנּסִ ָמה ְדָעַבד ַעל ְידֹוי, ּ   .ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2746דף [ -ּ

י ִיְצָחק ָאַמר י ֲאִני ִלְפּתֹוַח ְלדֹוִדי, ִרּבִ ה, ַקְמּתִ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ָעא ְדַמ ְּדָכל יֹומֹוי ָלא ּבָ יהּ ָרא ִעּמֵ ִליָחא ְלַדּבְ ְּלָאָכא וׁשְ יב, ּ  ִאם ֵאין )שמות לג(, ִּדְכּתִ

ָָפֶניך הֹוְלִכים ְוגֹו ה. 'ּ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ַכם ִלְרעוֵתיה, ּ ִריך הוא ִאְסּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְודֹוִדי . ְּ
ַע, ָחַמק ָעָבר יֹומֹוי ִדיהֹוׁשֻ יב, ּּבְ ר ְצָבא ְיָי ֹלא ּכִ)יהושע ה(, ִּדְכּתִ   .'י ֲאִני ׂשַ

א ֲחֵזי א ִעָלָאה, ּתָ א ְדַמְלּכָ ַמע ָקָלא ַקִדיׁשָ ה ֲהָוה ׁשָ ֹּמׁשֶ ּ ן , ְּוָלא ִאְזַדְעָזע, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
ָעא , ַמְלָאָכא ִתיב. )ולא קבליה(ְּדָלא ּבָ ִכיב ַמה ּכְ ַתר ְדׁשָ ר ְצָבא . ּּבָ י ֲאִני ׂשַ ַּויֹאֶמר ֹלא ּכִ

ַע ֶאל ָפָניו ַאְרָצה)שם(ּוְכִתיב . 'ְיָי ּ ַוִיפֹול ְיהֹוׁשֻ ּ ה ָבאִתי. ּ ך ֲאֵתיָנא, ַעּתָ ה ַרּבָ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ְּבְ ּ ,
ָלִני ֲעָתא. ְּוָלא ִקּבְ יה ׁשַ ה, ּּבֵ ָבָחא ְדֹמׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ָּיְדעו ִיׂשְ ָרֵאל . ּ עו ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ּבָ ּּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ הְּוָלא ִאְזְדַמן, ּ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ּ ְלהו ָהִכי ּכְ יהו , ּ ּתִ ׁשְ ּקַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבִ ּ
ָרה)דברים לב(. 'ְּוֹלא ְמָצאִתיהו ְוגֹו ַמִים ַוֲאַדּבֵ י ִחָייא ָאַמר, ּ ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ָאה , ִּרּבִ ַזּכָ

ה ּחוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּ ל ְנִביֵאי ָעְלָמא, ּ יר ִמּכָ   .ַיּתִ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ י ְיָי)יה אישע(ּכְ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ּכִ ְמעו ׁשָ ר' ּ ׁשִ ַמִים. ִּדּבֵ ְמעו ׁשָ , ּׁשִ
א ְלּכָ יר ְרִחיָקא ִמּמַ ְעָיה ְדֲהָוה ַיּתִ ַמִים, ְּיׁשַ ְמעו ׁשָ ִתיב ׁשִ יר ָקִריב . ּּכְ ה ְדֲהָוה ַיּתִ ֹּמׁשֶ

א ַמִים, ְלַמְלּכָ ִתיב ַהֲאִזינו ַהּשָׁ   .ּּכְ

אָנא ַההוא ִזְמ, ּתָ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץּּבְ ְמעו ׁשָ ְעָיהו ׁשִ ָּנא ְדָאַמר ְיׁשַ ּ ְרִדיֵני . ּ ָמה ּגַ ּּכַ
יה ְבָרא ֵריׁשֵ ְּטִהיִרין ִאְזְדָמנו ְלּתַ ּ א , ָנְפָקא ָקָלא ְוָאַמר, ּ ַּמאן הוא ֵדין ְדָבֵעי ְלַאְרֲעׁשָ ּ ּ

י ְיָיֶּאָל, ְּוָלאו ִדיִדי, ָלאו ֲאָנא, ַּעד ְדָפַתח ְוָאַמר. ָעְלִמין ר' א ּכִ ה . ְוָלא ֲאָנא, ִּדּבֵ ֹמׁשֶ ּבְ
ִתיב ָרה. ַמה ּכְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָלא ְדִחילו. ֲאָנא ְוָלא ַאֲחָרא, ַּהֲאִזינו ַהּשָׁ ָרה ּבְ ַּוֲאַדּבֵ ַמע . ּ ְוִתׁשְ

ָאה חוָלֵקיה. ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי ַּזּכָ א. ּ י ַאּבָ ִלי, ָאַמר ִרּבִ ַאְתָוון ּגְ י ּבְ ָּפן ְדִרּבִ
ַמע ָהָאֶרץ, ֶאְלָעָזר ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ א ִעָלָאה, ַּהֲאִזינו ַהּשָׁ ָמא ַקִדיׁשָ ָּהָכא ִאְתְרִמיז ׁשְ ּ.  

י יֹוֵסי ָאַמר ְעָיהו, ִרּבִ ה ִליׁשַ ין ֹמׁשֶ ּּתו ַמה ּבֵ ַמִים. ּ ה ָאַמר ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ַמִים, ֹּמׁשֶ , ַהּשָׁ
ַמִים ִעָלִאין מֹוְדָעןִא, ּׁשָ ּתְ ּיּנון ְדִאׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדִאְקרון ׁשְ ּ ּ ַמע . ְּ ְוִתׁשְ

מֹוְדָעא, ֶּאֶרץ ִעָלָאה, ָהָאֶרץ ּתְ ִתיב. ְּוִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַּהִהיא ְדִאׁשְ ְעָיה ּכְ יׁשַ ְמעו , ּבִ ּׁשִ
ַמִים ַמִים ְוָלא ַהּשָׁ ִאין. ְוָלא ָהָאֶרץ, ַהֲאִזיִני ֶאֶרץ. ׁשָ ּתָ ַמִים ָוָאֶרץ ּתַ ל . ְּוִאיּנון ׁשָ ְוִעם ּכָ

א ֵליה, ָּדא עו ְלַאְעְנׁשָ ּּבָ י ְיָי, ּ ר' ַּעד ְדָאַמר ּכִ ה ָאַמר ּכוֵלי ַהאי. ְוֹלא ֲאָנא, ִּדּבֵ ּוֹמׁשֶ ּ ,
ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ יב ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ִּדְכּתִ ּ.  

י ִיְצָחק ָפ ֲעֵצי ַהַיַער ְוגֹו)שיר השירים ב(, ַתחִּרּבִ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ ָרֵאל . 'ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ל ַעּמִ ִּמּכָ ין ִאְתְיִהיבו ְלַרְבְרָבן ְמָמָנן, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ ,

ְלָטנוָתא ָעַלְייהו ׁשֻ ּּבְ ין. ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוִיׂשְ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא ָלא ְלַמְלָאָכא א ּבְ ְּדָלא ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ִליָטא ַאֲחָרא, ְּ ֶּאָלא הוא ָאִחיד , ְוָלא ְלׁשָ ּ

ּלֹון ְלחוָלֵקיה י ֵחֶלק ְיָי, ּ ַחר  ּכִ)תהלים קלה(, ּוְכִתיב. ַעּמֹו' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ י ַיֲעֹקב ּבָ
ֲעֵצי ַהַיַער. ּלֹו ָיה ַתפוַח ּבַ ּּכְ ּ ְגָוונֹוי, ּ א ּבִ פוַח ִמְתָפְרׁשָ ַּמה ּתַ ַאר ִאיָלֵני ַחְקָלא, ּּ ל ׁשְ , ַעל ּכָ
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ִאין ל ֵחיִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ ים ַעל ּכָ ִריך הוא ִמְתְפַרׁש ְוִאְתְרׁשִ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ ך , ְ ִגין ּכָ ְּבְ

מֹו' ְיָי )ישעיה מח( ָכל ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ְצָבאֹות ׁשְ ּאֹות הוא ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַתפוַח, ּתָ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְווִנין, ְ ַלת ּגַ יה ּתְ ְּדִאית ּבֵ ָרֵאל . ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ה ּנָ ׁשֹוׁשַ ָנה. ּכְ א. ַמאן ׁשֹוׁשַ י ַאּבָ ָנה ְסָתם, ָאַמר ִרּבִ ָנה ְדִאְתּכְ, ׁשֹוׁשַ ית ּׁשֹוׁשַ ׁשִ ִליַלת ּבְ

ָווֵניה ִחָוור ְוסוָמק, ַּטְרֵפי ָנה ָדא ּגְ ּׁשֹוׁשַ ּ ּ ָווֵני. ּ ֵרין ּגְ ְּוֹכָלא הוא ּתְ ּסוָמק ְוִחָוור, ּ ֶנֶסת , ּ ָהִכי ּכְ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

  ]א''ז ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ַתפוַח ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ה, ְ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאלְּד. ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָהִכי ָאְמָרה ּכְ
יך)שיר השירים ח( פוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ ָ ּתַ ּ פוַח . ּ ַחת ַהּתַ ּּתַ ָאן ֲאָתר ִהיא )א''ז ע''דף רפ(ּ . ּבְ

ֶּאָלא ִאֵלין ֲאָבָהִתין ְדַאָמָרן ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ א ָאַמר. ָּדא יֹוְבָלא, ִרּבִ י ַאּבָ ִפיר, ִרּבִ ּּכָֹלא ׁשַ ּ ,
ּא ִאֵלין ֲאָבָהן ְדָקַאְמָרןֶּאָל ִּאֵלין ִאיּנון ג, ּ ָווֵני' ּ ַתפוַח, ּגְ ָרן ּבַ ְּדִמְתַחּבְ ּּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ה, ִרּבִ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִליַלת ּכְ ָאן ֲאָתר ִאְתּכְ יִקין . ּבְ ִאיּנון ְנׁשִ ּּבְ
ִּדְרִחימוָתא א ִעָלָאה, ּ ַמְלּכָ ְּדִאְתְדָבַקת ּבְ ּ יםַנ, ּ ּנִ ֵרי ׁשֹוׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְטָלה ּתְ שיר (ּכְ

ים)השירים ה ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ָרֵאל.  ׂשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ָאְמָרה ּכְ ְוְבִגין ּכָ יקֹות )שם א(, ּ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ  ִיּשָׁ
ִּפיהו ֹוׁשַ)ועל פיך ישק כל עמי) בראשית מא(כמה דאת אמר (. ּ ּשׁ ִליַלת ּבַ ִגין ְדִאְתּכְ יםּ ּבְ , ּנִ

ְפָוון ִדיֵליה ְתֵרי ׂשִ ּּבִ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ַמִים ִאְקֵרי, ִּרּבִ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמִים. ְּ ּוְבִגין ְדִאְקֵרי ׁשָ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ
ָמא ָדא ׁשְ ִליָלן ּבִ ְּרִקיִעין ְדִאְתּכְ ֲחָדא)'א שבעה אינון דכד מתחברן וכו''ס(, ּ ָרן ּכַ ד ִמְתַחּבְ ,  ּכַ

ַמִיםִאְק ִריך הוא, ּרו ׁשָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּוִאְקרו ׁשְ ּ ְבָעה ִאיּנון. ַּמאן ִאיּנון ְרִקיִעין. ְּ   .ּׁשִ

ָמה ְדָתֵניָנן ָחִקים, ָרִקיַע, ִוילֹון, ּּכְ א ְדֵבי ַרב . ֲעָרבֹות, ָמכֹון, ָמעֹון, ְּזבול, ׁשְ ְדּתָ ּוְבַאּגַ ּ
ֵניָנן, ַּהְמנוָנא ָסָבא י ִי. ָהִכי ּתָ ַרְייֵתי ְדֵבי ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָהִכי, ְצָחק ָאַמרִרּבִ ָּהֵני ּבָ ּ ,

ָווֵני ָכל ָהֵני ּגְ יִאין ִאיּנון ּבְ ָמה ְדָתֵניָנן. ְּוַסּגִ ְמעֹון, ּּכְ י ׁשִ ַרְייֵתי, ָאַמר ִרּבִ ִאיּנון ּבָ ֵניָנן ּבְ , ּּתָ
ְתִרין ְדַמְל)א דלבר''ס( ְבִעין ּכִ י ְדָכל ָהֵני ׁשִ ּ ִדְלַגּבֵ ּ אּ ְווָיין ז. ּכָ ' ְוז, ְרִקיִעין' ָלֳקְבֵליהֹון ׁשַ

ָמָהן, ּּכָֹכַבָיא ְדַרֲהִטין ְוַאְזִלין ׁשְ ָמָהן ּבִ ְסֵאי . ְוָקֵרי לֹון ׁשְ ְלהו ּכִ ְווָיין ּכֻ ב ְדׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ
ְבָעה ּכָֹכַבָיא, ִּדְרִקיִעין ַתאי, ְּדׁשִ ּבְ ה, ַמֲאִדים, ֶצֶדק, ׁשַ ִוין . ְלָבָנה, ָכבּכֹו, ּנֹוַגה, ַחּמָ ְוׁשָ

ִּאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין ִכּסוָיא ְדִמִלין, ּ ּּבְ ּ יב. ּ י ִאיּנון ִדְכּתִ ְּלַגּבֵ ּ ַיַעְמדו ָנא )ישעיה מז(, ּ
ּכָֹכִבים ַמִים ַהחֹוִזים ּבַ יעוך הֹוְבֵרי ׁשָ ְְויֹוׁשִ ָיין. ּ ּסְ ְלהו ִמִלין ִמְתּכַ ּּכֻ ב ְדָלאו , ּּ ְּוַאף ַעל ּגַ

ַתר אֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ָקא ַאְזֵליָנן. אֹוַרְייָתאּאֹוְרֵחי ְד יב, ַּוֲאָנן ּבָ ָמה ִדְכּתִ  )בראשית כו(, ּּכְ
ר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו מֹות ֲאׁשֶ ּשֵׁ מֹות ּכַ ִריך הוא, ַּוִיְקָרא ָלֶהן ׁשֵ א ּבְ ָמה ְדַמִליל קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ ּ ,

ּוַבֲהֵדיה ָאְזֵליָנן, ָאְזֵליָנן ָמה ִדְכּתִ, ּ ְדָרָכיו)דברים כח(, יבּּכְ   . ְוָהַלְכּתָ ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2748דף [ -ּ

 ] בשנה250יום [סדר הלימוד ליום יד סיון 

י יֹוֵסי י ַחְבַרָייא, ָאַמר ִרּבִ יִטין ִמִלין ִאֵלין ְלַגּבֵ ְּפׁשִ ּ ּ הו, ּ מֹוְדָען ִמֵלי ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ְוַאף ַעל , ּ
ָיין ּסְ ב ְדִאְתּכַ ָנן. ּּגַ ָמה ְד, ָּאַמר ֵליה ְוָהִכי ּתְ ןּּכְ י ִחָייא ְלַקּמָ י ְיהוָדה ָאַמר ִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ ְוָהִכי . ּ

ַרְייֵתי א, ּאֹוִליְפָנא ֵמִאיּנון ּבָ ֹלֹמה ַמְלּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ְּדָתָנא ּבְ ְלמוָתא, ּ ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ּ ,
ַרְייֵתי מֹוְדָען ִמֵלי ְדִאיּנון ּבָ ּתְ יִאין ִאׁשְ ּוְבַאְתִרין ַסּגִ ּ ּ.  

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ א ִעָלָאה, ִרּבִ ַצלו ְלַקִדיׁשָ ֲּאִריִמית ְיַדי ּבְ ִליאו ַעל , ּּ ְּדִמִלין ִאֵלין ִאְתּגְ ּּ ּ ּ
ַההוא ָעְלָמא, ְיִדי ִאי, ּּבְ ִלּבָ יאו ּבְ ּסִ ָמה ְדִאְתּכְ ּּכְ ַרְייֵתי. ּ ִאיּנון ָאְרִחין ְדִאיּנון ּבָ ְּוֵלית ֲאָנן ּבְ ּ ּ ,

  .יָנןּאֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ַנְקִט

י ְיהוָדה אָנא ָאַמר ִרּבִ א, ּּתָ ָדִוד ַמְלּכָ ָחְכְמָתא ּכְ ֵריה, ְַמאן ָלך ַרב ּבְ א ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוׁשְ ּ ,
ָבַרְייֵתי ִאֵלין מֹוַדע ּבְ ּתְ ְתָרא ְדִאׁשְ ַהאי ּכִ ּּבְ א ֶצֶדק. ּ ְּוִסיֲהָרא ַקְרֵייה ָדִוד ַמְלּכָ ְּדָהא ִדיֵליה , ּ ּ ּ

יב, ּהוא ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה)ם קיחתהלי(, ִּדְכּתִ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ א ָהִכי . ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ׁשְ
ִרית, ְּוִאיהו ִאְתְקֵרי ֶצֶדק, ָנֵמי ָבַרְייֵתי ּבְ א ְדִאְתְקֵרי ּבְ ׁשָ ּמְ ָפט, ְּוׁשִ ִּאיהו ִאְקֵרי ִמׁשְ ְּוִאיּנון . ּ

א ְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ יב, ּּכֻ ְסֶאך ֶצ)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ָפט ְמכֹון ּכִ ֶָדק וִמׁשְ ּ ַּצִדיק ְוֶצֶדק ָהִכי . ּ
א ֲהוֹו ַחד ַדְרּגָ אָנא. ָּנֵמי ּבְ ְתִרין אֹוְקמוָה' ז, ּתָ ָעה ִאְקרון, ּּכִ ׁשְ ַרְייֵתי. ּּתִ ִאיּנון ּבָ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ,

ָעה ֲהוֹו ׁשְ ְבָעה ְרִקיִעין ִאיּנון ּתִ   .ּׁשִ

ְמעֹון י ׁשִ ָהֵני ִמִליןַעד ֵאיָמַת, ָאַמר ִרּבִ ּי ִיְקרון ַחְבַרָייא ּבְ ּ ִריך . ּ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ְָהא ֲאָנן ּבָ ּ
ֵלי ַעל ְיָדן ִמָלה ָדא, ַּוֲאָנן ַיְדֵעי ִמִלין, ּהוא ַאְזֵליָנן ְּוָהא ִאְתּגְ ֵלי , ּ ַּמה ְדָלא ִאְתּגְ

אן וְלָהְלָאה. ְלַקְדָמֵאי ל ִאיּנון ִמִלין, ִּמּכָ ּּכָ ְּסִליקו ְלהו ְלִאיּנון ְדָלא , ַרְייֵתיְּוָכל ִאיּנון ּבָ, ּ ּ ּ ּ
ָּעאלו ְוַנְפקו ֲאָלא, ּ ֲאלון. ּוְבֵניהֹון ַאְתָיין ְלׁשָ ֵּייְמרון ַחְבַרָייא, ְּוַכד ִיׁשְ י , ּ ַּווי ְלָדָרא ְדַרּבִ

יה ִליק ִמּנֵ ן יֹוָחאי ִאְסּתְ ְמעֹון ּבֶ אן וְלָהְלָאה. ּׁשִ א ֲחֵזי ִמּכָ ָדָרא ָּלא ְיֵהא ָד, ֲּאָבל ּתָ ָרא ּכְ
ֵלי ַעל ַחְבַרָייא, ָּדא   .ְּוָלא אֹוַרְייָתא ִאְתּגְ

א ֲחֵזי ְצַרִים, ּתָ ְתָרָאה ְדַנְפקו ִמּמִ ָּדָרא ּבַ ּ ָּיְדעו ּכָֹלא, ּ ל ִאיּנון , ּ ֵלי לֹון ּכָ ה ּגַ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּּ
ָרא' מ ַמְדּבְ ִנין ַדֲהוֹו ּבְ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ּׁשְ י ִי. ּּכְ אָנא ָאַמר ִרּבִ ֵלי , ְצָחקּתָ ה ָלא ּגַ ְּוַאף ֹמׁשֶ

ַההוא יֹוָמא ְדֲהָוה ָסִליק ִמן ָעְלָמא, ָּדא ֶּאָלא ּבְ ּ יב, ּ ִרים )דברים לא(, ִּדְכּתִ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ  ּבֶ
ָנה ָאֹנִכי ַהיֹום ׁש, ּׁשָ ַההוא יֹוָמא ַמּמָ ל ָדא ָלא ָאַמר, ּּבְ ַּעד ְדָיֲהבו ֵליה ְרׁשוָתא, ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ .

יב יָרה ַהזֹאת)שם(, ִּדְכּתִ ְתבו ָלֶכם ֶאת ַהּשִׁ ה ּכִ ּ ְוַעּתָ ֵלי. ּ ָרֵאל, ְּוַכד ּגַ , ָּלא ָאַמר ַהֲאִזינו ִיׂשְ
ַמִים ֶּאָלא ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

י יֹוֵסי יָרה, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ֶאת ַהּשִׁ יָרה ִאְקֵרי, ּכְ י ִיְצָחק ׁשִ. ְוִכי ׁשִ , ּיָרה ַוַדאיָאַמר ִרּבִ
א )ב''ז ע''דף רפ(ַמה  רוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ּבְ יָרה ִאְתַמּשְׁ ּׁשִ ּאוף ָהִכי ִמִלין ִאֵלין , ּ ּ ּ

א רוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכן ּבְ ִּאְתַמּשְׁ יָרה, ּ ה ׁשִ ך ָאַמר ֹמׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2749דף [ -ּ

א ֲחֵזי ה, ּתָ א ִמָלה, ּא ְלִעָלִאיןְוָקָר, ּּכוֵלי ַהאי ָאַמר ֹמׁשֶ יב ַהֲאִזינו , ַּעד ָלא ֵייּמָ ִּדְכּתִ ּ
ַמִים ָטר ְוגֹו. ַהּשָׁ ּמָ ה. 'ַיֲערֹוף ּכַ ך ָלּמָ ם ְיָי. ְְוָכל ּכַ י ׁשֵ ום ּכִ א ִמָלה. ֶאְקָרא' ִּמּשׁ ַּעד ְדֵייּמָ ּ ,

ְלהו ָעְלִמין ַּאְרִעיׁש ּכֻ ּ.  

ה ַהֲא ֲעָתא ְדָאַמר ֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ אָנא ּבְ ָרהּּתָ ַמִים ַוֲאַדּבֵ יׁשו ָעְלִמין, ִּזינו ַהּשָׁ ָנַפק . ִּאְתְרּגִ
ה, ָקָלא ְוָאַמר ה ֹמׁשֶ ֵריה ְדַבר ָנׁש. ֲּאַמאי ַאּתְ ַמְרִעיׁש ָעְלָמא ּכָֹלא, ֹמׁשֶ ַּאּתְ ּבְ ְוְבִגיָנך , ּ ּ

יׁש ָעְלָמא ם ְיָי, ָּפַתח ְוָאַמר. ִאְתְרּגִ י ׁשֵ ֲעָתא . ֶאְקָרא' ּכִ ַהִהיא ׁשַ ָתקוּבְ ּתָ ַּוֲאִציתו , ִּאׁשְ
  .ִּמלֹוי

  )ח''סימן י( השלמה מההשמטות

ָנן נו ַרּבָ ן יֹוָחאי, ּּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ יה ר. ּכְ ָּעאלו ַקּמֵ ' ְור, ִּחָייא' ְור, ִּפְנָחס' ּ
הו ִכיב,  ְקָייָמא ְדָעְלָמא)דהוא(ַמאן , ָּאְמרו לֹו. ַּאּבָ י ִד, ָאַמר לֹון. ׁשָ ּיָנא ִדְלֵעיָלא ָּלא ּבִ

ִדיָנאי ְּדָהא ֲאָנא ֲחָזאי ְדֵלית ֲאָנא ִמְתְייִהיב ְלַמְלָאָכא וְלַדָייָנא ִדְלֵעיָלא, ְמַעְייִנין ּבְ ּ ּ ּ .
א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ֶּאָלא ַהאי ִדיָנא ִדיִלי. ַּדֲאָנא ָלאו ּכִ ִריך הוא ַדְייֵניה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְוָלא , ְּ

י ִדיֵניה ּּבִ ְּיינו ְדָאַמר ָדִודְוַה. ּ ּ יה , ּ ָבעוֵתיה ַקּמֵ ּּבְ ּ ְפֵטִני ֱאֹלִהים ְוִריָבה ִריִבי)תהלים מג(ּ .  ׁשָ
ֹלֹמה ָאַמר ַפט ַעְבדֹו)מלכים א ח(, ְוֵכן ׁשְ ּ ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ְלחֹודֹוי, ּ   .ְוָלא ַאֲחָרא, ּהוא ּבִ

ִכיב, )תנינן(ְּדָהא ְתָנן  ָהָאָדם ׁשָ ׁשֶ י ִדיָנא ִדְל, ּכְ ִדינֹויּּבֵ ִלין ּבְ ּכְ הֹון , ֵעיָלא ִמְסּתַ ִאית ִמּנְ
ְּדָנָטאן ְלַכף ְזכות ְּדַאְחְזָיין ְזכוָתא ְדַבר ָנׁש, ּ ּ הֹון ְדָנָטאן ְלַכף חֹוָבה, ּ ְּדַאְחְזָיין , ְּוִאית ִמּנְ

ֵעי, ְּוָלא ָנִפיק ִאיִניׁש ִמן ִדיָנא. ּחֹוָבה ְדַבר ָנׁש ָמה ְדֲהָוה ּבָ   .ּּכְ

א ִעיָלָאהֲּאָבל ַמאן ְד ָּדִאין ֵליה ַמְלּכָ ִליט ַעל ּכֹוָלא, ּ ְּדׁשַ ְוָלא ָיִכיל ִאיִניׁש , ּהוא ַטב, ּ
ַההוא ִדיָנא ר ַטב, ְּלֶמֱהֵוי ּבְ א ִעיָלָאה, ְּדָהא ְתָנן, ַמאי ַטְעָמא. ּבַ ְּמִכילֹוי ְדַמְלּכָ ָנֵטי , ּ

ִדיר ְּוהוא ּכוֵליה ַצד ִדְמֵהיָמנוָתא, ִּלְזכוָתא ּתָ ּ ּ ּ ְבָקא ְלֶחְטִאין ְוחֹוִביןּו, ּ ֲהָדא , ְבָידֹו ְלׁשָ
ִליָחה ְוגו)תהלים קל(, ּהוא ִדְכִתיב י ִעְמך ַהּסְ   .ְוֹלא ִעם ַאֵחר', ָ ּכִ

יה ְדהוא  ֵעיָנא ַקּמֵ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ֵבי ְלָעְלָמא , ּ ָיִדין ִדיָנאי)יהא(ְּ ֵליַסר ַאּבָ ַוֲאָנא ָאֵעיל ּתְ
ְּדָלא ֲאֲעָברו, ְדָאֵתי ר ֲאָבָהָתאּ ָיִדי,  לֹון ּבַ ע , ְּוָלא ְיֵהא ַמאן ְדִיְמֵחי ּבְ ְּועֹוד ְדָלא ֶאְתּבַ

הֹון   .ְּרׁשוָתא ִמּנְ

ְמעֹון ִמָלה י ׁשִ י ַמְרֵעיה, ָּאַמר ַרּבִ ְּוָחמו ּבֵ ן, ּ ּמָ ָווהו. ְּדָלא ֲהָוה ּתַ  ָיִכיל ַחד )הוה(ְוָלא , ּּתְ
פוֵמיה הֹון ְלַמָלָלא ּבְ ִּמּנְ ּ ה ַדֲהָות ֲעֵליהֹוןִמְדִחי, ּ ּלו ַרּבָ ָסִליק לֹון ֵריִחין , ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתִבין. ּ

יִאין ְּדבוְסֵמי ַסּגִ ב, ּ הֹון ִאְתַייׁשַ ְמעֹון, ְוָכל ַחד ְוַחד ִמּנְ י ׁשִ ַּעד ְדָחמו ְלַרּבִ ַּוֲהָוה ְמַמֵלל , ּ
ר ִמיֵניה, ִּמִלין ְמעֹוןָא, ְלָבַתר ִעיָדן. ְּוָלא ֲהָוה ָחָמאן ַאֲחָרן ּבַ י ׁשִ ֲּחִמיּתון , ַמר לֹון ַרּבִ
ֵבי ַמְרָעך . ָלא, ִּפְנָחס' ָּאַמר ֵליה ר. ִמיֵדי ָווִהין ַעל ְדָלא ָחֵמיָנא ָלך ּבְ ְֶאָלא ּכוָלָנא ּתְ ְ ּ ּּ ּ

א ְדֵעֶדן. ְזַמן ַרב ְּוַכד ָחֵמיָנא ָלך ָסֵליק ָלן ֵריִחין ְדבוְסִמין ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ ַמְעָנא ָקָלך ְמַמֵל, ְ ְּוׁשָ , לְ
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ך ְְוָלא ְיַדְעָנא ָמאן ְמַמֵלל ִעּמָ ר ִמִדיִדי, ָאַמר לֹון. ּ ַמְעּתון ִמָלה אֹוֲחָרָנא ּבַ ְּוָלא ׁשְ ָּאְמרו . ּּ
יק יֹוִמין, ָאַמר לֹון. ָלאו ֵּלית ַאּתון ַחְזָיין ְלֶמחֵמי ְסַבר ַאִפין ְדַעּתִ ּּ.  

ֵּאיָמא ְלכו ִמָלה, ָאַמר לֹון ַווְהָנא ַעל ר, ּ ַען . ְּדָלא ָחָמא, ָחסִּפְנ' ּתְ ַּדֲאָנא ָחִמית ֵליה ּכְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ִרי, ּּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ִמיֵניה ֵמַרּבִ ִדיִלי ִמְלֵעיָלא. ְּלַתּתָ ְדרו ּבְ ּוְכַען ׁשָ ּ ְוַאְחְזָין , ּ

ִּלי ַאְתָרא ְדַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ אי, ּ אי דוְכּתָ ִלּבָ ר ּבְ ְּוָלא ִאְתְייׁשַ ּר ִעם ֲאִחָיה ּבַ, ּ
ילֹוִני אי. ַהּשִׁ ּוָבֵריְרָנא דוְכּתָ ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא, ְוָאֵתיָנא, ּ ַלת ְמָאה ִנׁשְ י ּתְ ַּוֲאתו ִעּמִ ּ ְוֵעיָלא , ּ

הֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון אי, ִמּנְ ּבָ י, ְּדֲהָוה ָיֵתיב ּגַ ְּוהוא ֲהָוה ְמַמֵלל ִעּמִ ֵלי , ּוָבֵעי. ּ ְּדָלא ִיְתּגַ ּ
ִגיֵניה. ָכל ָעְלָמאּחֹוֵביה ְל ר ַההוא ְדָאַמר אֹוַרְייָתא ּבְ ּּבַ ּ א , ּ ַההוא ִאיָלָנא ְדִגְנּתָ י ּבְ ּסֵ ְּוִאְתּכַ ּ

ַּוֲאָנא ֲאֵמיָנא ֵליה ְדָהא ַחְבַרָייא . ְּדֵעֶדן לו)א כבר''ס(ּ ּ ּגִ ּ.  

ִפיר יַנְייהו ַטב ְוׁשַ ָּאַמר ַההוא ְדִגלו ַחְבַרָייא ּבֵ ּ ּ ּ ָאר ּבְ, ּּ ַמאי . ֵני ָעְלָמא ָלאֲאָבל ִלׁשְ
ִריך הוא ַעל ְיָקֵריה, ַטְעָמא א ּבְ ְּדָחס קוְדׁשָ ּ ּ ָעא ְלִפְרסוֵמי חֹוֵביה, ְּ ְּוָלא ּבָ ַההוא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ

יה ִּאיָלָנא ַדֲאִכיל ִמיּנֵ ֵלי ֵליה . ּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א)לי(ְּ ָרָזא ְדקוְדּשָׁ ּ ּבְ , ַלֲחֵביַרָנא, ּ
ּתָ יַנְייהוְּדָלא ִאׁשְ ֲהַדְייהו ּבֵ ּעֹו ִאינון ּבַ ּ ּוְלִאינון ְדֵייתון ְלָעְלָמא, ְּוָלא ְלַרָווֵקי ַחְבַרָייא, ּ ּ ּ ּ.  

ל ִאיִניׁש ֵעי ּכָ ְּוהוא ִמָלה ְדָלא ּבָ יה, ּּ ום חֹוָבָתא ְדָחב, ְּוָטֵעי ּבֵ ום , ָּלאו ִמּשׁ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ
ָמא ִעיָלָאה ְּיָקָרא ִדׁשְ א , ּ יהִּדְבֵני ָנׁשָ ִמי ְלעֹוָלם)שמות ג(ּוְכִתיב , ָּלא ְזִהיִרין ּבֵ .  ֶזה ׁשְ

ַאל ַמה ְדָלא ְצִריֵכי לֹון ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ְּוֵייתֹון ְלִמׁשְ ֶּפן ֶיֶהְרסו ֶאל )שמות יט(, ּ  )ב''ט ע''ש( ּ
ּנו ָרב' ה אֹו. )מאי ונפל ממנו רב(, ִּלְראֹות ְוָנַפל ִמּמֶ ַהִכי . תֹו ָעֹוןָּהַרב נֹוֵפל ְוִנְתַפס ּבְ

ַזְרָנא א )א חברא''ס(ַהאי ַחְבָרָייא , ּגָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדאֹוֵרי ׁשְ  )ונתפס( ּהוא ָנִפיל, )לכולא( ּ
ַההוא חֹוָבא ְייהו, ְּוִאיָתא ּבְ יר ִמּנַ ּנו ָרב, ַּיּתִ ִּדְכִתיב ְוָנַפל ִמּמֶ אֹותֹו , ּ ָּהַרב נֹוֵפל ְוִנְתַפס ּבְ

  .ָעֹון

יה ַר ֵריהָּקֵריב ְלַגּבֵ י ֶאְלָעָזר ּבְ א, ָּאַמר ֵליה, ּּבִ א ''ס(ָּאַמר ֵליה . ָמה ֲאָנא ָהָתם, ַאּבָ

ַההוא )אבל, זמן סגי יהא דלא תתקבר גבאי, זכאה חולקך ברי ר ַהָכא ֲאָבל ּבְ ְדּכַ ִרי ְדָלא ּתִ ּ ּבְ ּ
ֵריְרָנא, ָעְלָמא א ִדיִדי ְוִדיָדך ּבָ ְדוְכּתָ ּ ּ ִאין ֲאָנן ִעם ִאינון ַצ. ּ יִנין ִאינון , ִּדיַקָיאַּזּכָ ְּדַזּמִ ּ

ָחא ְלָמאֵרי ָעְלָמא ּבְ ין , ְלׁשַ ׁשִ ּמְ ּתַ ְּדִאינון ַמְלָאִכין ְדִמׁשְ ּ יה )שמשין(ּ ְּדַקּמֵ ֲּהָדא הוא , ּ
ִרים ֶאת ָפֶניך)תהלים קמ( ,ִדְכִתיב בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ כמו (: 'תאנא וכו. ּ

 )עד כאן מההשמטות(: )'שורה חז ''שיבא בדף רפ

  האדרא זוטא קדישא
ְלָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסֵדר ִמלֹוי ָעא ְלִאְסּתַ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ַההוא יֹוָמא ְדִרּבִ אָנא ּבְ ּּתָ ּּ ּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ָנׁשו ַחְבַרָיא ְלֵבי ִרּבִ ִּאְתּכְ א . ּ י ַאּבָ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַּוֲהוו ָקֵמי ִרּבִ ָאר ּ ּוׁשְ
  .ַוֲהָוה ַמְלָיא ֵביָתא. ַּחְבַרָיא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2751דף [ -ּ

ְמעֹון ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא י ׁשִ ְמעֹון ְוָאַמר. ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ י ׁשִ ָכה ִרּבִ ִזְמָנא . ּבָ ּבְ
ֵבי ַמְרֵעי ד ֲהֵויָנא ּבְ אי, ַאֲחָרא ּכַ ן ָיִאיר ַקּמָ י ִפְנָחס ּבֶ ְּוַעד ְדָבִריְרָנא דוְכ. ֲּהָוה ִרּבִ ּ אי ּ ּתָ

א ּתָ אי וֵמַעְלִמין ָלא ִאְתְפָסק. ּאֹוִריכו ִלי ַעד ַהׁשְ ּמָ א ִמּקָ ְבָנא ַאְסַחר ֶאׁשָ ְּוַכד ּתַ ְוָלא ֲהָוה . ּ
ר ָנׁש ֶאָלא ִבְרׁשוָתא ָּעאל ּבַ א ֲחֵמיָנא ְדִאְתְפַסק ְוָהא ִאְתְמֵלי ֵביָתא. ּ ּתָ ְּוַהׁשְ ַּעד ַדֲהוֹו . ּ

י ׁשִ. ַיְתֵבי ֵביָתאָּפַתח ֵעינֹוי ִרּבִ א ּבְ ָּנְפקו ֻכְלהו . ְּמעֹון ְוָחָמא ַמה ְדָחָמא ְוַאְסַחר ֶאׁשָ ּּ
א י ַאּבָ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲארו ִרּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ָראי. ּ ָאר ַחְבַרָיא ָיְתבו ַאּבַ ּוׁשְ ּּ.  

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ י ִי, ָּאַמר ִרּבִ ּפוק ֲחֵזי ִאי ָהָכא ִרּבִ ְּצָחק ְדֲאָנא ְמָעַרְבָנא ּ
ָאה חוָלֵקיה. ֵּליה אי ַזּכָ ִּאיָמא ֵליה ִדיַסֵדר ִמלֹוי ְוֵיִתיב ְלַגּבָ ּ ּ ּ ּּ.  

ְמעֹון ְוָיִתיב ְוַחִייך ְוַחֵדי י ׁשִ ָּקם ִרּבִ ְ ָּאַמר ָאן ִאּנון ַחְבַרָיא. ּ י ֶאְלָעָזר ְוָאִעיל . ּ ָקם ִרּבִ
ּלֹון ְוַיְתבו ָקֵמיה ְמעֹון וְמַצֵלי ְצלֹוָתא ַוֲהָוה ַחֵדי ְוָאַמרָזִקיף ְידֹוי ִר. ּ י ׁשִ ּּבִ ִּאּנון ַחְבַרָיא . ּּ ּ

נון ָהָכא ָכחו ְבֵבי ִאָדָרא ִיְזַדּמְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ י . ּ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲארו ִרּבִ ּתְ ָּנְפקו ֻכְלהו ְוִאׁשְ ּ ּ ּּ
י ִחָיי י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ְיהוָדה ְוִרּבִ א ְוִרּבִ ַּאּבָ י ִיְצָחק. אּ ְמעֹון . ַּאְדָהִכי ָעאל ִרּבִ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

ָהאי יֹוָמא ה ֵחידו ָבֵעי ְלִאּתֹוְסָפא ָלך ּבְ ּמָ ה ֵיאֹות חוָלָקך ּכַ ּמָ ְּכַ ְּ ַתר . ּ א ּבָ י ַאּבָ ָיִתיב ִרּבִ
י ֶאְלָעָזר ָקֵמיה ְתפֹוי ְוִרּבִ   .ּּכִ

ְעּתָ א ׁשַ ּתָ ְמעֹון ָהא ַהׁשְ י ׁשִ ּא ִדְרעוָתא הואָאַמר ִרּבִ ָלא . ּ ַוֲאָנא ָבֵעיָנא ְלֵמיָעל ּבְ
ּסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּּכִ א. ּ ּתָ ְלָיאן ַעד ַהׁשְ ין ְדָלא ּגָ ְּוָהא ִמִלין ַקִדיׁשִ ּ י , ּ ֵעיָנא ְלַגָלָאה ַקּמֵ ּּבָ

א ִכיְנּתָ ַלְקָנא ֵמָעְלָמא, ׁשְ ְגִריעוָתא ִאְסּתָ ְּדָלא ֵייְמרון ְדָהא ּבִ ּ ּ ַען ְטִמיִרן ֲהוֹו ְוַעד ּכְ. ּ
ִאי ִלּבָ הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ְּלֵמיַעל ּבְ ְּוַכך ַאְסַדְרָנא ְלכו. ּ ּ א ִיְכּתֹוב, ְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר , ִרּבִ ְוִרּבִ

ִרי ִיְלֵעי ְייהו, ּבְ ִלּבַ ַאר ַחְבַרָייא ְיַרֲחׁשון ּבְ ּוׁשְ ּ ְתפֹוי. ּּ ַתר ּכַ א ִמּבָ י ַאּבָ י ְוָיִתיב ִרּבִ. ָקם ִרּבִ
יה ֵריה ַקּמֵ ֶּאְלָעָזר ּבְ ִרי, ּ ָּאַמר ֵליה קום ּבְ ַההוא ֲאָתר, ּ ְּדָהא ַאֲחָרא ְיִתיב ּבְ י , ּ ָקם ִרּבִ

  .ֶאְלָעָזר

ְמעֹון י ׁשִ ל )תהלים קטו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְוָיִתיב, ִּאְתֲעָטף ִרּבִ ִתים ְיַהְללו ָיה ְוֹלא ּכָ ּ ֹלא ַהּמֵ ּ
ִתים . ּיֹוְרֵדי דוָמה ְּיַהְללו ָיהֹלא ַהּמֵ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ִּאיּנון ְדִאְקרון ֵמִתים, ּ ּ ְּדָהא , ּ

ִריך הוא ַחי ִאְקֵרי א ּבְ ּקוְדׁשָ ין ִאיּנון ְדִאְקרון ַחִיים, ְּ אֵרי ּבֵ ְּוהוא ׁשָ ּ ּ ּ ְּוָלא ִעם ִאיּנון , ּ
ְּדִאְקרון ֵמִתים ִתיב. ּ ְּוסֹוֵפיה ִדְקָרא ּכְ ל יֹוְרֵדי דוָמה, ּ ין ְלדוָמה, ְּוֹלא ּכָ ְּוָכל ִאיּנון ְדַנְחּתִ ּ ּ ,

ֲארון ּתַ ם ִיׁשְ ֵגיִהּנָ אֵני ִאיּנון ְדִאְקרון ַחִיים. ּּבַ ּׁשָ ּ ּ יָקֵריהֹון, ּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ.  

  ]א''ח ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא , ָאַמר ִרּבִ ְנָיא ׁשַ ָמה ׁשַ ִּדְבִאָדָרא ִאְזְדַמן . ּא ֵמִאָדָראָּד )א''ח ע''דף רפ(ּכַ ּ ּ
ִריך הוא וְרִתיכֹוי א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א. ְּ ּתָ ִריך הוא ֵהיִכי , ְוַהׁשְ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ְוָאֵתי ִעם , )הכא(ְּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ִּאיּנון ַצִדיַקָייא ִדְבּגִ ּ ּ ִאָדָרא, ּּ ַּמה ְדָלא ִאְעָרעו ּבְ ּ ֵע. ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ י ְּ
יר ִמיָקָרא ִדיֵליה יָקֵריהֹון ְדַצִדיַקָייא ַיּתִ ּּבִ ּ ּ יָרְבָעם, ּּ יב ּבִ ָמה ִדְכּתִ ְּדֲהָוה ְמַקֵטר וַמְפַלח , ּּכְ ּ

ִריך הוא אֹוִריך ֵליה, ְלֲעבֹוָדה ָזָרה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ יט ְיֵדיה ָלֳקְבֵלי ְדִעדֹו . ְ ְּוֵכיָון ְדאֹוׁשִ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2752דף [ -ּ

ׁש ְיֵדי, ְנִביָאה יב, ּהִאְתְייּבַ יַבׁש ָידֹו ְוגֹו)מלכים א יג(, ִּדְכּתִ ְּוַעל ְדָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה . ' ַוּתִ
ִתיב יט ְיֵדיה ְלִעדֹו ְנִביָאה, ָלא ּכְ ֶּאָלא ַעל ְדאֹוׁשִ ּ ּ ֵעי . ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ְּ

יָקָרא ִדיָלן יה, ּּבִ ְּוֻכְלהו ָאָתאן ִעּמֵ ּ ּ.  

ִעיְטִרין' ְּוַסֲחָרֵניה ע, ְּמנוָנא ָסָבא ָהָכאָהא ַרב ַה, ָאַמר ִליָפן ּבְ ל , ַּצִדיֵקי ּגְ ְמַנֲהִרין ּכָ
א יָקא ַקִדיׁשָ ַּחד ְוַחד ִמִזיֲהָרא ְדִזיָוא ְדַעּתִ ּ ּ ַמע . ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ ְּוהוא ָאֵתי ְלִמׁשְ

ֶחְדָווָתא ִּאֵלין ִמִלין ַדֲאָנא ֵאיָמא, ּבְ ּ ן ָיִאיר , ָאַמר, ה ָיִתיבַּעד ְדֲהָו. ּ י ִפְנָחס ּבֶ ָּהא ִרּבִ
יה, ָהָכא ַּאְתִקינו דוְכּתֵ ּ ּ ן, ּ ּמָ ִּאְזַדֲעָזעו ַחְבַרָייא ַדֲהוֹו ּתַ ּ יָתא, ּ יפוֵלי ּבֵ ׁשִ ְּוָקמו ְוָיְתבו ּבְ ּ י . ּּ ְוִרּבִ

א י ַאּבָ יה , ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ֲארו ַקּמֵ ּתָ ִּאׁשְ ְמעֹו)א עמיה''נ(ּ י ׁשִ ְמעֹון. ןּ ְדַרּבִ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ
ַכְחָנא ְדָכל ַחְבַרָייא ֲהוֹו ַאְמֵרי ּתֵ ִאָדָרא ִאׁשְ ּּבְ הֹון, ּ א ֵאיָמא ֲאָנא . ַוֲאָנא ִעּמְ ּתָ ַהׁשְ

ְלחֹוָדאי ְּוֻכְלהו ַצְייִתין ְלִמלוִלי, ּבִ ּּ ִאין, ּ ָאה חוָלִקי יֹוָמא ֵדין. ִּעָלִאין ְוַתּתָ ַּזּכָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ׁשוָקתֹו)שיר השירים ז(,  ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ל יֹוִמין . ּ ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ ּכָ
ַהאי ָעְלָמא ְּדִאְתְקַטְרָנא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַחד ְקִטיָרא ִאְתְקַטְרָנא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ך , ְּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ׁשוָקתֹו א ְוָעַלי ּתְ ּתָ א. ַּהׁשְ ְּדהוא ְוָכל ִסיָעָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ִדיֵליהּ ֶחְדָוה, ּ ַמע ּבְ ִּמִלין , ָּאתו ְלִמׁשְ
א, ְסִתיִמין יָקא ַקִדיׁשָ ָבָחא ְדַעּתִ ּוׁשְ ּ ָּפִריׁש ְוִאְתְפַרׁש ִמּכָֹלא, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ ּ ְוָלא , ּ
יה ִמְתְדַבק, ָּפִריׁש ְּדָהא ּכָֹלא ּבֵ ּ ֹכָלא הוא ּכָֹלא, ּּ ְּוהוא ִמְתְדַבק ּבְ ּּ ּ ּ.  

יָק יִקיןַעּתִ ַקן, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּא ְדָכל ַעּתִ ַקן ְוָלא ִאְתּתְ ַקן. ִאְתּתְ ִגין , ִאְתּתְ ּבְ
ְּלַקְייָמא ּכָֹלא ַקן. ּ ִכיַח, ְוָלא ִאְתּתְ ִגין ְדָלא ׁשְ   .ּּבְ

ַקן ד ִאְתּתְ יה, ְנהֹוִרין' ַּאִפיק ט, ּכַ ְּדַלֲהִטין ִמּנֵ ּקונֹוי, ּ יהְּוִאיּנון ְנהֹוִר. ִּמּתִ , ּין ִמּנֵ
ִטין ְלָכל ִעיָבר, ִּמְתַנֲהִרין וִמְתַלֲהִטין ְּוָאְזִלין וִמְתַפׁשְ ִטין . ּ בוִציָנא ְדִאְתַפּשְׁ ּּכְ ּ  )דמתפשטין(ּ

יה ְנהֹוִרין ְלָכל ִעיָבר ִטין. ִּמּנֵ ְּוִאיּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתַפּשְׁ ּ ד ִיְקְרבון ְלִמְנַדע לֹון, ּ ּּכַ ִכיַח , ּ ָלא ׁשְ
ְלחֹודֹויֶּאָלא ּב א. ּוִציָנא ּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ך הוא ַעּתִ ּּכַ ּ ּ ּבוִציָנא ִעָלָאה)הוא(, ְ ְּסִתיָמא ְדָכל , ּ
ָטן. ְסִתיִמין ר ִאיּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתָפּשְׁ ִכיַח ּבַ ְּוָלא ׁשְ ּ ְלָיין, ּ ְּדִמְתּגַ ְּוִאיּנון ִאְקרון . ּוְטִמיָרן, ּ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ך ּכֹ. ּׁשְ ְוְבִגין ּכָ   .ָּלא ַחדּ

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ּוַמה ְדַאְמֵרי ַחְבָרָנא ּבְ ִריאו, ּ ין ְדִאְתּבְ ְּדִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ּ א , ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוַעּתִ
הו ֵלי ּבְ ָכל ַחד ְוַחד, ִּאְתּגְ א. ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ּקוִנין ְדַעּתִ ום ְדִאיּנון ּתִ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ א ִעיָדָנא . ּ ּתָ ָלאו ַהׁשְ
אְּלָהֵני ִמִלי ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ּן ְדָהא ֲאֵמיָנא לֹון ּבְ ּ ְוַעד , ַּוֲחֵמיָנא ַמה ְדָלא ְיַדְעָנא ָהִכי. ּ

ִאי ִמָלה ִלּבָ ים ּבְ א ַאְסּתִ ּתָ א. ַּהׁשְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְלחֹוָדאי ַאְסִהיְדָנא ַקּמֵ א ֲאָנא ּבִ ּתָ , ְּוַהּשְׁ
ַמע ִמ ֵאי ְקׁשֹוט ְדָאתו ְלִמׁשְ ְּוָכל ָהֵני ַזּכָ ִּלין ִאֵליןּ ּ.  

א ִחָווָרא א ְדֵריׁשָ ְלּתָ ּּגוְלּגַ ּ ירוָתא ְוִסיוָמא, ּ יה ׁשִ ָּלאו ּבֵ ּ ּקוְלְטָרא ְדִקְטפֹוי. ּּ ט , ּ ִּאְתְפּשָׁ
יה ַיְרתון ַצִדיַקָייא ד, ְוִאְתְנִהיר ּוִמּנֵ ּ ּ ּ ְּמָאה ָעְלִמין ְדִכּסוִפין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי' ּ ּ ֵמַהאי . ּ

ּקוְלְטָרא ְדִקְטָפא א ִחָווָרא, ּ ְלּתָ ְּדִהיא ּגוְלּגַ ּ ל יֹוָמא, ּ ְּלַההוא ְזֵעיר ַאְנִפין, ָּנִטיף ַטָלא ּכָ ּ ,
ַמִים ּוֵביה ְזִמיִנין ֵמיַתָייא ַלֲאַחָייא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ַּלֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ׁשָ ּ ּּ יב. ּ בראשית (, ִּדְכּתִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2753דף [ -ּ

ַמִים)כז ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ּ ְוִיּתֶ יהְוִאְת. ָ ַּמְלָייא ֵריׁשֵ ּוֵמַההוא ְזֵעיר ַאִפין, ּ ּ ָנִטיף , ּ
פוִחין ַּלֲחַקל ּתַ פוִחין. ּ ְּוָכל ֲחַקל ּתַ ְּנִהיִרין ֵמַההוא ַטָלא, ּ ּ.  

א ָטִמיר ְוָגִניז יָקא ַקִדיׁשָ א , ְּוָחְכְמָתא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה. ַּהאי ַעּתִ ְלּתָ ַההוא ּגוְלּגַ ּּבְ ּ
ַכח ּתְ ַה, ִמׁשְ יָקאַּוַדאי ּבְ ְלחֹודֹוי, אי ַעּתִ א ּבִ ְלָייא ֶאָלא ֵריׁשָ א , ָּלא ִאְתּגַ ִגין ְדִאיהו ֵריׁשָ ּּבְ ּ

א א, ָּחְכְמָתא ִעָלָאה. ְלָכל ֵריׁשָ יה ָסִתים, ְּדִאיִהי ֵריׁשָ מֹוָחא . ְּוִאְקֵרי מֹוָחא ִעָלָאה, ּּבֵ
ִקיט. ְסִתיָמא ִכיך ְוׁשָ ְמֹוָחא ְדׁשָ ְּוֵלית ְדֵיַדע ֵליה. ּ   .ּר ִאיהוּבַ, ּ

  ]ב''ח ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

ין ִאְתַגְלָפן ַלת ֵריׁשִ ְּלֵעיָלא ִמן ָדא, ְוָדא. ְּלגֹו ִמן ָדא, ָּדא, ּּתְ א ֲחָדא. ּ ָחְכְמָתא , ֵריׁשָ
ָייא, ְסִתיָמָאה ּסְ ָחא, ְּדִאְתּכַ א ְלָכל , ְּוָחְכְמָתא ָדא ְסִתיָמָאה. ְּוָלאו ִמְתַפּתְ  )רישי(ֵריׁשָ

יה ַאר ָחְכמֹות, ֵּריׁשֵ א ִעָלָאה)א''ז ע''בראשית קמ( .ִּדׁשְ א, ּ ֵריׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ְסִתיָמא , ַּעּתִ
א. ְּדָכל ְסִתיִמין א ְדָכל ֵריׁשָ א )ב''ח ע''דף רפ(, ֵּריׁשָ א ְדָלאו ֵריׁשָ ְוָלא , ְוֹלא ָיַדע. ֵּריׁשָ

א ָדא, ִאְתְיַדע ֵריׁשָ ַּמה ַדֲהֵוי ּבְ ְּדָלא ִאְתְדַבק , ּ ָחְכְמָתא)לא(ּ סוְכְלָתנו,  ּבְ ְּוָלא ּבְ ְוַעל ַהאי . ּ
ַרח ְלך ֶאל ְמקֹוֶמך )במדבר כד(, ִאְקֵרי ָּבְ   .ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א( .ָ

א ִאְקֵרי ַאִין יָקא ַקִדיׁשָ ך ַעּתִ ּוְבִגין ּכַ ְלָייא ַאִין. ְּ ְּדֵביה ּתַ ְעֵרי. ּ ְּוָכל ִאיּנון , ְּוָכל ִאיּנון ׂשַ
ִעיִעין )תליין(. ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָנְפִקין, יןִניִמ ְּוֻכְלהו ׁשְ ּקוָלא)א יתבין''ס( ,ּ ׁשִ ְוָלא . ּ ּבְ

  .ִאְתֲחֵזי ְקָדָלא

ּּכָֹלא הוא ַחד ֲהֵוי, ּ א ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ִגין ְדַהאי ַעּתִ ּּבְ ֵחידו. ּ ּּכָֹלא ּבְ ְנָיא ֵמַרֲחֵמי , ּ ְוָלא ׁשַ
ר. ְלָעְלִמין ְתַלת ֲעׂשַ ַכחּבִ ּתְ ִגין ְדַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדֵביה. ּ ְמִכיָלן ְדַרֲחִמין ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

ע ע ַאְרּבַ ַלת ִזְמִנין ְלַאְרּבַ יָקא. ִּמְתְפַרׁש ּתְ ִליל לֹון, ְּוהוא ַעּתִ ִליט , ּכָ   .ּ ַעל ּכָֹלא)לון(ְוׁשָ

ְעֵרי ְדַנְפֵקי ִמּמ ַפְלּגוָתא ְדׂשַ ַּחד ָאְרָחא ְדָנִהיר ּבְ ּ ּ יה , ֹוָחאּ ּהוא ָאְרָחא ִדְנִהיִרין ּבֵ ּ ּ
ַּצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי יב , ּּ אֹור נֹוַגה ְוגֹו)משלי ד(ִּדְכּתִ ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ְּוַעל ָדא . 'ּ

ִתיב ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ּכְ ְתַעּנַ ַאר ָאְרִחין. ' ָאז ּתִ ל ׁשְ ְלָי, ּוֵמַהאי ָאְרָחא ִמְתַנֲהִרין ּכָ ין ְּדּתַ
ְזֵעיר ַאְנִפין   .ּּבִ

יָקא ָסָבא ְדָסִבין ְתָרא ִעָלָאה, ַּהאי ַעּתִ ל ִעְטִרין. ְּלֵעיָלא, ּּכִ יה ּכָ ְּדִמְתַעְטִרין ּבֵ ּ ּ ,
יה ִמְתַלֲהִטין . ִמְתַנֲהִרין, ְוִכְתִרין ַאר ּבֹוִציִנין ִמּנֵ ּהוא ּבוִציָנא , ְּוהוא. )ומתנהרן(ְּוָכל ׁשְ ּ
  )ב''ב ע''רצ( )וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין(. ָלא ִאְתְיַדעְּטִמיָרא ְד, ִּעָלָאה

ין ְתַלת ֵריׁשִ ַכח ּבִ ּתְ יָקא ִאׁשְ א, ַהאי ַעּתִ ַחד ֵריׁשָ א )א והוא''נ(ְּוַההוא . ּוְכִליָלן ּבְ  ֵריׁשָ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ִּעָלָאה ְתַלת. ּ ים ּבִ א ִאְתְרׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ְדַעּתִ ּ ַאר , ּ ל ׁשְ ּאוף ָהִכי ּכָ

יה ּּבוִציִנין ְדַנֲהִרין ִמּנֵ ּ ְתַלת, ּ ִליָלן ּבִ ְתֵרין, עֹוד. ּכְ ים ּבִ יָקא ִאְתְרׁשִ יָקא . ַעּתִ ָלָלא ְדַעּתִ ּּכְ
ְתֵרין ְתָרא ִעָלָאה ְדָכל ִעָלִאין. ּבִ ּהוא ּכִ ּּ י, ּ א ְדָכל ֵריׁשֵ ְּוַההוא ַדֲהֵוי ְלֵעיָלא ִמן ָדא. ֵּריׁשָ ּ ּּ ,

ַאר ּבוִציִנין. א ִאְתְיַדעְּדָל ל ׁשְ ך ּכָ ּּכַ ְתֵרין, ְ ים . ְסִתיִמין ּבִ א ִאְתְרׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ּעֹוד ַעּתִ
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ַחד ים ּבְ ְּוֹכָלא הוא ַחד, ְּוהוא ַחד, ְוַאְסּתִ ַאר ּבוִציִנין. ּ ל ׁשְ ך ּכָ ּּכַ ין, ְ ִרין, ִּמְתַקְדׁשִ , ִמְתַקּשְׁ
ַחד ּוִמְתַהְדִרין ּבְ   .ְּוִאיּנון ַחד, ּ

א יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ֵלי ּבְ ִּמְצָחא ְדִאְתּגְ א ִעָלָאה ָדא ָסִתים , ָרצֹון ִאְקֵרי, ּ ְּדָהא ֵריׁשָ ּּ
ִסיָמא, ְּלֵעיָלא יט ַחד טוְרָנא ּבְ ְּדָלא ִאְתְיַדע ָפׁשִ ִמְצָחא, ָיָאה, ּּ ִליל ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו . ְּדִאְתּכְ ּ ּ

ִמְצָחאִאְת, ּ ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין)א דההוא''נ( ַקן ּבְ בוִסיָטא , ּתְ ְלָייא ּבְ א אתגליף ''ס(ְּוִאְתּגַ

  .ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצֹון, )בפסיטא

ְלָייא ֻכְלהו ָעְלִמין, ְּוַכד ָרצֹון ָדא ִאְתּגַ ַכח ּבְ ּתְ ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִאׁשְ א , ּּ ּתָ ְּוָכל ְצלֹוִתין ִדְלּתַ
ִלין ּוִמְתַנֲהִרין ַאְנפֹוי , ִמְתַקּבְ ִּדְזֵעיר ַאְנִפיןּ ַכח, ּ ּתְ ַרֲחֵמי ִאׁשְ ָרן , ְּוֹכָלא ּבְ ְּוָכל ִדיִנין ִאְתַטּמְ
ְפָיין   .ְוִאְתּכַ

ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ׁשַ ּּבְ ְּדהוא ִעיָדן ְדָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין, ּ ּ ּ ּ ְלָייא ַהאי , ּ ִאְתּגַ
ל ִדיִנין, ִמְצָחא ְפָיין ּכָ ֻכְלהו ָעְלִמיןְוִאׁשְ, ְּוִאְתּכַ ָכחו ַרֲחִמין ּבְ ּּתְ ת . ּּ ּבָ ַכח ׁשַ ּתְ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָלא ִדיָנא א, ּּבְ ַקע . ָּלא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ ּתְ ם ִאׁשְ א ְדֵגיִהּנָ ַּוֲאִפילו ֶאּשָׁ ּ  )א אשתכך''ס(ּ
ַאְתֵריה ְּוַנְייִחין ַחָייַבָיא, ּּבְ ְמָתא ְד. ּ ְּוַעל ָדא ִאּתֹוַסף ִנׁשְ ָתאּ ּבְ ׁשַ   .ֵּחדו ּבְ

ָתא ּבְ ְתַלת ְסעוָדֵתי ְדׁשַ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי ּבִ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ ל ְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּדָהא ּכָ ָלָלא , ּ ְוָכל ּכְ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ַכח, ּ ּתְ יה ִאׁשְ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ָפתֹוָרא, ּּבֵ ּוָבֵעי ּבַ ּ ַלת ְסעוָדֵתי , ּ ּוְלֵמיַכל ּתְ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא הוּוְלֵמ, ּ   .ּחֵדי ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ַּאְסַהְדָנא ָעַלי ְלָכל ִאֵלין ְדָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ִטיְלָנא , ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמאי ָלא ּבָ
ָתא, ְּסעוָדֵתי' ִּאֵלין ג ּבְ ׁשַ יֹוֵמי ַאֲחִריֵני . ּוְבִגיֵניהֹון ָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלַתֲעִניָתא ּבְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ

ל , ָלא ִאְצְטִריְכָנא ָתאּכָ ּבְ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ הו. ׁשֶ ְּדַמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ֵליָמָתא, ּ , ַחד. ָּזֵכי ִלְמֵהיְמנוָתא ׁשְ
ְּסעוָדָתא ְדַמְטרֹוִניָתא א, ְוַחד. ּ א ַקִדיׁשָ ְּסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ יָקא , ְוַחד. ּ ְּסעוָדָתא ְדַעּתִ ּ

א י . ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ַּקִדיׁשָ ּוְבַההוא ָעְלָמא ִיְזּכֵ הו ְלִאֵליןּ ּּבְ ד . ּ ַהאי ָרצֹון ּכַ
ֵליהֹון, ִאְתַגְלָייא וְלׁשְ ְפָיין ִמּשׁ ל ִדיִנין ִאְתּכַ ּּכָ ּ.  

ִתּקוָנא ַחד ַקן ּבְ א ִאְתּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ּקוָנא ְדַעּתִ ּּתִ ּ ּ ּקוִנין, ּ ָלָלא ְדָכל ּתִ ּּכְ ְוִהיא ָחְכָמה . ּ
ָאר. ְסִתיָמָאה, ִּעָלָאה ָלָלא ְדָכל ׁשְ ְּוהוא מֹוָחא . ּאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעָלָאה ְסִתיָמאְוַה, ּּכְ

א יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ט ְלָכל ִעיָבר. ּ ט ֵעֶדן ַאֲחָרא, ְּוַהאי מֹוָחא ִאְתְפׁשַ יה ִאְתְפׁשַ ִּמּנֵ ּוֵמַהאי . ּ
ַלף   .ֵעֶדן ִאְתּגְ

  ]א''ט ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

א ְסִתיָמא ִדְבֵר )א''ט ע''דף רפ(ְּוַההוא  יָקא ְדָלא ִאְתְיַדעֵּריׁשָ א ְדַעּתִ ּיׁשָ יט ַחד , ּ ד ָפׁשִ ּּכַ
ן ְלִאְתַנֲהָרא, )א גוונא''ס(ּטוְרָנא  ּקָ ַהאי מֹוָחא , ְּדֲהָוה ִמְתּתַ ַטׁש ּבְ ַלף, )א מצחא''נ(ּבָ , ְוִאְתּגְ

ה ְנִהיִרין ַכּמָ בֹוִסיָטא ָדא, ְוִאְתְנִהיר ּבְ ים ּכְ ְּוַאִפיק ְוַאְרׁשִ ַהאי ִמְצָחא, ּ יה .ּבְ ים ּבֵ ּ ְוִאְתְרׁשִ
ִדיְקָנא. ְּדִאְקֵרי ָרצֹון, ַחד ְנהֹוָרא א ּבְ ט ְלַתּתָ ַּעד ַההוא ֲאָתר , ְּוַהאי ָרצֹון ִאְתְפׁשַ
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ִדיְקָנא ָבא ּבְ ד . ְּוָדא ִאיהו נֹוֵצר ֶחֶסד. ְּוִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָלָאה, ְּדִמְתַיּשְׁ ּוְבַהאי ָרצֹון ּכַ
ְלָייא ִלין ָמ, ִאְתּגַ ּכְ ְפָייןִמְסּתַ ּאֵרי ְדִדיָנא וִמְתּכַ ּ.  

א יָקא ַקִדיׁשָ א ְדַעּתִ ֵּעינֹוי ְדֵריׁשָ ּ ִקיָלן, ּ ַחד ׁשְ ֵרין ּבְ ִדיָרא. ּתְ ִחין ּתָ ּגְ . ְוָלא ָנִאים, ְּדַאׁשְ
יב ָרֵאל)תהלים קכא(, ִּדְכּתִ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ א, ּ ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ ָרֵאל ַקִדיׁשָ ך ָלא , ִּיׂשְ ִגין ּכַ ְּבְ

ִביִנין ַעל ֵעיָנאִאי סוָתא, ּת ֵליה ּגְ   .ְּוָלא ּכְ

ְתַלת ִחָווִרין ְדֵעיָלא  ִליף ְוָנִהר ּבִ ַּההוא מֹוָחא ִאְתּגְ ּ ְחָיין , )א דעינא''נ(ּ ִחָווָרא ֲחָדא ִמְסּתַ ּּבְ
ַּעְיִנין ִדְזֵעיר ַאְנִפין יב, ּ ָחָלב )שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ ְּדהוא. רֹוֲחצֹות ּבֶ ּ ִחָווָרא )א בההוא''נ( ּ

ַאר ּבֹוִציִנין. ַקְדָמָאה ְחָיין ְוַנֲהִרין ִלׁשְ ַאר ִחָווִרין ִאְסּתַ ּוׁשְ ּ.  

חו, ּמֹוָחא ִאְקֵרי ְנִביָעא ְדִבְרָכָתא ּכָ ּתְ יה ִאׁשְ ְרָכאן ִמּנֵ ְּנִביָעא ְדָכל ּבִ ּ ּוְבִגין ְדַהאי . ּ ּ
ג ִּחָווִרין ְדֵעיָנא' מֹוָחא ָלִהיט ּבְ ָלא ּבֵ, ּ ֵעיָנא ּתָ ְרָכָתאּבְ יב, ּיה ּבִ  טֹוב ַעִין )משלי כב(, ִּדְכּתִ

ְהוא ְיבֹוָרך ְלָיין ִחָוורו ְדֵעיָנא, ּ מֹוָחא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ְזֵעיר ַאְנִפין. ּ ח ּבִ ּגַ ד ַאׁשְ , ַּהאי ֵעיָנא ּכַ
ֵחדו)א אתנהרן אנפין כלהו בחדו''ס( )עלמין( ְלהו ּבְ ּ ַאְנַהָרן ּכֻ ּ ּהוא ּכָֹלא , ֵּעיָנא ָדא. ּ , ְיִמיָנאּ

ָמאָלא יה ׂשְ א. ֵּלית ּבֵ ָמאָלא, ַּעְייִנין ְדַתּתָ ֵרי, ְּיִמיָנא וׂשְ ְווִנין, ּתְ ְתֵרי ּגַ   .ּבִ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אֹוִליְפָנא ּּבִ ָאה' י, ִּעָלָאה' ְּדָהא י, ּ ּתָ ָאה' ה, ִּעָלָאה' ה. ּתַ ּתָ ' ו. ּתַ
ָאה' ו, ִּעָלָאה ּתָ ל ִאֵלין ִעָלִאין. ּתַ ּּכָ ְלָיין, ּ יָקא ּתַ ַעּתִ ִאין. ּבְ ּתָ ְזֵעיר ַאְנִפין ִאיּנון, ּתַ ּּבִ ָלאו . ּ
ְלָיין ׁש, ּתַ ֶּאָלא ִאיּנון ַמּמָ ְלָיין. ּ א ּתַ יָקא ַקִדיׁשָ ּוְבַעּתִ ְסָייא . ּ יָקא ִאְתּכַ ָמא ְדַעּתִ ְּדָהא ׁשְ ּ
ַכח, ִּמּכָֹלא ּתְ ַעּתִ. ְוָלא ִאׁשְ ֲּאָבל ִאֵלין ַאְתָוון ְדַתְלָיין ּבְ ִגין ְדִיְתַקְיימון ִאיּנון . יָקאּ ּּבְ ּ ּּ

א ּתָ ְּדִאי ָלאו ָהִכי ָלא ִיְתַקְיימון. ִּדְלּתַ ּּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ א ָסִתים ְוַגְלָייא, ּ ָמא ַקִדיׁשָ א. ּׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ ַּההוא ְדָסִתים ָלֳקְבֵליה ְדַעּתִ ּ ּ ּ ּ ,
ְּסִתיָמא ְדֹכָלא  )א דאתגלי בגיניה דההוא דאתגלייא''ס( )אתגלייא בגיניה דתלייא(ְּוַההוא . ּ

ְזֵעיר ַאִפין)דתלייא( ך. ּ ּבִ ְוְבִגין ּכַ ְעָיין ָסִתים ְוַגְלָייא, ּ ְרָכאן ּבַ ל ּבִ ִּאֵלין ַאְתָוון ְסִתיָמן . ּכָ
א ודאי ''ס(דלתתא ' לקיימא י'  י)תליא(אמאי תליין , תליין. בעתיקא קדישא(ְּדַתְלָיין 

  ))דלתתא' אמא תליא לקיימא לי) א אמאי''ס(' א יבגולגלתא במצחא בעיינין תלי

ַהאי חֹוָטָמא, חֹוָטָמא ָקא ְדֵביה, ּבְ א ְדַפְרַדׁשְ נוְקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ יב רוָחא ְדַחֵיי ִלְזֵעיר ַאִפין, ּ ָּנׁשִ ּ ּ ּ .
ָקא, ּוְבַהאי חֹוָטָמא א ְדַפְרַדׁשְ נוְקּבָ ּּבְ ּ ְלָייא ה, ּ א' ְּלַקְייָמא ה', ּתַ ְּוָדא רוָחא . ַּאֲחָרא ִדְלַתּתָ

ְּוִאְקֵרי רוָחא ְדַחֵיי, ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּ ּוְבַהאי רוָחא. ּ , ְּזִמיִנין ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא, ּ
יָחא א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ יב. ּּבְ ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה ְוגֹו' ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי)ישעיה יא(, ִּדְכּתִ ּ' .

ל ִסְטִריןַּחִיין, ַהאי חֹוָטָמא ֵליָמא,  ִמּכָ חֹוָטָמא ִדְזֵעיר . ַאְסָווָתא. ַּנַחת רוַח. ֵּחדו ׁשְ ּּבְ
ִתיב )כמה דאוקימנא(ַּאְנִפין  ַאפֹו ְוגֹו)שמואל ב כב( ,ּכְ ן ּבְ ִתיב . 'ּ ָעָלה ָעׁשָ ישעיה (ְוָהָכא ּכְ

ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)מח ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2756דף [ -ּ

א ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ פוָמא' ה, אֹוִקים, א ָסָבאְּדֵבי ַרב ֵייָב, ּ ְּוָהָכא ָלא ִמְתַקְייָמא , ּּבְ
ב ִדְבַחד ַסְלָקא, )א אצטריכנא''ס(ְוָלא ִאְצָטְרָפא , ָהִכי ַּאף ַעל ּגַ ֵה, ּ ְלָיא' ֶּאָלא ּבְ , ִּדיָנא ּתַ

ְלָיא חֹוָטָמא ּתַ ַאפֹו, ְוִדיָנא ּבְ ן ּבְ יב ָעָלה ָעׁשָ ִּדְכּתִ יָמא. ּ ִתי, ְוִאי ּתֵ ּב ְוֵאׁש ִמִפיו ָהא ּכְ
ְלָיא. ּתֹאֵכל חֹוָטָמא ּתַ ָרא ְדרוְגָזא ּבְ ִּעּקָ ּ.  

א יָקא ַקִדיׁשָ ּקוִנין ְדַעּתִ ל ּתִ ּּכָ ּ ָנן, ּ ּקְ ִקיט ְוָסִתים ִמְתּתַ מֹוָחא ׁשָ ּקוִנין ִדְזֵעיר . ּבְ ְּוָכל ּתִ ּ
ָנן, ַּאְנִפין ּקְ ָאה ִמְתּתַ ּתָ ָחְכָמה ּתַ יב. ּבְ ָל)תהלים קד(, ִּדְכּתִ יָתּ ּכֻ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלָלא ' ְוה, ם ּבְ ּכְ

ְּדֹכָלא ַוַדאי ין ה. ּּ ה, ְּדָהָכא' ה. 'ְלה' ַמה ּבֵ ַער ִמּנָ ִּדיָנא ִאּתְ   .ּוְדָהָכא ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ּ

  ]ב''ט ע''דף רפ -' גזוהר חלק [

א יָקא ַקִדיׁשָ ִדיְקָנא ְדַעּתִ ּּבְ ירו ְדֹכָלא, ּ ל ְיּקִ ְלָיא ּכָ ּּתַ ּ ּא ְדֹכָלא ִאְקֵריַּמָזָל. ּ ֵמַהאי . ּ
ירוָתא , ִּדיְקָנא ַּמָזָלא ַיּקִ יִרין)ממזלא יקירא( )א מהאי מזלא יקירא''נ(ּ ַּמָזֵלי ִעָלֵאי , ּ ְדָכל ַיּקִ ּ
ֵאי יִחין ְלַההוא ַמָזָלא. ְוַתּתָ ּגִ ְלהו ַמׁשְ ּּכֻ ּ ּ ְלָייא ַחֵיי ְדֹכָלא. ּ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ּּבְ ּ ּ ְּמזֹוֵני ְדֹכָלא, ּ ּ .

ַמָיא ְוַאְרָעאּבְ ְלָיין ׁשְ ִמין ְדַרֲעָוא. ַּהאי ַמָזָלא ּתַ ׁשְ ַהאי ַמָזָלא. ּּגִ חוָתא ְדֹכָלא, ּּבְ ּגָ ַּאׁשְ ּ ּ .
ִאין ל ַחָייִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְלָיין ּכָ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ּּבְ ּ  )ב''ט ע''דף רפ(. ּ

ר ְנִביִעין ַלת ֲעׂשַ ָחא ִדְרבוָתא ָטָבא, ּתְ ְּדִמׁשְ ּ ְל, ּ יָרא ָדאּתַ ִדיְקָנא ְדַמָזָלא ַיּקִ ָּיין ּבְ ּּ .
ְּוֻכְלהו ָנְפִקין ִלְזֵעיר ַאְנִפין ּ ְלהו. ּ יָמא ּכֻ ָּלא ּתֵ ְייהו, ּ ָעה ִמּנַ ׁשְ ֶּאָלא ּתִ ְזֵעיר , ּ ָחן ּבִ ּכְ ּתַ ִמׁשְ

ְּלַאְכְפָייא ִדיִנין, ַּאְנִפין ּקוָלא ַעד ַטּבוָרא, ּ ַהאי ַמָזָלא)וכד(. ּ ׁשִ ְלָייא ּבְ ּּתַ י . ּ ל ִקדוׁשֵ ּּכָ ּ
ְלָיין יה ּתַ א ּבֵ ין ִדְקדוּשָׁ ִּקדוׁשִ ּ ּ ּ ַהאי ַמָזָלא. ּ יטוָתא ְדקוְטָרא ִעָלָאה, ּּבְ יט ְפׁשִ ָּפׁשִ ּ ּ ּ ּ ַּההוא . ּ

ין א ְדָכל ֵריׁשִ מֹוַדע, ְּדָלא ִאְתְיַדע, ֵּריׁשָ ּתְ ִאין, ְוָלא ִאׁשְ ך . ְּוָלא ַיְדִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ ִגין ּכַ ְּבְ

ְלָייאּּכָֹלא ַהאי ַמָזָלא ּתַ   .ּ ּבְ

ִדיְקָנא ָדא ין ַדֲאֵמיָנא' ג, ּּבְ ָטן, ֵּריׁשִ ַהאי ַמָזָלא. ִּמְתַפּשְׁ ָרן ּבְ ְּוֻכְלהו ִמְתַחּבְ ּ ְכִחין , ּ ּתַ ּוִמׁשְ
יה ך. ּּבֵ ְוְבִגין ּכַ ל ְיִקירו ְדַיִקירוָתא, ּ ּּכָ ּ ְלָייא, ּ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ל ִאֵלין ַאְתָוון ְדַת. ּּבְ ּּכָ ְלָיין ּ

יָקא ַהאי ַעּתִ ַהאי ִדיְקָנא, ּבְ ְלָיין ּבְ ּּכוְלהו ּתַ ּ ַהאי ַמָזָלא, ּ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ יה, ּ , ְּוַתְלָיין ּבֵ
יָקא. ְּלַקְייָמא ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ַעּתִ ְּדִאְלָמֵלי ָלא ְסִליק ִאֵלין ַאְתָוון ּבְ ָּלא ַקְייִמין ִאֵלין , ּ

ך ָא. ַאֲחָרִנין ְוְבִגין ּכַ ד ִאְצְטִריךּ ה ּכַ ֵרי ִזיְמָנא ', ְיָי' ְיָי, ְַמר ֹמׁשֶ ּוָפִסיק ַטֲעָמא , )זימני(ּתְ
ַגַווְייהו ּּבְ ְלָייא ּכָֹלא. ּ ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ֵאי, ֵּמַהאי ַמָזָלא. ּ ֵפי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּסְ ְפָיין , ִּמְתּכַ ּוִמְתּכַ

יה ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי ְלַהא. ַּקּמֵ ַּזּכָ ּ   .יּ

א יָקא ַקִדיׁשָ יִמין, ַּהאי ַעּתִ יָמא ְדָכל ְסּתִ ר, ְּסּתִ ַכח, ָלא ַאְדּכַ ּתְ ּוְבִגין ְדִאיהו . ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ
א ִעָלָאה ְלָכל ִעָלִאין ֵּריׁשָ ר, ּ א ֲחָדא, ָלא ִאְדּכַ ר ֵריׁשָ ָלא ּגוָפא, ּבַ ְּלַקְייָמא ּכָֹלא, ּּבְ ּ.  

אלא , לא אדכר,  עלאין לכל עלאין)עלאה(רישא ) א בגין דאיהו''ס(א דכל סתימין ''נ(ְוַהאי 

ָנן, ּ ָטִמיר ְוָסִתים ְוָגִניז ִמּכָֹלא)והוא. לקיימא כלא, בלא גופא, רישא חדא ּקְ ּקונֹוי ִאְתּתָ , ּּתִ
ַההוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא ּּבְ ּ ן ּכָֹלא ְוָנִפיק ֶחֶסד ִעָלָאה, ּ ּקַ ט ְוִאְתּתָ ְּדִאְתְפׁשַ ּ ּ ְוֶחֶסד , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2757דף [ -ּ

מֹוָחא ְסִתיָמָאה ָדאִע ִליל ּכָֹלא ּבְ ַקן ְוִאְתּכְ ט ְוִאּתָ ָּלָאה ִאְתָפׁשַ ּ ַקן ִחָווָרא ָדא . ּּ ד ִאְתּתְ ּּכַ ּ
ְנִהירו ָדא ּּבִ ַטׁש ַמאן ְדָבַטׁש, ּ ַהאי מֹוָחא ְוִאְתְנִהיר, ּּבָ יָרא מֹוָחא , ּבְ ָזָלא ַיּקִ ְּוַתְלָייא ִמּמַ

ט ְוָנִהיר ִל, ַאֲחָרא ְּדִאְתְפׁשַ ִביִליןּ ְּתָלִתין וְתֵרין ׁשְ יָרא. ּ ָזָלא ַיּקִ ד ִאְתְנִהיר ָנִהיר ִמּמַ . ּּכַ
ין ִעָלִאין' ִּאְתְנִהירו ג ין, ֵּריׁשִ ֵרין ֵריׁשִ ְלָיין. ְּוַחד ְדָכִליל לֹון, ּתְ ּוְבַמָזָלא ּתַ ִליָלן , ּ ְוִאְתּכְ

יה   .ּּבֵ

ְלָייא ָיִקירו ְדִדיְקָנא אֵרי ְלִאְתּגַ אן ׁשָ ִּמּכָ ִּאיהו ַמָזָלא ְסִתיָמָאהְּד, ּ ְקָנן . ּ ְּוִאיּנון ִמְתּתָ
יה, )ביה( ין ִמְתַעְטִרין ּבֵ ַלת ֵריׁשִ א ּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ָמה ְדַעּתִ ּּכְ ּ ּ ין, ּ ְתַלת ֵריׁשִ ְוַכד . ָּהִכי ּכָֹלא ּבִ

ין, ִאְתָנֲהָרן ְתַלת ֵריׁשִ ָדא ּבִ ְלהו ָדא ּבְ ְלָיין ּכֻ ּּתַ ּ ֵרין ִסְטִר, ּ ֵרין ִמּתְ   .ְּוַחד ְדָכִליל לֹון, יןּתְ

יָמא א, ְוִאי ּתֵ יָקא ַקִדיׁשָ   .ַּמאן ַעּתִ

א ֲחֵזי ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּתָ מֹוַדע, ִּאית ְדָלא ִאְתְיַדע, ּ ּתְ ים, ְוָלא ִאׁשְ ְּוהוא , ְוָלא ִאְתְרׁשִ
ִליל ּכָֹלא ִליָלן , ּּכָ יה ּכְ ין ּבֵ ּוְתֵרין ֵריׁשִ ּוְכֵדין ּכָֹלא. )א תליין''ס(ּ ַקן)חדא( ּ ְּוַההוא .  ָהִכי ִאְתּתְ

ִמְנָייָנא א, ָלאו ּבְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ן ֶאָלא ּבִ ּבָ חוׁשְ ְכָלָלא ְוָלא ּבְ ְּוָלא ּבִ ּ ַמר, ּּ , ַּעל ָדא ִאּתְ
ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחֹטא ִבְלׁשֹוִני)תהלים לט( י ֶאׁשְ   .ּ ָאַמְרּתִ

ַכח ּתְ ירוָתא ִאׁשְ ֲּאָתר ְדׁשֵ יָקא ַקִדיׁשָ, ּ ָזָלא, אֵּמַעּתִ ְּדִאְתְנִהיר ִמּמַ ּהוא ְנִהירו , ּ ּ
ט ִלְתָלִתין וְתֵרין ִעיָבר, ְּדָחְכְמָתא ְּדִאְתְפׁשַ ּּ ִהירו , ְּוָנְפָקא ֵמַההוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה. ּ ִּמּנְ

ְּדֵביה ַקְדִמיָתא . ּ א ָנִהיר ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ּוַמה ְדַעּתִ ּ ירוָתא ִמּמָ. ָּדא ִהיא, )א בחכמתא''ס(ּ ה ְּוׁשֵ
ְלָייא  ין, )הוי(ְּדִאְתּגַ ִליל לֹון, ְוִאְתָעִביד ִלְתַלת ֵריׁשִ א ֲחָדא ּכָ ָטן . ְוֵריׁשָ ַלת ִמְתַפּשְׁ ְּוִאֵלין ּתְ ּ

ּוֵמִאֵלין ַנֲהִרין ּכָֹלא, ִּלְזֵעיר ַאְנִפין ּ ּ.  

ִליף ַהאי ָחְכְמָתא ָקָאה ּגִ, ְּוַאִפיק ַחד ַנֲהָרא, ִאְתּגְ א ְוָעִייל ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְלַאׁשְ א ''נ(ְּנּתָ

א ִדְזֵעיר ַאְנִפין)ועיילן ֵריׁשָ ּ ּבְ ָכל ּגוָפא, ּ יך ְוָנִגיד ּבְ ן ִאְתְמׁשִ ּמָ ְּוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא וִמּתַ ְּ ,
ל ִאיּנון ְנִטיָעאן ֵקי ּכָ קֹות )בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוַאׁשְ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן ְוגֹו   .'ֶאת ַהּגָ

ִליף ַהאי ָחְכְמָתא א ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּּתו ִאְתּגְ ֵריׁשָ ך ְוָעִייל ּבְ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ְוִאְתָעִביד מֹוָחא , ְ
ִליפו. )ההוא אחרא(ַאֲחָרא  יָכן ִאְתּגְ ֵרין ְמׁשִ יה ִאֵלין ּתְ ָכא ִמּנֵ ַּההוא ְנִהירו ְדִאְתַמּשְׁ ּ ּ ּ ּּ ,

א ְדָעִמיָקא ְד ַחד ֵריׁשָ ָרן ּבְ ִּמְתַחּבְ יב, ֵביָראּ הֹומֹות ִנְבָקעו)משלי ג(, ִּדְכּתִ ַדְעּתֹו ּתְ ְּוָעִייל . ּ ּבְ
א ִדְזֵעיר ַאְנִפין ֵריׁשָ ּּבְ יך ְוָעִייל ְלגֹו ּגוָפא, ְוִאְתָעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא, ּ ן ִאְתְמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּּ ְ ,

ל ִאיּנון ִאָדִרין ְוַאְכַסְדִרין ְדגוָפא ּוַמְלָייא ּכָ ּ ּ ּ ּ וְבַדַעת )משלי כד(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ּ
ְלאו   .ֲּחָדִרים ִיּמָ

 ] בשנה251יום [סדר הלימוד ליום טו סיון 

  ]א''צ ע''דף ר -' גזוהר חלק [
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ִהירו ְדַההוא מֹוָחא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה, ְּוִאֵלין ַנֲהִרין ִּמּנְ ּ ּ ַמָזָלא , ּ ְּדָנִהיר ּבְ . )עתיקא קדישא(ּ
ְלָי ָדא ּתַ ְּוֹכָלא ָדא ּבְ ָדא. יןּ ר ָדא ּבְ ָדא, ְּוִאְתְקׁשַ מֹוָדע ְדֹכָלא ַחד, ְוָדא ּבְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּ ,

יָקא ְּוֹכָלא הוא ַעּתִ לום )א''צ ע''דף ר(, ּ יה ּכְ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ ַלת ְנהֹוִרין. ּ ְנִהִרין , ִּאֵלין ּתְ
ְּדִאְקרון ֲאָבָהן, ִלְתַלת ַאֲחָרִנין ד . ְּוֹכָלא ָנִהיר ֵמֲאָתר ַחד. ִניןְּוִאֵלין ַנֲהִרין ִלְב. ּ ּכַ

יָקא ְלָייא ַהאי ַעּתִ ֵליָמָתא, ַּרֲעָווא ְדַרֲעָוון, ִאְתּגַ ֵחדו ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ּּכָֹלא ָנִהיר ְוֹכָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

ך ֵמֵעֶדן ִעָלָאה, ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן ְּוַהאי ֵעֶדן ִאְתְמׁשַ . ְּסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין, ְ
ירוָתא, ַהאי ֵעֶדןּוֵמ יָקא ָלא ִאְקֵרי. ִּאְקֵרי ׁשֵ ירוָתא ְוִסיוָמא, ִּדְבַעּתִ ְּוָלא ֲהֵוי ׁשֵ ּוְבִגין . ּּ

ירוָתא ְוִסיוָמא יה ׁשֵ ְּדָלא ֲהֵוי ּבֵ ּ ּ ה, ּּ ְלָייא. ָלא ִאְקֵרי ַאּתָ ְסָייא ְוָלא ִאְתּגַ ִגין ְדִאְתּכַ . ּּבְ
ירוָתא ִא. ְּוִאְקֵרי הוא ּוֵמֲאָתר ְדׁשֵ ּ הּ ַכח ִאְקֵרי ַאּתָ ּתְ יב. ְוִאְקֵרי ָאב, ׁשְ י )ישעיה סג(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ה ָאִבינו   .ַּאּתָ

א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ְדּתָ ַאּגַ ָלָלא ְדֹכָלא, ּּבְ ּּכְ ה, ּ יָקא . ְּזֵעיר ַאְנִפין ִאְקֵרי ַאּתָ ַעּתִ
ְסָייא א ְדִאְתּכַ ַּקִדיׁשָ ִפיר. ִּאְקֵרי הוא, ּ א. ְּוׁשַ ּתָ ַכחְוַהׁשְ ּתְ ירוָתא ִאׁשְ ֲאָתר ָדא ְדׁשֵ ּ ָקֵריָנן ּבַ ּ ּ ,

ה ְסָייא. ַאּתָ ב ְדִאְתּכַ ירוָתא, ַּאף ַעל ּגַ יה ֲהֵוי ׁשֵ ִּמּנֵ ְוַהאי . ְּוהוא ָאב ַלֲאָבָהן. ְוִאְקֵרי ָאב, ּ
א יָקא ַקִדיׁשָ יב , ָּאב ָנִפיק ֵמַעּתִ ֵצא)איוב כח(ִּדְכּתִ ּמָ ך ָלא ּוְבִגין.  ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ ְ ּכָ

מֹוַדע ּתְ   .ִאׁשְ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה)איוב כח(ּכְ ּ ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ׁש, ּ ה ַמּמָ ַּדְרּכָ ֲּאָבל ְוהוא ָיַדע ֶאת . ּ
ׁש, ְּמקֹוָמה ה. ְּמקֹוָמה ַמּמָ ן ַדְרּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ וכל שכן . מקומה ממש. ולא דרכה. מקומה ממש(. ּ

ן ַההוא ָח.)דרכה ּכֵ ל ׁשֶ אּ ְוּכָ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ יה ּבְ יָמא ּבֵ ְּכָמה ִדְסּתִ ּ ּ.  

ירוָתא ְדֹכָלא ַּהאי ָחְכָמה ׁשֵ ּ ִביִלין, ּ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ָטן ּתְ יה ִמְתַפּשְׁ ִּמּנֵ שבילין ולא (. ּּ

ִרין וְתֵרין ַאְתָוון)ארחין ֶעׂשְ ִליַלת ּבְ הו ִאְתּכְ ּ ְואֹוַרְייָתא ּבְ ר ֲאִמיָרן, ּ ָמה ָאב ַהאי ָחְכ. ְוֶעׂשֶ
ַכח, ּוְבַהאי ָחְכָמה. ַלֲאָבָהן ּתְ ירוָתא ְוִסיוָמא ִאׁשְ ּׁשֵ ּוְבִגין ָדא. ּּ ָּחְכָמה ִעָלָאה ָחְכָמה , ּ
ָאה ּתָ ט ָחְכָמה. ּתַ ד ִאְתְפׁשָ ַהאי. ִאְקֵרי ָאב ַלֲאָבָהן, ּּכַ ִליל ֶאָלא ּבְ ּּכָֹלא ָלא ִאְתּכְ א כד ''ס(. ּ

יב)לא אתכליל אלא בהאיכלא . אתקרי אב לאבהן, מתפשטן חכמות ָלם )תהלים קד(, ּ ִדְכּתִ ּ ּכֻ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ   .ּבְ

ְמעֹון ְידֹוי י ׁשִ ַּוַדאי ִעיָדן הוא ְלַגָלָאה, ָאַמר, ְוַחֵדי, ָזַקף ִרּבִ ּ ּ ְְוֹכָלא ִאְצְטִריך , ּ ּ
ֲעָתא ָדא ׁשַ אָנא. ּּבְ א, ּתָ יָקא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַעּתִ ׁשַ ּּבְ ָעא , ִתיִמיןְּסִתיָמָאה ְדָכל ְס, ּ ּבָ

א, ְּלַאְתְקָנא ּכָֹלא ֵעין ְדַכר ְונוְקּבָ ַּאְתִקין ּכְ א ָלא . ּ ִלילו ְדַכר ְונוְקּבָ ֲאָתר ְדִאְתּכְ ּּבַ ּ ּ ּ
ִקיוָמא ַאֲחָרא , ִּאְתְקָיימו ֶּאָלא ּבְ ּ א)אלא בדכר( )א כעין דכר''ס(ּ ּ ִדְדַכר ְונוְקּבָ ְוַהאי ָחְכָמה . ּ

ָלָלא ְדֹכָלא ּּכְ ד ָנ, ּ אּכַ יָקא ַקִדיׁשָ א, ְּפָקא ְוִאְתְנִהיר ֵמַעּתִ ְדַכר ְונוְקּבָ ָּלא ִאְתְנִהיר ֶאָלא ּבִ ּ .
ט ְּדַהאי ָחְכָמה ִאְתְפׁשַ יָנה, ּ יה ּבִ ְּוַאִפיק ִמיּנֵ א, ּ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ . ָחְכָמה ָאב, ּהוא. ּ

יָנה ֵאם ָקלו, ָּחְכָמה וִביָנה. ּבִ ַחד ַמְתְקָלא ִאּתְ א, ּּבְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּוְבִגיַנְייהו ּכָֹלא ִאְתְקָיים . ּ ּ ּ
א ְדַכר ְונוְקּבָ   .ָּלא ִמְתַקְייִמין, ְּדִאְלָמֵלא ַהאי, ּּבִ
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ירוָתא ָדא ָאב ְלֹכָלא ּׁשֵ ּ ָּאב ְלֻכְלהו ֲאָבָהן, ּ ָדא, ּ רו ָדא ּבְ ִּאְתַחּבָ ָדא, ּ ּוְנִהירו ָדא ּבְ ּ ּ .
רו) לבינה תקראכי אם) משלי ב. (בינה אם. חכמה אב( ד ִאְתַחּבָ ַטת , ּאֹוִלידו, ּ ּכַ ְּוִאְתַפׁשְ

א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא. ְּמֵהיְמנוָתא ְדּתָ ַאּגַ אֵני, ּּבְ יָנה, ָהִכי ּתָ ר ָדא . ַּמהו ּבִ ד ִאְתַחּבָ ֶּאָלא ּכַ ּ
ָדא ֵה''יֹו, ּבְ ַרת, א''ד ּבְ ן, ִאְתַעּבְ ך. ְואֹוִליַדת, ְּוַאִפיַקת ּבֵ ְוְבִגין ּכָ יָנה ִאְקֵרי, ּ ן ָי, ּבִ , ּה''ּבֵ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ָרן. ּ ְרַווְייהו ְדִמְתַחּבְ ָכחו ּתַ ּתְ ִּאׁשְ ּ ַגַווְייהו, ּ ּוֵבן ּבְ ּ ָלָלא ְדֹכָלא. ּ ּּכְ ּ .
ֵלימוָתא  ַכח ׁשְ ּתְ ִתּקוַנְייהו ִאׁשְ ּּבְ ּ בתקונייהו . ובן בגווייהו, תרווייהו דמתחברן, ה''א בן י''נ(ּ

ּ ְדֹכָלא)ותא דכלא כללאאשתכחו שלימ ן וַבת. ָאב ָוֵאם, ּ   .ּּבֵ

ִּמִלין ִאֵלין ָּלא ִאְתְייִהבו ְלַגָלָאה, ּ י ֶעְליֹוִנין, ּ ר ְלַקִדיׁשֵ ְּדָעאלו ְוַנְפקו, ּּבַ ּ ְוַיְדִעין , ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ָמאָלא, ְּ הו ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ְּדָלא ָסָטאן ּבְ יב. ּ י )ע ידהוש(, ִּדְכּתִ  ּכִ

ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ְוגֹו' ְּיׁשָ ָאה חוָלֵקיה. 'ּ ַּזּכָ ְּדַמאן ְדָזֵכי ְלִמְנַדע אֹוְרחֹוי, ּ ּ ּ ,
הו, ְוָלא ָסֵטי הו. ְּוָלא ִיְטֵעי ּבְ י ֶעְליֹוִנין ְנִהיִרין ּבְ ְּדִמִלין ִאֵלין ְסִתיִמין ִאיּנון ְוַקִדיׁשֵ ּ ּ ּּ ּ ,
ַמאן ְד ִהירו ְדבוִציָנאּּכְ ָּנִהיר ִמּנְ ּ ָּלא ִאְתְמָסרו ִמִלין ִאֵלין. ּ ּ ֶּאָלא ְלַמאן ְדָעאל ְוָנִפיק, ּ ּ .

ְּדַמאן ְדָלא ָעאל ְוָנַפק ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ א. ּ יָקא ַקִדיׁשָ י ַעּתִ ְלָיא ַקּמֵ ְּדָהא ּגַ ְסִתיָמא , ּ
ְּדִמִלין ִאֵלין ְנִהִרין ּבְ, ְּדָכל ְסִתיִמין ּ איּ א , ִלּבָ ְלמוָתא ִדְרִחימוָתא וְדִחילו ְדקוְדׁשָ ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַני ְדָהָכא. ְ ְּוִאֵלין ּבְ הו ְדָהא ָעאלו ְוַנְפקו, ּ ְּיַדְעָנא ּבְ ּ ּ ִאֵלין ִמִלין, ּ ְּוִאְתְנִהיָרן ּבְ ּ ,
ֻכְלהו ְּוָלא ּבְ ָמה ְדִאְצ. ּ ֵלימוָתא ּכְ ׁשְ א ִאְתְנִהירו ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ הֹון. ְְטִריךּ ָאה חוָלִקי ִעּמְ , ַּזּכָ

ַההוא ָעְלָמא   .ּּבְ

  ]ב''צ ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ל ַמה ַדֲאֵמיָנא ְדַעּתִ ּּכָ ּ ְּוָכל ַמה ַדֲאֵמיָנא ִדְזֵעיר . ּ ּ
ּּכָֹלא הוא ַחד ִמָלה, ּּכָֹלא ַחד. ַּאְנִפין יה ִפירוָדא )ב''צ ע''דף ר(ָלא . ּּ ְלָייא ּבֵ ּּתַ ִריך הוא . ּּ ּּבְ ְ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ.  

א ֲחֵזי ירוָתא ָדא ְדִאְקֵרי ָאב, ּתָ ּׁשֵ ּ יֹו, ּ ִליל ּבְ א, ד''ִאְתּכְ ָזָלא ַקִדיׁשָ ְּדַתְלָייא ִמּמַ ּוְבִגין . ּּ
ך ִליל ַאְתָוון ַאֲחָרִנין''יֹו, ְּכָ א ְוֵסיָפא ְדֹכָלא' י. ּא ְדָכל ַאְתָוון ַאֲחָרןְסִתיָמ' י. ד ּכָ ֵּריׁשָ ּ.  

ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִדיר ְוָלא ָפִסיק, ִּאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּדָאֵתי ּתָ ְּוַהאי הוא . ּ
ִּעדוָנא ְדַצִדיַקָיא ּ ּ ּ ָאה ְלַהאי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִדיר ְלִגְנּתָ, ְּלַזּכָ ֵקי ּתָ . ְּוָלא ָפִסיק, אְּדַאׁשְ

ִתיב  ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח(ָּעֵליה ּכְ ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ְּוַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּּ ּ ,
יֹו ן)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ד''ִאְבֵרי ּבְ קֹות ֶאת ַהּגָ ' י.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ֵרין ַאְתָוון ו ִליל ּתְ   .ד''ּכָ

ַא ֵניָנןּבְ א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ּתָ ְדּתָ יֹו''ֲאַמאי ו, ּּגַ ִליָלן ּבְ א . ד''ד ּכְ ְנּתָ ֶּאָלא ְנִטיָעה ְדּגִ ּ
א ַאֲחָרא. 'ִאְקֵרי ו, ּ ָדא)א ודאי''ס( ְנּתָ ְקָייא ד', ּוֵמַהאי ו. 'ְּדִאיִהי ד, ִאית ּגִ ּתַ דאיהי (. 'ִאׁשְ

יב)ארבעה ראשים ּ ְוַהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ָּדא ָחְכָמה ִעָלָאה. ַמאי ֵעֶדן. ' ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְוגֹו,ּ ּ ,
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קֹות. 'ְוָדא י ן. ְלַהׁשְ ָּדא הוא ו, ֶאת ַהּגָ ים. 'ּ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּוִמּשָׁ ָּדא הוא , ּ ּ
יֹו', ד ִליל ּבְ   .ד''ְּוֹכָלא ּכָ

ך ְוְבִגין ּכַ ירוָתא ְדֹכָלא. ָהןָאב ַלֲאָב. ִּאְקֵרי ָאב ְלֹכָלא, ּ ּׁשֵ ּ יָתא ְדֹכָלא )אקרי(, ּ ּּבֵ ּ ,
יב ִית)משלי כד( ,ִּדְכּתִ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ  )תהלים קד( ,ּוְכִתיב )שירותא וסיומא דכלא' מהאי י(.  ּבְ

יָת ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ַאְתֵריה. ּּכֻ ְלָייא, ּּבְ ִאיּמָ. ְוָלא ִאְתְיַדע, ָלא ִאְתּגַ ר ּבְ א ִאְתְרִמיז ִּמְדִאְתַחּבָ
ָלָלא ְדֹכָלא א ּכְ ך ִאיּמָ א וְבִגין ּכָ ִאיּמָ ּּבְ ּ ה ִאְתְיַדע וָבה ִאְתְרִמיז, ְּ ּּבָ ּ ירוָתא ְוִסיוָמא , ּ ּׁשִ ּּ

ְּדֹכָלא ּ ְדָבה ָסִתים ּכָֹלא)חכמה אקרי(. ּ ּ ּ.  

ָלָלא ְדֹכָלא ּּכְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ א ָרִמיְזָנא. ּׁשְ ּתָ . ּל ִאֵלין יֹוִמיןְוָלא ֲאֵמיָנא ּכָ, ַעד ַהׁשְ
ְלִפין ִסְטִרין ְּוָהִאיָדָנא ִמְתּגַ ַהאי ָחְכָמה', י, ּ ִליל ּבְ א' ה. ּכָ יָנה, ָּדא ִאיּמָ , ה''ו. ְוָקֵריָנן ּבִ

ִנין ֵרין ּבְ א, ִּאֵלין ּתְ ְּדִמְתַעְטָרן ֵמִאיּמָ ֵניָנן. ּ ִליל ִמּכָֹלא, ְוָהא ּתָ ְּדִביָנה ִאְתּכְ ד ''יֹו. ּ
ָרא ּבְ אְּדִמְתַחּבְ ּוַמְפִקין ּבֵ, ִאיּמָ יָנה. ן''ּ ּם ְדִאיּנון י''ב ָוֵא''ָא, ְּוַהְיינו ּבִ ַגַווְייהו, ה''ּ ן ּבְ ּּבֵ ּ.  

ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ יָנה, ַהׁשְ בוָנה, ּבִ בוָנה, ְּוִאְקֵרי ּתְ יָנה, ֲּאַמאי ִאְקֵרי ּתְ . ְוָלא ּבִ
בוָנה ִאְקֵרי ֶּאָלא ּתְ ֲעָתא ְדַיְנָקא, ּ ׁשַ ִניןּּבְ ְּדִאיּנון ו, ת''ּן וַב''ּבֵ,  ִלְתֵרין ּבְ ְוַהִהיא , ה''ּ

בוָנה ֲעָתא ִאְקֵרי ּתְ ִאֵלין ַאְתָוון. ּׁשַ ִליל ּבְ ְּדֹכָלא ּכָ ְּוֹכָלא ַחד . ה''ִּאיּנון ו, ת''ּן וַב''ּבֵ, ּ
ָלָלא בוָנה, ּכְ ְּוַהְיינו ּתְ ּ.  

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ּּבְ ֹלֹמ, ּ אִּדׁשְ ּקוָנא ַקְדָמָאה ְדַגֵלי ְוָאַמר, ה ַמְלּכָ ּּתִ ּ שיר (, ּ

ך ָיָפה ַרְעָיִתי ֵמַהאי הוא)השירים א ּ ִהּנָ ְנָייָנא. ְ ָלה, ְּוִתּקוָנא ּתִ א , ִּאְקֵרי ּכַ ְּדִאיִהי נוְקּבָ ּ
א ּתָ ְּוִאיּנון ְדַאְמֵרי. ִּדְלּתַ א ִאיּנו, ּ ּתָ א ִדְלּתַ ְּדַתְרַווְייהו ְלַהאי נוְקּבָ ּ ּ ּ א ''ְּדֵה. ָלאו ָהִכי, ןּ

ָלה ְתָרָאה''ְוֵה. ַּקְדָמָאה ָלא ִאְקֵרי ּכַ ָלה, א ּבַ לזמנין ( ְיִדיִעין )ידיען(ְלִזְמִנין , ִּאְקֵרי ּכַ

יִאין ִאיּנון. )סגיאין ְּדָהא ִזְמִנין ַסּגִ ה, ּ ר ִעּמָ ִּדְדכוָרא ָלא ִאְתַחּבָ ּ ה, ּ ָלק ִמיּנָ ְּוִאְסּתַ ַההוא . ּ ּּבְ
ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב)ויקרא יח(, ִתיבִזְמָנא ּכְ ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ ַאת . ּ ֲעָתא ְדִאְתַדּכְ ׁשַ ּּבְ
א ה, ּנוְקּבָ ָרא ִעּמָ ֵעי ְלִאְתַחּבְ ּוְדכוָרא ּבָ ּ ָל, ּ ֵדין ִאְקֵרי ּכַ ַכָל. ה''ּּכְ ׁש ַאְתָייא''ּּכְ  )אבל(. ה ַמּמָ

א ָּלא ַאְפִסיק ְרעוָתא ְדַתְרַו, ַהאי ִאיּמָ ַחד ָנְפִקין, ּוְייהו ְלָעְלִמיןּ ְרָיין, ּבְ ַחד ׁשַ ָלא . ּבְ
ַּאְפִסיק ָדא ִמן ָדא ַלק ָדא ִמן ָדא, ּ ְּוָלא ִאְסּתְ ּ ִתיב ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יֹוֵצא , ּ

ִדיר ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ַאְפִסיק, ּתָ ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ך . יָמיוּּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִתיב ַרְעָיִתי ְרָיין, ּכְ ְרעוָתא ְדַאְחָוה ׁשַ ּּבִ ֵלימוָתא , ּ ַאֲחדוָתא ׁשְ ּּבְ ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי . )שלימתא(ּ

ָלה ה, ּּכַ ָרא ִעּמָ ְּדַכד ָאָתא ְדכוָרא ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ָלה, ּ ׁש, ִּהיא ּכַ ַכָלה ִאיִהי ַאְתָייא ַמּמָ   .ּּכְ

ך ְוְבִגין ּכָ ֹלֹמה)ב''ויחי רמ(ֵרי ּתְ, ּ ּקוִנין ְדנוְקֵבי ָפִריׁש ׁשְ ּ ּתִ ּ ּ ּקוָנא ְדַקְדֵמיָתא ְסִתיָמא. ּ ּּתִ ּ ,
ִגין ְדִאיִהי ְסִתיָמא יר. ּּבְ ְנָייָנא ָפִריׁש ַיּתִ ְּוִתּקוָנא ּתִ ְלָיא . ְּוָלא ָסִתים ּכוֵלי ַהאי, ּ ּוְלָבַתר ּתַ

ַהִהיא ִדְלֵעיָלא ָבָחא ּבְ ל ׁשְ ּּכָ ָרה ִהיא )שיר השירים ו(, יבִּדְכּתִ. ּ ה ּבָ ּ ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ
ה ִעְטָרא ְדַכָלה. ְּליֹוַלְדּתָ א ִמְתַעְטָרא ּבְ ּוְבִגין ְדִאיִהי ִאיּמָ ּ ּ ּ ּוְרעוָתא ְדיֹו, ּ ּ ד ָלא ַאְפִסיק ''ּ

ה ְלָעְלִמין ל ֵחירו ְדַעְבִדין, ִּמּנָ ְרׁשוָתה ּכָ ִּאְתְיִהיב ּבִ ּ ּ ל ֵחירו ְדֹכָלא. ּ ּּכָ ּ ל ֵחירו ְדַחָייַבָיא. ּ ּּכָ ּ ּ ,
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ָאה ְלֹכָלא יב. ְּלַדּכָ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם)ויקרא טז(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ  )ויקרא כח(ּוְכִתיב . ּ
ָנה יֹוֵבל ִהיא ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמּשִׁ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי יֹוֵבל. ְּוִקַדׁשְ  ְוַעל )ירמיה יז(ּכְ

ַל ּיוַבל ְיׁשַ יוּ ָרׁשָ ום ַההוא ָנָהר ְדָאֵתי ְוָנִגיד ְוָנִפיק. ח ׁשָ ִּמּשׁ ּ ִדיר, ּ   .ְּוָלא ָפִסיק, ְוָאֵתי ּתָ

  ]א''א ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

ִתיב  ן קֹוֶלך)משלי ב) (א''א ע''דף רצ(ּכְ ּתֵ בוָנה ּתִ יָנה ִתְקָרא ַלּתְ י ִאם ַלּבִ ָ ּכִ יָון ְדָאַמר . ּ ּּכֵ
ְק יָנה ּתִ י ִאם ַלּבִ בוָנה, ָראּכִ ָמה ַדֲאֵמיָנא. ֲּאַמאי ַלּתְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּכְ ּ ְייהו ִעָלָאה. ּ ֵּהי ִמּנַ ּ .

בוָנה יָנה ִעָלָאה ִמּתְ ּּבִ יָנה ָאב ָוֵאם וֵבן. ּ ַגַווְייהו, ָאב ָוֵאם: ה''י. ּּבִ ּוֵבן ּבְ ּ בוָנה. ּ ּּכָֹלא : ּּתְ
ָלָלא ִדְבִנין ן וַבת, ּּכְ ַכח. ה''ו, ּּבֵ ּתְ א ַוַדאי ,  ָאב ָוֵאםְוָלא ִאׁשְ א דִאיּמָ ֶּאָלא ּבִאיּמָ ּ א ''ס(ּ

ְלָייא, ּ ְרִביָעא ָעַלְייהו)ובתבונה ודאי אימא. בבינה ַכח ִדְכָלָלא ִדְתֵרין . ְוָלא ִאְתּגַ ּתְ ִּאׁשְ ּ
ִנין בוָנה, ּבְ ּוְכָלָלא ְדָאב ֵאם וֵבן. ִּאְקֵרי ּתְ ּ יָנה, ּ ֵעי ְלַאְכְלָלא ּכָֹל. ִאְקֵרי ּבִ ַהאי , אְּוַכד ּבָ ּבְ

ִליל   .ִאְתּכְ

יָנה ָוַדַעת, ְּוַהאי ָאב ָוֵאם וֵבן ן ָנִטיל ִסיָמִנין ַדֲאבֹוי . ִּאְקרון ָחְכָמה ּבִ ִגין ְדַהאי ּבֵ ּּבְ ּ
יה ְּדהוא ַסֲהדוָתא ְדַתְרַווְייהו, ִּאְקֵרי ַדַעת, ְּוִאּמֵ ּ ּ ּ ן. ּ יב. ִּאְקֵרי ּבוְכָרא, ְוַהאי ּבֵ שמות (, ִּדְכּתִ

ִני)ד ָרֵאל ּבְ ּוְבִגין ְדִאְקֵרי ּבוְכָרא.  ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּ ֵרין חוָלִקין, ּ ִעְטרֹוי. ָּנִטיל ּתְ י ּבְ , ְוַכד ִאְתַרּבֵ
ַלת חוָלִקין ך. ָּנִטיל ּתְ ך וֵבין ּכַ ְוֵבין ּכַ ְּ ֵרין חוָלִקין, ּ ּוְתַלת חוָלִקין ּכָֹלא ַחד ִמָלה, ּּתְ ּ ּ ְוַהאי . ּ

יה ָיִריתְי,  ֲהֵוי)א חד''ס(ְוַהאי ֲהִכי  ּרוָתא ְדָאבֹוי ְוִאּמֵ ּ ּ.  

ַּמאי ְירוָתא ָדא יה. ּ א ַדֲאבֹוי ְוִאיּמֵ ַּאֲחַסְנּתָ ַגַווְייהו, ּ ִניִזין ּבְ ּוְתֵרין ִעְטִרין ַדֲהוֹו ּגְ ּ ּ ּ ,
ְּוַאֲחִסינו ְלֵבן ָדא ְטָרא ַדֲאבֹוי. ּ ַגֵוויה ַחד ִעְטָרא, ִּמּסִ ִניז ּבְ ְטָרא ּוִמ. ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד, ֲּהָוה ּגָ ּסִ

א בוָרה, ְּדִאיּמָ ַּחד ִעְטָרא ְדִאְקֵרי ּגְ יה. ּ ֵריׁשֵ ְּוֻכְלהו ִמְתַעְטִרין ּבְ ּ ּ ְוַכד ַנֲהִרין . ְוָאִחיד לֹון, ּ
ִּאֵלין ָאב ָוֵאם ָעֵליה א, ּ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ְלהו ִאְקרון ּתְ ּּכֻ ּ ּּ ן ָדא. ּ ְּוֹכָלא ָנִטיל ּבֵ , ְּוָיִרית ּכָֹלא, ּ

ט ּבְ א. ָּכל ּגוָפאְּוִאְתְפּשַׁ ן ָיִהיב ִלְבַרּתָ ָזן. ְוַהאי ּבֵ יה ִאּתְ א ִמּנֵ ּוְבַרּתָ אן. ּ ל ָפִנים ִמּכָ , ְּוַעל ּכָ
א ַרּתָ ָרא ָיִרית ְוָלא ּבְ א. ּבְ ַרּתָ יה ְוָלא ּבְ ָרא ָיִרית ַלֲאבוי וְלִאּמֵ ּּבְ ּ א. ּ ַרּתָ ָזן ּבְ יה ִאּתְ ּוִמּנֵ ּ .

יב ָמה ִדְכּתִ ְּלֹכָלא ֵביהּ וָמזֹון )דניאל ד(, ּּכְ ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד (. ּ

  .)אינון וחד כלא

ָדא, ָהֵני ָאב ָוֵאם ָרן ָדא ּבְ ִליָלן וִמְתַחּבְ ּּכְ יר. ּ יָקא . ְוָאב ָטִמיר ַיּתִ ְּוֹכָלא ָאִחיד ֵמַעּתִ
א א, ַּקִדיׁשָ ָזָלא ַקִדיׁשָ ְּוַתְלָיא ִמּמַ ִנין , ְּוִאֵלין ָאב ָוֵאם. יןּ ְדָכל ַיִקיִר)יקירא(ָּיִקירו , ּ ְמַתּקְ
יָתא יב, ּבֵ ָמה ַדֲאֵמיָנא ִדְכּתִ ּּכְ ִית וִבְתבוָנה ִיְתּכֹוָנן וְבַדַעת )משלי כד(, ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּ ּבְ ּ ּ

ל הֹון ָיָקר ְוָנִעים ְלאו ּכָ ִבְטֶנך)משלי כב(ּוְכִתיב . ֲּחָדִרים ִיּמָ ְמֵרם ּבְ ׁשְ י ּתִ י ָנִעים ּכִ הני (. ָ ּכִ

  .)כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא יקירא, כללא דכלא

ְמעֹון י ׁשִ ֵליָנא ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ִאָדָרא ָלא ּגָ ּּבְ אי ֲהוֹו ַעד , ְּוָכל ָהֵני ִמִלין. ּ ִלּבָ ְטִמיִרין ּבְ
א ּתָ ּוָבֵעיָנא ְלַאְטְמָרא לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ַהׁשְ א ׁשָ, ּ ֶאְלּתָ ן ׁשְ ום ְדַתּמָ ִּמּשׁ ָמה , ִאיל ָלָנאּ ּכְ
יב ך חֹוֶסן ְיׁשועֹות ָחְכָמה ָוָדַעת ְוגֹו)ישעיה לג(, ִּדְכּתִ ּ ְוָהָיה ֱאמוַנת ִעּתֶ ְעָיין ', ָּ ְוָחְכָמה ּבַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2762דף [ -ּ

ַהאי, ִמיִני ִריך הוא ּבְ א ּבְ א ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ י , ְּ ּסוָפא ִאיעול ַקּמֵ ָלא ּכִ ָּהא ּבְ ּ
  .ַּפְלְטרֹוי

ִתיב  י ֵאל ֵדעֹות ְיָי)ואל א בשמ(ּכְ ֵּדעֹות ַוַדאי. 'ּ ּכִ ּהוא ַהַדַעת. ּ ל ַפְלְטֹרי . ּ ַדַעת ּכָ ּּבְ
יב. ִּאְתַמְלָיין ְלאו, ִּדְכּתִ ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ְלָיא)בגין כך(. ּ ְּדָהא , ּ ַדַעת ַאֲחָרא ָלא ִאְתּגַ

ַגֵוויה יה, ְּטִמיָרא ָאִזיל ּבְ ִליל ּבֵ מֹוִחיןַּדַעת . ְּוִאְתּכְ מֹוָחא ּכָֹלא, ָנִהיר ּבְ ט ּבְ ְּוִאְתְפׁשַ ּ .
  )'כי אל דעות יי, בגופא כלא, במוחא(

ֵניָנן א ּתָ ְדּתָ ִסְפָרא ְדַאּגַ י ֵאל ֵדעֹות ְיָי, ּּבְ ְקֵרי ֵדעֹות', ּּכִ ֶּאָלא ֵעדות, ַּאל ּתִ ְּדהוא . ּ ּ
ַּסֲהדוָתא ְדֹכָלא ּ ַּסֲהדוָתא ִדְתֵרין חוָלִקין, ּ ּ ָמה ְד, ּ ּ ַוָיֶקם ֵעדות )תהלים עח(ַאּתְ ָאֵמר ּכְ ּ

ַיֲעֹקב ב ְדַהאי ִמָלה. ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּבְ ּאֹוְקמוָה ּבְ ּ ָהָתם . ּ
ִלים ַאְתֵריה ׁשְ ִפיר, ּּבְ ָּהָכא ּכָֹלא ׁשַ ים ִמָלה, ְּוֹכָלא ֲהֵוי, ּ ד ַאְסּתִ   .ּּכַ

ְלהו, ַהאי ָאב ָוֵאם ּּכֻ ִליָלןּ הו ּכְ הו ְסִתיָמן, ּ ּבְ ּּכָֹלא ּבְ א, ּ ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ְּוִאיּנון ְסִתיָמן ּבְ ּּ ,
יִקין יָקא ְדָכל ַעּתִ יה ְסִתיָמן. ַּעּתִ ִליָלן. ּּבֵ יה ּכְ ּּכָֹלא הוא. ּּבֵ ִריך הוא. ּּכָֹלא ֲהֵוי, ּ ּּבְ ִריך , ְ ְּבְ

ֵמיה   .ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּׁשְ

  ]ב''א ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

ל ִמִלין ְדִאָדָרא ָיאות ּּכָ ּ ּ ין, ּ ְּוֻכְלהו ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּ ָמאָלא, ּ ִּמִלין ְדָלא ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּ ,
יִמין ְלהו ִמִלין ִדְסּתִ ּּכֻ ּּ ְלָיין ְלִאיּנון ְדָעאלו ְוַנְפקו, ּ ְּוִאְתּגַ ּ ּ ְּוֹכָלא ָהִכי הוא, ּ א ֲהוֹו . ּ ּתָ ְוַעד ַהׁשְ

ְסָיין ִאֵלין ִמִלין ְדָדִחיְלָנא ְלַגָלָאהִמ ְּתּכַ ּ ְלָיין, ּּ א ִאְתּגַ ּתָ י . ְוַהׁשְ יָקא )מלכא(ְּוַגֵלי ַקּמֵ  ַעּתִ
א א ֲעִביְדָנא, ַּקִדיׁשָ ְּדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי וְדֵבית ַאּבָ ּ ִכּסוָפא , ּ ִגין ְדָלא ִאיעול ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

ֵאי ְקׁשֹוט , ָהא ֲחֵמיָנא, ְועֹוד. ָּקֵמי ַפְלְטרֹוי ֲעִביְדָנא ִריך הוא ְוָכל ָהֵני ַזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ָחן ּכְ ּתַ ִמין ַעל ְיָדי, ְּדָהָכא ִמׁשְ ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ַהאי ִהלוָלא . ּ ְּדָהא ֲחֵמיָנא ְדֻכְלהו ַחָדאן ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ְּוֻכְלהו ְזִמיִנין , ִּדיִלי ַההוא ָעְלָמא ּבְ )ב''א ע''דף רצ(ּ ִּהילוָלא ִדיִליּּבְ ּ ָאה חוָלִקי, ּ   .ַּזּכָ

א י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ ד ִסֵיים ִמָלה ָדא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּּבוִציָנא ִעָלָאה, ּ , ָאִרים ְידֹוי, ּ
ְוָבָכה ְוַחִייך ָעא ְלַגָלָאה ִמָלה ֲחָדא. ּ ּּבָ ל יֹוָמאי, ָאַמר. ּ ִמָלה ָדא ִאְצָטַעְרָנא ּכָ ּּבְ ּתָ, ּ א ְוַהׁשְ

ף. ָּלא ָיֲהִבין ִלי ְרׁשוָתא ּקַ ְפָווֵתיה, ְוָיִתיב, ִאְתּתָ ׂשִ ַלת ִזְמִנין, ְּוָרִחיׁש ּבְ ְוָלא ֲהָוה , ְוָסִגיד ּתְ
ֲאְתֵריה ָלא ּבַ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ יה, ָּיִכיל ּבַ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּפוָמא פוָמא, ָאַמר. ּּכָ ּּ , ְּדָזִכית ְלָכל ַהאי, ּ

יבו ַמּבו ָּלא ַאְנּגִ ַּמּבוָעך ָנִפיק ְוָלא ָפַסק. ְָעךּ ְ . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(ְֲעָלך ָקֵריָנן . ּ
ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח( ּוְכִתיב ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּּ.  

ְּדָכל יֹוִמין ְדָקֵאיְמָנא. ָּהִאיָדָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי ִאיְבָנא ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ָדא, ּ א ''נ(, ּּתָ

ְרעוִתי )רעותא לגלאה רזא דא ר ָהִאיָדָנא, )א בידי''ס(ּ ְוָלא ָסִליק ּבִ ִעְטָרא ָדא , ּּבַ ְּדָהא ּבְ ּ
ֵעיָנא ְלַגָלָאה ִמִלין. ִּמְתֲעָטר ַהאי יֹוָמא א ּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ְּדָהא , ְּ

י  ֵריׁשֵ ְלהו ִמְתַעְטִרין ּבְ ּּכֻ ּ יה. )ברישיה(ּ ְּוַהאי יֹוָמא ָלא ִיְתַרָחק ְלֵמיַעל ְלדוְכּתֵ יֹוָמא , ּ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2763דף [ -ּ

ְרׁשוִתי ַקְייָמא. ַאֲחָרא ל יֹוָמא ָדא ּבִ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ֵריָנא ְלַגָלָאה ִמִלין. ּ א ׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ
ִכּסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִּאיעול ּבְ ּ ֵריָנא ֵאיָמא. ּ   .ְוָהא ׁשָ

ִתיב ְסֶאך ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְיַקְדמו ָפֶניך) פטתהלים(, ּכְ ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ָּ ּּ ּ יָמא. ּ , ַמאן ַחּכִ
ַהאי ל ּבְ ּכַ א ִעָלָאה)א דינוי''ס(ְלֵמֱחֵמי אֹוְרחֹוי , ִיְסּתָ ּ ְדַקִדיׁשָ ּ ִּדיִנין ִדְקׁשֹוט, ּ ִּדיִנין , ּ

ִכְתִרי ִעָלִאין ְּדִמְתַעְטִרין ּבְ ּ ְּדָהא ֲחֵמיָנא ְד. ּ ֻּכְלהו ּבוִציִנין ַנֲהִרין ִמּבוִציָנא ִעָלָאהּ ּּ ּ ְטִמיָרא , ּ
ין ְלִאְתַנֲהָרא, ְּדָכל ְטִמיִרין ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ וְבַההוא ְנהֹוָרא )א וכלהו אינון דרגין לאתנהרא''נ(. ּ ּ

א א ְוַדְרּגָ ִּדְבָכל ַדְרּגָ ְלָייא, ּ ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין, ִּאְתַגְלָייא ַמה ְדִאְתּגַ ְּנהֹוָרא ָדא ,  ֲאִחיָדןּ
ְנהֹוָרא ָדא ּוְנהֹוָרא ָדא, ּּבִ ְנהֹוָרא ָדא, ּ ָדא, ּּבִ ן ָדא ִמן ָדא, ְּוַנֲהִרין ָדא ּבְ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ.  

ְּנהֹוָרא ְדָכל ּבוִציָנא ובוִציָנא ּ ּ א, ּ ּקוֵני ַמְלּכָ ְּדִאְקרון ּתִ ּ א, ּ ְתֵרי ַמְלּכָ ל ַחד ְוַחד, ּכִ , ּכָ
ַההוא ְנהֹוָרא ִדְלּגֹו ְלגֹוָנִהיר ְוָא ִּחיד ּבְ א . ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ְלַבר, ּ ַחד ַדְרּגָ ך ּכָֹלא ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ַלק ַחד ִמָלה ִאְתֲעָטר, ִּאְסּתְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ֵמיה ַחד הוא, ּ ִּאיהו וׁשְ ּ ּ ּ .
ְלָייא אִּאְקֵרי ְלבוׁשָ, ְּנהֹוָרא ְדִאְתּגַ  )בההוא נהורא הוא מה(, ְּנהֹוָרא ִדְלּגֹו ְלגֹו. ּא ְדַמְלּכָ

ְלָייא, ְנהֹוָרא ָסִתים ְרָיא ַההוא ְדָלא ִאְתְפַרׁש ְוָלא ִאְתּגַ ּוֵביה ׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ְּוֻכְלהו ּבוִציֵני ּ ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין, ּ א ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַּנֲהִרין ֵמַעּתִ ָנא ּּבוִצי, ּ
ָלן. ִּעָלָאה ּכְ ָטן, ְוַכד ִמְסּתַ ְלהו ְנהֹוִרין ְדִאְתַפּשְׁ ּּכֻ ּ ּ ר ּבוִציָנא ִעָלָאה. ּ ַכח ּבַ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ,

ְלָייא   .ְּדַאְטָמר ְוָלא ִאְתּגַ

ין ִדיַקר ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ י ְקׁשֹוט, ּ ּקוֵני ְקׁשֹוט, ְּלבוׁשֵ ָכחו ּתְ, ּּבוִציֵני ְקׁשֹוט, ּּתִ ּתְ ֵרין ִּאׁשְ
א, ּּבוִציִנין ּקוָנא ְדכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּּתִ ּ ּ ָפט, ּ ְּוִאְקרון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ירוָתא. ּ ְּוִאיּנון ׁשֵ ּ ,

ֵלימוָתא ּוׁשְ ָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּ א. ּּבְ ל ִדיִנין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְבָהֵני ִמְתַעְטִרין ּכָ ּ ּ ּ ְּוֹכָלא ָסִתים , ּ
ָפט ׁשְ ּמִ ָזןְוֶצֶדק ֵמַהאי ִמ. ּּבְ ָפט ִאּתְ ּוְלִזְמִנין ָקֵריָנן ָלה. ּׁשְ י ֶצֶדק ֶמֶלך )בראשית יד(, ּ ְ וַמְלּכִ ּ

ֵלם   .ׁשָ

ָפט ׁשְ ד ִמְתָעִרין ִדיִנין ִמּמִ ּּכַ ְלהו ַרֲחֵמי, ּ ּּכֻ ִלימו, ּ ׁשְ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ם ְלַהאי ֶצֶדק. ּ , ְּדַהאי ְמַבּסֵ
ִנין ּקְ ין ְלָעְל, ְוִדיִנין ִמְתּתַ ְּוֻכְלהו ַנְחּתִ ִלימוּ ׁשְ ַרֲחֵמי, ָּמא ּבִ ֲעָתא )אקרי(ּוְכֵדין . ּבְ  ׁשַ

א ָרן ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדִמְתַחּבְ ּ ַרֲחֵמי, ּ ְלהו ּבְ ְּוָכל ָעְלִמין ּכֻ   .ּוְבֶחְדָווָתא, ּ

יאו חֹוֵבי ָעְלָמא א, ְּוַכד ַאְסּגִ ֲאַבת ַמְקְדׁשָ א, ְּוִאְסּתַ ּוְדכוָרא ִאְתְרַחק ִמן נוְקּבָ ּ ְוִחְוָיא , ּ
ָעָראּתַ ְרָיא ְלַאּתְ יָפא ׁשַ ַההוא ִזְמָנא ֵמַהאי ֶצֶדק, ּקִ ָזן ּבְ ַּווי ְלָעְלָמא ְדִמּתְ ָמה ֲחִביֵלי . ּ ּכַ

ָעְלָמא ְלִקין ֵמָעְלָמא, ְטִריִקין ִמְתָעִרין ּבְ ִאין ִמְסּתַ ָמה ַזּכָ ה. ּּכַ ך ָלּמָ ִגין ְדִאְתְרַחק . ְְוָכל ּכַ ּּבְ
א ְּדכוָרא ִמן נוְקּבָ ּ ָפ, ּ ּוִמׁשְ ֶצֶדק ָדאּ ִתיב. ּט ָלא ָקֵרב ּבְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה )משלי יג(, ְוַעל ַהאי ּכְ

ָפט ֹלא ִמׁשְ ָפט ִאְתְרַחק ֵמַהאי ֶצֶדק, ּּבְ ְּדִמׁשְ ְסָמא, ּ   .ְוֶצֶדק ַיְנָקא ֵמֲאָתר ָאֳחָרא, ְוָלא ִאְתּבַ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ יֵמי )קהלת ז(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ ֶּהְבִלי ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד  ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ
ִצְדקֹו ְוגֹו ֵּמֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא,  ָהֶבל ֲחָדא)ג הבל דא''א ל''ס(, ָּהֶבל ָדא', ּבְ ְּדִאְקרון ַאֵפי , ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2764דף [ -ּ

א א, ַמְלּכָ ְּוָדא ִאיהו ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ִדינֹוי, ּ ְעָרא ּבְ ִתיב ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד , ְּדַכד ִהיא ִמּתַ ּּכְ
ִצְדקֹו ָפט ִאְתְרַחק ִמֶצֶדק. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ום ְדִמׁשְ ִּמּשׁ ּ ך ִאְקֵרי. ּ ְוְבִגין ּכָ ֹלא , ּ ְּוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ
ָפט   .ִּמׁשְ

  ]א''ב ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ָאה ִעָלָאה ּבְ ַכח ַזּכָ ּתְ ד ִאׁשְ ִריך הוא, ּּכַ א ּבְ ְּרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ד , ְּ ֲּאִפילו ּכַ ּ
ְלחֹודֹויִאּתְ ִגיֵניה, ָער ֶצֶדק ּבִ ָזָבא ּבְ ּתְ ֵעי . ָּיִכיל ָעְלָמא ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יָקֵריה ֵפי , ּּבִ ִקיוֵמיה. ִּמן ִדיָנא )א''ב ע''דף רצ(ְוָלא ִמְסּתָ ָאה ָלא ַקְייָמא ּבְ ְּוַכד ַההוא ַזּכָ ּ ּּ ּ ,
ָפט ׁשְ ֵפי ֲאִפילו ִמּמִ ִּמְסּתָ ּ יהְוָלא ָי, ּ ֶצֶדק. ִּכיל ְלֵמיָקם ּבֵ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

א ַקְדִמיָתא ָאַמר, ָּדִוד ַמְלּכָ ָחֵנִני ְיָי)תהלים כו(, ּבְ ִני'  ּבְ ֵפיָנא . ְוַנּסֵ ְּדָהא ֲאָנא ָלא ִמְסּתַ
ל ִדיִנין ֲּאִפילו ֵמַהאי ֶצֶדק, ִּמּכָ יה, ּ ן ַדֲאִחיְדָנא ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ִתיב, ּ  ֲאִני )תהלים יז(. ַמה ּכְ

ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניך ֶצֶדק ַוַדאי, ָּבְ ִדינֹוי. ּּבְ ֵפיָנא ְלֵמיָקם ּבְ ַתר ְדָחב. ָלא ִמְסּתַ ֲּאִפילו , ּּבָ ּ
ֵפי ָפט ִמְסּתָ ׁשְ יב, ִּמּמִ ָפט ֶאת ַעְבֶדך)תהלים קמג(, ִּדְכּתִ ֹבא ְבִמׁשְ ָ ְוַאל ּתָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָפ, ּתָ ׁשְ ָמא ַהאי ֶצֶדק ִמּמִ ּסְ ד ִמְתּבַ ֵדין ִאְקֵרי ְצָדָקה, טּּכַ ָמא . ּכְ ּסְ ְוָעְלָמא ִמְתּבַ
ֶחֶסד יה, ּבְ ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנֵ יב. ּ ָפט ֶחֶסד ְיָי)תהלים לג(, ִּדְכּתִ ּ אֹוֵהב ְצָדָקה וִמׁשְ ָמְלָאה ' ּ
  .ָהָאֶרץ

ִדינ, ְּדָכל יֹוָמִאי ֲהֵויָנא ִמְצַטֵער ַעל ָעְלָמא, ַאְסַהְדָנא ָעַלי , ֹּוי ְדֶצֶדקְּדָלא ֶיֱעַרע ּבְ
ְלהֹובֹוי ׁשַ יב. ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ּבְ ָמה ִדְכּתִ אן . ּ ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה)משלי ל(, ּּכְ ִמּכָ

ל ַחד, ּוְלָהְלָאה פום ּכָ יָרא ִעְמָקא, ּּכְ פום ּבֵ ִאין, ּּכְ יה ַזּכָ ָדָרא ָדא ִאית ּבֵ ְּוָהא ּבְ ּוְזִעיִרין , ּ
ָנא ִּאיּנון ִדיקומון ְלַאּגָ ּ ּ ָעה ִזיְוָין, ְוַעל ָעאָנא,  ַעל ָעְלָמאּ ועלינא , א על עלמא''ס(. ֵמַאְרּבָ

ָדא. )בעיין ן ֲאִחיָדן ִמָלי ָדא ּבְ ַּעל ּכֵ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ יִמין ּבְ ן ִמִלין ִדְסּתִ ּוִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ ּ ,
ִאֵלין, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ְּוֵהיך ֲאִחיָדן ִאֵלין ּבְ ּ אן ְל. ְ ִּמִלין ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ָהְלָאהִמּכָ ּ ּ ,

ִאָדָרא ְלָיין ּבְ ִּאיּנון ְדָלא ִאְתּגַ ּ אי. ּּ ִלּבָ ִּאיּנון ַדֲהוֹו ְסִתיִמין ּבְ ָקנו, ּ ן ָלא ִאּתְ עד כאן (. ְּוַתּמָ

ְלָיין)סתימן מלין ָקנו ְוִאְתּגַ א ִאְתּתְ ּתָ ְּוֻכְלהו ִמִלין ְסִתיִמין, ּ ַהׁשְ ְלה, ּּ ּוְבִריִרין ּכֻ ָאה . ּוּ ַזּכָ
ְּוִאיּנון ְדַיְרּתו ְירוָתא ָדא, ּחוָלִקי ּ ּ ּ יב, ּ ָכה לֹו ְוגֹו)תהלים קמד(, ִּדְכּתִ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .'ּ ַאׁשְ

יָקא ֲאִחיָדן, ַּהאי ְדאֹוִקיְמָנא ַעּתִ ִתיּקוֹני, ָאב ָוֵאם ּבְ ְּדָהא ִמּמֹוָחא . ָּהִכי הוא, ּּבְ
ְלָי יה)א נפקין''נ(, יןְּסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין ּתַ ּ וִמְתַאֲחָדן ּבֵ ואף על גב דעתיקא קדישא (. ּ

לון )אתתקן בלחודוי ּכְ ְלחֹודֹוי. ּ ִמָלי)בכל(ּ ְוַכד ִיְסּתַ יָקא ּבִ ּּכָֹלא הוא ַעּתִ ְּוהוא , ּהוא ֲהֵוי, ּ
יה. ְיֵהא ּקוִנין ּבֵ ְּוָכל ָהֵני ּתִ חא י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה מו''בס(. ּ

ַמָזָלא, ּם ֵמַהאי מֹוָחא ַנְפקו''ב ָוֵא'' ָא)סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה ִלילו ּבְ ִּאְתּכְ ּ ,
ְלָיין ּוֵביה ּתַ ּוֵביה ֲאִחיָדן, ּ ְלָייא ְוָאִחיד, ְּזֵעיר ַאְנִפין. ּ א ּתַ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ְוָהא אֹוִקיְמָנא . ּּבְ

ִאָדָרא ִּמֵלי ּבְ ָאה חוָלֵקיה . ּ ַּזּכָ ְּדַמאן ְדָעאל ְוָנִפיקּ ְּוִיְנַדע אֹוְרִחין ְדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא , ּ ּ
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ָמאָלא ּוַמאן ְדָלא ָעאל ְוָנַפק. ְוִלׂשְ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ִרים )הושע יד(ּוְכִתיב . ּ י ְיׁשָ  ּכִ
  .'ַּדְרֵכי ְיָי

ְמעֹון י ׁשִ ַהאי , ָאַמר ִרּבִ ל יֹוָמא ּבְ ל ֲהֵויָנא ּכָ ּכֵ יב, ְקָראִמְסּתַ ְיָי)תהלים לד(, ִּדְכּתִ '  ּבַ
ָמחו ְמעו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ י ִיׁשְ ְתַהֵלל ַנְפׁשִ ּּתִ ּ ְּוָהִאיָדָנא ִאְתְקָיים ְקָרא ּכָֹלא. ּ ְיָי. ּ י ' ּבַ ְתַהֵלל ַנְפׁשִ ּּתִ

יה ֲאִחיָדא, ַּוַדאי ָמִתי ּבֵ ְּדָהא ִנׁשְ יה ַלֲהָטא, ּ ְד, ּּבֵ ּתַ ַקת ְוִאׁשְ יה ִאְתַדּבְ ּּבֵ ְדלוָתא ּ ּתַ ַּלת וְבִאׁשְ ּ ּ
ַלק ְלַאְתָרָהא ְסּתָ ָּדא ּתִ ָמחו. ּ ְמעו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ ִּיׁשְ ל ָהֵני ַצִדיַקָייא, ּ ּּכָ א , ּ ֵני ְמִתיְבּתָ ְוָכל ּבְ

א ִריך הוא, ַּקִדיׁשָ א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ּתָ ִאין ְדַאְתָיין ַהׁשְ ְּוַזּכָ ּ ְמִעין ִמַלי, ְּ ְלהו ׁשַ ּּכֻ  .ְּוַחָדאן, ּּ
ך ִגין ּכַ ְדלו ַלְיָי)תהלים לד(, ְּבְ ּ ּגַ מֹו ַיְחָדיו' ּ י וְנרֹוְמָמה ׁשְ ִּאּתִ ּ.  

ִתיב, ָּפַתח ְוָאַמר ֶאֶרץ ֱאדֹום)בראשית לו(, ּכְ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ֲּהָדא הוא . ּ
ָלִכים נֹוֲעדו ָעְברו ַיְחָדיו)תהלים מח(, ִדְכִתיב ה ַהּמְ י ִהּנֵ ּ ּכִ ּ ָאן ֲאָתר, ּ נֹוֲעדו.ּ ֶאֶרץ . ּבְ ּבְ
ן. ֱאדֹום ּמָ ֲאָתר ְדִדיִנין ִמְתַאֲחִדין ּתַ ָּעְברו ַיְחָדיו. ּּבַ יו, ּ יב ַוָיָמת ַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ְִדְכּתִ ּ ּ ה . ּ ֵהּמָ

ָמהו ִנְבֲהלו ֶנְחָפזו ן ּתָ ָּראו ּכֵ ּ ּ ַאְתַרְייהו, ּּ ְּדָלא ִאְתְקָיימו ּבְ ּ ִגין ְדִתקוִנין ְד, ּ ּּבְ ּ א ָלא ּ ַמְלּכָ
ָקנו א ְוׁשורֹוי, ִּאּתְ א ַקִדיׁשָ ְּוַקְרּתָ ָּלא ִאְזְדָמנו, ּ ּ.  

ן ָרִאינו ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְענו ּכֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּּכַ ְלהו ָלא ִאְתְקָיימו', ּ ְּדָהא ּכֻ ּ ְוִהיא , ּּ
א ּתָ ִסְטָרא ִדְדכוָרא, ִּאְתַקְייַמת ַהׁשְ ּּבְ ה, ּ ְרָיא ִעּמָ ְּדׁשַ יו , ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ּ ְַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ּ

ת ֵמי ָזָהב ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ ם ִעירֹו ָפעו ְוׁשֵ ֲּהַדר ְוׁשֵ ָמה . ּ ֵּמי ָזָהב ַוַדאי ּכְ
ִאָדָרא   .ְּדאֹוִקיְמָנא ּבְ

  ]ב''ב ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

א ְדַרב ַהְמנו ְדּתָ ִסְפָרא ְדַאּגַ ְּוַהא ּבְ ּ ַמרּ יו ֲהַדר, ָנא ָסָבא ִאּתְ ְַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ , ֲּהַדר ַוַדאי. ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל. ּ ְפִרי ֵעץ ָהָדר)ויקרא כג(, ּכְ ם ִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוׁשֵ ּכְ

ָמִרים פֹות ּתְ ָמר ִיְפָרח)תהלים צב(, ּוְכִתיב. ּּכַ ּתָ ְּדִאיִהי ְדַכר ְונ, ּ ַצִדיק ּכַ אּ ַהאי . ּוְקּבָ
ת ַמְטֵרד ָקא, ִאְתְקִריַאת ּבַ ת ֵמַההוא ֲאָתר ְדַטְרִדין ּכָֹלא ְלִאְתַדּבְ ּּבַ ּ ּוְכִתיב . ְוִאְקֵרי ָאב, ּּ

ֶאֶרץ ַהַחִיים)איוב כח( ֵצא ּבְ ּמָ ה ְוֹלא ּתִ ּ ֹלא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ א, ָּדָבר ַאֵחר. ּ ת ֵמִאיּמָ , ּבַ
ְטָרָהא ִמְתַאֲחִדין  ת ֵמי ָזָהב. ְּלֹכָלא )ב''ב ע''דף רצ(ְּדַטְרִדין , ִּדיִניןְּדִמּסִ ְתֵרין , ּבַ ְּדָיְנָקא ּבִ

ְווִנין, ַּאְנִפין ְתֵרין ּגַ ִּדְנִהירו ּבִ ֶחֶסד וְבִדיָנא. ּ   .ּּבְ

ַאְנִפין, ַעד ָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא יִחין ַאְנִפין ּבְ ּגִ ָּלא ֲהוֹו ַמׁשְ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ י ָעְלִמין ַקְדָמֵא, ּ
ּקוָנא ִאְתָעִבידו, ִּאְתֲחָרבו ָלא ּתִ ְּוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ּבְ ִתּקוָנא. ּ ְּוַההוא ְדָלא ֲהָוה ּבְ ּ ִאְקֵרי , ּ

ַהאי אוָמָנא, ִזיִקין ִנצֹוִצין ָמָנא, )א מרזפתא''ס(ַמְרֵצָפא , ּּכְ ׁש ּבְ ד ַאְכּתִ ו ''בראשית קנ( ּכַ

ְּוִאיּנון ִזיִקין ְדָנְפִקין, יָברַּאִפיק ִזיִקין ְלָכל ִע, ּ ְדַפְרְזָלא)א''ע , ָּנְפִקין ְלִהיִטין וְנִהיִרין, ּ
ר ְּוִאֵלין ִאְקרון ָעְלִמין ַקְדָמֵאי. ְוַדֲעִכין ְלַאְלּתָ ך ִאְתֲחָרבו ְוָלא ִאְתְקָיימו. ּ ּוְבִגין ּכַ ּ ַעד . ְּ

א יָקא ַקִדיׁשָ ַקן ַעּתִ ְּדִאְתּתָ ּנוֵתיהּ ְלאוָמ)א מאנא''ד(ְּוָנִפיק אוָמָנא , ּ ּ.  
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ַמְתִניָתא ִדיָלן ֵניָנא ּבְ ּ ְדבוִציָנא ַאִפיק ִזיִקין )דניצוצא(, ְּוַעל ַהאי ּתָ ּ , ב''ד ע''שמות רנ(ּ

ִזיִקין )ב סתרי תורה''ז ע''בראשית ק ִרין )א דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין''נ( ּבָ  ִלְתַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ
ר, ּי ִאְקרוןָעְלִמין ַקְדָמֵא, ְּוִאיּנון ִזיִקין. ִעיָבר ּוִמיתו ְלַאְלּתָ א ''ס(ְּלָבַתר ָנִפיק אוָמָנא . ּ

ּ ְלאוָמנוֵתיה)מאנא ּ א, ּ ְדַכר ְונוְקּבָ ן ּבִ ּקַ ְּוָהֵני ִזיִקין ְדִאְתַדֲעכו וִמיתו, ְּוִאְתּתְ ּ ּ א , ּ ּתָ ַהׁשְ
ִּמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא. ִּאְתְקָיים ּכָֹלא ּ ּ א ּתַ, ָנַפק ִניצֹוָצא, ּ יָפאַּפִטיׁשָ ְּוַאִפיק , ְּדָבַטׁש, ּקִ

ֲאִויָרא ַדְכָיא)א ומתדכי''ד(ּוִמְתָעְרֵבי , ִזיִקין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ָדא, ּ ּבַ ָסמו ָדא ּבְ ְּוִאְתּבְ ּ.  

ר ַאּבָ ד ִאְתַחּבָ ְּוַההוא ָאב הוא, א''א ְוִאיּמָ''ּכַ יק יֹוִמין, ּ ַעּתִ ֵּמרוָחא ְדָגִניז ּבְ יה , ּ ּּבֵ
ִניז ַהאי  ֵמעֹוי , ְוַאְכִליל ְלִניצֹוָצא, ֲאֵויָראִאְתּגְ ְּדָנִפק ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְדָגִניז ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

א ְרַווְייהו. ְּדִאיּמָ רו ּתַ ְּוַכד ִאְתַחּבָ ָדא, ּ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ יָפא. ּ ּקִ א ַחד ּתַ , ָּנִפיק ּגוְלַגְלּתָ
ִסְטרֹוי ט ּבְ ִסְטָרא ָדא, ְוִאְתָפּשַׁ ָּדא ּבְ ִסְטָרא ָדא,ּ ַלת . ּ ְוָדא ּבְ א ּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ָמה ְדַעּתִ ּּכְ ּ

ַחד ָכחו ּבְ ּתְ ין ִאׁשְ ין, ֵּריׁשִ ְתַלת ֵריׁשִ ך ּכָֹלא ִאְזְדַמן ּבִ ּּכַ ּ ָמה , ְ   .ּ ַדֲאֵמיָנא)ב''ח ע''רפ(ּכְ

א ִדְזֵעיר ַאְנִפין ְלּתָ ַהאי ּגוְלּגַ ּּבְ ּ א ִחָווָרא , ּ ָּנִטיף ַטָלא ֵמֵריׁשָ ְּוַההוא ַטָלא , )ליהואחיד (ּ ּ
ָווֵני ְתֵרי ּגְ ין. ִאְתֲחֵזי ּבִ ָזן ַחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ יה ִמּתְ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ א ָדא. ּּ ְלּתָ ּוֵמַהאי ַטָלא ְדגוְלּגַ ּ ּ ּּ ,

ַּטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּוֵביה ְזִמיִנין ֵמַתָייא ַלֲאַחָייא, ּּ ּ ּ ָמָנא ְּוָלא ִאְזְדַמן . ּ
ְּדָנַפל ֵמַהאי ַטָלא ָרא, ּ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדָאְזלו ִיׂשְ ר ַההוא ִזְמָנא ּבְ ּּבַ ּ יָקא , ּ ְּוָזן ְלהו ַעּתִ

ְּדֹכָלא ַכח ְלָבַתר. ֵמַהאי ֲאָתר, ּ ּתְ  ִהְנִני )שמות טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּמה ְדָלא ִאׁשְ
ָמִים ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל )בראשית כז(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ. ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ּ ְוִיּתֶ ָ

ַמִים ְוגֹו ַההוא ִזְמָנא. 'ַהּשָׁ ֵניָנן. ַּהאי ּבְ י , ְלִזְמָנא ַאֲחָרא ּתָ ל ָאָדם ַקּמֵ ים ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָקׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמָזָלא ַוַדאי. ְּ ְלָייא ּבְ ַמָזָלא ּתַ ְּוָהא ּבְ ּ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵניְוַעל ּכֵ. ּ ּן ּבְ ָלאו , ּ

ְלָייא ִמְלָתא ְזכוָתא ּתַ ּּבִ ְלָייא ִמְלָתא, ּ ַמָזָלא ּתַ ֶּאָלא ּבְ ַהאי ַמָזָלא, ּּ ְלָיין ּבְ ְּוֹכָלא ּתַ ָמה , ּ ּכְ
  .ְּדאֹוִקיְמָנא

ָעה ַאְלִפין ִרּבֹוא ָעְלִמין ׁשְ א, ּתִ ְלּתָ ֲּאִויָרא ַדְכָיא ְוַהאי . ַּנְטִלין ְוַסְמִכין ַעל ַהאי ּגוְלּגַ
ֹכָלא ִליל ּבְ יה, ִּאְתּכְ ִליל ּבֵ ִליל ִמּכָֹלא ְוֹכָלא ִאְתּכְ יָון ְדהוא ּכָ ּּכֵ ּ ּּ טו ַאְנפֹוי ִלְתֵרין , ּ ִּאְתְפׁשָ ּּ

ִליָלן ִמּכָֹלא, ִסְטִרין ְתֵרי ְנהֹוִרין ּכְ לו ַאְנפֹוי. ּּבִ ּכָ ְּוַכד ִאְסּתָ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַאְנִפין ְדַעּתִ ּּבְ ּ ּ ,
ּּכָֹלא ֶאֶרך ַאַפִים ִאְקֵרי ְ ַּמאי ֶאֶרך ַאַפִים. ּ ֵניָנן)אריך אפים מבעי ליה(. ְ ִגין , ּ ֶאָלא ָהִכי ּתָ ּבְ
ְּדָאִריך ַאֵפיה ְלַחָייַבָיא ּּ ֲּאָבל ֶאֶרך ַאַפִים. ְ ַּאְסָווָתא ְדַאְנִפין, ְ ַכח ַאְסָווָתא . ּ ּתְ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ

ָעְלָמא ִזְמָנא ְד, ּבְ ֶּאָלא ּבְ ַאְנִפיןּ ִחין ַאְנִפין ּבְ ּגְ ַּאׁשְ ּ.  

א ְלּתָ ֲחָלָלא ְדגוְלּגַ ּּבַ ַלת ְנהֹוִרין, ּ ַלת. ְנִהיִרין ּתְ יָמא ּתְ ע ִאיּנון, ְוִאי ּתֵ ָמה , ַּאְרּבַ ּכְ
יה, ַּדֲאֵמיָנא יה ַדֲאבֹוי ְוִאּמֵ ַּאֲחַסְנּתֵ ּ ִניִזין ִדְלהֹון, ּ ּוְתֵרין ּגְ ֵר, ּ ְלהו ּבְ ְּדִמְתַעְטָרן ּכֻ ּ יהּּ , ּיׁשֵ

א ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאיּנון ּתְ ִסְטרֹוי. ּּ ָרן ּבְ ְתַלת ֲחָלֵלי , ְלָבַתר ִמְתַחּבְ ְוַנֲהִרין ְוָעאִלין ּבִ
א ְלּתָ ְּדגוְלּגַ ִסְטרֹוי. ּ ל ַחד ּבְ ָכל ּגוָפא, ָנְפִקין ּכָ ִטין ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2767דף [ -ּ

ְתֵרי מֹוֵחי ִרין ּבִ ִליָת. ְּוִאֵלין ִמְתַחּבְ ִליל לֹוןּומֹוָחא ּתְ . ואינון תפלין דרישא(ְוָאִחיד , ָאה ּכָ

. ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא, ומוחא תליתאה כליל לון. ואלין מתחברין בתרי מוחי
ַהאי ִסְטָרא )והאי מוחא תליתאה אחיד. ומתפשטין בכל גופא, לבתר נפקין כל חד בסטרוי  ּבְ

ָכל ּג, ּוְבַהאי ִסְטָרא ט ּבְ ּוִמְתָפּשַׁ ֲחָדא, ּוָפאּ ִליָלן ּכַ ָווֵני ּכְ ֵרי ּגְ יה ּתְ ּוֵמַהאי . ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ
ָווֵני ְדַאְנפֹוי, ָּנִהיר ַאְנפֹוי א ּגְ א ְוִאיּמָ ַאּבָ ְּוַאְסִהיד ּבְ ְּוהוא ִאְקֵרי ַדַעת. ּ ַדַעת , ּ  )א בדא''ס(ּבְ

ִתיב י ֵאל ֵדעֹות ה)שמואל א ב( ,ּכְ ִגין ְדִאיהו', ְוגֹו' ּ ּכִ ּּבְ נו ֲעִלילֹותּ ָווֵני לֹו ִנְתּכְ ְתֵרי ּגְ . ּ ּבִ
א ְסִתיָמָאה יָקא ַקִדיׁשָ נו, ֲּאָבל ְלַעּתִ נו ְלַהאי. ָּלא ִנְתּכְ ִגין ְדָיִרית . ַּמאי ַטְעָמא ִנְתּכְ ּּבְ

ֵרין חוְלֵקי ד ְוגֹו)שמואל ב כב(ּוְכִתיב , ּּתְ ְתַחּסָ   .' ִעם ָחִסיד ּתִ

  ]א''ג ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

ְקׁשֹוט אֹוִקימו ַחְבַרָייאְו יב, ָּהא ּבִ ד ַיֲעֹקב )בראשית כט(, ִּדְכּתִ  )א''ג ע''דף רצ( ַּוַיּגֵ

י ֲאִחי ָאִביָה הוא ד. ְּלָרֵחל ּכִ ְּדֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָּהא אֹוְקמוָה, ַּוַיּגֵ ן ִרְבָקה . ּּ ְוִכי ּבֶ
ן ִרְבָקה. ּהוא ן ִיְצָחק, ּבֶ ִתיב ּבֶ ָחְכְמָתא, זֶרֶמ. ְוָלא ּכְ ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי . ְּוֹכָלא ְרִמיָזא ּבְ

ֹכָלא ִלים ּבְ ּוֵביה ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנוָתא. ּׁשְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ד ַיֲעֹקב, ּ ִתיב ַויֹאֶמר, ַּוַיּגֵ   .ְּוָלא ּכְ

ָווֵני א, ָהֵני ּגְ ִעְטָרא ְדֵריׁשָ ָמה ְדַנֲהִרין ּבְ ּּכְ ֲחָלֵלי ְד, ּ אְּוָעאִלין ּבַ ְלּתָ ִטין . ּגוְלּגַ ָּהִכי ִמְתַפּשְׁ
ָכל ּגוָפא הו, ּּבְ ְּוגוָפא ִאְתֲאִחיד ּבְ א ְסִתיָמא)אבל(. ּ יָקא ַקִדיׁשָ נו, ּ ְלַעּתִ ְוָלא , ָּלא ִנְתּכְ
ַכח, ָּייָאן ֵליה ּתְ ַחד ִאׁשְ ְּדָהא ּכָֹלא ּבְ ֵּחידו ְלֹכָלא, ּ ַּחִיים ְלֹכָלא, ּ יה ִדיָנ. ּ ְלָייא ּבֵ ָּלא ּתַ . אּ

ַהאי נו ֲעִלילֹות ַוַדאי, ֲאָבל ּבְ ּלֹו ִנְתּכְ ּ.  

א א ְדֵריׁשָ גוְלַגְלּתָ ּּבְ ָוון ְוַאְלִפין , ּ ל ִאיּנון ִרּבְ ְלָיין ּכָ ְעִרין)קוצי(ּּתַ ְּדִאיּנון , ּ ִמקֹוֵצי ְדׂשַ ּ
ָדא. ּאוָכִמין ִכין ָדא ּבְ ּבְ ּוִמְסּתַ ָדא, ּ ְנִהירו ִע, ֲּאִחיָדן ָדא ּבְ ַּדֲאִחיָדן ּבִ ָּלָאה ִדְמַעֵטר ּ ּ

א)דמתעטר( יה ֵמַאּבָ ֵריׁשֵ א, ּ ּבְ ּוִמּמֹוָחא ְדִאְתְנִהיר ֵמַאּבָ , ְלָבַתר ָנְפִקין ִניִמין ַעל ִניִמין. ּ
א יה ֵמִאיּמָ ֵריׁשֵ ִהירו ְדִמְתַעָטר ּבְ ִּמּנְ ּ ּ ַאר מֹוֵחי, ּ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן. ּוִמׁשְ ִאיּנון , ּ ֵכי ּבְ ּבְ ּוִמְסּתַ ּ

ְעֵרי ַדֲא אּׂשַ ָדא, ִחיָדן ֵמַאּבָ ִגין ְדִאיּנון ִמְתָעְרִבין ָדא ּבְ ּּבְ ּ ָדא, ּ ִכין ָדא ּבְ ּבְ ּוִמְסּתַ ּ.  

גוְלּגוְלָתא ְּוֻכְלהו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ מֹוָחא ִעָלָאה, ּ יָכן . ּּבְ ְּוֻכְלהו ְמׁשִ ָכן )דאתמשכן(ּ  ִאְתַמּשְׁ
ַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוָחא ָדא ִמְתָעְרָב)אחידן במוחי(, ִּמּתְ ְמָסֲאָבא, ּן ָדא ּבְ ַדְכָיא ּבִ ָכל ִאיּנון . ּבְ ּּבְ

ְלָיין, ַטֲעִמין ְוָרִזין ְלהו מֹוֵחי ְרִמיֵזי . ְּסִתיִמין וִמְתּגַ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּּ ָאֹנִכי ְיָי)י''כך נמצא בס(ְ '  ּבְ
ֱּאֹלֶהיך ְוכו א', ָ ִעְטָרא ְדֵריׁשָ ָמה ִדְנהֹוִרין ּבְ ּּכְ ֲחָלֵל, ּ אְוָעאִלין ּבַ ְלּתָ ּי ְדגוְלּגַ ּ.  

ל ִאיּנון קֹוִצין אוָכִמין ּּכָ ַּחְפָיין ְוַתְלָיין ְלִסְטָרא ְדאוְדִנין, ּ ך , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ִגין ּכָ ְְדּבְ

ִתיב ָמע' ּ ַהֵטה ְיָי)מלכים ב יט(, ּכְ ָּאְזְנך וׁשֲ אן אֹוִקיְמָנא. ָ א , ִמּכָ ין ַמְלּכָ ַּמאן ְדָבֵעי ְדַיְרּכִ ּ
ּאוְדֵניה  א, ָּלֳקְבֵליהּ יה ְדַמְלּכָ ֵריׁשֵ ְּיַסְלֵסל ּבְ ְעֵרי ֵמַעל אוְדנֹוי, ּ ַמע ֵליה , ְּוִיְפֶנה ׂשַ ְּוִיׁשְ ּ

ָכל ַמה ְדָבֵעי א ּבְ   .ַּמְלּכָ
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ְעֵרי ַפְלגוָתא ְדׂשַ ּּבְ יק יֹוִמין, ִמְתַאֲחָדא ַחד אֹוְרָחא, ּ ָאְרָחא ְדַעּתִ יה , ּּבְ ן ִמּנֵ ּוִמְתָפְרׁשָ ּּ
ל אֹוְרחֹוי ּ ְדִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאּכָ ָכל )ואתמנן עלייהו(, ּ ְלָיין ּבְ ל ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא ּתַ ּ ּכָ

א ְלַחָייַבָיא, קֹוָצא ְוקֹוָצא ּתָ ין ִרׁשְ ְּדָלא ַיְדִעין ִאיּנון ָאְרִחין, ְּוִאיּנון ַמְפִרׁשִ ֲּהָדא הוא . ּ
ֲאֵפָלה)משלי ד(, ִדְכִתיב ִעים ּכָ ְ ֶדֶרך ְרׁשָ יִפיןְו. ּ ּקִ קֹוִצין ּתַ ְלָיין ּבְ ך , ָּכל ִאֵלין ּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

יִפין ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ִעיָען ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא. ּ ִאיּנון ׁשְ ְּואֹוִקיְמָנא ּבְ  )א דרחימותא''ס(, ּ

יב ל ָאְרחֹות ְיָי)תהלים כה( ,ִּדְכּתִ ך. ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'  ּכָ ִגין ְדַמ, ְְוָכל ּכַ ִכין ִמּמֹוִחין ְסִתיִמין ּּבְ ׁשְ
ִּדְרִהיֵטי ְדמֹוָחא ּ.  

 ] בשנה252יום [סדר הלימוד ליום טז סיון 

פום אֹוְרחֹוי ל ַחד ּכְ ְכֵחי ּכָ ּתַ ך ִמׁשְ ּוְבִגין ּכָ ִעיָען, ְּ ִאיּנון קֹוִצין ׁשְ , ֵּמַחד מֹוָחא ּבְ
ָכן ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא יב ּכָ)דרחימותא(, ִּאְתַמּשְׁ   .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת' ל ָאְרחֹות ְיָיּ ִדְכּתִ

ְנָייָנא יִפין, ִמּמֹוָחא ּתִ ּקִ ִאיּנון קֹוִצין ּתַ ָכן ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא , ּּבְ ִּאְתַמּשְׁ
לו ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה ֹלא ָיְדעו ּבַ ִעים ּכָ הו ֶדֶרך ְרׁשָ ִּדְכִתיב ּבְ ּ ּ ּ ֶּאָלא ֹלא . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ְּ

לֹוַמר ָלא ַיְדִעין, ּעוָיְד ָעאן ְלִמְנַדע, ּכְ לו, ְּוָלא ּבָ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ה. ּּבַ ּמֶ ְקֵרי ּבַ ֶּאָלא , ַאל ּתִ
לו ׁשֵ א ִיּכָ ִאיּמָ א. ּּבְ ְסַטר ְדִאיּמָ ִאיּנון ְדִמְתַאֲחִדין ּבִ ּּבְ ּ א. ּ יָפא . ַּמאי ִסְטָרא ְדִאיּמָ ּקִ בוָרה ּתַ ּּגְ

ה ִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון   .ּ ִדיָבָבא ִויָלָלאִּמיּנֵ

ִליָתָאה ֶאְמָצִעיָתא, ִמּמֹוָחא ּתְ ִאיּנון קֹוִצין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ ָכן ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון , ּ ִאְתַמּשְׁ
ְּוִאְקרון ַאִפין ְנִהיִרין ְוָלא ְנִהיִרין. )דמארין(ְּדִמיִדין  ִתיב . ּ ל )משלי ד(ּוְבָהֵני ּכְ ּ ַפֵלס ַמְעּגַ ּ
אְּוֹכָל. ַָרְגֶליך ְעֵרי ְדֵריׁשָ ִאיּנון קֹוִצין ְדׂשַ ַכח ּבְ ּתְ ּא ִאׁשְ ּ ּ.  

א ְלּתָ ִּמְצָחא ְדגוְלּגַ ָדא , ּ ּ ַחָייַבָיא ַעל עֹוָבֵדיהֹון)א לאתפקרא''ס(ִּמְצָחא ְלִאְתַפּקְ ְוַכד . ּ
ְלָייא ִפי, ִּמְתָעִרין ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ַהאי ִמְצָחא ִאְתּגַ ּסְ ְּלִאיּנון ְדָלא ִמְתּכַ עֹוָבֵדיהֹוןּ . ן ּבְ

ַווְרָדא ַהאי ִמְצָחא. ַּהאי ִמְצָחא סוָמָקא ּכְ יָקא ּבְ ְלָייא ִמְצָחא ְדַעּתִ ֲעָתא ְדִאְתּגַ ּוְבׁשַ ּ ּ ,
א ַתְלּגָ ִּאְתַהְדַרת ִחָווָרא ּכְ ֲעָתא. ּ   .ֵּעת ָרצֹון ִאְקֵרי ְלֹכָלא, ְוַהִהיא ׁשַ

א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָא ִסְפָרא ְדַאַגְדּתָ ּּבְ יָקא, ָזֵכי ֶמַצח. ֶמַצח, ַמרּ ְוִאי . ִּמְצָחא ְדַעּתִ
ֵדי ח, ָלאו ֵרין ַאְתָוון' ַאׁשְ ין ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבֵ ּ וָמַחץ ַפֲאֵתי מֹוָאב)במדבר כד(ּכְ ּ.  

ַאְתָוון ְרצוִפין, ְואֹוִקיְמָנא ְּדִאְקֵרי ֶנַצח ּבְ ה ְנָצִחים ֲהוֹו. ּ ב ְדֶנַצח. ְוַכּמָ  ַאֲחָרא ְּוַאף ַעל ּגַ
ַלק)באתרא( ֶנַצח ָאֳחָרא ִאְסּתְ ָכל ּגוָפא, ּ ּבְ ִטין ּבְ ְּוִאית ְנָצִחים ָאֳחָרִנין ְדִמְתַפּשְׁ ּוְבִגין . ּּ

ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ְּדׁשַ ּ ַער ִדיִנין, ּ ִגין ְדָלא ִיּתְ ּּבְ א , ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָיא ַעּתִ ּגַ
ִּמְצָחא ִדיֵליה ָככו ְוָלא ִאְתָעִבידוְּוָכל ִד, ּ ּתְ ְפָיין ְוִאׁשְ ּיִנין ִאְתּכַ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף רצ -' גזוהר חלק [
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ְלָיין כ ַהאי ִמְצָחא ּתַ י ִדיִנין''ּבְ ּתֵ עֹוָבֵדיהֹון, ּד ּבָ יִפין ּבְ ְּלָכל ִאיּנון ְדַחּצִ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ּ ְוָאְמרו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל ְוֵיׁש ֵדָעה ְב)תהלים עג( ִרים ִאיּנון. ֶעְליֹוןּ ג ''דף רצ(' ד, ְּוָהא ֶעׂשְ

ה )ב''ע א' ָּלֳקְבֵליהֹון ְדד. ָלּמָ ית ִדיָנא ְלַתּתָ ְּדַתְלָיין ִמְלֵעיָלא, ִּמיתֹות ּבֵ ּ ָארו . ּ ּתָ ְּוִאׁשְ
ִרין י ִדיָנא ִעָלָאה. ֶעׂשְ ין ּבֵ ך ָלא ַמֲעִניׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ִלים , ְּ ' ְּלָקא ְלכ ְוַס)א עשרין''נ(ַּעד ְדַיׁשְ
ִנין י ִדיָנא' ָּלֳקְבֵליהֹון ְדכ, ׁשְ ּתֵ ֵניָנן. ּּבָ ַמְתִניָתא ְסִתיָמָאה ִדיָלן ּתָ ד ''ָּלֳקְבֵליהֹון ְדכ, ּּבְ

אֹוַרְייָתא ִליָלן ּבְ   .ְּסָפִרים ְדִאְתּכְ

א ְייהו ַחָייַבָיא, ַּעְייִנין ְדֵריׁשָ ִרין ִמּנַ ּמְ ִּאיּנון ַעְייִנין ְדָלא ִמְסּתַ ּ ּ ּ ַּעְייִנין ְדַנְייִמין ְוָלא . ּ
ך ִאְקרו . ַנְייִמין ּוְבִגין ּכָ יֹוִנים)שיר השירים ה(ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי יֹוִנים.  ֵעיָניו ּכְ , ּכְ

ִתיב. ּ ְוֹלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו)ויקרא כה( ּ ַויֹאְמרו ֹלא ִיְרֶאה )תהלים צד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ
ָמע ְוגֹו)שם( ּוְכִתיב. 'ּה ְוגֹו''ָי   .' ֲהנֹוַטע ֹאֶזן ֲהֹלא ִיׁשְ

ּקוָנא ְדַעל ֵעיָנא ּּתִ ִלים, ּ עוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ ׁשַ ְעֵרי ְדִמּתְ ּׂשַ ְלָיין ֶאֶלף . ּ ֲעִרין ּתַ ֵּמִאיּנון ׂשַ
ָגחוָתא' ְוז ְּמָאה ָמאֵרי ְדַאׁשְ ֵליהֹו. ְלַאָגָחא ְקָרָבא, ּ וְלׁשְ ְלהו ִמּשׁ ּוְכֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ּ ן ּּ

ּוִמְתַפְקִחין ַעְייִנין ּ.  

סוָתא ְדַעל ַעְייִנין ּּכְ הו, ּ ִביִנין ִמְתַאֲחָדן ּבְ ִריִסין )מאה' וד(ְוֶאֶלף . ּּגְ ָוון ָמאֵרי ּתְ  ִרּבְ
הו סוָתא ְדַעְייִנין, ִּאְתַאֲחָדן ּבְ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּכְ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיָי. ּ ּ , ָּלא ַפְקִחין', ּ

ָערוןְו סוֵתי ִדְגִביִנין, ָּלא ִאּתְ ִזְמָנא ְדִאֵלין ּכְ ר ּבְ ּּבַ ּ ֵאי ֵמִעָלֵאי, ּּ ּתָ ין ִאיּנון ּתַ ִּמְתָפְרׁשִ ּ ּ .
ֵאי ֵמִעָלֵאי ּתָ ִביֵני ּתַ ן ּגְ ֲעָתא ְדִאְתָפְרׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ִחין ַעְייִנין, ּ ְגָחא ִמְתַפּקְ , ְּוָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאׁשְ

ַמאן ְד ְּוִאְתַחֵזי ּכְ יָנֵתיה ּ ֲחרו ַעְייִנין ְוָחָמא ְלֵעיָנא ְפִקיָחא. )משנתיה(ִּאְתַער ִמּשֵׁ ִּאְסּתַ ּ ,
ִחָווָרא ִדיֵליה ָחן ּבְ ְּוִאְסּתָ ּ ְחָיין. ּ ָרֵאל, ְוַכד ִאְסּתַ ְפָיין ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְלִיׂשְ ך . ִּאְתּכַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ן ְיָי)תהלים מד(, ּכְ ה ִתיׁשַ   .'ִקיָצה ְוגֹוָה' ּ עוָרה ָלּמָ

ִאיּנון ַעְייִנין ְווִנין ִאְתַחְזָיין ּבְ ע ּגַ י ִדְתִפיִלין' ֵּמִאיּנון ְנִהיִרין ד. ַּאְרּבַ ּתֵ ְּדַנֲהִרין , ּּבָ
ְרִהיֵטי מֹוָחא ְּדִאְקרון ֵעיֵני ה' ז. ּבִ חוָתא . 'ּ ּגָ ָוון אוָכָמא ְדֵעיָנא,  ַנְפֵקי)נפקא(ְּוַאׁשְ ִּמּגְ ּ .
ָמה ְדאֹוִקיְמ ִאָדָראּּכְ יב, ָנא ּבְ ְבָעה ֵעיָנִים)זכריה ג(, ִּדְכּתִ ְווִנין .  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ ְּוִאיּנון ּגַ

ִסְטַרְייהו   .ִּמְתַלֲהִטין ּבְ

ָגחוָתא ְלִדיָנא, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִּמּסוָמָקא ָּמאֵרי ְדַאׁשְ ְּוִאיּנון ִאְקרון. ּ דברי הימים ב (, ּ

ָכל ָהָאֶרץְמׁשֹוְטט'  ֵעיֵני ְיָי)טז ִגין ְדֻכְלהו ִדיָנא. ְוֹלא ְמׁשֹוְטִטים, ְמׁשֹוְטטֹות. ֹות ּבְ ּּבְ ּ ּּ .
ְּדַקְייִמין ְלַגָלָאה עֹוָבִדין, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִמירֹוָקא יׁש, ּ ין ַטב וֵבין ּבִ  )איוב לד(ִּדְכִתיב . ּּבֵ

י ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש ְּוִאֵלין ִאְקרון. ּּכִ ְוֹלא , ְמׁשֹוְטִטים. ְמׁשֹוְטִטים'  ֵעיֵני ְיָי)דזכריה (, ּ
ִגין ְדִאיּנון ִלְתֵרין ִסְטִרין. ְמׁשֹוְטטֹות ּּבְ ל ִאיּנון ַרֲחֵמי, ֵּמִחָווָרא. ְּלָטב וְלִביׁש, ּ , ָּנְפִקין ּכָ

ל ִאיּנון ָטָבאן ָעְלָמא, ּּכָ ְכֵחי ּבְ ּתַ ָרֵאל, ְּדִמׁשְ ְחָיין ּוְכֵדין . ְּלאֹוָטָבא ְלהו ְלִיׂשְ א ''נ(ִאְסּתַ

ָווֵני)אסתחרן ַלת ּגְ ל ִאיּנון ּתְ   .ְּלַרֲחָמא ָעַלְייהו, ּ ּכָ
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ָדא ְווִנין ִמְתָעְרִבין ָדא ּבְ ִּאֵלין ּגַ ָדא, ּ ָקן ָדא ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ָווֵני . ּ ל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה ִמּגְ ּּכָ
ִּדיֵליה ר ֵמִחָווָרא, ּ יה ּכַ, ּּבַ ִליָלן ּבֵ ְּדֻכְלהו ּכְ ּ ְּוהוא ָחֵפי ַעל ּכָֹלא, ְד ִאְצְטִריךּּ ְווִנין . ּ ל ּגַ ּכָ

א ּתָ ֵני ָעְלָמא, ִּדְלּתַ ל ּבְ ְּלאוָכָמא ְלסוָמָקא ְוִלירֹוָקא, ְּלַאְסֲחָרא לֹון ִחָווָרא, ָלא ַיְכִלין ּכָ ּ .
חוָתא ַחד ּגָ ַאׁשְ ִחָווָרא, ְּוָהָכא ּבְ ְחָיין ּבְ ְלהו ִאְתַאֲחָדן ְוִאְסּתַ ּּכֻ ּ ּ.  

ִכיןּגְ ּכְ ּתַ ָחא, ִבינֹוי ָלא ִמׁשְ ּגָ ְווִנין ְדִחָווָרא ְלַאׁשְ ְעָיין ּגַ ד ּבַ ר ּכַ ּּבַ ִגין ִדְגִביִנין ָיֲהִבין , ּ ּּבְ
ָחא ּגָ ָווֵני, ֲאָתר ְלַאׁשְ ְּלֻכְלהו ּגְ ְגָחא , ְּוִאי ִאיּנון ָלא ָיֲהִבין ֲאָתר. ּ ָלא ַיְכִלין ְלַאׁשְ

ָלא ּכְ ִביִנין ָלא . ּוְלִאְסּתַ ֵלימוָתא , ַקְייִמיןּגְ ֲעָתא ֲחָדא ׁשְ ִכין ׁשַ ּכְ ּתַ ֶּאָלא , )שלימתא(ְּוָלא ִמׁשְ
ום ֵעיָנא ְפִקיָחא ְדָקֵאי ָעַלְייהו, ַּסְתִמין וַפְקִחין, ַּפְקִחין ְוַסְתִמין ִּמּשׁ ּ ִתיב. ּּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א(

ִתיב  ֲאָנן)שעיה לגי(ּכְ ַל ם ָנֶוה ׁשַ ְרֶאיָנה ְירוׁשָ ּ ֵעיֶניך ּתִ ִמיד ֵעיֵני )דברים יא(ּוְכִתיב , ָ  ּתָ
ָנה ְוגֹו' ְיָי ית ַהּשָׁ ה ֵמֵרׁשִ ֱּאֹלֶהיך ּבָ ן. 'ָ ְעָיא ּכֵ ַלם ּבַ ְּדָהא ְירוׁשָ יב, ּ  ֶצֶדק )ישעיה א(, ִּדְכּתִ

ה ַל ם. ָּיִלין ּבָ ך ְירוׁשָ ּוְבִגין ּכָ ָפֶדה ְוגֹו)ישעיה א(, ִּדְכִתיב. ּיֹוןְוָלא ִצ, ְּ ָפט ּתִ ׁשְ ּמִ ּ ִציֹון ּבְ ּ ּ ,'
ְּדֹכָלא ַרֲחֵמי ּ.  

ִתיב, ֵָעיֶניך א, ְֵעיָנך ּכְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ֵּעיָנא ְדַעּתִ א. ּ ּתָ ' ֵעיֵני ְיָי, ַהׁשְ
ה ֱּאֹלֶהיך ּבָ ָמה ְדִאְתֲחֵזי, ְּלָטב וְלִביׁש, ָ כלהו , והכא באשגחותא חדא. רוקאלסומקא ולי(. ּּכְ

ך ָלא )בר כד בעיין גוונין לאשגחא, גבינוי לא משתככין. אסחרן ואסתחיין בחוורא ִגין ּכָ ְ ּבְ

ִדיר ִקיוָמא ּתָ ִּאְתְקָיימו ּבְ ַל ם. ּּ ְרֶאיָנה ְירוׁשָ ְּוָהָתם ֵעיֶנך ּתִ ַרֲחֵמי, ּּכָֹלא ְלָטב, ָ . ּּכָֹלא ּבְ
ֵצךּ וְבַר)ישעיה נד(, ִּדְכִתיב דֹוִלים ֲאַקּבְ   .ְֲחִמים ּגְ
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ִמיד ֵעיֵני ְיָי ָנה' ּתָ ית ַהּשָׁ ה ֵמֵרׁשִ ֱּאֹלֶהיך ּבָ ית ָחֵסר א. ָ ִתיב' ֵמֵרׁשִ ית , ּכְ ְוָלא ֵראׁשִ
ָאֶלף א''ֵה. ַמאן ִהיא. ּבְ ּתָ ִתיב. ּא ִדְלּתַ ּוְלֵעיָלא ּכְ ַמִים)איכה ב(, ּ ִליך ִמּשָׁ ְפֶאֶרת ְ ִהׁשְ  ֶאֶרץ ּתִ

ָרֵאל ַמִים ֶאֶרץ. ִיׂשְ ִליך ִמּשָׁ יב. ְַמאי ַטֲעָמא ִהׁשְ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ יׁש )ישעיה נ(, ּ ד ''דף רצ( ַאְלּבִ

ַמִים ַקְדרות )א''ע ַקְדרוָתא, ּׁשָ ַגְווָנא אוָכָמא ִאְתָחפו, ְּוַעְייִנין ּבְ ּּבְ ּ.  

ָנה ית ַהּשָׁ ִלין, ֵמֵרׁשִ ּכְ ַלם ִאֵלין ֵעיֵני ְיָיֵמָאן ֲאָתר ִמְסּתַ ְירוׁשָ ּ ּבִ ית , ָּחַזר וֵפיַרׁש', ּ ֵמֵרׁשִ
ָנה ָלא ָאֶלף, ַהּשָׁ ְּדהוא ִדיָנא ּבְ ּ ְטָרָהא, ּ ב ְדָלאו הוא ִדיָנא , ְוִדיָנא ִאְתֲאָחד ִמּסִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
ׁש ָנה. ַמּמָ ַכח, ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ּתְ ָנה ַוַדאי ִדיָנא ִאׁשְ ַּאֲחִרית ׁשָ ִתיבְּדָהא. ּ  )ישעיה א(,  ּכְ

ה ָנה, ֶּצֶדק ָיִלין ּבָ   .ְּדִהיא ַאֲחִרית ַהּשָׁ

א ֲחֵזי ְלחֹודֹוי ִאְקֵרי ִראׁשֹון' א, ּתָ ָאֶלף ָסִתים ְוָגִניז ַמה ְדָלא ִאְתְיַדע. ְּדַכר, ּבִ ד . ּּבְ ּכַ
ֲאָתר ַאֲחָרא ר ַהאי ָאֶלף ּבַ ית, ִאְתַחּבָ יָמא ְדִאְתַחּבָ. ִאְקֵרי ֵראׁשִ ֶּאָלא . ָלא. ָראְּוִאי ּתֵ

יה ְלָיא ּבֵ ית, ְּוָנִהיר ֵליה, ִּאְתּגַ ית. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֵראׁשִ ַהאי ֵראׁשִ ַּוֲאִפילו ּבְ ח , ּ ּגַ ָלא ַאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2771דף [ -ּ

ַלם ְירוׁשָ ַהאי, ּּבִ ִדיָרא, ְּדִאְלָמֵלא ֲהַות ּבְ ִתיב. ִּאְתַקָייַמת ּתָ ית ּכְ ּוְלָעְלָמא . ֲאָבל ֵמֵרׁשִ
ִתיב ם ְוגֹו)ה מאישעי(, ְּדָאֵתי ּכְ ה ִהּנָ   .'ּ ִראׁשֹון ְלִציֹון ֵהּנָ

ּקוָנא ְדַפְרצוָפא, ּחֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ּּתִ ּ מֹוַדע. ּ ּתְ יה ִאׁשְ ל ַפְרצוָפא ּבֵ ּּכָ ּ , ּחֹוָטָמא ָדא. ּ
א ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין יָקא ַקִדיׁשָ חֹוָטָמא ְדַעּתִ ָּלא ּכְ יָקא. ּ ְּדחֹוָטָמא ְדַעּתִ ּים ְדַחִיים ַּחִי, ּ ּ

ֵרין נוְקִבין. ְּלֹכָלא ְּדָהא ִמּתְ ָּנְפִקין רוִחין ְדַחִיין, ּ ּ ִתיב. ְּלֹכָלא, ּ ַהאי ְזֵעיר ַאְנִפין ּכְ , ּּבְ
ַאפֹו ְוגֹו)שמואל ב כב( ן ּבְ   .'ּ ָעָלה ָעׁשָ

ָווֵני  ל ּגְ ָנָנא ּכָ ַהאי ּתְ יה)תרי גווני(ּבְ ָווָנא וְגָווָנ, ּ ֲאִחיָדן ּבֵ ָכל ּגְ ָמה , אּּבְ ֲאִחיָדן ּכַ
ָיא ָנָנא. ָּמאֵריהֹון ְדִדיָנא ַקׁשְ ַההוא ּתְ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ְלהו)ובגין כך(. ּ ִמין ּכֻ ּ ְוָלא ִמְתַבּסְ ֶּאָלא , ּ

א ּתָ ָחא ִדְלּתַ ְתָנָנא ְדַמְדּבְ ּּבִ ִתיב. ּ יֹחַח' ּ ַוָיַרח ְיָי)בראשית ח(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַּמהו . ֶאת ֵריַח ַהּנִ
יֹחַח מוָתא ְדָמאֵרי ִדיָנא. ַהּנִ ּסְ ִּאְתּבַ ּ   .ַּנַחת רוַח, ּ

יֹחַח' ַּוָיַרח ְיָי ִתיב, ֶאת ֵריַח ַהּנִ ן ָלא ּכְ ְרּבָ יֹחַח, ֶאת ֵריַח ַהּקָ ְּדֻכְלהו . ֶּאָלא ֶאת ֵריַח ַהּנִ ּּ
חֹוָטָמא בוָראן ַדֲאִחיָדן ּבְ ּּגְ הו, ּ ְּוָכל ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ָמן, ּ ְלהו ִמְתַבּסְ ּּכֻ בוָראן ִמְתַאֲחָדן ְוַכּמָ. ּ ּה ּגְ

ֲחָדא בורֹות ְיָי)תהלים קו(ִּדְכִתיב , ּכַ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ִהָלתֹו' ּ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ֵמָחד , ְוַהאי חֹוָטָמא. ַּיׁשְ
ין ַאר ֶאּשִׁ ל ׁשְ א ְדַאְכָלא ּכָ א ָנַפק ֶאּשָׁ ּנוְקּבָ ָנָנא. ּ א ּתְ ַחד נוְקּבָ ַכח . ּּבְ ּתְ ְוַהאי ְוַהאי ִאׁשְ

ֶאּשָׁ ָחאּבְ ּא וְתָנָנא ְדַמְדּבְ א. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַהאי ַעּתִ ַכך ּכָֹלא, ְוִאְתּגַ ּתְ ְּוִאׁשְ ַּהְיינו . ְ
ַמר  ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(ְּדִאּתְ ּ ּ.  

א ָאִריך יָקא ַקִדיׁשָ ְחֹוָטָמא ְדַעּתִ ט, ּ ּוִמְתְפׁשַ ְּוִאְקֵרי ֶאֶרך ַאַפִים. ּ . ֵעירְז, ְוַהאי חֹוָטָמא. ְ
ְבִהילו ֵרי ָנִפיק ּבִ ָנָנא ׁשָ ב ְלַהאי. ְּוִאְתָעִביד ִדיָנא, ְּוַכד ּתְ יָקא. ּוַמאן ְמַעּכֵ . ּחֹוָטָמא ְדַעּתִ
ִאָדָרא ָמה ַדֲאֵמיָנא ּבְ ְּוֹכָלא ּכְ   .ְּוִאְתֲערו ַחְבַרָייא, ּ

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ ֵרי נוְקֵבי, ּ אֵמַחד ּתְ. ּאֹוִקים ָהֵני ּתְ ּוֵמַחד ַנְייָחא . ָנָנא ְוֶאּשָׁ
ָמאָלא. ְּורוָחא ָטָבא יה ְיִמיָנא וׂשְ ְּדִאית ּבֵ ּ  ְוֵריַח לֹו )הושע יד( )א דכתיב''ס(ּוְכִתיב , ּ

ְלָבנֹון ִתיב. ּּכַ א ּכְ ּוְבנוְקּבָ פוִחים)שיר השירים ז(, ּ ּתַ ּ ְוֵריַח ַאֵפך ּכַ ְ א ָהִכי. ּ נוְקּבָ ּוַמה ּבְ ל , ּ ּכָ
ן ּבֵ ּכֵ ִפיר ָקָאַמר. ּיהׁשֶ   .ְּוׁשַ

ּוַמה ְדָאַמר ַוָיַרח ְיָי ּ יֹחַח' ּ ְתֵרי ִסְטֵרי. ֶאת ֵריַח ַהּנִ יֹחַח ּבִ ְלָייא , ַחד ַנְייָחא, ַהּנִ ְּדִאְתּגַ
א ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין יָקא ַקִדיׁשָ מוָתא ְלֹכָלא, ַּעּתִ ּסְ ְּדַהאי הוא ַנְייָחא ְוִאְתּבַ ּ ּ ְוַחד . ּ

מו ּסְ אִּאְתּבַ ּתָ ָחא, ָּתא ִדְלּתַ א ְדַמְדּבְ ָנָנא ְוֶאּשָׁ ַההוא ּתְ ּּבְ ֵרין ִסְטִרין. ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ִמּתְ ּ ִתיב , ּ ּכְ
ַמר. ִניֹחַח ְזֵעיר ַאְנִפין ִאּתְ   .ְּוֹכָלא ּבִ

ֵרי אוְדִנין ַמע ַטב וִביׁש, ּּתְ ְּוַתְרַווְייהו ַסְלִקין ְלַחד. ְּלִמׁשְ ֵּטה  ַה)מלכים ב יט(, ִּדְכִתיב. ּ
ָמע' ְיָי ָּאְזְנך וׁשֲ גֹו ִדיֵליה. ָ ּאוְדָנא ְלגֹו ּבְ ּ יִמין ַעִקיִמין, ּ ְרׁשִ ְלָייא ּבִ ב ָקָלא , ּתַ ִגין ְדִיְתַעּכָ ּּבְ

מֹוָחא יה מֹוָחא, ְלַאֲעָלא ּבְ ְבִהילו, ְּוַיְבִחין ּבֵ ְבִהילו, ְּוָלא ּבִ ְּדָכל ִמָלה ַדֲהֵוי ּבִ ּ ָלא ֲהָוה , ּּ
ֵל ָחְכְמָתא ׁשְ   .יָמָתאּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2772דף [ -ּ

ל ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין ְלָיין ּכָ ֵּמאוְדִנין ִאֵלין ּתַ ְּוֻכְלהו ָהִכי , ְּדַנְטִלין ָקָלא ֵמָעְלָמא, ּּ ּ
הו', ִּאְקרון ָאְזֵני ְיָי יב ּבְ ִּדְכּתִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ְוגֹו)קהלת י(, ּ י עֹוף ַהּשָׁ י עֹוף . 'ְ ּכִ ּכִ

ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּק ָיא, ֹולְַהּשָׁ א ָהָכא, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ א ַמאי קֹול ִאיּכָ ּתָ א , ַהׁשְ ְּדָהא ֵריׁשָ
ַקֵלל ַמָדֲעך ֶמֶלך ַאל ּתְ ם ּבְ ִתיב ּגַ ִּדְקָרא ּכְ ְ ָ ּ ִתיב, ּ ַמָדֲעך ּכְ ָּבְ ְבך ְוגֹו, ּ ּכָ ָוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ַמאי . 'ּ

ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול י עֹוף ַהּשָׁ   .א ָהָכא ָקָלאְוָהא ֵליּכָ, ְַטֲעָמא ּכִ

  ]ב''ד ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

ר ָנׁש יב ּבַ ל ַמה ְדָחׁשִ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָ ּ ִלּבֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ַעד , ָּלא ָעִביד ִמָלה, ְּוָכל ַמה ְדִיְסּתְ
ְפָווֵתיה ׂשִ ְּדַאִפיק ֵליה ּבְ ּ יה)ואף על גב דאיהו(ְּוהוא , ּּ ָוון ּבֵ ּ ָלא ִאְתּכְ ְּוַהִהיא ִמָלה ְד. ּ , ַּאִפיקּ

ֲאִויָרא ַקָעא ּבַ ָעְלָמא )ב''ד ע''דף רצ(, ִמְתּבְ יה , ְּוַאְזָלא ְוַסְלָקא ְוָטָסא ּבְ ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ
ְּוַההוא ָקָלא ַנְטִלין ֵליה ָמאֵרי ְדַגְדִפין. ָקָלא ּ א, ּ ְּוַסְלִקין ֵליה ְלַמְלּכָ אוְדנֹוי, ּ ְּוָעִייל ּבְ ּ .

ַמע ְיָי )דברים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמע ְיָי)במדבר יא( .ֶּאת קֹול ִדְבֵריֶכם' ְּוִיׁשְ ַּוִיַחר ' ּ ְוִיׁשְ
  .ַּאפֹו

ך ְוְבִגין ּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ר ָנׁש ִמּקַ ל ְצלֹוָתא וָבעוָתא ְדָבֵעי ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ֵעי , ְּ ּבָ
ְפָווֵתיה ׂשִ ְּלַאָפָקא ִמִלין ּבְ ּ ְּדִאי ָלא ַאִפיק לֹון, ּ עוֵתיה , ּלֹוֵתיה ְצלֹוָתאָלאו ְצ, ּ ְּוָלאו ּבָ ּ

עוָתא ְּוֵכיָון ְדִמִלין ָנְפִקין. ּּבָ ֲאִויָרא, ּ ִעין ּבַ ּקְ ַּסְלִקין ְוָטִסין ְוִאְתָעִבידו ָקָלא, ִמְתּבַ ְוָנִטיל , ּ
א)א לכתרא''נ(ְוָאִחיד לֹון ְלַאְתָרא , ּלֹון ַמאן ְדָנִטיל א,  ַקִדיׁשָ א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ   .ּּבְ

ִרית, ָּנִטיף ְנִטיָפא ְלאוְדִנין, ַּלת ַחָלֵלי ְדמֹוֵחיִמּתְ ָמה ְדַאּתְ . ְּוַההוא ִאְקֵרי ַנַחל ּכְ ּכְ
ִרית)מלכים א יז(, ָאֵמר לֹוַמר,  ַנַחל ּכְ רוָתא ְדאוְדִנין, ּכְ ּּכְ ּ ַההוא ֲעִקיָמא. ּ ְּוָקָלא ַעִייל ּבְ ּ ,

ַההוא ַנֲהָרא ַאב ּבְ ּתְ ְּדַההוא ְנִטיָפא, ְּוִאׁשְ ן. ּ ּמָ ב ּתַ ין ַטב ְלִביׁש, ּוְכֵדין ִאְתַעּכָ ִחין ּבֵ . ְוִאְתּבְ
ְבָחן)איוב לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ֹאֶזן ִמִלין ּתִ ְבָחן. ּ ּכִ ּוַמאי ַטְעָמא ֹאֶזן ִמִלין ּתִ ום . ּ ִּמּשׁ

ַההוא ַנֲהָרא ִדְנִטיָפא ב ָקָלא ּבְ ְּדִאְתַעּכָ ּ ֲעִקימוָתא ְדאוְדִנין, ּ ּּבַ ּ ְבִהילוְוָל, ּ ּא ַעִייל ּבִ ּוְבִגין . ּ
ין ַטב ְלִביׁש ִחין ּבֵ ך ִאְתּבְ . ְַמאי ַטְעָמא ֵחיך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול. ְ ְוֵחיך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול)שם(, ְּכָ

ן ּמָ ב ּתַ ִגין ְדִיְתַעּכָ גוָפא, ּּבְ ְבִהילו ּבְ ְּוָלא ַעִייל ּבִ ּ ָחן, ּ ין ְמִתיָקא , ְּוַעל ָדא ִיְטַעם ְוִיְתּבְ ּבֵ
  .ִּרירוִלְמ

א ְדאוְדִנין ַהאי נוְקּבָ ּּבְ ּ ְלָיין נוְקִבין אֹוֲחָרִנין, ּ א ְדַעְייִנין, ּּתַ ּנוְקּבָ א ְדפוָמא. ּ ּנוְקּבָ ּ ּ .
א ְדחֹוָטָמא ּנוְקּבָ א ְדאוְדִנין. ּ נוְקּבָ ֵּמַההוא ָקָלא ְדַעִייל ּבְ ּ ּ ּ ִּאי ִאְצְטִריך ַעִייל ְלנוְקֵבי , ּּ ּ ְ

ְֵמַההוא ָקָלא ִאי ִאְצְטִריך. ְמִעיןְּוַנְבִעין ִד, ְּדַעְייִנין א ְדחֹוָטָמא , ּ ַּעִייל ְלנוְקּבָ ּ ּ
ָקא ְּדַפְרַדׁשְ א ֵמַההוא ָקָלא, ּ ָנָנא ְוֶאּשָׁ ּוַמְפֵקי ּתְ ַמע )במדבר יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ּ ְוִיׁשְ

ם ֵאׁש ְיָי' ְיָי ְבַער ּבָ ַּוִיַחר ַאפֹו ַוּתִ א ְדפוָמאַּעִי, ְְוִאי ִאְצְטִריך. 'ּ ּיל ַההוא ָקָלא ְלנוְקּבָ ּ ּ ּ ,
ּוַמִליל ְוָגַזר ִמִלין  ּ ּּכָֹלא ֵמַההוא ָקָלא ְדאוְדִנין. ּ ֵמַההוא ָקָלא)א גזרין''נ(ּ ּ ּ ָכל . ּ ַּעִייל ּבְ

יה ּכָֹלא יׁש ִמּנֵ ּּגוָפא ְוִאְתְרּגִ ּ ַהאי אוְדָנא)וכלא תלייא( )א כמה תלייא''ס(. ּ ָאה ַמאן . ּ ּבְ ַזּכָ
ִתיב. ּיר ִמלֹויְּדָנִט ר ִמְרָמה)תהלים לד(, ַּעל ָדא ּכְ ָפֶתיך ִמַדּבֵ ּ ְנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע וׂשְ ָּ ָ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2773דף [ -ּ

ִמיָעה יה ׁשְ ַּהאי אוְדָנא ָקֵרי ּבֵ ִליָלן ִאיּנון מֹוֵחי. ּ ִמיָעה ִאְתּכְ ּוִבׁשְ יה. ּ ִליל ּבֵ , ָּחְכָמה ִאְתּכְ
ָ ְוָנַתּתָ ְלַעְבְדך ֵלב)מלכים א ג(, ִּדְכִתיב יָנה.  ׁשֹוֵמַעּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבִ ר  )שמואל א ג(ּּכְ ַּדּבֵ

י ׁשֹוֵמַע ַעְבֶדך ָּכִ י ׁשֹוְמִעים ֲאָנְחנו)מלכים ב יח( .ּ ָמה ְדַאּתְ , ַּדַעת )ובהני תליין כלא(. ּ ּכִ ּכְ
ִני ְוַקח ֲאָמָרי )משלי ד( ,ָאֵמר ַמע ּבְ ך)משלי ב( .ׁשְ ְצפֹון ִאּתָ ְ וִמְצֹוַתי ּתִ ּ ְלָיין ָה. ּ ּא ּכָֹלא ּתַ

ְלָיין ְצלֹוִתין וָבעוִתין וְפִקיָחא ְדַעְייִנין ַהאי אוְדָנא ּתַ אוְדִנין ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ,
ָמע ְפַקח ֵעיֶניך וְרֵאה' ּ ַהֵטה ְיָי)מלכים ב יט( ָּאְזְנך וׁשֲ ָּ ְלָייא. ָּ יה ּתַ ָּהא ּכָֹלא ּבֵ ּ.  

ַהאי אוְדָנא ְלָיין , ּּבְ ך ִהיא ֲעִקיָמא ְלגֹו, ְּדָלא ָנְפִקין ְלַבר, ָּרִזין ִעָלִאיןּתַ ִגין ּכָ . ְּבְ
יה ְּוָרָזא ְדָרִזין ְסִתיִמין ּבֵ ַּווי ְלַההוא ְמַגֶלה ָרִזין, ּ ִניׁש ָרִזין. ּ ּוְבִגין ְדַהאי אוְדָנא ּכָ ּ ּ ,

ַּוֲעִקימוָתא ִדְלגֹו ָנִטיל לֹון ֵלי ָרִזין ְלִאיּנון ַדֲע, ּ ָּלא ּגַ ּ ָאְרַחְייהוּ ֶּאָלא ְלִאיּנון , ִּקיִמין ּבְ ּ
ְּדַנְטֵלי , ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָלא ַעִקיִמין
  .ּ ִמִלין)ונטרי(ָאְרחֹוי ְוַנְטֵלי 

ָאְרַחְייהו ְּוִאיּנון ַדֲעִקיִמין ּבְ ּ ְבִהילוַּנְטֵלי ִמִלין ְוַעְייִלין ל, ּ הו ֲאָתר , ֹּון ּבִ ְּוֵלית ּבְ
ָבא יה, ְּוָכל נוְקִבין ַאֲחָרִנין. ְלִאְתַעּכְ ִחין ּבֵ ִּמְתַפּתְ א ְדפוָמא, ּ נוְקּבָ ַּעד ְדָנְפִקין ִמִלין ּבְ ּ ּ ּּ .

ְּוִאֵלין ִאְקרו ַחָייֵבי ָדָרא ּּ ִריך הוא, ּ א ּבְ נוֵאי ְדקוְדׁשָ ּׂשְ ּ ָנן. ְּ ַמְתִניָתא ִדיָלן ּתְ ִּאילו ּכְ, ּּבְ ּ
ּוְכִאלו ָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ָּקִטיל ּגוְבִרין ּ ַחד ְקָרא. ּּ ְ ֹלא ֵתֵלך )ויקרא יט(, ִּדְכִתיב, ְּוֹכָלא ּבְ

ך ֹלא ַתֲעמֹוד ַעל ַדם ֵרֶעך ֲאִני ְיָי ַעּמֶ ָָרִכיל ּבְ א ִדְקָרא. 'ָּ ַּמאן ְדָעַבר ַעל ַהאי ֵריׁשָ ּ ,
ִאילו ָעַבר ַעל ּכָֹלא ּּכְ ּּ.  

  ]א''ה ע''דף רצ -' גר חלק זוה[

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ִתיב, ּ ְּדָעַלְייהו ּכְ ה ָדָבר)משלי יא(, ּ ּ ְוֶנֱאַמן רוַח ְמַכּסֶ ֶנֱאַמן . ּ
ּרוַח ַוַדאי ִליף, ּ ּתְ א ִאׁשְ ְּדָהא רוָחא ִדְלהֹון ֵמֲאָתר ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ך ֶנֱאַמן רוַח , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֶלה ָרִזין, ְּוִסיָמן ָדא אֹוִקיְמָנא. ןִּאְקרו ַּההוא ִדְמּגַ ּ ָמֵתיה, ּ ָידוַע ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ָּלאו ִאיהו ִמּגוָפא , ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ יה ָרָזא. ְּדַמְלּכָ ך ֵלית ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ְּוָלא ֵמֲאָתר ְדָרָזא הוא, ְּ יפוק . ּ ְּוַכד ּתִ ּ

ָמֵתיה גוָפא ְדַמ, ִּנׁשְ ָקא ּבְ ָּלא ִאְתַדּבְ ּ אּ ְּדָהא ָלא ַאְתֵריה הוא, ְלּכָ ּ ר ָנׁש. ּ ַווי , ַּווי ְלַההוא ּבַ
ָמֵתיה, ֵּליה ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ַּווי ְלִנׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ין ָרִזין, ּ ן ָרִזין ִעָלִאין , ִּדְמַכּסִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִתיב )רזין עלאין דמלכא קדישא(. ְּ ך ּכוָלם )ישעיה ס( ,ָּעַלְייהו ּכְ ּ ְוַעּמֵ ְ

 )א''ה ע''דף רצ(. ַּצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ

ְקרֹוִבין ְדבוְסָמא, ַּאְנפֹוי ְתִרין ּתַ ּּכִ ּ ַסֲהדוָתא ַעל ַמה ַדֲאֵמיָנא)כלהו(. ּ ְּדָהא ַסֲהדוָתא , ּ ּ
ְלָיא הו ּתַ ְלָיא ַסֲהדוָתא. ּּבְ ּוְבֹכָלא ּתַ ְקרֹוֵב. ּּ ּי ְדבוְסָמאֲאָבל ָהֵני ּתַ ִּחָווָרא ְוסוָמָקא, ּ ּ ,

א א ְוִאיּמָ ַּסֲהדוָתא ְלַאְחְסָנא ְדָיִרית ְוָאִחיד לֹון. ַּסֲהדוָתא ְלַאּבָ ַמְתִניָתא ִדיָלן . ּ ְּוָהא ּבְ
ין ִחָווָרא ְלסוָמָקא, אֹוִקיְמָנא ָמה ָפְרֵסי ּבֵ ּּכַ ּ ִסְטָרא ְדִחָווָר, ּ ֲחָדא ּבְ יה ּכַ ִליָלן ּבֵ ְּוִאְתּכְ ּ   .אּ

יָקא ד ִאְתְנִהיר ִמְנִהירו ְדִחָווָרא ְדַעּתִ ּּכַ ּ ּ ַּחְפָייא ַההוא ִחָווָרא ַעל סוָמָקא, ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ַכח ּתְ ְנִהירו ִאׁשְ ִתיב. ּּבִ ָָפָניו ֵאֶליך'  ָיֵאר ְיָי)במדבר ו(, ּוְכֵדין ּכְ ְלָיין , ְּוַכד ַחָייִבין ַסִגיִאין. ּ ּתַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2774דף [ -ּ

ָעְלָמא ּתְ, ִּדיִנין ּבְ ֹכָלא ִאׁשְ ָּכַחת ְסִגירוָתא ּבְ ַאְנִפין. )א בעלמא''ס(ּ ט ּבְ ְּוסוָמָקא ִאְתְפׁשַ ּ ּ ,
ל  ִדיָנא. ּ ִחָווָרא)א על''נ(ְוָחָפא ּכָ ַכח ּבְ ּתְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאׁשְ ִתיב . ּ ' ּ ְפֵני ְיָי)תהלים לד(ּוְכֵדין ּכְ
י ָרע עֹוׂשֵ ְלָייאּ ְוֹכָל)בגדי נקם) ישעיה נט(בגדי קנאה כתיב (. ּבְ ַהאי ּתַ ּוְבִגין ָדא , א ּבְ ּ

ֹכָלא ַּסֲהדוָתא הוא ּבְ ּ ּ.  

ָווֵני אן ְלָהֵני ּגְ ִריִסין ְמַחּכָ ה ָמאֵרי ּתְ ָמה ְוַכּמָ ָווֵני, ּכַ ָווֵני. ְּמַצָפאן ְלָהֵני ּגְ ד ְנִהיִרין ּגְ , ּכַ
ֵחדו ְלהו ּבְ ל ָעְלִמין ּכֻ ּּכָ ּ ִזְמָנא ְדָנִהיר ִחָווָרא. ּ ּּבְ ְווָנאּּכָֹלא ִא, ּ ַההוא ּגַ ְּתָחזו ּבְ ְוַכד ִאְתֲחֵזי . ּ

ְווָנא ַההוא ּגַ סוָמָקא ּכָֹלא ָהִכי ִאְתָחזו ּבְ ּּבְ ּ ּּ.  

ְקרֹוִבין ְדבוְסָמא ִאֵלין ּתַ ּּבְ ּ אִרי ִדיְקָנא ְלִאְתֲחָזָאה, ּ א ְדאוְדִנין, ּׁשַ ֵּמֵריׁשָ ְוָנִחית ְוַסִליק , ּ
ַתְקרֹוָבא ְדבוְסָמא ּּבְ ֲעִרין אוָכ, ּ ִפיר, ִּמין ְדִדיְקָנאּׂשַ ִתּקוָנא ָיֶאה ׁשַ ּּבְ יף. ּ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ , ּכְ

ִפיר יָקא. ּׁשַ ָחא ִדְרבות ְדִדיְקָנא ִעָלָאה ְדַעּתִ ִּמׁשְ ּ ּ ַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ִאְתֲחֵזי, ּּ ּּבְ ּ ,
  .ְוָנִהיר

ִפירו ְדַהאי ִדיְקָנא ּׁשַ ּ ּ ט, ּ ַכח' ּבְ ּתְ ּקוִנין ִאׁשְ ָחא ִדְרבותְוַכד. ּּתִ ּ ִמׁשְ ר ְנִביִעין , ּ ִּדְתַלת ֲעׂשַ
ַהאי ִדיְקָנא א ָנִהיר ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדִדיְקָנא ְדַעּתִ ּ ָכחו כ, ּ ּתְ ּקוִנין''ִּאׁשְ ְרִכין . ּב ּתִ ּוְכֵדין ִמְתּבָ

ְלהו ּּכֻ ַהאי. ּ ְרָכא ּבְ ָרֵאל ָסָבא ִמְתּבָ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ)בראשית מח(, ְוִסיָמן, ְוִיׂשְ ְ ּבְ ל . ָרֵאלָ ּכָ
ּקוִנין ְדִדיְקָנא ָדא ּּתִ ּ א, ּ ִאָדָרא ַקִדיׁשָ א , אֹוִקיְמָנא ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדֻכְלהו ִמִתיּקוִנין ְדַעּתִ ּ ּ ּּ

ָקנו ֵעיָנא ְלַגָלָאה. ִּאּתְ ן, ְּוָהָכא ּבָ ּמָ ֵלי ּתַ ּסוָפא, ַּמה ְדָלא ִאְתּגְ ָלא ּכִ ִגין ְלֵמיַעל ּבְ הא (. ּּבְ

עתיקא קדישא אוקימנא באדרא ) דעתיקא(אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא כל תקונין דדיקנא 
  )קדישא

יָתא ִאיּנון ּקוָנא ַקְדָמָאה. ִּאְקרון' ט, ּׁשִ ָּנַפק ַההוא ִניצֹוָצא ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּּתִ ּ ּ ּ ,
א ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְתחֹות ׂשַ ּוָבַטׁש ּבִ חֹות קֹוִצין ְדַעל אוְדִנין, ּ ִּמּתְ י ִפְתָחא ְוָנ, ּ ּמֵ ִּחית ִמּקַ

א ְדפוָמא ְּדאוְדִנין ַעד ֵריׁשָ ּ ּ ַכח. ּ ּתְ א ָלא ִאׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ ּקוָנא ָדא ֵמַעּתִ ָּהא ּתִ ד , ּ ֶּאָלא ּכַ
א יָקא ַקִדיׁשָ ָּנִגיד ַמָזָלא ְדַעּתִ יה ַההוא ַמּבוָעא ְדָחְכְמָתא , ּ ְּוַתְלָייא ִמּנֵ ּ ּ א , )חסר(ּ ד ִאיּמָ ּכַ

ָכא  ֲאִויָרא ַדְכָיאִאְתַמּשְׁ ִליַלת ּבַ א , ְּוִאְתּכְ ַּההוא ִחָווָרא ָנִקיט ִאיּמָ ְוִניצֹוָצא ָעאַלת , )חסר(ּ
ָדא, ְוַנְפַקת ּקוָנא, ְּוִאְתֲאָחד ָדא ּבְ   .ְּוִאְתָעִביַדת ַחד ּתִ

ְּוַכד ִאְצְטִריך ַסְלָקא ָדא ַעל ָדא ּ ּ י ֲחָדא, ְ ּמֵ ָיא ַחד ִמּקַ ּסְ ך. ְוִאְתּכַ ְוְבִגין ּכָ ּ ּכָֹלא ּ
ד נוְקִמין, ְִאְצְטִריך א. ְוַחד ְלַרֲחָמא. ַּחד ְלֶמְעּבַ ִאיב ְלַהאי ִדיְקָנא ָדִוד ַמְלּכָ ְּוַעל ַהאי ּתָ ּ ,

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא   .ּּכְ

ַהאי ִדיְקָנא ט ָכחו' ּּבְ ּתְ ּקוִנין ִאׁשְ ּּתִ הו, ּ יָתא ִרְבָוון ְדַתְלָיין ּבְ ּׁשִ ָכל , ּ ִטין ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּ
א ְדַתְלָיין. אּּגוָפ יּתָ ְּוִאֵלין ׁשִ ְקרוָבא ְדבוְסִמין, ּ ֲעֵרי ִדְתחֹות ּתַ ׂשַ ְלָיין ּבְ ּּתַ ּ ּ ַלת ֵמַהאי . ּ ּתְ

ּוְבָיִקירוָתא ְדִדיְקָנא. ּוְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ּ ַלת ַאֲחָרִנין, ּ ְלָיין ּתְ ַּחד ְלֵעיָלא . ּתַ
ְפָוון ׂשִ ֲעִרי, ּבְ ִאיּנון ׂשַ ּוְתֵרין ּבְ ּן ְדַתְלָיין ַעד ַטּבוָראּ א. ּ יּתָ אן ְוג' ג, ְוָכל ָהֵני ׁשִ אן' ִמּכָ , ִמּכָ

ְלהֹון ָכן ְוַתְלָיין ּכֻ ָכל ּגוָפא, ִּאְתַמּשְׁ ִטין ּבְ ְעֵרי ְדַתְלָיין וִמְתָפּשְׁ ִאיּנון ׂשַ ּּבְ ּ ּ ּּ.  
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ְל יר ִמּכֻ ָיִקירו ְדִדיְקָנא ַיּתִ ָלָתא ִאיּנון ּבְ ּוְבִגין ְדָהֵני ּתְ ּ ּ ּ ּ א, ּהוּ ָמא ַקִדיׁשָ הו ׁשְ ִתיב ּבְ . ּּכְ
ַצר ָקָראִתי ָיה)תהלים קיח(, ִּדְכִתיב ְוָהא . ִלי ֹלא ִאיָרא' ְיָי, ָּעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה, ּ ִמן ַהּמֵ

ִאָדָרא ַצר ָקָראִתי ָיה, ְּדאֹוִקיְמָנא ּבְ ָטא, ִּמן ַהּמֵ ֵרי ִדיְקָנא ְלִאְתַפּשְׁ ֵּמֲאָתר ְדׁשָ ּ ְּדהוא , ּ ּ
י אוְדִנין)א דחיק''ס(ֲאָתר  ּמֵ ִפיר הוא, ּ ָרִחיק ִמּקַ ּׁשַ ּ.  

א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ּוְבִסְפָרא ְדַאַגְדּתָ ּ ירוָתא ְדִדיְקָנא ֵמֶחֶסד , ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקים, ּ ְּדׁשֵ ּ ּ
ְפֶאֶרת ְוג' ָ ְלך ְיָי)דברי הימים א כט(, ִּדְכִתיב, ִּעָלָאה דוָלה ְוַהְגבוָרה ְוַהּתִ ַּהּגְ ְּוֹכָלא . 'ֹוּ

אֵרי, ּהוא ִדיְקָנא, ְוָהִכי ׁשָ ָכן ְוַתְלָיין ּבְ ָעה ִאְתַמּשְׁ י אוְדִנין, ְוִתׁשְ ּמֵ ּוִמּקַ אֵרי, ּ , ָהִכי ׁשָ
ֲאָתר ָאֳחָרא ְּוִקיוָמא ָלא ִמְתַקְייִמין ֶאָלא ּבַ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּּ   .ּּכְ

  ]ב''ה ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

א, א ְלַרֲחֵמיְְוַכד ִאְצְטִריך ָעְלָמ ְלָייא ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ּקוִנין ִדְבִדיְקָנא . ִּאְתּגַ ְּוָכל ָהֵני ּתִ ּ ּ
יָרא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ַּיּקִ ְכֵחי, ּ ּתַ ְלהו ַרֲחֵמי ִמׁשְ ּּכֻ ִּמְתַחְזָייא ִדיָנא, ְְוַכד ִאְצְטִריך ְלִדיָנא. ּ ּ ,

ָר ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ּוְכֵדין ַעְבִדין נוְקִמין ְלׂשַ ּ ּ ְּלִאיּנון ְדָעִקין ְלהו, ֵאלּ ּ ל ְיִקירו  )ב''ה ע''דף רצ(. ּ ּּכָ
ְעֵרי ְדַתְלָיין ִאיְנהו, ְּדִדיְקָנא ִאיּנון ׂשַ ּּבְ ּ ְלָיין, ּ ַהאי ּתַ ום ְדֹכָלא ּבְ ִּמּשׁ ּ ּ.  

ְעֵרי ְדִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ל ָהֵני ׂשַ ּּכָ יִפין, ּ ּקִ ין ּתַ יׁשִ ְלהו ְקׁשִ ּּכֻ ום ְד, ּ ִּמּשׁ ֻּכְלהו ַאְכְפָיין ּ ּ ּ
ֵלי, ְלִדיִנין א ִאְתּגְ ֲעָתא ְדַמָזָלא ַקִדיׁשָ ׁשַ ּּבְ ָעא ְלַאָגָחא ְקָרָבא. ּ ַהאי ִדיְקָנא , ְוַכד ּבָ ּּבְ

יף ּקִ ר ּתַ ִגּבָ ּוְכֵדין ָמִריט ַמאן ְדָמִריט. ָּמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבָיא, ִאְתֲחֵזי ּכְ ְוַאְגִליׁש ַמאן , ּ
  .ְּדַאְגִליׁש

ּקוִניןָהֵני ּתִ ָעה ּתִ ְנָייָנא, ּׁשְ ה ִזְמָנא ּתִ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלָאַהְדָרא לֹון , ֲאָמָרן ֹמׁשֶ ׁשַ ְּבְ ּ
ְלהו ַרֲחֵמי ּּכֻ א. ּ ּתָ ּקוִנין ָלא ֲאָמָרן ַהׁשְ ב ִדְתֵליָסר ּתִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְלָייא ִמְלָתא, ּ ַכָווָנא ּתַ ּּבְ ּ ,

ּקוִנין  ָהֵני ּתִ ְּדָהא ָלא ֵייעול ּבְ ּ ָראּ ָוון, ְלַאְדּכְ ַמָזָלא ִאְתּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ ר ֵליה, ּ ֲּהָדא הוא . ְּוַאְדּכַ
ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח ְיָי)במדבר יד(, ִדְכִתיב א. 'ַמאן ּכַֹח ְיָי. 'ּ ַעּתָ ַּההוא ְדִאְקֵרי ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,

ְּדִחיָלא ָדא. ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ּוְנִהירו ָדא, ּּ ּ ָזָל, ּ ֵליִּמּמַ ה ָדא. א ּתָ ְּוֵכיָון ְדָאַמר ֹמׁשֶ ּ ,
ר ָדא יה, ְּוַאְדּכַ ָוון ּבֵ ְּוִאְתּכְ ּקוִנין, ּ ָעה ּתִ ׁשְ ְזֵעיר ַאְנִפין, ָּאַמר ָהֵני ּתִ ְּדַתְלָיין ּבִ ִגין . ּ ּבְ

ְלהו ְּדַיְנִהירו ּכֻ ּ ַכח ִדיָנא, ּּ ּתְ ֵלי. ְּוָלא ִיׁשְ ַמָזָלא ּתָ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ.  

ְעֵרי ַּהאי ִד ָראן ׂשַ ד ׁשָ ר , )לאתארכא( ְלִאְתָעָרא )א לאתערבא''ס(יְקָנא ּכַ ִגיּבָ ִאְתֲחֵזי ּכְ
ר ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין ִגיּבָ יף ּכְ ּקִ ַהאי ִדיְקָנא. ּתַ יָקא ְסִתיָמָאה, ּּבְ ח ִדְרבות ֵמַעּתִ ָּנִגיד ְמׁשַ ּ .

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֶמן ַהטֹוב ַעל )תהלים קלג(, ּכְ ּשֶׁ   .ָּהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְזַקן ַאֲהֹרןּ ּכַ

ְפָוון ְעֵרי ָלא ַחְפָיין ַעל ׂשִ ַווְרָדא, ִּאֵלין ׂשַ ְלהו סוָמִקין ּכְ ְפָוון ּכֻ ְּוׂשִ ּ שיר (, ִּדְכִתיב. ּ

ים)השירים ה ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ בוָרה.  ׂשִ ן ּגְ ְפָוון ְמַרְחׁשָ ן ָחְכְמָתא, ּׂשִ ְפ. ְמַרְחׁשָ ִאיּנון ׂשִ ָוון ּּבְ
ְלָיין ַטב וִביׁש ַּחֵיי ומֹוָתא, ּּתַ ְלָיין ָמאֵריהֹון ְדַאְתָערוָתא. ּ ְפָוון ּתַ ֵּמִאֵלין ׂשִ ּ ין , ּ ְּדַכד ְמַרֲחׁשִ

ְפָוון י ִדיִנין, ּ ִדיָנא)מארי(ִּמְתָעִרין ּכָֹלא ְלִמְגַזר , ִּאֵלין ׂשִ ּתֵ ָכל ּבָ ובגין , דמדוריהון בהון(, ּּבְ
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ּ ְדִאְקרון ִעיִר)כך ָמא וְבֵמאַמר ְוגֹו)דניאל ד(, ִּדְכִתיב. יןּ ְגֵזַרת ִעיִרין ִפְתּגָ ּ ּבִ ובמימר (. 'ּ

  )קדישין שאלתא

א. ַמאי ִעיר ִסְפָרא ְדַאַגְדּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבְ ְּדִמְתֲעִרין . ָ ַוְיִהי ָעֶרך)שמואל א כח(, ּכְ
ִּדיִנין ְלִאיּנון ְדָלא ִאְתְרִחימו ְלֵעיָלא ּ ּ ּ ִגי, ּ ך ִמְתָעִרין ִאֵלין ְדִאיּנון ָמאֵרי ְדָבבוּבְ ּן ּכָ ּ ּ ּ ּ א ''ס(, ְ

ַרֲחֵמי ְוִדיָנא)בכלהו( )להו ָווֵני ּבְ ְתֵרי ּגְ ל ָדא ּבִ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ִעיר ְוַקִדיׁש ִדיָנא , ּ ְוִעם ּכָ ּ ּ ּ
  .ְוַרֲחֵמי

ְפָוון ּוְבִאֵלין ׂשִ ד ִאְתְפַתח, ּ ִּאְתֲחֵזי פוָמא ּכַ ּרוָחא ְדָנ. ּּ ִּפיק ִמן פוָמאּ ין , ּ ּשִׁ יה ִמְתַלּבְ ּּבֵ
ָמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ט. ּכַ יה ְנִביָאן ְמֵהיְמֵני, ְּוַכד ִאְתְפּשַׁ ין ּבֵ ּשִׁ ְּוֻכְלהו ֶפה ְיָי. ִּמְתַלּבְ ּ . ִּאְקרון' ּ

ד ִמִלין ָנְפִקין ִמן פוָמא ּּכַ ּ ְפָוון, ּ ׂשִ ין ּבְ ְמֵנ, ּוִמְתַרֲחׁשִ ִּמְתַנֲהִרין ְלֻכְלהו ּתִ י ָסֵרי ַאְלִפין ּ
ֲחָדא, ָעְלִמין ְלהו ּכַ ַּעד ְדִמְתַקְטִרין ּכֻ ּ ִביִלין, ּּ ַתְמֵניָסר אֹוְרִחין וׁשְ מֹוְדָען, ּּבְ ּתְ   .ְּדִאׁשְ

אן ְלפוָמא ָדא ְּוֹכָלא ְמַחּכָ ּ עוְטָרא)בדא(, ּ ִקיְטָרא ְדִטיֲהָרא ּבְ ן ְמַמֵלל ַרְבְרָבן ּבְ ִליׁשָ ּ ּבְ ּ ּ .
ִתיב ים)שיר השירים ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּקִ ים ַוַדאי,  ִחּכֹו ַמְמּתַ ּקִ ָמה ְדַאּתְ . ַמאי ִחּכֹו. ַּמְמּתַ ּכְ

ְּוֻכלֹו ַמֲחַמִדים. ְ ְוֵחיך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול)איוב לד(, ָאֵמר ְקָנן. ֵּאׁש וַמִים, ּ א וַמָייא ִמְתּתַ , ֶּאּשָׁ
ִצייורֹוי )א מתדבקין ויאן''ס( ָּיָאן ּבְ ֲחָדאּ ְדָהא ּגְ)בציורוי( ,ּ ָרן ּכַ   .ָווֵני ִמְתַחּבְ

יָמן, ִחּכֹו ַאְתָוון ְרׁשִ ִליִדין , ּבְ ִעְטרֹוי ּגְ ְלָפן ּבְ ְּדִמְתּגַ רֹון'' אחה)גליפין(ּ ּגָ ְּדָטִריד ', א. ע ּבַ
ין ין)דניאל ב(, ַמְלּכִ ּ וְמַהְעֵדא ַמְלּכִ ין, ּ , ְוָסִליק ְוָעִטיר, ְּדָטִריד ְוָנִחית', ח. ּוְמָהֵקם ַמְלּכִ

רוָחאּכָ ִליף ּבְ א ּגָ ֶאּשָׁ א, ְּיִניָקה ְדִאיָמא' ה. ִּביׁש ּבְ א, ָּסִטיר ְלנוְקּבָ א ַרּבָ ט ְלנוְקּבָ ִּאְתְפּשַׁ ּ ,
א א ַקִדיׁשָ ִתיאוְבָתא ְדַקְרּתָ ּּבְ ּ ָדא)עד דמתקטרי(, ּ ּ ִמְתַקְטֵרי ַאְתִרין ָדא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

ְבַעת)שיר השירים ד( ִטיְפָסא, ִּטיֲהָרא ְדִטיְפָסא' ע. ּ ַהְלבֹוָנה ַהר ַהּמֹור ּגִ ִליָפא ּבְ , ּגְ
ִליִפין, ְּרִהיִטין ַדֲעָנִפין ִמְתַאֲחָדן   .ְּלִסְטרֹוי ְלרוִחין ּגְ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ָרֵזי ְדַאְתָוון ִדׁשְ ְּוָהא ּבְ ִּאְתַעָטרו ִאֵלין ַאְתָוון ד, ּ ּ ָמה ''גיכ' בד', ּ ֵחיך ּכְ ְק ּבַ

ִלי ֶמַלח ְוגֹו)איוב ו(, ְֵחיך ִיְטַעם ֶלֱאכֹולְדַאּתְ ָאֵמר ְו ֵפל ִמּבְ  )ישעיה לב(ּוְכִתיב . ' ֲהֵיָאֵכל ּתָ

לֹום ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתוִקים ְוגֹו)תהלים יט( .ְוָהָיה ַמֲעׂשֵ ּ ַהּנֶ ּ ּּ ּ' .
ְּמתוִקים ַוַדאי ּ.  

א ָאַמר ם ַעְבְדך ִנְז, ָּדִוד ַמְלּכָ ֶהם ְוגֹוָּגַ ַּאְסַהְדָנא ָעַלי ְדָכל יֹוָמאי ִאְזְדַהְרָנא . 'ָהר ּבָ ּ
הו הו, ּּבְ ְּדָלא ְלַאְטָעָאה ּבְ א, ּ ר יֹוָמא ַחד ְדָעִטיְרָנא ִעְטֵרי ַמְלּכָ א ְדֵמרֹוְנָיא, ּּבַ ְמַעְרּתָ , ּּבִ

א ִמְתַלֲהָטא ַאפוְתָיא ְדֵמרֹוְנָיא  ַּוֲחֵמיָנא ּבוִציָנא ְדֶאּשָׁ ּ ּ . ְּוִאְזַדֲעַזְעָנא, ) דמערתאא''נ(ּּ
הו אי ּבְ ַדְעּתָ ֵּמַההוא יֹוָמא ִאְזָדַהְרָנא ּבְ ּ ל יֹוָמאי, ּ ִביְקָנא לֹון ּכָ ָאה חוָלֵקיה . ְוָלא ׁשָ ַּזּכָ ּ

א יָקא ְדַמְלּכָ ְמּתִ ַּמאן ְדִאְזְדַהר ּבִ ּ ְדַקֲחֵזי, ּ הו ּכִ ִתיב. ְּוָטִעים ּבְ ּ ַטֲעמו )תהלים לד(, ַּעל ָדא ּכְ
י טֹוב ְיָיּוְרא ַלְחִמי ְוגֹו)משלי ט(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו' ּו ּכִ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ּ'.  

  ]א''ו ע''דף רצ -' גזוהר חלק [
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ַדַעת ט ְדכוָרא ּבְ ִּאְתְפׁשַ ּ ְּוִאְתַמְלָיין ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין, ּ ֵרי, ּ א ׁשָ ְלּתָ א ְדגוְלּגַ ֵּמֵריׁשָ ּ ,
ָכל ּגוָפא ט ּבְ ְּוִאְתְפׁשַ ּ וְדרֹועֹוי וְבֹכָלאְמַחדֹוי, ּ ּ ִּאְתְדַבק ִניצֹוָצא ְדבוִציָנא , ֵמֲאחֹורֹוי. ּ ּ ּ

ְּדַקְרִדינוָתא ּ א ֲחָדא )א''ו ע''דף רצ(ְּוַלֲהָטא ְוַאִפיק , ּ ְלּתָ ְלּגַ ל ִסְטרֹוי, ּגֻ ּוְנִהירו , ְסִתיָמא ִמּכָ ּ
ה)א ונחיתו''ס( ִליָפן ּבָ ּ ִדְתֵרי מֹוֵחי ּגְ ִסְט, ּ ַקת ּבְ ּרֹוי ִדְדכוָראְּוִאְתַדּבְ ך ִאְתְקֵרי . ּ ִגין ּכַ שיר (ְּבְ

ִתי)השירים ה ִתי ֶאָלא ְתאֹוָמִתי ַוַדאי,  יֹוָנִתי ַתּמָ ְקֵרי ַתּמָ ַּאל ּתִ ּ.  

ָווֵני  יה ּגְ ִליָלן ּבֵ א ּכְ ֲערֹוי ְדנוְקּבָ ּׂשַ ּ ִדְכִתיב, )א גווני בגו גווני''ס(ּ  )שיר השירים ז( ,ּכְ
ָמ ַאְרּגָ ך ּכָ ְְוַדַלת ֹראׁשֵ בוָראן. ןּ ֲחֵמׁש ּגְ בוָרה ּבַ ִּאְתְקַטר ּגְ ִסְטָרָהא, ּ א ּבְ ַטת נוְקּבָ ְּוִאְתַפּשְׁ ּ ,

ִסְטרֹוי ִדְדכוָרא ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ.  

ְטרֹוי א ִמּסִ ַּעד ְדִאְתָפְרׁשָ ַאִפין. ּ יה ַאִפין ּבְ ָרא ִעּמֵ ְּוָאִתיַאת ְלִאְתַחּבְ ּ ָרן . ּ ְוַכד ִמְתַחּבְ
ׁשִּמְתַחְזָיין ַחד ּגו ְלחֹודֹוי, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ָפא ַמּמָ ִּאְתֲחֵזי ְפַלג ּגוָפא, ְּדַכר ּבִ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

א.  ַרֲחֵמי)וכלא איהו( ְּוַכך נוְקּבָ ֲחָדא. ְ ָרן ּכַ ׁש, ְוַכד ִמְתַחּבְ ִּאְתֲחֵזי ּכָֹלא ַחד ּגוָפא ַמּמָ ְוָהִכי , ּ
נוְק, ּאוף ָהָכא. ּהוא ר ּבְ ד ְדַכר ִאְתַחּבָ ּּכַ אּ ּּכָֹלא הוא ַחד ּגוָפא, ּבָ ּ ֵחידו, ּ ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ,

ְרָכן ִלים ִמְתּבָ ְלהו ִמּגוָפא ׁשְ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ.  

ַרך ְיָי)שמות כ(, ְּוַהְיינו ָרָזא ן ּבֵ הו' ְ ַעל ּכֵ ת ַוְיַקְדׁשֵ ּבָ ֶּאת יֹום ַהּשַׁ ַכח ּכָֹלא . ּ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ ּ
ִלים ַחד ּגוָפא ׁשְ אְּדָה, ּּבְ ַמְלּכָ ַקת ּבְ ַכח ּגוָפא ַחד, א ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַדּבְ ּתְ ן . ְּוִאׁשְ ְוַעל ּכֵ

ַהאי יֹוָמא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ א, ּוֵמָהָכא. ּבִ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ַּמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ִּאְקֵרי ְפַלג , ּ
ִמָלה ְפִגיָמא ַוֲחֵסי, ּּגוָפא ְרָיא ּבְ ְרָכָתא ׁשַ ְּוֵלית ּבִ ִלים, ָראּ ֲאָתר ׁשְ ִלים, ֶּאָלא ּבַ ִמָלה ׁשְ , ּּבְ

ַפְלּגות ִמָלה ְּוָלא ּבְ ּוַפְלּגות ִמָלה ָלא ִאְתְקָיים ְלָעְלִמין, ּ ּ ְרָכן ְלָעְלִמין, ּ   .ְוָלא ִאְתּבָ

א ּנֹוי ְדנוְקּבָ ּּכָֹלא ִמּנֹוי ִדְדכוָרא הוא, ּ ּ ּ יֵנ, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ י ְוִאׁשְ
א. ַחְבַרָייא ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ א ִמְתַאֲחָדן ּכָ ֵּמַהאי נוְקּבָ ּ ה ַיְנִקין. ּ ִבין, ִּמּנָ ּוָבה ּתָ ְוִהיא , ּ

ִּאְתְקִריַאת ֵאם ְלֻכְלהו ָמה ְדַאֲחָרא ֵאם ְלגוָפא. ּ ּּכְ ה , ּ ְּוָכל ּגוָפא ִמּנָ א לגנתא וכל גנתא ''ס(ּ

ך ַהאי ֵאם ְלֻכְלהו .  ַיְנָקא)מנה ּּכַ ּ אְ   .ַּאֲחָרִנין ִדְלַתּתָ

ִתיב א, ִאית ָחְכָמה ְוִאית ָחְכָמה.  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)משלי ז(, ּכְ , ְּוַהאי נוְקּבָ
ִתיב י ַאֲחָרא ְוַעל ָדא ּכְ ה )שיר השירים ח(, ִּאְתְקֵרי ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְלַגּבֵ ּ ָאחֹות ָלנו ְקַטּנָ

ַדִים ֵאין ָלה ְוגֹו ךְּדָה. 'ְּוׁשָ ָגלוָתא ִאְתְמׁשַ ְא ָדא ּבְ ּ ה. ּ ה ִאְתֲחֵזי , ָּאחֹות ָלנו ְקַטּנָ ַּוַדאי ְקַטּנָ
יָאה ִהיא, ֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא ִלימו ְדָנִטיל ִמּכָֹלא, ְוָסּגִ ְּדָהא ִהיא ׁשְ ּ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ  )שם(, ּּכְ

ְגָדלֹות ּמִ ַדי ּכַ ַדי. ֲּאִני חֹוָמה ְוׁשָ ּיּנון ְלַיְנָקא ְלֹכָלאְּדָהא ַמְלָיין ִא, ְוׁשָ ְגָדלֹות. ּ ּמִ ְּדִאיּנון , ּּכַ ּ
א ִעָלָאה ַּנֲהִרין ַרְבְרִבין ְדַנְפקו ֵמִאיּמָ ּ ּ.  

ָמאָלא יִמיָנא וׂשְ ט ְדכוָרא ּבִ ּּתו ִאְתְפׁשַ ּ ּ ָירוָתא ְדַאֲחָסָנא, ּּ ּּבְ רו. ּ ָווֵני ִאְתַחּבְ ִאְקֵרי , ְּוַכד ּגְ
ְפֶאֶרת ל ּג. ּתִ ן ּכָ ּקַ יף, ְוִאְתָעִביד ִאיָלָנא ַרְבְרָבא, ּוָפאְוִאְתּתְ ִפיר ְוָיֶאה, ְוַתּקִ  )דניאל ד(, ּׁשַ

ָרא ְטֵלל ֵחיַות ּבָ חֹותֹוִהי ּתַ ַמָיא, ּתְ ּוְבַעְנפֹוִהי ְידורֹון עֹוֵפי ׁשְ יה, ּּ ּוָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ ְּדרֹועֹוי . ּּ
ָמאָלא יִמיָנא ַחִיים ָוֶחֶסד. ְּיִמיָנא וׂשְ ָמאָל, ּּבִ ׂשְ ּא ִמיָתה וְגבוָרהּבִ ַדַעת, ֵמעֹוי. ּ ן ּבְ ּקַ , ִאְתּתָ
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ל ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין ָמה ַדֲאֵמיָנא, ְּוִאְתַמְלָיין ּכָ יב, ּּכְ ּ וְבַדַעת ֲחָדִרים )משלי כד(, ִּדְכּתִ
ְלאו   .ִּיּמָ

ט ּגוָפא ּּתו ִאְתְפׁשָ ְתֵרין ׁשֹוִקין, ּּ ֵרין ּכו. ּבִ יַנְייהו ּתְ ּוִמְתַאֲחָדן ּבֵ ּ יֵעי , ְלָייןּ ּוְתֵרין ּבֵ
ִּדְדכוָרא ָחא וְרבות ְוֵחיָלא . ּ ְּדָכל ִמׁשְ ּ ּ ְדָכל ּגוָפא)דדכורא(ּ ַנׁש, ּ הו ִאְתּכְ ְּדָכל ַחָייִלין , ּּבְ ּ
הֹון ָנְפִקין, ְּדָנִפיק ה. ִמּנְ פום ַאּמָ ְרָיין ּכָֹלא ּבְ ְּוׁשַ ך ִאְקרון ְצָבאֹות. ּ ּוְבִגין ּכָ , דכל גופא(, ְּ

, דנפיק) דנפקי(דכל חיילין , ובגין כך אקרון צבאות. ושריין כלא בפום אמה, בהו אתכנש
ְפֶאֶרת. ּ ְוִאיּנון ֶנַצח ְוהֹוד)מנהון נפקי ך ְידֹוָ. ְצָבאֹות, ֶנַצח ְוהֹוד. ד''ְידֹוָ, ּתִ ְוְבִגין ּכָ ד ''ּ

  .ְצָבאֹות

ה ִדְדכוָרא ַּאּמָ ִּסיוָמא , ּ ּ ְדָכל ּגוָפא)א כסותא''נ(ּ ם . י ְיסֹודְוִאְקֵר, ּ א ִדְמַבּסֵ ְּוָדא הוא ַדְרּגָ ּ ּ
א א. ְּלנוְקּבָ י נוְקּבָ א ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ְּוָכל ּתִ ּ ּ א, ּ ַהאי ְיסֹוד ַעִייל ְלנוְקּבָ ּּבְ ְלֲאָתר , ּ

ְּדִאְקֵרי ִציֹון א. ּ סוָתא ְדנוְקּבָ ְּדָהָתם הוא ֲאָתר ּכְ ּ ּ ּ ָתא, ּ ֵבית ֶרֶחם ְלִאּתְ ך. ּכְ ְוְבִגין ּכָ ' ְיָי, ּ
  .ְצָבאֹות ִאְקֵרי ְיסֹוד
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ִתיב  ַחר ְיָי)תהלים קלב(ּכְ י ּבָ ב לֹו'  ּכִ ִציֹון ִאָוה ְלמֹוׁשָ ּּבְ ת ַמְטרֹוִניָתא. ּ ד ִאְתָפְרׁשַ , ּּכַ
ַאְנִפין א ַאְנִפין ּבְ ַמְלּכָ ַרת ּבְ ְּוִאְתֲחּבְ ָתא, ּ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ִּביד ּכָֹלא ַחד ּגוָפאִאְתָע. ּבְ ּוְכֵדין , ּ

כוְרְסֵייה ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּיִתיב קוְדׁשָ ּ ּ ִלים. ְּ ָמא ׁשְ א, ְּוִאְקֵרי ּכָֹלא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ִריך , ּׁשְ ְּבְ

ֵמיה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמין ל ִאֵלין ִמִלין ְסִליְקָנא ַעד יֹוָמא ָדא. ּׁשְ ּּכָ ּ הו , ּ ְּדִאְתַעָטר ּבְ ּ ּ
ְלָיין ָהָכא, ְּלָמא ְדָאֵתיְלָע א ִאְתּגַ ּתָ ָאה חוָלִקי, ְוַהׁשְ   .ַּזּכָ

  ]ב''ו ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

א, ַהאי ַמְטרֹוִניָתא ַרת ִעם ַמְלּכָ ד ִאְתַחּבְ ְרָכן, ּכַ ל ָעְלִמין ִמְתּבָ ֶחְדָווָתא , ּכָ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ
ְּדֹכָלא ָמה ִדְדכוָרא ּכָ )ב''ו ע''דף רצ(. ּ ּּכְ ְתָלָתאּ ְתָלָתא, ִליל ּבִ ירוָתא ּבִ ך ּכָֹלא ָהִכי. ְּוׁשֵ ּּכַ ְ ,

ְּוִסיוָמא ְדָכל ּגוָפא ָהִכי ּ ּ ְרָכא, ּ ְכָלָלא ִדְתָלָתא ִאֵלין, ּוַמְטרֹוִניָתא ָלא ִמְתּבָ ֶּאָלא ּבִ ּּ ,
ְּדִאיּנון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶד, ּ ְרָכא ּבַ ָמא וִמְתּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ ּ אּ ים ִדְלַתּתָ ָדׁשִ . ּׁש ַהּקֳ

יב ם ִצָוה ְיָי)תהלים קלג(, ִּדְכּתִ י ׁשָ ָרָכה' ּ ּכִ ין ִאיּנון ְלֵעיָלא . ֶאת ַהּבְ ֵרין ַדְרּגִ ְּדָהא ּתְ ּ ּ ּ
א ן. ְוַתּתָ ּמָ ך ֵלית ְרׁשוָתא ְלֵמיַעל ּתַ ּוְבִגין ּכָ א, ְּ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ ְּדָאֵתי ִמן ִסְטָרא ְדֶחֶסד, ּבַ ּ .
ִגין ּ ְדָלא ַעִייל ְלַההוא ֲאָתר ִדְלֵעיָלאּבְ ּ ּ ֶּאָלא ַההוא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד, ּּ ּ ּקֶֹדׁש , ּ ְּוַעִייל ּבַ

ים ָדׁשִ א, ַהּקֳ ַמת נוְקּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ גֹו ְלגֹו. ּ ים ּבְ ָדׁשִ ְרָכא ַהאי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֲּאָתר ְדִאְקֵרי , ּוִמְתּבָ
ַלם. ִּציֹון ִּציֹון ִוְירוׁשָ ֵרין ַדְרּגִ, ּ יב, ִּציֹון. ְּוַחד ִדיָנא, ַחד ַרֲחֵמי, ּין ִאיּנוןּּתְ  )ישעיה א(, ִּדְכּתִ

ָפֶדה ָפט ּתִ ִמׁשְ ִּציֹון ּבְ ּ ֵלים. ּ יב, ְּירוׁשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)ישעיה א(, ִּדְכּתִ ה ּכְ ּ ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּ.  

א י נוְקּבָ א ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ְּוָכל ּתִ ּ ּ ָרָכהְוָקֵריָנ, ָּהָכא הוא, ּ ן ַנְפֵקי , ּן ְלהו ּבְ ּמָ ְּדִמּתַ
ן ְלֻכְלהו ָעְלִמין ְרּכָ ּּבִ ְרָכן, ּ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ים ִדְדכוָרא . ַהאי ֲאָתר ִאְקֵרי ֹקֶדׁש. ּ ְּוָכל ֳקָדׁשִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2779דף [ -ּ

ן ּמָ א ַדֲאֵמיָנא, ַעְייִלין ּתַ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ְלּתָ, ּ א ִעָלָאה ְדגוְלּגַ ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ֵמֵריׁשָ ּ ּּ ּא ִדְדכוָראּ ּ ,
ְטָרא ְדמֹוֵחי ִעָלֵאי ִּמּסִ יה, ּ ְרָיין ּבֵ ְּדׁשַ ְייֵפי ּגוָפא, ּ ָכל ׁשַ ָרָכה ּבְ ַּעד ִאיּנון , ְּוָנִגיד ַהִהיא ּבְ

ְּדִאְקרון ְצָבאֹות ל ּגוָפא. ּ ְּוָכל ַההוא ְנִגידו ְדִאְתְנִגיד ִמּכָ ּ ּ ן, ּ ּמָ י ּתַ ׁשֵ ּנְ ְּוַעל ָדא ִאְקרון , ִמְתּכַ ּ
ן ָנְפִקין, ֹותְצָבא ּמָ ִאין ּתַ ְּדָכל ְצָבאֹות ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ִניׁש. ּ ַתר ְדִאְתּכְ ְּוַההוא ְנִגידו ּבָ ּ ן , ּ ּמָ ּתַ

א ַההוא ְיסֹוד ַקִדיׁשָ ְרָיין ֵליה ּבְ ּׁשַ ּ ּּכָֹלא ִחָווָרא, ּ ך ִאְקֵרי ֶחֶסד, ּ ִגין ּכָ ְּוַההוא ֶחֶסד ַעִייל . ְּבְ ּ
ים ָדׁשִ יב ִּד, ְלֹקֶדׁש ַהּקֳ ם ִצָוה ְיָי)ג''תהלים קל(ְכּתִ י ׁשָ ָרָכה ַחִיים ַעד ָהעֹוָלם' ּ ּכִ   .ֶּאת ַהּבְ

א י ַאּבָ א ְלֵמיַמר ַחִיים, ָאַמר ִרּבִ ָּלא ִסֵיים ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּ ָככו ִמלֹוי, ּ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ַוֲאָנא , ּ
ַתְבָנא ב ְטֵפי, ּכָ ַמְעָנא, ָסַבְרָנא ְלִמְכּתַ אְוָלא. ְוָלא ׁשְ , ִּדְנהֹוָרא ֲהָוה ָסִגי,  ָזִקיְפָנא ֵריׁשָ

ָלא ּכְ ַּאְדָהִכי ִאְזַדֲעַזַעָנא. ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא ְלִאְסּתַ ַמְעָנא ָקָלא ְדָקאֵרי ְוָאַמר , ּ  )משלי ג(ּׁשְ
נֹות ַחִיים ְוגֹו ֶּאֶרך ָיִמים וׁשְ ּ ַמְעָנא ָקָלא ַאֲחָרא. 'ְ ַאל ִמּמְ)תהלים כא(, ׁשְ   .'ָך ְוגֹוּ ַחִיים ׁשָ

ל ַההוא יֹוָמא יָתא, ּּכָ א ִמן ּבֵ יה, ָלא ַאְפִסיק ֶאּשָׁ ְּוָלא ֲהָוה ַמאן ְדָמֵטי ְלַגּבֵ ְּדָלא , ּ
סוֲחָרֵניה א ֲהָוה ּבְ ָּיִכילו ִדְנהֹוָרא ְוֶאּשָׁ ּ ּ ל ַההוא יֹוָמא ָנִפיְלָנא ַעל ַאְרָעא. ּ . ְוָגֵעיָנא, ּּכָ

א ַתר ְדָאִזיל ֶאּשָׁ יםֲחֵמיָנא ְל, ּּבָ ָדׁשִ א ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַלק ִמן ָעְלָמא, ּ ְּדִאְסּתְ ּ ,
ִכיב ַעל ְיִמיֵניה ִּאְתֲעָטף ׁשָ   .ְּוַאְנפֹוי ַחְייִכין, ּ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ יק לֹון, ָּקם ִרּבִ . ַּוֲאָנא ָלִחיְכָנא ַעְפָרא ִדְתחֹות ַרְגלֹוי, ְוָנִטיל ְידֹוי ְוָנׁשִ
עו ַחְבַרָייא  יּּבָ ְּוָלא ָיִכילו ְלַמְלָלא, ְלִמְבּכֵ ִבְכָיה. ּ ארו ַחְבַרָייא ּבְ ֵריה , ּׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְּוִרּבִ

ַלת ִזְמִנין ח פוֵמיה, ָנִפיל ּתְ ְּוָלא ָיִכיל ְלִמְפּתַ ּ א, ְּלָבַתר ָפַתח ְוָאַמר. ּ א ַאּבָ ַלת ֲהוֹו. ַאּבָ , ּתְ
נוד ֵחיָוָתא. ַּחד ִאְתֲחָזרו א ּתְ ּתָ א, ֳּפָראן ָטאִסיןִצ, ַּהׁשְ א ַרּבָ אן ְדַיּמָ נוְקּבָ ָען ּבְ ּקְ ּתַ ִּמׁשְ ּ ,

ְתָיין ָדָמא ְלהו ׁשַ ְּוַחְבַרָייא ּכֻ ּ ּ ּ.  

י ִחָייא ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר ל , ָּקם ִרּבִ ּכַ א ִמְסּתְ א ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּתָ ַּעד ַהׁשְ  )א משתדל''ס(ּ
א ָלאו הוא ִעָדן. ֲעָלן ּתָ ַּהׁשְ יָקֵריהֶּאָלא ְלִאׁשְ, ּ ְדָלא ּבִ ּּתַ א. ּ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ , ָקם ִרּבִ

ִטיְקָרא ְדִסיְקָלא ַּנְטלו ֵליה ּבְ ּ ּ ִעְרּבוְבָיא ְדַחְבַרָייא)א ערעורא וערבוביא''ס(ַמאן ָחָמא , ּ ּ ,
פוְרֵייה יה ּבְ יָתא ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין ְסִליקו ּבֵ ְּוָכל ּבֵ ּ ּ יה, ּ ׁש ּבֵ ּמַ ּתְ י ֶאְלָעָזר , ְּוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ִרּבִ

א י ַאּבָ   .ְוִרּבִ

הו , ָּאתו ְטִריִקין ִריִסין ִדְכַפר ִצֳפִרי ְוַטְרָדאן ּבְ ּוָמאֵרי ּתְ ּ ֵני )א דצפרי וטרדיא והוו''ס(ּּ  ּבְ
ְקִטיִרין, ְמרֹוְנָיא ן, ַצְווִחין ּבִ ּמָ ר ּתַ יבו ְדָלא ִיְתְקּבַ ְּדָחׁשִ ּ ַתר ְדָנַפק פוְרָייא. ּ ּּבָ ה ָסִליק ֲהָו, ּּ
ֲאִויָרא יה. ּבַ א ֲהָוה ָלִהיט ַקּמֵ ְמעו ָקָלא, ְּוֶאּשָׁ ּעולו ְוָאתו, ּׁשָ ּ י , ּ ָנׁשו ְלִהילוָלא ְדִרּבִ ְּוִאְתּכְ ּ ּּ
ְמעֹון בֹוָתם)ישעיה נז(, ׁשִ ּכְ לֹום ָינוחו ַעל ִמׁשְ ּ ָיֹבא ׁשָ ּ.  

א ְמַעְרּתָ ְמעו ָקָלא ּבִ א ׁשָ ד ָעאל ִלְמַעְרּתָ יז ַמְמָלכֹותֶזה ָהִאיׁש, ּּכַ ,  ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרּגִ
ִכין  ּכְ ּתַ ְרִקיָעא ִמׁשְ ָמה ִפְטִרין ּבִ ִגיָנך)א ולא משתכחין''ס(ּּכַ יֹוָמא ֵדין ּבְ ְ ּבְ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְּדָנא ִרּבִ

ן יֹוָחאי ָכל יֹוָמא, ּבֶ יה ּבְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ְּדָמאֵריה ִמׁשְ ּ א. ּ ָאה חוָלֵקיה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּזּכָ ּ ִניִזין . ּ ָמה ּגְ ּכַ
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ְמָרן ֵליה ִּעָלִאין ִמְסּתַ ַמר , ּ ץ ְוָתנוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלך )דניאל יב(ָּעֵליה ִאּתְ ה ֵלך ַלּקֵ ָ ְוַאּתָ ְּ
א זוָטא. ְּלֵקץ ַהָיִמין אן ַהִאְדָרא ַקִדיׁשָ ַּעד ּכָ ּ  

  ]א''ז ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

י יֹוֵסי ָמה ֲחִביִבין ִי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הואּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ּׂשְ ַקְדִמיָתא ָקָרא לֹון , ְּ ּבְ
יב, ּגֹוי ָקדֹוׁש ה ְוגֹו)דברים יד(, ִּדְכּתִ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ יב, ְלָבַתר ָקָרא לֹון ֹקֶדׁש. ' ּכִ , ִּדְכּתִ

ָרֵאל ַלְיָי )ירמיה ב( ית' ֹקֶדׁש ִיׂשְ בוָאֹתה )א''ז ע''דף רצ( ֵראׁשִ ָאַמר . ין ַהאי ְלַהאיַמה ּבֵ. ּּתְ
א י ַאּבָ ֹּקֶדׁש ִעָלָאה ִמּכָֹלא, ִרּבִ ֵניָנן, ּ ֲחָדא, ְּדָהִכי ּתָ י ּכַ ְלהו ְקדֹוׁשֵ ָרן ּכֻ ד ִאְתַחּבְ ּּכַ ִּאְקרון , ּ

ין ְלַההוא ֲאָתר ִעָלָאה. ָקדֹוׁש ׁשִ ּנְ ְּוֻכְלהו ַסְלִקין וִמְתּכַ ּ ּּ ּ   .ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ּ

ך ק ְוְבִגין ּכָ ְייהו, )קדוש קדוש קדוש(' ק' ק' ּ ָרֵאל ִאְתָעִביד ִמּנַ ּוְבִגין . ֹּקֶדׁש ִיׂשְ
ין ִמְתַעְטִרן ְתַלת ַדְרּגִ ָרֵאל ּבִ ְּדִיׂשְ ּ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ד ִאְתַחּבְ ָרֵאל ַלְיָי, ּכַ ְּדִאיִהי ', ִּאְקרון ֹקֶדׁש ִיׂשְ

ית בוָאֹתה. ֵראׁשִ ֵה, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּתְ ל אֹוְכָל. א''ּבְ מוּכָ מו, ּיו ֶיְאׁשָ ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ . ַּמאי ּכָ
א י ַאּבָ ַמר, ָאַמר ִרּבִ יב, ָהא ִאּתְ ָגָגה)ויקרא כב(, ִּדְכּתִ ׁשְ י ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּבִ ּוְכִתיב .  ְוִאיׁש ּכִ

ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש,  ְוָכל ָזר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש)שם( מו, ְּוִיׂשְ ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ ך ּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

י ֶאְלָעָזר ירוָתא ְוִסיוָמא ְדֹכָלא, ָאַמר ִרּבִ ּׁשֵ ּ ּ ּקֶֹדׁש, ּּ ִליל ּבַ ּ ְוָחְכָמה ִעָלָאה )'א א''ס(. ִאְתּכְ
ְּוַכד ָנִהיר ָדא ָחְכָמה ִעָלָאה, ֹקֶדׁש ִאְקֵרי ֹלֹמה ָנִהיר, ּ יב. ָּחְכָמה ִדׁשְ ָמה ִדְכּתִ מלכים א (, ּּכְ

ֹלֹמה)ה ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ְלמוָתאְּדַק,  ַוּתֵ ַאׁשְ ְּייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ְרָכא . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ְוַכד ִאְתּבָ
ִלימו, ָּהִכי ָקֵריָנן ָלה ֹקֶדׁש, ִמיסֹוד ׁשְ ְּדִאיהו ַאְנִהיר ּבִ ּ ְּוַכד ָלא ִאְתַנֲהָרא ִמְתַעְטָרא . ּ

ְלמוָתא ַאׁשְ ָּקֵריָנן ָלה רוַח ַהּקֶֹדׁש, ּּבְ ַה, ּ ּהוא ִדְלֵעיָלאְוָלא ִאְתְקֵרי ֹקֶדׁש ּכְ ּ ְרָכא . ּ ְוַכד ִמְתּבָ
א, ֵמַהאי ְיסֹוד ְּוַיְנָקא ְלָכל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ַהִהיא ִדְלֵעיָלא, ִאְתְקֵרי ֵאם, ּ ּּכְ ְּוָקֵריָנן ֵליה . ּ

ים ים. ֳקָדׁשִ ָדׁשִ ּוְכֵדין ָקֵריָנן ֵליה ֹקֶדׁש ַהּקֳ יב, ּ ָלה ִדְכּתִ ְּדֵביה ּכַ ּ י )שיר השירים ד(, ּּ  ִאּתִ
ָלה ְוגֹוִמ ְּלָבנֹון ּכַ ל ִסְטִרין, ָּדא ֵעֶדן. ַמאי ְלָבנֹון. 'ּ ן ִמּכָ י . ְּדִאְתַלּבֵ ְּוֵעֶדן ָהא ָידוַע ְלַגּבֵ

  .ַּחְבַרָייא

אָנא ם ְיָי, ּתָ י ׁשֵ ִתיב ּכִ ם ְיָי, ֶאְקָרא' ּכְ י ׁשֵ ְמעֹון. ֶאְקָרא' ַמאי ּכִ י ׁשִ ָהא , ָאַמר ִרּבִ
ִתיב ָהבו ּגֹוֶדל ֵלאֹלֵהי א. ּנוּּכְ י ַאּבָ דוָלה, ָּהבו ּגֹוֶדל, ָאַמר ִרּבִ ָּדא ּגְ ִמים ָפֳעלֹו, ּ ַּהצור ּתָ ּ ,

בוָרה ָּדא ּגְ ָפט. ּ י ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ּּכִ ְפֶאֶרת, ּ ָּדא , ְוֵאין ָעֶול. ָּדא ֶנַצח, ֵּאל ֱאמוָנה. ָּדא ּתִ
ר. ָּדא ְיסֹוד, ַּצִדיק. הֹוד ּהוא ּכָֹלא ׁשְ. ָּדא ֶצֶדק, ְוָיׁשָ ִריך הואּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ָּמא ַקִדיׁשָ ּ ְּ ,

ם ְיָי י ׁשֵ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ   .ֶאְקָרא' ּ

י יֹוֵסי ם ְיָי, ָאַמר ִרּבִ ׁש' ׁשֵ ָרֵאל. ַמּמָ ֵלי ְלהו ְלִיׂשְ ֲעָתא ּגַ ַהִהיא ׁשַ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ יב. ּּ , ִּדְכּתִ
ָנה ָאֹנִכי ַהיֹום ְוגֹו)דברים לא( ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ אן אֹוִליְפָנא. 'ּ ּבֶ ָאה , ִמּכָ ַּההוא ַזּכָ

יה ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּבֵ ְלָקא ֵמָעְלָמא, ּּ ד ָמֵטי יֹוָמא ְלִאְסּתַ ֵעי ְלַגָלָאה ַהִהיא ָחְכְמָתא, ּּכַ , ּּבָ
יַנְייהו א ּבֵ ְּלִאיּנון ִדי רוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ה. ְמָנָלן. ּ ָנה . ִמּמֹׁשֶ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ יב ּבֶ ָאֹנִכי ִּדְכּתִ

יָרה ַהֹזאת ְוגֹו)שם(, ּוְכִתיב. ַּהיֹום ְתבו ָלֶכם ֵאת ַהּשִׁ ה ּכִ ּ ְוַעּתָ ּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2781דף [ -ּ

ִתיב, ְוִאם ָלאו ָעָליו)משלי ג(, ָּעֵליה ּכְ ְמָנע טֹוב ִמּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  ַאל ּתִ  )משלי ד(, ּכְ

י ָלֶכם ְוגֹו י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ְהיֹות ְלֵאל ָיְדך)משלי ג( .'ּכִ ַלק ִמן .  ַלֲעׂשֹותָ ּבִ ְסּתָ ַּעד ָלא ּתִ
ְּוָלא ִאְתְייִהיב ָלך ְרׁשוָתא ְלַגָלָאה, ָעְלָמא ּ ְ.  

י ִחָייא ַּהאי ְקָרא אֹוִליְפָנא ִמֵניה ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ָּאַמר ִרּבִ ֲּאָבל ֵסיֵפיה . ְּוָהִכי הוא, ּ
ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ִּדְקָרא ר ִקׁשְ ְּמַקּשֵׁ ַמאי ִדְכּתִ, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּיב הואּּבְ ר , ּכְ ַּצִדיק ְוָיׁשָ

לֹוַמר הוא ּכָֹלא. ּהוא ּּכְ ָלא ִפרוָדא. ּ ּהוא ַחד ּבְ יִאין ִאיּנון. ּּ ל ָהֵני ַסּגִ יָמא ּכָ ְּדִאי ּתֵ ָחַזר , ּ
ַחד, ְּוָאַמר הוא ָרן וִמְתַאֲחָדן ּבְ ְלהו ַסְלִקין וִמְתַקּשְׁ ּּכֻ ּ ּּ ְּוהוא , ּוא ֲהָוהְוה, ּהוא ָהָיה, ְּוֹכָלא. ּ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ְּוהוא ַחד. ְיֵהא ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ן ִמְתַקְטִרין ִמִלין)על(. ְ ּ ַעד ּכֵ ּ ,
ין ּוִמְתַאֲחִדין ִמִלין ַקִדיׁשִ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִּדׁשְ ּ ְּ.  

א ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָקֵרי ְלַמְלּכָ ַּזּכָ ּ ְדָקא ָיאותְּוִיְנַדע ְלִמ, ּ ְּקֵרי ּכַ ְּוִאי ִאיהו ָקֵרי ְוֹלא . ּ
יה, ְיַדע ְלַמאן ָקֵרי ִריך הוא ִמּנֵ א ּבְ ִּאְתְרִחיק קוְדׁשָ ּ יב, ְּ ְלָכל '  ָקרֹוב ְיָי)תהלים קמה(, ִּדְכּתִ

ר ִיְקָראו, ָחַזר ְוָאַמר. ְלַמאן ָקרֹוב, ְלָכל קֹוְרָאיו' ָקרֹוב ְיָי. 'קֹוְרָאיו ְוגֹו ּהו ְּלֹכל ֲאׁשֶ
ְקָרא, ֶבֱאֶמת ׁשִ ְּוִכי ִאית ַמאן ְדִיְקֵרי ֵליה ּבְ א ִאין. ּ י ַאּבָ ַּההוא ַמאן ְדָקֵרי ְוֹלא , ָאַמר ִרּבִ ּ

ר ִיְקָראוהו ֶבֱאֶמת. ְמָנָלן. ְּיַדע ְלַמאן ְדָקֵרי יב ְלֹכל ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ ּ חֹוָתָמא . ַמאי ֶבֱאֶמת. ּ ּבְ
א ַפְנָקא ְדַמְלּכָ ְּדגוׁשְ ּ ְּדהוא , ּּ ִלימו ְדֹכָלאּ ּׁשְ ּ ן ֱאֶמת )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ  ִתּתֵ

ִתיב. ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ר ִיְקָראוהו ֶבֱאֶמת ּכְ ך ְלֹכל ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ָאה חוָלֵקיה . ְּ ַּזּכָ ּ
ְּדַמאן ְדָעאל ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָנַפק ְלִמְנַדע ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ  ְוֹאַרח )משלי ד(, ִתיבְּוַעל ָדא ּכְ. ְּ

אֹור נֹוַגה ְוגֹו ַּצִדיִקים ּכְ ָלם ַצִדיִקים ְוגֹו)ישעיה ס(ּוְכִתיב . 'ּ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ'.  
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י ִיְצָחק ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ּקוִנין, ּתַ ל ָהֵני ּתִ . ִלְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאְתַמְסָרן, ְּוָכל ָהֵני ִמֵלי, ּּכָ
ְבָיכֹול ַעְבִדין ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא, ֵניָנןְוָת ַּחָייִבין ּכִ ּ ּּ ַּמאי ְפִגימוָתא. ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ֵחת לֹו , ּּכְ ׁשִ

ָניו  ְדָקא ָיאות )ב''ז ע''דף רצ(ֹלא ּבָ ֵחי ּכַ ּכְ ּתַ ּקוִנין ָלא ִמׁשְ ל ָהֵני ּתִ ּמוָמם ְדָהא ּכָ ּ ּ ּ תוב . ּ ּּכָ
ְרָייןּ ַוִיְל)ישעיה נט(, ֶאָחד אֹוֵמר ׂשִ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְגֵדי )שם(ְּוָכתוב ֶאָחד אֹוֵמר , ּבַ ׁש ּבִ ּ ַוִיְלּבַ

ת ְלּבֹוׁשֶ י ִיְצָחק. ָנָקם ּתִ ׁש ְצָדָקה, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַזָכאן, ַּוִיְלּבַ ִזְמָנא ְדִיׂשְ , ֹּלא ָזכו. ּּבְ
ְגֵדי ָנָקם ְוגֹו ׁש ּבִ   .'ַוִיְלּבַ

י יֹוֵסי ַמאי ְפ ָמה ְדָתֵניָנן. ִּגימוָתאָּאַמר ִרּבִ ְפִקין , ּּכְ ַּדֲאָבָהן ָלא ִמְסּתַ  )א מסתפקן''ס(ּ
ְקיו ְדַנֲחָלא ְרָכא ֵמַההוא ׁשַ ְּלִאְתּבָ ּ ִנין. ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכָ ָניו , ּכְ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ ׁשִ

ֵרי ִזְמֵני. ּמוָמם ֶּאָלא ַחד ְלֵעיָלא. ַמאי לֹו ֹלא ּתְ אְוַחד ְלַת, ּ   .ּתָ

ְמעֹון י ׁשִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ָעְלָמא, ּ יאו ּבְ ל ִזְמָנא ְדַחָייַבָיא ְסּגִ ּּכָ ּּ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְבָיכֹול ׁשְ ּּכִ
ָעְלָמא ַרך ּבְ ָעְלָמא. ְָלא ִמְתּבְ יאו ּבְ ְּוָכל ִזְמָנא ְדַחָייַבָיא ָלא ְסּגִ ּּ ַרך , ּ א ִמְתּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְׁשְ ּ

ָעְלָמא ּמו ַחָטִאים ְוגֹו)תהלים קד(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ּבְ ּ ִיּתַ י ֶאת ְיָי', ּ ְרִכי ַנְפׁשִ ַּהְללוָיה' ּבָ ּ .
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א י ַאּבָ ׁש הוא, ָאַמר ִרּבִ ָניו מוָמם, ִּמְקָרא ֶזה ַמּמָ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ יב ׁשִ ִּדְכּתִ ִרים . ּ ַמאן ּגָ
לוָתא ָדא ְּלַחּבְ ׁש וְפַתְלּתֹול. ּ ּדֹור ִעּקֵ ִגין , ּ ַכח ָהִכיּבְ ּתְ ְּדִאיּנון ַחָייַבָיא ְוָדָרא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ל ָהֵני ִמִלין ה ּכָ ַתר ְדָאַמר ֹמׁשֶ ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְדָקא ָיאות, ְ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ְּוַאְדּכַ ּ ָאַמר , ּ
ר הוא ַּוַדאי ַצִדיק ְוָיׁשָ ּ ִתּקוֵניה, ּ ִּמָלה ּבְ ּ ָניו מוָמם. ּ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ . י ַטְעָמא ָהִכיַמא. ֲּאָבל ׁשִ

ׁש וְפַתְלּתֹול ום ְדִאיּנון דֹור ִעּקֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּ י ְיהוָדה. ּ לֹוַמר ְלַגְרַמְייהו ַעְבִדין , לֹו ֹלא, ָּאַמר ִרּבִ ּּכְ ּ
ָּדא ַחָייִבין ְרָכאן ֵמָעְלָמא, ּ ְלָקא ּבִ ְּדַגְרִמין ְלִאְסּתַ א. ּ י ַאּבָ ָהא אֹוִקיְמָנא , לֹו ֹלא, ָאַמר ִרּבִ

ְתֵריה. אְּוָהִכי הו ִתיב ּבַ ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי. ַּמה ּכְ ִריך , ּּתִ א ּבְ מול ָדא ְלקוְדׁשָ ָלָמא ּגְ ְְלׁשַ ּ ּ ּּ ּ
ל ִאיּנון ָטָבאן ְדָגִרים ָלך, ּהוא ְַעל ּכָ ּ   .ְְוָעִביד ָלֳקְבָלך, ּ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְו)ויקרא כו(, ִּרּבִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ִאין . 'גֹו ְוַאף ּגַ ַזּכָ
ָרֵאל ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִּאיּנון ִיׂשְ ל ַעּמִ ַּעל ּכָ יזו ָקֵמי , ּ ב ְדַאְרּגִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ

ְבָקא לֹון, ָמאֵריהֹון ֵעי ְלׁשַ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ יֵני ַעְמַמָיא. ְּ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדָגלו ּבֵ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָגלוָתאְּ הֹון ּבְ ֶאֶרץ . ּ ִעּמְ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאף ּגַ

  .'אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו

א ָאַמר י ַאּבָ ְהיֹוָתם, ִרּבִ ם ֹזאת ּבִ   .ְוַאף ּגַ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ יהֹון ְדִיׂשְ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ָמה ֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ב , ְּ ְּדַאף ַעל ּגַ
יֵני ַעְמַמָיאְּדַג הֹון ְלָעְלִמין, ְּרִמין ְלִמְגֵלי ּבֵ א ָלא ִאְתֲעִדיַאת ִמּנְ ִכיְנּתָ יָמא . ׁשְ ְּדָלא ּתֵ

ִחין ּכְ ּתַ ָגלוָתא ִמׁשְ ְלחֹוַדְייהו ּבְ ְּדִאיּנון ּבִ ּ ּ ִחין. ּ ּכְ ּתַ הֹון ִמׁשְ ם ֹזאת ִעּמְ ֲּהָדא הוא . ֶּאָלא ְוַאף ּגַ
ְהיֹו ם ֹזאת ּבִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹוִדְכִתיב ְוַאף ּגַ   .'ָתם ּבְ

ֵריה יז ַעל ּבְ א ְדַאְרּגִ ְּלַמְלּכָ יה, ּ א ְלִאְתַרֲחָקא ִמּנֵ ַזר ָעֵליה עֹוְנׁשָ ּּגָ ּוְלֵמיַזל ְלַאְרָעא , ּ
ָמָעה ַמְטרֹוִניָתא ְוָאְמָרה. ְרִחיָקא ֵדי ֵליה , ּהֹוִאיל וְבִרי ָאִזיל ְלַאְרָעא ְרִחיָקא, ׁשְ ְּוׁשַ

א ֵמֵה ּבֹוק ֵליה, ּיָכֵליהַמְלּכָ א אֹו , ֲּאָנא ָלא ֶאׁשְ ֲחָדא ִניתוב ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְרָווָנא ּכַ ּאֹו ּתַ ּ
ַאְרָעא ַאֲחָרא ֲחָדא ֵניִתיב ּבְ ְרָווָנא ּכַ א ַעל ַמְטרֹוִניָתא, ְלִזְמִנין. ּתַ ָלא , ָּפִקיד ַמְלּכָ

ָחה ּכְ ֵריה. ַּאׁשְ ַּדֲהַוות ַאְזַלת ִעם ּבְ ןהֹו, ָאַמר, ּ ּמָ ְרַווְייהו ְיתובון, ִּאיל וַמְטרֹוִניָתא ּתַ ּּתַ ּ ּ.  

ִריך הוא ְלַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדָפִקיד קוְדׁשָ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ְּ ָּפִקיד ָלה ּבְ ּוְבִגיָנה ָפִקיד , ּ ּ ּ
ָר)שמות ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִלְבנֹוי ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ַמאן . 'ֵאל ְוגֹו ְוַגם ֲאִני ׁשָ

ַמְעָנא ֲעַקְתהֹון ִרים ַדֲאָנא ׁשְ ְבָיכֹול. ּּגָ ִּדְדַכְרָנא ָלה. ַמְטרֹוִניָתא, ּכִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ִריִתי )שמות ו( ִריתֹו)שמות ב( ּוְכִתיב. ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ א . ּ ַוִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ

ִריך הוא ֵיָהַדר ְל ּּבְ לוָתאְ ָרֵאל ִמן ּגָ ִתיב, ִּיׂשְ ב ְיָי)דברים ל(. ַמה ּכְ בוְתך '  ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ָּ
ִתיב. ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ְָוִרֲחֶמך בות ַיֲעֹקב'  ָרִציָת ְיָי)תהלים פה(, ְועֹוד ּכְ ְבּתָ ׁשְ ַּאְרֶצך ׁשַ ָ.  

י ְיהוָדה ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי, ָּאַמר ִרּבִ ִגין ְד, ּּתִ ׁש וְפַתְלּתֹולּּבְ ַּאּתון דֹור ִעּקֵ ּ ַּאּתון ֲהֵויתון , ּ ּ
ָגלוָתא ְרִמין ְדִתְגֵלי ֹזאת ּבְ ּּגַ ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי. ּ כֹון. ּּתִ מול ְדָעִביד ִעּמְ ָּדא הוא ּגְ ּ ּ ָכל , ּ ּבְ
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ִּאיּנון ִנימוִסין ְדִמְצַרִים ּ ָכל ִאיּנון ַאְתָוון ְדָעַבד ְלכו, ּ ּּבְ ּ ָּדא הוא ּגְ, ּ ְלִמין ּ ּמול ְדַאּתון ׁשָ ּ ּ
ַרם ְלכֹון ָדא. ְלַהאי ֹזאת ִגין ְדַאּתון ַעם ָנָבל ְוֹלא ָחָכם. ַּמאן ּגָ ּּבְ ָכל , ּ ִלין ּבְ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ

א ּתָ ִּאיּנון ָטָבן ְדָעַבד ְלכו ַעד ַהׁשְ ּ ּ.  

ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי א, ּּתִ ִכיְנּתָ ְרָאם''ֵה, ִניָנןְּדַת, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ָּדא ׁשְ ִהּבָ , ּא ִדּבְ
ַמר ְדַתְנָיא. ַרְבְרָבא' ּא ִדְבַהְלְיָי''ֵה.  ְזֵעיָרא)בראשית ב( י ְיהוָדה, ְּוָהא ִאּתְ א ''ֵה, ָּאַמר ִרּבִ

ִריך הוא א ּבְ ִּדְבָכל ֲאָתר קוְדׁשָ ּ ּוְתֵרי ָעְלִמין ִניְנהו. ְוִאְקֵרי ֵאם, ְּ יב, ּ  ִמן )תהלים קו(, ִּדְכּתִ
ָרָזא ִדְקָרא. ם ְוַעד ָהעֹוָלםָהעֹוָל ֵניָנן ּבְ ִתית ְרִביִעית ַהִהין)במדבר כח(, ְּוָהא ּתָ ֶמן ּכָ ׁשֶ   . ּבְ

  ]א''צ ע''דף רח -' גזוהר חלק [

י ְיהוָדה אֹוֵמר ְנָיא ִרּבִ ְלָנא, ּּתַ ּכַ ה ַאְתֵרי ִאְסּתְ ַכּמָ ִריך הוא ָלא ַאְעֵדי , ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ דף (ְּ

ָרֵאלְר )א''צ ע''רח ְייהו ְדִיׂשְ ִּחימוָתא ִמּנַ ּ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדִאיּנון ָהוֹו, ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יַנְייהו יב. ּּבֵ ם)ויקרא כו(, ִּדְכּתִ ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכלֹוָתם ְלָהֵפר ּבְ ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ . ּ ֹלא ְמַאְסּתִ
ם הֹון ָלא ַאְעֵד, ַּדְייָקא ִאּתָ יַנְייהו ִעּמְ ּּבֵ ְייהו ְלָעְלִמיןּ   .ּי ִמּנַ

ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ִחָייא, ִרּבִ יה ִרּבִ ְּוָפַגע ּבֵ ַאְנָפך)להו(ָּאַמר ֵליה ֲחֵמיָנא , ּ ְ ּבְ ּ ,
א ָמדֹוָרך ִכיְנּתָ ָמדֹוָרא ִדׁשְ ְְדָהא ּבְ ּ ִתיב. ּ ילֹו ִמַיד ִמְצַרִים)שמות ג(. ַמאי ּכְ . ּ ָוֵאֵרד ְלַהּצִ

ֵעי ֵליהֵא, ָוֵאֵרד ַקְדִמיָתא. ֵּרד ִמּבָ ד ָנַחת ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים. ֵאיָמַתי. ָוֵאֵרד ּבְ ה. ּכַ . ְוָלּמָ
ילֹו ִמַיד ִמְצַרִים יַנְייהו. ְּלַהּצִ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ֲהָוה ּבֵ לוָתא, ּ ל ּגָ ָמה ְדַאּתְ . ָּלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ּכְ

ֵדהו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַח)תהלים צא(ָאֵמר  ְּלֵצהו ַוֲאַכּבְ ּ.  

ְרָיין, ָּאַמר ֵליה ָרֵאל ׁשַ ָכל ֲאָתר ְדִיׂשְ ַּוַדאי ּבְ יַנְייהו, ּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָכל ֲאָתר . ְּ
יֵמי ָדָרא ַאְזִלין ְּדַחּכִ הֹון, ּ ִריך הוא ָאִזיל ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב, ְּ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה )שם(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ

יב. 'ָָלך ְוגֹו ר ָרָאם ', ְ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ְוגֹו)בראשית לב(, ְּמָנָלן ִדְכּתִ ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ
ֲחָדא. ַמֲחֵנה ֱאֹלִהים ֶזה ף ּכַ ּתֵ ּתַ א ִנׁשְ ּתָ ָאְרָחא, ַהׁשְ ְּדָהא ְיַדְעָנא ִדְלֲאָתר ַחד , ְוֵניִזיל ּבְ ּ

ִכ, ַאְזֵליָנן ָלא ַאְנפֹוי ִדׁשְ ְּלַקּבְ אּ י ִיְצָחק. ַּוַדאי, ָּאַמר ֵליה. יְנּתָ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ לוֵחי , ּתָ ּׁשְ
ֲחָזָרָתן, ִמְצָוה ֵאיָנן ִניזֹוִקין ֲהִליָכָתן ְוָלא ּבַ ִריך . ָלא ּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ ְַוֲאָנן ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ

  .ְּוָלא ָדִחיְלָנא, ּהוא ַאְזֵליָנן

ִתיב , ּי ִחָייאָאַמר ִרּבִ, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ַמִים ְוָהָאֶרץ)בראשית ב(ּכְ . ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ַמִים ִריך הוא, ַהּשָׁ א ּבְ ְּלַאְכְלָלא קוְדׁשָ ִריך הוא ְוָכל ַמה , ְוָהָאֶרץ. ְּ א ּבְ ְּלַאְכְלָלא קוְדׁשָ ְּ

א ַמִים ִמַנְייהו, ִּדְלַתּתָ ִּאיּנון ִאְקרון תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּ ּ.  

ְרָאםָּאַמר ֵליה ִא ִהּבָ ה, ּי ָהִכי ַמהו ּבְ ַמר ּבְ ָרָאם' ְוִאּתְ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ַחד ִמָלה. ּבְ ּ ד , ּ ּכַ
רו ַמִים ִאְתַחּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ַּאִפיַקת ּתֹוְלדֹות' ַהאי ה, ּׁשָ ְּוִאיּנון ִאְקרון תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ָאַמר . ּ

ה, ֵּליה ִאי ָהִכי ַמאי אֹוִקיְמָנא ּבְ ָרָאם' ּבְ ַאְבָרָהם, ּבְ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ַחד ִמָלה הוא. ּבְ ּּ ּ ,
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ַאְבָרָהם ַמִים, ּבְ ָטא, ַּהְיינו ַהּשָׁ ְרָיין ְלִאְתַפׁשְ ן ׁשַ ּמָ ְּדִמּתַ ה. ּ ָרָאם' ּבְ ְּוֹכָלא , ַּהְיינו ְוָהָאֶרץ, ּבְ
  .ַּחד ִמָלה

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה יב, ְוָהא אֹוִליְפָנא, ּ ַמִים ְוָהָאֶרץֵּאֶלה, ִּדְכּתִ .  תֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ה, ְוָתֵניָנן ְרָאם', ָּהעֹוָלם ַהֶזה ִנְבָרא ּבְ ִהּבָ יב ּבְ א. ִּדְכּתִ י, ְוָהעֹוָלם ַהּבָ יב', ִנְבָרא ּבְ , ִּדְכּתִ

ן)בראשית ב( קֹות ֶאת ַהּגָ ַמִים.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ן. ְלַאְכְלָלא ַהּשָׁ ְלַאְכְלָלא , ֶאת ַהּגָ
  .ֶאת ָהָאֶרץ

יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ים)שיר השירים ד(, ִּדְכּתִ ּנִ ַמִים,  ַמְעַין ּגַ ֵאר ַמִים , ָּדא ִהיא ַהּשָׁ ּבְ
יב, ַּחִיים ֵאר)בראשית כז(, ִּדְכּתִ ם ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבְ ּ ַוִיְכרו ׁשָ ם )שם(ִּדְכִתיב , ּ ק ִמּשָׁ ּ ַוַיְעּתֵ

ֵאר ַאֶחֶרת ְוגֹו ְּדִאיּנון ִמְתַעְטִרין ְלֵעיָלא, ְונֹוְזִלין ִמן ְלָבנֹון. 'ַּוַיְחפֹור ּבְ ּ ּ א , ּ ֵריׁשָ ְּוַסְלִקין ּבְ
א יב. ְּדַמְלּכָ ַמִים ַחְסֶדך)תהלים קח(, ִּדְכּתִ דֹול ֵמַעל ׁשָ י ּגָ ָ ּכִ ּ.  

ן ָנְפִקין ְלִביָנה, ִמן ְלָבנֹון ּמָ ך ְלָכל ִזְווָיין. ִמּתַ ַּעד ְדַנְגִד, ְְוָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ּין ִאיּנון ּ
א, ַּמּבוִעין א ַרּבָ א ְלֲאָתר ְדִאְקֵרי ַיּמָ ׁשָ ּנְ ין ְלִאְתּכַ יב. ְּוַנְחּתִ ָחִלים )קהלת א(, ִּדְכּתִ ל ַהּנְ  ּכָ

ם ְוגֹו)ישעיה נא(, ּוְכִתיב. 'ּהֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹו ְבּתֶ יטו ֶאל צור חוּצַ ּ ַהּבִ ּ ִתיב. 'ּ , ְלָבַתר ּכְ
ן ָנ)שיר השירים ד( ּעול ֲאחֹוִתי ַכָלה ְוגֹו ּגַ אן. 'ּ ְּנִפיקו ּתֹוְלדֹות ְלֹכָלא, ּוִמּכָ יב. ּ , ִּדְכּתִ

ְרָאם ִהּבָ ה, ּבְ ׁש' ּבְ ָרָאם ַמּמָ ַאְבָרָהם, ּבְ י ִיְצָחק. ּבְ ׁש, ָאַמר ִרּבִ ַיֲעֹקב ַמּמָ ַּוֲאִפילו ּבְ ְּוֹכָלא . ּ
  .ַּחד ִמָלה

י ִיְצָחק ד ֲאָנן ַיְתִבין ְלַק, ָאַמר ִרּבִ ְמעֹוןּכַ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ּּמֵ ְלָיא, ּ ִאְתּגַ יה ּבְ ַמר ַקּמֵ ּּכָֹלא ִאּתְ ּ ,
א, ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלָכל ַהאי ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ׁשְ ְמעֹון ּכִ י ׁשִ ְּדֻכְלהו , ָלאו ִרּבִ ּּ

יה ה, ַּקּמֵ י ֹמׁשֶ ַאר ְנִביֵאי ְלַקּמֵ ׁשְ י, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי. ּכִ ִתיב, ּ ִחָייאָאַמר ִרּבִ  )ישעיה מט(, ּכְ
ה ְוגֹו ְטּנָ ן ּבִ ה עוָלה ֵמַרֵחם ּבֶ ח ִאּשָׁ ּכַ ֲּהִתׁשְ . ְוָהָכא ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ּ

י ִיְצָחק ִקטוָרא ְדַחְבַרָייא, ָאַמר ִרּבִ ִּאי ּבְ ּ   .ֲאָנן ַמה ֵניָמא, ְסִמיָכא ָלא ַאְסַמְכָנא, ּ

ַמְעָנא יֹוָמא ַחד, ּ ָקָלא ִדְרִמיָזא ַחדְּדָהא, ָּאַמר ֵליה ָאְרָחא, ׁשְ ד ֲהָוה ֲאִזיְלָנא ּבְ , ּכַ
  ְוָלא, ְוָלא ְיַדְעָנא ַמאן ָאַמר

א ֲחֵזי. ְּיַדְעָנא ִמָלה ָנא ַעל ָדא' ז, ְוּתָ ּיֹוִמין ֲהוֹו ַדֲחִליׁשְ א . ְוָלא ַטִעיְמָנא ִמִדי, ּ ּתָ ְוַהׁשְ
יה ְדבוִציָנ ֲּאִזְלָנא ְלַגּבֵ ּ אּ ְּדֵליָמא ִלי ִדיְלָמא ֵאְדַכר, ּא ַקִדיׁשָ ִּדיְלָמא ַההוא , ָּאַמר ֵליה. ּ ּ

יה ְדָחמוי י ֶאְלָעָזר ְלַגּבֵ ּיֹוָמא ְדֲהָוה ָאִזיל ִרּבִ ּ ּ יה, ּ ְּוַההוא יֹוָמא ֲאִזיְלָנא ִעּמֵ ְוָהא , ּ
ְרָנא ִמָלה   .ַּאְדּכַ

  ]ב''צ ע''דף רח -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ֵמיה ַדֲאבֹויָהִכי ָאַמ, ּתָ י ֶאְלָעָזר ִמּשְׁ ּר ִרּבִ ִריך , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ְָאְמרו ִיׂשְ ּ ּ
ָגלוָתא, ּהוא ִּמיֹוָמא ְדָנִפְלָנא ּבְ ּ ָגלוָתא, ּ ִביק ָלן ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י ָלן, ְּ . ְוַאְנׁשֵ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֵכָחִני' ַוְיָי' ְיָיּ ַוּתֹאֶמר ִציֹון ֲעָזַבִני )ישעיה מט(, ּ א. ׁשְ ִכיְנּתָ , ָאְמָרה ׁשְ
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ה עוָלה ח ִאּשָׁ ּכַ ֲּהִתׁשְ ִנין, ּ ָרֵאל ְדִאְקרון ּבְ ְּוִכי ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ִנים )דברים יד(, ּּכְ  ּבָ
ם ַלְיָי ן . ֱאֹלֵהיֶכם' ַאּתֶ ְטָנה) ב''צ ע''דף רח(ֵמַרֵחם ּבֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבִ ְוָאֹנִכי  )ירמיה ב( ,ּכְ

לֹה ֶזַרע ֱאֶמת יך ׂשֹוֵרק ּכֻ ְּנַטְעּתִ ְחָנה. ְ ּכַ ם ֵאֶלה ִתׁשְ יב, ּּגַ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות )בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ֵחך. ַהּשָׁ ּכָ אן, ְְוָאֹנִכי ֹלא ֶאׁשְ ִביק לֹון , ִמּכָ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ְלָעְלִמין   .ְלִיׂשְ

ְטָנה, רּּתו ָאַמ ן ּבִ ה עוָלה ֵמַרֵחם ּבֶ ח ִאּשָׁ ּכַ ֲּהִתׁשְ ּ ָּדא הוא ָרָזא ִעָלָאה. ּ ּ א , ּ ְּדָאַמר קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ֵמיה ֲאִחיָדן, ְ ׁשְ ָּהא ִמִלין ִאֵלין ּבִ ּ ֵמיה, ּ י ׁשְ ִריך הוא ָלא ַאְנׁשֵ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ ,

ְּדָהא הוא ּכָֹלא ּ ִרי. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ֵמיה ְ ׁשְ ָרֵאל ְדִאיּנון ֲאִחיָדן ּבִ י לֹון ְלִיׂשְ ּך הוא ָלא ַאְנׁשֵ ּ ּ ּ ְ

ׁש י ִחָייא. ַמּמָ יׁש ִרּבִ ָּאַמר ַוַדאי ָדא ִהיא ִמָלה, ִּאְתְרּגִ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ִריך ְיֵהא קוְדׁשָ ּּבְ ְּ ְ

ְְדַאְעַרְעָנא ָלך ַמְע. ְּוָיַדְעָנא ִמָלה, ּ ְּוָיַדְעָנא ַמאן ַההוא ְדׁשָ יהּ   .ָּנא ִמּנֵ

א ֲחֵזי ְּדַההוא יֹוָמא ְדָרִהיְטָנא ד, ְוּתָ ּ ְחָנא ַמאן ֲהָוה, ִּמיֵלי' ּ ּכַ ִגין , ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ַאׁשְ ּבְ
ֲעָתא ֲחָדא ִפיׁש ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּנָ א ְדִרּבִ ַחד ְמַעְרּתָ ְּדָעאְלָנא ּבְ י ִחָייא ָהֵני . ּ ָּקֵרי ָעֵליה ִרּבִ ּ

ַחר אֹוֶרך ְוגֹו ָא)ישעיה נח(, ְקָרֵאי ּשַׁ ַקע ּכַ ְקָרא ַוְיָי. 'ָז ִיּבָ ג ַעל ' ַיֲעֶנה ְוגֹו' ָאז ּתִ ְתַעּנָ ָאז ּתִ
נֹות דֹור ָודֹור ְוגֹו)דברים לב(. 'ְוגֹו' ְיָי ינו ׁשְ ּ ְזכֹור ְימֹות עֹוָלם ּבִ י , ְזכֹור ְימֹות עֹוָלם. 'ּ ִרּבִ

א ָאַמר יּתָ. ַמאן ְימֹות עֹוָלם, ַאּבָ ִריך הוא ָעְלָמא , א יֹוִמיןִּאיּנון ׁשִ א ּבְ ְּדָעַבד קוְדׁשָ ּ ְּ

הו יב. ּּבְ ה ְיָי)שמות לא(, ִּדְכּתִ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ת ָיִמים. 'ְוגֹו'  ּכִ ׁשֶ ת ָיִמים, ׁשֵ ׁשֶ ׁשֵ , ְוָלא ּבְ
נֹות דֹור ָודֹור. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ינו ׁשְ ּּבִ לֹוַמר. ּ ל ָּיְדעו , ִּאיּנון ְימֹות עֹוָלם, ּכְ מֹוְדעו ּכָ ּתְ ְּוִיׁשְ

ִנין ְויֹוִמין ַּעד ָדָרא ָדא ְדַאּתון ַקְייִמין, ְּוָכל ָדָרא ְוָדָרא, ִּאיּנון ׁשְ ּ ּ ּ.  

ְדך ַאל ָאִביך ְוַיּגֵ ָׁשְ ִריך הוא, ָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲָהֹלא הוא ָאִביך , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ּ
ֶנך ְדך. ָּקָ ְּוהוא ְיַגֶלה עוְמָקא, ְָוַיּגֵ א יֹוִמין . ּוַמאי ִהיא. ּ ְדָחְכְמָתאּּ יּתָ ד ִאיּנון ׁשִ ֶּאָלא ּכַ ּ

ְכִלילו ָעְלָמא ְכִלילו ֵליה, ּׁשַ ָּלא ׁשַ ִגיָנך, ּ ְֶאָלא ּבְ ְּדֵתיֵתי ַאְנּתְ וְתַקֵיים אֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ .
ִריך הוא, ְּדָתֵניָנן א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ַנאי ֲעַבד, ְּ ָרֵאלְּדַכד ֵי, ַעל ּתְ ִאי , ּיתון ִיׂשְ

לון אֹוַרְייָתא ָיאות ְּיַקּבְ ְּוִאי ָלא ְדְיָהַדר ֵליה ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִּאיּנון ְימֹות עֹוָלם , ּ
מֹוְדָען ּכָֹלא ּתְ ָּיְדעו ְוִאׁשְ ּ.  

ֵניָנן ַּהְנהו ַעְנֵפי ְדִאיָלָנא, ְוָהא ּתָ גֹו ִאיָלָנא, ּּ ֵדין , ָהא אֹוִקיְמָנאְו, ְֵהיך ִמְתַאֲחָדן ּבְ ּכְ
ֵרר לֹון ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריִסין, ְּ ין, ִלְמָמָנן ּתְ ַאר ַעּמִ ִתיב, ַעל ׁשְ י ֵחֶלק . ְּוַאּתון ַמה ּכְ ּכִ

ְּדָלא ָיַהב ְלהו ְלַרְבְרָבא, ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו' ְיָי ְוָלא ִלְמָמָנא , ְוָלא ְלַמְלָאָכא, ּ
ִריך הוא ָנַסב ְלחוָלֵקיהְוַה, ַאֲחָרא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּאי ַעּמָ ּ ּ ְּ.  

ח ֵליה ּכַ ָאן ֲאָתר ַאׁשְ ימֹון ְוגֹו. ּּבְ ר וְבֹתהו ְיֵליל ְיׁשִ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִּיְמָצֵאהו ּבְ ּ יב. 'ּ , ִּדְכּתִ
ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ְוגֹו)יהושע כד( ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו. ' ּתֶ ר ּוֵמָה. 'ָוֶאּקַ ָּכא ָדּבַ

ָכל ָדָרא ְוָדָרא ָרֵאל ּבְ ְּלהו ְלִיׂשְ ְייהו, ּ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנַ ַרֲחֵמי, ּ ר ְלהו ּבְ ֲּהָדא הוא , ְּוָדּבַ
ר ָיִעיר ִקּנֹו ְוגֹו ֶנׁשֶ ר ָיִעיר ִקּנֹו)דברים לב(. 'ִדְכִתיב ּכְ ֶנׁשֶ י יֹוֵסי.  ּכְ ְחָנא , ָאַמר ִרּבִ ּכַ ָלא ַאׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2786דף [ -ּ

נֹויַּמאן ְדָחִייס ַע ָרא, ל ּבְ ַהאי ִנׁשְ ֵניָנן. ּכְ ִתיב, ְּוַעל ָדא ּתָ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל )יחזקאל א(, ּכְ
ֹמאל ַּהָיִמין וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ יה. ּ ָאן דוְכּתֵ ר ּבְ ֶּנׁשֶ ּ ֲאָתר ְדַיֲעֹקב ָקִאים. ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבַ

ַמִים)משלי ל( ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ ַההו. ּ ׁשּּבְ ִגין ְדִאיהו ַרֲחֵמי ַעל . ַמאי ַטְעָמא. א ֲאָתר ַמּמָ ּּבְ ּ
נֹוי י ַאֲחָרִנין, ּבְ ִריך הוא. ְוִדיָנא ְלַגּבֵ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ר ָדא, ְ ֶנׁשֶ ר ִלְבנֹוי ּכְ ָּדּבַ ּ.  

ִתיב ְיָי ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ַמה ּכְ ְלחֹודֹוי. ּּבָ יב, ּהוא ּבִ '  ַוְיָי)שמות יג(, ִּדְכּתִ
ָרֵאל ָלא ַמְלָאָכא, ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. 'ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם ְוגֹו ר ְלהו ְלִיׂשְ ְּדָלא ָדּבַ ּ ְוָלא , ּ

ְּדִאיּנון ִאְקרון ֵאל ֵנָכר, ְמָמָנא ַאֲחָרא ּ ה. ּ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ֹמׁשֶ ָ ִאם ֵאין ָפֶניך )שמות לג(, ּ ּ
ֲעֵלנו ִמ יב. ֶּזהּהֹוְלִכים ַאל ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָדד ַיְנֶחּנו' ְיָי, ּ ְלחֹודֹוי. ּּבָ ְוֵאין ִעּמֹו , ּהוא ּבִ

  .ֵאל ֵנָכר

ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ הֹון, ּ ר ִעּמְ ִריך הוא ָדּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָּהִכי ָעַלְייהו  )בישראל(, ְּ
ִתיב ַחר לֹו ָיה)תהלים קלה( ,ּכְ י ַיֲעֹקב ּבָ ָרֵאל ִלְסגוָלתֹוּ ּכִ י )שמואל א יב(, ּוְכִתיב, ּ ִיׂשְ  ּכִ

דֹול. ֶאת ַעּמֹו' ַּמאי ַטְעָמא ֹלא ִיטֹוׁש ה. 'ֶאת ַעּמֹו ְוגֹו' ֹּלא ִיטֹוׁש ְיָי מֹו ַהּגָ ֲעבור ׁשְ , ּּבַ
ַהאי ִאְתְדַבק ִגין ְדַהאי ּבְ ּּבְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ּבֹוק לֹון קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא ִיׁשְ ּ ְבָכל ֲאָתר ִּד, ְּ

ְרָיין ְּדִאיּנון ׁשַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ הֹון ּכְ ִריך הוא ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ילו )דברים לב(. ְּ ּכִ ּ לו ָחְכמו ַיׂשְ ּ ּ
י יֹוֵסי. ֹזאת ל ָהֵני ְקָרֵאי ְדָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ּאֹוָכֵחי ִאיּנון, ּּכָ ה ְלִיׂשְ ְּדאֹוַכח ְלהו ֹמׁשֶ ּ ,

ר ַההוא ׁשְ אּּבַ ירוָתא ְדִמלֹוי, ָּמא ַקִדיׁשָ ׁשֵ ְּדַגֵלי ּבְ ּ א. ּּ י ַאּבָ ַּוֲאִפילו ַמה ְדאֹוַכח , ָאַמר ִרּבִ ּ ּ
ָרֵאל א הוא, ְלִיׂשְ ָמא ַקִדיׁשָ ְכָלָלא ִדׁשְ ּּבִ ּ ָמא , ּ ָלָלא ִדׁשְ אֹוַרְייָתא ְדָנִפיק ִמּכְ ְּדֵלית ִמָלה ּבְ ּ ּּ
א ָמא ְד. ַּקִדיׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ִריך הוא ִאיּנוןּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  

  ]א''ט ע''דף רצ -' גזוהר חלק [

ָמא . ְּוָהֵני ְקָרֵאי ְיִדיָעאן ִאיּנון ִגין ִדׁשְ ִריך הוא  )א''ט ע''דף רצ(ֲּאָבל ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

א ּתָ ַהאי ַפְרׁשְ ים ּבְ א, ָּרׁשִ ּתָ ִתיב. ִאְצְטִריְכָנא ַעד ַהׁשְ ילו ֹזאתּלו ָחְכמ, ְוָהָכא ָהא ּכְ ּכִ ּו ַיׂשְ ּ ,
ה ֲאָתר אֹוִקיְמָנא ַהאי, ֹּזאת ַוַדאי ַכּמָ ָרֵאל ִיְנְדעון ַהאי, ְוָהא ּבְ ְּדִאי ִיׂשְ ּ ְֵאיך ֹזאת , ּ

ִדינֹוי ְלִאְתָפְרָעא ִמן ַחָייַבָיא ֲּאִחיָדא ּבְ ּ ה, ָּיִבינו ְלַאֲחִריָתם, ּ ָמרו ְלֶמֱהֵוי ּבָ ְּוִיְסּתָ ָמה . ּ ּכְ
יב   . ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)כאיוב (, ִּדְכּתִ

ילו ֹזאת ּכִ ָּדָבר ַאֵחר לו ָחְכמו ַיׂשְ ּ ּ ָרֵאל. ּ ִיׂשְ הו ּבְ ָרא ּבְ ְּדִאיִהי ִמְתַקּשְׁ ד ַנְטִרין ִפּקוֵדי , ּ ּּכַ ּ
ָלם, אֹוַרְייָתא ׁשְ ה ּבִ הֹון, ְּוַיְתִבין ִעּמָ א ְדַהאי ֹזאת ִעּמְ ִּיְנְדעון ִדְסַייְעּתָ ּ ּ ְּלִאְתָפְרָעא , ּּ

ְנֵאיהֹוןִמ יֵני ַעְמַמָיא. ּשַׂ ָרֵאל ְדִאיּנון ְזִעיִרין ּבֵ ְּוִיׂשְ ִּיְנְדעון, ּ ֵּאיָכה ִיְרדֹוף ֶאָחד ֶאֶלף , ּ
ַנִים ָיִניסו ְרָבָבה ּוׁשְ ִרים ְלהו. ּ ּוַמאן ּגָ ָלם, ַהאי ֹזאת. ּ ׁשְ הו ּבִ ְּדֲהָוה ּבְ ד ַעְבִדין ִפּקוֵדי , ּ ּּכַ ּּ

ְייהוּוְלָעְלִמין ָלא . אֹוַרְייָתא ד ְלהו נוְקִמין, ִּאְתָעֵדי ִמּנַ ְּלֶמְעּבַ י )דברים לב(. ּ  ִאם ֹלא ּכִ
יָרם' ּצוָרם ְמָכָרם ַוְיָי י צוָרם ְמָכָרם. ִהְסּגִ י. ַּמאי ַטְעָמא ּכִ ׁשִ ִגין צור ְיָלְדך ּתֶ ָּבְ ְּדִתּקוִנין , ּ ּ

ַאְתַרְייהו ְדָקא ָיאות ּבְ ָראן ּכַ ָּלא ׁשָ ּ י צוָרם . ּ י ְיהוָדה ָדא . ְמָכָרםִּאם ָלא ּכִ ָּאַמר ִרּבִ ּ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַאְבָרָהם ָגלוָתא, ּּכְ ָרֵאל ּבְ ְּדָאַמר ַאְבָרָהם ִיְתַחְייבון ִיׂשְ ּ ְּוָלא ֵייֲעלון , ּּ
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ם לוָתא ְוֵגיִהּנָ ם ִדְתֵרין ִאֵלין ּגָ ֵגיִהּנָ ּּבַ ָרֵאל, ּּ לון ִיׂשְ ִריך הוא ִאְס. ָּלא ִיְסּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַכם ְּ ּתְ
ָרֵאל, ַעל ְידֹוי ְּדָכל ִזְמָנא ִדי ְיחובון ִיׂשְ ּ ּ ָגלוָתא, ּ ִּיְפלון ּבְ ּ ְנֵאיהֹון, ּ הו ׂשַ דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ .
ך ְוְבִגין ּכָ ּצוָרם ְמָכָרם ַוַדאי, ּ יָרם' ַוְיָי, ּ ַכם ַעל ְידֹוי, ִהְסּגִ   .ְוִאְסּתְ

ְנָיא י ְיהוָדה, ּתַ יָרה ָהִכיַמאי ַטְעָמא, ָּאַמר ִרּבִ ַהאי ׁשִ ה ּבְ ִגין , ּ אֹוַכח ְלהו ֹמׁשֶ ּבְ
ְּדִאיְנהו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא א, ּ ִכיְנּתָ יַנְייהו ׁשְ ֵרי ּבֵ ּוְלַאׁשָ ך אֹוַכח ְלהו ַעל , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

  .ַהאי

י ִיְצָחק ָאַמר ין ְלאֹוָכָחא ְל, ִרּבִ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְתֵרי ַאְתֵרי קוְדׁשָ ּּבִ ָרֵאלְּ , ּהו ְלִיׂשְ
יב. ְּוָחָדאן אומֹות ָהעֹוָלם ִּעם ְיהוָדה ְוִלְפקֹוד ַעל ַיֲעֹקב '  ְוִריב ַלְיָי)הושע יב(, ַּחד ִדְכּתִ

ְדָרָכיו ְוגֹו ְמִעין אומֹות ָהעֹוָלם ָחָדאן. 'ּכִ צון ֵמָעְלָמא, ַאְמֵרי, ּׁשַ ּתֵ א ִיׁשְ ּתָ ד ָחֵמי , ַּהׁשְ ּכַ
ִריך הוא ְד א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְתֵריה, ִּאיּנון ַחָדאןְּ ִתיב ּבַ ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו ְוגֹו. ַּמה ּכְ ּבֶ ד . 'ּבַ ּכַ

ְמִעין ׁשוָבה, ַאְמִרין, ׁשַ ָּדא הוא ּתְ ּ ּ.  

ְבָרה ָתא ְדֲהָוה ָלה ְקָטָטה ּבִ ְּלִאּתְ ּ יל ָעֵליה ִדיָנא, ּ ַּאְזַלת ְלַמְקּבִ ָּחָמאת ְלַדָייָנא ָדִאין , ּ ּ
ין ְייהו. ַנְפׁשִ ָרא, ְלאֹוְקָדא, ְלַצְלָבא,  ְלַאְלָקָאהִּמּנַ ד ִסֵיים . ָאְמָרה ַויי ַמה ַאְעִביד ִמן ּבְ ּּכַ
א, ָּאַמר ְלַהִהיא ִאיְנּתו, ִּדיָנא ִריך, ִאיּמָ ְַמה ַאֲעִביד ָלך ּבְ . מ''עכ, ָאְמָרה קֹוְבַלִני, ְ

ר וְבֹתהו)דברים לב( ֶאֶרץ ִמְדּבָ ּ ִיְמָצֵאהו ּבְ ּ ִּדיהֹון , ֵּבד ְלָכל ִאיּנון ְקִליִפיןַּוַדאי ְלָבַתר ָע, ּ
ִדין ֵליה ְעּבְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ ּ ַההוא ִסְפָרא. ּ ִתיב ּבְ ְּדָקְרָטָנא ַאְסָיא ְלָבַתר ֲהָוה , ַּעד ָהָכא ֲהָוה ּכְ

ַהאי ְקָרא ים ּבְ ֵב, ָרׁשִ ִכיב ּבְ ד ִלְמַרע ְדׁשָ ים ְלֶמְעּבַ ל ְנטוָרא ְדִאְצְטִריך ַאְסָיא ַחּכִ ּּכָ ּ י ְּ
א, ַּמְרֵעיה י ֲאִסיֵרי ְדַמְלּכָ   .ְלִמְפַלח ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ּּבֵ

יה ים ְלַגּבֵ ְּדַכד ָאִזיל ַאְסָיא ַחּכִ ימֹון, ּ ר וְבֹתהו ְיֵליל ְיׁשִ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִּיְמָצֵאהו ּבְ ּ ַמְרִעין , ּ
ְרָיין ָעֵליה ְּדׁשַ א, ּ ֲאִסירו ְדַמְלּכָ ח ֵליה ּבַ ּכַ ַּאׁשְ ּ יָמא הֹו. ּ ִריך הוא ִאי ּתֵ א ּבְ ִּאיל ְוקוְדׁשָ א ''ס(ְּ

א ֵליה)פקיד ְתֵריה, ּ ִיְפקֹוד ְלַתְפׂשָ ר ָנׁש ֲאּבַ ַדל ּבַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ְּדָהא ָדִוד ָאַמר, ָלאו ָהִכי. ּ ּ ,
יל ֶאל ָדל ְוגֹו)תהלים מא( ּכִ ֵרי ַמׂשְ ֵבי ַמְרֵעיה', ּ ַאׁשְ ִכיב ּבְ ָּדל ַההוא ְדׁשָ ּ ּ ים. ּ  ְוִאי ַאְסָיא ַחּכִ

ְרָכאן, ּהוא ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ַדל ּבֵ ּתְ ְּלַההוא ְדִיׁשְ ּ ּ ּ.  

ר, ְּוַההוא ַאְסָיא ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִכיב, ִּיְמָצֵאהו ּבְ ֵבי ַמְרֵעיה ׁשְ ימֹון. ּּבְ ּוְבֹתהו ְיֵליל ְיׁשִ ּ ,
ְּדִאיּנון ַמְרִעין ַדֲחִקין ֵליה ּ ּ ַּמאי ִאְצְטִריך ֵליה ְלֶמ. ּ דְ ְוֵייֵתי , ְּיסֹוְבֶבְנהו ְיסֹוֵבב ִסּבֹות. ְעּבַ

יה ִאיּנון ִמִלין ְדַנְזִקין ֵליה, ִּעלֹות ִגין ְדִיְמַנע ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ יז ֵליה. ּּ א, ַּיּקִ יׁשָ יה ָדָמא ּבִ ְּוַיִפיק ִמּנֵ ּ ּ .
ה ֲהֵוי ל ְוָיִבין ַההוא ַמְרָעא ִמּמָ ּכַ ְּיבֹוֵנֶנהו ִיְסּתְ ִג, ּ ל ּבְ ּכַ י ֲעלֹויְוִיְסּתְ ְְוַיְמִאך , ּין ְדָלא ִיְתַרּבֵ

ִאיׁשֹון ֵעינֹו. ֵּליה ֶרְנהו ּכְ ְדָקא ָיאות, ְּלָבַתר ִיּצְ ִגין ִדְיֵהא ָנִטיר ּכַ ּּבְ ּ ֵקי, ּ ִאיּנון ַמׁשְ , ּּבְ
ִאיּנון ַאְסָווָתא ְדִאְצְטִריכו ֵליה ּּבְ ּ ּ יַנְייהו)א מינייהו''ס(ְוָלא ִיְטֵעי , ּ , ְטֵעיְּדִאְלָמֵלי ִי. ּ ּבֵ

ִמָלה ַחד ֲּאִפילו ּבְ יב ַעל ַההוא ַאְסָיא, ּּ ִריך הוא ָחׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִפיך ָדָמא , ְּ ִאלו ׁשָ ּּכְ ְּ ּ
  .ְּוַקְטֵליה

  ]ב''ט ע''דף רצ -' גזוהר חלק [
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ֵעי ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ֵבי ֲאִסיֵרי , ְּ ר ַנׁש ִאיהו ּבְ ב ְדַההוא ּבַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
אְּד ֵבי ֲאִסיֵרי, ַמְלּכָ ר ַנׁש ָעֵליה, ְּוִאיהו ָאִסיר ּבְ ַדל ּבַ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ִּויַסֵייַע ֵליה ְלַאָפָקא ֵליה , ּ ּּ ּ

י ֲאִסיֵרי ִריך הוא ָדן ִדיִנין ִדְבֵני ָעְלָמא ְלֵעיָלא. ַוֲהָוה ָאַמר ָהִכי. ִמּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵהן , ְּ
ֶות ֵהן  יְלׁשָ )ב''ט ע''דף רצ(ַלּמָ ּוְלָאסוִרין, ֵהן ַלֲענֹוׁש ְנָכִסין, ֵהן ַלֲעקֹור, ּרוׁשֵ ַמאן . ּ

ֵבי ַמְרֵעיה, ְּדִאְתֲחֵזי ַלֲענֹוׁש ְנָכִסין י, ָּנַפל ּבְ ַזר ָעֵליה, ְוָלא ִיְתּסֵ ל ַמה ְדִאְתּגְ ן ּכָ ַּעד ְדִיּתֵ ּ ּ .
ָממֹוֵניה יָון ְדִאְתֲעָנׁש ּבְ ּּכֵ ַזר , ּ ל ַמה ְדִאְתּגְ ֵסי, ָּעֵליהְּוָיִהיב ּכָ י ֲאִסיֵרי, ִאּתְ ְוַעל . ְוָנַפק ִמּבֵ

יה ְוִיפוק ן עֹוְנׁשֵ ְדָלא ָעֵליה ְדִיּתֵ ּתַ ָּדא ִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

י רוׁשֵ ַּמאן ְדִיְתֲחֵזי ְלׁשָ ִּיְתְפסון ֵליה, ּ ֵבי ֲאִסיֵרי, ּ ַרׁש ִמּכָֹלא, ְּוָיֲהֵבי ֵליה ּבְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ .
ּוְלִזְמִנין ְדִי ְייֵפיּ ַרׁש ִמּשַׁ ּתְ ְייהו, ׁשְ י ֲאִסיֵרי, ּאֹו ֵמַחד ִמּנַ ּוְלָבַתר ַיְפקון ֵליה ִמּבֵ ּ ַמאן . ּּ

ל ּכוְפָרא, ָּהִכי הוא, ְּדִיְתֲחֵזי ַלָמֶות ן ּכָ ְּדִאילו ִיּתֵ ּ ִזיב, ּּ ּתְ   .ְּוָכל ָממֹוָנא ְדָעְלָמא ָלא ִיׁשְ

ים ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַאְסָיא ַחּכִ ְדָלא ָעֵליהְלִאׁשְ, ּ ּּתַ ִּאי ָיִכיל ְלֵמיַהב ֵליה ַאְסָווָתא , ּ
ָמֵתיה, ְוִאי ָלאו. ָּיאות, ִּמן ּגוָפא ן ֵליה ַאְסָווָתא ְלִנׁשְ ִּיּתֵ ַדל ַעל ַאְסָווָתא , ּ ּתְ ְוִיׁשְ
ְמָתא ַהאי ָעְלָמא . ְּדִנׁשְ ַדל ָעֵליה ּבְ ּתְ ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ְּוָדא הוא ַאְסָיא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּוְבָעְלָמא ְּ

  .ְּדָאֵתי

י ֶאְלָעָזר ַמְעָנא ֵמַאְסָיא ָדא, ָאַמר ִרּבִ א ָלא ׁשְ ּתָ ְפָרא ָדא, ַּעד ַהׁשְ ּוִמּסִ ר ִמִזְמָנא . ּ ּּבַ
ְּדָאַמר ִלי ַטְייָעא ֲחָדא, ֲחָדא ַמע ַלֲאבֹוי, ּ יֹומֹוי, ְּדׁשָ ְּדַכד ֲהָוה , ְּדַאְסָיא ַחד ֲהָוה ּבְ

ר ָנׁש ּבַ ל ּבְ ּכַ ֵבי ַמְרֵעיהּכַ, ִמְסּתְ ּד ִאיהו ּבְ ַּוֲהוו ַאְמִרין ָעֵליה . ָּדא ַחי ְוָדא ֵמת, ֲהָוה ָאַמר, ּ ּ
ָאה ְקׁשֹוט ְּדהוא ַזּכָ ְּדִחיל ַחָטָאה, ּ ק ַמה )ל למזבן''אצ(ְּוָכל ַמה ְדָלא ָיִכיל . ּ  ְלִמְדּבַ

ְְדִאְצְטִריך ְּוָיִהיב ִמִדיֵליה, ִּאיהו ֲהָוה ָקֵני, ּ ִגיֵניה, ֲהָוה ַאְמִרין. ּ ָעְלָמא ּכְ ים ּבְ ְּדֵלית ַחּכִ ּ .
יר ּוִבְצלֹוֵתיה ֲהָוה ָעִביד ַיּתִ ידֹוי, ּ ה ְדֲהָוה ָעִביד ּבִ ָּדא ֲהָוה ַההוא ַאְסָיא, ּוְכְדָדֵמי ָלן. ִּמּמָ ּ.  

ָּאַמר ַההוא ַטְייָעא יִדי ִאיהו, ּ ַּוַדאי ִסְפָרא ִדיֵליה ּבִ ּ ּ א, ּ ְוָכל , ְּדָקא ָיִריְתָנא ֵמָאִבי ַאּבָ
ִּמלֹוי ְדַההוא ִסְפָרא ּ דון ַעל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְלהו ִאְתַייּסְ ּּכֻ ּ ּ יה, ּ ְחָנא ּבֵ ּכַ , ְּוָרִזין ְסִתיִמין ַאׁשְ

יִאין ּוִמִלין ְדַאְסָווָתא ַסּגִ ּ ְּדִאיהו ָאַמר ְדָלא ָיאות ְלִמְפַעל לֹון, ּּ ּ ּ ר , ּ ּ ִאיהו ְדִחיל )אי(ּבַ ּ
  .ַּחָטָאה

ְלָעםְּוִאיּנון ִמ ה ְדֲהָוה ָעִביד ּבִ ין ַעל ְמָרע, ּּמַ פומֹוי , ְּדֲהָוה ָלִחיׁש ְלִחיׁשִ ַּוֲהָוה ָאַמר ּבְ
י ִמַיד ַההוא ִסְפָרא. ְּוִאְתּסֵ ִריר לֹון ּבְ ְּוֻכְלהו ּבָ ּ ָּדא ָאסור, ְוָאַמר. ּ ר ְלַמאן , ּ ְּוָדא מוּתָ

ִּדְדִחיל ַחָטָאה יִאין ָאַמ. ּ ִגין ְדַמְרִעין ַסּגִ ְּדַתְלָייא ַאְסָווָתא ִדְלהֹון, רּּבְ ְלִחיׁשו ְדפוָמא, ּ ּּבִ ּ ּ .
ְטָרא ְדָנָחׁש ְּוִאיּנון ִמּסִ ְטָרא ְדֶקֶסם, ּ הֹון ִמּסִ ּוִמּנְ פוָמא. ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאסור לֹוַמר ּבְ ּ ּ ְּוָאסור , ּ

עֹוָבָדא ד ּבְ ְחָנא ַעל ַמְרִעין ְיִדיָע. ֲהָוה ָאַמר, ְלֶמְעּבַ ּכַ ךַּעד ְדַאׁשְ ְאן ְדִאְצְטִריך לֹוַמר ּכַ ְ ּ .
ָמָתא ִנדוי וְבׁשַ ּוְלַנדוֵיי ּבְ ּ ּ ּ ּ ן. ַּעל ַההוא ְמָרע, ּ י ְלַגּבָ ָווָהא ַסּגִ ְּוִאיהו ּתַ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְּוַחדו ַחְבַרָייא, ַחֵדי ִרּבִ י ֶאְלָעָזר. ּ ן ֶנְחֵמי , ָאַמר ִרּבִ ִּאי ַההוא ִסְפָרא ֲהָוה ְלַגּבָ
ְמִסיָרה. ַּמה ִאיהו ָאַמר א, ֲאָנא ִאְמַסר ּבִ , ְוָתֵניָנן. ַּעל ְמַנת ְלַאְחָזָאה ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ
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י ֶאְלָעָזר ֵריָסר ַיְרֵחי, ָאַמר ִרּבִ יִדי ּתְ יה ְנהֹוִרין ִעָלִאין , ַּההוא ִסְפָרא ֲהָוה ּבִ ְחָנא ּבֵ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ
ד ָמֵטיָנא ְלִאיּנון ָרִזין ְדֲהָוה ִמּבִ. ְוַיִקיִרין ּּכַ ַווְהָנאּ   .ְּלָעם ּתַ

ֲאָתר ַחד ָנא ּבַ ן, יֹוָמא ַחד ָלִחיׁשְ ֶחְלָמא. ַּוֲהוו ַאְתָוון ַסְלָקן ְוַנְחּתָ ְוָאַמר , ַּעד ַדֲחֵמיָנא ּבְ
ְתחוָמא ְדָלא ִדיָלך, ִּלי ְַמה ָלך ְלֵמיַעל ּבִ ְּ ּ ְְוָלא ִאְצְטִריך ָלך, ּ ַעְרָנא. ְ אי, ִאּתְ , ְוַאְבִאיׁש ַקּמָ

ןַעל ָרִזין ְס ּמָ ַדְרָנא ְלַההוא יוָדִאי. ִּתיִמין ַדֲהוֹו ּתַ ּׁשָ ֵמיה, ּ י ְיהוָדה ׁשְ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְּוִרּבִ ּ ,
  .ְּוָיִהיְבָנא ֵליה ִסְפָרא

ְחָנא ּכַ ּוְבָרִזין ְדִבְלָעם ַאׁשְ ָלק, ּ ַדר ֵליה ּבָ ָמָהן ְדַמְלָאִכין ְדׁשָ ֵּמִאיּנון ׁשְ ּ ּ ְוָלא ֲהוֹו , ּ
ְדָרן ַעל ּתִ ְדָקא ָיאותִּמְסּתַ ּּקוַנְייהו ּכַ ּ ּ יה. ּ ְחָנא ּבֵ ּכַ ָמה ִזיֵני ַאְסָווָתא ַאׁשְ ְּדָקא , ֲּאָבל ּכַ

ּקוֵני אֹוַרְייָתא ֵני ַעל ּתִ ּקְ ְּוָרִזין ְסִתיִמין ִדיָלה, ִּמְתּתַ ֲחִסידוָתא. ּ ַּוֲחֵמיָנא ְדִאיּנון ּבַ ּ ּוְצלֹוִתין . ּ
ִריך הוא א ּבְ ּוָבעוִתין ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ יָמאְו. ּ ְפסוֵקי אֹוַרְייָתא, ִאי ּתֵ ְּדֲהָוה ָעִביד ַאְסָווָתא ּבִ אֹו , ּ

ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא לֹום. ּּבְ ֶּאָלא ֲהָוה ָאַמר ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ַחס ְוׁשָ ְּוַעל ַההוא ָרָזא ַאִפיק , ּ ּ
ָּרִזין ְדַאְסָווָתא ְווָנא ְלָעְלִמין, ּ ַההוא ּגַ ְּדָלא ֲחֵמיָנא ּכְ ִריך ַרֲחָמָנאֲאֵמי. ּ ים , ְָנא ּבְ ְּדַאְחּכִ

א ֵמָחְכָמָתא ִדְלֵעיָלא ִּלְבֵני ָנׁשָ ּ.  

ּוֵמִאיּנון ִמִלין ְדִבְלָעם ָנִסיְבָנא ּ ין , ּּ ֲחָרׁשִ ים ּבַ ָעְלָמא ַחּכִ הו ְדָלא ֲהָוה ּבְ ַּוֲחֵמיָנא ּבְ ּ
ִגיֵניה ין, ֲאֵמיָנא. ּּכְ ִריך ַרֲחָמָנא ְדִבֵטל ֵמָעְלָמא ַחְרׁשִ ּּבְ ּ ַתר , ְ א ִמּבָ ֵני ָנׁשָ ְּדָלא ִיְטעון ּבְ ּ

מֹו ָאֵמן ַרך ְוִיְתַעֶלה ׁשְ ִריך הוא ִיְתּבָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּדַחְלּתָ ְ ְּ ּ , מכאן חזור לפרשת בלק(. )כ''ע(. ּ

רוך ְיָי)ב''ג ע''דף קצ', מאן קטיל ליה וכו, בלעם חייבא, אמר רבי אלעזר ְ ּבָ ְלעֹוָלם ָאֵמן ' ּ
  .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן'  ְיָיְְוָאֵמן ִיְמלֹוך

  ל''א זצ''י הגאון החסיד חיד''ק הנדפס בליוורנו ע''נעתק מספר זוה

א דאתא ''א נהר שפיר''ן ספר''ר ארש בלבנו''י נפשאי הנה אשו''חדאם ''ישמח חיי

צדיקים יראו וישמחו וישרים . יום ליום יביע, מכלל יופי נקי מכל דופי תהלתו בפי כל בשר
ולשונם תמהר לדבר . א''האי דישנ, גילת ורנן תתענג בדשן נפשם, ן''אלו הן הגולי. יעלוזו

ר ''י שפ''איכו השתא יהבי רבנן עינייהו ומכווני דעתייהו הלא ברז. צחות בשבח המגיע
הוד לטובה וגם נצח , ל יפה''מפני שהכ. פועלי אמת וצדק, ת''התקונים מפני בירורי המדו

ה רבה וקל ''ובתבונה ודעת דתנו רבנן באימ, ע רב חסד בחכמהבגבורות יש, לצפירת תפארה
ע בצחצחות ''לקול תתו מעורר אהבה והשפי, ש''ר קד''ה מדב''ושבחא אתיא ממיל. זיע

הברכה ' כי שם צוה ה. ת המושכין ביום טוב אבות על בנים''ונהרו, ברומי עלמא עילאה
הדור אתם ראו חזו . ה הוא דרביע''ר ארי''יורש עש' ל כמסלת שדה אשר ברכו ה''ערוכה בכ

ומראה יאי ויאי , ל''ו בכ''ש מנהו הבריק ברקאי דבר חדש חידשו סופרים חכמים הזהר''שמ
, ן''סדרי בירורין הוו זהירי. נסחי דווקני ובריא נהורין, ר נלוה עמם''גם אשו. הר הרקיע''כז

פנים דפוס קושטנטינא בכל הרואה זאת ל. ע''ת ועלה יפי''ויצא אל הדבר. מאימתי קורין
ע ''ס ויהללוהו בשערים כי השב''הא איכא כמה שני דפרי, ז משובח ומפואר''ת אח''במעלו
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, ה שדי ביה נרגא בשנותו את טעמו''ש בוזאגלו זלה''השביע ואולם הנה זה בא הרב הר
עבר עובדא ושינה רוב הגהות דפוס קושטנטינא זוהרו . מצמיח חסיר חליף יתיר אף מפקיע

א אשר חשב שמגיה דפוס ''ובנסחו זהר מנטובה דבק לאהבה ודין גרמ. יח מידע ידיעמוכ
ולדבר הזה . קושטא שינה מדעתו ופירושא אתמר מדויל ידיה והיטב חרה לו תוקע ומריע

רק אשר מצא בנסחי גדולי , כי אני בעניי ידעתי מאן ניהו מר המגיה ולא הרים ידו, יסלח
איכו השתא מחזקינא . מומחה ופקיע, ן כי שיח וכי שיג לויׂשראל ולהאי מילתא שבחו רבנ

י לברר ''ז בכ''ב ונסחי הרמ''המגיהים אשר על עומדם יעמודו בשינויי הרש' טייבותא למע
ן באת מיני ''והלא מראש הודעתי דזמנין דמשכחת איזה הגהה מאי. אוכל לדון ולהכריע

ּמרה של תורה ברוָך אל ההודאות ּויברָך דוד הוא הקטן לגו. ת כמו עשב מזריע''קטניו
 לעושה נפלאות למופת ולאות )ק''לפ(בקול תודה . ומרומם על כל ברכה ותהלה בזמירות נריע

  .יאר פניו אתנו ויאיר עינינו בתורתו תורת חיים. האל למושעות כי אלהים יושיע

  שבח לאל בורא עולם-תם ונשלם 
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 ] בשנה254יום [סדר הלימוד ליום יח סיון 

   זוהר חדש-זוהר הקדוש ה

  פרשת בראשית זוהר חדש
י ִיְצָחק, ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור)בראשית א( ַמע, ָאַמר ִרּבִ אן ַמׁשְ א , ִמּכָ ַּדֲעָקָרן קוְדׁשָ ּ

י ְנִטיָען ִריך הוא ְלַהּנֵ ּּבְ ֵתיל לֹון, ְ   .ִּדְכִתיב ְיִהי. ְוׁשָ

ָבר ָהָיה ּכְ י ְיהוָדה אֹוֵמר אֹור ׁשֶ ַנן,ַּרּבִ ַמע ִדְכִתיב ַוְיִהי אֹור.  ּתְ , ְוָהָיה ָלא ְכִתיב. ַּמׁשְ
  .ֶּאָלא ַוְיִהי

יַעָיאדְוַכ ִאינון ָדִרין ְדַרּשִׁ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ּ ִאְסּתַ ּ ּ ּ ְּדָלא ִיְתֲחזֹון ְלַההוא ְנהֹוָרא, ְּ ּ ,
ִניז ֵליה ִניז ֵליה. ִעים אֹוָרםּ ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ)איוב לח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּגָ . ּוְלַמאן ּגָ
ְּלַצִדיַקָיא ַדְוָקא. ְּלַצִדיַקָיא ָמא ִדְכִתיב, ּ ֵרי ֵלב )תהלים צז(, ּכְ ִדיק וְלִיׂשְ ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ ּ

ְמָחה ְזָרח)ישעיה מא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור. ׂשִ   . ִמי ֵהִעיר ִמּמִ

י טֹובַּוַיְרא ֱאֹלִהי ְדָקא ֲאָמָרן. ַמאי ָרָאה, ם ֶאת ָהאֹור ּכִ י ִחָייא ּכִ ָחָמא , ָּאַמר ִרּבִ
יַעָיא עֹוָבֵדיהֹון ְדַרׁשִ ּוְגִניז ֵליה, ּּבְ א ֲאַמר. ּ י ַאּבָ י טֹוב, ַרּבִ , ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

י טֹוב. ִלְגֹנז אֹותֹו יה ִריְתָחאְּדָלא ִאׁשְ, ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ַכח ּבֵ י . ּּתְ ִתיב ָהָכא ּכִ ּכְ
ֵעיֵני ה)במדבר כד(ּוְכִתיב ָהָתם , טֹוב י טֹוב ּבְ ָרֵאל'  ּכִ ְּוֵסיֵפיה ִדְקָרא . ְְלָבֵרך ֶאת ִיׂשְ ּ

ך)בראשית א(, ִּדְכִתיב, אֹוַכח ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְ ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ ַכח. ּ ּתְ ך ָלא ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ 
יה ִריְתָחא ֲחָדא, ּּבֵ ִריך הוא ּכַ א ּבְ יף לֹון קוְדׁשָ ּתֵ ב ְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ְּנִהירו ִעָלָאה ְלֶמֱהֵוי ָנֵהיר ַהאי אֹור, ּתָ יה. ּ ּוֵמַההוא ְנִהירו ֵחידו ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּוהוא . ּּ
ֲהֵדיה לוִפין ּבַ לוֵפי ּגִ ָּיִמיָנא ְלִאְתַעְטָרא ּגְ ּ ָמרְוָהא. ּּ ָ ָמה ַרב טוְבך )תהלים לא(ִּדְכִתיב ,  ִאּתְ ּ

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ִריך הוא ְלַצִדיַקָיא, ָּדא אֹור ַקְדָמָאה, ֲָאׁשֶ א ּבְ ְּדָגֵניז קוְדׁשָ ּ ּ ְּלִאינון , ְּ
ְדָקֲאָמָרן ך, ַוְיִהי ֶעֶרב. ַּדֲחֵלי ַחָטָאה ּכִ ְטָרא ְדחׁשֶ ְִמּסִ ְטָרא ְד, ַוְיִהי ֹבֶקר. ּ ּוִמּגֹו . אֹורִּמּסִ

ֲחָדא ִפין ּכַ ּתְ ּתַ ְּדִאינון ְדִמׁשְ ּ ִתיב יֹום ֶאָחד, ּ   .ּכְ

ִתיב, ְּיהוָדה אֹוֵמר' ר ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכְ , ְלִמְנַדע. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר, ַמאי ַטְעָמא ּבְ
ָלא ֵליְלָיא ָלא יֹוָמא, ְּדָהא ֵלית יֹוָמא ּבְ אְוָלא ִאְת, ְוֵלית ֵליְלָיא ּבְ   .ְיֵהיב ְלַאְפָרׁשָ

י יֹוֵסי ַּההוא יֹום ְדָנַפק אֹור ַקְדָמָאה, ָאַמר ִרּבִ ּכוְלהו יֹוֵמי, ּ ט ּבְ ִּאְתַפּשַׁ ּ ִּדְכִתיב יֹום , ּ
ּכוְלהו ּּבְ י ֶאְלָעָזר. ּ ּכוְלהו ּבֶֹקר, ָאַמר ִרּבִ ַמע ִדְכִתיב ּבְ ׁשְ ִּמּמַ ּ ְטָרא , ּ ְּוָלאו ּבֶֹקר ֶאָלא ִמּסִ
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ְמעֹון ֲאַמר. ָאהְּדאֹור ַקְדָמ י ׁשִ ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ָאֵזיל ִעם ּכוְלהו, ַרּבִ ִגין , ּ יה ּבְ ְּוּכוְלהו ּבֵ ּ ּ
הו ֵפירוָדא ְּלַאֲחָזָאה ְדָלאו ּבְ ּ   .ְּוכֹוָלא ָחד, ּּ

א, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור טוָתא ְדַהאי אֹור ְלַתּתָ ִּאְתַפׁשְ ּ ְּוִאֵלין ִאינון ַמְלָאַכָיא . ּ ּ
יֹוָמא ַקְדָמָאהְּדִאְת ִריאו ּבְ ִסְטָרא ָיִמיָנא, ּּבְ ְּדִאית לֹון ִקיוָמא ְלִאְתָקְייָמא ּבְ ּּ.  

ְּלַאְכָלָלא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ֶאת. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור)בראשית א( ִעם , ּ
י טֹוב, ַּאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא יה ּכִ ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ י. ּ ָאה , ֶאת,  ֶאְלָעָזרָאַמר ִרּבִ ְּלַאְכָלָלא וְלַאְסּגָ

ְטָרא ְדאֹור ָדא, ִּאינון ַמְלָאִכין ְּדַאְתָיין ִמּסִ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִלים, ְוכֹוְלהֹו ָנִהיִרין ּבְ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ.  

ִים)בראשית א( תֹוך ַהּמַ י ְיהוָדה, ְ ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ַהאי ִאְתְפִריׁשו ַמִיין , ָּאַמר ִרּבִ ּּבְ ִּעיָלִאין ּ
ִאין ּתָ ִיין ּתַ יטוָתא ְדַמִיין, ָרִקיַע. ִמּמַ ְּפׁשִ ּ ין . ּ ין ַמִים ָלָמִים ּבֵ ָמר ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ְּוָהא ִאיּתְ

ִאין ּתָ   .ַּמִיין ִעיָלִאין ְלַמִיין ּתַ

ְסִגיאו ִעָלָא. ּ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע)בראשית א( א ּבִ ה ֲעִביְדּתָ ַּדֲעֵביד ּבָ ּ ּ ַוְיִהי . הּ
ֶּאָלא ַוַיַעׂש, ָרִקיַע ָלא ְכִתיב ְרבו ַסְגָיא, ּ ְּדַאְסֵגי ֵליה ּבִ ּ ּ.  

י ִיְצָחק יִהּנֹם, ָאַמר ִרּבִ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ִני ִאְתּבְ ּשֵׁ יה . ְּלַחָייֵבי ָעְלָמא, ּּבַ ֵרי ּבֵ ִני ִאְתּבְ ּשֵׁ ּּבַ
א. ַמְחלֹוֶקת יה ֲעִביְדּתָ ֵלים ּבֵ ּתְ ִני ָלא ִאׁשְ ּשֵׁ י טֹוב. ּּבַ יה ּכִ ִגיֵני ָכך ָלא ְכִתיב ּבֵ ּּבְ ַעד , ְ

ִליָתאי א, ְּדָאָתא יֹום ּתְ יה ֲעִביְדּתָ ֵלים ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ י טֹוב. ּ יה ּכִ ִתיב ּבֵ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ֵרי ִזְמֵני, ְּ . ּתְ
ִני, ַחד א ְדיֹום ׁשֵ ָלמות ֲעִביְדּתָ ַּעל ַאׁשְ ִליָתאי, ְוַחד. ּ ְּלַגְרֵמיה ְדיֹום ּתְ ִני .ּ ן יֹום ׁשֵ ּקַ  ִאְתּתַ

י ִליׁשִ יֹום ׁשְ יה ַמְחלֹוֶקת, ּבְ ְּוִאְתְפֵריׁש ּבֵ יִהּנֹם, ּ ִלימו ַרֲחֵמי ַעל ַחָייֵבי ּגֵ ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ יֹוָמא . ּ ּבְ
ִביֵבי ְדֵגיִהּנֹם כו ׁשְ ּכְ ּתַ ִליָתָאה ִמׁשְ ּּתְ ִני, ּ ֵליל יֹום ׁשֵ ִגיֵני ָכך ִאיְתּכְ ֵלים ּבֵ, ְּבְ ּתְ   .ּיהְוִאׁשְ

יה ְדר י ִחָייא ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ַּרּבִ ּ יֹום ִראׁשֹון, ָּאַמר ֵליה, ׁש''ּ יֹום , ַהאי אֹור ּבְ ך ּבְ ְְוחֹוׁשֶ

ִני יה, ׁשֵ ְּוִאְתְפִריׁשו ַמָיא וַמְחלֹוֶקת ֲהָוה ּבֵ ּ ּ יֹום ִראׁשֹון. ּ ֵלים ּבְ ּתְ אי ָלא ִאׁשְ ְּדָהא , ַאּמַ
ָמאָלא ֵליל ִלׂשְ ַּעל ָדא ֲהָוה ַההוא ַמְחלֹוֶקת, ֵּליהָאַמר . ָיִמיָנא ּכָ ֵעי ְלֵמיַעל , ּ ּוְתִליָתָאה ּבָ

יַנְייהו ָלם, ּּבֵ הו ׁשְ ָאה ּבְ ְּלַאְכָרָעא וְלַאְסּגָ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח  י ׁשִ בורֹות ה)תהלים קו(ַּרּבִ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ִהָלתֹו ְוגו' ּ ל ּתְ ִמיַע ּכָ  )ירמיה י(. 'ַּיׁשְ
ְִמי ֹלא ִיָרֲאך ֶמֶלך י ְלך ָיָאָתה ְוגוָ יָמן. 'ָ ַהּגֹוִים ּכִ ַאְתָוון ְרׁשִ י ְסִתימו , ּבְ ּבֵ ִקין ַעל ּגַ ִּדְמַחּקְ ּ
ְּדִסְטָרא ְדִקיוָמא ּ ין, ּּ ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ָאת . ָּסְלָקן ְרִתיִכין ּבִ ל ְרִתיָכא וְרִתיָכא ָסְלָקא ּבְ ּּכָ

יָמא ִקיוֵמיה. ְרׁשִ ים ָאת ּבְ ִּאְתְרׁשִ ּ ַּגֵויה ַההוא ְרִתיָכאָסֵליק ּבְ, ּ ּ ל ָאת ְוָאת ָקִאים ַעל . ּ ּכָ
ִּקיוֵמיה ְדַההוא ְרִתיָכא ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ּ ּ ּ ּ ּ ל ָאת ְוָאת, ֵּמָהָכא ָסְלָקא ִמָלה. ּ א ּכָ , ְּלִאְתָפְרׁשָ

א ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּּבְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ ַאְרּבַ   .ּבְ

י ְמָאה ָעְלִמין, ֲחָתאָסְלָקא ְוָנ, ָרָזא ְדָאת ַקְדָמָאה ִעְטרֹוי ְלַגּבֵ ל ָדא. ָסֵליק ּבְ , ְּלַקּבֵ
ָבה''ָאת יו ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּד ָסְלָקא ּבִ ים ְוָלא ִאְתְייָדע, ּ   .ְוִאְסּתִ
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חֹוֵתיה ַחד ֱאגֹוָזא ְטִמירו, ִּאְתַחְפָייא ּתְ ְּדַחְפָייא ְטִמיָרא ּבִ ְּוִאיהו ְרִתיָכא ְדָקְייָמא . ּ ּ
חֹות ַההוא חֹוֵתיה, ְּוַההוא ָאת.  ָרָזא ְטִמיָראּּתְ ְגִניזו ְנקוָדה ָחָדא ּתְ ָּקְייָמא ּבִ ּ ַּההוא . ּ

ית ָסְמִכין ׁשִ ית ִסְטִרין, ֱאגֹוָזא ָקְייָמא ּבְ ׁשִ גֹו . ְּוָסְמִכין ָלה ּבְ ִניִזין ּבְ ית ִסְטִרין ּגְ ִּאינון ׁשִ
  .ַּההוא ֱאגֹוָזא

ִּמּגֹו ִסְטָרא ְדָאת ָדא אָנְפָקא ְרִת, ּ ֵניז ְוָלא ִאְתַגְלָייא, ּיָכא ַחד ַקִדיׁשָ , ְּוִאיהו ְרִתיָכא ּגָ
ד ָנֵהיר ְנִהירו ְדַהִהיא ֱאגֹוָזא ְטִמיָרא ר ּכַ ּּבַ ֵלי ַההוא ְרִתיָכא, ּ ֵדין ִאְתּגְ ְּוַההוא ְרִתיָכא , ּּכְ

  .ָטִמיר ְוַגְלָיא

ְּוִאיִהי ָנְפָקא ִמּגֹו ְנִציצו ְדבוִציָנא ּ ד ָמִדיד ִמ, ּ ָרא ַקְדָמָאהּכַ חֹות ִקׁשְ ָחָתא ּתְ ְּוהוא , ׁשְ
ָחָתא ָקְייָמא. ַּחד ְנִציצו ד ִמׁשְ חֹות ָאת יו, ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא, ָּנֵהיר ָדא, ּכַ ִמיך ּתְ , ד''ְְוִאְסּתְ

ט ַההוא ְנִציצו. ְּוִאיִהי ְנקוָדה ָחָדא ּוְלָבַתר ִאְתַפּשַׁ ּ ַלת ִניצֹוִצין ָאֳחָרִנין, ּּ  ,ְּוַאֵפיק ּתְ
ָאה ְדיו ּתָ חֹות קוָצא ּתַ ִכין ּתְ ּמְ ְּוִאְסּתַ   .ד''ּ

ְנָייָנא ְנִציצו ָאֳחָרא ְדָנֵהיר ְוַסְלָקא ְוָנֲחָתא ָרא ּתִ ְּלָבַתר ָנְפָקא ִמּגֹו ִקּשְׁ ִמיך , ּ ְְוִאְסּתְ

חֹות ָאת יו ִסְטָרא ָאֳחָרא''ּתְ ט ַההוא ְנִציצו. ד ּבְ ְּלָבַתר ִאְתַפּשַׁ ּ ַלת ִנ, ּ יצֹוִצין ְּוַאֵפיק ּתְ
ִסְטָרא ָדא, ָאֳחָרִנין ָכן ּבְ ּמְ חֹות ָאת יו, ְוִאְסּתַ ִליָתָאה . ד''ּתְ ָרא ּתְ ְלָבַתר ָנְפָקא ִמּגֹו ִקׁשְ

ר ָרָזא ְדחו, ְּנִציצו ָאֳחָרא ּוִמּגֹו ָדא ִאְתַקּשַׁ ָחָתא ְדבוִציָנא''ּ ִמׁשְ ּל ּבְ ּ.  

ָכחו ְלָאת יו ּתְ ְּנקוָדה ִעָלָאה, ד''ִּאׁשְ ָע, ּ ׁשְ יך, ה ָסְמִכיןּתִ ּמֵ ְַעל ַמה ְדִאְסּתַ ְוָכְלהֹו . ּ
י ָאת ָדא ע ָסְמִכין ִאֵלין. ְּרִתיָכא ְלַגּבֵ ׁשַ יך ַעל ּתֵ ּמֵ ֵדין ִאְתְנֵהיר ְוִאְסּתַ ּּכְ ּוְכֵדין ָנֲהִרין , ְ
ַמְנָיא ָאֳחָרִנין ֵויה ּתְ ִּמּגַ ָרָזא ְדָאת יו, ּ ְּנקוָדה ִעָלָאה ְט, ד''ְּוָכְלהֹו ָקְייִמין ּבְ   .ִמיָראּ

א ע ָסְמִכין ִדְלַתּתָ ׁשַ ִּאֵלין ּתֵ ָמא ְוָלא ָסְלִקין, ּ ׁשְ ע ְדִאיְקרֹון . ָסְלִקין ּבִ ׁשַ ִגין ְדִאינון ּתֵ ּּבְ ּ ּ
ָלל, ְוִאיְקרֹון ְוָלא ִאיְקרֹון, ְּוָלא ִאְתְייָדעו, ָקְייִמין ְוָלא ָקְייִמין. ֵאין סֹוף , ְּוָלא ְיִדיעו ּכְ

ׁשְ   .ָמא ְוָלא ָסְלִקיןְּוִאֵלין ָסְלִקין ּבִ

ם ה)שמות לג(ְוָרָזא ָדא  ׁשֵ י ֵאת ''ְלָפֶני'  ְוָקָראִתי ּבְ ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ָך ְוַחּנֹוִתי ֵאת ֲאׁשֶ
ר ֲאַרֵחם ָמָהן ִדיְלהֹון. ֲאׁשֶ הֹון וִבׁשְ ֵּלית ַמאן ְדָיקום ּבְ ּ ּ ָאְרַחְייהו, ּ ְּוָלא ִאְתַגְלָיין ְלֵמיַקם ּבְ ּ .

ה ֲעַלְייהוְּוַעל ָדא ָלא ָק א ִדיֵליה ְדַההוא ְנִציצו . ִּאים מׁשֶ ְדַמת ַדְרּגָ ִגין ַדֲהוֹו ִמּקַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִתיב ְלָפֶניך, ַקְדָמָאה א ִדיֵליה, ְּוֵכן ּכוְלהֹו ָקְייִמין. ָּכְ ַּאְקִדימו ְלַדְרּגָ ּ ְּוַעל ָדא ָלא ָקִאים . ּ

ִריך הוא א ּבְ אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ִגין ְדָכְל, ְּ ָבהּּבְ ִטין , הֹו ָסְלִקין ּגֹו ַמֲחׁשָ ן ִמְתַפׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ה ִסְטִרין ִריך הוא, אֹוְרחֹוי ְלַכּמָ א ּבְ ְרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ָלל, ְּ   .ְּוָלא ִאְתְייָדעו ּכְ

ִאֵלין ָסְמִכין ְלֵעיָלא, ָּסְלָקא ָאת ָדא ַטׁש ָמאן ְדָבַטׁש, ּּבְ ְוֵאין סֹוף , ְּדָלא ְיִדיַע, ּּבָ
אן ְדָנֵהיר, ְוָנֲחָתא, ָנֵהיר ְוָלא ָנֵהיר יה ִאינון ָסְמִכין . ְּוָלא ְיִדיַע ִמּמָ ִליָלן ּבֵ ד ָנֵחית ִאְתּכְ ּּכַ ּ

ט ט. ְּוִאְתַפּשַׁ ֵליל ִמּכוָלן, ְּוַכד ִאְתַפּשַׁ ְּנַפק ַחד ְנהֹוָרא ּכָ יה, ּ ַמאן ְדָעִייל , ְּוִאְתַחְפָיין ּבֵ ּּכְ
ַחד ֵהיָכָלא   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2794דף [ -ּ

ְתֵרין ִסְטִריןַּההוא ֵה ְלָייא ְלֵעיָלא, יָכָלא ָקְייָמא ּבִ ִּדְלַחְפָייא ְוִאְתּגַ ע . ּ ׁשַ ְּוִאינון ּתֵ
גֹו ַההוא ֵהיָכָלא, ָסְמִכין גֹו ַההוא ֵהיָכָלא''ְוָאת יו, ָּנֲהִרין ּבְ ִאינון ָסְמִכין, ּד ִאְגִניז ּבְ . ּּבְ

  .א''ְּוַההוא ֵהיָכָלא ִאיְקֵרי ה

ין ְוָלא ַזּמִ ְלָייא, יןַזּמִ ְלָייא ְוָלא ִאְתּגַ ִּאְתּגַ ָלל, ּ ְלָייא ּכְ ָרָזא ָדא ָקְייָמא ָאת . ְּוָלא ִאְתּגַ ּבְ
ִגין ְדִאיִהי ְטִמיָרא, ְוכֹוְלהֹו ָסְמִכין, ד''יו ּוָבה ָקְייָמא ּכָֹלא ְלִאְתַעְטָרא, ּּבְ ּ ּ.  

ְּדָנְפֵקי ִמּגֹו ַההוא ְנִהי, ַּהאי ִאית ֵליה ָחֵמׁש ְרִתיִכין ּרו ְדבוִציָנאּ ד ָסְלָקא ְלַאְתָרה , ּ ּּכַ
ת ֵניׁשַ ָחָתא, ְוִאְתּכְ   .ְּלָבַתר ַדֲעָבַדת ִמׁשְ

א ְלֵמיַקם. ְּפָלאֹות' נ, ְּוִאֵלין ִאְקרֹון ִנְפָלאֹות ָעא ָדִוד ַמְלּכָ ַעל ָחֵמׁש , ָּרָזא ָדא ּבָ
יָטה ִנְפָלאֹו, ְּרִתיִכין ִאֵלין ל ֵעיַני ְוַאּבִ ָדָבר ַאֵחר ּגַ ד ָנֲהִרין ְוָסְלִקין . ָת ִמּתֹוָרֶתךּּכְ ְּוִאֵלין ּכַ

א, ִּאְתֲעִבידו ָחֵמׁש, ָּלה ְלִאְתַעְטָרא ּוְדָנְפקו ִמיָנה, ְּלַנֲהָרא ּגֹו ָחֵמׁש ִדְלַתּתָ ּ ּ.  

ׁשַ, ְּפָלאֹות' ְּוִאיְנהו נ ָרן ּגֹו ִאינון ּתֵ ָּנֲהִרין ְוָסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא ְוִאְתַעְטָרן ְוִאְתַקּשְׁ ע ּ
ע ָסְלִקין ְלָאת יו. ָסְמִכין ָאֳחָרִנין ׁשַ   .ד ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא''ְּוִאינון ּתֵ

אן ָנֲחִתין, ַכה ָנֲחִתין ָרָזא ְדִאינון נ''ַהאי ה, ְוָלא ְיִדיַע ִמּמַ ּא ִאְתַעְטַרת ּבְ ְּוִאינון ', ּ
ְּדִאינון ָחֵמׁש ָסְמִכין ְלַגָווה, ְּפָלאֹות ּ ּ ַטתְוַכד ִאְתַעְטַרת ְוִא. ּ ִּאְתַהְדַרת ֵמָרָזא ְדנו, ְּתַפּשְׁ , ן''ּ

  .א''ְּלגֹו ָרָזא ְדה

א יטו ִאיֵלין ָחֵמׁש ָסְמִכין ְלַתּתָ ִּאְתַפּשִׁ ּ ֵדין, ּ כֹוְלהֹו. ְּוָקְייָמא ֲעַלְייהו ּכְ , ְוַכד ִאְתְנֵהיַרת ּבְ
ֵדין ָנְפִקין ִמיָנה ה ּתַ, ְנהֹוִרין ָאֳחָרִנין' ּּכְ ין ְוָלא ִמׁשְ ּנִ ּתַ יןִמׁשְ ָמאָלא, ּנִ   .ָּיִמיָנא וׂשְ

ָכא ַעל ָרָזא ִעָלָאה, ִּמָכאן וְלָהְלָאה ּמָ ָּקְייָמא ִמָלה ְלִאְסּתַ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ ,
ָדא א, ְּלֶמֱהֵוי ָסִתים ָדא ּבְ ְכְלָלא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ.  

ע, ְּוִאֵלין ָחֵמׁש ע ָלֳקֵביל .  ָלֳקֵביל ָחֵמׁש ָסְמִכיןְּוִאינון ָחֵמׁש, ִּאינון ַאְרּבַ ְּוִאינון ַאְרּבַ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ְלחֹודֹוי. ַאְרּבַ   .ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאית ֵליה ְרִתיָכא ּבִ

ְנהֹוָרא ַחד, ְוָכְלהֹו ְרִתיִכין ל ְרִתיָכא וְרִתיָכא ּבִ ִליָלן ּכָ ְלהֹו ּכְ ְּוָכל ְנהֹוָרא וְנהֹוָרא , ּּכָ
ִא ֵליל ּבְ ָאת ה, ּינון ְסָמִכיןִאְתּכְ ֵליל ּבְ א ''ְוַהאי ָאת ה. א''ְּוָכל ְסָמָכא וְסָמָכא ִאְתּכְ

ע ְסָמִכין ׁשַ ִאינון ּתֵ ֵליל ּבְ ָאת יו. ִּאְתּכְ ֵליל ּבְ ּד ְנקוָדה ִעָלָאה ַקְדָמָאה''ְוָכל ַחד ְוַחד ִאְתּכְ ּ ,
  .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד

ָכחו ְרִתיִכין ּתְ א ְלֵעיָלא''ִקין ַעל ָאת הְּדָסְל, ֵּמָהָכא ִאׁשְ ּתָ ְוָרָזא . ה ְרִתיִכין''כ, א ִמּתַ
א ְלֵעיָלא''ְּיָבְרכו כ, ָדא ּתָ   .ה ִמּתַ

ע ְרִתיִכין''ֵמָאת ה ׁשַ ָנא, ּא וְלֵעיָלא ּתֵ ּבְ ָלא חוׁשְ ְלחֹודֹוי ּבְ ְּדָקְייִמין ּבִ , ד''ַּעד ָרָזא ְדיו, ּ
ַגֵויה ים ּבְ ְּוֹכָלא ִאְסּתֵ ּ אן וְלָה. ּ אִּמּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ִאינון ְרִתיִכין, ְּלָאה ָרָזא ִדׁשְ ְּדִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ,
ָדא ָלָלא ָדא ּבְ ּוְלִאְתּכְ ִאֵלין ַאְתָוון יהו, ּ   .ה''ּּבְ
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ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא ִאיְקֵרי ֶאָחד, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ' ֱּאֹלֵהינו ה'  ה)דברים ו(ִּדְכִתיב , ְּ
ִריך ה. ֶאָחד א ּבְ ְקוְדׁשָ ִריך .  ֲאִני ִראׁשֹון)ישעיה מד(ִּדְכִתיב , ּוא ִאיְקֵרי ִראׁשֹוןּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי . ִּדְכִתיב ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּהוא ִאיְקֵרי ַאֲחרֹון ִריך הוא וְבִריך ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּ ְ

  .ָעְלַמָיא

ְתָרָאה ִד''ָּדא ה, ּא ָרָזא ִדְכִתיב ַוֲאִני ַאֲחרֹון''ה אּא ּבַ ָמא ַקִדיׁשָ א . ּׁשְ ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ
ַאֲחרֹון ָרָזא ָחָדא . ּ ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הוא)שם מא(ִּדְכִתיב , ּבָ ְלהֹו ּבְ ַאֲחרֹון ְוַאֲחרֹוִנים ּכָ

ִאֵלין ִלילו ִאֵלין ּבְ ִּאְתּכְ ּ ְלהֹו, ְּדִאיְקרֹון ַאֲחרֹוִנים' ְּוִאֵלין ד', ִּאינון ד, א''ָּרָזא ְדה. ּ  ּכָ
א ְטָרא ִדְלַתּתָ ְטָרא ִדְלֵעיָלא וִמּסִ ָּקְייִמין ִמּסִ ּ ּ.  

ְבִריֵאל ְרָפֵאל אֹוִריֵאל, ְרִתיָכא ָדא ע, ִמיָכֵאל ּגַ ִּאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ְּוָחָדא ְנקוָדה , ּ
ְּדָקְייָמא ֲעַלְייהו ִאינון ה ּ ע, ּא ָדא''ְוָלא ִאיְקֵרי ה. א''ּ ָרָזא ְדִאֵלין ַאְרּבַ ֶּאָלא ּבְ ּוְנקוָדה , ּּ ּ
ְרָייא ֲעַלְייהו ְתָרָאה ְדׁשַ ּּבַ ְרָייא ֲעַלְייהו , ת ֲהַות''ּא ָדא דל''ְּוָרָזא ְדה. ּ ְּוַההוא ְנקוָדה ְדׁשָ ּ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ִאְתֲעֵביד ה   .א''ּבְ

ְוְבָרָזא ַדֲחנֹוך ּ א''ִאית ה, ּ ַהאי ה, א ָאֳחָרא ְלַתּתָ ָרא ּבְ  ַחד ְּוֹכָלא, א''ְּדָקְייָמא ִמְתַקּשְׁ
ַחד י, ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ִעיָדן ְלִמְבּכֵ   .ְְוִסיָמֵניך ַאָהה, ּ

א א ְלַתּתָ יׁשָ ִגין ְדַסֲחָרנֹו ּבִ ַגְווָנא ְדדל, ּּבְ ע, ת''ַּחְפָייא ּכְ ּוְלַהאי , ְּוַסֲחָרא ְלִאֵלין ַאְרּבַ
יָפא. ְּנקוָדה ּקִ ַהאי ְנקוָדה ְקִליָפא ּתַ ְּוָקְייָמא ּבְ יַאת ִסיֲהָרא.ְּלַחְפָייא ֲעָלה, ּ ּסִ , ּ וְכֵדין ִאְתּכַ

ּוְנִהירו ִדיָלה ִאְתַחְפָייא ּ ּ ין, ּ יׁשִ ִדיִנין ּבִ ּוְכֵדין ִאְתְייֵהב ְרׁשו ְלֵמיַדן ָעְלָמא ּבְ א ''ְּוָרָזא ְדה. ּ
ַחד ְנקוָדה ה''ְוה ְרַווְייהו ּבְ ְתָרָאה ּתַ ּא ּבַ ָרָזא ִדְכִת. ה''ּ ֵדין ִדיָנא ִאְתְיֵהיב ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ יב ּ
ֵאְלָתא ַעד ִדְבַרת ְוגו)דניאל ד( ין ׁשְ ְגֵזַרת ִעיִרין ִפְתָגָמא וֵמאַמר ַקִדיׁשִ ּ ּבִ ּ ּ ּ'.  

ה ְתָרָאה''ְרִתיָכא ָדא ָקְייָמא ּבְ ן ָדא ִמן ָדא ְלָעְלִמין, א ּבַ ָּלא ִאיְתָפְרׁשָ ּ ּוְבָכל ֲאַתר . ּ
א ְלִאֵלין ַכח ִמיָכֵאל ְדִאיהו ֵריׁשָ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּ ן, ּ ּמָ אּתַ ִכיְנּתָ ָדא.  ִאיִהי ׁשְ ר ָדא ּבְ ּּכָֹלא ִאְתַקּשַׁ ּ ,

ִרין ּגֹו ַההוא ְנקוָדה ְוֹכָלא ה ְּוִאינון ִמְתַקּשְׁ ּ ּ   .א''ּ

ַחד ְנקוָדה, ּד ָקְדָמא ָלה''ף אֹו ָאת יו''ְוָאת אל, א'' ִאיִהי ַחד הדְוַכ ֵדין , ְּוִאיִהי ּבְ ּכְ
ה, ה''אֹו יה ''א, ִאיִהי ַאְתָייא ְלאֹוָטָבא ְלָעְלָמא ּמָ ְבַרת ִמּקַ א ִאיּתַ יׁשָ ְּדָהא ְקִליָפא ּבִ ּּ ,

ָרָזא ָדא', י' ָהא. ְּוָלא ַחְפָייא ֲעָלה   .ָקְייָמא ּבְ

יִמין, ְכַגְווָנא ָדא ַאְתָוון ְרׁשִ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵּלית ָלך ׁשְ ַההוא ָאת , ְ ְּדָלא ָקְייָמא ּבְ ּ
ְּרִתיָכא ִדיֵליה ָמא, ּ ַההוא ׁשְ יךַעל ַמ, ּּבְ ּמֵ ְה ְדִאיְסּתַ ְּוַההוא ְרִתיָכא ְסָמָכה ִדיֵליה. ּ ְּדֵלית . ּ

ַכח ְיִחיָדאי ּתְ ֵחילֹוי ְוָלא ִאׁשְ א ְדָלא ָאֵתי ּבְ ָּלך ַמְלּכָ ּד ְצָבאֹות ּכָֹלא ''ְּוַעל ָדא ידו, ְ
ֲחָדא א, ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ן ְרִתיִכין ִמן ׁשְ ְּדָלא ִאיְתַפְרׁשָ ֵליל, ּּ ַגֵויה ְרִתיָכא ְוָכל ָאת ְוָאת ּכָ ּ ּבְ ּ
ִּדיֵליה א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאיהו ׁשְ ּ ּּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2796דף [ -ּ

א, ִּאית ָלה ְרִתיָכא, א''ַהאי ָאת ה ִליִטין ְלַתּתָ ִאינון ׁשַ ּּבְ ִגין ְדָאת ָדא ִאיִהי . ּ ּּבְ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ְלהֹו ַאְתָוון ָאֳחָרִנין. ְּזֵעיָרא ְדִמן ַחְבַרָייא, ּּבְ , ית לֹון ְרִתיָכאֵל, ֲאָבל ּכָ

ִאינון ַאְתָוון ָלָלא ּבְ ֵאי, ְּלִאְתּכְ ּתָ ִאֵלין ּתַ ר ַהאי, ּּבְ אי . ּבַ ַתּתָ ֵליל ּבְ ִגין ְדָאת ָדא ִאְתּכְ ּּבְ ּ
ין ְדָלאו ִאינון ְלַבר, ִּדְלַבר הֹון ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ִלילו ּבְ ְּוַאְתָוון ָאֳחָרִנין ִאְתּכְ ּ ּ ר. ּ ד , ּבַ ּכַ

ָרן ֵהי ֵהיָכִליןִמְתַחּבְ ִעיָלֵאי, ָכִלין ּבְ ֵאי ּבְ ּתָ ִאינון ַאְתָוון ְלֶמֱהֵוי , ּּתַ ִליָלן ּבְ ֲּאָבל ָלא ִאיְתּכְ
  .ַחד ָאת

ך ְוְבִגין ּכָ ין, ּ ָמָהן ַקִדיׁשִ ָמא ִמן ׁשְ ָמא וׁשְ ל ׁשְ ּּכָ ַגֵויה ְוָדא , ּ א ּבְ ֵליל ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ִּאְתּכְ ּ ּ
ְדָקא ָי א ּכִ ָמא ַקִדיׁשָ ּהוא ׁשְ ע. אֹותּ ע . ְּוֵכן ְלָכל ָאת ְוָאת ֵמִאינון ַאְרּבַ ְּוִאינון ַאְרּבַ

ִּאית ֵליה ְרִתיָכא , ּוְלָכל ָאת ְוָאת. ְּלַמאן ְדָלא ִאְתְייָדע, ִּאינון ָרָזא ִדְרִתיָכא, ַאְתָוון
ַגֵויה ֵליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ ׁש, ּ ַההוא ָאת ַמּמָ ים ּבְ   .ְּוִאְתְרׁשִ

ֵר, א''ַהאי ה ְּוַהאי ְנקוָדה ְדָקְייָמא ְלֵעיָלא. יַסרִאיִהי ּתְ ֵליַסר, ּ ֵליַסר . ִאיִהי ּתְ ְּוִאינון ּתְ
א ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְלַתּתָ ֵריַסר. ּכְ י ּתְ חוִמין, ַהּנֵ ֵריַסר ּתְ ִּאינון ּתְ ' ְּוִאינון ְלד, ּ

ַלת ְלָכל ְסַטר, ִסְטֵרי ָעְלָמא ַלת ּתְ   .ּתְ

ָעה ְלָכל ְסַטר, ַלתְּוִאינון ּתְ ׁשְ ָעה. ִּאינון ּתִ ׁשְ ָעה. ִלְסַטר ִמְזָרח ּתִ ׁשְ . ִלְסַטר ַמֲעָרב ּתִ
ָעה ׁשְ ָעה. ִלְסַטר ָצפֹון ּתִ ׁשְ ֶאְמָצִעיָתא. ִּלְסַטר ָדרֹום ּתִ ְּוַהאי ְנקוָדה ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו ּבְ ּ ּ .

ֵלים ְלָכל ְסַטר ַלֲעׂשָ ַכח ַהאי ְנקוָדה ְדַאׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ֶאְמָצִעיָתא, ָרהּ ִגין ְדָקְייָמא ּבְ ִלְסַטר . ּּבְ
ָרה ָרה. ִמְזָרח ֲעׂשָ ָרה. ִלְסַטר ַמֲעָרב ֲעׂשָ ָרה. ִלְסַטר ָצפֹון ֲעׂשָ ר . ִּלְסָטר ָדרֹום ֲעׂשָ ֶעׂשֶ

ְּוִאֵלין ִאינון מ. ְסִפיָרן ְלָכל ְסַטר א, ַאְתָוון' ּ ית ְלַתּתָ ָרָזא ִדְבֵראׁשִ ָר, ְּדָקְייִמין ּבְ ָזא ּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ָמאָלא, ִּדׁשְ ָיִמיָנא וׂשְ ּוְתֵרין ִאינון ְלַאֲחָדא ּבְ ּ ָרָזא ְדה. ּ   .א''ְּוָכְלהֹו ָקְייִמין ּבְ

ַכח ְדה ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ָכל ִאינון ָרִזין ִעיָלִאין, א ָדא''ַּהׁשְ א: ּּבְ ַההוא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִאינון . ּ ּּבְ
ֵריַסר ר ְס. ּתְ ָרָזא ְדֶעׂשֶ ָרָזא ְדמ. ִפיָרןּּבְ א''ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָקן ְדִבׁשְ ּב ַאְתָוון ְמַחּקְ ּּכָֹלא . ּ

ַהאי ִדיוְקָנא ְדה ֵליל ּבְ ִּאְתּכְ ּ   .א''ּ

ֲאַלְכסֹוָנא ֶאְמָצִעיָתא, ְוָכְלהֹו ָקְייֵמי ּבַ ָרָזא ִדְנקוָדה ְדָקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ ְּדַאְכַרע ְלָכְלהֹו , ּ
ר אֹוַרח ֵמיׁשָ ִסְטָרא ָדאִסְטָרא ָדא, ּבְ ַמְתְקָלא, ִסְטִרין' ְוֵכן ְלד,  ּבְ ְלהֹו ָקְייֵמי ּבְ ְקָלא , ּכָ ּתַ

ְּדָקְייָמא ְלַאְתָקָנא ּכָֹלא ּ.  

ָרָזא ָדא ֵאי, ּבְ ּתָ י ּתַ ל ָהּנֵ נו ּכָ ּקָ ִריאו ְוִאְתּתַ ִּאְתּבְ ִתיב . ּ ּ ַויֹאֶמר )בראשית א(ַּעל ָדא ּכְ
ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְּדמוֵתנוֱּאֹלִהים ַנֲעׂשָ ה. ּ ַּוַדאי ִאיהו ה, ַנֲעׂשֶ י ְדָקְייִמין , א''ּ ְּוָכל ַהּנֵ

א ְּוִאְתַאֲחדו ָבה, ְלַתּתָ ׁש, ּ ְדיֹוְקָנה ַמּמָ ָמא ְדִאיְקֵרי ה. ּבִ ר ַמה ְדִאית ָחָדא ְלֵעיָלא. 'ּכְ , ּּבַ
ְדיֹוְקָנָהא ַלל ּבִ ה ְדָלא ִאְתֲחֵזי ּכְ ּמֶ ה ְלִא, ּּבַ ים ּבָ   .יְתֲחָזָאהְּוָלא ִאיְתְרׁשִ

י ָרִזין, א''ַכה ִאְקֵרי ה ָכל ַהּנֵ ַנת ּבְ ִּאיהו ּכָֹלא. ִּאְזַדּמְ ִגין ָדא ָקְייָמא ַהאי ְנקוָדה ּגֹו , ּ ּּבְ ּ
כֹוָלא, ֶאְמָצִעיָתא ִגין ְדִאְתַאִחיַדת ּבְ ּּבְ ִּאֵלין ְדִלְסַטר ִמְזָרח, ּ ה, ּ ְּוִאיהו , ִּאְתֲאִחיַדת ּבָ
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הֹון ִּאֵלין ְדִלְס. ִעּמְ הּ ַּטר ָדרֹום ִאְתֲאִחיַדת ּבָ הֹון, ּ ִּאיֵלין ְדִלְסַטר ָצפֹון. ְוִאיִהי ִעּמְ ּ ,
הֹון הֹון ְוִאיִהי ִעּמְ ֹכָלא, ִאְתֲאִחיַדת ִעּמְ ך ִאיִהי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ה, ּ ְּוֹכָלא ּבָ ְוַעל . א''ְּוֹכָלא ה, ּ

ִתיב ה ָאָדם, ָּדא ּכְ ּוְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ַנֲעׂשֶ ְדָקא ָחֵזיּּכָֹל, ּ ָרָזא ִעיָלָאה ּכִ ּא ִאיהו ּבְ ּ.  

י ָרִזין י ַאְתָוון, ְּוָכל ָרִזין ִעיָלִאין, ְוָכל ַהּנֵ ַהּנֵ מֹוְדָען ּבְ ּתְ ְלהֹו ִאׁשְ ַההוא , ּכָ ימו ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ּ
ׁש ְדָקא ָיאֹות, ָאת ַמּמָ א ּכִ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ. ְּלִאְתַייֲחָדא ׁשְ ְּוֹכָלא ָרָזא ִעיָלָאה ּבִ אּ . ָּמא ַקִדיׁשָ

ָרָזא ְדָאת ה, ַּעד ָהָכא ִאיְתְרִמיַזת ָחְכָמה ִעיָלָאה ע''ּּבְ ְתָרָאה ְדַאְתָוון ַאְרּבַ ָאה . ּא ּבַ ַזּכָ
ּחוְלֵקיה ַמאן ְדָעאל וְנַפק ּ ּ ָלא ִכיסוָפא , ּ ִריך הוא ְלֵמיַעל ּבְ א ּבְ ְּוָיַדע אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

  .ְלָעְלָמא ְדָאֵתי

א ִעיָלָאה''ָאת וָּרָזא ְד ּו ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ִלים ַהאי ִאְתְפַלג ִלְתֵרין , ּ ִקיוָמא ׁשְ ְּדָקְייָמא ּבְ ּ ּּ
ֵרין ָווי, ַאְתָוון ְּדִאינון ּתְ ַגְווָנא ְדָדא, ו''ן ו''ּ ָּדא ּכְ ֵריַסר ָרִזין ִעיָלִאין, ּ ְּוִאינון ּתְ ּ.  

ָחֵמׁש ָסְמ, ּו ִעיָלָאה''ַהאי ו ְּדָקְייָמא ֲעַלְייהו ָאת ה, ִּכין ִעיָלִאיןִּאיהו ָקְייָמא ּבְ א ''ּ
ית, ו''ְוַהאי ו. ִּעיָלָאה ב ְדִאיהו ׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ית, ּ , ְּוָרָזא ְדָחֵמׁש, ִּאיהו ָחֵמׁש, ְוָרָזא ְדׁשִ

ְדָקא ָחֵזי ְּוֹכָלא ִאיהו ּכִ ּ.  

ִסְטָרא ְדָיִמיָנא ירוָתא ּבְ ּׁשֵ , ְייָמא ַעל ְרִתיָכא ָחָדאָק, ָּרָזא ִדְנִהיָרא ַקְדָמָאה ָדא, ּ
ַלת ַלת ּתְ ְּדִאיהו ּתְ ע, ּ ע. ְוָלא ַאְרּבַ ַאְרּבַ ב ְדֵלית ְרִתיָכא ֶאָלא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּכָֹלא ָהָכא , ּ
ַלת ְתַלת ּתְ ָרָזא ּבִ א. ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָמה ְדַאְתָוון ָאְזִלין ּבִ ּּכְ ְתַלת . ּ ך ּכָֹלא ָאְזָלא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ַלת   .ּתְ

ע. ִּאיִהי ְרִביֲעָתא ְדַאְתָוון, ּא ְדָקֲאַמְרּתְ''ָאת ה ַאְרּבַ ך ְרִתיָכא ִדיָלה ִאיִהי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ .
ע ַאְרּבַ ב ְדִאיִהי ּבְ ַלת, ְּוַאף ַעל ּגַ ְתַלת ּתְ ר. ִאיִהי ּבִ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּלַסְלָקא ָדא , ְּוֹכָלא ָאְזָלא ּבְ

ַגְווָנא ְדָדא   .ְלֶמֱהֵוי ָחד, ּכְ

ְּרִתיָכא ְדִלְסַטר ָדרֹום ְּדִאיהו ָיִמיָנא, ּ ְתָלָתא ִדי ָנְפָקא ִמּגֹו ּבוִציָנא, ּ ּּבִ ד ָסְלָקא . ּ ּכַ
י יב ּבְ ָווִנין, ְוָלא ָסְלִקין, ְּדָסְלִקין ֵריָחא, ּב רוִחין''ּרוָחא ְדָנׁשִ ְתַלת ּגְ ֵליל ּבִ ָנֵהיר , ּכָ

ְנִהירו ַגָווה, ּּבִ ַאב ּבְ ּתָ ִּאיׁשְ אַחד ָל. ּ ֶאׁשָ ַמָיא, ִהיט ּבְ רוָחא, ְוַחד ָלִהיט ּבְ ְוַהאי . ְּוַחד ָלִהיט ּבְ
ַלת, ִּאְתְפַרׁש   .ַוֲהֵוי ּתְ

ָווִנין, ַּהאי רוָחא ַלת ּגְ ד ִאְתְפַרׁש ַוֲהֵוי ּתְ א, ּּכַ ִּאֵלין ָלאו ִאינון ֶאׁשָ , ְּוָלאו ִאינון ַמָיא, ּ
ְּוָלאו ִאינון רוָחא ד ִא, ּ ֶּאָלא ַהאי רוָחא ּכַ ל ַחד ְוַחד ָנֵהיר ְוָלִהיט ְוָיֵהיב , ְּתְפַרׁשּ ּכָ

ּּתוְקָפא ַלֲאַתר ַדֲעֵליה ּ חֹותֹוי, ּ ְוְלָבַתר ִאְתֲעֵביד ֶסֶמך ּתְ ּ.  

ָנא ַחד ִאְתַלֵהיט א, ּגוֹוָ יה ֶאׁשָ ַהאי ִסְטָרא ְדָיִמיָנא, ְּוַאְתֵקף ּבֵ ֵליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ָנא . ּ ּגוֹוָ
ּקֵ, ָאֳחָרא ִאְתַלֵהט יה ַמָיאְוִאְתּתַ ָיִמיָנא, ּף ּבֵ ִלילו ּבְ ְּדִאְתּכְ ָנא ָאֳחָרא ִאְתַלֵהיט. ּ , ּגוֹוָ

יה רוָחא ְּוַאְתֵקף ּבֵ ַהאי ִסְטָרא ְדָיִמיָנא, ּ ֵליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ָווִנין ִאינון ְרִתיָכא . ּ ַלת ּגְ ְּוִאֵלין ּתְ ּ
ָרָזא ְדָאת ו, ָחָדא ִלְסַטר ָיִמיָנא   .ו''ּּבְ
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ְּוִאֵלין ִאינון ּכִ ִריך הוא, ּיּנוִייןּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ ָמָהן ְדִאיְקֵרי , ְּ ָרָזא ְדִאינון ׁשְ ּּבְ ּ ּ
הו ָמָהן. ּּבְ ה ׁשְ ַכּמָ ִריך הוא ִאיְקֵרי ּבְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ָכל , ְּ ִליָלן ּבְ ְוָכְלהֹו ִאְתּכְ

ָּרָזא ְוָרָזא ֵמִאֵלין ִסְטִרין ִעיָלִאין ָמָהן ְדָלא ִנְמָחִקיןְּד, ּ ִּאינון ׁשְ ּ.  

ְּסַטר ָדא ְדִאיהו ָיִמיָנא ּ ְכָלָלא. ִאיְקֵרי ֵאל, ּ דֹול ּבִ ְּרִתיָכא ִדיֵליה ִאיְקֵרי ּגָ ד . ּ ּכַ
ן ַהאי ְרִתיָכא ְדִאֵלין ִּאְתַפְרׁשָ ּ ָווִנין, ּ ַלת ּגְ ָמָהן ִאיְקרֹון, ִּאינון ּתְ דֹו: ָּהֵכי ִאינון ׁשְ , ל''ּגָ

י ִאינון ְרִתיָכא ְלָיִמיָנא. ׁש''ָקדֹו, ן''ֲחִסי ָמָהן , ְּדִאיְקֵרי ֵאל, ַּהּנֵ ָּרָזא ִעיָלָאה ֵמִאינון ׁשְ ּ
ָרה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ֲעׂשָ   .ּּכְ

ָווִנין ַלת ּגְ י ּתְ ְּדִאינון ְרִתיָכא ִלְסַטר ָיִמיָנא, ַהּנֵ י . ָלֲהִטין ְוָנֲהִרין, ּ ן ֵמַהּנֵ ון ְוגוֹוָ ְוָכל ּגוֹוָ
ָל ַלת. ִּאְתְפֵריׁש ִלְתֵרין ָאֳחָרִנין ְלָכל ְסַטר, ָתאּתְ ַלת ּתְ ָנא ּתְ ּבְ חוׁשְ ַּעד ְדָעאלו ּבְ ּ ְּוִאינון , ּ

ע ׁשַ ְּוַהאי ָיִמיָנא ַדֲעַלְייהו ָרֵכיב. ּתֵ ָרה, ּ ִלים ַלֲעׂשָ רֹון ְסִפיָרן . ַאׁשְ י ִאיּקְ ל ַהּנֵ ּאוף ָנֵמי ּכָ
ִּעיָלִאין וְזִעיִרין ִריך הואְוכֹוְלהֹו ִמ, ּ א ּבְ ִּדין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

יה ַמָיא ף ּבֵ ּקֵ ן ַחד ְדִאְתּתַ ֵרין ְדָנְפקו ִמּגֹו ּגוֹוָ ּּתְ ּ ּ , ְּוַחד ִאיְקֵרי ַחּנון, ַּחד ִאיְקֵרי ַרחום, ּ
ַמָיא ף ּבְ ּקֵ ן ְדִאיְתּתַ ִּאֵלין ִאינון ֵמַההוא ּגוֹוָ ּ ּ ון ְדִאיְתֵקף ּבֵ. ּ ֵרין ְדָנְפקו ֵמַההוא ּגֹוָ ּּתְ ּ ּ ּיה ּ

א ַּחד ִאיְקֵרי ֶאֶרך ַאַפִים, ֶאׁשָ ף . ְוַחד ִאיְקֵרי ַרב ֶחֶסד, ְ ּקֵ ן ְדִאְתּתַ ִּאֵלין ִאינון ֵמַההוא ּגוֹוָ ּ ּ ּ
א יה ֶאׁשָ יה רוָחא. ּּבֵ ף ּבֵ ּקֵ ן ְדִאְתּתַ ֵרין ְדָנְפקו ֵמַההוא ּגוֹוָ ּּתְ ּ ּ ּ ּ ַחד ִאיְקֵרי ָחִסיד ְוַחד ִאיְקֵרי , ּ

ּוְבָרָזא ְדִס. סֹוֵלַח ְְפָרא ַדֲחנֹוךּ ר, ַהאי ִאיְקֵרי טֹוב, ּ  )תהלים כה(ְְוִסיָמָנך . ְוַהאי ִאיְקֵרי ָיׁשָ
ר ה   .'טֹוב ְוָיׁשָ

א ין ְנהֹוִרין ְלַתּתָ ּוֵמִאֵלין ִמְתָפְרׁשִ ּ ְּוכֹוְלהֹו ְרִתיִכין ִאֵלין ְלִאֵלין. ּ ּנוִיין ְלַבר. ּ , ְּוָכְלהֹו ּכִ
ִאֵלין ְל ִקין ּבְ ֲּאָבל ָלא ִמְתַדּבְ י ֵעיָלאּ ִסְטָרא ְדָיִמיָנא. ַגּבֵ ִליָלן ּבְ י . ְּוָכְלהֹו ּכְ ְוָכְלהֹו ַחד ְלַגּבֵ

ָרָזא ְדָאת ו. ַהאי ִסְטָרא ְּוֹכָלא ּבְ   .ו''ּ

ָמאָלא ִסְטָרא ִדׂשְ ירוָתא ּבְ א, ָּרָזא ַדֲחׁשֹוָכא, ּׁשֵ ֲחׁשֹוָכא ְלַתּתָ ָטא ּבַ ְּדִמְתַפּשְׁ ַעד , ּ
י יה ּגֵ ֵרי ִמּנֵ ְּדִאיְתּבְ יָפא, ִהּנֹםּ ּקִ א ּתַ ְּמַלֲהָטא ֵמַההוא ֲחׁשֹוָכא ְדֶאׁשָ ּסוְמָקא אוְכָמא, ּ ְוָהָכא . ּ

יִפין ּקִ ִביִבין ּתַ א, ְמַלֲהִטין ׁשְ ָכן ְלַתּתָ ְּוָכְלהֹו ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדִאיִהי . ְּדָנְגִדין ְוִאְתַמׁשְ
ָמאָלא   .ְלַהאי ִסְטָרא, ׂשְ

ר ּבוִציָנא ָסְלָקא ִמּגֹו ְמִד ָחָתא ָנֵהיר ִלְסַטר ָיִמיָנאּּבַ ּידו ְדִמׁשְ ּוֵמַההוא ְנִהירו ָנֵהיר , ּ ּ ּ
י ֲחׁשֹוָכא א ְנהֹוִרין, ְלַגּבֵ י ַהִהיא ֶאׁשָ א, ּוָמִטין ְלַגּבֵ י ַההוא ֶאׁשָ י ַההוא , ְּוָקְרִבין ְלַגּבֵ ְּלַגּבֵ

יה, ָיִמיָנא   .ְּוָנֵהיר ִמּנִ

ט ְוָנֵהיר ִמּגֹו ּבוִצֵדְכ ּין ִאְתְפׁשַ ט ְלֶמֱהֵוי . ְמַלֲהָטא, ּרוָחא ָאֳחָרא, יָנאּ ָּהא ִאיהו ִאְתְפׁשַ ּ
ָמאָלא ְּרִתיָכא ְלַההוא ְסַטר ִדׂשְ ָווִנין. ּ ָרָזא ִדְתַלת ּגְ ט ּבְ ִּאְתְפׁשַ י ַהאי ְסַטר ְדִאיְקֵרי , ּ ְּלַגּבֵ

בוְסִמין, ָצפֹון ְּוַהאי רוָחא ָלא ָסֵליק ּבְ ִגין ְדַהאי ׂשְ, ְוָלא ֵריָחא, ּ ִמיך ַעל ּּבְ ְָמאָלא ִאיְסּתְ

ָווִנין ִאֵלין ְתַלת ּגְ ַּההוא רוָחא ְדִאְתְפַרׁש ּבִ ּ ּ ּ ּ.  
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א ְתַלת ִסְטִרין ְדֶאׁשָ ָווִנין ָנֲהִרין ּבִ ִּאֵלין ּגְ ָמאָלא, ּ ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדׂשְ ון ָחׁשוך. ּ א ּגֹוָ ְֶאׁשָ ּ ,
ן סוְמָקא א ּגוֹוָ ן אוְכָמא, ֶּאׁשָ א גוֹוָ י ּתְ. ֶּאׁשָ ן ֵמַההוא רוָחא ַהּנֵ ָווִנין ְדִמְתָפְרׁשָ ַּלת ּגְ ּ ּּ
ְּדָנְפָקא ִמּגֹו ּבוִציָנא   .ָסְמִכין ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּ

ְווָנא ַחד ִאְתַלֵהט ָמאָלא, ּגַ ְסַטר ׂשְ ן ָחׁשוך ְדִאיהו ּבִ יה ֶאָשא ּגוֹוָ ף ּבֵ ּקֵ ְּוִאְתּתַ ּ ּ ן . ְּ ּגוֹוָ
ה ֶא, ָאֳחָרא ִאְתַלֵהט ף ּבֵ ּקֵ ן סוָמקְּוִאיְתּתַ א ּגוֹוָ ָמאָלא, ּׁשָ ְסַטר ׂשְ ְּדִאיהו ּבִ ָנא . ּ ּגוֹוָ

ִליָתָאה ִאְתַלֵהיט ן אוָכם, ּתְ א ּגוֹוָ יה ֶאׁשָ ן ּבֵ ּקֵ ְּוִאְתּתַ ָמאָלא, ּ ַההוא ְסַטר ׂשְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ.  

ָווִנין ַלת ּגְ ָמאָלא, ְּוִאֵלין ּתְ ָרָזא ְדָאת ו, ִּאינון ְרִתיָכא ָחָדא ִלְסַטר ׂשְ ִּאֵלין . ו''ּּבְ
ָמאָלא ָרָזא ִדׂשְ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ יּנוִיין ְלַהּקָ ִּאיְקרון ּכִ ּ ּ . ְוַחד ִאיְקֵרי ָחָזק. ַּחד ִאְקֵרי ַאִדיר. ְּ

ְכָלָלא ָחָדא ִאיְקֵרי ִגּבֹור ָמאָלא. ְּוֹכָלא ּבִ ִגין ְדִסְטָרא ָדא ְדִאיְקֵרי ׂשְ ּּבְ . ִּאיהו ֱאֹלִהים, ּ
  .ה ִסְטִרין ִאיְקֵרי ֱאֹלִהיםְוָהא אֹוִקיְמָנא ְלַכּמָ

ָמאָלא ְסַטר ׂשְ ָווִנין ְדִאינון ּבִ ַלת ּגְ י ּתְ ַּהּנֵ א, ּ י , ְמַלֲהִטין ָנֲהִרין ְלַתּתָ ן ֵמַהּנֵ ן ְוגוֹוָ ְוָכל ּגוֹוָ
ָלָתא ַלת, ִּאיְתְפֵריׁש ִלְתֵרין ָאֳחָרִנין ְלָכל ִסְטָרא, ּתְ ַלת ּתְ ָנא ּתְ ּבְ חוׁשְ ַּעד ְדָעאלו ּבְ ּ ּינון ִא, ּ
ָעה ׁשְ ִסְטָרא אֹוֳחָרא, ּתִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ָמאָלא ַדֲעַלְייהו ְרֵכיב. ּּכְ ְּוַהאי ׂשְ ִלים , ּ ַאׁשְ

ָרה   .ַלֲעׂשָ

ן ָחׁשוך א ּגוֹוָ ֵליל ּגֹו ֶאׁשָ ן ְדַחד ְדִאְתּכְ ֵרין ְדָנְפקו ִמּגֹו ּגוֹוָ ְּתְ ּ ּ ּ ּ ַחד ִאְקֵרי ׁשֹוֵפט ְוַחד , ּ
ִּאיְקֵרי ַדָיין ָמ. ּ  ֲאִבי ְיתֹוִמים )שם סח( ּוְכִתיב, ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט )תהלים נ(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ

  .ְּוַדַיין ַאְלָמנֹות ֱאֹלִהים

א סוְמָקא ֵליל ִמּגֹו ֶאׁשָ ן ַחד ְדִאְתּכְ ֵרין ְדָנְפקו ִמּגֹו ּגוֹוָ ּּתְ ּ ּ יר ּכַֹח, ּ ּבִ ְוַחד . ַחד ִאיְקֵרי ּכַ
ֵרין ְד. ִאיְקֵרי ִאיׁש ִמְלָחָמה א ּּתְ ן ֶאׁשָ ף ּגֹו ּגוֹוָ ּקֵ ֵליל ְוִאְתּתַ ן ַחד ְדִאְתּכְ ָּנְפקו ִמּגֹו ּגוֹוָ ּ

מול, ַּחד ִאיְקֵרי פֹוֵקד ָעֹון. ּאוְכָמא ֵלם ּגְ ְּוַחד ִאיְקֵרי ְמׁשַ ּ.  

א ן ְלַתּתָ ּוֵמָהָכא ִאְתָפְרׁשָ ָנא, ּ ּבְ ה ְגבוָרן ְדֵלית לֹון חוׁשְ ְּלַכּמָ ּ ָמאָל. ּ ְסַטר ׂשְ , אְוָכְלהֹו ּבִ
ִריך הוא א ּבְ ּוְבָכְלהֹו ִאיְקֵרי קוְדׁשָ ּ א ְלָכל ְסַטר וְסַטר. ְּ ָרָזא . ְּוָכְלהֹו ְרִתיִכין ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ּבְ

  .ו''ְּדָאת ו

י ד ִגין ְדָכל ָאת ְוָאת ֵמַהּנֵ א' ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָוון ִדְבָרָזא ִדׁשְ ּ ְלהֹו ָקְייִמין ַעל ְרִתיִכין , ּ ּכָ
ין ִמיכוָס, ַּקִדיׁשִ ְּמִכין ַעל ַמה ְדִאְסּתְ יִמין ֲעַלְייהו. ּ ְדָקא ָחֵזי , ְּוָכְלהֹו ְרׁשִ ל ַחד ְוַחד ּכִ ּכָ

א, ֵּליה ָמא ַקִדיׁשָ יּנוִיין ְלַההוא ׁשְ ְּוִאֵלין ְרִתיִכין ִאינון ּכִ ּ ּ ּ   .ַּעל ַמה ְדָקְייֵמי, ּ

א ִאְצְטִר ָמא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָאֵתי ְלַייֲחָדא ׁשְ ּ ל ַחד ְוַחד ֵמִאינון ּ ּיך ְלִמְנַדע ּכָ ְ

ָמָהן ְדִכּנוִיין ַעל ָמה ָקְייִמין ּׁשְ ִליט ֲעַלְייהו. ּ ָמא ְדׁשַ ּוָמאן ִאיהו ׁשְ ּ ּ ן , ּּ ְּדָהא ֵמָהָכא ִמְתָפְרׁשָ ּ
ּתְ א ְוָכְלהֹו ִאׁשְ ן ְדִאינון ְרִתיִכין ְלַתּתָ ִליִטין ְמַמּנָ א ַעד ְדָמטֹו ְלִאינון ׁשַ ְּלַתּתָ ּ ּ ָרָזא ּּ מֹוְדִעין ּבְ

ַההוא ִסְטָרא ְדָקְייִמין ְרִתיִכין ִליט ֲעַלְייהו ּבְ ָמא ְדׁשַ ְּדַהִהיא ׁשְ ּ ּ ּ ָמא . ּּ ָרָזא ִדׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ
ִאֵלין ַאְתָוון ד א ּבְ ַּקִדיׁשָ הֹון' ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדִאְקֵרי קוְדׁשָ ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדִאינון . ְּ ַּזּכָ ּ ּ ּ
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רָאְזִלין אֹוַרח ֵמיׁשָ ַהאי ָעְלָמא,  ּבְ ִאין ִאינון ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ִאין ּבְ ִריך , ְוַזּכָ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
  .ּהוא ָרִחים ְלהֹון

ִסְטָרא ְדֶאְמָצִעיָתא ירוָתא ּבְ ִפְתָחא ְדִמְזָרח, ּׁשֵ ְּדִפְתָחא ְדִמְזָרח ִאיִהי ָקְייָמא , ּּבְ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ֵר. ּבְ ין, ין ִסְטִריןָנֵטיל ּתְ ֲעָבִרין ְוָדׁשִ ִסְטָרא ָדא וְבִסְטָרא ָדא, ַלֲעָבָרא לֹון ּבַ   .ּּבְ

י ְדָקֲאָמָרן ל ַהּנֵ ִליָלא ִמּכָ ִּפְתָחא ָדא ִאיִהי ּכְ ְּוָדא ָקְייָמא ַעל ְרִתיָכא ִעיָלָאה ְוִאיִהי . ּ
ָרָזא ְדָאת ו ְּרִתיָכא ְדָקְייָמא ּבְ ִליָלא ְד''ְּדיהו ו. ו''ּ יּו ּכְ ָרָזא ְדָכל , ָכל ַהּנֵ ְּוָדא ָקְייָמא ּבְ

ית ִסְטִרין ִעיָלִאין ָמאָלא, ָּדא ָקְייָמא ַעל ְרִתיָכא ָחָדא. ּׁשִ ָיִמיָנא וׂשְ ַלת ּבְ ְּדִאיהו ּתְ ּ ּ .
ד ָסְלָקא רוָחא. ָּנְפָקא ִמּגֹו ּבוִציָנא י, ּּכַ יב ּבְ ּב ֵריִחין ְדבוְסַמָיא''ְּדָנׁשֵ ְּדָסְלִקין ֵריָחא , ּ

ְנִהירו. ְוָלא ָסְלִקין ַּהאי רוָחא ָנֵהיר ּבִ ָלָמא, ּ ְּוָדא ִאיהו רוָחא ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ָלָמא, ּ   .ְוִאיְקֵרי ׁשְ

ד ִאְתְפַרׁש ְּוָהא רוָחא ּכַ ָווִנין, ּ ְתַלת ּגְ א ְורוָחא וַמָיא, ִּאְתְפַרׁש ּבִ ֶאׁשָ ְּמַלֲהִטין ּבְ ָמה , ּ ּכְ
ָיִמיָנא ָמר ּבְ ַאְתֵריה, ַרׁשְּוַכד ִאְתְפ. ְּדִאּתְ ל ַחד ְוַחד ָלִהיט ּבְ   .ִּויֵהיב ּתוְקָפא, ּּכָ

ָלָתא י ּתְ ט ֵמַההוא רוָחא ְלָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא ֵמַהּנֵ ַּהאי ְנִהירו ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ ְווָנא ָחָדא , ּּ ּגַ
א ֶאּשָׁ ַמָיא. ְּוַאְתֵקיף ֵליה, ָלִהיט ּבְ ְווָנא ָאֳחָרא ָלִהיט ּבְ ְּוַאֵפיׁש ֵליה, ּגַ ִליָתָאה . ּ ְווָנא ּתְ ּגַ
רוָחא ָווָנא, ָּלִהיט ּבְ ַאְרּגְ ּוְנֵהיר ֵליה ּכְ ְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּ ָווִנין. ְּמַלֲהָטא ּבִ ַלת ּגְ , ְּוִאֵלין ּתְ

ָרָזא ְדָאת ו, ִּאינון ְרִתיָכא ָחָדא ְּוִאיהו ָרָזא ְדָאת ו, ו''ּּבְ   .ו''ּ

ֵר יּנוִיין ְדִאיּקְ ְּוִאֵלין ִאינון ּכִ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ הֹון קוְדׁשָ ּי ּבְ ִריך , ְּ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ָמה ְדִאּתְ ְּכְ ּ ּ ּ
ָמָהן י ׁשְ ָכל ַהּנֵ ֵרי ּבְ א, ּהוא ִאיּקְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ִליָלן ּבְ יּנוִיין ִאְתּכְ ְּוִאֵלין ּכִ ּ ּ ְּדַהאי ְסַטר , ּ

יה ֵרי ּבֵ ב ְדַהאי ִאיּקְ. ֶּאְמָצִעיָתא ִאיּקְ ָרָזא ְדָאת וְּוַאף ַעל ּגַ ָמָהן , ו''ֵרי ּבְ ל ׁשְ ָּדא ָנֵטיל ּכָ
ִאין יה ֲאִחיָדן' ְוָכל ד, ִּעָלִאין ְוַתּתָ א ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָוון ִדׁשְ ּ ִגין ְדָנֵטיל ְלָכל ִסְטִרין , ּ ּּבְ

א ָמא ָדא, ו''ְוָדא ָרָזא יה, ֵעיָלא ְוַתּתָ ְלָייא ׁשְ   .ָּהָכא ּתַ

א, ֵרין ַאְתָוון ְלֵעיָלאָנֵטיל ּתְ, ד''ְּוִאיהו ידו ְּוִאיהו ָקִאים , ְוָנֵטיל ַחד ְלַתּתָ
א ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ֶאְמָצִעיָתא ּבֵ ְדָקֲאָמָרן, ּבְ ֵרין ִסְטִרין ּכִ   .ּוִמּתְ

ְכָלָלא ֵרי נוָרא ּבִ ְּרִתיָכא ִדיֵליה ִאיּקְ ד ִאְתְפַרׁש ַהאי ְרִתיָכא ְדִאיהו ַהאי רוָחא . ּ ּּכַ ּ ּ ּ
ְדָקֲאָמָרן ָווִנין ָאֳחָרִניןְו, ּכִ ְּדִאיְקרון נוָרא, ִּאְתְפַרׁש ִלְתַלת ּגְ ּ י . ד''ר ֶחֶס''נֹוֵצ, ת''ֱאֶמ, ּ ַהּנֵ

ַלת י ּתְ א, ִּאינון ַהּנֵ ְּדִאינון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּ   .ְּלַהאי ִסְטָרא ְדָקְייָמא ּבְ

ָווִנין ַלת ּגְ י ּתְ א ְד, ַהּנֵ ְּדִאינון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ א, ו''ָאת וּ ן , ָלֲהִטין ְוָנֲהִרין ְלַתּתָ ְוָכל ּגוֹוָ
ָלָתא י ּתְ ַלת , ִּאְתְפַרׁש ִלְתֵרין ָאֳחָרִנין ְלָכל ִסְטָרא, ֵמַהּנֵ ָנא ּתְ ּבְ חוׁשְ ַּעד ְדִאְתֲעִבידו ּבְ ּ ּ

ַלת ְלָכל ְסַטר ָעה, ּתְ ׁשְ ִליט ֲעַלְייהו ַאׁשְ, ְּוִאינון ּתִ א ְדׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוַהאי ׁשְ ּ ָרהּּ   .ֵלים ַלֲעׂשָ
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ָלָתא ְדָקֲאָמָרן י ִסְטִרין ּתְ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ְּוָכל ַחד ְוַחד ֵמַהּנֵ ל ַחד , ָּיִמיָנא וׂשְ ּכָ
ָרה ָרָזא ִדְרִתיִכין ִדיֵליה ִאיהו ֲעׂשָ ְּוַחד ּבְ ּ ּ א, ּ ִגין ְדֹכָלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ַא, ּ ָלמוָתא ָחָדא ּבְ ּׁשְ

ר ְסִפיָרן ר ֲאִמיָרן, ִּאינון ֶעׂשֶ ִליט ֲעַלְייהו. ֶעׂשֶ ַההוא ִסְטָרא ְדׁשַ י ְרִתיִכין ּבְ ְּוָכל ַהּנֵ ּ ּּ ,
ר ְסִפיָרן ר ֲאִמיָרן, ִּאיְקרון ֶעׂשֶ י ִסְטִרין. ֶעׂשֶ ל ַחד ְוַחד ֵמַהּנֵ ך ּכָ ְוְבִגין ּכָ ר , ּ ָסְלָקא ְלֶעׂשֶ

ן ַסְגָיאְרִתיִכין ְלָכל ִסְטָר ּבַ ל ַחד ְוַחד ְלחוׁשְ ּא ַעד ְדָסֵליק ּכָ א ֲחֵזי. ּ ל ְרִתיִכין ִאֵלין , ְוּתָ ּּכָ
ן ְלִסְטַרְייהו ד ִמְתָפְרׁשָ ּּכַ ִליט ֲעַלְייהו, ּ ָמא ְדׁשַ ַההוא ׁשְ ְלהֹו ִאיְקרון ּבְ ּּכָ ּ ּ ּוְבָרָזא ְדַההוא , ּּ ּ

א ׁש ְלַתּתָ   .ָאת ַמּמָ

ֵרין ִדְנָפקו ִמּגֹו ְנק ּּתְ א ָעֹון, ּוָדה ָחָדאּ ֵרי נֹוׂשֵ ע, ַחד ִאיּקְ ֵרי עֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ . ְּוַחד ִאיּקְ
יה ַמָיא ֵקף ּבֵ ן ְדִאְתּתְ ִּאֵלין ִאינון ֵמַההוא ּגוֹוָ ּ ּ ּ יה , ּ ֵקף ּבֵ ן ְדִאְתּתְ ֵרין ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ּגוֹוָ ּּתְ ּ ּ

א ֵרי ָמרֹום, ֶאׁשָ ֵרי ָרם, ַחד ִאיּקְ   .ְוַחד ִאיּקְ

ּוְבָרָזא ַד ָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְֲחנֹוךּ ִליָלן ּבְ ָמָהן ִאֵלין ּכְ ּׁשְ ַהאי ִסְטָרא. ּ ּבֹוֵחן , ְוָהָכא ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָמרֹום, ִלּבֹות ְגדֹו )תהלים י(ּכְ ָפֶטיך ִמּנֶ ָּמרֹום ִמׁשְ ָ ּ ַאִדיר )שם צג( ּוְכִתיב, ּ

רֹום ה ּמָ ָמא ְדָקא ָק', ּבַ ב ִדׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ָעְלָמא ְדָאֵתיּ ִתיב ָמרֹום, ִּאים ּבְ ְּוַעל ָדא . ָהא ּכְ
י ָכל ַהּנֵ ף ָעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ּתֵ ּתַ ָמאָלא, ִאׁשְ ְגָווִנין ִדׂשְ ֵרי ֱאֹלִהים ּכִ   .ְּוֹכָלא ָחד, ְּוָהֵכי ִאיּקְ

יה רוָחא ף ּבֵ ּקֵ ִליָתָאה ִאְתּתַ ְווָנא ּתְ ּּגַ יה. ּ ֵרין ִדְנָפקו ִמּנֵ ִּאינון ּתְ ּ ּ ֵרי ׁשֹוֵכן ַעדַח, ּ , ד ִאיּקְ
ֵרי ָקדֹוׁש א, ְוַחד ִאיּקְ ן ְנהֹוִרין ְלַתּתָ ּוֵמִאֵלין ִאְתָפְרׁשָ ּ ְּוָכְלהֹו ְרִתיִכין ִאֵלין ְלִאֵלין, ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ֵרי ּבְ יּנוִיין ְדִאיּקְ ְּוכֹוְלהֹו ּכִ ּ ּ ּ ִליט , ְּ ְסַטר ְדׁשַ מֹוְדָען ּבִ ּתְ ְּוכֹוְלהֹו ִאׁשְ ּ
  .ַּלְייהוֲע

ָלָתא ְּדָנְפִקין ִמּגֹו ִאֵלין ִסְטִרין ִעיָלִאין ְדָקֲאָמָרן, ְכַגְווָנא ָדא ִאית ִסְטִרין ּתְ ְּדִאינון , ּּ ּ
ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ְייהו, ָּיִמיָנא וׂשְ ְּוִאֵלין ָנְפִקין ְלַבר ִמּנַ ְייהו ְלַבר, ּ ֵרין ִמּנַ , ְּוָקְייִמין ּתְ

אְוָכְלהֹו ָנְטֵלי ְרִת ַגְווָנא ְדִאֵלין ִעיָלִאין, יִכין ְלַתּתָ ּּכְ ּ ִגיַנְייהו, ּ ְּוָלאו ִעיָלִאין ּכְ ּ.  

א ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ִאֵלין ִסְטִרין ִעיָלִאין ְדָקֲאָמָרן ְּוִאֵלין ִדְלַתּתָ ּ ּּ ּ ַגְווָנא ִדיְלהֹון, ּ ִּאינון ּכְ ַחד , ּ
ָמאָלא ֵרי ׂשְ ֵרי ָיִמיָנא ְוַחד ִאיּקְ ֶאְמָצִעיָתאְּוַחד ְד, ִאיּקְ ּּגֹו ַההוא ֶאְמָצִעיָתא . ָקאי ּבְ

ַלת ִעיָלִאין, ְּדָקֲאָמָרן י ּתְ ַהּנֵ ִליָלן ּבְ ָרָזא ְדָאת ו. ְּוָכְלהֹו ּכְ ִליָלן ּבְ ְּדָכֵליל , ו''ְּוָכְלהֹו ּכְ
ְלהֹו ִסְטַרְייהו. ּכָ ן ּבְ ְרִתיִכין ְיִדיָען ִמְתָפְרׁשָ ְּוָכְלהֹו ּבִ ּ.  

ָמָהן ְיִדיָעאןְּוִאֵלין ָלא ִאיְק ׁשְ א, ּרון ּבִ יּנוִיין ִדְלַתּתָ ִאינון ּכִ ר ּבְ ּּבַ ּ ַגְווָנא ְדִאינון , ּ ּּכְ ּ
יּנוִיין ִעיָלִאין ּּכִ ִעיָלִאין, ּ ִאין ֲאִחיָדן ּבְ ּתָ ְּוִאֵלין ּתַ ְלהֹו ְרִתיִכין , ּ ָלָתא אֹוֲחָרִנין ּכָ י ּתְ ְוַהּנֵ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְלַבר
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א ֲחֵזי י, ּתָ ֵרין ָקְייִמיןַהּנֵ ִּאינון ָסְמִכין ִדְלַבר,  ּתְ ָמאָלא, ּ ְּוִאינון ָיִמיָנא וׂשְ ְּוִאיְקרון , ּ
ַּחְסֵדי ָדִוד ְּוִאֵלין ְצָבאֹות ְרִתיָכא ִדיְלהֹון, ּ ְנִביֵאי . ּ ִליחוָתא ּבִ ֵרין ְדָקְייִמין ְוָעְבִדין ׁשְ ּּתְ ּ

  .ְקׁשֹוט

ָע ין עֹוָבִדין ּבְ ן ִמְתָפְרׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ְלָייאּ ִאְתּגַ ְּוָרָזא ָדא ִדְכִתיב, ְּלָמא ּבְ  )תהלים קיא(, ּ
י ה דֹוִלים ַמֲעׂשֵ דֹוִלים. 'ּגְ דֹול: ּגְ רון . ְּדָנְפֵקי ִמן ּגָ ְּוִאֵלין ִאיּקְ ים ה )שם קיט(ּ  .'ַָרֲחֶמיך ַרּבִ

ַָאֵיה ֲחָסֶדיך ָהִראׁשֹוִנים ה )שם פט( הַָוֲחָסֶדיך ּכִ' ָ ְזֹכר ַרֲחֶמיך ה)שם כה( .'ּ . י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ
ב ְדאֹוִקיְמָנא ְדִאינון ְלֵעיָלא ְּוַאף ַעל ּגַ ּ א. ּ ה ְלַתּתָ   .ֵמעֹוָלם ֵהּמָ

ָמָהן ׁשְ ְּוַעל ָדא ָלא ִאיְקרון ּבִ ָמָהן ִאינון ִדְלֵעיָלא, ּ ׁשְ ַגְווָנא ְדִאיְקרון ּבִ ּּכְ ּ ּ ְּוִאינון . ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְכָלָלא ִאי, ּכְ ּנון ְדַקְייֵמי ְלַברֲּאָבל ִאינון ּבִ ְּוִאינון ָסְמִכין ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּ

ְּדָנְפֵקי ֵמְרִתיִכין ִעיָלִאין א. ּ ר ָדִוד ַמְלּכָ ְּוִאֵלין ֲהוֹו ְדַאְדּכַ ּ ִדיר , ּ ר ּתָ ְּוָדא ִאיהו ְדַאְדּכַ ּ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְכָלָלא ּכְ   .ּבִ

א ֲחֵזי ָמָהן ִעיָלִאין ֵמִאינו, ּתָ י ׁשְ ל ַהּנֵ ּּכָ ָרה ְדָקֲאָמָרן ְדָלא ִנְמָחִקיןּ ּן ֲעׂשָ . ָּיאֹות הוא, ּ
ְּרִתיִכין ִאֵלין ִדיְלהֹון יּנוִין, ּ ָמָהן ְדִאיְקרון ּכִ ְּדִאינון ׁשְ ּ ּ ּ אי ִנְמָחִקין, ּ   .ַאּמַ

ָמר ּגֹו ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ֶּאָלא ָרָזא ָדא ָּהא ִאּתְ ָמָהן ִעָלִאין, ּ י ׁשְ ְּדָכל ַהּנֵ ּ ,
ָמָתא ִעיָלָאהִא גוָפא ְלִנׁשְ ּינון ָקְייִמין ּכְ ּ ְלָיין, ְּדָלא ִאְתְיַדע, ּ ּנוִיין . ְוָלא ִאְתּגַ ְּוִאֵלין ּכִ ּ

א ְלגוָפא ִּאינון ְלבוׁשָ ּ ַגְווָנא ֶדֱאגֹוָזא. ּ ְּדִאית ְקִליָפה ַלְקִליָפה, ּּכְ ּ , ּאֹו ִאֵלין ַלְבְלִבין, ּ
ְּדִאית לֹון ְקִליָפה ַלְקִליָפה ּ   .ּומֹוָחא ְלגֹו, ּ

ְלהֹו, ָהֵכי ָנֵמי ָדא ָמָהן ּכָ ָרה ׁשְ ַגְווָנא ְדַהאי ְקִליָפה ְלמֹוָחא, ִּאֵלין ֲעׂשָ ב . ּּכְ ְוַאף ַעל ּגַ
ְלהֹו ְנהֹוִרין ִעיָלִאין, ְּדָכְלהֹו מֹוָחא ּובוְסִמין ִעיָלִאין, ּּכָ ּ ִקיוַמְייהו, ּ ֵּלית ָמאן ְדָקִאים ּבְ ּ ּּ ,

ַג ְלהֹו ּכְ י ַמה ְדָלא ְיִדיַעֲאָבל ּכָ ְּווָנא ִדְקִליָפה ְלַגּבֵ ָלל, ּּ ָחְכְמָתא ּכְ ל , ְוָלא ָקְייָמא ּבְ ְוּכָ
ן ָרָזא ְדֵאין סֹוף ּכֵ ְייהו, ּׁשֶ יּנוִיין ִאינון ְקִליָפה ְלַגּבַ י ּכִ ְּוַהּנֵ ּ ְּוכֹוָלא ָדא ְלגֹו ִמן ָדא, ּּ ּ ּ ,

גֹו ָללְּדָלא ִאְתְייַד, ּומֹוָחא ְסִתיָמָאה ְלגֹו ּבְ ְתָרא ָלא ִאיְכַפת ָלן, ע ּכְ ְּוַעל ָדא ְקִליָפה ּבַ ּ ּ ,
ב ְדִנְמָחִקין ל ָדא ָלא ִאְתְיֵהיב ְרׁשוָתא ְלָמֲחָקא, ְּוַאף ַעל ּגַ ִּעם ּכָ ֲּאִפלו אֹות ְזֵעיָרא , ּ ּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא

ְתָרָאה ְדָקֲאָמָרן' ַהאי ה, ִאי ָהֵכי, ְוִאי ֵתיָמא י ִאֵליןִּאיִהי ְקִליָפה ּבַ, ּּבַ . ְּתָרָאה ְלַגּבֵ
י ִאֵלין ִעיָלִאין, ָלאו ָהֵכי ְּקִליָפה ִאיִהי ְלַגּבֵ ּ יּנוִיין ָלאו, ּ י ִאינון ּכִ ֲּאָבל ְלַגּבֵ ְּדָהא ָלא . ּ

ה י ּבָ ׁשֵ ּמְ ּתַ ָמָהן ִעיָלִאין, ִּמׁשְ ֶּאָלא ִאינון ׁשְ יּנוִיין, ּּ ְּוָלאו ִאינון ּכִ ּ.  

ד ִאיִהי ָסְלָקא ְלִא ָמאָלא, ְתַעְטָרא ְלֵעיָלאֶּאָלא ּכַ ָרָזא ְדָיִמיָנא וׂשְ ּוְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ ל , ּ ּכָ
יּנוִיין י ְרִתיִכין ְדִאינון ּכִ ַּהּנֵ ּ ְלהֹו ָסֲחִרין ָלה, ּ ָתא, ְּוַחְפָיין ֲעָלה ַסְחָרָנָהא, ּּכָ ַבְעָלה ְלִאּתְ , ּּכְ

ְדֵפיה ֲעָלָהא ְּדָפֵריׂש ּגַ ין ּגַ, ּ ָּהֵכי ִאינון ְפִריׂשִ ְּדִפין ְדַבֲעָלה ֲעָלָהאּ ָכל , ּ ְּוַחְפָיין ָלה ּבְ
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ַבֲעָלה, ִסְטָרא א ּבְ ׁשָ ּמְ ָנִפי ָעַלִיך )יחזקאל טז(ְוִסיָמָנא ָדא , ְּוִאיִהי ְמׁשַ  )רות ג( ,ְָוֶאְפֹרׂש ּכְ
ּתָ ְכָנֶפך ַעל ֲאָמְתך ָוָפַרׂשְ ָ ּ.  

ך ִאינון ְלַבר ְוִאיִהי ְלָגו ּוְבִגין ּכָ יּנוִיין ִאינון ְלָגו, ְוִאיִהי ְלָברְוִאיִהי ְלָגו , ְּ ְּוָהֵכי ּכִ ּ ,
ַּמה ְדִאיהו ְלָגו ָקְייָמא ְלָבר. ְּוִאינון ְלָבר ַּמה ְדִאיהו ְלָבר ָקְייָמא ְלָגו, ּ ִפיר , ּ ְּוֹכָלא ׁשַ ּ

ר. ִּאיהו אֹוַרח ֵמיׁשָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאינון ְדָיְדִעין ְלֵמיַזל ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ְלָיִמיָנא ְּדָלא ָיְטִעין , ּ
ָמאָלא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּוׂשְ ִרים ַדְרֵכי ה)הושע יד(, ּּכְ י ְיׁשָ   .'ּ ּכִ

ַּמּבוָעא ְדֵביָרא ְדָלא ָפֵסיק ְלָעְלִמין ּ ּ ַּהאי ָקְייָמא ִקיוָמא, ּ ְלהֹו , ְּלָקְייָמא ּכָֹלא, ּ ּכָ
ִאין ּתָ ַהאי ְלַרֲחָמא ְדֵתיאֹו, ִּעיָלִאין ְוָכְלהֹו ּתַ אָּקְייִמין ּבְ א , ְבּתָ יאֹוְבּתָ ִגין ְדִאיהו ּתֵ ּּבְ ּ

א א, ְּלַאְנָהָרא ַאְנִפין, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְנּתָ ָקָאה ּגִ   .ּוְלַאׁשְ

ְלָיא יה ְלִאְתּגַ ָהאי ָלאו ְרִתיָכא ָקְייָמא ּבֵ ּּבְ ְסִתימו, ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ִאיהו ָסִתים ּבִ ּ ּ ְוָלא , ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ְלהֹו ׁשְ, ָּקְייָמא ּבְ יה , ְוָכְלהֹו ְרִתיִכין, ָּמָהן ִעיָלִאיןֶּאָלא ּכָ ְלהֹו ָאָתאן ְלַגּבֵ ּּכָ

ְלִחיׁשו   .ּּבִ

יה ָמָהן ַאְתָיין ְלַגּבֵ ַּכה ִאינון ׁשְ אן ְוָחְפָיין ְלָכל ִסְטִרין, ּ ִּאֵלין ְרִתיִכין ְפִריׂשָ א , ּ ְלַדְרּגָ
א א ִדְלַתּתָ ָּדא וְלַדְרּגָ ּ ְדִפין ְדַב, ּ ְּוִאֵלין ִאיְקרון ּגַ ּ א . ְּלָחְפָייא ַעל ּכָֹלא. ֲעָלהּ ְוַהאי ַדְרּגָ

ְלִחיׁשו יָרא, ָּעאל ּבִ ַמּבוָעא ּגֹו ּבֵ ְּדָלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּּכְ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ַמּבוָעא , ּ ּ
ֵאר. ְלָעְלִמין ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ִרים )במדבר כא(ִּדְכִתיב , ּ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ֵאר  ּבְ)בראשית כו( ּּבְ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ַּמִים ַחִיים

ַּהאי ַמּבוָעא ְדֵביָרא יָרא, ּ י ַההוא ּבֵ ִּאיהו ָסִתים ְלַגּבֵ ְלִחיׁשו, ּ יה ּבִ ְּדָעאל ְלַגּבֵ ּ ְוַהאי , ּ
ֵרי ּגֹו ַההוא ְנקוָדה ְדָקֲאָמָרן ּּכָ ּ ְתָרָאה''ָרָזא ְדה, ּ ה, א ּבַ ה, ְּוָכֵרי ּבָ ְוָלא , ְּוָעאל ְלַגּבֵ

ָללִאְתְיי   .ַדע ּכְ

ָמא ְדאֹוִקיְמָנא ְלֵעיל ה, ְּוַהאי ִאיהו ּכְ ר ּבְ א ''ַהאי ה, ד''אֹו יו, א''ְּדַכד ָאֶלף ִאְתַחּבַ
ְנקוָדה ָחָדא ְלאֹוָטָבא ְלָעְלָמא גֹון א, ִּאיִהי ּבִ ֵדין ַההוא ַמּבוָעא ְדֵביָרא. ה''אֹו י, ה''ּכְ ּּכְ ּ ,

ֵרי ּגֹו ַההוא ְנקוָדה ּּכָ   .ְוָלא ִאְתְייַדע, ּוהְּוָעאל ְלַגָו, ּ

יםֵדּוְכ ָדׁשִ ָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ ְּוַעל ָדא ָרָזא ְדדוְכָרָנא ִדיָלה. ּין ַהִהיא ְנקוָדה ָקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ,
ים ָדׁשִ ָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ ֵבי ְגרֹוָנא, ִּאיהו ּבְ ֲאַתר ְדַמְפָקנֹו ְדרוָחא ָקְייָמא ּבְ ּּבַ ִגין , ה''אהי, ּ ּבְ

ְּדַהאי ִאיהו יםּ ָדׁשִ מֹוָדע, ּ ֲאַתר ְדָקְייָמא ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּתְ דֹול ְוָלא ִאׁשְ ְּוָלאו ִאיהו רוַח , קֹול ּגָ ּ
ׁש ּוְכֵדין ִאיהו ה. ַמּמָ ִחיּבוָרא ְדִאינון ַאְתָוון ִעיָלִאין''ּ ּא ּבְ ּ ּ ָמא ָחָדא, ּ ְלַאְנָהָרא , ְּוֹכָלא ׁשְ

א ּתָ   .ֵּמֵעיָלא וִמּתַ

ֵרי ַהאי ַמּבוָעא ּבְ ַגֵויה, ַּהאי ְנקוָדהַּכה ּכָ ְּוָעאל ּבְ ָמָהן ִעיָלִאין, ּ ל ִאינון ׁשְ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ,
ְּוָכל ִאינון ִסְטִרין ִעָלִאין ְדָקֲאָמָרן ַגֵויה, ּּ ְלהֹו ָעאִלין ּבְ ּּכָ א, ּ ֵתיאוְבּתָ ִלים , ּּבְ רוָחא ׁשְ ּּבְ

ה, ְלֵעיָלא א ָעאִלין ּבָ ֵתיאוְבּתָ ּּבְ ִמָלה ָאֳחָרא, ּ גוָפא.ְּוָלא ּבְ רוָחא ְוָלא ּבְ ּ ּכֹוָלא ּבְ ּ ַבֲעָלה . ּ ּּכְ
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ל ְלבוׁשֹוי ֵליל ִמּכָ ּתְ ְּדִאׁשְ ֵתיה, ּ ִאיּתְ ֲעָתא ְדָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ל ִאינון , ּ ָּהִכי ָנֵמי ּכָ
א ְּרִתיִכין ְדָקֲאָמָרן ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְלהֹו ָסֲחִרין ָלה, ּ ְּוִאינון ָחְפָיין ֲעָלה, ּּכָ ּוַבֲעָלה , ּ ּ

ְלהֹו ֵליל ִמּכָ ּתְ ָרא ָבה. ִאׁשְ ְייִפין ְלִאְתַחּבְ ל ִאינון ׁשַ ְּוַעל ָדא ָלא ַאְתָיין ּכָ ּ רוַח , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
ׁש ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאיהו ְרעוָתא ָחָדא, ַמּמָ ּ ּּ.  

ה ין ְלַגּבָ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ָרֵאל ָל, ְּ ִאין ְדִאינון ְוִיׂשְ ּאו ִאינון ַזּכָ ּ ּ
ִתיב, ְּיהֹון ְפִתיָלה ְלַאְנָהָרא ה )ש ה''שה(, ַמה ּכְ ּנָ ׁשֶ י ֵאיָכָכה ֶאְלּבָ ְנּתִ ּתָ י ֶאת ּכֻ ְטּתִ ּ ָפׁשַ

ֵפם י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ י. ָרַחְצּתִ ְנּתִ ּתָ י ֶאת ּכֻ ְטּתִ יּנוִיין ְדָקֲאָמָרן, ָּפׁשַ ִּאֵלין ִאינון ּכִ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְנּתָ ּתָ ָרן ִאינון ּכֻ ד ִמְתַחּבְ ְּדָכְלהֹו ּכַ ּ ּ ּ ה, ְּ ין ְלַגּבָ ְּוַכד ִאיהו ַזּמִ ִּאיהו , ּ

ֵליל ִמּכֹוְלהֹו ּתְ ֲהָדה, ִאׁשְ ָרא ּבַ י ְוגו, ְּלִאְתַחּבָ ְטּתִ ְּוַעל ָדא ָפׁשַ ין ', ּ ָנא וְלֶמֱהֵוי ַזּמִ ּקְ ְּלִאְתּתַ
ְדָקא ָיאֹותְו, ְְלאֹוָטָבא ָלך ָנא ּכִ ּקְ ה, ַאּתְ ָלא ִמְתּתַ ּנָ ׁשֶ א ֵאיָכָכה ֶאְלּבָ ּתָ ְּוִאְתַהַדר , ַהׁשְ

ך ַלק ִמיּנָ ְְוִאְסּתַ ּ.  

ֵפם י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ ּוַמאי ִאיהו, ָּהא ַאְסֵחית ַרְגַלי ֵמַההוא ִטינֹוָפא, ָרַחְצּתִ ּ ,
ְקֵנית ְוִאְזַדְמִנ ִגין ְדַכד ִאְתּתַ ּּבְ ךּ י , ְית ְלַגּבָ ּמֵ ַּאֲעָבִרית ַההוא ִסְטָרא אֹוֲחָרא ְמָסֲאָבא ִמּקַ

ְוָייא ַההוא ִטיּנֹוָפא. ַרְגַלי א ֵאיָכָכה ַאֲהַדר ְלׁשַ ּתָ ַּהׁשְ א, ּ הֹוִאיל ְוַאּתְ , ְּלַחְפָייא ַעל ַמְקְדׁשָ
אי ָנא ְלַגּבָ ּקָ ִתיּקוָנך ְלִאְתּתַ ְָלא ְזִמיַנת ּבְ ַּכד רוַח ְמָסֲאָבא ִאְתֲעַבר ְּד, ָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ

א, ֵמָעְלָמא י ּכָֹלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵדין ִאְתַרּבֵ י ֶאת ַרְגַלי. ּּכְ ֵפם , ְּוַעל ָדא ָרַחְצּתִ ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ טו, ּ יּנוִיין ִאְתַפׁשְ ל ִאינון ּכִ ּּכָ ּ ֵרי ּבְ, ּּ ֲעָתא ְדַהאי ַמּבוָעא ּכָ ׁשַ ּּבְ ַּההוא ְנקוָדהּ ּ ,
ַגֵויה ים ּבְ ְּוַאְסּתֵ ַגָווה. ּ ים ּבְ ד ַההוא ַמּבוָעא ַאְסּתֵ ּוְכֵדין ּכַ ּ ּ ּ ֵדין ּכָֹלא ַאְנֵהיר וֵביָרא , ּ ּּכְ ּ

אי ֲחׁשַ יה ּבַ ים ּבֵ ַגָווה ְוַאְסּתֵ ִּאְתַמְלָיא ֵמַההוא ַמּבוָעא ְדָעאל ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ יּנוִיין ָחְפָיין ֲעָלה . ּ ִּאינון ּכִ ּ ּ
טו ִלְסַטר ָדא ְוִלְסַטר ָדאְוִא ְּתַפׁשְ ּ ּ ּ.  

א ִליִדין ֶדֱאגֹוָזא ְקִליׁשָ י ִאינון ּגְ ְּוַהּנֵ ְּוַהִהיא ְקִליָפא , ְּדָקְייָמא ְוָחְפָייא ְלגֹו ַעל מֹוָחא, ּ
יָפא ּקִ ן, ּתַ ּמָ ַרת ְוָלא ָקְייָמא ּתַ ָרָזא ִעיָלָאה. ִאְתּבָ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאיִהי ּבְ ּ . ָּרִזין ִאֵליןְְלֵמיַהך ּבְ, ּ

ְרעוַתְייהו ִלין ּבִ ּכְ ִאין ִאינון ְדִמְסּתַ ַּזּכָ ּ ּ ִּמִלין ְדָרִזין ִעיָלִאין, ּ אֹוַרח ְקׁשֹוט, ּּ י , ְְלֵמיַהך ּבְ ְלִמְזּכֵ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ִתיב. ּוְלַאְנָהָרא לֹון ּבְ יִלים )דניאל יב(, ֲּעַלְייהו ּכְ ּכִ ׂשְ  ְוַהּמַ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעדַּיְזִהירו ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּכְ ָעְלָמא ֵדין . ּ ִאין ִאינון ּבְ ַּזּכָ
  .ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי

ִּדיוְקָנא ְדַאְתָוון ּ א ה, ּ ָרָזא ַקִדיׁשָ ָאה ְדָקֲאָמָרן''ּּבְ ּתָ א, ּא ּתַ ָּרָזא ְדַמְקְדׁשָ ד , ּ ִסיֲהָרא ּכַ
ְלָטא אְוִאְתַק, ׁשָ ְמׁשָ י ׁשִ ַטת ְלַגּבֵ יה, ּשְׁ ָלא ְנהֹוָרא ִמּנֵ ְתִרין ְרִחיִמין . ְּלַקּבְ ִּאינון ָקְייִמין ּכִ

ָּדא ָלֳקֵבל ָדא ֲהָדה, ּ תוָלאן ְדַקְייָמן ּבַ ְּוִאינון ּבְ ּ ּ ִתיּקוִנין, ּ ָנן ּבְ ּקְ ָטן ְוִאְתּתַ ָחָדא , ִּאְתַקּשְׁ
ְתָרָאה ָאה, ּבַ ְטָרא ָדא, ְטָרא ָדאְוָחָדא ִמּסִ, ְוָחָדא ְלַקּמָ ְוִאיִהי ָקְייָמא , ְוָחָדא ִמּסִ

ֶאְמָצִעיָתא   .ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2805דף [ -ּ

ְבִעין וְתֵרין ַסְנֶהְדִרין ְּוׁשִ ַפְלּגו ּגֹוֶרן ֲעגוָלה, ּ ָּקְייִמין ּכְ ּ ד ּגוָפא ְלִסיֲהָרא, ּ , ְּלֵמיְעּבַ
ֲעָלה י ּבַ ָטא ַמְטרֹוִניָתא ְלַגּבֵ ַגְו, ְּלִאְתַקּשְׁ ַפְלּגו ִסיֲהָרא, ּוָנא ָדא כְּוִאיִהי ָקְייָמא ּכְ   .ּּכְ

ֶאְמָצִעיָתא א. ְּוָהא ְנקוָדה ּבְ ְמׁשָ ְּדַהִהיא ְנקוָדה ָנְטָלה ְנהֹוָרא ִמן ׁשִ ְלַאְנָהָרא ְלָכל , ּ
ַפְלגו ְדֵעיָנא. ּּגוָפא ְּוָרָזא ָדא ְנקוָדה ְדָקְייָמא ּבְ ּ ּ ַהִהיא ְנקוָדה ְדָקְייָמא , ּ ְּדכֹוָלא ָקְייָמא ּבְ ּ ּּ
ֶא ל ְנהֹוָרא, ְמָצִעיָתאּבְ ְוִסיֲהָרא ָלא ִאְתְנֵהיַרת . ְלַאְנָהָרא ְלָכל ֵעיָנא, ְּדִאיִהי ָנְטָלא ּכָ

ים גֹו ֶאְמָצִעיָתא ֶּאָלא ִמּגֹו ַחד ְנקוָדה ְדָקְייָמא ְוַאְסּתֵ ּ ב ְדָלא ִאְתַחְזָייא . ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ִסיֲהָרא   .ּבְ

ָעְלָמ א ֲחֵזי ֵלית ָלך ִעיּגוָלא ּבְ ּּתָ ְּדָלא ִאיְתֲעֵביד ִמּגֹו ְנקוָדה ָחָדא ְדָקְייָמא , אְ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ֶאְמָצִעיָתא. ּבְ ַגָווה ּבְ ים ּבְ ך ִעיּגוָלא ְדִסיֲהָרא ִמּגֹו ַחד ְנקוָדה ְדַאְסּתֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ל ְנהֹוָר. ִּאְתֲעֵביד ּכָֹלא ֶאְמָצִעיָתא ָנֵטיל ּכָ ְּוַהאי ְנקוָדה ְדָקְייָמא ּבְ ְּוַאְנֵהיר ָלה , אּ
  .ְּוִאְתְנֵהיר ּכָֹלא, ְּלגוָפא

ָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ָּרָזא ְדָרִזין ִלין ּבְ ּכְ ְּלִאינון ְדִמְסּתַ ּא ְדִאיִהי ַפְלגו ְדגוָפא ''ַהאי ה. ּ ּ ּּ
ִעיּגוָלא, ְּדִסיֲהָרא גֹו ַההוא ְנקוָדה ְדָקְייָמא ּגֹו ֶאְמָצִעיָת, ְּוִאיִהי ּבְ ְדֲאָמָרן ּבְ ּּכִ ּ אי , אּ ַאּמַ

ִּאיהו ַפְלָגא ְטָרא ָדא, ָלאו, ּ ְטָרא ָדא, ֶּאָלא ְסִתיָמא ִמּסִ נוְקָבא ִדְפִתיָחא , ּוְפִתיָחא ִמּסִ ּּכְ ּ
ַגָווה ָלא ֵליה ּבְ י ְדכוָרא ְלַקּבְ ְּלַגּבֵ ּ ּ יה, ּ ּוְלִאְתְנָהָרא ִמּנֵ ֲהֵדיה, ּ ָרא ּבַ ּוְלִאְתַחּבְ ְּוַעל ָדא ִאיִהי . ּ

ָלא ֵליהְּפִתיָחא ְלַגּבֵ ּיה ְלַקּבְ ֵרי ה, ּ ַמאן ַדֲאַמר ָהא ֲאָנא, א''ַמאי ה. א''ּוְכֵדין ִאיּקְ   .ּּכְ

יהדְוַכ ָדא, ּ ִאיִהי ִאְתְנֵהיַרת ִמּנֵ רו ָדא ּבְ ְּוִאְתַחּבְ ֵדין ַהאי ה, ְּוִסיֲהָרא ִאְתַמְלָייא, ּ א ''ּכְ
ֵלים ְוִאְתַמְלָיא ִסיֲהָרא ִמּכָֹלא ּתְ ִּאׁשְ ּוְבַאְתָרה ְד. ּ ּ ּא ַפְלגו ְדִסיֲהָרא''ִּאיהו הּ ּ ִאְתֲעֵביד , ּ

ִלימו, ם''מ ׁשְ   .ִּסיֲהָרא ּבִ

א ִעיָלָאה ַגְווָנא ְדִאיּמָ ְּוָקְייָמא ּכְ ָמא ְדאֹוִקיְמָנא. ְסִתיָמא' ְּדִאיִהי מ, ּ ָרָזא , ּכְ ּבְ
ָרה ׂשְ ה ַהּמִ ָלמוָתא. ִּדְלםַ◌ְרּבֶ ַאׁשְ א ָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ּתָ ָאהָעְלָמ, ְּוָהׁשְ ּתָ ַגְווָנא , א ּתַ ּכְ

ְּדָעְלָמא ִעיָלָאה ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאת ם. ּ ּ'.  

א ֲחֵזי ָאת ָדא ם ִעיּגוָלא', ְּוּתָ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ָלמוָתא . ּּ ַאׁשְ יָון ְדָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ּּכֵ ּ
ְּוֹכָלא ֵמָרָזא ְדָאת ה ָמר' ּ ָמא ְדִאּתְ ַקְדִמיָתא ְפִתי, ּכְ ָרָזא ְדהִּאיִהי ּבְ ָלא , א''ָּחא ּבְ ְלַקּבְ

יה. ְּלַבֲעָלה ֵלים ִמּנֵ ּתְ ּוְלָבַתר ְדִאׁשְ ּ ָלמוָתא, ּ ַאׁשְ ִּאיְתַמְלָיא ּבְ ַגְווָנא ', ִאְתֲעֵביד ם, ּ ּכְ
ְדָקֲאָמָרן ך ה. ִּעיָלָאה ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּכִ ְוְבִגין ּכָ ָאה''ה, ּא ִעיָלָאה''ּ ּתָ ' ם, ִּעיָלָאה' ם. א ּתַ

ָא ּתָ ַגְווָנא ָדא. הּתַ ֲחָדא, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ָחָדא, ּּכָֹלא ָדא ּכְ ָאה ּכַ   .ִּעיָלָאה ְוַתּתָ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ָּעְלָמא ִעיָלָאה ִאיִהי ְפִתיָחא ּבְ ָרָזא ְדה, ּ ְּוַכד ִאְתַמְלָייא . א''ּבְ
ִביִלין ִעיָלִאין ֵּמִאינון ׁשְ ֵלים ְוִאְתֲעֵביד םִּאְתַפּשְׁ, ְוִאְתַנֲהָרא ְלַאְנָהָרא, ּ ּתְ ְּוֹכָלא ', ַטת ְוִאׁשְ

ָרָזא ַחד   .ּבְ
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ִּדיוְקָנא ְדָאת ו א''ּ ָרָזא ַקִדיׁשָ יטו ְלַאְנָהָרא , ַהאי ָאת, ּו ּבְ יט ְפׁשִ ָּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ָפׁשִ ּ ּ
א יטו, ְלַתּתָ ְּוַההוא ְפׁשִ ית ִסְטִרין, ּּ ׁשִ ִחיּבוָרא, ִּאיהו ּבְ ֲחָדא ּבְ ִליָלן ּכַ ַגְווָנא ,  ָחָדאּּכְ ָּדא ּכְ

ַגְווָנא ְדָדא ָאת ָדא. ְדָדא ְוָדא ּכְ ִאינון ְרִתיִכין ִדיְלהֹון ּבְ ָרן ּבְ ְּוָכְלהֹו ִמְתַחּבְ ּ ּּ.  

ֲחָדא ִליָלן ּכַ ית ִסְטִרין ּכְ ימו ִדְבׁשִ ְּוַהאי ָאת ִאיהו ְרׁשִ ּ ְּוָדא הוא ְדַאְנֵהיר ְלִסיֲהָרא . ּ ּ
ית ִסְטִרין ּכְ ָרָזא ְדׁשִ ֲחָדא. ִליָלןּבְ ָרן ּכַ ד ִמְתַחּבְ יטו, ְּדָהא ּכַ יִטין ִמְפׁשִ ְּפׁשִ ּ ּּכָֹלא ִדיוְקָנא , ּ ּ ּ

א ִסְטִרין, ו''ְּדו יּתָ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ְוַאף ַעל ִפי ְדִאינון ׁשִ ּ ּ ּ ר ַחד , ּּ יטו ּבַ ְפׁשִ ָּלא ִאיְתֲחזו ּבִ ּ
  .ּּגוָפא

ִלין ּבְ, ָרָזא ְדָרִזין ּכְ ְּלִאינון ְדִמְסּתַ רּ ְדיֹוְקִנין ְדַאְתָוון, אֹוַרח ֵמיׁשָ ַהאי ָאת, ּּבִ , ָהָכא ּבְ
ִחיּבוָרא ָדא ְלהֹו ּבְ ִקיוָמא ְדגוָפא, ּּכָ ְּלַאֲחָזָאה ְדָכְלהֹו ָקְייִמין ּבְ ּ ְּדִאיהו ָנֵטיל ּכָֹלא, ּּ ּ ְוַכד . ּ
ַּהאי ָאת ְדִאיהו ו ִחיּבוָרא ָחָדא, ו''ּ י נוְקָבאָּהא ִאיהו ַזּמִ, ָּקְייָמא ָהֵכי ּבְ יט , ּין ְלַגּבֵ ָּפׁשִ
ֵליל ִמּכָֹלא ּתְ ָּרָזא ִדיוְקָנא ְדגוָפא, ְּוִאׁשְ ּ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ִלין. ּ ּכְ ְטָרא , ְוַכד ִמְסּתַ ְּדרֹוִעין ִמּסִ

ַהאי גוָפא ָרן ּבְ ְטָרא ָדא ִמְתַחּבְ ָּדא וִמּסִ ְלחֹודֹוי, ּ ר ּגוָפא ּבִ ְּדָלא ִאְתַחְזָיין ּבַ ִגין, ּּ ּ ְדָכְלהֹו ּבְ
יה ִליָלן ּבֵ   .ּּכְ

ַטת. ֵּאיָמַתי ִאְתֲחזון ֲעָתא ְדָאת ָדא ִאְתַפׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ֵרי ָאֶלף, ּ ֵדין. ְוִאיּקְ ֵרין ְדרֹוִעין, ּכְ , ּּתְ
ְטָרא ָדא ְטָרא ָדא, ָּדא ִמּסִ ֶאְמָצִעיָתא, ְוָדא ִמּסִ יַנְייהו ּבְ ְּוגוָפא ָקְייָמא ּבֵ   .א. ּ

א ִגין ְדִתיּקוָנא ָדא,  ְלָכל ַאְתָווןְּוַעל ָדא ָאֶלף ֵריׁשָ ּּבְ ד ָקִאים, ּ א ְלָכל , ּכַ ִּאיהו ֵריׁשָ
ָרָזא ְדָאֶל. ַּמאי ְדָנֵפיק ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ב ְדָרִזין ִעיָלִאין ַאֲחָרִנין ֶנֶאְמרו ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ , ף''ּּ

ִס ָמה ְדִאיהו ּבְ ִרירו ְדָרָזא ְדִמָלה ּכְ ֲּאָבל ָדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ִרירו ְדָרָזא, ְפָראּּ ְּוָהָכא ִאיהו ּבְ ּ .
טו ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ּוֵמָהָכא ִאְתַפּשְׁ ִסְטַרְייהו, ּּ ְלהֹו ּבְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּּכָ ל ַחד ְוַחד ּכִ   .ּּכָ

ְּוָאת ָדא ּכָֹלא ִאיהו ַחד ַגֵויה, ף''ו ְוָאֶל''ו, ּּ ים ּכָֹלא ּבְ ר ְדַהאי ַאְסּתֵ ּּבַ ּ ל ְוַהאי ַאֲחֵזי , ּּ ּכָ
ְּדיֹוְקֵניה ֵרין ַיְרִכין ְדָלא ִאְתַחְזָיין. ּ ְּוִאי ֵתיָמא ּתְ ָּהֵכי הוא ַוַדאי. ּ ַלת ִסְטִרין, ּ , ְּדָהא ּתְ

  .ִּאינון ָרָזא ִדְתַלת ָאֳחָרִנין

ְכָתב, ְּותו ּבִ ִּאֵלין ִאינון ָרָזא ְדתֹוָרה ׁשֶ ָלָלא ְדכֹוָלא, ּ ּּכְ ָאר. ּ ל ׁשְ . ּוֵמָהָכא ָנְפָקן ּכָ
ֲחָדא, ַגְווָנא ָדאּכְ ְלהֹו ּכַ ְּנִביִאים וְכתוִבים ּכָ ֲחָדא, ּף ִאיהו ַחד''ָאֶל. ּ ָווִנין ּכַ , ָּרָזא ִדְתַלת ּגְ

ָהן ְּדִאינון ַאּבָ ֲחָדא. ּ ָרן ּכַ ָהן ִמְתַחּבְ ֵרי ָאֶלף. ִּאינון ַחד, ְוַכד ַאּבָ א , ְּוַעל ָדא ִאיּקְ ַחד ֵריׁשָ
ְכָתבָּרָזא ְדתֹוָרה ׁשֶ, ְלָכל ַאְתָוון ָמר, ּבִ ָמא ְדִאיּתְ   .ּּכְ

ִּדיוְקָנא ְדָאָדם' ָאת ו. ְּוָאֶלף ָרָזא ָחָדא ִאינון' ו, ְּוַעל ָדא ּ א ְוגוָפא , ּ ֵּריׁשָ
טוָתא ַחד ִּאְתַפׁשְ ָלמוָתא ִדְדיֹוְקָנא ְלַאֲחָזָאה''ָאֶל. ּ ּף ַאׁשְ ְּדִאיהו ', ו, ְוִכי ֵתיָמא. ּ ּ
טוָתא ַחד ִּאְתַפׁשְ יטו ַח, ּ ְּפׁשִ ָלא ְדיֹוְקִנין ָאֳחָרִניןּ יָתא, ּד ּבְ אי ָרָזא ִדיֵליה ׁשִ ְוָאֶלף , ַּאּמַ

ַלת ְדיֹוְקִנין ְּדִאיִהי ּתְ אי ָרָזא ִדיֵליה ַחד, ּ   .ַּאּמַ
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א, ֶּאָלא ֵמָהָכא ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָּרִזין ְדָסְלִקין ּבִ ְפָרָטא, ּ ָאה לֹון ּבִ ֶּאָלא , ָּאסור ְלַאְסּגָ
ְלהֹו ָרא ּכָ ֲחָדא, ְלַחּבְ ְכָלָלא ָחָדא. ְלֶמֱהֵוי ָחד, ּוְלַייֲחָדא לֹון ּכַ ֲחָדא ּבִ , ְּוַכד ִאינון ּכַ
ְדיֹוְקָנא ָחָדא א לֹון, ּבִ ָלָלא ְדִאְתֲחֵזי, ִאית ְלָפְרׁשָ ד ְפָרִטין ְדָנְפֵקי ֵמַההוא ּכְ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ּּ.  

ַלל ִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ְפָרט, ְּוַעל ָדא ּּכְ ְּפַרט ִאְתַהַד. ּ ָללּ ַלל ָדא ו. ר ְלֶמֱהֵוי ּכְ , ו''ּּכְ
ְּדִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ְפָרט ּ ית, ּ ָרָזא ְדׁשִ ְלחֹודֹוי, ּּבְ יטו ַחד ּבִ ְּוִאיִהי ְפׁשִ ַלת , ְּפָרט ָאֶלף. ּ ּתְ

ֲחָדא ָרן ּכַ ָלל, ְּדיֹוְקִנין ִמְתַחּבְ ָרָזא ְדָחד, ְּוִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּכְ ָלל וְפ, ְוָרָזא ָדא. ּּבְ ָרט ּּכְ
  .ְּוֹכָלא ַחד', ו' א, ּוְכָלל

ָלל''אל ּף ְפָרט ְדִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּכְ ּ ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ְפָרט, ּ ּ ְּוִאיהו ְפָרט וְכָלל . ּ ּּ
ָלל''ו. ּוְפָרט ְּוִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ְפָרט, ו ּכְ ָלל, ּ ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּכְ ָלל . ּ ְוָדא ָרָזא ּכְ

  .ְּפָרט וְכָללּו

ָלל, ּף ְפָרט''אל ָמא ְדאֹוִקיְמָנא, ְּוִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּכְ ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ְפָרט, ּכְ ּ ּ .
ִגין ְדִאיהו אל ּּבְ ָרָזא ְדָאֶלף, ף''ּ ְּדרֹוִעין ְוגוָפא. ְּוָהֵכי ָסְלָקא ּבְ ן ָרִזין ְלֵמָאה, ּ , ְּוִאְתָפְרׁשָ

ָאה ְלָאֶלף ָרָזא ְדאל, ף''ּל ָדא ִאְקֵרי אלַע. ּוִמּמֵ ָלל, ף''ּּבְ   .ָּאֶלף ַאְלָפא ְפָרט. ָאֶלף ַחד ּכְ

ָלל''ו ְּוִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ְפָרט, ו ּכְ ָרָזא ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ָלל. ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּכְ ָרָזא . ּ
ָרָזא ָחָדא. ָרָזא ַחד. ְּדָאָדם ַחד ו ''ו. ַּמְתְקָלא ָחָדא ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחדּוְב, ְּוֹכָלא ָסְלָקא ּבְ

ָלל ַחד ית ִסְטִרין, ְנִהיָרא ָחָדא, ִּאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּכְ ׁשִ ִליָלן ּבְ   .ּכְ

י טֹוב)בראשית א(ְוָרָזא ָדא  ּו ְדִהיא ָאֵזיל ְוָנֵהיר ''ָּדא ו. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ָרָזא ְדָיִמיָנא ְכָלָלא ָחָד, ּּבְ ך. אּבִ ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְוְלָבַתר ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ ִּאְתַהַדר ָאת , ּּ

ֵרין ְדרֹוִעין, ָּדא ְלֶמֱהֵוי ָאֶלף ְטָרא ָדא, ּּתְ ְטָרא ָדא, ָּדא ִמּסִ , ַחד ִאְתְקֵרי אֹור. ְוָדא ִמּסִ
ך ַגַווְייהו''ִּאְתְפַלג ָאת ו. ְְוַחד ִאְתְקֵרי חׁשֶ ֵרין ִסְטִריןּוְכֵדין ִאְת, ּו ּבְ , ְּפַלג ַמְחלֹוֶקת ִמּתְ
ך ְְדִאינון אֹור ְוחׁשֶ ּ ך, ּ ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְִדְכִתיב ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ ַּמהו ַוַיְבֵדל ְדִאיְתְפַרׁש . ּּ ּ ּ ּּ

ָלם, ַּמְחלֹוֶקת ַההוא ׁשְ ֵרין ִסְטִרין ְלֶמֱהֵוי ּבִ מו ּתְ ּכְ ַּהְבָדַלת ִהיא , ְּוַהְבָדָלה ָדא, ְּוִאְסּתַ
ת ָמא ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ַמְחלֹוּקֶ ּכְ ֲחָדא, ְּלִאְסּתַ ִלים ּכַ   .ׁשְ

ך ְוְבִגין ּכָ ֲחָדא ִאינון''א, ּ ָּדא ִסְטָרא ָחָדא ְדָרָזא , ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום. ּו ּכַ
ך ָקָרא ָלְיָלה. ף''ְּדאל ָּדא ִסְטָרא ָחָדא ְדָרָזא ְדָאֶלף, ְְוַלחׁשֶ ֵרין ְלָב. ּ ַּתר ִאְתְפָרׁשו ּתְ ּ

ד עֹוָבָדא יָון ַדֲעָבדו עֹוָבִדין. ְוַחד ָעִביד ּבֶֹקר, ַחד ָעִביד ָעֶרב, ִסְטִרין ְלֵמיְעּבַ ּּכֵ ּ ,
ְרַוְייהו מו ּתַ ּכְ ִּאְסּתַ ָאת ו, ּ ִלילו ּבְ   .ו''ְּוִאְתּכְ

ְט, ַוְיִהי ֶעֶרב, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר ךִמּסִ , ַוְיִהי ֹבֶקר. ְָרא ְדחׁשֶ
ְטָרא ְדאֹור יָון ַדֲעָבדו עֹוָבִדין. ִמּסִ ּּכֵ ְכָללו ְלַחד, ּ ּתַ ִּמָיד ִאׁשְ ָהא ָרָזא . ִּדְכִתיב יֹום ֶאָחד, ּ

יה ְלֶמֱהֵוי ָחד, ו''ְדָאת ו ִליָלן ּבֵ ְּדִאְתּכְ ּ.  
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ְּוָהא הוא ָרָזא ִדְכִתיב ַוְיִהי ָרָזא ְדָאֶלף, ַוְיִהי. ְוֹלא ְכִתיב ְוָהָיה, ּ ד ִאְתַחְזָיין ּבְ ּּכַ ַּוֲעָבדו , ּ
ימו ְוָלא ִאְתַחזון, עֹוָבִדין ְּוַאְסּתִ ִתיב ַוְיִהי, ּּ ֵדין ּכְ א ָלא ִאיהו ָהֵכי, ֲהָוה: ּכְ ּתָ ְּדָהא , ְּוַהׁשְ

ָרָזא ְדו ֵליל ּבְ א ּכָֹלא יֹום ֶאָחד , ו''ִאְתּכְ ּתָ בורֹו)תהלים קו(ְּוַהׁשְ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ִמיַע ' ת הּ ַיׁשְ
ִהָלתֹו ל ּתְ   .ּּכָ

ַמִים)בראשית א( ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ ָאה. ּ ּתָ ִסְטָרא ַחד , ָּדא ִסְטָרא ּתַ
ִּדְבָרָזא ְדָאֶלף ך, ּ ְְדִאיִהי ִסְטָרא ְדִאְקֵרי חׁשֶ ּ ַמִים, ּ ַחת ַהּשָׁ ְּדָהא ֵמַההוא . ְּוָדא ִאיהו ִמּתַ ּ

ן ַמִייןִסְטָרא ְנִגידו ִדְטִמירו, ּ ִמְתָפְרׁשָ ְּוָנְבֵעי ּבִ ְטָרא ָאֳחָרא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּדִאיהו ָיִמיָנא, ִּמּסִ ּ.  

ִניז ִניז, ּאֹור ְדִאְתּגְ ָאן ֲאַתר ִאְתּגְ ָרָזא ְדָאת ו, ּבְ ִניז. ו''ּּבְ ּּכֹוָלא , ְוַכד ִאיִהי ִאְתּגְ
ִניִזין ִניז ִע, ִאיְתּגְ יהִסְטָרא ָאֳחָרא ּגָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד. ּּמֵ ַחת ַהּשָׁ ְּוָדא הוא . ְּוַעל ָדא ִמּתַ

ַאר ַחד ּתָ ַקְדִמיָתא, ִּסְטָרא ְדִאׁשְ ִניז ּבְ ד ִאְתּגְ ָלא ַחְבֵריה ּכַ ד ִאְתַפְלגו . ּּבְ ּוֵמַההוא ִסְטָרא ּכַ ּ ּּ ּ
ַגֵויה, ַּמָיא ִניׁשו ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ א ֵמ, ּ ּתָ ׁשְ ֵדין ִאיְתֲחֵזי ַיּבֶ ֵתי . ַּההוא ִסְטָראּכְ ְּוָרָזא ָדא ַהר ִציֹון ַיְרּכְ

ְלָיא. ְָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלך ָרב ְּדָהא ֵמַההוא ִסְטָרא ִאיְתֲחֵזי ְוִאְתּגַ ּ ִניזו ִאֵלין . ּ ְּלָבַתר ְדִאיְתּגְ ּ ּ
ֵרין ִסְטִרין ִּאְתַהַדר ּכָֹלא ְלֶמֱהֵוי ו, ּתְ   .ו''ּ

ַגֵויה ים ּכָֹלא ּבְ ְּוַאְסּתֵ ּ   .ה ָחדַוֲהָו, ּ

ד )שם( ִאין ְלֶמְעּבַ ַתּתָ רוָתא ְדַמִיין ִעיָלִאין ּבְ א ִאְתַחּבְ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ ּ ּ ּ ּ
ַּמִיין ִעיָלִאין ָפִרין ְוָרְבָיין. ֵּפיִרין ין, ּ ִאין ָקָראן לֹון ְלִעיָלִאין. ְּוַעְבִדין ִאיּבִ נוְקָבא , ְּוַתּתָ ּּכְ

י ְדכוָרא ִגין ְדַמִיין ִעָלִאין ְדכוִרין,ְּלַגּבֵ ּ ּבְ ּ ִאין נוְקִבין, ּּ   .ְּוַתּתָ

ְמעֹון ֲאַמר י ׁשִ ל ָדא הוא ְלֵעיָלא, ַרּבִ ּּכָ א, ּ י יֹוֵסי. ְּוהוא ְלַתּתָ ִאי ָהֵכי , ָאַמר ִרּבִ
י ֵתיָמא ְוִא. ֱּאֹלִהים ַחִיים ְלֵעיָלא, ָּאַמר ֵליה ֱאֹלִהים ְסָתם. ַמאן ֱאֹלִהים, ֱּאֹלִהים ְדָקֲאַמר

א א ִאיהו ּתֹוְלדֹות, ְלַתּתָ ֶּאָלא ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ַמִים )שם ב(ּכְ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ְרָאם ִהּבָ ה, ְוָהָאֶרץ ּבְ ָרָאם''ְוַאְמִריָנן ּבְ ְּוַההוא ִדְלֵעיָלא. א ּבְ ֲּאָבָהן ְדכֹוָלא הוא, ּ ִאיִהי . ּּ
א נוְקָבא ִמן , ָעא ֲעֵביַדת ּתֹוְלדֹותְּוַעל ָדא ַאְר, ָעִביד ֲעֵביְדּתָ ָרא ּכְ ְּדָהא ִהיא ִמְתַעּבְ ּ

ְּדכוָרא ּ.  

ַאְרָעא, ֶאְלָעָזר ֲאַמר' ר ל ֵחיִלין ֲהוֹו ּבְ ַעד , ְּוָלא ֲאֵפיַקת ֵחיָלָהא ְוִאינון ּתֹוְלדֹות, ּכָ
י ּשִׁ אְוִאי ֵתיָמא ָהא ְכ. ' ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְוגו)שם א(ִּדְכִתיב , יֹום ַהּשִׁ . ִּתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ

ְדָקא ָיאֹות ָבא ּכִ יּקון ֵחיָלָהא ְלִאְתַיּשְׁ ֶּאָלא ֲאֵפיַקת ּתִ ה ַעד ְדִאְצְטִריך. ּ ִניז ּבָ ְְוֹכָלא ֲהָוה ּגָ ּ ּ ּ .
ַתְרּגומֹו ִתיב ּתֹהו ָוֹבהו ַצְדָיא ְוֵריַקְנָיא ּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ַנת ְו, ּ ּקָ ַבת ּוְלָבַתר ִאְתּתַ ִאְתַיּשְׁ

ְדָקא ָיאֹות ין ְוִאיָלִנין ּכִ ּבִ ִאין ְוִעׂשְ יַלת ַזְרָעא וְדׁשָ ּוְמאֹורֹות . ַוֲאֵפיַקת לֹון ְלָבַתר ָהֵכי. ְּוַקּבֵ
ְמׁשו ְנהֹוָרא ִדיְלהֹון ַעד ְדִאְצְטִריך ְָנֵמי ֹלא ׁשִ ּ ּ ּ.  
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ַמִים)שם( ְרִקיַע ַהּשָׁ ִתיב ָחֵס,  ְיִהי ְמאֹורֹות ּבִ א ְדַאֵטיל , רְמֹאֹרת ּכְ יׁשָ ְּלַאְכָלָלא ִחיְוָיא ּבִ
ּזוֲהָמא ְוָעִביד ֵפירוָדא ִסיֲהָרא, ּּ א ּבְ ְמׁשָ ׁש ׁשִ ּמֵ ֵרים . ְלָווִטין: ְמֹאֹרת. ְּדָלא ְמׁשַ ְּוַעל ָדא ּגָ

ֲעבוֶרך, ְּדִאְתַלְטָיא ַאְרָעא ִָדְכִתיב ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ ּ ִתיב. ּ ך ְמֹאֹרת ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

ָמִים. ָּדא ִסיֲהָרא, י ְמֹאֹרתְיִה ְרִקיַע ַהּשָׁ א, ּבִ ְמׁשָ ְכָלָלא ָחָדא . ָּדא ׁשִ ְּוַתְרַווְיהו ּבִ
א, ְּלִאְזַדְווָגא ַמע ִדְכִתיב ַעל ָהָאֶרץ, ְלַאְנָהָרא ָעְלִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִתיב , ַּמׁשְ ְוֹלא ּכְ

ָאֶרץ א, ּבָ ַמע ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן ְד. ְּדַמׁשְ ּבַ ּחוׁשְ ִסיֲהָרא הואּ ּכֹוָלא ּבְ ּ.  

קופֹות ְוִעיּבוִרין ן ּתְ ּבַ יַמְטִרָיאֹות ְוחוׁשְ ְמעֹון ֲאַמר ּגִ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ָרָזא ְדִסיֲהָרא, ּ ּּכָֹלא הוא ּבְ ּ ּ ,
ְּדָהא ְלֵעיָלא ָלאו ִאיהו ִנין ָקא ַעְבֵדי ַחְבַרָייא, ְוָלא, ֶאְלָעָזר' ָּאַמר ֵליה ר. ּ ּבְ ה חוׁשְ ּמָ ּּכַ ּ .

ִסיֲהָרא, ָלאו ָהֵכי, ֵּליהָאַמר  ָנא ָקְייָמא ּבְ ּבָ ֶּאָלא חוׁשְ ר ָנׁש ְלִמְנַדע , ּ ן ֵייעֹול ּבַ ּמָ ּוִמּתַ
ּ ְוָהיו ְלאֹותֹות וְלמֹוֲעִדים)שם(ְוָהא ְכִתיב , ָּאַמר ֵליה. ְלֵעיָלא ִתיב . ּ ָּאַמר ֵליה ְלֹאֹתת ּכְ

ָּאַמר ֵליה ְוָהא ְכִתיב ְוָהיו. ָחֵסר ה, ַהְווָייןָּאַמר ֵליה . ּ ְּדָכְלהֹו ִדיהֹון ּבָ ּ ִאְסקֹוָפה ָדא , ּ ּּכְ
ְּדִאְתַמְלָייא ִמּכֹוָלא ָנא ְדֹכָלא, ּ ּבְ ֲּאָבל חוׁשְ ּ ִסיֲהָרא הוא, ּ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ן ְלִמיְמֵני, ּתָ ּמָ ירוָתא ִמּתַ ְּנקוָדה ָחָדא ׁשֵ ְּדָהא ַמה ִדְלגֹו ֵמַההוא ְנקוָדה, ּ ּ ּ ָלא , ּ
ָלל, ְּוִאית ְנקוָדה ְלֵעיָלא. ְתְייֵהיב ְלִמיְמֵניְוָלא ִא, ִאְתְייַדע ְלָייא ּכְ ְוָלא , ָּסִתים ְוָלא ִאְתּגַ
ירוָתא ְלִמיְמֵני, ִאְתְייָדע ן ׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ל ָסִתים ַוֲעִמיָקא, ּ א . ּכָ ָּהֵכי ָנֵמי ִאית ְנקוָדה ְלַתּתָ

ְלָייא ּבְ, ְּדִאְתּגַ ירוָתא ְלָכל חוׁשְ ן הוא ׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ   .ָּנא וְלָכל ִמְנָיןּ

ְּוַעל ָדא ָהָכא הוא ֲאַתר י, ּ ּתֵ ּבַ י ְוׁשַ ין ַחּגֵ קופֹות ְוִגיַמְטִרָיאֹות ִעיּבוִרין ְזַמּנִ ְּלָכל ּתְ ּּ .
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָרֵאל ְדָדְבקו ּבֵ ְּוִיׂשְ ּ ּ ּ ָנא ְלִסיֲהָרא, ְּ ּבְ ה, ָּעְבִדין חוׁשְ ְּוִאינון ָדְבִקין ּבָ ּ ּ ,

ה)דברים ד(ִּדְכִתיב , ִּקין ָלה ְלֵעיָלאְוָסְל ם ַהְדֵבִקים ּבַ   .'ֱאֹלֵהיֶכם ְוגו' ּ ְוַאּתֶ

ִליָמה.  ַמְתִניִתין)''חילופי גירסאות''( ר ְסִפירֹות ּבְ יִפין רוֵחי . א. ֶעׂשֶ ּקִ ע ּתַ ַנן ַאְרּבַ ּּתְ
ין, ָעְלָמא ׁשִ ֵרין ִסְטִרין ַמּמָ ַגָוון, ּתְ לוםַאְת. ַּמְטָלנֹוי ָעִביד ּבְ ִלי ּכְ פֹון. ִּקין ַחד ּבְ , ְוָנֵפיק ִמּצָ

יָמן ַלת ַאְתָוון ְרׁשִ ֵוי ֲעלֹוי ּתְ ַלת ָאֳחָרִנין. ַּחד ֵסֶפר ְוׁשַ חֹותֹוי ּתְ ים ַחד ַעל , ַאְתֵקין ּתְ ָרׁשִ
ֵרין ֵוי ֲעלֹוי ָאת ת, ּתְ ְנָיין. ב. 'ְּוׁשַ פֹון ֵסֶפר ּתִ ע, ַּאֵפיק ִמּצָ ַאְתָוון ַאְרּבַ יִמ, ּבְ ֵרין ְרׁשִ ין ּתְ

ֵוי ֲעלֹוי ָאת ה, ַעל ַחד   .'ְּוׁשַ

ִליָתאי. ג ֵסֶפר ּתְ ַטח ַעל קוְנָדא ּבְ ַאְתָווָתא, ַּאׁשְ ִכְתָרא , ִסְטָרא ַחד ּבְ יָמא ּבְ ַחד ְרׁשִ
ֵלי ָלה ְמֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְּדַמְלכוָתא ים אוָמָנא, ּּתָ ּוִמיָנה ִסְטָרא ַחד ָרׁשִ ּ ֵוי ָבה ַההוא , ּ ְּוׁשַ ּ ּ

ְכֵלל. ָאת ּתַ ַההוא ָאת אוָמנוָתא ִאׁשְ ּּבְ ּ ֵרי ִמיָנה, ּ ְכֵלל ְסַטר ָצפֹון ְוִאְתּבְ ּתַ חֹותֹוִהי , ְּוִאׁשְ ּתְ
ַלת ִזיִויֵתיה ַלת ִסְטרֹוי ִמּתְ ְכָללו ּתְ ּתַ ִּאׁשְ ֵוי ֲעלֹוי ָאת וא, ּ   .ו''ְּוׁשַ

ַּאֵפיק ְלֵעיָלא ַקְרְדנוָתא ְדִסיֲהָרא', ה ּ ּ י, ּ ע ֵריׁשִ ע , ןָּלה ַאְרּבַ ֵסֶפר ְרִביָעָאה ַאְטּבַ ּבְ
א, ֵּליה ְכִסיָפא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ א ְדִדיָנא ִאְתְייֵהיב, ּּבִ הֹוָמא ַרּבָ ּהוא ּתְ י ִדיָנא , ּ ֲאַתר ּבֵ

ַּההוא ִדְכִתיב . מֹוָתָבא ה)תהלים לו(ּ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ָ ִמׁשְ יָמן . ּ ֵרין ַאְתָוון ְרׁשִ ֵרי ֲעלֹוי ּתְ ַאׁשְ
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ִעְזָקָת אּבְ ה ָנְטִלין, ִהיא ִעְזָקא, א ְדַמְלּכָ ְרָיין, ּבָ ה ׁשַ ֵוי ַחד ַעל ד. ּבָ ְואֹוֵתיב ֲעלֹוי ', ּׁשַ
  .ָאת ָאֶלף

א ִדְפָרָסא, ה ָאה ָפרֹוְכּתָ ַטח ַעל ִזיִויָתא ְדֵסֶפר ֲחִמיׁשָ ַּאׁשְ ִאין , ּּ ּתָ א ִמּתַ ְלַאְפָרׁשָ
ה ִאְתְייֵהיב ְרׁשוָתא ְלַמאן ְד, ְּלִעיָלִאין ּּבָ ּ יםּ יִפין. ָרׁשִ ּקִ ֵרין ּתַ ה ּתְ ֵּמִעילֹוי ִמיָנה ָנְטִלין ּבָ ּ ,

יה ְְירוָתא ְדַאְחָסָנא ְסִמיך ֲעלֹוי, ֶּאֶלף ָעְלִמין ּבֵ ְתֵרין, ּ יִמין ּבִ יה ָחֵמׁש ַאְתָוון ְרׁשִ ַלת , ּּבֵ ּתְ
ֵרין ֵרין ָאֳחָרִנין. ַעל ּתְ ּבֹוי ּתְ ָרָזא ְדָחֵמׁש, ַאְתֵקין ּגַ ימו ּבְ ְּרׁשִ ֵוי ֲעלֹוי ,  ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש,ּ ּׁשַ

  .ד''ָאת יו

ִזיִקין ְדנור, ו ַּאֵפיק ּבְ ּ ִתיָתָאה, ּ ֵרין ִסְטִרין, ַעל ֵסֶפר ׁשְ בוָרן, ְסַטר ַחד. ּתְ . ַּמְרִחיׁש ּגְ
ּרוַח ָחְכָמה ִדְבִהיק, ְסַטר ַחד ַטח ִלְתַלת ַאְנפֹוי. ּ ּתַ ְּוַההוא ִזיְוָיא ִאׁשְ ַּקָיים , יְוִזיְוָיא ְדִסְטרֹו. ּ

א יִמין. ִלְתַלת ְלַתּתָ ע ְרׁשִ ַאְרּבַ ע ּבְ ִליט. ַאְרּבַ ֵרי ַאְתָוון . ַחד ָרִכיב. ַּחד ָלֳקֵבל ַחד ׁשַ ּתְ
ַחד יִמין ּבְ ֵוי ֲעלֹוי ָאת ו. ְרׁשִ   .'ְּוׁשַ

ִביָעָאה, ז ַטח ַעל ִזיִויֵתיה ְדֵסֶפר ׁשְ ַּאׁשְ ּּתֹוְקָפא ִדְבִלי ְכלום, ּ ּהוְרָמֵני ִדְבֵרְי. ּ , יֵריּ
ְּוִעיְלעוָלא ְדקוַאְנִריָתא ּ ּ ִביָעָאה, ּ ׁשְ ִביֲעָתא, ּקוְזִמיִטין ּבִ ִליִמין ַעל ׁשְ ִאְתַנֲהָגן ְוָלא . ּבְ

ְרָיין. ָאְזָלן ְוָלא ַהְוָיין. ָנְטָלן ְוָלא ָאְזָלן. ָנְטָלן ָיין. ַהְוָיין ְוָלא ִאְתּבָ ְרָיין ְוָלא ִאְתַמׁשְ . ִאְתּבָ
ִא ַלת ְרִכיִבין, ָנֲחִתין ָסְלִקין, יןִּעיָלִאין ְוַתּתָ יִמין, ּתְ ע ְרׁשִ ַּחד ִאְתַחְזרו, ַאְרּבַ , ַּחד הוא, ּ

אֵרי ֲעלֹוי ִביל ְדׁשָ ְּדֵחיָלא ְדַחד ׁשְ ּ ֵוי ֲעלֹוי ָאת ד, ּ   .'ּׁשַ

ִמיָנָאה, ח ַּאֵפיק ַעל ִעיָלָתא ְדֵסֶפר ּתְ ֹכָכָבא ַחד, ּ ים ּבְ יָמא ַחד. ָרׁשִ ְרׁשִ ּהוא . ְּוַהְיינו ּבִ
ע ע ֲעלֹוי, ַעל ַאְרּבַ ַחד. ַאְרּבַ ִליט ַחד ּבְ ֵביק, ָּדא ָנֵסיב. ָּדא ָיֵתיב, ָּדא ָקִאים. ּׁשַ . ָּדא ׁשָ
ְלָיין. ָּדא ָנַחת, ָּדא ָסֵליק ְרָיין, ֵמַחד ּתַ א הוא. ֵמַחד ִאְתּבָ ַּקִדיׁשָ ִּעיָלָאה הוא. ּ , ּהוא ֲהֵוי. ּ
ַגֵויה ָאת ה. ּהוא ַחד ים ּבְ ָּרׁשִ ּ'.  

יָעָאה ָדא, ט ׁשִ ַטח ַעל ִזיִוָתא ִעיָלָאה ֵסֶפר ּתְ ַּאׁשְ ָמאָתן . ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ּ ְטִמיָרא ּבְ
ַגֵויה ין ָעְלִמין ְדָאְזִלין ּבְ ִעין וְתַמּנִ ְּוַאְרּבְ ּ ּ יָמא. ּ ַצְלָמא ְדָמאֵרי ְרׁשִ קוָלא ּבְ ּׁשְ ָחֵמׁש ְרִכיָבא . ּ ּבְ

א ְדִאינון ָעְלִמי. ַעל ָחֵמׁש ַּמְלּכָ ּן ָפְלִחין ֵליהּ יָמָמא ְדָנֵהיר, ּ ֵליְלָיא . ָּנֲחָתא ּבִ ָסְלָקא ּבְ
ך ְְדִאְתַחּשָׁ ַלת ַאְתָוון. ּ ים ֲעָלה ּתְ ֵוי ֲעָלה ָאת י. ָּרׁשֵ ּׁשַ ּ'.  

יַסר ַאְלִפין', י ַמּנֵ ָרה, ַּאֵפיק ֵמָרִזין ּתְ ָרה, ֵסֶפר ֲעׂשָ ָאִתין ֲעׂשָ י, ּבְ ַלף ּבְ ָמא ְדִאְתּגְ ׁשְ ', ּּבִ
ִל ָרהּׁשַ ֲעׂשָ יַסר ָעְלִמין. יָטא ּבַ ְתַמּנֵ ד ָמָטא ְלִאְזַדְעְזָעא ּבִ ע ָאָתאן ָאְזִלין ֲעָלה, ּּכַ , ַּאְרּבָ

ָרה ָרֵכיב ֲעָלה ֲעׂשָ ָרה ּבַ יה, ֲּעׂשָ ִּעְזָקאן ְדִעְזָקאן ִאְתַאֲחָדן ִמּנֵ ֵתיה ַחד הוא. ּ ּהוא ְוִאּתְ ּ ּ.  

ר ְסִפיָרן ִאֵלין ִּאְתַפְלגו ֶעׂשֶ ּ אֵמֶעׂשֶ, ּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ּר ָאְתָווִתין ִעיָלִאין ִדׁשְ ּ ּ ּוְלָקֵביל ְדָנא. ּ ּ ,
ֵרי ָעְלָמא ָרה ִאְתּבְ ֲעׂשָ ר ֲאִמיָרן, ּבַ ֶעׂשֶ ֵמיה ָסִתים. ְּוַאֵפיק ֵחיֵליהֹון ּבְ . ָּפִריׁש ָלא ֲהָוה, ּׁשְ

ר ַעל ָחֵמׁש ר, ֶעׂשֶ יָתא ַעל ָחֵמׁש. ָחֵמׁש ַעל ֶעׂשֶ יָתא, ׁשִ ִריך .ָחֵמׁש ַעל ׁשִ ִריך הוא ּבְ ְ ּבְ ְּ
ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָאֵמן ְוָאֵמן ּׁשְ ּ.  
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ָמִים)בראשית א(ִּסְתֵרי אֹוִתיֹות  ְרִקיַע ַהּשָׁ , ו''ָּדא ו, ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
ָמִים ְּדִאיִהי ָאת ְדִאיְקֵרי ׁשָ ָמִים. ּ יה, ְרִקיַע ַהּשָׁ ט ִמּנֵ ְּדִאְתַפּשַׁ יטו ַחדּּ ּ ְפׁשִ ְלַאְנָהָרא , ּ

א, ְלַאְרָעא ּתָ ׁשְ ָקָאה ְלַההוא ַיּבֶ ּוְלַאׁשְ ָמִים, ּ ַּמאן ִאיהו ְרִקיַע . ְּוַהאי ִאיהו ְרִקיַע ַהּשָׁ
ָמִים ט ֵמָאת ו. ַהּשָׁ יטו ְדִאְתַפּשַׁ ָּדא הוא ְפׁשִ ּּ ּ ּ ַגְווָנא ָדא ג, ו''ּ יטו , ּּכְ ָּדא ִאיהו ְפׁשִ ּ ּּ

ט ֵמ ְּדִאְתַפּשַׁ ָקָאה ְלַאְרָעא, ו''ָאת וּ ָמר, ְּלַאְנָהָרא וְלַאׁשְ ָמא ְדִאּתְ   .ּּכְ

 ] בשנה256יום [סדר הלימוד ליום כ סיון 

ִּדיוְקָנא ָדא, ו''ָאת ו ֵליל ִמּכָֹלא, ּ ּתְ ל ִאינון ִסְטִרין , ִּאׁשְ ָלל ִמּכָ יה ּכְ ְּדָלא ִאיְתֲחזון ּבֵ ּ ּ ּ
יטו ְדגוָפא , ָאֳחָרִנין ר ַחד ְפׁשִ ּּבַ ּ ּ ְלחֹודֹויּ ָלא ְדרֹוִעין ְוַסְמִכין, ּבִ ָרָזא , ּבְ ְוָקְייָמא ָהֵכי ּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ א, ִּדׁשְ י נוְקָבא ְלַתּתָ ין ְלַגּבֵ ִגין ְלֶמֱהֵוי ַזּמִ   .ּּבְ

ב ְדִאֵלין ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ְּוַאף ַעל ּגַ יה, ּ ימו ְלַגּבֵ ִּאְתְרׁשִ ָּהָכא ָרָזא ְדָרִזין ְלִאינון , ּ
ָאן ִזְמָנא ִאיהו ָאֶל, ּי ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתאְּדָיְדֵע ּוְבָאן ִזְמָנא ִאיהו ָו, ף''ְּלִמְנַדע ּבְ   .ו''ּ

ִזְמָנא ְדָקְייָמא ְלַאֲחָזָאה ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא א , ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּוְלַאָלָפא ִיחוָדא ּבְ ּ ּ ּּ
ָרָזא, ְלָכל ָעְלָמא ֵדין ָקְייָמא ּבְ יָתא ְדֹכָלא, ף ְלַעְייָנאָאֶל', ְּדא. ּכְ ְּדָדא ֵראׁשִ ּ ְלֵמיַלף , ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּמֵהיְמנוָתא ְדִיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ָלא , ְּוַעל ָדא ָקְייָמא ֵריׁש ְלָכל ַאְתָוון. ְּ
ר ָנׁש ְלָעְלָמא ֶּאָלא ְלֵמיַלף וְלִמְנַדע ְלָמאֵריה, ָאָתא ּבַ ּ ְדיֹוְקָנא ְלֵע. ּ יֵניהֹון ְוָקְייָמא ּבִ

ְְדֹכָלא ַוֲאַמר ֵליה אֹוִליף ָחְכְמָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדָמאָרך ּ ּ ּ ּ ַמִים ְוַעד ְקֵצה , ּּ ּוְלִמְקֵצה ַהּשָׁ
ָמִים   .ַהּשָׁ

יה ּבֵ ים ּגַ ְּוַעל ָדא ִאְתְרׁשִ ית, ּ ְדיֹוְקִנין ִדְבֵראׁשִ ַאל וְלִמְנַדע, ּּבִ ְּדִאְתֲחֵזי ְלִמׁשְ , ִּדְכִתיב, ּ
י )דברים ד( ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים ּכִ ְייָתא. ׁשְ א ַקּמַ ֵאְלּתָ ר , ְוָדא ִהיא ׁשְ מֹוַדע ּבַ ּתְ ְלִאׁשְ

יָתא ְדֹכָלא, ָּנׁש ְלָמאֵריה ְּדָדא ִאיהו ֵראׁשִ ּ ּ ּוְכֵדין ִאיהו ָרָזא ְדָאֶל. ּ ּ יָתא ְדָקְייָמא , ף''ּ ֵּראׁשִ
  .ְלָכל ַאְתָוון

ּוְבִזְמָנא ְדָקְייָמא ְלִאְזַדְווָג ּ ּ י נוְקָבאּ א, ּא ְלַגּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ָרָזא , ּ ָקְייָמא ּבְ
ֵליל ִמּכָֹלא, ו''ְדו ּתְ ְלחֹודֹוי, ְּוִאׁשְ ר ּגוָפא ּבִ ְּוָלא ִאְתֲחזו ּבַ נוְקָבא. ּ ר ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ ּ .

א, ְּדרֹוָעא ַחד חֹות ֵריׁשָ ָקא ָלה, ְוַחד, ּתְ ִּדְמַחּבְ ּ.  

ָאת וְּוַעל ָדא ָלא ִא ְּוַההוא ִדְרִקיָעא, ו ְיֵרִכין''ּיְתֲחזון ּבְ ַגֵויה, ּ ים ּבְ ּּכָֹלא ִאְסּתִ ּ ּ ,
ָרָזא ְדָרִזין ְסִתימו ּבְ ְלחֹודֹוי''ְּוִאיְתֲחזו ו, ּּבִ ִלילו ִמּכָֹלא, ו ּבִ ּתְ ַמאן ְדִאיׁשְ ּּכְ ּ ּוְכֵדין ִאיהו . ּ ּ

ה ְדנוְקָבא ר ְלַגּבָ ין ְוִאְתַקּשַׁ ַּזּמִ ּ ין ָאת וְּוַעל ָד. ּ א, ו''א ַזּמִ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ְלִאְתֲחָזָאה , ּ
ָמא ְדִאְתֲחֵזי''ְוָקְייָמא ה. ּּכָֹלא ֵליָמא וַמְלָיא ּכְ ְתָרָאה ׁשְ ּא ּבַ ָאה ִאיהו חוָלֵקיה. ּ ַּזּכָ ּ ַמאן , ּ

ְּדָעאל וְנַפק ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִביִלין ּבְ ְּוָיַדע אֹורִחין וׁשְ מֹוְדָעא ְלָמאֵריהְלִאׁשְ, ּ ָאה , ּּתְ ַזּכָ
ָעְלָמא ָהֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִּאיהו ּבְ ּ.  
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ִּדיוְקָנא ְדָאת יו ָבה, ד''ּ ַמֲחׁשָ ְּנקוָדא ַקְדָמָאה ְדָסְלָקא ּבְ ים ְוָלא ְיִדיַע, ּ ַהאי , ְוִאְסּתִ
ָבה ְסִתימו ְדַמְחׁשָ ְּנקוָדא ָקְייָמא ּבִ ט ּכְ, ּ ִגין ְדָלא ִאְתַפּשַׁ ּּבְ ְוָלא ְיִדיַע ְלָאן אֹוְרָחא , ָללּ

ּוֵמָאן ִאיהו, ּוְלָאן ָאִזיל, ּהוא ַההוא ְנקוָדה. ּוֵמָאן ָנְפָקא, ּ ר ּבְ ְלהֹו ָקְייִמין ּבַ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ ,
ָבה ְרעו ְדַמְחׁשָ ְּדָקְייָמא ּבִ ּ ָלל, ּ   .ְּדָלא ִאְתְיַדע ּכְ

ָאת ה ְּוִאיִהי ְנקוָדה ְדָקְייָמא ּבְ ע ָסְמִכין , ּא ִעיָלָאה''ּ ׁשַ ל ִאינון ּתֵ ְּדָקְייָמא ַעל ּכָ ּ
ְדָקֲאָמָרן, ְּדָקֲאָמָרן ְּוִאינון ְפִליאֹות, ְּוִאינון ָחֵמׁש ּכִ ְּוַעל ָדא ִאיְקֵרי ָרָזא ָדא ֶפֶלא. ּ ְואֹות . ּ

ְּוָהָכא ּכָֹלא אֹות ְפָלאֹות. ָאֶלף ָסְלָקא ָהָכא   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ

ְּוָכל ִאֵלין ְרִתיִכין ְדָקֲאָמָרן, ְּוָכל ִאֵלין ָסְמִכין ד ָסְלָקא ה, ּ ְתָרָאה''ּכַ ָרא , א ּבַ ְלִאְתַקּשְׁ
ָאת ָוא ְדָקֲאָמָרן, ו''ּבְ ן ַעל נוְקָבא ּכִ ִּאינון ְרִתיִכין ִדיָלה ְפִריׂשָ ּ ּ ְּוָכל ִאינון ְרִתיִכין ִדיָלה , ּּ ּ ּ

ִאינון ְרִתיִכין ִעיָלִאין ִליָלן ּבְ ּּכְ ְלהֹו ָחְפ, ּ ַסֲחָרָנא ְדנוְקָבאּכָ   .ָּיין ּבְ

ְדכוָרא, ָרָזא ָדא ַרת ּבִ ד נוְקָבא ָלא ִאְתַקּשְׁ ּּכַ ִקיָפא ְדָסֵתים , ּ ַּחְפָיא ָלה ַחד ְקִליָפה ּתַ ּּ
ְדכוָרא. ְּנהֹוָרה ַרת ּבִ ִאין, ְּוַכד ִאְתַקּשְׁ י ְרִתיִכין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ל ַהּנֵ ַּחְפָיין ָלה ּכָ ִּאינון , ּ

א ְדָחְפָיין ָלהְּקִליָפה  ַּקִדיׁשָ ּ הו, ּ ת ּבְ ׁשַ ָאת ו, ְּוִאְתַלּבְ ַרת ּבְ   .ו''ְוִהיא ִאְתַקּשְׁ

ֵה ַגָווה, א''ְלֵעיָלא ָנְטָלא ּבְ ִּדְנקוָדה ִעיָלָאה ָסִתים ּבְ ּ ּ ְוָכְלהֹו , ְוַכד ִאיִהי ָנְטָלא לֹון. ּּ
ה ְלהֹו, ּּבָ ֵדין ִאיְתֲעִבידו ּכָ ַגְווָנא ָדא, ּּכְ ים ְנקוָדה ִעיָלָאה ְדָקְייָמא ּכ ְוַא. ּכְ ְּסּתִ ּּ

ֶאְמָצִעיָתא ְּדִאיהו ו, ּבְ ִעיּגוָלא''ּ ּו ְדָאְזָלא ּבְ ָמא ְלַהאי ְנקוָדה, ּ ד ּגוָפא ְלַאְסּתְ ְּלֶמְעּבַ ּ.  

ִאינון ְרִתיִכין ִדיָלה, א ָאֳחָרא''ְּכַגְווָנא ְדֵה ָּעִביד ּגוָפא ּבְ ּ ּ ְּוִאיִהי ְנקוָדא ְדָקְייָמא , ּ ּ
ֶא ֵרי ֵה, ְמָצִעיָתאּבְ ִּאינון ּגוָפא, ו''ָּהִכי ָנֵמי ַהאי ָאת ָרָזא ְדו. א''ּוְכֵדין ִאיּקְ ְוָקְייָמא , ּ

ָרָזא ָדא ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ ך ּכָֹלא ַחד, ְּוַהאי ְנקוָדה ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ְּוַהאי ְנקוָדה ִעיָלָאה. ּ ֵרי , ּ ִאיּקְ
ָא. ָּחְכָמה ִעיָלָאה ּתָ ָאה, הְּוַהאי ְנקוָדה ּתַ ּתָ ֵרי ָחְכָמה ּתַ , א''ְוַהאי ֵה. ָחְכָמה ְזֵעיָרא, ִאיּקְ

ְנקוָדָאה, א''ְוַהאי ֵה ַקְדִמיָתא ּבִ ים ּבְ ר ְדַהאי ְנקוָדה ִאְתְרׁשִ ּּבַ ּ ּ.  

ְּנקוָדה ַחד ִעיָלָאה' י ָעה ָסְמִכין, ּ ׁשְ ָמא ְדאֹוִקיְמָנא, ְּדָקְייָמא ַעל ּתִ ִּאִלין ָלא . ּכְ
ָמ ׁשְ ִאינון ְרִתיִכין ִדיְלהֹון, ָהןִּאיְקרון ּבִ ר ּבְ ּּבַ ָעה. ּ ׁשְ י ּתִ , ָּנְפֵקי ִמּגֹו ּבוִציָנא, ֲאָבל ַהּנֵ

חֹותֹוי ְדיו ימו ּתְ ְּוִאְתְרׁשִ ּ   .ד''ּ

ָכל ַאְתָוון, ְּנקוִדין' ְּוִאינון ט ָטן ּבְ ְּדִאְתַפּשְׁ ִגין ְדָכל ַאְתָוון ָנְפִקין ִמן יו. ּ ּּבְ ִאינון , ד''ּ ּּבְ
ִביִל ּין ִדיָלהׁשְ ּוְכָמא ְדַאְתָוון ָנְפִקין ִמן יו. ּ ּ ע. ָּהֵכי ִניּקוִדין, ד''ּ ׁשַ י ְנקוִדין ּתֵ ְּוָכְלהֹו ַהּנֵ ּ ,

ע ׁשַ   .ָּנְפִקין ֵמִאינון ּתֵ

ב ַדֲאָמָרן חֹוֵתיה ְדיו, ְּוַאף ַעל ּגַ ע ִאינון ּתְ ׁשַ י ּתֵ ְּדַהּנֵ ּ ּ ּ ֲּעֵליה ְדיו, ד''ּ ּ ֲאָבל . ּד ִאינון''ּ
ְּדִאינון ָרָזא ְדֵאין סֹוף, ָאֳחָרִנין' ְּוִאינון ְרִתיִכין ְלט, ְּמִכין ָלהִּאינון ָס ּ ְוָכְלהֹו ָקְייִמין , ּ

א. ד''ְּליו י ִדְלַתּתָ ימו, ְּוָכל ַהּנֵ ְּוַאַהְדרו ְלַהאי ְנקוָדה, ִּאְסּתִ ל יֹוִמין. ּ   .ַּעל ָדא ּכָ
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א ֲחֵזי א ְלִאְסּתַ, ּתָ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ְנׁשָ ּמָ ָרא ֵמחֹוֵביהֹוןּכַ ְרעוָתא , ּמְ ְדָלא ּבִ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ
ָרֵאל. ְדָמאֵריהֹון ִיׂשְ ִאין ַדֲהוֹו ּבְ ְבָעה ַזּכָ ְּדָהא ׁשִ ִריך הוא , ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ פו ּבֵ ּקָ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ּ ְּ

ִלים א ׁשְ ִלּבָ ׁש, ּבְ ְבָעה ַסְמִכין ְדָעְלָמא ַמּמָ ְּוִאינון ׁשִ יֹוֵמיהֹון. ּ ָעְלָמא ָיִמיָנא ִאְתּגַ, ּבְ ר ּבְ ּבַ
ָמאָלא ָרֵאל ַעל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים. ַעל ׂשְ   .ְוִיׂשְ

ִלימו ִאינון ּתַ ְּוֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ׁש, ּּ י ִדיִנין ַמּמָ ּתֵ ְבָעה ּבָ ָמאָלא ׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ְּדָכְלהֹו , ָּקמו ִמּסִ
ָמה ְדִאְתָערו ַחְבַרָייא, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּּכְ ָרֵאלְּדָלא ָח, ּ ַבע , ְרָבה ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּעד ְדָפְלחו ׁשֶ ּ

י ִדיִנין ֲעבֹוָדה ָזָרה ּתֵ ְּוִאֵלין ִאינון. ּוְדָאתֹו ִמְנהֹון, ּבָ ן ְנָבט: ּ ן ֲאִחָיה. ָיָרְבָעם ּבֶ א ּבֶ . ּוַבֲעׁשָ
ן ָעְמִרי י. ְוַאְחָאב ּבֶ ן ִנְמׁשִ ן ְרַמְלָיהו. ְּוֵיהוא ּבֶ ּוֶפַקח ּבֶ ן ּגַ. ּ ן ֵאָלה. ִּדיּוְמַנֵחם ּבֶ ַע ּבֶ . ְוהֹוׁשֵ
ְבָעה)ירמיה טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב א. ּ אוְמָלָלה יֹוֶלֶדת ַהּשִׁ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִּדיִליַדת , ּ

  .לֹון

א ֲחֵזי ָרא ָלא ָעִביד ְרעוָתא ַדֲאבֹוי, ּתָ ד ּבְ ּּכַ יה ַרְמָיא ְלַאְלָקָאה ֵליה, ּ ַּעל ִאיּמֵ ּ ,
ֹא ָרא ֵליה ּבְ ּוְלַדּבְ רּ א )משלי לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַרח ֵמיׁשָ ְ ִדְבֵרי ְלמוֵאל ֶמֶלך ַמּשָׂ ּ ּ
ַרּתו ִאּמֹו ר ִיּסְ ֹלֹמה. ַמאי ִאּמֹו. ֲּאׁשֶ ַבע ֵאם ׁשְ ת ׁשֶ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ְוָלא ֲאבֹוי. ַּוַדאי ּבַ ּבְ

יָתא ָדא ַעל ּבֵ ְּדִאיִהי ִאְתַפּקְ ִניִזין, ּ יָדה ִאְתְמָסִריתְוָכל ָמאֵני ְק, ְוָכל ּגְ ְוִאיִהי , ָּרָבא ּבִ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָנָהא ּבְ ָרא ּבְ ְעָייא ְלַדּבְ א, ּבָ ְּדַיַעְבדון ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ַרת . ּ ְּוַעל ְדִאיִהי ָלא ַדּבְ ּ

ר אֹוַרח ֵמיׁשָ ַבע ּבְ י ׁשֶ ָמאָלא, ְוָלא ַאְלַקת ְלהֹון, ְלַהּנֵ ָחרו ְלִסְטָרא ִדׂשְ ְלָטא, ִּאְסּתַ  ְוׁשָ
ָמאָלא ַעל ָיִמיָנא ָגלוָתא, ׂשְ הֹון ּבְ ּ אוְמָלָלה )ירמיה טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָאְזַלת ִעּמְ

ְבָעה   .יֹוֶלֶדת ַהּשִׁ

א ֲחֵזי הו ְדִאיהו ָיָרְבָעם, ּתָ ַּקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ָעְלָמא ִסְטָרא ִדׂשְ , ַאְתַער ּבְ
ֵרין ֲעָגִלין ְדָהא ֶע ְטָרא ְדׁשֹור ִאיהוְּוָעִביד ּתְ ָמאָלא, ְּגָלא ִמּסִ ׂשְ ְּדִאיהו ּבִ ֵרי. ּ ּוַמה ַדֲהוֹו ּתְ ּ .

יה ָמאָלא ָאֵתי ִמיּנֵ ָּרָזא ִדְתֵרי ֵחיִלין ִדׂשְ ִריַאת ִסיֲהָרא ְלִאְתָפְגָמא. ּ ֵדין ׁשְ ַעד , ּּכְ
ִלימו ִאינון ז ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ָמאָלא' ּּ ְטָרא ִדׂשְ יָון ְדָאֵתי הֹוׁשֵ. ִמּסִ ן ֵאָלהּּכֵ ֵדין ִאְתְפִגיַמת , ַע ּבֶ ּּכְ

ָרֵאל, ִסיֲהָרא הֹון, ְּוָגלו ִיׂשְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ   .ּוׁשְ

ָרֵאל. ַמאי ַטְעָמא ִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְבָעה ְסֵליַקת, ּּבְ ׁשִ ְבָעה ָנֲחַתת, ּבְ ְבָעה , ּוְבׁשִ ׁשִ ּבְ
ִליַמת ּתְ ְבָעה ִאְתְפִגיַמת, ִאׁשְ ּוְבׁשִ ְבָעה ִאׁשְ. ּ ׁשִ ִליַמתּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּתְ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ , ּּכִ

ה ִאין ַדֲאִחיָדן ּבָ ְּוַזּכָ ה ַאֲהֹרן ָדִוד, ּ ְבָעה ִאְתְפִגיַמת . ַּאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב יֹוֵסף מׁשֶ ׁשִ ּּבְ
א ְרַכת ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ י ִדיִנין ְוִאְתּתָ ּתֵ ְבָעה ּבָ י ׁשִ   .ַּהּנֵ

ֵריַסר ּבְ יִעין ֲהוֹו ְלהֹוְּדָהא ּתְ י ִדיִנין' ְּלִאינון ז, ִנין ַרּשִׁ ּתֵ ּוְכֵדין ִאינון י. ּבָ ב ָסְמִכין ''ּ
רו ּבָ ִּדְלֵעיָלא ִאּתַ א''ִּאינון י, ּ ִכיְנּתָ ָבִטין ְדַסֲחָרֵני ׁשְ ָגלוָתא, ּב ׁשְ ָרֵאל ָאְזלו ּבְ ְּוִיׂשְ ֶּאָלא . ּ

ְּיהוָדה ְדאֹוִריכו ֵליה ּ ּ ָרה, ּ   .ַעד ֲעׂשָ

א  א, ֲחֵזיּתָ ַל ם ְלַתּתָ ְירוׁשָ ַּעד ַדֲהוֹו ּבִ יִעין, ּ ָרה ַמְלִכין ַרּשִׁ ְוָלא , ָלא ִאְתָחְרַבת, ֲעׂשָ
ִריך הוא ִמיָנה א ּבְ ַלק קוְדׁשָ ִּאְסּתַ ּ ְּ ַלִים ִדְלֵעיָלא, ּ ּוִמירוׁשָ ּ יָרָאה, ּ ִביָעָאה , ְּדִאיִהי ֲעׂשִ ּוׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2814דף [ -ּ

ָרה ַמְלִכין ִד. ִאְתְקִריַאת ְּוִאינון ֲעׂשָ אּ ה. ָאָחז. ֲּאַחְזָיהו. ְיהֹוָרם. ֲאִבָיה. ְרַחְבָעם: ְלַתּתָ . ְמַנּשֶׁ
ק . ְיהֹוָיִכין. ְיהֹוָיִקים. ְיהֹוָאָחז. ָאמֹון יׁש ְוָלא ִאְתַדּבַ יָרָאה ִדְבהֹו ּבִ ְּוַכד ֲהָוה ֲעׂשִ ּ

אֹוַרְייָתא ָמאָלא, ּבְ ֵדין ָיֵהיב ַאְתָרא ְלִסְטָרא ִדׂשְ ְלָטָאה ֲעֵלי, ּכְ ַלִים, ּהְלׁשַ . ְּוַעל ְירוׁשָ
ְלַקת א ִאיְסּתַ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין ׁשְ לו, ּ ַלִים ּגָ ירוׁשָ ָרֵאל ַדֲהוֹו ּבִ ְּוִיׂשְ ּ ִתיב . ּ  אֹוי )ירמיה ו(ַּעל ָדא ּכְ

י ָפָנה יֹום ָּדא הוא ֶחֶסד ִעיָלָאה, ָּלנו ּכִ ּ ֵרי יֹום, ּ טו ִצְלֵלי ֶעֶרב. ְּדִאיּקְ י ִיּנָ ָּדא ָרָזא , ּּכִ
ָמ ְלָטָאה, אָלאִדׂשְ ֵרי ְלׁשַ ָמאָלא, ְּדׁשָ   .ְּדָהא ֵמָהָכא ָאֵתי ֵחיָלא ְלִסְטָרא ִדׂשְ

א ֲחֵזי ֶאְמָצִעיָתא ִאיהו, ּתָ לֹמה ּבְ ָמאָלא, ּׁשְ ין ִסְטָרא ְדָיִמיָנא ְלִסְטָרא ִדׂשְ ְוָחְכְמָתא , ּבֵ
ָרָזא ְדָיִמיָנא ְלַקת ּבְ ִּדיֵליה ִאְסּתַ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ֵני ָעְלָמא, ּּבְ ל ּבְ יה . ַעל ּכָ ְּדָהא ִאיּמֵ ּ

ָלמוָתא, ּאֹוִליַפת ֵליה ַאׁשְ ּוְביֹומֹוי ַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ִתיב. ּ ִגין ָדא ּכְ ם )מלכים א ה(, ּּבְ ּ ַוֶיְחּכַ
א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ל ָהָאָדם ְדִאְתּבְ ִּמּכָ ּ.  

ְרָיא ִסיֲהָרא ְלִאְתָפְגָמא, ּוְבסֹוף יֹומֹוי ִתיבּוְכ, ּׁשַ ֹלֹמה ָהַרע )שם יא(, ֵדין ּכְ ּ ַוַיַעׂש ׁשְ
ֵעיֵני ה ָדִוד ָאִביו' ְּוֹלא ִמֵלא ַאֲחֵרי ה', ּבְ ֹּלא ִמֵלא ַדְייָקא. ּכְ ִלים ַמה ְדִאיהו , ּ ָּלא ַאׁשְ ּ

ַתר ָדִוד ָלָמא ּכָֹלא ּבָ ֲּהֵוי ֵליה ְלַאׁשְ ְבָעה ַסְמִכין, ּּ ְּדִאיהו ֵמִאינון ׁשִ ּ , יֲהָראְוָלא ַמְלָייא ִס, ּ
ֶּאָלא ְדִאיְתְפֵגים ּ ּ.  

ך ִגין ּכָ ִאין ָסְמִכין ְדָעְלָמא, ָּלא ָמִניָנן ֵליה, ְּבְ ְבָעה ַזּכָ ָּלא ִעם ִאינון ׁשִ ְוָלא ִעם , ּ
ָמאֵריהֹון ִּאינון ְדָמְרדו ּבְ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ֶּאָלא ִאיהו ּבְ ִלים, ּ ְטָרא ְדָיִמיָנא ׁשְ ְטָרא , ִמּסִ ּוִמּסִ

ָמאָלא ָפ   .ִגיםִּדׂשְ

ִתיב  ך ּכְ ִגין ּכַ ְמָלָכה)מלכים א יא(ְּבְ ַזע , ָּדא ָרָזא,  ָקרֹוַע ֶאְקַרע ֶאת ַהּמַ א ּבָ ְּדַמְלּכָ
ּפוְרִפיָרא ִדיֵליה ּּ ֹלֹמה ִהיא, ּ ְּדָהא ַמְמָלָכה ֲעֵליה ִדׁשְ ּ ֵרי, ּ יה ִאיּקְ ַבע, ְּוִאּמֵ ת ׁשֶ . ְוָדא ּבַ
יָה ְלַעְבֶדך ָוְנַתּתִ ּ ך ּכְ. ּ ִגין ּכָ י ִתיַרׁש )משלי ל(, ִתיבְּבְ ְפָחה ּכִ י ִיְמֹלך ְוׁשִ ַחת ֶעֶבד ּכִ ְ ּתַ

ה ִביְרּתָ א ֲחֵזי. ּּגְ ַּהאי ֶעֶבד ָלא ִאְתְיֵהיב ֵליה ַמְלכות, ּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֶּאָלא ֵמָהָכא, ּ
יָה ְלַעְבֶדך ָוְנַתּתִ ּ ְלָטָאה, ּ ְפָחה ְלׁשַ ְרָיא ׁשִ   .ּוְכֵדין ׁשַ

א ֲחֵזי ַק, ּתָ ִתיב ָקרֹוַעּבְ יָלא, ָקרֹוַע ְזֵעיר. ּוְלָבַתר ֶאְקַרע, ְדִמיָתא ּכְ , ְּדִאיְתְקַרע ִמּמֵ
ְרָייא ִסיֲהָרא ְלִאְתָפְגָמא ֲעָתא ׁשַ ִגין ְדַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ָגלוָתא, ּוְלָבַתר ֶאְקַרע. ּ ָיא ּבְ ּסְ ְּדִאְתּכַ ּ .

א ְל ִכיְנּתָ ִריך הוא ַלֲאָתָבא ׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ָרֵאל ְלַאְתַרְייהו, ַאְתָרָאהְּ ּוְלִיׂשְ ּ ,
ָמאָלא ְדָעאקו לֹון ּוְלִאְתָפְרָעא ֵמִאינון ְדִסְטָרא ִדׂשְ ּ ּ ּ ּ ְוָעלו )עובדיה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

פֹט ַהר ִציֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ּמֹוׁשִ יִעים. ּ ָרֵאל, ַּצִדיק: ְּוָעלו מֹוׁשִ ַהר ִציֹון. ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ   ָזאָר: ּּבְ

ו. ְדָיִמיָנא פֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ָמאָלא: ִּלׁשְ   .ָרָזא ִדׂשְ

א ֲחֵזי ָנא ִדְתִקיפו הוא)''חילופי גרסאות''(, ַהאי ַהר, ּתָ ּ ִליׁשְ ּ , ִּאינון ָהִרים ְלֵעיָלא. ּ
ָרֵאל ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוִאֵלין ַצִדיִקים ַדֲאִחיָדן ּבִ ּ ְּוִאְקרון ַהר ִציֹון. ּ ִּאינון ָהִרים ְדַס. ּ ַל ּ ֲּחָרֵני ְירוׁשָ
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ַהאי, ם ִגין ְדִאינון ְמצוָייִנין ְוָאְמִרין ַהאי ּבְ ּּבְ ּ ִסְתָרא ְדִיחוָדא, ּ ו, ּּבְ פֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ , ִּלׁשְ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְּדַקְטִריגו ְמַקְטְרָגא ִמּסִ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא  ַקְדִמיָתא ִאְק. ַּהְמלוָכה'  ְוָהְיָתה ַלְיָי)עובדיה א(ּּבְ ִגין , ֵרי ַמְמָלָכהּבְ ּבְ
ָמאָלא, ְּדָיְנָקא ִלְתֵרין ִסְטִרין ֵרי. ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ א ְמלוָכה ִאּקְ ּתָ ִגין ְדָיְנָקא ְלָיִמיָנא, ְּוַהׁשְ . ּּבְ

יך ִלי ְלעֹוָלם)הושע ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּתִ ּוְבִגין ְדָגלוָתא ָלאו ְלעֹוָלם הוא. ְ ְוֵאַרׂשְ ּ ּ ּ ,
ָגלוָתאְּדָהא ָיְתָבא   .ּ ּבְ

א ֲחֵזי ִּדְסִמיך ֵליה, ּתָ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי'  ְוָהָיה ְיָי)זכריה יד(, ְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ְ '
מֹו ֶאָחד ָגלוָתא. ֶּאָחד וׁשְ ָרֵאל ּבְ ד ִיׂשְ א ּכַ ּתָ ִגין ְדַעד ַהׁשְ ּּבְ הֹון, ּ א ִעּמְ ִכיְנּתָ א , ׁשְ ּוַמְלּכָ
ָלא ַמְטרוִניָתא  א ִאיהוּּבְ ל ָהָאֶרץ ' ְוָהָיה ה, ֲּאָבל ַההוא ִזְמָנא. ָּלאו ַמְלּכָ ְְלֶמֶלך ַעל ּכָ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ּּבַ מֹו ֶאָחד' ּ ַצִדיק. ֶּאָחד וׁשְ א ּבְ ִכיְנּתָ ַקת ׁשְ ד ִאְתַדּבְ ּּכַ ֵדין הוא , ּ ּּכְ
  .ִּיחוָדא

ַמע ָרָזא ִדְקִריַאת ׁשְ ְּדָהֵכי אֹוִליְפָנא ּבְ ר ָנׁש ְלַיֲחָדא ְלָמאֵריהְּדָבֵע, ּ ָרא , ּי ּבַ ּוְלָקׁשְ
א ְרעוָתא ְדִלּבָ ִרין ִדְמֵהיְמנוָתא ּבִ ִּקׁשְ ּ א, ְוַכד ָמֵטי ְלֶאָחד. ּ ֵעי ֵליה ְלַכְווָנא ּבְ ִּאּבָ ְסִתיָמא ' ּ

יָקא ְדֹכָלא' ב ַּעּתִ ין ִעָלִאין', ְוח. ּ ַמְנָיא ַדְרּגִ ֵּמָחְכָמה ִעָלָאה ַעד ַצִדיק, ּּתְ ָתא' דְו. ּ , ַרּבָ
ָרֵאל ְדִאיהו חוָלֵקיה ְדָדִוד קוָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָקא , ְּדִאְקֵרי ָעִני ְוֶאְביֹון, ּ ד ִאְתַדּבְ ּּכַ

א ין ִדְלֵעיָלא ִדְרִמיִזין ּבְ ְּלִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ָתא ְוָעְלָמא ּכוֵליה ָיִניּק ִמיָנה. ח''ּ ֵדין ִאיִהי ַרּבָ ּּכְ ּ ּ ,
ַדִיםְּוִאינון ִמְגָדלֹות ,  ׁשָ ְּדִאינון ּכְ ּ לֹום)שיר השירים ח(ּ מֹוֵצאת ׁשָ ֵעיָניו ּכְ   . ָאז ָהִייִתי ּבְ

א ֲחֵזי ָמר, ּתָ ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָנָהא, ַהאי ְקָרא ַעל ּכְ ָגלוָתא ִעם ּבְ ד ִאיִהי ּבְ ין , ּּכַ ּבֵ
ּאוִמין ְדָעְלָמא ֵרי ְזֵעיָרא, ּ ה)שם( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאּקְ ָרֵאל . ּ ָאחֹות ָלנו ְקַטּנָ ְוַכד ִיׂשְ

אֹוַרְייָתא קו ּבְ ִּאְתַדּבְ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ֵדין ִאְתַמְלָייא, ְוָאְזִלין ּבְ הו, ּכְ ר ּבְ לֹום ִאְתַחּבַ . ְּוׁשָ
ְגָדלֹות, ֲאֵתיַבת ִאיִהי ַוֲאָמַרת ּמִ ַדי ּכַ ר ִע. ֲּאִני חֹוָמה ְוׁשָ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ּּבְ י ָאּ , ז''ּמִ

לֹו א ְדֹכָלא: 'א. ם''ְוׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ְדַעּתִ ּ ּ ין: 'ז. ּ ַבע ַדְרּגִ לֹום. ּׁשֶ ְּדִאְקרון ַצִדיק: ְוׁשָ ּ ּ .
ִרין ין ִמְתַחּבְ י ַדְרּגִ יָון ְדַהּנֵ ּּכֵ ֵדין ָא, ּ לֹום''ּכְ מֹוֵצאת ׁשָ ֵעיָניו ּכְ . ּוָמאן ַעְייִנין. ז ָהִייִתי ּבְ

ִּגין ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיָיַּדְר' ִּאינון ז ָלָמא ְלָעְלָמא. 'ְּפֵני ְיָי', ּ יָקא , ּוְכֵדין ׁשְ ְרָיא ִטיבו ְדַעּתִ ְּוׁשַ ּ
ֲאַתר ִדְדַכר ְונוְקָבא ּּבַ אֹוַרְייָתא ַוֲאַמר. ּ ה ּבְ ך ְפַקד מׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ְ ָרֵאל )דברים ו(, ּ ַמע ִיׂשְ  ׁשְ

ְל. ֶאָחד' ֱּאֹלֵקינו ה' ה ָרא ּכָ יִרין ִדְמֵהיְמנוָתאְלַקּשְׁ ּהֹו ְקׁשִ ּ.  

א ֲחֵזי נֹוָתיו, ּתָ ֶאָחד ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו וׁשְ ֲאִריך ּבְ ל ַהּמַ ּּכָ ִגין ְדִאיהו . ַמאי ַטְעָמא. ְ ּּבְ ּ
ְלָיין, ֲאַתר יה ּתָ ִנין ְדָעְלָמא ּבֵ ְּדָכל יֹוִמין וׁשְ ּ ּ ֶאָחד, ּ ין ִדְרִמיִזין ּבְ ָרָזא ְדִאינון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ, 

ָרה יה ַחְבַרָייא ַוֲאָמרו וְבדל, ְוָכְלהֹו ָחד, ְּוִאינון ֲעׂשָ ְּוִאְתָערו ּבֵ ּ ּ ִפיר, ת''ּ ִגין ְדַהאי , ְּוׁשַ ּּבְ
ְּוֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלה, ת ִהיא''ַּאְתָרא ְדדל ּ ה, ּ ר ָנׁש ַלֲאָרָכא ּבָ ּוְבֵעי ּבַ ָכא , ּ ּוְלַאְמׁשָ
ְרָכאן ית ִסְט, ָּלה ּבִ ִנין ִעָלִאין ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק, ִריןֵּמִאינון ׁשִ ית ּבְ ּׁשִ ּ ּ.  
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ח ית ִסְטִרין ְרִמיִזין ּבְ ָרָזא ִדְתַמְנָיא' ְּוִאינון ׁשִ ית ִאֵלין. ּבְ ּוְתֵרין ְלֵעיָלא ָחְכָמה , ּׁשִ
א ְלאֹוָסָפא וְלַאְכָלָלא ְלהֹו ְלֵעיָלא, ּוִביָנה א ְוִאיּמָ ְרָכאן ֵמַא, ַּאּבָ א ּוְלֵמיַהב ְלהֹו ּבִ ּבָ

א ִעָלָאה יָקא. ְּוִאּמָ ְרָיא ִטיבו ְדַעּתִ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ ִלים, ּ ֲאַתר ִדׁשְ ֶּאָלא ּבַ ַכח , ּ ּתְ ֲאַתר ְדִאׁשְ ּּבַ
ְּדַכר ְונוְקָבא ֶלך )שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ּ

לֹמה ְוגו יֹום ֲחתוָנתֹו ְוג', ׁשְ יֹום ֲחתוָנתֹו ַדְייָקא', וּּבְ ּּבְ ּ.  

חי ֹלא ַיֲחטֹוף ּבְ ְּוַעל ָדא ֲאָמרו וִבְלָבד ׁשֶ ּ ּ ְרָכאן ֵמֲאַתר , ת''ּ ָכא ּבִ ֵעי ְלַאְמׁשָ ֶּאָלא ּבָ
ִּעָלָאה ְדֹכָלא ִנין, ּ ית ּבְ ִאינון ׁשִ ת. ְּוַלֲאָרָקא ּבְ ֵבית , ְלָבַתר ְלַהאי ּבַ ְּדֵלית ָלה ַאְחָסָנא ּבְ ּ

אֲּאבוָה ְוִא ָרא, ּמָ אן אֹוִליְפָנא. ֶּאָלא ַהאי ּבְ א, ּוִמּכָ א וְלִאיּמָ ִּדְבָרא ָיִרית ְלַאּבָ א , ּ ּוְבַרּתָ
ָרא. ָלא ֶּאָלא ְדִאית ָלה ְמזֹוֵני ִמן ּבְ ּ ַהאי דל. ּ ֵעי ַלֲאָרָכא ּבְ   .ת''ֶּאָלא ּבָ

ן ָאְמֵרי ר ָנׁש ַלֲאָרָכא ָבה, ְוַתּמָ ֵעי ּבַ ה ּבָ ּמָ יעוָרא . ּּכַ ׁשִ אּּכְ ְּדַיְמִליך ָיָתה ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ּ ְּ ,
ע ָזְווָיין ְדָעְלָמא ּוְלַאְרּבַ ית ִסְטִרין ִעָלִאין. ּ ה, ָּרָזא ְדׁשִ רון ִעּמָ ְּדָכְלהֹו ִאְתַחּבְ ּ ְוָלא , ּ

ִּיְתָפְרׁשון ְלָעְלִמין ַהאי. ּ ר ָנׁש ַמֲאִריך ּבְ ִנין ִעָלִאין, ְְוַכד ּבַ ל ִאינון יֹוִמין וׁשְ ּּכָ ּ ְסִרין מֹו, ּ
יה ְרָכאן ַעל ֵריׁשֵ ִריך הוא ָקֵרי ֵליה, ּּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ה )ישעיה מט(, ְּ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ

ך ֶאְתָפֵאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ָ.  

א ֲחֵזי ַהאי ְקָרא ְרִמיִזין, ּתָ ָלָלא ְדאֹוָרְייָתא ּבְ ּוְכָלָלא ְדכל ִאינון ֲאִמיָרן, ּכְ ּ ֵרי, ּ  ְּדִאְתּבְ
הֹון ָעְלָמא ֶאָחד ְרִמיִזין, ּבְ יֶבּנו )איוב כג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ְוהוא ּבְ ּ ּ

ֵרי ָעְלָמא. ְּוַנְפׁשֹו ִאְוָתה ַוָיַעׂש ִניָנן. ּוְבהֹון ִאְתּבְ ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא , ְּוַעל ָדא ּתָ ֲעׂשָ ּבַ
ְקָרא ַקְדָמָאה ְדאֹוָרְייָתא', יְּואֹוִקיְמָנא ְדָכְלהֹו . 'ָהעֹוָלם וכו ִליָלן ּבִ   .ְּוָכְלהֹו ּכְ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ)בראשית א(י  ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ י ֵתיבֹות אהו,  ּבְ , ה''ָראׁשֵ
ַמָיא ְוַאְרָעא ִריאו ׁשְ ְּדֵביה ִאְתּבְ ּ ַמָיא, ה''א. ּ ִריאו ׁשְ יה ִאְתּבְ ּּבֵ ִר, ה''ו. ּ יה ִאְתּבְ יַאת ּּבֵ

ה, ַאְרָעא ְּוָכל ַמה ְדִאית ּבָ ִבין ִדי ְבַאְרָעא. ּ ָכל ִאיָלִנין ְוִעּשְׂ א ּבְ יאוְבּתָ ְּוהוא ָיֵהיב ּתֵ ּ ּ .
ְּוהוא ַמה ַדֲאָמרו ּ ה , ּ ּכֶ ּמַ ֵאין ָעָליו ַמְלָאך ִמְלַמְעָלה ׁשֶ ב ִמְלַמָטה ׁשֶ ב ְוֵעׂשֶ ֵּאין ְלך ֵעׂשֶ ְּ ָ

ַדל ּנֶ. אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו ּגְ ָטרֹו ָבָאֶרץ)איוב לח(ֱאַמר ׁשֶ ים ִמׁשְ ׂשִ ָמִים ִאם ּתָ   . ֲהָיַדְעּתָ ֻחּקֹות ׁשָ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת )שם( ּוְכִתיב, ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום )בראשית א(ּכְ
י טֹוב א, ָהאֹור ּכִ ְּדַהאי אֹור ִדְלַתּתָ ד ָנֵהיר, ּ ְּתְיִהיב ֵליה ִמטוב ָּנֵהיר ֵמֵחיָלא ְדִא, ּכַ ּ

  .ִּדְלֵעיָלא

ה שס ך ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ְוְבִגין ּכָ בוִעין ִמְנהֹון, ה''ּ א , ַּמאי ַטְעָמא ׁשְ ָּלֳקֵביל ַהאי ַדְרּגָ
ְּדַצִדיק ֵרי טֹוב, ּ ִביִעי, ְּדִאיּקְ א, ְוִאיִהי ׁשְ א ִדְלַתּתָ ְמׁשָ יה ַהאי ׁשִ ְּוָיִניק ִמּנֵ בוִעין , ּ ַבע ׁשְ ּׁשֶ

ַבע ִזְמִנין, ַבע ִזְמִניןׁשֶ בוִעין ׁשֶ ַבע ׁשְ א ִעיָלָאה, ָּלֳקֵבל ׁשֶ ְּדִאיהו ָיִניק ֵמִאיּמָ ּ ֵרי , ּ ְּדִאיּקְ
א. יֹוֵבל ֵני יֹוֵבל ִדְלַתּתָ ּוְלִקְבָלא ׁשְ ּ.  
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ֲארו ִמשס ּתָ ָאה , ּב ַאְתָוון ְדאֹוָרְייָתא''ָלֳקֵבל כ, ב יֹוִמין''ה כ''ִּאׁשְ ּתָ ְּדָעְלָמא ּתַ
ֵּיים ֲעַלְייהוִאְתַק ְכָתב ִאיְתְקֵרי, ּ ּבִ ְּדָהא ַצִדיק ִדְלֵעיָלא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ִלימו ִאינון . ּ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ ּ ּ
א ְדטֹוב, ה יֹוִמין''שס ָלא ֵמַהאי ַדְרּגָ ְנָיינות ְלַקּבְ ְייִבין ּתִ ְּוָכל ִאינון , ְּדַהאי ַדְרָגא, ּּתָ

ין ִעיָלִאין ַבע ַדְרּגִ ּׁשֶ ְייִבין ּתִ, ּ א ִעָלָאהּתָ ָלא ִמן ִאיּמָ ְּנָיינות ְלַקּבְ ּ.  

ֵליְלָיא ְלָטא ּבְ א ְדִסיֲהָרא ְדׁשָ ְּוַהאי ַדְרּגָ א ְדִאיְתְקֵרי ַצִדיק, ּ ָּיְנָקא ֵמַהאי ַדְרּגָ ּוְבִגין . ּ
ְפנוִקין ִעיָלִאין ְּדַההוא ַצִדיק ַאְמֵלי ָלה ֵמַההוא ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ יה, ּ ֵרי ִסיֲהָרא, ְּוָיְנָקא ִמּנֵ ה . ִאיּקְ ְּדַכּמָ

ָאה ּתָ ה, ְּדַהאי ִסיֲהָרא ּתַ ְרּמָ ֵּלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ א, ּ ְמׁשָ ֶּאָלא ַמאי ְדִאְתְיֵהיב ָלה ִמן ׁשִ ּ ּ .
א ִדְלֵעיָלא ָּהֵכי ָנֵמי ַההוא ַדְרּגָ ּ.  

א ְדָחְכְמָתא ְלֵעיָלא ֵרי ַיּמָ א ִאיּקְ ָבִטין ִעיָלִאין, ְוַהאי ַדְרּגָ ֵריַסר ׁשְ יןְּוָקְייֵמי ּתְ . ּ ַקִדיׁשִ
ָלָתא ְלָצפֹוָנא ּוְתָלָתא ְלַמִדיְנָחא. ּוְתָלָתא ְלַמֲעָרָבא. ּוְתָלָתא ְלָדרֹוָמא. ּתְ א ְדָחְכְמָתא . ּ ְוַיּמָ

א. ֲּעַלְייהו ָבִטין, ּוְלִקְבֵליהֹון ְלַתּתָ ֵריַסר ׁשְ ָחא, ּתְ י ַהאי ַגְווָנא, ָקְייִמין ַסֲחָרֵני ַמְדּבְ . ּכִ
אְוָלֳקֵבל ַהאי ַדְר א, ּגָ א ְלַתּתָ ֹלֹמה ַיּמָ ָקר)מלכים א ז(, ֲעַבד ׁשְ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ   . עֹוֵמד ַעל ׁשְ

א ִדְלֵעיָלא ֵרי ַים, ְוַהאי ַיּמָ א ְדַצִדיק. ַמאי ַטְעָמא ִאיּקְ ִגין ַההוא ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְּדַאְמֵלי , ּ
ֵרי יֹום, ְלַהאי ַים  )תהלים צז(ּוְכִתיב . ים ָלאֹור יֹוםּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִה)בראשית א(ִּדְכִתיב , ִאּקְ

ִדיק ָרָזא ְדו. ּאֹור ָזֻרַע ַלּצַ א''ְּוַהאי ָנֵהיר ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּו ִדׁשְ ְּדֵביה ַאְמֵלי ְלַהאי ַים, ּ ּ ,
ֵרי ה ָאה''ְּדִאּקְ ּתָ א, א ּתַ ָמא ַקִדיׁשָ ְתָרָאה ִדׁשְ ּּבַ ּ.  

ָחִלים הֹוְל)קהלת א(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ל ַהּנְ ל. ִּכים ֶאל ַהָים ּכָ ָּדא ַדְרָגא ְדַצִדיק: ּכָ ּ ּ ,
יה ָנְפִקין, ל''ְּדִאיְקֵרי ּכָ ְפנוִקין ִמּנֵ ִגין ְדָכל ּתַ ּּבְ ּ ָחִלים. ּ ין: ַהּנְ ִּאינון ָחֵמׁש ַדְרּגִ יה , ּ ְּדִעּמֵ ּ

  .ְּלִמְמֵלי ָלה, ּהֹוְלִכים ֶאל ַהָים

ַבע ת ׁשֶ ֵרי ּבַ א ִאיּקְ אְוַכד ָנֵהיר, ְוַהאי ַדְרּגָ ַבע , ּ ַהאי ַצִדיק ְלַהאי ַדְרּגָ ָרָזא ְדׁשֶ ּּבְ
ַבע ִזְמִנין בוִעין ׁשֶ ָאה ָנֵהיר, ּׁשְ ּתָ א ּתַ ְמׁשַ ֵדין ׁשִ ַבע ִזְמִנין , ּכְ בוִעין ׁשֶ ַבע ׁשְ ָרָזא ְדׁשֶ ּּבְ ּ

  .ְלִסיֲהָרא

ך ִגין ּכַ ַנת ַהְלָבָנה שנ, ְּבְ הֹון. ה יֹוִמין''ּׁשְ בוִעין ִמּנְ א ָל, ַּמאי ַטְעָמא ׁשְ ֳּקֵביל ַהאי ַדְרּגָ
ִביָעָאה ִדיק, ׁשְ א ִעיָלָאה ְדָנֲהָרא ִמּצַ ַּיּמָ ּ מ, ּ בוִעין ְנהֹוִרין ִעָלִאין''ּבְ ּט ׁשְ ֲארו , ּ ּתָ ִּאׁשְ

ָנה ן ׁשָ ּבַ ֵריַסר יֹוִמין ְלחוׁשְ א. ּּתְ ָבִטין ְדַסֲחָרֵני ַהאי ַיּמָ ֵריַסר ׁשְ ְלִמַטר ַמְטַרת , ָּלֳקֵביל ּתְ
ָנא ּכְ ְרִעין ִעָלִאיןּבִ, ַמׁשְ ַל ם ִעָלָאה, ְּתֵריַסר ּתַ ְירוׁשָ ְּדִאית ּבִ ּ ְרִעין. ּ ְּואֹוְרָחא ְדִאנון ּתַ ּ ,

ָבִטין ָאה, ַּיְנִקין ִאינון ׁשְ ּתָ א ּתַ ל ַחד ְלִסְטֵריה, ֵמִאיּמָ ְדָחֵזי ֵליה, ּּכָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּכִ
ַער ְיהוָדה ֶאָחד)יחזקאל מח(   .ּ ׁשַ

ִת ִמי)ישעיה מג(, יבְּוַעל ָדא ּכְ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ א ְדַצִדיק,  ּכָ ָּדא ַדְרּגָ ּ ֵחיָלא , ּ ְּדָנֵהיר ּבְ
ֵמיה ִּדׁשְ ָראִתיו. ּ ָראִתיו, ְוִלְכבֹוִדי ּבְ בֹוד ּבְ ֵרי ּכָ ְּלַאְנָהָרא ְלַההוא ֲאַתר ְדִאּקְ א . ּ ְוָדא ַיּמָ

בֹוד ה, ְּדָחְכְמָתא ֵרי ּכְ ַמ', ְּדִאּקְ ֵלי ּבְ ָנאְּדִאְתּגְ ּכְ יו. ׁשְ א, ְיַצְרּתִ ָּדא ָרָזא ְדיֹום ִדְלַתּתָ ּ ּ ,
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ל ִדְלֵעיָלא ְּדִאיהו ָלֳקֵבל ּכָ ּ ִתיב. ּ ְּוַהאי ַצִדיק ְלֵעיָלא .  יֹוֵצר אֹור)ישעיה מה(, ְּוַעל ָדא ּכְ
יה ְיִציָרה ִתיב ּבֵ א, ָּלא ּכְ יה ְלַתּתָ ֵלי ֲעִביְדּתֵ ַּעד ְדִאיְתּגְ ָא, ּ ּתָ יהְוָנֵהיר ָעְלָמא ּתַ   .ּה ִמּנִ

יִתיו א, ַאף ֲעׂשִ ך)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָּדא ִסיֲהָרא ְלַתּתָ ְ ובֹוֵרא חׁשֶ רו. ּ ד ִאיְתַחּבְ , ּּכַ
לֹום ה ׁשָ ֵדין עֹוׂשֶ ָלָמא ְלָעְלָמא, ּכְ  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׁשְ

ֵדין ִיחוָדא ִדְלֵע. יֹום ֶאָחד ּּכְ א, יָלאּ א, ִּיחוָדא ְלַתּתָ ָלָמא ְלַתּתָ ָלָמא ְלֵעיָלא ׁשְ   .ׁשְ

א, ְכַגְווָנא ָדא ַצִדיק ִדְלֵעיָלא, יֹוֵסף ְלַתּתָ ְּדהוא ָאִחיד ּבְ ּ ּ א, ּ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ד ִאיׁשְ , ּכַ
ָכְלהֹו ָעְלִמין ָלָמא ּבְ ּוְבָכל יֹוִמין ִעיָלִאין, אֹוֵסיף ׁשְ ִתיב ָהָכא. ּ ָרה  ַוְי)שם לט(, ּכְ ַדּבְ ִּהי ּכְ

רוך ה)תהלים סח(, ּוְכִתיב ָהָתם, ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְ ּבָ ַמע ָלה יֹום . יֹום יֹום' ּ ד ָלא ׁשְ ּּכַ
ָכְלהֹו ָעְלִמין, יֹום ָתא ּבְ ָלָמא וִבְרּכְ ׁשְ ֵדין יֹוִמין ִעיָלִאין ּבִ ּּכְ ּ.  

ָראִתי ֵמ' ּ ַויֹאֶמר ה)בראשית ו( ר ּבָ ַלֲאָפָקא . ַּעל ְפֵני ָהֲאָדָמהֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ְלחֹודֹוי, ָּאָדם ִדְלֵעיָלא א ּבִ ָלל. ְּוִאי ֵתיָמא ָאָדם ִדְלַתּתָ ום ְדָלא ַקָיים , ָלאו ַלֲאָפָקא ּכְ ִּמּשׁ ּ ּ
ָלא ָדא ָּדא ּבְ ּ.  

ְּוִאְלָמֵלי ָחְכָמה ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא א, ּ ְמֵריׁשָ ן ּכִ ּקַ  )משלי ח(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ּּכָֹלא ִאְתּתַ
י ָעְרָמה ַכְנּתִ י. ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ ַכְנּתִ ְקֵרי ׁשָ ִכיְנִתי, ַאל ּתִ ָלא ָקִאים , ְוִאְלָמֵלא ַהאי. ֶּאָלא ׁשְ

ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ' ה )שם ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָעְלָמא  .ּבְ

ֵעיֵני ה)בראשית ו(ּוְכִתיב    .' ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ

תּ ַויֹוֶל)בראשית ה( מֹו ׁשֵ ַצְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ּד ּבִ ְּדָאֳחָרִנין , אֹוִליְפָנא ֵמָהָכא, ּ
ְדיֹוְקָנא ִדיֵליה ַצְלמֹו, ָּלא ֲהוֹו ּבִ ְדמותֹו ּכְ ְּוָדא הוא ּבִ ִתיּקוָנא ְדגוָפא, ּ ִּאְתֲעֵביד ּבְ ּ ּ ,

א ּוְבִתיּקוָנא ְדַנְפׁשָ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ ר ּכִ אֹוַרח ֵמיׁשָ א ֲחֵזי. ּבְ ַחָוה, ּתָ ָּנָחׁש ַאֵטיל זוֲהָמא ּבְ ּ ,
ְמָעָהא א ֲהָוה ּבִ ׁשָ ּכְ ְּוַההוא זוֲהָמא ְמַכׁשְ   .ְוָלא ָיֵכיל ְלִאְצַטְייָרא, ּ

ִגין ְדַעד ָלא ָחָטא ָאָדם יה, ּּבְ ָנן ּבֵ ּקְ יָתא ִמְתּתַ ֲּהֵוי ַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ יה , ּ ּוִמְתַצְייִרין ּבֵ ּ
ַהאי ָעְלָמא נו ְדַכר ְונוְקָבא''ּיָון ְדָמָטא ְלָכּכֵ, ּבְ ּקָ ּף ְדִאְתּתַ ּ ּ ִגְנָתא, ּ ֲחִביבו ּבְ ּוַמְלֲאֵכי , ּּבַ

ְייהו ִּעיָלֵאי ַקּמַ ְרִקיָעא, ּ ּוִמָיד ַאְבֵאיׁש ִלסמאל ּבִ יף, ּ ּקִ ְוִאְתֲחֵזי , ּוְנַחת ָרֵכיב ַעל ָנָחׁש ּתַ
יה ִּמָיד ִאְתָעְרבו ַאְתָוון, ַּקּמֵ ּ.  

ַההוא ָנָחׁש ִאְתַחיןֵדְכ ר סמאל ּבְ ּוְנָטלו ַאְתָוון, ְּוִאְתֲעִבידו ָחד, ּּבַ ן , ּ ּמָ ַּוֲעָבדו ִמּתַ
א יׁשָ ּוְלָהְלָאה אוָמנוָתא ּבִ ּ ַאְתָוון צ, ּ א, ץ''ְּוַהְיינו צ, ד''ד צי''ּבְ יׁשָ ִפּתוָייא ּבִ ְּוָצדו לֹון ּבְ ּ ,

ַאְתָוון ק יר ּבְ ַּוֲעָבדו אוָמנוָתא ַיּתִ ּ ּאוָמנו, ר''ּ ְקָראּ ִגין ְדַאַהְדָרן ְלִאְתַהָפָכא , ָּתא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ
א יׁשָ ַּאְתָוון ְבאוָמנוָתא ּבִ ְּדֵלית ֵליה ַרְגִלין, ּף ְדָלא ָיִכיל ְלָקְייָמא''ּקו, ּ ֵני , ּ י ּבְ קֹוָפא ַקּמֵ ּכְ
א ֵלית ֵליה ִקיוָמא ְּנׁשָ א. ש ָרע''רי. ּּ יׁשָ אוָמנוָתא ּבִ ִּאֵלין ִאְתַהָפכו ּבְ ּ ּ ּ ּד ְדָנְפֵלי ָאָדם ַע, ּ

ֵתיה   .ְּוִאיּתְ
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ּוְבִאֵלין ַאְתָוון ק ִנין''ּ ִקיוָמא, ּר אֹוִלידו ּבְ ְּוָלא ּבְ ַחָוה. ּ ֵאיב ּבְ ּתְ ּזוֲהָמא ְדָנָחׁש ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ,
ֵּמַההוא זוֲהָמא ִאְתְיִליד ַקִין ַכח ָקטֹוָלא. ּ ּתְ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ִגין ְדָנָחׁש אוָמנוָתא ִדיֵלי, ּ ּּבְ ּ ּ ּה ּ

בו ַאְתָוון ַעד ָהָכא, ָּקטֹוָלא הוא   .ְּוִאְתַעּכָ

א ְתיוְבּתָ ֲעָתא ְדָתב ָאָדם ּבִ ׁשַ ּּבְ נוְקֵביה, ּ א ּבְ ׁשָ ּמְ ִמְלַקְדִמין ְלׁשַ ְּוַאֲהַדר ּכְ ּ ּ ִתיב, ּ , ַמה ּכְ
ַצְלמֹו ְדמותֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ ְדָקא ָיאֹו, ּ יּקוָנא ְדגוָפא ְורוָחא ּכִ ְּדָדא הוא ִמּתִ ּ ּ ּ ּ קהלת (ּוְכִתיב , תּ

ה ַעל ָהָאֶרץ)ח ר ַנֲעׂשָ ירוָתא ְדשי,  ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ְּוַאֲהָדרו ַאְתָוון ְלׁשֵ ּ ִּדְכִתיב , ן תיו''ּ
ַחת ֶהֶבל)בראשית ד( ת ִלי ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר ּתַ י ׁשָ ֶצֶלם וְדמות.  ּכִ ת ֲהָוה ּבְ ּׁשֵ ְּדַקְדָמאי . ּ

ֵני ָע, ָלאו ָהֵכי ַגְווָנא ָאֳחָרא ְדַאְלָפא ֵביָתאּוֵמָהָכא ִאְתּבְ ְּלָמא ּבְ , ֵקיָנן ַמֲהַלְלֵאל ֶיֶרד, ּ
ָנא ֲעִקיָמא   .ִאּתֹוַסף ָאת ְלַתּקְ

ִּסדוָרא ְדָעְלָמא ָלן, ּ ַבע ִקְטִרין ְסַגְלּגַ ׁשֶ ַבע ֲאָרצֹות ִאינון. ּּבְ ָּדא ְלֵעיָלא ִמן ָדא, ּׁשֶ ּ .
ְבָעה ְרִקיִעין ָמא ְדִאינון ׁשִ ּּכְ יא. ַאְרָקא. ֲאָדָמה. ֶאֶרץ: ְּוִאינון. ֵּעיָלא ִמן ָדאָּדא ְל, ּ . ּגֵ

ָיה ֵבל. ִּצָיה. ְּנׁשִ ְלהֹו. ּתֵ ֵבל, ְלֵעיָלא ִמּכָ ֶצֶדק)תהלים ט(ִּדְכִתיב , ּתֵ ֵבל ּבְ פֹט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ּ.  

ְנָתא ְדֵעֶדן ן, ַכה ְנַפק ָאָדם ִמּגִ ּמָ ַרך ִמּתַ י ְלַההוא ְדִא, ְְוִאְתּתָ ִּאְתַרּמֵ ֵרי ֶאֶרץּ ְּדִאיהו . יּקְ ּ
יך לום, ְֲאַתר ָחׁשִ ן ְנִהירו ּכְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ לום, ּ ׁש ּכְ ּמֵ ן, ְּוָלא ְמׁשַ ּמָ יָון ְדָאָדם ָעאל ּתַ ָּדֵחיל , ּּכֵ
י ְּדִחילו ַסּגֵ ְתַהֶפֶכת, ּ   .ּּגֹו ַההוא ֶאֶרץ, ֲהָוה ְמַלֲהָטא ּגֹו ִסְטִרין, ְּוַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

תֵּכיָון ִדְנַפק ּבָ ְתׁשוָבה,  ׁשַ ִריך הוא ְוָסֵליק ֵליה ְלַההוא , ְּוִהְרֵהר ּבִ א ּבְ ָּאֵרים ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְלֵחהו ְיָי)בראשית ג(ִּדְכִתיב , ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ֲאָדָמה ּ ַוְיׁשַ ן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת ' ּ ֱאֹלִהים ִמּגַ
ַהאי ִאית ְנִהירו ְדָנֵהיר. ָהֲאָדָמה ּּבְ ְּדכֹוְכַבָיא וַמָזֵליּוְדיֹוְקִנין , ּ ּ ּ.  

א ִעיָלִאין ן ִציוִרין ִדְבֵני ְנׁשָ ְּוַתּמָ ּ ּ ּּגוְבִרין ִדְנָפקו ֵמָאָדם ַקְדָמָאה, ּ ּ ֵמָאה וְתָלִתין , ּ ּּבְ
ִנין רוֵחי נוְקֵבי, ׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ְּדָקא ֲהָוה ְמׁשַ ּ ִדיר. ּ הו ֶחְדָוה, ְּוִאינון ֲעִציִבין ּתָ ְּוִאֵלין , ְּוֵלית ּבְ
ְט א, ֵטי ְוָנְפֵקי ְלָעְלָמא ָדאְמׁשָ יׁשָ ּוִמְתַהְפִכין ְלִסְטָרא ּבִ ן, ּ ּמָ ּוְמַהְדָרן ּתַ , ְּוַצָלאן ְצלֹוָתא, ּ

ן ּמָ ְייהו ּתַ דוְכּתַ ָבן ּבְ ּוִמְתַייׁשְ ּ ן. ְוָזְרִעין ַזְרִעין ְוָדְרִכין ְוָאְכִלין. ּ ּמָ ְוָלא ַחד , ְוִחִטין ֵלית ּתַ
בוָאה ַבע ִזיֵני ּתְ   .ִּאְתְיָלדו ַקִין ְוֶהֶבל, ַהאי ֲאַתרּבְ. ִּמּשֶׁ

רוך הוא, ֵכיָון ְדָחָטא ַקִין דֹוׁש ּבָ ָּאֵחית ֵליה ַהּקָ ּ ֵרי ֶאֶרץ, ְּ ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאיּקְ ִּדְכִתיב , ּ
ּתָ אֹוִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה)שם ד( ַרׁשְ ּ ֵהן ּגֵ ֵרי ֲאָדָמה, ּ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאּקְ ָנע ְוָהִייִתי . ּ

ָאֶרץ ַרך, ָוָנד ּבָ ן ִאְתַדְחָייא ְוִאְתּתָ ִגין ְדַתּמָ ְּבְ ּ ִני, ּ ל מֹוְצִאי ַיַהְרּגֵ ַּההוא ַלַהט ַהֶחֶרב , ְוָהָיה ּכָ
ְתַהֶפֶכת   .ַּהּמִ

ְתׁשוָבה ַּוֲהָוה ָדֵחיל ְוִהְרֵהר ּבִ רוך הוא ְלַאְרָקא, ּ ְּוָסֵליק ֵליה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ן, ְּ ּמָ , ַוֲהָוה ּתַ
ִניןְואֹוִלי א. ד ּבְ ְמׁשָ ּוְבַאְרָקא ִאית ְנִהירו ְדָנֵהיר ִמּגֹו ׁשִ ּ , ְוָנְטִעין ִאיָלִנין, ְוָזְרִעין ַזְרִעין. ּ

ן ִחִטין ּמָ בוָאה, ְוֵלית ּתַ ַבע ִזיֵני ּתְ ְּוָלא ֵמִאינון ׁשֶ ּ.  
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ן ָּכל ִאינון ְדַתּמָ ין, ִּאינון ִמּתֹוְלדֹות ַקִין, ּ ְתֵרין ֵריׁשִ ְבִרין ִעיָלִאיןִמּנְ, ְּוִאינון ּבִ , ּהֹון ּגֻ
הֹון ְזִעיִרין א ְדָהָכא. ּוִמּנְ ֵני ְנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ִלים ּכִ א ׁשְ ֵּלית ְלהֹו ַדְעּתָ ִאין ִאינון ְלִזְמִנין. ּ . ַּזּכָ

א ּוְלִזְמִנין ֲאַהְדָרן ְלִסְטָרא ִביׁשָ א, ּ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ּומֹוִליִדין וַמְייִתין ּכִ ּ.  

ֲאָד ת, ָמהָאָהם ֲהָוה ּבַ ן ָסֵליק ְלֵעיָלא, ַּעד ְדאֹוִליד ׁשֵ ִין, ּוִמַתּמָ ין ִמּקַ ע ַדְרּגִ . ַּאְרּבַ
ֵבל ֵרי ּתֵ א, ְּוָסֵליק ְלַהאי ֲאַתר ְדִאּקְ י ַמְקְדׁשָ יָון ְדָסֵליק ָסֵליק ַלֲאַתר ּבֵ ּּכֵ ְּוֵתֵבל ָדא . ּ

ין ְלהֹו ַדְרּגִ ִּעיָלָאה ַעל ּכָ ָמָה, ּ ִאינון ׁשְ ֵרי ּבְ ְּדִאּקְ הוּ ּן ְדֲהָוה ִדיוֵריה ּבְ ּ ּ ּ ֶאֶרץ ֲאָדָמה ָהֵכי . ּּ
ֵרי   .ִאּקְ

י ַלת דוְכּתֵ ָּדֵליג ָאָדם ּתְ ּ י, ּ ָי''ּגֵ יא ִאיהו ֲאַתר. ה''ּה ִצָי''ּא ְנׁשִ ַהאי , ּּגֵ י ּכְ א ַסּגֵ דוְכּתָ ּּבְ
א ְדֵגיִהּנֹם ּפוְתָיא ְואֹוְרּכָ ּ ֵגי. ּ ָי''ּבְ ּא וְנׁשִ ָדר, ה''ּה ְוִצָי''ּ ּו ִאינון ִדְבנֹו ַמְגְדָלאִּאְתּבַ ּ ּ ְּואֹוִלידו , ּ

ן ּמָ א. ּתַ א ִעיָלָאה ַקִדיׁשָ יזו ְלַמְלּכָ ַּעל ְדַאְרּגִ ּ ִגין ָדא ָקֵריב ְלנוָרא ְדָדֵליק, ּּ ּּבְ ּ ן ִאית . ּ ּמָ ּתַ
ירו ָכל ַיּקִ א ּבְ ֵני ְנׁשָ עֹוְתָרא ְוַעְפרֹות ָזָהב, ּּבְ ן ְוהוא ָּמאן ְדָעאל ּתַ, ְוַאְבִנין ְיִקיִרין, ּבְ ּּמָ

ֵבל ֲחִמידו ְדַההוא עֹוְתָרא ָיֲהִבין ֵליה, ֵמָהָכא ִמּתֵ ּּבַ ּ ּ ֵרי , ּ א ְדִאּקְ ְּוָנֵחית ְלִזְמִנין ְלדוְכּתָ ּ
ָיה ן, ְּנׁשִ ּמָ י ִמּתַ ִגין ְדִיְתְנׁשֵ יא, ּּבְ ן, ְוָנֵחית ְלַהאי ּגֵ ּמָ ְּדָלא ָיַדע ֲאַתר ְדהוא ִמּתַ ּ ּ.  

י ֶאְמָצ, א''ּגֵ ָּדא הוא ּבְ אּ ּעות ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ן ִהּנֹם, ּ י ּבֶ ֵרי ּגֵ ּוְרצוָעה ָחָדא , ָּדא ִאּקְ ּ
ֵבל ן ְלֵעיָלא ְלַהאי ּתֵ ּמָ ן ִהּנֹם, ָנְפָקא ִמּתַ י ּבֶ ֵרי אוף ָהֵכי ּגֵ ן ִפְתָחא ְדֵגיִהּנֹם. ְּוִאּקְ ְּוַתּמָ ּ .

ן א ְדַתּמָ ֵני ֱאָנׁשָ ְּוִאינון ּבְ ְלהֹו ָיְדֵעי ּבַ, ּ ִגין ָדא ּכָ ין ְוָחְכָמאןּּבְ ן ָזְרֵעי ְוָנְטֵעי . ֲחָרׁשִ ְוַתּמָ
ן ִחִטין. ִאיָלִנין ּמָ ְבָעה ִמיִנין, ְוֵלית ּתַ   .ְוָלא ַחד ִמּשִׁ

ָי ְנׁשִ א ְקטוִעין ְזִעיִרין''ּּבִ ֵני ְנׁשָ ֵרין נוְקִבין, ְוֵלית ְלהֹון חֹוְטִמין, ּה ִאית ּבְ ר ּתְ , ּּבַ
הו רוָחא ְּדָנְפָקא ּבְ ּ ֵחי, ְּדָעְבֵדיְוָכל ַמה . ּ ּכְ ּתַ ָיה. ִּמָיד ִמׁשְ ֵרי ְנׁשִ ְוָזְרֵעי ְוָנְטֵעי . ְּוַעל ָדא ִאיּקְ

ן ִחִטים, ִאיָלִנין ּמָ ַבע ִזיֵני, ְוֵלית ּתַ   .ְוֹלא ִמּשֶׁ

ֵמיה, ִּצָיה ׁשְ ּהוא ֲאַתר ּכִ ֹכָלא, ּ ַיְבׁשוָתא ּבְ ּּבְ ֵחיזו. ּ ִפיָרן ּבְ א ׁשַ ֵני ְנׁשָ ן ּבְ ּמָ ּּתַ ּוִמּגֹו . ּ
ַּההוא ִצָיהְּד ד ָיְדֵעי ֲאַתר ִדְמקֹוָרא ְדַמִיין ָנְבִעין, ּ ּּכַ ן, ּ ּמָ ּוְלִזְמִנין ְדָסְלִקין ִמּגֹו . ָעאִלין ּתַ ּ

ֵבל, ַמִיין א ָאֳחָרִנין. ְלַהאי ּתֵ ֵני ְנׁשָ יר ִמּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ַיּתִ ְּוִאינון ּבְ ּוֵביַנְיהו ִדיוִרין , ּ ּ ּ ּּ
י, ָטָבן ִּמּגֹו ַיְבׁשוָתא ְדָהָתם, ְוֶזַרע ְזֵעיר. ְועֹוְתָרא ַסּגֵ . ְוָנְטֵעי ִאיָלִנין ְוָלא ַמְצִליִחין, ּ

א ְדָהָכא א ִדְלהֹון ִלְבֵני ְנׁשָ ְּוֵתיאוְבּתָ ּ ּ.  

ּוִמָכְלהֹו ֵלית ְדָאְכֵלי ַנֲהָמא ֵתֵבל, ּ ר ִאֵלין ְדָהָכא ּבְ ּּבַ ֵבל. ּ ל ִאֵלין ּתֵ ְּדָהא ְלֵעיָלא ִמּכָ ּ ,
ֶצֶדקִּדְכִתיב ְו ֵבל ּבְ פֹט ּתֵ ּהוא ִיׁשְ ַגְווָנא ְדָכל ִאֵלין ַאְרָעאן. ּ ּּכְ ֵבל, ּ ַהאי ּתֵ ְוָכל . ִאית ּבְ

הֹון אוף ָהֵכי ָמָהן ִאית ּבְ ִּאֵלין ׁשְ ִביָעָאה, ּ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ ַגְווָנא . ּ ִּאית ָהָכא אוף ָהֵכי ּכְ
א א ִדְלַתּתָ ְּדַההוא דוְכּתָ ּ ּ ִדי, ּ ְּוָכל ִאֵלין ּבְ אּ ּוִרין ִדְבֵני ְנׁשָ ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ּ ְּמׁשַ ִּדְכִתיב , ּ

יך ה)תהלים קד( ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ אן. 'ּ   .ַעד ּכָ
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ַנן ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּתְ ֲעׂשָ י ָנָתן אֹוְמִרים. ּבַ י ִחָייא ְוַרּבִ ַמֲאָמר ֶאָחד , ַּרּבִ ּבְ
ְדַבר ה)ים לגתהל(ִּדְכִתיב . ְּוֵאיֶזהו, ִנְבָרא ַמִים ַנֲעׂשו'  ּבִ א ָאַמר. ּׁשָ י ַאּבָ י , ְוַרּבִ ִּדְכִתיב ּכִ

ּהוא ָאַמר ַוֶיִהי הוא ִצָוה ַוַיֲעמֹוד ּּ ּ ְלָבד, ּ   .ֲאִמיָרה ַאַחת ּבִ

אֹות ַאַחת ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֹלא ֶזה ְוֹלא ֶזה, ֶאְלָעָזר ָאַמר' ר ֹלא ֲאִמיָרה, ֶּאָלא ּבְ . ּבְ
מֹו, י ֶאְלָעָזר ָאַמרַרּבִ, ְּדַתְנָיא רוך הוא ִמּשְׁ דֹוׁש ּבָ ּאֹות ַאַחת ָנַטל ַהּקָ ּוְבאֹותֹו ָהאֹות , ְּ
י ֶאְלָעָזר. ִנְבָרא ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ֵאִלים ה)שמות טו(, ַמאי ִדְכִתיב, ּ יוַכל ',  ִמי ָכֹמָכה ּבָ ּׁשֶ ּ

  .ִלְבֹרא ֶאת ָהעֹוָלם

ֵה ַמע ּבְ ׁש, ָהעֹוָלםא ִנְבָרא ''ֶּאָלא ַמׁשְ אֹות ַאַחת ַמּמָ י  )תהלים לג(ּוְבַמאי נֹוִקים , ּבְ ּכִ
ּהוא ָאַמר ַוֶיִהי ְוגו ְדַבר ה)שם לג( ד. 'ּ ַמִים ַנֲעׂשו'  ּבִ י ֶאְלָעָזר. ּׁשָ , ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ

ֵרי ֲהָוה ְלָיא, ְּלַאֲחָזָאה ְלָעְלָמא ְדָהא ִאְתּבְ ל ַחד ְוַחד ְְוִאְצְטִריך ּכָ, ְּוָלא ֲהָוה ִמְתּגַ
ָלָאה ל ַחד ְוַחד עֹוָבדֹוי ְוֵחילֹו ְדִאיְתֲחֵזי ֵליה, ְּלִאְתּגַ ַּלֲאָפָקא ּכָ ּ.  

 ] בשנה257יום [סדר הלימוד ליום כא סיון 

י ֶאְלָעָזר לֹו, ָאַמר ִרּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֶרַגע ֶאָחד ִנְבְראו, ְוָכל ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם, ּּכָ ָעה , ּּבְ ׁשָ ּבְ
ּוְביֹום ֶאָחד ִנְבְראו, ַּאַחת ִנְבְראו ַמִים ְוָהָאֶרץ )בראשית ב(ִּדְכִתיב , ּ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ

יֹום ֲעׂשֹות י ְרָאם ּבְ ִהּבָ ׁש, י ֱאֹלִהים''ּבְ אֹותֹו ַהיֹום ַמּמָ ׁש, ּּבְ ָעה ַמּמָ אֹוָתה ׁשָ ְואֹותֹו ֶרַגע , ּּבְ
ׁש   .ַמּמָ

י יֹו, ְוַתְנָיא א ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ רוך הוא ֶאת ָהעֹוָלם, ָחָנןָאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֹּקֶדם ׁשֶ ְּ ,
מֹו ֶאָחד ָּהָיה הוא וׁשְ ַדְעּתֹו ִלְברֹוא ֶאת ָהעֹוָלם, ּ , ּוָבָרא ֹקֶדם ֶאֶלף עֹוָלמֹות, ְוָהָיה ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ֹלֹמה)שיר השירים ח(ׁשֶ ָרא עֹוָלמֹות ֲאֵחִרים. ָ ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ך ּבָ הֹוִדיַע ְל, ְְוַאַחר ּכָ
ַאִין ַהּכֹל ֶנְגדֹו ּכְ   .ּׁשֶ

י ִחָייא ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ּ אֹוִתיֹות, ּ ה ָאֶלף ִראׁשֹוָנה ּבָ   ִּמְפֵני. ָּלּמָ

ָרא ֶאֶלף עֹוָלמֹות ִחָלה ּבָ ּתְ ּבַ ָאר עֹוָלמֹות, ּׁשֶ ְדמו ִלׁשְ ּקָ י, ּׁשֶ ְנַין , ת''ְוַאֲחָריו ּבֵ הוא ּבִ ּׁשֶ
ַמִים ָוָאֶרץ בֹוד, ָנא ָאַמרַּרב הו. ׁשָ א ַהּכָ ּסֵ ִחָלה ּכִ ּתְ תוב ּבֹו. ּּבַ ּכָ ְמׁשוֵנה, ּׁשֶ ֶּאֶלף ֲאָלִפין ְיׁשַ ּ ,

ְלָאִכים ָאר ַהּמַ ית ָהעֹוָלם, ְוָהָאֶרץ, ְוַאֲחָריו ׁשְ ֵהם ּבֵ ן ֵעֶדן, ְוַאֲחָריו ִגיְמָנא ָלן. ׁשֶ הוא , ּגַ ּׁשֶ
ִדיִקים מול ַהּצַ ּּגְ הוא ָה, ת''ְוַאֲחָריו ָדל. ּ דּׁשֶ ב ּבְ ְרּכַ ּנִ   .ּרוחֹות' ָאָדם ׁשֶ

י ְזִריָקא י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ הֹוָמא, ַּקְלִטיִפין ִדירֹוִקין, ָאַמר ִרּבִ , ֲהָוה ַמְסַחר ַעל ּתְ
הֹוָמא, ּוְתהֹוָמא ֲהָוה ָסֵליק ְוָנֵחית ְתַלת ִזיְווָייֵתיה ַעל ּתְ יט ּבִ ְּוָאת ֶאָחד ֲהָוה ָפׁשִ ּוְתהֹוָמא , ּ

ֵכיך   .ּ ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת)בראשית א(, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ְׁשָ

ַמע י ֶאְלָעָזר ָלאו ֵמָהָכא ַמׁשְ ָ ָראוך ַמִים )תהלים עז(ִּדְכִתיב , ֶּאָלא ֵמָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ּ
זו ְתהֹומֹות ֱּאֹלִהים ָראוך ַמִים ָיִחילו ַאף ִיְרּגְ ּ ָּ.  
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ְּוַהְיינו ִדְתַנן ֵרי ָעְלָמאֶאֶלף ָעְלִמין ֲהוֹו ַע, ּ ט , ּד ְדָלא ִאְתּבְ ְּוִזיו ְיָקֵריה ֲהָוה ִמְתַפׁשֵ ּ
יה ְלִמְבֵרי ַהאי ָעְלָמא, ְוָסֵתיר לֹון, ּוָבָרא ָעְלִמין ְרעוָתא ַקּמֵ ַּעד ְדָסֵליק ּבִ ּ ְּוַההוא , ּ

ֵמיה ֵרין ַאְתָוון ִמּשְׁ טו ּתְ ֲעָתא ִאְתַפּשְׁ ּׁשַ ּ ִליפו ְלֵעיָלא ּוְתֵרין ָאֳחָרן ִאְת, ְּוַקַיים לֹון, ּ ּּגְ
א ִליף ַחד. ַחד ּגֹו ַחד, ְוַתּתָ ַלת, ּגָ ֵרין, ְוָגִליף ַחד ָאֳחָרא. ְוִאְתֲחַזר ּתְ ַעד . ְוִאְתֲחַזר ּתְ

ָרה ְּדָסְלקו ֲעׂשָ ָרה. ּ ִּאְתְפִליגו ִאינון ֲעׂשָ ּ ְּוִאְתֲחָזרו ִלְתָלִתין וְתֵרין, ּ ָלִתין וְתֵרין . ּ ְּוִאינון ּתְ ּ
ִביֵלי ְדָח ָרה. ְכְמָתאּׁשְ ִגילוַפְייהו ַלֲעׂשָ ִּאֵלין ִאְתַפִליגו ּבְ ּ ּ ּ אן . ב''ְּוִאְתֲחָזרו ְלמ, ּּ ִמּכָ

א, ּוְלָהְלָאה ִביֲעתוָתא ְדִלּבָ ח ּבְ ּגַ ח ַיׁשְ ּגַ ָּמאן ְדַיׁשְ ּ ים, ּ ְּוֵלית ְדָפְתִחין ֵליה, ַיְסּתִ ְוַעל ַהאי . ּ
ִתיב  ִמי וְכבֹו'' ֲאִני י)ישעיה מב(ּכְ ּי הוא ׁשְ ן וְתִהָלִתי ַלְפִסיִליםּ ִּדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּ ּוְכִתיב . ּ

מוָנה)שמות כ( ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ּ ֹלא ַתֲעׂשֶ ָ.  

י ֶאְלָעָזר ע ֲאָבִנים, ָאַמר ִרּבִ ַאְרּבַ ַקע ּבְ הֹום ָהָיה ִנׁשְ עו ְלַמָטה ַעל ֶאֶבן , ַהּתְ ְּוהוְטּבְ ּ
הוא ָהַעּמוד, ַאַחת ּׁשֶ  ַעל ָמה )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב.  עֹוֵמדְוַעל ֶזה ָהעֹוָלם, ּ

ָתה עו אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִפּנָ ֲּאָדֶניָה ָהְטּבָ י ֵזיָרא. ּּ ת , ָאַמר ִרּבִ ּתָ ה הוׁשְ ּנָ ּמֶ ּמִ ּזֹו ִהיא ֶאֶבן ׁשֶ ּ
ים, ְוָעֶליָה ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ָהעֹוָלם ָדׁשִ ל עֹוָל, ְּוהוא ֹקֶדׁש ַהּקֳ ה , םְּוִהיא ִטיּבורֹו ׁשֶ ּנָ ּוִמּמֶ ּ

הֹום ּתְ עֹות ּבַ ָּיְצאו ֲאָבִנים ַהְמׁשוּקָ   .ּוֵמֶהם יֹוְצִאים ַמִים, ּ

ר ַיֲעֹקב י ַאָחא ּבַ הֹום, ָאַמר ִרּבִ ַקע ַהּתְ ה אֹוִתיֹות ִנׁשְ לׁשָ ׁשְ ה ֲחָלִקים, ּּבִ לׁשָ ׁשְ , ְוֶנְחַלק ּבִ
ָנה. ְּוֵהם ַעּמוֵדי ָהָאֶרץ לׁש ֵמאֹות ׁשָ קֹוָמםִמְתר, ְוֶאָחד ִלׁשְ ֱאַמר , ֹוְפִפים ִמּמְ ּנֶ   )שם ט(ׁשֶ

קֹוָמה ְוַעּמוֶדיָה ִיְתַפָלצון יז ֶאֶרץ ִמּמְ ְרּגִ ַּהּמַ ּ ּּ ּ.  

אֵני ר ְמעֹון' ּתָ ְבָעה ַעּמוִדים ָהָאֶרץ עֹוֶמֶדת, ׁשִ ֱאַמר , ַּעל ׁשִ ּנֶ  ָחְצָבה )משלי ט(ׁשֶ
ְבָעה ִים, ַּעּמוֶדיָה ׁשִ לוִיים ַעל ַהּמַ ְבָעה ּוְכֶנְג, ְּוֵהם ּתְ לֹום ׁשִ ֶלך ָעָליו ֲהׁשָ ְָדם ָאַמר ָדִוד ַהּמֶ ּ

ִים'  קֹול ְיָי)תהלים כט(ִּדְכִתיב , קֹולֹות   .ַעל ַהּמָ

ְבָעה לוי ַעל ׁשִ ַמִים ֵהם ז: ַּהֹכל ּתָ ְבָעה ַמֲעלֹות. 'ְוָהְרִקיִעים ז', ַּעּמוֵדי ׁשָ . ְוַהּכֹוָכִבים ׁשִ
ְבָעה ּגֹוִים ְל. ּגֹוִים ְלַמְעָלה' ז ְבָעה ֲאָרצֹות. ַמָטהׁשִ ים. ׁשִ ְבָעה ַיּמִ ְבָעה ְנָהרֹות. ׁשִ ְיֵמי . ׁשִ

ְבָעה ית ׁשִ ת ַלה. ְבֵראׁשִ ּבָ ִביִעי ׁשַ ת', ְוַהּשְׁ ּבָ ּכולֹו ׁשַ ּיֹום ׁשֶ ּ.  

ַנן ָהָתם ר ִאְלָעאי אֹוֵמר' ר, ּתְ לוְסמֹוי ְפִריָסן, ְּיהוָדה ּבַ ְבָעה ּגְ ּׁשִ ְתָלִתין , ּ ִליפו ּבִ ִּאְתּגְ
יעוָרא ְדָעְלָמא, ֵּרין ַאְלִפין ְפִליָגאןּוְת הו ַחד ׁשִ ַּוֲהָוה ָפִריס ּבְ ּ ּ ע , ּ ַּעד ִדְמַתח ֵליה ְלַאְרּבַ ּ

ְּוַאְסַמך ַעל ַסְמֵכיה, ִזיְווָין ַמִים ְלַבִדי ' כו'  ָאֹנִכי ה)ישעיה מד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ֹּנֶטה ׁשָ
  .ֵמִאּתִ [)מי אתי(ֹרַקע ָהָאֶרץ 

ְמעֹוןָאַמר ִר י ׁשִ ּ ֹקֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדו ַיְחָדו)שם מח(, ַמאי ִדְכִתיב, ּבִ ֶּאָלא ָאַמר . ּ
ְמעֹון י ׁשִ ְבּתֹו ִלְברֹוא ָהעֹוָלמֹות, ִרּבִ ַמְחׁשַ ָעָלה ּבְ ׁשֶ ָעה ִנְבְראו ֶעְליֹוִנים , ּכְ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ

ֶהם, ְוַתְחּתֹוִנים ּבָ ֱאַמר ֹקֵר. ְוָכל ַמה ּשֶׁ ּנֶ ּא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדו ַיְחָדוׁשֶ ְקֵרי ֲאֵליֶהם, ּ , ַאל ּתִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2823דף [ -ּ

ֵה, ֶּאָלא ֱאֹלִהים ּבְ ד ׁשֶ ָרָאם''ְמַלּמֵ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב . א ּבְ ֵאִלים ְיָי)שמות טו(ּ . ' ִמי ָכֹמָכה ּבָ
ל ָצְרֵכי ֵביָתא מֹו ַאְסקוָפה ְדַמְלָייא ִמּכָ ּּכְ ן ּכָֹלא. ּ ּוְכֵדין ָיְדִעין ְדַתּמָ ּ ְַמה ְדִאְצְטִריך לֹון, ּ ּ.  

י ְיהוָדה ג, ָּאַמר ִרּבִ רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו' ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ְּדָבִרים ּבָ ֹסֵפר ְוֵסֶפר , ְּ ּבְ
ְּוִספור ֶנְגָדם. ּ ְתבוָנה וְבַדַעת, ּכְ ָחְכָמה ּבִ ּּבְ ָחְכָמה. ּ ָחְכָמה ְוגו' ה )משלי ג(ִּדְכִתיב , ּבְ . 'ּבְ
ַדַעת הֹומֹות ִנְבָקעו)שם( ִּדְכִתיב, ּבְ ַדְעּתֹו ּתְ י ְנחוְנָיא ָאַמר. ּ ּבְ ְלַבד ִנְבְראו , ַּרּבִ ָחְכָמה ּבִ ּּבְ

ָלם ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָרא ֱאֹלִהים. ּּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ית ִהיא ַהָחְכָמה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ . ְוֵראׁשִ
ה ַמאן ְדָאַמר ּבְ ָרָאם''ְּוַאְתָיא ּכְ ן, א ּבְ ּתָ ָלׁשְ   . ִנְכָלִלים ּבֹוּוׁשְ

חו, ַמְתִניִתין ִּפְתֵחי ִאְתַפּתָ ּ ְרֵעי ֲהוֹו ְנִטיִרין. ּ , ּוְדָנֵפיק ָלא ָעֵייל, ְּדָעִייל ָלא ָנֵפיק, ּתַ
ְגָראן י ִפְתָחא ֲהוֹו ׁשִ יִפין, ַּקּמֵ ּקִ ַגֵויה ַרְבְרִבין ּתַ ָּסְלִקין ּבְ ַגֵויה, ּ ֶּסֶמך ַחד ָקִאים ּבְ ּ ַּההוא , ְ

יה, ִעיץְֶסֶמך ֲהָוה ָנ ָווִנין ֲהוֹו ּבֵ ּוְתַלת ּגְ ָוון ָחׁשוך. ּ ְּגַ ּ ָוון ִחָווָרא, ּ ּּגַ ָוון ְירֹוָקא, ּ יה , ּּגַ ּּבֵ
יה ַנֲחִתין, ָסְלִקין ַגֵויה, ּּבֵ ִאיִבין ְלֵמיַעל ּבְ ּּכָֹלא ּתְ ּ ְּוֵלית ְרׁשוָתא ְלכֹוָלא, ּ ּ.  

ּהוא ַקְדָמא ִלְבִרָייָתא ְדָעְלָמא ְלָטןֲּעֵליה ָקִאים ַח. ּ ֶאֶלף ָעְלִמין, ד ׁשָ יה . ְּדִאְגִניז ּבְ ִּמּנֵ
ילוֵפי ָעְלָמא ל ּגִ עו ּכָ ּקָ ִּאְתּבַ ַגֵויה. ּּ ֵרי ּבְ ָאה הוא ְדִיׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

ָדא ֵרין ַאִחין ֲאִחיָדאן ָדא ּבְ ָכחו ּתְ ּתְ ְתֵריה ִאׁשְ ּּבַ ּ ִפיִזין. ּ יל אוׁשְ ָּחָדא ַקּבֵ ְּוהוא ֵחיזו , ּ ּ
ְפתֹוֵריהַּמאן ְד, ְּדַחִיין ִדיָרא, ָּאֵכיל ּבִ יל. ָקִאים ּתְ ִפיִזין ְוָלא ַקּבֵ יל אוׁשְ ְּוַחד הוא ַקּבֵ ּ ּ ,

ּהוא ֵחיזו ְדַחִיין ּ ְפתֹוֵריה, ֵּחיזו ְדמֹוָתא, ּ ַּמאן ְדָאֵכיל ּבִ יָזָבא, ָּנֵפיל וִמית, ּ , ֵּלית ֵליה ׁשֵ
יֵדיה ֵּלית ְדָאִחיד ּבִ ָכחו ְרִחיִמי. ּ ּתְ ְתֵריה ִאׁשְ ּּבַ ֵאיִבין ְלֶמֱחֵמי, ןּ ֵאיִבין ְלִמְקַרב לֹון, ּתְ , ּתְ

ָחן לֹון ּבְ   .ּּכָֹלא ְמׁשַ

ָעא חוָלֵקיהֹון, ַחה ַעֵויר ֲהָוה ָאֵזיל ָקֵריב ְלַגּבֹון ָּקֵריב ְלַההוא ֵחיזו ְדַחִיין ְוֵחיזו . ְּלִאּבָ ּ ּּ
יה, ְדמֹוָתא גוֵפיה, ַּאְתֵקיף ּבֵ ָּאִחיד ּבְ ין )משלי כג(, ה ָקֵריַּחְבָרא ִדיֵליה ֲהָו, ּּ ּכִ ְמּתָ ׂשַ  ְוׂשַ

ה ַעל ֶנֶפׁש ָאּתָ ֹלֶעך ִאם ּבַ ְּוָלא ַאְרִכין אוְדֵניה, ָלא ָאֵצית. ָּבְ ַּעד ְדָנִפיל וִמית, ּ ּ.  

ַתר ִאֵלין ע, ָנַפק ַחד ִמְתָקא, ּּבָ ל ַחד ָחְכְמָתא ָנֵפיק. ְּוִאְתְפֵליג ְלַאְרּבַ ֵּמַההוא , ּוִמּכָ
יָרא  א ְוַיּקִ ָעאןַרּבָ ּבָ ְּוָכל ִאינון ַרֲחִמין וְתֵאיִבין ְלֶמֱחֵמי. ׁשֶ ֵרין ַאִחין ַדֲאִחיָדן , ּ ְּוִאינון ּתְ ּ

ָדא   .ָּדא ּבְ

ֵרין ַרְבָיין עוֵלִמין ָינֹוִקין ְתרֹוִהי ּתְ יָנָנא ְדַסְייָפא ִדְמַלֲהָטא, ּּבַ יֵדיהֹון, ְּוׁשִ א ּבִ . ֶאׁשָ
ִביִלין ר ַההוא ְדָלא ָאֵכיל ְוָלא , ְּוֹלא ִיפֹוק ַחד, יעֹול ַחדְּדָלא ֵי, ָּנְטִרין אֹוְרִחין וׁשְ ּּבַ ּ

ֵתי ֶדם, ׁשָ ן ִמּקֶ ּכֵ ֱאַמר ַוַיׁשְ ּנֶ י ָעְלָמא ֵדין, ּׁשֶ ִריאו ַקּמֵ ְּדִאְתּבְ אן וְלָהְלָאה. ּ ְכָללו , ִּמּכָ ּתַ ִּאׁשְ
ל ִסְטרֹוי ְדָעְלָמא   .ּכָ

ָמאָלא, ּׁשוָרָיא ָאֳחָרא ִריִדיןְּסַטר ְד. ִסְטרֹוי ִדׂשְ ֲּאַתר ְדנוָרא ֲהָוה ָדֵליק . ָנְפִלין ׂשְ ּ ּ
ה ְלָרֵמי רוָחא, ְיָמִמין ְוֵליְלָין ְּלִמְרָמא ַקּמָ ָמאָלא, ּ יה ִאְתַטְרדון. ְּדָאְזִלין ִלׂשְ ּּבֵ ּ ַּעד ִעָדן , ּ

ָמאָלא. ִּעָדִנין ִּאֵלין ִאינון ָיִמיָנא וׂשְ ּ ַּאְקִדימו ִלְבִרָייָתא ְדָעְלָמא, ּ ּ.  
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  .ּר ִזְוָייְתהֹון ְדַאְרָעאּוְלָבַת

י ְיהוָדה. ִּפיְסָקא ִתיב , ָאַמר ַרב, ָּאַמר ִרּבִ ַמִים '  ה)משלי ג(ּכְ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ ּבְ
הֹומֹות ִנְבָקעו ַדְעּתֹו ּתְ ְתבוָנה ּבְ ּּבִ ה ְדָבִרים ַהָללו ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּ לׁשָ ׁשְ ּּבִ ַנִים ֵמֶהן , ּ ְוַעל ׁשְ

בוָנה ְוַעל ַהַדַעת, ֵמדּהוא עֹו ַּעל ַהּתְ ַלת. ּ ִניָנן ּתְ י ִיְצָחק. ְוָהא ּתָ ַּהָחְכָמה ְנָטָלה , ָאַמר ִרּבִ
רוך הוא ְלַמְעָלה דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ מֹו, ְּ ִדיִקים, ְּוהוא ׁשְ ַנִים ָעְמדו . ְּלהֹוִדיַע ַלֲעָבָדיו ַהּצַ ְּוַהּשְׁ

עֹוָלם ְּוֵהם ִקי ומֹו, ּבָ ּ.  

י ַא אָאַמר ִרּבִ ָלָתא, ּבָ ְלהֹו ּתְ ֵחיזו ְזֵעיָרא, ּכָ ִּאְתְרִמיזו ּבְ נועֹות פוָמא. ּ ַלת ּתְ ְּוִאינון ּתְ ּ ּּ :
ְחּתֹון, ֶאְמָצִעי, ֶעְליֹון הו, ְוַהּתַ י ְדפוָמא ִאְתַנֵהיג ּבְ ְנהוּגֵ ּּבִ ּ א. ּ י ַאּבָ ְוֵהם ָחְכָמה , ָאַמר ִרּבִ

ּוְתבוָנה ָוַדַעת ּ.  

ֵר ַמע ְדַהאי ּתְ הו ָעְלָמאַּמאי ַמׁשְ בוָנה ָוַדַעת, ּין ִאְתַנֵהיג ּבְ ִּאֵלין , ִּדְתִניָנן. ְּוֵהם ּתְ
ְתבוָנה ִנְבְראו ּבִ ַמִים ׁשֶ ִּמְנָהֵגי ָעְלָמא ַהּשָׁ ַדַעת. ּ הֹום ּבְ ל ָמקֹום. ְוַהּתְ מֹו ׁשֶ , ְּוַהָחְכָמה הוא ׁשְ

ּהוא ְוַהָחְכָמה ַהּכֹל ָדָב, ְוָתִניָנן. ְּוהוא ִנְקָרא ָחְכָמה   .ר ֶאָחדּ

ַע י ְיהֹוׁשֻ ִמי'  ֲאִני ה)ישעיה מב(, ַמאי ִדְכִתיב, ְּדָאַמר ִרּבִ מֹו . ּהוא ׁשְ הוא וׁשְ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ּ
הו. ֶּאָחד הוא י ַאּבָ דֹול ֹלא ָנַתן, ַהּכֹל ָנַתן, ָּאַמר ִרּבִ מֹו ַהּגָ , ְוָלא אֹוִזיף ְלָאֳחָרן, ֲאָבל ׁשְ

ם ֶזה ֹלא ָנַתן ְלׁשום ִנְבָראְמַלּמֵ. ְּלַבִדי. 'ִּדְכִתיב ֲאִני ה ּד ְדׁשֵ ּ.  

הו י ַאּבָ ַרך, ְּוָאַמר ִרּבִ מֹו ִיְתּבָ בֹוד ׁשְ רוך הוא ַעל ּכְ ׁש ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ָחׁשַ ּמָ ְּבֹא וְרֵאה ּכַ ְּ ּ ּ ,
ּביה ְזַמן ׁשֶ ַדע ָלך ּבִ ּּתֵ ן, ּמ ָהָיה ַקָיים''ְ ְקִריב ָקְרּבָ ל ַהּמַ ְקָר, ּכָ ם ֶזה ַהּנִ א ְוזֹוְבחֹו ְלׁשֵ

ֱאַמר , ַּחָייב ִמיָתה, ֱאֹלִהים ּנֶ י ַלה)שמות כב(ׁשֶ ְלּתִ ד . ְּלַבדֹו'  זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ּבִ ְמַלּמֵ
ְלָבד מֹו ַהְמיוָחד ּבִ יר ׁשְ ִריך ְלַהְזּכִ ּצָ ּׁשֶ ְ.  

ֹלא ִיְטֶעה ָאָדם ֵדי ׁשֶ ן ּכְ נֹות ְוָאַמר, ְּוַעל ּכֵ ְרּבָ ּקָ ם ָאָדם ּכִ )ויקרא א(, ִּצָוה ּבַ י ַיְקִריב ִמּכֶ
ן ַלה חו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה )שם כב( .'ָקְרּבָ ָלִמים ַלה )שם יט( .'ְּוִכי ִתְזּבְ חו ֶזַבח ׁשְ  .'ְּוִכי ִתְזּבְ

ן ִמְנָחה ַלה)שם ב( י ַתְקִריב ָקְרּבַ   .ְוֹלא ֶנֱאַמר ֵלאֹלִהים', ַהּכֹל ַלה. ' ְוֶנֶפׁש ּכִ

הו. ַמאי ַטְעָמא י ַאּבָ ףׁשֵ, ָּאַמר ִרּבִ ּם ֶזה הוא ְמׁשוּתָ ְלָאִכים ִנְקְראו ֱאֹלִהים, ּ ַהּמַ ֵני . ּׁשֶ ּבְ
ַּהַדָייִנים ִנְקְראו ֱאֹלִהים, ָּאָדם ִנְקְראו ֱאֹלִהים ְְלָכך , ְּוֵאין ָאנו יֹוְדִעים ְלִמי ֵמֶהם זֹוֵבַח, ּּ

ם ַהְמיוָחד ְלַבדֹו יר ַהּשֵׁ ָּצִריך ְלַהְזּכִ ּ ְ.  

י ִחָייא א ֲח, ָּאַמר ִרּבִ ם, ֵזיּתָ ַּמאן ִדְמַקֵלל ֶאת ַהּשֵׁ י )ויקרא כד(ִּדְכִתיב , ּ  ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
א ֶחְטאֹו ם ֶזה ְסָתם, ְּיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְוָנׂשָ ְּדָהא ִאם ִקֵלל ׁשֵ ְּוֵאין ְמַנִדין , ֵּאינֹו ַחָיב ִמיָתה, ּ

ְּדָיכֹול ִלְטעֹון ְלַחד ִמן ַדָייָנא, אֹותֹו ּ   .ַמרּאֹו ִלְגדֹול ַהדֹור ָקֲא, ּ

הו י ַאּבָ ֲּאָבל ִנידוי ְמַחְייִבין אֹותֹו, ִמיָתה ֵאין ְמַחְייִבין אֹותֹו, ָּאַמר ִרּבִ ום ָלאו , ּ ִּמּשׁ
ם ַהְמיוָחד. ּ ֱאֹלִהים ֹלא ְתַקֵלל ְסָתם)שמות כב(ִּדְכִתיב , ְּדאֹוַרְייָתא ֲּאָבל ִאם ִקֵלל ׁשֵ ּ ,
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יר , ּמֹות יוָמת' ם ה ְוֹנֵקב ׁשֵ)ויקרא כד(ִּדְכִתיב , ַּחָייב ִמיָתה ַיְזּכִ ֵאינֹו ַחָייב ַעד ׁשֶ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ּ
מֹו ַהְמיוָחד   .ּׁשְ

ֵריה ַּההוא ַגְבָרא ְדַאְקִדיׁש ּבְ ּ ּ ָרא ְדִאְתְייֵליד, ַוֲאַמר, ּ ְּיֵהא ְמקוָדׁש ֵלאֹלִהים, ַּהאי ּבְ ּ ,
ַמע ר יה' ׁשָ ְמּתֵ ִּחָייא ְוׁשַ ּוַמה ַעל ְדַאְקֵדיׁשַ, ָּאַמר ֵליה. ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ִרי ְלקוְדׁשָ ּת ּבְ ְּ ֶלֱהֵוי , ּ

א ְמּתָ ׁשַ ך ֲעָבִדית. ַּההוא ַגְבָרא ּבְ ְָאַמר ֵליה ָלאו ַעל ּכָ ם , ּ יה ַלּשֵׁ ּתֵ ֶּאָלא ַעל ְדַאְקִדיׁשְ ּ ּ ּ
ְקָרא ֱאֹלִהים ְֲאַמר ְוֵהיַאך ֲהָוה ִלי .  ֹזֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם)שמות כב(ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה , ַהּנִ

ָרא ְדִאְתְייִליד ִלי ִליֲהֵוי ְמקוָדׁש ַלה, ֲּאַמר ֵליה. ֵמיָמרְל ַּהאי ּבְ ּ ם ַאֵחר', ּ ּוְמָנא . ְוֹלא ְלׁשֵ
ה. ָלן יו ַלה)שמואל א א(ִּדְכִתיב , ֵמַחּנָ   .ְוֹלא ָאְמָרה ֵלאֹלִהים', ּ וְנַתּתִ

לֹום י ׁשָ ם ֱאֹלִהים ִנְבָרא ָה, ָאַמר ִרּבִ ִאי ָהִכי ָיִכיל ְלִמְטַען , עֹוָלםְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְבׁשֵ
ַהאי ַגְווָנא י . ּאֹו ַדָייֵני ֲהוֹו, ּאֹו ְגדֹוֵלי ַהדֹור ֲהוֹו, ְּדַמְלָאִכים ֲהוֹו, ַהאי ַגְבָרא ּכְ ָאַמר ִרּבִ

הו א, ַּאּבָ ֵני ָנׁשָ ֵרי ַעד ְדָלא ֵייתֹון ּבְ ְּוַעד ְדָלא ֵייתֹון ַדָייֵני ָדָרא, ָּהא ָעְלָמא ִאְתּבְ ּ ּ ,
א, ַרְבְרֵבי ָדָראְו ּגֵ   .ְוָלא ִאית ְלִמׁשְ

יָרא י ֶאְלָעָזר ֲחִביָבא ַיּקִ ֵאִלים ה)שמות טו(ִּדְכִתיב , ְּכָמא ְדָאַמר ִרּבִ ',  ִמי ָכֹמָכה ּבָ
יוַכל ִלְברֹוא ֶאת ָהעֹוָלם ּׁשֶ ַמע ְדֵאִלים ֵאינֹו ָיכֹול ִלְברֹוא ָהעֹוָלם, ּ ַטל , ַּמׁשְ ּנָ ַעד ׁשֶ

רו מֹוַּהָקדֹוׁש ּבָ ּך הוא אֹות ַאַחת ִמׁשְ ה ִמן . ּובֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, א''ְוִהיא אֹות ה, ְ ְוַנֲעׂשָ
מֹו ֱאֹלִהים, ֵאִלים ֱאֹלִהים ַנן. ְוִנְבָנה ׁשְ ה, ְוַעל ַהאי ּתְ ָרָאם''ּבְ   .א ּבְ

י יֹוֵסי ֵמיה ַקִדי, ָאַמר ִרּבִ ׁשְ ְתָרא וַמְלכוָתא ֶאָלא ּבִ ָּהא ֲחִזיָנן ְדֵלית ּכִ ּ ּ ּ אּּ ְּדָלא . ׁשָ
ם יו, ּאֹוְזֵפיה ְלָאֳחָרא י יֹוֵסי. א''ו ה''א וא''ד ה''ְּוהוא ַהּשֵׁ ּבֹו ִנְכָלִלים , ְּדָאַמר ִרּבִ

ַמִים ָוָאֶרץ בֹוד, ְוָכל ְצָבָאם, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ׁשָ א ַהּכָ ּסֵ ְּוֻכָלם ְלֶנְגדֹו , ְּוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ּכִ ּ
י ַאִין וְכָלא ֲחׁשִ ה, ְּוהוא ָהָיה, ִביןּּכְ ִריך הוא. ְּוהוא ִיְהֶיה, ְּוהוא הֹוֶ ּּבְ ֵמיה, ְ ִריך ׁשְ ּּבְ ְלָעַלם . ְ

  .ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָאֵמן

י ְיהוָדה ל ֶמֶלך מה, ָּאַמר ִרּבִ מֹו ׁשֶ ַרך ְוִיְתַעֶלה ׁשְ ְִיְתּבָ רוך הוא''ְּ דֹוׁש ּבָ ּמ ַהּקָ הוא , ְּ ּׁשֶ
ְלָעָדיו ֵאין ֱאֹלִהיםּו, ְּוהוא ַאֲחרֹון, ִראׁשֹון ה ִעְנָייִנים . ִמּבַ לׁשָ סֹוד ׁשְ ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ

דֹוִלים ְוטֹוִבים ְּוֵהם ַדַעת ָחְכָמה וִביָנה, ּגְ ֱאַמר , ּ ּנֶ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן '  ה)משלי ג(ׁשֶ ּבְ
הֹומֹות ִנְבָקעו ַדְעּתֹו ּתְ ְתבוָנה ּבְ ַמִים ּבִ ּׁשָ ּ.  

ָר ה ּבָ רוך הוא ָהָאֶרץְוָלּמָ דֹוׁש ּבָ ּא ַהּקָ ֵפל, ְּ הוא עֹוָלם ַהּשָׁ סֹוד ַהָחְכָמה, ּׁשֶ ַמִים. ּבְ , ְוַהּשָׁ
ּנו דֹול ִמּמֶ הוא עֹוָלם ּגָ ּׁשֶ ְתבוָנה, ּ הוא ָדָבר ָקָטן ִמן ַהָחְכָמה, ּּבִ ּׁשֶ ִנינו. ּ ּוְכָבר ׁשָ ֵאיָמַתי , ּ

ָחְכָמה ֹוֲאִלים, ִנְקָרא ָאָדם ָחָכם ּבְ ּשׁ ׁשֶ ָכל ָדָברּכְ ִעְנָין, ּ אֹותֹו ּבְ יב ּכָ ְוָידֹו , ְּועֹוֶנה וֵמׁשִ
ּכֹל ָחְכָמה, ּבַ בוָנה ְוַעל ַהַדַעת, ָאז ִנְקָרא ָחָכם ּבְ דֹול ַעל ַהּתְ הוא ּגָ ּׁשֶ ּ ן ָהָיה לֹו , ּ ַעל ּכֵ

ָחְכָמה ַמִים ּבְ ַרך ַלֲעׂשֹות ַהּשָׁ ְתבוָנ, ְִיְתּבָ ֵפָלה ֵמֶהם ּבִ ִהיא ׁשְ   .הְּוָהָאֶרץ ׁשֶ
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דֹוָלה ִמּכוָלם י ַהָחְכָמה ּגְ ַהע ּכִ ּּתֵ ן ִנְקָרא ָאָדם ָחָכם, ּ ָכל , ְוַעל ּכֵ הוא ָחָכם ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ
ה ִמן ַהָחְכָמה. ַהָחְכמֹות בוָנה ְקַטּנָ ן ִנְקָרא ָאָדם ֵמִבין, ְּוַהּתְ לֹוַמר, ְוַעל ּכֵ ֵּמִבין ָדָבר , ּכְ

ִּמּתֹוך ָדָבר ּהוא ֵמַעְצמֹו וִמִל, ְ ּ ֵּמִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר ַאֵחר, ּבֹוּ לֹוַמר. ְּ ְראֹותֹו ְיסֹוד, ּכְ , ּבִ
ְנַין ָעָליו ִבין. ּבֹוֶנה ּבִ ְראֹותֹו ָדָבר ֶאָחד אֹו ְקָצתֹו, ְּוֵכן הוא ַהּמֵ ִלים ָהִעְנָין ָעָליו, ּּבִ   .ַמׁשְ

מֹו ַרך ׁשְ רוך הוא ִיְתּבָ הֹוׁש ּבָ ְְוַהּקָ ְּ ַמִים ּבְ, ּ ָרא ַהּשָׁ בוָנהּבָ בוָנה , ּסֹוד ַהּתְ הוא ִעְנַין ּתְ ּׁשֶ ּ
ְבָרִאים. ְִמּתֹוך ַהְיסֹוד ל ַהּנִ ית ּכָ ים, ּוְבֵראׁשִ דֹוׁשִ ְלָאִכים ַהּקְ ָרא צוַרת ַהּמַ ִחַלת , ּּבָ ֵהם ּתְ ּׁשֶ

ֱאָצִלים ִמִזיו אֹור ֲהָדרֹו ְבָרִאים ַהּנֶ ל ַהּנִ   .ּּכָ

סֹוָדם מֹות ִנְקְראו ּבְ ָרה ׁשֵ מֹוָתם ִנְקָרא ֱאֹלִהיםּוְב, ַּוֲעׂשָ א ְלהֹורֹות . ְתֹוך ׁשְ ן ּבָ ְוַעל ּכֵ
ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ְקָרִאים ֱאֹלִהים, ּבְ ְלָאִכים ַהּנִ מֹו צוַרת ַהּמַ ַרך ׁשְ ָרא ִיְתּבָ לֹוַמר ּבָ ּּכְ ְ ,

ְבָרִאים ָהֲאֵחִרים ל ַהּנִ ְוִמּתֹוך ֶזה ַהְיסֹוד, ְוֵהם ַהְיסֹוד ִמּכָ סֹוד ִּנְבְראו ַהּשָׁ, ּ ן ּבְ ַמִים ְלַאַחר ּכֵ
בוָנה ַמִים ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר, ַּהּתְ ך ִנְבְראו ַהּשָׁ בוָנה הוא ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר ּכָ ר ַהּתְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ְ ,

ְלָאִכים ֵהם ִמּסֹוד אֹור צוַרת ַהּמַ ְנַין ִמּתֹוך ַהְיסֹוד. ּׁשֶ לֹוַמר ֵהם ּבִ ַמִים, ְּכְ ן ּכֹוֵנן ׁשָ  ְוַעל ּכֵ
ְתבוָנה   .ּּבִ

ִים, ְֲאָבל ָהָאֶרץ ִנְהָיה ִמּתֹוך ְיסֹוד ַאֵחר לוָיה ַעל ַהּמַ ִהיא ּתְ ֶּאָלא ׁשֶ רוך . ּ דֹוׁש ּבָ ְְוַהּקָ ּ
ָחְכָמה ּהוא ָיַסד ָלה ְיסֹוד ָעׂשוי ּבְ ּ ן ֶנֱאַמר ה, ּ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ' ְוַעל ּכֵ ַמִים , ּבְ ּכֹוֵנן ׁשָ

ְתבוָנה ָּדָבר ִמּתֹוך ָד, ּּבִ   .ָברְּ

הו י ַאּבָ דֹול , ְּוָאַמר ִרּבִ מֹו ַהּגָ בֹוד ׁשְ רוך הוא ַעל ּכְ ׁש ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ָחׁשַ ּמָ ּּבֹא וְרֵאה ּכַ ּ ְּ

הוא יהו ׁש, ה''ּׁשֶ מֹו ַמּמָ י ֶזהו ׁשְ ם ֱאֹלִהים. ּּכִ ְבָרִאים, ֲאָבל ׁשֵ ף הוא ַעל ֶיֶתר ַהּנִ ּתָ . ְּמׁשֻ
ְלָאִכים ִנְקָרִאים ֱאֹלִהים ַּהַדָייִנים ִנְקְראו ֱאֹלִהים. ֵּני ָאָדם ִנְקְראו ֱאֹלִהיםּבְ. ַהּמַ ּּ.  

מֹו בֹוד ׁשְ קֹום ַעל ּכְ ׁש ַהּמָ ן ָחׁשַ ַדע ָלך. ְוַעל ּכֵ ם ֶזה , ְּתֵ נֹו ְוִזְבחֹו ְלׁשֵ ְקִריב ָקְרּבָ ל ַהּמַ ּכָ
ְקָרא ֱאֹלִהים ֱאַמר. ַּחָייב ִמיָתה, ַהּנִ ּנֶ י ַלה ֹזֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳח)שמות כב(, ׁשֶ ְלּתִ . ְּלַבדֹו' ָרם ּבִ

ף ם ְמׁשוּתָ הוא ׁשֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ְלָאִכים, ּ ְּוֵאין ָאנו יֹוְדִעים ִאם הוא זֹוֵבַח ַלּמַ , אֹו ִלְבֵני ָאָדם, ּ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ּאֹו ְלַהּקָ ן ָאְמָרה ַהּתֹוָרה. ְּ י ַלה, ְוַעל ּכֵ ְלּתִ , ְּלַבדֹו' ֹזֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ּבִ

ם יהו, לֹוַמרּכְ יר ׁשֵ ַיְזּכִ ִריך ׁשֶ ּצָ ּׁשֶ נֹות. ּה ְלַבדֹו''ְ ְרּבָ ּקָ ְוְלִפיָכך ֶנֱאַמר ּבַ  ְוִכי )ויקרא כב(, ּ
חו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה ָלִמים', ִּתְזּבְ ׁשְ עֹוָלה, ְוֵכן ּבִ ' ְּוֹלא ֶנֱאַמר ָלֱאֹלִהים ֶאָלא ַלה, ְוֵכן ּבְ

ׁש   .ַמּמָ

ַמִים אֹלִהיםִּנְבְראו ֵמאֹותֹו ָה, ְוׁשָ ַפע ּבֵ ׁשְ ה אֹוָתם ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר, ּאֹור ַהּנִ ָּעׂשָ ' ּוְבג, ְּ
ן ּכָ ׁשְ ה ַהּמִ ְּדָבִרים ַהָללו ַנֲעׂשָ ֱאַמר , ּ ּנֶ ָחְכָמה )שמות לא(ׁשֶ ּ ָוֲאַמֵלא ֹאתֹו רוַח ֱאֹלִהים ּבְ ּ

ּוִבְתבוָנה וְבַדַעת ּ ַנת ֶעְליֹון. ּ ַמּתְ ן ֵהם ּבְ ּתָ ָלׁשְ ֵנםְלָכל ֲאׁשֶ, ּוׁשְ   ,ּר ַיְחפֹוץ ִיּתְ

ֱאַמר  ּנֶ י ה)משלי ב(ׁשֶ ן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה'  ּכִ ִּיּתֵ ּ ּ ּ.  
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ָרא ֱאֹלִהים)בראשית א( ית ּבָ ֵראׁשִ א ְפַתח ַוֲאַמר.  ּבְ י ַאּבָ יֹום ַההוא )בראשית טו(, ַּרּבִ ּ ּבַ ּ
ַרת ה ִרית ֵלאֹמר' ּכָ ה ִעְנָיִנים ֶנ. ֶאת ַאְבָרם ּבְ ֲחִמּשָׁ ִריתּבַ ִרית ִמיָלה' ָהא, ֱאַמר ַהּבְ , ּהוא ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם)שם יז(ׁשֶ ְבׂשַ ִריִתי ּבִ ת' ַהב.  ְוָהְיָתה ּבְ ׁשֶ ִרית ַהּקֶ ֱאַמר , ּבְ ּנֶ שם (ׁשֶ

ִרית)ט ַלח' ַהג.  ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ ִרית ַהּמֶ ֱאַמר , ּבְ ּנֶ ִרית ֶמַלח עֹוָלם)במדבר יח(ׁשֶ  'ַהד.  ּבְ
ִרית ַהִיּסוִרין ּּבְ ֱאַמר , ּ ּנֶ ִרית)דברים כח(ׁשֶ ּ ֵאֶלה ִדְבֵרי ַהּבְ ה' הה. ּ הוּנָ ִרית ַהּכְ ֱאַמר , ּּבְ ּנֶ ׁשֶ

ת עֹוָלם)במדבר כה( ֻהּנַ ִרית ּכְ   .ּ ְוָהְיָתה לֹו וְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ

נו ַההֶדְוקֹו ּתְ ּנִ ִריתֹות' ּם ׁשֶ ֵא, ּבְ ִרית ֶאָלא ּבְ ֱאַמר . ׁשֹּלא ָהְיָתה ַהּבְ ּנֶ  )בראשית טו(ׁשֶ
ן ְוַלִפיד ֵאׁש ְוגו ּנור ָעׁשָ ה ּתַ ְּוִהּנֵ ַרת ה)שם טו(ּוְכִתיב . 'ּ יֹום ַההוא ּכָ ּ ּבַ ִרית ' ּ ֶאת ַאְבָרם ּבְ

ִחָלה. ֵלאֹמר ּתְ ִרית ּבַ ית. ְּוָהֵאׁש ָהְיָתה ּבְ ֵראׁשִ ם ֵאׁש, ְּוֶזהו ּבְ ִרית, הֹוֵצא ִמּשָׁ ָאר ּבְ . ְוִנׁשְ
לֹוַמ ִריּכְ   .ׁש''ת ֵא''ר ּבְ

רוך הוא ִעם ָהעֹוָלם, יֹוָחָנן ָאַמר' ר דֹוׁש ּבָ ַרת ַהּקָ רוָתה ּכָ ִרית ּכְ ּּבְ ּ ַיֲעמֹוד , ְּ ְּוַעל ְמָנת ׁשֶ
ְזכותֹו, ַאְבָרָהם ְּוִיְתַקֵיים ָהעֹוָלם ּבִ ֱאַמר. ּ ּנֶ ַמִים ְוָהָאֶרץ )בראשית ב(, ׁשֶ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ

ְרָאם ִהּבָ ֵאׁש. ַאְבָרָהםּבְ, ּבְ ִרית ּבָ ַרת ִעּמֹו ַהּבְ ּכָ ָעה ׁשֶ ִקיומֹו, ְּואֹוָתה ׁשָ ָּעַמד ָהעֹוָלם ּבְ ְּוֶזהו , ּ
ית ֵראׁשִ ִרית ֵאׁש, ּבְ ִרית , ּבְ ַיֲעמֹוד אֹותֹו ַהּבְ ֵדי ׁשֶ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ּכְ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ּּבָ

  .ֵאׁש

ה ֵהִביא ַה, ְוַהָחְכָמה אֹוֶמֶרת רוך הוא ַמּבול ַמִים ָלעֹוָלםָלּמָ דֹוׁש ּבָ ּּקָ ּ ְתִחַלת ִדינֹו, ְּ ּּבִ ּ ,
ְבִרית ֵאׁש. ְּוֹלא ָדָבר ַאֵחר ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבִ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ָרָאה ַהּקָ ְּ ִאם , ּ ְוָרָאה ׁשֶ

ִדין ַאֵחר עֹו, ָיִדין ָהעֹוָלם ּבְ ִעים ַלֲעמֹוד ּבָ יוְכלו ָהְרׁשָ ר ׁשֶ ֶּאְפׁשָ ּ ִרית , ָלםּ ִּמְפֵני אֹותֹו ּבְ
ר ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֵאׁש ֲאׁשֶ ה. ּכַ ִים, ֶּאָלא ֶמה ָעׂשָ ּמַ ָדָבר ָהָראוי ְלַכּבֹות , ָּדן ֶאת ָהעֹוָלם ּבַ ּּבְ

ִעים ִמן ָהעֹוָלם, ֶאת ָהֵאׁש ֵדי ְלַהֲעִביר ֶאת ָהְרׁשָ לו ְלֵאׁש, ּכְ ְמׁשְ ּנִ ֱאַמר , ּׁשֶ ּנֶ  )יחזקאל טו(ׁשֶ
ְבָרא, ְרצֹונֹו ֹלאָמר. ָּיָצאו ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלםֵמָהֵאׁש  ּנִ ׁשֶ ְתִחַלת ָהעֹוָלם ּכְ ֵּמָהֵאׁש ָיָצאו ּבִ ּ.  

ִים ּמַ ָראִתי ּבַ ר ּבָ ִחָלה ָאַמר ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּתְ ֱאַמר , ָּלֵכן ּבַ ּנֶ  )ישעיה נז(ׁשֶ
ָים ִנְגָרׁש ִעים ּכַ ן ֶנֱאַמר, ְּוָהְרׁשָ דֹוׁש , ּ ָיָצאו ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלםֵמָהֵאׁש, ְלַאַחר ּכֵ ָאַמר ַהּקָ

ִים ּמַ אן ָהיו ִנּמֹוִקים ּבַ רוך הוא ַעד ּכָ ּּבָ ּ אן ָוֵאיָלך ֵמָהֵאׁש ָיָצאו ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלם, ְּ ִּמּכָ ְ.  

ן ָחְטאו ַאַחר ּכֵ ּוְכׁשֶ ֵאׁש, ּ ֱאַמר , ָּדן אֹוָתם ּבָ ּנֶ ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ְוַעל '  ַוה)בראשית יט(ׁשֶ
ְפִרית ָוֵאׁש ם ָהעֹוָלם, ֲעֹמָרה ּגָ ּסֵ ָעְמדו ַעל ַהר ִסיַני, ְוֵאיָמַתי ִנְתּבַ ׁשֶ לֹו ֵאׁש, ּּכְ ְּוִנְתַמֵלא ּכֻ ּ ,

ֱאַמר  ּנֶ ַמִים)דברים ד(ׁשֶ ֵאׁש ַעד ֵלב ַהּשָׁ ְוַהּתֹוָרה ִנְהְיָתה , ִיְצָחק ָאַמר' ר.  ְוָהָהר ּבֵֹער ּבָ
ם ְוָהעֹוָלם ין ַהּשֵׁ ִרית ּבֵ ֵאׁש, ּבְ ָלה ּבָ ְמׁשְ ּנִ ֱאַמר , ׁשֶ ּנֶ ֵאׁש)ירמיה כג(ׁשֶ , ּ ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ּכָ
ית ֵראׁשִ ִרית ֵאׁש ּבְ   .ְּוֶזהו ּבְ

ִית)משלי כד(, ּיֹוָחָנן ְפַתח' ר ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ה ְדָבִרים ָצִריך ָאָדם ַלֲעׂשֹות ,  ּבְ לׁשָ ְׁשְ

ַדְרֵכי ָהעֹוָלם ְּוֵאלו ֵהן, ּבְ בֹוִלְבנֹות ּבֵ: ּ ֶרם ְלִהְתַפְרֵנס ּבֹו, ית מֹוׁשָ ך , ְּוִליַטע ּכֶ ְְוַאַחר ּכַ
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ה ִנים, ָלַקַחת לֹו ִאּשָׁ ֶהם, ּוְלהֹוִליד ּבָ ֹוִטים. ְלַפְרְנָסם ּבָ ֶדֶרך ַהּשׁ ה , ְְוֹלא ּכְ ַּהלֹוְקִחים ִאּשָׁ
ִחָלה ּתְ ֶרם, ּּבַ ך נֹוְטִעים ּכָ ִית, ְְוַאַחר ּכָ ך ּבֹוִנים ּבָ   .ְְוַאַחר ּכָ

י ִסימֹוןִכ ה, ּי ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ל ַהלֹוֵקַח לֹו ִאּשָׁ יוַכל , ּּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ִחָלה ּבַ ּתְ ְּוֵאין לֹו ּבַ ּ ּ
ְצֹות, ְּלַפְרְנָסה י ִמן ַהּמִ ים, ֲהֵרי ֶזה ָחְפׁשִ ְקָרִאים ָחְפׁשִ ֵמִתים ַהּנִ ֱאַמר , ּכַ ּנֶ  )תהלים פח(ׁשֶ

י ִתים ָחְפׁשִ ּמֵ ה ִנְקָרא ָחְפׁשִ. ּבַ ְצֹות. יְוָלּמָ י ִמן ַהּמִ הוא ָחְפׁשִ ֹלא יוַכל , ְּלִפי ׁשֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ
ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ֵדל ּבַ ּתַ ּתֹו, ְּלִהׁשְ ֲעבֹוַדת ִאׁשְ   .ֶּאָלא ּבַ

ִאלו לֹוֵקַח ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלַעְצמֹו, ְּיהוָדה אֹוֵמר' ר ּּכְ י ְיהוָדה. ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ִחָלה ָהיו , ּ ּתְ ּּבַ ּ
הַהֲחָכִמים ְו ְּוֹלא ָהָיה ָלֶהם ֵדי ַפְרָנָסָתם, ַהֲחִסיִדים לֹוְקִחין ִאּשָׁ ָרָעב , ּ ּוְמִמיִתים ַעְצָמם ּבָ

ָמא ל ַחֵיי ָהעה, ּוַבּצָ יִחים ּכָ ּוַמּנִ ְצֹות וַבֲעבֹוַדת ּבֹוְרָאם, ז''ּ ּתֹוָרה וַבּמִ ְּועֹוְסִקים ּבַ ֲאָבל . ּ
ָהעֹוָלם ָטרוד ַאַחר ַהַפ ְזַמן ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ִחָלה, ְרָנָסהּ ּתְ ִית ּבַ ָּצִריך ְלכֹוֵנן ּבַ ּ ן ְמזֹונֹוָתיו, ְ , ּוְלַזּמֵ

ה ך ָלַקַחת ִאּשָׁ ּתֹוָרה, ְוָיכֹול ַלֲעֹבד ּבֹוְראֹו, ְְוַאַחר ּכַ י ָהא ְדָאְמרו ַרּבֹוֵתינו . ְוַלֲעֹסק ּבַ ּּכִ ּ ּ
  .ִאם ֵאין ֶקַמח ֵאין ּתֹוָרה, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

י ְיה ה, ּוָדהְוָאַמר ִרּבִ א ִאּשָׁ ָהָאָדם נֹוׂשֵ ִלּבֹו ָפנוי ', ָאז ִנְקָרא ֶעֶבד ה, ֵמַאַחר ׁשֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּּ
ים ׁשִ ֲעֵביָרה וַבּנָ ל ּבַ ּכֵ ִּמְלִהְסּתַ ּוִמָלתור ַאַחר ְלָבבֹו ְוֵעיָניו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ  )במדבר טו(ּכְ

ְּוֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכ ִית . 'ם ְוגוּ ֵדל ְלכֹוֵנן ּבַ ּתַ ְּלִפיָכך ָצִריך ָאָדם ְלִהׁשְ ְ ְ

ֹראׁש ִית, ּבָ ּבַ וב ּבַ   .ְּוַלֲעׂשֹות ִיּשׁ

ה ָלֵמד י ַאּתָ רוך הוא, ּוִמּמִ דֹוׁש ּבָ ֵּמַהּקָ ִית ְוכֹוְננֹו. ְּ ָנה ּבַ ל ַהַפְרָנָסה , ֹקֶדם ּבָ ן ּכָ ְּוִזיּמֵ
ָיֹבא ָאָדם ָל, ְוַהְמזֹונֹות ֹראׁש. ְָהֵאיך. עֹוָלםֹּקֶדם ׁשֶ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ּבָ ִית, ּבָ הוא ַהּבַ . ּׁשֶ

ל ַהַפְרָנָסה ָהֵאיך ן ּכָ ְְוִזיּמֵ ֵהמֹות. ּ ָרא ֶאת ַהּבְ ְּוֶאת ָהעֹופֹות ְוַהָדִגים , ְּוֶאת ַהַחיֹות, ּבָ
ָמִחים ְוָהִאיָלנֹות ל ַהַפְרָנָסה, ַהּצְ ֵהם ִזיּמון ּכָ ּׁשֶ ֵהִכין ַהּבַ. ּ ֵהִביא ֶאת , ִּית ְוַהַפְרָנָסהְלַאַחר ׁשֶ

ִית, ָהָאָדם ּבַ וב ּבַ ּתֹו ְוהֹוִלידו ָבִנים ְוָעׂשו ִיּשׁ ּוָבָרא אֹותֹו ְוֶאת ִאׁשְ ּ ּ ן ֶנֱאַמר . ּ ְוַעל ּכֵ
ית ֵראׁשִ ית ֹראׁש, ּבְ אֹוִתיֹות. ּבֵ ִבין ּבָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ְמָצא בי, ּּכַ ְּוֵכן ִהְתִחיָלה ַהּתֹוָרה . ת ֹראׁש''ּתִ

ֵראׁשִ ית, יתּבְ ית ֵראׁשִ לֹוַמר ּבֵ   .ְוַהּכֹל ִעְנָין ֶאָחד, ּכְ

ֶדֶרך ֶאֶרץ ֵדל ּבְ ּתַ ל ֶזה ָצִריך ָהָאָדם ְלִהׁשְ ְְוִעם ּכָ ים ַלּתֹוָרה, ְּ ְוִלְהיֹות , ְוַלֲעׂשֹות ִעּתִ
ֵני ַהְדָרִכים ָהֵאלו ׁשְ ֲּעָמלֹו ּבִ ַחת ָעֹון, ּּ ּכַ ֵניֶהם ַמׁשְ ְיִגיַעת ׁשְ ּמָ. ִּמְפֵני ׁשֶ א ֹיאַמר ָאָדם ְוׁשֶ

ן ֲאבֹות ָהעֹוָלם ָפָחה ְגדֹוָלה, ֲהֵריִני ּבֶ ׁשְ זֹות, ִּמּמִ ֵּאיִני ָראוי ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְוֹלא ְלִהְתּבַ ּ .
ָבר ִקְדָמך יֹוְצָרך, ׁשֹוֶטה, ֱאֹמר לֹו ְּכְ ַמִים ְוֶאת , ְ ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ׁשֶ

אָת ָלעֹוָלםְּוהוא ָעׂשָ, ָהָאֶרץ ּבָ ֱאַמר . ּוְמָנא ָלן. ה ְמָלאָכה קֹוֶדם ׁשֶ ּנֶ ל )בראשית ב(ׁשֶ  ִמּכָ
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות ר ּבָ יֹום )שם(ְוֵכן . ָּקָרא אֹוָתה ְמָלאָכה. ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ּבֹת ּבַ ּ ַוִיׁשְ ּ

ה ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ   .ַהּשְׁ

רוך הוא ֶאת ָהָאָדם ַאֲחרֹון , ּּבֹא וְרֵאה, ָחָנןיֹו' ְּוִכי ָהא ְדָאַמר ר ָרא ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ּבָ ָּלּמָ ְּ

ְבָרִאים ְדך. ְלָכל ַהּנִ ֶָאָלא ְלַלּמֶ ּ ָכל יֹום ָויֹום ְמַלאְכּתֹו, ּ ה ּבְ ָעׂשָ ּוָבָרא ָהעֹוָלם ְוָכל , ׁשֶ
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הוא ַאֲחרֹון ִלְמַלאְכּתֹו, ְצָבָאם י ׁשֶ ּשִׁ ּוַביֹום ַהּשִׁ ָרא, ּּ , ָּאַמר ֵליה ָלָאָדם.  ּבֹו ֶאת ָהָאָדםּבָ
ָלאָכה ּמְ ֵדל ּבַ ּתַ אן ָהִייִתי ֲאִני ִמׁשְ ה, ַּעד ּכָ ֵדל ּבָ ּתַ ׁשְ ה ּתִ אן ָוֵאיָלך ַאּתָ ִּמּכָ ּ ית , ְ ֵראׁשִ ְּוֶזהו ּבְ

ָרא ֱאֹלִהים ָיֹבא ָאָדם ָלעֹוָלם, ּבָ   .ּקֹוֶדם ׁשֶ

י יֹוָחָנן ה ִנְבָרא ָאָדם ּבְ, ְוָאַמר ִרּבִ ֱאַמר . ֶצֶלם ֱאֹלִהיםָלּמָ ּנֶ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים )שם א(ׁשֶ
ַצְלמֹו ל ַעל ַהְמִדיָנה. ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָהָיה מֹוׁשֵ ל ְלֶמֶלך ׁשֶ יָרִניֹות , ְָמׁשָ ְּוָהָיה ּבֹוֶנה ּבִ

יו, ְּוִתיּקוִנין ָלִעיר ְחּתָ ִדין ּתַ ְעּבְ ּתַ ֵני ָהִעיר ִמׁשְ ֵנ' יֹום א. ְוָכל ּבְ ה , י ָהִעירָקָרא ְלָכל ּבְ ּוִמיּנָ
לֹו ר ֶאָחד ׁשֶ ָכל ָצְרֵכי ָהִעיר, ָאַמר, ֲּעֵליֶהם ׂשַ אן ָהִייִתי טֹוֵרַח ּבְ ְּוַלֲעׂשֹות ִמְגָדִלים , ַעד ּכָ

ּוִביָרִניֹות מֹוִני, ּ אן ָוֵאיָלך ֲהֵרי ֶזה ּכָ   .ְִמּכָ

ָאָדם ַצְל, ְכִעְנַין ֶזה ֶנֱאַמר ּבָ ִניִתי , מֹוַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ְּוָאַמר ֵליה ְרֵאה ּבָ
ה ר ּבָ ל ָהִעיר ְוָכל ֲאׁשֶ ָכל ֶחְפִצי, ּּכָ ל ָעֶליָה ובֹוֶנה אֹוָתה ּכְ ר ָהִייִתי מֹוׁשֵ ְּוַכֲאׁשֶ ה , ּ ך ַאּתָ ְּכָ

ה ְמֶלאֶכת ָהעֹוָלם ְבֶנה ְוַתֲעׂשֶ ָיְדך. ּתִ אן ָוֵאיָלך ִיְהֶיה ַהּכֹל ָמסור ּבְ ִָמּכָ ְּוכוָלם ִיְהיו, ְּ ּּ 
יך ְחּתֶ ִדים ּתַ ְָמׁשוְעּבָ י, ִָויֵרִאים ִמְמך, ּ ּנִ ר ָהיו ְיֵרִאים ִמּמֶ ֲאׁשֶ ֱאַמר , ּּכַ ּנֶ ּ ומֹוָרֲאֶכם )שם ט(ׁשֶ

ל ַחַית ָהָאֶרץ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ה אֹותֹו. ְּוִחּתְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ן ּבְ ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת . ְוַעל ּכֵ
ַצְלמֹו ל ָצְרֵכי ָהעֹוָלם ְוִתיּקוָניוַלֲעׂשֹו, ָהָאָדם ּבְ ִחָלה, ּת ּכָ ּתְ ה ּבַ ר הוא ָעׂשָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ.  

ית ֵראׁשִ ִתיב , ּבְ ית ַדְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז'  ה)משלי ח(ּכְ ַּהָפסוק ַהֶזה , ָּקָנִני ֵראׁשִ ּ ּ
ל ַהּתֹוָרה ית ַדְרֵכי ֵאל, חֹוֵזר ַעל ּכָ ִהיא ָהְיָתה ֵראׁשִ ַהּתֹוָרה ִנ, ּׁשֶ ָנה ׁשֶ ְּבֵראת ַאְלַפִים ׁשָ
ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ   .קֹוֶדם ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר לֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְּדָאַמר ִרּבִ ְבָעה ְדָבִרים ִנְבְראו ַעד ׁשֶ ּׁשִ ְּוֵאלו ֵהם. ּ ּ :
ן ֵעֶדן. ַהּתֹוָרה בֹוד. ְוֵגיִהּנֹם. ְוּגַ א ַהּכָ ְקָדׁש. ְוִכּסֵ ּוֵבית ַהּמִ יַח. ּ ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ ׁשוָבה.ּוׁשְ . ּ ְוַהּתְ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֱאַמר , ּוַבּתֹוָרה ּבָ ּנֶ ָרא ֱאֹלִהים. 'ָקָנִני ְוגו'  ה)שם(ׁשֶ ית ּבָ ֵראׁשִ , ְּוֶזהו ּבְ
ית ִהיא ַהּתֹוָרה, ְרצֹונֹו ֹלאָמר ִעם ֵראׁשִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ׁשֶ ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשָׁ ָאַמר . ּבָ
י ְיהוָדה ּבֹא וְרֵאה ּכַ ִּרּבִ ין ַהּתֹוָרה ְוָהעֹוָלםּ ה ֶהְפֵרׁש ֵיׁש ּבֵ ת , ּמָ ׁשֶ ׁשֵ ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבְ ׁשֶ

ִעים ָלְיָלה, ָיִמים ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ   .ְוַהּתֹוָרה ּבְ

ָסִרי ְללוד י יֹוָחָנן ֲהֵוי ָאִזיל ִמּקֵ יה ר, ַּרּבִ ְּוָהָיה ְמַטֵייל ִעּמֵ א' ּ ר ַאּבָ ד ָמטֹו , ִּחָייא ּבַ ּכַ
י יֹוָחָנן, י ֲחַקלַחד ּבֵ יה, ַהאי ֲהֵוי ִדיִדי, ָאַמר ִרּבִ יְנּתֵ אֹוַרְייָתא, ְּוַזּבִ י ּבְ ֵדי ְלִמְזּכֵ ָכה ר. ּכְ ' ּבָ

א ר ַאּבָ ֵכי, ִּחָייא ּבַ ה ַאּתְ ּבָ לום, ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ֵליה ְוָלּמָ ְבַקת ְלִסיבוִתיך ּכְ ְּדָלא ׁשַ ּ ְּ.  

ִני, ָּאַמר ֵליה ֵעיֶנך ַמה ַדֲעָבִדיתַּקָל, ִּחָייא ּבְ ּה הוא ּבְ ה , ָּ ּשָׁ ׁשִ ְבָרא ּבְ ּנִ ְבִקית ָדָבר ׁשֶ ְּדׁשַ ּ
ִעים יֹום, ָיִמים ַאְרּבָ ְבָרא ּבְ ּנִ ֲעבור ָדָבר ׁשֶ ּּבַ ֱאַמר , ּ ּנֶ ם ִעם ה)שמות לד(ׁשֶ '  ַוְיִהי ׁשָ

דֹוִלים ְוטֹו ִעים ָלְיָלה ְוָקִניִתי ְדָבִרים ּגְ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ עֹוָלםַּאְרּבָ ֵאיָנם ּבָ ְוֵהם ֵעָצה , ִבים ׁשֶ
ָיה ְוָחְכָמה וְגבוָרה ְּותוׁשִ ּ ֱאַמר , ּּ ּנֶ בוָרה)משלי ח(ׁשֶ יָנה ִלי ּגְ ָיה ֲאִני ּבִ ּ ִלי ֵעָצה ְותוׁשִ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2830דף [ -ּ

אֹוָרְייָתא' ר ד ֲהָוה ָלֵעי ּבְ א, יֹוָחָנן ּכַ ְמׁשָ זֹוֲהָרא ְדׁשִ ֲּהוֹו ַאְנפֹוי ְזִהיִרין ּכְ יֹוָמא ַחד , ּ
יה רָּפ א, יֹוֵסי' ַּגע ּבֵ ְמׁשָ ָזֳהָרא ְדׁשִ ֲּאַמר ֵליה ָחָמא ַאְנָפך ְזִהיִרין ּכְ ְּ ָּאַמר ֵליה ָלאו הוא , ּ ּ

א ְדָנֲהָרא ִלי ַמְעּתָ ֶּאָלא ׁשְ ְגבוָרתֹו)שופטים ה(ָּקָרא ֲעֵליה . ּ ֶמׁש ּבִ ֵצאת ַהּשֶׁ   .ּ ְואֹוֲהָביו ּכְ

ִחָלהַּהּתֹוָרה ִנְקֵראת ּתוׁשִ, ִיְצָחק ָאַמר' ר ּתְ ָּיה ּבַ בוָרה. ּ ך ּגְ ְּוַאַחר ּכַ ֱאַמר ִלי ֵעָצה , ְ ּנֶ ׁשֶ
ָיה ְוגו ְּותוׁשִ ָיה', ּ ִחָלה ִנְקֵראת ּתוׁשִ ּתְ י ּבַ ַדע ָלך ּכִ ּּתֵ ּ ּ ל ָאָדם, ְ ת ּכֹחֹו ׁשֶ ׁשֶ ּתֶ ּמַ ֵיׁש , ׁשֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ

ֵבית ַה, ּלֹו ְלִהָלֵחם ִעם ֵיֶצר ָהָרע ל ּגופֹו ּבְ ת ּכָ ּוְלַכּתֵ ְדָרׁשּ ּתֹוָרה, ּמִ יל אֹותֹו ּבַ ַיְרּגִ . ַּעד ׁשֶ
ּתֹוָרה הוא ָרִגיל ַלֲעסֹוק ּבַ יָון ׁשֶ ְמָחה וְגבוָרה, ּּכֵ ָּאז ֵיׁש לֹו ׂשִ ֱאַמר ֲאִני ִביָנה ִלי , ּ ּנֶ ׁשֶ

ּתֹוָרה וַבָחְכָמה, ְּגבוָרה ָאָדם ָרִגיל ּבַ ׁשֶ ְפֶאֶרת, ְּרצֹונֹו ֹלאָמר ּכְ ֹו ִהיא ְוֵאיז, ָאז ֵיׁש לֹו ּתִ
בוָרה ֱאַמר ', ְּלִהָלֵחם ִמְלָחמֹות ה, ּּגְ ּנֶ ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה)במדבר כא(ׁשֶ ן ֵיָאַמר ּבְ ם ',  ַעל ּכֵ ׁשָ

בוָרה ְלָחָמה ְוַהּגְ ֵהא ַהּמִ   .ּּתְ

רוך הוא ֶאת ָהעֹוָלם דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּוַבּתֹוָרה ּבָ ּ ֱאַמר , ְּ ּנֶ ,  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון)משלי ח(ׁשֶ
ְקֵרי ָאמֹוןַאל ן,  ּתִ ֶּאָלא אוּמָ ָרא ֱאֹלִהים. ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ָרא ֱאֹלִהים ֶאת , ְּוֶזהו ּבְ ית ּבָ ִעם ֵראׁשִ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ   .ְוזֹו ִהיא ַהּתֹוָרה, ַהּשָׁ

ִביל ַהִיְרָאה, ְּיהוָדה אֹוֵמר' ר ׁשְ ֹּלא ִנְבָרא ֶאָלא ּבִ ית, ּ ְקֵראת ֵראׁשִ ּנִ ֱאַמר , ׁשֶ ּנֶ משלי (ׁשֶ

ית ָדַעת'  ִיְרַאת ה)א ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַעל ִפי ַהִיְרָאה. ֵּראׁשִ ּוְמָנא ָלן ׁשֶ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ  )קהלת ג(ׁשֶ
ִייְראו ִמְלָפָניו ה ׁשֶ ְּוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ּ ה ֶאת ָהעֹוָלם. ּ ִייְראו ִמְלָפָניו, ָעׂשָ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ְּוַעל ִפי , ּ

ית ִהיא ֵראׁשִ ָרא ֱאֹל, ַּהִיְרָאה ׁשֶ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץּבָ   .ִהים ֶאת ַהּשָׁ

ית ֵראׁשִ י ֶאְלָעָזר ְפַתח, ּבְ ֲעלֹות ֶאל ה)תהלים קכ(, ַּרּבִ יר ַהּמַ ָרָתה ִלי ָקָראִתי '  ׁשִ ּצָ ּבַ
ַמִים ָוָאֶרץ. ַּוַיֲעֵנִני ְבִריַאת ׁשָ רוך הוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ֵאִבים ּבָ יִרים ּתְ ּׁשִ ֵדי ְלַהְללֹו , ְּ ּּכְ
ּבְ הוא יֹוֵצר ַהּכֹל, חֹוּוְלׁשַ יָרה ְלָפָניו. ּׁשֶ ַמִים אֹוְמִרים ׁשִ ֱאַמר , ַהּשָׁ ּנֶ ַמִים )תהלים יט(ׁשֶ  ַהּשָׁ

בֹוד ֵאל יָרה, ְּמַסְפִרים ּכְ ֱאַמר , ְוָהָאֶרץ אֹוֶמֶרת ׁשִ ּנֶ ירו ַלה)שם צו(ׁשֶ ל ָהָאֶרץ' ּ ׁשִ   .ּכָ

ֵמִחים ְלָפ, ְועֹוד ֵאִבים וׂשְ ל ָהעֹוָלם ּתְ ּכָ ַמִים , ֵאר ְליֹוְצָרםּׁשֶ ּשָׁ ֲחזֹוָתם ִנְפְלאֹוָתיו ּבַ ּבַ
ית, ּוָבָאֶרץ ֵראׁשִ אֹוִתיֹות ְוִתְרֶאה. ְּוֶזהו ּבְ ַּעֵיין ּבָ י, ּ ֵא''ׁשִ לֹוַמר. ב''ר ּתָ ֵא, ּכְ ב ֵלאֹמר ''ּתָ

י ַמִים וָבָאֶרץ, ר''ׁשִ ּשָׁ ָהָיה , ַּעל ִנְפְלאֹוָתיו ּבַ ֲעלֹות ׁשֶ ֶלך ֵּאיֶזה הוא אֹוָתם ַהּמַ ְָדִוד ַהּמֶ ּ
לֹום אֹוֵמר ֲעלֹות. ָעָליו ֲהׁשָ ל אֹוָתן ַהּמַ יִרים ׁשֶ ֵּאלו ֵהם אֹוָתם ַהּשִׁ ַמִים, ּ ֵהם ַהּשָׁ , ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ַמִים ַמֲעלֹוָתיו)עמוס ט(ׁשֶ ּשָׁ ַאב ָלֶהם.  ַהּבֹוֶנה ּבַ יר , ְוָהָיה אֹוְמִרים, ְוָדִוד ּתָ ְּוֶזהו ׁשִ
ֵאב   .ּתָ

י ֶאְל ִתיב , ָעָזרְוָאַמר ִרּבִ ֵני ֱאֹלִהים)איוב לח(ּכְ ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ .
ֵני ָהֱאֹלִהים ְלָאִכים. ָּמאן ִאינון ּבְ ֵּאלו ֵהם ַהּמַ ית , ּ ֵראׁשִ יָרה ִלְפֵני יֹוֵצר ּבְ ֵהם אֹוְמִרים ׁשִ ׁשֶ

ָכל ַלְיָלה ָמרֹות ַדֲהֵוי ַהַל, ּבְ לׁש ִמׁשְ ֶנֶגד ׁשָ ּּכְ ָמָרה. ְיָלהּ ָמָרה וִמׁשְ ּוְבָכל ִמׁשְ ּתְ ְוַכּתְ , ּ ל ּכַ ּכָ
יָרה סֹוָפה. אֹוֶמֶרת ׁשִ ִהיא ּבְ ָמָרה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ׁשְ ּוַבּמִ ל ַהּכֹוָכִבים , ְוִהיא ְלֵעת ַהּבֶֹקר, ּ ּכָ
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ָזלֹות ֵני ָהֱאֹלִהים, ְּוַהּמַ ְקָרִאים ּבְ ְלָאִכים ַהּנִ יָרה, ְוַהּמַ ֱאַמר, ֵהם אֹוְמִרים ׁשִ ּנֶ ָרן ַיַחד , ׁשֶ ּבְ
  .'ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ְוגו

ִפי ַמֲעָלתֹו בֹוַה ׁשֹוֵמר. ְוָכל ֶאָחד ּכְ בֹוַה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ְּלהֹורֹות ּכִ י ַמֲעלֹות ֵיׁש ָלֶהם ֵאֶלה , ּ ּּכִ
ֲעלֹות, ְּלַמְעָלה ֵמֵאֶלה יר ַהּמַ ן ֶנֱאַמר ׁשִ ֵהם אֹוְמִר, ַעל ּכֵ ְלָאִכים ׁשֶ ֲעלֹות ַהּמַ יָרהִמּמַ , ים ׁשִ
ית ֵראׁשִ י, ְּוֶזהו ּבְ ֵא''ׁשִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ב''ר ּתָ ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשָׁ   .ּבָ

אֹוְרָחא י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָאִזיל ּבְ יה ר, ַּרּבִ א' ַּוֲהָוה ִעּמֵ ר ֲחַלְפּתָ ַתר . ָּקמו ְלֵמיַזל, יֹוֵסי ּבַ ּבָ
ַּפְלגות ֵליְלָיא י ִחְזִקָיהָאַמ, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי, ּ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ִניָנן , ַמאי ָעֵביְדָנא, ּר ִרּבִ ְּדָהא ּתָ

ִכי טֹוב   .ְלעֹוָלם ֵיֵצא ָאָדם ּבְ

י ִחְזִקָיה ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִרי, ּ ֵלי ַחיוָתא, יֹוֵסי ּבְ ְלּגַ ַמע ֲהַדר ְנִעימות ָקל ּגַ א ׁשְ ּּתָ ּּ ְּדִאינון , ּ ּ
יָרָתא ָקָדם ֱאָלָהָנא ָחן ׁשִ ּבְ ּ ַעד ְדַאְרִכין אוְדֵניה.ְמׁשַ ּ ָחא ְנִעימוָתא, ּ ּבְ ַמע ָקל ּתוׁשְ ּׁשְ ּ ,

ב ְוגו'  ַוה)תהלים ט(ַּדֲהוֹו ָאְמֵרי    .'ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ

י ִחְזִקָיה ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִרי, ּ לום, ּבְ ַמְעּתָ ּכְ ּוִמן ְנִעימוָתא . ָּקל ְנִעימוָתא, ֲּאַמר ֵליה. ּׁשָ ּ
א ֵמַהאי ְפ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ָמִעיתּ ּסוָקא ִדׁשְ ָען ְיַדְעָנא ֵפירוׁשֹו, ּ ּּכְ ב ּכֹוֵנן ' ִּדְכִתיב ַוה, ּ ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ

אֹו ּסְ ָפט ּכִ ׁשְ ִריך הוא. ַּלּמִ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ֲעָתא ְדַדְייֵני ִדיָנא ׁשְ ֲעָתא ְוׁשַ ִּדְבָכל ׁשַ ּ ּ ּ ְּ ,
ן ּמָ ן ּתַ ּקֵ ְּדהוא ּכוְרָסא ְיָקֵריה ִמְתּתַ ּ ּ אֹוַמׁשְ, ּ ּסְ ָפט ּכִ ׁשְ ֱאַמר ּכֹוֵנן ַלּמִ ּנֶ   .ַּמע ׁשֶ

ֵרת ָאְמֵרי ָדא ְלֲאֵכי ַהּשָׁ ָמָרה ִמּמַ ָאַמר . ָּאַמר ֵליה ָלאו. ָּאַמר ֵליה ָיַדְעּתָ ֵאיזֹו ִהיא ִמׁשְ
ְלָאִכים, ֵּליה ֶמֶרת אֹוָתם ַהּמַ ְקָרִאים ֱאֹלִהים ִהיא, ִמׁשְ ָמרֹות, ְּדַתְנָיא. ַהּנִ ָרה ִמׁשְ ל ֲעׂשָ  ׁשֶ

ְרִקיָעא א ּבִ ֵרת ִאיּכָ ָמרֹות ַדֲהֵוי ַהַלְיָלה, ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ה ִמׁשְ לׁשָ ׁשְ ְּוִאינון ִמְתַחְלִקין ּבִ ּּ ּ.  
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ְְוֵתַהע ָלך ָהֵאיך ֵליְלָיא, ְ ָרֵאל ְמַסְייִמים ְצלֹוְתהֹון ּבְ ד ִיׂשְ ְתֵר, ּּכַ יָרָתא ּבַ , יהֹוןָנְסִבין ׁשִ
ים ִּאינון ְדִנְקָרִאים ִאיׁשִ יָרָתא, ּ יָרָתא ָאְמִרין. ְוָאְמֵרי ׁשִ י )שם ה(. ּוַמאי ׁשִ  ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ֶרּנו ְוגו ְעְטֵרהו ְוגו' ִּתְזּכְ ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתַ ַחּסְ ַּוּתְ ֲּאדֹוֵנינו ָמה ַאִדיר ' ה' ּ ּ
ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ִמ. ָׁשִ יָרָתאּבְ ִנָיה ָנְסִבין ׁשִ ָמָרה ׁשְ ַמִלים , ּׁשְ ִּאינון ְדִנְקָרִאים ַמְלָאִכים ְוַחׁשְ ּ ּ

ֵני ֵאִלים' ּ ָהבו ַלה)שם כט(, ּוַמאי ָאְמֵרי. ְוֶאְרֶאִלים   .ּבְ

ׁש ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ִנָיה, ּּבְ ָמָרה ׁשְ ַּעד ְדַסֵיים ִמׁשְ ּ א , ּ ֲעָתא ִהיא ְדקוְדׁשָ ְּדַהִהיא ׁשַ ּ ּ
ׁש ֵעֶדן ַמּמָ ל ּבְ ּכֵ ִריך הוא ִמְסּתַ ּּבְ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְ ְּדָגִניז ַלּצַ ָּפְתֵחי ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש. ּ ּ ,

ים וְכרוִבים ָרִפים ְואֹוַפּנִ ּוַבְתֵריהֹון ׂשְ ּ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך )שם לא(ְוָאְמֵרי , ּ ָָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ּ 

ֲעָר)שם סח( מֹוּ סֹולו ָלרֹוֵכב ּבָ ָיה ׁשְ   .ּבֹות ּבְ

ִליָתָאה ָמָרה ּתְ ְתִחַלת ִמׁשְ יָרָתא ִאינון ְדִנְקָרִאים ֱאֹלִהים, ּּבִ ָּנְסִבין ׁשִ ' ְוָאְמֵרי ַוה, ּ
ב ְוגו ד ָאֵתי ַצְפָרא. 'ָלעֹוָלם ֵיׁשֵ ַמָיא ְוָאְמֵרי, ּכַ בֹוד )שם יט(, ָּפְתֵחי ׁשְ ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ּ ַהּשָׁ
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דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב ', ּ מֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכֹוָכִבים ְוגו)שם קמז(, ֹבֶקר ָאְמֵריּכֹוְכֵבי . 'ֵאל ְוגו ּּגָ
ֵני ֱאֹלִהים ָפְתֵחי ְוָאְמֵרי. ּכַֹח ְקָרִאים ּבְ ְלָאִכים ַהּנִ ֵני ' ּ ָהבו ַלה)תהלים כט(, ּאֹוָתם ַהּמַ ּבְ

בֹוד ָוֹעז' ֵּאִלים ָהבו ַלה   .ּכָ

ֲחָראָּחמֹו ְד, ַּעה ַדֲהוֹו ָאְזֵלי י יֹוֵסי. ְוָהַדר ְנהֹוָרא, ָקְדָרא ׁשַ י ִחְזִקָיה ְלַרּבִ א , ָּאַמר ִרּבִ ּתָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ אוָלָתן ׁשֶ ְּוַאֲחֵזי ָלך ְדָכך ִהיא ּגְ ּ ְּ א ִדְגאוָלָתא. ְ ְמׁשָ ִעיְדָנא ְדִיְנַהר ְלהֹון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ֵיֵתי , ּ

ַתר ָעָקא ַתר ַקְדרו, ְלהֹון ָעָקא ּבָ ְּוַקְדרוָתא ּבָ ה, ָתאּ ַּעד ְדִאינון ּבָ ּ ִיְנַהר ֲעֵליהֹון ְנהֹוָרא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ֱאַמר , ְּ ּנֶ ַחר ָנכֹון ֹמָצאֹו )הושע ו(ׁשֶ ׁשַ  ְוָזְרָחה ָלֶכם )מלאכי ג( ּוְכִתיב. ּכְ

ְכָנֶפיָה ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ִּיְרֵאי ׁשְ ּ.  

עֹוָלםּוְבִזְמָנא ַהִהיא ִמְלָחמֹות ִיְתעֹו גֹוי, ְּררו ּבָ ִעיר, ּגֹוי ּבְ ְוָצרֹות ַרּבֹות , ְוִעיר ּבְ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ִּיְתַחְדׁשו ַעל ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ׁשוֵלי ְקֵדָרה. ּ ְדרו ְפֵניֶהם ּכְ יֻּקְ ַּעד ׁשֶ ּּ ך , ּ ְְוַאַחר ּכַ

ֲאַגת ַלֲחָצם ְוָדְחָקם אוָלָתן ִמּתֹוך ׁשַ ֶלה ֲעֵליֶהן ּגְ ְִיְתּגַ ּ ּּ.  

לֹוםְּוֶזהו  ֶלך ָעָליו ֲהׁשָ ָאַמר ָדִוד ַהּמֶ ְׁשֶ ַחר)תהלים כב(, ּ ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ַּאֶיֶלת . ּ ַלְמַנּצֵ
ַחר ַּאֶיֶלת ַהּבֹוֶקר ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ַהּשַׁ ָרֵאל. ּ ֲחרוָתא ְדִיׂשְ ֶּאָלא ַעל ַאֶיֶלת ְוחֹוֶזק ְדׁשַ ּ ּ ּ .

ָדָבר ַאֵחר  ֶגֶבר ֵאין ֱאָיל)שם פח(ּּכְ ָרֵאלּבְ.  ּכְ ֵני ִיׂשְ ֲעָתא ִיְזֲעקון ּבְ ְּוֵיְמרון ֵאִלי , ַּהִהיא ׁשַ
ִני ה ֲעַזְבּתָ ִתיב, ִמּגֹו ָעַקְתהֹון, ֵאִלי ָלּמָ ַאְזֵרִני )תהלים ל(, ְלָבַתר ַמה ּכְ י ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּ ִפּתַ

ְמָחה   .ׂשִ

י אֹוֵמר ית ִנְבְראו, ַרּבִ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ין ִמּשֵׁ יּתִ יתְו. ַּהּשִׁ ָרא ׁשִ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ .
ית ֵראׁשִ לֹוַמר, ְּוֶזהו ּבְ ית, ּכְ ָרא ׁשִ ל ִיְצָחק. ּבָ ת ְיֵמי , ֵאילֹו ׁשֶ ׁשֶ ָטא הוא ְדִנְבָרא ִמּשֵׁ ּקוׁשְ ּ ּ

ית י. ְבֵראׁשִ ָרא ׁשִ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ִי, ת''ְּ ִהפוך אֹוִתיֹות''ּּתַ ּׁש ּבְ ְ ּ ּ.  

ית ֵראׁשִ רוך הואִיְת, ּבְ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלך ַמְלֵכי ַהּמְ מֹו ׁשל ּמֶ ַרך ׁשְ ּּבָ ְּ ְ ל , ְ ָרא ּכָ ּבָ ׁשֶ
ָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת, ָהעֹוָלם ְּוֵהִכינֹו ּבְ ּ ָרא ג, ּ , עֹוָלם ָהֶעְליֹון, עֹוָלמֹות' ּוְכֶנְגָדן ּבָ

ְחּתֹון יכֹון, ְועֹוָלם ַהּתַ עֹוָל. ְועֹוָלם ַהּתִ ָטןְוָנַתן ּבָ ְחּתֹון ַהּקָ ן, ם ַהּתַ ּתָ ָלׁשְ ּצוַרת . ּצוַרת ׁשְ
ֶרת ְכִלית, ְּוצוַרת ַהּצֹוַמַחת, ַהְמַדּבֶ   .ְּוצוַרת ַהּשִׂ

ֲאִויר, ְע ָלךַדְוֵת ְחּתֹון ִמְתַקִיים ּבָ י ָהעֹוָלם ַהּתַ י ַהּגוף ִמְתַקִיים , ּּכִ ְרֶאה ּכִ ר ּתִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ
ֶפׁש ּנֶ ֶפׁש ִמְתַקְייֶמ, ּבַ ֲאִוירְּוַהּנֶ ַרך, ת ּבָ ּבֹוֵרא ִיְתּבָ ַדע ָלך. ְְוָהֲאִויר ּבַ ַרך , ְּתֵ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְׁשֶ

ָרא ָהָאָדם ֶצֶלם וְבצוָרה, ּבָ ּוָבָרא אֹותֹו ּבְ ּ ּ.  

ָעה ְדָבִרים מוְבָדִלים ֶזה ִמֶזה ְּוֵהִכינֹו ֵמַאְרּבָ ּ ִים, ֵּמרוַח, ֵמֵאׁש, ּ ֱאַמר . ֵמָעָפר, ִמּמַ ּנֶ ׁשֶ
ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְורוַח ֱאֹלִהים ְו)בראשית א( ָּהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּ ּּ ֵּאלו ֵהם ַהד. ְ ּ '

ִרים ְזּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדָבִרים ַהּנִ י ַהָים, ּכְ ְכַרּכֵ ּקֹוִרין ְלֵאׁש ּתֹוהו, ָּמקֹום ֵיׁש ּבִ ְּוֶזהו , ּׁשֶ
ך. ַהְיסֹוד ָהִראׁשֹון ְָוֹבהו ְוחׁשֶ ך הוא ֶהָעָפר. ִים ְוֶהָעָפרֵהם ַהּמַ, ּ ּוְמָנא ָלן ְדחׁשֶ ּ ֱאַמר . ְּ ּנֶ ׁשֶ

ה)קהלת ו( מֹו ְיֻכּסֶ ך ׁשְ ְ וַבחׁשֶ ֶזהו ּגוׁש ֶהָעָפר. ּ ְּוָאְמרו ׁשֶ ּ ׁש, ְּוָהרוַח. ּּ ּהוא רוַח ַמּמָ ּ.  
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ַרך י ָהֵאל ִיְתּבָ ָרא ֶאת ָהָאָדם, ְְוָאְמָנם ּכִ ְחּתֹון, ּבָ הוא ִנְקָרא עֹוָלם ַהּתַ ֶנֶגד עֹוָלם , ּׁשֶ ּכְ
דֹול ֶפׁש, ָהֶעְליֹון ַהּגָ ְּוָנַתן ּבֹו ִקיום ַהּנֶ לֹו, ּ ִניַע ַלּגוף ּכֻ ַּהּמֵ ל , ּ ן ִהְבִדילֹו ִמּכָ ְּוַעל ּכֵ

ר ְלַמָטה ִעּמֹו ְבָרִאים ֲאׁשֶ ְבָרִאים, ַהּנִ ה ָהָאָדם מוְבָדל ִמֶיֶתר ַהּנִ ּוַבּמֶ ּ ּ ֶפׁש. ּ , ִּמְפֵני ֹזאת ַהּנֶ
ֶרת, יאְּוֵאיֶזהו ִה   .ֶנֶפׁש ַהְמַדּבֶ

ַאל ר אי' ְּיהוָדה ְלר' ׁשָ ְכִלית, ּדֹוְסּתָ ְקֵראת ׂשִ ָאָדם ַהּנִ ר ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ֵּאיֶזהו ֶנֶפׁש , ַהּנֶ
ְּוֵאיֶזהו ְמקֹוָמה, ִהיא ַרך , ָּאַמר ֵליה. ּ קֹום ִיְתּבָ ָרא אֹותֹו ַהּמָ י ָהָאָדם ּבָ ְֲהֹלא ָיַדְעּתָ ּכִ

מֹו ׁשְ ר ה, ּבִ ֵדל ְורֹוֶאה ִעְנְיֵני ָהעֹוָלםְוַכֲאׁשֶ ִלּבֹו, ּוא ּגָ יט ּבְ ֶפׁש , ּוַמּבִ ּהוא ֵמַעְצמֹו ֵמִריַח ַהּנֶ
יט ְורֹוֶאה ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא, ַּהזֹאת י הֹוִאיל ְוהוא ַמּבִ ְּוִחידוׁש ָהעֹוָלם, ּּכִ ְּוִזרוַח ַהְמאֹורֹות , ּ

לוי, ֶעֶרב ָוֹבֶקר לֹו ּתָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְּוִכי ּכָ ַרךּ ֹכחֹו ִיְתּבָ ַעְצמֹו ַלֲחקֹור , ְ ּבְ ֵדל ּבְ ּתַ ּהוא ִמׁשְ ּ
ה וָבָרה ָגה ְקדֹוׁשָ יג ַהּשָׂ ּוְלַהּשִׂ ְכִלית, ּ יל ָלַדַעת , ְוָאז ֵיׁש לֹו ֶנֶפׁש ַהּשִׂ ּכִ הוא ַמׂשְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ

ָחְכָמה   .ַלֲחקֹור ּבַ

י ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ֵלב, ַרּבִ ֶפׁש ְמקֹוָמה ּבַ ַּהּנֶ ִניָעה ְלָכל ַהּגוףְוִהיא, ּ ַחת , ּ ּמֵ ְּוִהיא מוּנַ
ֶאְמַצע ַהּגוף ּוֵמִאיָרה ְלָכל ַהּגוף, ּּבְ ָמִים. ּ ֲחִצי ַהּשָׁ ֶמׁש ּבַ ן ַהּשֶׁ ר ִנּתַ ֲאׁשֶ ְּוַהּגוף ִמְתַקֵיים . ּכַ ּ

ֶפׁש ּנֶ ֲאִויר, ּבַ ֶפׁש ּבָ ּבֹוֵרא, ְוַהּנֶ ל ָהעֹוָלמ' ְוַהּבֹוֵרא ִית. ְוָהֲאִויר ּבַ ֹכחֹוסֹוֵבל ּכָ ֱאַמר , ֹות ּבְ ּנֶ ׁשֶ
א ַוֲאִני ֶאְסּבֹל)ישעיה מו( יִתי ַוֲאִני ֶאׁשָֹ   . ֲאִני ָעׂשִ

ִחָלה ַמִים ְוָהָאֶרץ ּתְ ִריַאת ׁשָ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ יר ַהּקָ ה ִהְזּכִ י ְיהוָדה אֹוֵמר ָלּמָ ַּרּבִ ּ ּ ַוֲהֹלא , ְּ
ְלָאִכים בֹוד ְוַהּמַ א ַהּכָ ּסֵ ִחָלה, ּכִ ִּנְבְראו ּתְ תוִמים , ֶּאָלא. ּ ֹלא ְיַהְרֵהר ָאָדם ְדָבִרים ַהּסְ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

ֹראׁש ָלה ּבָ ר ֹלא ּגִ   .ֵּמָהַעִין ַוֲאׁשֶ

י אֹוֵמר ֵדי ְלַהְראֹות ָלָאָדם, ַרּבִ ַעל ָחְכָמה, ּכְ ֵאינֹו ּבַ ְּוֵאינֹו ָראוי ְלַגלֹות לֹו ִסְתֵרי , ׁשֶ ּ
י ִיְצָחק. ּתֹוָרה , ְוקֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה, ֶּאָלא ְלָאָדם ָחָכם, ן ִסְתֵרי ּתֹוָרהֵּאין ְמַגִלי, ְּדָאַמר ִרּבִ

ָידֹו ְּוַתְלמודֹו ִמְתַקִיים ּבְ ַמִים, ּ ָכל ָדָבר, ְּוהוא ְיֵרא ׁשָ ּוָבִקי ּבְ ִעְנַין ֶזה. ּ ֵאינֹו ּבְ , ְוָאָדם ׁשֶ
ְלַמְעָלה עָלִמים ׁשֶ ָתִרים ְוַהּנְ ַאל ַעל ַהּסְ ה ׁש, ְּוִיׁשְ א ָנא ֵעיֶניך , ֹוֵאלֱאמֹור לֹו ָמה ַאּתָ ָׂשָ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּוְרֵאה ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ י ּבְ לֹא ִגיְלָתה , ּכִ ַדע ָלך ׁשֶ ּּתֵ ְ

  .ַהּתֹוָרה יֹוֵתר

ּתֹוָרה ֵאין ְסָתִרים ּבַ ל, ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ִלים ׁשֶ ֵלי ּתִ ל ָדָבר ְוָדָבר ֵיׁש ּתִ י ַעל ּכָ ַדע ָלך ּכִ ּּתֵ ּ ּ ְ 
ים ּסֹודֹות ַוֲהָלכֹות וֵפירוׁשִ ֱאַמר , ּ ּנֶ ִלים)שיר השירים ה(ׁשֶ ְלּתַ ל קֹוץ , ּ ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ ַעל ּכָ

ִלים ֵלי ּתִ ְּוקֹוץ ּתִ אי. ּ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ י ָהא ְדַרּבָ ֲּהָוה ָאַמר ַעל ַהאי ְפסוָקא, ּּכִ  )בראשית לו(, ּ
ת ַמְטֵר ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ ת ֵמי ָזָהבְוׁשֵ לׁש ֵמאֹות ֲהָלכֹות ְפסוקֹות, ד ּבַ ּׁשְ ְוֹלא ָרָצה , ּ

ְּלַגלֹות אֹוָתם ֶאָלא ְלר ן ֲעָרך' ּ ְלִמיָדיו' ּוְלר, ְֶאְלָעָזר ּבֶ ן הֹוְרְקנוס ּתַ ַּדֲהֵוי , ֶּאְלָעָזר ּבֶ
ָבה ִעּמֹו ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ   .ָעְסֵקי ּבְ

י ׁשְ, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּבִ ל )מלכים א ה(, ֹלֹמהּּבֹא וְרֵאה ַמה ּכְ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ לׁשֶ ר ׁשְ  ַוְיַדּבֵ
ה ָוָאֶלף ירֹו ֲחִמּשָׁ ה ַטֲעִמים. ַוְיִהי ׁשִ ל ָדָבר ְוָדָבר ֲהָוה אֹוֵמר ּבֹו ֶאֶלף ַוֲחִמּשָׁ ּוַמה . ַּעל ּכָ
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ֹלֹמה רוך הוא, ּשְׁ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָהָיה ֶעֶבד ׁשֶ ּׁשֶ ל ָדָבר ְו, ְּ ֲאָלִפים ' ָדָבר גָּהָיה אֹוֵמר ַעל ּכָ
ל ה ַטֲעִמים, ָמׁשָ ָרא, ְוֶאֶלף ַוֲחִמּשָׁ ּתְ א וִמְסּתַ הוא ְמַגֶלה ֲעִמיְקּתָ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ּּ ְ ,

יָנה ֱאַמר , ְּוהוא ַהּנֹוֵתן ַהָחְכָמה ְוַהּבִ ּנֶ י ה)משלי ב(ׁשֶ ן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה ַעל '  ּכִ ִּיּתֵ ּ ּ ּ
ה ְו ּמָ הַאַחת ּכַ   .ַכּמָ

ִתיב , ֵלִוי ָאַמר' ר יך ה)תהלים צב(ּכְ ְדלו ַמֲעׂשֶ ָ ַמה ּגָ בֹוֶתיך' ּ ְָמֹאד ָעְמקו ַמְחׁשְ ַמה . ּ
יך ה ְדלו ַמֲעׂשֶ ָּגָ ית', ּ ה ְבֵראׁשִ רוך הוא, ֶזה ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ ֵהם ַמֲעׂשָ ּׁשֶ ְמֹאד . ְּ
בֹוֶתיך ָָעְמקו ַמְחׁשְ ֵּאלו ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ּ ּ.  

דֹול אֹוֵמר' ר ִתיב , ֱאִליֶעְזר ַהּגָ ר '  ַוה)מלכים א ה(ּכְ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֹלֹמה ּכַ ָּנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ
ָעַמד ַעל ִדְקדוֵקי תֹוָרה, לֹו ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ּ ׁש ַלֲעמֹוד , ֲאָבל ַעל ָעְמֶקיָה ֹלא ָעַמד, ּ ּקֵ ּבִ ּוְכׁשֶ

ָמה ְוִה)קהלת ז(ָאַמר , ָעֶליָה י ֶאְחּכְ י ָאַמְרּתִ ּנִ   .יא ְרחֹוָקה ִמּמֶ

ַאל ר אי ְלר' ׁשָ דֹול' דֹוְסּתָ י, ֱאִליֶעְזר ַהּגָ ַּהֲעִמיֵדִני ַעל סֹוד ֶזה ַהָפסוק, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ,
ה ַלה)במדבר כח( ַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחֹוַח ִאּשֶׁ ִמיד ָהֲעׂשוָיה ּבְ ִני, ָּאַמר ֵליה. 'ּ עֹוַלת ּתָ , ּבְ

ַּחֶייך ָדָבר ָאַמְרּתָ ָ ֲעַדִין ֵאיְנך ָראוי ַלֲעמֹוד ָעָליו,  ִליּ ּׁשֶ ָאַלִני ָאָדם ַעל ֶזה, ָ , ְוֹלא ׁשְ
ְלִמיִדי ָיִדי, ּזוָלִתי ֲעִקיָבא ּתַ ים ּבְ ָרׁשִ י ֲעִקיָבא, ַּוֲעַדִין ַהּשָׁ ַמע ַרּבִ ֵהֵנצו , ׁשָ יָון ׁשֶ ָּאַמר ּכֵ

ים, ַּהְפָרִחים ָרׁשִ י ַהּשָׁ ְהֶיה ְלֵריַח ִניחֹוַח ַלה,  ֲעִקיָבאָּאַמר ֵליה ֲעִקיָבא. ָאַכְלּתִ . 'ּמוָכן ּתִ
ָאר תֹוק ִנׁשְ ִליַעת ַהּמָ   .ַוֲעַדִיין ּבְ

אֹוְרָחא ים ַדֲאַמְרּתְ, ָּאַמר ֵליה, יֹוָמא ַחד ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ ְרׁשִ ֵדין ֲאַכְלּתְ ׁשָ ָּאַמר ֵליה . ִּאי ּכְ
י ָאַמְרּתָ ִלי ַהּסֹוד, ַרּבִ י ַעל ּתְ, ִמּשֶׁ , ָּאַמר ֵליה ָעַמְדּתָ ְוָאַכְלּתָ. ְְוָסח לֹו ָהֵאיך. ּכוָנתֹוָעַמְדּתִ

ָאר תֹוק ִנׁשְ ִליָעה ֵמַהּמָ ּתֹוָרה. ַוֲעַדִין ַהּבְ ִעים סֹודֹות ּבַ ָלה לֹו ַאְרּבָ ָעה ּגִ ְּואֹוָתה ׁשָ ּ.  

ן, ָחֵמי ַחד ַמֲעָייָנא ְדַמָיא, ַּעה ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ּמָ , ֲעִקיָבא, יֶעְזרֱאִל' ָּאַמר ֵליה ר. ָּיְתבו ּתַ
א ְוַאֲחֵזי ָלך ְנִביָעא ְדַמָיא ְּדָקא ָפְתֵחי ַמָיא, ְּתָ ָהא ִדְכִתיב, ּוְצִליִלין ְוָנְזִלין, ּ שיר (, ּכְ

ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון)השירים ד ְּוַעל ֲהָדא ְפסוָקא. ּ ּבְ יַחת ַמְלֲאֵכי , ּ יָלה לֹו ׂשִ ּּגִ
ֵרת יַחת , ַהּשָׁ ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹותׂשִ יו, ּ ִעּתֹוָתיו וְזַמּנָ ה ּבְ ִּויִדיַעת ַחלֹוֵני ַחּמָ יַחת ְדָקִלים , ּ ּׂשִ
יַחת ָהרוחֹות, ְועֹופֹות קופֹות ְוָהִעיּבוִרים, ּׂשִ ְּיִדיַעת ַהּתְ ּ.  

ָעה אֹוָתה ׁשָ י ֲעִקיָבא, ּּבְ ָכה ַרּבִ ִכיָת. ּבָ ּ ַלדֹור אֹו, ָאַמר לֹו. ָּאַמר ֵליה ַעל ַמה ָקא ּבָ
ִיְהיו ְיתֹוִמים ִמְמך ָׁשֶ ּ ך, ָאַמר לֹו. ּ ִלי ָאב, ְַאל ּתֹאַמר ּכָ ִיְהיו ְיתֹוִמים ּבְ ֶּאָלא ַווי ַלדֹור ׁשֶ ּּ ּ ,

ִלי ָחָכם מֹוֶרה ְלִמיד הֹוֶגה, ּבְ ל ַהדֹור ִיְהיו ֲחצוִפים ְוַעִזי ָפִנים, ְּוָיִמים ָיבֹואו. ְוֹלא ּתַ ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,
ח ּתֹו ּכַ ּתַ ׁש, ָרהְוִתׁשְ ּתֹוָרה. ְּוֵאין דֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבּקֵ ְתעֹוֵרר ִלּבֹו ּבַ ִיְהֶיה ִנְבֶזה ַוֲחַדל , ְוַהּמִ

ים ד ֵייֵתי ַההוא ָדָרא, ִאיׁשִ ַּווי ְלָדָרא ַההוא ּכַ ּ.  

ָּאַמר ֵליה ֵלית ַההוא ָדָרא ִמְתַקִיים ּ ן, ּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ ֶהֶבל ִפיֶהם ׁשֶ ֶּאָלא ּבְ ּ ,
ְלָבד ד ִאינון ְרִכיִכין ּבִ ין, ּּכַ יׁשִ הֹון, ְּוַכד ִאינון ְקׁשִ ַחת ִמּנְ ּכְ ּתַ י ָהא ְדָאַמר . אֹוַרְייָתא ִמׁשְ ּכִ
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י ְיהוָדה י)שמואל א א(, ַמאי ִדְכִתיב, ִּרּבִ ַער ַהֶזה ִהְתַפָלְלּתִ ּ ֶאל ַהּנַ ּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ֶאל , ּ
י ן ַהֶזה ִהְתַפָלְלּתִ ַּהּבֵ ּ ה. ּ ֲעבֹוַדת , ְיִהי ָרצֹון, ֶּאָלא ָאְמָרה ַחּנָ ֵדל ּבַ ּתַ ִיְגַדל ִיׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

קֹום הוא ָנַער, ַהּמָ יו ׁשֶ מֹו ַעְכׁשָ   .ּּכְ

ַנֲערותֹו מֹו ּבְ ִזְקנותֹו ּכְ ה ִלְהיֹות ּבְ ִיְזּכֶ ְּוָכל ָאָדם ׁשֶ ּ ִביא, ּ מוֵאל ַהּנָ ה ְלַמֲעַלת ׁשְ , ִּיְזּכֶ
ה לֹו ִאּמֹו ְוֶהֶעְלָתה לֹו ִמָיִמים ָיִמיָמה)שם ב(ִּדְכִתיב  ֲעׂשֶ ּ וְמִעיל ָקָטן ּתַ ְוִכי ַתֲעֶלה ַעל . ּ

ך ך ּכָ ְַדְעּתְ ָ ִמיד, ּ ֵדל ִעּמֹו ּתָ ֶּאָלא ִצְדָקתֹו וְזכותֹו ָהָיה ּגָ ּ ְתִפַלת ִאּמֹו, ּ יה ְדר. ּּכִ ּוְלַדְעּתֵ ּ ּ '
ׁש הוא, ְּיהוָדה   .ְּמִעיל ַמּמָ

י קום ְוָהַדְרּתָ ְפֵני ָזֵקן)ויקרא יט(, אי ִדְכִתיבַמ, ְוָאַמר ַרּבִ יָבה ּתָ ּ ִמְפֵני ׂשֵ י. ּּ , ָאַמר ַרּבִ
ּּבֹו הוא מוָסר ְלָיִניָקא קום, ּ יָבה ּתָ לֹוַמר ִמְפֵני ׂשֵ ּּכְ יָבה וְלִזְקָנה, ּ ֲעֶלה ְלׂשֵ ּתַ , ּקֹוֶדם ׁשֶ

קום ִלְהיֹות טֹוב ֵדל ִלְהיֹות טֹו. ּּתָ ּתַ ׁשְ ר ּתִ ַבֲחרוֶתיךְּוַכֲאׁשֶ ָב ּבְ ן ְוָהַדְרּתָ ְפֵני ָזֵקן, ּ . ְּלַאַחר ּכֵ
ְּוֵסיָפא ְדַהאי ְפסוָקא מֹוִכיַח ָעָליו ַעל ֶזה ֶנֱאַמר, ּ ַמע ִדְכִתיב ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיך, ׁשֶ ַָמׁשְ ּ.  

ל ָהעֹוָלם וִבְנָיינֹו ִחַלת ּכָ י ִיְצָחק ָאַמר ּתְ ַּרּבִ ֹּלא ִנְבָרא ֶאָלא ַעל ַהִיְרָאה, ּ ִלְהיֹות ָאָדם , ּ
ַמִים ַעל ִיְרָאה ַלּשָׁ ִריֹות, ּבַ ּוַבַעל ִיְרָאה ַלּבְ ָרא ֱאֹלִהים )בראשית א(ִּמִדְכִתיב , ּ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ַמִים. ֵאת ַהּשָׁ ַמִים, ֵאת ַהּשָׁ ִלְהיֹות ָיֵרא , ְוֵאת ָהָאֶרץ. ִלְהיֹות ָיֵרא ַלּשָׁ
ִריֹות מֹו ֵכן. ַּלּבְ דּכְ ל ָהעֹוָלם ֹלא ִנְבָרא ֶאָלא ַעל ַהִיְרָאה,  ְמַלּמֵ ּכָ ּׁשֶ ית, ּ ְקֵראת ֵראׁשִ ּנִ , ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה)תהלים קיא(ׁשֶ ית',  ֵראׁשִ ֵראׁשִ ְּוֶזהו ִדְכִתיב ּבְ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א( ַּרּבִ ּ אֹור ָזרוַע )זתהלים צ(, ּ
ְמָחה ֵרי ֵלב ׂשִ ִדיק וְלִיׁשְ ַּלּצַ רוך הוא ָרָאה ְוָצָפה. ּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ָהעֹוָלם ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹמד , ְּ ׁשֶ

י ַהְיסֹוד ְלּתִ ָהעֹוָלם עֹוֵמד ָעָליו, ּבִ ִדיק, ְּוֵאיֶזהו ַהְיסֹוד ׁשֶ ּהוא ַהּצַ ֱאַמר , ּ ּנֶ  )משלי י(ׁשֶ
עֹוָלמֹו. ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ְּוֶזהו ְיסֹוד ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּ ְּוהוא ִנְקָרא . ְּ

ִדיק, אֹור ֱאַמר אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּנֶ ּׁשֶ ה ִדְכִתיב, ְועֹוד. ּ י טֹוב, ִּמּמַ . ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
י טֹוב אן ּכִ י טֹוב ִא)ישעיה ג(ְּוֶנֱאַמר ְלַהָלן , ֶנֱאַמר ּכָ ְּמרו ַצִדיק ּכִ ּ.  

י אֹוֵמר ְלָאִכים, ֶזה ָהאֹור, ַרּבִ ל ָהעֹוָלם, אֹור ַהּמַ ִחָלה ֹקֶדם ּכָ ְבְראו ּתְ ּנִ ּהוא ׁשֶ ּ ְוִאי . ּ
ִחָלה ַמִים ְוָהָאֶרץ ִנְבְראו ּתְ ַהּשָׁ ֵּתיָמא ַוֲהֵרי ָאנו רֹוִאים ׁשֶ ּ ָיא. ּ ֱאַמר , ֹלא ַקׁשְ ּנֶ ְּדָהא ׁשֶ

אן ּ ִספור הוא ְדָאַמר,ְלַמְעָלה ַעד ּכָ ּ ּ ל , ּהוא ָהִראׁשֹון, ֶּאָלא ֶזה ַוְיִהי. ּ אן ִהְתִחילו ּכָ ּוִמּכָ ּ
ְבָרִאים   .ַהּנִ

ׁש, ְּיהוָדה אֹוֵמר' ר א ַמּמָ ּסֵ ּוִמֶזה ָהאֹור. ֶּזהו אֹור ַהּכִ ְבָרִאים, ּ ל ַהּנִ ָאר ּכָ . ִּנְבְראו ׁשְ
ַמִים ּנו ִנְבְראו ַהּשָׁ ִּמּמֶ א ִנְבָרא , ּ ִחָלהְוִכּסֵ ּתְ ֱאַמר , ּּבַ ּנֶ א ָכבֹוד ָמרֹום )ירמיה יז(ׁשֶ ּסֵ  ּכִ

  .ֵמִראׁשֹון

דֹול אֹוֵמר י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ִחָלה, ַרּבִ ּתְ ְלָאִכים ִנְבָרא ּבַ ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת , ִּדְכִתיב. ּאֹור ַהּמַ
ך ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ י טֹוב ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ְָהאֹור ּכִ ּ ּ לֹוַמ. ּ רוך , רּכְ ְַהְבָדָלה ָנַתן ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ
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ַרך ְהוא ִיְתּבָ ין ֶזה ָהאֹור, ּ ך, ּבֵ ְוֵבין ַהחֹוׁשֶ הוא ָהעֹוָלם ַהֶזה, ּ ּׁשֶ ְבִדיִלים . ּ ַמִים ֵהם ַהּמַ ְּוַהּשָׁ
ין ָהעֹוָלם ַהֶזה ְלָאִכים, ּּבֵ יְנַתִים, ּוֵבין אֹור ַהּמַ ְבִדיִלים ּבֵ ין ָהאֹור וֵב, ְּוֵהם ַהּמַ ךּּבֵ   .ְין ַהחׁשֶ

אי אֹוֵמר ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַמִים, ַרּבָ ְלָאִכים ַעל ַהּשָׁ ָלה ַלּמַ רוך הוא ֶמְמׁשָ דֹוׁש ּבָ ָּנַתן ַהּקָ ְּ ,
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ מֹו. ְוַהּשָׁ ַרך ׁשְ אֹו ִיְתּבָ ִכּסְ ְְוֻכָלם ִנְתִלים ּבְ בֹוַה , ּ בֹוַה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ְּלהֹורֹות ּכִ ּ

  .ׁשֹוֵמר

ַסְנְדָראי אֹוֵמר.  ְיִהי אֹור)ת אבראשי( י ֲאֶלּכְ ְמִסלֹוָתם ַחָייב , ַּרּבִ ָּהרֹוֶאה ַהּכֹוָכִבים ּבִ ּ
ָרִקיַע, ְַמאי ְמָבֵרך. ְְלָבֵרך רוך ַהְמַסֵדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּבָ ּּבָ . ְֵאינֹו ְמָבֵרך, ָרָאה ּכֹוָכב ֶאָחד. ְּ
ַנִים ד ֲהֵוי ֵליְל, ְוֵאיָמַתי. ְְמָבֵרך, ׁשְ ֲעִריב ֲעָרִבים, ָיאּכַ רוך ַהּמַ ְְמָבְרִכין ּבָ י אֹוֵמר . ּ ַרּבִ

יַקָייא ִּאֵלין ּכוְפָרֵני ֲאַדּקִ ְלִקין ַעל ַההוא ְיָמָמא, ּ ְּדאֹוְרַחְתהֹון ִמְסּתַ ִּמְדִחילו ְדַחיוָתא, ּּ ּ ּ ּּ ,
ִפַל. ְמָבְרִכין ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ָלַעד ל ּתְ ְקנו ַעל ֶדֶרך ֶזה ּכָ ּוְלִפיָכך ּתִ ְ ְּ ּ   .ת ָהַעְרִביתּ

ְמעֹון' ר י ׁשִ ַרּבִ ר' ָאַזל ְלֶמֱחֵמי ְלר, ֶאְלָעָזר ּבְ ן ָלקֹוְנָייא ָחמֹוי' יֹוֵסי ּבְ ְמעֹון ּבֶ ְָסמוך . ׁשִ ּ
יה' ֲאַמר ְלר. ָרַמׁש ֵליְלָיא, ְלִקְרָייָתא ּיֹוֵסי ְדֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ ָּחִמית ִאֵלין ּכֹוְכַבָיא , ּ
ְחָנא ֲאַמר ָחֵמי ֲא. ִּדְנִהיִרין ּגַ יָאה הוא ַדֲאָנא ַמׁשְ ְרִביָטא ִעיְדָנא ַסּגִ ָּנא ָדא ּכֹוְכָבא ְדׁשַ ּ ּ

יה לום, ּּבֵ ּוִמן יֹוָמאי ָלא ֲאָמרו ִלי ַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּ.  

ַמְעָנא ֵרי ִעְנָייֵני ׁשְ ין , ָחָדא ִהיא. ָּאַמר ֵליה ּתְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּדָכל ַמה ַדֲעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַמָיא ְּכַבָיא וַמָזַלָיאְוכֹו, ׁשְ הו ְיִדיָעא ְוסוְכְלָתנו, ּ ִּאית ּבְ ּ ִליחוָתא . ּ ְּוָכְלהֹון ָעְבֵדי ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ך ְדַחד , ְּוַהאי ּכֹוְכָבא ְדַאּתְ ֲאַמְרּתְ. ְּ ָּלא ֵתיָמא ְוָלא ִתיַסק ַעל ַדְעּתָ ְּ

יִאין ִאינון, ּהוא ֶּאָלא ַסּגִ ַהא, ּ ֱחֵמי ּבְ ַהאי ִגיָסא, י ִגיָסאְּדַחד ּתֶ ְּוִזְמִנין ְדָכְלהֹון , ְוַחד ּבְ
ֲעָתא ַחד ׁשַ   .ּבְ

א ַמְעָנא ֵמַאּבָ ַבע ִאינון, ַוֲאָנא ׁשְ ְּדׁשֶ הֹון ְלֵמיַמר . ּ ּוְבִזְמָנא ְדָמָטא ִעיָדָנא ְדָכל ַחד ִמּנְ ּ ּ
יָרָתא הֹון, ׁשִ ִגיאות ֶחְדָווָתא ְדִאית ּבְ ִּמּסְ ְלִחין ִזיַווְתהֹון ְו, ּ יָרָתאׁשָ   .ָאְזִלין ְלֵמיַמר ׁשִ

ַבע ּכֹוְכַבָיא, ְוִעְנָיָנא ַאֲחִריָנא ְּדִאֵלין ׁשֶ ר , ָלא ָאְזִלין ְוָלא ָנְטִלין ֵמַאְתֵריהֹון, ּ ּבַ
ֲאַתר ְדהוא ָצֵבי הֹון ִרּבֹון ָעְלָמא ְלִמְנַהר ּבַ ִעיָדָנא ְדָקֵרי ְלַחד ִמּנְ ּּבְ ּ  )ישעיה מ(, ִּדְכִתיב. ּ

ׁשֵ הֹון ְלֵמיַזל, ְוַכד ָנְטִלין. ם ִיְקָראְּלֻכָלם ּבְ ְלִחין ִזיַוְתהֹון ִעּמְ   .ׁשָ

ן, ַכה ָמטֹו ְלֵבי ָחמֹוי ּמָ ד ָאָתא. ָלא ֲהָוה ּתַ ַוֲאָנא ָאֵתי ְלֶמֱחֵמי ַחד , ֲאַמר ַאּתְ ָהָכא, ּכַ
ַלם ְרעוֵתיה ְדָמאֵריה, ּכֹוָכָבא ְּדֲהָוה ָאִזיל ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּכֹוָכָבא , ּ ָאַמר ֵליה.ַּמאי הוא, ָּאַמר ֵליה. ּ
ִביט ְּדֲהָוה ָאִזיל ְלִפיּקוַדָיא ְדָמאֵריה, ְוַחד ִמְנהֹון ָחִמית. ְּדׁשָ ּ ּ ָלִתין יֹוִמין. ּ ן ּתְ ּמָ   .ָּיְתבו ּתַ

ימו ְלֵמיַזל ּכִ ן ַאׁשְ ד ֲהָוה ָאֵתי ְנהֹוָרא, ְּלָבַתר ּכֵ ַפְלגות ִמיל, ּכַ ְּוָאִזיל ִעֵמיה ָחמֹוי ּכְ ּּ .
ְרֵכיה ָח ָתא ְדַצִדיַקָיא, מֹויּּבָ ְרּכְ ֲעָתא ְדִמְתַקֵיים ּבִ ֲּאַמר ָדא ִהיא ׁשַ ּ ִּדְכִתיב , ְמָנא ָלן. ּּ

י טֹוב)בראשית א( י טֹוב. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִתיב ָהָכא ּכִ במדבר (ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֵעיֵני ה)כד י טֹוב ּבְ ָרֵאל'  ּכִ ָתא ְדָכל ָאָדם, ָּאַמר ֵליה. ְְלָבֵרך ֶאת ִיׂשְ ְרּכְ ֲּאִפילו ּבִ ּ ּ ,
ֲעָתא ַהאי ׁשַ יָרָתא, ִּמְתַקְייָמא ּבְ ַמָיא ְוכֹוְכַבָיא וַמְלָאַכָיא ָאְמֵרי ׁשִ ִּדׁשְ ּ.  

א ַמְעָנא ֵמַאּבָ ָתא ְיֵתיָרא הֹוָסַפת ֵליה, ְועֹוד ׁשְ ְּדִבְרּכְ ום ְדַהאי . ְוָדא ִהיא ֶחְדָווָתא, ּ ִּמּשׁ ּ
ַמ ֲעָתא ָאְמֵרי ׁשְ ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו, ָיאׁשַ ְּוהוא ּכְ יׂש. ּ יֹוֵצא ָיׂשִ ׁשֶ ך ַהיֹוֵצא , ַּמה ַהָחָתן ּכְ ּּכָ ְ

י ְַלֶדֶרך ָיׂשִ ַהא''ּ ֲעָת''ׂש ּבְ   .א''י ׁשַ

ִניָנן. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור)בראשית א( ן ּתָ ּמָ י יֹוֵסי, ּתַ יב, ָאַמר ִרּבִ ַּמהו ִדְכּתִ ישעיה (, ּ

א ד)כא ֵליל ְוגוּ ַמּשָׂ ַלְיָלה ׁשֵֹמר ַמה ּמִ ִעיר ׁשֵֹמר ַמה ּמִ ּוָמה ֵאַלי ֹקֵרא ִמּשֵׂ ּ ָאְזָלא ָהא . 'ּ
י יֹוָחָנן, ִּמְלָתא י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ֵמַאְרָצם, ּכִ לו ִיׂשְ ּגָ ֻליֹות ׁשֶ ל ַהּגָ ּּכָ לוי , ּ ְלהֹו ָהָיה ּגָ ּּכָ
לות ָהְרִביִעי, ָלםֹלא ִנְגָלה ְלעֹו, ְּוָגלוָתא ְרִביָעָאה, ַלּכֹל ְּוֵאיֶזהו ּגָ ִעיר. ּ הוא ִמּשֵׂ ֶּזהו ׁשֶ ּ ,

ו הוא ֵעׂשָ ִעיר)בראשית לו(ִּדְכִתיב , ּׁשֶ ַהר ׂשֵ ו ּבְ ב ֵעׂשָ   .ּ ַוֵיׁשֶ

ִעיר מֹו ׂשֵ ה ִנְקָרא ׁשְ י ָלּמָ ם ּתֹוֶקף ְוחֹוֶזק. ָאַמר ַרּבִ ֵבד, ַעל ׁשֵ ּמֹוְנִעין , ָהעֹול ַהּכָ ׁשֶ
ָרֵאל, ֲעבֹוָדהֵמֶהם ַהּתֹוָרה ְוָה ּנֹוְתִנין ַעל ִיׂשְ ָמָתם ׁשֶ ִעי. ְּוֶזהו עֹול ַעל ִנׁשְ ף ''ּר הוא ּתֶֹק''ׂשֵ

גימ ה. 'ּבְ ִבים ּבָ ָרֵאל יֹוׁשְ ִיׂשְ לות ׁשֶ ְּוֶזהו ַהּגָ ּ א דוָמה, ּּ ִּהיא ַמּשָׂ לֹוַמר. ּ אי, ּכְ ֲחׁשַ ָּדָבר . ּבַ
ֹלא ִנְגָלה ֵמַהֵלב ַלֶפה ּׁשֶ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָפַת ית ְפעֹור, חַּרּבִ ֶאֶרץ מֹוָאב מול ּבֵ י ּבְ ַּוִיְקּבֹר ֹאתֹו ַבּגַ ּ  )דברים לד(ּוְכִתיב . ּ
ְּוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבוָרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה ּ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ׁשֹוִטים ֵהם , ְּ

יָחא י ְמׁשִ ִבים ִקּצֵ לא ִגִליִתי ָלעֹוָלם, ַהְמַחּשְׁ ָּדָבר ׁשֶ ּ ּנֶ, ּ י יֹום ָנָקם )ישעיה סג(ֱאַמר ׁשֶ  ּכִ
י ִלּבִ א ְלפוָמא ָלא ַגְלָיא, ּבְ י, ִּלּבָ ב ִקּצִ ְדֵלי ְלֶמֱחׁשַ ּתַ ְּוִאינון ִמׁשְ ּ.  

ַהאי ָלָתא ִסיָמֵני, ּבְ ָתִבית ַוֲאֵחִזית ְלָדֵרי ָעְלָמא, ֶנֱחֵזי ּתְ ה ָעְבֵדי, ּכְ יה ְדמׁשֶ ְקבוְרּתֵ ּּבִ ּ ּ .
יא ּגַ ְּוִאֵלין ִאינון ּבַ ית ְפעֹור, ֶאֶרץ מֹוָאבּבְ, ּ ּמול ּבֵ ִויָהִבית ִסיָמִנים ְלָכְלהֹון , ֲאֵחִזית. ּ

יה, ְּדָעְלָמא ְּוָלא ָיְדֵעי ְקבוְרּתֵ ִּדְכִתיב ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבוָרתֹו, ּ ִליִתי . ּ לֹא ּגִ ָּדָבר ׁשֶ ּ ּ
י קוְד, ְוֹלא ֶהְרֵאיִתי ְקרוָתא ָקּמֵ טוָתא ְוׁשִ ֵּהיָאך ָאְמֵרי ׁשְ ּ ּ ַהךְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְׁשָ ְּ.  

ִעיר)ישעיה כא(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב א דוָמה ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ּ ַמּשָׂ ָרֵאל, ּ ֵּאלו ִיׂשְ ּ ,
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ּקֹוְרִאין ְלַהּקָ ּׁשֶ ִעיר, ְּ ֵני ׂשֵ ל ּבְ ֵבד ׁשֶ  )ישעיה כא(, ּוַמאי ָאְמֵרי. ֵמעֹול ּכָ

ַלְיָלה ְוגו ָרֵאל ה, צֹונֹו ֹלאָמרְר. 'ּׁשֵֹמר ַמה ּמִ ה הוא ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ל עֹוָלם ַאּתָ ַעד . 'ִּרּבֹונֹו ׁשֶ
דֹוֶמה ְלַלְיָלה לות ׁשֶ ֶזה ַהּגָ ָּמַתי ָאנו ּבָ ּ ַלְיָלה, ֱּאמֹור ָלנו, ּ ֵהא ִמזֹו ַהַליָלה, ַּמה ּמִ ַּמה ּתְ ּ ,

ה ּנָ ֵּאיָמַתי ּתֹוִציֵאנו ִמּמֶ ּ.  

ְתֵר ּּבֹא וְרֵאה ַמאי ִדְכִתיב ּבַ דֹוׁש ,  ָאַמר ׁשֵֹמר ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה)שם(, ּיהּ ָאַמר ַהּקָ
ָרֵאל רוך הוא ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ּּבָ לות, ָאָתא ֹבֶקר, ְּ ְוֹלא ְזִכיֶתם , ֵּהֵבאִתי ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגָ

ּבֶֹקר י ֶאְתֶכ, ְוַגם ָלְיָלה, ִלְהיֹות ּבַ לות ַהֶזה ֵּהֵבאִתי ָלֶכם ַהָלְיָלה ְוֶהֱאַפְלּתִ בֹור ַהּגָ ּם ּבְ ּ
ַלְיָלה הוא ּכַ ּׁשֶ ְעיו. ּ ְבָעיון ּבָ ִּאם ּתִ ים ָלַדַעת ֵקץ ְגאוַלְתֶכם ֵאיָמַתי , ּ ׁשִ ם ְמַבּקְ ִּאם ַאּתֶ ּ
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ְהֶיה בֹואו ְלַאְרְצֶכם, ּתִ ּׁשובו ָאָתיו. ְּוֵאיָמַתי ּתָ ּ י ְיהוָדה. ּ י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ לות , ּּכִ ֵּאין ֵקץ ַהּגָ
ְתׁשוָבהִנְתָלה ֶא ָּלא ּבִ ֱאַמר , ּ ּנֶ ָמעו)תהלים צה(ׁשֶ קֹולֹו ִתׁשְ ּ ַהיֹום ִאם ּבְ ּ.  

ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ דֹול ַהֶזה, ְוֵכיָון ׁשֶ ָתִרים, ִּנְרַמז ָהֶרֶמז ַהּגָ ָרֵזי ַהּסְ ֱאַמר , ּבְ ּנֶ  )בראשית א(ׁשֶ
לֹוַמר. ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ָּדָבר ֶאָחד הוא, ז ְואֹורְוָר. ְיִהי ָרז, ּכְ ַּוַיְרא . ּ

ָרז ְוסֹוד, ֱאֹלִהים ָלֶזה ָהָרז י טֹוב ִלְהיֹות ּבְ ֶלה ְלׁשום ָאָדם, ּכִ ֹלא ִיְתּגַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ִאְלָמֵלי , ּ ׁשֶ
ֶלה נו ֵיְלכו ַלֲאַבדֹון, ִּיְתּגַ ֵני ַעּמֵ ה ְפִריִצים ִמּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ.  

ָרָזא ְוסֹוד ָהָיה ּבְ ךִהְב, ְוַעל ׁשֶ ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְִדיל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ הוא , ּ תֹו ׁשֶ ין אוּמָ ּּבֵ ּ
ך. ָהאֹור ֵהם ַהחׁשֶ ְוֵבין ָהאוּמֹות ׁשֶ ּ ֱאַמר . ּ ּנֶ ך ִיַדּמו)שמואל א ב(ׁשֶ חׁשֶ ִעים ּבַ ּ וְרׁשָ ּ ְועֹוד . ְּ
ִתיב ָכה ִיְתַהָלכו )תהלים פב(, ּכְ ֲחׁשֵ ּּבַ י. אֹור יֹוםּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָל)בראשית א( .ּ , ָאַמר ִרּבִ

אוָלה ֶּזה יֹום ֵקץ ַהּגְ ֱאַמר . ּ ּנֶ א ַלה)זכריה יד(ׁשֶ ה יֹום ּבָ ץ',  ִהּנֵ   .ֶזה יֹום ַהּקֵ

א' ר ן ֲחַלְפּתָ יה ְדר, יֹוֵסי ּבֶ ֲּהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ִמיַע ֵליה ְלַמר, ִיְצָחק' ּ ָּאַמר ֵליה ִמיֵדי ׁשְ ּ ,
יָח לוָתא ָדאְַעל ָמה ִאְתֲאַרך יֹוָמא ִדְמׁשִ ָּלא ִאְתֲאַרך ֶאָלא ַעל , ָּאַמר ֵליה. ּא ִמן ּגָ ְ

יטול אֹוַרְייָתא ַמְעָנא ֵמַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּּבִ ְּדָהֵכי ׁשְ ָרֵאל, ּ לו ִיׂשְ ֻליֹות ּגָ ָלָתא ּגָ ּּתְ ְּוָחְזרו , ּ
ְזכוְתהֹון ִדְתָלָתא ָאבֹות ּּבִ ה ִיְתַח. ּ ְזכוָתא ְדמׁשֶ ְּוָגלוָתא ְרִביָעָאה ּבִ ְּזרוןּ ּ.  

א ְוַאֲחֵזי ָלך יטול ּתֹוָרה, ְּתָ ָרֵאל ֶאָלא ַעל ּבִ לו ִיׂשְ ָּלא ִאיְתּגָ ֱאַמר . ּּ ּנֶ ּ ַויֹאֶמר )ירמיה ט(ׁשֶ
רוך הוא. ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי' ה דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ֻליֹות ָהִראׁשֹונֹות, ְּ ּגָ ְזכות , ּּבַ ָּחְזרו ּבִ ּ

יו,ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ה,  ַעְכׁשָ י ְלמׁשֶ ַתּתִ ּנָ ּתֹוָרה ׁשֶ מֹו, ֵּהם ָחְטאו ּבַ , ְוִנְקֵראת ַעל ׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ ה ַעְבִדי)מלאכי ג(ׁשֶ ּ ִזְכרו ּתֹוַרת מׁשֶ תֹוָרתֹו. ּ קון ּבְ ד ְיתוִבין ְוִיְתַעּסְ ּּכַ ה , ּ ְזכות מׁשֶ ּּבִ

  .ֲאִני ּגֹוֲאָלם

ּתֹוָרה ן ֶנֱאַמר ּבַ ה ּתֹוָר)דברים לג(, ַעל ּכֵ ּה ִצָוה ָלנו מׁשֶ ה, ּ ְמָרה ְוַלֲעסֹוק ּבָ ֵדי ְלׁשָ ּּכְ ּ .
ה ְקִהַלת ַיֲעֹקב, ְוִאם ָלאו ה, ּמֹוָרׁשָ נוָתא הוא: מֹוָרׁשָ ָּדא ִמְסּכְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ שמואל (ּכְ

יר'  ה)א ב יה ְדַיֲעֹקב, ּמֹוִריׁש וַמֲעׁשִ נוָתא ִלְבַרּתֵ ד ְדָלא ַאְתָיא ִמְסּכְ ְּמַלּמֵ ּ ּ ּ ֶאָלא ַעל ְדָלא ,ּ ּ
ִפיּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא קו ּבְ ִּאְתַעּסְ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ֲאַמר ַאְתֵריהֹון ְדַעְרִבָיא, ַּרּבִ יֵני , ֲּאָנא ֲהֵוית ּבְ ִרין ּבֵ ַּוֲחֵמית ּגוְבִרין ַדֲהוֹו ִמְתַטּמְ ּ
א, ּטוַרָיא ְמַעְרּתָ יהֹו, ּבִ ת ְלָבּתֵ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ָמה ֵדין , ֲאָמִרית ְלהֹון. ןַוֲאתֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ

ְּדַאּתון ָעְבִדין י ָעְלָמא ֲאַנן, ֲּאָמרו ִלי. ּ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְּפִריׁשֵ אֹוַרְייָתא ּכָ ָקן ּבְ , ּוִמְתַעּסְ
ָרא י ּבָ ּבֵ ר ֵמִעׂשְ   .ְוִזְמִנין ֵלית ֲאַנן ָאְכִלין ּבַ

ה ַאּתון ִמְתַפ, ֲאָמִרית ְלהֹון ּמָ ָאר ִזְמִנין ּבַ ּוׁשְ ּ ָרא , ֲּאָמרו ִלי. ְרְנִסיןּ ַמְדּבְ ָחן ּבְ ּכְ ֲאַנן ַאׁשְ
ָּאַעָייא ְדַמְצִמיִחים ּבאלוד א. ַוֲאַנן ָאְכִלין ַיְתהֹון, ּ ַמְעּתָ ד ְנִהיָרא ָלן ׁשְ יאות , ּכַ ִּמְסּגִ

ְמֵטי ַחד ִמיָנן, ֶחְדָווָתא ּתַ ִלין ְלהֹון ְוָאְכִליָנן, ִמׁשְ יב. ּוְמַבּשְׁ י ְּויֹוָמא ַההוא ָחׁשִ ּ ָלן ְדהוא ּכִ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2839דף [ -ּ

ּוְבִזְמָנא ְדָלא ָצְמֵחי ִאינון ָאַעָייא. טֹוב ּ ּ ְחָנא, ּ ּכַ ין ְדַמׁשְ ּבִ ֵלי ְלהֹון , ֲּאַנן ָאְכִלין ִעׂשְ ּוְמַבּשְׁ
  .ְוָאְכִליָנן

כֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֲאָמִרית ְלהֹון ִהי ֶחְלִקי ִעּמְ עֹוָלם ַהֶזה. ּתְ ֵריֶכם ּבָ ְוטֹוב ָלֶכם , ַּאׁשְ
אָלע ִכיּסוָפא. ֹוָלם ַהּבָ ָען ָיַדְעָנא ְדָלא ֶתֱהוֹון ּבְ ּּכְ ָנא , ּ ע עוְלּבָ ה ְלִמְתּבַ ד ֵייֵתי מׁשֶ ּּכַ

ַני, ֲאָמִרית ְלהֹון. ְדאֹוַרְייָתא ּיֹוָמא ָדא ַמה ִחידוׁש ִאְתַחֵדׁש ְלכֹון, ַּחֵייכֹון, ּבָ ּ ּ.  

ַּהאי ְפסוָקא , ֲּאָמרו ִלי י . ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹורּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהי)בראשית א(ּ ְוָתאֵני ַרּבִ
רוְסְפָדאי ּּכְ דֹול ַהּתֹוֶסֶפת ֵמָהאֹור, ּ מֹוהו. ּגָ לֹא ָהָיה ּכָ ָהָיה אֹור ׁשֶ ּׁשֶ ֶכל , ּ ֶּזה הוא אֹור ַהּשֵׂ

דֹול ְתַהָוה ֵמאֹור ִזיו הֹודֹו, ַהּגָ ּנִ ְּוֶזהו ָהעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהַפְרּגֹוד, ּׁשֶ ּ.  

ְלָמה)תהלים קד(, אי ִדְכִתיבַמ, ְּדָתִניָנן ּשַׂ רוך ,  עֹוֶטה אֹור ּכַ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ד ׁשֶ ְְמַלּמֵ ּ
ָאר ַהַמְלָאִכים אֹותֹו ָהאֹור ָהִראׁשֹון, ּהוא ׁשְ ׁש, ּבְ מֹוהו. ֵמאֹותֹו ָהאֹור ַמּמָ ך ּכָ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ְּ ּ .

ל ּכָ ֶּאָלא ַמה הוא ָדָבר מוְבָדל ומוׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ך ׁשְ, ּ ִליםְּכָ ּכָ ְלָאִכים ְדָבִרים מוְבָדִלים ומוׂשְ ָּאר ַהּמַ ּ ּ ּ ּ .
ָגתֹו ַהּשָׂ ָגָתם ּכְ רוְסְפָדאי' ְּדָתאֵני ר. ֲאָבל ֵאין ַהּשָׂ ּּכְ ָגה , ּ ְלָאִכים ִהיא ַהּשָׂ ַגת ַהּמַ ַהּשָׂ

ן ְלַמָטה ֵמֶהם, ְגדֹוָלה ֵאין ּכֵ   .ַמה ּשֶׁ

ִנָיה ִהיא ָגה ׁשְ ַמִים, ַהּשָׂ ַגת ַהּשָׁ ָגה,ַהּשָׂ יִגים ַהּשָׂ ּשִׂ ּמַ ְלַמָטה ֵמֶהם ֵאין ,  ׁשֶ ַּמה ּשֶׁ
מֹוָתם יִגים ּכְ ית. ַמּשִׂ ִליׁשִ ָגה ׁשְ ר ֵמָעָפר ְיסֹוָדה, ַהּשָׂ ְחּתֹוָנה ֲאׁשֶ ְדֵרָגה ַהּתַ ַגת ַהּמַ , ִּהיא ַהּשָׂ

ֵני ָאָדם ַגת ּבְ ְבָרִאים, ְוִהיא ַהּשָׂ ָאר ַהּנִ יִגין ׁשְ ֵאין ַמּשִׂ   .ַמה ּשֶׁ

לׁש ַמֲעלֹות ַהָללוּוְכֶנֶג ּה ׁשָ יֹות, ּ לׁש צורֹות ַנְפׁשִ ָאָדם ׁשָ ֵּיׁש ּבָ ּצוָרה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא . ּ
ְכִלית ֶפׁש ַהּשִׂ ִנָיה. ַהּנֶ ֶרת, ַהּשְׁ ֶפׁש ַהְמַדּבֶ ית. ִהיא ַהּנֶ ִליׁשִ ֲהִמית, ַהּשְׁ ֶפׁש ַהּבַ , ִהיא ַהּנֶ
ֲאֹות ְתַאֵות ּתַ ר ּתִ, ַּהּמִ ֶפׁש ֲאׁשֶ   .ְמעֹול ַמַעלְוִהיא ַהּנֶ

ֲהִמית, ְוִאיֵתיָמא ָהֵכי ֶפׁש ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּתֹוָנה , ַהּנֶ ְדֵרָגה ַהּתַ ֶנֶגד ַהּמַ ּכְ
ָאַמְרנו ֶרת. ּׁשֶ ַמִים, ֶנֶפׁש ַהְמַדּבֶ ֶנֶגד ַהּשָׁ ִהיא ַמֲעָלה ְיֵתיָרה ַעל ָהִראׁשֹוָנה, ּכְ ֶנֶפׁש . ׁשֶ
ְכִלית ֶנֶגד ַמְדֵר, ַהּשִׂ ְלָאִכיםּכְ ל ֵאֶלה, ַגת ַהּמַ ֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה ַעל ּכָ ִהיא ַהּמַ   .ּׁשֶ

ִים)בראשית א( תֹוך ַהּמָ ְ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ין ַמִים ָלָמִים, ּ ' ר. ִּויִהי ַמְבִדיל ּבֵ
ֲחֶרָךֹ)תהלים סג(, ֶּאְלָעָזר ָפַתח ה ֲאׁשַ א ֲחֵזי, ּ ֱאֹלִהים ֵאִלי ַאּתָ ֵאי, ּתָ עֹוָלם ָפנוי ׁשֶ ּן ָמקֹום ּבָ ּ

ֹלא ַמִים ִים, ּבְ לוָיה ַעל ַהּמָ ָהָאֶרץ ּתְ ִּמְפֵני ׁשֶ ֱאַמר. ּ ּנֶ ים ְיָסָדה )שם כד(, ׁשֶ י הוא ַעל ַיּמִ ּ ּכִ ּ
ך. ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה ְָוִכי ַתֲעֶלה ַעל ַדְעּתְ ַחת ָלָאֶרץ, ּ ִים ֵהם ִמּתַ ַהּמַ ִהיא , ׁשֶ ְוָהָאֶרץ ׁשֶ

ֵבָדה  ִיםּכְ ל ַהְיסֹודֹות עֹוְמדֹות ַעל ַהּמָ ִים ַעל ָהָאֶרץ. ִמּכָ ַהּמַ ָמִים, ֶּאָלא ׁשֶ   .ּוְלַמְעָלה ַלּשָׁ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע ִים ֲאׁשֶ ָּאַמר ֵליה ַרב ִחְסָדא ְוָהא ְכִתיב ַהּמַ , ָלאו ַהאי, ָּאַמר ֵליה. ּ
ַתְרּגומֹו ֶּאָלא ּכְ ְמִציעות ַמָיא, ּ ָהָרִקיַע ַמְבִד, ּּבִ יֵניֶהםּׁשֶ ִים ֲאָחִדים ָהיו. יל ּבֵ י ַהּמַ ֲאָבל , ּּכִ

ֶאְמַצע ְכַנס ָהָרִקיַע ּבָ ּנִ ַנִים, ִּמְפֵני ׁשֶ ׁשְ בו ּכִ דור. ֶּנְחׁשְ ְּוָהָרִקיַע ּכַ ֵמיֵמי אֹוְקָיינוס, ּ ּוָבא ּבְ ּ ,
ִים ין ַהּמַ ַמְבִדיל ּבֵ ַעל, ּּכְ ַחת, ִּנְמְצאו ַמִים ִמּמַ   .ּוַמִים ִמּתָ
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ְזָרח ְלַמֲעָרב, ְרִקיִעים ֵהם ַהּסֹוְבִבים, ּי ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ ְוִלְפָעִמים , ִלְפָעִמים ִמּמִ
ֶאְמַצע ַהָים, ִמַמֲעָרב ְלִמְזָרח ּוָבִאים ּבְ יְנַתִים, ּ ּוַמְבִדיִלים ּבֵ ִים. ּ ין ַהּמָ ְּוֶזהו ַוַיְבֵדל ּבֵ ּּ.  

ּוִמְפֵני ָמה ֵמי ַהָים ְמלוִחים ּּ ִּמְפֵני ֲחִמימות ָה. ּ ְקֵדיָרה , ּּבֹא וְרֵאה. ָּרִקיַע וְרִתיָחתֹוּ
ֶבת ַעל ָהאור, ָּהעֹוֶמֶדת ַעל ָהאור ְתַעּכֶ ּמִ יל ִנְמַלח ֵמרֹוב , ְּוָכל ַמה ּשֶׁ ְבׁשִ יֹוֵתר ַהּתַ

ִים. ֲּחִמימות ָהֵאׁש ין ַהּמַ י ְיהוָדה ִאְלָמֵלא ָהָרִקיַע ָהָיה ַקָיים ּבֵ ְּוָאַמר ִרּבִ ִים ָהיו , ּ ל ַהּמַ ּּכָ
ַלח ּמֶ ִים, ִּנְקָפִאים ּכַ ין ַהּמַ ֶּאָלא הֹוֵלך ְוסֹוֵבב ְוֵאינֹו ִמְתַקִיים ּבֵ ְ ּ.  

ִני, י''אר ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ה ֹלא ֶנֱאַמר ּכִ ִעְנַין ֶזה חֹוֵזר ַעל ִיחודֹו. ּּבֹא וְרֵאה ָלּמָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ,
ִני ְלֶנְגדֹו י ֵאין ׁשֵ ִני, ְּלהֹורֹות ּכִ ּשֵׁ יֹום ָהִראׁשֹון יֹום ֶאָחדַעל, ְוֵאין טֹוב ּבַ ן ֶנֱאַמר ּבַ   .ּ ּכֵ

ְמקֹום ֶאָחד, י''ְּדָתֵני ר ה ֹלא ֶנֱאַמר ִראׁשֹון ּבִ ְּדִאלו ֶנֱאַמר ִראׁשֹון, ְלהֹורֹות. ָלּמָ ַעל , ּּ
ִני ל ָפִנים ָהָיה ָראוי ִלְהיֹות ׁשֵ ּּכָ ִני. ּ י ִראׁשֹון ָמֳחָרת ְלׁשֵ   .ִניֵאינֹו ָמֳחָרת ְלׁשֵ, ֲאָבל ֶאָחד. ּכִ

י ְיהוָדה אֹוֵמר ִּמְלֵתיה ְמַסֵייַע , ָּאַמר ֵליה. ִראׁשֹון'  ֲאִני ה)ישעיה מא(ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר , ַּרּבִ ּ
ְייָתא ִּמִדְכִתיב ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הוא, ְלַקּמַ ֵיׁש ַאֲחרֹוִנים ָלִראׁשֹון, ּ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ֲאִני , ּ

מֹו ַהְמיוָחד. ֵאין. ןְוִכי ַאֲחרֹוִנים ֵיׁש ָלִראׁשֹו. ּהוא הוא ֹראׁש וְמיוָחד. ּׁשְ ּׁשֶ ּ : ֲאֵחִרים ֵהם. ּ
ַד, ם''ֱאֹלִהי, ד''ּן יו''ּת נו''ּף ָדֶל''ָאֶל ִיחודֹו. ת''ְצָבאֹו, ל''ֵא, י''ּׁשַ ים ּבְ ּנִ ְּוהוא , ְּוֵהם ִמְתּכַ

ׁש ַרך ַמּמָ ְהוא ִיְתּבָ ִּדְכִתיב ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הוא, ּ ּ.  

איֹוֵס' ר ר ֲחַלְפּתָ ן ַפִזי' ְור, י ּבַ ְּיהוָדה ּבֶ ּ ִהילוָלא , ִיְצָחק' ְור, ּ ְסעוָדָתא ּבְ ֲּהוֹו ָאְכֵלי ּבִ ּּ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ה' ר. ְּדַרּבִ ן, ֲּהָוה ְינוָקא, ִחָייא ַרּבָ ּמָ י יֹוֵסי . ַוֲהָוה ָיִתיב ּתַ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ ה ֹלא ֶנֱא, ְלַרּבִ ִניָלּמָ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ לֹא ִנְגְמָרה ַהְמָלאָכה , ָּאַמר ֵליה. ַמר ּכִ ִּמְפֵני ׁשֶ
ִני ּשֵׁ י, ּבַ ִליׁשִ ּשְׁ ְגְמָרה ּבַ ּנִ ֵרי ִזְמִני, ּוְכׁשֶ י טֹוב ּתְ   .ָאַמר ּכִ

ַאל ְלַהאי ְינוָקא, ָּאְמרו ִפי , ִּנׁשְ בוָאה ּבְ ְקָדׁש ִנְמֵצאת ַהּנְ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ְּדִמּשֶׁ ּ ּ
ִפיו, ינֹוּקֹותַהּתִ ִרי. ּאוַלי ִנְמָצא ָדָבר ּבְ ָּאַמר ֵליה ִחָייא ּבְ י , ֵאיָמא ָלן, ּ ה ָלא ֶנֱאַמר ּכִ ָלּמָ

ִני ּשֵׁ ֶאָחד, ָאַמר ָלֶהם. טֹוב ּבַ ֵאין טֹוב ֶאָלא ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ ֵקיה. ּ ְמעֹון וְנׁשָ י ׁשִ ָּאָתא ַרּבִ ָקֵרי , ּ
י ְדָב)ירמיה א(ֲּעֵליה  ה ָנַתּתִ ִפיךּ ִהּנֵ   .ַָרי ּבְ

ֲעָתא ָקְייָמא ֵליה ָּאְמרו ׁשַ יה, ּ ַאל ּבֵ ָּאְמרו ֵליה, ִּנׁשְ ֵצאת )שופטים ה(ַמאי , ּ  ְואֹוֲהָביו ּכְ
ְגבוָרתֹו ֶמׁש ּבִ ִדיִקים. ַּהּשֶׁ ַבח הוא ֶזה ַלּצַ ַּמה ּשֶׁ יֹוֵצא , ָּאַמר ֵליה. ּ ׁשֶ ֶמׁש ּכְ ַּמה ַהּשֶׁ

ְגבוָרתֹו יה, ּּבִ ִּאית ְדַבְדֵחי ּבֵ יה, ּ ְּוִאית ְדָלא ַבְדֵחי ּבֵ ִדיִקים. ּ ך ַהּצַ ּּכָ מֹוָתם, ְ , ַּצִדיִקים ּכְ
יׂשו יׂשו, ָּיׂשִ ִעים ֹלא ָיׂשִ ִּאית ְלַמאן ְדָעִביד ְרפוָאה. ְּוָהְרׁשָ ך . ְּוִאית ְלַמאן ְדָלא ָעִביד, ּ ְּכָ

ִדיִקים ִּיְהיו ְרפוָאה ַלטֹוִבים, ַּהּצַ ִעים. ּ ה ָלְרׁשָ   .ּוַמּכָ

ִרי, ּ ֵליהָּאְמרו ית, ִּחָייא ּבְ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ם ַהְמיוָחד ּבְ ר ׁשֵ ה ֹלא ִנְזּכַ , ָאַמר לֹון, ָּלּמָ
ִתים מֹו ַעל ַהּמֵ יר ׁשְ בֹוד ְלַהְזּכִ ֱאָבד, ְֵאין ָנֶאה ְלֶמֶלך ַהּכָ ֹלא ֹיאְמרו. ְּוַעל ָדָבר ַהּנֶ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ,

ָרָאם ֵהם  ּבְ ִריֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ִלים ְוֶנֱאָבִדיםּּכְ לֹום, ּכָ מֹו ַחס ְוׁשָ ך ׁשְ מֹו . ְּכָ יר ׁשְ ְוֹלא ִהְזּכִ
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ִלים ְוֶנֱאָבִדים, ַּהְמיוָחד ֵהם ּכָ ִריֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ְבְראו ּכָ ּנִ ַּעד ׁשֶ ן. ּ מֹו ַעל , ּוְלַאַחר ּכֵ יר ׁשְ ִהְזּכִ
הוא ַקָיים ְלעֹוָלם וְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָּדָבר ׁשֶ ּ ֱאַמר , ּּ ּנֶ יֹום ֲעׂשֹות ה)בראשית ב(ׁשֶ ֱאֹלִהים '  ּבְ

ָמִים ָכאן. ֶאֶרץ ְוׁשָ יר ּבְ ָרא ֹלא ִהְזּכִ ּבָ ִריֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ָאר ּכָ ּוִמּשְׁ ָיים, ּ ֶּאָלא ָדָבר ַהּקַ ּ ְוֹלא , ּ
יֹום ֲעׂשֹות ה ָמִים ָאָדם ְוַחיֹות וְבֵהמֹות ְועֹופֹות, ֱאֹלִהים' ֶנֱאַמר ּבְ ֶּאֶרץ ְוׁשָ ֵהם ְדָבִר, ּ ים ּׁשֶ

ִלים ֶּאָלא ָדָבר ָהעֹוֵמד ְלעֹוָלם, ּכָ ָמִים, ּ   .ְוֵהם ֶאֶרץ ְוׁשָ

ָּאְמרו ֵליה ִים ְוגו)שם א(, ַמאי ִדְכִתיב, ּ ין ַהּמַ ּ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע ַוַיְבֵדל ּבֵ ּ ַמה . 'ּ
רוך הוא ַלֲעׂשֹות ָרִקיַע ְלַהְבִדיל ּבֵ ּּצֹוֶרך ָהָיה לֹו ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ִיםְ ָבר , ָּאַמר ְלהו. ין ַהּמַ ּכְ

ִתיב  ֲעֵנהו' ּ ּכֹל ָפַעל ה)משלי טז(ּכְ לֹא ְלצֹוֶרך. ַּלּמַ רוך הוא ָדָבר ׁשֶ ָרא ַהָקדֹוׁש ּבָ ְֹלא ּבָ ְּ ּ ּ ּ .
ים ְידוִעים, ּוָבָרא ָהָרִקיַע הוא חֹוֵזר ֵאינֹו חֹוֵזר ֶאָלא ְלִעּתִ ּוְכׁשֶ ּ ל ַמִים . ּּ ְוִסילֹון ֶאָחד ׁשֶ

הֹומֹותיֹוֵצא ִמ יִהּנֹם, ּתְ ל ַמִים יֹוֵצא ִמּגֵ הֹום, ְוִסילֹון ׁשֶ ִצינֹור ְלִסילֹון ַהּתְ ֲהָדא . ְויֹוֵרד ּבְ
הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך)תהלים מב(, ּהוא ִדְכִתיב הֹום ֶאל ּתְ ֶאְמַצע . ָ ּתְ ְוָהָרִקיַע ִנְכַנס ּבְ

ֵניֶהם ְנַתִים. ִמּשְׁ ְכַנס ּבֵ ּנִ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּהיו הֹוְרִגים ְלׁשֹוֵתיֶהם, ְוִאְלָמֵלא ׁשֶ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע)א ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע וֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ּ ַוַיְבֵדל ּבֵ ּ ּ.  

רוַח ַהּקֶֹדׁש ֲאָמרֹו י יֹוֵסי ַהאי ְינוָקא ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ׁש, ּ י ָרִקיַע ִּדְכִתיב ְיִה, ְּדָהֵכי ַהְוָיא ַמּמָ
ִים תֹוך ַהּמָ ׁש, ְּבְ תֹוך ַמּמָ ֶאְמָצִעית ַמָייא, ְּבְ ֶאְמַצע. ּבְ ֵנס ָהָרִקיַע ּבָ ִהּכָ ִים , ּבְ ַמֲחִזיר ַהּמַ

יִהּנֹם ִלְמקֹוָמן ְמֹלא לֹוָגא, ְּוָלא ָנִפיק ְלָעְלָמא ֵמִאינון ַמָיא. ָּהָרִעים ַהיֹוְצִאים ִמּגֵ , ֶּאָלא ּכִ
ע יֵמי ֱאִליׁשָ ֶהםְוֶנ. ּבִ ֶלת)מלכים ב ב(, ֱאַמר ּבָ ּכֶ ִים ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ לֹוַמר.  ְוַהּמַ ִביל , ּכְ ׁשְ ּבִ
ִים ָרִעים ַהּמַ ֵני ָאָדם, ׁשֶ ֶלת ִמּבְ ּכֶ ִביָלם, ָהָאֶרץ ְמׁשַ ׁשְ ִלים ּבִ ּכָ   .ׁשֶ

י ְיהוָדה י ְיהוָדה. ּּכֹוָלא ַהאי ְקָרא ַמְסִהיד ֲעֵליה, ָּאַמר ִרּבִ ְּדָאַמר ִרּבִ ה , ּ ָעׂשָ ל ַמה ּשֶׁ ּכָ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ה ָדָבר ְלַבָטָלה, ְּ לוי ְלָפָניו, ֹּלא ָעׂשָ ָהָיה ּגָ ּוִמְפֵני ׁשֶ ִים , ּּ אֹוָתם ַהּמַ ׁשֶ
יִהּנֹם ִריֹוָתיו, ַּהיֹוְצִאים ִמּגֵ ִים ָהֲאֵחִרים ְוַיְנִזיקו ּבְ ּמַ ְּוִיְתָעְרבו ּבַ ּ ה ֶאת ָהָרִקיַע. ּּ ֵנס , ָעׂשָ ְלִהּכָ
ֵניֶהם ֶאְמַצע ׁשְ יְנַתִים, ּבְ ין ַמִים ָלָמִים. ְּלַהְבִדיל ּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ין , ּ ּבֵ

ִים ַהטֹוִבים, ַמִים ָהָרִעים ׁש. ַלּמַ ָעה ַמּמָ ּוְבאֹוָתה ׁשָ ִים , ּ ּמַ ִים יֹוְצִאים ְלִהְתָעֵרב ּבַ ַהּמַ ׁשֶ
יְנַתִיםָאז ָהָרִקיַע חֹוֵזר ְוִנְכ, ַהטֹוִבים   .ּוַמֲחִזיָרם ְלָאחֹור, ַנס ּבֵ

 ] בשנה259יום [סדר הלימוד ליום כג סיון 

ַמע א ׁשְ י ֶאְלָעָזר, ּתָ י ַמָייא ְדִאינון ְלַחָייא ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ַּהּנֵ ּ ּוְלִתּקוֵניהֹון , ּ ּ
ִּדְבִרָייָתא ֶרְכָיה. ְֵהיַאך ִיְתָקרֹון, ּ י ּבְ ר , ָאַמר ִרּבִ ִים ֲאׁשֶ ַמִיםַהּמַ ְּדִאינון ַמָייא , ֵמַעל ַהּשָׁ ּ

  .ָטִבין

א' ר ר ַאּבָ אֹוְרָחא, ִּחָייא ּבַ א, ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ְמׁשָ ִקיפוָתא ְדׁשִ ְּוָלָאה ִמּתְ ַוֲהָוה ָצֵחי , ּ
י ַמָיא ּתֵ ָרא. ְלִמׁשְ ַהאי ַמְדּבְ ח ַחד ִאיָלָנא, ָּפַגע ּבְ ּכַ חֹוֵתיה, ְוַאׁשְ ַּעד ְדָזֵקיף , ָּיִתיב ּתְ

הֹון. ָחָמא ַחד ַמֲעָייָנא ְדַמָיא ָדִקיק, ֹוִהיֵעינ י ִמּנְ ּתֵ ֵתי ִמן ַמָיא. ָחֵדי ְלִמׁשְ , ַּוֲהוו ְמִריָרן, ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2842דף [ -ּ

יה ׁשֵ ּמָ י ֶאְלָעָזר, ֶאְלָעָזר' ַּהְיינו ַטֲעָמא ְדר, ֲּאַמר ְלׁשַ ָעְלָמא, ְּדָאַמר ִרּבִ ְּדֵלית , ְֵלית ָלך ּבְ
ְמִציָתא ֵמַההוא ִסילֹו ן ּתַ ּמָ ָרֵאל, ָּנא ְדֵגיִהּנֹםּּתַ ר ַאְרָעא ְדִיׂשְ ל . ּבַ ָתן ּכָ ְּוִאְלָמֵלא ְדׁשָ

ָרֵאל ְמִציָתא ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ָּעְלָמא ֵמַההוא ּתַ ְייהו, ּ י ִמּנַ ּתֵ   .ָּלא ָיִכיל ְלִמׁשְ

י הוָנא ַּהאי ָרִקיַע ִדְכִתיב ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע, ָּאַמר ִרּבִ ָּידוַע ּהוא ָהָרִקיַע ַה, ּ ּ
י ַהַחיֹות ַעל ָראׁשֵ ֵעין )יחזקאל א(ִּדְכִתיב . ְּלַמְעָלה ׁשֶ י ַהַחָיה ָרִקיַע ּכְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ

ַרח ַהּנֹוָרא י ִיְצָחק. ַהּקֶ ִתיב ָחָדא, ַּהאי ַחיֹות, ָאַמר ִרּבִ י, ַּחָיה ּכְ ה ֶנֱאַמר ָראׁשֵ ָאַמר . ָלּמָ
י הוָנא א, אִּאית ַחָיה ַחד ַרּבָ, ִּרּבִ ָאר ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ל ׁשְ ִליָטא ַעל ּכָ ְּוׁשַ ְוִזיֹוִהי ַרְבְרִבין , ּ

יִאין יִאין. ַסּגִ ין ְדִזיָווא ַסּגִ ֵּליה ֵריׁשִ י ַהַחָיה, ּ ִתיב ָראׁשֵ ּוְכֵדין ּכְ ְּדָחָמא , ְּוָדא ִהיא ַהַחָיה. ּ
ֵחיזו ְנבוָאָתא ְּיֶחְזֵקאל ּבְ ך ְדהוא . ּ ְּוִאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ַמע. ַּהַחיֹותְ א ׁשְ ִתיב , ּתָ  ָוֵאֶרא )שם(ּכְ

  .ְּוָחָמא ַהַחיֹות, ָחָמא ַהאי', ַּהַחיֹות ְוגו

י ִחְזִקָיה. ַהאי ָרִקיַע ְלַמאי ָאָתא חֹות , ָּאַמר ִרּבִ ין ְדִמּתְ ין ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ א ּבֵ ְּלַאְפָרׁשָ ּ
ין ְדָזכו , ַּההוא ְרִקיָעא ּוֵבין ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ְּדִאינון ְלֵעיָלאּ ַּוַיַעש , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ר ֵמַעל  ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע וֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע ַוַיְבֵדל ּבֵ ּ ּ
ַחת ָלָרִקיַע. ָלָרִקיַע ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ חֹות ַההוא ְרִקיָעא, ּבֵ ַּמְלָאַכָיא ְדִאינון ּתְ ּ ּ וֵבין .ּ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע ִים ֲאׁשֶ ַּמְלָאַכָיא ְדִאינון ִמְלֵעיָלא, ַהּמַ ּ י ִיְצָחק. ּ ה , ָאַמר ִרּבִ ַמע ִמיּנָ ּׁשְ
יְנַתִים ְּדהוא ַפְרּגֹוד ְדַמְפִסיק ּבֵ ּ ּ.  

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַאל ְלַרּבָ י ֱאִליֶעְזר ׁשָ ֵרי ּבַ, ָּאַמר ֵליה, ַרּבִ ִניַּהאי ָרִקיַע ְדִאְתּבְ ַמאי , ּשֵׁ
ָּרָזא ִעיָלָאה הוא, ָּאַמר ֵליה, ּהוא חֹות ְיֵדיה, ּ ִריך הוא ְממוֶנה ּתְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּוָבַחר , ְּ
יה ַמָיא, ּּבֵ ל ֵחיֵלי ׁשְ ְלֵטיה ַעל ּכָ ּוְבִגין ַההוא ִעְנָיָנא, ְּוׁשַ ִני, ּ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ַאף . ֹלא ֶנֱאַמר ּכִ

ַּעל ִפי ְדׁשוְלָט ּ חֹות ְיֵדיה, ָּנא ְיֵתיָרא ִאית ֵליהּ ְּדכֹוָלא ּתְ ְּדֵלית , ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ָעְלָמא, ּ
ִּטיבו ִויָקָרא וִפְרקֹוָנא ְוֵגאוָתא ּ ְלחֹודֹוִהי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ְּ ּ.  

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ י  ֶאל ּגִ)שיר השירים ו(, ַמאי ִדְכִתיב, ְועֹוד ָאַמר ַרּבָ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ
ַחל י ַהּנָ ִאּבֵ ָרָאה ְיֶחְזֵקאל. ִלְראֹות ּבְ ִני, ֶּזהו ַמה ּשֶׁ ּשֵׁ ְבָרא ּבַ ּנִ אֹותֹו ָהָרִקיַע ׁשֶ ָראֹו . ּבְ ּבְ ׁשֶ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ לֹו, ְּ ל ִרְבבֹות קֹוֶדׁש ׁשֶ ּוְסָתמֹו ִמּכָ הו . ּ ְּואֹוָתן ָהעֹוָלמֹות ְדָכֵסיף ּבְ ּ

ִריך הואּקוְדׁשָ ּא ּבְ ּנו, ְ . ֵּמאֹוָתן עֹוָלמֹות וְלַמְעָלה ָסִתים. ִויַקר ֲהָדרֹו ָסִתים, ְּסָתָמם ִמּמֶ
ְּוִהְטִמין ִמּכוָלם ְּוכוָלם ׁשֹוֲאִלים ְואֹוְמִרים, ּ בֹוד ַמְלכותֹו , ּ ַּאֵיה ְמקֹום ּכְ רוך )יחזקאל ג(ּ ְ ּבָ ּ

בֹוד ה   .ִמְמקֹומֹו' ּכְ

א ֲחֵזי יַמאי ָקָאַמר , ּתָ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ת ֱאגֹוז ֹלא ְכִתיב, ֶאל ּגִ ִגּנַ ַנת , ּבְ ֶּאָלא ֶאל ּגִ
א. ֱאגֹוז ַמאן ְדָנֵחית וַמְקִריב ְלִגְנּתָ ּּכְ ה, ּ ְּוָלא ַעִייל ּבָ ן ְדָלא ָקֵריב ֶלֱאגֹוז ֶאָלא , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ

ה תֹוך ָהֱאגֹוז. ְלִגיּנָ ּבְ ן ְדָלא ָחָזא ַמה ּשֶׁ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְדָאַמר ִלְראֹות. ְְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְוֹלא ָאַמר , ְּוּכָ
הוא חוָצה. ָרִאיִתי ה ׁשֶ יּנָ לֹוַמר ַלּגִ ּּכְ י ִלְראֹות, ּ י ְוָיַרְדּתִ ָרָאה ֲאִפילו , ָקַרְבּתִ ְּוֹלא ָאַמר ׁשֶ ּ

ִהיא חוָצה ה ׁשֶ יּנָ   .ַּהּגִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2843דף [ -ּ

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ה ִנְצַטֵער ַההוא ַגְב, ְועֹוד ָאַמר ַרּבָ ּמָ יה, ָראּּכַ ִּדְכִתיב ּבֵ  )במדבר יב(, ּ
יִתי ֶנֱאָמן הוא ָכל ּבֵ ה ּבְ ֹּלא ֵכן ַעְבִדי מׁשֶ יה, ּ א ַקּמֵ ׁשָ ּמְ א ִדְמׁשַ ׁשָ ּמָ ְּלֶמֱחֵזי ַחד ׁשַ ְוָלא , ּ

ִּאיְתְיִהיַבת ֵליה ְרׁשוָתא בֹוֶדך)שמות לג(ִּדְכִתיב , ּ ן . ָ ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ ן יֹוָחָנן ּבֶ ָאַמר ַרּבָ
יה , איַזּכַ ּהוא ִדְכִתיב ּבֵ ּ בֹוד ֵאל)תהלים יט(ּ ר ַהָפִנים''ְּוהוא מטטרו.  ּכְ   .ּן ׂשַ

ה ְלֶמֱחֵמי ָדא ֵאיל מׁשֶ ְּוָהֵאיך ׁשָ ה ָסַבר. ָ ִעין יֹוִמין , ֶּאָלא מׁשֶ יָון ְדָחָמא ּגוֵפיה ַאְרּבְ ּּכֵ ּ ּ
ִעין ֵליִלין ֵתי, ְוַאְרּבְ ְּסַפְקַלְרָיא ִדְלֵעיָלאַוֲהֵוי ִניזֹון ֵמַא, ְּדָלא ָאֵכיל ְוׁשָ ָּסַבר ִדְכַדאי הוא , ּ ּ
ַאל ָדא   .ְּלִמיׁשְ

ּוָמה ָאֵתיב ֵליה ֹּלא תוַכל ִלְראֹות ֶאת ָפָני, ּ ּהוא ָמאֵריה ְדַאַפָייא, ּ ּ ּ ְּוָלא ָיֵהיב ֵליה , ּ
ָמֵתיה, ְּרׁשוָתא ַּעד ְדָנַפק ִנׁשְ ֱאַמר . ּ ּנֶ י ֹלא ִיְרַא)שמות לג(ְּלַקֵיים ַמה ּשֶׁ . ִני ָהָאָדם ָוָחי ּכִ

ָמָתא ְדַצִדיַקָיא ִּאְתְיֵהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלִמְנַדע, ְּוָכל ִנׁשְ ָקא ַמה ְדָלא ָיֵכיל , ּ ּוְלִאַדּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ֵדין   .ּבְ

ָנן נו ַרּבָ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּּתָ ין, ּכָ ִריך הוא ָעִביד ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּוִאיֵלין ִאינון , ְּ
ַּמְתהֹון ְדַצִדיַקָיאִנׁשְ ְרָתיו ֵאׁש )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ ּ עֹוׂשֶ

ה ֹלא ֶנֱאַמר. לֹוֵהט ה, ָעׂשָ ָכל יֹום, ֶּאָלא עֹוׂשֶ ה ּבְ הוא עֹוׂשֶ ַמע ׁשֶ   .ַּמׁשְ

הו י ַאּבָ י ָלך ַהאי, ָּאַמר ִרּבִ ְקׁשֵ בֹודְּדָהא ִאית ַמְלָאִכים , ְֹלא ּתִ א ַהּכָ ּסֵ ְבְראו ִמּכִ ּנִ , ּׁשֶ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִליחותֹו ׁשֶ ׁשְ לוִחים ְממוִנים ּבִ ְּוֵהם ׁשְ ּ ּ ּ א . ְּ ּסֵ ָאר ַמְלָאַכָיא ַדֲהוֹו ִמּכִ ִּאי ׁשְ

ך בֹוד ּכָ ן, ְַהּכָ ּמָ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ַדֲהוֹו ִמּתַ ִּנׁשְ ּ ּמָ, ְוָקְייֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ה ַעל ַאַחת ּכַ ה ְוַכּמָ
ין ִריך הוא ַמְלָאִכין ִעיָלִאין ַקִדיׁשִ א ּבְ ְּדָעִביד ְלהֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ.  

י ִפְנָחס ָעה ְדָבִרים, ָּאַמר ִרּבִ ָאָדם ַאְרּבָ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַלל ַהּקָ ּּכָ ם ''ַח ַמִי''ּׁש רו''ֵא, ְּ
י ְיהוָדה. ר''ָעָפ ְּוָהא ְמהוָפִכין ִאינון ּבְ, ָּאַמר ִרּבִ י ִפְנָחס. אֹוַרְייָתאּּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ,

א ִאינון ּוְבאֹוַרְייָתא ִאיּכָ ְּוֵאלו ֵהן רו. ָּאַמר ֵליה ֵהן, ּ ּ ֵרין ִאינון . ר''ם ָעָפ''ׁש ַמִי''ַח ֵא''ּ ּּתְ
ָיא ִמְלֵעיָלא ׁשַ ּמָ ָזרו ִמּשַׁ ְּדִאְתּגְ ּ ּ ָזרו ִמְלַרע, ּ ּוְתֵרין ִאינון ְדִאְתּגְ ּ ּ ּ  )שם(ְכִתיב ִּד, ְמָנא ָלן. ּ

ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט. ָּהא רוַח, ּעֹוׂשֶ , ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה. ָהא ֵאׁש, ְמׁשָ
ָמעֹו ַמׁשְ יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדו ָמִים. ּכְ ּסִ ְלבוׁש ּכִ הֹום ּכַ ּּתְ ּ ָרן ָדא ִעם . ָהא ָמִים, ּ ְלהֹו ִמְתַחּבְ ּּכָ

י ִפְנָחס. ִיםּרוַח ֵאׁש ָעָפר ַמ, ָּדא ב ְדִמְתַהְפֵכי, ָּאַמר ִרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ה, ּ ִפיר , ֵּלית ָלן ּבָ ְּוׁשַ
י ְיהוָדה   .ָּקָאַמר ַרּבִ

י ְיהוָדה ָאָדם, ְּוָאַמר ִרּבִ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָלָלם ַהּקָ ְלהֹו ּכְ ּּכָ רוך . ְּ דֹוׁש ּבָ ְָאַמר ֵליה ַהּקָ ּ ּ
ָראִתי אֹוְתך ֶעְלי, ּהוא ִריֹוַתי, ֹוןֲָאִני ּבָ ל ּבְ יך ַעל ּכָ ְּוִהְמַלְכּתִ ך ּכַֹח ִמן , ָ י ּבְ ָָנַתּתִ

ְלָאִכים ְרִתים, ַהּמַ ֵהם ְלַמְעָלה, ְוֹכַח ִמן ַהְמׁשָ הֹום, ׁשֶ ך , ְוֹכַח ָהָאֶרץ, ְוֹכַח ַהּתְ י ּבְ ְָוָנַתּתִ

ִאי ּסְ זור ִמּכִ ֶכל ָטהֹור ַהּגָ   .ְוַאּתְ ָחֵטי ֳקָדַמי, ּׂשֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2844דף [ -ּ

י ִיְצ ִריֹוָתיו, ָחקָאַמר ִרּבִ ל ּבְ רוך הוא ַלֲעׂשֹות ָלָאָדם ֶעְליֹון ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ ָּרָצה ַהּקָ ּ ְּ ,
ַהאי ָעְלָמא ָמה ְדִאיהו ְיִחיָדאי ְלֵעיָלא, ְלֶמֱהֵוי ָיִחיד ּבְ ּּכְ ָחָטא. ּ יָון ׁשֶ דֹוׁש , ּכֵ ָאַמר ַהּקָ

רוך הוא ּּבָ ּנו, ְּ ַאַחד ִמּמֶ ֶאָחדָהָיה ּבְ, ֵּהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ י ַלֲעׂשֹותֹו ּכְ יו, ַדְעּתִ ה ֶפן , ַעְכׁשָ ְּוַעּתָ
ַלח ָידֹו   .ִיׁשְ

י ְיהוָדה רוך הוא, ָּאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָּרִקיַע ֶאָחד ָעׂשָ ַמִים, ְּ ּנו ִנְתַהוו ַהּשָׁ ּוִמּמֶ ּ ּ ּ .
ֱאַמר  ּנֶ ָמִים)בראשית א(ׁשֶ י ְי. ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ ְלָבד, ּהוָדהָאַמר ִרּבִ , ְוֹלא זֹו ּבִ

ית ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ל ַמה ּשֶׁ ֶּאָלא ּכָ ְּ ה ֶאָלא ָדָבר א, ּ ֹּלא ָעׂשָ ּ '
ל ְפעולֹוָתיו ְלִמינֹו, ֵמַהּכֹל ְּואֹותֹו ָדָבר הֹוִציא ּכָ ַמִים, ּּ גֹון ַהּשָׁ ּנו ֶאָחד, ּכְ ה ִמּמֶ אֹותֹו , ָּעׂשָ
ָלםַּהְמׁשוּבָ ה ֶאָחד. ּח ִמּכֻ   .ְוֶאֶרץ ָעׂשָ

ַמע א ׁשְ י ְיהוָדה, ּתָ ה ֶאָחד, ָּאַמר ִרּבִ ח ִמּכוָלם, ֵמַהּכֹל ָעׂשָ ּאֹותֹו ַהְמׁשוּבָ ּ ְּוֶזהו ָהָרִקיַע , ּ
ַרח ַהּנֹוָרא ֵעין ַהּקֶ ַמִים, ּכְ ּנו ִנְתַהוו ַהּשָׁ ּמֶ ּמִ ּׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָר. ּ ִקיַע ּ

ָמִים ַחת ִמּכוָלן. ׁשָ ְּוֶאֶרץ אֹוָתה ַהְמׁשוּבַ ּ ּ ָרֵאל, ּ ָאר ָהֲאָרצֹות, ְוזֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ִנְתַהוו ׁשְ ּנָ ּוִמּמֶ ּ ּ ּ ,
ה ֶאֶרץ ְוחוצֹות)משלי ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָרֵאל, ֶאֶרץ, ּ ַעד ֹלא ָעׂשָ , ְּוחוצֹות, זֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ

חוָצ ּבְ ָאר ָהֲאָרצֹות ׁשֶ ָאר, ָהָאָדם ֶאָחד. ה ָלָאֶרץּׁשְ ל ַהּשְׁ ּנו ִנְתַהוו ּכָ ּוִמּמֶ ּ ּ  )שם(ִּדְכִתיב , ּ
ֵבל ֶזה. ְוֹראׁש ַעְפרֹות ּתֵ יֹוֵצא ּבָ ל ּכַ י ִיְצָחק. ְּוֵכן ּכָ ֵּמַהאי ְקָרא ְדָאַמר . ְמָנא ָלן, ָאַמר ִרּבִ

ּ ַהְללו ֶאת ה)תהלים קמח(, ָּדִוד ָמִים' ּ ּנַ, ִמן ַהּשָׁ ּנוֵמאֹותֹו ׁשֶ ַמִים ִמּמֶ ֲּעׂשו ַהּשָׁ ּ.  

ָנן נו ַרּבָ ְמעֹון, ּּתָ י ׁשִ י יֹוָחָנן ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבִ י יֹוֵסי , ִזְמָנא ָחָדא ֲהָוה ָאִזיל ַרּבִ ַוֲהֵוי ַרּבִ
יה י יֹוֵסי, ָּאִזיל ִעּמֵ ְמעֹון, ָּאַמר ֵליה. ְלָאן ַאּתְ ָאִזיל, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ י ׁשִ . ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבִ

א ִדיָלך, ָאַמר ְְלָמאֵרי ְפלוְגּתָ ּ ה. ַאּתְ ָאִזיל ְלֶמֱחֵמי, ּ ַמע ִמיּנָ ם , ָּאַמר ׁשְ ְמעֹון ְלׁשֵ י ׁשִ ְּדַרּבִ
ַמִים ָקא ִמְפִליג יה, ׁשָ ַחת ּבֵ ּכְ ּתַ אי ִאׁשְ ְּוהֹוִאיל ְוָכך הוא ֲחִביבוָתא ְדִליּבָ ּ ּ ימו ְלֵמיַזל. ְ , ַּאְסּכִ

אֹוַרְייָתא, ַּעד ְדֵייֵתי ְנהֹוָרא, ָכאֲּאָמרו ֵניִתיב ָה, ַוֲהָוה ֵליְלָיא ק ּבְ   .ָּיְתבו, ְוִנְתַעּסֵ

י יֹוָחָנן ִני, ָאַמר ִרּבִ ּשֵׁ ְבָרא ּבַ ּנִ ְּוָתָנא הוא ַהַפְרּגֹוד . ּהוא ָהָרִקיַע ָהֶעְליֹון, ַהאי ָרִקיַע ׁשֶ ּ
יְנַתִים ְפִסיק ּבֵ י ַהַחָיה )יחזקאל א(ִּדְכִתיב . ַהּמַ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ַרח ַהּנֹוָראּ ֵעין ַהּקֶ . ָרִקיַע ּכְ

ָאר ָהְרִקיִעים ל ׁשְ ּוִמֶזה ָהָרִקיַע ַנֲעׂשו ּכָ ֵאיָנם סֹוְבִבים, ּּ ְּוכוָלם ֲאדוִקים , ַהּסֹוְבִבים ְוׁשֶ ּּ
ֶזה ָהָרִקיַע ַמִים, ְוָקָרא לֹו ָרִקיַע, ּבָ ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים )בראשית א(ִּדְכִתיב , ְוָקָרא לֹו ׁשָ

ָמִיםָלָרִקיַע ּנו.  ׁשָ ְתַהוו ִמּמֶ ּנִ ַּעל ׁשֶ ּ ּ.  

ֵריה ְדר, ַּעה ַדֲהוֹו ָיְתֵבי ָּקֵריב ּבְ ֹלֹמה, ּיֹוֵסי ַלֲאבוִהי' ּ ָּאַמר ֵליה ַהאי ְדָאַמר ׁשְ מלכים (, ּ

ך)א ח ְבּתְ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ַמִים, ָ ְוַאּתָ י יֹו. ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ִמן ַהּשָׁ ַמע ַרּבִ , ָחָנןׁשָ
ִרי ֵאיָמא א ִהיא, ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ּבְ ְּדִמָלה ְדפוָמך ִמָלה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ י יֹוֵסי. ְּ ַהאי , ָאַמר ִרּבִ

ֵאיל ְּפסוָקא ׁשָ ך, ּ ְבּתְ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ַמִים ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר. ְָוַאּתָ   .ִּמן ַהּשָׁ
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י יֹוָחָנן ְוַעת ֲעִנִיים, ּ ָחֵסר הואִמְקָרא, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ מֹו ׁשַ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ִמן , ּּכְ
ה, ְוֵכן ַצֲעַקת ֲעָנִוים. ֲּעִנִיים יה, ָּקֵריב ַלֲאבוִהי. ְוֵכן ַהְרּבֵ ַמְעָנא ּבֵ ְּוָאַמר ֵליה ִמָלה ׁשְ ּּ ,

י יֹוָחָנן ִרי ֵאיָמא, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ   .ֵאיָמא ּבְ

ִעיָד, ֲאַמר ַמְעָנא ִדי ּבְ י ְצלֹוְתהֹוןּׁשְ ָבּתֵ ָרֵאל ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון ּבְ עֹון ִיׂשְ ָּנא ִדי ּבָ ּ ּ ,
ּן ָמאֵרי ְדַאַפָיא''מטטרו ַהאי ָרִקיַע, ּ ָרֵאל ְוָסֵליק ְלהֹו ּבְ ל ְצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ְוַכד , ָּנֵטיל ּכָ

ָרֵאל ְזכוְתהֹון ְדִיׂשְ ָגָחא ּבִ ִריך הוא ְלַאׁשְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ַההוא ְרִקיָעא ְדִאְתְקֵרי ,ְּ ּ ְמַעֵיין ּבְ ּ ּ
ַמִים ָרֵאל, ׁשָ עוְתהֹון ְדִיׂשְ ן ּבָ ְּדַתּמָ ּ ּוְמַרֵחם ֲעַלְייהו, ּ ַמִים. ּ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ׁש, ִּדְכִתיב ְוַאּתָ . ַמּמָ

ן ָאַמר ָדִוד ַּהְללו ֶאת ה, ּּכֵ ַמִים' ּ ָר, ִמן ַהּשָׁ א ְדִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ן הוא ּתוׁשְ ְּדַתּמָ ּ יֹוָחָנן ' ָאָתא ר. ֵאלּ
יה ֵקיה ַעל ֵריׁשֵ ּוְנׁשָ ּ ּוָבְרֵכיה, ּ חֹות ְיָדיך, ּ ָלא ָהָדא ֲהַוות ּתְ ֵהא , ְֲאַמר ַמְרּגְ ָלא ּתְ ַמְרּגְ

ָדָרך   .ְּבְ

י ִיְצָחק א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ָהָרִקיַע ַהֶזה, ּתָ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ּ יה , ְּ ְּוָעִביד ִמּנֵ
ַמִים חֹותֹוִהיִּדי, ׁשָ ן ּתְ א, ְרִקיָעא ְלֵעיָלא,  ְמַמּנָ ַמָייא ְלַתּתָ חֹות ִאֵלין. ּוׁשְ ַמָייא , ְּוָעַבד ּתְ ׁשְ

ַמִים, ָאֳחָרִנין ְּדִאְתְקרון ְרִקיַע ַהּשָׁ ל ּבוִציַנָייא ְדָנֲהִרין, ּ יה ּכָ ן ּבֵ ִּדְמַמּנָ ּ ּ ּ.  

ין ְרִקיָעא ָדא א ֲחֵזי ּבֵ טוי ַעל ַהַחיֹות, ַמִיםְּדִאְתְקֵרי ְרִקיַע ַהּשָׁ, ּתָ ַּעד ָהָרִקיַע ַהּנָ ִאית , ּ
ִעין ְרִקיִעין ָאֳחָרִנין ַלת ְמָאה ְוִתׁשְ ין חֹוְלִקין, ּתְ ע ְמָאה ְוַחְמׁשִ ַבע ַאְלִפין ְוַאְרּבַ ָסְמִכין , ּוׁשְ

ֵרין ְדבוִציַנָייא אֹוֳחָרִנין ַּאּתְ ִריך ה, ּ א ּבְ ְוֵמִאֵלין ּבוִציַנָייא ָנַטל קוְדׁשָ ּ ּ ַהאי ּּ ּוא ַוֲאַנח ּבְ
ַמָיא   .ְלַאְנָהָרא ַעל ַאְרָעא, ְרִקיָעא ִדׁשְ

ה ד  ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)בראשית א(ָּפָרׁשָ ּ א ָפַתח . ּ י ּבָ ַּרּבִ
ַהאי ְקָרא י יֹוֵצר ַהּכֹל הוא)ירמיה י(, ּבְ ֵאֶלה ֵחֶלק ַיֲעֹקב ּכִ ּ ֹלא ּכְ א ֲחֵזי. ּ ָרא , ּתָ ּבָ ׁשֶ ּכְ

רוך הוא ֶאת ָהעֹוָלם דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ל ּתֹוָרתֹו, ָצָפה ְוָרָאה, ְּ ָרֵאל ַלֲעמֹוד וְלַקּבֵ ֲעִתיִדין ִיׂשְ , ּׁשֶ
ֶהם ֵתן ּבָ מֹות ָהֲעִתידֹות ְלִהּנָ ׁשָ ל אֹוָתם ַהּנְ אֹו ּכָ ּסְ   .ְוָגַזר ִמּכִ

ה ְלַמְעָלה אֹוָצר א מֹות ַה', ְוָעׂשָ ׁשָ ל ַהּנְ ר ּכָ אֹוֲאׁשֶ ּסְ זורֹות ִמּכִ ם, ּּגְ ְוָקָרא . עֹוְמדֹות ׁשָ
מֹות ׁשָ מֹות. ּלֹו ּגוֵפי ַהּנְ ׁשָ ה ִנְקָרא ּגוף ַהּנְ א. ְּוָלּמָ י ּבָ מֹות , ָאַמר ִרּבִ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ִּמְפֵני ׁשֶ

יֹוְצאֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ּּכְ ל ּג, ּ רוך הוא ִדיוְקָנא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ּעֹוׂשֶ ּ ּ מֹו , ּופֹותְּ ּכְ
ֶזה ָהעֹוָלם ָהיו ּבָ ֶזה ָהאֹוָצר, ּׁשֶ יָחם ּבָ   .ּוַמּנִ

ֵאיֶזה ָמקֹום הוא, ְוֶזה ָהאֹוָצר י ִיְצָחק. ּּבְ י יֹוָחָנן ָאַמר ִרּבִ ְנֵזי , ָאַמר ִרּבִ ּגִ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ
ם ִמים ׁשָ הּוַבֲעָרבֹות ֵיׁש. ְוִנְקָרא ֲעָרבֹות, ְּוִגְנֵזי ַחִיים טֹוִבים, ְגׁשָ ָנִזים ַהְרּבֵ ְוִגְנֵזי ,  ּגְ
ם מֹות ׁשָ ׁשָ אֹוָצר ֶאָחד הוא. ַהּנְ א ׁשֶ י ּבָ ָנִזים, ְּוָהא ָאַמר ַרּבִ ִניָנן ּגְ   .ְוָהָכא ּתָ

י יֹוָחָנן י ָלך, ָאַמר ִרּבִ ְקׁשֵ ַנִים אֹוָצרֹות ֵהם, ְֹלא ּתִ מֹות: ׁשְ ׁשָ ֲעִתיִדין , אֹוַצר ַהּנְ ׁשֶ
ְבֵני ָאָדם ֵתן ּבִ ִניָנןְּד. ְלִהּנָ ַההוא צוָרה, ָהא ּתָ ּּבְ ׁש, ּ ּוְבַהִהיא ִדיוְקָנא ַמּמָ ּ ָעִתיד ַלֲעמֹוד , ּ ׁשֶ

ֶזה ָהעֹוָלם ם, ּבָ ַההוא ִדיוְקָנא הוא ׁשָ ּּבְ ּ ּ מֹות. ּ ׁשָ ה ָלֶהם ּגוף, ְּוִנְקָרא ּגוף ַהּנְ עֹוׂשֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ,
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ֲעִתיִדין ִלְהיֹות מֹו ׁשֶ ֶנְגדֹו. ּכְ עֹוָלם ַהֶזהְל, ְואֹוָצר ֶאָחד ּכְ ָהיו ּבָ מֹות ׁשֶ ׁשָ ּאֹוָתן ַהּנְ ְּוִקְיימו , ּ ּ
ְנֵזי ַחֵיי ָהעֹוָלם, ַהּתֹוָרה ְמעֹון. ְּוִנְקָרא ּגִ י ׁשִ ְּוַהְיינו ְדֲהָוה ָאַמר ִרּבִ ֵהא , ּ ִגְנֵזי ַחֵיי ָעְלָמא ּתְ ּּבְ
  .ְּדָנֵפיק ֵמָעְלָמא ֵדין, ְּפַלְנָיא

ָנן נו ַרּבָ ל יֹוָמא ְויֹו, ּּתָ רֹוָזא ָקֵריּכָ א ִעיָלָאה, ָמא ּכָ ֵני ַקִדיׁשָ ִּאְתָערו ּבְ ּ ַּוֲעִבידו , ּ
ּפוְלָחָנא ְדָמאֵריכֹון ּ ָאר ַעִמין, ּ א, ְּדַאְפֵריׁש ְלכֹון ִמן ׁשְ ָמָתא ַקִדיׁשָ כֹון ִנׁשְ , ִּויַהב ּבְ

ָזַרת ִמּכוְרֵסי ְיָקֵריה ְּדִאְתּגְ ּ ּ.  

י יוָדא ָאר ַעִמי, ָּאַמר ִרּבִ ן ׁשְ ַמְתהֹון ֵמָאן ֲאַתר, ןִאם ּכֵ י ֶאְלָעָזר. ִנׁשְ ן ֵליה ַרּבִ ִּאְזַדּמַ ּ ,
א ֲחֵזי, ֲאַמר ַמת ַחִיים)בראשית ב(ִּדְכִתיב , ּתָ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ָמָתא , ּ ָּדא ִהיא ִנׁשְ

א א ִעיָלָאה, ַּקִדיׁשָ ָזַרת ִמּכוְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְּדִאְתּגְ ּ יה. ּ ִתיב ּבֵ  ַוְיִהי ָהָאָדם )שם( .ַּמאי ּכְ
י ֶאְלָעָזר. ְּלֶנֶפׁש ַחָיה ֵהמֹות ְוַלַחיֹות ְוַלָדִגים, ָאַמר ִרּבִ ן ַלּבְ יּתַ ּנִ ּזֹו ִהיא ַהּכַֹח ׁשֶ ְבֵראת . ּ ּנִ ׁשֶ
ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)שם א(ִּדְכִתיב , ִמן ָהֲאָדָמה ּ.  

י ִיְצָחק ָרא , ַוֲאָמַרת, ַלת ַעל ָאָדםאֹוַרְייָתא ִאְתַקּבָ, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ר ָנׁש א, ְלּבַ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ִנׁשְ ִּויַהב ּבֵ ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ַחִיין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְוִהיא ִאְתֲחַזר , ּ
א ַחְייָתא חֹוֵביה ְלַההוא ַנְפׁשָ ּּבְ ּ ָזַרת ִמן ַאְרָעא, ּ   .ַּחָייָתאִּלְבִעיָרָתא וְל, ְּדִאְתּגְ

י ְיהוָדה ַמע ִדְכִתיב ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה, ָּאַמר ִרּבִ ׁשְ ִּמּמַ הו ֹלא ֶנֱאַמר, ּ ַּוַיֲעׂשֵ ֶּאָלא , ּ
ַרם. ַּוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ַעְצמֹו ּגָ הוא ּבְ ד ׁשֶ זוָרה , ְּמַלּמֵ ַּלֲחזֹור ְלאֹוָתה ֶנֶפׁש ַהּגְ ּ

  .ֵמָהֲאָדָמה

י  רוך הוא, יֹוָחָנןָאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ל , ָאָדם, ְּ ָראִתי אֹוְתך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ֲָאִני ּבָ

ִריֹוַתי ַמת ַחִיים, ּּבְ ך ִנׁשְ י ּבְ ְּוָנַפְחּתִ ִאי, ַּהּנֹוֶתֶנת ַחִיים ִלְבָעֶליָה, ָ ּסְ זוָרה ִמּכִ ה ָחַזְרּתָ . ַּהּגְ ְוַאּתָ
ָראִתי  ּבָ ְּלאֹוָתה ֶנֶפׁש ַחָיה ׁשֶ ֵהמֹותּ ַָחֶייך. ִמן ָהֲאָדָמה ַלּבְ אן ָוֵאיָלך, ּ ל ָהעֹוֵסק , ְִמּכָ ּכָ

תֹוָרִתי מֹור אֹוָתה, ּבְ ִאי, ְּוִיׁשְ ּסְ זוָרה ִמּכִ ָמה ַהּגְ ׁשָ ן לֹו אֹוָתה ַהּנְ ֶּאּתֵ ִהיא נֹוֶתֶנת ַחִיים , ּ ּׁשֶ
תֹוָרִתי. ִלְבָעֶליָה לֹא ַיַעְסקו ּבְ ְּוָכל אֹוָתם ׁשֶ ֲחרו ְלַמַען ִיְהֶיה ֶחְלָק, ּ ּבָ אֹוָתה ֶנֶפׁש ַחָיה ׁשֶ ּם ּבְ ּּ

ה ִּיְכלו ִעּמָ ּ.  

י ִיְצָחק א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ֵני ָהָאָדם)קהלת ג(, ַמאי ִדְכִתיב, ּתָ ָהעֹוָלה , ּ ִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ
ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ ִּהיא ְלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ ֵני ָהָאָדם ָה. ּ עֹוָלה ִהיא ּרוַח ּבְ

א ְדַצִדיַקָייא, ְלַמְעָלה ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ּ ּ ּ ֵהָמה. ּ א ַחְייָתא , ְּורוַח ַהּבְ ָּדא ִהיא ַנְפׁשָ ּ
ָזַרת ִמן ַאְרָעא ִלְבִעיָרא ָצָאה ִמן ָעְלָמא, ְּדִאְתּגְ ּתְ ֵצי ְוֵתחֹות ְלִאׁשְ ּתֵ   .ְּדִתׁשְ

י ִחָייא ן ֵאין ָלֶהם, ָּאַמר ִרּבִ ֶפׁש ַהַחָיהִאם ּכֵ ָמה ַלּגֹוִים ֶאָלא אֹוָתה ַהּנֶ ּ ְנׁשָ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ן הוא י ֶאְלָעָזר. ּיֹוָחָנן ּכֵ ָרֵאל ַמאן ָיֲהָבא, ָאַמר ִרּבִ י ִחָייא. ּוְלִיׂשְ ָוה ַרּבִ ּּתָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

א ֲחֵזי א ִליָטֵהר ְמַסְייִעין אֹותֹו, ֶאְלָעָזר ּתָ ִּדְתַנן ּבָ ַּמאי ִסיוַע. ּ ֶּאָלא ַההוא , ּ ָיֲהִבין ֵליהּ ּ
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א ָמָתא ַקִדיׁשָ ְְלֶמֱהֵוי ֵליה ֶסֶמך, ִּנׁשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא , ּ ְּדָיֲהִבין ֵליה ְלַסְייָעא ֵליה ּבְ ּ ּ ּּ
  .ְּדָאֵתי

י ֶאְלָעָזר ִנין, ָאַמר ִרּבִ ֵליַסר ׁשְ ַההוא ֶנֶפׁש ַחָייָת, ַעד ּתְ ר ָנׁש ּבְ ְדלוֵתיה ְדּבַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ . אּ
ִנין וְלֵעיָלא ֵליַסר ׁשְ ָאה, ִּמּתְ ֵעי ְלֶמֱהֵוי ַזּכָ א , ִאי ּבָ ָמָתא ַקִדיׁשָ ַּיֲהִבין ֵליה ַהִהיא ִנׁשְ ּ

א, ִּעָלָאה ָזַרת ִמּכוְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְּדִאְתּגְ י ְיהוָדה. ּ ַּהְיינו ַטֲעָמא ְדָתִניָנן, ָּאַמר ִרּבִ ּ ,
ר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמ ְתַלת ָעׂשָ י ֶאְלָעָזר, יּּבִ א ְדַרּבִ ַמְתִניּתָ   .ּבְ

ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה ַדֲעַבד ְלהֹו, ַרּבִ ְסעוָדָתא ַרּבָ א ְלֵמיַכל ּבִ ין ְלָמאֵרי ַמְתִניּתָ ַּזּמִ ּ ,
ָמאֵני ִדיָקר יָתא ּבְ ל ּבֵ ַהאי ִגיָסא, ְּוָחָפא ּכָ ָנן ּבְ ַהאי ִגיָסא, ְואֹוִתיב ְלַרּבָ ַוֲהָוה , ְּוהוא ּבְ

ַדח טוָבאָקא    .ּּבָ

ָאר יֹוִמין ַהאי יֹוָמא ֵדין ִמּשְׁ ִדיחוָתא ְדַמר ּבְ ֲּאָמרו ֵליה ַמאי ּבְ ּ ּ ּ ְּדיֹוָמא ֵדין , ֲאַמר ְלהֹו. ּ
א ִעיָלָאה ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּנֲחָתא ִנׁשְ ְדִפין ְדֵחיָוָתא, ּ ע ּגַ ַאְרּבַ ּּבְ ִרי, ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּוְבִהילוָלא , ְלַרּבִ ּּ

ֵליָמָתאְיֵהא ִלי, ָּדא ִדיחוָתא ׁשְ   .ּ ּבְ

יה' ּאֹוְתֵביה ְלר ֵריה ְלַגּבֵ ֶּאְלָעָזר ּבְ יב, ּ ִרי ּתִ יב ּבְ א, ֲאַמר ּתִ ְּדיֹוָמא ֵדין ַאּתְ ַקִדיׁשָ ּ ,
ין ּוְבַעְדָבא ְדַקִדיׁשִ ְמעֹון ִמָלה ַחד. ּ י ׁשִ ֵביָתא, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָנן. ְוַאְסַחר ֶאׁשָ ָּחמו , ָנְפֵקי ַרּבָ

ל ַההוא יֹוָמאִקיטֹוָרא יָתא ּכָ ּ ְדֲהָוה ָסֵליק ִמּבֵ ּ.  

ן ָלקֹוְנָיא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ִרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ָווהו, ָאָתא ַרּבִ ָנן ַדֲהוֹו ּתְ ח ְלַרּבָ ּכַ ַּאׁשְ ְוָקְייֵמי , ּ
ׁשוָקא ֲּאָמרו ֵליה. ַּמאי הוא, ֲאַמר ְלהֹו. ּּבְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ַהאי . ָחֵמי ַהאי ִקיטֹוָרא ֵמֶאׁשָ

יִרין יֹוָמא ֵדין ִכְתָר, ּהוא ְדָקא ַמְכּתִ י ֶאְלָעָזר''ּבְ א ְלַרּבִ ָנן. ּא ַקִדיׁשָ ע , ְּוָחמו ַרּבָ ַאְרּבַ
ָרא ְדִפין ְדִנׁשְ א, ּּגַ ֶאׁשָ ְּדָנֲחתו ּבְ ְמעֹון ֲאבוִהי, ּ י ׁשִ ְּדַאְסַחר ֵליה וְלַרּבִ ּ ּ י יֹוֵסי. ּ ן ַרּבִ ּמָ , ָיֵתיב ּתַ

א   .ַּעד ַדֲאַזל ֶאׁשָ

ְתָרא ְוִסיְתָרא, ָּאַמר ֵליה,  ֳקָדמֹוִהיָעאל ְבהוָתא ַעל ּכָֹלא, ַאּכִ ּּגַ ַּהאי ִהילוָלא ֶלֱהֵוי , ּ ּ
ֵליְמָתא יך. ׁשְ ְמעֹון ַמאי ַדְעּתִ י ׁשִ י יֹוֵסי. ְֲאַמר ַרּבִ ָרך, ָאַמר ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְלַרּבִ ַרּתִ . ְָהא ּבְ

ְֲאַמר ַוַדאי ְיֵהא ָכך ָנ. ּ יהָּקְראו ְלַרּבָ ַרּתֵ ּן ִויַהב ֵליה ּבְ ּ.  

ַלת יֹוִמין ן ּתְ ּמָ יה, ָיְתֵבי ּתַ אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ְבקו ִסְתָרא ְדַמְתִניִתין, ְּוָלעֹו ּבְ ְּוָלא ׁשָ ְּדָלא , ּ
ְמעֹון י ׁשִ ְמעֹון' ֲּאָמרו ָעָליו ַעל ר. אֹוִליף ְלהֹו ַרּבִ ָיָמיו, ׁשִ ת ּבְ לֹא ִנְתָרֶאה ֶקׁשֶ ְּדָהא . ּׁשֶ

ָעְלָמא ֲהָוהּהוא ִסי   .ָמָנא ּבְ

י ִיְצָחק ִקיוָמא ְלָעְלִמין, ָאַמר ִרּבִ ָמָתא ִהיא ָקְייָמא ּבְ ִּנׁשְ רוך הוא . ּ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ְּ

ָתא ַחָייָתא. ַּאף ִהיא ַקֶייֶמת, ַּקָיים ֵרת )במדבר טו(, ֲאַמר ְקָרא, ֲּאָבל ַעל ַהִהיא ַנְפׁשָ  ִהּכָ
ֶפׁש ַהִהיא ֲעֹו ֵרת ַהּנֶ ּכָ הּתִ ָּנה ּבָ ּ.  

י יֹוֵסי ַּמאי ָחָזא אוְנְקלוס, ָאַמר ִרּבִ , ּ ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית ב(ַּדֲאַמר , ּ
ם ְלרוַח ְמַמְלָלא ְּוִתְרּגֵ א ִדְבִעיָרָתא ִהיא, ּ ה ָלא ְמַמְלָלן, ִּאי ַנְפׁשָ   .ָּלּמָ
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י ִיְצָחק לון ֵמעֹוְבָייא ַר, ָאַמר ִרּבִ ּבָ ַּעל ְדִאְתּגַ ה ְדַעְפָראּ א, ּּבָ ֵני ָנׁשָ יר ִמּבְ ְוָלא , ַיּתִ
א א, ָזְקִפין ֵריׁשָ ְבֵני ָנׁשָ ְרִקיָעא ּכִ ִלין ּבִ ּכְ לו ִמְקִליָלא ְדַעְפָרא . ְוָלא ִמְסּתַ ּבָ ְּדִאלו ִאְתּגַ ּ ּ ּּ

א ְבֵני ָנׁשָ ְרִקיָעא, ּכִ לו ּבִ ּכָ א ְוִאְסּתַ   .ֲּהוֹו ְמַמְלָלן, ְּוָזְקָפן ֵריׁשָ

י יַנח,  יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ א ּתֵ לוָתא ְוָזְקָפן ֵריׁשָ ּבָ ְרִקיָעא, ּּגַ לוָתא ּבִ ּכְ . ְלַמאי, ֲּאָבל ִאְסּתַ
א, ָּאַמר ֵליה ה ִדְבֵני ָנׁשָ ַּההוא ִסיוָעא ַרּבָ ּ א ֲחֵזי. ּּ ד ֲהָוה ָטִריד, ּתָ ר ּכַ ַוֲהָוה , ְּנבוַכְדֶנּצַ

טוַרָייא ִעיָרא ּבְ ָּלא ֲהָוה ֵליה ִסיוָעא, ּּבְ ְרִקיָעאַעד, ּּ ל ּבִ ּכַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְדִאְסּתַ
ַמָיא ָנְטַלת)דניאל ד( ר ֵעיַני ִלׁשְ ּוִמְנְדֵעי ָעַלי ָיֵתיב, ּ ֲאָנא ְנבוַכְדֶנּצַ ל . ּ ּכֵ ְּדַעד ָלא ִיְסּתַ

ְרִקיָעא ָּלא ֲהָוה ִמְנְדֵעיה ִעילוֵיה, ּבִ ּ ּ.  

רוְסְפָדאי י ּכְ ָּאַמר ִרּבִ א ְד, ּ ִריך הוא, ַאְרָעאַהּגֹוִים ְוַעּמָ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדָלא ְמֵהיְמֵני ּבְ ּ ְּ ,
אֹוַרְייָתא א ַחָייָתא ְדִאְתְנָפָקא ֵמַאְרָעא, ְוָלא ָעְסֵקי ּבְ ר ַהִהיא ַנְפׁשָ ֵּלית ְלהו ּבַ ך , ּּ ְְוַעל ּכָ

ִריך הוא. ֵּלית ְלהֹו ְמֵהיְמנוָתא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ִדי ְמֵהיְמֵני ּבְ ֲּאָבל ִיׂשְ ּ אֹוַרְייָתאְוָע, ְּ , ְסֵקי ּבְ
ְּוָנְטֵרי ִפּקודֹוִהי רוך הוא, ּ ֲּאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵאֶלה ֵחֶלק ַיֲעֹקב ְוגו)ירמיה י(, ְּ ֹלא ְיֵהי . 'ּ ֹלא ּכָ

א ַחָיָתא י יֹוֵצר ַהּכֹל הוא. ֲאָבל ָמה ְיֵהא ְלהֹון, ְּלהֹון ַנְפׁשָ יה: ַהּכֹל. ּּכִ ִכיְנּתֵ ּהוא ׁשְ ּ .
ָזַרת ִנׁשְ א ִמיָנהְוִאְתּגְ ָּמָתא ַקִדיׁשָ לֹוַמר, ַּמאי הוא. ְּלֶמֱהֵוי חוָלָקא ְדַיֲעֹקב, ּ ַּהּכֹל הוא , ּכְ

ָמָתא ה, ִנׁשְ ָזַרת ִמיּנָ   .ּהֹוִאיל ְוִאְתּגְ

י ְיהוָדה ִּאי ְלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֵלית ְמֵהיְמנוָתא, ָּאַמר ִרּבִ ָּהא ֲחִזיָנן ְדָאְזֵלי , ּּ
ּוַמְלָיין ָמִחין וַמְרִעין, ִּחְגִרין ְוסוִמין, ןְלַטֲעַווְתהֹו ָסאן, ּ ְלאֹוָבָדא ְלהֹו , ָּאַמר ֵליה. ְוִאיּתְ

ֵדם)איוב יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִגיא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ   . ַמּשְׂ

ִניָנן , ְועֹוד ְּדָעְבֵדי . ָמִניםַמאי ֶנֱא,  ָוֳחָלִיים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים)דברים כח(ָהא ּתָ
ד ָמָטא ִזְמָנא. ְּמֵהיְמנוָתא ַכח ְלִאינון ַטֲעָוון. ָּנְפֵקי ֵמַההוא ַגְבָרא, ּכַ ּתְ ְּוִזְמִנין ְדִאיׁשְ ּ .

ַמְרֵעיהֹון ְלַטֲעַווְתהֹון ְּדִאינון ָאְזִלין ּבְ ָסאן, ּ ְּוָאְמֵרי ְדַההוא ַטֲעָווָתא הוא ְדָעִביד, ְוִאּתְ ּ ּ ּ.  

י יֹו יִאין, ִּזְמָנא ָחָדא ָסח ִלי ְיהוָדאי ָחד, ָחָנןְוָאַמר ִרּבִ ַּדֲהוֹו ֵליה ַמְרִעין ַסּגִ ְוָלא , ּ
ֵסי ַמְרֵעיהֹון ְלַטֲעַווְתהֹון, ִאיּתְ ָּחָמא ְלִאינון ָטְעָיין ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ ָסאן, ּ ֲאַמר ֵאיֵזיל , ְוִאּתְ
ב ְדִאיהו ָאסור, ָהָתם ְּוַאף ַעל ּגַ ּ   .ּאי הואֲאָבל ְלֶמֱחֵמי ַמ, ּ

ַגַוְייהו, ְוָאַזל ָהָתם ְּוָעאל ּבְ י ַדֲהוֹו ָמְחָיין וַמְרִעין, ּ יֵני ִאיְנׁשֵ ן ּבֵ ּמָ ּוָבת ּתַ ּ ְלהֹו . ּ ּכָ
ִּאְדָמכו ְְוִאיהו ָלא ִאְדִמיך, ּ ְטָנא, ּ יַנְייהו, ַּעד ְדָחָמא ַחד ׂשִ ְּדֲהָוה ָאֵזיל ּבֵ ּוָמאֵני , ּ

יֵדיה ל ַחד ְוַחדַוֲהֵוי ׁשַ, ְּדַאְסָווָתא ּבִ ֵסי, ֵּוי ַעל ּכָ ֵוי ֲעֵליה, ַּאֲעַבר ֲעֵליה. ְוִאּתְ ְּוָלא ׁשַ ּ .
ֵוי ָעַלי, ָמאֵרי, ָּאַמר ֵליה ֵני ַמְרִעין ׁשַ   .ָּהא ֲאָנא ִמּבְ

ֵאֶלה ֵחֶלק ַיֲעֹקב ָּאַמר ֵליה ֹלא ּכָ דו ִלי ְלאֹוָבָדא ְלהֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּדִאֵלין ִאְתַפּקָ ּ ּּ ּ ,
ִאֵליןֲאָבל ּבְ ּנֹוי ְדַיֲעֹקב ָלאו ּכְ י יֹוֵצר ַהּכֹל הוא, ּוִמן ֳקָדם ָמה. ּ ַּמה ַהיֹוֵצא ָסַתר . ַּעל ּכִ

י, ּוָבֵני רוך הוא ָמֵחי וַמּסֵ דֹוׁש ּבָ ַּאף ַהּקָ ּ , ְוָסח ִלי עֹוָבָדא, ָּנַפק ַההוא ַגְבָרא. ְּוָסַתר וָבֵני, ְּ
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ְדָרך  ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשַ ְֲאָמִרית ּבְ ְּ ֵדין ִמפוֵמיה, ָהָתם ְלֶמֱחֵמי ָדאּ ַמע ּכְ ּוְלִמׁשְ ּ ּוְכֵדין ָסח ִלי . ּּ
א   .יֹוֵסי ָחָרׁשָ

י ִיְצָחק ָאַמר ַרב ַאָחא ִביֵנם)איוב לב(ַּמאי ִדְכִתיב , ָאַמר ִרּבִ ַדי ּתְ ַמת ׁשַ ֶּאָלא . ּ ְוִנׁשְ
יר ֶאת קֹונֹו ָמה ִהיא ְמִביָאה ָלָאָדם ְלַהּכִ ׁשָ ים טֹוִביםּוְלַהְכִני, ַהּנְ ּתֹוָרה וְבַמֲעׂשִ , ּסֹו ּבַ

ֶדֶרך ַהּתֹוָרה ְכָנִסין ּבְ ּנִ ֵריֶהם אֹוָתם ׁשֶ ָמה, ְְוַאׁשְ ׁשָ ֶדֶרך ַהּנְ ִביָלה ִיְזּכו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם , ְּבְ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ
א ים, ַהּבָ דֹוׁשִ   .ּוְלַמֲעַלת ַהּקְ

י ַאָחא י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ּת, ָאַמר ִרּבִ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָמה ֵמַעְצמֹוּכָ ׁשָ . ֹּוָרה הוא קֹוֶנה ַהּנְ
ַּהְיינו ְדָתִניָנן א ִליָטֵהר ְמַסְייִעין אֹותֹו, ּ ִעים. ּּבָ ֹכַח , אֹוי ָלֶהם ָלְרׁשָ ִקים ּבְ ֵהם ִנְדּבָ ׁשֶ

ְבֵראת ִמן ָהֲאָדָמה ִהיא ִנְקֵראת ֶנֶפׁש ַחָיה ַהּנִ ִביָלה ִיְכלו ְלעֹוָלם , ָּהֲאָדָמה ׁשֶ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ
  .עֹוְלֵמי עֹוָלִמיםּוְל

י ֱאִליֶעְזר אי ְלַרּבִ י דֹוְסּתָ ַאל ַרּבִ ּאֹוָתה ֶנֶפׁש ַחָיה ַמאי ֲהֵוי ִמיָנה , ָּאַמר ֵליה, ּׁשָ ּּ
ִדיר, ֹלא ֵתיָמא ָהֵכי, ָּאַמר ֵליה. ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ֶּאָלא ֵאיָמא ַמאי ֲהֵוי ִמיָנה ּתָ ּ.  

ַמע א ׁשְ א, ּתָ י ּבָ ֶפׁש ַהִהיא)במדבר טו(, יבַמאי ִדְכִת, ָאַמר ִרּבִ ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת ּתִ ֶּאָלא .  ִהּכָ
ר ָנׁש ֶהֶבל ְדָנֵפיק ִמפוֵמיה ְדּבַ ּּכְ ּ ּ ְמֹלא ֵעיָניו, ְּדָלא ָיִכיל ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ֲּאִפילו ּכִ ּוִמָיד , ּ ּ

ְכֶלה ֶפׁש ַהַחָיה. ּתִ ך ִהיא אֹוָתה ַהּנֶ ּּכָ ּ ְכַרת ִמן, ְ ּנִ אֹוָתה ֶהֶבל ׁשֶ , ְוִתְכֶלה, ּ ַהֶפה ְמֵהָרהּּכְ
עֹוָלם ֹלא ָהָיה, ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ּבָ   .ְוָהָיה ּכְ

י יֹוֵסי עֹוָלם, ָאַמר ִרּבִ ּבָ ִזיִקין ׁשֶ ִעים ֵהן ֵהם ַהּמַ ל ְרׁשָ ַנן ַנְפׁשֹוָתם ׁשֶ ָּאַמר ֵליה . ְּוָהא ּתְ
ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, י''ר ִזיקֹות ְלַבֲעֵליֶהן, ּׁשַ ֵהן ַהּמַ ָמה ֵמֲעבֹוַדת ּבֹוְרָאןּומֹוְנ, ׁשֶ ׁשָ , עֹות ּכַֹח ַהּנְ

ֶפׁש ֵאין ַמִזיק ָלָאָדם ֶאָלא אֹוָתה ַהּנֶ ּׁשֶ ּ ְכְרָתה ְוָכְלָתה ִעם ַהּגוף, ּ ּנִ י . ַּעל ׁשֶ ְוָאַמר ִרּבִ
ַנן ָהֵכי, ַאָחא יֹוְצאֹות ִמן ַהּגוף, ָלא ּתְ ׁשֶ ִעים ּכְ ל ְרׁשָ ֶּאָלא ַנְפׁשֹוָתם ׁשֶ ּ ִז, ּ יִקים ֵּהן ֵהם ַהּמַ

עֹוָלם ּבָ   .ׁשֶ

ִפיר, י''אר ְּוָכך ְוָכך ׁשַ ְ יֹוְצאֹות ִמן ַהּגוף, ְ ׁשֶ ּּכְ ֶזק, ּ ְּוֵהיַאך ַמִזיק אֹותֹו . ָאז ִנְמָצא ַהּנֶ ְ

ְבֵני . ֶּנֶפׁש ַלּגוף ְדֵבִקים ּבִ עֹוָלם ַעל ׁשֶ ּבָ ָפׁשֹות ַמִזיִקין ׁשֶ ֵמִהים ֵהיַאך ֵהם אֹוָתם ַהּנְ ְּוַהּכֹל ּתְ ּ ְ

  .ָאָדם

נ ָנןּתָ ר ַיֲעֹקב, ּו ַרּבָ י ְיהוָדה ּבַ י ַהדֹור, ָּאַמר ִרּבִ ֵמַה ֲאִני ַעל ַאְנׁשֵ ּּתָ ים , ּ ם ַנֲעׂשִ ִּאם רוּבָ
רות ַכׁשְ א ֲחֵזי. ּּבְ ִתיב, ּתָ ים)ויקרא יא(, ַמה ּכְ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ִריך , ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּצָ ד ׁשֶ ְְמַלּמֵ

ַעת ּתַ ׁשְ ִמיׁשָּאָדם ְלַקֵדׁש ַעְצמֹו ּבִ   .ׁשְ

ָייך ָהָכא א ׁשַ ְַמאי ִקידוׁשָ ּ ּ ר ַיֲעֹקב. ּ י ְיהוָדה ּבַ לֹא ַיֲעׂשו ְפִריצוָתא , ָּאַמר ִרּבִ ּׁשֶ ּּ ּ
ְבֵהמֹות, ַּוֲחִציפוָתא ְּוֹלא ְלׁשום ְזנות ּכִ ֵהמֹות ֵאיָנן עֹוׂשֹות ֶאָלא ְלָכך. ּ ַהּבְ ְׁשֶ ּ.  
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ל ַהּבֹוֵעל ְלׁשום ְזנות ַנן ּכָ ְּדָהא ּתְ ּ ְּלׁשום ַמה ַדֲאָמָרןאֹו , ּ מֹור ֶאת ַעְצמֹו , ּ ְוֹלא ִיׁשְ
ִריִכין א, ֵּמאֹוָתן ַהְדָבִרים ַהּצְ ַמְתִניּתָ ָרא ְדִאְתְייִליד, ְּדָתִניָנן ּבְ ַּההוא עוּבָ ּ ִּליֲהֵוי ָפִריץ , ּ

ע ְכַלל ֶזַרע ֱאֶמת, ָּחצוף זֹוֶנה ָרׁשָ   .ְוֵאינֹו ּבִ

ם ִמְצָוה ַמִים, ֵּדׁש ַעְצמֹוּוְמַק, ְוָכל ַהּבֹוֵעל ְלׁשֵ ם ׁשָ ּוְמַכֵוין ִלּבֹו ְלׁשֵ ִנין . ּ ֲּהוֹו ֵליה ּבְ
ַמִים, ַּצִדיִקים ַוֲחִסיִדים, ְּדַמֲעֵלי ין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ִיְרֵאי ׁשָ ַּקִדיׁשִ ם )שם(, ּ ּתֶ ּ ְוִהְתַקִדׁשְ

ים   .ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ

י ְיהוָדה ֵאיָנן מֹו, ָּאַמר ִרּבִ ִעים ַעל ׁשֶ ם ְזנותָהְרׁשָ ִּליִדים ֶאָלא ְלׁשֵ ַעזות וַבֲחִציפות, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ֵהמֹות תוָנה ַלּבְ ֶפׁש ַהַחָיה ַהּנְ ֵּאין ָלֶהם ֶאָלא אֹוָתה ַהּנֶ ּּ ְבֵהָמה, ּ ִעְנָייָנם ֵאיָנם ֶאָלא ּכִ   .ּׁשֶ

ֲּאָבל ַצִדיִקים ַהיֹוְדִעים ְלַקֵדׁש ַעְצָמם הו , ּּ ִתיב ּבְ יך ׂשֹוֵרק  ְוָאֹנִכי ְנַטְע)ירמיה ב(ּּכְ ְּתִ

לֹה ֶזַרע ֱאֶמת י ַאָחא, ַמאי ֱאֶמת. ּּכֻ ה ַאֶחֶרת, ָאַמר ִרּבִ ִאּשָׁ ֵאינֹו ְמַהְרֵהר ּבְ ָכל ׁשֶ , ֱאֶמת ּבְ
ּתֹו   .ְוֵיׁש לֹו ֱאֶמת ִעם ִאׁשְ

ַמִים, ַּרב הוָנא ָאַמר ם ׁשָ ְּלַכֵוין וְלַקֵדׁש ַעְצמֹו ְלׁשֵ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ֹלא '  ִאם ה)תהלים קכז(ׁשֶ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹוִי לֹוַמר. ְּבֶנה ַבִית ׁשָ ַמִים, ּכְ ם ׁשָ ָוָנה ְלׁשֵ ִית , ִּאם ֵאין ַהּכַ ִלְבנֹות ַהּבַ

ִנים ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו, ּוְלהֹוִליד ּבָ ְוא, ּׁשָ ל ׁשָ אֹותֹו ַהְוַלד ָעָמל ׁשֶ ְכִניס ּבְ ּמַ ְּוֵאיֶזהו . ּׁשֶ
ְוא ל ׁשָ ֵרת, ּזֹו ֶנֶפׁש ַחָיה. ָעָמל ׁשֶ ְכֶלה ְוִתּכָ ּתִ ֶהֶבל ַהיֹוֵצא ִמן ַהֶפה, ׁשֶ ּּכְ ְוא, ּ הוא ׁשָ , ּׁשֶ

אֹותֹו ַהְוַלד ְּוהֹוִאיל ְוהוא ַמְכִניסֹו ּבְ ְוא, ּ ל ׁשָ   .ֲהֵרי ֲעָמלֹו ׁשֶ

י ִיְצָחק ְצָמ, ו''תי. ץ''ם ֵמֶאֶר''מ. ת''ֱאֶמ', א. ֱּאֶמת הוא נֹוָטִריקֹון, ָאַמר ִרּבִ . ח''ּתִ
לֹוַמר  ְצָמח)לים פהתה(ּכְ ַמע.  ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ י ִיְצָחק, ַמאי ַמׁשְ ַעת ַהִחיּבור, ָאַמר ִרּבִ ׁשְ , ּּבִ

ר ם ָהֱאֶמת ְוַהיֹוׁשֶ ִריך ִלְהיֹות ׁשָ ּצָ ּׁשֶ ד, ְ ְתַהָוה ֵמֶאֶרץ ְוִנְתַייּסֵ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָעה , ּּבְ ׁשָ ְוֹלא ּבְ
ל ּבֵ ְתּגַ ּנִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ַרב הוָנא. ׁשֶ ּ ל, ּ ֵאין ּבֹו ְיסֹודּכָ ְנָין ׁשֶ לום,  ּבִ , ְּוֵאיֶזהו ְיסֹוד. ֵּאינֹו ּכְ

ַעת ַהִחיּבור ׁשְ ִריך ָהָאָדם ּבִ ּצָ ּׁשֶ ְדָקֲאָמָרן, ְ   .ּכִ

י ֵזיָרא ָאַמר ָרא, ַרּבִ ַמְדּבְ ְחָנא ַחד ַעְרָבאי, ִזְמָנא ָחָדא ֲהָוה ָאְזִליָנא ּבְ ּכַ ְּדֲהָוה , ְוַאׁשְ
ְתֵפיה ְמטֹול ֵעי ְלִמְלֵעי , ַּוֲאַמְרָנא ֵליה, ַוֲהָוה ָסָבא, ְסִאין'  יָּמֵטיל ַאּכִ ֵחיָלא ָדא ּבָ

אֹוַרְייָתא ך, ֲאַמר. ּבְ ִגין ּכָ א ּבְ א ְוִאיּמָ ְָלא ֲעָבדו ִלי ַאּבָ   .ֶּאָלא ְלעֹוָבָדא ָדא, ּ

א ְדָעִביד ִלי ְעּתָ ָמִעית ַלֲאבֹוי ִדְבׁשַ ַּדֲאָנא ׁשְ ּ ְּדִכּסוֵפיה ְלַבר ֲהָוה, ּ ּ ְּיֵהא ֵליה ֵחיָלא ִּד, ּ
ֲעָתא. ְּלַאְייֵתי ִעיּבוָרא ִמן ַחְקָלא ַהִהיא ׁשַ ְוְבַהאי ֵעיָטא ִאיְמַלך ּבְ ְוָהא ֲאָנא ָסָבא ַמאי , ּ

  .ִאיֲעַבד

י ְיהוָדה ָדָבר טֹוב, ָּאַמר ִרּבִ ֲאבֹוָתיו ִהְרֲהרו ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַבע ֵאם , ְמָנא ָלן. ַּאׁשְ ת ׁשֶ ִמן ּבַ
ֹלֹמה ׁש, ּא ַמְסִהיד ֲעֵליהִּדְקָר, ׁשְ ֹלֹמה ַמּמָ ִהיא ֵאם ׁשְ ה. ׁשֶ ּנָ ום ְדִאְתַייֵסיד ִמּמֶ ִּמּשׁ ּ ּ ,

ּוֵמִהְרהוָרה, ֵּמִעְנָייָנה ּ ְדלוָתה, ּ ּתַ ּוֵמִהׁשְ ּ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ְטִני ְוגו)משלי לא(ׁשֶ ר ּבִ ִרי וַמה ּבַ   .'ּ ַמה ּבְ
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יַנח יה ּתֵ ֹלֹמה ִאם ה)ם קכזתהלי(ִּדְכִתיב . ֲּאבוִהי ְמָנא ָלן, ִּאיּמֵ ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ ֹלא '  ׁשִ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ְזמֹור. ִּיְבֶנה ַבִית ׁשָ ֹלֹמה ָאַמר ֶזה ַהּמִ לֹום''ָאַמר ר. ְוִכי ׁשְ , י ַחס ְוׁשָ

לֹמה רוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ׁשְ ֶּאָלא ָדִוד ֲאָמרֹו ּבְ ּ ִביא ְלָדִוד, ּ ָאַמר ַהּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם א דברי הימי(, ּבְ

ן נֹוַלד ְלך כו)כב ה ּבֵ מֹו', ָ ִהּנֵ ֹלֹמה ִיְהֶיה ׁשְ י ׁשְ ַבע, ּכִ ת ׁשֶ ן ֶאָחד ָהָיה ִלי ִמּבַ , ָּאַמר ָדִוד ּבֵ
יו ַאֵחר יוַלד ִלי, ּוֵמת א, ַּעְכׁשָ ַמָיא הוא ּבָ יר ֶזה. ִּמן ׁשְ ֵוון ּבֹו ְלׁשום , ְוָאַמר ׁשִ ְּוִנְתּכַ ּ

ַמִים י, ׁשָ ֹלֹמהֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשִ ֲעלֹות ִלׁשְ ֹלֹמה, ר ַהּמַ ִביל ׁשְ ׁשְ   .ּבִ

ִית' ָאַמר ִאם ה ִלי, ֹלא ִיְבֶנה ּבַ ֵליָמה ׁשֶ ָווָנה ַהּשְׁ ּכַ ִּאם ִסיָעתֹו ֹלא ְיַסֵייַע ּבַ ּ ְוא , ּ ׁשָ
ִראׁשֹוָנה, ָּעְמלו בֹוָניו ּבֹו ָהָיה ּבָ מֹו ׁשֶ ְוא ַנֲעמֹול ּכְ ְוא, ַלּשָׁ ָעַמְלנו ַלּשָׁ ַּההוא ּוְבִגין , ּׁשֶ

ַלִים. חֹוָבה ֵמת ֲאִני ֵאֵצא, ַּוֲאָנא ִאית ִלי ְלִאְתָטְרָדא ִמן ְירוׁשָ ֹלא ' ִאם ה, ּוְבעֹוד ׁשֶ
ל ָאָדם ָמר ִעיר ִמּכָ ַקד ׁשֹוֵמר, ִיׁשְ ְוא ׁשָ י ִיְצָחק. ׁשָ ים , ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁשִ יַח ֶעׂשֶ ִהּנִ ׁשֶ
ִית מֹור ַהּבַ ים ִלׁשְ ׁשִ ִּפיַלּגְ ל ָפִנים. ֲהָוהַּוֲהָוה ַמה ְד, ּ ַקד ׁשֹוֵמר, ְּוַעל ּכָ ְוא ׁשָ   .ׁשָ

י ְיהוָדה יר ֶזה, ָּאַמר ִרּבִ ֹלֹמה ֶנֱאַמר ׁשִ ִביל ׁשְ ׁשְ ַמִים, ּבִ ֵוון ָדִוד ָעָליו ְלׁשום ׁשָ ְתּכַ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ .
ַמִים''ְוִאּמֹו ג ְווָנה ְלׁשום ׁשָ ּכ ִנְתּכַ ֹלֹמה. ּ יה , ְוָיָצא ֵמֶהם ׁשְ ִּדְכִתיב ּבֵ  )ימים א כטדברי ה(ּ

א ה ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ י ִיְצָחק. ְְלֶמֶלך' ַּוֵיׁשֶ , ּ ְלמוֵאל)משלי לא(ְְלִפיָכך ִנְקָרא , ָאַמר ִרּבִ
מֹו ְלמֹו ִפי, ַּמאי ְלמוֵאל ד. ּכְ ְונו ְלמֹו ֵאל, ְמַלּמֵ ֵניֶהם ִנְתּכַ ּשְׁ ּׁשֶ ּ.  

ּוִמָכאן ָלַמְדנו ַמִים, ּ ם ׁשָ ֵוין ְלׁשֵ ְתּכַ ל ַהּמִ ָעהּבְ. ּּכָ ר ְדַמֲעֵלי, ּאֹוָתה ׁשָ יה ּבַ ָּנִפיק ִמּנֵ ּ .
מוֵאל, ּוְמָנא ָלן ַמִים, ִּמׁשְ ִמיד ְלׁשום ׁשָ ְווָנה ִאּמֹו ָעָליו ּתָ ְתּכַ ּנִ ּׁשֶ  )שמואל א א(ִּדְכִתיב , ּ

יו ַלה י)שם ב( ְוֵכן', ּוְנַתּתִ ַער ַהֶזה ִהְתַפָלְלּתִ ּ ֶאל ַהּנַ ּ ן ִאם ִיְהֶי, ְּוֵכן ָאַמר ָדִוד. ּ ה ִלי ַהּבֵ
אן ִיְהֶיה ָזִמין ְלמוֵא, ַּהֶזה לֹוַמר. ל''ִּמּכָ ָּנתון הוא ָלֵאל, ּכְ ּ.  

ָנן נו ַרּבָ ן ַפִזי, ּּתָ י יֹוֵסי ּבֶ ָּאַמר ִרּבִ אֹוְרָחא, ּ ְוַעְרָעָנא , ִזְמָנא ָחָדא ֲהֵויָנא ָאֵזיל ּבְ
ַההוא טוָרא ִדְכַפר ַקְרדֹו ּּבְ ּ ִדיֵחי , ּ ַּוֲהוו ּגוְבֵרי ּבְ חוָלֵקיהֹוןּ א, ּּבְ ּתָ ּבַ ן ֵליְלָיא ְדׁשַ ּמָ , ּוָבִאית ּתַ

א ּתָ ּבַ ב ִעם ְדִביְתהו. ַּוֲאפוֵקי ׁשַ ּכַ ֵעי ְלִמׁשְ ִפיָזאי ְדֲהָוה ּבָ ַּוֲחֵמיִתי ְלאוׁשְ ּ ּ ְָקִאים ַהאי ֵמַהך , ּּ

יָסא ְוַצֵלי יָסא ְוַצַלת, ּּגִ ְּוָקַמת ִהיא ֵמָהֵאיך ּגִ ֲעָתא ַמאי ְצ, ַאְמֵריָנא ְלהֹון. ְ ׁשַ לֹוְתכֹון ּבְ
  .ָדא

ת, ִּעיָדָנא ִדיָדן, ֲּאָמרו ִלי ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ְּלִזווָגא ִמּשַׁ ִריך , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְוְמַצֵליָנן ְצלֹוָתָנא ַקּמֵ ּ ּּ
ר, ּהוא ְּדִיְפַלח פוְלָחֵניה, ִּדיֵהא ָלָנא ּבַ ּ ר ָדֵחיל ַחָטָאה, ּּ ר ְדֶמֱעֵביד ִפיּקודֹוִהי, ּּבַ ּּבַ  ְוָלא, ּּ

ָמאָלא עוְתכֹון, ַאְמִריָנא ְלהֹו. ִיְסֵטי ֵמאֹוַרְייָתא ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדיֵהא ְלכֹון ּבָ ּ ,
ין ַמִים ָקא ֲעִבְדּתִ ְּדָהא ְלׁשום ׁשָ ּ.  
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י יֹוֵסי א, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ןִּדְלָבַתר יֹו, ֶּאֱחֵזי ַאְנֵפי ׁשְ ּמָ ָרא , ִמין ֲעָרִעית ּתַ ְּוָחֵזית ַההוא ּבְ
ִנין, ְּדִאְתְייֵליד ְלהֹו ַבע ׁשְ ר ׁשֶ ֵביָתא, ַוֲהָוה ּבַ י, ָחֵמי ִלי ּבְ ָעא ְלַמָלָלא ִעּמִ ָאַמר . ְּוָלא ּבָ

ֵּליה ֲאבוָה יה, ּ א הוא, ִּזיל ְלַקּמֵ ְּדַגְבָרא ַרּבָ ּ.  

ֲהֵד, ֲאַמר עוֵיי ּבַ ּתְ ֵפיָנא ְלִאׁשְ יה, ּיהִּמְסּתָ ּוְלִאְתְקָרָבא ִעּמֵ ְּדָהא ָלא ָיַדְעָנא ִאי ִאית , ּ
א ָמָתא ַקִדיׁשָ ֵּליה ִנׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדֵלית ֵליה , ְּדָהֵכי אֹוִליף ִלי מֹוִרי יֹוָמא ֵדין. ִאי ָלאו, ּ ּ ּ

א ָמָתא ַקִדיׁשָ ֲהֵדיה, ִּנׁשְ עוֵיי ּבַ ּתְ ָּאסור ְלִאׁשְ ּ יה, ּ ּוְלִאְתָקָרָבא ִעּמֵ לֹום, ּר ֵליהָאַמ. ּ , ַחס ְוׁשָ
א ַוֲחִכיָמא ְדָדָרא הוא ְּדַגְבָרא ַרּבָ ּ.  

אי ּבָ י, ָקֵריב ּגַ ך, ְּוָלא ָסֵפיק ְלַמָלָלא ִעּמִ א ִאית , ְֲאַמר ִלי ֲאָנא ָחֵמי ּבָ ָמָתא ַחְדּתָ ְּדִנׁשְ
ך ֲעָתא ְדָנְפַקת ְלָעְל, ִּמיֹוִמין ְזִעיִרין, ְּבָ ׁשַ ך ּבְ ְּוָלא ִאְזְדִריַקת ּבָ ָווִהית. ָמאְ ך , ֲאָמִרית. ּתְ ְּכָ

ְּדַרָווק ֲהֵויָנא, ּהוא אֹוַרְייָתא, ּ ד ָלֵעיָנא ּבְ ָמָתא, ּכַ י ִנׁשְ   .ְוִאְתַייֲהַבת ּבִ

ַמע ֶנֶפׁש ַחָיה, ַּדֲהַוות ִמן ַאְרָעא, ַּדֲאַמר ְקָרא, ְּיַדְעּתְ ֶנֶפׁש ַחָיה, ֲאַמר ִלי , ְּוָהא ַמׁשְ
ה   .ִריֵאיָמא ּבְ, ֲאָמִרית. ָלּמָ

א ַדֲאֵפיַקת ַאְרָעא, ָהֵכי ָאַמר ִלי מֹוִרי, ֲאַמר ְּדִהיא ַנְפׁשָ ָזַרת. ּ ֲאָבל . ּוִמן ַאְרָעא ִאְתּגְ
א. ְּלִאְתַנְעְנָעא ְלָכאן וְלָכאן, ִהיא ַחְייָתא ִעיָרא ְוִרֲחׁשָ ָמה ְדָעְבִדין ּבְ ֲאָבל ֵלית . ְּוֹכָלא, ּּכְ

פ ה סוְכְלָתנוָתא ְוָחְכְמָתא ּבְ ּּבָ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִריַאת ֶאָלא , ְּ ְּדָלא ִאְתּבְ ּ
ִּלְבִעיָרא וְלַחָייָתא ָלא סוְכְלָתנו, ּ ה ּבְ ְּלִאְתַנְעְנָעא ּבָ ּ ָצָאה, ּ ּתֵ פֹוק, ּוְלִאׁשְ ד ּתֵ ַהאי , ּּכַ ּכְ

ֶּהֶבל ְדפוָמא ּ.  

ִרי ך, ֲּאָמִרית ֵליה ּבְ ְָמאן הוא ַרּבָ י ֲאֶל. ּ ַסְנְדָראיֲאַמר ִלי ַרּבִ ּוָמה , ֲּאָמִרית ֵליה. ּּכְ
ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה)תהלים קיא(, ַּהאי ְקָרא ִדְכִתיב, ֲאַמר ִלי. ָלֵעית יֹוָמא ֵדין ֶכל '  ֵראׁשִ ׂשֵ

יֶהם ַסְנְדָראי. טֹוב ְלָכל עֹוׂשֵ י ֲאֶלּכְ ך ָאַמר ִרּבִ ּּכָ דֹוׁש . ָּמה הוא ָחְכָמה, ְ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּהוא ׁשְ
רוך  ְּבָ יָלה ְלׁשום ָאָדם. ְּוהוא ָחְכָמה. ּהואּ ּוֵמעֹוָלם ֹלא ּגִ לֹות, ּּ ֶּאָלא , ְוֹלא ָעִתיד ְלִהּגָ

ה ְלַבד ה ְלמׁשֶ   .ְּקָצת ֵהיֶמּנָ

ל ְיִדיָעָתה ֹלא ָעַמד ָאָדם, ְּוֹלא ָעַמד ַעל ּכָ ֶּאָלא ָעַמד ַעל ַמה ּשֶׁ ית, ּ , ַעל ַהאי ֵראׁשִ
ִהיא ָחְכָמה יה . ׁשֶ ִּדְכִתיב ּבֵ הּ מׁשֶ ית לֹו)דברים לג(, ּבְ   .ְּוֶזהו ָחְכָמה, ּ ַוַיְרא ֵראׁשִ

ֹלֹמה'  ַוה)מלכים א ה(ָהא ְכִתיב , ְוִאם ּתֹאַמר א ֲחֵזי. ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ ֹלא ְכִתיב ָנַתן , ּתָ
ָתה, ֶאָלא ָחְכָמה, ַהָחְכָמה ָעַמד ַעל ְקַצת ֲאִמיּתָ יַח ָעִתיד ָלַדַעת ְקָצתֹו. ּׁשֶ ׁשִ ְכִתיב ִּד, ַהּמָ

יה ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה כו' ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ה)ישעיה יא(, ּּבֵ ּ'.  
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ית ַהּכֹל ֶכל טֹוב', ֲאָבל ִיְרַאת ה, ְוקֹוֶדם ַהּכֹל, ְוַהָחְכָמה ִהיא ֵראׁשִ לֹוַמר. ׂשֵ ַּהִיְרָאה , ּכְ
ֶכל וִביָנה ׂשֵ ֲאָרה ּבַ ִיְרָאה , יֶהםְלָכל עֹוׂשֵ. 'ָלַדַעת ְוַלֲחקֹור ִיְרַאת ה, ִּנׁשְ ְצֹות ּבְ ה ַהּמִ ְלעֹוׂשֶ

ִחָלה ּתְ יל ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ֵמַאֲהָבה, ּּבַ ַיְרּגִ   .ַּעד ׁשֶ

י לֹו ְמך, ָאַמְרּתִ י לֹו. ַאֲהָבה, ָאַמר ִלי. ַָמה ּשִׁ ירמיה (, ְוָקִריִתי ָעָליו, ַמר ַאֲהָבה, ָאַמְרּתִ

יך)לא ֵריהַוֲאָנא ָזֵכיָנא. ְ ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ּ ְלֶמֱחֵמי ְלַרב ַאָדא ּבְ   .ְּוָסֵחיָנא ֵליה ַהאי, ּ

ר ִאיֵדי י ַיֲעֹקב ּבַ יר ְויֹוֵדַע ְלָכל ִמי , ָחָכם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָאַמר ִרּבִ ָהָיה ַמּכִ ׁשֶ
ָהָיה בֹו ֶנֶפׁש ַחָיה ָמה, ּׁשֶ ָהָיה בֹו ְנׁשָ ָלם, ּוִמי ׁשֶ יר ֶאת ּכֻ או ֶאְצלֹו ִהּכִ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ֲהָדא הוא .ּ

ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית ב(ִדְכִתיב  יר , ּ ְוָכל ֲאׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע וַמּכִ ְּלִמי ׁשֶ
ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו. ּבַ יר ּבַ ָהָיה יֹוֵדַע וַמּכִ ָמה ְלִמי ׁשֶ ּוְנׁשָ ְּוָכך הוא ַעד ַהיֹום. ּ ּ ְ ,

ֵאינֹו יֹוֵדַע וַמּכִ ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹוִּמי ׁשֶ ּתֹוָרה, יר ּבַ ּהוא ֵיׁש לֹו ֶנֶפׁש ַחָיה, ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּ ,
ָמה   .ְוֹלא ְנׁשָ

י ְיהוָדה ְבֵהמֹות וְבַחיֹות וְבִמיִניֶהם, ָּאַמר ִרּבִ ב ְדַהאי ֶנֶפׁש ַחָיה ִאית ּבִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּּ ּ ,
יָרם ִלְבֵני ָאָדם רוך הו, ְוִהּתִ דֹוׁש ּבָ ָּחס ַהּקָ ִמיָתָתםְּ לֹא ְיַצֲערום ְלאֹוָתם , א ֲעֵליֶהם ּבְ ּׁשֶ ּ
ֲעֵלי ֶנֶפׁש ַהַחָיה ל ֵאיַנׁש. ּּבַ ְְדֵלית ָלך ּכָ יה ֶנֶפׁש ַחָיה, ּ ְּדֵלית ּבֵ ּ ָיׁשוב ַלֲעבֹוד , ּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ

ל ָאָדם, ּבֹוְראֹו ָאר ּכָ ְצ, ְּלַהְבִדיל ַעְצמֹו ִמּשְׁ ּתֹוָרה וַבּמִ ק ּבַ ֵדי ְלִהְתַעּסֵ ֶזה , ֹותּּכְ ְרִויַח ּבָ ּמַ ׁשֶ
ה דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ   .ַהּנְ

ָחא חֹות ְידֹוִהי, ְָלִפיָכך ַהאי ַטּבְ יָנן , ִזְמָנא ָחָדא. ְּדָנְפָקא ְנֵביָלה אֹו ְטֵריָפה ִמּתְ ְמּתִ ְמׁשַ
ִנית. ֵּליה ית. ַּמֲעִביִריָנן ֵליה, ׁשֵ ִליׁשִ ׁשוֵקי, ׁשְ ַּמְכִריִזין ֲעֵליה ּבְ ְּדָכל ַמה ְד, ּ ִחיט הוא ּ ּּשָׁ

ָחא. ְטֵריָפה ּוְלעֹוָלם ָלא נֹוִקים ֵליה ְלַטּבְ ּ.  

י ִיְצָחק ר ֵמַהאי, ָאַמר ִרּבִ ִניָנן. ְוִכי ַעל ִזְמָנא ָחָדא ָלא ֵליָעֵניׁש ּבַ ָחא , ְוָהא ּתָ ַהאי ַטּבְ
י ָחָכם יָנא ַקּמֵ יָנן וַמַעִבִריָנן ֵליה, ְּדָלא ָסר ַסּכִ ְמּתִ ְּמׁשַ ֵריה ִדְטֵרָפה ִהיאּוַמְכְרִזיָנ, ּ ׂשְ ּן ַאּבִ ּ ,

ך יָנא ְדָלא ִנְמֵצאת ָיָפה הוא ּכָ ְוַמה ַעל ַסּכִ ּ ּ ַחת ָידֹו. ּ ָיְצָאה ְנֵבָלה אֹו ְטֵרָפה ִמּתַ , ַּעל ִמי ׁשֶ
ין ֵליה וַמֲעִביִריָנן ֵליה ְמּתִ ֵּאינֹו ִדין ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ֵריה ִדְטֵרָפה, ּ ׂשְ ּוַמְכְרִזיָנן ַאּבִ ּ ּ.  

י י י, ֹוֵסיָאַמר ִרּבִ י ַחּגַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ין ְלַרּבִ י ְיהוָדה ְדַזּמִ ֲּאָנא ָחִמית ְלַרּבִ ָחא, ּ , ַוֲהָוה ַטּבָ
א ָקֵרין ֵליה י ַאּבָ א. ְּוַרּבִ ְרְנגֹוְלּתָ ֵוין ִלְתֵרי ִסיָמֵני, ְּוָנֵכיס ַההוא ּתַ חו , ְּוִנְתּכַ ּכָ ּוָבְדקו ְוַאׁשְ ּ ּ

  .ֵכיסְוַחד ָלא ָנ, ְּדָנֵכיס ַחד ִסיָמָנא

י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַווְנּת, ּ ֵרין ִסיָמִנין, ֲאַמר. ַּעל ָמה ִאְתּכַ ְוָהא ֲאָנא , ֲאַמר. ַעל ּתְ
ְחָנא ַחד ָנֵכיס ּכַ ָרה. ַאׁשְ ָרא הוא ִדְכׁשֵ ׂשְ ֶּאָלא ּבִ ּ אן וְלָהְלָאה, ּ ָחא ִמּכָ ֵהא ַטּבָ . ְּוַאּתְ ָלא ּתְ

ָו ֵעיָנא ּכַ ב ְדָלא ּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ ִחיָטהּ ׁשְ   .וָנה ּבִ
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ָמר, יֹוֵסי' ָּאַמר ֵליה ר ָווָנה ָלאו ְלַהאי ִאיּתְ ִריך הוא, ַּהּכַ א ּבְ ָווָנה ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ ְּ ּ ,
ַמִים ם ָאֳחָרן, ְּדָנֵכיס ַלּשָׁ ְּוָלא ְלׁשום ִפְתּגָ ֵוון ִלְתֵרי ִסיָמֵני. ּ ִחיט ַחד, ֲּאָבל ִנְתּכַ ר , ְוׁשָ ּמוּתָ

ִדיֲעַב עֹוף, ִּדְתַנן. דּהוא ּבְ ֹוֵחט ֶאָחד ּבָ ִחָלה ֹלא, ִּדיֲעַבד ֵאין, ַהּשׁ   .ְּלַכּתְ

י ַיֲעֹקב א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ֶפׁש ַהַחָיה, ּתָ ְבָרא ִמזֹו ַהּנֶ ּנִ ל ַמה ּשֶׁ ּּכָ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ירֹו ַהּקָ ְִהּתִ ּ
ָמה ָלַדַעת וְלַהּכִ, ּהוא ִלְבֵני ָאָדם ֵאין ָלֶהם ְנׁשָ ִּמְפֵני ׁשֶ ֲעבֹוַדת ּבֹוְרָאםּ ְּדִאְלָמֵלי . יר ּבַ
ָמה רו, ַהְוָיא ְלהֹו ְנׁשָ ֹּלא הוּתְ ּ.  

י ִחָייא א ְלַרּבִ י ַאּבָ ַאל ַרּבִ ַבר ָנׁש, ּׁשָ ָמָתא ָלא ַעִייל ּבְ ַּאְמִריּתון ְדִנׁשְ ּ ל , ּ ּכֵ ַּעד ְדִיְסּתַ
ִריך הוא א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ֶלֱהֵוי ֵליה ִנ, ְּ ָמָתאּ ָמָתא ִהיא , ׁשְ ְּוַאְמִריּתון ְדִנׁשְ ּ

א ן ַמאי ַהאי ְדָאַמר ְקָרא. ַּמַעְלָיא ַעל ּכֹוָלא, ַּקִדיׁשָ ַמת רוַח )שם ז(, ִּאם ּכֵ ר ִנׁשְ ּ ּכֹל ֲאׁשֶ
ָחָרָבה ֵמתו ר ּבֶ ַאָפיו ִמּכֹל ֲאׁשֶ ַּחִיים ּבְ ּ ה ֵמתו. ּ ְמָתא, ָּלּמָ הֹו ֲהָוה ְל, הֹוִאיל ַוֲהָוה ְלהֹו ִנׁשְ

ָזָבא ּתֵ יֵדיה. ְלִאׁשְ   .ָּלא ֲהָוה ּבִ

ר י ֶאְלָעָזר ּבְ ְיילוָה ְלַרּבִ ְמעֹון' ָּאתֹו ְוׁשַ ך הוא ַוַדאי, ׁשִ ָּאַמר ֵליה ּכָ ּ ּוְקָרא ְמַסֵייַע ָלן, ְּ ּ ,
רוך הוא , ְּדָהֵכי ָאַמר ֲאבֹוי דֹוׁש ּבָ ר ָנׁש ְדַיֲעֵביד ַהּקָ ְּדַכד ָאֵתי טֹוָפָנא ָלא ֲהָוה ּבַ ּ ּ ְּ

ִגיֵניה ר ִמּנַֹח וְבנֹוִהי, ּּבְ ּוְזכוְתהֹון ָלא ֲהָוה. ּּבַ יהֹון, ּ ּתֵ ְוָלא , ֶּאָלא ְלָאֵגין ֲעֵליהֹון ְוַעל ּבָ
ך ל ּכָ י ְזכוְתהֹון ּכָ ְֲהָוה ַסּגֵ ל ָדָרא, ּ ַקְדִמיָתא. ַּלֲאָגָנא ַעל ּכָ ִאין ּבְ ְּוִאינון ַדֲהוֹו ַזּכָ גֹון , ּ ּכְ

ָמָתאְּדֲהָוה , ְֲחנֹוך ְוֶיֶרד ִגיֵניהֹון, ְלהֹון ִנׁשְ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ד ַהּקָ ְּוַחְזָיין ְלֵמיְעּבַ ִּמיתו , ְּ
ְדַמת ְדָנא ְּוַהְינו ַדֲאַמר ְקָרא. ִּמּקַ ַאָפיו, ּ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ּּכֹל ֲאׁשֶ ּ ְּדַעל ִאינון , ּ ּ

הו א ֲהָוה ּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ ְּדִנׁשְ ּ ְּדָלא ֵתיָמא ְדַעל . ּ טֹוָפָנא ֲאַמר ְקָראּ ִּאֵלין ַדֲהוֹו ּבְ ֶּאָלא . ּ
ָחָרָבה ֵמתו, ַוֲאַמר, ָאָתא ְקָרא ר ּבֶ ּבול, ִּמּכֹל ֲאׁשֶ יֵמי דֹור ַהּמַ לֹא ָהיו ּבִ ּׁשֶ ּ ּ אֹותֹו , ּ ְוָלא ּבְ

ָחָרָבה ֵמתו, ְזַמן ֶּאָלא ּבֶ ְלקו ִמן ָהעֹוָלם, ּ ָבר ִנְסּתַ לֹוַמר ּכְ ּּכְ ֵייר , ּ ּתַ עֹוָלם ַצִדיק ְּוֹלא ִנׁשְ ּּבָ
ִעים, ְּלָהֵגין ַעל דֹורֹו ְרׁשָ ה ִדין ּבָ   .ְוָאז ַנֲעׂשָ

א' ָּאַמר ֵליה ר י ַאּבָ א ְדַדֲהָבא ְדהוא , ִּחָייא ְלַרּבִ ְלּתָ ָּלא ֲאָמִרית ָלך ְדַהאי ּגוְלּגַ ּ ּ ּ ְ

אֵריהֹון ְדַמְתִניִתין ִאין ַאּתון ָמאֵריהֹון ְדַמְתִניִתין, ֵליָמא. ִּמּמָ ַּזּכָ י חוָלֵקיהֹון ַעל ּכֹוָלא ,ּ ּ ַסּגֵ ּ
  .ְלָעְלָמא ְדָאֵתי

י ֶאְלָעָזר ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללוה)תהלים קנ(. ַמאי ִדְכִתיב, עֹוד ָאַמר ִרּבִ ּ ַהְללוהו ּבְ ּ ּ ּו ''ּ
ֵנֶב ּר ַהְללוה''ל ְוִכּנֹו''ּבְ תֹו''ּ ּף וָמחֹול ַהְללוה''ּו ּבְ י''ּּ ִמּנִ דֹוׁש ְְוִכי ָצִריך. ּם ְועוָגב''ּו ּבְ  ַהּקָ

רוך הוא ְלַהאי ּּבָ ְּ.  

ֶּאָלא ָאַמר ָדִוד י ִמיֵני ֶזֶמר, ּ ַהּנֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ חו ְלַקּמֵ ּבְ ׁשַ ּתְ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּ ֵאינֹו , ְּ
לום ָאָדם ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו. ּּכְ ה ֶזה ְוֶזה, ּכְ יו ָעׂשָ לום, ַעְכׁשָ ה ֵאינֹו ּכְ ֲעׂשֶ ּתַ ַעד , ְּוָכל ַמה ּשֶׁ

ה ָדָבר ְפלֹוִניׁשֶ ֲעׂשֶ ּּתַ ך ָאַמר ָדִוד. ּ ּּכָ ִצְלְצֵלי ְתרוָעה, ְ ַמע ַהְללוהו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ ַּהְללוהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
לֹוַמר ֵאינֹו ַהְללו ּּכְ ֶּאָלא ַמהו ַהְללו, ּ ּּ ַהֵלל ָיה ַהְללוָיה, ּ ָמה ּתְ ׁשָ ּּכֹל ַהּנְ ּ ּ ְוָהַאֵחר ֵאינֹו . ּ

לום ֶּאָלא ִהלול ַהּנְ, ּּכְ ּ ָמהּ ַהֵלל ָיה ַהְללו ָיה)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ׁשָ ָמה ּתְ ׁשָ ּ ּכֹל ַהּנְ ּ ּּ ּ.  
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ִים ְוגו)בראשית א(ט  וו ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ ַהאי ְקָרא', ּ ָנן ָפְתֵחי ּבְ  )תהלים מו(, ַּרּבָ
ָאֶרץ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ְּלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ אָאַמר ִרּבִ. ּ לֹא , ּּבֹא וְרֵאה, י ַאּבָ ּׁשֶ

ר ָוָדם ׂשָ רוך הוא ִמַדת ּבָ דֹוׁש ּבָ ִמַדת ַהּקָ ּּכְ ּ ּ יו ְמַבִלין אֹותֹו. ְּ ר ָוָדם ַמֲעׂשָ ׂשָ ִּמַדת ּבָ ֲאָבל . ּ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ יו, ְּ   .ְּמַבֶלה ֶאת ַמֲעׂשָ

ה ְּוַהְיינו ְדָאְמָרה ַחּנָ ה)שמואל א ב(, ּ ךּכִ'  ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְלּתֶ ך. ָי ֵאין ּבִ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ . ַָמאי ּכִ
ך ְלּתֶ ְקֵרי ּבִ לֹוְתך, ַָאל ּתִ ֶָאָלא ּבַ ּ ּ.  

ִתיב ָּכך הוא ּכְ ְּלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים ְוגו, ָ א', ּ י ַאּבָ א , ָאַמר ִרּבִ ּעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ
ָעְלָמא ֵדין ִריך הוא ְדָעִביד ְלהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהָלאָּדִוד ַמְלּכָ, ְ ִהְתּבַ ַּוֲאַמר ְלכו ֲחזו, א ֲהָוה ּבְ ּּבֹואו , ּ

ֵעי ֵליה   .ִּמּבָ

ֶּאָלא ֲאַמר ָדִוד ָעְלָמא ֵדין, ּ ל ָדְייֵרי ַאְרָעא ִדי ּבְ א ְדָעְלָמא ַעד , ִּזילו, ּּכָ ִּזילו ֵמֵריׁשָ ּ
רוך הוא, ּסֹוֵפיה ִחין עֹוָבדֹוי ְדַהָקדֹוׁש ּבָ ּכְ ְּוִתׁשְ ּ ֵר, ְּ עֹוָבדֹוי ּבְ א ְדָעְלָמאּכְ ך עֹוָבדֹוי , יׁשָ ְּכָ

ֵסייֵפי ְדָעְלָמא ָעְלָמא, ּבְ ַּמְייֵתי ִדיוִרין ּבְ ּמֹוִתיב ְלהֹו ְוִלְבַנְייהו ְוִלְבֵני ְבַנְייהו , ִּאי ָזכו, ּ ּ
א, ְּוַההוא ַאְתָרא. ַמְחִריב ְלהֹו ִמְנהֹון, ָּלא ָזכו. ַעד סֹוָפא ְדָעְלָמא ָלא , ְּוַההוא ַקְרּתָ

ֵנ א. י ְלָעְלִמיןִאְתּבְ ַּדֲאַתר ַחָייַבָיא ֲהָוה ַההוא ֲאַתר, ְלַאֲחָזָאה ִלְבֵני ְנׁשָ רוך , ּּ דֹוׁש ּבָ ְְוַהּקָ ּ
יה ִדיָנא ּהוא ֲעַבד ּבֵ ּ ָאֶרץ, ּ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ

ְּלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים, ָּדָבר ַאֵחר י ִפְנָחס, ּ ּה ָרָאה ָדִוד ַדֲאַמר ָמ, ָּאַמר ִרּבִ ּ
ָמא ֵדאֹלִהים. 'ְוָלא ֲאַמר ִמְפֲעלֹות ה, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים ׁשְ ֶּאָלא ּבִ ְכֵלל עֹוָבָדא , ּ ּתַ ִאׁשְ

ית ִריך הוא ָעְלָמא. ִּדְבֵראׁשִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּוַכד ּבְ ֲהוֹו ַמָיא ָאְזִלין ְוָנֲחִתין ְוַכד ָרָמא , ְּ
א ין ַמָיאָּרָמא ָלה, ַאְרָעא ְלַתּתָ א, ּ ּבֵ ין ַמָיא, ַוֲהַות ְטִמיְרּתָ א ּבֵ   .ְוִאְתַקְרׁשָ

גֹו ָאת רוך הוא ָאת ּבְ דֹוׁש ּבָ ְּוָעַבה ַהּקָ ּאֹוְרֵחיה ְוִטְבֵעיה ְדָעְלָמא, ְּ ּ , ְּדַמָיא ְקִליָלן, ּ
יָרא א. ְוַאְרָעא ַיּקִ יָרא ָנֵחית ְלַתּתָ ּוַמאן ְדִאיהו ַיּקִ ּ ֲאָבל ַהָקדֹוׁש . ָלאּוְקִליָלא ָסֵליק ְלֵעי. ּ

רוך הוא ּּבָ א, ְּ א, ְלַאֲחָזָאה ָאתֹוִהי ְועֹוָבדֹוי ִלְבֵני ְנׁשָ , ַאְרִכין ְוַאְנֵחית ַמָיא ִדְקִליָלן ְלַתּתָ
יָרא  )תהלים קלו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַעל ְקִליָלא, ָסֵליק ְלֵעיָלא, ְּוַאְרָעא ְדִאיִהי ַיּקִ

ִים לֹוַמר. ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ ַּמָיא ְדִאינון ְקִליִלין, ּכְ א, ּ יָרא, ְוַאְרָעא. ְלַתּתָ , ְּדִאיִהי ַיּקִ
  .ְלֵעיָלא

א, ְועֹוד ּתָ ׁשְ ין ַמָיא ַאֲחֵזי ְוַאִפיק ַיּבֶ ְּדִמּבֵ ּ ְּדֵלית ֹאַרח ַאְרָעא ַלֲאָסָקא ִמּגֹו ַמָיא , ּ ּ
א ּתָ ׁשְ ֶּאָלא ַלחוָתא, ַיּבֶ א ִמ. ּ ּתָ ׁשְ יק ַיּבֶ ין ַמָיאְוַכד ַאּסֵ ָמה ֶאֶרץ, ּּבֵ ֲּהָדא הוא . ְּקָרא ׁשְ
ה ָאֶרץ)בראשית א(, ִדְכִתיב ׁשָ ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַיּבָ ּ.  

מֹות ָקָרא ָלה' ז, ְוָתָנא יא. ֲאָדָמה. ֶאֶרץ: ּׁשֵ ָיה. ּגֵ ֵבל. ַאְרָקא. ִּצָיה. ְנׁשִ דֹול . ּתֵ ּגָ
ֵבל כוָלם ּתֵ ּבְ ּׁשֶ ֶצֶדקּ ְוהוא ִי)תהלים ט(ִּדְכִתיב , ּ ֵבל ּבְ פֹט ּתֵ ר , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּׁשְ ֲאׁשֶ
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ָאֶרץ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ רוך הוא' ז, י''אר. ׂשָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ְּרִקיִעים ּבָ ָרא ז, ְּ ֶנְגָדם ּבָ . ֲאָרצֹות' ּכְ
ׁש, ְוָתאָנא ִים, ֶאֶרץ ַאַחת ַמּמָ ה ִנְתַהוו ז, ּהֹוִציאו ַהּמַ ּנָ ּוִמּמֶ ּ ְדֲא, ֲאָרצֹות' ּ   .ָמָרןּכִ

י יֹוֵסי ַּמָיא ֲהוֹו ְיסֹוָדא ְדכֹוָלא, ָאַמר ִרּבִ ָרא ְדָכל עֹוָבדֹוִהי . ּ ָחן ְדִעיּקָ ּכְ ִגין ְדַאׁשְ ּּבְ ּ ּ
ית ֲהוֹו ִמן ַמָיא ַמִים, ְוָתאָנא. ִּדְבֵראׁשִ ַחת ַהּשָׁ ִים ְמפוָזִרין ּתַ ִחָלה ָהיו ַהּמַ ּתְ ּּבַ ּ ּ ַער , ּ ּגָ ַעד ׁשֶ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ֶהםְּ ִים . ְוִהְכִניָסם ַוֲאָסָפם ֶאל ָמקֹום ֶאָחד,  ּבָ וו ַהּמַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיּקָ ּ
ה ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִחָלה. ִּמּתַ ִמּתְ ך ִנְתַפְזרו ּכְ ּוְלַאַחר ּכַ ּ ּּ ּ ְוָרַקע , ְ

ִים י ְלעֹוָלם ַחְסדֹוְלרֹוַקע , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ ִים ּכִ   .ָּהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

ִים ּכל, ְְוִכי ְלַמאי ָצִריך ֶחֶסד ָהָכא, ָּאַמר עוָלא . ח''ִּדְכִתיב ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ
י יֹוֵסי עֹוָלמֹו, ָאַמר ִרּבִ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ דֹול ָעׂשָ ֶּחֶסד ּגָ ֶהֱעִמיד ָהָאֶרץ ַעל , ְּ ׁשֶ

ִים ַבת ַאַחת, ִּאְלָמֵלא ֹלא ָהְיָתה ָהָאֶרץ ִמְלַמְעָלהׁשֶ, ַהּמָ ָטׁש ּבְ   .ָּהָיה ָהעֹוָלם ְמטוׁשְ

י ִחְסָדא ְִאְלָמֵלא ָכך, ָּאַמר ִרּבִ ין ְוזֹוְרִעין, ּ ֵני ָאָדם נֹוְטִעין ְוחֹוְרׁשִ יו , ֹּלא ָהיו ּבְ ַעְכׁשָ
ָהָאֶרץ ְלַמְעָלה ֹכָחה וְבִקיוָמהְוָהָאֶרץ עֹוֶמ, נֹוְטִעין ְוזֹוְרִעין, ׁשֶ ֶּדת ּבְ ּ ּ ִים , ּּ ִּמְפֵני ַלחות ַהּמַ ּ

ַחת ָלָאֶרץ ר ִמּתַ ה ְנָהרֹות. ֲאׁשֶ ּמָ ּוִמְלַמָטה יֹוְצִאין ּכַ ה ַמֲעָיינֹות, ּ ּמָ ה ִמְקָוואֹות, ּכַ ּמָ , ּכַ
ל ָהעֹוָלם וְלַהְצִמיַח ַהּכֹל ן ּכָ רוך . ְּלַדּשֵׁ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ְְוֶזהו ַהֶחֶסד ׁשֶ ּ ִריֹוָתיוּ ּהוא ִעם ּבְ ּ ,

ל ָהעֹוָלם   .ְוִעם ּכָ

ָנן נו ַרּבָ ָבא ְדַתְרָעא ְדלֹוד, יֹוָמא ַחד, ּּתָ ְמעֹון ַאּבָ י ׁשִ ֲּהָוה ָיֵתיב ַרּבִ י , ּ ן ַרּבִ ּמָ ַּוֲהוו ּתַ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְוַרּבִ י ַחּגַ י ִפְנָחס. ּיֹוֵסי ְוַרּבִ ָּאַמר ֵליה ָהא ּבוִציָנ, ָּאָתא ַרּבִ א ּ ּא ְדַמְתִניּתָ

יה, ָאֵתי ְמעֹון אֹוְתֵביה ַגּבֵ י ׁשִ ָּקם ַרּבִ ָאר יֹוִמין, ָּאַמר ֵליה. ּ ְּדַאּתְ , ַמאי יֹוָמא ֵדין ִמּשְׁ
ֵתיק א ְדָחְכְמָתא, ׁשָ ְּוֵלית פוָמך ְמַנֵטף ִמְתָקא ְדדוְבׁשָ ּ ְּ ּ.  

אי, ָּאַמר ֵליה ִלּבָ ל ֲהֵוית ּבְ ּכֵ ַמע קֹול )יחזקאל א(, אלַּהאי ַדֲאַמר ְיֶחְזֵק, ִמְסּתַ  ָוֶאׁשְ
ַדי קֹול ׁשַ ים ּכְ קֹול ַמִים ַרּבִ ְנֵפיֶהם ּכְ ים, ּּכַ ַקל ֵליה ְלַמִים ַרּבִ ַדי, ּׁשָ ַקל ֵליה ְלקֹול ׁשַ ְּוׁשָ ּ ,

ים קֹול ַמִים ַרּבִ ה ּכְ ַמע ִמיּנָ ּוׁשְ ַדי הוא, ּ קֹול ׁשַ ּּכְ ַווְהָנא ֲעָלך. ּ ְָאַמר ֵליה ַעל ָדא ּתְ ּ ְּדָלא , ּ
ָרִזין ִעָלִאיןֲה ין ּבְ ְפָווֵתיך ְמַרֲחׁשִ ּוֹו ׁשִ ְ.  

א הוא ָּאַמר ֵליה ָהא ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ַמְתִניִתין ִדיָדן, ּתָ ִּדְתַנן ּבְ ע , ּ ַאְרּבַ
ין א, ַּמְלָאִכין ַקִדיׁשִ א ַקִדיׁשָ ַמְטָלנֹוִהי ְדכוְרָסא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ָּנְטִלין ּבְ ּ ִּאינון ּוַמאן , ּ

א. ַמְלָאִכין ִּאינון ְדִאְתְקרֹון ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ע. ּ ל , ְּוִאיֵלין ַאְרּבַ יִרין ְוִעיָלִאין ַעל ּכָ ִּאינון ַיּקִ ּ
ָאר ַמְלָאִכין ר ֵמַחד, ׁשְ   .ּבַ

ע ְּוִאית ְדָאְמֵרי ְדַחד הוא ֵמִאיֵלין ַאְרּבַ ּ ּ ְּוֹלא ָכך הוא, ּ ִסְפָרא , ְ ָחן ּבְ ּכְ ְּדָהֵכי ַאׁשְ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ   .ְּדָחְכְמָתא ִדׁשְ

ַמְטָלֵניהֹון ִכינוְפָייא ּבְ ְנֵפי ּבְ ד ִמְתּכַ ע ּכַ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ָכל ְרִקיָעא ָקל , ּ ַמע ּבְ ּתְ ִמׁשְ
יִאין ִעיָלִאין, ַמְטָלֵניהֹון ָקל ַמְלָאִכין ַסּגִ ּוְבַההוא . ְוִרּבֹו ִרְבָבן, ְּדִאְתְקרֹון ֶאֶלף ַאְלִפין, ּּכְ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2857דף [ -ּ

א ַחדָקָל ׁשָ ּמָ א ִעיָלָאה, ּא ְדַההוא ׁשַ יה ְדַמְלּכָ ׁש ַקּמֵ ּמֵ ִּדְמׁשַ ּ ּ יּנוַפָייא ְדִאינון . ּ ְּוַההוא ּכִ ּ ּ ּּ
ֵפי ּנְ הֹון, ִמְתּכַ ָפָעה ֲעֵליהֹון ִטיבו ִויַקר ַמְלּכְ ִעיָדָנא ְדָאֵתי ְלַאׁשְ ּּבְ ּּ.  

י ִפְנָחס ַוֲאַמר ָכה ַרּבִ ְקִליָדא ְדַקְלִדיִטין, ּּבְ ּּבִ ִליִפין ְדָאִמיד ְנתֹוְזִריָטא,ּ ַכד , ּ ּגְ ּבְ
ְלִקין ֲהֵויָתא ֵלים ְפסוָקא. ִּמְסּתַ ָמטֹו ִמיָנך ַאׁשְ ּּבְ ּ ְ.  

קֹול ַמֲחֶנה, ֲאַמר ּקֹול ֲהמוָלה ּכְ ַּמאי קֹול ֲהמוָלה. ּ ֵניָנן. ּ א , ָהֵכי ּתָ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּדַכד ְמׁשַ ּ
ִריך הוא ּּבְ ל ִמָלה ְדִאינון ְמׁשַ, ְ ּּכָ ּ יהּ ִחין ַקּמֵ ָרֵאל, ּּבְ ְרָייָתא ְדִיׂשְ א ְדַמּשִׁ ְחּתָ ּבַ ִמָלה ְדתוׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,

א ָחן ֵליה ְלַתּתָ ּבְ ד ְמׁשַ   .ּּכַ

ְנֵפיֶהן ַרֶפיָנה ּכַ ָעְמָהם ּתְ ָעְמָדם, ּּבְ מֹו , ַהאי ּבְ ּ ָעְמדו ְוֹלא ָענו עֹוד)איוב לב(ּכְ ְּדַכד . ּ
ָרֵאל ָלא ְמ ְרָיָתא ְדִיׂשְ אַהאי ַמּשִׁ רוך הוא ְלַתּתָ דֹוׁש ּבָ ָחן ְלַהּקָ ּבְ ּׁשַ ְנֵפיֶהן, ְּ ַרֶפיָנה ּכַ ִּמָיד ּתְ ּ .

א נוְפָייא ַקִדיׁשָ ִּמְתַרָפן ֵחיֵליהֹון ְדַהאי ּכְ ּ ּ ֵליָמָתא , ּ א ׁשְ ְחּתָ ּבַ ָחא ּתוׁשְ ּבְ ְּוֵלית ְלהו ֵחיָלא ְלׁשַ ּ
יה   .ַּקּמֵ

ְּועֹוד ְקָרא ַאֵחר ִדְמַסֵייַע ְלַהאי ר ַעל )יחזקאל א(ב ִּדְכִתי, ּ  ַוְיִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ
ם ְוגו ל ַיֲעֹקב', ֹראׁשָ ְתִפָלה ְלֵהיָכן ָסְלָקא. ַוְיִהי קֹול ֶזה קֹולֹו ׁשֶ ין ּבִ ְרּבִ ּמַ ׁשֶ ֵמַעל , ּּכְ

ל ַחיֹות ם ׁשֶ ר ַעל ֹראׁשָ ל ַצִדיִקים, ָּלָרִקיַע ֲאׁשֶ ִפָלָתן ׁשֶ ַחת ּתְ ם ֻמּנַ ּשָׁ ּׁשֶ ּ.  

ּתֹוָרהּוְכׁשֶ ִמיַע קֹוָלם וְלִהְתַפֵלל ְוִלְקרֹות ּבַ ּפֹוְסִקים ְלַהׁשְ ּ ִתיב, ּּ ָעְמָדם. ַמה ּכְ לֹוַמר , ּבְ ּכְ
ִפָלה ִתיקוָתם ֵמַהּתֹוָרה וִמן ַהּתְ ׁשְ ּּבִ ּ ְדָקֲאָמָרן, ּ ל ַהַחיֹות ּכִ ְנֵפיֶהן ׁשֶ ַרֶפיָנה ּכַ ּּתְ , ָּאַמר ֵליה. ּ

ַמע ִמפו ן ָאֵתית ְלִמׁשְ ְּמטול ּכֵ ך, ּׁשוַרָייא, ּרוַח ָחְכְמָתא, ְָמךּּ ָלָמא ִדְלֵעיָלא ִדיַהב ּבָ ְוׁשְ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ִים, ָּאַמר ִרּבִ וו ַהּמַ ְנָין, ִּיּקָ ִנים ִלְבנֹות ַהּבִ יִחים ָהאוּמָ ּנִ ּמַ ַקו ֶזה ׁשֶ ֹלא ֵיֵצא , ּּכְ ּׁשֶ
ּנו ְלָכאן וְלָכאן ּחוץ ִמּמֶ ּ רוך ה. ּ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ך ָעׂשָ ְּכָ ִים, ּואְּ ָפָתם , ַקו ַלּמַ ֹלא ֵיְצאו ִמּשְׂ ּׁשֶ ּ

  .ּ ָוֹאַמר ַעד ֹפה ָתֹבא ְוֹלא ֹתִסיף)איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלָכאן וְלָכאן

רוך הוא ַלָים, ְוָתאָנא דֹוׁש ּבָ יל ַהּקָ בול ִהְגּבִ ּּגְ ּ ּ ְּוֵאי ֶזהו ְגבול. ְּ א אֹוֵמר. ּ י ַאּבָ ֶזה , ַרּבִ
בול ַלָים)ירמיה ה( ִּדְכִתיב, ַהחֹול י חֹול ּגְ ְמּתִ ר ׂשַ ּ ֲאׁשֶ רֹוִאים ֶזה ַהחֹול. ּ חֹוְזִרים , ּוְכׁשֶ

רוך הוא, ְּוֵאיָנם יֹוְצִאים ַלחוץ, ְלָאחֹור דֹוׁש ּבָ ַתן ָלֶהם ַהּקָ ּנָ ו ׁשֶ ֵּמאֹותֹו ַהּקַ ְּ.  

י ִיְצָחק ָרא ְדָעְלָמא ַמָיא, ָאַמר ִרּבִ ה הוא ִעיּקָ ּמָ ּּבֹא וְרֵאה ּכַ ּ ָמא ,ּ ַמִים ָנְטלו ׁשְ ּ ְדָהא ׁשָ ּ
הֹון ַמִי''ַמִי, ִמּנְ ה. ם''ם ׁשָ ִים , ְוָלּמָ רוך הוא ַעל ַהּמַ דֹוׁש ּבָ הֹוִסיף ַהּקָ י ִיְצָחק ׁשֶ ָּאַמר ִרּבִ ְּ

ַמִים, ֵאׁש ּנו ַהּשָׁ ּוָבָרא ִמּמֶ לֹוַמר, ּ   .ֵּאׁש וַמִים, ּכְ

י יוָדאי ְּדָהא ֵמֲחִביבו, ָלאו ָהֵכי, ָּאַמר ִרּבִ ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּתא ְדַקּמֵ ּ רון , ְּ ִּאיְתּבְ
ַמִים י ֶאְלָעָזר. ׁשָ י ִיְצָחק, ָאַמר ִרּבִ ִפיר ָקָאַמר ַרּבִ ָיא, ְּוׁשַ י , ְוָלא ַקׁשְ ַמאי ְדָאַמר ִרּבִ ּּבְ
ְנַדע ַמהו ַמִים. ּיוָדאי ָרא ְדִמיְלָתא, ְּוַכד ּתִ ְנַדע ִעיּקָ   .ּּתִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2858דף [ -ּ

אדְוַכ י ּבָ יה רָע,  ָאָתא ַרּבִ ֲּאָמרו ֵליה, ִּחָייא' ְּיהוָדה ְור' ּאל ְלַקּמֵ ֵליָמא ָלן ַמר , ּ
ָרא ְדַחד ִמָלה ִּעיּקָ ֵּמִאינון ָרִזין ִעיָלִאין, ּ ְּוַטב ְלַמאן ִדיֱהֵוי ֵליה , ֵּאיָמא ַחד ִמָלה, ֲאַמר, ּ ּ

א ְלִמְנַדע   .ִלּבָ

א ְּדַהאי ַמאן ְדָבֵע, ֲאָמִרין ָמאֵרי ְדָרָזא ְדַמְתִניּתָ יהּ ִלּבֵ ָלא ּבְ ּכָ ּי ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ,
א ִעָלָאה ַקְדִמיָתא ַמהו ַמִים, ֵּמָחְכְמָתא ְדַמְלּכָ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלִמְנַדע ַמהו . ִּיְנַדע ּבְ ּ ּ

ְּקִריׁשוָתא ְדכוְרְסֵיה ּ ּ ִקיוָמא ְדִמְלָתא, ּ ל ּבְ ּכֵ ִּיְסּתַ ּ ִרית ֶמַלח עֹוָלם )במדבר יח(ִּדְכִתיב , ּ  ּבְ
ֵרין ִאֵלין. ִהיא ּוִמּתְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ָחְכָמָתא ַקִדיׁשָ ל ּבְ ּכֵ   .ִּיְסּתַ

א י ַאּבָ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִמְנַדע ִעְנָייָנא ְדִקיוָמא ְדָעְלָמא ֵדין, ָאַמר ִרּבִ ִליְנַדע ִעְנָייָנא , ּּ
א, ְדִמְלָחא ׁשָ ּמָ חֹוֵתיה ְדָמאֵריה, ְּדִאְתַנֵהיג ִמּשַׁ ְּדִאְתְמֵני ּתְ ּ ּ ְְוֵהיך ִיְתְמֵחי , ְּנַדע ַמהוְוִי, ּ

ַמָיא ָחְכְמָתא, ּּבְ ל ּבְ ּכֵ   .ְוִיְסּתַ

י ִיְצָחק ָאַמר ַרב י ְקלוָדֵטי, ָאַמר ִרּבִ לוְדֵטיהֹון ַמָיא וִמְלָחא, ַּהּנֵ ְּדָזְקִפין ּבְ ּ ּ ִעְנָייָנא , ּ
ָחְכָמָתא, ּּבוִציָנָתא ֲהַוות, ִּדְנהֹוִריָתא ָלא ּבְ ּכָ   .ְלִאְסּתַ

ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד)בראשית א(ר ָּדָבר ַאֵח ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ י , ּ ַרּבִ
רֹום ה)תהלים צג(, ְּפַתח ּמָ ֵרי ָים ַאִדיר ּבַ ּבְ ים ַאִדיִרים ִמׁשְ ּ ִמּקֹולֹות ַמִים ַרּבִ ִמּקֹולֹות ', ּ

ים רוך הוא ַל, ַמִים ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ִיםְּ ָמקֹום ֶאָחד, ּמַ סו ּבְ ּנְ ִיְתּכַ ּׁשֶ ָּהיו ְמׁשֹוְטִטים , ּ
או ְלַמְעָלה, ְּלָכאן וְלָכאן   .ְּוִנְתּגָ

ֲעָתא ְנָטלו ַמָיא ְלַאְרָעא ַהאי ׁשַ י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ִרּבִ הו, ּ ֵניס ּבְ ַּדֲהַוות ּכָ ַּוֲהוו ְמַחְפָיין , ּ
רוך הוא. ָּלה דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ָלֶהם ַהּקָ ְלֶכם ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה , ְֹלא ָכך, ְּ ְנסו ּכֻ ֶּאָלא ִהּכָ ּּ

ה ׁשָ א ֲהַוות ַאְרָעא קֹוֶדם. ַּהַיּבָ ּתָ ׁשְ ַמע ְדַיּבֶ ָלא ֵליחוָתא, ַּמׁשְ ין ַמָיא, ּּבְ ה ָלא . ּּבֵ ׁשָ ַיּבָ
ה, ְכִתיב ׁשָ ֶּאָלא ַהַיּבָ ּ.  

ְבִהין ְוָנֲחִתין ַּוֲהוו ַמָיא ָאְזִלין ּגָ ְמ, ּ ַמָיאּוְמׁשַ ֶהם , ִעין ָקֵליהֹון ְלֵסְייֵפי ׁשְ ַער ּבָ ּגָ ַעד ׁשֶ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ הֹום, ְּ ִניׁשוָתא ְדַמָיא, ְוִהְכִניָסם ַלּתְ ן ִהיא ּכְ ְּוַתּמָ ָען ָקֵליהֹון ָלא . ּ ְוַעד ּכְ

ֵכיך ים, ְׁשָ ַאְתָרא ַההוא. ְוָקָרא ְלהֹו ַיּמִ ן ּבְ ּמָ ְבִהין ּתַ ְּוַכד ִאינון ּגָ ַבר ּתֹוְקֵפיהֹון,ּ ,  ִאּתְ
ִּמְדִחילו ִדְתִקיפוָתא ְדָמאֵריהֹון, ְוָנֲחִתין ְוָלא ָנְפִקין ְלַבר ּ ּ  )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

רֹום ה ּמָ ֵרי ָים ַאִדיר ּבַ ּבְ ַּאִדיִרים ִמׁשְ ּ'.  

י יֹוֵסי ִתיב ַאֲחָריו, ָאַמר ִרּבִ ן ַמאי ּכְ ֵּעדֹוֶתיך ֶנְאְמנו ְמֹאד, ְוִאם ּכֵ , ָ ְלֵביְתך ָנֲאָוה ֹקֶדׁשָ
ֵעי ְפסוָקא ָדא ַּמאי ּבָ י ִיְצָחק. ִּלְפסוָקא ִדְלֵעיָלא, ּ ל , ֲּאַמר ָדִוד, ָאַמר ִרּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ית, עֹוָלם ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ יָת ּבְ ָעׂשִ ָכל יֹום, ֵהם ֱאֶמת, ֵּעדות ׁשֶ ְּדָהא . ְלָהִעיד ֲעֵליֶהם ּבְ
ִניָנן ִעיד ּבְ, ּתָ ל ַהּמֵ ָכל יֹוםּכָ ית ּבְ ה ְבֵראׁשִ ן עה, ַמֲעׂשֵ הוא ּבֶ ּמוְבָטח לֹו ׁשֶ   .ב''ּ

ל ָהעֹוָלם, ְוָאַמר ָדִוד יָת ֶאת ּכָ ָעׂשִ ה הוא ׁשֶ ִים, ַּאּתָ יָת ֶאת ַהּמַ ין , ְוָעׂשִ ִים ָהיו ְמַכּסִ ְּוַהּמַ
ֶהם ּבָ ִצְמצ, ֶּאת ָהעֹוָלם ֵמָהִרּבוי ׁשֶ סו ּבְ ּנְ ִיְתּכַ יָת ָלֶהם ׁשֶ ְּוָעׂשִ ָלם ֶאל ָמקֹום ֶאָחדּ ּום ּכֻ ך . ּ ְּכָ
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ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך לֹו, ּ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִהיא ְמֵלָאה ּכָ ִכיָנְתך ׁשֶ ּשְׁ ּׁשֶ ֵביְתך, ָ ַצְמֵצם אֹוָתה ּבְ ּתְ ָׁשֶ ּ ,
ם יֹוֵתר ָראוי הוא ִלְהיֹות ׁשָ ּׁשֶ ּ , טְּוֹלא ִלְזַמן מוָע, ְָלֵביְתך ָנֲאָוה ֹקֶדׁש, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְֶאָלא ְלאֹוֶרך ָיִמים ּ.  

ה ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ָּדָבר ַאֵחר ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ ּּ ּ .
ַהאי ְקָרא' ר ְנחום ָפַתח ּבְ ּּתַ י ֶחֶסד )ישעיה נז(, ּ ם ַעל ֵלב ְוַאְנׁשֵ ִדיק ָאַבד ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ּ ַהּצַ

ִדיקֶנֱאָסִפי י ִמְפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ ֵאין ֵמִבין ּכִ ּם ּבְ ִניָנן. ּ ן ּתָ ּמָ רוך הוא , ּתַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ְּ

עֹוָלם ל ּבָ ּכֵ ִאין, ִמְסּתַ ֵני ָאָדם ַזּכָ ֵאין ּבְ עֹוָלם, ְורֹוֶאה ׁשֶ ה פֹוְרִחים ּבָ ִעים ַהְרּבֵ ּוְרׁשָ ֲאַזי , ּ
עֹוָלם ה ִדין ּבָ ְנחוםָאַמר ִרּבִ. עֹוׂשֶ ָמָתא, ּי ּתַ עֹוָבָדא ְדגוָפא ִעם ִנׁשְ דֹוׁש , ּּכְ ָעִביד ַהּקָ
רוך הוא ִעם ָדָרא ּּבָ ּ ְּ.  

י ִיְצָחק ָהֵאיך ְווָנא, ָּאַמר ֵליה. ְָאַמר ִרּבִ י ַהאי ּגַ ָמָתא, ּכִ ַּצִדיַקָיא ִאינון ִנׁשְ ְּוַחָייַבָיא , ּ
ִּאינון ּגוָפא רוך, ּ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ּכֵ ד ִמְסּתַ ְּכַ ָעְלָמאּ ָמָתא, ּ הוא ּבְ ַאר ּגוָפא , ָנֵטיל ִנׁשְ ּתָ ְּוִאׁשְ

ָרא ָמָתא, ּוַמאי ָנֵטיל. ְלָסְרָחָנא ְדִבׂשְ ְּדִאינון ַצִדיַקָיא, ָנֵטיל ְלִנׁשְ ּ ּ ֲארון ּגוָפא , ּ ּתָ ְּוִיׁשְ ּ
ְּדִאינון ַחָייַבָיא ּ ּ.  

ְנחום י ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ָּאַמר ִרּבִ ִיםּ וו ַהּמַ ִדיִקים, ּ ִיּקָ ֵּאלו ַהּצַ ּ ּ ,
ֱאָסִפים ְלֵבית עֹוָלָמם ִהיא ָמקֹום ֶאָחד ְמיוָחד ָלֶהם ְלַמֲעָלָתם, ַהּנֶ ׁשון . ּׁשֶ ּנְ ְּוַכד ִיְתּכַ

ִתיב, ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ה, ַמאי ּכְ ׁשָ ִעים, ְּוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ֵהם ָהְרׁשָ ה, ׁשֶ ִלי ַמֲעׂשֶ ֵאין ִמי , ּבְ ׁשֶ
ָי ה ֲעֵליֶהם, ֵגין ֲעֵליֶהםּׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִויַכּסֶ י ָגַוע ַאֲהֹרן, ּכְ ל ָהֵעָדה ּכִ ַּוִיְראו ּכָ ַאל , ּ

ְקֵרי ַוִיְראו ּּתִ ֶּאָלא ַוִייָראו, ּ ּ ּ.  

ִניָנן י ִיְצָחק ָאַמר ַרב, ְּדָהא ּתָ י ְיהוָדה ָאַמר ַרב, ָאַמר ִרּבִ ְּוַאְמֵרי ָלה ָאַמר ִרּבִ ל , ּ ּכָ
דֹורְזַמן ׁשֶ ִדיִקים ּבַ ַּהּצַ ֶהם, ּ ֹלט ּבָ ֵּאין ִמַדת ַהִדין ְיכֹוָלה ִלׁשְ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ִחית)קו יב ֲחָמתֹו ֵמַהׁשְ ֶפֶרץ ְלָפָניו ְלָהׁשִ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵלי מׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ְלַהׁשְ ּ ּ .
רוך הוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ִד דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ִעיםְּ ְרׁשָ יֵניֶהם, ין ּבָ ִדיִקים ִמּבֵ ְּמַסֵלק ַהּצַ ְוָאז , ּ

ִעים ְרׁשָ ה ִדין ּבָ   .עֹוׂשֶ

ל ְלִמַדת ַהִדין ָּמׁשָ ָהָיה לֹו ַפְרֵדס, ּ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ּ ן , ּיֹוָמא ַחד ָעאל ְלִגיֵניה, ְ ּמָ ְּוָחָמא ַדֲהוֹו ּתַ
יִאין כוֵליה ַדְרַדִרין ַסּגִ ּּבְ ּ ּ ֵעי, ֲאַמר, ּ ְזַקף ֵעינֹוִהי ַוֲחָזא ְוָרִדין ,  ְלַבֲעָרא לֹון ֵמָהָכאֲאָנא ּבָ

ִגיֵני ִאינון ְוָרִדין, ֲאַמר. ָטִבין ָייִאין ל ַהַדְרַדִרין, ּּבְ ּבֹוק ּכָ ֶּאׁשְ ְּוַכד ָיֲהבו ֵריָחא ִאינון . ּ ּ
א, ְווָרִדין ּנָ יָון ְדָעַקר ְלהֹון. ָנַטל ְלהֹון ְוָעַקר ְלהֹון ִמן ּגִ  ִעיָדן ְלַאֲעָקָרא ֲאַמר ָהא, ּּכֵ

א ַּדְרַדִרין ְדִגּנָ ּ רוך הוא. ּוְלַבֲעָרא ְלהֹו ֵמָהָכא, ּ דֹוׁש ּבָ ך ַהּקָ ּּכָ ְּ דֹור, ְ ִדיִקים ּבַ ַהּצַ ל ְזַמן ׁשֶ ּּכָ ּ ,
ִעים ְרׁשָ ה ִדין ּבָ יֵניֶהם. ֵאין ַנֲעׂשָ ִדיִקים ִמּבֵ ְלקו ַהּצַ ִּנְסּתַ ּ ִעים, ּ ְרׁשָ ה ִדין ּבָ   .ָּאז ַנֲעׂשָ

ַאל  י ֶאְלָעָזרׁשָ י ִיְצָחק ְלַרּבִ ָרא, ַרּבִ ַמְדּבְ ד ֲהֵוי ָאְזֵלי ּבְ ַאל ַחד . ּכַ ֵעי ְלִמׁשְ ֲאַמר ֲאָנא ּבָ
א ֵאיְלּתָ אֹוַרְייָתא. ִאי ָלאו ֲהָוה ֲחָטָאה, ׁשְ ַאל ּבְ ַּמה ְדַאּתְ , ָּאַמר ֵליה ָיאֹות ַאְנּתְ ְלִמׁשְ
ַאל ֵעי ׁשְ   .ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2860דף [ -ּ

י טֹוב)ית אבראש(, ַּהאי ְדָאַמר ְקָרא, ֲאַמר ִּאי קֹוֶדם ַהְפעוָלה ֲהָוה. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ּכִ ּ ּ ,
ִפיר ָּיאֹות הוא ְוׁשַ ֶּאָלא ַמה ְדָאַמר ְלַאַחר ַהְפעוָלה. ּ ּּ ַמע ְדָלא ֲהָוה ָיַדע קֹוֶדם ָלֵכן , ּּ ַּמׁשְ

ר ַהְפעוָלה ְוִתיּקוָנה ְויֹוְפָיה ִּעיּקַ ּ ּ ּּ ָהְיָתה ַהְפעוָלה ִנְגֶמֶר. ּ ּוְכׁשֶ ּ ה , תּּ ַמע ְדֲהָוה ְמַעֵיין ּבָ ַּמׁשְ ּּ
ִהיא עֹוֶמֶדת מֹות ׁשֶ י טֹוב, ּכְ ִּדְכִתיב ַוַיְרא, ַּוֲאַזי הוא אֹוֵמר ּכִ י טֹוב, ּ ך ָאַמר ּכִ   .ְְוַאַחר ּכַ

ָּאַמר ֵליה ָלאו ֲחָטָאה הוא ַאל ָדא, ּ ְּוַאּתְ ָצִריך ְלִמׁשְ ר ָנׁש. ְ , ְוָדא ִהיא ַאְזָהָרה ְלּבַ
ית, ּי ְיהוָדהְּדָאַמר ִרּבִ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִיְלמֹוד ָאָדם ּבְ ׁשֶ ל יֹום ָויֹום, ּּכְ ל ּכָ ְּפעוָלתֹו ׁשֶ ּ ֵאין , ּ

ֵאינֹו ְמֻצֶווה אֹול ַעל ַמה ּשֶׁ ְדמות זֹו, ּלֹו ִלׁשְ ך ּבִ ית ּכָ ה ַנֲעׂשֵ ְּולֹוַמר ְפעוָלה זֹו ָלּמָ ְּ ּ ְוזֹו . ּ
ְדמות זֹו ך ּבִ ית ּכָ ַּנֲעׂשֵ ה, ֶוֱאמֹור לֹו. ְ ַדע ָלּמָ י טֹוב ַלֲעׂשֹותֹו, ּתֵ ן , ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ּכִ ְוַעל ּכֵ

ַאל יֹוֵתר ׁשְ   .ַאל ּתִ

ֵדי ְלַהְזִהיר ִלְבֵני ָאָדם, ְועֹוד כֹון, ּכְ ְוְלהֹורֹות ָלֶהם ַהֶדֶרך ַהּנָ ּ לוי ְוָידוַע ְלָפָניו , ּ י ּגָ ּּכִ ּ
ָה ַיֲעׂשֶ ַּהְפעוָלה קֹוֶדם ׁשֶ ּ ּ ַמר ַהְמָלאָכה, ּ טֹוב הוא ֶזהְוֹלא ָרָצה לֹוַמר, ּ ְְוָכך ֵאין . ַעד ּגְ

ַח ַהָדָבר ַעד ִסיומֹו ּבֵ ָּראוי ָלָאָדם ְלׁשַ ּ ֶדה, ּּ ָרעֹון ְוִיְתּבַ א ִיְמָצא בֹו ּגֵ ּמָ ְדָבָריו, ּׁשֶ   .ְוֵיָאֵחז ּבִ

ֶרְכָיה י ּבְ ה ְמקֹומֹות, ָאַמר ִרּבִ ַכּמָ ן ָרִאינו ּבְ רו, ּּכֵ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ ּך הוא ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּׁשֶ ְ

ּנו ְּלִהָזֵהר ִמּמֶ לֹא ָהָיה ָצִריך לֹו, ּ ְַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ לוי ְלָפָניו, ּ ֵדי ָלֵתת , ְּוַהּכֹל ּגָ ֲאָבל ּכְ
ן, ַאְזָהָרה ָלָאָדם ְהוְצַרך ַלֲעׂשֹות ּכֵ א ֲחֵזי. ּ  ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה )בראשית יח(ִּדְכִתיב , ּתָ
ַצֲעָקָתה ַהּבָ ָלהַּהּכְ הוא ָצִריך ָלַדַעת ְוַלְחֹקר, ְּוִכי ֹלא ָהָיה ָגלוי ְלָפָניו. ָּאה ֵאַלי ָעׂשו ּכָ ְׁשֶ ּ .

ֶרְכָיה י ּבְ ית ִדין, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ אן ַאְזָהָרה ְלּבֵ ם, ִּמּכָ ֵמך ַעל ַדְעּתָ ֵאין ָלֶהם ְלִהּסָ ּׁשֶ ֶּאָלא , ְ
ּתָ )דברים יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ן ָיֶפהֵיׁש ָלֶהם ָלַדַעת ְוַלְחקֹור ְוִלְדרֹוׁש ָהִעְנָי  ְוָדַרׁשְ

ַאְלּתָ ֵהיֵטב ך, ְוָחַקְרּתָ ְוׁשָ ֵמך ַעל ַדְעּתְ ְָוֵאין ְלך ְרׁשות ְלִהּסָ ְ ָּ ּ.  

א ְדֲהָוה ָאֵתי, ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתֵבי י ַאּבָ ָּחמו ְלַרּבִ ְּקִריבו . ֲּאָמֵרי ִמָמאֵריהֹון ְדַמְתִניִתין ָאֵתי. ּ
יה א,ַּגּבֵ ֵאיְלּתָ ִאילו ַהאי ׁשְ   .ּ ׁשְ

ך ָפְסקו ָמאֵרי ְדַמְתִניִתין, ֲאַמר ּּכָ ּ ִריך הוא, ְ א ּבְ ְּדָכל ַמה ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ָּעַבד ֵליה , ְּ
ִפיקודֹוי ָמא ְדִאְתַפְקַדת, ְֲאַמר ְלַאְרָעא ֲעִביִדי ָכך. ַּעל ְיָדא ְדֶאְמָצִעי, ּּבְ ֲּעָבַדת ּכְ ְוָלא , ּ

י ְנָייא ִמיּנֵ ְֲאַמר ְלַמָיא ֲעִבידו ָכך. ּהׁשַ דו, ּ הֹון ְדִאְתַפּקָ ַּוֲעָבדו ַמָיא ֲעִביְדּתְ ּ נו , ּּ ְּוָלא ׁשָ
יה י ַהאי ַגְווָנא. ִּמיּנֵ ך ּכִ   .ְְוֵכן ִלְרִקיָעא ּכָ

דדְוַכ ָמא ְדִאְתַפּקַ יה ּכְ הֹון ֲעִביְדּתֵ ּ ֲהָוה ָעִביד ׁשום ַחד ִמּנְ ּ ּ א ּבְ, ּ ֲּהָוה ָחֵזי ֵליה קוְדׁשָ ְִריך ּ

יד ֵליה, ּהוא ְווָנא ְדַפּקֵ ַההוא ּגַ ַּדֲעַבד ּכְ ּ ּ ח ֵליה ַההוא עֹוָבָדא, ּ ּבַ ְּוהוא ְמׁשַ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
י טֹוב ה. ִּדְכִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ּכִ ֲעׂשֶ אֹותֹו ַהּמַ לֹוַמר ַוַיְרא ּבְ ָוה, ּּכְ ּצִ מֹו ׁשֶ אוהו ּכְ ֲעׂשָ ּׁשֶ ּ ּ .

י טֹוב לֹו, ְוָהָיה אֹוֵמר ּכִ ְצַטָוה, ַמרּכְ ּנִ ָמה ׁשֶ ה ּכְ י טֹוב ָעׂשָ י טֹוב. ּּכִ ְּוֶזהו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ּכִ ּ .
י ִיְצָחק ִפיר ֲאָמרו, ֲאַמר ַרּבִ ְלהֹו ׁשַ ּּכָ ִפיר ִמּכוְלהֹון, ּ ְּוַהאי ִמָלה ׁשַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2861דף [ -ּ

י ִיְצָחק ֶרְכָיה ְלַרּבִ י ּבְ ל ַמה ְד, ָאַמר ִרּבִ ָיא ִמיְלָתא ָדא ִמּכָ ן ַקׁשְ ִּאם ּכֵ ָמרּ ְּדִאי , ִאיּתְ
ה )בראשית א(, ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ַהאי ְקָרא, ָהִכי ר ָעׂשו ְוִהּנֵ ל ֲאׁשֶ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ּ

ה. טֹוב ְמֹאד ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ י ִיְצָחק. ַמאי ֶאת ּכָ ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, ָאַמר ִרּבִ   .ּׁשַ

ְתֵריה ְדר ֲּאָזלו ּבַ ּ א' ּ ִפיָרא ִהיא, ֲאַמר ְלהֹו, ִּמָלהָּאְמֵרי ֵליה ַהאי , ַאּבָ ּוְקָרא ָדא , ּׁשַ
ה. ְמַסְייָעא ָלן ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְכַלל, ִּדְכִתיב ֶאת ּכָ ר ָעׂשו. ּבִ ל ֲאׁשֶ , ְּוֹלא ֶנֱאַמר ֶאת ּכָ

ַמע ַעל ִאֵלין ֶאְמָצִעִיים ַדֲעַבד ְּדַמׁשְ ּּ דו, ּ ל ַמה ְדִאְתַפּקָ ַּדֲאִפיקו ּכָ ּ ּ ּה ּוְבִגיֵני. ְוָהא ַטב, ּּ
ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ִתיב ֶאת ּכָ   .ּכְ

י ִחָייא ה טֹוב, ָּאַמר ִרּבִ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ִלְהיֹוָתם עֹוְמִדים , ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ִמיד אֹותֹו ִקיום, ּתָ ּּבְ הו, ּ ָעׂשָ ּוְבאֹותֹו ַהֶדֶרך ׁשֶ ּ ּנו ִמֶדֶרך זֹו ְלעֹוָלם, ְּ ּתַ ֹלא ִיׁשְ ְְוׁשֶ ּ ּ ּ.  

ה , ָנא ָאַמר ַרבָּאַמר ַרב הו ַמֲעׂשֵ מֹוָתם ּבְ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ה ָקָרא קוְדׁשָ לׁשָ ִּלׁשְ ְּ

ית ְּוֵאלו ֵהן, ְבֵראׁשִ ַמִים: ּ ִים, ְוָהָאֶרץ, ַהּשָׁ ַמִים ְמָנא ָלן. ְוַהּמַ ּ ַוִיְקָרא )שם(ִּדְכִתיב , ַהּשָׁ
ָמִים ה ֶאֶרץּ ַוִי)שם(ִּדְכִתיב , ָהָאֶרץ ְמָנא ָלן. ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ ׁשָ ִים . ְּקָרא ֱאֹלִהים ַלַיּבָ ַהּמַ

ים)שם(ִּדְכִתיב , ְמָנא ָלן ִים ָקָרא ַיּמִ ה. ּ וְלִמְקֵוה ַהּמַ ל ְמַלאְכּתֹו, ְוָלּמָ ֶהם ּכָ   .ַלֲעׂשֹות ּבָ

ָיָצא ֵמֶהם ּוַמה ּשֶׁ יחו ְלָאָדם, ּ מֹות, ִּהּנִ ֶרְכָיה. ִלְקרֹוא ָלֶהם ׁשֵ י ּבְ ל ַמה , ָאַמר ִרּבִ ּכָ
ַמִים ְוָהָאֶרץּשֶׁ מֹות, ּהֹוִציאו ַהּשָׁ ֱאַמר , ָאָדם ָהִראׁשֹון ָקָרא ָלֶהם ׁשֵ ּנֶ ּ ַוִיְקָרא )שם ב(ׁשֶ

ֶדה ַמִים וְלָכל ַחַית ַהּשָׂ ֵהָמה וְלעֹוף ַהּשָׁ מֹות ְלָכל ַהּבְ ָּהָאָדם ׁשֵ ּ ּ.  

ָתא ה ב)שם א(. 'ָּפָרׁשָ א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ  ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִרי ּ
ה ְפִרי ְלִמינֹו י ִיְצָחק ָפַתח. ּעֹוׂשֶ י )שיר השירים ב(, ַּרּבִ ּ עוִרי ָצפֹון ובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגּנִ ּ

ָמיו ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפִרי ְמָגָדיו ִּיְזלו ְבׂשָ ּ הו ָאַמר. ּ י ַאּבָ ה ֵיׁש ְלָאָדם , ַּרּבִ ּמָ ּכַ
יוְלַהְרֵהר ַמֲעׂשָ ָכל יֹום,  ּבְ ָמה , ְוִלְפקֹוד אֹוָתם ּבְ רוך הוא ְנׁשָ דֹוׁש ּבָ ּהֹוִאיל ְוָנַתן ּבֹו ַהּקָ ְּ

יר ְלבֹוְראֹו, ְטהֹוָרה ָכל יֹום ָויֹום, ָּלַדַעת וְלַהּכִ ה ּבְ הוא עֹוׂשֶ ִנְפְלאֹוָתיו ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ּ.  

י ִיְצָחק, ְוָתאָנא ע רו, ָאַמר ִרּבִ ָכל יֹוםַּאְרּבַ בֹות ּבְ ע רוחֹות ָהעֹוָלם, חֹות ְמַנּשְׁ . ֵּמַאְרּבַ
ֶבת ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֲחִצי ַהיֹום ּרוַח ִמְזָרח ְמַנּשֶׁ יה ֵמַההוא אֹוָצר ַהֶחְמָדה. ּ ְּוָנְפֵקי ִעּמֵ , ִּדְתַנן. ּ

ֲעֵרי ִמְזָרח ׁשַ מֹו, אֹוָצר ֵיׁש ְלַמְעָלה ּבְ ת . ְוֶחְמָדה ׁשְ לׁשֶ ְבִעים ְוָחֵמׁש ְוֵיׁש ּבֹו ׁשְ ֲאָלִפים ְוׁשִ
ּרוִחין ְדַאְסָווָתא ְלָעְלָמא ּ.  

י ֱאִליֶעְזר א ְדַרּבִ ַמְתִניּתָ ְּוַהְיינו ִדְתַנן ּבְ ,  ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות)שמואל ב כג(, ַמאי ִדְכִתיב, ּ
הוא ּבֶֹקר ׁשֶ לֹוַמר ּכְ ַּמאן ְדִאית ֵליה ַמְרִעין ָוֳחָלִיים, ּּכְ ָע, ּ ד ּבְ   .בֹותֵאינֹו ִנְלּכַ

ה, ז''אריב ֵּיׁש ַמְלָאך ְממוּנֶ ְזָרח, ֵּמַהּבֶֹקר ְוַעד ֲחִצי ַהיֹום, ְ ַההוא רוָחא ְדָאֵתי ִמּמִ ּּבְ ּ ,
מֹו ה ְלַצד ִמְזָרח, ּוִמיָכֵאל ׁשְ הוא ְממוּנֶ ּׁשֶ יה , ּז הוא ִמיָכֵאל''ְואריב. ּ ִּדְכִתיב ּבֵ  )שמות לב(ּ

ה ַמְלָאִכי ֵיֵלך ְלָפֶניך ִָהּנֵ ַאׁשְ. ְ חּבְ ּכַ ׁשְ חוָתא ּתִ דֹוׁש . ִמיָכֵאל ַמְלָאִכי, ּּגָ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ַהּקָ
ה רוך הוא ְלמׁשֶ ּּבָ ה ַמְלָאִכי ֵיֵלך ְלָפֶניך, ְּ ִָהּנֵ לֹוַמר. ְ ה ִמיָכֵאל ֵיֵלך ְלָפֶניך, ּכְ ִָהּנֵ ְ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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רוַח ִמְזָרח ִמְתעֹוֵרר ָל, ְוָתאָנא ׁשֶ אֹוְרָחא, ֵצאת ָלעֹוָלםּּכְ ִּויַכֵוין רוֵחיה , ַּמאן ְדָאִזיל ּבְ ּ ּ
ָתא ְדָבְרִכין ֵליה. ְלַהאי ִעְנָיָנא ְרּכְ ל ּבִ ּּכָ ֲעָתא, ּ ַהִהיא ׁשַ ל ַההוא . ִּמְתַקֶייֶמת ּבְ ִּויֵהא ָחֵדי ּכָ

  .יֹוָמא

ֶבת ֵמֲחִצי ַהיֹום ַעד ַהַלְיָלה, ּרוַח ַמֲעָרב ְּמַנּשֶׁ יה ֵמאֹוַצר ַמְעָיןְוָנְפֵקי ִע, ּ ְמָאה ' ד, ּּמֵ
ין ְוָחֵמׁש רוִחין ּתִ ִבים ְוִאיָלִנים ִויבוִלים, ְּוׁשִ ה ֵמֲחִצי , ְוָתאָנא. ְּלַאְפָרָחא ִעׂשְ ַּמְלָאך ְממוּנֶ ְ

ַּהיֹום ַעד ַהַלְיָלה ֵמיה, ּ ּוְרָפֵאל ׁשְ ה ְלַצד ַמֲעָרב, ּ ְּוהוא ְממוּנֶ ּ.  

ן ַפִזי י יֹוֵסי ּבֶ א ָהָכאִא, ָּאַמר ִרּבִ ָיא ִאיּכָ ן קוׁשְ ה ַעל , ּם ּכֵ ִניָנן ַמְלָאך ַהְממוּנֶ ְּדָהא ּתָ ְּ

מֹו, ָּהְרפוָאה ְזָרח, ְרָפֵאל ׁשְ ה ָעָליו, ְּוַאַמְרּתְ ְדַאְסָווָתא ָאֵתי ִמּמִ ּוִמיָכֵאל ְממוּנֶ ּ.  

ַמע א ׁשְ ֵני, ז''אריב, ּתָ י ּבְ ּבֵ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ל עֹוָבדֹוִהי ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ אְּ ְּמטול ,  ָנׁשָ
מֹוְדעון ֵליה ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ְּדהוא ָמֵחי, ּ י, ּ ְייהו ְלַמְלָאָכא, ְּוהוא ַמּסֵ א ִלּבַ ֵני ָנׁשָ ִוין ּבְ ְוָלא , ְּוָלא ַיׁשְ

ך ַמֲחִליף ִעיָדִנין ְוִזְמִנין. ְלַרְבְרָבָנא ּוְבִגין ּכָ ְּדָלא ֵייְמרון ַמְלָאָכא ְפלֹוִני ֲעַבד ֵליה ַהאי, ְּ ּ ּּ ,
יֵדיהֶּאָל ּא ּכֹוָלא ּבִ ּ.  

ּוְלִפיָכך ַמֲחִליף רוִחין יה, ָּ ַּעד ְדִיְצלו ַקּמֵ ּ ִּויתובון, ּ ֵרי . ּ ּוְכֵדין ִיְפקֹוד ְלַאְסָווָתא ְלִמׁשְ
ד ַעל ַאְסָווָתא, ֲעלֹוִהי ְּוַההוא ַמְלָאָכא ְדִאְתַפּקַ ד, ּ ֲּעֵביד ַמה ְדִאְתַפּקַ ֵּמְרעוֵתיה ְדָמֵריה, ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא,ְוּתָ א ּבְ ּ ַרְחָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש, ְּ ַּעד ְדָסְלֵקי עֹוָבדֹוִהי , ְּדָלא ָמֵחי ְלּבַ
ֵבי ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ַמְתְקָלא ּבְ י ַעל ִדיָנא הוא ִמיָכֵאל, ּּבְ ְּוַההוא ְדִאְתַמּנֵ ּ ּ ְּוַרְחָמנוָתא . ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ב ִדְבִגיֵניה, ְּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ָיֵדיהּ ּ ָמָטא ֵליה ִדיָנא ּבְ ּ ִדיָנא, ּ ַּמְמֵטי ֵליה . ּבְ
ָכל יֹוָמא ר ֵאיַנׁש עֹוָבדֹוִהי, ּרוָחא ְדַאְסָווָתא ּבְ י ָמאֵריה, ַּעד ְדִיְכׁשַ ְייהו ַקּמֵ ִּויתוב ִמּנַ ּ ּ ,

א ֲעלֹוִה ִליָחא ִדְמַמּנָ ַדר ֵליה ַאְסָווָתא ַעל ְידֹוִהי ְדַההוא ׁשְ ּוְכֵדין ְמׁשַ ּ ּ ּ ּ   .יּ

א ְדֵליְלָיא ַעד ַפְלגות ֵליְלָיא ֶבת ֵמֵריׁשָ ּרוַח ָדרֹום ְמַנּשֶׁ ּ יה ֵמַההוא אֹוַצר , ּּ ְּוָנְפקו ִעּמֵ ּ ּ
ְבִעין ְוָחֵמׁש רוִחין, ַהֶחְמָדה ָנא ַאְרָעא, ָּמאָתן ְוׁשִ ּוְלַחְמָמא ְקִרירוָתא, ְלַדׁשְ ְוַמְלַאך . ּ ּ

ה ָעָליו ֵמיה, ְּממוּנֶ ה ְלַצד ָדרֹוםְוה, ְּואֹוִריֵאל ׁשְ ּוא ְממוּנֶ ּ ַההוא רוָחא, ּ ּּבְ ְּוַההוא רוָחא . ּ ּ
ֵני ַמְרִעין ְבָדא ַעל ּבְ יה, ּכַ ַההוא ִזְמָנא ָדְייִנין , ְוָתאָנא. ְּוהוא ַטב ְלָעְלָמא, ְּוָדֲחִקין ּבֵ ּּבְ ּ

נוָרא ְדֵגיִהּנֹם ְּלַחָייַבָיא ּבְ ְכִבין, ּ יְנָת, ְוָכל ָעְלָמא ׁשָ ׁשֵ ְּוֵלית ַמאן ִדְמַצֵלי , אְוהֹוִזים ּבְ ּ
  .ֲעֵליֶהן

ֶבת ֵמֲחִצי ַהַלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ּרוַח ָצפֹון ְמַנּשֶׁ ַלת ְמָאה ַאְלִפין רוִחין , ְוָתאָנא. ּ ּּתְ
יה ְּוִעְלעוִלין ַאְתָיין ִעּמֵ ְלהֹון ְלכֹוָלא, ּ ה ִמּכָ ְּוהוא ָקׁשֶ יאות , ְוַטב ִלְבֵני ַמְרִעין. ּ ִּמְסּגִ

  .ֲּחִמימוָתא ַסְגָיא ִדי ְבהֹוןְּקִרירוָתא ַל



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֲעָתא, ְוָתאָנא יה ׁשַ ן יֹוָחאי ּבֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִריך הוא ֵמִאינון ָעְלִמין , ּאִרּבִ א ּבְ ָּנַפק קוְדׁשָ ּ ְּ

הו יִאין ִדְכִסיף ּבְ ַּסּגִ א ְדֵעֶדן, ּ ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ֵריז , ְּוָאֵתי ְלִאׁשְ רֹוָזא ּכָ ְוַקל ּכָ
ּעוִרי ָצפֹון ובֹוִאי ֵתיָמן, ַוֲאַמר, ָקֳדמֹוִהי לֹוַמר עוִרי רוַח ָצפֹון. ּ ּּכְ ְוִאיְתַער ְלֵמיֵתי , ּ

בוְסַמָיא ְדֵעֶדן ּ ָהִפיִחי ַגִני ִיְזלו )שיר השירים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלָעְלָמא ְוַלֲאָפָחא ּבְ
ָמיו   .ְבׂשָ

רוַח ָצפֹון ְמַנ ְזַמן ׁשֶ ְּדָתאָנא ּבִ ֲחִצי ַהַלְיָלהּ ֶבת ּבַ ן ֵעֶדן, ּּשֶׁ ּגַ רוך הוא ִנְכַנס ּבַ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ְּ ,
ִמים ׂשָ ל ַהּבְ ַגן ֵעֶדן, ּכָ ּבְ ִרים ְלָפָניו, עֹוִלים ֵריָחם, ְוָכל ָהִאיָלנֹות ׁשֶ דברי (, ִּדְכִתיב. ּוְמַזּמְ

נו ֲעֵצי ַהָיַער ִמִלְפֵני ה)הימים א טז ּ ָאז ְיַרּנְ ּ ְמעֹון ַהאי ַיַערָאַמר ִר. 'ּ י ׁשִ ָמה ְדַאּתְ , ּבִ ּכְ
י)שיר השירים ה(ָאֵמר  י ַיֲעִרי ִעם ִדְבׁשִ   .ּ ָאַכְלּתִ

ל ַמֲעָלה ָלם ֶנֱהִנין ִמִזיו ַאְסַפְקַלְרָיא ׁשֶ ִדיִקים ּכֻ ְּוָכל ַהּצַ ּ ּ ּנו, ּ ִרין ִלְפֵני , ְּוִניזֹוִנין ִמּמֶ ּוְמַזּמְ
ן ֵעֶדן ּגַ י ְמַנֵחם. ְּכִתיב ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפִרי ְמָגָדיוֲּהָדא הוא ִד. יֹוְצָרם ּבַ , ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא ֹיאַכל, ַמאי ֹיאַכל א ּבְ ין ְדקוְדׁשָ ָּסְלָקא ַדְעּתִ ּ ַמאן ְדָאַמר , ָלאו ָהֵכי. ְּ ֶּאָלא ּכְ ּ
ִפיָזא ֵּייֵתי ׁשוְלָטָנא ְדֵביָתא ְוֹיאַכל אוׁשְ ּ ִתיב ָיֹבא דֹוִד, ּ ך ּכְ לֹוַמר, י ְלַגּנֹוְּכָ ָיֹבא , ּכְ ׁשֶ ּּכְ

ין לֹו, דֹוִדי ְלַגּנֹו ְמּתִ ִדיִקים. ְּפִרי ְמָגָדיו, ְּוֵאיֶזהו. ֹיאַכל ַהּמַ ל , ֵּהם ַהּצַ ֵהם ְפִרי ְמָגָדיו ׁשֶ ּׁשֶ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ.  

ָנן נו ַרּבָ ב, ּּתָ ְתִחיל רוַח ָצפֹון ְלַנּשֵׁ ּמַ ׁשֶ ַמִים, ּּכְ ל ַהּשָׁ , ְּוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ָכל ָהְרִקיִעיםְו, ּכָ
ים ַמִים, ְוָהאֹוַפּנִ ָלם ִמְזַדְעְזִעים וִמְתַחְלְחִלים, ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ ּּכֻ ּ ְבָחה, ּ ה ְוׁשִ , ּופֹוְצִחים ִרּנָ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ן ֵעֶדן, ְלִמי ׁשֶ ּגַ ִדיִקים ּבְ ְכַנס ִעם ַהּצַ ּנִ ֲחצֹות ַהַל, ַּעד ׁשֶ ְּוֶזהו ּבַ   .ְיָלהּ

יה, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב א ִאית ּבֵ ָמָתא ַקִדיׁשָ ַּהאי ַמאן ְדִנׁשְ ּ ַמע ָקל , ּ ּוׁשְ
ַפְלגות ֵליְלָיא ְרְנגֹוָלא ָקֵרי ּבְ ַּדֲאַמר ַרב ְיהוָדה ֲאַמר ַרב, ּּתַ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ ד ָעֵייל , ּּבְ ּכַ

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵלי ֵחיָוָתאִז, ְּ ְלּגַ ין ּגַ א ָנֵפיק ִמּבֵ ּיָקא ְדֶאׁשָ ָכל , ּ ְוָאֵזיל ּבְ
ְדפֹוִהי ְדַתְרְנגֹוָלא, ָעְלָמא חֹות ּגַ ֲעָתא, ְּונֹוֵגַע ּתְ ְדפֹוי ָדא , ּוְבַהִהיא ׁשַ יׁש ּגַ ְדִחילו ַמּקִ ּּבִ ּ
ַפְלּגות ֵליְלָיא, ְוָקאֵרי, ִּעם ָדא ְּוָדא הוא ּבְ ּ.  

ּוָמאן ְדִאית ֵליה ּ ִלּבֹויּ ּ סוְכְלָתנו ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ָקא ּבְ ָּאֵזיל ָקֵליה , ְּוִיְתַער ִויקום ְלִאְתַעּסְ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַמע ּבְ ּתְ ִריך הוא, ְוִאׁשְ א ּבְ ית קוְדׁשָ ְּוַאּצֵ ְּוַצִדיַקָיא ָאְמִרין ֵליה. ְּ ָמאֵרי , ּ

ְּוהוא ָאֵתיב ַוֲאַמר ְפַלְנָיא. ָּמאן הוא ָדא. ָעְלָמא יהְו, ּ א ְדִאית ּבֵ ָמָתא ַקִדיׁשָ ִּנׁשְ ּ ָלֵעי , ּ
אֹוָרְייָתא ֲּאִציתו ּכוְלכו, ּבְ ּ א, ְּדַהאי ִניָחא ֳקָדָמאי, ּ ְחּתָ ּבַ יָרָתא ְותוׁשְ ל ׁשִ ְּדָאְמִרין , ִּמּכָ

  .ְלֵעיָלא

ים)שם ח(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ לֹוַמר. ּ ַהיֹוׁשֶ א ְדַאּתְ, ּכְ ָמָתא ַקִדיׁשָ ִּנׁשְ  ָיְתָבא ּ
ַההוא ָעְלָמא נוָתא ְוִטּנוָפא, ּּבְ ין ּגְ ּּבֵ אֹוַרְייָתא, ּ ֲעָתא ָדא. ְוַאּתְ ָעְסַקת ּבְ ׁשַ ֲחֵבִרים , ּבְ

יִבים ְלקֹוֵלך הוא ָעֵרב, ְַמְקׁשִ תֹוָרִתי, ְוהֹוִאיל ְוֵכן. ּׁשֶ ִמיִעי ְוָהִריִמי קֹוֵלך ּבְ ן ָלך , ְַהׁשְ ְְוֶאּתֵ

עֹוָלם ַה ַכר ֶחֶסד ּבָ אׂשְ   .ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2864דף [ -ּ

ְנחום י ּתַ ֲעָתא, ּּבֹא וְרֵאה, ָּאַמר ִרּבִ לוי , ִּדְתַנן. ָּדִוד ֲהָוה ָיַדע ַהִהיא ׁשַ ּנֹור ָהָיה ּתָ ּּכִ
ל ָדִוד ָטתֹו ׁשֶ ָהָיה ֲחצֹות ַלְיָלה, ְּלַמְעָלה ִמּמִ ֶבת ּבֹו, ּוְכׁשֶ ָאה וְמַנּשֶׁ ּרוַח ְצפֹוִנית ּבָ ּוִמָיד , ּ ּ

ׁשִ ר ּבְ ּבֵ חֹותָּהָיה ָקם וִמְתּגַ ּבָ ֶבל ְוִכּנֹור )תהלים נז(ִּדְכִתיב . ירֹות ְוִתׁשְ ּ עוָרה ְכבֹוִדי עוָרה ַהּנֵ ּ
ַחר   .ָאִעיָרה ׁשָ

י ֵזיָרא ּנֹור, ָאַמר ִרּבִ ּכִ ֶבת ּבַ ְּמָנא ָלן ְדרוַח ְצפֹוִנית ְמַנּשֶׁ י ִיְצָחק. ּ , ֵמָהָכא, ָאַמר ִרּבִ
ִתיב ָהָכא עוָרה ְכבֹוִדי ַּמה ְלַהָלן ָצפֹון. ּעוִרי ָצפֹוןּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ אן ָצפֹון, ּ ַּוֲהוו . ַאף ּכָ
ָכל ֵליְלָיא ִריך הוא, ַּצְייִתין ֵליה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ְּ ְּוָכל ַצִדיַקָיא ִדי ּבְ ּ ְּוֶזה הוא , ּ

ֲחִצי ַהַלְיָלה   .ּּבַ

ָנן נו ַרּבָ ן ֵעֶדן, ּּתָ רוך הוא ּגַ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָּעׂשָ ָאֶרץְּ א ,  ְלַמָטה ּבָ ּסֵ ֶנֶגד ּכִ ְּוהוא ְמֻכָוון ּכְ ּ
בֹוד ַרח ַהּנֹוָרא, ּוָפרֹוֶכת, ַהּכָ ְלָטא ּבֹו , ָּמקֹום ָידוַע ֵיׁש ָעָליו, ְוָתאָנא. ַהּקֶ ר ֹלא ׁשָ ֲאׁשֶ

ֲחֶזה, ֵעין ָנִביא ִלְראֹות ּמַ ְרֶאה, ֹלא ּבַ ּמַ מֹו, ְוֹלא ּבַ ִין ֹלא  ַע)ישעיה סד(ִּדְכִתיב , ְוֵעֶדן ׁשְ
ָָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ְלַמְעָלה, ְוָאַמר ִרּבִ ְלַמָטה ֵהיֶמּנו, ֵּמאֹותֹו ֵעֶדן ׁשֶ ן ׁשֶ ּנו ִניזֹון אֹותֹו ַהּגַ ִּמּמֶ ּּ ּ ,
ל ָהִאיָלנֹות ְוָכל ַהְיבוִלים ם ּכָ ִנים ִמּשָׁ ּוִמְתַדּשְׁ ּ ן, ּ ּגַ ּבַ ָמִחים ׁשֶ   .ְוָכל ַהּצְ

י ׁשִ ָכל יֹום, ְמעֹוןְוָאַמר ַרּבִ ה ְפָעִמים ּבְ לׁשָ ן, ּׁשְ ְלַמְעָלה ֵמַעל ַהּגַ , ְּמַנֵטף אֹותֹו ֵעֶדן ׁשֶ
ל ֵריִחין ָטִבין ּוֵמַההוא ֵריָחא ְוִכּסוָפא ַוֲהָנָאָתא , ַּוֲהָנאֹות ְוִכּסוִפין, ְּוָזֲהִרין ִעָלִאין, ִמּכָ ּ ּ

יה, ְּדָנֵחית ֲעלֹוִהי ל ָעְלָמא ִמיּנֵ ָזן ּכָ   .ִּמּתְ

א, ְוָתאָנא א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ רוך הוא ּתַ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ׁשֶ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִּמָיד , ְּ
ל ְיבוִלין ִאים, ִּהְצִמיָחה ָהָאֶרץ ּכָ ִחָלה, ְּוָכל ְדׁשָ ּתְ ן ֵעֶדן ּבַ ּבּגַ ך . ְּוָכל ִאיָלנֹות ׁשֶ ְְוַאַחר ּכַ

רוך , ָהָאֶרץ ִהְצִמיָחה ְלָכל ָהעֹוָלם, ּי ְיהוָדהְוָאַמר ִרּבִ. ִהְצִמיָחה ְלָכל ָהעֹוָלם דֹוׁש ּבָ ְְוַהּקָ ּ
ן ֵעֶדן ֶדם' ּ ַוִיַטע ה)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּהוא ִהְצִמיַח ַלּגַ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ   .ֱאֹלִהים ּגַ

ְמעֹון י ׁשִ רוך הוא ּבֵ, ָהָאֶרץ ִהְצִמיָחה ַהּכֹל, ָאַמר ַרּבִ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ל ְדַמֲעֵלי ְּ ּיַרר ּכָ
ן ֵעֶדן, ִּמַנְייהו ָתָלן ּבּגַ ה ְדָנִחית ֵמֵעֶדן. ּוׁשְ ּוִמּמַ ָלם ִנזֹוִנים, ּ ּּכֻ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

עו ֲעֵצי ה)קד ּבְ נו' ּ ִיׂשְ ם ִצָפִרים ְיַקּנֵ ר ׁשָ ר ָנָטע ֲאׁשֶ ַּאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ַּמאן ִאינון ִצֳפִרים. ּ ּ ,
ּינון ַצִדיַקָיאִּאֵלין ִא ִצֳפִרין, ּ ְדִפין ּכְ ִריך הוא ָעִביד ְלהֹו ּגַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְלִאְתעֹוְפָפא , ְּ
ִמְנַדע ְוסוְכְלָתנו, ְלֵעיָלא ּּבְ ּוְלָסְלָקא ְלהֹו ְלַההוא ֲאַתר ְדָגֵניז ְלהֹון, ּ ּ יה ַעִין , ּ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ

ה ִלְמַח ָֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך ַיֲעׂשֶ ה לֹוּ   .ּכֵ

י ְיהוָדה ך, ָּאַמר ִרּבִ ִאים ַהְמַגְדִלים ְלַאַחר ּכַ ְהֹוִליָדה ָהָאֶרץ ְדׁשָ ּ ַלֲעׂשֹות , ְוצֹוְמִחים, ּ
ִריֹות. ְצֹוֶרך ָהעֹוָלם ֶהם ַהּבְ ל ְרפוָאה ְלַרְפאֹות ּבָ ִבים ׁשֶ ְּוָכל ָהֲעׂשָ ּ ָלם הֹוִליָדה ְוִהְצִמיָחה , ּ ּּכֻ

ַבת ַאַחת   .ָהָאֶרץ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2865דף [ -ּ

לֹוםָאַמר  ר ׁשָ י ְיהוָדה ּבַ ַמִים ָוָאֶרץ, ִּרּבִ ְבְראו ׁשָ ּנִ יֹום ׁשֶ ּּבֹו ּבַ ָלם , ּ יֹום ָעׂשו ּכֻ ּּבֹו ּבַ ּ ּ
לום. ּתֹוְלדֹוָתם ַמע ִדְכִתיב. ְּוֹלא ָחַסר ֵמֶהם ּכְ ַמִים )בראשית ב(, ַּמׁשְ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ

ְּוֵאיָמַתי ַנֲעׂשו ּתֹוְלדֹות ֵאלו. ְוָהָאֶרץ יֹום ֲעׂשֹות ה.ּּ ָמִים'  ּבְ ּבֹו , ַּדְייָקא. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ
ל ָצְרֵכי ָהעֹוָלם ה ּכָ יֹום ַנֲעׂשָ יָלה אֹוָתם. ּּבַ ן ּגִ ּוְלַאַחר ּכֵ ָכל יֹום ָויֹום, ּ ְוָנַתן ַטַעם ְלָכל . ּבְ

ָלה ְתּגַ ּנִ אֹותֹו ַהיֹום ׁשֶ ָּדָבר ְוָדָבר ּבְ ּ ּ.  

י יֹוָחָנן ְבֵראת ָהָאֶרץּב, ְוֵכן ָאַמר ִרּבִ ּנִ יֹום ׁשֶ ל , ֹּו ּבַ יֹום הֹוִליָדה ְוִהְצִמיָחה ּכָ ּּבֹו ּבַ
יָה, ּתֹוְלדֹוֶתיָה ְחּתֶ נוזֹות ּתַ ָלם ּגְ ְּוָהיו ּכֻ רוך הוא ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ, ּּ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ָלה ַהּקָ ַּעד ׁשֶ ּ ְּ .

ְבָרא ָהָאֶרץ ֹלא ֶנֱאַמר הָּדָבר ׁשֶ, ֶּאָלא ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ, ּתִ ָּהָיה ָגנוז ּבָ ל ָדָבר , ּ ְּוהֹוִציָאה ּכָ
דֹוֶמה ָלֶהם, ְוָדָבר אֹוָתה ַהֶטַבע ָהָראוי ָלה ְלהֹוִליד וְלַהְזִריַע ֵמֶהם ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

  .ְּלִמיָנה

י ְיהוָדה רוך הוא ָלָאֶרץ, ָּאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ך ָעׂשָ ּּכָ ְּ ְנֵקָבה זֹו ַהְמע, ְ ֶרתּכִ ְוַאַחר , ּוּבֶ
ה ּנָ ָרה ִמּמֶ ך מוִציָאה עוּבָ ּּכַ ּ ּ ּ ך ָהְיָתה ָהָאֶרץ. ְ ָלם , ְּכָ ָרה ֵמַהְיסֹודֹות ּכֻ ְבֵראת ִנְתַעּבְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ

ה ְכְנסו ּבָ ּנִ ּׁשֶ ָלה, ּ ל ּתֹוְלדֹות ׁשֶ ְּוֵהם הֹוִציאו ּכָ ּּ.  

ה''אר ְלָיא ְדִאּשָׁ ל ׁשִ ְווָרִדין ׁשֶ ר ָנׁשְּדָמְלָיי, ּי ּכִ יה ַהְיסֹודֹות , ּאן ִמן ַזְרָעא ְדּבַ ְּדִאית ּבֵ ּ
ָלם ך ָהָאֶרץ, ּּכֻ ְבֵראת, ְּכָ ּנִ יֹום ׁשֶ ָרה, ּּבֹו ּבַ יֹום ִנְתַעּבְ הֹוִליָדה, ּּבֹו ּבַ ל ַמה ּשֶׁ ִּדְכִתיב , ִמּכָ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ)בראשית א( ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ּוִמָיד ְוָהָא,  ּבְ ֶּרץ ָהְיָתה ֹתהו ּ
ך ְורוַח ָּוֹבהו ְוחׁשֶ ָעה ְיסֹודֹות. ְּ ָכאן ַאְרּבָ ֵהם, ֲהֵרי ּבְ ך. ּרוַח. ַמִים. ֵאׁש: ׁשֶ ְּוֵאלו . ְחׁשֶ ּ

ל ּתֹוְלדֹוֶתיָה ּוֵמֵאלו ִנְתַייְסדו ּכוָלם, ּהֹוִלידו ּכָ ּּ ּ ּ ְּוָכל ַהּתֹוָלדֹות ִנְתַהוו. ּ ִּמּכֹחֹות ֵאלו, ּ ּ.  

י ַאּבָ צוִציָתא ְדַאְרָעא, אָאַמר ִרּבִ ְנֵקָבה, ּּבְ , ֵּמִאינון ַמָיא ִדְלֵעיָלא, ַמְלָייאן ַזְרָעא ּכִ
ָרא ִמן ְדכוָרא נוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ְייהו ּכְ ֶרת ִמּנַ ּוִמְתַעּבֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

אי י דֹוְסּתָ י ְלַרּבִ י ַחּגַ ַאל ַרּבִ א ֵע)שם(ָהא ְכִתיב , ָּאַמר ֵליה, ּׁשָ ב ּ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ׂשֶ
ה ְפִרי ְלִמינֹו ַּמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ִּאי ַאְרָעא ַאֵפיַקת ִאיָלִנין וֵפיִרין. ּ ִתיב , ּ ַמה ּכְ

ך ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח)שם ב(, ְְלַאַחר ּכַ ב ַהּשָׂ ָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ּבָ יַח ַהּשָׂ ,  ְוֹכל ׂשִ
ַתְרּגומֹו ַמע ֶטֶרם ּכְ ּוַמׁשְ ּ.  

ך הוא, ּר ֵליהָאַמ ּּכָ אֹותֹו ַהְזַמן ֹלא ָהָיה ָלֶהם, ְ ּוִמְפֵני ָמה. ֲּאָבל ּכֹחֹות ְלהֹוִליד ּבְ ּּ ,
לֹא ִהְמִטיר ה ִּמְפֵני ׁשֶ ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ, ְוֵאד ֹלא ָהָיה, ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ' ּ ִאְלָמֵלא , ּׁשֶ ּׁשֶ

ל ּכֹחֹוָתם ָהיו ְלהֹוִליד וְלַהְצ, ְָהָיה ָכך ּּכָ ָאֶרץ ַהּכַֹח . ִמיַחּ ֲּאָבל ִמְפֵני ֶזה ֹלא ָהָיה ּבָ
  .ַהּמֹוִליד

י ֵזיָרא י ַרּבִ י ִיְצָחק ָאַזל ְלַגּבֵ ַההוא ִגיָנא. ַרּבִ ח ְדֲהָוה ְמַטֵייל ּבְ ּכַ ָּעאל ְלֵביֵתיה ַאׁשְ ּ ּּ .
ָמִרים)שופטים א(, ְּפַתח ַוֲאַמר ה ָעלו ֵמִעיר ַהּתְ ּ וְבֵני ֵקיִני חֹוֵתן מׁשֶ ֵני ִיְתרֹו ָמ. ּ ּה ָחזו ּבְ

ן ּמָ   .ְלָסְלָקא ִמּתַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2866דף [ -ּ

ְּדָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב קוָלה ָהְיָתה ְיִריחֹו, ּ ָרֵאל, ּׁשְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶנֶגד ּכָ ֵמרֹוב , ּכְ
ָהיו ָבה ֲענוִגים ׁשֶ ַּהּתַ ּ ְּדָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב. ּ ָמה ְיִריחֹו, ּ ה ִנְקֵראת ׁשְ ם , ָּלּמָ ַעל ׁשֵ

ֵני ִיְתרֹו. ָהֵריַח אֹוָרְייָתא, ָּאְמרו ּבְ ָקא ּבְ ְּואֹוָרְייָתא ֵאיָנה ְצִריָכה , ֲאַנן ְצִריִכין ְלִאְתַעּסְ
ֲענוִגים אֹוָרְייָתא, ּּתַ ק ּבְ אן ְלטוָרא ְוִנְתַעּסֵ ֵּניקום ִמּכָ ּ.  

י ֵזיָרא ַווְנּתְ, ָאַמר ִרּבִ ֵני ִיְתרֹו, ְּיַדְעָנא ַעל ָמה ִאְתּכַ ָען ָלא ֲהוֹו ָיְדֵעי ַעד, ֶּאָלא ּבְ  ּכְ
ּוְצִריֵכי ְלטוָרא, אֹוָרְייָתא אֹוָרְייָתא. ּ א, ֲאָבל ֲאָנא ְיַדְעָנא ּבְ ַמְעּתָ ּוְצִריְכָנא ַצחוָתא ִלׁשְ ּ.  

א, ָּאַמר ֵליה ל ַהּתֹוָלדֹות , ָּאַמר ֵליה. ַּמאי ִדְכִתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ הֹוִציָאה ָהָאֶרץ ּכָ
ָהיו ָבה ּׁשֶ הְוׁשֶ, ּ נוִזים ּבָ ָּהיו ּגְ ּ ֶהם ּכֹוחֹוָתם. ַּלחוץ, ּ רוך , ְּוֹלא ָהיו ּבָ ִהְמִטיר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְַעד ׁשֶ ּ

ֵליָמה, ּהוא ַעל ָהָאֶרץ ֹכָחם ַהּשְׁ ל ַהּתֹוָלדֹות ּבְ י טֹוב, ְּוָעְמדו ּכָ ּוְכִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ּכִ ּ.  

ָתא ו  ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי)בראשית א(ָּפָרׁשָ ְרִקיַע ַהּשָׁ .  ְמאֹורֹות ּבִ
ִניָנן ן ּתָ ּמָ ר ַיֲעֹקב, ּתַ י ִיְצָחק ּבַ ָלך ָיָפה ַרֲעָיִתי )שיר השירים ד(, ַמאי ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ ְ ּכֻ ּ

ך ְומום ֵאין ּבָ ּ א ֲחֵזי, ּ רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו, ּתָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ אֹו, ְּ  ֵמאֹותֹו ָהאֹור ֲעׂשָ
ֱאָצל ִמְלַמְעָלה ַמִים. ַּהּנֶ רוך הוא , ּוָבָרא ַהּשָׁ דֹוׁש ּבָ ֵהִכינֹו ַהּקָ ֵּמאֹותֹו ָהָרִקיַע ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְּ

ִחָלה ּתְ ּוְבָראֹו ּבַ ּנו. ּ ְתַהוו ִמּמֶ ּנִ ָאר ָהְרִקיִעים ׁשֶ ל ׁשְ ְּואֹותֹו ָהָרִקיַע הֹוִליד ּכָ ּ ּ.  

ל ַהְמאֹורֹות, ר ַרבְּוָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמ ל , אֹותֹו ָהָרִקיַע הֹוִליד ּכָ ְמַקּבֵ ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ
רוך הוא אֹותֹו ָרִקיַע. ִּמְלַמְעָלה דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ּוְכׁשֶ ּ אֹותֹו , ָנַטל ֶאת ַהְמאֹורֹות, ְּ יָחם ּבְ ְוִהּנִ

ָמִים, ָרִקיַע ְקָרא ְרִקיַע ַהּשָׁ אֹותֹו ָהָרִקיַע. ַהּנִ ָמִיםִנ, ׁשֶ   .ְּתַהָוה ִמן ַהּשָׁ

י ְיהוָדה ָאַמר ַרב יו, ָהָרִקיַע ָהֶעְליֹון, ָּאַמר ִרּבִ ְחּתָ ר ּתַ ַמִים ֲאׁשֶ ַמִים . הֹוִליד ַהּשָׁ ְוַהּשָׁ
ָמִים, ּהֹוִלידו ַהאי ָרִקיַע י ְמאֹורֹות. ְוִנְקָרא ְרִקיַע ַהּשָׁ רוך הוא ַהּנֵ דֹוׁש ּבָ ְּוָנַטל ַהּקָ ְּ ,

ָמִים)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוְנָתָנם ּבֹו ְרִקיַע ַהּשָׁ ן אֹוָתם ֱאֹלִהים ּבִ   .ּ ַוִיּתֵ

י ִיְצָחק י ְמאֹורֹות, ָאַמר ִרּבִ רוך הוא ַהּנֵ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָּעׂשָ ֶזה ָהָרִקיַע, ְּ יָחם ּבָ ִלְהיֹות , ְוִהּנִ
ָלה ַעל ָהָאֶרץ ִריֹות, ֶמְמׁשָ ֶהם ַהּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ָרָאם, ּ ּבְ ֶוה, ּוְכׁשֶ ׁשָ ֵניֶהם ּבְ . ָּנְתנו אֹוָרם ׁשְ

ל עֹוָלם, ָּאְמָרה ַהְלָבָנה ֶוה, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשָ ֵני ְכָתִרים ּבְ ׁשְ ה . ֵָאין ְלך ְלִהְתַנֵהג ּבִ ֶמה ָעׂשָ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ִעיר ֹראׁש ֹחֶדׁש, ִּהְמִעיט אֹוָתה. ְּ ל ׂשְ ָפָרה ׁשֶ ְּוַהְיינו ַהּכַ ֱאמר ּבֹו ׁשֶ, ּ ּנֶ

  .'ַלה

י ַיֲעֹקב ִניָנן ָדא, ָאַמר ִרּבִ ה דוְכֵתי ּתָ ַכּמָ ּּבְ אי ִעְנָייָנא, ּ ִלּבָ ָבא ּבְ ד ָאָתא . ְוָלא ִאְתַייׁשְ ּכַ
ְיילוָה, ַרב ַנְחָמן ָמעֹו, ָּאתֹו ְוׁשָ ַמׁשְ י יֲעֹקב. ָאַמר ּכְ י ְיהוָדה ְלַרּבִ ה רֹוֶצה , ָּאַמר ִרּבִ ַאּתָ

יק. ֵָרי ֲחֵבֶריךַּלֲעבֹור ַעל ִדְב ּתִ   .ִאׁשְ

ן ָלקֹוְנָיא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ִרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ְמעֹון, ַרּבִ י ׁשִ ן ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ , ָאָתא ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבִ
יה, ֲּחְתֵניה ַרּתֵ ָקא, ָּנְפָקא ּבְ ְקָלא ְידֹוִהי ְלַנׁשְ י , ֲּאַמר ָלה. ְוׁשָ ּמֵ ְְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ַעְצֵמך ִמּקַ ּ

א, ְֲעֵליךּבַ ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ַמע ר. ּ ְרָנא ִמָלה ַחד, ֶאְלָעָזר' ׁשְ ַען ֲאָנא ִאְדּכַ ְּדִאיהו , ֲּאַמר ּכְ ּ
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יָרא ָלא ַיּקִ ָמר ַעל ִסיֲהָרא, ַמְרּגָ ְדָתִניָנן, ְּדִאיּתְ ִריך הוא ֲאַמר ְלִסיֲהָרא, ּכִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ְְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ַעְצֵמך ַבת, ּ ּ ִסיֲהָרא ְדָלה ִאְתְייֵהיב ׁשוְלָטָנאְּדָחׁשְ ּ ֲאָנא , ָּאַמר ֵליה ָחמֹוי. ּ

ַמְעָנא ך ׁשְ אי, ְּכָ ִלּבָ ְּוָכך הוא ִמְתַסֵדר ּבְ ּ ִגין ְדָלא ַאֲעַבר ַעל ַדְעּתֹוי ְדַחְבַרָייא, ְ ּּבְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר פוֵמיה ַוֲאַמר ְּפַתח ַרּבִ ּ ּ ָרֵאל ִמי ָכ)דברים לג(, ּ ֶריך ִיׂשְ הָ ַאׁשְ ע ּבַ ' ָמֹוך ַעם נֹוׁשַ
ֲאָוֶתך ר ֶחֶרב ּגַ ָָמֵגן ֶעְזְרך ַוֲאׁשֶ ָרֵאל ֶחֶרב הוא. ָ ל ִיׂשְ ֲאָוָתן ׁשֶ ְּדָהא ַהֶחֶרב . ָלא. ְּוִכי ּגַ

ו ִאְתְייִהיַבת ְחֶיה)בראשית כז(ִּדְכִתיב , ְלֵעׂשָ ך ּתִ ָרֵאל. ָ ְוַעל ַחְרּבְ   .ָלא, ֲאָבל ִיׂשְ

ַמְעָנא ֵמַא אֶּאָלא ָהֵכי ׁשְ א ֲחֵזי, ּבָ ְּדִאֵלין ִאינון ּתָ ְמִעין ִמָלה, ּּ ְּדַכד ׁשָ ב , ּ ְוָלא ִאְתַייׁשֵ
הֹון ִלּבְ יִחין ָדא ִעם ָדא, ּבְ ְּדִאינון ַמּגִ ּ ּ א, ּ ַחְרּבָ יֵחי ְקָרָבא ּבְ ִאינון ְדַמּגִ ּּכְ ּוָבְעָיין ְלָקְטָלא , ּ

  .ָּדא ְלָדא

ּוִמָלה ָדא ַדֲאַמר ַחְבָרָנא ך הוא, ּּ ּּכָ א ִדיָלןְו, ְ ָרָזא ְדַמְתִניּתָ ַזְרָנא ּבְ ָרא , ֵכן ּגָ ְּדַכד ּבְ
א וְלִסיֲהָרא ְמׁשָ ִריך הוא ְלׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א, ְּ ְמׁשָ ַזר ַעל ׁשִ ְּדִאְתַחַזר ְלֶמֱהֵוי ׁשוְלָטָנא , ּגְ ּּ

ו ָעְלָמא ֵדין, ּוְגַזר ַעל ִסיֲהָרא. ְּדֵעׂשָ ּׁשוְלָטָנא ְדַיֲעֹקב, ְלֶמֱהֵוי ּבְ י ֲעֵליהֹון ַרְבְרִבין ּוַמ. ּ ּנֵ
יִפין ּקִ ָייא ִאֵלין, ּתַ ֵרין אוּמַ ַּעד ְדֵייתֹון ּתְ ּ ּ.  

י ַעל ִסיֲהָרא, ְּוַההוא ַרְבְרָבָנא ה ְדַיֲעֹקב, ְדִאְתַמּנֵ ִגין אוּמָ ִריך , ּּבְ א ּבְ ָעא ִמן קוְדׁשָ ְּבָ ּ
ָעְלָמא ֵדין, ּהוא ְּדִיְתְייֵהב ׁשוְלָטָנא ְלִסיֲהָרא ּבְ לֹוַמ, ּ ה ְדַיֲעֹקבּכְ ּר ָלאוּמָ א . ּ ֲּאַמר קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ה ְדַיֲעֹקב, ְ ְעָייא אוּמָ ְּוִכי ָמה ּבָ ל , ֶּאָלא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְלָטָאה ְלהֹו ַעל ּכָ ּוְלׁשַ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָעְלָמא ֵדין. ּ ְְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ַעְצֵמך, ֲאָבל ּבְ יִדי, ּ ְעּבִ ּתַ  ְוִאׁשְ

ָגלוָתא י ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ   .ְלִמְזּכֵ

ה ְדַיֲעֹקב הֹון , ַּכה ָאֵתי אוּמָ ִריך הוא ַעל ְדִאְתְנַטל ִמּנְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ִּאְתַרֲעמו ַקּמֵ ּ ּ ּ ְּ

ו, ּׁשוְלָטָנא ִריך הוא. ְוִאְתְיֵהיַבת ְלֵעׂשָ א ּבְ ֲּאַמר ְלהֹון קוְדׁשָ ָעאן , ְּ ְּוִכי ָמה ַאּתון ּבָ
ְלָטָאה ְלכֹו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּנא ְדָעְלָמא ֵדיןּׁשוְלָט ל , ְּדָהא ֲאָנא ַעְרָבָאה ְלׁשַ ַעל ּכָ

ָפָרה. ָּהאוּמֹות ך ַהְקִריבו ָעַלי ּכַ ּוְבִגין ּכָ ּ ֲאִני ָעֵרב בֹו, ְּ לֹוַמר ַעל אֹוָתה ַהְבָטָחה ׁשֶ , ּּכְ
ָפָרה ַּהְקִריבו ּכַ אֹוָרְייָתא, ּ קו ּבְ ָכר טֹובְוָע, ְּוִאְתַעּסְ ִליט ֶאְתֶכם , ַלי ָלֵתת ָלֶכם ׂשָ ְוָעַלי ְלַהׁשְ

ל ָהאוּמֹות עֹוָלם ַהֶזה, ַּעל ּכָ י ֶאת ַהָיֵרַח ּבָ ך ִמיַעְטּתִ ַעל ּכָ ּׁשֶ ּ ְ.  

יה, יֹוֵסי ֲחמֹוי' ָאָתא ר ֵריׁשֵ ֵקיה ּבְ ּוְנׁשָ ּ יה ַוֲאַמר ָלה, ּ ָּקָרא ִלְבַרּתֵ ּקֹוְטִפיָזא , ּ
ִּדְנִהירוָתא ּובוִצי, ּ ַטְבָווןּ א ּבְ ָּנא ְדִאיְתְפָרׁשָ ך, ּ ּבָ ָאה ַאְנּתְ, ְִאית ּגַ ָאה חוָלָקך, ַזּכָ ְַזּכָ ָאה , ּ ַזּכָ

ָעְלָמא ֵדין ּהוא חוָלִקי ּבְ ך, ּ ְְדָזֵכיָנא ְלֶמֱחֵמי ּכָ ּ.  

י יֹוָחָנן ֲאַמר ָרֵאל, ַרּבִ ִריך הוא, ָזכֹו ִיׂשְ א ּבְ ָּנֵהיר ְלהֹון קוְדׁשָ יִכין ְּוֵלית ִאינון ְצִר, ְּ
  .ְלאֹור עֹוָלם' ְ ְוָהָיה ָלך ה)ישעיה ס(ִּדְכִתיב , ְּלבוִציָנא ָאֳחָרא
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הו י ַאּבָ ְתַחֵלף ְלהֹו ׁשוְלָטָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּנִ יָון ׁשֶ ָרֵאל ּכֵ ִּיׂשְ ָנא ְלִסיֲהָרא, ּ ּבָ . ּמֹוִנין חוׁשְ
ְנהֹון ּבַ ָרֵאל חוׁשְ ְּדָבה ְמַנֲהִגין ִיׂשְ ּ ך ָיָפה ַרֲעָיִתי )שיר השירים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ , ְִהּנָ

ך)שם( .ַמְנִהיָגִתי ְ ומום ֵאין ּבָ ּ ְרעֹוָנא ִמן מֹוֲעִדין ְוִזְמִנין, ּ ך ּגִ ַכח ּבָ ּתְ ְְדָלא ִאׁשְ ּ.  

ך, ָּדָבר ַאֵחר ך ָיָפה ַרֲעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְִהּנָ ְּ ָנן. ּ נו ַרּבָ ָנה , ּּתָ ּשָׁ ָעה ְפָרִקים ּבַ ַאְרּבָ ּּבְ
ַסְנְדָראי. ּם ִנידֹוןָהעֹוָל י ֲאֶלּכְ ְּוִכי ֹלא ִנידֹון ָהָאָדם ֶאָלא ִלְפָרִקים ֵאלו, ָּאַמר ִרּבִ ּּ ְוָהא , ּ

ְבָחֶננו)איוב ז(ְכִתיב  ָקִרים ִלְרָגִעים ּתִ ְפְקֶדּנו ַלּבְ ּ ַוּתִ י ִיְצָחק. ּ ל ֶרַגע , ְוָאַמר ִרּבִ ִָאין ְלך ּכָ

רוך הו ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֶרַגע ׁשֶ ָאָדםְּ יַח ּבָ ּגִ ה, א ַמׁשְ הוא עֹוׂשֶ ָכל ַמה ּשֶׁ , ְוָתֵני ָהָכא. ּּבְ
ָנה הוא ּשָׁ ָעה ִפְרִקין ּבַ ִּדְבַאְרּבָ ּּ.  

ַסְנְדָראי י ֲאֶלּכְ ִעְנָייָנא ָדא. ַהְדֵרי ִבי, ָּאַמר ִרּבִ ְוָלא ְבִעְנָייָנא . ִּמָלה ְדאֹוָרְייָתא ּבְ
ָנן ְּדַההוא ִמָלה ְדַרּבָ ּ ִּדְפסוָקא. ּ ְּפִקיָדה וְבִחיָנה,  ֲאַמרּ ָנן ָאְמֵרי ִדיָנא. ּ ַמע . ְּוַרּבָ ּוַמׁשְ

ָעְלָמא ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבְ ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַמׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָעה , ֲּאָבל ֵמיִדין ִדיָנא. ְּ ַעד ַאְרּבָ
ל ָעְלָמא, ִּזְמִנין ִאֵלין   .ְלֵמיַדן ּכָ

ְּוָכְלהֹו ִדיִנין ֵאלו ִגיֵני, ּּ ָעְלָמאּבְ ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ א ָעִביד קוְדׁשָ ּהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ְּ .
ֶפַסח בוָאה, ּּבַ ַמע ָלן, ַּעל ַהּתְ י ִיְצָחק. ַמאי ָקא ַמׁשְ ׁש, ָאַמר ִרּבִ בוָאה ַמּמָ ְּדָאַמר . ַּעל ּתְ

י ִיְצָחק ב, ִרּבִ רוך הוא ּתְ דֹוׁש ּבָ ָעְבָרה ָנַתן ָלֶהם ַהּקָ ָנה ׁשֶ ּשָׁ ּּבַ ּוָאה ִסיפוָקא ְדָעְלָמאְּ ָלא . ּּ
א ֵני ָנׁשָ ִרין ֵליה ּבְ י, ְּמַעׂשְ ֵני וְלַיְתֵמי וְלַאְרַמְלּתֵ יה ְלִמְסּכְ ְּוָלא ַיֲהֵבי ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּ ד ָאֵתי , ּ ּכַ

א ְדָעְבָרה ּתָ ׁשַ בוָאה ְדֲהָוה ּבְ א ָדא ָדִאין ְלָכל ָעְלָמא ַעל ַההוא ּתְ ּתָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ֲעֶצֶרת ָדן ֶא נֹות , ַּעל ֲעֹון ֵפירֹות ָהִאיָלן. ַעל ֵאיֶזה ָעֹון, ת ָהעֹוָלםּּבַ ינו ׁשְ לֹא ִהְמּתִ ּׁשֶ ּ
ר, ָעְרָלָתם ִביִעית ֶלָעִני ְוַלּגֵ ּשְׁ יחום ּבַ ֹלא ִהּנִ ְּוׁשֶ ּ.  

לֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָנה ָדן ּכָ ֹראׁש ַהּשָׁ ּּבְ מֹות, ּ ׁשָ ֵני ָאָדם ְוַהּנְ ָדן ְו, ּופֹוֵקד אֹוָתם, ּּגופֹות ּבְ
ָלה ָנה ּכֻ ל ַהּשָׁ ָעׂשו ּכָ ל ַמה ּשֶׁ ּאֹוָתם ַעל ּכָ ל ָאָדם ִנְמִנין וָבִאין , ְוָתאָנא. ּּ ֲּאִפילו ְצָעָדיו ׁשֶ ּ ּ

אֹותֹו ַהיֹום ִדין ּבְ ּּבַ   .ּ ְוָכל ְצָעַדי ִיְספֹור)שם לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

י יֹוֵסי אֵני ַרּבִ ּתֹות ִנְכָנִסין ְליֹום, ּתָ לׁש ּכִ מוִרים. ּ ַהִדיןׁשָ ת ַצִדיִקים ּגְ ּּכַ ִעים . ּ ת ְרׁשָ ּכַ
מוִרים ינֹוִנים. ּּגְ ת ּבֵ ָאָדם. ּכַ לׁש ּכֹחֹות ּבָ ה. ּוְכֶנְגָדן ׁשָ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ְתַאֶוה. ּכַֹח ַהּנְ . ְּוֹכַח ַהּמִ

י ְיהוָדה, ַמאי ּכַֹח ַהְמִניָעה. ְוֹכַח ַהְמִניָעה ָכל ּּכַֹח ַהְמַגֶדֶל, ָּאַמר ִרּבִ ּת ְוַהְמִניַע ֶאת ַהּגוף ּבְ
  .ְצָרָכיו

ן ַפִזי אֹוֵמר י יֹוֵסי ּבֶ רוך הוא, ַּרּבִ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּבֹא וְרֵאה ַרְחָמנותֹו ׁשֶ ּ ּ ַּאף ַעל ִפי , ְּ
ִדין ִאין ַלֲעֹמד ּבַ ל ַמְעָלה ּבָ ית ִדין ׁשֶ ּבֵ ּׁשֶ ִריֹות, ּ ְּוָלדון ֶאת ַהּבְ דֹוׁש, ּ  ּוְלהֹורֹות ִלְפֵני ַהּקָ

ֵני ָאָדם ל ּבְ רוך הוא ְזכות ְוחֹוָבה ׁשֶ ּּבָ ּ ן ַפִזי' ְּדָתאֵני ר. ְּ ל ַמְלֲאֵכי , ּיֹוֵסי ּבֶ ּתֹות ׁשֶ לׁש ּכִ ׁשָ
ָנה יֹום ֹראׁש ַהּשָׁ ֵרת עֹוְמִדין ַעל ַהִדין ּבְ ֵהם מֹוִרים ְזכות ְלטֹוָבה. ַּהּשָׁ ְוֵיׁש . ֵּיׁש ֵמֶהם ׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2869דף [ -ּ

א ֲחֵזי. ֵמֶהם חֹוָבה ְלָרָעה רוך הוא, ְוּתָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַּרְחָמנותֹו ׁשֶ ּ ֵצל ִמן , ְּ ַתן ֵעָצה ְלִהּנָ ּנָ ׁשֶ
  .ַּהִדין

יב ְּדַתְנָיא ַמהו ִדְכּתִ ּ ְחָנא ְזִכיָרה ִלְתרוָעה)ויקרא כג(, ּ ּכַ רוָעה ָלא ַאׁשְ ּ ִזְכרֹון ּתְ ֶּאָלא , ּ
י יֹוֵסי ִתיב , ַּהאי ְדָאַמר ִרּבִ ר ְוגוּ ְוִכי ָתֹבאו ִמְל)במדבר י(ּכְ ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ ' ָחָמה ּבְ

רוך הוא, ְּוֵזֶכר ִלְתרוָעה זֹו', ַוֲהֵרֹעֶתם ְוגו דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ְתרוָעה זֹו, ְּ ָּהִריעו ְלָפַני ּבִ ּ ,
רוָעה ִהיא ִזְכרֹון אֹוָתה ַהּתְ ּׁשֶ ם ֵמֹאְיֵביֶכם, ִּמָיד, ּ ְעּתֶ   .ְונֹוׁשַ

ֵּאלו ֵהם ַהּמֹוִרים , ָּמאן ִאינון ֵני ָאָדםּ ל ּבְ י יֹוָחָנן. חֹוָבָתם ׁשֶ , ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ
ֵני ָאָדם ל ּבְ ּוַמְלָאִכים ֵיׁש ַהּמֹוִרים ְזכוָתן. ַמְלָאִכים ֵיׁש ַהּמֹוִרים חֹוָבָתן ׁשֶ ַּוֲאִפילו ֶאָחד . ּ ּ

י ֶאֶלף מֹוֶרה ְזכותֹו ְבִקין לֹו, ִּמּנִ ְׁש ָעָליו ַמְלָאך  ִאם ֵי)איוב לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׁשַ

י ָאֶלף ְתֵריה. ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ּוְכִתיב ּבַ ַחת ְוגו)איוב לג(, ּ ּנו ַויֹאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ּ ַוְיֻחּנֶ ּּ ּ'.  

ל ָאָדם ִטין ְזכותֹו ׁשֶ ְּוִכי ֵיׁש ַמְלָאך ַמׂשְ ְמעֹון, ְ י ׁשִ ְלָאך , ָאַמר ִרּבִ ּמַ לֹום ׁשֶ ְַחס ְוׁשָ

ִטין ְזכות ל ָאָדם, ָּלאֶא. ַּמׂשְ חֹוָבתֹו ׁשֶ ים ְלַעֵיין וְלהֹורֹות ּבְ ֵּיׁש ַמְלָאִכים ְממוּנִ ָעה , ּּ ָכל ׁשָ ּבְ
ַיֲעבֹור ְצַטוו, ּׁשֶ ּנִ ְּוֵהם מֹוִרים אֹותֹו ָדָבר ׁשֶ ּ ּ.  

ָדָבר  ַּכיֹוֵצא ּבַ ֹמאלֹו)מלכים א כב(ּ ַמִים עֹוֵמד ָעָליו ִמיִמינֹו וִמׂשְ ַמאי . ּ ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ
ל ַאְחָאב, יוָעָל ִדינֹו. ָעָליו ׁשֶ ָהיו ְמַעְייִנים ּבְ ֹמאלֹו. ּׁשֶ ', ְוִכי ֵיׁש ָיִמין וכו, ִּמיִמינֹו וִמׂשְ

ֵּאלו ַמְיִמיִנים ִלְזכות ּ ְמִאיִלים ְלַכף חֹוָבה, ּ ְּוֵאלו ַמׂשְ ּ.  

ָנה ִדין ַהּגוף ְוַהּנְ, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ֹראׁש ַהּשָׁ ִּמְפֵני ָמה ּבְ ּ ָמהּ ּבֹו , ׁשָ ִּמְפֵני ׁשֶ
ה ּגוף, נֹוַלד ָאָדם ָהִראׁשֹון יֹום ַנֲעׂשָ ּובֹו ּבַ ָמה, ּּ ע , ְוִנְזְרָקה בֹו ְנׁשָ יֹום ִנידֹון ְוִנְקּבַ ּובֹו ּבַ ּּ

  .ַּהִדין ְלדֹורֹות

ְנִטיַלת ָיַדִים ֵהם ְמַבִזים ּבִ ּוַבַחג ִנדֹוִנין ַעל ׁשֶ ּ ִמְקָו, ּ ֵהם ְמַזְלְזִלים ּבְ אֹות ְוַעל ׁשֶ
ֵהם ַמִים ִים. ּוְבַטֲהרֹות ׁשֶ ך ִנדֹוִנין ַעל ַהּמַ ְּוַעל ּכָ ִים, ְ   .ַעל ִעְנַין ַהּמַ

י ַאָחא ד, ָאַמר ִרּבִ מֹו ֵכן' ּבְ ְמַהְרֵהר ָהֲעֵביָרה. ָּהָאָדם ִנדֹון, ְּפָרִקים ּכְ יֹום ׁשֶ . ּּבֹו ּבַ
הו עֹוׂשֵ ּוַבְזַמן ׁשֶ ָנה. ּּ אּוָבעֹוָל. ּוְביֹום ֹראׁש ַהּשָׁ הו ָאַמר. ם ַהּבָ י ַאּבָ ה , ַּרּבִ עֹוׂשֶ ְזַמן ׁשֶ ּּבַ

ֶיֱחֶלה. ָהֲעֵבירֹות ּוַבְזַמן ׁשֶ ּ הו. ּ י ַאּבָ ְּדָאַמר ִרּבִ ֶיֱחֶלה ָהָאָדם, ּ יָון ׁשֶ . ָּסְלִקין ֵליה ְלִדיָנא, ּּכֵ
ּנו ָמתֹו ִמּמֶ יֹוְצָאה ִנׁשְ ׁשֶ ת ּכְ ּמֵ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּ ּּ א. ּ   .ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

י ְיהוָדהָאַמר ִר ְמָחָתם, ּּבִ ִדיִקים ְוׂשִ ָטחֹון ַהּצַ רֹון , ּּבִ ִכׁשְ יֹוְצִאין ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ
ים ָמה. ַמֲעׂשִ ׁשָ ּנְ ִאין ְלַעֵיין ּבַ ּבָ ּוְכׁשֶ ָיָדה, ּ ּוָמה אֹוְמִרין ָלה. ֵּאין מֹוִחין ּבְ ָלך ָיָפה ַרֲעָיִתי, ּ ְּכֻ ּ .

הו י ַאּבָ ִד, ָּאַמר ִרּבִ ּבֹוַּהּצַ ָמה ׁשֶ ׁשָ ָלך ָיָפה ַרֲעָיִתי, יק אֹוֵמר ֶזה ַעל ַהּנְ ְּכֻ ַּמְנִהיָגִתי ְדָלא , ּ
ין יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ת ָלך ּבְ ך )שיר השירים ד(ִּדְכִתיב , ְַאְבֵאיׁשַ ְומום ֵאין ּבָ ּ ּ. 

ה ָחֵסר ו, ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת)בראשית א( ָּדָבר ַאֵחר י ְיה', ָלּמָ ן אִרּבִ ַע ּבֶ ֹוׁשֻ
ֵיְצאו ֵמָהעֹוָלם ַהֶזה, ֵלִוי ִדיִקים ׁשֶ ִפַלת ַהּצַ ּּתְ ּ ּּ א, ּ ָכָרם ָלעֹוָלם ַהּבָ ב ׂשְ ֹלא ִיְתַעּכֵ ֵדי ׁשֶ . ּּכְ
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ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה)יחזקאל א(, ַמאי ִדְכִתיב, ְדאִרּבִ ּ ְדמות ּכְ ּ זֹו . ּ
ל ַצִד ֲעלֹות, יִקיםַּמֲעָלָתן ׁשֶ ל ַהּמַ ֵהם ְלַמְעָלה ַעל ּכָ   .ׁשֶ

י ִיְצָחק. ַמאי ָעָליו ֲעָלתֹו ְלַמְעָלה, ּהוא ַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ּמַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׁשֶ
ַמְרֵאה ָאָדם ַמע. ּכְ ִתיב ָהָכא ָעָליו, ַמאי ַמׁשְ ּ ַוַיַעל ֵמָעָליו )בראשית לה(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ

  .ֱאֹלִהים

ר ַיֲעֹקבָאַמר י ִחָייא ּבַ ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה, ּ ִרּבִ רֹוז יֹוֵצא ְואֹוֵמר, ֵָאין ְלך ּבְ ֵאין ַהּכָ , ׁשֶ
ּּבֹאו וֵבְרכו ְליֹוַצְרֶכם, ֲּעלו ֲחִסיִדים ּ ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה)תהלים קמה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָ .

בֹוד ַמְלכוְתך ֹיאֵמרו וְגבוָרְתך ְיַד ָּכְ ָּ ּ ּ רוּ ה. ּּבֵ בורֹוָתיו ְוגו, ְוָלּמָ   .'ְּלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ָנן ִזיְמָנא ָחָדא ֲהָוה ָאֵזיל ר נו ַרּבָ אֹוְרָחא''ּּתָ יה ר, י ּבְ ָּפַגע ּבֵ ֲחָדא, ִיְרְמָיה' ּ . ְּוָאְזלו ּכַ
ַההוא טוָרא ָּפְגעו ּבְ ּ ּ ַּוֲהָוה טוָרא ָדִחיל ֲעֵליֶהן, ּ י יֹוֵסי . ּ י ִיְרְמָיהָאַמר ִרּבִ ֵניָמא ִמיֵלי , ְלַרּבִ

  .ְוֵניֵזיל, ְדאֹוַרְייָתא

י ִחָייא א, ָּאַמר ִרּבִ יֵמי ַמְתִניּתָ ַוַדאי ְדָאְמֵרי ַחּכִ ּּבְ א ְדֲהָוה ְלַיֲעֹקב, ּ ׁשָ ּמְ ה , ּׁשִ ּמָ ַעד ּכַ
י יֹוֵסי. ֶלֱהֵוי ָדא א, ָאַמר ִרּבִ ֵּאיָמא ָלך ִמָלה ְדֲהָוה ֲאַמר ַאּבָ ּ ְּדַההוא , ְ א וְנהֹוָרא ּ ְמׁשָ ּׁשִ

יָאה ְדֲהָוה ְלַיֲעֹקב ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ַּסּגִ ָּגִניז הוא ַלּצַ א . ּ ְמׁשָ ְּוָלא ָדא הוא ׁשִ
ו נֹוִהי ְדֵעׂשָ ה ּבְ ין ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ חֹותֹוִהי, ּ דון ְבנֹוִהי ְדַיֲעֹקב ּתְ ְעּבְ ּתַ ַזר ְדִיׁשְ ְּוִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא יה ׁשַ א , ֲאַמר ָמאֵרי ָעְלָמא, ה ָעִציב ַיֲעֹקבֲהָו, ּּבֵ ָּהא ְנִהירוָתא ִדיִלי ִאְתְייֵהיְבּתָ
ו יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוגו''ָיְצָאה ב. ְלֵעׂשָ ה ַאל ּתִ ְוְנִהירוָתא ִדיָלך ָלך ' ק ְוָאְמָרה ְוַאּתָ ְ ּ ּ

ֵניז ְוִלְבָניך   .ֲאַמר אֹוֵריָנא ִלי. ְִאְתּגְ

ֲעָתא ַאֵפיק קו יה ׁשַ ּּבֵ א ְדָחֵמי ֵליה ַיֲעֹקבּּ ְמׁשָ ִריך הוא ַההוא ׁשִ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ְוָלא ַבר ָנׁש , ְ
ֶמׁש''ּ ַוִיְזַרח ל)בראשית לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָאֳחָרא ָהָיה ָגנוז. ֹו ַהּשֶׁ ֶמׁש ׁשֶ . ּאֹותֹו ַהּשֶׁ

ר ָעַבר ֶאת ְפנוֵאל ֲאׁשֶ ּּכַ י יֹוֵסי. ּ רֹו , ָאַמר ַרּבִ ח ׂשָ ּצַ ּנִ ׁשֶ וּכְ ל ֵעׂשָ ַמע ְוֹלא ְלַאֵחר. ׁשֶ   .לֹו ַמׁשְ

ו י ְלֶמְחְזֵייא ְדָנַצח ְלַרְבְרָבא ְדֵעׂשָ ב ְדַיֲעֹקב ִאְתַהּנֵ ְּוַאף ַעל ּגַ יה, ּ ִתיב ּבֵ  )שם(. ַּמה ּכְ
י ַאָחא. ְּוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו יה ֲהָוה ָחׁשוך, ְנהֹוָרא ָנֵהיר, ָאַמר ִרּבִ ְֲאָבל ִלּבֵ ּ ַעל ָנְפֵקי , ּ

וְי חֹותֹוִהי ְדֵעׂשָ דון ּתְ ְעּבְ ּתַ ֵּרֵכיה ְדִיׁשְ ּ ּ.  

טוָרא, ַּעה ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְמעו ָקל ְינוָקא ּבְ ּׁשָ ּ ְּדֲהָוה ָאֵזיל וָבֵכי, ּ י יֹוֵסי. ּ ֵניֵזיל , ָאַמר ִרּבִ
ֵפיָנא יה ְדָהא ָלא ִמְסּתָ ּבֵ ּּגַ ַנן ְלַחד ִמְתֲחֵזי וַמִזיק. ּ ְּדָהא ּתְ ּ ָּאְזלו . ּ ְוָלא ַמִזיקִלְתֵרי ִמְתֲחֵזי, ּ

יה ֵכי, ְּלַגּבֵ   .ִּוינוָקא ֲהָוה ּבָ

יה ּבֵ י יֹוֵסי, ַּכה ָמטֹו ּגַ נֹוי ְדָמאֵרי ָעְלָמא ֲאַנן, ָאַמר ִרּבִ ֵמיה ַחד , ּּבְ ְּדַההוא ְדִאְקֵרי ׁשְ ּ ּ ּ
ֵרי ַאְתָווָתא, ַעל ּתְ יִמין, ּבְ ַלת ְרׁשִ ע, ּתְ ָרָזא ְדַאְרּבַ ִליִפין ַעל ַחד ּתְ. ּבְ ְוִאְתְקֵרי ַעל , ֵריןּגְ

א י יֹוֵסי ָהֵכי, ַמאי ַטְעָמא. ֵּחיָווָתא ַקִדיׁשָ ד הוא, ָאַמר ִרּבִ א ׁשֵ ּמָ יָנן ׁשֶ ְּדַחְייׁשִ ְּוִאינון , ּ
י ֵמיה ְדָמאֵרי ָעְלָמא ַסּגֵ פֹו ִמׁשְ ִּמְסּתָ ּ.  
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ַמע ִמָלה ָדא ד ׁשְ ַּההוא ְינוָקא ּכַ ּ י ִחָייא ּוַבר, יֹוָדאי ֲאָנא, ֲאֵתיב ַוֲאַמר, ּ ֵריה ְדַרּבִ ּ ּבְ ּ ּ
ה ֲאָנא יִרים, ַרּבָ יר ַהּשִׁ ַּוֲהָוה ֲאבֹוי ֵמִליף ִלי ְפסוֵקי ְדׁשִ ּ ית, ּ ָתא ִדְבֵראׁשִ ּוָפְרׁשָ ּוִמית . ּ

ָנֵבי, ֲּאבוִהי ּוְגָנבו ִלי ּגַ הֹון, ּ ֵזיְבָנא ִמּנְ ּתְ ַהאי טוָרא, ּוְכַען ִאׁשְ   .ְּוָעַרְקָנא ּבְ

י יֹוֵסי ַו ָכה ַרּבִ ֵדין, ֲאַמרּבְ ה ָאֵזיל ּכְ י ִחָייא ַרּבָ ֵריה ְדַרּבִ ַּווי ְדַבר ּבְ ּ ּ ידֹוי . ּ ְּנָטֵליה ּבִ
י יֹוֵסי. ַּוֲאָזלו ִרי ָמה ֲהֵוית ָלֵעי ִעם ָאבוך, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְֵאיָמא ּבְ ת ְיִהי . ּ ָפָרׁשַ ֲאַמר ּבְ

ָמִים ֲהֵויָנא ָלֵעי ְרִקיַע ַהּשָׁ ָתא, ָּאַמר ֵליה. ְמאֹורֹות ּבִ ָפְרׁשָ ְָמה ֲהָוה ָאַמר ֲאבוך ּבְ ּ.  

ְּפַתח ַההוא ְינוָקא פוֵמיה ַוֲאַמר ּ ּ ּּ רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם )במדבר כא(, ּ ִרים ּכָ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ּ ּבְ ּ
ֲענֹוָתם ִמׁשְ ְמחֹוֵקק ּבְ אָנא. ּבִ ָרֵאל, ּתָ רוך הוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ נֹות טֹובֹות ָנַתן ַהּקָ לׁש ַמּתָ ּׁשָ ְּ ,

ה רֹוִעים ַאִחיםַעל ְי לׁשָ ה, ֵדי ׁשְ ה. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, מׁשֶ ְזכות מׁשֶ ן יֹוֵרד , ּּבִ ָהָיה ַהּמָ
ָרֵאל ְזכות ַאֲהֹרן. ְלִיׂשְ ָרֵאל, ּּבִ י ָכבֹוד הֹוְלִכים ִעם ִיׂשְ ְזכות ִמְרָים. ָּהיו ֲעַנּנֵ ָהְיָתה , ּּבִ

ֶהם ֵאר הֹוֶלֶכת ִעּמָ   .ַהּבְ

י ָכבֹוד, ֵמת ַאֲהֹרן. ֵארָּפְסָקה ַהּבְ, ֵמָתה ִמְרָים  )שם כ(. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּניְטלו ֲעַנּנֵ
ַּוִיְראו ָכל ָהֵעָדה ְקֵרי ַוִיְראו ֶאָלא ַוִייָראו. ּ ַּאל ּתִ ּּ ֵאר. ּּ . ְמָנא ָלן, ֵּמָתה ִמְרָים ָפְסָקה ַהּבְ

ם ִמְרָים)שם(ִּדְכִתיב  ָמת ׁשָ ָקֵדׁש ַוּתָ ב ָהָעם ּבְ ְתֵריה ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדהּוְכִת. ּ ַוֵיׁשֶ . ּיב ּבַ
ן ּתָ ָלׁשְ ה ָחְזרו ׁשְ ּוִבְזכות מׁשֶ ּ ְרִקיָעא ְדיֹוְקֵנהֹון, ַוֲהָוה ֲאַמר ֲאבֹוי. ּ ִליִפין ּבִ ָלֵתיהֹון ּגְ , ּּתְ

ָרֵאל ְר)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלַאְנָהָרא ְזכוְתהֹון ַעל ִיׂשְ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ִקיַע ּ ַוִיּתֵ
ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ   .ַהּשָׁ

ְרִקיָעא ִליִפין ּבִ ּוְמָנא ָלן ִדְתָלֵתיהֹון ּגְ ַנן, ּ ִתיב ַעל ִפי ה, ְּדָהא ּתְ ָכְלהֹו ּכְ ּוְבִמְרָים ', ּּבְ
ם, ֶּאָלא ֲאַמר ֲאבֹוי. ְּדָלאו אֹוַרח ַאְרָעא', ָּלא ְכִתיב ַעל ִפי ה ִתיב ׁשָ ָכְלהֹו ּכְ ָמת , ּבְ ַוּתָ

ם ַאֲהֹרן. ם ִמְרָיםׁשָ ה. ַּוָיָמת ׁשָ ם מׁשֶ ם. ַּוָיָמת ׁשָ ִתיב ָהָכא ׁשָ ם, ּכְ שמות (. ּוְכִתיב ָהָתם ׁשָ

ם ִעם ה)לד ַּמה ְלַהָלן ִעם ה',  ַוְיִהי ׁשָ אן ִעם ה', ּ   .'ַאף ּכָ

חוָצה ָלָאֶרץ, ִּדְתַנן ה ּבְ ה ֵמת מׁשֶ ְּדִבְזכוֵתיה ִיְתַקְיימון ֵמ, ְלהֹורֹות, ָּלּמָ ּ ּ רּ . ֵתי ִמְדּבָ
רוך הוא, ַוֲאַמר ֲאבֹוי ה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּאַמר מׁשֶ ֵנס ָלָאֶרץ , ְּ ל עֹוָלם ֶאּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְָלָקְייָמא ִפּקוֶדיך ּ י ָתֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ )ויקרא כג(ְּדָהא ְכִתיב , ּ  ְוָהָיה ִכי )שמות יב( .ּּכִ
ן הוא ִקיוָמ. ָּתבֹואו ֶאל ָהָאֶרץ ְּוַתּמָ ָא ְדִפיּקוֶדיךּּ ּ ּ.  

א ְיִהי חוָלָקך  ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ּבְ ִלים ָלך וַמה ְדַיַעְבדון ִיׂשְ ְָאַמר ֵליה ַמה ְדַאְזָהַרת ׁשְ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
הֹון ים)ישעיה נג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִעּמְ ַרּבִ ָרֵאל, ּ ָלֵכן ֲאַחֵלק לֹו ּבָ ִאין ְדִיׂשְ ֵּאלו ַזּכָ ּ ְוֶאת . ּ

ֲּעצוִמים ְיַחֵל ָללּ ה, ִּאֵלין ֲאָבָהָתא, ק ׁשָ ר ֶהֱעָרה ָלמות ַנְפׁשֹו, ְוָלּמָ ַחת ֲאׁשֶ   .ּּתַ
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י ִחָייא ָסָבא ְּדָאַמר ִרּבִ יה ַעל ָעאֵניה, ּ ְחָנא ַרֲעָיא ִדְמַסר ַנְפׁשֵ ּכַ ָּלא ַאׁשְ ּ ה, ּ מׁשֶ , ּכְ
ּשָׂ)שמות לב(ַּדֲאַמר  ה ִאם ּתִ ָתְבּתָ ְוַעּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ . ָא ַחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

ר ֶהֱעָרה ָלמות . ִּמן ָעְלָמא ֵדין וִמן ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַמאי ְמֵחִני ָנא ַחת ֲאׁשֶ ְּלָקְייָמא ּתַ
  .ַנְפׁשֹו

ִעים ִנְמָנה ר, ְּוֶאת פֹוׁשְ ר ִעם ֵמֵתי ִמְדּבָ ְקּבַ ּנִ ַּדֲהוֹו ַחָייִבין, ׁשֶ ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּ ַקּמֵ ְּ .
א ים ָנּשָׂ רוך הוא, ְּוהוא ֵחְטא ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ַחל ָלֶהם ַהּקָ ּמָ ם ַעד ׁשֶ לֹא ָזז ִמּשָׁ ּׁשֶ ְּ ִעים . ּ ְּוַלפֹוׁשְ

יַע ִפָלתֹו ֲעֵליֶהם, ַיְפּגִ ה ּתְ ִהְרּבָ   .ּׁשֶ

ֵדין ִליִפין ְלֵעיָלא, ְוַעל ּכְ ָלֵתיהֹון ּגְ ֵקיהיֹוֵסי ' ָאָתא ר. ּתְ ּוְנׁשָ ְתֵפיה , ּ ֵביה ַעל ּכִ ְּוַאְרּכְ ּ
ַלת ִמיִלין ּוְקָרא ֲעֵליה , ּּתְ ַנִיך ִלּמוֵדי ה)ישעיה נד(ּ ּ ְוָכל ּבָ ְ'.  

ְמעֹון י ׁשִ אֵני ַרּבִ ּמוׁש , ּּבֹא וְרֵאה, ּתָ רוך הוא ֶאָלא ְלׁשִ אֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ֶמׁש ֹלא ֲעׂשָ ַּהּשֶׁ ּ ּּ ְ

ֵני ָאָדם א ֲחֵזי. ּבְ ְת, ּתָ וָבא ְדַאְרָעאּבִ ִעין ַאְתֵרי ְדִיּשׁ ַּלת ְמָאה ְוִתׁשְ ּ א, ּ ְמׁשָ ְוָסֵליק , ָאֵזיל ׁשִ
ּוַמְדְרגֹות וַמֲעלֹות ְידועֹות ֵיׁש לֹו, ְוָנֵחית ּ יב ֶאת )ישעיה לח(, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּ ִני ֵמׁשִ  ִהּנְ

ַמֲעלֹות ָאָחז ר ָיְרָדה ּבְ ֲעלֹות ֲאׁשֶ   .ֵצל ַהּמַ

י יֹו י. ְֵהיך ִהיא ָסֵליק, ֵסיָאַמר ִרּבִ א, ָאַמר ִרּבִ אֵריהֹון ִדְמִתיְבּתָ ִניָנא ִמּמָ ָבר ּתָ . ּּכְ
ַכדוָרא ָדא ל הוא ּכְ ְּדָעְלָמא ְסַגְלּגַ ּ ּ ְזָרח. ּ לוָתא, ְוַכד ָנֵפיק ִמּמִ ְסַגְלּגְ ַּעד ְדָמָטא , ָּאֵזיל ּבִ

א א, ְלַתּתָ ֲעָתא ָא. ּוְכֵדין ִאְתֲעֵביד ַרְמׁשָ ּוְבַההוא ׁשַ ִלין ְדַמְדֵריָגן ְיִדיָעןּ ַגְלּגַ ֵּזיל ְוָנֵחית ּבְ ּ ,
וָבא ל ַאְרָעא ְוִיּשׁ   .ְּוָנֵחית ְוָסֵבב ּכָ

ְסָיא ִמיָנןדְוַכ חֹות ָלן, ָרַמׁש ָלן, ּ ָנֵחית וִמְתּכַ ְּוָנֵהיר ְלִאינון ְדָדְייִרין ּתְ ְּלפום ִייׁשוָבא . ּ ּ
א ְדַאְרָעא ְלּתָ   .ּוְסַגְלּגַ

ין ַמָיא ִדְתחֹותֹוִהי ְדַמָיא ְדאֹוְקָיינוס, ָנֵחיתין ָאֵזיל ְוֵדּוְכ ּוַמְפִריׁש ּבֵ ּ ּ ּוֵבין ַמָיא ְדָאְזִלין , ּ ּ
ְמִציָעָתא ְדַמָיא, ְלֵעיָלא יִהּנֹם, ּוַמְפִריׁש ּבִ ָבא ִסילֹוָנא ְדַמָיא ְדָנֵפיק ִמּגֵ ְּדָלא ַיֲעֹבר , ְּלַעּכָ

א ֵני ָנׁשָ אְּוַעל ָדא ָלא ִתְקֵר. ְלַנְזָקא ּבְ ְמׁשָ א, י ׁשִ א ִלְבֵני ָנׁשָ ׁשָ ּמָ ך . ֶּאָלא ְלׁשַ ְְדַעל ּכָ ּ
א ְמׁשָ ׁש ְלכֹוָלא, ִמְתְקֵרי ׁשִ ּמֵ א ִדְמׁשַ ְמׁשָ י ֶאְלָעָזר. ּׁשִ א , ָאַמר ִרּבִ ְמׁשָ ִּאְלָמֵלא ְדָסֵחי ׁשִ

א ְדאֹוְקָיינוס ַיּמָ ּּבְ ֵריף ְואֹוֵקיד ְלכוֵלי ָעְלָמא, ּ   .ֲּהָוה ׂשָ

חֹות א ְדִאְתְקֵרי ַקְרבוָסא.  ַאְרָעאָסֵליק ִמּתְ יַע ְלַההוא ַדְרּגָ ּוַמּגִ ּ ּ ְלׁשֹון ָיָון, ּ ּוֵמַההוא . ּבִ ּ
ֵרי ְלֵמיַסק ְלֵעיָלא א ׁשָ ַמְטָלנֹוִהי, ַדְרּגָ ַמע ְלכוְלהו ְרִקיֲעָיא ּבְ ּתְ לֹוִהי ִאׁשְ ְלּגְ ְּוַקל ּגַ ְלֵמיַזל , ּ
יָרֵתיה ְדהוא ֲאַמר ִּעם ׁשִ ּ ר. ּ ַמע ֵליהְוָלא ֲהָוה ּבַ ּ ָנׁש ִדׁשְ ה, ּ ר ִמּמׁשֶ ְּדֲהָוה ְמֵהיָמן , ּבַ

א ׁש ֵליה, ַמְלּכָ ּמֵ ַע ִדְמׁשַ ִּויהֹוׁשֻ ּ.  
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ַעדְוַכ ּ ִאיְצְטִריך ֵליה ְיהֹוׁשֻ ַמע ָקל ְנִעימוָתא, ַלֲאָגָחא ְקָרָבא, ְ ּוְנִהימוָתא , ַּוֲהָוה ׁשְ ּ
א ְמׁשָ ל, ְּדׁשִ ִתיב. ָּלא ָיֵכיל ֵליה ְלִמיְסּבַ ֶמׁש )יהושע י(. ַמה ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיׂשְ

ִגְבעֹון דֹום יָרה, ּדֹום. ַּמאי דֹום. ּּבְ ל ְנִעימוָתא וְנִהימוָתא ִדיָלך, ּדֹום. ִּמלֹוַמר ׁשִ ְִמּקָ ּ ּ ּ ּ ,
ַמְטָלנוֵתיה ַמע קֹול ַמְטָלנֹוִהי ּבְ ְּדָהא ֲהָוה ׁשְ ּ ּ.  

א י ּבָ ִע, ֲאַמר ַרּבִ ית ְמָאה ְוַאְרּבְ אׁשִ ְמׁשָ ֶמׁש. ין ַמְטָלִנין ָעִביד ׁשִ ן ׁשֶ ּבַ חוׁשְ ין ְיָמָמא . ּּבְ ּבֵ
ַסְחָרנוָתא. ְוֵליְלָיא ְּוַאְסַחר ְלכֹוָלא ָעְלָמא ּבְ ְוְלַמאי ִאְצְטִריך. ּ ָמא ַאְרָעא. ּ ָכא וְלַחּמְ , ְּלַרּכְ

ִבין ִויבוִלין ָנא ִעׂשְ ּוְלַדׁשְ ּוְלַאְצָמָחא ֵפיִרין ְוִאיָלִנין, ּ ּ.  

י ְיהוָדהָאַמ א ֲחֵזי, ּר ִרּבִ ְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ַההוא ּגַ א, ּּכְ ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ְּ .
ַמָיא ַמָיא, ַמה ְלֵעיָלא ֲהוֹו ׁשְ א ֲהוֹו ׁשְ ַמִים. ּאוף ְלַתּתָ י ְיהוָדה, ְּוָלָמה ִאְתְקרו ׁשָ . ָּאַמר ִרּבִ

  .ֵּאׁש וַמִים

י ִיְצָחק ְמרֹוָמיו)איוב כה(, אֵמָהָכ, ָאַמר ִרּבִ לֹום ּבִ ה ׁשָ ַמְלָאָכיו ָלא ְכִתיב.  עֹוׂשֶ ֶּאָלא , ּבְ
ְמרֹוָמיו ַּעל ְדִאינון ֵאׁש וַמִים. ּבִ ּ יֵניֶהם, ּ לֹום ּבֵ ה ׁשָ א. ְועֹוׂשֶ ַהאי ַגְווָנא ְלַתּתָ   .ֵּאׁש וַמִים, ּכְ

ַחת ם ָהֲאָדָמה ֵמֲחִמִמיות ָה, ְוחֹוֵזר ָהָרִקיַע ִמּתַ ּוְמַחּמֵ ֶמׁש, ֵאׁשּּ דֹוׁש , ְוַהּשֶׁ ּומֹוִריד ַהּקָ
ִים ַעל ָהָאֶרץ וְמָקֵרר ָהֲאָדָמה רוך הוא ַהּמַ ּּבָ ּ א, ְּ ּתָ ְּוִסֵייַע ַלֲחִמימוָתא ְדִמּתַ , ְוַהאי ְוַהאי. ּ

א. ּמֹוִליִדין וַמְצִמיִחין ְלַאְרָעא א ִדְבֵני ָנׁשָ ִריך הוא ְלתֹוַעְלּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּוָכְלהֹו ּבָ ּ ְּ.  

הו י ַאּבָ אֹוְרָחא, ָנָתן' ְור, ִּחָייא' ְור, ַּרּבִ י ָנָתן, ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ ִהיתון ַעל , ָאַמר ִרּבִ ֹּלא ּתְ
א ִּאֵלין ָמאֵריהֹון ְדַמְתִניּתָ ין, ּ ְגֵזַרת ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ִּדְגֵזיַרת פוְמהֹון ּכִ ּ ַּוֲאָנא ָדִכיְרָנא ַמה . ּּ

ַּדֲאָמרו א, ּ ְמׁשָ ּ ִאְתֲאַצל ְנִהירוֵתיה ִמִזיָוא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ִדְלֵעיָלאְּדָהא ׁשִ ּ ּ ְּוַהאי ְנִהירוָתא , ּ
ָּלאו ִדיֵליה הוא ּ ַמע ִדְכִתיב . ּ , ּ ְיִהי ְמאֹורֹות ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ְיִהי אֹורֹות)בראשית א(ַּמׁשְ

י ֵזיָרא. ַמאי ְמאֹורֹות אְלׁשַ, ּתֹוֶסֶפת' מ. ִמן אֹורֹות, ָאַמר ִרּבִ ׁשָ לֹוַמר. ּמָ , ִמן אֹורֹות, ּכְ
ְּוֵתיבוָתא הוא אֹורֹות ּ.  

י ִחָייא ְתַמה ָעָליו, ָּאַמר ִרּבִ ַמָיא , ְּדָהא ּתֹוָרה ִאְתֲאַצל ֵמָחְכְמָתא ִדְלֵעיָלא, ַּאל ּתִ ּוׁשְ
ִּאְתַאְצֵלי ֵמַההוא ְרִקיָעא ִעיָלָאה ְדַעל ֵריׁש ֵחיָוָתא ְס, ּוְכַהאי ַגְווָנא, ּּ ד ּתִ לּכַ ּכֵ ל ַמה , ּתַ ּכָ

א ִּאְתֲאָצלו ָדא ִמן ָדא, ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִריך הוא ַעל ּכָֹלא, ְּוָדא ִמן ָדא, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּוִמן . ְּ
ְרָייאן ְלִאְתֲאֵצל ָדא ִמן ָדא ּּכוְרֵסי ְיָקֵריה ׁשָ ּ ּ יה, ּ ְּוכוְרֵסי ְיָקָרא ִמּנֵ יִבין , ּ ָלא ֲחׁשִ ְוָכְלהֹו ּכְ

יִבין)דניאל ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלִקְבֵליה ָלא ֲחׁשִ הו. ּ ְוָכל ָדְייֵרי ַאְרָעא ּכְ י ַאּבָ , ָּאַמר ִרּבִ
י ָלך ַהאי ֶהְבֵדל, ְָלא ִתְקׁשֵ א ִמיָנן ּבְ ְּדָהא ֵריׁשָ אֹוַרְייָתא , ּ ַקְדִמיָתא ְלִמיְלָעא ּבְ ֵרי ּבְ ׁשָ

ָמָנא ָמָנא ְלִדְסִמיֵכי ֵליה, ְּלתוְרּגְ ְּותוְרּגְ ַכח. ְּלִדְסִמיֵכי ֵליה, ְּוִדְסִמיֵכי ֵליה, ּ ּתְ ְּדַכד , ִאׁשְ
א ַמְעּתָ ֵיים ׁשְ א, ִמְסּתַ ְלָיין ִמן ֵריׁשָ ח ְלֵעיָלא. ְּדָכְלהֹו ּתַ ּכַ ׁשְ ּוְלָכְלהֹו , ּוְכַהאי ַגְווָנא ּתִ

  .ָעְלִמין
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הו י ַאּבָ ה, ְּוָאַמר ִרּבִ ִּאְתֲאַצל ִמִזיָוא ִעיָלָאה, מׁשֶ ַע. ּ הִא, ְיהֹוׁשֻ , ְזֵקִנים. יְתֲאַצל ִמּמׁשֶ
ַע ִּאְתֲאָצלו ִמְזֵקִנים, ְנִביִאים. ִּאְתֲאָצלו ִמיהֹוׁשֻ א. ּ א ְדַעּמָ יִאים ְוֵריׁשָ ִּאְתֲאָצלו , ְנׂשִ

ְּוָכְלהֹו ָדא ִמן ָדא. ִמְנִביִאים ּ.  

ר, ַעה ַדֲהוֹו ָאְזֵלי יה ּבְ ָּפְגעו ּבֵ ּ ֲּאָמרו ָהא ַחד ֵמִאינון ָמאֵר, ֶאְלָעָזר' ּ א ּ י ִדְמִתיְבּתָ
ֲּאָמרו ֵליה. ָאָתא א ִאְתֲאַצל ְנִהירוֵתיה ִמִזיָוא ְדַאְסַפְקַלְרָיא , ּ ְמׁשָ ַּוַדאי ְדַאְמִריתו ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ך הוא, ֲאַמר. ִדְלֵעיָלא ּּכָ ְ.  

ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון)שיר השירים ד(, ְּפַתח ַוֲאַמר ים ּבְ ּנִ ְּרָאה קֹו. ּ ַמֲעַין ּגַ
ֵאר, ַמְעָין ך ּבְ ך נֹוְזִלים, ְְוַאַחר ּכַ ָלא. ְְוַאַחר ּכַ ּכָ ֲהָדא ְפסוָקא ִאית ְלִאְסּתַ ּּבַ ְּדַהאי ַמְעָין , ּ

יָרא יך ִמן ּבֵ ְּדָכְלהֹו ִאְתֲאָצלו , ְלִמיְנַדע. ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון. ּוֵביָרא ִמן נֹוְזִלים. ְִאְתְמׁשֵ ּ
ָּדא ִמן ָדא ְוָדא ִמן ָד ּ א. אּ ְמׁשָ ך הוא ׁשִ ּּכָ ָּלאו ְנִהירוָתא ִדיֵליה הוא, ְ ּ ך ַחד , ּ ְֶאָלא ִאְתְמׁשַ ּ

א ְמׁשָ ּחוָטא ְדִזיָוא ְדָנֵהיר ְלׁשִ ּ.  

ַמְתִניִתין ִדיָלן ַנן ּבְ ִחיָלה, ּּתְ ּתְ רוך הוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ּאֹור ׁשֶ ּ ָאָדם ָהָיה רֹוֶאה ּבֹו , ְּ
א ֲחֵזי.  ְוַעד סֹופֹוְוצֹוֶפה ֵמֹראׁש ָהעֹוָלם א, ּתָ ְמׁשָ ְּנִהירוָתא ְדׁשִ ין ַאְלִפין , ּ ּתִ ּהוא ַחד ִמּשִׁ
ְבִעין ְוָחֵמׁש חוָלִקין ֵניז, ְּוׁשִ ֵּמַההוא ְנִהירוָתא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ַּוֲאִפילו . ּּ ּ

א ְמׁשָ ַהאי ְנִהירוָתא ְדׁשִ ּּבְ יהֵלית ִאיִניׁש ָיֵכי, ּ ָלא ּבֵ ּכָ ַהִהיא ְנהֹוָרא, ּל ְלִאְסּתַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

יה ְדָעְלָמא ְוַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא, ְוָהא ֲאָמָרן יה ֵמֵריׁשֵ ל ּבֵ ּכֵ ְּדִאיִניׁש ִיְסּתַ ּ ּ ֶּאָלא ָהֵכי . ּ
א ִדיָלן ַמְתִניּתָ ַזְרָנא ּבְ ִּדְבַההוא ְנִהירוָתא, ּּגַ ּ ְנִהירו ָּיֵכיל ֵאיַנׁש ְלִמְנַדע וְלֶמ, ּ ֱּחֵזי ּבִ

ל ַמה ְדֲהָוה, ְּדָחְכָמָתא יה ְדָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא, ְּוָכל ַמה ְדֶיֱהֵוי, ּּכָ ֵּמֵריׁשֵ ְּוַההוא , ּ
ִדיִקים ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ֵניז ַלּצַ א , ַמאי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ִּאְתּגְ ָמָתא ַקִדיׁשָ יפֹוק ִנׁשְ ד ּתֵ ּּכַ

יה ְלָעְלָמא ְדָאֵתיְוֵיֵזיל, ֵמַהאי ָעְלָמא   .ּ ּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ם ִעם ה)שמות לד(ּכְ ִעים ָלְיָלה ֶלֶחם ֹלא '  ַוְיִהי ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ
ָתה י ֵמַההוא ִזיָוא, ַמאי ַטֲעָמא. ָּאַכל וַמִים ֹלא ׁשָ ום ְדִאְתַהּנֵ ִּמּשׁ ב ְדָנֵחית . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ

ן ּמָ יהְּוַההוא ְנִהיר, ִמּתַ ּוָתא ָלא ָנֵחית ִעּמֵ ה, ּ ַאְנפֹוי ְדמׁשֶ ָלא ּבְ ּכָ , ָּלא ֲהוֹו ָיְכִלין ְלִאְסּתַ
ַקְדִמיָתא ל ּבְ ּכַ ה ְדִאְסּתַ ן, ִּמּמַ ּמָ ד ֲהָוה ּתַ א, ּכַ ְמׁשָ ַהאי ׁשִ ֲארו ַאְנפֹוִהי ְנִהיִרין ּכְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְלאֹוְרֵחיה ְּוִאינון ָאְזלו ֲאַב, ָּסֵטי ַרּבִ ְּלאֹוְזֵפיה ְלאֹוְרֵחיה, ְּתֵריהּ ַלת ִמיִלין, ּ . ּּתְ
י ֶאְלָעָזר א, ֲּאָמרו ְלַרּבִ ִאין ַאּתון ָמאֵרי ַמְתִניּתָ ה ֲהֵויתון, ַּזּכָ ּבֹוי ְדמׁשֶ ְּדָבַתר ּגַ ּ ד , ּ ּכַ

י ָנָתן. ִּאְתְייֵהב אֹוַרְייָתא ַעל ְיֵדיה י ִחָייא ְוַרּבִ ֲּאָזלו ַרּבִ הו , ּ י ַאּבָ ָעא ְּוַרּבִ ָלא ּבָ
יה א ִמּנֵ ְּלִאְתְפָרׁשָ יה ְלאֹוְרֵחיה, ּ ַּוֲאַזל ִעּמֵ ּ.  

י ֶאְלָעָזר פוֵמיה ַוֲאַמר ְּפַתח ַרּבִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמאֹורֹות)בראשית א(, ּ , ּתָ
יַסר ְרִקיִעין ַמּנֵ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ָּעַבד קוְדׁשָ ל ָעְלָמאְוָס, ְּדָנְטִלין ְלַמְטָלִניהֹון, ְּ ְוָכל . ֲחִרין ּכָ
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יעוָרא ְדִאְתְייֵהיב ֵליה ִמן ָמאֵריה ב ַההוא ׁשִ ַּחד ִמְתַעּכֵ ּ ּ ּ ֵלים ַההוא ְרִקיָעא . ּ ְּוַכד ַאׁשְ
יעוָרא ַּההוא ׁשִ יִאין, ּ ִמין ָטִבין ַרְבְרִבין ַסּגִ ָעְלָמא ִפְתּגָ ִּאְתַחֵדׁש ּבְ ּ.  

ְייהו ִאינון ִטְפׁשָ ַדְעּתַ ִבין ּבְ ְּוָחׁשְ ּ אּ ִּדְבַסְחָרנוָתא ְדַההוא ְרִקיָעא ִאְתֲעֵביד ָדא, ֵאי ְדִלּבָ ּ ּ ּ ּ .
ְּוָלא ָכך הוא ל יֹוָמא ְויֹוָמא. ְ א, ְּדָהא ּכָ ְפָרא ַעד ַרְמׁשָ ִריך הוא ִמּצַ א ּבְ ְּמַחֵדׁש קוְדׁשָ ּ ְּ ,

יִפין ִמין ִעיָלִאין ַרְבְרִבין ְוַתּקִ ִּפְתּגָ ֵלים ַההוא ְר, ּ ְּוִזְמִנין ְדַאׁשְ ְוֶיְעַרע , ִקיָעא ַמְטָלנֹוִהיּ
א ִעיָלָאה ֵזיַרת ַמְלּכָ ָעְלָמא ּגְ א, ּּבְ י ִלּבָ ִבין ִטְפׁשֵ ִּדְבִגיֵניה ְדַההוא ְרִקיָעא ֲהָוה, ְּוַחׁשְ ּ ּ ּ ,

ִטְפׁשוָתא הֹון ּבְ ְּוָטֲעָיין ִלּבְ ּ.  

ִריך הוא ְלַההוא ְרִקיָעא ְרִביָעָאה א ּבְ ְּוָעַבה קוְדׁשָ ּ יה, ְּ אַּוֲאַנח ּבֵ ְמׁשָ ל ,  ׁשִ ְוַאְסַחר ּכָ
א א ְדָעְלָמא ִלְבֵני ָנׁשָ ִעיָדִנין ְוִזְמִנין ְלתֹוַעְלּתָ א ִדיָדן. ָעְלָמא ּבְ ַמְתִניּתָ ַלת , ְוָתָנא ּבְ ּתְ

קֹוִפין ִעין ַמׁשְ א, ְמָאה ְוַאְרּבְ ְמׁשָ ִעיָדִנין ְוִזְמִנין, ָאֵזיל ׁשִ   .ָסֵליק ְוָנֵחית ּבְ

ֵרי ׁשְ, ְוָאֵזיל ְוׁשָ קֹוָפא ְדִאְתְקֵרי נֹוַגה, ּקֹוָפא ְדִמְזָרחִמּמַ ֵּמַההוא ַמׁשְ ּ ְוָאֵזיל , ּ
לוָתא ְסַגְלּגְ קֹוָפא ְדִאְתְקֵרי ַקְרּבוָסא, ּּבִ ַּעד ְדָמָטא ְלַמׁשְ ּ ֵדין ָאֵזיל ִלְסָייֵפי ְדָצפֹון. ּ , ּּכְ
א ַיְרֵחי יּתָ קֹוָפא ְדָזֲהָרא, ׁשִ ַּעד ְדָמָטא ְלַמׁשְ יּתָ, ּ א , א ַיְרֵחיְוָאֵזיל ׁשִ ּתָ ָלָמא ׁשַ ְלַאׁשְ

א ִדְבִרָייָתא ְּלתֹוַעְלּתָ ד ְזרֹוָעא ַוֲחָצָדא, ּ   .ְלֶמְעּבַ

ל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹור ָוחֹום ְוַקִיץ )בראשית ח(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב  עֹוד ּכָ
ָלמוֵתיה ְלַצד ָדרֹום. ָוחֹוֶרף ּוְבַאׁשְ ּ ּ וָבא ְדַאְרָע, ּ ְּלפום ִיּשׁ . ְוַקִיץ. ְוחֹום. ָקִציר, אּ

ָלמוֵתיה ִלְסָייֵפי ָצפֹון ֶזַרע ּוְבַאׁשְ ּ וָבא ְדַאְרָעא. ָוחֹוֶרף. קֹור. ּ ְּוֹכָלא ְלפום ִייּשׁ ּ ְדָקֲאָמָרן, ּ . ּכִ
ׁש א ְלַהאי ְנהֹוָרא ְדַהאי ְרִקיָעא, ּוְבַהאי ַגְווָנא ַמּמָ ֵני ָנׁשָ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָמא ְדִמׁשְ ֵדין ּכָ, ּּכְ ל ּכְ

ין ִלְנהֹוָרא ִדְרִקיָעא ׁשִ ּמְ ּתַ ַמָיא ִמׁשְ   .ְּדַעל ֵריׁש ֵחיָוָתא, ֵחיֵלי ׁשְ

הו י ַאּבָ ה ָחֵסר ו, ְמֹאֹרת, ָּאַמר ִרּבִ ַקְדִמיָתא, ָּאַמר ֵליה. ו''ָלּמָ , ַּעל ַמה ַדֲאָמָרן ּבְ
ִלים ְּדָלאו ְנִהירוֵתיה ׁשְ ל ּכְ. ּ ר ַמה ִדְמַקּבֵ ְּדֵלית ְנִהירוֵתיה ּבַ ּ ּ ַתר ּכֹוְתָלאּ , ַּחד חוָטא ּבָ

ֵּמַההוא ְנִהירוָתא ִדְלֵעיָלא ּ.  

ֵליָמָתא ּוְבִגיֵניה ָלא ִאְתְקֵרי ְנִהירוָתא ׁשְ ּ ֵליָמָתא, ּ ֶּאָלא ַההוא , ְוָלא ָיאֹות ְלִאְתְקֵרי ׁשְ ּ
ֵרא)דניאל ב(ְּנהֹוָרא ְדִאְתְקֵרי  יה ׁשְ ּ וְנהֹוָרא ִעּמֵ ִד. ּ ֵניז ַלּצַ ְּוַההוא ְדִאְתּגְ ּ ּהוא ַחד , יִקיםּ

ְבִעין ְוָחֵמׁש חוָלִקין' ִמס ִריך הוא, ַּאְלִפין ְוׁשִ א ּבְ ֵרי ִעם קוְדׁשָ ִּמְנִהירוָתא ְדׁשָ ּ ּ ּוְנִהירוָתא . ְּ ּ
ְבִעין ְוָחֵמׁש חוָלִקין ין ַאְלִפין ְוׁשִ ּתִ א הוא ַחד ִמּשִׁ ְמׁשָ ְּדׁשִ ּ ִהירוָתא ְדָגֵניז ְלַצִדיַקָיא , ּ ִּמּנְ ּ ּ

א. ָאֵתיְלָעְלָמא ְד ְמׁשָ ֵליָמָתא ַהאי ְנִהירוָתא ְדׁשִ ֵדין ָלא ִאְתְקֵרי ְנִהירוָתא ׁשְ ְּוַעל ּכְ ּ ְוָלא , ּ
  .ָיאֹות ְלִאְתְקֵרי

ִריך הוא א ּבְ ּוְלִפיָכך ֲאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ י ְלכֹו, ָ ִלים, ִּדְכִתיב ְמֹאֹרת, ָלא ִתְקׁשֵ ַּדֲאָנא . ְוָלא ׁשְ
א ִלְבֵני .  ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א(, ִּדְכִתיבֶּאָלא ְלַמה , ָּלא ֲעָבִדית ֵליה ׁשָ ּמָ ְלׁשַ

א ְלכֹו, ְוַדי ְלכֹו ִלְבֵני ַאְרָעא, ַאְרָעא ׁשָ ּמָ   .ְּלבוִציָנא ָדא ְלׁשַ
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י ֶאְלָעָזר הֹוָרא ְזֵעיָרא ָדא, ָאַמר ִרּבִ יה, ּוַמה ּנְ ָלא ּבֵ ּכָ א ְלִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ , ָּלא ָיְכִלין ּבְ
הְנהֹוֵריָתא  ה ְוַכּמָ ּמָ ְּדָגֵניז ְלַצִדיַקָיא ַעל ַאַחת ּכַ ּ הו. ּ י ַאּבָ ן ְנִהירוָתא , ָּאַמר ִרּבִ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ

א ִעיָלָאה י ַמְלּכָ ֵרי ַקּמֵ ְּדבוִציָנא ְדׁשָ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָקא ְיֵדיה ְדַרּבִ ָּאָתא ְלַנׁשְ ַען ְיַדְעָנא, ּ ָטא ַהאי ְמֹאֹרת ָחֵס, ֲאַמר ּכְ ִּדי ְבקוׁשְ , רּ
יר ֵמַהאי יה. ְוָיאֹות לֹו ְלֶמֱהֵוי ָחֵסר ַיּתִ פֹוק ִמּנֵ ד ּתֵ ֲּאַמר ַווי ְלָעְלָמא ּכַ ְּדַעד יֹוָמא ָדא , ּ

ֵאיְלָנא ָדא ָרא ְדִמיְלָתא, ּׁשָ ְחָנא ִעיּקָ ּכַ ָען, ְּוָלא ַאׁשְ ר ּכְ יה. ּבַ ַּההוא אֹוְרָחא ְדָנְפַקת ּבֵ ּ ּ ,
  .ְָעְרֵעית ָלךַּעל ְד, ְיֵהא ִסיָמָנא ִדְבָרָכה ִלי

ָלִתין יֹוִמין יה ּתְ ָיא ְדֲהָוה ֵליה, ָּיֵתיב ִעּמֵ ל ְסֵפָקא ְוקוׁשְ ְּואֹוֵליף ּכָ ּ ין , ּ ּתִ ְּואֹוֵליף ֵליה ׁשִ
ית ָתא ִדְבֵראׁשִ ָפְרׁשָ   .ֲּאַזל ְלאֹוְרֵחיה. ַּטֲעֵמי ּבְ

י ִחָייא ַכח ְלַרּבִ הו, ַּאׁשְ י ַאּבָ ָמטֹו ִמיָנך ַרּבִ ֲּאַמר ֵליה ּבְ ּ ְדֶאְטעֹום ֵמַההוא ְמִתיָקא ,ְּ ּ
א ְּדדוְבׁשָ ין ִעיָלִאין, ּ ֵזיַרת ַקִדיׁשִ ְּדַאְמֵצית ִמּגְ ּ ֲּחָרָרָתא ַדֲאֵפיקוָתא, ָּאַמר ֵליה. ּ ְּוסוְבָתא , ּ
א ְּדדוְבׁשָ ֲחָדא, ּ ֵבי ּכַ ן אֹוֵליף ֵליה. ָלא ִמְתַייׁשְ ְּוַאף ַעל ִפי ּכֵ ּ.  

ָכה ר א ִעיָלָאה, א ָעַליַּנִדיְרָנ, ִּחָייא ַוֲאַמר' ּבָ י ָמאֵריהֹון ְדַמְתִניּתָ ְּדַעד ְדאֹוֵליף ַקּמֵ ּ ּ ,
ִנין. ָלא ֵאיֵתיב ָהָכא ֵריַסר ׁשְ ן ּתְ ּמָ ד ָאָתא ָקארֹו ֵליה ר, ָיֵתיב ּתַ ה' ּּכַ י . ִּחָייא ַרּבָ ָאַמר ִרּבִ

נוז ְלַצִדיַקָיא ֶלָעִתיד ָלֹבא, ִיְצָחק ּאֹור ּגָ נוז, ּ ַּההוא ְדהוא ּגָ ּ ּ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְמָחה)צז ֵרי ֵלב ׂשִ ִדיק וְלִיׁשְ ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ ּ.  

ַהאי ְקָרא ' ר. ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִּפְנָחס ְפַתח ּבְ ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה )שיר השירים ג(ּ
ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ׁשֶ ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְּבְ י ִפְנָחסָא. ּ ָּחַזְרנו ַעל ַהּתֹוָרה , ַּמר ִרּבִ

ֹלֹמה, ּּכֹוָלא ַבע ִלׁשְ ת ׁשֶ ָחן ֲעָטָרה ְדָעְבַדת ּבַ ּכְ ָען ִאית ְלֵמיַמר. ְּוָלא ַאׁשְ ַּהאי ְדָאַמר , ּכְ
י ִיְצָחק ַמאי ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ב ּבֹאו וְראו, ִּרּבִ ֲּהָוה ֵליה ְלִמיְכּתַ ּ ּ   .ַמאי ְצֶאיָנה. ּ

י ִיְצָחקֶּאָלא  ְּפסוָקא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִדְנָפקו ִמן ָעְלָמא ֵדין, ּ ְּדִאְתְקֵרי ַעל ִאינון ַזּכָ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל א ְדִיׂשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָברו ּבְ ְּוִאְתּקְ י ֶאְלָעָזר. ּ ן, ָאַמר ִרּבִ ּמָ ַמְתהֹון ּתַ . ְוִדְנָפַקת ִנׁשְ
ָכל ִציו ת קֹול ְלִאְתָעָרא ּבְ ַּוֲעִתיָדה ּבַ י ִקְבֵריּ ָּנא ְוִציוָנא ְדָבּתֵ ּ , ְּוָאְמָרה ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה, ּ

ֵליאוָתא ְדַעְפָרא חֹות ּבְ ּפֹוקו ִמּתְ ּ ּ ַנְתכֹון, ּ נֹות ִציֹון. ְּוִאיְתָערו ִמׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ּּבְ , ּכְ
יון ַהָלז)מלכים ב כג( ּ ָמה ַהּצִ ּ ּ.  

י ִפְנָחס ִאין ַאּתון ַצ, ָּאַמר ִרּבִ אַּזּכָ א ַקִדיׁשָ יָרא ִעָלָאה ְדַמְלּכָ ִזיָווא ַיּקִ ִּדיַקָיא ְלֶמֱחֵמי ּבְ ּ ּּ ,
ָלָמא ּכֹוָלא ִדיֵליה ִּדׁשְ ּ ּוְבֵאיֶזה ְזכוָתא. ּּ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו, ּ ִביל ֲעָטָרה ׁשֶ ׁשְ ִדיל ַההוא , ּבִ ּּבְ

ְתָרא ָע, ּכִ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבְ רו ֵליה ַצִדיַקָיא ּבְ ְּדַאְכּתְ ּ ּ ּ ּ הו. ְלָמא ֵדיןּ י ַאּבָ , ִאּמֹו, ָּאַמר ִרּבִ
מֹו אומֹו רוך הוא. ּּכְ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֵאיֶזהו אֹום ׁשֶ ּ ֵהם אֹום ַהְידוָעה לֹו. ְּ ֵּאלו ַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ּ.  

יֹום ֲחתוָנתֹו אן הוא, ּּבְ ַּחְתנות ָדא ִמּמַ ּ י ִפְנָחס. ּ ל , ֵּמַההוא אֹום, ָּאַמר ִרּבִ ֲּחתוָנתֹו ׁשֶ
לֹואֹות ד ִפיּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ֹּו אֹום ׁשֶ ָרן ְלֶמְעּבַ יֹוָמא ְדַכׁשְ ַּמהו ֲחתוָנתֹו ּבְ ּ ּ ְּדהוא ֶחְדָווָתא , ּּ ּ
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ְּדַצִדיַקָיא ָרן. ּ ׁשְ י ִיְצָחק. ְוֵאיָמַתי ּכַ ִנין וְלֵעיָלא, ָאַמר ִרּבִ ֵליַסר ׁשְ ְּדַההוא יֹוָמא , ִּמּתְ ּ
ד אּחֹוָבָתא ַעל ַצִדיַקָיא ְלֵמיְעּבַ יֹוָמא ְדָסֵליק ַלחוָפה,  ֶחְדָווָתא ְדִלּבָ ּּכְ ּוְבִגין ַההוא . ּ ּ

ֶחְדָוה, ְּזכוָתא רֹוָזא ָקָדֵמיהֹון ּבְ רוך הוא ְלַאְתָעָרא ְלהֹו וְלַעְבָרא ּכָ דֹוׁש ּבָ ָּעִתיד ַהּקָ ּ ְּ ,
נֹות ִציֹון ְּצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ.  

י ִיְצָחק ַמע, ָאַמר ִרּבִ א ׁשְ ָמִיםְיִהי ְמֹא, ּתָ ְרִקיַע ַהּשָׁ דֹוׁש , ִיְצָחק ָאַמר' ר, ֹרת ּבִ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
ִתים רוך הוא ְמַחֶיה ֶאת ַהּמֵ ּּבָ ּ ל ִציוָנא ְוִציוָנא, ְּ רֹוָזא ַעל ּכָ ְּוַיֲעֵבר ּכָ ּּ יה ִזְמָנא ָנֵחית . ּ ּּבֵ

ָמָתא ַמ, ַהִהיא ִנׁשְ ְנִהירו ְרִקיָעא ִדׁשְ ְנהֹוָרא ובוִציָנא ְדַיְנַהר ּבִ ּּכִ ּ ּ ַּעל ַההוא גוָפא , ָיאּ ּ
ָמִים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַאְתַער ִמן ַאְרָעא ְרִקיַע ַהּשָׁ ה. ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ְלָהִאיר ַעל , ְוָלּמָ

ַּעל אֹותֹו ַהּגוף ַהיֹוֵצא ִמן ָהָאֶרץ, ָהָאֶרץ ּ.  

הו ֲאַמר' ר ֹוָרה ַעל ַהּגוף ְלַהֲחיֹו, ּזֹו ִהיא ֹזַהר ָהרוַח, ַּאּבָ ֲהָדא . ּוְלָהִאיר ֲאֵפלֹו, תֹוַּהּשׁ
ָמִים)בראשית א(, ּהוא ִדְכִתיב ְרִקיַע ַהּשָׁ ה.  ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ַעל , ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ, ְוָלּמָ

ְדֲאָמָרן, ַּהיֹוֵצא ִמן ָהָאֶרץ   .ּכִ

ַרב ַנְחָמן' ר יה ּבְ ן ַפִזי ָפַגע ּבֵ ְּיהוָדה ּבֶ ּּ ָעִת, ּ ָּאַמר ֵליה אֹותֹו ָהרוַח ׁשֶ רוך ּ דֹוׁש ּבָ ְיד ַהּקָ ּ
ִתים ל ַמְעָלה, ָּאַמר ֵליה. ַּמהו, ּהוא ְלַהֲחיֹות ּבֹו ַהּמֵ ּהוא רוַח ַאְסַפְקַלְרָיא ׁשֶ ּ ר , ּ ֲאׁשֶ ּכַ

כֹונֹות ֵני ָאָדם ַהֵדעֹות ַהּנְ יגו ּבְ ַּיּשִׂ ה ִדְכִתיב. ּוְמָנא ָלן ָהא. ּ י רוִחי )יחזקאל לז(, ִּמּמַ ּ ְוָנַתּתִ
ֶכם ִוְחִייֶת ֶכם ֹלא ֶנֱאַמר. םּבָ י רוַח ּבָ ֶּאָלא רוִחי, ְּוָנַתּתִ לֹו, ּ ֱאָצל ֵמַאְסַפְקַלְרָיא ׁשֶ ּאֹותֹו ַהּנֶ ּ .

ֶכם)שם(ּוְכִתיב  ִקְרּבְ ן ּבְ עֹוָלם, ּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ ך ִיְהֶיה ִסיָמן ָידוַע ּבָ ְּוַאַחר ּכַ ֲּהָדא הוא , ְ
ּ ְוָהיו ְלאֹותֹות וְלמֹוֲע)בראשית א(, ִדְכִתיב ִניםּ   .ִּדים וְלָיִמים ְוׁשָ

ַצְלֵמנו)בראשית א(ק  ה ָאָדם ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ הו ְפַתח' ר. ּ ַּאּבָ  ָמה )תהלים ח(, ּ
ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים ַחּסְ י ִתְפְקֶדּנו ַוּתְ ֶרּנו וֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ ֱּאנֹוׁש ּכִ ּ ּ ְנחום ָאַמר' ר. ּ , ּּתַ

ָרָצה ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ רוך הוא ִלְברֹוא ֶאת ָהָאָדםּבְ ּדֹוׁש ּבָ ְלָאִכים אֹוָתם , ְּ ִנְתָייֵעץ ִעם ַהּמַ
אֹו ּסְ ה ָאָדם, ַהּסֹוְבִבים ֶאת ּכִ ל , ָּאְמרו לֹו. ְוָאַמר ָלֶהם ַנֲעׂשֶ ל עֹוָלם ַמה ִטיבֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֶרּנו, ָאָדם ֶזה י ִתְזּכְ   .ָּמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ה ָא ם ר' ר, ָדםָּדָבר ַאֵחר ַנֲעׂשֶ ׁשֵ ל ַהּתֹוָרה ּכוָלה, ּבֹו ָאַמר' ּּבוָטא ּבְ ָּחַזְרנו ַעל ּכָ ּ ּ ,
ְלָאִכים ְלעֹוָלם רוך הוא ִעם ַהּמַ ְתָייֵעץ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּנִ ְּוֹלא ָמִצינו ׁשֶ ּ ל ַמה , ְּ ַּעל ׁשום ָדָבר ִמּכָ ּ

הוא ָצִריך ַלֲעׂשֹות ְּשֶׁ ּ.  

ֵאין ְלַמְעָלה וְלַמ ְּועֹוד ָמִצינו ׁשֶ רוך הואּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יִגים ְלַדְעּתֹו ׁשֶ ּשִׂ ּמַ ָּטה ׁשֶ ְּ ,
יג ֵהם ָרִצים ְלַהּשִׂ ָגָתם, ּוְכׁשֶ ָהֵדין ַקְנּבֹוָסא ְדקֹוָנאֵרי, ִּמָיד חֹוְזִרים ְלָאחֹור ֵמַהּשָׂ ְּדָפַרח , ּּכְ
אֵרי ְְוחֹוֵזר ְלדוך ְדׁשָ ך ֵהם. ּ רוך ּכְ, ְּכָ חֹוְזִרים ְואֹוְמִרים ּבָ ְַעד ׁשֶ   .ִמְמקֹומֹו' בֹוד הּ
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י ּבוָטא ָרא אֹור ָהִראׁשֹון, ְּועֹוד ָאַמר ַרּבִ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָּמִצינו ׁשֶ ּ ּוָבָרא ִמֶזה , ְּ ּ
לֹו ים ׁשֶ ׁשִ ּמְ ָאר ַהְמׁשַ ִחָלה. ָּהאֹור ׁשְ ּתְ ְבָרא ּבַ ּנִ , ֹלא ִנְתָייֵעץ ִעּמֹו, ִּאם ָהאֹור ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ָרָצה ְלהֹוִצ ׁשֶ ָאר ִצְבאֹוָתיוּכְ ּנו ׁשְ ן ָאָדם ַלֶהֶבל ָדָמה, ּיא ִמּמֶ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּּכָ

י ִיְצָחק ֵוי ְמדֹוֵריה, ָאַמר ִרּבִ א ׁשַ י ּבוָטא ְדִעם ָמאֵרי ַמְתִניּתָ ח ְלַרּבִ ַּהּנַ ּ ּ , ּּבוָטא' ֲאַמר ר. ּ
הֹון ָי, ֲאָנא ָלא ָזֵכיָנא ְלֶמֱהֵוי ְמדֹוָראי ִעּמְ   .א ֲהָוה ִדיְדהֹוןֲּאָבל קוׁשְ

ַמְעָנא ּוֵפירוָקא ׁשְ י ּבֹו, ּ ִליָטא ַעל ּכָֹלא, ְּדָאַמר ִרּבִ א ְדֲהָוה ׁשַ ָהֵדין ַמְלּכָ ּּכְ ּ ּוָבֵעי , ּ
יה ִליָלן ּבֵ ְּלַאֲחָזָאה ַגְרֵמיה ְדָכְלהֹו ּכְ ּ ְּוהוא ּכָֹלא, ּ יִאין. ּ ן ְדַסּגִ ִליׁשָ ְרֵמיה ּבְ ָּעִביד ּגַ ך . ּ ְּכָ

א ּבְ ִּריך הואּקוְדׁשָ ּהֹוִאיל ְדָבֵעי ְלַאֲחָזָאה ְדָכל ָעְלָמא ִדיֵדיה, ְ ּ יֵדיה, ּ ֵליל ּכֹוָלא ּבִ ּּכָ ּ ,
יִאין ן ְדַסּגִ ְּלַאֲחָזָאה ְדהוא ּכֹוָלא, ַּוֲאַמר ִליׁשָ ּ י ִיְצָחק. ּ ִאי ָקָלא ִמן ָרַמָיא , ָאַמר ִרּבִ

א ֵמַהאי ַמְעּתָ ִפיר, ׁשְ אי ַהאי ֵפירוָקאְּדָלא ִאְתַי, ֵּאיָמא ַדֲהָוה ׁשַ ִלּבָ ָבא ּבְ ּּשְׁ ּ.  

י ְלָכל ׁשוֵקי ְטֶבְרָיה ן יֹוָחאי ָאָתא ִלְטֶבְרָיא ְלִמְדּכֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּפְנָחס ' ר, ָּחמֹו ֵליה, ַּרּבִ
י ִיְצָחק א ְוַרּבִ י ּבָ ְקָייָמא ָחָדא, ֲּאָמרו. ְוַרּבִ . ְְוָלא ֵניכֹול ְלֵמַהך, ַעד ֵאיָמַתי ֵניֵתיב ּבִ

יה, ָהא ָמאֵרי ְדַמְתִניִתין ָהָכא, ּוֲאָמר ַאל ַקּמֵ   .ִּנׁשְ

ן ּמָ הו ּתַ י ַאּבָ ַמע ִמָלה ָדא, ָּאַמר ֵליה, ָּאָתא ַרּבִ ָחא פוְמהֹון , ִּאי ָלא ִנׁשְ ָּהא ִאְתַפּתְ ּ ּ
ְפסוָקא ָדא ְּדִמיָנאי ּבִ ָרא ִדְפסוָקא ָדא, ָּאַמר ֵליה. ּ ֵּליָמא ָלן ַמר ִעיּקָ  ָּאַמר ֵליה ַמאי, ּ

ְדמוֵתנו. ּהוא ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ֲּאַמר ֵליה ַהאי ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ יטו ִלְראֹות)ישעיה מב(ּכְ ָמעו ְוַהִעְוִרים ַהּבִ ים ׁשְ ּ ַהֵחְרׁשִ ְוִכי . ּ
ים ָאְמָרה ּתֹוָרה ַהאי ּתֹו, ֶּאָלא ִעְוִרים. ָלִעְוִרים ְוַלֵחְרׁשִ ֵהם ִעְוִרים ּבַ ר , ָרהׁשֶ ֶדֶרך ַהָיׁשָ ּׁשֶ ְ ּ

ִעְוִרים, ִלְפֵניֶהם ָרא ְדִמְלָתא, ְּוהֹוְלִכים ָאְרחֹות ֲעַקְלַקלֹות ּכְ ְּוֹלא ָיְדעון ִעיּקָ ַּהאי ְפסוָקא . ּ ּ
א ִדיָלן ַמְתִניּתָ ַזר ּבְ   .ְוָהֵכי ָגַזְרָנא, ִאְתּגְ

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ַּכה ּבְ ָרא ְדֹכ, ְּ ָּלא ַמָיאֲּהָוה ִעיּקָ ל , ּ יל ּכָ ּתֵ ּוִמן ַמָיא ַאׁשְ ּ
ִנין. ָעְלָמא ָלָתא אוּמָ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ְּוָעַבד קוְדׁשָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ְּ נוֵתיה ּבְ ְּדַיַעְבדון אוּמָ ּ ּ ּ ּ ,

ְּוִאֵלין ִאינון ַמָיא: ּ ּוַמָיא, ְוַאְרָעא, ׁשְ ְּוַעל ְידֹוי ְדִאֵלין. ּ ָע, ּ ל ַמה ִדי ּבְ ֵרי ּכָ   .ְלָמא ֵדיןִּאְתּבְ

ָלָתא ין ְלִאֵלין ּתְ הֹון, ְּוַזּמִ ִרָייָתא ִדְצִריך ְלָעְלָמא, ְלָכל ַחד ִמּנְ ְְלַאָפָקא ּבְ ּ ּ ין ְלַמָיא. ּ , ַּזּמִ
ְָאַמר ֵליה ַאּתְ ַאֵפיק ְלַאְרָעא ִדְתחֹוָתך ּ ֵניׁש ַלֲאַתר ָחד, ּּ ך, ְוַאּתְ ִזיל ִאְתּכְ ְוַמָיא ֲעַבד ּכָ ּ ּ ,

ִים)בראשית א(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי וו ַהּמַ   .ּ ִיּקָ

ְרָיין ִמיָנך, ֲּאַמר ָלה, ְקָרא ְלַאְרָעא ְַאּתְ ַאֵפיק ּבִ ִעיִרין ְוֵחיָוָתן וְכְדָדֵמי לֹון, ּ ּּבְ ִּמָיד , ּ
ך ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְָעְבַדת ּכָ ּ ּ.  

ַמ ין ַמָיא ְלַמָיא, ֲאַמר לֹון, ִיםְקָרא ַלּשָׁ ַּאּתון ַאְבִדילו ּבֵ ּ ּ ּ ך, ּ ְֲעָבדו ּכָ ֲּהָדא הוא , ּ
ִאים , ְקָרא ְלַאְרָעא. ּ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע)שם(, ִדְכִתיב ֲּאַמר ָלה ֲאִפיִקי ְדׁשָ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ים ִויבוִלין ְוִאיָלֵני ַחְקָלא ּבִ ה, ְּוִעׂשְ ִתיב ּבָ ִּמָיד ַמה ּכְ ב )םש(. ּ א ֵעׂשֶ ּ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ
  .ַמְזִריַע ֶזַרע

ַמִים מֹו ֵכן ַלּשָׁ כֹון ְנהֹוִרין ובוִציִנין ְלַאְנָהָרא ַעל ַאְרָעא, ֲאַמר לֹון, ְקָרא ּכְ ְּיֵהא ּבְ ּ ,
ָמִים)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְרִקיַע ַהּשָׁ מֹו ֵכן ְלַמָיא.  ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ , ןֲאַמר לֹו, ְקָרא ּכְ

א ְדנוִנין ְועֹוִפין ַּאּתון ֲאִפיקו ִריֲחׁשָ ּ ּוְכְדָדֵמי לֹון, ּ ִים )שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְרצו ַהּמַ ּ ִיׁשְ
ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְּוַעל ְיֵדיהֹון ִדְתָלָתא ִאֵלין. ּׁשֶ ית, ּ ל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ל ַחד , ִאְתֲעֵביד ּכָ ּכָ

  .ְּוַחד ְלִזיֵניה

ִתיָתָאהַכה ֲאָתא יֹוָמא  ָאר יֹוִמין, ׁשְ ׁשְ ְלהֹו ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלִמְבֵרי ּכִ דֹוׁש . ּכָ ֲאַמר לֹון ַהּקָ
רוך הוא ּּבָ כֹון, ְּ ְלחֹודֹוי, ָּלא ׁשום ַחד ִמּנְ ִרָיה ָדא ּבִ ד ּבְ ִרָיין , ָיֵכיל ְלֶמְעּבַ ל ּבְ ָאר ּכָ ׁשְ ּּכִ

אן רון ּכַ, ַּדֲהוֹו ַעד ּכָ ְתַחּבְ ֶּאָלא ּכוְלכֹון ּתִ ּ א, ֲחָדא ַוֲאָנא ִעְמכֹוןּ ְּדָהא ַאּתון . ְוַנֲעֵביד ֵאיָנׁשָ ּ
ְלחֹוֵדיכֹון ֵדיה ּבִ ָּלא ֵתיְכלול ְלֶמְעּבְ ָלֵתיכֹון, ּ ָמָתא ִדיִלי, ֲּאָבל ּגוָפא ְיֵהא ִדיְלכֹון ּתְ   .ְוִנׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ּוְלִפיָכך ְקָרא לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ ה ָאָדם, ָ ֲאָנא . ַּאּתוןֲאָנא ְו, ַוֲאַמר לֹון ַנֲעׂשֶ
ָמָתא ְּוַאּתון ּגוָפא, ִנׁשְ ְּוָכך הוא. ּ ָלְתהֹון, ְ ְּדגוָפא הוא ִמּתְ ּ עֹוָבָדא , ּ ִנין ּבְ ַּדֲהוֹו אוּמָ ּ

ית ִריך הוא, ִּדְבֵראׁשִ א ּבְ ָמָתא ָיֲהָבה קוְדׁשָ ְּוִנׁשְ ּ ה, ְּ הֹון ּבָ ף ִעּמְ ּתַ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ.  

ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ּּבְ ּ לֹוַמר ְד, ּ כֹון, ִאְתֲחֵזי ָלָנאּּכְ ַההוא ּגוָפא ְדִאְתְנַסב ִמּנְ ּּבְ ּ ְלִמְנַדע , ּ
י, ּוְלַאְדָמָאה ְלכֹון ַההוא ְדִאְתְנֵסיב ִמּנִ ּּכְ ָמָתא, ּ ְּדהוא ִנׁשְ , ְּדִיְתְפַרׁש ֵמעֹוָבדֹוי ְדָעְלָמא, ּ

ין יה וְרעוֵתיה ְלִעיָלִאין ַקִדיׁשִ אֹוְבּתֵ ִּויֵהא ּתֵ ּ ּ ּ ּּ.  

ַצְל ְדמוֵתנוְועֹוד ּבְ ֵּמנו ּכִ ּ כֹון, ּ ְּדגוָפא ְדִאְתְנֵסיב ִמּנְ ּ ִגיֵניכֹון, ּ ִקיוָמא ּכְ ָּלא ְיֵהא ּבְ ַמאי . ּ
ִגיֵניכֹון ִרָיין ְדַאֵפְקּתון. ּכְ ִאינון ּבְ ּּכְ ּ ּּ ְרָיין, ּ ל ּבִ ָאר ּכָ ׁשְ ָמָתא . ַּעל ְדִאיִהי ַעְפָרא ּכִ ְוַהִהיא ִנׁשְ

יה א ַדֲאָנא ָיֵהיב ּבֵ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ְדֶיֱהֵוי ָלה ִקיוָמא ְלָעְלִמין,ּ ּ ְּדֵליָתה ּגוָפא, ּּ ִקיוָמא ִלי, ּ ְּוִיְדֶמה ּבְ ּ.  

הו י ַאּבָ ֵריָרא ְדִמְלָתא, ֲּאַמר ַרּבִ ית, ָּהֵדין הוא ּבְ ַכח ְדִבְבֵראׁשִ ּתְ ום ְדִאׁשְ ִּמּשׁ ּ ֲּהוֹו ִאֵלין , ּ
ָלָתא ַמָיא ְוַאְרָעא וַמָיא, ּתְ   .ּׁשְ

ר ר' ר ְמעֹון ֲאַמר' ֶאְלָעָזר ּבַ ֲּאָבל ַאְרָעא ָנְסָבא ֵחיָלא ִדְתָלְתהֹון . ָּיאֹות הוא, ׁשִ
ְלחֹוָדָאה ע ְיסֹודֹות ָקְייִמין, ּבִ ַּעד ַדֲהֵוי ָבה ַאְרּבַ ֵרין. ּ ַמָיא ּתְ ְוַחד , ּוִמן ַמָיא ַחד, ִמן ׁשְ

ְּדָבה ִריך הוא ִנׁשְ, ְוִהיא ֲאֵפיַקת ּגֹוְלָמא ְדָאָדם. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ שם (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָמָתאְּ

ַמת ַחִיים' ּ ַוִייֶצר ה)ב ַאָפיו ִנׁשְ ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח ּבְ ּּ ְרֵויהֹון. ּ , ֲהֵרי ּתַ
ִריך הוא א ּבְ ַּאְרָעא ְוקוְדׁשָ ד ֵליה, ְּ ֲחָדא ְלֶמְעּבַ פו ּכַ ּתְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ה , ּ ּוְבִגיֵניה ֲאַמר ַנֲעׂשֶ , ָאָדםּ

י ֶאת ַהּגוף ִריך הוא ֲאַמר ָלה ֲעׂשִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמָתא, ְּ י ִיְצָחק. ַוֲאָנא ִנׁשְ ל , ָאַמר ִרּבִ ָהא ּכָ
ר ִמיָנן   .ְסֵפיָקא ָדא ִאְתַעּבַ

י ֶאְלָעָזר ַהאי ַגְווָנא, עֹוד ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלָעְלָמא, ּכְ א ּבְ ף קוְדׁשָ ּתַ ּתַ ִּאׁשְ ְּ ,
ְבִרָייָת אּּבִ ִניָנן. ּא ִדְבֵני ָנׁשָ ָאָדם, ְּדָהא ּתָ ִפין ּבָ ה ׁשוּתָ לׁשָ א , ּׁשְ ּתֹו ְוקוְדׁשָ ָּהִאיׁש ְוִאׁשְ
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ִריך הוא ּּבְ ַע. ְ י ְיהֹוׁשֻ ַהאי ַגְווָנא, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא, ּכְ א ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוקוְדׁשָ ּׁשְ ָאַמר . ְּ
ְמעֹון י ׁשִ ַמִים, ִרּבִ ֶנֶגד ִאיׁש, ׁשָ ּתֹו, ֶרץֶא. ּכְ ֶנֶגד ִאׁשְ ִריך הוא . ּכְ א ּבְ ּוְלעֹוָלם קוְדׁשָ ּ ְּ

ֶהם ף ִעּמָ פות. ְּמׁשוּתָ ְלׁשֹון ׁשוּתָ ה ָאָדם ּבִ ן ֶנֱאַמר ַנֲעׂשֶ ְּוַעל ּכֵ רוך הוא . ּ דֹוׁש ּבָ ְּוֵאין ַהּקָ ְּ

ִרָיה ף ִעם ׁשום ּבְ ְּמׁשוּתָ   .ּזוַלת ִעם ָאָדם, ּ

י יֹוֵסי ָאר ַהּבְ, ָאַמר ִרּבִ ֶהםּוִבׁשְ ף ִעּמָ ִּריֹות ִמי ְמׁשוּתָ ְמעֹון. ּ י ׁשִ , ּכַֹח ָהֲאָדָמה, ָאַמר ִרּבִ
ִהיא ֶנֶפׁש ַחָיה ַּדֲאָמָרן ׁשֶ ף. ּ רוך הוא ֵאין ְמׁשוּתָ דֹוׁש ּבָ ֲּאָבל ַהּקָ ּ ְלָבד, ְּ   .ֶּאָלא ַעל ָהָאָדם ּבִ

י ְיהוָדה ִעים, ָּאַמר ִרּבִ ֵאיָנם רֹוִצים ְלִהָד, ַווי ָלֶהם ָלְרׁשָ דֹוׁש ּׁשֶ ל ַהּקָ פוָתא ׁשֶ ׁשוּתָ ֵּבק ּבְ ּ
רוך הוא ּּבָ ה. ְּ ּמֶ י ִיְצָחק. ּבַ הוא ָנַתן, ָאַמר ִרּבִ ָמה ׁשֶ ׁשָ אֹוָתה ַהּנְ ּּבְ ֹכח , ּ ְֶאָלא הֹוֵלך ְוָדֵבק ּבְ ּ
ֵהמֹות ֵהמֹות ִנְדמו)תהלים מט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַהּבְ ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין ִנְמׁשַ יָקר ּבַ ל .ּ ְוָאָדם ּבִ  ּבַ

ָמה, ָיִלין ׁשָ ל ַהּנְ אֹותֹו ְיָקר ְוִתְפֶאֶרת ׁשֶ ֹלא ָרָצה ַלֲעמֹוד ּבְ ה . ּׁשֶ ָעׂשָ ֲאָבל ֶמה ַחָטאתֹו ׁשֶ
ֵהמֹות ּבְ ל ּכַ ְמׁשַ ּנִ ָלֶהן, ׁשֶ אֹותֹו ַהּכַֹח ׁשֶ ְדֶמה ְמֵהָרה, ּּבְ ְכַרת ְוַהּנִ   .ְוֹלא ַתֲעֶלה ְלַמְעָלה, ַהּנִ

ן ַפ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ִאיֵדי, ָאְזָלא ָהא, ִזיָּאַמר ִרּבִ י ַיֲעֹקב ּבֶ י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ י , ּכִ ְּדָאַמר ִרּבִ
ן ִאיֵדי ל ,  ְוָכל ָיָקר ָרֲאָתה ֵעינֹו)איוב כח(, ַמאי ִדְכִתיב, ַיֲעֹקב ּבֶ מֹוָתן ׁשֶ ֵּאלו ִנׁשְ ּ

ֵהם ְיָקר ְוִתְפֶאֶרת ָלעֹוָלם וְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ַּצִדיִקים   .ּׁשֶ

י יֹוָנָתןָאַמר ִר הו ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ל ָאָדם, ּּבִ דֹוׁש , ּּבֹא וְרֵאה ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ִהְבִדילֹו ַהּקָ ּׁשֶ
ְבָרִאים ָאר ַהּנִ ל ׁשְ רוך הוא ִמּכָ ּּבָ הו. ְָהֵאיך. ְּ י ַאּבָ רוך , ָּאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ל ַמה ּשֶׁ ְּכָ ּ

ָּאַמר ַלפֹוֲעִלים ָהֵאֶלה, ּהוא ֵהם ַי, ּ ֲּעׂשו ְלַבָדםׁשֶ ֶהם, ּ ָאַמר ַעל . ְּוֹלא ִנְתַייֵחד הוא ִעּמָ
ִריֹות ָהָאֶרץ ִים. 'ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְוגו, ּּבְ ִים, ָאַמר ַלּמַ ְרצו ַהּמַ ְּוהוא ֹלא , ִּיׁשְ
ֶהם   .ִנְתַייֵחד ִעּמָ

ָרא ָהָאָדם ּבָ ֲע, ְכׁשֶ ֶהם ּבַ רוך הוא ִעּמָ דֹוׁש ּבָ ִּנְתַייֵחד ַהּקָ ָייתֹוְּ ה ָאָדם, ּׂשִ . ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ
ר ָפִנים ִּדּבו, ׁש''ִּמׁשו, ה''ֲהִליָכ, ה''קֹוָמ, ַח''ֵרי, ה''ְּרִאָי, ְּוָנַתן ּבֹו ְקַלְסּתֵ ָי, ר''ּ , ה''ֲּעׂשִ
ה ָיָדיו ַמֲעׂשֵ ילֹו ּבְ ה ָיֶדיך ּכֹל ׁשַ)תהלים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִהְמׁשִ ַמֲעׂשֵ יֵלהו ּבְ ְמׁשִ ָ ּתַ ה ּ ּתָ

ַחת ַרְגָליו   .ּתַ

ָמה ָזַרק ּבֹו ְנׁשָ ּוְכׁשֶ ְחּתֹוִנים ְוָלֶעְליֹוִנים, ָקם ַעל ַרְגָליו, ּ . ִּנְדָמה ּגופֹו ָלָאֶרץ. ְוִנְדָמה ַלּתַ
ָמתֹו ָלֶעְליֹוִנים תֹוַאר, ְוִנׁשְ ֵאיָמה, ְוָכבֹוד, ְוָהָדר, ּבְ  )שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּוְבִיְרָאה, ּבְ

ְעְטֵרהוְוָכבֹוד ְוָה   .ָּדר ּתַ

י יֹוָנָתן א ְדַהאי ְקָרא, ָאַמר ִרּבִ אי, ֵּריׁשָ ִלּבָ ֵרהו ְמַעט )שם(ִּדְכִתיב , ְסֵפיָקא ּבְ ַחּסְ ּ ַוּתְ
הו. ֵמֱאֹלִהים י ַאּבָ א, ָּאַמר ִרּבִ ָמֵתיה ְדִהיא ַקִדיׁשָ ִנׁשְ ּּבְ ּ ֲּאָבל ַמאי ְגִריעוָתא . ְּוָדֵמי ֵליה, ּ

ַּעל ְדֲהָוה גוָפ, ּהוא   .ְוִאְתְנֵטל ִמן ַאְרָעא, אּ

ַדַעת וְבָחְכָמה ר. ְּוִאם ּתֹאַמר ּבְ ְּדָהא ָרחֹוק הוא ָהָאָדם ִמן ָהֶעְליֹוִנים ְדָאַמר , ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּ
ְנחום י ּתַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ רֹוִבים, ִּרּבִ ְלָאִכים ַהּקְ ל , ַהּמַ ַפע ַאְסַפְקַלְרָיא ׁשֶ ִלים ּכַֹח ׁשֶ ְּמַקּבְ
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ִחָלהַמְעָלה  ֵאיָנם ְקרֹוִבים, ּּתְ ַמִים ְוָכל ְצָבָאם, ּוֵמֶהם יֹוֵרד ְלאֹוָתם ׁשֶ , ּוֵמֶהם יֹוֵרד ַלּשָׁ
  .ּוֵמֶהם ֶאל ָהָאָדם

י יֹוֵסי ִחָלה, ָאַמר ִרּבִ ל ּתְ בֹוד ְמַקּבֵ א ַהּכָ ּסֵ ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים, ּּכִ ּנו ַלּמַ ּוִמּמֶ ּוֵמֶהם , ּ
ך ל ּכָ ֵאיָנם ּכָ מֹוָתםְְלאֹוָתם ׁשֶ ַמִים, ּ ֶעְליֹוִנים וְגבֹוִהים ּכְ   .ּוֵמֶהם ֶאל ָהָאָדם, ּוֵמֶהם ַלּשָׁ

ה ִנְדָמה לֹו ָהָאָדם ּמֶ הו, ֲאָבל ּבַ י ַאּבָ ָמה, ָּאַמר ִרּבִ ׁשָ ּנְ ה, ּבַ ִהיא ְקדֹוׁשָ ְוֹלא ִתְכֶלה , ׁשֶ
ּנו, ְלעֹוָלם ְטָלה ִמּמֶ ּנִ בוָרתֹו, ַּעל ׁשֶ ִּמּכֹחֹו וִמּגְ מ. ּ יַטל ִמן ָהֲאָדָמהְוֹלא ּכְ ּנִ , ֹּו ַהּגוף ׁשֶ

ָהָיה ׁשֶ   .ְּוִיְכֶלה ְוָיׁשוב ָעָפר ּכְ

י ִיְצָחק ָאַמר ַרב ְּוִזווגֹו ִעּמֹו, ָאָדם, ָאַמר ִרּבִ ַיַחד, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּנְבְראו ּבְ
ָרָאם)בראשית ה( יו. ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּבָ ֲּהָדא הוא . ּה ֶאל ָהָאָדםְוֵהִביָא, ְּוֵהִכיָנה, ְוִנְטָלה ִמּגַ

ְלעֹוָתיו)שם ב(, ִדְכִתיב ח ַאַחת ִמּצַ   .ּ ַוִיּקַ

ַע ָאַמר' ר ּנו, ַּחָוה ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה, ְיהֹוׁשֻ ּוְלָקָחה ִמּמֶ ּ ְּוִהיא ִנְזֵקי ִדְבִרָייָתא, ּ ֲהָדא . ּ
ְלעֹוָתיו ח ַאַחת ִמּצַ ּהוא ִדְכִתיב ַוִיּקַ ּנוזֹו ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ, ּ ְלַקח ִמּמֶ ִהיא רוַח , ּּנִ ַּעל ׁשֶ

ה. ַּמֶזֶקת ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ְמקֹוָמה, ַּוִיְסּגֹר ּבָ ֵהִקים ַאֶחֶרת ּבִ   .ּׁשֶ

ר, ָרָבא ָאַמר ׂשָ ר, זֹו ָהְיָתה ּבָ י ִיְצָחק. ּוַמאי ֲהַות, ְוָהַאֶחֶרת ֹלא ָהְיָתה ָבׂשָ , ָאַמר ַרּבִ
ָמֶריָה ּזוֲהָמא ְדַאְרָעא וׁשְ ּ ּ.  

ְנחוםָאַמר י ּתַ רוך הוא ָלָאָדם, ּ ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ָכל , ָּנַתן זֹוַהר ָפָניו, ְּ ִאיר ּבְ ּמֵ ׁשֶ
ָחָטא. ָהעֹוָלם יָון ׁשֶ יה, ּכֵ ִתיב ּבֵ ּנֶא)קהלת ח(, ַּמה ּכְ   .ּ ְוֹעז ָפָניו ְיׁשֻ

אֹוְרָחא י ֲעִקיָבא ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ֱאִליֶעְזר ְוַרּבִ י ֲעִקיָבאָאַמר, ַרּבִ , ֵאיָמא ִלי', ר, ּ ֵליה ַרּבִ
ה ָאָדם)בראשית א(, ָהא ִדְכִתיב ה ֹלא ֶנֱאַמר ַוְיִהי ֵכן ִמָיד, ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ , ָּלּמָ

ל ַהָיִמים ָאר ּכָ ׁשְ רוך הוא ָדָבר, ּּכִ דֹוׁש ּבָ ָהָיה אֹוֵמר ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ּ ְוָכאן , ִּמָיד ֶנֱאַמר ַוְיִהי ֵכן, ְּ
ה ָאָדם, ֶנֱאַמרֹלא  ָאַמר ַנֲעׂשֶ ִתיב ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם, ֶּאָלא ְלַאַחר ׁשֶ ָהָיה לֹו , ּּכְ

  .לֹוַמר ַוְיִהי ֵכן

ית ְוֹלא יֹוֵתר, ֲעִקיָבא, ָּאַמר ֵליה ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִתיב , ְוִכי ֹזאת ָהְיָתה ּבְ  )שם(ְוָהא ּכְ
תֹו ִיםַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ֶּאָלא ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת , ְוֹלא ֶנֱאַמר ַוְיִהי ֵכן, ְך ַהּמָ ּ

ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ)שם(ְוֵכן . ָהָרִקיַע ְרִקיַע ַהּשָׁ ָּהָיה לֹו לֹוַמר ִמָיד ַוְיִהי ,  ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
דֹוִלים, ֵכן ֵני ַהְמאֹורֹות ַהּגְ ּוְכִתיב ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ּ.  

ְָלא ֵאיָמא ָלךֶא ֶהם ַהּכַֹח ָהָאצול ִמְלַמְעָלה, ּ לֹא ָהָיה ּבָ ל ָדָבר ׁשֶ ּּכָ ּּ ֶנֱאַמר ִמָיד ַוְיִהי , ּ
ל ְפעוָלָתם. ֵכן לום ּכָ ַתׁשְ ָהָאֶרץ הֹוִציָאה אֹוָתם ּבְ ּׁשֶ ּ ין ַלּכַֹח ָהֶעְליֹון, ּּ , ְּוֹלא הוְצְרָכה ְלַהְמּתִ

לום אֹוָתה ַהְפ ּשְׁ ִלים ּתַ ְּלַהּשְׁ ּ ּעוָלהּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2882דף [ -ּ

הֹוִציָאה ָהָאֶרץ ָכל ָדָבר ְוָדָבר ׁשֶ לום ַהְפעוָלה ֹלא ָהְיָתה ָבה, ֲּאָבל ּבְ ׁשְ ְּוִקיום ּתַ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ָיֹבא ַהּכַֹח ִמְלַמְעָלה ין ַעד ׁשֶ ּהוְצְרָכה ְלַהְמּתִ ּ ֵלמות ַהְפעוָלה, ּ יום וׁשְ ה ַהּקִ ְּוַיֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

 ] בשנה263יום [סדר הלימוד ליום כז סיון 

ָאָדם ָכאן ּבָ ְסִפיק ָלה ַלֲעׂשֹות, ְוֵכן ּבְ ָּהָאֶרץ הֹוִציָאה אֹותֹו ַהָדָבר ַהּמַ ַעד , ְוָעְמָדה, ּּ
ָידֹו ָלֵתת ֵיׁש ּבְ ן ַהּכַֹח אֹותֹו ׁשֶ ִיּתֵ ּׁשֶ ּוְלִפיָכך ֹלא ֶנֱאַמר ִמָיד ַוְיִהי ֵכן, ּ ְ דֹוׁש , ּ א ַהּקָ ּבָ ַעד ׁשֶ

רוך הוא ְוָנַתן ּבֹו ַהּכַֹח  ּּבָ יום, ִּמְלַמְעָלהְּ ה ַהּקִ ְּוָעׂשָ ּ.  

י ֲעִקיָבא י, ָאַמר לֹו ַרּבִ ה ֶאת ָהָאָדם ֶאָלא , ַרּבִ לֹא ָעׂשָ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָּמה ָרָאה ַהּקָ ּ ּ ְּ

י ּשִׁ ּשִׁ ֹלא ְיֵהא ִפְתחֹון ֶפה ָלָאָדם לֹוַמר, ָּאַמר ֵליה, ּבַ ּׁשֶ ּ ל , ּ ׁשום ָדָבר ִמּכָ הוא ִסַייע ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ
ֶ ְבָראַמה ּשׁ   .ּנִ

י ֱאִליֶעְזר, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי, ֲּאָזלו יה, ָקם ַרּבִ ֵוי ְידֹוי ַעל פוֵמיה, ְּוָגִחין ֹראׁשֵ ְּוׁשַ ּ . ּוָבֵכי, ּּ
י ֲעִקיָבא י, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֵכי, ַרּבִ ה ַאּתְ ּבָ א, ָּאַמר ֵליה. ָלּמָ ֵאיְלּתָ ַּעל ָדא ִדׁשְ , ֵּחיזו ָחֵזית. ּ

ָיא ִמָלה   .ְּוַקׁשְ

ך, ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא י ְלַהאי אֹוְרָכא ְדָגלוָתא ְדִאְתְמׁשַ ְַמאן ִיְזּכֵ ּ ר , ּ ְּדָהא ָלא ָיקום ּבַ ּ
ַמָיא, ָנׁש ִתיָתָאה, ְּדָעִתיד ִליְמֵטי ַלֲעָנֵני ׁשְ ִנין. ַעד יֹוָמא ׁשְ ית ֶאֶלף ׁשְ ׁשִ ְּדהוא ּבְ ְוָלא , ּ

ָלמוֵתיה ַאׁשְ ּּבְ ׁשוָבה, ּ ְתקֹוף ּתְ ר ּבִ ר ָנׁש ַהִהיא ֵליֵתיה ֶאָלא ְּד, ּּבַ ָּהא ׁשוְלָטָנא ְדּבַ ּ ּ ּ
ִתיָתָאה ׁשְ   .ּבִ

ִביָעָאה ָעְלָמא, ּוִבׁשְ ִמָטה ּבְ ַאר ׁשְ ּתָ ִמְלַקְדִמין, ּוִבְתִמיָנָאה. ָּחרוב, ִיׁשְ ִּיְתַחֵדׁש ָעְלָמא ּכְ ּּ ,
ִציֹון ְוַה)ישעיה ד(ַּעל ָדא . ִּויֵהא ַמה ִדיֵהא ָאר ּבְ ׁשְ ַלִים ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר ּ ְוָהָיה ַהּנִ ירוׁשָ ּּנֹוָתר ּבִ

ַמח ה'  ְיִהי ְכבֹוד ה)תהלים קד(, ּוְבִגיֵנהֹון ֶנֱאַמר. לֹו יו' ְלעֹוָלם ִיׂשְ ַמֲעׂשָ   .ּבְ

ַמִים ְוגו)בראשית ב( ם ר. 'ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ׁשֵ ֶרְכָיה ָאַמר' ָרָבא ּבְ תוב , ּבְ א ַהּכָ ּּבָ
י ְלַאַחר ׁשֶ, ְלהֹורֹות ַמִים ְוָהָאֶרץּכִ הֹוִציאו ַהּשָׁ ל ַהּתֹוְלדֹות ׁשֶ ֵפר ּכָ ּּסִ ה , ּ ּשָׁ ׁשִ לֹא ֹתאַמר ּבְ ּׁשֶ

ָלם ָּיִמים ִנְבְראו ּכֻ יֹום ְפלֹוִני, ּ ִרָיה זֹו ּבְ ּּבְ יֹום ְפלֹוִני, ּ ּוְבִרָיה זֹו ּבְ ּ ל ַהּתֹוָלדֹות , ּ ֶּאָלא ּכָ
ַמִים וִמן ָהָאֶרץ ְתַהוו ִמן ַהּשָׁ ּנִ ּׁשֶ ּ ַדע ָלך ֵאיָמַתי. ָמַתי ֲהוֹוֵאי, ּ יֹום ֲעׂשֹות ה. ְּתֵ ֱאֹלִהים ' ּבְ

ָמִים לֹוַמר. ֶאֶרץ ְוׁשָ ׁש, ּכְ אֹותֹו ַהיֹום ַמּמָ ל ַהּתֹוָלדֹות, ּּבְ ֶהם ּכָ ַמִים , ָּהיו ּבָ ְתַהוו ִמן ַהּשָׁ ּנִ ּׁשֶ ּ
יֹום ֲעׂשֹות ה, ּוִמן ָהָאֶרץ ָמִים' ִּדְכִתיב ּבְ   .ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

ֹרא ֱאֹלִהים ָאָדם)שם ה(ְוָהא ְכִתיב , י ֵייָסא ָאַמרַרּבִ יֹום ּבְ ,  ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם ּבְ
ל ַהּתֹוָלדֹות ׁש ָהיו ּכָ אֹותֹו ַהיֹום ַמּמָ ן ּבְ ִּאם ּכֵ ּ.  

ֶרְכָיה י ּבְ ך הוא, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ אֹותֹו ַהיֹום ִנְתַהוו, ְ ּּבְ ּ רוך ה, ּ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאהו ַהּקָ ְׁשֶ ּ אֹותֹו ּ ּוא ּבְ
ל ּתֹוְלדֹוָתיו, ַּהיֹום ְדיוְקֵניהֹון, ּכָ מֹות ּבִ ׁשָ ְוֶזה , ֶּזה ְפלֹוִני, ְוָהָיה אֹוֵמר, ְּוֶהֱעִביָרם ְלָפָניו ַהּנְ

ְּוֶזה ַדָיין ַהדֹור, ֶּזה ָחָכם ַהדֹור. ְּפלֹוִני ל ַהדֹורֹות וַמְנִהיֵגיֶהן, ּּ ְּוֵכן ּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2883דף [ -ּ

ם ר' ר ׁשֵ ִתיב ְלַמְעָלה ִמן ָהִעְנָין,  ָאַמרִּחָייא' ִיְצָחק ּבְ ַמִים )שם ב(. ַמה ּכְ ּ ַוְיֻכלו ַהּשָׁ ּ
ָאַמר . ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ה טֹוב )שם א(ְלַאַחר ׁשֶ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ

ה. ְמֹאד ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְלָאִכים. ַּמהו ֶאת ּכָ ל ְלַרּבֹות ִעְנַין ַהּמַ ֵהם טֹוב ְמֹאד, ֶאת ּכָ ּוְבָכל . ׁשֶ
ְלָבד י טֹוב ּבִ ְבָרִאים ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ּכִ י טֹוב ְמֹאד, ַּהּנִ ְלָאִכים . ּוְבָכאן ּכִ ַהּמַ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ

י טֹוב ְמֹאד   .ִּנְבְראו ְוֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ּכִ

ה עֹוד הֹוִסיף ְקָרא ְוָאַמר ַוְיֻכלו י ִיְצָחק ָלּמָ ְּוָאַמר ִרּבִ ֶרְכָיהָאַמר ִר. ּ י ּבְ ּסוף , ּבִ ָּלׁשֹון ּכִ
ְכַלל. ּהוא ַמִים, ְוָכל ְצָבָאם ּבִ ְקָרִאים ְצָבא ַהּשָׁ ְלָאִכים ַהּנִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵהם ַהּמַ

ַמִים עֹוֵמד ָעָליו)מלכים א כב( ַמר ַהְמָלאָכה.  ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ ּגָ ִנְכְסָפה ְוָכְלָתה ְלָכל , ּוְכׁשֶ
  .רֹוֶאיָה

י ַנְחָמןָאַמר ַּוְיֻכלו,  ִרּבִ ה: ּ ֲעׂשֶ לו ִמּמַ ָבה, ּּכָ ֲחׁשָ לו ִמּמַ רוך הוא ְליֹום . ּּכָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְּוָעׂשָ ְּ

א ת דוְגַמת עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ַּהּשַׁ ִביִעי. ּ ּשְׁ ּבֹות ּבַ רוך הוא ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ּׁשֶ ִביִעי, ְּ ּשְׁ  .ַמאי ּבַ
ִביִעי ֶאֶלף ַהּשְׁ   .ּבָ

ת, ַמר ַרב ַנְחָמןְוָא ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָאָדם ּבְ י. ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִנּתֹוֶסֶפת ּבָ ַמאי ֶנֶפׁש , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ֹוָרה ָעָליו, ָּאַמר ֵליה, ְיֵתיָרה זֹו ּשׁ ֶכֶתר ָקדֹוׁש, ּרוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ יר ָלָאָדם ּבְ ִכְתֵרי , ּוַמְכּתִ ּבְ
ְלָאִכים ְּוהוא ֵמאֹותֹו רוַח. ַהּמַ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ּ רֹות ַעל ַהּצַ ָעִתיד ִלׁשְ ן ַחָייב . ּׁשֶ ְּוַעל ּכֵ

ת ּבָ ד ֶאת יֹום ַהּשַׁ יה, ָאָדם ְלַכּבֵ ְרָיא ִעּמֵ א ְדׁשָ ִפיָזא ַקִדיׁשָ ַּעל ַהאי אוׁשְ ּ ּ ּּ.  

י ַנְחָמן ְרוָחא ָדא ֵאיך ִאְתְקֵרי, ְוָאַמר ִרּבִ ד ִאְתְקֵרי. ּ ּ ֲהָדא הוא .ָקדֹוׁש ִאְתְקֵרי. ְּמכוּבָ
ָמעֹו)ישעיה נח(, ִדְכִתיב ַמׁשְ ת עֹוֶנג ּכְ ּבָ ד' ִלְקדֹוׁש ה,  ְוָקָראָת ַלּשַׁ ִהיא ּתֹוֶסֶפת , ְמֻכּבָ

ְקָרא ְקדֹוׁש ה ד', ָּהרוַח ַהּנִ ְקָרא ְמכוּבָ   .ַּהּנִ

י ִיְצָחק ָלם, ָאַמר ִרּבִ ְיימו ַהְמָלאכֹות ּכֻ ּסִ ׁשֶ ּּכְ ּ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ְרָכם ַהּקָ ְּבֵ ְוֵהִכיָנם , ּהואּ
עֹוָלם ה ֲהָכָנתֹו, ּבָ ּנֶ ֹלא ְיׁשַ ְּוִצָוה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ָאהו, ּ ֲעׂשָ ל . ֵּמאֹותֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ּכָ ְוׁשֶ

אן וְלעֹוָלם, ָּהָראוי לֹו, ֶאָחד ְוֶאָחד יֹוִציא ּתֹוְלָדתֹו  )בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּכָ
ָרא ֱאֹלִהים ַל ר ּבָ מֹותֹו. ַמאי ַלֲעׂשֹות. ֲעׂשֹותֲאׁשֶ ל ָדָבר ּכְ ְּלהֹוִליד וְלהֹוִציא ּכָ י ְיהוָדה . ּ ַּרּבִ

ִדים, אֹוֵמר ם, ֶּזה ּגוף ַהּשֵׁ ֹלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתָ   .ּׁשֶ

ר ַנְחָמן ָאַמר י יֹוֵסי ּבַ ת, ַרּבִ ּבָ ִנְכַנס ׁשַ יָון ׁשֶ ה , ּכֵ ַמֲעׂשֵ ְבְראו ּבְ ּנִ ל ַהְדָבִרים ׁשֶ ּּכָ ּ
יתְבֵר ְקטו, אׁשִ ְבתו ְוׁשָ ּׁשָ ִרָייתֹו, ּ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ָהיו מֹוִציִאין , ְּדָתִניָנן. ּּכָ ִנין ׁשֶ ּאֹוָתן ָהאוּמָ ּ

ָכל יֹום ָויֹום ְקטו ְוָנחו, ּתֹוְלדֹוָתם ּבְ ּׁשָ ֵלִמים, ּ י ֻכָלם ׁשְ ְּוָראו ּכִ ֶהם, ּ , ְוָכל ּתֹוְלדֹוָתם ִעּמָ
ה ִקיום וַמֲעׂשֶ ּּבְ ּ ּ.  

ְרָאם)בראשית ב(, א ִדְכִתיבֲּהָהא הו ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָאַמר ַרב . ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ַח ְואֹוֵמר, ַנְחָמן ּבֵ ָאָדם ַהְמׁשַ מֹוָתם, ּכְ ֵאין ּכְ ֵּאלו ֵהם ַהְדָבִרים ׁשֶ ּ ְרָאם. ּ ִהּבָ ִיְצָחק ' ר, ּבְ
ֵה, ָאַמר ָרָאם''ּבְ ְרָאם' ר. א ּבְ ִהּבָ ֵלימוָתם,ְּיהוָדה אֹוֵמר ּבְ ְדמוָתם וִבׁשְ ׁש ּבִ ּ ַמּמָ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2884דף [ -ּ

ְרָאם, ְוַרב ַנְחָמן ָאַמר ִהּבָ ְקֵרי ּבְ ַאְבָרָהם, ַאל ּתִ ר . ֶּאָלא ּבְ ל ּתֹוָרתֹו וְבִריתֹו ֲאׁשֶ ּבֵ ּקִ ּׁשֶ
ם ּבֹו רוך הוא, ְוִאְלָמֵלא ַאְבָרָהם. ׂשָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ל ּתֹוָרתֹו וְבִריתֹו ׁשֶ ּבֵ ּקִ ּׁשֶ ּ ּימו ֹּלא ִנְתַקְי, ְּ

ַמִים ָוָאֶרץ ֱאַמר, ׁשָ ּנֶ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא )ירמיה לג(, ׁשֶ  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
י ְמּתִ   .ׂשָ

ְתַמה ַעל ֶזה ִתיב, ְּוַאל ּתִ ַנן ּכְ בֹוִהים ַלְיֵעִלים ְסָלִעים )תהלים קד(, ְּדָהא ּתְ  ָהִרים ַהּגְ
ים ַפּנִ בֹוִהיםִאם ָהִרים . ַמֲחֶסה ַלּשְׁ עֹוָלם ַלְיֵעִלים, ַהּגְ ָלִעים ֹלא ִנְבְראו. ִּנְבְראו ּבָ , ְּוַהּסְ
ים ַפּנִ ִביל ַאְבָרָהם. ֶּאָלא ַלּשְׁ ׁשְ ְתַמה ִלְהיֹות ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבִ ל ַהּתֹוָרה, ַּאל ּתִ ֵיים ּכָ ּקִ , ּׁשֶ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ְצַטָווה ֵמַהּקָ ּנִ ְּוָכל ַמה ּשֶׁ ּ י ִיְצָחק. ְּ י ְיהוָדהַרּבִ ם ַרּבִ ׁשֵ ה, ּ ָאַמר ּבְ ָרָאם' ּבְ , ּבְ
ִקְרּבֹו)שמות כג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִמי ּבְ י ׁשְ   . ּכִ

י ְיהוָדה ם ַרּבִ ׁשֵ י ִיְצָחק ּבְ ָכל , ּעֹוד ָאַמר ִרּבִ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ֹּלא ִנְתַייֵחד ׁשְ ְּ

ְבָרִאים ֵאֶלה, ַהּנִ ּזוָלִתי ּבְ יֹום ֲעׂשֹות ה)בראשית ב(יב ִּדְכִת, ּ ָמִים '  ּבְ ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ
ְדָקֲאָמָרן רו ַחיֹות וְבֵהמֹות. ּכִ ְּוֹלא ִנְזּכְ ֵהם ִנְפָסִדים ְוָכִלים, ּּ , ְּוֹלא ׁשום ִנְבָרא ֵמאֹוָתם ׁשֶ

ֵהם ַקָייִמים ְלעֹוָלם ֶּאָלא ַעל אֹוָתם ׁשֶ מֹוָתיו, ּ יר ׁשְ   .ִהְזּכִ

ת יֹום ׁשֶ, ַרב ָאַמר ּבָ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָרָאה ַהּשַׁ ִרַיית ׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְכְספו ַקּמֵ ּּנִ ּ ּ ְּ

ה ִהיא ְמנוָחה וְקדוּשָׁ ּׁשֶ ּ   .ֵּהִכינֹו ַלדֹורֹות, ּ

ת, ְוָתאָנא ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ רוך הוא הֹוֵלך ָלחֹול ִעם , ֵָאין ְלך ּבְ ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ְׁשֶ ְּ ּ
ּגַ ִדיִקים ּבַ ְּוִניזֹוִנין ֵמַההוא ִזיָוא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה. ן ֵעֶדןַּהּצַ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָיפוַח ַהיֹום)שיר השירים ד( ּ ַעד ׁשֶ ת, ּּ ּבָ ְבַעת . ֶזה יֹום ַהּשַׁ ֵּאֵלך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ּגִ ְ

א, ַּהְלבֹוָנה   .ֶזה ָהעֹוָלם ַהּבָ

ְתַמה ַעל ֶזהַאל , ְּוָאַמר ַרב הוָנא רוך הוא רוַח , ּּתִ דֹוׁש ּבָ עֹוָלם ַהֶזה נֹוֵתן ַהּקָ ּוַמה ּבָ ּ ּ ְּ ּ
ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ יָרן ּבֹו, ָקדֹוׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ א. ּוַמְכּתִ עֹוָלם ַהּבָ ָנם ּבָ ֶיׁשְ ִדיִקים ׁשֶ ַּהּצַ ּ ,

ֶכֶתר ת ּבְ ּבָ יֹום ַהּשַׁ יר ָלֶהם ּבְ   .ֵּאינֹו ִדין ְלַהְכּתִ

יִהּנֹם, ָּאַמר ַרב הוָנא, א ֲחֵזיּתָ ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ ֲּאִפלו ָהְרׁשָ ת, ּ ּבָ יֹום ַהּשַׁ ִרין ֵהם ּבְ , ּמוְכּתָ
א. ְוׁשֹוְקִטין ְונֹוִחין ְּדָאַמר ַרב הוּנָ ים טֹוִבים, ּ ֵאין לֹו ַמֲעׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ע ִמִיׂשְ ֵּאין ְלך ָרׁשָ ָ ,

ת. ַתי ַמַעְלָייא ְלהֹוְוֵאיָמ. ְּדַמַעְלָייא ְלהֹו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָלם . ּבְ ִּלְהיֹות ּכֻ
ת ּבָ ֶכֶתר ׁשַ ִרים ּבְ   .ּמוְכּתָ

י יֹוֵסי ַפְרֶהְסָיא, ָאַמר ִרּבִ ת ּבְ ּבָ ִחְללו ׁשַ ִעים ׁשֶ ְּוִכי ָהְרׁשָ ת, ּ ּבָ ֶכֶתר ׁשַ . ֵיׁש ָלֶהם ַמֲעָלה ּבְ
ַנן. ֵאין, ָּאַמר ֵליה ֶנה ְלָכך ִנדֹוִנים  ַוְיִהי ּבַ)שמות טז(, ְּדָהא ּתְ י ָלְקטו ֶלֶחם ִמׁשְ ּשִׁ ּיֹום ַהּשִׁ ְּ ּ

ֶנה י ִמׁשְ ּשִׁ יֹום ַהּשִׁ ִעים ּבַ ת, ָּהְרׁשָ ּבָ יֹום ַהּשַׁ   .ְלַהְרִויַח ָלֶהם ּבְ

ֵלם ת ִנְקָרא ׁשָ ּבָ ּבֹו. ְוֹלא ִנְגַרע, ִכי יֹום ׁשַ ין , ְְלִפיָכך ֵאינֹו ִנְגַרע ֵמַהטֹוב ְוַהֲהָנָאה ׁשֶ ּבֵ
ִעיםַלּצַ ין ָלְרׁשָ ם ָאְמָרה ּתֹוָרה. ִּדיִקים ּבֵ לֹא ְלִחּנָ ּוְלהֹורֹות ׁשֶ ת, ּ ּבָ ם ֶאת ַהּשַׁ ַמְרּתֶ . ּוׁשְ
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ת ּבָ ל ַהּתֹוָרה ּכוָלה, ְוִהְזִהיָרה ַעל יֹום ַהּשַׁ ּיֹוֵתר ִמּכָ ת, ְוָתאָנא. ּּ ּבָ ל ַהְמַקִיים ֶאת ַהּשַׁ , ּּכָ
ל ַהּתֹוָרה ִאלו ְמַקִיים ֶאת ּכָ ּּכְ ּ ּ.  

א ְכבֹודֹו, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ּסֵ רוך הוא ַעל ּכִ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ֹּלא ָיׁשַ א , ְּ ּבָ ַעד ׁשֶ
ת ּבָ אֹו, ׁשַ ּסְ ב ַעל ּכִ ב , יֹוֵסי' ָּאַמר ֵליה ר. ְּוִנְתַעָלה ְוָיׁשַ ְבָרא ָהעֹוָלם ָיׁשַ ּנִ ְוָהא קֹוֶדם ׁשֶ

ה ְוִיְהֶיה י ְיהוָדה. ָהָיה הֹוֶ ׁש הוא, ָּאַמר ִרּבִ א ְכבֹודֹו ַמּמָ ּסֵ ַמע ָלן ְדַעל ּכִ ִּאי ַמׁשְ   .ֹלא, ּ

ִניָנן לֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶּאָלא ָהֵכי ּתָ רוך הוא, ַּעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְיַקֵלס ְלַהּקָ ֹּלא ָהָיה ִמי ׁשֶ ְּ ּ ,
יר אֹותֹו ָרא עֹוָלמֹו. ְוַיּכִ ּבָ יָון ׁשֶ ְלָאִכים, ּכֵ ָרא ַהּמַ ַמִים,ְּוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ּבָ , ְוָכל ְצָבָאם,  ַהּשָׁ

ַח ְליֹוְצָרם וְלָפֲארֹו, ּוָבָרא ֶאת ָהָאָדם ּבֵ ְּוֻכָלם מוָכִנים ְלׁשַ ּ ַבח . ּ ַּוֲעַדִיין ֹלא ֲהָוה ְפֵאר ְוׁשֶ
ת, ְלָפָניו ּבָ ְכַנס ׁשַ ּנִ ָלם, ַעד ׁשֶ ְקטו ּכֻ ְּוׁשָ ְבָחה, ּ ה ְוׁשִ ּוָפְצחו ִרּנָ ְחּתֹוִנים, ּ , ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ

א ְכבֹודֹו ּסֵ ב ַעל ּכִ לֹוַמר. ְוָאז ָיׁשַ בֹודֹו, ּכְ יר ֶאת ּכְ ַיּכִ ַח ִלְכבֹודֹו, ֲּאַזי ָהָיה ִמי ׁשֶ ּבֵ   .ִויׁשַ

י ְיהוָדה רוך הוא, ְּוָאַמר ִרּבִ ַבח ְוִקלוס ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵּאין ְלך ׁשֶ ּ ְּ ל , ָּ ְבחֹו ׁשֶ מֹו ׁשִ ּכְ
ת ּבָ ֶאָחדָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנ, ׁשַ ִחין לֹו ּכְ ּבְ ָלם ְמׁשַ ׁש, ּים ּכֻ ת ַמּמָ ּבָ ל ַהּשַׁ ַּוֲאִפילו יֹומֹו ׁשֶ ּ ,

ַח לֹו ּבֵ ת )תהלים צב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְמׁשַ ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ   .ִמְזמֹור ׁשִ

ְנחום ְפַתח' ר, ֱאֹלִהים' ּ ַוִייֶצר ה)בראשית ב( ּּתַ א ּבֹוֵר'  ּכֹה ָאַמר ָהֵאל ה)ישעיה מב(, ּ
ַמִים ְונֹוֵטיֶהם ְוגו רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו. 'ַהּשָׁ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ָרא אֹוָתם ֵמַאִין, ְּ , ּבָ
ׁשות, ְּוהֹוִציָאם ֶאל ַהפֹוַעל ה ֵמֶהם ַמּמָ ה מֹוֵצא ּבֹוֵרא. ְּוָעׂשָ ַּעל ְדַבר , ּוְבָכל ָמקֹום ַאּתָ

ָראֹו ֵמַאִין ּבְ   .ְּוהֹוִציאֹו ַלפֹוַעל, ׁשֶ

ַמִים ֵמַאִי, ַּמר ַרב ִחְסָדאָא ל ַמְעָלה ִנְבְראו, ּן ִנְבְראו''ְוִכי ַהּשָׁ . ַּוֲהֹלא ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ
ְנחום י ּתַ ך הוא, ָּאַמר ִרּבִ ּּכָ ַמִים ֵמַאִין ָהָיה, ְ ֶּאָלא ּגוף ַהּשָׁ ׁשות, ּ ְּוצוָרָתם ִמְדַבר ַמּמָ ּ ְוֵכן . ּ

  .ּהוא ָהָאָדם

ַמִים ּשָׁ ִריָאהְוִתְמָצא ּבַ ָיה,  ּבְ ך ֲעׂשִ ְּוַאַחר ּכָ ַמִים. ְ ִריָאה ּבֹוֵרא ַהּשָׁ לֹוַמר ֵמַאִין, ּבְ . ּכְ
ָיה ַמִים, ֲּעׂשִ ה ַהּשָׁ ׁשות, ְלעֹוׂשֵ ִּמְדַבר ַמּמָ ל ַמְעָלה, ּ ְנחום. ֵמָהאֹור ׁשֶ י ּתַ ָיה , ְּוָאַמר ִרּבִ ֲּעׂשִ

מֹות ׁשֶ גֹוֶדל וַמְעָלה ִמּכְ ּקון ַהָדָבר ּבְ ּהוא ּתִ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָהָיהּ ּ ַוַיַעׂש )שמואל ב ח(, ּכְ
ם   .ָּדִוד ׁשֵ

י ֲחִניָלאי ְּפסוָקא ָדא ָלא ָאָתא ֶאָלא ְלִהָדֵרׁש, ָאַמר ִרּבִ ּּ ֵני יוִדין. ּ ׁשְ ַּוִייֶצר ּבִ ְוָכל , ּ
יוד א ָאר ַאּתְ מֹוֵצא ּבְ רוך הוא ּבְ. 'ַּהּשְׁ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ל ַמה ּשֶׁ ֶּאָלא ּכָ ְּ ָרא , עֹוָלמֹוּ ֹלא ּבָ

ִביָנה ַמְעָלה ּבְ ֶּאָלא ָהָאָדם ְלַבדֹו, ּבְ ַתן ּבֹו ּכַֹח ִמן ָהֶעְליֹוִנים. ּ ּנָ יר , ׁשֶ ָּלַדַעת וְלַהּכִ
ין ַהטֹוב וֵבין ָהָרע ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּ ָכבֹוד ְוָהָדר, ּ ְּוהוא ְמעוָטר ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )תהלים ח(ּכְ

ה ָיָדיו, ְּעְטֵרהוְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתַ ל ַמֲעׂשֵ ל ַעל ּכָ  )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוהוא מֹוׁשֵ
י ָיֶדיך ַמֲעׂשֵ יֵלהו ּבְ ְמׁשִ ָּתַ הוא ָעָפר ְוָיׁשֹוב ֶאל , ּ הוא זֹוֵכר ׁשֶ ׁשֶ ַבח ַהֶזה ּכְ ל ַהּשֶׁ ְּוַאַחר ּכָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2886דף [ -ּ

ה ֶהֶבל ְלָפָניו, ֶהָעָפר יָבה, י יֹוָחָנןָאַמר ִרּבִ. ְואֹוֵמר ַווי, ַהּכֹל ַנֲעׂשָ ַּפֵלג ַהּתֵ ' ַוי ִיֶצר ה, ּ
ָהָיה)בראשית ב(, ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה מֹות ׁשֶ   . ְוָיׁשֹוב ֶאל ֶהָעָפר ּכְ

ָּדָבר ַאֵחר ַוִייֶצר י לֹום. י ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה''ּ י ׁשָ ְיָצרֹו , ָאַמר ִרּבִ
ֵני ְיָצִרי ׁשְ ֵיֶצר טֹוב וְבֵיֶצר ָהָרע, םּבִ ִריֹות. ּּבְ ָאר ַהּבְ ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֵדי ְלַנּסֹות ּבֹו ֶאת . ַּמה ּשֶׁ ּכְ

ִדיִקים ָּהָאָדם ְוִיְהֶיה ִפְתחֹון ֶפה ַלּצַ ּ ִעים, ּ ְּוֹלא ִיְהֶיה ִפְתחֹון ֶפה ָלְרׁשָ ּ.  

א י ַאּבָ ִתיב ה, ָאַמר ִרּבִ ך ֱאֹל', ִּמְפֵני ָמה ּכְ מֹו . ִהיםְְוַאַחר ּכַ הוא ׁשְ ם ׁשֶ ֶּאָלא ַהּשֵׁ ּ
ׁש יום, ַמּמָ ם ַהּקִ ּׁשֵ ָמה. ּ ָאָדם ַקְיֶמת, ֶנֱאַמר ַעל ַהְנׁשָ ִהיא ּבָ ם , ֱאֹלִהים. ּׁשֶ הוא ׁשֵ ּׁשֶ

ף פות, ֶּנֱאַמר ַעל ַהּגוף, ְּמׁשוּתָ ֵיׁש ּבֹו ׁשוּתָ ּׁשֶ ּ ּ.  

הו י ַאּבָ יום, ָּאַמר ִרּבִ ם ַהּקִ ּׁשֵ ִליָטא, ּ ֵזיר ְוׁשַ ִקיִפין ְדַרְגִלין, ּּגָ ֲהֵדין ְטִריִפין ׁשְ ְוָלא . ּּכַ
ְוְבִגיֵני ָכך. אֹוִזיִפין ְלָאֳחָרן ית, ּ עֹוָבדֹוי ִדְבֵראׁשִ ר ּבְ מֹוי, ָלא ִאְדּכַ , ֶּאָלא ַחד ָאת ִמׁשְ

ה ַמאן ְדָאַמר ּבְ ְּוהוא ּכְ ָרָאם''ּ   .א ּבְ

ֹלֹמה ה ִדׁשְ ִסְפָרא ְדָחְכְמָתא ַרּבָ ִמיָטהׁשְ, ְּוָתִניָנן ּבְ ִזיָפא, ָמא ִדׁשְ ְקָרעֹוי , ְּמטול ׁשְ
א א, ְּדַמְלּכָ חֹוָתָמא ְזֵעיְרּתָ יה ּבְ ִטיָזא ַדֲאֵטיל ּבֵ ּקוׁשְ ּ חֹותֹוי, ּ ְלָטא ּתְ ֱאַמר , ְלִמׁשְ ּנֶ שמות (ׁשֶ

ֵאִלים ה)טו   .' ִמי ָכמֹוָכה ּבָ

ּבֹו, ֶאת ָהָאָדם ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ הוָא, ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה. ְלַרּבֹות ּכָ י ַאּבָ א ֲחֵזי, ַּמר ִרּבִ , ּתָ
ַהאי ָעְלָמא הו ְדהוא ַעְפָרא, ְֵהיך ָיֵכיל ֵאיַנׁש ְלִאְתָקְייָמא ּבְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ַאְסֵהיד ּבְ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ְּדִאלו ֲהָוה ֵמחֹוֶמר, ָעָפר ְוֹלא חֹוֶמר, ְוָאַמר ִרּבִ ִקיוָמא, ּּ יר ּבְ ֲּהָוה ַיּתִ ְּדָהא , ּ
ְנָייָנא ְד ֵני ֵמחֹוֶמר ִקיוָמא ִאית ֵליהּבִ ִּאְתּבְ ּ ׁש. ּ ֲהָדא . ָלא ָיֵכיל ְלִאְתָקְייָמא, ֲאָבל ָעָפר ַמּמָ

ׁשוב)בראשית ג(, ּהוא ִדְכִתיב ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ י ָעָפר ַאּתָ ה, ּ ּכִ י חֹוֶמר ָאּתָ ָמר ּכִ . ָלא ִאיּתְ
י ָחִנין ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ָעָפר ְיסֹוָדם ַאף ׁשְֹכֵני ָב)איוב ד(ְוָהא ּכְ ר ּבֶ י ֹחֶמר ֲאׁשֶ   .ּתֵ

הו י ַאּבָ ְּפסוָקא ָדא ְמַסֵייַע ָלן, ָּאַמר ִרּבִ ּ ְּוהוא ֶנֱאַמר ַעל ָהעֹוָלם ַהֶזה, ּ ן , ּ ֵאינֹו ּכֵ ׁשֶ
ִקיום ּּבְ א. ּ ְבֵני ָנׁשָ ִתיב ּבִ ַהאי ָעְלָמא, ְּדַהאי ּכְ ִטיָנא, ִּדי ְמָדְרהֹון ּבְ ְּדִבְנָייֵניה ּבְ ְוהֹוִאיל , ּ

ִטיָנא הוא ְנָייָנא ּבְ ְּדַההוא ּבִ ּ ְּוִיְתֲחֵזי ְלִקיוָמא, ּ ָדָבר ַאֵחר . ַּמאי ָחֵזי ֵליה ִליסֹוָדא. ּ מלכים (ּּכְ

ִית)א ה ד ַהּבָ דֹולֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיּסֵ יָפא.  ֲאָבִנים ּגְ ּקִ ְנָייָנא ּתַ ְּדהוא , ֲאָבל ָלאו ָהֵכי ּבִ ּ
ְנָייָנא ְדִטיָנא ִקיוָמא, ּ הוא ַעְפָראִויסֹוָדא, ּבִ ִגין ָדא ָלא ֶלֱהֵוי ּבְ ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַאף . ּּ

ָעָפר ְיסֹוָדם ר ּבֶ י ֹחֶמר ֲאׁשֶ ל ִקיום, ׁשְֹכֵני ָבּתֵ ֵאינֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ.  

ַמת ַחִיים ְוגו)בראשית ב( ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ַלת ַעל ָאָדם', ּ ֲחזֹו ַמה , אֹוַרְייָתא ִאְתַקּבָ
ר ָנׁש ָדאַּדֲע א, ַּבד ּבַ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ִנׁשְ ִריך הוא ָיֵהיב ּבֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּלֵמיַהב ֵליה ַחִיין , ְּ ּ

חֹוָבֵתיה, ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוהוא ּבְ א ָחְייָתא, ּ א , ִאְתֲחַזר ְלַהִהיא ַנְפׁשָ ְּדהוא ַנְפׁשָ ּ
ַּדֲאֵפיַקת ַאְרָעא ִלְבִעיָרָתא וְל, ִּדְבִעיָרָתא  ּתֹוֵצא )שם א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַחָייָתאּ

ָּהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2887דף [ -ּ

י ִחָייא ּּבֹא וְרֵאה ַוַיַעׂש ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ֹלא ֶנֱאַמר, ָּאַמר ִרּבִ ּ ֶּאָלא ַוְיִהי ָהָאָדם , ּ
ֵהמֹות, ְּלֶנֶפׁש ַחָיה ְג, ּהוא ֵמַעְצמֹו ָחַזר ְלאֹותֹו ּכַֹח ַהּבְ ְוָעַזב ּכַֹח , ַזר ִמן ָהֲאָדָמהַהּנִ

זוָרה ִמְלַמְעָלה ָמה ַהּגְ ׁשָ ַּהּנְ   .ְּונֹוֶתֶנת ַחִיים ִלְבָעֶליָה, ּ

ְנחום י ּתַ ַקְדִמיָתא, ָּאַמר ִרּבִ ֵריָנן ּבְ '  ּכֹה ָאַמר ָהֵאל ה)ישעיה מב(. ַּנְחזֹור ֲאַנן ְלַמאי ְדׁשָ
ַמִים ְונֹוֵטיֶהם ָרא ּגוף ׁשֶ. ּבֹוֵרא ַהּשָׁ ֹאֶהל, ָּלֶהם ֵמַאִיןּּבָ ך ָנָטה אֹוָתם ּכְ ֲּהָדא הוא . ְְוַאַחר ּכַ

ֶבת)שם מ(, ִדְכִתיב ֹאֶהל ָלׁשָ ֵחם ּכָ ָמִים, ַּרב הוָנא ָאַמר ֵמָהָכא. ּ ַוִיְמּתָ   .ַּהּנֹוֶטה ַכדֹוק ׁשָ

ל ַהּצורֹות ְוַה, ִיְצָחק ָאַמר' ר, רֹוַקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה ה ּכָ ט ּבָ ִּהְתַפּשֵׁ ּ הּ ּבָ שם (. ּּכֹחֹות ׁשֶ

ָמה ָלָעם ָעֶליָה)מב ָתה ַהּגוף,  ֹנֵתן ְנׁשָ ִהיא ָעׂשְ ָמה ָעֶליָה, ְּלַאַחר ׁשֶ ׁשָ י ַהּנְ ַמאי . ֲאִני ָנַתּתִ
ָתה, ָעֶליָה ָעׂשְ ה ַהּגוף ׁשֶ ֹוְלִטים ַעל , ִּחָייא ָאַמר' ר. ַּעל אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ָעֶליָה ְלאֹוָתם ַהּשׁ

ָמהָלֶהם ָנ, ּכֹוֹחֶתיָה ׁשָ י ַהּנְ   .ַתּתִ

ה ְּורוַח ַלהֹוְלִכים ּבָ ֹכחֹוֶתיָה, ּ ה ּבְ ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ֵאין ָלֶהם ֶאָלא אֹוָתה ֶנֶפׁש , ְּלאֹוָתם ַהּמִ ּׁשֶ ּ
ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ְלַמָטה ָלָאֶרץ, ַּחָיה ְקְרָאה רוַח ַהּבְ ַּהּנִ ָמה ָלָעם . ּ ן ֶנֱאַמר נֹוֵתן ְנׁשָ ְוַעל ּכֵ

ֹו, ָעֶליָה זוָרה ִמְלַמְעָלה, ְלִטים ָעֶליָה ַעל ּכֹחֹוֶתיָהַהּשׁ ה ַהּגְ ָמה ְקדֹוׁשָ ָּלֶהם ְנׁשָ ֲאָבל . ּ
כֹוחֹוֶתיָה ה ּבְ ִפים ִעּמָ ּתְ ּתַ ׁשְ ה ַהּמִ ַּלהֹוְלִכים ּבָ ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת, ּ ֵּאין ָלֶהם ֶאָלא רוַח ַהּבְ ֲהָדא , ּ

ה )קהלת ג(, ּהוא ִדְכִתיב ְּורוַח ַלהֹוְלִכים ּבָ ּ.  

ָתא זָּפ ֶדם' ּ ַוִיַטע ה)בראשית ב( ָרׁשָ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ִּחָייא ָאְמֵרי ' יֹוֵסי ְור' ר. ֱאֹלִהים ּגַ
ְרַוְייהו ִתיב , ּּתַ ַחל)שיר השירים ו(ּכְ י ַהּנָ ִאּבֵ י ִלְראֹות ּבְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ה , ְרֵאה,  ֶאל ּגִ ּמָ ּכַ

ִל ֵּיׁש לֹו ְלָאָדם ְלַהְרֵהר וְלַדְקֵדק ּבְ ָכל יֹום ָויֹוםּ יו, ּבֹו ּבְ ַמֲעׂשָ ֵפׁש ּבְ ּוְלַפׁשְ ָכל , ּ ּוְלַדְקֵדק ּבְ ּ
ִלּבֹו, ִעְנָיָניו רוך הוא, ִויַהְרֵהר ּבְ ָראֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ לֹא ּבְ ּׁשֶ ְּ ָמה ֶעְליֹוָנה, ּ ּוַמֲעָלה , ְוָנַתן ּבֹו ְנׁשָ

ִריֹוָתיו ָאר ּבְ ֲעבֹוָדתֹו, ַּעל ׁשְ   .ְְוֹלא ֵיֵלך ַאַחר ֶהָהֶבל, ִּהָדֵבק ּבֹוּוְל, ֶּאָלא ְלַהְרֵהר ּבַ

י ִחָייא י יֹוֵסי ָאַמר ִרּבִ ְּדָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלַבר ָנׁש, ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ ַּאְסֵקיה , ְּ
ִדיֹוְקֵניה יה ּבְ ַּקּמֵ ְּוהוא ָיֵתיב ְוַאְתֵרי ֵביה, ּ ְְוָאַמר ֵליה ֲאָנא ָעִביד ָלך, ּ ִגיִני ְלֶמֱהֵוי , ּ ַאּתְ ּבְ

א ַעל ּכֹוָלא ּׁשוְלָטָנא וַמְלּכָ ּ ִגיִני, ּ א, ֲאָנא ְלֵעיָלא. ּבְ   .ְוַאְנּתְ ְלַתּתָ

ָמָתא, ְועֹוד ך ִנׁשְ ְּלִמְנַדע סוְכְלָתנו ְוָחְכָמָתא, ְֲאָנא ָיֵהיב ּבָ ָאר , ּ ן ִלׁשְ ַּמה ְדֵלית ּכֵ
ִרָיין יָקִרי. ּּבְ ָלא ּבִ ּכָ ד ִפיּקוָדיֱהֵוי ָזִהיר , ֱהֵוי ָזִהיר ְלִאְסּתַ ְּלֶמְעּבַ י ָלא ְיֵהא . ּ ּוַבר ִמּנִ

ָווָתך יָרא ּכַ ְׁשוְלָטָנא ַיּקִ ּ ּ.  

יה ּוְמָנא ָלן ְדַאְתֵריה ּבֵ ּ ּ ְּוַאְזֵהיר ֵליה ַעל ָדא, ּ ּ ַויֹאֶמר )איוב כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
יָנה' ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ה ׁשֶ. ִּהיא ָחְכָמה ְוסור ֵמָרע ּבִ לֹוַמר ּכְ חול ִיְרָאִתי ָעֶליך ָאז ּכְ ָּתָ ּ

יג ָחְכָמה ּשִׂ ִהיא ְלַמְעָלה ַעל ַהּכֹל, ּתַ ד ָחָמא ָאָדם. ׁשֶ יָרא ַעל , ּכַ ְלָטָנא ַיּקִ ְּדהוא ׁשֻ ּ
י ִפיּקוָדא ְדָמאֵריה, ּּכֹוָלא ִּאיְנׁשֵ ּ ּ ד, ּ ְּוָלא ֲעַבד ַמה ְדִאְתַפּקַ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2888דף [ -ּ

י ֲחִניָלאי ְנחום ָאַמר ִרּבִ י ּתַ רוך הוא ָלָאָדםֹל, ָּאַמר ִרּבִ אֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּא ֲעׂשָ ֶּאָלא , ְּ
ְכבֹוד קֹונֹו ֵדל ּבִ ּתַ ִמי ְוִלְכבֹוִדי )ישעיה מג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלִהׁשְ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ  ּכָ

ָראִתיו בֹוִדי. ַמאי ִלְכבֹוִדי. ּבְ ֵדל ְוָלַדַעת ֶאת ּכְ ּתַ ִי, ְּלִהׁשְ יו ׁשֶ ֲעׂשָ ֵתן לֹו ֵחֶלק ְּוַלְחׁשֹוב ִמּמַ ּנָ
א   .טֹוב לעֹוָלם ַהּבָ

ָכל יֹום ָויֹום ב, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ה . ְוֵאיָמַתי, ּק יֹוֵצאת ִמְלַמְעָלה''ּבְ ַהַחּמָ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ
בֹוִדי, זֹוַרַחת ֵאיָנם רֹוִאים ֶאת ּכְ ִריֹות ׁשֶ ִלין ָלַדַעת , ְּואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּכְ ְוֵאיָנם ִמְסּתַ
בֹוִדיְוַלְחקֹו   .ר ֶאת ּכְ

ֵריה ְדר, ְּדָתִניָנן י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ְמעֹון' ּ ְדפֹוי, ׁשִ א ּגַ ְמׁשָ ד ָנָטא ׁשִ ְְלֵמַהך , ּכַ

ְטָלֵפיהֹון י ּבִ לֹון ְמַבְטׁשֵ ְתִקיפוָתא ְדַגְלּגַ ּּבִ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ַטְרֵפי ִאיָלַנָייא ְדִגְנּתָ ּּבְ ְוָכל ַמְלָאִכין . ּ
אְוֵח, ִּעיָלִאין א, ּיָוָתא ַקִדיׁשָ ְּוכוְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ א ְדֵעֶדן, ּ ּובוְסַמָיא ְדִגְנּתָ ּ , ְוִאיָלֵני, ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא ְוֵחיֵליהֹון ָחן ְלָמאֵרי כֹוָלא, ׁשְ ּבְ ִּמְזַדְעְזָען וְמׁשַ ּ ּ.  

א ְדִאְתְפַרׁש ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָזְקָפן ְוָחָמאן ַאְתָווֵתיה ִדׁשְ ּ ּ ּ ַמְטָלנֹויְּדָגִליף, ּ א ּבְ ְמׁשָ ׁשִ ְוַיֲהִבין ,  ּבְ
ָחן ְלָמאֵרי ָעְלִמין ּבְ יָקר , ְּוָאְמֵרי ְלהֹו ִלְבִרָייָתא, ְּוָנִפיק ַההוא ָקָלא. ּּתוׁשְ ָחן ּבִ ּגְ ְּדָלא ַמׁשְ

א ִעיָלָאה א ִלׁשְ, ַּמְלּכָ ְחּתָ ּבַ יִחין ְוָיֲהִבין ּתוׁשְ ּגִ ְרָיין ְדִאינון ַמׁשְ ל ּבִ ָאר ּכָ ׁשְ ּּכִ ּ   .ֵּמיהּ

י ֶאְלָעָזר ך ָאַמר ִרּבִ ִגין ּכָ ְוּבְ ָחן ִדְצלֹוֵתיה, ּ ּבְ ָּאסור ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ּתוׁשְ ּ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
ה ִּעם ִדְמדוֵמי ַחּמָ ּ ֶמׁש)תהלים עב(ִּדְכִתיב , ּ ָ ִייָראוך ִעם ׁשָ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א ְדֵליְלָיא, ְוֵכן ָאַמר ִרּבִ ְחּתָ ּבַ ְּצלֹוָתא ְותוׁשְ ה,ּ ְקָעה ַהַחּמָ ּשָׁ ַעד ָלא ,  ִמּשֶׁ
ֶמׁש. ִאְתֲחֵזי ִסיֲהָרא ִָדְכִתיב ִייָראוך ִעם ׁשָ ּ ', ְוִלְפֵני ָיֵרַח ְוגו. ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא, ּ

  .ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדֵליְלָיא

דֹו)מלאכי א(, ְּיהוָדה ָאַמר ֵמָהָכא' ר ֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ּגָ ְזַרח ׁשֶ י ִמּמִ ִמי ּכִ ּוְבֵאיֶזה . ל ׁשְ
ּגֹוִים. ָמקֹום הו. ּבַ ִאינון ִדְכִתיב ּבְ ּּבְ ּ דֹול, ּ י ִמי ּגֹוי ּגָ   .ּכִ

י יֹוָחָנן, ְּדָתִניָנן. ַמאי ַטְעָמא ן ֵלִוי ָאַמר ִרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ רוך , ָאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְָעׂשָ ּ
ֵרת ְלַמְעָלה חֹוְּלַקְלסֹו וְל, ּהוא ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּבְ ה ְלָפָניו, ׁשַ יָרה ְוִרּנָ ָכל ַלְיָלה , ְואֹוְמִרים ׁשִ ּבְ

ָרֵאל ְלַמָטה. ְוַלְיָלה ֶנְגָדם ִיׂשְ ה ּכְ חֹו, ְוָעׂשָ ּבְ ְּלַקְלסֹו וְלׁשַ ָכל , ּ ַבח ְלָפָניו ּבְ יר ְוׁשֶ ְולֹוַמר ׁשִ
  .יֹום ָויֹום

ָמרֹות ֲהֵוי ַהַלְיָלה, ְוָתאָנא לׁש ִמׁשְ ּוְבֵאלו ַהּשָׁ, ּׁשָ ָמרֹותּּ לׁש , לׁש ִמׁשְ ִּמְתַחְלקֹות ׁשָ
ֵרת ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּתֹות ׁשֶ ַח ְליֹוְצָרם, ּכִ ּבֵ ָמָרה, ְלׁשַ ָמָרה וִמׁשְ ָכל ִמׁשְ לׁש . ּּבְ ּוְכֶנְגָדם ֵיׁש ׁשָ

יֹום ִפלֹות ּבַ ּּתְ ַח ְליֹוְצָרם, ּ ּבֵ ָרֵאל ְלׁשַ ִפין ִיׂשְ ּנְ ְתּכַ ּמִ ָכל יֹו, ׁשֶ ִפָלה ּבְ ָכל ּתְ   .ם ָויֹוםּּבְ

ַמע א ׁשְ ַע ָאַמר ַרב, ּתָ י ְיהֹוׁשֻ ִפָלה , ָאַמר ִרּבִ ה זֹוַרַחת הוא ְזַמן ּתְ ַהַחּמָ ׁשֶ ַצְפָרא ּכְ ּּבְ ּ
ָרֵאל ּוָבעוָתא ְדִיׂשְ ּ עֹות. ּ ע ׁשָ ׁשַ עֹות וְלַמְעָלה ַעד ּתֵ ׁש ׁשָ ּוִמּשֵׁ ְנָחה, ּ ִפַלת ַהּמִ . ְּזַמן ּתְ
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ה ְקָעה ַהַחּמָ ּשָׁ ּתֶ, ּוִמּשֶׁ ךַעד ׁשֶ ִפָלה ָהַאֲחרֹוָנה, ְְחׁשַ י . ּּתְ ן ֵלִוי ָאַמר ִרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְּדאִרּבִ
ה, יֹוָחָנן ָאַמר ַרב ְקָעה ַהַחּמָ ּשָׁ ֵני, ִמּשֶׁ ֵיָראו ׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ  

ִפָלה ָהַאֲחרֹוָנה, ּכֹוָכִבים   .ְּזַמן ּתְ

ִניָנן ֵני ּכֹוָכִבים, ְּדָהֵכי ּתָ ֵיָראו ׁשְ ִּמּשֶׁ ִח, ּ ָמָרה ִראׁשֹוָנהּהוא ּתְ ת , ַּלת ִמׁשְ ִאים ּכַ ּבָ ׁשֶ
ֵרת ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ָרֵאל, ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ יִנים ָלֶהם ְלִיׂשְ ָעה, ּוַמְמּתִ ְוָאז , ַּעד אֹוָתה ׁשָ

יָרה ל ַמָטה. ַמְתִחיִלין לֹוַמר ׁשִ ן ׁשֶ ְחּתָ ּבַ ָעִרים ִמּתוׁשְ ל ַהּשְׁ ְּוִנְנֲעלו ּכָ ָעִרים , ּ ְוֵאין ׁשְ
יָרה, ִחיםִנְפּתָ ֵרת ָהאֹוְמִרים ׁשִ   .ֶּאָלא ְלַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ

ן ֵלִוי ָהֵכי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַנן, ּוִמי אִרּבִ ַלְיָלה, ְוָהא ּתְ ּתֹוָרה ּבַ ל ַהּקֹוֵרא ּבַ רוך , ּּכָ דֹוׁש ּבָ ְַהּקָ ּ
יֹום ל ֶחֶסד ּבַ ך ָעָליו חוט ׁשֶ ּהוא מֹוׁשֵ ּ ֱאַמר , ְּ ּנֶ ום , ַּחְסדֹו' ה הּ יֹוָמם ְיַצֶו)תהלים מב(ׁשֶ ִּמּשׁ

י יֹרה ִעּמִ ְּדַבַלְיָלה ׁשִ ָעִרים ְלַמָטה. ּ ל ַהּשְׁ ְּוָהָכא ַאְמִריתו ְדִנְנֲעלו ּכָ ּ ּ.  

ַע' ָאַמר ר ַמאי ָקַאְמֵרי, ְיהֹוׁשֻ יֹום, ָהָתם ּבְ ן ּבַ ְחּתָ ּבַ ל ּתוׁשְ ֵיים ּכָ ּסִ ׁשֶ ּּכְ ּוִמַפְלגוָתא . ּּ ּּ
ּתֹוָרהְּדָעִסיק, ְּדֵליְלָיא וְלָהְלָאה ִריך . ַמאי ַטְעָמא.  ּבַ א ּבְ ֲעָתא קוְדׁשָ ום ִדְבַהִהיא ׁשַ ְִמּשׁ ּ ּ ּ

הו ּהוא ָנִפיק ֵמִאינון עֹוָלמֹות ִדְכִסיף ּבְ ּ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ִגְנּתָ ע ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשָ ּתַ . ְּוָאִזיל ְלִאׁשְ
ְְוַהְיינו ְדָאַמר ָדִוד ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום ְלהֹודֹות ָלך ּ ּ ּ ּ.  

ן ֵעֶדן, ָתָנאְּד ּגַ ִדיִקים ּבַ רוך הוא ִנְכַנס ִעם ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ּ ַמִים , ְּ ֲעֵרי ׁשָ ל ׁשַ ּכָ
ַּעל ַהַחיֹות וְלַמָטה ֵמֶהם, ְלַמְעָלה ִחים, ּ ּּכוָלם ִנְפּתָ ּתֹוָרה, ּ   .ְּוהוא ֵעת ָרצֹון ַלֲעסֹוק ּבַ

ֵרת ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּתֹות ׁשֶ ן ֵעֶדןְוָכל , ְואֹוָתם ּכִ ִדיִקים, ּּבוְסֵמי ּגַ ּּכוָלם פֹוְצִחים , ְּוַהּצַ ּ ּ
ה ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ִרּנָ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו )שם קמ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִלְפֵני ִמי ׁשֶ ּ ְ

ֶמך ֶמך. ִָלׁשְ ֵָאיָמַתי ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ִרים ֶאת ָפֶניך. ּ ִבים ְיׁשָ יֹוׁשְ ׁשֶ ָּכְ ּ ְּדהוא, ּ ָעה ּ ׁשָ  ּבְ
ן ֵעֶדן ּגַ ִבין ְלָפָניו ּבַ יֹוׁשְ   .ּׁשֶ

יָרה ֵרת אֹוֶמֶרת ׁשִ ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ית ׁשֶ ִליׁשִ ַחר, ְוַכת ׁשְ ַקע ַהּשַׁ ִיּבָ ְוֵיׁש חֹוָבה . ַּעד ׁשֶ
ָרֵאל ַחר, ְלִיׂשְ עֹוֶלה ַעּמוד ַהּשַׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ חֹות , ּּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ר ּבְ ּבֵ ָּלקום וְלִהְתּגַ ִלְפֵני ּ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ֵרת. ְּ ַתר ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ יָרָתא ּבָ ום ְדָנְסִבין ׁשִ ַּמאי ַטְעָמא ִמּשׁ דֹוׁש , ּ ְוַהּקָ
ֶהם רוך הוא ָמצוי ְלַמָטה ִעּמָ ּּבָ ּ ֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני)משלי ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ְוָאַמר . ּ וְמׁשַ

לֹ י ְיהוָדה וִבְלַבד ׁשֶ ִּרּבִ ּ ַיְתִחילּ ה זֹוַרַחת, ּא ַיְפִסיק ִמּשֶׁ ַהַחּמָ ׁשֶ ִיְתַפֵלל ּכְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ.  

י יֹוָחָנן ָאַמר רב הו, ָאַמר ִרּבִ רוך הוא יֹוֵצא ֵמאֹוָתן ָהעֹוָלמֹות ִדְכִסיף ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ְּ ,
ן ֵעֶדן ּגַ ִדיִקים ּבַ ֵנס ִעם ַהּצַ ּוָבא ְלִהּכָ ין ְורֹוֶאה , ּ ּתֹוָרהּהוא ַמְמּתִ , ִאם ׁשֹוֵמַע קֹול ָהעֹוֵסק ּבַ

יה ַּההוא ָקָלא ִניָחא ַקּמֵ ֵרת ְלֵעיָלא, ּ ָחן ְדָאְמֵרי ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ל ׁשִ ִּמּכָ ֲהָדא . ּ
י ִלְראֹות)שיר השירים ו(, ּהוא ִדְכִתיב ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ אֹוָתם , ַמאי ִלְראֹות,  ֶאל ּגִ
ּת   .ֹוָרהָהעֹוְסִקים ּבַ
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י ִיְצָחק ת ֱאגֹוז, ָאַמר ִרּבִ ן ֵעֶדן הוא ִנְקָרא ִגּנַ ן, יֹוָחָנן' ָּאַמר ֵליה ר. ְּוִכי ּגַ ִנְקָרא , ּכֵ
ת ֱאגֹוז ּנַ ת ֵעֶדן. ּגִ ּנַ לֹוַמר ּגִ ל ֲעָבָריו, ּכְ ָּמה ָהֱאגֹוז הוא ָסתום ִמּכָ ה , ּ ּמָ ְוֵיׁש ָעָליו ּכַ

ל ַמְעָלה. ְּקִליפֹות ך ֵעֶדן ׁשֶ ל ֲעָבָריו, ְּכָ ּהוא ָסתום ִמּכָ ִמירֹות, ּ ה ׁשְ ּמָ ֹלא , ְוֵיׁש ָעָליו ּכַ ּׁשֶ
ְלטו ִלְראֹות ָרף, ְֹלא ַמְלָאך, ּׁשָ ַמל, ְוֹלא ׂשָ ִּדְכִתיב , ְוֹלא חֹוֶזה, ְוֹלא ֵעין ָנִביא, ְוֹלא ַחׁשְ

ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך)ישעיה סד( ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ י ְדרֲאָנא , ָאַמר ִרּבִ רֹוָקא' ֲּהֵוית ַקּמֵ ה ְלַמְעַלת , ְוָהָיה אֹוֵמר, ּבְ ֵדין ֶאְזּכֶ ּכְ
ָרֵאל ת ֱאגֹוז ִעם ֲחִסיֵדי ִיׂשְ ּנַ ַמְעָנא ְלָהא ְדאריב. ְּוָלא ֲהָוה ְיַדְעָנא ַמאי הוא. ּגִ ַּעד ִדׁשְ , ז''ּ

ת ֱאגֹוז ּנַ א ְדֵעֶדן ּגִ רוך הוא ְלִגְנּתָ דֹוׁש ּבָ ַּקְרֵייה ַהּקָ ּ ּ ָהֱאגֹוז ְקִליָפה ַאַחר ְקִליָפהָמה, ְּ ּ ,
ְפִנים ך ֵעֶדן. ּוִפְריֹו ִמּבִ ְפִנים, עֹוָלם ַאַחר עֹוָלם, ְּכָ   .ְּוהוא ִמּבִ

אֵני ר ְמעֹון' ּתָ ן ַהֶזה ֵמַאִין ָנטוַע, ׁשִ ַּהּגַ ל . ּ יו ׁשֶ ְחּתָ ּתַ רוך הוא ָנַטע אֹותֹו ּמִ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ

ֶזה ּכְ. ֵעֶדן ְּדִאי ֵתיָמא ׁשֶ ֶוהּ ׁשָ ר, ֶנֶגד ֶזה ּבְ ָאֶרץ, ִאי ֶאְפׁשָ ן ּבָ ְוֵעֶדן ָעָליו , ֶּאָלא ַהּגַ
ן. ִמְלַמְעָלה ל ּגַ ְמִציתֹו ׁשֶ   .ֵּמֵעֶדן הוא, ּוֵמַאִין ּתַ

ִתיב , ִָלְדָבֶריך, ְּיהוָדה' ָּאַמר ֵליה ר קֹות )בראשית ב(ַמאי ּכְ א ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ  ְוָנָהר יֹוּצֵ
ן ןָהָיה לֹו לֹו, ֶאת ַהּגָ קֹות ֶאת ַהּגָ ַמע ְדִמְלַמְעָלה יֹוֵרד , ַמר ְוָנָהר יֹוֵרד ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ְּדַמׁשְ

ן ְמעֹון. ְלַמָטה ַלּגַ י ׁשִ ן ְלַמְעָלה. ְוֵעֶדן ְלַמְעָלה, ֵעֶדן ְלַמָטה, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ן ְלַמָטה, ּגַ . ּגַ
ֶנֶגד ֶזה ֵניֶהם ְמֻכָווִנים ֶזה ּכְ ּוׁשְ ר, ּ דֹוׁש ּבָ ַחת ֶזהְוַהּקָ ּוך הוא ָנַטע ֶזה ִמּתַ ְּ.  

ׁש ן, ְּוִכי הוא ְנָטעֹו ַמּמָ י ְיהוָדה. ּכֵ ְּדָאַמר ִרּבִ ָאר ַמָטעֹות, ּ ׁשְ ֵאין ַמָטעֹוָתיו ּכִ , ַעל ׁשֶ
ָאר ַמָטעֹות ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר', ּהוא ָהָיה ַמַטע ה, ְּוֵהם מוְבָחִרים ִמּשְׁ '  ַמַטע ה)ישעיה סא(, ּכְ

ַחּכְ, ְּלִהְתָפֵאר ּבֵ ְּוֶזהו ְלִהְתָפֵאר, לֹוַמר ְלׁשַ י ִאם ַמַטע ה, ּ לֹוַמר ֵאין ֶזה ּכִ   .ְוֹלא ֵמַאֵחר' ּכְ

ר ִאיֵדי י ַיֲעֹקב ּבַ ל ָפִנים ַמַטע ה, ָאַמר ִרּבִ ל ֵעץ ֶנְחָמד , ּהוא' ַּעל ּכָ ם ּכָ ַטע ׁשָ ּנָ ׁשֶ
הֹוִציָאה ָהָאֶרץ ִאיָלֶנ. ְְוֵהיַאך ָנַטע. ְלַמְרֶאה ׁשֶ ן , ּיָה וֵפירֹוֶתיָהֶּאָלא ּכְ ּגַ ִחָלה ּבַ ּתְ ּהֹוִציָאה ּבַ ּ

ָכל ָהעֹוָלם, ֵעֶדן ך ּבְ קֹום ַההוא. ְְוַאַחר ּכַ ַחר ַהּמָ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ּ ם , ְּ ְוֵהִכינֹו ִלְהיֹות ׁשָ
ְּוהוא פֹוֵקד אֹותֹו. ְלעֹוָלם טובֹו, ּ ֶקה ּבְ ּוַמׁשְ ַפע ֵמֵעֶד, ּ ׁשְ ל ַמְעָלהֵּמאֹותֹו ַהטֹוב ַהּנִ , ן ׁשֶ

עו ֲעֵצי ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ן ֵעֶדן', ַאְרֵזי ְוגו' ִּיׂשְ ּגַ ּבְ ֵּאלו ִאיָלנֹות ׁשֶ ּ.  

ַאל ר י ְלר' ׁשָ ָאֶרץ, ְּיהוָדה' ַחּגַ ן ֵעֶדן הוא ּבָ ּגַ , ָּאַמר ֵליה. ְְלַמאי ִאיְצְטִריך, ּּתֹאַמר ׁשֶ
ָמָתא ַּלֲהָנָאֵתיה ְדִנׁשְ ל ֵמַה. ּ ּהוא ֵעֶדן ִדְלֵעיָלאִּדְמַקּבֵ ָמָתא. ּ ך ִדְלָכל ִנׁשְ ִּדי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּ ּ ,

ִניָנן ְלִאינון ְדָלא ַיֲהבו ְלהֹו ְרׁשוָתא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ָּהא ּתָ ּ ּ ּ ִּאית ְלהֹו ֲהָנָאה ְוִכיסוָפא , ּ
א ַההוא ִדְלַתּתָ ּּבְ ל ִמְלֵעיָלא, ּ ה ִדְמַקּבֵ   .ִּמּמַ

י ְיהוָדה א ִעיָלָאה ִדְלֵעיָלא, ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחאּבְ, ָּאַמר ִרּבִ ָּסְלֵקי ְלהֹו ִלְמִתיְבּתָ ּ .
ּתֹו ְוגו)שם סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ן . 'ּ ּוְבַהאי ּגַ
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א ָיִתיב ָאָדם א ּבְ, ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ֵוי ֵליה קוְדׁשָ ְּוׁשַ ּ יהּ ִּריך הוא ְלֶמֱהֵוי ְמדֹוֵריה ּבֵ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ְ
ר ָיָצר)בראשית ב(, ִדְכִתיב ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ   .ּ ַוָיׂשֶ

י ִחָייא ְור אֹוְרָחא' ַרּבִ י יֹוֵסי ְלר, יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ ִניָנן , ִּחָייא' ָאַמר ִרּבִ ָהא ּתָ
א ִדיָדן ַמְתִניּתָ ְּדָכל ַמה ַדֲעֵב, ּבְ אּ ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּיד קוְדׁשָ ְלהֹו , ְּ ּכָ

ְקִדין ִלְמַהך ְלִזיֵניה ְּכִסיִפין ְוׁשָ ַתר ִזיֵניה, ְ ּּגוָפא ָאִזיל ּבָ יַבת ִמיָנה, ְלַאְרָעא, ּ ְּדִאְתַנּסֵ ּ .
ּסוָפא ָמָתא ֵלית ֵליה ּכִ ְּוִנׁשְ ן, ּ ּמָ ֶּאָלא ַלֲאַתר ְדִאְתְנֵסיַבת ִמּתַ ּ ְדָכל ַמה ְדָעִביד.ּ ִסיף , ּ ּכָ

ַתר ִזיֵניה י ְלַחְצרֹות ה)תהלים פד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבָ ְלָתה ַנְפׁשִ ְוָלא ',  ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
גוָפא, ְלָעְלָמא ָהֵדין ּּכְ ּ.  

ֵּאיָמא ָלך ִמָלה ְדִהיא ָרָזא, ִּחָייא' ָּאַמר ֵליה ר ּ א, ְ ֵני ָנׁשָ יהַאְר. ְוָלא ָיְדִעין ּבְ , ִּכין ֵריׁשֵ
ְוָבֵכי ְוַחֵייך ּ ִתיק ר. ּ י ִחָייא, יֹוֵסי' ׁשָ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא, ְּלָבַתר ָאַמר ֵליה ַרּבִ ַּזּכָ ַווי ְלהֹון , ּ
יַעָיא ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא. ְלַרּשִׁ ַּזּכָ ְּדִאְתְקרֹון ַחִיים ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְמָתא . ּ ִדיל ְדִנׁשְ ְּוִכי ּבְ

ִקיוָמָהאָקְייָמ ּא ּבְ ַאְרָעא, ִּאינון ָקְייִמין, ּ ב ּבְ ִלים , ְּוגוָפא ִמְתַרּקֵ ב ְדֲהָוה ׁשְ ַּאף ַעל ּגַ
אי ִקיוָמא ָקְייָמא, ְוָהְתַנן. ַזּכַ ָמָתא ּבְ ְּדָתִדיר ִנׁשְ ּּ.  

ַזר ְּדַכד ִאְתַפַטר ַצִדיָקא ֵמָעְלָמא ֵדין, ֶּאָלא ָהֵכי ִאְתּגְ א, ּּ ין ֵליה קוְדׁשָ ַּזּמֵ ִריך הוא ּ ּ ּבְ ְ

ָאה ְוַטב, ּּגוָפא ָאֳחָרא ַהאי זוֲהָמא ְוִלְכלוָכא ְדגוָפא ֵדין, ַזּכָ ְּדָלא ֶלֱהֵוי ּכְ ּ ּ ּ יה , ּ ּוְמַעֵייל ּבֵ ּּ
א ָמָתא ַקִדיׁשָ ַּההוא ִנׁשְ ִקיוֵמיה, ּ ֵרי ֵליה ּבְ ְּוהוא ַאׁשְ ּ ּ ַההוא גוָפא, ּּ ּּבְ א ְדֵעֶדן , ּ ְנּתָ ַהאי ּגִ ּבְ

א   .ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּהוא ֶלֱהֵוי לֹון ָעְלָמא ָאֳחָראְוַה, ִּדְלַתּתָ

יִהּנֹם, ָנְפִקין, ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא ּגֵ ְּוָחָזן ַחָייַבָיא ְדָטְרִדין לֹון ּבַ ֲּהָדא הוא , ּ
י)ישעיה סו(, ִדְכִתיב ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ . ּ ָיְצאוֵמֵאיֶזה ָמקֹום. ּ

א י ּבָ אֵני ַרּבִ ל ַמָטה, ּתָ ן ֵעֶדן ׁשֶ ה. ִמּגַ ִעים, ְוָלּמָ ִריך הוא. ִלְראֹות ָלְרׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָסֵליק , ְּ
א ִדְרִקיָעא א, לֹון ִלְמִתיְבּתָ ּתָ ּבַ א ְוׁשַ ּתָ ּבַ ָכל ׁשַ ֲּהָדא הוא , ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ּבְ

ָחְדׁשֹוִּדְכִתיב ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶד   .ׁש ּבְ

ְמעֹון ֲאַמר י ׁשִ ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה, ַרּבִ ָמַתְייהו, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא, ּבְ ְּמַחֵדׁש לֹון ִנׁשְ ֲהָדא , ּ
ה ֱאמוָנֶתך)איכה ג(, ּהוא ִדְכִתיב ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ָ ֲחָדׁשִ ִּיְצָחק ָאַמר ֲאִפילו ְלָכל ָאָדם ' ר. ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא ָנ. ָנֵמי יְנֵתיהּבְ ׁשִ ָכל ַלְיָלה, ִּאים ּבְ ָמָתא ְלֵעיָלא, ּבְ ַחת , ְוָסְלָקא ִנׁשְ ּכְ ּתַ ְוִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ה ִחיוִבין ַקּמֵ ַכּמָ ּּבְ ּ ְּ ה. ּ ּוְמֵהיְמנוָתא ַרּבָ ִריך הוא ַאְחַזר ָלה , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִריך הוא, ְּלגוָפא א ּבְ ּוְמַחֵדׁש ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ הְו. ְּ ה ֱאמוָנֶתך, ָלּמָ ַָרּבָ ה ֱאמוָנֶתך. ּ ַרּבָ ִָמְפֵני ׁשֶ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָממֹון ַלֲחֵבירֹו, ִמָכאן ָאַמר ִרּבִ ְתַחֵייב ּבְ ַיֲחִזיק , ַּהּמִ ַּוֲחֵבירֹו מֹוִציא לֹו ַמה ּשֶׁ
ָידֹו ֵנהו לֹו ֲחֵבירֹו, ָּאסור לֹו ְלַהֲחִזיק ּבֹו, ּבְ ִיּתְ ַּעד ׁשֶ ִי, ּ ַּוֲאִפילו ׁשֶ ּ י ִדיָנאּ ֵנהו לֹו ּבֵ ֲהָדא , ּּתְ

ְלַמת ֵרֶעך)שמות כב(, ּהוא ִדְכִתיב ְחּבֹל ׂשַ   .ָ ִאם ָחֹבל ּתַ
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י ִסימֹון ָאַמר ן ִרּבִ י ְיהוָדה ּבֶ ר ָיָצר)בראשית ב(, ַּרּבִ ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ְכַלל, ּ ַוָיׂשֶ . ּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ן ֵעֶדן )שם(, ָאַמר ִרּבִ יֵחהו ּבּגַ ּ ַוַיּנִ ְמָרהּ ְּלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ֶאָלא . ְוִכי ַמאי ֲעבֹוָדה ָהָכא. ּ
ָמה ׁשָ לוֶמיָה, ֲעבֹוַדת ַהּנְ ַתׁשְ ִלים ָלה ּבְ ְּלַהּשְׁ ֶזה ָהעֹוָלם, ּ ִליָמה ּבָ ֹלא ִהׁשְ   .ַּמה ּשֶׁ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ן ֵעֶדן, ַרּבִ ּגַ רוך הוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ִּהּנִ ן לֹו ְוָנַת, ְּ
ה, ּתֹוָרתֹו מֹור ִמְצֹוֶתיָה, ַּלֲעבֹוד ּבָ ן )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוִלׁשְ תֹוך ַהּגָ ְְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ּ .
ה)משלי ג( ּוְכִתיב ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ִיְהֶיה לֹו , ְּ ׁשֶ ּּכְ

ַגן ֶזה מֹור אֹוָתהַי, ָלָאָדם ֲהָנָאה ּבְ ה ְוִיׁשְ ֲּעסֹוק ּבָ ָהיו לֹו . ּ ּוִמְפֵני ָהִעדוִנין ַוֲהָנאֹות ׁשֶ ּ ּ ּּ
ם ַמר ּתֹוָרתֹו, ָלָאָדם ׁשָ ם, ֹלא ׁשָ הו ִמּשָׁ ְרׁשָ ּגֵ   .ַּעד ׁשֶ

 ] בשנה264יום [סדר הלימוד ליום כח סיון 

ם ר ׁשֵ א ּבְ י ַאּבָ ׁש ָהָיה, ִּחָייא ָאַמר' ַרּבִ ַנ, ֵעץ ַמּמָ ָּהֶאָחד ַהּנֹוֵתן ַחִיים , ִיםְּוָהיו ׁשְ
ָהאֹוְכלֹו ֵיַדע ַהטֹוב ְוָהָרע. ָלָאָדם ר. ְוָהֶאָחד ׁשֶ ָּלַדַעת ַהֶדֶרך ַהטֹוב ְוַהָיׁשָ ְ ר , ּ יוְכׁשַ ּׁשֶ ּ
ְְוַהֶדֶרך ָהַרע. ָהָאָדם ה ָהָאָדם, ּ ִיְתַקְלֵקל ּבָ ּׁשֶ לֹא . ּ רוך הוא ׁשֶ ּוְלִפיָכך ִצָוהו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ּנוֹיאַכ ָרע, ֶּפן ִיְדֶחה ַהטֹוב, ּל ִמּמֶ   .ְוַיְחִזיק ּבָ

ל ֵעץ ַהָגן ָאֹכל ּתֹאַכל ן ֶנֱאַמר ִמּכָ ֶּזהו ֵעץ ַהַחִיים, ְוַעל ּכֵ ָהָיה לֹו ָלָאָדם ֶלֱאכֹול , ּ ׁשֶ
ּנו ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ִּמּמֶ ְּוהוא ֹלא ָחָטא ֶאָלא ּבְ ּנ, ּּ ֹלא ֹיאַכל ִמּמֶ ְצַטָווה ׁשֶ ּנִ ּׁשֶ ֲהָדא . ּוּ

ּנו )בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיב יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ י ּבְ ּנו ּכִ ּ וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ּ ָּ

מות   .ּמֹות ּתָ

ְמעֹון י ׁשִ ֵזיָרה ִנְגְזָרה ַעל ָאָדם, ִמָכאן ָאַמר ַרּבִ ְלַקח ִמן , ָּלמות, קֹוֶדם, ּגְ ּנִ ַעל ׁשֶ
ַמע ִדְכִת. ָהֲאָדָמה ּנו, יבַּמׁשְ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ ּּבְ ִאְלָמֵלי ֹלא ָחָטא. ָ ד ׁשֶ ָּהיו לֹו ַחִיים , ְמַלּמֵ ּ
ים ָחָטא, ֲּארוּכִ יָון ׁשֶ ר ָיָמיו, ּהוא ָהעֹוֶנׁש, ּכֵ ְיַקּצֵ אֹותֹו ַהיֹום, ּׁשֶ ְּוָימות ּבְ ה . ּ ָעׂשָ ְלַאַחר ׁשֶ
ׁשוָבה ִריך הוא, ּּתְ א ּבְ ָּנַתן לֹו יֹומֹו ְדקוְדׁשָ ּ ָנהׁשֶ, ְּ   .ּהוא ֶאֶלף ׁשָ

ֵזָרה ָהְיָתה קֹוֶדם ָלמות ַהּגְ ִאְלָמֵלא ָכך, ְּוזֹו ְרָאָיה ׁשֶ ׁשוָבה ָהָיה לֹו , ְׁשֶ ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ ּּכְ
ֵזיָרה ְמעֹון. ְלַבֵטל ַהּגְ י ׁשִ ְגְזָרה ָעָליו, ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּנִ ֵזיָרה ׁשֶ ׁשוָבה וִבֵטל ַהּגְ ה ּתְ ָּעׂשָ ּ ,
יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ ַתן לֹו יֹומֹו, ּּנוָּבְ ּנָ   .ְְוֶהֱאִריך לֹו ָיִמים ׁשֶ

רֹוָקא ָאַמר י ּבְ ם, ַרּבִ ּהוא ִנְצַטָווה ַעל ַהּשֵׁ ם, ּ ּשֵׁ ם. ְוָחָטא ּבַ ם , ִּנְצַטָווה ַעל ַהּשֵׁ ֶּזהו ַהּשֵׁ
ִּדְכִתיב ְוֵעץ ַהַחִיים ְוגו, ַּהְמיוָחד ם. 'ּ ּשֵׁ ף, ְּוהוא ָחָטא ּבַ ם ַהְמׁשוּתָ ֶּזהו ׁשֵ ִּדְכִתיב ְוֵעץ , ּ

  .ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע

הו י ַאּבָ ם ֶזה, ָּאַמר ִרּבִ ן ְלׁשֵ ְקִריב ָקְרּבָ  זֹוֵבַח )שמות כב(ָאְמָרה ּתֹוָרה , ּוַמה ַהּמַ
ִבילֹו. ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ׁשְ מֹו ַהְמיוָחד ּבִ ֲחִליף ׁשְ ה, ַּהּמַ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2893דף [ -ּ

ם ְמָנא ָלן ּשֵׁ רֹוָקא ִדְכִתיב ָאַמ. ְוָחָטא ּבַ י ּבְ ח  '')בראשית ג(ּר ִרּבִ ּקַ ֹו ''ִּמִפְרי''ַוּתִ
ּנו, ל''ַוּתֹאַכ'' ם ַהיֹוֵצא ִמּמֶ הוא ַהּשֵׁ ּׁשֶ ּדוְגַמת ַהְפִרי ַהיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ, ּּ ּ ּ הו. ּ י ַאּבָ , ָּאַמר ִרּבִ

ן ֵעֶדן ֵאלו ִאיָלֵני ּגַ ל ָהִעְנָין ּבְ ה ּכָ ּנָ ְּלִפיָכך ּכִ ּ ְ.  

ַלת ִמן ַחְבַרָייא, י ִיְצָחקָאַמר ִרּבִ ַּעל ָדא ִאְתֲעָנׁשו, ָּחִזיָנן ְדָהא ּתְ י ְיהוָדה. ּ , ָּאַמר ִרּבִ
ה ָפָרׁשָ רֹוָקא ֵאין ְלַהְרֵהר עֹוד ּבַ י ּבְ ָּהא ְדָאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ֵמֲאבֹוי, ּ ַהאי ַגְווָנא ׁשְ , ַּדֲאָנא ּכְ

ְרָנא אן ָצִריך ְדָרׁשָ, ּוְכַען ִאְדּכַ ּוִמּכָ   .הְּ

ָחׁש ָהָי)שם ג( ֶדה''ּה ָערו'' ְוַהּנָ ל ַחַית ַהּשָׂ אֵני ר. ּם ִמּכָ הוא , ֶּזהו ֵיֶצר ָהָרע, יֹוֵסי' ּתָ ּׁשֶ
ִסית ִלְבֵני ָאָדם ָחׁש ַהּמֵ ה ִנְקָרא ָנָחׁש. ַהּנָ ָחׁש הֹוֵלך ֲעַקָלתֹון. ְוָלּמָ ַּמה ַהּנָ ְְוֵאינֹו הֹוֵלך , ְ

ָרה ֶדֶרך ְיׁשָ ך ֵיֶצר ָה. ְּבְ ֶדֶרך ָרע, ָרעְּכָ ִטין ָלָאָדם ּבְ ר, ְַמׂשְ ֶדֶרך ָיׁשָ   .ְְוֹלא ּבְ

אֵני ר ֶדה, יֹוֵסי' ּתָ ל ַחַית ַהּשָׂ ַּמאי ָהָיה ָערום ִמּכָ ר , ּ ַח ֵמאֹותֹו ֶנֶפׁש ַהַחָיה ֲאׁשֶ ִּפּקֵ ּ
ּגוף ִסית ָלָאָדם, ּּבַ ן ֵעֶדן, ְּוהוא ָהָיה ַהּמֵ ְגַרׁש ֵמֲהָנַאת ּגַ ּנִ   .ַעד ׁשֶ

ַנן ָה י ִסימֹון''ָאַמר ר, ָתםּתְ ן ִרּבִ רֹוָקא, י ּבֶ י ּבְ ַהאי ִמָלה ְדָאַמר ִרּבִ ְחָנא ּבְ ּגַ ַּאׁשְ ּ ,
ִאיל ֵליה ידֹוי, ְּוׁשָ ָלה ֲהָוה ּבִ ר ַקּבָ ְחָנא ְדִעיּקַ ּכַ ִסְפָרא ַקְדָמָאה. ְּוַאׁשְ ַזר ּבְ , ְוָהֵכי ִאְתּגְ

ן ֲעָרך י ֶאְלָעָזר ּבֶ א ְדַרּבִ ְְדַמְתִניּתָ ּ ּ.  

ְמעֹוןָאַמר י ׁשִ ה,  ַרּבִ יא ָלִאּשָׁ ִהּשִׁ ׁשֶ ָחׁש ּכְ ִתיב, ַהּנָ י טֹוב)שם(. ַמה ּכְ ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ .  ַוּתֵ
י טֹוב לֹום. ַמאי ּכִ ר ׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבַ י הוא טֹוב, ָאַמר ִרּבִ ה ּכִ יָמה ְבַדְעּתָ ִּהְסּכִ ֱאַמר , ּ ּנֶ ׁשֶ

י טֹוב ה )תהלים קלה( ִהיא , ְּוִכי ַתֲאָוה הוא ְלֵעיַנִים. י טֹובּכִ' ּ הֹודו ַלה)שם קו( .'ּכִ ׁשֶ
ְתַאִוים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ּמִ ֲאָוה ׁשֶ יג, ַּהּתַ ח ִמִפְריֹו ַוּתֹאַכל, ָּלַדַעת וְלַהּשִׂ ּקַ ִּמָיד ַוּתִ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ פוְלָחָנא, ָאַמר ִרּבִ ִּאְחְלָפא ׁשוְלָטָנא ּבְ י ֶאְלָעָזר. ּ ָדָב, ָאַמר ִרּבִ שמות (ר ַאֵחר ּּכְ

ר ּבֹו)כג ּמֶ ִמיֵרִני ּבֹו,  ַאל ּתַ י ְיהוָדה. ַאל ּתְ ְּוָלא ֲאִמיָנא ְדֵלית ְלַהְרֵהר עֹוד , ָּאַמר ִרּבִ
ָתא ֵריׁש ָפָרׁשָ רֹוָקא ּבְ י ּבְ ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ה ַדי ּבְ ָפָרׁשָ ּּבַ ּּ א, ּ יר ֶאָלא ְדָרׁשָ ְּוָלא ִאְצְטִריך ַיּתִ ּ ְ .

י ִיְצָח ֵאָנה)בראשית ג(ַמאי , קָאַמר ִרּבִ ּ ַוִיְתְפרו ֲעֵלה ּתְ ּ ר ַאָחא , ּ ם ַרב ַנְחָמן ּבַ ְמַתְרּגֵ
ְסקוֵפי ִמִלין, ַוֲחֵברֹו ּּתַ ּ.  

ְמעו ֶאת קֹול ה)שם( ּ ַוִיׁשְ י ִפְנָחס. 'ֱאֹלִהים ְוגו' ּ ּוַמה ּקֹוְזִדיָטא ַדֲאִהיְרָנא , ָּאַמר ִרּבִ ּ
ְעָייא רוַח ַהיֹום ּּבָ ַנן ָאַמר . ּ י ֶאְלָעָזרּתְ ְבִהירוָתא, ִרּבִ ְּלָמה הוא , ְּלָדא ַדֲאָמָרן, ֲּאִמיטֹון ּבִ

עֹוָלם ַהֶזה יָנה, ְּלִצפֹוָרא ְדָאְזַלת, ּדֹוֶמה ָאָדם ּבָ ד ָנְפַקת ִמּקִ ַחת ַמאן , ּּכַ ּכָ ְוָלא ַאׁשְ
ְּדַאְכֵניׁש ָלה ך הוא ָהָאָדם. ּ ּּכָ ָמה יֹוְצָאה, ְ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ּוֵמִבין ְלַהּגוף, נֹו יֹוֵדַעּׁשוב ֵאי, ּכֵ ּ .

ר ַההוא ּגוָפא ּּבַ א ְדֵעֶדן, ּ ִגְנּתָ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ן ֵליה ְלִאׁשְ ִּמְנִהירו טוָבא ְדִאיְזַדּמַ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ְִמְתַהֵלך, ָאַמר ִרּבִ ְּמַהֵלך ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ּ ְ ְַמהו ִמְתַהֵלך, ּ ּ א. ּ י ּבָ ְוִכי , ָאַמר ִרּבִ
ִבין  רוך הוא ָהָיהחֹוׁשְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ּּבְ ַמע. ְּ א ׁשְ ּהוא ִדְכִתיב , ִּדְכִתיב ֶאת קֹול, ּתָ ּ

יה ר ַעל )יחזקאל א( ְוֵכן. ְּוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול )שמות ט(, ּּבֵ  ַוְיִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ
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ם י יֹוָחָנן. ֹראׁשָ ִתיבקֹול, ָּאַמר ַרב ִחְסָדא ָאַמר ִרּבִ ִּמְתַהֵלך ְלרוַח,  ּכְ ְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ה ַרַעׁש)שם לז( ְבִאי ְוִהּנֵ ִהּנָ   . ַוְיִהי קֹול ּכְ

י יֹוָחאי ְּיהוָדה ֲחֵבֵרינו ֲאַמר' ְוָהא ר, ָאַמר ִרּבִ א, ּ ְּדָכאן ָצִריך ְדָרׁשָ ם אֹוְמִרים , ְּ ְוַאּתֶ
ָבה ה ֶמְרּכָ ַסְנְד. ַמֲעׂשֵ י ֲאֶלּכְ ָבה הוא, ִריָּאַמר ִרּבִ יר ֵמעֹוָבָדא ְדֶמְרּכָ ְּדָהא ָרִזין ִעיָלִאין , ַּיּתִ ּ

ְלָיין ָהָכא ֲּאַנן ֲחֵזיָנן ְדִאְתּגַ ּ.  

ָנן נו ַרּבָ ן יֹוָחאי, ּּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ יה ר. ּכְ ָּעאלו ַקּמֵ ' ְור, ִּחָייא' ְור, ִּפְנָחס' ּ
הו ַּמאן ְדהוא ְקָי, ָּאְמרו לֹו. ַּאּבָ ִכיב, יָמא ְדָעְלָמאּ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא , ֲאַמר לֹון. ׁשָ ָּלא ּבִ ּ

ִדיָנאי ְּדָהא ֲאָנא ֲחָזאי ְדֵלית ֲאָנא ִמְתְייֵהב ְלַמְלָאָכא וְלַדָייָנא ִדְלֵעיָלא, ְמַעְייִנין ּבְ ּ ּ ּ .
א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ   .ַּדֲאָנא ָלאו ּכִ

ֶּאָלא ַהאי ִדיָנא ִדיִלי ִרי, ּ א ּבְ ּך הוא ַדְייֵניהּקוְדׁשָ ּ ּ י ִדיֵניה, ְ ְּוָלא ּבִ ְּוַהְיינו ַדֲאַמר ָדִוד. ּ ּ ּ ,
יה  ָבעוֵתיה ַקּמֵ ּּבְ ּ ְפֵטִני ֱאֹלִהים ְוִריָבה ִריִבי)תהלים מג(ּ ֹלֹמה ֲאַמר.  ׁשָ  )מלכים א ח(, ְוֵכן ׁשְ

ַפט ַעְבדֹו ַּלֲעׂשֹות ִמׁשְ ְלחֹודֹוי, ּ   .ְוָלא ַאֲחָרן, ּהוא ּבִ

ִניָנן ָהָאָדם הוא ׁשֹוֵכב, ְּדָהא ּתָ ׁשֶ ִדינֹוי, ּּכְ ִלין ּבְ ּכְ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ִמְסּתַ הֹון , ּּבֵ ִאית ִמּנְ
ְּדָנָטאן ְלַכף ְזכות ְּדַאְחְזָיין ְזכוָתא ְדַבר ָנׁש, ּ ּ הֹון ְדָנָטאן ְלַכף חֹוָבה, ּ ְּדַאְחְזָיין , ְּוִאית ִמּנְ

ּוְנֵפיק ִאיִניׁש ִמן ִד. ּחֹוָבה ְדַבר ָנׁש ֵעי, יָנאּ ָמה ְדהוא ּבָ ּּכְ ּ.  

א ִעיָלָאה ֲּאָבל ַמאן ְדָדִאין ֵליה ַמְלּכָ ּ ִליט ַעל ּכֹוָלא, ּ ְּדׁשַ ְוָלא ָיִכיל ִאיִניׁש , ּהוא ַטב, ּ
ַההוא ִדיָנא ר ַטב, ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ִניָנן, ַמאי ַטְעָמא. ּבַ א ִעיָלָאה, ְּדָהא ּתָ ְּמִכילֹוי ְדַמְלּכָ ָנֵטי , ּ

ְּוהוא ּכוֵליה ַצד ַרְחָמנוָתא, ִדירִּלְזכוָתא ּתָ ּ ּ ְבָקא ְלֶחְטִאין ְוחֹוִבין, ּ ֲּהָדא הוא , ּוְבָידֹו ְלׁשָ
ִליָחה ְוגו)תהלים קל(, ִדְכִתיב י ִעְמך ַהּסְ   .ְוֹלא ִעם ַאֵחר', ָ ּכִ

יה ְדהוא ָיִדין ִדיָנאי ֵעיָנא ַקּמֵ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ֵבי, ְּ ֵליַסר ַאּבָ ,  ְלָעְלָמא ְדָאֵתיַוֲאָנא ָאֵעיל ּתְ
ר ֲאָבָהָתא ָיִדי, ְּדָלא ֲאֲעָברֹו לֹון ּבַ ע ְרׁשוָתא , ְּוָלא ְיֵהא ַמאן ְדִיְמֵחי ּבְ ְּועֹוד ְדָלא ֶאְתּבַ ּ

הֹון   .ִמּנְ

ְמעֹון ִמָלה י ׁשִ י ַמְרֵעיה, ָּאַמר ַרּבִ ן, ְּוָחמֹון ּבֵ ּמָ ְּדָלא ֲהָוה הוא ּתַ ָווהו. ּ ְוָלא ֲהָוה , ּּתְ
פוֵמיהָיִכיל ַחד הֹון ְלַמָלָלא ּבְ ּ ִמּנְ ּ ה ַדֲהֵוי ֲעֵליהֹון, ּ ִּמְדִחילו ַרּבָ ָסֵליק לֹון , ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתֵבי. ּ

יִאין ֵּריִחין ְדבוְסֵמי ַסּגִ ר ֵחיֵליה, ּ הֹון ִאְתַייׁשַ ְמעֹון, ְּוָכל ַחד ְוַחד ִמּנְ י ׁשִ , ַּעד ְדָחמֹו ְלַרּבִ
ַּוֲהָוה ְמַמֵלל ִמִלין ר ִמיֵניהְוָלא ֲהָו, ּ   .ּה ָחָמאן ַאֲחָרן ּבַ

ְמעֹון, ְלָבַתר ִעיָדן י ׁשִ ֶּאָלא , ָלא, ִּפְנָחס' ָּאַמר ֵליה ר. ֲחִמיּתֹון ִמיֵדי, ֲאַמר לֹון ַרּבִ
ֵבי ַמְרָעך ָווִהין ַעל ְדָלא ָחֵמיָנא ָלך ּבְ ְּכוָלָנא ּתְ ְ ּ ְְוַכד ָחֵמיָנא ָלך ָסֵליק ָלך , ְזַמן ַרב, ּּ ְ

ֵּריִחין ְדבוְס א ְדֵעֶדןּ ִּמין ְדִגְנּתָ ַמְעָנא ָקָלך ְמַמֵלל, ּ ְּוׁשָ ך, ְ ְְוָלא ְיַדְעָנא ָמאן ְמַמֵלל ִעּמָ ּ.  

ר ִמִדיִדי, ֲאַמר לֹון ַמְעּתון ִמָלה אֹוֲחָרָנא ּבַ ְּוָלא ׁשְ ֵּלית ַאּתון , ֲאַמר לֹון. ֲּאָמרו ָלאו. ּּ
יק יֹוִמין   .ַחְזָיין ְלֶמֱחֵמי ְסַבר ַעּתִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2895דף [ -ּ

ַווְהָנא ַעל ר, ּיָמא ְלכֹו ִמָלהֵא, ֲאַמר לֹון ַען . ְּדָלא ָחָמא, ִּפְנָחס' ּתְ ַּדֲאָנא ָחִמית ֵליה ּכְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ִרי, ּּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ֵמַרּבִ   .ְלַתּתָ

ִדיִלי ִמְלֵעיָלא ְדרו ּבְ ּוְכַען ׁשָ ּ ְּוַאְחְזָין ִלי ַאְתָרא ְדַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ְוָלא , ּ
איִאְתְי אי דוְכּתָ ִלּבָ ר ּבְ ּיׁשַ ילֹוִני, ּ ר ִעם ֲאִחָיה ַהּשִׁ אי. ּּבַ ּוָבֵריְרָנא דוְכּתָ ּ ַוֲאתֹו , ְוָאֵתיָנא, ּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ַלת ְמָאה ִנׁשְ י ּתְ ִּעּמִ הֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּ אי, ְוֵעיָלא ִמּנְ ּבָ , ְּדֲהָוה ָיֵתיב ּגַ
י ְּוהוא ֲהָוה ְמַמֵלל ִעּמִ ֵלי חֹוֵביה ְלָכל ָעְלָמא, יּוָבֵע. ּ ְּדָלא ִיְתּגַ ר ַההוא ְדָאְמָרה . ּּ ּּבַ ּ

ִגיֵניה א ְדֵעֶדן, ּאֹוַרְייָתא ּבְ ַההוא ִאיָלָנא ְדִגְנּתָ י ּבְ ּסֵ ְּוִאְתּכַ ּ ּ.  

לו ַּוֲאֵמיָנא ֵליה ֲאָנא ְדָהא ַחְבַרָייא ּגִ ּ יַנְייהו ַטב ְוׁשַ. ּּ ֲּאַמר ַההוא ְדִגלו ַחְבַרָייא ּבֵ ּ ּ , ִּפירּּ
ֵני ָעְלָמא ָלא ָאר ּבְ ִריך הוא ַעל ְיָקֵריה, ַמאי ַטְעָמא. ֲאָבל ִלׁשְ א ּבְ ְּדָחס קוְדׁשָ ּ ּ ְוָלא , ְּ

ָעא ְלִפְרסוֵמי חֹוֵביה ּּבָ יה, ּ ַההוא ִאיָלָנא ַדֲאַמר ַדֲאַכל ִמּנֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

רוַח ַהּקֶֹדׁש ֵלי ִלי ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוקוְהׁשָ ּ יַנְייהו, ַרָייאּוְלַחְב, ְּ עֹו ִאינון ּבֵ ּתָ ְּדִליׁשְ ּ ְוָלא , ּ
ְּלַדְרְדֵקי ְדַחְבַרָייא ּוְלִאינון ְדֵייתֹון ְלָעְלָמא, ּ ּ י. ּ ל ִאיְנׁשֵ ְּדהוא ִמָלה ְדָלא ָיְדֵעי ּכָ ּ ְוָטְעָיין , ּּ

יה ום חֹוָבָתא ְדָחב, ּּבֵ ָמא ִעיָלָאה, ָּלאו ִמּשׁ ום ְיָקָרא ִדׁשְ ֶּאָלא ִמּשׁ ּּ א ָלא ִּד, ּ ְבֵני ָנׁשָ
יה ִמי ְלעֹוָלם, ְּזִהיִרין ּבֵ ַאל ַמה ְדָלא ְצִריֵכי לֹון. ּוְכִתיב ֶזה ׁשְ   .ְּוֵייתֹון ְלִמׁשְ

ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ּ ֶפן ֶיֶהְרסו ֶאל ה)שמות יט(, ּ ּנו ָרב' ּ ּנו , ִּלְראֹות ְוָנַפל ִמּמֶ ַּמאי ְוָנַפל ִמּמֶ
ַזְרָנא. ָרב א ְלכֹוָלאַהאי ַחְבָר, ָהֵכי ּגָ ָמא ַקִדיׁשָ ּא ְדאֹוֵרי ׁשְ ַההוא , ּ ּהוא ָנֵפיל ְוִנְתַפס ּבְ ּּ

ְייהו, חֹוָבא יר ִמּנַ ּנו ָרב, ַּיּתִ ִּדְכִתיב ְוָנַפל ִמּמֶ אֹותֹו ָעֹון, ּ   .ָּהַרב נֹוֵפל ְוִנְתַפס ּבְ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ יה ַרּבִ ָּקֵריב ְלַגּבֵ א, ּ ָאה . םָמה ֲאָנא ָהָת, ָּאַמר ֵליה ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַזּכָ
ִרי ְחוָלָקך ּבְ אי, ּ ּבָ ר ּגַ ְתַקּבֵ י ְיֵהא ְדָלא ּתִ ַההוא ָעְלָמא, ְּזַמן ַסּגֵ א ִדיִדי , ֲּאָבל ּבְ ּדוְכּתָ ּ ּ

ֵריְרָנא ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא. ְְוִדיָדך ּבָ ַּזּכָ ֵחי ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ּ ּבְ יִנין ִאינון ִלְמׁשַ ְּדַזּמִ ִאינון , ּ ּּכְ
יהַמְל ין ְדַקּמֵ ׁשִ ּמָ ָּאִכין ׁשַ בו )תהלים קמ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ִרים ֶאת ָפֶניך ְָיׁשָ ּ.  

ם ַרב הוָנא ָאַמר ׁשֵ א ּבְ י ּבָ ָחָטא ָאָדם, ַּרּבִ יָון ׁשֶ ֵזרֹות, ּכֵ הו , ְּוָגְזרו ָעָליו אֹוָתן ַהּגְ ְרׁשָ ּּגֵ
דֹוׁש ּבָ ֵעֶדןַהּקָ ָהיו לֹו ּבְ ּרוך הוא ֵמאֹוָתן ַהֲהָנאֹות ְוָהִעידוִנין ׁשֶ ּ ּ ּ ֲעֵרי , ְּ ה ׁשֹוְמִרים ְלׁשַ ּוִמיּנָ

ן ֵעֶדן רוִבים, ּוִמי ֵהם. ּגַ ֶדם ְלַגן ֵעֶדן )בראשית ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵּהם ַהּכְ ן ִמּקֶ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ
ְתַהֶפ רוִבים ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ֶּאת ַהּכְ מֹור אֹותֹו ַהֶדֶרך ְוַהֶפַתח. ֶכתּ ֵדי ִלׁשְ ּּכְ ְ ּ.  

ָאז ִנְגַזר אן ָוֵאיָלך, ׁשֶ ֹלא ְיֵהא ְרׁשות ְלָכל ָאָדם ִמּכָ ְׁשֶ ּ ם, ּ ֵנס ׁשָ מֹות , ְלִהּכָ ׁשָ ּזוָלִתי ַהּנְ
ִחָלה רוִבים ּתְ רופֹות ַעל ְיֵדי ַהּכְ ַּהּצְ ּ ֵנס. ּ ִהיא ְראוָיה ִליּכָ ֵנ, ִּאם רֹוִאים ׁשֶ ּכָ , ְוִאם ָלאו. סּתִ

ּדֹוִחים אֹוָתה ַלחוץ ּ אֹותֹו ַהַלַהב, ּ ֵרף ּבְ ה, ְּוִתּשָׂ ל עֹוְנׁשָ ַקּבֵ   .ּאֹו ּתְ

ְקָדׁש, ְוָתאָנא ּמִ ֶנְגָדם ָהיו ּבַ ּּכְ ְכַנס ַהּכֵֹהן ִלְפַני ְוִלְפִנים, ּ ּנִ ׁשֶ א , ְּדַתְנָיא. ּכְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
ם ַרב הוָנא''אר ׁשֵ ן ֵעֶדןִלְפַני ְוִלְפ, ּי ּבְ ל ּגַ ִּנים הוא דוְגָמתֹו ׁשֶ ּ ם. ּ ְכַנס ַהּכֵֹהן ְלׁשָ ּנִ , ּוְכׁשֶ
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ָמה ׁשָ ּנְ גוף, ִנְכַנס ּבִ ֵאיָמה. ְּוֹלא ּבְ ִיְרָאה, ּבְ ֶרֶתת, ּבְ ִזיַע, ּבְ ְנִקיות, ּבְ ּּבִ ָטֳהָרה, ּ רוִבים . ּבְ ְּוַהּכְ
ם ׁשֹוְמִרים רוִבים ָהעֹו, עֹוְמִדים ׁשָ דוְגַמת אֹוָתם ַהּכְ ּּכְ ן ֵעֶדןּ ֲעֵרי ּגַ ׁשַ   .ְמִדים ּבְ

לֹום, ָזָכה ַהּכֵֹהן ׁשָ ם ּבְ לֹום, ִנְכַנס ׁשָ ׁשָ ין ב, ֹלא ָזָכה. ְויֹוֵצא ּבְ רוִבים יֹוֵצא ' ִמּבֵ ַּהּכְ
ְפִנים, ַלַהב ֵרף ְוָימות ּבִ י ְיהוָדה. ְּוִיּשָׂ לֹום, ָּאַמר ִרּבִ ׁשָ ֵרי ַהזֹוֶכה ַלֲעבֹור ֵמֶהם ּבְ ָאַמר . ַּאׁשְ
י דוְגָמתֹו, ּ ְפַרְחָיהִרּבִ ֵאין ּבֹו ַמֲעָלה ּכְ עֹוָלם ָדָבר ׁשֶ ֵּאין ְלך ּבָ ּ ָ.  

ֶהֱעִרים ְלַחָוה ָחׁש ׁשֶ ּהוא ָדָבר נֹוֵפל ַעל ַהָלׁשֹון, ַּהּנָ ּ ָאַמר , ְֵהיַאך, ָאַמר ַרב יֹוֵסף. ּ
ַתְרּגומֹו, ֵּליה ָּדָבר נֹוֵפל ַעל ַהָלׁשֹון. הְנֵקָב, ְּוִהיא ַחָוה, ִחְוָיא ָזָכר, ָּנָחׁש ִחיְוָיא הוא, ּּכְ ּ .

דוְגָמתֹו  ת)במדבר כא(ּּכְ ָּדָבר נֹוֵפל ַעל ַהָלׁשֹון,  ְנַחׁש ְנחׁשֶ ּ.  

י יֹוֵסי י ִהיא ָהְיָתה )בראשית ג(ְוָהא ְכִתיב , ָאַמר ִרּבִ ּתֹו ַחָוה ּכִ ם ִאׁשְ ּ ַוִיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ּ
ל ָחי ם ֶהָעִתידָקָרא , ְּפַרְחָיה' ָּאַמר ֵליה ר. ֵאם ּכָ ָּהָיה לֹו ִלְקרֹוא אֹוָתה ַחָיה, ָּלה ַעל ׁשֵ ּ ,
ם ַחי ם ֶהָעִתיד ַחָוה, ַעל ׁשֵ ַּדֲעִתיד ִחיְוָיה ְלִמְסֵטי ְלַחָוה, ְּוִנְקְרָאה ַעל ׁשֵ ּ.  

ָ הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש)שם( ּ ל ָנָחׁש, י''ָאַמר ר. ּ ך ַדְרּכֹו ׁשֶ ּּכָ לֹו ֵמָאָדם, ְ ה ׁשֶ ׁשָ , ֵּאין ַהּקָ
ֹראׁשֶּאָל ָחׁש ְלָאָדם. א ּבָ יָכה ֵמַהּנָ ׁשִ ָעֵקב, ְוֵאין ַהּנְ י יֹוֵסי . ֶּאָלא ּבֶ ר ַרּבִ י ִיְצָחק ּבַ ָאַמר ִרּבִ

ְּלַמאן ְדָאַמר ְדֵיֶצר ָהָרע ֲהָוה ַהאי ְפסוָקא, ּ ַּמאי ֵניָמא ּבְ ּ.  

ֹראׁש, יֹוֵסי' ָאַמר לֹו ר ֵאין ֲהִריָגה ְלָנָחׁש ֶאָלא ּבָ ד ׁשֶ ֶזה ֹראׁש . ּי הוא ָהֹראׁשּוִמ. ְּמַלּמֵ
יָבה ָחׁש ַהֶזה הֹוֵרג ְלָאָדם. ַהְיׁשִ ָעֵקב, ְּוֵאין ַהּנָ ה ֲעֵבירֹות, ֶּאָלא ּבֶ ה לֹו ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ ׁשֶ , ּכְ

ָעֵקב ֶהם ּבֶ ִני)תהלים מט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָדׁש ּבָ   .ּ ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסוּבֵ

י ִיְצָחק ֵמָהָכא ְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה )ישעיה ה(, ָאַמר ַרּבִ ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ  הֹוי מֹוׁשְ
לֹוַמר. ַחָטָאה ָעֵקב, ּכְ ֶהם ּבֶ ה ֲעֵבירֹות ְוָדׁש ּבָ לום, עֹוׂשֶ ֵאיָנם ּכְ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ מֹו ַחְבֵלי , ּׁשֶ ּכְ
ְוא ִביׁש, ַהּשָׁ אֹוֵרג ָהַעּכָ ֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָטָאה. ׁשֶ ן ֵהם ּכַ ים, ּוְלַאַחר ּכֵ ַעד , ֲחָזִקים ְוָקׁשִ

ים ָלָאָדם ָלם ְוהֹוְרּגִ ֱאָסִפים ּכֻ ּנֶ ׁשוֶפּנו ָעֵקב, ּׁשֶ ה ּתְ ְּוֵכן הוא אֹוֵמר ְוַאּתָ ּ אֹותֹו ֲעֹון ֶהָעֵקב , ּ ּבְ
  .הֹוֵרג ֵיֶצר ָהָרע ָלָאָדם

ך ִנדֹונו, ּּבֹא וְרֵאה, ִיְצָחק' ָאַמר ר ְתַקְלְקלו ּכָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ְּ ָחׁש ּבַ. ּ ִחָלהַהּנָ ַאֲחָריו , ּּתְ
ה ַּהְיינו ִדְכִתיב . ְוַאֲחָריו ָהָאָדם, ָהִאּשָׁ ך)בראשית ג(ּ ּתְ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י ׁשָ ָ וְלָאָדם ָאַמר ּכִ ּ.  

ר ִאיֵדי י ַיֲעֹקב ּבַ י ַיֲעֹקב . ֲאָדָמה ַמה ָחְטָאה, ִאם ָאָדם ָחָטא, ָאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ
ר ִאיֵדי ְב, ּבַ ּנִ ׁשֶ ַמִים ְוָהָאֶרץ ָהיו ֵעִדים, ָרא ָהָאָדםּכְ רוך הוא . ַּהּשָׁ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ְּ

ה אֹוָתם ֵעִדים ה ָהָאָדם, ָעׂשָ ַיֲעׂשֶ ֹלא ֹיאַמר ִמי רֹוֲאִני, ַּעל ַמה ּשֶׁ ְואֹוָתם ָהֵעִדים . ּׁשֶ
ַמִי)איוב כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְמַפְרְסִמין ַחָטָאיו ּ ְיַגלו ׁשָ   .ם ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹוּ

ָעַבר ָאָדם, ְוָתָנא אֹותֹו ַהיֹום ׁשֶ יכו אֹוָרם, ּּבְ ַמִים ֶהֱחׁשִ ְוָהָאֶרץ ֹלא ָיְדָעה ַמה , ַּהּשָׁ
רוך הוא ְוִקֵלל אֹוָתה, ַּלֲעׂשֹות דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ ּּ ֵעדוָתה, ְ ָבה ּבְ ִהְתַעּכְ ַּעל ׁשֶ לֹא , ּ ּׁשֶ
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ָבִראׁשֹוָנהּתֹוִסיף ּתֵ ִקְללֹוֶתיָה, ּת ּכָֹחה ִלְזרֹוַע ְוִלְקצֹור ּכְ א ַאְבָרָהם , ְּוָעְמָדה ּבְ ּבָ ַעד ׁשֶ
ס ָהעֹוָלם, ָּאִבינו ּסֵ   .ְוִנְתּבַ

א ֹנַח, נ ָאַמר''ר ּבָ בֹון ָיֵדינו)בראשית ה(, ִּדְכִתיב, ַעד ׁשֶ נו וֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ּ ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ ּ ּ .
ְוְלִפיָכך ִנְק מֹוּ ִבילֹו,  ִאיׁש ָהֲאָדָמה)שם ט(ִּדְכִתיב , ְרָאה ַעל ׁשְ ׁשְ ְלָלָתה ּבִ ָיְצָאה ִמּקִ ַּעל ׁשֶ ּ ּ.  

ר ִיְצָחק ן ֵעֶדן, ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ ְטַרד ִמּגַ ּנִ יָון ׁשֶ ָימות ִמָיד, ּכֵ ב ׁשֶ ָּחׁשַ ּּ ,
ן ְתׁשוָבה, ְּוָהָיה ּבֹוֶכה וִמְתַחּנֵ ב ּבִ ְתׁשוָבה, ְּוׁשָ רוך הוא ּבִ דֹוׁש ּבָ לֹו ַהּקָ ּבְ ּקִ ַּעד ׁשֶ ּ ְְוֶהֱאִריך , ְּ

ְּוִקֵיים ּבֹו ְדָברֹו, ָיָמיו ּנו, ּ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ ִּדְכִתיב ּבְ ָנה, ְוָנַתן לֹו יֹומֹו, ָּ הוא ֶאֶלף ׁשָ . ּׁשֶ
רוך הוא ַחּנון ְוַרחום הו, ְלהֹורֹות ְלָכל ָהעֹוָלם ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִבים, אְּ ְתׁשוָבה ַלּשָׁ ל ּבִ ּוְמַקּבֵ ּ ,

ִיְחיו, ְוֵאינֹו ָחֵפץ ֵמֶהם ּזוָלִתי ׁשֶ יבו )יחזקאל יח(ִּדְכִתיב , ּּ ָרֵאל ְוָהׁשִ ית ִיׂשְ ה ָתּמותו ּבֵ ּ ְוָלּמָ ּ ּ
  .ִּוְחיו

י ִיְצָחק ך, ָאַמר ִרּבִ ָהָאב אֹוֵמר ָלֶהם ּכָ ִנים ׁשֶ ֵריֶהם ַהּבָ ִנים. ְַאׁשְ ֵאיָנם ,ַווי ָלֶהם ַלּבָ  ׁשֶ
ּנו א , ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב. ּׁשֹוְמִעים ִמּמֶ ַרְחָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ָּלא ָחִזיָנן ַרְחָמנוָתא ּכְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָרֵאל, ְ ָחְטאו ִיׂשְ ׁשֶ ָכל ָמקֹום ַאּתְ מֹוֵצא ּכְ בו ְלמולֹו, ּּבְ ְּוׁשָ ָלם, ּ ט ָידֹו ְוִקּבְ , ָּפׁשַ
ּוָמַחל ָלֶהם ִמָיד ע)מיכה ז(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד, ּ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ מֹוך נֹוׂשֵ ּ ִמי ֵאל ּכָ ָ.  

ָתא ח  ּתֹו)בראשית ד(ָּפָרׁשָ ן ֵלִוי. ּ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֵּיׁש ָלנו , אִרּבִ
ָתא ָהא ָפָרׁשָ ַהאי ְפסוָקא, ְּלַהְרֵהר ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ   .'ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה, ּה ַחָוהְּדָאְמָר, ּ

י ִיְצָחק יטוֵתיה, ָאַמר ִרּבִ ְפׁשִ ֲּאָנא ְיַדְעָנא ֵליה ּכִ ּ ַנן. ּ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר , ְּדָהא ּתְ
ר, ַרב ַּהאי ַמאן ְדִאְתְייֵליד ֵליה ּבַ ֵרי ְלַמָלָלא, ּ ד ׁשָ ּחֹוָבה ֲעֵליה ַלֲאָלָפא ֵליה ְפסוֵקי , ּּכַ ּ ּּ

ְּדִאינון ְדִחילו ִמן ֳקָדם ה, אְדאֹוַרְייָת ּ ּ תוִבין', ּ ר לֹו ְלִאינון ּכְ י ַיְדּכַ ְּדַכד ִיְרּבֵ ּ ְלַדֲחָלא ִמן , ּ
  .ָּמאֵריה

י ֲעִקיָבא יה ְדר, ַרּבִ ֲּהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ָתא ִדְפִסיָקא , ֱאִליֶעְזר' ּ ָּאַמר ֵליה ַמאי ַהאי ָפָרׁשָ ּ
ֶלד ֶאת ַקִין, ָדא , ְֵאיָמא ָלך, ֲעִקיָבא, ָּאַמר ֵליה. 'ר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת הַוּתֹאֶמ, ַּדֲאַמר ַוּתֵ

לו ַההוא חֹוָבה ַדֲעֵביד ָאָדם' ּיֹוָמא ְדר ָאר ַחְבַרָייא ּגִ רֹוָקא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ְָלא ֲהָוה ִאְצְטִריך , ּּ

א ְרּתָ א וַמְסּתַ ְּלִאינון ְדָלא ָיְדֵעי ֲעִמיְקּתָ ּ ֵלי. ּ ְּוַההוא יֹוָמא ְדִאְתּגְ ַמע ּכָֹלא ֵמַהאי ִאׁשְ, ּ ּּתְ
ְּפסוָקא ּ.  

ם ם, ָּאָהם ִנְצַטָוה ַעל ַהּשֵׁ ּשֵׁ ם. ְוָחָטא ּבַ ם ַהְמיוָחד, ִּנְצַטָוה ַעל ַהּשֵׁ ּהוא ַהּשֵׁ ִּדְכִתיב , ּ
ם. 'ּ ְוֵעץ ַהַחִיים ְוגו)שם ב( ּשֵׁ ף, ְוָחָטא ּבַ ם ַהְמׁשוּתָ ֶּזהו ׁשֵ ִּדְכִתיב ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ּ ּ.  

ֲעֵביָרה ַעל ֶזהְּוַחָו ִחָלה ּבַ ח ִמִפְריֹו)שם ג(ִּדְכִתיב . ּה ָהְיָתה ּתְ ּקַ ָחְטאו. ּ ַוּתִ ּוְלַאַחר ׁשֶ ּ ,
ָעְברו ְּוָיְדעו ֲעֹוָנם ַעל ַמה ּשֶׁ ָחְטאו, ּ ִּהְתַמְרְמרו ַעל ַמה ּשֶׁ יֹוֵתר, ּ ִהיא , ְוִהיא ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ

ִחָלה ָלֲעֵביָרה דֹולַלֲעבֹור ַעל ׁשְ, ָּהְיָתה ּתְ ן. מֹו ַהּגָ ּנֹוַלד ָלה ּבֵ יָון ׁשֶ ָדָבר, ּּכֵ ה ּבַ יׁשָ , ִּהְרּגִ
ם ַהְמיָֻחד' ְוָאְמָרה ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה הוא ַהּשֵׁ ף, ּׁשֶ ם ַהְמׁשוּתָ ן ֹלא ָאְמָרה ַהּשֵׁ   .ְּוַעל ּכֵ
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י ֲעִקיָבא הו, ַהאי ַטְעָמא, ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ּחֹוֵזר ַעל ַמה ְדָאַמר ִרּבִ  זֹוֵבַח )ות כבשמ(, ּ
י ֱאִליֶעְזר. ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ָעְבָרה, ָאַמר ִרּבִ , ְוָאְמָרה, ָּחְזָרה ַחָוה ְלהֹודֹות ַעל אֹותֹו ָעֹון ׁשֶ

מֹונו בֹוד ְלַאֵחר זוָלתֹו, ֹּלא ִיְהֶיה ֶזה ּכָ ׁש. ָּלֵתת ּכָ ם ַמּמָ ְוֹלא , ֲאָבל ֶזה ִיְהֶיה ֶאת ַהּשֵׁ
  .ְלַאֵחר

י ִיְצָח ִפיר ָקָאַמר ר, קָאַמר ִרּבִ י , ֲעִקיָבא' ְּוׁשַ ְּדִאְתַחַזר ִעְנָייָנא ַעל ַמה ְדָאַמר ִרּבִ ּּ
הו ם ַאֵחר', ְּוֵכן ַחָוה ָאְמָרה ֶאת ה. ַּאּבָ ה ָאְמָרה . ְוֹלא ְלׁשֵ יו )שמואל א א(ְוֵכן ַחּנָ ּ וְנַתּתִ

ל ְיֵמי ַחָייו' ַלה ם ַאֵחר, ּּכָ ֲחֶוה )שמות לד(, ָרהְוַעל ֶזה ָאְמָרה ּתֹו. ְוֹלא ְלׁשֵ ּתַ י ֹלא ִתׁשְ  ּכִ
י ה, ְלֵאל ַאֵחר מֹו' ּכִ א ׁשְ א הוא, ַקּנָ   .ֵּאל ַקּנָ

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ָרִזין ִעיָלִאין ְדַמְלּכָ ַּעד ֵאיָמַתי ְיַטְיילון ַחְבַרָייא ּבְ י . ּּ ָאַמר ַרּבִ
ַסְנְדָראי ִניָנן, ֲּאֶלּכְ ְֵבִרים ָהְראוִיים ְלָכךמֹוְסִרין ִסְתֵרי תֹוָרה ַלֲח, ּתָ גֹון ֲאַנן ְוַחְבַרָייא , ּ ּכְ

ָנן גוֹוָ   .ּכְ

י ֲעִקיָבא,  ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ֶהֶבל)בראשית ד( י ֱאִליֶעְזר ְלַרּבִ ַמה , ָאַמר ִרּבִ
ַהאי ִמיַע ָלך ּבְ ך. ְּשְׁ ך ֲאָנא ָיֵתיב ַקּמָ ְָאַמר ֵליה ַעל ּכָ ְ ים, ָּאַמר ֵליה. ּ ְ פוָמךַאְסּתֵ ּ ּוְפַתח , ּ

ְֵעיָנך ְואוְדָנך   .ַוֲאֵצית, ְּ

ְּדֶרֶמז הוא ְדָקא ָרַמז ָמא ְזֵעיָרא, ּ א, ַּעל ַההוא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאְתֲאַצל ִמּשְׁ ַּדֲאָנא , ּ
א. ְוַאּתְ ְיַדְעָנא ֵני ָנׁשָ יִאין ּבְ ָמא ָחְבָיין ַסּגִ ְּוהוא ֶרֶמז ְמֵהיְמנוָתא, ּוְבַהאי ׁשְ ְלַמאן , ּ

ָחְכְמָתאְּד ל ּבְ ּכַ   .ִאְסּתַ

י ֱאִליֶעְזר ָמא , ֶּרֶמז ְדִאְתַקַטל ֶהֶבל, ֲעִקיָבא, עֹוד ָאַמר ִרּבִ ּאֹוֵרי ַעל ְמֵהיְמנוָתא ִדׁשְ
א יָרא ִעיָלָאה ְדַמְלּכָ ַּיּקִ ב ה)ישעיה ב(ִּדְכִתיב , ּ ּגָ י ֲעִקיָבא. ְּלַבדֹו'  ְוִנׂשְ ַווי , ָאַמר ִרּבִ

יפֹוק ד ּתֵ יהְלָעְלָמא ּכַ יָאה, ּ ִמּנֵ ָחְכְמָתא ַסּגִ ל ּבְ ּכֵ ַען ֲאָנא ִמְסּתַ ָהא ֲאָמִרית , ָּאַמר ֵליה. ּכְ
ים פוָמך ְָלך ַאְסּתֵ ְּ ָעְלָמא, ּ ְְדָהא ָחֵזיָנא ְדַדי ִלי ְוָלך ּבְ ּ ּ.  

, ןֶזה ֵהִביא ָקְרּבָ, ְוֶהֶבל רֹוֵעה ֹצאן, ִּנְתַחֵזר ַקִין ִלְהיֹות עֹוֵבד ֲאָדָמה, ְּיהוָדה' ָאַמר ר
ן י ְיהוָדה. ְוֶזה ֵהִביא ָקְרּבָ ַגּסות ָהרוַח, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ַּקִין ּבָ ְנִמיכות ָהרוַח, ּ ְּוֶהֶבל ּבִ ִּדְכִתיב , ּ

ָרה)תהלים נא( ּבָ ִתיב . ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ע ה)בראשית ד(ַמה ּכְ ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ' ּ ַוִיׁשַ
ָעהִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו י ְיהוָדה.  ֹלא ׁשָ ה ָנְפלו ָפָניו, ָּאַמר ִרּבִ לֹא , ָּלּמָ ַּעל ׁשֶ

ָלה ִמְנָחתֹו   .ִנְתַקּבְ

ָנה ָהָיה, י''אר, ְוָתאָנא מֹות, ּאֹותֹו ַהיֹום ֹראׁש ַהּשָׁ ׁשָ ל ַהּנְ ִדין ּכָ עֹוְבִרים , ּיֹום ׁשֶ
ה ָחָרה ְלך, ָאַמר לֹו. ְלָפָניו יִטיב ׂשְ, ָָלּמָ י ְיהוָדה, ֵאתֲהֹלא ִאם ּתֵ לֹוַמר ִאם , ָּאַמר ִרּבִ ּכְ
יִטיב ֵאת, ּתֵ   .ִָיְהֶיה ְלך ׂשְ

לֹוַמר, ַּלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ ן ֵעֶדן, ּכְ מֹות עֹוְברֹות ּבֹו, ְּלאֹוָתם ִפְתֵחי ּגַ ׁשָ ַהּנְ ַחָטאת , ׁשֶ
ם. רֹוֵבץ ה ִיְהֶיה ְמזוָמן ׁשָ ֲעׂשֶ ּתַ ך, ַּהַחָטאת ׁשֶ ל עֹוְנׁשֶ ַקּבֵ ם ּתְ ׁשוָקתֹו. ְָוׁשָ ְּוֵאֶליך ּתְ לֹוַמר , ָ ּכְ
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יך ִטיב ַמֲעׂשֶ ה ֲעֵבירֹות, ִָאם ּתֵ ֲעׂשֶ ּתַ ְָוַהַחָטאת ַההוא ִיְכסֹוף ְלך ׁשֶ ל ּבֹו. ּ ְמׁשָ ה ּתִ לֹא , ַאּתָ ּׁשֶ
ָיוַכל ְלַקְטֵרג ִעְמך ּ.  

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ י ֲעִקיָבא, ָאַמר ִרּבִ י, ֲאָנא ָחֵמיָנא ְלַרּבִ ַאל ְלַרּבִ ּשָׁ . ּ ֱאִליֶעְזר ָדָבר ֶזהׁשֶ
אי, ְַסק ֵעיָנך ְלֵעיָלא, ֲעִקיָבא, ָּאַמר ֵליה ּבַ יב ּגַ ה , ְוַאּתְ ּתִ ּמֶ ְּדָהא ְמֹפָרׁש ּכֹוָלא ּבַ ּ
יה, ְזַקף ֵעינֹוי. ַדֲאַמְרָנא עֹוָבָדא ְדִחיְוָיא, ֲאַמר, ְּלָבַתר ַאְרִכין ֵריׁשֵ ָּהא ֲעִבְדָנא ּכְ ּ ְוָלא , ּ

יק ְידֹוי, ֲעִקיָבא' ָאָתא ר, ְּוָלִחיׁש ֵליה, ֱאִליֶעְזר' ּבֹוי רָקֵריב ּגַ. ְיַדְעָנא , ּוְבָכה, ּוְנׁשֵ
ַקְדִמיָתא, ַוֲאַמר ָמה ַדֲאַמְרּתְ ּבְ ּּכֹוָלא הוא ּכְ ּ ִאין, ָזְקָפאן ְזִקיָפן. ּ ּתָ ָאן ּתַ ּתָ ְּדָלא ָיֵכיל , ּתַ

ִפין ֲהֵדי ׁשוּתָ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ְנָתה ִאיׁש ֶאת ה, ַּחָוה ָאְמָרה, ְמעֹוןׁשִ' ָאַמר ר ּקָ הוא ה', ׁשֶ ְּוהוא ִקְלֵקל . ַּהְמיוָחד' ּׁשֶ
יו ר, ַמֲעׂשָ ֶדֶרך ַהָיׁשָ ְּוֹלא ָרָצה ַלֲעמֹוד ּבְ ּ ַוֵיֵצא ַקִין ִמִלְפֵני ה)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ּ ,'

ָאְמָרה ִאּמֹו ַלל ׁשֶ   .ָיָצא ֵמאֹותֹו ַהּכְ

ך ִביל ּכָ ְוִבׁשְ ִתיבּ ֶאֶרץ נֹוד.  ַמה ּכְ ב ּבְ ָאֶרץ, ַּוֵיׁשֶ ָהָיה ָנד ּבָ ה . ׁשֶ מֹו ֵכן ָעׂשָ ְּוהוא ּכְ
ׁשוָבה הֹוָדה ַעל ַחָטאתֹו, ּּתְ ׁשֶ ל ָעָליו עֹוְנׁשֹו, ּכְ ְתַוֶדה ַחֹטאָתיו , ְּדָתִניָנן. ְוִקּבֵ ל ַהּמִ ּּכָ

ל ֲעֹונֹוָת ֵייׁש ֵמֶהן מֹוֲחִלין לֹו ִמָיד ַעל ּכָ ּוִמְתּבַ ּ ּ ומֹוֶדה )משלי כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. יוּ
  .ְּועֹוֵזב ְירוָחם

ר ָחָטא )ויקרא ה(, ִּחָייא ֲאַמר ֵמָהָכא' ר ֵייָסא ' ר.  ְוִנְסַלח לֹו)שם( ְוֶנֱאַמר, ְּוִהְתַוָדה ֲאׁשֶ
ׁשוָבה, ָאַמר ְפֵני ַהּתְ עֹוָלם עֹוֵמד ּבִ ֵּאין ָדָבר ּבָ ָאֶרץַקִין ִנְגַזר ָעָליו ָנע ָוָנד. ּ ְהֶיה ּבָ ,  ּתִ

ׁשוָבה ה ּתְ ָעׂשָ ּוְכׁשֶ ֶאֶרץ נֹוד)בראשית ד(, ִּדְכִתיב. ָּפַקע ַהֵחִצי, ּ ב ּבְ ֲאָבל ָנע ֹלא , ּ ַוֵיׁשֶ
  .ֶנֱאַמר

ָנן נו ַרּבָ רוך הוא מֹוֵחל, ּּתָ דֹוׁש ּבָ ַּעל ַהּכֹל ַהּקָ מֹו, ְּ בֹוד ׁשְ ּוִמי ֵאינֹו . ְוֵאינֹו מֹוֵחל ַעל ּכְ
ֲהָבִליםַוֲהֵר, מֹוֵחל ל ָמקֹום ּבַ בֹודֹו ׁשֶ ה ֶמֶלך ְיהוָדה ֵהִמיר ּכְ ּי ְמַנּשֶׁ ה. ְ אֵני ְמַנּשֶׁ ְּדהוא , ׁשָ ּ

ַגְרֵמיה ָיַדע ְדֶהֶבל הוא ּּבְ ּ יה, ּ ִלּבֵ ר ּבְ ֵוי ֵליה ִעיּקָ ְּוָלא ׁשַ ּ ְמעֹון ' ר. ְּיהוָדה' ִּדְבֵרי ר, ּ ׁשִ
עֹוֵמד ּבִ, אֹוֵמר עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ֵּאין ְלך ָדָבר ׁשֶ ַללָ ׁשוָבה ּכְ   .ְּפֵני ַהּתְ

י ִיְצָחק י . ּ ַוֲאחֹות ּתוַבל ַקִין ַנֲעָמה)בראשית ד(, ַּמאי ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ
יָה, ַּצֶדֶקת ָהְיָתה, ִיְצָחק ַמֲעׂשֶ הו ָאַמר' ר. ּוְנִעיָמה ּבְ ל ִמְקָרא מֹוֶרה, ַּאּבָ ְּפׁשוטֹו ׁשֶ ַעל , ּ

ָהְיָתה ֲחָכָמה ְרֶזלׁשֶ ְמֶלאֶכת ַהּבַ מֹו ָאִחיָה ּתוַבל ַקִין,  ּבִ ַמע ִדְכִתיב. ּּכְ ּהוא ָהָיה ֲאִבי , ַּמׁשְ
ת וַבְרֶזל ל ֹחֵרׁש ְנחׁשֶ נות זֹו, ַּוֲאחֹות ּתוַבל ַקִין ַנֲעָמה, ּּכָ ּהוא הֹוִציא אוּמָ ּ . ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו, ּ

מֹותֹו, ַּוֲאחֹות ּתוַבל ַקִין ַנֲעָמה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִקיָאה ּכְ ָהְיָתה ּבְ ּו ְדַוֲאחֹות ''וא, ׁשֶ
ל ַמְעָלה   .מֹוִסיף ַעל ָהִעְנָין ׁשֶ
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א ָאַמר י ּבָ ִדים ָהְיָתה, ַרּבִ ל ׁשֵ ן ׁשֶ ְמַדאי. ְוהֹוִליָדה אֹוָתם, ִאּמָ א ְדַאׁשְ ְּדָהא ִאיּמָ ּ ,
יֵדי א ְדׁשֵ ָמה, ַּמְלּכָ ם ר' ר. ַּנֲעָמה ׁשְ ׁשֵ ך, ַמריֹוָחָנן ָא' ִיְצָחק ּבְ ם יֹוְפָיה ִנְקֵראת ּכָ ְַעל ׁשֵ ּ ,

ה ָיְצאו אֹוָתן ִדְכִתיב  ּנָ ּוִמּמֶ ּ ּ ה)שם ו(ּ י טֹובֹות ֵהּנָ ַמְרֶאה וְביֹוִפי,  ּכִ   .ּּבְ

י יֹוֵסי ת , ָאַמר ַרּבִ ׁשֵ ה ֶנֱאַמר ּבְ ַצְלמֹו)שם ה(ָלּמָ ְדמותֹו ּכְ ּ ַויֹוֶלד ּבִ ּוְבַקִין וְבֶהֶבל ֹלא , ּ ּ
ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְרִמיָזא ִעיָלָאה, ַּקִין ְוֶהֶבל ֹלא ָהיו, ִּחָייא' ּה רָאַמר ֵלי. ֶנֱאַמר ְוָרָזא , ּ
יָרא ָבא ָעְלָמא ִמְנהֹון, ַיּקִ ת. ְוָלא ָאתֹו ְלִאְתַיּשְׁ ֶּאָלא , ָלא ָאָתא ְלָעְלָמא, ֲאָבל ׁשֵ

ָלא ָעְלָמא ִמיֵניה ְלׁשְ ּתַ ְדמותֹו ּכְ, ְּלִאׁשְ ך ֲאַמר ּבִ ּוְבִגין ּכָ   .ַצְלמֹוְּ

ן ֶיֶרד ַצִדיק ָהָיה ְנָיא ֲחנֹוך ּבֶ ּּתַ יַע, ְ ל ַעל ַעְצמֹו ְלַהְרׁשִ רוך הוא . ְוִקּבֵ דֹוׁש ּבָ ּוְלָקחֹו ַהּקָ ּ ְּ

א, קֹוֶדם ְזַמּנֹו ָכר טֹוב ָלעֹוָלם ַהּבָ ן לֹו ׂשָ ִיּתֵ   .ַּלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעּמֹו ְוׁשֶ

הו ָאַמר' ר ַנן, ַּאּבָ י ׁשָ)שם כא(, ֲאַנן ּתְ ם ּכִ ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ ַער ּבַ . ַּמע ֱאֹלִהים ֶאת קֹול ַהּנַ
ם ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ א ְדָאְמֵרי ּבַ ִּאיּכָ ָעה, ּ אֹוָתה ׁשָ ָהָיה ַצִדיק ּבְ ּׁשֶ רוך . ּ דֹוׁש ּבָ ַמע ַהּקָ ְוְלִפיָכך ׁשָ ְּ ּ

  .ּהוא ֶאת קֹולֹו

ַמְתִניִתין ְזִריָנן ָהֵכי ּבְ י ְיהו, ַוֲאַנן ֹלא ּגַ ְּדָהא ָאַמר ִרּבִ י ִיְצָחקּ ה , ָדה ָאַמר ִרּבִ ָלּמָ
ל ַאְבָרָהם יתֹו ׁשֶ ָמֵעאל ִמּבֵ ֵרׁש ִיׁשְ ֵרׁש ֶאת ָהָאָמה ַהֹזאת , ִנְתּגָ ָאְמָרה ּגָ ָרה ׁשֶ ּוָמה ָרֲאָתה ׂשָ ּ

ָנה ִתיב, ְּוֶאת ּבְ ר ָיְלָדה )שם(, ֶּאָלא ָהָכא ּכְ ְצִרית ֲאׁשֶ ן ָהָגר ַהּמִ ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ  ַוּתֵ
י ִיְצָחק. ְמַצֵחקְלַאְבָרָהם  ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ָהָכא ְמַצֵחק. ֵּאין ְמַצֵחק ֶאָלא ּבַ , ּכְ

ּ ַוָיקומו ְלַצֵחק)שמות לב(ּוְכִתיב ָהָתם  ּ ַּמה ְלַהָלן ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ אן ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ . ַאף ּכָ
ע ֲהָוה ֲעָתא ָרׁשָ ַמאי נֹוִקים ּבַ, ּוְבַהִהיא ׁשַ ן ּבְ םִאם ּכֵ ר הוא ׁשָ   .ֲּאׁשֶ

ַמְתִניִתין ִדיָלן ֶּאָלא ֵמַההוא ְדָגַזְרָנא ּבְ ּ ּ י ְיהוָדה, ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ל ַמְעָלה , ּ ית ִדין ׁשֶ ֵּאין ּבֵ
ן כ, ָּדִנין ֶאת ָהָאָדם ִיְהֶיה ּבֶ ָנה' ַּעד ׁשֶ ל ַמָטה. ׁשָ ּוֵבית ִדין ׁשֶ ִנים וְלַמְעָלה''ִמי, ּ . ּג ׁשָ
ַהִהי ָמֵעאל ּבְ ֲעָתאְוִיׁשְ ר כ, א ׁשַ ָנה' ֹלא ָהָיה ּבַ ּוְלִפיָכך ֹלא ָדנוהו, ׁשָ ּ ּ ְּדָהא ָראוי ָהָיה , ְּ ּ

א ֶּאָלא ְדיֹומֹוִהי הוא ְדָלא ִחְייבוהו, ְלעֹוְנׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב, ּ ם, ּ ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ יֹוִמין , ּּבַ ּבְ
ם ְּדהוא ׁשָ ּ.  

ָמֵעאל י ִיׁשְ ִריםְוָהא ֲחִזיָנן ַרְב, ָאַמר ִרּבִ ר ֶעׂשְ ָּיא ְדֵליֵתיה ּבַ ְּוהוא ַטב ְוקֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה , ּ
חֹוֵביה ַדֲאבוָה. ַּמאן ָסֵליק ֵליה ֵמָעְלָמא, ּוֵמת ִּאי ֵתיָמא ּבְ ּ ְּדָהא ִאיהו ִמי. ָלא. ּ ג ''ּ

חֹוִבין ִדיֵדיה. ּוְלֵעיָלא ְּוִאי ֵתיָמא ּבְ ר כ, ּ ָנה' ָּהא ֵליֵתיה ּבַ   .ׁשָ

י ְיהוָדה ָהָיה לֹו ַפְרֵדס, ד''מלה, ָּאַמר ִרּבִ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ּ אֹותֹו , ְ ְּויֹום ֶאָחד ִנְכַנס ְלַטֵייל ּבְ
ַּפְרֵדס תֹוכֹו, ּ ים צֹוְמִחים ּבְ ים ְקַטּנִ ּנִ מֹוָתם , ְוָרָאה ׁשֹוׁשַ ֵאין ּכְ ְוָהָיה עֹוֶלה ֵריָחם ְלָפָניו ׁשֶ

עֹוָלם ֶלך, ּבָ י, ְָאַמר ַהּמֶ ֵהם ְקַטּנִ ׁשֶ יו ּכְ ךִאי ַעְכׁשָ ה, ְם ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ִיְגְדלו ַעל ַאַחת ּכַ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ.  

אֹותֹו ַפְרֵדס ְּלַאַחר ָיִמים ִנְכַנס ּבְ ְתנו ֵריַח , ּ ּנָ ים ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ִיְמָצא אֹוָתם ַהּשׁ ב ׁשֶ ְּוָהָיה חֹוׁשֵ ּ
ים וַמֲעִלים ֵריַח ָהיו ַלִחים וְקַטּנִ ׁשֶ ִחָלה ּכְ ּתְ ּּבַ ּ ּ דֹוִלים ְוטֹוִבים ַעּתָ, ּ יָון . ְוֶיֱהֶנה ֵמֶהם, הּגְ ּכֵ
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ֶהם יַח ּבָ ּגִ ִהׁשְ ֹלא ֵריַח, ׁשֶ ים ּבְ ֵהם ְיֵבׁשִ ָהיו ַלִחים , ָאַמר, ְוָכַעס. ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ ִחָלה ּכְ ּתְ ִּאלו ּבַ ּּ ּ
ים, ְּוטֹוִבים וַמֲעִלים ֵריַח ה ֶאֱהֶנה, ָהִייִתי ֶנֱהֶנה ָבֶהם, ִלַקְטּתִ ּמֶ יו ּבַ ים ֵהם, ַעְכׁשָ   .ָהא ְיֵבׁשִ

ָנה ָהַאֶחֶרתַל ַפְרֵדס, ּשָׁ ֶלך ּבַ ִּנְכַנס ַהּמֶ ּ ים ְונֹוְתִנים ֵריַח, ְ ים ְקַטּנִ ּנִ ָאַמר , ְוָרָאה ׁשֹוׁשַ
ֶלך יו, ְַהּמֶ ֶהן, ִּלְקטו אֹוָתן ַעְכׁשָ ׁשו, ְוֶאֱהֶנה ּבָ ִייּבְ ּקֹוֶדם ׁשֶ ָעׂשו קֹוֶדם ָלֵכן, ּ מֹו ׁשֶ   .ּּכְ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּכך ַהּקָ ְּ יםרֹוֶאה ּבְ, ָ לוי ְלָפָניו, ְונֹוְתִנין ֵריַח, ֵני ָאָדם ְקַטּנִ , ְּוַהּכֹל ּגָ
יַע ֲעִתיִדין ְלַהְרׁשִ ַקׁש ָיֵבׁש, ְורֹוֶאה ׁשֶ ְּוִיְהיו ֲחׁשוִבים ּכְ ּוַמְקִדים ָלֶהם ֶחֶסד, ּ ֵדי ֵליָהנֹות , ּ ּכְ

ן ֵעֶדן ּגַ ֶהם ּבַ ֵהם טֹוִבים, ּבָ ׁשֶ יו ּכְ ָכר טֹוב , ָּלם ַהֶזהְּמַסְלָקן ִמן ָהעֹו, ְוַעְכׁשָ ן ָלֶהם ׂשָ ִליּתֵ
א עֹוָלם ַהּבָ ים)שיר השירים ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבָ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ,  ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֹוֶעה ּבַ

ים ּנִ ִעְנַין ׁשֹוׁשַ ְנִהיג עֹוָלמֹו ּכְ   .ַהּמַ

הו י ַאּבָ י ְי, ָּאַמר ִרּבִ ֲּאָנא ְמַסֵייַע ְלָהא ְדָאַמר ִרּבִ ְווָנא , ּהוָדהּ ַהאי ּגַ ְּדָהא ָחֵזיָנן ּכְ
ן ְנָבט רוך הוא ִעם ָיָרְבָעם ּבֶ דֹוׁש ּבָ ְּדָעִביד ַהּקָ ּ אי ְוַטב, ְּ , ִּדְתַנן. ְּדַכד ֲהָוה ַרְבָיא ֲהָוה ַזּכַ

ֶדה)מלכים א יא(, ַּמאי ִדְכִתיב ּשָׂ ֵניֶהם ְלַבָדם ּבַ ּ וׁשְ ִצְדקו, ּ קוִלים ֵהם ּבְ ּשְׁ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ָתם ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּוִבְזכוָתם ִמּכָ ּ.  

ֶרְכָיה' ָאַמר ר ל ַמְעָלה, ּבְ ְלָיא ׁשֶ רוך הוא ַלַפּמַ דֹוׁש ּבָ ָעה ָאַמר ַהּקָ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ּ ֵריחֹו , ְּ
ל ָיָרְבָעם עֹוֶלה ְלָפַני יו, ׁשֶ ֵיׁש ּבֹו ֵריַח, ַּוֲאִני רֹוֶצה ְלַסְלקֹו ִמן ָהעֹוָלם ַעְכׁשָ ׁשֶ ָּאְמרו . ּּכְ

ל עֹוָלם, ָפָניוְל ה ַדָיין ֱאֶמת, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַּאּתָ ן, ּ יו הוא ּכֵ ִיְגַדל, ִּאם ַעְכׁשָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָאַמר . ּ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּלֶהם ַהּקָ ֵעיַני, ְּ ה ָהַרע ּבְ ַיֲעׂשֶ לוי ְוָידוַע ְלָפַני ׁשֶ ּּגָ ּ ִרּבֹונֹו , ָּאְמרו ְלָפָניו. ּ

ל עֹוָלם לויִָאם ְלָפֶניך, ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ִמי ָגלוי, ּ ּגָ ָּלנו ְוִלְפֵני ּכָ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ יחֹו ַהּקָ ִּהּנִ ְּ.  

ִתיב  ֵני ֶעְגֵלי ָזָהב)שם יב(ַמה ּכְ ֶלך ַוַיַעׂש ׁשְ ּ ַוִיָוַעץ ַהּמֶ ְּ ָעה . ָחָטא ְוֶהְחִטיא, ּ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ָלֶהם ַהּקָ י ָלֶכ, ְּ ֲאִני רֹוֶצה ְלַסְלקֹו ִמן ָהעֹוָלם קֹוֶדם ֹלא ָאַמְרּתִ ּם ׁשֶ

ן, ֶזה   .ֲּחָבל ַדֲעִביַדת ּכֵ

נֹו א ֲאִבָיה ּבְ ָהָיה ָקָטן, ּבָ ׁשֶ ה טֹוב ּכְ ה, ְוָהָיה עֹוׂשֶ י יֹוֵסי , ּוַמה טֹוב ָהָיה עֹוׂשֶ ָאַמר ִרּבִ
י ֲחִניָנא לֹא , ּעֹוֵלי ָהֶרֶגל ָהיו עֹוִלים ַעל ָידֹו, ָאַמר ִרּבִ ָרָאה ַהָקדֹוׁש . ִּמַדַעת ָאִביוּׁשֶ

הוא טֹוב רוך הוא ׁשֶ ּּבָ ּ ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעּמֹו, ְּוִסְלקֹו ֵמָהעֹוָלם ֹקֶדם ָיָמיו, ְּ ּוְלַהְנִחילֹו , ּכְ
א ַיְבִאיׁש ֵריחֹו, ָלעֹוָלם ַהּבָ ִריֹוָתי, ּקֹוֶדם ׁשֶ רוך הוא ִעם ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ְּוֶזהו ַהֶחֶסד ׁשֶ ּ ּ   .וְּ

ְָכך ֲחנֹוך ָהָיה ַצִדיק, ָ עֹוד ׁשֶ ָלם ַחָייִבין, ּּבְ ְּוַהדֹור ּכֻ ּ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ָּרָאה ַהּקָ ִאם , ְּ ׁשֶ
יֶהם ֲעׂשֵ יֵחהו ִיְלמֹוד ִמּמַ ַיְבִאיׁש ֵריחֹו, ְּוִסְלקֹו קֹוֶדם ְזַמּנֹו ִמן ָהעֹוָלם, ַּיּנִ ֲהָדא . ּקֹוֶדם ׁשֶ

י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים ְוֵאי)בראשית ה(, ּהוא ִדְכִתיב לֹוַמר, ֶּנּנו ּכִ עֹוָלם ַהֶזה, ּכְ ְּוֵאיֶנּנו ּבָ ּ ,
י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים קֹוֶדם ְזַמּנֹו, ְלַמְלאֹות ָיָמיו ַּלֲעׂשֹות ִעּמֹו ֶחֶסד ְלַהְנִחילֹו ַחֵיי , ּכִ
א   .ָהעֹוָלם ַהּבָ
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נֹות ָהָאָדם)שם ו( ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ ַוִיְראו ּבְ ֵני ָהֱאֹלִהים. ּ ִיְרְמָיה ' ר. ַּמאן ִאינון ּבְ
דֹוֵלי ַהדֹור, ָאַמר דֹוֵלי ַהדֹור, ּּגְ ָהיו ֲאבֹוֵתיֶהם ּגְ ּׁשֶ ָיָדם, ּ י . ְּוֹלא ָהיו מֹוִחין ּבְ ָאַמר ַרּבִ

ֵני ָהֱאֹלִהים ֲּחִניָנא ְלַרב הוָנא ַמה ְדָאַמר ּבְ ם ֶזה. ּ ְבְראו ִמּשֵׁ ּנִ ם ׁשֶ  )ם אש(ִּדְכִתיב , ַּעל ׁשֵ

 .ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם

 ] בשנה265יום [סדר הלימוד ליום כט סיון 

ֵני ָהֱאֹלִהים כו)איוב א ( ּ ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיבֹואו ּבְ ּ ן ָלִקיׁש. 'ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּהוא , ָאַמר ִרּבִ
ָטן ֶות, ּהוא ֵיֶצר ָהָרע, ׂשָ ְהוא ַמְלַאך ַהּמָ י ְיהוָדה. ּ ל ֹראׁש , ּתֹו ַהיֹוםאֹו, ָּאַמר ִרּבִ יֹום ׁשֶ

ָנה ָהָיה ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ַלֲחזֹור ְלמוָטב. ַהּשָׁ ּיֹום ׁשֶ ְרֶאה, ּ ל ֵיֶצר ָהָרע , ְְוָכך ּתִ ֵּאין ַדְרּכֹו ׁשֶ
ָהָאָדם רֹוֶצה ַלֲחזֹור ְלמוָטב, ְלַקְטֵרג ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

ְנָיא ֵביָתא, ּתַ ֵביָתא, ָסָבא ּבְ ָדָרא.ִסָמָנא ָטָבא ּבְ ָעְלָמא, ּ ַצִדיָקא ּבְ . ִסיָמָנא ָטָבא ֲהֵוי ּבְ
ֵני ָאָדם, ִּדְתַנן ְנִהיג ַעל ּבְ רוך הוא ַמִטיל ֵאיַמת ַהַדָיין ְוַהּמַ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ֵאיַמת . ְּ ְּדָכל ְזַמן ׁשֶ

ַּהַדָיין ַעל ַהדֹור הוא ַצִדיק, ּּ ָידוַע ׁשֶ ּּבְ ּ ֵני ָאָדםִניְטָלה ֵאיָמתֹו. ְּוֵהם ַצִדיִקים, ּ ּהוא ,  ִמּבְ
ּנו, ַּחָיב   .ְּוֵהם יֹוֵתר ִמּמֶ

תוב ְלהֹורֹות ּוָבא ַהּכָ ָאֶרץ)בראשית ו(, ּ ּתֹו, ּ ַהְנִפיִלים ָהיו ּבָ ֵּאלו ָאָדם ְוִאׁשְ ֵהם ָהיו , ּ ּׁשֶ
ָאֶרץ ְפלו ּבָ ּנָ ֹלא ָאב ָוֵאם, ּׁשֶ ה ִנְקְראו ְנִפיִלים. ּבְ ֲעָלָתם ׁשֶ. ְּוָלּמָ ְפלו ִמּמַ ּנָ . ָהָיה ָלֶהםּׁשֶ

לֹוַמר ָבר, ּכְ ָהיו ּכְ מֹות ׁשֶ ן ֵעֶדן, ְנָפִלים ֵהם. ְּנָפִלים ֵהם ִמּכְ ְטְרדו ִמּגַ ּנִ ְּוֹלא ָחְזרו , ַּעל ׁשֶ
ם   .ְלׁשָ

ן ָחְזָרה ּתֹוָרה ְוָאְמָרה ָאֶרץ, ַעל ּכֵ ֵּאלו ָהיו ּבָ ּ ִריֹות, ּ ל ַהּבְ ָהְיָתה ֵאיָמָתם ַעל ּכָ ַוֲעַדִיין , ּׁשֶ
ָּהיו ַקָי ֵני ַהדֹור ִמַלֲעׂשֹות ֲעֵבירֹות, יִמיםּ ְּוֹלא ָמְנעו ּבְ ּ ּוִמי ֵהם אֹוָתם ָהעֹוְבִרים . ּ

דֹוֵלי ַהדֹור. ָהֲעֵבירֹות ם, ּּגְ י ַהּשֵׁ דֹור, ַאְנׁשֵ ָהיו ְגדֹוִלים ּבַ ּׁשֶ ּ.  

י ִפְנָחס ָמעותֹו ִדְקָרא, ָּאַמר ִרּבִ אן ַמׁשְ ִּמּכָ ִפיִלים ָהיו)שם(ִּדְכִתיב , ּ ָיִמים ּ ַהּנְ ָאֶרץ ּבַ ּ ּבָ
ִביָלם, ָהֵהם ׁשְ ׁש , ְּוֹלא ָמְנעו, ָלֶהם ַהְמִניָעה ִלְמנֹוַע ַעְצָמן ֵמָהֲעֵבירֹות ּבִ ּוְלֵעיֵניֶהם ַמּמָ

ְזנות נֹות ָהָאָדם ּבִ ִאים ֶאל ּבְ דֹור. ְּוָיְלדו ָלֶהם, ּּבָ ָהיו ּבַ ִפיִלים ׁשֶ ּוִמי ָהיו אֹוָתם ַהּנְ ּ ּ אֹוָתם . ּ
ּבֹוִרים מֹוָתםַהּגִ דֹור ּכְ לֹא ִנְרֶאה ּבַ ּ ׁשֶ ם. ּ י ַהּשֵׁ רוך : ַאְנׁשֵ דֹוׁש ּבָ ָרא ָלֶהם ַהּקָ ּקָ ם ַהָידוַע ׁשֶ ְׁשֵ ּ ּ ּ

ָמם ָאָדם)שם ה(ִּדְכִתיב , ּהוא   .ּ ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ

  פרשת נחזוהר חדש 
ָרֵאל, ִּחְזִקָיה ֲאַמר' ְור ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך, ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ הוּ ּ הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ִויַהב , ּ

א א, ִויַהב לֹון ֵעיָטא, ְוַאְזַהר לֹון, ּלֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ָרא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ּמָ ִגין , ְלִאְסּתַ ּבְ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ הו ּבַ לֹוט ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ל . ְּ ְייהו ּכָ ְּוִאינון ָיְדֵעי ְלַדְחָייא ִמּנַ ּ
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יה, ְוָכל ַקְסִטיִרין, ְטְרִגיןְמַק ִגין ִדיהֹון חוָלָקא ְדַעְדֵביה ְוַאְחַסְנּתֵ ּּבְ ּ ּ ּ ָדָבר ַאֵחר , ּ דברים (ּּכְ

י ֵחֶלק ה)לב   .ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'  ּכִ

א ֲחֵזי ָנה, ּתָ יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא ַעל ָעְלָמא, ּּבְ ִריך הוא ָיֵתיב ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵני , ְּ ְוָכל ּבְ
ָנא ּבְ ָנא, ָּעְלָמא ָעאִלין ְלחוׁשְ ּבְ חוׁשְ ְּוָלא ִאית ָמאן ְדָלא ָעאל ּבְ ְּוִסְפִרין ְדַחִיין וֵמִתין . ּ ּּ

ַההוא יֹוָמא ְּפִתיָחן ּבְ ּ.  

הו ִגין ְדִאְתְרֵעי ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוקוְהׁשָ ּ ּ ל ְמַקְטְרִגי, ְּ ָזָבא ִמּכָ ּתֵ ן ְיַהב לֹון ֵעיָטא ְלִאׁשְ
ְרָיא ַעל ָעְלָמא, ִּדְלֵעיָלא ָכל ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ ן ּבְ ְּדִאינון ִאְתַמּנָ ּ ָנן . ּ ַהאי יֹוָמא ִאְזַדּמְ ּּבְ

ָרֵאל ְלַאְתָעָרא ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו ה. ִּיׂשְ ֹוָפר. ּוַבּמֶ ּשׁ   .ּבַ

ְּדָהא ָקָלא ְדָנֵפיק ֵד. ְּוִאְתַער ׁשֹוָפר ִדְלֵעיָלא, ָסֵליק ְלֵעיָלא, ּ ּין ִאְתָערו ַרֲחֵמי ּכְ
כוְרַסָיא ְדַרֲחֵמי. ֵּמַאְתַרְייהו ִריך הוא ָקם ִמּכוְרַסָייא ְדִדיָנא ְוָיֵתיב ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוָחֵייס , ְ

ָרֵאל   .ְּוָלא ִאְתְייֵהיב ְרׁשו ִלְמַקְטְרָגא ֲעֵליהֹון, ֲּעַלְייהו ְדִיׂשְ

י א ַקּמֵ ְתיוְבּתָ ְייֵבי ּבִ ָרֵאל ּתָ ִריך הואְּוִיׂשְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ . ְּוִאְתָערו ַרֲחֵמי, ְוָתְקֵעי ׁשֹוָפר, ְּ
ְּדָהא ַההוא ָקָלא ְדָנַפק ּ ִּאְתָערוָתא ְדַרֲחֵמי ִאיהו, ּ ּ ִּדְלטֹוָרא ָלא ָיֵכיל ְלָקְייָמא , ּוְכֵדין. ּ

י ּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי ְּדָהא ָלא ָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא. ַּקּמֵ ַכח , ּ ּתְ   .ַקֵטיגֹוָראְוָלא ִאׁשְ

יֹוָמא ְדִכפוֵרי ּּבְ ְּדִאיהו ֲחִתיָמא ְדִדיָנא, ּּ ָתא ְדָמאֵריהֹון, ּ ְקדוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְּוָקְייֵמי ִיׂשְ ּ .
ַההוא יֹוָמא א, ּּבְ ִגין ְדָלא ִיְקַרב ִדְלטֹוָרא ְלַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ ִעיר, ּ ְטָרא , ָּיֲהִבין ֵליה ׂשָ ְּדָאֵתי ִמּסִ

י ִמיֵניה,  ְמָסֲאָבאְּוהוא, ְּדרוָחא ְמָסֲאָבא ְּורוָחא ְמָסֲאָבא ִאְתַהּנֵ יה, ּ ק ּבֵ ְּוהוא ִאְתַעּסַ ּ ,
א ְלָסֲאָבא ּוְכֵדין ַאְנִפין ְנִהיִרין. ְּוָלא ָקֵריב ְלַמְקְדׁשָ יה, ּ ִזיבו ִמּנֵ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ְּוִיׂשְ ּ.  

א ֵני ָנׁשָ ד ְסִגיאו חֹוֵבי ּבְ ִזְמָנא ָאֳחָרא ּכַ ֲעָתא ְדִדיָנא ִאיְתַער ַעל ,ַּהאי ִדְלטֹוָרא, ּּבְ ׁשַ  ּבְ
ִריך הוא, חֹוֵבי ָעְלָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ַכח ְמַקְטְרָגא ַקּמֵ ּתְ ֵדין ִאיהו ָאֵתי ְוִאׁשְ ּּכְ ּ ַאב , ְּ ְוִאְסּתָ

א ַכח, ְּוָכל ַאְנִפין ֲעִציִבין, ַּמְקְדׁשָ ּתְ א ְלָפַני. ְוִדיָנא ִאׁשְ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ְלָפַני . ְּוַעל ָדא ֵקץ ּכָ
ֵני ָעְלָמא, ַּדאיַו ע ַעל חֹוֵבי ּבְ ְרמו, ְלִמְתּבַ ְּדִאינון ּגָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ר ָנׁש ְדַיֲעֵבד ְוִיְנַטר ִפיּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּתָ ל ּבַ ּּכָ גוֵפיה, ּּ ָרא ּבְ ּמְ ָמָתא ִאְסּתַ ִּנׁשְ ּ ,
יָבה ְּדִאיהו ּתֵ ֶות, ְוָלא ִאְתֲעַנׁש, ּ לֹוט ֲעֵליה ַמְלַאך ַהּמָ ְְוָלא ִיׁשְ ר ָנׁש ְדָלא ָנֵטיר . ּ ְּוָכל ּבַ

ְּוָלא ַקַיים ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּ לֹוט ֲעֵליה, ְּוַאֲעַבר ֲעֵליה, ּ ֵדין ִיׁשְ ֶות ּכְ ַּמְלַאך ַהּמָ ְ.  

א ֲחֵזי יָבה, ּתָ ִּאיהו ּגוָפא, ּתֵ ּתֹו. ּ ּתֹו. ה''י, ֹנַח ְוִאׁשְ ם ְוִאׁשְ ם . ה''ו, ׁשֵ ְוִאְתֲעֵביד ַהּשֵׁ
ּתֹו. ָחדד ֶא''ידו, ָמֵלא ּתֹו. ה''י, ֶיֶפת ְוִאׁשְ דוְגָמא, ָחם ְוִאׁשְ ְּוִאינון ּכְ ּ.  

א, ֱאֹלִהים. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח)בראשית ו(ְוָהא  ִכיְנּתָ ר ְוגו, ָּדא ׁשְ ׂשָ ל ּבָ  )שם(. 'ֵקץ ּכָ
יָבה ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדגוָפא, ֹצַהר ּתַ ּ ה וָבֶניך ְוגו. ּ ַָאּתָ ין , ִרין ְלחֹודּּגוְב', ּ ְוָנׁשִ

א, ּ ַוַיַעׂש ֹנַח)שם(. ְלחֹוד ִרית ַקִדיׁשָ ָּדא ּבְ ר ִצָוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים. ּ ָכל ֲאׁשֶ א, ּּכְ ִכיְנּתָ . ָּדא ׁשְ
 .ָּהָכא ִמַדת ַרֲחִמים, ְלֹנַח' ַּויֹאֶמר ה )שם ז(
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ּת)שם( ַנִים ִאיׁש ְוִאׁשְ ר ֹלא ְטהֹוָרה ִהיא ׁשְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ְטָרא , ֹוּ וִמן ַהּבְ ְּדָהא ִהיא ִמּסִ
י, ְּוַעל ָדא ֲאַמר, ִּדְמָסֲאָבא יה. ְוַהֲאַבְדּתִ ל ְדֵלית ּבֵ ּכֵ ָּוֶאְסּתַ ֵרין, ּ הֹון , ֶּאָלא ּתְ ְוָלא ִאית ּבְ

ְבָעה ְבָעה ׁשִ ַמִים, ׁשִ עֹוף ַהּשָׁ ָמה ִדְכִתיב ּבְ ע ְסֵרי ְדַכר ְונוְקָבא, ּכְ ַּאְרּבַ ְּלַחיֹות ֶזַרע ַעל , ּ
או ְוגו)שם(.  ָכל ָהָאֶרץְּפֵני ַנִים ּבָ ַנִים ׁשְ ל ְוָחֵמי' ּ ׁשְ ּכֵ ַקְדִמיָתא וִמן , ֶאְסּתַ ַּעל ַמה ַדֲאַמר ּבְ ּ

ֵהָמה   ַהּבְ

ר ֹלא ְטהֹוָרה ִהיא ַנִים, ֲאׁשֶ ַנִים ׁשְ   .ּוְלָבַתר ׁשְ

י ְיהוָדה ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ָּאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי ֵלית ָלך ּבְ ָמָתא ִמּגוָפא ְּדָלא ֵתי, ְּתָ ּפֹוק ִנׁשְ
ר ָנׁש ַלח ֶאת ַהיֹוָנה)שם ח(, ִּדְכִתיב. ְּדִאיְקֵרי יֹוָנה, ְּדּבַ ּ ַוְיׁשַ ִים. ּ ֲּהַקלו ַהּמַ ִּאֵלין ַמִים , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵזדֹוִנים ִים ַהֵזדֹוִנים)תהלים קכד(ּכְ ְטָרא ִדְמָסֲאבו. ּ ַהּמַ ְּדִאינון ִמּסִ ּ ּ ֵמַעל . ּ
ְּדִאינון ְלֵעיל ִמן ַאְרָעא, ָהָאֶרץ ָלה, ּ   .ִּאֵלין ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

ִתיב ְּדִאְתְמָנֵעי ֵמָעְלָמא ִעיָלָאה, ְּוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח. ַמה ּכְ ּוִמן ַצִדיִקים , ּ ּ
ְרָכאן, ִּדְלֵעיָלא ל ּבִ יָבה ּכִ)בראשית ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִמּכָ ב ֵאָליו ֶאל ַהּתֵ ׁשָ י ַמִים  ַוּתָ

  .ַּעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ

ְנָיינות ַּאֵפיק ָלה ּתִ ּ ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ֵמִאּתֹו, ּ ַּויֹוֶסף ׁשַ ּוִמגֹו דֹוֲחָקא ְוַצֲעָרא, ּּ ֹבא ֵאָליו , ּ ַוּתָ
ֲעָתא ְדַרְווָחא, ַּהיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ַקְדִמיָתא, ְּדָלא ֲהַות ָנֲהָרא לֹון ׁשַ ָמה ַדֲהַות ּבְ , ּּכְ

ך ָלה יֹוָמאְוִאְתַח ּּשַׁ א, ְ ְמׁשָ   .ְּוִאְתָעַרב ָלה ׁשִ

ִעיר)שיר השירים ה(. ּוָמה ֲאָמַרת ְלֹנַח ְוִלְבנֹוי ֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ ִּאֵלין . ּ ְמָצאוִני ַהּשׁ
ַלִים ְרֵעי ְירוׁשָ ל ָדא. ָּנְטֵרי ּתַ ִפיָה)בראשית ח(, ְּוִעם ּכָ ה ָעֶלה ַזִית ָטָרף ּבְ א ְּוַעל ָד,  ְוִהּנֵ

ִים י ַקלו ַהּמַ ַּוֵיַדע ֹנַח ּכִ ּ ָלה, ּ ה ַעל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ פו ַמְלֲאֵכי ִדְקֻדּשָׁ ּקָ ַּוִיָיֶחל עֹוד . ְּוִאְתּתַ
ְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים כו ִים ֵמַעל ָהָאֶרץ', ְוֹלא ָיְסָפה כו', ׁשִ   .ָּחְרבו ַהּמַ

ֵלי ר ְוַאֲעַבר ַההוא ִזיְמָנא ְדׁשַ ּתַ ַתר ְדִאְסּתַ ּּבָ ּ ּ ֶותּ ְּוִאְתֲעָברו ַחָייִבין , ְט ַמְלַאך ַהּמָ ּ
ִתיב, ֵמָעְלָמא   .ּ ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח)שם(, ַמה ּכְ

א ַאְמִתיַלת ְלֵתיבוָתא ְדֹנַח ו, ְּסִפיְנּתָ ְמֵעאִלים וְבֵני ֵעׂשָ ה ּגוְבִרין ְיהוָדִאין ְוִיׁשְ ְּוִאית ּבָ ּ ּ ּ ,
גוָפא דוְגָמא ָדא ִאית ּבְ ּּכְ ֵלי, ּ ְּדגוָפא ָדא, ל ִמּכֹוְלהֹוןּכָ א, ּ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּלאו ִאיהו ִמן ִנׁשְ ּ ,

ְּוָדא הוא ַדֲאַמר ְלֹנַח ָמָתא, ּ ָמָתא ְלִנׁשְ ְּדִאיהו ִנׁשְ ָדָבר ַאֵחר , ּ ַבת )שם ו(ּּכְ ה ְלך ּתֵ ָ ֲעׂשֵ

  .ֲעֵצי ֹגֶפר

ְּוָהא הוא ַדֲאַמר ְלַאְבָרם ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך, ּ ָ ֵרי ִז, ְ ה ּתְ ְפֹוק ִמן ִדיָרָתך , ֶּאָלא. יְמֵניָלּמָ ּ ּ
ְוִמן ּגוָפך ּ ית ָאִביך, ּ ָוִמן ּבֵ ָלם ִדְלֵעיָלא, ּ ְּדִאית ׁשְ ר ַאְרֶאָך. ּ ָּדא גוָפא, ֶּאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּ ,

יַבת ֹנַח   .ְּדִאיִהי ּתֵ
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ּוְבהוְגָמא ָדא ֲהָוה ֹנַח ַלח ֶאת ַהיֹוָנה)שם ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַוְיׁשַ ֲּאִפיקו ָלה ַו. ּ ּ
יבוָתא ַּליֹוָנה ִמן ּתֵ ַמָיא, ּ ְּוַיֲהבו ָלה ּבְ ּ יבוָתא ְדֹנַח. ּ דוְגָמא ָדא ָנְפָקא ָלה יֹוָנה ִמן ּתֵ ּּבְ ּ ּ ,

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֹלא ָיְסָפה ׁשוב ֵאָליו עֹוד   .ּּכְ

ֵתיבוָתא, י ֲאַמר''ר ד ֲהָוה ּבְ ר ֵליה , ֹּנַח ּכַ ֲּהָוה ָדֵחיל ְדָלא ִיְדּכַ ִריך הוא ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְּוֵכיָון ְדִאְתֲעָברו חֹוֵבי ָעְלָמא, ְלָעְלִמין ִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח, ּ ֵדין ַמה ּכְ   .ּּכְ

ֱעָלם  ַהאי ְקָראִמְדָרׁש ַהּנֶ י ְפַתח ּבְ  ְמָצֻאִני ַהׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים )שיר השירים ה(, ַּרּבִ
ִעיר ִהּכוִני ְפָצעוִני ָנ ּּבָ או ֶאת ְרִדיַדי ֵמָעַלי ׁשְֹמֵרי ַהֹחמֹותּ ָמה. ּׂשְ ׁשָ ה ֲחִביָבה ִהיא ַהּנְ ּמָ , ּכַ

בֹוד א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ תוָנה ִמּתַ קֹום ַהּקֹוֶדׁש, ַּהּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵּמַאְרצֹות ַהַחִיים, ִמּמְ תהלים (ּכְ

ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ה)קטז ַאְרצֹות ַהַחִיים' ּ   .ּּבְ

ה ְק ָּראֹו ָדִוד ַאְרצֹות ַהַחִייםְוָלּמָ י ִיְצָחק. ְוִכי ְלַמְעָלה ֵיׁש ֲאָרצֹות, ּ ֹלא , ָאַמר ִרּבִ
ׁש א ַדֲאָרצֹות ֲאָמרֹו ָדִוד, ֲאָרצֹות ַמּמָ ְּוֹלא ַאַדְעּתָ ֶּאָלא ְלׁשֹון ִריּצוי הוא, ּ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ

לֹוַמר.  ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם)יחזקאל כ(ָאֵמר  ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ה,ָּאַמר ָדִוד, ּכְ ר ִיְרצו ', ּ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ּּבַ
ִדיִקים ִמיד ַהּצַ ְקָרִאים ַחִיים, ּּתָ ה, ַּהּנִ ּמָ ר ְרצֹוָנם ְוֶחְפָצם ָלֶלֶכת ׁשָ קֹום ַהּקֹוֶדׁש. ֲאׁשֶ , ּוִמּמְ

ָמה ְלָהִאיר ַעל ַהּגוף ֶהָאֵפל ׁשָ ָאה ַהּנְ ָרה, ּּבָ ֶדֶרך ְיׁשָ ֵדי ְלהֹוִליכֹו ּבְ ֲעבֹוד ֲעבֹוָדתֹו ְוַל, ְּכְ
ָכרֹו, ּוְרצֹון ּבֹוְראֹו   .ָלֹבא ְלָמָחר ְוִליטֹול ׂשְ

י ְיהוָדה ָעְלָמא ָיאֹות ָלן, ָּאַמר ִרּבִ ָנא ְלָמאֵריה , ִאְלָמֵלי ָלא ֲהֵויָנא ּבְ ּבְ ְּוָלא ֵניַהב חוׁשְ ּ
  .ַהְדֵרי ִבי, ְלָבַתר ֲאַמר, ְּדִפיְתָקא

א ֲחֵזי ָאָדם, ּתָ ִתיב ּבָ ה לֹו ֵעְזר )אשית בבר(, ַמה ּכְ ּ ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ
ֶנְגדֹו י. ּכְ ִהיא ֶאְצלֹו ֵעְזר, ָאַמר ִרּבִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַדְרֵכי קֹונֹו, זֹו ִהיא ַהּנְ ְּוַהְיינו . ְלהֹוִליכֹו ּבְ

א ִליָטֵהר ְמַסְייִעין אֹותֹו ִּדְתַנן ּבָ ָנן. ּ נו ַרּבָ ָהָאָדם הֹוֵלך ּבְ, ּּתָ ׁשֶ ה , ַדְרֵכי קֹונֹוְּכְ ַהְרּבֵ
ָמתֹו ְמַסַייַעת אֹותֹו. ְּמַסְייִעין אֹותֹו ֵרת ְמַסְייִעין אֹותֹו. ִּנׁשְ ל . ַּמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ִכיָנתֹו ׁשֶ ׁשְ

ך ֹלא ֵיַצר ַצֲעֶדך )משלי ד(, ְּוֻכָלם ַמְכִריִזין ְלָפָניו ְואֹוְמִרים. ָּמקֹום ְמַסַייַעת אֹותֹו ֶלְכּתְ ָ ּבְ ָ

לְוִאם ּתָ ׁשֵ י ָנָתן אֹוֵמר. ּרוץ ֹלא ִתּכָ ל ַצִדיִקים ְמַסְייִעין אֹותֹו, ַרּבִ ָמָתן ׁשֶ ִּנׁשְ ּ.  

י יֹוֵסי ָחמֹוי י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ א ְללֹוד, ַרּבִ י יֹוֵסי ְלר. ֲּהוֹו ָאְזלֹו ֵמאוׁשָ , ֶאְלָעָזר' ָאַמר ִרּבִ
ַמְעּתָ ֵמָאִביך ר ְדׁשָ ֶָאְפׁשָ עו בֹו )לבבראשית (, ַמאי ִדְכִתיב, ּ ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ ְ

א. ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ִמיַע ִלי ֵמַאּבָ ַקְדִמין , ָּאַמר ֵליה ָהֵכי ׁשְ ִּאינון ֲהוֹו ַמְלָאִכים ְדאוְזפוהו ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל אֹות ְלכֹון ָי, ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ֵליה ָלא ְיַדְעָנא. ָּמאן ִאינון, ָּאַמר ֵליה. ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ

ִכְתָרא ְדַמְלכוָתא, ַּצִדיַקָיא ִּמָלה ְדפוְמכֹון ּכְ ּ ּ א, ּ א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ   .ּבְ

א ְדלֹוד ָמעו ַההוא ָקָלא ַדֲאַמר, ַּעה ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ָמטֹו ִלְמַעְרּתָ ּׁשְ ּ ֵרין עוְזִלין , ּ ּּתְ
א ְּדַאַייְלּתָ ֲּעָבדֹו ֳקָדַמי ְרעוָתא ְדִניָחא ִלי, ּ אְּוִאינו, ּ ְרָייָתא ַקִדיׁשָ ְּדָעַרע ַיֲעֹקב , ּן ֲהוֹו ַמּשִׁ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2906דף [ -ּ

יה י ֶאְלָעָזר. ַּקּמֵ יה, ִאְתְרֵגיׁש ִרּבִ ַנְפׁשֵ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ַוֲאַמר, ְּוִאְצָטֵער ּבְ ך אֹוְרחֹוי, ּ , ְּכָ
ַמע ַמְעָנא ְוָלא ְיַדְעָנא, ַּטב ָלן ְדָלא ִנׁשְ   .ׁשְ

א ַמע ַה, ִּאְתְרֵחיׁש ֵליה ִניּסָ ּהוא ָקָלא ַדֲאַמרּוׁשְ , ְּנַפל ַעל ַאְנפֹוי. ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֲהוֹו, ּ
ְּוָחָמא ִדיוְקָנא ְדָאִביו ֵאיְלָנא, ָּאַמר ֵליה, ּ , ְּדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֲהוֹו, ַּוֲאֵתיבוָנא, ֲאָנא ׁשָ

ְּדָעְרעו ְלַיֲעֹקב יֵזיב ִמָלָבן, ּ ּתֵ ד ִאׁשְ   .ּּכַ

ִרי, ָּאַמר ֵליה ּפוק ִפ, ּבְ ְּדפום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן הוא, ְְוַסב ִסיָבָתך, ְיָקָתךּּ ּ ְּוָלא ָדא הוא . ּּ
ְלחֹודֹוִהי ֶּאָלא ְלָכל ַצִדיָקא, ּבִ ָזבוֵתיה, ּ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְמָעְרָען ֳקָדמֹוִהי ְלׁשֵ ִּנׁשְ ּ ּ ְּוִאינון . ּ

י ִעיָלֵאי ַּמְלָאַכָיא ַקִדיׁשֵ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתאִּיְצָחק ַקָיים, ְוּתָ ַההוא ׁשַ כוְרֵסי , ּ ֲהָוה ּבְ א ִאְתְנֵסיַבת ּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ
ָחא, ְּיָקָרא ְדָמאֵריה י ַמְדּבְ ּבֵ ד ַעל ּגַ ד ִאְתַעּקַ ימו ֵעינֹוי ִמְלֶמֱחֵזי, ּכַ ֵדין ִאְסּתִ ּוִמּכְ ּ ְּוַהְיינו . ּ

  .ּ וַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי)שם לא(, ִּדְכִתיב

ןָּאַמר ֵליה ָמ ּמָ ָעא , ֲּאָנא ְוַאּתְ ַמְלָאֵכי ִעיָלָאה, ָּאַמר ֵליה. ה ֲאַנן ּתַ ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ
א ְדָדִוד יָחא ַמְלּכָ ְמׁשִ א, ַּעד ְדֲהָוה ָקם, ָקם. ּּבִ ְמׁשָ ׁשִ ָּחָמא ָחמוִהי ְדַאְנפֹוי ְנִהיִרין ּכְ ּ ּ.  

ָּאַמר ֵליה ָחמוי ַמְעּתְ, ּ א ׁשְ ְנִהירו , ִּמָלה ַחְדּתָ ְלּתְּאֹו ּבִ ּכַ ה ִאְסּתַ ָאַמר . ְיָקָרא ִזיָוא ְדמׁשֶ
ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא. ֵּליה ָלא ֶּאָלא ַזּכָ ּ י ִעיָלֵאי, ּ ְרָייֵתי ַקִדיׁשֵ ְּדָנְטִרין ְלהֹון ַמּשִׁ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ׁשֶ

ָכל ְדָרֶכיך''ה ָל''ּו ְיַצֶו''י ַמְלָאָכי'' ּכִ)תהלים צא( ָמְרך ּבְ ָך ִלׁשְ ָ ְּ.  

י  ַלִים ְלַמְעָלה, ְּיהוָדהָאַמר ִרּבִ רוך הוא ְירוׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָּעׂשָ ּ ל , ְּ ַלִים ׁשֶ ֶנֶגד ְירוׁשָ ּּכְ
ם. ַמָטה לֹא ָיֹבא ׁשָ ע ׁשֶ ּבַ ל ַמָטה, ְּוִנׁשְ ַלִים ׁשֶ ירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ָיבֹואו ִיׂשְ ַּעד ׁשֶ ּ ֱאַמר. ּ ּנֶ , ׁשֶ

ִעיר)הושע יא( ך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאבֹוא ּבְ ִקְרּבְ   .ָ ּבְ

ֵרת ׁשֹוְמִרים אֹוָתם ָסִביב ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּתֹות ׁשֶ ַבע ּכִ ּתֹות , ְוׁשֶ ל ֶפַתח וֶפַתח ּכִ ְּוַעל ּכָ ּ
ֵרת ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ֲעֵרי ֶצֶדק. ׁשֶ ְקָרִאים ׁשַ ְּוֵאלו ֵהם ַהְפָתִחים. ְּוֵהם ַהְפָתִחים ַהּנִ ּ ַּהְמֻכָווִנים , ּ

ִדיִק ם ְנָפׁשֹות ַהּצַ ֵנס ׁשָ לֹום ִנְכַסף ָלֶהם. יםְּלִהּכָ ֶלך ָעָליו ֲהׁשָ ְְוָדִוד ַהּמֶ ֱאַמר , ּ ּנֶ תהלים (ׁשֶ

ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה)קיח ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ ַער ַלה, ּ ַּצִדיִקים ָיבֹואו בֹו' ֶזה ַהּשַׁ ּ.  

חֹומֹות ָהִעיר, ש''ּוְלַמְעָלה ֵמֶהם ׁשֹוְמִרים מה ֱאַמר . ּבְ ּנֶ ְחֹומֹוַתִיך  ַעל )ישעיה סב(ׁשֶ

ַלִים ל ַמְעָלה, ְּירוׁשָ ַלִים ׁשֶ י ׁשֹוְמִרים, ּזֹו ִהיא ְירוׁשָ ֵּאלו מה, ִהְפַקְדּתִ ַבע , ְוָתאָנא. ש''ּ ׁשֶ
ִדיִקים ְּפָתִחים ֵיׁש ִלְנָפׁשֹות ַהּצַ ֵנס ַעד ְמקֹום ַמֲעָלָתם, ּ ל ֶפַתח וֶפַתח . ְלִהּכָ ְּוַעל ּכָ ּ

  .ׁשֹוְמִרים

ְכֵפָלהִנ, ַּהֶפַתח ָהִראׁשֹון ְמָעַרת ַהּמַ ָמה ּבִ ׁשָ ן ֵעֶדן. ְּכֶנֶסת ַהּנְ ִהיא ְסמוָכה ְלּגַ ְוָאָדם . ּׁשֶ
ַּפּנו ָמקֹום, ּהוא ַמְכִריז ְואֹוֵמר, ָזְכָתה. ׁשֹוֵמר ָעָליו, ָהִראׁשֹון לֹום ּבֹוֵאך, ּ ְוָיְצָאה . ְׁשָ

  .ִּמֶפַתח ָהִראׁשֹון
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ן ֵעֶדן ֲעֵרי ּגַ ׁשַ ִני ּבְ רוִביםּו, ַּהֶפַתח ַהּשֵׁ ְתַהֶפֶכת, ּמֹוְצָאה ֶאת ַהּכְ . ְּוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ
לֹום, ָזְכָתה ׁשָ ה, ְוִאם ָלאו. ִנְכֶנֶסת ּבְ ל עֹוְנׁשָ ַקּבֵ ם ּתְ רוִבים, ּׁשָ ַלַהב ַהּכְ ֵרף ּבְ ּוְכֶנְגָדם . ְּוִתּשָׂ

ְקָדׁש ּמִ רוִבים ּבַ ָּהיו ַהּכְ ּ יֹום ַה, ּ ַהּכֵֹהן ִנְכַנס ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ פוִריםּבְ ּּכִ לֹום, ּ ׁשָ ֹלא . ָזָכה ִנְכַנס ּבְ
רוִבים יֹוֵצא ַלַהב, ָזָכה ֵני ַהּכְ ין ׁשְ ְפִנים, ִּמּבֵ ַרף ִמּבִ ֶנֶגד ֵאלו . ּוֵמת, ְוִנׂשְ ְּוָהיו ְמֻכָווִנים ּכְ ּ ּּ

ן ֵעֶדן ַער ּגַ ׁשַ ר ּבְ מֹות, ֲאׁשֶ ׁשָ   .ְלַצֵרף ַהּנְ

ָמה ׁשָ ּנֹוְתִנין ָלה ִפיְנָקס, ָזְכָתה ַהּנְ ֵנסּ ָאֶרץ,  ִסיָמן ִליּכָ ר ּבָ ן ֵעֶדן ֲאׁשֶ . ְוִנְכֶנֶסת ַלּגַ
ֶזה ל ָעָנן ְונֹוַגה ְמעֹוָרב ֶזה ּבָ ְּוַעּמוד ֶאָחד ׁשֶ ן ְונֹוַגה ְסִביָביו, ּ ֱאַמר. ְּוָעׁשָ ּנֶ  )ישעיה ד(, ׁשֶ

ן ְונֹו' ּוָבָרא ה ל ְמכֹון ַהר ִציֹון ְוַעל ִמְקָרֶאיָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ ְּוהוא ָנעוץ . ַּגהַּעל ּכָ ּ
ָמִים ֲעֵרי ׁשָ אֹותֹו ַעּמוד, ָזְכָתה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה. ִּמְלַמָטה ְלַמְעָלה ְלׁשַ ֹלא ָזְכָתה . ּעֹוָלה ּבְ

ם, יֹוֵתר ֶאֶרת ׁשָ ר ְלַמְעָלה, ִנׁשְ ּוִמְתַעֶדֶנת ֵמַהטֹוב ֲאׁשֶ י יֹוֵסי. ּ ן ֵעֶדן, ְּדָאַמר ִרּבִ , ָרִאיִתי ּגַ
ְּוהוא ְמֻכָוון ר ְלַמְעָלהּ ֶנֶגד ָפרֹוֶכת ֶקַרח ַהּנֹוָרא ֲאׁשֶ ִכיָנה. ּ ּכְ ֲאָבל , ְּוִהיא ֶנֱהֵנית ִמִזיו ַהּשְׁ

ה ּנָ ֵּאיָנה ִניזֹוֵנית ִמּמֶ ּּ.  

אֹותֹו ַעּמוד, ָזְכָתה ַלֲעלֹות י, ּעֹוָלה ּבְ ִליׁשִ ַעת ַעד ַהֶפַתח ַהּשְׁ ּגַ ּמַ ְּוהוא ֶנֶגד . ַּעד ׁשֶ
ְקָרא ְזב ם. ּולָהָרִקיַע ַהּנִ ר ׁשָ ַלִים ֲאׁשֶ ַעת ַעד ְירוׁשָ ּוַמּגַ ֹוְמִרים. ּ ם ַהּשׁ ּפֹוְתִחין , ָזְכָתה. ְוׁשָ

ָּלה ַהְפָתִחים ְוִנְכֶנֶסת ּ.  

ָעִרים, ֹלא ָזְכָתה ְּודֹוִחים אֹוָתה ַלחוץ, נֹוֲעִלים ַהּשְׁ ה, ּ ּנָ ְּונֹוְטִלים ִפיְנָקָסה ִמּמֶ ּ ּ ,
ָמה אֹוֶמֶרת ׁשָ ִעיר)שיר השירים ז(, ְוַהּנְ ֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ ֵּאלו ַמְלֲאֵכי , ּ ְמָצאוִני ַהּשׁ ּ

ֵרת ר ְלַמְעָלה, ַהּשָׁ ַלִים ֲאׁשֶ ְקָדׁש ִוירוׁשָ ית ַהּמִ ֹוְמִרים ּבֵ ַּהּשׁ או ֶאת ְרִדיַדי ֵמָעַלי. ּ ֶּזהו . ָּנׂשְ
ָלה ִּפיְנָקס ִסיָמן ׁשֶ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות. ּ ַלִים )סבישעיה (ּכְ ּ ַעל חֹומֹוַתִיך ְירוׁשָ ְ

י ׁשֹוְמִרים   .ִהְפַקְדּתִ

ָעִרים, ָזְכָתה ַלֲעלֹות אֹוָתן ַהּשְׁ ם ּבְ ֵבית , ִנְכֶנֶסת ׁשָ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַחת ְלַהּקָ ּבַ ּוְמׁשַ ּ ְּ

ר ְלַמְעָלה ְקָדׁש ֲאׁשֶ ן. ַּהּמִ דֹול ַמְקִריב אֹוָתה ְלָקְרּבָ ר ַהּגָ ּוִמיָכֵאל ַהּשַׂ י ִיְצָחק ָא. ּ ַמר ִרּבִ
י ִחָייא ן הוא ֶזה, ְּלַרּבִ ְרּבָ ן, ַּמה ּקָ ְרּבָ ָאר ַהּקָ ׁשְ י ִחָייא. ָיכֹול לֹוַמר ּכִ ַהְקָרָבה זֹו , ָּאַמר ִרּבִ

ֶלך ְקִריב דֹורֹון ִלְפֵני ַהּמֶ ָאָדם ַהּמַ ְִהיא ּכְ ּ.  

ה ּוִמיָכֵאל הֹוֵלך ִעּמָ י ְו, ְּ יַּעד ַהֶפַתח ָהְרִביִעי ְוַהֲחִמיׁשִ ּשִׁ רוך , ַהּשִׁ דֹוׁש ּבָ ְאֹוֵמר ִלְפֵני ַהּקָ ּ
ל עֹוָלם, ּהוא ֶניך, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵרי ּבָ ֵני אֹוֲהֶביך ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ַָאׁשְ ֵריֶהם , ָּבְ ַאׁשְ

ִדיִקים ַהטֹוִבים ַהזֹוִכים ָלֶזה ַּהּצַ ִביִעי. ּ ַער ַהּשְׁ יִעים ַלּשַׁ ּגִ ּמַ הוא ֲעָרבֹו, ַעד ׁשֶ ְוִגְנֵזי , תּׁשֶ
ם ַּחִיים טֹוִבים ְמצוִיין ׁשָ ם, ּ ָלם ׁשָ ל ַצִדיִקים ּכֻ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ְּוָכל ִנׁשְ ים ַמְלֲאֵכי , ּ ְוַנֲעׂשִ

ֵרת רוך הוא, ַהּשָׁ דֹוׁש ּבָ ּוְמַקְלִסין ִלְפֵני ַהּקָ ּ ְּ ִכיָנה, ּ ְּוִנזֹוִנין ִמִזיו ַהּשְׁ , ַּאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה, ּ
ם ַהְמנוָח ֲחָלהְּוׁשָ א, ה ְוַהּנַ ר ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך, ְּונֹוַח ַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֲָאׁשֶ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2908דף [ -ּ

ִמים, ְּוֶזהו ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּתָ זֹו ַהֲהָנָאה ְוַהְמנוָחה . ּ ִּמי ָראוי ִלְהיֹות ּבְ ּ
ְרּגֹוַע ִמים, ְוַהּמַ הוא ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ִּמי ׁשֶ ָּאַמר ַרב ָפֵפי. ּ ִהיא ֶאת , ֹּזאת ַהְמנוָחה ְלַמְעָלה, ּ

ְָהֱאֹלִהים ִהְתַהֶלך ֹנַח   .ְוֹלא ְלַמָטה, ְלַמְעָלה, ּ

ַסְנְדָראי ְפַתח ' ר, ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח)בראשית ו( ֲּאֶלּכְ ָ ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר )תהלים פא(ּ

ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר ּתַ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר. ֶזה ֵיֶצר ָהָרע, ָך ֵאל ָזרֹלא ִיְהֶיה ְב. ְוֹלא ִתׁשְ ּתַ , ְוֹלא ִתׁשְ
ְבעֹול ֲאָרִמית ֹלא ּתִ   .ּׁשֶ

י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ֵהא ֹנַח ִלְכֹעס, ָֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר, ַרּבִ לֹא ּתְ ל ַהּכֹוֵעס. ּׁשֶ ּכָ ִאלו , ׁשֶ ּּכְ ּ
י ֲעִקיָבא. א''עֹוֵבד ע ך הוא ַדְרּכ, ְדָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ ל ֵיֶצר ָהָרעְ ה , ֹו ׁשֶ ְַהיֹום אֹוֵמר ֵלך ֲעׂשֵ ּ

ְוְלָמָחר אֹוֵמר ֵלך ֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְָכך   .ְְוהֹוֵלך ְועֹוֵבד, ּ

דֹול ִמּכוָלן, ּהוא ָהָיה אֹוֵמר ְלִמיד ָחָכם ּגָ ַעס ּתַ ּּכַ ֶנֶגד , ּּבָדָבר ַאֵחר. ּ ֵהם ּכְ ְדָבִרים ׁשֶ ּבִ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ בוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד )משלי כא(ְמָרה ּתֹוָרה ְּדָא, ְּ ּ ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ

ְדָבִרים ֲאֵחִרים ָאסור לֹו ִלְכעֹוס. 'ה ְלִמיד. ֲּאָבל ּבִ ְיֵהא ָמצוי , ְוָהַרב ֵאֶצל ּתַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ
ר ְכבֹודֹו וְבמֹוָראֹו מוּתָ ּּבִ ָאר ָהָעם ְלַמַען ִיְהֶיה מֹוָראֹו ֲע. ּ ַמִיםְוֵאֶצל ׁשְ ם ׁשָ , ֵליֶהם ְלׁשֵ

ר ים ָאסור. ּמוּתָ ָאר ֲאָנׁשִ ּוׁשְ ַמִים, ּ ֲעָסנוָתם ְלִיְרַאת ׁשָ ֵאין ּכַ   .ּׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ ִדיק, ָאַמר ִרּבִ ִּמַדת ַהּצַ ה ִלְכעֹוס, ּ דֹוָלה . ְוֹנַח ִלְרצֹות, ָקׁשֶ ָדה ּגְ ְּוזֹו ַהּמִ
ִּמּכוָלם תוב ְלהֹורֹות, ּ ּוָבא ַהּכָ ַדְעּתֹו, ְלדֹות ֹנַחֵּאֶלה ּתֹו, ּ ִדיּבורֹו, ֹנַח ּבְ ַמֲהָלכֹו, ֹּנַח ּבְ . ֹנַח ּבְ

ה ֶזה ת. ִּאיׁש ַצִדיק. ּוִמי עֹוׂשֶ ּמֵ ִמים ָהָיה . ֵאי ָחִסיד, ֵאי ָעָניו, אֹוְמִרים ָעָליו, ּוְכׁשֶ ּתָ
דֹורֹוָתיו ה, ּבְ ְֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֶלך ֹנַח, ּוְלַמאי ִיְזּכֶ ֲעלֹותְלַמְעָלה ַעל ּכָ, ּ   .ל ַהּמַ

ה ָבִנים לׁשָ רוְסְפָדאי. ַּויֹוֶלד ֹנַח ׁשְ י ּכְ אֵני ַרּבִ ּּתָ ֵּאלו ג, ּ ָאָדם' ּ ר ּבָ ַהְנָהַגת . ַהְנָהגֹות ֲאׁשֶ
ָמה ׁשָ ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו, ַהּנְ ם, ִלְהיֹות לֹו ֵעְזר ּבַ ְקֵראת ׁשֵ ֲאָוה. ְוִהיא ַהּנִ ְּוַהֵיֶצר , ְוַהְנָהַגת ַהּתַ

ְנ, ָהָרע ְדַבר ֲעֵבירֹותַהּמַ ם ֶאת ַהּגוף ּבִ ְקֵראת ָחם, ִּהיג ְוַהְמַחּמֵ , ט''ְוַהְנָהַגת ַהיצ. ְוִהיא ַהּנִ
ָכל טֹוב ְנִהיג ֶאת ָהָאָדם ּבְ ם, ַהּמַ ּתֹוָרה וְבִיְרַאת ַהּשֵׁ יו ּבַ ּוְלַיפֹות ַמֲעׂשָ ְקֵראת , ּּ ְוִהיא ַהּנִ

ֶדֶרך ַחִייםְּוַהַהְנָהָגה ַהזֹו ַיְנִהיג ָהָאָדם ְלהֹו. ֶיֶפת ִּליכֹו ּבְ ְ.  

ב וַמְפִסידֹו ּוִמי ְמַעּכֵ ֶחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים)בראשית ו(. ּ ּשָׁ ְפִסיד , ֶּזהו ַהּגֹוֶלם,  ַוּתִ ַהּמַ
ִחית ֶאת ַהּכֹל ׁשְ ָחְכָמתֹו. ְוַהּמַ ֹלֹמה ּבְ ה)משלי ו(, ְוָעָליו ָאַמר ׁשְ ּנָ ִחית ַנְפׁשֹו הוא ַיֲעׂשֶ . ּ ַמׁשְ

הַּמאי הוא ּנָ ֶחֶתת,  ַיֲעׂשֶ ה ִנׁשְ ּנָ רוְסְפָדאי ַהּגֹוֶלם ַיֲעׂשֶ י ּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ִתיב ְלַמְעָלה ֵמָהִעְנָין, ּ ֶחם ה)בראשית ו(, ַמה ּכְ י ' ּ ַוִיּנָ ּכִ
ב ֶאל ִלּבֹו ָאֶרץ ַוִיְתַעּצֵ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ֱאִליֶעְזר אֹוֵמ. ָּעׂשָ ִמַדת , רַרּבִ ֵאין ּכְ ּּבֹא וְרֵאה ׁשֶ ּ

ר ָוָדם ׂשָ רוך הוא, ּבָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִּמדֹוָתיו ׁשֶ ּ ר ָוָדם. ְּ ׂשָ ה, ִּמַדת ּבָ עֹוׂשֶ ה ַמה ּשֶׁ ּוְלַאַחר , עֹוׂשֶ
ּנו ב ִמּמֶ ן ִמְתָחֵרט וִמְתַעּצֵ ּּכֵ ן, ּ רוך הוא ּכֵ דֹוׁש ּבָ ָּיכֹול ַאף ַהּקָ ְּ.  
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ַמע א ׁשְ י ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת )רים לדב(ִּדְכִתיב , ּתָ ּ ְרֵאה ָנַתּתִ ּ ָ

ֶות ְוֶאת ָהָרע ְחֶיה)דברים ל(, ְוִהְזִהיר ָלָאָדם ְוָאַמר. ַהּמָ ַחִיים ְלַמַען ּתִ ּ וָבַחְרּתָ ּבַ ְּוִאם הוא . ּ
ֶדֶרך ָרע ְהֹוֵלך ּבְ ֲעֹונֹו ָימות, ְ ּהוא ּבַ ֱאַמר. ּ ּנֶ ע ֲע)משלי ה(, ׁשֶ דונו ֶאת ָהָרׁשָ ֹּונֹוָתיו ִיְלּכְ ך . ּ ְּכָ

ִתיב ה ָרַעת ָהָאָדם' ּ ַוַיְרא ה)בראשית ו(, ּכְ י ַרּבָ רוך הוא. ּכִ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ י , ְּ ֲאִני רֹוֶאה ּכִ
ֻּכָלם ְמחוָייִבים ּ ָרָעָתם, ּ ָרָאה ְלֹנַח וָבָני. ֲהֵרי ֵיָאֵבד עֹוָלִמי, ְּוִאם ִיְכלו ּבְ יָון ׁשֶ ָהיו ּּכֵ ּו ׁשֶ

עֹוָלם ֵאר ְפֵליָטה ּבָ ַּצִדיִקים ְוִיּשָׁ ַמח, ּ   .ִהְתַנֵחם ְוׂשָ

ֶחם, ר ֱאִליֶעְזר''ְוא ּתֹוָרה. ְּלׁשֹון ְנָחָמה הוא, ַּהאי ַוִיּנָ ּבַ ֶחם ׁשֶ ל ַוִיּנָ ְלׁשֹון ְנָחָמה , ְּוֵכן ּכָ
, ִָלְדָבֶריך, ֲעִקיָבא' ל ר'' א.ּוִמְתַנֵחם ִעם ַהטֹוב, ְורֹוֶאה ֶאת ַהטֹוב, רֹוֶאה ֶאת ָהַרע. ּהוא

ב ֶאל ִלּבֹו ל הקב, ל''א. ַּמאי ַוִיְתַעּצֵ ּּבֹא וְרֵאה ִמַדת ַרְחָמנותֹו ׁשֶ ּ י אע, ה''ּ ִהְתַנֵחם ''ּכִ פ ׁשֶ
ִעים בֹון ַעל ֲאֵבַדת ָהְרׁשָ אע, ָלַקח ִעּצָ ִעים''ׁשֶ ָהיו ְרׁשָ ִמיָתָתן, ּפ ׁשֶ ְוֹלא , ֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ

ְמָח   .ה ְלָפָניוָהְיָתה ׂשִ

ֵעיֵני ה, ּר ְיהוָדה''א מֹו ָגִרים. 'ַמאי ִדְכִתיב ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ִהפוך ֵחן, ׁשְ ְֹנַח ּבְ ּ ה . ּ ְוָלּמָ
ִחָלה תֹוְלדֹוָתיו ּתְ ָּפַתח ְקָרא ּבְ הוא ָהָיה ַצִדיק, ּ מֹו ׁשֶ ֵדי ְלַהְראֹות ָלעֹוָלם ּכְ ּּכְ ַּאף ֵהם ָהיו , ּ

ּוְראוִיין ְלִה, ַּצִדיִקים ב ָהעֹוָלם ֵמֶהםּ   .ְתַיּשֵׁ

א ֲחֵזי יָבה, ּוְמָנא ָלן ּתָ ְכְנסו ַלּתֵ ּנִ יָון ׁשֶ ל עֹוָלם, ּּכֵ ַצֲערֹו ׁשֶ ּוָמְנעו , ְּוִנְצַטֲערו, ָּראו ּבְ ּ
ַּעְצָמם ִמְפִרָיה וְרִבָיה ּּ ָיְצאו''ְואעפ. ּ ּי ׁשֶ מֹו ֵכן, ּ ָרָאה הקב. ָּיְצאו ּכְ יֶהם''ַעד ׁשֶ , ה ַמֲעׂשֵ

ָראִתי עֹוָלִמיֹל, ְוָאַמר ם ְפרו וְרבו, ּא ּתֹהו ּבָ ְּוַאּתֶ ּ ּ ִּהְזַדְווגו ִלְנׁשֹוֵתיֶכם, ּ ּ ַּוֲעׂשו ְפִרָיה , ּ ּ ּ
ּוְרִבָיה ָעה. ּ אֹוָתה ׁשָ ְרָכם, ּּבְ ֱאַמר, ּבֵ ּנֶ ָניו וגו, ׁשֶ   .'ְַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ

י ִפְנָחס ָפַתח. ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ַּרּבִ י ֹטֹבת , ּ נֹות ָהָאָדם ּכִ ַּוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ
ה ֵני ָהֱאֹלִהים. ֵהּנָ ֵני ְגדֹוֵלי ַהדֹור, ַּמאן ִאינון ּבְ ָהיו טֹובֹות ַמְרֶאה. ּּבְ ד ׁשֶ ִתיב , ְּמַלּמֵ ּכְ

ה י טֹובֹות ֵהּנָ ָּהיו הֹוְלכֹות ֲערומֹות. ּוְכִתיב ָהָתם טֹוַבת ַמְרֶאה ְמֹאד, ָהָכא ּכִ ים , ּ ַוֲאָנׁשִ
ְּוֵאלו ְוֵאלו רֹוִאים ֶאת ֶעְרָוָתם, ּהֹוְלִכים ֲערוִמים ּּ ְּונֹוֲאִפים ֵאלו ֶאת ֵאלו, ּ ּּ ה ִנְקְראו . ּ ְּוָלּמָ

ֵני ָהֱאֹלִהים דֹוִלים ֲעָנִקים, ּבְ ּבֹוִרים ּגְ ָהיו ּגִ   .ּׁשֶ

טוָרא ְדִטיָנָרא ְדֵעיָטם, ל''ָאַמר ריב ִּזיְמָנא ָחָדא ֲעָרִעית ּבְ ְתֵרי ִסְטֵרי .ּ ִחית ּבִ ּכָ  ְוַאׁשְ
ֵרין ּגוְבִרין, ִטיָנָרא ְתֵרין פוִמין, ּּתְ ְּוַדְמָיין ּבִ ָּדא ִעיָלָאה ְדָדא, ּ ַּוֲהוֹו ְמַמְללו ָדא ִעם ָדא. ּ ּ ּ ּ ,

א ְוַנַעְבֵריה ִמן ָעְלָמא ן ְלהֹו ַההוא גוְבָרא ַרְבְרָבא. ּּתָ ִּאְזַדּמַ ּ ת ָמֳחַלת, ּ ֵּמיה ּוׁשְ, ְּדִאֶגֶרת ּבַ
יָדא יָאה ִעיָלָאה ְדָדָרא, ֲאַמר ְלהֹון, יֹוֵסף ׁשִ ה ַסּגִ ֲּהֹלא ָדא הוא ַרּבָ ְגֵזַרת פוֵמיה , ּּ ִּדי ּבִ ּ ּּ

וָבא ְדַאְרָעא ְרִקיָעא, ַּאֲעִביָרָנא ִמן ִיּשׁ ְּוָדא הוא ְדַמְכְרֵזי ֲעֵליה ּבִ ּ.  

הֹון ְדגוְבַר, ַּעה ַדֲהֵויָנא ָאְזֵלי ְחָנא ִאּמָ ּכַ ַּאׁשְ א, ָּייא ָהִאינוןּ א ְזֵעיְרּתָ , ָאְמָרה ִלְבַרּתָ
ִּאֵלין ִאינון ֲחָגַבָייא ְזֵעיַרָייא פוְמהֹון, ּ ְּדֵחיְלהֹון ּבְ אי, ּ ּבָ הֹון , ַאְייֵתי ְלהֹון ּגַ ְוַנֲעֵביד ִמּנְ

יָלא ְלָאחוך ְַטֲעָמא ְדַתְבׁשִ א, ַּעד ַדֲאַתת. ּ ְד, ִאיְתְרֵחיׁש ָלן ִניּסָ ָמָהא ַנֲהָרא ְוִאיְתֲעֵביד ִמּקַ
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ַמְעָנא ַדֲהַוות ֲאָמַרת, ְדַמָיא ַרְבְרָבא א, ּׁשְ א ִאיּמָ את ַסְבָרָנא ֲעָבַרת, ִאיּמָ ַּפְרָפָרא ַרּבַ ּ ,
הֹון ֵזיְבָנא, ְוָעַרְקָנא ִמּנְ ּתְ   .ְוִאׁשְ

ה הקב, ל''ְוָאַמר ריב ּבול ָעׂשָ יֵמי דֹור ַהּמַ ְקֵנה ַאְרֵזי ַהְלָב, ה ְקֵנה ַהִחִטים''ּּבִ . נֹוןּּכִ
ֶבת, ְּוֹלא ָהיו זֹוְרִעים ְוקֹוְצִרים ֶּאָלא ָהרוַח ְמַנּשֶׁ ר ַהִחִטים ְלַמָטה, ּ . ְואֹוְסִפים אֹוָתן, ּוְמַנּשֵׁ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ָחְטאו. ְוֵכן ּבְ ל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם , ְּלַאַחר ׁשֶ ָאַמר ֹעד ּכָ
ּבֹתוְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָל   .ּה ֹלא ִיׁשְ

ַע''ְוא ּבול, ר ְיהֹוׁשֻ ל דֹור ַהּמַ ַזר ִדיָנם ׁשֶ ם ּגְ ֹּלא ֶנְחּתַ ּ ֶזל, ּ ּגֶ טו ְיֵדיֶהם ּבַ ָפׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ ,
ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס ּמָ ֱאַמר ַוּתִ ּנֶ   .ׁשֶ

ה ּבול ָהיו ְפִרָיה וְרִבָיה ַהְרּבֵ ּוִביֵמי דֹור ַהּמַ ּּ ּ ּ ּ ָהְיָתה ָהִא, ּּ ָעה ׁשֶ ה יֹוֶלֶדתּוִמּשָׁ ָּהיו , ּשָׁ
ֹצאָנם דון, הֹוְלִכים ְוׁשֹוְלִחים אֹוָתם ּכְ ּצֹאן ֲעִויֵליֶהם ְוַיְלֵדיֶהם ְיַרּקֵ ְלחו ּכַ ֱאַמר ְיׁשַ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּ .

הו ִתיב ּבְ ל ֶזה ַמאי ּכְ ּוְלַאַחר ּכָ ּנו ְוַדַעת ְדָרֶכיך ֹלא ָחָפְצנו)שם(, ּ ּ ַויֹאְמרו ָלֵאל סור ִמּמֶ ּ ּ ּ ָּ ּ .
ּנִ   .ְּגַזר ִדיָנם ְוֶהעִביָרם ִמן ָהעֹוָלםַעד ׁשֶ

ָנן נו ַרּבָ ֶהם קֹוֶדם, ּּתָ ּנו, ֹנַח ָהָיה ַמְתֶרה ּבָ ְמעו ִמּמֶ ְּוֹלא ׁשָ יָבה. ּ ַיית ַהּתֵ ֲעׂשִ ָהה ּבַ , ּׁשָ
ְּלַמַען ִיְראו ְוָיׁשובו ּ ִים י, ְּוָהיו ַמְלִעיִבין ּבֹו, ּ ָהיו ַהּמַ הֹום ׁשֶ ַבר ֲעֵליֶהם ַהּתְ ּגָ ֹוְצִאין ַּעד ׁשֶ

ֵאׁש ִים ִמְלַמְעָלה, רֹוְתִחין ּכָ   .ְּוִנְמחו ִמן ָהעֹוָלם, ְּוַהּמַ

י ִיְצָחק ב'  ה)תהלים כט(, ַמאי ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ בול ָיׁשָ ְּוִכי ְלָדִוד ָהָיה לֹוַמר ָדָבר , ַּלּמַ
הוא ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ַוֲאַזי ְוקֹוֶדם, ְוָכל ָהעֹוָלם יֹוְדִעין. ֶזה   .ּׁשֶ

י ִיְצָחק ָכל ָמקֹום ַאּתְ מֹוֵצא ֱאֹלִהים ִמַדת ַהִדין, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ּּבֹא וְרֵאה ּבְ ּ ִּמַדת ' ה, ּ
ַדת ַהִדין ִהיא. ָהַרֲחִמים ּמִ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ך ִאְתָחַרב , ִּמַדת ַרֲחִמים ָהְיָתה בֹו, ּ ִאְלָמֵלא ּכָ ְׁשֶ ּ
ב ָעְלָמא, ִמיםֲּאָבל ְלַמַען אֹותֹו ִמַדת ַרֲח. ָעְלָמא   .ִאְתַייׁשֵ

ה, ְּוֵכן ַאּתְ מֹוֵצא ְרפוָאה זֹו הוא עֹוׂשֶ ָכל ִדין ׁשֶ ּּבְ ִהְמִטיר ַעל '  ַוה)בראשית יט(ְוֵכן . ּ
ּנו ְפֵליָטה, ְסדֹום ָאר ִמּמֶ ִּנׁשְ ָאר ְפֵליָטה, ֶאת ָהָעם' ּ ַוִיּגֹף ה)שמות לב(. ּ ָלם. ִּנׁשְ   .ְּוֵכן ּכֻ

י ְיהוָדה ִמין ֲהוֹו ָדָרא ְדטֹוָפָנא ְטֵפי, ָּאַמר ִרּבִ ַּחּכְ ַּדֲהוֹו ָיְדֵעי ַמה ַדֲעִתיד ְלֶמֱהֵוי, ּ ֲאָבל . ּ
הֹון ִלּבְ ָּנַסּבו סוְכְלָתנֹו ּבְ ִריך הוא ַמְייֵתי טֹוָפָנא, ַּוֲאָמרו. ּ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ֲּאַנְחָנא ּגוְבִרין , ְּ

ְּוָנׁשוט ַעל ַאֵפי ַמָיא, ָראֵמי קֹוָמָתא ּ יִזיבְוִנׁשְ, ּ הֹוָמא ֵייֵתי ַמָיא. ּתֵ ַרְגָלָנא , ְּוִאי ִמן ּתְ
יָרא ְדַמָיא ִזיב, ָּנׂשֹוי ַעל ּבֵ ּתֵ   .ְּוָלא ִיְפקֹון ַמָיא ְוִנׁשְ

ִריך הוא ַמָיא ִדְתהֹוָמא, ַכה ָאָתא טֹוָפָנא א ּבְ ח קוְדׁשָ ַּאְרּתַ ּ ֵוי ַרְגֵליהֹון ַעל , ְּ ַּוֲהוו ַמׁשְ
יהְוִאְתְמׁשַ, ֵּעיָנא ְדַמָיא ֵכיה ִמּנֵ ּך ָמׁשְ ּ ּוְנָפלו, ְ ֵרי ִעם ַמָיא . ּ ּבְ ּוַמָיא ִמְלֵעיָלא ֲהוֹו ִמְתּגַ ּּ ּ

ִלין ְוַנֲחִתין, ִדְתהֹוָמא ְלּגְ ְרִתיחוָתא ִדְתהֹוָמא ְלָבֶבל, ַּוֲהוו ִמְתּגַ  )בראשית ז(. ְּנמֹוִקין ּבִ
ָבה ַּוָיֹבאו ֶאל ֹנַח ֶאל ַהּתֵ ּכֹן ֲחֵצֶריך )התהלים ס(, ּיֹוָחָנן ְפַתח' ר. ּ ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ָ ַאׁשְ ּ
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יֶתך ְקדׁש ֵהיָכֶלך טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִָנׂשְ ָ ה ֵיׁש ְלָאָדם ִליָזֵהר, ּּבֹא וְרֵאה. ּ ּמָ ְּוִלְבדֹוק ַעְצמֹו , ּּכַ
ָכל יֹום ָויֹום יו ּבְ   .ּוַמֲעׂשָ

ַצְפָרא ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ה, ֵייַמר, ֵָהיַאך ָקם ּבְ ָיִדי, ֱאֹלַהי' ּ י ָנכֹון וָמסור ּבְ ְיֵהא ִלּבִ ּׁשֶ ּ ,
ֶחָךֹ ּכָ לֹא ֶאׁשְ ּׁשֶ יט ַרְגלֹוִהי ְלֵמיַזל. ּ ַצֲעֵדי ַרְגלֹוִהי, אֹוׁשֵ א, ְּיַעֵיין ּבְ ְּדָלא ְיׂשוטון ְלַאְבָאׁשָ ּ ּ .

ֱאַמר . ִיְרַהט, ֲאָזל ִלְדַבר ִמְצָוה ּנֶ ַאְרֵיה ִי'  ַאֲחֵרי ה)הושע יא(ׁשֶ ָאגֵּיְלכו ּכְ ַּוֲאִפילו . ׁשְ ּ
ת ִמְצָוה ְלִמיְרַהט ּבָ ׁשַ ל יֹוָמא. ּבְ ָּצִריך ְלִמְבַדק ּגוֵפיה, ָעַבר ּכָ ּ ּ ַההוא יֹוָמא, ְ ַּמה ַדֲעַבד ּבְ ּ ,

ן ִייּשַׁ ׁשוָבה ָעָליו קֹוֶדם ׁשֶ ה ִמָיד ּתְ ְּוִאי ָצִריך ַיֲעׂשֶ ּּ ְ.  

ָנן נו ַרּבָ ֶרם ָה)שיר השירים ח(, ַמאי ִדְכִתיב, ּּתָ ַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת  ּכֶ ֹלֹמה ּבְ ָיה ִלׁשְ
ֶסף ִפְריֹו ֶאֶלף ּכָ ֶרם ַלּנְֹטִרים ִאיׁש ָיִבא ּבְ י ְיהוָדה. ַהּכֶ ֹלֹמה, ָּאַמר ִרּבִ ֶרם ָהָיה ִלׁשְ ֶלך , ּכֶ ְַלּמֶ

לֹו לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ַבַעל ָהמֹון. ּׁשֶ לֹום, ּבְ ֵּאלו ַמְלֲאֵכי ׁשָ ֶרם ַלּנְֹטִרים ֵא. ּ ּלו ׁשֹוְמֵרי ָנַתן ֶאת ַהּכֶ ּ
ָאֶרץ ֶמֶרת ּבָ ֶסף. ִמׁשְ ִפְריֹו ֶאֶלף ּכָ ֶהם, ִאיׁש ָיִביא ּבְ ָמה ּכֹוֶסֶפת ּבָ ׁשָ ַהּנְ   .ֶאֶלף ֲהָנאֹות ׁשֶ

ֹלֹמה ֶרם ָהָיה ִלׁשְ ַבַעל ָהמֹון. זֹו ִהיא ַהּתֹוָרה, ָּדָבר ַאֵחר ּכֶ ַמִים, ּבְ ָנַתן ֶאת . ִמן ַהּשָׁ
ֶרם ַלּנְֹטִרים ֵּאלו ִיׂשְ, ַהּכֶ ה, ָרֵאלּ ַמְרּתָ ֵהם ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ ֶסף. ּׁשֶ ִפְריֹו ֶאֶלף ּכָ , ִאיׁש ָיִביא ּבְ

ָכָרה ל ׂשְ   .ּׁשֶ

י יֹוֵסי ְור אֹוְרָחא' ַרּבִ י ִחָייא, ִּחָייא ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ יֵלי ַמַעְלָייָתא , ָּאַמר ִרּבִ ֵאיָמא ָלן ִמּמִ
ָמה ׁשָ ֲענוֵגי ַהּנְ ְּדֲהָוה ָאַמר ָאבוך ִמּתַ ּ אן. ְּ ִציֵרי , ָּאַמר ֵליה ֵניפֹוק ִמּכָ ְּדַקפֹוְטִקָיא ִאֵלין ּבְ ּ ּ ּ

ָרן אֹוַרְייָתא. ֵמעֹוָבֵדי ְדַכׁשְ ך ָיאֹות ָלן ְלִמְלֵעי ּבְ ְָאַמר ֵליה ּכָ הֹון, ּ יִזיב ִמּנְ ּתֵ , ֲאַמר. ְוִנׁשְ
ָנה ֲאַתר ְדַסּכָ ָנן, ּּבַ   .ָּלא ֲאָמרוָה ַרּבָ

א ְּלָבַתר ִדְנָפקו ַוֲאָזלו ּבְ ּ י יֹוֵסי, ֹוְרָחאּ ְוִהיא ְטִמיְרָתא , ְֵאיָמא ָלך ִמיְלָתא, ָאַמר ִרּבִ
א יֵני ַמְטמֹוַנָייא ְדַאּבָ ָנזֹוִהי, ּּבֵ ֵבי ּגְ ֹלֹמה וכו, ִּדְכִתיב, ְוָדא ִהיא. ּבְ ֶרם ָהָיה ִלׁשְ ַהאי ', ּכֶ

ֶרם א, ּכֶ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ חֹות ּכ, ְּדִאְתְנָטַעת ְלֵעיָלא, ּ ּוְרֵסי ְיָקֵריהּתְ ֹלֹמה. ּ , ִלׁשְ
ָלָמא ּכֹוָלא ִדיֵליה א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ַבַעל ָהמֹון. ּּ ל ֵחיֵלי , ּבְ ִליָטא ַעל ּכָ ּהוא ּכוְרֵסי ְיָקֵריה ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא ְּוהוא ָמאֵריה ְדָכל ֵחיָלא, ׁשְ ּ ָמָתא ָדא. ּ ִּאֵלין ָנְטֵרי , ַלּנֹוְטִרים, ְלִמי, ְיַהב ִנׁשְ
  .ּּקודֹויִּפ

יִאין ְלֵעיָלא ִריך הוא ָעְלִמין ַסּגִ א ּבְ ְּוִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ַמָיא, ּ ל ַחָייֵלי ׁשְ ְוֶאֶלף , ַעל ּכָ
א ְדֵעֶדן, ּוָמאָתן ָעְלִמין ָאֳחָרִנין ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ְעׁשְ ּתַ הֹון ְלִאׁשְ ְּדָעִייל ּבְ ּ ִאיׁש . ּ

ִפְריֹו ֶאֶלף ּכָ ִריך הוא, ֶסףָיִביא ּבְ א ּבְ הֹון קוְדׁשָ ֶּאֶלף ָעְלִמין ִדְכִסיף ּבְ ּ ְּ.  

י ִיְצָחק ה ִדְכִתיב ַאֲחָריו, ְְוָכך ִהיא, יֹוֵסי' ְּמַסֵיים ֲאִני ְלַהאי ִמיְלָתא ְדר, ָאַמר ִרּבִ , ִּמּמַ
ֹלֹמה וָמאַתִים ַלּנְֹטִרים ֶאת ִפְריֹו ִלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ְרִמי ׁשֶ ּּכַ ּ ָ בֹוד ַמְכֶרֶזת ׁשֶ, ּ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ

ל עֹוָלם, ְואֹוֶמֶרת ּנו, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָמה ִניְטָלה ִמּמֶ ׁשָ ָ ָהֶאֶלף ְלך )שם(. ֲהֵרי ִהיא ְלָפָני, ּזֹו ַהּנְ
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ֹלֹמה ְלך ֵהם אֹוָתם ָהֶאֶלף עֹוָלמֹות, ׁשְ ָׁשֶ ּוָמאַתִים ַלּנְֹטִרים ֶאת . ְּוֵאיָנם ְראוִים ְלַאֵחר, ּ
ִדיִקים, ֶדןֶזה ֵע, ִּפְריֹו ֵיׁש ּבֹו ָמאַתִים עֹוָלמֹות ֲהָנאֹות ְוִכיסוִפין ְלַנְפׁשֹות ַהּצַ ּׁשֶ ּ ּ.  

י, ִּדְתַנן ָכל אֹוָתן ָהעֹוָלמֹות, ָאַמר ַרּבִ רוך הוא ִנְכַנס ּבְ דֹוׁש ּבָ ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ַהּקָ ּּבְ ְּ ,
ַעת ֲחִצי ַהַלְיָלה ּוִבׁשְ ָמאַתִים עֹוָלמֹות , ּ ן ֵעֶדןִנְכַנס ּבְ ל ּגַ ִדיִקים, ׁשֶ ַע ִעם ַהּצַ ְעׁשֵ ּתַ . ְּלִהׁשְ

ֱאַמר ּנֶ י ָלך)שיר השירים ז(, ׁשֶ ִנים דֹוִדי ָצַפְנּתִ ם ְיׁשָ ים ּגַ ְ ֲחָדׁשִ לֹום. ּ ֶלך ָעָליו ֲהׁשָ , ְְוָדִוד ַהּמֶ
ִדיִקים, ִנְכַסף ִלּבֹו ָרָאה ַמֲעלֹות ַהּצַ ׁשֶ ל עֹוָלם, ּּכְ ְבַחר )סהתהלים (, ָאַמר ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵרי ּתִ  ַאׁשְ

ּכֹן ֲחֵצֶריך ָוְתָקֵרב ִיׁשְ ּ.  

הו י ַאּבָ ה ֵיׁש לֹו ָלָאָדם ְלִהָזֵהר, ָּאַמר ִרּבִ ּמָ ּּבֹא וְרֵאה ּכַ ַאָפיו, ּ ַמת ֵאל ּבְ , ּהֹוִאיל ְוִנׁשְ
יו, ְלִהָטֵהר ֵמֲעֹונֹוָתיו ַמֲעׂשָ ּוְלַעֵיין ּבְ ְהֶי, ְוֹלא ֶיֱחָטא ִלְפֵני קֹונֹו, ּ ה ַמֲעָלתֹו ִעם ְלַמַען ּתִ

ִדיִקים ָאר ַהּצַ ָידֹו, ּׁשְ ֵצא מֹוֶחה ּבְ ֲעלֹותֹו ִלְראֹות ֶאת ְפֵני ה, ְוֹלא ִיּמָ   .'ּּבַ

 ] בשנה266יום [סדר הלימוד ליום ל סיון 

ה ָלֵמד י ַאּתָ יָבה, ּוִמּמִ ּ ַוָיֹבאו ֶאל ֹנַח ֶאל )בראשית ז(, ַמאי ִדְכִתיב, ּּבֹא וְרֵאה. ִמן ַהּתֵ ּ
ָבה ֹלא ְרׁשות,ַהּתֵ י ִיְצָחק. ּ ּבְ לֹא , ְּדָאַמר ִרּבִ ֵהמֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ָהעֹופֹות ְוַהַחיֹות ְוַהּבְ ּּכָ ּ
ִאים, ָּחְטאו ן, ֵהם ּבָ יָבה קֹוַלְטּתָ ָחְטאו, ְוַהּתֵ יָבה דֹוָחה אֹוָתן ַלחוץ, ְּואֹוָתן ׁשֶ ַּהּתֵ ּוַמה . ּ

יָבה ך, ַהּתֵ הוא ֵעץ ָיֵבׁש ּכָ ְׁשֶ ָמרֹות, ַמִים ְוׁשֹוְמֵריֶהםִּפְתֵחי ַהּשָׁ. ּ ׁשְ א , ְוׁשֹוְמֵרי ַהּמִ ְוִכּסֵ
בֹוד ֶהם ָהְרׁשות, ַהּכָ ֵיׁש ּבָ ּׁשֶ ה ִלְהיֹות קֹוְלִטין, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ לֹא ָחְטאו, ַעל ַאַחת ּכַ ְּלִמי ׁשֶ ּ ,

ָחְטאו ְּוִלְהיֹות דֹוִחים ְלִמי ׁשֶ ּ.  

י ִחָייא ָאַמר י ֲאָמָנה ָהָי, ַּרּבִ ַטּנֵ ּבול, הֹנַח ִמּקְ ָיֹבא ַהּמַ לֹא ָהָיה ַמֲאִמין ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְוֹלא ִנְכַנס , ּ
ִים ְדָחקוהו ַהּמַ יָבה ַעד ׁשֶ ַּלּתֵ ּ ּבול, ּ ֱאַמר ַוָיֹבא ֹנַח ִמְפֵני ֵמי ַהּמַ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ִים, ּּבֹא וְרֵאה, ָאַמר ִרּבִ רוך הוא ַהּמַ הֹוִריד ַהָקדֹוׁש ּבָ ׁשֶ ּּכְ ִחָלה, ְּ  ּהֹוִריָדם ּתְ
ַרֲחִמים ֵדי ְלַהְראֹות ָלעֹוָלם, ּבְ ֵלם, ּכְ ִאם ָיׁשובו ְיַקּבְ ּׁשֶ ִחָלה. ּ ּתְ ַמע ִדְכִתיב ּבַ ַּמׁשְ ַוְיִהי  )שם(, ּ
ם ׁשֶ ּוְלַהָלן הוא אֹוֵמר, ַהּגֶ ּבול)שם( ,ּּ ָרָכה, ּ ַוְיִהי ַהּמַ ֵמי ּבְ ׁשְ ִאם ַיְחְזרו ִיְהיו ּגִ ּׁשֶ , ֹּלא ָחְזרו, ּ

  .ָּהָיה ַמּבול

י ִיְצָחקְוָאַמ ל , ר ִרּבִ ִמיָתָתן ׁשֶ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ בוָעה ִנׁשְ ּׁשְ ּ ְּ

ִעים ֱאַמר, ְרׁשָ ּנֶ י ִאם '  ַחי ָאִני ְנֻאם ה)יחזקאל לג(, ׁשֶ ע ּכִ מֹות ָהָרׁשָ ֱּאֹלִהים ִאם ֶאְחפֹץ ּבְ
ע ִמַדְרּכֹו ְוָחָיה וכו ׁשוב ָרׁשָ ּּבְ ֵנ. 'ּ ׁשְ א, י עֹוָלמֹותְוָחָיה ּבִ   .ָּהעֹוָלם ַהֶזה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ

י ִיְצָחק ך, ְוָאַמר ִרּבִ אֹוְמִרים ָלֶהם ּכָ ִנים ׁשֶ ֵרי ַהּבָ יבו ִוְחיו, ְַאׁשְ ְּוָהׁשִ ּ ׁשובו ׁשובו )שם(. ּ ּ ּ ּ
ה ָתמותו ּב ִּמַדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלּמָ ּ ִעי. י''ּ ל ְרׁשָ ִמיָתָתן ׁשֶ י הוא ֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ ּם ֶאָלא ּּכִ

ְתׁשוָבה ְלַמַען ִיְחיו ַיְחְזרו ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  
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ֶהם ְוִתְקָוָתם ַמַפח )איוב יא(, ּיֹוָחָנן ָפַתח' ר ְכֶליָנה וָמנֹוס ָאַבד ִמּנְ ִעים ּתִ ּ ְוֵעיֵני ְרׁשָ ּ
ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה. ָנֶפׁש ָּמׁשָ ָהִרים, ּ ָהיו ׁשֹוְדִדים ּבֶ ֶל, ְּלַכת ִלְסִטים ׁשֶ ַמע ַהּמֶ ַלח , ְךׁשָ ְוׁשָ

ָייסֹוָתיו בֹוַה, ֲעֵליֶהם ּגְ ִמְגָדל ּגָ יחום ּבְ ּותֹוְפָסם ְוִהּנִ ּ ּ ְּוָהיו ָבֶהם ִפְקִחים. ּ ָּאְמרו ְיַדְעָנא , ּ
ין יׁשִ ָתָנא ַדֲעַבְדָנא עֹוָבִדין ּבִ ַנְפׁשָ ָזָבא, ּּבְ ּתֵ ָּחְפרו ֲחִפיָרה , ֶּמה ָעׂשו. ְוָלא ָיֵכיְלָנא ְלִאׁשְ

ְגָד ּמִ ְּוָיְצאו וָבְרחו ָלֶהם, לַּאַחת ּבַ ּ יֵניֶהם. ּ ְולא , ְוָרָאה ֶאת ַהֲחִפיָרה, ִּטיֵפׁש ֶאָחד ָהָיה ּבֵ
ֵלט   .ָּרָצה ָלנוס ְלִהּמָ

ָדל ּגְ ֶלך ִלְראֹות ֶאת ַהּמִ א ַהּמֶ ָעׂשו ְוָנסו , ְּוֶאת ַהִלְסִטים, ְְלָמָחר ּבָ ָּרָאה ֶאת ַהֲחִפיָרה ׁשֶ ּ
זֹו ַהֲחִפיָרה ְוִנְמְלטו ִמִדיִני, הׁשֹוֶט, ָאַמר ָלֶזה. ְּוִנְמְלטו ְרחו ּבְ ֲּחֵבֶריך ּבָ ּ ּ ָמה ֲאִני ָיכֹול , ָ

ֵעיֶניך, ַלֲעׂשֹות עֹוד ָלֶהם ָרִאיָת ֶאת ַהֲחִפיָרה ּבְ ה ׁשֶ רו , ֲָאָבל ַאּתָ ֵלט ְיַנּקְ ְּוֹלא ָרִציָת ְלִהּמָ
ך ִיְתלו אֹוְתך ַעל ֵעץ, ֵָעיֶניך ְָוַאַחר ּכָ ְּ.  

ָּכך ַהִלְסִטים ים, ָ ּכִ ַמֲחׁשַ ִעים ַההֹוְלִכים ּבְ ֵּאלו ָהְרׁשָ ִעים ַהִפְקִחים. ּ ָמה ֵהם , ָּהְרׁשָ
ים ֶלך. עֹוׂשִ ְָאְמרו ָחָטאנו ַלּמֶ ּ ֵלט ִמִדינֹו, ּ ׁשוָבה. ָּאָנה ִנּמָ ח ֶדֶרך ַהּתְ ֲּאָבל ִנְפּתַ ׁש , ְּ ּוְנַבּקֵ
ֵלט, ַרֲחִמים ְּוָכך ָעׂשו, ְוִנְבַרח ְוִניּמָ ים. ְ יםַּהִטְפׁשִ ׁשוָבה ,  ָמה ֵהם עֹוׂשִ ּרֹוִאים ֶדֶרך ַהּתְ ְּ

ָּפתוַח ִלְפֵניֶהם ָפְתחו ָהֲאֵחִרים, ּ ּׁשֶ ַמִים, ּ ְּוִנְמְלטו ִמִדין ׁשָ ֵלט, ּ   .ְוֵהם ֵאיָנם רֹוִצים ְלִהּמָ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּ ְרחו ְוִנְמְלטו, ׁשֹוִטים, ְּ ֲּאֵחיֶכם ּבָ אֹותֹו ֶדֶרך ׁשֶ, ּ ְּבְ ל ּ
ָפְתחו ׁשוָבה ׁשֶ ּּתְ ָראו ַהֲחִפיָרה, ָמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות עֹוד ָלֶהם, ּּ ם ֵעיֵניֶכם ׁשֶ , ֲּאָבל ַאּתֶ

ׁשוָבה ָפתוַח ִלְפֵניֶכם ֶּדֶרך ַהּתְ ּ ּּ ֵלט, ְ תֹוכֹו ְוָלנוס וְלִהּמָ ֵנס ּבְ ְּוֹלא ְרִציֶתם ְלִהּכָ ִתיב , ּ ַמאי ּכְ
כֹו ְכֶל, ּבְ ִעים ּתִ ֶהם. יָנהְוֵעיֵני ְרׁשָ ָראו ַהֶדֶרך ָפתוַח וָמנֹוס ָאַבד ִמּנְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ לֹא ָרצו ָלנוס , ְ ּׁשֶ ּ ּ

ֵלט א. ּוְלִהּמָ   .ְּוִתְקָוָתם ַמַפח ֶנֶפׁש ָלעֹוָלם ַהּבָ

ּבול ָּכך דֹור ַהּמַ ּ יָבה, ָ ה ַהּתֵ ָכל יֹום, ָּראו ְלֹנַח עֹוׂשֶ ֶהם ּבְ ְּוָראו אֹותֹו ִנְכָנס , ּוַמְתֶרה ּבָ
יָבה ּ ְוֹלא ָרצו ָלׁשוב,ַלּתֵ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ְכֶליָנה וָמנֹוס ָאַבד , ְּ ִעים ּתִ ְּוֵעיֵני ְרׁשָ
ֶהם לֹא ָרצו ָלׁשוב ְוָלנוס ִמִדיִני, ִמּנְ ּׁשֶ ּ ּ ּ לֹא ָיקומו ְליֹום ַהִדין, ְּוִתְקָוָתם ַמַפח ָנֶפׁש, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

ֱאַמר  ּנֶ ַחת ַמִים ְוׁשְֹכֵניֶהםּ ָהְרָפִאים ְיחֹוָללו )איוב כו(ׁשֶ   .ִמּתַ

י יֹוֵסי. ּ ַוָיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה)בראשית ט( ה ִנְקָרא ִאיׁש ָהֲאָדָמה, ָאַמר ִרּבִ . ָלּמָ
ּנו ָהֲאָדָמה ָבה ִמּמֶ ְתַייׁשְ ּנִ לֹוַמר ֲאדֹון ָהֲאָדָמה. ּׁשֶ ָנן ָאְמֵרי. ּכְ ְלִפי , ִאיׁש ָהֲאָדָמה, ַרּבָ

ִבילֹו ָעְמָדה ׁשְ ּבִ ֹכָחה ְוִטְבָעהׁשֶ ּ ָהֲאָדָמה ּבְ ֱאַמר . ּ ּנֶ נו וֵמִעְצבֹון )שם ה(ׁשֶ ֲעׂשֵ ּ ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ ּ
ר ֵאַרָרה ה ָּיֵדינו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ַדע ָלך. 'ּ ָחָטא ָאָדם ִנְתַאְרָרה ָהֲאָדָמה, ְּתֵ יָון ׁשֶ , ּכֵ

ֱאַמר  ּנֶ ֲעבוֶרך)שם ג(ׁשֶ ָ ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ ִקְללֹוֶתיָהְוָעְמָד. ּ א ֹנַח וִבֵטל , ּה ּבְ ּבָ ַּעד ׁשֶ
ָלָלה   .ַהּקְ

ה י ִחָייא ַרּבָ ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ יָבה, ּ רוך הוא ְלֹנַח ֵצא ִמן ַהּתֵ ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ְּ ,
ל עֹוָלם ְתָאְרָרה, ְלָאן ֵאֵצא, ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּנִ ּוִמְפ. ֵאֵצא ָלֲאָדָמה ׁשֶ ְתָאְרָרה ּ ּנִ ֵני ׁשֶ
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ְּוִנְתָאְררו ּכוָלם ְוִנְתַמֲעטו, ָּאְבדו ׁשֹוְכֶניָה ּ רוך הוא. ּּ ָּאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ם, ְּ ֶּאָלא , ְֹלא ָכך ַאּתֶ
ְרצו ָבָאֶרץ וְרבו ָבה ּׁשִ ּ ּ ָּהֲאֵחִרים ָאְבדו ָבה. ּ ְרצו ָבה, ּ ם ְפרו וְרבו ְוׁשִ ֲּאָבל ַאּתֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ל ֶזה ֹלא  ִלּבֹוְוִעם ּכָ ב ּבְ ֱאַמר , ְוֶהֱעָלה עֹולֹות, ִנְתַייׁשֵ ּנֶ ַח)שם ח(ׁשֶ ְזּבֵ ּמִ . ּ ַוַיַעל עֹולֹות ּבַ
ִהְקִריב ָעָליו ָאָדם ָהִראׁשֹון ַח ׁשֶ ְזּבֵ רוך הוא. ּהוא ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר לֹו ַהּקָ ֲָהֵרי ְלך ַמה , ְּ

ַאְלּתָ ּשָׁ ֲעבור ָהָאָדםֹּלא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה , ּשֶׁ ִלּבֹו וְלִפיָכך , ּּבַ ב ּבְ ְָאז ִנְתַייׁשֵ ּ
ָלָלה, ִנְקָרא ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַתן ַנְפׁשֹו ְוִלּבֹו ָעֶליָה ְלהֹוִציָאה ִמן ַהּקְ ּנָ ְּוִאית ְדָאְמֵרי . ּׁשֶ

ִעְסֵקי ָהֲאָדָמה ק ּבְ ְתַעּסֵ ּנִ   .ׁשֶ

ֶרם)שם ט( ה ָמָצא. ּ ַוִיַטע ּכָ רוׁשָ ֶפן ּגְ ּנִ, ּּגֶ ן ֵעֶדן וְביֹומֹו ְנָטָעה ׁשֶ ה ִמּגַ ְרׁשָ ְּתּגָ ּ
ָגה ְגׁשְֹ ּתַ ֱאַמר , ְוִנׂשְ ּנֶ ִגי)ישעיה יז(ׁשֶ ְגׂשֵ ׂשַ יֹום ִנְטֵעך ּתְ י אֹוֵמר. ְ ּבְ ֶפן ָהְיָתה, ַרּבִ , ּגֶ

ן ֵעֶדן ה ִמּגַ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ה, ׁשֶ ָתה ִמן ַהַיִין, ְוָסַחט אֹוָתם, ַּוֲעָנֶביָה ִעּמָ ל, ְּוׁשָ   .ְוִנְתּגָ

י ּבֹון ָפַתח ר ה)ויקרא י(, ַּרּבִ ה וָבֶניך '  ַוְיַדּבֵ ּתְ ַאּתָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ֶָאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ַיִין ְוׁשֵ ּ
ת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹבֲאֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֹלא ָתמותו ֻחּקַ ך ּבְ ִּאּתָ ּ י ָאבֹון. ְ ֵאין , ְּדָאַמר ִרּבִ

ֶא ְתּגָ ּמִ ָכל ָהעֹוָלם ָדָבר ׁשֶ ל ָאָדםּּבְ ַיִין, ה ִלּבֹו ׁשֶ ל ָנָדב . ֶּאָלא ּבְ ם ׁשֶ ְוֶזה ָהָיה ָעְנׁשָ
ם, ַּוֲאִביהוא תו ְוָגָבה ִלּבָ ָאְכלו ְוׁשָ ּׁשֶ ּ ר ֹלא ִצָוה אֹוָתם, ּ ְּוֶזהו ֵאׁש ָזָרה ֲאׁשֶ ּ.  

ֶהם, ם ֶזה ָהָיה ִנְגַזר ֲעֵליֶהםֶדְוקֹו לֹוַח ָיד ּבָ ּוָבָאה ִמַדת ַהִדין ִלׁשְ ּ ֱא, ּ ּנֶ  )שמות כד(ַמר ׁשֶ
ַלח ָידֹו ָרֵאל ֹלא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ֶהם. ְוֶאל ֲאִציֵלי ּבְ ֹלַח ָיד ּבָ ְגַזר ִדיָנם ִלׁשְ ּנִ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ה . ּ ְוָלּמָ

ם ּתו, ָהָיה ָעְנׁשָ ום ַוֶיֱחזו ֶאת ָהֱאֹלִהים ַויֹאְכלו ַוִיׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ּּ ּ תו, ִּנְכְנסו. ּ ָאְכלו ְוׁשָ ׁשֶ ּּכְ ְוִנְגַזר , ּ
ָעהָעְנׁשָ אֹוָתה ׁשָ   .ּם ּבְ

ַפַעם ִראׁשֹוָנה ֶהם ּבַ ַלח ָיד ּבָ לֹא ׁשָ ן ָראו ׁשֶ ּוְלַאַחר ּכֵ ּ ּ ִנָיה''ָּעׂשו ג, ּ ּשְׁ ֵני , כ ּבַ ין ׁשְ ּוִמּבֵ
ְרפו רוִבים ָיָצא ַלַהב ְוִנׂשְ ַּהּכְ רוִבים ְמֻכָווִנים. ּ י ְלָכך ָהיו ַהּכְ ּּכִ ּ ּ רוִבים , ְ ֶנֶגד אֹוָתם ַהּכְ ּּכְ

ר ּבַ ן ֵעֶדןֲאׁשֶ   .ּגַ

תו ּמֵ ּוְלַאַחר ׁשֶ ִאים ַאֲחָריו, ּ ַנע ַעְצָמם ִמן ַהַיִין, ִּצָוה ְלַאֲהֹרן ְוַלּכֲֹהִנים ַהּבָ בֹוָאם , ְּלִהּמָ ּבְ
ּסות ָהרוַח, ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ֵגאות וְבּגַ ם ּבְ ֵצא ִלּבָ ְנסו ְוִיּמָ ֹלא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ֵרי ִעְנָייֵני ִא, ָאַמר ַרּבִ ֲחָדאּתְ ֵבי ּכַ ּינון ְדֹלא ִמְתַייּשְׁ ַמָיא, ּ ֵּייָנא ופוְלַחן ׁשְ ְּדָתִניָנן . ּ
ן ּמָ תוי ַאל ִיְתַפֵלל, ּתַ ּׁשָ ּ ּכֹור. ּ ַּאל ִיְתַפֵלל, ְוֵכן ׁשִ ְּוִאם ִהְתַפֵלל. ּ ִפָלתֹו ּתֹוֵעָבה, ּ   .ּּתְ

י יֹוֵסי ִאלו עֹוֵבד ֲעבֹו, ְוָאַמר ַרּבִ ְתַפֵלל ּכְ ּכֹור ַהּמִ ּׁשִ ּ ּ ה, ּוְמָנא ָלן. ָדה ָזָרהּ ִּדְכִתיב . ֵמַחּנָ
ּכֹוָרה)שמואל א א( ֶבָה ֵעִלי ְלׁשִ ת . ּ ַוַיְחׁשְ ן ֶאת ֲאָמְתך ִלְפֵני ּבַ ּתֵ יָבה ְוָאְמָרה ַאל ּתִ ְָוֵהׁשִ

ִלַיַעל י יֹוֵסי. ּּבְ ִלַיַעל, ְוָאַמר ִרּבִ ת ּבְ ִתיב ָהָכא ּבַ ים ּ ָיְצאו ֲא)דברים יג(, ּוְכִתיב ָהָתם, ּּכְ ָנׁשִ
ִלַיַעל ֵני ּבְ ַּמה ְלַהָלן ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּבְ אן ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ   .ַאף ּכָ

י ִיְצָחק ין, ָאַמר ִרּבִ ֵּלית ָלך ּגוְבִרין ְדִאְתְקרֹון ַקִדיׁשִ ּ ּ י ַחְמָרא, ְ ר ִאינון ְפִריׁשֵ ּּבַ ִּדְכִתיב . ּ
ל ְיֵמי ֲהִזירֹו ַלה   .ָקדֹוׁש ִיְהֶיה' ּכָ
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י ִי ֵּלית ָלך ֲחַמר ְדִאְתְקֵרי ֲחַמר טֹוב, ְצָחקְוָאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ְ ַחְמָרא ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ . ּּכְ
ְלהֹון יר ַעל ּכָ ַּחְמָרא ִדְגִליָלא ִעיָלָאה, ְוַיּתִ י ַפְלּגות לֹוָגא , ּ ּתֵ ְּדָלא ָיֵכיל ֵאיַנׁש ְלִמׁשְ ּּ

יה   .ִּמיּנֵ

ר ר י ֶאְלָעָזר ּבַ ְמעֹון' ַרּבִ ן ָלקֹוְנָיא ָחמֹוי''יֹוֵסי ּב' ְלרֲאַזל ְלֶמֱחֵמי , ׁשִ ְמעֹון ּבֶ . ר ׁשִ
ִליָתָאה ְרִכיָכא ְּפַתח ֵליה ַחד ּכוָבא ְדַחְמָרא, ַּיֲהֵבי ֵליה ְלֵמיַכל ֶעְגָלא ּתְ ּ , ָחמֹוי ָמִזיג. ּ

ֵתי ֵתי, ְּוהוא ׁשָ ַמְעּתְ ֵמָאִביך. ָּמִזיג ְוהוא ׁשָ ר ְדׁשָ ָָאַמר ֵליה ִאיְפׁשָ ּ ה הוא ׁשִ, ּ ּמָ ל ּּכַ ּיעורֹו ׁשֶ
הוא. ּכֹוס מֹות ׁשֶ ָּאַמר ֵליה ּכְ צֹוֵנן, ּ ין ְוַאַחת ּבְ ַחּמִ כֹוְסך , ַאַחת ּבְ ָנן ּבְ יֲערו ַרּבָ ֲָאָבל ֹלא ׁשִ ּ

ּוְבַחְמָרך ְדהוא ָטָבא. ְּדִהיא ְזִעיָרא ּ ּוְבֵמעֹוִהי ְדהוא ְרָחָבה. ְּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ַדְעּתֹו ָהָיה , ְּוָאַמר ִרּבִ ל ּבְ יָבהְּמבוְלּבָ ָיָצא ִמן ַהּתֵ ׁשֶ ִדיָרתֹו ִעם ַהַחיֹות , ֹּנַח ּכְ ּּבְ
ָרִצים ים ְוַהּשְׁ ָתה ְמַעט ַיִין, ְוָהְרָמׂשִ ּשָׁ ּוִמְפֵני ׁשֶ ל, ּ ר ְוִנְתּגָ ּכָ   .ִנׁשְ

ַנַען ְוֵסְרסֹו א ּכְ י ְיהוָדה ּבָ ִּדְכִתיב . ּוָמָצא ַעְצמֹו ְמסֹוָרס, ֵּהִקיץ ִמֵיינֹו, ְּוָאַמר ִרּבִ
ּ ַוִייֶקץ ֹנַח ִמֵיינֹו) טבראשית( ָטן, ּ נֹו ַהּקָ ה לֹו ּבְ ר ָעׂשָ ר ָרָאה ֹלא ֶנֱאַמר. ַּוֵיַדע ֵאת ֲאׁשֶ , ֲאׁשֶ

ה לֹו ר ָעׂשָ ְרסֹו, ֶּאָלא ֲאׁשֶ ּסֵ ּוְלִפיָכך ִקְללֹו. ׁשֶ ְ ֱאַמר , ּ ּנֶ ָנַען ֶעֶבד )שם(ׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ָארור ּכְ ּ
  .ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו

י ָפַתח יֹחַח ַויֹאֶמר ֹלא ֹאִסף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ' ּ ַוָיַרח ה)שם ח(, ַּרּבִ ֶּאת ֵריַח ַהּנִ ּ
ֲעבור ָהָאָדם יָבה. ּּבַ ָיָצא ֹנַח ִמן ַהּתֵ ׁשֶ לֹו ָחֵרב, ָּפַתח ֵעיָניו, ּּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ , ְּוָרָאה ֶאת ּכָ

ל עֹוָלם, ָאַמר. ִהְתִחיל ּבֹוֶכה ַעל ָהעֹוָלם ִביל ַחֹטאת ָהָאָדם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ אֹו , ִאם ּבִ
ד עֹוָלְמך ַאּבֵ ֹוִטים ּתְ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ָראָתם, ָּבִ ה ּבְ ד אֹו . אֹו ַהאי, אֹו ַהאי, ָלּמָ ְִאית ָלך ְלֶמְעּבַ

ְבֵרי ֵאיַנׁש יַבד ָעְלָמא, ְּדָלא ּתִ ְּוָקם ְוִהְתַפֵלל ְלָפָניו, ֶהֱעָלה עֹולֹות. ּאֹו ְדָלא ּתֵ ְואֹותֹו , ּ
רוך הואָהֵר דֹוׁש ּבָ ּיַח ָעָלה ִלְפֵני ַהּקָ   .ְוָעַרב לֹו, ְּ

י ִפָלתֹו, ֵריַח עֹוָלתֹו, ֵּריחֹות ָעלו ְלָפָניו' ג, ָאַמר ִרּבִ יו, ְּוֵריַח ּתְ ְוֹלא ָהָיה . ְוֵריַח ַמֲעׂשָ
יה עֹוָלם ְדִניָחא ַקּמֵ ֵּריַח ּבָ אֹותֹו ָהֵריַח, ּ ּוְלִפיָכך ִצָוה ְוָאַמר. ּכְ  ֵריַח ִניֹחִחי ) כחבמדבר(, ְּ

מֹוֲעדֹו ְמרו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ִהְקִריב ֹנַח ְלָפַני. ּּתִ לֹוַמר ֵריַח ׁשֶ ְמרו ְלַהְקִריב ִלי, ּכְ ׁשְ ֵריַח , ּּתִ
ּעֹוָלה וְתִפָלה ים, ּ רֹון ַמֲעׂשִ   .ְוִכׁשְ

י ַאְיבו ָאַמר ת ְוִצְפצוף ּכָ, ֹנַח ָחָכם ָהָיה, ַּרּבִ ְבָרִאים וְרִמיָזָתםְּוָהָיה ֵמִבין ְלִחיׁשַ , ּל ַהּנִ
יָבה ּתֵ ָהָיה ּבַ מֹו ָהעֹוֵרב, ּוְכׁשֶ עֹופֹות ּכְ ַח ּבָ ֵאין ִפּקֵ יה ִסיָמָנא , ָּאַמר יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ְּלֵמיַדע ִמּנֵ

ָעְלָמא ַלח ֶאת ָהעֹוֵרב, ּבְ ִּמָיד ַוְיׁשַ ּ.  

י ִחָייא י , ְְוָהֵאיך ָעִביד ָהֵכי, ָּאַמר ִרּבִ י , ּבֹוְוָהָאַמר ַרּבִ ִאֵלין ְמַנֲחׁשֵ ָלא ּבְ ּכָ ָּאסור ְלִאְסּתַ ּ
ַמָיא עֹוֵפי ִדׁשְ ְכַלל ֹלא ְתַנֲחׁשו ְוֹלא ְתעֹוֵננו, ּבְ ַּוֲהֵרי הוא ּבִ ּ ָעְלָמא, ּ ל ִניחוׁש ּבְ ֲּאִפילו ּכָ ּ ּ.  

י ִחָייא ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ַלח ֶאת ָהעֹוֵרב, ּ ה ׁשָ י ִחָייא. ָלּמָ ְּדָאַמר ִרּבִ ֲהָוה ֹנַח ִמְצַטֵער , ּ
ל עֹוָלם. ְטֵפי ַעל אֹוָבָדא ְדָעְלָמא ה ַרחום, ָאַמר ִרּבֹונֹו ׁשֶ י ַאּתָ י ּכִ ה ֹלא , ָּיַדְעּתִ ְוַאּתָ
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ְּוֶנְהַפך ַרֲחָמנוְתך ְלַאְכָזרות, ִָרַחְמּתָ ַעל עֹוָלְמך ָּ ְ ֶניך, ּ ה ֹלא ִרַחְמּתָ ַעל ּבָ ֵיֵצא ֶזה , ַָאּתָ
ָניו ֵאינֹו ְמַרֵחם ַעל ּבָ ְֶנְהַפך ָלֶהם ְלַאְכָזִריְו, ׁשֶ ַלח ֶאת ָהעֹוֵרב, ּ ְוְלִפיָכך ׁשָ ֶּרֶמז הוא ְדָקא , ּ ּ

  .ָרַמז

י יֹוֵסי ִמים ָהָיה, ָאַמר ִרּבִ יה ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ְּוִכי ֹלא ְכִתיב ּבֵ ַלֵפי , ּ ְּוָהֵאיך ִהִטיַח ְדָבִרים ּכְ ּ ְ

י ִחָייא. ַמְעָלה ַנן, רֵּמרֹוב ַצֲערֹו הוא ְדָאַמ, ָּאַמר ִרּבִ ֵאין ָדִנין ֶאת , ְּדָהא ּתְ ִין ׁשֶ ִּמּנַ
ֱאַמר , ָהָאָדם ְלִפי ַצֲערֹו ּנֶ ל)איוב לד(ׁשֶ ּכֵ ַהׂשְ ר וְדָבָריו ֹלא ּבְ ּ ִאיֹוב ֹלא ְבַדַעת ְיַדּבֵ ַאף . ּ

ַלֵפי ַמְעָלה ִהִטיַח ְדָבִרים ּכְ ַּעל ִפי ׁשֶ ֵמִזיד, ּּ ֹלא ַדַע, ֵּאין ִדינֹו ּכְ ָאָדם ּבְ ֶּאָלא ּכְ ְלִפי , תּ
  .ַצֲערֹו

ִליחותֹו ׁשְ ְּוֹלא ָרָצה ָהעֹוֵרב ַלֲהלֹוך ּבִ ִליחות ַאֶחֶרת, ְ ְמתוָקן הוא ִלׁשְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ ְלַפְרֵנס , ּ
ֵּאִלָיהו ֱאַמר , ּ ּנֶ ר)מלכים א יז(ׁשֶ ְוֹלא ָרָצה ַלֲעׂשֹות , ּ ְוָהעֹוְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם וָבׂשָ

ִליחותֹו ת ַהּמַ, ּׁשְ בוַעת ֵאִלָיהו, ִים ֵמַעל ָהָאֶרץַעד ְיבׁשֶ ָהָיה ַעל ְיֵדי ׁשְ ּׁשֶ ָרָאה ֹנַח . ּּ יָון ׁשֶ ּכֵ
הֹוֶגן ה ּכְ ֹלא ָעׂשָ ַלח ֶאת ַהיֹוָנה, ּׁשֶ   .ּׁשָ

י ּבֹון ה, ְוָאַמר ַרּבִ ֵרי ִעְנָייֵני ָרַמז ּבָ יֹוָנה פֹוָתה ֵאין ֵלב)הושע ז(ִּדְכִתיב , ָחָדא, ּּתְ , ּ ּכְ
לֹוַמר ֵמֹרב ַצ ה, ֲעִריּכְ י ְוִנְפּתֶ י ִעּמִ ָכל ָהעֹופֹות ְדִיְסּבֹול , ָאַמר ֹנַח, ַאֲחִריָנא. ֵאין ִלּבִ ֵּאין ּבְ

ֹלא ַסְרָבנות יֹוָנה, ִּמיָתָתה ּבְ יֹוָנה. ּּכַ ָרֵאל ּכְ לו ִיׂשְ ּוְלִפיָכך ִנְמׁשְ ך ָיאֹות ָלָנא , ָאַמר ֹנַח. ְּ ְּכָ

ל ּכָֹלא ָלא ַסְרָבנוָתא, ְּלִמְסּבַ ַלח ֶאת ַהיֹוָנהּו, ּּבְ ְּלִפיָכך ַוְיׁשַ ּ ְ.  

ן נוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ ן ֹנַח, ָּאַמר ִרּבִ ם ּבֶ רוך הוא ֶאת ׁשֵ דֹוׁש ּבָ ָּנַטל ַהּקָ ְוִהְפִריׁשֹו ְלֹכֵהן , ְּ
ְרתֹו, ֶעְליֹון ִכיָנתֹו ִעּמֹו. ּוְלׁשָ ָרה ׁשְ ֵלם, ְוִהׁשְ י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ מֹו ַמְלּכִ ֶפת ְוָהָיה ֶי. ְְוָקָרא ׁשְ

ִמְדָרׁשֹו ּנו ּבְ א ַאְבָרָהם, ָּאִחיו לֹוֵמד ּתֹוָרה ִמּמֶ ּבָ ם, ַעד ׁשֶ ל ׁשֵ ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ . ְוָלַמד ּתֹוָרה ּבְ
ַאְבָרָהם רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ק ַהּקָ ְּוִנְתַעּסֵ ל ָהֲאֵחִרים, ְּ חו ּכָ ּכְ ּתַ א ַאְבָרָהם ְוִהְתַפֵלל . ְּוִנׁשְ ּּבָ ּ

רוך ְִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ם, ּ הואּ ל ׁשֵ ֵביתֹו ׁשֶ ִמיד ּבְ ִכיָנתֹו ּתָ ֶרה ׁשְ ַיׁשְ ֱאַמר , ְוהֹוָדה לֹו, ּׁשֶ ּנֶ ׁשֶ
י ֶצֶדק)תהלים קי( ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ   .ּ ַאּתָ

י יֹוָחָנן דֹול, ָאַמר ִרּבִ ה, ַּוֲהֹלא ֶיֶפת הוא ַהּגָ הוּנָ ם ָנַטל ַהּכְ ה ׁשֵ ָהָיה . ָּלּמָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ּתֹוָרה ִמיד עֹוֵסק ּבַ ּוֵפיַרׁש ִמַדְרֵכי ָהעֹוָלם, ּתָ ֶּאָלא ָאָדם ָהִראׁשֹון . ּוֵמַאִין ָהָיה לֹו ּתֹוָרה. ּ

נֹו, ָיַדע ַהּתֹוָרה ת ּבְ ָלה ְלׁשֵ ַקּבָ יָחה ּבְ ָאה ְלַיד ֲחנֹוך, ְּוִהּנִ ך ּבָ ְְוַאַחר ּכַ ם , ְ א ְלׁשֵ ּבָ ַעד ׁשֶ
ה ִמיד ּבָ   .ְּוָהָיה ִמְתַעֵסק ּתָ

ם, יֹוֵסי' ָאַמר לֹו ר ל ׁשֵ ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ רוך , ִאם ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ּבְ דֹוׁש ּבָ ה הוְצַרך ַהּקָ ְָלּמָ ְּ ּ
ְצַטוו ּנִ ַבע ִמְצֹות ׁשֶ ּהוא ְלַצוֹות ִלְבֵני ֹנַח אֹוָתן ׁשֶ ּ ּ בו קֹוֶדם ָלֵכן, ּ ּתֹוָרה ִנְכּתְ ֲהֵרי ּבַ ֶּאָלא , ּׁשֶ

י ִיְצָחק ָעה ׁשֶ, ָאַמר ִרּבִ ׁשָ א ָלעֹוָלםּבְ ּבול ּבָ יָבה, ַּהּמַ ָחה , ְּוִנְכְנסו ַלּתֵ ּכְ ּתַ ֵמרֹוב ַצֲעָרם ִנׁשְ
ם ַבע ִמְצֹות, ִמּשֵׁ רוך הוא ְוִחיֵדׁש ָלֶהם אֹוָתם ׁשֶ א ַהָקדֹוׁש ּבָ ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ ְּ.  
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י יֹוֵסי ּנו, ָאַמר ִרּבִ ָחה ַהּתֹוָרה ִמּמֶ ּכְ ּתַ לֹום ֹלא ִנׁשְ רוך ֶּאָלא ָאַמר ַה, ַּחס ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ְּקָ ּ
ל ּתֹוָרִתי, ּהוא ְמרו ּכָ ִיׁשְ ִּאם אֹוַמר ָלֶהם ׁשֶ ל ָהעֹול ֵמֶהם, ּ ָאְמרו , ִּיְפְרקו ּכָ ֲאֵחִרים ׁשֶ ּּכַ

ּ ְוַדַעת ְדָרֶכיך ֹלא ָחָפְצנו)איוב כא( ן ָלֶהם ְדָבִרים מוָעִטים. ָּ ֶּאָלא ֶאּתֵ ּ ְמרו אֹוָתם, ּ   .ְּוִיׁשְ

ִיׁשְ ָיבֹוא ִמי ׁשֶ ַּעה ׁשֶ ּמֹור ּכוָלהּ ֱאַמר , ְּוהוא ַאְבָרָהם, ּּ ּנֶ ַמע )בראשית כו(ׁשֶ ר ׁשָ  ֵעֶקב ֲאׁשֶ
י ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי ַמְרּתִ ֹמר ִמׁשְ ֹקִלי ַוִיׁשְ ם ַהּתֹוָרה. ַּאְבָרָהם ּבְ ָלַמד ִמּשֵׁ ְּדֵכיָון ׁשֶ ל , ּ ִקּבֵ

מֹור ַהּתֹוָרה ּכוָלה ִיׁשְ ַּעל ַעְצמֹו ׁשֶ ּּ ַבע ִמְצֹות ּוְלִפ, ּ רוך הוא ׁשֶ יַרר ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ּיָכך ּבֵ ְּ ְ

ְמרו אֹוָתם ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ִּמן ַהּתֹוָרה ּכְ ּ.  

ָנן נו ַרּבָ רוך הוא ְלֹנַח, ּּתָ דֹוׁש ּבָ יב ַהּקָ ָּמה ֵהׁשִ ל ָהעֹוָלם , ְּ יָבה ְוָרָאה ּכָ ָיָצא ִמן ַהּתֵ ׁשֶ ּּכְ
ל עֹוָלם, רְוָאַמ, ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות ָעָליו, ָחֵרב ָָהָיה ְלך ְלַרֵחם , ִּנְקֵראָת ַרחום, ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִריֹוֶתיך ַָעל ּבְ ּ.  

רוך הוא דֹוׁש ּבָ יבֹו ַהּקָ ֵּהׁשִ ְטָיא, ְּ ָען ֲאַמְרּתְ ָדא, ַרְעָיא ׁשַ ִזְמָנא ַדֲאָמִרית ָלך , ּּכְ ְְוָלא ּבְ ּ
ָנא ְרִכיָכא ִליׁשְ ַבת ֲעֵצ)שם ו(ִּדְכִתיב , ּבְ ה ְלך ּתֵ ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ', י ֹגֶפר כוָ ֲעׂשֵ

ּבול כו ר כו', ַּהּמַ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ דֹור ', ְלֹנַח כו' ַּויֹאֶמר ה', ְלׁשַ י ֹאְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ּּכִ ּ ָ

ך, ַּהֶזה ִבית ִעּמָ ְּכוֵלי ַהאי ִאְתַעּכָ ּ ִדיל ְדִתְבֵעי ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא, ְַוֲאָמִרית ָלך, ּ ֵדין . ּּבְ ּוִמּכְ
ֵתיבוָתא יִזיב ַאּתְ ּבְ ּתֵ ַמְעּתְ ְדִתׁשְ ְּדׁשָ ּ יׁשוָתא ְדָעְלָמא, ּ ך ּבִ ִלּבָ ָּלא ָעאל ּבְ ּ יבוָתא , ְ ַּוֲעַבְדּתְ ּתֵ

א ֵזְבּתָ ּתְ ּוְכָען ְדִאְתֲאֵביד ָעְלָמא. ְוִאׁשְ ְעָיין ְוַתֲחנוִנין, ּ ָּפְתֵחית פוָמך ְלַמָלָלא ֳקָדַמי ּבַ ּּ ְ ּ ּ.  

ךֵּכיָון ְד ִנין, ְָחָזא ֹנַח ּכָ ֵהָמה )שם ח(ִּדְכִתיב , ִהְקִריב ֲעָלָוון ְוָקְרּבָ ל ַהּבְ ח ִמּכָ ּ ַוִיּקַ
ַח ְזּבֵ ּמִ ל ָהעֹוף ַהָטהֹור ַוַיַעל עֹולֹות ּבַ ַּהְטהֹוָרה וִמּכָ ּ.  

י יֹוָחָנן ך, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַאַחר ּכַ ָהיו ְלִיׂשְ ִדיִקים ׁשֶ ין ַהּצַ ְּבֹא וְרֵאה ַמה ּבֵ ּ ּ ֹנַח . ּוֵבין ֹנַח, ּ
ַאְבָרָהם, ֹּלא ֵהִגין ַעל דֹורֹו ְּוֹלא ִהְתַפֵלל ָעָליו ּכְ רוך הוא . ּ דֹוׁש ּבָ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ַהּקָ ּ ּ ְּ

ה, ְלַאְבָרָהם י ָרּבָ ׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר, ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ִּמָיד ַוִיּגַ ּ ה ְדָבִרים . ּ ְוִהְרּבָ
דֹו ֶנֶגד ַהּקָ רוך הואּכְ ּׁש ּבָ ָרה ַצִדיִקים, ְּ ם ֲעׂשָ ָצא ׁשָ ִאם ִיּמְ ַאל ׁשֶ ּשָׁ ְיַכֵפר ְלָכל , ַּעד ׁשֶ ּׁשֶ

ִביָלם ׁשְ ָהיו י, ַּהדֹור ּבִ ב ַאְבָרָהם ׁשֶ ִעיר' ְּוָחׁשַ ּתֹו וָבָניו וְבנֹוָתיו, ּבָ ִּעם לֹוט ְוִאׁשְ , ַוֲחָתָניו, ּ
ְּוָלֵכן ֹלא ִהְתַפֵלל יֹוֵתר ּ.  

ה ְוֵה א מׁשֶ ל ַהדֹורּבָ ה, ִּגין ַעל ּכָ רוך הוא ְלמׁשֶ ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ָרֵאל , ְּ ִיׂשְ
ְָסרו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרך, ָּחְטאו ּ יה. ּ ִתיב ּבֵ ה)שמות לב(, ַּמה ּכְ ד . ַּמהו ַוְיַחל.  ַוְיַחל מׁשֶ ְמַלּמֵ

ֲאָחַזּתו ַחְלָחָלה ִהְתַפֵלל ַעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ָנן ָאְמֵרי. ּ רוך הואֹלא , ַרּבָ ה ְלַהָקדֹוׁש ּבָ יַח מׁשֶ ִּהּנִ ַעד , ְּ
א ַתן ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה וִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ּנָ ּׁשֶ א )שם(, ִּדְכִתיב. ּ ּשָׂ ה ִאם ּתִ  ְוַעּתָ

ַתְבּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ   .ַָחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

י יֹוֵסי ֵמָהָכא ֶפֶרץ )ותהלים ק(, ָאַמר ִרּבִ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵלי מׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ְלַהּשְׁ ּ ּ
ִדיִקים ֵהִגינו ַעל דֹוָרם. ְלָפָניו ל ַהּצַ ְּוֵכן ּכָ ּ ֶהם, ּ לֹוט ּבָ יחו ִמַדת ַהִדין ִלׁשְ ְּוֹלא ִהּנִ ּ ּ.  
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רוך הוא דֹוׁש ּבָ ב ִעּמֹו ַהּקָ ְּוֹנַח ִהְתַעּכֵ ְּוָאַמר ֵליה ִרּבוי ְדָבִרים, ְּ ׁש ֲעֵליֶהם ׁשֶ, ּ א ְיַבּקֵ ּמָ
יַח, ַרֲחִמים ּגִ ׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ְוֹלא ִהׁשְ יּקֵ ל ָהעֹוָלם, ְוֹלא ּבִ יָבה ְוֶנֱאַבד ּכָ ה ַהּתֵ   .ְוָעׂשָ

ְפָלֵכי ְטֶבְרָיא ַע ֲהוֹו ָיְתֵבי ּבִ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעְזר ְוַרּבִ ַע, ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ י, ָאַמר ִרּבִ ַמה , ַרּבִ
ׁש ַרֲחִמים ַעל דֹורֹוָרָאה ֹנַח  ּקֵ לֹא ּבִ ּׁשֶ ֵלט, ָאַמר לֹו. ּ ִיּמָ ִלּבֹו ׁשֶ ב ּבְ ֲּאִפילו הוא ֹלא ָחׁשַ ּ ּ ּ .

ל ִלים, ָמׁשָ ֵאיָנם ְמבוׁשָ ּכֹול ֲעָנִבים ׁשֶ ין ַהּבֹוְסִרים, ְּלמֹוֵצא ֶאׁשְ ין ֲעָנִבים , ּבֵ ְּדִאלו ֲהָוה ּבֵ ּּ
ִלים לום, ְּמבוׁשָ   .ָּלא ֲהוֹו ּכְ

ַמע דֹור ַהֶזה)בראשית ז(ְכִתיב ִּד, ַמׁשְ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ּ ּכִ ּ ּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר . ָ
דֹור ַהֶזה, ַּצִדיק ְלָפַני ַּמהו ּבַ ּ לֹוַמר. ּ ׁש ַרֲחִמים. ְּלִפי ַהדֹור, ּכְ ּקֵ ְוְלִפיָכך ֹלא ּבִ ִלּבֹו , ּ ָאַמר ּבְ

ׁש ַרֲחִמים ָעַלי ְוִאּמָ ֲאַבּקֵ ֶאְתַפֵלל ַעל ֲאֵחִרים, ֵלטּוְלַואי ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ.  

י ֱאִליֶעְזר ל ָדא, ְלָבַתר ָאַמר ִרּבִ י , ַּעל ּכָ ע ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא ַקּמֵ ֲּהָוה ֵליה ְלִמְתּבַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּדִניָחא ֵליה, ְּ נֹוִהי, ּ   .ַּמאן ַדֲאַמר ָטָבא ַעל ּבְ

ר יֹו, ְמָנא ָלן ְדעֹון ּבַ אי, ָאׁשִמּגִ אי, ְּדָלא ֲהָוה ַזּכַ ר ַזּכַ ום ַדֲאַמר ִטיבוָתא , ְוָלא ּבַ ּוִמּשׁ ּ ּ ּ
ָרֵאל יה, ַעל ִיׂשְ ִתיב ּבֵ ָרֵאל ' ּ ַויֹאֶמר לֹו ה)שופטים ו(. ַּמה ּכְ ְעּתָ ֶאת ִיׂשְ ֹכֲחך ֶזה ְוהֹוׁשַ ֵָלך ּבְ ְ

ֹכֲחך ֶזה. ִּמַיד ִמְדָין ַָמהו ּבְ ִּטיבוָתא ָדא ַדֲאַמְרּתְ ַע. ּ ַניּ יָאה, ל ּבָ , ְְיֵהא ָלך ֵחיָלא ַסּגִ
יָזבוְתהֹון ִמן ְיָדא ְדִמְדָין   .ְּלׁשֵ

י ֶאְלָעָזר ל ָעְלָמא, ְועֹוד ָאַמר ִרּבִ ה ִמּכָ ַּאף ַעל ִפי ִדיֱהֵוי ַצִדיָקא ַרּבָ ּ א , ּ יׁשָ ְוֵייַמר ּבִ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ָרֵאל, ְּ י, ִאי ֵדָלטֹוִרין ַעל ִיׂשְ ְלהֹוןעֹוְנׁשֵ ְוָלא . ּה ַסְגָיא ִמן ּכָ

ָכל ָדָרא ֵאִלָיהו ּבְ ְחָנא ַצִדיָקא ָטָבא ּכְ ּכַ ַּאׁשְ ּ ָרֵאל, ּּ ום ַדֲאַמר ֵדָלטֹוִרין ַעל ִיׂשְ ּוִמּשׁ ּ ּ ִּדְכִתיב , ּ
חֹוֶתיך ָהָרסו ְוֶאת ְנִביֶאיך ָהְרגו)מלכים א יט( ָרֵאל ֶאת ִמְזּבְ ֵני ִיׂשְ י ָעְזבו ְבִריְתך ּבְ ּ ּכִ ּ ָּ ָ ָ 

יה, ֶבָחֶרב ֲעָתא ַאְבֵאיׁש ַסְגָיא ַקּמֵ יה ׁשַ ּּבֵ ּ.  

יה ִתיב ּבֵ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ה ְמַרֲאׁשָֹתיו ֻעַגת ְרָצִפים)שם(. ּּתָ ט ְוִהּנֵ ָאַמר . ַּמהו ְרָצִפים. ּ ַוַיּבֵ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ֵדין ָיאֹות ְלֵמיַכל, ְּ ַני, ּכְ ַּמאן ַדֲאַמר ֵדָלטֹוִרין ַעל ּבָ ּ.  

י ֱאִליֶעְזרָאַמר  ִעים יֹום )שם(, ַמאי ִדְכִתיב, ִרּבִ ֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרּבָ ְ ַוֵיֶלך ּבְ ּ
ִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהֱאֹלִהים  ת ְרָצִפים ָאַזל ּכוֵלי ַהאי. )חרבה(ְוַאְרּבָ ֹכַח ֲאִכיַלת עוּגַ ְּוִכי ּבְ ּ.  

י ֱאִליֶעְזר דֹוׁש ּבָ, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ִליך ַהּקָ ּרוך הוא דוְרִמיָטה ַעל ֵאִלָיהוְִהׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְּוֶהְרָאהו , ְ
ה ִעין ֵליָלָון, ִעְנָיָנא ְדמׁשֶ ִעין ְיָמִמין ְוַאְרּבָ יה ַאְרּבְ ִּדיִתיב ַקּמֵ ן, ּ ּמָ ֵדין ְדֲהָוה ּתַ ּוִמּכְ ָּעְבדו , ּ

ָרֵאל ַית ֶעְגָלא ִעין ֵליָל. ִיׂשְ ִעין ְיָמִמין ְוַאְרּבָ ּוְבִגין ְדֲהָוה ַאְרּבְ ּוַמָיא , ָּון ְדֶלֶחם ָלא ָאַכלּ
ֵתי ִריך הוא, ָלא ׁשָ א ּבְ ן ַעד ְדָמַחל ְלהֹון קוְדׁשָ ּמָ ָּלא ַאֲעֵדי ִמּתַ ּ ְּ.  

ָּאַמר ֵליה ְלֵאִלָיהו ד, ּּ ך ֲהָוה ָלך ְלֶמְעּבַ ְּכָ ֵני , ְְועֹוד ֲהָוה ָלך ְלֶמֱחֵזי, ְ ַני ּבְ ְּדִאינון ּבָ ּ
ילו אֹוַרְייִתי , ְרִחיָמאי ְּדַקּבִ טוָרא ְדחֹוֵרבּ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ ֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא , ּ ְַוֵיֶלך ּבְ ּ

ִעים ָלְיָלה ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ה. ַאְרּבָ ִעין ְיָמִמין , ְּדָחָזא ִעְנָייָנא ְדמׁשֶ יה ַאְרּבְ ֵהי ַקּמֵ ּתְ ְּדִאיׁשְ ּ
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ִעין ֵליָלָון ָרֵאל. ְוַאְרּבָ ילו, ְוִעְנָייָנא ְדִיׂשְ ְּדַקּבִ טוָרא ְדחֹוֵרבּ , ְּוָדא הוא ִדְכִתיב. ּ אֹוַרְייָתא ּבְ
  . ַעד ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרב)שם(

י ִיְצָחק ם, ָאַמר ִרּבִ ֹּלא ָזז ֵאִלָיהו ִמּשָׁ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ע ִלְפֵני ַהּקָ ּבַ ׁשְ ּנִ ַּעד ׁשֶ ְלהֹורֹות , ְּ
ִמיד ָרֵאל ּתָ ל ִיׂשְ ה ְזכו. ְּזכוָתן ׁשֶ עֹוׂשֶ ּהוא ַמְקִדים ְואֹוֵמר ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש , תְּוָכל ִמי ׁשֶ ּ

רוך הוא ּּבָ יו ְפלֹוִני, ְּ ה ַעְכׁשָ ך ְוָכך ָעׂשָ ּּכָ ְ ם. ְ בו ְזכותֹו ְדַההוא , ְוֵאינֹו ָזז ִמּשָׁ ִיְכּתְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
רֹון ְלָפָניו)מלאכי ג(, ִּדְכִתיב. ַגְבָרא ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ   .ּ ַוִיּכָ

ן י ְיהוָדה ּבֶ ל ֹנַח, ּ ַפִזיָּאַמר ִרּבִ יָבה, ֶמה ָהָיה עֹוְנׁשֹו ׁשֶ ַרְגָליו ִמן ַהּתֵ ר ּבְ ָיָצא ִחּגֵ , ּׁשֶ
ֶזה ַכב ְוִנְתּבַ נֹו, ְּוׁשָ ה, ְוִהְתלֹוֵצץ ָעָליו ּבְ ָעׂשָ ה לֹו ַמה ּשֶׁ   .ְוָעׂשָ

י ֶאְלָעָזר ָרה, ָאַמר ִרּבִ ֶדֶרך ְיׁשָ ה ֵיׁש ְלָאָדם ָלֶלֶכת ּבְ ּמָ ְּבֹא וְרֵאה ּכַ ּוְרֵאה ִמְפֵני ּבֹא . ּ ּ
אות ַרּמָ ו ּבְ ָרכֹות ֵמֵעׂשָ ַטל ַיֲעֹקב ַהּבְ ּנָ ַדע ָלך. ּׁשֶ עֹוָלם , ְּתֵ ה ּבָ ן ְרׁשות ְלׁשום אוּמָ ֹלא ִניּתַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ד ּבְ ְעּבֵ ּתַ ו, ְלִהׁשְ ל ֵעׂשָ ה ׁשֶ ּזוָלִתי אוּמָ ּ.  

רו דֹוׁש ּבָ ֶנֶגד ַהּקָ ָרֵאל ּכְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ י ָפַתח ּבִ ַּרּבִ ּך הואּ ַלח ֶאת ָהעֹוֵרב, ְ י , ַּוְיׁשַ ְּדָאַמר ִרּבִ
ִתיב, ִּפְנָחס ּ ַויֹאֶמר ָדִוד כו)שמואל ב טו(, ּכְ י ֹלא ִתְהֶיה ָלנו ְפֵליָטה ', ּ ּקומו ְוִנְבְרָחה ּכִ ּ ּ ּ

לֹום ַרח. ִּמְפֵני ַאְבׁשָ ּבָ יה, ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִתיב ּבֵ ָבְרחֹו  ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ)תהלים ג(, ַּמאי ּכְ
נֹו לֹום ּבְ ְלכותֹו. ִּמְפֵני ַאְבׁשָ ָהָיה ּבֹוֵרַח ְוִנְגַרׁש ִמּמַ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ֹּלא ָמַנע ַעְצמֹו ִמלֹוַמר , ּ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ יָרה ִלְפֵני ַהּקָ ּׁשִ ן ְלָפָניו, ְּ ְּוָלׁשוב וְלִהְתַחּנֵ ַלח ֶאת ָהעֹוֵרב. ּ , ֶּזהו ָדִוד, ַּוְיׁשַ
ָהָיה קֹוֵרא עֹוֵרבׁשֶ ִמיד ּכְ ֶהן ּתָ   . ִעּמָ

א ִמְיהוָדה, ָּדָבר ַאֵחר ּבָ ְקָרא עֹוֵרב, ָּהעֹוֵרב ׁשֶ ּנִ ֱאַמר, ׁשֶ ּנֶ  ָאֹנִכי )בראשית מג(, ׁשֶ
ִתיב. ֶּאֶעְרֶבּנו ֹלא ָוא, ָהֹעֵרב ּכְ י ִפְנָחס. ו''ּבְ מֹו עֹוֵרב, ָּאַמר ִרּבִ ה ִנְקָרא ׁשְ ָהָיה , ָלּמָ ׁשֶ

עֹו ָהִרים ּכְ אול. ֵרבְהֹוֵלך ּבֶ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ְלׁשָ ּ ָהִרים)שמואל א כו(, ּ ר ִיְרדֹף ַהּקֵֹרא ּבֶ ֲאׁשֶ . ּ ּכַ
ָהִרים, ָאַמר לֹו קֹוֵרא ּבֶ י ִלְהיֹות ּכְ ּנִ ְמּתַ ִתיב ָהָכא קֹוֵרא, ׂשַ  )תהלים קמז(, ּוְכִתיב ָהָתם, ּכְ

ר ִיְקָראו   .ִּלְבֵני עֹוֵרב ֲאׁשֶ

י ִפְנָחס ָרֵאלּבֹא , ְּוָאַמר ִרּבִ ין ַמְלֵכי ְיהוָדה ְלַמְלֵכי ִיׂשְ ּוְרֵאה ַמה ּבֵ דֹוׁש . ּ ַלח ַהּקָ ׁשָ
רוך הוא ְלָדִוד ּּבָ ְלכותֹו, ְּ הו ִמּמַ ְּוַגְרׁשֵ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ְתׁשוָבה ִלְפֵני ַהּקָ ב ּבִ ּוִמָיד ׁשָ ּ ּ ְּ ְוַאל . ּ
ְתַמה ַעל ֶזה ה ֶמֶלך ְיהוָדה, ּּתִ ַּוֲאִפילו ְמַנּשֶׁ ְּ ָה, ּ עׁשֶ ְתׁשוָבה ִלְפֵני , ָיה ָרׁשָ ב ּבִ ִּמָיד ׁשָ ּ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ נות ֲאבֹוָתיו, ְּ ְּוָלַקח אוּמָ ב ְלַמְלכותֹו, ּ   .ְּוׁשָ

תוב ְלהֹורֹות א ַהּכָ ּבָ ְּוֶזהו ׁשֶ ַלח ֶאת ָהעֹוֵרב, ּ עֹוֵרב, ֶּזה ָדִוד, ַּוְיׁשַ ִמיד ּכְ ָהָיה קֹוֵרא ּתָ , ׁשֶ
דֹוׁש ְלָחהו ַהּקָ ְּוׁשִ ְלכותֹוּ רוך הוא ִמּמַ ּ ּבָ ּ יתֹו, ְּ יה, ְוהֹוִציאֹו ִמּבֵ ִתיב ּבֵ ּוַמה ּכְ ַּוֵיֵצא ָיצֹוא . ּ

ַמֲעֵלה ַהֵזיִתים ֹעֶלה ובֹוֶכה ְוֹראׁש לֹו ָחפוי)שמואל ב טו(, ִּדְכִתיב. ב''ָוׁשֹו ּ ְוָדִוד ֹעֶלה ּבְ ּ ּ .
ְתׁשוָבה ב ּבִ ּוִמְתַוֶדה ַעל ַחֹטאָתי, ָּהָיה יֹוֵצא ְוׁשָ ׁש ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם, וּ י , ּוְמַבּקֵ ְוָיַדע ּכִ

ְלכותֹו ְוִנְגַרׁש ַלח ִמּמַ ׁשְ ּנִ ַּחֹטאָתיו ָעׂשו לֹו ׁשֶ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2920דף [ -ּ

ַמְלכותֹו ּוְבָכל ָדָבר ְוָדָבר ְדֶחְטָאה ָגֵרים ּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ַוֲהָוה , ָּהָיה ּתֹוֶלה ַהָדָבר ּבֹו, אֹו ּבְ
ֵרים ָּיַדע ְדהוא ָהָיה ּגָ ִיםַעד ְיבׁשֶ. ּ יבוהו ֹלא ָעֶליך ַהָדָבר, ת ַהּמַ ֵהׁשִ ּׁשֶ ּ אול , ָּ ֶּאָלא ֶאל ׁשָ ּ

ית ַהָדִמים   .ְּוֶאל ּבֵ

א ֲחֵזי ׁש )שם כא(ִּדְכִתיב , ּתָ ָנה ַוְיַבּקֵ ָנה ַאֲחֵרי ׁשָ ִנים ׁשָ לׁש ׁשָ יֵמי ָדִוד ׁשָ  ַוְיִהי ָרָעב ּבִ
ָּדִוד ֶאת ְפֵני ה ֵרים', ּ ְּדָסַבר ְדהוא ֲהָוה ּגָ ּ רוך הואָא, ּ דֹוׁש ּבָ ַּמר ֵליה ַהּקָ ּ ָֹלא ָעֶליך זֹו , ְּ

אול ֶּאָלא ַעל ׁשָ ִים. ּ ת ַהּמַ ַעְצמֹו, ַעד ְיבׁשֶ ְתׁשוָבה, ָהָיה ּתֹוֶלה ַהּכֹל ּבְ ב ּבִ ּוִמָיד ָהָיה ׁשָ ּּ .
ְתׁשוָבה ְּוָאז ֹלא הוְצַרך ַלֲחזֹור ּבִ ִבילֹו, ְּ ׁשְ א ּבִ ַהָדָבר ֹלא ּבָ בראשית (, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת. ּׁשֶ

ִים)ח ת ַהּמַ לוי ּבֹו, ּ ַוֵיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב ַעד ְיבׁשֶ ַּדֲאַזי ֹלא ָהָיה ַהָדָבר ּתָ ּ ּ.  

י ִפְנָחס ָרֵאל, ָּאַמר ִרּבִ רוך הוא ְלַנּסֹות ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָּרָצה ַהּקָ ָלָחם ְלָבֶבל, ְּ . ּוׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ֵמִאּתֹו)שם(, ׁשֶ ּ ַוְיׁשַ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ה. זֹו ּכְ ִתיב ּבָ ְוֹלא , ְּרֵאה ַמה ּכְ

ָּמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלה ֶבל. ּ יד עוָלה ֶמֶלך ּבָ ִהְכּבִ ְׁשֶ ּ ָרָעב וְבָצָמא וַבֲהִריַגת , ּ ּּבְ ּ
ה ום ּכֹוֶבד עוָלה. ַּצִדיִקים ַהְרּבֵ ּוִמּשׁ ּ ּ יָבה, ּ ב ֵאָליו ֶאל ַהּתֵ ׁשָ ָלהְוָחְזָר, ַוּתָ ְתׁשוָבה ְוִקּבְ ּה ּבִ ּ.  

ִחָלה ִמּתְ ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֱאַמר , ַּויֹוֶסף ְלַהְגלֹוָתם, ָּחְטָאה ּכְ ּנֶ ַלח ֶאת )שם(ׁשֶ ּ ַויֹוֶסף ׁשַ ּ
ל ָיָון, ַּהיֹוָנה ֵמִאּתֹו ָגלות ַאֶחֶרת ׁשֶ י ְיהוָדה. ּּבְ ְּדָאַמר ִרּבִ יך ְפֵניהֹון , ּ ָּגלות ָיָון ַאְחׁשִ ְ ּ

ָר ׁשוֵלי ְקֵדָרהְּדִיׂשְ   .ֵּאל ּכְ

יה ִתיב ּבֵ ּוֵמרֹוב ַצֲעָרם ְודֹוֲחָקם ַמה ּכְ ֹבא ֵאָליו ַהיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב. ּ , ַּמה ְלֵעת ֶעֶרב. ַּוּתָ
ֲעָתא ְדַרְווָחא ְּדָלא ֲהָוה ְנִהיָרא ְלהֹון ׁשַ ַקְדִמיָתא, ּ ָמה ַדֲהַות ֲעִביָדא ּבְ ְוִאְתַקְטֵלי , ּּכְ

ך ְיָמָמאְוִאְתַח, ַּצִדיַקָיא א ְוָלא ָיְכִלין ְלֵמיַקם ִמן ֳקָדם דֹוֳחָקא , ְׁשַ ְמׁשָ ְּוַאֲעֵריב ָלֶהן ׁשִ
יָאה ַדֲהֵוי ֲעֵליהֹון ֱאַמר , ַּסּגִ ּנֶ טו ִצְלֵלי ֶעֶרב)ירמיה ד(ׁשֶ י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּ י . ּּ ּכִ

ֵּאלו ֵהן ַצִדיַקָייא ַהְמִאיִרים ּכַ, ָּפָנה ַהיֹום ֶמׁשּ י ִיָנטו ִצְלֵלי ֶעֶרב. ׁשֶ ּּכִ עֹוְללֹות , ּ ֲארו ּכְ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ
א ְמׁשָ ׁשִ ְזַמן ִדְנִהיִרין ְלהֹון ַצִדיַקָיא ּכְ ִציר ְוֶזהו ְלֵעת ֶעֶרב ְוֹלא ּבִ ּּבָ ּ ּ.  

ִפיָה)בראשית ח( ה ָעֶלה ַזִית ָטָרף ּבְ רוך הוא רוַח .  ְוִהּנֵ דֹוׁש ּבָ ֵהִעיר ַהּקָ ּלוֵלי ׁשֶ ּ ּ ְּ

ֶמן ַזִית, ֲהִניםַהּכֹ ׁשֶ ָהיו ַמְדִליִקין ֵנרֹות ּבְ ֲּאַזי ָאְבָדה ְפֵליַטת ְיהוָדה ִמן ָהעֹוָלם, ּׁשֶ ּוְבָכל . ּ
ָלה ְתׁשוָבה ְוִנְתַקּבְ ָבה ּבִ ַּפַעם וַפַעם ׁשָ ּ י ִפְנָחס. ּ לוָתא ְרִביָעָאה, ָּאַמר ִרּבִ ּחוץ ִמן ּגָ ּ ,

ָבה לוי ּבִ, ַּדֲעַדִיין ֹלא ׁשָ   .ְּתׁשוָבהְּוַהּכֹל ּתָ

י ִפְנָחס ָכל ַפַעם וַפַעם, ְּוָאַמר ִרּבִ ֵּאין ְלך ּבְ ּ ַזר , ָ רוך הוא ּגְ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ לֹא ִהְתַעּכֵ ּׁשֶ ְּ ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ ִמיִטין, ִּדיָנא ׁשֶ ַבע ׁשְ ַבע יֹוְבלֹות, ׁשֶ ְתׁשוָבה, ְוׁשֶ ְחזֹור ּבִ א ּתַ ּמָ ֲהָדא . ּׁשֶ

ְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים)בראשית ח(, ּהוא ִדְכִתיב ר ִמן ֳקָדָמאי, ּ ַוִיָיֶחל עֹוד ׁשִ   .ּבַ

ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ַּוְיׁשַ ָגלות ֱאדֹום, ּ ְּדַעד ַהיֹום ֹלא ָחְזָרה , ְּוֹלא ָיְסָפה ׁשוב ֵאָליו עֹוד. ּּבְ ּ
ְתׁשוָבה ְּוֹלא ֵהִעיָרה רוָחה, ּּבִ י ִפְנָחס. ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ְתׁש, ּ ְייָרה ִאְלָמֵלי ָחְזָרה ּבִ ּתַ ּוָבה ֹלא ִנׁשְ

לות יֹוָמא ַחד ּגָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ּּבַ ָרֵאל, ַרּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְלָתה ּכְ ּגָ ֻליֹות ׁשֶ ל ַהּגָ ָּנַתן ָלה , ּּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2921דף [ -ּ

רוך הוא ְזַמן ְוֵקץ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְתׁשוָבה, ְּ ִמיד ּבִ ְּוָגלות ָהַאֲחרֹון ֵאין לֹו ֵקץ , ְּוִנְתעֹוְרָרה ּתָ
ְתׁשוָבהֶא, ּוְזָמן לוי ּבִ ָּלא ַהּכֹל ּתָ ּ ֱאַמר. ּ ּנֶ ְבּתָ ַעד ה)דברים ל(, ׁשֶ ַמְעּתָ '  ְוׁשַ ֱָאֹלֶהיך ְוׁשָ

ְצך ה)שם(, ּוְכִתיב. ְבקֹולֹו ם ְיַקּבֶ ַמִים ִמּשָׁ ְקֵצה ַהּשָׁ ָ ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ם ' ָ ֱּאֹלֶהיך וִמּשָׁ ָ

ֶחך   .ִָיּקָ

י ֲעִקיָבא ן, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְתׁשוָבה, ִאם ּכֵ ֲחָדא ּבִ ֵּהיַאך ְיֵהא ָדא ְלִהְתעֹוְרָרא ּכֹוְלהֹון ּכַ ְ ,
ַמָיא ָסְייֵפי ׁשְ ָסְייֵפי ַאְרָעא, ַּמאן ַדֲהֵוי ּבְ ּוַמאן ְדהוא ּבְ ּ ד , ּ ֲחָדא ְלֶמְעּבַ רון ּכַ ֵּהיך ִיְתַחּבְ ְ

ׁשוָבה   .ּּתְ

י ֱאִליֶעְזר ַָחֶייך, ָאַמר לֹו ַרּבִ ְתׁש, ּ ְּדִאי ַיְחְזרון ּבִ אּ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ אֹו ָחָדא , ּוָבה ֵריׁשֵ
א ּתָ ִניׁשְ לוָתא, ּכְ ל ּגָ ֵנׁש ּכָ ְזכוָתם ִיְתּכְ ּּבִ ִדיָרא, ּ ֵכי ּתְ ִריך הוא ִאיְסּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֵאיָמַתי , ְּ

ה ה)ישעיה ל(ִּדְכִתיב , ְוַיֲעֵבד ְלהֹון ָטָבא, ַּיְחְזרון ִמ. ַלֲחַנְנֶכם'  ְוָלֵכן ְיַחּכֶ ה ּתָ יד ְמַחּכֶ
ׁשוָבה ֵּאיָמַתי ַיֲעׂשו ּתְ ּ.  

י יֹוֵסי י ִפְנָחס, ִאיָתא ָהא, ָאַמר ִרּבִ ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ִּדְכִתיב ְוֹלא ָיְסָפה ׁשוב ֵאָליו , ּּכְ ּ
ֶּאָלא ִהיא ֹלא ָיְסָפה ׁשוב ֵאָליו, ֹּלא ֶנֱאַמר ְוֹלא ָיַסף ׁשוב ֵאֶליָה. עֹוד ַלל ְדהוא , ּ ִּמּכְ ּ

ה  ְּמזוָמן וְמַחּכֶ ׁשובּ   .ֵּאיָמַתי ּתָ

י ֲהָוה ָיֵתיב יֹוָמא ַחד ָהא ִמיְלָתא, ַרּבִ ל ּבְ ּכֵ ר ְלך )דברים ד(ִּדְכִתיב , ַּוֲהָוה ִמְסּתַ ּצַ ָ ּבַ

ְבּתָ ַעד ה ַאֲחִרית ַהָיִמים ְוׁשַ ּוְמָצאוך ּכֹל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ ּ ּ ּ ֹקלֹו' ָּ ַמְעּתָ ּבְ , ֲאַמר. ֱָאֹלֶהיך ְוׁשָ
סֹוף יֹוַמָיאַּמה ַדֲאַמר מׁשֶ ל ִאינון ָעְקִתין ָהא ֲאָתא, ּה ִדיֱהֵוי ּבְ ָען ָלא , ּּכָ ּוְתׁשוָבה ַעד ּכְ ּ

  .ִאְתֲעִביָדא

ָּאָתא ֵאִלָיהו ָזכור ָלטֹוב, ַּעה ְדֲהָוה ָיֵתיב ּ ְקּתְ, ָּאַמר ֵליה, ּ ַמאי ִאְתַעּסַ י ּבְ ָאַמר . ַרּבִ
ַהאי ְדָאְמָרה ּתֹוָרה ֵּליה ּבְ ְּדַכד ֵייתון, ּ סֹוף יֹוַמָיאּ ָרֵאל ּבְ ׁשוָבה ,  ָעְקִתין ְלִיׂשְ ְּדַיַעְבדון ּתְ ּ ּ

ר ְבּתָ, ְלַאְלּתָ ַאֲחִרית ַהָיִמים ְוׁשַ ִּדְכִתיב ּבְ א, ּ ְתיוְבּתָ ָען ָלא ָתבו ּבִ ְּוַעד ּכְ ּ.  

י ָָאַמר ֵליה ַחֶייך ַרּבִ ּ ִריך הוא יֹוָמא ֵדין, ּ א ּבְ ק קוְדׁשָ ַהאי ִמיְלָתא ִאְתַעּסַ ּּבְ ְּ ַוֲאָתא , ּ
ה ִדיְלהֹון ִּמיָכֵאל ַאפְֹטרֹוְפָסא ַרּבָ לוָתא , ּ חֹות ּגָ נֹוִהי ְרִחימֹוִהי ִמּתְ ּוָבֵעי ְדֵאיָמַתי ִיְפקֹון ּבְ ּ ּ

אֹוַרְייָתך, ַוֲאַמר. ֶּדֱאדֹום ַתְבּתְ ּבְ ָייא ַעל ַמה ַדֲעָבדו, ְַאּתְ ּכְ לון ִאינון עֹוְנׁשַ ְּדַכד ִיְסּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ִתיב י ֵאל ַרחום ה )שם(. ַמאי ּכְ   .ֱָאֹלֶהיך' ּּכִ

אי, ָּאַמר ֵליה יה ַקּמָ ֵּייֵתי סמאל ַאפֹוְטרֹוְפָסא ֶדֱאדֹום ְוַיְטִעין ִעּמֵ ּ ּ ְוָטִעין . ֲאָתא סמאל. ּ
ְדְבַקְדֵמייָתא, ִּמיָכֵאל ִמְלָתא ָדא ַּאּתְ הוא ַדֲאַמְרּתְ , ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ֲאַמר סמאל. ּכִ
א ְד ּתָ ִניׁשְ חֹות ׁשוְלָטָנא ֶדֱאדֹוםִּדְתֱהֵוי ּכְ ָרֵאל ּתְ ך, ִּיׂשְ ִאין ַקּמָ ְַעד ְדֶיֱהָון ַזּכָ ְלהֹון , ּ ְוָהא ּכָ

  .ַּחָייִבין ַעד יֹוָמא ֵדין



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2922דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ֲעָתא ַאְנִזיֵפיה קוְדׁשָ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ּ נֹוִהי, ְּ ַּעל ַדֲאַמר ֵדָלטֹוָרא ַעל ּבְ ַלת , ּ ְוָעַרק ּתְ
יה ִדְקָרא, יָכֵאלַוֲאַמר ְלִמ. ַאְלֵפי ִמיִלין ִפיל ְלֵריׁשֵ ִּמיָכֵאל ֲהָוה ָלך ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ּ ִּדְכִתיב , ְ
ְבּתָ ַעד ה ַמְעּתָ ְבקֹולֹו' ְוׁשַ י ֵאל ַרחום ה, ֱָאֹלֶהיך ְוׁשָ ִתיב ּכִ ך ּכְ ְּוַאַחר ּכַ   .ֱָאֹלֶהיך' ְ

ֲּהָוה ָלך ְלַרֲחָמא ֲעַלְייהו, ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ֲאַמר ִמיָכֵאל . ְְוָכך ִאְתְקִריַאת, ּחוםַאּתְ ַר, ְ
ְזָרא ִדיָנא ֳקָדָמאי יֹוָמא ְדִאְתּגַ ַּעד ִדי ְיתובון, ָּאַמר ֵליה אֹוָמָאה אֹוֵמיִתי ּבְ ּ א . ּ ּתָ ִניׁשְ ְוִאי ּכְ

ָרֵאל ֵעיָנא ְדַמֲחָטא, ְדִיׂשְ ׁשוָבה ּכְ ַחת ּתְ ַּאְפּתְ ְרִעין ַרְבְרִבין, ּ ח ָלה ּתַ   .ֲּאָנא ֶאְפּתַ

י ְיהוָדה א ֲחֵזי,  ֲאַמרַּרּבִ ַיֲעֹקב , ּתָ ּ ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו )בראשית לב(ַּהאי ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ
ַחר ַמָיא. ַוְיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּשַׁ יה ִזיְמָנא ִאְתַיֲהָבא ְרׁשוָתא ְלָכל ֵחיֵלי ִדׁשְ ּּבֵ ּ ,

ָווָתא ְּלִאינון ַרְבְרִבין ְדִאְתַמנון ַעל ַמְלּכְ ּ ְלָטָאה ַעל ִאֵליןְּוִאְתְפ, ּ ָּרׁשו ִאֵלין ְלׁשַ ּ ּ ְוִאְתַיֲהַבת , ּ
ְּרׁשוָתא ְוׁשוְלָטָנא ְלַרְבְרָבא ֶדֱאדֹום ָייא, ּ ְלָטָאה ַעל אוּמַ   .ְּלׁשַ

ִתיב ֲעָתא ַמה ּכְ יה ׁשַ ַּוִיָוֶתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו. ּּבֵ ּ ְנָיִמין ְוָלא , ּ ָען ָלא ֲהוֹו ֵליה ּבִ ְּדַעד ּכְ ּ
ַּאפֹוְטרֹופֹוָס ַמָיאּ ׁשְ   .א ּבִ

ֵּדין הוא סמאל, ַוְיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו א ֶדֱאדֹום, ּ חֹות . ַרּבָ ּוְבָעא ְדִיְתְייֵהב ַיֲעֹקב ּתְ ּ
ְעּבוָדא ֶדֱאדֹום ּׁשִ ַיֲעֹקב, ּ ום ְזכוָתא ַרְבְרָבא ְדֲהָוה ּבְ ּוִמּשׁ ּ ּ יֵדיה, ּ   .ָּלא ִאְתְייֵהיב ּבִ

י ְיהוָדה ֲעָתא ִאְת, ָּאַמר ִרּבִ יה ׁשַ ַמָיאּּבֵ ל ֵחיָלא ִדׁשְ ָנׁשו ּכָ ּוְבעֹו ְלִמיְטַען ִעם , ּּכְ
ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, סמאל ּּבְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ֲּאַמר קוְדׁשָ ָּלא ִאיְצְטִריך ַיֲעֹקב ְלׁשום ַחד , ְּ ְ

כֹון יה, ִמּנְ ָּהא ְזכוֵתיה ְדִיְטעֹון ִעּמֵ ּ ּ ִּמָיד ַוֵיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו. ּ יה, ּ   .ָּטִעין ִעּמֵ

י יוָדאָאַמ א ֲחֵזי, ּר ִרּבִ יה, ּתָ ִתיב ּבֵ י ֹלא ָיכֹול לֹו)שם(. ַּמה ּכְ יָאה , ּ ַוַיְרא ּכִ ְּדֲהָוה ַסּגִ
ְּזכוֵתיה חֹות ְיָדא ֶדֱאדֹום, ּ ָדא ַיֲעֹקב ּתְ ְעּבְ ּתַ ַטֲעָנֵתיה ְלִאׁשְ ַכף . ְּוָלא ָיֵכיל ּבְ ע ּבְ ִּמָיד ַוִיּגַ ּ

נֹוִהי ָנ. ְיֵרכֹו ִּאֵלין ִאינון ּבְ   .ְּפֵקי ְיֵרֵכיהּ

ֲעָתא ִאְתְחַלׁש ַיֲעֹקב יה ׁשַ יה, ּּבֵ ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב , ְּוָלא ָיֵכיל ְלִמְטַען ִעּמֵ ַקע ּכַ ְִדְכִתיב ַוּתֵ ּ
ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו יה, ּבְ ַאְטָענוֵתיה ִעּמֵ ּּבְ ּ חֹות , ְּוִאְתַיֲהָבא ְרׁשוָתא ִלסמאל. ּ נֹוִהי ְדַיֲעֹקב ּתְ ּּבְ
ל , ְיָדא ֶדֱאדֹום ִּזיְמָנא ְדַיַעְברון ַעל אֹוַרְייָתאּכָ ּ.  




