
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ַּתמוז ׁ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 ְּוִתקוִניּ ָנהם ּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2924דף [ -ּ

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

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

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

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

ום לברך על בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הל' 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 

  .לעורר אודות לימוד תורת הסודכדי 

שטרחנו לקבץ מאורותיו , בינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי יגן בעדינוזכות ר
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  
אחרונים וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים וה

 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

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

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

  .  ומגלה להם סתרי תורה,הוד

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

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

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

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך  '',ןואמרה נבואה בזו הלשו
   .''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

  . מרמז על הגאולה השלימה ה- ''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 ''אתו וזה שאמר ובגינה בסיבתו אשר זה תהיה סיבה קרובה לבי

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

 ואשרי הזוכה , והוא רצון האל יתברך,הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה הזו
   .)שני לוחות הברית, אמר ראשוןעשרה מאמרות מ( ''בה

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

  . מנא ליצלןמפני כל צרה רח

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

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

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

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

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

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

,  כמה היה חביב לימוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיועד
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
ילה יהודי אשר לא רוצה לפעול על וכי ימצא חל, ולימוד בספר הזוהר הקדוש

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

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

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 , ובהפחדותואף לא בוחל כדרכו בשקרים , 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:וען ט,ס ופוסקים'' שעוסק כל יומו בלימוד ש-לשני 
, ס והפוסקים אז תמצא זמן גם ללמוד בספר הזוהר''כשתסיים ללמוד את כל הש

  .כעת זה ביטול תורה

 מה לך ולספר הזוהר הקדוש , טוען, שעדין רחוק מקיום המצוות- לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? הזה
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וא  אסור לקר, טוען, המחפש כל טענה להתחמק מקיום חובותיו-לרביעי 
  .השמר נפשך והתרחק מזה הספר. ישתגע, ומי שיעיז! בספר הזוהר 

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

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

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

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

, 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

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

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

 כל''א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''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

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

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

 שהורה לתלמידיו בעודם צעירים ,ילהומיצר על כל רגע של ביטול תורה חל
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
יאה  הקרל ידישע, הוא צריך להשתדל ולקרוא בכל יום בספר הזוהר הקדוש

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

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

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

גבלות וכל האזהרה אודות לימוד הקבלה והה. 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

  .  ולכלל ישראללצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו

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 ♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא ♦

  . דות רעותי מתאוות רעות וממינצל ♦

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

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

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

  . ונהנצרך ל

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

 י''רשב ראשי תיבות ,כל העולמותבב רפע שושפע יה ועל ידי ז ♦
 .  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
אומר דבר שמועה מפיהם הם מתפללים עליו כל ה]: ד"סימן רכ[בספר חסידים 

  .שם וממליצים טוב עליו

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

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

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

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ  המוציאים לאור.       יאת גואל צדק במהרה בימינו אמןבב "ּ

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

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

לימוד הזוהר הקדוש מטהר : עץפלא יו  .רעה
לימוד זוהר הקדוש אפילו  -ומקדש הנפש 
חשוב ומקובל ומרוצה לפני , באין מבין כלל

  'ה

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

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

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

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

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

לשון של הזוהר מזכך : אור צדיקים .רעז
  הנשמה

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

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

לימוד ספר הזוהר מרומם על : א"החיד  .רעח
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 , תוידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריא

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

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

  קאמר
 לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב ל כי"כתבו ז

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

  )א"להחיד

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

  מרומה שא
לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש

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

  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, לקח כלום

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

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

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

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

  )הלל מפאריטש' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "בשם אדמו  .רפב
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 ג סגולה למחשבות זרות בעת התפילה
אף על פי  ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', וכו

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

  הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  )' במאמר' דרוש ה

לשון הזוהר מסוגל : א מדינוב"מהרצ .רפו
   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 .רפז
לא ראה מאורות , הזוהר מתוקים מדבש

 ועוד שהוא -א טעם טעם התורה מימיו ול
 אפילו אמירה -מטהר הנפש ומזככה 

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

  תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת
ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי על כן בני 

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

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  .רפח
 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  .רפט
  מאמרי זוהר

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

 מזכך זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .רצ
  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  .רצא
הלשון של הזוהר  - שלימות גדול אל הנפש

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

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

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

  סוף יתברך
התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין 

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

לימוד הזוהר : חמן מברסלבק רבי נ"רביה .רצג
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 

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

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

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

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

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

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

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

  )א"דף תקע1קן הקצרים ר הז"מאמרי האדמו

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

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

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

 שגם :מקובל בידינו: א מדינוב"מהרצ .רצז
ום אף על פי כן לשון מי שלא ידע כל

  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  .רצח
ן של הרב חיים "של ספר הזוהר וכתבי מר

תיקונים גדולים לנשמה לתקן הם ... 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  .רצט
וק בן שהמינות גובר צריכין ללמוד עם תינ

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

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

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

הר הקדוש מעורר לשון הזו: החזון איש  .ש
  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 .שא
עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של 
  התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן

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

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

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

, רבנו יוסף חיים (.ן בקריאתן מאוד מאודדבריהם ומתלהבי
  )בהקדמת התיקונים בניהו, הבן איש חי

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

  הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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

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

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

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

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו .שד
  יבוא הגואל

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

לימוד : ק"א לפ"רבני ירושלים תרפ .שה
יות הזוהר הקדוש מבטל כל מיני פורענ

  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 הגלותזוהרעל ידי ה  .שו

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

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

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

 .בהם
מז וסוד העוסקים בר: ל והזוהר הקדוש"א ז"הגר

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

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

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

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

עיקר הגאולה בלימוד : ל" זא"הגר .שט
  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  .שי
  .יצר הרע יכול להתגבר בהם

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

  ללמוד ספר הזוהר: ל"א ז"גרה  .שיא
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  .שיב
  שאינו מבין

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

שאינו מבין כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו 
  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו( .הכי הוא סגולה
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קודם התפלה ללמוד : ק מקארלין"הגה .שיג
  איזה ענין בזוהר 

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

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

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

הנהגות ישרות מרבי משה גרינוואלד מחוסט בעל 
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רדכי מטשערנאבילרבי מ  .שטו
  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

  )ערנאביל הדרכות מרבי מרדכי מטש-הנהגות צדיקים (

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

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

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

  )בילמטשערנא

אחר התפלה : רבי מרדכי מטשערנאביל .שיז
  ילמוד זוהר

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

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

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

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

ללמוד : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .שיט
  בכל יום זוהר

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

ללמוד זוהר : יןרבי נחמן מטולטש .שכ
  דושהק

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

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

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

כי , קוניםספר התי: שומר אמונים  .שכב
  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  .שכג
 לא –בכל יום מסוגל מאוד לנפש 

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

 מצווה לכל אחד מהאברכים לומר איזה ואני
, 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   .שכד
  זוהר וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה
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 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה   .שכה
  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

זוהר על פי דפים ולרשום כל לחלק ה  .שכו
ויחלקו הפתקאות , חלק על פתקא אחד

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

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

חלקים לכמה חלקים ולרשום כל חלק על פתקא אחד 
' תקאות לאנשי עירם החרדים על דבר הויחלקו הפ

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  .שכז
נים הגאונים  מטעם רב-לגאולה האמתית 

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

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

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

  .כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו

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

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

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

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

  .הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים

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

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

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

עשינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח ולא ת
  .וקראתם דרור בארץונראה 

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

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

ל כי יעשה "ים הגאולה רחגלותא כי הם מעכב
בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה כלמוד 
חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כחה לקרב 

  .הגאולה

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

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

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

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

  .דרקיעא

בא עכשיו בעיק: כסא אליהו  .שלא
דמשיחא נשמות נמוכים וגם התגברות 

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

לשון הזוהר מסוגל לזה אפילו בפטפוט 
ובזה יהיה נשמר  -לחוד ואפילו בליגלוג 
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מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים בעולם 
  בעולם הבאוהזה 

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

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

בוצינא קדישא דנהיר ) ט"רידף (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  .שלב
' המוטל על הלומדים החרדים לדבר ה

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים 
  בפשטי התורה

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

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

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

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

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

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

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

' וכל שכן אם קובע עת לה, פירות למעלה

שעה אחד בכל לילה אז מובטח לו שהוא 
מרואי ' ב מבני היכלא דמלכא ויהי"בן עוה

פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 
 דרקיעא

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

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

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

ראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון ב
  .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

י שקול הוא כ, מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה
  .כנגד כולם

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

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

. שונה במלכותא דרקיעאפני המלך היושבים רא
כסא מלך ( .בינה והשכל' ודי בהערה זו למי שחננו ה

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים  .שלד
  יגינו עליו

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

 בן זכות רבי שמעון :אברהם במחזה  .שלה
  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  .שלו
  הקדוש סגולה ליראת שמים

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

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

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

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

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

תיקון גדול לבעל : ל"שבחי האריז  .שלט
  תשובה

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

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

 ).אות מד

  זוהר מסיר טמטום הלבה: בעל התניא  .שמא
מאה ( .מסיר טמטום הלבלימוד בזוהר הקדוש 

 )שערים לבעל התניא

א לא ולעתיד לב: ק ובעל התניא"זוה  .שמב
  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 : רבי אברהם מסלונים  .שמג
   התורהנגלות

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

מביא את האדם לאהבת : ז"הרמ  .שמד
  הבורא

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

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

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

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .שמו
  לרגלים

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

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

לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם 
 )גשם שער ו אות ע(. ומשפחתו ממגפה ושערורות

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

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

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

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

וגם על ידי חיבור זה , ר"ז דהיינו או"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

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

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

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

הקדמה השניה לספר אור ( .ר"אכיה, בכלל הזוכים' שנהי
  )מההח
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  תמוז לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  2941...........................] בשנה267יום [סדר הלימוד ליום א תמוז 

  2950............................] בשנה268יום [סדר הלימוד ליום ב תמוז 

  2961.............................] בשנה269יום [סדר הלימוד ליום ג תמוז 

  2971............................] בשנה270יום [סדר הלימוד ליום ד תמוז 

  2981............................] בשנה271יום [סדר הלימוד ליום ה תמוז 

  2991.............................] בשנה272יום [סדר הלימוד ליום ו תמוז 

  3001.............................]שנה ב273יום [סדר הלימוד ליום ז תמוז 

  3011...........................] בשנה274יום [סדר הלימוד ליום ח תמוז 

  3021...........................] בשנה275יום [סדר הלימוד ליום ט תמוז 

  3031.............................] בשנה276יום [סדר הלימוד ליום י תמוז 

  3041..........................] בשנה277יום [סדר הלימוד ליום יא תמוז 

  3052...........................] בשנה278יום [סדר הלימוד ליום יב תמוז 

  3062...........................] בשנה279יום [סדר הלימוד ליום יג תמוז 

  3072...........................] בשנה280יום [סדר הלימוד ליום יד תמוז 

  3082..........................] בשנה281יום [סדר הלימוד ליום טו תמוז 

  3092..........................] בשנה282יום [סדר הלימוד ליום טז תמוז 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2940דף [ -ּ

  3102............................] בשנה283יום [סדר הלימוד ליום יז תמוז 

  3112..........................] בשנה284יום [סדר הלימוד ליום יח תמוז 

  3123..........................] בשנה285יום [סדר הלימוד ליום יט תמוז 

  3133............................] בשנה286יום [סדר הלימוד ליום כ תמוז 

  3143.........................] בשנה287ום י[סדר הלימוד ליום כא תמוז 

  3152..........................] בשנה288יום [סדר הלימוד ליום כב תמוז 

  3162..........................] בשנה289יום [סדר הלימוד ליום כג תמוז 

  3172..........................] בשנה290יום [סדר הלימוד ליום כד תמוז 

  3182.........................] בשנה291יום [סדר הלימוד ליום כה תמוז 

  3192...........................] בשנה292יום [סדר הלימוד ליום כו תמוז 

  3202...........................] בשנה293יום [סדר הלימוד ליום כז תמוז 

  3212.........................] בשנה294יום [מוז סדר הלימוד ליום כח ת

  3223.........................] בשנה295יום [סדר הלימוד ליום כט תמוז 
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 ] בשנה267יום [סדר הלימוד ליום א תמוז 

  פרשת לך לךזוהר חדש 
ֱעָלם  ֶָלך ְלךִמְדָרׁש ַהּנֶ י ְיהוָדה ָפַתח. ָ ַּרּבִ ָצִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִמיר ִהִגיַע )ם בשיר השירי(, ּ ּ ַהּנִ ּּ ּ

ַאְרֵצנו ַמע ּבְ ְּוקֹול ַהתֹור ִנׁשְ י ְיהוָדה. ּ יו ִלְפֵני , ּּבֹא וְרֵאה, ָּאַמר ִרּבִ יר ַמֲעׂשָ ָמה ֵיׁש לֹו ָלָאָדם ְלַהְכׁשִ ּּכַ
תֹוָרתֹו יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּבֹוְראֹו ק ּבְ ַמֲעַלת ַה. ּוְלִהְתַעּסֵ ל ַהַמֲעלֹותּׁשֶ ּתֹוָרה ְלַמְעָלה ִמן ּכָ ּ.  

י ְיהוָדה אֹוַרְייָתא, ְּהָאַמר ִרּבִ ְ ֹאֶרך ָיִמים )משלי ג(, ִּדְכִתיב. ְועֹוְתָרא, ַּחִיים, ְּתֵרין ָטִבין ַרְבְרִבין ִאית ּבְ

ר ְוָכבֹוד ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ּּבִ ָּאַמר ַרב ָפָפא. ּ ִּאֵלין ְתָלָתא ֲהוֹו, ּ י ְיהוָדהָאַמ. ּ ּר ֵליה ַרּבִ ְכַלל , ּ בֹוד ּבִ ּכָ
ר הוא ְּדַמאן ְדִאית ֵליה עֹוְתָרא. ָּהעֹוׁשֶ ּ ה ָהָאָדם ַלּכֹל, ִּאית ֵליה ְיָקָרא, ּ ּוַבֶמה ִיְזּכֶ ִביל ַהתֹוָרה, ּ ׁשְ   .ּּבִ

י ְיהוָדה ָכל ַלְיָלה ָוַלְיָלה, ָּתא ֲחֵזי, ָּאַמר ִרּבִ ֵאינֹו אֹוֵחז מטטרו, ֵאין ּבְ ר ַהָפִנים''ׁשֶ ל , ּן ׂשַ ָמָתן ׁשֶ ל ִנׁשְ ּכָ
ָמה, ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים תֹוָרה ִלׁשְ ָּהעֹוְסִקים ּבַ רוך הוא, ּ ּוַמְרֶאה אֹוָתן ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּוַמְמִתיִנים ַמְלֲאֵכי , ְּ ּ

יָרה ֵרת ְודֹוְמִמים ִמלֹוַמר ׁשִ ַּהׁשָ ְנפו ַנְפׁשֹות ַהַצִדיִקים, ּ ִיְתּכַ ַּעד ׁשֶ ּּ ַיַחד ְלֵאל ֶעְליֹון, ּ ִעָמֶהםּ ִּויַזְמרו ּבְ ּ.  

ָצִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ּׁשֶ ָמה, ּ תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאלו ָהעֹוְסִקים ּבַ ּּ ֵּעת ַהָזִמיר ִהִגיַע. ּ ָּאז הוא ֵעת ְלַזֵמר , ּ ּ
ַיַחד ַאְרֵצנו. ְלבֹוְרָאם ּבְ ַמע ּבְ ְּוקֹול ַהתֹור ִנׁשְ א ֶל, ֶזה מטטרון, ּ ל ַצִדיִקיםַהּבָ ָמָתן ׁשֶ ְּלַזֵמר , ֱּאסֹוף ִנׁשְ

ָכל ַלְיָלה ָוַלְיָלה ֱאַמר , ְליֹוְצָרם ּבְ ּנֶ בֹוָתם)תהלים קמט(ׁשֶ ּכְ נו ַעל ִמׁשְ ָכבֹוד ְיַרּנְ ּ ַיְעְלזו ֲחִסיִדים ּבְ ָכבֹוד. ּ . ַּמהו ּבְ
י ְיהוָדה ֶזה מטטרו   .ן''ָּאַמר ִרּבִ

ר ִאיֵדי י ַיֲעֹקב ּבַ ל ַצִדיִקיםּכָ, ָאַמר ִרּבִ מֹוָתן ׁשֶ בֹוד, ּל ִנׁשְ א ַהּכָ ּסֵ ִּנְגְזרו ִמַתַחת ּכִ ִּלְנֹהג ֶאת ַהגוף, ּ ּ ,
ן ָאב ַהַמְנִהיג ֶאת ַהּבֵ ָמה. ּּכְ ׁשָ ְלִתי ַהּנְ י ּבִ ֹּלא יוַכל ַהגוף ְלִהְתַנֵהג, ּּכִ . ְוֹלא ָלַדַעת ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְראֹו, ּּ
הו י ַאּבָ ְּדָהא ָאַמר ִרּבִ ָמה ִהיא מֹוָרה וְמַלְמָדה ָלָאָדם, ּ ׁשָ ַּהּנְ ר, ּ ָכל ֶדֶרך ָיׁשָ ְוֵמַחַנְכתֹו ּבְ ּ ּּ.  

רוך הוא אֹוָתה ִמְמקֹום ַהּקֹוֶדׁש דֹוׁש ּבָ ׁשֹוֵלַח ַהּקָ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ ּּ ּ ּ ָרכֹות, ְּ ַבע ּבְ ׁשֶ ְּמָבֵרך אֹוָתה ּבְ ֲּהָדא הוא , ְ
ָמה, םֶאל ַאְבָר' ּ ַויֹאֶמר ה)בראשית יב(ִדְכִתיב  ׁשָ ִהיא א, זֹו ִהיא ַהּנְ ְּלַלֵמד ֶאת ַהגוף, ב''ׁשֶ ּ , ם ָעָליו''ְוָר, ּ

ָאה א ּבָ ִמָמקֹום ָרם ְוִנׂשָ ּׁשֶ ּ ּוָמה אֹוֵמר ָלה. ּ ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך וִממֹוַלְדְתך, ּ ָ ָ ְּ ּ ִָמִדיָרְתך, ּ ָוִמְמקֹוְמך, ּ ּ ָאְתך, ּ ָוֵמַהּנָ ּ .
ית ָאִביך ָוִמּבֵ י ַיֲעֹק, ּ ר ַאְרֶאָך. ּב זֹו ִהיא ַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרהָאַמר ִרּבִ לֹוַמר ְלגוף ְפלֹוִני, ֶּאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּּכְ ּ ,
ר. ְּלגוף ָקדֹוׁש   .ְּלגוף ָיׁשָ

ל ָדא ּאֹוָתם ַהּנֹוֲהִגים ִעְמך ִמדֹות טֹובֹות, ַָוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיך, ְּוִעם ּכָ ָ רֹות, ּ אֹוָתם ַהְמָבְרִכים . ִּמדֹות ְיׁשָ
ִביְלך ׁשְ י מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניך ה, ָאֹוִתי ּבִ ִקְרּבִ ָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ ָוְמַקֶלְלך ָאֹאר. ֱאֹלַהי' ְָואֹוְמִרים ּכָ ּ אֹוָתם , ּ

ַָהְמַקְלִלים אֹוְתך יֶהם וְדָרֵכיֶהם, ּ ּוְמַקְלְקִלים ַמֲעׂשֵ ּ.  

ר ֵאָליו ה)שם( ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ּ ַוֵיֶלך ַאְבָרם ּכַ ְ יָו. 'ּ ָרכֹות ַהָללוּכֵ ַבע ּבְ ׁשֶ ְרָכה ּבְ ְתּבָ ּנִ ּן ׁשֶ ִתיב, ּ ְַוֵיֶלך ַאְבָרם, ַמה ּכְ ּ ,
ָמה ׁשָ ִהיא ָאב ַלגוף, זֹו ִהיא ַהּנְ ּׁשֶ ר ֵאָליו ה. ְּוָרם ִמְמקֹום ָהָרִמים. ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ אֹותֹו ַהגוף ', ּּכַ ֵנס ּבְ ְּלִהּכָ ּ

ְצַטָוה ְלַהְנִהיגֹו וְלַלְמדֹו ּנִ ּׁשֶ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2942דף [ -ּ

י ַיֲעֹקבָאַמר יה,  ַרּבִ ִתיב ּבֵ גוף, ְּרֵאה ַמה ּכְ ֵנס ּבַ ָאה ִליּכָ ּבָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ַּוֵיֶלך ִאתֹו לֹוט, ּ ְ , ֶּזהו ֵיֶצר ָהָרע, ּ
ּנֹוַלד ָאָדם יָון ׁשֶ ַיַחד ּכֵ ָמה ּבְ ׁשָ ֵנס ִעם ַהּנְ ך, ַּהְמזוָמן ִליּכָ ְקָרא ֵיֶצר ָהָרע ּכָ ּנִ ִין ׁשֶ ְוִמּנַ ֱאַמר , ּ ּנֶ י ) חבראשית(ׁשֶ  ּכִ

ֻעָריו עֹוָלם, ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ ְתָאֵרר ּבָ ּנִ   .ְּוֶזהו לֹוט ׁשֶ

י ִיְצָחק י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ יא ְלַחָוה, ְּוָאְזָלא ָהא ּכִ ֵהׁשִ ָחׁש ׁשֶ ַּהּנָ ְתַקֵלל. ּהוא ֵיֶצר ָהָרע, ּ ּנִ ְּוָרִאינו ׁשֶ ֱאַמר , ּ ּנֶ ׁשֶ
ֵהָמ)שם ג( ל ַהּבְ ּ ָארור ַאָתה ִמּכָ ְוְלִפיָכך ִנְקָרא לֹוט, הּ גוף. ּ ֵנס ּבַ א ִליּכָ ָמה ּבָ ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּׁשֶ ְִמָיד ַוֵיֶלך , ּ ּ ּ

ֵנס ִעמֹו, ִּאתֹו לֹוט הוא ְמזוָמן ִליּכָ ּׁשֶ ּ ִטין ָלָאָדם, ּ ּוְלַהׂשְ ָמה, ּ ׁשָ   .ְוִלְהיֹות ְמַקְטֵרג ְלַהּנְ

ר ר י ַיֲעֹקב ּבַ ִין ַמה, ִאיֵדי' ָאַמר ִרּבִ ָמהִמּנַ ׁשָ ל ַעל ַהּנְ הוא ָמׁשָ ָאַמְרנו ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ך. ּ ְִמַמה ִדְכִתיב ַאַחר ּכַ ּ שם (, ּ

תֹו)יב ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ּ ַוִיּקַ ֶּזהו ַהגוף, ּ ן ָאִחיו. ּּ ן ָאִחיו, ֶּזהו ֵיֶצר ָהָרע, ְוֶאת לֹוט ּבֶ הוא ּבֶ ְּמׁשוָתף , ּׁשֶ ּ
ק ִעם ַהגוף ְּוִנְדּבַ ל ְרכוׁשָ. ּ ר ָרָכׁשוְּוֶאת ּכָ יֶהם, ּם ֲאׁשֶ ֵּאלו ַמֲעׂשֵ ַנַען. ּ ַּוֵיְצאו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ּּכוָלם , ּ ּ

ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ִקים ָלֶלֶכת ּבְ ְצָעם ְוִהְרהוִרים, ְּמדוּבָ   .ּהֹוְלִכים ַאֲחֵרי ּבִ

ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ֶז, ַּוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָמה ִעמֹו, ּה ִמְתַאֶוהּּבְ ׁשָ ַנֲעִני . ַּהּנְ ְוַהּכְ
ָאֶרץ גוף, ּזֹו ַהַתֲאָוה, ָאז ּבָ ִהיא ְדֵבָקה ּבַ ּׁשֶ ּּ.  

יֶהם רוך הוא ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ פֹוֵקד ַהּקָ ֵּכיָון ׁשֶ ְּ ָמה ִמן ַהגוף, ּ ׁשָ ּומֹוִציא ַהּנְ ָמה רֹוָצה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּּ ׁשָ , ַהּנְ
ִתיב ּבָ ית ֵאל)שם יג(. ּהְרֵאה ַמה ּכְ ֶגב ְוַעד ּבֵ ָעיו ִמּנֶ ְ ַוֵיֶלך ְלַמּסָ ם , ּ ר ָהָיה ׁשָ ּוְרצֹוָנה ַלֲחזֹור ֶאל ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ּ ּ

ְתִחָלה ָּאֳהֹלה ּבַ י ַיֲעֹקב. ּ ה, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּבְ ית ֵאל וֵבין ָהַעי, א''ָּאֳהָלה ּכְ ין ּבֵ ין , ַּוֲאַזי ִהיא עֹוֶמֶדת ּבֵ ּבֵ
  .ָּלה וֵבין ֵליֵרד ְלַמָטהַלֲעלֹות ְלַמְע

ַח ִראׁשֹוָנה)שם(, ָּזְכָתה עֹוָלה ֶאל ְמקֹום ַהִמְזּבֵ ם ּבָ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ר ַהָגדֹול ,  ֲאׁשֶ ר ִמיָכֵאל ַהׂשַ ָּמקֹום ֲאׁשֶ ּ
ל ַצִדיִקים ָמָתן ׁשֶ ם ה. ַּמְקִריב ִנׁשְ ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ַבח ְוהֹוָד', ַּוִיְקָרא ׁשָ ָמה נֹוֶתֶנת ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ַלִים ׁשֶ ירוׁשָ ָּאה ּבִ

ָזְכָתה ְלאֹוָתה ַהַמֲעָלה, ַמְעָלה ּׁשֶ ּ ִתיב, ְוִאם ֹלא ָזְכָתה. ּ ה)שם יב(. ַמה ּכְ ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ְ ַוִיּסַ ּ ּ ,
ה ל עֹוְנׁשָ ְתַקּבֵ ל ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ ּסֹוֶבֶבת ּכָ ּדֹוִחין אֹוָתה ְוהֹוֶלֶכת ַעד ׁשֶ ּ ּּ.  

א ִליָטֵהר, ּי ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ ים ִאם ּבָ ַּהַצִדיִקים ָמה ֵהם עֹוׂשִ א ְלַקְטְרגֹו, ּ ֲּאִפלו ֵיֶצר ָהָרע ַהּבָ ָמתֹו , ּ ִנׁשְ
ֱאַמר , ְּמַסַייַעת אֹותֹו ּנֶ ָמה אֹוֶמֶרת ַלֵיֶצר ָהָרע, ּ ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט)שם יג(ׁשֶ ׁשָ ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה , ַּהּנְ

יִני וֵבי   .ֶָנךּּבֵ

ה ַהַצִדיק ַהֶזה ָּמה עֹוׂשֶ ּ ּהֹוֵלך ְלֵבית ַהִמְדָרׁש. ּ ְואֹוֵמר לֹו ֲהֹלא ָכל , ּוְמַקְטֵרג ַלֵיֶצר ָהָרע, קֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה, ְ
ָעְלָמא. ִּהָפֶרד ָנא ֵמָעָלי, ָָהָאֶרץ ְלָפֶניך ְּדַאְת ָיֵכיל לֹון, ַּסִגיִאין ִאית ּבְ ִּמן ֳקָדם ְדַאְבִאיׁשו עֹוָבֵד, ּ ִאם . יהֹוןּ

ֹמאל ְוֵאיִמיָנה ְמִאיל אֹוִתי, ַּהׂשְ ִּאם ַאָתה רֹוֶצה ְלַהׂשְ לֹא ַאֶטה ַאׁשוִרי ָיִמין , ְֵאֵלך ְלַצד ְיִמין, ֲאִני ַאְיִמין, ּ ּׁשֶ ּ ּ
ֹמאל ְמִאיָלה. ּוׂשְ   ַּאף ַעל ִפי, ְּוִאם ַהָיִמין ְוַאׂשְ

ִהיא טֹוָבה ֲעָצְתך ֶאְרֶאה ׁשֶ ה ֵהֶפך ְר, ָׁשֶ ָצֹוְנך ְוַתֲאָוְתךְֶאֱעׂשֶ ָ.  

י ּבֹו ָעה, ְוָאַמר ַרּבִ אֹוָתה ׁשָ ה ּבְ ֵּיֶצר ָהָרע ַמהו עֹוׂשֶ ָתה ֲעָצתֹו, ּ לֹא ֶנֶעׂשְ הוא רֹוֶאה ׁשֶ ּׁשֶ יה, ּ ִתיב ּבֵ , ַּמה ּכְ
ר ַהַיְרֵדן)שם( ּכַ ל ּכִ ּ ַוִיְבַחר לֹו לֹוט ֶאת ּכָ ּ לֹא ְיַקְטְרגו ִעמֹו, ּ ִעים ׁשֶ ְּלאֹוָתם ָהְרׁשָ ּ ִביל ֶזה ַהֶדֶרך ַוִיָפְרדו ּו, ּ ִּבׁשְ ּּ ּ ְ

ה. ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו ִתיב ּבָ ָמה ַמה ּכְ ׁשָ ֵבד ְמֹאד. ְּוָאז ַהּנְ תֹוָרה , ְוַאְבָרם ּכָ ִרים ּבַ ים טֹוִבים ִויׁשָ ָכל ַמֲעׂשִ ּּבְ
  .ּוִמְצֹות
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א ֲחֵזי ִריך הוא ָמֵגן ְלַצִדיַקָיא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְלטון ּבְ, ְּ ְּדָלא ִיׁשְ אּ ֵני ֱאָנׁשָ א , הֹון ּבְ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ָאִגין ַעל ַאְבָרָהם ּּבְ ֵתיה, ְ יה וְבִאְנּתְ ְלטון ּבֵ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרה, ּתָ א ָלא ִאְתַעֵדי ֵמִעם ׂשָ ִכיְנּתָ ַההוא ֵליְלָיא. ּׁשְ ָּאָתא ַפְרֹעה ְלִמיְקַרב , ּּבְ
ֲהָדה ָרה ָאְמָרה ַאְלֵקי. ּהְוַאְלֵקי ֵלי, ֲאָתא ַמְלָאָכא. ּּבַ ל ֵאיַמת ְדֲהָוה ׂשָ   .ֲהָוה ַמְלֵקי, ּּכָ

ָמאֵריה ְּוַאְבָרָהם הוא ַאְתֵקיף ּבְ ְלָטָאה ֲעָלה, ּ ָרה ָלא ְיהֹון ָיְכֵלי ְלׁשַ ְּדָהא ׂשָ ֲּהָדא הוא . ּ
ְכִפיר ִיְבָטח)משלי כח(, ִדְכִתיב ֵהר ַאְבָרָהם ְּדָלא ִהְר, ְוָהָכא ִנְסיֹוָנא ִהיא. ּ ְוַצִדיִקים ּכִ

ִריך הוא א ּבְ ֲּאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

י ך, ָאַמר ַרּבִ ִגין ּכָ א ֲחֵזי ְדּבְ ִריך הוא ְלַנֲחָתא ְלִמְצַרִים, ְּתָ א ּבְ יד ֵליה קוְדׁשָ ָּלא ַפּקֵ ּ ְּ ,
ְרֵמיה ָנַחת ֶּאָלא הוא ִמּגַ ּ ִגין ְדָלא ְיֵהא ִפְתחֹון ֶפה ִלְבֵני ָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ ךַּדֲאַמר ֵל, ּ ְיה ּכָ ּ ,

ֵתיה ּוְלָבַתר ִאְצָטֵער ַעל ִאְנּתְ אן. ּ   .ַעד ּכָ

ה ָאִחיו)בראשית יד( ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ְנחום ָפַתח' ר, ּ ַוִיׁשְ ּּתַ י ֲאִני ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי , ּ ַקְמּתִ
רֹו)שיר השירים ה(' כו י ָיְצָאה ְבַדּבְ י ּתַ.  ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפׁשִ ּּבֹא וְרֵאה , ְּנחוםָאַמר ִרּבִ

ה ֵיׁש לֹו ָלָאָדם ִליָטֵהר ֵמֲעֹונֹוָתיו ּמָ ׁשוָבה ְפתוִחין ְלָפָניו, ּכַ עֹוד ַדְרֵכי ַהּתְ ּּבְ ּ ֵתם , ּּ ֶטֶרם ִיּסָ ּבְ
ְַהֶדֶרך ֱאַמר . ּ ּנֶ ּ ִדְרׁשו ה)ישעיה נה(ׁשֶ ְצאֹו ְוגו' ּ ִהּמָ הוא ָקרֹוב. 'ּבְ ים ׁשֶ ים , ֵּיׁש ִעּתִ ְוֵיׁש ִעּתִ
הו   .א ָרחֹוקּׁשֶ

ְנחום ָהֵכי י ּתַ ּוִמי ָאַמר ִרּבִ ר '  ָקרֹוב ה)תהלים קמה(ְוָהא ְכִתיב , ּ ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ
ַּהאי ְקָרא ְמַסֵייַע ֵליה, ָאַמר. ִּיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת ר ִיְקָראוהו . ּ ַמע ִדְכִתיב ְלֹכל ֲאׁשֶ ַּמׁשְ ּ ּ

ִתיב, ֶבֱאֶמת ל ֶזה ַמאי ּכְ הְרצֹון, ְוִעם ּכָ   . ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ל ְלֶמֶלך יה, ְּדֲהָוה ָיֵתיב, ְָמׁשָ ר ָנׁש ְוָצַוח ַקּמֵ ל ַמה ַדֲאַמר, ְּוָאָתא ּבַ א ּכָ , ָּאֵצית ַמְלּכָ
ֵתיק, ְּוָלא ָאֵתיב ֵליה א ָאֵצית ְוׁשָ ּהוא ָצַוח וַמְלּכָ   .ָּאַזל ַההוא ַגְבָרא. ּ

א י ַמְלּכָ ׁשֹוִהי ַקּמֵ ּמְ יָנא ִמָדַעם,ָמָרָנא, ָּאְמרו ְמׁשַ ּכֵ ה ָלא ֲאֵתיַבת ְלַהאי ִמּסְ ֲאַמר , ּ ָלּמָ
ל ַמה ַדֲאַמר, ְלהֹו ָמִעית ּכָ אי, ְּוָאֵצית ֵליה, ּׁשְ ֲּאָבל הוא ַחָייָבא ַקּמָ ַדאי , ּ ְוֵליתֹוִהי ּכְ

ד ְרעוֵתיה ְּלֶמְעּבַ ִמי, ּ יִאין ִמן ׁשְ ְּדָהא ֲאָמרו ֵליה וְלַחְברֹוִהי ִזְמִנין ַסּגִ ּ ּ יןְּדָלא, ּ יׁשִ ,  ֶיֱהוֹון ּבִ
הֹון ָטָבא אי ְוַאֲעֵביד ִעּמְ י, ְּוֵייתון ַקּמָ חו ּבִ ּגָ הֹון, ְּוָלא ַאׁשְ ח ּבְ ּגַ ַען ֵלית ֲאָנא ַמׁשְ   .ּכְ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּכך הוא ַהּקָ ּ ְּ ר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת' ָקרֹוב ה, ָ , ְּלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ
ה ְרצֹונֹוֲאָבל ְלִמי ׁשֶ. ְוׁשֹוֵמַע ָלֶהם ִתיב, ּהוא עֹוׂשֶ ה ְוֶאת )שם(, ְלַהאי ּכְ  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

יֵעם ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ   .ׁשַ

י ֶחְלבֹו ָאַמר ַרב הוָנא ה ָלֵמד, ָּאַמר ִרּבִ י ַאּתָ לֹום, ִמּמִ ינו ָעָליו ֲהׁשָ ה ַרּבֵ ִּדְכִתיב . ִּמּמׁשֶ
י )שמות לג( ה ִיָוַדע ֵאפֹוא ּכִ ּ וַבּמֶ ךּ ֵעיֶניך ֲאִני ְוַעּמֶ ָָמָצאִתי ֵחן ּבְ ה. ָ ל , ָאַמר מׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָרף, ְעֹוָלם ֵלית ֲאַנן ְצִריִכין ְלַמְלָאך ר, ְוֹלא ְלׂשָ יּנוָיא ְיֵהא ָלָנא ִמן , ְוֹלא ְלׂשַ ַּמאי ׁשִ
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ר, ָּהאוּמֹות ר, ָלֶהם ׂשַ ך ְוגו, ְּוָלנו ׂשַ ֲָאָבל ְוִנְפִלינו ֲאִני ְוַעּמְ י ּוַב', ּ ה ִיָוַדע ֵאפֹוא ּכִ ּּמֶ
נו ך ִעּמָ ֶלְכּתְ ֵעיֶניך ֲהֹלא ּבְ ָּמָצאִתי ֵחן ּבְ ָ ר, ָ ה ְוֹלא ׂשַ   .ַאּתָ

י ְיהוָדה יל ֵליה ְלַמְלָאָכא, ָּאַמר ִרּבִ ה ְדָלא ַקּבֵ יה ְדמׁשֶ ַּמאי ֲהָוה ַדְעּתֵ ּ ּ ֲאַמר , ֶּאָלא. ּ
ָרֵאל ִיׂשְ הֹון ּבְ ה ְיַדְעָנא ּבְ ְּדִאינון ַחָי, מׁשֶ ּ י ְקַדלּ רון ְלַמְלָאָכא, ּיַבָיא וְקׁשֵ , ִּאְלָמֵלי ִיְתַמּסְ

הוא ִמַדת ַהִדין ן ְלִמי ׁשֶ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ִריד וָפִליט, ּ ָרֵאל ׂשָ ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ֵייר ִמּשׂ ּתַ ֹּלא ִיׁשְ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ְּדָאַמר ִרּבִ ָכל ָמקֹום ה, ּ ה. ִּמַדת ַרֲחִמים' ּבְ ה , ל עֹוָלםִרּבֹונֹו ׁשֶ, ָאַמר מׁשֶ ַאּתָ
ֵעיֶניך ָצאִתי ֵחן ּבְ ּמָ ֵעיֶניך ֵיֶלך ָנא ֲאֹדָני )שם לד(. ָָאַמְרּתָ ׁשֶ ה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ְ ְוַעּתָ ָ

נו ְדהוא ִמַדת ַרֲחִמים ִקְרּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ה ה ֹעֶרף הוא ְוָסַלְחּתָ. ָּאַמר ֵליה ָלּמָ י ַעם ְקׁשֵ ָּאַמר ֵליה ּכִ ָרֵאל ַסְרָבִנ. ּ ין ַטְרָחִנין ִיׂשְ
ְלָאך ַלֲעׂשֹות ִדין, ֵהם ַיד ַהּמַ חֹוְטִאים ֵיׁש ּבְ יָון ׁשֶ ּּכֵ ֲאָבל . ְּוֹלא ַלֲעׂשֹות ְסִליָחה וְמִחיָלה, ְ

ה ַרחום ְוַחּנון ַּאּתָ ים, ַָהְיכֹוֶלת ְוַהּכַֹח ְבך, ּ ְּוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננו וְלַחָטאֵתנו , ְָוַרֲחֶמיך ַרּבִ ּ ּ
נו ּוְנַחְלּתָ ןַמה . ּ ֵאין ְרׁשות ְלׁשום ַמְלָאך ַלֲעׂשֹות ּכֵ ְּשֶׁ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ רוך הוא ֵאֶצל ּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַּרְחָמנותֹו ׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ
ׁשוָבה, ּ ִפְתִחי ִלי)שיר השירים ה(, ִדְכִתיב ל ּתְ ֶּפַתח ׁשֶ עֹו, ּ ּבָ י ְלָכל טוב ׁשֶ ְזּכִ . ָלםְּלַמַען ּתִ

י ִנְמָלא ָטל ֹראׁשִ לֹוַמר. ֶּזהו ְקֵצה ָהעֹוָלם, ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה. ֶּזהו ֹראׁש ָהעֹוָלם, ׁשֶ , ּכְ
ִביֵלך, ֹּראׁש ָהעֹוָלם ְוָקֵצהו ׁשְ ל טוב ּבִ ְִמֵלאִתי ּכָ ּ אֹותֹו ְזַמן, ּ ן . ְּוֹלא ָפַתְחּתְ ִלי ּבְ ּוְלַאַחר ּכֵ

ִתי ֵהִציק ָלה ַמה ּכְ ׁשֶ י ָיְצָאה )שם(, בּּכְ י ֲאִני ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפׁשִ  ַקְמּתִ
רֹו   .ְבַדּבְ

י ֲאִני ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי, ָּדָבר ַאֵחר ָמה ֵאֶצל ַהּגוף, ַקְמּתִ ׁשָ ָמה , ּזֹו ִהיא ַהּנְ ׁשָ ַהּנְ עֹוד ׁשֶ ּבְ
ּגוף ׁשוָבה, ּּבַ ֵּאיָנם רֹוִצים ְלָהִעיר ַדְרֵכי ַהּתְ י ִפְנָחס.ּ ָמה רֹוָצה , ּ ָאַמר ִרּבִ ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָיְצָאה ִמן ַהּגוף, ָּלֵצאת ִמן ַהּגוף ְתׁשוָבה ַעד ׁשֶ ָבה ּבִ ה ֹלא ׁשָ ִּמְתָחֶרֶטת ָלּמָ ָאר ַהּגוף , ּּ ְּוִנׁשְ
ְכִלי ֵאין ֵחֶפץ ּבֹו   .ּכִ

י ִפְנָחס ְבַעת ַהָיִמים ַנְפׁשֹו ִמְתַא, ְּוָאַמר ִרּבִ ל ׁשִ ֶלת ָעָליו ְואֹוֶמֶרתּּכָ י ֲאִני , ּבֶ ַקְמּתִ
ַדע ָלך. ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ּגוף, ְּתֵ ָמה ּבַ ׁשָ ַהּנְ עֹוד ׁשֶ ֹכַח, ּּבְ ׁשוָבה , ִהיא, ְּוַהּגוף עֹוֵמד ּבְ ּּתְ

ֲעָתא ְדָלא ָיֵכיל, ַמַעְלָייָתא ׁשַ   .ְּוָלא ּבְ

י ִפְנָחס ּכְדָאַמר ִרּבִ ל ְלִמַדת ַהִדין, ּ ָּמׁשָ ְוָהָיה ָרֵעב ְוָתֵאב , ּם ָהעֹוֵמד ַעל ׁשוְלָחנֹוְלָאָד, ּ
ָהָיה אֹוֵכל, ֶלֱאכֹול ּנו ְלַהֲאִכילֹו, ָּעַמד ָעִני ַעל ַהֶפַתח, ּוְבעֹוד ׁשֶ ַאל ִמּמֶ ְוֹלא ֶהֱחִזיר , ּׁשָ

ַפֵחי ֶנֶפׁש, ּלֹו ָפִנים   .ְָהַלך אֹותֹו ֶהָעִני ּבְ

ָעה יׁשו עֹוד ְלָפָניו ֶלֱאכ, ְלַאַחר ׁשָ ְטנֹו ָמֵלא ִמּכֹל, ֹולִּהּגִ ֵאינֹו , ָהָיה ּבִ ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ
נו לֹו ָלֶזה ֶהָעִני, ָיכֹול ֶלֱאכֹול עֹוד , ָּאַמר ֵליה, ָהָיה ָחָכם ֶאָחד עֹוֵמד ָעָליו. ָּאַמר ּתְ
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ִּאלו ְיֵכיַלת ֶלֱאכֹול ֹלא ָנַתּתָ לֹו, ׁשֹוֶטה ך ּכַֹח ֶלֱאכֹול יֹוֵתר ַא, ּ ֵאין ּבְ ה ׁשֶ ה נֹוְתנֹו ַָעּתָ ּתָ
  .ֶלָעִני

עֹוָלם ַהֶזה ָּכך הוא ָהָאָדם ּבָ ּ ֲהָבָליו ָרֵעב ֶלֱאכֹול וְלַהְרִויַח ָממֹון, ָ ּהֹוֵלך ּבַ א ֶהָעִני , ְ ּבָ
הוא ַהֵיֶצר ַהטֹוב ּׁשֶ ּתֹוָרה, ּ ְתׁשוָבה ְוַלֲעסֹוק ּבַ ַיֲחזֹור ּבִ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ּנו ּבְ ַאל ִמּמֶ ְּוׁשָ ְוֵאינֹו , ּּ

הוא ָרֵעב יֹוֵתר ְלַהְרִויַח ָממֹוןִּמְפ, רֹוֶצה   .ֵּני ׁשֶ

ּקֹוָלר ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְרִויַח יֹוֵתר, ְלַאַחר ְזַמן ּתֹוְפִסין אֹותֹו ּבַ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ אֹוֵמר ֶאֱחזֹור , ּכְ
ְתׁשוָבה ָעה ְלָכך. ּּבִ נו לֹו ׁשָ א ִיּתְ ּמָ ְׁשֶ נו לֹו, ּ א ֹלא ִיּתְ ּמָ דֹו. ּאֹו ׁשֶ רוך ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ְׁש ּבָ ּ

ְתׁשוָבה, ּהוא ֵאיְנך ָיכֹול עֹוד ְלַהְרִויַח יֹוֵתר ַאּתְ אֹוֵמר ֶאְחזֹור ּבִ יו ׁשֶ ּׁשֹוֶטה ַעְכׁשָ ְּדִאלו , ָ ּּ
ְתׁשוָבה ָמתֹו, ָּהִייָת ָיכֹול ְלַהְרִויַח עֹוד ֹלא ָהִייָת חֹוֵזר ּבִ ך ָיָצאת ִנׁשְ עֹודֹו ּכָ   .ְּבְ

י ְזִריָקא ן ֲאבוָיה ֲהָוהַּרב ְד, ְוָאַמר ִרּבִ ע ּבֶ ְּוָלא ַיֲהבו ֵליה ְרׁשוָתא , ִּמן ַחְבַרָייא ֱאִליׁשָ ּ ּ
ְתׁשוָבה ְּדָנְפָקא ַההוא ָקָלא, ְּלֶמֱהַדר ּבִ ֲעָתא ְדֲהָוה ֵמת, ּ ׁשַ ִביִלין , ַּוֲאַמר ּבְ ל אֹוְרִחין וׁשְ ּּכָ

מון ֵמַההוא ַגְבָרא ּתְ ִּמְלֵעיָלא וִמְלַרע ִיְסּתַ ּ ּּ ן . י ְלָעְלָמא ְדָאֵתיְּדָלא ֵייֵת, ּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ אִרּבִ
ה ָלן ּכוֵלי ַהאי, ֵלִוי ָּלּמָ ָ וְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאך כו)קהלת יב(ר , ּ ר ֹלא ָיבֹואו ְיֵמי ' ּ ַּעד ֲאׁשֶ

  .ָהָרָעה

ה ָאִחיו)בראשית יד(ג  ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ א ָפַתח. ּ ַוִיׁשְ י ַאּבָ ֶנֶגד ֵיֶצר ָהָרע , ַּרּבִ ּכְ
ְדִאיָתא ְלֵעיל ִניָנן. ּכִ ל ַצִדיק ְלֵאיֶזה ָמקֹום , ָהא ּתָ ְפַרד ֵיֶצר ָהָרע ִמן ַהּגוף ׁשֶ ּנִ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ

ִעים, ְהֹוֵלך ֹלא ְיַקְטְרגו ִעּמֹו, ִלְמקֹום ָהְרׁשָ ּׁשֶ ּ.  

ַמע ר ַוֶיֱאַהל ַעד ְסֹד)בראשית יג(ִּדְכִתיב . ַמאי ַמׁשְ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ י ּ ְולֹוט ָיׁשַ ם ְוַאְנׁשֵ
ִעים ְוַחָטִאים', ְסֹדם ָרִעים ְוַחָטִאים ְוגו ֶבת, ִלְמקֹום ְרׁשָ ם ָאֳהֹלה ָלׁשֶ ם ׂשָ ֵיֶצר ָהָרע . ׁשָ

ה ם ַמהו עֹוׂשֶ ם, ּׁשָ ד, ּוַמְחִטיא, חֹוֵטא ִעּמָ ֲעֹונֹוָתיו ְוִנְלּכַ ה ּבַ ּבָ ׁשְ ּנִ   .ַעד ׁשֶ

ִדיק ָמה  ַמת ַהּצַ ה)הוא(ְּוִנׁשְ ָמהַּוִיׁשְ.  עֹוׂשָ ׁשָ ה ָאִחיו, ַמע ַאְבָרם זֹו ִהיא ַהּנְ ּבָ י ִנׁשְ ֶזה , ּכִ
ִמְצוֹות, ַּוָיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו. ֵיֶצר ָהָרע ִכים ּבְ ִדיִקים ַהְמחוּנָ ֵּאלו ֵהם ַהּצַ ּ ְוְבֶדֶרך , ּ ּ

הו, ַהטֹוב י ַאּבָ ְדָקָאַמר ַרּבִ ע , ּּכִ ִדיק ְדָהָרׁשָ רֹוֶאה ַהּצַ יָון ׁשֶ ּּכֵ ֲעֹונֹוָתיוּ ד ּבַ ְהֹוֵלך , ֶנֱעָזב ְוִנְלּכַ

ְתׁשוָבה, ֶלֱאחֹוז ּבֹו ּאוַלי ַיְחִזיֵרהו ּבִ ּ דֹו, ּ ּוְמַקְרבֹו וְמַלּמְ ַּוִיְרֹדף ַעד ָדן, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ,
יִהּנֹם ל ּגֵ ילֹו ִמִדיָנה ׁשֶ ר ִדינֹו רֹוֵדף ְלַהּצִ ַּעד ִעיּקַ ּ ּ.  

ִדיִק ְּוֵכן הוא ֶדֶרך ַהּצַ ּ ֵדי ְלַהֲחִזיָרם ַלּמוָטב, יםְּ ִעים ּכְ ִּלְרדֹוף ַאֲחֵרי ָהְרׁשָ ִתיב . ּ ַמה ּכְ
הו ִדיִקים. 'ּ ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה ְוגו)שם יד(. ּּבְ ַמת ַהּצַ ְּוֶזהו ִנׁשְ ים , ּ ׁשִ ִרים וְמַבּקְ ְמַיּסְ ּׁשֶ
ָעָתם, ָלֶהם ֶדֶרך ִרׁשְ ֹלא ֵיְלכו ּבְ ֵדי ׁשֶ ְּכְ ּ םּהוא ַוֲעָבָד. ּ ִדיִקים רֹוְדִפים , ּיו ַוַיּכֵ ָמה ְוַהּצַ ׁשָ ַּהּנְ

ִרים ָלֶהם, ּומֹוִכיִחין ָלֶהם, ַאֲחֵריֶהם   .ּוְמַייּסְ
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ַּוִיְרְדֵפם ַעד חֹוָבה ְמַגִלים ָלֶהם , ְורֹוְדִפים ַאֲחֵריֶהם, מֹוִדיִעים ָלֶהם ָרָעָתם, ּ ַּעד ׁשֶ
ָעָתם י, ָרָעָתם ְוִרׁשְ ֲעׂשֵ ְּוֶזהו ַוִיְרְדֵפם ַעד חֹוָבה. ֶהםְּלַמַען ֵיבֹוׁשו ִמּמַ ך. ּּ ה ּכָ ָמה עֹוׂשָ ׁשָ , ְַהּנְ

ם ָהָרָעה ּומֹוִדיָעה ָלֶהם ַדְרּכָ ֹמאל ְוֹלא ְלָיִמין, ְְוָהֵאיך ֵהם הֹוְלִכים. ְּוֶזהו ַעד חֹוָבה, ּ   .ִלׂשְ

ִתיב ַאֲחֵרי ֵכן ל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט)שם(. ַמה ּכְ ב ֵאת ּכָ הוָאַמר ִר. ּ ַוָיׁשֶ י ַאּבָ ַעל , ּּבִ ּבְ
ְתׁשוָבה ְרָחם ֵהם חֹוְזִרים ּבִ יב. ּּכָ ִּדְכִתיב ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו וְרכוׁשֹו ֵהׁשִ ּ ַּוֲאִפילו ֵיֶצר . ּ ּ

ְתׁשוָבה, ָהָרע ב ּבִ ֲעל ּכְֹרחֹו ׁשָ הו. ּּבְ י ַאּבָ ל ָאָדם , ְּוָאַמר ִרּבִ ָכרֹו ׁשֶ ה ׂשְ ּמָ ּּבֹא וְרֵאה ּכַ
ה ַלֲאֵחִר ְתׁשוָבהָהעֹוׂשֶ ה ִדְכִתיב ַאֲחָריו, ְמָנא ָלן. ּים ַלֲחזֹור ּבִ י ֶצֶדק ֶמֶלך )שם(, ִּמּמַ ְ וַמְלּכִ ּ

ֵלם   .ׁשָ

ה י ִחָייא ַרּבָ אֵני ַרּבִ ִדיק, ּּתָ ַמת ַהּצַ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְתׁשוָבה ַלֲאֵחִרים, ּּבְ ֲחִזיר ּבִ יֹוְצָאה , ַּהּמַ
דֹול ַהּמַ, ִּמן ַהּגוף ר ַהּגָ ִדיִקים ִלְפֵני ּבֹוְראֹוִמיָכֵאל ַהּשַׂ ּהוא יֹוֵצא , ְּקִריב ַנְפׁשֹות ַהּצַ

ל אֹותֹו ַצִדיק ָמתֹו ׁשֶ לֹום ְלִנׁשְ ּוַמְקִדים ׁשָ ּ י ֶצֶדק, ּ ֱאַמר וַמְלּכִ ּנֶ ֶּזהו ִמיָכֵאל ֹראׁש , ּׁשֶ
ֲעֵרי ֶצֶדק ֵלם. ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ל ַמְעָלה, ְֶמֶלך ׁשָ ַלִים ׁשֶ ְקִדים , ָוָיִיןהֹוִציא ֶלֶחם . ּזֹו ְירוׁשָ ּמַ ּׁשֶ

לֹום ּבֹוֲאך, ְויֹוֵצא ִלְקָראתֹו   .ְָואֹוֵמר לֹו ׁשָ

י ִחָייא אן ָלַמְדנו, ָּאַמר ִרּבִ א ִמן ַהֶדֶרך, ִּמּכָ ְקִדים ְויֹוֵצא ִלְקַראת ַהּבָ ל ַהּמַ ְּכָ ּ ְונֹוֵתן לֹו , ּ
לֹום ִתָיה הוא, ׁשָ ִאלו ֲאִכיָלה וׁשְ תוב ּכְ ַּמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ּ ּ ּּ , ֵמַהאי ְקָרא, ְמָנא ָלן.  נֹוֵתן לֹוּ

ִים)דברים כג(ִּדְכִתיב  ֶלֶחם וַבּמַ ר ֹלא ִקְדמו ֶאְתֶכם ּבַ ּ ַעל ְדַבר ֲאׁשֶ ּ ּ ָרֵאל . ּּ ְוִכי ְצִריִכין ִיׂשְ
ן יֹוֵרד ָלֶהם, ְּלֶלֶחם וְלַמִים עֹוָלם, ַוֲהֹלא ַהּמָ ּבָ ל ֲאִכיָלה ׁשֶ ִפיר ִמּכָ ָהָיה ַטב ְוׁשַ   .ּׁשֶ

לֹוםֶּאָלא  או ְלַהְקִדים ָלֶהם ׁשָ לֹא ּבָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ רו , ּ ִאילו ִחּסְ תוב ּכְ ֶּהֱעָלה ֲעֵליֶהם ַהּכָ ּ ּּ
לֹום ַלֲחֵבירֹו. ִמְחָייָתם ְקִדים ׁשָ ְְויֹוֵצא לֹו ַלֶדֶרך, ְּוָכל ַהּמַ תוב, ּ ִאלו , ַּמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ּּכְ ּ

ּתֹות הְוֵכן ָאַמר ִר. נֹוֵתן לֹו ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ י ִחָייא ַרּבָ ֵרת , ּּבִ ִּמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל וַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ
ֲעֵרי ֶצֶדק ֹוְמִרים ׁשַ לֹום, ַהּשׁ ּיֹוְצִאין ִלְקָראתֹו וַמְקִדיִמין לֹו ׁשָ ּ.  

דֹול ְלַמָטה, ְּדָתאֵני ַרב יֹוֵסף, ְּוהוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון ּכֵֹהן ּגָ ם ׁשֶ ׁשֵ ר , ּכְ ך ִמיָכֵאל ַהּשַׂ ְּכָ

דֹול הוא ּכֵֹהן ְלַמְעָלהַה ָמה קֹוֶדם, ּּגָ ׁשָ ְְוהוא ַמְקִדים וְמָבֵרך ַלּנְ ּ ּ ך ְמָבֵרך , ּ ְְוַאַחר ּכַ ְ

רוך הוא ּלַהָקדֹוׁש ּבָ ר ְלאֹוְמרֹו. ְּ תוב ִאי ֶאְפׁשָ ֱאַמר , ְּוִאְלָמֵלא ִמְקָרא ּכָ ּנֶ  )בראשית יד(ׁשֶ
רוך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְל ְַוְיָבַרֵכהו ַויֹאַמר ּבָ ּ ַמִים ָוָאֶרץּּ ָזִכיָת ְלָכך. יֹון קֹוֵנה ׁשָ ֶריך ׁשֶ ְַאׁשְ ָּ ,

ָיֶדך ן ָצֶריך ּבְ ר ִמּגֵ ך וָברוך ֵאל ֶעְליֹון ֲאׁשֶ ְָוַאַחר ּכַ ָ ְ ְּ ְתׁשוָבה, ּ יָתם ּבִ ִזיּכִ ִעים ׁשֶ ֵּאלו ָהְרׁשָ ּּ ּ ,
ָמָתם יָת ֶאת ִנׁשְ   .ְוָעׂשִ

ר ִמּכֹל)שם( ן לֹו ַמֲעׂשֵ י ִי, ּ ַוִיּתֵ ר , ַּהאי ְקָרא ֹלא ָיַדְענו, ְצָחקָאַמר ִרּבִ ִמי ָנַתן ַמֲעׂשֵ
ר. ְלִמי רוך הוא נֹוֵתן לֹו ַמֲעׂשֵ ֶּאָלא ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ בֹוד' נֹוֵטל אֹות א. ּ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ְונֹוֵתן , ִמּתַ

ָמה ׁשָ הוא ַאְבָרם, ּאֹוָתה ֲעָטָרה ַעל ַהּנְ ֲאׁשֶ. 'אֹות ה. ִוֵאיזֹו ִהיא אֹות ַאַחת. ּׁשֶ ר ִנְבָרא ּכַ
ה ְצרֹור ַהַחִיים, ָּהעֹוָלם ּבָ ִּלְהיֹות ְצרוָרה ּבִ ָלָמתֹו, ּ ַהׁשְ ֶלֶמת ּבְ שם (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוִנׁשְ
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ְמך ַאְבָרָהם)יז ְמך ַאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ ָ ְוֹלא ִיּקָ דֹוׁש , ָ ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ר ׁשֶ ֲעׂשֵ ְּוֶזהו ַהּמַ
רוך הוא ּּבָ ְּ.  

י ְיהוָדהָאַמ ל ָמקֹום, ַּמהו ִמּכֹל, ּר ִרּבִ ִכיָנתֹו ׁשֶ ִניָנן, ּהוא ׁשְ י , ְּדָהא ּתָ ָאַמר ִרּבִ
ֶרְכָיה ּכֹל'  ַוה)בראשית כד(ַּמאי ִדְכִתיב , ּבְ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִכיָנתֹו ִעּמֹו, ְּבֵ ָרה ׁשְ ִהׁשְ   .ׁשֶ

רוך הוא עֹוׂשֶ, ָּאַמר ַרב ִחְסָדא דֹוׁש ּבָ ֵּאין ַהּקָ אְּ עֹוָלם ַהּבָ ִעים ּבָ ְרׁשָ ָפט ּבָ ַעד , ּה ִמׁשְ
ל ַצִדיִקים ָמָתן ׁשֶ ִנׁשְ ְמַלך ּבְ ּנִ ּׁשֶ ֱאַמר , ְ ּנֶ ַמת ֱאלֹוַה ֹיאֵבדו)איוב ד(ׁשֶ ׁשְ ּ ִמּנִ ֵהן אֹוְבִדין. ּ , ּוְכׁשֶ
ֵּאין אֹוְבִדין ֶאָלא ֵמאֹותֹו ַהִדין ִעים, ּ ָמה ָדָנה ָלְרׁשָ ׁשָ ַהּנְ   .ּׁשֶ

יִהּנֹםערסיָא, ְוָתאָנא ל ּגֵ רֹו ׁשֶ לא ִיְתַפְללו , ַּמר ֵליה ׂשָ ִדיִקים ׁשֶ ַמת ַהּצַ ּעֹוֵמד ִלְפֵני ִנׁשְ ּּ ּּ
רוך הוא ִעים ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּעל ָהְרׁשָ ַחת, ְּ ְרׁשותֹו ְלהֹוִריָדם ִלְבֵאר ׁשַ ֵנם ּבִ ִיּתְ ְּוׁשֶ ֲהָדא , ּ

ְ ַויֹאֶמר ֶמֶלך ְסֹדם ֶא)בראשית יד(, ּהוא ִדְכִתיב ֶפׁשּ ן ִלי ַהּנֶ ֶּמֶלך ְסדֹום ֶזהו . ל ַאְבָרם ּתֶ ְ

יִהּנֹם ל ּגֵ רֹו ׁשֶ ִעים, ׂשָ ְְוהוא ֶמֶלך ְסדֹום, ָהעֹוֵמד ַעל ָהְרׁשָ ּ.  

הוא ַאְבָרם ָמה ׁשֶ ׁשָ ּוָמה אֹוֵמר ַלּנְ ֶפׁש, ּ ן ִלי ַהּנֶ ִהיא ַהחֹוֵטאת, ּתֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ׁשֶ ּכְ
ֶפׁש ַהֹחֵטאת )יחזקאל יח( ִהיא ִמְתַאָוה . ִּהיא ָתמות ַהּנֶ ֶפׁש ׁשֶ ן ִלי אֹוָתה ַהּנֶ לֹוַמר ּתֵ ּּכְ ּ

ֲחָטאֹות ָעָתה, ּבַ ִפי ִרׁשְ ֵהא ִנדֹוֵנית ּכְ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ַתֲחנוֶניך, ּ ה ּבְ ֶחּנָ ְָוֹלא ִתּקָ ְְוָהְרכוׁש ַקח ָלך. ּ ּ ,
ם ָהָרָעה ַנְפׁשֹוָתם ִמַדְרּכָ ְתׁשוָבה ּבְ בו ּבִ ר ׁשָ ּאֹוָתם ֲאׁשֶ ּ ל , ְ ַקח ָלך,ּ יֵלם ִמִדיָנה ׁשֶ ְּוַהּצִ ּ

יִהּנֹם   .ּגֵ

י ְיהוָדה ָמה ָמה ִהיא אֹוֶמֶרת, ָּאַמר ִרּבִ ׁשָ ָעה ַהּנְ אֹוָתה ׁשָ ְַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלך , ּּבְ ּ
בוָעה, ֵאל ֶעְליֹון' ְסֹדם ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ה ׁשְ לֹא ֶאְתַפֵלל ְוֹלא ֶאַקח ְלאֹוָתם , ּּבִ ּׁשֶ ּּ

אֹותֹו עֹוָלם, ִעיםָהְרׁשָ ָהִייִתי ַמְכִריז ִלְפֵניֶהם ּבְ ְתׁשוָבה, ׁשֶ י , ְּוהֹוַכְחִתים ַלֲחזֹור ּבִ ּתִ ּוֵפַרׁשְ
יִהּנֹם ְפֵטי ּגֵ ל ִמׁשְ ְמעו ִלי, ָּלֶהם ּכָ ר ָלך. ְּוֹלא ׁשָ ל ֲאׁשֶ ח ִמּכָ ְלך ֵהם, ְִאם ֶאּקַ ָׁשֶ ָוִבְרׁשוְתך , ּ ּ ּ

  .ֵהם

ן ֵל ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ִּזְמָנא ָחָדא ָחֵזי ֲהֵוית ַוֲעָרִעית ָסמוך ְלַתְרָעא ְדֵגיִהּנֹם, ִויְּדאִרּבִ ְּ ,
ָמִעית ָקל ַחָייַבָיא ּוׁשְ א, ּ ִדיָנא ַרּבָ יִהּנֹם ּבְ ּגֵ ָעְלָמא , ַּדֲהוֹו ְטִריִדין ּבַ ְּדָדְייִנין ְלַחָייַבָיא ּבְ ּ

ּפוְתָקָנא ְסָייָפָנא, ַּוֲהוו ָאְמִרין, ְדָאֵתי ַמְעָנא, ּ ִּמיְלָתא , ַווי ָלן, ּ ְוָלא ָאִריְכָנא אוְדָנָנא,ׁשְ
ְּדַצִדיַקָיא ָלא ָעַבְדָנא ּ.  

ֵכיָנא ָמִעית ַההוא ָקָלא ַדֲאַמר, ּבָ ּׁשְ ר ֵליָוֵאי, ּ ר ֵליָוֵאי ּבַ ְַסק ִסיְקָתך וְסתֹום פוָמך, ּבַ ְּ ּּ ,
ֵּלית ָלך ְרׁשוָתא ְלַצָלָאה ֲעלֹוִהי ּ ִתיב , ְ כֹו ְוַאּתְ ְוַחְבַרָייא ּכְ ִעים )מלאכי ג(ּבְ  ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ
פֹות ַרְגֵליֶכם ַחת ּכַ י ִיְהיו ֵאֶפר ּתַ ּּכִ ּ.  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יִהּנֹם, ְואִרּבִ ּגֵ ְבָעה ְמדֹורֹות ֵיׁש ּבַ ִעים ֶלָעִתיד , ׁשִ ר ִנדֹוִנין ָהְרׁשָ ֲאׁשֶ ּּבַ
יִהּנֹם. ָלֹבא ּגֵ ְבָעה ְפָתִחים ֵיׁש ּבַ ֶנֶגד, ְּוׁשִ ִדיִקים ּכְ מֹות ַהּצַ ֵיׁש ְלִנׁשְ ְבָעה ְפָתִחים ׁשֶ ּ ׁשִ ּ ּ

ֶהם ֵנס ּבָ ֶנְגָדן. ְלִהּכָ ֶהם, ּכְ ֵנס ּבָ ְבָעה ְפָתִחים ְלִהּכָ ע ׁשִ ְּוֵאלו ֵהן, ֵּיׁש ְלֶנֶפׁש ָהָרׁשָ , אֹוֶפל: ּ
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ֲעֵרי ָמֶות, ַצְלָמֶות ַחת, ׁשַ ֵאר ׁשַ אֹול ַוֲאַבדֹון, ִּטיט ַהָיֵון, ּבְ ם ִנ. ּׁשְ ר ְוׁשָ ֵנים ָעׂשָ ּידֹוִנים ׁשְ
  .ֹחֶדׁש

ְמעֹון י ׁשִ יִהּנֹם, ְּדָאַמר ִרּבִ ּגֵ ִעים ּבַ ַפט ְרׁשָ ר ֹחֶדׁש, ִּמׁשְ ֵנים ָעׂשָ ם ְיַצְפְצפו , ׁשְ ְּוׁשָ
ְתׁשוָבה אֹול. ּּבִ רוך הוא וַמֲעִלין אֹוָתן ִמּשְׁ דֹוׁש ּבָ ל ַצִדיִקים פֹוְגִעין ִלְפֵני ַהּקָ ָמָתם ׁשֶ ְּוִנׁשְ ּ ּ ְּ ּ ,

יׁשֶ ּשִׁ דֹור ַהּשִׁ ֱאַמר , ּהוא ַהּמָ ּנֶ אֹול ַוָיַעל)שמואל א ב(ׁשֶ   .ּ מֹוִריד ׁשְ

הוא ֲאַבדֹון ְחּתֹון ׁשֶ דֹור ַהּתַ ּמָ ְכַנס ּבַ ּנִ ּוִמי ׁשֶ ּ י , ְּדָתאָנא. ּׁשוב ֵאינֹו עֹוֶלה, ּ ָאַמר ִרּבִ
אֹול, ְּיהוָדה ּשְׁ ְכַנס ּבַ ּנִ ְתׁשוָבה, ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ֱאַמר ׁשֶ, ּעֹוֶלה ּבִ אֹול )יונה ב(ּנֶ ֶטן ׁשְ  ִמּבֶ

ַמְעּתָ קֹוִלי י ׁשָ ַוְעּתִ   .ּׁשִ

י ' ִּאם ִמחוט ְוגו' ֵאל ֶעְליֹון ְוגו'  ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ה)בראשית יד(ָּדָבר ַאֵחר  ָאַמר ִרּבִ
ֶָאְלָעָזר ָהְראוִים ְלך ִעים ְגמוִרים, ּ ֵהם ְרׁשָ ְתׁשוָבה ֵמעֹוָלם, ּׁשֶ בו ּבִ לֹא ׁשָ ּׁשֶ ּ בוָעה , ּ ׁשְ ּּבִ
ֵחם ְלעֹוָלם ֹלא ֶאּקָ   .ּׁשֶ

ָעִרים ר ָאְכלו ַהּנְ ְלָעַהי ַרק ֲאׁשֶ ְנחום. ּּבִ י ּתַ ה ֲחִביָבה ַהּתֹוָרה , ָּאַמר ִרּבִ ּמָ ּּבֹא וְרֵאה ּכַ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ִּלְפֵני ַהּקָ א, ְּ ִביָלה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ד ּתֹוָרה ְוָכל ַהְמַלּמֵ, ּ

ּיֹוֵתר ִמּכוָלם, ַלֲאֵחִרים ָכאן. ּ ִתיב ּבְ ר ָלך, ּּבֹא וְרֵאה ַמה ּכְ ל ֲאׁשֶ ח ִמּכָ אֹוָתם , ְִאם ֶאּקַ
ִעים ָהְראוִים ָלך ְָהְרׁשָ ָעִרים. ּ ר ָאְכלו ַהּנְ ְלָעַדי ַרק ֲאׁשֶ ּחוץ ֵמאֹוָתם ַהּמֹוִרים ּתֹוָרה , ּּבִ

ָכָר, ַּלֲאֵחִרים וְלִתינֹוקֹות ּשְׂ פולׁשֶ   .ּם ּכָ

י ִיְצָחק ד ּתֹוָרה ְלִתינֹוקֹות, ְּדָאַמר ִרּבִ ִכיָנה, ַהְמַלּמֵ י . ִּדיָרתֹו ִעם ַהּשְׁ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ּ
ְמעֹון ֵבי ַרב, ׁשִ ד ֲהָוה ָאֵתי ְלֶמֱחֵמי עוֵליַמָייא ּבְ ֲּאַזְלָנא ְלֶמֱחֵמי ַאֵפי , ֲהָוה ֲאַמר, ּּכַ

א ִכיְנּתָ   .ׁשְ

ָעִרים ַר)שם(ְואֹוֵמר  ר ָאְכלו ַהּנְ ָעִרים ּתֹוָרה, ּק ֲאׁשֶ דו ַלּנְ ר ִלּמְ ּחוץ ֵמאֹוָתם ֲאׁשֶ ְוֵחֶלק , ּ
אֹותֹו ָהעֹוָלם י ּבְ ר ָהְלכו ִאּתִ ים ֲאׁשֶ ֶהם, ָּהֲאָנׁשִ ַאֲחִזיק ּבָ ַדע ׁשֶ ֵנם ְלך, ּתֵ ַאף ַעל , ְָוֹלא ֶאּתְ

ְראוִים ֵליָעֵנׁש ִּפי ׁשֶ ּ.  

ַמת ַהּצַ ְִדיק ִעם ֶמֶלך ְסדֹוםְָכל ָכך ֵיׁש ְלִנׁשְ יִהּנֹם, ּ ל ּגֵ רֹו ׁשֶ הוא ׂשָ ל ַעל , ּׁשֶ ַהּמֹוׁשֵ
ִעים ֵאלו, ְועֹוד אֹוֵמר לֹו. ָהְרׁשָ ֹּלא ֲאִני ְלַבִדי ַאֲחִזיק ּבְ ּכֹול וַמְמֵרא, ּּ ֶּאָלא ָעֵנר ֶאׁשְ ּ ,

ֵהם ָהָאבֹות   .ֵּהם ִיְקחו ֶחְלָקם, ׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ ֵאִלָיהוַרּבִ יה ּבְ ּ ָפַגע ּבֵ ּּ ְדיֹוְקָנא ְדָסָבא ָחָדא, ּ ְוֶעֶלם ְזֵעיר , ּּבִ
יה א, ִּעּמֵ יָסא, ַוֲהָוה ַמֲעַבר ַנֲהָרא ְדַמָייא ַרּבָ ֲאָרֵמי , ָּאַמר ֵליה ָסָבא, ְְלַאֲעָבָרא ְלַהך ּגִ

ְתָפאי ַרְבָייא ֵדין יָסא, ַאּכִ ִאיָדך ּגִ   .ְבָרא ְדַמָיאְוַאֲעַבר ְלכֹון ַמַע, ְְוַאּתְ ּבְ

ְפָסך , ָּאַמר ֵליה ָסָבא. ְוָלא ֵתיכֹול ְלַאַעְבִריָנָנא, ְוָלאו ָמאֵרי ְדָדָרא ַאּתְ, ֲאַמר ְִאי ַאּתְ

ְתֵרי ָיַדי ָּלך ְוֵליה, ּבִ ַפְלגות ִמיָלא, ְ יָסא ּבְ ֲּאָרֵמי ָיְתכֹון ְלִאיָדך ּגִ ּ ְ.  
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אֹוַרְייָתא, ָּאַמר ֵליה ָיה. יןָּאַמר ֵליה ֵא. ְוָלִעית ּבְ ָּאַמר ֵליה ְוָלא ִנְקֵראת ּתוׁשִ ּ ּ ,
ל ָאָדם ת ּכֹחֹו ׁשֶ ׁשֶ ּתֶ ּמַ ּקוָייא, ָּאַמר ֵליה ְוָלא ִנְקֵראת ַאְסָווָתא. ׁשֶ ֱאַמר , ְּוׁשִ ּנֶ  )משלי ג(ׁשֶ

ּקוי ְלַעְצמֹוֶתיך ֶרך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ ִָרְפאות ּתְ ָּ יָאה. ּ ֵתי ֵמאֹוַרְייָתא ַסּגִ ַמאן , ַאף ֲאָנא ׁשָ ֵתי ּכְ ְּדׁשָ
ר ֵחיִלי   .ַּאַעְבִרינון. ָּמאָנא ְדַאְסָווָתא ְוִאְתַייׁשֵ

ך, ָּאַמר ֵליה ָסָבא ָסָבא ּבָ ָּאַמר ֵליה ֲאָנא ֵמִליף ֵליה ְבאֹוַרְייָתא. ְָמאן ַרְבָיא ֵדין ּגַ ּ .
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָסָבא ָסָבא, ָּאַמר ֵליה ּוְבִגיֵניה, ֵּחיִלי ַסְגָיא ּבְ , ּ ְדַרְבָייא ֵדיןּ

ּבֹוק ְלַמְלָאָכא ְדֵגיִהּנֹם ך, ָּלא ֶאׁשְ ְתֵקיף , ְַוֲאָנא ַעְייָלָנא ָלך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְְלִמיְנַגע ּבָ ּבִ
ן   .ֵּחיִלי ְדִאית ִלי ַתּמָ

י ר, ָּאַמר ֵליה יָאה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי', ַרּבִ א , ְֵחיָלך ַסּגִ ׁשֹוי ְדקוְדׁשָ ּמָ ַחד ִמן ׁשַ ּּכְ ִריך ּ ְּבְ

ין ֳקָדמֹוִהי ׁשִ ּמְ ּהוא ִדְמׁשַ יה. ּ ח ּבֵ ּגַ ַּעד ְדַאׁשְ ה ְדֵאִלָיהו ֲהָוה. ָּלא ַחְזֵייה, ּ ַמע ִמיּנָ ֲּאַמר ׁשְ ּ ּּ ,
עֹוָבדֹוי ַדֲעַבד ֵליה ַּוֲהָוה ָחֵדי ּבְ ּ.  

ד ֲהָוה ָחֵמי ִדיוְקָנא ַדֲאבוי ּוִמן יֹוָמא ַההוא ּכַ ּ ּ ּ ּ א ַא, ּ אֲּהָוה ָאַמר ֵליה ַאּבָ ֵאיָמא , ּבָ
יִאין ֵמאֹוַרְייָתא ֲהָוה, ְּלַההוא ָסָבא ָפִמין ַסּגִ ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ֵליה ָסָבא ְדַקְדָמאי. ׁשְ ּ ּ ,

ר ֵחיָלך. ָּסָבא ְדפֹוְתָקא ְוִמָיד ִיְתַייׁשֵ ּ ּ.  

ּ ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָהָיה ְדַבר ה)בראשיתטו( שיר (, ֲּעַזְרָיה ְפַתח' ר', ֶאל ַאְבָרם ְוגו' ּּ

ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה)השירים א ּ ָמׁשְ י ִיְצָחק. ָ ה , ָאַמר ִרּבִ ּנָ ִתּקֻ ַמע ּכְ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ּּכָ
ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַעל ִמָטתֹו ָמתֹו ָלׁשוט ּבְ ּעֹוָלה ִנׁשְ ּ.  

י ַאְייבו ה, ָּאַמר ִרּבִ ּנָ ִתּקֻ ַמע, ַּמאי ּכְ א ׁשְ ים אֹוִתיֹות ְידו, ּתָ ּשִׁ ּׁשִ ַמע ּ ְקִריַאת ׁשְ עֹות ֵיׁש ּבִ
ל ַלְיָלה ֶהם ָלַדַעת, ׁשֶ ְיֵהא ְמַכֵוין ּבָ בֹוד, ּׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ים, ַהּסֹוְבִבים ֶאת ּכִ ּשִׁ ֵהם ׁשִ ֲהָדא . ׁשֶ

ָרֵאל)שם ג(, ּהוא ִדְכִתיב ּבֹוֵרי ִיׂשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ִמּגִ ים ּגִ ּשִׁ ֶּאָלא . ִּאינון' ְוָהא ע. ּ ׁשִ
ר ְממו ד ִדיָנאֶּעׂשֶ ים ְלֵמיְעּבַ ֱאַמר , ּּנִ ּנֶ ֲעַדת ֵאל)תהלים פב(ׁשֶ ב ּבַ   . ֱאֹלִקים ִנּצָ

ָנן נו ַרּבָ אי ְלֶמֱחֵמי ְלר, ִזְמָנא ָחָדא, ּּתָ י דֹוְסּתָ ן ֲעָרך' ָאַזל ַרּבִ ן ֵליה , ְֶאְלָעָזר ּבֶ ִּאְזַדּמַ ּ
י י ַחּגַ ָּאַמר ֵליה ֵליָמא ָלן ַמר אֹוְרָחא ְדַתְקָנא ַק, ַרּבִ יהּ ָּאַמר ֵליה ְלֶמֱחֵמי . ְלַמאן ָאַזל, ּּמֵ

ָּאַמר ֵליה ַמאן הוא. ְּסַבר ַאֵפי יֹוִמין יה ַרְבְרֵבי ִעיָלֵאי , ָּאַמר ֵליה. ּ ַּמאן ְדַנֲחִתין ַקּמֵ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדַמְלּכָ ְּ.  

יה ְלאֹוְרֵחיה, ָּאַמר ֵליה ִּניָחא ֵליה ְלַמר ְדֵאיִזיל ִעּמֵ ּ ּ ר ִא, ָּאַמר ֵליה. ּ י ֵתיכֹול ְלִמְסּבַ
ַמע י ֵהיֵכי ְדָלא ֵתָעֵנׁש, ְְסֵטי ֲאַבְתָרך, ְוִאי ָלא. ִזיל, ְסָבָרא ְלַמאי ְדִתׁשְ ָּאַמר ֵליה ָלא . ּּכִ

ָמִעית ִמיְלָתא ְדָרָזא ִעיָלָאה, ֵּליחוׁש ַמר ְלַהאי ְּדָהא ׁשְ ּ יה, ּ ִלית ּבֵ ּכָ ּוְסָבִרית , ְּוִאְסּתַ
  .ְסָבָרא

ָּאַמר ֵליה וַמ ָמִעית ַהאי ָרָזא ְדַהאי ְפסוָקא, אי ִהיאּ ָּאַמר ֵליה ׁשְ  )שיר השירים ג(, ּּ
לֹמה ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ָלָמא ּכֹוָלא ִדיֵליה, ִּהּנֵ א ִדׁשְ ִּהיא ּכוְרְסָייא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּ ים . ּ ּשִׁ ׁשִ
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ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ין ִעיָלִא, ּּגִ ׁשִ ּמְ ין ַרְבְרַבָיא ְמׁשַ ּתִ יןִּאֵלין ׁשִ ין , ּין ַקִדיׁשִ ׁשִ ּמְ ְּדִאינון ְמׁשַ ּ
א ִעיָלָאה י ּכוְרָסא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּבֵ ּּגַ ָרֵאל. ּ ּבֹוֵרי ִיׂשְ חֹות ׁשוְלָטָנא , ִמּגִ ן ּתְ ְּדִאנון ְמַמּנָ ּ ּ

א ָרֵאל, ַּרְבְרָבא ַקִדיׁשָ ִּמיָכֵאל ַאפֹוְטרֹוְפָסא ְדִיׂשְ חֹות ָיֵדיה. ּ ִגין ְדִאינון ּתְ ּּבְ ּ ְלהֹו ַרְבְרִבין ּכָ, ּ
ָרֵאל ַּאפֹוְטרֹוִפין ְדִיׂשְ ּ ָרֵאל, ּ ּבֹוֵרי ִיׂשְ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִמּגִ

אי' ָּאַמר ֵליה ר י, ּדֹוְסּתָ יר ִמּנִ , ֲּאָזלו. ְּלֵמיַזל ְלֶמֱחֵמי ְסַבר ַאֵפי יֹוִמין, ָיאֹות ַאְנּתְ ַיּתִ
יה ְוָחָמא לֹון ד ָמטֹו ְלַגּבֵ ׁשֵ, ּּכַ ּמָ ְּדכוְרְסָייא ִדְתַלת ָקְייָמא , ּיה ִזיל ְוֵאיָמא לֹוןֲאַמר ְלׁשַ ּ ּ

ָלא ָחד   .ַמאי ִהיא ּבְ

אי י דֹוְסּתָ ַמע ַרּבִ יה ִמיְלָתא, ׁשָ ַנְפׁשֵ ל ּבְ ּכֵ ִּאְסּתַ א ִזיל ְוֵאיָמא ֵליה ְלַמר, ּ ׁשָ ּמָ , ַּוֲאַמר ְלׁשַ
ָנא ֲאַמר ָדִוד ְּדָלאו ְלַמּגָ הּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנ)תהלים קיח(, ּ ָּדא ָדִוד , ּים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ
א ְדִאיהו ְרִביָעָאה ַּמְלּכָ ּ.  

יה ְוָאַמר ֵליה ַהאי ִמיְלָתא ׁשֵ ּמָ ֲּאַזל ׁשַ ּ ִפיר ָקֲאַמְרּתְ. ּ ָּאַמר ֵליה ֵמיַמר ׁשַ ֶּאָלא ִזיל , ּ
ָדִוד, ְּוֵאיָמא ֵליה יה ּבְ ֲעלו ּבֵ ָּאן ּגָ ַּדֲאַמר ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים, ּ ּ.  

י' ַּמר ֵליה ְלרָא ם, ַחּגַ ַהאי ִמיְלָתא ִפְתּגָ ַמְעּתְ ּבְ ָמִעית, ּׁשָ ַלת ִעְנָייֵני ׁשְ , ָּאַמר ֵליה ּתְ
א א ָקא ָאֵתיָנא ָהָכא, ַּחד הוא ְדָרׁשָ י וְבנֹוי . ָּאַמר ֵליה ָלאו ִלְדָרׁשָ ְּדעֹוָבָדא ְדִיּשַׁ ּ ּ

ַמֲעָנא ַמְעּתְ, ׁשְ ָרא ְדִמְלָתא ִאי ׁשָ   . ֵאיָמא,ֲּאָבל ִעיּקָ

ָמִעית, ֲאַמר ֵרי ִעְנָייֵני ִדׁשְ ָרא ְדִמְלָתא ִאינון ּתְ ִּעיּקָ ּ א, ּ ָּחָדא הוא ַדֲאַמר ַאּבָ יֹוָמא , ּ ּבְ
א י ְלָדִוד ַמְלּכָ ִריך הוא ִטיבו ַסּגֵ א ּבְ א ֲעַבד קוְדׁשָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ְּדִאְתּבְ ּ ּ ּ ְּ.  

ן ֵליה ַההוא חֹוָבא ְּדָבַתר ְדִאְזַדּמַ ּ ּ ּ ִריך הואְוַא, ּ א ּבְ ב ְדָמַחל ֵליה קוְדׁשָ ּף ַעל ּגַ ּ ּ ד , ְּ ּכַ
ַלִים ִדְלֵעיָלא, ָנַפק ֵמַהאי ָעְלָמא ְרֵעי ְירוׁשָ ְבקוהו ַמְלֲאֵכי ִעיָלֵאי ְלֶמֱעַבר ּתַ ָּלא ׁשָ ּ ּ ַוֲהָוה , ּּ

ָראי   .ָיֵתיב ַאּבָ

א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ּוְביֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ִריך ה, ּ א ּבְ ְָקָרא קוְדׁשָ אּ ּוא ְלִמיָכֵאל ַרְבְרָבא ַקִדיׁשָ ּ ,
י ֵליה ְלֶמֱהֵוי הוא ּוַמּנֵ ּ ין ִעיָלִאין, ּ ין ַקִדיׁשִ ּתִ ְּוׁשִ ָרֵאל, ּ ַּאפֹוְטרֹוְפִסים ְדִיׂשְ ּ ִּאינון ְדַאְסָחרו , ּ ּ ּ
א ִדיָקֵריה ּּכוְרֵסי ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

י ֵליה ְלִמיָכֵאל ּוַמּנֵ ַתְרֵעי, ּ יָחא ּבְ ַלִים ִדְלֵעיָלאְלֵמיַעל ְלָדִוד ְמׁשִ ּ ְירוׁשָ ּוְלַאְתָקָנא ֵליה , ּ ּ
א ִעיָלָאה, ִעם ַאְבָהָתָנא ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ ל ַהטֹוָבה )מלכים א ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ַעל ּכָ
ה ה ר ָעׂשָ ָרֵאל ַעּמֹו' ֲאׁשֶ ְּלָדִוד ַעְבדֹו וְלִיׂשְ ּ.  

 ] בשנה268יום [סדר הלימוד ליום ב תמוז 

יהוָדה ָסבֹוי, ָּיָנא הואִעְנ, ְָוִאיָהך ִּדְכִתיב ּבִ יה ֲאחֹוי, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָגֲעלֹוי ּבֵ
ּ ַוֵיֶרד ְיהוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו)בראשית לח( אוֵתיה, ּ ְּדָסרֹו ֵליה ִמּגֵ ּ ּ ִריך הוא ָלא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2951דף [ -ּ

נֹוי ְדַיֲעֹקב ְלֶמֱהֵוי ׁשוְלָטָנא ל ּבְ יה ִמּכָ ִּניָחא ַקּמֵ ּ ּ ְדַמְלכוָתא ְדָעְלִמיןּ ֶּאָלא ִליהוָדה, ּ ֲהָדא . ּ
ֶבט ִמיהוָדה וכו)שם מט(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ֹלא ָיסור ׁשֵ ים' ּ ְלחֹודֹוי, ְולֹו ִיְקַהת ַעּמִ , ּהוא ּבִ

נֹוי ְדַיֲעֹקב ָאר ּבְ ְּוַהְיינו ִמְלָתא ְדֲהָוה ֲאַמר ֲאבוי, ְוָלא ִלׁשְ ּ ּּ.  

ַמְעָנא ָאר ַמאי ָחָמא ק, ְּותו ׁשְ ל ׁשְ ִריך הוא ְלֵמיַהב ׁשוְלָטנוָתא ִליהוָדה ִמּכָ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ֵמיה ִדיהוָדה, ֶּאָלא. ֲאחֹוי ׁשְ ים ּבִ דֹול ְדֲהָוה ָרׁשִ ֵמיה ַהּגָ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכֵ ִּאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ְלֵטיה ַעל ּכָֹלא ּוְבִגיֵניה ַאׁשְ ּ ּ ְּוׁשוְלָטֵניה ָלא ַתֲעֵדי, ּ יה' ָתא רֲא. ּ ֵריׁשֵ ֵקיה ּבְ אי וְנׁשָ ּדֹוְסּתָ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ַמע ַרּבִ יהֹון, ׁשָ א ִעיָלָאה, ּוְנַפק ְלַגּבֵ ֲּאַמר ַאּתון ָמאֵריהֹון ִדְמִתיְבּתָ ּ ַּפְלגוָתא , ּ ּ
אי ּבָ ֵליָמָתא ַאְייתו ּגַ ּוׁשְ ְּוֶתֱחמון ְוֵתיחון, ּ  )שמות לג(ִּדְכִתיב , ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָגֵלי ְלָעְלִמין. ּ

י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ֱחזון ְוֵתיחון. ּכִ ְּוַאּתון ּתֶ ּ ּ.  

יה יק, ָּיְתבֹון ַקּמֵ ּתִ יקו, ִאׁשְ ּתִ ְּוִאינון ִאׁשְ ַמע ַההוא ָקָלא ְדֲהָוה , ָעאל ְלִאְדרֹוָנא. ּ ּׁשָ ּ
ָעאן, ֲאַמר ֵּאיָמא לֹון ָמה ְדִאינון ּבָ ִאין ִאינון, ּ ְּדַזּכָ ַעד . ֲּאָכלו.  ָרַמׁש ֵליְלָיא,ַּעד ְדָנֵחית. ּ

יק, ַּדֲהוֹו ָאְכֵלי ּתִ יקו, ִאׁשְ ּתִ ְּוִאינון ִאׁשְ ד ֲאָכלו. ּ ב, ּּכַ ּכַ ֲאַמר לֹון ִאי ִאית , ָּקמו ְלִמׁשְ
כֹון ַמע ִמיְלָתא ֵליָמא ִלי, ִמּנְ ְּדׁשָ ּ.  

אי ַוֲאַמר י דֹוְסּתָ ֲאַמר . ַאּתְ ֵאיָמא ָלן, ַדעְּוִטיבו ְלִמיְנ, ֲאַנן ְסָבָרא ִנְסּבֹור, ָּפַתח ַרּבִ
י ִיְצָחק, לֹון ַמְעּתון ַהאי ִמיְלָתא ְדָאַמר ִרּבִ ּׁשְ ה ַעל , ּ ּנָ ִתּקֻ ַמע ּכְ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ּּכָ

ֶאֶרץ ַהַחִיים, ִמָטתֹו ָמתֹו עֹוָלה ָלׁשוט ּבְ ִּנׁשְ ים )שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּשִׁ  ׁשִ
ּבֹוִרים ָסִביב  ָרֵאלּגִ ּבֹוֵרי ִיׂשְ ֲּאָמרו ֵליה ֵליָמא ַמר. ָּלה ִמּגִ ּ.  

ין ַאְתָווָתא ְיִדיָעאן, ֲאַמר לֹון ּתִ ַמע ִאית ׁשִ ְקִריַאת ׁשְ ָעֶריך, ּבִ ַָעד וִבׁשְ ל ָאת . ּ ְוַעל ּכָ
א ְּוָאת ִאית סֹוד ְיָקָרא ְדַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ִליָטא ִעיָלָאה, ּ ְּדׁשַ ּ ּופוְלָחֵניה ְדַבר ַנ. ּ ּ ּ יהּ , ּׁש ַקּמֵ

יה ַּעד ִדיָקֵרב ַדְעּתֵ ּ א, ּ ְּלכוְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  

ֲעָתא ּוְבַההוא ׁשַ ָּנֵסיב לֹון ִמן פוֵמיה ָמאֵריה ְדַאַפָייא, ּ ּ ּּ ּ ּ ָמא ְדָמֵריה, ּ ׁשְ ֵמיה ּכִ ִּדי ׁשְ ּ ּ ,
מֹוֵתיֶהן ְדַצִדיַקָייא יק ְלהֹון ְלֵעיָלא ִעם ִנׁשְ ְּוהוא ַאּסֵ ּ ָחא ְיָקָרא ִדְלֵעיָלא,ּ י ַמְדּבְ   . ַקּמֵ

ין ַמְלָאִכין, ְוָנְסִבין לֹון ּתִ ְּדָסֲחִרין ּכוְרֵסי ְיָקָרא, ׁשִ ל ַחד ְוַחד ָאת ַחד, ּ ִרין , ּכָ ּוְמַזּמְ
ל ֵליְלָיא הֹון ּכָ יחֹו ִלְפֵני )דברים כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ָ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶטֶנא ִמָיֶדך ְוִהּנִ ּ

ח ה ָּדא הוא מטטרו, ְוָלַקח ַהּכֵֹהן. ֱָאֹלֶהיך' ִמְזּבַ ין ַאְתָווָתא , א''ַהֶטֶנ, ן''ּ ּתִ ִּאֵלין ׁשִ
ַמע ְדֵליְלָיא ִּדְקִריַאת ׁשְ ּ.  

ְייהו, אֹוִליף ְלהֹו ַמְתהֹון ִמּנַ ָלא , ֲאַמר ַחד ְלַחד. ְּוִאיְתָערו, ְּוָחמֹו ַמה ְדָחמֹו, ָּנַפק ִנׁשְ
אן ַּמאן ְדִאיהו ַמְלָאָכא ִעיָלָאה.  ֲאַנן ַחְזָיין ְלַהאיֵלית, ֵניֵתיב ּכָ ּ ַהאי ְיָקר, ּ ַמאי . ֶלֱהֵוי ּבְ

ְייהו ָּחזֹו ְדַמְלָאַכָייא ַדְחָיין ְלהֹו ְלַבר. ֲּהָוה ַדְעּתַ , ַּעד ְדָחמֹו ַמאי ְדָחמֹו, ְּוִאְצְטָערו, ּ
י ֶאְלָעָזר ַאֲעַבר ְלהֹו ָמֵתיה ְדַרּבִ ְּוִנׁשְ ּתְ, ּ   .ֵּזיבוְוִאׁשְ
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א ֲהָנא ַרּבָ י ֶאְלָעָזר, ָּחמֹו ְלַההוא ּכַ ָלא אוְלָפֵניה ְדַרּבִ ַּדֲאָתא ְלַקּבְ ּ ּ ה , ַוֲאַמר, ּ ַרּבָ
א ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה, ָּאַמר ֵליה, ַסק ַסק, ַּקִדיׁשָ ָּמׁשְ ך, ָּאַמר ֵליה. ָ ּבָ ְַמאן ִאֵלין ּגַ ָאַמר . ּ

ֵּליה ַרְבְרֵבי ָדָרא ִאינון ּיה ֵלית ִלי ְרׁשוָתאָאַמר ֵל. ּ ִריך הוא ֲאַמר ִלי , ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ָלא ַאָפך ְְלַקּבְ יה, ּ ֶלך )שיר השירים א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּוֲאָנא ַעְייָלָנא ַקּמֵ ְ ֱהִביַאִני ַהּמֶ

ַמָייא. ֲחָדָריו ל ֵחיֵלי ִדׁשְ א ּכָ ּוְבַחָייך ַקִדיׁשָ ְּ ְמָחה ָבך, ּ   .ְָנִגיָלה ְוִנׂשְ

י ִיְצָחק ך, ָאַמר ִרּבִ ְּלָכל ַצִדיַקָייא, ְּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ר ''ְלמטטרו, ְּ ן ׂשַ
ָמַתְייהו ְלֵעיָלא, ַּהָפִנים ִּדיַסֵלק ִנׁשְ ָמֵתיה ָאֵתיב ֵליה ְואֹוֵמר, ּהוא אֹוֵמר ַסק ַסק. ּּ ּוִנׁשְ ּ ,

ֶלך ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה ֱהִביַאִני ַהּמֶ ְָמׁשְ ּהֹוִאיל וְרעוֵתיה ַדֲאָנא ָעֵייל ְלִאיְדִרין .  ֲחָדָריוָּ ּ ּ ּ
ְמָחה ָבך ָכבֹו)תהלים קמט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְִעיָלִאין ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ָּדא , ד''ּ ַיְעְלזו ֲחִסיִדים ּבְ

  .מטטרון

י ִיְצָחק ל אֹותֹו ַצִדיק עֹוָל, ָאַמר ִרּבִ ָמתֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ רוך ּ דֹוׁש ּבָ ְה ִלְפֵני ַהּקָ ּ
ה לֹו ַהְבָטָחה, ּהוא ְוְמָבֵרך לֹו, עֹוׂשֶ ּ ַאַחר ַהְדָבִרים )בראשית טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָּהֵאֶלה ָהָיה ְדַבר ה ָכְרך ' ּ יָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך ׂשְ ֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל ּתִ ּמַ ֶָאל ַאְבָרם ּבַ ְ

ה ְמֹאד ָמה, םֶאל ַאְבָר. ַהְרּבֵ ׁשָ ֲחֶזה. זֹו ִהיא ַהּנְ ּמַ הוא ׁשֹוֵכב ַעל ִמָטתֹו, ּבַ ׁשֶ ּוַמה אֹוֵמר . ּּכְ
ה ְמֹאד, לֹו ָכְרך ַהְרּבֵ יָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך ׂשְ ַָאל ּתִ ְ.  

ֲחֶזה ּמַ ֱאַמר , ָּדָבר ַאֵחר ּבַ ּנֶ ֹראׁש ' ּ וַמְרֵאה ְכבֹוד ה)שמות כד(ֶּזהו ׁשֶ ֵאׁש אֹוֶכֶלת ּבְ ּכְ
  .ַהּמֹוִליכֹו ִלְפֵני ּבֹוְראֹו, ן''ְּוֶזהו מטטרו. ָהרָה

ְנחום י ּתַ ָּדָבר ַאֵחר ָאַמר ִרּבִ ִתיב ְלַמְעָלה ִמן ָהִעְנָין, ּ ָעִרים, ַמה ּכְ ר ָאְכלו ַהּנְ , ַּרק ֲאׁשֶ
ְתֵריה ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָהָיה ְדַבר ה ּוְכִתיב ּבַ ּ ּ ָעה ׁשֶ. ֶאל ַאְבָרם' ּּ אֹוָתה ׁשָ ָמה ּּבְ ׁשָ ַהּנְ

ל ַמְעָלה ֶבת ְוִנזֹוֵנת ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ ת ּבֹו, ּיֹוׁשֶ ׁשֶ ְנחום. ּוִמְתַלּבֶ י ּתַ ְּדָאַמר ִרּבִ ְּלבוׁש , ּ
א ָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ בֹוד הוא, ַהּנְ א ַהּכָ ּסֵ ְלַמְעָלה ִמּכִ ּהוא אֹור זֹוֵהר ׁשֶ ֱאַמר , ּּ ּנֶ  )תהלים צז(ׁשֶ
ִדיק  ּאֹור ָזרוַע ַלּצַ ְמָחהּ ֵרי ֵלב ׂשִ ְוֹלא . ְלאֹור עֹוָלם' ְ ְוָהָיה ָלך ה)ישעיה ס(ּוְכִתיב . ּוְלִיׂשְ

בֹוד א ַהּכָ י ִאיָרא'  ה)תהלים כז(ְוָדִוד ָאַמר . ְַמְלָאך ְוֹלא ִכּסֵ ִעי ִמּמִ   .אֹוִרי ְוִיׁשְ

י ְיהוָדה, ְוָאְזָלא ָהא י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ל ַצִדיק ִניְטָל, ּּכִ ָמתֹו ׁשֶ בֹודִּנׁשְ א ַהּכָ ּסֵ , ה ֵמאֹור ּכִ
עֹוָלם ַהֶזה ה , ִאי ָזְכָתה ְועֹוָלה ְלַמְעָלה. ְּוִנְכַנס ּבָ ִיּתֹוַסף ָלה יֹוֵתר אֹור ִמּמַ ֵּאינֹו ִדין ׁשֶ ּ

עֹוָלם ַהֶזה ֵנס ּבָ ִראׁשֹוָנה ִליּכָ ָלה ּבָ ּבְ ּקִ ֶלת אֹותֹו ָהאֹור. ּּשֶׁ י ְמַקּבֶ י ְיהוָדה, ּוִמּמִ , ָּאַמר ִרּבִ
ר ְלאֹוְמרֹוִאְל תוב ִאי ֶאְפׁשָ יָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי )בראשית טו(ִּדְכִתיב , ָּמֵלא ִמְקָרא ּכָ  ַאל ּתִ

ה, ָאֹנִכי ְוֹלא ַאֵחר, ְָמֵגן ָלך ה ְמֹאד, ְוָלּמָ ָכְרך ַהְרּבֵ ּשְׂ ִביל ׁשֶ ׁשְ   .ָּבִ

ה ְמֹאד ָכְרך ַהְרּבֵ ָָדָבר ַאֵחר ׂשְ ה ְמֹאד, ּ ָכר ַהְרּבֵ ִראׁשֹוָנהַע, ְֵיׁש ָלך ׂשָ ָהָיה ְלך ּבָ . ָל ׁשֶ
ת ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ רוך הוא נֹוֵטל אֹות א, ּוִמְתַלּבֶ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ מֹו' ְּ ה, ִמׁשְ ֹראׁשָ ְּונֹוְתָנה ּבְ י . ּ ּכִ

ל ַצִדיק ְוַצִדיק ָלעֹוָלם , ָּהא ִדְתַנן ֹראׁש ּכָ רוך הוא ִלְהיֹות ֲעָטָרה ּבְ דֹוׁש ּבָ ָּעִתיד ַהּקָ ּ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2953דף [ -ּ

א ַמִים ָוָאֶרץ, א''ֶזה אֹות ה, ּ ְוֵאיֶזהו.ַהּבָ ָרא ׁשָ ר ּבָ ֲאׁשֶ ְרָאם)בראשית ב(ִּדְכִתיב , ּכַ ִהּבָ ,  ּבְ
ה ָרָאם''ּבְ   .א ּבְ

ְמך ַאְבָרָהם)שם יז(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ְמך ַאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ ָ ְוֹלא ִיּקָ ָ .
ַתְכִלית  ֵליָמה ּבְ ָמה ׁשְ ׁשָ ֵלימות ְוַהטֹובִלְהיֹות ַהּנְ  ַעִין )ישעיה סד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּהּשְׁ

ה לֹו ה ִלְמַחּכֵ ָֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך ַיֲעׂשֶ ּ.  

ן ַפִזי י ְיהוָדה ּבֶ ַּרּבִ ֲּהָוה ֵליה ַההוא ֲאִריָסא, ּ יה ר, ַּוֲהָוה ָקא ְמַצֵער ֵליה, ּ ' ָּאתֹו ְלַקּמֵ
א' ֵזיָרא ְור ֲּאָמרו ֵליה, ַאּבָ ֲאִריֵסיהּ י ָגִניב. ּ ַמאי ָעִביד ַמר ּבַ ְבָרא ּכִ ָּמאֵריה , ֲאַמר ְלהֹון ּגַ

א ַיְזֵהר ֲעֵליה ִזיֲהָרא ְמׁשָ ְּדׁשִ ֲּאָמרו ֵליה. ּ ִמֵליה, ּ ָּלא ְלַעֵיין ַמר ּבְ ּ ּוָמה ַאֲעֵביד , ֲאַמר ְלהֹו. ּ
ֲּאָמרו ֵליה. ְּוהוא ְמַצֵער ִלי ִּיְתְפֵרׁש ַמר ִמיֵניה, ּ י ָלךְוִיְת, ּ   .ְַהּנֵ

ך, ַּעה ַדֲהוֹו ָיְתֵבי ְֲאָמרו ֵליה ָלאו ְלַהאי ָאֵתיָנא ַגּבָ ּ ָבִטים , ֶּאָלא ֵליָמא ָלן ַמר, ּ ַהּשְׁ
ֵני ַיֲעֹקב ִריך הוא ָסֵליק ְלהֹו , ֲאַמר ְלהֹו. ָּמה ִאינון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

א ִדְרִקיָעא ָמָתא , ִּלְמִתיְבּתָ ְּדַצִדיק ְדָסֵליקְוָכל ִנׁשְ ּ   .ִּאינון ַסֲהִדין ַעל עֹוָבדֹוי, ּ

נוָיה)תהלים קכב(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ַלִים ַהּבְ ּ ְירוׁשָ ל ַמְעָלה, ּ ַלִים ׁשֶ ם . ּזֹו ְירוׁשָ ּשָׁ ׁשֶ
ָרֵאל ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ָּעלו ׁשְ ּ ל ַצִדיק ְוַצִדיק ִמִיׂשְ, ּ ֵדי ְלָהִעיד ַעל ּכָ ּּכְ ּ . ָרֵאלּ

ה מֹו, ְוָלּמָ ָלם מֹוִדים וְמָבְרִכים ִלׁשְ ִּלְהיֹות ּכֻ ָרֵאל ְלֹהדֹות , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֵּעדות ְלִיׂשְ
ם ה ַח ְואֹוֵמר. 'ְלׁשֵ ּבֵ ּתַ לֹו וִמׁשְ יר ֶאת ׁשֶ ְּוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמּכִ ל עֹוָלם ְרֵאה ַמה , ּ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָאֶרץ י ּבָ ְחּתִ ם הְּוֶזהו ְל, ִהּנַ   .'הֹודֹות ְלׁשֵ

ל ַצִדיק ְוַצִדיק ֵיׁש לֹו ָמדֹור ְלִפי ְכבֹודֹו, ְּוַהְיינו ִדְתַנן ּּכָ ּוְלִפי ָהָראוי לֹו, ּ ַּמאן ְדָאֵתי . ּ
ִדיִקים ִמן ְראוֵבן, ֵּמְראוֵבן ם ְמדֹורֹו ִעם ַהּצַ ּׁשָ ֶבט, ּ ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ ר . ְוֵכן ּכָ ּוַמאן ְדהוא ּגֵ ּ ּ

ֵיירּמאומֹות ָהעֹוָלם ְו ִרים, ִּנְתּגַ ל ּגֵ דֹור ׁשֶ ּמָ ָבִטים. ְמדֹורֹו ּבַ עֹוְמִדים ְלֵעִדים ְלָכל , ְוַהּשְׁ
ַּצִדיק ְוַצִדיק ָרֵאל ְלֹהדֹות , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּׁשֶ ּ ּ

ם ה   .'ְלׁשֵ

י ְיהוָדה ל ַצִדיק, ָּאַמר ִרּבִ ָמתֹו ׁשֶ א,ִּנׁשְ ֶרת ָלעֹוָלם ַהּבָ ֵאינֹו יֹוֵדַע , ּ יֹוַדַעת וַמּכֶ ַמה ּשֶׁ
ֵרת יר ַמְלָאך ַהְמׁשָ ְוַמּכִ י טֹוב)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ י טֹוב , ּ ּכִ

ֵרת ְמָחה)תהלים צז(ּוְכִתיב . ְִמַמְלָאך ַהׁשָ ֵרי ֵלב ׂשִ ִדיק וְלִיׁשְ ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמרַרּבִ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(, ּי ַאּבָ ּ ּכִ ין , ָ ַזּמִ
ד פוְרָקָנא ִלְבנֹוי ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ִריך הוא , ְ א ּבְ ַלח קוְדׁשָ ִאינון יֹוִמין ְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ִאינון ַמ, ַלֲאָפָקא ְלִיׂשְ ין ְלִמְצַרִיםְּוַאְלֵקי ּבְ ׁשִ ָרֵאל, ְכּתְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ין פוְרָקָנא ָדא, ּתָ ַּמה ּבֵ ּפוְרָקָנא ְדִמְצַרִים ֲהָוה. ְּלפוְרָקָנא ְדִמְצַרִים, ּ ַחד , ּ ּבְ
א וְבַמְלכו ַחד ַּמְלּכָ ָכל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ָהָכא. ּ ּוְבָכל ַמְלכוָתא ְדָעְלָמא, ּּבְ  ִאְתַייַקר ּוְכֵדין. ּ

ָכל ָעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריך , ּוְבָכל ַאְרָעא, ְּ א ּבְ ְְוִיְנְדעון ּכָֹלא ׁשוְלָטֻנֵתיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
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ָכל ָעְלָמא ֵרין, ּהוא ּבְ ין ִעיָלִאין ַעל ַחד ּתְ ׁשִ ַמְכּתְ הֹון , ְּוָכְלהֹו ִיְלקֹון ּבְ ִגין ִדי ֵסְרבון ּבְ ּּבְ ּ
ִיׂשְ ָרֵא   .לּבְ

ִריך הואדְוַכ א ּבְ ּ ִיְנְדעון ׁשוְלָטנוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָמא ִדְכִתיב, ְּ '  ְוָהָיה ה)זכריה יד(, ּכְ
ל ָהָאֶרץ ִריך הוא. ְְלֶמֶלך ַעל ּכָ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִיׂשְ הו ּבְ ְלהֹו ִיְתַנְדבון ּבְ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ ֲהָדא , ְּ

ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלהּ ְוֵהִביאו ֶא)ישעיה סו(, ּהוא ִדְכִתיב ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ נון . 'ת ּכָ ֵדין ִיְזַדּמְ ּּכְ ּ
ֶחְדָוה ִמְלַקְדִמין, ֲאָבָהן ּבְ ְּלֶמֱחֵמי פוְרָקָנא ִדְבַנְייהו ּכְ ּ ּּ יֵמי ֵצאְתך . ּ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ

  .ֵּמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות

  פרשת ויראזוהר חדש 
ִגי: ְבָרָהם ָהֹיה ִיְהֶיה ְוַא)בראשית יח( ים' ִיְהֶיה ּבְ לׁשִ ְמעֹון' יֹוָמא ַחד ָנַפק ר. ׁשְ ְוָחָזא , ׁשִ

יך ְוָאֵפיל ְָעְלָמא ְדָחׁשֵ ם ְנהֹוֵריה, ּ ּתֵ י ֶאְלָעָזר. ְּוִאְסּתַ ָעא , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א ְוֶנֱחֵזי ַמה ּבָ ּתָ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ חו ַחד ַמְל, ֲּאָזלו. ְּ ּכָ ְּדָדֵמי ְלטוָרא ַרְבְרָבא, ָאָכאְּוַאׁשְ ָלִתין , ּ ְּוַאֵפיק ּתְ

ְלהֹוִבין ְדנוָרא ִמפוֵמיה ּׁשַ ּ ּ ּּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ד, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֵעי ְלֵמיְעּבַ ֵעיָנא ְלִמְחְרֵביה ְלָעְלָמא, ָמה ַאּתְ ּבָ ָּאַמר ֵליה ּבָ ּ ,
ָדָרא ִאין ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִכיֵחי ּתְ ִגין ְדָלא ׁשְ ִריך הוא ַעל ַאְבָרָהםְּד. ּּבְ א ּבְ ַזר קוְדׁשָ ָּהֵכי ּגָ ְּ ,

גי, ְוַאְבָרָהם ָהֹיה ִיְהֶיה ָלִתין ֲהוֹו' ִיְהֶיה ּבְ ְמעֹון. ּתְ י ׁשִ י , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָמטו ִמיָנך ִזיל ַקּמֵ ְּבְ ּ
ִריך הוא ְוֵאיָמא ֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָעְלָמא, ְּ ִכיַח ּבְ ר יֹוָחאי ׁשְ   .ּבַ

ִריך הואֲּאַזל ַההו א ּבְ י קוְדׁשָ ּא ַמְלָאָכא ַקּמֵ ך ַמה , ָּאַמר ֵליה, ְּ ֵלי ַקּמָ ְָמאֵרי ָעְלָמא ּגְ

ר יֹוָחאי ִריך הוא, ַּדֲאַמר ִלי ּבַ א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ח , ִּזיל ַאְחְרֵביה ְלָעְלָמא, ְּ ּגַ ְוָלא ַתׁשְ
ַבר יֹוָחאי יה ּבְ   .ּּבֵ

ְמ, ַכה ָאָתא י ׁשִ ַזְרָנא ֲעָלך ְדֹלא , ָּאַמר ֵליה ִאי ָלא ֵתיֵזל, עֹון ְלַמְלָאָכאַּחְזֵייה ַרּבִ ּּגָ ְ

ַמָייא ֲאַתר ַדֲעָזא ַוֲעָזֵאל, ֵתיעֹול ִלׁשְ ִריך הוא ֵאיָמא . ְּוֶתֱהֵוי ּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַכד ֵתיעֹול ַקּמֵ ְּ

ָעְלָמא, ֵּליה ִאין ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִרים, ְוִאי ֵלית ּתְ ֲעבור ְּד. ֶליֱהוֹון ֶעׂשְ ה ּבַ ִתיב ֹלא ֶאֱעׂשֶ ָּהֵכי ּכְ
ִרים ִרים. ָהֶעׂשְ ָרה, ְוִאי ֵלית ֶעׂשְ ִתיב, ֶלֱהוֹו ֲעׂשָ ך ּכְ ֲעבור , ְְוַאַחר ּכַ ִחית ּבַ ֹּלא ַאׁשְ
ָרה ֵרין. ָהֲעׂשָ ָרה ֶלֱהוֹון ּתְ ְּדִאינון ֲאָנא וְבִרי, ִאי ֵלית ֲעׂשָ ּ ִתיב. ּ ּ ַעל ִפי )דברים יט(, ְּדָהֵכי ּכְ

ַנִי ּם ֵעִדים ָיקום ָדָברׁשְ ְדַבר ה)תהלים לג(ִּדְכִתיב , ְּוֵאין ָדָבר ֶאָלא עֹוָלם, ּ ַמִים '  ּבִ ׁשָ
ֵרין. 'ַּנֲעׂשו וכו ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )משלי י(ִּדְכִתיב . ַּוֲאָנא הוא, ָהא ִאית ַחד, ְוִאי ֵלית ּתְ

ַמָיא ַוֲאַמר. עֹוָלם ֲעָתא ְנַפק ָקָלא ִמן ׁשְ יה ׁשַ ְמעֹוןַזּכָ, ּּבֵ י ׁשִ ְָאה חוָלָקך ַרּבִ א , ּ ְּדקוְדׁשָ ּ
ַזר ְלַמְעָלה ִריך הוא ּגָ ּּבְ א, ְ ִתיב , ְוַאּתְ ְמַבֵטל ְלַתּתָ ַוַדאי ֲעָלך ּכְ ְּבְ ְרצֹון  )תהלים קמה(ּ

ה   .ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
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  פרשת תולדותזוהר חדש 
ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹד)בראשית כה( ִתיב . ּם ָהָאֹדם ַהֶזהּ ַויֹאֶמר ֵעׂשָ אי ּכְ ַאּמַ

ֵרי ִזְמֵני ָהָאדֹום ִגין ְדָכל ַמה ְדִאית ֵליה ֱאדֹום, ֶּאָלא. ּתְ ּּבְ ּ ָדָבר ַאֵחר , ּהוא ָאדֹום, ּ  )שם(ּּכְ
יָלא ִדיֵליה ָאדֹום. ַּוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ִּדְכִתיב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם , ְּוַתְבׁשִ

ְּוַאְרָעא ִדיֵליה ֲאדוָמה. ּהַהֶז ֵדה ֱאדֹום, ּ ִעיר ׂשְ ְּוגוְבִרין ִדיֵליה ֲאדוִמין. ִּדְכִתיב ַאְרָצה ׂשֵ ּ ּ ּ ,
ו ֲאִבי ֱאדֹום)בראשית לו(ִּדְכִתיב  יה ָאדֹום. ּ הוא ֵעׂשָ ין ְלִאְתְפָרָעא ִמּנֵ ּוַמאן ְדַזּמִ ּ ִּדְכִתיב , ּּ

יה ָאֹד. ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ּוְלבוׁשֵ ּ ך )ישעיה סג(ִּדְכִתיב , םּ ַָמדוַע ָאֹדם ִלְלבוׁשֶ ּ ּ  )שם( ּוְכִתיב, ּ
א ֵמֱאדֹום   .ִמי ֶזה ּבָ

ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין, ָּתא ֲחֵזיִּסְתֵרי תֹוָרה  ָעְלָמא, ּׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ ֵתיל . ְּ ַּוֲעַלְייהו ׁשָ

ה ה)שמות כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּוָבֵני ָעְלִמין ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ת',  ּכִ ׁשֶ ׁשֵ   .ְוֹלא ְכִתיב ּבְ

ְבָעה יֹוִמין ִעיָלִאין ְּוָלֳקֵביל ִאינון ׁשִ ֵאי ְקׁשֹוט, ּ ְבָעה ַזּכָ ַאְרָעא ׁשִ ָרא ּבְ , ּוְלַאְנָהָרא לֹון, ְלָקְייָמא לֹון, ּבָ
ל ַחד ְוַחד ָלֳקֵביל יֹוֵמיה ֵתיל ְלהֹו. ּּכָ ל ַחד ְוַחד ּבְ, ְוׁשָ ָּדָרא ְדִאְתֲחֵזי ֵליהּכָ ְּוִאינון ֲאָבָהן ְדָעְלָמא. ּ ַאְבָרָהם , ּ

ה ְוַאֲהֹרן ְוָדִוד   .ִּיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ומׁשֶ

ְּוִאינון ִאיְקרון ָהִרים ְבָעה יֹוִמין ִעיָלִאין ַדֲאָמָרן, ַהְרֵרי ֶקֶדם, ּ ְּדִאינון ַתְלָיִין ֵמִאינון ׁשִ ּ ּ ּּ יֹוֵמי ' ו. ּ
ית ֵראׁשִ ְּדָקְייָמא ַקַמְייהו' ְוז, ּבְ ַמְלַאך ה)זכריה יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ אֹלִהים ּכְ ְ וֵבית ָדִוד ּכֵ ּ   .ִלְפֵניֶהם' ּ

ִביָעָאה ְּוַאף ַעל ַגב ְדִאיהו ׁשְ ּ יֹוִמין, ּ ִביָעָאה. ְּרִביָעָאה ִאיהו ּבְ יה . ְּויֹוֵסף ִאיהו ׁשְ ִליַלת ּבֵ ד ִאְתּכְ ֲּאָבל ּכַ
יֹוֵסף א, ּבְ י ַמְלּכָ ְּוָיֵהיב ֵליה תֹוֶסֶפת ַתְפנוָקא ִמּבֵ ּּ ִביָעָאה, ּ   .ִּאְקֵרי אוף ִאיִהי ׁשְ

ִכיְנָתא ׁשְ ה ּבִ ְּוָכְלהֹו ֲאִחידו ּבַ ְבָעה, ּ ָרָזא ְדׁשִ ַבע. ּּבְ ת ׁשֶ ִכיְנָתא ִאיְקֵרי ּבַ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ת ֵמִאיָמא ִעיָלָאה. ּ ּּבַ ּ ,
ַבע ַדְר ָלָלא ְדׁשֶ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ִּגין ְדִעַמהּ ּּ ְּוִאיִהי ַדְרָגא ְדֶצֶדק. ּ יָרָאה ְדִאינון ְסִפיִרין, ּּ ֲּעׂשִ א , ּ הו קוְדׁשָ ְּדִאיְקֵרי ּבְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  

ְקָרא ִביָעָאה ּבִ ָ ִדְלך ה)דברי הימים א כט(, ְוִאיְקֵרי ׁשְ י ֹכל' ּ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַּהְגֻדָלה ְוַהְגבוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהּנֵ ּ ּּ ּ 
ְתָרָאה. ְוָהא ְרִביָעָאה ִהיא ְליֹוֵמי, ּוַמאי ַטְעָמא. ַּעד ַהַמְמָלָכה', וכו ִגין ְדִאיִהי ְנִטיָעה ּבַ ֶּאָלא ּבְ ּ ,

ִביָעָאה ׁשְ ִליַלת ּבִ ֵמיה, ְוִאְתּכְ ך ָנְטָלה ׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ   .ְּוכֹוָלא ַחד, ְ

ִריך, ְוָכל ַחד ְוַחד ֵמֲאָבָהן א ּבְ ְָיַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ִּמגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ִדיֵליה, ּ הואּ ּ ִּמגֹו , ַּאְבָרָהם ָיַדע ֵליה. ּ
ְּדִאיהו ִמַדת ַהְגדוָלה, ֶחֶסד ּ ּ ּ א, ִּמַדת ַהֶחֶסד, ּּ ה. ָיִמיָנא ְדַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ָאִחיד ּבָ ִביק ָלה ְלָעְלִמין, ּ , ְּוָלא ׁשָ

א ֵני ָנׁשָ ַהאי ַדְרָגאְּדָה. ְּואֹוְקמוָה, ְּוָעִביד ִטיבו ִעם ּבְ ּא עֹוָבדֹוי ְסִליקו ֵליה ּבְ ּ ּ.  

ַדְרָגא ִדְגבוָרה ִּיְצָחק ָיַדע ֵליה ּבְ ּ ְּדִאְקֵרי ַפַחד ִיְצָחק, ּּ ַּיֲעֹקב ָיַדע ֵליה ִמגֹו ַדְרָגא . ְּוָדִחיל ֵליה ְלָעְלִמין, ּ ּּ ּ
ִליל ֵמֶחֶסד וִמַפַחד. ְּדִתְפֶאֶרת ְּדִאיהו ּכָ ּ ּ הְוָאִח, ְוִאְקֵרי ֱאֶמת, ּ ּ ִתֵתן ֱאֶמת )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּיד ּבַ ּ

  .ְלַיֲעֹקב



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2956דף [ -ּ

ִריך הוא ִמגֹו ַהִהיא ַאְסַפְקַלְרָיא א ּבְ ּיֹוֵסף ָיַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ל. ְּדִאְקֵרי ֹכל, ְּ ְלּכֵ , ְּוַעל ָדא ִאיְקֵרי יֹוֵסף ּכִ
ל יֹוֵסף)בראשית מז(ִּדְכִתיב    .ד עֹוָלםְוִאיְקֵרי ְיסֹו.  ַוְיַכְלּכֵ

רוִבין ה ְוַאֲהֹרן ִאינון ְתֵרין ּכְ ּמׁשֶ יַנְייהו, ּּ ְתַמע ָקָלא ִדְלֵעיָלא ִמּבֵ ְּדִאׁשְ ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ַעל , ּּ
ְרִתי ִאְתך ְוגֹוֵמר, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּיַדְייהו ם ְוִדּבַ ְָונֹוַעְדִתי ְלך ׁשָ ָּ ּ רו. ּ ְּוִאינון ְתֵרין ּכְ ִּאינון , ִּבין ִדְלֵעיָלאּּ

ְּוִאינון ְתֵרין ַסְמִכין ְדגוָפא, ֵנַצח ָוהֹוד ּ ּּ.  

ִּאית ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַתָתא, ְכַגְווָנא ָדא רוִבין ְתחֹוָתה, ּ ְּתֵרין ּכְ ּּ ְּדָיְנִקין ִמיָנה, ּ ְּוִאינון ִעיָלִאין ַוַדאי. ּ ּּ ,
ּוַמאן ֵעדות. ֹּוָנא ְדֵעדותֲאר, ְּדִאיְקֵרי ֶצֶדק, ַּעל ֲארֹון ָהֵעדות  )תהלים פא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּדא יֹוֵסף, ּ

מֹו יהֹוֵסף ׂשָ ְכַתב. ֵּעדות ּבִ ּבִ ַעל ֶפה, ְּוִאיְקֵרי תֹוָרה ׁשֶ ּבְ ְּוַהאי ֲארֹוָנא תֹוָרה ׁשֶ ּ.  

ל ִאינון ֲאָבָהן ִעיָלִאין ַדֲאִחיָדן ְלֵעיָלא, ָּתא ֲחֵזי ּּכָ ְלהֹו, ּּ ְכָתבְרִמיָזן ּכָ ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ְוָדִוד . 'ּתֹוַרת ה, ּ ּבַ
ָבְרָייָתא ְּדִאיהו ָאִחיד ּבְ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ְּדִאיִהי תֹוָרה ׁשֶ ּ ָלה, ּ ִדְבֵרי ַקּבָ ָלה. ְרִמיָזא ּבְ ך ִאְקֵרי ַקּבָ ְוְבִגין ּכָ ֶלת , ּ ִּדְמַקּבֶ
ְכָתב ּבִ ְּנִהירו ִמתֹוָרה ׁשֶ ְּדִאיְקֵרי ַצִדיק, ּ   .ְוִאיְקֵרי ֹכל, ֵסףְוִאיְקֵרי יֹו, ּ

רוִבין ִעיָלִאין ְּוִאינון ְתֵרין ּכְ ּ ָּקְייִמין ַעל ַההוא ַסֲהדוָתא ַדֲארֹוָנא, ּּ ּ דברי הימים א (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ַצח ְוַההֹוד)כט ַמִים וָבָאֶרץ,  ְוַהּנֵ ׁשָ י ֹכל ּבַ ּּכִ ַמָיא וְמַזֵווג ְלַהאי ֶא, ּ ְּוָדא ִאיהו ִסיוָמא ִדׁשְ ּ ּ ּ   .ֶרץּּ

ִריך הוא ְלֵעיָלא, ְּוָהֵכי הוא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּבָ ְּדָכל ַמה ׁשֶ ּ ְּ ָרא ְלִקְבֵליה ְלַתָתא, ּ ּּבָ , ְּויֹוֵסף ִאְקֵרי ֵעדות. ּ
מֹו יהֹוֵסף ׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵעדות ּבִ ֹכָלא ְלֵעיָלא ְוַתָתא. ּ ִלים ּבְ ָמא ְדיֹוֵסף ׁשְ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ.  

ְּוַעל ָדא ָתִני ִכיְנָתא, ָנןּ ָּארֹון ְדיֹוֵסף ְוָארֹון ִדׁשְ ּ ָרא, ּ ַמְדּבְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ ַּוֲהוו ּכוֵלי ָעְלָמא , ּבַ ּ ּ
ֵני ֲארֹונֹות ֵאלו ל ׁשְ ָּאְמֵרי ַמה ִטיָבן ׁשֶ ֶזה, ּוְמִתיִבין לֹון. ּ תוב ּבָ ּכָ ִּקִיים ֶזה ַמה ׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא , ּם ַוַדאי''ִּקִיי. ּ

ִּאיהו ִקיוָמא ְדָעְלָמא, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(, ִתיבִדְכ ּּ.  

ִביָעָאה ָּאָתא ָדִוד ְדִאיהו ׁשְ ה, ּ ַּדֲאָבָהן ָאִחיד ּבַ ַבע, ּ ת ׁשֶ ַהאי ּבַ ִביק ָלה , ְּדִאיִהי ַמְמָלָכה, ּבְ ְּוָלא ׁשָ
ֶמׁש )תהלים פט(, ּוְכִתיב. יא ָלֶהם ְלעֹוָלםּ ְוָדִוד ַעְבִדי ָנׂשִ)יחזקאל לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלָעְלִמין ׁשֶ ְסאֹו ּכַ ּ ּכִ

ַבע, ְּוָכל ָדא אֹוִליף ָלן אֹוַרְייָתא. ֶּנְגִדי ָרָזא ְדׁשֶ ִכיְנָתא ּבְ ׁשְ ה ּבִ ְּדָכְלהֹו ֲאִחיָדן ּבַ ּ ּּ.  

א ְדָעְלָמא, ָּתא ֲחֵזי ַּאְבָרָהם ּבוִציָנא ַקְדָמָאה ַקִדיׁשָ ָעא ְלַסְלָקא, ּ ד ּבָ ּ ְלַדְרֵגיהּכַ ַּעד ְדָסֵליק , ָלא ָיִכיל, ּ
ִאינון ְתַלת ַדְרִגין ִעיָלִאין ַדֲעֵליה ְתמֹוַדע ּבְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּדַההוא חוָלָקא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְתמֹוַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ֵּכיָון ְדָסֵליק ְוִאׁשְ ּ ּ ְּ ִּמגֹו ִאינון ְתַלת ַדְרִגין, ּ ּ ּּ ְּדִעם ִאינון ׁשִ, ּ , ְבָעהּ
יָנה ֶתר ֶעְליֹון ָחְכָמה ּבִ רֹון ּכֶ ר ְסִפיָרן, ְּדִאיּקְ ִלימו ְדֶעׂשֶ ְּוִאינון ׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּדִאיְקֵרי ּבְ ּ ּ ְוֵכיָון . ְּ

ִאינון ְתָלָתא ך ּבְ ְּדָסֵליק ַאַחר ּכַ ּ א ְוִאיָמא, ְּ ְּדִאינון ַעִתיָקא ְוַאּבָ ּ הֹון ְנִה, ּ ּירו ְלַתָתאְּדָנֵגיד ִמּנְ ֵדין ָאִחיד , ּ ּכְ
ְּלחוָלֵקיה ַּההוא ַדְרָגא ִדְתחֹוַתְייהו ְדִאינון ְתָלָתא, ּ ּּ ּ ּ ּ   .ְּדִאיְקֵרי ֶחֶסד, ּ

יק לֹון ֵליְלָיא, ְוָכְלהֹו ַאְדּבֵ ְלָטא ּבְ ִּמגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ְדׁשָ ּ לום, ּ ר ָנׁש ְדָיַדע ּכְ ִּדְבהֹו ַמָמׁש ָלא ֲהָוה ּבַ ּ ְוַעל . ּּ
ִנים, ּא ָתִניָנןָּד ה ׁשָ לׁשָ ן ׁשְ יר ַאְבָרָהם ֶאת ּבֹוְראֹו, ּבֶ ה ַדְייָקא, ִהּכִ לׁשָ ן ׁשְ   .ּּבֶ

ִנין, ְּוָתא ֲחֵזי ה ׁשְ לׁשָ י ׁשְ ַבע, ְּוָלא ָפחֹות, ָּרָזא ְדַהּנֵ ת ׁשֶ ִכיְנָתא ִאְקֵרי ּבַ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ְוָלא ָיֵכיל ְלִאְתְקָרָבא , ּ
ֲהָדה ִּאינון ְתַלת ַדְרִגין ִעיָלִאיןַּעד ְדָסֵליק ּבְ, ּּבַ ּ ּּ ְּדִעם ִאינון ז, ּ ְתמֹוְדָעא ִמַגָוון', ּ ְּלִאׁשְ ּ ָכל , ּ ּוְלִאְתַנֲהָרא ּבְ

ַּמאי ְדִאיהו ְלַתָתא ּ ר ַדְרִגין ִעָלִאין', ְוז' ְוג, ּ ָּהא ֶעׂשֶ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2957דף [ -ּ

הְּוֵכיָון ְדֲהָוה ִמְתְנֵהיר ּבְ לׁשָ ַבע, ִּאינון ׁשְ ִאינון ׁשֶ ָעא ְלַסְלָקא ּבְ ָרָזא ִדְכִתיב, ּּבָ ּ ַוַיֶצב )בראשית כא(, ּּבְ ּ
ְבׂשת ַהצֹאן ַבע ּכִ נֹוי, ְְוָרָזא ָדא ָרֵמיז ַלֲאִביֶמֶלך. ַּאְבָרָהם ֶאת ׁשֶ ְלטון ֲעֵליהֹון ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ְתִלימו , ּ ַּעד ְדִיׁשְ ּּ

ֵאי ְק ְבָעה ַזּכָ ָרֵאלִּאינון ׁשִ ִיׂשְ ְבָעה ַדְרִגין ִדְלֵעיָלא, ׁשֹוט ּבְ ָּלֳקֵביל ִאינון ׁשִ ּּ.  

ְתִלימו ֵּכיָון ְדִיׁשְ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה, ּּ ָּיֵתיב ָעְלָמא ַתָתָאה ּכְ ּ ּ ִלים. ּ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ְּדִאיהו , ְוֵייֵתי ָדִוד. ּ ּ
ִביָעָאה ַבע ִדְלֵעי, ׁשְ ת ׁשֶ ָרֵאל, ָלאְּוִיְתַער ְלַהִהיא ּבַ ְּדִאיִהי ָנְקָמא ִנְקַמְתהֹון ְדִיׂשְ הֹון, ּ   .ְּוִיְתְפַרע ִמּנְ

ח ָדִוד ֶאת ֶמֶתג )שמואל ב ח(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ִתים ַוַיְכִניֵעם ַוִיּקַ ּ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוַיך ָדִוד ֶאת ְפִלׁשְ ּּ ּ ּּ ּ ְ

ִתים ָּהַאָמה ִמַיד ְפִלׁשְ ּ ָרֵאל. ןַמאי ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכ. ּּ ְתִלימו ִיׂשְ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ַּוֲהוו ּכְ ֵדין ַוַיך ָדִוד , ּ ּּכְ ְ ּ
ִתים ַוַיְכִניֵעם ֶּאת ְפִלׁשְ ּ ר תֹוְקֵפיהֹון. ּ ָרֵאל ְלִמיְתּבַ ָתא ָלא ָיִכילו ִיׂשְ ְּדָהא ַעד ַהׁשְ ּּ ְּוָהא ִאיְתָערו ַחְבַרָייא , ּ

ַההוא ֶמֶתג ָהַאָמה ּּבְ   .ּאֹוְקמוָהְו, ּ

ִכְבׂשֹות ַהצֹאן, ְּוָתא ֲחֵזי ַּהאי ְדָרַמז ֵליה ַאְבָרָהם ּבְ ּ ִעִזים, ּ ִמיֵלי ַאֲחִריֵני, ְּוֹלא ּבְ ִגין ְדִאינון , ְוֹלא ּבְ ּּבְ ּ
ְטָרא ְדֶחֶסד ְטָרא ְדֶחֶסד, ִמּסִ ן ְדָיְנִקין ִמּסִ ֵּמִאינון ְמַמּנָ ים, ּ ָבׂשִ ָּיְנִקין ְלַתָתא ִאינון ּכְ . ּחֹות ׁשוְלָטֵניהֹוןְּת, ּ

ְּוַאְבָרָהם ָאִחיד ְלחוָלֵקיה ִמַדת ַהֶחֶסד ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ְּוכֹוָלא ּבְ ּ.  

ְּוַעל ָדא ָתִניָנן ֵרי גֹו ָעאָנא, ּ ן ְלָעְלִמין, ַּמאן ְדׁשָ ֵרי גֹו ִעַזָייא. ָּלא ִמְסַתּכֵ ְּוִאי ִאיהו ׁשָ ּ ּ ָמה , ְוָרֵעי לֹון, ּ ּּכַ
ַּגְרִדיֵני ִנימו ָּיְתִבין ְלִקְבֵליה ְלַאְסָטָאה ֵליה, ִסיןּ ָיא, ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ ּ ּ.  

ד ָאָתא ִיְצָחק ְלִמְגַזר ִעֵמיה ְקָיים ֲּאָבל ּכַ ְבָעה, ּ ׁשִ ָּגַזר ִעֵמיה ּבְ ּ יָרא, ּ ְּדִאְתַגְלָייא ִמגֹו ַהִהיא ּבֵ ּּ ִּדְכִתיב , ּ
ְבָעהּ ַוִיְקָרא אֹוָת)בראשית כו(   .ּה ׁשִ

יָרא ְדַמִיין, ָּתא ֲחֵזי ַבע, ַּאְבָרָהם ָקָרא ְלַהִהיא ּבֵ ֵאר ׁשֶ ְבָעה, ִּיְצָחק ָקָרא ָלה. ּבְ ין ַהאי ְלַהאי. ׁשִ . ַמה ּבֵ
ִגין ְדִיְצָחק ָאִחיד ְלחוָלֵקיה ַדְרָגא ְדַפַחד ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּדִאיהו ִדיָנא, ּ ּ ה ה, ּ ְּוַעל ָדא אֹוֵסיף ּבָ ָכל ֲאַתר 'ְוה. 'ּ  ּבְ

ִּמַדת ַהִדין ֹראׁש ָנַתִתי)יחזקאל טז(ְְוִסיָמָנך . ּ ך ּבְ ּ ֵהא ַדְרּכֵ ְ ְבָעה. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא אֹוָתה ׁשִ ְּדָלא . ּּ
חוְרַפן ָמה ַדֲעַבד ֲאבוָה, ֲּעַבד ּבְ ּּכְ ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ה ה, ְּוֹכָלא ּבְ ּיִהי חוָלֵקיהְּלַאֲחָזָאה ְדִא', ְּואֹוֵסיף ּבָ ּ.  

ִריך הוא ָעְלָמא, ָּתא ֲחֵזי א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ִדיָנא, ְּ ָרא ֵליה ּבְ יָון ְדָחָזא ְדָלא ִמְתַקֵיים. ּּבָ ּּכֵ ּ יה , ּ ֵתף ּבֵ ּׁשִ ּ
ְרָאם)בראשית ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב כ . ֶחֶסד ִהּבָ יֹום ֲעׂשֹות ה,  ּבְ ַאְבָר, ֱאֹלִהים' ּבְ ָּהם ִאיְתַקִיים ְּואֹוְקמוָה ּבְ

יָרא. ָעְלָמא ך ַהאי ּבֵ ִגין ּכָ יָתא ְדָעְלָמא, ְּבְ ֵמיה ִאיְתְקֵרי, ּבֵ ן ָקָרא )שם כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּעל ׁשְ  ַעל ּכֵ
ַבע ֵאר ׁשָ ַּלָמקֹום ַההוא ּבְ ִיְצָחק. ּ ק ּבְ יָרא ִאְתַדּבַ ַּאף ַעל ַגב ְדַהאי ּבֵ ְבָעהּ ַוִיְקָרא )שם כו(ִּדְכִתיב , ּ . ֹּאָתה ׁשִ

ַבע ֵאר ׁשָ ָמה ּבְ ְבָעה, ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּׁשְ ֵאר ׁשִ ֵקִני)שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוֹלא ּבְ   . ִויִמינֹו ְתַחּבְ

ֵאי ְקׁשֹוט' ד, ְּוָתא ֲחֵזי ְבָעה ַזּכָ ִכיְנָתא, ֵּמִאינון ׁשִ ׁשְ עֹו ְלִאְתְקָרָבא ּבִ ד ּבָ ָרָזא ְדׁשֶ, ּּכַ ְלהֹו ִאיָעְרעו , ַבעּּבְ ּּכָ
ֵאר ַהאי ּבְ ְּדָלא ָפְסקו ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּבְ ּּ.  

יָרא ֵרי ָלה ְלַהאי ּבֵ ֵני ָעְלָמא, ַּאְבָרָהם ּכָ ִגין ְדִאיהו אֹוִליף ְלָכל ּבְ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדִיְפְלחון ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ְּוֵכיָון ְדָכֵרי ָלה ַּאֵפיק ַמִיין ָנְבִעין ְדָל, ּ   .ּא ָפְסִקין ְלָעְלִמיןּ

ִתיב , ְּוֵכיָון ְדֵמת ַאְבָרָהם יֵמי ַאְבָרָהם)בראשית כו(ַמה ּכְ ר ָחְפרו ַעְבֵדי ָאִביו ּבִ ֵאֹרת ֲאׁשֶ ּ ְוָכל ַהּבְ ֵאֹרת . ּ ּבְ
ִתיב ַבע, ְוַחד ֲהָוה, ּכְ ֵאר ׁשָ ֵארֹות, ִּדְכִתיב ּבְ ַמע ְדַסִגיִאין ֲהוֹו, ְּוָקרֹו ֵליה ּבְ ְּדַמׁשְ ּ יָרא.ּ ִגין ְדַהאי ּבֵ ִמְתֲחֵזי , ּ ּבְ

ָכל דוְכָתא ַדֲהוֹו ָאְזִלין ּלֹון ַלֲאָבָהן ּבְ ּ ֵביִרין ַסִגיִאין, ּּ   .ַּוֲהָוה ִמְתֲחֵזי לֹון ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2958דף [ -ּ

ִתים ַעְפָרא ֵּכיָון ְדִמיְלאו ְפִלׁשְ ּ ּ ֵני ָעְלָמא ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּ ָּרָזא ְדַאַהְדרו ּבְ ּ ֵמם, ּ ּית ְדָיַדע ְּדֵל, ֲהָוה ָעְלָמא ׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יָון ְדָאָתא ִיְצָחק. ְּ ִתיב, ּכֵ יֵמי , ַמה ּכְ ר ָחְפרו ּבִ ֵאֹרת ַהַמִים ֲאׁשֶ ב ִיְצָחק ַוַיְחֹפר ֶאת ּבְ ַּוָיׁשָ ּ ּ ּ

ב. ַאְבָרָהם ָאִביו ֶּאָלא ַדֲאֵתיב ָעְלָמא ְלִתיּקוֵניה, ַּמאי ַוָיׁשָ ּ ּ א ְואֹוֵליף לֹון ִלְבֵני ָעְלָמ, ּ ּא ְדֵיְדעון ְלקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ נֹו)שם כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ   .ְ ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ

ֵאר ַלַחי ֹרִא ב ִיְצָחק ִעם ּבְ יָרא ִמַמאן הוא, י''ַּוֵיׁשֶ ַּהאי ּבֵ ִּמַמאן ְדָכל ַחִיין ִעיָלִאין ְוַתָתִאי. ּ ּּ ּ ּן ְוִקיוֵמיהֹון ּ ּ
יה ַּתְלָיין ּבֵ ֵרא)דניאל ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָחֵזי ּכָֹלא. ּ ֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ִעֵמיה ׁשְ ּ ָיַדע ַמה ּבַ ּּ.  

ָייא, ְּוָתא ֲחֵזי ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ִּאינון ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבְ ּ ּ ד ָחְפרו ָלה, ּ ּּכַ ִתיב, ּ ְטָנה, ַמה ּכְ , ׂשִ
ַּעד ְדָאָתא ִאיהו , ְּוָהא אֹוְקמוָה ֵאר ַאֶחֶרת ְוגו)בראשית כו(ּ ּ ַוַיְחפֹר ּבְ ָמה ְרחֹובֹות ַוַדאי', ּ ַּוִיְקָרא ׁשְ ּ ֲאָבל . ּ

ְטָרא ְדָיִמיָנא, ַּעְבֵדי ָאִביו ִגין ְדָכְלהֹו ַאְתָיין ִמּסִ ּּבְ ָעְלָמא, ּ ְטָנא ּבְ יָראְּוָלא ָנֵפיק ִדיָנ, ָלא ֲהָוה ׂשִ ַהאי ּבֵ , א ּבְ
ָטָנא לֹון ֵרי עֹוָבֵדיהֹון, ְלַאׂשְ ד ָלא ַמְכׁשְ   .ּכַ

יָרא ִריך הוא, ּוֵמַהאי ּבֵ א ּבְ ִּאיהו ִפְתָחא ְלִמיְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ִפְתחו ִלי )תהלים קיח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ
ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה ִריך ֵליה ְלַיֲעֹקב, ְצָחק ֵמָעְלָמאְּוַעד ְדָלא ָסֵליק ִי. ּׁשַ ּּבָ ָלֵחיה ְלָחָרן, ְ ּוׁשְ ּ ,

ִתיב . ְּלִאְזַדְוָגא ֶדה)בראשית כט(ְוַכד ָאֵזיל ְלָחָרן ַמה ּכְ ׂשָ ֵאר ּבַ ה ּבְ ּ ַוַיְרא ְוִהּנֵ יָון ְדָחָזא ַיֲעֹקב ְיָקָרא , ּ ּּכֵ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יָרא, ְּ ִּמגֹו ַההוא ּבֵ ַבעְּדִאְקֵר, ּ ֵאר ׁשָ ֵדין ָאַמר ֵליה ְלָלָבן. י ּבְ ִנים , ּּכְ ַבע ׁשָ ֶָאֱעָבְדך ׁשֶ

ה ַדְייָקא ַטּנָ ְתך ַהּקְ ָרֵחל ּבִ ּּבְ ָ ּ.  

ִאין, ָּתא ֲחֵזי ְבָעה ַזּכָ אֹוַרְייָתא, ָּלֳקֵבל ִאינון ׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּפֵקיד קוְדׁשָ ְּ ן מוַסף, ּ , ְּלָקָרָבא ָקְרּבַ
ַבע ִזְמִנין  ׁשֶ ָתאּבְ ׁשַ א. ּּבְ י ַמְלּכָ ִגין ְלאֹוָסָפא ְלהֹו ִעדוִנין ְוַתְפנוִקין ִמּבֵ ּּבְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ עון ֲאָבָהן ּבְ ּבְ ְּדִיׂשְ ּוָבַתר , ּ

ִנין ן ּבְ   .ִּזְמִנין ְוָלא ַיִתיר' ְּוִאינון ז. ּכֵ

ָתא ָלֳקֵבל ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּבַ ׁשַ ּּבְ ת, ְּדִאְקֵרי ֹכל, ּ ּבָ ּ ְלאֹוָסָפא ֵליה ִעידוִנין ִממֹוָחא ְסִתיָמָאה,ְוִאְקֵרי ׁשַ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל, ּוְבֵריׁש ַיְרָחא ֶנֶסת ִיׂשְ   .ְּדִאְתְקִריַאת ִסיֲהָרא, ָלֳקָבל ּכְ

ִמַדת ַהֶחֶסד, ָּלֳקֵביל ַאְבָרָהם ֲאבוהֹון, ו יֹוָמא ְלַיְרָחא ַקְדָמָאה''ּוְבט ְּדָאִחיד ּבְ ּוַבֲעֶצֶרת . ְוִאְקֵרי ִראׁשֹון, ּ
ְבָעה קֹולֹות', ַבֹחֶדׁש ַהגְּד ׁשִ יה אֹוַרְייָתא ּבְ ְּדִאְתְייִהיַבת ּבֵ ְּדִאיהו ְתִליָתאי ַלֲאָבָהן, ָלֳקֵביל ַיֲעֹקב, ּ ּ ְוָאִחיד , ּ

קֹול קֹול ַיֲעֹקב ָנה. ּבְ ּוְבֹראׁש ַהׁשָ יה, ָלֳקֵביל ִיְצָחק, ּ ְּדִאְתְיֵליד ּבֵ יה ֲעֵקַדת ִיְצ, ּ ִריָנן ּבֵ ְּוִאיהו , ָחקַּוֲאַנן ַמְדּכְ
ה, יֹוָמא ְדִדיָנא ָּלֳקֵבל ִמַדת ַהִדין ְדָאִחיד ּבַ ּ ּ ּ.  

פוִרים יֹום ַהּכִ ּּבְ ה, ּ יה ְצלֹוֵתיה, ָלֳקֵביל מׁשֶ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ יל קוְדׁשָ ְּדַקּבֵ ּ ּ ּ ָרֵאל, ְּ ְּוַאֲהַדר ֵליה , ְוָחס ַעל ִיׂשְ
ּכֹות. ּלוֵחי אֹוַרְייָתא ַחג ַהּסֻ ְבָעה ֲעָנִנין, ןָלֳקֵביל ַאֲהֹר, ּבְ ְּדִבְזכוֵתיה ֲהוֹו ָאְזִלין ׁשִ ּ ָרֵאל , ּ ְּדָחָפן ַעל ִיׂשְ

סוּכֹות ה, ּּכְ ך ִאינון ָעְבִדין סוּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ה, ְוָכל אֹוַרְייָתא. ְּ ָמה ָרִזין ִעיָלִאין ְסִתיִמין ּבַ ּּכַ ּ ְבָעה , ּ ְּוַכד ִאֵלין ׁשִ
ִבְרָכאן ל ָעְלָמא ּבִ, ִּמתֹוְסִפין ּבְ ִלימו ַסִגיָאהּכָ ּׁשְ ּ.  

  פרשת ויצאזוהר חדש 
ְעָלם  ֵרי)דניאל ב(א . ַּוֵיֵצא ַיֲעֹקבִמדָרׁש ַהּנֶ ֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ִעֵמיה ׁשְ ּ ָיַדע ַמה ּבַ ַּאף ַעל ַגב , ּּ

ֵרי ִּדְנהֹוָרא ִעֵמיה ׁשְ ֲחׁשֹוָכא, ּּ ֵתר ִאי)ירמיה כג(, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ָיַדע ַמה ּבַ ִמְסָתִרים ַוֲאִני ֹלא  ִאם ִיּסָ ּׁש ּבַ ּ
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ְסִמיכוָתא ִדְקָרֵאי, י ָהֵכי''ּוִמי אר. 'ֶּאְרֶאּנו ְנֻאם ה ְּוָהא ֲאָמָרן ְדָהא ָחְכְמָתא ֲהָוה ּבִ ּ ָכל ַמה ְדִאיְתָמר, ּ ּּבְ ּ ,
יטוָתא ִדְקָרא ְצִריְכָנא ְּוָהִאיְדָנא ְפׁשִ ָּאַמר ֵליה ַאף ַעל ַגב ַדֲהוֹו. ָוהְוַיֲעֹקב ֲה, ְוִיְצָחק ֲהָוה, ְּדַאְבָרָהם ֲהָוה, ּ ּּ ,
ְלָנא ְלִמְנַדע   .ָּחְכְמָתא ִדְקָרֵאי ִאְסַתּכַ

י ִיְצָחק ְפַתח ך הֹוֵלך ָתִמים וֹפֵעל '  ִמְזמֹור ְלָדִוד ה)תהלים טו(, ַּרּבִ ַהר ָקְדׁשֶ ּכֹן ּבְ ָאֳהֶלך ִמי ִיׁשְ ִּמי ָיגור ּבְ ּּ ְ ָ ָ

ְלָבבֹו ְוגו ַמע.'ֶצֶדק ְוֹדֵבר ֱאֶמת ּבִ י יֹוֵסי,  ַמאי ַמׁשְ ר ַרּבִ י ְיהוָדה ּבַ ָרה, ָּאַמר ִרּבִ ֶנֶגד , ִּאֵלין ֲעׂשָ ִּאינון ּכְ
רֹות ֶרת ַהִדּבְ ל ַיֲעֹקב, ֲּעׂשֶ ָניו ׁשֶ ֲעִתיִדין ּבָ ָמקֹום ַההוא, ׁשֶ ְּלַקֵיים ּבַ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ה ְלֵרֵעהו ָרָעה, נֹוָּאַמר ֵליה ֹלא ָרַגל ַעל ְלׁשֹו. ְּוָהא ַחד ַסר ִאינון, ָאַמר ִרּבִ ַּחד ִמָלה , ֹּלא ָעׂשָ
ֲחֵברֹו. ִּאינון ְּדָכל ַהְמַרֵגל ּבַ ה ִעמֹו ָרָעה, ּ ִּמָיד ָעׂשָ ה ִעמֹו ָרָעה. ּ ְלׁשֹונֹו ֹלא ָעׂשָ ְוָיא . ֹּלא ָרַגל ּבִ ְוִכי ַמאן ׁשַ
רֹות, ְּלִאֵלין ֶרת ַהִדּבְ ֶנֶגד ֲעׂשֶ   .ּּכְ

י ֶרת ַה, ָאַמר ַרּבִ ְלהֹו ֲעׂשֶ רֹותּכָ ַתְמֵעי ִמיַנְייהו, ִּדּבְ ִּמׁשְ ּהֹוֵלך ָתִמים. ּ ֶנֶגד ָאֹנִכי ה, ְ ְּמַלֵמד . ֱָאֹלֶהיך' ּכְ
ַמִים ל ָעָליו ֵאיַמת עֹול ַמְלכות ׁשָ ָצִריך ָאָדם ְלַקּבֵ ּׁשֶ ְ יג, ּ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׂשִ ֶמה ׁשֶ ְּוֵאין לֹו ְרׁשות ְלַהְרֵהר ּבַ ּ ּ ,

ַמע ִדְכִתיב ָאֹנִכי ה ִתיב ָהָכא הֹוֵלך ָתִמים. ָ ֱאֹלֶהיך ְסָתם'ַּמׁשְ ּּכְ ּ ָתִמים ִתְהֶיה ִעם ה)דברים יח(ּוְכִתיב ָהָתם , ְ ּ '
יָת. ֱָאֹלֶהיך לֹא הוְרׁשֵ ְּוֵאין ְלך ְרׁשות ְלַהְרֵהר ַעל ַמה ׁשֶ ּּ ּ ָ.  

ַתֲחֶו, ּוֹפֵעל ֶצֶדק ֶנֶגד ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפַני ֹלא ִתׁשְ ּּכְ ּ אן ָאַמר . ה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדםָ ִמּכָ
י ְיהוָדה ֶנֶגד ִחילול ה, ִּרּבִ ֵּאין ְלך ָדָבר עֹוֵמד ּכְ ּּ ּ ָיְדך ִתְהֶיה בֹו )שם יג(ִּדְכִתיב . ִּמֵמִסית. ְמָנא ָלן. 'ָ ָ

ִראׁשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו ׁש ַלֲהִדיֲחך ֵמַעל ה, ָּלָמה. ּבָ ּקֵ י ּבִ א, ִּנְקָרא ַצִדיק, ּיהְוִאי ָקִטיל ֵל. ֱָאֹלֶהיך' ָּכִ ּופֹוֵעל , ְמַקּנֵ
ְּוֶזהו וֹפֵעל ֶצֶדק, ֶצֶדק ּ.  

ְלָבבֹו ם ה, ְוֹהֵבר ֱאֶמת ּבִ א ֶאת ׁשֵ ֶנֶגד ֹלא ִתׂשָ ְוא' ּּכְ ֱּאֹלֶהיך ַלׁשָ י ְיהוָדה. ָ ִסְדָרן, ָּאַמר ִרּבִ ֵּלית ִאינון ּכְ ּ ,
ִסְדָרן ְּוַאף ַעל ַגב ְדֵלית ִאינון ּכְ ּ ּ ה ְלֵרֵעהו ָרָעה. ּהֵלית ָלן ָב, ּ ֶנֶגד ֹלא , ֹּלא ָרַגל ַעל ְלׁשֹונֹו ֹלא ָעׂשָ ּכְ

ֶקר א ַעל ְקרֹובֹו. ַָתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ ַפְרֶהְסָיא, ְּוֶחְרָפה ֹלא ָנׂשָ תֹות ּבְ ּבָ ֶנֶגד ְמַחֵלל ׁשַ ֶנֶגד , יֹוֵסי אֹוֵמר' ר. ּּכְ ּכְ
 .ֶמׁש ָעָליוִּאם ָזְרָחה ַהׁשֶ )שמות כב(, ִּדְכִתיב. ֹלא ִתְגנֹוב

ֵעיָניו ִנְמָאס)תהלים טו( ֶנֶגד ֹלא ִתְרָצח,  ִנְבֶזה ּבְ ֵעיָניו. ּכְ ַּמאן ְדִאיהו ִנְבֶזה ּבְ ֹלא ַיֲעֵביד ְקָטָטה , ּ
ְּוָלא ִיְקְטלוֵניה, ְּדִיְקטֹול ּ.  

ד' ְוֶאת ִיְרֵאי ה ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאֶמך, ְיַכּבֵ ּבֵ ֶנֶגד ּכַ ָּכְ י יֹוֵס. ָּ ד ָאִביו , יָאַמר ִרּבִ ַּעל ַהּכֹל ַחָייב ָאָדם ְלַכּבֵ
ַלל ֶזה, ְּוִאמֹו ִּאם ֹיאְמרו לֹו ַלֲעבֹור ַעל ִדְבֵרי תֹוָרה אֹו ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָיָצא ִמּכְ ֵאינֹו ַחָייב , ּ ּׁשֶ

ָדם ד' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאת ִיְרֵאי ה. ְלַכּבְ   .ְיַכּבֵ

ע ְלָהַרע ְוֹלא ָיִמי ּבַ ֶנֶגד ֹלא ִתְנָאף, רִנׁשְ ְלָטָאה ֲעֵליה. ּכְ ֵעי ְלׁשַ ְּדָהא ִאם ִיְצרֹו ּבָ בוָעה ַעל , ּּ ַּיִטיל ׁשְ
בֹוַעז, ִיְצרֹו ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה )רות ג(ְּדָאַמר , ּכְ  .ׁשִ

ך)תהלים טו( ֶנׁשֶ ְספֹו ֹלא ָנַתן ּבְ ְ ּכַ ֶנֶגד ֹלא ִתְגנֹוב, ּ ְּדִאי הוא ָלא אֹו. ַּהאי הוא ּכְ יָתאּ ִרּבִ ַּוַדאי ָלא , ִזיף ּבְ
ֶנֶגד ֹלא ַתְחֹמד, ְוׁשַֹחד ַעל ָנִקי ֹלא ָלָקח. ֵיֵזיל ְוִיְגנֹוב   .ּכְ

ן ִקיְסָמא י יֹוֵסי ּבֶ ָרה ֲאֵחִרים, ָאַמר ִרּבִ ַיֲעֹקב ֲעׂשָ ֶנֶגד ֵאלו ֶנֱאַמר ּבְ ּּכְ ּ ַוִיְפַגע )בראשית כח(ִּדְכִתיב , ּ ּ
ָמקֹום ם. 'א, ּּבַ ֶמׁש. ' ב,ַּוָיֶלן ׁשָ י ָבא ַהׁשֶ ח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום. 'ג, ּּכִ ַּוִיּקַ ם ֵמַרֲאׁשֹוָתיו. 'ד, ּ ב . 'ה, ַּוָיׂשֶ ּכַ ַּוִיׁשְ
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ָמקֹום ַההוא ּּבַ ה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה. 'ו, ּ ַּוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ ָמְיָמה. 'ז, ּ ְּוֹראׁשֹו ַמִגיַע ַהׁשָ ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים. 'ח, ּ , ְוִהּנֵ
ָרה. 'י, ם ְויֹוְרִדים ּבֹועֹוִלי. 'ט   .ָהא ֲעׂשָ

ָמקֹום ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְפַגע ּבַ ּ ּ י ּבֹו ָפַתח, ּ ֶמׁש )שיר השירים א(, ַּרּבִ ָזַפְתִני ַהׁשָ ׁשְ ַחְרֹחֶרת ׁשֶ ֲאִני ׁשְ ּ ַאל ִתְרֻאִני ׁשֶ ּ ּ
ִלי ֹלא  ְרִמי ׁשֶ ָרִמים ּכַ י ֹנֵטָרה ֶאת ַהּכְ ֻמּנִ ֵני ִאִמי ִנֲחרו ִבי ׂשָ ּּבְ ּ ְלָטָנא , ָּהא ִאְתַחַזר ַעל ַיֲעֹקב. ָּנָטְרִתיּ ְּדׁשֻ

א ְמׁשָ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ׁשִ ו, ְּדַיֲעֹקב ּבְ ְּוִאְתַחַזר ַההוא ׁשוְלָטָנא ְלֵעׂשָ ּ יה, ּ ַּאל ִתְרֻאִני , ְוַיֲעֹקב ָאַמר. ְּוִאְתֲעַבר ִמּנֵ
ַחְרֹחֶרת ֲאִני ׁשְ ְלָטָנא ְדִס, ׁשֶ ְּדָהא ִאְתְייִהיַבת ִלי ׁשֻ ְּדִהיא אוְכָמא ְלִעיָדִנין ְוִזְמִנין, יֲהָראּ ֶמׁש. ּ ָזַפְתִני ַהׁשֶ ׁשְ ּׁשֶ ּ ,

א ְמׁשָ ְלָטָנא ְדׁשִ י ׁשֻ ד ִאְתֲעַבר ִמּנִ   .ּּכַ

ֵני ִאִמי ִנֲחרו ִבי ּּבְ ו, ּ ו ֶאת ַיֲעֹקב)בראשית כז(, ִּדְכִתיב. ֶּזהו ֵעׂשָ ֹטם ֵעׂשָ ּ ַוִיׂשְ ָרִמים. ּ ֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהּכְ , ׂשָ
ָלְיָלה)שם לא(ִּדְכִתיב  ּ ָהִייִתי ַביֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ּבַ ִלי ֹלא ָנָטְרִתי. ּ ְרִמי ׁשֶ ּּכַ ְּוַעָתה ָמַתי  )שם ל(ִּדְכִתיב , ּ

ה ַגם ָאֹנִכי ְלֵביִתי  .ֶּאֱעׂשֶ

ָמקֹום)שם כח( ּ ַוִיְפַגע ּבַ ּ י ִיְצָחק ָאַמר, ּ ֵאיֶזה ָמקֹום ָפַגע, ַרּבִ ָמקֹו, ּּבְ ית ַהִמְקָדׁשּּבַ ָעִתיד ַלֲעמֹוד ּבֵ ּם ׁשֶ ּ ,
ם ְּוִהְתַפֵלל ׁשָ י ְיהוָדה אֹוֵמר. ּ ַּהיֹום ָהָיה ָגדֹול, ַּרּבִ   .ְְוָרָצה ַלֲהלֹוך ְוָלא ָיֵכיל, ּ

י יֹוֵסי אֹותֹו ָמקֹום, ָאַמר ִרּבִ ִּהְתַפֵלל ּבְ יה, ְוִהְתִחיל ְלִהְתָרֵעם ִלְפֵני קֹונֹו, ּ ַּעל ְדִאְתֲעַבר ִמּנֵ ּ ַההוא ּ
א ְמׁשָ ּׁשוְלָטָנא ְדׁשִ ם, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיֶלן ׁשָ ָמה ְדַאְת ָאֵמר . ּ ה)שמות טו(ּּכְ ּ ַוִילֹונו ָהָעם ַעל מׁשֶ ּ ָלׁשֹון , ּ

ֶמׁש, ְּוָלָמה. ַּתְרעֹומֹות י ָבא ַהׁשֶ ִּמְפֵני ּכִ ו, ּ יה ְוִאְתְייִהיַבת ְלֵעׂשָ ְּדִאְתֲעַבר ִמּנֵ ּ.  

ה ַיֲעֹק ם ֵמַרֲאׁשֹוָתיו. ִהְתִחיל ּבֹוֶכה, בֶמה ָעׂשָ ח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום ַוָיׂשֶ ִּמָיד ַוִיּקַ ּ ֵדי ְלַצֵער ַנְפׁשֹו, ּּ יֹוֵצא . ּכְ ּּכַ
ב ָעֶליָה ימו ַתְחָתיו ַוֵיׁשֶ ָדָבר ַוִיְקחו ֶאֶבן ַוָיׂשִ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום ַּוִיּקַ י יֹוֵסי ֶאֶבן ַאַחת ַמָמ, ּ ַמע ִדְכִתיב ֵמַאְבִני. ׁש ָהְיָתהָּאַמר ִרּבִ ָמה . ְוֹלא ַאְבֵני, ַּמׁשְ ּכְ
ַנֲעִני נֹות ַהּכְ ה )בראשית כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוֹלא ָאַמר ֶאָלא ַאַחת, ְּדַאְת ָאֵמר ִמּבְ ח ִאׁשָ ר ֹלא ִתּקַ ּ ֲאׁשֶ

ַנֲעִני נֹות ַהּכְ   .ַאַחת ֵמֶהן, ִלְבִני ִמּבְ

ְּפַתח ַההוא יוָדאי  ּ ל ִלְבֶנה ַלח ְולוז ְוַעְרמֹון)בראשית ל(, ַוֲאַמרּ ח לֹו ַיֲעֹקב ַמּקַ ּ ַוִיּקַ ח לֹו ְלַגְרֵמיה. ּ ַּוִיּקַ ּ ,
ּוְלִתּקוֵניה ּ ל ִלְבֶנה. ּ ָּדא ָרָזא ְדוא, ַמּקַ א''ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּו ִדׁשְ ְּדִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת, ּ ה. ּ ְּדִאיהו ָאִחיד ּבָ ּ ַגְווָנא . ּ ְּוִאיהו ּכְ

ן ְלַהאי ִעיָלָאה ְסִתיָמָאה, ִלְבֶנה. לְּדַמּקֵ רֹון ֶחֶסד, ַלח. ּּבֶ ְטָרא ְדַמָיא ְדִאּקְ ֵרי , ְּולוז. ִּמּסִ ְטָרא ְדֵאׁש ְדִאיּקְ ִּמּסִ ּ
ְּגבוָרה ְטָרא ְדַגְרֵמיה ְוחוָלֵקיה, ְוַעְרמֹון. ּ ִּמּסִ ּ ּ ָלָלא ְדָכל ְגָווִנין. ּ ּּכְ ַע. ּ יָמא ֲהָוה ּבְ   .ְּרִמימוָתאְּדָהא ַיֲעֹקב ַחּכִ

ֶהם ְפָצלֹות ְלָבנֹות ַּוְיַפֵצל ּבָ ֶהם. ּ ל ַחד ֲהָוה, ּּבֹו ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ּבָ ֶהם. ְּדָהא ַמּקֵ ָכל ִאינון ז, ַמאי ּבָ ' ּּבְ
ַּדְרִגין ְקָרא, ּ ָ ִדְלך ה)דברי הימים א כט(, ִּדְרִמיִזין ּבִ ַּהְגֻדָלה ְוַהְגבוָרה' ּ ּ ִאינ. ּּ ִלים לֹון ּבְ ּון ִקילוִפין ִחְווִריןַאׁשְ ּ ,

הו ִסְטָרא ְדֵאׁש ְּדָקִליף ּבְ ּ ר ַעל ַהַמְקלֹות. ְּוַאְסַחר לֹון ְלִסְטָרא ְדַמִים, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְחׂשף ַהָלָבן ֲאׁשֶ ּ ּ.  

י ְקָרֵאי, ַּמֲעלֹות ִמַמְקלֹות' ז, ָּתא ֲחֵזי ַהּנֵ ל. ְרִמיִזין ּבְ ח לֹו ַיֲעֹקב ַמּקַ ר ַעל ַהַמְקלֹות.ַחד, ַּוִיּקַ . ְּתֵרין, ּ ֲאׁשֶ
ַּוַיֵצג ֶאת ַהַמְקלֹות. ָּהא ְתַלת ּ ה, ְּתֵרין, ּ ֶּיֱחמו ַהצֹאן ֶאל ַהַמְקלֹות. ָּהא ֲחִמׁשָ ּ   .'ָהא ז, ּ

ְּוִאינון ָרָזא ִדְכִתיב, קֹולֹות' ְּוִאינון ָרָזא ְדז ְבָעה)משלי ט(, ּ ּ ָחְצָבה ַעמוֶדיָה ׁשִ יתיֹוֵמי ּבְ' ְּוִאינון ז. ּ , ֵראׁשִ
ית ֵרי ָחְכָמה, ְּדָנֲהִרין ֵמֵראׁשִ ִריך הוא ֲעַלְייהו ָעְלָמא, ָסְמִכין' ְּוִאינון ז. ְּדִאיּקְ א ּבְ ְּדָאֵקים קוְדׁשָ ּ ּ ְּוכֹוָלא , ְּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ   .ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2961דף [ -ּ

ֵליָמא, ָּתא ֲחֵזי ידֹו ְדַיֲעֹקב ׁשְ ל ּבִ ד ֲהָוה ַהאי ַמּקֵ לָּקֵרי ֵליה אֹוַר, ּּכַ ה . ְייָתא ַמּקֵ יַדְייהו ְדמׁשֶ ְּוַכד ֲהָוה ּבִ
ָידֹו)שמות ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּקֵרי ֵליה ַמֶטה, ְוַאֲהֹרן ה ֶאת ַמֶטה ָהֱאֹלִהים ּבְ ח מׁשֶ ְוַאֲהֹרן ָנֵמי ָאִחיד . ּ ַוִיּקַ

יה ין ַהאי ְלַהאי. ּּבֵ   .ַמה ּבֵ

 ] בשנה269יום [סדר הלימוד ליום ג תמוז 

ָּזא ִעיָלָאה הואֶּאָלא ָר ידֹוי ְדַיֲעֹקב, ּ ד ֲהָוה ּבִ ל, ּּכַ ְטָרא ְדָקל, ָּקֵרי ֵליה אֹוַרְייָתא ַמּקֵ ְּדָהא ַיֲעֹקב , ִּמּסִ
ֵרי ְּדָהא ַדְרֵגיה הוא, ּוְבקֹול ָאִחיד.  ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב)בראשית כז(ִּדְכִתיב , קֹול ִאיּקְ ּ ּ ּּ.  

ה ְוַאדְוַכ יַדְייהו ְדמׁשֶ ֵנַצ, ֲהֹרןּ ֲהָוה ּבִ ְּדִאינון ֲאִחיִדין ּבְ ְּדִאינון ְתֵרין ַסְמִכין, ד''ח ָוהֹו''ּ ּ ֵרי ַמֶטה, ּ , ִאיּקְ
ָנא ִדְסָמָכא אֹוַרְייָתא. ִּליׁשְ ְְדָהא ַעל ְיֵדי ִאְסְתִמיך ָעְלָמא ּבְ ּ ין ְתֵרין ִלמוֵדי ה, ּ ְּדָנֵפיק ִמּבֵ ּּ ְוִאְתְייִהיָבא ַעל ' ּ

ְּוַעל ְדִאינו. ָּיַדְייהו אֹוַרְייָתאּ ין ֶנַצ, ן ָסְמִכין ְלָעְלָמא ּבְ הו, ד''ח ָוהֹו''ְּדָנֵפיק ִמּבֵ ַּדֲאִחיָדן ּבְ . ְּקָרא ֵליה ַמֶטה. ּ
אֹוַרְייָתא ּוַמאן ְדָאֵחיד ּבְ ּוַמְחְזָקא ֵליה ַעל ַיְרכֹוי, ָּסְמָכא ֵליה, ּ ָמאָלא, ּ ְּדָלא ִיְסֵטי ְלָיִמיָנא וׂשְ ּ.  

ָר ִריך הוא ְיֵהיב ְלהֹון אֹוַרְייָתא, ֵאלַּזָכִאין ִאינון ִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּלַגָלָאה לֹון ָרִזין ִעיָלִאין, ְּ ַּמאן ְדָאֵחיד . ּ
אֹוַרְייָתא ּוַמְחְזָקא ֵליה ַעל ַיְרכֹוי, ָּסְמָכא ֵליה, ּבְ ָמאָלא, ּ ָרֵאל . ְּדָלא ִיְסֵטי ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ
א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִּריך הוא ְיַהב לֹון אֹוַרְייָתאּ ְּלַגָלָאה לֹון ָרִזין ִעיָלִאין, ְ ִתיב . ּ ּ ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים )דברים ד(ֲּעַלְייהו ּכְ ּ

ה ְלֶכם ַהיֹום' ּבַ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ּּ.  

ן ֲעָרך י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ֵזיָרא ָעאל ַקֵמי ַרּבִ ְַרּבִ ֵחיה ְדֲהָוה ָיִתיב, ּ ּכְ ַּאׁשְ ַוֲהָוה ַמְרֵחיׁש , ּינֹוי ָנְבִעין ַמָיאְוֵע, ּ
ְפָווֵתיה וָבֵכי ׂשִ ּּבְ י ֵזיָרא, ּ יה. ָחַזר ַלֲאחֹורֹוי ַרּבִ ָמׁשֵ ֲּאַמר ְלׁשַ ַּמאי ַהאי ְדָיֵתיב ַמר וָבֵכי, ּ ֲּאַמר ְתֵרי ִזְמֵני , ּ

ּיה ְדָעאל ְלִאְדֵריהָחמֹון ֵל, ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתֵבי. ְוָלא ָיֵכיְלָנא, ַעְייִליָנא ְלָקְרָבא ַגּבֹוי ּ ּ ֲּהָוה ָקֵליה , ַּעד ְדָנַחת, ּ
ֵביָתא וָבֵכי   .ָּאֵזיל ּבְ

ַמע ְדֲהָוה ֲאַמר ל ָעְלָמא, ַאְבָנא ַאְבָנא, ּׁשְ א ִעיָלָאה ַעל ּכָ ַּאְבָנא ַקִדיׁשָ ָתא ְדָמאָרך, ּ ְקדוׁשָ ְּבִ ּ ְזִמיֵני , ּּ
ך ֵני ֲעָמַמָיא ְלִאְתַזְלְזָלא ּבָ ְא גֹוְלֵמי ְמָסֲאִבין ֲעָלךּוְלאֹוָתָב, ְּבְ א, ּ ְּלָסֲאָבא ַאְתָרך ַקִדיׁשָ ְוָכל ְמָסֲאִבין , ְ

ך ְִיְקְרבון ּבָ ַההוא ִזְמָנא, ּ   .ַּווי ְלָעְלָמא ּבְ

סוְלְסָלֵניה ְּנַחת ִויֵתיב ּבְ יה, ּ ָמׁשֵ י ֵזיָרא ְלׁשַ ָּאַמר ִרּבִ ִּאי ֵאיעֹול ַקֵמיה, ִּזיל ְוֵאיָמא ֵליה ְלַמר, ּ ָעאל . ּ
יהׁשַ ָּמׁשֵ י ֵזיָרא ָהָכא, ּ יה, ֲאַמר ָהא ַרּבִ ַגח ּבֵ ָּלא ַאׁשְ   .ְוָלא ְזֵקיף ֵעינֹוִהי, ּ

י ֵזיָרא ֵליעֹול, ְלָבַתר ֲאַמר ְּוַאְת ִתיב ְלַבר, ַרּבִ ְרּכֹוי, ֵזיָרא' ָעאל ר. ּ ִּויֵתיב ַקֵמיה, ְוַאְרִכין ּבִ ' ָחָמא ר. ּ
ַרְגֵליה, ֶאְלָעָזר ַטׁש ּבְ ָאְרָחך, ם ֵמָהָתםֲּאַמר קו, ּּבָ ָאְרֵחיה, ְְוִתיב ּכְ   .ָּקם ִויֵתיב ּכְ

י ֵזיָרא ֵכי, ָאַמר ִרּבִ ַּהאי ְדַמר ְדֲהָוה ּבָ ְבָתא ְתִביָרא ַסִגיָאה ְדָכל ָעְלָמא, ֲאַמר. ַמאי ָחָזא, ּ ַּאְרּכַ ּ ּ ָחֵזיָנא , ּ
א יָרא ַקִדיׁשָ ַּההוא ַאְבָנא ַיּקִ ֵתיל ָעְלָמא, ּ ְּדִמיָנה ִאׁשְ יה ֲעָלה, ּהוא ַאְבָנא ֲהָוהְוַה. ּ ֵוי ַיֲעֹקב ֵריׁשֵ ְּדׁשַ ּ ּ ּ.  

ל ָעְלָמא ֵתיל ּכָ ְּוִכי ַאְבָנא ְדִמיָנה ִאׁשְ ּ א, ּ ְתהֹוָמא ַרּבָ ְקָעא ּבִ יה ְמׁשַ ְֵהיך ָיכֹול ַיֲעֹקב ְלַנְעְנָעה , ַּוֲהָוה ֵריׁשֵ

ֶּאָלא ַההוא ַאְבָנא. ָּלה ְתהֹוָמא ַר, ּ ְקָען ּבִ אִּזְוָייֵתיה ְמׁשַ א, ּבָ ֵבי ַמְקְדׁשָ יה ִאְתַמגֹוס ּבְ ְּוֵריׁשֵ ַּוֲעָלה ֹקֶדׁש , ּּ
ין ִכיְנָתא ְיָקָרא ִעיָלָאה ֲעָלה, ּקוְדׁשִ ּוׁשְ ּּ ָרֵאל)בראשית מט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָמא . ּ ִמׁשָ ּוׁשְ

א ִעיָלָאה ֲהָוה ָגִליף ֲעָלה א ְדַמְלּכָ ַּקִדיׁשָ ּּ ּ.  
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א, א ַיֲעֹקבַכה ָאָת ָמא ַקִדיׁשָ ָּקָרא ַההוא ׁשְ אן, ּ ּוְנָסָבה ִמּכָ ין ֲהָוה , ּ ַההוא ֲאַתר ְדֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ְוָיה ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ
ַּתָמן י ֵזיָרא. ּ ם ר, ֲאַמר ַרּבִ ׁשֵ ַמְעָנא ּבְ ַהאי, ּבֹו' ֲאָנא ׁשְ ַּדֲאַמר ָרָזא ְדִמָלה ּבְ ּ ְרָנא, ּ   .ְוָלא ִאְדּכַ

י ֶאְלָעָז י ֵזיָרא ַדְעִתי ָאֵחיס ֲעָלך, רָאַמר ִרּבִ ְִאי ַרּבִ ּ ַמְעְת. ּ ְּוִדיְלָמא ַהאי ִמָלה ׁשְ ִריָרא , ּ ְּוָכך הוא ּבְ ְ

ְּדִמְלָתא ח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום)שם כח(ִּדְכִתיב , ּ ּ ַוִיּקַ ִּמָמקֹום ַהָידוַע, ֵמֵאיֶזה ָמקֹום. ֶּאֶבן ַאַחת ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום, ּ ּ ּ ,
הוא ְמקֹום ַהְת ּׁשֶ ׁשֹוֲחִקים ַמִים ְלָכל ָהעֹוָלם, הֹוםּ ם ֲאָבִנים ׁשֶ ׁשָ ּׁשֶ  ֲאָבִנים )איוב יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֲחקו ַמִים   .ּׁשָ

ר ְלֻכָלם, ָּהֶאֶבן ַהזֹאת ית ַהִמְקָדׁש, ָּהְיָתה ִעיּקָ ם ּבֵ ָהָיה ׁשָ ְּוָהְיָתה עֹוָלה ַעד ָמקֹום ׁשֶ ְוַיֲעֹקב ֹלא ָהְיָתה . ּ
ָווָנתֹו ִּמׁשום ִדְרִמיָזא ֵליה ְרִמיָזא, ֶּאָלא ָעֶליָה, ּ ַעל ׁשום ַאַחת ֵמֶהןּּכַ ּ ּ ה. ּ ֵתיל ִמיּנָ ַּמה ִהיא ַהּכֹל ִאׁשְ ך , ּ ְּכָ

יה ֵתיל ִמּנֵ ל ָעְלָמא ִאׁשְ ַּיֲעֹקב ּכָ ח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום. ּ ָעה ַוִיּקַ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ל ָהעֹוָלם, ּ ר ּכָ ִהיא ִעיּקַ ם , ׁשֶ ַּוָיׂשֶ
ִהיא ֵמַראׁשֹוָתיו, ֲאׁשֹוָתיוֵמַר ִלּבֹו ׁשֶ ם ּבְ זֹו, ׂשָ ּדוְגַמת ֶזה ּכָ ָמקֹום ַההוא. ּ ב ּבַ ּכַ ִּמָיד ַוִיׁשְ ּ ּ לֹוַמר, ּ ָבה , ּכְ ִּנְתַיׁשְ

אֹותֹו ָמקֹום ַּדְעתֹו ּבְ ּ.  

ִלי, ְּוִסיָמן ָידוַע ָלַקח ָּאַמר זֹו ִהיא דוְגָמא ׁשֶ ּ ְּוִאם ָלזֹו ִתְהֶיה ׁשום ַמְעָל, ּ ִיְהֶיה ִלי ַמֲעָלה, הּ ָידוַע ׁשֶ ּּבְ ּ .
ם ִלּבֹו ָעֶליָה ך ׂשָ ְמִתי ַמֵצָבה)בראשית כח(, ִּדְכִתיב, ְוָנַדר ְנֶדר, ְְוַעל ּכָ ר ׂשַ ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ּ לֹוַמר. ּ ִאם , ּכְ

ית ֱאֹלִהים ְמִתי ַמֵצָבה ִיְהֶיה ּבֵ ר ׂשַ ָּהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ּ ר , ּ ֶרּנו ָלךִּמָיד ְוֹכל ֲאׁשֶ ר ַאֲעׂשְ ְִתֶתן ִלי ֲעׂשֵ ּ ּ ָנַדר . ּ
ר י ֵזיָרא. ַּהַמֲעׂשֵ ַמְעָנא, ָאַמר ִרּבִ   .ָּהא ַוַדאי ׁשָ

ָרֵאל)שם מט(ַעל ַהאי ִאְתְקֵרי , ָּאַמר ֵליה לֹוַמר.  ֶאֶבן ִיׂשְ מֹו, ּכְ ך ַעל ׁשְ ַתן ִלּבֹו ְוֵעיָניו , ְִנְקְרָאה ּכָ ּנָ ַעל ׁשֶ
דֹוׁש ּבָ. ָעֶליָה ית עֹוָלִמיםְוַהּקָ ה אֹוָתה ּבֵ ּרוך הוא ָעׂשָ ּ ִכיָנתֹו, ְּ ם ָהְיָתה ׁשְ   .ְוׁשָ

ִכיָנא ַּדֲחֵזיָנא ְדַעל ַהאי ַאְבָנא, ְּוַעל ָדא ּבָ ָוָאה סֹוֲאַבת ַעְמַמָיא, ּ ַמאן ָלא . ּוִפְגֵרי ֵמיַתָייא, ְּזִמיִנין ְלׁשַ
י ַקְדִמיָתא. ּהוא ָדָראַווי ְלַה, ַּווי ְלַההוא ִזיְמָנא, ַווי ְלָעְלָמא, ִיְבּכֵ ד ּבְ ָכה ּכַ ִתיק, ּבְ ְלָבַתר ָחַזר . ִּאְתַנח ְוִאׁשְ
ָעְלָמא, ַוֲאַמר ַּווי ְלִאינון ִדיהֹון ְזִמיִנין ּבְ א ִעיָלָאה ְדָעְלָמא, ּ ד ִיְתַער ַמְלּכָ   .ּּכַ

י ֵזיָרא ָכה ַרּבִ א ָיַדע ֵדין, ּבְ ֲּאַמר ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ ִאין ַאתון ַצִדיַקָיא. ּי ֲעָלהָּיאֹות הוא ְלִמְבּכֵ, ּ ַּזּכָ ּ ּ ְּדַאתון , ּ ּּ
ָעְלָמא ֵדין ין ּבְ   .ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּקִדיׁשִ

ָתא יח ה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה ְוגו)שם כח(. ָּפְרׁשָ ּ ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ּ ַהאי ְקָרא. ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו', ּ י ְפַתח ּבְ שיר (, ַּרּבִ

ִמְגַדל)השירים ד ְלֵטי ַהִגּבִֹריםּ ּכְ נוי ְלַתְלִפיֹות ֶאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּ ָדִוד ַצָואֵרך ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ י. ְ ל , ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ַּהְדָבִרים ִיְכלו ְוַהתֹוָרה ֹלא ִתְכֶלה ּ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ְּוֵאין ָדָבר ָחִביב ִלְפֵני ַהּקָ ּ מֹו ַהתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה, ְּ , ןִּדְתַנ. ּּכְ

ָכל יֹום תֹוָרה ּבְ ק ּבַ ל ַהִמְתַעּסֵ ּּכָ ל ַמְעָלה, ּ ִּיְתַחְדׁשו לֹו ְסָתִרים ׁשֶ ְקך ִמַיִין )שם ח(, ְּוַהתֹוָרה אֹוֶמֶרת לֹו. ּ ּ ַאׁשְ ָ

ל תֹוָרה. ָּהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרמִֹני ֶּזהו ֵייָנה ׁשֶ ּ ת ְיֵמי ְבֵרא. ּ ׁשֶ ֲעָנָביו ִמׁשֵ ְּוֶזהו ַיִין ַהְמׁשוָמר ּבַ ּ ּ יתּ ְּוֵהם ְדָבִרים . ׁשִ
ָּהֲעִתיִדים ְלִהָגלֹות ַלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ּ ּ.  

י ּבֹו ַעל ַרְגָליו ַוֲאַמר ך הוא, ָקם ַרּבִ ִּאי ּכָ ֲעָנָביו ֵמַהר , ָּלא ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ְ ֶּאָלא ַיִין ַהְמׁשוָמר ּבַ ּ ּ
ית, ִסיַני ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ַּמהו ִמׁשֵ ית,ָּאַמר ֵליה. ּ ְּדָלא ִאיְתַגלו ְלַבר ָנׁש, ּ ִאינון עֹוְמֵקי ִסְדֵרי ְבֵראׁשִ ּּ ּ ,

ּוְזִמיִנין ַצִדיַקָיא ְלִמְנַדע לֹון אֹוַרְייָתא ָתִדיר, ּ ַגְווָנא ָדא ִיְנְדעון ִאינון ְדָעְסקו ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2963דף [ -ּ

י ְיהוָדה, ְוָתאָנא יִמין ִאְתְיִהיבו, ֲּאַמר ַרּבִ אֹוַרְייָתא ָתִדיר, ָּרָזא אֹוַרְייָתא ְלַחּכִ ְּלִאינון ְדִאְתֲעִסיקו ּבְ ּ ּ ּ .
י ְיהוָדה ל ָצְרּכֹו, ְּוָתֵני ַרּבִ אֹוַרְייָתא ּכָ ל ַמאן ְדהוא ָעִסיק ּבְ ּּכָ ָמֵתיה ְלֵעיָלא, ּ ָּסְלִקין ֵליה ְלִנׁשְ ד ִאיהו , ּ ּּכַ
יְנֵתיה ׁשִ ְּואֹוְלִפין ֵליה ֵמעֹוְמֵקי תֹוָרה, ָּנִאים ּבְ ּוִמיָנה ד. ּ ּ יָמָמאּ ְפָווֵתיה ּבִ ן ׂשִ ֹּוְבָבן וְמַרֲחׁשָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ִנים)שם ז( ְפֵתי ְיׁשֵ   .ּ דֹוֵבב ׂשִ

י ִיְצָחק ָמה, ָאַמר ִרּבִ תֹוָרה ִלׁשְ ק ּבַ ל ַהִמְתַעּסֵ ּּכָ ּ ַלְיָלה, ּ ן ּבַ הוא ָיׁשֵ ׁשֶ ָמתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה וַמְרִאין ָלה , ּּכְ ִּנׁשְ ּ
עֹוָלםּאֹוָתן ַהְדָבִר   .ים ָהֲעִתיִדין ִלְהיֹות ּבָ

אֹוַרְייָתא י יֹוֵסי ֲהָוה ָיִתיב ְוָעִסיק ּבְ א, ַרּבִ י ַאּבָ יה ַרּבִ ַמְעָתא ָאָתא, ֲּאָתא ְלַגּבֵ י יֹוֵסי ָמאֵרי ִדׁשְ . ָּאַמר ִרּבִ
ָּקם ַקֵמיה אֹוַרְייָתא, ּ קו ּבְ ָּיְתבו ְוִאְתַעּסְ ה, אָרַמׁש ֵליְלָי, ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתֵבי, ּ קו ּבָ ָּיְתבו ְוִאְתַעּסְ ּ ַּעד ַפְלגות , ּ ּ ּ

  .ֵליְלָיא

א י ַאּבָ י יֹוֵסי ֲהָוה ָיִתיב, ִָאְהִמיך ַרּבִ א, ְוַרּבִ י ַאּבָ ְּדַאְנפֹוי ְמַסְמֵקי ְטֵפי, ָחָמא ְלַרּבִ ְְוהוא ָחֵייך, ּ ַוֲחָמא , ּ
ֵביָתא א ּבְ י יֹוֵסי. ְנהֹוָרא ַרּבָ ַמע ִמיֵניה ִד, ָאַמר ִרּבִ ּׁשְ ִכיְנָתא ָהָכאּ ָּיִתיב ַתָמן, ַאְרִכין ֵעינֹוי. ּׁשְ ַּעד ְדֲהָוה . ּ

ֲחרוָתא ְדַצְפָרא ֵביָתא, ָּסֵליק ׁשַ יָתא, ַּעד ְדָזַקף ֵעינֹוי, ּוְנהֹוָרא ֲהָוה ָנֵהיר ּבְ ך ּבֵ ְָחָמא ַצְפָרא ְוִאְתַחׁשַ ּ.  

א י ַאּבָ י יֹוֵסי. ָחְייִכיןְוֵעינֹוי , ְּוַאְנפֹוי ֲהוֹו ְנִהיִרין, ִאיְתַער ַרּבִ יה ַרּבִ א, ָּאִחיד ּבֵ י ַאּבָ ֲאָנא , ָאַמר ִרּבִ
ֵעי ְַחָייך. ְּיַדְעָנא ָמה ַאְת ּבָ ָמָתא ִדיִלי ָמאֵרי ְדַאַפָייא, ָּרִזין ִעָלִאין ָחִמית, ּ ֲעָתא ְדָאֵחיד ִנׁשְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ָּסֵליק ָלה , ּ

  .ְּלִאְדִרין ַרְבְרִבין ְוִעיָלִאין

ַמ ָאר ַצִדיַקָיא ְדָסְלֵקי ַתָמןְוָחֵמית ִנׁשְ ְּתהֹון ִדׁשְ ּ ּ ּ ִאין ַאתון ַצִדיַקָיא, ּ ַּוֲאַמר לֹון ַזּכָ ּ ֵני , ּ ִּדְבִגיֵניכֹון ֲאָנא ִאְתּבְ
א ִבְנָייָנא ְקדֹוׁשָ ָמא ְיָקָרא, ּבְ א ִעיָלָאה, ִּדׁשְ ְּלַאֲעָנָאה ְלֵחילֹוי ְדַמְלּכָ ְּדֲהָוה ַמְנָחא ַת, ְוָחֵמית אֹוַרְייִתי. ּ ָּמן ּ

א ִמְגְדָלא ַרּבָ ִּתֵלי ִתִלים ּכְ ּ ּּ חוָלִקי. ּ ך ָחֵדיָנא ּבְ ּוְבִגיֵני ּכָ   .ְוָחְייִכין ֵעיָנאי, ְּ

י ִיְצָחק א, ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ַּאל ִתְתַמה ַעל ָהא ְדַרּבִ ך, ּ ְְדָהא ְקָרא ַאְסֵהיד ּכָ רוך , ְּדָתִניָנן. ּ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְָעׂשָ ּ
ּהוא ָלֶזה ַהְממוּנֶ ּה ַתְחָתיוּ ָאר ַהְצָבאֹות, ּ ל ׁשְ ְּוָתָלה ִמֶמּנו ּכָ ַהאי ַצָואר, ּּ ל ַהגוף ָתלוי ִמֶמּנו, ּּכְ ּכָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ָעה . ּ ּוְבׁשָ

תֹוָרה ַהַצִדיִקים עֹוְסִקים ּבַ ּׁשֶ רוך הוא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹו, ּּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ִקְרּבֹו, ְּ מֹו ּבְ ְּסִפיק ּוְלַה, ְּלַהִגיַע ַלּכֹל, ְונֹוֵתן ׁשְ
ל ָמקֹום   .ָּלעֹוָלם ִמטובֹו ׁשֶ

תֹוָרה ֵאין ַהַצִדיִקים עֹוְסִקין ּבַ ּוְכׁשֶ ּּ ְרּבֹו, ּ מֹו ִמּקִ רוך הוא נֹוֵטל ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּוהוא , ַוֲאַזי ָהעֹוָלם ָחֵסר, ְּ
ַמֲעלֹות ַהְיכֹוֶלת ִמְגַדל ָדִו)שיר השירים ד(, ִּדְכִתיב, ְמָנא ָלן. ֵאינֹו ּבְ ּ ּכְ נוי ְלַתְלִפיֹותּ ּד ַצָואֵרך ּבָ ּ ּ ים . ְּ ִאם ַמְרּבִ

ַהאי ִמְגָדל ּוְמַגְדִלים ַהַצִדיִקים תֹוָרה ּכְ ּ ּ ּּ נוי ְלַתְלִפיֹות, ּ ִּמָיד ַצָואֵרך ּבָ ּּ ּ ל עֹוָלם. ְּ הוא ַצָוארֹו ׁשֶ ֶּזהו ׁשֶ ּ נוי , ּ ּּבָ
ִבְנָין ָקדֹוׁש ל ַהִפיֹות ָתלו ְוִנְלאו ָלַדַעת , ּבְ ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ָגָחתֹוּּ ְּוֶזהו ַתְלִפיֹות, ַּהׁשְ ּ ּ ָמא ְדַאְת ָאֵמר , ּ ּ ַוֵתַלה )בראשית מז(ּּכְ ּ
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְּוָאז ֶאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ּ ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים, ּ ְקָרִאים ֶאֶלף ַאְלִפין, ְּוֹכל ׁשִ ָאר ְתלוִים , אֹוָתן ַהּנִ ׁשְ ְּוָכל ַהּנִ ּ
ִליִט, ָעָליו ְּוָכל ַהׁשַ ל ָמקֹום, ְוָכל ָהעֹוָלמֹות, יןּ   .ְּמֵלִאים ִמטובֹו ׁשֶ

י ְיהוָדה ְּוַהְיינו ִדְכִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה)שם כח(ּ ּ ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ּ לֹוַמר, ּ ַהַצִדיִקים ֵאיָנם , ּכְ ׁשֶ ּכְ
תֹוָרה ֻּסָלם ֻמָצב ַאְרָצה, ּעֹוְסִקים ּבַ ַמֲעָלה, ּ תֹוָרהָּזכו. ְוֵאינֹו ּבְ ּ ַהַצִדיִקים ְוָעְסקו ּבַ ָמְיָמה, ּּ ֹּראׁשֹו ַמִגיַע ַהׁשָ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2964דף [ -ּ

ּוִמַיד ְוִהֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו, ְּוָכל טוב ֹלא ֶיְחַסר, ַאַזי ֵיש לֹו ַמֲעָלה י . ַמאי ּבֹו. ּ ָאַמר ִרּבִ
ל ָמקֹום, ְּיהוָדה מֹו ׁשֶ ָמה ְדַאְת ָאֵמר . ִבׁשְ ְמָחה בֹו)לים קיחתה(ּּכְ   . ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

י ִיְצָחק ַההוא ְממוֶנה, בֹו, ָאַמר ִרּבִ ּּבְ ּוִמְפֵני ַמה. ּ ה ה)בראשית כח(, ִּדְכִתיב ַאֲחָריו. ּ ַעל , ִּנָצב ָעָליו'  ְוִהּנֵ
ַּההוא ְממוֶנה ִבילֹו. ּ ׁשְ ל ָמקֹום. ִּמְפֵני ֶזה עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבִ מֹו ׁשֶ ּהוא ִנָצב ָעָליוׁשֶ, ִּמְפֵני ׁשְ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ַּתְנחום ֵלם, ּ מֹו ֶמֶלך ׁשָ ְָלָמה ִנְקָרא ׁשְ ָאר ַהְצָבאֹות, ּ ל ׁשְ מֹו . ִמּכָ ִקְרּבֹו ּכְ ל ָמקֹום ּבְ מֹו ׁשֶ א ׁשְ ֵאין ָלך נֹוׂשֵ ְׁשֶ ּ
  .ֶזה

י ַיֲעֹקב ָּרְמזו ְלַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ִנְתַרֵעם ִלְפֵנ, ּ יבו ַעל ַמה ׁשֶ ְּוֵהׁשִ רוך הואּ דֹוׁש ּבָ ּי ַהּקָ לֹוַמר. ְּ ִאם ָבָניו , ּכְ ׁשֶ
תֹוָרה וַבִמְצוֹות ִּיְזּכו ַלֲעסֹוק ּבַ ּּ תֹוָרה וַבִמְצֹות. ּוַמֲעָלה ְלָבָניו, ֵיׁש ַמֲעָלה ָלֶזה, ּ ֹּלא ָזכו ַלֲעֹסק ּבַ ּּ ֵאין ַמֲעָלה , ּ

, ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים. ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ְוִהּנֵ)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוֵאין ַמֲעָלה ְלָבָניו, ָלֶזה
ל ַיֲעֹקב ָניו ׁשֶ ֵּאלו ּבָ ִבילֹו: ּבֹו. ּיֹוְרִדים, ֹּלא ָזכו. ּובֹו עֹוִלים, ּ ׁשְ ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה ֵיׁש ָלֶהם: ּבֹו. ּבִ ׁשֶ   .ּּכְ

י ִיְצָחק ֵרי ָהאומֹות, ָאַמר ִרּבִ ל ׂשָ ּּכָ ִביל ֶזהָּהיו עֹוִלים , ּ ׁשְ ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה. אֹו יֹוְרִדים ּבִ ׁשֶ ֵרי , ּּכְ יֹוְרִדים ׂשָ
ָּהאומֹות ֵיׁש לֹו ְיִריָדה. ּ ׁשֶ ל ַיֲעֹקב. עֹוִלים, ּּכְ ָבָניו ׁשֶ ְּוַהּכֹל ָתלוי ּבְ לֹום. ּ ר ׁשָ י ְיהוָדה ּבַ ֵאין טֹוב , ָּאַמר ִרּבִ

א ָלעֹוָלם ָני, ְוֵאין ָרע ּבָ ִביל ּבָ ׁשְ ל ַיֲעֹקבֶּאָלא ּבִ   .ו ׁשֶ

הו י ַאּבָ א ְלַרּבִ ל ָעְלָמא ֲעַלְייכו, ַוֲאַמר, ֶּהְגמֹון ֶאָחד ּבָ ְנָפא ּכָ ַעל ַהאי גוָבא, ִּאית ְלִאְתּכַ ְלאֹוָבָדא , ּּכְ
ֲעָתא ָחָדא ׁשַ ּאוָמה ָדא ִהיא ָלא ָפְלָחה ְלָמאָרה. ְלכֹון ִמן ָעְלָמא ּבְ ִתיב , ּ ַמ)דברים יא(ּכְ ִים ּ ְוָעַצר ֶאת ַהׁשָ

ְּוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתֵתן ֶאת ְיבוָלה ִגיָנה, ִאי ִהיא ַסְטָייא. ּ ל ָעְלָמא ֵייַבד ּבְ ְוָהא , ָּאַמר ֵליה. ּּכָ
ָרא אֹוְרָחא ְדַכׁשְ ְַאתון ָעְבִדין ָלה ְדִתְסֵטי ְוָלא ְתַהך ּבְ ּ ּ ּ י ָאַמר. ָּאַמר ֵליה חֹוַבְתכֹון ָעְבִדין ְלִאְתָעָרא ָלן. ּ  ִרּבִ

ִפיר ָקָאַמר ַההוא ֶהְגמֹון ְּיהוָדה ׁשַ ּּ.  

ָנן ָּתנו ַרּבָ ה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה)בראשית כח(, ּ ּ ְוִהּנֵ ית עֹוָלִמים, ּ ַמְיָמה. ֶּזהו ּבֵ ְּוֹראׁשֹו ַמִגיַע ַהׁשָ ָמה ְדַאְת , ּ ּּכְ
ְבְתך ָפַעְלָת ה)שמות טו(ָאֵמר  ּ ָמכֹון ְלׁשִ ּ ּו ִציֹוןֶזה, ֵּאיֶזהו ֹראׁשֹו. 'ָּ ִכיָנה, ּ ם ַהׁשְ ׁשָ ּׁשֶ רוִבים, ּ ְוֹקֶדׁש , ְּוַהּכְ

ים ָדׁשִ א. ַהּקֳ י ַאּבָ ּסוָלם ֶזה ִסיַני, ָאַמר ִרּבִ ּבֹו ִניְתָנה תֹוָרה, ּ ּׁשֶ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בֹוָתיו ׁשֶ ם ִנְגלו ֶמְרּכְ ְְוׁשָ ּ ּ
  .ּהוא

ם ר ׁשֵ א ּבְ י ּבָ ְדְבַקְדֵמיָתאעֹוד ִאית ְלִא, יֹוָחָנן ֲאַמר' ַרּבִ ַהאי ְקָרא ּכִ ָלא ּבְ ִמְגַדל )שיר השירים ד(, ְּסַתּכָ ּ ּכְ
נוי ְלַתְלִפיֹות ָּדִוד ַצָואֵרך ּבָ ּ ּ ּ ְּדָהא ָתִניָנן, ְּ י ֵזיָרא, ּ ְמעֹון ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ָרֵאל ָהיו , ָאַמר ִרּבִ ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּּכָ ּ

תֹוָרה ית ַהִמְקָדׁש ָהָיה ַק, ּעֹוְסִקים ּבַ ּּבֵ נוי, ָּייםּ ִמְגַדל ָדִוד ַצָואֵרך ּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכְ ּ ּ ּ ִּאי ְמַגְדִלים תֹוָרה. ְּ ּ ,
ַהאי ִמְגָדל נוי, ּּכְ ַּצָואֵרך ּבָ ְַמהו ַצָואֵרך. ְּ ּ ית ַהִמְקָדׁש, ּ ֶּזה ּבֵ ּ ַוִיפֹל ַעל )בראשית מה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ

ְנָיִמין ָאִחיו ַוֵיְבך ְַצְואֵרי ּבִ ּ ִני, ּ ָכה ַעל ִמְקָדׁש ִראׁשֹון ְוַעל ִמְקָדׁש ׁשֵ ּבָ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַּמהו ִמְגָדל, ָאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ַמה ִמְגַדל ָדִוד. ּ ּ ּ תֹוָרה, ִּמְגָדל ָחָזק, ּ ִקים ּבַ ַּאף ַהִמְתַעּסְ ְצִריִכין , ּ
ִּחיזוק ַּתְנחום ָאַמר' ר. ּוִבְנַין ָחָזק, ּ ִּמְגַדל ָדִו, ּ ֵני דֹורֹו, דּ ל ּבְ תֹוָרה יֹוֵתר ִמּכָ ַּמה ָדִוד ָהָיה ִמְתַגֵדל ּבַ ּּ ך , ּ ְּכָ

תֹוָרה ִקים ּבַ ַּהִמְתַעּסְ ה, ּ ְטלו ִמֶמּנָ לֹא ִיְתּבַ תֹוָרה ְוׁשֶ ְּצִריִכין ְלִהְתַגֵדל ּבַ ּ ּּ ּ ּּ.  

תֹוָרה ַלְיָלה ְויֹוָמם ַּמה ָדִוד ָהָיה עֹוֵסק ּבַ ך ָצִריך ָהָאָדם ְלִה, ּ ְּכָ תֹוָרה ַלְיָלה ְויֹוָמםְ ק ּבַ ּוְבעֹוד , ְּתַעּסֵ
ה קו ּבָ ִיְתַעּסְ ּׁשֶ ּ ה, ּ ְּוִיְתַגְדלו ּבָ ּ ּ ְנָין ָחָזק ְוָגדֹול, ּ נוי ּבִ ִמְגַדל ָדִוד ַהַצָואר ּבָ ּּכְ ּ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2965דף [ -ּ

ֶּאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו, ְוִאם ָלאו ּ ָגלות, ּ ִיְהיו ּבַ ִנים ׁשֶ ֵּאלו ֶאֶלף ׁשָ ּ ּּ ּ ָּתלוי ִאם ִיָגֲאלו בֹו ְוִאם ְּוַהָדָבר , ּ ּּ ּ
תֹוָרה. ָלאו ָּזכו ּבַ ִנים, ּ ֶאֶלף ׁשָ ִּיָגֲאלו ּבְ ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים, ֹּלא ָזכו. ּ ל ׁשִ י ַתְנחום, ּּכָ ָּאַמר ִרּבִ ְלֵטי , ּ ל ׁשִ ּכָ

ֶהם דו ּבָ ַתְעּבְ ַּהִגּבֹוִרים ִיׁשְ ּ ן ִיָגֲאלו, ּ ּוְלַאַחר ּכֵ ּּ.  

א י ּבָ ה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה, ִמָכאן ָאַמר ַרּבִ ְּוִהּנֵ ית עֹוָלִמים, ּ ִבְנָינֹו, ֶּזהו ּבֵ ַצב ּבְ ִביל אֹוָתן ָהעֹוְסִקין , ַּהּנִ ׁשְ ּבִ
ָאֶרץ תֹוָרה ּבָ ַמְיָמה. ּּבַ ְּוֹראׁשֹו ַמִגיַע ַהׁשָ ַמֲעָלה ְגדֹוָלה, ּ ַהִמְקָדׁש הוא ּבְ ּׁשֶ ּ ל ָהעֹוָלם, ּ ה ַמְלֲאֵכי . ַעל ּכָ ְוִהּנֵ

מֹוֶרת, ִלים ְויֹוְרִדים ּבֹוֱאֹלִהים עֹו ֵּאלו ּכֲֹהֵני ִמׁשְ ּ.  

ל ַמְעָלה, ֱאִליֶעְזר אֹוֵמר' ר ַלִים ׁשֶ ֶנֶגד ְירוׁשָ הוא ְמֻכָוון ּכְ ַּעל ׁשֶ ּ ל . ּ ַלִים ׁשֶ ְּואֹוָתם ַהׁשֹוְמִרים ְירוׁשָ ּ
ל ַמָטה, ַמְעָלה ַלִים ׁשֶ ַמע. ֵּהם ׁשֹוְמִרים ְירוׁשָ   .עֹוִלים ְויֹוְרִדים, ַמׁשְ

י ֱאִליֶעְזר. ַּמה ַמֲעָלה יֹוֵתר ֵיׁש ּבֹו ה ה, ָאַמר ִרּבִ ֶּזהו ִדְכִתיב ְוִהּנֵ ָמה ְדַאְת ָאֵמר . ִּנָצב ָעָליו' ּ תהלים (ּּכְ

ַקד ׁשֹוֵמר'  ִאם ה)קכז ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ ה ה, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ֹלא ִיׁשְ ִלְהיֹות ׁשֹוֵמר ַעל אֹוָתן , ִּנָצב ָעָליו' ְוִהּנֵ
  .ַּהׁשֹוְמִרים

י ֶאְלָעָזר. ַּמהו ָעָליו ִמיָרה, ָאַמר ִרּבִ ָמה ְדַאְת ָאֵמר. ִלׁשְ ים ָעָליו )ירמיה לט(, ּּכְ ך . ְָוֵעיֶניך ׂשִ מלכים א (ְּכָ

ל ַהָיִמים)ט ם ּכָ י ׁשָ ּ ְוָהיו ֵעיַני ְוִלּבִ ַל, ּוֶלָעִתיד ָלֹבא. ּ רוך הוא ַלֲחזֹור ִלירוׁשָ דֹוׁש ּבָ ָּעִתיד ַהּקָ ּ ְוִלְהיֹות , ִיםְּ
ָמה ְדַאְת ָאֵמר. ּחֹוָמה ְלׁשֹוְמָרה ּחֹוַמת ֵאׁש ָסִביב וְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ' ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ה)זכריה ב(, ּּכְ

  .ְּבתֹוָכה

ר ַאָתה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה)בראשית כח( י ִיְצָחק. ּ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵפל לֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ, ָאַמר ִרּבִ ּקִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ָאַמר . ָרֵאלּ
י ְיהוָדה ית ַהִמְקָדׁש ַמָמׁש ָהָיה, ִרּבִ ּּבֵ ר, ּּ ׂשֵ ַמע ִדְכִתיב . ְוָעָליו ָהָיה ׁשֹוֵכב, ְּוָעָליו ִנְתּבַ ב )שם(ַּמׁשְ ּכַ ּ ַוִיׁשְ

ָמקֹום ַההוא ּּבַ ּ.  

י ְיהוָדה ית ַהִמְקָדׁש' ִמן ַהג, ָּאַמר ִרּבִ ר ֶאָחד ֵמֶהם ַעל ּבֵ ׂשֵ ָּאבֹות ֹלא ִנְתּבַ ּ י , ֶּאָלא ַיֲעֹקב, ּ ִליׁשִ הוא ׁשְ ּׁשֶ
ה. ִמן ָהָאבֹות לׁשָ ּוְכֶנֶגד ֵאלו ַהׁשְ י: ּּ לֹמה, ָּדִוד, ִּיׁשַ הוא ַהג. ׁשְ ֹלֹמה ׁשֶ ָנאֹו' ּׁשְ   .ּבְ

י ְיהוָדה הוא ַהג, ָּאַמר ִרּבִ ֹלֹמה' ַּיֲעֹקב ׁשֶ ר ַעל ׁשְ ׂשֵ הוא ַהג, ִּנְתּבַ ִיְבֵנהו', ּׁשֶ ּׁשֶ י. ּ ְוֶזה , םֶזה אֹוֵהב ָנׁשִ
ים תומֹו. אֹוֵהב ָנׁשִ תומֹו, ֶּזה עֹוֵמד ּבְ יו )מלכים א יא(ִּדְכִתיב , ְּוֶזה ֹלא עֹוֵמד ּבְ ֹלֹמה ָנׁשָ  ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ

  .ִּהטו ֶאת ְלָבבֹו

ֵתי ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלך ָרב, ּיֹוֵסי ָפַתח' ר ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ַיְרּכְ ְְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ,  ְיֵפה נֹוף)תהלים מח( .ּ
ַלִים ֶּזהו ְירוׁשָ ֶפׁש וַמְרֵפא ָלֶעֶצם, ּ הוא ָמתֹוק ַלּנֶ ּׁשֶ ּ ָמה ְדַאְת ָאֵמר . ּ ּ נֹוֶפת ִתטֹוְפָנה )שיר השירים ד(ּּכְ

ְפתֹוַתִיך   .ְׂשִ

י ְיהוָדה ה נֹוף ְוַתְחַפְנֵחס ָהיו, ָּאַמר ִרּבִ ּבָ ל יֹוִפי ׁשֶ ֶּאֶרץ ִמְצַרִים ּכָ ָלםנֹוף ָהָי. ּּ ח ִמּכֻ ּה ַהְמׁשוּבָ ָהְיָתה , ּ ׁשֶ
ל יֹוִפי יִטין ׁשֶ ִעים ְוָחֵמׁש ַתְכׁשִ לׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ ׁשְ יֹוִפי ְוָהָדר ַעל נֹוף. ּּבִ ְּוִציֹון ָגְדָלה ּבְ י ְיהוָדה . ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ּ

ָמה ִציֹון ָּלָמה ִנְקָרא ׁשְ ּ ל ּבֹו כו, ּ ַּמה ַהִציון עֹוֵמד ְלֵנס ְלִהְסַתּכֵ ּּ ּ'.  

יֹוִפי ִמּנֹוף ֵתי )תהלים מח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָהְיָתה ְגדֹוָלה ּבְ ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ַיְרּכְ ּ ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
ָהָיה רֹוֶאה אֹוָתה, ָצפֹון ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֵמַח, ּׁשֶ י ִחָייא, ְּדַתְנָיא. ָהָיה ׂשָ י יֹוֵסי ָאַמר ִרּבִ ִנְכַנס ֵמעֹוָלם ֹלא , ָּאַמר ִרּבִ

ַלִים ְוָהָיה ָעֵצב ירוׁשָ ל ָהָאֶרץ, ָּאָדם ּבִ ֱאַמר ְמׂשֹוׂש ּכָ ּנֶ ְּלַקֵיים ַמה ׁשֶ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2966דף [ -ּ

י ִיְצָחק ַכב ַיֲעֹקב ָעֶליָה, ָאַמר ִרּבִ ׁשָ יָון ׁשֶ ב ַדְעתֹו, ּּכֵ ִּנְתַיׁשֵ ָרה ִעמֹו, ּּ ִכיָנה ְוִדּבְ ְּוִנְגְלָתה ָעָליו ַהׁשְ ַמה , ּ
לֹא ָהָיה קֹוֶדם ָלֵכ ּׁשֶ י ִיְצָחק. ןּ אֹותֹו ָמקֹום, ְּדָאַמר ִרּבִ ָעַמד ַיֲעֹקב ּבְ ִכיָנה, ַעד ׁשֶ   .ֹּלא ִנְגְלָתה ָעָליו ַהׁשְ

ך ָרָאה ַיֲעֹקב ּכָ ַהָמקֹום ָגַרם לֹו, ְֵכיָון ׁשֶ ָּיַדע ׁשֶ ָנתֹו, ּ ָמא ָדָבר ַאֵחר ָהָיה, ְּוֵהִקיץ ִמׁשְ ְּוִנְתָייֵרא ׁשֶ ב , ּ ּכַ ַּוִיׁשְ
ַבְתִחָלה ּּכְ ִריך הוא.ּ א ּבְ ּ ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ך הוא, ַיֲעֹקב, ְּ ֹּלא ּכָ . ֱָאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק' ֲאִני ה, ְ

ה וְלַזְרֶעך ר ַאָתה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה ְלך ֶאְתֶנּנָ ְָועֹוד ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָּ ּ ְּוֹלא ֶאְתַגֶלה ְלאוָמה ַאֶחֶרת. ּ ּּ ִכיָנה , ּ ִגילוי ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ
  .ל ָהָאֶרץַע

י יֹוֵסי ר ַאָתה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה, ָאַמר ִרּבִ ַּמהו ֲאׁשֶ ַאָתה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה וְנבוָאה ִעָמך. ּ ם ׁשֶ ׁשֵ ְֶאָלא ּכְ ּ ּּ ּ ך ַזְרֲעך , ּ ָּכָ ְ

בוָאה ִתְהֶיה ְמצוָיה ִעָמֶהם ַּהּנְ ּּ ְּוֹלא ִעם אוָמה ַאֶחֶרת, ּ ּ.  

ע ּבַ)ישעיה כו(, ַּיֲעֹקב ָפַתח' ר י ַיֲעֹקב, ַּתְנָיא. ל ָלַמד ֶצֶדק יַֻחן ָרׁשָ עֹוָלם , ָאַמר ִרּבִ ע יוַחן ּבָ ָהָרׁשָ ַּווי ׁשֶ
ע, ַּהֶזה ו ָהָרׁשָ ל ֵעׂשָ ּוִמְפֵני ָמה ֵיׁש ָלֶהם ֵחן ְוַרֲחִמים. ֶזה ַזְרעֹו ׁשֶ ל ַיֲעֹקב ֹלא ָלַמד ֶצֶדק. ּ ַזְרעֹו ׁשֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ .

ֶאֶרץ ְנֹכחֹות ְיַעֵול ִהיא ֶאֶרץ ְנכֹוחֹות, ַלִיםּזֹו ְירוׁשָ, ּּבְ   .ׁשֶ

ַּמהו ְיַעֵול י ַיֲעֹקב, ּ ים, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַמְחּכִ ּוְמַרֵמז ְנבוָאה. ֲאִויָרא ְדַאְרָעא ִיׂשְ ו ְיַעֵוול . ּּ ל ֵעׂשָ ְּוַזְרעֹו ׁשֶ
בוָאה ל ַיֲעֹקב ֹלא ָרָאה ֵגאות , ִּמְפֵני ָמה. ָּהֲאִויר ְוַהּנְ ַזְרעֹו ׁשֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ תֹוָרה', הּּ ן , ְּוֵאיָנם עֹוְסִקים ּבַ ְוַעל ּכֵ

בוָאה ע ִויַעֵול טוב ָהָאֶרץ ְוַהּנְ ּיוַחן ָרׁשָ ּ ּ ר''ר. ּ ַע ָאַמר' י ּבְ ע, ְיהֹוׁשֻ ֵיׁש ָלֶהם , ּיוַחן ָרׁשָ ֵּאלו אומֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ּ ּ ּ
עֹוָלם ַהֶזה ָלה ּבָ ָרֵאל ֶצֶדק, ֶּמְמׁשָ לֹא ָלַמד ִיׂשְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ.  

  פרשת וישבחדש זוהר 
א ֲחֵזי ִנין ָיֵתיב ַההוא ַצִדיק, ּתָ ה ׁשְ ּמָ ּּכַ ִנין, ּ ִרין וְתֵרין ׁשְ ְּדָלא ָחָזא ַלֲאבוָה ֶעׂשְ ּ ָהא . ּ

ִמְצַרִים ִּאינון ָיְתבו ּבְ ִנין, ּ ִרים וְתֵרין ׁשְ ָבִטין , ֶּעׂשְ ר ׁשְ ֶבט ֵמִאינון ֶעׂשֶ ֶבט ְוׁשֵ ְּלָכל ׁשֵ
ינו ֵליה ְּדַזּבִ ּ ְּלפום חו, ּ ִנין ְלָכְלהֹוּ ִרין ׁשְ ָנא ֲהוֹו ָמאָתן ְוֶעׂשְ ּבְ ִנין, ׁשְ ר ׁשְ ַּדל ִמיַנְייהו ֶעׂשֶ ּ ,

ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ִּדְנִכיתו לֹון ּבְ ִמְצַרִים, ּ ן ּבְ ּמָ ין ְדִמיתו ּתַ ָבִטין ַקִדיׁשִ ר ׁשְ ִגין ֶעׂשֶ ּּבְ ּ ּ ,
ר ֲארו ָמאַתן ְוֶעׂשֶ ּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְרדו ׁשָ, ִּאׁשְ הּ   .ּמָ

א ֲחֵזי ְרמו חֹוִבין, ּתָ ד ּגָ ְדָקא ָיאֹות, ּּכַ ת ָלא ִאְתְנֵטיר ּכִ ּבָ  )ירמיה יז(ִּדְכִתיב , ְוַהאי ׁשַ
ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ יֶכם ּבְ ּתֵ א ִמּבָ ָּלא ִתְטלון ֲעֵליכֹון ָמטֹוָלא ְדחֹוִבין. ְּוֹלא תֹוִציאו ַמּשָׂ ְּדֲהָוה , ּ

ְייהו תיֹום ַה, ֵּמִגין ֲעֵליכֹון ִמּנַ ּבָ   .ּשַׁ

ָמעו ֵליה ִלְנִביָאה ְּוָלא ׁשְ ִרית, ּ ִרית. ְוִאיְתַער ֲעֵליֶהן ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ ָּדא , ַמאן ּבְ
ת ּבָ ִרית עֹוָלם, ׁשַ ר ֹקֶדׁש ַיַעְברו )שם יא(ִּדְכִתיב , ּוְבִרית ִמיָלה. ִּדְכִתיב ְלדֹורֹוָתם ּבְ ּ וְבׂשַ ּ

ּוְבִרית ַצִדיק ְדַזּבִ. ְֵמָעָלִיך ּ ּינו ֵליהּ ּ.  

א ַחד ַדְרּגָ ְּוֹכָלא ּבְ ת, ּ ּבָ ֵעי '  ַעל ג)עמוס ב(, ְוָרָזא ָדא. ְּוַצִדיק, ּוְבִרית ִמיָלה, ׁשַ ִּפׁשְ
יֶבּנו ָעה ֹלא ֲאׁשִ ָרֵאל ְוַעל ַאְרּבָ ֶסף ַצִדיק, ִּיׂשְ ּכֶ ִמְכָרם ּבַ ֵלי ּבְ רֹו . ְּוָכְלהֹו ּתָ ּוְכֵדין ׁשָ
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ַבע ַעל ַח ָדא ׁשֶ ְעּבְ ּתַ ָגלוָתא ְדָבֶבל. ָטאָתםְלִאׁשְ ַזר ֲעֵליהֹון ּבְ ְּוִאְתּגְ ִנין, ּ ְבִעין ׁשְ חֹוִבין , ׁשִ ּבְ
ִמָטה ְויֹוֵבל דֹול, ִּדׁשְ ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ ת ְסָתם, ְּדַתְלָיין ּבְ ּבָ   .ְוׁשַ

א ּוְלָבַתר ָאתֹו ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ בו ָבה ת, ּ ְּוִאְתַייׁשְ ִנין''ּ ב, כ ׁשְ ְבִעין ׁשָ לום ׁשִ , ּוִעיןְּלַתׁשְ
ִנין ְבִעין ׁשְ ִנין ְלָכל יֹוָמא, ְוׁשִ ָרה ׁשְ ִביִעי, ֲעׂשָ ֵּמִאינון ְדַיְנִקין ִמּשְׁ דֹול אוף , ּ ת ַהּגָ ּבָ ְּדׁשַ ּ

א ְלֵעיָלא ּתָ ִביִעי ִמּתַ מֹור. ָהֵכי ִאיְקֵרי ׁשְ ֶאָחד ָזכֹור ְוׁשָ ּוְלָבַתר ִאְתַקְיימו ת. ְּדָכֵליל ּכְ כ ''ּּ
ַאְרָעא ִנין ּבְ ֵקי,  ֵחיָלא ְדאֹוַרְייָתאַעל, ׁשְ   .ַּדֲהוֹו ִמְתַעּסְ

םדְוַכ ְנַאת ִחּנָ ַרם חֹוָבא ְדׂשִ ְנַאת ִחָנם ִדְבַקְדֵמיָתא, ּ ּגָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּאְתָעֵרי ׂשִ
ְנאו אֹותֹו)בראשית לז( ּ ַוִיׂשְ ָאה, ּ ִריך הוא. ְּלַההוא ַזּכָ א ּבְ ּוְכֵדין ְיֵהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ַיד ַמ, ְּ אן ּבְ

ם ְנַאת ִחּנָ ֱאדֹום. ְּדָסֵני לֹון ׂשִ ָ ַיַען ֱהיֹות ְלך ֵאיַבת עֹוָלם )יחזקאל לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֶ

ָרֵאל ַעל ְיֵדי ָחֶרב ֵני ִיׂשְ ר ֶאת ּבְ ּגֵ   .ַוּתַ

ְייהוֵדּוְכ ּין ִאְתְפַרע ִמּנַ ִנין, ּ ַּעל ְידֹוי ִמְנָייָנא ְדִאינון ׁשְ ְּדָחְסרו ֵמָרָזא ְד, ּ ּ ַבע ַעל ּ ׁשֶ
א ֲחֵזי. ַחֹטאֵתיֶכם ַבע ִזְמִנין, ּתָ ִנין ׁשֶ ִרים וְתֵרין ׁשְ ְמֵני ֶעׂשְ ד ּתִ ָרה , ּּכַ ְּלָכל ַחד ֵמִאינון ֲעׂשָ

ינו ֵליה ְּדַזּבִ ּ ִעין, ּ   .ֲהוֹו ְלהֹו ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוַאְרּבָ

ְוָעָתם ְלָפָניו י ִיְצָחק. ֹלא ָעְלָתה ׁשַ ד ָעִבי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ִדיָנא ּכַ א ּבְ ּד קוְדׁשָ ּ ְּ

ל ַמְעָלה ְלָיא ׁשֶ ַפּמַ ַההוא ְנַהר , ֶאְלָעָזר' ֲאַמר ר. ַּההוא ִדיָנא ַמאי ֲהֵוי, ּבְ ַּאֲעַבר ְלהֹו ּבְ
ִּדינור וְלָטְנהֹון, ּ ין, ְּוַאֲעַבר ְלהֹון ִמּשׁ ָאר ַעּמִ י ׁשוְלָטִנין ַאֲחָרִנין ִדׁשְ ּוַמּנֵ ּ ְוָהא , ָּאַמר ֵליה. ּ

ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט)תהלים קד(ִתיב ְכ א.  ְמׁשָ ָיא ֵמֶאׁשָ א ַקׁשְ א , ֲּאַמר ֵליה ִאית ֶאׁשָ ְוִאית ֶאׁשָ
א   .ְּדָכֵבי ֶאׁשָ

ְּפַתח ַההוא יוָדאי ַוֲאַמרִסְתֵרי תֹוָרה  ּ ד , ָּתא ֲחֵזי. ' ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאֹלִהים ִלי טֹוב ְוגו)תהלים עג(, ּ ּכַ

ר ָנׁש ִאְתְקֵריב ְלאֹו ֵרי טֹובּבַ ָ טֹוב ִלי תֹוַרת ִפיך)שם קיט(ִּדְכִתיב , ַרְייָתא ְדִאּקְ א , ּ ֵדין ִאְתְקֵריב ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ
ִריך הוא ְדִאְקֵרי טֹוב ּּבְ ּ ָאה. ַלּכֹל'  טֹוב ה)שם קמה(ִּדְכִתיב , ְ , ּכמָדָבר ַאֵחר. ּוְכֵדין ִאְתְקֵריב ְלֶמֱהֵוי ַזּכָ

י )ישעיה ג( ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ ָאה, טֹובּ ְרָיא ֲעֵליה, ְּוַכד ִאיהו ַזּכָ ִכיְנָתא ׁשַ ּׁשְ ְּואֹוִליַפת ֵליה ָרִזין ִעיָלִאין , ּ ּ
אֹוַרְייָתא טֹוב. ּבְ ִכיְנָתא ָלא ִאְזַדְווָגא ֶאָלא ּבְ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ֲחָדא ָאְזִלין, ּּ ְּדָהא ַצִדיק ְוֶצֶדק ּכַ ּ.  

ִריך , ָּתא ֲחֵזי א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ְּכַ יָתא יֹוִמין ִעיָלִאין, ּהוא ָעְלָמאּ ֵתיל ַעל ַהְנהו ׁשִ ַּקָיים ֵליה ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ִביָעָאה ַדֲעַלְייהו ּוׁשְ ּ ֵרי ַצדיק, ּ ִביָעָאה ְדִאּקְ ִּדְבִגיֵניה ִדׁשְ ּ ּ ּ ִּמְתָזִנין ִעיָלִאין ְוַתָתִאין, ּ ּוֵביה , ַּוֲעֵליה ָקְייִמין, ּּ ּ

ִּמְסַתְמִכין א ִדיְלהֹוןְּוהוא ְיסֹוָדא ְו, ּ ְרׁשָ   .ׁשָ

רו ְוגו)תהלים קמה(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ּבֵ ּ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ רו. 'ָ ּבֵ ֵּעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ח , ָ ְּלַההוא ְמׁשַ
ְּרבות ִעָלָאה ִּדְנֵגיד ִממֹוָחא ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין, ּ ּוְכֵדין ְוַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָא. ל''ְלַהאי כ, ּּ ְכָלם ּ

ִעתֹו ד ִאְתַער ְלַכָלה, ּּבְ ל ּכַ ְּדַהאי ּכָ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוְכֵדין הוא ְלִמיְרַחם ַעל ָעְלָמא. ְּדִאיִהי ּכְ ְוכֹוְלהֹו ָעְלִמין , ּ
ֲעׁשוָעא ׁשַ ֵחדו ּבְ ּּבְ ּ.  
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ִתיבֵדּוְכ ָפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך ְוגו, ין ַמה ּכְ ל, ּמֹוָחא ְסִתיָמָאהְּדָנֵחית ִמ, ְּוָדא ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין. 'ּ ְוֵכיָון . ְלַהאי ּכָ
ֵרך ל ִאְתּבָ ְְדַהאי ּכָ ִריכו, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַצִדיק ה, ּּכֹוְלהֹו ָעְלִמין ִאיְתּבְ ְרצֹון ְיֵרָאיו ', ְוגו' ָקרֹוב ה', ְוגו' ּ

ה ְוגו   .'ַיֲעׂשֶ

ָעְלָמא ִעיָלָאה ּוְכָמא ִדְבָרא ַהאי ּבְ ּ ֵמיה ַק, ּ ָרָזא ִדׁשְ אּּבְ ָעְלָמא ַתָתָאה, ִּדיׁשָ ָרא ּבְ ָּהֵכי ּבְ אי , ּ יָתא ַזּכָ ּׁשִ
ִביָעָאה, ְקׁשֹוט ִדְכִתיב . ְוַחד ׁשְ ה ָהֱאֹלִהים)קהלת ז(ּכְ ּ ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעַמת ֶזה ָעׂשָ ּ.  

ּ ָגְרמו חֹוִביןדְוַכ ֵרי ַצִדיק ֵמַאְתֵריה, ּ ל ְדִאיּקְ ְּוָדחֹו ְלַההוא ּכָ ּ ּ ִדְכִתיב , ּ ֶסף ַצִדיק)עמוס ב(ּכְ ּכֶ . ּ ַעל ִמְכָרם ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה, ְּ ֲּאָנא ָגַזְרָנא ִדיֵהא ָעְלָמא ַתָתָאה ּכְ ּ ּ ּּ ּ ִּויֵהא ַההוא ַצִדיק , ּ ּ

ִליט ַעל ָהָאֶרץ ֵני ָעְלָמא, ּׁשַ ל ּבְ ְרִכין ַעל ְידֹוי, ְוֶיֱהוֹון ּכָ   .ִמְתּבָ

ן פֹוָרת יֹוֵסף)בראשית מט(, ְכִתיבֲּהָהא הוא ִד ְייֵפי גוָפא ְדַיֲעֵביד ֵפיִרין, ּ ּבֶ ָכל ׁשַ ְּדָהא ֵלית ּבְ ּ ּ ֶּאָלא ַהאי , ּ
ּוֶבן פֹוָרת ֲעֵלי ָעִין. ַּצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם   .ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּ

ָמה ְדַהאי ַעִין ִקיוָמא ְדַגְלַגָלא, ֶּאָלא ּּכְ ּ ּ ְּדָלא ָיְכָלא ַגְלַג, ּּ ּ ַבת ַעִין ִדיֵליה, ָּלא ְלִאְתְקָייָמאּ ֶּאָלא ּבְ ּ ָהֵכי . ּ
ָתא ְדַסֲחִרין ֵליה ַעִין ְלָכל ִאינון ׁשִ ּיֹוֵסף ִאיהו ּכְ ּ ּ ִּמָיִמיֵניה ְתָלָתא. ּּ ּ ָמאָלא ְתָלָתא, ּ ּוִמׂשְ ְּוִאיהו ְמַקֵים לֹון, ּ ּ .

ְּדָהא ָעְלָמא ָלא ָקְייָמא ֶאָל, ְּוָהֵכי ִאיהו ְלָכל ָעְלָמא יָתאּ ּא ַעל ִאינון ׁשִ ִביָעָאה ַדֲעַלְייהו, ּ ּוׁשְ ּ ּ.  

ת ּבָ ָרָזא ְדׁשַ ִריך הוא ַלַצִדיק ּבְ א ּבְ ּוְקָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ יה. ְ ְרָכאן, ְּוָנח ּבֵ ל ּבִ יה ּכָ ָאר , ַּוֲאַנח ּבֵ ל ׁשְ ְלָבְרָכא ּכָ
ִביִעי ַע)שמות כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. יֹוִמין יֹום ַהׁשְ ּ ַוָיַנח ּבַ ּ ַרך הּ ן ּבֵ ת' ְל ּכֵ ּבָ ת. ֶּאת יֹום ַהׁשַ ּבָ , ַּמאן יֹום ַהׁשַ

ֱּהֵוי ֵאיָמא ָדא ַצִדיק ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר לֹון קוְדׁשָ ת, ְּ ּבָ ַּאתון ִחַלְלתון ְלַהאי ׁשַ ּּ ָאר , ּּ ל ׁשְ ְַדֲאָנא ָגַזְרָנא ִדיֵהא ֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ּּ
ְּוַאתון ֲעַבְדתון ָיֵתיה ֶעֶב, יֹוִמין ּ ּּ ָיא, ד ֲעָבִדיןּ לון ַההוא ֲעבֹוָדה ַקׁשְ ּאוף ַאתון ִתְסּבְ ּ ּ ּּ ּ.  

ִנין ָיֵתיב ַההוא ַצִדיק, ָּתא ֲחֵזי ָמה ׁשְ ּּכַ ּ ְּדָלא ָחָזא ַלֲאבוִהי, ּ ִנין''כ, ּ ִמְצַרִים כ. ב ׁשְ ָּהא ִאנון ָיְתבו ּבְ ב ''ּ
ִנין ינו ֵל, ׁשְ ָבִטין ְדַזּבִ ר ׁשְ ְבָטא ֵמִאינון ֶעׂשֶ ְּלָכל ׁשִ ּ ִנין ְלכֹוְלהֹו. ּיהּ ִרים ׁשְ ָנא ֲהוֹו ָמאָתן ְוֶעׂשְ ּבְ ְּלפום חוׁשְ ּ ,

י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ִנין ִדְנִכיתו לֹון ּבֵ ר ׁשְ ַּדל ִמיַנְייהו ֶעׂשֶ ּ ּ ּ ִמְצַרִים, ּ ין ְדִמיתו ַתָמן ּבְ ָבִטין ַקִדיׁשִ ר ׁשְ ִגין ֶעׂשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ר ָתֲארו ָמאָתן ְוֶעׂשֶ ִּאׁשְ ָמה'' ְרד)בראשית מב(, ִדְכִתיבֲּהָדא הוא , ּ ּו ׁשָ ּ.  

ְייכו, ֲאַמר לֹון ַיֲעֹקב ָבעו ִמיּנַ ּּבְ ּחותו ְלָגלוָתא, ּ ּ ַכְפָנא, ּ ּוְנִכיתו ִאינון חֹוִבין ְוָלא ִיְתְחַרב ַעְלָמא ּבְ ּ ְּדָהא , ּ
ִריך הוא א ּבְ כֹו ַמאן ְדִיזֹון ְלכֹו קוְדׁשָ ֵּלית ּבְ ּ ְּ ר ַעל ְיֵדי ְדַההוא ַצ, ּ ּּבַ יְנתוןּ ִּדיק ְדַזּבִ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון)תהלים קמה( ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמׂשְ ָ ָּהַדר ָפֵריׁש ַמאן ַהאי . ל''ַּעל ְיֵדי ְדכ, ַּעל ְיֵדי ְדַמאן. ּ
ל ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַצִדיק ה, ַּצִדיק, ּכָ   .'ְוגו' ּ

ּוְכַגְווָנא ָדא ְלַתָתא ּ ֵזיבוָתא, ּל ְיָדא ְדַהאי ַצִדיקַע, ּ ֲּהָוה ֵליה ְלָעְלָמא ׁשְ ְפָנא, ּ ֵני ּכַ ַבע ׁשְ ִאינון ׁשֶ ְוַעל . ּּבְ
ַבע ַדְרִגין ִעיָלִאין ְרָכאן ִמׁשֶ ִּדְמָנעו ּבִ ּ ּּ ּ חֹוַבְייהו, ּ ִּאיְתָערו ַדְרִגין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ֲעַלְייהו ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ֵליָמא ָבִטין,  ְלִמְצַרִיםֵּכיָון ְדָנַחת ַיֲעֹקב ׁשְ ּהוא ְוָכל ִאינון ׁשְ ַגְווָנא ְדָעְלָמא , ּ ְּוָחמֹו ָעְלָמא ַתָתָאה ּכְ ּ ּ
ְּדַעל ְיֵדי ְדַההוא ַצִדיק ִמיְתַזן ָעְלָמא, ִעיָלָאה ּ ּ ּ יר ְלָכל ַעם )בראשית מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּבִ ּ הוא ַהַמׁשְ ּ
  .ָהָאֶרץ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2969דף [ -ּ

יר ּבִ ּהוא ַהַמׁשְ ּבִ, ּ ַקְדִמיָתא ֵמָעְלָמא ִעיָלָאה. ירַמאי ַמׁשְ ֶּאָלא ׁשֹוֵבר הוא ּבְ ִדְכִתיב ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליך . ּּ ָּכְ

רו ּבֵ יר ְלָעְלָמא ַתָתָאה. ְּיׂשַ ּבִ ּוָבַתר ַמׁשְ ּ ּ.  

ל ֵרי ּכָ ּוְמָנא ָלן ְדיֹוֵסף ִאּקְ ְלּכֹל ֶזה יֹוֵסף, ְוָתאָנא. ּ ְוַכְלּכֹל ְוַדְרַדע)מלכים א ה(ִּדְכִתיב . ּ ִּדְכִתיב , ּכַ
ל ָרֵאל, ַוְיַכְלּכֵ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ּוְכִתיב ִמׁשָ ּ.  

ל ָדאדְוַכ ֵליָמא ּכָ ִנין ִעיָלִאין, ּ ָחָמא ַיֲעֹקב ׁשְ ַבע ׁשְ ל ִאינון ׁשֶ ְּוָחָמא ּכָ ְפָנא , ּ ְּדִאְסַתְכמו ְלֶמֱהֵוי ּכַ ּּ
ָעְלָמא נֹוי, ּבְ ַּעל חֹוָבא ְדָגְרמו ּבְ ינו ְלַהאי ַז, ּ ְּדַזּבִ אּ ָאה ַקִדיׁשָ ְּוַלֲאָפָקא ֵליה ֵמַאְתֵריה, ּּכָ ֵדין ַצֵלי . ּ ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִנין, ְּ הֹון ָחֵמׁש ׁשְ   .ְוַאֲעֵדי ִמּנְ

ִנין ֶּאָלא ָתא ֲחֵזי, ַמאי ַטְעָמא ָחֵמׁש ׁשְ ָּרָזא ְדִמְלָתא ָהֵכי הוא, ּ ִאינון יֹוִמין ִעיָלִאין, ּ ּּבְ ִּאיהו ָאִחיד , ּ
ֲח ָאהּבַ ְּדָהֵכי הוא ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ִּמׁשָ ּ ּ ִאינון ְתֵרין ַדֲעֵליה. ּ ֲּאָבל ּבְ ּ הו ַאָבָהתֹוי, ּּ ַּדֲאָחִדין ּבְ ָּלא ֲהָוה ֵליה , ּ

ֵטל ְגֵזיָרה, ְּרׁשוָתא ְלַבָטָלא ִמיֵדי ִאינון ּבָ ְּוַעד חוָלֵקיה ּבְ ּ ּ   .ְּוָלא ַיִתיר, ּ

ְּויֹוֵסף ַהַצִדיק ָנֵמי ָעִביד ָהֵכי ים )בראשית מז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ה ֲאָנׁשִ ּ וִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשָ ּ
ַּוַיִציֵגם ִלְפֵני ַפְרֹעה ה ִאינון ְדָלא ָסֵני ֵליה, ַּמאן ִאינון. ּ ֲּחִמׁשָ ּ ּ ּ ְוהוא ַנַער ֶאת )שם לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ְלָהה ְוגו ֵני ּבִ ַדאי ַאתון ַזּכָ. 'ּבְ ָּאַמר ּכְ ַהאי ִפְרָצה ְדָפְרצו ֲאֵחיכֹון, ִאיןּ ְּלֵמיַקם ּבְ ּ , ַּמאן ַפְרֹעה, ִלְפֵני ַפְרֹעה. ּ
ָּדא ִדיָנא ִעיָלָאה ְּדָקְייָמא ְלִאְתְפָרָעא ֵמחֹוֵבי ָעְלָמא, ּ ּ.  

ָגלוָתאדְוַכ ְתִלימו ִאינון יֹוִמין ְדִאְתְגַזר ֲעַלְייהו ְלֵמיַתב ּבְ ּ ִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ א, ּּ ֵדין קוְדׁשָ ִריך הוא ִאיְתַער ּּכְ ּ ּבְ ְ

ַרֲחמֹוִהי ַסִגיִאין ֲעַלְייהו ּּבְ הו, ּ דו ּבְ ַתְעּבְ ּוְבִדיָנא ַעל ִאינון ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ְּוַאֵפיק לֹון ִמַתָמן, ּּ ּ ּ.  

ִריך הוא, ֵּכיָון ְדָמטֹוי ְלָמָרה א ּבְ ָּקַמת ִמַדת ִדיָנא ַקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָרֵאל ִמ, ַוֲאַמר, ּ ְּוֵאיך ִיְפקון ִיׂשְ ָּגלוָתאְ ּ ,
ֵרי ָעְלָמא ֵמי ְדִאְתּבְ ִנין ִמּקַ אֹוַרְייָתא ִדְטִמיָרא ְתֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ְּוָהא ְכִתיב ּבְ ּּ ְבָעה ַעל חֹוֵביהֹון ִאית , ּ ְּדַעל ַחד ׁשִ

ל א, ְלהֹון ִליְסּבַ ָאה ַקִדיׁשָ ַההוא ַזּכָ ָתא ְדָפְרצו ְוָחבו ּבְ ִגין ַההוא ִפְרָצה ַרּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

רוך הוא ָהֵכי הוא ִדיָנאָאַמר ֵל דֹוׁש ּבָ ּיה ַהּקָ ּ ּ ָתא, ְּ אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשְ ִּמיהו ּבְ ּ ת , ִּאית ִלי ַמָתָנה טֹוָבה, ּ ּבָ ְוׁשַ
ָמה ְּוַכד ִאינון ָנְטִרין ָלה, ּׁשְ ַההוא ֲאַתר, ּ ִּאיהו ָקְייָמא ּבְ ְּלָסְגָרא ַהִהיא ִפְרָצה ְדָפְרצו, ּ ּ ְּדַההוא ַצִדיָקא . ּ ּ ּ
ִבי ה ָאֵחידׁשְ ּוְכַדאי ִהיא ְלַכָפָרא ַעל ַההוא חֹוָבא, ָּעָאה ּבָ ּּ.  

ָּדא ִמַדת ִדיָנא, ַּמאן ַוִיְצַעק. 'ּ ַוִיְצַעק ֶאל ה)שמות טו(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ּ ְּדָקְייָמא ְוָצְווָחא ַקֵמיה, ּ ּּ .
ַּויֹוֵרהו ה ה ֵעץ)משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּדא אֹוַרְייָתא, ֵעץ' ּ ּ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵלך ֶאל . ּ ְַוַיׁשְ ּ

ַּמִים ַהֵזדֹוִנים ְדָקמֹו ְלִאְתְפָרָעא ִמיַנְייהו, ַּמאן ִאינון ָמִים, ַּהָמִים ּּ ּוְכֵדין ַוִיְמְתקו ַהָמִים, ּ ּּ ַּאְבִסימו ַוַדאי, ּּ ּ ,
ָתא ְלַההוא חֹוָבא ְּדָהא ָחזֹו ַאְסָווָתא ַרּבָ ּ.  

ּוְמָנא ָלן ִד דֹוּ ר ִצְוך ה)דברים ה(ִּדְכִתיב . ְּבָמָרה ִאְתַפּקָ ֲאׁשֶ ת ְלַקְדׁשֹו ּכַ ּבָ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשַ ָ ׁשָ ּ , ֱָאֹלֶהיך' ּ
ר ִצְוך, ְוָאַמר ָמר ֲאׁשֶ ָּכַ ָמָרה, ּ ִריך הוא. ּבְ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ִביָעָאה ִעיָלָאה, ְּ ִּאי ַאתון ָנְטִרין ְלַהאי ׁשְ ּ ּ ,
כֹוֵּלית ְרׁשו  ְּלִמַדת ִדיָנא ְלַקְטְרָגא ּבְ ָפט)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ּ.  

ְּוַעל ָדא ָתִניָנן ְתַרֵחם ָעֵלינו, ּ ת ׁשֶ ּבָ ְּיכֹוָלה ִהיא ׁשַ ִריך הוא ִמן ָגלוֵתינו, ּ א ּבְ ֵצנו קוְדׁשָ ִּויַקּבְ ּ ּ ּ ּּ ְוִאְלָמֵלי , ְ
ָרֵאל ׁשְ ְמרו ִיׂשְ ִהְלָכָתןּׁשָ תֹות ּכְ ּבָ ֵּתי ׁשַ   .ִּמָיד ִנְגָאִלים, ּ
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ד ָגְרמו חֹוִבין, ָּתא ֲחֵזי ּּכַ ְדָקא ָחֵזי, ּ ת ָלא ִאְתְנֵטיר ּכִ ּבָ ָחן ְדַאְזַהר לֹון ְנִביָאה ִעיָלָאה, ְוַהאי ׁשַ ּכְ ְדַאׁשְ , ּּכִ
ַנְפׁשֹוֵתיֶכ'  ּכֹה ָאַמר ה)ירמיה יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְמרו ּבְ ִּהׁשָ ת ְוֵהֵבאֶתם ּ ּבָ יֹום ַהׁשַ א ּבְ או ַמׂשָ ּם ְוַאל ִתׂשְ ּ ּּ
ָלִים ֲעֵרי ְירוׁשָ ׁשַ א. ּּבְ או ַמׂשָ ַּמאי ְוַאל ִתׂשְ ְייכו, ֶּאָלא ָאַמר לֹון. ּּ ָבעו ִמיּנַ ּּבְ א ְדַההוא חֹוָבא , ּ או ַמׂשָ ֹּלא ִתׂשְ ּ ּּ

ת ֲעַלְייכו ּבָ ְּדׁשַ ּ.  

ְּוִאי ַאתון ָנְטִרין ֵליה ּ ִּתְגְרמו, ּ ּן ִקיוָמא ְדִעיָלִאין ְוַתָתִאיןּ ּ ּ ּ ת ִעיָלָאה ְדַחְבתון ְלִקְבֵליה. ּ ּבָ ְּדַההוא ׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ֲעׁשוֵעיה ָלאו ִאיהו ְּמדֹוֵריה ְוׁשַ ּ ּ ַלִים ִעיָלָאה, ּ ֲעֵרי ְירוׁשָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ֲעֵרי ֶצֶדק, ּּ ְּדִאְקרון ׁשַ לוָלה . ּ ָלה ַהּכְ ְּוִאיִהי ּכַ ּ

  .ֵמַהּכֹל

ּון ָנְטִרין ֵליהְּוִאי ַאת יָדא ְדַמְלכוָתא ְדַאְרָעא, ּ ִּתְגְרמון ִדְכֵדין ִהיא ִתְתַחֵזק ּבִ ּ ּ ּּ ּ ַּמְלכוָתא ְדָדִוד, ּ ִגין , ּ ּבְ
ְּדִהיא ַמְלכות ִאְתְקִריַאת ּוְבִגין ָדא ֲאַמר ָדִוד, ּ ּ ה, ּ ְּדָאֵחיד ּבָ ְתֵרין , ַּהַמְמָלָכה' ָ ְלך ה)דברי הימים א כט(, ּ ּבִ

ַּאְכָלָלא ַמְלכוָתא ִדיֵליהְל, ן''ממי ַמָיא, ּ ַמְלכוָתא ִדׁשְ ּוְלַיֲחָדא ָלה ּבְ ּ ְמעון ְלַקֵדׁש ֵליה. ּ ְּוִאי ַאתון ָלא ִתׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ְּוַתַעְבדון ֵליה חֹול ִתיב , ּ ַלִים)ירמיה יז(ַמה ּכְ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירוׁשָ ׁשְ ּ ְוִהַצִתי ֵאׁש ּבִ ּ ִּדְלַתָתא, ּ ּ.  

ִרית, ֵזיָּתא ֲח ֵדין ִאְתָעַרת ַהִהיא ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ א, ּכְ ִרית ַקִדיׁשָ ַּעל ְדָלא ָנְטרו ַההוא ּבְ ּ ּ ְתַלת , ּ ּבִ
ינו. ְּגָווִנין ָרָזא ְדַצִדיק ְדַזּבִ ַּחד ּבְ ּ ּ יה, ּ ְּדָאֵחיד ּבֵ ּוְנַטר ֵליה, ּ ּוְבִגיֵניה ִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ּ  )שם יז(ִּדְכִתיב , ְוַחד. ּ

ר ֹקֶדׁש ַיַעְברו ֵמָעָלִיךּו ְְבׂשַ ת ְדִחְללו. ּ ּבָ ָרָזא ְדׁשַ ְּוַחד ּבָ ּ ַחד ֲאַתר ִאיהו, ּּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  

ָרֵאלֵדּוְכ ֵעי ִיׂשְ ה ִפׁשְ לׁשָ א, ּין ַעל ׁשְ ִנין ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְבִעין ׁשְ ִּאְתְגַזר ֲעַלְיהו ְלֶמֱהֵוי ׁשִ ּ ָרה , ּ ֲעׂשָ
ִניןּוְלסֹו. ְלָכל יֹוָמא ְבִעין ׁשְ ִריך הוא ִמַתָמן, ף ׁשִ א ּבְ ַּאֵפיק לֹו קוְדׁשָ ּ ּּ ָרֵאל, ְּ ית . ַוֲאתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְּוִאְתַקַיים ּבֵ

ֵני ת ִנין''ׁשְ ה, ַעל ֵחיָלא ְדאֹוַרְייָתא, כ ׁשְ ִקין ּבָ ַּדֲהוֹו ִמְתַעּסְ ְדָקא ָחֵזי, ּ ין ּכִ ִאינון ְפקוִדין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּּ.  

ַתדְוַכ ִּלימוּ ִאׁשְ ם, ּ ְנַאת ִחּנָ ָּגַרם חֹוָבה ְדׂשִ ם ְדַקְדֵמיָתא, ּ ְנַאת ִחּנָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאיְתַער ַהִהיא ׂשִ
ְנאו ֹאתֹו)בראשית לז( ּ ַוִיׂשְ ְּלַההוא ַצִדיק, ּ יָדא ְדַמאן ְדָסֵני לֹון . ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּוְכֵדין ְיַהב ַיְתהֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְנַאת ִחּנָ ֱאדֹום , םׂשִ ָרֵאל ַעל )יחזקאל לה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֶ ֵני ִיׂשְ ּ ַיַען ֱהיֹות ָלך ֵאיַבת עֹוָלם ְוִתָגר ֶאת ּבְ ְ

  .ְיֵדי ָחֶרב

ּין ִאְתְפַרע ִמַנְייהוֵדּוְכ ִנין, ּ ַּעל ְיֵדי ִמְנָייָנא ְדִאינון ׁשְ ַבע ַעל ַחֹטאֵתיֶכם, ּ ְּדָחְסרו ֵמָרָזא ְדׁשֶ ּ  ,ָּתא ֲחֵזי. ּ
ד ִתְמֶנה כ ִנין ז''ּּכַ ינו ֵליה, ִזְמִנין' ב ׁשְ ָרה ְדַזּבִ ְּלָכל ַחד ֵמִאינון ֲעׂשָ ּ ּ ח ֶאֶלף תק, ּ ּכַ ּוְכֵדין ִיְתַער , מ''ִּתׁשְ

ָרֵאל ּפוְרָקָנא ְדִיׂשְ אַרת ְלַאְנָהָרא ְזֵעיר ְזֵעיר, ּ ַצְפָרא ְדׁשָ ִנין''ַעד י, ּּכְ ְּדִאְסַתַלק ַההוא ַצִדיק ַד, ז ׁשְ ּ ּ ּּ ְּרָגא ּ
ן י)בראשית לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ב''ְדטֹו ָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו'' יֹוֵסף ּבֶ ֵדין ִיְתֲחֵזי ְלֵמיַקם . ז ׁשָ ְּדָהא ּכְ

ֶפֶרץ ַּקֵמי ִמַדת ִדיָנא, ּּבַ ּ ְתִלימו חֹוֵבי ָעְלָמא, ּ ְּדָהא ִאׁשְ ית ַיֲעֹקב ֵאׁש וֵב)עובדיה א(ּוְכֵדין , ּּ ית יֹוֵסף ּ ְוָהָיה ּבֵ
ֶהם ַוֲאָכלום ו ָלַקׁש ְוָדְלקו ּבָ ֶּלָהָבה וֵבית ֵעׂשָ ּ ּ.  

ָרֵאלֵדּוְכ ִריך הוא ַטְבָוון ַסִגיִאין ַעל ִיׂשְ א ּבְ ּין ִיְתַער קוְדׁשָ ּ ע ֶעְלּבֹוְנהֹון, ְּ , ְוֶעְלּבֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְוִיְתּבַ
ְּדאֹוְקדו ְבנוָרא ּ ְּוָדָמא ְדִאינון ְדִאְתַקָטלו. ּ ּ ּ ֵמיהּ ת ׁשְ ּ ַעל ְקדוׁשַ  )ישעיה יא(, ּוְכֵדין ִיְתְרֵעי יֹוֵסף ַלֲאחֹוִהי. ּּ

א ֶאת ְיהוָדה ִויהוָדה ֹלא ָיצור ֶאת ֶאְפָרִים ֶּאְפָרִים ֹלא ְיַקּנֵ ּ ּ.  

ָּתא ֲחֵזי ְדָהֵכי הוא ּ י, ּ ַתמוז ּבוַטל ַהָתִמיד''ִּדְתַנן ּבְ ּז ּבְ ּּ ית ַמְקְדׁשָ' ּוְבט, ּ ָאב ָחַרב ּבֵ י יֹוֵסי. אּּבְ , ּּכְדָאַמר ִרּבִ
אי ְּמַגְלְגִלין ְזכות ְליֹום ַזּכַ א. ְּוחֹוָבה ְליֹום ַחָייב, ּ ה ָרָעה ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִּדְבַהִהיא ֵליְלָיא ַאִפיקו ִדּבָ ּ ּּ ,

ְבִכָיה ַּוֲאֵרימו ָקְלהֹון ּבִ ָבַעת ְלָדֵרי ָדִרין, ּ   .ְוִאְתּקְ
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ח ּכַ ִּמְדבוַטל ַה, ְוהֹוק ְוִתׁשְ ְּדֲהָוה ְמַכֵפר ַעל חֹוֵביהֹון, ָּתִמידּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ַּעד ְדִאְתְחַרב ּבֵ ִזְמָנא , ּ ין ּבְ ּבֵ
ִזְמָנא ִתְנָיָנא ין ּבְ ִנין ְדָלא ָחָמא ַההוא ַצִדיק ַאֵפי ְיָקָרא ''ָּלֳקֵבל ִאינון כ, ב יֹוִמין''כ, ַּקְדָמָאה ּבֵ ּב ׁשְ ּ ּ ּ

ַּדֲאבוָה ָהא ַתְלָיא, ּיָלָאהְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא ִע, ּ ְּדָהא ּבְ ּ.  

ת ָהְיָתה, ְּוָהא ִאיְתָערו ַחְבַרָייא ּבָ א מֹוָצֵאי ׁשַ ְּדַכד ָחֵריב ַמְקְדׁשָ ִביִעית, ּ ל , ּומֹוָצֵאי ׁשְ ַמְרתֹו ׁשֶ ּוִמׁשְ ּ
ְּוַהְלִוים עֹוְמִדים ַעל דוָכָנם, ְיהֹוָיִריב ָהְיָתה ּ יָרה, ּ ַוְיִהי '  ַעל ֶנֶפׁש ַצִדיק ְוגוּ ָיגֹודו)תהלים צד(: ְואֹוְמִרים ׁשִ

ָגב ְוגו' ה ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ְוגו', ִּלי ְלִמׂשְ ְּוֹלא ִהְסִפיקו לֹוַמר ַיְצִמיֵתם ה', ַּוָיׁשֶ או גֹוִים , ֱּאֹלֵהינו' ּ ּבָ ַּעד ׁשֶ
ּוְכָבׁשום ְּדָהא ִאי ֲאָמרו ֵליה. ּ ּ ָנה, ּ   .ָּלא ֲהָוה לֹון ַתּקָ

ת ּבָ ְתהֹון, ְּכְמָתא ַסִגיָאה ָקא ָרַמזָח, ּומֹוָצֵאי ׁשַ ת ְדֲהָוה ְרפוָאה ְלַמּכַ ּבָ ִּדְנָפקו ִמׁשַ ּ ּ ִביִעית. ּּ , ּומֹוָצֵאי ׁשְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ִמיָלה, ְוָלא עֹוד. ְּדָחבֹו ְלַגּבֵ ֶּאָלא ְדָחאבו ּבְ ּ ר ֹקֶדׁש, ּ ׂשַ ל . ְוָלא ָקְייָמא ּבְ ַמְרתֹו ׁשֶ ּוִמׁשְ ּ

ָמ, ְיהֹוָיִריב ֵני ְבֵניֶכם ָאִריב' ּ עֹוד ָאִריב ִאְתֶכם ְנֻאם ה)ירמיה ב(ּה ְדַאְת ָאֵמר ּכְ   .ְוֶאת ּבְ

ִריך הוא ַלֲאָפָקא לֹון ִמָגלוָתא א ּבְ ְּוַזִמין קוְדׁשָ ּ ּּ ת ִציֹון )זכריה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ּ ִגיִלי ְמֹאד ּבַ ּ
ך ָיֹבא ה ַמְלּכֵ ַלִים ִהּנֵ ת ְירוׁשָ ְָהִריִעי ּבַ ּ ָלך ַצִדיּ ע הוא''ְ   .ּק ְונֹוׁשָ

יָחא ִמיהוָדה ְּוִאי ֵתיָמא ַאַמאי ָאֵתי ְמׁשִ ֵעי ֵליה, ּ ִּמיֹוֵסף ִמּבָ ֶּאָלא ְדַתְרַוְיהו ֵייתֹון. ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְוְבִגין דקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ִרָיה ל ּבְ ַכר ּכָ ּהוא ָלא ְמַקֵפַח ׂשְ ִגין ְדֲהָוה ֲעׂשִ, ְּיַהב ַמְלכוָתא ְלָדִוד, ּ ּיָרָאה ַלַצִדיִקיםּּבְ ִביָעָאה ְדַאִחים, ּ ּוׁשְ ּ .

ְּוָהֵכי הוא ַמְלכוָתא ְדַאְרָעא ֵעין ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא, ּ ּּכְ ּ.  

 ] בשנה270יום [סדר הלימוד ליום ד תמוז 

  פרשת בשלחזוהר חדש 
ים ְוֵצא ִהָלֵחם ְוגו)שמות יז( ַחר ָלנו ֲאָנׁשִ ַע ּבְ ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ ּ  ַמאי ַטְעָמא ',ּ

א ָאר ַעּמָ ח ְקָרָבא ְוָלא ִמן ׁשְ ַע ַאּגַ ִגין ַדֲעָמֵלק ָאָתא ֲעַלְייהו. ְיהֹוׁשֻ ֶּאָלא ּבְ ּ ַּעל ַההוא , ּ
א ְדָלא ָנְטִרין ֵליה ּתָ ּבַ ּחֹוָבא ְדׁשַ ּ ָמה ְדִאְתָערו ֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּ ִּאְלָמֵלי ָנְטרו , ּּכְ

א ַק ּתָ ּבַ ָרֵאל ׁשַ אִיׂשְ ה ְוָלׁשֹון, ּמָ הו אוּמָ ְלָטא ּבְ ָּלא ׁשָ ִתיב . ּ יֹום )שם טז(ַמה ּכְ ּ ַוְיִהי ּבַ
ִביִעי ָיְצאו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְוֹלא ָמָצאו ַּהּשְׁ ּוְכִתיב ַוָיֹבא ֲעָמֵלק, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ָמָרה, ְּוּתָ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ יד לֹון קוְדׁשָ ד ַפּקֵ ּּכַ ְּ אּ ּתָ ּבַ ,  ַעל ׁשַ
ינו ֵליה ִגין ְדַאְתָיא ִמַדת ִדיָנא ְלַקְטְרָגא ַעל ַההוא חֹוָבא ְדַצִדיק ְדַזּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ָלֳקֵביל , ּ ּ

א ּתָ ּבַ ְּוִאינון ַאִפיקו ֵליה ְלחֹול, יֹוָמא ְדׁשַ ּ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ֲּאַמר קוְדׁשָ ָּהא ִאית לֹון ְרפוָאה , ְּ
א,ְּלַההוא חֹוָבה ּתָ ּבַ ְּדִאיהו ָלֳקֵביל ַצִדיק ַחי ָהעֹוָלִמים, ּ ִאי ִאינון ָנְטִרין ְליֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ .

ְּוַהְיינו ִדְכִתיב  ּ ַויֹוֵרהו ה)שם טו(ּ א, ֵּעץ ַחִיים. ֵעץ' ּ ּתָ ּבַ ְּדִיְנְטרון יֹוָמא ְדׁשַ ְּוִאינון ֲאִחילו . ּ ּ
ֵדין ַוָיֹבא ֲעָמֵלק, ֵּליה   .ּּכְ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ַע, ּבְ ה ִליהֹוׁשֻ ֲעָמֵלק, ָּאַמר ֵליה מׁשֶ ח ְקָרָבא ּבַ ְְדָהא ָלך ַחְזָיא, ּפֹוק ַאּגַ ּ ,
ֵריה ְדַההוא ַצִדיק ר ּבְ ִגין ְדַאּתְ ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ַההוא חֹוָבא ָאֵתי ֲעָלן, ּ ְּוִאיהו ּבְ ַכח . ּ ּתְ ְוִאי ָלא ִאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2972דף [ -ּ

נֹוי ְדַה, ְּמַקְטְרָגא ֵליה ַלֲעָמֵלק ֵּמחוָלֵקיה וִמּבְ ּ ּ ּהוא ַצִדיקּ ֵּלית ַמאן ְדָיֵכיל ֵליה, ּ ֵדין , ּ ּכְ
ה ָמא ַדֲאַמר מׁשֶ ַע ּכְ   .ֲּעַבד ְיהֹוׁשֻ

א ֲחֵזי ִּדְבִגין ַההוא חֹוָבא ָאָתא ֲעַלְייהו, ְוּתָ ּ ַתר ֲעָנָנא, ּ ְּדַאַרע לֹון ְלִאינון ַדֲהוֹו ִמּבָ ּ ּ ,
א ִרית ַקִדיׁשָ ּוְנֵסיב ִמיַנְייהו ַהאי ּבְ ּ ּוְזֵריק ֵליה, ּ ַלֵפי ֵעיָלאּ ְּוִאי ָלאו ְדִאינון ָחאבו ֵביה. ּ ּכְ ּ ּ ּ ,

ד ָהֵכי א ִמְלֵעיָלא ְלֵמיְעּבַ ָּלא ֲהָוה ֵליה ִסַייְעּתָ ּ ִגין ְלַאֲחָזָאה לֹון. ּ מֹוְדעון , ֶּאָלא ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ
ַההוא ַצִדיק ּחֹוֵביהֹון ְדָחבו ּבְ ּ ּ ִרית, ּ א ֲאִחילו ׁשַ, ְּדָנַטר ַהאי ּבְ ּתָ א ְדִאיהו ְלִקְבֵליהְּוַהׁשְ ּתָ ּּבַ ּ ּ ,

י ִמַדת ִדיָנא ּמֵ ְּדִאיִהי ָקאי ַלֲאָגָנא ֲעַלְייהו ִמּקַ ּ ּ ּ.  

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ֵרה ֵעיֹנת ַמִים )שם(, ּתָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ָרה ַוָיֹבאו ֵאיִלָמה ְוׁשָ ּ ַוִיְסעו ִמּמָ ּּ ּ
ֶּאָלא ְדָתבו ְלפוְלָחָנא ְדק, ַּמהו ֵאיִלָמה. 'ְוגו ּ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּוְדׁשָ א , ְּ ִלּבָ ָלא ִמלֹוי ּבְ ּוְלַקּבְ ּ

ִלים ך ֵאִל, ׁשְ ִגין ּכָ   .ה''יָמ''ְּבְ

ַמָיא, ְּוָהא אֹוְקמוָה ח ּבְ ְּדַהִהיא ַאְתָרא ֲהָוה ְמׁשוּבָ ל ַאְתִרין ְדָעְלָמא, ּ ְּדָהא , ִּמּכָ
ן הוא ּמָ ְכָתב ּתַ ּבִ ר ַמּב, ּאֹוַרְייָתא ׁשֶ ֵרין ֲעׂשַ ן ּתְ ְבִעין ְדָקִלין, ּוִעיןְוַתּמָ ָרָזא . ְּוׁשִ ְּוכֹוָלא ּבְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ְלהֹו ע, ּ ַּסְנֶהְדִרין ֵמַההוא ַאְתָרא ִמְתָזִנין' ְּדָהא ּכָ ְרִכין ֵמִאינון ַמִיין , ּ ּוִמְתּבָ ּ ּ
ִסיָמאן   .ִעיָלִאין ּבְ

ְייהו ְרָכא ִמּנַ ַּזָכָאה ַמאן ְדָזֵכי ְלַהְנהו ַמָייא ְלִאְתּבָ ּ ןְוִי. ּ ּמָ ָראן ּתַ ין ׁשָ ָרֵאל ַקִדיׁשִ , ּׂשְ
ִאין ּתָ ר ַמּבוִעין ּתַ ֵרין ֲעׂשַ ִאינון ּתְ ִרין ִאינון ַמִיין ִעיָלִאין ּבְ ּוְמַחּבְ ּ ּ ְּוִאי ִאינון ִקְלְקלו . ּּ ּ

ַקְדִמיָתא י ַההוא ַצִדיק, ּבְ ְּוָחבו ְלַגּבֵ ּ ַאְתֵריה, ּ קו ֵליה ּבְ ָּהא ַאְדּבְ ּ ָזן ַעל ָיֵדיה, ּ ּוִמּתְ .  ָעְלָמאּ
ָמר ֵזיָנן ֵמַההוא ּתָ ָמִרים ִאּתְ ְבִעים ּתְ ּ ֹזאת קֹוָמֵתך ָדְמָתה ְלָתָמר)שיר השירים ז(, ְּוׁשִ ְ .

ר ַמּבוִעין ֵרין ֲעׂשַ ְּוִאינון ּתְ ָבִטין, ּ ר ׁשְ ֵרין ֲעׂשַ א, ָלֳקֵביל ּתְ ָּסֲחִרין ְלַההוא ַאְתָרא ַקִדיׁשָ ּ.  

אוְל ָרֵאל ָעְסִקין ּבְ ַּוֲהוו ִיׂשְ ָרה, ַפן אֹוַרְייָתאּ ְּדאֹוִליפו ִמּמָ ְייהו ַההוא . ּ ר ִעּמַ ְּוִאְתַחּבַ ּ
א ִרית ַקִדיׁשָ ֵאר ַמִים, ּּבְ ְּוִאְתְפַרׁש ִחְוָיא ֲעִקיָמא ֵמַההוא ּבְ ְּדֲהָוה ְמָמֵרר ְלִאינון ַמִיין, ּ ּ .

א ּתָ ִרים חֹוַבְייהו ַעד ַהׁשְ ּוַמאן ֲהָוה ּגָ ּ.  

א ּתָ יָון ְד, ֲאָבל ַהׁשְ א ְלָמאֵריהֹוןּּכֵ ְתיוְבּתָ ַּאֲהָדרו ּבִ ִריך הוא אֹוִליף לֹון , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ּאֹוְרֵחי ְדַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ּ ַויֹוֵרהו ה)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָּדא תֹוָרה , ֵעץ' ּ
ְכָתב ּבִ ִים. ׁשֶ ֵלך ֶאל ַהּמָ ְַוַיׁשְ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ָּדא תֹוָרה ׁשֶ ֵלךּוַמאי ַו. ּ ְַיׁשְ , ׁש''ֵי, ְך''ׁש ָל''ֶּאָלא ֵי, ּ

ָּדא ָעְלָמא ְדָאֵתי א , ְך''ָל.  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש)משלי ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָּדא ִאיּמָ
יה, ִּעיָלָאה ין ַתְרִעין ְדִאְתְדַבק ּבֵ ַּחְמׁשִ ּ ִסימו ַמָיא. ּ ֵדין ּבְ יָקא, ּּכְ ּוְנַחת ַטָלא ִעיָלָאה ֵמַעּתִ ּ ּ 
א פוִחין, ַּקִדיׁשָ ְּוִאְתְמֵלי ֲחַקל ּתַ ּ.  

ל ָדא ַרם ּכָ ָרֵאל ְלָמאֵריהֹון, ה''י ָמ''ֵאִל, ָּמאן ּגָ א ְדִיׂשְ יוְבּתָ ּּתְ ּוְכֵדין ֲהָוה ְלהֹון ְרׁשו. ּ ּ ,
ֵרי ַעל ַהְנהו ַמָיא ְּלִמׁשְ ִים)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ם ַעל ַהּמָ ּ ַוַיֲחנו ׁשָ ּנו ַּמאי ַוַיֲח. ּ

ם ִאינון ַמִיין, ׁשָ ְרָיא ּבְ א ְדַחֵיי ׁשַ ֶּאָלא ַסּמָ ּ ִים, ּ ם ַעל ַהּמָ ך ַוַיֲחנו ׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ֱעָלם. ְ   ִמְהָרׁש ַהּנֶ
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ָיְדך ְוָהָלְכּתָ)שמות טז( יָת ּבֹו ֶאת ַהְיֹאר ַקח ּבְ ר ִהּכִ ָ וַמְטך ֲאׁשֶ ָ ְנָיא. ּ י יֹוֵסי, ּתַ , ָאַמר ִרּבִ
ֵליף ֲהָוה חוְטָר ֵרין ִסְטִריןּּגָ א, א ִמּתְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַאְתָוון . ּּבִ ַחד ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּבְ

ִליִפין ִדיָנא. ּגְ   .ָּנָחׁש ֲעֵלי צור, ְּוַחד ְסַטר ִדיָנא ּבְ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה ָהֵרם ֶאת ַמְטך וְנֵטה ֶאת ָיְדך ַעל ַהָים)שם יד(ּכְ ּ ְוַאּתָ ָ . ַּמאי וְנֵטה. ָּ
לֹוַמ יָסא, רּכְ ַחד ּגִ ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּוְנֵטה ּבְ ה ֶאת ָידֹו. ִּדְגִליָפא ּבְ ּוְכִתיב ַוֵיט מׁשֶ ְוָלא ְכִתיב , ּ

ַלח ֶאת ָידֹו לֹוַמר, ַּוִיׁשְ יָסא, ּכְ   .ַאְסֵטי ֵמַחד ּגִ

ְדַמת ְדָנא ָנָחׁש ֲעֵלי צור, ְוִאי ֵתיָמא ְּדָגֵליף ֲהָוה ִמּקַ ּ ַאְסָנא ִאְתּגְ. ּ ֵּליף ִדְכִתיב ֶּאָלא ּבְ
ִלֵכהו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש)שם ד( ּ ַוַיׁשְ ֵליף ָנָחׁש ֲעֵלי צור. ּ ֲעָתא ִאְתּגְ ַהִהיא ׁשַ   .ּּבְ

י ְיהוָדה א ֲחֵזי ָאַמר ִרּבִ חוְטָרא , ְּוּתָ ִליִפין ּבְ מֹוי ַדֲהוֹו ּגְ ִריך הוא ִדׁשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ְּ

ֵר, ְוַתְנָיא. ַיֲעֵביד ָאָתאן אּתְ ַיּמָ ַרֲחֵמי , ּין ָאִתין ִאְתֲעִבידו ּבְ ה ּבְ ַההוא ְסַטר ְדָסָטא מׁשֶ ּּבְ ּ
י. ְוִדיָנא ָרֵאל ּבְ א ְלִיׂשְ ַזע ַיּמָ ִביִלין''ּבָ ִדיָנא ַעל ִמְצָרֵאי, ב ׁשְ ע לֹון , ְוָאֵתיב ּבְ ְוַאְטּבַ

ְתהֹוָמא ב ה)שם טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבִ   .ַּהָיםֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ' ּ ַוָיׁשֶ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ֵעי ַלֲאָפָקא ַמָיא, ּבְ ִריך הוא, ּבָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ַאְסֵטי , מׁשֶ
יָסא ָאֳחָרא יה. ּחוְטָרא ִמּגִ ִּדְתֵרין ָאָתאן ִאְתֲעִבידו ּבֵ ּ ְטָרא ָאֳחָרא. ּ ָמא ְדִאְתֲעֵביד ִמּסִ . ּּכְ

ְמִריָבה, ַחד ָאת ָהָכא אֲאָבל ַה. ְוַחד ָאת ּבִ ּתָ ּצור)שם יז(, ׁשְ יָת ּבַ ַהאי . ַּמאי צור. ּ ְוִהּכִ ּבְ
ּצור ְדָסֵליק ָנָחׁש ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֶטה ְוַהְקֵהל ֶאת )במדבר כ(, ַמאי ִדְכִתיב, ְלִזְמָנא ָאֳחָרא ָאַמר ִרּבִ  ַקח ֶאת ַהּמַ
ם ְרּתֶ ה ְוַאֲהֹרן ָאִחיך ְוִדּבַ ם. ָָהֵעָדה ַאּתָ ְרּתֶ י ֶאְלָעָזרָאַמר ִר, ַּמהו ְוִדּבַ י ֵליה ֲעֵלי , ּבִ ַּמּנֵ

ּצור. ָנָחׁש ְּדָהא ִאְתֲעֵביד ּבַ ָחׁש, ּ ּנָ יד ּבַ ֵעי ְדִיְתַעּבֵ א ּבָ ּתָ א . ַּהׁשְ מֹוי ְדקוְדׁשָ ָלָמא ׁשְ ְּלַאׁשְ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִאֵלין ַאְתָוון, ְ   .ּּבְ

ַלע ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ַמע ִדְכִתיב ְוִדּבַ ה ַוְיַדּבֵ)שם כא(ּוְכִתיב . ַּמׁשְ אֹלִהים וְבמׁשֶ . ּר ָהָעם ּבֵ
ְתֵריה ִתיב ּבַ ַלח ה)שם(, ַּמה ּכְ ָרִפים' ּ ַוְיׁשַ ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֵאת ַהּנְ ָחׁש ֵחיֵליה . ּבָ ַּמה ּנָ

פוֵמיה ּּבְ פוָמא, ּ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ.  

ה ָלא ָעִביד ָהֵכי ה, ּומׁשֶ ָמא, ֶּאָלא ִהּכָ ֵלים ׁשְ ַקְדֵמ, ְוֹלא ַאׁשְ ָמא ֶּאָלא ָחַזר ּכְ ׁשְ יָתא ּבִ
ְּדצור ַבק ְדָנָחׁש, ּ ּוׁשְ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיך, ּ ּ ר, ּ ד , ְוָלא ְכִתיב ַוְיַדּבֵ ָמה ְדִאְתַפּקַ ּּכְ ּ

ם ְרּתֶ ד, ְּדָתִניָנן. ְוִדּבַ ַמֵטהו )שם(ּוְכִתיב . ְּוָנָחׁש ְלַמָלָלא, ּצור ְלֶמְעּבַ ַלע ּבְ ּ ַוַיך ֶאת ַהּסֶ ְ ּ
א, ָעַברַּחד ִדְלׁשֶ, ַּפֲעָמִים ּתָ   .ְּוַחד ְדַהׁשְ

ְנָיא ָמא, ּתַ ַאר ׁשְ ּתָ ֲעָתא ִאׁשְ ה ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבַ לֹוַמר. ָּאַמר ִרּבִ ַההוא , ּכְ ֵלים ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ
ה ָנָחׁש, ָאת ַבק מׁשֶ ָמא, ִּדׁשְ ל ׁשְ ֵלים ּכָ ּתְ   .ְוָלא ִאׁשְ

א ַיּמָ ֵלים ּבְ ּתְ יָסא ִאׁשְ ַחד ּגִ יָסא ָא. ְּדָהא ּבְ ּצורִמּגִ ֵרי ּבַ ָחׁש, ֳּחָרא ׁשָ ּנָ ֵלים ּבַ ּתְ . ְוָלא ִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ִמי, ְּ ֵרי ׁשְ ד ָאִתין, ֲּעָבַדת ְדׁשָ ֵלים ְלֶמְעּבַ ּתְ ּאוף . ְוָלא ִאׁשְ
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ֵרית ֵלים, ַאּתְ ׁשָ ּתְ ָרֵאל. ְוָלא ִתׁשְ ֵני ִיׂשְ ֵרית ַלֲאָפָקא ל. ָּלֵכן ֹלא ָתִביאו ֶאת ּבְ ְוָלא , ֹוןׁשָ
ֵלים ְלַאֲעָלָאה ְלהֹון ְלַאְרָעא   .ָּלֵכן ֹלא ָתִביאו, ַתׁשְ

י ֶאְלָעָזר ַקְדִמיָתא ְדָדֵחיל, ָאַמר ִרּבִ ה ּבְ א ְדמׁשֶ ָּיַדע ִלּבָ ד ָחָמא ָנָחׁש, ּ שמות (ִּדְכִתיב . ּכַ

ה ִמָפָניו)ד ּ ַוָיָנס מׁשֶ א ָחָמא. ּ   .ְוָלא ָיַדע, ִלּבָ

י ֶאְלָעָזר ִתיב ,ָאַמר ִרּבִ יֵמהו ַעל ַהּנֵס)במדבר כא( ּכְ ת ַוְיׂשִ ה ְנַחׁש ְנחׁשֶ ּ ַוַיַעׂש מׁשֶ ַעל . ּ
ס, ֵנס ָלא ְכִתיב ֵלים ַמה ַדֲחַסר, ֶאָלא ַעל ַהּנֵ ָעא ְלִאְתַקן וְלַהּשְׁ ּּבָ א . ּ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ה, ְ ִתיב , מׁשֶ ִים)שם כז(ּכְ ּמַ ִני ּבַ ִי, ּ ְלַהְקִדיׁשֵ ּמַ ָדָבר ַאֵחרּבַ ם . ם ְוָלא ּבְ ׁשֵ ּכְ
ַמִים י ּבְ ִהְתַחְלּתִ ִים, ׁשֶ ּמַ ס ּבַ ֵמי ַהּנֵ ׁשְ ֵלים ּבִ ּתְ ֵעיָנא ְדִיׁשְ י ֶאְלָעָזר ַאְתָרא ַדֲחַסר . ּּבָ ָּאַמר ִרּבִ

ֵלים א ָהָכא, ָלא ׁשְ   .ֲאָבל ִאְתֲעֵביד ִנּסָ

ַע י ְיהֹוׁשֻ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ָרף)שם כא(ּכְ ה ְלך ׂשָ ה ְלך. ָ ֲעׂשֵ ך, ֲָעׂשֵ ה ְלך. ְָלתֹוַעְלּתְ , ֲָעׂשֵ
ה ְדָחַסְרּתָ ֵקן ִמּמַ ן ֶאָלא ְרִאָיה. ּּתַ ּקֵ ל ֶזה ֹלא ּתִ ִּעם ּכָ ָחׁש ְוַחִיין, ּ ּנָ ָהיו רֹוִאין ּבַ ּׁשֶ ֲאָבל ֹלא , ּ

ִים ּמַ ָמא ּבַ ָאר, ִּנְתַקֵדׁש ׁשְ ָאר ָחֵסר ֵמַהּשְׁ   .ְוִנׁשְ

ְרִאָיה ֲּעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה וְרֵאה ְוגו )שם כז(, ְּוִתַקְנּתָ ּבָ ְּוָרִאיָת אֹוָתה ', ּ
יך ה ֹלא ַתֲעֹבר)דברים לד(, ְָוֶנֱאַסְפּתָ ֶאל ַעּמֶ ּמָ ֵעיֶניך ְוׁשָ ָ ֶהְרִאיִתיך ּבְ א ֲחֵזי. ָ ְּדעֹוְנׁשֹו , ּתָ

ְדָחֵזי ן ּכִ ֲּהָוה ְדֲאִפילו ְרִאָיה ָלא ִתּקֵ ּ יָון ַדֲעַבד ֵליה ְרִאָי, ּּ ּּכֵ ּ ֵלים ֵליה ְרִאָיה, הּ ַהאי ַאׁשְ ּּבְ ּ ,
ַמָיא ֵמיה ּבְ ֵלים ׁשְ ָמא, ֲּאָבל ָלא ַאׁשְ ָאר ׁשְ ל ׁשְ מֹו ּכָ   .ּכְ

י ִיְצָחק ִריך הוא ָלֵכן ֹלא ָתִביאו, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָאַמר קוְדׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ה. ְּ ַהאי , ָאַמר מׁשֶ
ָלא ְדָעְלָמא ֲהָוה ִריך הוא ָלאו ָהֵכיָּאַמר ֵליה. ִּחְווָיא ְלַתּקָ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ִּדיָנא ֲהָוה , ְּ

ָעה ָיַדע .  ְוָרָאה אֹותֹו ָוָחי)במדבר כא(ִּדְכִתיב . ְּוַחִיין ְלָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְּלַחָייַבָיא אֹוָתה ׁשָ ּּבְ
ה ְדָרָכיו ְּוִהְצִדיק ָעָליו ֶאת ַהִדין, מׁשֶ ּ.  

ִמים ָפ)דברים לב(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַהּצור ּתָ ָּדא הוא צור ְדָקא ַאְמִריָנן, ֳעלֹוּ ּ ּ ֵּאל ֱאמוָנה . ּ
ִמים ַדְרּכֹו)תהלים יח(ּוְכִתיב . ִּדְכִתיב ְוָרָאה אֹותֹו ָוָחי, ְוֵאין ָעֶול   .ּ ָהֵאל ּתָ

י ִחָייא ֵזַרת ַרֲחֵמי, ָּאַמר ִרּבִ ִניָנן ֵאל ּגְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְוָהא ּתָ ֵאל  )במדבר כג(ּכְ
ּ ֵאל ַרחום ְוַחּנון)שמות לד( .ְצַרִיםמֹוִציָאם ִמּמִ ֵליט , ְּדָתִניָנן, ָּאַמר ֵליה ָלאו ָהֵכי. ּ ְּדׁשַ ּ

ְלחֹודֹוי ְיכֹוֶלת הוא. ַּרֲחֵמי ַעל ִדיָנא ּוְרׁשוָתא הוא ִדיֵליה, ֵּאל ּבִ ּ ּ ּ , ַמאי ְיכֹוֶלת. ּ
ּׁשוְלָטנוָתא לֹוַמר. ּ ְלָטנוָתא ְדֵאל, ּכְ ּׁשָ ֵזָרה , ּ ר ּגְ ּבַ ִּדיֵליהִאְתּגַ ָדָבר ַאֵחר . ּ  )בראשית לא(ּּכְ

א, ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ְּרׁשוָתא ִדיֵליה ְיכֹוֶלת ְדֵעיָנא ִביׁשָ ּ  ָהֵאל )דברים י(ֲּאַמר ֵליה ְוָהא ְכִתיב . ּ
ּבֹור דֹול ַהּגִ דֹול ַנְצָחא. ַהּגָ ְלחֹודֹוי ַנְצָחא, ֵאל ּגָ   .ֵאל ּבִ

ָפט)בשם ל(ּוְכִתיב , ֶּנְהַדר ְלִמיֵלי ַקְדָמאי י ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ִמים ָפֳעלֹו ּכִ ּ ַהּצור ּתָ ּּ ָהא , ּ
ָפט)איוב ח(ּוְכִתיב . ָּהא ָנָחׁש ֲעֵלי צור', ֵּאל ֱאמוָנה ְוֵאין ָעֶול ְוגו. ּצור ּ ַהֵאל ְיַעֵות ִמׁשְ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2975דף [ -ּ

ום ְדאֹוְרֵחיה ְדָנָחׁש ְלַאְסָטָאה אֹוְרֵחיה ִּמּשׁ ּ ּ ּ ִתיב ְוֵאין ָעֶול, ּ ָפט ַחס ַה. ְְלָכך ּכְ ֵּאל ְיַעֵות ִמׁשְ ּ
לֹום י ֶאְלָעָזר. ְוׁשָ ַּהְיינו ִדְכִתיב , ָאַמר ִרּבִ ר ָהֵאל ה )תהלים פה(ּ ְמָעה ַמה ְיַדּבֵ   .'ֶּאׁשְ

ַכפֹו)שמות ד( ַלח ָידֹו ַוַיֲחֶזק ּבֹו ַוְיִהי ְלַמֶטה ּבְ ּ ַוִיׁשְ ּ ַלֵפי ֶחֶסד. ּ ָדָבר ַאֵחר ַמֶטה ּכְ ּּכְ ָאַמר . ּ
י יֹוֵסי  ֵני ַמטֹות ָהיוִרּבִ ה, ּׁשְ ל מׁשֶ רוך הוא, ֶאָחד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְּוֶאָחד ׁשֶ ַמע ִדְכִתיב . ְּ ַּמׁשְ

  .ּ וַמֶטה ָהֱאֹלִהים)שם יז(

ֶטה, ְּדָתִניָנן ה ַהּמַ ָהָיה נֹוֵטל מׁשֶ ֲעָתא ׁשֶ ׁשַ ְרׁשותֹו וִביָכְלּתֹו, ּבְ ִאלו ָהָיה ּבִ ָּהָיה ּכְ ּ ּ ֲהָדא . ּ
ָידֹו)ות דשמ(, ּהוא ִדְכִתיב ה ֶאת ַמֶטה ָהֱאֹלִהים ּבְ ח מׁשֶ ָידֹו ָלַקח. ּ ַוִיּקַ ּבְ ֶּאָלא , ַּוַדאי ׁשֶ

ָידֹו ְרׁשותֹו, ַּמהו ּבְ לֹו, ּּבִ ִאלו הוא ׁשֶ ּּכְ ּּ ּ.  

י יֹוֵסי ה ָהָיה, ְוָאַמר ִרּבִ ל מׁשֶ ְרׁשותֹו ׁשֶ ן, ּּבִ ּכָ ׁשְ הוַקם ַהּמִ ן. ַּעד ׁשֶ ּכָ ׁשְ הוַקם ַהּמִ יָון ׁשֶ , ּּכֵ
ֶטה ִלְפֵני ָהֵעדותֶה ים. ֱּחִזיר ַהּמַ ם ָהָיה נֹוְטלֹו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִנּסִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִמּשָׁ
ֶטה ִמִלְפֵני ה)שמות ד( ה ֶאת ַהּמַ ח מׁשֶ ּ ַוִיּקַ ְרׁשותֹו', ּ ָלְקחֹו ֲהֵרי הוא ּבִ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ לֹו ָהָיה, ּ ּוְכׁשֶ ּ.  

ַע י ְיהֹוׁשֻ ל ְסַנִפיִרינֹון ָהָיהאֹותֹו ַה, ָאַמר ִרּבִ ֶטה ׁשֶ ֵרי, ּּמַ ית ִאְתּבְ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ . ּוִמּשֵׁ
ָמה ְדָתִניָנן ֶטה, ּכְ ב ְוַהּמַ ְכּתָ י ְיהוָדה אֹוֵמר. ְוַהּמִ ל ֵעץ ָהָיה, ַּרּבִ   .ׁשֶ

ל ְסַנִפיִרינֹון ָהָיה ַּמאן ַדֲאַמר ׁשֶ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמו)יחזקאל א(ִּדְכִתיב , ּ ּ ּכְ ּ אּ ּסֵ , ת ּכִ
ּוַמאן ַדֲאַמר ֵעץ ָהָיה. ּוְכִתיב ַמֵטה ָהֱאֹלִהים ּ ַויֹוֵרהו ה)שמות טו(ִּדְכִתיב , ּ ֵלך ' ּ ְֵעץ ַוַיׁשְ ּ

ִים ְוגו   .'ֶאל ַהּמָ

הו ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ רוך הוא. ּּ ָּאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ אן וְלָהְלָאה ֲהֵרי ֹחק , ְּ ִּמּכָ
ָפט ּוִמׁשְ יםּ ָפט.  ַלֲעׂשֹות ִנּסִ ֹּחק וִמׁשְ הו. ּ ָנָחׁש ֲעֵלי צור)משלי ל(ִּדְכִתיב , ּ ם ִנּסָ ום , ְּוׁשָ ִּמּשׁ

ִים קו ַהּמָ ִּדְכִתיב ַוִיְמּתְ רוך הוא, ָּדָבר ַאֵחר. ּּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ אן וְלָהְלָאה ֹחק , ְּ ִּמּכָ
ָפט ּוִמׁשְ ִי, ּ ּמַ ֹלא ְיֵהא ִנְקָדׁש ֶאָלא ּבַ ּׁשֶ קוּּ ְמּתְ ּנִ   .ּם ׁשֶ

י ְיהוָדה י ָמִרים ֵהם, ָּאַמר ִרּבִ ִתיב ּכִ ִנינו, ּכְ אן ׁשָ ְוֵיׁש ַמִים , ֵּיׁש ַמִים ֲעכוִרים, ִּמּכָ
ה ָצַעק', ַּוִיְצַעק ֶאל ה. ְוֵיׁש ַמִים ָמִרים, ְּוֵיׁש ַמִים ְמתוִקים, ְּצלוִלים ָהָיה , ָלּמָ אן ׁשֶ ִמּכָ

ָעה אֹוָתה ׁשָ ַצַער ּבְ רוך הואָא. ּּבְ דֹוׁש ּבָ ַּמר ֵליה ַהּקָ ּ ה, ְּ ֶנה, מׁשֶ ּסְ ְהַפך ּבַ ּנֶ ָחׁש ׁשֶ ְַהּנָ יו , ּ ַעְכׁשָ
ּצור ִּאְצְטִריך ְלָחְקָקא ֵליה ּבַ ּ ִרים. ְ ִים ַהּמָ ְּוַתְרַוְייהו ָעְמדו ַעל ַהּמַ ק . ּ ָעה ִנְתַחּקֵ ּוְבאֹוָתה ׁשָ ּ
ָהָיה ּבֹו קֹוֶדם ָחׁש ׁשֶ ּנָ ָפטֲּהָדא הוא ִדְכ, ּצור ּבַ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ִּתיב ׁשָ ּ.  

א י ַאּבָ יה, ַכה ָאָתא ַרּבִ ִאילו ַקּמֵ ּׁשְ ִפיר ָקֲאַמר ר, ּ . ְּוָהֵכי הוא, ְּיהוָדה' ֲּאַמר ְלהֹו ׁשַ
ַּוֲאָנא ִאְצְטִריך ְלַגָלָאה ָרָזא ְדִמָלה ּ ֵלי ָלה, ְ י ְיהוָדה ּגָ ָּהא ָחֵזיָנא ְדַרּבִ ּ.  

דֹוׁש ּבָ הֶּאָלא ָאַמר ַהּקָ ּרוך הוא ְלמׁשֶ ה, ְּ ל ַאֲהֹרן , מׁשֶ ֶטה ׁשֶ ִמְצַרִים ָהָיה ַהּמַ א ּבְ ּתָ ַהׁשְ
ִמְצַרִים ָרֵאל ּבְ ֹוֵלט ַעל ִיׂשְ ׁש ַהּשׁ ְצַרִים, ִלְדחֹות ַהּקַ ָיְצאו ִמּמִ ׁשֶ ֲּאָבל ּכְ ה ְמַקְטְרִגים , ּ ּמָ ּכַ

ָרֵאל ָים, ְּמזוָמִנים ַעל ִיׂשְ ה ַמִים ָמִר, ִּלְדחֹוָתם ּבַ ּמָ נו ֶאְצָלםּכַ ּים ִנְזַדּמְ ה ַמִים ָרִעים . ּ ּמָ ּכַ
  .ְּיַקְטְרגו ָבֶהם
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2976דף [ -ּ

או ַלָים ּּבָ ל ַים, ּ ל ִמְצַרִים ְוׁשֶ רֹו ׁשֶ א ַרַהב ׂשָ רוך הוא. ּבָ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ  )שמות יד(, ְּ
ה ָהֵרם ֶאת ַמְטך וְנֵטה ֶאת ָיְדך ָמׁשֶ יָון ְדָאַמר ָהֵרם ֶאת ַמְטך. ָּ ָּכֵ ַּמהו וְנ, ּ . ֵָטה ֶאת ָיְדךּ

ל ָים רֹו ׁשֶ ֶָאָלא ָהֵרם ֶאת ַמְטך ֶנֶגד ׂשָ או ְלָמָרה. ּ נו ֶאְצָלם, ּּבָ ה ַמִים ָמִרים ִנְזַדּמְ ּמָ ּּכַ ּ ,
ה ְוָצַעק ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְצַעק ֶאל ה, ְוִנְצָטֵער מׁשֶ ּ'.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ֶז, מׁשֶ ֶטה ֶאְצָלם, הֲָהֵרי ְלך ֵעָצה ּבָ ֵלך ַהּמַ , ְַהּשְׁ
ַיַחד ֵניֶהם ּבְ ק ָנָחׁש ֲעֵלי צור ׁשְ ְצלו, ְּוִיְתַחּקֵ ַּויֹוֵרהו ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִיּנָ ּכמָדָבר . ֵעץ' ּ

ִיפֹול ָהֵעץ)קהלת יא(, ַאֵחר ּ ָמקֹום ׁשֶ הוא ֵעָצה, ּ ִים. ּׁשֶ ֵלך ֶאל ַהּמָ ְַוַיׁשְ ם לֹו . ּ ם ׂשָ ּוְכִתיב ׁשָ
ָפטֹח ּק וִמׁשְ הו. ָּנָחׁש ֲעֵלי צור, ּ ם ִנּסָ ים, ְּוׁשָ ִנּסִ רוך הוא. ִּעְטָרהו ּבְ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ אן , ְּ ִמּכָ

ִים, ּוְלָהְלָאה ַיֲעמֹוד ֵאֶצל ַהּמַ ֲּהֵרי ְלך ׁשֶ ִים, ָ ּמַ ִמי ּבַ ִיְתַקֵדׁש ׁשְ ֲּהֵרי ְלך ׁשֶ ּ ָ.  

או ְלֵאִלים ּבָ ִים ְלַקְט, ְּכׁשֶ או ַהּמַ ִריך הוא, ֵרג ֲעֵליֶהםּּבָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ה, ְּ קֹום , מׁשֶ ּמָ ּבַ
ְַהֶזה ֵאין ָצִריך ַמֶטה ְבִעים ֶנֶפׁש, ּ ׁשִ הוא ָהִאיָלן ּבְ ָמִרים, ֲּהֵרי ַיֲעֹקב ׁשֶ ְבִעים ּתְ . ְּוהוא ׁשִ

ֵרה ֵעינֹות ָמִים ים ֶעׂשְ ּתֵ ָבִטים, ּוׁשְ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְבִעים ַעּמוִדים. ׁשְ ׁשִ ר , ּּכְ ֵנים ָעׂשָ ּוׁשְ
ָבִטים ְקָרא ִאיָלן, ְּזכוָתם ָיֵגן ֲעֵליֶכם, ׁשְ ּנִ קֹום ַהֶזה ׁשֶ ּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוהוא ֵאִלים, ּּבַ , ּכְ

ם)ישעיה א( ר ֲחַמְדּתֶ י ֵיבׁשו ֵמֵאיִלים ֲאׁשֶ   .ּ ּכִ

ִים ם ַעל ַהּמָ ִּמָיה ַוַיֲחנו ׁשָ ּ ִים, ּ ַמע ִדְכִתיב ַעל ַהּמָ ם לֹו, ַּמע ִדְכִתיבּוַמׁשְ, ַּמׁשְ ם ׂשָ , ׁשָ
ָמקֹום ַאֵחר ִים. ְוֹלא ּבְ ָרֵאל ַעל ַהּמָ ֵני ִיׂשְ ְלטו ּבְ ם ׁשָ ֶטה, ְּוׁשָ ְְוֹלא הוְצַרך ַהּמַ אן . ּ ִמּכָ

ָחׁש ֲעֵלי צור ּנָ ֶטה ּבַ ּוְלָהְלָאה ִאְצְטִריך ַהּמַ ִים, ְּ   .ֵאֶצל ַהּמָ

או ְלחֹוֵרב ִים ְלַקְטֵרג, ּּבָ או ַהּמַ רוך הואָאַמ, ּּבָ ּר ֵליה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ יָת ַבצור, ְּ ֶטה , ְּוִהּכִ ַהּמַ
אֹותֹו צור, ְִאְצְטִריך ָהָכא יָת ְלֵאלו ּבְ ְּוִהּכִ ּ ָחׁש, ּ ּנָ ה. ְוֹלא ּבַ יר ִאְצְטִריך ָהָכא, ָאַמר מׁשֶ , ְַיּתִ

ְטָפא אי. ֲּאָנא ָחֵמי ַמִים ְדָבעֹו ְלׁשָ ם ַעל , ַאּמַ יָת ַבצורִָהְנִני עֹוֵמד ְלָפֶניך ׁשָ ַּהּצור ְוִהּכִ ּ.  

ה ִריך הוא ְלמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ִים ְלַקְטֵרג יֹוֵתר, ְּ ְמִריָבה ֲעִתיִדים ַהּמַ , ֲעַדִיין ּבִ
ֵהם ַמִים ֲעכוִרים ָרִעים וֵזדֹוִנים ּׁשֶ ָגלוי ְלֵעיֵניהֹון, ּ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ֶהם ּבְ ְּוִיְזַדְווגו ּבָ ּ ּ ּוְבאֹוָתה , ּ ּ

ָעה ִא ֶטהׁשָ ָגלוי ְלֵעיֵניֶהם, ְְצְטִריך ַהּמַ ָחׁש ּבְ יר ֲעֵליֶהם ַהּנָ ִמי, ְּוַהּתֵ ֲּהָדא הוא . ְּוִיְתַקֵדׁש ׁשְ
ִים ְלֵעיֵניֶהם)במדבר כז(, ִדְכִתיב ּמַ ִני ּבַ ָגלוי. ַּמהו ְלֵעיֵניֶהם. ּ ְלַהְקִדיׁשֵ ְזַדְווגו . ּּבְ ּנִ ָדָבר ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

ָגלוי ֶהם ּבְ   .ּּבָ

א ֲחֵזי קום ָעֵלינו ָאָדם' ּ לוֵלי ה)תהלים קכד(ִּדְכִתיב , ֵכי ָחָמא ָדִודָה, ּתָ ָהָיה ָלנו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ,
ִים ַהֵזדֹוִנים. ֶּזה ַפְרֹעה נו ַהּמַ ֲּאַזי ָעַבר ַעל ַנְפׁשֵ ְדַאְמִריָנן, ּ ִצפֹור )שם(ּוְכִתיב . ּכִ נו ּכְ ּ ַנְפׁשֵ ּ

ים ְוגו   .'ִּנְמְלָטה ִמַפח יֹוְקׁשִ

י ַאּבָ ָעה, אָאַמר ִרּבִ אֹוָתה ׁשָ ה ּבְ ָחׁש, ַּמה ָרָאה מׁשֶ ּנָ ה ּבַ לֹא ָעׂשָ ָרֵאל ָהיו . ּׁשֶ ֶּאָלא ִיׂשְ ּ
ָנה ָלנו ַמִים ה ּתְ ּדֹוֲחִקין ְלמׁשֶ ה ְוָאַמר, ּ ִריך הוא ָאַמר ִלי ַלֲעמֹוד , ִנְתָיֵעץ מׁשֶ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָחׁש ּנָ ּמַ, ּבַ ָחׁש ּבַ ֵזיָרה ַלּנָ ָעָפר, ִיםַּוֲאָנא ָחֵמי ְדֵאין ּגְ ְּדֵאין ְיכֹוְלּתֹו ֶאָלא ּבְ ִּדְכִתיב , ּ
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ל ְיֵמי ַחֶייך)בראשית ג( ָ ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ל יֹומֹוי, ּ יֵצי ּכָ ַמע ְדַעְפָרא ֵייכֹול ִויׁשֵ ֲאָבל , ַּמׁשְ
ַמָיא ָלא ָרֵאל ָדֲחִקין ִלי. ּּבְ א, ְּוִיׂשְ ב ְדַיֲעֵביד ִניּסָ ֶּאָלא , ֲּאַתר ָדאָלא ַיֲעֵביד ּבַ, ְּוַאף ַעל ּגַ

ק ד ִאְתַחּקַ ַעְפָרא, ּכַ ק ּבְ ַמָיא, ִאְתַחּקַ ִליֵכהו ַאְרָצה ַוְיִהי )שמות ד(ִּדְכִתיב . ְוָלא ּבְ ּ ַוַיׁשְ ּ
ק. ְלָנָחׁש ָדא ִאְתַחּקַ ַמָיא, ְּוצור ּבְ ָמָרה, ּבְ א, ּבְ ַהאי. ּוְכָבר ֲעַבד ִניּסָ , ַּטב ְדִאֲעֵביד ּבְ

א ָאֳח ַמֵטהו ַפֲעַמִים. ָראְּדִאְתֲעֵביד ִנּסָ ַלע ּבְ ִּמָיד ַוַיך ֶאת ַהּסֶ ּ ְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ִני, ּהוא י ְלַהְקִדיׁשֵ ם ּבִ ה ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנּתֶ ִים, ּמׁשֶ ּמַ ְבּתון ְדָלא ָיֵכיל ָנָחׁש ּבַ ַּדֲחׁשַ ּ ָלֵכן ֹלא , ּ

יָת בֹו ֶאת ַהְיאֹור כ. ָּתִביאו ר ִהּכִ ָוַמְטך ֲאׁשֶ ין ֲהָוה ' וּ ִניּסִ ק ּבְ ום ִדְמַחּקַ ַּמאי ַטְעָמא ִמּשׁ ּ
יה יָמא ּבֵ א ִעָלָאה ְרׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּּ.  

  פרשת יתרוזוהר חדש 
י , ֱָאֹלֶהיך'  ָאֹנִכי ה)שמות כ( י ֵייָסא ְזִעיָרא ְדִמן ַחְבַרָייא ֵמִרּבִ ַאל ַרּבִ ַהאי ְפסוָקא ׁשָ ּּבְ ּ ּ

ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ א ָחָדא ִמיָנך, ּר ֵליהְוָאַמ, ׁשִ ִאיְלּתָ ַאל ׁשְ א ִלי , ְִאית ִלי ְלִמׁשְ ׁשָ ּכְ ּוְמַכׁשְ
אי ִלּבָ ַאל ִמיָנך, ּבְ ְַוֲאָנא ָדֵחיל ִמְלִמׁשְ ּ ַאל, ַוֲאִמיָנא. ּ ָּדֵחיְלָנא ִדיְלָמא ִאיְתָעֵנׁש, ִאי ִנׁשְ ּ .

ַאל אי, ִאי ָלא ִנׁשְ ִלּבָ א ִלי ּבְ ׁשָ ּבְ י. ְמׁשַ ְמעֹוןֲּאַמר ֵליה ַרּבִ   .ֵאיָמא,  ׁשִ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ָרֵאל ּבְ ר ְלהֹון ְלִיׂשְ ִריך הוא ַמְדּכַ א ּבְ ָּאַמר ֵליה ַהאי דקוְדׁשָ ּ ּ ' ָאֹנִכי ה, ְּ
ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֱָאֹלֶהיך ֲאׁשֶ ר הֹוֵצאִתי '  ֲאִני ה)ויקרא יט(. ָ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאׁשֶ

ִלים הוא. ּוָתא אֹוִליף ָהָכאַמאי ְרב. ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָנָאה ׁשְ ֲּהָדא הוא ַדֲאַמר , ּּתְ ּ
ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ְוגו)בראשית טו(, ְלַאְבָרָהם י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ ְרכוׁש ' ָ ּכִ ְּוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ּ

דֹול ן. ּגָ ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ִאם ּכֵ ָרא ְלהֹון ִמיְלָתא ָדא ּבְ ה ְלַאְדּכְ   .ָּלּמָ

ִריָא א ֲחֵזי ּבְ ִריך הוא ָלא ַאְתֵני ִעם ַאְבָרָהם, ַּמר ֵליה ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֶּאָלא ְדַיֵפיק ַית , ְּ ּ ּ
לוָתא ְדִמְצַרִים ָרֵאל ִמן ּגָ ְעּבוָדא ְדַדֲחָלא ָאֳחָרא, ִּיׂשְ חֹות ׁשִ ְּוָלא ִמּתְ ד . ּ ָרֵאל ּכַ ְּדַוַדאי ִיׂשְ ּ

ִמְצַרִים ָאבֹו ְוִאְת, ֲהוֹו ּבְ ָכל ִזיֵני ְמָסֲאבוִאְסּתְ ְרֵמיהֹון ּבְ חֹות , ְּטָנפֹו ּגַ ָראן ּתְ ַּעד ַדֲהוֹו ׁשָ
ע ֵחיֵלי ִדְמָסֲאבוָתא ִעים ְוֵתׁשַ ַּאְרּבָ ל . ּ חֹות פוְלַחן ּכָ ִריך הוא ַאֵפיק ַיְתהֹון ִמּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ְ

ָאר ֵחיִלין   .ׁשְ

מ, ְועֹוד ְרֵעי ְדסוְכ''ְּדָאֵעיל ַיְתהֹון ּבְ ּט ּתַ , ַּמה ְדָלא ַאְתֵני ִעם ַאְבָרָהם. ְלָתנֹו ְלִקְבֵליהֹוןּ
ְצַרִים ֶּאָלא ַלֲאָפקוְתהֹון ִמּמִ הֹון, ּ ְּוהוא ָעִביד ִטיבוֵתיה ְוַחְסֵדיה ִעּמְ ּ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא ח ּבְ ּכַ ׁשְ ך ּתִ ִגין ּכָ ְוּבְ ין ִזְמִנין ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּ ֵני , ַחְמׁשִ ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ּבְ
ָרֵאל, אָעְלָמ ִריך הוא ִעם ִיׂשְ א ּבְ ַּחְסָדא ַדֲעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּדַאֵפיק ַיְתהֹון ֵמִאינון ֵחיִלין , ְּ ּּ

ִּדְמָסֲאבו ְּוָאֵעיל לֹון ְלגֹו ֵחיִלין ְדַדְכיו, ּ ְרִעין ְדסוְכְלָתנֹו, ּ ין ּתַ ְּדַהְיינו ַחְמׁשִ ּ ּ ּ.  
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ן ְלהֹו ְּוָהא ִאיהו ַדֲאַנן ַמּנָ בוֵעי. ִפְסָחאִּמיֹוָמא ָטָבא ְד, ּ ן יֹוֵמי וׁשְ ַּוֲאַנן ַמּנָ ְוָהא , ּ
בוֵעי, ִמְצָוה ְלִמְמֵני יֹוֵמי, ִאיְתָערֹו ַחְבַרָייא ּוִמְצָוה ְלִמיְמֵני ׁשְ ָכל יֹוָמא ַאֵפיק ָלן . ּ י ּבְ ּּכִ
ֵּמֵחיָלא ִדְמָסֲאבו ֵחיָלא ְדַדְכיו, ּ ְּוָאֵעיל ָלן ּבְ ּ.  

ל )שמות יח( ֱחֶזה ִמּכָ ה ּתֶ ית ִסְטִרין, ָהָעם ְוַאּתָ ׁשִ א: ּבְ ֲעָרא ְדַעל ֵריׁשָ ׂשַ ְּדִאיִהי , ּבְ
ְקָנא ַעל אוְדִנין ִמְצָחא. ִּמְתּתַ ְרטוִטין ְדִמְצָחא, ּבְ ׁשִ ּּבְ ַעְייִנין. ּ ּוִבְקִריִצין ְדַעל ַעְייִנין, ּבְ ּ .

ַאְנִפין ּוִבְדיֹוְקָנא ְדַאְנִפין, ּּבְ ּ חֹוְטָמא. ּ ָנא, ּבְ ּקְ ר ַעל פוָמאְּדִאיִהי ִמְתּתַ אֹוַרח ֵמיׁשָ ּ ּבְ ּ .
גוָפא קֹוָמה ִדיֵליה, ּּבְ יעוָרא ִדיֵליה ְלָכל ְסַטר, ּּבְ ּוְבׁשִ ּ א' ְלד, ּ ַהאי . ִּסְטִרין וְלֵעיָלא ְוַתּתָ

יּקוָנא ְדָאָדם ִּאיהו ּתִ ּ ּוְלִזְמִנין ִאיְתְקֵרי ַאְרֵיה. ּ ּוְלִזְמִנין ִאיהו ְדיֹוְקָנא ְדׁשֹור, ּ ּ  ּוְלִזְמִנין, ּ
ר ִּדיוְקָנא ְדְנׁשֶ ּ.  

א ְוְכָען ָצִריך ְלָפְרׁשָ ְסִפיָרן, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ יָון ְדִאיהו ִייחוד ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ אי , ְּ ַאּמַ
ְדיֹוְקָנא ְדָאָדם ר, ּוִבְדיֹוְקָנא ְדׁשֹור, ּוִבְדיֹוְקָנא ְדַאְרֵיה, ִּאְתְקִריאו ּבִ   .ּוִבְדיֹוְקָנא ְדְנׁשֶ

ִז ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ יהּ ד ֲעִביְדּתֵ ְּמָנא ְדָבֵעי ְלֵמיְעּבַ ַמָזָלא , ּ ָרֵאל ְדִאְתְקִריאו ּבְ ּוְלַאְנָהָגא ְלִיׂשְ ּ ּ ּ
ְדיֹוְקָנא ְדַהִהיא ַחָיה ְדִאְתְקִריַאת ָאָדם, ְדָאָדם ׁש ּבִ ִּאְתַלּבַ ּוְבִזְמָנא . ְּוִאְתְקֵרי הוא ָאָדם, ּ

ָרֵאל ְלִאינון ְדִא ְּדָבֵעי ְלַאְנָהָגא ְלִיׂשְ ּ ַמָזָלא ְדַאְרֵיהּ ְּתְקִריאו ּבְ ְדיֹוְקָנא ְדַהִהיא , ּ ׁש ּבִ ִאְתַלּבַ
ַּחָיה ְדִאְתְקִריַאת ַאְרֵיה ַחָיה ְדִאְתְקִריַאת ׁשֹור. ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ְּוָהֵכי ּבְ ַחָיה . ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ְּוֵכן ּבְ

ר יה. ְּדִאְתְקִריַאת ֶנׁשֶ ִכיְנּתֵ ּוְבַגְווָנא ָדא ׁשְ ּ.  

ִגין ָמָהןּוּבְ ִאֵלין ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ך ִאְתְקֵרי קוְדׁשָ ּ ּכָ ּ ְּ ֵלית ֲאַתר . ְּוָכל ֵחיִלין ִדיְלהֹון, ְ
ָעְלָמא ִרָיה ּבְ ֵמיה ֲעֵליה, ְוֵלית ּבְ ִליט ׁשְ ְּדָלא ׁשַ ּ ֵמיה, ּּ ׁשְ ְּוִאְתְקִריאו ּבִ ַגְווָנא ָדא ִדיוְקָנא . ּ ּּכְ ּ

א' י, ְדָאָדם ֵריׁשָ ְרָייא ּבְ ָען'ה' ה. ׁשַ ר ֶאְצּבְ ֶעׂשֶ גוָפא' ו,  ּבְ ר. ּּבְ ֶנׁשֶ ַעל ' י, ּוְכַגְווָנא ָדא ּבְ
יה ה ְדפֹוי' ה' ֵּריׁשֵ ַּעל ּגוֵפיה' ו. ַעל ּגַ ָכל ַחָיה ְוַחָיה. ּ ְּוָהֵכי ּבְ ָכל ַמְלָאך וַמְלָאך. ּ ְְוֵכן ּבְ ְּ.  

ם יהו ֶהם ׁשֵ ְרָייא ּבָ א ְדָלא ׁשַ ֵריׁשָ אְוֵלית . ה''ְּוֵלית ִניָמא ּבְ ּבָ יה , ִעׂשְ ְרָיא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ
ם יהו ה. ה''ׁשֵ ּנָ ְרָייא י, ְוׁשֹוׁשַ ַתפוַח ִדיֵליה ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְרִביט ִדיָלה ו. 'ּ ּוְבׁשַ ּ ָחֵמׁש ָעִלין ִדְלַבר. 'ּ , ּּבְ

ו ְרָייא ה, ְּוָחֵמׁש ִדְלּגַ ָמא, ְלַאֲחָזָאה. ה''ׁשַ ׁשְ ֵרי ּבִ א ְדָלא ִאְתּבְ ּבָ ְּדֵלית ֲאִפילו ִעׂשְ ּ . ה''ּ ְדיהוּּ
ָרא לֹון ְּדָלא ֵייְמרון ֵדאלֹוַה ָאֳחָרא ּבְ ּ ּ ּ.  

ִאין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ִרָיה ּבְ ֵמיה, ֵּלית ּבְ ׁשְ יִמין ּבִ ְּדָלאו ִאינון ְרׁשִ ּ ָכל ַחד, ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ . ְוֵכן ּבִ
ה ּנָ א ׁשֹוׁשַ ִכיְנּתָ ך ִאְתְקִריַאת ׁשְ ְוְבִגין ּכָ ָרא. ּ ה ַאֶיֶלתָּפ. ְוִאְתְקִריַאת ִנׁשְ . יֹוָנה. ָּרה ֲאֻדּמָ

ֵמיה. ִּצפֹור ׁשְ ִרָיה ְדָלא ִאְתְקִריַאת ּבִ ֵּלית ּבְ יה, ּ א ּבֵ ׁשָ ד ִאְתַלּבְ ד ְפעוָלֵתיה, ּּכַ ְּלֵמיְעּבַ ּ ּ.  

ָבה ה ֶמְרּכָ ך ִאְתְקִריַאת ַמֲעׂשֵ ְוְבִגין ּכָ ר. ּ ַהִהיא ַחָיה ְדִאיִהי ֶנׁשֶ ד ֹרֶכֶבת ּבְ ּּכַ , אֹו ׁשֹור, ּ
ִרָיין ִדְבָרא. אֹו ָאָדם, ְרֵיהאֹו ַא ְבָחא ְדָכְלהֹו ּבְ ְּוׁשִ ְּדִאיהו ִדיוְקָנא ְדָכל , ִּאיהו ָאָדם, ּּ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא, ָעְלָמא ִרָיין ְדִאית ּבְ ל ּבְ ּוִמּכָ ִרָיין, ּּ ל ּבְ ך ִאיהו ָחִביב ֲעֵליה ִמּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ.  
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ְדיֹוְקָנא ְד א ִאינון ּבִ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְּוַכּמָ הֹון ֶאָלא אֹו עֹוָפא. ָּאָדם ִמְלָגיוּ ּוִמְלַבר ָלא ִאית ּבְ ּ ּ ,
א, אֹו ׁשֹור, אֹו ַאְרֵיה ְבֵני ָנׁשָ ּאֹו ַחָייא ֵמִאֵלין ַמָזלֹות ְדִאְתְקִריאו ּבִ ּ ּ ּ ִהפוָכא. ּ ְּוָאֳחָרִנין ּבְ ּ ,

ְדיֹוְקָנא ְדָאָדם ִמְלַבר ִּאינון ּבִ ל ָמקֹוםְּוַעל ָדא . ְּוָלאו ָהֵכי ִמְלַגו, ּ ל ִמי , ֲהוֹו ָאְמִרין ִמּכָ ּכָ
ְדָרׁש ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ָברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ַאְנפֹוי ִדיוְקָנא ְדָאָדם. ׁשֶ ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּ ּוִמְלָגיו , ּּ ּ

א יׁשָ   .ִחיָוא ּבִ

ה ִריך הוא ְלמׁשֶ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ֲאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ל ָהָע, ְּ ֱחֶזה ִמּכָ ה ּתֶ י ַחִילְוַאּתָ , ם ַאְנׁשֵ
ְטָרא ְדַאְבָרָהם ְטָרא ְדִיְצָחק, ִיְרֵאי ֱאֹלִהים. ִמּסִ י ֱאֶמת. ִמּסִ ְטָרא ְדַיֲעֹקב, ַאְנׁשֵ ׂשֹוְנֵאי . ִמּסִ

ְטָרא ְדָדִוד, ֶבַצע ְּדִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה. ִמּסִ ְרָייא יהו, ּ   .ה''ַּוֲעַלְייהו ׁשַ

ֵרי ֲאָלִפים ְמּתָ ֲעֵליֶהם ׂשָ ְטָרא ְדאִמ, ְוׂשַ ֵרי ֵמאֹות. י''ִמן ַאְדנ' ּּסִ ְטָרא ְדָאת ד, ׂשָ ', ִמּסִ
ָרא ּקְ ִנין ְדִמְצַרִים ּבַ ע ְמָאה ׁשְ ְּדִאינון ַאְרּבַ ּ ים' נ. ּ ֵרי ֲחִמּשִׁ רֹות' י. ׂשָ ֵרי ֲעׂשָ   .ׂשָ

א ֵעיָנא ְלָפְרׁשָ יּקוִנין ִאֵלין, ַוֲאָנא ּבָ ְתַמְנָיא ּתִ ּּגוָפא ּבִ ּ ִגין ְדִאית , ּ לֹון ְיסֹוָדא ֵמַהאי ּּבְ
ב ְדר. ְקָרא א ַאְנִפין''ַּאף ַעל ּגַ ּתָ ׁשִ ּׁש ָלא ָפֵריׁש ֶאָלא ּבְ ְּוָרָזא ִדְתַמְנָייא ַאְנִפין ִאֵלין. ּּ ּ ּ ,

ָרָזא ְדיאהדונה   .י''ּּבְ

ְּוִאֵלין ִאינון ח ְייהו' ּ יּקוִנין ְלַגּבַ ּּתִ י ַחִיל. ּ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ֱחֶזה ִמּכָ ה ּתֶ , ְּרִאָייהּבִ. ְוַאּתָ
ַעְייִנין ּוִבְקִריִצין ִדיְלהֹון, ּבְ ּוִבְגָווִנין ִדיְלהֹון, ּ ֲעִמיקו ִדיְלהֹון, ּ ּּבַ ֲאִריכו ִדיְלהֹון, ּ ּּבַ ּ ,

ּוִבְקִמיטו ִדיְלהֹון ּ ָּהָכא ָרָזא ְדַחָיה ְדִאיהו ַאְרֵיה. ּ ּ יה, ּ ֶּחֶסד ָפֵעיל ּבֵ . ְּוַאְרֵיה ָדא ִמיָכֵאל. ּ
ִהיפוך ַאְתָו ְּבְ ּ ח ֵליה ְרִאָיה, ון ַאְרֵיהּ ּכַ ׁשְ ּּתִ ּ.  

ִמיָעה ְדאוְדִנין ׁשְ ִמיָעה ִאיִהי , ִּיְרֵאי ֱאֹלִהים ּבִ א ֲעַלְייהו וׁשְ ֲעָרא ְדַתְלָייא ֵמֵריׁשָ ּוְבׂשַ ּ ּ ּ
ַּחָיה ְדִאְתְקִריַאת ׁשֹור ֲעָרא ִאיִהי ִדיָנא. ּ ְלָיין ִמיָנה. ׂשַ ה ִניִמין ּתַ ְּדִאינון ְצָבא , ְּוַכּמָ ּ

ַמִיםַה י ִדיָנא ַרְבְרָבא, ּשָׁ ָמאָלא, ָקְייִמין ַעל ּבֵ ְּדִאיִהי ְגבוָרה ִלׂשְ ַחָיה , ּ ִּדְפעוָלָתה ּבְ ּ ּ
  .ְוָדא ַגְבִריֵאל, ְּדִאיִהי ׁשֹור

ַתר אוְדִנין, ּוִבְצלֹוָתא ָּצִריך ְלַבֲעָרא לֹון ִמן ּבָ ִמיָעה, ְ ְרִעין ִדׁשְ ין ּתַ ְּדָלא ְיהֹון ְמַכּסִ ּ ,
הֹון ְצלֹוָתאְלָאֳעָלא  יה ְקָרא, ְוִאם ָלאו. ּבְ ִּאְתַקִיים ּבֵ .  ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְוֹלא ֶאֱעֶנה)משלי א(, ּ

ִמיָעה ִאיִהי ְפנוָיה ֵמִאֵלין ִדיִנין ּוְבִזְמָנא ִדׁשְ ּ ּ ּּ יה , ּ ִּאְתַקֵיים ּבֵ ְקָרא ַוה)ישעיה נח(ּ '  ָאז ּתִ
  .ַיֲעֶנה

י ֱאֶמת ְדיֹוְקָנא ְדחֹוְטָמ, ַאְנׁשֵ א, אּּבִ ְּדִאיהו רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְפֶאֶרת ִאיהו חֹוְטָמא, ּ , ְּוָדא ּתִ
ֵליָמא. חֹוָתם ֱאֶמת ֵרין ַאְנִפין ִאית ֵליה ָלֳקֵבל ֵלָא. ַיֲעֹקב ׁשְ ּּתְ ְּוִאֵלין ִאינון . ל''ה ְוָרֵח''ּ ּ

ַּאְנפֹוי ְדַרֲחֵמי ִליָלן ִחיַור ְוסוָמק, ּ ְטָרא ְדֶחֶסד וְגבוָרה, ּּכְ ִּמּסִ ּ ּ.  

ְקָנא ֲעַלְייהו יָנה, ִּמְצָחא ִמְתּתַ ְּדִאיהו ּבִ ְרטוִטין, ּ ה ׁשִ ַכּמָ א , ּּבְ ְּדִאינון אֹוְרִחין ְדַיּמָ ּ ּ
ָמר . ְדאֹוַרְייָתא ל ָאְרחֹות ה)תהלים כה(ֲּעַלְייהו ִאיּתְ ַּמאי ִניהו ְדָעִביד . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'  ּכָ ּ
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ְרטוִטין ְדִמ, ּאֹוְרִחין ִאֵלין ְּדִאינון ׁשִ ּ ּ ְּדִאיהו ָחְכָמה, ָּדא מֹוָחא. ְצָחאּ ְרטוִטין. ּ ְּוִאֵלין ׁשִ ּ ,
א ְדאֹוַרְייָתא ִביִלין ְדַיּמָ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ִּאינון ּתְ ּ ּ.  

ְפֶאֶרת ְּוַחָיה ְדָרֵכיב ֲעֵליה ּתִ ּ ר, ּ ר )משלי ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָּדא ֶנׁשֶ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ ּ
ַמִים ּשָׁ ּומֹוָחא וִמְצָחא. ְוָדא אֹוִריֵאל. ּבַ ּוְתֵרין ַאְנִפין ִאֵלין, ּ ּ ִּאֵלין . ְּדָכְלהֹו ַעל חֹוְטָמא, ּ

י ִדְתִפיִלין ּתֵ ע ּבָ ִּאינון ַאְרּבַ ּ א ְדִתְפֶאֶרת, ּ ְּדִאינון ַעל ֵריׁשָ ּ ּ.  

ְּוחֹוְטָמא ְדִאיהו ַיֲעֹקב יה , ּ ָמר ּבֵ ַמת ַחִיים)בראשית ב(ִּאיּתְ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ , ָדא ִביָנהְו. ּ
ן י ָמָתא ְדַחֵיי. ה''ּבֶ ִנׁשְ נו ִאיהו ֵליה ּכְ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּ ּ ּ.  

ְרטוִטין ְדִמְצָחא ִאֵלין''ל ּב ׁשִ ּ ֵּחיָון ְדִאינון ד' ְּוַגְדִפין ְדד, ּב ַאְנִפין''ַּאְחְזָיין ָרָזא ְדל, ּ ּ '
ְדִפין ְלָכל ַחָיה ֵמִאֵלין' ְוד, ַּאְנִפין ּּגַ ּ.  

ִּדיְקָנא ְדַאְנִפ ִּאינון ִניִמין ְדֵלית לֹון סֹוף, יןּ ְּוַאְחְזָיין ַעל ָסָבא ְדָסִבין ְדִאיהו ִעיַלת . ּ ּ ּ
יה, ָּהִעילֹות ְּדֵלית סֹוף ְלָעְלִמין ְדַתְלָיין ִמּנֵ ּ ּ.  

ָּדא פוָמא, ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ְפָוון ִדיָלה. ְּוִאיִהי ַמְלכות, ּּ ֵרין ׂשִ ּּתְ ְקָנן ֲעָלה, ּ  ְּוִאינון, ִּמְתּתַ
ָּדא ִאיהו ְלׁשֹון ְלמוִדים, ְיסֹוד. ֶנַצח ָוהֹוד ּ ּ.  

ָדה ַקו ַהּמִ ְּוָכְלהו ָאְזִלין ּבְ ר, ּ ְּדִאיהו ַקו ַהיֹוׁשֶ ּ ין ַעְייִנין, ּ ין ַאְנִפין, ּבֵ ין אוְדִנין, ּּבֵ , ּּבֵ
ְפָוון, ּוִמְצָחא, ְוחֹוְטָמא ָדה. ְוׂשִ ַקו ַהּמִ ְּוִאֵלין ְדָלאו ִאינון ּבְ ּ ּ רְּדָנְפִק, ּ ו ַהיֹוׁשֶ ַּוַדאי , ּין ִמּקַ

ָּלאו ִאינון ְדיֹוְקִנין ִדְלֵעיָלא ּ ם יהו, ּ ְרָייא ׁשֵ   .ּה ֲעַלְייהו''ְוָלא ׁשַ

ה ּוְבִגין ָדא ֲאַמר ְלמׁשֶ ֱחֶזה ְוגו, ּ ה ּתֶ ּפוָמא ַוַדאי ִסיוָמא ְדָאָדם. 'ְוַאּתָ ּ ּּ . ְּוָדא ַמְלכות, ּ
ה ְּוַחָיה ְדָרֵכיב ּבַ ּ א, ּיהו ֵאֶפרִא. ּהוא ְרָפֵאל, ּ ִּאיהו ָעָפר ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ יה , ּ ְּדִאְתְנֵטיל ִמּנֵ ּ

ּוְבִהפוָכא ֵאֶפר ִאיהו ְפֵאר. ָאָדם ּּ ּ ָ ְפֵאְרך ֲחבֹוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד(ְּוָדא ִאיהו , ּ ָ ּ.  

יּקוִנין' ֲָהֵרי ְלך ד ְּדִאינון, ּּתִ ִמיָעה, ְרִאָיה, ּ ִּדּבור, ֵריַח, ׁשְ ְּוַהאי ִדּבור. ּ ן ָנְטִלין ,ּ ּמָ  ִמּתַ
ְפָוון, ֵּליה ְנִביִאים ֵרין ׂשִ ְּדִאינון ּתְ ִביִאים. ּ י ַעל ַהּנְ ְרּתִ   .ְּוָדא ִאיהו ְוִדּבַ

יּקוִנין ע ּתִ ְּוַעל ִאֵלין ַאְרּבַ ְרָייא יהו, ּ ָרה. ה''ׁשַ ְּדִאיהו יו, ְוָסֵליק ַלֲעׂשָ ו ''א וא''ד ה''ּ
ר ְסִפיִרין, א''ה ְּדִאינון ֶעׂשֶ מֹוָחא וְבִמְצָחא וְבַעְייִנין ְואוְדִנין ְוַאְנִפין ְוחֹוְטָמא ְּדָנֲה, ּ ִּרין ּבְ ּ ּ ּ

ּופוָמא ֵרין. ּ ֵרין. ִּמְצָחא ומֹוָחא ּתְ ֵרין. ַעְייִנין ּתְ ֵרין. ּאוְדִנין ּתְ ְּוחֹוְטָמא ופוָמא . ְּוַאְנפֹוי ּתְ ּ
ֵרין ר. ּתְ   .ָהא ֶעׂשֶ

א' ה יּקוִנין ִדְלַתּתָ ּּתִ ָיִדיןְוִאינ, י''אדנ, ּ ָיה ּבְ ּון ֲעׂשִ גוָפא, ּ ִּנְענוַע ּבְ ְבִרית , ּ יּמוׁש ּבִ ּׁשִ
ַרְגַלִים, ִמיָלה יעור קֹוָמה, ֲהִליָכה ּבָ ְלהֹו. ְּוָהָכא ׁשִ   .ְְוָצִריך ְלַאְחְזָרא ַעל ּכָ

ל ָהָעם ֱחֶזה ִמּכָ ה ּתֶ ָלא, ְוַאּתָ ּכָ ּו ְנהֹוָרא ְּדַאְנּתְ ִאיה. ְוָלא ָאֳחָרא, ְַאְנּתְ ִאית ָלך ְלִאְסּתַ
ה ַעְבִדי)מלאכי ג(ְְלָקְייָמא ָבך , ְּדאֹוַרְייָתא ּ ִזְכרו ּתֹוַרת מׁשֶ ֱחֶזה. ּ ה ּתֶ ְרִאָיה , ְוַאּתָ ַּוַדאי ּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2981דף [ -ּ

ַעְייִנין ְִדיָלך ּבְ רו, ּ ּבֵ ִגין ְדֵעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ּּבְ ִעּתֹו, ָּ ְּדִאיִהי , ְוַאְנּתְ ְיֵהיב לֹון ֶאת ָאְכָלם ּבְ
ֵעיָנך, אֹוַרְייָתאֵּמיְכָלא ְד ָמא ִדיִלי ְנֵהיר ּבְ ִגין ִדׁשְ ְּבְ יּקוִנין ִדיָלך, ּ ְוְבָכל ּתִ ּ ּ ּ.  

ְרׁשו ִדיָלך ֲאָנא ֵאיעֹול ְלַגָלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ִדיָלך, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ְּפַתח ַוֲאַמר ְּבִ ְּ ּ ּּ .
יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך)תהלים קיט( ל ֵעיַני ְוַאּבִ ָחא ְדַכָלה ִדיָלך, ָ ּגַ ּבָ ְְלׁשַ ּ יּקוִנין, ּּ ִאֵלין ּתִ ּּבְ ּ ,

ּוְלָכל ִאינון ְדַתְלָיין ִמיָנה ּ ּ יִמין ִמיָנה. ּ ְּוִאינון ְרׁשִ ך, ּ ְרָעא ִדיָלך ְלַאֳעָלא ּבָ ְְדִאיִהי ּתַ ְ ּ ּ ,
ְְלֶמֱחֵזי ַאָפך ְפֶאֶרת, ּ ְּדִאיהו ּתִ ְׁשוְפָרא ִדיָלך. ּ ָמר , ּ ָלך ָיָפה ַרֲעָיִתי )ש ד''שה(ֲעָלה ִאיּתְ ְּכֻ ּ, 

ך ָיָפה ֵעיַנִיך יֹוִנים)שם( ְ ִהּנָ יֹוִנים ַוַדאי. ְ ַגְדַפְייהו, ּּכְ גוַפְייהו ּבְ ִמין ּבְ ְּדִאינון ְמֻרּקָ ּ ּ ּ ּ ,
ָאר עֹוִפין ׁשְ מֹוְדִעין ּבִ ּתְ ּוִבְרִקימו ִדיְלהֹון ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

יֹוִנים ָכל עֹוִפין ְמֵהיְמָנא ְל, ְועֹוד ּכְ יֹוָנהְּדֵלית ּבְ ֲעָלה ּכְ י ּבַ ְבָהִנין. ַּגּבֵ , ַעְייִנין ּגַ
ֲעָלה י ּבַ אֹוַרח ִמיׁשֹור ְלַגּבֵ ִלין ּבְ ּכְ ְדפֹוי ְדיֹוִנים. ִּמְסּתַ ְנֵפי ֵעיָנא, ּּגַ הֹון ָפְרַחת , ִּאֵלין ּכַ ִּדי ּבְ ּ

ֲעָלה י ּבַ   .ּיֹוִנים ִאְתְקִריאו. ּיֹוָנה ְלַגּבֵ

ְטָרא ְדֶחֶסד ִחְווִרין ְטָרא ִדְגבוָרהְו. ִּמּסִ ּסוְמִקין ִמּסִ ּ ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת. ּ ְּואוְכִמין . ִּוירֹוִקין ִמּסִ
ְטָרא ְדַמְלכות ה . ִּמּסִ ָמר ּבַ ְּדִאיּתְ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ש א''שה(ּ   . ׁשְ

 ] בשנה271יום [סדר הלימוד ליום ה תמוז 

ִּחָוורֹו ִדיְלהֹון ֶסף, ּ יֹות ּכֶ ּכִ ַמׂשְ הְּוִאיהו ּכְ. ּּכְ ּנָ ִּחָוורֹו ְדׁשֹוׁשַ ּסוְמֵקי ִדיְלהֹון. ּ ַתפוֵחי ָזָהב, ּ ּּכְ ּ ,
ה ּנָ סוְמֵקי ְדׁשֹוׁשַ ְּוִאיהו ּכְ ּ ָווִנין, ְּירֹוָקא ִדיְלהֹון. ּ ֵרי ּגְ ֵליל ּתְ ִפירו . ּכָ ּאוְכֵמי ִדיְלהֹון ׁשַ ּ ּּ

א, ְּדאֹוַרְייָתא ִפיְרּתָ ְּדִאיִהי אוְכָמא ׁשַ ּ ָמר ׁשְ, ּ ָמה ְדִאיּתְ   .חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוהּּכְ

ַגָוון ִחיָור ּּבְ ִּאיהו ָיָפה ַכְלָבָנה, ּ ַגָוון סוָמק. ּ ּּבְ ה, ּ ַחּמָ ָרה ּכַ לֹות. ּבָ ְדּגָ ּנִ ְתֵרין , ֲּאיוָמה ּכַ ּבִ
ָווִנין ָאֳחָרִנין ִאֵלין ד, ִרּבֹון ָעְלָמא. ּגְ ְמך יהו, ְגָווִנין' ּּבְ ל ְלׁשִ ּכֵ ְּדִתְפרֹוק , ה''ֱָאֵהא ִמְסּתַ

  .ַּלה

י ִהְגִדיל אֹוֵיב ְדִאיהו סמָאַמר ֵליה'  ְרֵאה ה)איוב א( ּּכִ ּ ּ ְּדַעְייִנין ִדיֵליה ֲעִקיִמין, ּ ּ ּ ,
יִכין ר, ּוְגָוונֹוי ֲחׁשִ אֹוַרח ֵמיׁשַ ִלין ּבְ ּכְ ָגלוָתא ִעם ַצִדיַקָיא, ְוָלא ִמְסּתַ ד ַטב ּבְ ְּלֶמְעּבַ ֶּאָלא , ּ

יַעָיא ְּדִאינון ֲעִקיִמ, ִעם ַרּשִׁ ֹכָלאּ אֹוְרַחְייהו ּבְ ּין ּבְ ְדמֹוִני. ּ נֹוי ְדָנָחׁש ַהּקַ ְּדָקֵטיל ְלָאָדם , ּּבְ
יה ְרָיין ְדַאְתָיין ִמּנֵ ּוְלָכל ּבִ ּ ּ.  

ָוון ִחָוור ְדַעְייִנין ִדיֵליה ּּגַ ּ ּ ּ ָוון סוָמק. ִּאיהו ָנָחׁש, ּ ָרף, ּּגַ ִליָתאי. ׂשָ ָוון ּתְ ֵליל . ָירֹוק, ּּגַ ּכָ
ְרַווְייהו ָוון ְרִביָעָאה אֹוֶדם.  ַעְקָרב,ִּמּתַ ר ֵאין ָמִים, ּּגַ אֹון ֲאׁשֶ   .ִצּמָ

יַעָייא ָווִנין ְדֵעיָנא ְדַרּשִׁ ָּכְלהֹו ּגְ ּ ָמר . ָקְטִלין, ּ ְלַחם ֶאת )משלי כג(ֲּעַלְייהו ִאיּתְ  ַאל ּתִ
ְתָאו ְלַמְטַעּמָֹתיו ּוְבִגין ָדא. ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוַאל ּתִ א ַקִד, ּ ָּאסור ְלַעּמָ ל ּ ּכֵ א ְלִאְסּתַ יׁשָ

יַעָייא ַרּשִׁ ְייהו, ְּואֹוַרְייָתא ִדיְלהֹון. ּּבְ ָאה ִמיּנַ ּסָ ָּצִריך ְלִאְתּכַ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ

ל ְיָדעום)קמז ָפִטים ּבַ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי וִמׁשְ ּ ֹלא ָעׂשָ ּּ.  
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ַגְווָנא ָדא ְצִר, ְּכָמה ְדיֹוָנה ְצִריַכת ְנִטירו ִמּנֵץ ּּכְ ֵּעיַנִיך יֹוִנים ְדַצִדיִקים, ּיִכין ְנִטירוּ ּ ְ ,
יַעָיא ֵּמַעְייִנין ְדַרּשִׁ ְּדִאינון ֵעֶרב ַרב, ּ יָעָתא, ּ נֹוי ְדִליִלית ַרּשִׁ ד , ּּבְ ין ְלֶמְעּבַ ְּדִאינון ָקׁשִ ּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִּטיבו ִעם ֲעִנֵיי ּבְ ָכל אֹוְרַחְייהו. ּ ְּוִאינון ֲעִקיִמין ּבְ נֹוי ְד, ּ ְדמֹוִניּּבְ , ָנָחׁש ַהּקַ
ַחָוה ְּדִאֵלין ִאינון זוֲהָמא ְדִהִטיל ִחְוָיא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ין ְלָקְטָלא יׁשִ ָווִנין ּבִ ע ּגְ ָווִנין ָאֳחָרִנין ָטִבין ְלַאָחָייא. ֲהֵרי ַאְרּבַ ע ּגְ רוֵבי . ְוַאְרּבַ ֵרין ּכְ ּּתְ
ְנֵפי יֹו. ִּאינון ֶנַצח ָוהֹוד, ֵעיָנא ִּאֵלין ִאינון ּכַ ַּעִין ָדא ַצִדיק. ָנהּ ׁש, ּ ְּדַכר . ִּאיהו יֹוָנה ַמּמָ

ִּאינון ַצִדיק ְוֶצֶדק, ְּונוְקָבא ְטָרא ְדַצִדיק ִאְתְקִריַאת יֹוָנה. ּ ִּמּסִ ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת , ּ ִּמּסִ
  .ִאְתְקִריַאת ַעִין

ר ָמִים)משלי ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶנׁשֶ ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ , ָּדֵחיל ֵמעֹוָפא ְדָעְלָמאְּדָלא . ּ
ָרא ִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא ִעיָלָאה ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ תֹות, ּ ּבָ יֹוִמין ָטִבין ְוׁשַ ְּוׁשוְלָטנוָתה ּבְ ּ ֲאָבל יֹוָנה . ּ

ית ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ ׁשִ ּׁשוְלָטנוָתה ּבְ ּ ָגלוָתא ֵלית ָלה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלה, ּ ְּוִאיִהי ּבְ ּ ִגין ִדְב. ּ נֹוי ּּבְ
ּזוֲהָמא ְדִחְוָיא, ְּדִליִלית ּ ָמר , ּ ְברו ְמֹאד ְמֹאד ַעל ָהָאֶרץ)בראשית ז(ֲּעַלְייהו ִאיּתְ ִים ּגָ , ּ ְוַהּמַ

הֹון  ָמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ ְּדִאינון ִיׂשְ ּ ֲעַפר ָהָאֶר)בראשית כח(ּ ִרין . ץ''ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ ּבְ ִּאינון ִמְתּגַ
ָגלוָתא ֲּעַלְייהו ּבְ ִפיִריןּבְ, ּ ין ׁשַ ִפיִרין, ָּנׁשִ ְבִנין ׁשַ עוְתָרא, ּּבִ ִפיִרין, ּּבְ ין ׁשַ ְלבוׁשִ ּּבִ ּ.  

ֹכָלא ָרֵאל ֲעִנִיים ּבְ ְּוִיׂשְ ֹכָלא, ּ ּאוְכָמא ּבְ ה. ּ ָמר ּבַ נֹוי ְדַההוא ְדִאיּתְ ּּבְ ּ ּ  ַאל )ש א''שה(, ּ
ַחְרחֹוֶרת ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ָגלוָתא, ּּתִ נֹו. ּּבְ יהְּוִאינון ּבְ ָמר ּבֵ ּי ְדַההוא ְדִאּתְ ּ ּ יׁש )ישעיה נ(, ּ  ַאְלּבִ

סוָתם ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרות ְוׂשַ ּׁשָ ין. ּ ִאינון ְלבוׁשִ ין ּבְ ׁשִ ִּאינון ִמְתַלּבְ ּ ִגין ִאֵלין , ּ ּּבְ
ָגלוָתא ִרין ֲעַלְייהו ּבְ ּבְ יַעָיא ְדִמְתּגַ ַּרּשִׁ ּ ּ ֵעיָנ, ּ ִלין לֹון ֶאָלא ּבְ ּכְ ְּדָלא ִמְסּתַ אּ יׁשָ משלי (. א ּבִ

ר)כב גֹון ֹנַח, ּ ְוָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ְייהו , ּכְ ָאה ִמּנַ ּסָ ָרֵאל ְלִאְתּכַ ְּוָהֵכי ְצִריִכים ִיׂשְ
ָגלוָתא יהֹון, ּּבְ ְלבוׁשֵ ּּבִ יהֹון, ּ ְנׁשֵ ְבֵניהֹון, ּבִ עוְתָרא ִדְלהֹון, ּבִ ּּבְ ל . ּ ָנא ָאְמרו ִמּכָ ְּוָלאו ְלַמּגָ

מוי ִמן ָהַעִיןְּדֵל, ָמקֹום ָדָבר ַהּסָ ָרָכה ׁשֹוָרה ֶאָלא ּבְ ּית ּבְ ּ.  

ִּאֵלין מוִמין ְדֵעיָנא, ְוָנָחׁש ְוַעְקָרב ּ אֹוַרח , ַּעְייִנין ֲעִקיִמין ְדַבר ָנׁש. ּ ִלין ּבְ ּכְ ְּדָלא ִמְסּתַ
ן, ִּחְוָיא, ִמיׁשֹור ּמָ ְּדִאיהו ָנָחׁש ֲעָקָלתֹון ּתַ ָלל. ּ ִפיס ּכְ ַהאי ָלא ּתָ ָדה ,ּבְ ּ ֵמִאינון ְדַקו ַהּמִ ּ ּ

הו ָמר. ּּבְ ם )במדבר טו(, ֲּעַלְייהו ִאּתְ ר ַאּתֶ ּ ְוֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ ּ
ָגלוָתא. 'ְוגו ָרֵאל ִאינון ּבְ ב ְדִיׂשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ א, ּ ַגְווָנא ְדִלּבָ ּוַפְרְנֵסי ָדָרא ִאינון ּכְ ְוֵעיֵני , ּ

ָרֵא ּל ַדֲהוֹו ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלהִיׂשְ ה, ּ ִזּמָ יָון ְדִאינון זֹוִנים וְמׁשוָטִפין ּבְ ּּכֵ ּ ּ ֹּלא ָתתורו , ּ ּ
הו ְמֵהיָמנוָתא, ֲּאַבְתַרְייהו ְּדָהא ֵלית ּבְ ּ ּ.  

אי ִאיהו, ַעְייִנין ֲעִקיִמין ֵניה, ַּרּמַ ִליׁשְ א ּבְ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּוְמַפּתֵ י ָנָחׁש ְלַח, ּ גֹון ְדַפּתֵ ֵעץ . ָּוהּּכְ
ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע ִאיהו פוֵמיה וְבִמלֹוי ַטב. ּ ִּאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּ יׁש, ּ אי ּבִ יה ַרּמַ יה, ְּוִלּבֵ ר ִמּנֵ ּמַ . ִּאיְסּתַ

ָמר ּנו)בראשית ב(, ֲּעֵליה ִאּתְ ּ וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ּ.  

ִּחָוורֹו ְדַעְייִנין ָווִני, ּ ל ּגְ ַּעְייִנין ִדיֵליה ִאינון ַרְבְרִבין. ן ָאֳחָרִניןְמַכְסָייא ּכָ ּ ְבָהִנין, ּ , ּגַ
ַבה ֵלב ְּוִאיהו ּגְ ָמר , ּ ַבה ֵלב'  ּתֹוֲעַבת ה)משלי טז(ֲּעֵליה ִאיּתְ ל ּגְ ל ָטִבין ַדֲעֵביד. ּּכָ , ּּכָ
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ם ד ֵליה ׁשֵ הֹון. ְּלֶמְעּבַ ָמר ּבְ ְּוִאיִהי ֵמִאֵלין ְדִאּתְ ֶּנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל  ָהָבה ִנְב)בראשית יא(, ּ ּ ּ
ם ה ָלנו ׁשֵ ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ּשָׁ י ִמְדָרׁשֹות . ְּוֹראׁשֹו ּבַ ֵנִסיֹות וָבּתֵ י ּכְ ּתֵ ִּאֵלין ִאינון ְדבֹוִנין ּבָ ּ ּּ ּ

מֹוֵניהֹון ם. ִמּמָ ד ְלהֹון ׁשֵ ָמא ַדה, ְּוֹכָלא ְלֶמְעּבַ ְייָפא. 'ְוָלא ִלׁשְ ִּדיוְקָנא , ַּהאי ִאיהו ּגָ ּ
יה. ּ נֹוֵאף ִאיהוַּדֲחמֹור ָתך ִמּנֵ ך ְוִאּתְ ַרּתָ ר ּבְ ּמַ ִּאְסּתַ ְ ִפיָזך, ְ ְִאם ְיֵהא אוׁשְ ּ ּ.  

וף, ְועֹוד ִכּשׁ ל יֹוֵמי ּבְ ֵדל ּכָ ּתַ ר ָנׁש ִמׁשְ ַּהאי ּבַ ִליִטין, ּ הֹון ִעם ַמְלִכין ְוׁשַ . ְּוַאְצַלח ּבְ
ף ִּאיהו ְמעֹוֵנן וְמַנֵחׁש וְמַכּשֵׁ ּ ימו ִדי. ּ ְּוִאיהו ְרׁשִ ימו ְדִחְוָיאּ ֵּליה ְרׁשִ ּ ִמָדה ִחָווָרא, ּ ּּבְ ם . ּ ְורֹוׁשֶ

פֹוי ַכּתְ ִּחָוור ִאית ֵליה ּבְ ן ִאְתְנֵטיל ָנָחׁש, ּ ּמָ ם, ְּדִמּתַ ֲעָרא ַעל ַההוא רֹוׁשֶ ּוַמָזֵליה . ְּוֵלית ׂשַ ּּ
ָכל ִמָלה ר ָנׁש ּבְ ְּדַהאי ּבַ ֲעָרא ִדיֵליה ִחָוור. ִּחָווָרא, ּ ּׂשַ ּ ֲערֹוי , ְיך קֹוָמהְּוהוא ָאִר, ּ ְוׂשַ

  .ֲאִריִכין

ר, ְּוַעְייִנין ִחיָוִרין אֹוַרח ֵמיׁשָ ִלין ּבְ ּכְ ַּהאי ִאיהו ָמאֵריה ְדֶחֶסד. ִמְסּתַ ּ ר , ּ ְּדִאְתְיֵליד ַהאי ּבַ
יֹוָמא ַקְדָמָאה ֲעָתא ַקְדָמָאה, ָנׁש ּבְ ׁשַ ְּדַמָזֵליה ָטֶלה, ּבְ יֹוָמא . ּ ְּוַחָיה ִדיֵליה ַאְרֵיה ּבְ ּ ּ

ל י, ְדָמָאהַק ִדים ְלכֹוָכָבא ִדיֵליה, ּכֹוְכַבָייא' ְוז, ּב ַמָזלֹות''ּכָ ִּאינון ְמׁשוְעּבָ ּ ּ ּוְלַמָזָלא , ּ ּ
ִּדיֵליה ַגְווָנא ָדא. ּ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכְ   .ְוָהֵכי ּכָ

ר ָנׁש ִאיהו ִחיָור ַּהאי ּבַ יֹוָמא ַקְדָמָאה, ּ ֵרי ּבְ ֵּמִחָוורֹו ִדְנהֹוָרא ְדִאְתּבְ ּ ָּדא הוא ֲה. ּ
ֲעָתא ְדיֹוָמא. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(, ִדְכִתיב ֵריׁש ׁשַ , ִאְתְיֵליד ּבְ

אֹוַרְייָתא יר ּבְ יָמא ַיּתִ א ְדָמאֵרי ְמִתיָבָתא. ְיֵהא ַחּכִ ֶאְמָצִעיָתא . ִּויֵהא ֵריׁשָ ְוִאם ִאְתְיֵליד ּבְ
ֲעָתא ינֹוִני ּבְ, ְּדׁשַ ֲעָתא. אֹוַרְייָתאְיֵהא ּבֵ סֹוָפא ְדׁשַ אֹוַרְייָתא, ְּוִאם ּבְ ָזָנב . ְיֵהא ָעִני ּבְ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָלֲאָריֹות ְּדִאינון ּתַ ּ.  

ַמָזל ְראוֵב ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ְּדִאיהו אֹו, ן''ּּ ְטָרא ְדֶחֶסד, ן''ר ּבֵ''ּ ְּוִסיֲהָרא ְדִאיִהי . ִּמּסִ
ָּנְטָלא ִחָוורֹו ִד, ַּמְלכות ְטָרא ְדֶחֶסד. ְנהֹוָראּ ְּדַמְלכות ִאיִהי ִסיֲהָרא ִמּסִ ּ . ָּיָפה ַכְלָבָנה, ּ

ְטָרא ִדְגבוָרה ה ִמּסִ ְטָרא ְדת. ְּוִאיִהי ַחּמָ במדבר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ת''ְּוִאיִהי ּכֹוָכב ִמּסִ

ּ ָדַרך ּכֹוָכב ִמַיֲעֹקב)כד ְ ְטָרא ְדֶנַצח. ּ ְּוִאיִהי נֹוַגה ִמּסִ ְטָרא ְדהֹוד, ִּהי ַמְאִדיםְוִאי. ּ , ִּמּסִ
ְגבוָרה ְּדִאְתַאָדם ּבִ ּ ת. ּ ּבָ ְטָרא ִדיסֹוד, ְוִאיִהי ׁשַ יה . ִמּסִ ָמר ּבֵ ְטָרא ָטָבא ִאיּתְ ָתאי ְדִמּסִ ּבָ ּׁשַ ּ

ת ּבָ   .ׁשַ

ָתא ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשַ ת, י''ֲאָבל ִמּסִ ּבָ ַלק ׁשַ ֵליט ַעל ָעְלָמא ִאְסּתַ ּוְבִזְמָנא ְדַהאי ׁשַ ּ ּ ּ ,
מֹות ְיֵתירֹות ִפיִזין ְדִאינון ְנׁשָ ְּוָאְמִרין אוׁשְ ּ ת, ּּ ּבָ   .ֵאי ׁשַ

ּוְבִגין ָדא ְטָרא ְדֶחֶסד, ַּעְייִנין ִחיְווִרין, ּ ִסיֲהָרא ִמּסִ ִּאֵלין ִאינון ָמאֵרי . ָּנְטִלין ּבְ ּ
ִלין ּבְ. ִּמַזְרָעא ְדַאְבָרָהם, ַּדֲחָסִדים טֹוִבים ּכְ ַלֵפי ָיִמיָנאִּאֵלין ַעְייִנין ִמְסּתַ ר ּכְ   .ּאֹוַרח ֵמיׁשָ

ר ָנׁש ָממֹוֵניה, ַהאי ּבַ ָרן ִאיהו ּבְ ַּווּתְ ָמָתא ִאיִהי אֹוַרְייָתא, ּ ָאר , ְּדָממֹוָנא ְדִנׁשְ ּוׁשְ
ּעוְתָרא ָממֹוָנא ְדגוָפא ַכְסָפא. ּ ר ָנׁש ִחָוור ִאיהו ּכְ ַּהאי ּבַ ּ ָּאִריך קֹוָמה ִאיהו, ּ ימו . ְ ְּרׁשִ
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ָּיִמיָנא ִדיֵליהִּחָוור ִאית ּבְ א. ּ ֵני ָנׁשָ ִריך הוא, ָּרֵחים ִאיהו ִמּבְ א ּבְ ָּרֵחים ִאיהו ִמקוְדׁשָ ּ ְּ .
ִעיַע ִחָוור. ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲעָרא ִדיֵליה ׁשְ ּׂשַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָווִנין, ְוּתָ ע ּגְ ִליִלין ֵמַאְרּבַ ְּדֵלית ַעְייִנין ְדָלאו ִאינון ּכְ ּ אי ִאְתְקִריאו ַעְייִנין ְו. ּ ַּאּמַ
ֵליט ַעל ָאֳחָרִנין. ִּחָווִרין ָוון ְדׁשָ ל ּגַ ֶּאָלא ּכָ ּ ֵמיה, ּ ִּאְתְקִריאו ַעְייִנין ַעל ׁשְ ד . ּ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ

ַעְייִנין ָוון ִחָוור ּבְ ֵליט ּגַ ּׁשַ ּ ִּאְתְקִריאו ַעְייִנין ִחָווִרין, ּ אֹו. ּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַאְצָלָחא ּבְ , ַרְייָתאּ
ה ֵדל ּבָ ּתַ ְּוִאׁשְ ים ַיְדִרים, ּ ָמר ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ֲּעֵליה ִאיּתְ ּ.  

ְטָרא ָאֳחָרא ָרף, ַּעְייִנין סוְמִקין ִמּסִ ה , ָּנְטִלין סוְמקֹו ִמּשָׂ ְלהֹובֹוי ְדַחּמָ ׁשַ ְּדאֹוֵקיד לֹון ּבְ ּ
א יׁשָ ַמְאִדים ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּבִ ּוִמְתַאְדִמין ּבְ ּ ּ ין ִאֵליןִּדְת. ּ ֵּרין ַדְרּגִ ו, ּ ִּאינון ֵמאוָמה ְדֵעׂשָ ּ ּ ,

ְטָרא ְדַמְאִדים ִּאיהו ֱאדֹום ִמּסִ ּ ה, ּ ְבנֹוי ְדמֹוִנין ַלַחּמָ ָמר ּבִ ה , ְּוִאּתְ ד לֹוָקה ַחּמָ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ
ה ְדאוִמין ְדָעְלָמא. ִסיָמן ַרע ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָּלקוָתא ְדַחּמָ ּ ּ ּ.  

ה , ּיִהי אוְכָמאּאֹוַרְייָתא ְדִא ָמר ּבַ ְּדִאּתְ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ש א''שה(ּ א .  ׁשְ ְמׁשָ ָּלקוָתא ְדׁשִ
א ִּדְסַטר ַקִדיׁשָ ָתאי ִליִלית ְפַתָייא אוְכָמא, ּ ּבָ ּׁשַ ָרֵאל, ּוְבָנָהא. ּ ִּאינון ָלקוָתא ְדִיׂשְ ּ ּ.  

ָּלקוָתא ְדִסיֲהָרא ָטָבא ְדַיֲעֹקב, ַּמְאִדים ּוַמְאִדים ִא. ּ וּ ּוַמְאִדים ְדִסְטָרא ָטָבא. ּיהו ֵעׂשָ ּ ּ ,
א יׁשָ ָמֵעאל, ָּלקוָתא ְלִסיֲהָרא ּבִ ְּדמֹוִנין ָלה אוָמה ְדִיׂשְ ּ ּ ּ.  

סוְמקֹו ִדיְלהֹון ָּלקוָתא ְדַעְייִנין ּבְ ּ ּ ָרא, ּ ִבׂשְ ּוַבֲאִדימו ִדיְלהֹון ּבְ ּ ּ ִּדְגִביִנין ִדְלהֹון, ּ ַהאי . ּ
ה ְדאֹוֵקיד לֹון ִּאיהו ַחּמָ ָרף,ּ ּ ְדִאיהו ׂשָ ִדין ִדְמִעין ְוַאִדימו, ּ ְּואֹוׁשְ ּ ּ ּּכוְלהֹון ָלקוָתא . ּ ּ

ְּדַמְאִדים ִאֵלין ַיְבׁשוָתא. ּ ִּאינון ַעְייִנין ְקִמיִטין ּבְ ָרף ְדאֹוֵקיד לֹון ְוִאְתְקִמיטו, ּ ְּדׂשָ ּ ּ ,
ְּוַעְייִנין סוְמִקין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא הוא ּ.  

ר ִמיֵניה, ןָּמאֵרי ְדַעְייִנין סוְמִקי יד ָדִמין ִאיהו, ִּאְסַטּמַ ּאֹוׁשִ א. ּ ְתיוְבּתָ ְּוִאי הוא ָחַזר ּבִ ּ ,
ידו ְדָדָמא ִדיֵליה ּאֹוׁשִ ּ ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּיֵהא ּבְ ָחא. ּ   .אֹו מֹוֲהָלא. אֹו ְיֵהא ַטּבָ

ר ָנׁש ַאְנפֹוי, ְוַהאי ּבַ ִּאיהו ָקִמיט ּבְ חוְטֵמיה, ּ ּּבְ ָקְדֵליה, ּ גוֵפיה,ּּבְ ּ ּבְ ְדָרעֹוי, ּ ַרְגלֹוי, ּבִ . ּבְ
ִהפוָכא ְדַעְייִנין ִחָווִרין ּּבְ ּ ּ ְדָרעֹוי , ּ גוֵפיה ּבִ ַקְדֵליה ּבְ חוְטֵמיה ּבְ ַאְנפֹוי ּבְ ְּדִאיהו ָאִריך ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ַרְגלֹוי   .ְּוָדא ִדיָנא. ָּדא ַרֲחֵמי. ּבְ

ַּעְייִנין סוְמִקין ְדִסְטָרא ַדְכָייא ּ יהִּאֵלין ַעְי, ּ ָמר ּבֵ ּיִנין ְדָדִוד ְדִאיּתְ ּ ּ ְוהוא )שמואל א טז(, ּ
ה טוָבא. ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי ַגָוון ַחּמָ ֲעֵרי ְירֹוִקין ּבְ ּׂשַ ַּאְנפֹוי סוְמֵקי , ּ ּ

ְטָרא ְדַמְאִדים ַטב ִּמּסִ ּ.  

ֲערֹוִהי ֲהוֹו ז ׂשַ ָווֵני ַדֲהָבא' ּבְ ְּדִאיהו ָז, ִּמיֵני ּגְ ָזָהב , ְּזַהב ַפְרָוִים, ְזַהב אֹוִפיר, ָּהב ָסגורּ
חוט ָּזָהב מוָפז, ָזָהב ָטהֹור, ּׁשָ יׁש, ּ ְרׁשִ ִּאינון ִמיֵני ַדֲהָבא' ז. ְזַהב ּתַ ַבע ְסִפיִרין , ּ ִּדׁשְ

הו ִליָלן ּבְ ֲעָרא ִדיֵליה ָקִמיט. ִּאְתּכְ ְּוָכל ֵאיָבִרין ִדיֵליה ְקִמיִטין. ְּוׂשַ ְטָרא ִד. ּ ָבִריםִּמּסִ . ׁשְ
ּוְבִגין ָדא ָטן, ּ ָּדִוד הוא ַהּקָ א ִדיֵליה הֹוד, ּ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּ ְגבוָרה, ּ ְּדָנֵטיל ּבִ ּ.  
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ֶנַצח ְוֶחֶסד, ֲּאָבל ַעְייָנא ִחָווִרין ְלהֹון . ְּוִאינון ֲאִריִכין, ָנְטִלין ּבְ ְרטוִטין ְדִמְצָחא ּכָ ְּוׁשִ ּ
ְטָרא ִדְתִקיָעה, ֲאִריִכין ר ָנׁש ָקִמיטֲאָב. ִּמּסִ ְטָרא ְדּבַ ְרטוִטין ְדִמְצָחא ִמּסִ ּל ׁשִ ּ ִּאינון , ּ

ָבִרים ָרָזא ִדׁשְ ָמאָלא. ְקִמיִטין ּבְ חֹות ְדרֹוָעא ׂשְ ם סוָמק ּתְ ְּוִאית ֵליה רֹוׁשֶ ּ ְדרֹוָעא , ּ אֹו ּבִ
ָמאָלא ָמאָלא, ׂשְ ׁשֹוָקא ׂשְ   .אֹו ּבְ

ֲעָתא ַקְדָמָאה ְדי ׁשַ ּוַמאן ְדִאְתְייֵליד ּבְ ּ ְנָייָנאּ א ִדְגבוָרה, ֹוָמא ּתִ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ יף . ּ ּקִ ְיֵהא ּתַ
ִיְצֵריה אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ּּבְ ֵדל ּבְ ּתַ ִּאם ִיׁשְ ּ ה ָטָבא. ּ ּוַמְלכות ִאיהו ַחּמָ ּ ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל , ּ

ְטָרא ִדְגבוָרה ֶּפה ִמּסִ א, ּ ְטָרא ּאֹוַרְייָתא ְדִבְכ, ְּוִאיִהי ִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ַתב ִאְתְקִריַאת ִמּסִ
  .ְדֶחֶסד

יִהּנֹם א ִאיִהי ּגֵ יׁשָ ה ּבִ ְנָייָנא, ַחּמָ יֹוָמא ּתִ ֵרי ּבְ ו. ְּדִאְתּבְ א ְדֵעׂשָ ּוְבִסְטָרא ְדַדְרּגָ ּ ְנָפַקת , ּ
ָווִנין. ּסוְמָקא ל ּגְ ב ִדְנִטיַלת ְלָבַתר ִמּכָ ִּחָוור ְוָירֹוק ְואוָכם, ַּאף ַעל ּגַ ַברַּמאן ְדָאִלים , ּ , ּגָ

ֵמיה ִאְתְקִריַאת   .ְּוַעל ׁשְ

יּקוָנא ְדָחְכְמָתא ִעיָלָאה ְּוַהאי ִאיִהי ּתִ ּ ִסיְדָרא . ּ ֲּאָבל ִאיְסַטְגִנינֹון ָלא ָנְטִלין ּכֹוָכָבא ּבְ
ָנא, ָדא ּבְ אֹוַרח חוׁשְ ֶלת ִדיְלהֹון ּבְ פום ֶמְמׁשֶ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ.  

ָבה ְדַח, ַּעְייִנין סוְמִקין ִּאינון ֶמְרּכָ ה , ָּיה ְדׁשֹורּ ָמר ּבַ ְּדִאיּתְ ּ וְפֵני ׁשֹור )יחזקאל א(ּ
ן ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ְּדִאינון ד, ֵמַהּשְׂ ָווֵני ֵעיָנא' ּ ָווִנין ִאֵלין. ּגְ ע ּגְ ְּוׁשוְלָטנֹו ְדַאְרּבַ ּ ִּאיהו , ּ

ָבה ִדיְלהֹון ַאְרֵיה, ֲּאָבל ַעְייִנין ִחָווִרין. ּסוָמק   .ֶמְרּכָ

ְבִריֵאל, ׁשֹור.  ִמיָכֵאלְּוַאְרֵיה ִאיהו ֲעָתא ְדׁשֹור. ּגַ א ְדׁשַ ֵריׁשָ ּוַמאן ְדִאְתְיֵליד ּבְ ּ ּ ְיֵהא , ּ
ַדֲהָבא ּוְבָכל ִמיֵני סוָמק, ֲעִתיר ּבְ ַעְייִנין ִחָווִרין ָנֵהיר יהו. ּ יה , ּה ַרֲחֵמי ַוַדאי''ּּבְ ָמר ּבֵ ְּוִאּתְ

ים ַיְדִרים ַעְייִנין סוְמִק. ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ יר ַיְצִפין, י''ין ָנֵהיר אדנּּבְ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ּ.  

ְנָייָנא ֲעָתא ַקְדָמָאה ְדיֹוָמא ּתִ א ְדׁשַ ְפלוְגּתָ ַּמאן ְדִאְתְיֵליד ּבִ ּ ּ עֹוְתָרא, ּ ינֹוִני ּבְ . ְיֵהא ּבֵ
ֲעָתא סֹוָפא ְדׁשַ ַּמאן ְדִאְתְיֵליד ּבְ ְזָנָבא ְדׁשֹור, ּ   .ְיֵהא ָעִני, ַּהאי ִאיהו ּבִ

ּיֹוִמין ְדָכל ַחד ִמְתַפְלִגין ִלְתַלת ִסְטִריןְו ּ א, ּ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ַגְווָנא ְדִנׁשְ ּּכְ ָמָתא . ּ ִנׁשְ
יָרא ְרְסָייא ַיּקִ ל ּכֹוָכב וַמָזל, ִּאיהו ִמּכָ ֵריׁש ּכָ ָבה ּבְ ְּוִאיִהי ֶמְרּכָ ּרוָחא ִאיִהי ִמן ַמְלָאַכָייא. ּ ּ ,
ְמִצי ָבה ּבִ ל ּכֹוָכב וַמָזלְוִאיִהי ֶמְרּכָ ּעות ּכָ ּ ֵפי ִדְבִעיָראן ְועֹוִפין. ּ א ׁשוּתָ ְּוַנְפׁשָ ְּוָכל ִאיֵלין , ּ

ֵפָלה ְּדַתֲאָוה ְדָעְלָמא ׁשְ ֲעָתא, ּ סֹוָפא ְדָכל ׁשַ ָבה ּבְ ּוְבסֹוָפא ְדָכל ּכֹוָכב וַמָזל, ְּוִאיִהי ֶמְרּכָ ּ ּ ּּ.  

א ִדְבִעיָרא ְטָרא ְדַנְפׁשָ ּוִמּסִ ּ ְּדָכל יֹוֵמי . ְּוִאינון ְמַעט ְוָרִעים, ר ָנׁש ְקִציִריןּיֹומֹוי ְדּבַ, ּ
ַצֲעָרא וְבדֹוֲחָקא ֲעִניוָתא ּבְ ר ָנׁש ְדִאינון ּבַ ְּדּבַ ּ ּ ּ ָּלאו ִאינון ַחִיים, ּּ ן ִאי ִאינון , ּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ

ָלא תֹוָרה וִמְצָוה ְּדָלאו ִאינון ַחִיים, ּיֹוִמין ּבְ ּ ּ.  

א ְתיוְבּתָ ְזַנב ָטֶלה אֹו ׁשֹורַא, ִּאם ָחַזר ּבִ ב ְדִאיהו ּבִ ּף ַעל ּגַ ָכל ַמָזל וַמָזל, ּ ּּבְ א , ּּ ּקוְדׁשָ
יה רוָחא ְיֵתיָרא ְדַמְלָאִכין ִריך הוא אֹוֵסיף ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ינֹוִני, ְ יר . ְּוָסֵליק ִמְזָנָבא ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ָזָכה ַיּתִ
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יה ְבּתֵ ַמֲחׁשַ א ּבְ ְתיוְבּתָ ְּלֵמיֱהַדר ּבִ א ּבְ, ּ ָמָתא ִמּכוְרַסָייאּקוְדׁשָ ִּריך הוא ָיֵהיב ֵליה ִנׁשְ ּ ּ ְ ,
ל ּכֹוָכב וַמָזל ֵריׁש ּכָ א ּבְ ְּוָסֵליק ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשָ ּ.  

ָרֵאל ּוְבִגין ָדא ֵאין ַמָזל ְלִיׂשְ ּ ֲעָתא. ּ ֵריׁש ׁשַ ב ְדִאְתְיֵליד ּבְ , ְוִקְלֵקל עֹוָבדֹוי, ְּוַאף ַעל ּגַ
ִריך הוא ָנֵחית ֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א ְלגוָפאְּ ינֹוִני, ּ ֵמֵריׁשָ יר . ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ְוִאי ְמַקְלֵקל ַיּתִ

עֹוָבדֹוי ָּנֵחית ֵליה ְלסֹוָפא ְדָכל ַמָזל וַמָזל, ּבְ ּּ ּ ַמָזל. ּ לוי ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ּתָ ּ ּוַמָזל ָרֵכיב ֲעֵליה , ּ ּּ
ֵליט ֲעֵליה ְּוׁשַ ֵליט ְוָרֵכיב ַע. ּ ָמֵתיה ׁשַ ִזְמָנא ְדִנׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ ַּמָזָלא ִאיהו ְטֵפיָלא , ּל ַמָזָלאּ ּ
  .ָלרֹוֵכב ָעָליו

ֵליט ֲעֵליה ְּוִאם ַמָזָלא ְדִאיהו ְטֵפָלה ָלרֹוֵכב ׁשַ ּ ּּ יה , ּ ָמר ּבֵ ר )דברים כח(ִּאיּתְ ר ֲאׁשֶ  ַהּגֵ
ה ֹלא ֵרד ַמָטה ָמָטה הוא ַיְלֶוך ְוַאּתָ ה ּתֵ ך ַיֲעֶלה ָעֶליך ַמְעָלה ָמְעָלה ְוַאּתָ ִקְרּבְ ָּבְ ָ ּ ַתְלֶוּנו ָּ

ְהֶיה ְלָזָנב ה ּתִ ָמֵתיה ְורוֵחיה. ּהוא ִיְהֶיה ְלֹראׁש ְוַאּתָ ָמר ַעל ִנׁשְ ְּוִאיּתְ ּ ָ ְוָהיו ַחֶייך )שם(, ּ ּ ּ
ֶגד לוִאים ְלך ִמּנְ ָּתְ ּ.  

א ְתיוְבּתָ ָמֵתיה, ְּוִאם ָחַזר ּבִ ַּיְחְזרון ֵליה רוֵחיה ְוִנׁשְ ּ ּ ּ יה ְקָרא ִדְכִתיב, ּ ְּוִאְתַקִיים ּבֵ  )שם(, ּ
ָוְנָתְנך ה ַמע ֶאל ִמְצֹות ' ּ י ִתׁשְ ְלֹראׁש ְוֹלא ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוֹלא ִתְהֶיה ְלָמָטה ּכִ

ִמְצֹות ָזֵכי ְלרוָחא. ֱָאֹלֶהיך' ה ָמָתא, ּּבְ אֹוַרְייָתא ָזֵכי ְלִנׁשְ   .ּבְ

ך ִמ, ַּעְייִנין ְירֹוִקין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ְִמִדידו ְדִאְתְמׁשַ ּ ּ יה ָרָזא ְדתֹוהוּ ּּנֵ ּ , ְּדִאיִהי ַקו ָירֹוק, ּ
ְּקִליָפא ֶדֱאגֹוָזא ּ.  

ּוְתַלת ְקִליִפין ִאינון ַעְייִנין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, ּּ ְּדִאְתַחְזָיין ּבְ ָוון ָירֹוק. ּ ְּקִליָפא , ּּתֹהו ּגַ
ָוון ִחָוור. ַּקְדָמָאה ֶדֱאגֹוָזא הו ּגַ ּּבְ ְנָייָנא ֶדֱאגֹו, ּ ְּקִליָפא ּתִ ְּוִאיהו ִחָווָרא ְדַעְייִנין, ָזאּ ּ ך . ּ ְחׁשֶ

ִליָתָאה ֶדֱאגֹוָזא ְּקִליָפא ּתְ ְּוִאיהו סוְמָקא, ּ א, ּ סוְמָקא ֶדֱאׁשָ ע ּבְ ן ְדִאְצְטּבַ ָעׁשָ ּּכְ ּ ְּוִאיהו , ּ
ְסוָמק ָחׁשוך ּ הֹום, ָּמָרה אוְכָמא. ּ ְּוִאיהו ָחָלל ֶדֱאגֹוָזא, ּתְ א ְדֵיֶצר, ּ ְּוָדא ִאיִהי ְלבוׁשָ   . ָהָרעּ

ִסְטָרא ְדתֹוהו ָּנֵטיל ָמָרה ְירֹוָקה ּבְ א, ּ פום חֹוִבין ִדְבֵני ָנׁשָ ְרטוִטין ּכְ ְּוָעִביד ִציוִרין ְוׁשִ ּ ּ ּ ּ .
ְרטוִטין ֲעִקיִמין ְלהֹו ִציוִרין ְוׁשִ ּּכָ ּ ר, ּ אֹוַרח ֵמיׁשָ ָכל , ְּוֵכן חֹוְטָמא ְוַאְנִפין ְוַעְייִנין. ְוָלאו ּבְ ּבְ

ְרָייאֲּאַתר ְדֵיֶצר ָה א ׁשַ יׁשָ ְּוָכל ִציוִרין ִדיֵליה ֲעִקיִמין, ִּאיהו ֲעִקיָמא, ָּרע ִחְוָיא ּבִ ּ ּ ּ.  

ך ְטָרא ְדחׁשֶ ְָנֵטיל ָמָרה סוְמָקא ִמּסִ ּ ְרטוִטין, ּ ְּוָעִביד ִציוִרין ְוׁשִ ּ ָּנֵטיל ָמָרה אוְכָמא . ּ
ְטָרא ִדְתהֹום ְּדִאיהו ָחָלל ֶדֱאגֹוָזא, ִּמּסִ ּ ְּוָעִביד ִציו, ּ ְרטוִטיןּ   .ִּרין ְוׁשִ

א ֲחֵזי ְטָרא ְדַדְכיו, ְוּתָ ר ָנׁש ִמּסִ ּבַ ַלת ִקְטִרין ּבְ ּּתְ ָמָתא, ּ א רוָחא ְוִנׁשְ ְּוִאינון ַנְפׁשָ , ֶנֶפׁש. ּ
א ְורוָחא ָּנֵטיל ַעְפָרא וַמָיא ְוֶאׁשָ פוָמא , ַהאי ֶנֶפׁש ְסָטא ְלָיִמיָנא. ּ ֵליל ּבְ ְּוָנֵטיל ַמָיא ּכָ

ִּביד ִציוִריןְוָע, ְּדַאְרֵיה ע מֹוִחין, ִּאיהו ִמּמֹוָחא, ְּוַהִהיא ַמָיא ְדָנֵטיל. ּ . ְּוִאְתְפַלג ְלַאְרּבַ
ים)בראשית ב(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ יחֹון ִפיׁשֹון ְפָרת . ּ ִּאינון ּגִ ּ ּ

  .ִּחֶדֶקל
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יָחא ּוְבִזְמָנא ְדֵייֵתי ְמׁשִ ל ַח, ּ ַּאֲחֵזי ְפעוָלֵתיה, ד ְוַחד ֵמֲאָבָהןּכָ ּ שם (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)א ְּדִאיהו ַחְיתֹו ָאֶרץ, ּ ַּאֵפיק ַזְרָעא ִדיֵליה, ּ ל ַחד , ּ ּכָ
ִיחוֵסיה ּּבְ ְּדִאיהו ֶנֶפׁש ַחָיה, ְוָדא ַזְרָעא ְדִיְצָחק. ּ ּ ְּדִאינון ִמיָנה, ּ ּ ה , ּ אוּמָ ְּוַזְרָעא ִדיָלה ּבְ ּ

י ָהָאֶרץ, ָּדא ַּזְרָעא ְדִאינון ַעּמֵ ְּדַחָיה ְדִאיִהי ׁשֹור, ּ א ְדִיְצָחק, ּּ   .ַּדְרּגָ

ִים)שם( ְרצו ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ ִּאֵלין ָמאֵריהֹון ְדָחְכָמה, ּ ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש ַחָיה, ּ ְּדִאינון , ּ ּ
ין  נוִנין ְדִמְתַרּבִ ּּכְ א ְדאֹוַרְייָתאּ ַיּמָ א. ּבְ ְטָרא ְדַאְרֵיה ְדַיּמָ ְּוִאינון ִמּסִ ּ ָים, ּ ר ּבַ ׂשַ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ .

א ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְּדַאְרֵיה ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאיהו ָפסול ּבְ ּ ּ א ִאיהו ְלָיִמיָנא, ּּ , ְּדַאְבָרָהם, ְּוַאְרֵיה ְדַיּמָ
ים ַיְדִרים ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ.  

ָמִיםְועֹוף ְי ר ִאֵלין ַזְרָעא ְדַיֲעֹקב, ּעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְפֵני ְרִקיַע ַהּשָׁ ְּוָדא ְפֵני ֶנׁשֶ ּ ּ ,
ְּדִאינון ָמאֵרי ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ּ ּּ.  

ה)שם( ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ ּּ ,
הַּהַיּבָ ָּדא ָאָדם ְדִאְתְנֵטיל ֵמד, ׁשָ ה. ִּסְטִרין ְדַעְפָרא' ּ ד ִאְתַקַיים ּבָ ּּכַ י , ּ ה ָהָאֶרץ ִמּמֵ ָיְבׁשָ

לוָתא, טֹוָפָנא ִּיְפקון ִמן ּגָ ִנין, ן''ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוְיִהי ֵכ. ּ ְבִעין ׁשְ ְּדִאיהו ׁשִ ּ.  

יֹוָמא ַקְדָמָאה יה ְלַאְנָהָרא לֹו, ּבְ ּוְלָכל  )שמות י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ןָּעִביד ֲעִביְדּתֵ
ָרֵאל ָהָיה אֹור ֵני ִיׂשְ ַגְווָנא ְדִמְצַרִים', ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְוגו'  ַוה)שם יג( ְועֹוד. ּבְ . ּּכְ

ְנָיָנא יֹוָמא ּתִ ְייהו, ִּויִהי ַמְבִדיל, ּבְ ָרֵאל ִמּנַ ב ֶזה ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֹלא ָקַר, ַּאְפֵריׁש ְלִיׂשְ
ל ַהָלְיָלה   .ֶּאל ֶזה ּכָ

ִליָתָאה יֹוָמא ּתְ א, ּבְ ַיּמָ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַאֲעַבר לֹון ּבְ
ה ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ִּיּקָ ה. ּ ׁשָ ִתיב ָהָכא ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ , ּּכְ

ם ֶאת ַהָים ֶלָחָרָבה)שמות יד( ָהָתם ּוְכִתיב ּ ַוָיׂשֶ ּ.  

א ְוִסיֲהָרא, ּאֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה ְמׁשָ יֹוָמא ְרִביָעָאה, ִּמיֵניה ָנֲהִרין ׁשִ ַּוֲעַלְייהו . ּבְ
ָמר ַעּמו'  ַוה)שם יג(, ִאּתְ ַעּמוד ָעָנן ַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרך ְוַלְיָלה ּבְ ּהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ּ ְּ ד ֵאׁש ְ

  .ְלָהִאיר ָלֶהם

ְנָייָנא א, יֹוָמא ּתִ ֵרי ַיּמָ יה ִאְתּבְ תֹוך )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבֵ ְ ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

ִים ָאה. ַהּמָ א, ְויֹום ֲחִמיׁשָ ִּמיֵניה ַאֵפיק נוֵני ַיּמָ ְלָיין . ּּ ִּדְכָמה ִדְמאֹורֹות ְדיֹוָמא ְרִביָעָאה ּתַ ּ ּ
יֹוָמא ַקְדָמָא ְנָייָנא, הּבְ יֹוָמא ּתִ ְלָיין ּבְ ָאה ּתַ ָּהֵכי נוִנין ְדיֹוָמא ֲחִמיׁשָ ִליָתָאה. ּ , יֹוָמא ּתְ

ֵליל ִמּכָֹלא ִּאיהו ּכָ א ְדַיֲעֹקב, ּ ִּאיהו ַדְרּגָ ָרא, ּ ְּדִאיהו ִנׁשְ א, ּ ָיא ְוֶאׁשָ ִליָלא ִמּמַ ְויֹוָמא . ּכְ
ִתיָתָאה ְלָייא, ׁשְ יה ּתַ ֵרי ָא, ּּבֵ ּוֵביה ִאְתּבְ ִליָתָאה, ָדםּ ֵּמַההוא ַעְפָרא ְדיֹוָמא ּתְ ּ.  

יה ֶחֶסד, יֹוָמא ַקְדָמָאה ַאְבָרָהם ְּדַדְרּגֵ ְּלִקְבֵליה הוא ֶנַצח, ּ ֲהָנא ָנֵהיר ַאְנפֹוי , ּ ְּוַאֲהֹרן ּכַ
א ְמׁשָ ׁשִ ִּאיהו ְלִקְבֵליה, ּכְ ְלָיא, יֹוָמא ְרִביָעָאה, ּ ָדא ּתַ ם תהלי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּדא ּבְ

יִמיְנך ֶנַצח)טז   .ָ ְנִעימֹות ּבִ
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ְנָייָנא ִיְצָחק בוָרה, יֹוָמא ּתִ יה ּגְ ְּדַדְרּגֵ ּ ָאה, ּ ְּדִאיהו הֹוד, ְּלִקְבֵליה יֹוָמא ֲחִמיׁשָ א , ּ ַּדְרּגָ
  .ְּדָדִוד

ִליָתָאה ַיֲעֹקב ִתיָתָאה, יֹוָמא ּתְ ֹלֹמה, ְּלִקְבֵליה יֹוָמא ׁשְ יה ְיסֹוד, ׁשְ ְּדַדְרּגֵ ְּדִאיהו, ּ ּ 
לֹום ה ָמר ', ׁשָ לֹום)במדבר כה(ַּוֲעֵליה ִאיּתְ ִריִתי ׁשָ   . ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ

ת ּבָ א ְדֶבן י, ַּמְלכות, יֹום ׁשַ ַּדְרּגָ ְּדִאיהו ו, ה''ּ ִנין. 'ּ ְְדַמֲהַלך ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּדִאינון , ּ ּ
ה, ָמֵטי ִליסֹוד, ָחֵמׁש ְסִפירֹות ָרא ּבְ נוְויֹום ׁשַ. 'ְלִאְתַחּבְ ה ַרּבֵ ת ִאיהו מׁשֶ ּּבָ יה , ּ ְּדַדְרּגֵ ּ

יָנה   .ּבִ

ֵליל ּכָֹלא ת ּכָ ּבָ ַגְווָנא ָדא, ְּויֹום ׁשַ ִביִעי)בראשית ב(, ּכְ יֹום ַהּשְׁ ָּדא , ּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ
ִביִעי. ָּדא יֹוָמא ְרִביָעָאה, ְמַלאְכּתֹו. יֹוָמא ַקְדָמָאה יֹום ַהּשְׁ ּבֹת ּבַ ַּוִיׁשְ ְנָייָנאָּדא יֹו, ּ , ָמא ּתִ

ה ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ָאה, ִמּכָ א, ָּדא יֹוָמא ֲחִמיׁשָ י ַמְקְדׁשָ ְּדֵביה ִאְתְחַרב ּבֵ ּ ְוָלא ֲהָוה , ּ
ָאה ֶאֶלף ֲחִמיׁשָ יה ּבְ ְנָייָנא ּבֵ ִליָתָאה, ַּוְיַקֵדׁש אֹותֹו. ּּבִ ל , ָּדא יֹוָמא ּתְ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ּכִ

ִתיָתָאהָּדא יֹו, ְמַלאְכּתֹו   .ָמא ׁשְ

ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות ר ּבָ יַעָייא, ֲאׁשֶ ָמִתין ְדַרּשִׁ ָּדא גוִפין ְלִנׁשְ ּ ּ ד לֹון . ּ ָעא ְלֶמְעּבַ ְּדָלא ּבָ
ְלהֹו ָנע ָוָנד, ּּגוִפין ֶקה ָרע)משלי יא(ְוָדא ָרָזא . ְּדָאְזִלין ּכָ   . ַיד ְלַיד ֹלא ִיּנָ

ת ְדָכְלהֹו ּבָ ה, הֹוַּנְייָחא ְדָכְל, ְּוׁשַ ן י. ְיֵהא מׁשֶ ְּדִאיהו דוְגַמת ּבֶ ּ ּ ְּדַבת זוֵגיה , ה''ּ ּ ּ
ת, ַּמְלכות ּבָ ת ַוַדאי. ׁשַ ּבָ ָמר , ּׁשַ ָלה)תהלים קג(ַּדֲעָלה ִאּתְ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ְּדִאיהו , ּ ּ

א ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ יר ּבְ   .ְּמָלאכֹות ְדַאְדּכֵ

ין ִבין ִטְפׁשִ ְּוָלא ְכָמא ְדָחׁשְ א, ּ ִריך הוא ָעִביד ֲעִביְדּתָ א ּבְ ּדקוְדׁשָ ּ ד , ְּ אֹו ָטַרח ְלֶמְעּבַ
יה ִביָעָאה, ֲּעִביְדּתֵ יֹוָמא ׁשְ יה, ְוָנח ּבְ ֲעִביְדּתֵ ַבר ָנׁש ְדָטַרח ּבַ ּּכְ ּוְלָבַתר ְדַסֵיים ָנח, ּ ּ ַחס . ּ

לֹום ָגלוָתא, ְוׁשָ א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ָכל ִזְמָנא ִדׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ָמ, ּ ה ִאּתְ  ְוֹלא ָמְצָאה )בראשית ח(ּר ּבַ
ַכח ַצִדיָקא, ַּהיֹוָנה ָמנֹוַח ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ִּדיֵהא ָלה ַנְייָחא ֵביה, ּ ּ ּ.  

ִּאינון ַצִדיַקָייא, ְּוַנְייָחא ִדיָלה ּ הֹון, ּ גֹון ַאְבָרָהם ְוַאֲהֹרן ְוַזְרֵעיה, ְּדַנְחַתת ּבְ ִיְצָחק . ּּכְ
ָמר. ֹּלֹמה ְוַזְרֵעיהַּיֲעֹקב וׁשְ. ְּוָדִוד ְוַזְרֵעיה יֹום )בראשית ב(, ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ

ִביִעי ִביִעי, ַהּשְׁ יֹום ַהּשְׁ ּבֹת ּבַ ַּוִיׁשְ ִביִעי, ּ יֹוָמא . ַּוְיַקֵדׁש אֹותֹו, ְַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ
  .ַּנְייָחא ְדָכְלהֹו, ְּדָכְלהֹו

ִביִעי ְלהֹו, המׁשֶ, יֹום ַהּשְׁ ֵליל ּכָ ְלהֹו, ּכָ א ִמּכָ ִכיְנּתָ יה ָנח ׁשְ יֹום , ּּבֵ ּבֹת ּבַ ְּוָדא ִאיהו ַוִיׁשְ ּ ּ
ִביִעי ִביָתה ֵדאֹלִהים ַוַדאי, ַהּשְׁ ּׁשְ א, ּ ִכיְנּתָ ּבֹת ה, ְּדִאיִהי ׁשְ א ִאיהו ', ְּוָלא ֲאַמר ַוִיׁשְ ְּדִאיּמָ ּ

ִבְנָין ֶכם)ה נישעי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדָטְרָחא ּבְ ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ד יה, ְיסֹוִדין' ּ ל ַחד ָעִביד ֲעִביְדּתֵ ָמר, ַחד ַאְרֵיה, ּּכָ ְנָיָנא ׁשֹור. ְוָהא ִאיּתְ , ּתִ
ַווְרָדא ָמאָלא, ּסוְמָקא ּכְ ְרטוִטין ְוַאְתֵריה, ָסָטא ִלׂשְ א ְוָעִביד ִציוִרין ְוׁשִ ָוון ֶאׁשָ ָּנַטל ּגַ ּ ּ ּּ 

א ִלּבָ   .ּבְ
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ר גוָפא, ֶנׁשֶ ַּאְתֵריה ּבְ פוָמא, ּ ִליָלא ּבְ ָּנַטל רוָחא ּכְ ָוון ַחד , ָסָטא ַלֲאחֹוָרא, ּ ְּוָנֵטיל ּגַ
יֲהָרא יה, ִמּסִ א, ָּסָטא ְלַקּמֵ ְמׁשָ ָוון ַחד ִמּשִׁ ֵרין , ְּוָנַטל ּגַ ָמאָלא ְוָנֵטיל ּתְ ָּסָטא ְלָיִמיָנא וׂשְ

ְייהו ָווִנין ִמּנַ ָווִניןִאׁשְ, ּּגְ ל ּגְ ֵליל ִמּכָ ַכח ּכָ ָרא ַרְבְרָבא. ּתְ , ָמאֵרי ְדנֹוָצה, ְּוַהאי ִאיהו ִנׁשְ
ְדִפין יה ִאְתַחְזָיין, ַרב ּגַ ָווִנין ּבֵ ל ּגְ ּּכָ ּ.  

ְדיֹוְקָנא ְדַאְנִפין, ָאָהם ָסָטא ְלֵעיָלא ְרָייא ּבִ ְּוׁשָ ן ִדיוְקָנא ְדָכְלהֹו ֵחיָון, ּ ּמָ ים ּתַ ּוְרׁשִ ּ ּ ּ ,
ָכְלהֹוְוִאְת ׁש ּבְ הו, ַלּבַ ְּוִאְתֲחֵזי ְדיוְקֵניה ּבְ ּ ּ ּ וְדמות ְפֵניֶהם )יחזקאל א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ּ

ר  ן וְפֵני ֶנׁשֶ ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ם וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ְעּתָ ְּפֵני ָאָדם וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ ּ ּּ ּ
ן ְעּתָ הֹו. ְלַאְרּבַ ים ּבְ ּן ִציוִרין וְגָווִנין ְדַאְנִפיןּוְרׁשִ ּ ּ ּ ְרטוִטין ְדִמְצָחא, ּ ְּוׁשִ ּ.  

ִביִלין ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ים ּתְ הֹון ְרׁשִ ְּדִאינון ְנִתיבֹות ְפִליאֹות ָחְכָמה, ּּבְ ּ ְסָיין . ּ ְּוּכוְלהו ִאְתּכַ ּ
ְתָלִתין וְתֵרין ין ַאְנִפין ְוַגְדִפין ְדֵחיָון, ּּבִ ּּבֵ ר , ּ ׁש ָעׂשָ ן ְלדְּדׁשֵ ְעּתָ ַּאְנִפין ִאינון ְלַאְרּבַ , ֵחיָון' ּ

ְדִפין ָסְלִקין ל ר ּגַ ׁש ָעׂשָ ְרטוִטין ְדִמְצָחא. ב''ְוׁשֵ ָּהֵכי ִאינון ׁשִ ּ ְרטוִטין ְדַעְייִנין, ּ ְּוׁשִ ּ.  

ָדה ִציוִרין ְדַאְנִפין ְדַקו ַהּמִ ָווִנין ִאינון ּבְ ר ּגְ ַלת ֲעׂשַ ּּתְ ּ ּ ּּ ָווִנין ָא. ּ ְּוכוְלהו ּגְ ַקו ּ ְזִלין ּבְ
ָדה אֹוַרח ְקׁשֹוט, ַּהּמִ וא, ּבְ יִמין ּבְ ְּוכוְלהו ְרׁשִ יו. ו''ּ ִביִלין ְמצוָייִרין ּבְ ֵרין וְתָלִתין ׁשְ ּּתְ ד ''ּ

  .א''א ה''ה

ָווִנין ר ּגְ ֵרין ֲעׂשַ ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם, ו''ְּדִאינון ו, ִּדְתַלת ֵחיָון, ּתְ ּ ּ ׁש , ּ ּא ְדִמְתַלּבֵ
הֹון הֹוןּבְ י ּבְ ּסֵ א' ו.  ְוִאיְתּכַ ָווִנין ִעיָלִאין, ְלֵעיָלא' ו. ְלֵעיָלא' ו, ְלַתּתָ ית ּגְ א' ו. ּׁשִ , ְלַתּתָ

ִאין ּתָ ָווִנין ּתַ ית ּגְ י ֵעיָלא. ׁשִ ָווִנין ִעיָלִאין ָפַרח ְלַגּבֵ ית ּגְ ׁשִ ּּבְ ִאין ָפַרח . ּ ּתָ ָווִנין ּתַ ית ּגְ ּוְבׁשִ ּ
א ּתָ י ּתַ   .ְלַגּבֵ

ִים ְיעֹוֵפף)ישעיה ו(, ִּמָלהְוָרָזא ְד ּתַ ה ַרְגָליו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ה ָפָניו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ּ ּבִ ּ ,
ִּאֵלין ִאינון ְדיֹוְקִנין ּ הֹון א, ּ ׁש ּבְ ְפֶאֶרת, ִּעָליָאה' ְּדִאְתַלּבַ ְּדִאיהו ּתִ א ''ד ה''יו, ָאָדם. ּ

ִּאֵלין ִאינון ְנִתיִבין ְדָחְכ. א''ו ה''וא ּ ְּדִאיהו ָאָדם', א, ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט, ָמהּ ֲּעֵליה , ּ
ְחֹקר ך ַאל ּתַ ְדרׁש וִבְמכוֶסה ִמּמְ ך ַאל ּתִ מוְפָלא ִמּמְ ָמר ּבְ ִָאּתְ ָּ ּ ְגָווִנין . ּ ְּדִאיהו ְדִאְתַעַטר ּבִ ּ ּ

ְּדִאינון ו ְלָייא, ו''ּ ְּוִאיהו ָלא ִאְתּגַ ָמר , ּ י ֹלא )דברים ד(ֲּעֵליה ִאיּתְ מוָנה ּכִ ל ּתְ   .ְּרִאיֶתם ּכָ

א ְדמות ָאָדם ְּוִאית ְלַתּתָ ָמר . ְוֹלא ָאָדם, ּ ּ וְתמוַנת ה)במדבר יב(ֲעָלה ִאּתְ יט ְוָדא ' ּ ַיּבִ
ְכִלית ְטָרא ְדַמְלכות, ֶנֶפׁש ַהּשִׂ ִּמּסִ ָווִנין ִאֵלין, ּ ל ּגְ ים ּכָ ִּדְרׁשִ א ''ד ה''ְוִאיִהי ִאְתְקִריַאת יו, ּ

  .ּה ְלַמָטה''ּיהו ַמְוָדא ִא, א''ו ה''וא

ַמְלָאַכָייא יִמין ּבְ ים ְרׁשִ ְּדִאינון ד, ּרוַח ְרׁשִ ְבִריֵא''ִמיָכֵא', ּ . ל''ל ְרָפֵא''ּל נוִריֵא''ל ּגַ
ר ְּדִאינון, ְוָסֵליק ְלֶעׂשֶ ָרִפים. ם''ֶאְרֶאִלי: ּ ַמִלים. ׂשְ ְנֲאִנים. ַּחׁשְ ים. ׁשִ יׁשִ ְרׁשִ ים. ּתַ . אֹוַפּנִ

ים. ֱאֹלִהים ֵני ֱאֹלִהים. ַּחיֹות. ִאיׁשִ   .ּבְ

ְגָווִנין ְדַאְנִפין ין ְוָנֲהִרין ּבִ ׁשִ ְּוָכְלהֹו ִמְתַלּבְ ין ְלִאינון ַמְלָאִכין. ּ ִּדְגָווִנין ִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ,
ין ְלבוׁשִ ׁש ּבִ גוָפא ְדִמְתַלּבֵ ּּכְ ּ ין. ּּ ְלבוׁשִ ְּוִאינון ַאְחְזָיין ְדיֹוְקִנין ּבִ ּ ְּדִאיהו ְּורוָחא . ִלְנִביָאה, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2990דף [ -ּ

ְפֶאֶרת ַמְלָאַכָייא, ּתִ גוָפא, ְרִכיב ּבְ רוָחא ְדִאיהו ְרִכיב ּבְ ּּבְ ּ י )חבקוק ג(, ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ  ּכִ
בֹוֶתיך ְיׁשוָעה ב ַעל סוֶסיך ַמְרּכְ ִּתְרּכַ ָּ ָ.  

ְטָרא ְדִביָנה ָמָתא ִאיִהי ִמּסִ ָבה ְדֵלית ָלה סֹוף, ִנׁשְ ְרָייא ַמֲחׁשָ ַּוֲעָלה ׁשַ ּ ֵלית , ּהּוָב. ּ
ְּוֵלית ִדיוְקָנא, ְּוֵלית צוָרה, ִּדְמיֹון ִגין ְדִאיִהי ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ּּבְ ה ָלא גוָפא. ּ ְּוֵלית ּבָ ְוָלא , ּ

ִּדיוְקָנא ל ָמקֹום, ּ ָמה ְדאֹוְקמוָה ִמּכָ ּּכְ ִוָיה, ּ א ֵאין ּבֹו ֹלא ּגוף ְוֹלא ּגְ ָּהעֹוָלם ַהּבָ ָמָתא . ּ ְוִנׁשְ
כוְר ׁש ּבְ ְּדִאיהו ָאָדם ִדְבִריָאה, ְסָיאִּאְתְלּבַ ּ ע ִסְטִרין ִדיְלהֹון, ּ ּוְבַאְרּבַ ּ ָמר. ּ ן ִאיּתְ ּמָ דברים (, ּתַ

מוָנה)ד ל ּתְ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ ָמר , ּ ּכִ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך)ישעיה סד(ַּדֲעָלה ִאיּתְ ּ.  

ָבה ל ְנִביַאָי, ּוְבַהאי ַמֲחׁשָ א ִמיָנה, אֲהוֹו ְמַצְייִרין ּכָ ל ִדְמיֹוִנין ְוָכל ִציוִרין ְלַתּתָ ּּכָ ּ ּּ .
ַלל ּוְלֵעיָלא ִמיָנה ָלא ָתְפִסין ִציור ּכְ ּ ָלל. ּּ ָוון ּכְ ה ֹלא ֲהוֹו ָיְכִלין ְלִמְתַפס ִציור ְוָלאו ּגַ ּּבָ ּ ּּ ּ .

ן ְלֵעיָלא ִמיָנה ּכֵ ל ׁשֶ   .ּּכָ

ְּוָצִריך ְלַאְחָזָרא ְלִמָלה ַקְדָמָאה ּרֹוִקין ְדִסְטָרא ְדַדְכָייאַעְייִנין ְי. ָ ַּרֲחִמים ִאינון , ּ
ְטָרא ְדת ְטֵריה, ת''ִּמּסִ ִּוירֹוָקא ִדיְלהֹון ִמּסִ ִלית. ּ ְנהֹוָרא ְדֶאֶבן ַמְרּגָ ִּאיהו ְנֵהיר ּבִ ּ.  

ִגין ָדא ִאְתְקִריאו ְסִפיָרן ְסִפירֹות ִּדּבְ ּ ַסִפיִרים ַיּקִ, ּ ָווִנין ִדיְלהֹון ּכְ ְּדָנֲהִרין ּגְ ּ ּ ְוָלא , יִריןּ
ָפָלה ַסִפיִרים ְדִאינון ְפסֹולֹות ְדָעְלָמא ׁשְ ּּכְ ּ ּּ א , ּ ָלאן ְדִגְנּתָ יִרין וַמְרּגְ ַאְבִנין ַיּקִ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ

ִּדְנהֹוָרא ִדְלהֹון ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְדֵעֶדן ְּוִאֵלין ִאינון ְסִפיָרן ְדָנֲהִרין ְלַבר ָנׁש . ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ּכֹו יעוָרא, ָּלאּבְ ַּעד ְדֵלית ׁשִ ּ.  

יִרין ָלאן ְוַאְבִנין ַיּקִ א, ְּדִאית ַמְרּגְ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ׁשְ ְּדִאינון ִמּנִ ּ , ְּדָכְרְסָייא ְיָקָרא, ּ
יעוָרא. ִסְטֵרי ָעְלָמא' ְוד, ּוַמְלָאַכָיא ָלאן ִאית ֵליה ׁשִ ְּנהֹוָרא ְדִאֵלין ַמְרּגְ ּ ְּוִאית ֵליה , ּּ

א  אֹוַרח ֲאִצילות. ְוסֹוָפאֵריׁשָ א ְדִאינון ּבְ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ֲּאָבל ִלְנהֹוָרא ְדִנׁשְ ּ ּ ּ יָנה , ּ ִמּבִ
ְּוִתְפֶאֶרת וַמְלכות יעוָרא, ּ ֵּלית ֵליה ׁשִ ּ.  

אֹוַרח ֲאִצילות ְּוִאֵלין ִאינון ּבְ ּ יְזָרָתם, ֲאָבל ָאֳחָרִנין, ּ הֹון ַסִפיר ּגִ ָמר ּבְ ָמה , ִּאיּתְ ּכְ
בֹוד, ֹּוְקמוָה ַקְדָמֵאיְדא א ַהּכָ ּסֵ זורֹות ִמּכִ מֹות ּגְ ׁשָ ל ַהּנְ   .ּּכָ

ן ֵעֶדן ַעְייִנין ְדגוָפא ְדּגַ ָווִנין ְנִהיִרין ּבְ ְּוָכל ִאֵלין ּגְ ּ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ַחת אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ּבָ . ּוְבהֹון ׁשַ
א ְדֵע ַההוא ּגוָפא ְדִגְנּתָ ׁש ּבְ ִגין ְדִאְתַלּבַ ה ּבְ ּומׁשֶ ּ ּ ּ אּ יה , ֶּדן ִדְלַתּתָ ָמר ּבֵ  )שמות לד(ִּאיּתְ

ת ֵאָליו ׁשֶ ַּוִייְראו ִמּגֶ ּ.  

יה ָמר ּבֵ ן ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא ִאיּתְ ּוְבּגַ ּ ּ וָפַני ֹלא ֵיָראו)שם לג(, ּ ב ִדְבָכל ֲאַתר , ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּאיהו קוְדׁשָ ּ יה. ְּ ְלָייא ּבֵ ִּאית ֲאַתר ְדִאְתּגַ ךַוֲאַתר , ּּ ל ּכַ יה ּכָ ְלָייא ּבֵ ְְדָלא ִאְתּגַ ּ ּ .

ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה ּ ֵאיָנה ְמִאיָרה, ּ ְּוַאְסַפְקַלְרָיא ׁשֶ ּ.  

ין ה ְלבוׁשִ ּמָ אֹוַרְייָתא ּכַ ה ַאְנִפין, ְּכַגְווָנא ָדא ִאית ּבְ ּמָ ְרִאים, ּּכַ ְּדִאְתְקִריאו ָפִנים ַהּנִ ּ ּ ,
ּוָפִנים ְדֵא אֹוַרְייָתא. יָנם ִנְרִאיםּ ֵלי ּבְ ִריך הוא ָלא ִאְתּגְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ֶאָלא ְלָכל ָחָדא , ְּ

פום עֹוָבדֹוי ָזרו, ּּכְ יה ֵמֲאַתר ְדִאְתּגְ ָמֵתיה ְורוֵחיה ְוַנְפׁשֵ ּוְכפום ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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ל ַגְווָנא ְדַגְלּגַ ַּעְייִנין ִאינון ּכְ ְט, ּ ל ִעיּגוִלין ִמּסִ ִּדְמַגְלּגַ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא . ָרא ְדַמִיםּ
ִלים ְּדַגְלּגַ ָדה. ּ ַקו ַהּמִ ֲאִריכו ִדיְלהֹון, ְּוָאְזִלין ּבְ ּּבַ ּ ֲעִמיקו ִדיְלהֹון, ּ ּּבַ ּ ּ.  

ֳעלֹו ָמִים)ישעיה מ(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ׁשָ ה' ְּוִאינון ה.  ִמי ָמַדד ּבְ ְּמדוִדים ָמַדד ּבָ גֹון ֶזה, ּ :: ּכְ
  ִמי ָמַדד,  ֻא ֵכיַצדְּוִאינון ָא ֵא ֹא ו ִא

ֲעלֹו ַמִים ז ָא ׁשָ ן ֵא. ּבְ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ֹא. ְּוׁשָ ּשָׁ ֶפֶלס . ְוָכל ּבַ ַקל ּבַ ְּוׁשָ
ֹמאְזַנִים ֻא. ָהִרים ִא   .ּוְגָבעֹות ּבְ

ָדה ְדִאיִהי י', ְּוִאינון ו ַּקו ְדָנֵפיק ִמן ַהּמִ ָחֵמׁש ְסִפיָראן , ֶהםְמדֹוִדין ּבָ' ּוָמֵדיד ה', ּ ּבְ
ה ָאה' ִּדְכִליָלן ּבְ ּתָ ִּדיָלה' ַּוַדאי י. ּתַ ִּאיִהי ִמָדה ִדיָלה, ּ ּ ּ.  
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ָווִנין ְדֵעיָנא' ְּוִאינון ד הֹון ְלד, ּּגְ ל ְדִאיהו י', ְּוַקו ִאיהו ו. ִסְטִרין' ָמַדד ּבְ ְלּגַ ּּגַ ' ִעם ו' ּ
ְלּגוִאְתֲעֵב ן ע. ל''ּיד ּגִ ּבַ ְּדָסִליק ְלחוׁשְ   .ב''ּ

ַקו ְדִאיהו ו ל ְדֵעיָנא ִאְתַהַפך ּבְ ְלּגַ ַּכה ּגַ ּ ְּ יה ְלִחָווָרא', ּ ּוִמְתַהֵפך ֵעיָנא ּבֵ ּ ְּ ְלָייא , ּ ִּאְתּגַ
ְלּגול ִדיֵליה יה ְדִאיהו ּגִ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ִּמִזְמָנא ַקְדָמָאה ִמּסִ ק. ּ אֹוַרְייָתאְוִאם ִיְתַעּסֵ ,  ּבְ

ים ְיֵהא ְטָרא ְדָיִמיָנא, ַחּכִ ה, ִּמּסִ ָמר ּבָ ן ִאּתְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ים ַיְדִרים, ּ   .ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ

אֹוַרְייָתא ק ּבְ ִמִלין, ְוִאי ָלא ִיְתַעּסַ ים ּבְ ה ִציוִרין, ְּיֵהא ַחּכִ ּמָ יֵדיה ּכַ ְּלַצֵייר ּבִ ּּ ה , ּ ְּדַכּמָ
ַהאי ָעְלָמאַאף ַעל ּגַ, ְמָלאכֹות ּב ְדָלא אֹוִליפו ֵליה ּבְ ּ ְּדַמאן ְדָלא ָעִביד ִמלֹוי ִמִלּבֹוי . ּ ּ ּ ּ

יה ַעד ְדאֹוִליפו ֵליה ְבּתֵ ֲחׁשַ ּוִמּמַ ּ ּ ּ ַלל, ּ ִגְלּגוָלא ָדא ּכְ ַּהאי ָלאו ִאיהו ּבְ ּ ּ.  

ֲאִדימודְוַכ ָמאָלא ּבַ ל ְדֵעיָנא ִאְתַהַפך ִלׂשְ ְלּגַ ּ ּגַ ְּ ָו, ּ ִליט ַעל ּגְ ְּדׁשַ ִּאיהו , וִנין ָאֳחָרִניןּ
ְלּגוָלא ִדיֵליה ְנָייָנא ּגִ ִּמִזְמָנא ּתִ ּ ָמר . ּ ָלא טֹוַרח וְבָלא ַמָזל ַוֲעֵליה ִאיּתְ ְּוַהאי ְיֵהא ָעִתיר ּבְ ּּ

יר ַיְצִפין יה. ָּהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ָממֹוֵניה, ְּוִיְתָקֵרב ּבַ ָרן ְיֵהא ּבְ ְּדַווּתְ ִגין ְדָלא ָט, ּ ַרח ּבְ
יה יה, ּּבֵ ָממֹוֵניה ָלא ִתְתְקֵריב ְלַגּבֵ ְּדַההוא ְדָטַרח ּבְ ּ ּ ּ   .ְּדַקְמָצן ְיֵהא, ּ

ל ְדֵעיָנא ִאְתַהַפך ְלָירֹוָקאדְוַכ ְלּגַ ְ ּגַ ּ ָווִנין, ּ ל ּגְ ִליט ַעל ּכָ ְּדׁשַ ִגְלּגוָלא . ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ
ִליָתָאה אֹוַרְייָתא. ּתְ ים ּבְ יהְוָעִתיר ּבְ, ִויֵהא ַחּכִ ָּממֹוָנא ְדָלא ָטַרח ּבֵ ִלים . ּ ָּדא ִאיהו ׁשְ ּ

ְטָרא ְדַיֲעֹקב, ִמּכָֹלא יה , ִמּסִ ָמר ּבֵ ְּדִאיּתְ ם )בראשית כה(ּ ל )איוב לג( .ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ  ֵהן ּכָ
ֶבר לׁש ִעם ּגָ ֵּאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ.  

א ְוְכָען ָצִריך ְלָפְרׁשָ ָּמאן ִאיהו ַעִין ְדִא, ּ ָווִניןּ ִגְלּגוָלא ִדְתַלת ּגְ ל ּבְ ְלּגֵ ְּתּגַ ִּאֵלין ָאָדם , ּ
ַּקְדָמָאה ְדִסְטָרא ַדְכָייא ְטָרא ִדְמָסֲאבו, ּ ְּדִאית ָאָדם אֹוֲחָרא ִמּסִ ּ ַלת , ְוָלא עֹוד. ּ ֶּאָלא ּתְ

ָיה, ָּאָדם ִדיִציָרה, ָּאָדם ִדְבִריָאה: ָּאָדם ִאינון ָּאָדם ַדֲעׂשִ ְטָרא ְדַד, ּ ְוִאית ָאֳחָרא . ְּכיוִּמּסִ
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ְטָרא ִדְמָסֲאבו ִּמּסִ ִלַיַעל, ּ ְּדִאיהו ָאָדם ּבְ ּ . ֵיֶצר ַהטֹוב, ָאָדם טֹוב. ֵיֶצר ָהָרע, ִאיׁש ָאֶון, ּ
ְּדָהֵכי אֹוְקמוָה ַקְדָמִאין ה ָהֱאֹלִהים)קהלת ז(, ּ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ   . ּגַ

ּוְכָען ָצִריך ְלָפֵרׁש ָאָדם ְדִסְטָרא  א ֲחֵזי. ַּדְכָיאְּ ׁש ָאָדם ְדַדְכיו, ּתָ ד ִאְתַלּבַ ּּכַ ּ ,
ַאְבָרָהם יה, ּבְ ן ּבֵ ְצֹרף )זכריה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוְבִיְצָחק ִאְצָטֵריף. ִּאְתַלּבֵ ים ּכִ ּ וְצַרְפּתִ

ְבֹחן ֶאת ַהָזָהב ים ּכִ ֶסף וְבַחְנּתִ ֶּאת ַהּכֶ ַיֲעֹקב. ּ   .ִביד ּתֹוָלִדיןְוָע, ַּאֲחֵזי ְדיֹוְקֵניה, ּבְ

אי ֶּאָלא ְלֵיֶצר ַהטֹוב וְלֵיֶצר ָהָרע. ְוַהאי ַאּמַ ְּדִאינון ָאָדם טֹוב ָאָדם ָרע, ּ א , ּ י קוְדׁשָ ַּמּנֵ
ַלת ִפּקוִדין ִריך הוא ּתְ ּּבְ ּּ לוי ֲעָריֹות. ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְ ּּגִ ִפיכות ָדִמים. ּ ּוׁשְ ּ ֲהָדא , ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ

ֵלית , ְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ֱאֹלִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר'  ַוְיַצו ה)ית בבראש(, ּהוא ִדְכִתיב
ִפיכות ָדִמים, ַעל ָהָאָדם. ַּצו ֶאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶּזה ׁשְ לוי ֲעָריֹות, ֵלאֹמר. ּ ֶּזה ּגִ ּ.  

ֲחָדא ֵיֶצר ַהטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ּוְבִצווי ָדא ֲהוֹו ּכַ ּ ּ ּר ָהָרע ַעל ִצווי ְּלָבַתר ַדֲעַבר ֵיֶצ. ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ַזר ֲעֵליה ִמיָתה, ְּ ִּאם ֲאָנא ֵאימות ִאיהו ָנֵטיל , ָמה ַאֲעֵבד, ֲאַמר. ּּגָ ּ

ְּדֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ֶעֶבד. ֶעֶבד ָאֳחָרא ְפָחה, ּ ּוַבת זוֵגיה ׁשִ ּ ְּוַאְתֵריה ָיֵרית ֵליה ַההוא ֶעֶבד, ּ ּ ּ.  

ֵתיהָּאַזל ִאיהו ְו, ָמה ֲעַבד ֵתיה ְדִסְטָרא ָטָבא, ִּאּתְ ָאה ְלָאָדם וְלִאּתְ ְּלַפּתָ ּ ת זוֵגיה . ּ ּּבַ ּ
י ְלָאָדם ְדִאיהו ֵיֶצר ַהטֹוב, ְּדֵיֶצר ָהָרע ִליִלית ַּפּתֵ ּ ָמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאיּתְ ר )שם ג(ּ ה ֲאׁשֶ  ָהִאּשָׁ

ִדי ִהיא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהֵעץ י . ָנַתּתָ ִעּמָ   .ְּוָגְרמו לֹון ָמֶות, ְּלַחָוהְּוֵיֶצר ָהָרע ַפּתֵ

ִגין ָדא ַגן ֵעֶדן , ּּבְ יט ְלָאָדם ְדִאיהו ֵיֶצר ַהטֹוב ִמּגוֵפיה ּבְ ִריך הוא ַאְפׁשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְלּבוׁשֹוי ּוִמּמַ ֵתיה, ּ ֵּליה וְלִאּתְ ּ י ֵערוִמים ֵהם)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַוֵיְדעו ּכִ ּ ְוֵגיַרׁש לֹון . ּ
ן יה, ֶאת.  ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב,  ֵעֶדןִמּגַ ת זוֵגיה ִעּמֵ ּּבַ ּ ּ.  

ַבע ַאְרִעין ְּדִאינון, ְוָנֵחית לֹון ְלׁשֶ יא: ּ ָיה. ּגֵ ֵבל. ֲאָדָמה. ֶאֶרץ. ַאְרָקא. ִּצָיה. ְנׁשִ . ּתֵ
א יוְבּתָ ל ָדא ֲהָו. ֲהָוה ְמַצְפֵצף ְועֹוֶלה, ֲּעַבד ּתְ ֵתיהְּוִעם ּכָ ֹלא ְלבוׁש הוא ְוִאּתְ ּה ָערֹום ּבְ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ַאְבָרָהם. ְּ ִגְלּגוָלא ּבְ ַּאְייֵתי ֵליה ּבְ ָרה, ּ ׂשָ ֵתיה ּבְ ּוְלִאְנּתְ ּ .
כוָרא ְדַכְסָפא ן ֵליה ּבְ ִריך הוא ֲהָוה ְמַלּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֲאָבָרא, ְּ ְּדִאיהו ְמעֹוָרב ּבַ ּיהו ְּדִא, ּ

נוָרא, עֹוֶפֶרת ִּמָיד ְדַאְרֵמי ֵליה ּבְ ּ ּ ְסָפא, ּ ָנא ּכַ ְּדִאיהו עֹוֶפֶרת , ַּוֲאֵפיַקת זוֲהָמא, ִּאְתַלּבְ ּ
ַאְבָרָהם, ְלַבר ן ָאָדם ּבְ יה זוֲהָמא ְלַבר. ּוְכַגְווָנא ָדא ִאְתַלּבֵ ְּוַאֵפיק ִמּנֵ ּ ָמֵעאל, ּ , ְוָדא ִיׁשְ

ְּדִאיהו זוֲהָמא ְדִהִטיל ִחיָו ּ ּ ַחָוהּ   .ָּיא ּבְ

ִיְצָחק ל ּבְ ְלּגַ ת זוֵגיה ְדָאָדם, ְלָבַתר ִאְתּגַ ּּבַ ּ נוָרא, ּ ק ּבְ ּמַ ְּוַאֵפיק זוֲהָמא ְלַבר, ְּוִאְסּתַ ּ ,
ו ִחיָטה. ְוָדא ֵעׂשָ ָדָמא ִדׁשְ ְּוסוְמָקא ִדיֵליה ּכְ ִיְצָחק. ּ ל נוְקָבא ּבְ ְלּגַ ּוְבִגין ְדִאְתּגַ ּ ִאְתְקֵרי , ּ

ֹמאל נוְקָבא   .ּׂשְ

ַיֲעֹקב וַבת זוֵגיה ְרַווְייהו ּבְ ְּלָבַתר ָעאלו ּתַ ּ ּ ּ יה ַזְרָעא, ּ ַּוֲאִפיקו ִמּנֵ ָנא ִדיֵליה הוא . ּ ְּוגוֹוָ ּ
ְּירֹוָקא ִדיֵליה ְדַסֲחָרא לׁש ִעם )איוב לג(ְּוָדא ִאיהו . ּ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֵהן ּכָ ּ

ֶבר   .ּגָ
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ן ִליִליתּתַ, ַּעְייִנין אוְכִמין ֲחׁשֹוִכין ְּפַתָיא אוְכָמא, ְּדִאיִהי ֲחׁשֹוָכא ֲאֵפיָלה, ּמָ ְוַעְייִנין . ּ
ָתאי, ּאוְכִמין ֲעִקיִמין ּבְ ן ׁשַ ּמָ ָמר , ַּוַדאי ּתַ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ע'  ְמֵאַרת ה)משלי ג(ּ ֵבית ָרׁשָ . ּבְ

ָוון ָחׁשוך ְְדַההוא ּגַ ּ ּ ּ ֵני ָאֳחָרִנין, ּ ִליט ַעל ּגוֹוָ   .ּׁשַ

ּוְלַמאן ְד ִאיֵלין ַעְייִניןּ ָתאי ּבְ ּבְ יה ִליִלית אֹו ׁשַ ל ּבֵ ּכַ ְּמֵאָרה ַוֲעִניוָתא ְוַכְפָנא , ִּאְסּתַ ּ
יה. ּומֹוָתָנא ֵייֵתי ר ִמּנֵ ּמַ אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתֹמכו)שם ה(, ִּאְסּתַ ּ ְדַרְגֶליָה ֹיְרדֹות ָמֶות ׁשְ ְוָכל . ּ

ר ָנׁש ָקָדם ָמאֵר ן ְדָעִביד ּבַ א וַמּתָ ַּמּשָׂ ּי ְדַעְייִנין ִאֵליןּ   .ִאְתֲאֵביד, ּ

יֹוִמין ְדחֹול ְבָעה ֳקָדֵמיה ּבְ ׂשָ ַכח ּבְ ּתְ ר ָנׁש ְדָלא ִיׁשְ ְּוָצִריך ּבַ ּ ּ ת, ָ ּבָ ׁשַ ְּדֵלית ֵליה , ֶּאָלא ּבְ ּ
ְבָעה ֳקָדֵמיה ׂשָ יֹוִמין ְדחֹול ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ְלָטנוָתא ֲעֵליה ְוִאם ִאׁשְ ּׁשָ ּ ּ יה ּבְ, ּ ל ּבֵ ּכַ ֵעיָנא ְּוִאְסּתַ

א יׁשָ יָתה אֹו ֵמעֹוִני, ּבִ יה ִמּמִ ֵזיב ִמּנֵ ּתְ ר ָנׁש . ָּלא ִאׁשְ ְּוחֹוְטָמא ופוָמא ְוַאְנפֹוי ְדַהאי ּבַ ּ ּּ
ר ָּלאו ִאינון ַעל ַקו ַהיֹוׁשֶ ּ.  

ִפיָרן ַּעְייִנין אוְכִמין ׁשַ ר, ּ ת, ַּעל ַקו ַהיֹוׁשֶ ּבָ ְטָרא ְדׁשַ ִּאיהו ִמּסִ ת ַעִין , ּ ְּדִאיִהי ּבַ
ָמר. ִּפיָראׁשַ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ש א''שה(, ֲעָלה ִאיּתְ ת.  ׁשְ ּבָ ְדיֹוְקָנא ְדׁשַ ַּהאי ִאיהו ּבִ ּ ,

קול ְלאֹוַרְייָתא ּכוָלה ְּדִאיהו ׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

ת ָצִריך ְלַאֲחָזָאה ׂשֹוְבָעה ּבָ ְוְבׁשַ ְפָחה ִליִלית, ּ ִהפוָכא ְדׁשִ ּּבְ ּ ֲאַתר ַדֲעִציבו . ּ ְּוָצִריך ּבַ ּ ְ

ָתאיְּדׁשַ ֲאַתר ַדֲחׁשֹוָכא, ְלַאֲחָזָאה ֶחְדָוה, ּבְ א. ּּבַ ַרּגָ ֲאַתר ְדִעיּנוי. ׁשְ ּּבַ ן . ֹעֶנג, ּ ּמָ ד ּתַ ְלֶמְעּבַ
ֹכָלא יּנוי ּבְ ּׁשִ ּ.  

ְּדִליִלית ָמָרה אוְכָמא יה ַמִים, ּ אֹון ְדֵלית ּבֵ ִּצּמָ ְּדִאיהו , ּ  ַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו )בראשית לז(ּ
ים ֵיׁש ּבֹוֲאָבל ְנָחׁשִ, ַמִים ין ִדיָלה ִאינון ֵעַרב ַרב. ים ְוַעְקַרּבִ ין ְוַעְקַרּבִ ּוְנָחׁשִ ּ ּ יֹוֵסף . ּ

גֹוָבא ְּדִאיהו ּבְ ָגלוָתא ִדיָלה, ּ ָרֵאל ְדִאינון ּבְ ָּדא ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ַההוא ּבֹור, ּ   .ּּבְ

ת ּבָ ּוַמאן ְדאֹוִקיר ׁשַ ה, ּ ּנָ ֵלט ִמּמֶ ה)קהלת ז(. ִּיּמָ ּ ְוחֹוֵטא ִיָלֶכד ּבָ ת. ּ ּבָ ּחֹוֵטא ִדְמַחֵלל ׁשַ ּ ,
ה ִּיָלֶכד ּבָ ת ַוַדאי, ּ ּבָ ְּדִאיִהי ִחילול ׁשַ ּ ת אֹו אֹות . ֲחָלָלה זֹוָנה, ּּ ּבָ ְּדַמאן ְדָנִטיר אֹות ׁשַ ּ

ִרית ִּמְלַחֵלל ֵליה, ּבְ ּ יה ִאְתְקֵרי ַצִדיק, ּ ּּבֵ ֵזיב ִמיָנה, ּ ּתְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָסֵליק . ְּוִאׁשְ ּ
ת ַוַדאי, ְּלַמְלכות ּבָ ְּדִאיִהי ׁשַ ּ.  

ִרית ִגין ְדָנִטיר ּבְ ֵזיב ִמן ּגוָבא, ְּויֹוֵסף ּבְ ּתְ ים ִדיֵליה, ִּאׁשְ ים ְוַעְקַרּבִ ּוִמן ְנָחׁשִ ּ ְוֹלא עֹוד . ּ
ֶּאָלא ְדָזָכה ְלַמְלכות ּ ִרית ִמיָלה. ּ ת ְואֹות ּבְ ּבָ ָרֵאל ְדָנְטִרין ׁשַ ל , ְּוִיׂשְ הֹון ּכָ ָמר ּבְ ִאיּתְ

ָרֵא ֵני ְמָלִכיםִיׂשְ ִהְלָכָתה ִמָיד ִנְגָאִלין, ל ּבְ ת ֶאָחד ּכְ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְּוִאְלָמֵלא ָנְטִרין ִיׂשְ ּ.  

ר ר ָנׁש ְדִאיהו ַעְייִנין אוְכִמין ַעל ַקו ַהיֹוׁשֶ ְּוָכל ּבַ ּ ּ ָדה, ּ ְּדִאיִהי ַקו ַהּמִ ֹּעֶנג ִאיהו , ּ
ְבָעא ָרן, ְוֶחְדָוה ְוׂשָ ִפיִריןּו. ְוַעְייָנא ָטָבא, ְוַוּתְ ין ׁשַ ְלבוׁשִ ָּבֵעי ְלִאְתָפֲאָרא ּבִ ִגין ְדִאיהו . ּּ ּּבְ ּ

ת ּבָ ן ְדׁשַ ן ַמְטרֹוִניָתא ַוַדאי, ּּבֶ ן ִליִלית. ּּבֶ ּוְבִהיפוָכא ּבֶ ַּוַדאי . ַּעד ָהָכא ָרָזא ְדַעְייִנין. ּּ
י ַחִיל ִּאיהו ָרָזא ְדַאְנׁשֵ ּ.  
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ִמיָעה ׁשְ ן ִיְרָאה, ּאוְדִניןְּדַתְלָייא ּבְ, ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ּבִ  )חבקוק ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַתּמָ
ְמֲעך ָיֵראִתי' ה י ׁשִ ַמְעּתִ   .ָׁשָ

ּפוְתַלת ְצלֹוִתין ִאינון ּ ְרִאָיה, ּ ְלָייא ּבִ ֵריָחא. ַחד ּתַ ִמיָעה. ְוִתְנָייָנא ּבְ ׁשְ , ֶּפה. ּוְתִליָתָאה ּבִ
ת ּבָ ְלהֹו, ִּאיהו ׁשַ לוָלה ִמּכָ ְּדִאיהו ַצִדיק, ִּפָלה ֶלָעִניִאיִהי ּתְ. ּּכְ ּ ת, ּ ּבָ . ְּוִאיהו יֹום ַהּשַׁ

ָנה. ִּאיִהי ּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ּוְצלֹוָתא ְדֶפַסח ּּכוְרְסָייא ְדִדין, ּוְצלֹוָתא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ן . ּ ְוַתּמָ
ִריך הוא ִאיהו ַדָיין א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַמִים ָקְייִמין ֲעֵליה, ְּ ָמאָלא, ְּוָכל ְצָבא ַהּשָׁ ִּמָיִמיָנא וִמׂשְ ּ .

ֲעָרא ַגְווָנא ְדׂשַ ַתר אוְדִנין, ּּכְ ְּדַתְלָייא ּבָ ָמאָלא, ּ ִּמָיִמיָנא וִמׂשְ ּ.  

ְְדָצִריך ְלַבֲעָרא לֹון, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְלֵעיל חֹות אוְדִנין, ּ ִּאם ִאינון ּתְ ָלָאה , ּ ְלִאְתּגְ
ְרִעין ִדְצלֹוָתא, ּאוְדִנין ְּדִאינון ּתַ ּ ְרִעיןְּד. ּ ה ָמאֵרי ְדִדיִנין ָסְתִמין ּתַ ָרֵאל, ַכּמָ חֹוִבין ְדִיׂשְ . ּּבְ

ֵהיָכָלא ִדיֵליה, ּוְצלֹוָתא ְלַבר יִחין ָלה ְלַאֲעָלָאה ּבְ ְּדָלא ַמּנִ ּ ְּדִאיהו אדני, ּ ְוִאיִהי ָקְרָאה . ּ
ִחין ָלה ְּלַתְרִעין ְדֵהיָכָלא ְדִיְפּתְ ּ ִיחו. ּ א ָקָראן ּבְ ּוְבָנָהא ְלַתּתָ ָרֵאלּ ַמע ִיׂשְ ְלָקָלא , ָדא ׁשְ

ְִדְצלֹוָתא ִדיָלך ְְדִאיִהי ְלַתְרָעא ִדיָלך, ּ ּ.  

ֲעִרין ִדְתחֹות אוְדִנין ְּוִאם ְמַבֲעִרין ׂשַ ְּדִאינון ָמאֵרי ְדִדיִנין, ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִּמָיד קוְדׁשָ ְּ ּ
ָרֵאל ְּדִאיהו ִיׂשְ ַּדָיין ֱאֶמת, ּ ח ֵהיָכָלא ְדֵתיעֹול , ּ ָפַתי . ְּצלֹוֵתיהַּאְפּתַ ְּוָדא ִאיהו ֲאֹדָני ׂשְ

ח ְפּתָ ּל ְדִאיהו אדנ''ֶּפַתח ֵהיָכ, ּתִ ן''ּ ּבַ חוׁשְ   .ְוֵייעֹול ְצלֹוָתא, ּי ּבְ

ָרֵאל ְלֵעיָלא ּוְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ְפֶאֶרת, ִּאיִהי ַמְלכות, ּ ָרֵאל ְדָלא . ְּוִאיהו ּתִ ּוְצִריִכין ִיׂשְ ּ
ְרָעאַּעד ְד, ְיַסְלִקין ְלהֹו ְלֵעיָלא ֲערון ִדיִנין ִמּתַ ִּיְתּבַ יה, ּ ה ְלַגּבֵ ִּויהֹון ָצְווִחין ּבָ ָרה , ּ ֲעׂשָ ּבַ

ָרה ִזְכרֹונֹות, ַּמְלֻכיֹות ָרה ׁשֹוָפרֹות, ּוַבֲעׂשָ   .ּוַבֲעׂשָ

ָנה, ִּדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ָרה ׁשֹוָפרֹות. ִאיִהי ִדיָנא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ִקינו ֲעׂשָ ּוְבִגין ָדא ּתְ ּ ּ ,
ָרה. ק''קר, ק''קש, ק''קשר: ּנוןְּדִאי ֲעׂשָ ָפחֹות , ְּלַסְלָקא ָלה ּבַ ְרָייא ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדֵלית ׁשְ

ָרה ָמר . ֵמֲעׂשָ ּוְבִגיַנְייהו ִאיּתְ ָרה)בראשית יח(ּ ֲעבור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ   .ּ ֹלא ַאׁשְ

ָבִרים ׁשְ בֹוֵתיֶהם)שמות כג(, ּבִ ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ְרִעיןְּדָקְייִמין ֳק,  ׁשַ יִחין , ָדם ּתַ ְּדָלא ַמּנִ
ְתרוָעה. ַלֲאָעָלא ְצלֹוָתא ָלִאין, ּּבִ ְלׁשְ ׁשַ ְפִסין לֹון ּבְ ְתִקיָעה. ּתָ  ְוהֹוַקע אֹוָתם )במדבר כה(, ּבִ

ֶמׁש' ַלה ִגין ְדָלא ָיֲהבו ְיָקָרא ְלַמְטרֹוִניָתא. ֶנֶגד ַהּשָׁ ּּבְ ַתְרִעין ִדיָלה, ּ ַּלֲאָעָלא ּבְ ּ.  

ֲעָתא אּוְבׁשַ ְרִעין ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ ְדִדיִנין ְפנוִין ִמּתַ ּ יִרין , ּּ ה ׁשִ ַכּמָ ָסְלָקא ְצלֹוָתא ּבְ
חֹות ְוהֹוָדאֹות ִדְצלֹוָתא ּבָ ְּותוׁשְ ְדַפְייהו. ּ ְלהֹו ָפְתִחין ּגַ ְּוֵחיָון ּכָ ֶחְדָוה, ּ ָלא ָלה ּבְ ֲהָדא , ְּלַקּבְ

ּיֶהם ְפרודֹותּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפ)יחזקאל א(, ּהוא ִדְכִתיב ָלא ָלה. ּ ְלהֹו ְפרודֹות ְלֵעיָלא ְלַקּבְ ּּכָ ּ ּ.  

ְנֵפיֶהם ַמע ֶאת קֹול ּכַ א, ְוֶאׁשְ ַמע ַמְלּכָ ִגין ְדִיׁשְ ח , ְּדַמְטרֹוִניָתא ָקא ַאְתָיא, ּּבְ ְוִיְפּתַ
ה ח)תהלים נא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵהיָכָלא ְלַגּבָ ְפּתָ ָפַתי ּתִ א ִּמָיד ַא.  ֲאֹדָני ׂשְ ח ַמְלּכָ ְפּתַ

ֶחְדָוה, ֵהיָכָלא יל ָלה ּבְ ֵהיָכֵליה, ְּוַקּבֵ ה ּבְ ְּוֵייעֹול ִעּמָ ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה. ּ ִּמָיד . ֵאיָמַתי ּבִ
ֵחיָון ָמר ּבְ ְנֵפיֶהם, ִאיּתְ ַרֶפיָנה ּכַ ָעְמָדם ּתְ   .ּּבְ
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ַההוא ִזְמָנא ֵהיָכֵליה''ִּאיהו יהו, ּּבְ ַגְווָנא ָדא יאהדונה, ּה ּבְ ַההוא ִזְמָנא. י''ּכְ ַמאן , ּּבְ
יה ֵאְלּתֵ ַאל ׁשְ ְּדָבֵעי ְלִמיׁשְ ַאל, ּ ְדך )דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִיׁשְ ַאל ָאִביך ְוַיּגֵ ָׁשְ ָ. 

ָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתך)תהלים ב( י ְוֶאּתְ ּנִ ַאל ִמּמֶ ן ׁשֹוֵאל ֵמָאִביו. ָ ׁשְ ֶאְמָצִעיֹות ִדְצלֹוָתא, ְוַהּבֵ ּּבְ ּ .
ַההו ּא ִזיְמָנא ְדִאיהו יהוּּבְ ֵהיָכֵליה''ּ ְקָרא ַוה, ּה ּבְ   .ַיֲעֶנה' ָאז ּתִ

ֲעָרא יה , ְּוִאית ִניִמין ְדׂשַ ָמר ּבֵ ְּדַההוא ְדִאיּתְ ּ ּ יה )דניאל ז(ּ יק יֹוִמין ְיִתיב ְלבוׁשֵ ּ ְוַעּתִ ּ
ֲעַמר ְנֵקי יה ּכַ ַער ֵריׁשֵ ְתַלג ִחיָור וׂשְ ּּכִ ּ ּא ְדָלא ִאית ֵליה ַמּבוָעאֵלית ִניָמ. ְוָכְלהֹו ַרֲחֵמי. ּ ּ ּ ,

א. ְזֵעיָרא' ְקִמיָטא ה. 'ִניָמא ֲאִריָכא ָדא ו. 'ְוָדא י ' ָּדא ה, ֲּאִריָכא וְקִמיָטא ְלַתּתָ
ה ִדיָנא ְוַרֲחֵמי, ִּעיָלָאה ְּדִאית ּבָ ּ ָאה' ָּדא ה, ִּדְקִמיָטא ְוָלא ֲאִריָכא. ּ ּתָ ְּדִאיהו ּכָֹלא , ּתַ ּ ּ
  .ִּדיָנא

ֵליָמא, ְוִניָמאְוָכל ִניָמא  ָמר , ִּאיהו ָעְלָמא ׁשְ  ַוֲעָלמֹות ֵאין )ש ו''שה(ַּוֲעַלְייהו ִאיּתְ
ְפֵני ַעְצמֹו. ִּמְסָפר ל ַצִדיק ְוַצִדיק ֵיׁש לֹו עֹוָלם ּבִ ִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּכָ ּּבְ ּ ּ .

ִריך הוא א ּבְ ְּוִאיהו ִניָמא ָחָדא ְדקוְדׁשָ ּ ֵליָמ, ְּ ָמר. אָעְלָמא ׁשְ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
ֲעָרה חוט ַהּשַׂ ִדיִקים ֲאִפילו ּכְ ּהוא ְמַדְקֵדק ִעם ַהּצַ ּ ּ ּ ּּ.  

ֲחִרית ל ִאֵלין ָמאֵרי ְדִדיָנא, ּוְצלֹוָתא ְדׁשַ ד ָסְלָקא ּכָ ְלהֹו ַרֲחֵמי, ּּכַ ִבין ָלה , ּכָ ְּוָלא ְמַעּכְ
א. ְלַאֳעָלא ֲעָרא ְירֹוּקָ ָללֵלית , ׂשַ ן ִדיָנא ּכְ ּמָ ִפיִרין. ּּתַ ִליִלין ֵמִחָוור , ִּניִמין ְירֹוִקין ׁשַ ּּכְ
ְלהֹו ַרֲחֵמי, ְּוסוָמק הֹון. ִּאינון ּכָ ִלין ָלה , ְוַכד ָסְלָקא ְצלֹוָתא ּבְ ְלהֹו ַחָייִלין ְדִניִמין ְמַקּבְ ּּכָ ּ ּ

ֶחְדָוה וְרִחימו ּּבְ ּ.  

ִפיָרא ֲעָרא אוְכָמא ׁשַ ּׂשַ ל ִניִמי, ּ ּן ִדיֵליהּכָ ִּאְתְקִריאו עֹוָלמֹות ִדיֵליה, ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ת, ַּוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר, ִדְכִתיב ּבָ ְּוִאינון ַחָייִלין ְדׁשַ ת. ּּ ּבָ ִקיָלא , ּוְצלֹוָתא ְדׁשַ ִאיִהי ׁשְ

ִלים ְדַתְלָיין ִמיָנה ִאְתְקִריאו ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ. ְלאֹוַרְייָתא ֵלי ּתִ ה ּתִ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ִליםּ   .ְּלּתַ

ְטָרא ְדֶחֶסד ֲעָרא ִחָוָרא ִמּסִ ּׂשַ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּסוְמָקא. ּ ִּמּסִ ֲעָרא ְירֹוָקא. ּ ְטָרא , ׂשַ ִמּסִ
ְטָרא ְדַמְלכות, ּאוְכָמא. ְּדִתְפֶאֶרת ִּמּסִ ה . ּ ָמר ּבֵ ְּדִאיּתְ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ש א''שה(ּ ֲהֵרי .  ׁשְ

ֲעָרא ּקוִנין ְדׂשַ ע ּתִ ַּאְרּבַ ְרָייא ֲעַלְייהו יהו, ּ ְּדׁשַ   .ה''ּ

ֲעָרא''י יּקוִנין ִאינון ְדַתְלָיין ִמּשַׂ ּג ּתִ ּ ֲּעַלְייהו . ו''ְּוִאינון וא, ִסְטִרין' ְלד, ְלָכל ְסַטר' ג, ּ
ָמר  ִלים)שם ה(ִאיּתְ ְלּתַ א. ּ ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ ֵריׁשָ א, ְלֵעיָלא ּבְ ַפְלגו ְדֵריׁשָ ִּמְתַפְלִגין אֹוְרִחין, ּּבְ ּ 
ֲעָרא ׂשַ ִביִלין, ּבְ ן יו, ִּלְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּבַ חוׁשְ א. א''א ה''ד ה''ּּבְ ַיּמָ ִביִלין ִאינון ּבְ , ְּוָכְלהֹו ׁשְ

ְּדִאיהו מֹוָחא ן ֵעֶדן. ּ א ְדַההוא גוָפא ְדּגַ ֵריׁשָ יּקוִנין ִאינון ּבְ ְּוִאֵלין ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ יקוִנין ִאית , ּ ְּוָכְלהֹו ּתִ
יה   .ְרֵאי ֱאֹלִהיםַעד ָהָכא ִי, ּּבֵ

י ֱאֶמת ְדיֹוְקָנא ְדַאְנִפין, ַאְנׁשֵ ּּבִ חֹוְטָמא, ּ ְרטוִטין ְדִמְצָחא, ּבְ ׁשִ ּּבְ ִדיְקָנא ְדַאְנִפין, ּ ּּבְ ּ ,
ְקִריִצין ְדַעל ַעְייִנין   .ּּבִ
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א ֲחֵזי ִפין ִאינון, ּתָ ַלת ׁשוּתָ ּּתְ ָיה, ָּאָדם ִדיִציָרה, ָּאָדם ִדְבִריָאה, ּ ָדם ָא. ָּאָדם ַדֲעׂשִ
ָמָתא, ִּדְבִריָאה ר ָנׁש, ִאיִהי ִנׁשְ יב ּבַ ה ָחׁשִ ָבה ַוַדאי ִאְתְקִריַאת, ּּבָ ְחׁשָ . ְּוָדא עֹוָלם ַהּמַ

ּעֹוָלם ַהִדיּבור, ָּאָדם ִדיִציָרה, ּרוַח ָבה, ּ יה ַמְחׁשָ ׁש ּבֵ ד ִאְתַלּבַ יב, ּּכַ ה ָחׁשִ ְּוַצָייר ִציוִרין , ּּבָ ּ ּ
ְרטוִטין וְדיֹוְקִנין ְּדׁשִ ּ יב לֹון. ּ ב ְדָחׁשֵ ֵּלית ְרׁשו ַלֲאָפָקא לֹון ֵמַההוא ֵחיָלא , ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

יה ֵמַהּכַֹח ֶאל ַהפֹוַעל ָמר ּבֵ ְּדִאיּתְ ּ א, ּ ַנְפׁשָ ָמָתא ְורוָחא ּבְ ׁשו ִנׁשְ ַּעד ְדִאְתַלּבְ ּ ּוָבה ַאִפיקו , ּ ּ ּּ
ּּכָֹלא ַלפֹוַעל ֲעׂשֶ. ּ א ִאיהו עֹוָלם ַהּמַ ִגין ְדַנְפׁשָ ּּבְ ִמְצָחא ְוָעִביד . הּ ַטׁש ּבְ ּוָבה רוָחא ּבָ ּ ּ

ְרטוִטין ַעְייִנין. ּׁשִ ַטׁש ּבְ ַעְייִנין. ְוָעִביד ְקִריִצין, ּבָ ַטׁש ּבְ ִנין, ּבָ ַאְנפֹוי. ְוָעִביד ּגוֹוָ ַטׁש ּבְ , ּּבָ
ִנין ְוִתיּקוִנין א. ְּוָעִביד ּגוֹוָ יִדין, ָנֵחית ְלַתּתָ ַטׁש ּבִ ְרטוִטי, ּבָ ֵאָבִרים . ןְּוָעִביד ׁשִ ַטׁש ּבָ ּבָ

ְלהֹו ְדגוָפא ּּכָ ָבה ְוָלאו ְלרוָחא ַלֲאָפָקא ֵחיָלא . ְּוָעִביד ְדיֹוְקִנין, ּ ְּוֵלית ֵחיָלא ְלַמְחׁשָ
א, ְלעֹוָבָדא ָלא ַנְפׁשָ   .ּבְ

ר ָנׁש ּבַ ִפין ִאֵלין ּבְ ל ָדא ִדְתַלת ׁשוּתָ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ָבה ְדִאית ָלה ֵחיָלא ַלֲחׁש, ּ ֵּלית ַמְחׁשָ ֹוב ּ
א ִעיָלָאה ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ן ָחְכָמה, ּּבְ ָלא ִתְפֶאֶרת. ְּדַתּמָ ְּוָלא רוָחא ְדִאית ֵליה ְרׁשו ְלַצָייָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ית ְסִפיָרן ֵליל ׁשִ ְּדִאיהו ּכָ ָלא ַמְלכות. ּ א ֵלית ָלה ֵחיָלא ְלֵמיֱעַבד עֹוָבָדא ּבְ ְּוַנְפׁשָ ְּדִאיהו , ּ ּ
ית ה ְבֵראׁשִ ָמר ֲעָלה ִא, ַמֲעׂשֵ   .ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א(יּתְ

אֹלִהים ְדִאיִהי ִביָנה ִריָאה ּבֵ ָרא )בראשית א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֲּאָבל ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ
דֹוִלים. ֱאֹלִהים ֵני ַהְמאֹורֹות ַהּגְ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת )בראשית א(. ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ

יִציָרה''הוי. ַצְלמֹוָהָאָדם ּבְ ְיִהי .  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּה ִאיהו ּבִ
ָכל ֲאַתר ַוְיִהי ֵכן. ָרִקיַע ית ִסְטִרין, ּבְ ֵליל ׁשִ ְפֶאֶרת ּכָ ּהוא טֹוב ְדָכל יֹוֵמי , ִּאיהו ּתִ ּ

ית ְּוהוא ַצָייר ֵיֶצר ַהטֹוב, ְבֵראׁשִ יה , ּ ָמר ּבֵ ְּדִאיּתְ ח . ֱאֹלִהים' ּ ַוִייֶצר ה)שם(ּ ּכַ ׁשְ יִציָרה ּתִ ּבִ
  .ה''יהו

ָיה ַּמאן ְדָבֵעי ְלִמיְפַעל ֲעׂשִ ן ַעל ְצלֹוִתין, ּ ֵּמִאֵלין ַמְלָאִכין ִדְמַמּנָ ֵּלית ֵליה ְרׁשו , ּ ּ
ְצלֹוָתא ה, ְלֵמיֱעַבד עֹוָבָדא ּבִ ַמֲעׂשֶ עֹוָבִדין ָטִבין ְדַתְלָיין ּבְ ֶּאָלא ּבְ א ִּדְבהֹון ָנ, ּ ִכיְנּתָ ֵחית ׁשְ

ה, ֲּעֵליה ֲעׂשֶ ית, ְּדִאיִהי עֹוָלם ַהּמַ ה ְבֵראׁשִ ְּדִאיהו ַמֲעׂשֵ ְּדִאיהו פֹוַעל, ּ ּ.  

ית''כ, ּוִביָנה ּכַֹח ְּדִאיהו ָחְכָמה, ה''ח ָמ''כ, ּח ַאְתָוון ִדְקָרא ַקְדָמָאה ִדְבֵראׁשִ ּ ,
ָבה ְּפעוָלה ְדַהאי ּכַֹח ָלאו ִאיִהי. ו''זז כו''ו במוכס''ה כוז''ּה ֱאֹלֵהינו יהו''יהו. ַמְחׁשָ ּ ,

ה ַמֲעׂשֶ ְּוַהפֹוַעל ֵלית ֵליה . ּי ְוָדא ִאיהו ֵמַהּכַֹח ֶאל ַהפֹוַעל''ְּדִאיִהי פֹוַעל אדנ, ֶּאָלא ּבְ
ָלא ִדיּבור ְּדִאיהו יהו, ֵּחיָלא ְלִמיְפַעל ּבְ ְפֶאֶרת''ּ ְּדָכֵליל ּכָֹלא, ה ּתִ ּ.  

ָּהָכא ֵלית ִקיצוץ וֵפירוד ּ הּ ָבה ְוִדּבור וַמֲעׂשֶ ַמְחׁשָ ּ ּבְ ֵליל ּכָֹלא. ּ ְפֶאֶרת ּכָ ְוָהֵכי , ּּתִ
ִביָנה ֵליל ּכָֹלא ּבְ ַמְלכות. ִּאְתּכְ ֵליל ּכָֹלא ּבְ ְּוָהֵכי ִאְתּכְ ּ.  

יָנה וְלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוף ָבה ִמּבִ ְכִלית, ַּמְחׁשָ ָאה ַעד ֵאין ּתַ ּוִמיָנה ְלַתּתָ ִּדּבור . ּ ּ
ִתְפֶאֶרת א ְלֵעיָלא, ּבְ ּתָ א וִמּתַ ַמְלכות. ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ָייה ּבְ ֲּעׂשִ א ְלֵעיָלא וֵמֵעיָלא , ּ ּתָ ִּמּתַ

א   .ְלַתּתָ
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בֹוֵרא ָעְלִמין יב ּבְ ר ָנׁש ָחׁשִ ה ּבַ ָבה ְלֶמֱהֵוי ּבָ ֵמיה ַעד ֵאין סֹוף ְוַעד , ַּמְחׁשָ ְּלַיֲחָדא ׁשְ
ְכִלית ִביָנה, ֵאין ּתַ ָרא ּבְ ּ וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)ישעיה מ(, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא. ְּוִאיהו ּבָ ּ ִמי . ּ

  .ַּוַדאי

אֹוַרְייָתא יה ּבְ ָקא ּבֵ ִּדּבור ְלִאְתַעּסְ ּ יה יֹוֵצר ַהּכֹל, ּ ּוְלִמְנַדע ִמּנֵ ָמר יֹוֵצר , ּ ַּדֲעֵליה ִאיּתְ ּ
י ֵנר ִמְצָוה)משלי ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוֵלית אֹור ֶאָלא ּתֹוָרה. אֹור ְוָדא .  ְותֹוָרה אֹור ּכִ

ר ָנׁש ַאְנִפין ְוַעְייִנין ְואוְדִנין ְוחֹוְטָמא ופוָמא, ִּאיהו יֹוֵצר ּבַ יה ּבְ ְּדַצָייר ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ָקא , ּ ְלִאְתַעּסְ
אֹוַרְייָתא ּוְלִמְנַדע ֵליה ִמיָנה, ּבְ ּ ּ.  

ְּכַגְווָנא ָדא ַצָייר פוָמא ּּ אֹוַרְייָתא, ּ ְנהֹוָרא , יןַּצָייר ַעְייִנ. ְּלַמָלָלא ּבְ ָלא ּבִ ּכָ ְלִאְסּתַ
יה אוְדִנין. ְּדאֹוַרְייָתא ַּצָייר ּבֵ ּ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ הֹון ִפְתּגָ ַמע ּבְ ית ִסְטִרין . ְּלִמׁשְ ִּאֵלין ִאינון ׁשִ ּ

ְפֶאֶרת ֵרין ַעְייִנין, ְּדָכֵליל ּתִ ֵרין אוְדִנין, ּתְ ּפוָמא ְוָלׁשֹון, ּּתְ ּ.  

ּוָבה , ַּצָייר חֹוְטָמא ַמת ַחִיים)אשית אבר(ּ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ִייחוָדא, ּ ה ּבְ יב ּבָ ְּלֶמֱהֵוי ָחׁשִ ּ ,
ָמר ָמה ְדִאיּתְ ה ּכֹל'  ָאֹנִכי ה)ישעיה מד(, ּכְ ָאה, ֹעׂשֶ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ר . ָּדא ׁשְ ּבַ יה ְיֵהיב ּבְ ִּמּנֵ

ְכִלית ָכל עֹוָבִדין ְד, ָנׁש ֶנֶפׁש ַהּשִׂ ה ּבְ ְּלִמְנַדע ִמיּנָ ְּדִאינון ִפיּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתאּ ּ ּ ּּ ,
ה ּכֹל ְּלַההוא ְדִאְתְקֵרי עֹוֹ◌ׂשֶ ּ.  

ַלת ְקִטיִרין ר ָנׁש, ְּוִאינון ּתְ ּבַ ְכִלית. ִּדיֵהיב ּבְ ָמה ַהּשִׂ ל , ְנׁשָ ה ּכָ ה ְלעֹוׂשֶ ְּלִמְנַדע ּבָ
ה, ָעְלִמין ְּדִאיהו אֹוֵמר ְועֹוׂשֶ ר וְמַקִיים, ּ ְּמַדּבֵ ה,ּ ִּאיהו . ּּכָֹלא ַחד. ּ ְוִאיהו ּבֹוֵרא יֹוֵצר ְועֹוׂשֶ
ִּאיהו ַאֵפיק ּכָֹלא ִמּכַֹח ַלפֹוַעל, ִּמְלָגיו ּּ ה עֹוָבדֹוי. ּ ּנֶ ּנוי, ְּוִאיהו ְמׁשַ ּוֵביה ֵלית ׁשִ ּ ּ.  

ל ְסִפיָראן ְּוִאיהו הוא ִדְמַסֵדר ּכָ ּ ּ ְסִפיָרן, ּ ְייהו, ְוִאית ּבִ ַּרב וֵבינֹוִני וְז, ִּמּנַ ל ַחד , ֵעירּ ּכָ
ַּעל ִסדוָרא ּוֵביה ֵלית ֵסֶדר, ּ ִביָנה. ּ ָרא ּכָֹלא ּבְ ְּוִאיהו ּבָ ְּוֵלית ַמאן ְדָבָרא ֵליה, ּ ִּאיהו ַצָייר . ּ ּ

ִתְפֶאֶרת ֵּלית ִציור ְוַצָייר, ְּוֵליה, ְּוָיַצר ּכָֹלא ּבְ ַמְלכות. ּּ ִּאיהו ָעִביד ּכָֹלא ּבְ ְוֵלית ַמאן , ּּ
ַּדֲעֵביד ֵליה ּ.  

ר ְסִפיָרן ִמְלַגו ִאֵלין ֶעׂשֶ ּוְבִגין ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ָרא ְוַצָייר ַוֲעַבד ּכָֹלא, ּ ִּדְבהֹון ּבְ ּ ן , ּ ּמָ ֵוי ּתַ ּׁשַ
ִּיחוֵדיה ן, ּ ּמָ מֹוְדָעא ֵליה ּתַ ּתְ ה ֵמִאֵלין . ְּלִאׁשְ ׁשום ְסִפיָרה ֵמֲחֶבְרּתָ ְּוָכל ַמאן ְדַאְפִריד ּבְ ּ ּ ּ

ר ְסִפיָרן יה, א''ו ה''א וא''ד ה''ּאו יוְּדִאְתְקִרי, ֶעׂשֶ ִאלו ַאְפִריד ּבֵ ּּכְ ּ ּ.  

ְּוִאיהו ִדְמַייֵחד י ה' ּ ה' ו' ּבְ יה, ה''ְּוָלא ִאְתְקִריאו יהו', ּבְ ֶּאָלא ּבֵ ְוֵכן . י''ְוֵכן אדנ. ּ
ן. ם''ְוֵכן ֱאֹלִהי. ה''אהי ּמָ ַלק ִמּתַ ּוִמָיד ְדִאְסּתַ ּ ם ְיִדיַע, ּּ ְּוִאיהו ְדָק. ֵּלית ֵליה ׁשֵ ל ּ יר ּכָ ׁשֵ

בֹות ְדַמְלָאַכָייא ֲחָדא, ֶּמְרּכָ יר לֹון ּכַ ִאין. ְוָקׁשֵ ַלק . ְּוָסִביל ִעיָלִאין ְוַתּתָ ְּוִאם הוא ִאְסּתַ ּ
ְייהו ֵּלית לֹון ִקיוָמא, ִּמּנַ ן. ְּוָלא ַחִיים, ְוָלא ְיִדיָעה, ּ ּמָ ֵּלית ֲאַתר ְדָלאו ִאיהו ּתַ ְלֵעיָלא , ּ

א , ַעד ֵאין סֹוף ְכִליתּוְלַתּתָ יה, ַעד ֵאין ּתַ ר ִמּנֵ ּוְלָכל ִסְטָרא ֵלית ֱאלֹוַה ּבַ ּ ּ.  
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ָכל ֲאַתר ל ָדא ְדִאיהו ּבְ ֲּאָבל ִעם ּכָ ּ ֵוי, ּ ָיה ִדיֵליה ָלא ׁשָ ִריָאה ְיִציָרה ַוֲעׂשִ ּּבְ ָלא , ּ
כוְרְסָייא ַמְלָאַכָיא, ּּבְ ַמָיא, ְוָלא ּבְ ׁשְ א, ְוָלא ּבִ ַאְרָעא וְבַיּמָ ִרָיה ְוָלא, ְּוָלא ּבְ ׁשום ּבְ ּ ּבְ ּ
ָעְלָמא ִרָיין. ּבְ ל ּבְ מֹוְדָעא ֵליה ּכָ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ְסִפיָרן, ּ   .ֶּאָלא ּבִ

ִרָיין ִאינון, ְוֹלא עֹוד ל ּבְ ֶּאָלא ּכָ ּ ִריָאה, ּ ְייהו ַעל ְיֵדי ּבְ ְייהו ַעל ְיֵדי ְיִציָרה, ִּמּנַ ּוִמּנַ ּ ,
ָיה ְייהו ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ּוִמּנַ ּ הֹון, אןּוְסִפיָר. ּ ָרא ְוָיַצר ַוֲעַבד ּבְ ב ְדֹכָלא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ָלא ִאְתְקֵרי , ּ

אי ַתּתָ ָיה ּכְ ִריָאה ִויִציָרה ַוֲעׂשִ הו ּבְ ּּבְ אֹוַרח ֲאִצילות, ּ ֶּאָלא ִאינון ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ֶתר , ּ ּכֶ
ִרָיין ָאר ּבְ ְּוָחְכָמה וִביָנה ְוַדַעת ִדׁשְ ּ  ְוֶאל ִמי )שם מ(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ָלא ָדֵמי לֹון, ּ

ֶוה ֹיאַמר ָקדֹוׁש יוִני ְוֶאׁשְ ה . ְּתַדּמְ ָמר ּבָ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא ְדִאּתְ ּּכְ  ְיָקָרה ִהיא )משלי ג(ּ
וו ָבה ִּמְפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציך ֹלא ִיׁשְ ּ ָ ה ּכָֹלא, ּ ּובֹוֵרא ְויֹוֵצר ְועֹוׂשֶ ב . ּ ַאף ַעל ּגַ

מֹוְדָעא ִל ּתְ ר ְסִפיָראןְּדִאׁשְ ֶעׂשֶ א ּבְ ֶתר ֶעְליֹון ָחְכָמה וִביָנה וכו, ְבֵני ָנׁשָ ְּדִאינון ּכֶ ּ ָמר ', ּ ִאּתְ
יה ים, ּּבֵ ְּדִאיהו ַחּכִ ִביָנה ְיִדיָעא, ֵמִבין. ְוָלא ְבָחְכָמה ְיִדיָעא, ּ ֶחֶסד , ָחִסיד. ְוָלא ּבְ ְוָלא ּבְ

ּבֹור. ְיִדיָעא ְגבוָרה ְיִדיָעא, ּגִ ָכל ֲאַתרִאיה. ְּוָלא ּבִ ּו ְפֵאר ּבְ ֲאַתר ְיִדיָעא, ּ ִּאיהו . ְוָלא ּבַ
ָכל ֲאַתר ֲאַתר ְיִדיָעא, הֹוד ְוָהָדר ּבְ ִּאיהו ַצִדיק. ְוָלא ּבַ ֲאַתר ְיִדיָעא, ּ ְִאיהו ֶמֶלך. ְוָלאו ּבַ ּ ,

ַמְלכוָתא ְיִדיָעא   .ְּוָלאו ּבְ

ן, ִּאיהו ֶאָחד ּבָ חוׁשְ גֹון ֶאָחד. ְּוָלא ּבְ ר ְמִכיָלןְּדָסֵליק , ּכְ ַלת ֲעׂשַ ב ְדָלאו . ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ
ִּאיהו ְלַבר ִמּכָֹלא ִאין, ּ ִּאיהו ָסֵביל ִעיָלִאין ְוַתּתָ ל ָעְלִמין, ּ ַּעד ְדֵלית סֹוף ְוֵלית , ְוָסֵביל ּכָ

ְכִלית ְּוֵלית ַמאן ְדָסֵביל ֵליה, ּתַ ּ.  

יה ב ּבֵ ין ָלָאן ְלֶמֱחׁשַ ְבּתִ ָגא ֵליהְוֵלית ַחד ִמּנַ, ָּכל ַמְחׁשַ ְּייהו ְדָיַדע ְלַאּשָׂ ּ ַּוֲאִפילו . ּ ּ
יה  ָמר ּבֵ ֹלֹמה ְדִאּתְ ּׁשְ ל ָהָאָדם)מלכים א ה(ּ ם ִמּכָ יה, ּ ַוֶיְחּכַ ְבּתֵ ַמְחׁשַ ָגא ֵליה ּבְ ָעא ְלַאּשָׂ ּּבָ ּ ,

ּוְבִגין ָדא ֲאַמר. ְוָלא ָיֵכיל י)קהלת ז(, ּ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכְ   . ָאַמְרּתִ

יהוְל ַּמאן ְדִאיהו ְמַחֶיה ּבְ ּ ֵּלית ַמאן ְדָקֵטיל ֵליה, ה''ּ אדנ, ּ ּוְלַמאן ְדִאיהו ֵמִמית ּבְ ּ , י''ּ
ֵּלית ַמאן ִדְמַחֶיה ֵליה הו ַחֵיי וִמיָתה. ּ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ֵלית ּבְ ּּ יה. ּ ר ִמּנֵ ב ִדְבהֹון . ּּבַ ְּוַאף ַעל ּגַ

הֹון ְקִריבו , ִּמיָתה ְוַחֵיי ר ִמיֵניה, ְּוִייחוָדאְּוֵלית ּבְ ִלים. ּּבַ ָמא ָלא ִאְתְקֵרי ׁשְ יה, ׁשְ ֶּאָלא ּבֵ ּ .
יה ְּוָלא ַאֵפיק ְפעוָלה ַלפֹוַעל ֶאָלא ּבֵ ּּ ּ ּ ּ.  

ְטָרא ָאֳחָרא ְּוִסְטִרין ָאֳחָרִנין ְדִאינון ִמּסִ ְרׁשוֵתיה, ּ ְלהֹו ּבִ ּּכָ הֹון ְרעוֵתיה, ּ ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ .
ָמר ַמָיא)ניאל דד(, ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֵחיל ׁשְ ֵיה ָעֵבד ּבְ יִבין וְכִמְצּבְ ָלה ֲחׁשִ ּ ְוָכל ָדְיֵרי ַאְרָעא ּכְ ּ ּ .

ְּוָלא ִאיַתי ִדי ְיַמֵחא ִביֵדה ְוֵיאַמר ֵלה ָמה ֲעַבְדּתְ ּ ין. ּ ְבּתִ ָכל ַמֲחׁשַ ֵפיס ּבְ ְוֵלית , ּהוא ּתָ
ָבה ְיִדיָעא ֵביה   .ַּמֲחׁשָ

ָמא ֲאַתר ְלֶמ יהְְוָלא ָצִריך ְלָרׁשְ ב ּבֵ יה, ֱּחׁשַ ִרָיין. ְּוָלא ְלִמְנַדע ּבֵ ִגין ְדָלא , ֲאָבל ְלּבְ ּּבְ
ָכל ֲאַתר ָגא ֵליה ּבְ א ִדיְלהֹון ַלֲאׂשָ ְבּתָ ָּיֵכיל ַמֲחׁשַ ִגין ְדִאית ֵליה ָעְלִמין ֲאִפילו ְלֵעיָלא , ּ ּּבְ ּ ּּ

ָנא. ִמן ְסִפיָרן ּבְ ֲעָרא ְדֵלית לֹון חוׁשְ ִניִמין ְדׂשַ ּּכְ ּ ֲאַתר ּוְבִג. ּ ּין ְדִיְנְדִעין ְלִמְקֵרי ֵליה ּבַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2999דף [ -ּ

הֹון, ְיִדיַע מֹוְדָעא ֵליה ּבְ ּתְ ים לֹון ְסִפיָרן ְלִאׁשְ ִעיָלִאין , ְּרׁשִ יָרן ּבְ ִגין ְדִאינון ְקׁשִ ּּבְ ּ ּ
ִאין ִרָיין, ְוַתּתָ ל ּבְ הֹון, ּוְבָרא ְבהֹון ּכָ מֹוְדָעא ֵליה ּבְ ּתְ   .ְּלִאׁשְ

ְרטו ְּוִאיהו ְדַצָייר ׁשִ ּ ַרת ַאְנִפין, ִטיןּּ ֵרי ַאִפין. ְּוַהּכָ ָייר ּתְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּצַ ּּבְ ּ ּ ְתֵרין , ּ ּבִ
ּיוִדין ִמן ַוִייֶצר אֹות ו. ּ ן יהו, ִּמן ַוִייֶצר' חֹוְטָמא ּבְ ּבַ הֹון חוׁשְ ַהאי . ה''ְּוָסֵליק ּבְ ַּצָייר לֹון ּבְ

יה ְליֹוֵצר ָעְל מֹוְדָעא ִמּנֵ ּתְ ָמא ְלִאׁשְ   .ִמיןּׁשְ

ְפֶאֶרת''יהו ַאְנִפין, ּה ִאיהו ּתִ ִּאיהו ָנֵהיר ּבְ ָווִנין ְדַאְנִפין ָעֵבד ֵליה. ּ ֵרין ּגְ ּּתְ ְּדִאינון , ּּ ּ
ִּחַוור ְוסוָמק ְּדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרה, ּ ּ ּ ְּדִאינון ָרָזא ק , ּ ּ ְדַוַיֲעֹבר ה)שמות לד(ּ ַּעל ָפָניו ' ּ

ָמר ְל. ַּוִיְקָרא י ֵעיָלאַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ר ה)שם לג(, ַגּבֵ ה ָפִנים ֶאל ָפִנים'  ְוִדּבֶ ֶּאל מׁשֶ ּפוָמא . ּ ּ
ִּדיֵליה ַמְלכות ּ ְפָוון. ּ ֵרין ׂשִ ָמר , ְּלׁשֹון ִלּמוִדים, ְיסֹוד. ֶנַצח ָוהֹוד, ּתְ  )במדבר יב(ֲעָלה ִאּתְ

ר ּבֹו ֶּפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ.  

ְרטוִטין ְדִמְצָחא ּׁשִ ַגְווָנא , ּ פוְתָייא = -= , ָדאִּאינון ּכְ ְייהו ָחֵמׁש ּבְ ִּמיּנַ ָרָזא ְדַהאי . ּ ּּבְ
ַגְווָנא ָדא ַגְווָנא ָדא ו:: ;ּכֹוָכָבא ּכְ ְייהו ּכְ ִּמּנַ ָעה''ו ו''ּ ַגְווָנא . ו ַאְרּבָ ָרָזא ְדַהאי ּכֹוָכָבא ּכְ ּּבְ

ָרָזא ְדָאת ד. ;ָדא ַגָווָנא ָדא ַמאן . 'ְּוִאינון ּבְ ית ּכְ ְייהו ׁשִ ים ּכָֹלא יִּמיּנַ ְּדָרׁשֵ ְּדִאינון , ו''ּ ּ
ָדה ִדְלהֹון ַּקו ַהּמִ ּוְבהֹון ָסְלִקין ִלְתָלִתין וְתֵרין. ּ ָלִתין . ּכֹוְכַבָיא' ְּוֹכָלא ד. ּ הֹון ּתְ ְוִאית ּבְ

ִּפיּקוִדין ַלת יוִדין, ּ ן ּתְ ּבַ חוׁשְ ּּבְ ְּדִאינון י י י, ּ ַלת יוִדין, ּ ְּוִאֵלין ּתְ ַלת ְיָר, ּ ִחין ִּאינון ּתְ
ְצְפֵנהו )שמות ב(ּוְבהֹון . ְּדִסיֲהָרא י טֹוב הוא ַוּתִ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ן ַוּתֵ ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאּשָׁ ּ ַוּתַ ּּ

ה ְיָרִחים לׁשָ א. ׁשְ ַלת ְיָרִחין ְדִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ְּוִאינון ּתְ ּ ַלת ֲאָבָהן ִאינון, ּ   .ּּתְ

ָמר , ַיֲעֹקב ֹחֶדׁש ַהּשְׁ)שם יט(ֲּעֵליה ִאּתְ י ּבַ ֵניז. ִליׁשִ יה ַההוא טֹוב ּגָ ּּבֵ , ְּוהוא אֹוַרְייָתא, ּ
יה ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָטֹוב ִלי תֹוַרת ִפיך )תהלים קיט(, ּ ה ַעְבִדי)מלאכי ג( .ּ ּ ִזְכרו ּתֹוַרת מׁשֶ ּ.  

י ַיֲעֹקב, ְּוַעל ַההוא טֹוב ָמר ְלַגּבֵ ֶמׁש)בראשית לב(, ִאיּתְ ָמרַּוֲעֵליה ִא. ּ ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ , ּתְ
ְהיֹות ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹולֹות וְבָרִקים)שמות יט( י ּבִ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ּ ַוְיִהי ּבַ ּ.  

יָחא א ְמׁשִ ְתָרָאה, ּוְבִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ לוָתא ּבַ סֹוף ּגָ יה , ּּבְ ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵהן  )בראשית כט(ּ
דֹול ַבת ּגֶֹמא ְוֹלא ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ)שמות ב( ,ּעֹוד ַהיֹום ּגָ ח לֹו ּתֵ ּקַ ַגְווָנא ְדָארֹון . ִפינֹו ַוּתִ ּּכְ

ִניזו ִדיֵליה. ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ּאֹוַרְייָתא ַוַדאי ְיֵהא ּגְ ּ ָדָרא ַבְתָרָאה, ּ ר. ּבְ ּוָבה ִאְתַטּמַ ַגְווָנא , ּ ּכְ
יָבה ּתֵ ין ֵעֶרב ַרב. ְּדֲהָוה ָאֵזיל ַעל ַמָייא, ְּדֹנַח ּבַ ְּדִאינון ַמִים ַהֵזדֹוִנים, ָהֵכי ַהאי ָאֵזיל ּבֵ ּ ּ.  

יָבה ַהִהיא ּתֵ ה ּבְ ִריך הוא ְלמׁשֶ א ּבְ ֵוי קוְדׁשָ לוָתא ׁשַ ּוְבסֹוף ּגָ ּ ּ ּ ָגלוָתא, ְּ ְּוַאְייֵתי ֵליה ּבְ ּ .
לוָתא ַאְייֵתי ֵליה ּוְמָנא ָלן ִדְבסֹוף ּגָ ּ ּ ּסוף )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ם ּבַ ׂשֶ ְּוַעד ַההוא . ַּוּתָ

ִת, סֹוף ְבּתָ ַעד ה)דברים ד( יבּכְ ַאֲחִרית ַהָיִמים ְוׁשַ ּסוף, ְועֹוד. ֱָאֹלֶהיך' ּ ְוָהָיה ּבְ ם ּבַ ׂשֶ , ַּוּתָ
ָּדא ִאיהו ָרָזא  ָמע)קהלת יב(ּ ּ ְדסֹוף ָדָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ּ.  

ְחְמָרה ַבֵחָמר וַבָזֶפת ַּוּתַ ְפִנים ִחָוור, ּ חוץ אוָכם, ֵּחָמר ִמּבִ ְּוֶזֶפת ִמּבַ , ַרְייָתאָהֵכי אֹו. ּ
ִּחָווָרא ִמְלָגיו ְּואוְכָמא ִמְלַבר, ּ ְטָרא ְדאֹור. ּ ְּדִאיהו אֹור ְדַאְבָרָהם, ִּחָווָרא ִמּסִ יה , ּ ְּדַדְרּגֵ ּ
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יה. ֶחֶסד ָמר ּבֵ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ְדִאּתְ ּ י טֹוב)בראשית א(, ּ . ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ֶרא ֹאתֹו ּכִ יה ַוּתֵ ָמר ּבֵ  ְותֹוָרה )משלי ו(ִּדְכִתיב , ְּוֵאין אֹור ֶאָלא ּתֹוָרה. ּי טֹוב הואְּוִאּתְ

ּאוְכָמא ִמְלַבר. ְּוָדא אֹור ְדִאְתְייֵהיב ִמָיִמיָנא. אֹור ך ְדִיְצָחק, ּ ַההוא חׁשֶ ּּבְ יה , ְּ ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות )בראשית כז( ָמר, ַוּתִ ך ָקָר)שם א( ְוִאּתְ   .א ָלְיָלהְ ְוַלחׁשֶ

ּסוף ם ּבַ ׂשֶ יה. ָּדא ַיֲעֹקב, ַּוּתָ ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָטה)שם מט(, ּ ַפת . ּ ַוֶיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ַעל ׂשְ
ָּדא אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ַהְיאֹור ּ יַני, ּ ה ִמּסִ ִגין ְדִאיִהי ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ה, ּּבְ ָלה ְלמׁשֶ   .ַקּבָ

יה הִאְתְקִרי, ַּכה ָאְזָלא ְלַגּבֵ ְדרֹועֹוי. ַאת ֲהָלָכה ְלמׁשֶ יל ָלה ּבִ ד ַקּבֵ ִאְתְקִריַאת , ּּכַ
ה ָלה ְלמׁשֶ פוֵמיה. ַקּבָ ְרָייא ּבְ ד ׁשַ ּּכַ ר ּבֹו)במדבר יב(, ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ַוֲעִתיָדא ְלֵמיַזל . ּ

סֹוף יֹוַמָייא יה ּבְ ְדרֹועֹוי, ְּלַגּבֵ ל ָלה ּבִ ּוָבה ּבֹוֵקַע ַמָיא ְד. ִּויַקּבֵ ּ   .אֹוַרְייָתאּ

ְחְמָרה ַקִלין ַוֲחמוִרין ְדאֹוַרְייָתא, ְועֹוד ַוּתַ ּּבְ ּ ֵחָמר וַבָזֶפת. ּ ּּבַ ה, ּ חוְמָרא ְדִפיּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ד אֹור ְּדִאינון ִמּצַ ה. ּ ּוִמִפיּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ך, ּּ ְְדִאינון חׁשֶ ּ ּ.  

י'ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ה)תהלים מב(, ְּוָרָזא ְדִמָלה יֹרה ִעּמִ ּ ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ָמר . ּ ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ ּ
ך ָקָרא ָלְיָלה יה ְוַלחׁשֶ ְּבֵ . ַּחְסדֹו' ּיֹוָמם ְיַצֶוה ה, ְּלִקְבֵליה ָאַמר, ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום. ּ

ך ָקָרא ַלְיָלה י, ְּלִקְבֵליה ָאַמר, ְְוַלחׁשֶ יֹרה ִעּמִ ּוַבַלְיָלה ׁשִ ּ.  

ׂשֶ ּסוףַוּתָ סֹוף מ, ּם ּבַ ְתָרִאין ְדָגלוָתא' ּבְ ִנין ּבַ ּׁשְ ָרֵאל ְלסֹוף מ. ּ ְּלִקְבַלְייהו ָעלו ִיׂשְ ּ '
ר ְדּבָ ּמִ ִנין ְדָאְזלו ּבַ ּׁשְ ָרֵאל, ּ ַההוא ִזְמָנא. ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ י ָרם ה)תהלים מב(, ּּבְ ָפל '  ּכִ ְוׁשָ

  .ִיְרֶאה

ב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ַתּצַ  ֱאֹמר ַלָחְכָמה )משלי ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּה ִדיֵליהָּדא ָחְכָמ, ַוּתֵ
ב. ֲאֹחִתי ָאּתְ ַתּצַ יה , ַוּתֵ ב' ַּוָיֹבא ה )שמואל א ג(ּּבֵ ְרָחק )משלי לא( ,ֵמָרחֹוק. ַּוִיְתַיּצֵ  ִמּמֶ

ִביא ַלְחָמה   .ּּתָ

ב ֲאֹחתֹו ַתּצַ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְת. ָּדא ָחְכָמה, ְועֹוד ַוּתֵ ֵּמָרֹחק ּבְ ָרֵאל ֵמָחְכַמת ּ ַרֲחִקין ִיׂשְ
ה ַלת מׁשֶ ְייהו, ַקּבָ ַההוא ִזְמָנא. ְּוִאְתַרֲחָקא ִאיִהי ִמּנַ ת ַפְרֹעה ִלְרֹחץ )שמות ב(, ּּבְ ֶרד ּבַ ּ ַוּתֵ

ָּנֲחָתא ִמַדת ַהִדין ְלַקְטְרָגא ֲעֵלייהֹון, ַעל ַהְיֹאר ָרֵאל, ּ ּוְלִאְתַרֲחָצא ִמָדָמא ְדִיׂשְ ְּדִאינון , ּ ּ
ְּדִאינון ַחֵייהֹון, ּ ִדְלהֹוןָּדִמים ּ יה . ּ ָמר ּבֵ ְּוֹכָלא ַעל ְדַההוא אֹור ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ַוַיְרא )בראשית א(ּ

י טֹוב ַּדֲהוֹו ִמְתַרֲחִקין ִמיָנה, ַעל אֹור ְדאֹוַרְייָתא, ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ה , ּ ּאֹור ְדמׁשֶ
  .ַּוַדאי

ְּדִאינון ֵעֶרב ַרב, ּן ָהאומֹותִּאֵלי. ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ל אוִמין . ּ ְּוֵכן ּכָ
ָרֵאל, ְּדָעְלָמא ה , ְלַאֲעָקָרא לֹון ִמן ָעְלָמא, ִּאְתָייֲעִטין ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוכֹוָלא ַעל ִסיּבָ

ְּדַההוא אֹור   .ר''ְּוֶזהו ַעל ַיד ַהאי אֹו, ּ
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ּוְתַלת ְדָלא ָעְברֹוןִסְתֵרי תֹוָרה  א ''ְּוֹכָלא פ', ְוָאת א' ָאת פַּהאי ִאיהו ּבְ, ּ
ָלמוֵתיה ַאׁשְ ּּבְ ָלל' ָאת ר. ּ יה ּכְ   .ֵּלית ּבֵ

ֲערֹוי אוְכִמין ִעיָען, ּׂשַ ְלָיין ְוָלא ׁשְ ִדיר. ּתַ ֵתיק ּתָ ר ָנׁש ְדׁשָ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ֲּאָבל ְפִקיָחא . ּ
א, ִּאיהו יׁשָ ָנא ּבִ רוְגָזא, ָמאֵרי ְדִליׁשְ ִּמלֹוי ּבְ ּפום ְמַמֵל, ּ ּ , ַאְצַלח ְוָלא ַאְצַלח, ל ַרְבְרָבןּ

ֵביֵתיה ר ָנׁש, ָּמאֵרי ְקָטָטא ּבְ ָּלא ַחֵייׁש ִליָקָרא ְדּבַ יה, ּ ִלּבֵ פוֵמיה ְוַחד ּבְ ַּחד ּבְ ּ ְֲהַפְכָפך , ּ ּ
ֵניה ִליׁשָ ִביִנין ִדיֵליה סוְמִקין ְזֵעיר, ּּבְ ּּגְ ּ ּ.  

חֹות ֵעיֵניה ַרב חֹוֵתיה, ָמא ִמְסַטר ָיִמיָנאְוָאֵזיל ַעד חֹוְט, ְּוִאי ְקִמיָטא ּתְ ּוְתֵרין ּתְ ְוַחד , ּ
ְייהו ְזֵעיר ֵמאֹוֲחָרא ִנָדה ִמיֹוִמין ְזִעיִרין, ִּמּנַ ֵכיב ּבְ ָּדא ׁשָ ּ יִמין , ּ יה ְרׁשִ ים ּבֵ ְּוחֹוֵביה ְרׁשִ ּ

  .ִּאֵלין

 ] בשנה273יום [סדר הלימוד ליום ז תמוז 

ם ַחד ֵתפֹוי ִאית ֵליה רֹוׁשֶ ין ּכְ יה' ְוד, ּּבֵ ֲעִרין ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא ַרב ְוָתֵלי, ּׂשַ ְיהו ּבְ , ַּחד ִמּנַ
ַלת ְזִעיִרין, ְוַעד ָלא ֲהָוה ֲעֵביָרה ָדא. ָאֳחָרִנין ְזִעיִרין' ְוג יה , ֲהוֹו ּתְ ם ּבֵ ְּוַחד ְדִאְתְרׁשֵ ּ

ְלהֹו יק וְזֵעיר ִמּכָ ַּדּקִ ְדַמת ְדָנא אוָכם. ּ יה ִמּקַ ם ֲהָוה ּבֵ ַּההוא רֹוׁשֶ ּ ּ ֲעִרין ִחְווִרין ְו, ּ ִּאינון ׂשַ ּ
ְלהֹו א ָלאו ָהֵכי. ּכָ ּתָ ם אוָכם, ַהׁשְ ֶּאָלא רֹוׁשֶ ימו ְדטוְלְפָחא , ּ ְרׁשִ ְּוַחד סוְמָקא ּכִ ּ ּ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ין ָאֳחָרִנין. ּבְ י ּבֵ ֲעָרא ְדִאְתַרּבֵ ְּוהוא ׂשַ יה סוָמק, ּ ֵּריׁשֵ ַאר ִחיָור, ּ ּתָ ּוְדִאׁשְ ִאי . ּ
ְתיוְבּתָ ב ּבִ ֵעיֵניה ָיִמיָנא ַחד ִחיָוָרא, אּּתָ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ּּתִ ִּחיָור ּגֹו ַההוא אוְכָמא, ּ ּ ּ.  

ְרטוִטין ָעְבִרין ַלת ׁשִ ִמְצֵחיה ּתְ ּּבְ ּוְתֵרין ְדָלא ָעְבִרין, ּ ם אוָכם. ּ ַּההוא רֹוׁשֶ ְּוַסֲחָרֵניה , ּ
ּחוָטא סוְמָקא ּוְבגֹו ַההוא חוָטא, ּ ּ יק ְזֵעיר, ּ ֲעָרא ַדּקִ ִאְמָצִעיָתאּו, ַחד ׂשַ ֲעִרין ּבְ , ְתַלת ׂשַ
ֲחָדא ְלהֹו ּכַ אֹוַרְייָתא. ּכָ ם ּבְ עֹוָבדֹוי, ִאי יֹוִליף, ְזֵעיָרא ֶיְחּכַ   .ְוָלא ִיְצַלח ּבְ

ך ל ּכָ ע ּכָ ְּוַחד חוָטא סוָמק ְזֵעיר, ְוֵעינֹוי ֻאְכִמין, ְְוִאי ָירֹוָקא ְדֵעיָנא ָלא ִאְצַטּבַ ּ ,
ָווִנ ין ִאינון ּגְ ָאת פ. יןַּאֲעַבר ּבֵ ֵדין ִאיהו ּבְ ִלימו' ּּכְ ׁשְ ְלחֹודֹוי' ּוְבָאת ר, ּּבִ   .ּבִ

ְרטוִטין ית ׁשִ ח ׁשִ ּכַ ׁשְ ִמְצֵחיה ּתִ ּּבְ ַלת ָעְבִרין, ּ יף ְוָלא . ּוְתַלת ָלא ָעְבִרין, ּתְ ּקִ ֲעֵריה ּתַ ּׂשַ
ך ל ּכַ ֵלי ְוָלא ָתֵלי, ְּכָ ר ָנׁש. ּתָ ִלימו ְלָכל ּבַ ׁשְ ַּהאי ִאיהו ּבִ יה ֵחידו, ָּצן ִאיהוַקְמ. ּ ֵּלית ּבֵ ּ ,

ֶחְדָוה ָלא ִאְתַחֵדי ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ְדוֹוָנא ִאְתֲחֵזי. ּ   .ּבִ

ָמאֵליה ָּאִטים אוְדֵניה ׂשְ ּ ַלת ַרְבְרִבין ִמְלֵעיָלא. ּ יּנֹוי ִאית ּתְ ׁשִ א , ּּבְ ְּוַיֲהבון לֹון דוְכּתָ ּ ּ
א ִּאינון ִדְלַתּתָ ך, ּ ל ּכָ ְְמֵהיְמָנא ִאיהו ְוָלא ּכָ ּ.  

ִפיִרין, ַּאְנפֹוי ֲאִריִכין ָתא, ְּוָלא ׁשַ ִאיּתְ ָתא, ָּקֵליה ּכְ ִאיּתְ ּוִמלֹוי ּכְ ִמלֹוי, ּ ח פוֵמיה ּבְ ְּמַקּנַ ּ ּ ּ ,
ִמילוֵליה ָעאן ִדידֹוי ּבְ ח ֶאְצּבְ ַּאְפּתַ ּ ד ָאַזל. ּּ ִליָתא ְדַפְרָסאי, ּכַ ַּאְקִדים ֵליה ּבְ ְּדָלא ָיחֹוב , ּ

יה ר ָנׁש ְלַגּבֵ ִתיבֲעֵל, ּּבַ י תֹוֵעָבה ִהיא ִלְפֵני ה)דברים כד(, ּיה ּכְ   .' ּכִ
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יה, ַעְייִנין ָירֹוִקין ְּוִאֵלין ִסיָמִנין ּבֵ ִפיָרן, ּ ְּוַאְנפֹוי ֲאִריִכין ׁשַ ֲערֹוי אוְכִמין וְמִריִטין , ּ ּׂשַ ּ
יה ֵריׁשֵ ִּמְלֵעיָלא ּבְ יה ַרב. ּ יה, ֵּריׁשֵ ֵפיף ֵריׁשֵ ד ָאֵזיל ּכָ ַקְדָמָאהְּקִריִצין ְדֵע, ּּכַ ֲּעֵליה , ינֹוי ּכְ

ִתיב  ִתיָבָתם)משלי א(ּכְ   .ָ ְמַנע ַרְגְלך ִמּנְ

ְתֵרין ַאְתָוון, ַעְייִנין ַרְבְרִבין ִוירֹוִקין ָּדא ִאיהו ּבִ ִלימו, ַחד ְיִחיָדא, א''פ' ר, ּ ׁשְ . ְּוַחד ּבִ
ְרטוָטא ָחָדא ִמְצחֹוי ׁשִ ַטר ִלְסַטר, ּּבְ . ּת ָאֳחָרִנין ִאית ְדָלא ָעְבִריןּוְתַל, ְּדָאֵזיל ְוָעַבר ִמּסְ

ֲעָרא ְטֵפי. ְּקִריִצין ְדַעל ֵעינֹוי ָלאו ַרְבְרִבין. ִּמְצֵחיה ַרב ִדיֵקֵניה ׂשַ ִפיָרן . ּּבְ ְּוַאְנפֹוי ׁשַ ּ
ל ָכך, ּסוָמק ִעיַע ְוָלא ּכָ ֲעֵריה ׁשְ ְׂשַ ּ.  

ָּדִחיל ַחָטָאה ִאיהו הְּרִחים ְלִאינו, ְּרִחים אֹוַרְייָתא ִאיהו, ּ ְדִלין ּבָ ּתַ ּן ְדִמׁשְ ּ ֹכָלא, ּ , ָּחֵדי ּבְ
ָּעִביד ִטיבו ְלֹכָלא יה, ּ ִדיָבא ְלתֹוַעְלּתֵ ְּמֵהיְמָנא ִאיהו ְלָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּּכְ ַּטב ִאיהו , ּ

ְּלִמִלין ְדָעְלָמא ֲהֵדיה ָלא ַאְצַלח, ּ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ּהו ַאְצַלח ִאי. ְוָלא ָאֳחָרא, ֹּלא ִאיהו, ּ
ְלחֹודֹוִהי ִרים' ְּדָהא ָאת ר, ּבִ   .ּגָ

יה ְלֵעיָלא ֵריׁשֵ ָּפִגים ִאיהו ּבְ ּ ן, ּ ּמָ א ְדֲהָוה ֵליה ּתַ ׁשָ יָמא ְדַחד ַמְכּתְ ְּרׁשִ ְּדָעַבד ֵליה ַחד , ּ ּ
ַאְבָנא ָלא ְרעו ְוַכָווָנה, ַרְבָייא ּבְ ּּבְ ֲעָרא, ּ ׂשַ ׁשָ. ְוִאיְכֵסי ּבְ וָמא ְדַמְכּתְ ְּוַההוא ִריּשׁ ּ ַגְווָנא , אּ ּכְ

א. ת''ְדִגיְמל ְיָוִני ֵני ְנׁשָ י ּבְ א, ְּמֵהיְמָנא ִאיהו ְלַגּבֵ א ְדַעּמָ ַעד ָהָכא , ְוָסֵליק ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשָ
  .ָרָזא ְדַעְייִנין

ַעְייִנין ְייהו, ְוִאית ָרִזין ָאֳחָרִנין ּבְ ן ִמיּנַ ְּדִמְתָפְרׁשָ ּיהו ָּדא ִא, ַּעְייָנן ִדְמַעְמָקן ְוָחְייָכן. ּּ
ִלימו ְדַאְתָוון ׁשְ ּּבִ ר ְדַקְדָמָאה ר, ּ עֹוָבדֹוי. 'ּוְלָבַתר פ', ּּבַ ר ָנׁש ְדַאְצַלח ּבְ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ.  

ִמְצֵחיה ְרטוִטין ּבְ ַלת ׁשִ ּּתְ ְּמַרְקָמן עֹוַבד ִציור, ֵעינֹוי ְנִהיִרין, ִּמְצֵחיה ָעֵגיל, ּ , ַּדְכָיין, ּ
ִלימו ְנאֹוי. ַּקְייִמין ַעל ׁשְ חֹוֵתיהׂשַ ּ ִיְפלון ּתְ ּ ְּפִקיָחא ִאיהו, ּ כֹוָלא, ּ ִהיל , ַּאְצַלח ּבְ ּבָ

עֹוָבדֹוי א, ּבְ ֵני ְנׁשָ ָלא ְדִחילו, ַּטב ִאיהו ִעם ּבְ יו ּבְ ַקׁשְ ִּמלֹוי ּבְ ּ ָרן ִאיהו, ּ , ָּעִביד ִטיבו, ַּווּתְ
ָמה   .ְּוֹלא ִלׁשְ

ִעיַע ְוַתְלָיא ֲעֵריה ׁשְ ַחְרּבָ. ּׂשַ ֵניה ּכְ חֹות ֵעינֹוי ְקִמיִטין. אְּוִליׁשָ ַלת ַרְבְרִבין וְתַלת , ּתְ ּּתְ
ִמְצֵחיה, ְּזִעיִרין וְתַלת ַרְבְרִבין' ְוִאי ִאית ד, ְזִעיָרן ְרטוִטין ּבְ ֵרין ׁשִ ח ּתְ ּכַ ׁשְ ֵדין ּתִ ּּכְ ָעְבִרין , ּ

ּוְתַלת ְדָמטֹו ְוָלא ָמטֹו, ִמְסַטר ִלְסַטר ּ.  

חֹות ַטּבוֵריה ָקְייָמא ִריׁשו ּּתְ ּ ר ָנׁש, ָמא ַחדּ א ְדּבַ ִּציוָרא ְדֵריׁשָ ּ ּ ֵרין , ּ ּאוָכם ְוִחיָוור ּתְ ּ
יה ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ּתַ ַבר ִמיֹוִמין ְרִחיִקין. ּׂשַ ת ּגְ ִאיּתַ ל ּבְ ׁשַ ר ָנׁש ִאְתּכְ ַּההוא ּבַ ב ֵמַההוא , ּ ְּוָלא ּתָ

ְּוַעל ָדא ַחד ֵמִאינון ַמְרִע. ַּמְרִעין ָרְדִפין ֲאַבְתֵריה. חֹוָבא ן ְוָלא , יןּ ּתֶ ָדא ׁשֶ ְִדְצִריך ְלאֹוׁשְ ּ
ַקְדֵליה ְדָנָחׁש ֲעִקיָמא. ָיִכיל ְלָייא ּבְ ָען ַההוא חֹוָבא ּתַ ְּדַעד ּכְ ּ ּ ָדא, ּ ִליט ֲעֵליה ּבְ ְּוׁשַ ְוָדא . ּ

ְּלסֹוף יֹוִמין ְדִסיבו ּ.  

א ְתיוְבּתָ ב ּבִ ֵחיֵליה, ְּוִאי ּתָ ִזְמָנא ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ וָמ, ּ ַּההוא ִרּשׁ ּא ַאְזֵעיַרת ְדיוְקָנָאהּ ּ ,
ָלל יה ּכְ ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ָלא ּתַ סֹוף יֹומֹוי. ְּוׂשַ א ּבְ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ד ַמְרִעין ָרְדִפין , ְּוִאי ּתָ ּכַ
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יָמא ָקִמיט, ֲּאַבְתֵריה ֵדין ַההוא ְרׁשִ יה, ּּכְ ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ּתַ ְּוַההוא ַמְרָעא ָלא ַאֲעֵדי , ְּוׂשַ
יה ַקְדֵליה ְדָנָחׁשִמּגֹו, ִּמּנֵ ּ ְדַתְלָייא ּבְ ּ ּ.  

ִגין ְדַההוא ָנָחׁש יָון ְדָאִחיד ַההוא חֹוָבא ַעל ַקְדֵליה, ּּבְ ּּכֵ ּ ָרא , ּ יר ִקׁשְ ֵּלית ַמאן ְדַיּתִ
ְדֵליה ָרא ַההוא . ִּמּקַ ר ָנׁש ְלָקׁשְ יֹוֵמי ְדעוֵלימו ְדּבַ ִגין ְדַההוא ָנָחׁש ֵלית ֵליה ְרׁשות ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

יִפין. ּא ַעל ַקְדֵליהחֹוָב ּקִ ִרין ּתַ ִקׁשְ ֵרי ֵליה ּבְ   .ְּוָקׁשְ

ר ָנׁש ְּוִאיהו ָרִדיף ֲאַבְתֵריה ְדַההוא ּבַ ּ ּ יה, ּ ִרית ְדָחב ּבֵ ַההוא ּבְ ּוַמְלֵקי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ְוַאף ַעל . ּ
א ְתיוְבּתָ ב ְדָתב ּבִ ְּיַצַווח ִמּגֹו ָעאקו ְדָלקוָתא, ּּגַ ּ ּ ַּההוא ִחְוָיא ָדִליג. ּ ּ ָרא ּ ַההוא ִקׁשְ ּ ְוָעאל ּבְ

א יפוֵלי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּלׁשִ ּ ֵדין ָרַווח ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּ ְּוַההוא ָנָחׁש ְלָבַתר יֹוִמין ָנִפיק , ּּכְ
  .ְּוָעִביד ָדא

ר ָנׁש ּוְבִזְמָנא ְדִמית ַההוא ּבַ ּ ר ָנׁש, ּ ַלת ְמָאה ׁשֹוְטִרין ָרְדִפין ֲאַבְתֵריה ְדַההוא ּבַ ּּתְ ּ ּ ,
אְוָת י ַמְלּכָ ְּפִסין ֵליה ְוָעְייִלין ֵליה ַקּמֵ ִרין. ּ ר ִאינון ִקׁשְ א ְמַתּבַ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ ְוָנִחית , ּ

ַּההוא חֹוָבה ֵמַעל ַקְדֵליה ּ.  

ִתיב ֻמתון)ישעיה כב(, ְוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ּ ִאם ְיֻכַפר ֶהָעֹון ַהֶזה ָלֶכם ַעד ּתְ ּ ָדָבר ַאֵחר . ּ ּּכְ
ִריְתֶכם ֶאת ָמֶותּ ְוֻכַפר )שם כח( ַבר ַההוא ְקָייָמא ִדיְלכֹון. ּבְ ּּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֶאת ָמֶות. ּ ּכְ
ְנָחה)בראשית לב( ּמִ י ָאַמר ֲאַכְפָרה ָפָניו ּבַ ֲּאַבֵטל רוְגֵזיה, ּ ּכִ ר ָנׁש ָאִזיל . ּ ֵדין ַההוא ּבַ ּּכְ

ְּלַההוא ָעְלָמא ָנִקי ֵמַההוא חֹוָבה יל ָעְנׁשֵ, ּ ַהאי ָעְלָמאְּדָהא ַקּבֵ   .ּיה ּבְ

ֵעי ְקָרא, ְוִכי ֵתיָמא ּתָ ת ִאיׁש ִמׁשְ ַמע ִדְבַהאי ֲעֹון ֵאׁשֶ ִּדְכִתיב ָהָכא ִאם . ֵּהיֵכי ַמׁשְ
ְּיֻכַפר ֶהָעֹון ַהֶזה ִזיְנָתה, ּ ת ִאיׁש ׁשֶ ִאיּסור ֵאׁשֶ ּוְכִתיב ָהָתם ּבְ ּ ה ָהִאיׁש )במדבר ה(, ּ  ְוִנּקָ

י ַאְב. ֵמָעֹון ּבֵ תּוְכִתיב ּגַ ה ַהיֹום ַהֶזה)שמואל ב ג(, ֵנר ְוִאיׁש ּבׁשֶ ְפֹקד ָעַלי ֲעֹון ָהִאּשָׁ ּ ַוּתִ ּ .
תֹו)ישעיה כב(, ִאי ָנֵמי ֹחט ֹצאן ָאכֹול ְוׁשָ ָקר ְוׁשָ ְמָחה ָהֹרג ּבָ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ ּוְכִתיב ,  ְוִהּנֵ

י ִאם )בראשית לט( ּוְכִתיב, ָּהָתם ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה )משלי ל( ר הוא אֹוֵכל ּכִ ַּהֶלֶחם ֲאׁשֶ ּ.  

ה ַוֲחַסר ֵלב ְוָאְמָרה לֹו)משלי ט(ּוְכִתיב  קו ְוֶלֶחם .  ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהּנָ נוִבים ִיְמּתָ ַּמִים ּגְ ּ
אֹול ְקֻרֶאיָה. ְסָתִרים ִיְנָעם ִעְמֵקי ׁשְ ם ּבְ י ְרָפִאים ׁשָ יל . ְוֹלא ָיַדע ּכִ ד ָלא ַקּבֵ ֶּזהו ּכַ

ַהאי ָע יה ּבְ   .ְלָמאָּעְנׁשֵ

יה ְזכות ָאבֹות ַכח ּבֵ ּתְ ְּוִאי ִאׁשְ ַההוא ָעֹון, ּ ַהאי ָעְלָמא ּבְ יה ּבְ ּעֹוְנׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ָעם וִבְנָגִעים ֲעֹוָנם)תהלים פט( ֶבט ִפׁשְ ׁשֵ י ּבְ ּ וָפַקְדּתִ י ְזֵעיר ְזֵעיר. ּּ ִאם  )איוב ל(ק , ּוָפַקְדּתִ

ִפידֹו ָלֶהן ׁשוַע ִניםּ פ)שמות כ( .ּּבְ , ַּמְזֵעיר ְונֹוֵתן ְזֵעיר ַעל ָדא. ֹוֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ
ּוְזֵעיר ַעל ָדא א ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ֵזיב הוא ַוֲאבֹוי ֵמעֹוְנׁשָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ א, ּ י ַאּבָ ָרא ְמַזּכֵ   .ְּדָהא ּבְ

אֹוַרח ְקׁשֹוט, ַעְייִנין ֲעִקיִמין ִלין ּבְ ּכְ ָלא, ְּדָלא ִמְסּתַ ָּדא הוא ּבְ ַללּ יה ,  ָאת ּכְ ָּפְרִחין ִמּנֵ ּ
ל ַאְתָוון א, ּכָ ִגין ְדִאיהו ָמאֵרי ְדֵעיָנא ִביׁשָ ּּבְ ּ ִהיפוָכא, ּ ֵּחיזו ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ַּההוא ַרע ַעִין , ּּ

ִליט ֲעֵליה ּׁשַ ּ.  
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ר ָנׁש ִרין עֹוָבדֹוי ְדַההוא ּבַ ׁשְ ְּוִאי ּכָ ִליט ֶאָלא ַעל ֵעינֹוי, ּ ר ָנׁש ְְוִאיְצְטִריך ּבַ. ָּלא ׁשַ
ָרא ֵמֵעינֹוי ְלָטא ֲעַלְייהו. ְלִאְסַטּמְ ִגין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשָ ּּבְ יׁש. ּ ל ּבִ , ִּאינון ַעְייִנין ָחָמאן ּכָ

יה ְּוִאְתֲעִביִדין ַסְרסוִרין ְלַגּבֵ ְייֵפי גוָפא ִנְצָחן, ּ ִלין, ְּוׁשַ ּכְ ְלִטין ֵעינֹוי ִמְסּתַ   .ֲאָבל ׁשָ

ָרא ּמְ יהַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ יֵדיה ָיִמיָנא יו, ּ ִמּנֵ ָמאָלא ַזי, ד''ִּלְכּתֹוב ּבִ ּוִביֵדיה ׂשְ , ן''ּ
יה ְוֵליָמא ח ַקּמֵ ַאְתֵווי''יו, ְּוִיְפּתַ ֲאָפָכא ּבְ ְייהו, ד ּבַ ֵזיב ִמּנַ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ה א ִדְקדוּשָׁ יּמוׁשָ ָּדא ִאיהו ְדָפִגים ְלׁשִ ּ ּ ּ ּ יה ַאְתָו, ּ ְרָיין ּבֵ ך ָלא ׁשַ ִגין ּכָ ּּבְ ְלקו , וןְ ְּוָהא ִאְסּתַ ּ
יה ְמִדידו ְדבוִציָנא. ִּמּנֵ ָרָזא ְדַההוא ַקו ָירֹוק ְדָנֵפיק ִמּתֹוהו ּבִ ְּדָהא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִאית . ּ

ְרטוִטין ִדיָדא ָלא ּגֹו ׁשִ ּכְ ְּלִאְסּתַ ָמאָלא, ּ ָיִמיָנא וִבׂשְ ְרטוִטין ְדָיִדין , ּּבְ ּוְבָרָזא ְדִאינון ׁשִ ּ ּ ּ ּ
ח ּכַ ׁשְ   .ּ ָדאּתִ

ך ל ּכַ ְַמאן ְדֵעיָנא ַחד ָאִטים ְוָלא ּכָ ּמוָמא ַחד ֵמִאינון מוִמין , ְּוֵעיָנא ָאֳחָרא ְפִקיָחא, ּ ּ ּ
יה ָאת ר. ִּאית ּבֵ ָּדא ִאיהו ּבְ ָלמוֵתיה' ּ ַאׁשְ ְלחֹודֹוי ּבְ ּּבִ יה ְוָלא ָמֵטי' ְוָאת י. ּ   .ָּמֵטי ְלַגּבֵ

ְרטוִטין ָעְבִרין ַלת ׁשִ ִמְצֵחיה ּתְ ּּבְ יָמא ָחָדא ָסִליק , ְּוַחד ְזֵעיָרא ְדַאֲעַבר, ּ ּאוף ָהֵכי ְרׁשִ
יף ֵלי ְוַתּקִ ֲעֵרי ּתָ ֵּמֵעיֵניה ָלֳקֵביל אוְדֵניה ׂשַ ּ ִּאיהו מוָמא ִמְסַטר אֹוֲחָרא. ְקִריצֹוי ַרְבְרִבין. ּ ּ .

ְמָעָהא ד ֲהָוה ּבִ ין ּכַ ָחְרׁשִ א ִדיֵליה ָאְזַלת ּבְ א. ִּאיּמָ ֵליְלָייאְוָנְפַקת ְלָפָרׁשָ ד , ּ ְדאֹוְרִחין ּבְ ּכַ
ֵליָלא . ָּדא ִאְתְייֵליד יה ָאְזָלא ּבְ ִנין ִדיֵליה ִאְתַחָלׁש ַעד ְדַאְזַער ְדיֹוְקֵניה ְוִאּמֵ ֵרין ׁשְ גֹו ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ

ֲהֵדיה ין ֲעֵליה, ּּבַ   .ְּוָקא ָעְבַדת ַחְרׁשִ

ֶחְדָוא יה ְמֵהיְמנוָתא, ַהאי ָחֵדי ּבְ ֵּלית ּבֵ ּבַ, ּ יהְמׁשַ ה ְדֵלית ּבֵ ּמֶ ְרֵמיה ּבַ ּח ּגַ ס רוַח, ּ , ּּגַ
ין ַוֲעִתיִקין יׁשִ ָרן ִאיהו. ְּמַמֵלל ּבִ ָלל, ַּווּתְ יה ַקְמָצנֹו ּכְ ָּמאֵרי ְדַגְייָפא הוא. ֵּלית ּבֵ ַאְצַלח . ּ

ֵניה, ְוָלא ַאְצַלח ִליׁשָ   .ֲּחִדיָדא ּבְ

ִמְצֵחיה ַרב וְתֵרין ְזִעיִר ְרטוָטא ּבְ ְּוִאי ַחד ׁשִ ּ ין, יןּ יה ָעְבַדת , ָּדא ָאַזל ּגֹו ָחְרׁשִ ְּוָהא ִאיּמֵ
ָמאָלא. ְלהֹו ְרטוִטין ְדָקא ָסְלִקין ֵמֵעיָנא ָיִמיָנא ְלֵעיָנא ׂשְ ּוִמְתַחְלִפין ׁשִ ּ ס רוַח ִאיהו. ּּ ּּגַ ּ ,

ָלל א ּכְ יׁשָ יה ּבִ יוָפא, ַּקְמָצאן ִאיהו. ֲּאָבל ֵלית ּבֵ יה ְקַצת ּגִ ֵּלית ּבֵ ֵניה ֲחִדיָדא . ּּ ִליׁשָ ּּבְ
  .ִּאיהו

ם ַחד סוָמק ְטֵפי יה רֹוׁשֶ ָפה ִדיֵליה ִאית ּבֵ ׂשָ ּּבְ ּ ֶאְמָצעוָתא, ּ ֲעָרא ּבְ ָען ִדי . ְּוַחד ׂשַ ֶּאְצּבְ
ָמאָלא ִטין, ְּבַרְגֵליה ׂשְ ְלָגִנין, ְּקִמיִטין ְזִקיִפין ִמְתַפּשְׁ ָּנֲחִתין ִדְמִעין , ָירֹוִקין, ַעְייִנין ְזּבַ

ִדיר ָאת פַהאי. ּתָ ק ּבְ יה' ְוָאת ר', ּ ִאְתַדּבַ ב ּבֵ ְרטוִטין , ָּלא ִאְתְייׁשַ ע ׁשִ ַּהאי ִאית ֵליה ַאְרּבַ ּ
ִמְצֵחיה ְלהֹו, ּּבְ ֲעֵריה, ְוָעְבִרין ּכָ ּוְתֵרין ְזִעיִרין ֵמֵעיֵניה ְוַעד ׂשַ ּ יִמין. ּ ֵרין ְרׁשִ ּוְתַלת , ּתְ

ין ְקִריֵצי ֵעינֹוי   .ְזִעיִרין ּבֵ

ר א,  ָנׁשַּהאי ִאיהו ּבַ ִפיף ֵריׁשָ ַלת ָמאֵרי ְרׁשוִמין ְדתֹוְלדֹות , ִזיָנא ַחד. ְּדָאַזל ּכָ ִּמּתְ ּ
ִזיֵניה, ָמאֵרי ָצַרַעת יה ּבְ ִּאית ּבֵ ר. ּ ֹכָלא. ַהאי ָלאו ְמָסֲאָבא ֲהָוה ְלִמְסּגַ ָּחֵדי ִאיהו ּבְ ְְוַחֵייך , ּ ּ

ִדיר א, ּתָ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ל ִמלֹוי ָחְייִכין ּבְ ּּכָ ֵביֵתיהַקְמ. ּ ָּצן ִאיהו ּבְ ָאֳחָרִנין ָלאו ָהֵכי, ּ ֵלית . ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3005דף [ -ּ

ִמלֹוי ּסוָפא ּבְ ֵּליה ּכִ ּ יה, ּ ִגין ְדָחֵמי ְדֹכָלא ָחְייִכין ּבֵ ּּבְ ּ ְייָפא ִאיהו. ּּ ֲערֹוי סוְמִקין ְזֵעיר, ּּגַ , ּׂשַ
ִעיִעין ְוָלא ְקִמיִטין   .ָלא ׁשְ

ְרטוִטין ְדָעְבִרי ַלת ׁשִ ִמְצחֹוי ּתְ ְּוִאי ּבְ ּוְתַלת ְזִעיִרין ְדָלא ָעְבִרין, ןּ ָאר ִסיָמִנין , ּ ְוָכל ׁשְ
יה ַּהאי ִאית ֵליה ְפִגימו. ּּבֵ ֵעיָנא, ּּ ם ַחד ּבְ ר ָנׁש ְדֲהָוה ָצד ִצֳפִרין ָעַבד ֵליה. ְורֹוׁשֶ ְּדּבַ ּ ּּ ,

ָווָנה ָלא ּכַ ֳפִרין, ּּבְ יט ַלּצִ ָאָעא ְדֲהָוה אֹוׁשִ ּּבְ ים ַעל ֵע. ּ ָמאָלאְּוִאיהו ִאְתְרׁשֵ ְלֵעיָלא , ּיֵניה ׂשְ
א אֹוְרּכָ ְרצֹוי ּבְ   .ִמּקַ

ַּההוא ְדֲהָוה ָצד ִצֳפִרין ּ ַההוא ָאָעא, ּ ַּאְגִזים ֵליה ּבְ ִגין ְדֲהָוה ַאְפַרח ִצֳפִרים, ּ ּּבְ ּוָמָחא , ּ
ָלא ַכָווָנה ֵּליה ּבְ ַּהאי ַאְצַלח ִלְמזֹוֵניה וְלֵביֵתיה. ּ ּ ְמֵהיְמָנא . יְוָלא ְלִמְכַנׁש ָממֹוָנא ַסּגֵ, ּ

ך, ִּאיהו ל ּכַ ִמִלין ְזִעיִרין. ְְוָלא ּכָ ְּוַהאי ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ַרְבְרִבין ָלאו ִאיהו ְמֵהיְמָנא, ּ . ֲּאָבל ּבְ
א יׁשָ ָנא ּבִ ִמלֹוי. ָמאֵרי ְדִליׁשְ ְּוֹכָלא ָחְייִכין ּבְ ּ.  

ּפוֵמיה ַרב ּ ְפָווֵתיה ַרְבְרִבין, ּ ֲהֵד. ּׂשִ ף ּבַ ּתַ ּתַ כֹוָלא, ּיהַּמאן ְדִאׁשְ ְּוִאיהו ַאְצַלח . ַּאְצַלח ּבְ
ּתוָפא. ּאוף ָהֵכי ַּטב ִאיהו ְלָכל ׁשִ ּ.  

יה א ִעּמֵ ׁשָ יָמא ְדַההוא ַמְכּתְ ְּרׁשִ ּ ימו אוָכם ַסֲחָרא , ָירֹוִקין, ֵעינֹוִהי ְזָבְלִגין, ּ ְּוַחד ְרׁשִ ּ
ָאת פ. לֹון ִלימו ִדְתֵרין ַאְתָוון''ַּהאי ִאיהו ּבְ ׁשְ ּא ּבִ ְלחֹודֹוי' ת רְוָא, ּ   .ּבִ

יה ַרב ָּדא ֵריׁשֵ ִמְצֵחיה' ְוד, ּ ְרטוִטין ַרְבְרִבין ּבְ ּׁשִ ין ְקִריצֹוי. ּ ְוַחד . ּוְתַלת ְזִעיִרין ּבֵ
ֲערֹוי ַרְבְרִבין. ְלֵעיָלא ְקִריָעא ְזֵעיר יה ָעֵגיל. ַּעל חֹוְטֵמיה ׂשַ ר ֵחיָלא. ֵּריׁשֵ יּבַ , ּהוא ּגִ

ִמִלין   .ָּמאֵרי ְזדֹוָנא ּבְ

ְייָפא ִאיהו, ֲּעֵריה ָקִמיטׂשַ ף ִאיהו ְלִגיוָפא. ּּגַ ּתַ ּתַ ּוְבֵליְלָיא ִאׁשְ ּ ל ִאיהו . ּּ ׁשַ ְּלִזְמִנין ִאְתּכְ
ִאיְנּתו ֲאסוָרה ּּבְ ֲעִרין. ּ ׂשַ ִּדיְקֵניה ַמְלָיא ּבְ ימו , ּ ָמאָלא ַחד ְרׁשִ ְדרֹוָעא ׂשְ ַּהאי ִאית ֵליה ּבִ ּ

א ַב, ְּדַחְרּבָ ְּדָמָחא ֵליה ַחד ּגְ א, ִאַטר ָיִמיָנא, רּ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְרִביָעָאה ְדׁשַ א , ּבְ ְמׁשָ ָעא ׁשִ ד ּבָ ּכַ
א ׁשָ ּנְ ַההוא יֹוָמא ִאיְתַער ֲעֵליה ַחד חוָטא ְדַמְאִדים. ְלִאְתּכַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּההוא חוָטא ְדִבְסַטר . ּ ּ ּ

ָמאָלא ִעיּגוָלא, ׂשְ ֵריה ּבְ ִבׂשְ ימו ֲעִקיָמא ּבְ ְּוַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּ.  

ּה ָמָטא ְליֹוִמין ְדִסיבוַכ יה, ּ ָּנַפל ֵמֲאַתר ְדָרִכיב ּבֵ אֹו ָנִפיל , אֹו ַחְמָרא, ּאֹו סוְסָייא, ּ
יה ִיְתַחַלׁש ִוימות, ִמן ּכֹוְתָלא ּוִמּנֵ ּ ֶהֶבל ָרִדיף ֲאַבְתֵריה. ּּ עוֵלימֹוי ּבַ ְּדָהא חֹוָבא ְדָחב ּבְ ּ ּ ְוִאי . ּ

ֶא א ּבְ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ַּההוא ַגְבָרא ּתָ א ְדֵביה, ְמַצע יֹומֹויּ ָּנִפיל ִמּגֹו חוְלׁשָ ּ   .ִּוימות, ּ

עוֵלימֹוי ב ּבְ ְרטוִטין ְדִמְצֵחיה, ְּוִאי ּתָ ח ׁשִ ּכַ ׁשְ ֵדין ּתִ ּּכְ ּ ָעה ְזִעיִרין, ּ ַלת ַרְבְרִבין ְוַאְרּבָ . ּתְ
ֵרין ִמּגֹו ֵעינֹוי ְדָסְלִקין ְלֵעיָלא ּוְתֵרין ּתְ ל ַאְרָעא ְי. ּ אֹוַרח ּכָ ְּוִיפֹול . ֵּהא ַמְרֵעיהַהאי ּבְ

יה ְנִפיָלה ְלַבּסֹוף. ִּוימות, ֵּמַעְרֵסיה ְּדָהא ְלָעְלִמין ִאית ּבֵ ּ.  

יִקין ֲעָתא, ַּעְייִנין ְזִעיִרין ַדּקִ ָווִנין ִדיְלהֹון ְלפום ׁשַ ְּדָלא ִאְתַחְזָיין ּגְ ּ ִלין , ּ ּכְ ְוַכד ִמְסּתַ
הֹון ִּאינון ָירֹוִקין ְואוְכִמין, ּבְ ְפָוון ַחִדיןַהאי . ּ ִּאיהו ׂשִ ֲחִדידו, ּ ְּוַאִפין ֲאִריִכין ּבַ ֵדין , ּ ּכְ
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ְרטוִטין ֵרין ׁשִ ִמְצֵחיה ּתְ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ּּתִ יַנְייהו, ּ ָאת פ, ְּוַחד ְזֵעיָרא ּבֵ ְלחֹודֹוי' ַּהאי ִאיהו ּבְ , ּבִ
ְלחֹודֹוי' ּוְבָאת ר   .ּבִ

ְלָיא, ַּהאי ִאיהו ֲעֵריה ּתַ ִעיַע, ּׂשַ עֹוָבֵדי ְידֹויַאְצ. ְוָלא ׁשְ ּוְבאֹוַרְייָתא ִאי , ַלח ּבְ
ַדל ּתַ ְייפֹוי. ִּאׁשְ ׁשַ ּאוף ָהֵכי ְזִעיָרא ִאיהו ּבְ יה, ּ ָרא ֵלית ּבֵ ׂשְ ְּמַמֵלל ִמּגֹו , ּרוָחא. ְּוַגס ּבִ
ִגין ִדְנָקִבין ִדְלהֹון ְדִחיִקין, חֹוְטמֹוי ּּבְ ּ ְדִחיקו ִלְסַטר , ּ ך ָנֵפיק רוָחא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ּ ָמאָלאְּ   .ׂשְ

ַיְרָכא ִדיֵליה ְלֵעיָלא ֵמַאְרּכוָבא ּּבְ יָמא ַחד ַחּבוָרה, ּ ין, ְּרׁשִ ַסּכִ ְּדָעַבד ֵליה ַרְבָייא ַחד ּבְ ּ ,
יֹוֵמי עוֵלימֹוי יה, ּּבְ ן ּבֵ ּכֵ ֵתיה. ְּוִאְסּתַ א הוא ְלִאּתְ ְּמַקּנֵ יה, ּ ר ָנׁש ָחְייִכין ִמּנֵ ַּעד ְדּבַ ֵעי . ּ ּבָ
ג ָנא ּבְ ּקְ ן, ּוְבִרין ָאֳחָרִניןְלִאְתּתַ ּקַ יה, ְוָלא ִאְתּתַ ר ָנׁש . ְּוָחְייִכין ּבֵ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ַהאי ָלא ִיׁשְ

ֲהֵדיה ה ְדָלא ִאית ֵליה, ַּחְמָדן ִאיהו. ְּדָלא ִיְצַלח, ּּבַ ּמֶ ַדל ּבַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ְרֵמיה ְדִאיהו , ּ יב ּגַ ָּחׁשִ ּ ּ
א ְבָרא ַרּבָ   .א ְלָבִניםְוָל, ָזֵכי ְלָבנֹות. ְוָלאו ָהֵכי, ּגַ

ְרטוִטין ְּוִאי ִמְתַחְלָפן ׁשִ ִמְצֵחיה, ּ ֵרין ְזִעיִרין ְוַחד ַרְבְרָבא ּבְ ְּוַאְנפֹוי סוְמִקין, ּּתְ ָזֵכי . ּ
א ָחָדא, ִלְבִנין ְלַקת ֵמָעְלָמא, ְוִלְבַרּתָ ר ְוִאְסּתַ ּאֹו ִדְיֵלַדת ּבַ ּ.  

ַתר אוְדֵניה ָיִמיָנא ָּאת ַחד ִאית ֵליה ּבָ ּ ם ְד, ּ ּטוְלְפָחאּרֹוׁשֶ ֵריׁש , ּ ֲעָרא ְדָתֵלי ּבְ ְּוַחד ׂשַ
ּאוְדֵניה ִנין וְבָנן. ּ ְתַקֵיים ְותֹוִליד ּבְ ֵדין ּתִ ֵפיף ּכְ ָמאָלא ּכָ יָדא ׂשְ ָעא ְזִעיָרא ִדי ּבִ ְּוֶאְצּבְ ִאי . ּּ

ֱהְוָין ָלה ִּסיָמִנין ִאֵלין ּתֶ ָרא. ּ ין ַרְגָלָהא ִיְכַרע ְוִיפֹול ַחד ּבְ ין ִאינו, ּּבֵ ּן ִדיֵהא ַמּבוָעא ּּבֵ ּ
אֹוַרְייָתא ּהוא ְמָקֵרב וַמִפיק ַמּבוִעין ְוַנֲחִלין ְדאֹוַרְייָתא. ִּדְנִביַע ּבְ ּ ּ ֵנׁש , ּּ ִנין ְזִעיִרין ִיְתּכְ ּוִבׁשְ

  .ֵמָעְלָמא

ַּהאי ִאיהו ֵמִאינון ֶאֶלף א, ּ ּתָ א ְוַעד ֵריׁש ׁשַ ּתָ ין ֵמָעְלָמא ֵמֵריׁש ׁשַ ְנׁשִ יֹוִמ. ְּדִמְתּכַ ין ּבְ
א. ַקְדָמִאין י ַמְקְדׁשָ ִּמְדִאְתְחַרב ּבֵ ין ָחֵסר ַחד, ּ ּתִ ר ׁשִ ח ּבַ ּכַ ְּוִאֵלין ִאינון , ָלא ַאׁשְ ּ

ְלֵקי ֵמָעְלָמא ְּדִמְסּתַ ד ַיֲהֵבי ֵריָחא, ּ   .ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ּכַ

ִריך הוא ָעאל ְלאֹוִליף אֹוַרְייָתא א ּבְ ִגין ְדַכד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְלקו ְּלִאינו, ְּ ּן ְינוִקין ְדִאְסּתַ ּ ּּ
ד ַיֲהבו ֵריָחא, ֵמָעְלָמא ִאינון ִמִלין, ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ּּכַ ִּאינון ַקְדָמֵאי ּבְ ּ א . ּ ְּוקוְדׁשָ

ֵמיה ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלַההוא ְמָמָנא יופיָאַמר ֵליה ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ִרין , ְ יר ִקׁשְ ְּדָקִאים ְוָקׁשִ
ּאן הוא ֵדין ְדַאְקִדים ִליַמ, ְּדאֹוַרְייָתא ּ ּ ִמי ִהְקִדיַמִני )איוב מא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ֵלם ֵלם ַוַדאי, ַּוֲאׁשַ ַּוֲאׁשַ ּ.  

ִריך הוא ְלמטטרוֵדְכ א ּבְ ּין ָקָרא קוְדׁשָ א ְדָפְרָסא, ן''ְּ ְּדִאיהו ָקְייָמא גֹו ְפרֹוְכּתָ ּ ּּ ,
ים ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי ְדאוְלְפָנ ּשִׁ ִרים , ּא ְדאֹוַרְייָתא סֹוֲחָרֵניהְּוׁשִ ר ְקׁשָ ְּוִאיהו ְמַקּשֵׁ

ָּאַמר ֵליה ַמאן ַהאי ְדַאְקִדים ִלי. ְּלָמאֵריה ּ ֵלם, ּ ִּמי ִהְקִדיַמִני ַוֲאׁשַ ים ּגֹו . ּ ִּאיהו ְרׁשִ
ך א ִדיִלי, ָּאַמר ֵליה ָמאֵרי ְדָעְלָמא. אֹו ֹלא. ְְמִתיְבּתָ ְמִתיְבּתָ ך ּגֹו ְמ, ָּלאו ִאיהו ּבִ ְִתיְבּתָ

ְּוָכל ִאינון ְדָקָדָמי. ִּאיהו ַמָיא הוא, ּ ל ׁשְ חֹות ּכָ ל )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּתְ ַחת ּכָ  ּתַ
ַמִים ִלי הוא   .ַּהּשָׁ
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ין ִאית ְלֵעיָלא ִגין ִדְתֵרין ְמִתיְבּתִ א ְדַההוא ַנַער מטטרו. ּּבְ ְּמִתיְבּתָ א . ן''ּ ּוְמִתיְבּתָ
א ּבְ ִּעיָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ִּריך הואּ א ִעיָלָאה. ְ ּוְבָכל ֲאַתר ְדָתִניָנן ְמִתיְבּתָ ּ א , ּ ָּדא הוא ְדקוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ א ִדְרִקיַע. ְ ָּדא ְדמטטרו, ְּמִתיְבּתָ   .ן''ּ

ִריך הואֵדְכ א ּבְ ּין ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ אי, ִאי ָהֵכי, ְּ ּבָ ְוָאַרח , ָּלִקיט ֵליה. ְּלקֹוט ֵליה ּגַ
ם)ש ו''שה(, ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה, ֵּליה ּ דֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערוַגת ַהּבֹׂשֶ א , ּדֹוִדי. ּ ָּדא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְ ים)שם ב(ּכְ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ָּדא , ָיַרד ְלַגּנֹו. ּ דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהרֹוֶעה ּבַ
גֹוֶרן, ּּגֹוֶרן ְדָרִקיַע םַלֲער. ְּדָקְייֵמי ּכְ א ְדמטטרו, ּוַגת ַהּבֹוׂשֶ ָּדא ְמִתיְבּתָ ים . ן''ּ ּנִ ּגַ ִלְרעֹות ּבַ

ים ּנִ אן ִדיֵליה, ְוִלְלֹקט ׁשֹוׁשַ ִאינון ְמִתיְבּתָ ָלא ּבְ ּכָ ְּלַעְייָנא וְלִאְסּתַ ּ ּ ים. ּ ּנִ , ַמאי ְוִלְלֹקט ׁשֹוׁשַ
ֹוִנים ּשׁ ים ֶאָלא ׁשֶ ּנִ ְקֵרי ׁשֹוׁשַ ִּאֵלין ִאינון ִדְמַק. ַּאל ּתִ ּ ַהאי ָעְלָמאּ ֵטי , ְּדֵמי ֵריָחא ּבְ ְּדִמְתַלּקְ

ְלֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא ּוִמְסּתַ ַּעד ְדָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ּ ּ.  

ַחְרצֹוי, ן ְלַגְבִריֵאל''ּין ָקאֵרי ַההוא ַנַער מטטרוֵדְכ , ַּוֲאַמר ֵליה, ִּדי ֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ
ֶות ַעל  תֹוב ִפְתָקא ְוַהב ְלַמְלַאך ַהּמָ ְּכְ ְּדִיְלקֹוט ֵליה ֵמָעְלָמא, ְּפלֹוִניּ . ְּוִאְתְלֵקיט ִמָיד. ּ

א ְדמטטרו ַקְדִמיָתא ִלְמִתיְבּתָ ְּוָסְלִקין ֵליה ּבְ יֵדיה, ן''ּ ְלמוֵדיה ְדַאְייֵתי ּבִ ן ֲאַמר ּתַ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ .
ן ַמה ְדאֹוִליף ּמָ א ִעיָלָאה ְדק. ְּואֹוִליף ּתַ ְּלָבַתר ָסְלִקין ֵליה ִלְמִתיְבּתָ ִריך הואּּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ .
א ִדיֵליה ּוְזִמיָנא ִלְמִתיְבּתָ הו. ּ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ן ִאׁשְ ִאינון ִדיֵליה, ְּוַתּמָ ּּבְ ּ ּוְבָרִזין ִעיָלִאין, ּ ְוַטֲעֵמי , ּ

ַהאי ָעְלָמא, ְדאֹוַרְייָתא יה ּבְ ַּדֲהוֹו ְסִתיִמין ִמּנֵ ּ.  

א א ִעיָלָאהָאִזיל ִמּגֹו ְמִת, ְּויופיָאַמר ֵליה ַרב ְמַמּנָ ְוָחִתים ִסְתִרין ְוָרִזין , ּיְבּתָ
ין, ְּדאֹוַרְייָתא ֵרין ְמִתיְבּתִ א ִדְרִקיָעא. ִמּגֹו ּתְ ְמִתיְבּתָ ל ַמה ְדַאְקׁשו ּבִ ּּכָ ּ א , ּ ִּאינון ִדְמִתיְבּתָ ּ

א ִעיָלָאה. ִּעיָלָאה ְמַתְרִצין ְמִתיְבּתָ ָיין, ּּבִ ן ִפְרֵכי ְוקוׁשְ ּמָ ֵּלית ּתַ א ֶּאָלא ּבִ, ּ ְמִתיְבּתָ
ְדָקא ָיאֹות. ִּדְרִקיָעא י ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּכִ ֵרי ְמִתיְבּתֵ ְּוָחִתים ִמּתְ ִתיב. ּ תהלים (, ְּוַעל ָדא ּכְ

  .ּ ֵיְלכו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל)פד

א ִדְרִקיָעא ָיין ִמּגֹו ְמִתיְבּתָ ְלקון ִפְרֵכי ְוקוׁשְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ִיְסּתַ ּ ּ ּּ ָמא ְדַאּתְ. ּ ,  ָאֵמרּּכְ
ַאְרְמנֹוָתִיך)שם קכב(ּוְכִתיב , ֵּיְלכו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ְלָוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשַ לֹום ּבְ ְ ְיִהי ׁשָ ַעד ָהָכא . ְ

ָלא, ָּרִזין ְדַעְייִנין ּכָ ָווִנין ְלִאְסּתַ גֹו ּגְ   .ּבְ

ְּדיֹוְקִנין ְדחֹוְטָמא ר ָנׁש ְלִא, ּ ּחֹוְטָמא ִאיהו חֹוָתָמא וַפְרצוָפא ְדּבַ ּ ּ מֹוְדָעאּ ּתְ חֹוְטָמא . ׁשְ
ר, ְזֵעיָרא ֲעִקיָמא אֹוַרח ֵמיׁשָ ָראוי ּבְ ַבת ּכָ ְּדָלא ִאְתַייׁשְ ר , ּ ָּדא ִאיהו ְדָאֵביד ַפְרצוָפא ְדּבַ ּ ּ ּ ּּ

ָאת ה, ָנׁש ְלחֹודֹוי' ְּוָדא ִאיהו ּבְ ִלימו, ּבִ ָלא ׁשְ ֵליָמָתא . ּּבְ ָּדא ִאיהו ְדאֹוַרח ִעְנְוָתנוָתא וׁשְ ּ ּ ּ ּ
יהִאְתֲעַב ין סוָמק ְלִחיָור. ֲּחִציָפא ִאיהו, ּר ִמיּנֵ ֲעֵריה ּבֵ ּׂשַ ּ ּ.  

יִמין ַרְבְרִבין ַעל ִמְצֵחיה ַלת ְרׁשִ ך, ּּתְ ל ּכַ ְוְתַלת ָאֳחָרִנין ְדָלא ִאְתַחְזָיין ּכָ ּ ַלת . ּ ּתְ
ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא ְרטוִטין ָאֳחָרִנין ִמּסִ ּׁשִ ְפָוון ִדיֵליה ַרְבְרָבן, ּ ּׂשִ ֲּחִציפוֵתיה ְמַמֵלל ּבַ. ּ ּ ּ

ל ַמה ְדָבֵעי יו ּכָ ַקׁשְ ּּבְ ְּדאֹוַרח ִעְנְוָתנוָתא ִאְתֲעַבר ֵמחֹוְטֵמיה. ּ ּ ּוֵמַעל ַאְנפֹוי, ּ ְּדָהא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3008דף [ -ּ

ר חֹוְטָמא ַעל ַאְנִפין יּסוָפא ְוִעְנְוָתנוָתא ְמַייׁשֵ ּּכִ ּ ַלל. ּ יה ּכְ ּוְבִגין ְדִאיהו . ְּוַהאי ֵלית ּבֵ ּ ּ
ִדיב , ֲחִציָפא ִמלֹויּכָ ְּוַחֵייך ּבְ ְ ּ.  

ְרטוִטין ֵמַעל ִמְצֵחיה ְּוִאי ִמְתַעְבִרין ׁשִ ֲעֵריה אוָכם, ְזִעיִרין' ַרְבְרָבן ְוג' ְּוִאינון ג, ּ ְּוׂשַ ּ ,
ַמְתְקָלא ֵרין ַאְתָוון ּבְ ין ּתְ א. ָּהא ִאיהו ּבֵ ְָדא ָנִמיך ֵריׁשָ ִמלֹוי, ּ ְּוַחִייך ּבְ ְ ִעיַע . ּ ֲעֵריה ׁשְ ּׂשַ

ל  ךְוָלא ּכָ ְלהֹו, ַצֲעִרין ַרְבְרִבין ִמְתָעִרין ֲעלֹוי, ְּכַ ֵזיב ִמּכָ ּתְ   .ְוִאׁשְ

ְּזכו ְזֵעיָרא ֵמֲאבֹוי ֵמִגין ֲעֵליה, ָּדא יה . ּ ים ּגֹו ַעּמוָדא ְדָקִאים ּבֵ ְּוַההוא ְזכו ִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ ּ
ַחד ַיְתָמא. ַּההוא ַנַער ִגין ְדָכל ְיָתם ְוַאְרַמְלּתָ. ְּוִאיהו ָזֵכי ּבְ ִפְקדֹוֵניה , אּּבְ ָּקְייִמין ּבְ

ְבִעין ַסְנֶהְדִרין, ן''ְּדמטטרו ִאינון ׁשִ ְּדָקְייָמא ְלַדְייָנא ּבְ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ִדְזכוָתא ל ִדיִנין ְדָעְלָמא, ּּבְ ָּדְייִנין ּכָ ּ ַלת, ּ ר ִמּתְ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני, ּבַ ּּבָ ְוָכְלהֹו . ּ
ִתיֵבי ְקָרֵאי ּכְ ֵני. ּבִ ְתַפֵלל ַעל ה)מואל א אש(ִּדְכִתיב , ּבָ ּ ַוּתִ . ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ַּעל ַדְייָקא', ּ

ַּאְתָרא ְדַמָזָלא ִעיָלָאה ּ ָנה)ישעיה לח(ִּדְכִתיב , ַּחֵיי. ּ ֵרה ׁשָ , ָ ִהְנִני יֹוִסיף ַעל ָיֶמיך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ֵלך ַעל ה)תהלים נה(ִּדְכִתיב , ְמזֹוֵני. ּיֹוִסיף ַדְייָקא ֶלךְָיָהְבך ְו' ְ ַהׁשְ ָהוא ְיַכְלּכְ . ַּעל ַדְייָקא, ּ

ֵני ָעְלָמא ן ָדְייִנין ּבְ   .ְּוַתּמָ

ֶות ְלָקְטָלא לֹון ְְוָיֲהִבין ִפְתָקא ְלַמְלָאך ַהּמָ ּוְלַנְטָלא רוֵחיהֹון, ּ ּכֹוִנין , ּ ְּוהֹוִאיל וַמׁשְ
ִריך הוא, ִּעיָלִאין א ּבְ ידֹוי ְדקוְדׁשָ א ּבִ ְּוָטִבין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ נֹוי , ן''יד ְלמטטרוַּפּקֵ, ְּ ִּדיהֹון ּבְ

ִפְקדֹוָנא ִדיֵליה ֵתיה ּבְ ר ָנׁש ְוִאּתְ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ ּ ָנא לֹון. ּ ּכְ ּוְבִגין ְדָאסור ְלַמׁשְ ּ ּכֹוִנין ַעל , ּ ַמׁשְ
ּכֹוִנין   .ָּלא ְיִמיתון, ַמׁשְ

יֵזיב לֹון ֵמִעיּנוָיא, ְּוַעל ָדא נֹו, ַּמאן ְיׁשֵ ין ַעל ּבְ ַּההוא ְזכו ַאּגֵ ְייהו , ְּוהוא. יּ ַּחד ִמּנַ
ין ֲעֵליה ְּדַההוא ְזכו ַאּגֵ ּ ּ ִעיָדן ַעְקֵתיה, ּ   .ּּבְ

ִמְצֵחיה ם ּבְ ְּלָהא ִאית ֵליה רֹוׁשֶ ָייָפא ִאיהו, ַחָייָבא. ּ ּאֹו ּגַ א. ּ ֵני ָנׁשָ י ּבְ , ְוָלא ִאְתֲחֵזי ַקּמֵ
יה ְּדָלא ָיְדִעין ּבֵ ֲה. ָּדא ַאְצַלח. ּ ר ּבַ ּוַמאן ְדִאְתַחּבַ יה, ֵּדיהּ יר ִמּנֵ   .ַּיְצַלח ַיּתִ

ּוְתֵרין נוְקִבין ִדיֵליה ַרְבְרִבין, ּחוְטָמא ֲעִקיָמא ּ ּ ְּוָסְלִקין ְלַבר ִאינון ָפְתִחין ִדְנִחירֹוי, ּ ּּ ,
ָאת ה. ְוחֹוְטָמא ָלא ָסֵליק ָּדא ִאיהו ּבְ ִלימו' ּ ׁשְ   .ּּבִ

ִמְצֵחיה ַרְבְרָבן' ה ְרטוִטין ּבְ ּׁשִ ית ְזִעיִר, ּ ּוְתֵרין . ֵעינֹוי ַרְבְרָבן. ּאוְדנֹוי ַרְבְרָבן. יןְוׁשִ
ֵעיֵניה ְדָיִמיָנא יִקין ּבְ יִמין אוְכִמין ַדּקִ ְּרׁשִ ּ ּ ֲעֵריה. ּ ַמְזֵייה, ּׂשַ ן ּבְ ּקַ ִגין ְדִאיהו ַרב , ָּלא ִאְתּתַ ּּבְ ּ

יף ִמְצֵחיה. ְוַתּקִ א ּבְ ׁשָ ם ַמְכּתְ   .ּרֹוׁשֶ

ְרָפא ין, ָּדא ׂשַ ָכל יֹוָמא ַזּמִ ד ִאְתְרֵעםּבְ רוְגֵזיה.  ּכַ ּּבְ ָּקִריר חוְטֵמיה, ּ ב . ְּוִאְתֲחֵזי ִחָוור, ּ ּתָ
ֵּמרוְגֵזיה ִלְזַמן ַרב ִמִלין ַרְבְרִבין. ּ ְּמֵהיְמָנא ִאיהו ּבְ . ַּחְמָדן ִאיהו. ּוִבְזִעיִרין ָלאו ָהֵכי. ּ

א ּתָ ָכל יֹוֵמי ׁשַ ין ַוֲאַבְעּבוִעין ּבְ ׁשִ ּּגוֵפיה ָמֵלי ַמְכּתְ ּ יֹוֵמי ְדִסְתָוואּו, ּ , ַּבר ִזְמָנא ַחד ְזֵעיר ּבְ
ֵביֵתיה ִעְנְוָתנוָתא ּבְ ִּאְתַנֵהיג ּבְ ָכל ֲאַתר. ּ יא ְלֵמיַכל ּבְ יאוְבּתֵ נון , ּּתִ ב ְדָלא ְיַזּמְ ַּאף ַעל ּגַ ּ

אֹוַרְייָתא. ֵּליה שי, ְואֹוִליף ְינֹוִקין, ִאי ָזֵכי ּבְ הו ּבְ   .ו''ן תי''ָּזֵכי ּבְ
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יֵהיה ָיִמ יה, יָנאּּבִ ם ֲעִמיָקא ִמּתֹוָלָדה ְדִאְתַיֵלד ּבֵ ּרֹוׁשֶ נו ֵליה. ּּ ין ִאְזַדּמְ י ָנׁשִ ְרּתֵ ּּתַ ּ ּ ,
ָרא ּבְ ִמית ַעל ַמׁשְ ִנין. ַקְדַמְייָתא ּתָ י ִלְתֵרין ּבְ ְזּכֵ ְנָייָנא ּתִ ֲחָלָבא , ּתִ ַחד ְיִמית ְזֵעיר ּבַ

יה ָייָפא, ְּדִאיּמֵ ָעְלָמא ּגְ א ָאֳחָרִניןַיּתִ, ְּוַחד ְיקום ּבְ ֵני ָנׁשָ יה, יר ִמּבְ ְּוַחִיין ָקְייִמין ּבֵ ֲאָבל , ּ
ך ל ּכָ   .ְֹלא ּכָ

ר אֹוַרח ֵמיׁשָ י ַאְנִפין, ּחֹוְטָמא ְדָאֵזיל ּבְ ּבֵ ָנא ַעל ּגַ ּקְ ּוִמְתּתַ ָאת ה. ּ ' ַּהאי ִאיהו ּבְ
ִלימו ׁשְ ְרטוִטין ַרְבְרִבין. ּּבִ ֵרין ׁשִ ִמְצֵחיה ּתְ ֵלי ּבְ ָּדא ִאְתּגְ ּ ְטָרא , ְזִעיִרין' ְוה, ּ ּוְתֵרין ִמּסִ

ֲעֵריה י ׂשַ ְּדָיִמיָנא ְלַגּבֵ א ְלֵעיָלא. ּ ּתָ ר ִמּתַ ין אוָכם ְלסוָמק. ֵמיׁשַ ֲעֵריה ּבֵ ּׂשַ ּ ְלָיא ַעל , ּ ּתַ
ְּוחוָטא סוְמָקא ַסֲחָרא ְלגֹו, ֵעינֹוי ַרְבְרִבין ָירֹוִקין. ּאוְדנֹוי   .ַּאְנפֹוי ֲאִריִכין. ּ

רִאיְקֵרי ַא, ָּדא ָלמוָתא, ָּדא. ְּנֵפי ֶנׁשֶ ַאׁשְ נֹוי ְדִסיֲהָרא ּבְ ִּמּבְ ֵעי ְלַאְזָעָרא ַגְרֵמיה. ּ ד ּבָ , ּּכַ
י ָמאֵריה ַּטב ִאיהו ְלַגּבֵ ָּדִחיל ַחָטָאה ִאיהו. ּ ָלא ַמְרִעין. ּ יֵמי עוֵלימֹוי ִאיהו ּבְ ּּבִ ָאִזיל , ּ

ְבִריאוֵתיה ּּבִ ָלא ְדִחילו, ּ ר ּבְ ִגיּבָ יֹוִמין. ּּכְ ְנִחיתו ְדִסיֲהָראּבְ ּ ְדִסיבו ָנֵחית ּכִ ּ ּ א ֶלֱהֵוי, ּ . ֲחָלׁשָ
ְפרון, ַּמְרִעין ָרְדִפין ֲאַבְתֵריה ַמְרִעין ִיְתּכַ ָאה ּבְ ָּדא ַזּכָ ּּ.  

ַמְרִעין, ְּוִאי ִמְתַחְלִפין ִסיָמִנין יֹוֵמי עוֵלימֹוי ֶלֱהֵוי ּבְ ִסיֲהָרא ְדַבְעָיא . ּּבְ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ
נו. ָראְלַאְנָה ִמְסּכְ ְבָרא ּבְ ִּויֵהא ַההוא ּגַ ּוְביֹוִמין ְדִסיבֹו. ּ ָלא ַמְרִעין, ּ ּוְבעֹוְתָרא ִויָקר , ֶיֱהֵוי ּבְ
ָלמוָתא. ַסְגָיא ַאׁשְ ֵדין ַאְנֵהיַרת ִסיֲהָרא ְוָקְייָמא ּבְ ְּדָהא ּכְ ְּוָדא ִאיהו ַצִדיק ְוטֹוב לֹו. ּ ְוָדא . ּ

יה ִּעְנְוָתנוָתא ּבֵ ֹכָלאְּרִחים הו, ּ ּא ְלָמאֵריה ּבְ ּ.  

ָרא, חֹוְטָמא ֲאִריָכא ְוַחד א ְדחֹוְטָמא ְדִנׁשְ ֵריׁשָ ִּחדוָדא ּכְ ּ ּ ָלל. ּ ָלא ָאת ּכְ . ַּהאי ִאיהו ּבְ
ֲעֵריה ָקִמיט ַלת. ּׂשַ ְרטוִטין ְדִמְצֵחיה ּתְ ּׁשִ ּ ָּהא ִאיהו ַחְמָדן . ֵעינֹוי ְזִעיִרין. ַּאְנפֹוי ֲחִדיָדן. ּ

ה ְדִאית ְלה ּמֶ ַמָיא. ֹו ְלַאֲחָרִניןּּבַ ְדִחילו ִדׁשְ ל עֹוָבדֹוי ָלאו ּבִ ּּכָ ָסאֵני , ָסאֵני אֹוַרְייָתא. ּ
ה ְּלַמאן ְדָלָעאן ּבָ ַמע ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ֲעָתא ְלִמׁשְ ְּרִחים ְלפום ׁשַ ֲעָתא ָפְרִחין , ּּ ּוְלפום ׁשַ ּ ּ

יה   .ִּמּנֵ

ָען ְקִמי ֵרין ֶאְצּבְ ָמאָלא ּתְ ַרְגֵליה ׂשְ ִטין וְבַרְגֵליה ָיִמיָנא ַחדּּבְ ִּטין ְדָלא ִמְתַפּשְׁ ּ ַהאי . ּּ
ָבא ַחָטָאה ְדַגּנָ ִּאיהו ּבְ ְּוָלא ְיתוב ֵמַההוא חֹוָבא ְלָעְלִמין, ּ ּ.  

ֲעִרין ַרְבְרִבין ֵרין ׂשַ ְלָיין ּתְ ֵתפֹוי ּתַ ין ּכְ ֲעִרין ְדַתְלָיין. ּבֵ ַלת ׂשַ ָחדֹוי ִאית ּתְ אֹוֵמי . ּּבְ
ָכל ֲעָתאאֹוָמָאה ּבְ י,  ִרְגָעא ְוׁשַ ֲהֵדיה. ְוָלא ִאְתַהּנֵ ר ָנׁש ּבַ ף ּבַ ּתֵ ּתַ א ִיׁשְ ּתָ ׁשַ ֵרין ּבְ . ִּזְמִנין ּתְ

יר ּוֵמֱאלול. ְּוהוא ֵמֲאָדר ַעד ֵריׁש ִניָסן, ְוַיְצַלח, ְוָלא ַיּתִ ָוון, ּ ית יֹוִמין ְדַמְרֶחׁשְ , ַּעד ׁשִ
יר ּוְביֹוִמין ִאֵלין, ְוָלא ַיּתִ ֲהֵדיהִיְצַלח ַמא, ּ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ּן ְדִיׁשְ ְּדָהא יֹוִמין ִאֵלין יֹוִמין ְדַאְתָוון , ּ ּּ

ּוַמאן ְדֵלית ֵליה ַאְתָוון, ִּאינון ּ הו, ּ   .ִּאְתֲאַחד ּבְ

ָמִתין ַעְרִטָלִאין יֹוִמין ִאֵלין ָנְפִקין ִנׁשְ ִמְלַקְדִמין, ּּבְ ְּוִאינון ִמְתַהְדָרן ּכְ ּ ְּוֵלית לֹון ִזווִגין, ּ ּ .
הו''ִּמין ִאֵלין ָנְפִקין ַאְתָוון כּוְביֹו ָראן ּבְ הו, ּב ְוׁשָ ּוִמְתַעְטָרן ּבְ חון ִזווִגין, ּ ּכְ ּתַ ּוְבַרֲחֵמי ִיׁשְ ּ ּ ּ .

  .ָלאו, ּוְביֹוִמין ָאֳחָרִנין, ּוְבַיְרִחין ָאֳחָרִנין



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ַטׁש ּבוִציָנא' ְּדָהא ִמז ֲאַדר ּבָ ִקיִעין ְוָנְפִקין ּוָבְקִעין ְר, ְּוַאֵפיק ַאְתָוון ְזִעיִרין, ּּבַ
ִזְמָנא ְדִאינון ָנְפִקין. ְלָעְלָמא ּּבְ ָמִתין ַעְרְטָלִאין, ּ ל ִאינון ִנׁשְ ַּדֲהוֹו ְזִמיִנין ְלִאְתַהְדָרא, ּּכָ ּ ,

ֲהַדְייהו ִאינון ַאְתָוון, ָּנְפִקין ּבַ   .ְּוִאְתַאֲחָדן ּבְ

ֵני ָע. ְּוָנְפִקין ַעל ְיֵדי ְדַפְרַווְנָקא ִגין ְדָכל ּבְ ַהאי , ְלָמאּּבְ ִנין ְלִאְתַצְייָרא ּבְ ד ִאְתּבְ ּכַ
הו, ָעְלָמא ל ִציוִרין ְדַאְתָוון ִמְתַצְייִרין ּבְ ּּכָ ּ ּ ִפין, ּ ַלת ׁשוּתָ ַּעל ְיָדא ְדִאינון ּתְ ּ ְּדָקא ִמְזַדַווג , ּ ּ ּ
ְנָייָנא א ִאֵלין ְדָקא ִמְתַהְדָרן. ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ל ִאינון ַאְתָוון ָקא ִאְתַצְי, ּ הוּּכָ ּירו ּבְ ָאֳחָרִנין ָלא . ּ

הו ְּדָהא ִאינון ַפְרַווְנִקין. ִּמְתַצְייֵרי ּבְ ּ ַאְתָוון, ּ ָמה ְדִאְתַצְיירו , ָלא ְמַצְייִרין לֹון ּבְ ּּכְ ּ
ַקְדִמיָתא א, ּבְ א ְוִאיּמָ ְטָרא ְדַאּבָ   .ִּמּסִ

ָעְלָמא ְטִטין ּבְ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ָאְזִלין וְמׁשָ ל ִאינון ְדֵלית ְלהֹו ַאְתָווןְוִאְתַאֲחָדאן ּבְ, ּ ּהו ּכָ ּ ּ ,
ָרן ִאֵלין. ַעד ֵריׁש ַיְרָחא ְדִסיָון ֵדין ִאְתַטּמְ ְּדָהא ּכְ ָלָאה, ּ ְעָיין ְלִאְתּגַ ְּוַאְתָוון ִעיָלִאין ּבָ ּ.  

רו ִאֵלין ִעיָלִאין ּוֵמֱאלול ִאְתַטּמְ ּ ּ ּ ָוון' ַעד ו. ּ ַמְרֶחׁשְ ֵני. יֹוִמין ּבְ ַּעד ִדיַהְדרון ּבְ ּ א ּ  ָנׁשָ
ֶפר לֹון, ֵּמחֹוַבְייהו ִמְלַקְדִמין, ְּוִיְתּכַ ּוִמְתַהְדָרן ַאְתָוון ּכְ ּ ך. ּּ ך וֵבין ּכָ ְוֵבין ּכָ ְּ ִּאיּנון ְזִעיִרין , ּ

הו, ָנְפָקן ְלָקְייָמא ָעְלָמא ְּוִאֵלין ִאְתַאֲחִדין ּבְ ָלל, ּ ִגין ְדֵלית לֹון ַאְתָוון ּכְ   .ּּבְ

ְּדָהא ֵמֱאלול ָקְייָמא ּתְ ה, ּׁשוָבהּ ּוְבֵני ָעְלָמא ִמְתַהְדָרן ֵמחֹוַבְייהו, ְּוַאְתָוון ָסְלִקין ְלַגּבָ ּ ּ ,
ּוִמְתַהְדָרן ְלַאְתָוון ֵרין ְיָרִחין, ּ ָבט, ְוָקְייִמין ַעל ָעְלָמא ּתְ ְלִקין ֵטֵבת וׁשְ ּוִמְסּתַ ּּ.  

ֲאָדר ָנְפִקין ִאֵלין ָאֳחָרִנין' ֵמז ָמר, ּּבַ ָמא ְדִאּתְ הוְּוִאֵל. ּּכְ ּין ְדִמְתַאֲחָדן ּבְ ְּמַקְדֵמי ַרֲחֵמי , ּ
ִאֵלין יֹוִמין ְלהֹו. ּּבְ ָרן ּכָ ּמוז ְוָאב, ּוְתֵרין ְיָרִחין ָאֳחָרִנין ִאְתַטּמְ ְּוִאֵלין ּתַ ְוָנְפִקין ְיֵמי ָהָרָעה . ּ

ְלִטין ִאֵלין ַעל ָעְלָמא ַאְתָווַתְייהו ְוׁשָ ּּבְ רו, ּ ךּוְבִגין. ְּוָאֳחָרִנין ִאְתַטּמָ ִאינון יֹוִמין, ְ ּכָ , ּּבְ
ְייהו ֵזיב ִמּנַ ּתְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ.  

א,  חֹוְטָמא ֲאִריָכאדְוַכ י ֵריׁשָ פוְתָייא ְלַגּבֵ ָאת ה. ַּרב ּבְ ָּדא ִאיהו ּבְ ' ּוְלִזְמִנין ָאת י', ּ
ֲהֵדיה ר ּבַ ר ַנׁש ְדַאְצַלח. ִּאְתַחּבַ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ.  

תֹוְלדֹות ַדֲאַבְעּבוִעין, ןַּאְנפֹוי ְקִמיִטי ּּבְ ין ִאינון ּתֹוָלִדין . ֵּעינֹוי סוְמִקין. ּ ָּדא ִאיהו ּבֵ ּ ּ
ִּדְסִגירו ְּדֵעינֹוי ְלִזְמִנין ָזְלִגין ִדְמִעין. ּ ּ.  

ְּקִמיִטין ְדִמְצֵחיה ד יִמין' ּוב' ּ י ְלֵבָנה, ֲעָבִרין ְרׁשִ ּבֵ ָאִריַח ַעל ּגַ ֲעֵריה ַרב. ּכְ ַהאי . ּׂשַ
ֹכָלא, ּוְדִחיל ַחָטָאה, חַאְצַל ְרֵמיה ּבְ ַבח ּגַ ּׁשֶ יה, ּ ה ְדִאית ּבֵ יר ִמּמַ ַּיּתִ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתַנֲעַנע. ּ ּ ,

חוְטֵמיה. ֵּעינֹוי ָזְלִגין ִדְמִעין ּוְכֵאָבא ּבְ ּ יד ֵליָחה ָירֹוָקה, ּ ָיא ֵמִאינון . ַעד ְדאֹוׁשִ ְּוָדא ַקׁשְ
ירו ּתַ. ִּזיֵני ִדְסּגִ ֲהֵדיה ַאְצַלחַּמאן ְדִאׁשְ ף ּבַ ֹכָלא. ּּתַ ְּמֵהיְמָנא ִאיהו ּבְ ּ.  

ָמאָלא ְתֵפיה ׂשְ יִמין, ַּעל ּכִ ַלת ְרׁשִ ַרם אוָכם ִאית . ְּוַחד אוָכם, ּסוְמִקין' ב. ִאית ּתְ ּּבְ
א א. ֵּליה ּתֹוַעְלּתָ ְבֵני ָנׁשָ יך ְלִאְתְקָרָבא ּבִ הו, ְַהאי ָמׁשִ בון ֵליה, ְּוָאִחיד ּבְ ְּדָלא ַיְחׁשְ ּ ּ 

ְסִגיָרא   .ּכִ
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ֵליָלא יה ּבְ ּמוָמא ִאְתְייֵליד ּבֵ ַחד יֹוָמא ְדִסְתָווא, ּ יֹוֵמי ְדעוֵלימֹוי, ּבְ ּּבְ ְּדָאַכל נוָנא , ּ ּ
ָתה ַמָיא ָעְלָמא. ּוְנַפק ְלַבר, ְוׁשָ ָתאי ּבְ ּבְ ִליט ּכֹוָכב ׁשַ ֲעָתא ֲהָוה ׁשַ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ְוַחד ֲעָנָפא , ּ

יך ְל ְִדיֵליה ֲהָוה ָמׁשִ אּ ָטא ְלַתּתָ א, ִּאְתַפּשְׁ ִגילוָייא ְדֵריׁשָ ּוְנַפק ִאיהו ּבְ ּ ּ ּוְמָחה ֵביה ַעל , ּ ּ
ַההוא ֲעָנָפא''י ְוׁשמרירו''ְּיָדא ְדקורקפנ ְלִטין ּבְ ֵרין רוִחין ְדׁשָ ּן ּתְ ּ ר . ּ ְְוָכך ִאְתְמֵחי ַהאי ּבַ

יִמין סוְמִקין, ָנׁש ֵרין ְרׁשִ מו ֵביה ּתְ ָּרׁשְ ּ ימו אוְכָמאְּוַההוא ֲעָנָפ. ּ יה ַההוא ְרׁשִ ים ּבֵ ּא ְרׁשִ ּ ּ ּ .
ׁש ּמַ ּתַ אוָכם ִאׁשְ ָתאי ּבְ ּבְ ְּדָהא ִמילֹוי ְדׁשַ ּ ּּ.  

א א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ָתאי ְוָלא ּבְ ּבְ א ְדׁשַ ַעּמָ ִליט ּבְ ְּוָרָזא ָדא ׁשַ ּ א ֵלית לֹון . ּּ א ַקִדיׁשָ ִגין ְדַעּמָ ּּבְ ּ
כֹוָכַבְייא וַמ א ּבְ ּחוָלָקא ְוַאְחַסְנּתָ ְלחֹודֹוי, ָּזֵליּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ְּ ְְוִאְצְטִריך לֹון . ּ

ָייא, ְלַאֲחָזָאה ֶחְדָוה ּתְ ּוֵמיְכָלא וִמׁשְ ין ִחיָוִרין, ּ ּוְלבוׁשִ ּ ִפיִרין, ּ ּאֹו ִדְגָווִנין ׁשַ ּוְלַתְקָנא , ּ
יֹוָמא ָדא יָתא וְפתֹוָרא ּבְ   .ּּבֵ
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ָתאי ּבְ כֹוָכַבָייא ְדׁשַ ְּדָלאו ָהֵכי ִאינון ַדֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ ָאה, ּ ְְדִאְצְטִריך לֹון ְלִאְתַעּנָ ּוְלַאֲחָזָאה , ּ
ֲּעִציבו וְדָאָגה חֹוִרין, ּ ׁש ׁשְ חֹוִרין, ּוְלִמְלּבַ ָאה ׁשְ ָרא ְוַחְמָרא , ּוְלַכּסָ ׂשְ ְוָלא ְלֵמיַכל ּבִ

ָחא ָג. ּוִמׁשְ ִעיּנוִגין ְדָעְלָמאְוָלא ְלִאְתַעּנְ ּא ּבְ ִדיוָרא ֲעִציב. ּ ֶּאָלא ְלֵמיַתב ּבְ ּ א , ּ ּוְלִאְתְפָרׁשָ ּ
א ֵני ָנׁשָ ּוְכֵדין ִאֵלין רוִחין קרקפונ. ִמן ּבְ ִכין ֲעֵליה''י ְושמרירו''ּּ ְּואֹוְדִעין ֵליה , ּן ִאְתַמׁשְ

ָתאי ּבְ כוָתא ְדׁשַ ַאְמׁשָ ִּמִלין ְדָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ.  

ִס אָחֵזיָנא ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְלָטא ֲעָנָפא ָדא, ְּפָרא ִדׁשְ ד ׁשָ ר ָנׁש ְדִאְתְייִלידו ּכַ ְּדִאית ּבַ ּ ּ ,
ִדיר ְדָלא ָחָדאן ְלָעְלִמין ְּוִאינון ֲעִציִבין ּתָ אֹוַרְייָתא. ּ ר ִאי ָלָעאן ּבְ ְוָקא ִאְתַאֲחָדאן , ּבַ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ְּ.  

ל ָדא יה, ְּוִעם ּכָ ין ִמְזכו ַדֲאָבָהןִּאי ִאית ּבֵ ָרׁשִ ר ָנׁש ְיסֹוִדין ְוׁשָ ַההוא ּבַ ּ ּבְ ּ ֲעָנָפא ָדא , ּּ
ָתאי ּבְ ִטין, ְּוָאִחיד ֵליה, ְּלִזְמִנין ָנַצח ֵליה, ְּדָנֵפיק ִמּשַׁ ֵרין רוִחין ִמְתַפּשְׁ ְּוִאינון ּתְ ּ ְוָאְזִלין , ּ

ְּלנוְקָבא ְדִטיָנָרא ל רוִח, ּ ין ּכָ ׁשִ ּנְ ן ִמְתּכַ ְּדַתּמָ ְּדָלא ָעאָלן ְלגֹו ַפְרּגֹוָדא , ין ַעְרְטָלִאיןּ ּ
א   .ְּדַמְלּכָ

ַהאי ָעְלָמא ַההוא , ְוַכד ָנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא, ְּוִאינון ַעְרְטָלִאין ּבְ ְטֵטי ְלָאֳעָלא ּבְ ְּמׁשָ
ַאְנַפְייהו, ָעְלָמא ְרָעא ּבְ ְּוָנֲעִלין ּתַ ָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּ חו. ּּבְ ּכְ ַּעד ְדִאינון ,  ַנְייָחאְּוָלא ַאׁשְ ּ

ָעְלָמא ְטֵטי ּבְ ָמָהן שכנות, ָּנְפִקין וְמׁשָ ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיְקרון ּבִ ּ.  

א ּתָ ּבַ ד ִאְתַקַדׁש יֹוָמא, ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ְּלגֹו נוְקָבא ְדַחד ִטיָנָרא. ְּוִאינון ְלָאן ָעאִלין, ּּכַ ּ ,
א ְנּתָ ְּדִאיהו ְלַבר ֵמחֹומֹות ּגִ טוִרין ִד, ּ ּּבְ א, ְלַברּ ּתָ ּבַ ל יֹוָמא ְדׁשַ ן ּכָ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ּוְלָבַתר . ּוִמׁשְ

ָעְלָמא ְטִטין ּבְ ֵחיזו ְדֵליְלָיא, ָּנְפִקין וְמׁשָ ּומֹוִדיִעין ּבְ א, ּ   .ִּמִלין ִלְבֵני ָנׁשָ
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ר ָנׁשדְוָכ ֵרין רוִחין ָאְזִלין ְלַההוא נוְקָב. ּ ָנַצח ֲעָנָפא ָדא ְלַההוא ּבַ ִּאינון ּתְ ּ ּ , אּ
א ּתָ ּבַ ן ַעד ְדָנֵפיק ׁשַ ּמָ ִבין ּתַ ּוִמְתַעּכְ א. ּ ּתָ ּבַ יָון ְדָנֵפיק ׁשַ ָמִתין ְוִאינון , ּּכֵ ָּנְפִקין ִאינון ִנׁשְ ּ

ֲהַדְייהו ּרוִחין ּבַ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ   .ּוִמְתַחּבְ

ֵרין רוִחין ְּוַאְתָיין ִאינון ּתְ ר ָנׁש, ּ ָמָתא ְדִגְזָעא ְדַההוא ּבַ ְּוַחד ִנׁשְ ּ ין ַלֲאחֹוָרא' ע, ּ , ַּדְרּגִ
ר ָנׁש אָרן ַעל ַההוא ּבַ ַתר רוָחא, ְּוׁשָ ּרוָחא ּבָ ָעְלָמא, ּ ְּואֹוְדֵעי ֵליה ִמִלין ּבְ ְייהו ְקׁשֹוט , ּ ִּמּנַ

ְייהו ָלאו ְקׁשֹוט ּוִמּנַ ְייהו ְקׁשֹוט. ּ ְמָתא ַעְרִטיָלָאה, ִּמּנַ ְטָרא ְדִנׁשְ ן . ִּמּסִ ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ְּדָהא ַאׁשְ
ּוִמַנְייהו ָלאו ְקׁשֹוט. ָחאַנְיי ְטָרא ְדִאינון רוִחין, ּ ִּמּסִ ּ ִּאינון רוִחין אֹוְדִעין ֵליה , ּוְלִזְמִנין. ּ ּ ּ

  .ִלְזַמן ָקִריב, ִמיֵלי ְקׁשֹוט

ַחת ֵפירוָקא ּכְ ָמָתא ְדָלא ַאׁשְ ְּוָהא ִאיִהי ִנׁשְ ין ַלֲאחֹוָרא' ֵמע, ּּ ֵדין. ַּדְרּגִ ָתאי , ּכְ ּבְ ּכֹוָכב ׁשַ
ִּאינון רוִחין, ְיך ְלַהאי ָעְלָמאָמׁשִ ר ָנׁש. ּ ּוְבִגיָנה ָלא ָדִחיל ַההוא ּבַ ּ ּ ָראן ֲעלֹוִהי, ּ ד ׁשָ , ּכַ

ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדִאית ֵליה ְזכו ַדֲאָבָהן. ְּוָלא ִאְזַדְעַזע ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ָכל ִאינון עֹוָבִדין, ּ   .ְּלַסְייָעא ּבְ

ְּוַההוא ֲעִקימו ָס, חֹוְטָמא ָעִקים ָאת ה. ָטא ִלְסַטר ָיִמיָנאּ ים ּבְ ר ָנׁש ִדְרׁשִ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ '
ָאת ר ֲחָדא. 'ּוְלִזְמִנין ּבְ ִרין ּכַ ר ָנׁש ְמַמֵלל ְרִכיִכין. ְוָלא ִמְתַחּבְ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ.  

ְרטוָטא ָחָדא ַרְבְרָבא ִמְצֵחיה ׁשִ ּּבְ ך, ְזִעיִרין' ְוד, ּ ל ּכַ ְְוִאינון ְדִקיִקין ְוָלא ּכָ ּ ְּוִאינון , ּ
ִּמְתַהְפָכן ְלסוְמָקא ִעיִעין ְזֵעיר. ּ ְלָיין ׁשְ ֲערֹוי ּתַ ָלָאה ַרְבְרָבא ֲהָוה ֵליה, ׂשַ ְלׁשְ ְוַתְלָייא , ּׁשַ

יה ִּסיוָעא ִאית ֵליה. ִּמּנֵ ּ עֹוָבדֹוי. ְּמֵהיְמָנא ִאיהו, ּ ָּדא ִאית ֵליה ְפִגימו ְדמוָמא. ַאְצַלח ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
ְּדִאיהו ְסִריס ַחּמָ עֹוי, הּ ִכיָסא ְדֵבעֹוי ַחד ִמּמֵ ְלָייא ּבְ ְדָקא ָיאֹות, ּאֹו ּתַ . ְּוָלא ַאֵפיק ַזְרָעא ּכִ

ע ְזֵעיָרא ָמאָלא ִאית ֵליה ֶאְצּבַ יָדא ִדׂשְ ט , ּּבִ   .ָּקִמיט ְוָלא ִאְתַפּשַׁ

ְמ, ֲאַמר ָאָדם ַקְדָמָאה ֶתר ֻרּקַ ּסֵ יִתי ּבַ ר ֻעּשֵׂ ָך ֲאׁשֶ י ֹּלא ִנְכַחד ָעְצִמי ִמּמֶ  )תהלים קלט(ּתִ
יֹות ָאֶרץ ַתְחּתִ אן ְדִמִזווָגא ִדְדַכר ְונוְקָבא. ּּבְ ִּמּכָ ּ ּ ּ א, ּּ ָמָתא ַקִדיׁשָ ִּמִזיווָגא . ַּאְתָיא ִנׁשְ ּ

ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ יֹות ָאֶרץ. ַמאי ַטְעָמא. ְּדַמְלּכָ ְחּתִ חוִמין ִאית ְלַהִהיא ְדִאיְתְקֵרי . ּּתַ ֵרין ּתְ ּּתְ ּ
ָמָתא ִדְדכוָרא ְלָיִמיָנאַא. ֶאֶרץ ֵחֶפץ ְּתָרא ְדִאְתַצְייָרא ִנׁשְ ּ ָמָתא ְדנוְקָבא . ּ ְּוַאְתָרא ְדִנׁשְ ּ
ָמאָלא   .ִלׂשְ

ְטָרא ְדנוְקָבא ֵעי ִאְתֲערוָתא ִמּסִ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ  ַהִעירֹוִתי )ישעיה מא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
פֹון ַוַיאת ֶמׁש קֹוֵר. ִּמּצָ ְזַרח ׁשֶ ִמיּוְכֵדין ִמּמִ ִסיֲהָרא. א ִבׁשְ א ּבְ ְמׁשָ ָרֵחל , ִּזווָגא ְדׁשִ ַיֲעֹקב ּבְ

מֹו ֹחֶמר ִּאֵלין ַחָייִלין ְדָעְלָמא. ְוָיֹבא ְסָגִנים ּכְ ּ ְּדָנְפקו ֵמָאָד, ּ   .ם ַקְדָמָאה''ּ

ַתר ָהֵכי ְלִמי ָראו ֵעיֶניך)תהלים קלט(, ּבָ ָ ּגָ ֹלא צוָרה, ּ ָהִייִתי מוָטל ּגֹוֶלם ּבְ ׁשֶ ּּכְ ְזָרח ִמּמִ, ּ
ֲעָרב ָָראו ֵעיֶניך. ַלּמַ י, ּ ּנִ ה הוא ַהּקֹוֵרא ַהדֹורֹות . ַּהדֹורֹות ָהֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמּמֶ י ַאּתָ ּּכִ ּ
  .ֵמֹראׁש

ֵתבו ְּוַעל ִסְפְרך ּכוָלם ִיּכָ ּּ ל . ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ִלְדיֹוְקִנין. ָ ִּדְבַהאי ִסְפָרן ׁשֶ
ָקן , ַּצִדיִקים ָעְלָמאֲהוֹו ִאְתַחּקְ ל ְדיֹוְקִנין ּבְ ֵצירוָפא ְדַאְתָוון. ּּכָ   .ץ''ה פס''זר, ּּבְ
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ֵתבו ָלם ִיּכָ ן ּכֻ ְּוַתּמָ ִציוִרין ִדְקָמִטין, ּ ּּבְ ּ ָכא ְדָאָדם, ּ ִמׁשְ ַמִים, ּבְ ַגְווָנא ִדְרִקיַע ַהּשָׁ ּּכְ ן , ּ ְּדַתּמָ
ּ ַהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם ְלֻכָלם ּבְ)ישעיה מ(, ּכֹוָכִבים ם ִיְקָראּ ָרֵאל ַעְבִדי. ׁשֵ ְּלַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ ,

יך ַחְרּתִ ר ּבְ רון ָאָדם. ַָיֲעֹקב ֲאׁשֶ ְּדִאינון ִאיּקְ ּ ן ֹצאִני ֹצאן )יחזקאל לד(ִּדְכִתיב , ּ  ְוַאּתֵ
ם ֵרי ָעְלָמא. ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ  ֹקֶדׁש )ירמיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוְבִגיֵנהֹון ִאְתּבְ

ָרֵא בוָאֹתה' ל ַלהִיׂשְ ית ּתְ ָבה. ֵּראׁשִ ֲחׁשָ ּמַ ְּדִאינון ָעאלו ּבַ ּ ֵרי ָעְלָמא, ּ ְוָכְלהֹו . ַעד ָלא ִאְתּבְ
ֵתבו ָלם ִיּכָ ְּוַעל ִסְפְרך ּכֻ ּ ָ.  

ָּיִמים יוָצרו כ, ְּלָכְלהֹו יֹוִמין ִעיָלִאין, ּ ִמְנַין ִמׁשְ ּו וְקחו ָלֶכם''ּכְ ּ כו יֹוִמין ִעיָלִאין. ּ ִּמׁשְ ּ ,
ִאיןְלַאְנָה ּתָ כוֵלי יֹוָמא. ּה וְרִביַע יֹום''שס. ָרא ְליֹוִמין ּתַ ּוִמְקַצת יֹוָמא ּכְ כו, ּ ן ִמׁשְ ּבַ ְּלחוׁשְ ּ .

א ָלה יך ְנִהירו ְלִסיֲהָרא ְלַקְדׁשָ ן ָמׁשִ ּמָ יך ִמּתַ ּוַמאן ְדָמׁשִ ּ ּ ּ ְּ ְ.  

ֶהם יָחא, ְוֹלא ֶאָחד ּבָ ְּדָלא ֲהוֹו ֵליה יֹוִמין ְלִא. ָּדא ָדִוד ְמׁשִ יך ֵליה , ְתַנֲהָראּ ְּוִאיהו ָמׁשִ ְּ

ִנין ְבִעין ׁשְ ָדָבר ַאֵחר. ׁשִ ה ְטָפחֹות ָנַתּתָ ָיַמי)תהלים לט(, ּּכְ . ָּפחֹות' ט, ַמאי ְטָפחֹות.  ִהּנֵ
ַּטב ָהָכא ְדָפֵחית לֹון ִמיֹומֹוי ְדָאָדם ּטֹוב ִדיֵליה. ְּדֲהָוה טֹוב רֹוִאי, ְלֵמיַהב ְלָדִוד, ּּ ֵמָאָדם , ּ

יה ְצָדָקה, ָאהַקְדָמ ְּדָעַבד ִעּמֵ ִגין ִדיֵהא מוָכן ָדִוד, ּ ּּבְ ּ ָרֵאל, ּ ַגְווָנא . ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ְלִיׂשְ ּכְ
יל ָדִוד ְדֲהָוה ָעִני ְוֶאְביֹון ְּדַקּבֵ ּ ֵני, ּ ָפט. ָהֵכי ָיֵהיב ְלִמְסּכְ ִמׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ה)שמואל ב ח( ָפט וְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו ַוְיִהי ָדִוד עֹוׂשֶ ּ ִמׁשְ ּ.  

ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ָאִבינו, ְּוִאְתָערו ּ ּ ֵּמֵעין ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ּ ּ ב . ּ ִגין ְדַיֲעֹקב יֹוׁשֵ ּּבְ
ן, אֹוָהִלים ּמָ ם ְוֵעֶבר ְוַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְואֹוִליף ּתַ ֵבית ׁשֵ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ְּלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ְּ .

כֹור ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ָרֵאל)שמות ד(ִּדְכִתיב , ּ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ְבכֹורֹות ֲהָוה,  ּבְ   .ַוֲעבֹוָדה ּבִ

ְְוִסְפָרא ַדֲחנֹוך. ֲּהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב, ִּסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ַּוַדאי ְוֵסֶפר ְיִציָרה . ּ
ְּדַאְבָרָהם ָאִבינו ֶכת, ְּוָהא ִאיְתְרעו. ּ ּ ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדַאְבָרָהם ָאִבינוַמּסֶ ְּמָאה ִפְרֵקי ' ד, ּ

ל ִאינון ִסְפִרין. ַהְוָיין ּוִמּכָ ב ֹאָהִלים, ּ ם יֹוׁשֵ יָאה, ּאֹוִליף ַיֲעֹקב ָאִבינו ִאיׁש ּתַ , ָחְכָמָתא ַסּגִ
ְרטוִטין ְדַיֲעֹקב ַּוֲהָוה ׁשוְפֵריה ְוׁשִ ּ ּ ְרטוִטין ְדָאָדם ַקְד, ּ ַגְווָנא ְדׁשִ ּּכְ ּ   .ָמָאהּ

ַגְווָנא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְּוהוא ּכְ ְּדִאיהו ֳקָדם ִליִציָרה, ּ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָפיו ׁשֶ ְְיִציר ּכַ ּ ּ
ִלימו. ּאוף ַיֲעֹקב ִראׁשֹון. ּהוא ָרֵאל ַלה, ִּראׁשֹון ִלׁשְ בוָאֹתה' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ית ּתְ ְּדֲהָוה , ֵּראׁשִ

ִלים   .ַּעְרֵסיה ׁשְ

ַאְבָרָהםַּמה ְדֵלית ָהֵכי ָמֵעאל וְבֵני ְקטוָרה,  ּבְ יה ִיׁשְ ְּדָנֵפיק ִמּנֵ ּ ּ ֶסף, ּ ְּדִאינון ִסיֵגי ַהּכֶ ּ .
יה ַקִין, ְוָאָדם ְּדָנַפק ִמּנֵ יה ָחם, ְוֹנַח. ּ ְּדָנַפק ִמּנֵ ו, ְוִיְצָחק. ּ יה ֵעׂשָ ְּדָנַפק ִמּנֵ . ִסיֵגי ַדֲהָבא, ּ

ֵליָמא ִאיהו ֲּאָבל ַיֲעֹקב ַעְרֵסיה ׁשְ ַחר הְוַע. ּ יה ּבָ ּל ָדא ּבֵ ים' ּ ל ָהַעּמִ תהלים (, ִּדְכִתיב. ִמּכָ

ָרֵאל ִלְסֻגָלתֹו)קלה ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ י ַיֲעֹקב ּבָ ּ ּכִ י ֵחֶלק ה)דברים לב(ּוְכִתיב , ּ ַעּמֹו ַיֲעֹקב '  ּכִ
אן ִסְתֵרי ּתֹוָרה. ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו   .ַעד ּכָ
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ל ַהְדָב)שמות כ( ר ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ְמעֹון ְור. ִּרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמרּ ַוְיַדּבֵ י ׁשִ ' ְור, ֶאְלָעָזר' ַרּבִ
א י ֶאְלָעָזר. ֲהוֹו ָיְתֵבי, ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ ה , ִּאי ִניָחא ֵליה ְלַאּבָ ַמֲעׂשֵ ֵּליָמא ַחד ִמָלה ּבְ

ָבה ַנן, ָּאַמר ֵליה. ֶמְרּכָ ָיִחיד, ְוָהא ּתְ ָבה ּבְ ְרּכָ ּמֶ א ְדֵאיָמא ַּדְעּתֵ, ָּאַמר ֵליה. ְוֹלא ּבַ ּיה ְדַאּבָ ּ ּ
יה ִּמָלה ְדאֹוִליְפָנא ִמּנֵ ּ א' ָנַפק ר. ּ ְמעֹון ְלר. ַאּבָ י ׁשִ א' ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְלחֹוָדך , ַאּבָ ְַאְנּתְ ּבִ

ן ְפתֹוָרא ַתּקֵ ֲהָדי, ּּתְ   .ְוֶאְלָעָזר ּבַ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ְר)יחזקאל א(, ָּפַתח ַרּבִ ָנה ּבָ ים ׁשָ לׁשִ ׁשְ ה ַלֹחֶדׁש  ַוְיִהי ּבִ ֲחִמּשָׁ ִביִעי ּבַ
ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים חו ַהּשָׁ ָבר ִנְפּתְ תֹוך ַהּגֹוָלה ַעל ְנַהר ּכְ ַּוֲאִני ּבְ ַהאי ְקָרא ָלא . ְ

ָמר ַמאן ֲאָמָרה ֶאל '  ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה)שם(, ָּהא ְכִתיב ֲאַבְתֵריה, ִאי ְיֶחְזֵקאל, ִּאּתְ
ן ּבוִז ַקְדִמיָתא. י ַהּכֵֹהןְּיֶחְזֵקאל ּבֶ ב ּבְ ְרׁשוָתא ָקֲאַמר, ְְוַהאי ְקָרא ִאְצְטִריך ְלִמיְכּתַ ְּדָהא ּבִ ּ ,

ים לׁשִ ׁשְ   .ּוְלָבַתר ַוְיִהי ּבִ

ֶּאָלא ְיֶחְזֵקאל ָקֲאַמר ֵליה ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוִבְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ל ַמה ְדָקֲאַמר, ְּ , ָּקֲאַמר ּכָ
ל ַמה ְדַגֵל ְּוַגֵלי ּכָ ִזְמָנא ְדָנֲחַתת , ֲּאָבל ְנבוָאה ָדא ֲהַוות. ְּוַהאי ְקָרא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא. יּּ ּּבְ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ הֹון ְדִיׂשְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ּׁשְ לוָתא , ִּויָקָרא ִעיָלָאה ְמַנְצָצא, ּ ּכְ ְּסִתיָמא ִאְסּתַ
א ִכיְנּתָ ֵרי ֹזַהר ׁשְ ְּדַההוא ְדִאיּקְ ּ ְּדֵמַההוא זֹוֲהָר, ּ ָזַנתּ א . ָּלא ִאְזַדֲהָרא, א ִאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ִנין ְלַקת ֵמַעל ּבְ ֶבל , ִּעיָלָאה ִאְסּתַ ִנין ָאֳחָרִנין ְדַמְלכות ּבָ ְבִעין ׁשְ ְּוִאְתְייַהב ְרׁשו ְלׁשִ ּ ּ
ְלָטָאה   .ְּלׁשַ

א ִמְלֵעיָלא, ַאְהָהֵכי ְר, ְוָסֲחָרא לֹון, ָּנֲחַתת ֶאּשָׁ ְמִעין ָקל ַמּשִׁ ִמּגֹו , ָּיין ִעיָלִאיןַּוֲהוו ׁשָ
א ְמעֹון. ֶאּשָׁ י ׁשִ ֲּאַמר ֵליה ְפַתח פוָמך ִויַנֲהרון ִמִלין, ָחֵדי ַרּבִ ּ ּ ְּ ּ ּ.  

ְרִביִעי, ְּפַתח ַוֲאַמר א ְדִאיהו ָסְמָכא ְרִביָעָאה ְלכוְרְסָייא ִעיָלָאה: ּבָ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַלת ַסְמִכין ִעיָלִאין ֲהֵדי ִאינון ּתְ ּּבַ ָנהְּד, ּ ים ׁשָ לׁשִ ִּאינון ָרָזא ִדׁשְ , ְוַהאי ָסְמָכא ְרִביָעָאה, ּ

הֹון ִחיּבוָרא ָחָדא ִעּמְ ִּאיהו ּבְ ָלא ֵפירוָדא. ּ הֹון ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ִעּמְ ּ ּ ְרִביִעי, ּּ ָמר ּבָ . ִאּתְ
ה ַלֹחֶדׁש ֲחִמּשָׁ א, ּבַ ין ְלַתּתָ ִּאֵלין ַדְרּגִ יּקוָנא ְדִסיֲהָר, ּ ְּדִאינון ּתִ ּ הו, אּ ָרא ּבְ   .ְּלִאְתַחּבְ

ִנין א ִעיָלָאה ֵמַעל ּבְ ִכיְנּתָ ְלקות ׁשְ ִאְסּתַ ין ּבְ ְּוֵלית ְלָכְלהֹו ַדְרּגִ ּּ ּוְכֵדין . ַּנְייָחא וְנהֹוָרא, ּ
סוָתם ם ּכְ ק הוׂשַ ַמִים ַקְדרות ְוׂשַ ָּלְבׁשו ׁשָ ּ ּ ִתיב. ּ תֹוך ַהּגֹוָלה, ּוְכֵדין ּכְ ְּדָהא ָנֲחַתת , ְַוֲאִני ּבְ

ָגלוָתאׁשְ א ּבְ ְלָייא ְיָקָרא ִעיָלָאה, ִּכיְנּתָ ְּוִאְתּגַ ך, ּ א ִאְתֲחׁשַ ְמׁשָ   .ְְוׁשִ

ה ִדְבִזְמָנא ָדא ּוְכּמָ ַצַער, ּ יָנן ֵליה ּבְ ַּהאי ְקָרא ַדְרׁשִ ִזְמָנא אֹוֲחָרא, ּ ל ִזיְמָנא , ָהֵכי ּבְ ּכָ
ְּדַקְייָמא ַההוא ְנהֹוָרא ְלַאְנָהָרא ִל, ּ ּתַ ְנהֹוָראְּוָכְרְסָוון ִאׁשְ ּּכוְרְסָייא . ָּדא ְבָדא, ּימו ּבִ

א ִּעיָלָאה ַקִדיׁשָ ַקְדִמיָתא, ּ ֲאָבָהן ּבְ ְּוַכד ִאינון ָנֲהִרין ִמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא , ַּאְנֵהיר ְנִהירו ּבַ ּ
ים ְוגו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכָֹלא ָנֵהיר, ִּעיָלָאה לׁשִ ׁשְ ְדַמת ְדָנ' ַוְיִהי ּבִ   .אַּוְיִהי ִמּקַ

ְנָיא ָבר ֲהָוה, ֶּאָלא ַוְיִהי אֹור, ְוָהָיה אֹור ֹלא ֶנֱאַמר, ַוְיִהי אֹור, ְוָהֵכי ּתַ ּכְ ּאוף ָהָכא . ׁשֶ
ָנה ים ׁשָ לׁשִ ׁשְ ָבר ֲהָוה, ֶּאָלא ַוְיִהי, ְוָהָיה ֹלא ֶנֱאַמר, ַוְיִהי ּבִ ַעל , ְּוָרָזא ָדא ִדְכִתיב. ְּדָהא ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3015דף [ -ּ

ָבר ְרִביִעי. ָבר ֲהָוהַּעל ְנהֹוָרא ִדְכ, ְנַהר ּכְ א: ּבָ ָמר, ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ָמא ְדִאּתְ ְּוִאיהו . ּּכְ
ע ְסֵרי ַאְרּבַ ִּאיהו ְרִביָעָאה ַוַדאי. ְלַאְנָהָרא, ָקְייָמא ּבְ ה. ּ ֲחִמּשָׁ א: ּבַ ֹלֹמה ַמְלּכָ , ָּדא ׁשְ

ֵלים ְלכוְרְסָייא ְּדִאיהו ַאׁשְ ּ ב ׁשְ)דברי הימים א כט(ִּדְכִתיב , ּ א הּ ַוֵיׁשֶ ּסֵ   .ְְלֶמֶלך' ֹלֹמה ַעל ּכִ

ֹכָלא אן ִאְתְנֵהיר ְנִהירו ּבְ ֲּעה ּכָ אן ְוֵאיָלך, ּ ְסָייא, ְִמּכָ אֵרי ְנִהירו ְלִאְתּכַ ִּדְכִתיב ַוֲאִני , ּׁשָ
תֹוך ַהּגֹוָלה ָכא, ָרָזא ַוֲאִני. ְּבְ תֹוך ַהּגֹוָלה. ְקִריַבת ְלִאְתַחּשְׁ ְִדְכִתיב ּבְ ּגֹוָל, ּ , הְוָלא ְכִתיב ּבַ

ֶּאָלא ְדֲהָוה ָקֵריב ַלּגֹוָלה ך, ּ ָכא ְוָאֵזיל ַעד ְדִאְתַחּשַׁ ְְוִאְתַחּשְׁ י ְנהֹוָרא, ּ ּסֵ   .ְוִאְתּכַ

י ְנהֹוָרא ּסֵ אי ִאְתּכַ ָבר, ַאּמַ ַלק , ַּעל ְנהֹוָרא ִדְכָבר ֲהָוה. ַאֲהַדר ַוֲאַמר ַעל ְנַהר ּכְ ְּדִאְסּתְ
ה א ְוִאְתְפַרׁש ִמיּנָ ּתָ ַּהׁשְ ה ַההוא ְנהֹוָרא ִדְכָבר ֲהָוהּוְבִגין, ּ ּ ְדִאְתְפַרׁש ִמיּנָ ּ ּ ְּדִאיהו ְנהֹוָרא , ּּ ּ

ַמִים, ַקְדָמָאה חו ַהּשָׁ חו ַוַדאי, ִּנְפּתְ ך ִנְפּתְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ.  

ְכָלָלא ַחד ַכח ִחיּבוָרא ָחָדא ּבִ ּתְ ַקְדִמיָתא ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ָמאָלא, ּ ׂשְ ִליָלא ָיִמיָנא ּבִ , ְּדִאְתּכְ
ָיִמיָנאּוׂשְ ְרַווְייהו, ָמאָלא ּבְ ַמִים ְדָכֵליל ּתַ יה ׁשָ ְּוִאְתֲעֵביד ִמּנֵ ּ יָון ְדָיִמיָנא ִאְתַהַדר . ּ ּּכֵ ּ

ָמא ִדְכִתיב, ַלֲאחֹוָרא יב ָאחֹור ְיִמינֹו)איכה ב(, ּכְ ַמִים,  ֵהׁשִ חו ַהּשָׁ ֵדין ַוַדאי ִנְפּתְ ּּכְ חו , ּ ִּנְפּתְ
ִלימו ְדִחּבוָרא ְד ֵּמַההוא ׁשְ ּ ּ ּ ַקְדִמיָתאּ ַההוא ֲאַתר, ֲהָוה ּבְ י ַקְדרוָתא ּבְ ּסֵ ְּוִאְתּכַ ִּדְכִתיב , ּ

ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ( יׁש ׁשָ ָבר, ּ ַאְלּבִ ְייהו ְנַהר ּכְ ַּדֲחַסר ִמּנַ , ַּההוא ְנהֹוָרא אֹור ַקְדָמָאה, ּ
ַכח ֵפירוָדא. ִּדְכָבר ֲהָוה ּתְ ְבָיכֹול ִאׁשְ ּּכִ ּ.  

י ַא)שם סג(ְוָרָזא  ְּוֵכיָון ְדַאְבָרָהם ֹלא ְיָדָענו ְוָלא ָנֵהיר ָלן, ְּבָרָהם ֹלא ְיָדָענו ּכִ ּוְכֵדין , ּ
יֶרנו ָרֵאל ֹלא ַיּכִ ַמִים, ְּוִיׂשְ חו ַהּשָׁ ְּדָהא ִנְפּתְ ַכח, ּ ּתְ   .ּוְנהֹוָרא ִאְתֲאַבד, ְּוִחּבוָרא ָלא ִאׁשְ

ְסָיין ּבְ, ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים גֹו ְנִהירו ִעיָלָאהַּמה ַדֲהוֹו ִמְתּכַ ַּקְדִמיָתא ּבְ ְוָלא , ּ
ְלָיין ַקְדרו, ִאְתּגַ א ָחֵמיָנא לֹון ּבְ ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָצְווִחין ְלַבר, ַּהׁשְ  ֵהן )שם לג(, ּכְ

ָּחֵמיָנא לֹון ְדִיְצֲעקו חוָצה', ֶאְרֶאָלם ְוגו ּ ְּוָנֲחתו ְלָגלוָתא ְדִאיהו חוָצה, ּ ּ ּ ּ ְלַבר ֵמַאְרָעא , ּ
אַק חוָמא ִדיְלהֹון, ִּדיׁשָ ְּלַבר ִמּתְ ּ ּ.  

ִכָיין ֵרין ּבְ ַּעל ְדָנֲחֵתי ְבָגלוָתא, ַחד, ְּוָצְווִחין ּתְ חוָמא ִדיְלהֹון, ּ ְּלַבר ִמּתְ ּ ַעל , ְוַחד. ּ
ַמִים חו ַהּשָׁ ְּדִנְפּתְ ַכח, ּ ּתְ לֹום ָלא ִאׁשְ ִכָיין, ְוׁשָ ֵרין ּבְ ְּוִאינון ּתְ ּו ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָצֲעק, ּ

ִכָייה ַחד, ּחוָצה לֹום. ָּהא ּבְ לֹום, ַמְלֲאֵכי ׁשָ ְטָרא ְדׁשָ ִּאינון ַדֲהוֹו ִמּסִ ּ ִּיְבּכו ַעל ַההוא , ּ ּ
לֹום ָבר, ׁשָ ִגין ְדַחְסֵרי ְנַהר ּכְ   .ּּבְ

ֶלך ְיהֹוָיִכין ית ְלָגלות ַהּמֶ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ה ַלֹחֶדׁש ִהיא ַהּשָׁ ֲחִמּשָׁ ְּבַ ֲחִמּשָׁ)יחזקאל א(, ּ ה  ּבַ
בועֹות, ֲּאָבל יֹוָמא ָדא. ָּהא אֹוְקמוָה, ַלֹחֶדׁש ּיֹוֵמי ְדׁשָ ָרֵאל , ּ ילו ִיׂשְ ַּההוא יֹוָמא ְדַקּבִ ּ ּ

ְמעו ָאֹנִכי, ּאֹוַרְייָתא ַעל טוָרא ְדִסיַני ּוְכֵדין ִאְתַקֵיים. ְּוׁשָ  ְוָאֹנִכי ֹלא )ישעיה מט(, ּ
ֵחך ּכָ ר לֹון ַההוא יֹוָמא. ְֶאׁשְ ָרֵאלְוָנ, ְּוִאְדּכַ הֹון ְדִיׂשְ א ְלָגלוָתא ְלָדְייָרא ִעּמְ ִכיְנּתָ ֲּחַתת ׁשְ ּ.  

ַההוא יֹוָמא ְדִאיהו ֲחִמּשָׁ ּּבְ ּ ְרִעין, ה ַלֹחֶדׁש''ּ ין ּתַ ָרֵאל , ּיֹוָמא ְדַחְמׁשִ ילו ִיׂשְ ּבִ ד ּקַ ֲּהָוה ּכַ
ה ְרִתיִכין, ּאֹוַרְייָתא ַעל טוָרא ְדִסיַני ּמָ ְר, ְוָנֲחֵתי ּכַ ה ַמּשִׁ ּמָ ָּיין ְדָסֲחִרין ּכֹוְרֵסי ְיָקָרא ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3016דף [ -ּ

ִריך הוא ָיִתיב ַעל ּכֹוְרְסָייא, ִּעיָלָאה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִליָטא , ְּ א ׁשַ ּּגֹו ְיָקָרא ִעיָלָאה ְדַמְלּכָ ּ
ִהידוָרא ּּבְ ַמָיא ַעל טוָרא ְדִסיַני. ּ ֵמי ׁשְ ַמָיא וׁשְ ְּוָרֵפיד ׁשְ   .ִויֵהיב אֹוַרְייָתא, ּ

ַכחֵדּוְכ ּתְ יהין ִאׁשְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ֶחְדָוה ַקּמֵ רון ׁשְ ּיֹוֵתר ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ַמִים . ּ ְּדָהא ׁשָ
ִריאו ַנאי ִאְתּבְ ִקיוַמְייהו, ָּוָאֶרץ ַעל ּתְ ְּוָלא ִאְתַקְיימו ּבְ ּ ַּעד ַההוא יֹוָמא ְדִאְתְיֵהיב , ּּ ּ

ָרֵאל ָרֵאל אֹוַרְי. אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ילו ִיׂשְ יָון ְדַקּבִ ּּכֵ ם , ּיָתא ַעל טוָרא ְדִסיַניּ ּסָ ֵדין ִאְתּבַ ּכְ
ַמָיא ְוַאְרָעא, ָעְלָמא   .ְּוִאְתַקְיימו ׁשְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּוְכָמא ְדַההוא יֹוָמא ֲהָוה ֶחְדָוה ַקּמֵ ּ ּ ָהִכי ָנֵמי ָהָכא יֹוָמא , ְּ
ְּדִעְרּבוְבָיא ַוֲעִציבו ֲהָוה ּ חו, ּ א ִמּתְ ִכיְנּתָ ְרָכא ׁשְ אְּלִאְתּתָ ְלָייא , ָּמא ַקִדיׁשָ ְּוהֹוִאיל ְוִאְתּגַ

יֹוָמא ָדא, ְּנבוָאה ָדא ָּלא ִאְתַגְלָייא ֶאָלא ּבְ ָרֵאל , ּ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּיֹוָמא ְדִאְדּכַ ּ ְּ

ַּהִהיא ִקיוָמא ְדטוָרא ְדִסיַני ּ ּ ילו אֹוַרְייָתא, ּ   .ְּוַקּבִ

ָבר ֶאל ְיֶח' ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה)יחזקאל א( ִדים ַעל ְנַהר ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ְּזֵקאל ּבֶ
ם ַיד ה ִהי ָעָליו ׁשָ אן. 'ַוּתְ ֵלי ְיֶחְזֵקאל, ִמּכָ ְּדִבְרׁשוָתא ּגַ ּ ְּוִאְתְיֵהיב ֵליה ְרׁשו ִעיָלָאה, ּ ּ ּ ,
ל ַמה ְדַגֵלי ְּלַגָלָאה ּכָ ּּ.  

ִּקיום ַעל ִקיום: ָהֹיה ָהָיה ּּ ִקיו, ּ ֲּהָוה ּבְ ָּמא ְדַההוא ִמָלהּ ּ ְּוַההוא ְנבוָאה, ּ א . ּ ָמא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ
ה ִריך הוא ְדִאְתְמַסר ְלמׁשֶ ּּבְ ּ א ִעיָלָאה, ְ ָמא ַקִדיׁשָ ֲּהֵוי ׁשְ ָנא ַעל , ּ ָמא ָדא ִאיהו ְלַאּגָ ּוׁשְ ּ

לוָתא ִלימו, ּּגָ ָרָזא ִדׁשְ ָלם ּבְ ְּוִאְלָמֵלי ֲהָוה ׁשְ ָג, ּ ַלל ּבְ בון ּכְ ַלק . ּלוָתאָּלא ִיְתַעּכְ ֲאָבל ִאְסּתְ
ָמא ָדא א ַאר ָהֹיה', ִמׁשְ ּתָ ַלק א. ְוִאׁשְ ּוְבִגין ְדִאְסּתְ ֵרי ִזְמֵני. 'ּ ַפל ָהָיה ּתְ ָנא , ִאְתּכְ ְלַאּגָ

א ְלָגלוָתא. ְּוִאיהו ָרָזא ָחָדא, ֲּעַלְייהו ִכיְנּתָ ָמא ָדא ָנֲחָתא ׁשְ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ָלקות , ּ ִאְסּתַ ֲּאָבל ּבְ ּ
  .'אאֹור ָאת 

ִדים ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ֵלי ְנבוָאה ָדא ִליֶחְזֵקאל ּבְ ֶחְסרֹון אֹות ָאֶל, ְּוִאְתּגְ ָמא ''ּבְ ף ֵמָרָזא ִדׁשְ
א ָבר, ְלַאֲחָזָאה. ַּקִדיׁשָ ְּדָלא ֲהָוה ֶאָלא ַעל ְנַהר ּכְ ַלק , ַּעל ָנָהר ִדְכָבר ֲהָוה, ּ ְּדִאְסּתְ

ָמא ָדא   .ִמׁשְ

ך ְוְבִגין ּכָ ִהי ָעָליו ׁשָ, ּ ַקְדִמיָתא ְדַבר ה. 'ם ַיד הַוּתְ ְוָרָזא , ְּוֹכָלא ַחד', ּוְלָבַתר ַיד ה', ּּבְ
ִדיָנא. ַחד ַקְדִמיָתא ָלאו ּבְ א, ֶּאָלא ּבְ ִכיְנּתָ ָלָאה ֲעלֹוי ׁשְ ְּדָהא ָלאו ַאְתֵריה ִאיהו ְלִאְתּגַ ּ ּ ּ .

א ֲאָמָרה, ְוַהאי ְקָרא ּרוַח קוְדׁשָ ּ ְּדַאְסֵהיד ֲעֵליה ִדיֶחְזֵקאל. ּ ּ ְּדִאְתְייֵהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ּ ּוְברוַח , ּ ּ
ל ַמה ַדֲאַמר ְּנבוָאה ֲאַמר ּכָ ֵעי ְקָרא ָרָזא ְדעֹוָבָדא. ּ ּתָ אן ִאׁשְ אן וְלָהְלָאה , ֲּעד ּכָ ִּמּכָ

ירוָתא ְדָרִזין ִעיָלִאין ּׁשֵ ּ ּ.  

פֹון ְוגו)שם( ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ירוָת. 'ּ ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ אן ׁשֵ ְוָלא , ּא ְלַגָלָאה ָרִזיןִּמּכָ
ִּאְצְטִריכו ְלַגָלָאה א, ּ יֵמי ִליּבָ ר ְלַחּכִ הו, ּבַ ְּדָיְדִעין ְלִמְדַרׁש ּבְ . ְוָלא ְכִתיב ְוֶאְרֶאה, ָוֵאֶרא. ּ

ַלק' ֶּאָלא ה ִּעיָלָאה ִאְסּתַ ה ְדָלא ִאְתְיֵהיב ֵליה ְרׁשו, ְוָלא ָחָמא, ּ ּמֶ ּּבַ ּ ְוָלא ְלֳאָחָרא , ּ
  .ְּלַגָלָאה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3017דף [ -ּ

א ל ְלַתּתָ ּכֵ יר, ְּוהוא ִאְסּתַ ְלָיין ַיּתִ ִאינון ַמְראֹות ְדִאְתּגַ ּּבְ ִתיב ָוֶאְרֶאה, ּ ן ּכְ ֲאָבל . ְוַתּמָ
ב ְדָקא ָרִמיז ִמִלין ִעיָלִאין, ָהָכא ַּאף ַעל ּגַ ּ ַתר ּכֹוְתָלא ֲהָוה, ּ ל ּבָ ּכֵ ַמאן ְדִאְסּתַ ך , ּּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ַלק ה יָבה ָדא' ִּאְסּתַ   .ִמּתֵ

פֹוןְו ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ַּהאי ִאיהו ָרָזא ְדָקֲאָמָרן, ִּהּנֵ י , ּ ר ַקּמֵ ְּדָאָתא ְלִמיְתּבַ
ר ַחָייָבא ְּנבוַכְדֶנּצַ ָוון, ּ ְּדָקא ַמְסַער ּכֹוָלא, ּרוַח ְסָעָרה. ֵריׁש ַמְלּכְ ּ.  

ִריך הוא ְלֵאִלָיהו א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָקא ּגַ ּ ּ ּּ ְ דֹוָלה )מלכים א יט(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ְורוַח ּגְ
ר ְסָלִעים כו ּבֵ רוַח ה', ְּוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ ַרַעׁש . ַּוַדאי' ֹּלא ּבָ ְּוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש ֹלא ּבָ

דֹול. 'ה ְּדַההוא ֲעָנָנא ָקא ַמְרִעיׁש ְוָאֵזיל. ְּוַהְיינו ָעָנן ּגָ ְּדִאיהו ָגדֹול, ּ ַעׁש ֵאׁש ְוַאַחר ָהַר. ּ
ַחת. ַּוַדאי' ֹלא ָבֵאׁש ה   .ְּוַהְיינו ֵאׁש ִמְתַלּקַ

ְּוָכל ִאינון ְקִליִפין ְלמֹוָחא ְדָסֲחָרן ָּדא ְלגֹו ִמן ָדא, ּּ , ְּוַההוא ֵאׁש. ְּוָדא ְלגֹו ִמן ָדא, ּ
ַגֵויה ַההוא ֹנַגה ִּאיהו ְדָקא ָאֵחיד ּבְ ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ְוֹנַגה לֹו ָסִביב, ּ ּו ְלגֹו ִמן ּכֹוָלאַהאי ִאיה. ּ ּ ,

מֹוָחא   .ְּוָדא ִאיהו ְדָקא ִמְתַאֵחד ּבְ

ָוון ע ַמְלּכְ ְּדָסֲחָרן ּכֹוָלא, ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ְדַאְרּבַ ֶבל, ּרוַח ְסָעָרה. ּ ָּדא ַמְלכות ּבָ ָעָנן . ּ
דֹול ָּדא ִאיהו ַמְלכות ָמַדי, ּגָ ּ ַחת. ּ ָּדא ִאיהו ַמְלכות ֱאדֹום, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ּ , ּ ְוֹנַגה לֹו ָסִביב.ּ

ָּדא ִאיהו ַמְלכות ָיָון ּ ְּדָסֲחָרא לֹון ֹנַגה, ּ הו ֹנַגה, ּ ְּוָלא ּבְ הו ָסִביב, ּ ִּדְכִתיב ּבְ ִגין ְדֵלית . ּ ּּבְ
ָוון ָכל ַמְלּכְ ְּדִאינון ְקֵרִבין ְלאֹוַרח ְמֵהיְמנוָתא, ּבְ ּ ָווַתְייהו, ּ ּּכַ ִאינון ְקִליִפין. ּ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ּ ,

ַהאי, ַּמאן ְדָקֵריב ְלמֹוָחאָלאו  ְּוַהאי ַסֲחָרא ֵליה נֹוַגה. ּכְ יה ֹנַגה, ּ ְּוָלאו ּבֵ ֶאָלא ַנְפָקא , ּ
  .ְוָנֵהיר ְסחֹור ְסחֹור, ִמּגֹו מֹוָחא

ָוון ִמְתַחְלִפין' ְּוִאֵלין ד ְלָטא ַהאי ַעל ִאינון ָאֳחָרִנין, ַּמְלּכְ ד ׁשָ ל ִאֵלין, ּּכַ , ִּאְתַדְחָיין ּכָ
ָלא ֵמַהאי נֹוַגהְוָעאל  ְלָטא ְלַקּבְ ַּההוא ְדׁשָ ּ ְלָטא ְלֶמֱהֵוי ָקֵריב, ּ ּוֵביה ׁשָ ּ.  

ַמל)יחזקאל א( ֵעין ַהַחׁשְ ּ וִמּתֹוָכה ּכְ א ְמַמְלָלן, ָּהא אֹוְקמוָה, ּ ְּדִאינון ֵחיָון ֶאׁשָ ּ ְּוִאינון , ּ
א ְדָלִהיט, ָסְלָקא ְוָנֲחָתא, ּזֹוֲהָרא ְדָזֵהיר ְּדֵלית ַמאן ְדָיכֹול , א ָקִאיםָקִאים ְוָל, ֶּאׁשָ ּ

א ָחָדא דוְכּתָ יה ּבְ ְּלֵמיַקם ּבֵ ְלָטָאה ֲעֵליה. ּ ְּוַעְייִנין ְוֶחְזוֹוִהי ָלא ָיְכִלין ְלׁשַ ְוָהא , ָּהא ִאיהו. ּ
א ָחָדא. ָּלא ִאיהו דוְכּתָ א ָאֳחָרא, ָּהא ּבְ דוְכּתָ ּוְבֵחיזו ָדא. ְוָהא ָנֵחית, ָהא ָסֵליק. ְּוָהא ּבְ ּ ,

רִא ר ַמה ְדִאְתַטּמַ ִניז, ְּתַטּמַ ֵניז ַמה ְדִאְתּגְ   .ְּוִאְתּגְ

ַמל, ְּוָהא ִאיהו ָרָזא ִּדְנִביָאה ְלִמּגֹו ִמן ָדא ִאְצְטִריך ְלֵמיֱחֵזי וְלִמְנַדע. ְּדִאְקֵרי ַחׁשְ ּ ְּ ,
א ָצחוָתא ְדִליּבָ ָלא ּבְ ּכָ ּוְלִאְסּתַ יר ִמּכֹוָלא, ּ ְּוֵעיָנא ִאיהו ְסִגיר ַיּתִ ַּואי ְדָיֵכיל ְלָקְייָמא ּוְל, ּ

יה   .ּּבֵ

ל ְלֶמֱחֵמי וְלִמְנַדע ּכֵ ְּוָכל ַמה ְדִאְסּתַ ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ּ ל ָדא ּבְ ּּכָ ֲאָבל . ּּ
ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא ּּבְ ה ְנִביָאה ְמֵהיְמָנא, ּ ר מׁשֶ ָלא ּבַ ּכָ ְּדָכל , ָלא ָזָכה ְנִביָאה ְלִאְסּתַ

ָחן ְדֵב יֵדיהַּמְפּתְ ָאר ְנִביִאים. ּיָתא ּבִ ָלא ְלָגיו , ׁשְ ּכָ ַמל ְלִאְסּתַ ד ֲהוֹו ָמָטאן ְלַהאי ַחׁשְ ּכַ
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ִהילו ֵכיך, ַּרֲעיֹוִנין ִאְתּבְ א ָלא ׁשָ ל ַרֲעיֹוֵני ּגוָפא, ְְוִלּבָ יה ִמּכָ ְּוָנְפקו ּבֵ ּ ֵדין ָחמֹו ְלגֹו ַמה , ּ ּכְ
ְלִחיׁשו ְּדָחמֹו ּבִ ּ.  

ַמל ָוון, ַהאי ַחׁשְ ָצאּּגַ א ְמַלֲהָטא ְמַנּצְ ֵמַהאי . ָנֵציץ ְוָלֵהיט, ָסְלָקא ְוָנֲחָתא,  ֶאׁשָ
ְוַחד . ָקִאים ְוָלא ָקִאים, ֲהֵוי ְוָלא ֲהֵוי, ֵּחיזו ְמַנְצָצא ְמַלֲהָטא, ָּנְפָקא ְנִציצו ַחד, ִסְטָרא

ַגְווָנא ָדא ֵמַהאי ִסְטָרא   .ִסְטִרין' ְוֵכן לד, ְוָדא ֵמַהאי ִסְטָרא, ּּכְ

ֵּלל ָדא ֶאל ָדאְמַמ ּ ְּוָדא ְמַמֵלל ֶאל ָדא, ּ ְלהֹו, ּ ַּעד ְדִאינון ַחד, ְוֵכן ּכָ ֵדין ָנְצָצן . ּ ּכְ
ְנִציצו ַחד ְוָהא , ָּהא ִאיהו. ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתֲחֵזי. ָאְזָלא ְוָקְייָמא, ָסְלָקא ְוַנֲחָתא. ִּניִציִצין ּבִ

יה. ָּלאו ִאיהו ֵּלית ַמאן ְדָקְייָמא ּבֵ ִמְלַקְדִמיןִאְת. ּ ֵחיזו ְדֵחיָון ּכְ ַּהְדָרן ְנִציצו ּבְ ּ ּ ּ . ְּמַמְלָלא. ּּ
יה ֲהִלין ּבֵ ַמל, ַּרֲעיֹוִנין ִמְתּבַ ֵכיך ְוָדא ִאיהו ָרָזא ְדַחׁשְ א ָלא ׁשָ ְּוִלּבָ ּ ְ.  

ְלִחיׁשו ְּלגֹו ִמן ָדא ִאיהו ָרָזא ּבִ ּ מֹוָחא, ּ ְּוָדא ִאיהו ִדְכִת. ָּרָזא ְדָקְייִמין ְלגֹו ּבְ  )שם(, יבּ
ּוִמּתֹוָכה ְדמות ד ּ ּ ּוִמּתֹוָכה ְוגו, ַּחיֹות ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן' ּ ַּהאי ִאיהו ָרָזא ְפִניָמָאה', ּ מֹוָחא , ּ ּבְ

ְדיֹוְקָנא ִעיָלָאה, ּּגֹו ָרִזין ִעיָלִאין, ָקְייָמא ל ִאינון ְקִליִפין ְדָסֲחִרין ְלמֹוָחא , ּּבִ ִּמּגֹו ּכָ ּּ
ְדָקֲאָמָרן   .ּכִ

ִּמּתֹוָכה ְדַמאן, ּהּוִמּתֹוָכ ַמל. ּ ִּמּתֹוך ַההוא ְדִאְקֵרי ַחׁשְ ּ ַמל, ְוִאי ֵתיָמא. ְ , ָהא ְכִתיב ַחׁשְ
ְמָלה ַמל ִאיהו ְדַכר, ְוָהא ְכִתיב ַחׁשְ ַמע ְדַחׁשְ ְּדַמׁשְ ּ ּ ְמָלה ִאיִהי נוְקָבא, ּ ִתיב , ְּוַחׁשְ ְוָהָכא ּכְ

ַמל ִתיב וִמּתֹוָכה, ַחׁשְ אי ּכְ ַּאּמַ ּ.  

אֶּאָלא ּכָ ּנוְקֵבי ִאינון, ְלהֹו ְלַתּתָ ִליט ָדא ַעל ָדא. ּ ְּוָכל ַמאן ְדׁשַ א, ּ ַּהאי ְדִאיהו ְלַתּתָ ּ ,
ֵרי נוְקָבא ְּוָכל ִאינון ִדְלֵעיָלא דוְכִרין ִאינון, ִּאיּקְ ּ ּ ּ   .ְּוָדא ְלגֹו ִמן ָדא, ּ

ְּדמות ד ְּדמות ְדַמאן, ַּחיֹות' ּ ּ ְּדמות ְדִאינון ֵחיָון ִעיָלִאי. ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ֵמִאֵלין ִאְתַחזון ִאינון , ןּ ּ ּּ ּ
ִניִזין ְדָלא ִאְתַחזון ּּגְ ֵרי ְדמות. ּּ ָּהָכא ִאיּקְ ֵרי ֶצֶלם, ּ ַצְלֵמנו  )בראשית א(ִּדְכִתיב , ְוִאיּקְ ּּבְ

ְדמוֵתנו וְכִתיב ּּכִ ּ ה ֶאת ָהָאָדם )שם ט( ּ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ְדמות ֱאֹלִהים )שם ה( ּוְכִתיב, ּבְ ּ ּבִ
  .ה ֹאתֹוָעׂשָ

ִגין ְדָהָכא ָרָזא ִעיָלָאה ִאיהו ּּבְ ְּדַכד ַההוא ָנָהר ְדָנֵפיק ֵמֵעֶדן, ּּ ּ ל ִאינון , ּ יה ּכָ ָּפְרִחין ִמּנֵ ּ ּ
ָמִתין ִריך הוא, ִנׁשְ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּדִאינון ִאיּבָ ּ ּ ּ ֲעָתא , ְּוָנְטָלא לֹון ַמאן ְדָנְטָלא, ְּ ׁשַ ּבְ

א י קוְדׁשָ ּמֵ ְּדָנְפָקא ִמּקַ ִריך הואּ ּ ּבְ ְדיֹוְקָנא ְלִאְצַטְייָרא. ְ ל ַחד ָעאל ּבִ ְלהֹו ּכָ ַההוא , ּכָ ּּבְ
ֵרי ְדמות ֲּאַתר ְדִאיּקְ ּ   .ֵחיָוון' ְּוִאינון ד, ּ

ל ַחד ְוַחד ן ִמְצַטְייָרא ּכָ ַההוא ְדיוְקָנא ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ְוַתּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ל ִאינון . ּ ן ָנְפֵקי ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ִּדיוְקִנין ְדיוְקֵניה, ּ ל ַחד ּבִ ְדיוְקַנְייהו ּכָ ִּמְצַטְייִרין ּבִ ּ ּ ְדפוס ְלִאְצַטְייָרא, ּ ַמאן ְדָאֵעיל ּבִ ּּכְ ּ .

ְּדמות ָדא ּ ַּאֵפיק ְדמות, ּ ּ ַּחיֹות ְדָנְפֵקי ֵמֵחיָלא ְדַחָיה ְדִאיהו ְדַכר. ַּאֵפיק ֶצֶלם, ְוֶצֶלם. ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ּוְבִגין ְדִאינון נוְקֵבי ּ ּ רון ַח, ּ ד', ּיֹות דִּאיּקְ ְּדִאינון ּבְ ל , ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ּ ִליָלן ּכָ ּוְבהֹון ּכְ
ְרָיין ִּאינון ֵחיִלין וַמּשִׁ א. ּ ָרָזא ִדְלַתּתָ ָרָזא ִדְלֵעיָלא ּבְ ְּדמות ּבְ ָּנְטֵלי ִדיוְקִנין ְלֵעיָלא, ּ ּ ,
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א ָּנְטֵלי ִדיוְקִנין ְלַתּתָ ׁש ְדָכל ִסְט, ּ ְּוִאינון ְדיוְקָנא ַמּמָ ּ ּ ַּוֲאִפיקו ִדיוְקִנין ְדָכל ִסְטִרין . ִריןּ ּ ּ ּ
א   .ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ֵּכיָון ַדֲאַמר ְדמות ּ ִתיב ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן, ּ אי ְלָבַתר ּכְ יה. ַאּמַ ֶּאָלא ְדָאֵחית ַקּמֵ ּ ְּוַאְחְזֵייה , ּ
ִּמָלה ְדָלא ְיִדיַע ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ה ַהְמנֹוָרה )במדבר ח(, ּכְ ר )בראשית ו( .ְוֶזה ַמֲעׂשֵ  ְוֶזה ֲאׁשֶ

ה ְוגו ֲעׂשֶ   .ּאוף ָהָכא ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן', ּתַ

ה ְנִביָאה ְמֵהיְמָנא ר מׁשֶ ל ִאינון ְנִביִאים ּבַ ְייהו , ְּוִאי ֵתיָמא ּכָ ֵבי ַדְעּתַ ְלהֹו ִמְתַעְרּבְ ּּכָ ּ
ַמל ד ָמֵטי ְלגֹו ַחׁשְ ְּוהוא ָיֵכיל ְלֵמיַקם ַעל ָדא, ּכַ ִגין רו. ּ ֶּאָלא ּבְ ַּח ְנבוָאה ֲהָוה ָקֲאַמר ּ

ל ֶחְזָוון ִדְלַבר, ִּמִלין ֵלי ּכָ ָרֵאל ִאיְתּגְ ּוְבִגין ְרִחימו ְדִיׂשְ ּ ֵבי. ּ ְלהֹו ִמְתַעְרּבְ ְוָכְלהֹו , ּכָ
ִעְרּבוְבָיא   .ּּבְ

ְלִחיׁשו ְּוֵחיזו ְפִניָמָאה ִאיהו ֵחיזו ּבִ ּ ּ ָמא ַדֲאַמר , ּּ ָמָמה ּ ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְד)מלכים א יט(ּּכְ
ה ֵחיזו ִדְלֵעיָלא, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ַדּקָ ל ִדיוְקִנין ּבְ ִּדְדיוְקָנא ְדָכֵליל ּכָ ּ ּ ּ ּ , ּקֹול ִעיָלָאה, ּ

ְלִחיׁשו ִדְלֵעיָלא ּּבִ ל ִדיוְקִנין, ּ יה ָנְפֵקי ּכָ ְּדִמּנֵ ּ ּ א. ּ ַההוא קֹול ִעיָלָאה ְדָנֵקיט , קֹול ְלַתּתָ ּּכְ ּּ
ל ְדיֹוְקִנ ַגֵויה ּכָ ּּבְ ּ ְלִחיׁשו. יןּ ּוְבִגין ְדָדא ִאיהו ּבִ ּ ּ יה, ּ ד ְנִביָאה ָמֵטי ְלַגּבֵ יה , ּּכַ ָּנֵהיר ּבֵ

  .ְוָנֲהִרין ַרֲעיֹוִנין, ַעְייִנין

ְּדָהא ֵלית לֹון ֵחיזו, ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ֶּאָלא ִמּגֹו ָרָזא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא ְלֵעיָלא, ּ ּּ ּ ,
ְּדִאיהו ֵחיזו ִדיְלהֹון ּ ּ ְּוֶחְזָווא ְדֹכָלא, ּ ַההוא ְנהֹוָרא, ּ ְּוֹכָלא ָנֲהִרין ּבְ ּ.  

ַמל ע ְנִציִצין, ַחׁשְ ָדא, ִּאינון ַאְרּבַ ְּדָלֲהִטין ְוָנְצֵצי ְוָעאִלין ָדא ּבְ ְייהו ַחד , ּ ִּאְתֲעֵביד ִמּנַ
ַמל, ּּגוָפא ֵרי ַחׁשְ ּאוף ָהָכא ִאֵלין ד. ְוִאיּקְ ָדא, ַּחיֹות' ּ ִליָלן ָדא ּבְ   .ּּכְ

ִּגין ְדִאינון ְלדּבְ ַּההוא ְדִלְסַטר ִמְזָרח. ִסְטִרין' ּ ְסַטר ַמֲעָרב, ּ ֵליל ּבִ ְּוַההוא ְדִלְסַטר . ִאְתּכְ ּ
ְסַטר ִמְזָרח, ַמֲעָרב ֵליל ּבִ ְּוַההוא ְדִלְסַטר ָצפֹון. ִאְתּכְ ְסַטר ָדרֹום, ּ ֵליל ּבִ ְּוַההוא , ִּאְתּכְ

ְּדִלְסַטר ָדרֹום ְסַטר, ּ ֵליל ּבִ ִלילו ּכוְלהו ָדא ְבָדא.  ָצפֹוןִאְתּכְ ְּוֵכיָון ְדִאְתּכְ ּ ּ ּ ִאְתֲעֵביד , ּ
ְייהו ַחד ּגוָפא ִּמּנַ ִסְטַרְייהו. ְּוִאיהו ָרָזא ְדִאְקֵרי ָאָדם, ּ ין ּבְ ּנִ ּתַ ב ְדָכל ַאְנִפין ִמׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ.  

ּוִמּגֹו ִאֵלין ְדִאינון ָרָזא ְפִניָמָאה ּ ּ י ְנקוָדה ְד, ּּ ְּלַגּבֵ ְרָיין , ָּקְייָמא ֲעַלְייהוּ ה ַמּשִׁ ּמָ ָנְפֵקי ּכַ
  .ְּלִזיַנְייהו

ָּאָהם ְדַכר ְונוְקָבא ָּאת ְדִאיהו ָרָזא. ּ ְּדַכר ִאיהו ָאת ן, ּ ִלימו. 'ּ ׁשְ ְוָאת . ָּרָזא ְדָאָדם ּבִ
ְנקוָדה ָדא ְדִאיהו ד ְלָטא ּבִ ָּדא ׁשָ ּ ּ   .ֵחיָון' ַעל ד', ּ

ּוְבָרָזא ָדא ְדִאיהו ָרָזא  ּ ְּפִניָמָאה ְדֹכָלאּ ּ ְרָיין ָאֳחָרִנין ְוָכל ִאינון ֵחיִלין , ּ ל ִאינון ַמּשִׁ ּּכָ ּ
ָמא ָדא ׁשְ ְנָאן)תהלים סח(, ִּדְכִתיב, ִּאְקרון ּבִ ב ְדאֹוְקמוָה.  ַאְלֵפי ׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ ֲאָבל ָרָזא , ּ

ִגין ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ָרָזא ְדמֹוָחא ְפִניָמָאה, ָדא ּּבְ ְכָלָל, ּ ּא ְדֹכָלאּבִ ְנָא, ּ , ָּרָזא ְדמֹוָחא, ן''ׁשִ
ר ַאְרֵיה ֵליל לֹון, ׁשֹור ֶנׁשֶ ֲחָדא. 'ַּאְכֵליל ַעַלְייהו ן, ָאָדם ּכָ ר מֹוָחא ּכָֹלא ּכַ ָרָזא , ִּאְתַחּבֵ ּבְ

ְנָא, ְּפִניָמָאה ְנָאן, ן''ְּוִאינון ָרָזא ׁשִ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ַאְלֵפי ׁשִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3020דף [ -ּ

ֲעָתא ִמדְוַכ ִליןּ ְלפום ׁשַ ּכְ ִתיב, ְסּתַ ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם, ּכְ ּ ּ ּוְלָבַתר ִמְתַפְרׁשֹו . ּ ּ
ִּדיוְקִנין ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריה, ּ ְלהֹו. ּּכָ ִלין ְלֵעיָלא, ְוַכד ִאְתַחְפָיין ּכָ ּכְ ְלגֹו ָרָזא , ְּדָלא ִמְסּתַ
ַּדֲעַלְייהו ָלל, ּ ָּלא ִאְתֲחֵזי ְדיוְקָנא ּכְ ר ְדיוְק, ּ ּּבַ ל , ָּנא ְדָאָדםּ ְּדָדא ִאיהו ְדיוְקָנא ְדָכֵליל ּכָ ּ ּ ּ ּ
ִּדיוְקִנין י ַהאי ְדיוְקָנא. ּ ְּוָכְלהֹו ְסִתיִמין ַקּמֵ ך. ּ ִגין ּכָ ָלן , ְּבְ ּכְ ד ִמְסּתַ ל ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא ּכַ ּּכָ ּ ּ

ִּלְדיוְקָנא ְדָאָדם י ַהאי ְדיוְקָנא, ּ ּמֵ ְלהו ַדֲחֵלי ְוָזעִאין ִמּקַ ּּכָ ּ ּ.  

ְּדיוְקָנא ִעיָלָאה ִדְנַפק ִמגֹו ָרָזא ִעיָלָאה ּּ ּ יָמן, ּ גֹו ַאְתָוון ְרׁשִ ְוֹכָלא , ִּאיִהי ָרָזא ְדָאָדם, ּבְ
יה ֵליל ּבֵ ָלָלא ְדֹכָלא. ּּכָ ַמִים, ָּאָדם ּכְ ַמִים ַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ָרָזא ְדִמְקֵצה ַהּשָׁ ְּוִאיהו , ּּבְ
א, ֶאְמָצִעיָתא ְכָלָלא ָחָדאּּכָֹל, ְוֵעיָלא, ְוַתּתָ ְּדָכֵליל ּכָֹלא , ְלֵעיָלא, ם ְסִתיָמא. א ּבִ ּ

א א' ד. ְלַתּתָ ֲחָדא, ְלַתּתָ ְרָיין ּכַ ה ְרִתיִכין וַמּשִׁ ּמָ ְּדָכֵליל ּכַ ּא ָרָזא ְדֹכָלא. ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּ , ּבְ
ך, ְּדָנֵטיל ְלָכל ִסְטִרין ִגין ּכָ ָּרָזא ְדֹכָלא, ָאָדם, ְּבְ ְטָרא ָחד ְלִס, ּ ר ָרָזא . ְטָרא ָחדִמּסִ ּבַ

ָבה וְרעו, ִּעיָלָאה ַמֲחׁשָ ְּדָקְייָמא ּבְ ּ   .ַּעד ְדָסְלָקא ְלֵאין סֹוף, ּ

ָרה ְוגו)יחזקאל א( ָּדא ִאיהו ָרָזא'  ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ְּלָבַתר ְדָקֲאַמר ָרִזין ְדגוָפא, ּ ּ ּ ,
ַרְגִלין א ּבְ   .ּוְטָלִפין, ַאֲהַדר ְוָנֵחית ְלַתּתָ

ַמלִּאֵלין ַמל ִדְלַבר, ּ ָמטֹו ַעד ִניצֹוֵצי ְדַחׁשְ ַּהאי ִאיהו ַחׁשְ ַמל. ּ ִגין ִדְמַהאי ַחׁשְ ָנְפִקין , ּּבְ
ָמא ָדא רון ַעל ׁשְ ָּאֳחָרִנין ְדִאיּקְ ֲעָתא ְדַחיֹות ְמַכְווֵני ַרְגַלְייהו, ְוָכְלהֹו ָנְפֵקי, ּ ׁשַ ּּבְ ּ ּוָמטֹו . ּּ

ַמל ְּלִאינון ִניצֹוִצין ְדַחׁשְ ל ִאינון , ֵּדין ְמַלֲהִטים ִאינון ִניצֹוִציןּכְ, ּ ָּסְלֵקי ְוַנֲחֵתי ְוָנְפֵקי ּכָ
ָמא ָדא רון ַעל ׁשְ ְּדִאּקְ ּ.  

ַמל ָדא יף ְסחֹור ְסחֹור, ַּחׁשְ א. ַמּקִ ִּנּצֹוִצין ִדיֵליה ָנֲחִתין ְלַתּתָ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי , ּ ּ
ַההוא ַקְרַקע. ַקְרַקע ְזֵעיָרא ן ּבְ ל ִזיֵני ַאְבִנין ִדְבדֹוְלָחא, ְּוַתּמָ ָלאן ְנִציִצין, ָּרֲהֵטי ּכָ , ּוַמְרּגְ

  .ְּוַאְבִנין ְדָבֶרֶקת

ַמלדְוַכ ּ ָנֵציץ ְוָלֵהיט ְנִהירו ְדַחׁשְ ְפָפן ִאינון ד, ְוָסֵליק ְוָנֵחית, ּ ּוִמְתּגַ ִּסְטִרין ָדא ִעם ' ּּ
ָלאן ָסְלִקין, יןְוָרֲהֵטי ַאְבִנ, ָּנֵהיר ַההוא ַקְרַקע ְזֵעיָרא, ָּדא ְרָעא , ּוַמְרּגְ י ּתַ ַּעד ְדָמָטן ְלַגּבֵ

ן אֹוְצִרין ְסִתיִמין. ְדָדרֹום ְבִעין' ּוִפיְתָחאן ד, ְוַתּמָ ן ַקְרַק, ְמָאה ְוׁשִ ּבַ חוׁשְ ּוְגִליצו. ע''ּּכְ ר ''ּ
הו ְּממוֶנה ּבְ ּ.  

ַמל ַאְנֵהיר ִנצֹוִצין ְלד ִזְמָנא ְדַהאי ַחׁשְ ְוִאיְתַער , ּד ָנֵפיק ִמְלֵעיָלאָקל ַח, ִסְטִרין' ּבְ
ְדִפין ין ּגַ ִמיעו ָקָלא, ִמּבֵ ְדִפין ְדַאׁשְ ד ַאִקיׁשו ָדא ִעם ָדא ִאינון ּגַ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ים)שם( קֹול ַמִים ַרּבִ ְנֵפיֶהם ּכְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ד.  ָוֶאׁשְ ִליָלא ּבְ ד , ָקִלין' ּוְכֵדין ַהאי ָקָלא ּכְ ּכַ
ִאינון ִנצֹוִציןָנַפק ּ ָפַגע ּבְ   .ָקִלין' ְּוִאְתְפֵליג ְלד, ּ

ַמל, ר''ָּקל ַחד ָאְזָלא ִלְגִליצו ַההוא ָקָלא ְנִהירו ְדַחׁשְ ְּוִאיְתַער ּבְ ּ יה , ּ ְּוִאְתֲעֵביד ִמּנֵ
ִּדּבור ַחד ּוְבַההוא ִדּבור ִאיְתַער ִדיּבוָרא ָאֳחָרא ְסִתימו. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְלִחיׁשו, ּ י ַהאי ְוַכד ָמֵט. ּּבִ

ְלָיין ֵליה, ר''ִּלְגִליצו ֵדין ִאְתּגַ ּּכְ ְלָיאן, ּ ע ְסֵרי ָרִזין ִעיָלִאין ְדִאְתּגַ ָּמאָתן ְוַאְרּבַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3021דף [ -ּ

ְנָיָנא ְרָיין, ל''ָאְזָלא ַלֲעָנֵא, ָקָלא ּתִ ַמְנְסֵרי ֶאֶלף ִרּבֹוא ַמּשִׁ א ַעל ּתְ ין , ַרב ְמַמּנָ ְמׁשִ ְמׁשַ
ְּדִאיהו ּבִ, ּגֹו ַקְרַקע ָאֳחָרא ָווִניןּ ְּנִהירו ְדָכל ּגְ ָווָנא, ּ ָכל , ַּהאי ִאְקֵרי ַקְרַקע ְדַאְרּגְ ָנֵהיר ּבְ

ַמל ַההוא ַקְרַקע. ִּזיֵני ְנהֹוִרין ְדָנְפֵקי ֵמַהאי ַחׁשְ ן ּבְ ֵריַסר ֶאֶלף ִרּבֹוא , ְּוַתּמָ ִקיָען ּתְ ׁשְ
ָלאן ִעיָלִאין   .ַּמְרּגְ

ַמלדְוַכ ָדאְוָעא, ּ ָסְלִקין ְנִציִצין ְדַחׁשְ ָלאן ְדִאינון , ִּלין ָדא ּבְ ל ִאינון ַמְרּגְ ָּסְלִקין ּכָ ּ ּ
ַההוא ַקְרַקע ִקיָען ּבְ ְרָעא ְדִמְזָרח, ּׁשְ י ּתַ ְרִעין . ּוָמטֹו ְלַגּבֵ ית ֶאֶלף ַאְלִפין ּתַ ן ׁשִ ְוַתּמָ

הו''ַוֲעָנֵא, ְּפִתיָחן א ּבְ   .ּל ַרב ְמַמּנָ

ד ִאיְתַער ִמְלֵעיָלא ַטׁש ְנ, ָּקָלא ּכַ יהּבָ ַמל ּבֵ ִּהירו ְדַהאי ַחׁשְ ּ יה ִדּבור, ּ ְּוִאְתֲעֵביד ִמּנֵ ּ ּ ,
ּוְבַההוא ִדּבור ִאְתַער ִדּבור ָאֳחָרא ְסִתיָמא ּ ּ ּ ּ ּ.  

א'' ָמֵטי ַהאי ַלֲעָנֵאדְוַכ ין ְוָחֵמׁש ָרִזין ִעיָלִאין, ל ְמַמּנָ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ְלָיין ּתְ ֵדין ִאְתּגַ ּּכְ ּ ,
ִקיִעים ּבְ ְּדִאינון ׁשְ ַפְנָקא חֹוָתם ֱאֶמתּ ּגוׁשְ ִזיַע. ּ ֶרֶתת ּבְ ִחיל ּבְ ֵאיְמָתא ּבְ ֵדין ּבְ ָסְלִקין , ּכְ

ָחן ְלָמאֵרי ּכָֹלא ּבְ יִרין ְותוׁשְ ּׁשִ פֹוָרׁש. ּ ם ַהּמְ ׁשֵ ים ּבְ ּוְנִהירו ְדָרׁשִ ּ מ, ּ ָקן''ּבְ , ב ַאְתָוון ְמַחּקְ
ְר ָאר ַמּשִׁ ל ׁשְ ְּוַההוא ְנִהירו ַחְפָייא , ן ִאְקֵרי''ְּוַסְנַדְלפֹו, ָייןַּנְפָקא ֵמַההוא ַרב ְסָגִנין ַעל ּכָ ּ

ָווָנא, ַקְרָקֵעי' ַּעל ִאינון ב ְרַקע ְזֵעיָרא ְוַעד ַקְרַקע ְדַאְרּגְ   .ִּמּקַ
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ְרַקע)מלכים א ז(ְוָרָזא ָדא  ְרַקע ְוַעד ַהּקַ ֶאֶרז ֵמַהּקַ ִגין , ְלפֹון ִאְקֵרי ָהֵכיַּסְנַד, ּ ְוָספון ּבָ ּבְ
ל ָרֵזי ָפִנים ִעיָלִאין ן ָעאִלין ּכָ ְּדַתּמָ ּ ְּוַאְנִעילו ֵביה, ּ ַהאי ַסְנְדָלא, ּ ַגֵויה , ּכְ ְּדִאיהו ָאֵעיל ּבְ ּ ּ ּ

א ְדגוָפא ְרׁשָ ל ְיסֹוָדא ְוׁשָ   .ּּכָ

א א ְלִאינון ָפִנים ְלגֹו, ָּדא ַרב ְמַמּנָ ְמׁשָ ְּמׁשַ ַהאי ֲחִקיִקין. ּ יִמין ּבְ ּ ָרִזין ְדַאְתָוון ְרׁשִ
ִליִפין ַההוא ְנִהירו ְדַחְפָייאן ַעל ִאינון ַקְרָקֵעי, ּגְ ְלִטין ּבְ ּּבָ ּ ּ ְתִרין . ּ יר ּכִ ד ַהאי ָקׁשִ ּכַ

ַההוא ְנִהירו, ְּלָמאֵריה ִּאינון ַאְתָוון ָסְלִקין ּבְ ּ ְתִרין ְוַהְדָרא ַההוא , ּ ִאינון ּכִ ּוִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ּ
ַאְתֵריהְנהֹוָרא  ְתִרין, ַּחְפָייא ּבְ ִאינון ּכִ א, ְּוַאְתָוון ָסְלִקין ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ   .ּּבְ

ָרה)יחזקאל א( ֲחָדא,  ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ָראן ּכַ ֲחָדא, ִמְתַחּבְ ְּדִאינון ּכַ אֹוַרח , ּ ְְלֵמַהך ּבְ

ר ֲחָדא, ֵמיׁשָ ר ּכַ ֵמיׁשַ ת ֲחבוָרָתא ּבְ ׁשַ ִרּגְ רְוַר, ּּבְ ֵמיׁשַ ְּלֵחיזו ְנִביָאה , ְּוַעל ָדא. ְגֵליֶהן ּבְ
ין ְיִדיָעאן ַדְרּגִ   .ּבְ

ְייהו רון ַרְגֵלי ַהַחיֹות ַאַרע ִמּנַ ְּוָכְלהֹו ַדְרִגין ִאיּקְ ּ גוָפא. ּּ ֵחיזו ַרְגִלין ּבְ ּוְלהֹו ּכְ ּ ִסְדָרא , ּ ּּבְ
ְּדָקא ְמַסְדָרא יעוָרא, ּ ׁשִ ְּוִאיהו ּכָֹלא ּבְ ּּ.  

ַכף ֶרֶגל ֵעֶגלְוַכף ַרְגֵל ִחיּבוָרא ְדַהאי ִסְטָרא, יֶהם ּכְ ּּבְ א. ּ ָען ְלַתּתָ ִגין , ְוֵלית לֹון ֶאְצּבְ ּבְ
א ַאְחְזָיין ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ָען ְלַתּתָ ְדיוְקָנא אֹוֲחָרא, ְּדֶאְצּבְ ר ָנׁש ַאֲחֵזי . ּּבִ ְּוַעל ָדא ּבַ
ָיִדין ָען ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ְלֵעיָלא ּבְ ֶאְצּבְ ַרְגִלין, ּבְ א ּבְ ְּוִאֵלין ָלא . ְוֵחיִלין ָאֳחָרִנין ְלַתּתָ
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ַגַוְייהו ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ִדְסַטר ָאֳחָרא יִמין ּבְ ְּרׁשִ ּ ָרה, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרו ֶרֶגל ְיׁשָ ְּדָסִתים , ּ
ף ַאַחת, ְלִסְטָרא ָדא   .ְּוִאינון ּכַ

ְפִריׁשו ְד ין ּבִ ב ְדָלא ִמְתָפְרׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ִדְסַטר אֹוֲחָראּּ ָען ּבְ ִאית , ֶּאְצּבְ
ימו ַחד הו ְרׁשִ ּּבְ א ִלְסַטר ָאֳחָרא, ּ ְּלֵמיַהב דוְכּתָ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל, ּ א ּכְ ֲאָבל , ְּוִאְתַחְזָיין ְלַתּתָ

ף ְלַאְסָטָאה ב ְדִאינון ֶרֶגל ֵעֶגל, ָלא ּכַ ַּאף ַעל ּגַ ָרה ִאיהו, ּ   .י ְלָעְלִמיןְּדָלא ַאְסֵט, ְּיׁשָ

א ׁשָ ַההוא ִרּגְ ָמאָלא, ּּבְ ְלהֹוָבא ְלִסְטָרא ָדא ִלׂשְ ְּוִאינון ְנִציצו , ְּנַפק ְנִציצו ְוׁשַ ּ
ֲחָדא ָרן ּכַ ְלהֹוָבא ִמְתַחּבְ ְרָיין, ְוָנְצִצין ְלָכל ִעיַבר, ְּוׁשַ ְייהו ֵחייִלין וַמּשִׁ ְּוִאְתֲעֵביד ִמּנַ ּ ,
רון ַרְגֵלי ַהַח ִגין ְדָנְפֵקי ֵמִאינון ַרְגִלין, ּיֹותְּוָכְלהֹו ִאיּקְ ּּבְ אָטן . ּ ְוָכְלהֹו ָאְזִלין ְוׁשָ

ָעְלָמא ִליחוָתא ּבְ ׁשְ א, ּּבִ גוָפא ְלַתּתָ א ּבְ ׁשָ ִאינון ָאֳחָרִנין ְדִאיְתֲחזון . ְּלִאְתַלּבְ ְּוִאְתֲחזון ּכְ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ִליחוָתא ּבְ א וְבַפ, ְּוָעְבֵדי ׁשְ ַרְמׁשָ ּוְמַהְדָרן ּבְ ּ ָמא ְדָמאֵריהֹון, ְנָיאּ י ׁשְ ּוַמְקְדׁשֵ ּ ּ.  

ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)שם( ּ ּ ְּדמות ַההוא ְדיוְקָנא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ִציוָרא , ּ ְּלִאְצַטְייָרא ּבְ ּ
יִקין. ְגִניָזא קֹוְלִפין ַדּקִ ָּפִנים ְקִליִטין ּבְ ְּדמות ַאְנִפין ִדְלגֹו ִציוָרא ְדיוְקָנא ְדָאָד. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָנֵציץ , םּ

ַמל ְפִניָמָאה ְּנִציצו ְדַההוא ְנִציָצא ְמַלֲהָטא ִדְלגֹו ְדַחׁשְ ּ ּ ּ ּ   .ֲהֵוי ְוָלא ֲהֵוי, ְּדָטִמיר ְוָגִניז, ּ

א ָלִהיט, אֹור ָנִציץ ְלהֹוֵבי ְדנוָרא, ֶאׁשָ ׁשַ ְּמַלֲהָטא ּבְ ֵני. ּ גוֹוָ , ּרוָחא ְמַנְצָצא ָאִחיד ּבְ
סוְטָרא ּקוְלָפא ּבְ ִליָל, ּ א, ָאִחיד ְלֵעיָלא. א ָחָדאּגֹו ּכְ ה . ָאִחיד ְלַתּתָ ָוונֹוי ֲאִחידו ְלַכּמָ ּּגְ

  .ִסְטִרין

ִניז ָוון אֹור ּגָ ְנִציצו, ּּגַ יה , ָּאִחיד ָנִהיר ְוָנִציץ ּבִ ְּוַהאי אֹור ָאִחיד ְוָתִפיס ְוָאֵעיל ְלַגּבֵ
א ְמַלֲהָטא ְּנִהירו ְדֶאׁשָ ְלהֹוֵבי נוָרא, ּ ֵרי, ְּוׁשַ ֲחָדאִּאֵלין ּתְ ָבן ּכַ ָלא . ן ָלא ִמְתַיּשְׁ ּוִמּגֹו ַמְרּגְ
ַלל ְלָייא ּכְ ָּנְפָקא רוָחא ְדבוְסָמא, ְּדָלא ִאְתּגַ ּ ְתֵריַסר ּבוְסִמין ִעיָלִאין, ּ ִליָלא ּבִ ּּכְ ּוִמּגֹו , ּ

ֲחָדא ָבן ּכַ ֵרין ְדָלא ִמְתַיּשְׁ ַּההוא ְסִליקו ְדִאינון ּתְ ּ ּ ּ הו ַההוא רוָחא, ּ ָּאִחיד ּבְ ּ ָבן , ּ ּוִמְתַיּשְׁ
ְייהו דוְכּתַ ּּבְ ּ.  

ע ַההוא רוָחא, יןֵדּוְכ ִּאְצַטּבַ ִניז, ּ ִּמּגֹו ַההוא ְנִהירו ְדאֹור ּגָ ּ א ְמַלֲהָטא, ּ ּוְנִהירו ְדֶאׁשָ ּ ּ ,
יה ָבן ְוָקְייָמא ּבֵ יה, ְּוִאְתַיּשְׁ ֵדין ִאְצַטְיירו ּבֵ ּּכְ ִּציוָרא ִדְפֵני ָאָדם, ּ ּ ל ִדיוְק, ּ ְּדָכֵליל ּכָ ּ , ִניןּ

ָווִנין ל ּגְ ָוון ְדָכֵליל ּכָ ְּוַהאי ִאיהו ּגַ ּ ל ַאְנִפין. ּ ַּאְנִפין ְדָכֵליל ּכָ ּּ.  

ְדָקא ָיאֹותדְוַכ ְקָנן ּכִ ְרְסָייא, ּ ִאינון ִמְתּתַ ְדיוְקָנא ָחָדא ְדָאָדם, ְלגֹו ּכָ ְלהֹו ּבִ ּּכָ ְוָרָזא . ּ
ִלין ִלְסַטר ִמְזָרח, ָדא ּכְ ד ִמְסּתַ ְלהֹו ִאי, ּכַ ְדיוְקָנא ָחָדא ְדָאָדםּכָ ּנון ּבִ ּ ן ִאיהו , ּ ּמָ ִגין ְדִמּתַ ּּבְ ּ

ִקיפו ְדָרָזא ְדָאָדם ּּתְ ּ.  

ִלין ִלְסַטר ָדרֹוםדְוַכ ּכְ ְדיוְקָנא ָחָדא, ּ ִמְסּתַ ל ַאְנִפין ִאינון ּבִ ּּכָ ּ ְּדיוְקָנא ְדַאְרֵיה, ּ ּ ן , ּ ְּדַתּמָ
ִּאיהו ֵחיָלא ְותוְקָפא ְדֹכָלא ּ ּ ִלין ִלְסַטר ָצפֹוןְוַכד ִמְסּתַ. ּ ְדיוְקָנא , ּכְ ל ַאְנִפין ִאינון ּבִ ּּכָ ּ ּ

ְּדיוְקָנא ְדׁשֹור, ָחָדא יָפא, ּ ּקִ ן ִאיהו ְנִגיחו ְדִדיָנא ּתַ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ.  
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ִלין ִלְסַטר ַמֲעָרבדְוַכ ּכְ ְדיוְקָנא ָחָדא,  ִמְסּתַ ל ַאְנִפין ִאינון ּבִ ּּכָ ּ ר, ּ ְדיוְקָנא ְדֶנׁשֶ ָמה . ּּבִ ּכְ
ַמִים)משלי ל(,  ָאֵמרְדַאּתְ ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ ן . ּ ִגין ְדַתּמָ ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל )דברים לב(ּּבְ  ֶנׁשֶ

ר. ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ַמִים, ְּואֹוַרח ְדֶנׁשֶ ּשָׁ ִדיר ּבַ ָקא ּתָ יה , ְּלִאְתַדּבְ יאֹוְבּתֵ ן ִאיהו ּתֵ ְּדַתּמָ ּ ּ
ָקא ָלָקא וְלִאְתַדּבְ ְּלִאְסּתַ ּ ך ִאיהו ִלְסַטר ַמֲעָרבּוְבִג. ּ ּין ּכָ ְ.  

ין ּנִ ּתַ ּוְבִגין ְדָכל ַאְנִפין ִמׁשְ ּ יה, ּ ָלאן ּבֵ ּכְ פום ַההוא ֲאַתר ְדַההוא ִסְטָרא ְדִמְסּתַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ִתיב , ּ ּכְ
ָכל ְדיוְקָנא וְדיוְקָנא ָכְלהֹו ּבְ ּּבְ ּ ּ ם, ּ ְעּתָ ם ְפ. ְלַאְרּבַ ְעּתָ ְּפֵני ָאָדם וְפֵני ַאְרֵיה ְלַאְרּבַ ֵני ׁשֹור ּּ

ן ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ן וְפֵני ְנׁשֶ ְעּתָ   .ְּלַאְרּבַ

ָכְרְסָייא ְקָנן ּבְ ד ִמְתּתַ ָמא ְדָכְרְסָייא ָפִני ְלֵמיַזל, ַהאי ּכַ ּּכְ ָּהֵכי ִאינון ִאְתַחְזָיין , ּ ּ
ְּדיוְקַנְייהו ּ פום ַההוא ִסְטָרא ְדָאַזל, ּ ּּכְ ּ ִדְכִתיב , ּ ר ִיְהֶיה ּשָׁ)יחזקאל א(ּכְ ה ָהרוַח  ֶאל ֲאׁשֶ ּּמָ

  .ָּלֶלֶכת ֵיְלכו

ְרְסָייאדְוַכ ְקִנין ּגֹו ּכָ ְדיוְקֵניה ,  ָלא ָאְזִלין ְוָלא ִמְתּתַ ל ַחד ְוַחד ִאְתְפַרׁש ּבִ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ּ
ְּדִאְתֲחֵזי ֵליה ל ָדא. ּ ָנא ְדַחְבֵריה, ְּוִעם ּכָ ְדיוּקְ ק ּבִ ל ַחד ְוַחד ִאְתַדּבַ ּּכָ ּ  ְּוָכְלהֹו ִאְתַחְזָיין, ּ

ָדא קו ָדא ּבְ ְּדיוְקַנְייהו ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ָדא, ּ ֵליל ּבְ ַחְבֵריה, ְוָדא ּכָ ֵליל ּבְ ל ַחד ּכָ יה, ּּכָ ְּוַחְבֵריה ּבֵ ּ.  

ְוִסְטָרא , ְוִסְטָרא ַחד אֹוֵמר ָקדֹוׁש, ְוִסְטָרא ַחד אֹוֵמר ָקדֹוׁש, ִסְטָרא ַחד אֹוֵמר ָקדֹוׁש
בֹודֹוְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָה' אֹוֲחָרא אֹוֵמר ה   .ָאֶרץ ּכְ

ְנֵפיֶהם ַחת ּכַ ְייהו, ִויֵהי ָאָדם ִמּתַ א ְלַגּבַ ָלא ָמאֵריהֹון ִדְתיוְבּתָ ַּהאי ְלַקּבְ ּ ְּדָהא ָיִמיָנא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יה, ְּ ל ִאינון ְדָתְייִבין ְלַגּבֵ ָלא ּכָ א ְלַקּבְ ְּפִריׂשָ ּ ּ ְנֵפיֶהם. ּ ַחת ּכַ , ִמּתַ

אי ִגין ְצִני, ַאּמַ א ְצִניעו ִאְצְטִריך, ּעוּבְ ְְדָהא ָמאֵריהֹון ִדְתיוְבּתָ ּ ּ ּ הו , ּ ְּדָלא ְלִמְנַדע ּבְ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַאֲחָרא סוי ֲחָטָאה)תהלים לב(ּכְ   .ּ ּכְ

ְּדָלא ָסְלִקין ְיַדְייהו ְלֵעיָלא, ָרָזא ָדא א ְדָיַדְייהו ָסְלִקין ְלֵעיָלא ַעל , ּ ָמא ִדְבֵני ְנׁשָ ּּכְ ּ ּ
ְי י ָלאו ָהֵכי, ּיהוֵריׁשַ ְדַפְייהו ָלא ָנְפֵקי ְלַבר, ְוַהּנֵ חֹות ּגַ ְּדָהא ִמּתְ ְדַפְייהו ְוַאְנַפְייהו , ּ ְּדָהא ּגַ ּ ּּ

ְּפִריָדן ִאינון ְלֵעיָלא ָמא ְדָאַמר . ּ ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפֻרדֹות ִמְלָמְעָלה)יחזקאל א(ּכְ ּ .
ְקָנן ּג ד ָלא ִמְתּתַ ן ּכַ ְּדִאְתָפְרׁשָ ְדָקא ֲאָמָרןּ ַלל . ֹּו ּכוְרַסָייא ּכִ ְּוִאֵלין ָיַדִין ָלא ִאְתַחְזָיין ּכְ ּ

ְלָיין, ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא ִּמּגֹו ְדִאְתּגַ ִתיב, ּ ְנֵפיֶהם ּכְ ַחת ּכַ   .ְּוַעל ָדא ִמּתַ

ֲחָדא, ּ ִאֵלין ָנְטִליןדְוַכ ָרן ּכַ ְדַפְייהו ִמְתַחּבְ ר, ּּגַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ַּנְטָלא ָדא ִעם ְל, ְלֶמֱהֵוי ּבְ
ֲחָדא ֲעָתא ָחָדא, ָּדא ּכַ ׁשַ ִזְמָנא ָחָדא, ּבְ ֲחָדא ָסְלִקין ְלָכְרְסָייא ְלֵעיָלא, ּבְ   .ְוָכְלהֹו ּכַ

ִלין ּכְ ְּוִאינון ְדָלא ָיְדֵעי ְלָאן ֲאַתר ָאְזִלין ְוָלא ָחָמאן ְוָלא ִמְסּתַ ּוֵמַההוא ֵזיָעא , ָזָעאן, ּ ּ
ד ִאינון ָנְטִל ִּדְלהֹון ּכַ א, יןּ ְּוָסְלִקין ְלכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ִּאְתֲעֵביד ֵמַההוא ֵזיָעא ְנַהר ִדינור, ּ ּ ּ ,

  .ָנִגיד ְוָנֵפיק

ְנִטילו ְדָנְטֵלי ִאיהו ְּוַההוא ֵזיָעא ּכִ ּ ּ ין' ִּטִפין ְמַנְטִפין ִמד. ּ ָווֵני ֶאׁשִ א ִחָווָרא. ּגְ , ֶּאׁשָ
א סוְמָקא א ְירוָקא, ְּמַנְטָפא ֶאׁשָ א אוְכָמא, ּא סוְמָקאֶאׁשָ. ֶּאׁשָ א , ְּמַנְטָפא ֶאׁשָ ֶאׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3024דף [ -ּ

א סוְמָקא. ְּירוָקא א ְירוָקא ְמַנְטָפא ֶאׁשָ ֶּאׁשָ א ִחָווָרא, ּ א אוְכָמא. ֶּאׁשָ ְמַנְטָפא , ֶּאׁשָ
א סוְמָקא ַּההוא ֶאׁשָ ּ.  

ְנָייָנא ָּלאו ִאיהו ַההוא ִחיָווָרא ַקְדָמָאה, ִּחיָווָרא ּתִ ּ א אוְכ. ּ ָלאו ִאיִהי , ָמאְּוַהִהיא ֶאׁשָ
א אוְכָמא ַקְדָמָאה ָווִנין. ַּהִהיא ֶאׁשָ ל ּגְ ִאֵלין, ְוֵכן ּכָ ָּלאו ִאֵלין ּכְ , ְוִתְנָייָנא, ַקְדָמָאה, ּ

ְלהֹו, ּוְתִליָתָאה   .ְוֵכן ּכָ

ין ֲעָתא ְדָנְטִפין ִאֵלין ֶאׁשִ ׁשַ ּּבְ ֲחָדא, ּ ָרא ּכַ ִלילו ְלִאְתַחּבְ ְלהֹוִבי, ְּוִאְתּכְ ן ָסְלִקין ׁשַ
ָדא, ְמַלֲהָטן י ָדא ּבְ ּוָבְטׁשֵ ֲחָדא, ּ ִטיׁשו ְדָבְטׁשו ּכַ ּוֵמַההוא ּבְ ּ ּ ּ ל ִאינון ַמְלֲאֵכי , ּ ִּאְתֲעִבידו ּכָ ּ
ָלה יִהּנֹם, ַחּבָ ּגֵ ְּדָטְרֵדי ַחָייַבָיא ּבַ א. ּ ְלהֹוִבין ִאְתֲעֵביד נוָרא ְדֵגיִהּנֹם ְלַתּתָ ֵּמִאיִנין ׁשַ ּ ,

ִליָחן ְדַחּבָ ְּדִאינון ׁשְ ּ ְלהֹוִבין, ָלהּ ִאינון ׁשַ ִּאְתַמּנון ּבְ ן, ּ ּמָ ְּדָרָזא ִדיְלהֹון , ְּלאֹוְקָדא ַחָייַבָיא ּתַ
ן ּמָ   .ּ ֵמָהֵאׁש ָיָצאו ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלם)יחזקאל טו(, ִּדְכִתיב. ּתַ

ְלהֹון ָנְטִלין ָלֳקֵבל ַאְנפֹוי, ַכה ָנְטִלין ְּדַההוא ְדִאְתְמָנא ְלַההוא ִסְטָרא, ּּכָ ּ ּ ד רוָחא .ּ ּ ּכַ
י ַאְנִפין ְדַההוא ְדָקְייָמא , ְִאיְתַער ְלֵמיַהך ְלִסְטָרא ְדִמְזָרח ֵטיׁש ַההוא רוָחא ְלַגּבֵ ּּבָ ּ ּ ּ ּּ

ַקְדִמיָתא, ְּלַההוא ִסְטָרא ֲחָדא, ְּוִאיהו ָנֵטיל ּבְ יה ּכַ  ְוִאיׁש ֶאל )שם א(ִּדְכִתיב , ְּוָכְלהֹו ִעּמֵ
ר ֵּעֶבר ָפָניו ֵיֵלכו ֶאל ֲאׁשֶ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכוּ ּמָ ּ ִיְהֶיה ּשָׁ ּ.  

ִּאיהו רוַח ְמַמְלָלא, ַּהאי רוַח ּ ַגֵויה. ּ ל רוִחין ּבְ ּרוַח ְדָכֵליל ּכָ ּ ּ ּ ּרוַח ָטִמיר ְוָגִניז . ּ
ַגַווְייהו ּּבְ ּרוַח ָדא. ּ א, ּ ָרָזא ִדְלַתּתָ ִּאיהו רוַח ְדָכֵליל ּבְ ּ ּ ין ְדִאְתַקַד, ּ ַלת ִקידוׁשִ ָּלֳקֵבל ּתְ ּ ּ ׁש ּ

ֲחָדא הֹון ּכַ ַלת ִזיְמִנין רוַח ִדְכִתיב ָהָכא, ְּוִאינון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש. ּבְ ָּלֳקֵבל ּתְ ֶאל . ּ
ה ָהרוַח ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ם ָהרוַח. ַחד, ֲּאׁשֶ ר ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי, ַּעל ֲאׁשֶ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת. ּתְ ּמָ ַלת, ּׁשָ . ּתְ

ִגין ֵליל ִמּתְ, ּבְ ְּדרוַח ָדא ּכָ ּ ָּרָזא ְדַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ִעיָלִאין, ַּלת רוִחיןּ ּ ְּדִאינון ָרָזא ִדְתַלת , ּ ּ ּ
אן ְּדָנֲחָתא ֵמַההוא ֹקֶדׁש ִעיָלָאה, ְּקדוׁשָ ּ ְלָיין, ּרוַח ְסִתיָמא, ּ יה ּתַ אן ִמּנֵ ְּדָכל ְקדוׁשָ ּ ּ.  

ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֲֹערֹות ְוגו)שם( ּ וְדמות ַהַחיֹות ַמְרֵאיֶהם ּכְ ּ ן , ּותּוְדמ. 'ּ ׁשָ ְּדיוְקָנא ְדִמְתַלּבְ ּ ּ
ְייהו ַחד ִמּנַ נוָרא, ּּבְ ׁש ּבְ ְּדִאְתַלּבַ י ְדַגֲחֵלי , ְּוִאיהו ָלא ָחָזא. ּ ׁשֵ ּמָ ֶּאָלא ְדיוְקָנא ֵחיזו ׁשַ ּ ּ ּ ּ

  .ְּדנוָרא

ֲחֵלי ֵאׁש רון ַמְרֵאיֶהם, ּגַ ִּאֵלין ִאינון ְדִאיּקְ ּ ּ ֵּחיזו ְדֵחיָון, ּ ָלן , ּ ּכְ ְלֶמיֱחֵמי ִּדְבהֹו ִאְסּתַ
ֵחיזו ָווִנין. ּּבְ ל ּגְ ַמְרֵאה ְדַאֲחֵזי ּכָ ָרִפים, ּּכְ הֹון ִדיוְקִנין , ָהֵכי ׂשְ ַמְרֵאה ְלַאֲחָזָאה ּבְ ִּאינון ּכְ ּ ּ
ָדא. ְּדֵחיָון ׁש ָדא ּבְ ִגין ְדכֹוָלא ִאְתַלּבַ ּּבְ   .ְּוָדא ַמְרֶאה ְדָדא, ּ

ֲּאָבל וְדמות ַהַחיֹות ּ ֹּלא ָאַמר ְדיוְקָנא ִד, ּ ּ ַקְדִמיָתא , ְְוָלא ִאיְצְטִריך, ּיְלהֹוןּ ְּדָהא ּבְ
ל ִדיוְקִנין ִדיְלהֹון ָּקָאַמר ּכָ ּ ּ ְּוָהָכא ָאַמר ֵמִאינון ְדמות ִדְלהֹון ְדִאינון ַמְראֹות ִדיְלהֹון. ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲחֵלי ֵאׁש, ְכַגֲחֵלי ֵאׁש ָרִפים. ַמאן ּגַ ים, ַמְרֵאיֶהם. ִּאֵלין ׂשְ ְבהֹון ִּד, ִּאינון אֹוַפּנִ
ן ׁשָ ְּלַאֲחָזָאה ִדיוְקִנין, ִאְתַלּבְ ְּוֵחיזו ִדיְלהֹון, ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3025דף [ -ּ

ְּנִציצו ִדיְלהֹון ּ רון ַלִפיִדים, ּ ִאינון ְדִאיּקְ ּּבְ ּ ּ ִאין. ּ ּתָ ַמִלים ּתַ ּוַמאן ִאינון ַחׁשְ ּ ְּדָנְפֵקי , ּ
ָאה ּתָ ַמל ּתַ ָרָזא ִעיָלָאה ְלֵעיָלא, ָרָזא ָדא. ֵּמַההוא ַחׁשְ ַהה, ּּכְ ַמל ְפִניָמָאהּבְ ּוא ַחׁשְ ִגין , ּ ּבְ

וָנא ָחָדא ְּדֹכָלא ּגֹוָ א ְוֵעיָלא, ּ ּתָ ַמל. ִמּתַ ְגָווִנין ְדָלא ִאְתַחזֹון, ַעד ָהָכא ָרָזא ְדַחׁשְ ּּבִ ֶּאָלא , ּ
ֵחיזו ֵּחיזו ְלגֹו ִמן ֵחיזו. ּּבְ ֵּחיזו ָדא ְלגֹו ִמן ָדא, ּ ּ ָמא ִדְכִתיב. ּ ְרֶאה ָמְתָניו וְלַמ, ּכְ ְעָלה ִּמּמַ

ְרֶאה ָמְתָניו וְלַמָטה ּוִמּמַ ּ.  

ין ַהַחיֹות ִּהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ֵרין ִסְטִרין, ּ ין ּתְ ִגלוָפא , ְּדִאְתְייִהיַבת ּבֵ ן ּבְ ּמָ ְּוִאְתֲחָקַקת ּתַ ּ
ּוְדיוְקָנָהא ך ְוגו)ש ח''שה(ִּדְכִתיב . ּ חֹוָתם ַעל ִלּבֶ יֵמִני ּכַ ּוִמּגֹו ְדַהאי ֶאֶבן ָטָבא . 'ָ ׂשִ ּ

ִליָתאַמ ֵרין ִסְטִרין, ְרּגָ ין ּתְ ִּאית ָלה ְנִהירו ְלַאְנָהָרא, ָאְזָלא ּבֵ ל . ּוְלַסְלָקא ְנהֹוָרא, ּ ַעל ּכָ
ָצן ָאר ַאְבִנין ְמַנּצְ   .ׁשְ

ְטָרא ְדָיִמיָנא, ְּונֹוַגה ָלֵאׁש ַּהאי נֹוַגה ִאיהו ִמּסִ ּ ָמאָלא, ּ ׂשְ ֵליל ּבִ ָמאָלא , ְוִאְתּכְ ּוׂשְ
ָיִמיָנא ָצאְוֶאׁשָ, ּבְ ֵּמַההוא נֹוַגה ָנֵהיר ַההוא ַאְבָנא. א ְמַלֲהָטא ְמַנּצְ ּ ה ֵחיזו, ּ ְּוִאְתְייֵהיב ּבָ ּ ,

ׁשוְפָרָהא ָלא ּבְ ּכְ   .ְּלִאְסּתַ

א ֶאׁשָ ְּוַהאי נֹוַגה ִאיהו ְנִציצו ִדְנִציָצן ּכְ ּ ּ ְּוָנֵהיר סוְמָקא ִדיֵליה, ּ ּוִמּגֹו ָדא. ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ
ֵחיזו, ּ ַההוא ַאְבָנאְּדָעאל ְוָנֵקיב ּגֹו ִפיָרא ּבְ ִּאיִהי ׁשַ ּ.  

ָווִנין ְתֵרין ּגְ ע, ּבִ ַקְדִמיָתא, ִּאְתַחְזָייא ַהאי ַאְבָנא ְוִאְצַטּבַ ָוון ָחׁשוך ּבְ ִגין ְדִאיהו ּגַ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ָלא ְנהֹוָרא ְקַנת ְלַקּבְ יָון ְדִאְתּתַ ְטָרא ְדָיִמיָנא, ּּכֵ ִחָוורֹוְוִאְתְנֵהי, ִּאְתַער ְנִהירו ִמּסִ . ַּרת ּבְ

דֹוְלָחא ַאְבָנא ּבְ ִחָוורֹו ּכְ יָון ְדַאְנִהיַרת ּבְ ָלא, ּּכֵ ּכְ ִפירו ְלִאְסּתַ ׁשַ ָען ֵלית ָלה ֵחיזו ּבְ ַּעד ּכְ ּ ַעד , ּּ
ָמאָלא ְדַההוא נֹוַגה ְּדָאָתא ִסְטָרא ִדׂשְ ּ ּ ְּדסוְמָקא, ּ ַההוא , ּ ַגֵויה ַההוא סוְמָקא ּבְ ְּוָעאל ּבְ ּ ּ ּ ּ

ֵחיזוּכְ, ּנֹוַגה ִפיָרא ּבְ ֵּדין ִאיִהי ׁשַ ֵריָוא, ּ ִפיָרא ּבְ ָלא, ּׁשַ ּכָ   .ְלִאְסּתַ

ְגָווִנין ֵלימו ּבִ ׁשְ יָרא ּבִ ֵחיזו. ִּאיִהי ַאְבָנא ַיּקִ ִפיָרא ּבְ ָתא ׁשַ ִאּתְ ּּכְ ִּחָוור ְוסוָמק, ּ ּוְכֵדין . ּ
ַגָוה ָצן ּבְ ַּאְתָוון ְמַנּצְ ָר, ּ גֹו ַההוא ְנִציצו ּבָ ְּוָנֵפיק ּבְ ֶרֶקתּ ֲעָתא, ק ִמּבָ ִּחיָור , ָּנֵהיר ְלפום ׁשַ

ּסוָמק ְוִחיָור, ְּוסוָמק ּ.  

א ֶרֶקת, ָּרָזא ַקִדיׁשָ ָאר ַאְבִנין ֵמַההוא ַאְבָנא ָטָבא ְדִאְקֵרי ּבָ ע ׁשְ ְּלִאְצַטּבַ ִגין . ּ ּבְ
ע ֵמַההוא ְנִהירו ְדָבָרק ְּדִאְצַטּבַ ּ ּ ֶרֶקת, ּ ֵמיה ּבָ ֵרי ַעל ׁשְ ִגין . ִּאיּקְ , ְּדַהאי ַאְבָנא ָטָבאּבְ

ִליָתא ִעיָלָאה ָווִנין, ַּמְרּגָ ְתֵריַסר ּגְ ע ּבִ ֵרין, ִאְצַטּבַ ִּמּגֹו ְנִציצו ְדָנִציץ . ְּמַנֲהִרין ּגֹו ִאינון ּתְ ּ
ֵריַסר ַאְבִנין ִדיָלה, ְּוַאֵפיק ָען ּתְ ִּאְצַטּבְ ַלת ִסְדִרין, ּ עו ִמיָנה. ְּוִאינון ּתְ ּוְכפום ְדִאְצַטּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ׁש ָמא ַמּמָ רון ַעל ַההוא ׁשְ ָּהֵכי ִאּקְ ּ.  

ְלָיין, ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א( ִניִזין ּגַ , ּוְסָתִרין ָקְייִמין ְוָלא ָקְייִמין, ְנִהיִרין ּגְ
ָוון. ָנֲהִרין ְוָלא ָנֲהִרין ַהאי ּגָ ָוון ָאֳחָרא, ִזְמִנין ָנֲהִרין ּבְ ֲעָתא ּגָ ּוְלפום ׁשַ א. ּ ּתָ ָמא ַהׁשְ  ׁשְ

ָמא ָאֳחָרא, ָדא ֲעָתא ׁשְ ּוְלפום ׁשַ ִאֵלין ְנהֹוִרין. ּ ֵּלית ַמאן ְדָיֵכיל ְלָקְייָמא ּבְ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָמא ָדא, ה''יהו ׁשְ ַלק ּבִ ְּנִהירו ְדִאְסּתַ ּ ִלימו, ּ ׁשְ ל ְנהֹוִרין ּבִ ְּדָכֵליל ּכָ ֲעָתא. ּ ּוְלפום ׁשַ ּ ,
ָגָוון אֹוֲחָרא ָּנֵחית ְוִאְתַהַדר ְנִהירו ּבְ ָמא ָאֳחָראְו, ּ ׁשְ ַלק ּבִ ֲעָתא. ם''ֱאֹלִהי, ִּאְסּתַ ּוְלפום ׁשַ ּ ,

ֲעָתא. ל''ֵא ּוְלפום ׁשַ ַד. ת''ְצָבאֹו, ּ ֲעָתא ׁשַ ּוְלפום ׁשַ ּ ֵרי . י''ּ ָמָהן ְדִאיּקְ ָכל ִאינון ׁשְ ְּוָהֵכי ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ.  

ְיי ִניז ְדַנְפֵקי ִמּנַ ּוְבִגין ְדִאית ֲאַתר ּגָ ּ ִניז , ּהוּ ּוְכפום ְדִאיהו ְנִביַע ִמּגֹו ַמּבוָעא ּגָ ּ ּ ּ ּ
יה ִניז ּבֵ ְּדִאְתּגְ ל ַחד, ּ הו. ָהֵכי ִאְתֲחֵזי ּכָ ְּוֵלית ַמאן ְדָיקום ּבְ ּ ְוָרָזא ָדא ָמָנא ְדַמָייא . ּ

א ְמׁשָ כֹוְתָלא, ְוׁשִ   .ּבְ

ּוְכָמא ְדִאינון ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּ א, ּ א ְוַדְעּתָ ִלּבָ ר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני.ּאוף ָהֵכי ּבְ ֵלי ,  ּבַ ּכְ ְּדִמְסּתַ
א ִּמּגֹו ִאינון ִדְלַתּתָ ָרָזא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ּ ְּדִאינון ּבְ ּ ּ ִלין , ּּ ּכְ ּוִמּגֹו ִאֵלין ֲהוֹו ִמְסּתַ ּ

ָבַתר ּכֹוְתָלא א. ּכְ א ְלַתּתָ ּתָ ַּעד ָהָכא ְדמות ֵמִאינון ָרִזין ְלֵעיָלא ְוַהׁשְ ּ ּ.  

ָאֶרץ ְוגו)שם(יב ְכִת ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ָּדא ִאיהו , ָּוֵאֶרא ַהַחיֹות. 'ּ ָוֵאֶרא ַהַחיֹות ְוִהּנֵ ּ
ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא לוָתא ּבְ ּכְ ִּאְסּתַ ּוִמּגֹו ְדָחָמא ִאֵלין. ּּ ּ ה ְדָגִניז ְוָסִתים, ּ ּמֶ ל ּבַ ּכֵ   .ִּאְסּתַ

ָאֶרץ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ְּדִאיהו ִעיָלָאה ִמַנְייהו ת, ן''וָּדא מטטר, ְוִהּנֵ ּ ִנין''ּּ , ן''מטטרו. ק ׁשְ
ִליחו ְדָמאֵריה. ָהא ָחֵמׁש, ּזבְוָאַמר ֵליה, עבד, ְּזבול, ן''מיטטרו ּוְכפום ׁשְ ּ ּ ּ יאו , ּ ָּהֵכי ַאְסּגִ

מֹוי ְלד ד, ִסְטרֹוי' ׁשְ   .ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ּכְ

ִרין ְלָמאֵריה יר ְקׁשָ ִליט ּבְ, ָּקׁשִ ע ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנאּׁשַ , ָּרִזין ְדַאְרּבַ
ִניִזין ֵליַסר ָאֳחָרִנין ּגְ ָעה ֶאֶלף ְות. ְּדָנְגִדין ְוָנְפִקין ִמּגֹו ּתְ ְּדִאינון , ק ִרּבֹוא ֵהיָכִלין''ְוַאְרּבָ ּ

גֹו ִאינון ְנִהיִרין יה, ְּטִמיִרין ּבְ   .ֲּעַלְייהוְּוִאיהו ְמַמָנא , ָּקְייִמין ַקּמֵ

יה''ֶאֶלף ְות, ָּכל ִזְמָנא ְדָעאל ְוָנֵפיק ֵריַסר ַאְלֵפי ִרּבֹוא . ּק ְרִקיִעין ָזעִאין ַקּמֵ ּתְ
ִּמָיִמיֵניה ָמאֵליה, ּ ּוְתֵריַסר ַאְלֵפי ִרּבֹוא ִמׂשְ יה. ּ ֵריַסר ַאְלֵפי ִרּבֹוא ַקּמֵ ֵריַסר ַאְלֵפי , ּּתְ ּתְ

י ַמ. ִּרּבֹוא ֵמֲאחֹוֵריה ל ַהּנֵ ְרָיין ָנֲהִריןּכָ ָצא, ּשִׁ ְלהֹוָבא ַחד ְמַנּצְ יה. ִּמּגֹו ׁשַ ְּדָנְפָקא ִמּנֵ ּ .
ם ַהְמפֹוָרׁש ְלהֹוָבא ֲחִקיָקן ַאְתָוון ְדׁשֵ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ְלהֹוָבא, ּּ ְּנִציִצין ְמַלֲהִטין ִמּגֹו ַההוא ׁשַ ּ .
ָקן ּגְ ְנִהירו ְדַאְתָוון ְמַחּקְ ָלאן ּבִ ּכְ ד ִמְסּתַ ְּוָכְלהֹו ּכַ ְלהֹו ָזעִאין ְוָדֲחִלין, ִליָפןּ י , ּכָ ְוָנְטִלין ְלַגּבֵ

ַּההוא ְנִציצו ְדַאְתָוון ּ ּ.  

ְלהֹוָבא ָדא ים אֹוֲחָרִנין, ּוִמּגֹו ׁשַ א, ָנֲהִרין אֹוַפּנִ ְרִתיִכין ָאֳחָרִנין ְלַתּתָ ּגֹו , ְּדָנְטֵלי ּבִ
ָדא, ִּאינון ֵהיָכִלין ְלָבן ָדא ּבְ ְּדִאינון ְמׁשַ ּ ָד, ּּ תֹוך ָהאֹוָפןּּכְ ר ִיְהֶיה ָהאֹוָפן ּבְ ֲאׁשֶ , ְָבר ַאֵחר ּכַ

ָדא ֵליל ָדא ּבְ ָדא, ּּכְ ין, ְּוָעאל ָדא ּבְ ֵריׁשִ ין ּבְ ִאֵלין, ֵריׁשִ ִּאֵלין ּבְ ן . ּ ְּוַאְנִפין ְפִריׂשָ ּ
ִסְטַרְייהו   .ּּבְ

י ַאְנִפין ָלאן ְל, ְּוָכְלהֹו ָנְטִלין ְלַגּבֵ ּכְ גֹו ְנִהירו ְדִמְסּתַ ּּבְ י ִאינון ַאְנִפיןּ ַּגּבֵ ָלאן . ּ ּכְ ד ִמְסּתַ ּכַ
ָּחָמאן ַההוא ְנִהירו ְדָנֵהיר, ְְלֵמַהך ּ ְּלַההוא ֲאַתר ְדָנֵהיר, ּ ְלהֹו, ּ ְוַאְתָוון . ָאְזִלין ְוָנְטִלין ּכָ
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ָקא א ְמַחּקְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ְלהֹו. ָּנֵהיר ַעל ּכָֹלא, ּ ּּגֹו ַההוא רוָחא ִע, ְּוִאיהו ָנֵטיל ּכָ , ּיָלָאהּ
ְרָיין ל ַמּשִׁ   .ְּדָנֵטיל ּכָ

א''ּומטטרו א, ן ַרב ְמַמּנָ ָמא ַקִדיׁשָ ִקיוָמא ְדַההוא ׁשְ ָּקִאים ּבְ ּ ּ ּ ְרָיין , ּ ְוָנֵטיל ְלָכל ַמּשִׁ
ָרָזא ִדיֵליה ד, ָּפָניו' ְלד, ּּבְ ִּדיוְקִנין' ּבְ ָמא ְדִאְקֵרי. ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ּגֹו ד, ּ ֵליל ׁשְ  ְּוִאיהו ּכָ

ַד ָמא ָדא. י''ּׁשַ א, ְוָכְלהֹו ָקָראן ׁשְ ָמא ִעיָלָאה ַקִדיׁשָ י ׁשְ ּבֵ ּּגַ ּ.  

יָהא ְדמטטרו ִחין ִעיָלִאין''ּּבִ ֵריַסר ַמְפּתְ ּן ִאְתַמְסרו ּתְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ' ְוד. ּ
ְייהו ָחן ִמּנַ ן' ִּאינון ד, ַּמְפּתְ ָּרִזין ְנהֹוִרין ְדִמְתָפְרׁשָ ֵרי אֹור ָנֵציץ, ָחא ָחָדאַמְפּתְ. ּ , ִאיּקְ

ָוון, ָטִמיר ְוָגִניז ָלא. ֵּלית ֵליה ּגָ ּכְ ְּוַההוא ְנִציצו ָלא ָקְייָמא ְלִאְסּתַ , ְוָלא ִאְתֲחֵזי ָגָוון, ּ
ֶּאָלא ָנֵציץ ְנִציצו ְלַעְייִנין ְנָייָנא. ְוִאְגִניז ְוָלא ִאְתְייַדע, ּ ָחא ּתִ ּאֹור ְנִהירו ֵחידו , ַמְפּתְ ּ

ָלאְל ּכְ ְּלִזְמִנין ִאיהו ִחיַור. ִאְסּתַ   .ְלִזְמִנין ָלא ָדא ְוָלא ָדא, ְלִזְמִנין ָירֹוק, ּ

ִליָתָאה ָחא ּתְ ֵרי אֹור זֹוֵהר, ַמְפּתְ ָאר , ְּדָזֵהיר ְוָנֵהיר, ִאיּקְ ִּאיהו זֹוַהר ְדָנֵהיר ְלָכל ׁשְ ּ
ָווִנין. ְנהֹוִרין ָכל ּגְ י ַּהאי אֹור ִאיהו. ַהאי ְמַרְקָמא ּבְ ּבֵ ּ ֵמַההוא זֹוַהר ְדהוא ָרִקיַע ְדַעל ּגַ ּ ּ ּ

ֹזַהר ָהָרִקיַע)דניאל יב(ִּדְכִתיב , ֵחיָון ִביִלין.  ּכְ ר ׁשְ ֵליל ּגֹו ֶעׂשֶ ְּדָנְפֵקי ֵמִאינון ל, ּכָ ב ''ּ
ִניִזין ִביִלין ּגְ   .ׁשְ

ָחא ְרִביָעָאה ֵרי אֹור ְדסוְכְלָתנֹו, ַמְפּתְ ִּאיּקְ ִּדיַהב סוְכְלָתנֹו ּבְ, ּ א ְלִמיְנַדע ּ ִלּבָ
ָלא וְלָקְייָמא ַעל ָרִזין ִעיָלִאין ּכָ ּוְלִאְסּתַ ּ א. ּ ָּיֵהיב ְנִהירו ְדָחְכְמָתא , ְּוַהאי אֹור ְדָחֵדי ִלּבָ ּ

ָלא, ְּוסוְכְלָתנֹו ּכְ ְּלִמיְנַדע וְלִאְסּתַ ּ.  

ְּוִאֵלין ִאינון ד ָחן ִעיָלִאין' ּ ִליָלן, ַּמְפּתְ ָחן ּכְ ָאר ַמְפּתְ הוְּדָכל ׁשְ ְּוָכְלהֹו ִאְתָמְסרו . ּ ּבְ
א יָדא ְדַהאי ַרב ְמַמּנָ ְלהֹו ָרִזין ְדָמאֵריה. ן''מטטרו, ּּבִ ָּמאֵרי ַרב ּכָ ִגילוִפין ְדָרִזין , ּ ּּבְ ּ ּ
א א ְמפֹוָרׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ.  

ם ֵיֵלכו ְוגו ֶלְכּתָ ַעת ִרְבֵעיֶהן ּבְ ַעת ְדִאינון ד', ַּעל ַאְרּבַ ַּעל ַאְרּבַ ְּוִאינון , ּחֹוַתְייהוִּדְת' ּ
ִּדְתחֹוַתְייהו רון ִרְבֵעיֶהן, ּ ָדָבר ַאֵחר. ִּאיּקְ חֹות טֹוֲעֵניה, ּּכְ ְּוַעל ִאינון ִדְרִביִעין , ְּרִביַע ּתְ ּ
חֹוַתְייהו ָעאן ְלֵמיַזל ָאְזִלין, ּּתְ ד ִאינון ּבָ ְּדָכל ַחד ִאית ֵליה ד. ּּכַ ים' ּ ֵלי אֹוַפּנִ ְלּגַ ְרִביִעין , ּּגַ

ם ֵיֵלכו, ְּוַעל ִאֵלין ִרְבֵעיֶהן ָאַמר. ּחֹוַתְייהוּתְ ֶלְכּתָ   .ּּבְ

ים ֶאְצָלם)יחזקאל א(, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ּ וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפּנִ א ַהַחיֹות כו, ּּ ׂשֵ ּוְבִהּנָ ּ '
ים או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ים ִרְבֵעיֶהם ְדַחיֹות. ִּיּנָ ְּוִאי אֹוַפּנִ יםְִאְצְטִריך ְל, ּ ֶּאָלא . ֵּמיַמר וְבֶלֶכת ָהאֹוַפּנִ

אן ְדַחיֹות ָנְטִלין ִלְדָנְטִלין לֹון ִּמּכָ ַגְווָנא ָדא ָארֹון, ּ ָּנֵטיל ְלַמאן ְדָנֵטיל ֵליה, ּכְ ּ.  

א ְנָטַלת ַלַחיֹות ָּכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ה ִאְתֲעֵביד, ְוִאי ִאיִהי ְנֵטיַלת לֹון. ּ . ֵּזיָעא ְדַחיֹות ִמּמָ
ָקא, ּא ִדיְלהֹוןֶּאָלא ֵזיָע ָלא וְלַאְדּבְ ּכְ לוָתא ְלִמיְנַדע וְלִאְסּתַ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ ה ְדָטִמיר ְוָגִניז, ּ ּמֶ , ּּבַ

יה ְּוַעל ָדא ִאיהו ֵזיָעא ִדיְלהֹון. ְּוָלא ָיְכִלין ְלֵמיַקם ּבֵ ּ ּ ָקאן . ּ ל ִאינון ְדִמְתַדּבְ ֲּאָבל ּכָ ּ ּ
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ה ִעיָלָאה ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ְלִאינון ְדָנְטִלין לֹוןִּאינון ָנְטִלין, ּ ַעת ִרְבֵעיֶהן , ְוָרָזא ָדא. ּ ַעל ַאְרּבַ
ם ֵיֵלכו ֶלְכּתָ   .ּּבְ

יֶהן ְוֹגַבה ָלֶהם)שם( יֶהם. ּ ְוַגּבֵ ָּרָזא ִדְגָווִנין ְדגוָפא, ְוַגּבֵ ּ יעוָרא , ּ ׁשִ ִּאְתְנֵהיר ְוָסְלָקא ּבְ
יעו ׁשִ א ְדבוִציָנא ּכְ א ְדבוִציָנא ְלֵריׁשָ ֵּמֵריׁשָ ּ ּ ּ אּ ָווִנין . ָרא ִדְלַתּתָ ע ּגְ ַאְרּבַ ֲחָרא ּבְ ְוִאְסּתַ

ְנִהירו. ְנִציִצין ָוון ָנֵהיר ּבִ ַמל ְלֵעיָלא, ּּגָ ָרָזא ְדַחׁשְ ָוונֹוי, ּּבְ ֵניז גֹו ּגְ ד ָנֵהיר ְוִאְתּגְ ָוון . ּכַ ּגָ
ְנִציֵצי, ָנֵציץ ָוון ָזֵהיר. ְּדָנֵציץ ּבִ ָזֲהָרא ִדְרִקימו ִדְרִקיָעא ְד, ּגָ ּּבְ ּ ָוון . ָּקְייָמא ֲעַלְייהוּ ּגָ

ָווִנין ל ּגְ ָכְלהֹו, ְמַרְקָמא ִמּכָ ֵליל ּבְ ִציוָרא, ְוִאְתּכְ ְּוָדא ִאיהו ּגוָפא ְמַצְייָרא ּבְ ּ ְלָלא , ּּ ְּלִאְתּכַ
ְכָלָלא ָחָדא   .ּבִ

ְטָרא ִדְלֵעיָלא, ְּוגֹוַבה ָלֶהם א, ְוִיְרָאה ָלֶהם. ִמּסִ ְטָרא ִדְלַתּתָ ּגֹוַבה , ָלֶהםְּוגֹוַבה . ִמּסִ
ַמִים ְּדִחילו ְדָדֵחיל וַמְבֵעית ְוַאְרֵעיׁש ּכֹוָלא, ְוִיְרָאה ָלֶהם. ׁשָ ּ ּ ּ ְּדִחילו ְדָסֲחָרא ְדָלא . ּ ּ ּ ּ

א א. ְּלָקְרָבא ְלקוְדׁשָ ְטָרא ִדְלַתּתָ ְּוִאיהו ְדָסֲחָרא לֹון ִמּסִ ּ.  

ַמִים, ְּוגֹוַבה ָלֶהם ְסִליקו ְדֵחיזו ְדַגְווֵני ׁשָ ּּבִ ּ ּ ַמִיםּבְ. ּ , ַּההוא ָרָזא ִדְכִתיב, ִּגין ְדַגְווֵני ׁשָ
ַמִים ּוַמאן ִאיהו. ּגֹוַבה ׁשָ ָווִנין. ּ ל ּגְ ָמאָלא, ְּדָנֵטיל ּכָ ִּמָיִמיָנא וִמׂשְ יה, ּ , ְּוַכד ָנֵטיל לֹון ְלַגּבֵ

ַמִים ֵרי ּגֹוַבה ׁשָ   .ִּאיּקְ

א, ְוִיְרָאה ָלֶהם ֵחיזו ְדַההוא ִיְרָאה ְלַתּתָ ּּבְ ּ ָווִנין ָלֲהִטין וְמַהְפִכין ּבְ, ּ ִּסדוָרא ְדִאינון ּגְ ּ ּ ּ ּ ּ
יק א ְדָלא ַדּקִ ֵּחיזו ְדֶאׁשָ ּ ּ יק ְלֵעיָלא, ּ א ַדּקִ ֶאׁשָ ְּוַהאי ִאיהו ְדָקא ַמְבִעית ְלֹכָלא. ּּכְ ּ ּוְבִגין . ּ

ך א, ְוִיְרָאה ָלֶהם. ִּמְלֵעיָלא, ְּוגֹוַבה ָלֶהם, ְּכָ ּתָ   .ִמּתַ

ָכל ִסְטִרין, ַנִיםְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעי ָלא ּבְ ּכְ ב ְדִאית ָמאֵרי ְדֵעיַנִים . ְלִאְסּתַ ְּוַאף ַעל ּגַ
א ָלא ָאֳחָרִנין ְלַתּתָ ּכָ ֵחיזו ְלִאְסּתַ ַסֲחָרנֹו, ּּבְ ִאֵלין ּבְ ָלא ִאֵלין ּבְ ּכָ ִאינון ַעְייִנין ְלִאְסּתַ ִּאֵלין ּבְ ּ ּּ ,

ְייהו וַבֲאחֹוָרא ְּלַקּמַ   .ְלָכל ִסְטִריןְּדַעְייִנין ָסֲחִרין , ּ

ך ָחָמאן ָהָכא ְוָהָכא ִגין ּכָ ְוּבְ ִסְטָרא ָדא וְבִסְטָרא ָדא, ּ ין , ָּחָמאן ַמה ַדֲהֵוי, ּּבְ ּוַמה ְדַזּמִ ּ
ְטָרא ַדֲאחֹוָרא ָמאָלא. ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ָסִביב. ְּלֶמֱהֵוי ִמּסִ ָחָמאן . ְּוָחָמאן ִמָיִמיָנא ְוָחָמאן ִמׂשְ

ָכל , ִּמָיִמיָנא ֹּאַרח ְזכו וְקׁשֹוטּבְ ָמאָלא. ּ ָכל אֹוַרח ְדָלא ְקׁשֹוט ְוָלא ָקְייָמא , ָחָמאן ִמּשְׂ ּּבְ
ְזכו ָכל ִסְטִרין. ּּבִ ָלן ּבְ ּכְ ּוְבָדא ִאית לֹון ׁשוְלָטֵני ְוסוְכְלָתנֹו ַעל ּכֹוָלא, ְּוַעל ָדא ִמְסּתַ ּ ּ ּ ,

י ִסְטִרין ָכל ַהּנֵ ָלא ּבְ ּכָ ל ִאינון ָאֳחָרִניןַּמה ְדָלא ִמְסּתַ, ְלִאְסּתַ ִלין ָהֵכי ּכָ   .ּּכְ

ָלא ְלֵעיָלא ּכְ ל ָדא ָלא ָיְכִלין ְלִאְסּתַ ָלא, ְּוִעם ּכָ ּכָ ְוַכד . ְּוָלא ִאְתְייֵהיב לֹון ְרׁשו ְלִאְסּתַ
ָלא ּכָ ָעאן ְלִאְסּתַ ִזיַע, ּבָ ֵאיְמָתא ּבְ ְדִחילו ּבְ ֵתי ּבִ ְלהֹו ְמַרּתְ ְדִחילו , ּּכָ יְּוָכְלהֹו ָקָראן ּבִ , ַסּגֵ

ָקל ַרב בֹוד ה)שם ג(, ּבְ רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו' ּ   .ִמּמְ

יֶהם ָמא ִדְכִתיב ְלָבַתר, ְּוָלא ְכִתיב ַמהו, ְוַגּבֵ ֶּאָלא ּגוָפא . ְוַגּבָֹתם ְמֵלֹאת ֵעיַנִים, ּכְ ּ
ָלא ְלגֹו ּכְ י ְנקוָדה ְסִתיָמא, ְּדִסְטָרא ְדִמְסּתַ ְוָכְלהֹו . ּהֵמַהִהיא ִסְטָרא ִאית לֹון ּגֹוַב. ְּלַגּבֵ

ִלין ְלגֹו ּכְ ָדָבר ַאֵחר , ִמְסּתַ ְיָתה)מלכים א ז(ּּכְ   . ְוָכל ֲאֹחֵריֶהם ּבָ
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י ָרָזא ְדָקְייָמא ָרָזא ִעיָלָאה ְלֵעיָלא, ַאְבָרָהם ִאְתְקֵריב ְלַגּבֵ ַּעד ְדָסֵליק ּבְ ל ָדא . ּ ְּוִעם ּכָ
ַיֲעֹקב ם, ָלא ָזָכה ּכְ ֵרי ִאיׁש ּתָ םַמ. ְּדַיֲעֹקב ִאיּקְ ָמר, ּהו ִאיׁש ּתָ ָמא ְדִאּתְ ִאיׁש , ָּרָזא ָדא ּכְ

ָּמאֵריה ְדֵביָתא, ָהֱאֹלִהים ֵרי ִאיׁש ָהֱאֹלִהים. ּ ה ִאּקְ ם, מׁשֶ ֵרי ִאיׁש ּתָ ְּוֹכָלא , ַיֲעֹקב ִאּקְ
  .ָרָזא ָחָדא

ַּההוא ְדָקְייָמא ְלגֹו, ּאוף ָהֵכי ְוַגּבֹוָתם ּכָ. ּ ְלהֹו ָמְלָיין ַעְייִנין ְלִאְסּתַ ְוַאף ַעל . ָלא ְלַברּכָ
ָלא ְלגֹו ּכְ ב ְדָלא ִמְסּתַ   .ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעיַנִים, ּּגֹוַבה ָלֶהם, ּּגַ

או )יחזקאל א( ׂשְ א ַהַחיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ׂשֵ ים ֶאְצָלם וְבִהּנָ ּ וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפּנִ ּ ּ ּּ ּ
ים פום ַההוא רוָח, ָהאֹוַפּנִ ְּוָכְלהֹו ּכְ ּ ֵליט ֲעַלְייהו, אּ ְּדָאִזיל ְוׁשָ ּ.  

ם ָהרוַח ָלֶלֶכת )שם( ר ִיְהֶיה ׁשָ ִתיב, ַּעל ֲאׁשֶ ר)שם( ּכְ ר,  ֶאל ֲאׁשֶ ֶּאָלא . ּוְכִתיב ַעל ֲאׁשֶ
ּרוַח ָדא ְדָנֵפיק ִמּגֹו רוָחא ְסִתיָמָאה ּ ּ א, ּ ְּוָדא ִאיהו רוַח ַקִדיׁשָ ד ָנֵפיק ִמּגֹו ַההוא , ּ ּּכַ

ְּטִמיָרא ְדכוְרְס ֵרי ֲעלֹוי, ָייאּ ַההוא ְדׁשָ ּוָבֵטיׁש ּבְ ּ יה, ּ ֲחָדא ְלַגּבֵ ְלהֹו ָנְטִלין ּכַ ֵדין ּכָ ְּוַהְיינו , ּּכְ
ר ר. ַעל ֲאׁשֶ יה ַההוא רוָחא, ֶאל ֲאׁשֶ ְּדָבֵטיׁש ּבֵ ּ ּ אֵרי, ּ יה, ְוָלא ׁשָ ֶּאָלא ְדָנֵטיל ְלַגּבֵ ּ ּ ,

י ַההוא ִסְטָרא ְלהֹו ְלַגּבֵ   .ְּוָנְטֵלי ּכָ

ם ָהרוַח ָלֶלֶכתַעל ֲאׁשֶ ְּדַההוא רוָחא ִעיָלָאה . ַּההוא ֲאַתר ָטִמיר ְוָגִניז: ַעל, ּר ִיְהֶיה ׁשָ ּ ּ ּ
ְרָיא ֲעלֹוי יה, ׁשַ ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ְלהֹו ִמְסּתַ ּוֵמַההוא ִזיָוא. ְלִאּתֹוְסָפא ִזיָוא, ּּכָ ִּאּתֹוַסף ִזיָוא ִאינון , ּ

ְּוִאינון ִזיָוא ְדָלֵה. ַּקְרֵני ַהַחיֹות לוָתא ִדְיָקָרא, יט ְוָנֵציץּ ּכְ ְּלפום ִאְסּתַ ּ ְּדַההוא רוַח , ּ ּ ּ
ְּדָנֵפיק ֵמַהאי רוַח ַקְדָמָאה, ָאֳחָרא ְגִניזו ְיָקָרא, ּ ְּדִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז ּבִ ּ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ם אהי, ּ יה ׁשֵ ְּדָכֵליל ּבֵ ִליָטא, ה''ּ ה ְוׁשַ ָמא ַרּבָ . ּׁשְ
ָמאֵמ ִזיַע, ָזעִאין ְוָדֲחִלין, ַהאי ׁשְ ֵאיְמָתא ּבְ ִליט ַעל . ְוָנְטִלין ּבְ ָמא ְדׁשַ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ

יה, ְּרִתיָכא ָדא ָמָהן ִדְכִליָלן ּבֵ ימו ִדְתַלת ׁשְ ְרׁשִ ּּבִ ּ ּ ָמָהן . ּ ְבִעין ׁשְ ָרָזא ָדא ִאית ׁשִ ּבְ
ין ל ָרִזין וְגִניִז, ְמפֹוָרׁשִ ִליִטין ַעל ּכָ ּׁשַ ְייהו, ּין ִעיָלִאיןּ ְרָיין ָזָעאן ִמּנַ ל ֵחיִלין וַמּשִׁ ִּדי ּכָ ּ ּ ,

ִגיַנְייהו ָרָזא ָדא. ְּוָנְטֵלי ּבְ ִליָלן כ, ּבְ ִביִלין, ב ַאְתָוון''ּכְ   .ְוָכְלהֹו ׁשְ

ּרוַח ָאֳחָרא ְדָנֵפיק ֵמַהאי רוָחא ַקְדָמָאה ּ ָכל ִס, ּ ן ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּמָ ִּאיהו ְדִמּתַ ּ ּ . ְטִריןּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ ים ֲעֵליה, ּ ְּדָכִליל ְוָרׁשִ ָמא ְדִאְקֵרי יהו, ּ ְּדָנֵפיק , ה''ּׁשְ

ם אהי ים ִמּגֹו ׁשֵ ָרָזא ָחָדא. ה''ְוִאְתְרׁשֵ ב ְדֹכָלא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ם יהו, ּ ְנַין ָאב''ֲאָבל ׁשֵ , ה ּבִ
ָמא ְטִמיָר ֵני ִמּשְׁ ְּדָנֵפיק ֵמרוָחא ַקְדָמָאה, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ה''א אהיְּדִאְתּבְ ּ.  

ָאה ּתָ ְּדָנֵפיק ִמּגֹו רוָחא ָדא, ּרוָחא ָאֳחָרא ּתַ ִליל , ּ א ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ
ם אדנ יה ׁשֵ ִליט. י''ּּבֵ ָמא ָדא ׁשַ א, ּׁשְ ים ְלַתּתָ   .ַּעל ַחיֹות ְואֹוַפּנִ

ָאהְּוָהֵכי ִאיהו ָר ם אהי. ָּזא ִעיָלָאה ְוַתּתָ ִליט ַעל ִאינון ֵחיָוון ִעיָלִאין, ה''ִּעיָלָאה ׁשֵ ּׁשַ ּּ ,
א ְדָקֲאָמָרן ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ם אדנ. ּ ָאה ׁשֵ ּתָ ִאין , י''ּתַ ּתָ ִליט ַעל ִאֵלין ֵחיָוון ּתַ ּׁשַ ּ

א   .ְלַתּתָ
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ים ִעיָלִא ְּוִאינון ַחיֹות ִעיָלִאין ְואֹוַפּנִ ּ ּ ִאין, יןּ ּתָ ים ּתַ ִאין ְואֹוַפּנִ ּתָ ַּחיֹות ִעיָלִאין. ְּוַחיֹות ּתַ ּ ,
ים ִעיָלִאין. ְּדָקֲאָמָרן ִּאינון ָרָזא ִדְכִתיב , ּאֹוַפּנִ ׁש)ש ה''שה(ּ ים , ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ְואֹוַפּנִ

א ָרָזא ִדְלַתּתָ ִאין ּבְ ּתָ א, ּתַ ָרָזא ִדְלַתּתָ ָמה ְדַחיֹות ּבְ ּּכְ ּ.  

ים ד. 'ֹּות ִעיָלִאין דַּחי ִאינון ָרָזא ְדַחיֹות. 'אֹוַפּנִ ָרא ַחד ּבְ ד ִמְתַחּבְ ּּכַ ֵדין ִאינון , ּ ּּכְ
ִחיּבוָרא ְדַההוא ַחד ים ּבְ ְּואֹוַפּנִ ּ א. 'ִּאינון ד, ּ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ָרָזא ָדא ְדד, ְוֵכן ּכְ ְלהֹו ּבְ ּּכָ ּ' .

ים ד. 'ַּחיֹות ד ָרָזא ָדאְּוִאְתָפְרׁשָ. 'אֹוַפּנִ א ּבְ אן ָרִזין ֵעיָלא . ן ְלַתּתָ ָכְלהֹו ִמְתָפְרׁשָ ְּוָהָכא ּבְ
א ָבה, ְוַתּתָ ֵרי ֶמְרּכָ ב ְדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל. ְּוַעל ָדא ִאיּקְ ֶּאָלא ִמּגֹו ָרָזא , ְּוַאף ַעל ּגַ

ָרָזא ִעיָלָאה ֵכי ּבְ א ִאְסּתְ ִּדְלַתּתָ ּ.  

ם ָהרוַח ָלֶל ר ִיְהֶיה ׁשָ ָלָלא ְדֹכָלא, ה''ָרָזא אהי, ֶּכת ֵיֵלכוַּעל ֲאׁשֶ ּּכְ ִליט ַעל ַחיֹות , ּ ּׁשַ ּ
ה ָהרוַח ָלֶלֶכת. ִּעיָלִאין ְסִתיִמין ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ך ֶאל ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ְנַין ָאב''ָרָזא הוי, ְּ י . ה ּבִ ּכִ

ּרוַח ַהַחָיה ָרָזא אדנ ֲחָדא , ִתיָכא ָדאְּלֶמֱהֵוי ְסִתיִמין ָרִזין ּגֹו ְסִתיִמין ִדְר, י''ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּכַ
ָרָזא ָחָדא   .ּבְ

ם ֵיֵלכו)יחזקאל א( ֶלְכּתָ ם ְדַמאן, ּ ּבְ ֶלְכּתָ ָרָזא ְדִאֵלין . ָלאו, ִּאי ֵתיָמא ְדַחיֹות. ּּבְ ֶּאָלא ּבְ ּּ
ַלת רוִחין ָמָהן, ּּתְ ַלת ׁשְ ד ָנְצֵצי, ּתְ ִאיןָּנֲהִרין ְוָנְפִקין ָאְזִלין ֵחיָון ִעיָלִאי, ּכַ ּוְבָעְמָדם . ן ְוַתּתָ

ִחּבוָרא ַחד, ַּיֲעמֹודו ד ִאינון ּבְ ּּכַ ְלהֹו ָקְייִמין, ּ ְלִחיׁשו ּכָ ַלת רוִחין ַחד. ּּבִ ֵדין ִאְתֲעִבידו ּתְ ּּכְ ּ ,
ָמָהן ַחד ַלת ׁשְ ֵגיאוָתא ַעל ּכָֹלא, ּתְ ֵאי ּבְ ִריך הוא ִאיְתּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ָאם ֵמַעל ָהָא ּשְׂ יםּוְבִהּנָ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ְלקות ַחיֹות, ֶּרץ ִיּנָ ִהְסּתַ ּּבְ ּ ָרָזא ְדרוִחין ִעיָלִאין, ּ ּּבְ ּ ּ ,
ָאה, ֵמַעל ָהָאֶרץ ּתָ א ַעל רוָחא ּתַ ׁשָ ּמָ ִּמְלׁשַ הֹון, ּ ְלִקין ִעּמְ ים ִמְסּתַ ִּאינון אֹוַפּנִ , ְלַאֲחָזָאה, ּ

ְּדָכְלהֹו ּגוָפא ָחָדא ָלא ֵפירוָד, ְוָרָזא ָחָדא, ּ ּּבְ הֹוןּ   .א ֵמִעּמְ

ים אֹוַפּנִ ִּכי רוַח ַהַחָיה ּבָ ים, ּ אֹוַפּנִ ְּרעוָתא ְדַהִהיא ַחָיה ּבָ ִאינון . ּ ב ִדְרעוָתא ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
ַּחיֹות ִעיָלִאין ים, ּ ִאינון אֹוַפּנִ יר ּבְ ְּרעוָתא ַיּתִ ָלָתא. ּ ְלָיין, ּתְ ֵרין ּגַ ִניז. ּתְ ְּוִאֵלין . ְוַחד ּגָ

ַהִהיא ַחָיהָעְבִדין עֹוָב ָּדא ִדְרעו ּבְ ּ יׁש. ּ ְרׁשִ ֵעין ּתַ יֶהם ּכְ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב וַמֲעׂשֵ ּ ֵרי , ּ ֵעין ּתְ ּכְ
ָמאָלא ׁש ָדא ָיִמיָנא וׂשְ ּׁשֵ ית, ּ ֵרין ֵמִאינון ׁשִ ְּדִאֵלין ּתְ ֵעין. ּּ ַגְווָנא ִדיְלהֹון: ְּוַעל ָדא ּכְ   .ּּכְ

ָרָזא ִעיָל ַּעה ָהָכא ָרָזא ְדַחיֹות ּבְ א, ָאהּ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ י ַהַחָיה , ּכְ ּוְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ
ּוְדמות. ָרִקיַע א, ּ ְּדיוְקָנא ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ א. ּ ְּדַעד ָהָכא ִאית ְרׁשו ְלָפְרׁשָ אן , ּ ִמּכָ

ָלא, ַּמאן ְדָחֵמי ָחֵמי, ּוְלָהְלָאה ּכָ ְּדָלא ִאית ְרׁשו ְלִאְסּתַ אֵמַהאי ָרִקי. ּ ִּאית ְרׁשו , ַּע וְלַתּתָ
א, ְלֵמיֱחָמא ּוֵמַהאי ָרִקיַע וְלַתּתָ ָלא, ּ ּכָ לוָתא וְלֵעיָלא. ִּאית ְרׁשו ְלִאְסּתַ ּכְ ֵּמֲאַתר ְדִאְסּתַ ּ ּ ,

ִביִלין ְואֹוְרִחין ְסָיין ׁשְ יה, ִאְתּכַ ל ּבֵ ּכַ ֵּלית ֵעיָנא ְדִאְסּתַ ָייא, ּ ּסְ ְּדכֹוָלא ִאְתּכַ ּ.  

י ַהַחָיה י ְנהֹוִרין ְלד' ד. ּינון ְרִתיִכיןִא, ָּראׁשֵ ֵריַסר ַיְרִחין. ִזיְווָין' ֵריׁשֵ ְּוִאינון . ְּוִאינון ּתְ
ֵריַסר ְמִכיָלן ְלָטא ֲעַלְייהו, ּתְ ְּוַחד ְדׁשָ ֵליַסר, ּ ְלטֹוִנין. ְלֶמֱהֵוי ּתְ י ׁשִ רון ָראׁשֵ ְּוִאֵלין ִאיּקְ ּ ,

ִליִטין ְנִהיִרין ְלָכְלהֹו   .ּׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3031דף [ -ּ

ִּאית ָרָזא ִדְדיוְקִנין ְדָלא ִאְתַחזֹון, ַחדְרִקיִעין ּבְ' ב ּ ּ יה ִדיוְקִנין, ּוְבַחד. ּ ֵּלית ּבֵ ּ ְוָלא , ּ
ָלא, ְוָלא ְלִמְנַדע, ְגָווִנין ּכָ יה, ְוָלא ְלִאְסּתַ ְּוֵלית ַמאן ְדָיקום ּבֵ ּ ָּדא ִאיהו ָרִקיַע ִעיָלָאה . ּ ּ ּ

ְּדָגִניז ַמה ְדָגִניז, ְטִמיָרא ִּויַהב ֵחידו ו, ּ   .ְּקָייָמא ְלֹכָלאּ

ם אהי ָרָזא ְדׁשֵ ָמָהן, ה''ּּבְ ִלימו ְדָכל ׁשְ ּׁשְ א. ּ ָרָזא ְדד, ָּרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ִזיָוון ' ּּבְ
ְּדָעְלָמא ִעיָלָאה ַחד' ָרָזא ְדד. ּ ָמָהן ִדְכִליָלן ּבְ ָמָהן ִעיָלִאין. ּׁשְ ַלת ׁשְ ר , ּּתְ ְּוַחד ְדִאְתַחּבַ
ְכָלָלא ַח הֹון ּבִ   .דִעּמְ

ָלָלא ְדֹכָלא. ָּרָזא ְטִמיָרא ִעיָלָאה, ה''י ּּכְ ְגִניזו, ּ ָּרִקיַע ִעיָלָאה ָטִמיר ְדָקְייָמא ּבִ ּ ְוַחד . ּ
ִניָזא ְטִמיָרא ְדֹכָלא ֲעֵליה ְּסִפיָרא ּגְ ה ְדָלא ִאְתְייַדע. ּּ ּמֶ , ַהאי ִאיְתֲאַחד ְוָלא ִאְתֲאַחד ּבַ

סוְכְלָתנו ְּוָלא ָקְייָמא ּבְ ָלָלא ְדֹכָלא. ְכָלָלאָּרָזא ִד. ּ ּּכְ ֵמיה ְלָעַלם . ּ ִריך הוא וְבִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְּ ְ

ָמא ָדא. ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין ט ׁשְ ד ִאְתַפּשַׁ א ּכַ ַאְתֵריה ְדַאְלָפא' ִּאיהו ו, ְּלַתּתָ ּּבְ ָרָזא ָחָדא, ּ . ּבְ
א ֵדין ִאיהו ָרִקיַע ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּכְ י ַההוא ְּוַחד ֶאֶבן ַסִפ, ּכְ ּבֵ ּיָרא ְלֵעיָלא ַעל ּגַ
א' ְּרִקיָעא ְוָדא ִאיהו ָרָזא ה ָמא ְלַתּתָ א ׁשְ ְּדִאְתָפְרׁשָ ָרָזא יהו, ּ   .ה''ּבְ

 ] בשנה276יום [סדר הלימוד ליום י תמוז 

ָמא ָדא ָאת ו ׁשְ ר ּבִ ּוְלִזְמִנין ְדִאְתַחּבַ ָלָלא ָחָדא. 'ּ ּהוא וֵבית ִדינֹו ְוֹכָלא, ְּוִאיהו ּכְ ּ ּ ,  ַחדּ
ין ָמָהן ַקִדיׁשִ   .ָּרָזא ְדָרִזין ּגֹו ׁשְ

יֶהם ִמְלָמְעָלה)שם( ּ ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ְּדָלא ְיִכיִלין ַחיֹות ְלִמְנַדע , ָּרִקיַע ָפִריׂש ְלֵעיָלא, ּ ּ
ָלא ּכָ ָדא, ּוְלִאְסּתַ ְּדֹכָלא ָאִחיד ָדא ּבְ ָעְלָמא, ּּ ר ָנׁש ָלא ָיֵכיל ְלֶמ, ָרָזא ָדא ִסיָמָנא ּבְ ֱחֵמי ּבַ

יה ב ְדִאיהו הוא, ְּלֵראׁשֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ יה, ּ ן ַמאן ְדָסִתים ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ.  

ַלל, ַּהאי ְרִקיָעא ִעיָלָאה יה ְדיוְקָנא ּכְ ֵּלית ּבֵ ּ ן וְלָהְלָאה. ּ ּמָ ל ִמּתַ ּכַ ֵּלית ַמאן ְדִאְסּתַ ּ ,
ַפְנָקא גוׁשְ ּּכֹוָלא ָסִתים ְוָחִתים ּבְ ּ י ְדֵחיָון ְלֵעיָלאָּרִקיַע ָפֵריׂש ַעל . ּ י ֵריׁשֵ ּבֵ ְמזֹוָנא , ּגַ

ִּדיְלהֹון ָנֵטיף ֵמַההוא ְרִקיָעא ִקיוָמא. ּ ְלהֹו ָקְייִמין ּבְ א ּכָ ּוְלַתּתָ חֹות ַהאי ָרִקיַע, ּּ   .ִמּתְ

ָמָהן ְלֵעיָלא ַלת ׁשְ יה ּתְ ְלָיין ּבֵ ָּרִקיַע ָדא ּתַ א, ּ א ְלַתּתָ ָמא ְדִמְתָפְרׁשָ ּּכְ , ַּרחום, ָקדֹוׁש, ּ
ין, ַּחּנון ָמָהן ַקִדיׁשִ ּנוי ׁשְ ּּכִ א. ּ ָרָזא ִדְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא ִמן ָדא, ְסִתיִמין ְלֵעיָלא ּבְ ּּכָֹלא ּכְ ּ ּ ּ.  

ָמָהן ּּגֹו ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא ָרָזא ִדיְלהֹון, ִּאֵלין ׁשְ ָמָהן. ּ ּנוי ׁשְ ל ִאינון ּכִ ּּכָ ָרָזא , ּ ְלָיין ּבְ ּתַ
ין ִאֵל ָמָהן ַקִדיׁשִ ִּדׁשְ רֹון ֵחיָון ו ְטִמיִרין, יןּ ָמָהן ִדְלָגאו, ְּדִאיּקְ ּוְמַעְפָפן , ְּמַחְפָיין ַעל ׁשְ

ִאֵלין ִאֵלין, ּּבְ הו. ְּוִאְתַחְפָיין ּבְ ֵרי ּבְ ִריך הוא ִאיּקְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ  )ש ה''שה(, ְּוָדא ִאיהו ִדְכִתיב. ְּ
י ְנּתִ ּתָ י ֶאת ּכֻ ְטּתִ ה, ָּפׁשַ ְקָנא ְלַגּבָ   .ְלִאְתּתַ

אֵמ יּנוִיין, ַּהאי ָרִקיַע וְלַתּתָ ְלָיין ִאינון ּכִ ּּתַ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ הו ָרָזא ִדׁשְ ְּלִאְתַחְפָיא ּבְ ּ ּ .
יּנוִיין, ֵּמַהאי ָרִקיַע וְלֵעיָלא ְלָיין ּכִ  ְוַתַחת ָהָרִקיַע )יחזקאל א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּלא ּתַ
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ה ֶאל ֲאחֹוָתה רֹות ִאּשָׁ ְנֵפיֶהם ְיׁשָ ָרֵזי .ּּכַ הו ִאינון ְטִמיִרין ִעיָלִאין ּבְ ִגין ְלִאְתַחְפָייא ּבְ ּ ּבְ ּ ּ
ין ָמָהן ַקִדיׁשִ   .ּׁשְ

ְטִמירו, ְכָנַפִים ָמָהן ּבִ ָאה ׁשְ ּסָ ּסוִיין ְלִאְתּכַ ּּכִ ָמא , ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ה ָרָזא ִדׁשְ ּסֶ ָלא ִיְתּכַ
א ָאה ְקׁשֹוט ִיְנְדעון , ַּקִדיׁשָ ְּדָכְלהֹו ַזּכָ ּ ְלָייאּ ִאְתּגַ יּנוִיין, ּּבְ ִתיב . ְּוָלא ִמּגֹו ּכִ ְוָרָזא ָדא ּכְ

ֵנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ֵעיֶניך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריך)ישעיה ל( ָ ְוֹלא ִיּכָ ָ ָּ.  

ה ִים ְמַכּסֹות ָלֵהּנָ ּתַ הו. ְלִאיׁש ׁשְ ָיא ּבְ ּסְ ֵרין ִאינון ְלָכל ַחד ְוַחד ְלִאְתּכַ ּּתְ ַּההוא . ּ
ָמאָלא,ְּדָיִמיָנא ּ ִאית ֵליה ַחד ְדָיִמיָנא ְוַחד ִדׂשְ ּ ָמאָלא. ּ ָמאָלא ִאית ֵליה ַחד ִדׂשְ ְּוַהאי ִדׂשְ ּ .

הו. ְּוַחד ְדָיִמיָנא ִאֵלין ְלִאְתַחְפָיא ּבְ ִליָלן ִאֵלין ּבְ ְלהֹו ּכְ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ.  

ִויֵֹתיֶהם ין, ָּרִזין ִדְלָגאו, ּּגְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ׁשְ ְייהו ָר. ּּבִ ְּדִמּנַ ָּזא ְדגוָפא ִדיְלהֹוןּ ל ָדא. ּ , ְּוִעם ּכָ
ַגְווָנא ְדִאֵלין ִּאֵלין ּכְ ּּ קֹול)יחזקאל א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְנֵפיֶהם ּכְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ :  ָוֶאׁשְ

דֹול: ְּדַכְנֵפיֶהם. 'ה, ֱאֹלִהים, ֵאל ּבֹור, ּגָ ָרָזא ְדָרִזין ְלֵעיָלא. ְונֹוָרא, ּגִ  ְלִאַטְמָרא, ַהאי ּבְ
ְגִניזו ּּכָֹלא ּבִ ֵחיזו ַגְדִפין. ּ א ָקְייִמין ּבְ עוָרא, ְּלַתּתָ ת, ּּגֹו ׁשִ יעוָרא''ּבְ ּק ַפְרֵסי ְדׁשִ ְּוִאינון . ּ

ֵחיְזָווא ְדִפין ּבְ   .ּגַ

ַמע ֶאת קֹול )שם(, ִּדְכִתיב. ָּלֳקֵבל ָחֵמׁש ִעיָלִאין ְסִתיִמין, ָהָכא ִאית ָחֵמׁש קֹולֹות  ָוֶאׁשְ
ְנֵפיֶהם ּכְ קֹול ַמֲחֶנהּכַ ם קֹול ֲהֻמָלה ּכְ ֶלְכּתָ ַדי ּבְ קֹול ׁשַ ים ּכְ ּקֹול ַמִים ַרּבִ ְנֵפיֶהם. ּ , קֹול ּכַ

ָמא ַחד יּנוִיין ִאית ׁשְ ִאינון ּכִ ְּדָהא ּבְ ּ ָמָהן ִדְלגֹו, ּ ָמא ְדִאיהו ֵמִאינון ׁשְ ֵּמַההוא ׁשְ ּ ּ ּ ּוַמאן . ּ
ִא. ָּאַמר ֵליה. ִּאיהו ָמא ָדא ָאַזל ּבְ ָמאְּדָהא ׁשְ יּנוִיין ְוָדא ִאיהו ׁשְ ּינון ּכִ ּ ָמא ְדַמִים , ּ ׁשְ ּכִ
ים אי. ַרּבִ ָמא ָדא ְלַתּתָ ּוֵמָהָכא ִאְתְפַרׁש ׁשְ ּ.  

ַדי אי. ֱאֹלִהים, ְּכקֹול ׁשַ ַתּתָ י ּבְ ּנֵ ָמא ִאְתּכַ אי, ִּדׁשְ ַתּתָ ים ּבְ קֹול . י''אלק, ְוִאְתַחּתֵ
ָמא ְדִאְקֵרי אלו, ה''ֲּהֻמָל ָּדא ׁשְ אּו, ה''ּ ֵבי ִדיָנא ְלַתּתָ ֵני ּבְ ָמא ָדא ִאְתּבְ ֲאַתר , ׁשְ ּבַ

ְרָיא ִּדְזכוָתא ׁשַ קֹול ַמֲחֶנה. ּ יה, ּכְ ְרָיא ּבֵ ָמא ְדַיֲעֹקב ׁשַ ָּדא ׁשְ  ַמֲחֵנה )בראשית לב(, ִּדְכִתיב. ּ
  .ֱאֹלִהים ֶזה

א ָדא ִמן ָדא, ְּמַחְפָיין ַחד ּגוָפא, ּקֹול ָדא, ּּתו ּתְ, ְּלַאְפָרׁשָ ָרא , מֹוְדָעאְלִאׁשְ ּוְלִאְתַחּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּוגוָפא ַחד ָהָכא, ּּגוָפא ַחד ָהָכא ִים חֹוְברֹות )יחזקאל א(ּכְ ּתַ  ְלִאיׁש ׁשְ

ָרן ִאיׁש. ִאיׁש א ָדא ִמן ָדא, ְמַחּבְ מֹוְדָעא וְלַאְפָרׁשָ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ּ.  

ּוְתֵרין ָאֳחָרִנין ְמַחְפָיין ַלּגוף ִים ְמַכ, ּ ּתַ ִויֹוֵתיֶהָנהּוׁשְ ָקן. ּּסֹות ֶאת ּגְ ִליִפין ְמַחּקְ , ְוָכְלהֹו ּגְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ַאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ִעין וְתֵרין ַאְתָוון, ּ ַאְרּבְ א. ּּבְ ֵרין ַאְבִנין ֵעיָלא ְוַתּתָ חֹות ּתְ , ּתְ

יָקֵריה ְלֶמֱהֵוי ֵמיה ּבִ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ מֹוְדָעא קוְדׁשָ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ּ   . ַחדְּ

ַגְרַמְייהו ִעין וְתַמְנָייא ְרִתיִכין ְטִמיִרין ּבְ ַּאְרּבָ ְרָייא , ּ ִסְטָרא ְדַההוא ָאָדם ְדׁשָ ְּטִמיִרין ּבְ ּ ּ
ְרְסָייא ִעין וְתַמְנָיא ַאְתָוון, ַעל ּכָ ָרָזא ְדַאְרּבְ ּּבְ ַגְרַמְייהו. ּ ִליָפן ּבְ ּוָמאָתן ָאֳחָרִנין ּגְ ָלֳקֵבל , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3033דף [ -ּ

ְייִפין ְדגוָפ ּׁשַ ּ א, אּ ְלִטין ַעל ּכוְרְסָייא ְלַתּתָ ן ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּוכֹוְלהֹון ׁשָ ּבַ חוׁשְ ּּכְ ָרָזא , ּּ ּבְ
  .ְּדָזכֹור

י ִפּקוֵדי ַּההוא ָאָדם ָנֵטיל ְלָכל ַהּנֵ ְייִפין ְדגוָפא, ּּ י ָרִזין ְדׁשַ ּוְלָכל ַהּנֵ ּ ּ ָרָזא , ּ ְואֹוִתיב ּבְ
ְרְסָייא ַקִדי ִּדיְלהֹון ְלגֹו ּכָ אּ ְרְסָייא. ׁשָ ְלַקת ּכָ ין ְוה, ּוְבהֹו ִאְסּתַ ּתִ ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ְּפקוִדין ' ּבִ ּ

מֹור ָרָזא ְדׁשָ   .ָאֳחָרִנין ּבְ

ל ִאינון, ָּכְרְסָייא ִעיָלָאה ַּאֵפיק ּכָ ְלָטא , ּ ִניז ְדׁשָ ִניָזא ְדִאְתּגְ ִּמּגֹו ַחד ַמּבוָעא ְטִמיָרא ּגְ ּ ּ
ַּההוא ַמּבוָעא ֵלית ַמ. ֲּעֵליה יהּ ל ּבֵ ּכַ ּאן ְדָיַדע ֵליה ְוֵלית ַמאן ְדִאְסּתַ ּ ּ ִתיב . ּ איוב (ֲּעֵליה ּכְ

ָרה)כח ַמִים ִנְסּתָ   .ּ ְוֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ָחי וֵמעֹוף ַהּשָׁ

א ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ א, ּוְכִתיב ׁשֵ ית ִסיְטִרין ְלַתּתָ ית ִסְטִרין ְלֵעיָלא, ִּאֵלין ׁשִ ַגְווָנא ְדׁשִ ּּכְ ּ .
ׁש ָאה. ּ ַמֲעלֹות ְלָכְרְסָייא ִעיָלָאהׁשֵ ּתָ ׁש ַמֲעלֹות ְלכוְרְסָייא ּתַ ִּאֵלין ְוִאֵלין. ּׁשֵ ָלא ָיְכִלין , ּ

ָלא וְלִמְנַדע ּכָ ִּליָקָרא ְדָכְרְסָייא ַדֲעַלְייהו, ְּלִאְסּתַ ּ ְרְסָייא. ּ ֵרי ַעל ּכָ ן ְלַמאן ְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ . ּּכָ
ְדִחילו ֵאיְמָתא ּבִ ְלהֹו ּבְ ְרְסָייא ָקְייִמיןּתְ, ּּכָ ְרְסָייא ֲעַלְייהו. חֹות ּכָ ְלָאן , ְּוָלא ָיְדעו, ָּנְטִלין ּכָ
ָראן ּגוִפין ָדָבר ַאֵחר, ֲּאַתר ִמְתַחּבְ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(, ּּכְ ה ֶאל ֲאחֹוָתה ּכַ ִגין , ּ חֹוְברֹות ִאּשָׁ ּבְ

יּנוִיין ִדְמַכְסָי. ְּלָסְלָקא ָלה ל ִאינון ּכִ ּוְכֵדין ּכָ ּ ּ יןּ ָמָהן ַקִדיׁשִ ַמְייהו, ּין ִלׁשְ ׁשְ ְלִטין ּבִ , ּׁשָ
ִכּנוָייא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוִאְקֵרי קוְדׁשָ ּ ְּ.  

ִכיּנוָייא ְדֶחְדָוהדְוַכ ְרְסָייא ּבְ ּ ָקְייָמא ּכָ ֲאַתר ְדִאְצְטִריך, ּ ְּבַ ַרֶפיָנה , ּ ֵדין ִאינון ֵחיָון ּתְ ּּכְ ּ
ְנֵפיֶהם ִאינו, ּכַ ְלִטין ּבְ יּנוִייןְּוָלא ׁשָ ַההוא ִזְמָנא, ּן ּכִ ְּוֶחְדָוה ִדיְלהֹון ּבְ יּנוִיין , ּ ְּדִאינון ּכִ ּ ּ

ְנֵפיֶהם ַרֶפיָנה ּכַ ין . ּּתְ ָמָהן ָאֳחָרִנין ַקִדיׁשִ ׁשְ הֹון ּבִ ֵרי ּבְ ִריך הוא ִאּקְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ְּ

  .ִּעיָלִאין

ָעְמָדם, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ַּעל ִקיוַמְי, ּבְ ָעְמָדם. ּיהוּ ֶּאָלא ְדָחָדאן . ְּדָלא ָנְטִלין, ּבְ ּ
א ֵּמֶחְדָוה ְדִקדוׁשָ ּ ִּמּגֹו ְנִהירו ְדָנְטִלין ִמּכוְרְסָיא, ְוָנֲהִרין. ּ ּ ִתיב. ּ ַרֶפיָנה )שם(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּתְ

ְנֵפיֶהן ין. ּכַ ָמָהן ָאֳחָרִנין ִעיָלִאין ַקִדיׁשִ ְלִטין ׁשְ ְּוׁשָ ִר, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ הוּ ֵרי ּבְ ּיך הוא ִאיּקְ ּ ְ.  

ית ָלה ָסִביב ְוגו)שם( ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ַמל ּכְ ֵעין ַחׁשְ יה , ָוֵאֶרא. 'ּ ָוֵאֶרא ּכְ ַלק ִמּנֵ ְּדָהא ִאְסּתַ ּּ
ַּההוא ֵחיזו ֲעָתא, ּ ְּדָחֵמי ְלפום ׁשַ ך ָאַמר ָוֵאֶרא. ּ ִגין ּכָ   .ְוֹלא ְכִתיב ָוֶאְרֶאה, ְּבְ

ַמל ֵעין. ַמלְוָלא ַחׁשְ, ְכֵעין ַחׁשְ ָצא: ּכְ ַגָוון ְמַלֲהָטא ְמַנּצְ ְגָוונֹוי, ּּכְ ֵעין. ָסְלָקא ּבִ : ּכְ
לוָתא ּכְ ִאְסּתַ ָלא ּבְ ּכְ ָנא ְדֵעיָנא ְדָלא ָיֵכיל ְלִאְסּתַ גוֹוָ ּּכְ ּ ֶּאָלא ְסִתים וְפִקיָחא ְפִקיָחא , ּ ּ ּ

ַמל, ּוְסִתים   .ָּהֵכי ִאיהו ַחׁשְ

ַמל ָסִתים ַללְּדָלא ִאְת, ְוִאית ַחׁשְ ְּדֵלית ַמאן ְדָיֵכיל , ֶּאָלא ִמּגֹו ַמְרֶאה ְסִתיָמא, ֲחֵזי ּכְ ּ
יה ַלל, ְּלָקְייָמא ּבֵ יה ּכְ מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ ּוְלִאׁשְ ְגָווִנין. ּ ַמל ְדָקְייָמא ּבִ ּּגֹו ְנִציצו , ְּוִאית ַחׁשְ

ֲעָתא ָלא ְלפום ׁשַ ּכָ ְּלַאְנָהָרא וְלִאְסּתַ א. ּ ,  ְלֵעיָלא ָלא ְכִתיב ָוֵאֶראְּדָהא, ְּוָדא ִאיהו ְלַתּתָ
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ְגָווִנין. ֶּאָלא ָוֶאְרֶאה ַמל ְדִאְתֲחֵזי ּבִ ָווָנא, ְּוָדא ַחׁשְ ַוון ַאְרּגְ ָסְלָקא . ָלָבן, ָאֹדם, ָירֹוק, ּגָ
  .ָסְלָקא ְוָנֲחָתא, ָנֵציץ ְוָלֵהיט. ְוָנֲחָתא ָדא, ָדא

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַמל, ּ ֵעין ַחׁשְ ַמלְוָלא ְכִתיב ָו, ּכְ ַמל, ֵאֶרא ַחׁשְ ְּדָלאו , ְוָלא ָוֵאֶרא ַהַחׁשְ
ַמל ָנא ִדיֵליה, ִּאיהו ַחׁשְ גוֹוָ ֶּאָלא ּכְ ַגָוון ְדִאְתֲחֵזי. ּ ָוונֹוי, ּּכְ ַמל ָדא ִאיהו ְנִהירו. ָהֵכי ּגְ ַּחׁשְ ּ ּ ,

ַגֵויה ְּדָנִקיט ְנִהירו ּבְ ּ ּ ִאינון ְנִציִצין, ּ ַּההוא ְנִהירו ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּ יקְנִה, ּ ּירו ָאֳחָרא ַדּקִ ָזֵהיר , ּ
ַגֵויה יר ִאית ּבְ ְּוָנֵציץ ַיּתִ ַמל, ְּוַהאי ְדָקֲאַמר ָהָכא, ּ ַמל, ָּלאו ִאיהו ַחׁשְ ֵעין ַחׁשְ   .ֶּאָלא ּכְ

ִתיב ֵחיזו ְדַקְדָמָאה ַמה ּכְ ּּבְ ַחת ְונֹוַגה לֹו ָסִביב. ּ ֵעין , ּוְלָבַתר, ְּוֵאׁש ִמְתַלּקַ ּוִמּתֹוָכה ּכְ ּ
ַמ ַמל. לַהַחׁשְ ֵעין ַחׁשְ ַקְדִמיָתא ּכְ ית ָלה ָסִביב, ְוָהָכא ּבְ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ּוְלָבַתר ּכְ ּ ,

א, ֵּמֶאְמָצִעיָתא ְדגוָפא ְלֵעיָלא ּוֵמֶאְמָצִעיָתא ְדגוָפא ְלַתּתָ ּ.  

ָווִנין ָהָכא ַקְדִמיָתא, ּוְתַלת ּגְ ַמל ּבְ ה. ַחׁשְ ּוְלָבַתר ֵאׁש ְלגֹו ִמיּנָ ה. ּ ּוְלָבַתר נֹוּגַ ְוִאיִנין . ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִליִפין ּגֹו ׁשְ ַקְדִמיָתא''אדנ. ָּרִזין ּגְ ַמל, י ּבְ ֵעין ַחׁשְ ַמְרֵאה , ֱאֹלִהים ְלָבַתר. ּכְ ּכְ

ִית ָלה ה לֹו, ּד ְלגֹו ִמּכֹוָלא''ידו. ֵּאׁש ּבַ ִליָפאן. ְּונֹוּגַ ַלת ּגְ ִליָלן , ּגֹו ַהאי ָרָזא, ְוכֹוְלהֹו ּתְ ּכְ
ַחד ָדאְלֶמֱהֵו, ּבְ ּי ּכֹוָלא ַחד ָדא ּבְ ל ְלֵעיָלא. ּ ּכַ א, ְּוַעל ָדא ְיֶחְזֵקאל ִאְסּתַ ל ְלַתּתָ ּכַ , ְוִאְסּתַ

ָרִזין ִעיָלִאין, ּּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ְרֵאה ָמְתָניו כו. ּּבְ   .'ִמּמַ

ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר)שמות כ( ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ ּ ַוְיַדּבֵ ִדי. ּ ְלחֹודֹוי ּבְ ּּבוָרא ִּאיהו ּבִ
ִדיּבוָרא ָחָדא ִאְתֲאָמרֹו, ָחָדא ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָּאֹנִכי ְוֹלא ִיְהֶיה ְלך ּבְ ָ.  

י ָלָלא ְדֹכָלא, ְּותו ָלא, ְוִכי ַהּנִ י ּכְ ֶּאָלא ַהּנֵ ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא ְוָהֵכי ָנֵמי ָזכֹור , ּּ י ּכְ ַּהּנֵ
מֹור מֹור ִאינון . ְוׁשָ ּוְבִגין ְדָזכֹור ְוׁשָ ּ ָלָלא ְדֹכָלאּ ּּכְ ָלָלא, ּ י ְדִאינון ּכְ ָּנַקט ַהּנֵ מֹור. ּ . ָזכֹור ְוׁשָ
מֹור, ָֹלא ִיְהֶיה ְלך. ָזכֹור, ָאֹנִכי ִדיּבוָרא ָחָדא. ׁשָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  

ִדּבוָרא ָחָדא ָּהֵכי הוא ַוַדאי. ַּמאי ּבְ ְתֵרין, ּ ִדיּבוָרא ָחָדא ְוָלא ּבִ ִגין ְדַהאי ִדּבור. ּּבְ ּּבְ ּ ,
ְלהֹו ָקֵליִאי ֵליל ִמּכָ תֹוְקָפא ְוֵחיָלא ְדָכְלהֹו. ּהו ִאְתּכְ ְּוִאיהו ַדֲהָוה ֲאַמר ּבְ ְּדָכל ַחד ְוַחד , ּ

ְלִחיׁשו יה ּבִ ַטׁש ּבֵ ּהוא ּבָ ּ   .ְּוִאיהו ֲהָוה ֲאַמר, ּ

ָמעו ּתְ ְלִחיׁשו ְוָלא ִאׁשְ ּוְבִגין ְדָכְלהֹו ֲהוֹו ּבִ ּ ּ ִתיב , ּ  ְוָלא ְכִתיב , ְוָכל ָהָעם רֹוִאים)שם(ּכְ
ָלל, ְוָכל ָהָעם ׁשֹוְמִעים ָמעו ּכְ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ְלהֹו ֲהוֹו ַאְתָיין, ּ ְוָכל ַחד ְוַחד , ֶּאָלא ּכָ

ְלִחיׁשו יק ְלַהאי ִדּבור ּבִ ָּנׁשִ ֲחִביבו ִדְרִחימוָתא, ּ יק ּבַ ַמאן ְדָנׁשִ ּּכְ ּ ּ ּוְלָבַתר ַהאי ִדּבור , ּ ּ ּ
  .ּ ְוַאְכֵריז ָלה,ַּוֲאַמר ִמָלה, ָּפֵריׁש

ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ ִתיב ַוְיַדּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ מֹור , ּ ָלָלא ְדָזכֹור ְוׁשָ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ
ָלָלא ְדָכל ִפיּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ָָאֹנִכי ְוֹלא ִיְהֶיה ְלך ָּאֹנִכי ּכְ ְכַלל ָזכֹור, ּּ ְּדִאינון ּבִ רון , ּ ְּוִאיּקְ

הִמְצֹות ֲע ֲחָדא. ׂשֵ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקָבא ּכַ ָּאֹנִכי ּכְ ּ.  
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ּוַמאן ַדֲאַמר ְדִאיהו ָרָזא ְדכוְרְסָיא ּ ּ ּ ּ ְלחֹודֹוִהי, ּ ָּלאו ִאיהו ּכוְרְסָיא ּבִ ְּדָהא , ְוָלאו ָהֵכי, ּ
ָּרָזא ְדָזכֹור ִאיהו ְּוִאיהו ְדכוָרא, ּ ּ ב ְדִאיהו ְדכוָרא. ּ ֲּאָבל ַאף ַעל ּגַ ּ ָלָלא ִד, ּ ְּדַכר ְונוְקָבא ּּכְ

ֲחָדא ִאיהו   .ּּכַ

ִפיר ב ְדֹכָלא ׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ א, ֲאָבל ֲאִני, ּ ָּדא ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ' כ. ְּיסֹוָדא ְדָעְלָמא, ּ
ַגֵויה ֵליל ּבְ ִּאְתּכְ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדנוְקָבא, ּ ּ ֶתר', ּוְבָכל ֲאַתר כ. ּ ָּדא ִאיִהי נוְקָבא ְדִאְקֵרי ּכֶ ּ.  

ֲחָדאּוְבִג ך ּכָֹלא ִאיהו ּכַ ּין ּכָ ּ ֲחָדא, ְ ְּדָהא , ְּוֹכָלא ִאְקֵרי ָזכֹור, ָּרָזא ִדְדַכר ְונוְקָבא ּכַ
ְלחֹודֹוי ְּדַכר ָלאו ִאיהו ּבִ ְלחֹוָדָהא, ּ ְּונוְקָבא אוף ָהֵכי ָלאו ִאיִהי ּבִ ּוְלָעְלִמין ָלא , ּ

ן ָדא ִמן ָדא ִּאְתַפְרׁשָ ּ נוְקֵבי. ּ ָרָזא ְדוא, ּהָּזכֹור ַאְתָיא ּבְ מֹור ַאְתָיא אוף ָהֵכי ּבְ ּׁשָ , ו''ּ
י ֶאְלָעָזר ְּדִאיהו ְדכוִרּבִ ּ ּ ן ָדא ִמן ָדא. ּ ִגין ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ ּּ.  

ֲחָדא ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקָבא ּכַ ָּאֹנִכי ּכְ ִגין ְדִאיהו , ַמאי ַטְעָמא. ְּוֹכָלא ִאיְקֵרי ָזכֹור, ּ ּּבְ ּ
ַגֵוויהְוַא, ָּנֵטיל ְלנוְקָבא ְּכֵליל ָלה ּבְ ּ ְלחֹודֹוי. ּ ר ֶאָלא ִאיהו ּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ִאיְדּכַ ְוַכד ִאיִהי . ּּ

ֲהָדה יַכת ְלַבֲעָלה ּבַ ַּאְמׁשִ ה, ּ ָדָבר ַאֵחר , ְּוָאֵתי ִאיהו ְלַגּבָ ֲהֵבאִתיו )שיר השירים ג(ּּכְ  ַעד ׁשֶ
י ית ִאּמִ ָמא, ֶאל ּבֵ ֵדין ִאיִהי ָנְטָלא ׁשְ מֹורְּוֹכָלא, ּכְ ֵרי ׁשָ ִגין ְדִאיִהי . ַמאי ַטְעָמא.  ִאיּקְ ּּבְ

ה יַכת ֵליה ְלַגּבָ ַּאְמׁשִ ְרׁשוָתָהא. ְּוָנְטַלת ֵליה, ּ יָתא ָקְייָמא ּבִ ל ּבֵ ֵדין ּכָ ר ֶאָלא , ּּכְ ְּוָלא ִאְדּכַ
ְלחֹוָדָהא ין ָדא ִמן ָדא, ִאיִהי ּבִ ּוְלָעְלִמין ָלא ִמְתָפְרׁשִ ּ ּּ.  

ָרָזא ְדָכֵליל . ין ְלָיְדֵעי ָחְכְמָתאָרָזא ְדָרִז, ָאֹנִכי ֲעָתא ְדִאֵלין ַאְתָוון ָנְפקו ּבְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּּ
ֲחָדא ָחָתא, ּכַ ין. ָּנְפָקא ּבוִציָנא ְלָגְלָפא ִמׁשְ ר ַאּמִ ִסְטָרא ָדא ֶעׂשֶ , ּוְנָפקֹו ִזיִקין, ָּמֵדיד ּבְ

ְבִעין וְתֵרין ִזיִקין ׁשִ ִביִבין. ּּבְ ָככו, ְלָבַתר. ְנִציִצין ָסְלִקין ְוָנֲחִתין, ְוִאְתַלֲהָטן ׁשְ ּתְ , ִּאׁשְ
ְסִליקו ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּוָקִאימו ּבִ ר ַאִמין. ּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ֶעׂשֶ ּוְנָפקו אוף ָהֵכי , ָמִדיד ּבְ ּ ּ

ָנא ַקְדָמָאה, ִזיִקין ַההוא ּגוֹוָ   .ְוֵכן ְלָכל ִסְטִרין, ּּבְ

ָטא ּבוִציָנא ְוָסֲחָרא  ִּאְתַפׁשְ ִביִבין ְנִציִצין, ְסחֹור ְסחֹורּ ּוְסִליקו ְלֵעיָלא , ְּוִאְתְלִהיטו ׁשְ ּ
ַמָיא, ְלֵעיָלא ְלהֹו. ְּוִאְתְלִהיטו ׁשְ ֲחָדא, ְּוָכל ֵחְייִלין ִעיָלִאין ּכָ ִּאְתְלִהיטו ְוִאְתְנִציצו ּכַ ּ.  

ּמָ ְטָרא ְדָדרֹום וָמִדיד ְוָסֲחָרא ִמּתַ ַּסֲחָרא ּבוִציָנא ְלָבַתר ִמּסִ ְזָרח ְלָצפֹון, ן ְלִמְזָרחּ , ּוִמּמִ
ְדְבַקְדֵמיָתא   .ַּעד ְדַאְסַחר ְוָתב ְלִסְטָרא ְדָדרֹום ּכִ

ָלָקא ָלא ּבוִציָנא ְלִאְסּתַ ְלּגְ ְּלָבַתר ִמְתּגַ כו, ּ ּכָ ּתַ ִביִבין ִאׁשְ ְּוִזיִקין וׁשְ ּוְכֵדין ָנְפקֹו ִאֵלין , ּ ּ
ַד, ַאְתָוון ְמָחְקָקן ִמְתַלֲהָטן ָנְצִצין ְנִציצֹוּכְ ד ִאְתַלֵהיט ּבִ ד ְמָצֵרף . ֲהָבא ּכַ ַהאי אוָמָנא ּכַ ּּכְ

ְסָפא ְוַדֲהָבא א ְמַלֲהָטא, ּּכַ ֵריר ְוָצֵריף ּכֹוָלא, ְּוַאֵפיק לֹון ִמּגֹו ֶאׁשָ ָהֵכי ָנֵמי ָנְפֵקי . ּּבָ
ָחָתא ְדבוִציָנא, ַאְתָוון ִריָרן ִמּגֹו ִמׁשְ ְּצִריָפן ּבְ ִתיב . ּ '  ִאְמַרת ה)הלים יחת(ְּוַעל ָדא ּכְ
ְסָפא ְוַדֲהָבא. ְּצרוָפה ַמאן ִדְמָצֵרף ּכַ ּּכְ ּ.  
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ְלהֹו ְצִריִפין, ַּכה ָנְפקֹו ִאֵלין ַאְתָוון ָקן, ָנְפקֹו ּכָ ִריָרן, ְמַחּקְ . ְמַלֲהָטן, ְנִציִצין, ּבְ
ֲאִויָרא ְלהֹו ֲהוֹו ָחָמאן לֹון ַדֲהוֹו ָפְרֵחי ּבַ ָרֵאל ּכָ ְּוִיׂשְ ָקן , ָכל ִסְטִריןְוָאְזִלין ְל, ּ ְּוָאתֹו וִמְתַחּקְ

  .ַּעל לוֵחי ַאְבַנָייא

ָרָזא ִדְכָלָלא ִדְדַכר ְונוְקָבא ד ֲהוֹו ָנְפֵקי ִאֵלין ַאְתָוון ּבְ א ֲחֵזי ּכַ ְּוּתָ ּ ּ ָקן, ּ ִריָרן ְמַחּקְ ַחד . ּבְ
י ַאְתָוון, ָּאת ֲהָוה ָסֵליק ֲעַלְייהו ים ְוָגֵליף ְלַהּנֵ ְּוַההוא ָאת ָאֵזיל , ֵטר לֹוןּוְמַע, ְּדֲהָוה ָרׁשֵ

כוְלהו ּּבְ ֵליף, ּּ ֵּמָרָזא ְדבוִציָנא ִאְתּגְ ְּוַההוא ָאת ִאיהו אֹות ו. ּ ל ַאְתָוון ', ּ ְּדהוא ָסֵליק ַעל ּכָ ּ
  .ְּוָגֵליף לֹון ַעל ּכָֹלא, ָאֳחָרִנין

ִּפיִדים ְוֵאת קֹול ַּל''ת ַה''ּקֹולֹות ְוֶא''ת ַה'' ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶא)שמות כ(, ְוָרָזא ָדא
ֹוָפר ִּאֵלין ִאינון ַאְתָוון ָאֳחָרִנין, ֶאת ַהּקֹולֹות. ַהּשׁ ַּדֲהוֹו ָנְפִקין ֵמִאינון קֹולֹות , ּ ּ

ְדָקֲאָמָרן ֲאִויָרא ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ּכִ ְּוִאְתַחזֹון ּבַ ּ ּ.  

ִּאֵלין , ֶּאָלא ֶאת ַהּקֹולֹות, ְוָלא ְכִתיב ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ַהּקֹולֹות, ִּדְכִתיב ֶאת ַהּקֹולֹות
ְייהו ִּאינון ַאְתָוון ַדֲהוֹו ָנְפֵקי ִמּנַ ּ ֹוָפר. ּ ל ', ָּדא ָאת ו, ְוֶאת קֹול ַהּשׁ ְּדֲהָוה ָסֵליק ַעל ּכָ

ָמר, ְוָגֵליף לֹון, ַאְתָוון ָמא ְדִאיּתְ ִגין ְדָרָזא ְדָאת ו. ּּכְ ֹוָפר' ּּבְ ֵרי קֹול ַהּשׁ ך , ִאיּקְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָמעֹו ֶאָלא קֹול ִמילוָלא ָחָדא. ִתיב רֹוִאיםּכְ ָמעֹו ָלא ׁשְ ְּוַכד ׁשְ ּ  קֹול )דברים ד(ִּדְכִתיב , ּ

ם ׁשֹוְמִעים ֵרי ְדָבִרים, ְּדָבִרים ַאּתֶ ַּההוא קֹול ְדִאיּקְ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ְּדהוא ֲהָוה ָאַמר ִמָלה ּבִ ּ ּ.  

ָרֵאל ָחמֹו ְיָקֵריה ְד ב ְדָכל ִיׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֶּאָלא , ָלא ֲהוֹו ָחָמאן, ְּ
יָתא ׁשִ ַמאן ְדָחֵמי ִמּגֹו ֲעׁשָ ִאינון ַאְתָוון ַדֲהוֹו ָנְפֵקי, ּּכְ ָלן ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ּבְ ּכְ ַּוֲהוו ִמְסּתַ ּ ּ .

ַּוֲהוו ָחָמאן ְנִהירו ְדָנֵהיר ִמּגֹו ְנִהירו ָאֳחָרא ּ ּ ִתיב. ּ ל  ּכִ)שם(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ
מוָנה   .ּּתְ

ָּרָזא ִדְדכוָרא, ָאֹנִכי ָרָזא ְדָזכֹור ְּדָבַטׁש ְוַאְנֵהיר ְלִדּבור, ּ ְּוָנְפֵקי ִאֵלין ַאְתָוון , ּ
ּוְבִאֵלין ַאְתָוון ֲהוֹו ָחָמאן, ְלִאְתַעְטָרא ֵרי ָאֹנִכי, ּ ְמִעין ִמָלה ְדִאּקְ ַּוֲהוו ׁשָ ְּדִאיהו , ּּ ּ

לוָתא  ּכְ ְייהוִּאְסּתַ ִמיָעה ְדֵתיבוָתא ִדיְלהֹון. ֲּהוֹו ָחָמאן ִמּנַ ּׁשְ ּ ְמִעין, ּ   .ֲהוֹו ׁשָ

ם ׁשֹוְמִעים ִּדְכִתיב קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ִמיָעה. ּ ד ְדָבִרים, ּהוא ׁשְ ֵּמִאינון ַאְתָוון , ְּלֶמְעּבַ
ב ְדקֹול ְדָבִרים ִאיהו. ַּדֲהוֹו ָחָמאן ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְּוָלא ֲהָוה ְמַמֵלל ֶאָלא , ֵּללְּוִאיהו ֲהָוה ְמַמ, ּ ּ

ְּדִאינון ַאְתָוון, ִּמָלה ָמר, ּ ָמא ְדִאיּתְ   .ּּכְ

ַלל ָרָזא , ֱָאֹלֶהיך. ָרָזא ְדָזכֹור', ה. ָה ֱאֹלֶהיך''יהו, ּוְפַרט. ָּאֹנִכי ָהָכא ִאיהו ָרָזא ּכְ
מֹור ַלל וְפַרט. ְדׁשָ ְּוַעל ָדא ָהָכא ּכְ ָרָזא ָדא ִמ, ּ ְכַלל וְפַרט. ְתַעְטָראְואֹוַרְייָתא ּבְ ָלָלא , ּּבִ ּכְ

ְּוָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ְדָכל אֹוַרְייָתא ֲחָדא. ּ מֹור ּכַ ָלָלא ְדָזכֹור ְוׁשָ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ.  

ֹלֹמה ִסְפָרא ִדׁשְ ִגילוָפא ְדִעיטוָרא ְדַאְתָוון, ְּכָמא ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ . ּי ְדַכר''א: ָאֹנִכי. ּ
ִפיר ִאיהו. ּוְקָבאכ נ''נ ְּוׁשַ ֲחָדא, ְוָהֵכי ָקָאַמר, ּ ֲּאִני ְדַכר ְונוְקָבא ּכַ ְּדָהא נו, ּ פוָפה ''ּ ּן ּכְ

ָכל ֲאַתר ִּאיהו נוְקָבא ּבְ ֲחָדא. ּ ּאוף ָהָכא ָאֹנִכי ּכָֹלא ּכַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3037דף [ -ּ

אי ָנַקט ָאֹנִכי ֵרי נוְקֵבי ִאינון''ֶּאָלא נ. ְוֹלא ֲאִני, ַאּמַ ּכ ּתְ ִכיָנה ּכְ, ּוְתִניָנן, ּ ַּגְווָנא ִדׁשְ
א ִכיָנה ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ ִמַלת ָאֹנִכי. ּאוף ָהֵכי ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ְּוֹכָלא ִאׁשְ ִחיּבוָרא ָחָדא, ּ ָאֹנִכי . ּּבְ

ָלָלא ְדָזכֹור ָּרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּּכְ א, ּ ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ , ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא: ד''ּיו. ּּכְ
יָתא ְדָכל  ֵרין נוְקֵבי: כ''נ. ְּמֵהיְמנוָתאֵּראׁשִ ָאה, ּּתְ ֵרין ָעְלִמין ֵעיָלא , ִּעיָלָאה ְוַתּתָ ּתְ

א ל ִסְטִרין, ָּרָזא ְדַקו ֶאְמָצִעיָתא: א. ְוַתּתָ ְטרֹוי, ְּדָנֵטיל ִמּכָ ְּוַעל ָדא ָהָכא . ֵּמֵעיָלא וִמּסִ
ל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ַכח ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּ.  

ְל ּוְבִגין ְדָהָכא ּתַ ִחיּבוָרא ָחָדא, ָּיא ּכָֹלאּ ְכָלָלא ָחָדא, ּּבְ ַהאי ִמָלה, ּבִ אֵרי ּבְ , ּׁשָ
ִמָלה ָדא ָאֹנִכי ָלָלא ְדֹכָלא, ְּלַאֲעָטָרא ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּּכְ ְּפָרָטא ְדֹכָלא, ֱָאֹלֶהיך' ה. ּ ּ ּ ,

ִלים ָמא ׁשְ ִדיר, ׁשְ ָרֵאל ּתָ ֵליף ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדִאְתּגְ ּ ּ.  

א  ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים'  ה)בראשית ב(ֲחֵזי ּתָ ְלחֹודֹוי. ַעל עֹוָלם ָמֵלא, ׁשֵ ְּדָקְייָמא ִאיהו ּבִ ּ ,
ַגֵויה ְּוִאְתַעֵטיר ּבְ ן. ּ א ְוִליׁשָ ַההוא ִזיְמָנא ַעּמָ ַכח ּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ . ַּעל ַמה ְדִאְתַעַטר, ּ

ַגֵויה ך ֲהָוה ִמְתַעֵטר ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ   .ֱאֹלִהים' ֵרי הְוִאּקְ, ְּ

ָרֵאל ְּוָקְיימו ַעל טוָרא ְדִסיַני, ֵּכיָון ְדָאתֹו ִיׂשְ ילו אֹוַרְייָתא, ּ ָמא , ְּוַקּבִ ֵדין ִאְתַעַטר ׁשְ ּכְ
ָרֵאל ִלים ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּׁשְ ֵרי ֱאֹלֶהיך, ּ ה ה. ְָוִאיּקְ ִגין ְדִאיהו , ֱּאֹלֵהינו' ְוַכד ֲאַמר מׁשֶ ּּבְ ּ

ָרֵאל ְבָחא ְדִיׂשְ א, ׁשִ ֲהָנא ַרּבָ יה ַאֲהֹרן ּכַ ְטָרא אֹוֲחָרא, ְּוִעּמֵ ה ִמּסִ יה ֲהָוה . ּוְבנֹוי ְדמׁשֶ ּּבֵ
ָרֵאל יר ִמִיׂשְ ִלים ַיּתִ ָמא ׁשְ   .ֱּאֹלֵהינו' ְּוַעל ָדא ֲהָוה ֲאַמר ה, ִּמְתַעַטר ׁשְ

ָרֵאל יה ְלָכל ִיׂשְ ל ָדא ַאְכֵליל ִעּמֵ ְּוִעם ּכָ ִתיב ה, ּ , ֱּאֹלֵהינו' ָּלא הֶא, ֱאֹלִהים' ְּדָלא ּכְ
ֲחָדא ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני. ְּלִאְתַעְטָרא ֲעַלְייהו, ּּכָֹלא ּכַ ְּוַעל ָדא ִאְתַעְטָרן ִיׂשְ ְלֶמֱהֵוי , ּ

ֲחָדא ִלים ִמְתַעְטָרא ֲעַלְייהו ּכַ ָמא ׁשְ ֵרי ה, ּׁשְ ְדַמת ְדָנא ָלא ִאּקְ ְּדָהא ִמּקַ ֶּאָלא , ֱָאֹלֶהיך' ּ
  .ֱאֹלִהים' ה

ָרֵאל אֹוַרְייָתאֵכיָון ילו ִיׂשְ ּ ְדַקּבִ ַגֵויה, ּ ים ּבְ ּם ְסִתיָמא ְדֲהָוה ַאְסּתֵ ּ ֲעָתא , ּ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ח א, ִּאְתַפּתַ ך ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ ָרֵאל, ְְוִאְתַמּשַׁ ּוְלִאְתַעְטָרא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ח . ּ ּוִמן אֹות ם ִאְתַפּתַ ּ

א ך ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ   .ְתֲעֵביד ךְוִא, ְְוִאְתַמּשַׁ

ָרָזא ְדַאְתָוון ִניָנן ּבְ ְּוַעל ָדא ּתָ יעוָרא ְדָאת ך, ּ ּׁשִ יעוָרא ִדְסִתימו ְדם, ּ ׁשִ ּּכְ ּ ּ . ְסִתיָמא' ּ
יכו ְדָאת נו ּוְמׁשִ ּ א''ּ א ְדנו, ן ְלַתּתָ יעוָרא ְדָכֵפְלּתָ ׁשִ ּּכְ ּ ּ פוָפה''ּ ָרָזא ָחָדא. ּן ּכְ ְּדָהא ּכָֹלא ּבְ ּ .
ֵּמַההוא קֹול ְדָבִרים ְדָקֲאָמָרןְּוֹכָלא ֲהָוה ָנֵפיק  ּ ל ַהְדָבִרים , ּ ר ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ִּדְכִתיב ַוְיַדּבֵ ּ

  .ָּהֵאֶלה ֵלאֹמר

  פרשת תרומהזוהר חדש 
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַצְפָרא, ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁש ַאְקִדים ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ִפיִלין , ּ ח ּתְ ְּוַאּנַ

יה ֵריׁשֵ ּוְתִפיִלי, ּּבְ אּ יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ְדרֹוָעא, ּן ּבִ ִעיטוָפא ְדִמְצָוה, ּבִ ְוָאֵתי , ְּוִאְתַעַטף ּבְ
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ְרָעא ְדֵביֵתיה יה' ד. ְּלָנְפָקא ִמּתַ ין ִמְזַדְווִגין ִעּמֵ ַּמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ְרָעא . ּ יה ִמן ּתַ ְּוָנְפֵקי ִעּמֵ
א, ְּדֵביֵתיה ּתָ ִניׁשְ ְּואֹוִזיפו ֵליה ְלֵבי ּכְ יהּוַמ, ּ ְּכִריזו ַקּמֵ א , ּ ָּהבו ְיָקָרא ִלְדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ
א א, ַּקִדיׁשָ ָּהבו ְיָקָרא ִלְבֵריה ְדַמְלּכָ ּ א, ּ יָרא ְדַמְלּכָ ְרָיא . ְּלַפְרצוָפא ַיּקִ א ׁשַ ּרוָחא ַקִדיׁשָ ּ

ך ֶאְתָפֵאר)ישעיה מט(, ַאְכִריז ַוֲאַמר, ֲּעֵליה ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

ַתר ָהֵכי ית ַעד יֹום ֶאָחד, ּבָ ָתא ִדְבֵראׁשִ ִּאית ֵליה ְלִמְקֵרי ַפְרׁשָ ְּדִאיהו ִעילוָייא , ּ ּ ּּ
א ְדֹכָלא ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ּ נֹות. ּ ת ָקְרּבָ ָפָרׁשַ ק ּבְ ִנין. ְּלַכָפָרא ֲעלֹוי, ְלָבַתר ִיְתַעּסַ . ְּוָכל ִאינון ָקְרּבָ

ָניו ֵלאֹמ)ויקרא ו(ְוֵייָמא  ל , ר ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ ִגין ְלַכָפָרא ַעל ּכָ ּּבְ
ִבין ְדֵליְלָיא ִּאינון ִהְרהוִרין וַמְחׁשָ ּ ּ א. ּ ָחן ְדָדִוד ַמְלּכָ ּבְ תוׁשְ ח ּבְ ּבַ ְּלָבַתר ְיׁשַ ך ָעאל . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ר ָנׁש ַתְרִעין ְדֵבי ֹכָלה, ּבַ ּּבְ ָקַנת. ּ ִנין ַדְר, ְוִאיִהי ִאְתּתְ ּקְ ּוִמְתּתַ ֲהָדהּ ין ּבַ   .ּּגִ

ב, ֵּכיָון ְדָמֵטי ְליֹוֵצר אֹור ירוָתא ִדְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ ין , ּ ל ִאינון ַדְרּגִ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ
ְרִעין ִתיב, ָּפְתִחין ּתַ ן ּכְ ִתְמרֹות ָעׁשָ ן ִדְקטֹוֶרת )שיר השירים ג(, ּוְכֵדין ּכְ ְמרֹות ָעׁשָ ּ ַמה ּתִ

ִרי, ָסְלָקא ִאֵליןּוִמְתַחּבְ ין ִאֵלין ּבְ ּן ַדְרּגִ ּ ן ִדְקֹטֶרת, ּ ִתְמַרת ָעׁשָ ּאוף ָהָכא ִאיִהי ְצלֹוָתא ּכְ ּ ,
ין, ָסְלָקא ָרן ַדְרּגִ ּוִמְתַחּבְ ר לֹון, ּ ִאֵלין ְדָהא ִאיהו ְמַקּשֵׁ ָרן ִאֵלין ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ּּ ּ.  

ּבֹוִרים ָלם ּגִ רוִרים ּכֻ ָלם ּבְ ָלם ֲאהוִבים ּכֻ ְּואֹוֵמר ּכֻ ּ ּּ ה. ּ ְלָסְלָקא , ְלָבַתר ַאֲהָבה ַרּבָ
ָיִמיָנא ָרא ּבְ ַמע. ּוְלִאְתַקּשְׁ ָיין, ְּוִיחוָדא ִדׁשְ ְּוִאינון ָפְרׁשְ ֵרי ְמֻקֶטֶרת ֹמר. ּ ְלָבַתר . ּוְכֵדין ִאיּקְ

יב ְּדִאיהו וְלבֹוָנה, ֱאֶמת ְוַיּצִ ּ ב ְדִאיהו ִדיָדה. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָלָלא ִאיהו, ּ   .ּּכְ

יב, ַמר ֱאֶמתֵּכיָון ַדֲא אי ְוַיּצִ ְרּגום, ַאּמַ ְּדִאיהו ּתַ ּ ֶּאָלא ַוַדאי, ּוַמה ִאְצְטִריָכא ָהָכא, ּ ּ ,
ל ֱאֶמת יב. ָּדא ַיֲעֹקב, ּכָ ַתְרַווְייהו. ָּדא יֹוֵסף, ְוַיּצִ ָקא ּבְ ְּוִאְצְטִריך ְלִאְתַדּבְ ּ ת . ְ ּוְבִגין ְדָפָרׁשַ ּ

ִּציִצית ָרָזא ְדֹכָלה ְרַווְייהו,ִאְצְטִריַכת לֹון, ּ ּ ִמָיד ֲאַנן ָאְמֵרי ּתַ יב, ּ ְּוַעל ָדא . ֱאֶמת ְוַיּצִ
ְרּגום, ִאי ָהֵכי. ְּוַיִציב ָדא יֹוֵסף, ֱּאֶמת ָדא ַיֲעֹקב אי ּתַ ִגין ֶדֱאֶמת ֱאֶמת ָלא . ַּאּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ

ִגין ְפִגימו, ַאְמִריָנן ּּבְ ְרּגום. ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּתַ ּ ַת, ּ ְּוֵלית ְפִגימו ּבְ   .ְּרַווְייהוּ

ָּדא ְצלֹוָתא ִדְמעוָמד, ִמֹכל ַאְבַקת רֹוֵכל ְּדִאינון ָמֵגן, ַקְדָמאי' ג. ּ ּוְמַחֶיה, ּ ה , ּ ְוַאּתָ
יה מ, ָמֵגן. ָקדֹוׁש יִבין''ִּאית ּבֵ א. ב ּתֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְוִאית ְלַאְכָלָלא . ב ַאְתָוון''ְּדמ, ּּבְ

א ִלּבָ ָר, ֵּליה ּבְ ָרָזא ָדאּוְלִאְתַקּשְׁ יה ּבְ ַגֶחֶלת, ּא ּבֵ ְלהֹוָבא ּבְ ׁשַ ְרִחימו ְדָמאֵריה, ּּכְ ּּבִ ּ ְוָדא . ּ
ָתא ָיִמיָנא ְרּכְ   .ִאיִהי ּבִ

יה מ, ְּמַחֶיה יִבין''ִּאית ּבֵ ְרִעין ָחֵסר ַחד, ט ּתֵ ין ּתַ ָרָזא ְדַחְמׁשִ ָמא. ּּבְ יה ׁשְ ָרָזא , ְּוִאית ּבֵ
ּוְבָרָזא ָאֳחָרא . א''אגל, ְּוָרָזא ִדיֵליה. י''ם ֲאֹדָנ''ר ְלעֹוָל''ּבֹוה ּגִ''ְּוִאיהו ַאּתָ. 'ִּדְגבורֹות ה

א ְדִבְרָכאן, ְּוכֹוָלא ָרָזא ָחָדא. א''יגל בוְרּתָ ִּמן ּגְ ה יֹודוך '')בראשית מט(, ּ ְָיהוָדה ַאּתָ ּ ּ .
ּּגור ַאְרֵיה ְיהוָדה'' ֶבט ִמיהוָדה''. ּ ֹּלא ָיסור ׁשֵ ֶפן ִעיֹר''. ּ ָדא ִאיְתַער ְיהוָדה . האֹוְסִרי ַלּגֶ ּּבְ

א א ַקִדיׁשָ ְגבוְרּתָ ּּבִ ָמאָלא, ּ ָתא ׂשְ ְרּכְ   .ְוָדא ִאיִהי ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3039דף [ -ּ

ה יה י, ְּקהוׁשָ יִבין''ִּאית ּבֵ ר ֲאִמיָרן. ד ּתֵ ֵליל ְלָכל ִסְטִרין. ַאְתָוון' ְוד, ֶעׂשֶ , ְוָדא ּכָ
ָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא   .ְוָאֵחיד ִמּסְ

ְתָר ַלת ּבַ ֵתיִבין, איּתְ ן ָדא ּבְ ּבַ חוׁשְ ָּלאו ִאינון ּבְ ּ ְמֵכי אֹוַרְייָתא, ּ ְּוִאינון ְרֵצה ומֹוִדים ּתָ ּ ,
ֵרין ַעּמוִדים לֹום. ּּתְ ים ׁשָ ָלָמא ְדֵביָתא, ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ׂשִ ְּדִאיהו ׁשְ ָלָמא ְדכֹוָלא, ּ ין . ּׁשְ ּבֵ

ֶאְמָצִעיָתא ך ּבְ ך וֵבין ּכָ ְּכָ ְרָכ, ְּ ּאן ִדְתִקינו ַקְדָמאיִּאינון ּבִ ְּלָבַתר ִדְמַסֵים . ְּוָהא אֹוְקמוָה, ּ ּ
  .ְּנִפיַלת ַאַפִים, ְּצלֹוָתא ְואֹוֵדי ַעל חֹוֵביה

ה, ָּהא אֹוְקמוָה. ְּנִפיַלת ַאְנִפין ָמה ִהיא ל ַמה ַדֲעֵביד מׁשֶ ְּדָקא ָעִביד ּכָ ְצלֹוָתא , ּ
ְּוַתֲחנוִנים וָבעוִתין וְנִפיַלת ַאַפִים ּ ּ ּ ַתר . 'ּ ָוֶאְתַנַפל ִלְפֵני ה)דברים ט(ִּדְכִתיב , ּ ֲאָבל ּבָ

ִּדְמַסֵיים ְצלֹוֵתיה ין ִעיָלִאין, ּּ ְּוָעאל ְבָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ָכְלהֹו, ּ ָלה ּבְ ַרת ּכַ ִאית , ְּוִאְתַקּשְׁ
א א, ְלָנֲחָתא ְלַתּתָ ִּאְצְטִריך ְנִפיַלת ַאְנִפין, ְוהֹוִאיל ְוָנֵחית ְלַתּתָ ַאְל, ְ יָתאּבְ   .ָפא ּבֵ

ִגין ְדֵכיָון ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ַמאי ַטְעָמא ּּבְ ּ אן וְלָהְלָאה, ְואֹוֵדי ַעל חֹובֹוי, ּּ ַאֲחֵזי , ִּמּכָ
ְרִחימו, ַּגְרֵמיה יה ְלָמאֵריה ּבִ ְּדָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ א' ָ ְלָדִוד ֵאֶליך ה)תהלים כה(. ּ י ֶאּשָׂ ְוִניָחא . ַנְפׁשִ

ֵּליה ְלַההוא ִסְטָרא ְד ּ ְרָייא ֵביה מֹוָתאּ   .ְּוָעִביד ֵליה ַנְייָחא ְבָדא, ּׁשַ

ל ָדא ַאְלָפא ֵביָתא, ְּוִעם ּכָ יִמין, ּבְ יה . ִאית ָרָזא ְדָרִזין ְלַחּכִ יָתא ָדא ֵלית ּבֵ ַאְלָפא ּבֵ ּּבְ
יה פ, ו''וא ַאְתֵריה''ְּוִאית ּבֵ ָרֵאל)שם(, ְּוַהְיינו, ּא ּבְ ֵרי '  רְלָבַתר. ּ ְפֵדה ֱאֹלִהים ֶאת ִיׂשְ ּתְ

יה קו. ִּזְמֵני ִניְנהו   .ף''ְּוֵלית ּבֵ

ִגין ִדְנִפיָלה ָדא. ַמאי ַטְעָמא ּּבְ ר ָנׁש ְלמֹוָתא, ּ ִּאְצְטִריך ְלַכְווָנא , ְּדִאְתְמַסר ּבַ ְ

ְּרעוֵתיה יה מֹוָתא, ּ ְרָייא ּבֵ ד ַנַחת רוַח ְלַההוא ִסְטָרא ְדׁשַ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ָמה ְדָעִביד קֹוף , ּ ּּכְ
ֻח ַּאֲחֵזי ַגְרֵמיה ְדִמית, ְּרבֹות וֶבָהִריםּבְ ה, ּ י ֵחיָוָתא ָחָדא ְדָדֵחיל ִמיּנָ ְּוִאְתֲחֵזי ְדִמית ַקּמֵ ּ ּ .

יה יָון ְדַהִהיא ֵחיָווָתא ָקֵריב ְלַגּבֵ ּּכֵ יב ְלָקְטָלא ֵליה, ּ ָכא ֵליה, ְּוָחׁשֵ ּוְלַנׁשְ ָּחָמא ֵליה ְנִפיל , ּ
ֵמת יב ְדִאיה, ְלַאְרָעא ּכְ ב ַלֲאחֹוָרא, ּו ֵמתְּוָחׁשֵ ֵדין ּתָ ְּוַעל ָדא . ְּוָלא ְמַקְטֵרג ֵליה, ּכְ

ְלקו ִאֵלין ב ִּאְסּתַ ְלחֹודֹוי, ַאְתָוון' ּּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ הו ּבַ ְּדָלא ְיַדע ּבְ ּ ּ ְּ.  

ל ָדא ִריך הוא, ְּוִעם ּכָ א ּבְ ֵוי ַגְרֵמיה ְלקוְדׁשָ א ַיׁשְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ּ ּ יה ִּדְמַס, ְּ ּר ֵליה ַנְפׁשֵ ּ
ְרִחימו יב ֲעלֹוי. ּּבִ ִריך הוא ָחׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יה, ְּ ָמֵתיה ִמּנֵ ִאלו ָנֵטיל ִנׁשְ ּּכְ ּ ּ ְְוַעל ָדא ָצִריך . ּ ּ

ֵמת ַאְרָעא ּכְ ֲעָתא ְדֵייַמר ְנִפיַלת ַאְנִפין, ְּלִמְנַפל ּבְ ׁשַ ּּבְ ר , ּ ִגין ְדִאית חֹוִבין ְדָעִביד ּבַ ּּבְ ּ
מֹוָתאְּדָלא, ָנׁש ְפִרין ֶאָלא ּבְ ּ ִמְתּכַ ִדְכִתיב. ּ ּ ִאם ְיֻכַפר ֶהָעֹון ַהֶזה ְוגו)ישעיה כב(, ּכְ ּ' .

ָמֵתיה ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ יב ֵליה ְדָנַטל קוְדׁשָ א ְדִאְתֲחׁשֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ְרעוָתא, ְּ ְּוִאיהו ָיֵהיב ָלה ּבִ ּ ּ .
ֲעָתא ָקְייָמא ְלַכָפָרא ַעל חֹובֹוי ֵלים ְלָכל ִסְטִרין, ַּהִהיא ׁשַ ָמר, ְוַאׁשְ ּוְלַההוא ִסְטָרא ְדִאּתְ ּ ּ.  

ל ָדא ין ב, ְצלֹוָתא עֹוָלה, ְּוַעל ּכָ ְלָקא ּבֵ ְדָקא ָיאֹות, ְּדרֹוִעין' ְּוִאְסּתַ ִחּבוק ִדְרִחימו ּכִ ּּבְ ּ ּ .
ְּוִאיהו ְמקוֶטֶרת מֹור וְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל ּ ּ.  
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ִעי ה ַאְרּבָ ָהוְצַרך מׁשֶ ַעל ֶפה ְלָלְמָדהּ ּבְ ּם יֹום ַלּתֹוָרה ׁשֶ ִעין , ּ א ַאְרּבְ ִגין ְדַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ
ֵרי ְוְלָכך ָאַמר. ִאּקְ ם ִעם ה)שמות לד(, ּ ִעים ָלְיָלה'  ַוְיִהי ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ רו , ַאְרּבָ ְּדִאְתַחּבְ ּ

ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ּוְלָכך הוְצַר. ּּתֹוָרה ׁשֶ ִעים ְּ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ יר וְלָפֵרט ַאְרּבָ ּך ְלַהְזּכִ ְ

י, ָלְיָלה ִעים יֹום ֲהָוה ַסּגֵ ַאְרּבָ   .ְּדָהא ּבְ

תֹוָרה וִמְצָוה, ם''יֹום ֲאֵפיַקת ַהִהיא הֹוָרָת' ּוְבמ ְּדכוָרא ְלתֹוָרה וִמְצָוה. ּּבְ ּ ' ָלֳקֵבל מ, ּ
ּיֹום ִדיִציַרת ַהְוַלד ימו ֵאיָברֹוי ְדַההוא ְדכוָרא. ֶּאל ַהפֹוַעלְּדָנֵפיק ִמן ַהּכַֹח . ּ ְּוִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ ,

ִעין יֹוִמין ִאינון ַאְרּבְ יה ְנִהירו ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ְּלַאְכָלָלא ּבֵ ּ ִהירו , ּ ן ּגוֵפיה ִמּנְ ּמָ ָנָאה ּתַ ּוְלִאְתּבְ ּ ּ ּ
א. ִּדְלֵעיָלא י ַמְלּכָ א ַקּמֵ ׁשָ ּמָ ִגין ְדִיְתֲחֵזי ְלׁשַ אּוְלַאְמׁשָ, ּּבְ ָּכא ֲעֵליה רוַח ְנבוָאה ְלַתּתָ ּ ּ.  

מ ֵלים ּבְ ּתְ ְּכַגְווָנא ְדִאׁשְ א' ּ יה ּגוָפא ִדְלַתּתָ ְמֵעי ִאּמֵ ּיֹום ּבִ ֵלים ְלֵעיָלא, ּ ּתְ ְוַעל . ָהֵכי ִאׁשְ
יִתי ֶנֱאָמן הוא)במדבר יב(ָּדא  ָכל ּבֵ ֵביָתא ִדיִלי. ּ ּבְ ְכֵלל ְלֵעיָלא ּבְ ּתַ ַגְווָנא ְדֵבי, ְּדִאׁשְ ָתא ּּכְ

א   .ִדְלַתּתָ

ה ְּוַעל ָדא ָקַרן עֹור ְפֵני מׁשֶ ֶרן ִעיָלָאה, ּ ְּדָהא ִאְתְנֵהיר ִמּקֶ ֶמן ַהטֹוב ַעל , ּ יך ׁשֶ ְוָמׁשִ ּ
יה ר, ֵּראׁשֵ ֶעׂשֶ ע ְיסֹוִדין ִדיֵליה ּבְ ל ַחד ֵמַאְרּבַ ֵלים ּכָ ּתְ ְּוִאׁשְ ִעין , ּ ִעין יֹוִמין ְוַאְרּבָ ָהא ַאְרּבְ
יך, ֵליָלָוון יהְְוַאְמׁשֵ ֶמן ַהטֹוב ַעל ֵראׁשֵ   .ּוְכֵדין ִאְתְנֵהיר, ּ ׁשֶ

א ַאֲהֹרן ָנה לֹו ִפְרקֹו, ּוְלָבַתר ּבָ ְּדָאֵחית ֵליה ַההוא ְנִהירו ַעל ִדיְקֵניה, ְּוׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵני , ּ ְּוַהְיינו ׁשְ
ִליֹות ִּטֵפי ַמְרּגָ ְּדָנֲחֵתי ַעל ִדיְקָנא ְדַאֲהֹרן, ּ י. ּ ּוְנִהיִרין ְנִהירו ַסּגֵ ִּאינון ֶרֶמז ְלתֹוָרה ְו, ּ

ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ִדיְקָנא ְדַאֲהֹרן, ּׁשֶ רו ּבְ ְּדִאְתַחּבָ ַמָזָלא , ּ ְּוִחיּבוָרא ִדיְלהֹון ּבְ ּ ּ
ֵלי   .ִּעיָלָאה ּתָ

ִעיםֵדּוְכ ְכָתב: טֹוב. ּין ַמה טֹוב וַמה ּנָ ּבִ ָּדא ְזִמירֹות : ָנִעים. ְּוָדא ַצִדיק, ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ
ָרֵאל ֵרי ָנִעים, ִיׂשְ ָרא ֲעֵליה נֹוַעם ִדְלֵעיָלא, ְּדִאיּקְ ד ׁשָ ּּכַ ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוכֹוָלא ַעל . ּ

ָנא, ְיָדא ְדַאֲהֹרן ָקְרּבָ ֲחָדא ּבְ ר לֹון ּכַ   .ְּדִחּבֵ

ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ְוגו)מלאכי ב(ְּוַעל ָדא  יהַּדֲהַוות ִע, ָּדא ַמְטרֹוִניָתא ִדיִלי',  ּבְ . ּּמֵ
לֹום א ִעיָלָאה, ַּחִיים, ַּהַחִיים ְוַהּשָׁ ְּדִאיּמָ לֹום. ּ לֹום, ְוׁשָ ר ׁשָ   .ָּדא ׂשַ

ֵנם לֹו מֹוָרא ַוִייָרֵאִני ין. ָּוֶאּתְ ַּיֲהִבית ֵליה ַהְנהו ַדְרּגִ י ִטפֹות , ּ ּתֵ ָרא לֹון ִאינון ׁשְ ְּלַחּבָ ּ
ִליֹות ַיֲהִבית ֵליה ַּמְרּגָ ַּעל ִדְקֵניהְוַכד ַאֲעַבר מֹוָרה . ּ ֵפר, ּ ד ֲהָוה ִמְסּתַ ְּדַהְיינו ּכַ ּ מָדָבר , ּ ּּכְ

ֶמן ְדָנֵגיד , ְוִיָרֵאִני. ּ ומֹוָרה ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ֹראׁשֹו)שופטים יג(ַאֵחר  ַההוא ׁשֶ ִּדְלָמא ָמַעל ּבְ ּ ּ
ֵמי ִעיָלָאה ֵּליה ִמׁשְ ם, ּ ֵרי ׁשֵ ֶמן ַהטֹוב, ְּדִאיּקְ יה ׁשֶ ְּדָנֵגיד ִמּנֵ ּ וִמְפֵני )מלאכי ב(, אְּוַעל ָד. ּ ּ

ִמי ִנַחת הוא   .ּׁשְ

י)שם(. ְּוהוא ַמה ָעִביד לֹום וְבִמיׁשֹור ָהַלך ִאּתִ ׁשָ ְ ּבְ ִמיׁשֹור. ּ לֹום ּבְ ר ׁשָ ַמאן . ְּדִחּבֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִמיׁשֹור ר הוא, ּכְ ַּצִדיק ְוָיׁשָ יב ֵמָעֹון, ּוְכֵדין. ּ ים ֵהׁשִ נֹוי ַּעל ְיֵדי ְדָקְרּבָ, ְוַרּבִ

א י ַמְלּכָ ִמיׁשֹור. ְּדָקֵריב לֹון ַקּמֵ לֹום ּבְ ָנא. ּוְכֵדין ִאְתְיֵהב ׁשָ ֵלי ָרֵזי ְדָקְרּבָ ִּדְמַסר , ְוָהָכא ּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3041דף [ -ּ

ִריך הוא ְלַאֲהֹרן א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ֵרי. ְּ יך אֹוַרְייָתא וְנִהירו ְלָעְלָמא , ּוִמיׁשֹור ִאיּקְ ַּעל ְדַאְמׁשֵ ּ ְּ

ָאה ּתָ   .ּתַ

ַקְדִמיָתאּוִמְזָרח  ִּדְכִתיב הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום, ַאְנֵהיר ְלָדרֹום ּבְ ך . ְּ ִגין ּכָ ּ ַוָיׁשובו )שמות לד(ְּבְ ּ ּ
ֵעָדה יִאים ּבָ ׂשִ ה, ַאֲהֹרן. ֵאָליו ַאֲהֹרן ְוָכל ַהּנְ ָּדא ָרָזא ְדַאֲהֹרן ְדִאְתְנֵהיר ִמּמׁשֶ ְוָכל . ּ

יִאים ׂשִ א ְד, ָּדא ַנְחׁשֹון, ַהּנְ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ יִאיםּ ׂשִ כֹו ֲאַבְתֵריה. ָכל ַהּנְ ְוָקְייֵמי , ְּוָכְלהֹו ִאְתָמׁשְ
ה ָמאָלא ְדמׁשֶ   .ִלׂשְ

ְדְלך, ְּוָהא ִאיְתָערו , ָּדא ַנְחׁשֹון: ְָוֶאת ָיְדך ַהֲחָזָקה. ִּמָיִמיָנא, ָּדא ַאֲהֹרן: ֶָאת ּגָ
ָמאָלא ִּדְלָבַתר ְדִאְתְנֵהיר ָדרֹום ֵמַאְסַפְקַלְרָיא ְד. ִמּשְׂ ּ ּ קהלת (, ִּדְכִתיב. ִיְתְנֵהיר ָצפֹון, ָנֲהָראּּ

ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון)א ל ִסְטִרין. ְ יף ֵליה ְנִהירו ְדַרֲחֵמי ִמּכָ ְּדַאּקִ ּ ּ ְּדָלא ִיפֹוק , ּ ּ
ְלהֹובֹוי ְלאֹוְקָדא ָעְלָמא ׁשַ ַרֲחֵמי, ּבְ ם ִדיָנא ּבְ ּסֵ ְמׁשָ, ַמאן ַרֲחֵמי. ְּוִיְתּבַ ְּוַהְיינו , אָּדא ׁשִ

ּ סֹוֵבב הֹוֵלך ָהרוַח)שם(ִּדְכִתיב , ּרוַח יף ּכָֹלא, ְ ְּדַרֲחֵמי ַאּקֵ ּ.  

ב ָהרוַח ְּסִביבֹוָתיו ְדַההוא ָמקֹום ִדְכִתיב ְלֵעיָלא. ְּסִביבֹוָתיו ְדַמאן, ְּוַעל ְסִביבֹוָתיו ׁשָ ּ ּ ,
ב ָהרו. ְוָדא ַמֲעָרב, ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף ן ׁשָ ּמָ ִאינון ע, ַחְּוַעד ּתַ ִנין' ְּלַאְנָהָרא ּבְ , ׁשְ

ֵליל ְמקֹומֹו ְלַאְנָהָרא ְלָעְלִמין ן ְדָקְייִמין ָסֳחָרֵניה ' ּוְלַאְנָהָרא ְלע, ְּדִאְתּכְ ַּרְבְרִבין ְמַמּנָ ּ
א ַדֲאָמָרן ְמׁשָ ְּדַההוא ְמקֹומֹו ְדׁשִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ה ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא מׁשֶ יִאים. ִסְטָרא ְדָדרֹום, ֹרןַאְנֵהיר ְלַאֲה, ּּכְ ׂשִ , ּוְלָבַתר ַלּנְ
ָחא, ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון, ִּדְכִתיב. ִסְטָרא ְדָצפֹון יף לֹון ַסֲחָרֵני ַמְדּבְ י ִמן . ְוַאּקֵ ְלָבַתר ְוָאַצְלּתִ

י ֲעֵליֶהם ְמּתִ ר ָעֶליך ְוׂשַ ָָהרוַח ֲאׁשֶ ב ָהרוַח, ּ   .ְּוָדא ִהיא ְוַעל ְסִביבֹוָתיו ׁשָ

א ֲח ה, ֵזיּתָ ְבִעים ְזֵקִנים ָיְנִקין ִמּמׁשֶ ַקְדִמיָתא ִאינון ׁשִ ֲחֶנה , ּּבְ ְּוִאינון ְדִבְקֵצה ַהּמַ ּ
נוָרא ְדָדֵליק ִּאְתֲאָכלו ּבְ ּ ֵרים לֹון, ְּוָהא ִאיְתָערו. ּ ה ְדָלא ָיְכִלין . ַמאן ּגָ יָון ְדָחָזא מׁשֶ ּּכֵ ּ
ָלא ְזֵקִנים ָעא ִסַיְעּתָ, ְּלִאְתַקָייָמא ּבְ ָרֵאלּּבָ ִריך הוא ָאַמר , א ְלַאְנָהָרא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְבִעים ִאיׁש כו)במדבר יא(, ֵּליה ר ָעֶליך',  ֶאְסָפה ִלי ׁשִ י ִמן ָהרוַח ֲאׁשֶ ְָוָאַצְלּתִ ָּדא רוַח , ּ ּ
ָאֳחָרא ְרָיא ְוָלא ּבְ ה ׁשַ מׁשֶ ְּדַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ּבְ ך ִאְצְטִריכו. ּּ ִגין ּכָ ּּבְ יהְ , ּ ְלִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ

ב ָהרוַח ְּוָדא הוא ְוַעל ְסִביבֹוָתיו ׁשָ ְדְבַקְדֵמיָתא, ּ   .ְלַאְנָהָרא ּכִ
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א ָדא ֹלֹמה ַמְלּכָ ֶמׁש',  ֲהֵבל ֲהָבִלים כו)קהלת א(ֲאַמר , ֵּכיָון ְדָחָמא ׁשְ יֹומֹוי . ְוָזַרח ַהּשֶׁ ּבְ
ה ִניןְּד, ְדמׁשֶ ִעין ׁשְ ָרֵאל ַאְרּבְ א ְלִיׂשְ ְמׁשָ ָּלֳקֵבל ְנִהירו ִדְלֵעיָלא, ָנֵהיר ׁשִ ִאינון , ּ יל ּבְ ְּדַקּבֵ ּ

ִעין יֹוִמין ְדֲהָוה ְבהֹו כוָלם, ַּאְרּבְ ָנה ִראׁשֹוָנה ּכְ ּוִמְקַצת ׁשָ ּ ל ְנִהירו ְדַאְנֵהיר , ּ ִּדְבהֹו ַקּבֵ ּ ּ
א ֶמׁש. ְלַתּתָ ד ִאְסּתַ, ּוָבא ַהּשֶׁ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף. ַּלק ֵמָעְלָמאּכַ יחזקאל (ּכְ

בֹוד ה)ג רוך ּכְ ְ ּבָ ָאה, ְּוָדא ָמקֹום ִעיָלָאה. ִמְמקֹומֹו' ּ ּתָ   .ְּדָנֵהיר ְלָמקֹום ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3042דף [ -ּ

ׁש, ָּדָבר ַאֵחר ָאה ַמּמָ ּתָ ּׁשֹוֵאף ְנִהירו ִמְלֵעיָלא. ְמקֹומֹו ּתַ ם, ּ ן ְּדָנ, ְּוזֹוֵרַח הוא ׁשָ ּמָ ֵהיר ּתַ
ַע, ְלִסיֲהָרא יה, ְוָדא ְיהֹוׁשֻ ְּדִאְתְנֵהיר ִמּנֵ ִָדְכִתיב ְוָנַתּתָ ֵמהֹוְדך ָעָליו, ּ ה , ְּוִאְתָערו. ּ ְּפֵני מׁשֶ

ה וכו ְפֵני ַחּמָ ּהֹוֵלך ֶאל ָדרֹום. 'ּכִ ָעְלָמא, ְ ד ֲהָוה ּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ ל ִסְטִרין ִאְתְנִהירו , ּבְ ּּכָ
ְדֲאָמָרן ַלקֲאָב. ּכִ ד ִאְסּתַ א ּכַ ּתָ יר, ּל ַהׁשְ ְמקֹומֹו זֹוֵרַח ְוָלא ַיּתִ   .ּבִ

ֵרי ָזָהב ְיַרְקַרק ָמא ִדיֵליה ִאיּקְ ּוׁשְ ר ְיַרְקֹרֶקת ָהְיָתה, ְּוָרָזא ָדא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ . ֶאְסּתֵ
ָוון ֶאְתרֹוג ְסִתימו, ָזָהב ָדא. ְּוכֹוָלא ַחד, ּּגַ א ּבִ ִּאיהו ֵריׁשָ ְלָיא ַאף ַעל , ּ ִאְתּגַ ב ְדִאיהו ּבְ ּּגַ ּ ּ

י ָזָהב ִעיָלָאה א ְדַגְבִריֵאל. ְּלַגּבֵ ְרָיא ְלֵריׁשָ ָכא ְוׁשַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַּעד ְדִאְתַמּשְׁ ּוְבִגין . ּּכְ
ָרָזא ִעיָלָאה ך ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּּכָ ּּ א, ְ ָכא ַההוא ָרָזא ְלַתּתָ ַגְווָנא ַחד, ְּוִאְתַמּשְׁ   .ּּכָֹלא ּכְ

פֶֹרת ָזָהב ָטהֹור) כהשמות( יָת ּכַ ְמעֹון ָאַמר, ּ ְוָעׂשִ י ׁשִ ְחָנא , ַרּבִ ּכַ ָתא ָדא ַאׁשְ ָכל ָפְרׁשָ ּּבְ
ה יָדא ְדמׁשֶ א ּבִ ֵרין, ְּדִאְתְמַסר ֲעִביְדּתָ ר ּתְ ִתיב. ּבַ ָכְלהֹו ּכְ יָת, ּבְ ּוָבָארֹון וָבֵאפֹוד . ְוָעׂשִ ּ

ִתיב  יָת,  ֶאת ָהֵאפֹודּ ְוָעׂשו)שם כח( ,ְּוָעׂשו ָארֹון )שם(ּכְ ַמאי ַטְעָמא . ְוָלא ְכִתיב ְוָעׂשִ
יָת ָארֹון ָלא ְכִתיב ְוָעׂשִ ַגֵויה, ּבָ ה ּבְ ֵליל ֵליה ְלמׁשֶ ִגין ְדָארֹון ּכָ ּּבְ ּ ּ יה, ּ . ְּלִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ

ִפירו ִדיֵליה יּקוָנא ְוׁשַ ָנא ּתִ ְּוִאְצְטִריכו ָאֳחָרִנין ְלַתּקָ ּ ּ   .ּיהְּלֵמיַעל ֵליה ְלַגּבֵ, ּּ

ֵאפֹוה ָּלאו ִדיֵליה הוא, ּבָ ּ יה, ּ א ּבֵ ׁשָ ּמָ ּתַ ד , ְּוָלא ְלִאׁשְ ה ְלֶמְעּבַ ְּוָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלמׁשֶ ְ

ּפוְלָחָנא ְדָאחֹוי א, ּ ה ִאיהו ַמְלּכָ ְּדָהא מׁשֶ א, ּ ִביָנא ְדַמְלּכָ   .ְוַאֲהֹרן ׁשֹוׁשְ

ּתָ ֶאת)שם כט(ְוָהא ְכִתיב , ְוִאי ֵתיָמא ׁשְ ְצֶנֶפת . ְוָאַפְדּתָ לֹו',  ַאֲהֹרן כו ְוִהְלּבַ ְמּתָ ַהּמִ ְוׂשַ
ה. 'ַעל ֹראׁשֹו ְוגו ָּהא ּכוֵלי ַהאי פוְלָחָנא ְדמׁשֶ ָּלאו ָהֵכי ֶאָלא . ִּויָקָרא ְדַאֲהֹרן ִאיהו, ּּ

ה ִאיהו ָעא פוְלָחָנא ְדַאֲהֹרן, ְּיָקָרא ְדמׁשֶ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ  ְיָדא ֶּאָלא ַעל, ְ
ה ה. ְדמׁשֶ א ֶאָלא ַעל ְיָדא ְדמׁשֶ ְּוַאֲהֹרן ָלא ָיֵכיל ְלִאְתַקָדׁשָ ְוְבֹכָלא ִאְצְטִריך ַאֲהֹרן . ּ ּ ּ
ה ה ִאיהו, ְלמׁשֶ   .ְּוָכל ַהאי ְיָקָרא ְדמׁשֶ

פֶֹרת יָת ּכַ א ֲחֵזי, ְּוָעׂשִ ַמִים ָוָאֶרץ, ּתָ ָתא ָדא עֹוָבָדא ְדׁשָ ָפְרׁשָ ִתיב ּבְ  ְּוָכל ִאינון, ּכְ
ן ָנא, ַּחָייִלין ְדַתּמָ ּכְ ד ַמׁשְ יד ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ָלא ַפּקֵ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ַגְווָנא , ְּ ֶּאָלא ּכְ

ַמָיא ְוַאְרָעא א, ְּדעֹוָבֵדי ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ִדיוָרא ִדְלַתּתָ ַגְווָנא ְדִדיוָרא ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ ָרא , ּ ּוְלִאְתַחּבָ
ַגְווָנא ְדִנׁשְ ָדא ּכְ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ָּמָתא ְוגוָפאָדא ּבְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ)בראשית א(ְכִתיב  ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ית.  ּבְ ֵראׁשִ ָהא , ּבְ
א. ּאֹוְקמוָה ֲּאָבל ָרָזא ְדעֹוָבָדא ְדַכפוְרּתָ ְרִמיזו ִדְלֵעיָלא, ּּ ָלא ְדמטטרו, ָּהָכא ּבִ ְלׁשְ , ן''ׁשַ

ִניָזא ְדַמׁשְ ָנאּּגְ א, ּכְ א ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּלֲאָרָמא ֲאָרמות קוְדׁשָ ּ.  

ית ֵראׁשִ יָתא ִעיָלָאה י, ּבְ ִניָזא ְטִמיָרא' ֵּראׁשִ א ּגְ פוְרּתָ ּּכַ ָחא ֵמָרָזא ִדְנקוָדא , ּ ּכְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ
ְּטִמירו ִעיָלָאה ְּוִאְתָפַרׂש ְפִריׂשו, ּ ּ ָרא , ְּלִאְתְנָהָרא ּגֹו ְנִהירו, ּ ְטִמיָרא . ּּגֹו ְטִמירוְלִאְתַטּמְ

א פוְרּתָ ּגֹו ַהאי ּכַ א ְלֵעיָלא, ן''ן מטטרו''מיטטרו, ּ ּתָ   .ְּדִאְתַאֲחָדא ִמּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3043דף [ -ּ

גֹו ַאְרָעא ָטא ּבְ קוׁשְ ִּמּגֹו ְדִחילו ְדָאַזל ּבְ ּ ח ְנִהירו ְדָאֵביד ָאָדם ַקְדָמָאה, ּ ּכַ ֲּהָוה ַמׁשְ ּ ,
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ר ַההוא ְנִהירו ּבְ ְּדִאיַטּמַ ּ יה, ָסְלָקא ְלֵעיָלא. ּ דוְכּתֵ ָבא ּבְ ָּלא ִאְתַייׁשְ ְּדָהא ָלא , ּ

ל ִסְטִרין ֵלים ִמּכָ ּתְ א ֲהָוה ָגַרע, ֲהָוה ִאׁשְ ִלימו ִדְלַתּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ חֹוָבא , ּ ְּדָהא ִאְתֲאֵביד ּבְ
א א, ְדָאָדם ַקְדָמָאה ָנַחת ְלַתּתָ ר ּגֹו ִאיָלֵני ִגְנּתָ ָטא, ְוִאְתַטּמַ ָכל ִסְטֵרי ִּאְתַפּשְׁ ן ּבְ ּמָ  ּתַ

א ן ָיֶרד, ִגְנּתָ ְַעד ְדִאְתְייִליד ֲחנֹוך ּבֶ ּ.  

א ַכח ָסמוך ְלִגְנּתָ ּתְ ְֵכיָון ְדִאְתְייִליד ֲהָוה ִאׁשְ ּ ַגֵוויה, ּ ִריַאת ַהִהיא ְנִהירו ְלַאְנָהָרא ּבְ ּׁשָ ּ ּ ,
א ְרבו קוְדׁשָ י ּבִ ִּאְתַרּבֵ ָצ, ּ ְרָיא ֲעֵליה ְנִהירו ָדא ְמַנּצְ ְּוׁשַ א ְדֵעֶדן. אּ ח , ָעאל ְלִגְנּתָ ּכַ ַאׁשְ

ן ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּמָ י ְדִאיָלָנא, ּּתַ הו, ַּעְנפֹוי ְוִאְנּבֵ ַגֵויה ַההוא רוָחא , ָּאַרח ּבְ ב ּבְ ְּוִאְתַייׁשַ ּ ּ ּ
ִּדְנִהירו ְדַחֵיי ּ ּ.  

ִליָחן ַמְלֲאֵכי ִעיָלֵאי ְּואֹוִליפו ֵליה ָחְכְמָתא ִעיָלָאה, ָּאתֹו ׁשְ ּ ּו ֵליה ֵסֶפר ְדֲהָוה ַיֲהב, ּ ּ ּ
יה, ָּטִמיר ּגֹו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִריך הוא, ְּואֹוִליף ִמּנֵ א ּבְ ְּוָיַדע אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ֵדל , ְּ ּתַ ְּוִאׁשְ

ְ ַוִיְתַהֶלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים)שם ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲּאַבְתֵריה ְ ּ ַּעד ְדַההוא ְנִהירו. ּ ּ ּ ,
ֵלים ּבְ ּתְ ַּגֵויהִאׁשְ ּ.  

א ֵלים ְלַתּתָ ּתְ ֵּכיָון ְדַההוא ְנִהירו ִאׁשְ ּ יה, ּ ָעא ְלַסְלָקא ְלדוְכּתֵ ּּבָ ּוְבִגין ְלַאֲחָזָאה ַההוא . ּ ּ
ָרָזא ַדֲחנֹוך ִלימו ּבְ ְׁשְ ּ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ א, יֹוָמא ַחד ָעאל ּגֹו ּגִ ְּוַאְחמו ֵליה ְטִמיִרין ְדִגְנּתָ ּ ַוֲאַנח , ּ

גֹו ַחְבַרְייא, ְלַבר, ּ ַמה ְדָחָמאְוָכל, ַּההוא ֵסֶפר   .ְּוִאיהו ָצִניַע ּבְ

ׁש ַההוא ְנִהירו ְּלָבַתר ִאְתַלּבַ א, ּ ּּגֹו ַההוא ְלבוׁשָ יּסוָפא , ְלַאֲחָזָאה ְלֵעיָלא, ּ ּוְלֶמֱהֵוי ּכִ ּ
ֲהֵדיה ָמאֵריהֹון, ּּבַ ְּלָכל ִאינון ְדָעְבדו ִקְטרוָגא ּבְ ּ ּ ר ָנׁש ּבְ, ּ ֵרי ּבַ   .ָעְלָמאְּדָלא ִיְתּבְ

י ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים)שם(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ַהאי ָעְלָמא: ְּוֵאיֶנּנו. ּ ְוֵאיֶנּנו ּכִ : ְּוֵאיֶנּנו. ּבְ
ַהאי ָעְלָמא ְדָקא ֲהָוה ּבְ י ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים. ּכִ ַהאי. ִּלְדיוְקָנא ָאֳחָרא. ּכִ ִּאיהו ַנַער , ּבְ

ִדיר ַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו)משלי כב(, ְוָרָזא ָדא אֹוִקיְמָנא. ּתָ ּ ֲחֹנך ַלּנַ ּ ְלהֹו, ְ . ְלַאְנָהָגא ָעְלִמין ּכָ
ה ּנָ י ַיְזִקין ֹלא ָיסור ִמּמֶ ם ּכִ יה ְוִאְתֲהַדר ָנַער, ּּגַ ַכח ּבֵ ּתְ ִדיר ִאׁשְ ְּדָהא ּתָ ּ.  

ֵליל ְדיוְקָנא ְדָעְלָמא ְטִמיָרא ֲחנֹוך ִאְתּכְ ּּבַ ּ ּ ִּאיהו ּכוְרְסָייא ְדָמאֵריה. ָ ּ ִליָחן , ּ ָעִביד ׁשְ
ָעְלָמא ִדיָנא. ּבְ ד ָעְלָמא ּבְ ֵרי מטטרו, ּכַ ל ַחָייִלין ִעיָלִאין, ן''ְנַפק ְוִאיּקְ ְוָסָבא . ִּרּבֹון ַעל ּכָ

ָבא רוְגָזא, ָעאל ֵמָעְלָמא ְלָעְלָמא. ִּאיהו ָנַער   .ְּוִאְתַייׁשְ

א פוְרּתָ ְפִריסו ּכַ ְּדיוְקָנא ָדא ִאְתְפַרס ּבִ ּ ּ ּּ ֵרין ִדיוְקִניןְוִאְת, ּ ַההוא ְפִריסו ּתְ יה ּבְ ַּצְייִרין ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ,
ֵרי ַרְבָיין עוֵלִמין ְרִחיִמין. ְּוַחד נוְקָבא, ַּחד ְדַכר ָדא, ְּוָקְייָמן ּתְ ְרִחימו ְדִביָקאן ָדא ּבְ ּּבִ ּ ּ.  

ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ א ְסִתיָמָאה, ְוָרָזא ָדא ּבְ פוְרּתָ ְּפִריסו ּכַ ּּ , ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץֵאת ַהּשָׁ. ּ
ְדֵביקו ַדֲחִביבוָתא רוִבין ָקְייִמין ּבִ ֵרין ּכְ ּּתְ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ ָלא ְכִתיב. ּ ַמִים , ׁשָ ֶּאָלא ֵאת ַהּשָׁ

ֲחָדא, ְוֵאת ָהָאֶרץ רוִבין ּכַ ֵרין ּכְ פֶֹרת ָדא ְפִריָסא ְלגֹו. ְּלַאְסָגָאה ּתְ ּּכַ ְטִמירו ְדֵהיָכָלא, ּּ ּּבִ ּ ,
ֵרין ִאֵליןּוִבְתֵרין   .ּ ִסְטִרין ָקְייִמין ּתְ
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ית ָסְלָקא ְלֵעיָלא ֵראׁשִ א, ָּרָזא ִדיֵליה. ּבְ ית . ָנֲחָתא ְלַתּתָ ַגְווָנא ְדַההוא ָרָזא ִדְבֵראׁשִ ּּכְ ּ
ימו, ָסְלָקא ְלֵעיָלא ְרׁשִ ים ּבִ א, ְּוָלא ִאְתְרׁשִ ימו ְלַתּתָ א , ָּנְפָקא ְרׁשִ פוְרּתָ יה ּכַ ְּוִאְתֲעֵביד ִמּנֵ ּּ

ָלָתא, ִּעיָלָאה יִמין ּתְ ְרׁשִ יָמא ּבִ ָרָזא יהו. ְרׁשִ ַלת. ה''ּו יהו''ה ֱאֹלֵהינ''ּבְ ָּנְפקו , ֵּמִאֵלין ּתְ
ַלת ָאֳחָרִנין ית, ּתְ י, ְּוִאינון ׁשִ י ֶאְלָעָזר ׁשִ ִרּבִ   .ת''ְּוַהְיינו ּבְ

א ָדא ִלְסַטר ָדרֹום וַמֲעָרב פוְרּתָ ִּאְתְפַרׂש ּכַ ּ ּ ּ ֵר, ּ ֲחָדאְּוַאֵפיק ּתְ רוִבים ּכַ ְּדַכר , ּין ּכְ
חון ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ְּונוְקָבא ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ּ ֹראׁש, ִּאיהו ֹראׁש, ָּדרֹום. ּ ן . ּכֵֹהן נֹוֵטל ּבָ ְּוִאיהו ּבֶ

ַּמֲעָרב ִאיהו נוְקָבא. ְּדַכר ת ְיִחיָדה, ּ ת ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם ַוַדאי, ּבַ ָרָזא ָדא. ּּבַ , ְּוַהְיינו ּבְ
ֵראׁשִ א' י. ׁש''ת ֹרא''ב: יתּבְ פוְרּתָ ּּכַ מֹוָדע, ּ ּתְ ְפִריסו, ְּדָלא ִאׁשְ ַּעד ְדִאְתְפַרס ּבִ ְּוַאֵפיק , ּּ

ֵרין ִאֵלין ַגְווָנא ָדא ה. ּּתְ ת. ְּוַעל ָדא. 'ּכְ ת ֹראׁש, ּבַ ת ְלַאְבָרָהם, ּבַ א ' י. ּבַ פוְרּתָ ּּכַ ּ
  .ְּלִאְתְפָרָסא

ֲעָרב  א ִמּמַ פוְרּתָ ִּאְתַהַדר ּכַ ְפִריסו, ְלָצפֹוןּּ ְּוִאְתְפַרס ּבִ ְלָייא ְדַכר. ּ ְּדִאְתַאֵחיד , ְּוִאְתּגַ
א ִסְטָרא ְדַכפוְרּתָ ּּבְ א. ּּ ַרת ְלַתּתָ ֵאׁש ְדָצפֹון, ְּונוְקָבא ִאְתַטּמְ ְוָרָזא ָדא . ְּוִאְתֲעִביַדת ּבְ

ית ֵראׁשִ ת ֵאׁש, ּבְ א' י. ּבַ פוְרּתָ ּּכַ ְּפִריסו ְדִאְתְפַרס' י. ּ ּּ ֵרין, ֲחֵזי ַחדְוַא, ּ ְּדָהא נוְקָבא , ְוָלא ּתְ ּ
א ְפָייא ְלַתּתָ ָאה. ִאְתּכַ ְּוִאי ֵתיָמא ּכֹוָלא ַחד ְפִריסו ִעיָלָאה ְוַתּתָ ּּ ְּדָלא ִאְתְפֵריׁש . ָּהֵכי הוא. ּ ּ
ָמא ָדא ִמן ָדא ּּכָֹלא ִאיהו ֱאֹלִהים, ּׁשְ ּ.  

ֲעָרב ְלִמְזָרח א ִמּמַ פוְרּתָ ִּאְתַהַדר ּכַ ְתֵרי ִסְטִריןָּפֵריס, ּּ ּ ְפִריסו ּבִ ִסְטָרא ְדִמְזָרח, ּ , ּבְ
ִמְזָרח וַמֲעָרב. ּוְבִסְטָרא ְדַמֲעָרב א ָקְייָמא ּבְ יָון ְדַכפוְרּתָ ּּכֵ ּ ַכח, ּּ ּתְ ֵדין ֶחְדָוה ִאׁשְ ְּוִחיּבוָרא , ּכְ

ְדָקא ָיאֹות ְדָקא ָיאֹות, ְוַהאי ַבת, ּכִ ִעיְטָרָהא ּכִ ִליַלת ּבְ ָלמוָתאְוָקְייָמא, ִאְתּכְ ַאׁשְ ּוְכֵדין . ּ ּבְ
ית ֵראׁשִ ָרָזא ִדיֵליה ּבְ ִּאיהו ּבְ ָלל, ּ ָלא ֵפירוָדא ּכְ ּּבְ ּ.  

ַלת ִזיְמִנין ְייהו, ְּוָלֳקֵבל ִאֵלין ּתְ ַלת ִזיְמִנין ְלֵמיַחג ַחּגַ ָרֵאל ּתְ ֶפַסח ִאְתַהַדר . ָּסְלִקין ִיׂשְ ּּבְ
ְסַטר ָדרֹום וַמֲעָרב א ּבִ פוְרּתָ ּּכַ ּ ּ ַאְבָרָהםּוְכֵדי, ּ ת ָקְייָמא ּבְ , ׁש''ת ֹרא''ְוִאיִהי ּבַ, ן ַהִהיא ּבַ

ן ַהֵלל מור, ְּוַתּמָ ְּוָלאו ַהֵלל ּגָ רוִבין ִאֵלין, ּ ֵרין ּכְ ְּדָהא ּתְ ּ ְדָקא , ּ ָלמוָתא ּכִ ַאׁשְ ָּלאו ִאינון ּבְ ּ
ָמֵעאל ָנִפיק וְמַקְטֵרג, ָיאֹות ְּדָהא ִיׁשְ ּ.  

ָנה ַעד י ֹּוָמא ַקְדָמָאה ְדסוּכֹותִּמיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ פֹון ְלַמֲעָרב, ּ א ִמּצָ פוְרּתָ ִּאְתַהַדר ּכַ ּּ ,
ְפָייא ת ִאְתּכַ ֵדין ַהִהיא ּבַ ִיְצָחק, ּכְ יה ּבְ ֶחְדָוה, ְּוָקְייָמא ּבֵ ְּוִאינון , ׁש''ת ֵא''ְוִאיִהי ּבַ, ְוָלא ּבְ

ָלמוָתא ַאׁשְ ַלל, ָּלאו ּבְ ן ַהֵליָלא ּכְ ּמָ ְּוַעל ָדא ֵלית ּתַ ו ָנִפיק וְמַקְטֵרג,ּ ּ ְדָהא ֵעׂשָ סוּכֹות. ּ , ּּבְ
ת ֶחְדָוה. ָסְלָקא ַהאי ּבַ ִיְצָחק ּבְ יה ּבְ ִליַמת ּבֵ ּתַ ְּוִאיׁשְ ָדא, ּ ָרן ָדא ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּוְכֵדין ַהֵלל , ּ ּ

מור ִכיך רוְגָזא, ּּגָ ּתְ ַּעל ְדִאׁשְ ח, ְּ ּכַ ּתַ   .ְּוַחְברוָתא ִאׁשְ

ֵרי ֲעֶצ בועֹות ְדִאּקְ ׁשָ ּּבְ ְסַטר ִמְזָרח וַמֲעָרב, ֶרתּ א ּבִ פוְרּתָ ִּאְתַהַדר ּכַ ּ ִלימו , ּּ ֵדין ׁשְ ּּכְ
ַכח ּתְ ָכל ִסְטִרין, ִאׁשְ ַּוֲחִביבו וְדֵביקוָתא ִאיהו ּבְ ּ ּ ֵאי, ּ ְּוֶחְדָוה ְדִעיָלֵאי ְוַתּתָ תהלים (ּוְכֵדין . ּ

יַבת ָנֶפׁש'  ּתֹוַרת ה)יטו ִמיָמה ְמׁשִ   .ּתְ
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ּוִבְתַלת ִזְמִנין ִאֵל ִסְטָרָהא, יןּ א ִאְתַהְדַרת ּבְ פוְרּתָ ּּכַ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ א ָדא , ּכִ ֻפְרּתָ ּּכַ ּ
ּּגֹו ַההוא ְנקוָדה ְטִמיָרא, ִּאְתָפְרָסא ְלֵעיָלא ְנִהירו ַקְדָמָאה ְדִאְתָפְרָסא, ּ ּּבִ ּ ְּלָבַתר ִאְתְפָרס . ּ

ִלימו ׁשְ ְרָייא ַעל ַההוא ְפִריסו. ּּבִ ְּוׁשַ ד ִאְתַחְפָי, ּּ אּכַ ֻפְרּתָ רוִבים ַעל ַהאי ּכַ ְדֵפי ּכְ ּין ּגַ ִגין , ּ ּבְ
א ֻפְרּתָ ְלָייא, ְּלִאְתַחְפָייא ּכַ ִאְתּגַ   .ְּוָלא ְיֵהא ּבְ

ִתיב. ַּכפֶֹרת פֶֹרת ּכְ ְּדַכד ַאְתָיא ְנִהירו ִעיָלָאה, ּּכַ ּ ַגְדַפְייהו, ּ י ּבְ ְטׁשֵ רוִבים ּבַ ִּאינון ּכְ ּ ּ ,
ִגיאו ְדַההוא ֶחְדָוה ְדַההוא ְנִהירוְוָאְמ, ְוָסְלִקין לֹון ְלֵעיָלא יָרָתא ִמּסְ ִּרין ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א א ִאְתַהַדר, ְכַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ְּוַכפוְרּתָ ּ ָמאָלא, ּ רוִבים ָיִמיָנא וׂשְ ָלָתא ֲהוֹו ּכְ ּוֵמִאינון ּתְ ּ ּ ּ .
יה רוָחא ִדְלֵעיָלא ְרָיא ּבֵ ָּיִמיָנא ׁשַ ָמאָלא ְדֲה. ֵּמַההוא ִסְטָרא, ּ ּוׂשְ ַמֲעָרב ּ ָוה ּבְ

א ִאְתַהְדרוָתא ְדַכפוְרּתָ ּּבְ ּ ּ ָמאָלא, ּּ ְסַטר ׂשְ יה ּבִ יה רוָחא ְדנוְקָבא, ָּקִאים ְלַגּבֵ ְרָייא ּבֵ ְּוׁשַ ּ ּ ,
ֲחִביבו ִדְדַכר ְונוְקָבא ָדא ּבַ ר ָדא ּבְ ְּוִאְתַחּבַ ּ ּ א. ּ ִאְתַהְדרוָתא ְדַכפוְרּתָ ְּוֵכן ְלָכל ִסְטִרין ּבְ ּ ּּ .

ְּדַכר ְונוְקָבא, ֵּרין ִאינוןּוְלעֹוָלם ּתְ יר, ּ ֵרין ְוָלא ַיּתִ ַהאי ָעְלָמא ִאינון ּתְ א ּבְ   .ְּלַתּתָ

א ַכפוְרּתָ ְּוִאי ֵתיָמא ְלֵעיָלא הֹוִאיל ְוָלא ִאְצְטִריך ְדֵבקוָתא ּבְ ּ ּּ א, ְ פוְרּתָ ֵּאיך ִאְתַהַדר ּכַ ּּ ְ .
ַההוא ִאְתַהְדרוָתא ַּוַדאי ּבְ ּ ּ ָדא, ּ ק ָדא ּבְ ִּאְתַדּבַ ה, ּ ק ּבָ ְּוָתִדיר ִאְתַדּבַ ּ.  

ְּכַגְווָנא ִדְכרוִבים ִאינון ְלֵעיָלא ּ א, ּ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ִדְכִתיב. ָקְייִמין ַעל ָאת ְוִניּסָ
י ְכָנַפִים סֹוְכִכים)שמות כה( ַכְנֵפיֶהם, ּ פֹוְרׂשֵ י ְכָנַפִים ְסכוִכים ּבְ ְּוָלא ְכִתיב ְפרוׂשֵ ּ ֶּאָלא , ּ

א ֲהוֹו ָקְייִמיןַעל ָאת ְוִני ְדַפְייהו. ּסָ ָכל , ִּזְמִנין ְיִדיָען ֲהוֹו ָסְלָקן ּגַ י לֹון ְלֵעיָלא ּבְ ּוָפְרׂשֵ
א, יֹוָמא ְויֹוָמא פוְרּתָ ַּוֲהוו ִמְתַהְדָרן וְמַחְפָיין ַעל ּכַ ּ ּ א ֲהוֹו ָקְייִמין. ּּ ָאת ְוִניּסָ   .ְּוַעל ָדא ּבְ

ָכל ֲאַתר ְדרוָחא ִעיָלָאה ֲהָוה ָא ּּבְ ּ ְרָייאּ ְרָיא, ֵתי ְוׁשַ ַההוא ֲאַתר ְדׁשַ ַּוַדאי ּבְ ּ יה , ּ ִּאית ּבֵ
ׁשו א, ַּמּמָ ָאת ְוִניּסָ ְּוִקיוָמא ּבְ ר ָנׁש ִאיהו ֵמַעְפָרא. ּ ָרא ֲעֵליה ְנִציצו ְדרוָחא , ּּבַ ְּוַעד ָלא ׁשְ ּ ּ

ׁשו, ִדְלֵעיָלא יה ַמּמָ ֵּלית ּבֵ ְרָיא ֲעֵליה, ּ יָון ְדׁשַ ּּכֵ יה ַמ, ּ ׁשוִּאית ּבֵ ִקיוָמא, ּּמָ ְּוָקְייָמא ּבְ ּ.  

ְלחֹודֹוי א ֲחֵזי ֵמחוְטָרא ְדַאֲהֹרן, ְוִאי ֵתיָמא ָדא ּבִ ַלל, ּּתָ ׁשו ּכְ ָלא ַמּמָ ְּדִאיהו ָאָעא ּבְ ּ ּ ,
ִריך הוא ְזִעירו ְדרוָחא א ּבְ יה קוְדׁשָ ַדר ּבֵ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ִקיוָמא, ְּ ָּקִאים ּבְ ִרָי, ּ ְּוִאְתֲעֵביד ֵליה ּבְ ה ּ

ׁשו ּוַמּמָ ָכך. ּ ְוָמה ָאָעא ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ּ ּ ִריך הוא ַחד ְזִעירו , ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ַדר ּבֵ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִקיוָמא, ְּדרוָחא ָּקִאים ּבְ ׁשו, ּ יה ַמּמָ ַּוֲהָוה ּבֵ ין. ּ רוִבים ְדִאינון ְקדֹוׁשִ ּּכְ ּ ה , ּ ְקדוׁשָ ְּוָקְייִמין ּבִ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָל ה, אּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ִאין ָרֵאל ֲהוֹו ַזּכָ ָכל ִזיְמָנא ְדִיׂשְ ַאִפין, ּּבְ ְדִביקו ַאִפין ּבְ רוִבים ֲהוֹו ְדֵביִקין ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
ֲּהוֹו ְמַהְדָרן ַאַפְייהו ָדא ִמן ָדא, ַּדֲהוֹו ָסְרָחן ּ ּ ָּהָכא ִאְתַפְלגון ַעּמו, ְמָנא ֲהוֹו ָיְדֵעי. ּּ ּ ּ ִדין ּ

ָנא. ְּדָעְלָמא ְתָנָנא ְדקוְרּבָ ֲּאָבל ּבִ ָחא, ּ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ַעל ּגַ ּוְבקוְרּבָ ִריך ָית , ּ ד ּבְ ְוְבַכֲהָנא ּכַ ּ
א ָלָתא ֲהוֹו ָיְדֵעי. ַעּמָ ִאֵלין ּתְ רוִבים ְמַהְדִרין ַאְנִפין ָדא ִמן ָדא, ּּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

יו ֵעי ּתְ ּהוא ּבָ א ִדְבנֹויּ   .ְבּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3046דף [ -ּ

ָנא ָנָנא ְדקוְרּבָ ּּתְ ִאין, ּ ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוֹו ִיׂשְ ר, ּכַ אֹוַרח ֵמיׁשַ ָנָנא ֲהָוה ָסֵליק ְלֵעיָלא ּבְ , ּתְ
ִעיטוָרא ְדקֹוְלִפין ּּכְ ָכל ְסָייֵפי ָעְלָמא, ִאי ִלְסַטר ַמֲעָרב, ִאי ִלְסַטר ִמְזָרח, ּ אֹוַרח , אֹו ּבְ ּבְ
ר ֲהָוה ָסֵליק ָמאָלא. ֵמיׁשַ ֵדין ְרעוָתא ָקְייָמא ְלֵעיָלא , ְוַכד ָלא ָסָטא ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ ּּכְ

א יר, ְוַתּתָ ֲחִביבו ַיּתִ ָרֵאל ּבַ עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ְדַעל ּגַ ָקְרּבָ ִאין. ּּבְ ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוֹו ִיׂשְ א ֲהָוה ִמְתֲח, ּכַ י ֶאׁשָ ּבֵ ֵזי ַעל ּגַ
ָחא ָנא ַעל ַמְדּבְ ָחא ְדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ָאִכיל קוְרּבָ ְּדַמְדּבְ ּ ִאין. ּ ֲהוֹו ָחָמן , ְוַכד ָלא ֲהוֹו ַזּכָ

ָחא ְּדיוְקָנא ְדַכְלָבא ְרִביַע ַעל ַמְדּבְ ּ ּ.  

א ִריך ַית ַעּמָ ד ּבְ ֲעָתא ְדָזֵקיף ְידֹוי, ְַכֲהָנא ּכַ ׁשַ ד ֲהוֹו ִי, ּּבְ ִאין ְוִאְתַחזון ּכַ ָרֵאל ַזּכָ ּׂשְ ּ
ְזִקיפו, ְלָבְרָכא ַלל, ְּידֹוי ֲהוֹו ְזִקיִפין ּבִ ָלא טֹוַרח ּכְ ֵחידו וִבְרעו, ּבְ ְּוִאְתֲאָרמו ּבְ ּ ּ ֵדין . ּ ּכְ

ְרָייא ֲעַלְייהו א ׁשַ ִכיְנּתָ ְרַמְייהו, ּׁשְ ָפן ִאינון ִמּגַ ְּוִאְזַדּקְ ּ ֲהָנא ֲהָוה ָיַדע, ּ ִּאְתַחזון ְּד, ּוְכֵדין ּכַ ּ
ָתא ָרֵאל ְלִבְרּכְ א, ִיׂשְ ְרעו ְדִלּבָ ּוָבֵריך לֹון ּבִ ּ ְּ.  

י ִאְזְדָקפודְוַכ יִרין וְבטֹוַרח ַסּגֵ ּ ְידֹוי ֲהוֹו ַיּקִ ּ רֹוב , ְוָלא ָיֵכיל ַלֲאָרָמא לֹון, ּ ֶּאָלא ּבְ
ֵדין ֲהָוה ָיַדע. טֹוַרח ְרָייא ַעל ְידֹוי, ּכְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ָרֵאל ָלא ִאְתַחזון ְוִי. ְּדָהא ׁשְ ּׂשְ ּ

  .ִלְבָרָכא

ְרָייא ַעל ְידֹוי א ֲהָוה ַאְתָייא ְלׁשָ ִכיְנּתָ ֲעָתא ִדׁשְ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ָען ְדִאינון , ּ ל ִאינון ֶאְצּבְ ּּכָ ּ ּ
ְדיוְקָנא ִעיָלָאה ּּבִ ֵחידו, ּ א ֲעַלְייהו, ֲּהוֹו ָחָדאן ּבְ ִכיְנּתָ ָלא ָלה ִלׁשְ ְּלַקּבְ ָפא ּוָפְרֵחי ְלִאְז, ּ ַּדּקְ

רוִבין ְדַהאי ָעְלָמא. ְלֵעיָלא ָמא ַדֲהוֹו ָחָדאן ּכְ ּּכְ ּ ן ְלֵעיָלא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ָלא ָלה , ְוּכָ ְּלַקּבְ
ְייהו ּבַ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ   .ִּלׁשְ

ֵבִדים)שמות יז(, ְוָרָזא ָדא ה ּכְ ָרֵאל , ַמאי ַטְעָמא.  ִויֵדי מׁשֶ ֲעָתא ִיׂשְ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ
ִאיןָלא ֲהוֹו ַז ה ִאיְתַייָקרו. ּכָ , ִּדְכִתיב ְלֵעיָלא. ְוָלא ָיֵכיל ְלָזְקָפא לֹון ְלֵעיָלא, ִּוידֹוי ְדמׁשֶ

ָרֵאל ְוַעל ַנּסֹוָתם ֶאת ה)שם( ֵני ִיׂשְ ּוְכֵדין ַוָיֹבא ֲעָמֵלק. ' ַעל ִריב ּבְ ְּוִאְתַייָקרו ְידֹוי , ּ
ה יל, ְוָלא ָיֵכיל ְלָזְקָפא לֹון, ְדמׁשֶ אַּעד ְדַקּבֵ ִּדְכִתיב ַוִיְקחו ֶאֶבן ְוָהָיה . ּ ֲעֵליה עֹוָנׁשָ ּּ

ה ְוגו ר ָיִרים מׁשֶ ֲאׁשֶ ַגְווָנא ָדא לוֵחי ַאְבַנָיא. 'ּכַ ַגְווָנא ְדַכֲהָנא, ּּכְ   .ּכְ

ִאין, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ַזּכָ ַההוא ִזְמָנא ַדֲהוֹו ִיׂשְ רוִבים ּבְ ּּכְ ּ ַאְנִפין, ּ ֲּהוֹו ַאְנִפין ּבְ ִק, ּ ין ִּמְתַדּבְ
ָדא ִאין. ָּדא ּבְ ֲּהוֹו ְמַהְדִרין ַאְנַפְייהו ָדא ִמן ָדא, ְוַכד ָלא ֲהוֹו ַזּכָ ּ ּ ֲהוֹו , ְּוַעל ָרִזין ִאֵלין. ּּ

ִאין, ָיְדֵעי ָרֵאל ַזּכָ   .ִאי ָלא, ִאי ִיׂשְ

ָרָזא ַחד ָקְייֵמי. ַרְבָיין: ְּכרוִבים ָרֵאל)הושע יא(ִּדְכִתיב , ְּוֹכָלא ּבְ י ַנַער ִיׂשְ . ּ ָואֹוֲהֵבהו ּכִ
ַחְדּתוָתא ְדִסיֲהָרא ָקְייָמא ך ּכָֹלא ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ַחְדּתוָתא, ְ ָמה ְדִאְתַחֵדי ָדא ּבְ ּּכְ ּ ּ ָּהֵכי ִאיהו , ּ

ת ְנעוִרים. ִּאינון ְנָעִרים, ּוְבִגין ַנַער. ּּכָֹלא ֵרין ְנָעִרים, ְּוָרָזא ָדא ֵאׁשֶ , ְּדָקְייָמא ַעל ּתְ
ַחְדּתוָתא ִעיָל ּּבְ   .ָאהּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3047דף [ -ּ

ְּכרוִבים ַאְנֵפי ַרְבְרֵבי ְּוַאְנֵפי זוְטֵרי, ּ ַּוַדאי ָהֵכי ִאינון ַאְנִפין ְטִמיִרין ְלֵעיָלא. ּ ּ ְּדָלא , ּ
ְלָיין ּוְבִגיַנְייהו. ִּאְתּגַ ֲּהֵוי ַחְדּתוָתא ְדִסיֲהָרא, ּ ּוִמלוי ִדיָלה, ּ ּ ּ ּּ.  

א ַּאְנֵפי זוְטֵרי ְלַתּתָ ַכפֹ, ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ָרָזא ָחָדא ָקְייָמא, ֶרתּּכְ א ּבְ ֵאת . ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ רוִבים, ַהּשָׁ ִּאינון ָרָזא ִדְתֵרין ּכְ ּ ְּלֶמֱהֵוי ְדֵביִקין , ְּוַחד נוְקָבא, ַחד ְדַכר, ּ

ֲחִביבוָתא ִאֵלין ּבַ ִּאֵלין ּבְ ּ ָמר, ּ ָמא ְדִאיּתְ א ּכַ, ֶאת. ּּכְ ָאה ֵעיָלא ְוַתּתָ ְלֶמֱהֵוי , ֲחָדאְלַאְסּגָ
ְכָלָלא ָחָדא ָּרָזא ִדְכרוִבין ּכָֹלא ּבִ ּ ּ.  

ּ ִעְבדו ֶאת ה)תהלים ק(ְכִתיב  ְמָחה' ּ ׂשִ רוִבין, ּבְ ל ַמאן , ְּדָהא ַרְבָיין. ֶּחְדָווָתא ִדְתֵרין ּכְ ּכָ
ַגַוְייהו אֵרי ּבְ ְּדׁשָ ּ ֻרַבָייא, ּ ִּאְתַהַדר ַאְנפֹוי ּכְ הֹון, ּ אֵרי ֲעַלְייהו,  ָדאְוָרָזא. ְוָחֵדי ִעּמְ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ,

אֵרי ֵחידו ְדֹכָלא, ִּאְתַהַדר ַנַער, ַּמאן ְדׁשָ ּּבְ ּ ּוִבְרעוָתא, ּ ִדיָנא ַעל , ּ ב ְדַאְתָייא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ
אֵרי ֲעַלְייהו, ָעְלָמא יָון ְדׁשָ ּּכֵ ֶחְדָוה, ּ ֵחידו, ִּאְתַהַדר ּבְ ְּוָעְלָמא ִאְתַהַדר . ַּנַער ָקִטיר ּבְ

  .ַרֲחֵמיּבְ

רֹוְגָזא ַּמאן ְדִאיהו ּבְ יה ַנַער, ּ ֵּייתון ְלַגּבֵ ך רוְגֵזיה, ּ ּכֵ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ ֶחְדָוה, ְ ֵוי , ְּוִיְתַהַדר ּבְ ְּוׁשַ
ֻרַבָייא ְרֵמיה ּכְ ֵחידו, ּּגַ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּבְ ִתיב. ּּ ָרֵאל )הושע יא(, ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ י ַנַער ִיׂשְ  ּכִ

ַרְבָייאֵלית , ָּואֹוֲהֵבהו ר ּבְ ְּרִחימו ַוֲחִביבו ּבַ ּ.  

ן נון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש)שמות לג(ְכִתיב  ַע ּבִ ה. ּ ִויהֹוׁשֻ ָנא ְדמׁשֶ ּכְ , ְּדֲהָוה ָקִאים ּגֹו ַמׁשְ
ִגין ְדַההוא אֹוֶהל ּּבְ ה ֲהָוה, ּ א ֲהָוה ַאְתָיא. ּאֹוֶהל ְדמׁשֶ ִכיְנּתָ ֲעָתא ִדׁשְ ּוְבׁשַ ן , ּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ְוַאׁשְ

ַע ְדִאיהו ַנַערִליהֹו ּׁשֻ ֵחידו וְרעו, ּ ּוִמָיד ֲהָוה ּבְ ּ ּ כֹוָלא. ּּ ַע ַאְנפֹוי ְדִסיֲהָרא ּבְ ְּדֶחְדָוה ִדיהֹוׁשֻ ּ ּ ּּ ,
ָכל ָרִזין ִדיֵליה ָהֵכי ֲהָוה ּּבְ ּ.  

ֵני ָנא ִאְתּבְ ּכְ ן, ֵּכיָון ְדַמׁשְ ּמָ ַע ְלֶמֱהֵוי ּתַ רוִבים ֲהוֹו, ְָלא ִאְצְטִריך ְיהֹוׁשֻ ֶּאָלא ּכְ ןּ ּמָ ,  ּתַ
ָדא ֲחִביבו ָדא ּבְ ֵחי ּבַ ּכְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ַאְנִפין, ּ ַּאְנִפין ּבְ ֵחידו, ּ ֻרַבָייא ּבְ אֵרי ֲעַלְייהו ִמָיד . ּּכְ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ

ֵחידו ּּכֹוָלא ּבְ ָלל, ּ ַכח ּכְ ּתְ א . ְוִדיָנא ָלא ִאׁשְ ַעּמָ ִריך הוא ְרעוֵתיה ּבְ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָר א, ֵאלְּדִיׂשְ ְעָיין ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ְלַתּתָ ְּדָלא , ּוְלַאֲעָבָרא ִדיָנא, ְלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי, ּבָ
ַלל לֹוט ֲעַלְייהו ּכְ יה, ִּיׁשְ ֶחְדָוה ִעּמֵ ִדיר ּבְ ָעְלָמא ֵדין. ִּויהֹון ּתָ ִאין ִאינון ּבְ ּוְבָעְלָמא , ַּזּכָ

  .ְדָאֵתי

מוֵא)שמואל א ג(ְכִתיב  ַער ׁשְ ֵרתּ ְוַהּנַ ִתיב ַנַער, ל ְמׁשָ מוֵאל )תהלים צט(ּוְכִתיב , ּכְ ּ וׁשְ ּ
מֹו קֹוְרֵאי ׁשְ ה ְוַאֲהֹרן, ְוָתִניָנן. ּבְ ֶנֶגד מׁשֶ מוֵאל ּכְ קול ָהָיה ׁשְ ּׁשָ ה . ּ מׁשֶ קול ִאיהו ּכְ ִּאי ׁשָ ּ

ִתיב ַנַער, ְוַאֲהֹרן אי ּכְ ין ִאינון, ַאּמַ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ְּדָהא ּבְ ּא ֲאִפילו ְלַדְרָגא ְּדָלא ֲהָוה ָמָט, ּ ּ
ה ְרַווְייהו, ְזִעיָרא ְדמׁשֶ ּתַ קול ּכְ ן ְלֶמֱהֵוי ׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ.  

ֶּאָלא ַהאי ְקָרא ָהֵכי הוא ֹכֲהָניו)שם(, ּ ה ְוַאֲהֹרן ּבְ ה ִאיהו ְנִביָאה ְמֵהיְמָנא ,  מׁשֶ ּמׁשֶ
ָאר ְנִביֵאי ל ׁשְ ֹכֲהָניו. ִּעיָלָאה ֲעל ּכָ ֲה, ַאֲהֹרן ּבְ ֲהֵני ָעְלָמאִּאיהו ּכַ ל ּכַ , ָּנא ִעיָלָאה ֲעל ּכָ

ַאֲהֹרן ַדְרָגא ִעיָלָאה ּכְ א ְדָסֵליק ּבְ ֲהָנא ַרּבָ ְּדָלא ֲהָוה ּכַ ּ ָּזָכה ַאֲהֹרן ִלְכהוָנה וְנבוָאה. ּ ּ ּ ,
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ֲהַנא ָאֳחָרא. ָנִביא ְוֹכֵהן יא ַהִה, ָהא ְזַכְרָיה ּכֵֹהן ְוָנִביא ָהָיה, ְוִאי ֵתיָמא. ַּמה ְדָלא ָזָכה ּכַ
ֲעֵתיה ֲהָוה ְּנבוָאה ְלׁשַ ה ֶאת ְזַכְרָיה)דברי הימים כד(ִּדְכִתיב , ּ   .ּ ְורוַח ָלְבׁשָ

  פרשת כי תשאזוהר חדש 
ל ָהעֹוֵבר ַעל ַהְפקוִדים)שמות ל(ַמאי  ּ ּכָ ֶּאָלא ָדא הוא ַמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוִדין , ּ ּ ּ ּּ ּ
ְּדָמאֵריה י ָמאֵר, ּ ָנא ַקּמֵ ּקָ ֵעי ְלִאְתּתַ לֹוט ֲעֵליה ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ּיהִאי ּבָ ְּוָלא ִיׁשְ נו, ּ . ֶּזה ִיּתְ

ן''ֶז ֵעי ְלִמיּתַ ֹזא, ה ּבָ ְנִהירו, ת''ְּלָקְרָבא ֵליה ּבְ ּוְלַאְנָהָרא ֵלה ּבִ ּ ִגין ְדָלא ּתֹוֵקיד ַעְלָמא , ּ ּּבְ
ְלהֹובֹוי ׁשַ ִגין ְדַמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוִדין ְדָמאֵריה. ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ֵעי , ּד ֶזה ִמזֹאתַאְפֵרי, ּּ ֵדין ּבָ ּכְ

י ִדיָנא, ְּלַאְתָקָנא ְלַההוא ֲאַתר א ַקּמֵ לֹוט ִדיָנא ֲעֵליה, ּוְלֲאָרָמא ֵריׁשָ ְּוָלא ִיׁשְ ּ.  

נו א ֲחֵזי. ֶּזה ִיּתְ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ר , ּּבֵ ר ָנׁש ַעד ְדִאיהו ּבַ ין ֵליה ְלּבַ ָּלא ַמֲעִניׁשִ ּ ּ
ִנין ִרין ׁשְ ְתֵרין חוָלִקין, ְעָמאַמאי ַט. ֶעׂשְ ֵלים ּבִ ּתַ ִגין ְדַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּּבְ ּ חוָלָקא , ּּ ּּבְ

ָרֵאל ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִּאי ַההוא ִזְמָנא ָעַבר ַעל ִפיּקוָדא, ְּוַעל ָדא. ְּ ְלַמאן , ּּ
ֵעי ְלֵמיַהב יה, ּבָ ּבֵ ַאְתָרא ְדָחב ּגַ ּּבְ ֵעי ְלַא, ּ ָכאּוְלַמאן ּבָ ֶקל. ְמׁשָ   .ָהַדר ַוֲאַמר ַמֲחִצית ַהּשֶׁ

א ֲחֵזי ָרֵאל ִאיְקרון ֶאָחד, ּתָ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל . ְּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוַכד ּכְ
ָגלוָתא ֵרי ֶאָחד, ּּבְ ֶקל. ָלא ִאיּקְ ָרה, ְּוַעל ָדא ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ר ּגֵ ְּדהוא ֶעׂשֶ ֵעי , ד''ָרָזא ְדיו, ּ ּבָ

ַאְתָרא ְדָפֵגיםְל ָכא וְלַאְנָהָרא ּבְ ַּאְמׁשָ ּ.  

ְּוָהא הוא ּכֹוֶפר ַנְפׁשֹו ַוַדאי י ִדיָנא''ְּדָהא ֶנֶפׁש וא, ּ ְפָרא . ו ִאיִהי ּבֵ ַמאי ִאְתּכַ ּּבְ
ֵליק ִדיָנא ְּוִאְסּתַ ֶקל. ּ ַההוא ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ְּדַאְנַהר ֵליה, ְּוָדא ִאיהו טֹוב, ּּבְ ִקי. ּ ן ְּוַכד ִמְתַדּבְ
ֲחָדא ְרַווְייהו ּכַ ֶקל ַהּקֶֹדׁש, טֹוב ְוֶנֶפׁש, ּּתַ ֵדין ִאְקֵרי ׁשֶ א. ּכְ ֶסף ְיִמיָנא ְדַמְלּכָ , ְוִאיְתַער ּכֶ
רוַמת ה י ּתְ   .'ְּלַגּבֵ

ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ה ּבְ ָעא מׁשֶ ְּוַעל ָדא ּבָ ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח ֲאֹדָנ, ּ ר ''יו. י''ְּוַעּתָ ָתא ִיְתַחּבַ ד ַרּבָ
ֲהָד ֶקל, הּבַ ֵרי ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ר. ְּדִאּקְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש. ּוְבָאן ֲאַתר ִאְתַחּבַ ׁשֶ ְרַווְייהו . ּבְ ְּוַכד ּתַ

ִרין א, ִמְתַחּבְ י ִדיִנין ְדִבְתַרע ַמְקְדׁשָ ּתֵ ל ִאינון ּבָ ּּכָ ּ ד ִדיָנא, ּ ְלִקין ְדָלא ְלֶמְעּבַ ִּמְסּתַ ּ ְּדָהא , ּ
  .ַּוַדאי ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ָיַהב

א ָבִטין, ּ ֲחֵזי ַהאי ּכוְפָראּתָ ָרה ׁשְ ַדאי הוא ְלַכָפָרא ַעל ֲעׂשָ ּּכְ ינו ְליֹוֵסף, ּ ְּדַזּבִ ְּוַאְפִרידו , ּ
ְּוָעְברו ַעל ִפּקוַדָייא ְדָמאֵריהֹון, ת''ּה ִמֹזא''ֶז ּ ֶקל. ּּ ָרה ַהּשָׁ ִרים ּגֵ ך ֶעׂשְ ִגין ּכָ ָלֳקֵביל , ְּבְ

ַאְרָעא נוְכָרָאה ַּההוא ְדָגר ּבְ ּ אְּד, ּ ַלק ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִּאְסּתַ ִרים, ּ ֶעׂשְ ר ּבְ ָרֵאל . ְוִנְמּכַ ּוְבֵני ִיׂשְ
ֲעָתא א ֵמַההוא ׁשַ ָּלא ֲאִרימו ֵריׁשָ ַההוא חֹוָבא, ּ ה. ּּבְ ִריך הוא ְלמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,

יהֹון ְלֵעיָלא ֵעי ַלֲאַרָמָאה ֵריׁשֵ נו, ִאי ַאּתְ ּבָ   .ל''ּכָ, ֶּזה ִיּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3049דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֵרי, ּתָ ל ִאּקְ ַּההוא ַצִדיק ּכָ יה , ּ ִליַלת ּבֵ יָרָאה ְדָכְלהֹו ִאְתּכְ ָרֵאל ֲעׂשִ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ
ָדא ִּאְתָקְרבו ָדא ּבְ רון, ּ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ִאּקְ ֵדין ׁשֶ ִגין ְדִאיהו ְפַלג ּגוָפא, ּּכְ ּּבְ ּ ָרֵאל , ּּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ

ְּפַלג ּגוָפא רו ָד, ּ ִּאְתַחּבָ ָדאּ ֵלים, א ּבְ ּתְ   .ּּגוָפא ִאׁשְ

א ְבִטין ִדְתחֹות ַיּמָ ר ׁשִ ּוְתֵרין ֲעׂשַ ל ַחד ֵמֲאַתר ִדיֵליה, ּ ָּיְנִקין ּכָ ֶזה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
נו ר, ה''ֶז. ִּיּתְ ֵרין ֲעׂשַ ן ּתְ ּבַ ָנא ִעיָלָאה, ּחוׁשְ ּכְ ֵקי ַסֲחָרֵני ַמׁשְ ְּדִאְתַדּבְ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְיֵהא. ּ ּ 

א יאות ֵריׁשָ ַאְתֵריה ַההוא ְדָנֵטיר יו, ּלֹון ְנׂשִ ֶטה ּבְ ק ֹראׁש ַהּמַ ום ְדִאְתַדּבַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ְוַכד . ד''ּ
יה יו, ָאַזל ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ִמְצָרִים)בראשית נ(ִּדְכִתיב , ד''ִּאּתֹוַסף ּבֵ ָארֹון ּבְ ם ּבָ   .ּ ַוִייׂשָ

ֲאָד ה ְדִאְתַייֵליד ּבַ ְּוַעל ְידֹוי ְדמׁשֶ ן, רּ ּמָ ַלק ִמּתַ יַאת , ִּאְסּתַ ָרֵאל ְנׂשִ ַוֲהָוה לֹון ְלִיׂשְ
ָקִלים. ֹראׁש ֲאָדר ָיֲהִבין ִאינון ׁשְ ך ּבַ ּוְבִגין ּכָ יהֹון ְלֵעיָלא, ְּ ּוְלָקְרָבא , ַלֲאָרָמא ֵריׁשֵ

א ְלַאְתַרְייהו ין ְדַמְלּכָ ִּקידוׁשִ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ָנא ִאְתַקְיימו ְוָסְמֵכ, ְּוִסְטָרא ְדָיִמיָנא ִאְתַער ּבְ ּכְ ּי ַמׁשְ ּ
יּקוֵניהֹון ימו ְדַצִדיק ְדהוא יו. ַּעל ּתִ ְרׁשִ ְּוַאְתָיא ֹזאת ּבִ ּ ּ ּ ין , ד''ּ ָכל ִקידוׁשִ ה ּבְ ק ּבָ ְּדִאיְתַדּבַ ּ ּ ּ ּ

ֶקל, ִּדְלֵעיָלא ד ִאְתְייֵהיב ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ְּדִאיהו ָמִעין ְדַכְסִפין, ּכַ ּ ּ ָדא, ּ רו ָדא ּבְ ְּדִאְתַקּשְׁ ּ ּ.  

ְּוַעל ָדא ְקֹטֶרת ְלַבָטָלא ִדיָנא ַאְתָרא ְדֶזה, ּוְלַבָטָלא מֹוָתָנא, ּ יר ָלה ּבְ ִגין ְדָקׁשִ ּּבְ ּ א . ּ ְוּתָ
ִנין ִדְמָקְרִבין, ֲחֵזי ֶקל ָאֵתי, ְּקֹטֶרת ְוָכל ָקְרּבָ ל ַחד ְוַחד , ֵמַהאי ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ְּדָיֵהיב ּכָ

ָרֵאל רוַמת ה, ִּמִיׂשְ ּוְכֵדין ּתְ   .איַּוַד' ּ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יָבה כו)משלי טז(ּכְ ְפֶאֶרת ׂשֵ רוַמת ה, ֲעֶטֶרת. ' ֲעֶטֶרת ּתִ ָּדא ּתְ ְּדִאיִהי ', ּ
ְפֶאֶרת ַעל ֶפה. ֲעֶטֶרת ּתִ ּבְ ִגין ְדָהא ּתֹוָרה ׁשֶ ּּבְ ְכַתב, ּ ּבִ ִגין ְדִאיִהי , ְמַעְטָרא ְלתֹוָרה ׁשֶ ּּבְ

ְלָייא ַּאְתָרא ְדִאְתּגַ יּקוִנין ִדיָלה, ָרָהאְּלִגלוֵיי ִסְת, ּ י ּתִ ּוְלֵפרוׁשֵ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי , ַּעל ְיָדא ַדֲעֶטֶרת, ּ
ה, ַמְרָאה ְלָיין ּבָ ְּדָכְלהֹו ִאְתּגַ ה. ּּ ְלָיין ּבָ ְּוִכי ֵתיָמא ֵהיַאך ִאְתּגַ ּ ֵרי ֶדֶר. ְ ַההוא ֲאַתר ְדִאּקְ ּּבְ ּ ְך ''ּ
ְוַמאן ִאיהו ֶדֶרך ְצָדָקה. ה''ְצָדָק ּ ּ ָּדא ֶזה ְדַא. ּ ֵצ. ְּנֵהיר ָלהּ ּמָ ּא ַוַדאי ְנִהירו ְדתֹוָרה ''ּוְכֵדין ּתִ ּ ּ

ְכָתב ּבִ   .ׁשֶ

רוַמת ה ְּוַעל ָדא ּתְ ֵרי' ּ רוַמת ַוַדאי, ִאיּקְ ּּתְ ְּדָאֵרים ִדְגֵליה ַעל ּכֹוָלא, ּ ּ ּ ַּההוא ִדְכִתיב , ּ
יה דֹול ה)תהלים מח(, ּּבֵ ִעיר ֱאֹלֵהינו'  ּגָ ּוְמֻהָלל ְמֹאד ּבְ דֹול ְוִאְתַעַטר ֵאיַמת ִאי. ּּ ּהו ּגָ

ִעְטרֹוי ִעיר ֱאֹלֵהינו, ּבְ ְזֵעיר ַאְנִפין, ּוְכֵדין. ּּבְ יק יֹוִמין ָנֵהיר ּבִ ְּנִהירו ְדַעּתִ ִגין , ּ ְוִאְתַעַטר ּבְ
א א ַקִדיׁשָ ַקְרּתָ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבָ ֶדֶרך ְצָדָקה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ יָבה ּבְ ְפֶאֶרת ׂשֵ ְֲעֶטֶרת ּתִ

ֵצ ּמָ ֵרי ְצָדָקה. אּתִ ְּוָנֵגיד ְלַההוא ַאְתָרא ְדִאּקְ ְּוַאְנֵהיר ִחָווָרא ְלסוְמָקא, ּ ּ.  

ּבֹוִרין ין ּגִ ּתִ יה ׁשִ ְבִטין, ְּוָנֲהִרין ִמּנֵ ר ׁשִ ְכִלי ֶאָחד . ּוְתֵרין ֲעׂשַ רֹון ּבִ ים ִעּשָׂ ּשִׁ ך ׁשִ ִגין ּכָ ְּבְ

ְטָרא ָחד, ִנְבָלִלין ר. ְּדָכְלהֹו ִמּסִ הֹוןּוְתֵרין ֲעׂשַ ְלָלן ִעּמְ ְּדִאינון ַיְנִקין נֹוָפא , ּ ָלא ִאְתּכַ ּ
נו, ְּדִאיָלָנא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶזה ִיּתְ נו ְלכֹוָלא, ּ ַּוַדאי ִיּתְ ּ ְוַעל . ְּלַעְנֵפי ְדָסֳחָרֵני ִאיָלָנא, ּ

ָרֵאל ָנא ְדִיׂשְ ָקְרּבָ ְפִרין ּבְ ין ִמְתּכַ ל אוּמִ ָּדא ּכָ ּ ּ.  
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ָרֵאל ָיְנִקין ּבְ ֵרי ֶסַלעְוִיׂשְ ַּהְיינו ִדְכִתיב . ַּקְדִמיָתא ֵמַהאי ֲאַתר ְדִאּקְ ּ ַוְיִניֵקהו )דברים לב(ּ
ַלע ּוַמאי ַטְעָמא ְדַבׁש. ְּדַבׁש ִמּסָ ָמר, ּ ִגין ְדִאיהו ּתָ ּּבְ ְ ֹזאת קֹוָמֵתך )שיר השירים ז(ִּדְכִתיב , ּ

  .ָּדְמָתה ְלָתָמר

ֶמן ֵמַחְלִמיׁש צור, ּוְלָבַתר ֵרי, ְתָרא ִדְלֵעיָלאָּדא ַא. ּׁשֶ ב . ַּאְתָרא ְדִיְצָחק ׁשָ ַאף ַעל ּגַ
ְטָרא ְדַאְבָרָהם ֶמן ִמּסִ ִרין עֹוָבַדְייהו, ְּדׁשֶ ָרֵאל ְמַכׁשְ ד ִיׂשְ ְּמַהְפִכין ִדיָנא ְלַרֲחֵמי ְוָדא , ּּכַ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּהוא ַדֲאַמר לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ַלע, ְּ ַּוְיִניֵקהו ְדַבׁש ִמּסָ ָמר ְדַכר ְונוְקָבאְּדִאְתַח, ּ ָרן ּתָ ּּבְ ּ .
ֶמן ֵמַחְלִמיׁש צור ֶמן, ְּוׁשֶ ין ַנְגִדין ׁשָ ּּכוְלהֹו ַדְרּגִ ֵרי צור, ּ ַּוֲאִפילו ֲאַתר ְדִאיּקְ ּ ּ ְּוַהְיינו . ּ

ִמים ָפֳעלֹו)דברים לב(, ִּדְכִתיב ּ ַהּצור ּתָ ד ָפֳעלֹו ְדָתִמים. ּ ְּדִאְתַהַדר צור ְלֶמְעּבַ ּ ּ ִמים ָדא. ּּ  ּּתָ
ְ ִהְתַהֶלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז(ִּדְכִתיב , ַאְבָרָהם ּצור ָדא ִיְצָחק. ּ   .ְּואֹוְקמוָה, ּ

א ֲחֵזי ה ַוֲאַמר, ּתָ ַמה מׁשֶ ַּעל ָדא ּתָ ַלע ַהֶזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים)במדבר כ(, ּ . ּ ֲהִמן ַהּסֶ
ר אֹוַרח ֵמיׁשַ יָון ְדַאּתון ָלא ָאְזִלין ּבְ ּּכֵ ִמין ַאְתָראְוָלא, ּ ָרֵאל ָעְבִדין .  ְמַבּסְ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ

ַחג ִים ּבַ ְִנּסוך ַהּמַ ָיא ְדַאְבָרָהם, ּ ַח ִמּמַ ְּלָיְנָקא ַהאי ִמְזּבֵ ַרך ָעְלָמא, ּ ְוְכֵדין ִאְתּבָ ּ.  

א ַכּסָ ד ִאיהו ְמָבֵרך ַעל ְמזֹוָנא ּבְ ר ָנׁש ּכַ ְוּבַ ּ יה ַמָיא, ּ ֵעי ֵליה ְלֵמיַהב ּבֵ ִּאיּבָ ת ּבְ, ּ ִבְרּכַ
ַח, ְלָבְרָכא ְלַהאי ֶאֶרץ, ָהָאֶרץ ֵרי ִמְזּבֵ ָרָכה, ְּדִאיּקְ ל ּבְ ֵרי ּכֹוס ׁשֶ ְרָכאן , ְוִאיּקְ ְּדָכְלהֹו ּבִ

ְלָיין יה ּתַ   .ּּבֵ

א ֲחֵזי ָרן עֹוָבַדְייהו, ְוּתָ ָרֵאל ַמְכׁשְ ד ִיׂשְ ַח, ּּכַ ִסְטָרא ְדָיִמיָנא, ַהאי ִמְזּבֵ ְלָטא ּבְ ַּוֲהוו , ּׁשָ
ֵחיזו ַאְרֵיה ְרִביַע ֲעֵליהַחְז ָּיין ּכְ ָנא, ּ ֵרי . ְּוָאֵכיל ֵליה, ַעל ָקְרּבָ ָחא ִאיּקְ ְּוַעל ָדא ַמְדּבְ

ַּוַדאי ְדחוָלֵקיה ְדָדִוד הוא. ּ ִקְרַית ָחָנה ָדִוד)ישעיה כט(. ֲאִריֵאל ּ ּ ּ ּ ֵדל , ּ ּתַ ְּוָכל יֹומֹוי ִאׁשְ
  .ְּלַאְנָהָרא ָלה

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּיֵעִני אֹוַרח ַחִיים ּתֹוִד)תהלים טז(ְּוַעל ָדא  . ּ ַוֵיַדע ֱאֹלִהים)שמות ב(, ּכְ
ּוַמאן הוא, ּאֹוַרח ַחִיים ָמחֹות, ּ יה, ׂשֹוַבע ׂשְ ֵליל ּבֵ ְבָעא ִאְתּכְ ַּההוא ְדָכל ׂשָ ּ ִּויַהַדר ַאְנפֹוי , ּ ּ

הֹון, ָָלֳקְבֵלי ָפֶניך יִמיְנ. ַּדֲאָנא ָאִחיד ּבְ ֵליַלת , ָך ֶנַצחּוְכֵדין ְנִעימֹות ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ִּדׂשְ
ָיִמיָנא ֵליַלת, ּבְ ד ָפֳעלֹו ְדָתִמים, ְוַכד ִאְתּכְ ִּאְתַהַדר צור ְלֶמְעּבַ ּ נו, ּּ ְּוַעל ָדא ֶזה ִיּתְ ּ.  

כֹור ׁשֹורֹו)דברים לג(, ְּפַתח ַוֲאַמר ִּדְכִתיב ֵאֶלה . ָּדא ַיֲעֹקב, ָהָדר. ָּדא יֹוֵסף,  ּבְ ּ
ֵרי ַיֲעֹקב ָהָדר. ב יֹוֵסףּתֹוְלדֹות ַיֲעֹק ּוְמָנא ָלן ְדִאּקְ יו )בראשית לו(ִּדְכִתיב . ּ ְחּתָ ְ ַוִיְמֹלך ּתַ ּ

א, ֲהַדר ִאיְדָרא ַקִדיׁשָ ְּואֹוְקמוָה ּבְ ּ ֵּאלו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו. ּ ים . ּ ֶהם ַעּמִ ּבָ
ח ַיְחָדיו ַּמהו ַיְחָדיו. ְּיַנּגַ ד, ּ ֲחָדאֶּאָלא ּכַ ְלהֹו ֲאָבָהן ּכַ ְייהו וְבַההוא ,  ּכָ ֵּלית ִדיקומון ַקּמַ ּ ּ ּ ּ ּ

א, ִזְמָנא ָרֵאל ָזְקִפין ֵריׁשָ א, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִיׂשְ י ִתּשָׂ   .ּכִ

א ֲחֵזי ְצַרִים, ְוּתָ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ִסיוָעא ַדֲאָבָהן ָנְפקו, ּּכַ ּּבְ ּ ּ א, ּ ֲהָדא . ַּוֲאִרימו ֵריׁשָ
ָיד ָרָמה)שמות יד(,  ִדְכִתיבּהוא ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ְיָדא . ָּדא ַאְבָרָהם. ַמאן ָיד ָרָמה. ּ וְבֵני ִיׂשְ

ָמאָלא, ָיִמיָנא ְּדָבֵעי ַלֲאָרָמא ָלה ַעל ׂשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3051דף [ -ּ

ֵליְלָיא, ּוַמה ַאְבָרָהם ִריך הוא נוְקִמין ּבְ א ּבְ ָּעַבד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַיד ָרָמה , ְּ ָרֵאל ּבְ ּאוף ִיׂשְ
ְּוִסיוָעא ִדיֵליה ָנְקטו, ָנְפִקין ּ ּ ְּוָנְטרו ַיד ִדיֵליה. ּ ּ ְְדאֹוֵמי ַלֲאִביֶמֶלך, ּ ְּוַעל ָדא ְלָנְטָרא . ּ

ים)שם יג(ַּההוא ַיד ָרָמה  ּתִ ּ ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִהים ֶדֶרך ֶאֶרץ ְפִלׁשְ ְ ּ.  

א ְלֵעיָלא ְלָסְלָקא ְלַאְתֵריה ּתָ בוִעין ִמּתַ ַבע ׁשְ ּוָמנו ׁשֶ ּ ּ א ּו, ּ ָלא ֵחירות ֵמִאיּמָ ְּלַקּבְ
ִלימו. ִּעיָלָאה ּתְ ַאְבָרָהם, ָנֲחָתא אֹוַרְייָתא, ְּוַכד ִאׁשְ ּוְפִתיחו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ֹלא . ָּאֹנִכי ְלִקְבֵליה, ּ

ְּלִקְבֵליה ְדִיְצָחק, ִיְהֶיה ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ְוּתָ ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ְיֵהיב קוְדׁשָ ּּכַ ָמא ָרׁשִ, ְּ ָרָזא ִדׁשְ ּים ָלה ּבְ ּ
א ה, ֱָאֹלֶהיך'  ָאֹנִכי ה)שם כ(ַוֲאַמר , ַּקִדיׁשָ ָרָזא ְדֶחֶסד ְדַאְבָרָהם ָאִחיד ּבָ ּּבְ ּוְלִקְבֵליה , ּ ּ

ה ִריך הוא ְלַאְבָרָהם, ְוָרָזא ָדא. ִמְצֹות ֲעׂשֵ א ּבְ יד קוְדׁשָ ְייָתא ְדַפּקֵ א ַקּמַ ְפֵקיְדּתָ ּּתַ ּ ִמְצַות , ְּ
ה ֲהָו ָ ֶלך ְלך ֵמַאְרְצך)בראשית יב(, ִּדְכִתיב. הֲעׂשֵ ָ ה רמ. ְ ך ִמְצֹות ֲעׂשֵ ְוְבִגין ּכָ ן , ח''ּ ּבַ חוׁשְ ּּכְ
  .ַאְבָרָהם

ָרָזא ִדְגבוָרה. ָ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים)שמות כ( ה ִיְצָחק, ּּבְ ְּדָכל ִאינון . ְּדָאִחיד ּבָ ּ
ןְּוִאינון ָסְרִכין ְמ, ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְטֵריה ָיְנִקין, ַמּנָ ו. ִּמּסִ ן ִדיֵליה, ְוֵכן ֵעׂשָ ְּוָכל ִאינון ְמַמּנָ ּ ּ .

ה ָאֵחיד ֲעׂשֶ ִמְצַות ֹלא ּתַ ְייָתא ִדיֵליה, ְדָהא ִיְצָחק ּבְ א ַקּמַ ה , ְּוַתְפֵקיְדּתָ ִמְצַות ֹלא ַתֲעׂשֶ
ֵרד ִמְצַרְיָמה)בראשית כו(ִּדְכִתיב , ֲהָוה ֲע.  ַאל ּתֵ ְטָרא ְדִדיָנא ָאֵתיּוִמְצַות ֹלא ּתַ ה ִמּסִ , ׂשֶ

ד ָעַבר ֲעָלה ין ֵליה ְלַבר ָנׁש ּכַ ְּדָהא ַמֲעִניׁשִ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ה, ּ ן ִמְצַות ֹלא ַתֲעׂשֶ ּבַ ָרָזא ְדַדְרָגא ִדיֵליה, ּחוׁשְ ּּבְ ָרָזא ְדשס, ּ ה ָלֳקֵביל ''ּּבְ
א ְמׁשָ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּיֹוִמין ְדׁשִ ְּדָנֵהיר ִמּסִ ֶמׁש )שופטים ה(, ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא . ּ ֵצאת ַהּשֶׁ  ּכְ

ְגבוָרתֹו   .ּּבִ

א ָרָזא ְדת, ֹלא ִתּשָׂ ֵרי ֱאֶמת, ת''ּבְ ֵליָמא, ְּדִאּקְ ה ַיֲעֹקב ׁשְ ְּדָאִחיד ּבָ ֵרי , ּ ְוָיֵניק ּתְ
ה, ּחוָלִקין ֲעׂשֶ ה וִמְצַות ֹלא ּתַ ם י)בראשית כה(, ִּדְכִתיב. ִּמְצֹות ֲעׂשֵ ב  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ֹוׁשֵ
ֵלים ְלָכל ִסְטִרין. ֹאֳהִלים ְּוַעל ְדִאיהו ַאׁשְ ה וְלִמְצֹות ֹלא , ְּלַרֲחֵמי וְלִדיָנא, ּ ְּלִמְצֹות ֲעׂשֵ
ה ֲעׂשֶ ִלים, ּתַ ֵרי ׁשְ א. ִאיּקְ ּוְלִקְבֵליה ֹלא ִתּשָׂ ָלָמא ָאֵתי, ּ בוָעָתא ִלׁשְ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ְּוַעל ָדא . ּ

ה ְוֹלא ַת ָרָזא ַדֲעׂשֵ ִּאיהו ּבְ הּ ְקָרא. ֲעׂשֶ ד ִאיִהי ְלׁשִ ה ּכַ ֲעׂשֶ ִּדְכָמא ְדִאיִהי ֹלא ּתַ ִּדְכִתיב , ּ
א)שמות כ( ה.  ֹלא ִתּשָׂ ֱאֶמת, ָהֵכי ִאיִהי ִמְצֹות ֲעׂשֵ ד ִאיִהי ּבֶ  )ירמיה ד(ִּדְכִתיב , ּכַ

ְעּתָ ַחי ה ּבַ ֱאֶמת' ְוִנׁשְ ֵבַע )דברים ו( ּוְכִתיב. ּבֶ ּשָׁ מֹו ּתִ  .ּוִבׁשְ

ת ָז)שמות כ( ּבָ ָרָזא ִדְבִרית, כֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ְּדִאיהו ְיסֹוד, ּּבְ יה יֹוֵסף, ּ ְּדָאֵחיד ּבֵ ְוַעל . ּ
ת ּבָ ֵרי ׁשַ ֵרי. ָּדא ִאּקְ ל ִאּקְ ֵרי ּכֹל, ְּדָהא יֹוֵסף ּכָ ת ָנֵמי ִאיּקְ ּבָ ִגין ְדָכל ִעיּנוָגא . ְוׁשַ ּּבְ ּ

יה ְּוַתְפנוָקא ָנֵפיק ִמּנֵ ְלהֹוְּלַקָייָמא ְלָעְלִמי, ּ ה ְוֹלא . ן ּכָ ִליָלא ֵמֲעׂשֵ ת ּכְ ּבָ ְּוַעל ָדא ׁשַ
ה ִגין ְדיֹוֵסף ָנֵמי ּבוְכָרא. ַתֲעׂשֶ ּּבְ ֵרין חוָלִקין, ּ ְּדָנֵטיל ּתְ ּ.  
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א ֲחֵזי ֶנה ּתֹוָרה, ּתָ ִמׁשְ רֹות ּבְ ִדּבְ ִתיב ּבַ י ֶעֶבד)דברים ה(, ּּכְ ֶאֶרץ  ְוָזַכְרּתָ ּכִ  ָהִייָת ּבְ
ִָמְצָרִים ַוִיְפְדך ה ּ ן ִצְוך ה' ּ ָיד ֲחָזָקה וִבְזֹרַע ְנטוָיה ַעל ּכֵ ם ּבְ ֱָאֹלֶהיך ִמּשָׁ ָּ ּ ֱָאֹלֶהיך ַלֲעׂשֹות ' ּ

ת ּבָ ן , ָּהָכא אֹוִליף ָלן אֹוַרְייָתא ָרָזא ִעיָלָאה. ֶאת יֹום ַהּשַׁ ְּדָהא ַההוא ַצִדיָקא ְדִאְזַדּבַ ּ ּ ּ ּ
ַּוֲאִחילו ֵליה, ִמְצַרִיםְּלַעְבָדא ּבְ ת. ּ ּבָ ְּלִקְבֵליה ִאיהו ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ך ֲאַמר לֹון . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ן ַעל ְיַדְיכו, ְּ ָבעֹו ִמְנכֹון ֲהוֹו ְדִכיִרין ַההוא ַצִדיָקא ְדִאְזַדּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִמְצַרִים ִמְצַרִים,ַּוֲהָוה ְלַעְבָדא ּבְ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ ַזר ֲעַלְייכו ְלִאׁשְ ּ וְבַההוא חֹוָבא ִאְתּגְ ּ ּוְלַכָפָרא , ּ ּ

יְנּתון ֵליה ַּההוא חֹוָבה ְדַזּבִ ּ ּ א. ּ ּתָ ּבַ ְּנָטרו יֹוָמא ְדׁשַ ֵביק ְלכֹון, ּ ּתְ א , ְוִיׁשְ ּתָ ּבַ ְּדָהא יֹוָמא ְדׁשַ ּ
ְּלִקְבֵליה ִאיהו ּ.  

ָרָזא ִדְמֵה ְּלִקְבֵליה ְדַאְבָרָהם, יֹוָמא ַקְדָמָאה. ּיְמנוָתאִכְהאֹוִקיְמָנא ּבְ ֲּהָדא הוא . ּ
ל ַהיֹום)תהלים נב(, ִדְכִתיב ְנָייָנא. ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ ְּלִקְבֵליה ְדִיְצָחק, יֹוָמא ּתִ יה . ּ ך ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ִריך הוא ְלֵמיַדן ָעְלָמא א ּבְ ְּיֵתיב קוְדׁשָ ִליָתָאה ְלִקְבֵליה. ְּ ְּדִאיהו ַקו , ּ ְדַיֲעֹקבּיֹוָמא ּתְ ּ
ית, ָהֶאְמָצִעי עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ִים)בראשית א(, ְּ וו ַהּמַ   .ּ ִיּקָ

ְּלִקְבֵליה ְדָדִוד, יֹוָמא ְרִביָעָאה יה. ּ ִּדְכִתיב ּבֵ ְּדָהא , ְמֹאֹרת ָחֵסר.  ְיִהי ְמאֹורֹות)שם(, ּ
ָרֵאל ֵלית  ֶנֶסת ִיׂשְ ָּלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלהּכְ ּ ֶּאָלא ַמה ְדִאיְתְייֵהב ָלה ַעל ְיָדא ְדַצִדיָקא, ּ ּ ּ ּ ָהֵכי . ּ

יה , ָּנֵמי ָדִוד ִּדְכִתיב ּבֵ ְּוֵלית ֵליה ַחִיים,  ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני)תהלים פו(ּ ֶּאָלא ַמה ְדִאְתְיֵהיב , ּ ּ
ֵּליה ִמיֹוֵמי ְדָאָדם ַקְדָמָאה ִנין' ע, ּּ   .ׁשְ

ָאהיֹוָמא ֲח ה, ִמיׁשָ ְּלִקְבֵליה ְדמׁשֶ ִתיָתָאה. ּ ְּלִקְבֵליה ְדַאֲהֹרן, יֹוָמא ׁשְ ת ְיֵמי . ּ ׁשֶ ְּוִאינון ׁשֵ
א ית ְלַתּתָ ית ִדְלֵעיָלא, ְבֵראׁשִ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ית . ָּלֳקֵביל ׁשֵ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ּוַמאן ִאינון ׁשֵ ּ

ְקָרא. ְלֵעיָלא ִּאינון ִדְרִמיזו ּבִ ּ ְפֶאֶרת ' ָ ְלך ה)הימים א כטדברי (, ּ בוָרה ְוַהּתִ ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ּ
י ֹכל ְוגו ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְמָלָכה' ְָלך ה' ְוַהּנֵ ָרָזא ָדא. ַהּמַ ְּוִאינון חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ֻדָלה בוָרה. ָּדא ַאְבָרָהם: ַּהּגְ ְפֶאֶרת. ִיְצָחק: ַּהּגְ ַצח. ַיֲעֹקב: ַהּתִ הח: ַהּנֵ ּוָלָקא ְדמׁשֶ : ַההֹוד. ּ
י ֹכל. ּחוָלָקא ְדַאֲהֹרן ָּלֳקֵביל חוָלָקא ְדיֹוֵסף: ּכִ ְמָלָכה. ּ ּחוָלָקא ְדָדִוד: ַהּמַ ת . ּ ּבָ ְויֹוֵסף ׁשַ
א ֵרי ְלַתּתָ ת ְלֵעיָלא, ָּלֳקֵביל ַצִדיק ֵחי ָהעֹוָלִמים, ִאּקְ ּבָ ֵרי ׁשַ ִתיב. ְוִאּקְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ָן ִצְוך ה ַעל ּכֵ)דברים ה( ת' ּ ּבָ   .ֱָאֹלֶהיך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהּשַׁ

א ֲחֵזי ׁש ְלַאְרָעא ִדְכָנַען, ּתָ ָרֵאל ְלִמְכּבַ עֹו ִיׂשְ ד ּבְ א יֹוִמין, ּכַ יּתָ ֲּאִקיפו ָלה ׁשִ ִזְמָנא , ּ
ָכל יֹוָמא ֵאי ְקׁשֹוט ַדֲעֵליהֹון ִמְתַקֵיים ָעְלָמ, ָחָדא ּבְ ית ַזּכָ ָּלֳקֵביל ִאינון ׁשִ ּ ּוְביֹוָמא . אּ

ַבע ִזְמִנין ִביָעָאה ׁשֶ א, ׁשְ ּתָ ּבַ ְּדִאיהו ָלֳקֵביל ַצִדיק, ָּלֳקֵביל יֹוָמא ְדׁשַ ּ ְּדִאיהו ָזן ְלכוְלהֹו, ּ ּ ּ ,
ּוְמַקִיים ְלהֹון ְבָעה )משלי ט(ִּדְכִתיב , ּ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )שם י( ּוְכִתיב. ָּחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ

ִאיןִּאיהו ְיסֹוָדא ְו. עֹוָלם ָרא ְדָכל ִאינון ַזּכָ ִּעיּקָ ְּוִאי ָלא ְזכוְתהֹון ְדַצִדיַקָיא, ּ ּ ּ ָלא ֲהוֹו , ּ
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ה ׁשָ ה ָבא )דברים ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּיְכִלין ְלִמְכּבְ ר ְלָבְבך ַאּתָ ָ ֹלא ְבִצְדָקְתך וְביׁשֶ ָּ
ת כו ע ה', ָלֶרׁשֶ ּבַ ר ִנׁשְ ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת ַהָדָבר ֲאׁשֶ   .'ָֹבֶתיך ְלַאְבָרָהם כוַלֲא' ּ

ד ֶאת ָאִביך)שמות כ( ּבֵ ח, ָ ּכַ ָרָזא ְדֶנּצַ ה, ּבְ ה מׁשֶ ְּדָאִחיד ּבָ יק ָלה, ּ ה ֲהָוה , ְּוַיּנִ ְּדָהא מׁשֶ
אֹוַרְייָתא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּאֹוִקיר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ א ֲחֵזי. ְּ ִּאי ָלאו אֹוַרְייָתא ְדִאְתַייֲהַבת ַעל , ּתָ

ה  אְידֹוי ְדמׁשֶ ִריך הוא, ְנִביָאה ַרּבָ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ָּלא ֲהוֹו ָיְדִעין ּבְ ְוָלא ֲהוֹו , ְּ
ר ָנׁש פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ּמֹוְקִרין ֵליה ְּדָהא ַעל ְיָדא ְדאֹוַרְייָתא אֹוֵליף ּבַ ּ ְּואֹוִקיר ֵליה , ּּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֵבד ֶאת ָאִביך . ְּ ך ּכַ ָוְבִגין ּכָ ְ ךּ ה ִאיהו, ְָוֶאת ִאּמֶ ָּלֳקֵביל ְדמׁשֶ ּ.  

ד ֶאת ָאִביך, ָּדָבר ַאֵחר ּבֵ ְכָתב, ָּכַ ּבִ ך. זֹו ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה, ְָוֶאת ִאּמֶ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ .
א ַפע ְלִאיּמָ א ָיֵהיב ׁשֶ ַעל , ִּדְכָמא ְדַאּבָ ּבְ ְכַתב ְלתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ַפע ּתֹוָרה ׁשֶ ָהִכי ָנֵמי ָיֵהיב ׁשֶ

  .הֶּפ

א ְדהֹוד,  ֹלא ִתְרָצח)שם( ה ַאֲהֹרן, ָּלֳקֵביל ַדְרּגָ ְּדָאִחיד ּבָ ך ֹלא ִתְרָצח. ּ ְוְבִגין ּכָ ִגין . ּ ּבְ
ר ָנׁש ְּדַכד ָקְטִלין ֵליה ְלּבַ ַּההוא ִזיָוא ְוהֹוד ִעיָלָאה ַדֲעֵליה, ּ ּ יה, ּּ ֲּהָדא הוא . ָּנְטִלין ִמּנֵ

ְ ְוהֹוִדי ֶנְהַפך )דניאל י(, ִדְכִתיב ִחיתּ ִריך הוא . ָעַלי ְלַמׁשְ א ּבְ ך ַאְזֵהיר לֹון קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ

א ְּדַההוא ׁשוְפָרא ִעיָלָאה ִדיַהב לֹון, ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ הֹון, ּּ ְּדָלא ִיְטלון ֵליה ִמּנְ ּ ְוִאית ָנֵמי ָרָזא . ּ
ָלָמא ך ָקִאים ַאֲהֹרן ְלַכָפָרא, ִּדׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְ יןְלִנְכָסא ִנְכַסת, ּ ֵפר . ּ קוְדׁשִ ְּוַעל פוֵמיה ּכַ ּּ ּ

ר ָפִדיָת ָרֵאל ֲאׁשֶ ך ִיׂשְ ְּלַעּמְ ָ.  

ָרָזא ְדַמְלכות,  ֹלא ִתְנָאף)שמות כ( ה ַמאן ְדָאִחיד. ּּבְ ְּדָאִחיד ּבָ ּ ְּוִאיהו ָרָזא ְדָחְכְמָתא. ּ ּ ,
ַההוא ְדָחֵזי ָלה ַרת ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ָלא ִאְתַחּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ִּאיהו ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלםְּד, ּּ ּ .

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּדָבר ַאֵחר ד. ָּהֵכי אֹוִליְפָנא ּבְ ּבֵ ָרֵאל, ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ , ֹלא ִתְרָצח. ָלֳקֵבל ּכְ
א ְדֶנַצח ָּלֳקֵבל ַדְרּגָ א ְדהֹוד, ֹלא ִתְנָאף. ּ ָּלֳקֵבל ַדְרּגָ ּ.  

ד, ָּדָבר ַאֵחר ּבֵ ית, ָלֳקֵביל ְיִהי ְמאֹורֹות, ּכַ ְּדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ָלֳקֵבל , ֹלא ִתְרָצח. ּ
ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א( ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ּ ִיׁשְ ך ֶנֶפׁש ַחָיה ָלא ִתְקטֹול. ּ ִגין ּכָ ּּבְ , ֹלא ִתְנָאף. ְ

ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)שם(ָלֳקֵביל  ך. ּ ִגין ּכָ ָתא ְד, ְּבְ ִאיּתְ , ְָלאו ִמיָנךֹּלא ִתְנָאף ּבְ
ת זוָגך ְְדָלאו ִאיִהי ּבַ ּ ּ.  

ר ֲאִמיָרן ְדאֹוַרְייָתא. ֹלא ַתְחֹמד, ֹלא ַתֲעֶנה, ֹלא ִתְגֹנב ָּדא הוא ִסיוָמא ְדֶעׂשֶ ּ ּ ּ ָלֳקֵבל , ּּ
יִקין יָקא ְדַעּתִ א, ַּעּתִ ֵריׁשָ יָתא ְדֹכָלא ְלַאֲחָדא סֹוָפא ּבְ ֵּראׁשִ א ְּוַהאי ְדָל. ְּוִלְמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ

ַקְדִמיָתא הו ּבְ אֵרי ּבְ ה , ְּלאֹוָלָפא ָרָזא ִעיָלָאה. ּׁשָ ַּעד ָאן ֲאַתר ִאְתְייֵהיב ְרׁשוָתא ְלמׁשֶ
ָלא ּכָ יל אֹוַרְייָתא, ְלִאְסּתַ ְּדהוא ִמְזֵעיר ַאְנִפין, ּוֵמָאן ֲאַתר ַקּבֵ ּ ּ ּ.  

ַבע ֲאִמיָרן ך ֲאַמר ׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ין ִעיָל, ּ ַבע ַדְרּגִ ָּלֳקֵבל ׁשֶ ָרא , ִאיןּ ּקְ דברי (ִּדְרִמיִזין ּבִ

ָ ִדְלך ה)הימים א כט ּ ֻדָלה וכו' ּ ה. 'ַּהּגְ ל מׁשֶ ּכַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוַעד ַההוא ֲאַתר ִאְסּתַ
ר ה)דברים ה( ָפִנים ִדּבֶ ּ ָפִנים ּבְ ֶכם' ּ א, ָּפִנים. ִעּמָ ָרא ַקִדיׁשָ ָּדא ּבְ ָפִנים, ּ א, ּבְ ַרּתָ   .ָּדא ּבְ
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ִריתָּד, ָּפִנים ָפִנים. א ּבְ רו. ָּדא ָארֹון, ּבְ ְּוֵכיָון ְדִאְתַחּבָ ר ה, ּ ּוַמאי ִניהו. 'ִּדּבֶ ַבע . ּ ׁשֶ
א, ֲאִמיָרן יָקא ַקִדיׁשָ ין ִעיָלִאין ְדַעּתִ ָלָתא ַדְרּגִ ִאינון ּתְ ּּבְ ּ ּ ָלָתא , ּּ ִאְתֲאָמרֹו ְלִקְבֵליהֹון ּתְ

ְתָרִאין א ְלֵעי, ֲאִמיָרן ּבַ ּתָ ּוְסִליקו ִמּתַ   .ָלאּ

א ִעיָלָאה, ְוָאַמר ֹלא ִתְגֹנב יָנה, ָּלֳקֵבל ִאיּמָ יה . ְּדָיְנָקא ֵמָחְכָמה, ּבִ ּוַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ּ
יָנה ֵרי ֵמִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר, ּבִ ִּאיּקְ א ְדָחָכם. ְּ ִלּבָ ַמאן ְדָגִניב וְנִסיב ַמה ְדִאית ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ְּדאֹוִליף ֵליה ָחְכְמָתא יָנה ְלָיְנָקא . ּה אֹוַרְייָתאְואֹוִליף ֵלי, ּ יה ּבִ ֵרי ְלַגּבֵ ּתְ ב ְדִאׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ְטָרא ָאֳחָרא ְדָאִסיר. ֵמָחְכְמָתא ִניָבא ִאית ִמּסִ   .ַוֲאַמר ֹלא ִתְגֹנב ְסָתם, ּּגְ

א ִעיָלָאה ְדָחְכְמָתא,  ֹלא ַתֲעֶנה)שמות כ( ָּלֳקֵביל ַדְרּגָ ר ָנׁש ָלא ָיֵכיל ַלֲא. ּּ ָתָבא ְּדָהא ּבַ
יה, ִּפְתָגם ִגין ַדְרָגא ְדרוָחא ִעיָלָאה ְדָחְכְמָתא ְדִאית ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ  ֶהָחָכם )איוב טו(, ִּדְכִתיב. ּ

ַּיֲעֶנה ַדַעת רוַח ב ְדַהאי ֲעִנָייה ְדִאיהו ָעִני. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ יה ִקיוָמא ְדָעְלָמא, ּּ ִּאית ּבֵ ְוִאית , ּּ
ה ִסיוַע ִעיָל ֵּליה ּבָ ּ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּלִמְנַדע ְלָמאֵריה, ָאהּּ ְּוִאיִהי ּבְ ְטָרא . ּ ִּאית ֲעִנָייה ִמּסִ

ֶקר )שמות כ(ִּדְכִתיב , ָּאֳחָרא ְדָאִסיר   .ָֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ

א ְסִתיָמָאה ִעיָלָאה,  ֹלא ַתְחֹמד)שם( ָּלֳקֵבל ַדְרּגָ ְלָיי, ּ יה ּתַ ן ּבֵ ְבּתָ ְּדָכל ַמְחׁשַ ְוֵלית , ןּ
א ָעְלָמא ְדִיְנַדע ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ִגין ְדִאיהו ְסִתיָמָאה ִדְסִתיִמין, ּ ּּבְ ָבה . ּ ַמֲחׁשָ ְוַכד ָסֵליק ּבְ

ָאה, ְלִמיְבָרא, ִּעיָלָאה ּתָ ִרְגָעא ָחָדא, ָּעְלָמא ִעיָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ ֲּהָדא הוא . ּּכֹוָלא ֲהוֹו ּבְ
ָבה ְסִתיָמא. ְּחָדוּ ַיַעְמדו ַי)ישעיה מח(, ִדְכִתיב   .ְּוַההוא ַמֲחׁשָ

א ר ָנׁש ְלַתּתָ ָבה ְסִתיָמָאה, ּוּבַ ה, ִּאית ֵליה ַמֲחׁשָ ְּדֵלית ְדָיַדע ּבָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ר קוְדׁשָ ְּבַ ּ
ְלחֹודֹוי ר ָנׁש. ּהוא ּבִ ְּוַיֲהָבה ֵליה ְלּבַ ב ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּלֶמְחׁשַ ִּמִלין ְדִמְצָוה, ּ ִגין . ּ ּבְ

ָבה ִעיָלָאהְּד ַּנְגָדא ַמּבוִעין ִדיָלה, ַּהִהיא ַמֲחׁשָ ּ ָלל, ְּלַאְתָרא ְדָחְכְמָתא, ּ . ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ּכְ
ּוֵמַהִהיא ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ָנְפָקא ּתֹוָרה ָאה. ּ ּתָ ְקיוָתא ַעד ַההוא ֲאַתר ְדָחְכָמה ּתַ ְּוָנִגיד ׁשַ ּ ,

ֵרי ִמְצָוה   .ְּדִאיּקְ

ְּוַעל ָדא ַמאן ְד ד ִמְצָוהּ יב ְלֶמְעּבַ ָאה, ָחׁשִ ִאלו ֲעׂשָ ּּכְ ּ ִגין ְדָגֵרים ְלֵמיֵתי ִסיפוָקא . ּ ּּבְ ּּ
ָבה ִעיָלָאה, ְּדִבְרָכאן ֵּמַההוא ַמֲחׁשָ ָאה. ַּלֲאַתר ְדִאְקֵרי ִמְצָוה, ּ ּוְכִאלו ֲעׂשָ ּ ָדָבר ַאֵחר . ּּ ּּכְ

יֶתם ֹאָתם א ְדכֹוָלא. ַוֲעׂשִ ָבה ַוַדאי ֵריׁשָ ַּמֲחׁשָ ּ ָבה ִעיָלָאה .ּ ב ִדְבִסְטָרא ְדַמֲחׁשָ ּ ְוַאף ַעל ּגַ ּ ּ
ב ִּאְתְייַהב ֵליה ְרׁשוָתא ְלֶמְחׁשַ ר. ּ ִּמִלין ְדִמְצָוה מוּתָ ּ ִּמִלין ְדָלאו ִמְצָוה, ּ ִּדְכִתיב , ֲאִסיָרן, ּ

  .ֹלא ַתְחֹמד

א ֲחֵזי ְלהֹו ֲאִמיָראן, ְוּתָ ְתָרא, ַמאי ַטְעָמא ּכָ ל ּכִ ַאְתָרא ְדָחֵזי ִמְצֹות , ָלֳקֵבל ּכָ ה ּבְ ֲּעׂשֵ
ַאְתָרא ְדָחֵזי ֵליה, ֵּליה ה ּבְ ֲעׂשֶ ִּמְצַות ֹלא ּתַ ְתָראי. ּ ָלָתא ּבַ ה, ְּוִאינון ּתְ , ִּאינון ֹלא ַתֲעׂשֶ

ה ַלל ַדֲעׂשֵ כֹוָלא, ִּמּכְ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ֵרי, ּּכִ ב ְדַהאי ׁשָ ִּדְבִגין ְדִאינון . ַּהאי ָאסור, ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
יִקיןָלֳקֵבל ַע יָקא ְדַעּתִ ְרָיין, ּּתִ יה ׁשָ דֹוִלים ּבֵ ְּדֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּגְ ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ְלִמְצַות , ּ

ה ך ַדֵייק ִמַנְייהו. ֲעׂשֵ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ּּ ר ָנׁש ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ְ ְּדָלא ִיְתְפֵני ּבַ ִמְצַות , ּ ים ְלהֹו ּבְ ְוָרׁשִ
ה   .ֹלא ַתֲעׂשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3055דף [ -ּ

ָלאוְוַאְזֵהיר לֹון ִל א ּבְ ְתָרָאה, ְבֵני ָנׁשָ ְתָרָאה , ַעל ַהאי ֲאִמיָרה ּבַ ָלָלא ּבַ ְּדִאיהו ּכְ ּ
ּוַמאן ְדָעַבר ַעל ַהאי, ְּדאֹוַרְייָתא ל אֹוַרְייָתא, ּ ִאלו ָעַבר ַעל ּכָ ּּכְ ִגין ְדִאיהו ְלֵעיָלא. ּ ּּבְ ּ ,

יָתא ְדֹכָלא ֵּראׁשִ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּּכְ ר ָנׁש ָעַבר ַע. ּ יה ִמן , ל ַהאיְוִאי ּבַ ְבּתֵ ְּוַאְסֵטי ַמְחׁשַ
ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּאֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ק ּבְ ֵדין ִאְתַדּבַ ֶקר, ּּכְ ִסְטָרא ְדׁשֶ ּוְכֵדין ָאֵתי ִליֵדי ֹלא , ּבְ

ֶקר ַאְחָאב. ַָתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ ְחָנא ּבְ ּכַ ְדַאׁשְ ְרָמא ְדָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי, ּכִ ְּדָחִמיד ּכַ ּ ּוְכֵדין , ּ
ְקָרא ַּאְסִהידו ֲעֵליה ׁשִ ְלהֹו ֲאִמיָרן, ּ ר ָנׁש ְלֶמֱעַבר ַעל ּכָ   .ּוֵמַהאי ָאֵתי ּבַ

אֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ד ִאיהו ָאֵזיל ּבְ ֲּאָבל ּכַ ִפּקודֹוי, ּ יב ּבְ ָטא ַהִהיא , ְּוָחׁשִ ֵדין ִאְתַפּשְׁ ּּכְ
ין ָכְלהֹו ַדְרּגִ ָבה ּבְ ְטָרא ֶדֱא, ַּמֲחׁשָ ִּסְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעיָלָאה, ֶמתִמּסִ ּ.  

א ֲחֵזי ְלהֹו ֲאִמיָרן, ְוּתָ א, ְּדָהא ְנִעיִצין ּכָ ֵריׁשָ סֹוָפא, סֹוָפא ּבְ א ּבְ א ְלִמְנַדע . ְוֵריׁשָ ֵריׁשָ
יה ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ יה וְרעוֵתיה ְלִסְטָר. ְּ ְבּתֵ ּסֹוָפא ְדָלא ְלַאְסָטָאה ַמֲחׁשַ ּ ּ ּ א ּ

ַהאי. ָאֳחָרא ק ּבְ ר ָנׁש ִמְתַדּבֵ ְרָכאן ִעיָלִאין ְדָנְגִדין , ְּוַכד ּבַ ְלהֹו ָעְלִמין ִמְתַמָלאן ּבִ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ּ
יָקא ְסִתיָמא ְדֹכָלא ִּמן ַעּתִ ּ.  

י, ּ ָנֲחתודְוַכ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ רו ּבַ ׁשְ ְלהֹו ִאְתּקַ ּּכָ ִביָעָאה. ְוָדא ַיֲעֹקב, ּ ך ׁשְ ִגין ּכָ , ּ ְלִקְבֵליהְּבְ
יה ָרן ּבֵ ְבָעה ִאְתַקּשְׁ ְּדָכְלהֹו ׁשִ ּוְכֵדין ְדָאֵתי ֶאֶרץ. ּ ָנָהא, ּ ְנִהירו ִעם ּבְ ְבָעה , ּּבִ ְּדָכְלהֹו ׁשִ

ָרן ְלַאְנָהָרא ָעה ּכֹוסֹות, ִאְתַקּשְׁ אולֹות, ּוְכֵדין ַאְרּבָ ָעה ּגְ ַּאְרּבָ ּ.  

ִּקידוׁש ַעל ַהַיִין ּ ְּלִקְבֵליה ְדָדִוד, ּ ָדהַה. ּ ְּלִקְבֵליה ְדַיֲעֹקב, ּגָ זֹון. ּ ת ַהּמָ ְרּכַ ְּלִקְבֵליה , ּבִ
דֹול. ְּדִיְצָחק ְּלִקְבֵליה ְדַאְבָרָהם, ַּהֵלל ַהּגָ ּ.  

ַגְווָנא ָדא א ְלֵעיָלא ָסֵליק ּכְ ּתָ ה, ִמּתַ ְּלִקְבֵליה ְדָדִוד, ַמּצָ בועֹות. ּ ְּלִקְבֵליה ְדַיֲעֹקב, ּׁשָ ּ .
ָנה ּה ְדִיְצָחקְלִקְבֵלי, ֹראׁש ַהּשָׁ ְּלִקְבֵליה ְדַאְבָרָהם, ּסוּכֹות. ּ ב ְדאֹוִקיְמָנא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ

ְּלִקְבֵליה ְדַאֲהֹרן ֵליָמא ְדַיֲעֹקב. ּּכָֹלא ַחד, ּ דֹול, ְּוֵכיָון ְדָמטֹו ְלַאְתָרא ׁשְ ָּאְמרו ַהֵלל ַהּגָ ּ.  

נו)שמות ל(ָּדָבר ַאֵחר  ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנ, ּ ֶזה ִיּתְ ּמָ אֹוְרַחְייהוּכַ ָרא ּבְ ּמְ א ְלִאְסּתַ ְּדַכד , ּׁשָ
ן ָאה ִאְזַדּבַ ַּההוא ַזּכָ ימו ְנהֹוַרְייהו, ּ ין ַאְסּתִ ר ַדְרּגִ ְלהֹו ֶעׂשֶ ּּכָ ּ ְּדָהא ָלא ָנֵגיד ְנִהירו , ּ ּ

יָקא א ַעל ַאְרָעא, ְּדַעּתִ ִגיֵניה ְלתֹוַעְלּתָ ֶּאָלא ּבְ ּוַמאן ְדָעַבר ַעל ָדא. ּ ּ ל ָעַבר ַעל ּכָ, ּ
ִּפיּקוַדָייא ְרִחימו ַסְגָיא. ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ת ְלַנְטָרא ְלִקְבֵליה, ְּ ּבָ ָכל , ְּיַהב ׁשַ ֵקיל ּכְ ְּדׁשָ
ִּפיּקוַדָייא ּ ָרה. ּ ר ּגֵ ְּדַאֲהַדר ְלַאְתֵריה, ְּוַעל ָדא ֶעׂשֶ ְוָנֲהִרין ְלַאְתָרא , ִּאיהו ּכֹוֶפר ֶנֶפׁש, ּ

ֵרי ֶנֶפׁש ָרֵאֵמַא, ְּדִאיּקְ ַמִים ְנִהיִרין ְלַהאי ֶאֶרץ. ל''ְּתָרא ְדִיׂשְ ּקוָנָהא , ְוׁשָ ל ּתִ ְּוָיֲהִבין ָלה ּכָ ּ
ָרא ְלֵעיָלא   .ְלִאְתַחּבְ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ בֹוד ֵאל)תהלים יט(ּכְ ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ַמִים. ּ ַהּשָׁ א . ַמאן ׁשָ ַמָיא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ
ִריך הוא ּּבְ בֹוד ֵאלְּמַסְפִרים ְלַאְתָר, ְ ֵרי ּכְ בֹוד ֵאל. ּא ְדִאיּקְ יה ְדַאְבָרָהם. ַמאן ּכְ ַרּתֵ ּּבְ ּ ,

ֵרי ֵאל ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי ְמַסְפִרים. ָּדא ַאְבָרָהם, ֵאל. ְּדִאיּקְ ּ ָאז ָרָאה )איוב כח(ּכְ
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ַּוְיַסְפָרה ַּמאי ַוְיַסְפָרה. ּ ָדָבר ַאֵחר . ּ ַמָיאְו. ּ ְמקֹום ַסִפיר ֲאָבֶניָה)שם(ּּכְ ִנין ָלה , ִּאינון ׁשְ ְּמַתּקְ
יּקוָנָהא ָכל ּתִ בֹוד ֵאל, ּּבְ   .ְלַהאי ּכְ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ְלִחיׁשו, ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ַּמְייִתין ָלה ְנִהירו ּבִ ּ ּבוָעא ִדְלֵעיָלא, ּ ְואֹוְמִרין , ִּמּמַ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ.  

ֵרי ׁשָ הֹוןַּוֲאַתר ְדִאיּקְ ְלֶמֱהֵוי , ּת ִאינון ַרְבְרִבין''ן ְוָדֵלי''ְּוַעל ָדא ַעִי. ַמִים ַאְסֵהיד ּבְ
ַמִים. ַסֲהִדין ַמִים)דברים ל(ִּדְכִתיב , ׁשָ ַאְתָרא , ָּדא ַיֲעֹקב, ּ ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָׁ

ָמִים ּוְמָנא ָלן ְדִאיִהי ַאְסֵהיַדת. ְדׁשָ ָיֵרַח ִיּכֹון )תהלים פט(ּוְכִתיב . ץִּדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶר. ּ  ּכְ
ַחק ֶנֱאָמן ּשַׁ   .עֹוָלם ְוֵעד ּבַ

ְדָחֵזידְוַכ ִלימו ּכִ ׁשְ ָרֵאל ּבִ הו, ּ ִיׂשְ ֵליִמין ַסֲהִדין ּבְ ִריך הוא וְכֶנֶסת , ַּסֲהִדין ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל ּוְבַההוא ִזְמָנא ָנֵגיד ַטָלא ִדְלֵעיָלא, ִיׂשְ ּ יָקאֵּמַאְתָרא ְד, ּּ ד ִאינון , ֵאיָמַתי. ַעּתִ ּּכַ
ִיחוָדא י ִנְמָלא ָטל)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ ֹראׁשִ ּבֹון ָט.  ׁשֶ ה ''יהו: ל''ֶחׁשְ

ָרֵאל. ד''ֶאָח ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָרֵאל ְלַטָלא. ְּ ֲעָתא ִאְתַחזון ִיׂשְ ִּדְבַההוא ׁשַ ּ ּ ּּ.  

ָרֵאל  הֹוןְוִיׂשְ יֹוָמא, ְּדָיְדִעין ּבְ ֵרי ִזְמֵני ּבְ ִּאינון ְמַיֲחדון לֹון ּתְ ִסְטָרא ִדיָמָמא. ּ ְוַחד , ַּחד ּבְ
ִסְטָרא ְדֵליְלָיא   .ּּבְ

ּוֵמַההוא ַטָלא ּ  )דניאל יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּזִמיִנין ֵמיַתָייא ְלַאְחָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ
ֵני ַאְדַמ ים ִמְיׁשֵ ֵני. ּת ָעָפר ָיִקיצוְּוַרּבִ ָדָבר ַאֵחר, ִּמְיׁשֵ י )שיר השירים ה(, ּּכְ ָנה ְוִלּבִ  ֲאִני ְיׁשֵ

י', ֵער כו ֵרי קֹול, ּקֹול דֹוִדי. ַּאְתָרא ְדִלּבִ י ִנְמָלא ָטל. ְוָדא ַיֲעֹקב, ַּאְתָרא ְדִאיּקְ ֹראׁשִ , ׁשֶ
ַמִים ְרכֹות ׁשָ ְּדַאְתָיין ְלַהאי ַאְתָרא ְדִא, ַּהְיינו ּבִ ַמִיםּ ֵרי ׁשָ ִייחוָדא ִעם , יּקְ ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ּ

  .ְּוֵתיקום ֵמַעְפָרא, ּנוְקָבא

ֵריך ֵליה ְלַיֲעֹקב ד ּבָ ְּוִיְצָחק ּכַ ַמִים)בראשית כז(, ֲאַמר, ְ ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ . ָ ְוִיּתֶ
ִגין ְדָחָזא ְדַיֲעֹקב ָיֵרית ַההוא ַאְתָרא ּּבְ ּ ְּדַעְטָרא ֵליה . ּא ִעיָלָאהָּדא ִאיּמָ, ָהֱאֹלִהים. ּ ּ

ִעיְטִרין ִעיָלִאין ַמְטרֹוִניָתא, ּּבְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ּ.  

ְטָרא ְדָצפֹון ִאְגִליד, ּ ָמֵטי ַהאי ַטֵלא ִלְזֵעיָראדְוַכ ְטָרא ְדָדרֹום ָנִגיד. ִּמּסִ ּוִמּסִ ַעד . ּ
בֹוד א ַהּכָ בֹוד. ְּדָמֵטי ְלִכּסֵ א ַהּכָ ֵרי ֶאֶרץַאְת, ְוַכד ָמֵטי ְלִכּסֵ ֵדין ִסְטָרא ְדָצפֹון , ָּרא ְדִאיּקְ ּּכְ

יה ְּדָאִחיד ּבֵ ֶלג, ּ ֵרי ָעְלָמא, ִאְגִליד ְוִיְתֲעֵביד ׁשֶ ּוֵביה ִאְתּבְ אי. ּ ְּוַעל ָדא ִאיְתָערו ַקּמָ ּ ,
ֵרי בֹוד, עֹוָלם ֵמֵהיָכן ִאְתּבְ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ּתַ ֶלג ׁשֶ   .ִמּשֶׁ

ִדיָנא ָלא ָקִאים  )תהלים יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּעד ְדִאְתָערֹו ַרֲחֵמי,  ָעְלָמאְּוַעל ָדא ּבְ
יד ָהָרִקיַע ה ָיָדיו ַמּגִ בֹוד ֵאל וַמֲעׂשֵ ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ַּהּשָׁ ל , ָּדא ָרִקיַע. ּ ְלָיין ּכָ ְּדֵביה ּתַ ּ

ְּדַאְנֵגיד לֹון ְלַהאי ֲאַתר ְדָכבֹו, ְּוָדא ַצִדיק. ְנהֹוִרין ְוכֹוְכַבָייא   .דּ

יַע ֹאֶמר)שם( ַמָיא ְוָרִקיַע, ַמאן יֹום ְליֹום,  יֹום ְליֹום ַיּבִ ְּוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶוה . ָּדא ׁשְ
ֵרי ַלְיָלה, ָדַעת ֵרי ַלְיָלה ַאְנֵגיד ְלַגְבִריֵאל ְדִאיּקְ ַּהאי ַאְתָרא ְדִאיּקְ יל ֵמַאְתָרא . ּ ַּמאי ְדַקּבֵ
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ֵרי ַדַעת יה, ר ְוָנִעיםְּוהוא הֹון ָיָק. ְּדִאיּקְ ְּדָגִניז ַדְעּתֵ ּ ַהאי ַאְתָרא ְדַלְיָלה, ּ ְוַגְבִריֵאל . ּּבְ
ן ּמָ יל ִמּתַ ֵרי ַלְיָלה, ַקּבֵ ְּוהוא ְדִאּקְ אי רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ה, ּ ְּוַאְנֵגיד ְלַתּתָ ּ'.  

ְלִחיׁשו, ּ ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין ְדָבִרים)שם( ִגין ְדֹכָלא ּבִ ּּבְ ָכל ָהָאֶרץ ָיָצ. ּּ ָּדא ַקו , ּא ַקָוםּבְ
ַמִים. ְּדַאְנֵגיד ְלַהאי ֶאֶרץ, ָהֶאְמָצִעי ֶמׁש, ָּהַדר ָפֵריׁש ַמאן ׁשָ ָחָתן  )שם(. ָּדא ׁשָ ְּוהוא ּכְ

ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו)שיר השירים ג( ָּדא, ּיֹוֵצא ְמֻחָפתֹו   . ֲעָטָרה ׁשֶ

ִגּבֹור ָלרוץ אֹוַרח יׂש ּכְ ִגּבֹורַּמהו, ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ָּיׂשִ יׂש ּכְ ִגין ְדִסְטָרא .  ָיׂשִ ּּבְ
ַההוא ִזְמָנא ִּדְגבוָרה ִאיְתַער ּבְ ּ ַמִים מֹוָצאֹו)תהלים יט(. ּ א ְדכֹוָלא,  ִמְקֵצה ַהּשָׁ ָּדא ֵריׁשָ ּ ּ .

ּוְתקוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם יף ְלכֹוָלא, ּ ִגין ְדהוא ַמּקִ ּּבְ ּ ֶצה, ּ ֶצה ֶאל ַהּקָ   .ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ

תֹוְוֵאין ִנ ר ֵמַחּמָ ַּהְיינו ִדְכִתיב , ְסּתָ ִרים)ירמיה כג(ּ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ' ּתֹוַרת ה.  ִאם ִיּסָ
ִמיָמה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּתְ ם)בראשית כה(ּכְ יַבת ָנֶפׁש.  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְמׁשִ ּכְ

ע ה)ירמיה נא( ּבַ ַנְפׁשֹו'  ִנׁשְ ִגין ְד. ְצָבאֹות ּבְ יּקוָנָהאּּבְ ּהוא ַאְתֵקין ָלה ַעל ּתִ ּ ִויֵתיב , ּ
ֵביָתא ִדיָלה ָכל ַמה ְדִאְצְטִריָכא, ּּבְ ְּוָזן ָלה ּבְ יַבת ָנֶפׁש, ּ   .ְּוַעל ָדא ְמׁשִ

ֵרי ֵעדות, ָּדא ַאְתָרא ְדיֹוֵסף, ֶנֱאָמָנה' ּ ֵעדות ה)תהלים יט( ְּדִאּקְ אי ֶנֱאָמָנה. ּ ִגין . ַאּמַ ּבְ
ְּדהוא ַאְתָרא ְד ּ ְּדָלא ְיַכְזבון ֵמימֹוי, ַנֲהָראּ יַמת ֶפִתי. ּ א הוא , ַּמְחּכִ ַּאְתָרא ְדֵלית ֵליה ַדְעּתָ ּ ּ ּ

ים ָלה יה ְואֹוְקמוָה, ַּמְחּכִ יִלית ִמּנֵ ַההוא ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְדַקּבֵ ּּבְ ּ ּ י ָלה ְלַפְרְנָסא ָעְלָמא, ּ ּוַמּנֵ ּ .
ְּוַיֲהָבא ְלַמאן ְדֵלית ֵליה ְזכוָתא ִמִדיֵל ּ ּ   .ּיהּ

ּ ִפּקוֵדי ה)שם( א', ּ ִניִזין ְדַמְלּכָ ל ּגְ ָיָדה ּכָ ָדן ּבְ ִּאינון ְדַתְלָיין ֵמַהִהיא ְדִאְתַפּקְ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּּ
ִרים ָדָבר ַאֵחר , ְיׁשָ ר הוא)דברים לב(ּּכְ ּ ַצִדיק ְוָיׁשָ ֵרי ָהֵכי, ּ ְמֵחי ֵלב. ְוֶצֶדק ִאיּקְ , ְמׂשַ
ְמָחה ָרֵאל, ׂשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶחְדָוה. ָּדא ּכְ ַמִים. ְוֵאיָמַתי ִהיא ּבְ ֵלב ַהּשָׁ ַרת ּבְ ִזְמָנא ְדִאְתַחּבְ   .ּּבְ

ָרה' ִמְצַות ה ָרה, ּבָ ֵדין ִאְתֲעֵביַדת ִמְצָוה ּבָ ֵרי ִמְצָוה. ּכְ ַקְדִמיָתא ִאּקְ ְרָיא , ּבְ א ְדׁשַ ּתָ ַּהׁשְ
ְכַתב ּבִ ָרה, ֲּעָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ֵרי ִמְצָוה ּבָ ָדָבר ַאֵחר . ִאּקְ ה)שיר השירים ו(ּּכְ ַחּמָ ָרה ּכַ ְּוַצִדיק .  ּבָ

יּקוָלא ָחָדא ׁשִ   .ְּוֶצֶדק ּבְ

ה ְמׁשֹוְטִטים'  ֵעיֵני ה)זכריה ד(. ְמִאיַרת ֵעיָנִים ַקְדִמיָתא . ַמאי ַטְעָמא ְמִאיַרת. ֵהּמָ ּבְ
ַמִים)בראשית א(ִּדְכִתיב , ְמֹאֹרת ְרִקיַע ַהּשָׁ ַמִים ַאְנֵהיר ְוַכד ַהאי ְרִקיַע,  ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ  ַהּשָׁ

ְּדיו, ִאיִהי ְמִאיַרת, ָּלה ה ְנִהירו ְדַצִדיק''ּ ּד ִאיּתֹוַסף ּבָ ּ ּ ָלָמא ִדיֵליה, ּ ּוְפִריׂשו ִדׁשְ ּ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ְרבו ַסְגָייא ּהוא ּבִ ָרה. ּ ֵליַלת ְדַכר ְונוְקָבא, ְוֵאיָמַתי ִהיא ּבָ ד ִאְתּכְ ּּכַ ּ.  

ְבָחא ִדְכ, ְטהֹוָרה' ִיְרַאת ה ָרֵאלּׁשִ ַדְכיו, ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי ּבְ ד ִאיהו ַאְנִהירו ָלה . ּ ּּכַ ּ ּ
ָנָהא, עֹוֶמֶדת ָלַעד. ַּאְנִפין יף ַעל ּבְ ִדיר ׁשור ָרם ְוַתּקִ ְּדָקְייָמא ּתָ ְפֵטי ה, ֵאיָמַתי. ּ ד ִמׁשְ ' ּּכַ

ֵּמֲאַתר ֶדֱאֶמת ָנֲהִרין ָבה ָּצְדקו ַיְחָדו, ְוַהאי ִדְכִתיב. ּ ד ִאינ, ּ ַהאי ֶצֶדקּכַ ֲחָדא ּבְ , ּון ּכַ
ָמא ִדיָלה ּ ָצְדקו ַיְחָדו)תהלים יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוָנְטִלין ׁשְ ָמא ִדיֵליה. ּ , ְּוִאיִהי ׁשְ

ְפֵטי ה   .'ִּמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3058דף [ -ּ

ָּדָבר ַאֵחר ִפּקוֵדי ה ְּדִאינון ִלּמוֵדי ה, ֶנַצח ָוהֹוד', ּּ ּ ֵחי ֵלב', ּ ּמְ  ְּדַדְמָיא, ָּדא ֶאְתרֹוג, ְמׂשַ
ָדָבר ַאֵחר ', ִיְרַאת ה. ָּדא ֶאְתרֹוג', ִמְצַות ה. ַּלֵלב ה ִיְרַאת ה)משלי לא(ּּכְ ִהיא '  ִאּשָׁ

ִגין ְדִאיִהי ְטהֹוָרה, ַמאי ַטְעָמא. ִּתְתַהָלל ְפֵטי ה. ּּבְ ִנין, ֱאֶמת' ִּמׁשְ ית ּבְ ִּדְכִליָלן , ִּאֵלין ׁשִ
ַיֲעֹקב ָפט, ּבְ ֵרי ִמׁשְ ְּדִאּקְ ָּצְדקו ַיְחָדו. ְּוהוא ֱאֶמת, ּ ִיְרַאת ה, ּ ֵליָמא ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ְּדִהיא ', ּּבְ
  .ְטהֹוָרה

ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ַרב)תהלים יט( ּ ַהּנֶ ּ ְטָרא ְדָזָהב, ּ ְבָחא ְדִיְצָחק, ִמּסִ ָמה ְדַאּתְ , ָּדא ׁשִ ּכְ
י)שיר השירים ח(, ָאֵמר ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּוִמָפז.  ׂשְ ֵקִני, םָּדא ַאְבָרָה, ּ ַחּבְ . ְוָדא ְיִמינֹו ּתְ
ּוְמתוִקים ִמְדַבׁש. ָּדא ַיֲעֹקב, ַרב ּ ָמר, ּ ְּדַבׁש ָדא ּתָ ְּדָכֵליל ְדַכר ְונוְקָבא, ּ ּ ך ֵאיָמַתי . ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ֵּאינון ְמתוִקים רֹו. ּ ד ִאְתַחּבָ ְייהו ְדַבׁש, ּכַ ּוְנֵפיק ִמּנַ ּ.  

ָדָבר ַאֵחר , ְּונֹוֶפת צוִפים ָלה )שם ד(ּּכְ ְפתֹוַתִיך ּכַ טֹוְפָנה ׂשִ ּנֹוֶפת ּתִ ִגין ְדָכל , ּצוִפים. ְ ּּבְ
ַהאי ַמְרָאה ָלא ּבְ ּכְ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִמְצֵפי וְלִאְסּתַ ל, ּּ ּכֵ ָדָבר ַאֵחר . ִמְסּתַ  צֹוֶפה )יחזקאל לג(ּּכְ

ַמְעּתָ ִמִפי ָדָבר ָרֵאל ְוׁשָ יך ְלֵבית ִיׂשְ ְּנַתּתִ ּ ֵרי ִפְתָחא ִדְמֵהיְמנוָתאִא, ַּוַדאי ַהאי ַאְתָרא. ָ ּּקְ ּ .
ָלא.  ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים)שם(, ּוְכִתיב ּכָ אן וְלֵעיָלא ֵלית ְרׁשו ְלִאְסּתַ ִּמּכָ ְּוַעל ָדא . ּ

ִּמיָנה ַיְנִקין ִאינון ִלּמוֵדי ה ּ רון צֹוִפים', ּ ְּדִאיּקְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְונֹוֶפת צוִפים, ּ   .ּּכְ

ָּדָבר ַאֵחר צוִפי ִּאֵלין ִלּמוֵדי ה, םּ ְּדָנֲהִרין ָבה', ּ ן ַיְנִקין ְנִביִאין, ּ ּמָ ה . ּוִמּתַ ר ִמּמׁשֶ ּבַ
ַלק ְלֵעיָלא ְּדִאְסּתַ ַחד. ּ ְלהֹו ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִדְכִליָלן ּכָ ּ   .ִּאינון ֶנְחָמִדים, ּ

א ֲחֵזי. ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד'  ִיְרַאת ה)תהלים יט(ָּדָבר ַאֵחר  ַדל ִא, ּתָ ּתַ ר ָנׁש ִאׁשְ ּי ּבַ
ֵרי ִיְרַאת ה ַהאי ַאְתָרא ְדִאיּקְ ַקְדִמיָתא ּבְ ֵדין אֹוַרְייֵתיה עֹוֶמֶדת ָלַעד', ּּבְ , ַמאי ַטְעָמא. ּּכְ

אן ִלְמֵהיְמנוָתא ִגין ְדֵיעֹול ִמּכָ ּּבְ ֵּמַהאי ִפְתָחא ְדכֹוָלא, ּ ּ , ְּוַכד ָדֵחיל ֵמַהאי ַאְתָרא. ּ
א, ָראִאְתַרְבְרָבא ַהאי ַאְת ְנִהירו ִעם ַמְלּכָ ָרא ָטָבא ְלָעְלָמא, ְּוָיְתָבא ּבִ ִגין ַדֲאֵפיַקת ּבְ   .ּּבְ

ֹלֹמה ָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא)קהלת יב(, ְּוַעל ָדא ֲאַמר ׁשְ , ַהאי סֹוף. ּ סֹוף ָדָבר ַהּכֹל ִנׁשְ
ין ָתא''ַסַמ. ּסֹוף ְדַדְרּגִ ֵרי''ְּדַהאי ֲאַתר ַסַמ, ְך ַרּבָ ָתאִמ. ְך ִאּקְ , ְך''ָאָתא ַסַמ, ְּדָאַתת ִאּתְ

ה''ּ ַוִיְסּגֹ)בראשית ב(ִּדְכִתיב  ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ י. ר ּבָ ִלימו וִבְרבו ַסּגֵ ׁשְ ְּוֵאיָמַתי ִהיא ּבִ ּ ר ָנׁש . ּ ד ּבַ ּכַ
ַקְדִמיָתא ה ּבְ ָּדִחיל ִמיּנָ ּוְלָבַתר ָעִביד ִפּקוֵדי ֲאבוי, ּ ּ ּּ.  

מֹור ֶאת)קהלת יב(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ִתיב.  ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ , ְּוַעל ָדא ּכְ
יָראו)ויקרא יט( ַקְדִמיָתא. ּ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ִיְרָאה ּבְ א ּבְ ְוֶאת ִמְצֹוָתיו . ַּאְקִדים ִאיּמָ

מֹור א ְלֵעיָלא. 'ִמְצַות ה, ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ַּמאן ְדָעִביד ָדא. ַּמאן ָעִביד ׁשְ ּ הוא ִדְכִתיב ֲהָדא. ּ
ל ָהָאָדם י ֶזה ּכָ ֵלים ָהָאָדם ְלֵעיָלא, ּכִ ּתְ   .ּוְכֵדין ִאׁשְ

ִני ָוֶמֶלך'  ְיָרא ֶאת ה)משלי כד(, ְּפַתח ַוֲאַמר א ', ְיָרא ֶאת ה. ְּבְ קוְדׁשָ ָרא ִיְרָאה ּבְ ְּלַחּבְ
ִריך הוא ּּבְ ִני ָוֶמֶלך. ְ א ִעיָלָאה, ְּבְ ָכא ְנִהירו ֵמִאיּמָ ְּלַאְמׁשָ ֵרי ֶמֶלךְּד, ּ ָרא . ְִאיּקְ ְלַהאי ּבְ
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א ְלֵעיָלא, ּּבוְכָרא ּתָ ִני ָוֶמֶלך. ְלֵמיַעל ִמּתַ ְָדָבר ַאֵחר ּבְ א, ּ ָרא ִלְבַרּתָ יך ְנִהירו ִמּבְ ְמׁשִ ּּתַ ְ ,
ְרָיא ֶמֶלך ְְדִאיּקַ ּ.  

ְתָעָרב ְדָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְוִעם ׁשֹוִנים ַאל ּתִ ה ִמּסִ ּנֶ ְּדָלא ְיׁשַ ּ ֵעי ְּדָהא ּבְ. ּ ַקְדִמיָתא ּבָ
ַהאי ִיְרָאה ְדָלא ּבְ ּתַ ְּדִאיִהי ִפְתָחא ְדכֹוָלא, ְּלִאׁשְ ּ תֹוָרה ְדִבְכָתב. ּּ ּוְלָבַתר ּבְ . ְּדִאיִהי ְלֵעיָלא, ּ

ר ָנׁש ְדָלא ָדִחיל ַחָטָאה ִגין ְדָכל ּבַ ּּבְ ּ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלֵמיַעל ְלַהאי ִפְתָחא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ּ ּּ .
יָון ִד ְּמַהאי ִפְתָחא ַדְחָיין ֵליהּּכֵ ּ ִּמּכָֹלא ַדְחָיין ֵליה, ּ ּ ַמאי ְדֵיעֹול ְלכֹוָלא, ּ ְּדֵלית ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ,

ַער ַלה)תהלים קיח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב   .' ֶזה ַהּשַׁ

ְּוַעל ָדא ִאיְתָערֹו ַקְדָמֵאי ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶיי, ּ ל ׁשֶ ּּכָ . ֶמתּ
ר ָנְטָעה ְיִמיְנך ה ֲאׁשֶ ּנָ ְָדָיְתָבא ָחְכָמה ַעל ּכַ בֹוד ֵאל, ּ ֵרי ּכְ   .ְּדִאּקְ

ר ָנׁש ָלא ָדִחיל ִמיָנה ְּוִאם ּבַ ֶרת ֵליה, ּ א, ִּאיִהי ְמַיּסֶ ֵני ְנׁשָ ת ְלַייְסָרא ּבְ ֲהָדא . ְּדִאְתַמּנַ
ּ ְוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר)משלי ו(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ּאן הוא ֶדֶרך ְלִאיָלָנא ְדַחָייאַמ. ְ ּ ּ ַּההוא . ְּ

א ַעל ָעְלָמא א ְדָלא ִיְטַעָיין ֵמאֹוְרֵחיה, ְּדִאְתַמּנָ ֵני ְנׁשָ ְּלַייְסָרא ּבְ ּּ.  

ל ָדא ָרא ָלה ְלֵעיָלא, ְּוִעם ּכָ ֵעי ְלָקׁשְ ִגין ְדִאְתַקְרָיא גוָפא, ּּבָ ּּבְ ָמָתא, ּ . ּוָבְעָייא ִנׁשְ
ירו ָלה, ְּוָנָדב ַוֲאִביהו ַּעל ְדָלא ְקׁשִ ּ ָמָתא, ּ ּוְנָטלו ִמיָנה ִנׁשְ ּ ַמְתהֹון, ּ ְּוגוָפא , ְנָטַלת ִנׁשְ
ִּדיְלהֹון ַקָיים ּ ַגְווָנא ַדֲעָבדו, ּ ּּכְ ימו ָעֶליָה ְקֹטֶרת. ּ ַּוָיׂשִ ּ.  

לום ִגין ְדֵלית ָלה ִמִדיָלה ַחִיים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ה ַחִיים. ּּ ְּוֵעץ ַהַחִיים ָיֵהיב ּבָ ִג. ּּ ך ִאיִהי ּגוָפאּבְ ּין ּכָ ְ .
ָמָתא, ַיֲעֹקב יָקא. ִנׁשְ ָמָתא, ַעּתִ ָמָתא ְלִנׁשְ   .ִנׁשְ

ָאֶרץ לֹום ּבָ ּוִפְנָחס ִדיַהב ׁשָ ָאֶרץ. ּ ָמָתא. ַּחִיים ּבָ ְּוָנֲהָרא ֵליה ַאְנָפָהא, ִּאיּתֹוַסף ֵליה ִנׁשְ ּ ,
ִגין ְדִאְתַער ַחִיים ְלִקְבָלה ּּבְ אֹור ְפֵנ, ּּ ְּוַעל ָדא ּבְ א. ְי ֶמֶלךּ ד ַהאי ֶמֶלך ִדְלַתּתָ ּּכַ ְנִהיָרא , ְ

ה, ַּאְנָפָהא קו ּבָ ַּחִיים ִאְתַדּבְ ּ ּ ּ.  

אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים)שם טז(ָּדָבר ַאֵחר  ּ ּבְ ְ א, ַּחִיים, ָּדא ַיֲעֹקב, ּ ְּדַאְתָיין ֵליה ֵמִאיּמָ ּ .
ּוְבִגין ִפיְנָחס ִאְתַקַיים ָעְלָמא ּ ִרית ּבַ, ּ ר ּבְ  ִאם )ירמיה לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּלְיָלהְּדִחיּבֵ

ַרת מ. ַמאי ַטְעָמא יֹוָמם. ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה יֹום''ְּדִאְתַחּבְ ּם ְסתוָמה ּבַ ְוָנֵהיר , ּ
ַלְיָלה ּּבַ ּ י. ְוִאְלָמֵלא ַהאי. ּּ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ ַה, ֻחּקֹות ׁשָ ִּאֵלין חוּקֹות ִדְקִביִעין ּבְ ּ אי ּ

ּחוּקֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ִיְתַקְיימו ְּוֵאיָמַתי ִיְתַקְיימו. ּּ ד ָצְדקו ַיְחָדו, ּ ּּכַ ּ.  

ֶהם ם ַעְבְדך ִנְזָהר ּבָ ָּגַ א, ּ ִתיּקוֵני ְדַמְלּכָ ִּמְלִמיְטֵעי ּבְ הו. ּ ַדל ּבְ ּתַ ָכל ֵליֵלי ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,
ֲחָדא ָרא לֹון ּכַ ָ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום ְלהֹודֹות ְלך) קיטתהלים(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלַחּבְ ַעל . ּ

ְפֵטי ִצְדֶקך ִָמׁשְ ָפִטים ְדִאינון ֶנְחָמִדים, ּ ְּדִמׁשְ ּ ּוְכִליָלן ִמּכוָלם, ּּ ּ ַהאי ֶצֶדק, ּ רון ּבְ   .ִּיְתַחּבְ

ד ִמְזַדְווִגיןֵדּוְכ ּין ּכַ ְקָדׁש ָעֵרל ְוָטֵמא, ּ ִּאינון ָנְטִרין ְדָלא ִיְתְקַרב ַלּמִ ּ ַּכד ִאינון ָנְטִרין ְו. ּ
ין ְדִאיהו ָעֵקב ִמיָרה ְלַהאי סֹוָפא ְדַדְרּגִ ָּלה ׁשְ ּ ַרת ְלֵעיָלא, ּ ֵדין ִאיִהי ַרב ִאְתַחּבְ ְּוַעל ָדא . ּכְ

ִתיב ָמא : ֲעָנָוה. 'ָיֲהָבה ִיְרַאת ה, ֵעֶקב ֲעָנָוה. ' ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה)משלי כב(, ּכְ ּכְ
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ָמר  ה ָעָנו ְמֹאד ְוָהִא)במדבר יב(ְּדִאּתְ ֵרי . יׁש מׁשֶ  ּוְכִתיב. ִאיׁש ָהֱאֹלִהים )דברים לג(ְוִאיּקְ

ִני )תהלים יח(  .ְָוַעְנָוְתך ַתְרּבֵ

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה)שם קיא( ,ּוְכִתיב ֵעי ְלִמְדַחל ִמיָנה. ' ֵראׁשִ א ּבָ ִגין ִדְבֵריׁשָ ּּבְ ּוְלָבַתר , ּ
ָחְכָמה ָּדא ִיְרָאה ִעיָלָאה', ית ָחְכָמה ִיְרַאת הָּדָבר ַאֵחר ֵראׁשִ. ְלַסְלָקא ּבְ ּוְבִגין ְדִהיא . ּ ּ

ָמא ְדִעיָלָאה אי ָנְקָטא ׁשְ א ְלַתּתָ ֵּריׁשָ ֵרי ֲעֶטֶרת. ּ ָמא ְדִכְתָרא ִעיָלָאה, ְּוַעל ָדא ִאּקְ ׁשְ , ּּבִ
ְּטִמיָרא ְדכֹוָלא סֹוָפא, ּ א ּבְ ִליַלת, ְלַיֲחָדא ֵריׁשָ ָמא ִאְתּכְ   .ּוְבַחד ׁשְ

ְמָרם ֵעֶקב ָרב)תהלים יט(ר ַאֵחר ָּדָב ׁשָ ָפִטים ָנְטִרין ְלַהאי ֵעֶקב ָרב,  ּבְ ִּאינון ִמׁשְ ְּדָהא , ּ
ָּמאֵריה ְדֵביָתא, ַיֲעֹקב יֵתיה, ּ ַההוא ְדָנִסיב אוָמנוָתא ְדַיֲעֹקב. ָּנֵטיר ּבֵ ְּוָהא ִאיְתָערֹו ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ִריָען ַבע ּכְ י, ְּדָכַרע ׁשֶ ַבע ֵריׁשֵ א, ּ ְדִחְוָיאְלַבָטָלא ׁשֶ ְּדָלא ִיְקַרב ְלַמְקְדׁשָ ּ.  

ם ִמֵזִדים ֲחׂשֹוך ַעְבְדך ָּגַ ְּ ָּדא ָנָחׁש ְדָרֵכיב ֲעֵליה סמָאַמר ֵליה: ֵזִדים, ּ ּ ּ ֲָחׂשֹוך ַעְבְדך. ּ ְּ ,
יֵדיה ָחן ְדָמאֵריה ּבִ גֹון ַההוא ַעְבָדא ְדָכל ַמְפּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ֲחׁשֹוָכא ְוָטֵלימוָתא, ּ ֲּאַמר ְדִהיא ּבַ ִגין , ּ ּבְ

ָעְלָמא ְלטֹו ּבְ ִּאינון ֵזִדים ְדׁשָ ִליט ִחְוָיא, ְּוִזְמִנין ְפִגיָמא ִסיֲהָרא. ְוָגְרמֹו ִמיָתה, ּ   .ְּוׁשַ

ֵעי ַרֲחִמין ַעל ָדא לו ֵבי ָאז ֵאיָתם, ְּוָהִוה ֲהָוה ּבָ לֹוט , ְּוָאַמר ַאל ִיְמׁשְ ְּדָלא ִיׁשְ
ַאְתֵריה ָרא ּבוְכָרא, ְּדִאְקֵרי ַרב, ְיָדא ְדַיֲעֹקבַעל , ְּלָנְטָרא ַההוא ֵעֶקב. ּּבְ ְְדֵלית ָלך . ּּבְ ּ

ר ְלִקְבֵליה ְדַהאי ָנָחׁש ּבַ ָעְלָמא ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ ָווֵתיה ְדַיֲעֹקב, ּ ּּכַ ּ יה, ּ ְּוַאֲעֵדי ָיֵתיה ֵמַאְחַסְנּתֵ ִגין , ּ ּבְ
ְּדהוא ָמאֵריה ְדֵביָתא ּ ּ יֵתיה, ּ ְּדָלא ִיְסַאב ּבֵ ּ.  

לֹוטֵּכיָון ְדָלא ִי ֵדין, ׁשְ יָקא, ף''אל: ָאז. ָאז ֵאיָתם, ּכְ ְּנִהירו ְדַעּתִ ין , ן''זי. ּ ַבע ַדְרּגִ ּׁשֶ
ַיֲעֹקב ר. ִּדְכִליָלן ּבְ יָון ְדָכל ַהאי ִאְתַחּבַ ם, ּּכֵ ֵדין ֶאְהֶיה ּתָ ֵרי ִמְכָתם. ּכְ . ְָמך ְוָתם, ְּדָהֵכי ִאּקְ

ִגין ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלה: ְָמך ּּבְ ּ ָלמוָתא: םּתָ. ּ ַאׁשְ ד ִסיֲהָרא ּבְ ְנִהיִרין , ּּכַ ְוָנֲהָרא ּבִ
ם, ִּעיָלִאין ֵדין ּתָ ם ְלָדִוד. ּכְ   .ְּוַעל ָדא ִמְכּתָ

ד ִאְתְנִטיַרת ִסיֲהָרא. ֵאיָמַתי ך)שם טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּכַ י ָחִסיִתי ּבָ ְמֵרִני ֵאל ּכִ . ְ ׁשָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ָחִסיִתי   .י'' ָחָסָיה ַנְפׁשִ)ם נזש(ּכְ

ְמֵרִני ֵאל ָעא ְלִאְתָעָרא. ַמאי ַטְעָמא ׁשָ ְּדַיְנֵהיר ֶחֶסד ִעיָלָאה, ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם ּבָ ּ ,
ֱאָמִנים ְּלַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ : ֶחֶסד. ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם'  ְוֶחֶסד ה)שם קג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֹּוָלם ִעיָלָאה ְנִהירו ְוַחִייםְּדָנִקיט ֵמע. ָּדא ַאְבָרָהם ּ ְתָרָאה, ּ ֲּהָדא הוא , ְוָיֵהיב ְלעֹוָלם ּבַ
יה ִיְרָאה. ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו, ִדְכִתיב ְתָרָאה ְדַתְלָייא ּבֵ ּהוא עֹוָלם ּבַ ּ ּ.  

ְתָרָאה, יןֵדּוְכ ֵרי ֶצֶדק, ְּוִצְדָקתֹו ָדא עֹוָלם ּבַ ִריָתא ְּדָיְנָקא, ִלְבֵני ָבִנים. ְּדִאּקְ  ְלַמׁשְ
ֵני ָבִנים רון ּבְ ְּדִאיּקְ ית ִעיָלִאין ְדָנֲהִרין ָלה. ּ ְּדָהא ׁשִ ּ ִנים, ּּ רון ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִּאיּקְ שיר (ּכְ

י ִנֲחרו ִבי)השירים א ֵני ִאּמִ ֵמָחה)תהלים קיג(ּוְכִתיב . ּ ּבְ ִנים ׂשְ ְּוִאֵלין ְדָסֲחֵרי ַהאי .  ֵאם ַהּבָ ּ
ְתָרָא ֵני ָבִנים, העֹוָלם ּבַ רון ּבְ ד ָנְטֵרי ִקיוֵמיה, ֵאיָמַתי. ִּאיּקְ ּּכַ ּ שם (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3061דף [ -ּ

א ֲחֵזי.  ְלׁשֹוְמֵרי ְבִריתֹו)קג ֵני ָבִנים, ּתָ י ּבְ ִגין ְדַהּנֵ ַקְדֵמיָתא, ּּבְ ָּלא ָנְטרֹו ִקיוֵמיה ּכְ ּ ּ ,
ינו ֵליה ְלַאְרָעא נוְכָרָאה ְּוַזּבִ ּ ַזר ֲעֵלי, ּ אִאְתּגְ   .הֹון עֹוָנׁשָ

ה ָעא מׁשֶ ָרה ֲהרוֵגי ַמְלכות, ְוָהא ּבָ ִאינון ֲעׂשָ ד ָחָמא ְדִיְתֲעֵביד ִדיָנא ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ְּוָאן הוא . ּ
ּאֹוַרְייָתא ִדיְלהֹון ָנא, ֲָחזֹור ַלֲאחֹוֶרך, ָּאַמר ֵליה. ּ ּכְ ְרָאן ֲאחֹוֵרי ַמׁשְ ְּלִאינון ְדׁשָ ינו , ּ ְּדַזּבִ ּ

ִאֵלין ּגוִפין, ֵּליהֲאַמר . ְּלַהאי ַצִדיק ָנא ּבְ ּוַמאי ׁשְ ָבה, ָּאַמר ֵליה. ּּ ֲחׁשָ ּמַ ך ָעָלה ּבַ ְוֵלית , ְּכָ
ָקא ְּדָיכֹול ְלַאְדּבְ ּ.  

ַדל ָדִוד ּתַ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ יה ְנִהירו, ְלָבְרָכא ְלַהאי ַאְתָרא, ּ ְּדָאֵתי ִמּנֵ ּ  )תהלים קטו(ַוֲאַמר . ּ
ְְזָכָרנו ְיָבֵרך' ה ָּדא ַצִדיק, ּ ָרֵאל. ּ ית ִיׂשְ ָרֵאל, ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ ְַהאי ַצִדיק ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ּ .

ית ַאֲהֹרן ה, ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ִּסְטָרא ְדֶחֶסד ְדִאית ּבָ ּ ית ַאֲהֹרן, ּ ֵרי ּבֵ ַרת ְלֶחֶסד, ְּדִאּקְ ד ִאְתַחּבְ . ּכַ
ַב)שמות ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליׁשֶ ת ֲעִמיָנָדבע''ּ ַוִיּקַ ַרת ְלֵאל,  ּבַ   .ְּדִאְתַחּבְ

ָנא', ְָיָבֵרך ִיְרֵאי ה ּכְ ַהאי ִיְרָאה, ִּאֵלין ַיְתֵבי ַמׁשְ אָרן ּבְ דֹוִלים. ְּדׁשָ ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ , ַהּקְ
דֹולֹות)תהלים קד(ּּכָדָבר ַאֵחר  ל ִאינון ַרְבְרָבן ְדָנ, ַּחיֹות ְקַטּנֹות. ּ ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ּּכָ ְפקֹו ּ

ֵני ָבִנים ָדָבר ַאֵחר , ֵּמִאינון ּבְ ל ַהְפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְיהוָדה)במדבר ב(ּּכְ ּ ּכָ דֹולֹות. ּ , ִעם ּגְ
ָבִטין   .ִּאינון ׁשְ

ל ַדֲעַבר ַעל ִפּקוַדָייא, ְּוַעל ָדא ּּכָ ְלּגֹוֶלת, ּּ ַקע ַלּגֻ ְּלֶמֱהֵוי ּכֹוֶפר ְלַההוא , ָיֵהיב ַאְגָרא ּבֶ
ה ְנִהירוְוִיְת, ַנְפׁשֹו ט ִמּנָ ַּפׁשַ ּ ה, ּ ֶסף ְלַגּבָ ר ָיִמיָנא ּכֶ ד ִאְתַחּבַ ית . ּּכַ ְְוַעל ָדא ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ּ
ְרָכָתא, ַאֲהֹרן ה ּבִ ד ִאּתֹוַסף ּבָ ה, ּּכַ ֶסף, ְּוִאְתַער ָיִמיָנא ְלַגּבָ ַההוא ּכֶ ְרָכָתא ִדיָלה , ּּבְ ֵדין ּבִ ּּכְ ּ

ִאינון ְדָדֲחִלין ִמיָנה ָּנֵגיד ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א ַקֵמי ָמאֵריה, ּתָ ְתיוְבּתָ ר ָנׁש ְדָתב ּבִ ל ּבַ ּּכָ ּ ל יֹוָמא ֵמַההוא חֹוָבה , ּ ְּוָדִחיל ּכָ
ִריך הוא ָמִחיל ֵליה. ְּדָעַבד א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ְּדָהא ֲאחֹוי ְדיֹוֵסף. ְּוָלא ָגֵבי ִמּנֵ י , ּ ְּדִחילו ַסּגֵ ּ

ַלק, ְּנַפל ֲעַלְיהו ד ֲחזֹו ְדִאְסּתַ ּּכַ ָגלוָתא ַעל ַההוא חֹוָבא, ּ ֲאבוהֹון ְלֵעיָלאּ ְרַמְייהו ּבְ ַּוֲחזֹו ּגַ ּ ּ ,
יָראו)בראשית נ(, ַּעד ַדֲאַמר ְלהֹו יֹוֵסף ַהאי ִזְמָנא. ּ ַאל ּתִ א ּבְ ָּלא ִתְדֲחלו ַוַדאי ֵמעֹוָנׁשָ ּ ,

י ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני ַלְקָנא ְלֵעיָלא ֵמַההוא ַאְתָרא. ּכִ ַּוַדאי ִאְסּתַ א ִדיִלי ַיְנֵהיר. ּּ , ְּוַדְרּגָ
י ִדיָנא חֹות ַההוא ַאְתָרא, ְלַאְנָהָרא ְלכֹו, ִלְסַטר ּבֵ ְּדַאּתון ּתְ ּ ּ.  

ְַכה ָחָמא ָדִוד ְלָמאֵריה ְדֵביָתא ַדֲאַמר ָכך ּ ּ ְו ְיָבֵרך''ְזָכָרנ'  ה)תהלים קטו(ֲאַמר . ּ ַּההוא , ּ
ָעְלָמא ִדְדכוָרא ְּדָיֵתיב ּבְ ִעְטִרין ִעיָלִאין, ֵעיָלאְלֵעיָלא ְל', ה. ּ ְּיָבֵרך ָיֵתיה ּבְ ּ ְלהֹו . ְ ְּדָהא ּכָ

ר ִמיֹוֵסף ָבִטין ּבַ ָעְלָמא ְדנוְקָבא ָיְתִבין, ּׁשְ ּּבְ יה, ּ ְרִכין ִמּנֵ ּוִמְתּבָ ּ.  

ָרֵאל ַוַדאי, ַּההוא ַאְתָרא ית ִיׂשְ ְּיָבֵרך ֶאת ּבֵ יתֹו ְדָדִוד, ְ ית ַאֲהֹרן. ּּבֵ , ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ
ְּתַער ִסְטָרא ְדֶחֶסד ִדיָלהְּדִי ים' ְְיָבֵרך ִיְרֵאי ה. ּ ַטּנִ ך יֹוֵסף ה. ַהּקְ ִגין ּכָ ְטָרא , ֲעֵליֶכם' ְּבְ ִמּסִ

ְּדהוא ֲעֵליֶכם, ְדיֹוֵסף ַרֲחֵמי ֲעֵליכֹון, ּ א. ִאיְתַער ּבְ ְּדָהא ַההוא חֹוָבא יֹוֵסף ָמִחיל ְלַתּתָ ּ ,
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ל ֶאְת)בראשית נ(ַוֲאַמר  ֵניֶכם. ֶּכם ְוֶאת ַטְפֶכם ָאֹנִכי ֲאַכְלּכֵ ך ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ִגין ּכָ ְוָיֵגין , ְּבְ
ְּזכוֵתיה ֲעֵליכֹון ֵניכֹון, ּ חֹוֵביכֹון, ְוַעל ּבְ ְפׂשון ּבְ ְּדָלא ִיּתָ לֹוט ֲעֵליכֹון ַההוא ִחְוָיא, ּ   .ְּוָלא ִיׁשְ

לו ִבי ָאז ֵאיָתם ך ַאל ִיְמׁשְ ִגין ּכַ ּּבְ ִעְטרֹויְּוִאְתַעַטר ַההוא ַאְתָר, ְ ַגְווָנא ְדִאְתַעַטר , א ּבְ ּּכְ
א ָרֵאל ַיּמָ ד ָעְברו ִיׂשְ יר, ּּכַ ֵליַמת ִסיֲהָרא, ְּוָאְמרו ָאז ָיׁשִ ּתְ ד ָחמו ְדִאׁשְ ּּכַ  )תהלים יט(. ּ

ע ָרב יִתי ִמֶפׁשַ ָבִטין, ְּוִנּקֵ ָּדא חֹוָבא ִדׁשְ   .ְּדֲהָוה ָרב, ּ
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ָעא ַרֲחִמיןְוַע א)שם(, ּל ּכֹוָלא ּבָ יָקא ַקִדיׁשָ י ַעּתִ ּ ִיְהיו ְלָרצֹון ַקּמֵ ָּדא ֶפה , ִאְמֵרי ִפי. ּ ּ
י. ִּדיֵליה ַמִים, ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִּאֵלין ָפִנים ִעיָלִאין, ְָלָפֶניך. ָּדא ֵלב ַהּשָׁ ְלָיין , ּ ִרין ְוִאְתּגַ ִּדְמַטּמְ ּ

ֵעת ָרצֹון ָמאָלא, ּ צוִרי.ָּדא ָיִמיָנא', ה. ּבְ   .ָּדא ֶאְמָצִעיָתא, ְוגֹוֲאִלי. ָּדא ׂשְ

ָמאָלא, ּצוִרי. ָּדא ַיֲעֹקב, ָּדא ֶאְמָצִעיָתא', ה, ָּדָבר ַאֵחר ָּדא , ְוגֹוֲאִלי. ָּדא ׂשְ
ֵרי גֹוֵאל, ְּדָיִמיָנא ִריך הוא ַלֲאָרָמא ְיִמיָנא ִדיֵל. ַּוַדאי, ָקרֹוב, ְּדִאּקְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ , ּיהְּ

ה ָחִיל' רֹוֵמָמה ְיִמין ה'  ְיִמין ה)שם קיח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּוְלִמיְפֵדי ִלְבנֹוי   .עֹוׂשָ

  פרשת צוזוהר חדש 
ִחַלת ָהִעְנָין[ ָמאָלא]. ָּחֵסר ּתְ א ָאֳחָרא, ּוִבְסַטר ׂשְ , ְּדִבְסַטר ְמָסֲאָבא, ָּקְייָמא ַדְרּגָ

ָבה ֵרי אוף ָהֵכי ַמֲחׁשָ ְּדִאּקְ ָבה ָרָעהְו, ּ ֵרי ַמֲחׁשָ א ַדֲעָלה ִאיהו ַרע. ִאּקְ ִגין ְדַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּוְבִגין , ּ
ָבה ָרָעה ֵרי ַמֲחׁשָ ך ִאיּקְ   .ְּכָ

ין יׁשִ ל ְרעוִתין ּבִ ין, ָּהָכא ָקְייָמא ּכָ יׁשִ ין ְדָעְלָמא, ְּוָכל ִהְרהוִרין ּבִ יׁשִ ְוִאיִהי . ְּוָכל ּבִ
ְּקָייָמא ְלָכל ְרעוִתין ִאֵלין הוְּד, ּ ר ָנׁש ּבְ ַאב ּבַ ה . ִּיְסּתְ ּמָ ָבה ָרָעה ַקְייָמא ּכַ ַהאי ַמֲחׁשָ ּבְ

ין ְמָסֲאִבין ר ָנׁש, ַּדְרּגִ ָבה , ְוָכְלהֹו ָקְייִמין ְלָסֲאָבא ְלּבַ ִאינון ְרעוִתין ְוִהְרהוִרין ְדַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ
הו, ָרָעה ר ָנׁש ּבְ ַאב ּבַ ּוְכֵדין ִאְסּתְ ַההוא ִס, ּ ק ּבְ ְּוִאְתַדּבַ   .ְטָראּ

ָאה ֵעי ְלָקָרָבא עֹוָלה ְלִאְתָדּכָ ְּוַעל ָדא ּבָ י , ְּוַכד ָקִריב ָלה, ּ ֵעי ְלַאְסָטָאה ְרעוֵתיה ְלַגּבֵ ּּבָ ּ
א ָבה ַקִדיׁשָ ָנָנא ֵמִאינון ֲחָלִבין ְוֵאמוִרין. ַּמֲחׁשָ ְּוַכד ָסֵליק ּתְ ּוֵמִאינון ֵאיָבִרין, ּ ְלַהִהיא , ּ

ַק ָבה ָרָעה ָסְלָקא ּבְ ְייהו, ְּוָכְלהֹו ְנִטיַלת ָלה, ְדִמיָתאַמֲחׁשָ ְזָנא ִמיּנַ ּוִמּתְ ּ.  

יק ָנָנא ָאֳחָרא ַדּקִ ּוְלָבַתר ָסִליק ּתְ ְּוָכל ִאינון ִעיָלִאין. ּ ְייהו ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּ ִּמיּנַ ּ ,
י ְוַעְיילו ְלגֹו ְלגֹו ׁשֵ ּנְ ַנׁש ָדא ְלגֹו ָדא, ִּמְתּכַ ַּעד ְדִאְתּכְ ּ ִליקו , אְוָדא ְלגֹו ָד, ּ ַּעד ְדִאְסּתַ ּּ

ָלָלא ּכָֹלא ָדא ִעם ָדא ּּכוְלהֹו ְלִאְתּכְ ּ ָלָמא ָדא ִעם ָדא, ּּ ּוְלַאׁשְ ּ גוָפא, ּ ר ּבְ ּשַׁ ְּוגוָפא ִאְתּקַ ּ.  

ר ָנׁש ְרעוֵתיהֵדְכ ּין ַאֲעַטר ַההוא ּבַ ּ ָבה ְטהֹוָרה, ּ ְרעוֵתיה ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ּּבִ ּ ֲהָנא . ּ ּוְכֵדין ּכַ
ְטָרא ְד ָמאָלא, ָיִמיָנאִּמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ְייִפין, ְּוֵליָוֵאי ִמּסִ ׁשַ ְייִפין ּבְ ֵרי ׁשַ ְלָקא , ְמַקׁשְ ַּעד ְדִאְסּתַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3063דף [ -ּ

ָמאָלא ין ָיִמיָנא ִלׂשְ ָבה ְטהֹוָרה ּבֵ רו ָדא ִעם ָדא, ַהאי ַמֲחׁשָ ְּוִאְתַחּבָ ּ רו ָדא ִעם , ּ ְּוִאְתַקּשָׁ ּ
ֵרי ִניחֹו. ַּוֲהוו ַחד, ָּדא ַּנְיָחא וְרעוָתא, ַחּוְכֵדין ִאּקְ ָדא, ּ ָרא וְלַאֲעָלא ָדא ּבְ ְּלִאְתַחּבָ ּ.  

ָדאדְוַכ רו ָדא ּבְ ּ ּכָֹלא ִאְתַקּשְׁ ּ ל ְנִהירו, ּ ָּעְלָמא ְדָאֵתי ַאֵפיק ּכָ ְּלִאְתַנֲהָרא ּכוְלהֹו , ּ
ֲחָדא ַכח. ּכַ ּתְ ְבִסי, ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין, ְּוָכל ֵחידו ִאׁשְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבִ ר ָנׁש . ּמוּ ְּוִאְתְפַרׁש ּבַ

ָבה ָרָעה ָבה ְטהֹוָרה, ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ַמֲחׁשָ ק ּבְ ָבה , ְּוִאְתַדּבַ גֹו ַמֲחׁשָ ק ּכָֹלא ּבְ ַּעד ְדִאְתַדּבַ ּ ּ
ְּסִתיָמָאה ִעיָלָאה ְדֹכָלא   .ַּוֲהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּּ

ָנא ַאר ִמן ָקְרּבָ ּתָ ּוַמאי ְדִאׁשְ ְעָיא ְלִאּתֹוְקָדא וְלִא, ּ ֵליָלאּּבָ ָלא ּבְ י , ְתַאּכָ ְּדָלא ִיְתַהּנֵ
ר ָנׁש יה ּבַ ָנא ְדִעָלָוון, ַּמאי ַטְעָמא ְדַהאי עֹוָלה. ִּמיּנֵ ָּקְרּבָ ָעְלָמא , ּ ר ָנׁש ּבְ ֵּלית ְרׁשו ִלּבַ

יה ָנא ָלא ִאְתְקֵריב. ְּלִאְתֲהָנָאה ִמיּנֵ ִגין ְדַההוא ָקְרּבָ ּּבְ ַמ, ּ ָכא ּבְ ֶּאָלא ִמּגֹו ְדִאְתַמּשְׁ ָבה ּ ֲחׁשָ
ט ְוָלא ִיְסֵטי ַהאי ִסְטָרא. ִּסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ָרָעה ּוְדָלא ִיְתַפׁשַ א , ּ ּּכָֹלא ִאְתַהַדר ְלגֹו ֶאׁשָ ּ

ָלא ָעְלָמא, ְלִאְתַאּכָ ר ָנׁש ּבְ ָנא ּבַ י ֵמַההוא ָקְרּבָ   .ְּוָלא ִיְתַהּנֵ

ַאר ּתָ ל ַמאי ְדִאׁשְ ל ּכָ ֵליְלָיא ִאְתַאּכָ ָדָבר ַאֵח, ּּבְ ַח )ויקרא ו(ר ּּכְ ְזּבֵ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ
ל ַהַלְיָלה ִחין, ְּדַכד ָעאל ֵליְלָיא. ּּכָ ּכְ ּתַ ְרִדיֵני ִנימוִסין ִמׁשְ ל ִאינון ּגַ ּּכָ ּ ְלִטין , ּ ְוָאְזִלין ְוׁשָ

ָכל ִאינון ֵאמוִרין וְפָדִרין ּּבְ ּ ֵלי, ּ ל ִאינון , ְוָכְלהֹו ִמְתַאּכְ ְזנון ּכָ ּוִמְנהֹון ִאּתְ ּ ְרִדיֵני ִנמוִסיןּ ּּגַ ּ ,
ְזָנא ְּוִאינון חוָלָקא ִדיְלהֹון ְלִאיּתְ ּ ּ ְלטון, ּ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ א, ּ ְּוָלא ִיְתַקְרבון ְלגֹו קוְדׁשָ ּ .
ר ָנׁש ֵמַההוא ִסְטָרא ְּוִיְתְפַרׁש ּבַ ְרעוָתא ִעיָלָאה, ּ ק ּבִ ְּוִיְתַדּבַ ּ ֵביק ֵליה ָמאֵריה , ּ ּוְכֵדין ׁשָ ּ ּ

ְּוַכֲהָנא ְמַכֵפר ֲעֵליה, ר ָנׁשְּלַההוא ּבַ   .ּ ְוִכֶפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָטאתֹו)שם ד(ִּדְכִתיב , ּ
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א ֲחֵזי א ִעיָלָאה ִדְנהֹוָרא, ּתָ ְדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ׁשו ּבִ ִריאו ִאְתַלּבָ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א , ּ ִגְנּתָ ּבְ

ּוִבְדיוְק. ְּדֵעֶדן ִדְלֵעיָלא א ָאֳחָראּ א, ָּנא ַקִדיׁשָ א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ א . ּּבְ ְוָיֲהִבין לֹון ַאְחַסְנּתָ
ְּוָיֲהבו ְלהֹון חוָלָקא ִעיָלָאה. ִּעיָלָאה ּ ּוָבַתר ְדָיֲהִבין ְלהֹון ָדא. ּ ּ ָאָתא , ֲאַמר ְלהֹון ַמְלָאָכא, ּ

ִּזיְמָנא ְדִתיְפקו ִריך הוא ֲאַמר ִדי , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ אןְּ   .ִּתְפקון ִמּכָ

ַווהו ֵרין ַמְלָאִכין. ַּוֲאָמרו ְלָאן, ּּתְ ִריך הוא ֲאַמר , ָּאַמר ֵליה ּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ  )בראשית יב(ְּ
ר ַאְרֶאָךֹ ית ָאִביך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ך וִמּבֵ ֶּלך ְלך ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ּ ָּ ָ ָ ָ ְנָתא : ֵָמַאְרְצך. ְ ָּדא ּגִ

א ית ָאִביךּו. ְּדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ְנָתא ְדֵעֶדן ִדְלֵעיָלא: ִָמּבֵ ָּדא ּגִ ּ ר ַאְרֶאָךֹ. ּ ָּדא : ֶּאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ָפָלה   .ַאְרָעא ֲחׁשֹוָכא ׁשְ

ְנָתא ְדֵעֶדן ל ּגִ ְּוַאֲחִזיאו ֵליה ּכָ ְּוַאֲחִזיאו ֵליה ֵהיָכִלין וֵביִתין. ּ ּ ה , ּ ָּמדֹוִרין ִעיָלִאין ְוַכּמָ
יִתיןְו, ֵּהיָכִלין ִדְכִסיִפין ה ּבֵ ה ָמדֹוִרין, ַכּמָ ין, ְוַכּמָ ה ַדְרּגִ ֵיׁש לֹו , ְּוַכּמָ ְּוָכל ֵחֶלק ְוֵחֶלק ׁשֶ

ְפֵני ַעְצמֹו ִדיק ּבִ   .ַּלּצַ
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ֵרין ַמְלָאִכין, ֲּאַמר ָמה ִאינון ֵהיָכִלין ֲּאָמרו ֵליה ּתְ ִעין וְתֵרין ֵהיָכִלין ִאינון , ּ ַּאְרּבָ ּ
ָווִנין ָנ ה ּגְ ּמָ ָמן ִמּכַ ָמא ְדמ, ִאיםְמַרּקְ ַמע ׁשְ ְּוָכל ֵאיַנׁש ְדָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ְדָקא ''ּ ָמָהן ּכִ ב ׁשְ

ין. ִייַרת לֹון, ָיאֹות ְבִעין ַדְרּגִ ָּעאל ֵליה ְלׁשִ ָווִנין, ּב ַחלֹונֹות''ּוְבהֹון ע, ּ ה ּגְ ַכּמָ ָמן ּבְ . ּוְמַרּקְ
ֲּאָמרו ֵליה. ֲּאַמר ְלָמאן ִאינון ל ֵאיַנׁש ְדָקֵרי ְק, ּ ָמא ְדעּּכָ ַמע ׁשְ ְדָקא ''ִּריַאת ׁשְ יִבין ּכִ ב ּתֵ

  .ִּייַרת ָדא, ָיאֹות

ָּעאל ֵליה ְלַהָלן ין ְמדֹוִרין ָאֳחָרִנין, ּ ָווִנין, ְּוַאְחֵזי ֵליה ַחְמׁשִ ה ּגְ ַכּמָ ָמן ּבְ ֲאַמר . ְמַרּקְ
ָמא ְד, ֲּאָמֵרי ֵליה. ְּלָמאן ִאינון ַמע ׁשְ ר ָנׁש ְדָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ְּלָכל ּבַ ְדָקא ּ יִבין ּכִ ין ּתֵ ַחְמׁשִ

  .ִּייַרת ָדא, ָיאֹות

ָּעאל ֵליה ְלַהָלן ָווִנין, ּ ה ּגְ ַכּמָ ָמן ּבְ ְבִעין וְתֵרין ְמדֹוִרין ָאֳחָרִנין ְמַרּקְ ַּאֲחֵזי ֵליה ׁשִ ֲאַמר . ּ
ָמא ְדע, ָּאַמר ֵליה, ְּלָמאן ִאינון ַמע ׁשְ ר ָנׁש ְדָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ְּלָכל ּבַ יִב''ּ ּין ְדִאית ב ּתֵ

ָתא ְרִביָעָאה ָפָרׁשָ   .ּבְ

ה ֲאָנא ַאְרַווח ָדא, ֲאַמר ְלהֹון ּוַבּמֶ ֲּאָמרו ֵליה. ּ ה)בראשית ג(, ּ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ֲאַמר .  ּבְ
בֹון ְּלהֹון וַמהו ָהִעּצָ ָמע. ּ ה ְוִנׁשְ ֲּאָמרו ֵליה ַנֲעׂשֶ ָייה. ּ עֹוָבִדין ָטִבין, ֲּעׂשִ ִמיָעה. ּבְ , ּוׁשְ

אֹוַר   .ְייָתאּבְ

ְנָתא ְדֵעֶדן ֲּאִפיקו ֵליה ִמּגִ ּ יִהּנֹם, ּ יה ַלּגֵ ַּוֲאָזלו ִעּמֵ הו , ּ ְּוַעּמוָדא ַדֲעָנָנא ְלֵמַהך ּבְ ּ ְּ

יה יָמָמא ַעל ֵריׁשֵ ֵליָלא, ּּבִ הו ּבְ א ְלֵמיַהך ּבְ ּתָ ְּוַעּמוָדא ְדֶאׁשְ ּ ֲּאָמרו ֵליה. ְּ א ֲחֵזי, ּ ַאְתָרא , ּתָ
יָמ ל ָמדֹוִרין ְדֵגיִהּנֹם ְוַאֲחִזיאו ֵליה ַלַהט . ָּמא וְבֵליָלאָּדא ִאיהו ֲחׁשֹוָכא ּבִ ַּאֲחִזיאו ֵליה ּכָ ּ ּ ּ ּ

ְתַהֶפֶכת ְּוַאֲחִזיאו ֵליה . ַּהֶחֶרב ַהּמִ ְבָעה)ישעיה נו(ּ ָלִבים ַעִזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ַהּכְ ּ.  

ֲּאָמרו ֵליה. ָּמאן ִאינון, ֲאַמר לֹון ִעין וְתֵר, ּ ִּאינון ַאְרּבְ ה . ּין ֵהיָכִלין ֲחׁשוִכיןּ ְוַכּמָ
ַצָואֵריהֹון ִלין ּבְ ְלׁשְ ׁשַ ּּגוְבִרין ּבְ ַּוֲאסוִרין ִמן ְיֵדיהֹון וִמן ַרְגֵליהֹון, ּ ְּוִאינון ָצְווִחין ְוָאְמִרין , ּ

ַהְבֵלי ָעְלָמא. ַווי ַווי י ְכֵנִסיֹות, ַּווי ָלָנא ַדֲאֵזיְלָנא ּבְ  ָקֵריָנא ְוָלא, ְּוָלא ֲאֵזיְלָנא ְלָבּתֵ
ָמָהן ִעין וְתֵרין ׁשְ ָמא ְדַאְרּבְ ּׁשְ ְּדָלא אֹוִליְפָנא ֵליה, ּ ָנא, ַווי ָלָנא. ּ ּוַבַעל , ַווי ְלַנְפׁשָ

ה ֲעֵליֶהם ָּהִאּסוִרין ְממוּנֶ ּ.  

ָּעאלו ֵליה ְלַהָלן ּ ַּאֲחִזיאו ֵליה ע, ּ ָלִאי, ּב ַחלֹוִנין ֲחׁשֹוִכין''ּ ְלׁשְ ן ּוְבהֹון ֲהוֹו ָעאִלין ַהּשַׁ
ָּעאלו ֵליה ְלַהָלן. ִּמן ַצָואֵריהֹון ּ ָעִרין, ּ ין ׁשְ ְּוַאֲחִזיאו ֵליה ַחְמׁשִ ְוַרְגֵליהֹון , ְּוָכְלהֹו נוְקִבין, ּ

ִאינון נוְקִבין ִּמן ַחָייַבָיא ֲהוֹו ָעאִלין ּבְ ּ ַּווי ְלַרְגָלָנא ַדֲאִזילו , ְּוִאינון ָצְווִחין ְוָאְמִרין, ּ ּ
ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ֶנֶסתְוָל, ּבְ יִבין ִמן . א ֲאֵזיְלָנא ְלֵבית ַהּכְ ין ּתֵ ָמא ְדַחְמׁשִ ְּוָלא ָלַמְדָנא ׁשְ
ַמע   .ְקִריַאת ׁשְ

ָּעאלו ֵליה ְלַהָלן ּ יָתא, ב ָמדֹוִרין''ע, ּ נוְקִבין ִמן ְמזוְזָיין ְדִמן ּבֵ ִּויֵדיהֹון ֲאִסיִרין ּבְ ּ ּ ,
א וִביָדָנאְּדָלא, ַווי ִליָדָנא, ְּוִאינון ָאְמִרין ַווי ָלָנא ֵריׁשָ ִפיִלין ּבְ רו ּתְ ּ ַאְקׁשְ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3065דף [ -ּ

ָּעאלו ֵליה ְלַהָלן ּ ל ְמדֹוִרין ְדֵגיִהּנֹם, ּ ְּוַאֲחִזיאו ֵליה ּכָ ּ ר ָנׁש ְדָעְלָמא, ֲּאָמרו, ּ ל ּבַ , ּּכָ
ַאְתָרא ֵדין י. ֵייעֹול ּבְ ַּוֲאִפילו ַמאן ְדִאיהו ָחְפׁשִ ּ ּ דֹול  ָקֹטן ְוָג)איוב ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

י ֵמֲאֹדָניו ם הוא ְוֶעֶבד ָחְפׁשִ ִריך , ּׁשָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ַבר ְדָיַדע ׁשְ ל ּגְ י ֶאָלא ּכָ ְְוֵלית ָחְפׁשִ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ָיאֹות ִמי ִיְקָרֵאִני )תהלים צא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּהוא ּכִ י ָיַדע ׁשְ ֵבהו ּכִ ּגְ ּ ֲאׂשַ

  .ְּוֶאֱעֵנהו

א ֲחֵזי ְבָרא ַד, ּתָ ל ּגַ ה, ֲעֵביד עֹוָבִדין ָטִביןּּכָ ְּדִאינון ִמְצֹות ֲעׂשֵ ל ִמְצָוה וִמְצָוה . ּ ּּכָ
ַלק ְלֵעיָלא, ְּדַיֲעֵביד ִריך הוא, ִּאְסּתַ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָקְייָמא ַקּמֵ ַּוֲאַמר ֲאָנא ִמְפַלְנָייא , ְּ

ִריך הוא ַמְלָאך ֶאָחד, ַּדֲעֵבד ִלי א ּבְ ְִויַהב ֵליה קוְדׁשָ ְּ ּ ֲאַתר ֲחׁשֹוָכא ְּדַיַע, ּ ְּזרוֵניה ּבַ ּ
ַאְתָרא ָהֵדין ְּדֵגיִהּנֹם ְדִאְתְקֵרי ֵליְלָיא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ַמע ָמא ְדאֹוַרְייָתא ְדׁשָ ְּוָכל ִפְתּגָ ּ ל ִמָלה וִמָלה, ּ ַּעל ּכָ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ְּיַהב ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ְּלָכל ִמָלה וִמָלה ְדַיַעְזרוֵניה, ְַמְלָאך ֶאָחד ּ ּ ּּ  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה )יהושע א(ּ ְוַעל ָדא .ּ
יל ּכִ ׂשְ ְצִליַח ֶאת ְדָרֶכיך ְוָאז ּתַ י ָאז ּתַ תוב ּבֹו ּכִ ָכל ַהּכָ ֹמר ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ ְָלַמַען ּתִ ּ ְוִאם ַאּתְ . ּ

ֲעֵביד ָדא אֹוַרְייָתא ּבִ, ּּתַ ק ּבְ ָדך ְדִתְתַעּסֵ ִריך הוא ַפּקְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְוִתיַטר , יָמָמא ְוֵליֵליְּ
ה ל ַמה ְדִאית ּבָ ְּוַתֲעֵביד ּכָ  ֲהֹלא )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּלא ִתְדַחל ֵמַאְתָרא ָדא, ּ

ָחת ְוגו ֲעֹרץ ְוַאל ּתֵ ִָצִויִתיך ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ּתַ ֲעָתא . 'ּ ׁשַ ך ּבְ ִריך הוא ְיֵהא ִעּמָ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ
אֹוַרְייָת ק ּבְ יָמָמא וְבֵליְלָיאְּדִתְתַעּסֵ ֹמר . ּא ּבִ ֲעָתא ְדִתׁשְ ׁשַ ך ּבְ ִריך הוא ְיֵהא ִעּמָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ְ

תוב ּבֹו ָכל ַהּכָ ֲעָתא ְדִתְתַפְטָרא ֵמָעְלָמא, ַּלֲעׂשֹות ּכְ ׁשַ ך ּבְ ִריך הוא ְיֵהא ִעּמָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ ,
  .ְוֵתיעֹול ָהָכא

אֹוַרְייָתא ּא ִתיַטר ְוָלא ַתֲעֵביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאְוָל, ְוִאי ָלא ַתֲעסֹוק ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ך ַלק ִמּנָ ְהוא ִיְסּתַ ּ ָכל ְדָרֶכיך. ּ ָמְרך ּבְ ָוַמְלָאָכיו ָלא ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ָ ְּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

י ֶקִרי ְוגו)ויקרא כו( ְלכו ִעּמִ ֶכם ּבְ' ּ ְוִאם ּתֵ י ַאף ֲאִני ִעּמָ   .ֶקִריְוָהַלְכּתִ

ל ָדא ַתר ְדַיֲחֵזי ֵליה ּכָ ּּבָ ּ ל ָדא, ּ ְּוֵייָמא ֵליה ּכָ ֵרין, ּ , ֲּאַמר ֵליה ַמְלָאָכא ַחד ִמן ַהּתְ
ְּדִאיהו ֵיֶצר ַהטֹוב ך, ּ ִריך הוא ֲאַמר ִלי ַדֲאֵזיְלָנא ִעּמָ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ אֹוֵמי . ֲאָנא ְוֵיֶצר ָהָרע, ּ

ִּלי ִדְתַקִיים אֹוַרְייָתא ּכָֹלא ּ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות,ּ ד ִלׁשְ ן ֲאַמר. ּאֹוֵמי ֵליה. ּ ִלְלמֹוד וְלַלּמֵ , ּוָבַתר ּכֵ
ך ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָ ָ ֵפל, ְּ ָמא ַדֲאַמְרָנא, ְּלגוף ׁשָ   .ּּכְ

יה ֶטן ִאיּמֵ ֲעָתא ְדִיפֹוק ִמּבֶ ּוְבׁשַ ּ ַצָואֵריה, ּּ יֵדיה ּבְ ַּיְתִקיף ַמְלָאך ּבִ ּ ּ ח ֵלי, ְ ּכַ ּה ְוַיׁשְ
ֵעיה ַעל פוֵמיה, אֹוַרְייָתא ֶאְצּבָ ים ֵליה ּבְ ְּוָרׁשִ ּ ּ ְעּתָ ִלי, ּּ ּבַ בוָעה ְדִנׁשְ ח ַהּשְׁ ּכַ ָּלא ִתׁשְ ְוִאם . ּ

ְבָרא ַיֲעֵביד בוָעה, ּגַ ְּוִאְתַקִיים ַהּשְׁ ל ַמה ְדַאֲחִזיאו ֵליה, ּ ַּיֲהבו ֵליה ּכָ ּ ּ ּ , ְוִאם יֹוֵתר ַיְרִויַח. ּ
נו ּהוא ִדְתַנןֲהָדא . ּיֹוֵתר ִיּתְ ה, ּ ָכר ַהְרּבֵ נו ְלך ׂשָ ה ְוִיּתְ ְָלמֹוד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי, ְוִאם ָלאו ם יהו, ּתָ יה ׁשֵ ר ָנׁש ִאית ּבֵ ּבַ א, ה''י. ה''ּּבְ ָהעֹוָלם , ה''ו. ָהעֹוָלם ַהּבָ
ְדיוְקָנא ִעיָלָאה''י. ַּהֶזה ׁש ּבִ ּה ִאְתַלּבַ יְנָתא ְדֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ּ ְדיוְקָנא '' ו.ִּמן ּגִ ׁש ּבִ ּה ִאְתַלּבַ

א ְּדֵעֶדן ִדְלַתּתָ דוְגָמא ָדא. ּ ְּוִאינון ּכְ   .ּרות', ה. ַמְחלֹון', ו. ָנֳעִמי', ה. ְֱאִליֶמֶלך', י, ּ
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ָאְרִחין ָטִבין ְבָרא ָאֵזיל ּבְ ִּויַקַיים ָהאֹוָמָאה ְדאֹוֵמי, ְּוִאם ַההוא ּגַ ל ִטיבו , ּ ַּיֲהבו ֵליה ּכָ ּ ּ
ְּדַאֲחִזיאו ָעְלָמא ֵדין, ּ ֵליהּ א, ְוִאם ָלאו. ְּוָכל ַמה ְדָרַווח ּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ , ָּמה ָאְמַרת ִנׁשְ

ה)איוב א( ּמָ י ְוָעֹרם ָאׁשוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ ּוַמאי ִאיהו ָעֹרם. ּ ָעֹרם ָיָצאִתי ִמּבֶ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִּמּשְׁ
  .ּה ַדֲאִמיָנא''יהו

א ֲחֵזי ר, ּתָ ֲעָתא ְדָאֵתי ּבַ ׁשַ ר ,  ָנׁש ְלָעְלָמאּּבְ ּבַ ֵמיה ּבְ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּיַהב ּבֵ ּ ּ ְּ

ד ְיהוָדאי. ָנׁש ָמא ָאֳחָרא ִמן ׁשֵ ּוׁשְ ָמא ָאֳחָרא. ְּדִאיְתְקֵרי חֹול, ּ ך, ּוׁשְ ְְדִאְתְקֵרי חׁשֶ ּ.  

י ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת)דברים ל(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ּ ְרֵאה ָנַתּתִ ּ  ַהטֹוב ְוֶאת ָ
ֶות ְוֶאת ָהָרע ם יהו: ַּהַחִיים. ַהּמָ ִריך הוא''ָּדא ׁשֵ א ּבְ ּה ְדקוְדׁשָ ּ ד : ְוֶאת ַהטֹוב. ְּ ֶזה ַהּשֵׁ

ָעְלָמא ֵדין, ְּיהוָדאי ר ּבְ ִּדיַהב ֵליה עֹוׁשֶ ֶות ְוֶאת ָהָרע. ּ ֵרין ְמַקְטְרִגין : ְוֶאת ַהּמָ ִּאֵלין ּתְ
ִעים ְטֵמִאים ְטָרא , ְרׁשָ ִּדסמָאַמר ֵליה ְוָנָחׁשִמּסִ ו, ּ ָמֵעאל ְוֵעׂשָ ל ִיׁשְ רֹו ׁשֶ   .ִמן ׂשָ

ר ָנׁש ְיַקֵיים ָהאֹוָמָאה ְדאֹוֵמי ִּאם ּבַ יה י, ְוִאם ָלאו. טֹוב, ּ ַלק ִמּנֵ ִּיְסּתַ ָאַרת ה, ו''ּ ּתְ ' ִאׁשְ
ֲעָתא. 'ה ּ ׁשובו ׁשובו ִמַדְר)יחזקאל לג(. ִּעיָלָאה ָמה ָאְמַרת' ה, ּוְבַהאי ׁשַ ּ ּ ּ יֶכם ָהָרִעיםּ , ּכֵ

ָאַמְרנו ִעים ׁשֶ ֵהם ָהְרׁשָ   .ּׁשֶ

בו ֲהֵרי ַטב ַלק ה, ְוִאם ָלאו. ְּוִאם ּתָ ּוַמה ִהיא . י''ְוִאְתֲעֵביד הו, י''ִּעיָלָאה ִעם ו' ִּיְסּתַ
יה ה. ' הֹוי גֹוי חֹוֵטא ְוגו)ישעיה א(. אֹוֶמֶרת ָאַרת ּבֵ ּתְ בו ִמְדִאׁשְ ְּוִאם ּתָ ּ ָאה' ּ ּתָ .  ַטבֲהֵרי, ּתַ

יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ה''ִיְתֲעֵביד הוי, ְוִאם ָלאו ּ ֵהׁשִ ּ .
ר ֲעֵליֶהם ִעים ׂשַ   .ְּוִיְתֲעִבידו ָהְרׁשָ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִעים ֲאדֹוִנים ְלהֹון, ּ ְטָרא , ִּיְתֲעִבידו ָהְרׁשָ ּוִמְתַעֶלה ַהָטֵמא ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּּ
ו ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ ָמֵעאל. ְַעל ֱאִליֶמֶלך ְוָנֳעִמי, ְּדׂשָ ל ִיׁשְ רֹו ׁשֶ ּוְבַהִהיא . ַּעל ַמְחלֹון ְורות, ְוׂשָ

ֲעָתא ֲאָמרו ָעלונו ֲאדֹוִנים זוָלֶתך'  ה)ישעיה כו(, ּׁשַ ֱָאֹלֵהינו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא ָאֶרץ, ּוְבַהִהיא ׁשַ ָּדא ּגוָפא, ָהָאֶרץ. ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ֲעָתאּוְב. ּ ק , ַהִהיא ׁשַ ִאם ִיְתַעּסֵ
ּתֹוָרה ֲהֵרי ַטב  )בראשית לב(. ְֶלֱאִליֶמֶלך, ֵּייֵתי סמָאַמר ֵליה ָרִכיב ַעל ָנָחׁש, ְוִאם ָלאו. ּבַ

ַכף ְיֵרכֹו ע ּבְ י ֹלא ָיכֹול לֹו ַוִיּגַ ַּוַיְרא ּכִ ָתא ָנֳעִמי. ּ ַּיֲהֹפך ָלה, ָאִזיל ְלִאּתְ ְּוַיֲעֵביד ָלה , ְ
א, בְּדֵתיחֹו יׁשָ   .ּוְתֵהא ּבִ

ִּאם ָאָדם ִאְתְפַרׁש ִמיָנה ָמא ַדֲאַמר ִאיֹוב. ֲהֵרי ַטב, ּ ּּכְ ָבלֹות )איוב ב(, ּ ר ַאַחת ַהּנְ ַדּבֵ  ּכְ
ל ל ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ְוָהָרע ֹלא ְנַקּבֵ ם ֶאת ַהטֹוב ְנַקּבֵ ִרי ּגַ ַדּבֵ ְָהֵעָצה ִדיַהב ָלך ַהָטֵמא. ּתְ ּ ,

ל ָאְמָרה ִהיאְּוִאם ָיקו. ֹלא ְנַקּבֵ מֹו ׁשֶ ל ָהֲעֵבירֹות , ם ֲעַצת ַהֵחְטא ּכְ ה ּכָ ְוִיְגנֹוב אֹו ַיֲעׂשֶ
עֹוָלם ּבָ ך ִיְתלוהו ַעל ָהֵעץ ְוָימות, ׁשֶ ַּאַחר ּכַ ּ ּ ם )רות א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ּ ַוָימותו ּגַ ּ ּ

ֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֲארו ה. ׁשְ   .ה ַאְלָמנֹות''ְּוִנׁשְ

ל ֶזה ָנֳעִמי אֹוֶמֶרת. ה''י ַו''י ַו''ַו. ּוַמה ִהיא אֹוֶמֶרת, ֳעִמיַוּתֹאֶמר ָנ  ׁשְֹבָנה )שם(, ְוִעם ּכָ
ְתׁשוָבה, ְבנֹוַתי ּׁשובו ׁשובו ּבִ ּ ּ ּ ים, ּ ֵמַעי ְוָהיו ָלֶכם ַלֲאָנׁשִ ָלקו''י, ַּהעֹוד ִלי ָבִנים ּבְ ּו ְדִאְסּתַ ּּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3067דף [ -ּ

ְטָרא ִדְמָסֲאבו ָּעְרָפה ִמּסִ ּ ׁשוב ֶא, ּ ה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָהּּתָ ְּורות ָדְבָקה ִעם ָנֳעִמי. ּל ַעּמָ ֲהָדא , ּ
ְלִכי ֵאֵלך)שם(, ּהוא ִדְכִתיב ר ּתֵ   .ְ ֶאל ֲאׁשֶ

א ְתיוְבּתָ בו ּבִ ְּוִאם ּתָ בו ּכוְלהֹו. ְוֵייֵתי ַמְחלֹון, ְֵייֵתי ֱאִליֶמֶלך, ּ ְּוִאם ּתָ ָמא , ּ ֵייֵתי ׁשְ
א ִעיָלָאה ַּקִדיׁשָ ר ָהְיָתה )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוָּימות, ְוִאם ָלא. ּ קֹום ֲאׁשֶ ֵצא ִמן ַהּמָ  ַוּתֵ

ה י ַכלֹוֶתיָה ִעּמָ ּתֵ ה וׁשְ ּמָ ּׁשָ ְּנָפקו ִמּגוָפא, ּּ ּ.  

ן ֵעֶדן ֲעָתא ִאיִהי ָאְזַלת ְלָנְטֵרי ּגַ ַהִהיא ׁשַ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּבְ ְּדַחִיין ָלה ְלַבר, ְלֵמיַעל ּבְ ּּ ,
ֲאַתר ַד ל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמי)שם(. ֲחׁשֹוָכאְּוָאְזַלת ּבַ ֹהם ּכָ ַהִהיא .  ַוּתֵ ּבְ

ֲעָתא ֲאָמַרת יַבִני ה, ׁשַ י ְוֵריָקם ֱהׁשִ י', ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ א ְדֲהָוה ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ֲהָדא . ּ
א ְדיהו, ָעָנה ִבי'  ַוה)שם(, ּהוא ִדְכִתיב ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ל חֹוִבין ַדֲעִביְדָנא, ה''ּ י ּכָ   .ַּאְסֵהיד ּבִ

ְפָחה ֲעָתא ֵייֵתי ָנָחׁש ְוָנֵסיב ָלה ְלׁשִ ַהִהיא ׁשַ ֲעָתא ֲאָמַרת. ּּבְ ַהִהיא ׁשַ  ֵאיָכה )ישעיה א(, ּבְ
ִחים ה ְמַרּצְ ה ְוַעּתָ ָפט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ָּהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ ּ.  

ֲא''י ָמר , ַּדל.  ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור)זכריה ט(, ּרו ָעִני ְוָדלו ִנׁשְ  )תהלים מא(ֲּעֵליה ִאּתְ
יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ה יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַּאׁשְ ָאְרחֹוִהי . 'ּּ ן ְדָאֵזיל ּבְ ֵאר לֹו ּבֵ ִּאם ִיּשָׁ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ אֹוַרְייָתא, ְּ ק ּבְ ד. יק לֹו ִמן ָרָעהַּאֵפ, ְוִאְתַעּסַ ֵהם ִמְתָפְרִדים ּבְ ּׁשֶ ּ '
  .ִּפּנֹות ָהעֹוָלם

ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם'  ּכֹה ָאַמר ה)ישעיה כט(ְכִתיב  ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ַיֲעֹקב ָלא ֲהָוה . ֶּאל ּבֵ
ָעְלָמא ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם, ּבְ   .ְּוַאּתְ ָאֵמר ֲאׁשֶ

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַאִפ, ֶּאָלא ּתָ ׁשַ ּּבְ אּ נוָרא ָיֵקיְדּתָ ּילו ְלַאְבָרָהם ּבְ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ַדְייִנין , ּ ּּבְ
ִריך הוא, ֵּליה ְלֵעיָלא א ּבְ ֲּאַמר קוְדׁשָ ְרְסָיא ִדיִלי, ְּ ֵזיִבי ְלַאְבָרָהם ִמן אור , ּכָ ִּזיִלי ְוׁשֵ

ִדים ׂשְ בֹוִדי ָעִביד ַמה ְדָעִביד, ּּכַ ִביל ּכְ ׁשְ ּבִ   .ּׁשֶ

ֲּאָמרו ֵליה ַמְלֲא ֵרתּ ל עֹוָלם, ֵכי ַהּשָׁ ָמֵעאל, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְבָרא ְדִיפֹוק ִמיֵניה ִיׁשְ ּּגַ ּּ ,
ָרֵאל ַמה ְדַיַעְבִדין ְּדַיַעְבִדין ְלהֹו ְלִיׂשְ ן ִיפֹוק ִמיֵניה ִיְצָחק. ּ ֲּאַמר ְלהֹו ּכֵ יט ַקְדֵליה , ּ ְּדיֹוׁשִ ּ

ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ ֲּאָמרו ֵליה. ַעל ּגַ ו ְדָנֵפי, ּ אָּהא ֵעׂשָ י ַמְקְדׁשָ ּק ִמיֵניה ְדַיֲחִריב ּבֵ ּ ָהא , ֲאַמר. ּ
ֵליָמא, ָּנֵפיק ִמיֵניה ַיֲעֹקב ְּדִאיהו ּכוְרְסָיא ׁשְ ּ ֵזיב, ֲּאָמרו. ּ ּתְ ְזכוָתא ְדַיֲעֹקב ִיׁשְ ָּהא ַוַדאי ּבִ ּ ּ .
ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם' ּכֹה ָאַמר ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ   .ֶּאל ּבֵ

ֵאל ַוֲעַזְרָיהּוְבׁשַ ֲּעָתא ִדְכִפיתו ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ א, ּ ְּלִמְרֵמי ְלגֹו ַאּתון נוָרא ָיֵקיְדּתָ ְּפַתח , ּ
ה ִלי ָאָדם)תהלים קיח(ִלי ' ה, ֲחַנְנָיה ַוֲאַמר עֹוְזָרי ַוֲאִני ' ה. ּ ֹלא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ ִלי ּבְ

ֵאל ַוֲאַמר. ֶאְרֶאה ְבׂשֹוְנָאי ר ָפָדה ֶאת ' ה ָאַמר הּכֹ, ְּפַתח ִמיׁשָ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֶּאל ּבֵ
ה ָיַדי ְוגו י ִבְראֹותֹו ְיָלָדיו ַמֲעׂשֵ ה ָפָניו ֶיֱחָורו ּכִ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ַּאְבָרָהם ֹלא ַעּתָ ּ'.  

ֲעָתא ָדנו ִדיֵניה ְלֵעיָלא ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ רוך הוא, ּ ֲּאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ אַמר  ֶזה ֹי)ישעיה מד(, ְּ
ָאַמר ה, ֶזה ֲחַנְנָיה, ָאִני' ַלה עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשֹוְנָאי' ׁשֶ ם ַיֲעֹקב. ִלי ּבְ ׁשֵ , ְוֶזה ִיְקָרא ּבְ
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ֵאל ָאַמר ּכֹה ָאַמר ה, ֶזה ִמיׁשָ ית ַיֲעֹקב ְוגו' ׁשֶ ה. 'ֶאל ּבֵ ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ , ֶזה ֲעַזְרָיה, ּוְבׁשֵ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ָאַמר ׁשְ   .ׁשֶ

א ֲחֵזי ֵאל, ּתָ ֲעָתא ַדֲאַמר ִמיׁשָ ׁשַ ר ָפָדה ֶאת ' ּכֹה ָאַמר ה, ּּבְ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֶּאל ּבֵ
ֵניהֹון, ַאְבָרָהם ִליׁשָ ֲּעָבדו ֵליָצנות ּבְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ֲּאַמר קוְדׁשָ ַּההוא , ּּכוְרְסָייא ִדיִלי, ְּ

ֵּליָצנוָתא ַדֲעָבדו ּ א ָדא, ּ ַדְרּגָ ִזיב לֹון ּבְ ִזיַבת ְלַאְבָרָהםּכְ, ׁשֵ ה ֵיבֹוׁש . ָּמה ְדׁשֵ ְוֹלא ַעּתָ
ה ָפָניו ֶיֱחָורו ַּיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ֲעָתא. ּ ַהִהיא ׁשַ ל ִאינון ִדְכִפיתו לֹון, ּבְ ּּכָ ּ ִביָבא , ּ ָקַטל לֹון ׁשְ

ְּדנוָרא ּ.  

הֹון אי ָלא ֲהָוה ִעּמְ ָּדִנֵיאל ַאּמַ יה. ּ ִלּבֵ ָּהא ֲעָבדו ִמיֵניה ַצ, ֲּאַמר ּבְ א ֲאַמר. ְלָמאּ , ּוַמְלּכָ
ם ֱאלֹוַה ִדיֵליה ׁשֵ ֵמיה ּכְ ּׁשְ ּ ּ ם )דניאל ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ׁשֵ אַצר ּכְ ְלְטׁשַ ֵמיה ּבֵ ּ ִדי ׁשְ ּ

ֵאׁש)דברים ז(ּוְכִתיב . ֱאֹלָהי ְרפון ּבָ ׂשְ ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִ ְייהו, ּ י ִמיּנַ ּסֵ ְּוַעל ָדא ִאְתּכַ ְוִכי . ּ
ְלכותָאָדם ִיְבַר ֶּאָלא ַמְלָאִכין ֲהוֹו ְמַכִסין ֵליה, ּח ִמן ַהּמַ ּ.  

ְרַמְייהו ְלנוָרא ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְדַיֲהבו ּגַ ַּמה ָראו ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ יֹוָמא ַחד ֲהָוה , ֶּאָלא ּתָ
ָהר ָּדִוד ָנֵחית ְלַהּנֹות ּגופֹו ִלְפֵני ַהּנָ ְמָר)תהלים פו(, ַוֲהָוה ֲאַמר. ּ י ָחִסיד ָאִני ׁשָ י ּכִ . ה ַנְפׁשִ

ֲּאָמרו ֵליה ה ָחִסיד, ּ ְלָיא, ְוֹלא ָחִסיד ֲאִני, ֲאַמר ְלהֹו. ְוַאּתָ ִפיר וְבׁשִ ׁשְ ָיַדי ְמלוְכָלכֹות ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ,
א ֶאת ַהָטֵמא, ּוְמַטֵהר ֶאת ַהָטהֹור ג. ּוְמַטּמֵ ֶחְדָוה ּבְ ָמרֹות' ַוֲאִני ָקם ּבְ ָדָבר ַאֵחר , ִמׁשְ ּּכְ

ְ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום ְלהֹודֹות ָלך) קיטתהלים( ֶהֶבל א. ּ סוְסָיא ּבְ   .'ַּוֲאָנא ָנִאים ּכְ

ּתֹוָרה ק ּבַ ּוַבֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום ְלִהְתַעּסֵ ית. ּ ִליׁשִ ָמָרה ׁשְ ן ִעם , ּוְבִמׁשְ ֲאִני ְמַנּגֵ
ִריך הוא א ּבְ ְלָאִכים ְלקוְדׁשָ ַּהּמַ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר  ּבְ)איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ

ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ ַּוָיִריעו ּכָ ַלְיָלה, ָּמאן ִאינון. ּ י ּבַ יָרה ִעּמִ ין ַדֲאָמָרן ׁשִ ַּמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ֲהָדא . ּ
ִפָלה ְלֵאל ַחָיי)תהלים מב(, ּהוא ִדְכִתיב י ּתְ יֹרה ִעּמִ ּ וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ ּ.  

ַפְרְדִעים ֲּאָמרו ַהּצְ ִריך הואֲאַנְחָנא, ּ א ּבְ ִדיל קוְדׁשָ ך ּבְ יר ִמיּנָ ּ ֲעִביְדָנא ַיּתִ ְּ ֲאַמר לֹון , ְ
י, ָּדִוד יר ִמיּנִ ּוָמה ֲעַבְדּתון ַאּתון ַיּתִ ּ ֲּאָמרו ֵליה. ּ ַתּנוָרא , ּ נוָרא ּבְ ַּדֲהֵויָנן מֹוְקִדין ּגוָפָנא ּבְ ּ ּ ּ

ִמְצַרִים ין ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ. ּבְ ֲעָתא ַדֲהוֹו ְמַכְפּתִ ּוְבׁשַ ְייהו ְדַנֲעֵביד , ֵאל ַוֲעַזְרָיהּ ִלּבַ ֲּאָמרו ּבְ ּ ּ
ַפְרְדִעים ּצְ   .ּּכַ

ְנָיא ָמרֹות ֲהֵוי ַהַלְיָלה, ּתַ לׁש ִמׁשְ רוך הוא , ּׁשָ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ָמר יֹוׁשֵ ָמר וִמׁשְ ל ִמׁשְ ְּוַעל ּכָ ּ ְּ

ֲאִרי א ֲחֵזי. ְוׁשֹוֵאג ּכָ ָמרֹות ִאינון י, ּתָ לׁש ִמׁשְ ֲעֵתי''ּׁשָ ְּוִאְתַפְלּגון ד, ב ׁשַ ָמר' ּ . ְלָכל ִמׁשְ
ֲאִרי רוך הוא ְוׁשֹוֵאג ּכָ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ָמר יֹוׁשֵ ּוְבָכל ִמׁשְ ּ יִתי , ְּ י ֶאת ּבֵ ֶהֱחַרְבּתִ ְואֹוֵמר אֹוי ׁשֶ

  .'וכו

א ֲחֵזי ְרִקיָעא, ּתָ ָמרֹות ּבִ דוְגָמא ְדִאית ִמׁשְ ּּכְ ַאְרָעא, ּ ָמרֹות ּבְ ך ִאית ִמׁשְ ּוָמאן . ְּכָ
ִנָיה. ּינוןִא ָמָרה ׁשְ ָלִבים צֹוֲעִקים, ִמׁשְ י  )משלי ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּכְ ּתֵ ַּלֲעלוָקה ׁשְ
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ְבָעה)ישעיה נו( .ָבנֹות ַהב ַהב ָלִבים ַעִזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ְוַהּכְ . ֲחמֹור נֹוֵער, ִראׁשֹוָנה. ּ
ׁשֹור )דברים כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּוַבֲחֹמר ַיְחָדו ֹלא ַתֲחרׁש ּבְ ּ.  

ּתֹו ֶזה ַהֲחמֹור וְבִאׁשְ ְלָעם ּבָ ְּוַעל ָדא ּבִ א, ּ  ְוֹלא )שם לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָהָיה ִמְתַנּבֵ
ה מׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ אומֹות ָהעֹוָלם ָקם. ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ף ִמן ַהִטּנֹוֶפת. ֲּאָבל ּבְ , ְּוִכי ְמטוּנָ

יר ִעם ַהָטהֹו ה ַמְזּכִ ָטֳהָרה. רַאּתָ ה ּבַ טוְמָאה. ֶּאָלא מׁשֶ ּוִבְלָעם ּבַ ה . ּ ְוֲעבֹוָדה ָזָרה ָהָיה עֹוׂשֶ
ה ִאיׁשות ִעם ָהָאתֹון   .ַּמֲעׂשֶ

ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך ְוגו)שם(ְכִתיב  י ִיּקָ ָ ּכִ א ֲחֵזי', ּ ָּדא הוא ּגוָפא: ַקן, ּתָ ּ ֶדֶרך. ּ ְּבַ ּ :
אֹוְרִחין ָטִבין ָכל ֵע. ְּדָאֵזיל ּבְ ָדָבר ַאֵחר , ָּדא ּתֹוָרה: ץּבְ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג(ּּכְ

ה ֲחִזיִקים ּבָ ָרֵאל: אֹו ַעל ָהָאֶרץ. ַּלּמַ ִּאֵלין ִאינון ִיׂשְ ְּדִאְתְקרון ֶאֶרץ, ּ ד ְלהֹון , ּ ִּדְמַלּמֵ
דֹוִלים: ֶאְפרֹוִחים. אֹוַרְייָתא ִּאֵלין ִאינון ְנָעִרים ּגְ אֹוַרְי, ּ קון ּבְ ְּדִיְתַעּסְ יִצים. יָתאּ : אֹו ּבֵ

  .ת''ף בי''ְּדיֹוִליף לֹון אל, ִּאֵלין ְזִעיִרין

טֹוׁש ּתֹוַרת )שם א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵּאין ֵאם ֶאָלא ּתֹוָרה, ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת  ְוַאל ּתִ
ך ִנים. ִָאּמֶ ח ַהּבָ ּקַ ּתִ ְרֶצה ׁשֶ ַלח ֶאת ָהֵאם)דברים כב(, ִאם ּתִ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּ ׁשַ ך ְוֶאת ְוַאַחר, ּ ְ ּכַ

ח ָלך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים ּקַ ִנים ּתִ   .ְַהּבָ

ֵרא י ִיּקָ י ֶקִרי, ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ְלכו ִעּמִ ָדָבר ַאֵחר ְוִאם ּתֵ ּּכְ ֶקִרי, ּ ֶכם ּבְ י ַאף ֲאִני ִעּמָ . ְוָהַלְכּתִ
ַבע ַעל ַחֹטאֵתיֶכם ָרה ֶאְתֶכם ׁשֶ י ְלַיּסְ ַבע. ְוָיַסְפּתִ אָּדא ׁשְ, ַמאן ִאיִהי ׁשֶ   .ִכיְנּתָ

ֶדֶרך ָּבַ ָּדא ְקבוַרת ָרֵחל: ּ ת ְדָרִכים, ּ ָפָרׁשַ ְּדִאיִהי ָקְייָמא ּבְ ר ָלה ִויַנֵחם ָלה ְוָלא , ּ ִּויַבּשֶׂ ּ
ְנחוִמין ָלא ּתַ ֶניָה)ירמיה לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּצִביַאת ְלַקּבְ ֵחם ַעל ּבָ .  ֵמֲאָנה ְלִהּנָ
ֶק ִביל ַדֲאָזלו ִעּמֹו ּבְ ּוִבׁשְ ּ ָלה ְלהֹון, ִריּ הֹון, ּגָ ְלָתה ִעּמְ א ּגָ ִכיְנּתָ   .ּוׁשְ

ָכל ֵעץ ַל ם: אֹו ַעל ָהָאֶרץ. ָּדא ְיִריחֹו: ּבְ ָּדא ְירוׁשָ רוִבים ִדְלֵעיָלא: ֶאְפרֹוִחים. ּ ִּאֵלין ּכְ ּ ּ .
א: אֹו ֵביִצים רוִבים ִדְלַתּתָ ִּאֵלין ּכְ ּ ְּוַאְנֵפי זוְטֵרי, ַּאְנֵפי ַרְבְרֵבי. ּ ּ.  

ַלח ְוָהֵא ׁשַ ֵלַח ּתְ ִנים ׁשַ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים ֹלא ִתּקַ ּם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ ּ
ֶכם)ישעיה נ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֶאת ָהֵאם ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ח ָלך . ּ ּקַ ִנים ּתִ ְְוֶאת ַהּבָ

ִב, ְְלַמַען ִייַטב ָלך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים ׁשְ יָנהּבִ א ָאְזָלא וְמַנְדָדא ִמּגֹוְזָלה וִמּקִ ּיל ְדִאיּמָ ּ ּ ּ ּ ְוָדא . ּ
ָּגֵרים ָלך ֲאִריכו ְדַאְנִפין ּ ּ ית יֹוִמין ִדְלֵעיָלא, ְ ִּדיַרֲחמו ַעל ָעְלָמא, ּׁשִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֵּאל ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת' ה'  ה)שמות לד( ְ ּ ּיך רוְגָזא ִמן ַאִפין ְוָאִר. ּ ּ ְ

ָרֵאל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ָלקו ּבְ ְּדִאְסּתַ ּ ּ ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי וָפַני ֹלא )שם לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ
  .ֵּיָראו

ים)שיר השירים ו( ּנִ ים ְוִלְלֹקט ׁשֹוׁשַ ּנִ ּגַ ם ִלְרעֹות ּבַ א . ּ דֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲעֻרגֹות ַהּבֹׂשֶ ּתָ
יִרים ֹקֶדׁש, יֲחֵז ל ַהּשִׁ ים, ּכָ יִרים ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ יר ַהּשִׁ ַחת ֵליה . ְוׁשִ ּבַ ָרֵאל ְמׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ   .ּ דֹוִדי ַצח ְוָאדֹום)שם ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּואֹוֶמֶרת דֹוִדי, ּ
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א ֲחֵזי ֲעָתא ִדיֵהא ַפְלגות ֵליְלָיא, ּתָ ׁשַ ּּבְ ְלהֹוָבא ָחָדאִא. ּּ ְדֵפי , יְתַער ׁשַ חֹות ּגַ ְוֵיעֹול ּתְ
ֲעָתא. ְוָקאֵרי, ְּדַתְרְנגֹוָלא ּוְבַההוא ׁשַ ּנֹו, ּ ִריך הוא ָיַרד ֶאל ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ן ֵעֶדן , ְּ ְּדִאיהו ּגַ ּ

ִריך הוא, ִּעיָלָאה א ּבְ ְּדִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְרְנגֹוָל. ְּ ֲעָתא ִאְתַער ּתַ , ּא ִדְלֵעיָלאּוְבַהִהיא ׁשַ
חֹוֵריהֹון, ַוֲאַמר יְנָתא ּבְ ל ִאינון ְדׁשֵ ּקומו ּכָ ּ ּ א , ּ ָרא ַאַייְלּתָ ֲעָתא ִאיִהי ְלִאְתַחּבְ ָּהא ׁשַ

ַבֲעָלה אֹוַרְייָתא. ּּבְ ָקא ּבְ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִאְתַעּסְ ר ָנׁש ִדיקום ּבְ ל ּבַ ָאה ִאיהו ּכָ ַּזּכָ ּ ּ ּ .
ִריך הוא ְוָכ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּל ַצִדיַקָייא ֲאִציתו ְלָקֵליהְּ ּ ֶבת )שם ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ַהיֹוׁשֶ

ִמיִעיִני יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ   .ְּבַ

ֲעָתא אֹוַרְייָתא, ּוְבַהאי ׁשַ ק ּבְ ַרק ֲעֵליה ַחד חוָטא ְדֶחֶסד, ַּמאן ְדִאְתַעּסַ ִּאיּתָ ּ ּוְבַהאי . ּ
ֲעָתא ִריך הוא ָיַרד ְלַגּנֹוּקוְדׁשָ, ׁשַ ּא ּבְ ם, ְלִמי ָיַרד. ְ ּוַמאן ִאינון ֲערוּגֹות . ַּלֲערוּגֹות ַהּבֹוׂשֶ ּ ּ
ם ִמים ֹראׁש)שממות ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַהּבֹוׂשֶ ׂשָ ּוַמאן ִאינון.  ּבְ   .ַּצִדיִקים, ּ

ים ּנִ ּגַ ַגן ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ִלְרעֹות ּבַ ֵרי ָהעֹוָלם ַהֶזה, אְּוַגן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ, ּּבְ ְּדִאיּקְ ְוָהעֹוָלם , ּ
א ים. ַהּבָ ּנִ ים, ִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ּנִ אֹוַרְייָתא. ַּמאן ִאינון ׁשֹוׁשַ קו ּבְ ִּאֵלין ַצִדיַקָייא ְדִאְתַעּסְ ּ ּ ּ ,

ְפָווַתְייהו ׂשִ ן אֹוַרְייָתא ּבְ ְּוִאינון ִדְמַרְחׁשָ ּ ים. ּ ּנִ ְקֵר, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשֹוׁשַ יםַאל ּתִ ּנִ , י ׁשֹוׁשַ
ֹוִנים ּשׁ ֶבר רֹוֲחׁשֹות ּתֹוָרה, ֶּאָלא ׁשֶ ּקֶ ֲאִפילו ּבַ ּׁשֶ ּ.  

ם, ָּאַמר ֵליה אֹוַרְייָתא ָקֵטיל לֹון קֹוֶדם ְזַמּנָ ֵקי ּבְ ְּוִכי ְלִאינון ְדִאְתַעּסְ ְּוִאינון ַצִדיִקים , ּ ּ
א ֲחֵזי. ְּדָלא ָחבֹו ֲעָתא ְדֲהָוה ְינוָקא, ּתָ ׁשַ ָּיָרְבָעם ּבְ אי, ּ , ְּוָלא ֲהָוה ֵליה חֹוָבה, ֲהָוה ַזּכַ

ֶות רוך הוא ְלַמְלַאך ַהּמָ דֹוׁש ּבָ ְָאַמר ַהּקָ ְּ ן ְנָבט, ּ   .ִזיל ְוַאְייֵתי ְלָיָרְבָעם ּבֶ

ֵרת ֲעָתא ָאְמרו ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ַההוא ׁשַ ּּבְ ָכל '  ה)תהלים ח(, ּ ְמך ּבְ ֲָאדֹוֵננו ָמא ַאִדיר ׁשִ ּ ּ
ְמך. ָהָאֶרץ ָָמה ְדׁשִ יהּ ּ ִאיהו ַאִדיר ּבֵ ּ ְּוהוא ַצִדיק, ּ ְּוַעל ְזכוָתא ִדיֵליה ֵייֵתי , ֲּאַנח ֵליה, ּ ּ ּ

ַפע ָלָנא ִריך הוא. ׁשֶ א ּבְ ֲּאַמר ְלהֹון קוְדׁשָ ּבֹוק ֵליה, ְּ ִּאי ַרֲעָוא ִדיְלכֹון ְדֶאׁשְ ּ ֵביק , ּּ ֲאָנא ׁשָ
  .ֵּליה

ן ְנַפק ְלַתְרּבות ָרָעה ּוָבַתר ּכֵ ֵר, ּ ָרֵאל, ּי ֶעְגֵלי ְדַדֲהָבאְוָעִביד ּתְ . ְוָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר ְלהֹון קוְדׁשָ ַפע ְדֲהָוה ָיֵהיב ְלכֹון, ְּ ל ׁשֶ זוֲהָמא, ֲּהֵרי ּכָ ִּאְתַהַפך ְלכֹון ּבְ ְ ּ ,

אי ֲעָתא ְדֲהָוה ַזּכַ ׁשַ ָּלא ֲהָוה ַטב ְלכֹון ְדֵתייִתי ֵליה ָהָכא ּבְ ן ''ּף ֵליה מטטרוַוֲהָוה אֹוִלי, ּ
ֲעָתא ַהִהיא. אֹוַרְייָתא ׁשַ ְלהֹו ַוֲאָמרו, ּבְ ָּפְתחו ּכָ ּ ה ה)תהלים קיט(, ּ ר ' ּ ַצִדיק ַאּתָ ְוָיׁשָ
ָפֶטיך ִָמׁשְ ים. ּ ּנִ ִריך הוא ָיַרד ְלַגּנֹו ִלְלּקֹט ׁשֹוׁשַ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ.  

ְּפַתח ָינוָקא ַוֲאַמר י ֶמה ָעׂשִ)מיכה ו(, ּ י ַעּמִ ָיִתי ְלך וָמה ֶהְלֵאִתיך ֲעֵנה ּבִ א . ָּ ּקוְדׁשָ
ָרֵאל ֲחִביבוָתא ְדִאית ֵליה ִעם ִיׂשְ ִריך הוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ י, ְ יִתי ְלך. ָקָרא ְלהֹון ַעּמִ ה , ֶָמה ָעׂשִ ָלּמָ

יִתי ְלך י ִמְדָרׁשֹות. ָָעׂשִ י ְכֵנִסיֹות וְלָבּתֵ ֶּאָלא ְדֵתְזִלין ְלָבּתֵ ּּ י ַד, ּ ְּוַתְסִהידו ּבִ , ֲאָנא ֶאָחדּ
  .ֶאָחד'  ה)דברים ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ז 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3071דף [ -ּ

ְסִהיהו ַדֲאָנא ַחד ּּתַ ָמא ְדמ, ּ ּוִמְתַעֶלה ַעל ׁשְ יִבין''ּּ ַמע, ב ּתֵ ת ְקִריַאת ׁשְ ָפָרׁשַ ְּדִאינון ּבְ ּ ,
ְּוַתֲעִבידו ְלַיֲחֵדִני ֲעַלְייכו. ִמן ְוָאַהְבּתָ ַעד ְוָהָיה דוְגָמ. ּ ָמא ּכְ ְּוִאיהו ׁשְ ָמא ְדמּ ב ''ּא ׁשְ

ָמָהן   .ׁשְ

ָמא ְדע ּוִבׁשְ יִבין''ּ ַמע, ב ּתֵ ת ְקִריַאת ׁשְ ָפָרׁשַ ם, ְּדִאית ּבְ ְמּתֶ ָמא . ִמן ְוָהָיה ַעד ְוׂשַ ּוִבׁשְ
יִבין ין ּתֵ ָתא, ַּדֲחִמּשִׁ ם ַעד סֹוף ָפָרׁשָ ְמּתֶ ֲעֵרי ִביָנה, ִּמן ְוׂשַ ן ׁשַ ּבַ חוׁשְ ָמא ְדע. ּּכְ ּוִבׁשְ ִמן , ב''ּ

הַּויֹ   .ּאֶמר ַעד סֹוף ַהָפָרׁשָ

ָיין ע ָפָרׁשִ ְּוִאינון ַאְרּבַ ּ ַמע''ִעם י, ּ ְקִריַאת ׁשְ יִבין ְדִאית ּבִ ֵרין ִיחוִדין ִעיָלִאין, ּב ּתֵ ּּתְ ּ ,
ִעין וְתַמְנָיא ְלהֹו ָמאָתן ְוַאְרּבָ ִּיְתֲעִבידו ּכָ ן רמ, ּ ּבַ חוׁשְ ְּוָכל ֵאיַנׁש ְדִיְקֵרי . ח ֵאָבִרים''ּּכְ

ְדָקא ָיאֹותְקִריַאת ַמע ּכִ ָכל ֵאָבר ְוֵאָבר ִדיֵליה,  ׁשְ ִפיַע ּבְ יָבה ַמׁשְ יָבה ְוּתֵ ל ּתֵ ּּכָ ּ ְוִאי ֵאיַנׁש . ּ
יָמָמא וְבֵליְלָיא ַמע ּבִ ל ֵאָבר ְוֵאָבר ִדיֵליה ִיְתְמֵלי ִמן רוַח ָרָעה, ָּלא ִיְקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ּּכָ ּ ּ ,

ין ְדָע יׁשִ ל ִמִלין וַמְרִעין ּבִ ּוִמּכָ ּ   .ְלָמאּּ

יִבין ִאינון, ֲּאַמר ְינוָקא ַלת ּתֵ ַמע, ּּתְ יִבין''ִמן רמ, ְּדַחְסִרין ִמן ְקִריַאת ׁשְ ה , ח ּתֵ ּוַבּמֶ
ִלימו ּתְ א, ֲאַמר. ִּאׁשְ ַמְעָנא ֵמַאּבָ ִליַח ִצּבור חֹוֵזר ' ִעם ה, ֲאָנא ׁשְ ָהׁשְ ֱּאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת ׁשֶ

קֹול   .ּבְ

ְּפַתח ָסָבא ִדינוָקא ַוֲאַמר ּ ה ְמַעט ְוגו, ּ ים ּבָ ה ַוֲאָנׁשִ ּ וָמָצא ָבה )קהלת ט(', ִּעיר ְקַטּנָ ּ
ן ָחָכם ְוגו א ֲחֵזי. 'ֶיֶלד ִמְסּכֵ ה, ּתָ יַבת ֹנַח, ִעיר ְקַטּנָ ה ְמַעט. ָּדא ּתֵ ים ּבָ ֵּאלו , ַּוֲאָנׁשִ ּ

י ָבָניו ּתֹו וָבָניו וְנׁשֵ ִּאׁשְ ְּוַחיֹות ְועֹופֹות וְבֵהמֹות, ּ דֹול ְוָסַבב אֹוָתהּוָבא ֵאֶליָה ֶמ. ּ ֶּלך ּגָ ֶזה , ְ
ן ְוָחָכם. ֵיֶצר ָהָרע ּוָמָצא ָבה ִאיׁש ִמְסּכֵ ָחְכָמתֹו. ָּדא ֹנַח, ּ ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ּּ.  

ָכל ִאינון אוְכלוִסין ִעיָלִאיןִּסְתֵרי תֹוָרה  ת ּבְ ּבָ ְּסעוְהֵתי ְדׁשַ ּ ּ ּ ה )שמות טז(. ּ ּ ַוֹיאֶמר מׁשֶ
ִּאְכלוהו ַהיֹום ּ ת ַהיֹום ַלדּ ּבָ י ׁשַ ֶדה. 'ּ ּכִ ּשָׂ ַּהיֹום ֹלא ִתְמָצֻאהו ּבַ ַלת ִזְמִנין ַהיֹום. ּ ן , ּּתְ ּבַ חוׁשְ ּּכְ
ַלת ְסעוְדֵתי ְּדִאְתְקִריאו ֹעֶנג, ּּתְ ּוַמהו ֹעֶנג. ּ ְוָקָראָת  )ישעיה נח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ת ֹעֶנ ּבָ ן ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב( .ג''ַלּשַׁ קֹות ֶאת ַהּגָ לויֹות. ְלַהׁשְ ַלת ּגָ ּבֹון ּתְ ּוְבֶחׁשְ ּ ּ ,
ֶנְגָדן ֶאְהֶי ה ּכְ ָאַמר מׁשֶ ַלת ִזְמִנין''ה ֶאְהֶי''ה ֶאְהֶי''ׁשֶ   .ה ּתְ

ָגלוָתא ַקְדָמָאה כֹון ּבְ ֲּהָדא הוא ַדֲאָמרו, ֲּאָנא ֶאְהֶיה ִעּמְ ּ ִכיָנה , ּ לו ְלִמְצַרִים ׁשְ ּּגָ
ֶהם ְנָייָנאַוֲאָנא ֶאְהֶיה. ִעּמָ ָגלוָתא ּתִ כֹון ּבְ ִכיָנה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִעּמְ לו ְלָבֶבל ׁשְ ּּגָ
ֶהם ִליָתָאה. ִעּמָ ָגלוָתא ּתְ כֹון ּבְ ִכיָנה , ַּוֲאָנא ֶאְהֶיה ִעּמְ לו ְלָיָון ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגָ ּ
ֶהם יָלה ְלהֹון. ִעּמָ ה' ִני ה ֲא)ישעיה ס(ֶּאָלא , ֶּאְהֶיה ְרִביָעָאה ָלא ּגִ ּנָ ה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ָּזכו . ּּבְ

ה ּנָ ה, ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ֹּלא ָזכו ּבְ ּ.  

י ִפְנָחס ָרֵאל וכו, ָּאַמר ַרּבִ רוך הוא ְלַנּסֹות ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָּרָצה ַהּקָ ְּ'.  

א ֲחֵזי לות יֹום א, ּתָ ּגָ ֲארו ּבַ יבו ֹלא ִנׁשְ ִּאם ָיׁשִ ּ ֵלם' ּ אי. ׁשָ ֲחׁשַ  יֹום ַּמהו, ֲּאַמר ֵליה ּבַ
ָאַמר ', א ְקֶנה ְוגו)בראשית כט(ֶּזהו ׁשֶ דֹול ֹלא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ בו . 'ּ ֵהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ִּאם ּתָ
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א ְתיוְבּתָ ִביא, ּּבִ ָאַמר ַהּנָ ֵּיְצאו ִלְזַמן ַהיֹום ׁשֶ ְקֶנה. ּ קו ַהּצֹאן , ְוִאם ֹלא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ ַּהׁשְ
ּוְלכו ְרעו ּ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמ. ּ א, ּנוָנא ָסָבאּּבְ ְתיוְבּתָ ִּאם ָלא ָתבו ּבִ ָּלא ִיְפקון ַעד , ּ

ִריך הוא יהו א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ֵלים ׁשְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּ   .ה''ְּ

 ] בשנה280יום [סדר הלימוד ליום יד תמוז 

לו ְליֹוָנה, ָּדָבר ַאֵחר ָרֵאל ִנְמׁשְ ָנַפִים ְלִמְצֹות, ִּיׂשְ ַהיֹו, ְוַהּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ מֹו ּבְ ָּנה ֵיׁש ָלה ּּכְ
ָנַפִים ֵליִמים, ּכְ ָנַפִים ׁשְ ֶחָה, ְוַהּכְ ִיּקָ עֹוָלם ׁשֶ ָרֵאל. ֹּלא ֵיׁש עֹוף ּבָ ך ִיׂשְ ֵהם , ְּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ִמְצֹות ֵלִמים ּבְ יוַכל ָלֶהם, ׁשְ ָכל ָהעֹוָלם ִמי ׁשֶ ֹּלא ֵיׁש ּבְ פ. ּ תוב ּבְ הוא ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ְלָעם ' ּ ּבִ
ך ָזנו ַאֲחֵרי . 'ֹּלא ַקּבֹה ֵאל וָמה ֶאְזֹעם ֹלא ָזַעם ה ָמה ֶאּקֹב )במדבר כג( ְּוַאַחר ּכַ ְ

ֶהם' ַּוִיַחר ַאף ה, ֱאֹלֵהיֶהם   .ּבָ

ם ֹזִנים )במדבר טו(ְּוַעל ָדא  ר ַאּתֶ ּ ְוֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ ּ
ּוַמהו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵנ. ַאֲחֵריֶהם ל ַהיֹום. יֶכםּ ֶּזהו ַרק ַרע ּכָ ַרע  )משלי כ(ְּוֶזהו , ּ

  .'ַרע ֹיאַמר ְוגו

יב ָאחֹור  )איכה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב.  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג( ְּוַעל ָדא ֵהׁשִ
יָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ְוגו)דברים לב( ּוְכִתיב. ְיִמינֹו ָעה ְּוַעל ָד. ' ַאְסּתִ ׁשָ א ּבְ

ֵלם ִלְפֵני ה ֵלב ׁשָ ָרֵאל ָהיו ּבְ ִיׂשְ ּׁשֶ ר ה. ֶמה ָהָיה', ּ ָפִנים ִדּבֶ ָּפִנים ּבְ ִסְטָרא , ְוִאם ָלאו. 'ּ ּבְ
ך ֹלא )ויקרא יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוֶזהו ָהֲעָריֹות. ַּדֲאחֹוַרִיים ָ ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ָ

  .ְּתַגֵלה

הְוֵיׁש ָאחֹור ִמן ָאג' י ה'' ַאֲחֵר)הושע יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְקדוּשָׁ ַאְרֵיה ִיׁשְ . ֵּיְלכו ּכְ
י ַמָטה י ַמְעָלה, ְּוִאְתְקֵרי ָפִנים ְלַגּבֵ י ַמְעָלה. ְוָאחֹור ְלַגּבֵ י , ְוִאְתְקֵרי חֹול ְלַגּבֵ ְוקֹוֶדׁש ְלַגּבֵ

  .ַמָטה

ה ֵליַדע ׁש מׁשֶ ּקֵ ָהָיה ָפִנ, ְוֶזה ּבִ י ַמְעָלהֶּזה ׁשֶ י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם , ְּוָאַמר ֵליה. ים ְלַגּבֵ ּכִ
ֵהם ְלַמָטה. ָוָחי ָרֵאל ִמן ַהָפִנים ׁשֶ ָמה ְלִיׂשְ ן ְנׁשָ ִיּתֵ ׁש ׁשֶ ּקֵ ך ּבִ ְּוַאַחר ּכַ ּ ְּוִנְקְראו ֲאחֹוַרִים , ְ

י ַמְעָלה ה ִתְרֶאה ְוֵה. ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי, ְּוָאַמר ֵליה. ְלַגּבֵ ִבין . ּם ֹלא ִיְראוַאּתָ ֲהֵרי ּתָ
יה ָאחֹור ָהָיה ְלַגּבֵ ָרֵאל ָפִנים, ּׁשֶ י ִיׂשְ ּוְלַגּבֵ ְוֹלא ָאַמר ֹלא , ְּוַעל ֶזה ָאַמר ֹלא ֵיָראו. ּ

  .ִתְרֶאה

א ֲחֵזי חֹוָבא ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ּתָ ָּאְבדו ַהָפִנים ִעיָלִאין, ּּבְ ּ ָּפִנים , ּוְבחֹוָבא ְדֵעֶגל. ּ
ִאין ּתָ י ֵעיָלאְּד, ּתַ לות ְוָגלות ָאָבדו. ִאְתְקֵרי ָאחֹור ְלַגּבֵ ּוְבָכל ּגָ ּ ּ ְוָכל , ְּוִאיהו ָרָזא ַרְבְרָבא. ּ

ם יהו ׁשֵ ָּפִנים ִעיָלִאין', י. ה''ָּדא ִנְרַמז ּבְ י י', ה. ּ י ו', ָאחֹור ְלַגּבֵ ָאחֹור ', ו. 'ּוָפִנים ְלַגּבֵ
י ה י ה, ִּעיָלָאה' ְלַגּבֵ ָאהּתַ' ּוָפִנים ְלַגּבֵ י ו', ה. ּתָ א', ָאחֹור ְלַגּבֵ י ָרָזא ִדְלַתּתָ   .ּוָפִנים ְלַגּבֵ
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ּוַמאי ִאיהו ידו י ידו, ד''ּ ין ַהּקֶֹדׁש , ּד ִדְלֵעיָלא''ְּדִאְתְקֵרי ָאחֹור ְלַגּבֵ ְבִדיל ּבֵ ְּוָדא ַהּמַ
ים ָדׁשִ ְנָייָנא, אד ִדְלַתּתָ''ידו. ָּאָדם ִעיָלָאה, ּד ִדְלֵעיָלא''ידו. ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ . ָאָדם ּתִ

ִליָתָאה ְּוִאית ָאָדם ְדִאיהו ּתְ ֵרי ָאחֹור, ּ ְנָייָנא, ְּדִאּקְ ָמא ּתִ י ׁשְ ְנָייָנא ִאיהו . ְלַגּבֵ ָמא ּתִ ּוׁשְ ּ
י ָדא ָּפִנים ְלַגּבֵ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול. ּ ְבִדיל ּבֵ ְּוָדא הוא ַהּמַ ַלת. ּ ן ֶאְהֶי, ְּוִאינון ּתְ ּבַ חוׁשְ ה ''ּּבְ

ַלת ִזְמִנין''ֶאְהֶיה ''ֶאְהֶי   .ה ּתְ

ת ַהיֹום ַלה)שמות טז(ָּדָבר ַאֵחר  ּבָ י ׁשַ ה ִאְכלוהו ַהיֹום ּכִ ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ ּ ּּ ַּהיֹום ֹלא ' ּ
ֶדה ּשָׂ ִּתְמָצאוהו ּבַ ְפּתֹור ִעיָלָאה, ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה ַחְבַרָיא. ּ חֹות ּכַ א , ּּתְ ְפּתֹור ִדי ְמַמּנָ ּכַ

כ ֵרין ִסְטִרין, ִּעיְזָקא ִדְלֵעיָלאּבְ. ב ַאְתָוון''ּבְ ְּוַההוא ִעיְזָקא ִאיהו . ַּחד ִעיְזָקא, ָלְקִטין ּתְ ּּ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ִריּבוָעא ְלַאְרּבַ   .ּּבְ

ֲּאִחיָהן ַהאי ִעיְזָקא ֵמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָרא ָמאָלא, ָּדא ְלָיִמיָנא, ּ ַּההוא . ְוָדא ִלׂשְ
ֵר אְּדָיִמיָנא ָסְלָקא ּבְ ִרין, ְּוַכד ִאיהו ָזְקָפא, יׁשָ ּבָ ית ְמָאה ֶאֶלף ּגוְבִרין ּגִ יה ׁשִ ָּנֵטיל ִעּמֵ ּ ,

ָבִרים )שמות יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲאִחיָדן ְסָייִפין ַעל ְיֵרִכין ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ ׁשֵ  ּכְ
ן. ְלַבד ִמָטף ָמאָלא ָסְלָקא ְלָבַתר ּכֵ ְּוַההוא ִדׂשְ ית ְמָאה , ִּאיהו ָזְקָפאְוַכד , ּ יה ׁשִ ָּנֵטיל ִעּמֵ

ַּאְנִפין ְדַרֲחֵמי, ּ ָמאֵרי ְדַגְדִפין)''חילופי גרסאות''(ֶאֶלף  ָמאָלא. ּ ׂשְ ּוִמְתַחְלִפין ְדָיִמיָנא ּבִ ּּ ,
ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ   .ְוִדׂשְ

ֲהָנא, ָזְקָפאן ְלֵעיָלא ַּעד ְדַאְמטו ְלַחד ּכַ ְּדָגֵלי ִמיֹוָמא ְדִאְת, ּ ֵרי ָעְלָמאּּ ד ָמטֹו . ּבְ ּכַ
ן ּמָ א, ּתַ ֲהָנא ַרּבָ ְפּתֹור, ָּנֵפיק ַההוא ּכַ ְּוָקא ְמָבֵרך ְלַההוא ּכַ ן. ְ ּמָ ְרָכא ִמּתַ יָון ְדָקא ִמְתּבָ , ּּכֵ

ִתין ָתא ְדָכל ִסיּבָ יָקא ָסָבא ְדָסִבין ִסיּבָ ָּנֵפיק ַטָלא ִדְבדֹוָלָחא, ִּמּגֹו ַעּתִ ְּוָנֵגיד ְלַההוא , ּ
ְפּתֹור, ּ ְדַכֲהָנאֹראׁש ֵלי ְלַהאי ּכַ יָון ְדִאְתַמְלָייא, ְּוִאיהו ִאּמְ ית ִסְטִרין, ּּכֵ ׁשִ , ִאְתַמְלָייא ּבְ

א ּתָ ּבַ ית יֹוִמין ְדׁשַ   .ְּלׁשִ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ דֹוְלָחא, ַכה ָנִחית ִמּסִ ַגְווָנא ִדְבדֹוְלָחא , ְּוַאְקִריׁש ְלַההוא ּבְ ִאְתֲעֵביד ּכְ
ָכל יֹוָמא. אְּדֶאֶבן ָטָב יה ּבְ ְזנו ִמּנֵ ְּוָכְלהֹו אוְכלוִסין ִאּתְ ּ ּ ֵליְלָיא, ּ הֹון ּבְ ִּאינון ִדיָמָמא . ּוִמּנְ ּ

ַגְווָנא ַחד ַגְווָנא ָאֳחָרא, ָאְכֵלי ּבְ ְּוִאינון ְדֵליְלָיא ָאְכֵלי ּבְ ֵרי . ּ רון ְמַתּבְ ִּאינון ְדֵליְלָיא ִאּקְ ּ ּ
ִרין אִּאֵלין ָלְקִט, ּטוִרין ְוִטּנָ ְמׁשָ ף ׁשִ ּקֵ ּין ִמַפְלגות ְדֵליְלָיא ַעד ְדִיְתּתַ ּ ּ א , ּ ְמׁשָ יָון ְדָאָתא ׁשִ ּּכֵ

ִּאינון ִדיָמָמא. ָלא ָלְקֵטי יָתא, ּ ַצְפָרא. ְטִמיֵרי ֵהיָכָלא, ִּאְקרון ְיִליֵדי ּבֵ . ָּלא ָלְקֵטי ֶאָלא ּבְ
יָון ְדָאֵתי ַצְפָרא ְדָקא ָחֵזי, ּּכֵ ל ַחד ְוַחד ּכִ ָּאֳחָרִנין ִאית ְדָלְקֵטי ְלִעיַדן . ּ ֵליהָלְקֵטי ּכָ

א ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ַרְמׁשָ   .ְּוָכל ַחד ְוַחד ּכִ

ִּאינון ְדֵליְלָיא ִתיב , ּ ְכַבת ַהָטל)שמות טז(ֲּעַלְייהו ּכְ ִּאֵלין ִאינון ָנְזֵלי . ּ וַבּבֶֹקר ָהְיָתה ׁשִ ּ
אי א ְלַתּתָ ַּטָלא ְדַמּנָ ְּמחוָלָקא ִדיְלהֹון, ּ ּּ ָווןַה. ּ א ָלא ֲהָוה ֵליה ּגַ ּאי ַמּנָ ִּאינון . ְוָלא ִאְגִליד, ּ

ִתיב , ְּדַצְפָרא ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֲעך)קהלת יא(ֲּעַלְייהו ּכְ א . ָ ּבַ ִּאֵלין ֲהֵוי ָנְזֵלי ַטָלא ְדַמּנָ ּ ּ
אי א, ְלַתּתָ ְּוַיֲהֵבי ַגָוון ְלַההוא ַמּנָ א, ּ ּוִמְתָקא ְודוְבׁשָ ּ.  
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ִּאינון ְדַרְמׁשָ ִתיב , אּ ם)שמות טז(ֲּעַלְייהו ּכְ ְּוִאינון ְדֵליְלָיא.  ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ֲהוֹו ָנְזֵלי , ּ
ְטָרא ְדִאֵלין ִזְמָנא ָחָדא ִמּסִ יה ַעד ַצְפָרא. ּּבְ ַאר ִמּנֵ ַּמאן ְדַאׁשְ ִתיב, ּ ּ ַוָיֻרם ּתֹוָלִעים )שם(, ּכְ

  .ַּוִיְבַאׁש

ִליִפין ָהָכא ַלת ִסְטִרין ּגְ ַלתָלֳקֵביל, ּתְ ַלת ֵהִהי. ם''ּם ַהיֹו''ּם ַהיֹו''ַּהיֹו,  ּתְ ', ה' ה' ה, ן''ּתְ
ַלת ַאְתָוון, ן''ּוְלָכְלהֹו ֵהִהי ַלת ּתְ ר, ּתְ ֵרין ֲעׂשַ י , ְּוִאְתֲעִבידו ּתְ ְעּתֵ ר ׁשַ ֵרי ֲעׂשַ ן ּתְ ּבַ חוׁשְ ּּכְ

י ִאינון. ְוָכְלהֹו יֹום, ְוָכְלהֹו ַחד, ִּדיָמָמא ּתֵ ּבַ ַלת ׁשַ ְל, ּּתְ א ְדֵליְלָיא, הֹון יֹוָמא ַחדּכָ ּתָ ּבַ , ּׁשַ
א ִדיָמָמא ּתָ ּבַ א, ּׁשַ א ְדַרְמׁשָ ּתָ ּבַ ַלת ְסעוְדֵתי. ּׁשַ ְּסעוָדָתא ְדֵליְלָיא, ְּלִקְבֵלהֹון ּתְ ְּסעוָדָתא , ּ

א, ִּדיָמָמא ְּסעוָדָתא ְדַרְמׁשָ ּ.  

ֵני או, ַּעד ָלא ִאְתַקֵדׁש יֹוָמא, ְּסעוָהָתא ְדֵליְלָיא ּקְ יִריןִּמְתּתַ ַלת ְקׁשִ ְלהֹו ּתְ , ְּכלוִסין ּכָ
ְתִסירו ִדְווָרֵדי ְגִליָפן, ָּעאִלין ּגֹו ַנֲהֵרי ַדֲאַפְרְסמֹוָנא ִּאְתַסְחָיין ּבִ ִּמְתֲעָבָרן ּגֹו ְנַהר ִדינור, ּ ּ ,

קֹוֵמי ן ּבְ ּמָ יָון ְדָסְלִקין ִלְסַטר ִחָווָרא. ְוָסְלִקין ִמּתַ ּּכֵ ָסֲהדֹו ָסֲהִדין . ִדיןִּאְתַסְחָיין ִאינון ְווָר, ּ
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ּבָ ין. ְּדׁשַ ְלהֹון ְדֵליְלָיא ַקִדיׁשִ ּּכָ ית ִסְטִרין. ּ ית ׁשִ   .ִלְסַטר ַחד ְלׁשִ

א ָעא יֹוָמא ְלִאְתַקְדׁשָ א, ַּכה ּבָ ְּוַההוא ָקָלא , ָּקל ׁשֹוָפָרא ִאְתְנֵגיד ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ
ָרֵאל ִאיהו א ְדִיׂשְ ּחוְלָקא ְדַעּמָ ּ ּ ַמע ַההוא ָקָלא. ּ ּתְ ד ִאׁשְ ר ּכַ א ּבַ ִגין ְדִלית ִקדוׁשָ ּּבְ ּ ּ ּוְכֵדין . ּ

ַדׁש יֹוָמא ְּיִדיַע ְדִאְתּקַ ּ.  

א ַּסְנַדְלפֹון ְנִזיָרא ְפִריׁשָ ִליִפין, ּ ִעְטרֹוי ּגְ ֵרי , ִאְתַעְטָרא ּבְ ַאְתָוון ְדִאּקְ יָמאן ּבְ ְּרׁשִ
ע  ְלּגוָלא ְדַחד וְתֵרין וְתַלת ַאְרּבַ ּּגִ ּ ּ יתּ ת ''ש דמ''ר גל''ק בכ''ְּוִאינון ַאְתָוון אי, ְוָחֵמׁש ְוׁשִ

  .'ך וכו''הנ

ֵרי ְרָפֵאל, ּין בְוָאַמר ֵליהֵדְכ עוָתא ,  ֵאל ָנא ְרָפא ָנא)במדבר יב(, ַּרב ַאְסָוון ְדִאּקְ ּּבָ
ְּדָקֲאַמר ְמֵהיְמָנא ְדָמארֹוי י ְלִמְרָים, ּ ַאְתָוון , ּר ֵליהּא הוא בְוָאַמ''א נ''נ. ַוֲאַתר ָדא ַאּסֵ ּבְ

יָמאן ְדָאֶל י. ד''ּן יו''ּת נו''ּף ָדֶל''ְּרׁשִ ָּדא הוא בְוָאַמר ֵליה, ד''ף ָלֶמ''ו ָאֶל''ת ָוא''ּבֵ ּ ּ .
י ְלָכְלהֹו אוְכלוֵסי ַּהאי ַרב ַאְסָוון ַאּסֵ ְייהו ִזיָוא ַדֲחׁשֹוָכא, ּ ּוַמֲעַבר ִמּנַ ּ ְּדֲהָוה ְמַקְרָבא , ּ

ָאר י ְייהו ׁשְ ּבַ   .ֹוֵמיּּגַ

ֵרין רוִחין ִעיָלִאין ֲעָתא ִמְתָעֵרי ּתְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ך, ּ ְטָרא ְדחׁשֶ ְטָרא ְדאֹור ְוַחד ִמּסִ ְַחד ִמּסִ ּ .
ְבִריֵא ין ִרּבֹוא אוְכלוִסין, ל''ְּוִאינון ִמיָכֵאל ּגַ ּתִ ְלָפאן ְלׁשִ ִּמְתּגַ ַההוא ֵליְלָיא, ּ ְלָטן ּבְ ְּדׁשָ ּ .
ָדן ַחד ְלָיִמיָנא ָמאָלאְוִאְתַעּתְ ָנן,  ְוַחד ִלׂשְ ּקְ ל . ְּלָכל ַחד ְוַחד ָפתֹוֵרי ִאְתּתַ ַתר ְדִאְתַחזון ּכָ ּּבָ ּּ

ֵהיָכָלא ְיִדיָעא א ּבְ ָּפתֹוֵרי ִדְלַתּתָ ּ.  

ָּכל אוְכלוִסין ִדְלֵעיָלא ּ ּ ַהאי ֵליְלָיא, ּ ן ּבְ ין ְפִריׁשָ ִּאית לֹון דוְכּתִ ּ יָרא . ּ ְוָכל ַחד ַרב ְוַיּקִ
יה דוְכּתֵ ּּבְ ָאר ֵחילֹוי, ּ ל ׁשְ חֹות ְידֹוי, ַעל ּכָ ן ּתְ , ֵּמִאינון ֵחילֹוי. ְּוִאינון ַחָייִלין ְמַמּנָ

ֵרין ִעיָלִאין ִדי ְבהֹו ן ּתְ ִּמְתָפְרׁשָ ּ ָמאָלא, ּ ְּוָנְטֵלי ָפתֹוָרא ַחד ִמָיִמיָנא ְוַחד ִמׂשְ ְּוָכל ָפתֹוָרא , ּ
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ֵרין ִאֵלין ין ּתְ ְּדָלא ִאְתְקַרב ּבֵ אָּלאו ִאיהו, ּ ּתָ ּבַ ּ ָפתֹוָרא ְדׁשַ י , ּ ְּוָלאו ִאיהו ָפתֹוָרא ְדַקּמֵ ּּ
א א ַקִדיׁשָ   .ַּמְלּכָ

ֶחְדָווהדְוַכ ָתא וַבֲעָלה ּבְ ּ ִאינון ִאּתְ ּ ֵדין ַההוא ָפתֹוָרא ִמְתַעְטָרא, ּ ּּכְ ד ִאְתְקֵריב ַההוא . ּ ּּכַ
ַההוא ִסְטָרא, ָּפתֹוָרא א ּבְ ית ַנֲהֵמי ְדַההוא ַמּנָ ׁשִ ּּבְ ּ ַהאי ְוׁשִ. ּ א ּבְ ּית ַנֲהֵמי ְדַההוא ַמּנָ ּ
ִעְטרֹוי. ִסְטָרא ָּדא ִאיהו ָפתֹוָרא ְדִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ּּ.  

ֵרין ְדָנְטִלין ָפתֹוָרא ִּאינון ּתְ ּ ִּאְצְטִריכו ְלַנְטָרא ָפתֹוָרא, ּ ית , ּ ְּדָלא ִיְתָעְרבו ַנֲהֵמי ׁשִ ּ
ית ְדַהאי ִסְטָרא, ְּדַהאי ִסְטָרא יָון ְד. ְּוׁשִ י ַההוא ַרב ְוִעיָלָאה , ַּהאי ָפתֹוָראּּכֵ ִּאְתְקֵריב ַקּמֵ ּ

ְייהו ֵדין ָנֵטיל ַחד ֵמַהאי ִסְטָרא, ִּמיּנַ ל ַחד . ְּוָקא ְמָבְרָכא ֲעַלְייהו, ְוַחד ֵמַהאי ִסְטָרא, ּכְ ּכָ
ר ִלְפֵני ה, ֲּאַמר ְלאוְכְלסֹוי וְלָחן ֲאׁשֶ ר''ֵהִכין ֶז. 'ֶּזה ַהּשׁ ֵרין ֲעׂשַ   .ה ּתְ

ּל ָפתֹוָרא וָפתֹוָראַעל ּכָ ַלת ַסְרִכין, ּ ן ּתְ ְּורוָחא ִעיָלָאה ֲעַלְייהו, ִאְתַמּנָ ְּוַההוא רוָחא , ּּ ּ
ַההוא ֶחְדָוה ל אוְכלוִסין ִדיֵליה ָאִזיל. ל''ְּוהוא אֹוִריֵא, ָּחֵדי ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ל ִאינון , ּ ַּעל ּכָ

  .ָּפתֹוִרין

ן ין ְמַמּנָ ּתִ ל ַחד ְוַחדָטֲעִמין ַטֲעָמא ַעל, ׁשִ רוך , ְואֹוֵמר ַהּמֹוִציא,  ּכָ דֹוׁש ּבָ ְוְמָבֵרך ְלַהּקָ ְּ ּ
א. ּהוא ֵתיאֹוְבּתָ ּוַמאן ְדָטֵעים ּבְ א ִעיָלָאה, ּ ֵתיאוְבּתָ ָּהֵכי ִאיּתֹוַסף ֵחיָלא ּבְ ַּההוא רוָחא . ּ ּ

ְלָטא ֲעַלְייהו ֶחְדָווה, ְּדָקא ׁשָ ְלָקא ְנִהירו ּבְ ּסָ   .ּׁשֶ

א ֲחֵזי דו, ְוּתָ ְּגָמא ְדִאינון ַמְלָאִכיםּּכְ ִדין ְיהוָדִאין, ּ ְּדִאינון ׁשֵ ּ דוְגָמא ְדַבר , ּ ְּדָאְכִלין ּבְ ּ ּ
ך ִאית ָאֳחָרִנין ִעיָלָאה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ָנׁש ּּכָ א , ְ ִכיְנּתָ ִתין ֵמאֹור ִדׁשְ ְּוִאינון ָאְכִלין ְוׁשָ ּ

ְּדִאינון ֶנֱהִנין ְּוָדא הוא ְדָאְמרו. ּ ּ יֶהןַּצִדיִקים, ּ ָראׁשֵ ִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ְוֶנֱהִנין ֵמאֹור ,  יֹוׁשְ
ִכיָנה   .ְּוָדא ָהֲאִכיָלה ַוָדִאית. ַהּשְׁ

ל אוְכלוִסין, ַהאי ָאת ָנֵהיר. 'ְוִאיִהי ָאת י, ַחה ָאת ָנֵהיר ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּוַאְנֵהיר ּכָ ּ ,
ְלָייא, ְוִאיִהי ָלא ְיִדיַע חֹות ַהא. ְּוָלא ִאְתּגַ ְלהֹו , ִאְתַנֲהָרן ָחֵמׁש ַאְתָוון, יּתְ ן ַעל ּכָ ּוְפִריׂשָ

ּאוְכלוִסין ָלא ָאת א. ם''ְּוִאינון ֱאֹלִהי, ּ ְלּגְ ְרָייא ַעל אוְכֻלָסא ַחד', ִאְתּגַ ְּוֵכן ּכוָלם. ְּוׁשַ ּ.  

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ּתָ ּבַ יֹוָמא ָדא ְדׁשַ יָמָמא וְבֵליְלָי, ּּבְ ר ָנׁש ְלֶמֱחֵדי ּבִ ֵעי ּבַ ָנא , יאּּבָ ּוָבֵעי ְלַתּקָ
ִאין, ָּפתֹוָרא   .ְּוַיֲעֵביד ֵחידו ְלִעיָלִאין ְוַתּתָ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ר ָנׁש ִמּבֵ ד ָאֵתי ּבַ ין ֵמַהאי ִגיָסא, ּכַ יה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ָּיֲהכֹון ִעּמֵ ּ ,
ְלהֹון, ּוַמְלָאִכין ֵמַהאי ִגיָסא א ַעל ּכָ ִכיְנּתָ ִאיּמָ, ּוׁשְ ִניןּכְ ֲעָתא. א ַעל ּבְ תהלים (, ּוְבַהאי ׁשַ

ְדך ֶאֶלף וְרָבָבה ִמיִמיֶנך ְוגו)צא ָ ִיפֹל ִמּצִ ָּ ּ יט ְוגו )שם(', ּ ֵעיֶניך ַתּבִ ה  )שם( ',ַָרק ּבְ י ַאּתָ ּכִ
ה ֵאֶליך ָרָעה ְוגו)שם( ',ַמְחִסי ְוגו' ה   .'ָ ֹלא ְתֻאּנֶ

ֶחְד, ָּכל ָדא ֶחְדָווא, ָוואִּאם ִאיִניׁש ָיֵעיל ְלֵבייֵתיה ּבְ ִפיִזין ּבְ ל אוׁשְ ִּויַקּבֵ ְוַכד ָאֵתי . ּ
א וַמְלָאִכין ִכיְנּתָ א ָנֲהָרא, ּׁשְ ַרּגָ ָנא, ְּוֶיֱחזו ׁשְ ּקְ ֶחְדָוה, ּוָפתֹוָרא ִמְתּתַ ֵתיה ּבְ , ְּוִאיִניׁש ְוִאיּתְ

א ָאְמַרת ִכיְנּתָ ֲעָתא ׁשְ ִלי הוא, ַהאי ׁשַ ֶּזה ׁשֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ)ישעיה מט(, ּ ך ֶאְתָפֵאר ִיׂשְ ּר ּבְ ָ.  
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א ָאְזַלת, ְוִאם ָלאו ִכיְנּתָ ה, ׁשְ ּוַמְלָאִכין ִעּמָ רו , ְּוֵייֵתי ֵיֶצר ָהָרע ִעם ֵחיֵליה, ּ ְּוִאְתַחּבָ
הֹון ִלי הוא, ִעּמְ ְּוֹיאֶמר ֶזה ׁשֶ ּוִמן ֵחייִלין ִדיִלי, ּ ּוִמָיד ׁשֹוָרה ָעָליו וְמַטְמָאּתֹו. ּ ֵלק , ּּ ְּוִיְסּתַ

הִמן ִאי, ה''י א, ׁש ְוִאּשָׁ א ִעם ֶאׁשָ ַאר ֶאׁשָ ּתָ  )משלי כג(, ְּוַעל ָדא. ּוַמֲאָכלֹו ָטֵמא. ְוִיׁשְ
ל ַרע ַעִין ְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיו ׁשֶ ַּוַדאי ָפתֹוָרא ִדיֵליה ִהיא ְמֵלָאה ִקי. ְוַאל ּתִ . ה''א צֹוָא''ּּ

הוא ָטֵמא, ֶּאָלא ֵיֶצר ָהָרע, ְוֵאין צֹוָאה   .ּׁשֶ

א ִליָטֵהר ְמַסְייִעין אֹותֹוְּוַעל ָדא ַה א ִלָטֵמא ָפְתִחין לֹו. ּבָ א ֲחֵזי. ּּבָ ַמְלָאִכין , ְוּתָ
ין ָכל ֲאַתר ְדָאֵזיל, ּוַמְלָאִכין ְמָסֲאִבין, ַּקִדיׁשִ ר ָנׁש ּבְ ָאה . ָּאְזִלין ִעם ּבַ ר ָנׁש ַזּכָ ִאם ּבַ

ין, ּהוא ִּאְזַדְווגו ֵליה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ָכל ַאְתָרא ְדָאֵזילְּוִיְנְטרו, ּ ּן ֵליה ּבְ ֲּהָדא הוא , ּ
ָכל ְדָרֶכיך)תהלים צא(, ִדְכִתיב ָמְרך ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ָ ּכִ ָ ְּ ְלקון , ְוִאם ָלאו. ּ ִּיְסּתַ ּ

ין יה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ִּמּנֵ ְלטון ֲעֵליה ַמְלָאִכין ְמָסֲאִבין, ּ ְּוִיׁשְ ְּוַאְנִהיגו ֵליה ַלּגֵ, ּ ּוְבַהאי . יִהּנֹםּ
ֲעָתא ַעת ָדֲחקֹו, ׁשַ ׁשְ ֵליט ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא. ָּקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה ּבִ ֲעָתא ְדׁשַ ּוְבׁשַ ּ ּ אֹו , ּּ
ְלִטין ֲעֵליה אומֹות ָהעֹוָלם, ַמְרִעין ּאֹו ׁשָ ִפָלה)איכה ג(, ּ ּ ַסּכָֹתה ֶבָעָנן ָלך ֵמֲעבֹור ּתְ ְוַגם . ְ

ִפָלתֹו ּתֹוֵעָבה   .ּּתְ

יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ה)תהלים מא(ָּדָבר ַאֵחר  יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ  אֹו )ישעיה כז(', ּּ
ה ִלי לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ָמֻעִזי ַיֲעׂשֶ ַּיֲחֵזק ּבְ א ֲחֵזי. ּ ְבָרא ְדֵלית ֵליה , ַּדל ִאְתְקֵרי, ּתָ ּּגַ ּ

לום ִּמִדיֵליה ּכְ ּ ֵאיל ְפרוָט, ּ ְּוָלא ׁשָ ְבָראּ ום ּגַ ר, ּה ִמּשׁ ֵלי דֹוֲחָקא ִדיֵליה , ְּוִאיהו ִנְסּתָ ְּדָלא ּגָ ּ ּ
ְבָרא ַעת דֹוֲחָקא ִדיֵליה. ְּלׁשום ּגַ ּוִבׁשְ ּ ַלֵפי ַמְעָלה, ּ ה ְמִריָבה ּכְ ּהוא ַיֲעׂשֶ יֹוֵתר , ַוֲאַמר, ּ

ָאר ּגוְבִרין ְדָעְלָמא ל ׁשְ ַּחָייָבא ֲאָנא ִמּכָ ּ יְלַגְבָרא ַחד עֹוְתָרא, ּ יָתא ִדיֵליה ַמְלָייא ,  ַסּגֵ ּּבֵ
ְסָפא, ִּמן ַדֲהָבא עֹוָלם, ִּמן ּכַ ְּוִלי ֵאין ִלי ׁשום ְפרוָטה ּבָ ְּוָלא ִאית ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל וֶבֶגד , ּּ

ִריך הוא, ִלְלּבׁש א ּבְ י קוְדׁשָ ַּעד ְדֵיחֹוב ַקּמֵ ּ ָמֻעזֹו. ְּ ְּוָכל ִאיִניׁש ְדַיֲחֵזק ּבְ ִּויֵהיב ֵליה , ּ
ה ִלי, ָקהְצָד לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ   .ַיֲעׂשֶ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ְוּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ל ִאיִניׁש ְדִאיהו ַדל ְוָחב ַקּמֵ ּּכָ ּ ּ ּ א , ְּ יב ֵליה קוְדׁשָ ָּלא ָחׁשֵ ּ
ִריך הוא חֹוָבה ּּבְ יה, ְ ַדְעּתֵ ִגין ְדָלאו ִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ֲעָתא ַד, ֵּמִאיֹוב, ּוְמָנא לֹון. ּ ׁשַ ֲאַמר ּּבְ

ָטן  ִריך הוא ַלּשָׂ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֹבא כו )איוב א(ְּ ְמּתָ ִלְבך ֶאל ַעְבִדי )איוב ב( ',ֵמַאִין ּתָ ּ ֲהׂשַ ָ

ִריך הוא. ִּאיֹוב א ּבְ ָטן ְלקוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה ַהּשָׂ ּ ָעְלָמא, ְּ ר ָנׁש ּבְ ְּדָיֵהיב ֵליה ָמאֵריה , ִאית ּבַ ּ ּ
ִליֹות ְסָפא ְוַדֲהָבא וַמְרּגָ ּּכַ ּ ּ וָבִנים ְוָכל טוָבא ְדָעְלָמאּ ּ   .ִויֵהא ִביׁש, ּ

ַלח ָיְדך, ָּאַמר ֵליה ׁשְ ָיְדך ַרק ֵאָליו ַאל ּתִ ר לֹו ּבְ ל ֲאׁשֶ ה ּכָ ִָהּנֵ ידֹוי. ָ ְוָקֵטיל , ָּיַהב ֵליה ּבִ
נֹוי לום, ּבְ ידֹוי ּכְ ַאר ּבִ רֹו, ְלָבַתר ָהַדר ַוֲאַמר. ְּוָלא ִנׁשְ ׂשָ ַעד . ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ

ִריך הוא ֲאַמר ֵליה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ֹמר, ְּ ָיְדך ַאך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ ְִהּנֹו ּבְ ָ.  

יה ֲעָתא ְנַפק ִאיֹוב ִמַדְעּתֵ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ י ַתֲעׁשֹק)שם י(, ַוֲאַמר ָהֵכי, ּ ֲהטֹוב . ָ ֲהטֹוב ְלך ּכִ
ה ִלי ֲעׂשֶ ּתַ ק ׁשֶ י ָעׂשו ַהּגוף. ֶזה ָהעֹוׁשֶ ָּאִבי ְוִאּמִ פות.ּ ׁשוּתְ ֶהם ּבְ ְרּתָ ִעּמָ ה ִהְתַחּבַ ּ ְוַאּתָ ְוָנַתּתָ , ּ
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ָמה י ֶנֶפׁש וְנׁשָ ְלך. ּּבִ הוא ׁשֶ ֶפׁש ׁשֶ ַָהּנֶ ּ מֹור, ּ ָעׂשו ִלי , ְָאַמְרּתָ ַאך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ ְּוַהּגוף ׁשֶ ּ
י ְרֶצה, ָאִבי ְוִאּמִ ּתִ ל ַמה ּשֶׁ ה בֹו ּכָ ה ִליְּוִכי הוא טֹוב ֶזה ָהע, ָאַמְרּתָ ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ּתַ ק ׁשֶ   .ֹוׁשֶ

יל ֶאל ָדל)תהלים מא(ָּדָבר ַאֵחר  ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַּמהו ָדל, ּ ַאׁשְ ֹלא ָבִנים. ּ ָימות ּבְ ָּאָדם ׁשֶ ּ .
ּנו ָמתֹו ִמּמֶ ַעת ְפִטיָרתֹו ִמן ָהעֹוָלם, ָּיְצָאה ִנׁשְ ׁשְ ְּרֵאה ַמה ָאַמר ָעָליו ַהָפסוק, ּּבִ משלי (, ּ

ֶקה )יא עֹוָלם. ָרע ָיד ְלָיד ֹלא ִיּנָ ן ּבָ ָאר לֹו ּבֵ , ִּויַלְמֶדנו ּתֹוָרה', ִאם ַיֲחִזיק ּבֹו א, ְוִאם ִנׁשְ
לֹום ִלי ה ׁשָ ּוְביֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ה. ַיֲעׂשֶ ּּ'.  

א ֲחֵזי ְבָרא ַחד ָאֵזיל ְלֵבי טוֵרי ַקְרדֹוְנָייא, ְוּתָ יה, ּּגַ ּהוא וְתֵרין ִעּמֵ ּ ְּוָחָמא ּגוִמין , ּ
ִקיִעין ְדֶא אּּבְ ּוְתָנָנא ָנֵפיק ִמן ּגוִמין, ׁשָ ְבָרא ַחד ַדֲאַמר ַווי ַווי. ּ ַמע ּגַ ַּוַדאי , ֲאַמר. ְּוׁשָ

י ְדֵגיִהּנֹם ָהָכא ֲּאַתר ַחד ִמן דוְכּתֵ ּ ּ.  

ֶחְלֵמיה ְלֵאיַנׁש ַחד ַּאְהמוך ְוָחָזא ּבְ ְתפֹוי, ָּ א ִמן קֹוִצין ַעל ּכִ ין , ַוֲחָדא ְגִדיׁשָ ּוְתֵרין ְממוּנִ ּ
א ְדִמן קֹוִציןִמן ּגֵ ִדיׁשָ חֹות ּגְ ּיִהּנֹם ָעאִלין נוָרא ּתְ ַּוֲהוו ָאְמִרין . ַוֲהָוה ָצֵעיק. ְוִאיּתֹוַקד, ּ

ין ֵרין ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ֵּליה ּתְ ֹוֵפט ִדְלֵעיָלא ְדָדן ֵליה, ּ לוִחין ִמן ַהּשׁ ּׁשְ ּ ּ ַבְקּתְ , ּ ַאּתְ ׁשָ
רוך הוא וְלַמְלָאִכין  דֹוׁש ּבָ ְּלַהּקָ ּ ִּדיֵליהְּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַּדֲהוֹו ָנְטִרין ָלך ּבְ ּ ּ ְּ ,

ִעים, ְּוַאּתְ ָעַבְדּתְ ַרֲעָווא ְדקֹוִצין ְּדִאינון ְרׁשָ ְטָרא ִדסמָאַמר ֵליה ְוָנָחׁש, ּ ְּדִאינון ִמּסִ ּ ּ ּ .
ְרפו אֹוְתך ַָהּקֹוִצין ִיׂשְ ּ.  

ָּאַמר ֵליה ְלַההוא ַחָייָבא ְדֵגיִהּנֹ ּ ֲּאַמר יוָדאי ַחָייָבא ֲאָנא. ַמאן ַאְנּתְ, םּּ ין , ּ ּוְממוּנִ ּ
ִמי ִרין ִלי ׁשְ יֹוָמא. ְּדֵגיִהּנֹם ָלא ַמְדּכְ ּוְתַלת ִזְמִנין ַדְייִנין ִלי ּבְ ֵליְלָיא, ּ ֲּאַמר ֵליה . ּוְתֵרין ּבְ

ך ָיְדֵעית ָמא ְדדוְכּתָ ְׁשְ ּ ִליָלא ִעיָלָאה, ֲּאַמר ֵליה. ּ ַבְקּתְ. ּּגְ ָעְלָמאְוׁשָ ר ּבְ   . ּבַ

ַבְקָנא ָבא ֲהֵויָנא. ֲּאַמר ְינוָקא ׁשָ ַקְדִמיָתא. ַוֲאָנא ַקּצָ יִאין ַדֲעִביְדָנא ּבְ ין ַסּגִ יׁשִ ּוִמן ּבִ ּ ,
ֲּהוֹו ָדְייִנין ִלי ִמִפי ּוִמָיַדי, ּוֵמַרְגַלי, ּ ָברֹות. ּ ה ַעל ַהּקְ הוא ְממוּנֶ ּוַמְלָאך ׁשֶ ּ אֹוֵמר ִלי , ְּ

ֲעָתא ְדָד ׁשַ ע ְלַקֵיים ֶאת ַהּתֹוָרה, ְייִנין ִליּּבְ ּבַ ׁשְ ּנִ ֶקר, ּאֹוי ְלִמי ׁשֶ ע ַעל ׁשָ ּבַ ַווי . ְוִנׁשְ
ִפִלין ֵמעֹוָלם א ְדָלא ַמְנָחא ּתְ ְּלַקְרַקְפּתָ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם. ּ ְמׁשו ּבְ ּשִׁ ְּואֹוי ַלָיַדִים ׁשֶ ְואֹוי . ּ

ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ָהיו הֹוְלִכים ּבְ   .ָּלַרְגַלִים ׁשֶ

ָהיו ַמְלִקין אֹוִתי ַמּכֹות ַמְרדותּבְ ֲעָתא ׁשֶ ּׁשַ ּ יִתי, ּ ָעׂשִ ל ַמה ּשֶׁ י ּכָ ָמִתי. ָאַמְרּתִ , ּוָבָאה ִנׁשְ
ָמִתי ה ַעל ִנׁשְ ָהָיה ְממוּנֶ ְלָאך ׁשֶ ְּוַהּמַ יִתי, ְ ָעׂשִ ל ַמה ׁשֶ ַתב ֶאָחד ִמּכָ ָמִתי . ְּוָנְתנו ּכְ ְוִנׁשְ

ְלָאך ָתה ֵעדות ִעם ַהּמַ ְָעׂשְ ה ֵעִדים יוַמת )דברים יז(ְּמרו ְוָא, ּ לׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ ּ ַעל ִפי ׁשְ ּ
ת ֹמר ִפְתֵחי ִפיך)מיכה ז(ְּוַעל ָדא . ַהּמֵ ָ ִמׁשֶֹכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ּוַמאן ִאיהו. ָּ ָמָתא. ּ , ָּדא ִנׁשְ

ַעת ִמיָתתֹו ׁשְ ר ַנׁש ּבִ   .ְּדִהיא ְמִעיָדה ַעל ּבַ

יְנֵתיה ַההוא ַג ִּאיְתַער ִמּשִׁ ָחִזיָתא , ַוֲאַמר ְלַגְבָרא ַחד, ָּאֵזיל ִלְגִליָלא ִעיָלָאה, ְבָראּ
ָבא ן ַקּצָ ִּלינוָקא ְדִאיהו ּבֶ ּ ְזַמן ְפלֹוִני, ּ ְּדִמית ּבִ ֵאיל ֲעֵליה. ּ ָּאַמר ֵליה ְינוָקא ָדא ְדַאּתְ ׁשְ ּ ּ ּ ,

ַחָיא ֵבי ִמְטּבָ ֲאבוִהי, ִּאיהו ָאֵזיל ּבְ ע ּכַ ְּוִאיהו ָרׁשָ ך ְוָכ, ּ ּך ְיֵהא ֵליהְּכָ , ְּוַלֲאבוָה, ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3078דף [ -ּ

א ְדַיִניָקא ֵליה ּוְלֵמיִניְקּתָ ּ א ַחד. ּ ַמע ִלינוָקא ְדֲהָוה ֲאַמר, ָאֵזיל ְלִמְדְרׁשָ ּׁשָ  ִאם )משלי ב(, ּ
ֶסף ְוגו ה ַכּכָ ּנָ ׁשֶ ַבּקְ   .'ּתְ

ַחָיא ֵבי ִמְט, ָאַזל ְלֵבי ִמְטּבָ ָעִרים ּבְ ֵחק ִעם ַהּנְ ְּוָחָזא ִלינוָקא ְדֲהָוה ְמׂשַ ַחָייאּ ָאַמר , ּבָ
ִרי, ֵּליה י, ּבְ יה, ִזיל ִעּמִ יׁש ָיֵתיה, ְּוָאַזל ִעּמֵ ִּויַהב ֵליה ְלַרב ַחד ְדֲהָוה אֹוִליף ֵליה , ְּוַאְלּבֵ ּ ּ

ַּעד ְדָרָבא ַרְבָיא וְקָרא, אֹוַרְייָתא ֶנֶסת, ַּוֲעַבד ֵליה. ּ ֵבית ַהּכְ ַּוֲעַבד ֵליה , ְּדֵייַמר ַהְפֹטָרה ּבְ
ְּדִיְתַפֵל ּ ם יֹוֵתר. לּ ָנה ְוִאְתַחּכֵ י, ַּעד ְדָקָרא ְוׁשָ ַּעד ְדָקרו ֵליה ַרּבִ ּ ּ.  

ר ָנׁש ִמית ְדהוא ֲאבוִהי ִדינוָקא ַּההוא ּבַ ּ ּ ּ ַּדֲהוֹו ָדְייִנין ֵליה, ּ ּ ֶחְלָמא ְלָחָכם ָדא , ּ ָּאָתא ּבְ
י, ַּוֲאַמר ֵליה ָמה ְדִנַחְמּתְ ִלי, ַרּבִ ִר, ּּכְ א ּבְ ְּיַנֵחם ָלך קוְדׁשָ ּיך הואְ ִני . ְ ֲעָתא ַדֲאַמר ּבְ ׁשַ ּּבְ

ָהל ּקָ ֲעָתא ַדֲעַבר ִלְתִפָלה. ַּאְפְקֵעי ִלי ִמן ִדיָנא, ַהַהְפֹטָרה ּבַ ׁשַ ּּבְ ָּקְרעו ִלי , ַּוֲאַמר ַקִדיׁש, ּ
ַזר ִדין ִמּכֹל ָוֹכל ם. ּּגְ ֲעָתא ְדִאְתַחּכַ ּוְבׁשַ א ְדֵעֶדן, ּ ִגְנּתָ ַּיֲהבו ִלי חוָלָקא ּבְ , ּוא ֵחֶלקְוָדא ה, ּ

א ְפֵני ַעְצמֹו, ְּדָאְמֵרי ֵחֶלק לעֹוָלם ַהּבָ ֵיׁש ְלָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ּבִ ֵּחֶלק ׁשֶ ּ ְּוָעאלו ִלי ִעם , ּ
יָבה ִדיְלהֹון יׁשִ ִדיִקים ּבִ ַּהּצַ ּ ּ.  

ם יֹוֵתר ֲעָתא ְדִאְתַחּכַ ּוְבׁשַ י, ּ ּוְקרֹו ֵליה ַרּבִ ִכְתָרא, ּ ְּדַצִדיַקָייא, ַּאֲעָטרו ִלי ּבְ ּ  ִאְתַעְטִרין ּ
יה ִתָיה. ּּבֵ ְּוַיֲהבו ִלי ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ִכיָנה, ּ ֱהִנין ִמִזיו ַהּשְׁ ּנֶ ְּוָדא הוא ְדָאְמֵרי. ֵּמַהִהיא ׁשֶ ּ ,

ִכיָנה יֶהם ְוֶנֱהִנין ִמִזיו ַהּשְׁ ָראׁשֵ ִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ַּצִדיִקים יֹוׁשְ ְבָרא ְדֶנֱהָנה ִמִזיו . ּ ְּוָכל ּגַ ּ
ִכיָנה ָתה, ַהּשְׁ ִאלו ָאַכל ְוׁשָ ּּכְ י. ּ ִביְלך ַרּבִ ָוִבׁשְ ָאה חוָלָקך. ָזֵכיָנא ְלָכל ַהאי ְיָקר, ּ ְַזּכָ ּ ,

יר ִביל ָדא ִאית ָלך חוָלָקא ִעיָלָאה ַיּתִ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ָעְלָמא ֵדין, ְּ ָאה . ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ְוַזּכָ
ָעְלָמ, ִּאיהו ָרא ּבְ ּבֹוק ּבְ ַּמאן ְדָזֵכי ְדִיׁשְ   .אּ

ְמעֹון אֹוֵמר, ח ֶאֶלף עֹוָלמֹות''ִעְנַין י י ׁשִ רוך הוא ֶאת , ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ לֹא ּבָ ַּעד ׁשֶ ְּ ּ
ַגֵויה, עֹוָלמֹו ֵמיה ָסִתים ּבְ ֲּהָוה הוא וׁשְ ּ ּ ּ ְרעוָתא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא. ּ יָון ְדָסֵליק , ָּסֵליק ּבִ ּּכֵ

ְרעוָתא ַּאְסַחר ְנקוָדה ְדָסִתים, ּּבִ ֵהיָכֵליהְו, ּ חוֵמיה ּבְ ַּאְסַחר ּתְ ּ יטו ִלְתַלת . ּ יט ְפׁשִ ּוָפׁשִ ּּ
יר   .ִסְטִרין ְוָלא ַיּתִ

ַלת ְנקוִדין, ִּמּגֹו ִדְנקוָדה ָדא ֲחָדא ּתְ ָּנְפקו ּכַ ְווָנא, ּ ַחד ּגַ ֵרין ּבְ רו ּתְ ְוַחד , ְּוִאְתַייּשְׁ
א ַלת. ְלַתּתָ ְּוִאיִהי ְנקוָדה ְדַאֵפיק ִאֵלין ּתְ ּ ּ ֶאְמָצִעיָתאָעאל , ּ ר ּבְ , ְּוַעד ְדָלא ָעאל, ְוִאְתַטּמַ

  .ָסֵליק ְוִאיְגִניז

ַלת ְנקוִדין ֲעָתא ִדְנָפקו ִאֵלין ּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ָווה, ּּ ְּוָדִליגו ִמּגַ ּ ַחד , ְּנַפק ִמּגֹו ְסִתיָמא ְדָסִתים, ּ
ָחָתא ְס, ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר, ּּבוִציָנא ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע קוָדא ָדא , ִתיָמאּוָמֵדיד ִמׁשְ ִּמּנְ

טו ְנקוִדין ּגֹו ֵחיָלא ְדבוִציָנא. ִּלְנקוָדא ָדא ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ְּדַעִין , ּוָמֵדיד ֶאֶלף ָעְלִמין ְסִתיִמין, ּ
ִּמן ָדא ְנקוָדה ְלָדא ְנקוָדה, ֹלא ָרָאָתה ּ ֲחָדא. ּ ֵרין ְנקוִדין ּכַ ְּוִאְתַאִחידו ּתְ ּוֵבין ְנקוָדה . ּ ּ

ְנָייָנא. ף ָעְלִמיןֶאֶל, ִּלְנקוָדה א, ָּמֵדיד ֶאֶלף ִמּגֹו ְנקוָדה ּתִ ַּעד ְנקוָדה ִדְלַתּתָ ְוָעַבד , ּ
יטו ְדֶאֶלף ָעְלִמין ָאֳחָרִנין ְפׁשִ ָחָתא ּבִ ִּמׁשְ   .ְוָכְלהֹו ָעְלִמין ְסִתיִמין. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3079דף [ -ּ

ִנין ְדָקְייָמא אֹוַרְייָתא, ְּוִאֵלין ֵרין ַאְלִפין ׁשְ ִּאינון ּתְ ֵדין ָעאל . י ָעְלָמאַעד ָלא ִאְבֵר, ּ ּכְ
ֶאְמָצִעיָתא, אֹוַרְייָתא ֵלים ְלַהאי ִסְטָרא, ְּנקוָדה ְסִתיָמא ּבְ חו . ּוְלַהאי ִסְטָרא, ְוַאׁשְ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ

ַלת ְנקוִדין ַלת ְנקוִדין, ְּלַהאי ִסְטָרא ּתְ ּוְלַהאי ִסְטָרא ּתְ ּ.  

ֵּכיָון ְדִאְתֲעֵביד ָדא טו ְנקוִדין ֵמ, ּ ִּאְתַפּשְׁ ּ ַּהאי ְנקוָדה ְלַהאי ְנקוָדה ָאֳחָראּ ְנהֹוָרא , ּ
ְנקוָדא ָדא, ְּדָנֵהיר ׁש ְנקוָדה ָדא ּבִ ְּוִאְתַלּבֵ ּ ָּדֵליג ֵמַהאי ְנקוָדא ָאֳחָרא ְסִתיָמא. ּ ְּנקוָדא , ּ
ָדא, ָאֳחָרא ׁש ָדא ּבְ   .ְּוִאְתַלּבַ

ְּנקוָהה ְסִתיָמא ִדְבָרא ּכָֹלא ּ ַטׁש, ּ ּוְבִגין ְדָקְייָמ, ּבָ ֶאְמָצִעיָתאּ ַּאֵפיק ְנקוָדה , א ּבְ ּ
ין ִאינון ְנקוִדין ִדְנָפקו, ָאֳחָרא ֶאְמָצִעיָתא ּבֵ ַּעּמוָדא ְדָקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ י , ּ ין ְלַהּנֵ ְּדִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ
  .ְסִתיִמין

ֵרין ְנקוִדין ְסִתיִמין טו ְוִאיְברו ִמּגֹו ְנקוָדה ְסִתיָמא, ַּעה ָהָכא ּתְ ְּדִאְתַפּשְׁ ּ ּ ְּבדו ָע, ּּ
נות ָדא ּאוּמָ ּ ַהִהיא ְנקוָדה ְסִתיָמא, ּ א. ּּבְ ַּההוא ְנקוָדה ִדְלַתּתָ ּ ֵרין, ּ ין ִאינון ּתְ ְּדַאְסַחר ּבֵ ּ ,

ְנקוָדא ִדְלֵעיָלא ַּאֵפיק ּכִ ּ א, ּ ֵרין ְנקוִדין ְלַתּתָ ין ְדָקא ֲאָמָרן. ּּתְ ּוֵמִאינון ְנקוִדין ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ.  

ָרא ְד ְּוַהִהיא ְנקוָדה ִעיּקָ יה ְנקוָדה ָאֳחָרא, ֹּכָלאּ ַּאֵפיק ְוָדֵליג ִמּנֵ ּ ְּדָקְייָמא , ּ
ֶאְמָצִעיָתא א, ּבְ ֵרין ְנקוִדין ִאֵלין ִדְלַתּתָ ין ּתְ ּּבֵ ּּ.  

ְדָקא ָחֵזי, ַעה ָהָכא ין ִלְנקוִדין ִעיָלִאין ּכִ ִּאינון ְנקוִדין ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ית ְנקוִדין. ּ ְּוִאינון ׁשִ ּ ,
ַל ָרא ְדֹכָלא, ּת ְנקוִדין ְסִתיִמיןְּדָנְפָקא ִמּגֹו ּתְ ְנקוָדא ִעיּקָ ית ּבִ ְּדִאינון ׁשִ ּ ּ ּ ֵלים ְלָכל , ּ ְּדַאׁשְ

  .ְסַטר

ין ִּאֵלין ְנקוִדין ְלבוׁשִ ּ ית, ּ ְּדִאינון ׁשִ ֵרין, ּ ֶאְמָצִעיָתא, ָּכל ַחד ַאֵפיק ּתְ , ְּוִאיהו ָעאל ּבְ
ְתֵרין ְנקוִדין ִאֵלין ׁש ּבִ ְּוִאְתַלּבַ ןְוִאְתֲעִב, ּ ּמָ ין ְלַהאי ְנקוָדה ִדְנָפקו ִמּתַ ּידו ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ.  

ית ב ַדֲאָמָרן ְדִאינון ׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְייהו ֲהוֹו, ּ ע ְנקוִדין ִמּנַ ַּאְרּבַ ל ַחד ְוַחד , ּ ַּדֲאִפיקו ּכָ ּ
ֵרין ְנקוִדין הו, ּּתְ א ּבְ ׁשָ ָאה וְלִאְתַלּבְ ּסָ ְּלִאְתּכַ ַמְנָייא ְנקו, ּ ְּוִאְתֲעִבידו ּתְ ין , ִדיןּ ְּדִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ

ין ְלִאינון ִעיָלִאין ְסִתיִמין. ְּנקוִדין' ְלד ְּלבוׁשִ ּ ַּעד ָהָכא ְנקוִדין ְדִציוָרא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה. ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ֵּכיָון ְדִאְצַטָיירו ְנקוִדין ּ ָחָתא, ְּנַפק ּבוִציָנא, ּּ ין ְנקוָדא , ְוָעַבד ִמׁשְ ּוָמֵדיד ֶאֶלף ּבֵ ּ
חו.ִּלְנקוָדא ּכָ ּתַ ל ְנקוָדא וְנקוָדא ִאׁשְ ּ וֵבין ּכָ ּ ּ ּ ָחָתא ְדבוִציָנא, ּ ְּמִדידו וִמׁשְ ּ ּ ִאֵלין ְנקוִדין . ּ ּּבְ ּ

ִטין ַמְנָייא ֶאֶלף ָעְלִמין ִמְתַפׁשְ ָחֵתי. ּּתְ הו ִאֵלין ָמׁשְ ַמְנָיא ְנקוִדין ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ּּתְ ּ ּ ִּאְקרון , ּ
ִניִז ַמְנָייא ֶאֶלף ָעְלִמין ּגְ ְלָייא, יןּתְ ִאְתּגַ ָחֵתי ּבְ חו ָמׁשְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ְסָיין, ּ ּוְנקוֵדי ְדִאְתּכַ ַסר , ּ יּתְ ׁשִ

ין ִאֵלין. ֶאֶלף ָעְלִמין ית ְנקוִדין ְלבוׁשִ ּוִמן ׁשִ ּ ּ ֶאְמָצִעיָתא , ּ ֵרין ְדִאינון ּבְ חו ּתְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ
ִּדְנקוִדין ל ַחד ֶאֶלף ָעְלִמין, ּ חו ּתְ, ַעל ּכָ ּכָ ּתַ יַסר ֶאֶלף ָעְלִמיןִּאׁשְ א , ַמּנֵ הו קוְדׁשָ ְּדָאֵזיל ּבְ ּ ּ

ָכל יֹוָמא ִריך הוא ּבְ ּּבְ ִניז ְוָסִתים ִמן ָדא. ְ ִתיב . ְּוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ּגָ ְלהֹו ּכְ קהלת (ְוַעל ּכָ

ֹבַה ׁשֵֹמר וְגֹבִהים ֲעֵליֶהם)ה ֹבַה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ּ ּכִ ּ ָתה ֱאֹלִהים  ַעִין ֹלא ָרָא)ישעיה סד(ּוְכִתיב . ּ
ָזוָלְתך ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3080דף [ -ּ

  פרשת בהרזוהר חדש 
ְמעֹון ְפַתח  י ׁשִ ָּדא , ַמאי ֹאֲהַבי. ּ ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵלא)משלי ח(ַּרּבִ

יה , ַאְבָרָהם ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ י ֶאְלָעָזר.  ֶזַרע ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי)ישעיה מא(ּ א, ָאַמר ִרּבִ א ַאּבָ , ַאּבָ
יה ָקא ַאְתָייןְוָהא ִי ָמֵעאל וְבֵני ְקטוָרה ִמּנֵ ּׁשְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמה ַרּבִ ֲעָתא ּתָ ַההוא ׁשַ ּּבְ ַּאְדָהֵכי ָאָתא ֵאִלָיהו, ּ א , ָּאַמר ֵליה. ּּ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ
א ִעיָלָאה ַרּגָ ִפיר ָקֲאַמר ר, ּׁשְ ְּדֵלית ֹאֲהִבי ֶאָלא ַזְרָעא ְדַיֲעֹקב, ֶאְלָעָזר' ּׁשַ ְכִתיב ִּד. ּ

ַדח ר.  ָוֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקב)מלאכי א( ֵקיה ְלר' ּבָ ְמעֹון וְנׁשָ ּׁשִ יה' ּ , ָּאַמר ֵליה, ֶּאְלָעָזר ַעל ֵריׁשֵ
ִני ם ָאִני)משלי כג(, ּבְ י ּגַ ַמח ִלּבִ ך ִיׂשְ ֵלי ָרָזא ְדַהאי ְקָרא. ָ ִאם ָחָכם ִלּבְ ִרי ְוִיְתּגְ , ּקום ּבְ

  .ְוָקם ַעל ַרְגלֹוי, ִּאְזַדֲעַזע

ְמעֹון י ׁשִ ִמָטה, ַמאי ֵיׁש, ׁש''ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵי, ָאַמר ִרּבִ ָּדא ָרָזא ְדיֹוֵבל וׁשְ ְּדָלא ְמַסר , ּ
ָאר ַעִמין ִריך הוא ִלׁשְ א ּבְ ַּיְתהֹון קוְדׁשָ א, ְּ א ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ְלַעּמָ ָרֵאל ָנְטִרין . ּ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ

ְדָקא ָיאֹו ִמָטה ּכִ א ִדׁשְ ּתָ א ְדֵעֶדן, תּׁשַ ִגְנּתָ ָען ּבְ ְעׁשְ ּתַ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִמׁשְ ִּנׁשְ ּ ְּוִאְתַהָדרו , ּּ ּ
ין ָמר. ַחְדּתִ י ה)ישעיה מ(, ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ   .ַּיֲחִליפו ּכַֹח'  ְוקֹוֵ

ין, ְּותו ַנֲהָרא ְדַחְמׁשִ ִריך הוא ָטִביל לֹון ּבְ א ּבְ ָמִתין קוְדׁשָ ְלהֹו ִנׁשְ ּּכָ ּ א ְדֵעֶדן ִּדְבִג, ְּ ְנּתָ
ְּוִאְתְקֵרי ְנַהר ִדינור, ִּדְלֵעיָלא ּ.  

ִמָטה ְויֹוֵבל ִריך הוא ְצלֹוָתא, ּוְבָרָזא ִדׁשְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ַּקּבֵ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה , ְּ ְּדׂשָ
ְּוִזְלָפה וִבְלָהה ֵה. ּ ימו ּבְ ְּדָהא ּכוְלהֹו ִאְתְרׁשִ ּ ִמָטה ְויֹוֵבל, א''א ֵה''ּ   .ְּדִהיא ׁשְ

ָמא ְדֵלָאה ׁשְ ִמָטה ְויֹוֵבל ּבִ ּוְבִגין ְדָחַזת ָרֵחל ְדִאְתְרִמיז ׁשְ ּ ימו , ּ ְּוִהיא ֵלית ָלה ְרׁשִ ּ
ֵרי, א''ְּדֵה ה ּתְ ְלָהה ְדִאית ּבָ ה ֲאָמִתי ּבִ ִּמָיד ָאְמָרה ִהּנֵ ּ ּסֹוֵפיה ְדיֹוֵב. ּ ָמא , ל''ּ א ִדׁשְ ֵריׁשָ ּּבְ

ָמא ְדָרֵחל, ְדֵלָאה ּוְבֵסיָפא ִדׁשְ ּ ּ.  

ד ְצָדָקה ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ָכל ֵעת ָיֵכיל ּבַ יָמָמא ַמאן ָיֵכיל, ְוִכי ּבְ ֲעֵתי ּבִ ֵריַסר ׁשַ . ִאי ָהִכי ּתְ
ָכל ֵעת ָעִביד, ַּמאן ְדָעִביד ְצָדָקה, ֶּאָלא ָהֵכי אֹוִליְפָנא ָכל ֵעת. ּבְ ָמה ְדַאּתְ , ַמאי ּבְ ּכְ

ָכל ֵעת ֶאל ַהּקֹ)ויקרא טז(ָאֵמר    .ְּואֹוְקמוָה, ֶדׁש ְוַאל ָיֹבא ּבְ

ְלחֹודֹוי ָרֵאל ּבִ ְכֶנֶסת ִיׂשְ א ְדַצִדיק, ְוָלא ֵתיָמא ּבִ ְּדִאיִהי ֵעת ַרֲעָווא ַקִדיׁשָ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
א ָכל ֵעת ִדְלַתּתָ ֲּאִפילו ּבְ ּ ִעיָלֵאי , ַּאְסֵגי ְצָדָקה ֲעַלְייהו, ּ כוְלהֹו ּבְ ְּוִאְתַער ְצָדָקה ּבְ ּ

ֵאי ך . ּוְבַתּתָ ְוְבִגין ּכָ יה וְרעוֵתיהּ ר ָנׁש ִלּבֵ ֵוי ּבַ ְּיׁשַ ּ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוִיְדּבַ ּ ְּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ֵּכיָון ְדָמטֹו ַקּמֵ ָּסחו ֵליה עֹוָבָדא, ּ ְלחֹודֹוי, ֲאַמר. ּ ּוַמה ָדא ּבִ ל , ּ ֶּאָלא ּכָ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַּמאן ְדָאֵחיד ּבְ ַה, ּ יֵזיב ּבְ ּתֵ ָאר , אי ָעְלָמאִיׁשְ ַּוֲאִפילו ִמן מֹוָתא ְדָעְלָמא ִמׁשְ ּ ּ

א ֵני ְנׁשָ ן ִמּמֹוָתא ָאֳחָרא, ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
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ְמעֹון י ׁשִ כוְלהֹו ִאיְתַער ְצָדָקה ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ָאַמר ַרּבִ ּּבְ ְּוַהאי ִאיהו ֲאַתר ִדְמזֹוָנא . ּ ּ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמאי ֲעִביְד. ְּלכוֵלי ָעְלָמא ְייהוּתַ ְצָדָקה ֲאִחיָדן, ּּתַ ְּדָהא ִאינון ּבִ ֵני , ּ ְוָכל ּבְ

ׁש הו ַמּמָ ְזכוַתְייהו ִניזֹוִנין ּבְ ָּעְלָמא ּבִ ּ ׁש, ּּ הו ַמּמָ ָזן ּבְ ְּוִאינון ָלא ָיְכִלין ְלִאּתְ ִגין . ּ ּבְ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתַ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ַד, ּ ּתַ ֵני ִּאׁשְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדָכל ּבְ ּל ּבְ ּ

יה ָּעְלָמא ִנזֹוִנין ִמּנֵ ָלָמא. ּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמְתָעֵרי ְמזֹוֵני ְלָעְלָמא וׁשְ ַכח ְדּתַ ּתְ ִּאׁשְ ִאי ְלָכל . ּ
ֵני ָעְלָמא ִמְתָעֵרי ְמזֹוָנא אי ָלא ִמְתָעֵרי, ּבְ   .לֹון ַאּמַ

ְלִמיד ָחָכם הוא ִאיָלָנא ְד, ֶּאָלא ׁשּּתַ ַזן, ַּחֵיי ַמּמָ ֶאָלא ִמן , ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ִמּתְ
א ַהאי ָעְלָמא, ָהעֹוָלם ַהּבָ ח ּבְ ּכַ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ַתר ְדָעאל ְלַההוא . ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ֶּאָלא ּבָ ּ ּ

יה, ָעְלָמא ָזן ּבֵ ֵדין ִאּתְ ְרׁשֹוי ֲעֵליה, ּּכְ   .ְּוִאְתַנְטָען ׁשָ

א  א ָאְכֵלי ֵמִאיּבָ ּתָ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵייַהׁשְ ּוַמאן ִאיהו. ּ י , ּ ח ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ַּההוא ֲאַתר ְדִאׁשְ ּ
יָנא ן, ִמְסּכֵ תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ְְוִאיהו ִאְקֵרי ְפִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּ ַהאי . ּ ְּוַעל ָדא ָאְכֵלי ֵמַההוא ְפִרי ּבְ ּ ּ
  .ָעְלָמא

ִניָנן ְזרֹוַע, ְּוַעל ָדא ּתָ בוָרה. ַמאי ְזרֹוַע. ֵּהם ִניזֹוִנין ּבִ א. ּּגְ . ְּוִאינון ְזִמיִנין ָלעֹוָלם ַהּבָ
ַהאי ָעְלָמא א ָלאו ִאיִהי ּבְ ִּדְמזֹוָנא ְדעֹוָלם ַהּבָ ֶּאָלא ִצְמצוָמא ְזֵעיָרא, ּ ְּדִחיָלא ִדיֵליה , ּ ּ

ְמִתיקו ְדאֹוַרְייָתא ח ּבִ ּכַ ּתַ ָאה. ִּאׁשְ ּתָ א ְדִאיָלָנא ּתַ ּהוא ְוָדא , ְּוָדא ַטֲעֵמי ַעל ַההוא ִאיּבָ
ֶּחְדָווָתא וְמזֹוָנא ִדיְלהֹון ּ.  

ה ַנֲחִלין ִעיָלִאין ְדעה, ֵּכיָון ְדָעְבִרין ֵמַהאי ָעְלָמא ּמָ ּּכַ ְייהו, ב''ּ ָּסֲחִרין ְלדוְכּתַ ּ ,
יה ְרׁשון ּבֵ ּתַ ְּוִיׁשְ ְלקון ְלֵעיָלא, ּ ְּוִיְסּתַ ֵדין , ּ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך )ישעיה סד(ּכְ ּ

ה ה לֹוַיֲעׂשֶ ה.  ִלְמַחּכֵ א, ָּדא יֹוְבָלא. ַמאן ַיֲעׂשֶ ַּההוא ְדִאְקֵרי ָהעֹוָלם ַהּבָ ה לֹו. ּ , ִלְמַחּכֵ
ָעְלָמא ָדא ְעָיין ְמזֹוָנא ּבְ ַּוַדאי ְדָלא ּבָ ַּעד ְדַאְתִקינו ִלְמזֹוָנא ִדיְלהֹון ְוַהאי ְמזֹוָנא , ּ ּ ּ ּ

א עֹוָלם ַהּבָ ִּדיְלהֹון ּבָ ִאין . ּ כֹוָלאְּוַעל ָדא ַזּכָ ִּאינון ּבְ ִתיב ַעִין ֹלא ָרָאָתה , ּ ַּדֲעַלְייהו ּכְ ּ
ה לֹו ה ִלְמַחּכֵ ֱָאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  

א ֲחֵזי ְייפֹוי, ּתָ ִלימו ׁשַ ּתְ א ִאׁשְ יָון ִדְבֵני ְנׁשָ ּּכֵ ְייָפא , ּ ל ׁשַ ן ּכָ ּקַ ַההוא ִזיְמָנא ִאְתּתַ ּּבְ
ְדָקא ָיאֹות ַגְווָנא ָדא. ּכִ יָון ִד, ּכְ אּּכֵ ּתָ ִניׁשְ א ַאְקִדיַמת ְלֵבי ּכְ ִכיְנּתָ ָרה , ׁשְ ְעָיין ֲעׂשָ ּבָ

ֲחָדא ן ּכַ ּמָ חון ּתַ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ֵלים, ּ ּתְ ֵלים ַמה ְדִיׁשְ ּתְ ן ּכָֹלא, ְּוִיׁשְ ּקַ ְּלָבַתר ְדִיְתּתַ ה הוא . ּ ּוַבּמֶ ּ
יּקוָנא ְדֹכָלא ּּתִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָרב ָעם ַהְדַר)משלי יד(, ּכְ א , ְת ֶמֶלך ּבְ ְּוַעל ָדא ַעּמָ

ן יּקוָנא ְדגוָפא, ְדַאְתָיא ְלָבַתר ּכֵ ְלהֹו ּתִ ּּכָ ּ ּ.  

אדְוַכ ִכיְנּתָ ְדָקא ָיאֹות, ּ ָאַתת ְוַאְקִדיַמת ׁשְ ֲחָדא ּכִ א ָלא ַאְתָיין ּכַ א , ּוְבֵני ְנׁשָ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָקאֵרי ּּבְ אִתי ְוֵאין ִאיׁש)ישעיה נ(, ְ ּ ַמדוַע ּבָ ֵני .  ְוֵאין ִאיׁשַמאי. ּ ּקְ ְּדָלא ִמְתּתַ

ְייֵפי ֵלים, ׁשַ ּתְ ּוְבִגין ָדא ְוֵאין ִאיׁש ַדְייָקא, ֵּאין ִאיׁש ַוַדאי, ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ.  
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א ֲחֵזי א, ְוּתָ ֵלים ְלַתּתָ ּתְ ֲעָתא ְדגוָפא ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ה ִעיָלָאה ַאְתָיא, ּ ְּקדוּשָׁ ַהאי , ּ ְוָעאל ּבְ
ּתָ, ּגוָפא ׁשְוִאְתֲעֵביד ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַמּמָ א . ָּאה ּכְ חון פוּמָ ְעָיין ְדָלא ִיְפּתְ ְלהֹו ּבָ ּוְכֵדין ּכָ ּ ּ ּּ

ִמיֵלי ְדָעְלָמא ִלימו ִעיָלָאה, ּבְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ִגין ְדָהא ָקְייֵמי ִיׂשְ ּּבְ ּ ה , ּ ְקדוּשָׁ י ּבִ ּוִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ
ָאה חוָלֵקיהֹון. ִּעיָלָאה   .ַּזּכָ

  פרשת נשאזוהר חדש 
ר ה)במדבר ו( א ֲחֵזי. ּּכֹה ְתָבַרכו', כו'  ַוְיַדּבֵ ִליַח ִצּבור ִסֵיים ְצלֹוֵתיה, ּתָ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ּ ּּ ,

ְרְכָתא ְדַכֲהֵני א, ְּוָאָתא ְלָבְרָכא ּבִ ְרעוָתא ְדִלּבָ ִּאְצְטִריך ַוַדאי ְלַכְווָנא ּבִ ּ ּ ְּלָבְרָכא ֵליה , ְ
א א ַקִדיׁשָ עֹוָבָדא ו. ְּלַעּמָ ִּדי ּבְ ְּבִמילוָלאּ וָרא ְדִייחוָדא, ּ יר ִקּשׁ ָּקׁשִ ּ ח ְדַעל ָיֵדיה . ּ ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ

ִאין ְרִכין ִעיָלִאין ְוַתּתָ   .ִמְתּבָ

ִליַח ִצּבור ְלֵמיַמרֵדּוְכ ֵעי ֵליה ׁשְ ּין ּבָ ַלֵפי ַהֵהיָכל' ְָיָבֶרְכך ה, ּ ְמֶרך. ּּכְ ָלא , ְָוִיׁשְ ּכָ ְלִאְסּתַ
ַקְדִמיָתא, ּהְּלִסְטָרא ְדָיִמיָנא ִדיֵלי א ּבְ א ַקִדיׁשָ ָכא חוָטא ְדֶחֶסד ַעל ַעּמָ ְּלַאְמׁשָ ּוְלָבַתר . ּ

ַלֵפי ַהֵהיָכל', ֹיאַמר ָיֵאר ה ָּפָניו ֵאֶליך ִויֻחֶנָךֹ. ּּכְ ָ ָמאָלא ִדיֵליה, ּ ל ְלִסְטָרא ִדׂשְ ּכֵ ְּוִיְסּתַ ּ ,
ָיִמיָנא ְט. ְלַייֲחָדא ּבְ ִגין ִדְמקֹוָרא ְדִבְרְכָתא ִמּסִ ּּבְ ל ִסְטָרא . ָּרא ְדָיִמיָנא הואּ ּוְכֵדין ּכָ

ַלק ָמאָלא ִאְסּתַ ָלל, ִּדׂשְ א ה, ּוְכֵדין. ְוָלא ַהְוָייא ִנְזָקא ּכְ ם ְלך ' ִיּשָׂ ָָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ָ ּ
לֹום ִלים, ׁשָ   .ְּוָדא הוא ְצלֹוָתא ׁשְ

 ] בשנה281יום [סדר הלימוד ליום טו תמוז 

י ְלָמאֵריהְּלַמאן ְדָאָתא ִל, ַּווי ֵליה א ְרִחיָקא, ְּמַפּתֵ ִלּבָ ֵליָמָתא ְוָלא, ּבְ ְרעוָתא ׁשְ , ּּבִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ם ֹלא ָנכֹון ִעּמֹו)תהלים עח(, ּכְ ִפיֶהם וִבְלׁשֹוָנם ְיַכְזבו לֹו ְוִלּבָ ּ ַוְיַפּתוהו ּבְ ּ ּ ּּ .

ִליָחא ְדִציּבוָרא ְּוָדא הוא ׁשְ ִס, ּ ַקְדִמיָתא ּבְ ל ּבְ ּכֵ ָמאָלא ִדיֵליהְּדִיְסּתַ ְּטָרא ִדׂשְ ִגין , ּ ּבְ
ַקְדִמיָתא ְּוַעל ְיֵדיה ֲהֵוי ֵפירוָדא, ְּדִיְתעֹוֵרר ִסְטָרא ְדִדיָנא ּבְ וָרא, ּּ   .ְּוָלא ִקיּשׁ

ְּדִיחו ִדיּבוָרא וְבִמילוָלא ְדפוָמא, ּא ִדְצלֹוָתא וִבְרְכָתאָדּ ְלָייא ּבְ ּּתַ ּ ּ ְלָייא , ּּ ְוכֹוָלא ּתַ
ָרא ְדעֹו ִעיּקָ ָרא ְדעֹוָבָדא. ָבָדאּבְ ּוַמאן ְדָלא ְיַדע ִעיּקְ ּ יה ֲעבֹוָדה, ּ ְּוִאי ָפֵגים . ָּלאו ֲעִביְדּתֵ

ּעֹוָבָדא ִמילוָלא ְרְכָתא, ּ ְרָייא ֵביה ּבִ ח ֲאַתר ְלׁשַ ּכַ ְּוָלאו ִאיהו ְצלֹוֵתיה ְצלֹוָתא. ָּלא ַאׁשְ ּ .
א ר ָנׁש ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוִאְתְפֵגים ַההוא ּבַ ר ָנׁש ְדָפֵגים ְצלֹוֵתיה פוְלָחָנא ַווי ְל. ּ ַּההוא ּבַ ּ ּ ּּ

ִתיב. ְּדָמאֵריה י ָתֹבאו ֵלָראֹות כו)ישעיה א(, ֲּעֵליה ּכְ ְּרֹמס ֲחֵצָרי ֹלא תֹוִסיפו ָהִביא ', ּ ּכִ
  .ֹּלא אוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה' ְוגו

  פרשת חקתזוהר חדש 
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ּ ַוִיְסעו ֵמֹהר ָהָהר ֶדֶרך ַים סוף)במדבר כא( ּ ְּ ִּדְנָטלֹו ִמְלאֹוָלָפא , ּא ִאְתָערו ַחְבַרָייאָה. ּ ּ
ְלמוָדא אי ִאְקֵרי ֹהר ָהָהר. ְּדִאְקֵרי ֹהר ָהָהר, ּּתַ ן ָנֵפיק הֹוָרָאה ְלָעְלָמא, ַאּמַ ִגין ִדְמַתּמָ . ּּבְ
י ְלהֹוֹרָת)שמות כד(ִּדְכִתיב  ַתְבּתִ ר ּכָ ַעל ֶפה, ם'' ֲאׁשֶ ּבְ ְּוָדא ִאיהו ּתֹוָרה ׁשֶ ּ.  

ֵרי ֹהר ָהָהר. ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאית ָהָכא, א ֲחֵזיֲאָבל ּתָ ּאֹוְרָחא הוא , ַּהאי ַאְתָרא ְדִאיּקְ
א ְדסוף ין, ְּלַיּמָ ָרא, סֹוָפא ְדַדְרּגִ ַמְדּבְ ָרא ֳקָדֵמיהֹון ּבְ ּוְמַאְלָפא ְלהֹון אֹוְרִחין , ַּדֲהַות ֵמַדּבְ

ְּדַחִיין ִגין ְדִאיִהי אֹוְרָחא, ּ   .ָעְלָמא ְדָאֵתיְלֵמיַעל ְל, ּּבְ

ְתָרה וֵמאֹוְרָחה ְּוִאינון ְנָטלו ִמּבַ ּ ּ ּ ַתר ֹאַרח ִחְוָיא ֲעִקיָמא, ּ ֶאֶרץ , ְוָאְזִלין ּבָ ִליט ּבְ ְּדׁשַ ּ
ֵדין , ֱאדֹום ָדֶרך)במדבר כא(ּכְ ְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ּבַ ְ ַוּתִ ִגין ְדָטעֹו ֵמָאְרָחא ְדַחֵיי, ּ ּּבְ ֵדין. ּ , ּכְ

אֹל ר ָהָעם ּבֵ הַוְיַדּבֵ ֹכָלא ִאיְתַרֲעמו. ִּהים וְבמׁשֶ ַעל ֶפה, ּּבְ ּבְ תֹוָרה ׁשֶ ְכָתב, ּּבְ ּבִ . ּוְבתֹוָרה ׁשֶ
י ֵאין ֶלֶחם ַעל ֶפה, ּכִ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ְכָתב, ְוֵאין ַמִים. ּ ּבִ ֹלֵקל, ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ , ְּוהוא ֶלֶחם ַהּקְ

ֵעיֵניהֹון ִמְלָתא ְדאֹוַרְייָתא  ִּדְקִליָלא ֲהָוה ּבְ ִּדְבַעל ֶפהּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ַלק, ַאֲהֹרן ְיִמיָנא ְדַמְלּכָ ְלָקן ז, ִּאְסּתַ ֵדין ִאְתֲחָזרֹו , ֲעָנִנים ִמְנהֹון' ְּוִאְסּתַ ּכְ
ין ַבע ַדְרּגִ יָרא ְדַמִיין ָנְבִעין. ְּלַבְתֵריהֹון ׁשֶ ד ְנָטֵלי ֵמַהאי ּבֵ ּּכַ ְּדֲהָוה ְמַנְסָכא ֲעַלְייהו , ּ ּ

ָלא עֹול ַמ ַמָיאְלַקּבָ א . ְּלכוָתא ִדׁשְ ּתָ ין ִמּתַ ִאינון ַדְרּגִ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ָסְלִקין ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
ִחְוָיא ֲעִקיָמא, ִאְתֲחָזרֹו ַלֲאחֹוֵריהֹון, ְלָבַתר. ְלֵעיָלא ֵקי ּבְ ְּוִאְתַדּבְ א, ּ ַיּמָ אט ּבְ ְּדָהא , ְּדׁשָ

ְּנָפקו ֵמְרׁשוָתא ִעיָלָאה ִאינון ז, ּ ין' ּּבְ הֹוןַּדְרּגִ ּ ְדָחבו ּבְ הֹון, ּ ָלקו ִמּנְ ְּוִאְסּתַ ֵדין ֲהָוה ֵליה . ּ ּּכְ
ְלָטא ְבהֹו ָאה ְלׁשָ ּתָ ְּרׁשוָתא ְלִחְוָיא ּתַ ֶגב)שם יג(, ְּוִאיהו, ּ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ִאי ָלאו .  ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ

א ְתיוְבּתָ ְּדַאַהְדרו ּבִ ּ ּ קֹול ַיֲעֹקב, ּ קו ּבְ ְּוִאְתַדּבָ ִליט, ּ ַההוא ִחְוָיא ְוִאְתְמַסר ּוְכֵדין ׁשְ ּו ּבְ ּ ּ
יַדְייהו   .ּּבִ

ּוְלָבַתר ִאְתַהְדרו ְלסוְרָחַנְייהו ּ ּ ּ ְּוָחבֹו ְבַאְתָרא ְדתֹוָרה וִמְצֹות, ּ ַבע , ּ ְּוִאְתַהְדרו ְלָאחֹור ׁשֶ
ין ְלָטָאה ֲעַלְייהו. ַּדְרּגִ ֵדין ִאיְתַער ִחְוָיא ִעיָלָאה ְלׁשַ ָעם ' ַּלח ה ַוְיׁשַ)שם כא(, ִּדְכִתיב, ּּכְ ּבָ

ָרִפים ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָרִפים. ֵאת ַהּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ׂשְ ַעל )ישעיה ו(ּכְ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ  ׂשְ
ֵרי ֲהוֹו. לֹו ִתיב ָחֵסר, ַּחד ִאְתֲחָזרו, ּתְ יָנם ּכְ ּנִ   .ּתַ

ים ְנָפקו ֵמַההוא ִחְוָיא ִעיָלָאה ה ְנָחׁשִ ְּוַכּמָ ּ ְּוִאְזַדְווגו , ּ ּ הוּ א . ּּבְ ְתיוְבּתָ ֵדין ַאֲהָדרו ּבִ ּּכְ ּ
ֵליָמָתא ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי, ׁשְ קו ּבְ ְּוִאְתַדּבָ ְּוִאְתַעֵדי ִחְוָיא, ְלַבְסָמא ָעְלָמא, ְלַנֲחָתא ַרֲחֵמי, ּ ּ ,

ְלהֹו ָעְלִמין מו ּכָ ּסְ   .ְּוִאְתּבַ

א ֲחֵזי ד ָחבֹו, ּתָ ִתיב, ּכַ אֹלִהים וְבמׁשֶ, ּכְ ר ָהָעם ּבֵ ִתיב . הַּוְיַדּבֵ א ּכְ ְתיוְבּתָ ד ַאֲהָדרו ּבִ ּּכַ ּ
ה)במדבר כא( ְרנו ּבַ י ִדּבַ ּ ּכִ קֹוָרא ִעיָלָאה ְלַאְתַרְייהו. ְָוָבך' ּ עֹו ְלַאֲהָדָרא ַמָיא ִמּמָ ֶּאָלא ּבָ ּ ּ ,

ַעל ֶפה ּבְ ְכַתב ְלתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ַאְתָרא ִעיָלָאה, ִּמּתֹוָרה ׁשֶ קֹו ּבְ ְלָייא, ְּוִאְתַדּבָ ְּדֵביה ּתַ  ּכֹוָלא ּ
ְרָייא ֲעַלְייהו, ְלַבְסָמא ַאְתָרא ָדא ַמִיין ִעיָלִאין ְלַאְתָרא ְדׁשַ ּוְלִאְנּגְ ְרנו , ּ י ִדּבַ ך ּכִ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ה   .ְָוָבך' ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3084דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַאְתָרא ְדִדיָנא, ּתָ ר ָנׁש ָחב ּבְ ד ּבַ ַאְתָרא ְדִדיָנא ִעיָלָאה, ּכַ ִאלו ָחב ּבְ ּּכְ ּ ן . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ה, ְּבכֹוָלא ָחבוִּד, ָהָכא אֹלִהים וְבמׁשֶ ּוַמאי ַטְעָמא ָאָתא ֲעַלְייהו ָנָחׁש. ּּבֵ ִגין ְדִאינון . ּ ּּבְ ּ

אֹוַרְייָתא, ִּאי ָלא ֵייֵתי ֲעַלְייהו ִדיָנא, ַּוֲאָמרו, ְּנִחיׁשו ְדָלא ּבְ ּתַ ְוִאי ָאֵתי , ֵּלית לֹון ְלִאׁשְ
ה ֵדל ּבָ ּתַ ִּנׁשְ ּ.  

ָרף ה ְלך ׂשָ ָמה, ֲָעׂשֵ ָרִפים עֹוְמִדים)ישעיה ו( ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ִגין ְדֵכיָון ְדָתבו .  ׂשְ ּּבְ ּ ּ
א ִעיָלָאה ְתיוְבּתָ ֵהיָכִלי, ּּבִ ים ֳקָדַמי, ָּהא ִאינון ּבְ ׁשִ ּמְ ָרִפים ִעיָלִאין ִדְמׁשַ ׂשְ ים אֹותֹו . ּּכִ ְוׂשִ

ָהא לֹון ְלֵעיָלא, ַעל ֵנס ְּדָיְנָקא לֹון ֲאַתר ְדַמְדּבְ, ְלַאְגּבָ ָזבוְתהֹון ּ ַגְדָפָהא ְלׁשֵ ָּחא ִעיָלָאה ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵּמִחְוָיא מֹו ה)שמות יז(, ּכְ י' ּ ַוִיְקָרא ׁשְ ים אֹותֹו ַעל ֵנס , ִנּסִ ְּוַעל ָדא ְוׂשִ
  .ַּוַדאי

א ֲחֵזי ה ֶאת ַאְבָרָהם)בראשית כב(, ּתָ ְּדָאֵרים ִדְגֵליה ַעל ּכָֹלא,  ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ּ ּאוף . ּ
ָּהָכא ָאֵרים ִדְגָלא ִדיְלהֹון ַעל ּכֹוָלא ּ ת. ּ חׁשֶ ּוַמאי ַטְעָמא ָעְבֵדיה ִמּנְ ת . ּ ִגין ִדְנחׁשֶ ּּבְ

ְלָייא ַאְתָרא ְדַחִיים ּתַ ּּבְ ן, ּ ּמָ ֵרי ּתַ ך ָוָחי, ַאְתָרא ְדַיֲעֹקב ׁשְ ִגין ּכָ   .ָּוָחי ַוַדאי, ְּבְ

א ֲחֵזי ה ִהיא ִעיָלָאה ֵחיָלא ִדְתיו, ְוּתָ ּמָ א ַעל ּכָֹלאּּכַ י . ְבּתָ ב ַקּמֵ ר ָנׁש ּתָ ִגין ְדַכד ּבַ ּּבְ
ֵאר ַמִים ַחִיים ִאְתְמֵלי, ָּמאֵריה ֵדין ּבְ ְבָטא , ְּוָנְפִקין ַמּבועֹוי ְלָכל ִסְטִרין, ּּכְ ּוְלָכל ׁשִ

ְרֵעי ר ּתַ ְתֵרי ֲעׂשַ ְבָטא ָנֵגיד ֵליה ּבִ ָקָאה ֵחיָון ְזִעיָרן ִעם ַרְבְרָבן, ְּוׁשִ   .ְלַאׁשְ

אִי ְתיוְבּתָ בו ּבִ ד ּתָ ָרֵאל ּכַ ּׂשְ יָרָתא, ּ ֵדין ָאְמֵרי ׁשִ ין ְדָתבו . ּכְ ַבע ַדְרּגִ ְּוִאינון ׁשֶ ּ ּ ּ
ְתֵריהֹון יָרָתא ִדיְלהֹון, ִמּבַ ׁשִ ַּאֲהָדרו לֹון ּבְ יָרא ִעיָלָאה ְלֵעיָלא, ּ ּוְסִליקו ּבֵ ְּדִאְתְפַרׁש , ּ ּ

ָרֵאל ְוגו)בר כאבמד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּחְוָיא ֵמָעְלָמא יר ִיׂשְ ֵאר ֱענו ',  ָאז ָיׁשִ ֲּעִלי ּבְ
ִעיָלָאה, ְּדָסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ָּלה ָאה ּבְ ּתָ ָרא ִאיָמא ּתַ   .ְוִאְתַחּבְ

ִרים)שם(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ א ְוִאָמא, ּ ּבְ ְּדאֹוִלידו ָלה, ָּדא ַאּבָ ּ רוָה . ּ ּּכָ
רוָה. ֵּלין ֲאָבָהןִא, ְנִדיֵבי ָהָעם ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּמאי ּכָ ה )הושע ג(ּכְ ֲחִמּשָׁ ֶרָה ִלי ּבַ ּ ָוֶאּכְ
ֶסף ר ּכָ ה. ִּאֵלין ֲאָבָהן. ָעׂשָ רו ּבָ ָרֵאל ְדִאְתַחּבָ ְּוַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ ט, ּ ִניָסן''ּבְ ְוִאְתָעָרא ַיד , ו ּבְ

ֶסף ֵרי ּכָ ה ְדִאּקְ א ֲעַלְי, ָּרּמָ   .ּיהוְיִמיָנא ְדַמְלּכָ

ֲענֹוָתם ִמׁשְ ְמחֹוֵקק ּבְ ה, ּבִ ְּדִאיהו ְמחֹוֵקק, ַעל ְיָדא ְדמׁשֶ ר , ּ ְתֵרי ֲעׂשַ ָרא ּבִ ִאְתַחּבְ
ְבִטין ָראן ַסְחָרָנָהא, ׁשִ ִנין ִדיָלה ְדׁשָ ְּדִאינון ּבְ ּ ּ ּ ֲענֹוָתם. ּ ִמׁשְ א ֲחֵזי, ַמאי ּבְ ָרֵאל , ּתָ ד ִיׂשְ ּכַ

אֹוַרְייָתא ְדִלין ּבְ ּתַ א ִאינון , ְייִהיָבא ַעל ְיָדא ִדְמחֹוֵקקְּדִאְת, ִּמׁשְ ִכיְנּתָ ֵדין ָסְמִכין ָלה ִלׁשְ ּּכְ ּ
ֵריַסר ָסְמִכין ִדְלֵעיָלא ֲענֹוָתם, ּּתְ ִמׁשְ ֶעֶנת ֲעַלְייהו, ְּוַעל ָדא ּבְ ְּדִאיִהי ִנׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי א, ְוּתָ יָרא ַקִדיׁשָ ְרִעין ִאית ָלה ְלַהאי ּבֵ ֵריַסר ּתַ ּּתְ א ַקִד, ּ אַּקְרּתָ ֵרי , יׁשָ ְּדִאּקְ
ַלִים ָנן ִעיָלִאין. ְּירוׁשָ ֵריַסר ַמּתְ ְרִעין ָנְפִקין ְלָעְלָמא ּתְ ּוִמן ִאינון ּתַ ְמָחה. טֹוָבה: ּ . ְוׂשִ

ָרָכה לֹום. ּבְ ָפָרה. ֶעְזָרה. ְוׁשָ ר. ְוָרצֹון. ְּוַחִיים. ָחְכָמה. ּתֹוָרה. ּּכַ ְבָטא . ְוָכבֹוד. ְועֹוׁשֶ ְוָכל ׁשִ
ְבָטא ָנה ִעיָלָאה ֵליה, ְוׁשִ יקו ַמּתָ ַּיּנִ ּ.  
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ָנה, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ר ַמּתָ ְדּבָ ר. ּוִמּמִ ָדָבר ַאֵחר. ַמאי ִמְדּבָ ֵרך )ש ד''שה(, ּּכְ ְ וִמְדּבָ ּ
ָנה ִעיָלָאה. ָנאֶוה ר ַאְתָיין לֹון ַמּתָ אן . ֵּמַההוא ִמְדּבָ ד ִאינון ָלא ִמְתָפְרׁשָ ַהאי ִזְמָנא ּכַ ּּבְ ּ

  .ּא ָלהִּמְלַאְסָמָכ

ְּוַעל ָדא ִאְתָערו ַחְבַרָייא ָתא, ּ ר ָנׁש ְנִסיב ִאיּתְ א, ְּדַכד ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ק ּבִ ְּדָהא ַעד . ִּאְתַדּבַ
ְרָיא ֲעֵליה, ָלא ִאְנִסיב ְרָיא ַעל ַאְתָרא ְפִגיָמא. ָּלא ׁשַ א ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדֵלית ׁשְ ְרָיא . ּ ְוַכד ָלא ׁשַ

ָנן ִעיָלִאיןִאיִהי ִאְתְמָנעֹו ִמּנֵ, ֲּעֵליה ֵריַסר ַמּתָ   .ּיה ּתְ

ְּוַעל ָדא ִאיְתָערו ַחְבַרָייא ּ ה, ּ ֹלא ִאּשָׁ רוי ּבְ ל ַהּשָׁ ֹלא טֹוָבה, ּּכָ רוי ּבְ ָדָבר ַאֵחר. ּׁשָ , ּּכְ
ְמָחה. ּ ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו)בראשית ב( ֹלא ׂשִ ה )דברים יד(ִּדְכִתיב , ּבְ ַמְחּתָ ַאּתָ  ְוׂשָ

ָוֵביֶתך ָרָכה. ּ ֹלא ּבְ יֶתך)יחזקאל מד(ִּדְכִתיב , ּבְ ָרָכה ֶאל ּבֵ לֹום. ָ ְלָהִניַח ּבְ ֹלא ׁשָ ָדָבר , ּבְ ּּכְ
לֹום ָאֳהֶלך)איוב ה(ַאֵחר  י ׁשָ ֹלא ֶעְזָרה. ָ ְוָיַדְעּתָ ּכִ ה לֹו ֵעְזר )בראשית ב(ִּדְכִתיב , ּבְ ּ ֶאֱעׂשֶ
ֶנְגדֹו ָפָרה. ּּכְ ֹלא ּכַ יתֹו)ויקרא טז(ִּדְכִתיב , ּּבְ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ְוִכֶפר ּבַ ֹלא תֹוָרה. ּ ָדָבר ַאֵחר , ּבְ ּּכְ

י)איוב ו( ּנִ ָיה ִנְדָחה ִמּמֶ ּ ַהִאם ֵאין ֶעְזָרִתי ִבי ְוֻתׁשִ ֹלא ָחְכָמה. ּ ָדָבר ַאֵחר , ּבְ  )משלי יד(ּּכְ
ְנָתה ֵביָתה ים ּבָ ֹלא ַחִיים. ַּחְכמֹות ָנׁשִ ָדָבר ַאֵחר , ּּבְ ר  ְרֵאה)קהלת ט(ּּכְ ה ֲאׁשֶ ּ ַחִיים ִעם ִאּשָׁ

ֹלא ָרצֹון. ָאַהְבּתָ ָדָבר ַאֵחר , ּבְ ה ָמָצא טֹוב ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמה)משלי יח(ּּכְ ֹלא . 'ּ ָמָצא ִאּשָׁ ּבְ
ר ָדָבר ַאֵחר , עֹוׁשֶ ָלל ֹלא ֶיְחָסר)שם לא(ּּכְ ְעָלה ְוׁשָ ה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּ ּבָ ֹלא ָכבֹוד. ּ ָדָבר , ּבְ ּּכְ
בֹוד ֵא)שם יא(ַאֵחר  ְתֹמך ּכָ ת ֵחן ּתִ   .ְׁשֶ

ת ַחִיל ִגין ְדַהאי ֵאׁשֶ ֵרי' ִיְרַאת ה, ּּבְ ָדָבר ַאֵחר. ִאּקְ . ְטהֹוָרה'  ִיְרַאת ה)תהלים יט(, ּּכְ
ר ָנׁש ָחן, ְוַכד ִאְנִסיב ּבַ ְרִעין ִאְתַפּתְ ֵריַסר ּתַ ְלהֹו ּתְ יה, ּּכָ ְרָכאן ַעל ֵריׁשֵ ִגין . ְּלאֹוָסָפא ּבִ ּבְ

ִס ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּתָרא ְדַמְטרֹוִניָתאִּדיֵתיב ּבְ ֵלים ּכְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ָנה)במדבר כא(, ְּוַעל ָדא ר ַמּתָ ְדּבָ ָנה ַנֲחִליֵא, ּ וִמּמִ ּתָ ַּנֲחִלין ְדֵאל ָנְגִדין ֲעֵליה. ל''ּוִמּמַ ּ .
מֹות ֲחִליֵאל ּבָ מֹות. ּוִמּנַ ָלקות, ַמאי ּבָ ִּאְסּתַ ֵליק ִויֵתיב ּבְ, ּ ְּדִאְסּתַ ֵדל , ּרוֵמי ָעְלָמאּ ּתַ ְּוִאׁשְ

ִמִלין ִעיָלִאין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ.  

ְיא מֹות ַהּגַ א ֲחֵזי. ּאֹוְקמוָה, ּוִמּבָ אֹוַרְייָתא, ֲאָבל ּתָ ק ּבְ ר ָנׁש ִאְתַדּבַ ד ּבַ ִויֵתיב , ּּכַ
רוֵמי ָעְלָמא ָפָלא ַגְרֵמיה, ּּבְ ֵעי ֵליה ְלַאׁשְ ִּאיּבָ יׁשָ, ּּ ִגין ְדִיְצָרא ּבִ ּא ַקֵטיגֹוָרא ִדְמַקְטֵרג ּּבְ

לֹוֹ◌ט ֲעלֹוי ְלַאְסָטָאה ֵליה, ֲעלֹוי ְיא, ְּוַעל ָדא. ָּלא ִיׁשְ מֹות ַהּגַ ד , ּוִמּבָ ֵעי ֵליה ְלֶמְעּבַ ִּאיּבָ
ֵדה מֹוָאב ׂשְ יה ַההוא ִדיֵתיב ּבִ ִגין ְדִיְתְפַרׁש ִמּנֵ ַגְיא ּבְ ּּכְ ּ ּ ֵרי לֹוט, ַּוַדאי, ּּ א ְדִאּקְ יׁשָ  ,ִּיְצָרא ּבִ

מֹוָאב ְרָיא ּבְ ָעְלָמא, ְוׁשַ ין ּבְ יׁשִ ַקְדִמיָתא ַלֲאָפָקא ֵפיָרא ְדעֹוָבִדין ּבִ קוֵתיה ּבְ ִגין ְדִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ,
מֹוָאב ֲהָוה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ מֹו מֹוָאב)בראשית יט(, ּכְ ְקָרא ׁשְ ן ַוּתִ ִכיָרה ּבֵ ֶלד ַהּבְ   . ַוּתֵ

י ר ָנׁש ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ה, ָסֵליק ְלֶמֱהֵוי ֹראׁש, ּהְּוִאי ּבַ ִפְסּגָ ֵרי ּבַ ּוְלִמׁשְ ה. ּ ָדָבר , ַּמאי ִפְסּגָ ּּכְ
גו ַאְרְמנֹוֶתיָה)תהלים מח(ַאֵחר  ּ ַפּסְ ָקָפה. ּ יה. ְוִנׁשְ לוָתא ִדְלֵעיָלא ּבֵ ּכְ ְּדִאְסּתַ ּ  )במדבר כא(ו . ּ

ימֹון ימֹו, ָּדא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּעל ְפֵני ַהְיׁשִ ה, ןְּדִאְקֵרי ְיׁשִ ַהאי ִפְסּגָ ה ּבְ ל ּבָ ּכַ ְּדִאְסּתַ ּ א , ּ ַקְרּתָ
ַלִים א ְירוׁשָ ַּקִדיׁשָ ּ.  
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א, ָּדָבר ַאֵחר ְתיוְבּתָ ָרֵאל ֲאַהְדרו ּבִ ד ִיׂשְ ּּכַ ּ ּוְסִליקו ְלֵביָרא ְלֵעיָלא, ּ ִאְתְייִהיַבת לֹון , ּ
ָנה ַמּתָ א. ּבְ יׁשָ בו ְלאֹוַרח ּבִ ְי, ְּוַכד ּתָ מֹות ַהּגַ ֵדין וִמּבָ ָדָבר ַאֵחר . אּּכְ ב )דברים ג(ּּכְ ׁשֶ  ַוּנֵ

ית ְפעֹור ְיא מול ּבֵ ּגָ ּּבַ ְיא, ַּעל ַההוא חֹוָבה. ּ ּגָ א ּבַ ֵדה מֹוָאב. ָּיְתבו ְלַתּתָ ׂשְ ר ּבִ ִגין , ֲאׁשֶ ּבְ
ֵרים לֹון   .ְּדִסְטָרא ְדמֹוָאב ּגָ

ְייהו ילו עֹוְנׁשַ ּוְלָבַתר ְדַקּבִ ּ ּ א, ּ ַּוֲאִרימו ִד, ְּסִליקו ְלֵריׁשָ ָדָבר ַאֵחר . ְגֵליהֹון ַעל ּכָֹלאּ ּּכְ
ָפה וכו)במדבר כה( ּגֵ או ֶאת ֹראׁש',  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהּמַ   .ַּלֲאָרָמא ִדְגֵליהֹון ַעל ּכָֹלא. ּׂשְ

א ֲחֵזי ֵרי, ּתָ יָרא ִמְנָחה ִאּקְ ָדָבר ַאֵחר , ַהאי ּבֵ . ּ ְוהֹוִרידו ָלִאיׁש ִמְנָחה)בראשית מג(ּּכְ
רון ִמְנָח ַחּבְ ַבֲעָלהּּתְ ה, ּה ּבְ ֵלק ִמיּנָ ְּדָגַרְמּתון ְדִיְסּתַ ּ ּ ד ָנֲחתו כ ַההוא ַצִדיק ְלִמְצַרִים, ּּ ּּכַ ּ ּ.  

ַעל ֶפה ּבְ ְּוָהא הוא ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאר, ּ ֵרי ּבְ ֵאר)דברים א(ִּדְכִתיב , ְוִאּקְ ה ּבֵ ְוִאית .  הֹוִאיל מׁשֶ
ית ִסְדִרין ה ׁשִ ּּבָ ין ִי. ּ ית ַדְרּגִ ך ׁשִ ִגין ּכָ ּּבְ ֵליקְ ה, ְּסּתַ ק ּבָ   .ַּמאן ְדִיְתַעּסֵ

ָנה, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ר ַמּתָ ְדּבָ ר. ּוִמּמִ ָדָבר ַאֵחר , ַמאי ִמְדּבָ ֵרך )שיר השירים ד(ּּכְ ְ וִמְדּבָ ּ
ָנה. ָנאֶוה ִדיק, ַמּתָ ִרים ַלּצַ ָנה, ּּגָ ִּדיֵהיב ֵליה ַמּתָ ָנה ַנֲחִליֵאל. ּ ּתָ , יןִּאֵלין ַנֲחִלין ִעיָלִא, ּוִמּמַ

מֹות. ֶנַצח ָוהֹוד ֲחִליֵאל ּבָ אֵרי, ּוִמּנַ א ׁשָ ְלקוָתא ְלַאְתָרא ְדַמְלּכָ ָּדא ִאְסּתַ ְיא . ּּ מֹות ַהּגַ ּוִמּבָ
ֵדה מֹוָאב ׂשְ ר ּבִ ֶדה, ָּדא ִיְצָחק, ֲאׁשֶ ַההוא ׂשָ ִּדיֵתיב ּבְ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק )בראשית כד(ִּדְכִתיב . ּ

ֶדה ּשָׂ ּוֵמַההוא ׂשָ. ָּלׂשוַח ּבַ ְיא, ֶּדה ִאיְתַער ֲעֵליהֹון ִדיָנאּ ּגָ ַּעד ְדָיְתבו ּבַ ה. ּ ָּדא , ֹּראׁש ַהִפְסּגָ
א ְדָעְלָמא, ַאְבָרָהם   .ֵריׁשָ

א ֲחֵזי ד ָנַחת יֹוֵסף ְלִמְצַרִים, ְוּתָ ָחְכָמה, ּכַ ן , ָחָזא ַיֲעֹקב ּבְ ּמָ ְּוָרַמז לֹון ְדַיֲחתון ּתַ ּ
ָגלוָתאְּדֶתֱהֵוי ְמִגיָנה ֲעֵליהֹון, ְלִמְנָחה ִליָלן, ּוְבַהאי ִמְנָחה. ּ ּבְ ית ִסְטִרין ּכְ  )בראשית מג(. ׁשִ

ְּמַעט ֳצִרי וְמַעט ְדַבׁש ּ.  

א ֲחֵזי. ַמאי ַטְעָמא ְמַעט ְמָעט רֹון עֹוָבֵדיהֹון ְלֵעיָלא, ּתָ ׁשְ ר ָנׁש ֹלא ִאְתּכַ ד ּבַ ֵדין , ּכַ ּכְ
ָמאָלא, ִּסְטָרא ְדָיִמיָנא ִאְתַרְפָייא ִליט ׂשְ ְּוַעל ָדא ְמַעט ֳצִרי וְמַעט ְדַבׁש, ְּוׁשַ ּ ָמר, ּ , ָּדא ּתָ

ַלק ְדכוָרא ִמן נוְקָבא ְּדִאְסּתַ ּ ּ ּוְכֵדין ְמַעט ְדַבׁש, ּּ ָדָבר ַאֵחר , ְנֹכאת. ּ ַּוַיְרֵאם  )מלכים ב כ(ּּכְ
ית ְנֹכֹתה ל ּבֵ ֵקִדים)בראשית מג( .ֶאת ּכָ ְטִנים וׁשְ ין ָה, ּ ָוֹלט ּבָ א ַדְרּגִ יּתָ ִּדְכִליָלן , ָכאָּהא ׁשִ

ַהאי ִמְנָחה   .ּבְ

ב ְדָנֲחָתא ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ָגלוָתא, ּ ום ְדָיְתָבא ּבְ ְּמַעט ֳצִרי ָאִתי ִמּשׁ ּ ְוַכד . ּ
ַעְבדון ַהאי ִמְנָחה ֵדין , ּּתַ ן ָלֶכם ַרֲחִמים)שם(ּכְ ַדי ִיּתֵ ַדי. ָּדא ַאְבָרָהם: ֵאל. ּ ְוֵאל ׁשַ ָּדא : ּׁשַ

רו. ָּדא יֹוֵסף: ִלְפֵני ָהִאיׁש. ָּדא ַיֲעֹקב: ן ָלֶכם ַרֲחִמיםִיּתֵ. ִיְצָחק ין ִיְתַחּבָ ל ִאֵלין ַדְרּגִ ּּכָ ּ ּ .
י ָכְלּתִ י ׁשָ ֹכְלּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ִמְקָדׁש ִראׁשֹון. ַוֲאִני ּכַ י ּבְ ֹכְלּתִ ִני. ּׁשָ ִמְקָדׁש ׁשֵ י ּבְ ָכְלּתִ ֹלא . ּׁשָ

ל עֹוד ּכַ חֹוָבא ְד. ֶאׁשְ ְּוָכל ָדא ּבְ ָאהּ ְּדָנֲחתו ְלִמְצַרִים, ַּההוא ַזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ֵבית ָהֲאסוִרים, ְוּתָ ִנין ָיִתיב ַההוא ַצִדיק ּבְ ֵריַסר ׁשְ ּּתְ ּ ָבִטין . ּ ֵריַסר ׁשְ ך ּתְ ִגין ּכָ ְּבְ

ָגלוָתא ֶדֱאדֹום ּּבְ ל יֹוָמא. ּ ְרָכאן ִדְמָנעו ִמּכָ ִגין ְמָאה ּבִ ּּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3087דף [ -ּ

א ָחָדא ְלחוד ָיִתיב ּבְ ּתָ ת ה)בראשית לט(, ִּדְכִתיב. ֵּבית פֹוִטיַפרְּוׁשַ ְרּכַ ָכל '  ַוְיִהי ּבִ ּבְ
ֶדה ִית וַבּשָׂ ּבַ ר ֶיׁש לֹו ּבַ ִית. ֲּאׁשֶ ּבַ א ִדְקִרירו ָנִחית ְלָעְלָמא, ּבַ ּתָ ָּדא ַפְלגות ׁשַ ּ ּ ֶדה. ּּ , ּוַבּשָׂ

ַחְקָלא עֹוָבדֹוי ּבְ א ְדַבר ָנׁש ָיִתיב ּבְ ּתָ ָּדא ַפְלגות ׁשַ ּ ֲארו יִיׁשְ. ּּ ַההוא ''ּּתָ ִנין ְדָיִתיב ּבְ ּב ׁשְ ּ
ִריך הוא ִאְתַער ֲעֵליהֹון ּבֹור ְדַההוא ָנָחׁש. ּבֹור א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ו, ְּ לוָתא ְדֵעׂשָ ּּגָ ְּוַעל ָדא . ּ

לוָתא, ְּוהֹוִרידו ָלִאיׁש ִמְנָחה ּוְבסֹוף ּגָ ִגין ְדִאינון ָיֲהבו ִמְנָחה, ּ ּּבְ ּ ה, ּ  )ישעיה סו(ּו ִּאְתַקִיים ּבְ
ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ   .'ְּוֵהִביאו ֶאת ּכָ

א ֲחֵזי א ִאְתַקְרָייא, ְוּתָ ְבָעה ֵפיִרין ִעיָלִאין , ַּהאי ִמְנָחה ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ׁשִ ָחא ּבְ ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ
ה ְּדִאית ּבָ רוָתא ְלֵעיָלא, ּ ִאְתַחּבְ ד ִאיִהי ּבְ י. ּּכַ ְּוַעל ָדא ַפּקֵ ִריך הואּ א ּבְ ּד לֹון קוְדׁשָ ד , ְּ ּכַ

א ֵּייֲעלון ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַבֲעָלה, ּ ָתא ּבְ רון ִאּתְ ְּדִיְתַחּבְ ּ ּ.  

ל ְפִרי ָהֲאָדָמה)דברים כו(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ית ּכָ , ָּדא ַיֲעֹקב, ָאָדם. ּ ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ
יה ִאיָמא ִעיָלָאה ר ּבֵ ד ִאְתַחּבַ ֵדין ָיֵהיב ְפִרי ַההוא , ְּוַאֲעָטַרת ֵליה', ְרָיא הְּדִאְתַק, ּּכַ ּּכְ ּ

ִלימו ֲאָדָמ, ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ׁשְ   .ה''ְּוִאיְקֵרי ּבִ

ְמּתָ ַבֶטֶנא יה, ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ְוׂשַ ְּדָאֵתי ָלה ְנִהירו ִמּנֵ ּ ּ ֵוי ָבה ְנִהירו ִעיָלָאה ְדָאֵתי , ּ ְּוׁשַ ּ ּ ּ
ית קֹום, ּוְכֵדין. ֵּליה ֵמֵראׁשִ ּוַמאן הוא ְפִרי ְדָאָדם ְדֵעיָלא. ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ּ , ָּדא יֹוֵסף, ּּ
ְּדִאְקֵרי ַצִדיק ְּפִרי ֵמַההוא ֵעץ ַחִיים, ּ ּ ֶטֶנא. ּ ר ּבַ ַחּבֵ ְּוַההוא ְפִרי ּתְ ְוִאי ָלא ֵתיֵזל ִעם ַהאי . ּ

ר ִמְלֵמיַזל ְלַההוא ַאְתָרא, ְּפִרי ּמַ ִּאְסּתַ ְלהֹוְבָהאְּדָלא ּתֹוִקיד ָל, ּ ׁשַ   .ְך ּבְ

רו ִמְלֵמיַחת ְלִמְצַרִים, ָָכך ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְבנֹוי ּמָ ִּאְסּתַ ִּאי ָלא ַתֲחתון ָלִאיׁש ַההוא , ּ ּ
ֲחתון. ִמְנָחה ֲחָדא, ְּוַכד ּתַ ְתַפְייסון ּכַ ּּתִ ֶחְדָוה, ּ   .ְוָכל ָעְלָמא ּבְ

א ֲחֵזי ִתיב, ְוּתָ ְנָחה ַע, ַמה ּכְ ַּוָיִכינו ֶאת ַהּמִ ַנת . ד ּבֹא יֹוֵסףּ ּקָ ְּדַהאי ִמְנָחה ִאְתּתַ
ְתֵריַסר ַסְמִכין ִדיָלה ּּבִ ֳהָרִים, ּ ּצָ ה ּבַ ָרא ּבָ ֲעָלה ְלִאְתַחּבָ ַּעד ְדָאָתא ּבַ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאינון . ּ ּ ּ

ן ּמָ א ְדַחֵיי ִאְתַער ֲעַלְייהו, ֵּייְכלון ַלֲחָמא ּתַ ְּוַסּמָ ּ.  

א ָיֶדך' ָמה הּ קו)תהלים י(, ְּפַתח ַוֲאַמר ָרא ָיִמיָנא ַעל ּכָֹלא. ֵָאל ְנׂשָ ָדָבר . ְלַאְגּבָ ּּכְ
אִתי ֶאת ָיִדי)שמות ו(, ַאֵחר ַּדֲאֵריַמת ִדְגָלא , ְּדִאְקֵרי ֵאל, ְוָדא ָיִמיָנא ִעיָלָאה.  ָנׂשָ ּ

ָעְלָמאְּדִא, ְּוָדא ִסְטָרא ְדָיִמיָנא, ּ וָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן)דברים כו(, ְּוַעל ָדא. ְלֵעיָלא , ְתַער ּבְ
ל ִמיָנך ַההוא ִמְנָחה ְּוהוא ְיַקּבֵ ָיִמיָנא, ְּ ל ָלה ּבְ   .ִּויַקּבֵ

ִתיב בוָרה' ָ ְלך ה)דברי הימים א כט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ום ִדְכִתיב , ַמה ַטַעם. ּ ִּמּשׁ ּ
ַמִים ּשָׁ י ֹכל ּבַ ית ְפִרי. ּכִ ָאֶרץ ַהאי ֵראׁשִ ר ּבָ ְתִרין, ְּוִאְתַחּבַ   .ְוָכל ּכִ

ִתיב או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש)תהלים קלד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ילו ְלַההוא ִמְנָחה ְדִאְקֵרי ֶיְדֶכם , ּ ׂשְ ַּקּבִ ּ ּ
או ָיָתה ְלַאְתָרא ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְּדָיִמיָנא ְּוִתׂשְ ת, ּ ּבָ ְּדַהְיינו ׁשַ או ָיָתה ֵליה, ּ ׂשְ ּּתִ ּ ּוְכֵדין . ּ

ּוָבְרכו ֶאת ה ְרַכת ִמּכָֹלאְוִאיִה', ּ ַבד, י ִאְתּבָ ׁש ּבְ ַּעל ְידֹוי ְדַכֲהָנא ְדִאְתַלּבַ ְּדִאיהו ֲעָנָפא , ּ ּ
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יה, ְדִאיָלָנא ִעיָלָאה ת ּבֵ ׁשַ ְּדִאְקֵרי ָחְכָמה ִעיָלָאה ְדִאְתַלּבְ ּ ּוֵמַההוא ֲעָנָפא. ּ ל , ּ ָנְפִקין ּכָ
ָעְלָמא ְרָכאן ּבְ   .ּבִ

ְבִע ָנא ְדַהאי ּכֵֹהן ׁשִ ּבְ ְּוחוׁשְ ְבִעין וְתֵרין. ין ְוָחֵמׁשּ יִמין , ב ִסְטִרין''ָלֳקֵביל ע, ּׁשִ ְרׁשִ
ִסְטָרא ְדֶחֶסד ֲארו. ּבְ ּתָ ּוְתָלָתא ְדִאיׁשְ ּ ין ִעיָלִאין, ּ ָלָתא ַדְרּגִ הֹון, ָּלֳקֵביל ּתְ ׁש ּבְ . ְּדִאְתַלּבַ

ֲהָנא ְלִמיְפַסק ֵעי ּכַ ין ַההוא ְלבוׁש ִעיָלָאה ְדִאְתַלּבַ, ְוָלא ּבָ ּּבֵ ּ יהּ ְּדָלא ְלַאֲחָזָאה , ּׁש ּבֵ
ַאְתָרא ִעיָלָאה ִּפרוָדא ּבְ ִאין ַעל ָיֵדיה. ּ ְרָכן ִעיָלִאין ְוַתּתָ ּוְכֵדין ִאְתּבָ ּ.  

א ֲחֵזי הֹון, ְוּתָ ִּאְלָמֵלא ַההוא ִמְנָחה ְדָנֲחָתא ִעּמְ ָלא ַנְפֵקי , ּוָבְעָיא ֲעֵליהֹון ַרֲחִמין, ּ
ן ּמָ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעבֹוָדה)מות בש(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמּתַ ַעל ׁשַ : ָהֱאֹלִהים.  ַוּתַ

ָנָהא, ָּדא ִמְנָחה: ִמן ָהֲעבֹוָדה. ָּדא ִאיָמא ִעיָלָאה ְּדִאיִהי ֲעבֹוָדה ְוִאיִהי ְמַצְלָאה ַעל ּבְ ּ ,
ָדָבר ַאֵחר  ִגין ְדִהיא , ְוִאְקֵרי ֲעבֹוָדה. ּ ַוֲאִני ְתִפָלה)תהלים קט(ּּכְ ן ֵעֶדןּּבְ ְְוִאְצְטִריך , ּגַ

  .ְלִמְפְלָחה

ְּוִאיִהי ִקיוָמא ְדָעְלָמא ּ ְּוַעל ָדא ִאיְתָערו ַחְבַרָייא. ּ ַלת ִמִלין ַעְלָמא ִמְתַקִיים, ּ ַּעל ּתְ ּ ,
ַעל ֶפה, ַעל ָהֲעבֹוָדה. ָּדא ַיֲעֹקב, ַעל ַהּתֹוָרה ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ִמילות ֲחָסִדים. ּ ָּדא , ְּוַעל ּגְ

  .ְוכֹוָלא ַחד, ָּדא ִיְצָחק, ֲעבֹוָדה, ָּדָבר ַאֵחר. ָהםַאְבָר

ַמִים ְלַהאי ֶאֶרץ, ְלַהאי ֲעבֹוָדה,  ִאיְתַער ַהאי ּכֵֹהןדְוַכ ֵדין ָנִחית ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ְוָזן , ּכְ
ַלק ְלֵעיָלא, ָּדא ֶלֶחם. ּוַמאי ֶלֶחם. ְלָיְתָבָהא ְּדִאְסּתַ ְלָיין, ּ ַמָזָלא ּתַ ּוְמזֹוֵני ּבְ ן ָנִחית .ּ ּמָ ּ וִמּתַ

ת ְמזֹוֵני ּבָ ׁשַ יָון ְדִאיִהי ִקיוָמא ִדְלֵעיָלא. ּבְ ּּכֵ ּ ִגין ְדהוא ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּּ ּּבְ ְוָעְלָמא ְדָאֵתי , ּ
ַּאֵפיק ְנִהירו ְלֵעיָלא ּ.  

ֶדה)שמות טז(, ְּוַעל ָדא ּשָׂ ּ ַהיֹום ֹלא ִתְמָצֻאהו ּבַ ִגין ְדַהאי יֹוָמא, ּ יַלת ַהאי, ּּבְ ֶדהַקּבֵ ,  ׂשָ
ְקיו ְלַגְרָמה ּׁשַ חון ַההוא יֹוָמא ָטָבא, ֲאָבל ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ּכְ ׁשְ ּּתִ ֶדה, ּ ָּדא הוא ׂשָ ְּדָנֵהיר , ּ

א ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ   .ּּבִ

א ֲחֵזי ת ּכָ, ְוּתָ ּבָ ִחין ְוִאיְתַער. ל ִאיְקֵרי''ַהאי ׁשַ יה ִאְתַפּתְ ְרִעין ּבֵ ין ּתַ ִגין ְדַחְמׁשִ ּּבְ ּ ד ְוַכ. ּ
ל ִאְתַער ְלַכָלה בוָרן ִעיָלִאין, ַּהאי ּכָ ת ֵליה ּגְ יׁשַ ֵדין ִאיָמא ִעיָלָאה ַאְלּבֵ ּּכְ ְּוִאיְתָערו , ּ

ָעְלִמין ן, ַרֲחִמין ּבְ ּקַ   .ְּוִתיקוָנא ִעיָלָאה ִאְתּתַ

ַּההוא ַאִפְריֹון, ְּוהוא ִתיב . ּ ֶלך ׁשְ)ש ג''שה(ְּוַעל ָדא ּכְ ה לֹו ַהּמֶ ְ ַאִפְריֹון ָעׂשָ ָּדא . לֹמהּ
יקוִנין ְדָעְלָמא ּּתִ ה ֶכֶסף. ּ בֹו . ָּדא ִיְצָחק, ְרִפיָדתֹו ָזָהב. ָּדא ַאְבָרָהם, ַּעּמוָדיו ָעׂשָ ֶמְרּכָ

ָמן ֵרין ִסְטִרין, ָּדא ַיֲעֹקב, ַאְרּגָ ֵליל ּתְ ְּדָרֵכיב ַעל ּכוְרַסָייא. ּכָ ּ ְּדִאְקֵרי ַאֲהָבה זוָטא, ּ ּ.  

ה, ַאֲהָבהּּתֹוכֹו ָרצוף , ָּדָבר ַאֵחר ְּדִאיִהי ְפִניָמָאה, ָּדא ַאֲהָבה ַרּבָ ַלִים. ּ נֹות ְירוׁשָ , ִּמּבְ
ד ַאְתִקינו ְלַהאי ִמְנָחה א, ּּכַ ְמׁשָ ְּדַאְנֵהיר ָלה ׁשִ ּ.  

ְנָחה)בראשית מג(ְּוַעל ָדא  ּ ַוָיִכינו ֶאת ַהּמִ ֹאת, ּ א ַמׂשְ ֵדין ַוִיׂשָ ָּפִליג לֹון חוָלֵקיהֹון, ּּכְ ּ .
ָּדא ַהאי ּכוְרַסָייא, ֵּמֵאת ָפָניו, ר ָיֵהיב לֹוןּוֵמָאן ֲאַת יה, ּ ִּדְמזֹוָנא ְדכֹוָלא ּבֵ ּ ּ.  
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ְנָיִמין)שם( ַאת ּבִ ֶרב ַמׂשְ חוָלֵקיה, ַמאי ַטְעָמא,  ַוּתֵ א ּבְ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ָלם . ּ ֹאת ּכֻ ׂשְ ִּמּמַ
א ֲחֵזי, ָחֵמׁש ָידֹות ְתָרָאה' ַהאי ה, ּתָ ָלה, ּבַ ר ּכָ,ִּאְקֵרי ּכַ ד ִאְתַחּבַ ה'' ּכַ ָלא , ּל ִעּמָ

חוָלָקא ְדִבְנָיִמין בו ֶאָלא ּבְ ִּאְתַיְיׁשְ ּ יל. ּּ יל ַהאי ה, ְּוַעל ָדא ָחֵמׁש ָידֹות ַקּבֵ ד ַקּבֵ ְּדִאְקֵרי ' ּכַ
חוָלֵקיה ִּמְנָחה ּבְ ְרָכאן. ּ ין ּבִ ָל''ְּדַאְתָיין ִמּכָ, ְוָכל ַחְמׁשִ ְנָי, ה''ּל ְלַהאי ּכַ יל ּבִ ַמאי . ִמיןַקּבֵ

ִגין ְדִאיהו ְזֵעיָרא ְדָכְלהֹו, ַטְעָמא ּּבְ ּ ּ.  

ָרה ְבִטין ֲעׂשָ ְלהֹו ׁשִ ַאת ּכָ ְנָיִמין, ַמׂשְ ַאת ּבִ י, ַמׂשְ ָרה' ה, ִאְתַרּבֵ ין. ִזְמִנין ֲעׂשָ . ָהא ַחְמׁשִ
ִגין ַהאי ה חוָלֵקיה' ְוכֹוָלא ּבְ ְרָיא ּבְ ְּדׁשַ ּ ִגין ְדִאיִהי ְזֵע, ַמאי ַטְעָמא. ּ , ְּוִאיהו ְזִעיר, יָראּּבְ

יה יה, ִּאְתְרִעיַאת ּבֵ ָוָאה ְמדֹוָרה ִעּמֵ ְּלׁשַ ּ.  

ִתיב ֶלך ֲחָדָריו)ש א''שה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְנָיִמין, ְ ֱהִביַאִני ַהּמֶ ְּדָאֵעיל ֵליה יֹוֵסף , ָּדא ּבִ ּ
ִאיְדֵריה ְמָחה. ּּבְ ֵעי ֵליה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִגיֵניה ְּד. ַמאי ָנִגיָלה, ָּאִגיָלה ִמּבָ ָּכְלהֹו ָאֵעיל לֹון ּבְ
ך. ְּדִבְנָיִמין ך, ְּבָ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא. ְַמאי ּבָ ִרית ֹקֶדׁש, ָּדא ּכְ ד ָנֵטיר אֹות ּבְ ְּדִאְתַקִיים ּכַ ּ .

יָרה דֹוֶדיך ִמָיִין ַּנְזּכִ רו ִעּמֹו, ָ ּכְ ּתו ַוִיׁשְ ִּדְכִתיב ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ.  

ִתיב ֵכִני ַאֲח, ְּוַעל ָדא ּכְ ֶּריך ָנרוָצהָמׁשְ ן, ָ ּמָ יך לֹון ַלֲאחֹוי ּתַ ְְדָמׁשִ ָדָבר ַאֵחר. ּ הושע (, ּּכְ

ֲעֹבתֹות ַאֲהָבה)יא ֵכם ּבַ ַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמׁשְ ן,  ּבְ ּמָ הֹון ְלַדְיָיָרא ּתַ ָּדא ַאֲהָבה ְדַנֲחָתא ִעּמְ ּ ,
א ִעיָלָאה ַמְלּכָ ן ּבְ ּמָ ן, ְּוָחדֹו ּתַ ּמָ ר ִעם יֹוֵסף ּתַ ִרית ֹקֶדׁש ְדִאְתְייֵהיב , ְּדִאְתַחּבַ ִגין ְדָנַטר ּבְ ּּבְ ּ

  .ִלְתַמְנָיא יֹוִמין

ִתיב ִרים ֲאֵהבוך)ש א''שה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָ ֵמיׁשָ ִרים. ּ ָדָבר ַאֵחר , ַמאי ֵמיׁשָ  )תהלים צט(ּּכְ
ִרים ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ּוַמאן ִאינון. ַאּתָ ָדָבר ַאֵחר, ּ ָפט וְצָדָקה)שם(, ּּכְ ּ ִמׁשְ ֵּלין ִאיְקרון ִא. ּ ּ

ִרים ַוַדאי ָדָבר ַאֵחר. ֵּמיׁשָ ר הוא)דברים לב(, ּּכְ ּ ַצִדיק ְוָיׁשָ ֵליל ְדכוָרא ִעם נוְקָבא. ּ ְּוִאְתּכְ ּ ּ ,
ֶצֶדק ֵליל ּבְ ָפט ִאְתּכְ ְלהֹו, ִּמׁשְ ָעְלִמין ּכָ ִרים ֲאֵהבוך . ּוְצָדָקה ִאיְתָעַרת ּבְ ְָוַעל ָדא ֵמיׁשָ ּ ּ

  .ַּוַדאי

ָניו ְוִי)בראשית לז( ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ֵעי ֵליה. ׂשְ ָרֵאל ִמּבָ ָרֵאל, ִּיׂשְ . ַמאי ְוִיׂשְ
א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ִּדְרִחיָמא ֵליה ְליֹוֵסף, ְּלַאְכָלָלא ִעּמֵ ִניָנן ַוה. ּ ַגְווָנא ָדא ּתָ ּהוא וֵבית ִדינֹו', ּכְ ּ ּ.  

ָבִטין אֹודו ֵליה ְּוָכְלהֹו ׁשְ א ְוִאיָמאַּעל ְדִאְתְרֵחים, ּ ת ָעְלִמין .  ֵמַאּבָ ְרּכַ ּוְבִריכו ֵליה ּבִ ּ ּ
ְלהֹו ְדָקא ָחֵזי, ּכָ יה ּכִ דוְכּתֵ ָבא ּבְ ְּלִאְתַייׁשְ ּ.  

ּוְמָנא ָלן ַדֲאִפילו ֲאחֹוי ְרִחימו ֵליה ּ ּ ּ ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך)שיר השירים א(ִּדְכִתיב . ּ ָ ַעל ּכֵ ּ .
ָדָבר ַאֵחר  ָקר )מלכים א ז(ַּמאי ֲעָלמֹות ּכְ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ַעְלָמא . ֹעֵמד ַעל ׁשְ ְּוִאינון ּבְ

ְּוִאינון ִאיְקרון ֲעָלמֹות, ְּדנוְקָבא ּ.  

ֵליק יֹוֵסף ְלֵעיָלא ַתר ְדִאְסּתַ ּּבָ ִתיב, ּ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ש א''שה(, ַמה ּכְ ִגין ,  ׁשְ ּבְ
לוָתא ֲעַלְייהו יף ּגָ ּקֵ ְּדִאְתּתַ ּ ל ָדא ְוָנאָוה. ּ הו, ְּוִעם ּכָ ְּדָלא ִאְתַעְרֵבי ּבְ ָאֳהֵלי ֵקָדר. ּ , ּכְ
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יַנְייהו ין, ִּאְתַקְדִרית ּבֵ יׁשִ ְזִרין ּבִ ה ּגִ ּמָ ְּדָגְזרו ָעַלי ּכַ יִריעֹות , ּ ל ָדא ֲאָנא ִאיִהי ּכִ ְּוִעם ּכָ
לֹמה עֹוָבִדין ָטִבין, ׁשְ ְבֵטי ָיה ָעאלו. ּבְ ִגין ְדׁשִ ּּבְ ּ ְבֵטי ָיה ָנְפקו, ּ ְּוׁשִ ּ.  

ַחְרחֹוֶרת ַאל )שם( ֲאִני ׁשְ ְרֻאִני ׁשֶ ֵליק, ּתִ א ִאְסּתְ ְמׁשָ ִגין ְדׁשִ ְרמו. ּּבְ י ּגָ ֵני ִאּמִ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ .
י ֵני ִאּמִ נֹוי ְדַיֲעֹקב. ַמאן ּבְ ָּדא ּבְ ינו ְליֹוֵסף ָהָכא, ּ ְּדַזּבִ א . ּ ִכיְנּתָ ְרמו ִלי ְוִלׁשְ ְּוִאינון ּגָ ּ

י ָהָכא ְלָייא ִעּמִ ְּדִאְתּגַ ּ.  

ָרֵאל)שמות ב(א ָאַמר ַּעל ָד ּ ַוֵיָאְנחו ְבֵני ִיׂשְ ָיא. ּ ד ָחמו פוְלָחָנא ַקׁשְ ּּכַ ַּעד ְדֲהָוה ָדֵכיר , ּּ ּ
ָנָהא ַרֲחִמין ַעל ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִאיָמא ִעיָלָאה, ְלהֹון ְקָייָמא ִעיָלָאה ְוִאְתָעַרת ּבְ

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים)שם( ַעל ׁשַ יָדָהא,  ִעיָלָאהָּדא ִאיָמא,  ַוּתַ ְּדָכל ֵחירו ּבִ ּוָפְתָחה לֹון , ּ
ִּפְתִחין ִעיָלִאין ְרִעין, ּ ין ּתַ ן, ַחְמׁשִ ּמָ ָאה ַרֲחִמין . ַוֲאֵפיַקת לֹון ִמּתַ ּתָ ְוִאְתַמְלָייא ִאיָמא ּתַ

ה ְנַפק ְלַעְלָמא. ֲּעַלְייהו אֹוַרְייָתא, ּומׁשֶ ָרֵאל ּבְ א ְוַאב ְלִמְרֵעי ְלִיׂשְ   .ְמַמּנָ

ָייא, א ֲחֵזיּתָ יִרים קֹוֶדׁש קוְדׁשַ יר ַהּשִׁ א ְדׁשִ ְחּתָ ּבַ ָּדִוד ָרַמז ֵליה ְלַהאי ּתוׁשְ ּ ּ ּ ַעל ְיָדא , ּ
ֶּאָלא ְדָלא ָמָטא ִזְמָנא ְדִיְתֲאַמר, ִדְבֵני ֹקַרח ִתיב. ּ ך ּכְ ִגין ּכָ ַח ַעל )תהלים מה(, ְּבְ  ַלְמַנּצֵ

יר ְי יל ׁשִ ּכִ ים ִלְבֵני ֹקַרח ַמׂשְ ּנִ ים. ִדיֹדתׁשֹוׁשַ ּנִ יקֹות ִפיהו, ַעל ׁשֹוׁשַ ִּאֵלין ְנׁשִ ּ ְּדִאיְקרון , ּ ּ
ים ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ   .ׂשִ

ים, ָּדָבר ַאֵחר ּנִ ִנין, ׁשֹוׁשַ ית ׁשְ ָנה סוְמָקא, ִּאֵלין ׁשִ ַהאי ׁשֹוׁשַ רון ּבְ ְּדִאְתַחּבְ ּ ְּדִאיִהי , ּ
ִביָעָאה ְדֹכָלא יל. ּׁשְ ּכִ ָּדא ְנִגידו ְדַעּתִ, ַמׂשְ ּ אּ ֲעָתא, ּיָקא ַקִדיׁשָ ַהאי ׁשַ , ְּדָנֵגיד לֹון ּבְ

ין ְּדָיְתֵבי ַיַחד ְוָלא ִמְתָפְרׁשִ ְדֵביקוָתא ְדרוָחא. ּ יִקין ּבִ ִגין ִאינון ְנׁשִ ּּבְ ּ ין, ּ   .ְּוָלא ִמְתָפְרׁשִ

יר ְיִדידות יָרָתא, ּׁשִ פול, ֶרֶמז ְלַהאי ׁשִ יר ּכָ ְּדִאְקֵרי ׁשִ יִרים. ּ יר ַהּשִׁ יר ,ָהָכא ׁשִ  ְוָהָכא ׁשִ
ָרֵאל. ְוכֹוָלא ַחד, ְּיִדידות ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִּאיְקרון דֹוִדים, ְּ ֲּהָדא הוא . ּ
ְכרו דֹוִדים)ש ה''שה(, ִדְכִתיב תו ְוׁשִ ּ ׁשְ ּ יר ְיִדידות. ּ ך ׁשִ ִגין ּכָ ּּבְ ְּדִאינון דֹוִדים, ְ ּ ָּדא , ּ

ָחא ְלָדא ּבְ ָח, ְמׁשַ ּבְ א, ּוְכָמא ְדָהָתם. א ְלָדאְוָדא ְמׁשַ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ִריַאת ּבְ ָרֵאל ׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ּּכְ
ֵקִני, ְּדָהֵכי ִאְתֲחֵזי א, ּאוף ָהָכא. ִּדְכִתיב ִיׁשָ ָחא ְלַמְלּכָ ּבָ ִריַאת ְלׁשַ   .ִהיא ׁשְ

י ָדָבר טֹוב)תהלים מה( י. ּ ָרַחׁש ִלּבִ ֵליְל, ָּדא ַחָייָתא, ָרַחׁש ִלּבִ ְּדִאְקֵרי , ָיאְּדָרִחיׁש ּבְ
י ה, ָּדָבר טֹוב. ִלּבִ א ִעּמָ ר ַמְלּכָ ְרעוָתה ְדִיְתַחּבַ ִּדְסִליַקת ּבִ ּ ּ ּ   .ְּדִאְקֵרי טֹוב, ּ

ִגין ְדָלא ִאְתְייֵהיב ֵליה ְרׁשו ְלַגָלָאה, ָּדָבר ַאֵחר ּּבְ ּ ּ א ֵליה , ּ ִגין ִדְמַרֲחׁשָ ָּאַמר ָרַחׁש ּבְ ּ
יה ִלּבֵ ַּהאי ִמָלה ּבְ אַּוֲאִפילו ּבְ, ּ ְפָווֵתיה ָלא ִאְתְייֵהיב ֵליה ְרׁשו ְלַרֲחׁשָ ּׂשִ ּ יה, ּ ִלּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

י, ָּדָבר ַאֵחר ָלא קֹול. ַמאי ַטְעָמא ָרַחׁש ִלּבִ ִגין ְדִדּבור ּבְ ּּבְ ְוַהאי . ָּלא ָיִכיל ְלַמָלָלא, ּ
ֵרי ִדּבור''ִלּבִ ּי ְדִאּקְ ּ ֵליַמת, ּ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ּתָ אַּעד ְדָא, ַּעד ַהׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְבָנא ָלה , ָתא ׁשְ ּ

יָתא יר ַעל ּכֹוָלא, ּבֵ ְרבו ַיּתִ ֵליַמת ִסיֲהָרא ּבִ ּתַ ְּוִאׁשְ ה. ּ ר ִעּמָ ִגין ְדקֹול ִאְתַחּבַ ּּבְ ּ.  
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ֲעָתא ִּאְתְייֵהיב ְרׁשו ְלַמָלָלא, ְוַהִהיא ׁשַ ָקָלא, ּ ֵליַמת ּבְ ּתְ ִלימו ִעם . ְּדָהא ִאׁשְ ׁשְ ְּוָיְתָבא ּבִ
א יָמא ְלָעְלָמא.ַמְלּכָ ָרא ַחּכִ ִגין ַדֲאֵפיַקת ּבְ א, ּ ּבְ יָתא ְלַמְלּכָ ֵוי . ְוַאְתֵקיַנת ּבֵ א ׁשַ ֵדין ַמְלּכָ ּּכְ

ה ְּמדֹוֵריה ִעּמָ ַראת ְלַמָלָלא, ּ יקֹות ִפיהו, ְּוׁשָ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ַּוֲאָמַרת ִיּשָׁ ּ.  

יֹוֵמי ְדָדִוד א ּבְ ּתָ ֵדין ָלא ָיְתָבא ּבְ, ֲאָבל ַהׁשְ ָלמוָתאַעד ּכְ ּתַ ִּאׁשְ י , ּ ך ָרַחׁש ִלּבִ ִגין ּכָ ְּבְ

ַּוַדאי ַההוא ָדָבר טֹוב ּ א טֹוב. ּ ּתָ ה. ְוֹלא טֹוִבים, ַהׁשְ ר קֹול ִעּמָ יָון ְדִאְתַחּבַ ּּכֵ ֵדין טֹוִבים , ּ ּכְ
כֹוָלא ֵרי. ַּוַדאי ּבְ י טֹוב)ישעיה ג(, ִּדְכִתיב, ַּצִדיק טֹוב ִאּקְ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ִהי ּאוף ִאי. ּ

ִאינון .  טֹוָבה ָחְכָמה)קהלת ז(, ִאְתְקִריַאת טֹוָבה ֲחָדא ּבְ רו ּכַ ְּוַכד ִאיְתְקִריבו ִאְתַחּבָ ּ ּ
יִקין ֵדין , ְנׁשִ י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין)ש א''שה(ּכְ ּ ּכִ ָ ֲחָדא, ּ ְרַווְייהו ּכַ ִּאינון דֹוִדים ּתַ ּ ּ.  

יה ְדַההוא . ִּמָיִין. ּון טֹוִביםְוֵאיַמת ִאינ. ְּוָהָכא ְיִדידות, ָּהָכא דֹוִדים ְקָיין ִמּנֵ ּתַ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ּ
ִתיב. ַּיִין ְדִמְנְטָרא ְכרו דֹוִדים)שם ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ תו ְוׁשִ ּ ׁשְ ּ ְעָיין . ּ ְקיו ּבָ ְּדָהא ְנִטיָען ׁשַ ּ

ֲהָרא ֲעִמיָקא ַקְדִמיָתא ֵמַהה, ִאיָמא ִעיָלָאה, ִמּנַ ִקיַאת לֹון ּבְ   .ּוא ַיִיןְּדִאיִהי ַאׁשְ

י)שם ב(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ָמֶניך טֹוִבים,  ׂשְ ָוְלָבַתר ְלֵריַח ׁשְ ֲהָדא , ּ
ֵקִני ַחּבְ ָחא ָטָבא. ּהוא ִדְכִתיב ִויִמינֹו ּתְ ְּדָנִגיד ֵליה ֵמִאיָמא, ְּוָדא הוא ִמׁשְ ּ.  

ֶמן ַהטֹוב ַע)תהלים קלג(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ּשֶׁ . ּל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְזַקן ַאֲהֹרן ּכַ
א ְלֵעיָלא ֲהָנא ַרּבָ א, ָּדא ּכַ ָחא ֶאל . ּכֵֹהן ְלעֹוָלם, ָיִמיָנא ְדַמְלּכָ ְּוַכד ָמָטא ַההוא ִמׁשְ

ִּדיְקֵניה ְדַאֲהֹרן ּ ָמֶניך ַוַדאי ִאיְקרון, ּ ֵדין ׁשְ ּּכְ ּ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ָ ְטָרא ְדִאיָמא וִמּסִ ְכֵדין ּו, ִּמּסִ
ָמֶניך טֹוִבים   .ָׁשְ

ָחא ָטָבא ְלַאְבָרָהם יט ָיִמיָנא. ַּמאי ַטְעָמא ְנִגיד ַההוא ִמׁשְ ום ְדָפׁשִ ִּמּשׁ ּ ְלַאְנָהָרא , ּ
ִתיב. ְלִסיֲהָרא ם ָיַחד)שם(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ ה ַמה טֹוב וַמה ּנָ , ַמה טֹוב. ּ ִהּנֵ

י טֹוב)בראשית א(ְכִתיב ִּד. ָּדא ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה ִעים. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ , ּוַמה ּנָ
ָרֵאל   .ִסיֲהָרא, יֹוָמא ְרִביָעָאה. ָּדא ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ

א ֲחֵזי יֹוָמא ַקְדָמָאה, ְוּתָ ֵרי ּבְ ָמה ִדְנהֹוָרא ְדִאְתּבְ ִלימו, ּּכְ יה ְנִהירו, ָּיֵהיב ׁשְ ְּוָנִגיד ִמּנֵ ּ ,
יהִלְנהֹו ָּרא ְדַהאי ָעְלָמא ִאְתְנֵהיג ּבֵ ְּיֵהיב ְנִהירו ְלַהאי , ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה, ּאוף ַאְבָרָהם. ּ

א א ְדַמְלּכָ ְּדַעל ָיָדה ִאְתְנֵהיג ַהאי ָעְלָמא, יֹוָמא ְרִביָעָאה, ְבַרּתָ ל ֶחֶסד . ּ ְּוַעל ָדא חוט ׁשֶ ּ
ָּמׁשוך ֲעֵליה יה ְוָיְתָבא ְלָיִמיָנאְוַכד . ְּלַאְנָהָרא ִמן ְנהֹוֵריה, ְּ ַרת ִעּמֵ ֵדל ִאיהו , ִּאְתַחּבְ ִּאְתּגַ ּ

כֹוָלא   .ּבְ

א ֲחֵזי ד ָאָתא ְלָעְלָמא, ְוּתָ יה, ַאְבָרָהם ּכַ ִתיב ּבֵ ֶמך)בראשית יב(, ַּמה ּכְ ָ ַוֲאַגְדָלה ׁשְ ּ .
יה ֵה, ַמאי ִהיא ְּדאֹוִסיף ּבֵ א ּבְ, ְוַהאי ַאְתָרא. א''ּ ֵדל קוְדׁשָ יה ִאְתּגַ ּּבֵ ּ ִּריך הואּ ֲּהָדא הוא . ְ

דֹול ה)תהלים מח(, ִדְכִתיב ִעיר ֱאֹלֵהינו'  ּגָ ּוְמֻהָלל ְמֹאד ּבְ א. ּ א ַקִדיׁשָ ד ַהאי ַקְרּתָ , ּּכַ
ֵרי ה ָאה' ְּדִאּקְ ּתָ יה, ּתַ ַקת ּבֵ ַּאֲהָבה זוָטא ִאְתַדּבְ ּ ַגָווה, ּ ֵרי ּבְ ְּוׁשָ ֵדל ַעל ּכֹוָלא, ּ ֵמיה ִיְתּגַ ּׁשְ ּ.  
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א ֲחֵזי ִתיב ,ְוּתָ ָכל ְדָרָכיו' ּ ַצִדיק ה)שם קמה( ּכְ ָים ָדֶרך. ּּבְ א ָיֵהיב ּבַ ִגין ִדְבַהאי ַדְרּגָ ְּבְ ּ ּּ .
יו ָכל ַמֲעׂשָ א, ְוָחִסיד ּבְ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ָעְלָמא, ּ א ִאְתֲעֵביד ּבְ ַאְבָרָהם , ְּוַעל ָדא. ָיִמיָנא ְדַמְלּכָ

ַהאי ָיִמיָנא ִרָיה ֲחָדׁשָ, ּבְ ְּוִאְתַחֵדׁש ַמָזָלא ִדיֵליה ְלאֹוָלָדא, הָּעִביד ֵליה ּבְ ֵדל ַעל , ּּ ְּוִאְתּגַ
ּכֹ'' ַוי)בראשית כד(, ְּוַעל ָדא. ּכֹוָלא ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ּכֹ''ְי ּבֵ ַהאי ּבַ א , ל''ל ּבְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ּבְ

ְּדִאְתְייִהיַבת ֵליה ּ.  

ְרָכָתא ָחא ָטָבא ְדָנִחית ַעל ֵראׁשֵ. ּוַמאי ּבִ  ַמה )תהלים קלג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּיהִּמׁשְ
ִעים ֶמן ַהטֹוב. ַּוַדאי. ּטֹוב וַמה ּנָ ּשֶׁ ְרָכָתא, ּכַ יה ּבִ ְרָייא ּבֵ ֶמן ׁשַ ִרים, ּׁשֶ ְוַעל . ְּדַאְתָרא ּגָ

ַרך ֶאת ֲאדֹוִני ְמֹאד' ַוה, ָּדא ָמא ִדְכִתיב, ְּבֵ ַּוִיְגָדל ּכְ ֶמך. ַּוֲאַגְדָלה )בראשית כד(, ּ ָמא , ָׁשְ ּכְ
ֶמך)ש א''שה( ,ִדְכִתיב ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָ ׁשֶ ּ.  

א ֲחֵזי ין ַלֲאָרָמא ְיִמיֵניה ַעל ּכֹוָלא, ּתָ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ יָחא, ְּ יֹוֵמי ִדְמׁשִ , ּבְ
ָחא ָטָבא ַהאי ִמׁשְ ִתיב. ּבְ ת ָדִוד ַהּנֹוָפֶלת)עמוס ט(. ַמאי ּכְ יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּ ּבַ ּ ַהאי . ּ

ּיֹום ַההוא ָלא ְיַדְעָנא ַמאן הוא ֶּאָלא ָדא יֹוָמא ַקְדָמָאה. ּ ין , ְיִמיָנא ְדַאְבָרָהם, ּ ְּדַזּמִ
  .ְּלַאְתָעָרא ְלַאְקָמא ָלה ֵמַעְפָרא

יֹום ַההוא ְּוַעל ָדא ּבַ ָמר ֲעלֹוי , ָּדא ַאְבָרָהם', ְּנאום ה. ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדֹכָלא, ּּ ְּדִאּתְ
י ּכֹוָלא' ְּנאום ה ּמֵ י ְנֻאם ה)בראשית כב(, ִּדְכִתיב. ִמּקַ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ָמא . ' ּבִ ְוָהָכא ִאְתְרִמיז ׁשְ
יָקא יה ְזֵעיר ַאְנִפין ְלַאְבָרָהם, ְדַעּתִ ְּדאֹוֵמי ּבֵ ּ ְּוַעל ָדא ַההוא יֹוָמא. ּ ָלא יֹום ְוָלא ַלְיָלה , ּ

ְלָיא, ִאְקֵרי יָקא ּתַ ת ָדִוד . ּיר ִדיְקֵניהְּדָבֵעי ְלאֹוִק, ִּדְבַעּתִ ַההוא יֹוָמא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּּבְ ּ
  .ַהּנֹוָפֶלת
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ה יִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא, מׁשֶ ל ִאינון ַעְקִתין ְדַזּמִ ָּחָמא ּכָ ה נֹוָפֶלת, ּ ד ַהאי ֻסּכָ , ִּדְכִתיב. ּכַ
ם ָאִנ)ויקרא כו( יִתי ֶאְתֶכם ּגַ ָגלוָתא, י ְוִהּכֵ כֹון ּבְ ִלימו ִאינון . ַּאף ֲאָנא ִעּמְ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ ּ ּ

ִתיב ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר)שם(, חֹוִבין ַמאי ּכְ ְָסַמך ַאְרָעא .  ְוַאף ֶאת ּבְ

א ת ָדִוד, ַּקִדיׁשָ ּסוּכַ ָיִמיָנא, ְלַאְבָרָהם, ּ ִלי, ְּלָאְקָמא ָלה ּבְ ׁשְ   .ּמוְוֵתיִתיב ּבִ

ִריִתי ך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון )בראשית יז(, ִּדְכִתיב. ָּדא ַאְבָרָהם. ַמאן ּבְ ה ְבִריִתי ִאּתָ ְ ִהּנֵ

ִרית ְדִאיִהי ה. ּגֹוִים ך' ְּוַכד ַהאי ּבְ כֹוָלא, ְִעּמָ ֵלים ּבְ ּתַ ׁשְ ְּוַעל ָדא ִאיְתָערו ַחְבַרָייא. ּּתִ ּ ,
ַּמאן ְדָקֵרי ֵליה ַאְבָרם הָּפֵגים ַא, ּ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ִגין ִדְבַהאי ה. ְּתָרא ְדִאְקֵרי ֲעׂשֵ ', ּּבְ
ְמֵהיְמנוָתא ֵלים ּבִ ּתְ   .ִּאׁשְ

ֵליק הדְוַכ ְסּתַ ָיִמיָנא ְדִאיָמא' ּ ּתִ ל ֵמִאיָמא ִעיָלָאה, ּבְ ַקּבֵ א ּתְ ַרּתָ ַּההוא טֹוָבה ְדָלא , ּבְ ּ
ָאר, ִּאְתְפַסק ְלָעְלִמין יןּוְכֵדין ָעְבַדת נֹוְקִמין ִלׁשְ ִתיב.  ַעּמִ ּ ִדי )דניאל ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ֶזֶרת ֶאֶבן ִדי ָלא ִביַדִין ִּמטוָרא ִאְתּגְ ֶזֶרת ֶאֶבן. ּטוָרא ִעיָלָאה, ָּדא ַאְבָרָהם: ִּמטוָרא. ּ . ִאְתּגְ
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ָּדא ִאיהו ֶאֶבן ַאַחת ַּדֲעָלה ז, ּ ָנָהא . ַעְייִנין' ּ ָכְלהֹו ְדַהִדיקו ּבְ ַּוֲעָבַדת ִדיִנין ּבְ ּ ּ ין ַרְגִליןּ , ּבֵ
כֹוָלא ל ַאְרָעא)שם(ּוְכִתיב . ַּהִדיַקת לֹון ּבְ ּ ֲהַות ְלטור ַרב וְמָלאת ּכָ ַקת , ּ ִגין ְדִאְתַדּבְ ּּבְ ּ

ָיִמיָנא ה, ּבְ אֹור ַהַחּמָ   .ּאֹור ַהְלָבָנה ּכְ

א ֲחֵזי ד ָאָתא ַאְבָרָהם ְלָעְלָמא, ְוּתָ ַקְדִמיָתא ּכַ ַראת ְוׁשָ. ִאְתְנֵהיַרת ִסיֲהָרא, ּבְ
ָהא, ְלַאְנָהָרא ַדְרּגָ ֵליַמת ּבְ ּתְ ֹלֹמה, ַּעד ְדִאׁשְ יֹומֹוי ִדׁשְ ֵדל ַעל ּכָֹלא, ּבְ ְּדִאְתּגַ , ִּדְכִתיב. ּ

ְסֶאך)מלכים א א( ְסאֹו ִמּכִ ָ ִויַגֵדל ֶאת ּכִ ר )הושע ג(, ְּוַעל ָדא. ּ ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ֶרָה ִלי ּבַ ּ ָוֶאּכְ
ֶסף ִאין ַעד''ִּאינון ט, ּכָ ֹלֹמהו ַזּכָ א .  ׁשְ ְחּתָ ּבַ ְּוַעל ָדא ַעל ָידֹו ִאְתְייֵהיַבת ַהאי ּתוׁשְ ּ

ה, ִעיָלָאה ֵדל ּבָ ִגין ְדִיְתּגַ ּּבְ ּ ְלִחיׁשו ִאְתֲאַמר. ּ ֲּאָבל ָדִוד ּבִ ְּוָלא ִאְתְייֵהיב ֵליה ְרׁשו , ּ ּ
  .ְּלַגָלָאה

י ְלֶמֶלך)תהלים מה( י. הְְלַאְתָעָרא ֶמֶלך ִעיָלָא, ְ אֹוֵמר ָאִני ַמֲעׂשַ ּוַמאי ִאינון ַמֲעׂשַ ּ ,
יה עֹוָבָדא ַמאי ָעִביד ֵלי ּבֵ ַּמאן ְדָלא ּתָ ֵלי, ּ ה ְלֵעיָלא ּתָ י , ֶּאָלא. ְּדָהא ַמֲעׂשֶ ַמאי ַמֲעׂשַ

ִּאֵלין ִאינון  א ִעיָלָאה.  ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר)שם(ּ ַפְלגו ֵליְלָיא ְלַמְלּכָ ַחת ּבְ ּבַ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ .
יר ְיִדיד יִרים, ּותׁשִ יר ַהּשִׁ ָדָבר ַאֵחר ׁשִ א, ּּכְ ָחא ַמְטרֹוִניָתא ְלַמְלּכָ ּבְ ּאוף ָהָכא , ְּדׁשַ

ַחת ֵליה ּבַ   .ַּמְטרֹוִניָתא ׁשַ

ֵני ָאָדם)שם( ַאְבָרָהם,  ָיְפָיִפיָת ִמּבְ ֶעְליֹוִנים. ָּהא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ פ , ִּנְתַיֵפיָת ּבָ
ְחּתֹוִנים.ְ ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך)בראשית טו( ּתַ ה)שם כג(, ּ ִנְתַיֵפיָת ּבַ יא ֱאֹלִהים ַאּתָ ְְלָכך .  ְנׂשִ

  ,ָיְפָיִפיָת

ִליָלן ָחן ּכְ ּבְ ֵרין ּתוׁשְ ְפתֹוֶתיך. ּּתְ ׂשִ ָהוַצק ֵחן ּבְ י )שם יח(, ּ ה ָנא הֹוַאְלּתִ ַרְכך. ִהּנֵ ן ּבֵ  ,ַָעל ּכֵ
ּכֹל'  ַוה)שם כד( ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   .ְּבֵ

א ֲח יה, ַהאי ְקָרא, ֵזיֲאָבל ּתָ א ִעיָלָאה. ָּרָזא ִעיָלָאה ִאית ּבֵ ֲּאָמֵרית ֵליה , ָלֳקֵביל ַמְלּכָ
ְרָיין ִעיָלִאין ִמּשַׁ ך, ָיְפָיִפיָת ְלֵעיָלא ּבְ ָחן ַקּמָ ּבְ ְְדִאינון ְמׁשַ ּ א. ּ ֵאי ְקׁשֹוט, ּוְלַתּתָ ִאינון ַזּכָ , ּּבְ

ַפְלּגות ֵליְלָיא ְּדָקְייִמין ּבְ ְפתֹוֶתיךּהוַצק ֵחן . ּ ׂשִ יׁש ִלְתַרע , ָּבְ ֲעָתא ְדַאּתְ ָקֵרי וַמּקִ ׁשַ ּּבְ ּ
ַרְכך ֱאֹלִהים. ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי, ֵהיָכִלי ן ּבֵ ִעְטִרין . ַָעל ּכֵ ְִאיָמא ִעיָלָאה ִאַעְטָרא ָלך ּבְ

ְתָרָאה, ְלעֹוָלם. ִעיָלִאין ִגין ַההוא עֹוָלם ּבַ ּוְבִגיָנה ָקֲאַמר, ּּבְ ְּדִאיהו ַא, ּ   .ְּנֵהיר ָלהּ

ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם)תהלים קי(, ִּדְכִתיב. ָּדא ָיִמיָנא ְלֵעיָלא, ְלעֹוָלם. ָּדָבר ַאֵחר ְוָכל .  ַאּתָ
יה ְרָיין ּבֵ ָחא ָטָבא ׁשַ ְרָכאן וִמׁשְ ּּבִ ן. ְּואֹוִקיְמָנא ֵליה, ּ ִתיב ַעל ּכֵ ן , ְּוַעל ָדא ּכְ ד ַהאי ּכֵ ּכַ

ַרת ְלֵעיָלא ִז. ִאְתַחּבְ יה ַהאי עֹוָלםֲאָבל ּבְ ּיְמָנא ְדִאְתַרֲחָקא ִמּנֵ ִתיב , ּ  )ירמיה כה(ַמאי ּכְ
ַאג ַעל ָנֵוהו ֹאג ִיׁשְ ְרָכאן, ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ּׁשָ יה ּבִ ִגין ְדִאְתְמָנעֹו ִמּנֵ ּּבְ יה, ּ ְרָיין ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ ,

יה ַרת ּבֵ ד ַהאי ָנֵוהו ִאְתַחּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ ַאג ַעל ָנֵוהוְּוַהאי הוא ִדְכִתיב ׁשָ. ּ ָּלֳקֵביל ָדא . ֹּאג ִיׁשְ
ִתיב ָמֶניך טֹוִבים)ש א''שה(, ּכְ י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ְלֵריַח ׁשְ ָ ּכִ ָּ ִגין ְדֵבְרֲכך , ַמאי ַטְעָמא, ּ ָּבְ ּ

  .ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם
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ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה ָּמׁשְ ִתיב, ָ ך ַעל)תהלים מה(, ָּלֳקָבל ָדא ּכְ ּבֹורָ ֲחגֹור ַחְרּבְ ָּדא . ְ ָיֵרך ּגִ
ְּלִאְתְפָרָעא ֵמַחָייַבָיא. ָּמְלָאה ָדם'  ֶחֶרב ַלה)ישעיה לד( ְּדָגְרִמין ָלה ִפרוָדא ִמְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּּ .

ך ְלַרֲחָמא ָעְלָמא ְָקְרֵבית ָיָתה ְלַגּבָ ֲחָדא, ּ מון ּכַ ּסְ   .ְּוִתְתּבַ

יהדְוַכ הֹוד ְוָהָדר, ּ ִאְתְקִריַבת ּבֵ ׁש ּבְ  הֹוד ְוָהָדר )תהלים קד(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב.ִאְתַלּבֵ
ּתָ ִעיר ֱאֹלֵהינו, ּוַמאי ַטְעָמא. ָלָבׁשְ ר ּבְ ִגין ְדִאְתַחּבַ ֵדל ּבְ ֲעָתא ִאְתּגַ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְוַעל . ּ

ּתָ)שם(, ָּדא ְכִתיב ַדְלּתָ ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ין ִדיָקר.  ּגָ ִאינון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ת ֲעֵליה ְּדָפ, ּ ְּרׂשַ
ך . ִאיָמא ִעיָלָאה ִגין ּכָ ם ִעירֹו ָפעו)בראשית לו(ְּבְ ּ ֲהַדר ְוׁשֵ יה , ֵאיָמַתי, ּ ַרת ּבֵ ד ִאְתַחּבְ ּּכַ

ת ַמְטֵרד ְּוַעל ָדא הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ַוַדאי. ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ָּ ַגְווָנא ָדא. ָ  ָנִגיָלה )ש א''שה(, ּכְ
יָרה ד ך ַנְזּכִ ְמָחה ּבָ ְּוִנׂשְ ֹּוֶדיך ִמָיִיןְ ְּנִגידו ְדִאיָמא, ָ ֵקי ָלך וְלֹכָלא, ּ ְּדַאׁשְ ְָוָדא ֲהֵוי הֹוְדך . ְּ

ַּוֲהָדֶרך ַוַדאי ָ.  

ַּוֲהָהְרך ְצַלח ְרַכב ַעל ְדַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה, ָּלֳקֵביל ָדא, ָ . ׁשְ
ד ִאְתְקִריַאת ֶחֶרב ְלֵמיַדן ָעְל ַקְדִמיָתא ּכַ חֹוָרה ַוַדאי, ָמאּבְ ד . ִּאיְתְקֵרי ׁשְ א ּכַ ּתָ ְוַהׁשְ

ֲעָנָוה כֹוָלא. ִאְתְקֵרי ָנאָוה, ִאְתְקֵריַבת ְלֵעיָלא ּבַ ַלִים. ָּנאָוה ַוַדאי ּבְ נֹות ְירוׁשָ ִּאינון , ּּבְ
ֵריַסר ִחיָון ִעיָלִאין ַרְבְרָבן ְדִאְקרון ָהֵכי ּּתְ ִלימו, ּ ׁשְ ָגלוָתא ַּעל ַדֲהוֹו ַה. ְּוָכְלהֹו ּבִ א ּבְ ּתָ ּׁשְ

ָאֳהֵלי ֵקָדר ֹלֹמה ַוַדאי, ּכְ יִריעֹות ׁשְ א ּכִ ּתָ ִּאְתַהְדרו ִאינון ַהׁשְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֲחַרת ִמִדין ְדֲהָוה ָבה, ְוּתָ א ִאְסּתַ יָון ְדַהִהיא ַחְרּבָ ּּכֵ ּ ּ ֵני ָעְלָמא , ּ רו ּבְ ְּדַאְכׁשְ ּ
ֱאֶמתְו, ְּדַבר ֱאֶמת, ִּאְתֲעִביַדת ָדָבר. ּעֹוָבַדְייהו ַרת ּבֶ ֲעָנָוה. ִאְתַחּבָ ּוְכֵדין ֶצֶדק . ֶוֱאֶמת ּבַ

ֹכָלא ְוכֹוָלא ַחד   .ּבְ

א ְדַבר ֱאֶמת ֵריׁשָ א. ּסֹוָפא ּבְ ֵריׁשָ ָ ֹראׁש ְדָבְרך ֱאֶמת)תהלים קיט(ִּדְכִתיב , ֱאֶמת ּבְ ּ .
א ְדַההוא ְדִאְקֵרי ְדָבְרך ֵָריׁשָ ּ ּ ּ ין, ּ סֹוָפאֵריׁשָ. ֱאֶמת ִאְקֵרי, ֵסיָפא ְדַדְרּגִ ֲעָנָוה ֶצֶדק , א ּבְ

ָלא ִפירוָדא ּּבְ כֹוָלא, ּ רו ּבְ ִלילו ְוִאְתַחּבָ ִּאְתּכְ א. ּ  ֵעֶקב )משלי כב(, ֶצֶדק סֹוָפא, ֲעָנָוה ֵריׁשָ
  .'ֲעָנָוה ִיְרַאת ה

ְָותֹוְרך נֹוָראֹות ְיִמיֶנך ָי, ָּדא ַיֲעֹקב, ָ ק ּבְ ִגין ְדִאְתַדּבַ ֵרין חוָלִקין ּבְ ְּדָנֵטיל ּתְ ּ ּ ִמיָנא ּ
ְקלֹות)בראשית ל(ִּדְכִתיב , ְלָעְלִמין ר ַעל ַהּמַ   .ּ ַמְחׂשף ַהָלָבן ֲאׁשֶ

ֲעָתא ֹלֹמה, ּוְבַהִהיא ׁשַ יִריעֹות ׁשְ ִגין ְדִסְטָרא ְדָיִמיָנא ִאיְתַער . ּּכֹוָלא ִאְתַהַדר ּכִ ּּבְ
ָעְלָמא ְתיוְבּתָ, ּבְ ל ִלְדָתְייִבין ּבִ ִּויָדא ְיִמיָנא ְפׁשוָטה ְלַקּבֵ ּ א ִאְתַקָדרו . אּ ּתָ ְּדָהא ַעד ַהׁשְ ּ ּ

ָאֳהֵלי ֵקָדר חֹוַבְייהו ּכְ ֹלֹמה, ּּבְ יִריעֹות ׁשְ א ִאינון ּכִ ְתיוְבּתָ א ְדַהְדִרין ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָעְלָמא א, ְּדַאְבָרָהם ִאיְתַער ּבְ   .ָיִמיָנא ְדַמְלּכָ

נוִנים יך ׁשְ ִּחּצֶ ד , ּאֹוְקמוָה ַעל ַאְבָרָהם, ָ ֵליְלָיאּכַ ל ִאינון ַמְלִכין ּבְ ַתר ּכָ ד , ָּרַדף ּבָ ּכַ
ִּאְתַפְלגו ַרֲחִמין ִמִדיָנא ּ ַקׁש ִנָדף )ישעיה מא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָקַטל ִאינון ַמְלִכין, ּ ּ ּכְ

לֹום ּתֹו ִיְרְדֵפם ַיֲעבֹור ׁשָ יֵדיה. ַּקׁשְ ְלהֹו ּבִ ְּוָנְפלו ּכָ ּ.  
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א ֲחֵזי נוִנים. ָּלהָרָזא ְדִמ, ֲאָבל ּתָ יך ׁשְ ִּחּצֶ ִליְסְטָראֹות, ָ ים ְוַאְבֵני ּבְ ְּדָדַנת . ִּאֵלין ִחּצִ
ִאינון ָמאֵני ְקָרָבא, ָעְלִמין יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּּבְ א ְדַאְפֵקיד ּבִ ְּדַמְלּכָ ּ ים . ּ ְּוִאינון ִחּצִ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ כֹוָלא, ְּ נוִנים ַוַדאי ּבְ ּׁשְ ְטָרא ְד, ּ ְנָייָנאִּמּסִ , ִסְטָרא ְדִיְצָחק, יֹוָמא ּתִ
יה ָנַפק ִדיָנא ְלַחָייַבָיא ְלֵמיַדן ַיְתהֹון ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ל יך ִיְפלו ּבְ ְחּתֶ ים ּתַ ְּוַעל ָדא ַעּמִ ּּ א ְדַאִפיל לֹון. ב''ָ ּוַמאן הוא ַדְרּגָ ּ ּ א ְדִאְקֵרי , ּ ַּדְרּגָ ּ
א ַעל עֹוָבִדין ְדָעְל, ב''ל ְּדִאְתַמּנָ ֶלך, ָמאּ ְְוָדַנת לֹון ַעל ְדִאינון אֹוְיֵבי ַהּמֶ ּ ּ.  

ַחְרחֹוֶרת ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ָּלֳקֵביל ָדא ַאל ּתִ ִדיָנא , ַמאי ַטְעָמא. ּ ָנא ּבְ ׁשְ ִגין ְדִאְתַלּבַ ּּבְ
ַּוֲאָמַרת ִלְבָנָהא ִדְקֵריִבין ָלה ּגֹו ֵביָתא. ְלֵמיַדן ַעְלָמא ְראוִני, ּ  ִאי, ַּוַדאי. ַּאל ּתִ

אֹוַרְייָתא ְדַיֲהֵבית ְלכֹון ַדְלּתון ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ַדְלּתון. ָּלא ִתְדֲחלון, ּ ּתַ ׁשְ ְּוִאי ָלא ּתִ ְגְרמון ִלי, ּ , ּּתִ
י ִנֲחרו ִבי ִּדְבֵני ִאּמִ ן, ּ ּמָ ְדרון ּתַ ִגיֵניכֹון ְדִתְתּבַ ְּלִמיַטר ְלאוִמין ְדַעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ָרֵאלִאי ִדיָנא ִאי, ִּאיְתָערו ַזר ַעל ִיׂשְ ָאר אוִמין, ְתּגְ ִריך הוא ָנִחית ֵליה ַעל ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
א ְתיוְבּתָ ָרֵאל ּבִ ד ַהְדָרן ִיׂשְ ּּכַ ָאר אוִמין, ְּוִאי ָלא ַהְדָרן. ּ ין ׁשְ ָרָמא , ַּנֲחִתין ּבֵ ְוָאְכִלין לֹון ּגְ

ָרא   .ּוִבׂשְ

ֶלך, ָּדָבר ַאֵחר ֵלב אֹוְיֵבי ַהּמֶ א ַעל ָעְלָמא,  ַאְבָרָהםָּדא, ְּבְ א ַמְלּכָ ְּוָכל אוִמין , ְּדִאְתַמּנָ
א ֲעֵליהֹון מו ֲעלֹוי ְלֶמֱהֵוי ַמְלּכָ ּכְ ֵוה, ִּאְסּתַ ֵעֶמק ׁשָ ְנאֹוי ֵליְלָיא ְקֵטיַלת לֹון. ּבְ   .ְוָכל ׂשַ

נוִנים יך ׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ִחּצֶ ד ִדיָנא, ָּ ְּדִאינון ְזִמיִנין ְלֵמיְעּבַ ּ ים ּתַ. ּ יך ִיְפלוַעּמִ ְּחּתֶ ּ ִּאֵלין , ָ
ין ָאר ַעּמִ ְטָרא ִדׁשְ ְּדָאתֹו ִמּסִ יך ִיְפלו, ּ ְחּתֶ ּּתַ ּ ְלהֹוָבא ְדִסְטָרא , ִסְטָרא ְדָנָחׁש, ָ ד ַההוא ׁשַ ּּכַ ּ

א ִעיָלָאה, ְּדָצפֹון ִאיְתַער ֲעֵליה ֵעֶמק ַיּמָ ר ֵחיֵליה, ִּאיהו ָנִפיל ּבְ ְּוַכד ֵחיֵליה . ְּוִאְתּבַ
ר רֵח, ִאְתּבַ ין ִאְתּבַ ָאר ַעּמִ ֶלך, ּיָלא ִדׁשְ ִגין ְדִאינון אֹוְיֵבי ַהּמֶ ְּבְ ּ ָרֵאל, ְַמאי ֶמֶלך. ּ , ָּדא ִיׂשְ

כֹוָלא א ּבְ   .ַמְלּכָ

ְסֲאך ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד)תהלים מה( ָתא ְדִאיְתֲעָרא ְלַבֲעָלה, ֲעָלה ָקָאַמר ָהֵכי, ָ ּכִ ִאּתְ ּּכְ ּ ,
ְעָי ָתך ּבַ ךְַוֲאָמַרת ִאיְנּתְ ָרא ּבָ ְּדָהא ִאינון ַחָייִבין ְדַאְפִרידו ִזווָגא ִדיָלן, ְיא ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

הו ִדיָנא, ִּאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא ַּוֲעֵביַדת ּבְ ֵעיָנא. ּ א ּבָ ּתָ ְתָרָאה, ְוַהׁשְ ר עֹוָלם ּבַ , ְּדִיְתַחּבַ
ַאְתָרא ְדִאיְקֵרי ָוֶעד ֶבט ַמְל. ּבְ ֶבט ִמיׁשֹור ׁשֵ ִגין ְדׁשֵ ָכוֶתךּּבְ ְסֲאך , ּ ְָדַההוא ִדיָנא ַדֲעָבַדת ּכִ ּ ּ ּ ּ

ַחָייֵבי ָעְלָמא ִּדיָנא ִדְקׁשֹוט הוא, ּּבְ ר, ּ ֵרי ָיׁשָ ָדָבר ַאֵחר. ְּדָנֵפיק ֵמַאְתָרא ְדִאּקְ דברים (, ּּכְ

ר הוא)לב ּ ַצִדיק ְוָיׁשָ ר. ּ ֶבט ִמיׁש, ְּוכוְרְסָייא ִאְקֵרי ָיׁשָ ְּוַעל ָדא ְדָנִפיק ִמיֵניה ׁשֵ ּ   .ֹור ִאיְקֵריּ

ֶבט ִמיׁשֹור יָחא, ָּדָבר ַאֵחר ׁשֵ א ְמׁשִ ֶבט ְלאֹוָכָחא ַחָייֵבי ָעְלָמא, ָּדא ַמְלּכָ ְּדִאיְקֵרי ׁשֵ ּ .
ֶבט ִמיהוָדה וְכִתיב )בראשית מט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹּלא ָיסור ׁשֵ ּ ֶבט )במדבר כד( ּ  ְוָקם ׁשֵ

ָרֵאל ִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוהֹוִכ)ישעיה יא(, ִמיׁשֹור. ִּמִיׂשְ ֶבט ַמְלכוֶתך. יַח ּבְ ָׁשֵ ַּעל ָדא , ּ
ָעְלָמא, ְכִתיב ָרֵאל ְלַאְתָעָרא ּבְ ֶבט ִמִיׂשְ ָרא , ַמאי ַטְעָמא. ְּוָקם ׁשֵ ְְדָהא ֲאֵפיַקת ָלך ּבְ ּ

יָמא ְלָעְלָמא א ַלֲאָרָמא ֵרי. ָטָבא ַחּכִ ַחת ַמְטרֹוִניָתא ְלַמְלּכָ ּבַ ְבָחא ְמׁשַ א ְוַהאי ׁשִ ׁשָ
ָרֵאל ַעל ּכֹוָלא ֶבט. ְדִיׂשְ ִגין ִדְכִתיב , ֹּלא ָיסור ׁשֵ ֶמׁש ֶנְגִדי)תהלים פט(ּּבְ ּשֶׁ אֹו ּכַ ּסְ   .ּ ּכִ
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ִגין ְדַהאי ֶצֶדק, ָאַהְבּתָ ֶצֶדק רוָתה . ִּהיא ַאֲהָבה זוָטא, ְַאֲהָבה ִדיָדך, ּּבְ ִּדְבִאְתַחּבְ ּ
הְּואֹוף ִאיהו. ְלֵעיָלא ִאיְתֲעִביָדא ַרְבְרָבא רוֵתיה ִעּמָ ִאְתַחּבְ ּ ָנֵמי ּבְ ּ ֲּהָדא הוא . ִּאיהו ָגדֹול, ּ

דֹול ה)שם מח(, ִדְכִתיב ִעיר ֱאֹלֵהינו'  ּגָ ּוְמֻהָלל ְמֹאד ּבְ ָכא ֵליה ַמְטרֹוִניָתא. ּּ ְּוַעל ָדא ָמׁשְ ּ ,
ִמִלין ִאֵלין ִדְרִחימו ּּבְ ּ ּ ּ.  

ָאֲהָבה ַנְפ)ש א''שה(, ָּלֳקֵבל ָדא יָדה ִלי ׁשֶ י ַהּגִ ך, ַאְנּתְ. ׁשִ אי ּבָ ְְדָכל ְרִחימו ְדַנְפׁשָ ּ ּ ִאי , ּ
י ר ּבִ ך ֵמעֹוְמָקא ִעיָלָאה, ֵאיָכה ִתְרֶעה ָעְלָמא, ָלא ִתְתַחּבַ זֹון ַנְפׁשְ ֵָאיך ּתָ , ְָלך, ְ

ְרָיין, ּוְלַאֲחִריֵני ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ָלא ׁשַ ְּדָהא ּבִ ַאְתָרא ִדְדַכר ְונוְקָבא, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

ָלָמ ֹעְטָיהּׁשַ ְכִסיָפא. ה ֶאְהֶיה ּכְ ֵני ֲאָבָהן, ֵאיְכֵדין ֱאֵהא ּבִ ְבִעין ִמיִני ְמזֹוָנא ּבְ ד ּתָ , ּכַ
ְָדִאינון ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריך ּ ׁש' ֵעֶדר ה, ּ ך ָאַהְבּתָ ֶצֶדק. ַמּמָ ִגין ּכָ ְָדא ּכוְרְסָייא ִדיָלך, ְּבְ ּ ּ ָנא . ּ ׂשְ ַוּתִ

ע ְפָחה, ֶרׁשַ ָּדא ִסְטָרא ְדׁשִ ִחיוָבאְּדָכ, ּ ּל ִמיָלָהא ּבְ ְּוָקְייָמא ְלִחיוָבא ַעל ָעְלָמא, ּ ּ.  

ב ְדֹכָלא ַחד, ָּדָבר ַאֵחר ַהאי ֶצֶדק, ָאַהְבּתָ ֶצֶדק, ַּאף ַעל ּגַ ָרֵאל ַדֲאִחיָדן ּבְ ִּאֵלין ִיׂשְ ּ ,
י ֶאְתֶכם וכו)מלאכי א(ִּדְכִתיב , ְּוִאיִהי חוָלֵקיהֹון ָאה ְל. ָוֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקב',  ָאַהְבּתִ ַאְסּגָ

ַּדְרָגא ְדֶצֶדק ֲעָתא ְדִאיְקֵרי ַיֲעֹקב, ּ ׁשַ ה ּבְ ְּדָאִחיד ּבָ ּ ע. ּ ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ו, ַוּתִ ְּדָכל , ָּדא ֵעׂשָ
ִחיוָבא ּעֹוָבדֹוי ּבְ ע, ּ ְּוִסְטָרא ִדיֵליה ִסְטָרא ְדָרׁשָ  )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִחְוָיא ֲעִקיָמא, ּ

ֵנאִתי ו ׂשָ   .ְוֶאת ֵעׂשָ

ׂשֹוןַעל ּכֵ ֶמן ׂשָ ֲחך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיך ׁשֶ ָן ְמׁשָ ָחא ָטָבא, ָ ך , ָּדא ִמׁשְ ְְדָנֵגיד ַעל ֵריׁשָ ּ
ְטָרא ִעיָלָאה ן. ְּדִאְקֵרי ָהֵכי, ִמּסִ ִגין ְדָאַהְבּתָ ֶצֶדק. ַמאי ַעל ּכֵ   .ּּבְ

ם)תהלים קלג(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ ה ַמה טֹוב וַמה ּנָ ֶבת .  ָיַחדּ ִהּנֵ ׁשֶ
ֶצֶדק, ַאִחים רוָתא ְדָאח ּבְ ִּאְתַחּבְ ם. ּ ָרֵאל, ּגַ ָאה ְלִיׂשְ ך ֲאָמַרת ֵליה. ְלַאְסּגָ ִגין ּכָ ּּבְ ֵאיָכה , ְ

יץ. ְִתְרֶעה ְלַגְרָמך ין ְדַיֲעֹקב, ֵאיָכה ַתְרּבִ ִּאינון ֲעָדִרין ַקִדיׁשִ ּ ִּאֵלין ֲאָבָהן , ֵָמֲחֵבֶריך. ּ
ַקְדִמיָתאְּדִאְתַחּבָ, ִעיָלִאין ך ּבְ ְרו ּבָ ּ.  

ָרֵאל ְדִאינון ַאִחים ְוֵרִעים ֵליה, ָּדָבר ַאֵחר ִּיׂשְ ּ יה, ּ ׂשֹון ַעל ֵריׁשֵ ֶמן ׂשָ , ַּנְגִדין ְלַהאי ׁשֶ
ְצלֹוְתהֹון ׂשֹון. ּבִ ֶמן ׂשָ ֵריַסר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָייא, ׁשֶ ה, ִּאֵלין ּתְ ְּדָנֲהִרין ּבָ ּוְכֵדין ֶחְדָוה . ּ

ָע ָעְלִמין, ְלִמיןּבְ ַלק ֵמָעְלָמא, ָרצֹון ּבְ   .ְּורֹוְגָזא ִאְסּתַ

ֵרי ַהר ַהּמֹר, ָּדא ַאְבָרָהם: ֹמר, ֹמר ַוֲאָהלֹות ָּדא : ְקִציעֹות. ָּדא ַיֲעֹקב: ַוֲאָהלֹות. ְּדִאּקְ
ְגדֹוֶתיך. ִיְצָחק ל ּבִ ָווִנין: ָּכָ ַלת ּגְ ִאֵלין ּתְ ִלימו ִאינון ,ק''ק ְוָירֹו''ּר ְוסוָמ''ִחיַוו, ּּבְ ּתַ ּ ִאׁשְ ּ ּ

ָווָנא י ְדַאְרּגְ ְּלבוׁשֵ ּ.  

ן ְבָעה ֵהיָכִלין ִעיָלִאין, ִמן ֵהיְכֵלי ׁשֵ י , ִּאֵלין ׁשִ הו ַקּמֵ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ָחָדאן ּבְ ְּדִנׁשְ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יה. ְּ ּוְכֵדין ֶחְדָוה ַקּמֵ ן. ּ אי ִאיְקרון ֵהיְכֵלי ׁשֵ ִג, ְּוַאּמַ ּין ְדָזכו ּבְ ּ

אֹוַרְייָתא ְקפ, ּבְ ה''ְוִאְתּתַ ּו ּבָ   .ן''ָּזכו ְלַהאי ׁשֵ, ּ
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חוך ּמְ י ׂשִ ִָמּנִ ָמִתין, ּ ַמאי ָעְסִקין ִאינון ִנׁשְ ך. ּּבְ ָחאן ִדיִדי ַקּמָ ּבְ ֻתׁשְ ְִאינון ָעְסִקין ּבְ ּ ּוְכֵדין . ּ
ִליַמת ּתַ ך ִאׁשְ ֶּחְדָוה ַקּמָ ל ְר, ְ יה ִמּכָ ְּדֵלית ֶחְדָוה ַקּמֵ ִּתיִכין ִדיֵליהּ ַמְתהֹון , ּ ֶחְדָוה ְדִנׁשְ ּּכְ

ְּדַצִדיַקָייא ְדִאינון ְקִריִבין ֵליה ּ ּ ּ ּּ.  

חוך, ָּדָבר ַאֵחר ּמְ י ׂשִ ִָמּנִ יה, ּ ַּוַדאי ְדֵלית ֶחְדָוה ַקּמֵ ּ יר , ּ ֹלֹמה ׁשִ ִזְמָנא ְדָעַבד ׁשְ ּּכְ
יִרים ָחאן ְדַמְטרֹוִניָתא ְלַמְל. ַהּשִׁ ּבְ ח ּתוׁשְ ּבַ ְּוׁשַ אּ   .ּכָ

יְקרֹוֶתיך. ּוַמאי ָאְמִרין נֹות ְמָלִכים ּבִ נֹות ְמָלִכים. ָּבְ ין: ּבְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ִנׁשְ רון , ּ ְּדִאּקְ ּ
נֹות ְמָלִכים א וַמְטרֹוִניָתא ֲהוֹו ִאינון, ַּוַדאי ּבְ ְּדָהא ִמִזווָגא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ יְקרֹוֶתיך. ּּ ן : ָּבִ ָּדא ּגַ

יר ִמּכָ, ֵעֶדן ַהאי ָעְלָמא ְדִאינון ְנִטיָען ִדידֹויְּדַיּקִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּל ַמה ִדְבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ָגל ִליִמיְנך ָבה ׁשֵ ָדָבר ַאֵחר, ִָנּצְ ב ִליִמיִני'  ְנֻאם ה)שם קי(, ּּכְ ך . ַלאֹדִני ׁשֵ ִגין ּכָ ְּבְ

א ַקת, ְלַתּתָ ַאְבָרָהם ִאְתַדּבְ ך ִאיְקֵרי ַאְבָר, ּּבְ ְוְבִגין ּכָ יה ַאֲהָבה , ָהם אֹוֲהִביּ ַקת ּבֵ ְּדִאְתַדּבְ ּ ּ
ּוְבִגיָנה ָזָכה ְלֵבן, ְּואֹוַדע ִדיִני ְלָעְלָמא. ִדיִלי ְדַמת ְדָנא''ְּדָהא ה, ּ   .ּא ִאיּתֹוְסַפת ֲעלֹוי ִמּקַ

ֶכֶתם אֹוִפיר ָדָבר ַאֵחר, ּבְ ֶתם אֹוִפיר)ישעיה יג(, ּּכְ ֶכֶתם ,  ְוָאָדם ִמּכֶ ְּוֵאיָמַתי הוא ּבְ
א. ֹוִפירא ַמְלּכָ ד ִאְזַדְווָגא ּבְ ּּכַ ִדלוִגין, ּ ְתָרא ּבְ ד ָנִחית ּכִ ּּכַ ְטָרא ְדִאיָמא , ּ ְּדַאְנֵהיר ִמּסִ ּ

א ְדַמְטרֹוִניָתא, ִעיָלָאה ְרָיא ַעל ֵריׁשָ ִית)שם מד(ּוְכֵדין , ְּוׁשַ ֶבת ּבָ ְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ְּדָהא .  ּתִ
יָתא ְדַהאי ָעְלָמא   .ְתְנִהיַגתַּעל ָיָדה ִא, ּּבֵ

ך ָאְמָרה ֵליה ִגין ּכַ ּּבְ י, ְ ר ּבִ ַצחוָתא ַעל ִאינון ֲעָדִרין , ִאם ֹלא ִתְתַחּבֵ ֵּאְכֵדין ֶאֱהֵוי ּבְ ּ
ין ְּדָסְמִכין ַעל ָפתֹוִרי, ַּקִדיׁשִ עֹוְטָיה ַעל )ש א''שה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּ ׁשַ

  .ֶָעְדֵרי ֲחֵבֶריך

ִר א ּבְ ּיך הוא ָמה ָאֵתיב ָלהּקוְהׁשָ ּ ְמִעי ַבת וְרִאי)תהלים מה(, ְ ִאם ֹלא , ָּלֳקֵביל ָדא. ּ ׁשִ
ִדיֹוַתִיך ִעְקֵבי ַהּצֹאן וְרִעי ֶאת ּגְ ים ְצִאי ָלך ּבְ ׁשִ ּנָ ְֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ְ ְּ א . ּּ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִעּקְ, ְָהא ֵעיָטא ִעיָלָאה ָלך, ְ ֵליִמין , ֵבי ַהּצֹאןְְצִאי ָלך ּבְ ִאין ׁשְ ִּאֵלין ַזּכָ
הו ֳקָדַמי ְּדִאְתַעְטַרת ּבְ ִכין ֲאַבְתָרך, ּ ִדיֹוַתִיך ִאינון ְדִאְתַמּשְׁ ְוְרִעי ֶאת ּגְ ְּ ּ ּּ.  

ְּוִאינון ַחָייֵבי ָדָרא חֹוַבְייהו, ּ נון ּבְ ּכְ ִּיְתַמׁשְ ְרצוָעא, ּ . ְּוָלא יֹוִספון ְלֶמֱחֵטי, ַּאְלֵקי ַיְתהֹון ּבִ
ָניך ְדָאְזִלין ֲאַבְתָריך ְְוִתְטֵרי ּבְ נון ֲעֵליהֹון, ְּ ּכְ ְּדָלא ִיְתַמׁשְ ִדיָנא ִדְקׁשֹוט, ּ ַמאי . ְוכֹוָלא ּבְ

מֹות ֳקָדַמי ִאינון. ַטְעָמא ׁשָ ְּדָכל ַהּנְ ֲעֹון ָהָאב ְוָאב )יחזקאל יח(ְּוַעל ָדא , ּ א ּבַ ן ֹלא ִיּשָׂ  ּבֵ
ן ֲעֹון ַהּבֵ א ּבַ   .ֹלא ִיּשָׂ

ְמִעי ַבת וְרִאיְכַגְו ְמִעי. ּוָנא ָדא ׁשִ ִמיָעה, ׁשִ ְלָיא ׁשְ ְְדָבך ּתַ ָרֵאל ֲאַהְדִרין , ּ ד ִיׂשְ ּּכַ
אי א ַקּמָ ְתיוְבּתָ ְמִעי, ּּבִ ך הוא, ָאֵעיל ְצלֹוְתהֹון ֳקָדַמי, ׁשִ ְּדִפְתָחא ְדֹכָלא ּבָ ּ ְּ ּכֹוָלא ְמָסִרית , ּ

ָאה ּתָ יָדך ְלַאְנָהָגא ַעְלָמא ּתַ ְמִעי ַבת וְרִאיְּוַעל ָד. ְּבִ ִגין ְדַאּתְ ֵחיזו ְדכֹוָלא, ּא ׁשִ ּּבְ ּ ַאּתְ , ּ
ֵאר ַלַחי רֹוִאי עֹוָבֵדיהֹון ְדָעְלָמא. ִאְתְקִריַאת ּבְ ל יֹוָמא ּבְ ך ִאית ָלך ְלַעְייָנא ּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ ְ ,

ִפי עֹוָבדֹוי   .ְלֵמיַהב ְלַבר ָנׁש ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3098דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִריך, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ְּכַ יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא , ּ הוא ָעְלָמאּ י ֵהיָכֵליה ּבִ ַּמּנֵ ּ
ִאין. ְלַעְייָנא ַעל ָעְלָמא ֵני ָעְלָמא ַזּכָ   .ֶחְדָוה ִאּתֹוֵסיף ְלֵעיָלא, ְוַכד ּבְ

ל ְצלֹוִתין. ָלֳקֵבל ְצלֹוָתא ְדכֹוָלא, ְְוַהִטי ָאְזֵנך ְלָקְרָבא , ְּוֵכן ֲעָבַדת אוף ִאיִהי ִמּכָ
ִד ל ְצלֹוִתין. יקֲּעָטָרה ַלּצַ ִגין ְדָהא ּכָ ִדיק הוא, ּּבְ ְּלָקְרָבא ֲעָטָרה ַלּצַ ּ.  

ך ְכִחי ַעּמֵ ר, ְְוׁשִ אֹוַרח ֵמיׁשָ ַני ָלא ָאְזִלין ּבְ . ְִאית ָלך ְלַאְייָתָאה ֲעֵליהֹון ָמָחאן, ְּדַכד ּבָ
ָדָבר ַאֵחר ַבע)ויקרא כו(, ּּכְ יִתי ֶאְתֶכם ַגם ָאִני ׁשֶ ךְּוַעל ָדא .  ְוִהּכֵ ְכִחי ַעּמֵ ָעִביד , ְְוׁשִ

כוִחין ֵמָעְלָמא ִאלו ֵהם ׁשְ ַּיְתהֹון ּכְ ּ אי, ּ א ַקּמָ ְתיוְבּתָ ַּעד ִדיתובון ּבִ ּ ּ ְוֵבית ָאִביך. ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
יה, ַאְבָרָהם ַרּתֵ ְּדִאיִהי ּבְ ָמה, ּ ּוַבּכֹל ׁשְ ּ.  

ֶלך ָיְפֵיך ְְוִיְתָאו ַהּמֶ א ִעיָלָאה, ְ ךְּדָרִחים ְל, ָּדא ַמְלּכָ ָקא ּבָ ְִאְתַדּבְ ך ִזווג , ּ ּוְלִאְזַדֵווג ּבָ ּ ּ ּ ְּ

ִאין, ֵאיַמת. ָעְלִמין א ַזּכָ ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ֲעָתא ְדָכל ּבְ ׁשַ ֲעָתא ְדָיַסְרּתְ לֹון. ּּבְ ׁשַ ְרּתְ , ּּבְ ְוַדּבַ
א ר ִיְסַרּתו )משלי לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּלֹון ִלְרעוָתא ְדַמְלּכָ א ֲאׁשֶ ת . ִאּמֹוּ ַמּשָׂ ְוָדא ּבַ

ֹלֹמה ַבע ֵאם ׁשְ א, ׁשֶ ַרת ֵליה ִלְרעוָתא ְדַמְלּכָ ְּדַדּבְ ּ ּ ּ.  

ְִכי הוא ֲאֹדַנִיך יה הוא, ּ ל ֵחיָלא ִדיָדך ִמּנֵ ּּכָ ּ א. ְ ְמׁשָ . ִּסיֲהָרא ָלא ִאְתְנֵהיַרת ֶאָלא ִמּשִׁ
ָמה ִדיָלה אדנ ּׁשְ א, י''ּ י ַמְלּכָ א ' א. ִסיָמָנא ָנְקַטת ִמּבֵ הֵמֵריׁשָ ְּדכֹוָלא ְלִאְתַנֲהָגא ּבָ ' ְוי. ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ א ִדׁשְ ֵּריׁשָ   .ָחְכָמה ִעיָלָאה, ּ

ֲחִוי לֹו ּתַ ָדָבר ַאֵחר , ְוִהׁשְ ַבע)מלכים א א(ּּכְ ת ׁשֶ ּקֹד ּבַ ל .  ַוּתִ א ָעִביד ּכָ ּוְכֵדין ַמְלּכָ
ְּרעוָתה ִרין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּ ּבְ ָרֵאל ִמְתּגַ א ְוִעם ַמְטרֹוִניָתאּוְמדֹוַרְיי. ְוִיׂשְ   .ּהו ִעם ַמְלּכָ

חֹוַתְייהוֵדְכ ְפָיין ּתְ ין ִאְתּכַ ָאר ַעּמִ ְּוָכְלהֹו ִאְתַהְדרון ְלָעְבִדין לֹון, ּין ׁשְ ֵני , ּ ִגין ְדִאינון ּבְ ּּבְ ּ
א ך . ַמְלּכָ ִגין ּכָ יֵרי ָעם)תהלים מה(ְּבְ ִמְנָחה ָפַנִיך ְיַחלו ֲעׁשִ ּ וַבת צֹור ּבְ ּּ ְ ּ.  

ִרְכֵבי ַפְרֹעה ִדִמיִתיך ַרְעָיִתי, ּ ָדאָלֳקֵביל ְְלֻסָסִתי ּבְ יה . ּ ִלּבֵ ִריך הוא ָיֵהיב ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ְתַרְייהו ְלַיּמָ מֹוֵניהֹון, ְּלֵמיַעל ּבַ ָרֵאל ִמּמָ עון ִיׂשְ ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ן, ּ ּמָ הֹון ּתַ ְּדאֹוִבילו ִעּמְ ּ .
ַיּמָ ָרֵאל ּבְ הֹון, אְּוכֹוָלא ָנְטלו ִיׂשְ א ַדֲעָבדו ִעּמְ ַּאְגָרא ְדַההוא ֲעִביְדּתָ ּ ּ ּ.  

ין ְדָאְעקו , ּוַבת צֹור, ְּכַגְווָנא ָדא ְלִזְמָנא ְדָאָתא ָאר ַעּמִ ו וׁשְ ָּדא ִסְטָרא ְדֵעׂשָ ּ ּ ּ
ָרֵאל חֹוַבְייהו, ְלִיׂשְ א ֲהוֹו ָאְעִקין לֹון ּבְ ּתָ ָדָבר ַאֵחר. ְּוַעד ַהׁשְ י ָיב)ישעיה נט(, ּּכְ ָהר  ּכִ ֹוא ַכּנָ

  .ֹנְסָסה בֹו' ָּצר רוַח ה

ִריך הוא, יןֵדְכ א ּבְ ֵליָמָתא ַקֵמי קוְדׁשָ א ׁשְ ְתיוְבּתָ ָרֵאל ְיַהְדרון ּבִ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ִאינון , ְּ ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ
יִאין ְדַאְתָיין ֲעַלְייהו ָּעְקִתין ַסּגִ ח דוְכָרֵניהֹון ְלֵעיָלא, ּ ּכַ ּתַ ַמאן ְדִאׁשְ ּּכְ ּ ּון ַהְדָרן ְוַכד ִאינ. ּ ּ

ֵליָמא א ׁשְ ִלּבָ א ּבְ ְתיוְבּתָ ַגְווָנא ִדְכִתיב , ּּבִ ר ְלך וְמָצאוך ְוגו)דברים ד(ּּכְ ּצַ ָ ּבַ ָּ ְבּתָ ַעד ', ּ ְוׁשַ
א ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא ְלַפְייָסא ָלה. ֱָאֹלֶהיך' ה ְּוָיׁשוב ַמְלּכָ ּ וָבא ְלִציֹון )ישעיה נט(ְּוַעל ָדא י . ּ ּ

א ְדָאֵתי ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתאָּדא ַמ, ל''ּגֹוֵא ה. ְּלּכָ ֵלִמין ַקּמָ ְלהֹו ׁשְ ִגין ְדֵביָתה ּכָ ּּבְ ּ ָאֵתי , ּ
  .ְּלַאְקָמא ָלה ֵמַעְפָרא
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יֵרי ָעם ִמְנָחה ָפַנִיך ְיַחלו ֲעׁשִ ּּבְ ּ ְ ִגין ְדַאּתְ , ּ בוָדה ַבת ֶמֶלך ְפִניָמה)תהלים מה(ּּבְ ּ ּכְ ְ ּוַמאי . ּ
בוָדה בֹוד ה. ּּכְ ת ֵמַההוא ֶמֶלך ְדִאיִהי ְפִניָמה ַוַדאיְוָדא. 'ּכְ ּ ּבַ ּ ּּ , ְוָדא ִאיָמא ִעיָלָאה. ְ

ְּדִאיִהי ְפִניָמה ְדֹכָלא ּ ָנָאה, ּּ   .ְּוִאיִהי ִאיְתָעַרת ֵחירו ְוַנְייָחא ַעל ּבְ

ה)שם( צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ּ ִמּמִ ֹלֹמה, ּ ְ ָנאוו ְלָחַיִיך )ש א''שה(, ָּלֳקֵביל ָדא ָאַמר ׁשְ ּ
ֲחרוִזיםּבַ ּּתֹוִרים ַצָואֵרך ּבַ ֵרין. ְּ ֵרין . ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ְּלִזְמָנא ַההוא. ְְלָחַיִיך ּתְ ּתֹוִרים ּתְ ּבַ

ָעְלָמא. ּּתֹוִרים ַוַדאי א ּבְ ְתַחֵדׁש ַדְעּתָ יָחא ּתִ ִגין ִדְביֹוָמא ִדְמׁשִ ּּבְ ּ י , ּ ְוִתְתְנֵהיר אֹוַרְייָתא ַקּמֵ
ִגין ִדְכִתי. ּכֹוָלא דֹוָלם)ירמיה לא(, בּּבְ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ י כוָלם ֵיְדעו אֹוִתי ְלִמּקְ ּ ּכִ , ְּוַעל ָדא. ּּ

ה צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ִּמּמִ ד נוְקִמין, ָּדא ִסיְטָרא ְדָצפֹון, ּ ה ְלֶמְעּבַ ת ּבָ ְּדִאְתְלִביׁשַ ּ ִאינון , ּ ּּבְ
ְְוַעל ָדא ָקִריָנן ֵליה ֶמֶלך ַה. ְּדָאְעִקין ִלְבָנָהא ּ יַחּ ׁשִ ְּוָדִוד ַוַדאי הוא, ּמָ ּוְכֵדין ִאיְתַער . ּ

ָעְלָמא   .ּבְ

ִתיב ְלֵעיל נו כו)תהלים מד(. ַמה ּכְ ָחה ֶלָעָפר ַנְפׁשֵ י ׁשָ ּקוָמה ֶעְזָרָתה ָלנו' ּ ּכִ ַמאי . ּ
א ִאיִהי נֹוֶפֶלת. ּקוָמה ּתָ ִגין ְדַעד ַהׁשְ א קוָמה ֶעְזָרָתה ָלנו, ּּבְ ּתָ ַּהׁשְ ְּדִאְתַדּבַ, ּ א ּ ק ַמְלּכָ

ַמְטרֹוִניָתא ָוְפֵדנו ְלַמַען ַחְסֶדך. ּבְ ּ ּ ֱהֵוי ַלֲאחֹוָרא, ָיִמיָנא, ָּדא ַאְבָרָהם. ּ ך . ְּדָלא ּתֶ ִגין ּכָ ְְדּבְ

יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס(, ָאַמר ך. ָ הֹוׁשִ ִגין ּכָ ה, ְּבְ צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ִּמּמִ ּ.  

ין: ִלְרָקמֹות ִּאֵלין ְלבוׁשִ א, ּ ִדיָקרּ ְּדִאינון ְמרוָקִמין ְלַמְקְדׁשָ ּ ּ א . ּ ין קוְדׁשָ ְּוָכל ָמנֹוי ְדַזּמִ ּ
ׁש ִריך הוא ְלִמְלּבַ ּּבְ ֱאדֹום, ְ ֶלך. ְּלֵמיַהב נוְקְמָתא ּבֶ ְּתוַבל ַלּמֶ ת ֵליה, ּ יׁשַ ָלה ַאְלּבִ ָּדא ּכַ ּּ .

ל ָדא ַרם ּכָ ָרֵאל ָלא ִאְתָעְרבו ּבְ. ַּמאן ּגָ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ וּ ל ִאינון ְזִמיִנין ְלֶמֱחֵמי , ִסְטָרא ְדֵעׂשָ ּּכָ
יְקָרא ְדִציֹון   .ּּבִ

ה ָלך ְָלֳקֵביל ָדא ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ֵרין, ּתֹוֵרי. ּ יֵמי . ּתְ ֶּרֶמז ְלאֹוַרְייָתא ְדִאְתְייֵהיב ּבִ
יָחא. ַּפְרֹעה יֹומֹוי ִדְמׁשִ א ְדִתְתַחֵדׁש ּבְ ְּוֶרֶמז ְלַדְעּתָ ֶסףִּעם ְנקודֹו. ּ  )הושע ג(, ָהָתם. ת ַהּכָ

ֶסף ר ּכָ ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ֶסף)ש ח''שה( ,ְוָהָכא. ּבַ ַּוַדאי ,  ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ּכָ
ְטָרא ְדַאְבָרָהם ַאְתָיא לֹון ַהאי ִריִתי ַאְבָרָהם )ויקרא כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּסִ  ְוַאף ֶאת ּבְ

  .ְזּכֹרֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶא

ָמחֹות ָוִגיל)תהלים מה( ׂשְ ֵרין ֶחְדָוון, ּ ּתוַבְלָנה ּבִ א, ּתְ ָמא , ְלֵעיָלא. ְּלֵעיָלא וְלַתּתָ ִּדׁשְ
ֵלים ּתְ א ְוכוְרְסָייא ִאׁשְ ַּקִדיׁשָ ד ִאְתֲאֵביד יֹוֵדַע ַצִיד ֵמָעְלָמא, ּ ְּודוְכָרֵניה ְלָעְלִמין ָלא , ּכַ ּ

ר א. ִאיְדּכַ ָרֵאל ּבְ, ְלַתּתָ ִריך הואִיׂשְ א ּבְ ּנֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ַרֲחִמין ִעיָלִאין ָאֵרים ִדְגֵליהֹון ַעל , ְּ ּּבְ
ְְוַעל ָדא מוָבאֹות ָלך. ּכֹוָלא ּ ָדָבר ַאֵחר. ּ ל )ישעיה סו(, ּּכְ ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ּ ְוֵהִביאו ֶאת ּכָ

ֵהיַכל ֶמֶלך. 'ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה ֹבֶאיָנה ּבְ ִתיב ּתְ ְְוַעל ָדא ּכְ ּ.  

ַחת ֲאבֹוֶתיך ִיְהיו ָבֶניך)ים מהתהל( ָ ּתַ ָרֵאל. ָּ ִריך הוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ַחת ֲאבֹוֶתיך ָעְלָמא, ִּאינון ֲאָבָהן ִעיָלִאין, ָּתַ ְְדאֹוִדיעו ָלך ּבְ ּ ְְוַאְתִקינו ָלך, ּ ַעל ּכֹוָלא , ּ

ִָיְהיו ָבֶניך ִרים. ּ יֵתמֹו ְלׂשָ ׁשִ ְּדִאינו, ּתְ הו , ן ֲאָבָהן ִעיָלִאיןּ ִּדְכִתיב ּבְ ֵאר )במדבר כא(ּ  ּבְ
ִרים ֵאר, ֲּחָפרוָה ׂשָ כֹוָלא ְוכֹוָלא ְלַהאי ּבְ ְּדַאְתִקינו ָלה ּבְ ּ ָרֵאל ִאְתְקֵרי. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ּכְ
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ַחת ֲאבֹוֶתיך ִיְהיו ָבֶניך, ָּדָבר ַאֵחר ָּתַ ְרִחימו. ָּ ְּדָכְלהֹו ּבִ ִאינון ָדָרא ְדַמְד, ּ ּּכְ ּ ָראּ ִאינון , ּבְ ּּכְ
ְּדִאיְקרון דֹור ֵדָעה ּ ּ ִָיְהיו ָבֶניך. ּ רון ַעל אֹוַרְייָתא, ּ ּבְ ְרִחימו ִיְתּגַ ְּדָכְלהֹו ּבִ ּ ָּלֳקֵבל ָדא . ּ

ִתיב ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)ש א''שה(, ּכְ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ ִמיָעה. ְ ָיה ִלׁשְ ְּדַאְקִדימו ֲעׂשִ ּ ּאוף . ּ
ֶנ ָווְתהֹוןָהָכא ּבָ ְלמון ּכְ ּתַ ּיך ִיׁשְ ּ ָ.  

ָכל דֹור ָודֹור)תהלים מה( ְמך ּבְ יָרה ׁשִ ּ ַאְזּכִ יה ְדרֹור ְוֵחירו , ִּמָדָרא ִעיָלָאה. ָ ְּדַתְלָייא ּבֵ ּ ּ ּ
דֹול. ְּלֹכָלא ִזְמָנא ְדַההוא ׁשֹוָפר ּגָ ּּבְ ַּיֵפיק ּכֹוָלא ְלֵחירו, ּ ים ְיהֹודוך ְלעֹוָלם , ּ ֵדין ַעּמִ ָּכְ ּ

ְּדָלא ִיְתְפַרׁש עֹוָלם ִמָוֶעד, ָוֶעד ין , ָּלֳקֵביל ָדא. ּוָוֶעד ֵמעֹוָלם, ּּ ְּצרֹור ַהּמֹר דֹוִדי ִלי ּבֵ
ַדי ָיִלין   .ׁשָ

ַּעד ָהָכא ִאְתְייֵהב ֵליה ְרׁשו ְלַגָלָאה ּ ֹלֹמה. ּ ֹכָלא, ָאָתא ׁשְ ֵלים ּבְ ּתְ ֵלים ּכָֹלא, ְּוִאׁשְ , ְוַאׁשְ
ּבְ ַהְנהו ּתוׁשְ ְּוַאְכֵליל ּבְ ִּקיוָמא ְדָכל ָעְלִמין, ָחן ָחְכָמָתא ִעיָלָאהּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ְּ

ְּלַגָלָאה ָלה ִלְבנֹוי ָעְלָמא, ּ א ּבְ ִזְמָנא ְדִיְתַער ַדְעּתָ ּּבְ יק . ּ ָרֵאל ַיְדּבֵ ְּדָכל ַחד ְוַחד ִמִיׂשְ ּ
ָחְכְמָתא ִעיָלָאה קוָתא ּבְ ָמא ְדקו, ַּאְדּבְ ָּרָזא ִדׁשְ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ְּוָדא ִאיהו ִטיבו, ְ ְּדֵלית , ּ

ַלל ֵּליה ְפִסיקו ּכְ   ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּּ

  פרשת בלקזוהר חדש 
ֵרי ְדִאינון ַחד, ֱּאמוָנה אֹוֶמן ּּתְ ן. ּ י , ָּדא ָנֵפיק ֵמֵעֶדן. ְוַחד ָנָהר, ַחד ּגַ ּקֵ ְוָדא ִאיְתׁשַ

יה ל ָרָזא . ִּמּנֵ   .ְּסִתיָמא ִדְמֵהיְמנוָתאָהא ָהָכא ּכָ

ֵליְלָיא, ְואֹוִליְפָנא א, ַּהאי ַמאן ְדִאיְתַער ּבְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ,
ַצִדיַקָייא ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ֵעי ְלֵמיַמר ְפסוָקא ָדא, ְּלִאׁשְ ּּבָ א, ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּוְלַכְווָנא ְרעוָתא , ּּבִ ּ ּ

יה יָת ֶפֶלא ֵעצֹות ֵמָרֹחק '  ה)עיה כהיש(. ּּבֵ י ָעׂשִ ְמך ּכִ ה ֲארֹוִמְמך אֹוֶדה ׁשִ ֱּאֹלַהי ַאּתָ ָ ָ

ן ֹיאַמר. ֱּאמוָנה ֹאֶמן י נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים )תהלים קלט(, ּוָבַתר ּכֵ ָ אֹוְדך ַעל ּכִ

י ֹיַדַעת ְמֹאד יך ְוַנְפׁשִ ְבָחא ַדֲחִסיֵדי . 'ְוגוְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן , ְלָבַתר. ַָמֲעׂשֶ ְּוַהְיינו ׁשִ ּ
ַפְלגות ֵליְלָיא, ַקְדָמאי ד ִמְתָערֹו ּבְ ְבַחְייהו. ּּכַ ּוְלָבַתר ְמַסְדֵרי ׁשִ ּ אֹוַרְייָתא, ּ   .ְוָלָעאן ּבְ

ִריך הוא ַמאי ִהיא א ּבְ ֲעׁשוָעא ְדקוְדׁשָ ּׁשַ ּ ְדיוְקַנְייהו, ֶּאָלא. ְּ ל ַצִדיַקָייא ָקְייִמין ּבִ ּּכָ ּ ּ ,
א ְדֵעֶדןּוִמ ִגְנּתָ ין ּבְ ׁשִ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְתַלּבְ ַטָלא, ּבְ ִריך הוא , ְּוִאְתְסָחן ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ְּ

יַח. ַלֲאָחָיא ֵמיַתָייא י ָמׁשִ ְלהֹו ְלַגּבֵ ֲאִלין, ְוָעאִלין ּכָ ֲאִלין ַמה ְדׁשָ ְוָהא ִאיְתָערֹו , ְּוׁשָ
  .ַחְבַרָייא

י ְנׁשִ א ִעיָלָאה, ןְלָבַתר ִמְתּכַ ַדְעּתָ ְלהֹו ּבְ ְדִלין ּכָ ּתַ ּוִמׁשְ ן, ּ ָכְלהֹו ְמִתיָבֵתי ְדַתּמָ ַּוֲעַלְייהו . ּּבְ
ן ה ְמַמּנָ ּמָ אֹוַרְייָתא. ּכַ ין ּבְ ה ִחידוׁשִ ּמָ ן ּכַ ּמָ ין ּתַ ּוִמְתַחְדׁשִ ּ ּ ְלהֹו. ּ ד , ְוָחָמאן, ְלָבַתר ָנְפֵקי ּכָ ּכַ

י ֲאָבָהן ָּאֵתי ֵאִלָיהו ְלַגּבֵ י ֲאָבָהן, ּיהו ָנַפקִא. ּ הו, ְּוִאיְנהו ָעאִלין ְוָקְייִמין ַקּמֵ , ְּוָחדֹו ּבְ
ַסֲחָרַנְייהו ין ִדי ּבְ ִנין ַקִדיׁשִ ה ּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ ְלהֹו, ּ   .ְוָחָדאן ּכָ
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ַפְלגו ֵליְלָיא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּכה ָעֵייל קוְדׁשָ ּ ְדָקא ָיאֹות, ְּ ְקִנין ּכִ ְלהֹו ָקְייִמין ִמְתּתַ , ּכָ
י אֹוַרְייָתאְו ִחידוׁשֵ ל ַההוא יֹוָמא ּבְ ְדלו ּכָ ּתַ ְדלוָתא ְדִאׁשְ ּתַ ָּכל ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִאינון ַצִדיַקָייא יה ּבְ יאוְבּתֵ ּּתֵ ּ ּ ה ִמִלין, ּ ַּדֲחִדיׁשו ּבָ ּ ּ הו. ּ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ִאֵלין , ְּוִאׁשְ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ְּוִאׁשְ
ָכל. ִּמִלין ּ ַצִדיָקא ְוַצִדיָקאְוָכל ּבְ ּ.  

ִנין ְדַכר ְונוְקָבא, ְלָבַתר ּקְ ְלהֹו ִמְתּתַ ּּכָ ע . ּ ְעׁשַ ּתַ ַתר ְדָאַרח ְוִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

הו ּוְבָכל ִאֵלין ָרִזין ְדָחְכְמָתא ִדיְלהֹון, ּּבְ ּ ֵלי ֲעַלְייהו, ּּ ַההוא נֹוַעם ה, ִּאְתּגְ ְּוִאינון ָחָמאן ּבְ ּ' .
ֵד ֶחְדָווה ַסְגָייאּכְ ְלהֹו ָחָדאן ּבְ ֵטי ִזיָוא וְנהֹוָרא ִדיְלהֹון, ין ּכָ ַּעד ְדִמְתַפׁשְ ּ יכו . ּּ ּוֵמַההוא ְמׁשִ ּ ּ

ְּדִזיָוא וְנהֹוָרא ְדֶחְדָוה ִדיְלהֹון ּ ין ְלָעְלָמא ָדא, ּ א ָעאל , ָּעְבִדין ֵפיִרין ְוִאיּבִ ְּוַההוא ִאיּבָ
א ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ   .ְַעד ִזיְמָנא ְדִאְצְטִריך, ּּתְ

ָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ְּוָכך ִמׁשְ ּ ְררו , ְוָאַמר, ָ א ִדְבִנין ִאֵלין ִאְתּבָ ָאה ַמְלּכָ ַּזּכָ ּּ
ְּלחוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ּ יף ַוֲאַמר, ֵּמֶאְמָצעות ִגיְנָתא ְדָרִקיַע, ְוָקָלא ִאיְתַער. ּ ּקִ ָקל ּתַ , ְוקֹוֵרא ּבְ

ה' ְזֹכר ה )שם קלז( ַל ם ָהאֹוְמִרים ָערו ָערו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ִּלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירוׁשָ ּ ּ ֵדין . ּ ּכְ
ַּעְרִטילו ְוַקְרקוָרא ִדיֵליה ּ ְבִכָיה. ּ ן ִאְתָערו ּבִ ְּוָכל ַצִדיַקָייא ְדַתּמָ ּ.  

ְנָתא ִדְרִקיָעא ְתַלת, ְּוָקָלא ִאיְתַער ֵמֶאְמָצעות ּגִ ַמע ּבִ ּתְ ִעין ְרִקיִעיןְּדִאׁשְ .  ְמָאה ְוִתׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ֲעׁשוָעא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדֵלית ֶחְדָוה ְוׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲהֵדי , ְּ ֲעָתא ְדָקִאים ּבַ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ

ן ּוְבִגין ָדא אֹוֵמי ַוֲאַמר. ַּצִדיַקָייא ְדַתּמָ ק )שם(, ּ ְדּבַ ח ְיִמיִני ּתִ ּכַ ׁשְ ַל ם ּתִ ֵחך ְירוׁשָ ּכָ ּ ִאם ֶאׁשְ ְ

ְמָחִתי', ְוגו ַל ם ַעל ֹראׁש ׂשִ א . ִּאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירוׁשָ ָכל ֲאַתר ְדִאית ֶחְדָוה ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ
ִריך הוא ּּבְ   .ָקָלא ָדא ָנֵפיק ְוָקאֵרי, ְ

ןֵדְכ ּמָ ְרִקיִעין, ין ָנֵפיק ִמּתַ אֹוִגין, ְּוָסֵליק וָבַטׁש ּבִ ִאיג ׁשְ ַמָייא , ְוׁשָ ַּעד ְדָכל ֵחיֵלי ׁשְ
ְלהֹו ִעְרּבוְבָיאּכָ ָבא רוָחא. ּ ּבְ ֵדין ָנׁשְ ַטְרִפין ְדַההוא ִאיָלָנא ַרְבְרָבא, ּּכְ ּוָבַטׁש ּבְ ּ ְוָכל , ּּ

ָדא ין ָדא ּבְ ְטׁשִ ַּעְנִפין ִדיֵליה ּבָ ּ  ָזַכר )שם קה(, ְוָקָלא ִאיְתַער ִמּגֹו נֹוָפא ְדִאיָלָנא ְוָקֵרי. ּ
ִריתֹו ָדָבר ִצָוה ְלֶאֶלף דֹור ְּלעֹוָלם ּבְ ּ בוָעתֹו ְלִיְצָחקּ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם וׁשְ ר ּכָ ּ ֲאׁשֶ יָון . ּ ּכֵ

ַמע ַאְבָרָהם ָסָבא ְוִאיְתַער, ְּדָקָלא ָדא ִאְתַער א, ׁשָ ֵדין ִאיהו ַרֲעָווא ְדַמְלּכָ ְוִאְתַנֵחם , ּּכְ
ֲהֵדיה   .ּּבַ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְטָרא ְדָדרֹום, ּבְ ֶחְדָווָתא ְוַאְסָווָתא ְּוָכל ְרעו ְו, ִּאיְתַער רוָחא ָחָדא ִמּסִ
ָעְלָמא ַכח, ּוְכֵדין ָסֵליק ַצְפָרא. ִאיְתַער ּבְ ּתְ א , ְוַרֲעָווא ִאׁשְ ְּוַנְייָחא ִאיהו ְלָכל ֲאִסיֵרי ַמְלּכָ

ֵבי ַמְרַעְייהו ְּדִאינון ּבְ ּ א. ּ ָאה ַעּמָ א , ְּדָיְכִלין ְלִמְנַדע ֵמָרִזין ְטִמיִרין, ַזּכָ ְּסִתיִמין ְדַמְלּכָ
  .אַּקִדיׁשָ

א י ַאּבָ ָרא, ֲאַמר ַרּבִ ַמְדּבְ י ְיהוָדה ְדִמן ַעּכֹו , יֹוָמא ָחָדא ֲהֵויָנא ָאְזֵלי ּבְ ֲּאָנא ְוַרּבִ ּ
ֲהִדי א ָחָדא, ּבַ ְמַעְרּתָ יָקא ִמיֹוִמין ַקְדָמִאין, ְוָאֵעיְלָנא ּבִ ן ִסְפָרא ָחָדא ַעּתִ ּמָ ְחָנא ּתַ ּכַ . ְּוַאׁשְ

ְחָנא ֵליה ְח, ַּאְפּתַ ּכַ ֵריׁש ִמלֹויְוַאׁשְ ִתיב ּבְ ָּנא ְדֲהָוה ּכְ או )ישעיה מב(, ּ ה ּבָ ּ ָהִראׁשֹונֹות ִהּנֵ
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יד ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא. ַוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ ִנׁשְ ְּואֹוִקים ְקָרא ּבְ ּ ְרעוָתא , ּ ִּמן יֹוָמא ְדָסֵליק ּבִ ּ
ָבה ְלִמְבֵרי ָעְלָמא   .ְּדַמְחׁשָ

ֵרי ָעְלָמא ל, ְּדַעה ָלא ִאְתּבְ יהּכָ ָבה ַקּמֵ ֲחׁשָ ּמַ ּ רוִחין ְדַצִדיַקָייא ֲהוֹו ְגִניִזין ּבַ ּ ּ ל ַחד , ּ ּכָ
ְדיוְקֵניה ְּוַחד ּבִ יָון ְדַצֵייר ָעְלָמא. ּ ּּכֵ ְלהֹו, ּ ְלָיין ּכָ יה, ִּאְתּגַ ְדיוְקַנְייהו ַקּמֵ ְּוָקְייֵמי ּבִ ּ ן , ּ ּמָ ּתַ
רוֵמי ְרִקיִעין אֹוַצר ַחד. ּּבְ ְּוַההוא אֹוָצר ָלא . ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְלֵעיָלאּבְ, ְלָבַתר ָיֵהיב לֹון ּבְ
יד, ְוָתִדיר ָקֵרי, ַמְלָייא ְלָעְלִמין ה ָבאו ַוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ יד. ָּהִראׁשֹונֹות ִהּנֵ . ַמאי ֲאִני ַמּגִ

א ְוִכיסוָפא ְלַההוא אֹוָצר אוְבּתָ ָמָהן ְוֵלית ּתֵ ׁשְ ְלהֹו ּבִ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ָמִתיןֶּאָלא ַלֲאָרָקא ּבֵ, ּ   .ּיה ִנׁשְ

א, ְּכָמה ְדֵגיִהּנֹם אוְבּתָ ֵּלית ֵליה ּתֵ ָאה, ּ יה ְלִאְתַדּכָ ָמִתין ּבֵ ָלא ִנׁשְ ֶּאָלא ְלַקּבְ ּ ן, ּ ּמָ ְוָכל , ּתַ
  .ֶּאָלא אֹוִקיד אֹוִקיד, ַמאי ַהב ַהב. ַהב ַהב, יֹוֵמי ָקֵרי

ָמִתין ל ִאינון ִנׁשְ ְּוַההוא אֹוָצר ָנֵטיר ּכָ יׁש לֹוןַּעד ִזיְמָנא ְד, ּ ְוָנֲחתֹו ְלַהאי , ַאְלּבֵ
ּוִמּגֹו חֹוָבא ְדָאָדם ַקְדָמָאה. ָעְלָמא יך ַעְלָמא, ּ ְְדַאְחׁשִ א , ּ יׁשָ יך ִסְטָרא ָאֳחָרא ּבִ ְְוַאְמׁשִ

ָמִתין, ְלַעְלָמא א ִאינון ִנׁשְ ׁשָ ִּאְצְטִריכו ְלִאְתַלּבְ א ָדא. ּ ְלבוׁשָ ין , ּּבִ א ָאֳחָרא ַזּמִ ְּדָהא ְלבוׁשָ ּ
ָמִתיןּקו א ְלִאינון ִנׁשְ ׁשָ ִריך הוא ְלַאְלּבָ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ַההוא ִסְפָרא. ְ , ַעד ָהָכא, ַּוֲהָוה ֲאַמר ּבְ

ִתיקו אן ָוָהְלָאה. ּׁשְ מֹוְדָעאן, ְוָחֵמיָנא ִמּכָ ּתְ ִּמִלין ְמִתיָקן ְדָלא ִאׁשְ ּ.  

ֶחְלָמא תֹוק. ּוְלָבַתר ָחֵמיָנא לֹון ּבְ יָפאְּוָלא ְתַגֵל, ַּוֲאָמרו ִלי ׁשְ ּקִ , ּי ֶאָלא ְלִטיָנָרא ּתַ
יה. ְוָכך ֲעִביְדָנא ְחָנא ּבֵ ּכַ ִריך הוא , ְוִאיֵתיָמא, ְוַאׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ א ָאֳחָרא ַזּמִ ְּלבוׁשָ ּ ְּ

ָמִתין ְלַעְלָמא ְדָאֵתי א ְלִאיֵלין ִנׁשְ ׁשָ ן ֵמיַתָיא ְדַאְחָיא ְיֶחְזֵקאל, ְלַאְלּבָ ַמאי ַטְעָמא , ִּאם ּכֵ
אָלא ָעַבד ּ לֹון ַההוא ְלבוׁשָ ּ.  

ִגין ְדָלא ָמָטא ִזְמָנא, ֶּאָלא ַעְלָמא ַההוא ֲאִויָרא ַדְכָייא, ּּבְ ְּדָעִביד , ְּלַאֲעָבָרא ּבְ
ין יׁש לֹון. ְּלבוׁשִ ך ָלא ַאְלּבֵ ְוְבִגין ּכָ ָמה ַדֲהוֹו, ּ ֶּאָלא ּכְ ִתים. ּ ְּוָכך ְיֵהא ִלְתִחַית ַהּמֵ ר , ְ ּבַ

ְּדזוֲהָמא ְדַקְדֵמיָת ּ ןּ ּמָ ַחת ּתַ ּכְ ּתַ   .א ָלא ִאׁשְ
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ר ָנׁש ָנֵפיק ֵמַהאי ָעְלָמאדְוַכ ְלהֹו,  ּבַ ין ַצִדיִקים, ּכָ ין ֲחִסיִדים וְתִמיִמין, ּּבֵ ְּוַחָייִבין , ּּבֵ
ִעים אֹוְרָחא ָדא ְלֵמיֱחֵמי ֵליה ְלָאָדם ַקְדָמ, ּוְרׁשָ ְלהו ָעְבִרין ּבְ ּּכָ ֵני ָעְלָמא, ָאהּ . ְלָכל ּבְ

ן ָנְטֵלי אֹוְרָחא ן ֵעֶדן, ְוַתּמָ יִהּנֹם, אֹו ַלּגַ   .אֹו ַלּגֵ

ן ֵעֶדן ָּכל ִאינון ְדאֹוְרַחְייהו ְלּגַ ּ י חֹוָמה ִדְלַבר, ּ ַלת חֹומֹות , ִּמְתָקְרִבין ְלַגּבֵ ֵּמִאינון ּתְ
ן א. ְּדַתּמָ ֵדין ָנַפק ַחד ְמַמּנָ ְייה, ּכְ ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא , ּו ְוָקאֵרי ַוֲאַמרְוִאְתַער ַקּמַ ַּזּכָ ּ ּ

ְלהֹו ָעְלִמין ּכָ ֵמיה. ּבְ א יעזריָאַמר ֵליה ׁשְ ְּוַההוא ְמַמּנָ ּ יה, אֹוִליף לֹון אֹוְרָחא. ּ , ְּוָאְזִלין ַקּמֵ
ְרָעא ָחָדא ְדֵגיִהּנֹם א ָקֵרי ְבֵחיָלא, ַּעד ּתַ ָנָנא ַצּנון ָי, ְוַהאי ְמַמּנָ ַּצּנון ּתְ אּ ַההוא . ֵקיְדּתָ ּּבְ

ֲעָתא ָנן ֵליה, ׁשַ ְבִהילו ְמַצּנְ ּּבִ ְלהֹו ְוָטְבִלין ְוָעְבִרין, ּ ִאְתַמְסָרן , ְּוָכְלהֹו ַחָייַבָיא. ְוָעאִלין ּכָ
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יָדא ְדדוָמה ּּבִ יִהּנֹם, ּ ּגֵ ידֹוי, ְוָאֳעִלין ּבַ ִאין ָלא ִאְתַמְסָרן ּבִ ידֹוי , ְּוָכל ִאינון ַזּכָ ֶּאָלא ּבִ
ְּדַההו אּ   .א ְמַמּנָ

ְייהו, ֵּכיָון ְדָטְבִלין ְוָעְבִרין א ָאִזיל ַקּמַ ַּההוא ְמַמּנָ ַּעד ְדָמטֹון ְלׁשור חֹוָמה ְדִגיְנָתא , ּ ּ ּ
א ָקאֵרי ְלִפְתָחא ַוֲאַמר. ְדֵעֶדן ָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִדיק ׁשֹוֵמר )שם כו(, ְּוַההוא ְמַמּנָ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ

ֵדין ָפְתִחי. ֱאֻמִנים ְּוֵכן ְלָכל ִפְתָחא וִפְתָחא, ְוָאֵעיל לֹון ְלַגאו, ּן ִפְתָחאּּכְ ּ.  

ֵּכיָון ְדָעאלו ְלַגאו ַּלֲאַתר ְדַצִדיַקָייא ָאֳחָרִנין ָקְייִמין, ּ ּ ה ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה, ּ ּמָ ה , ּכַ ְוַכּמָ
ֵּחידו ַעל ֵחידו ַעל ַצִדיַקָיא ּ ֵני ְמִתיָבָתא ָחָדאן, ּ ָלָת. ְוָכל ּבְ ָרן , א יֹוִמיןְלסֹוף ּתְ ְּדִאְתַטּמְ

ֵהָכִלין ְיִדיָעאן ִבין, ָנְפִקין, ּבְ ְדיוְקַנְייהו, ַוֲאִויִרין ָנׁשְ ְלהֹו ּבִ ּוִמְצַטְייִרין ּכָ ּ אן ְלָהְלָאה. ּ , ּוִמּכָ
ְדָקא ָחֵזי ְלָכל ַחד ְוַחד, ַּיְרֵתי ַאְחָסַנת ְירוָתא   .ּכִ

ן ֵעֶדן ּגַ ֵּחיְזָווא ְדִאְתַחְזָיא ּבְ ּזו ְיָקָרא ִדיוְקָנא ְדָכל ְדיֹוְקִניןֵמֵחי, ּ ּ ּ ּ ָווִנין, ּ ְּוַגָוון ְדָכל ּגְ ּ ,
א א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ֵהיָכָלא, ּ ֵלי ּבְ ֲאַתר ַחד, ָלא ִאְתּגְ ח ְרִקיָעא ְמַרְקָמא , ְוָלא ּבַ ֶּאָלא ִאְתַפּתַ ּ
ְנָתא י ּגִ ּבֵ יָרא ַק, ִסְטִרין' ְלד, ַעל ּגַ אְּוִאְתַמְלָיא ִמִזיָוא ַיּקִ ן, ִּדיׁשָ ּמָ ְוִאְתַנֲהרֹון , ְוִאְתֲחזֹו ּתַ
ְלהֹו ַצִדיַקָייא ְּדַההוא נֹוַעם ה, ְּוִכסוָפא ָדא, ַמאן ָחָמא ֶחְדָווא ָדא. ּּכָ ּ'.  

ַההוא ִסְפָרא אן ֲהָוה ִלי ְרׁשו ְלֶמֱחֵמי ּבְ ַּעה ּכָ יר. ּ יְפָנא ְלֵמיֱחֵמי ַיּתִ , ָּפַרח ִמן ָיִדי, ַּאְדַמּקִ
ַאְרָנא ָעִציב, ּא ֵליהְוָלא ָחֵמיָנ ּתָ א. ּוָבִכיָנא, ְוִאׁשְ ַההוא ְמַעְרּתָ ן ּבְ ּמָ ְּדִמיְכָנא ּתַ ְוָחֵמיָנא , ּ

ֵּליה ְלַההוא ְדָלֵביׁש ַמָדא ּ ּ י, ָּאַמר ֵליה, ּ י, ַרּבִ ְַמה ָלך ְלִמְבּכֵ יב, ּ אן ְדֲהָוה . ָלא ִתְתַעּצֵ ִּמּמַ
יה, ַּההוא ִסְפָרא ְּפַרח ְלַגּבֵ ּוְנָטֵליה, ּ ַההוא , ְּוַעד ְדָלא ְנַפק ֵמַהאי ָעְלָמא. ּ ִניז ֵליה ּבְ ּּגָ ּ

ָרא ָדא א ְדַמְדּבְ ֵלי ְלַחָייא, ְמַעְרּתָ א ְדֲהָוה ִמְתּגַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ֲאִויָרא וְנָטֵליה, ּ ְּפַרח ּבַ ּ ּ.  

ְִזיִלי ָלך ְלאֹוְרָחך, ִּמָכאן וְלָהְלָאה ּוֵמַההוא יֹוָמא ַעד ָהָכא. ְ ֵלי . ּ ְוָלא , ִליָלא ִאְתּגְ
אן הוא ַמע ִמּמַ ּוְבָכל ִזְמָנא ַדֲאָנא ָדִכיְרָנא. ָּזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּ ַאְרָנא ָעִציב, ּ ּתָ י . ִאׁשְ ָאַמר ַרּבִ

יָקֵריה ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֶּאְלָעָזר ִדיְלָמא קוְדׁשָ ּ ּ ָעְלָמא, ְּ ֵלי ּבְ   .ְּדָלא ִיְתּגְ

ִמִלין ַי ַּעה ַדֲהוֹו ָיְתֵבי ְוָלָעאן ּבְ יִרין ְוִעיָלִאין ִאֵליןּ ָּקמו ַוֲאָזלו. ְנַהר ְיָמָמא, ּּקִ ֲאַמר , ּ
י ֶאְלָעָזר א, ַרּבִ י ַמְלּכָ א ִעיַדן ַרֲעָווא הוא ַקּמֵ ּתָ ק , ֵניָמא ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ַּהׁשְ ְוִנְתַעּסֵ

ה א, ּּבָ ִכיְנּתָ ׁשְ ף ּבִ ּתֵ ּתַ   .ְוִנׁשְ

ה ַעם ָיָצא ִמּמִ)במדבר כב( ְּדָהא ָצִריך ְלַנְטָלא ִפיפֹוִסין , ִאי ֵתיָמא. ְצַרִים ֵלאֹמר ִהּנֵ ּ ְ ּ
ַלל, ְָלא ִאְצְטִריך, ְּויֹוֲחִסין ִדיְלהֹון ְצַרִים. ֶּאָלא אֹוַרח ּכְ ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ַמאי . ִּדְכִתיב ִהּנֵ

ה ִזיְמִנין. ַטְעָמא ּמָ ום ְדָהֵכי ָקאֵרי לֹון ַפְטרֹוָנא ִדיְלהֹון ּכַ ִּמּשׁ ּ , א ָלא ִתְטֶעהְּוַעל ָד, ּּ
ָכל ִזְמָנא)שמות ה(ִּדְכִתיב  י ּבְ ַלח ֶאת ַעּמִ   .ּ ׁשַ

ד ִאְתַנְטֵלית ֵעיָטא ֲעַלְייהו ִעם ַפְרֹעה, ְועֹוד ּּכַ ָנא ָדא ָיְכֵלי ְלהֹו, ּ ִליׁשְ שם (ִּדְכִתיב , ּּבְ

ּנו)א ָרֵאל ַרב ְוָעצום ִמּמֶ ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ ּ ִהּנֵ א ִדְכִתיב. ּ ּתָ ּאוף ַהׁשְ ה ַעם ָיָצ, ּ א ''ִהּנֵ
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ְצַרִים ְּדָלא ַאֵפיק לֹון ַאֲחָרא, ִמּמִ ֶּאָלא ִאיהו ִמַגְרֵמיה ְנַפק, ּ ּ א , ּ יכֹול ְלַאְבָאׁשָ ך ּתֵ ְוְבִגין ּכָ ּ
  .לֹון

ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ה ִכּסָ ָרֵאל, ִסיחֹון ְועֹוג, ִּאית ְדָאְמֵרי, ִהּנֵ ַּדֲהוֹו ֵעיָנא , ְּדַקְטֵלי לֹון ִיׂשְ
ה ַעל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים. אְדַאְרָע ִריך הוא ַאְרּבֶ א ּבְ ד ַאְייֵתי קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכַ ְּ ִתיב, ּ שם (, ַמה ּכְ

ך ָהָאֶרץ)י ְחׁשַ ל ָהָאֶרץ ַוּתֶ אי. ְ ַוְיַכס ֶאת ֵעין ּכָ ין ְוקֹוְסִמין ְדָעְלָמא, ַאּמַ ִגין ְדָכל ָחָרׁשִ ּּבְ ּ ,
ין ד ָחָרׁשִ ַדְרָגא ָחָדא, ָּלה ָחָדאֶּאָלא ִמ, ָלא ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ ִזְמָנא ָחָדא, ּבְ א ָדא . ּבְ ּוְלַעּמָ

ה ִאֵלין, ַאְייֵתי ַאְרּבֶ ִלים ִאֵלין ּבְ ה ִזיֵני ְמבוְלּבָ ַכּמָ ל ּבְ ְּמבוְלּבָ ּ ּ ין , ּ ל ָחָרׁשִ ַּעד ְדָלא ָיִכילו ּכָ ּ
ְייהו, ְוָכל קֹוְסִמין ל ָה. ְּלֵמיַקם ַקּמַ ִתיב. ָאֶרץְּוָדא הוא ַוְיַכס ֶאת ֵעין ּכָ ִהּנֵה , ְוָהָכא ּכְ

ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ   .ִכּסָ

א י ַאּבָ ָווַתְייהו, ּּבֹא וְרֵאה, ָאַמר ִרּבִ ין ְוקֹוְסִמין ּכַ ָעְלָמא ָחָרׁשִ ָלק וִבְלָעם ָלא ֲהוֹו ּבְ ּּבָ ּ ּ .
ְלָעם פוָמא וְבַעְייִנין, ּבִ ֵּחיֵליה ְותֹוְקֵפיה ֲהָוה ּבְ ּ ּ ָלק. ּ עֹוָבָדא ְדָיַדִיןֵּחיֵליה ְותֹוְקֵפ, ּבָ . ּיה ּבְ

פוָמא ְועֹוָבָדא ֲהוֹו. ְְוָדא ִאְצְטִריך ְלָדא ין ְדָעְלָמא ּבְ ל ִזיֵני ָחָרׁשִ ְּדָהא ּכָ ּ ְלָיין, ּ . ּוְבהֹו ּתַ
ן ְלָעם ֲהוֹו ֵליה ִליׁשָ ן. ְוָלא ָיַדִין, ּּבִ ָלק ֲהָוה ֵליה ָיַדִין ְוָלא ִליׁשָ   .ּּבָ

ְמׁשָ, ֲּאָזלו ַחְבַרָייא יף ַלֲחָדאְוׁשִ ּקִ ִבין, א ֲהָוה ּתַ ִפירו ַדֲעׂשָ ׁשַ י ֲחַקל ּבְ ָּחמֹו ַההוא ּבֵ ּ ּּ ,
יִאין, ּוַמִיין ָנְפִקין ְלָכל ְסַטר ן, ְוִאיָלֵני ַחְקָלא ַסּגִ ּמָ י ֶאְלָעָזר. ַיְתֵבי ּתַ ה , ֲאַמר ַרּבִ ּמָ ּכַ

יה ָּיאֹות ֲאַתר ָדא ְלַנְייָחא ּבֵ ּ.  

א, א ַרְבְרָבא ָאֵתיָהא ִחיְוָי, ַאְהֲהוֹו ָיְתֵבי ְמׁשָ תֹוְקָפא ְדׁשִ ְייהו, ּבְ ָּאַמר ֵליה . ַּאֲעַבר ַקּמַ
ְְסֵטי ָלך ֵמאֹוְרָחך, ִחיְוָיא ִחיְוָיא, ֶאְלָעָזר' ר ב, ְ ְּדַהא ַההוא ַגְבָרא ּתָ ְוִאְתֶנָחם ַעל ַמה , ּ

ד ַההוא ִמָלה, ַּדֲעַבד ְּוָלא יֹוִסיף ְלֶמיְעּבַ ָווהו ַחְבַרָייא. ּ א, ּּתְ י ַאּבָ . ַמאי ַהאי, ֲאַמר ַרּבִ
ִתיקו   .ֲּאַמר לֹון ׁשְ

ַמָיא, ִחיְוָיא ִחיְוָיא, ֶאְלָעָזר' ָאַמר ר ְְלָבַתר ִדְלִחיׁשו ָלך ִמן ׁשְ ּ , ִּאְתַנֵחם ַההוא ַגְבָרא, ּ
ְרעוֵתיה ֵוי ּבִ ְּוׁשָ ְּדָלא ְיתוב ְלַהאי חֹוָבא ְלָעְלִמין, ּ ְְסֵטי ָלך ֵמאֹוְרָחך, ּ ָיא ָקם ִחיְו. ְ

ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ִמְלַקְדִמין. ְוָלא ְנֵטיל ָהָכא ְוָהָכא, ּ ב ּכְ ְיַדְעָנא ָמה , ִחיְוָיא ִחיְוָיא, ְּוָאַמר ֵליה, ּתָ
ֵעי ְּתוב ֵמאֹוְרָחך, ַאּתְ ּבָ ְּדָהא גֹוי ַחָייָבא ָאֵתי, ּ יׁש ְלַחד יוָדאי, ּ ְּדָעִביד ּבִ ְּוָהא הוא , ּ

א ִדיָלך ְמַעְרּתָ ִּמַיד ַאֲהַדר ַההוא ִחיְוָיא. ּל ְוַקְטֵליהִזי, ְָנִאים ּבִ ְייהו, ּ ּמַ ְּוִדֵלג ִדילוִגין ּקַ ּ ּ ּ.  

ין ֲהָוה ָעִביד ַההוא ִחיְוָיא, ִאי ָלא ֲהֵויָנא ָהָכא, ַחְבַרָייא, ֶאְלָעָזר' ֲאַמר ר יׁשִ ה ּבִ ּמָ . ּּכַ
ר ָנׁש ַחד יוָדאי ְּדָהא ּבַ אְּוַעד ְדָלא ּתָ, ָעַבד עֹוָבָדא ְדחֹוָבה, ּ ְתיוְבּתָ ְּלִחיׁשו ֵליה , ּב ּבִ ּ

ך וב. ְּלַקְטָלא ֵליה, ְלַהאי ִחיְוָיא ין ּכָ ר ָנׁש ּבֵ ְּוִאְמַלך ַההוא ּבַ ְּ , ְּוִאְתַנֵחם ֵמחֹוֵביה, כ''ְ
ַּוֲאַמר ְדָלא ְיתוב ְלָעְלִמין ְלַהאי ֶחְטָאה יִזיב ִמן ִדיָנא, ּ ּתֵ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ.  

י  ה ָיַדְעּתְ, ֶאְלָעָזרֲּאָמרו ַחְבַרָייא ְלַרּבִ ּמֶ א ַוֲאָנא , ֲאַמר לֹון. ּבַ ִסיָמָנא ְיַהב ִלי ַאּבָ
יה מֹוַדְעָנא ּבֵ ּתְ יַנח ִחיְוָיא, ָּאַמר ֵליה. ִּאׁשְ יה, ּתֵ מֹוַדְעּתְ ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ַּההוא ְדִאְתַנֵחם ְוָתב . ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3105דף [ -ּ

ה ְיַדְעּתְ, ֵּמחֹוֵביה ּמֶ ד ֲהָוה ָאֵזיל ַההו, ֲאַמר לֹון. ּבַ ַקׂשֹוי ֲהוֹו ָסְלִקין, א ִחיְוָיאּּכַ , ַקׂשְ
ּוְזָנֵביה ָזֵקיף ְבִהילו, ּ ְּוִאיהו ְדָאַזל ּבִ ּ ּרוָחא ַאֲחָרא ֲהָוה ָאֵזיל ְלִקְבֵליה. ּ ַוֲהָוה ָקאֵרי , ּ

יה ְּתוב ֵמאֹוְרָחך, ַּקּמֵ ר ָנׁש, ּ ב ֵמחֹוֵביה ְוִאְתַנֵחם ַההוא ּבַ ְּדָהא ּתָ ּ א. ּ יׁשָ  ְּוַההוא ִחיְוָיא ּבִ
ר ָנׁש ְדִאְתַחָייב ְקִטיָלא ְוָתב , ָלא ֲהָוה ָאֵצית ַאְתֵריה ְדַההוא ּבַ נון ֵליה ּכֹוֶפר ּבְ ַּעד ְדִיּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

א. ֵּמאֹוְרֵחיה ְוִאְתַנֵחם ְּדָכך אֹוְרחֹוי ְדֵחיָוא ֵעיָלא ְוַתּתָ יָון ְדִאְתְיֵהיב ֵליה ְרׁשו, ְּ ּּכֵ ּ ָלא , ּ
ב ֵלים ַההוא ִד, ּתָ ַּעד ְדַאׁשְ דּ א ְדִאְתְיֵהיב ֵליה ְרׁשו ְלֶמְעּבַ יׁשָ ּיָנא ּבִ ּ נון ֵליה , ּ ּאֹו ְדִיּתְ ּ ּ

כֹוְפָרא ַאְתֵריה ַחָייָבא ָאֳחָרא ּבְ ּּבְ ֵריַקְנָייא ָלא ִיפֹוק, ּ ְּדָהא ּבְ יָון ְדִאְתְיֵהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ּּכֵ ּ ּ.  

ל ָדא, ָּאַמר ֵליה יַנח ּכָ ַּההוא גֹוי ַדֲאַמְרּתְ ְדִאְתְי, ּּתֵ ּ ה ְיַדְעּתְּ ּמֶ ּיֵהיב ֵליה ּכוְפָרא ּבַ ּ .
יָון ְדַמֵליַלת ְלִחיְוָיא, ֲאַמר לֹון ּּכֵ ַּההוא רוָחא ְדֲהָוה ָאֵזיל ְלִקְבֵליה, ּ ּ ּ ְּוָלִחיׁש ֵליה ִדיִתיב , ּ ּ

ר ָנׁש ְּלאֹוְרֵחיה ְדָהא ִאְתַנֵחם ַההוא ּבַ ּ ּהוא ָדֵליג ַעל אוְדִני, ּ ּ   .ַוֲאַמר ִלי, ּ

ָווהו ַחְב ָבר ֲעַבד ַמה , ְְנַהך ְוֶנֱחֵמי, ַחְבַרָייא, ֶאְלָעָזר' ֲאַמר ר, ַרָייאּּתְ ְּדָהא ִחיְוָיא ּכְ
י ֲחַקל. ַּדֲעַבד ַההוא ּבֵ י ַחד ִטיָנָרא ּבְ ָּקמו וְקִריבו ְלַגּבֵ ּ ּ חֹו ְלַההוא גֹוי ְדֵמת, ּ ּכָ ַּאׁשְ ְּוַההוא , ּ

רוך ַעל ִעְקֵביה ָּנָחׁש ּכָ יהְּוָלא ֲהָוה ִאְבִד, ְּ ְּלָבַתר ִאְתְפַרׁש ֵמִעְקֵביה. ּיל ִמּנֵ ְוָסֵליק ַעל , ּ
רֹוֵניה ן, ּּגְ ּמָ ן ָנִחית ַעל ִעְקֵביה. ְְוִאְכִריך ּתַ ּמָ ּוִמּתַ יה, ּ א ִמּנִ ְּוָלא ָהָיה ִמְתָפְרׁשָ ּ.  

ָכחֹו ֵליה ַאְרָנִקי ַחד ַמְלָייא ִדיָנִרין אֹוְרָחא, ַּאׁשְ ְּדָגַזל ְלַחד יוָדאי ּבְ ָנַטל . ּא ֵליהּוְמָח, ּ
י ֶאְלָעָזר ֶאת ָהַאְרָנִקי ִריך ַרֲחָמָנא, ַוֲאַמר, ַרּבִ ִליחוָתא, ְּבְ ִּדְבכֹוָלא ָעִביד ׁשְ בו ְלַההוא . ּ ּּתָ ּ

  .ֲּאַתר ַדֲהוֹו

י ֶאְלָעָזר ַוֲאַמר יך ְוֶאּתֵ)ישעיה מג(, ְּפַתח ַרּבִ ְדּתָ ַוֲאִני ֲאַהְבּתִ ר ָיַקְרּתָ ְבֵעיַני ִנְכּבַ ן ָ ֵמֲאׁשֶ
ך ַחת ַנְפׁשֶ ים ּתַ יך וְלֻאּמִ ְחּתֶ ָָאָדם ּתַ ר ָיַקְרּתָ. ָּ עי ֵליה, ֵמֲאׁשֶ , ְְוָהֵכי ִאְצְטִריך, ָּיָקר ִמּבָ

ֵעיַני ה ָיָקר ּבְ ר ַאּתָ ר, ַּמהו ָיַקְרּתָ, ֵמֲאׁשֶ ְרֵמיה ִאְתַיּקַ ַלל ְדִאיהו ִמּגַ ִּמּכְ ּ ָּהֵכי הוא ַוַדאי. ּ ּ ,
ר ָנׁש ְדִאיהו ּבְ ְּדָכל ּבַ ּ ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ִּחיוָבא ַקּמֵ ּ ְּ ַקְדִמיָתא הוא ְמַזְלְזָלא, ּ ְותֹוֵעָבה . ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ִּאיהו ַקּמֵ ּ ּוָבַתר ְדִאְמַלך ְוָתב ֵמחֹוֵביה, ְּ ּ ר ִאיהו , ְּ א ִאְתַיּקַ ּתָ ַּהׁשְ
ְרֵמיה ִריך הוא ָקאֵרי ֲעֵליה ַוֲאַמר, ִּמּגַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ר ָיַקְרּתֵָמ, ְּ ְרֵמך ָיַקְרּתָ, ֲאׁשֶ   .ְַאּתְ ִמּגַ

יך ְדּתָ ַוֲאִני ֲאַהְבּתִ ֵעיַני ִנְכּבַ ר ָנׁש , ָּבְ ֲהֵדי ּבַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ְּדָהא ֵלית ְרִחימו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָעְלָמא ֶּאָלא ְלַמאן ְדָתב ֵמחֹוֵביה, ּבְ ּ יך, ּ ְָוַעל ָדא ַוֲאִני ֲאַהְבּתִ ְּדָהא , ֲאָבל ָמה ַאֲעֵביד. ּ
ָּדא הוא ֵעיָטא. ְּיִהיַבת ְרׁשו ְלִחְוָיא ְלַנְזָקא יך, ּ ְחּתֶ ן ָאָדם ּתַ ַּמאי ִאיהו ָאָדם ִדיַהב . ְָוֶאּתֵ ּ

חֹוֵתיה ִריך הוא ּכֹוֶפר ּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א. ְּ א ְדִסְטָרא ִביׁשָ ַּההוא ָאָדם ְדָאֵתי ֵמַעּמָ ּ ְּדַההוא , ּ ּ
ִּחיְוָיא ִמִדיֵליה ֵייכֹול ן ָאָדםִּדְכ. ּ ְקֵרי ָאָדם, ִתיב ְוֶאּתֵ ים. ֶּאָלא ֱאדֹום, ַאל ּתִ ָּדא , ּוְלֻאּמִ

ּ וְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ)בראשית כה(ּהוא  ו, ּ יה, ְוָדא ַזְרָעא ְדֵעׂשָ ַחת ַנְפׁשֵ ִּדיֵהיב ּתַ ּ.  

ָּהא ַההוא יוָדאי, ַאְהֲהוֹו ָיְתֵבי ְּדָגַזל ֵליה ַההוא גֹוי, ּ ּ ְּדַקְטֵליה ִחְוָי, ּ ָאֵתי ֵמאֹוְרָחא , אּ
א. ְוָלֵאי ְמׁשָ ַההוא ֲחַקל, ּוִמּגֹו ּתֹוְקָפא ְדׁשִ חֹות ִאיָלָנא ַחד, ָּעאל ּבְ ְּוהוא , ִויֵתיב ּתְ

ִריך הוא א ּבְ ִּמְתָרֵעם ְלקוְדׁשָ ּוַמְצִדיק ֲעֵליה ִדיָנא, ְּ ּ ּ לוי ְוָידוַע , ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ַוֲאַמר, ּ ּּגָ ּ
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ך ַּדֲאָנא ָלא ַחַי, ְַקּמָ ָנא ָעַליּ לום, ְּוַעל ּגוָפאי, יׁשְ ִדיָנא ִאְתֲעֵביד , ְּוַעל ָממֹוִני ּכְ ְּדָהא ּבְ
ל ַמה ְדִאְתֲעֵביד א ָסִבין ִאית ִלי. ּּכָ א ְוִאּמָ ה ַדֲאַפְרֵנס לֹון, ֲאָבל ַאּבָ ּמֶ ְּדֵלית ִלי ּבַ ְוַעל , ּ

ָנא ָּדא ַחַייׁשְ ּ.  

ל ָדא, ְּותו ַההוא ַאְרָנָקאְצרֹוָרא ָחָדא ְדִדיָנ, ַּעל ּכָ ִּרין ְדֲהָוה ּבְ ד , ּ יָנא ְלֶמְעּבַ ְּדַחד ִמְסּכֵ
יה ֲעִנָייא ּחוָפה ִלְבַרּתֵ ּ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא. ָמה ַיֲעֵביד, ּּ יר, ּ אי ַיּתִ ִלּבָ ִאיְבָנא ּבְ   .ַּעל ָדא ּכָ

ֵכי ַוֲאַמר ְפֵטי ה)תהלים יט(, ּבָ ֱּאֶמת ָצְדקו ַיְחָדו' ּ ִמׁשְ ִּדיִנין ְדָמאֵר. ּ י ַעְלָמא ְקׁשֹוט ּ
אי ִאינון ְקׁשֹוט. ִּאינון ִגין ְדָצְדקו ַיְחָדו. ַּאּמַ ּּבְ ּ ֲעָתא ְדִדיָנא. ּ ׁשַ ִריך , ְּדָהא ּבְ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ

ד ִדיָנא ֵעי ְלֶמְעּבַ ּהוא ּבָ יִחין , ּ ֵריִסין ָקְייִמין ֵמַהאי ְסַטר וֵמַהאי ְסַטר וַמּגִ ה ָמאֵרי ּתְ ּמָ ּּכַ ּ
ִאֵל ִּאֵלין ּבְ ִאֵלין, יןּ ּוַמְצִדיִקין ִאֵלין ּבְ ּ ֲחָדא. ּ מו ּכַ ּכְ ִאֵלין ְוִאְסּתַ יָון ְדָצְדקו ִאֵלין ּבְ ּּכֵ ּ ּּ ֵדין , ּ ּכְ
ְפֵטי ה ֵּאיָמַתי ָצְדקו ַיְחָדו. ֱאֶמת' ִּמׁשְ ֵני ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ל ּבְ ד ַמְצִדיִקין ּכָ ָמאֵרי . ּכַ

ִכיָנא, ְדָעְלָמא   .ּא ַעל ִדיִדיְוָל, ַּעל ָדא ֲאָנא ּבָ

י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא ַמע ִרּבִ יה, ׁשָ ְּוָקמו ְלַגּבֵ חֹות ַההוא , ּ ָּחמו ָיֵתיה ְדֲהָוה ָיִתיב ּתְ ּ ּ ּ
יה. ִאיָלָנא ְּוַאְתִקיפו ּבֵ יהֹון, ּ ּוְנָטלו ָיֵתיה ְלַגּבֵ ּ ָאה , ּ י ֶאְלָעָזר ָלא ִתְדַחל ַזּכָ ָאַמר ִרּבִ
ָאה ַא, ְקׁשֹוט ָמה , ְנּתְְּדִאי ָלאו ַזּכָ ִריך הוא ִניָסא ַרְבְרָבא ּכְ א ּבְ ָּלא ַיְרִחיׁש ָלך קוְדׁשָ ְּ ְ

ְוְבַקְדֵמיָתא טֹול ַאְרָנִקי ְדִדיָנִרין ִדיָלך. ַּדֲעַבד ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוֶתֱחֵמי ַמה ַדֲעֵביד קוְדׁשָ ּ ְּ

ִגיָנך   .ְּבְ

ֲהַדְייהו יה נוְקִמיןְוִחְוָיא ֲהָו, ְּוָחָמא ַההוא גֹוי ֵמת, ָּאַזל ּבַ ּה ָעִביד ּבֵ ִריך ַעל . ּ ְַוֲהָוה ּכָ

ְדְבַקְדֵמיָתא ַעְפָרא. ָקְדלֹוי ּכִ ַטח ַההוא יוָדאי ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ח ְלָמאֵריה ְדָעְלָמא, ּ ּבַ ְּואֹוֵדי ְוׁשַ ּ .
י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא ק ְידֹוי ְדִרּבִ ְּוָקם וְנׁשַ א ְיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ, ֲאַמר לֹון, ּ ּתָ ַּהׁשְ ִריך הוא ּ ּא ּבְ ְ

ִגיַנְייכו   .ַּאְרִחיׁש ִניָסא ָדא ּבְ

ָנן ִכיָנא, ֲאָבל ַרּבָ א ְוִאיָמא ָסִבין ְדִאית ִלי ּבָ יָנא ִדיַהב ִלי , ַּעל ַאּבָ ְּוַעל ַחד ִמְסּכֵ
רֹוָרא, ְּפַתח ָהַאְרָנִקי. ְצרֹוָרא ָדא ּה ְּדָעַבד ֵלי, ְוֵכן ַאְחֵמי לֹון ְמָחָאה, ְוַאְחֵמי לֹון ַהּצְ
י ֶאְלָעָזר. ַּההוא גֹוי ַּצֵלי ֲעֵליה ַרּבִ ֵסי, ּ   .ְוִאיּתְ

ִמְלַקְדִמין י ַההוא גֹוי ּכְ ְּקִריבו ְלַגּבֵ יה נוְקִמין , ּ ְּוָחמו ַההוא ִחְוָיא ְדהוא ָעִביד ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדְבַקְדֵמיָתא י ֶאְלָעָזר. ּכִ ל ַמה ַדֲעַבְדּתְ, ִחְוָיא ִחְוָיא, ֲאַמר ִרּבִ ְּותו . ַבְדּתְָיאֹות ָע, ּּכָ

יה ך ּבֵ ְּדַאְחֵמית ֵחיָלך וְגבוְרּתָ ּ ּ ְּ יִאין. ְ ַלת ִזְמִנין. ְּוָעַבְדּתְ נוְקִמין ַסּגִ ְוַאְחֵמית , ְוָהא ָחֵמיִנין ּתְ
ל ַמה ַדֲעַבְדּתְ אן וְלָהְלָאה. ּּכָ ך, ִּמּכָ ְמַעְרּתָ ר ּבִ ְנֵזיק , ְְוגֹוְזַרָנא ֲעָלך, ְִזיל ְוִאְתַטּמַ ְּדָלא ּתַ

ָעְלָמאִלְב ִּאְתְפַרׁש ַההוא ִחְוָיא. ִּרָייָתא ּבְ יה, ּ   .ַּוֲאַזל ֵליה, ְּוָכֵפיף ֵריׁשֵ

י ֶאְלָעָזר ְלַההוא יוָדאי ֲּאַמר ִרּבִ ְנָאך, ּ ְטֹול ֲעָדָאה ְדׂשַ יָסא ְדִדיָנִרין ְדַדֲהָבא , ּ ְּדָהא ּכִ ּ ּ
יה ִּאית ֵליה ְלַגּבֵ בֹוק ֵליה ָמאנֹוי. ּ ּוׁשְ לוםְּוָלא ִתטֹול ִמִד, ּ ּיֵליה ּכְ י ַגְבָרא ְדדוך . ּ ְְוִזיל ְלַגּבֵ ּ

ֵתיה, ְּפַלן ח ְדִמיַתת ִאּתְ ּכַ ְּוִתׁשְ יה, ּ יָסא ְדִדיָנִרין ָדא, ִּזיל ְלַגּבֵ ְּוַהב ֵליה ּכִ ִגין ְדַההוא , ּ ּּבְ ּ
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ָרא ָחָדא ֵמיה, ַּגְבָרא ִאית ֵליה ּבְ ְמעֹון ׁשְ ְסחֹוָרָתא ַעל ַיּמָ, ְּוׁשִ ְּוִאינון , אַוֲהָוה ָאִזיל ּבִ
ַאְרָבא יָסא, ּבְ ַנב ֵליה ְלַההוא ּכִ ּוְבֵריה ְדַהאי גֹוי ּגָ ּ ּ ּ ע, ּ ִּויַהב ֵליה ְלַההוא ָרׁשָ ְוֵאיָמא . ּ

ְּלַההוא יוָדאי יָסא ָדא ִלְבֵריה, ּ ִּדיַסֵלק ּכִ יה, ּּ ְּדַלֲעָגל ֵייֵתי ְלַגּבֵ ִריך , ּ א ּבְ ְְויֹוֵדי ְלקוְדׁשָ ּ
א ְלָמאֵריהְּדַאְחַזר ֲאֵביְד, ּהוא יָסא, ְְוָכך ָעִביד. ּּתָ י ֶאְלָעָזר, ָנַטל ּכִ יה ְדַרּבִ ְּוַאְסֵגיד ְלַקּמֵ ּ ,

ק ְידֹוי ָווהו ַחְבַרָייא, ּוְנׁשַ   .ּּתְ

א י ַאּבָ ָכל ָאְרָחא ָדא, ֲאַמר ַרּבִ ָווהֹו, ּבְ ך, ִאית ּתְ ָכל ַמה ַדֲחִמיָנן ּבָ ְּבְ א ִאיהו , ּ ּתָ ְּוַהׁשְ
ָווָה ָווָהא ַעל ּתְ ַּמהו ֵדין. אּתְ ִסיָמָנא ִאיהו, ָּאַמר ֵליה. ּ ִּמָלה ָדא ָלאו ּבְ ָחְכָמָתא, ּ , ְוָלא ּבְ

ל ּכַ ֶּאָלא רוָחא ִדיִלי ִאְסּתַ ֵעיָנא ָחִמיָנא, ַוֲאָנא ָחִמיָנא, ּ ִאלו ּבְ ּּכְ ְלהֹו ַחְבַרָייא. ּ ָווהו ּכָ . ּּתְ
ְלהֹו ֲהַדְייהו, ַּוֲאָזלו ּכָ ְּוַההוא יוָדאי ּבַ ּ י ָחמֹויַּעד ְד. ּ ן. ָּמטו ְלַגּבֵ ּמָ יָון ְדָמטו ּתַ ּּכֵ חוהו , ּ ּכְ ַּאׁשְ ּ

אֹוַרְייָתא י ַעְרסֹוי ְוָלֵעי ּבְ ּבֵ י ֶאְלָעָזר, ְּלָחמֹוי ַדֲהֵוי ָיִתיב ַעל ּגַ ְרְכָתא ַרּבִ ִריך ּבִ ּוְבִריכו , ְּבְ ּ
ֲהַדְייהו, ַחְבַרָייא ְּוִאיהו ָחֵדי ּבַ ּ.  

יָון ַדֲאַמר ְרָפֵאִני', ְוֵאָרֵפא כו' ָפֵאִני ה ְר)ירמיה יז(, ְּפַתח ַוֲאַמר יָון . ַּמהו ְוֵאָרֵפא, ּּכֵ ּכֵ
יֵעִני ָעה, ַּדֲאַמר הֹוׁשִ ַּמהו ְוִאָוׁשֵ י. ּ יָון ְדַאְסָיא ַמּסֵ ַּמאן הוא ְדָמֵחי, ּּכֵ ּ.  

ל ַאְסָווָתא ְדָעְלָמא ֶּאָלא ּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ּּבִ ַעל ְיָדא , ֹוןֲאָבל ִאית ִמְנה. ְּ
ִליָחא ִליָחא, ְוִאית ִמְנהֹון. ִדׁשְ יָדא ִדׁשְ רו ּבִ ְּדָלא ִאְתַמּסְ יָדא . ּ רו ּבִ ְּוִאינון ְדִאְתַמּסְ ּ ּ
ִליָחא ִריך הוא . ֲּאָבל ְלִזְמָנא ִמְתַהְדִרין, ַּאְסָווָתא ִאינון, ִּדׁשְ א ּבְ ֲּאָבל ִאינון ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

י , ִאיִהי ַאְסָווָתא, ַּאְסָווָתא ִדיֵליה, ְּוַעל ָדא. ַּהַדר ְלָעְלִמיןַּההוא ַמְרָעא ָלא ִאְת, ַמּסֵ
ָלל ה ַמְרָעא ּכְ ְּדֵלית ּבָ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָלל, ַוַדאי, ְוֵאָרֵפא' ְרָפֵאִני ה, ּ ָלא ִקְטרוָגא ּכְ . ּּבְ

א ַחְבַרָייא ּתָ ִריך הוא ְיֵהיב ִלי ַאְסָווָתא, ְוַהׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ק ִל, ְּ   .י ְוָעַרב ִליְוָעׁשַ

ל ַההוא עוְבָדא ָּסחו ֵליה ּכָ ּ ּ ָווה, ּ ְְדֵאיַהך , ָנַדְרָנא, ַחְבַרָייא, ַוֲאַמר. ּוְבָכה ְוָחֵדי, ּּתְ ּ
יה ֲהֵדיה, ְּלַגּבֵ ר ּבַ ַח ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ְּוֶאְתַחּבַ ּבֵ ֲהַדְייהו. ְּונֹוֶדה וְנׁשַ   .ָּחֵדי ּבַ

ֲּאָמרו ֵליה ַמאי ֲהֵוית ִמְתַעּסֵ, ּ פ, ֲאַמר לֹון. קּבְ ֵדל ּבְ ּתַ ָלק' ֲּהֵויָנא ִמׁשְ , ְוָחִמיָנא, ּבָ
ְּדָחְכְמָתא ִדיֵליה יר ֵמָחְכְמָתא ְדִבְלָעם, ּ יף ְוַיּתִ ּקִ , ָחְכְמָתא ְדִבְלָעם ִרְגָעא ָחָדא. ֲהָוה ּתַ

ָכל ִזְמָנא ָחן ְדָכְלהֹו. ָחְכְמָתא ְדָבָלק ּבְ ידֹוי ְדִבְלָעם ֲהוֹו, ֲּאָבל ַמְפּתְ ִגין ְדִאיהו ֲהָוה . ּבִ ּּבְ ּ
פוָמא ֵלים ּבְ ד ָחָרׁשֹוי. ַּאׁשְ ָלק ֲהָוה ָיַדע ְלֶמְעּבַ פוָמא, ּבָ ָלָמא ּבְ   .ְּוָלא ָיַדע ְלַאׁשְ

יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב כו)שם ל(, ְּפַתח ַוֲאַמר ה ַאל ּתִ ֲאָבל ַאל . ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ּ ְוַאּתָ
יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב י ְדִבְלָעםֵמָחָר, ּּתִ ָחת. ׁשֵ ְסמֹוי ְדָבָלק, ְוַאל ּתֵ   .ִמּקִ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ א ָלֳקֵביל ִיׂשְ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ ָדא ּבְ ְרַווְייהו ָדא ּבְ ֵּהיַאך ֲהוֹו ּתַ ּ ְלָעם. ְ , ֲאַמר ּבִ
א ֲהָוה ֵביָתא ְדָלָבן ֲאִבי ַאּבָ ין ְלִקְבֵליה, ַיֲעֹקב ּבְ ּוְנַחׁש ְנָחׁשִ ָּנא ֲאַסֵדר ֲא. ְּוָיֵכיל ֵליה, ּ

ין ְלִקְבֵליה ָלק. ְּנָחׁשִ ָרֵאל, ֲאַמר ּבָ ָמא ְדִאיְקֵרי ִיׂשְ   .ַּוֲאָנא ֲאַסֵדר קֹוְסִמין ִלׁשְ
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ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְטָרא ְדיֹוֵסף, ּבְ ִאינון , ִמּגֹו ַעְנֵפי ִאיָלָנא, ְּנַפק רוָחא ָחָדא ִמּסִ יב ּבְ ְּוָנׁשֵ
ין ְּוַהְיינו ַדֲא. ּוַבֵטיל לֹון, ְנָחׁשִ מֹוִני)בראשית מד(, ַמר יֹוֵסףּ ר ּכָ י ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ .  ּכִ

מֹוִני ר ּכָ ים ְיַבֵטל ִלְבַנְייכו. ַמאי ִאיׁש ֲאׁשֶ ִגיִני ִאית ִאיׁש ִדְנָחׁשִ ּּבְ ִגיִני ִאיהו ְלֵעיָלא. ּ , ּּבְ
מֹוִני ר ּכָ מֹוִני ִאית ִאיׁש ְלֵעיָלא. ְּוַהְיינו ִאיׁש ֲאׁשֶ ְּדַאֵפ, ּכָ ִמּגֹו ִאיָלָנא , ּיק רוָחא ָאֳחָראּ

א ַההוא ֶקֶסם, ִדְלַתּתָ יב ּבְ ּוַבֵטיל ֵליה, ְּוָנׁשֵ ּ.  

ְפֵתי ֶמֶלך)משלי טז(ְּוַהְיינו  א, ְַמאן ֶמֶלך. ְ ֶקֶסם ַעל ׂשִ ֵדין ָאֵתיב . ָּדא ִאיָלָנא ִדְלַתּתָ ּכְ
ְלָעם ַוֲאַמר ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶק)במדבר כג(, ּבִ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ָרֵאל ּכִ ִיׂשְ ֵרין . ֶסם ּבְ ְּוַתְרַווְייהו ֲהוֹו ִמּתְ
  .ִּסְטִרין ִאֵלין

ך ָאִני ֵרי ָעְלָמא. ִָכי ִאּתְ א , ָלא ֲהוֹו יֹוִמין ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ְּדִאְצְטִריך ָהֵכי ְלֶמֱהֵוי קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ּבַ ּּבְ ּ ַההוא ִזיְמָנא, ְ ְל, ּּכְ ְנֵאיהֹון ְּדָבָעא ּבִ יָצָאה ְלׂשַ ָעם ְלׁשֵ
ָרֵאל ֵמָעְלָמא ִריך הוא. ְדִיׂשְ א ּבְ ְּוַעל ָדא ֲאַמר קוְדׁשָ ּ יָצָאה ְלכֹו , ְּ ָעא ְלׁשֵ ְלָעם ּבָ ּבִ

ר )ירמיה מו(ֶּאָלא , ֲאָבל ֲאָנא ָלא ַאֲעֵביד ָהֵכי, ֵמָעְלָמא ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ה ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ  ּכִ
ּמָ יך ׁשָ ִָהַדְחּתִ ה ָכָלהּ   .ָה ְוֹאְתך ֹלא ֶאֱעׂשֶ

ין ְדָעְלָמא ל ַעּמִ ְּדִאלו ֵייתֹון ּכָ ּ יָצָאה ְלכֹון ֵמָעְלָמא, ּּ ָאָתא ָלָבן . ָלא ָיְכִלין ְלׁשֵ
ַקְדִמיָתא ְלחֹודֹוי ֵמָעְלָמא, ּבְ ּוָבָעא ְלַאַעְקָרא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּאָתא קוְדׁשָ ְּ ,

ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד ָרע)בראשית לא(, ְכִתיבִּד. ְּוָאֵגין ֲעֵליה ַדּבֵ ֶמר ְלך ֶפן ּתְ ּ ִהּשָׁ ָאָתא . ָ
יָצָאה לֹון ֵמָעְלָמא, ַּפְרֹעה ִריך הוא ְוָאֵגין ֲעֵליהֹון, ּוָבָעא ְלׁשֵ א ּבְ ָּאָתא קוְדׁשָ , ִּדְכִתיב, ְּ

ר ְיַעּנו ֹאתֹו ְוגו)שמות א( א , יָצָאה לֹון ֵמָעְלָמאָּאָתא ָהָמן וָבָעא ְלׁשֵ. 'ּ ְוַכֲאׁשֶ ָּאָתא קוְדׁשָ
יה ִריך הוא ַוֲאֵתיב ּכֹוָלא ַעל ֵריׁשֵ ּּבְ ּ ָכל ָדָרא ְוָדָרא. ְ ִריך הוא ָאֵגין , ְּוֵכן ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִדיר ָרֵאל ּתָ   .ֲּעַלְייהו ְדִיׂשְ

ָרֵאל ָאְמֵרי י ֹלא ָתְמנו' ּ ַחְסֵדי ה)איכה ג(, ְוִיׂשְ י ֹלא ָתמו . ּּכִ ֵעי ֵליהּּכִ ֶּאָלא ַחְסֵדי . ִּמּבָ ּ
ַסֲעָדן', ה ָכל ָדָרא ְוָדָרא ֲהוֹו ּבְ י ֹלא ָתְמנו. ּּבְ יִציָנָנא, ּּכִ ּתֵ ום , ַמאי ַטְעָמא. ְּדָלא ִאׁשְ ִּמּשׁ

ְּדָלא ִאְתְמָנעו ַרֲחמֹוי ִמיָנן י ֹלא ָכלו ַרֲחָמיו)שם(, ִּדְכִתיב. ּ   .ּ ּכִ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָת, ּתָ ִתיב ּבְ ְלָעם)במדבר כב(, אַמה ּכְ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ּוְלָבַתר ַוֵיְלכו . ּ ַוִיׁשְ ּּ
ְלָאִכים, ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ַוֵיְלכו ַהּמַ ֵני ִמָלה , ּּ ַּמאי ַטְעָמא ָקא ׁשָ

ַקְדִמיָתא אי ְדָקֲאַמר ּבְ   .ִּמּמַ

ע ְדָבָלק ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ים , ּ ין ִדְלֵעיָלאַחּכִ ָכל ַדְרּגִ ֲּהָוה ּבְ ִרין, ּ ִרין ִקׁשְ ִּאינון ְדָקׁשְ ּ ,
ין ְוקֹוְסִמין הו ָחָרׁשִ ד ּבְ ין ִעיָלִאין ִמיַנְייהו. ְּלֶמְעּבַ ְּוָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ין , ּ ְפָיין ְלַדְרּגִ ִּדְבהֹו ּכַ

ִאין ּתָ   .ּתַ
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ין ְוָקְסִמ, ֲּאַמר ֵליה ָכל ִזְמָנא ַדֲאַנן ָחָרׁשִ יןּּבְ ין וַמְלָאִכים ְיִדיָען, ין ְוָנֲחׁשִ ִּאית ָלן ַדְרּגִ ּ ,
ין ְוקֹוְסִמין י ָחָרׁשִ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ אן וְלָהְלָאה, ְוִאׁשְ ֲאַתר , ֲּאָבל ִמּכָ ְִאית ָלך ְלַעְייָנא ּבַ

  .ָאֳחָרא ִעיָלָאה

ָמָהן ָאֳחָרִנין ין, ָּכַתב ֵליה ׁשְ ין ַקִדיׁשִ ִאינון ַדְרּגִ ּּבְ ּ יןְוָה. ּ ֵּכי אֹוְרַחְייהו ְדקֹוְסִמין ְוָחָרׁשִ ּ ,
הו ְרָייא ּבְ ין ְדַההוא ֶקֶסם ׁשַ ְּדָיְדֵעי ִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ ְייהו, ּ ין , ְּוָעְבִדין ָחָרׁשַ ַדְרּגִ ְואֹוֵמי ְלהֹון ּבְ

  .ְּוָעְבֵדי ַמה ְדָעְבֵדי, ָּאֳחָרִנין ִעיָלִאין ִמיַנְייהו

ַלח ֵליה ָהֵכי ּׁשַ א ָדא. ּ ין ְדָעְלָמא,ַעּמָ ָאר ַעּמִ ׁשְ ָרא ִדיְלהֹון ּכִ ָרא , ּ ָלאו ִקּשְׁ ֲאָבל ִקּשְׁ
ֲאַתר ָאֳחָרא ִעיָלָאה ָרא, ִּדיְלהֹון ּבַ ין. ִמְתַקּשְׁ ל ַדְרּגִ   .ְּלֵעיָלא ִמּכָ

ַלח ֵליה ְּכַתב ְוׁשַ ִּפיפוָסא וַפְטרֹוָנא ִדְתֵריַסר ִנצֹוִצין, ּ ּ ּ ֵלי ְרִתיָכא , ּ ְלּגְ ְּדָסֲחָרן ּגַ
אְּד ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ י, ְּוָאַמר ֵליה, ּ ַהּנֵ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ל, ִאי ּתִ ּכֵ ְסּתַ י ּתִ ַהּנֵ ֵריַסר , ּבְ י ּתְ ִגין ְדַהּנֵ ּּבְ

י ָרן ּבְ ָבִטים''ִמְתַקּשְׁ ין. ב ׁשְ ֲעֵביד ָחָרׁשִ י ּתַ ַהּנֵ א, ְוִאי ּבְ ִדיֹוְקָנא ִדיְלהֹון ְלַתּתָ ְּדִאינון , ּּבְ ּ
ָבִטים''י ן''ְוי, ב ׁשְ ּב ִדְגִלין ְפִריׂשָ הֹון ְקָרָבא, ֵניכֹול לֹון, ּ ר לֹון ֵמָעְלָמא, ְוִניַגח ּבְ   .ּוְנַעּקֵ

ַלח ַמְלָאִכים ְּוַהְיינו ַוִיׁשְ ָיָדם. ַּמְלָאִכים ַוַדאי, ּ ין, ּוְקָסִמים ּבְ ִּפיפוִסים ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
יַדְייהו ין ִעיָלִאין, ְּוִאיהו ָלא ָיַדע. ֲּהוֹו ַאְתָיין ּבִ ְּדָכל ַדְרּגִ ִריך הוא , ּ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ּּבִ ְּ

ָלק. ִּאינון יב ּבָ יב. ַמה ָחׁשִ ָרֵאל ִאְתַמְסרו ְלַמְלָאִכין, ָחׁשִ א ְדִיׂשְ ְּדַעּמָ ּ ין , ּ ָאר ַעּמִ ׁשְ ּכִ
ֵריַסר. ְּדָעְלָמא ָמָהן ְדִאֵלין ַמְלָאִכים ּתְ ַתב ׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ַלח ֵליה, ּ ּוׁשְ ַלח , ּ ְּוַהְיינו ַוִיׁשְ ּ
  .ַמְלָאִכים

א ֲחֵזי ִרין, ָּאַמר ֵליה ּתָ ָרן ְקׁשָ ין ְדִאינון ְמַקּשְׁ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ א ָדא, ּ ְטָרא , ְלַתְבָרא ַעּמָ ִמּסִ
ְטָרא ְדָצפֹון ְזִמיִנין ְלִמְנַפל. ְּדָצפֹון ִאינון ּוִמּסִ ין ִדיָלן. ּ ּׁשוְלָטנֹו ְדָחָרׁשִ ּ ְטָרא ְדָצ, ּ פֹון ִמּסִ

הֹון ְקָרָבא. ִּאינון א ֵניכֹול ַלֲאָגָחא ּבְ ּתָ הו''ְּדָהא י, ַהׁשְ ָראן ּבְ ּב ִאֵלין ְדִאינון ִמְתַקׁשְ ּ ּ ּ ,
ְרָיין ְלִמיְמֵני ְטָרא ְדָצפֹון ׁשַ   .ִמּסִ

ְרָיין ּתוְקָפא ִדיְלהֹון ָמאָלא ׁשַ ְּוהֹוִאיל וִמׂשְ ר, ּ ִגין ְדָכל ּתוְקָפ, ִּאְתַחָלׁש ְוִאְתּבַ ּּבְ א ּ
ִּדיְלהֹון ְלַההוא ִסְטָרא ִאיהו ָקר )מלכים א ז(, ִּדְכִתיב, ַּמהו. ּ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ  עֹוֵמד ַעל ׁשְ

ה פֹוִנים ָצפֹוָנה לׁשָ אֵרי ְלִמְמֵני. ּׁשְ פֹון ׁשָ פֹון ִאיהו, ֲאַמר. ִמּצָ ָּהא ּתוְקָפא ִדיָלן ִמּצָ ּ ,
ין' ְּוִאינון מ יִפין ִמַפְר, ָּחֵסר ַחד ַדְרּגִ ּקִ אּּתַ ָנא. ְּזָלא וְנָחׁשָ ּבְ ּוְתחֹוַתְייהו ֵלית לֹון חוׁשְ ּ ְוַעל . ּ

הֹון ְקָרָבא הו, ָּדא ֵניכֹול ַלֲאָגָחא ּבְ ּוְלִאיְתָגֵרי ּבְ ּ.  

ִריך הוא ָלא ָעִביד ָהֵכי א ּבְ ְּוקוְהׁשָ ְלָאִכין, ְּ ֵביק לֹון ַלּמַ ַמָייא, ְּדָלא ׁשָ , ְוָלא ְלֵחיֵלי ׁשְ
ִר א ּבְ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ְלחֹודֹויּ ּיך הוא ּבִ ָאר , ְּוָכל ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ְוׁשוְלָטִנין. ְ ל ׁשְ ָּפַלג ַעל ּכָ

ין ָרֵאל. ַעּמִ ְלחֹודֹוי, ְוַכד ָאתֹו ִיׂשְ תֹוְקָפא ְדנֹוָפא , ָּנֵטיל לֹון ִאיהו ּבִ ְּוַאְחֵסין לֹון ּבְ
יָדא ְדַמְלָאִכין, ְדִאיָלָנא ֵביק לֹון ּבִ א ְוַרְבְרִבין ְדָעְלָמאְוֹלא ִביָד, ְוָלא ׁשָ ּא ִדְמַמּנָ ּ .
ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגו)דברים לב(, ִּדְכִתיב חוִמין''ְּוִאֵלין י. ' ּבְ ד, ּב ּתְ ֲחָמן ּבְ ִסְטֵרי ' ִמְתּתַ
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ְּלָבַתר ְדַבַדר ֲעָנִפין ְוַטְרִפין, ָעְלָמא ּ תוְקָפא ְדנֹוָפא, ּ ָרֵאל ְוַאְחֵסין לֹון ּבְ ָּנַטל ְלִיׂשְ ּ 
י ֵחֶלק ה)שם(, ִּדְכִתיב. ְדִאיָלָנא   .ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'  ּכִ

י ֶאְלָעָזר ִפיר ַהאי ַדֲאַמְרּתְ, ָאַמר ִרּבִ ה ָיאֹות ְוׁשַ ּמָ ּּכַ ָאה אֹוְרָחא ִדיָלן, ּ ה ִמִלין , ַזּכָ ְּדַכּמָ ּ
ין ַרַווְחָנא לֹון ְוָחֵמיָנא ְּוַההוא יוָדאי ֲה. ִּעיָלִאין ַקִדיׁשִ ְייהוּ ן ְלַקּמַ ּמָ ָנן, ֲאַמר לֹון. ָּוה ּתַ , ַרּבָ

ל ִמִלין ִאֵלין ּּכָ ה ָטָבאן, ּ ּמָ ין ִניְנהו, ּכַ ּוִמִלין ִעיָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּּ ְתֵריה. ּ ַּמהו ִדְכִתיב ּבַ  )שם(, ּ
ר וכו ֶאֶרץ ִמְדּבָ   .'ִּיְמָצֵאהו ּבְ

יה ִמָלה, ֲּאַמר ֵליה ִּאי ְיַדְעּתְ ּבֵ ַאְבָרָהםְּדָהא . ֵאיָמא, ּ ִּמָלה ָדא אֹוְקמוָה ּבְ ח , ּ ּכַ ְּדַאׁשְ
ַאְרָעא ְדָפְלֵחי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ּ א , ְּ ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ְּוָלא ָיְדֵעי ּבִ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַתר ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְ ְלהֹו ֲהוֹו ָטָעאן ּבָ ּיַנְייהו ַעְנָפא ּוָפַרח ּבֵ, ְוָקם ַאְבָרָהם, ֶּאָלא ּכָ
ִלים ן, ָקָדם ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ָחָדא ׁשְ ּמָ ח ֵליה ּתַ ּכַ   .ְּוַאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ְּנַטל ֵליה ְלַההוא ֲעָנָפא, ְּ ּוְנַטע ֵליה, ּ ֵקי ֵליה, ּ , ְּוַאׁשְ
ֵדל ֲעֵליה ּתַ ְּוִאׁשְ ן, ּ ּמָ ַא, ְּוַאֲעַקר ֵליה ִמּתַ יל ֵליה ּבְ ּתִ  )בראשית יב(, ִּדְכִתיב. ְרָעא ָאֳחָראְּוַאׁשְ

ית ָאִביך ך וִמּבֵ ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָ ָ ָ ְּ א. ּ א ַקִדיׁשָ יה ַעּמָ ְּוָעַבד ִמּנֵ ְוָדא ִהיא ְמִציָאה , ּ
ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּכַ ְּדַאׁשְ ּ ִריך הוא, ְּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדָלא ְמֵהיְמָנא ּבֵ ּ ּ ָלא ְו, ְּ

  .ָּיְדֵעי ַמאן ִאיהו

ֲּאַמר ַההוא יוָדאי ִפיר הוא, ּ ַּוַדאי ׁשַ ֲאָלה. ְּוָיאֹות ּכָֹלא, ּּ ִאי ַאְבָרָהם , ֲאָבל ִאית ְלׁשָ
ְֲהָוה ְדיֹוְקָנא ְדִאְצְטִריך ַלל. ּ ְּותו ְדָהא ְקָרא ָלא אֹוַכח ַעל ַאְבָרָהם ּכְ ר , ּ ְוָלא ִאְדּכַ

ְלחֹודֹוי, ְוָלא ְלִיְצָחק, ְלַאְבָרָהם י ֵחֶלק ה)דברים ל(, ִּדְכִתיב. ֶּאָלא ְלַיֲעֹקב ּבִ ַעּמֹו '  ּכִ
ְתֵריה ִיְמָצֵאהו, ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ּוְכִתיב ּבַ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָיא ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ל ֶזה ָלא ַקׁשְ ָחן ְדָנַפק ִמּגֹו , ִעם ּכָ ּכָ ְּדָהא ַאְבָרָהם ַאׁשְ ּ
ר. ַּפְלֵחי ֲעבֹוָדה ָזָרה ב ְדַיֲעֹקב ִאְדּכַ ְוֵלית , ּהוא ָקאי ַעל ַאְבָרָהם, ְּוָהָכא ַאף ַעל ּגַ

ָלה ּמִ ַלל ּבַ ֵּפירוָכא ּכְ ּ א. ּ   .ֵאיָמא, ֲּאָבל ִאי ְיַדְעּתְ ִמיָלה אֹו ִחידוׁשָ

ְּפַתח ַההוא יוָדאי ַוֲאַמר ּ ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו)בראשית א(, ּ ַהִהיא . ַמאן ֶאֶרץ, ּ
אְּדִא מֹוְדָעא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ל ָעְלָמא, ָּדא ַקו ָירֹוק, ַּמאי ֹתהו, ָּהְיָתה ֹתהו. ׁשְ יף ּכָ . ְּדַאּקֵ

ּ ְוָנָטה ָעֶליָה ַקו ֹתהו ְוַאְבֵני ֹבהו)ישעיה לד(, ִּדְכִתיב, ְּוִאיְקֵרי ַקו ּתֹהו ָמה ְדָתִניָנן. ּ , ּכְ
ה ְקִעין ּגֹו ּתְ ּתַ ַּאְבִנין ְמפוְלמֹות ְדִמׁשְ   .ּוִמְנהֹון ָנְפִקין ַמִיין, ֹוֵמיּ

א ִאית ְלִמְנַדע ּתָ ּּתֹהו ְדִאיהו ַקו ָירֹוק, ַהׁשְ ּ ִסְפָרא , ַּמאי הוא ַקו ָירֹוק, ּ ָחן ּבְ ּכְ ֶּאָלא ַאׁשְ
ֵמיה, ְדַאְסָייא ִקיְרִטיָנא ְּויוָדן ְדֵקָסִרי ׁשְ ּ ֵמיה ִקיְרִטיָנא ַאְסָייא, ּ ִגין ְדִאיהו , ְּוָקָראן ׁשְ ּּבְ ּ

ל ַאְסָייןַר ָחְכְמָתא, ב ַעל ּכָ יָרא ּבְ ָלׁשֹון ַפְרִסי. ְוַיּקִ יָרא, ְּוָהֵכי ּבְ ר ָנׁש ַיּקִ ָּקָראן ֵליה , ְלּבַ
ָחְכְמָתא. ִקיְרִטיָנא יָרא ּבְ ִּאיהו ַקו . ַּמאי ֹתהו, ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ַוֲהָוה ֲאַמר. ַרב ְוַיּקִ
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ל ָעְלָמא, ָירֹוק ְּקִליָפה ֶדֱאגֹוָזא, ּן ִאיהוּוַמא. ְּדַאְסַחר ּכָ ְּוָדא ִאיהו ְקִליָפה ִדְלַבר. ּ ּּ ,
ְּדִאיהו ָירֹוק ּ.  

יה ִּאינון ֲאָבִנין ְמפוָלמֹות ְדִמְנהֹון ָנְפֵקי ַמָייא. ּּבֹהו, ְּלגֹו ִמּנֵ ּ יך עֹור . ּ ְִמן ּתֹהו ִאְתְמׁשֵ ּ
ר ְרֵמי. ּוָבׂשָ כו ּגַ ִּמן ּבֹהו ִאְתַמּשְׁ ּ.  

יה ְו ךְּלגֹו ִמּנֵ ו. ְחׁשֶ א ְדֵעׂשָ יה ַעּמָ ך ִמּנֵ יכו ְדִאְתְמׁשַ ָּדא ֲחׁשִ ּ ּ ָהֵכי . ְּוִאיֵתיָמא ִמן ּתֹהו. ְּ
ּהוא ַוַדאי ְלָייא ֹתהו, ּ יה ּתַ ך ִמּנֵ ְּדָהא חׁשֶ ּ ֶּאָלא ִאינון ַאְבִנין ְמפוָלמֹות. ְּ ּ ָּעאלו , ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְרִמין, ּבְ ָכן ּגַ יה ִאְתַמּשְׁ ְּדִמּנֵ ָמא ְדִא, ּ ָמרּכְ יק. יּתְ יכו ַדּקִ ך ְמׁשִ ְּוחׁשֶ ּ יה , ְ ְּדִמּנֵ ּ
ו ך ֵעׂשָ   .ְִאְתְמׁשַ

ְּורוַח ֱאֹלִהים ָּדא מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ּ ֵליָמא, ּ ך ַיֲעֹקב ׁשְ ן ִאיְתְמׁשַ ּמָ ְְדִמּתַ ַגְווָנא ֶדֱאגֹוָזא , ּ ּּכְ
פֹון)יחזקאל א(, ִּדְכִתיב, ָדא ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ְּלִקְבֵליה ְדֹתהו, ּ ְוִהּנֵ ּ יה . ּ ְּלגֹו ִמּנֵ

דֹול ְּלִקְבֵליה ְדֹבהו, ָעָנן ּגָ ּ ַחת. ּ יה ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ך, ְּלגֹו ִמּנֵ ְְלִקְבֵליה ְדחׁשֶ ּ יה ְוֹנַגה . ּ ְּלגֹו ִמּנֵ ּ
ְּלִקְבֵליה ִדְורוַח ֱאֹלִהים, לֹו ָסִביב ּ ּ.  

ַמל ֵעין ַהַחׁשְ ּוִמּתֹוָכה ּכְ ִים, ִּקְבֵליהִּדְל. ְּלגֹו ִמּכָֹלא, ּ ָּדא רוַח . ְּמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ּ
ְּדָקא ְמַרֲחָפא ַעל ּכָֹלא, ְּדִאיָמא ִעיָלָאה ֵליָמא. ּ ִּאיהו ַוַדאי מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ְוַיֲעֹקב ׁשְ ּ .

ר ַוַדאי ֶאֶרץ ִמְדּבָ רוך הוא ִיְמָצֵאהו ּבְ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ רוך. ְּ ְְלָבַתר ָעַבד ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ הוא ְלָכל ּ
ִּאינון ְקִליִפין ִדְלהֹון ּ ִדין ֵליה, ּּ ְעּבְ ּתַ ְלהֹון ִמׁשְ ִּדיהֹון ּכָ ּ.  

ֶבט )במדבר כד( ה ֲאׁשוֶרּנו ְוֹלא ָקרֹוב ָדַרך ּכֹוָכב ִמַיֲעֹקב ְוָקם ׁשֵ ּ ֶאְרֶאּנו ְוֹלא ַעּתָ ְ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְוגו ְּלִמָלה ְדפוְרָקָנא ָדא, ֶּאְרֶאּנו. 'ִּמִיׂשְ ּ ּ ה. ּהו ְרִביָעָאהְּדִאי, ּ ֶּאָלא ְלסֹוף , ְוֹלא ַעּתָ

  .יֹוַמָייא

ָעְלָמא ית יֹוִמין ֲהוֹו ּבְ יֹוָמא ְרִביָעָאה ָחֵמיָנא, ׁשִ יה, ּבְ ִּדְנהֹוִרין ַדֲהוֹו ּבֵ ּ ְלֵקי , ּ ִּמְסּתַ
יה. ּוִמְתַדֲעֵכי ִניזו ּבֵ א ְוִסיֲהָרא ְוכֹוָכַבָייא וַמָזֵלי ִאְתּגְ ְמׁשָ ּׁשִ ּ י ִאְת. ּּ ָדא ַהּנִ עֹוּבָ ֲהוֹו ּבְ
ית יֹוָמא ְדֶאֶלף ְרִביָעָאה, ִדְבֵראׁשִ ָלקו ּבְ ּוֵביה ִאְסּתַ ּ ּּ.  

ְמעֹון ַוֲאַמר י ׁשִ ָכה ַרּבִ ך, ּבְ ְַווי ְדָגלוָתא ִאְתְמׁשַ ל ֵליה, ּ ּוַמאן ָיִכיל ְלִמְסּבֵ , ֲּאַמר ֵליה. ּ
י י ִאי ַרּבִ ה ִעְרטוָלא ו, ִאי ַרּבִ ּמָ ִּאלו ֲהֵוית ָיַדע ּכַ ּ ּ ִריך הוא , ִּבְלּבוָלאּ א ּבְ ָּעַבד קוְדׁשָ ְּ

ָכְלהֹו ְרִקיִעין ְפָחה, ּבְ יָדא ְדַהִהיא ׁשִ ָרֵאל ּבִ ֲעָתא ְדָגַזר וְמָסר לֹון ְלִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ָדא , ּ ְעּבָ ּתַ ּוְלִאׁשְ
חֹות ְיָדא ֶדֱאדֹום   .ּתְ

ְרִקיָעא ְתֵבי ִפְתִקין ּבִ ֲעָתא ַדֲהוֹו ּכָ ׁשַ ּּבְ ַפְנָקא ְדחֹוְתָמא , ּימוַּעד ְדָלא ַאְחּתִ, ּ גוׁשְ ּּבְ ּּ
א ַמָייא, ְדַמְלּכָ ִריך הוא ְלָכל ֵחיֵלי ׁשְ א ּבְ ְּקָרא קוְדׁשָ ּוְקָרא ְלַגְבִריֵאל ְדֶקֶסת ַהּסֹוֵפר , ְּ ּ
ַחְרצֹוי ימו, ַּוֲאַמר ֵליה, ּבְ ב ִפְתִקין ַעד ְדָלא ַאְחּתִ ִּאיַעּכַ ּ ַני, ּ ה ַעל ּבָ ְוַאֲעֵביד ְלהֹון , ְוֶאְבּכֶ

אֹוָמָאה ֲעַלְייכו. ְּסְפָדא ְוֶאְבָלאִמ ַמָיא, ּּבְ ל ֵחיָלא ִדׁשְ קון ִלי, ּכָ ּבְ ְּדִתׁשְ ְּוָלא ִתְתְקפון , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3112דף [ -ּ

ָדָבר ַאֵחר. ְלַנֲחָמא ִלי ִאיצו )ישעיה כב(, ּּכְ ִכי ַאל ּתָ ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עו ִמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ ּ ַעל ּכֵ ּ
י ת ַעּמִ   .ְלַנֲחֵמִני ַעל ׁשֹד ּבַ

ַעט ְרִקיָעא ַדֲעָרבֹותּבְ ִעיִטין ּבִ קוִעין ְוַחלֹוִנין ְפִתיִחין,  ּבְ יה ּבְ ַּוֲעַבד ּבֵ ּ ּ , ְּפַתח ַוֲאַמר. ּ
ַני ַני ְרִחימו ְדֵמַעיי, ּבָ ּּבָ יִתי ְלכֹון, ּ א ִדְנֵטיל ִלְבֵריה, ּוְנָטִלית ְלכֹון, ִרּבִ ַאּבָ ּּכְ אֹוִליְפָנא , ּ

י ֵלִטית ְלכֹו ַע, ְּלכֹו ַדַחְלּתִ ין ְדָעְלָמאַאׁשְ ל אוּמִ ּל ּכָ ה חֹוִבין. ּ ַכּמָ אי ּבְ ָעַבְרָנא , ַּחְבּתון ַקּמָ
אי, ֲּעַלְייכו יִרין ְרִחיִמין ֲהֵוויָתן ַקּמָ ִגין ִדְבִנין ַיּקִ   .ּּבְ

ַני ַני ּבָ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּבָ , ִמְזָרח ִמְזָרח. ְּואֹוֵמיָנא ְלהֹו ֲעַלְייכו, ֶּאְקָרא ְלַאְרּבַ
אֹוָמ יָנך, ְָאה ֲעָלךּבְ ְדרון ּבֵ ַני ִיְתּבַ ְִאי ּבָ ּ תֹוֲאָרא וְדיֹוְקָנא ִדיְלהֹון, ּ ל ּבְ ּכֵ ְּדִתְסּתַ ְֵהיך , ּ

ַגָווך ִעּנוִיין ְדָעְבדון לֹון ּבְ ַחר ּבְ ּתַ י ְוִאׁשְ ּנֵ ּתַ ְִאׁשְ ּ ּ ּ ה ְוִתְסַפד ֲעֵליהֹון ְוִתְנַטר לֹון, ּ   .ְּוִתְבּכֶ

ַני ַני ּבָ ד ֲהֵויתון ְב, ּבָ תוְקָפא ְדִאְמכֹון, ֵביָתאיּּכַ ּּבְ ִעיּנוִגין, ּ ִעידוִנין ּבְ ּּבְ ּ ְחּתון , ּ ּגַ ָּלא ַאׁשְ
ַני. ָעַלי ַני ּבָ אֹוָמָאה, ָמה ַאֲעֵביד ְלכֹון, ּבָ ַזְרָנא ּבְ ֵזיָרא ּגָ ֶּאָלא ֲאָנא ְוַאּתון ִנְגֵלי, ּגְ ּ.  

ה ַרֲעָייא ְמֵהיְמָנא ַני, מׁשֶ ח ַעל ּבָ ּגַ יָדךָעָנ, ְֵאיך ָלא ַתׁשְ א ִדְמָסִרית ּבִ ְא ַקִדיׁשָ ּ ִמְזָרח . ּ
ה, ִמְזָרח י מׁשֶ ַני, ִאְתָעֵרי ְלַגּבֵ ְּוִתְבּכון ְוִתְסְפדון ַעל ּבָ ֲחָדא, ּּ ָמעו ּכַ ֶּאְבָלא וִמְסְפָדא ַאׁשְ ּּ ,

כֹון ַמע ְוֶאְתַרֵוי ִעּמְ ַּעד ַדֲאָנא ֶאׁשְ ּ.  

ַני ַני ּבָ אי, ּבָ ֱהכו, ְרִחיִמין ְדַנְפׁשָ ֵּהיך ּתֶ יִפיןְ ּקִ ָלִאין ּתַ ְלׁשְ ׁשַ . ֶּיְדכֹון ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ן ּבְ
ִעידוִנין יאו ּבְ ִנין ְדִאְתַרּבִ ּּבְ ּ ּ יִרין ִמָפז ְוַסִפיִרין, ּ ִנין ַדֲהוֹו ַיּקִ ּּבְ ּ ַני. ּ ַני ּבָ ין, ּבָ , ֲּחִסיִדין ַקִדיׁשִ

יֵדי נוְכָרִאין ְפלון ּבִ ֵּהיך ּתִ ּ ּ ָלל, ְ א ְדגוֵפיכֹון. ְּדָלא ַרֲחִמין ּכְ ָרא ַקִדיׁשָ ׂשְ ּּבִ ּ י , ּ ִאיְתַרּמֵ
ָווִקים וָבְרחֹובֹות ׁשְ ְּוִאְתַחֵלל ּבַ ַני. ּ ַני ּבָ ַזע פוְרִפיָרא ִדיֵליה. ַווי ֲעֵליכֹון ְוָעַלי, ּבָ ֵדין ּבָ ּּכְ ּּ ּ .

ע ֶאְמָרתֹו, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ּצַ   .ּבִ

ָּדרֹום ָדרֹום אֹוָמָאה ֲעָלך, ּ ד ִיְתּבַ, ְּבְ ַגָווךּכַ ַני ּבְ ְְדרון ּבָ ּ ּ ֲחָרא , ּ הו ֵהיך ְמׁשַ ל ּבְ ּכֵ ְְדִתְסּתַ ּ ּ
ַמָיא, ְּדיֹוְקֵניהֹון יֵני ַעּמְ ִביִרין ּבֵ ָּדרֹום ָדרֹום. ִויִמיְנהֹון ּתְ אֹוָמָאה ֲעָלך, ּ י , ְּבְ ִאְתַער ְלַגּבֵ

נֹוי, ַאְבָרָהם ְרִחיָמאי ְּוֵאיָמא ֵליה ֵאיך ָנְפלו ּבְ ְדרו, ְּ ְּוִאְתּבַ ְנֵאיהֹוןּ ין ׂשַ ְּוִתְבּכון ,  ּבֵ
ְּוִתְסְפדון ֲעֵליהֹון ָּדרֹום ָדרֹום. ּ אֹוָמָאה ֲעָלך, ּ אי, ְּבְ ַני ְרִחימו ְדַנְפׁשָ ְּדִתְנַטר ּבָ ּ ד , ּ ּכַ

ַגָווך ְדרון ּבְ ְִיְתּבַ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה284יום [סדר הלימוד ליום יח תמוז 

ִכָיה וִמְסֵפ, ָצפֹון ָצפֹון קֹול ּבְ ִּאְתַער ּבְ ַניּ י ּבָ ְּוֵאיָמא ֵליה . ד ְוֶאְבָלא ִויגֹוָנא ְלַגּבֵ
ִחי נֹוי, ַלֲעֵקיָדא ְדִמְדּבְ א, ְֵהיך ָאְזִלין ּבְ ַחְרּבָ ְּוֵהיך ָנְפלון ּבְ ָּלא ֵתיְמרון ָדא. ְ ְוָלא , ּ

ְּתהֹוְדעון ָדא ְלַיֲעֹקב ֲאבוהֹון ּ ִריְגָעא. ּ ְְדָלא ֵיָהֵפך ַעְלָמא ּבְ ּ.  

י ַנֲאַקת ֲחָלִליןִאְת, ַמֲעָרב ַמֲעָרב יִפין ְדָבַני, ַער ְלַגּבֵ ּקִ ּוְקָרִבין ּתַ י . ּ ִאיְתַער ְלַגּבֵ
ִתי ָנָהא, ְרִחיָמִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ה ִסְטִרין. ְֵהיך ָאְזִלין ּבְ ַכּמָ ְדִרין ּבְ ְּוֵהיך ִמְתּבַ ְ.  
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י ַרֲעָייִתי ַרֲעָייא ִדיִלי ַרּתִ אי, ֲּאֹחִתי ּבְ א ְדַנְפׁשָ ָנָנא ַמה ַמה, ְרֵחיְמּתָ ֱעֵביד ִמן ּבְ  ּנֶ
ַּיַעְבדון ִאינון ּ ְרעו ַסְלָקא ֲעָלך, ְֵאיָמא ָלך, ֲאָבל ְרִחיָמִתי ֲאֹחִתי. ּ ְִאי ּבִ ַעת, ּ , ַּאְנּתְ ְמרוּבַ

ן ְלד ְּוַגְדִפין ִדיָלך ְפִריׂשָ ְ י ְיִחיָדִתי, ִסְטִרין' ּ ַרּתִ אֹוָמָאה ֲעָלך ּבְ ֲהַדְייהו, ְּבְ ְּדֵתַהך ּבַ ְוָלא , ְּ
ּבֹוק לֹון ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ִתׁשְ ַאְרּבַ ְּוֶתֱחֵפי ֲעַלְייהו ּבְ   .ִּיְתַאְבדון ֵמָעְלָמא, ְוִאי ָלא. ּ

ְמַעת ָדא', ְָמה ֵאיָמא ָלך ר ָרֵאל ׁשָ ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ַהִהיא ׁשַ , ֲאֵריַמת ָקָלא, ּּבְ
יַסר ֶאֶלף ָעְלִמין ַמּנֵ ְּוִאְזַדְעְזעו ּתְ א ּבְ, ּ ֲהָדהְּוקוְדׁשָ ִּריך הוא ּבַ ּ  קֹול )ירמיה לא(ּוְכֵדין . ְ

ֶניָה ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ַמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ֵדין. ּּבְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ ,
יֹום ַההוא ִלְבִכי וְלִמְסֵפד' ּ ַוִיְקָרא ֲאֹדָני ה)ישעיה כב( ְּצָבאֹות ּבַ ּ ּ ּ.  

ָכְלהֹו ְרִקיִעיןַּמאן ָחָמא ִעְרטוָל ן. א ּבְ ְלּבוָלא וִמְסֵפיָדא ְדַתּמָ ַּמאן ָחָמא ּבִ ּ ַּעד ְדָכל . ּּ
יבו ַמָייא ֲחׁשִ ְּדָכל ָעְלִמין ִיְתַהְפכון, ֵּחייֵלי ׁשְ ּּ.  

ָרֵאל ִריך הוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ֲּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ י ְיִחיָדִתי ִדיִלי, ְּ ַרּתִ ַהך ְלַחְפָייא , ּבְ ְּתְ

ָנָנן, ּהוֲעַלְיי ַתר ְדָרֵבית לֹון. ְָלא ֵאיַהך, ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ֲּאָמָרה ֵליה. ּוְלַדְייָרא ִעם ּבְ , ּּבָ
ְנֵאיהֹון ְדָאְכֵלי לֹון. ּוְגֵדיִלית לֹון, ּוְתֵקיִנית לֹון ן, ֱּאֵהי ָחִמית ְלׂשַ ּמָ י ָלָנא ּתַ ֵדין . ְוִתיְנׁשֵ ּכְ

ִריך הוא ָלה א ּבְ ּאֹוֵמי קוְדׁשָ ּ ָרֵאל, ֲּאָקָמא ָלהַל, ְּ ְוַלֲאָפָקא לֹון , ּוְלִמְפַרק לֹון ְלִיׂשְ
לוָתא ָדָבר ַאֵחר. ִּמּגָ ִכי ְוגו'  ּכֹה ָאַמר ה)ירמיה לא(, ּּכְ ְקָוה ', ְִמְנִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ְוֵיׁש ּתִ

בו ָבִנים ִלְגבוָלם', ְְלַאֲחִריֵתך כו ְּוׁשָ ּ.  

יה ּמֵ ְּוַעל ָדא ָנְפַקת ִמּקַ יָון ְדָנ. ּ יהּּכֵ ּמֵ ל ֵחיֵלי , ְּפַקת ִמּקַ ִריך הוא ַעל ּכָ א ּבְ ְּפַתח קוְדׁשָ ְּ ּ
ַמָייא ַוֲאַמר ֵאיָכה יוַעם ָזָהב ְּוָכל ַההוא ִקיָנה ְדַאְלָפא ֵביָתא, ּׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְלחֹודֹוי ֲאַמר ָלה ְנָייָנא ְוָחְתמו ִפְת, ּּבִ ַההוא ּתִ ר ְרִחיִמין ּבְ ְּלָבַתר ְקׁשַ ּ   .ִקיןּ

ָתא א ַאֲהַדְרָנא ְלַפְרׁשָ ּתָ ך, ְוַהׁשְ לוָתא ִאְתְמׁשַ ְְדַוַדאי ּגָ ּ ּ ה)במדבר כד(. ּ , ּ ֶאְרֶאּנו ְוֹלא ַעּתָ
י ֵאיֶנּנו. ְּלַמאן ָקָאַמר ֶאְרֶאּנו ָמר ֲעלֹוי ּכִ ְּלַההוא ְדִאיּתְ ּ א. ּ ד ֵייֵתי ְלָפְקָדא ַלֲאַייְלּתָ ְוֹלא . ּכַ

ה ֲּאׁשוֶרּנו ְוֹלא ָקרֹוב. בְּוֹלא ִלְזַמן ָקרֹו, ַעּתָ יה, ּ ְלָנא ּבֵ ּכַ ַען, ִּאְסּתַ ֶּאָלא , ֲאָבל ָלאו ּכְ
  .ִלְזַמן ָרחֹוק

ָּדַרך ּכֹוָכב ִמַיֲעֹקב ָ י, ּ י ַרּבִ ִליָלן ָהָכא, ַרּבִ ה ָרִזין ְסִתיִמין ּכְ ּמָ בראשית (, ָּפַתח ְוָאַמר. ּכַ

ּ ַוַיֵפל ה)ב ְרֵדָמה ַעל ָהָאָדם ַו' ּ ןֱּאֹלִהים ּתַ ִריך הוא ְלָאָדם . ִּייׁשָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ ְּ

ָראֹו, ַקְדָמָאה ּדו ַפְרצוִפין ּבְ ּ ָלא ֵפירוָדא, ּּ ֲחָדא ּבְ ָרן ּכַ ַּוֲהוו ִמְתַחּבְ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ּּ ּבְ
ָרָאם)שם ה(, ִּדְכִתיב ָלא ֵפירוָדא, ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּּבְ ָראֹו, ּ ָרָאםֶּאָל, ְוָלא ְכִתיב ּבְ   .א ּבְ

ִריאו ֵּכיָון ְדִאְתּבְ ֲחָדא ָדא ִעם ָדא, ּ ֲּהוֹו ּכַ יקוָלא, ּ ׁשִ ִריך . ּּבְ א ּבְ ְָמה ֲעַבד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ְּנַסר ֵליה ְנִסירו. ּהוא יה, ּ ּוְנַטל ְלנוְקָבא ִמּנֵ ּ יּקוִנין, ּ ה ּתִ ַכּמָ ְּוַאְתֵקין ָלה ּבְ ה , ּ ַכּמָ ָטה ּבְ ְּוִקׁשְ

וִטין יןְוַאְל, ִּקיּשׁ ה ְלבוׁשִ ַכּמָ יׁש ָלה ּבְ ּּבֵ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3114דף [ -ּ

ָאן ֲאַתר ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַאְתֵקין ָלה, ּבְ ט ָלה. ּּבְ וִטין ְקׁשַ ה ִקיּשׁ ּמָ ּּכַ ְבִעין. ּ ְּוִאינון . ׁשִ
ְבִעים ָפִנים ְדאֹוַרְייָתא ּׁשִ ין ָלה. ּ ּקֵ יּקוִנין ּתַ ה ּתִ ּמָ ּּכַ יּקוִנין. ּ ֵליַסר ּתִ ֵליַסר . ּּתְ ִּאינון ּתְ

הו, יןְמִכיִל ת ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ִנְדֶרׁשֶ יׁש ָלה. ּ ין ַאְלּבֵ ה ְלבוׁשִ ּמָ ּּכַ ין. ּ ית ְלבוׁשִ ית . ּׁשִ ְּוִאינון ׁשִ
ָנה ית ַאְנִפין, ִּסְדֵרי ִמׁשְ ׁשִ   .ּּבְ

יּקוִנין י ּתִ וִטין, ָּכל ַהּנֵ י ִקיּשׁ ין, ְּוָכל ַהּנֵ י ְלבוׁשִ ִריך הו, ְּוָכל ַהּנֵ א ּבְ ֲּעַבד ָלה קוְדׁשָ ּ א ְּ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ן ּבְ ּמָ ֲאַתר ִדְנקוָדה ְדִציֹון. ְוָאָדם ֵהיָכן ֲהָוה. ּוְלָבַתר ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם, ּתַ ּּבַ ּ ּ ּ ,
ן ּמָ א ּתַ ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ ן ְנֵטיל לֹון. ּ ּמָ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּוִמּתַ ת , ְוָאֵעיל לֹון ּבְ ְרּכַ ְוָבֵריך לֹון ּבִ ּ

  .ֲחָתִנים

ָּדַרך ּכֹוָכב ִמַיֲעֹקב, ְוָרָזא ָדא ְ ין ַההוא ּכֹוָכב. ּ יט ְוַתּקֵ ָּדַרך ְוַקּשֵׁ ְּדִאְתְנֵטיל ִמַיֲעֹקב, ְּ ּ .
ך ְִדְבִגין ּכָ ֵלי, ּ ִגיָנה ִיְתּגְ ֵלי, ּּבְ ה. ַּמאן ְדִיְתּגְ ִגין ְדַעל ָדא ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבָ ּּבְ ּ ך , ּ ְְוִאְתְמׁשַ

א ֶבט ִמִיּשְׂ. ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ָרֵאלְוָקם ׁשֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר: ְוָקם. ּ  )שם ו(, ּכְ
ִריִתי   .ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ

ּוָמַחץ ַפֲאֵתי מֹוָאב ְוגו,  ְיֵהא ָדאדְוַכ ָאה. 'ּ ּתָ ִאיָלָנא ּתַ ל ִאינון ִסְטִרין ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ּּכָ ּ ,
יה ִּיְתַעְברון ְוִיְתֲעדון ִמּנֵ ּ ֵדין. ּ ּיֹאֶמר ָהָאָדם ֹזאת ַהַפַעם ַו)שם ב(, ּכְ ָּדא ִזְמָנא ְדִעדוִנין . ּ ּ ּ ּ

יָנָנא, ְּוִעּנוִגין א ִאְתַאֲחַדת ּבֵ יׁשָ ָאר ִזְמִנין ְדִסְטָרא ּבִ ֲחָדא ְוָלא ִכׁשְ ָעא ּכַ ְעׁשְ ּתַ ֲאָבל . ְּלִאׁשְ
ָנא א ֵלית ִעְרּבוְבָיא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ִעּמָ ּתָ ַּהׁשְ יּתוָפא ָאֳחָרא ְו, ֶּאָלא ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי, ּ ָּלא ׁשִ

  .ְּדִביׁש

ׁש, ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ְּנִהירו ְדַאְסַפְקַלְרָייא ְדָנֲהָרא ַמּמָ ּ ִרי. ּּ ׂשָ ר ִמּבְ א ֵמַההוא , ּוָבׂשָ ַּמְלּבוׁשָ ּ
יה ְנהֹוָרא ִעיָלָאה ִדיִלי ׁש ּבֵ א ְדִאְתַלּבַ ַּמְלּבוׁשָ ּ ּ ה. ּּ ֵרא ִאּשָׁ ְלָטנוָתא ִעיָל, ְלֹזאת ִיּקָ ׁשָ ּּבְ ָאה ּ

ל ָעְלָמא ֵדין . ְּדָלא ַתֲעֵדי ְלָעַלם, ַעל ּכָ ל )דניאל ב(ּכְ ִדק ְוָתֵסף ּכָ ַמְלְכָוָתא ] ִּאֵלין[ּ ּתַ
קום ְלָעְלַמָיא ְּוִהיא ּתְ ּ.  

ה ְּרִאָייה ָדא ַדֲאָנא ָחֵמיָנא, ֶּאְרֶאּנו ְוֹלא ַעּתָ ּוְלִאְתְקָרָבא , ְּזִמיָנא ְלֶמֱחֵמי ֵליה, ּ
ֲחָדא ָגלוָתא ְדָבֶבל, הְוֹלא ַעּתָ. ּכַ ּּבְ ַההוא ֵביָתא ִדְבנֹו עֹוֵלי גֹוָלה, ּ ּּבְ ֲּאׁשוֶרּנו. ּ ֲאָנא , ּ

ַאְנִפין יה ַאְנִפין ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ יָנא ְלִאְסּתַ ַּזּמֵ ּ ְתַרְייָתא, ְוֹלא ָקרֹוב. ּ ַההוא ֵביָתא ּבַ ֶּאָלא ּבְ ְּדֵבין . ּ
ַהאי ַהאי וֵבין ּבְ ְדָקא ָיאֹותְוָלא , ָלא ֲהָוה ַנְייָחא, ּּבְ ּקוְרָבא ְוַאְחדוָתא ּכִ ּ.  

י י ִאי ַרּבִ ָיא ִמָלה, ִאי ַרּבִ ה ַקׁשְ ּמָ ה ָאִריך ִזיְמָנא, ּּכַ ּמָ ה ָעאקו ַעל ָעאקו, ְּכַ ּמָ ּּכַ ּ ,
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ יִנין ְלׂשַ ַּזּמִ ְלטון ֵחיָווָתא, ּ ה ִיׁשְ ֲאגון ְלִמיְטַרף, ְּוַכּמָ ה ִיׁשְ  ְּוַכּמָ

ָרֵאל ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא ַעד סֹוף יֹוַמָיא, ַּטְרִפין ְדִיׂשְ   .ּבְ

ֲעָתא ְדיֹוָמא, ָכֵעת ְלסֹוף יֹוַמָיא פום ׁשַ ּּכְ א, ּ ְמׁשָ ִעיָדן ִדי ְזַרח ׁשִ ִתיָתָאה, ּּבְ , ִמן יֹוָמא ׁשְ
ִנין נון ְלפום ִמְנַין ׁשְ ֲעָתא ְדִיְזַדּמְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲח, ּ ִמָטה ּכַ ְּדיֹוֵבל וׁשְ ְּדִאיהו רַעל ָדא ִמן יֹוָמא , ָדאּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3115דף [ -ּ

ִתיָתָאה ֵעת ְזִמיָנא ָקָלא ָחָדא ְלִאְתָעָרא ֵמרֹום רֹוֵמי ְרִקיִעין. ׁשְ ְמִרירו, ּכָ , ָּקָלא ָעִציב ּבִ
רון ָעְלִמין ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהֵכי ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ.  

ְּוַההוא ָקָלא ֶיֱהֵוי ַדִקיק אי, ּ ֲחׁשַ ְמִרירו, ּבַ ְוֵכן , ְּסֵליק וְנֵחית, ְּנֵחית וְסֵליק, ַּוֲעִציבו, ּּבִ
יַאת ִמיָנאי, ַּאֶייֶלת ְרִחיִמין ֲהַות ִלי ִמן יֹוִמין ַקְדָמִאין, ֲאַמר ְּרחוִמין ַקָייִמין ֲהֵוי . ְוִאְתְנׂשִ ּ

ֲהָדה י, ִּלי ּבַ ְרָנא ְדחֹוְתָמא ִדְדיֹוְקָנה ֲהָוה ָחֵתים ַעל ִלּבִ ַּאְדּכַ , ּים ַעל ְדרֹוָעאיַוֲהָוה ָחֵת, ּ
ַגִווי ְרִחימו ִדיָלה יף ּבְ ּקִ ַּוֲהָוה ּתַ ּ ַגִווי, ּ ְלהֹוָבה מֹוְקִדין ּבְ ֵפי ׁשַ ְּוִרׁשְ ּ.  

ַלת ּגֹוִעין ֵעי ּתְ ֲעָתא ּגָ ַההוא ׁשַ ַתר ָדא, ּּבְ ָּדא ּבָ ְּוִיְזַדְעְזעון ְרִקיִעין, ּ ְּוִיְזַדְעְזעון ָעְלִמין , ּ ּ
ְלהֹו ּמְ, ּכָ ּתַ ַלתַּעד ְדִיׁשְ יָנא, ּעו ָקִלין ּתְ ּנִ ע ְמָאה ֶאֶלף ַפְרֵסי ּגֹו , ְּלגֹו נוָנא ּתַ ְּוֵיֲערֹוק ַאְרּבַ

א ּנוָנא ַחד ְדַיּמָ ין. ּ ּתִ יט ְמצֹוִדין ְוַיְפִריׂש ִרׁשְ ן יֹוׁשִ א, ְוַתּמָ יך ֵליה ִמן ַיּמָ ְּוַיְמׁשִ ְּוָיֵעיל ֵליה , ְ
א ְדָרִקיַע יה, ּגֹו ְמִתיְבּתָ ְּוֶיֱחמון ִמּנֵ ןּ ּמָ י ּתַ ין ְדַאְקׁשֵ ין ְוָכל ִאינון ְפלוְגּתִ ל ִאינון קֹוׁשִ ּ ּכָ ּ ּ ּּ .

ין יֹוִמין ן ְמָאה ְוַחְמׁשִ ּמָ ִפיס ּתַ   .ִויֵהא ּתָ

ַמָייא, ְּוַההוא ִזְמָנא ל ֵחייֵלי ׁשְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִּיְכנֹוׁש קוְדׁשָ ּ א , ְּ ֵני ְמִתיְבּתָ ְוָכל ּבְ
ְנָייָנא, ְלהֹוְּוהוא ְלֵעיָלא ִמּכָ, ִּדיֵליה יה ַההוא ּתִ ְּוַאְייתון ַקּמֵ ּ ִרין , ּ ַלת ִקׁשְ ְוִיְקׁשֹור ּתְ

קֹוְדֵליה ַלת ְרִחיִמין, ּּבְ ְּוִיְטלו ִאינון ּתְ ן, ּ ּמָ ִפיס ּתַ ִּויַהְדרון ֵליה ַלֲאַתר ַדֲהָוה ּתָ ּ ְּוִאינון . ּ
ֵהיָכָלא ָחָדא ְדִאיְקֵרי ַאֲהָבה ְּרִחיִמין ֵייֲעלון ּבְ ןִויהֹון, ּ ּמָ ִניִזין ּתַ   . ּגְ

ִריך הוא א ּבְ ְּואֹוֵמי לֹון קוְדׁשָ ְּלָכל ִאינון ַחָייִלין, ְּ י, ּ ְלהֹו, ְוִלְתֵרי ְמִתיְבּתֵ , ְְלֵמַהך ּכָ
ַמע ָקָלא ִדְרִחימוָתא ּוְלִמׁשְ ּ ֲהַדְייהו, ּ ַמע ָקָלה ּבַ ֵאיב ְלִמׁשְ ְּדִאיהו ּתָ ּ ֲעָתא ִיְתַער . ּ ַההוא ׁשַ ּּבְ

א ַקִד א ָעאִקיןַּעל ַעּמָ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, יׁשָ י, ּ ְדִחיקו ַסּגֵ ַתר , ּּבִ ְּוִאינון ָצְווִחין ְצָווָחה ּבָ
ַתר ִדְמִעין, ְצָווָחה ִּדְמִעין ּבָ ְּוִיְתֲערון ָלה, ּ ָנָהא. ּ ָמַעת ָקָלא ַעל ּבְ   .ִאיִהי ַאׁשְ

ִריך הוא ָקאֵרי ַוֲאַמר א ּבְ ְּוקוְהׁשָ ָּדא ִהיא ַאָייָלִתי, ְּ ֵליָמִתי , יֹוָנִתי, יָרִתיֲחֵב, ּ ׁשְ
ים ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ְדֵרָגה ְפִניָמָאה, ַּהיֹוׁשֶ ֵסֶתר ַהּמַ ְּדָלא ֲהַות ָיְתָבא ֶאָלא ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

בוָדה ַבת ֶמֶלך ְפִניָמה)תהלים מה( ל ּכְ ּ ּכָ ְ ּ ים, ּ ּנִ ּגַ א ּבַ ּתָ ֲחִציפו, ְוַהׁשְ ַתר , ּּבַ א ְדָאְזָלא ּבָ ִאיּמָ ּכְ
א, ָּרהּבְ ָווִקים וְבפוְתֵיי ַקְרּתָ ּשְׁ ּּבַ ִּמְדִחילו ְדָלא ַיְבִאיׁשון ֵליה, ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ָהָכא, ַּאָייָלִתי ֲחֵביָרִתי ֲחִמי ְלהֹו ִדְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ֲּחֵבִרים ְדִאינון . ָּהא ַחְבַרָייא ּכָ ּ
י י, ְמִתיְבּתֵ ִמיִעּנִ יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ י ְל, ְַמְקׁשִ ְּדֵתיאוְבּתִ ַמע ְלָקָלךּ   .ְִמׁשְ

ַמְעָנא ְלָקָלך ה ִזְמִנין ִאיהו ְדָלא ׁשְ ְַכּמָ ּ ל ַעְלָמא . ְְוָלא ְיַדְעָנא ָלך, ּ ֵדין ּכָ ּכְ
ִעְרּבוְבָייא ין, ּּבְ אוּמִ ין ּבְ ין אוּמִ ַעּמִ ין ּבְ ַּעּמִ א. ּ ּוַמאן ְדָלא ִאְתֲחֵזי ְלַמְלּכָ ֵּייתון ֵליה , ּ ּ

ַלט יה . ְלִמיׁשְ ְּוֵייתון ִעּמֵ ין נוְכָרִאיןּ ִנין אֹוֲחָרִנין, ַּעּמִ מֹוְדִעין ִדיָנא, ְוִליׁשָ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ְוָלא , ּ
ִּנימוֵסי ַמְלכוָתא ד. ּ בון ְלֶמְעּבַ ה ְקָרִבין ַיְחׁשְ   .ְּוַכּמָ

ָפה ַרְפָייא יך, ּוְבגֹו ׂשָ ְוַמְמַלל ָרּכִ ְרעוֵתיה, ּ ַּיֲעֵביד ּכִ לֹוט, ּ ה ַמְח. ְוִיׁשְ ּמָ יב ּכַ ִבין ְוַיְחׁשֵ ׁשְ
א ין. ְלַאְבָאׁשָ יׁשִ א ְיִחיָדָאה ַיֲעֵביד ִניּמוִסין ּבִ ֵדין ְיֵהא ָעאקו ַעל ָעאקו. ְּוַעל ַעּמָ ּּכְ ַעל , ּ
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א ְיִחיָדָאה ִריך הוא. ַּההוא ַעּמָ א ּבְ ף קוְדׁשָ ּקַ יה ִזיְמָנא ִיְתּתַ ּּבֵ ּ ה , ְּ ַכּמָ יה ּבְ ִּויַפֵייס ְלַאַייְלּתֵ ּ ּ
ִּפיוִסין ּ הְוַיְתֵקיף, ּ ֲארון . ִּאיהו ְוָלא ָאֳחָרא, ִּויִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ּ ּבָ ּתָ י ִיׁשְ ּוְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ּ
ֲהָדה   .ּּבַ

ֲארון ּתָ ַלת ַמְלִכין ִיׁשְ ְתַלת ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּּתְ א ָדא, ְּוִיְתָערֹון ּבִ א . ַעל ַעּמָ ְּוַההוא ַמְלּכָ
יך פום ַרּכִ ֵליט ּבְ ְְדֲהָוה ׁשָ ּ לֹוט ּבִ, ּ א, ְרַגז ַסְגָיאִיׁשְ א ַקִדיׁשָ   .ְּוֵנס ְותֹוְקָפא ַעל ַעּמָ

ִליָתֵאי ד, ּוְבַיְרָחא ּתְ ֲעֵתי וַפְלָגא, ְלַיְרָחא' ּבְ ע ׁשַ ֵתׁשַ ֲהָדה , ּּבְ י ּבַ ֵני ְמִתיְבּתֵ ל ּבְ ֵּיֲהכון ּכָ
א ְּדַאַייְלּתָ ְּלגֹו ִקְבֵריה ְדַרֲעָיא, ּ ַלת ָקִל, ְמֵהיְמָנא ְדֵביָתא, ּ ֲעָתא . ּין ֲעֵליהְוֵתיַהב ּתְ ׁשַ ּבְ

ֵניׁש ֵמָעְלָמא א ִיְתּכְ ְמׁשָ ח, ְדׁשִ ְּוִקְבֵריה ִיְתַפּתַ ן, ּ י ַלֲעָאָלא ְלַתּמָ ֵני ְמִתיְבּתֵ ְוָלא , ְּוִיְבעון ּבְ
ְלהֹו ְלַאְתַרְייהו, ִּיְתְייֵהיב לֹון ְרׁשוָתא ְלקון ּכָ ְּוִיְסּתַ ּ ֵוויה ִיפֹוק ַמה , ְוִהיא ֵתיעֹול. ּ ּוִמּגַ ּ ּ ּ

ה ָיֵתיב ְוָלֵעי. ִּיפֹוקְּד ח ְלמׁשֶ ּכַ יה, ְוִתׁשְ ּובוִציָנא ָדֵליק ַקּמֵ ּ ּ ה ֵריִחין ובוְסִמין ַסֲחָרֵניה, ּ ְּוַכּמָ ּ ּ.  

ֵּכיָון ְדָחאֵמי ָלה ְדָעאַלת ּ ֲחָדא ָדא ִעם ָדא, ָּיקום, ּ רון ּכַ ְּוִיְתַחּבְ ּ רום , ּ ְּוָקְלָיא ִיְתֲערון ּבְ ּ
ַמעְּוקוְדׁשָ, ּרוֵמי ְרִקיִעין ִריך הוא ִיׁשְ ּא ּבְ ן , ְּוֵייעֹול ְלגֹו ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה, ְ ּמָ ְוִיטֹול ִמּתַ
ַלת ְרִחיִמין יה, ּתְ ח לֹון ְמַעְרּתֵ ַההוא ֵליְלָיא. ְּוִיְפּתַ יַח ּבְ ֵדין ִיְתַער ָמׁשִ ן , ּּכְ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ְוִיׁשְ

ֲהַדְייהו ִּויַהְדרון ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּּבַ ּ ָכל , ּ ה, ַּההוא ֵליְלָייאּבְ א ְדמׁשֶ ְמַעְרּתָ   .ּבִ

ַההוא יֹוָמא, ּ ָסֵליק ַעּמוָדא ְדַצְפָראדְוַכ א ּבְ ִכיְנּתָ ה וׁשְ ֲארון מׁשֶ ּתָ יַח ְוִיׁשְ ֵניז ָמׁשִ ִּיְתּגְ ּ ּ ,
בועֹות יֹוָמא ְדׁשָ ּּכְ א ַעל ַההוא טוָרא. ּ ִכיְנּתָ ְּוַסְלָקא ׁשְ ַלת ָקִלין, ּ ַמע ּתְ ּתְ ֵביל ַחד ָלֳק, ְוִתׁשְ

ה ְוַיֲעֹקב, ְוַחד ָלֳקֵביל ִיְצָחק, ַאְבָרָהם  ַעל )ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוַחד ָלֳקֵביל מׁשֶ
ֶרת ִציֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלך ְוגו ֹבַה ֲעִלי ָלך ְמַבּשֶׂ ְַהר ּגָ ְּ יָרִאי ִאְמִרי כו' ּ   .'ָהִריִמי ַאל ּתִ

רוָעה, יִמי ַבּכַֹחָּדא ָהִר. ִאְמִרי, ָהִריִמי, ָהִריִמי יָרִאי. ּּתְ ִקיָעה, ָהִריִמי ַאל ּתִ , ִאְמִרי. ּתְ
ֲחָדא ִקיָעה וְתרוָעה ּכַ רוָעה ּתְ ָּהא ּתְ ּ רוָעה. ּ רוָעה . ְּוָדא ִאיְקָרא ׁשֹוָפר ּתְ ּׁשֹוָפר ֵמַההוא ּתְ ּ

  .ִּדְלֵעיָלא

דֹול, ׁשֹוָפר ְזֵעיָרא ִגין ְדִאית ָאֳחָרא ְדִאְקֵרי ׁשֹוָפר ּגָ ּּבְ ֵרי , ּׁשֹוָפר ְזֵעיָרא ָדא. ּ ִאּקְ
נוָעה ְדבוִציָנא ּׁשֹוָפר הֹוֵלך ּגֹו ּתְ ּ ּ ֹוָפר הֹוֵלך)שמות יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ . ְ ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ

ִניז ְוָטִמיר ִגין ְדָאֳחָרא ִאיהו ׁשֹוָפר ּגָ ּּבְ יֹוָמא , ֲּאָבל ָדא ְזֵעיָרא. ְְוָלא הֹוֵלך, ּ ִּאיהו ָהָכא ּבְ
בועֹותְּד יֹוָמא ְדאֹוַרְייָתא, ּׁשָ ְּוַהאי ִאיהו ְדִאיְתַער ּבְ בועֹות, ּ יֹוָמא ְדׁשָ   .ּּבְ

ִאְתָערו ְדַהאי ׁשֹוָפר ּּבְ ְתרוָעה וְתִקיָעה וְתרוָעה, ּ ְּדִאיְתַער ּבִ ּ ּ ּ ִּיְתָערון ֲאָבָהן ִמּגֹו , ּ
א רוָחא, ְמַעְרּתָ ְלקון ּבְ ְּוִיְסּתַ ּ ה, ּ ְּוֵייתון ְלַגּבָ א , ַּההוא ָקָלאּוֵמ. ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ה ַחָייִבין ּבְ ּמָ ּּכַ ּ
ְּימותון ְלִקין ֵמָעְלָמא, ּ ַההוא יֹוָמא. ְּוִיְסּתַ ָכל ֲאַתר, ּּבְ ָרֵאל ּבְ ְּדִאינון , ָּסְלִקין ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ּ

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ֲחָדא. ַּקּמֵ ַההוא טוָרא, ַּוֲאָבָהן ֵייתון ּכַ ִּויהֹון ּבְ ֲהַדְייהוּומׁשֶ. ּ ּה ָסֵליק ּבַ ּ .
ֲאָבָהן ל ּבַ ּכֵ ן ִיְסּתַ יה, ְוַתּמָ ְּוִאינון ּבֵ ה. ּ א ְדמׁשֶ ְלהֹו ּגֹו ְמַעְרּתָ יַח ִיְתַער . ְּוֵייֲעלון ּכָ ּוָמׁשִ

ְייהו ַהאי יֹוָמא, ְּלַגּבַ ְלהֹון ּבְ רון ּכָ   .ְּוִיְתַחּבְ
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ְבִטין, ּוְבַהאי יֹוָמא ר ׁשִ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמאַלֲאָגָחא , ִּיְתָערון ֶעׂשֶ ֲהֵדי , ְּקָרִבין ְלַאְרּבַ ּבַ
ח ֲעַלְייהו יָחא ְדִאְתְמׁשַ ְּמׁשִ יחֹו ַעל ְיָדא ְדַחד ּכֵֹהן ֶצֶדק, ּ ל ְמׁשִ ְבָעה רֹוִעים , ִּויַקּבֵ ְוׁשִ

יה   .ְּמֵהיְמָנן ִעּמֵ

ְבָטא ְדֶאְפַרִים הוא יָחא ָדא ִמּשִׁ ּוְמׁשִ ן ְנ, ּ ּוִמַזְרָעא ְדָיָרְבָעם ּבֶ ֵריה ַדֲאִבָיהּּ ָּבט ֲהֵוי ּבְ ּ ּ ,
ִּדְבעוֵלימֹוי ֵמת ר, ְּוַההוא יֹוָמא ְדֵמת, ּ ָרא, ִּאְתְייֵליד ֵליה ּבַ י ָיָרְבָעם ְלַמְדּבְ . ְוִאְתְנֵטיל ִמּבֵ

ִרין ּבָ ְבִעין ּגִ ן ְנָטלו ְמָאה ְוׁשִ ּוְלַתּמָ ְבָטא ְדֶאְפָרִים, ּ ִאין ִמּשִׁ ְלהֹו ַזּכָ ח, ּכָ ּכְ ּתַ ֹו ְּדָלא ִאׁשְ
חֹוָבא ְדָיָרְבָעם   .ּבְ

ֵריה ַדֲאִבָיה ּוֵמַהאי ּבְ ּ ּ יָחא, ּ ִתיב. ְנֵפיק ַהאי ְמׁשִ ּ ְוָסְפדו לֹו ָכל )מלכים א יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ָרֵאל ְוָקְברו ֹאתֹו ֲעָתא. ִּיׂשְ ּוְנבוָאה ֶלָעִתיד, ְּסִתים ַהאי ְנבוָאה ְלׁשַ י ֶזה ְלַבדֹו ָיֹבא , ּ ּּכִ

ֵבית ָיָרְבָעם' ּר ַיַען ִנְמָצא בֹו ָדָבר טֹוב ֶאל הְלָיָרְבָעם ֶאל ָקֶב ָרֵאל ּבְ ָּדא ַהאי . ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
יָחא ְּדִאיהו ָדָבר טֹוב ֶאל ה, ְמׁשִ ּ ּ'.  

ֵּכיָון ְדִיְנְדעון ֲאָבָהן ּ יה, ּ יה וְלַעּמֵ רוך הוא ְלַאַייְלּתֵ דֹוׁש ּבָ יד ַהּקָ ְּדַפּקֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ה ֵחידו ַעל , ְ ּמָ ּּכַ
ַאְרָעא ְדָצפֹון ַמְלכוָתא ְדֵתיָמן. ַהאי יֹוָמאֵּחידו ּבְ ּּבְ ַהאי , ּ ה ָעאקֹו ַעל ָעאקֹו ִיְתָערון ּבְ ּמָ ּּכַ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ ַרֲעָווא, יֹוָמא ַעל ַעּמָ ל ְצלֹוְתהֹון ּבְ ּוְבַפְנָייא ְדַהאי יֹוָמא. ְוִתְתַקּבֵ ֱהַדר , ּ ּתֶ
א ְלגֹו ֵביָתא ִכיְנּתָ יַח ְלַאְתֵריה, ׁשְ ּוָמׁשִ א ִדיְלהֹון, ּ   .ַּוֲאָבָהן ְלגֹו ְמַעְרּתָ

ה י מׁשֶ ַהך ְוֶתֱהַדר ְלַגּבֵ א ּתְ ִכיְנּתָ ְבִעין יֹוִמין, ְׁשְ ְבִעין יֹוִמין. ׁשִ ָסֵליק ְנָאקֹו , ְלסֹוף ׁשִ
א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָרֵאל ְלַקּמֵ ְּדִיׂשְ ָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּ ִּדיהֹון ְמִעיִקין לֹון ּבְ ּתָ. ּ א ָחָדא ּוְכִניׁשְ
יַנְייהו. ְּלַצד ָדרֹוָמא ִיְתֲאֵביד ְוִיְתֲחֵריב ֵאי ְקׁשֹוט ִיְתַקְטלון ּבֵ ה ַזּכָ ַּוֲחִמּשָׁ ּ.  

א ַהִהיאֵדְכ ּתָ ֵרין יֹוִמין ְדִיְקְטלון ִלְכִניׁשְ ָלִתין וּתְ ּין ְלסֹוף ּתְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ִּיְלּבַ ְּ

ַחד ּתֹור ְו. ִּקְנָאה ְלַההוא ׁשֹוָפר ְזֵעיָרא א ּכְ ֵריה ְדֶאְפַרִים ִיְפרֹוׂש ְפִריׂשָ יַח ּבְ ַּההוא ָמׁשִ ּ ּ ּ
ַקְרנֹוי ִדְרֵאם ְּדַקְרנֹוי ָסְלִקין ּכְ ּ.  

ִקיָעה וְתרוָעה, ְּוַההוא ׁשֹוָפר ְזֵעיָרא רוָעה ּתְ ִּיְתַקע ּתְ ּ ֵריׁש טוָרא , ּ ַלת ִזְמִנין ּבְ ּּתְ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ֵדין ָנְטִלין ִדְג, ּ יַחּּכְ ִּלין ְדַההוא ָמׁשִ א ַעל ָעְלָמא, ּ ִאינון ָקִלין , ְּוִיפֹול ַרֲעׁשָ ּּבְ
ְמעון ְוֶיֱחמון. ְּדׁשֹוָפָרא ֵני ָעְלָמא ִיׁשְ ְּוָכל ִאינון ּבְ ּ מָדָבר ַאֵחר. ּ ֵבי )ישעיה יח(, ּּכְ ל יׁשְ  ּכָ

ְראו ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ָמעוֵּתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ּכִ   .ּׁשְ

אּוְכֵדין לוִלין ִמן ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֲערון ּגִ ּ ִיְתּבַ ּ ֲהֵדי . ּּ ָמֵעאל ּבַ ֵני ִיׁשְ ּוְתַלת ְקָרִבין ַיַעְבדון ּבְ ּ
יַח ָדא ַלִים. ָּמׁשִ ירוׁשָ א ּבִ טוָרא ְדקוְדׁשָ דון ְלָמאֵרי ָעְלָמא ּבְ ְּוִאינון ֵייִתין ְוִיְסּגְ ּ ּ ּ ּ ְוִאיֵלין . ּ
ִתיָתָאהְקָרִבין ְיהֹון ֶאֶלף ׁשְ   . ּבְ

ּוְבַיְרָחא ְדבול ְנֵאיהֹון, ּ ִּיפֹולו ׂשַ ַאְרָעא , ּ ֲארון ּבְ ּתָ ילוִלין ְדִיׁשְ ל ִאינון ּגִ ְּוִיְתַעְברון ּכָ ּ ּ ּ ּ
א ן ַיֲהכון ְוִיְתָערון ְקָרִבין ַעל ָעְלָמא. ַּקִדיׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ּ ל . ּ יחון ְקָרִבין ִעם ּכָ ּוְבעֹוד ְדִאינון ַיּגִ ּ ּ ּ
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א, ֵני ָעְלָמאּבְ נֹוי ֶדֱאדֹום ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ׁשון ּבְ ּנְ ִּיְתּכַ ּ ְּוִיְתְפסון ָלה, ּ ּ ְלטון ֲעָלה , ּ ְּוִיׁשְ ּ
ֵריַסר ַיְרֵחי   .ּתְ

ֵריַסר ַיְרִחין ל ָעְלָמא, ְלסֹוף ּתְ ַעׁש ְוִיְרַעׁש ּכָ ּוֵבין ִזְמִנין ִאֵלין. ִיְתּגַ ַהך , ּ א ּתֵ ִכיְנּתָ ְִדׁשְ ּ
הְוֶתֱהַדר ְל א ְדמׁשֶ י ְמַעְרּתָ יָחא ט, ַגּבֵ א ְמׁשִ ר ַמְלּכָ ַיְרִחין ְדיֹוֵלָדה, ַיְרִחין' ַיְתַטּמַ ְּוִאינון , ּּכְ

ְרֵמיה, ַיְרִחין' ט ה ִציִרין ַוֲחָבִלים ִיטֹול ַעל ּגַ ּמָ   .ּּכַ

י ַצֲעֵריה ִריך הוא ַיְסּגֵ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוֵבין ּכָ ּ ּ ְּ ִביִלין ְדִא, ְ ְּדִאית , יָלָנא ָחָדאְּוֵיעֹול ְלגֹו ׁשְ
יף א ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ֵּליה ִאיָלָנא ַקִדיׁשָ ְבִעין ַעְנִפין. ּ ׁשִ ן ּבְ , ִּיטֹול ְמִכיָלן ַדֲאַלְכסֹוִנין, ְוַתּמָ

ן ְבִעין ְמַמּנָ ְבִעין ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ְוִיטֹול ְלׁשִ ְּדַסֲחָראן ְלׁשִ , ּּגֹו ִאינון ְמִכיָלן ֲאַלְכסֹוִנין, ּ
ְקָלא ִדְמִכיָלא וַפְלּגוְוִיׁשְ חון ֲאסוִרין ַחד ּתַ ּכְ ּּתַ ּ ּ ּ ל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא. ּ ֵדין ָיֵחית לֹון ִמּכָ   .ּכְ

ן ּמָ ֵמיַחְתהֹון ִמּתַ ְברון ּבְ ה ַעְנִפין ְזִעיִרין וְדָלא ְזִעיִרין ִיּתָ ְּוַכּמָ ִגין ְדִאְתַאֲחָדאן ּגֹו , ּ ּּבְ
ְברו, ַעְנִפין ּוְבֵמיַחְתהֹון ִיּתָ ָאר ּכְ. ּ ין ַרְגִלין ִדּשְׁ ְברון ּבֵ א ִיּתָ א ַקִדיׁשָ יִאין ֵמַעּמָ ה ַסּגִ ּמָ ֵּדין ּכַ ּ ּ
ין ן. ַעּמִ ַּיַעְברון לֹון ּגֹו ְנַהר ִדינור, ְּוָכל ִאינון ְמַמּנָ ּ וְלָטֵניהֹון, ּ ְּוִיְתַעְברון ִמּשׁ ּ.  

יֹוֵלָדה יַח ִציִרין ַוֲחָבִלין ְיהֹון ֵליה ּכְ ך ָמׁשִ ּוֵבין ּכָ ִתיב. ְּ  )תהלים כ(, ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ
יֹום ָצָרה' ַָיַעְנך ה ַיְרִחין ְדיֹוֵלָדה. ּבְ ע ְפסוִקים ּכְ ׁשַ ְּדִאינון ּתֵ ּ יִבין. ּּ ְבִעין ּתֵ ְּדָהא , ְוׁשִ

ִתיָתָאה ֶאֶלף ׁשְ ִנין ּבְ ְבִעין ׁשְ ל ָעְלָמא, ְלׁשִ לֹוט ַעל ּכָ ִאינון . יֹוִליד ְוִיׁשְ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ָעה ְּ ׁשְ ּתִ
ָכל ֵליְלָיא, ַיְרִחין ְִמַפְלגו ָוֵאיָלך, ִּיְתֲחזון ּבְ ּ ְמִגיָחן , ֶּרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש ְלַבר ֵמְרִקיָעא, ּ

ִאֵלין ְּקָרִבין ִאֵלין ּבְ   .ַּעד ְדִיְנַהר ַצְפָרא, ּ

ָעה ַיְרִחין ַיַעְברון ׁשְ ְּלָבַתר ְדִאינון ּתִ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ יַח ָדאְּ , ּ ִיְתַער ְלָמׁשִ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ְּוַיֵפיק ֵליה ִמּגִ ְּוַההוא יֹוָמא ְדִיפֹוק. ּ ּ ל ָעְלָמא, ּ ֵני , ִּיְזַדְעַזע ּכָ ל ּבְ בו ּכָ ְּדַיְחׁשְ ּ

ָּעְלָמא ִדימותון ּ ּ.  

ִתיב ְמָערֹות צוִרים וִבְמִחילֹות ָעָפר ִמְפ)ישעיה ב(, ְּוַעל ַההוא יֹוָמא ּכְ ּ וָבאו ּבִ ּ ּ ּ ֵּני ַפַחד ּ
א. 'ה ִכיְנּתָ ְְדֵתירֹום ֵמַההוא ִזיְמָנא ָוֵאיָלך, ָּדא ׁשְ ּ ֲהָדה, ּ יַח ּבַ ּוָמׁשִ אֹונֹו. ּ ָּדא , ּוֵמֲהַדר ּגְ

יַח קומֹו ַלֲעֹרץ ָהָאֶרץ. ָמׁשִ ֵדין . ּּבְ ץ )שם יא(ּכְ ָרֵאל וְנֻפצֹות ְיהוָדה ְיַקּבֵ ּ ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיׂשְ ּ
ין . 'ְוגו ּתִ ׁשִ ִתיָתָאהָּדא ּבְ ִנין ְדֶאֶלף ׁשְ ִריך הוא , ּׁשְ א ּבְ ְּוֵיֲהכון ְלָבַתר ְדַיֲעֵביד לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ין ה ִנּסִ ּמָ   .ּכַ

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

ָווִניןֵאין ָהעֹוָלם ִמְת, ְּיהוָדה ְתֵרין ּגְ ָתא, ַּנֵהג ֶאָלא ּבִ ַחת , ְּדָאתֹו ִמְסַטר ִאּתְ ּכְ ּתַ ְּדִאׁשְ
א יַמת ִלּבָ ָיֶדיָה ָטוו ַוָיִביאו )שמות לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַחּכִ ה ָחְכַמת ֵלב ּבְ ּ ְוָכל ִאּשָׁ ּּ
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ָמן ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ֵכ. ּוַמאי ַמְתָיין. ַמְטֶוה ֶאת ַהּתְ ָמןֶאת ַהּתְ ָווִנין , ֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ּגְ
ָווֵני גֹו ּגְ   .ִּדְכִליָלן ּבְ

ֶפיָה)משלי לא(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ֵ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 ִיְצָחקָאַמ, ָּטוו ּבְ אי , ר ִרּבִ ַאּמַ

ה ִדיָנא, ָּאַמר ֵליה. ִאְתַקְרָיא ִאּשָׁ ַרֲחֵמי, ִּדְכִליָלא ּבְ א ֲחֵזי. ּוְכִליָלא ּבְ י , ּתָ ְּדָאַמר ִרּבִ
ִדיָנא ִאְתְקִריַאת, ֶאְלָעָזר ָתא ּבְ ל ִאּתְ ַּעד ְדַאְטֵעַמת ַטֲעָמא ְדַרֲחֵמי, ּכָ ְטָרא , ְּדַתְנָיא. ּ ִמּסִ

ָתא ָאֵתי סוְמָקא, ֵּתי ִחָווָראְּדַבר ָנׁש ָא ְטָרא ְדִאּתְ ּוִמּסִ ָתא ֵמִחָווָרא, ּ ִּחָווָרא , ַּטֲעָמא ִאּתְ
  .ָעִדיף

א ֲחֵזי ֵבי ְדכוָרא, ְוּתָ ּכְ ין ְדָיְדֵעי ִמׁשְ ָאר ַעּמִ א ׁשְ אי ֲאִסיָרן ְנׁשָ ַּאּמַ ום ְדָתִניָנן. ּ ִּמּשׁ ִאית , ּ
ָמאָלא, ָיִמיָנא ָרֵאל. ְוִאית ׂשְ ין,ִיׂשְ ָאר ַעּמִ ן ֵעֶדן. ּ וׁשְ ְוָעְלָמא , ָעְלָמא ָדא. ְוֵגיִהּנֹם, ּגַ
ָרֵאל ְלִקְבֵלי ְדַרֲחֵמי. ְדָאֵתי ין ְלִקְבֵלי ְדִדיָנא, ִּיׂשְ ָאר ַעּמִ ָתא ְדַאְטֵעַמת , ּוְתַנן. ּוׁשְ ִּאּתְ

ָתא ְדָטֲעָמא ַטֲעָמא ְדִדיָנא. ַרֲחִמין ָנְצָחא, ַּטֲעָמא ְדַרֲחֵמי ַקתִּד, ִּאּתְ ִדיָנא ִאְתַדּבְ . ּיָנא ּבְ
ְבָעה)ישעיה נו(, ַּוֲעַלְייהו ִאְתְקֵרי ָלִבים ַעִזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ְוַהּכְ ּ.  

ִניָנן ְבֶעֶלת ְלגֹוי, ְּוַעל ָדא ּתָ ֶכֶלב, ַהּנִ רוֵחיה. ְּקׁשוָרה בֹו ּכְ יָפא ּבְ ּקִ א ּתַ ְלּבָ ַּמה ּכַ ּ ,
ִדיָנ. ֲחִציָפא יָפאּאוף ָהֵכי ִדיָנא ּבְ ּקִ כֹוָלא, א ּתַ   .ֲחִציָפא ּבְ

ָרֵאל ְבֶעֶלת ְלִיׂשְ ִניָנן, ַהּנִ ִתיב, ּתָ ה)דברים ד(, ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ' ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהיֹום ּּכֻ ָרֵאל, ַמאי ַטְעָמא. ּ ָמָתא ְדִיׂשְ ום ְדִנׁשְ ִּמּשׁ ַּאְתָייא ֵמרוָחא ֵדאֹלִהים ַחִיים, ּ ּ .

י רוַח ִמְלָפַני ַיֲעטֹוף)ישעיה נז(, ִּדְכִתיב ּ ּכִ ַמע ִדְכִתיב ִמְלָפַני. ּ ַּמׁשְ ָתא . ּ ך ִאּתְ ְוְבִגין ּכָ ּ
א תוְלּתָ ְּדִהיא ּבְ ין, ּ ָאר ַעּמִ ָיא ִדׁשְ ִדיָנא ַקׁשְ ַקת ּבְ ְּדָלא ִאְתַדּבְ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ַקת ּבְ , ְּוִאְתַדּבְ

ַרת ׁשְ   .ַרֲחִמין ָנְצָחא ְוִאְתּכַ

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

ֵני יֵצי ֶחֶסד ֵמָעְלָמא, ְּדִיְתּבְ ּתֵ ַמע ִד, ְוָלא ִיׁשְ ֶנהַּמׁשְ   .ְכִתיב ִיּבָ

ִניָנן ך ּתָ ִגין ּכַ ֵצי ֶחֶסד ֵמָעְלָמא, ְּבְ יֵצי הוא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּמאן ְדׁשֵ ּתֵ ְּוַעל ָדא . ִּאׁשְ
ִתיב ת ַהחוָצה)דברים כה(, ּכְ ת ַהּמֵ ד ֶחֶסד ִעם ִמיָתא, ּ ֹלא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ ִגין ְלֵמיְעּבַ , ּבְ

ְנָיָנא ֶנהִּדְכִתיב עֹוָל, ְוִאְתֲעֵביד ּבִ   .ם ֶחֶסד ִיּבָ

  פרשת ואתחנןזוהר חדש 
ָדה ְמעֹון. ַּמֲאָמר ַקו ַהּמִ י ׁשִ ַּעד ָהָכא ָלא ֲהוֹו ַחְבַרָייא ָיְדֵעי ָרָזא ְדגֹו ִיחוָדא, ָאַמר ִרּבִ ּ .
י ֶאְלָעָזר ל ְקָרִאין ְדאֹוַרְייָתא ָרִזין ְסִתיִמין ִעיָלִאין ִאינון, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ  ְוַהאי ְקָרא ַמאן, ּּ

  .ִּאיהו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3120דף [ -ּ

ָרֵאל ה)דברים ו(, ְּפַתח ַוֲאַמר ַמע ִיׂשְ ב , ַהאי ְקָרא. ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ה'  ׁשְ ַאף ַעל ּגַ
יה ָנא ּבֵ ה ִסְטִרין ָדִריׁשְ ְּדַכּמָ ּ ָּרָזא ְדִייחוָדא ְדֵביה ְסִתיָמא ַמְעָייִנין, ּ ּ ּ א ָאֵטים הוא , ּ ִּלּבָ

יה ין ְד, ִּמּנֵ יִמין ְטִריׁשִ ה ַחּכִ ְּדַכּמָ א ָלָעאןּ ִקין, ְוָלא ָיְדֵעי, ִלּבָ ְּסִתים ֵמֵחיזו . ְוָלא ִאְדּבָ
יהֹון, ֵעיֵניהֹון ּוְמסוְכְלָתנֹו ִלּבֵ א ֲחֵזי. ּ ָרָזא ְדִייחוָדא ַאְתָוון ְטִמיִרין, ּתָ ּּבְ ּׁשוִרין ְוֵתיִבין , ּ

ִקיוַמְייהו ִליִפין ּבְ ּּגְ ּ ּ.  

ַמע ָמא ְדָרָזא ְדִייחוָדא, ׁשְ ִליֵפי ְטִמיִרין, ּא ִעיָלָאה ְסִתיםּגֹו ְטִמיָר, ּׁשְ , ְוַגְלָיא גֹו ּגְ
ָלָמא ְלֵעיָלא ּתַ ַמע. ְּלַסְלָקא ְבַדְרּגֹוי ְלִאׁשְ ְלָייא ׁשֵ, ׁשְ יה ּתַ ִמיָעה, ם''ּּבֵ ְלָייא ׁשְ יה ּתַ . ּּבֵ

ם ָדָבר ַאֵחר , ׁשֵ ם)שמואל ב ו(ּּכְ ר ִנְקָרא ׁשֵ א', ע.  ֲאׁשֶ ּתָ חוָתא ְדֵריׁש ׁשַ ּגָ ַּאׁשְ  ְוַעד ְסָייָפא ּ
א ּתָ   .ׁשַ

יה' ע ָלא ּבֵ ּכָ ִגין ְדִאית ַעִין טֹוָבה ְוַעִין ָרָעה. ּטֹוָבה ְלִאְסּתַ ְטָרא , ַעִין טֹוָבה. ּּבְ ִמּסִ
ָמאָלא. ְּדָיִמיָנא ְטָרא ִדׂשְ ָרֵאל, ַעִין טֹוָבה. ַעִין ָרָעה ִמּסִ יה ִיׂשְ ים ּבֵ ַּהְיינו ָרָזא ִדְרׁשִ ּ ּ ,

ַמע ִיׂשְ ָרֵאל ָסָבא, ָרֵאלִּדְכִתיב ׁשְ ָרֵאל ָסָבא, ְּואֹוְקמוָה. ִיׂשְ   .ְּדָהָכא ִיׂשְ

ָרֵאל זוָטא ּוַמאן ַדֲאַמר ִיׂשְ ּ ִפיר. ּּכָֹלא ַחד, ּ ָרֵאל זוָטא ׁשַ ִּיׂשְ יה, ּ ְּדַעִין ְסִמיך ּבֵ ּוַמאן . ְּ
ִדיק ֵעיָניו)איוב לו(ִּדְכִתיב . ִּאיהו ְזֵעיָרא ' ו, ִּעיָלָאה' ו. ְזֵעיָרא' ְוָדא ו. ּ ֹלא ִיְגַרע ִמּצַ

יה ְלָעְלִמין, ְזֵעיָרא' ו. ּּכָֹלא ַחד ַּמּבוָעא ְדֵביָרא ְדָלא ַאְפֵסיק ִמּנֵ ּ ּ.  

ָרָזא ָדא ִליִפין ּבְ ַּעה ָהָכא ִאְתָפְרׁשו אֹוְרִחין ּגְ אן וְלָהְלָאה. ּ ָּרֵזי ְדָרִזין ְדִייחוָדא , ִּמּכָ ּ
ִלים יעוָרא ְדֵלי, ׁשְ ְדָקא ָחֵזי ׁשִ ּּכִ ְלהֹוּ יעוִרין ְלִסְטִרין ּכָ ד ְמִדיִדין ְוׁשִ יעוָרא ְלֶמיְעּבַ ּה ׁשִ ּ ּ.  

יַסר ַאְתָוון. ּיהוה ֱאֹלֵהינו יהוה ָמָהן ְפִניָמִאין. ָּרָזא ְדַאְרּבֵ ַלת ׁשְ ָלָלא ְדֹכָלא, ּּתְ ּּכְ ָרָזא . ּ
א, ָחָדא ָלָלא ְדָכל ִסְטִרין. ֵעיָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ְוַתּתָ יעוָרא ֵמֲאַת, ָּהָכא ּכְ יה ׁשִ ּר ְדֵלית ּבֵ ּ ּ

ין, ְּדִאְקֵרי ֵאין סֹוף ָאה ְלָכל ַדְרּגִ ּתָ ְתָרָאה ּתַ   .ַּעד ְסָייֵפי ִסְטָרא ּבַ

ירוָתא, ַחה ְלֵעיָלא ֲּאַתר ְדׁשֵ ִביִלין ְלָכל ִסְטִרין, ּ ן ָנְפִקין ׁשְ ּמָ ֶאְמָצִעיָתא . ְּדִמּתַ ַחד ּבְ
יה  ְרֵמיה ּבֵ ה ַאְכֵליל ּגַ ָּרָזא ְדמׁשֶ גֹו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחקּ א. ּבְ ָלָלא ְדָדִוד ַמְלּכָ יּקוָנא . ַּחד ּכְ ּּתִ

  .ְוַסְמָכא ַחד ְלָכְלהֹו

ָרן ַאְתָוון ִדְמֵהיְמנוָתאְוַכד ּ ִמְתַחּבְ וָרא ְדֹכָלא, ּ ִחּבוָרא ְוִקיּשׁ ְלָיין ּבְ ִּאְתּגַ ּּ ּ ֵרין ָעְלִמין. ּ , ּתְ
ָאה יעוָרא ְוֵאין סֹוףִּעיָלָאה ָסְלָקא ַע. ִּעיָלָאה ְוַתּתָ ּד ְדֵלית ׁשִ ָאה ָנֲחָתא. ּ ּתָ עוָרא . ּתַ ׁשִ ּּבְ

ין ַּעד סֹוף ְדָכל ַדְרּגִ ּ.  

ָרא ְוָסְלָקא ַעד ֵאין סֹוף ָּעְלָמא ִעיָלָאה ְדִמְתַקּשְׁ ַדְרּגֹוי, ּ ַבע ַאְתָוון, ָּפֵליג ַאְתֵווי ּבְ , ׁשֶ
ל ָרָזא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה. ה''ה אל''יהו ָרא ְוָסְלָקא ַעד ֵאין סֹוףְּדִמ, ֲּעל ּכָ ְּוִאְתְפֵליג , ְתַקּשְׁ ּ

ְבָעה ַאְתֵווי ׁשִ ָאה. ּבְ ּתָ יה, ַעְלָמא ּתַ ָרא ּבֵ ְּדִמְתַקּשְׁ ין, ּ ְּוָנֲחָתא ַעד סֹוף ְדָכל ַדְרּגִ ָּפֵליג , ּ
ַבע ַאְתָוון ַדְרּגֹוי ׁשֶ ַלת ַאְתָוון ִעיָלִאין. ה''ו יהו''ינ, ַאְתֵווי ּבְ ד, ּּתְ , ָרָזא ָחָדא, יןִּאֵל' ּבְ

וָרא ָחָדא ִּחּבוָרא ְוִקּשׁ הו ֵפירוָדא, ּ ְּדֵלית ּבְ ּ יַסר ַאְתָוון ז. ּּ ך ְלַאְרּבֵ ְוְבִגין ּכָ   .ְּוֹכָלא ָחד', ְוז' ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3121דף [ -ּ

ָאר ַאְתָוון''ְּואֹוְקמוָה דלי, ֶאָחה . ּש ְדֵאל ַאֵחר''ְוֵכן ֵרי. ּת ִעיָלָאה ְוַרב ַעל ׁשְ
מֹוְדָעא ּתְ א ִעיָלָאהְּדָלא ְל, ְלִאׁשְ ֲהֵדיה, ַּאְחָלָפא ָרָזא ַקִדיׁשָ ּוְלַאְכָלָלא ִסְטָרא ֲאֳחָרא ּבַ ּ.  

ּת ְדִאינון ַרְבְרִבין''ן דל''ִסיָמן עי ְּלַאְסָהָדא ַסֲהדוָתא ְדָרֵזי ְדָרִזין, ַּעל ָדא, ּ ַלֲאָפָקא , ּ
ֲחָתא ָחָדא יחֹו ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ִמׁשְ ִּלְמׁשִ ּוַמאן ְדָיַדע ָר. ּ ָּיַדע ָרָזא ְדָמאֵריה , ָזא ָדאּ

ֵרין ָעְלִמין ָדה. ַעְלָמא ָדא ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוַאְחֵסין ּתְ ֲחָתא ִאְקֵרי ַקו ַהּמִ ּוִמׁשְ ּ.  

ין יֵמי ֶעְליֹוִנים ַקִדיׁשִ יָקֵריה, ְּוָהא ִאְתְייֵהיב ְלַחּכִ ְדֵלי ּבִ ּתַ ְּדָיְדִעין ָרָזא ְדָמאֵריהֹון וִמׁשְ ּ ּ ּ .
י ִליָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּיֵהיב ְלַחָייֵבי ָעְלָמאְוָלא ִאְתְי ֵאי . ְּדָלא ָיְדֵעי ְוָלא ַחְייׁשֵ ְּוִאינון ַזּכָ

ְּקׁשֹוט ִדי ְבהֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעיָלָאה ּ ָלא, ּ ּכָ ִגין ְדָלא , ְּלהֹו ִאְתְיֵהיב ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּּבְ
ָמאָלא   .ָּסָטאן ָיִמיָנא וׂשְ

ָדה ָדה. ְאֹוֶרך ְורֹוַחב, ַּקו ַהּמִ ָדה. עֹוְמָקא ְורֹוָמא, ַּקו ַהּמִ ִּעיּגוָלא ְוִריּבוָעא, ַּקו ַהּמִ ּ .
ְרִעין ָקְייָמא ְלִמְנַדע ְתֵליַסר ּתַ ִרין ִלְתֵרין ִסְטִרין. ּבִ א ְוֶעׂשְ יּתָ ְלֵפי , ְּוִאינון ׁשִ ד ִמְתּגַ ּּכַ

ִגילוַפְייהו ּּבְ ֲחָתא ָדא. ּ ִמׁשְ ָדה ָסְלָקא ְוָנֲחָתאַק. ּּכָֹלא ַחד ּבְ ְגִליפֹוי ְלָכל , ּו ַהּמִ ֵליף ּבִ ִאְתּגְ
  .ִסְטִרין

ְנהֹוָרא ֵליף, ְנהֹוָרא ְדָלא ָקְייָמא ּבִ ּוְנֵפיק ְנִציצו ְדָכל ִנּצֹוִצין, ּגָ ּוָבַטׁש ּגֹו ַרֲעָוא , ּ
יה, ְּדַרֲעָוון ר ּבֵ   .ְוָלא ְיִדיַע, ְּוִאְתַטּמַ

ָע ִזְמָנא ְדַרֲעָוא ָדא ּבָ ָטאּבְ ְּנֵפיק ַהאי ְנִציצו ְדָטִמיר ּגֹו ַהאי ְרעוָתא, ּא ְלִאְתַפּשְׁ ּ ִגין , ּ ּבְ
ַגְווָנא ָדא, ְּדִאְתֲחֵזי   .ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתַקְייָמא ּכְ

ט ְרעוָתא ָדא ַּכה ִאְתַפּשַׁ ַטׁש ַהאי ְנִציצו, ּ ְּדַאֲחֵזי ַגָוון ְוָלא ַגָוון, ּּבָ ַההוא , ּ ְּוָעאל ּבְ
ט ְגָוונֹוי, ּוָתאִּאְתַפׁשְ טוָתא, ְוָסְלָקא, ּוְנַפק ּבִ ְסִליקו גֹו ְרעוָתא ְוִאְתַפׁשְ ְּוָקְייָמא ּבִ ּ ּּ.  

טוָתא ִדיֵליה ַטׁש ַרֲעָוא ִאְתַפׁשְ ּּבָ ּ ְסִתימו ְדָלא ִאְתְייַדע, ּ ּּבִ יִקין , ּ ְּוַאֵפיק ְנהֹוִרין ַדּקִ ּ
ֲחָדא ִליִלין ּכַ ָעאן ְלָנְפָקא . ְצִליִלין ּכְ ד ּבָ ָווִנין, ַּהאי ְנִציצוּכַ ְּדֵביה ּגְ ַההוא . ּ ַטׁש ּבְ ּּבָ

טוָתא ִּאְתַפׁשְ ּוִמּגֹו ְדִחיקו. ְּוִאְתְדֵחיק, ּ ּ יִקין, ּ ָּנְפִקין ִאינון ְנהֹוִרין ַדּקִ ֲחָדא, ּ עו ּכַ ּמְ ּתַ . ְּוִאׁשְ
ְווֵני הו ּגַ ֵדין ַהאי ְנִציצו ַאֲחֵזי ּבְ ּּכְ ֲחָדא, ּ ְלהֹו ּכַ ע ּכָ ּיַור ְוסוָמק ְוָירֹוק ְואוָכםִח, ְוִאְצַטּבַ ּ ּ .

ֵריַסר ַיְרִחין יה ּתְ ב ּבֵ ן. ְּוִאְתַעּכַ ּמָ רו ִמּתַ ּוְלָבַתר ִאְתַעּקְ ֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ילו ּבַ ּתִ   .ְּוִאׁשְ

ְּוַהאי ִאיְקֵרי ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא. ָסְלָקא ְוָנֲחָתא, ְּוַהאי ְנִציצו ּ ּ ַּהאי ַאְתֵקין וָבַטׁש . ּ
ָכל ְנִט ַדל, יָען ְנהֹוִריןּבְ טוָתא ִעיָלָאה . ְואֹוֵמר לֹו ּגְ ֵדין ַאֵפיק ַמּבוִעין ַההוא ִאְתַפּשְׁ ּּכְ ּ ּ ּּ ּ
ֵקי ְוָנֵהיר ְלָכְלהֹו, ַקְדָמָאה יאו, ְוַאׁשְ   .ְּוִאְתַרּבִ

ַהאי ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּּבְ ּ ּ ט ְל, ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא, ָּנֵהיר ַמאן ְדָנֵהיר, ּ ָכל ְּוִאְתְפׁשַ
ָדה, ִסְטִרין ּוְכֵדין ִאיְקֵרי ַקו ַהּמִ א. ּ ֲחָתא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָדה ּבוִציָנא . ְוָקְייָמא ִמׁשְ ַּקו ַהּמִ ּ

ְּדַקְרִדינוָתא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיָמן ּ ּ ִפירו ְלֹכָלא, ּ ֲחָתא ְנִהיָרא ְדַאְתִקין ׁשַ ִּמׁשְ ּ ִפירו . ּּ ַּההוא ׁשַ ּּ
יטו ַקְד ִּדְנֵפיק ִמְפׁשִ א. ִּאיהו ַאְתֵקין לֹון, ָמָאהּּ ֲחָתא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ יה ָקְייִמין ְלִמׁשְ ַמאן . ּּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3122דף [ -ּ

ַהאי יה, ְּדָזֵכי ּבְ ָחְכְמָתא ְדָמאֵריה, ְּוָיַדע ּבֵ ַהאי ָעְלָמא , ָּזָכה ְלִמְנַדע ּבְ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ
  .ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי

ֲחָתא ְלָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא יעוָראַק, ָּדא ִמׁשְ ׁשִ ָדה אֹוְרָכא ופוְתָיא ּבְ ּו ַהּמִ ּ ּ עֹוְמָקא . ּ
יעוָרא ׁשִ יעוָרא. ְּורֹוָמא ּבְ ׁשִ ִּעיּגוָלא ְוִרּבוָעא ּבְ ּ ֲחָתא ָחָדא. ּ ל ְנהֹוִרין. ּּכָֹלא ַסֲחָרא ִמׁשְ , ּכָ

ִטין, ְוָלא ָנֲחִתין, ָלא ָסְלִקין, ְוָכל ָרִזין ֲחָתא, ְּוָלא ִמְתַפּשְׁ ִמׁשְ ר ְלֵעיָלא .  ָדאֶּאָלא ּבְ ּבַ
יעוָרא, ְלֵעיָלא ְּדֵלית ׁשִ ָלא וְלִמְנַדע, ּ ּכָ ַהאי ְלִאְסּתַ   .ְּוָלא ָקְייָמא ּבְ

ֵליל לֹון ָחִתין הוא ּכָ יעוִרין ְוָכל ִמׁשְ ָּכל ׁשִ יה, ּ ֵליל ּבֵ ְּוכֹוָלא ִאְתּכְ ָדה. ּ ִּאינון , ַּקו ַהּמִ
יה עו ּבֵ ָווִנין ְדִאְצַטּבְ ּּגְ ּ טו, ּיהְוָקְייִמין ּבֵ, ּ ִּאְתַפּשְׁ יאו. ּ ָטן , ְּוַכד ִאְתַרּבִ ָּסְלָקן וִמְתַפׁשְ ּ

א וְלפוְתָיא ְועֹוְמָקא ְורֹוָמא ְּלאֹוְרּכָ ֲחָתא ָחָדא. ּ ִמׁשְ ְּוִאיהו ָסְלָקא וַמֵדיד ְלֹכָלא ּבְ ּ ּ אֵרי . ּ ׁשָ
יעוָרא אֵרי ׁשִ ִּמְלֵעיָלא ֵמֲאַתר ְדׁשָ ּ י ְמֵהיְמנוָתא, ּ ַּעד סֹוף ַדְרּגֵ ּ.  

ְרָעא ַקְדָמָאה אֵרי ְטִמיָרא ִדְטִמירו, ּתַ ירוָתא ְדׁשָ ּׁשֵ ּ ּ י ְוָנֵציץ, ּ ְּדָלא , ְּוַהאי ְנִציצו ִאְתַרּבֵ
ְלָייא ְוָלא ִאְתְיַדע ְלָייא, ַּעד ְדָמֵטי ְלַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ִאְתּגַ ְלָייא ְוָלא ִאְתּגַ ן ִאְתּגַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ַעד , ּ
ֲח ִרין ְלִמׁשְ יר ִקׁשְ ַגְווָנא ְדִאיהו ָמֵדיד, ָתאְּדָקׁשֵ יאו ְוָסְלָקן ְלָכל ְסַטר, ּּכְ , ָּהֵכי ִאְתַרּבִ

ן ּמָ ָרא ְדָנֵעיץ ִמּתַ ִרין, ִּקׁשְ ָראן ִקׁשְ   .ְוׁשָ

ָרא ַקְדָמָאה יה, ַּההוא ִקׁשְ יִרין ּבֵ ָלָתא ַאְלֵפי ָעְלִמין ְקׁשִ , ַחד ַעְלָמא ַסְלָקא ְלֵעיָלא. ּּתְ
יה יה,ְּוַחד ַנֲחָתא ְלַגּבֵ א ִמּנֵ ְלהֹו, ּ ְוַחד ַנֲחָתא ְלַתּתָ יָקא ִמּכָ ְּדִאיהו ַדּקִ ין ָעְלָמא ְוָעְלָמא . ּ ּבֵ

ְלהֹו. ֶאֶלף ָעְלִמין ָאה ִמּכָ ּתָ ין, ָעְלָמא ּתַ יה ֶאֶלף ַאּמִ   .ָּאְרּכֵ

ָרא ַהאי ִקׁשְ ִלילו ּבְ ין ִאְתּכְ ָרא. ַּוֲחֵמׁש ַזְרּתִ ָלָתא ַאְלֵפ, ְוַהאי ִקׁשְ יה ּתְ ּאוְרּכֵ י ָעְלִמין ּ
ָעאן ּפוְתֵיה. ַוֲחֲמׁש ֶאְצּבְ ּ ַלת ַאְלֵפי ָעְלִמין, ּ   .ּתְ

ִעיּגוָלא ר ּבְ ּשַׁ ְּוֹכָלא ִאְתּקַ ית ַאְלִפין . ִּעיּגוָלא ְדָסְלָקא ְוָנֲחָתא. ּ ִעיּגוָלא ָחָדא ׁשִ ּּבְ
ֵליל ּכָֹלא. ָּעְלִמין ְלגֹו ֵמִעיּגוָלא ַחד ָרא ּכָ ָרא. ְּוַהאי ִקּשְׁ ִּקיוָמא ָנִעיץ ,  ַקְדָמָאהַהאי ִקּשְׁ ּ

ִרין וְמִדיִדין, ֵמָהָכא טו ְקׁשָ ְּוִאְתַפּשְׁ ּ ּ.  

ָרא ָטא, ֵמַהאי ִקּשְׁ ָדה ְלִאְתַפׁשְ אֵרי ַקו ַהּמִ ּׁשָ ָּמֵדיד ֶאֶלף ְדִאיהו ִעיְזָקא ָחָדא, ּ ְוֶאֶלף , ּ
ְּדִאיהו ִעיְזָקא ָחָדא ָדא, ּ , ּינון ָמאָתן ֶאֶלף ָעְלִמיןְּוִאֵלין ִעיְזָקן ִא. ְּלִאְתַאֲחָדא ָדא ּבְ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ִּדְכִסיף ּבְ ּ ּ ָדא. ְּ ְּוִאֵלין ִעיְזָקן ִאְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ּ.  

ין ִעיְזָקא ְוִעיְזָקא ְרִעין ְלָכל ְסַטר. ק ֶאֶלף ָעְלִמין''ת, ּבֵ ְּוִאֵלין ְדָפְתֵחי ּתַ ין ָעְלָמא . ּ ּבֵ
ְנָייָנ. ְוָעְלָמא ֶטַפח ֲחָתא ַקְדָמָאה ְדֹכָלא, אִעיְזָקא ּתִ ִמׁשְ ה ּבְ ַּרב ֵמֲחֵביְרּתָ ּ ּ.  

א ט ְלַתּתָ ָרא, ֵּמָהָכא ִאְתַפּשַׁ ָלא ִקׁשְ יִטין ּבְ ין ְפׁשִ ַלת ַזְרּתִ ָדה ּתְ ּוָמֵדיד ַקו ַהּמִ ּ א . ּ ָאְרּכָ
ין ִרּבֹוא ָעְלִמין ּתִ ְּדַההוא ֶזֶרת ׁשִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3123דף [ -ּ
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ַהאי ַמִיםּבְ נו ׁשָ ּקְ ין ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּ ֶזֶרת ִאְתּתַ ּתִ ָרָזא ְדׁשִ ִליָלא . ּבְ ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ּכְ
ע ַאְלִפין ַעְלִמין ָאֳחָרִנין ַאְרּבַ ן)ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ . ּ ְוׁשָ

ט ַק ָד''ִּאְתַפּשַׁ ְמ, ה''ּו ַהּמִ ן ּבִ ּקַ יןְוִאְתּתַ ֵרין ַזְרּתִ א, ִּדידו ּתְ ּוְפַלג ַפְלָגא, ּוַפְלּגָ ָלא , ּ ּבְ
ָרא   .ִקּשְׁ

ֲחִתין ִאֵלין ְדַהאי ִסְטָרא ָּכל ִמׁשְ ָדה, ּ ַקו ַהּמִ ְּדָקְייָמא ּבְ ֲחָתא ָחָדא ְלִריּבוָעא ּכָֹלא, ּ ִּמׁשְ ּ ,
ַק. ְּוָלאו ָהָכא ְלִעיּגוָלא ֲחָתא ְדָקְייָמא ּבְ ּוִמׁשְ ָד''ּ ֲחָתא ְדִריּבוָעא, ה''ּו ַהּמִ . ִּאיְקֵרי ִמׁשְ

ֲחָתא ָקְייָמא ּכָֹלא ְוִאְתַקָיים ַהאי ִמׁשְ ּּבְ ּ.  

ּעֹוְמָקא ְדִריּבוָעא ָדא ין, ּ ין ַזְרּתִ ָחא ַלֲחֵמׁש ִסְטִרין, ַחְמׁשִ ְוַעד . רֹוָמא ָחֵמׁש. ְּלִאְתַפּתְ
ֲחָתא ְדִריּבוָעא ָר. ָּהָכא ָקְייָמא ִמׁשְ ּא ְלִקיוָמאְוָהָכא ָקְייָמא ִקׁשְ ָרא ַקְדָמָאה, ּ ְּדִאיהו , ִקׁשְ ּ

ירוָתא ְדַהאי ִּאיהו ִקיוָמא, ּׁשֵ ֲחָתא. ּּ ְמִדידו ְדִמׁשְ ָדה ּבִ ַּקְייָמא ַקו ַהּמִ ּ ְרָעא , ּ ְוַעד ָהָכא ּתַ
ַּקְדָמָאה ְלִקיוָמא ּ.  

ָדה ַכח ַקו ַהּמִ ּתַ ָכל ִסְטרֹוי, ִּאׁשְ ֲחָתא ָדא ְדִריּבוָעא ּבְ ִמׁשְ ּּבְ , ַבע ְמָאה ֶאֶלף ָעְלִמיןׁשֶ, ּ
ְבָעה ְטָפִחים ים, ְוׁשִ ּוְפַלג ַפְלָגא, ּוַפְלָגא, ַוֲחֵמׁש ַזְרּתִ ין ַוֲחֵמׁש . ּ עֹוְמָקא ְורֹוָמא ַחְמׁשִ

ין   .ַזְרּתִ

ֲחָתא ָחָדא ִמׁשְ ָדה ּבְ ְכְללו ַקו ַהּמִ ּתַ ָּהָכא ִאׁשְ ָרא ַקְדָמָאה. ּ ירוָתא ְדִקׁשְ ִּמּשֵׁ ַּעד ִסיוָמא , ּ ּ
ֲחָתא ְדָנא ְדִריּבוָעאְּדִמ ֲחָתא ָחָדא ְלִקיוָמא ַחד. ּׁשְ ָּהָכא ִמׁשְ ֲחָתא . ּ ְוַהאי ִאיְקֵרי ִמׁשְ

ִּקיוָמא ְסִתיָמָאה, ִּעיָלָאה ָרא ַקְדָמָאה, ּ ְּוִריּבוָעא ָדא ִקיוָמא ְדָרָזא ידו, ִקׁשְ ָמא , ד''ּּ ׁשְ
א ִעיָלָאה ַּקִדיׁשָ ָרא ַקְדָמָאה, ּ ָלָלא ְדִקׁשְ ֲחָתאּוִמ, ּכְ ֲחָתא ְדִריּבוָעא ְדָסְלֵקי גֹו ִמׁשְ , ּׁשְ

ְרעוָתא ִדְסִתימו ַעד ֵאין סֹוף ּּבִ ּ.  

ְּוַעה ָהָכא ִקיוָמא ָחָדא ִעיָלָאה ְסִתיָמָאה ּ ָדה. ּ ט ַקו ַהּמִ ֵּמָהָכא ִאְתַפּשַׁ ּוָמֵדיד ּגֹו ְגָווִנין , ּ
ִקיׁשוָרא ָחָדא ְּדָקְייִמין ּבְ ִליָלא ָחָדא, ּ ְלָייאַקו ַהּמִ. ּכְ ְנִציצו ְדָנֵהיר, ָּדה ִאְתּגַ ְּוָקְייָמא ּבִ ּ ,

יה ָווֵני ָקְייִמין ּבֵ   .ְּוָכל ּגְ

ְנָייָנא ָרא ּתִ אֵרי. ִקׁשְ ָדה ׁשָ י, ַּקו ַהּמִ ְלָייא ּבְ ִרין ִעיָלִאין''ְוִאְתּגַ ּוָמאָתן וְתָלִתין , ּב ִקׁשְ ּ
יִקין ִרין ָאֳחָרִנין ַדּקִ ית ִקׁשְ ִרין ִעיָלִאיןב ִק''ִּאֵלין י. ְּוׁשִ ָרא ַקְדָמָאה , ּׁשְ ָקְייִמין ּגֹו ִקׁשְ

הו, ְּסִתיָמא ְוִרּבוָעא ָראן ְוִאְתַאְחָדאן ּבְ ּוִמְתַקׁשְ ִאֵלין ָאֳחָרִנין. ּ ִרין ּבְ ּוִמְתַאְחָדאן וִמְתַקׁשְ ּ ּ .
ִלין ִמִלין ּכְ ֲחָתא ָחָדא, ְּוַכד ִמְסּתַ ּּכֹוָלא ִאיהו ִמׁשְ ּ.  

ָרא ַקְדָמָאה ֵמ ֲחָתא, ב''ִּאינון יְוִקׁשְ ִמׁשְ ִּאֵלין ִאינון ְדָקְייִמין ּבְ ּ יר, ּ ֵטי ַיּתִ ִגין ְדִמְתַפׁשְ ּּבְ ּ .
ִטין ָהֵכי, ְּוָכל ִאינון ָאֳחָרִנין ֶּאָלא ִאיֵלין ָדְבִקין ָדא ִעם ָדא, ִּמְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּוְכִליָלן ָדא ִעם , ּ ּ

ָדה. ָּדא ּוְבַקו ַהּמִ ֲחָדא, ּ ְלהֹו ּכַ יָחא ָחָדא, ָלָלא ָחָדאּכְ, ָקְייֵמי ּכָ   .ִלְמׁשִ
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ָרא ָרא ַקְדָמָאה ִאיהו, ַהאי ִקׁשְ ַגְווָנא ְדִקׁשְ יעוָרא ִדיֵליה, ּּכְ ְּוׁשִ יה ופוְתֵייה, ּ ְּואֹוְרּכֵ ּ ּ ּ ,
ׁש ַההוא ַגְווָנא ַמּמָ ְלָייא, ּּכְ ִאְתּגַ ר ְדַהאי ּבְ ּּבַ ְלָייא, ּ ְּוַההוא ַקְדָמָאה ָנִעיץ ְדָלא ִאְתּגַ ּ.  

ָר ִליָתָאהִקׁשְ ָרא ָדא ִאיהו ַקְדָמָאה, א ּתְ ָווִנין, ִּקׁשְ ל ִאינון ּגְ ְנָייא ִמּכָ ְוָדא , ְּוָדא ְמׁשַ
יר ָרא ְוַגָוון ַיּתִ ִּאיהו ִקׁשְ ָטא, ּ ֲחָתא ְלִאְתַפּשְׁ ְּוִאיהו ָקִאים ְלִמׁשְ ּ.  

ָדה אֵרי ַקו ַהּמִ ִרין, ׁשָ ֵריַסר ִקׁשְ ִאֵלין ּתְ ּוָמֵדיד ּבְ ִר. ּ ַלת ִקׁשְ ּין ִמיַנְייהו ִעיָלִאיןּתְ ּ ,
ַההוא ְמִדידו ְדָמֵדיד ֲחָתא ּבְ ְּדָקְייִמין ְלִמׁשְ ּ ּ כֹוָלא, ּ אן ְדיֹוִמין ּבְ י ָאְרּכָ ְּוַאְסּגֵ ְּוִסיָמן ָדא . ּ

ה ָיִמים)איוב כט(, ְּוֵיׁש לֹו ָרָזא ִדְכִתיב. ל''חֹו   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ְוַכחֹול ַאְרּבֶ

אֵרי , ָמֵהיה ֶאֶלף א ְדִעְזָקא ִדְלֵעיָלאְוׁשָ ֵּמֵריׁשָ ִּדיוְקָנא ָרָזא ְדָאָדם, ּ א. ּ ֵריׁשָ , ָמֵדיד ּבְ
א אוְרּכָ א ּבְ ָטא ְלַתּתָ ְּלִאְתַפׁשְ ּ.  

אֵרי ִמְלֵעיָלא א ׁשָ ַּההוא ֵריׁשָ ִעיּגוָלא, ּ ּוָמֵדיד ּבְ ַלת . ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּ ִסְטָרא ָחָדא ּתְ
ין א, ְמָאה ַזְרּתִ ֲחֵמׁש ַמְזְלִגין. ִליׁשְוַחד ׁשְ, ּוַפְלּגָ ְּדַעְייֵלי ְלִסְטָרא , ִסְטָרא ָדא ָקְייָמא ּבַ

ְנָייָנא ִאֵלין, ּתִ ָקן ִאֵלין ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ּ ָדא. ּ ֲחָתא ְדִאֵלין ַמְזְלִגין ְדַעְייֵלי ָדא ּבְ ּוִמׁשְ ּ ַלת ְמָאה , ּּ ּתְ
א וַפְלָגא, ְטָפִחים ִא. ְּוַחד ַזְרּתָ ָקן ִאֵלין ּבְ ִּמְתַדּבְ ְנָייָנא, ֵּליןּ ִסְטָרא ּתִ ָרא ִסְטָרא ָדא ּבְ   .ְלָקׁשְ

ְנָייָנא טות, ִסְטָרא ּתִ ִאְתַפׁשְ ָּמֵדיד ּבוִציָנא ּבְ ין, ּּ ַלת ְמָאה ַזְרּתִ ֲחָתא ּתְ , ְוִאְתֲעֵביד ִמׁשְ
א ִליׁש, ּוַפְלּגָ ַההוא ִסְטָרא ַקְדָמָאה, ְוַחד ׁשְ א ָדא. ּּכְ ח ִעיּגוָלא ְדֵריׁשָ ּכַ ּתַ ית ְמָאה ,ִּאׁשְ  ׁשִ

ין ים, ְוַחד ַזְרּתִ ִליׁשִ ֲחָתא ְדִאינון ַמְזְלִגין. ּוְתֵרין ׁשְ ין, ִּמׁשְ ית ְמָאה ְטָפִחים וְתַלת ַזְרּתִ   .ּׁשִ

א ְּדָהא הוא ִעיּגוָלא ְדֵריׁשָ ּ א, ּ ט ּבוִציָנא וָמֵדיד ְלַתּתָ ְּדִאיְתַפּשַׁ ּ ח , ּּ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ ְלאֹוְרּכָ
ְמ ַההוא ּבוִציָנא ּבִ ּּבְ ית ְמָאה ַאְלִפין ָעְלִמין, ִּדינוּ ין ִרּבֹוא ָאֳחָרִנין, ׁשִ ּתִ ָּדא ִאיהו . ְוׁשִ ּ

טוָתא ְדבוִציָנא ִּאְתַפׁשְ ּ ּ א, ּ ָחִתין ְלִעיּגוָלא ְואוְרּכָ ְּלֶמיֱעַבד ִמׁשְ ָרא ָחָדא . ּ ְּוָהָכא ִאיהו ִקׁשְ
א ָרא ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ   .ְוִקׁשְ

ָדה ט ּבוִציָנא, ּאֵרי ֵמעֹוְמָקא ְדגוָפא ְלגֹוְוׁשָ. ָמֵדיד ֶאֶלף, ַּקו ַהּמִ ְּוִאְתַפּשַׁ ּוָמֵדיד , ּ
עֹוְמָקא א ּבְ ְמעֹוי ְלגֹו. ְלאֹוְרּכָ ר ֲחֵמׁש ְמָאה ַאְלִפין ָעְלִמין ּבִ ָדָבר ַאֵחר. ּוְקׁשַ  )ש ה''שה(, ּּכְ

ן ְמֻעֶלֶפת ַסִפיִרים ת ׁשֵ ֵּמָעיו ֶעׁשֶ ּ.  

ָּדא ִהיא ּבוִציָנא, ְּמֻעֶלֶפת ַטתַע, ּ ּד ְדָלא ִאְתַפׁשְ ָטא, ּ ְּדִאיִהי ְמֻעֶלֶפת ְלִאְתַפׁשְ ּ ּ ,
ּוְלֶמיֱעַבד ְמִדידו ַהאי ִסְטָרא, ּ ְּוָדא ִאיהו ְמִדידו ְדבוִציָנא ּבְ ּ ּרוָמא ופוְתָייא, ּ ּ ָרָזא . ּ ּבְ

טוָתא ָחָדא ִּדְנֵפיק ִמּבוִציָנא ִאְתַפׁשְ ּ ְּדִאיהו רוָמא ופוְתָייא, ּּ ּ ּ ּ ַלת ְמָאה , ּ יןּתְ , ַאְלִפין ַזְרּתִ
ְתַלת ְמָאה ָעְלִמין ָטא ּבִ ַלת ְמָאה ֶאֶלף ְטָפִחים, ּוֵבין ָעְלָמא ְוָעְלָמא. ְּלִאְתַפׁשְ ְוָכְלהֹו . ּתְ

רֹוָמא ופוְתָייא ָּקְייֵמי ּבְ ָרָזא ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּ ּּבְ ּ ית ִסְטִרין. ּ ׁשִ ִּאֵלין , ְוָקְייָמא ַהאי ּבְ
ית ִסְטִרין ְד ַהאי ּבוִציָנא, ָעְלָמאּׁשִ ְּדָכְלהֹו ָקְייִמין ּבְ טוָתא ָדא, ּ ִאְתַפׁשְ ּּבְ ּ.  
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א ָרא ָחָדא ְלַתּתָ ר ִקׁשְ ֶאְמָצִעיָתא, ְוָהָכא ִאְתַקּשַׁ ָרא ָחָדא ּבְ ָרא ָחָדא , ְוִקׁשְ ְוִקׁשְ
ִרין. ְלֵעיָלא ָלָתא ִקׁשְ רו ִאֵלין ּתְ ִּאְתַקּשְׁ בוִציָנא, ּ ֲאַתר ָדא ּבְ ּּבַ ח ּבוִציָנא ָדאִאׁשְ. ּ ּכַ , ּּתַ

א ָרָזא ִדְלֵעיָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ְוַתּתָ ֲחָתא, ּּבְ ד ִמׁשְ   .ְלֶמיְעּבַ

בוִציָנא ִרין ּבְ יִרין ִאֵלין ִאְתַקּשְׁ ַלת ְקׁשִ ּּתְ א, ּ ִסְטָרא ְדאֹוְרּכָ ָלָתא ּבְ ְּוָקְייָמא ִאֵלין ּתְ ּ ,
ָלָתא ָאֳחָרִנין ִסְטָרא ְד, ְּוִאֵלין ָעְבִדין ּתְ אּבְ   .אֹוְרּכָ

ַלת ַקְדָמאי ֲחָתא, ִּאֵלין ּתְ ָרא, ָקְייֵמי גֹו ִמׁשְ ָרא ְוִקׁשְ ל ִקׁשְ ֲחָתא, ּכָ ִמׁשְ ית , ָקִאים ּבְ ׁשִ
ין, ְמָאה ֶאֶלף ָעְלִמין ית ַזְרּתִ ית ְטָפִחים, ְוׁשִ ִקיוָמא. ְוׁשִ ְּוָכְלהֹו ָקְייִמין ּבְ ּ.  

ִרין ַקְדָמאי ַלת ִקׁשְ ָכחֹו ּתְ ּתַ י ְסֵרי ְמָאה ַאְלֵפי ָעְלִמיןְּדִאי, ִאׁשְ ַמּנֵ י ְסֵרי , ּנון ּתְ ּוְתַמּנֵ
ין י ְסֵרי ְטָפִחים, ַזְרּתִ ִסְטָרא ָדא. ּוְתַמּנֵ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדבוִציָנא ּבְ ַגְווָנא ָדא . ּ ְוֵכן ּכְ

ִרין ָאֳחָרִנין ַלת ִקׁשְ   .ָקְייִמין ּתְ

ֲחָתא ְדבו ְרעוָתא ְדִמׁשְ ְּוֹכָלא ָקְייָמא ּבִ ּ ּ ֲחָתא ְדבוִציָנא . ְּדָסְלָקא ַעד ֵאין סֹוף, ִציָנאּ ִּמׁשְ ּ
ִרין ִאֵלין ׁשְ ַטת ִמּקִ ִּאְתַפׁשְ ִלימו , ּ ׁשְ ֲחָתא ּבִ ִקיׁשוָרא ָחָדא ּגֹו ִמׁשְ יר ּכָֹלא ּבְ ְּוָסֵליק ְוָקׁשֵ ּ ּ

טוָתא. ָחָדא ִּאְתַהְדַרת ִאְתַפׁשְ ְּוַקָיים ּגֹו רֹוָמא ְוִעיגוָלא ְוִרּבוָעא, ּּ ּ יר ְלֵעיָלא , ּ ְוָסֵליק ְוָקׁשֵ
ָרא ָרא ָחָדא. ַחד ִקׁשְ א ִקׁשְ יר ְלַתּתָ ְּוַקָיים ּכָֹלא, ְלָבַתר ָנֵחית ְוָקׁשֵ ּ.  

ַכח ָרָזא ְדבוִציָנא ּתַ ִרין, ִּאׁשְ י ִקׁשְ ָכל ַהּנֵ י ְמִדיִדין, ּבְ ֲחָתא ָחָדא, ּוְבָכל ַהּנֵ ָרא , ִמׁשְ ְוִקׁשְ
ד ָסְל. ָחָדא ָרא ּכַ ָראְּוַההוא ִקׁשְ יר ַחד ִקׁשְ ֲחָתא, ָקא ְוָקׁשֵ ִקיוָמא, ָעִביד ִמׁשְ ְּוָקִאים ּבְ ּ ,

ְּוָנֵעיץ ְנִעיצו ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ִקיוָמא . ּ ָחָתא ְוָקִאים ּבְ ָרא ָעִביד ִמׁשְ יר ַחד ִקׁשְ ד ָנֵחית ְוָקׁשֵ ּּכַ ּ
ְּוָנֵעיץ ְנִעיצו ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ.  

ִּרּבוָעא ָקְייָמא ַעל ִעיּגוָלא אְוִע, ּ א ַעל עֹוְמָקא, ּיּגוָלא ַעל אֹוְרּכָ ְועֹוְמָקא ַעל , ְואֹוְרּכָ
ְּורֹוָמא ַעל פוְתָיא, רֹוָמא ָרָזא ְדבוִציָנא. ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ד ְמִדידו, ּ   .ְּלֶמיְעּבַ

ִמְלַקְדִמין, ָּקְייָמא ּבוִציָנא ָטא ּכְ ְּוַאֲהַדר ְלִאְתַפׁשְ ּ יר ִקיוָמא ִזְמָנא ָחָדא ִא, ּ ד ָקׁשֵ ּּכַ ּיהו ּ
ְזַמן ְדִאיִהי ְמעוֶלֶפת, ְּמעוֶלֶפת ּּבִ ִאינון ַאְתִרין ְדִאְתַחְזָיין, ּ ָווִנין ּבְ ל ּגְ ים ּכָ ֵדין ָרׁשִ ּּכְ ּ ִּחיַור , ּ

ְּוסוַמק ְוָירֹוק ְואוָכם ָווִנין. ּ ע ּגְ ְּוִאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ְּדַאְתֵקיַנת ּבוִציָנא, ּ ְנִהיָרא , ּ ְוַאְנֵהיַרת ּבִ
ְּוָדא הוא ְמעוֶלֶפת ַסִפיִרים, ָנְפָקאְּדָנֵעיץ ְו ּ ַּסִפיִרים ִדְנִהיִרין, ּ ּ.  

ִמְלַקְדִמין ַטת ּכְ ֲּאַהְדַרת ּבוִציָנא ְוִאְתַפׁשְ ּ ּוָמֵדיד ֶאֶלף ִלְסַטר . ְּוָנָטה ָקו ְוָעִביד ִמָדה, ּּ
ע ִסְטִרין, ְּוֶאֶלף ִלְסַטר ָדא, ָּדא ָּלֳקֵבל ִקיוָמא ְדַאְתָו. ְוֵכן ְלַאְרּבַ ְּדִאינון ד, ה''ון יהוּ ּ '

ַטת ּבוִציָנא. ַאְתָוון ִּאְתַפׁשְ ָווִנין ְלִקיוָמא, ּ ּוָמֵדיד ּגֹו ּגְ ְנִציצו, ּּ א וְלרֹוָמא , ּּבִ ְּלאֹוְרּכָ
ּוְלעֹוְמָקא וְלפוְתָייא ּ ַגָוון ִחיַור. ּ ְּנִציצו ְדָיִמיָנא ּבְ ּ ּ ֲחָתא, ּ ִמׁשְ ָרָזא ְדבוִציָנא ּבְ ּּבְ ּ.  

ְּכַההוא ְפׁשִ ּיטו ִדְגָווִניןּ א, ּ ְמִדידו ְלאֹוְרּכָ א, ְלֵעיָלא, ָּקְייָמאן ּבִ ַבע ְמָאה ֶאֶלף , ְוַתּתָ ׁשֶ
ין, ָעְלִמין ית ְמָאה וְתֵליַסר ַזְרּתִ ָכל ִאינון ִסְטִרין. ְּוׁשִ ָווִנין, ְּוֵכן ּבְ ָכל ִאינון ּגְ   .ּּבְ
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ָוון אוָכם ַּכה ְמִדידו ְדַההוא ּגַ ּ ּ ְגִר, ּ ַגָוון ִחיַור, ּיעוָתאְּדָקְייָמא ּבִ ָרא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ְוַכד , ּ
ֲחָדא ָווִנין ּכַ ֵרין ּגְ ָרן ִאֵלין ּתְ ֲחָתא ָחָדא, ִּמְתַחּבְ ֵדין ִאינון ִמׁשְ ָווִנין . ּּכְ חֹו ִאֵלין ּגְ ּכְ ּתַ ִּאׁשְ

ֲחָתא ְמִדידו ְדִמׁשְ ּּבִ ָעה ִסְטִרין ִדְגָווִנין, ּ ִרין ֶא, ְּלַאְרּבָ ַמְנָיא ְוֶעׂשְ ְוֶאֶלף , ֶלף ָעְלִמיןּתְ
ּוָמאָתן ְוֶאֶלף וָמאָתן ין, ֵּמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָרא, ּ   .ּוְתֵריַסר ַזְרּתִ

יטו ְדָרָזא ְדבוִציָנא ְלֵעיָלא ַּעה ָהָכא ְפׁשִ ּ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ְמִדידו ּבְ א ופוְתָייא, ּּבִ ְּלאֹוְרּכָ ּ ,
ע. ְלעֹוְמָקא ְורֹוָמא י ַאְרּבַ ַהּנֵ ֲחִתיןָקְיי, ּבְ ל ִמׁשְ ָרָזא ְדבוִציָנא, ִמין ּכָ ּּבְ ְקָנא ְלָקְייָמא , ּ ְוִאּתַ
ִקיוָמא ִדיר ּבְ ּּתָ א, ּּגֹו ְרעוָתא, ּ טוָתא ְדִלּבָ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ד . ְּורוָחא, ּומֹוָחא, ּ ַּמאן ְדָבֵעי ְלֶמיְעּבַ

יעוָרא ָדא ׁשִ ְּמִדידו ּבְ י, ּ ּוְלַנְטָלא ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּבִ ּ ּ ּ י , ֵּדיהּ ָכל ַהּנֵ יה ּבְ ָטא ּבֵ ּוְלִאְתַפׁשְ ּּ
ֲחָתא ָדא, ִסְטִרין ָאה חוָלֵקיה. ְוָעִביד ִמׁשְ ַּזּכָ ְּדָכל ָרז ָלא ָאֵניס ֵליה, ּ ְּוָכל ִמָלה , ּ

יה ַלק ִמּנֵ ְּדָחְכְמָתא ִעיָלָאה ָלא ִיְסּתַ ּ ָרָזא ְדָחְכָמָתא ִעיָלָאה. ּ ַּעד ָהָכא ָקְייָמא ּבוִציָנא ּבְ ּ ּ.  

בוִציָנא ְדַקְרִדינוָתאִא ֵּלין ְדָקְייִמין ּבְ ּ ּ ּ ִרין, ּ ֵרה ִקׁשְ ַבע ֶעׂשְ ִאֵלין י. ִּאינון ׁשֶ ִרין''ּּבְ , ז ִקׁשְ
ֲחָתא טוָתא ְדבוִציָנא, ּוְלַנְטָלא ַמְטָלִנין, ָּקְייָמא ָרָזא ְדִמׁשְ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ּ ָרא, ּ ָרא ְוִקׁשְ ין ִקׁשְ , ּבֵ

ֵרי. ְּלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדא ְבְסֵרי ִקׁשְ ֲחִתין, ְוָכְלהֹו ׁשִ ָכל ִמׁשְ ְלהֹו ָקְייִמין ּבְ א , ּכָ ְּדאֹוְרּכָ
ּופוְתָייא ְועֹוְמָקא ְורֹוָמא ָרא ָדא. ּ ָרא ָדא ְלִקׁשְ ֲחִתין, ֵמִקׁשְ ָכל ִמׁשְ ְלהֹו ָרִזין ּבְ   .ָקְייִמין ּכָ

ֵליַסר ִרין ּתְ ְל, ְּוָכל ִאינון ָאֳחָרִנין, ְּוִאינון ִקׁשְ ְכָלָלא ָחָדאּכָ ָרָזא , הֹו ָקְייִמין ּבִ ְוָכְלהֹו ּבְ
ע ִאֵלין ְדָקַאְמִרין, ָחָדא ָּלֳקֵביל ַאְרּבַ ָווִנין, ּ ע ּגְ ע , ְוָלֳקֵביל ַאְרּבַ ְוָלֳקֵביל ָרָזא ְדַאְרּבַ

  .ַאְתָוון

ט ּבוִציָנא ִּמָכאן וְלָהְלָאה ִאְתַפׁשַ בוִציָנ, ּּ ִרין ַאֲחָרִנין ּבְ ד , אְּוָקְייִמין ִקׁשְ ְלֶמיְעּבַ
ֲחִתין ָאֳחָרִנין ָמָהן, ִמׁשְ ָרָזא ִדְתַלת ׁשְ ְייהו ָקְייִמין ב. ּּבְ ּוִמּנַ ֲחָתא' ּ ָמָהן ְלבוִציָנא ּגֹו ִמׁשְ . ּׁשְ

ָמָהן ְדָקֲאָמָרן ַלת ׁשְ ְּוִאינון ּתְ ָמָהן . ה''ּה ֱאֹלֵהינו יהו''ִּאינון יהו, ּ ֵרין ׁשְ ֲארו ּתְ ּתָ ִּאׁשְ
  .ּה ֱאֹלֵהינו''ּנון יהוְוִאי, ְּלבוִציָנא

בוִציָנא ָדא א ּבְ ּתָ ֲחָתא ְדָלא ָעִמיק ּגֹו עֹוְמָקא, ַּהׁשְ ִּאיהו ִמׁשְ ְּוָקְייָמא ָרז ָדא , ּ
ֶאְמָצִעיָתא א ּבוִציָנא ְדַהִהיא ְמעוֶלֶפת. ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ְתַלת ִסְטֵרי ְדָרָזא, ּ ַטת ּבִ ד , ִּאְתַפׁשְ ְלֶמְעּבַ

ֲחָתא ַנתָהָכא ָקְייָמא. ִמׁשְ ּקְ ֲחָתא ָאֳחָרא. ּ ּבוִציָנא ְוִאְתּתַ ִגין ְדָהָכא ִאיהו ִמׁשְ ּּבְ ר , ּ ּבַ
ֲחִתין   .ֵּמִאינון ִמׁשְ

ְקַנת יּקוָנא ְדבוִציָנא ְדִאְתּתַ ּּתִ ּ ּ ַטת, ּ ְקַנת ִמּגֹו ְטִמירו ְדֵאין סֹוף, ַּעד ָלא ִאְתַפׁשְ ִּאְתּתַ ּ ,
יה ַמה ְד, ַסְלָקא ְוַנֲחָתא ֵניז ּבֵ ְּוִאְתּגְ ֵניזּ יט ָלה, ִאְתּגְ ּוַפׁשֵ יה ִאְתַחְזָיין, ּ ָווִנין ּבֵ ַלת ַאְרּגְ ּּתְ ּ ,

ָטא יּקוָנא ְלִאְתַפּשְׁ ְּוִאינון ֲהוֹו ּתִ ּ ֲחָתא, ּ ד ִמׁשְ   .ּוְלֶמיְעּבַ

ְגִניזו ְדָגֵניז ַנת ּבִ ּקָ ִּאְתּתַ ַגָוון ָאֳחָרא, ּ ִפירו ְוִתיּקוָנא ְדָאָדם. ּּבְ ד ׁשַ ְּלֶמיְעּבַ ּ ּ ָנא ּגֹו ְלַאְתָק. ּ
ֲחָתא ִפירו, ִמׁשְ ׁשַ ּּבְ ִתיּקוָנא, ּ   .ְּלִאְתַחְפָייא ַמה ְדָטִמיר ְלגֹו, ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3127דף [ -ּ

ָטא אֵרי ּבוִציָנא ְלִאְתַפׁשְ ּׁשָ ָרא ְלֵעיָלא, ּ ַלק ּגֹו , ְוִאְתֲעֵביד ַחד ִקׁשְ ָרא ִאְסּתַ ַּההוא ִקׁשְ ּ
טוָתא ַּהִהיא ִאְתַפׁשְ ִּמּגֹו ְדַההוא ְמעוֶלֶפת, ּ ּ אֵר. ּ ד ׁשָ ַטתּכַ ָרא ָחָדא, ּי ְוִאְתַפׁשְ יר ִקׁשְ , ָקׁשֵ

יה ין ּבֵ ָרא ֶאֶלף ַאּמִ ְּוַההוא ִקׁשְ א וַפְלָגא. ּ ַטת ּבוִציָנא ַחד ַזְרּתָ ָרא ִאְתַפׁשְ ֵּמַההוא ִקׁשְ ּ ּּ ,
א ּוָמֵדיד ְמִדידו ְלאֹוְרּכָ ית ְמָאה ָעְלִמין, ּ   .ֶאֶלף ְוׁשִ

א אן, ַּההוא אֹוְרּכָ ָרא ִמּכָ ָר, ִקׁשְ אןְוִקׁשְ א. א ִמּכָ ּוְנֵטיל ַההוא אֹוְרּכָ ּּגֹו ַההוא ְטִמירו , ּ ּ
ֲאִויָרא, ְּדֵאין סֹוף ַּעד ְדָמטֹו ְלַחד ִמְגְדָלא ְדָפְרָחא ּבַ ּ יָון ְדָמָטא ָהָתם. ּ ַטת , ּּכֵ ִּאְתַפׁשְ

ֲחָתא, ּּבוִציָנא ירו ָדא, ְּוָקְייָמא ַלֲאָנָחא ַההוא ִמׁשְ ְקׁשִ ּיָנא ְדָלא ְּוִאְתֲעִביַדת ּבוִצ, ּּבִ
ֲחָתא, ִאְתְיַדע ח ַהאי ִמׁשְ גֹו ַההוא ְגִניזו, ַּעד ְדִאְתְמׁשַ ֵניז ּבְ ְּדַהאי ִאְתּגְ ּ ַטׁש ֵליה . ּ ְּלָבַתר ּבָ

ד ַנְפָקא, ְלַבר יה ֶאֶלף ַאְלִפין, ּכַ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ע ֵמאֹות ִרּבֹוא ָעְלִמין, ִּאׁשְ ה ָרִזין , ְוַאְרּבַ ְוַכּמָ
ְלהֹו ָק, ָאֳחָרִנין ֲחָתאּכָ ַהאי ִמׁשְ   .ְייִמין ּבְ

ַטת ֵמַהאי ֲאַתר ִרין, ְּלָבַתר ִאְתַפׁשְ ִריּבוָעא ָחֵמׁש ִקׁשְ ּוָמֵדיד ּבְ ָרא. ּ ָרא ְוִקׁשְ , ְוָכל ִקׁשְ
יה ֲחֵמׁש ְמָאה ֶאֶלף ָעְלִמין ָרא ָקְייָמא. ִּאית ּבֵ ָרא ְוִקׁשְ ל ִקׁשְ ָרָזא ְדַההוא ְגִניזו, ּכָ ּּבְ ּ ּ .

ָרא ַקְדָמָאה אֵריִקׁשְ ְנָייָנא,  ׁשָ ָרא ּתִ ט ּבוִציָנא ַעד ִקׁשְ ְּוִאְתְפׁשַ ין, ּ גֹו ִריּבוָעא ֶאֶלף ַאּמִ . ּּבְ
ִליָתָאה ָרא ּתְ ַטת ּבוִציָנא ַעד ִקׁשְ ָרא ִאְתַפׁשְ ֵּמַהאי ִקׁשְ ין ָאֳחָרִנין, ּ ֵמַהאי . ֶאֶלף ַאּמִ

ָרא ְרִביָעָאה ְלעֹוְמָקא ָרא ַעד ִקׁשְ ין, ִקׁשְ אֵמ. ֶאֶלף ַאּמִ ָרא ְלעֹוְמָקא ִדְלַתּתָ , ַהאי ִקׁשְ
ין ַמְנָיא ֶאֶלף ָעְלִמין. ֶאֶלף ַאּמִ ֲחִתין ּתְ ִאֵלין ִמׁשְ ִרין ּבְ חֹו ִאֵלין ִקׁשְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ.  

ֲחָתא ָדא ִמׁשְ ֲחָתא ִעיָלָאה ַקְדִמיָתא ְדָקֲאָמָרן, ְוָהָכא ּבְ ִּאְתֲעֵביד ָדא ּכוְרְסָייא ְלִמׁשְ ּ ּּ .
ֲחָתא ַקְדָמָאהְוָהָכא ָקְייָמא  ָבא ִמׁשְ ָרָאה ָבה, ְוִאְתַייׁשְ בוִציָנא ְלִקיוָמא ְלַאׁשְ ְּדִאְתֲעֵביד ּבְ ּ ּ ּּ .

ֲחָתא ְדֶאְמָצִעיָתא ָּדא ִמׁשְ ַקְדָמָאה, ּ ְּדָלאו ִאיהו ְגִניָזא ּכְ ּ.  

ֲחָתא ְדָרָזא ְדָאָדם ְדָקֲאָמָרן ַהאי ִמׁשְ ּּבְ ֲחָתא, ּ גֹו ּּבוִציָנא ָקְייָמא ַוֲעֵביד ִמׁשְ  ּבְ
טוָתא ָדא ִּאְתַפׁשְ ָרא ְדַקָייָמא, ּ ַּוֲעֵביד ְמִדידו ְדִקׁשְ ּ ּ ָרא ָדא . ְּדָלא ָנֵטיל ְלָעְלִמין, ּ ְוִקׁשְ

א ֲחָתא, ַקְייָמא ְלַתּתָ ָרא ִמׁשְ ַהאי ִקׁשְ ִפירו, ַוֲעֵביד ּבְ ׁשַ ְּלַההוא ְמִדידו ְדָקְייָמא ּבְ ּ ּ ְוַאְתֵקין , ּּ
ֲחִתין ּ ְרעו ְדָגֵניזִמּגֹו, ּוָמֵדיד ִמׁשְ א. ּ יך ַההוא ְמִדידו ְלַתּתָ ּוָמׁשֵ ּ ְּ.  

כוָתא ָדא גֹו ָרָזא ְדִאְתַמׁשְ ֵליל ּבְ ה ְירוָתא ְדִאְתּכְ ְּוַעל ָדא ַאְחֵסין מׁשֶ ּ ּ ך , ּ ְְדִאְתְמׁשַ ּ
א ֲחָתא ָדא. ְלַתּתָ ִמׁשְ ְרֵמיה ּבְ ְּוַעל ָדא ַאְכֵליל ּגַ יכו ְדֶאְמָצִע, ּ ְמׁשִ ְּדִהיא ַקְייָמא ּבִ ּ . יָתאּ

ִקיוָמא ֲחָתא ָדא ָקְייָמא ּבְ ִּמׁשְ א ְדָקֲאָמָרן, ּ ַּעד ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ֲחִתין , ּ חֹו ִמׁשְ ּכָ ּתַ ן ִאׁשְ ְוַתּמָ
ָרָזא ְדבוִציָנא ּּבְ ֲחָתא ִדְלֵעיָלא, ּ ִמׁשְ   .ּכְ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא טו ּבְ ִּמָכאן וְלָהְלָאה ִאְתַפׁשְ ּ ּ ָחא וְלֶמֱהֵוי, ּּ ּכָ ּתַ ּ ִקיוָמא ְדֹכָלאְּלִאׁשְ ּ ּ ּ ,
ִאין ְּלָכל ִאינון ְרִתיִכין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ּ.  
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אן ָרָזא ְדבוִציָנא ַּעה ּכָ ָדה, ּ ָכל , ּּגֹו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה, ַּקו ַהּמִ ָחא ִקיוָמא ּבְ ּכָ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ
ִּאינון ִקיוִמין ְוָרִזין ִעיָלִאין ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָי. ּּ ַּזּכָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּ , ּא ּבְ

ְדָקא ָחֵזי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ּכִ ָקא ּבְ ְּדִאינון ָיְכֵלי ְלִאְתַדּבְ ּ ּ.  

ָטא ּגֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ִּמָכאן וְלָהְלָאה אֵרי ּבוִציָנא ְלִאְתַפׁשְ ּׁשָ ּ יטו . ּּ ְּוַההוא ְפׁשִ ּּ
ֲחָתא ַלקִאְגִניז ְוִאְס, ַּקְדָמָאה ְדִמׁשְ   .ִאְתְנֵהיר ְוִאְתְנֵציץ. ּּתַ

ֹּכָלא ִמּגֹו ָרָזא ְדבוִציָנא ּ ֲחָתא, ּ ְּוַההוא . ֲּאִויָרא ָחָדא ָנְפָקא ִמּגֹו ּבוִציָנא. ֵּמַההוא ִמׁשְ
יטו ָאֳחָרא, ֲאִויָרא ָסְלָקא ְוָנֲחָתא ַּוֲעֵביד ַחד ְפׁשִ ְדָמָאה, ּ ְנָייא ִמּקַ יטו , ְמׁשַ ְּוַההוא ְפׁשִ ּּ

ִּאיהו ְד   .ָּנְפָקא ִמּגֹו ַההוא ֲאִויָראּ

ָרָזא ְדבוִציָנא ְדָקְייָמא ְוָלא ָקְייָמא ּּבְ ּ יטו ְדַההוא ּבוִציָנא, ּ ָּנְפָקא ַחד ְפׁשִ ּ ּ ּ , ְּדָנְפָקא, ּ
ֲחָתא א ַההוא ִמׁשְ יך ְלִאְתַעְטָרא ְלַתּתָ ּוָמׁשֵ א. ְּ ִגין ְדָהָכא ְלַתּתָ ֲחָתא , ּּבְ ָקְייָמא ִמׁשְ

  .ְּלִאְתַקְייָמאְּלִאְתַעְטָרא ו

ַטת ּּבוִציָנא ָנְפָקא ְוִאְתַפּשְׁ ָרָזא ְדַההוא ֲאִויָרא ְדָנְפָקא, ּ ּּבְ ַלת ְמָאה , ּ ּוָמֵדיד ִמּגֹו ּתְ
ָווִנין ין ְוָחֵמׁש ּגְ ּתִ א וַפְרְזָלא, ְוׁשִ ְסָפא ְנָחׁשָ סוְסִפיָתא ְדַדֲהָבא ּכַ ּּבְ ָרא . ּּ ְוָנְפָקא ִמּגֹו ִקׁשְ

אְּדָקְייָמא, ָחָדא ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ָרא ּבֵ ָווִנין.  ְלַחּבְ ל ּגְ ָרא ַאֵפיק ּכָ ְּוַההוא ִקׁשְ ָרָזא . ּ ּבְ
ְרִביָטא ֲחָתא ְדׁשַ   .ְדִמׁשְ

א ָרא וְלַתּתָ ה ִסְטִרין, ֵּמַהאי ִקׁשְ ֲחִתין ְלַכּמָ ן ִמׁשְ יטו ִדְנַפק ִמּגֹו . ִּאְתָפְרׁשָ ְּוַההוא ְפׁשִ ּ ּּ
ָרא ר לֹון ּכַ, ַּההוא ִקׁשְ   .ֲחָדאְמַחּבֵ

ר ְלֵעיָלא ָרא ָדא ִאְתַקּשַׁ ֲחָתא ִעיָלָאה ְדָטִמיר ְוָגֵניז, ִקׁשְ יטו ְדִמׁשְ ַההוא ְפׁשִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ,
ִקיוֵמיה ְדבוִציָנא ְדָנֵהיר ְוַקָיים ְּוִאְתַקַיים ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ א. ּ ר ְלַתּתָ ַההוא ְנהֹוָרא ְדָלא , ּכֹוָלא ִאְתַקּשַׁ ּּבְ ּ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאְּדָקְייָמא ְלַאְנָה, ָנֵהיר ָּרא ּבְ ָדא, ּ ָרא ָדא ּבְ ין . ְלִאְתַחּבְ ָרא ָקֵאי ּבֵ ַהאי ִקׁשְ
א   .ֵעיָלא ְוַתּתָ

ַבע ַאְלֵפי ָעְלִמין ֲחָתא, ׁשֶ ְנִהירו ְדִמׁשְ ָּקְייִמין ּבִ ָרא, ּ ַההוא ִקׁשְ ָרא ָנֵהיר . ּּבְ ַהאי ִקׁשְ
ָווִנין ִאינון ּגְ א, ּּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעי, ְלַתּתָ ָרא. ָלאּכְ ָווִנין ָנֲהִרין ִמּגֹו ַההוא ִקׁשְ ִּאינון ּגְ ְוָקְייִמין , ּ

ֲחָתא ְמִדידו ְדִמׁשְ ְלהֹו ּבִ ּּכָ ט, ּ יטו ְדִאְתְפׁשַ ַההוא ְפׁשִ ּּבְ ּּ ּ ִלימו , ּ ׁשְ ִקיוָמא ּבִ ְלהֹו ּבְ ְּוִאְתָקְייִמן ּכָ ּ ּ
ט וָמֵדיד. ְלִאְתַעְטָרא ד ִאְתְפׁשַ יטו ּכַ ַּהאי ְפׁשִ ּּ ָדאּּכֹוָל, ּ ָרא ָדא ּבְ ן ְלִאְתַחּבְ ּקַ   .ּא ִאְתּתַ

יטו ְדָנְפָקא ִמּגֹו ּבוִציָנא ט ְפׁשִ ִּאְתְפׁשַ ּ ּ ּ ֲחָתא, ּ ָמאָלא, ַוֲעֵביד ִמׁשְ ְלעֹוְמָקא , ְּלָיִמיָנא וׂשְ
א ופוְתָייא, ְורֹוָמא ְּלאֹוְרּכָ יטו. ּ ַההוא ְפׁשִ ֲחָתא ַקְדָמָאה ְלָיִמיָנא ּבְ ִּמׁשְ ַּההוא ְדָנְפָק. ּּ א ִמּגֹו ּ

ָרא ַההוא ְדָקֲאָמָרן ִּקׁשְ יטו ִאיְקֵרי ּבוִציָנא ְזֵעיָרא. ּ ְּוַההוא ְפׁשִ ּ ה , ּּ ֲחָתא ְדַכּמָ ְּוָקְייָמא ְלִמׁשְ
ְייִפין ֲחָדא, ׁשַ ָרא לֹון ּכַ ֲחָתא ִדְלֵעיָלא, ְלַחּבְ ַהִהיא ִמׁשְ ִקיׁשוָרא ָחָדא ּבְ ָרא לֹון ּבְ ּוְלָקׁשְ ּ ּ ,

ָר ֲחָתא ָחָדאְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ   .ָזא ְדִמׁשְ
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יטו ְלָיִמיָנא ט ַההוא ְפׁשִ ִּאְתְפׁשַ ּּ ֲחָתא, ּ אֵרי גֹו ִעיּגוָלא. ַוֲעֵביד ִמׁשְ ָמֵדיד ֶאֶלף , ּׁשָ
יטו ַההוא ְפׁשִ ּּבְ ִעיּגוָלא. ּּ יטו ָמֵדיד ּבְ ַּההוא ְפׁשִ ּ ָרא ִדְלֵעיָלא, ּּ ָרא ֵמַההוא ִקׁשְ , ַּוֲעֵביד ִקׁשְ

יטו ַּעד ַהאי ְפׁשִ ין ִלְסַטר ָיִמיָנא, ּ ֵרי ַאְלֵפי ַאּמִ ָמאָלא, ּתְ ין ִלְסַטר ׂשְ , ּוְתֵרי ַאְלֵפי ַאּמִ
ין ְלָכל ְסַטר   .ּוְתֵרי ַאְלֵפי ַאּמִ

אֵרי ָמֵדיד ִּעיּגוָלא ְדׁשָ ְדָקֲאָמָרן, ּ ָרא ּכִ ין, ַוֲעֵביד ִקׁשְ ֵרי ַאְלֵפי ַאּמִ ְתחום ּתְ ּגֹו , ּּבִ
ֲחָתא ט ִמּגֹו , ִמׁשְ ָאר ַחָייִליןִּמְתַפּשֵׁ ין ׁשְ ְּנקוָדה ְדָקְייָמא ּבֵ ּ ֵרי ַאְלֵפי ִמיִלין ְלָכל , ּ ּוָמֵדיד ּתְ

ַההוא ִעיּגוָלא. ְסַטר אֵרי ּבְ ּׁשָ ין וַפְלָגא, ּ ע ְמָאה ַזְרּתִ ֶּאֶלף וְתׁשַ ּ.  

יטו ַההוא ְפׁשִ ּּבְ ִעיּגוָלא, ּּ אֵרי וָמֵדיד ּבְ ּׁשָ ִרין, ּ ֵרין ִקׁשְ ירוָת, ַוֲעֵביד ּתְ ַעד , א ָדאִּמּשֵׁ
ִרּבוָעא. ּסֹוָפא ְדַהאי ְמִדידו ִגין ַדֲאַתר ָדא ָלא ָקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ יטו , ה''יהו, ּ ֲחָתא ִדְפׁשִ ָּדא ִמׁשְ ּ ּ

ָרא ִעיָלָאה ְּדָנְפָקא ִמגֹו ִקׁשְ ָרָזא ְדבוִציָנא, ּ ִעיּגוָלא. ּּבְ אֵרי ּבְ א, ּׁשָ יך ְוָנֵטי ְלַתּתָ ְוָמׁשֵ ַעד , ּ
ָרא  אִסְטָרא ְדִקׁשְ   .ְלַתּתָ

ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא גֹו עֹוְמָקא ְדַההוא ִעיּגוָלא, ַּאֲהַהר וָמֵדיד ִמּסִ ּּבְ יר , ּ ְוֹלא ָקׁשֵ
ָרא א. ִקׁשְ יחו ְלַתּתָ ְמׁשִ ּוָמֵדיד ּבִ ירוָתא ְדִעיּגוָלא, ּ ֲחָתא ְדַהאי ֵמׁשֵ ִּמׁשְ ין , ּ ֶאֶלף ַאּמִ

ין   .ּוְתֵריַסר ַאְלִפין ַזְרּתִ

אֵרי וָמֵדיד א ופוְתָייא, ּׁשָ ִּמּגֹו רֹוָמא ְועֹוְמָקא ְואֹוְרּכָ ָרָזא ִדְדיֹוְקָנא ְדָאָדם, ּ , ּּבְ
ִפירו ֵחיזו ְדנוְקָבא ׁשַ ּּבְ ּ ּ א, ּ ִעיּגוָלא ְדֵריׁשָ ּוָמֵדיד ּבְ יטו, ּ ַההוא ְפׁשִ ִסְטָרא ָחָדא ּבְ ּּבְ ַּההוא . ּּ

א ִעיּגוָלא ְדֵריׁשָ ט וָמֵדיד ּבְ יטו ִאְתַפּשַׁ ְּפׁשִ ּ ּּ ָללּבְ, ּ ָּלא ַפְלגו ּכְ ּ.  

ִעיּגוָלא ִסְטָרא ְדרוָמא ּבְ ּוָמֵהיה ּבְ ּ ּ א. ּ יך ְלַתּתָ ט וָמׁשֵ ְְוִאְתַפּשַׁ ּ ָרא, ּ יר ִקׁשְ ָמֵדיד . ְוָקׁשֵ
ִעיּגוָלא א ּבְ יעוָרא ִדְתַלת ֶאֶלף, ֵּמֵריׁשָ ׁשִ ּּבְ ֲחָדא, ּ ִליָלן ּכַ ין ּכְ ט . ַאּמִ ך ְוִאְתַפּשַׁ ְּוִאְתְמׁשַ ְ

א ירוּבְ, ְלַתּתָ יעוָרא. ָּלא ְקׁשִ ְּוַההוא ׁשִ ית ֶאֶלף ִסְטִרין ְדָעְלִמין, ּ ית ֶאֶלף ְטָפִחים, ּׁשִ , ְוׁשִ
ִעיּגוָלא   .ּּבְ

יטו ְדבוִציָנא ְדָנְפָקא ּּגֹו ְפׁשִ ּ ּ ּ ָרא ִעיָלָאה, ּ ַטת ַהאי ְדָנַפק ִמּגֹו ַהאי ִקׁשְ ִּאְתַפׁשְ ּ ְּדָרָזא , ּ
ְּדבוִציָנא ִעיּגוָלא , ּ ּוָמֵדיד ּבְ ֲחָתא, ְלִסְטָרא ְרִביָעָאהּ ּוָמֵדיד ֶאֶלף ְלִסְטָרא , ַוֲעֵביד ִמׁשְ

ֲחָתא ְדַהאי ִסְטָרא ְדָיִמיָנא. ָיִמיָנא ִּמׁשְ , ָמֵדיד ֶאֶלף ְוֶאֶלף ְוֶאֶלף ְוֶאֶלף, ִּלְתַרע ָדרֹוָמא, ּ
ַההוא ִסְטָרא ע ֶאֶלף, ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ְּדד, ּּבְ חֹו ַאְרּבַ ּכָ ּתַ יטו ְוֵכ. ִאׁשְ ט ַהאי ְפׁשִ ּן ִאְתַפּשַׁ ּ ּ

  .ְלָכל ִסְטִרין

ְתַרע ִמְזָרח יטו ָאֳחָרא, ּבִ ָּקְייָמא ְפׁשִ ֲחָתא, ּ יטו ְדָמֵדיד ִמׁשְ ְּדָנְפָקא ֵמַהאי ְפׁשִ ּ ְוָקְייָמא , ּּ
ֶאְמָצִעיָתא יטו ָאֳחָרא ּבְ ַּההוא ְפׁשִ ֶאְמָצִעיָתא, ּוָמֵדיד ֶאֶלף, ּּ ַההוא ִסְטָרא ּבְ   .ּּבְ

עֹוְמָקאְוָעֵמ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, יק ּבְ ּוָמֵדיד ְמִדידו ּבְ ּ ָנה, ּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ָרָזא ְדׁשִ ְּוִאֵלין . ּּבְ
ית ִסְדִרין ַההוא עֹוְמָקא ְדָרָזא ְדבוִציָנא, ׁשִ ָּקְייִמין ּבְ יטו, ּ ְּדַההוא ְפׁשִ ּ ית ִסְדִרין. ּּ , ִּאֵלין ׁשִ
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ָנה ָּקְייִמין ּגֹו ְמִדידו ְדׁשָ ָנה, ִּאיהו ִסיָמן, ה''ָנׁשָ. ּ ית ִסְדִרין ְדִמׁשְ ָרָזא ְדִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ,
  .ְּדָקֲאָמָרן

יטו ַקְדָמָאה ַּהאי ְפׁשִ ָרא ְדָקֲאָמָרן, ּ ְּדָנֲחָתא וְנֵפיק ִמּגֹו ַההוא ִקׁשְ ּ ּ א ִדיֵליה , ּ ּאֹוְרּכָ
ֲחָתא ד ִמׁשְ ְתָרָאה, יןִּאיהו ַאְלֵפי ַאְלִפין ִרְבָוון ָעְלִמ, ּּביה. ְלֶמיְעּבַ ַּעד ַההוא ְנִציצו ּבַ ּ ,

ָלל יה ְנהֹוָרא ּכְ ְּדֵלית ּבֵ ֲחָתא. ּ ד ִמׁשְ ִּאיהו ָרָזא . ְּוָרָזא ָדא ִלְבֵני ְמֵהיְמנוָתא ְלֶמיְעּבַ
ְמׁשוֵניה ְוִרּבֹו ִרְבָוון ֳקָדמֹוִהי ְיקומון)דניאל ז(, ִדְכִתיב ּ ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ ּ ּ ַהאי ִאיהו ָרָזא . ּ ּּבְ

ֲחָתאְלִמ ְדָקֲאָמָרן, ׁשְ   .ּכִ

ְנָייָנא ְדָקֲאָמָרן יטו ּתִ ְּפׁשִ ּ יטו ַקְדָמָאה, ּ ְּדַנֲחָתא וְנֵפיק ִמּגֹו ַהאי ְפׁשִ ּ ְּוִאיהו ָקְייָמא , ּּ
ֶאְמָצִעיָתא א ִדיֵליה, ּבְ ַההוא ִסְטָרא, ּאֹוְרּכָ ֲחָתא ּבְ יה ִמׁשְ ד ּבֵ ְּלֶמיְעּבַ , ֶאֶלף ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּ

ַבע ְמ ְבִעיןּוׁשְ ה ְוׁשִ אֹות )שמות לח(, ְְוִסיָמָנך. ָאה ֶאֶלף ַוֲחִמּשָׁ ַבע ַהּמֵ ּ ְוֶאת ָהֶאֶלף וׁשְ
ה ָוִוים ָלַעּמוִדים ְבִעים ָעׂשָ ה ְוׁשִ   .ַּוֲחִמּשָׁ

ַּזָכִאין ִאינון ְדָיְדִעין ַלֲאָפָקא ָרִזין ִעיָלִאין ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ּ ְוָיְדֵעי ְלֵמיַעל ְלָיִמיָנא , ּּ
ָלא ִכּסוָפאְוִלׂשְ ְדָקא ָיאֹות ּבְ ִתיב . ָּמאָלא ּכִ ֹזַהר )דניאל יב(ְּוַעל ָדא ּכְ ִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ְוַהּמַ

  .ָהָרִקיַע

ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ֲחָתא, ּ ד ָעִביד ִמׁשְ ַנׁש ְלַגֵויה, ּכַ ִּאְתּכְ א , ּ ָכל ַדְרּגָ ְּוָקְייָמא ּבְ
א ִניׁשו, ְוַדְרּגָ ַההוא ּכְ ּּבְ ַּעד ְדָסְלִקין , ָּקְייָמא ְוָסְלָקא ְמעוֶלֶפת, ְלָבַתר. ּ ְוַקָיים לֹוןּ

ֵניז ר ְוָלא ִאְתְייַדע, ְוִאְתּגְ ִקיוָמא. ְוִאְתַטּמַ ַאר ּבְ ּתָ ְּוֹכָלא ִאׁשְ ּ ֵדין ָנֵהיר ַמה ְדָנֵהיר, ּ , ּּכְ
ְּוַאֵפיק ַנֲחִלין וַמִיין ּ ּוִציָנא ְדַקְרִדינוָתאַּעד ָהָכא ָרָזא ְדב. ְּלַרָווָאה ּכֹוָלא, ּ ּ ְּלַאְחָדא ָבה , ּ

ָכל ִסְטֵרי ְמֵהיְמנוָתא   .ּּבְ

ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ַּמאן ְדָיַדע ָרָזא ְדָחְכְמָתא. ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא, ָקְייָמא ּגֹו ְטִמיִרין, ּ ּ ,
ָכְלהֹו ִסְטִרין ֲחֲתין ּבְ ד ִמׁשְ ָקא וְלֶמיְעּבַ ָרִזין ִעיָלִאיןַּעד ְדָי, ָּיֵכיל ְלַאְדּבְ ָרִזין , ַּדע ּבְ ּבְ

ְּדָמאֵריה ָרִזין ְדָחְכְמָתא, ּ ָקא, ּּבְ ִגין ְלִמְנַדע וְלַאְדּבְ ל. ּּבְ ּכַ ָאה , ַּמאן ְדָיַדע ְוִאְסּתַ ַזּכָ
ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּחוָלֵקיה ּבְ ּ ָלָלא ָדא. ּ ִגין ְדָהא ּכְ ן ַרְגלֹוי ְדַבר ָנׁש, ּּבְ , ְּיַתּקֵ

ַפְרּגֹוָדאְלָע ר, אָלא ּבְ אֹוַרח ֵמיׁשַ ְוְלֵמיַהך ּבְ ָעְלָמא ֵדין, ּ ָאה ִאיהו ּבְ ָאה ִאיהו , ַּזּכָ ְּוַזּכָ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ָדה. ּבְ אן ַקו ַהּמִ   .ֲּעד ּכָ

  פרשת כי תצאזוהר חדש 
ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביך)דברים כא( י ֵתֵצא ַלּמִ ְמעֹון ְפַתח. ָ ּכִ י ׁשִ ָרֵאל  ָז)הושע ח(, ַּרּבִ ַנח ִיׂשְ

ָרֵאל טֹוב. ּטֹוב אֹוֵיב ִיְרְדפֹו א ְקָרֵייה טֹוב, ָּדא ֵיֶצר ַהטֹוב, ַמאי ָזַנח ִיׂשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִּדׁשְ ּ .
ן ְוָחָכם)קהלת ד(, ִּדְכִתיב ְנֵאיה , ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ּאֹוֵיב ִיְרְדפֹו.  טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ ְּדִאיהו ׂשַ ּ ּ

ר ָנׁש ֹלֹמה , ְּדּבַ א ְקָרֵייה ׂשֹוֵנאִּדׁשְ ָמָהן ִאית ֵליה. ַּמְלּכָ יִאין ׁשְ ְּדַסּגִ  )משלי כה(, ִּדְכִתיב, ּ
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ִּאם ָרֵעב ׂשַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ָלֶחם א. ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוָדא ִהיא אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ  )שם ט(, ּכְ
ְּלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי ּ.  

ָווָאה ִמִל ר ָנׁש ְלׁשַ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּין ְדאֹוַרְייָתא ֲעֵליהּ יה, ּ ִביָרא ּבֵ ִגין ִדיֵהא ּתְ ּּבְ ּ ,
ְּדֵלית ֵליה ִקְטרוָגא ְלֵיֶצר ָהָרע ּ ר ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּבַ ִתיב. ּ ּ ְוָהיו )דברים ו(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום ַעל ְלָבֶבך ַָהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֲאׁשֶ ָּ ּ ֵרי ְיָצֶרי. ּּ   .ָךַעל ּתְ

י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֵעי ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ֵּיֶצר ַהטֹוב ַמאי ּבָ ֵיֶצר ַהטֹוב , ָּאַמר ֵליה. ּ
הו הו, ִּאְתַעַטר ּבְ ַנע ּבְ   .ְּוֵיֶצר ָהָרע ִאְתּכְ

ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביך ָדא ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע י ֵתֵצא ַלּמִ ְּוַעל ָדא ּכִ ּ ּיַפק ַּדֲאַנן ְצִריִכין ְלֵמ. ָּ
ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְּלִקְבֵליה ּבְ ּוְלַקְטְרָגא ֵליה, ּּ ר ָנׁש, ּ יָדא ְדּבַ ּוְכֵדין ִיְתְמַסר ּבִ ָמה . ּ ּכְ

ָמר ְביֹו' ּוְנָתנֹו ה, ְדִאּתְ ִביָת ׁשִ ָיֶדך ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ּבְ ָ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַחת ֶעֶבד )משלי ל(, ַּווי ַעל ָדא, ַּווי ַעל ָדא, ָאַמר ִרּבִ י  ּתַ י ִיְמלֹוך ְוָנָבל ּכִ ְּכִ

ע ָלֶחם ּבַ יֵדיה. ִיׂשְ אי ּבִ ּבָ ּתַ ְּדָהא ֵיֶצר ַהטֹוב ִאׁשְ ְּוִאיהו ֶמֶלך ֲעֵליה, ּ ְּ.  

ת ְיַפת ּתַֹאר ָמָתא, ֵאׁשֶ ָדָבר ַאֵחר. ָּדא ִהיא ִנׁשְ ה ִיְרַאת ה)שם לא(, ּּכְ ִהיא '  ִאּשָׁ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ִּתְתַהָלל ָמִתיןִּאינו, ְּדָהא ּבְ ּן ִסיָען וַמְנִהיִגין ְדִנׁשְ ְּוִאינון ִסיָען וַמְנִהיִגין , ּ ּ

ִדיָרא, ְּדֵיֶצר ָהָרע ִקְטרוָגא ּתְ ִּאינון ּבְ ִאֵלין, ּ ְּמַקְטְרִגין ִאֵלין ּבְ ְייִפין ְדגוָפא , ּ ְּוָכל ׁשַ ּ ּ
יַנְייהו ַצֲעָרא ּבֵ ָמָתא וֵבין ֵיֶצר ָהָרע, ּּבְ ין ִנׁשְ   .ּּבֵ

יֶתךַּוֲהֵבאָתה ֶא ָל ּתֹוך ּבֵ ן, ְ ּמָ ְרַכת ִמּתַ ה)שם ל(. ְּדִאְתּתַ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ּוְכָבר . ּ ְוׁשִ
ָתה ֶאת ִצָפְרֶניָה. ּאֹוִקיְמָנא ִמִלין ה ְוָעׂשְ ְּוִגְלָחה ֶאת ֹראׁשָ י ֵמַההוא זוֲהָמא ְדַאֵטיל , ּ ְּוִתְדּכֵ ּ ּ

ה ָנָחׁש   .ּּבָ

ְבָי ְמַלת ׁשִ ין ֵמחֹוָבא ְדֶעְגָלא, ּהְוֵהִסיָרה ֶאת ׂשִ יׁשִ סֹו ִדְמָסֲאָבא ְוִזיִנין ּבִ ֵּמִאינון ּכְ ּ ְּדָהא . ּ
א י קוְדׁשָ ַקְדִמיָתא ַהְוָיא ְלהֹו ְלבוׁשֵ ּּבְ טוָרא ְדִסיַני, ּ ילו ּבְ ְּדַקּבִ ּ , ְּוַכד ֲעָבדו ַית ֶעְגָלא. ּ

י ְיָקר ְייהו ִאינון ְלבוׁשֵ ַּאֲעדו ִמּנַ ּ ּ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים  )שמות לג(ִּדְכִתיב , ּ לו ְבֵני ִיׂשְ ַּוִיְתַנּצְ ּ
  .ֵמַהר חֹוֵרב

ה ֶיַרח ָיִמים ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאּמָ ָּדא ִהיא ַיְרָחא ֶדֱאלול, ּ ּ ה , ּ ְּדֵביה ָסֵליק מׁשֶ ּ
ִריך הוא, ְּלטוָרא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלִמְבֵעי ַרֲחִמין ַקּמֵ ָרֵא, ְּ ֵביק ְלִיׂשְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ל ַעל חֹוָבא ּּבְ
ה ֶיַרח ָיִמים. ְּדֶעְגָלא ּוְבִגין ָדא וָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאּמָ ּ ּ ִגין ְדַגֵלי ֶעְרָייָתא , ּ ּּבְ ּ

ִריך הוא ְוֶעְרָייָתא ְדאֹוַרְייָתא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָדָבר ַאֵחר. ְּ ָ ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות )ויקרא יח(, ּּכְ

ך ֹלא ְתַגֵלה ִּאּמְ ְמרו )תהלים קיט(, א ֲאַמרְּוַעל ָד. ָ ּ ַפְלֵגי ַמִים ָיְרדו ֵעיָני ַעל ֹלא ׁשָ ּ ּ
  .ָתֹוָרֶתך
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ל ַההוא ִזְמָנא א ּכָ ְלּכָ ָרֵאל ְרִחיִקין ִמּמַ ַּוֲהוו ִיׂשְ ַּעד יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּ ה ִמן , ּּ ְּדָנֵחית מׁשֶ
ל ַההוא יֹוָמא, ּטוָרא ַתֲעִניָתא ּכָ ָרֵאל ּבְ ַּוֲהוו ִיׂשְ ַמְטרֹוִניָתאּוְכֵדי. ּ א ּבְ ק ַמְלּכָ . ּן ִאְתַדּבַ

ָדָבר ַאֵחר ה)דברים כא(, ּּכְ ה ְוָהְיָתה ְלך ְלִאּשָׁ בֹוא ֵאֶליָה וְבַעְלּתָ ן ּתָ ָ ְוַאַחר ּכֵ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּוָגְזרו ְקָייָמא ִעם קוְדׁשָ ּ ְּדָלא ִיְפְלחון עֹוד פוְלַחן נוְכָרָאה, ְּ ּ ּ ָדָבר ַאֵחר . ּּ ּּכְ
ך ְוגו)שמות לד( ל ַעּמְ ִרית ֶנֶגד ּכָ ה ָאֹנִכי ּכֹוֵרת ּבְ ן. 'ָ ִהּנֵ ּמָ ָכה ֹלא )שם(, ּוְכִתיב ּתַ  ֱאֹלֵהי ַמּסֵ

ה ָלך ְַתֲעׂשֶ ֶסף. ּ ּכָ ה ּבַ ֶרּנָ ְּוַעל ָדא וָמֹכר ֹלא ִתְמּכְ ָמְתך, ּ ִנׁשְ ר ּבְ ּקֵ ִגין ַדֲחָלן , ָָלא ְתׁשַ ּּבְ
ָדָבר ַאֵחר. ִּדְכַסף י ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב ֹלא ַתֲעׂשו ָלֶכם ֹלא ַתֲע)שמות כ(, ּּכְ ּׂשון ִאּתִ ּ.  

ָרֵאל יֹוָמא ֵדין, ַּזָכִאין ִאינון ִיׂשְ ֲעִניָתא ּבְ ַזר ֲעֵליהֹון ּתַ ִריך הוא ּגְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ , ִּדְכִתיב. ְּ
ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ְוִנְכְר)ויקרא כג( ה ּבְ ר ֹלא ְתֻעּנֶ ֶפׁש ֲאׁשֶ י ָכל ַהּנֶ ּ ּכִ יָהּ ִגין . ָתה ֵמַעּמֶ ּבְ

ל חֹוֵביהֹון ֵפר ְלהֹון ּכָ ְּדִיְתּכַ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם )שם טז(, ִּדְכִתיב. ּ ּ ּכִ ּ ּ
ְטָהרו' ִמּכֹל ַחֹטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה אן. ּּתִ   .ַעד ּכָ

ֱעָלם  ְמעֹון ֲאַמרִמְדָרׁש ַהּנֶ י ׁשִ א, ַרּבִ ְּפָעא ִדיסֹוָדא ִעיָלָאהְּדִהיא ִמּשִׁ, ַנְפׁשָ ד , ּ ּכַ
ְלָטא ֲעֵליה, ִאיִהי ָחַבת א ִדְלֵעיָלא ׁשָ ֶּאׁשָ ִזיֵניה. ּ א ִדְלַרע. ִּזיָנא ּבְ ְלָטא ֶאׁשָ ּוְבגוָפא ׁשָ ּ .

ָרֵאל ל ִיׂשְ ָלָמא ַעל ּכָ   .ּוׁשְ

ּוַמאן ַדֲאַמר ָלא ְבִנין, ּ ְּדַמאן ְדָאֵזיל ֵמַהאי ָעְלָמא ּבְ י ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי ִזיְמָנא, ּ  ַאֲחִריּתֵ
  .ֲאַמר ְקׁשֹוט, ָהֵדין

ֲאִויָרא. ְועֹוד אִטין ּבַ ִּאינון ַחָייַבָיא ְדׁשָ ַּעד ִדְמַרצו חֹוַבְייהו, ּּ ּ ּוָבַתר ִנְכָנִסין ַפַעם , ּ ּ
ּגוף ִנָיה ּבַ ּׁשְ ֵדי ְלָצֵרף אֹותֹו, ּ ּׁשוב ֵאינֹו ִנְכַנס ַפַעם ַאֶחֶרת, ְּוִאם ִיְצַדק, ּכְ , אוְוִאם ָל. ּ

ית ִליׁשִ ֱאַמר. ַּפַעם ׁשְ ּנֶ ֶבר)איוב לג(, ׁשֶ לֹוׁש ִעם ּגָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֶהן ּכָ ְוִאם . ּ
ה ְפָעִמים לׁשָ ֵאלו ַהּשְׁ לֹום ֹלא ִיְצַדק ּבְ ַּחס ְוׁשָ ּ ָנה, ּ ּקָ ֵרת, ּׁשוב ֵאין לֹו ּתַ ּכָ ֵרת ּתִ . ְּוֶזהו ִהּכָ

ר ָנׁש ְל ֵעי ּבַ יהְּוַעל ָדא ּבָ ַנְפׁשֵ ִּאְזַדֲהָרא ּבְ   .ִּדיְלָמא ָאָתא ִזיְמָנא ָאֳחָרא, ּ

ָדב ַוֲאִביהוא ְדָכִתיְבָנא, ְּוִאית ָלָנא ְרָאָיה ִמּנָ ִגין ְדָלא , ּכִ ְּדִמיתו ַפְלֵגי גוָפא ֲהוֹו ּבְ ּ ּ ּּ
ִגין ְדָלא. ֵּמִעְנַין ְיָבָמה ָיֹבא ָעֶליָה, ְְועֹוד ִאית ָלָנא ֶסֶמך. ִּאְנִסיבו ֵרׁש ַזְרֵעיהּּבְ ּתַ ְוָלא , ּ ִיׁשְ

ּגוף ִּיְצְטִריך ְלֵמיֵתי ִזיְמָנא ָאֳחָרא ּבַ יה, ְּותו אֹוִליְפָנא ֵמאֹוָנן. ְ תוב ּבֵ ַּדֲאַמר ַהּכָ ּ בראשית (, ּ

י ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו)לח   . ְלִבְלּתִ

ן ְלָנֳעִמי)רות ד(, ְועֹוד ְרָאָיה ָאֳחָרא ַּוֲהֹלא רות ְיָלַדּתו, ְּוִכי ְלָנֳעִמי יַֻלד. ּ יַֻלד ּבֵ ֶּאָלא . ּ
ד ֶזה עֹוֵבד הוא ָהָיה ַמְחלֹון, ְלַלּמֵ ּׁשֶ ִנין, ּ ָלא ּבְ   .ּוִמית ּבְ

ֱחֵמי ך ּתֶ ְוְבִגין ּכָ ר ָנׁש ַצִדיק ְוַרע לֹו, ּ י ָאָתא ְלָעְלָמא. ּּבַ ְוָלא , ִּדיְלָמא ִזיְמָנא ַאֲחִריּתֵ
ך ל ּכָ אי ּכָ ִעְנַין ֶז, ְֲהָוה ַזּכָ ד ָעאל ְלַהאי ָעְלָמא, הּוֵמת ּבְ א ּכַ ּתָ ה חֹוֵביה, ּוְכדֹו ַהׁשְ , ְּמֻנּכֶ

ְּוָהֵדין הוא ַצִדיק ְוַרע לֹו ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3133דף [ -ּ
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ע ְוטֹוב לֹו ָלא ְבִנין, ִּדיְלָמא ֲאָתא ִזיְמָנא ָאֳחָרא. ּוְכמֹו ֵכן ָרׁשָ אי , ּוִמת ּבְ ַוֲהָוה ַזּכַ
מור ָעְלָמא ֵדיןְו, ְּוָלא ּגָ ָלם ֵליה ִמְזכוֵתיה ּבְ א ְמׁשֻ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ִרים )הושע יד(ְּוָדא הוא . ּ י ְיׁשָ  ּכִ

ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם' ַּדְרֵכי ה ּ.  

בו ַאִחים ַיְחָדו)דברים כה(ְּוָהא ַדֲאָמָרן  י ֵיׁשְ ּ ּכִ י ִיְצָחק ֲאַמר. ּ בו ַאִחים, ַרּבִ י ֵיׁשְ , ּּכִ
ם ִלּבָ ירו ּבְ ַיּכִ ּׁשֶ ֵהם ַאִחיםּ מָדָבר ַאֵחר.  ׁשֶ ב ה)תהלים כט(, ּּכְ ה . ְֶמֶלך ְלעֹוָלם' ּ ַוֵיׁשֶ ּמֶ ּבַ

א ַעל ּכֹוָלא מֹוְדִעין ְדהוא ַמְלּכָ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם וֵבן ֵאין לֹו ִנין, ּ ְנחום ֲאַמר . ְָלא ִאְצְטִריך, ָּהא ִאם ֲהוֹו ֵליה ּבְ י ּתַ ַּרּבִ
י יֹוֵסי ל . ְְלַמאי ִאְצְטִריך, ָּמה ָיֹבא ָעֶליָהְיָב, ַרּבִ ְּדָלא ְלַאְמעוֵטי ִמִדְמיֹוָנא ְדָכֵליל ּכָ ּ ּ ּ
  .ִּדְמיֹוִנין

י ִיְצָחק ְפַתח ן ְוָאח ֵאין לֹו)קהלת ד(, ַּרּבִ ם ּבֵ ִני ּגַ ֵּדין הוא , ֵיׁש ֶאָחד.  ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ּ
ר ָנׁש ְדִיְתַפַטר ֵמַעְלָמא ָהֵדין ֲחַסר ּּבַ אּ ְּדהוא ַחד,  ִמן ַטְבּתָ ד , ּ ְּוֵלית ֵליה ְזכוָתא ְלֶמְעּבַ ּ

ְנָיין י ִיְצָחק, ְּדַתְנָיא. ּתִ ְנָיין, ָאַמר ִרּבִ ָלא ּתִ ַּהאי ַמאן ְדִאְתַפַטר ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ָיִחיד ּבְ ּ ,
ל ִדְמיֹוִנין יֵצי ִמִדְמיֹוָנא ְדָכֵליל ּכָ ּתֵ ִּאיְתְמֵעיט ְוִיׁשְ ּ ּ.  

ָכר טֹוב , ַמאי ַטְעָמא. ַנִים ִמן ָהֶאָחדטֹוִבים ַהּשְׁ ר ֵיׁש ָלֶהם ׂשָ ום ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ִּמּשׁ ּ
ֲעָמָלם י ִיְצָחק. ּבַ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ י ִאם ִיֹפלו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת )שם(, ִּדְכִתיב ְקָרא, ּתָ ּ ּכִ ּ

ַההוא ִדְמיֹוָנא, ֲחֵברֹו ִיפֹול. ּּבְ ְּוִאילו ָהֶאָחד ׁשֶ ּ ּ ִני ַלֲהִקימֹוְוֵאי, ּ   .ן ׁשֵ

ַלח ֵליה ְלר י ְיהוָדה ׁשְ ַּרּבִ א' ּ י ָמאֵריהֹון ְדַמְתִניִתין, ֲאַמר, ַאּבָ ַּאּתון ְדַקִייְמּתון ַקּמֵ ּ ּ ּּ ,
ת ם ַהּמֵ ה ַאֶחֶרת, ַּמאי ַטְעָמא ְיָבָמה ָיֹבא ָעֶליָה ְלָהִקים ׁשֵ ִאּשָׁ   .ְוֹלא ּבְ

ַלח ֵליה ד ִמְד''ּ ֶפֶר)ירמיה ב(, ּׁשְ ֲאָפה רוַחה ִלּמֻ ה ׁשָ ַאַות ַנְפׁשָ ר ּבְ ּּבָ ּ י . ּ ִאיְתְרֵגיׁש ַרּבִ
ֲאָפה רוַח, ַּוַדאי ָדא ִהיא ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ַוֲאַמר, ְּיהוָדה ַמע ַדֲאַמר ׁשָ ַּמׁשְ ׁש, ּ   .ּרוַח ַמּמָ

י יֹוֵסי ִדְכִתיב ַהאי ְדָאַמר ִרּבִ ְּוָאְזָלא ָהא ּכְ ִעי)קהלת ח(, ּ ם ְקֻבִרים ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ
ׁש. ָּוָבאו י ִיְצָחק. ָּוָבאו ַמּמָ ּוִמְתַפֵרׁש ִמָלה, ָאַמר ִרּבִ ּ ה , ּ ַאַות ַנְפׁשָ ַמאי ִדְכִתיב ּבְ ּּבְ ּ

ַמע ְדֲאִפילו ֲארוָסה ְּדַמׁשְ ּ ּ א ְדַהאי ִמָלה, ּּ תֹוַעְלּתָ עוָלה ַאְתָיין ּבְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּּ ּ.  

ֵלד)דברים כה( ר ּתֵ כֹור ֲאׁשֶ כֹור. 'ּ ָיקום וכו ְוָהָיה ַהּבְ ִני ְוֹלא , ּוַמאי ַטְעָמא ַהּבְ ְוֹלא ַהּשֵׁ
י ִליׁשִ י יוָדן. ַהּשְׁ ל ֵמת הוא, ָּאַמר ִרּבִ ל ָפִנים ׁשֶ כֹור ְוָהִראׁשֹון ַעל ּכָ ַּהּבְ ְייהו , ּ ְּוַדְעּתַ

ִמיָתא ִזווָגא ַקְדָמָאה ּבְ ְּדַתְרֵויהֹון ּבְ ּ ּ.  

ְנָיא י יֹוֵסי, ּתַ ֲעָרה ֶאל ַהְזֵקִניםְוָעְלָת, ָאַמר ִרּבִ ַּהאי ִמָלה חוְצָפא , ּה ְיִבְמּתֹו ַהּשָׁ ּ ּ
י ְיהוָדה. ִאְתֲחֵזי לֹום ְדחוְצָפא הוא, ָּאַמר ִרּבִ ַּחס ְוׁשָ ּ ֶּאָלא ְלִאְתֲחָזָאה ִטיבו ְדָבְעָייא , ּּ ּ ּ

ד ִעם ִמיָתא י, ְּוִאיהו ָלא ָבֵעי, ְלֶמְעּבַ ּוְלִפיָכך ָעְבֵדית ֵליה ְקָלָנא ַקּמֵ   .ּ ּכֹוָלאְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3134דף [ -ּ

ָפָניו, ִּדְכִתיב. ַּמאי ְקָלָנא ָעְבֵדית ֵליה ְפֵני ַהּכֹל, ְוָיְרָקה ּבְ ֵלם ּבִ ר ֹלא ִיְבֶנה , ְלִהּכָ ֲאׁשֶ
ית ָאִחיו ָכה כו, ּוְקָרא ְכִתיב. ֶאת ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. 'ְוָיְרָקה ְוָאְמָרה ּכָ  )במדבר יב(, ּכְ

ָפֶניָה ֲהֹלא ֵלםְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ּבְ   . ִתּכָ

הו ֲאַמר ר י ַאּבָ ְּדִמְתֲחֵזי ְלכֹוָלא ְדִאיהו רֹוָקא, ָצֲהָבה ְוָיְרָקה רֹוָקא, יֹוָחָנן' ַּרּבִ ּ ְוָלא , ּּ
ַעְפָרא, ַמִים י ּבְ ּסֵ   .ְּוָלא ְדִאְתּכַ

ָתא ְמעֹון, ַהִהיא ִאיּתְ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ְּדָאַתת ְלַקּמֵ ּ ַּוֲחֵזי ָבה ְדָאְכַל, ְוָרַמת רֹוָקא, ּ ַההוא ּ ּת ּבְ
ֲעָתא ּוְלָבַתר ִאְמְלכו ְוִאְזַדְווגו , ְּוָלא ִאְתֲעֵביַדת ַההוא יֹוָמא, ְוָלא ֲהֵוי ִמְתֲחֵזי רֹוָקא, ׁשַ ּ ּ ּ ּ

ָּדא ִעם ָדא ּ.  

ְמעֹון ָהֵכי' ּוִמי ֲעֵביד ר י ַדָייָנא ָיאֹות, ׁשִ ֵלק ַקּמֵ ְּוָהְתַנן ִאי ִאְמְלכו קֹוֶדם ְדִתְסּתַ ּ ּ ּּ ,
ֵר ּוִמְדִתׁשְ י ַדָייָנא ָלאּ ּי ִסיֵניה ַקּמֵ ּ.  

י ְיהוָדה ָתא, ָּאַמר ִרּבִ אֵני ַהִהיא ִאיּתְ ְּדַעד ָלא ֲעָבדו ָדא ִעם ָדא, ׁשָ ּ ּ ֶּאָלא ְדַאְרֵמית , ּ ּ
ָרא ַוֲאָזלו ְוִאְזַדְווגו ָדא ִעם ָדא ְלָבַתר, רֹוָקא ְלֶמֱחֵזי ְּוָלא ֲהָוה ַכׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ, ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו י ִחָייא.  ָחַלץ ֵמֶהם)הושע ה( ָאֵמר ּכְ י ְיהוָדה ֲאַמר ַרּבִ ַּרּבִ ּ ,
ִתיב ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)שמות ג(, ּכְ ְקַרב ֲהֹלם ׁשַ ָ ַאל ּתִ ְוִכי ִמְנָעל ְמַטֵהר ֶאת , ָ

קֹום קֹום, ַהּמָ א ֶאת ַהּמָ א. אֹו ְמַטּמֵ י ַאּבָ ָוה לֹו ַה, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ּצִ ד ׁשֶ רוך ְּמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ְּקָ ּ
ּתֹו ִמּכֹל ָוֹכל בֹוד ְלִהְתָפֵרׁש ֵמִאׁשְ ֶדֶרך ּכָ ּהוא ּבְ ְ ִתיב ְנָעֶליך. ּ ה ּכְ מׁשֶ ִתיב , ָּבְ ַע ּכְ ּוִביהֹוׁשֻ

ּתֹו ִמּכֹל ָוֹכל, ַָנַעְלך ֹלא ִיְתָפֵרׁש ֵמִאׁשְ ּׁשֶ ים ְמזוָמִנים, ּ ֶּאָלא ְלִעּתִ ּ.  

ה עֹוֵמד ָעָל ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ֵני ָאָדם. יוִכי ַהּמָ ָאר ּבְ ַמֲעָלה ְגדֹוָלה ִמּשְׁ , ָָמקֹום ֵיׁש ְלך ּבְ
ְקֵראת קֹוֶדׁש ֶדֶרך ַנַעל. ַמְדֵרָגה ַהּנִ ּתֹו ּבְ ן ִנְצַטָוה ְלִהְתָפֵרׁש ֵמִאׁשְ ְְוַעל ּכֵ ּ אן ָנֵמי . ּ ַאף ּכָ
ה ַּהאי ַנַעל ְפִריׁשות ִאּשָׁ ּ.  

י יֹוָחָנן קֹונֹוְָצִריך ָהָאָדם ִלְבטֹו, ָאַמר ִרּבִ ה, ַח ּבְ ח ִאּשָׁ ִנים, ְוִליּקַ ֹלא , ּוְלהֹוִליד ּבָ ּׁשֶ
א ּ ֲעִריִרים ָימותו)ויקרא כ(, ַמאי ִדְכִתיב, ִּדְתַנן. ְֵיֵלך ֲעִריִרי ָלעֹוָלם ַהּבָ ֵאין , ּ ְּדָכל ִמי ׁשֶ

עֹוָלם ַהֶזה ִנים ּבָ ִאלו ֹלא ִנְבָרא ְוֹלא ָהָיה, ּלֹו ּבָ ּהוא ּכְ , ּי ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזהְוִנְקָרא ֲעִריִר, ּּ
א   .ּוִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ

י יֹוָחָנן ה, ְהָאַמר ִרּבִ א ִאּשָׁ ָהָאָדם נֹוׂשֵ ִנים, ֵמַאַחר ׁשֶ ְונֹוֵחל ', ִנְקָרא ֶעֶבד ה. ּומֹוִליד ּבָ
א, ָּהעֹוָלם ַהֶזה יֶתך)יחזקאל מד(, ִּדְכִתיב. ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ָרָכה ֶאל ּבֵ   .ָ ְלָהִניַח ּבְ

ל ְלָמ ּה ַהָדָבר דֹוֶמהָמׁשָ ֵני ָאָדם. ּ ה ּבְ לׁשָ דֹון ִלׁשְ ַתן ִפּקָ ּנָ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ַמר ֶאת , ְ ָהֶאָחד ׁשָ
דֹון דֹון ְלַגְמֵרי. ַּהִפּקָ ִני ָאַבד ֶאת ַהִפּקָ דֹון. ַּהּשֵׁ ף ֶאת ַהִפּקָ י ִטּנֵ ִליׁשִ ּנו ְלַאֵחר , ַּהּשְׁ ְּוָנַתן ִמּמֶ
ְמרֹו ֶלך ִל, ְלָיִמים. ְלׁשָ א ַהּמֶ ְּתּבֹוַע ִפְקדֹונֹוְּבָ דֹון. ּ ַמר ַהִפּקָ ּשָׁ ֶלך , ּאֹותֹו ׁשֶ חֹו ַהּמֶ ּבְ ְׁשִ

יתֹו אֹו ֶנֱאַמן ּבֵ דֹון. ַוֲעׂשָ ָאַבד ֶאת ַהִפּקָ ִני ׁשֶ ֹלא ִיְהֶיה לֹו , ֶהֱאִבידֹו ִמן ָהעֹוָלם, ַּהּשֵׁ ְּוִצָוה ׁשֶ ּ
ֵאִרית ם וׁשְ דֹון. ּׁשֵ ף ֶאת ַהִפּקָ ִטּנֵ י ׁשֶ ִליׁשִ ּנו ְלַאֵחרְו, ַּהּשְׁ יַח ִמּמֶ ֶלך, ִּהּנִ יחו , ְָאַמר ַהּמֶ ַּהּנִ
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ְרֶאה ָהַאֵחר ּנִ ָידֹו, ָלֶזה ַעד ׁשֶ יַח ֶזה ּבְ ִהּנִ ה ִמַמה ּשֶׁ ית , ְֵהיַאך ַיֲעׂשֶ ך ֹלא ֵיֵצא ִמּבֵ ְוֵבין ּכָ ּ
ֶלך   .ְַהּמֶ

ֶלך, ֹלא ָזָכה. ֵּיֵצא ֶזה ַלֵחירות, ָזָכה ָהַאֵחר נו ָלֶזה ע, ְָאַמר ַהּמֶ ף ֶאת ּּתְ ִטּנֵ ֹוֶנׁש ַעל ׁשֶ
דֹון לֹו, ַּהִפּקָ דֹון ׁשֶ ֵאר ַהִפּקָ ְּוִיּשָׁ יָון ְדָעאל ָעאל, ַּרב הוָנא ֲאַמר. ּ   .ּּכֵ

ְמרֹו ַיד ַאֵחר ְלׁשָ יַח ּבְ דֹון ְוֹלא ִהּנִ ף ֶאת ַהִפּקָ ֶלך, ְּוִאי ִטּנֵ ית ַהּמֶ ַעד , ְמֹוִציִאין אֹותֹו ִמּבֵ
ן ַמה ּשֶׁ ָיֹבא ַאֵחר ִויַתּקֵ ף ֶזהּׁשֶ ל ֶזה, ִטּנֵ דֹון מֹוִציִאין אֹותֹו ִמָידֹו ׁשֶ ְּוַהִפּקָ ְונֹוְתִנין אֹותֹו , ּ

נֹו יּקְ ּתִ   .ָלֶזה ׁשֶ

י ִחָייא ֲאַמר ִתיב , ַּרּבִ ַמת ַחִיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית ב(ּכְ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּ ּּ ּ .
ַמת ַחִיים יָון ַדֲאַמר ִנׁשְ ּּכֵ ן ָנַתן ַהָקדֹוׁש , ֶּאָלא. ּאי ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיהַאּמַ, ּ ַעל ְמָנת ּכֵ
ָאָדם ָמה ּבָ רוך הוא ְנׁשָ ּּבָ ִיְהֶיה ְלֶנֶפׁש ַחָיה, ְּ ּׁשֶ ַמֲעָרָבא קֹוִרין ְליֹוֶלֶדת. ּ   .ַּחָיה, ּבְ

ֱּאֹלִהים ַאֵפיק ִזיִנין ְלִזיֵניה, ְּותו ָמה, ּ ׁשָ ָמ. ְוִהיא ַהּנְ ׁשָ ּגוףְוַהּנְ ה ּבַ ּה ִמְתַחֶלֶקת וִמְתַרּבָ ּ ּ ,
ּגוף ִהיא ּבַ עֹוד ׁשֶ יֹוְצָאה ֵמַהּגוף, ּּבְ ְּוֵכיָון ׁשֶ יֹוֵתר, ּ ה ּבְ לֹא תוַכל , ִמְתַרּבָ ֶגת ַמה ּשֶׁ ּוַמּשֶׂ ּּ

ּגוף עֹוָדה ּבַ יג ּבְ ְּלַהּשִׂ ּ.  

ְפֶרֶדת ֵמַהּגוף ּנִ אֹלִהים, ְּוֵתיֶכף ׁשֶ ְּדָלא ֲאֵפיַקת ּגוָפאּוְבִגין , ּרֹוָצה ְלִהָדֵבק ּבֵ ְּדהוא , ּ ּ
ָמָתא ְדהוא ִזיֵניה, ִּזיֵניה ָמה ַדֲאֵפיק ֱאֹלִהים ִנׁשְ ּּכְ ּ ּ ַלת, ּ ְוחֹוֶזֶרת ְוׁשֹוֶאֶפת ַעד , לא ִמְתַקּבְ

גוף ַאֵחר ֵנס ּבְ ּכָ ּתִ ִקי, ּׁשֶ ּגוף ַהָטהֹור ְוַהַזך ְוַהּנָ ֵדי ְלַקֵיים ֶזַרע ְוָלׁשוב ְלִהָדֵבק ּבַ ְּכְ ּ ּ ּ ּ ִמי ּו. ּ
ִנים יַח ּבָ לֹא ִהּנִ ק ֵליה, ּׁשֶ ָּלא ִמְזַדּקֵ ֲאָפה )ירמיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ׁשָ ַאַות ַנְפׁשָ ּ ּבְ ּ

  .ּרוַח

ְמעֹון ֲאַמר י ׁשִ א, ַרּבִ ְרׁשָ ְזִעין ְלׁשָ ְתֵריה ּגִ ַאר ּבַ ּתָ ַּהאי ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ָמֵתיה , ּ ִּנׁשְ
יֵצי ִמן ַההוא ִדְמיֹוָנא ְד ּתֵ ִּאׁשְ ל ִדְמיֹוִניןּ ָלא, ָּכֵליל ּכָ ְלּגְ אָנא , ַּעד ְדִמְתּגַ ְוִאיּתֹוָרַקת ִמּמָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלָמאָנא ִלי)שם מה(, ּכְ ִלי ֶאל ּכֶ יה. ּ ְוֹלא הוַרק ִמּכְ ְקְנּתֵ ִתיב. ַּמאי ּתַ , ּכְ
ר ָאִחיו)ויקרא כה( ֹרב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ   .ּ וָבא ֹגֲאלֹו ַהּקָ

י ָנא, ּ ְיהוָדה ֲאַמרַרּבִ ּקָ ָרא ְלִאְתּתַ ח ָמאָנא ְדַכׁשְ ּכַ ֶלת ַעד ִדי ִתׁשְ ְלּגֶ ִּמְתּגַ ְּוִאי ַההוא . ּ
ַבר, ָּפרֹוָקא ָלא ֲהֵוי ּקוְזִטיָפא ְדבוִדיָטא ִאּתְ ּ ֵלם )דברים ז(, ְוַעל ַהאי ִאְתְקֵרי. ּ ּ וְמׁשַ ּ

ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי וְלׁשְֹמֵרי  )שם ה(ּוְכִתיב . ְּלׂשֹוְנָאיו ֶאל ָפָניו ְלַהֲאִבידֹו ְּוֹעׂשֶ
  .ִמְצֹוָתי

א י ַאּבָ ִתיב , ִָהיְלָכך ָאַמר ִרּבִ ה ֶאת ָהָאָדם)בראשית ט(ּכְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ָמא .  ּבְ ַמה ּשְׁ
ָּדא ַאֵפיק ִזיִנין ְלִזיֵניה ר ָנׁש ַלֲאָפָקא ִזיִנין ְלִזיֵניה. ּ ֵעי ּבַ ך ּבָ ּּכָ ְ.  

  שת כי תבאפרזוהר חדש 
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ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָרא ְדלוד, ַרּבִ ֲּאַזל ֵליה ַוֲעַרק ְלַמְדּבְ א, ּ ַחד ְמַעְרּתָ ֵניז ּבְ ּהוא , ְוִאְתּגְ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ א. ְּוַרּבִ ּוְנַפק ְלהֹו ַחד ֲחרוָבא, ִאְתְרֵחיׁש לֹון ִניּסָ . ְּוַחד ַמֲעָייָנא ְדַמָייא, ּ

ָּאְכֵלי ֵמַההוא ֲחרוָבא ָתאן ֵמִאינון ַמִיין, ּ ֲּהָוה ֵאִלָיהו ָזכור ַלטֹוב. ְּוׁשָ ּ ָכל , ּ ָאֵתי לֹון ּבְ
ֵרי ִזְמֵני הו. ְואֹוִליף לֹון, יֹוָמא ּתְ   .ְּוָלא ָיַדע ֵאיַנׁש ּבְ

א ׁשֹוֲאִלין ֵבי ִמְדְרׁשָ יַמָייא ּבְ תֹוַרת ּכֲֹהִנים, ְוָאְמִרין, יֹוָמא ַחד ֲהוֹו ַחּכִ ּבְ , ְקָללֹות ׁשֶ
ִית ִראׁשֹוןִאינ ֶנֶגד ּבַ ִני ְוָגלות ַאֲחרֹון. ּון ּכְ ִית ׁשֵ ֶנֶגד ּבַ ֵנה תֹוָרה ּכְ ִמׁשְ ּבְ . ְּקָללֹות ׁשֶ

תֹוַרת ּכֲֹהִנים ּבְ ָללֹות ׁשֶ ּקְ הו ַהְבָטחֹות, ּבַ ָרֵאל, ִּאית ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ַּוֲחִביבו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
י ֶאת ּבְ)ויקרא כו(, ִּדְכִתיב ֶאֶרץ . 'ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוגו ְוָזַכְרּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ּוְכִתיב ְוַאף ּגַ

ֵנה תֹוָרה. ֹאְיֵביֶהם ִמׁשְ ּבְ הו ַהְבָטחֹות, ְקָללֹות ׁשֶ ָלל, ֵּלית ּבְ הו ֶנָחָמה ּכְ ָמא , ְּוֵלית ּבְ ּכְ
ָללֹות ַקְדָמִאין ּקְ   .ְוָלא ֲהוֹו ָיְדֵעי. ִדְכִתיב ּבַ

ר  י ְיהוָדה ּבַ ִריעוָתא ְדַבר יֹוָחאי, ִאְלָעאי ַוֲאַמרָּקם ַרּבִ ֲּחָבל ַעל ּגְ ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע , ּ
יה ְּוִאלו ָיְדֵעי. ִּמּנֵ ֵּלית ְרׁשו ְלַגָלָאה ֵליה, ּ ּּ.  

י ְיהוָדה' ר ן ִרּבִ ַצְפָרא, ּיֹוֵסי ּבֶ ל ִאינון עֹוִפין ְדִאינון ֲהוֹו , ָקם יֹוָמא ַחד ּבְ ָּחֵמי ּכָ ּ ּ
ְפִנ, ָטאָסן ְתַרְייהוְוׁשַ ְפִניָנא, ָקם ַעל ַרְגלֹוי ַוֲאַמר. ּיָנא ָחָדא ָאְזָלא ּבַ ְפִניָנא , ׁשַ ׁשַ

א, ְמֵהיְמָנא א ַקִדיׁשָ ִּמיֹוָמא טֹוָפָנא ִדיוְקָנא ְדַעּמָ ּ ּ ּ ְָלך ָיאֹות וְלך ָנֶאה, ּ ִזיל ַוֲעֵביד ִלי , ָּ
ִליחוָתא ָחָדא ְלַבר יֹוָחאי ן, ּׁשְ ּמָ ֲאַתר ְדִאיהו ּתַ ּּבַ ּ.  

יה ְפִניָנא ְוָקַמת ַקּמֵ ֲחָרא ַההוא ׁשַ ִּאְסּתַ ַתב ִפְתָקא ָחָדא. ּ ְוָקַמת . ַוֲאַמר ָמה ַדֲאַמר, ּּכְ
פוָמה ְפִניָנא וְנָטַלת ּבְ ּׁשַ ּ ְמעֹון, ּ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ַּוֲאָזַלת ְלַגּבֵ ְכָנָפא, ּ ִויַאת ֵליה ּבִ ְּוׁשַ ל . ּ ּכַ ִאְסּתַ

ַההוא ִפְתָקא ּּבְ ֵריהּהוא ְו, ּוְבָכה, ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵכיָנא ַעל ְפִריׁשוָתָנא ִמן , ַוֲאַמר. ַּרּבִ ּּבָ ּ
ּוָבֵכיָנא ַעל ִמִלין ִאֵלין, ַחְבַרָיא ּ ְלָיין ְלהֹו, ּ ְּדָלא ִאְתּגַ ְתָראי, ּ ַּמה ַיַעְבדון ָדֵרי ּבַ ּ ּ ִאי , ּ

ַהאי יחון ּבְ ּגִ   .ַּיׁשְ

ֲּאָתא ֵאִלָיהו ָזכור ַלטֹוב, ַאְהָהֵכי ּ ין, ְבֵכיֲּחֵמי ִד, ּ ִליחוָתא ָאֳחָרא ֲהֵויָנא ַזּמִ ׁשְ , ֲּאַמר ּבִ
א ּתָ ָכא ְדָמִעיך, ַהׁשְ ּכְ ִריך הוא ְלׁשַ א ּבְ ְדַרִני קוְדׁשָ ְְוׁשַ ְּ ּ ּ י. ּ י, ִאי ַרּבִ ָלא ֲהָוה , ִאי ַרּבִ

א ְלַגָלָאה ְלַצִדיַקָייא ִמִלין ִאֵלין ּתָ ִּאְצְטִריך ַהׁשְ ּ ּּ ְ.  

א  ך ֲאַמר קוְדׁשָ ֲּאָבל ּכָ ִריך הואְ ּּבְ ְקָללֹות ַקְדָמִאין ִאית ל, ְ ְוָכְלהֹו ָלֳקֵביל , ב ְקָרֵאי''ּבִ
ִביֵלי ְדאֹוַרְייָתא הו נ. ׁשְ ְתָראי ִאית ּבְ ְקָללֹות ּבַ ָיין ְואֹוְרִחין , ג ְקָרֵאי''ּּבִ ָּלֳקֵביל ָפְרׁשִ ּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא

ָגלות ַקְדָמָאה ְדַבִית ִראׁשֹון ָרֵאל, ּּבְ ִביִלין ְסִתיִמין ְדִסְתָראָּעְברו ִיׂשְ ּ ִאינון ׁשְ ֵלי , ּ ִאְתּגְ
ֵלי ִקיָצא ִדיְלהֹון, ּחֹוַבְייהו ְתָרָאה ְדַבִית . ְּוֶנָחָמָתא ְוַאְבָטחוָתא ִדיְלהֹון, ְוִאְתּגְ ָגלות ּבַ ּּבְ ּ

ִני ָרֵאל ג, ׁשֵ ְלָיין''ָּעְברו ִיׂשְ יֹות אֹוְרִחין ְדִאְתּגַ ּן ָפָרׁשִ ּ ּ ים חֹוַבְי, ּ ים , ּיהוִאְסּתִ ְוִאְסּתִ
הו ַהְבָטחֹות ְוֶנָחמֹות, ִּקיַצְייהו   .ְּוָלא ְכִתיב ּבְ
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ָלא ְדנוָרא, ְוַאְפֵריׁש לֹון, ֲּעַבר ַחד רוָחא, ַּאְדָהֵכי ְלּגַ ְּוָסֵליק ֵאִלָיהו ּגֹו ּגַ ּּ ַאר , ּ ּתָ ְוִאׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ א, ּוְבֵכי, ַרּבִ ְּוַאְדמוך ַאִפיְתָחא ִדְמַעְרּתָ ְ ֲּאָתא ֵאִלָיהו ָזכור ַלטֹוב, ֵכיַּאְדָה. ּ ּ ּ ,

ָנָתך, ֲאַמר ְמעֹון ִאְתַער ִמׁשְ י ׁשִ ְקום ַרּבִ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ֵעי , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יָקָרך ָרֵאל. ְּבִ ל ַהְבָטחֹות ְוֶנָחמֹות ְדִיׂשְ ִתיֵבי, ּּכָ י ְקָללֹות ּכְ ַהּנֵ   .ּבְ

א ִדְרֵח, ּפֹוק ַוֲחֵזי ב ְדַלְטֵייה ְוַאְלְקִייה, ּים ִלְבֵריהַּמְלּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְּרִחימו ִדְמעֹוי , ּ
יף. ֲּעֵליה ּקִ ד ַאֲחֵזי רוְגָזא ּתַ ֵדין ַרְחָמנוָתא ֲעֵליה, ּּכַ ּּכְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ַאף ַעל , ְ

ב ְדַלֵייט ּּגַ ְרִחימו, ּ ִּמלֹוי ּבִ ְלָייא ְל. ּ ִאְתּגַ יָאן, ָווִטיןִאְתַחְזָיין ּבְ ִגין , ְּוִאינון ַטְבָוון ַסּגִ ּבְ
ְרִחימו ֲהוֹו ְּדִאֵלין ְקָללֹות ּבִ ִאינון ַקְדָמִאין. ּּ ן ּבְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ ִדיָנא , ּ ְּדָכְלהֹו ֲהוֹו ּבְ

יף ּקִ   .ּתַ

ִאֵלין ִאית ִדיָנא וְרִחימו ּּבְ ּ ּ ֵריה, ּ א ִדְרֵחים ַעל ּבְ ַאּבָ ּּכְ ּוְרצוָעה ְדַמְל, ּ ּ ִּקיוָתא ָנִקיט ּ ּ
יֵדיה ַרֲחֵמי. ְוָקִלין ַרְבְרִבין, ֲּעֵביד ְנִהימו ַסְגָיא, ּּבִ ִליִלין ּבְ ּוַמְלְקיוָתא ּכְ ּ.  

ל ִאינון ְקָללֹות ָיא ִמּכָ ָּדא הוא ִדְכִתיב, ְּוַקׁשְ ר )דברים כח(, ּ ה ֲאׁשֶ ל ֳחִלי ְוָכל ַמּכָ ם ּכָ  ּגַ
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַיְעֵלם ה ְמָדך' ֹּלא ָכתוב ּבְ ְָעֶליך ַעד ִהּשָׁ א ַעל . ָ ָּהָכא ִאינון ַהְבָטחֹות ְדַאּבָ ּ

ֵריה י, ּּבְ ְרִחימו ַסּגֵ ׁש לֹון, ֶּאָלא ַיְעֵלם, ַיֲעֶלה ָלא ְכִתיב. ּּבִ נוְקָבא , ַיְכּבֵ י לֹון ּבְ ִּויַכּסֵ
ְייהו ְּדדוְכּתַ ְּדָלא ִיְפקון ְלַבר, ּ נוְקַב, ּ ין וְמכוִסין ּבְ בוׁשִ ִּויהֹון ּכְ ּ ּ   .ְּייהוּ

ְמָדך ַּמה ְדָלא ְיֵהי ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָייא, ְַעה ִהּשָׁ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָהא אֹוֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ָרֵאל ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין יֵצי ַית ִיׂשְ ְּדָלא ְיׁשֵ ִדיָרא, ּ ְּודוְכָרֵניהֹון ְיֵהי ַקָיים ּתְ , ִּדְכִתיב. ּ

ן ַיֲעֹמד ַז)ישעיה סו( ְמֶכם ּכֵ ַמִים '  ּכֹה ָאַמר ה)ירמיה לא(, ּוְכִתיב. ְרֲעֶכם ְוׁשִ דו ׁשָ ִּאם ִיּמַ ּ
  .'ִּמְלַמְעָלה כו

ָרֵאל יצון ִיׂשְ ּתֵ ְּוהֹוִאיל וְבאֹוָמָאה ִאיהו ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ין וַמְרִעין , ּ ׁשִ ל ַמְכּתְ ְּזִמיָנא ִדיהֹון ּכָ ּ
ְּטִמיִרין וְמכוִסין ְּדָלא ִיְפקון ְלַבר ְלַאְב, ּ א לֹוןּ יצון ִמן ָעְלָמא, ָאׁשָ ּתֵ ַּעד ִזיְמָנא ְדִיׁשְ ַמה , ּ

ְּדָלא ְיֵהא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ּ.  

ּסֹוָפא ְדכוְלהֹון ְוִסיוָמא ִדיְלהֹון יְבך ה)דברים כח(, ּּ ר ' ָ ֶוֱהׁשִ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ֳאִניֹות ּבַ ְִמְצַרִים ּבָ ּ ּ
י ְלך ֹלא ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתה ָּאַמְרּתִ ָפחֹות ְוֵאין ָ ם ְלֹאְיֶביך ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ ם ׁשָ ְרּתֶ ָ ְוִהְתַמּכַ

סֹוף יֹוַמָיא, ָהָכא ַהְבָטחֹות ְוֶנָחמֹות. ֹקֶנה ָרֵאל ּבְ ד ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ְּ .
יְבך ה ֳאִניֹות' ֶָוֱהׁשִ ַּאְבָטחוָתא ַלֲאָתָבא וְלֶמיְעּבַ, ִּמְצַרִים ּבָ א ּ ין ְוָאִתין ַדֲעַבד קוְדׁשָ ּד ִנּסִ ּ

ִמְצַרִים ִריך הוא ּבְ ּּבְ יֹוִמין ַקְדָמִאין, ְ ָדָבר ַאֵחר . ּבְ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים )מיכה ז(ּּכְ ָ ּכִ

  .ַּאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות

ֳאִניֹות ָמה ַדֲאַמְרּתְ, ָּהָכא ִאיהו, ּּבָ ֲעִניות, ּּכְ ְּדַאּתְ ָדֵריׁש ּבַ ּ ּתִ, ּּ יסׁשֶ ְּכֶלה ְפרוָטה ִמן ַהּכִ ּ .
א, ֲאָבל ָרֵאל ַעל ְסִפיָנן ְדַיּמָ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיֵתי ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ל ּבְ ְּזִמיִנין ּכָ בון , ּ ְּוַיְחׁשְ

יָצָאה לֹון ִמן ָעְלָמא א, ְלׁשֵ יֹוִמין ַקְדָמִאין, ְוָכְלהֹו ְטִביִעין ּגֹו ַיּמָ ָמה ַדֲעַבד ּבְ   .ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3138דף [ -ּ

ן ִאיהו יָאהְּוַתּמָ ֳאִניֹות.  ֶחְדָוה ַסּגִ ִתיב ָהָכא ּבָ ֳאִניֹות )ישעיה מג(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ּ ּבָ
ָתם ה. ִרּנָ אן ִרּנָ ה ַאף ּכָ ַּמה ְלַהָלן ִרּנָ ּ.  

י ְלך ר ָאַמְרּתִ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ָּבַ ָ ֵרי ָעְלָמא. ּ ִריך , ִּמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ א ּבְ יה קוְדׁשָ בוְרּתֵ ֵלי ּגְ ְָלא ּגַ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמאּהוא  ֲעָתא ִדְרעוָתא, ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ַההוא ֶדֶרך, ְּוׁשַ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ ר ְרִאיֶתם ֶאת . ּ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ

אֹותֹו ֶדֶרך, ִמְצַרִים ְּבְ ְווָנא ַיֲעֵביד ָלך, ּ ְוְבַההוא ּגַ ּ ּ.  

ָרֵאל ׁשון ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּנְ ָאר ִסְטִרין ִיְתּכַ ל ׁשְ ְּדָהא ְלָבַתר ִמּכָ ּ ָרֵאלְוַיְחׁשְ, ּ ִּדְבִזְמָנא , ּבון ִיׂשְ
 )דברים כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאינון ְזִביִנין ְלַבֲעֵלי ְדָבֵביהֹון, ָּדא ִיְתַאְבדון

ם ם ׁשָ ְרּתֶ ם ָלא ְכִתיב, ְוִהְתַמּכַ ְרּתֶ ם, ְוִנְמּכַ ְרּתֶ בון ְדַאּתון , ֶּאָלא ְוִהְתַמּכַ ְחׁשְ ְלַבְבכֹון ּתַ ּּבִ ּ ּ
ִתיב, ו ָהֵכיְוָלא, ְזִביִנין ְלָטָאה ֲעַלְייהו, ְּדָהא ְוֵאין קֹוֶנה ּכְ ְּוֵלית ַמאן ְדָיֵכיל ְלׁשַ ּ.  

א. ְּלסֹוף יֹוַמָיא, ְּוָכל ָדא ְתיוְבּתָ ְּוַתְלָייא ּכֹוָלא ּבִ ָמא ִדְכִתיב. ְּוכֹוָלא ְסִתים. ּ  )שם כט(, ּּכְ
ֲעׂשון ר ּתַ ל ֲאׁשֶ ילו ֶאת ּכָ ּכִ ׂשְ ְּלַמַען ּתַ אַּמאן ְדִא. ּ ל ִויַדע ַלֲאָתָבא , ּית ֵליה ִלּבָ ּכֵ ִיְסּתַ

  .ְּלָמאֵריה

ְמעֹון' ֲּאַמר ֵליה ר י ְקָללֹות, ׁשִ ַהּנֵ ָרֵאל ּבְ ְלָייא ִפיְרָקָנא ְדִיׂשְ ָאן ֲאַתר ִאְתּגַ ּּבְ , ֲאַמר. ּ
ח ְוַדֵייק ּגַ ְלהֹו, ַּאׁשְ א ִמּכָ יׁשָ א ּבִ ּדוְכּתָ ן ֲהֵוי, ּ ּמָ   .ּתַ

ח ְוַדֵייק ְוַא ּגַ חַּאׁשְ ּכַ ֶגד וָפַחְדּתָ ַלְיָלה )שם כח(, ִּדְכִתיב, ׁשְ ֻלִאים ְלך ִמּנֶ ּ ְוָהיו ַחֶייך ּתְ ָּ ָ ּ
ַחֶייך ְָויֹוָמם ְוֹלא ַתֲאִמין ּבְ ב ְדָיְדֵעי ַחְבַרָיא ְזַמן. ּ ִּאינון ַחִיים, ְּוַאף ַעל ּגַ ן , ּ לוִין ַקּמָ ּּתְ

יָבן ִמִלין. ּוְסֵפיָקן ְּוִעיָקָרא ִאיהו ְוַיּצִ ּ.  

אְכ ְפִניָנא, ַּתב ִפְתָקא ְלִעיָדן ַרְמׁשָ פום ׁשַ ֵויה ּבְ ְּוׁשַ ּ י יֹוֵסי, ּ יה ְדַרּבִ ַּוֲאָזַלת ְלַגּבֵ ְּדֲהָוה , ּ
יה דוְכּתֵ ּּבְ אן, ּ יָון ַדֲחָמא ָלה. ְוֵעינֹוי ְמַחּכָ ּּכֵ ְפִניָנא, ֲאַמר, ּ ל . ׁשַ א ַאּתְ ְמֵהיְמָנא ִמּכָ ּמָ ּכַ

ַמָיא ה ֲעֵלה ַזִית )בראשית ח(, ָּקָרא ֲעֵליה, עֹוָפא ִדׁשְ ֹבא ֵאָליו ַהיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהּנֵ ּ ַוּתָ
ִפיָה   .ָטָרף ּבְ

י ַחְבַרָייא, ְּנַטל ִפְתָקא ַווהו, ְוָסֵחי לֹון עֹוָבָדא. ְוַאְחֵמי לֹון, ְוָעאל ְלַגּבֵ י . ּּתְ ָכה ַרּבִ ּבְ
ב ְדָלא ַיְדִעיָנן ֵליה, ַווי, ְּיהוָדה ַוֲאַמר ַּאף ַעל ּגַ ם )קהלת יא(, ּ ִיפֹול ָהֵעץ ׁשָ ּ ְמקֹום ׁשֶ ּ

ן. ְּיהוא ּמָ ֲהֵדיה, ֲּאַתר ְדַבר יֹוָחאי ּתַ ַּחְבַרָייא ּבַ יה, ּ יה ְואֹוְלִפין ִמּנֵ ּוִמְתָעִרין ִמּנֵ ּ ּ.  

יה ְדַבר יֹוָחאי ַּזָכָאה ַנְפׁשֵ ין, ּ יה ִנּסִ ִריך הוא ֲעֵביד ִעּמֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ֵזיר, ְּ , ְּוִאיהו ּגָ
ִריך הוא ְמַקִייםְו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א ְלַצִדיַקָייא. ְּ א ְדֵעֶדן, ַּוֲעֵתיד ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשָ ִגְנּתָ . ְּדַיְתֵבי ּבְ

א ִכיְנּתָ ל ַאֵפי ׁשְ ִריך הוא, ִּויַקּבֵ א ּבְ ְּוֶיֱחֵמי ְלקוְדׁשָ ע ִעם ַצִדיַקָייא, ְּ ְעׁשַ ּתַ ְּוִיׁשְ ְוֵייָמא , ּ
ֲחֶוה ְוִנְכ, ְלהֹו ּתַ נו' ָרָעה ִנְבָרָכה ִלְפֵני הּּבֹאו ִנׁשְ   .ּעֹוׂשֵ

ים)שמות כא(מ  צו ֲאָנׁשִ י ִיּנָ ה ָהָרה. ִּאֵלין ִמיָכֵאל ְוסמאל, ּ ּכִ ֶנֶסת , ְּוָנְגפו ִאּשָׁ ָּדא ּכְ
לות ּגָ ָרֵאל ְוָיְצאו ְיָלֶדיָה ּבַ ִּיׂשְ ה. ָּדא סמאל, ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש. ּ ַעל ָהִאּשָׁ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ , ּכַ

ִריך הואָּד א ּבְ ּא קוְדׁשָ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3139דף [ -ּ

ִּמִדיֵליה ַיֲהבו ֵליה, יֹוֵסף ּ ּ ק ַלֲעֵבָרה. ּ ּפוָמא ְדָלא ְנׁשַ ל )בראשית מא(, ּ ק ּכָ ָ ְוַעל ִפיך ִיּשַׁ ּ
י ל, ְּוָרָזא ְדִמָלה. ַעּמִ ַזן ּכָ יה ִאּתְ   ִּמּנֵ

ָמִתין ְלכֹוָלא, ָעְלָמא יה ָפְרִחין ִנׁשְ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ.  

לֹא ִה ָואר ׁשֶ ַּהּצַ ין ַלֲעֵביָרהּ ם ְרִבד ַהָזָהב ַעל ַצָוארֹו, ְרּכִ ַּוָיׂשֶ ּ ין ' ו, ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ַּדְרּגִ
יה ְּדִאינון ְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ א, ּּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוכוְלהֹו ָנְגִדין ֵליה ְנִגידו ָטָבא ֵמַעּתִ ּ ּ ּ.  

ְּוָהא הוא ָרָזא ְדָזָה יַסר ְדָכל ָחָדא ְוָח''ּ ּב ְדִאיהו ַאְרּבֵ ּ ין' ֵּמִאינון ז, ָדאּ ִליָלא , ַּדְרּגִ ּכְ
ַּדֲאָמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְּוָדא הוא ָרָזא. ֵמַרֲחָמא ְוִדיָנא בֹוָהה ְלַמְעָלה , ּ ִהיא ּגְ ה ׁשֶ ּסוּכָ

ה ְפסוָלה ִרים ַאּמָ ֵּמֶעׂשְ ִגין ְדָכל ָחָדא ְוָחָדא. ּ ִליָלא ֵמַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּּבְ א , ּכְ ְוִאם ִהיא ְלַתּתָ
ְּפסוָלה' יִמ ִליָלא ֵמַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּ ִגין ְדָלאו ִאיִהי ּכְ   .ּּבְ

ין ַלֲעֵביָרה לֹא ִהְרּכִ ַּהּגוף ׁשֶ ׁש)שם(, ּ ְגֵדי ׁשֵ ׁש ֹאתֹו ּבִ ַּהְיינו ָרָזא ְדו. ּ ַוַיְלּבֵ ָמא ''ּ ּו ִדׁשְ
א לֹא ָהְלכו ִלְדַבר ֲעֵביָרה. ַּקִדיׁשָ ָּהַרְגַלִים ׁשֶ ב ֹאתֹו ּבְ, ּ ֶנהַּוַיְרּכֵ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִגין ְדִאית . ִמְרּכֶ ּּבְ

ָאה, ְּרִתיָכא ִעיָלָאה ּתָ ִרית ַקָייָמא , ְּויֹוֵסף ְזֵכי ְלַתְרַווְייהו, ּוְרִתיָכא ּתַ ִגין ְדָנַטר ּבְ ּּבְ ּ
א   .ַּקִדיׁשָ

ת ּבָ ת' ש, ׁשַ רו ג. ּבַ ִיְתַחּבְ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ְלכות' ּ ִהיא ּבַ, ָּאבֹות ִעם ַהּמַ ּקָ, ת''ׁשֶ תּתִ ּבָ   .ֵרא ׁשַ

ַבע ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ַצץ ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַּוִיַטע ֵאׁשֶ ּקָ יצוץ ׁשֶ נֹו ַאְבָרָהם, ַּהּקִ ּקְ ְבֵאר , ּתִ ְּוהוא ּבִ
ַבע ְלכות, ׁשָ ִהיא ַהּמַ ָווֵני ִמדֹות, ל''א ֵאׁשֶ''ָּד. ּׁשֶ ֵהם חג, ּּגְ חֹור ''ָאדֹום ''ת ''ׁשֶ ָלָבן ''ׁשָ

יך ָלה ֵמֶהם ִּהְמׁשִ סֹו, ְ   .ֶעְדֵרי ֹצאן רֹוְבִצים ָעֶליָה'  ג)בראשית כט(ד ּבְ

ם ְוֵעֶבר ֵבית ׁשֵ ׁש ּבְ ּמֵ ָנה''י, ַיֲעֹקב ׁשִ ִמָטה. ד ׁשָ ְּלִתּקון יֹוֵבל וׁשְ ֵהם ֵלָאה ְוָרֵחל, ּ   .ׁשֶ

א ֲחֵזי ָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּתָ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ַדֲאֵפיק קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ן ֲאֵפיק לֹו, ְּ
ָמא ְדמ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ב ַאְתָוון''ּ ַגְווָנא ִדְבָרא ֵביה ׁשְ ּּכְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ד ָנְפקו ִיׂשְ ֵריַסר ַמְטָלִנין, ּּכַ ַּעד ְדָמטֹו , ְּנָטלו ּתְ
או ִמ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלטוָרא ְדִסיַני יֹום ַהֶזה ּבָ ּּבַ ּ ר ִסיַניּ ִריך . ְדּבַ א ּבְ ְוְבָעא קוְדׁשָ ּ ּ

ְתָלָתא יֹוִמין, ִּדְתָלִתין ַמְטָלִנין אֹוֲחָרִנין, ּהוא ִּדְלֱהוו ָאְזִלין ַיְתהֹון ּבִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ּ ַוִיְסעו ֵמַהר ה)במדבר י( ת ָיִמים' ּ לׁשֶ ְֶדֶרך ׁשְ ָכל יֹוָמא. ּ ָרה ַמְטָלִנין ּבְ   .ֲעׂשָ

ּוְבִגין ְד ְתֵליַסר ַקְדָמִאין, ָחבֹוּ ְרמו ִדְלֱהוֹו ָנְטִלין ַיְתהֹון ּבִ ּּגָ ּוְבִגין ָדא ָלא ָעלו . ּ ּ ּ
ָלִתין ַמְטָלִנין אֹוֲחָרִנין, ְלַאְרָעא ָמא ְדמ, ַּעד ְדָנְטלו ּתְ ֵלים ָרָזא ִדׁשְ ּתְ , ב ַאְתָוון''ְוִאׁשְ

ית ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ   .ּּכְ

ּ וִמְפִר)בראשית ג( ןּ תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ִניִזין, ְי ָהֵעץ ֲאׁשֶ א ּגְ ָּדא הוא ֲאַתר ְדרוֵחיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ .
מֹות ׁשָ ְּוָדא הוא ֲאַתר ְדִאיְקֵרי אֹוַצר ַהּנְ ִריך הוא. ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּבֵ ְּוהוא ּגַ ּ ּ ּ , ַוֲאַמר לֹון, ְּ

ְדלון ְלִמְנַדע ּתַ ָּלא ִתׁשְ ָּהֵאיך רוֵחיהֹון ִמְתָפ, ּ ּ ין ִמִזווָגא ִדְיָקָרא ִדיִליְ ְּרׁשִ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3140דף [ -ּ

ִניָנן  ִתיב)ויקרא יב(ְּוַעל ָדא ּתָ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ּכְ ה ּכִ ֵליל ְדַכר ְונוְקָבא ,  ִאּשָׁ ְּוָלא ּכָ ּ
פום אֹוְרחֹוי ְדָעְלָמא ּּכְ ָמה ִדְנָפקו ִמְלֵעיָלא זוגֹות זוגֹות, ּ ָראן ּכְ ְּדָלא ִמְתַחּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ִג ְּדָאָדם ַקְדָמָאה ְוזוָגא ִדיֵליה, יןּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ָּחבו ַקּמֵ ּ ּ , ְּוַעל ָדא. ְּ
ד ָנְפִקין ִמְלֵעיָלא ין ּכַ ִּמְתָפְרׁשִ ִריך הוא. ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּעד ִדיֵהא ַרֲעָוא ַקּמֵ ּ ר . ְּ ִאי ָזָכה ּבַ

ַּיֲהִבין ֵליה זוֵגיה, ָנׁש ּ ין, ְוִאי ָלא, ּ יהַמְפְרׁשִ ּ ָלה ִמּנֵ ִנין , ְּוַיֲהִבין ָלה אֹוֲחָרא, ּ ּומֹוִליִדין ּבְ
ְדָקא ָיאֹות   .ְּדָלא ּכִ

ִתיב ֵעי , ַּמאי רוִחי. ּ ֹלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם)בראשית ו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּרוחֹו ִמּבָ
ֵרין רוִחי. ֵּליה ֶּאָלא ִאינון ּתְ ּ ְּדָנְפֵקי זוגֹות, ּ ֲחָדאָּלא ִידֹוִנין , ּ ְוָיְלָדה , ְּוַעל ָדא ְכִתיב. ּכַ

ָּזָכר ְוָלא ָכֵליל ְדַכר וְנוְקָבא פום אֹוְרחֹוי ְדָעְלָמא, ּ ּּכְ ְרמֹו. ּ ְּדִאינון ּגָ ּ.  

  שיר השיריםזוהר חדש 
י ְרחוָמאי ָפַתח ַּרּבִ ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה ' ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ה)ישעיה יא(, ּ ּ ּ ּ ּ

ע רוחֹות', ַּח ַדַעת ְוִיְרַאת הּרו ֶהם ָאָדם, ָּהא ָהָכא ַאְרּבַ יַח , ְוֹלא ָזָכה ּבָ ׁשִ ְזוָלִתי ֶמֶלך ַהּמָ ּ
ְלָבד   .ּבִ

ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח)יחזקאל לז(ְוָהְכִתיב  ּ ֵמַאְרּבַ ע ָלא ְכִתיב. ּ ע , ַאְרּבַ ֶּאָלא ֵמַאְרּבַ
ֵלם. ּרוחֹות ֶּזהו רוַח ׁשָ ּ.  

יָקה, ָּאַמר ֵליה. ְיַאךָּאַמר ֵליה ֵה א ִמּתֹוך ַאֲהַבת ְנׁשִ יָקה ֵמַאֲהָבה . ְֶזה ַהּבָ ְֵהיַאך ְנׁשִ

ֶפה ֵּאינֹו ֶאָלא ּבַ רוַח, ּ ָרן רוַח ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ י רוחֹות, ּ ּתֵ לול ִמׁשְ ְּוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ּכָ ּרוחֹו ְורוַח , ּ ּ
ע רוחֹות, ֲחֵבירֹו ַאְרּבַ ֵניֶהם ּבְ ִּנְמְצאו ׁשְ ָרםְוּכָ. ּ ִהְתַחּבְ ֵקָבה ּבְ ן ַהָזָכר ְוַהּנְ ּכֵ ע , ּל ׁשֶ ם ַאְרּבַ ׁשָ

א ֵמֶהם. ּרוחֹות ַיַחד ן ַהּבָ ע רוחֹות, ְוַהּבֵ א ֵמַאְרּבַ ֶּזהו רוַח ַהּבָ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ע , ּכְ ֵמַאְרּבַ
ּרוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח ֵלם, ּ ְּוֶזהו רוַח ׁשָ ּ.  

ֶרְכָיה ֲאַמר י ּבֶ ָתאְיֵתיב ֲהֵו, ַרּבִ ר ָנׁש ְדֲהָוה , ּיָנא ַעל ִפיֵלי ְדרֹוִמי ַרּבָ ַּוֲחֵמיָנא ַחד ּבַ
יה. ָאֵתי יָתאי, ְּנַפְקָנא ְלַגּבֵ גֹו ּבֵ ִדיְקָנא ֵליה. ָּאֵעיְלָנא ֵליה ּבְ ָנה , ּּבָ ִמׁשְ ִמְקָרא ּבְ ּבְ

ָדה א וְבַהּגָ תֹוֶסְפּתָ יה, ּּבְ ְחָנא ּבֵ ּכַ יה. ְּוָלא ַאׁשְ ַּאֵפיל . א ֲאֵתיב ִלי ִמיֵדיְוָל, ָּנִזיְפָנא ּבֵ
א ְרֵמיה ֲאחֹוֵרי ַדּשָׁ ְוְדָמך, ּּגַ ֲחָדא, ֲאֵמיָנא. ּ א ֵייְכלון ּכַ ּהוא ְוַכְלּבָ ּ.  

י ִמְניֹוֵמי ָסָבא ְדגוׁש ַחְלָבא ְּדָהֵכי ָאַמר ִרּבִ ָלִבים ַעִזי ֶנֶפׁש ֹלא )ישעיה נו(ַּמהו , ּ ּ ְוַהּכְ
ה ֹרִעים ְוגו ְבָעה ְוֵהּמָ ְבָעה. 'ָּיְדעו ׂשָ י ָהָאֶרץ, ֹּלא ָיְדעו ׂשָ ֵּאלו ַעּמֵ ֵהם ַעִזי ָפִנים , ּ ּׁשֶ

ֶלב ּכֶ ֹכָלא, ּכַ ַּעִזי ֶנֶפׁש ּבְ ֹלא ָיְדעו ָהִבין)שם(ִּמְפֵני . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּ ׁשֶ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַגַווְייהו ֵתיה ּבְ ֵרי ְקדוׁשָ ָּלא ַאׁשְ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאינון ַעִזי ֶנ, ּ ּ א ֵייְכלון . ֶפׁשּ ך הוא ְוַכְלּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ֲחָדא   .ּכַ
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י ָפתֹוָרא, ַכה ִאיְתַער ָּקם וְקֵריב ְלַגּבֵ ָחֵמיָנא . ְָמִאיך ֵריׁשֹוי ְוָלא ֲאַמר ִמיֵדי, ּ
ֵעינֹוי ְלָנא ּבְ ּכַ ְַוַדאי ֵמאֹוְרחֹוי ְדָמָרך ִאְתַרַחְקּתְ, ֲאַמר ִלי. ְּדַחְייָכן, ְוִאְסּתַ ּ ְּדהוא, ּ ין ּ ּקֵ  ּתַ

ָּפתֹוָרא ַעד ְדָלא ֵייֵתי ָאָדם ְּוַעד ְדָלא ִיְפקֹוד ֵליה, ּ ְּוִיְבדֹוק ֵליה, ּ ְִאי תֹוִסיף ְלֵמַהך . ּ

אֹוְרָחא ָדא ִנין, ּבְ ְָלא ִיְתַקְיימון ָלך ּבְ ְְוִיְתַקְיימון ָלך, ְֵייחֹון ָלך, ִּמַיד ַאֲהַדר ַוֲאַמר. ּ ּ ּ.  

אי ֲאַהְדַר ֲּאֵמיָנא ֵליה ַאּמַ ָּאסור ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיֵליט , ֲאַמר ִלי. ּת ִמָלה ְוִאְתֶנַחְמּתְּ ּ
ן ָאֳחָרא ּכֵ ְרֵמיה ְוָכל ׁשֶ ַנאי ִיְתַקֵיים, ּּגַ ִגין ְדִקְלַלת ָחָכם ֲאִפילו ַעל ּתְ ּּבְ ּ ּּ ָּהֵכי הוא , ֲאֵמיָנא. ּ

ְמָצא ֶאת ֱאֹלֶהיך ֹלא )בראשית לא(ִּדְכִתיב , ַּוַדאי ר ּתִ ְוַאְנּתְ . ְּוִאְתַקִיים, ִיְחֶיהָ ִעם ֲאׁשֶ
ך ִדיְקָנא ּבָ לום, ְּבָ ּוְלָווָטך ָלאו ּכְ ְּ.  

ר )שמות לב(, ָּפַתח ְוָאַמר ְפְרך ֲאׁשֶ א ַחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ּשָׂ ה ִאם ּתִ ְ ְוַעּתָ

ָתְבּתָ ַנאי. ּכָ ִריך הוא ָמִחיל ְלחֹוֵב, ְקָלָלא ָדא ַעל ּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ הְּ ִגיֵניה ְדמׁשֶ ּיהֹון ּבְ ְוַאף , ּ
אֹוַרְייָתא ָתא ַמַעְלָייָתא ּבְ ן ִאְתְמֵחי ִמָפְרׁשָ ַּעל ִפי ּכֵ ָנא, ּ ּכְ ִפיּקוָדא ְדעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ּּבְ ְוִאיִהי , ּ

ַצֶוה ה ּתְ ת ְוַאּתָ ָּפָרׁשַ ָכל ִמָלה וִמָלה. ּ ה ּבְ ֵמיה ְדמׁשֶ ב ׁשְ ְּדֲהָוה ֵליה ְלִמיְכּתַ ּּ ּ ּ ּ ּל ִפיּקוָדא ּוְבָכ, ּ ּ
ן ּוִפיּקוָדא ְדַתּמָ ּ ָתא, ּ ל ַהִהיא ָפְרׁשָ ן, ְּוִאְתְמֵחי ִמּכָ ּמָ ר ּתַ ֱּהֵוי ִקְלַלת ָחָכם ֲאִפילו . ְּדָלא ִאְדּכַ ּ ּ

ַנאי   .ִּאְתַקַיים, ַעל ּתְ

יה ָנא ּבֵ ֵּכיָון ְדַאְרֵגיׁשְ א ְדָפתֹוָרא, ּ ֵריׁשָ ַּקְמָנא ְואֹוִתיְבָנא ֵליה ּבְ א ְלָבַתר ְוָה, ֲאֵמיָנא. ּ
ה ַהאי ִמָלה ַצֶוה ֲאַמר מׁשֶ ה ּתְ ְּוַאּתָ ּתֹוָרה, ָּאַמר ֵליה. ּ ֵּאין מוְקָדם וְמאוָחר ּבַ ּ ּ.  

ָדה א וְבַהּגָ ָנה וְבתֹוֶסְפּתָ ִמׁשְ ִמְקָרא ּבְ ֵאיְלָנא ֵליה ּבְ ּׁשָ ּ כֹוָלא, ּ ִקי ּבְ אי . ַּוֲהָוה ּבָ ֲאֵמיָנא ַאּמַ
ַקְדִמיָתא ָלא ֲאֵתיַבת ִלי ד, ּבְ ךּכַ ִדיְקָנא ּבָ יְנָתא ָאֵניס ִלי, ֲאַמר. ְ ּבָ ֵרין יֹוִמין ֲהוֹו . ׁשֵ ּתְ

ְּדָלא ָדִמיְכָנא יְנָתא ֲאָתא ְלֵעיַני. ּ א ְדׁשֵ ּתָ   .ְָלא ָאֵתיְבָנא ָלך, ְּוַהׁשְ

ָתה יִרים)ש א''שה(, ָּפַתח ְוָאַמר, ְּלָבַתר ְדָאַכל ְוׁשָ יר ַהּשִׁ ְנָייָנא, ש ַרְבְרָבא.  ׁשִ  ְוִהיא ּתִ
יָתא ִּמּסֹוָפא ְדַאְתָוֵוי ְדַאְלָפא ּבֵ ית ַרְבְרָבא. ּ ירוָתא ְדַאְלָפא , ּב ִדְבֵראׁשִ ְנָייָנא ִמּשֵׁ ְּוִהיא ּתִ ּ

יָתא   .ַמאי ַטְעָמא, ּבֵ

ִגין ְדשי ּן ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעיָלָאה''ּּבְ ְתַלת ַסְמִכין, ּ ְּדָהא ֲאָבָהן ִאינון , ְּוַעל ָדא ִאיִהי ּבִ ּ
יִרים ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעיָלָאה ִאיִהיְו. ְרִתיָכא יר ַהּשִׁ ָּכל ׁשִ ירוָתא ִדיֵליה , ּ ך ׁשֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

שי יָתא ְדָעְלָמא, ב. ן''ּבְ   .ְּדעֹוָבָדא ְדָעְלָמא ִאיִהי, ִּאיִהי ּבֵ

ירוָתא ְדִסְפִרין ד ׁשֵ ְּוַעל ָדא ַאְתָוון ְדָקְייִמין ּבְ ּ ּ ַגְווָנא ְד. ִּאינון' ּ ְּדָהא ּכְ , ִּאיְתֲעִבידוּ
ּוְכַההוא ָרָזא ִדיְלהֹון ּ א, ּ ֵריׁשָ יִמין ּבְ ל , ְּוִאינון ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ָהֵכי ַאְתָוון ְרׁשִ ְּדָסְלָקן ַעל ּכָ

ָאר ַאְתָוון ְּוַההוא ָאת ָרָזא ְוִסְתָרא ְדָכל ִסְפָרא. ׁשְ ּ.  

ְּוִאֵלין ִאינון ּא ְדִהְבֵרי ַהָיִמים: ּ ית. ּ ֵלימ . ּב ִדְבֵראׁשִ יִרים. ְּדִמׁשְ יר ַהּשִׁ ' ִּאֵלין ד. ּש ְדׁשִ
ֵריׁש ִסְפִרין הו. ִּאיּנון ַאְתָוון ַרְבְרָבן, ַאְתָוון ּבְ ּוַמאן ְדָיַדע ּבְ ּ . ּיֹוֵדַע ָרָזא ְדָכל ִסְפָרא, ּ

ְּוַההוא ָאת אֹוִליף ָרָזא ְדָכל ִסְפָרא ּ.  
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יּקוָנא ִדיֵליה ּּתִ ִּדיוְקָנא ְוִסְתָרא ְדָאָדם ּבִ, ּ ּ ָווִניןּ א ִדְלֵעיָלא. ְתֵרין ּגְ ִּאיהו ְנקוָדה , ֵריׁשָ ּ
ְלָטא ַעל ּכָֹלא ַּקְדָמָאה ְדׁשָ ְגִליפו, ּ חֹוֵתיה, ּּבִ ָטא ּתְ ְּדִאְתַעַטר ְלִאְתַפׁשְ ּו ְדִאיהו ָרָזא ''וא. ּּ ּ

א, ּהוא. ּוְדיֹוְקָנא ְדָאָדם ּוַבת זוֵגיה דלת ִדְלַתּתָ ּ ּ ְטרֹוי, ּ ִלימו .ְּדִאְתַאֲחַהת ִמּסִ ּ ְוָדא ִאיהו ׁשְ ּ
  .ְּדָאָדם

ַגְווָנא ָאֳחָרא ֶאְמָצִעיָתא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּבְ ּּבְ ּ ֵרין ִסְטִרין, ּ יה ִמּתְ ַגְווָנא , ְּוִאְתַאִחיָדא ּבֵ ּכְ
ְטָרא ָדא, ִדְדרֹוִעין ְטָרא ָדא וִמּסִ ִּדיוְקָנא ְוָרָזא ִדיֵליה, ְוָדא א. ִּמּסִ ּ  ְּוַעל ָדא. ָּאָדם ִאיהו, ּ

יָמא אל ֵריׁש ִסְפָרא ְדִדְבֵרי ַהָיִמים, ף''ְרׁשִ ְּדָהא ָלא ָאָתא ַההוא ִסְפָרא ֶאָלא , ּּבְ ּ ּ
ִסְתרֹוי ְוַדְרּגֹוי ָלָמא ָאָדם ּבְ   ,ְלַאׁשְ

ִאינון ּתֹוָלִדין ִדיֵליה ּּבְ ּ ִלים, ּ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ַחד ָאָדם ׁשְ

יָתא ְדָכל ָעְלָמא ִליָלן , ת ִסְטִריןְמַסֲחָרא ִלְתַל, ִּאיִהי ּבֵ א ְוָכל עֹוָבִדין ּכְ ֵעיָלא ְוַתּתָ
ַגָווה ּּבְ ַלת ִסְטִרין ְדָכל ָעְלָמא, ּ ֵני, ַּסֲחָרא ּתְ ַאר ִסְטָרא ְדָצפֹון ְדָלא ִאְתּבְ ּתָ ְּדִאיהו , ְּוִאׁשְ ּ

א יׁשָ ַרת ָרָעה ְדָכל ָעְלָמא, ָמדֹוָרא ּבִ ן ׁשָ ְּדַתּמָ ָדָבר ַאֵחר. ּ ָפַתח  ִמּצָ)ירמיה א(, ּּכְ ּפֹון ּתִ
  .ָהָרָעה

יָתא וִבְנָייָנא ְדָכל ָעְלָמא' ב, ְּוַעל ָדא ִּאיִהי ּבֵ ֵריׁש אֹוַרְייָתא, ּ ַרְבְרָבא , ִאיִהי ּבְ
יָמא ל ִסְפָרא, ְרׁשִ   .ְלַאֲחָזָאה ַעל ּכָ

ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִעין וְתֵר, ִאְתֲעֵביד, ְוִסְפָרא ָדא ּכְ ָמא ְדַאְרּבְ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ֵליל , יןּ ּכָ
ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ א ב. ּבְ ֵריׁשָ ִּסיוָמא ְדִסְפָרא ם. ְּוַעל ָדא ָרָזא ְדִסְפָרא ּבְ ָרָזא . ּ ּבְ

ַלק ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִאְסּתַ ְּדַאְרּבָ ּ ּ.  

ֵליָמָתא, ְּפִתיָחא' מ ִעְטָרָהא, ָּרָזא ְדנוְקָבא ׁשְ ת ַחִיל ִמְתַעְטָרא ּבְ ל, ְּוַעל ָדא. ֵאׁשֶ  ּכָ
ֵלי ת ַחִיל, ִסְפָרא ְדִמׁשְ א ְדַהאי ֵאׁשֶ ְחּתָ ּבַ ָּלאו ִאיִהי ֶאָלא ּתוׁשְ ּ א ִדְבֵני , ּ ּוְלֵמיַתב ַדְעּתָ ּ

א ה ָרָעה, ָנׁשָ ָרא ֵמִאּשָׁ ּמְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלִאְסּתַ ה ָרָעה, ּכְ ָמְרך ֵמִאּשָׁ ּוְלִאְתָקְרָבא , ִָלׁשְ
ת ַחִיל פוְלָחָנא ִעיָל, ְלַהאי ֵאׁשֶ ּּבְ ֵריׁש ִסְפָרא. ָאהּ ַּעל ַההוא ָרָזא , ְּוַעל ָדא מ ַרְבְרָבא ּבְ

  .ָאְזָלא

ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעיָלָאה, ש ָּדא ִאיִהי ִמְתַייֲחָדא ּבְ ַּדֲאָבָהן ִאינון ְרִתיָכא ִעיָלָאה. ּ ּ ּ .
ָדא ָדא, ְּוַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּוְכִליָלן ָדא ּבְ ים , ֶאְמָצִעיָתאְוַיֲעֹקב ָעאל ּבְ. ּ ְוַאְסּכִ

ְּוַעל ָדא ִמְתַייֲחָדאן ּכוְלהֹו. ִלְתֵרין ִסְטִרין ָרָזא ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ּ ּּבְ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ א ָדא, ּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעיָלָאה ִאיִהי, ּ ּּבְ ָלָמא , ּ א ִדׁשְ ַמְלּכָ ְּדִאְתַיֲחָדא ּבְ ּ
ּּכֹוָלא ִדיֵליה ּ ך ִאיִהי ַרְבְרָבאּוְבִג, ּ ֵריׁש ִסְפָרא. ְין ּכָ ך ִאְתַייֲחַדת ּבְ ְוְבִגין ּכָ , ְלַאֲחָזָאה, ּ

ן ּקַ ְבָחא ְדָכל , ְּוַעל ָדא. ְּדָכל ִסְפָרא ַעל ָרָזא ָדא ָאְזָלא ְוִאְתּתַ ָּאת ָדא ִאְתֲחִזיַאת ׁשִ ּ
יְקָנא ֵליה. ִסְפָרא ֲעָתא ַקְמָנא ְוָנׁשִ ַהִהיא ׁשַ יה ְדִיְמחֹול ִליְוָתַבְעָנ, ּּבְ ּא ִמּנֵ   .ּוָמַחל ִלי, ּ
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ֶרך ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני )קהלת ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ
ל ֶאת ַמ ה ִיְקֹצף ָהֱאלִהים ַעל קֹוֶלך ְוִחּבֵ ָגָגה ִהיא ָלּמָ י ׁשְ ְלָאך ּכִ ַָהּמַ ה ָיֶדיךְ ה . ֲָעׂשֵ ּמָ ּכַ

ַהאי ָעְלָמא ָרא ּבְ ּמְ ְּדָהֵכי , ַּהאי ְקָרא ֵאִתיבֹון ְלַחְבַרָייא. ִּאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ
ב ך, ְִאְצְטִריך ְלִמיְכּתַ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ַנְפׁשֶ ּתֵ ַָאל ּתִ ָ ָדָבר ַאֵחר, ּ  ֶנֶפׁש )ויקרא ד(, ּּכְ

י ֶתֱחָטא י ֶיֱחָטאְוָלא ַאׁשְ, ּכִ ר ּכִ ָחן ְקָרא ִדְכִתיב וָבׂשָ ּּכְ   .ְּוָיאֹות הוא, ּ

ֵתיה, ֶּאָלא ָהֵכי ַמְסָקָנא ִאיּתְ ֵעי ִמֵלי ִדְזנוָתא ֲאִפילו ּבְ ּתָ ְּדָאסור ֵליה ְלַבר ַנׁש ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
י ִגין ְדִיְתַקּשֵׁ ין ָאֳחָרִנין, ּּבְ יׁשִ ִא, ְּוֵייֵתי ְלִהְרהוִרין ּבִ ְוִיְזַרע ִחִטין , ּיְדֵריהִּויֵהא ָדׁש ּבְ

  .ָאֳחָרִנין

ֶרך, ּא הוא ִדְכִתיבָדֲה ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ַָאל ּתִ ָ ר ֹקֶדׁש ִדְכִתיב . ּ ׂשַ ָּדא ּבְ ּ
ְרֶכם)בראשית יז( ְבׂשַ ְלָאך.  ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ל , ְְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהּמַ ְַההֹוֵלך ִליִמינֹו ׁשֶ

הֹוֶגןַאל , ָאָדם ֵאיָנן ּכְ ָקל, ּּתֹאַמר ְדָבִרים ׁשֶ ַנַחת וְבִמׁשְ ל ְדָבֶריך ּבְ ֶּאָלא ּכָ ָּ . ַמאי ַטְעָמא. ּ
ָגָגה ִהיא י ׁשְ ָגָגה. ִּמְפֵני ּכִ ן ׁשְ   .ְּוַחָייב ַעל ֶזה ָקְרּבַ

ַעל ֶזה. ְועֹוד ה ִיְקֹצף ָהֱאֹלִהים ַעל קֹוֶלך, ׁשֶ ַהּקֹול יֹוִליך אֹו. ָָלּמָ ְִמְפֵני ׁשֶ תֹו עֹוף ּ
ַמִים רוך הוא, ַהּשָׁ דֹוׁש ּבָ ּוַמֲעִמיד אֹותֹו ִלְפֵני ַהּקָ ּ ְּ.  

ה ָיֶדיך ל ֶאת ַמֲעׂשֵ ר, ְָוִחּבֵ ׂשָ ֵיׁש לֹו . ַמאי ַטְעָמא. ַעל ֵחְטא ַהּבָ ל ָאָדם ׁשֶ ּכָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ
ִרית ֹקֶדׁש יִהּנֹם ְלַהְכִניסֹו ׁשָ, ּבְ ּגֵ ֹוְלִטים ּבַ מֹור אֹותֹו. םֵאין ְיכֹוִלים אֹוָתם ַהּשׁ ִיׁשְ ּוִבְלָבד ׁשֶ ּ .

ַמר אֹותֹו ּנו, ְוִאם ֹלא ׁשָ ִלים אֹותֹו, ַּמֲעִביִרים ִמּמֶ ִחיִתים וְמַחּבְ ּוַמׁשְ ה ָיָדיו . ּ ֶזהו ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ
ל ָאָדם יִהּנֹם. ׁשֶ ּגֵ ך ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבַ ִיְסמֹוכו, ְְוַאַחר ּכָ ְּוֵאין ָלֶהם ַעל ַמה ׁשֶ א ּבְ. ּ ּתָ , ִריַהׁשְ

ְכבֹוד ֲחֵביְרך יֹוֵתר ִמּגוְפך ֱָהֵוי ָזִהיר ּבִ ָּ.  

ַע ְוָאַמר י ְיהֹוׁשֻ ָתה )תהלים פד(, ָּפַתח ַרּבִ ר ׁשָ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית וְדרֹור ֵקן ָלה ֲאׁשֶ ּ ּגַ ּ ּ
חֹוֶתיך ה י ֵואֹלָהי' ֶָאְפֹרֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ ם ִצפֹור. ְצָבאֹות ַמְלּכִ ִניָנ, ּּגַ ן ּתָ ּמָ א , ןּתַ ָּעַבד קוְדׁשָ

ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ ּּבְ ין, ְ ין ַקִדיׁשִ ַּאְתִרין ְודוְכּתִ וָבא, ּ י ִיּשׁ ָאר דוְכּתֵ יר ִמּשְׁ ִּעיָלִאין ַיּתִ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ִדיִציָרה ְדַבר ָנׁש ְּוֹכָלא ּכְ ּ ֵריר ַההוא ַזְרָעא. ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּוְמַנְפֵציה, ְּ ּּ ,
ַהאי ִדְמ ָּבֵריר וְמַנֵפץ ִחִטיןּּכְ ְבָנא ְלחוד, ּ ְייהו, ְּוַקׁש ְלחוד, ּּתַ ַּעד ְדָבֵריר ִחִטין ַעל דוְכּתַ ּ ּ ּ.  

חֹות ּכוְרֵסי ְיָקֵריה ְלָגא ִמּתְ ִריך הוא ּתַ א ּבְ ָּכך ְנַטל קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָמא , ָ ְלָגא ִמְתַחּמְ ְּוַההוא ּתַ
ָווִנין ה ּגְ ַכּמָ גֹו ַמָייא, ּבְ ָרא ַעד , ֵמָהָכא.  ְדִאיְתָתאְּוַאֵטיל ָלה ּבְ ָתא ָלא ִמְתַעּבְ ְּדִאּתְ

יד ַמָייא ְלָגא, ְּדתֹוׁשִ ּוְבִאינון ַמִיין ַאֵטיל ְדכוָרא ּתַ ּ ּ ר , ּ ָּדא הוא ַזְרָעא ְדִאיהו ְמחוּבָ ּ ּ ּ ּ
ֲחָדא יר ֵמַההוא ְדִאְתָתא, ּכַ ַגְווָנא ְדַתְלָגא ָלֳקֵביל ַמָייא, ַּיּתִ ּּכְ ּ.  
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ִריך הוא ּגֹו ַמָייאְּלָבַתר ְדַאֵטיל  א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ֵריר ֵליה ְוָנֵפיץ ֵליה, ְּ ּּבָ ַוֲעַבד , ּ
ַקְדִמיָתא ִטיּבוָרא ִרירו ְדַתְלָגא, ּּבְ ְּדִאיהו ְנקוָדה ָחָדא ִמּגֹו ּבְ ּ ּ ּ ְּוַההוא ִטיּבוָרא, ּ ִּאיהו , ּ

ְּנקוָדא ְדִציֹון ּ.  

ע חוִטין טו ַאְרּבַ ן ִאְתַפּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמאְל, ּּ . ִּמְזָרח וַמֲעָרב ָצפֹון ְוָדרֹום, ַּאְרּבַ
ְטָרא ְדִמְזָרח ך ִמּסִ ְֵמַההוא חוָטא ְדִאְתְמׁשַ ּ ּ יה ּגוָפא, ּ ִּאְתֲעֵביד ִמּנֵ ִמְזָרח. ּ אֵרי ּבְ ְּוַסֵיים , ׁשָ

ַמֲעָרב ָרֵאל. ּבְ ּּגוָפא ִאיהו ַאְרָעא ְדִיׂשְ ַאְתֵווי אדנ. ּ ים ּבְ ל ָעְלָמא. י''ִאְתְרׁשֵ   .ָאדֹון ְוִרּבֹון ּכָ

ְטָרא ְדָדרֹום ך ִמּסִ ְֵמַההוא חוָטא ְדִאְתְמׁשַ ּ ּ ְלָגא ְותוְקֵפיה, ּ ִרירו ְדָכל ּתַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
יה ְדרֹוָעא ָיִמיָנא ִּאְתֲעֵביד ִמּנֵ ִרירו ְדִעיּנוָגא, ּ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ן ֵעֶדן. ּ יה ָאָדם , ְוָדא ּגַ ְּדָעאל ּבֵ ּ

ָמִתין, ֹוןָהִראׁש ְּוִאיהו ְלִעיּנוָגא ְדִנׁשְ ּ   .ָּיִמיָנא ְדָכל ָעְלָמא, ְוָדא ָטִמיר ְוָגִניז, ּ

ְטָרא ְדָצפֹון ך ִמּסִ ְֵמַההוא חוָטא ְדִאְתְמׁשַ ּ ּ ָמאָלא, ּ ֵרי ְדרֹוָעא ׂשְ יה ְוִאְתּבְ . ִּאְתֲעֵביד ִמּנֵ
יִהּנֹם ֵּמַההוא ְפסֹוֶלת ְדַתְלָגא. ְוָדא ּגֵ ָמִתין ְדַחָייַבָיאְּוִאיהו ְל. ּּ א ְדִנׁשְ ּעֹוָנׁשָ ּ ּ ּ.  

ן ּקַ ַמָייא ִאְתּתַ א ִאיהו ִבׁשְ א. ֵּריׁשָ ָלא ֵריׁשָ א, ַוֲהָוה ָעְלָמא ּבְ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ַּעד ְדִאְתּבְ ּ .
ָנא ּכְ ַקם ַמׁשְ ד ִאיּתָ א, ּכַ ַקם ֵריׁשָ   .ִאיּתָ

א ֵריׁשָ ן ּבְ ּקַ ּפוָמא ְדָכל ָעְלָמא ְדִאְתּתַ ּ ים ַהאי פוָמא ּגֹו ַמָייאְו. ִסיַני, ּ ּהוא ְרׁשִ ִרירו , ּּ ִּמּבְ
ָאר ֵאיָבִרים. ְּדַתְלָגא ָאר ַאְרָעא, ַיְרִכין ְוָכל ׁשְ ָכל ׁשְ   .ּבְ

ַעת ַהֵליָדה ׁשְ ה ֵיׁש ָלה ִציִרים ַוֲחָבִלים ּבִ ָהִאּשָׁ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ ּ רוך . ּ דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ן ּכְ ְּכֵ ּ
ִים עֹוִלים ְויֹוְרִדים, אֹור ָהעֹוָלםּהוא ְלהֹוִציא ָהָאֶרץ ְל ַּיֲעלו ָהִרים ֵיְרדו ְבָקעֹות, ָּהיו ַהּמַ ּ .

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֶּמה ָעׂשָ ְרַקע ְרָעִמים וְזָועֹות. ְּ ִים, ּהֹוִציא ִמן ַהּקַ ֲּהָדא הוא . ְּוָנסו ַהּמַ
ֲעָרְתך ְינוסון ִמן קֹול ַרַעְמ)תהלים קד(, ִדְכִתיב ּ ִמן ּגַ ּ ּך ֵיָחֵפזוןָ ֲאָרה . ְוָיְצָאה ָהָאֶרץ. ָ ְוִנׁשְ

ְּנמוָכה ְמלוְכֶלֶכת ְוַלד ַהֶזה, ּ ּּכַ יֹוֵצא, ּ ת, ּׁשֶ ּמֵ ְָנמוך ּכַ ּוְמלוְכָלך ֵמַהֵליָדה, ּ ְ ּ ּ.  

ִיְתעֹוֵרר ְמַפְעְפִעין ֶאת ַהְוַלד ַעד ׁשֶ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ ּ מֹו, ְונֹוְתִנים ֵאׁש ְוֵנר ְלַגּבֹו, ּּ ה ּוַמְרָא, ְלַחּמְ
ָאֶרץ. ְלָהִאיר רוך הוא ּבָ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ך ָעׂשָ ּּכָ ְּ ִים, ְ ָיְצָאה ִמּתֹוך ַהּמַ ׁשֶ ְּכְ ַחד ְקָרא. ּ , ְוכֹוָלא ּבְ

ְרַעׁש )שם עז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵבל ִמָיד ָרְגָזה ַוּתִ ל ֵהִאירו ְבָרִקים ּתֵ ְלּגַ ּגַ ּ קֹול ַרַעְמך ּבַ ּ ָ

  .ָהָאֶרץ

ם ַהֶפ ן ִנְסּתַ ָרֵאל, הַּעל ּכֵ או ִיׂשְ ּבָ ַמִים, ַּעד ׁשֶ ּשָׁ ֹראׁשֹו ּבַ ח ּבְ ְוֶזה ִסיַני , ְּוַהֶפה ִנְפּתַ
ָנה ּבֹו ַהּתֹוָרה ּתְ ּנִ ן ַהִדּבור, ׁשֶ ּקֵ ם ִנְתּתַ ְּוׁשָ ּ.  

ָרֵאל ָלָאֶרץ ְכְנסו ִיׂשְ ּנִ ּוְכׁשֶ ם ַהָפתוַח, ּ ִּנְסּתַ תום. ּ ח ַהּסָ ם ַהֶפה. ְּוִנְפּתַ לֹא ָהָיה, ִּנְסּתַ  ּבֹו ּׁשֶ
ַּהִדיּבור ה, ּ ֵלק מׁשֶ ְסּתַ ּנִ ח ַהַטּבור. ְֵהֶפך ִמן ָהָאָדם. ִּמּשֶׁ ְקָדׁש, ִּנְפּתַ ית ַהּמִ ם אֹוֵכל . ּּבֵ ּוִמׁשָ

ִאּמֹו אֹוֶכֶלת ִאּמֹו ׁשֹוָתה, ַמה ּשֶׁ ה ּשֶׁ ָרֵאל. ְוׁשֹוֶתה ִמּמַ ְמִצית ֶאֶרץ ִיׂשְ   .ְּוָכל ָהעֹוָלם ִנזֹון ִמּתַ
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ך ְוְבִגין ּכָ ּדו, ּ ָעְלָמאּ ין ְוַאְתִרין ִאינון ּבְ ְבָחא ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ְּכּתִ ׁשִ ּּבְ ן ֵעֶדן ְדִאיהו . ּ ּּגַ ּ
ין ְוַאְתִרין, ְּדרֹוָעא ָיִמיָנא ְדָכל ָעְלָמא יה דוְכּתִ ִּאית ּבֵ ּ ְבָחא ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ְּלׁשִ ן , ּ ְוַתּמָ

ּהוא ֵעץ ַהַחִיים ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּּ.  

ַההוא , ִאית ֲאַתר ָטִמיר ְוָגִניז ִמּכֹוָלא, ּה ֵהיָכָלא ִמיַנְייהוּוְבַח ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ּבְ ּ
ר ַחד ִצפֹור, ֲאַתר ַלת ִזְמִנין, ּּבַ ָכל יֹוָמא ּתְ גֹו ִאיָלֵני ְדִגְנָתא, ְּדָאֵתי ּבְ , ּוְמַצְפְצָפא ּבְ

ם ִצפֹור ְוגו   .'ַּוֲאַמר ּגַ

ּוְבַההוא ִצפֹור ָיְדִעין ִנ ּ ָמִתין ִסיָמַנְייהוּ ָחן, ּׁשְ ּבְ ִזיְמָנא ְדאֹוָדן וְמׁשַ ְדָלן , ּּבְ ּתַ ּוְבִזְמָנא ְדִמׁשְ ּ
ָחְכְמָתא ְלִמְנַדע ַההוא ֵהיָכָלא, ּבְ ְּוַההוא ִצפֹור ָעאל ּבְ . ְוִאיָטַמר ְוִאְגֵניז ְוָלא ְיִדיַע, ּּ

א, ּוְדרֹור ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ת חֹוִריןְּדָסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ   . ְוִהיא ּבַ

ּ וְדרֹור ֵקן ָלה)תהלים פד(ָּדָבר ַאֵחר  ִּדְכִתיב וְקָראֶתם ְדרֹור, ָּדא יֹוְבָלא, ּ ּ ֵּקן ָלה . ּ
ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ִּצפֹור וְדרֹור. ּּבְ א, ָּדא ְלֵעיָלא, ּ ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה. ְוָדא ְלַתּתָ ר ׁשָ . ַמאן, ֲאׁשֶ

ַנת ַהֲחִמיּשִׁ, ַהאי ְדרֹור ית ֶאְפרֹוִחין, יםׁשְ ַּדֲאֵפיַקת ִמיָנה ׁשִ   .ְּוַהאי ִצפֹור, ּ

א ִדיְלהֹון, ִּאינון ֶאְפרֹוִחין יאוְבּתָ ָחן, ּּתֵ ֵרי ַמְדּבְ ַח ַהְפִניִמי, ְלגֹו ּתְ ַח ַהִחיצֹון, ִּמְזּבֵ . ּוִמְזּבֵ
ַח ַהְפִניִמי ְזּבֵ ְּנָטלו ִמּמִ ַח ַהִחיצֹון, ּ י ֵוא. ְּוַיֲהבו ְלִמְזּבֵ י, ֹלָהיַמְלּכִ ַח ַהִחיצֹון: ַמְלּכִ . ָּדא ִמְזּבֵ

ַח ַהְפִניִמי: ֵואֹלָהי ָּדא ִמְזּבֵ ּ.  

ַח ַהִחיצֹון ַח ַהְפִניִמי, ִמְזּבֵ י ִמְזּבֵ ִדיר ְלַגּבֵ יה ּתָ יאוְבּתֵ ּּתֵ ּ ָרא , ּ ֵכיך ִמְלַזּמְ ּוְלעֹוָלם ָלא ׁשָ ְ ּ
ִחין ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ יר ַהּשִׁ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ ֹלֹמהׁשִ ר ִלׁשְ   .יִרים ֲאׁשֶ

ר דֹוֵלק ַעל ַהְפִתיָלה ַהּנֵ ָּכל ְזַמן ׁשֶ ִתיּקוָנה, ּ ְּוַהְפִתיָלה ּכְ ּ ְוַהּכֹל , ָהאֹור ֵמִאיר ְוַצח, ּ
ּנו ַהְפִתיָלה ֶנְעֶדֶרת. ֶּנֱהִנין ִמּמֶ ְּוָכל ְזַמן ׁשֶ ֶמן ָחֵסר ִמן ַהְפִתיָלה, ּ ֵלק, ְּוַהּשֶׁ ְוֵאין , ָּהאֹור ִנְסּתַ

לוםִמי אֹותֹו אֹור ּכְ יֹוֵדַע ּבְ ּ ׁשֶ ּ.  

ְפִתיָלה זֹו, ָָכך ִלים ּכִ ָרֵאל ָהיו ְמתוָקִנים וְמסוְרּגָ ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ל ַמְעָלה ָהְיָתה , ּ אֹור ׁשֶ
יָרה, דֹוֶלֶקת ֲעֵליֶהם ך ְלעֹוָלם, ְואֹוֶמֶרת ׁשִ ּכֵ ּתַ דוְגַמת ָהאֹור ַעל ַהְפִתיָלה. ְְוֵאינֹו ִמׁשְ ּּכְ ּ ,

ך ְלעֹוָלםׁשֶ ּכֵ ּתַ יִרים. ְלֶנֶגד ַמְעָלה, ְֵאינֹו ִמׁשְ ּשִׁ ּבַ יר הוא ַהְמעוֶלה ׁשֶ ְּואֹותֹו ַהּשִׁ ּ ֹקֶדׁש , ּ
ים ֶּנְעַדר ַהְפִתיָלה. ֳקָדׁשִ ְבָיכֹול ֶנְעַדר ָהאֹור, ּ ֵלק, ּּכִ יֹוֵדַע ּבֹו, ְּוִנְסּתַ   .ְּוֵאין ִמי ׁשֶ

ַח ְואֹוֵמר ֹלֹמה צוֹוֵ יֵמי ְבחוֹרֶתיךּוְזֹכר ֶאת , ּוׁשְ ָּבֹוְרֶאך ּבִ ל ַעְצְמך . ָּ ן וְמַסְרּגֵ ּקֵ ֱָהֵיה ִמְתּתַ ּ
ים טֹוִבים ִמְצֹות וְבַמֲעׂשִ יֵמי ְבחורֹוֶתיך, ּּבְ ָּבִ ְפִתיָלה, ּ אֹור ַההוא לֹוֵהב ּבַ ַהּמָ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ּ.  

ַהְפִתיָלה ְמתוֶקֶנת ָאַמר ְלֶנ ְזַמן ׁשֶ ָּדָבר ַאֵחר ַעל ָהאֹור ַההוא ּבִ ּ ּּ ּוְזֹכר , ֶגד אֹותֹו ָהאֹורּ
יר וְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה. ֶָאת ּבֹוְרֶאיך ׁשִ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ִּהְתעֹוֵרר ְלֶנֶגד ַהּקָ ּ ְּ.  

ר ֹלא ָיבֹואו ְיֵמי ָהָרָעה)קהלת יב( ַהְלָבָנה ִמְתַמֶעֶטת, ּ ַעד ֲאׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ לֹוט , ּ ְוִתׁשְ
ָלה ֵהם ָיִמ, ָהָרָעה ְּוַהָיִמים ׁשֶ ּ ֶהם ֵחֶפץּ ֵאין ּבָ ֶמׁש. ים ׁשֶ ך ַהּשֶׁ ר ֹלא ֶתְחׁשַ ֶזה ָנָהר , ְַעד ֲאׁשֶ
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 ְוָנָהר ֶיֱחַרב )איוב יד( ,ִּדְכִתיב ּבֹו. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(ִּדְכִתיב , ַּהיֹוֵצא ֵמֵעֶדן
רוך הוא, ְוָהאֹור. ְוָיֵבׁש דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶּזה ָהאֹור ׁשֶ ֲּהָדא הוא . ְּוהוא ְיִמינֹו,  ּבֹוְוִנְתַעֵטף, ְּ

יב ָאחֹור ְיִמינֹו)איכה ב(ִדְכִתיב    . ֵהׁשִ

ְתַמֵלא ֵמאֹותֹו ָנָהר, ְּוַהָיֵרַח ּהוא ַהָים ַהּמִ ּ י )איוב יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ
ר ַמָז, ְוַהּכֹוָכִבים. ָים ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש ֵנים ָעׂשָ ֵּאלו ׁשְ ּ ּלֹות ַהְידוִעים ָלהּ בו ֶהָעִבים. ּ , ְּוׁשָ

ֵרי אוּמֹות ָהעֹוָלם ֵּאלו ׂשָ ּ ם. ּ ׁשֶ ֵרת, ַאַחר ַהּגָ ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ִכָייָתן ׁשֶ לא (, ִּדְכִתיב. ַּאַחר ּבְ

יון )ידוע לֹום ַמר ִיְבּכָ   .ַּמְלֲאֵכי ׁשָ

ִית)קהלת יב( ָיְזעו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ יֹום ׁשֶ ּ ּבַ ּ ֵּאלו ׁשֹו, ּ  ַעל )ישעיה סב(ִּדְכִתיב . ְמֵרי ַהחֹומֹותּ
י ׁשֹוְמִרים ַלִים ִהְפַקְדּתִ ּחֹומֹוַתִיך ְירוׁשָ י ֶהָחִיל. ְ ְּוִהְתַעְותו ַאְנׁשֵ ּבֹוִרים , ּ ים ּגִ ּשִׁ ֵּאלו ֵהם ׁשִ ּ

ּוָבְטלו ַהֹטֲחנֹות. ָּסִביב ָלה נֹות, ּ ְרּבָ ֵּאלו ֵהם אֹוְכֵלי ַהּקָ ְנֵפי ַהַח. ּ י ִמֵעטו ּכַ כו . ּיֹותּּכִ ְּוָחׁשְ
ֲאֻרּבֹות ֵּאלו ֵהם , ָהֹראֹות ּבָ ָכל ָהָאֶרץ'  ֵעיֵני ה)זכריה ד(ּ ְבָעה ֵעיֵני , ַהְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ְוֵהם ׁשִ

  .'ה

וק ּשׁ רו ְדָלַתִים ּבַ ְּוֻסּגְ ּכוָלם ִנְנֲעלו, ּ ָעִרים ׁשֶ ֵּאלו ֵהם ַהּשְׁ ּ ּּ ֹלא , ּ ֲעֵרי ְדָמעֹות ׁשֶ ּזוָלִתי ׁשַ ּ
ַפל קֹול ַהַטֲחָנהּבִ. ִּנְנֲעלו ת ָדִוד, ׁשְ ּסוּכַ ְפָלה ֶלָעָפר, ּ ְפָלה ְוִנׁשְ ּנָ ָהְיָתה , ּׁשֶ ְּוקֹוָלה ׁשֶ

ַפל יר ָהַאֲהָבה ׁשָ ׁשִ ִמיד ּבְ יר. ְמׁשֹוְרָרה ּתָ נֹות ַהּשִׁ ל ּבְ חו ּכָ ֱחָלִקים , ְּוִיּשַׁ ְלָאִכים ַהּנֶ ֵהם ַהּמַ
יר ְמרֹוָתם ַעל ַהּשִׁ ִמׁשְ יֹוםְמׁשֹוְר, ֵמֶהם, ּבְ ַלְיָלה, ִּרים ּבַ ָמרֹות ְמׁשֹוְרִרים ּבַ ּוֵמֶהם ִמׁשְ ּ.  

ֹבַה ִייָראו)קהלת יב( ם ִמּגָ ּ ּגַ בֹוַה ׁשֹוֵמר, ּ בֹוַה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ּּכִ ל ֶזה , ְּוׁשֹוֵמר ֶזה ִמֶזה. ּ ּוְמַקּבֵ
ה, ִּמֶזה ְנִעיָמה וִבְקדוּשָׁ ּּבִ ְקָדׁש. ּ ית ַהּמִ ן ּבֵ ּוְבֻחְרּבַ . ְּוִדין ָחָזק ָמצוי ְלָפָניו, ָרהָיְצָתה ְמֵא, ּ

בֹוַה וִמִדינֹו ְּוָגבֹוַה ִייָרא ִמּגָ ּ ּ ּ.  

ֶדֶרך ים ּבַ ְְוַחְתַחּתִ ִתיב , ּ ָים ֶדֶרך וְבַמִים ַעִזים ְנִתיָבה)ישעיה מג(ּכְ ּ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ְּ ּוְבאֹותֹו . ּ
ְֶדֶרך רוך, ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְָהָיה יֹוֵרד וָבא ַהַטל ֵמֹראׁשֹו ׁשֶ ּ ְמָחה, ּ הואּ ְוָכל , ְּוָכל טוב, ְוָכל ׂשִ
א, ָרצֹון אֹותֹו ַהֶדֶרך ָהָיה ּבָ ְּבְ ְקָדׁש. ּ ית ַהּמִ ן ּבֵ ּוְבֻחְרּבַ אֹותֹו ַהֶדֶרך , ּ ִבירו ּבְ ִבירו ַעל ּתְ ְּתְ ּ ּ ּ

יָפא ְוִדיָנא, ִנְמָצא ַההוא ֶדֶרך ֲהוֹו, ְּוָכל רוְגָזא ְוֵאיְמָתֵני ְוַתּקִ ְּבְ ּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵקדְוָיֵנאץ ַהּשָׁ ֹקד ה, ּכְ ֵקד )ירמיה א(ּוְכִתיב . ַעל ָהָרָעה' ַּוִיׁשְ ל ׁשָ  ַמּקֵ
ִרים יֹום. ֲאִני רֹוֶאה ֵקד ֶאָחד ְוֶעׂשְ ך ִמי. ּוְצִמיַחת ַהּשָׁ ַתּמוז''ְּכָ ָאב, ּז ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ . ַעד ּתִ

ֵקד ֵמִציץ ַהּשָׁ ּוִמיֹום ׁשֶ ַּהֶפַרח ֵאין מֹוִציא ְפִרי, ּ   .א יֹום''ד כַע, ּ

ל ֶהָחָגב ּבֵ ית ָדִוד, ְוִיְסּתַ ל ּבֵ ְכמֹו ׁשֶ ֶבל ַעל ׁשִ ן ַהּסֵ ּיוּתַ ית , ְּוָתֵפר ָהֲאִביֹוָנה. ּ זֹו ֲעבֹוַדת ּבֵ
ְקָדׁש ְלַמָטה א. ַּהּמִ ֵני ָנׁשָ ית , ַמאי ַטְעָמא. ְּוָלא ִמְתַעּנון, ּוְצָווִחין ּבְ י הֹוֵלך ָהָאָדם ֶאל ּבֵ ְּכִ

בֹוד ְלַמְעָלה ְלַמְעָלהִמְסּתַ, עֹוָלמֹו הו, ֵּלק ַהּכָ ח ּבְ ּגַ ְּוִאינון ְצָווִחין ְוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ ּ ִגין . ּ ּבְ
ַלק ְלֵבית עֹוָלמֹו ִדְנַפק ִמיֵניה ְּדִאיהו ִאְסּתַ ּ ּ ח ְמֵאָרה. ּּ ּכַ ּתַ , ּוָמֶות, ּוִביׁש, ְּוַעל ָדא ִאׁשְ

עֹוָלם ָכל יֹוָמאְּוָסְפִדין וְצָו. ּוְמאֹוָרעֹות ָרעֹות ּבָ ֲחלֹוֵנינו, ִּדְכִתיב. וִחין ּבְ י ָעָלה ָמֶות ּבַ   .ּּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3147דף [ -ּ

ֶסף)קהלת יב( ר ֹלא ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהּכֶ ך ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה,  ַעד ֲאׁשֶ ְמׁשַ ּנִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ּחוט ׁשֶ ְ ּ .
ַלת ַהָזָהב ְּוָתֻרץ ּגֻ ַההוא חוט, ּ ְּדִאיִהי ַנֲחָתא ּבְ ּ ר ַהחוט. ּ ּבַ ד ַעל . ָלהָּנַפל ַהּגו, ִּנׁשְ ֶבר ּכַ ְוִתּשָׁ

ּבוַע ָגלוָתא, ַּהּמַ ָחה ּבְ ּכְ ּתַ ַהּתֹוָרה ִנׁשְ ֵאב, ּׁשֶ ׁשְ ר, ְואֹותֹו ַהּמַ ַאב , ּיופיָאַמר ֵליה ַהּשַׂ ֹלא ׁשָ
ְעַין ַהּתֹוָרה ה, ִמּמַ ּוְבֵני ָאָדם ְנבֹוִכים ּבָ ּ.  

ל ֶאל ַהּבֹור ְלּגַ ן , ְוָנֹרץ ַהּגַ ִחית ִניּתַ ׁשְ ְוַמְלָאך ַהּמַ ָכל יֹוםּ ל ּבְ ְוָיׁשֹב . ּלֹו ְרׁשות ְלַחּבֵ
ָהָיה ׁשֶ מֹות, ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ׁשָ ל ַהּנְ ַהּכֹל ִנְהָיה , ְוָהעֹוָלם ִיְכֶלה, ְּוִיְכלו ּכָ ְוֶהָעָפר ׁשֶ

ּנו ִחָלה, ִּמּמֶ ַבּתְ ָּיׁשוב ּכְ ָהָיה, ּ ׁשֶ ׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִה. ְוִיְהֶיה ָהעֹוָלם ָחֵרב ּכְ ְּוָהרוַח ּתָ ר ּ ים ֲאׁשֶ
ִחָלה, ְּנָתָנה ַבּתְ ְּוִיְתַחֵדׁש ָהעֹוָלם ּכְ ִתיב. ּ ֵני ַאְדַמת )דניאל יב(, ּוְבאֹותֹו ְזַמן ּכְ ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ

י ְמרֹונֹוס' ֲאָתא ר. ָּעָפר ָיִקיצו יה, ֲעַזְרָיה ְוַרּבִ ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ּוְנׁשָ ּ ּ  ֵלב )משלי יח(, ָּקָרא ֲעֵליה. ּ
ׁש ָדַעתָּנבֹון ִיְקֶנה ָד ַבּקֶ   .ַּעת ְוֹאֶזן ֲחָכִמים ּתְ

ֹלֹמה)ש א''שה(ָּפַתח ְוָאַמר  ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ָאה ָדָרא ִדי ָחְכְמָתא ִדְלֵעיָלא ,  ׁשִ ַזּכָ
ַגֵויה ְרָיא ּבְ ּׁשַ ַאְרָעא. ּ ֵעי ְלַגָלָאה ּבְ ִריך הוא ֲהֵוי ּבָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵלי ַּמה ְדָלא ִאְתּגְ, ְּ

ּוַמאי ִאיהו. ְּלַמְלֲאֵכי ִעיָלֵאי ָמא ְגִליָפא ִעיָלָאה, ּ ָּרִזין ְדָחְכְמָתא ִדׁשְ ין . ּ ָמָהן ַקִדיׁשִ ִּדׁשְ ּ
רו לֹון ַאְרָעא, ָּלא ִאְתַמּסְ יִמין ּבְ רו ְלַחּכִ ֲעָתא. ְּוִאְתַמּסְ ַהִהיא ׁשַ ָחן ְוָאְמִרין, ּבְ ּבְ תהלים (, ְמׁשַ

ֲּאדֹוֵנינו ָמה ַאִד'  ה)ח ָמִיםּ ָנה הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ ר ּתְ ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְמך ּבְ ָיר ׁשִ ָ.  

ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ָָמה ַאִדיר ׁשִ ין, ּ ָמָהן ַקִדיׁשִ ִליִפין ִדׁשְ ִּאיֵלין ָרִזין ּגְ ּ ְלָיין , ּ ְּדִאְתּגַ ּ
ַאְרָעא א ְדַהאי, ּבְ ְחּתָ ּבַ ָמִים, ְּותוׁשְ ְּדָכל ִאינון אֹוְכלוִסין א. ַעל ַהּשָׁ ּ ָחן עֹוָבָדא ּ ּבְ ֹּוָדן וְמׁשַ

ֵלי לֹון, ָדא ַאְרָעא ַמה ְדָלא ִאְתּגְ ֵלי ּבְ ְּדִאְתּגְ ּ.  

א ִעיָלָאה ָּהא ָהָכא ָרִזין ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ִליָפן, ּ ָמָהן ּגְ ע ׁשְ ְּוָהא ִאיהו ָרָזא ְדָרִזין , ְּדַאְרּבַ
ָמָהן ִליָפן. ה'' אהי.ה''יהו. ת''ְצָבאֹו. י''אדנ: ְּרִתיָכא ִעיָלָאה ִדׁשְ ָמָהן ּגְ ע ׁשְ , ָּרָזא ְדַאְרּבָ

ע ְזהֹוִרין ַחְבֵריה. ְּדַאְרּבַ ֵליל ַחד ּבְ א ְדַהאי ְלָעֳאָלא , ְּוָכל ָזֲהָרא ְוָזֲהָרא ִאְתּכְ ְּוֵתיאוְבּתָ
ַהאי ַהאי, ּבְ ָלָלא ַהאי ּבְ   .ּוְלִאְתּכְ

ע ְזהֹוִרין ָמָהן ְיִד, ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ׁשְ ן ּבִ ְר ָחׁשוך ְוָלא ָחׁשוך''ַחד ִאְקֵרי זֹוַה: יָעןִּאְתָפְרׁשָ ְּ ּ .
לוָתא ִדיֵליה ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ְִמָיד ָאֵרים ָחׁשוך, ּ ּ יר. ּ יה ַיּתִ ָלאן ּבֵ ּכְ ְנִהירו, ִּמְסּתַ , ָּנֵציץ ְוָלֵהיט ּבִ

ִפירו ִעיָלָאה ְּוׁשַ ּ ַגֵויה. ּ ּוְנהֹוֵריה ָקִמיט ּבְ ּ ּ יה ְנהֹוָרא ָאֳח, ּ ַּעד ְדָבַטׁש ּבֵ ַהאי , ָראּ ְּדָכֵרי ּבְ
ֵדין ִאְתַמְלָיא ֵמַההוא ָזֳהָרא, ְּוַאְנֵקיב ָלה, ְנהֹוָרא   .ְוָנֵציץ ְלָכל ְסַטר, ּּכְ

ְבִעין וְתֵרין ְנִציִצין, ָזֳהָרא ָדא ׁשִ ֵליף ּבְ ִליָפן, ִּאְתּגְ ָמָהן ּגְ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ְּדִאינון ׁשִ ּ ּ ,
ְבִעין ַסְנֶהְדִרין וְתֵרין ַס ְּדׁשִ ּ ָמָהן. ֲהִדיןּ י ׁשְ ּתֵ ׁשְ ִליָלא ּבִ ֵדין ַהאי זֹוֲהָרא ּכְ ּוִמְתַעְטָרא , ּכְ

ָמא ָדא אדנ ׁשְ   .י''ּבִ

ר ְדָכל ָעְלִמיןֵדְכ ּין ִאיהו ׂשַ ִאין, ּ ְרָיין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוָכל ֵחיִלין ְוָכל ַמּשִׁ ְלהֹו ָאְמֵרי , ּ ּכָ
ָח ּבְ א ְדַהאי ְקָרא ְדָקא ְמׁשַ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ א, ּן ֵליהּ ְחּתָ ּבַ ִחים ְלֵעיָלא, ְּוָאְמִרין ּתוׁשְ ּבְ ְוָדא . ּוְמׁשַ
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ֵלים ּתְ ד ִאׁשְ ר, ָאדֹון. ר''ִּאיהו שי, ָזֲהָרא ּכַ ִלימו . ִרּבֹון, ׂשַ , ִמּכֹוָלא] ח ס ר כ א ן[ּי ׁשְ
י ֲעלֹות''ׁשִ ין ִדְל, ר ַהּמַ ְרָיין ַדְרּגִ ל ֵחיִלין וַמּשִׁ א ַעל ּכָ ִּרּבֹון ְמַמּנָ ּ אּ   .ַתּתָ

ְנָייָנא ּהוא זֹוַהר ְדָכל ַעְייִנין ִעיָלִאין ְסִתיִמין, ָזֳהָרא ּתִ ּ יה, ּ ֵניׁש ְלַגּבֵ ְּוהוא זֹוַהר . ּּכָ
יה, ָנֵציץ ְלַעְייִנין ָלא ּבֵ ּכָ ְּדָלא ָיִכילו ְלִאְסּתַ ּוְבִגין ְדִאיהו ַחי. ְוַהאי ִאיְקֵרי ַחי, ּ ּ ל , ּ ָנֵטיל ּכָ

א, ִמיןְּזִהיִרין ִעָלִאין ְסִתי ין ִלְזֵניה, ְוָזֵריק ְזִהיִרין ְנִציִצין ְלַתּתָ ַּוֲעֵביד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ּ.  

ֵאי. ִאיְקֵרי ַחי ָהעֹוָלִמים, ְוָדא זֹוַהר ַחי ָלָלא ְדִעיָלֵאי ְוַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ּכְ ּ ְּוַעל ַדֲאֵפיק , ּ
ין ִלְזֵניה, ָזֳהִרין ְנִציִצין יה . ת''ֹוַהר ְצָבאֹוִאיְקֵרי ַהאי ז, ַּוֲעֵביד ִאיּבִ ְּוָדא ִאיהו ְדֵתיאוְבּתֵ ּ ּ ּ

ִדיר ִדיָרא, ּתָ ָחא ּתְ ּבָ יר, ְלׁשַ ַהאי זֹוַהר ַקְדָמָאה ְדִאְקֵרי ׁשִ ִחּבוָרא . ּּבְ ֲחָדא ּבְ ִליָלן ּכַ ְּוַכד ּכְ
ָלא ֵפירוָדא ָּחָדא ּבְ ֵליָמא, ּ א ׁשְ יאוְבּתָ יִר, ּּגֹו ּתֵ יר ַהּשִׁ ֵדין ִאיְקֵרי ּכָֹלא ׁשִ   .יםּּכְ

ְלחֹודֹוִהי ַּוֲאִפילו ִאיהו ּבִ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ יִאין, ּ ָלָלא ְדַסּגִ ֵרי ּכְ ָלָלא ְדָכל , ִאיּקְ ּּכְ
ִאין ל ָקִריָנן ֵליה. ָּזֳהִרין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ָלָלא ְדכֹוָלא, ּּכָ ֲּעֵליה ְכִתיב . ּם ִאיהו''ַּחִיי. ּּכְ

ןּ ְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ)בראשית ב( ְלָיין. ְתֹוך ַהּגָ יה ּתַ ל ַחִיים ּבֵ ּּכָ ִּמיֵניה ָפְרִחין ַחִיין וְזהֹוִרין ְלָכל . ּ ּּ ּ
  .ְסַטר

יר ְדָקֲאָמָרן ֵא, ַּהאי ׁשִ ֵרי ּבְ ַגֵויה, ר''ִאיּקְ ְּוִאינון ַחִיים ִעיָלִאין ָעאִלין ּבְ ּ ּּ ְּוַההוא ָזֳהָרא . ּ
ְּדִאְקֵרי ַחִיים יה, ּ ִתיבְּוַעל ָדא. ָּנְבִעין ּבֵ ֵאר ַמִים ַחִיים,  ּכְ ִרים. ּּבְ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ּוְכִתיב ּבְ ּ .

ָמא ְדִאינון ַרְבְרִבין ִעיָלִאין ַּעל ׁשְ ַהאי ָזֳהָרא, ָזֳהִרין ְטִמיִרין, ּ ְנׁשו ּבְ ְּדִאְתּכַ ְּוִאינון ָלא . ּ
  .ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדָדא, ֲּחָפרוָה

ִליָתָאה י ֶאְלָעָזר ּתְ ָלָלא ִדְתַלת ָזֳהִריןַהאי ִאי, ָזֳהִרּבִ ּהו ָזֳהָרא ּכְ . ָרָזא ִדְתַלת ַאְתָוון, ּ
קו ַהאי ָזֳהָרא ֲאָבָהן ִאְתַדּבָ ּּבְ ּ.  

ְנִציצו ִדיֵליה, ַּהאי ִאיהו ָרצֹוא ָוׁשֹוב ָבא ּבִ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ְלִאְתַיּשְׁ ּ ִתיב. ּ , ַעל ַהאי ּכְ
א ְירוָתא ְדָזֳהִרין ְטִמיִריןָּדא ָיֵרי. ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א( ּת ַאְחַסְנּתָ ְּדָלא , ּ

ְלָיין הו. ִּאְתּגַ ְלָיין ּבְ א ִדְתַלת ַאְתָוון ּתַ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָרָזא ִדׁשְ ּ אן. ו''יה, ּ ְרִביָעָאה ' ָאת ה, ִמּכָ
ִלים. ָלֵקיט ְוָנֵקיט ִסידוָרא ׁשְ ְּוָהֵכי ִאְתַסַדר ּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִאי ָרָזא ְדָאת ו, ּהו ָרצֹוא ָוׁשֹובָּדא ִזיֲהִרּבִ ֶאְמָצִעיָתא', ּבְ ין , ְּוִאיהו ָקִאים ּבְ ּבֵ
א ְטָרא ָדא ְלֵעיָלא' ָאת ה. ֵעיָלא ְוַתּתָ א' ְוָאת ה. ִמּסִ ְטָרא ָדא ְלַתּתָ ְּוַהַחיֹות ְדִאינון . ִמּסִ ּ ּ

ֶאְמָצִעיָתא' ו י ה, ְּוַעל ָדא ָרצֹוא ָוׁשֹוב. ּבְ ה , ָאהִּעיָל' ָרצֹוא ְלַגּבֵ ָלָקא ְלַגּבָ ְּלִאְסּתַ ּ
ִלים א ׁשְ ֵתאֹוְבּתָ י ה. ּבְ ָאה' ְּוׁשוב ְלַגּבֵ ּתָ ָמא ְדָלֵקיט ִמְלֵעיָלא, ְּלֵמיַהב ָלה, ּתַ ּּכְ ּ.  

ָלא ְדֵעיָנא ַגְלּגַ ָּזֳהָרא ָדא ִאיהו ּכְ אֹוַרח ָסִתים, ּ ְּדָזֳהָרא ִדיֵליה ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ּבְ ּ ,
ָל יה ְלִאְסּתַ יאֹוְבּתֵ ּּתֵ ּוִמָיד ַאֲהַדר, ָקא ְלֵעיָלאּ ר. ּ   .ָקִאים ָהָכא ְוָהָכא, ְוָרָזא ָדא ֲאׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ְרִביָעָאה אהי ָלל, ַּהאי ִאיהו ָזֳהָרא ָסִתים. ה''ָזֳהִרּבִ ְּדָהא . ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ּכְ
ָאר ְזִהיִרין ִליָלן, ֵמַהאי ָזֳהָרא ְסִתיָמא ָנְפקֹו ׁשְ ָטן ְוִאְתּכְ ַחְבֵריהְּוִאְתַפׁשְ ַהאי ָזֳהָרא . ּ ַחד ּבְ
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ַלל ֵלי ּכְ א, ָלא ִאְתּגְ סוְכְלָתנו ְדִלּבָ ֲּאָבל ָקִאים ּבְ ּ יה. ּ ל ּבֵ ּכַ א ְיַדע ְוִאְסּתַ ְּדִלּבָ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ
ָלל   .ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ּכְ

ִגין ְדָכל ִאינון ָזֳהִרין, ְוָהא ּּבְ ּתָ, ּ א ְדָזֳהָרא ּתַ יאֹוְבּתָ יה ּתֵ ָחא , ָאהָּנְפָקא ִמּנֵ ּבָ ְלׁשַ
ְבָחא גֹו ִאינון ְזִהיִרין, ׁשִ ָלא ּבְ ּכָ ַגַוְייהו, ְּלִאְסּתַ ָלָלא ּבְ ְּלִאְתּכְ ַההוא , ּ ָלָקא ְלֶמֱחֵמי ּבְ ְּלִאְסּתַ ּ

א. ּנֹוַעם ִעיָלָאה ְּוַעל ָדא ֲאַמר ָדִוד ַמְלּכָ י ֵמֵאת ה, ּ ַאְלּתִ י ' ַאַחת ׁשָ ְבּתִ ׁש ׁשִ ּאֹוָתה ֲאַבּקֵ
ֵבית ה ֹנַעם ה' ּבְ ל ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ּבְ ֵהיָכלֹו' ּּכָ ר ּבְ ֹלֹמה. ּוְלַבּקֵ א , ְוָרָזא ָדא ִלׁשְ ְלַמְלּכָ

ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה ִּדׁשְ ּּ.  

יב  ְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה )זכריה ד(ְכּתִ ה ְוׁשִ ָלה ְוֻגָלה ַעל ֹראׁשָ ה ְמנֹוַרת ָזָהב ּכֻ ּ ָרִאיִתי ְוִהּנֵ ּ ּּ ּ
ְב ְבָעה ְוׁשִ הׁשִ ר ַעל ֹראׁשָ רֹות ֲאׁשֶ ָּעה מוָצקֹות ַלּנֵ י . ּ ֵלי ֵליה ָרָזא ִדְמַנְרּתֵ ְּזַכְרָיה ִאְתּגְ ּ

  .ְּוַחד ְדָנֳהָרא. ַּחד ִמְתַסְדָרא. ַדְכָיין

ה ְמנֹוַרת ִליָפאן, ָרִאיִתי ְוִהּנֵ ְבֵחי ִדְגָווִנין ּגְ ׁשִ א ִמְתַסְדָרא ּבְ ָּדא ְמַנְרּתָ ָמא אדנ, ּ ׁשְ . י''ּבִ
ָמ ׁשְ איּבִ ְדָקא ָיאֹות, א ָדא ְמַנֲהָרא ְלַתּתָ   .ְּוָזן וְמַפְרֵנס לֹון ּכִ

ָמא ֱאֹלִהי, ָזָהב ׁשְ ל ָעְלָמא, ם''ָרָזא ְדֵבי ִדיָנא ּבִ ְוַעל , ְּדָהא ְבִדיָנא ָקאי, ְלֵמיַדן ּכָ
ֵרי ָמא ָדא ִאְתּבְ ָמאָלא. ׁשְ ָרָזא ִדׂשְ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ּכוָלה ִסְט, ּּ ֵלים ּבְ ּתְ ד ִאׁשְ ָמא ידו, ָרא ְדָיִמיָנאּכַ ָרָזא ִדׁשְ ה ּבְ ְּדָהא ְכֵדין , ד''ְּדַאְתֵקיף ּבָ
חוָפה ָלה ּבַ ִּאיִהי ּכַ ּ ִחּבוָרא ָחָדא, ּ ְרִחימו ּבְ ְּדָעְלִמין ּכוְלהו ּבִ ּ ּ ּ ה. ּ ְּדָהא ְכֵדין ְוֻגָלה ַעל ֹראׁשָ ּ ּּ .

ָלה ִתיב ּגֻ ּּכְ ָּדא ִאיהו ְמקֹוָרא ְדַצִדיק, ּ ּ ּ ָנָהר ְפָלָגיו ְדָחָדאן ִעיר ֱאֹלִהים,ְּדִאְתֲעֵביד, ּ ּ ,
ין ָמא ְדִאְתְקֵרי ְצָבאֹו, ַּוֲעֵביד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ׁשְ חוִמין. ת''ּבִ ְתֵריַסר ּתְ ֲחָמא ּבִ ע , ִּמְתּתַ ְלַאְרּבַ

  .ִסְטֵרי ָעְלָמא

ְבָעה ֵנרֹוֶתיָה ָעֶליָה ָמא ִעיָלָאה ְגִליָפא, ְוׁשִ ָּדא ָרָזא ִדׁשְ ָרָזא ְדׁשִ, ּ ָמָהןּּבְ , ְבִעין ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּדִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ְבָעה ַקָייִמין. ְּ ְּוִאינון ׁשִ ְּדַעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהו, ּ ּ.  

ְבָעה ְבָעה ְוׁשִ ֵאי, ׁשִ ּתָ ְּדָקְייִמין ְלִקְבֵליהֹון ְדִעָלֵאי, ִּאֵלין ּתַ ּ ר , ּ רֹות ֲאׁשֶ ְוָכְלהֹו ָאֵחיד ַלּנֵ
ה ְב. ַעל ֹראׁשָ ְבָעה מוָצקֹותׁשִ ְבַעת ָיִמים, ָּעה ְוׁשִ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ִּאֵלין ִעיָלֵאי , ִּאֵלין ׁשִ ּ

ֵאי ּתָ ֲחָדא. ְּוִאֵלין ּתַ ָראן ּכַ   .ְּדִמְתַחּבְ

ְבָעה ּכוְלהו ְלֵעיָלא. ּּתו ְבָעה ְוׁשִ ּׁשִ ַחְבֵריה, ּ ל ַחד ּבְ ִגין ְדָכֵליל ּכָ ּּבְ א, ְוִאי ֵתיָמא. ּ יּתָ , ׁשִ
ַחְבֵריהִּאיהו ׁשַ ִּפיר ְדָכֵליל ַחד ּבְ ּ ֵליל, ּ ַמאן ִאְתּכְ ַאר ּבְ ּתָ   .ַּחד ְדִאׁשְ

ְלהֹו ִלְתֵריַסר ד ָסְלִקין ּכָ ַּההוא ְדָקִאים ֲעַלְייהו, ֶּאָלא ּכַ ּ ֵליַסר, ּ ֵלים ּתְ ֵליל , ְּדַאׁשְ ִאְתּכְ
ַחד ְדָקְייָמא ֲעֵליה ּּבְ יה, ּ ִליָלן ּבֵ א ְדָכְלהֹו ּכְ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ְוָדא ִאיהו ְנקוָדה ִעיָלָאה,ּ ּ ּ ,
יה ְּדָכְלהֹו ָנְפקֹו ִמיּנֵ ּ.  
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ין ִאינון. ּּתו ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ְבָעה, ּ ַּחד ִאיהו ַעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָכל ַחד ִאיְקֵרי ׁשִ ְּדִאיהו , ּ ּ
ְבָעה ְבָעה, ׁשִ ֵרי ׁשִ ִנים, ְוִאּקְ ַבע ׁשָ ִּדְכִתיב ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ְּוַחד ִאיהו ַצִדיק. ּּ ְבָעה, ּ ֵרי ׁשִ , ְּדִאּקְ

ַבע ִדְכִתיב  ְּוִאיהו ׁשֶ ַבע ִיפֹול ַצִדיק ָוָקם)משלי כד(ּ י ׁשֶ ּ ּכִ ּ.  

ָתִרין ֵרין ּכְ רֹות, ְּוִאֵלין ּתְ ְטָרא ָדא. ּמוָצקֹות ַלּנֵ ְטָרא ָדא, ַחד ִמּסִ ב . ְוַחד ִמּסִ ְוַאף ַעל ּגַ
ִמְנָייָנא ְדִאינון ֵנרֹות ְּדִאינון ּבְ ּ ּ ל, ּ ְבָחא ֵמִאֵלין, ּ ָדאְוִעם ּכָ ֵרין, ּׁשִ ְבָעה , ּתְ ְּדִאינון ׁשִ ּ

ְבָעה ְייהו, ְוׁשִ ְּדמוָצקֹות ְלַגּבַ ּ א ְדַההוא ְמנֹוָרה. ּ ְּדִאינון ֵנרֹות ְדָקא ָנֲהִרין ַעל ֵריׁשָ ּ ּ ּ ְּוַההוא , ּ
יה ֵעיָלא, ְמנֹוָרא ָקא ְמַנֲהָרא ֵמֵחיָלא ִדיְלהֹון א , ְוַכד ָסְלָקא. ְּלַסְלָקא ְלַגּבֵ ָּסְלָקא ִמַדְרּגָ

א ְתָרא ְלִכְתָרא, ְלַדְרּגָ ַּעד ְדִאְתַאֲחָדא ּכָֹלא ְלֵעיָלא, ּוִמּכִ ר , ְוָרָזא ָדא, ּ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ׁשִ
ֹלֹמה   .ִלׁשְ

יִרים יר ַהּשִׁ ַזר, ׁשִ ַּעל פוָמא ְדֵאִלָיהו ִאְתּגְ ּּ ְרׁשו ִעיָלָאה, ּ ּּבִ יִרים. ּ יר ַהּשִׁ ְבָחא , ׁשִ ׁשִ
ָלָמא ִדיֵליה, ְבִחיןְּדׁשִ א ִדׁשְ ְּלַמְלּכָ ִגין ְדִאיהו ֲאַתר ְדָבֵעי ֶחְדָוה. ּ ּּבְ ּ ן רוְגָזא , ּ ּמָ ְּדָלא ִאית ּתַ ּ

ּּכֹוָלא ִאיהו ֶחְדָוה, ְּדָהא ַעְלָמא ְדָאֵתי. ְוִדיָנא ְּוִאיהו ָחֵדי ְלכֹוָלא, ּ ַדר ֵחדו . ּ ך ְמׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ין   .ְּוֶחְדָוה ְלָכל ַדְרּגִ

ְָהֵכי ִאְצְטִריך . ְְכָמא ְדִאְצְטִריך ִאְתָערֹו ְדֶחְדָוה ְלִאְתָעָרא ֵמַהאי ַעְלָמא ְלֵעיָלא

י ַעְלָמא ִעיָלָאה, ֵמַעְלָמא ְדִסיֲהָרא, ְּלִאְתָעָרא ֶחְדָוה ְוֵחידו ך ָעְלִמין ָקְייִמין . ְּלַגּבֵ ְוְבִגין ּכָ ּ
דוְגָמא ָחָדא א ְלֵעיָלאְּוִאְתָערֹו ָלא ַסְלָקא ֶאָל, ּּבְ ּתָ   .א ִמּתַ

יר תתר א, ו ִסיָמן''ׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ִליָפאן ִדׁשְ ַאְתָוון ּגְ ּּבְ ְוָכל , ּת ְדָכל ָעְלִמין''ָזעֹו ְוֶרֶת, ּ
א ּנוְקִבין ִדְתהֹוָמא ַרּבָ יטו ְדרוָחא, ּ ַּעד ְדַהאי ְפׁשִ ּ ְרָעא ַקְדָמָאה ְדִלְסַטר , ּּ י ּתַ ָעאל ְלַגּבֵ

ת,  ְדַעְייִניןַּההוא ָמאֵרי. ִמְזָרח ָחאן ְדֵהיָכִלין''ּבְ ָמא , ּק ַמְפּתֵ ְגִליפו ִדׁשְ ְּוָהא ִאיהו ּבִ ּ ּ
א ְרָיין ְמַלֲהָטן ְדנוָרא, ִּדְתֵריַסר ַאְתָוון, ַּקִדיׁשָ ע ְסֵרי ַמּשִׁ ׁשַ יה ּתְ ְּדָטאִסין ּבֵ ּ ּ ּ.  

א, ְּוַההוא ָמאֵרי ְדַעְייִנין ָּלֵקיט ּגוְמִרין ְדֶאׁשָ ְייֵפי ְדנו, ּ ְּוָעאִלין ּגֹו ַההוא , ָראּׁשַ
ֵּהיָכָלא ְדִאְתְקֵרי ְזבול ָבִחין ִאְתַסְדָרן ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ל ׁשְ ן ּכָ ֵּהיָכל ְדַתּמָ ִתיב . ּ ְּוַעל ָדא ּכְ

ית ְזבול ָלך)מלכים א ח( ִניִתי ּבֵ ֹנה ּבָ ְ ּבָ ה תתר, ְּוִאיהו ֵהיָכָלא. ּ ְּדִאית ּבָ ין''ּ ְּדָסְלָקן , ּו ַדְרּגִ
ׁשִ אּבְ ְחּתָ ּבַ ְּבֵחי ְדתוׁשְ א ְפִניָמָאה ִמּכוְלהו, ּ ּוְבגֹו ּכוְלהו ִאית ַחד ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ֵריר , ּּ ן ִאְתּבְ ְּדַתּמָ

א ְחּתָ ּבַ ְּרִחימו ְדַהאי ּתוׁשְ ָאה, ּ ּתָ ִרירו ִדְנקוָדא ּתַ ּּבְ ֵריר ִמּגֹו ּכוְלהו. ּ ְּוַכד ִאְתּבְ ָסְלָקא , ּ
יר ָרָזא ְדׁשִ יִריםְוִאיּקְ, ְּלֵעיָלא ּבְ יר ַהּשִׁ ְבִחין, ֵרי ׁשִ ל ִאינון ׁשִ ֵריר , ְּוָסְלָקא ִמּכָ ְוִאְתּבְ

ִּמּכוְלהו ּ.  

ֵלָמה ְוגו)מלכים א ו(ְכִתיב  ֹנתֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ נֹותֹו',  ְוַהּבַ ִהּבָ ִית ּבְ ד ֲהוֹו ְדַכר , ְוַהּבַ ּּכַ
ָרא ֲחָדא ִמְתַחּבְ ֵליָמה, ְּונוְקָבא ּכַ ֵדין ֶאֶבן ׁשְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּכְ ֵליַמת ּכְ ּתְ ְוָלא . ְִאׁשְ

ֵליַמת ּתְ ע, ִאׁשְ ִריך הוא, ַּעד ַדֲהַות ַמּסָ א ּבְ ְּדָנַסר ָלה קוְדׁשָ ּ ּ יט ָלה, ְּוַאְתֵקין ָלה, ְּ , ְּוַקּשֵׁ
י ְדָאָדם ֵליַמת ִמּכֹוָלא, ּוְכֵדין ִנְבָנה, ְּוַאְייֵתי ָלה ְלַגּבֵ ּתְ   .ְּוִאׁשְ
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רו ָדְוַכד ּ ִאְתַחּבָ ל רוִחין אֹוֲחָרִנין, ּא ִעם ָדאּ ין, ּּכָ יׁשִ ן, ְוָכל ִזיִנין ּבִ ּמָ , ִאְתֲעָברֹו ִמּתַ
א ְּוָלא ִאְתְקִריבו ְלַמְקְדׁשָ ִלי ַבְרֶזל ֹלא )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ּ וַמּקָ

ֹנתֹו ִהּבָ ִית ּבְ ּבַ ַמע ּבַ ְּדָהא ּכוְלהו ָעאלו ּג. ִנׁשְ ּ ּ אּ י . ֹּו נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ֵני ּבֵ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ
א א ְלַתּתָ ן ֵהיָכָלא ַעל ּבוְרֵייה, ַּמְקְדׁשָ ּקַ ְּוִאְתּתַ יִרים, ּ יר ַהּשִׁ ֵלי ׁשִ ֵדין ִאְתּגְ ְְדִאְצְטִריך , ּכְ ּ

א ַמְקְדׁשָ א ּבְ ָרא ַמְקְדׁשָ ְּלִאְתַחּבָ ּ.  

ָרא ַמְדּבְ ה ּבְ ִגין , ַכה ֲהָוה מׁשֶ ָרֵאלּבְ יה, ּחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ָרא ּבֵ ה ֲהַות ִמְתַחּבְ ִּזווָגא ְדמׁשֶ ּ ּ ,
ֲחָדא ָראן ּכַ ֲאחֹוָרא ֲהוֹו ְדַכר ְונוְקָבא ִמְתַחּבְ ּּבַ ֵדין. ּ נֹותֹו, ּכְ ִהּבָ ִית ּבְ   .ְזֵעיר ְזֵעיר, ְוַהּבַ

ָרֵאל ַית ַיְרְדָנא ַּכה ֲעָברו ִיׂשְ ֵניׁש, ּ ה ִאְתּכְ ְּנַסר ָלה קו, ּומׁשֶ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ְוַאְתֵקין , ְ
יֹלה ן ׁשִ ּכַ ִמׁשְ ֵבי ָעְלִמין, ָּלה ּבְ ֵליַמת ּבְ ּתְ ֹלֹמה, ַּעד ְדִאׁשְ ֶלך ׁשְ ּמֶ ַרת ּבַ ַּוֲהוו ָעְלִמין , ְְוִאְתַחּבָ

ַאִפין ַּאִפין ּבְ ֵדין. ּ ע ִנְבָנה, ּכְ ֵלָמה ַמּסָ ע. ֶאֶבן ׁשְ ֲאַתר ָחד ְקִביַע: ַמּסָ ֶּאָלא , ְּדָלא ֲהַות ּבַ
יל ּתֵ ר ְוִאׁשְ ְדָקא ָיאֹות, ִאְתַעּקַ   .ּוְכֵדין ִנְבָנה ּכִ

ין יׁשִ ין, ְוָכל ַזְייִנין ּבִ יׁשִ ֵדין ִאְתֲעָברֹו ֵמַעְלָמא, ְּוָכל רוִחין ּבִ ָלל, ּכְ ִליטו ּכְ ְּוָלא ׁשַ ּ ,
ִלי ַבְרֶזל ֹלא )מלכים א ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ִית ּ וַמּקָ ּבַ ַמע ּבַ ִנׁשְ

ֹנתֹו ִהּבָ   .ּבְ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ד ִאְתֲעָברֹו ּכֹוָלא ֵמָעְלָמא, ּבְ ַבֲעָלה ַאִפין , ּּכַ ָתא ּבְ ָאַרת ִאּתְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
ַאִפין יִרים, ּּבְ יר ַהּשִׁ ֵלי ׁשִ ֵדין ִאְתּגְ ֹלֹמה. ּכְ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ָלא , ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ּבְ

ָללִּעְרּבוְבָיא ֹלֹמה.  ּכְ ר ִלׁשְ ַאִפין, ֲאׁשֶ ַּאִפין ּבְ ֹלֹמה. ּ ר ִלׁשְ ֲאַתר , ֲאׁשֶ יל ּבַ ּתֵ ר ְוִאׁשְ ְּדִאְתַעּקַ
ָלָמא ּכֹוָלא ִדיֵליה ִּדׁשְ ּּ.  

ְמעֹון' ֲחֵדי ר ֲּאַמר ֵליה ֵאִלָיהו. ׁשִ י ֵאיָמא ִמיָלך, ּּ ְּדָהא ִמיִני , ְַוֲאָנא ֲאַבְתָרך, ְַרּבִ
ֵי ְסּתַ ּוִמיָנך ּתִ ְ יָקא ְדכֹוָלא. ּים ִמְלָתאּ ּוְרׁשו ִאְתְיֵהיב ָלן ֵמִעם ַעּתִ ּ לו ָרִזין ִאֵלין , ּ ְּדִיְתּגַ ּּ ּ

א וֵמֵעיָלא ּתָ ֵאי. ִּמּתַ ּתָ   .ַּוֲאָנא ָלֳקֵביל ִעיָלֵאי. ַאְנּתְ ָלֳקֵביל ּתַ

י ָוְבַחָייך ַרּבִ ּ ְְרבו ַיּתיר ִאית ָלך, ּ ְתבון ְלֵעיָלא ַקּמֵ, ּ ְּדָכל ִמיָלך ִיּכָ יק יֹוִמיןְּ , י ַעּתִ
ְתבון ְלֵעיָלא ּוִמיַליי ָלא ִיּכָ ְתבון ִמיַליי, ּ ַהאי ָעְלָמא ִיּכָ ֶּאָלא ּבְ ְִמיָלך ְיהֹון . ְַעל ְיָדך, ּ

ִתיִבין ְלֵעיָלא א, ּכְ ִתיִבין ְלַתּתָ ַהאי ָעְלָמא. ּוִמיַליי ּכְ ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ִאין , ּ ְוַזּכָ
ַעְל   .ָמא ְדָאֵתיַּאּתון ּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ֹלֹמה, ָּפַתח ַרּבִ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ִתיב . ׁשִ ְ ָהלֹוך ֵיֵלך )תהלים קכו(ּכְ ְ

ך ַהָזַרע ְוגו א ֶמׁשֶ ּוָבֹכה ֹנׂשֵ ְ ָרֵאל. 'ּ רוך הוא אֹוַכח לֹון ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ִזְמִנין ַהּקָ ַכּמָ ּּבְ ְּ ,
ְתיוְבּתָ יהְּלַאֲהָדָרא לֹון ּבִ ר, ּא ְלַגּבֵ אֹוַרח ֵמיׁשַ ַגַוְויהו, ְְלֵמַהך ּבְ ִגין ְלִאַסְלָקא ּבְ ּּבְ ּ ד . ּ ְּדָהא ּכַ

ִאין ָרֵאל ַזּכָ ר, ִיׂשְ אֹוַרח ֵמיׁשַ ְבָיכֹול, ְוָאְזִלין ּבְ ִריך הוא , ּכִ א ּבְ ִּסילוָקא ִאיהו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

הֹון ין ְדָעְלָמא, ִעּמָ ָכל ַעּמִ ָרֵאל ַז. ּּבְ ד ִיׂשְ ִאיןּכַ אֹוַרח ִמיׁשֹור, ּכָ ָסֵליק לֹון , ְוָאְזִלין ּבְ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִריך הוא ַעל ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָחן ֵליה, ְּ ּבְ ְּוכוְלהו אֹוָדן וְמׁשַ ּ ּ ְּוָלאו ִאינון , ּ
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ְלחוַדְייהו ּּבִ ֶּאָלא ֲאִפילו ִעיָלִאין ְלֵעיָלא, ּ ּ ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ, ּּ ּּכוְלהו אֹוָדן ֵליה ּבְ ּ ּ ְוָלא ָדא . ָרֵאלּ
ְלחֹודֹוי יָקֵריה, ּבִ ֵלק ּבִ ֶּאָלא ִאיהו ִאְסּתַ ּּ ׁש, ּ ָרֵאל ַמּמָ ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ ְלחֹודֹוי. ּּבְ , ְוָלא ָדא ּבִ

ׁש ָרֵאל ַמּמָ ֶּאָלא ֲאִפילו ִיׂשְ ּ א, ּ ִריך הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ יָקֵריה ְדקוְדׁשָ ְלֵקי ּבִ ִּמְסּתַ ּ ּ ְּ ּ.  

א ֲחֵזי ׁשַ, ּתָ ִאיןּבְ ָרֵאל ַזּכָ ֵליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ֲעָתא ְדִיׂשְ , ּּכוְרָסא ְיָקָרא ִדְלֵעיָלא ִאְסּתְ
ה ֶחְדָוון ַכּמָ ה ְרִחימו, ּבְ ַכּמָ ֶחְדָווא, ּּבְ ָרן ָעְלִמין ּבְ ְרָכן ֵמֲעִמיָקא , ּוִמְתַחּבְ ְּוכוְלהו ִאְתּבָ ּ

ְקָיין, ְדַנֲחִלין ּתַ ְּוַעְלִמין ּכוְלהו ִאׁשְ ְרָכאןְוִא, ּ ה ּבִ ַכּמָ אן ּבְ ְרָכאן ְוִאְתַקְדׁשָ ה , ְּתּבָ ַכּמָ ּבְ
ין ִּקדוׁשִ הֹון, ּ ִריך הוא ָחֵדי ִעּמְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִלימו, ְּ ׁשְ ֶחְדָוא ּבִ   .ּּבְ
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ִאין ָרֵאל ָלאו ִאינון ַזּכָ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ ִהפוָכ, ּ ּּכֹוָלא ִאיהו ּבְ ל ָדא ְרִחימו . אּּ ְּוִעם ּכָ ּ
ְייהו ִריך הוא ָלא ִאְתְמַנע ִמּנַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּוכוְרְסָייא ִדיֵליה ָיְתָבא ֲעַלְייהו, ְּ ּ א ַעל , ּ ִאּמָ ּכְ

ִנין ע ֲעַלְייהו ַרֲחֵמי, ּבְ ְּוָלא ִאְתְמָנַעת ִמְלִמְתּבַ ּ.  

ִגין ִדְרעוָתא ִדי, ּוְבַהאי ָקָלא ָסְלָקא ְלֵעיָלא ּּבְ נֹויּ יגֹוְרָיא ַעל ּבְ ֵּליה ַמאן ְדאֹוִליף ַסּנֵ ּ .
ה, ְמָנא ָלן ָרֵאל, ִמּמׁשֶ ְסִליקו ַעל ְדאֹוִליף ְזכו ֲעַלייהו ְדִיׂשְ ַלק ּבִ ְּדִאְסּתַ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּּ
י ָקַרן עֹור ָפָניו)שמות לד(, ִדְכִתיב ה ֹלא ָיַדע ּכִ ּ ומׁשֶ ֵליק ִליָקָרא ָדא. ּ ד. ֵאיָמַתי ִאְסּתְ  ּכַ

ָרֵאל ְּואֹוִליף ֲעַלְייהו ְזכו, ָּחאבו ִיׂשְ ּ.  

ִתיב ָּהלֹוך ֵיֵלך וָבֹכה, ְכַגְווָנא ָדא ּכְ ְ ָרֵאל, ְ ך ַהָזַרע. ַּעל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ א ֶמׁשֶ ַּמאי נֹוׂשֵ ְ .
ָּדא ָרָזא ְדכוְרְסָייא ִדְיָקָרא ּ ּ א ִעיָלָאה, ּ יכו ְדֶזַרע קוְדׁשָ ְּדִאיהו ָנֵטיל ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ד ֵפיִרין ְלֶמ, ּ ּיְעּבַ

ַהאי ָעְלָמא ין ּבְ   .ְוִאיּבִ

ָרֵאלדְוַכ ָקָלא ְדִיׂשְ ִליַקת ּבְ ִאין, ּ ִאְסּתַ ב ְדָלאו ִאינון ַזּכָ ַּאף ַעל ּגַ ל ָדא, ּ , ִּעם ּכָ
ִריך הוא ַאֲעֵלי ָלה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֵקי ָלה, ְּ ְקיו ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ְּוַאׁשְ ִּמּשַׁ ל , ּ ֵלים ִמּכָ ּתְ ְוִאׁשְ

ֵדין. ְטִריןִס ה, ּכְ ִרּנָ ֵליַמת, ּבֹא ָיֹבא ּבְ ּתְ ין ְדִאׁשְ ִלימו וִבְרָכאן ְוִקדוׁשִ ִּמּגֹו ְדַההוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ַקְדִמיָתא ָּהלֹוך ֵיֵלך וָבֹכה, ּבְ ְ ָרֵאל, ְ בו. ַּעל חֹוֵבייהֹון ְדִיׂשְ ד ּתָ ה, ּּכַ ִרּנָ   .ּבֹא ָיֹבא ּבְ

י ַמְקְד ֹלֹמה ּבֵ ֲעָתא ְדָבָנה ׁשְ ׁשַ ּּבְ אּ ַגְווָנא ְדַעְלָמא , ׁשָ ָאה ּכְ ּתָ ֵלים ַעְלָמא ּתַ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
ִאין, ִּעיָלָאה ָרֵאל ּכוְלהֹון ֲהוֹו ַזּכָ ין ִעיָלִאין, ִּיׂשְ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ָלקֹו ּבְ ְּוִאְסּתַ ַלק , ּ ּוְכֵדין ִאְסּתְ

ֶחְדָוה ּּכוְרְסָייא ִדְיָקָרא ּבְ ה ֶחְדָוון, ּ ַכּמָ ה ִעילוִי, ּבְ ַכּמָ   .יןּּבְ

ֹלֹמהֵדּוְכ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ֶחְדָווא, ין ׁשִ ֶחְדָווא, ְּסִליקו ּבְ ּוְנִחיתו ּבְ ָּעְלִמין ּכוְלהו . ּ ּ
ֶחְדָוא ֶחְדָוה. ּבְ יר. ְּוִחיּבוָרא ּבְ ִריך הוא, ׁשִ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יִרים. ְּ ִאין, ַהּשִׁ ר . ְּלִעיָלִאין ְוַתּתָ ֲאׁשֶ

ֹלֹמה ִּחּבוָרא ְד, ִלׁשְ ֶחְדָואּ ָּעְלִמין ּכוְלהו ּבְ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ְּלַמְלּכָ ַּעל פוָמא . ּ ּ
ַזר ְּדֵאִלָיהו ִאְתּגְ ּּ.  
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יִרים יר ַהּשִׁ ִתיב , ׁשִ ח ה)דברים כח(ּכְ ֲעָתא ִדְבָרא . 'ְָלך ֶאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב ְוגו'  ִיְפּתַ ׁשַ ּּבְ
ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרא ּבְ, ְּ ין ִעיָלִאין, ַקְדִמיָתאּבְ יּתִ ְּדִאינון ְמקֹוֵרי, ּׁשִ ְלַנֲחָתא , ּ

ַמָיא ְדִבְרָכן ׁשְ הֹון ּגִ ין ִעיָלִאין ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ְּוִקדוׁשִ ּ קֹוָרא . ּּ ַקְדִמיָתא ִמּמְ ְּוִאינון ְנָטלֹו ּבְ
ן, ְּדַחֵיי ּמָ ֵּמֲאַתר ִעיָלָאה ִדְנָפקֹו ִמּתַ ּ.  

ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ֵרי ָעְלָמאְהָהא ּבְ ֵלי ַחד ְרעוָתא,  ִאיְתּבְ ְּדִאיְקֵרי , ָּסֵליק ְוִאְתּגְ
ָבה ְסִתיָמא ָבה ְסִתיָמא, ַמֲחׁשָ ַהִהיא ַמֲחׁשָ ֵוי ּכֹוָלא ּבְ ְּוׁשַ ּוֵמַההוא . ְּוָכל ַמאי ְדֲהָוה ִויֱהֵוי, ּ ּ

ָבה ָסֵליק ְרעוָתא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא יק, ַּמֲחׁשָ ּוְנַפק ְנִביעו ַדּקִ ּ ָבהּכָ, ּ ֵּליל ְסִתימו ְדַמֲחׁשָ ְוָדא , ּ
ַמע ְלַבר ּתְ ְלָיא, ָלא ִאׁשְ לוָתא ְדָחְכְמָתא. ְּוָלא ִאְתּגַ ּכְ יה ִאְסּתַ ְּוִאית ּבֵ ּ א , ּ יֵמי ִלּבָ ְלַחּכִ

ְלָיא ְלַבר, ִאְתְמַסר ִגין ְדָלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ.  

ד , ְּוִאינון ְמקֹוִרין ֲהוֹו. ּּכֹוָלאְּוַחד ְדָכֵניׁש , ְוַחד ְסִתיָמא, ֵמַהאי ָנְפֵקי ָחֵמׁש ְמקֹוִרין ּכַ
ֵרי ָעְלָמא ָדָבר ַאֵחר . ִאְתּבְ ָרא ֱאֹלִהים)בראשית א(ּּכְ ית ּבָ ֵראׁשִ ית.  ּבְ ֵראׁשִ י ֶאְלָעָזר : ּבְ ִרּבִ ּבָ

י ית. ת''ׁשִ ל ְמקֹוִרין, ָּדא ׁשִ   .ְלֵמיַזן ָעְלִמין, ְּמקֹוָרא ְדָכֵניׁש ּכָ

ַמִים ְּמקֹוִרין ִעיָלִאין ִדְלֵעיָלא' ּון וִּאֵלין ִאינ, ֶאת ַהּשָׁ ית, ּ ִּמיֹוָמא . ְלֵמיַהב ְלַהאי ׁשִ
ֵרי ָעְלָמא א, ְדִאְתּבְ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ַּעד ְדִאְתּבְ ָלל, ֲהוֹו ְסִתיִמין, ּ חו ּכְ ָּוֹלא ִאְתַפּתְ ּ.  

ָעְלָמא ָאֶר)שם יב(ָהא ְכִתיב . ְוִאיֵתיָמא ַאְבָרָהם ֲהָוה ּבְ ַוְיִהי , ִיְצָחק. ץ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
ָאֶרץ ִמְלַבד ָהָרָעב ְוגו ָכל ָהֲאָרצֹות)שם מא(ָהא ְכִתיב , ְוַיֲעֹקב. 'ָּרָעב ּבָ .  ַוְיִהי ָרָעב ּבְ

ה ִתיב , מׁשֶ ין ּכְ ה דוְכּתִ ַכּמָ ל )שמות טז( פ. ִּמי ַיֲאִכיֵלנו )במדבר יא(ָּהא ּבְ  ְלָהִמית ֶאת ּכָ
ָרָעב ָהל ַהֶזה ּבָ ִים )שם יז(צ . ַּהּקָ ם ָהָעם ַלּמָ   . ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה)במדבר כ( .ַּוִיְצָמא ׁשָ

ַע ב ְדָעאלו ְלַאְרָעא, ְיהֹוׁשֻ ַּאף ַעל ּגַ ִתיב , ּ ָאְכָלם )יהושע ה(ּכְ ֳחָרת ּבְ ן ִמּמָ ּבֹת ַהּמָ ּ ַוִיׁשְ
ִתיב. ֵּמֲעבור ָהָאֶרץ יֵמי ׁשֹוְפִטים ּכְ ֹפט ַה)רות א(, ּבִ יֵמי ׁשְ ׁשְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב  ַוְיִהי ּבִ

ָאֶרץ ִתיב . ּבָ ָדִוד ּכְ יֵמי ָדִוד)שמואל ב כא(ּבְ   . ַוְיִהי ָרָעב ּבִ

ל ָדא חו. ַּמאי ַטְעָמא ּכָ ין ָלא ִאְתַפּתְ יּתִ ִגין ְדִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ְמִציָתא , ּּ ַזן ִמּתַ ְוַעְלָמא ִאּתְ
ַלל, ָּדֵחיק ָלא ְפִתיָחא ּכְ ִזיַע ְדִזיַע, ּּבְ ֶּאָלא ּכְ א,  ִמּגֹו ִאיָלָנאּ   .אֹו ִמּגֹו ַאְבָנא, ְוָנֵחית ְלַתּתָ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ֲעָתא ַדֲאָתא ׁשְ ׁשַ א, ּּבְ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ יּקוָלא , ְּוִאְתּבְ ׁשִ ַּוֲהוו ַעְלִמין ּכוְלהו ּבְ ּ ּ ּ
א ֵדין. ָחָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ יּתִ, ּכְ ל ְוָכֵניׁש ְלָכל ִאינון ׁשִ ית ִדְמַקּבֵ ַּההוא ׁשִ ּ , ּין ִעיָלִאיןּ

ח   .ִּאְתַפּתַ

ח חו, ֵּאיָמַתי ִאְתַפּתַ ין ִעיָלִאין ִאְתַפּתְ יּתִ ֲעָתא ְדִאינון ׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ ית. ּ ח ַהאי ׁשִ יָון ְדִאְתַפּתַ ּּכֵ ּ ,
ְרָכאן ְלָעְלָמא ח. ְנָפקֹו ּבִ יה, ֵּאיָמַתי ִאְתַפּתַ ד ַאֲעִדיאו ִמּנֵ ּּכַ ַּחד ֲעִקיָמא ִדיֵתיב ְלַרְגֵליה, ּ ּ .
ְּוֵכיָון ְדַההוא ִאְתֲעַבר יר, ּ ית ִאְתֲעֵביד ׁשִ ח אֹוָצר ַהטֹוב, ׁשִ ֵחיָלא ְדַמאן. ְּוִאְתַפּתַ ֶאת , ּבְ

ַמִים ין, ַהּשָׁ יּתִ ָאר ׁשִ יִרים, ִּאינון ׁשְ חו, ְּוַהְיינו ַהּשִׁ ְּדכוְלהו ִאְתַפּתְ ּ ּ ְּוַאְתִקינו ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא , ּּ
  .ְלָכל ָעְלִמין



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3154דף [ -ּ

ִתֵדְכ ְפנֹו ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו)מלכים א ה(יב ין ּכְ ַחת ּגַ ָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ּתַ ב ְיהוָדה ְוִיׂשְ ּ ַוֵיׁשֶ ּ .
ֵמִחים)שם ד(ּוְכִתיב  חו. ּ אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים וׂשְ יִתין ִאְתַפּתָ ית ְוׁשִ ְּדָהא ׁשִ ְּוָכל ִעידוִנין . ּּ

ִּעיָלִאין ֲהוֹו ַנֲחִתין ְלָעְלִמין ּכוְלהו ּ י ָעְלָמא ִעיָלָאהְוָכְל. ּ , ּהֹו ֲהוֹו ָחָדאן ְלָסְלָקא ְלַגּבֵ
ְרָכאן ְוִעדוִנין ְלָעְלִמין ְּלִמְלַקט ּבִ ֵדין. ּ א ִעיָלָאה, ּכְ י ַמְלּכָ ְייהו ְלַגּבֵ ֲּחִביבו ִאְתַער ִמּנַ ּ ּ ,

ָלא ֵפירוָדא ְּלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ַחד ּבְ ּ ָבִחין. ּ ל ׁשְ ְבָחא ְדָסְלָקא ַעל ּכָ ֵדין ׁשִ ָלָמא ,ּּכְ א ִדׁשְ ּ ְלַמְלּכָ
ּּכָֹלא ִדיֵליה ּ א, ּ ֶחְדָוה ֵעיָלא ְוַתּתָ   .ְלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ּבְ

יר )תהלים סה(ְכִתיב  ּ ְלך ֻדִמָיה ְתִהָלה ְוגו)שם( ּוְכִתיב, ׁשִ ּ רוַח . 'ָ א ֲהָוה ָיַדע ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ
א יר ָדא, ּקוְדׁשָ ן ׁשִ ְּדִאְזַדּמַ ּ ָעְל, ּ ְלָיא ּבְ ֵלי, ַוֲאַמר. ָמאְּלִאְתּגַ ן ְלִאְתּגְ יר ְדִאְזַדּמָ ּׁשִ ְָלך , ּ

ּדוִמָיה אי. ּ ֲחׁשַ א ָדא, ִּאיהו ּבַ ְחּתָ ּבַ ְלָייא ּתוׁשְ ְּדֵלית ְרׁשו ְלִאְתּגַ ּ א וְתִהָלה , ּּ ְחּתָ ּבַ ֶּאָלא ּתוׁשְ ּּ ּ
ִציֹון א, ָּדא ֱאֹלִהים ּבְ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ד ִאְתּבְ ְּדִאיהו ָלֳקֵביל ַמְקְד, ּּכַ ּ א ִעיָלָאהּ ֵדין ְלך , ּׁשָ ָּכְ

ְּיׁשוַלם ֶנֶדר ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ יָרה ַהזֹאת)במדבר כא(, ָּפַתח ַרּבִ ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ יר ִיׂשְ  )שמות טו(. ּ ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהזֹאת ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ ה וְבֵני ִיׂשְ יר מׁשֶ ָּאז ָיׁשִ א ְדנוְקָבא. ּ ְחּתָ ּבַ ָּהָתם ּתוׁשְ ָהָכא . ּ

א ְדָסֵליק ְלַעְלָמא ִדְדכוָרא ִאיהוּּתו ְחּתָ ּבַ ּׁשְ ּ ּ.  

ֲחָדא, ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ָראן ּכַ ְּדגוָפא ְורוָחא ִמְתַחּבְ ּ גוָפא, ּ ּּגוָפא ּבְ רוָחא, ּ ְּורוָחא ּבְ יר . ּ ׁשִ
יִרים גוָפא, ַהּשִׁ קוָתא ְדגוָפא ּבְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ יקֹות ִפיהו)ש א''שה(. ּּ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ קוָתא ,ּ ּ ִאְתַדּבְ ּ

רוָחא ְּדרוָחא ּבְ ּ ָרָזא ִדְרִחימו ִעיָלָאה. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּּ ּ ִייחוָדא ָחָדא, ְלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ַחד, ּ   .ּּבְ

ָרֵאל. ְּוָרָזא ְדִייחוָדא ָהָכא יר ָדא ִאיהו ִיׂשְ ּׁשִ ַסֲהדוָתא ְדִייחוָדא, ּ א ּבְ ִּדְמַמּנָ ּ ּ יִרים. ּ , ַהּשִׁ
ִייחוָדא ָחד, ּ ְוכֹוָלא ָחד.'ֱאֹלֵהינו ה' ה ְּוָהָכא ִייחוָדא ְדַעְלִמין , ְּואֹוִקיְמָנא ִייחוָדא ָדא. ּּבְ ּ

ְלהֹו ֹלֹמה. ּכָ ר ִלׁשְ   .ָּרָזא ְדֶאָחד, ֲאׁשֶ

א ְלַייֲחָדא ֹלֹמה ַמְלּכָ ְְוָהא ִאיהו ְדִאְצְטִריך ׁשְ ּ א, ּ ָרָזא ְדרוַח קוְדׁשָ ּּבְ ָרא ּכֹוָלא . ּ ְלִאְתַחּבְ
ִייחו ְרעוָתא, ָדא ָחָדאּּבְ ָדא, ּּבִ ָקא ָדא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ֹלֹמה ִאיהו . ְּלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ַחד, ּ ְּדָהא ׁשְ ּ

ָלָמא ּכֹוָלא ִדיֵליה א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ּּ.  

ַּמאי ּכֹוָלא ִדיֵליה ָהָכא ּ ָלִמין ִניְנהו, ּ יִאין ׁשְ ָלָמא ִאיהו. ְּוִכי ַסּגִ ֶּאָלא ַחד ׁשְ ּוְתֵרין , ּ
ָלָמא ִאיהו. ִּניְנהו ָלָמה ְדֵביָתא, ַּחד ׁשְ ְּדִאיהו ׁשְ מֹוַדע ְדכוָרא ְדַכר, ּ ּתְ ִּדְבִגיֵניה ִאׁשְ ּ ּ ּ ְוַחד . ּ

ָלָמא ָאֳחָרא ָלָמא ִדְתֵרין ִסְטִרין, ׁשְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ֵרין , ּ ִאינון ּתְ ֶאְמָצִעיָתא ּבְ ַּחד ְדָעאל ּבְ ּ
יַנְייהו, ִסְטִרין ָלָמא ּבֵ לֹום ָאֳחָראִּאיהו , ַּוֲעֵביד ׁשְ   .ׁשָ

ִגיֵניה מֹוַדע ָדָכר ּבְ ּתְ לֹום ִדְדכוָרא ִאׁשְ ֲּאָבל ׁשָ ּ ּ ִּאיהו ַצִדיק, ּ א ִעיָלָאה . ּ ֵרי ַמְלּכָ ְּוִאּקְ
ִגיֵניה לֹו, ּּבְ לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ֶּמֶלך ׁשֶ ך. ְ ְוְבִגין ּכָ יִרים, ּ יר ַהּשִׁ א ְדׁשִ ְחּתָ ּבַ ל ּתוׁשְ ּּכָ א , ּ ְלַמְלּכָ

ָלָמא ּכֹוָל ִּדׁשְ ּא ִדיֵליהּ ְּוִייחוָדא ְדָקא ִמְתַייֵחד ּכֹוָלא, ּ ֲאַתר ָדא ִאיהו, ּ ּּבַ ִגין ְדִאיהו . ּ ּּבְ ּ
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ְייִפין א ְדָכל ׁשַ יאוְבּתָ ל ּתֵ ָּנֵטיל ּכָ יּסוִפין ִעיָלִאין, ְּוָכל ִעיּנוִגין, ּ ְּוָכל ּכִ ְוָכֵניׁש ּכֹוָלא , ּ
ְּלַגֵויה ּ.  

ֵרי ִאיהו ֶאָחד ְּוַעל ָדא ִאיּקְ אׁשְ, ּ ָרָזא ְדרוַח קוְדׁשָ א ּבְ ֹּלֹמה ַמְלּכָ ּ ָרא ֲעֵליה . ּ ד ׁשְ ּּכַ
א ַּההוא רוַח קוְדׁשָ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ ִלים ּכִ ְרעוָתא ׁשְ ָרא ּכֹוָלה ּבִ ָעא ְלַחּבְ ּוְלַייֲחָדא ּכֹוָלא , ּּבָ
ְרעוָתא ֲחִביבו ּבִ ּּבַ א, ּ ' ִיְהֶיה ה )יה ידזכר(, ְּוַעל ָדא ֲאַמר ְקָרא. ְלֶמֱהֵוי ַחד ֵעיָלא ְוַתּתָ

מ''ֶאָח   .ד''ֹו ֶאָח''ּד וׁשְ

יקֹות ִפיהו ְוגו)ש א''שה( ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ִתיב . 'ּ ה אֹוַפן )יחזקאל א(ּכְ ּ ָוֵאֶרא ַהַחיֹות ְוִהּנֵ
ַעת ָפָניו ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחיֹות ְלַאְרּבַ ֶּאָחד ּבָ ַמר. ּ י ֶאְלָעָזר ִאּתְ ִקיטוָרא ְדַרּבִ ַּהאי ְקָרא ּבְ ּ. 

ָרֵאל ָסָבא, ָּוֵאֶרא ַהַחיֹות ָמאָלא, ָרָזא ְדִיׂשְ ָיִמיָנא וִבׂשְ ְגִליפֹוי ּבְ ַּקְפִטיָרא ּבִ ּ.  

יִמין ְקטוִרין ָדא ִעם ָדא ַלת ְרׁשִ ּּתְ ּ ָלא , ַּאִפין ְסִתיִמין, ו''יה, ָּדרֹום ִמְזָרח ְוָצפֹון, ּ
ֵליט ֵעיָנא ְלֶמֱחֵמי   .ְוָהָכא ָאַמר ָוֵאֶרא, ׁשָ

ל ִמּגֹו ְנהֹוָרא ְדָלא ָנֲהָראֲה, ֶּאָלא ּכֵ יָתא, ָּוה ִמְסּתַ ׁשִ ֲעׁשָ ַמאן ְדָחֵמי ּבַ ּגֹו ַעְייִנין , ּּכְ
יָתא, ְסִתיִמין ׁשִ ָצן ּגֹו ַההוא ֲעׁשָ ד ְמַנּצְ ֲעָתא. ּּכַ ָּלֵהיט ְלִהיטו ְלפום ׁשַ ְוָלא ָקִאים , ּ
ִקיוָמא ּּבְ ּ.  

ֲעָתא ִלין ָנְצִצין ְלפום ַהאי ׁשַ ְלּגְ ָדא, ִּמְתּגַ ְּוָעאל ְנִציצו ָדא ּבְ , ַחד ָסֵליק ְוָנֵחית. ּ
ְסַטר ָדרֹום ף ּבִ ּקַ ָרָזא ְדָאת יו, ְּוִאְתּתַ ִסְטָרא ְדָצפֹון. ד''ּבְ ף ְוָעאל ּבְ ּקַ ל , ִאְתּתַ ְלּגֵ ּוִמְתּגַ

קֹוְטרֹוי ָרָזא ְדָאת ט, ּבְ ֵניז', ְוָעאל ְוָסֵליק ּבְ ּ ַוַיְרא )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוִאְתּגְ
י טֹוב ָאת ט. ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ְגִליִפין ּבְ   .ְּוָגֵניז ֵליה', ְּדָנֵציץ ְוָלֵהיט ּבִ

ְסִתימו ל ְנִציצות ְוָזֳהָרא, ָּרָזא ְדָאת ָדא ְסִתיָמא ּבִ יה ּכָ ָּנֵפיק ִמיּנֵ . ְּדָנֵהיר ְוָנֵציץ, ּ
ֶחְלֵמיה ָאה ִאיהו ַמאן ְדָחֵמי ָלה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ַסְדָרה ְדִמיָנה ָנְצִצין ְנִציִציןָּדא , ּ ַּאּכְ יט ְוָכֵניׁש, ּ   .ָּפׁשֵ

ְסַטר ִמְזָרח, ְוַחה ָסֵליק ְוָנֵחית ף ּבִ ּקַ ָרָזא ְדָאת ט, ְוִאְתּתַ ֵרין . ד''ְוָאת יו' ּבְ יט ִמּתְ ִּאְתַפּשֵׁ
ע, ִסְטִרין ַאְרּבַ ָלא ּבְ ְלּגְ ֵרין ְלֵעיָלא, ּוִמְתּגַ א ְוִא, ּתְ ירוָתא ְדַאּבָ אּּכִ ֵרין . יּמָ ֵרין ִמּתְ ְוִאית ּתְ
כוְלהו, ִּמְסַטר ָדרֹום ְוָצפֹון, ִסיְטִרין ָבא ּבְ ִּמְתַייׁשְ ְּוִאיהו ְרִתיָכא ִעיָלָאה. ּּ ע ִסְטִרין, ּ ַאְרּבַ . ּבְ

ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחיֹות ָאה, ּאֹוַפן ֶאָחד ּבָ ּתָ ָּדא ִאיהו ְרִתיָכא ּתַ ע ִסְטִרין, ּ ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ   .ּכְ

ע ִסְטִרין, ּיָכא ִעיָלָאהְרִת ְּדִאיהו ָרָזא ְדַאְרּבַ ּ ַלת ִסְטִרין, ּ יט ְנִהירו ִמּתְ ָּפׁשֵ ַּחד ִדיֵליה , ּ ּ
א א ְוִאיּמָ יה ְירוָתא ְדַאּבָ רו ּבֵ ְּדִאְתַחּבָ ּ ּ ּ ֵרין, ּ ָרן ְלַחד, ַּדֲהוֹו ּתְ ֵרין ִסְטִרין. ּוִמְתַחּבְ   .ּוְתֵרין ִמּתְ

יט ְנִהירו ְדִמְזָרח ָּפׁשֵ ּ ֵלי ֶפן ַחד,ּ ָאה ּגַ ּתָ ּ ַהאי ְרִתיָכא ּתַ י ְדַההוא ְנִהירו, ּ ְּלַגּבֵ ָלא , ּ ּוְמַקּבְ
ְּוַכד ִאְתְנֵהיר ַההוא ֶפן ֵמַההוא ְנִהירו. ְּוִאְתְנֵהיר ִמיֵניה, ֵּליה ּ ֵרי , ּּ ֵדין ַההוא ֶפן ִאיּקְ ּּכְ ּ
ְלָטנֹו ִדְנִהירו ַר. י''אדנ ׁשָ ִליט ְוִרּבֹון ּבְ ְּוִאיהו ׁשַ ּ ל ַההוא ְנִהירו. בּּ יָון ִדְמַקּבֵ ְּוַההוא ֶפן ּכֵ ּ ּ ּּ ,

ַגֵויה, ִּאְתֲעֵביד ֵליה ֵהיָכָלא ְּוָגֵניז ֵליה ּבְ ּ ִליט, ּ ּוְבִגיֵניה ִאְתֲעֵביד ָאדֹון ִרּבֹון ְוׁשַ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3156דף [ -ּ

יט ְזִהירו ְדָדרֹום ָּפׁשֵ ּ י ְדַההוא ְנִהירו, ּ ֵלי ֶפן ַחד ְלַגּבֵ ָאה ּגַ ּתָ ַּהאי ְרִתיָכא ּתַ ּ ּ ָלה , ּ ּוְמַקּבְ
יה ֵּליה ְוִאְתְנֵהיר ִמּנֵ ְּוַכד ִאְתְנֵהיר ַההוא ֶפן ֵמההוא ְנִהירו. ּ ּ ֵדין ַהִהיא ֶפן ִאְקֵרי ֵאל, ּּ . ּּכְ

ַרֲחֵמי ִליט ְלאֹוָטָבא ְלַעְלָמא ּבְ ְּוִאיהו ׁשַ ְדָקא ָיאֹות. ּ   .ּוְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלָכל ַחד ְוַחד ּכִ

יט ְנִהירו ְדָצפֹון ָּפׁשֵ י ְדַההוא ְנִהירו, ּ ֵלי ֶפן ַחד ְלַגּבֵ ָאה ּגַ ּתָ ַּהאי ְרִתיָכא ּתַ ּ ּ ּ ָלא , ּ ּוְמַקּבְ
יה, ֵּליה יה. ְּוַאְנֵהיר ִמּנֵ ְּוַכד ַההוא ֶפן ִאְתְנֵהיר ִמּנֵ ֵרי ֱאֹלִהים, ּּ ֵדין ַההוא ֶפן ִאיּקְ ּּכְ ְּוִאיהו . ּ

ִליט ִדיָנא, ִרּבֹון, ּׁשַ ְ ִדיָנא ְלָכל ַמאן ְדִאְצְטִריךּוְלֵמיַהב, ְלֵמיַדן ַעְלָמא ּבְ ּ ּוְלִאְתַנֲהָגא , ּ
ִדיָנא   .ּּכֹוָלא ּבְ

ִאין, ַעה ָהָכא ּתָ ַּאְנִפין ִעיָלִאין ְוַאְנִפין ּתַ ָראן, ּּ ְתַלת ִמְתַחּבְ ָרָזא ִדְתַלת ּבִ ִלילו , ּּבְ ְּוִאְתּכְ
ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ָאה. ּ ּתָ ַאר ֵמְרִתיָכא ּתַ ּתָ ֶּפן ַחד ְדִאׁשְ ֲאִלין ֲעֵליה אֹוַפןּכֹו, ּ ָּלא ׁשָ ָּאן ִאיהו ֶפן , ּ ּ

ַאר ּתָ   .ַּחד ְדִאׁשְ

ָאן ֲאַתר הוא ָאֶרץ, ָּהַהר ַוֲאַמר ּבְ חוָתא . ּבָ ּגָ ָלא ַאׁשְ ִאין ּבְ ּתָ ֲארון ּתַ ּתָ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ
ֲּאִפילו ִרְגָעא ָחָדא ַּההוא ֶפן. ּ ָלָתא ָאֳחָרִנ, ּ ִלילו ּכוְלהו ּתְ ד ִאְתּכְ ּּכַ ּ ַּהאי ֶפן ָנֵטיל , יןּ

ִּמּכוְלהו ָכְלהֹו, ּ ִלילו ּבְ ָכְלהֹו, ְּוִאְתּכְ לחֹודֹוי ּבְ ֵני , ְּוִאיהו ּבְ ל ּבְ ִטיבו ַעל ּכָ ָחא ּבְ ּגָ ִגין ְלַאׁשְ ּּבְ
  .ָעְלָמא

ִדיר ַח ּתָ ּבֵ י ִאינון ִדְלֵעיָלא ַדֲעֵלה, ְּוַהאי ֶפן ְמׁשַ ְּוִאְתָעַרת ִאְתָערֹו ְלַגּבֵ ּ ּ  ְּוִאינון. ּ
ִּדְלֵעיָלא ַדֲעֵלה ּ י ִאינון ִעיָלִאין ִדְלֵעיָלא, ּ ִּמְתָעֵרי ְלַגּבֵ ְּוִאינון ִעיָלִאין ִדְלֵעיָלא. ּּ ּּ ,

י ֵעיָלא ָדא ַעד ֵאין סֹוף, ִמְתָעִרין ְלַגּבֵ ֵרי ָדא ּבְ   .ְּוִאְתַקּשְׁ

ִאְתָערו ְדִאינון ָפִנים ד ִאְתַער ּבְ ְּוַהאי ּכַ ּ ּ יִקין ִע, ּ ִאינון ְנׁשִ ָרָזא , ּיָלִאיןּּבְ ְּלֶמֱהֵוי ְדִביֵקי ּבְ
ל ָעְלִמין, ִּעיָלָאה ָלָמא וְלֵמיַזן ּכָ ּוְלַאׁשְ ֶחְדָוא, ּ ל ָעְלִמין ּכוְלהו ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָ ָמא ְדַאּתְ . ּ ּכְ

י טֹוִבים דֶֹדיך ִמָיִין, ָאֵמר יקֹות ִפיהו ּכִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיּשָׁ ָ ּ ּ ּ.  

יקֹות ִפי ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ַזר. ּהוִּיּשָׁ ַּעל פוָמא ְדֵאִלָיהו ִאְתּגַ ּ ּּ ִתיב . ּ  ְוָהָאָדם ָיַדע )בראשית ד(ּכְ
ֶלד ֶאת ַקִין ְוגו ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ְגִליפֹוי , ְסִתיָרא, ָּדא ָאָדם ַקְדָמָאה, ְוָהָאָדם. 'ֶּאת ַחָוה ִאׁשְ ּבִ

יִקין ִעיָלִאין ַּדּקִ ה ִמּקַ, ָיַדע. ּ מֹוַדע ּבָ ּתְ ַּמה ְדָלא ִאׁשְ ָּיַדע ְלֶמֱהֵוי ַאְנִפין . ְּדַמת ְדָנאּ
ַאְנִפין א. ּּבְ יּמוׁשָ ַאְנִפין ְלׁשִ ָלן ַאְנִפין ּבְ ּכְ ד ִאְסּתַ ּּכַ ּ ִתיב ָיַדע, ּ ֵדין ּכְ ָקָאה ָלה. ּכְ , ָּיַדע ְלַאׁשְ

ה ַזְרָעא ד ּתֹוָלִדין, ְּלִמיְזַרע ּבָ חוָתא ְלַת, ַהאי ְלַטב. ְלֶמְעּבַ ּגָ ִאְתָערֹו ְדַאׁשְ אּּבְ   .ּתָ

ִּמַדֲאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה ה זוֲהָמא, ּ ֲּאֵטיל ּבָ ְּוַקִין ֵמַההוא זוֲהָמא ָנֵפיק, ּ ְְוִאי ֵתיָמא ֵאיך . ּ

ן ּמָ ֶלד ֶאת ַקִין, ָנֵפיק ִמּתַ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ַמע , ְּוָהא ְכִתיב ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ ְּדַמׁשְ
ְטָרא, ְּדֵמָאָדם ֲהָוה יה ,  ָאֳחָראְוָלא ִמּסִ ה זוֲהָמא וְנֵפיק ִמיּנֵ ְּוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ַדֲאֵטיל ָנָחׁש ּבָ ּ ּ ּ ּ

  .ַקִין

ה זוֲהָמא, ֶּאָלא ַּוַדאי ַההוא ָנָחׁש ֲאֵטיל ּבָ ּ ּ ה ַההוא רוַח , ּ ֵאיב ּבָ ּוֵמַההוא זוֲהָמא ִאיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
א יׁשָ ְמָעָהא, ּבִ א ּבִ ׁשָ ּכְ יהְוָלא ֲהָוה ֵלי, ְּוַההוא ֲהָוה ְמַכׁשְ ָלָלא ּבֵ ּה ּגוָפא ְלִאְתּכְ ּ ּוְלֵמיַפק , ּ
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ִאְתָערֹו ְדַההוא זוֲהָמא, ְּוֵכיָון ַדֲאָתא ָאָדם. ְלָעְלָמא ּּבְ ּ ֵתיה, ּ ִאּתְ ר ּבְ ֲּעַבד ֵליה , ְּוִאְתַחּבַ
ְמָעָהא א ְדֲהָוה ּבִ יׁשָ ּּגוָפא ְלַההוא רוָחא ּבִ ּ ּ ַגֵויה, ּ ֵליל ּבְ ְּוִאְתּכְ ְדיֹוְקָנא ּוְנַפק ְלָעְלָמא ּבִ, ּ

א   .ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ

ַהאי ַחת ּבְ ּגָ ך. 'ִעם ה. 'ַוֲאָמַרת ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה, ְּוַחָוה ַאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ל עֹוָבדֹוי , ּ ּכָ
א, ְּדַקִין יׁשָ ֵניה. ֲּהוֹו ֵמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ּבִ ְּוַכד ַאְייֵתי קוְרּבָ א , ּ יׁשָ ֵּמַההוא ִסְטָרא ּבִ

ץ ָיִמים)שם(, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ַּאְייֵתי ֵליה ץ ָיִמין,  ַוְיִהי ִמּקֵ   .ְוָלא ְכִתיב ַוְיִהי ִמּקֵ

ר .  ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ֶהֶבל)שם( ּבַ ף ְוִאְתּגַ ּקַ א ִאְתּתַ יׁשָ ְּדַוַדאי ַההוא רוָחא ּבִ ּ ּ ּ
עֹוָבָדא ְדַקִין ֶהֶבל, ּבְ ר ֵחיָלא ְותוְקָפא ּבְ לוםְוָלא ֲה, ְּוִאְתּבַ יה ּכְ ָּוה ְלַגּבֵ ַעד ָהָכא ֲהָוה . ּ

ִסְטָרא ְדזוֲהָמא ּכֹוָלא ּּבְ ּ ּ.  

ת ם ָעְלָמא, ֵּכיָון ַדֲאָתא ְלָבַתר ְוִאְתְייֵליד ׁשֵ ּסֵ ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ַדֲהוֹו ְלָבַתר , ִאְתּבַ ּּבְ ּ
ָעְלָמא יָתא: ת''ׁשֵ. ּבְ ָּדא ִאיהו ִסיוָמא ְדַאְלָפא ּבֵ ּ ב . ּּ םְוַאף ַעל ּגַ ּסַ ָּלא ַאֲעִדיאו , ְּדִאְתּבַ

א ֵמָעְלָמא יׁשָ י ִסְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֲּעִקימו ּבִ ּמֵ ְפָיא ִמּקַ ֶּאָלא ִאְתּכַ ִּסיוָמא ְדַאְתָוון, ּ ּ ּ.  

ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ֵרי ַעְלָמא ּבְ ְּדָהא ַעד ָהָכא ִאְתּבְ ִלימו ַאְתָוון, ּ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ַעד , ּ
ת. תְּדִאְתְייֵליד ׁשֵ יָון ְדִאְתְייֵליד ׁשֵ א, ּּכֵ ל עֹוָבִדין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִלימו ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ָרָזא , ּ ּבְ

ם ָעְלָמא. ְּדַאְתָוון ּסַ ֵדין ִאְתּבַ יּקונֹוי, ּכְ ֵלים ּתִ ּתְ ְּדִאׁשְ אן וְלָהְלָאה. ּ אֵרי ָעְלָמא , ִּמּכָ ׁשָ
ר אֹוְרחֹוי פום ֵמיׁשַ   .ְּלִאְתַנֲהָגא ּכְ

ירוָתא ְד ּׁשֵ אֵריּ ַקְדִמיָתא, ָקא ׁשָ ָבקֹו ּבְ ּתְ ֵּמִאינון ַאְתָוון ְדִאׁשְ ָאֶל, ָאָדם. ּ אֵרי ּבְ , ף''ׁשָ
ֶמ ת. ם''ְּוַסֵיים ּבְ ׁשֵ יָתא ּבְ ּוְלָבַתר ְדַסֵיים ַאְלָפא ּבֵ ּ ִּאְתַהְדרו ַאְתָוון ֱאנֹו, ּ ף ''ָאֶל, ׁש''ּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ַתר מ' נ, ּ ְּדִאיהו ּבָ ֵבי' ּ ּתְ ירוָתא ְדַאְתָוון ְדׁשֵ', ש. ק ֵמָאָדםְּדִאׁשְ ּׁשֵ ּ ָנֵטיל . ת''ּ

ִּדיוְקָנא ְדָאָדם' ו. ַּאְתָוון ֵמַהאי וֵמַהאי ּ ָעְלָמא , ְלִאְתֲחָזָאה, ּ ת ִאְתַיֲחסו ָדִרין ּבְ ְּדָהא ִמּשֵׁ ּ
ר אֹוַרח ֵמיׁשַ ְדָקא ָיאֹות, ּבְ   .ּכִ

ֵני ּכֹוָלא ּוְבָרָזא ְדַאְתָוון ִאְתּבְ ּ יתֹותַּוֲאָזלו . ּ ָלִתין וְתֵרין ַאְלָפא ּבֵ ָרֵאל , ּּתְ ַּעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ
ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני. ַּעל טוָרא ְדִסיַני יָון ְדָקְיימו ִיׂשְ ּּכֵ ּ ִניׁשו ַאְתָוון, ּ ימו , ִּאְתּכְ ְּוַאְסּתִ

יתֹות א ְדַאְלָפא ּבֵ ִהפוּכָ ּּבְ ּ ְתָלִתין, ּוְנָפַקאת אֹוַרְייָתא, ּ ִליָלא ּבִ ִביִלין ְדָרָזא ּכְ ּ וְתֵרין ׁשְ ּ
ְּדָחְכְמָתא ִעיָלָאה יָתא, ּ יַמת ַאְלָפא ּבֵ חוִמין, ְוִאְתְרׁשִ ְתֵריַסר ּתְ ָבִטין, ּּבִ ֵריַסר ׁשְ ר . ּתְ ּבַ

ָלקֹו ִמְנהֹון ֵרין ְדִאְסּתַ ּּתְ ָלל, ט''ְּוִאינון ח, ּ הו ּכְ ְּדָלא ִאְתֲחזֹו ּבְ ּ.  

ירוָת ׁשֵ ַּעה ְדָאֳעלו ְלַאְרָעא ּבְ ּ חֹוָבא ְדָעָכן, אּ יַנְייהו ּבְ ּוְכֵדין ִאְתַהְדרו , ַּוֲהָוה ֵחֶרם ּבֵ ּ ּ
ֵרין ַאְתָוון ְייהו, ִּאינון ּתְ ְלֵקי ִמּנַ ַּדֲהוֹו ִמְסּתַ ָרֵאל, ּּ ְּוִאֵלין . ְּוִאינון ַמְכְרֵזי ְוָאְמֵרי ָחָטא ִיׂשְ

ָלקֹו ִמַנְייהו ַּאְתָוון ָלא ִאְסּתַ ב ַדֲהוֹו ּבְ, ּ אַּאף ַעל ּגַ ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ   ּּבְ
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לֹמה א, ַּעה ַדֲאָתא ׁשְ י ַמְקְדׁשָ ּוָבָנה ּבֵ בו ָעְלִמין, ּ ְדיֹוְקָנא , ְּוִאְתַייׁשְ א ּבִ ֵּעיָלא ְוַתּתָ
רו ַאְתָוון ּכוְלהו. ָחָדא ֵדין ִאְתַייׁשְ ּּכְ ּ יַנְייהו , ּ יִמין ּבֵ ֵרין ַאְתָוון ַדֲהוֹו ְרׁשִ ְּוִאינון ּתְ ּ , ְלִביׁשּ

ִּאְתַהִפיכו ְלַטב ִּאְתַהְדרו ַטח, ּ ָרֵאל ָלֶבַט)מלכים א ה(ִּדְכִתיב , ּ ב ְיהוָדה ְוִיׂשְ ּ ַוֵיׁשֶ   .ח''ּ

ַלל ָלא ִקְטרוָגא ּכְ יַנְייהו ּבְ ָלִמין ּבֵ ּכוְלהו ַאְתָוון ֲהוֹו ׁשְ ּ ּ יָתא ּכוְלהו, ּ ְּוַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ּ ּ ,
ֵליֵמי ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵליִמין ְלֵעיָלא. אֲהוֹו ׁשְ ֵליִמין . ַּאְתָוון ִעיָלִאין ֲהוֹו ׁשְ יִקין ֲהוֹו ׁשְ ַּאְתָוון ַדּקִ

א   .ְלַתּתָ

א ְלֵעיָלא ּתָ ֲעָתא ִדְכרוִבים ֲהוֹו ַפְרֵסי ַגְדַפְייהו ִמּתַ ׁשַ ּּבְ ּ א ְלֵעיָלא, ּּ ּתָ , ַּאְתָוון ָפְרִחין ִמּתַ
א ִאֵליןְּוָעאִלין ִאֵל, ְוַאְתָוון ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ִאֵלין, ּין ּבְ ִלילו ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ יִקין , ּ ְנׁשִ ּבִ

ִּדְרִחימו ּ.  

ָרן ִאין, ֵּכיָון ְדַאְתָוון ִמְתַחּבְ ּתָ ין ּתַ ל ַדְרּגִ ין ִעיָלִאין, ּּכָ ְּוָעְלִמין ּכוְלהו, ְּוַדְרּגִ ָראן , ּ ִמְתַחּבְ
ֲחָדא ִאֵלין, ּכַ ֵקי ִאֵלין ּבְ ְּוַנׁשְ יקו ִד, ּ ְנׁשִ ּּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ּכוְלהו ַחד, ְּרִחימוּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ָלל, ַחד ָלא ֵפירוָדא ּכְ ּּבְ ּ.  

יִקין ִדְרִחימו ָּכל ְנׁשִ ָלָלא ָחָדא, ּ ָּלאו ִאינון ֶאָלא ְלֶמֱהֵוי ּכְ ָלא , ּ ָדא ּבְ ָלָלא ָדא ּבְ ְּלִאְתּכְ
ֵּפירוָדא כֹוָל. ּ יִקין ִאֵלין ּבְ ך ְנׁשִ ּוְבִגין ּכָ ְ ְכָלָלא ָחָדא, ִּאינון, אּ ַאְתָוון , ְלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ַחד ּבִ
ַאְתָוון ָעְלִמין, ּבְ ין, ָעְלִמין ּבְ ַדְרּגִ ין ּבְ ַבֲעָלה, ַּדְרּגִ ָתא ּבְ   .ְלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ַחד, ִּאּתְ

ִּפיהו אי ִפיהו, ּ ַּאּמַ ֵעי ֵליה, ּ ִּפיו ִמיּבָ ֲחָד. ּ ְרַוְייהו ּכַ ֶּאָלא ְלַאְכָלָלא ּתַ ִּפיהו. אּ ְלִאְתֲחָזָאה , ּ
יה ְּדָהא ִאיִהי ְזֵמיִנית ְלַגּבֵ יַנת פוָמה, ּ ָתא ְדַתּקֵ ִאּתְ ּּכְ ּ ֲעָלה, ּּ יקו ִמּבַ ָלה ְנׁשִ ְּלַקּבְ ך . ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ִּאְתֲחֵזי ְזִמינו ְדפוָמה ּ ּ ּ.  

ִּפיהו ָלא, ּ ּכָ יִקין ִאינון ְלֵעיָלא ְל, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִּאי ֵתיָמא ִדְנׁשִ ֵאין סֹוףּ , ֵעיָלא ּבְ
ֵקִני ִפיהו אֹוַרח ְסִתים ִיּשָׁ ִגין ַדֲאַמר ּבְ ּּבְ ְלָיא דֹוֶדיך. ּּ ִאְתּגַ ָוְלָבַתר ַאֲהַדר ּבְ ּ ְּדָהא , ָלאו ָהֵכי. ּּ

ן ְלֵעיָלא ּמָ ְלָיין ּתַ יִקין ָלא ּתַ ַבֲעָלה, ְנׁשִ ָתא ּבְ ֶּאָלא ִאּתְ ֶּאָלא ַעד ָלא ִאְתְקִריבו ָדא . ּ ּ ּ
ָדא אֹוַרח ְסִתיםֲא, ּבְ ְדֵביקו ִדְרִחימו ָדא ְבָדא. ַמר ּבְ יקו ּבִ יָון ְדִאְתְקִריבו ְוִאְתְנׁשִ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ִאיִהי , ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ָדֹוֶדיך, ָּאְמָרה ּבְ ְרִחימו, ְּוָלא ְכִתיב דֹוָדיו, ּ ֲחָדא ּבִ ִליָלן ּכַ ְּדָהא ּכְ ִחּבוָרא , ּ ּּבְ
ָלל, ָחָדא ָלא ֵפירוָדא ּכְ ּּבְ ּ.  

ִּבים דֶֹדיך ִמָיִיןִכי טֹו ָ ַטר ְדאֹור ַקְדָמָאה, ּטֹוב ָלאו ִאיהו, ּ ֶּאָלא ִמּסְ בראשית (ִּדְכִתיב , ּ

י טֹוב)א ִלימו. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ׁשְ א ְדָאת ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ָמאָלא, ּ ׂשְ ֵליל ָיִמיָנא ּבִ . ְּדִאְתּכְ
ּטֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ָ ְּדִאיהו ֶחְדָוה, ְייָתאָּדא ֵייָנא ְדאֹוַר, ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ   .טֹוִבים ִמּסִ

ְמעֹון ַוֲאַמר י ׁשִ ַּוַדאי ָדא ִאיהו ֶחְדָוא, ָחֵהי ַרּבִ י ִמִלין ִעיָלִאין, ּ ָכל ַהּנֵ ְּדָזֵכיָנא ּבְ ּ ָאַמר . ּ
ֵּליה ֵאִלָיהו י, ּּ ח פוָמך, ַרּבִ ְַאְפּתַ ּ ִתיִבין ְלֵעיָלא, ּ ְְדִמיָלך ּכְ אּוִמיַל, ּ ִתיִבין ְלַתּתָ ִאין . יי ּכְ ַזּכָ

יק יֹוִמין י ַעּתִ ַּאּתון ַצִדיַקָיא ַקּמֵ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּבְ ּ.  
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ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י טֹוִבים דֶֹדיך ִמָיִין, ָּפַתח ַרּבִ יקֹות ִפיהו ּכִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיּשָׁ ָ ּ ּ אֹוַרְייָתא . ּ
ִּדְבַעל ֶפה י אֹוַרְייָתא ְדִבְכַתבֲהָוה ָאְמָרה , ּ יִקין , ְּלַגּבֵ ַתר ִאינון ְנׁשִ ְּדִאיִהי ָאְזַלת ּבָ ּ

ְּדתֹוָרה ְדִבְכַתב ַתר ְמִתיקו ִדיָלה, ּ ּּבָ יִקין, ּ ִאינון ְנׁשִ ָרא ָדא ִעם ָדא ּבְ ְּלִאְתַחּבָ ּ ּוְכֵדין ִאיִהי . ּ
עוֵליְמָתָהא א ּבְ ְפלוְגּתָ ּּבִ ֲהָדה, ּ ְקָנא ּבַ ְכָתבְלֶמֱה, ְּלִאְתּתַ ּבִ י ּתֹוָרה ׁשֶ יִטין ְלַגּבֵ ֵּוי ּכוְלהו ְקׁשִ ּ.  

ֶחְדָוהדְוַכ ְכַתב ּבְ ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ִליַלת ּבְ ַרת ְוִאְתּכְ ִחּבוָרא ָחָדא,  ִאְתַחּבְ ָדא , ּּבְ יק ָדא ּבְ ְּדָנׁשֵ ּ
ְרִחימו יה, ּּבִ ֲחִביבו, ַּאְתָקַפת ּבֵ ַּוֲאָמָרה ֵליה ּבַ יִרין ֲחִביבוֵת, ּ ה ַיּקִ ּמָ , ְֵמַחְמָרא ִדיָלך, ְיךּּכַ

י ְרִחימו ִדיָלך ְְדַאְתֵקיף ּבִ ּ ַּעד ְדָרֵוי ִלי ֲחַמר ִדְרִחימו, ּ ּ ך, ּ ְקָפא ּבָ וָטא , ְְלִאְתּתַ ִּקיּשׁ
עוֵליְמָתָהא ַטת אֹוַרְייָתא ְדַעל ֶפה ּבְ ְּדִאְתַקׁשְ ּ אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב, ּּ ָרא ּבְ   .ְּלִאְתַחּבְ

רוָתא ָנה ִאיִהי ׁשֵ אִּמּשְׁ ָרָזא ְדִתיקוָנא ְדִאְתֲחֵזי ָלה,  ְדֵריׁשָ ּּבְ ּ ּ ָרָזא , ּ ַרְייָתא ִאיִהי ּבְ ּבָ
ְּדִתיּקוָנא ַיְרִכין ְוַרְגִלין ִתיּקוָנא ְדִאְתֲחֵזי ָלה. ּ ּּגוָפא ּבְ ּ ּ ּ.  

ָנא ָלה, ְּמָקְרִבין ָלה, ָּאָתאן עוֵליְמָתָהא ר. ְּלַתּקָ ָּדא ֲאַמר מוּתָ , ְּוָדא ֲאַמר ָאסור, ּ
וָטא ְדַכָלהְּד ָּדא ִאיהו ִקיּשׁ ּ ּ ֵטי ָלה, ּ ד ְמַקׁשְ ֵטי. ּּכַ ד ְמַקׁשְ ָּהֵכי ָאְזָלא ִקיׁשוָטא , ָּדא ֲאַמר ּכַ

א ָהֵכי ָאִסיר וְמַהַדק. ְוָדא ֲאַמר ָלאו ָהֵכי. ָדא וָטא ְדֵריׁשָ ָּדא ֲאָמָרה ִקיּשׁ ּ ּ ְוָדא ֲאָמָרה . ּ
ִסְטָרא ָדא ר ּבְ א מוּתָ יָפה ְדֵריׁשָ ִסְטָרא ָדאְו, ּּכִ ָּאִסיר וְמַהַדק ּבְ ּ.  

וָטא ְדַדֲהָבא ָדא, ָּדא ֲאָמָרה א ָדא, ִּקיּשׁ ְלבוׁשָ י , ּּבִ וָטא ְלַגּבֵ ִּאיהו ָפסול ְלֶמֱהֵוי ִקיּשׁ ּ ּּ
ָדא, ְוָדא ֲאַמר. ָדא ר ְוָיאֹות הוא ְלִאְתֲחָזָאה ָדא ּבְ ׁשֵ ּּכָ וָטא . ּ יּקוָנא ְוִקיּשׁ ְּוָכל ָדא ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ

  .הְּדַכָל

ל ָדא ָטן, ְּוִעם ּכָ עֹוד ְדִאינון ְמַקׁשְ ּּבְ וָטא, ּ ִקיּשׁ ְּוַרְמָיא ִקְטרוָגא ּבְ ִהיא אֹוִסיַפת ֵחיָלא , ּ
יַנְייהו, ְּונֹוי ְוַגָוון יָקָרא ּבֵ הו ְוַיְתָבא ּבִ ְּוִתיּקון ּבְ ּ ה ַדֲהַות , ּ ּמָ יר ִמּכַ ה ַיּתִ ַנְפׁשָ ַבת ּבְ ְּוִאְתַחּשְׁ ּ

  .ְמָאה ִזְמִנין

הוֵכי ַטת ּבְ ָּון ְדִאְתַקׁשְ וָטָהא, ּ ִקיּשׁ ּּכוְלהו ַאֲחִדין ָלה ּבְ ּ ּ ִפיָרָתא, ּ ּוְבִתיּקוֵני ׁשְ ּ ְוָעאִלין , ּ
א י ַמְלּכָ   .אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב, ָּלה ְלַגּבֵ

א ַמְלּכָ ִפיָרא, ַכה ָיְתָבא ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ִתיּקון ׁשַ ּּבְ ָטא ּבְ, ּ א ָחֵזי ָלה ִמְתַקׁשְ ּוַמְלּכָ ִפירוּ ּׁשַ ּ ,
א וָטא ַמְכִריז ַוֲאַמר ְלַמְלּכָ ַּההוא ִקיּשׁ ָקא ָלה, ּ ְּדָדא ִאיהו ְדֵבקוָתא ִדְרִחימו, ְּלַנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָדא ָלָלא ָדא ּבְ יִקין וְבַההוא ְרִחימו. ְּלִאְתּכְ ִאינון ְנׁשִ ֵרים ּבְ ַּמאן ּגָ ּ ּ ִּאינון עוֵלְמָתאן , ּ ּ
יטו ָלה ְּדַקּשִׁ ּ ּ.  

ְעָיא ְל ָזן, ּאֹוָטָבא ְלעוֵליְמָתָהאַכה ּבָ א ְלֵמיַהב לֹון ְנַבְזּבְ ְּלכוְלהו ָיֵהיב , ִּהיא וַמְלּכָ ּ
ֲחָדא וָטָהא. ּכַ ָדא ַעל ִקיּשׁ ְּלכוְלהו ַדֲהוֹו ְמַקְטְרֵגי ָדא ּבְ ּ ּ ּ ָזן , ּ א וַמְטרֹוִניָתא ְנַבְזּבְ ַּיֲהֵבי ַמְלּכָ

ֲחִביבו ְרעו ּבַ ָנן ּבִ ּוַמּתְ ּ ֶאֶלף ָעְלִמין ִדְכִסיִפין ְלַעְלָמא ְדָאֵתיְלֵמיְחַסן לֹון , ּ ְּירוָתא ּבְ ל . ּ ְוּכָ
ָרִזין ְדָחְכְמָתא ן ִאינון ְדָיְדֵעי ּבְ ּכֵ ּׁשֶ ּ וָטָהא, ּ ָטא ִקיּשׁ יעוָרא ְלַאְחָסַנת ְירוָתא , ְּלַקׁשְ ְּדֵלית ׁשִ ּ ּ

ַעְלָמא ְדָאֵתי ִּדְלהֹון ּבְ   .'ׁש ְוגו''ֲהַבי ֵיְלַהְנִחיל ֹא )משלי כא(, ֲּעַלְייהו ְכִתיב. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3160דף [ -ּ

י טֹוִבים דֶֹדיך ִמָיִין)ש א''שה( יקֹות ִפיהו ּכִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ָ ּ ּ יִבין. ּ ְבָעה ּתֵ , ָהא ָהָכא ׁשִ
ין ַדֲעָלה' ָלֳקֵביל ז ַּדְרּגִ ּ ּוְלִקְבַלְייהו ז. ּ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה' ּ ַּהּנְ ֵטי ָלה, ּ ְּדָקא ְמַקׁשְ ּ ,

אַּלֲאָעָלא ָלה ְל י ַמְלּכָ   .ַגּבֵ

ֵקִני י ַחי ָהעֹוָלִמים, ִיּשָׁ יקֹות. ְלַגּבֵ ׁשִ י ַחְסֵדי ָדִוד, ִמּנְ ְּלַגּבֵ ִּפיהו. ּ ָרֵאל ָסָבא, ּ י ִיׂשְ . ְלַגּבֵ
י טֹוִבים י אֹור ַקְדָמָאה, ּכִ ָדֹוֶדיך. ְלַגּבֵ ֶטן, ּ י ִיְצָחק ְיִדיד ִמּבֶ י ַיִין ִעיָלָאה , ִּמָיין. ְלַגּבֵ ְּלַגּבֵ

ִדירְּדִמ   .ְנְטָרא ּתָ

ֶלך ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ְׁשֶ ּ ְבִריֵא. ל''ִמיָכֵא: ִּאינון, ּ . ל''ְרָפֵא. ל''ּגַ
ְרָיין ִעְמהֹון. ל''ָרִזיֵא. ל''יֹוִפיֵא. ל''ִצְדִקיֵא. ל''אֹוִריֵא ה ֶאֶלף ְוִרּבֹוא ַמּשִׁ ָמא ְדַאּתְ . ְוַכּמָ ּכְ
  .ּת ֵאין ִמְסָפרַוֲעָלמֹו, ָאֵמר

ַלת ְקָרֵאי ִאינון ָהָכא ָנא ַעל ָרִזין ִדְלהֹון, ּּתְ ּבְ חוׁשְ ְּדכוְלהו ּבְ ּ ּ ּ יִרים, ַחד. ּ יר ַהּשִׁ , ׁשִ
ְּדִאיהו ָרָזא ִדְרִתיָכא ָמר, ּ ָמא ְדִאּתְ ֵרין. ּּכְ ֵקִני, ּתְ יִבין, ִיּשָׁ ַבע ּתֵ ְּדִאיהו ָרָזא ְדׁשֶ ז, ּ ' ּבְ

ין ָמא ְדִאּתְ, ַדְרּגִ ַלת. ָמרּּכְ ָמֶניך טֹוִבים, ּתְ יִבין, ְָלֵריַח ׁשְ ר ּתֵ ְּדִאיהו ָרָזא ְדֶעׂשֶ ר , ּ ֶעׂשֶ
א ָדא. ֲאִמיָרן ְחּתָ ּבַ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדתוׁשְ ְוַעל ָרָזא ָדא . ְלָכְלָלא ָחָדא ַקְדָמָאה, ּ

ת ִמְתַייְסָדא ּבָ א ְדׁשַ ְחּתָ ּבַ ְתָראי. ּּתוׁשְ ֵריַסר ּבַ ר ּתְ ְּדִאינו, ּבַ א ָאֳחָראּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ   .ּן ּבְ

יִרים, ָהָכא יר ַהּשִׁ ׁשִ ְקָרא, ּבְ יִקין ִאינון' ז. 'ד ְוַכְרּכֹם ְוגו'' ֵנְר)ש ד''שה(, ּבִ ַבע , ְּנׁשִ ׁשֶ ּבְ
ין ְדַהאי ְקָרא ַּדְרּגִ ַבע ִאינון. ּ יִקין ׁשֶ ִּדְנׁשִ יָקה, ּ א ַחד ְנׁשִ ל ַדְרּגָ יִקין ְדַיֲעֹקב. ִּמּכָ , ְּוֵכן ְנׁשִ

יקֹוי' זּבְ ֵליל ְנׁשִ יִבין ּכָ א ֶאת קֹולֹו ַוֵיְבָךִ, ִּדְכִתיב, ּתֵ ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִיּשָׂ ַּוִיּשַׁ ּ ּ ִכָיה . ּ ּבְ
ְּדֶחְדָוה ִדְרִחימו ּ יַבת ִמָיִין, ּ ְּדִאיהו ְרִחימו ְדֶחְדָוה. ָּלֳקֵבל ּתֵ ּ ּ.  

ַבע ִאינון, ְלִאְתֲחָזָאה ָרָזא ְדׁשֶ יִקין ּבְ ִּדְנׁשִ ָמ. ּ ַבעּכְ ת ׁשֶ ל ִמילֹוי , א ְדִאיִהי ּבַ ָהֵכי ּכָ
ַבע ׁשֶ ָמחֹות ֶאת ָפֶניך ְוגו)תהלים טז(ְּוַעל ָדא . ּבְ ָ ׂשֹוַבע ׂשְ ְקֵרי ׂשֹוַבע', ּ ֶּאָלא , ַאל ּתִ
ַבע ָמחֹות, ׁשֶ ַבע ׂשְ   .ׁשֶ

יִקין ִדְרִחימו ָכל ְנׁשִ ּּבְ ֶנֶסת , ּ ִאינון ְדִאְתָעָרא ָהָכא ּכְ יִקין ּכְ ֵּלית ְנׁשִ ָרֵאלּ ֵקִני , ִיׂשְ ִיּשָׁ
יקֹות ִפיהו ׁשִ ִּמּנְ ב ְדִאינון ז. ּ ַּאף ַעל ּגַ ָמר' ּ ָמא ְדִאּתְ יִקין ּכְ יִקין ִאְתֲחזֹון , ְנׁשִ ַלת ְנׁשִ ּתְ

ְקָרא, ָהָכא יֵקי ְדִאְתֲחזֹון ּבִ ַלת ְנׁשִ י ּתְ ֵקִני ַחד. ְּוַהּנֵ ֵרין, ִיּשָׁ יקֹות ְדִאינון ּתְ ׁשִ ִּמּנְ ַלת, ּ   .ָהא ּתְ

יקֹותְוַה ָבַעת ֵמִאינון ְנׁשִ א ִאיִהי ּתְ ּתָ יקֹות, ּׁשְ ׁשִ ּוַמה ַדֲאַמְרּתְ ִמּנְ יָקא, ּ ַמע ַחד ְנׁשִ , ְּדַמׁשְ
יקֹות ׁשִ יקֹות, ִּדְכִתיב ִמּנְ ֵרין, ְוָלא ְכִתיב ְנׁשִ יקֹות ְדִאינון ּתְ ְּדָהא ְנׁשִ יקֹות , ּ ֵּמִאינון ְנׁשִ

ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ָחָדא ֵאיל, ְִריךַּוַדאי ִאְצְט. ּ י, ַּמאן ְדׁשָ ֲאָלה ַסּגֵ ֶּאָלא , ְָלא ִאְצְטִריך ְלׁשָ
אֵרי, ְזֵעיר יָון ְדׁשָ ְּדָהא ּכֵ ִריך הוא. ִּיטֹול ַמאן ְדִיטֹול, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲאִלין ֵליה ְזֵעיר, ְּ , ּׁשָ

י ַאל ְזֵעיר. ְּוהוא ָיֵהיב ַסּגֵ ִריך הוא ְיַהב ֵליה, ַאְבָרָהם ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יְּ ָרא .  ַסּגֵ ַאל ּבְ ּהוא ׁשָ
ִתיב, ֲחָדא ר ַעל )בראשית כב(, ַמה ּכְ ַמִים ְוַכחֹול ֲאׁשֶ כֹוְכֵבי ַהּשָׁ ה ֶאת ַזְרֲעך ּכְ ה ַאְרּבֶ ָ ְוַהְרּבָ
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ַפת ַהָים ְוגו ִריך הוא. 'ּׂשְ א ּבְ ִגין ְדָכך אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ יקֹות, ְ ׁשִ ְוָלא , ְּוַעל ָדא ֲאַמְרּתְ ִמּנְ
יקֹותְנ   .ׁשִ

ֵקִני ְּדֵביקו ִדְרִחימו, ִיּשָׁ ּ ּ רוַח, ּ ּרוַח ּבְ ָרן' ְּדָהא ד. ּ ֲחָדא, ּרוִחין ִמְתַחּבְ ָּדא . ְּוִאְתֲעִבידו ּכַ
ָּיֵהיב רוָחא ְלַחְבֵריה ְּוָנֵטיל ַההוא רוַח ְדַחְבֵריה. ּ ּ ּ יה, ּ ק ּבֵ ְּדִאְתַדּבַ ּ ח. ּ ּכַ ּתַ ּרוָחא ִדיֵליה , ִאׁשְ ּ

ֵרין, ֵּריהְּורוָחא ְדַחְב ּאוף ָהֵכי ַחְבֵריה. ָהא ּתְ ֵחי. ּ ּכְ ּתַ ֲחָדא' ד, ִאׁשְ ָרן ּכַ ּרוִחין ְדִמְתַחּבְ ּ ,
יִקין ִאינון ְנׁשִ   .ּּבְ

יקֹות ִפיהו ִּמְנׁשִ יִקין ִעיָלִאין, ּ ֵּמִאינון ְנׁשִ ְדַמת ְדָנא, ּ יק ִמּקַ ְּדָהא ְרִחימו . ְּדָקא ֲהָוה ָנׁשֵ ּ
ָאהֶּאָל, ְּדֶחְדָוא ָלאו ִאיהו ַתּתָ יִקין ְדרוָחא ִעיָלָאה ּבְ ּא ִמּגֹו ְנׁשִ ּ ּ.  

ִּפיהו ַּמאי ִפיהו, ְּוָלא ְכִתיב ִפיו, ּ ָלָמא ּכֹוָלא , ֶּאָלא ְזִמינו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ֶּמֶלך ִדׁשְ ּ ְ

ִּדיֵליה ְּדִאּתֹוַסף ַעל ָדא', ְּוָדא ִאיהו ּתֹוֶסֶפת ה. ּ ִגין ְדָכל ְרִחימו ְדַעְלָמא ּתַ. ּ ּּבְ ָאהּ ָלאו , ּתָ
ַעְלָמא ִעיָלָאה ָרא ּבְ ִּאיהו ֶאָלא ְלִאְתַחּבְ ּ ָחן ִאְתַער , ְּוַעל ָדא. ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּבְ ל ּתוׁשְ ּּכָ

ָאה ּתָ י ַעְלָמא ִעיָלָאה, ַעְלָמא ּתַ   .ְּלַגּבֵ

ְּדִליקו וְנִציצו ְדבוִציִנין ִעיָלִאין, ִכי טֹוִבים ּ ּ ּ ּ ּ ְקָנן, ּ ין ִמְתּתַ ַרּגִ  ְוָדְלִקין ְוָנֲהִרין ְוָכל ׁשְ
ְדָקא ָיאֹות ְוָדא ִאיהו דֹוֶדיך ָּכִ ּ ין ְרִחיִמין ִעיָלִאין, ּ ִּאינון ּבוִציִנין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּּכוְלהו ָנֲהִרין , ּ ּ

ְנִציצו ְנִהירו ּבִ ְּוָנְצִצין ּבִ ְדָקא ָיאֹות, ּ ֵּמֶחְדָוה ְדַחְמָרא ָטָבא ִעיָלָאה, ַמִיין. ּכִ ְּדָנֵהיר , ּ
א, ַּאְנִפין חוָלֵקיהֹון, ִויֵהיב ֶחְדָוה ְלִלּבָ ַההוא ֶחְדָוה, ְּוָכל ָעְלִמין ּבְ   .ָּחָדאן ּבְ

א ֲחֵזי ָרֵאל ָנְטִלין חוָלֵקיהֹון, ּתָ ַההוא ֶחְדָוה, ִּיׂשְ יך, ֵּמֲחַמר ַטב ְדָנֵהיר, ְּוָחָדאן ּבְ , ְְוַזּכֵ
יך ּכֵ ְּוָקְייָמא ַעל דוְרַדָייה, ְְוׁשַ ין ּכוְל. ּ ָאר ַעּמִ ָמִרים , ּהוּׁשְ ָּלא ָנְטֵלי ֶאָלא ִמּגֹו ִאינון ׁשְ ּ

  .ִּדְתחֹות ַחְמָרא

ָמִרים, ְּוַעל ָדא ה ׁשְ ּתֶ ד לֹון ִמׁשְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ָמִרים . ְּ ְּדָהא ִאינון ׁשְ ּ
ּדוְרַדָיין ּכוְלהו ּ ּ ּ ין, ּ ָאר ַעּמִ ּחוָלָקא ִדׁשְ ָרֵאל ֶחְדָוה. ּ ַההוא ַיִין ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ ִדיְלהֹון ּבְ

ִעְנבֹוי, ְוַנְפָקא ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדִמְנְטָרא   .ּוִמְנְטָרא ּבְ

ַנן ֶחְלָמא, ּתְ ִּאי ִחָווָראן ִאינון, ַּמאן ְדָחֵמי ִעְנִבין ּבְ ְעָיין , ְּוִאי אוְכֵמי. ִּסיָמן ַטב ֵליה, ּ ּבַ
ִדיָנא ָקְייָמא. ַרֲחֵמי ְּדָהא ַוַדאי ּבְ ִגין ְדִאינון ִעְנִבין ִחָווְרִאין, ְעָמאַמאי ַט. ּ ּּבְ ּ ִּאינון ִעְנֵבי , ּ

ְּדַנְטֵרי ַההוא ַחְמָרא ִעיָלָאה ּ ָוון ִחיַוור ַרֲחֵמי, ּ ְּוִאינון ּגַ ּ ְּוִאינון ִעְנִבין סוְמִקי. ּ ִּאינון , ן''ּ
ָוון סוָמק ְּסַטר ִדיָנא ּגַ ּ.  

ַדאי ִאיהו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ֲאָכָלן ִגין ַדֲעַבר ַעל ִדיָנא, י ַטְעָמאַמא. ּּכְ ּּבְ ְוָיֵכיל , ּ
ָצָאה ֵליה יה חוָלָקא, ְּוַחְמָרא ָטָבא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי. ְּלׁשֵ ִּאית ֵליה ּבֵ ּ ֵתי ַחְמָרא ִחיָוָרא. ּ , ּׁשָ
ְרָיא ֲעֵליה, ּסוְמָקא. ְוֶחְדָוה, ִּסיָמן ַטב ֵליה ִּאיהו ִדיָנא ְדׁשַ ּ ּ.  

ד ָקֵריב ְלַג, ַיֲעֹקב י ִיְצָחק ֲאבוִהיּכַ ְּיַהב ֵליה ֵמַההוא ַחְמָרא ָטָבא ְדִמְנַטר ֵמַעְלָמא , ּּבֵ ּ ּ
ְּדֶחְדָוה וְרִחימו ָלאו ִאיהו, ְדָאֵתי ּ ּ ד ִאְתַער ִמּגֹו ַחְמָרא ָטָבא, ּ   .ֶּאָלא ּכַ
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ָיא, ְּוַעל ָדא ִיְצָחק ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִּאְצְטִריך ְלֶמֱחֵדי ֵליה ּבְ, ְּדֲהָוה ִמּסִ ַּההוא ַחְמָרא ְ
א ִעיָלָאה, ֹו ַיִין ֵמָרחֹוק''ַּוָיֵבא ל, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָאֵתי ֵמָרחֹוק, ָטָבא ִּמדוְכּתָ ּ יך , ּ ְָמׁשֵ

ֲּעֵליה ֵמַההוא ֶחְדָוה ְלֶמֱחֵדי ֵליה ּ ם רוְגָזא, ּ ּסַ ֵדין ִאְתּבַ ַרֲחֵמי, ּּכְ ֵליל ּבְ יָפא ִאְתּכְ ּקִ , ְוִדיָנא ּתַ
ְדָקא ָיאֹותְלֶמֱהֵוי ּכֹו   .ָּלא ּכִ

ך ִאינון דֹוִדים ּוְבִגין ּכָ ּ ין, ְּרִחיִמין ִעיָלִאין, ְּ ּּבוִציִנין ַקִדיׁשִ ָּלא ָנֲהִרין ֶאָלא ִמּגֹו , ּ
ּוַמאן ִאיהו, ן''ַּההוא ַיִי ְבִעין ַאְתָוון, ּ ָמא ְגִליָפא ְמָפַרׁש ְדׁשִ ָּדא ׁשְ ְּדִאינון ּבוִציִנין . ּ ּ ּ
ין ָמא , ַּקִדיׁשִ ָמָהןׁשְ ְבִעין ׁשְ א ְדׁשִ ְּגִליָפא ַקִדיׁשָ ָרָזא ְדִאינון ִעְנִבין, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ְּדַנְטִרין , ּ

ְבִעין, ַּיִין ִעיָלָאה ָלָלא ְדִאינון ׁשִ ּּכְ ּ.  
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ך ְוְבִגין ּכָ יִקין, ּ ִאינון ְנׁשִ ֶּחְדָוה וְרעו ּבְ ּ ִּמַיִין ִעיָלָאה ִאיִהי, ּמוְלַאְתָעָרא ְרִחי, ּ ְוַעל . ּ
ּּבוִציִנין ָנֲהִרין ְוָנְצִצין ֵמַההוא ַיִין, ָּדא י טֹוִבים דֶֹדיך ִמָיִין, ּ ִּדְכִתיב ּכִ ָ ּ ּ.  

ְמעֹון)ש א''שה( י ׁשִ ָמֶניך טֹוִבים ָאַמר ַרּבִ יה, ָ ְלֵריַח ׁשְ ְלָנא ּבֵ ּכַ ְּוִאיהו , ַּהאי ְקָרא ִאְסּתַ
ָרָזא ִע ה ֵריִחין ִאינון, ִאית ֵריַח ְוִאית ֵריַח, ֵריַח. ּיָלָאהָסִתים ּבְ ִּאית ֵריַח ְדָסֵליק . ְּוַכּמָ
א ְלֵעיָלא ּתָ ָנא, ִמּתַ גֹון ֵריָחא ְדקוְרּבָ ְּדַהאי ִאיהו ֵריָחא, ּּכְ ִרין ָדא , ְּדָסֵליק, ּ ר ִקׁשְ ְּוָקׁשַ

גֹו ָדא ָדא, ּּבְ ל ָדא ּבְ ְלׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ ָרא ָחָדאַּעד ְדִאְתֲעֵבי, ּ ּוְנִהירו ַחד, ּד ּכֹוָלא ִקׁשְ ּ.  

יָחא א ְמׁשִ  ַוֲהִריחֹו )ישעיה יא(, ִּדְכִתיב. ְּדִאְקֵרי ֵריַח, ִּאית ֵריַח ָאֳחָרא ְוָדא ִאיהו ַמְלּכָ
ִיְרַאת ד ֵרי ֵריַח. 'ּבְ ָנא. ְוָדא ִאּקְ ָרָזא ְדֵריַח קוְרּבָ ָרא ּבְ ּוִמְתַקׁשְ ּ ּ.  

ֶ)ויקרא א(ְוָרָזא ָדא  וָרא', ה ֵריַח ִניֹחַח ַלה ִאּשׁ ה ְלַבר ִקיּשׁ ּוְמזֹוָנא וְנִהירו ְדִחיִלין , ִּאּשֶׁ ּ ּ ּ
א ְרָיין ְדֶאׁשָ ּוַמּשִׁ ַטֲהרֹוָנא ְקִמיִטין, ּ ר ְלגֹו, ֵּריַח ְלגֹו ִמיֵניה. ּבְ ְּוָדא ִאיהו ְדִאְתַקּשַׁ ְוָנֵהיר , ּ

א ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּּבְ א . ּ יָחאְוָדא ִאְתְקֵרי ַמְלּכָ ְּדִאיהו ֵריַח ֵמִאינון ּבוְסִמין ִעיָלִאין, ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
ִמים ׂשָ ֵריַח ּבְ   .ִּדְכִתיב ּכְ

ָווִנין ִעיָלִאין, ִניחֹוַח ְּנִהירו ְדָכל ּגְ ּ ָרֵאל, ּ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ִפירו ְדֹכָלא, ּתִ ְּוׁשַ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו . ּ
ַּנְייָחא ְדרוָחא ִעיָלָאה ְרָיא ֲעֵליה, ּ ְּדׁשַ יהְוָנֵה, ּ א ְדכֹוָלא', ַלה. ּיר ְלַגּבֵ ְּלַמְלּכָ ְּוכֹוָלא , ּ

ר ָדא ְבָדא ֶחְדָוה ְדכֹוָלא, ְּוַאְנֵהיר ָדא ְבָדא, ִּאְתַקּשַׁ ְּלֶמֱהֵוי ַחד ּבְ ָנא, ּ ָרָזא ְדקוְרּבָ ּּבְ ּ.  

ְקִמיטֹון, ְוִאי ֵתיָמא א ְדִאיהו ְלַבר ּבִ ה, ָּהא ֶאׁשָ ָּדא ִאיהו ִאּשֶׁ א, ּ ִּדְמַההוא ֶאׁשָ ּ 
ה ַחָייִלין ּמָ ְרָיין, ִּמְתַקְמָטן ּכַ ה ַמּשִׁ ִאֵלין ְמַלֲהָטן, ְוַכּמָ ִּאֵלין ּבְ ה ַזייִנין, ּ ַכּמָ ה , ּבְ ְלַכּמָ

ָנא ִאְתְקִמיטו. ִסְטִרין ָרָזא ְדקוְרּבָ ְּוכוְלהו ּבְ ּ ּ ּ א, ּ ַהאי ֶאׁשָ   .ְוָתאבֹו ְוָעאלֹו ּבְ

ֵריִסין ִגין ְדכוְלהו ָמאֵרי ּתְ ּּבְ ּ ִבין. ִדיִניןָמאֵרי ְד, ּ ָמא ְדָתב רֹוְגָזא ְדָנֵפיק , ְוַכד ּתָ ּּכְ
ד ֲהֵוי ַנְייָחא, ִמְנִחיִרין יה, ּכַ ְּלדוְכּתֵ ְרָיין ְמַלֲהָטן ְקָמִטין . ּ ָמא ְדִאֵלין ַחָייִלין וַמּשִׁ ּּכְ ּּ

ַאְתַרְייהו ין, ּּבְ ְרָיין ִעיָלִאין ַקִדיׁשִ ָּהֵכי ָנֵמי ַחָייִלין וַמּשִׁ ּּ ַּנְייָחא וְרעוָּמאֵרי ְד, ּ ָנֲהִרין , ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָרא ְנִהירו ְלִאְתַקּשְׁ ִאֵלין', ּגֹו ַהאי ה, ְּוָתִבין ּבִ ְּוָכְלהֹו ִאֵלין ּבְ ִחּבוָרא ָחָדא, ּ ָדא ּבְ , ְּוָדא ּבְ
ה ּוְנִהירו ְדָכל ִסְטִרין, ּוְמזֹוָנא, ָּרָזא ְדַנְייָחא, ִאְקֵרי ִאּשֶׁ ּ ּ.  

ְּנקוָדה ִדְלגֹו, ֵריַח אָּרָזא ִדְבִר. ּ אי ִאְקֵרי ֵריַח. ּית ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאיהו ֵריָחא , ַאּמַ ּּבְ ּ
ין ְּדבוְסִמין ִעיָלִאין ַקִדיׁשִ ְלָיין, ְטִמיִרין, ּּ ְרָיין. ְּדָלא ִאְתּגַ ַהאי ַמאן , ָאַרח לֹון, ְוַכד ׁשַ ּכְ

ֲהַדס   .ּ ְדָנֵפיק ֵמֲהַדסְּוָדא ְנקוָדה ִאְקֵרי ֵריַח, ִּאיהו ֵריַח ָנֵפיק ֵמֲהַדס, ְּדָאַרח ֵריַח ּבַ

ֲּאַתר ְדָנַחת רוַח ִעיָלָאה, ִניחֹוַח ּ ַראת ֲעֵליה ְלֶמֱהֵוי ְרִתיָכא ִעיָלָאה, ּ ְּוׁשָ ָרָזא ְדע, ּ ב ''ּּבְ
ָמָהן וָרא ָחָדא. ׁשְ ּוְרִתיָכא ִעיָלָאה ּכָֹלא ִקיּשׁ ּּ ְנִהירו ָחָדא', ַלה. ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ּבִ ְּוַעל ָדא . ּ

ֵרי ֵריַח    .ִניחֹוַחִאּקְ

יה, ֵריַח, ּוְבָכל ֲאַתר ָאה ִמּנֵ ּתָ א ָאֳחָרא ּתַ ִּמְסִליקו ְדָקִאים ַעל ַדְרּגָ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו ֵריַח , ּ
ֵּמַההוא ִעיָלָאה ָּדא ִאיהו ְנקוָדא ִעיָלָאה, ְלֵריַח. ּ ּ ּ ְסִתימו, ּ ְּדָקְייָמא ּבִ ִּמּגֹו ַההוא ְדָסִתים , ּ ּ

ָללְּדָלא ִאְתְי, ְּדָכל ְסִתיִמין ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי ֵריַח ֵמַההוא ְסִתיָמא ְדכֹוָלא. ַדע ּכְ ּ ּוְבִגין . ּ
ָמִנין ובוְסִמין, ַהאי ֵריַח ל ִאינון ׁשְ ּּכָ ּ ּּכוְלהו ְנִהיִרין ְוִאְקרון טֹוִבים, ּ ּ ִגין ְדַהאי ַקַיים , ּ ּּבְ ּ

וָרא, לֹון ְּלֶמֱהֵוי ּכוְלהו ַחד ִקיּשׁ ּ ֲחָדא, ּ   .ָנֵהיר ּכַ

ִגין ְדַכד ַהאי ֵריַח ִעיָלָאה. ָּלא ִאְקרון טֹוִבים,  ָלאוְוִאי ּּבְ ְסִתימו ְלגֹו ַנֲחָלא , ּ ָּעאל ּבִ
ְדָקא ָיאֹות, ֲעִמיָקא ין ִאְקרון טֹוִבים, ְּוִאְמֵלי ֵליה ּכִ ּּכוְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ.  

רון טֹוִבים, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ֲאַמר ָהֵכי ִּאֵלין ִאינון ָיִמים ְדִאּקְ ּ ּ ִפיִלין . ּ ְּוִאינון ּתְ ּ
א ח לֹון, ְּדֵריׁשָ ִריך הוא ַמּנַ א ּבְ ִפיִלין ְדקוְדׁשָ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ּ ְּ רון טֹוִבים, ּ ְּוַעל ָדא ִאּקְ ִגין , ּ ּבְ

א ִעיָלָאה א ְדקוְדׁשָ ֵריׁשָ ְּדִאינון ַנֲהִרין ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

א, ּוְבָכל ֲאַתר ִפיִלין ְדֵריׁשָ ָּיִמים טֹוִבים ִאינון ּתְ ח לֹוןְּד, ּּ ִריך הוא ַמּנַ א ּבְ ּקוְדׁשָ חֹולֹו . ְּ
ל מֹוֵעד ִפיִלין ִדְדרֹוָעא, ְּדָלא ִאְקֵרי יֹום טֹוב, ׁשֶ ִּאֵלין ּתְ ּ ְרָמה , ּ ְּדָהא ֵלית ָלה ְלִסיֲהָרא ִמּגַ ּ ּ

לום ִהירו ְדיֹום טֹוב, ּּכְ ֶּאָלא ִמּנְ ּ ּ.  

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ִפיִלין ִדְדרֹוָעא ְדִאיִהי ּתְ ּּתְ ּּ ל ָלא, ּ ּ ְנִהיָרא ֶאָלא ִמּגֹו ְנִהירו ִדְתִפיִלין ׁשֶ ּּ ּ
א. ֹראׁש ִפָלה ְדֵריׁשָ ּּתְ ִפָלה ִדְדרֹוָעא. ָיִמים טֹוִבים, ּ ל מֹוֵעד, ּּתְ ִפיר ָקֲאַמר. ּחולֹו ׁשֶ , ְּוׁשַ

  .ְּוָהֵכי הוא

א, ְּוַעל ָדא ל מֹוֵעד ִאיהו ְלִעְנַין ֲעִביְדּתָ ּחולֹו ׁשֶ ַגְווָנא ְדיֹום טֹו, ּ ְב ְוִאְצְטִריך ֶחְדָוה ּּכְ

ַגְווָנא ִדיֵליה ך. ּּכְ ְוְבִגין ּכָ ִפיִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ּ ִאֵלין יֹוִמין ְדִאינון ּתְ ּּבְ ּ ּּ ָּאסור ַלֲאָנָחא , ּ
ִפיִלין ָאר ּתְ ְּדָהא ִאֵלין יֹוִמין, ּׁשְ ָרֵא, ּ יהֹון ְדִיׂשְ ְרָיין ַעל ֵריׁשֵ ִפיִלין ִעיָלִאין ׁשַ ְּדִאינון ּתְ ּ ּּ ל ּ

ין   .ַּקִדיׁשִ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ֵאיל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ א, ָּאַמר ֵליה, ַרּבִ ִפיִלין ְדֵריׁשָ יַנח ּתְ ּּתֵ ְרָיין , ּ ְּדׁשָ
יֹום טֹוב א ּבְ א ַקִדיׁשָ יהֹון ְדַעּמָ ַּעל ֵריׁשֵ ל ַיד. ּ ִפיִלין ׁשֶ ל מֹוֵעד, ּּתְ ְּדִאיִהי חולֹו ׁשֶ ְֵאיך , ּ

  .ֲּאַנן ֲאָחִדין ָלה
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ִגין ַדֲאַנן ֲאָחִדין ָלה, ָּאַמר ֵליה ּּבְ ָהה''ְוִאיִהי ַי, ּ ִסְטָרא , ד ּכֵ א ּבְ ד ֲעִביְדּתָ ָּאסור ְלֶמְעּבַ
ד ֶחְדָוה, ִּדיָלה א, ְְוִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ִסְטָרא ִדְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּּבְ ּ.  

ְרָי ִפיִלין ְדָמאֵרי ַעְלָמא ְוׁשַ א ַאֲחִדין ּתְ א ַקִדיׁשָ ְּוַעּמָ ל ּּ יֹום טֹוב וְבחולֹו ׁשֶ ּין ֲעַלְייהו ּבְ ּ ּ
יהֹון, מֹוֵעד ִפיִלין ְדָמאֵרי ַעְלָמא ֵמַעל ֵריׁשֵ ְּוָאסור ְלַאֲעָבָרא ּתְ ִפיִלין ָאֳחָרִנין, ּּ , ַּלֲאַנָחא ּתְ

א ְּדִאינון דוְגָמא וְדיֹוְקָנא ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ.  

ְּלַמְלָכא ְדָבֵעי ְלַנְטָרא ֵליה ְלַעְבֵדיה ּ ּ ְדיֹוְקָנא ְדחֹוָתָמא ָאַמר ֵל, ּ ּיה ֲעֵביד חֹוָתָמא ּכִ ּ
ל ִזְמָנא ְדַההוא ִדיוְקָנא ִיְתֲחֵזי ֲעָלך, ִדיִלי ְּכָ ּ ּ ּ ְּכָֹלא ְיזועון ִויַדֲחלון ִמיָנך, ּ ּ ּ ּ ְלָבַתר ִמּגֹו . ּ

ְּרִחימו ִעיָלָאה א, ּ ְּדָקא ָרֵחים ֵליה ַמְלּכָ ַפְנָקא ִע, ּ יֵדיה חֹוָתָמא ְדגוׁשְ ְּיַהב ּבִ ּ ּ ּיָלָאה ִדיֵליהּ ּ ּ ,
יֵדיה א ּבִ יָון ְדָאֵחיד חֹוָתָמא ִעיָלָאה ְדַמְלּכָ ּּכֵ ּ יה ַההוא ִדיוְקָנא ְדִאיהו ָעַבד, ּ ֵביק ִמּנֵ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א, ִּאי ַההוא ֶעֶבד ָּדֵחי חֹוָתָמא ִעיָלָאה ְדַמְלּכָ ִגין ַההוא חֹוָתָמא ְדִאיהו ָעִביד, ּ ּּבְ ּ ּ ,
ר ָקטֹוָלא ִאיהו ַּוַדאי ּבַ א, ּ ַההוא ַעְבָדאּ חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ִגין ַדֲעֵביד ְקָלָנא ּבְ ְוָלא ָחֵייׁש , ּּבְ

ך. ִּליָקֵריה ְוְבִגין ּכָ ֵרי ֲעָלן, ּ א ִעיָלָאה ְדׁשָ א ְלַדְחָיא חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ א ַקִדיׁשָ ָּאסור ְלַעּמָ ּ ּּ ,
ִגין ִדיוְקָנא ָדא ַדֲאַנן ָעְבִדין ּּבְ ּ ּ.  

מֹוֵעד וְב ל מֹוֵעדַּהאי ּבְ ת, ּחולֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְרָיא ֲעָלן, ְוּכָ ְּדֹכָלא ׁשַ ת ְדַמֲעֵלי , ּ ּבָ ּׁשַ
ָתא ּבְ ל ַיד, ׁשַ ִפָלה ׁשֶ ת ְדיֹוָמא. ּּתְ ּבָ א, ּׁשַ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ּ.  

א ְרִחיָמא ִדיֵליה א ַקִדיׁשָ ִריך הוא ְלַעּמָ א ּבְ ְּוָהֵכי ָקא ְמַסַדר קוְדׁשָ ּ ּ ּ חֹו, ְּ ּל ִאינון ּבַ
א ִפיִלין ְדָעְבדו ִדיוְקָנא ְדחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּּתְ ּ ּ ּ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ת ומֹוֵעד . ְלֶמֱהֵוי ְנִטיִרין ּבְ ּבָ ׁשַ ּּבְ

ְּדִאינון יֹוִמין ָטִבין ׁש, ּ ּוְתִפיִלין ְדָמאֵרי ַעְלָמא ַמּמָ ִפיִלין , ְמַעְבָרן ַהִהיא ְדיֹוְקָנא. ּּ ּוַמְנֵחי ּתְ ּ
א ָדא. ְלָמאְּדָמאֵרי ָע ִאין ַעּמָ א, ַזּכָ ִּדְבָיָדן חֹוָתָמא ִעיָלָאה ְדַמְלּכָ ּ.  

ִפיִלין ח ּתְ ַּמאן ְדַמּנַ ִתיב. ְִאְצְטִריך ְלֶמֱחֵדי, ּ ך, ְּוַעל ָדא ּכְ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ְתִפיִלין . ְָוׂשָ ּּבִ
ְְדָמאֵרי ַעְלָמא ִאְצְטִריך ְלֶמֱחֵדי מֹוֵעד וְבחולֹו, ְוֶחְדָוה ָדא. ּ ּּבְ ל מֹוֵעדּ ְתִפיִלין ,  ׁשֶ ּּבִ

א ּוִבְתִפיִלין ִדְדרֹוָעא, ְּדֵריׁשָ ּּ.  

יֹום טֹוב ֵמַההוא ֵריָחא ִעיָלָאה ּּבְ ָמֶניך טֹוִבים, ּ א, ָׁשְ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ל מֹוֵעד. ּ חולֹו ׁשֶ , ּּבְ
ֶמך ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָׁשֶ ל ַיד, ּ ִפָלה ׁשֶ אֹוַר, ּּתְ ְתִפיִלין ְּדָקא ַסְלָקא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּח ָסֵתים ּבִ

א   .ְּדֵריׁשָ

ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ַָעל ּכֵ ְתָרָאה ְדַחג, ּ יֹום טֹוב ּבַ ֵלים , ּּבְ ּתְ ל ַיד ִאׁשְ ִפָלה ׁשֶ ְּדָהא ּתְ ּ
ִלימו ׁשְ ּוְלַפְלָגא חוָלָקא ְלכֹוָלא. ְּוִאְתְנֵהיר ּבִ ּ ְרָיין ְוֵחיִלין ִדְלֵעיָלא, ּ ְּלָכל ִאינון ַמּשִׁ ּוְלָכל , ּ

אִאי ְרָיין ְוֵחיִלין ִדְלַתּתָ ּנון ַמּשִׁ ְָוַעל ָדא ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך. ּ ּ ְרָיין ְוֵחיִלין ִדְלֵעיָלא, ּ ִּאינון ַמּשִׁ ּ ,
א ְרָיין ְוַחָייִלין ִדְלַתּתָ ּעֹוָלמֹות וַמּשִׁ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3165דף [ -ּ

ְמעֹון ַוֲאַמר י ׁשִ ִתיב , ְּפַתח ַרּבִ ָגָדיו ַוְיָבַר)בראשית כז(ּכְ ַמה ', ֵּכהו ְוגוּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ
ָיא ָקא ַאְייֵתי ֵליה ַיֲעֹקב, ָחָמא ִיְצָחק ּתַ ב ְדַההוא ֵמיְכָלא וִמׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ , ָּלא ָבְרֵכיה, ּ

ין ִאינון ְלבוׁשִ ַּעד ִזְמָנא ְדָאַרח ּבְ ּ.  

ָלא ּכָ ין ָלא ֲהוֹו ִדיֵדיה ְדַיֲעֹקב, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְּדָהא ִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ָהא אֹוַרְייָתא ְּד, ּ
דֹול)שם(ִּדְכִתיב , ַאְסֵהיַדת ָנה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ָגָדיו, ּ ֶאת ּבִ ִתיב ֶאת ֵריַח ּבְ ְוִכי , ְוָהָכא ּכְ

ָגָדיו ֲהוֹו ֵעי ֵליה, ּבְ ָגִדים ִמיּבָ ָגָדיו, ֵּריַח ַהּבְ   .ַמאי ּבְ

ׁש, ֶּאָלא ין ַמּמָ ָגָדיו ַוַדאי ֲהוֹו ִאינון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ וְוָל, ּ ְגֵדי . ּאו ְדֵעׂשָ ב ִדְכִתיב ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ
ו יה, ֵעׂשָ ּבֵ טֹוְפָסא ֲהוֹו ּגַ ֵאר ִדיֵתיב ֲעֵליה ַיֲעֹקב. ּּבְ ַגְווָנא ָדא ַההוא ּבְ ּּכְ ּ ִּויֵתיב ֲעֵליה , ּ
ה י ָאֳחָרִנין, מׁשֶ טֹוְפָסא ֲהָוה ְלַגּבֵ יָרא ְלָמ, ּבְ מֹוַדע ּבֵ ּתְ יָון ַדֲאָתא ַיֲעֹקב ִאׁשְ , ּאֵריהּּכֵ

יה ּוְסִליקו ַמָיא ְלַגּבֵ ּ ה, ּ י מׁשֶ   .ְוֵכן ְלַגּבֵ

ין, ְכַגְווָנא ָדא ִּאינון ְלבוׁשִ ו, ּ י ֵעׂשָ טֹוְפָסא ֲהוֹו ְלַגּבֵ יׁש לֹון ַיֲעֹקב, ּבְ יָון ְדַאְלּבֵ , ּּכֵ
מֹוְדעו ָמאִנין ְלָמאֵריהֹון ּתְ ִריך הוא. ִּאׁשְ א ּבְ ִּמיֹוָמא ַדֲעֵביד לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ ּא ְסִליקו ֵריִחין ָל, ּ

ין ִלְדיֹוְקַנְייהו, ַּעד ִזְמָנא ָדא ְדָלֵביׁש לֹון ַיֲעֹקב, ִּדיְלהֹון ְּדָהא ֲאַהְדרו ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ַיֲעֹקב . ּ
ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ַוַדאי ֲהָוה ּ ּ ִפירו ִדיֵליה, ּ ְּוׁשַ ּ ּ ין ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ֲעָתא ְדָחמֹו ְלבוׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ,

  .אְּסִליקו ֵריָח

ָלקֹו ָהָכא ַלת ֵריִחין ִאְסּתַ ָגָדיו, ַחד, ּּתְ ִני', ב. ֵריַח ּבְ ַרכֹו ', ג. ֵריַח ּבְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ
ַלת. 'ה ְּוכוְלהו ּתְ י ְדִיְצָחק, ּ יה, ְּסִליקו ְלַגּבֵ ֲעָתא ְדָעאל ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ׁשַ ּּבְ ּ.  

ַהאי ְקָרא ִתיב ּבְ ְּוכוְלהו ּכְ ָגָדיו, ּ ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוךַה, ֵריַח ּבְ ְָיינו ַעל ּכֵ ּ ִני. ּ ַּהְיינו , ֵריַח ּבְ
ָמֶניך טֹוִבים ֶדה. ָׁשְ ֶמך, ֵריַח ׂשָ ֶמן ּתוַרק ׁשְ ַָהְיינו ׁשֶ ּ ַּוַדאי ּכֹוָלא ִקיׁשוָרא ָחָדא. ּ ְוָרָזא . ּּ

יה ָנא ְדָקא ַאְתַעְרָנא ּבֵ ְּדקוְרּבָ ּ ּ ה, ּ ָמר ִאּשֶׁ ָמא ְדִאּתְ ְּדַהְיינו ֲעָל, ּּכְ ָמֹות ֲאֵהבוךּ ְּוֹכָלא ָרָזא , ּ
ֶמך, ֵריַח. ָחָדא ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָׁשֶ ָמֶניך טֹוִבים, ִניחֹוַח. ּ . ַּהְיינו ְלֵריַח', ַלה. ְּוכֹוָלא ַחד, ָׁשְ

וָרא ָחָדא, ְוָרָזא ָחָדא, ְּוכֹוָלא ִמָלה ָחָדא ִקיּשׁ ָמר, ּּבְ ָמא ְדִאּתְ   .ּּכְ

ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצ)ש א''שה( ּ ָמׁשְ ִתיב. הָ תֹוְכֶכם ְוגו, ּכְ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ א ֲחֵזי. 'ְוָנַתּתִ , ּתָ
ָרֵאל יֵניהֹון ְדִיׂשְ יה ּבֵ ִכיְנּתֵ ִריך הוא ְיַהב ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ַעל , ְּלֶמֱהֵוי ְרִביָעא ֲעַלְייהו, ְּ ִאיּמָ ּכְ

ִנין ָכל ִסְטִרין, ּבְ   .ְּוַלֲאָגָנא ֲעַלְייהו ּבְ

א ָיְתָבא ֲעַלְייהוְּוָכל ִזְמָנא ְדַהִהיא א ַקִדיׁשָ ּ ִאיּמָ ִריך הוא ָאֵתי ְלַדָייָרא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

הֹון ֵביק ָלה ְלָעְלִמין. ִעּמְ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ִגין ְדָהא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּוָכל ֲחִביבו ִדְלֵעיָלא ֲעָלה , ְּ ּ ּ
  .ִּאיהו

ך ְוְבִגין ּכָ ַגַוְייהו, ּ ּכֹוָנא ּבְ ְּיַהב ָלה ַמׁשְ ָרֵאלּ י לֹון, ּ ְדִיׂשְ ּבֹוק , ְּלִמְנַדע ְדָלא ִיְנׁשֵ ְוָלא ִיׁשְ
ַגַוְייהו, ַמאי ַטְעָמא. לֹון ְלָעְלִמין ּכֹוָנא ּבְ ִגין ְדַההוא ַמׁשְ ּּבְ ּ ּכֹוָנא ֲהֵויִתי , ְוִהיא ָאְמַרת. ּ ַמׁשְ

אי ַתּתָ ך, ּבְ ּכֹוָנא ְלַגּבָ ְוְלָסְלָקא ְלִקְבָלך, ְֱאֵהא ַמׁשְ ְּבִני ַאֲחֶריך ָנרוָצהַּוֲאָנא ו, ּ ָ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3166דף [ -ּ

ֵכִני וָרא ְדִמיִלין ַקְדָמִאין, ָמׁשְ ַּאֲהַדְרָנא ְלִקיּשׁ ה ֵריַח ִניחֹוַח, ּ ְּדָהא . ַּעל ַההוא ָרָזא ִאּשֶׁ
ָנא ָרָזא ְדקוְרּבָ א ּבְ ּתָ ֲעָתא ִדְרעוָתא ָסֵליק ִמּתַ ׁשַ ּּבְ ִּאיהו ָסְלַקת ְוָאְמָרה ְלַגֵבי ְרִחיָמא , ּ

ֵכ, ִּדיָלה אי: ִניָמׁשְ יט ְיִמיָנך ְלַגּבָ ָלא ִלי, ְאֹוׁשֵ ִסְטָרא ְדִאְתֲערוָתא , ּוְלַסְלָקא ִלי, ְלַקּבְ ּּבְ
ָמאָלא ָקא ִלי. ִּדׂשְ ֵכִני, ִויִמיָנא ְלַחּבְ   .ְוָדא ִאיִהי ָמׁשְ

י ֵריַח ה ֲאָמָרה ְלַגּבֵ י ִניחֹוַח, ְּוָהא ִאּשֶׁ ּך ָנרוָצהַאֲחֶרי, ּוְכֵדין. 'ִניחֹוַח ַלה, ֵריַח ְלַגּבֵ ָ .
ְרעוָתא, ַּמאי ָנרוָצה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּנֵהא ּבִ ְוָדא . ּ ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵפר ָעָליו)ויקרא א(, ּכְ
ּ ַוְיִריצוהו ִמן ַהּבֹור)בראשית מא(, ִּאיִהי ִדְכִתיב ַּמאי ַוְיִריצוהו. ּ ִמִלין ָטִבין. ּ ְּדַאְרצו ֵליה ּבְ ּ ּ ,

ִמִלין ְדַרֲעָוא ָטָבא ּּבְ ּ ְדֲהָוה ָעֵציב ֵמַההוא ּבֹור,ּ ְּוַעל ָדא ָנרוָצה. ּ ַרֲעָוא: ּ ְרעוָתא , ְנֵהא ּבְ ּּבִ
ְדָקא ָיאֹות ִלים ּכִ   .ׁשְ

ַּאֲחֶריך ָנרוָצה ַקְדִמיָתא, ָ ּוְלָבַתר ְדִתטֹול ַאְנּתְ, טֹול ַאּת ַרֲעָוא ּבְ ְּוָכל ִאינון , ֲאָנא, ּ
ַרֲעָוא, ּעוֵליְמָתאי ֵכִניְּוַעל ָדא ָמ. ְנֵהא ּבְ   .ׁשְ

ֲחָדא, ִמָכאן רו ּכַ ֲאַתר ִדְדַכר ְונוְקָבא ִאְתַחּבָ חֹו ֶאָלא ּבַ ּכָ ּתַ ְּדַרֲעָואן וִבְרָכאן ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ .
ך ְוְבִגין ּכָ ַקְדִמיָתא, ּ ך ּבְ ֵכִני ְלַגּבָ ל ַרֲעָוא, ְָמׁשְ ִגין ַדֲאַקּבֵ חֹו, ּּבְ ּכָ ּתַ . ֵּמֲאַתר ְדָכל ַרֲעִוין ִאׁשְ

ֶּריך ָנרוָצהַאֲח, ּוְלָבַתר ַרֲעָוא, ָ ך. ְנֵהא ּבְ ֵכִני ְלַגּבָ ְמׁשְ ְּוַרֲעָוא ִעיָלָאה , ְרעוָתא, ְְוִאי ָלא ּתִ
רֹון ֲעָלך ָלא נוְקָבא, ְָלא ִיׁשְ ְּדָהא ְדַכר ּבְ ּ ְרָכאן, ּ יה ּבִ ְרָיין ּבֵ   .ָּלא ׁשַ

ָרָזא ְדָאֶלף, ְּוָכל ָדא ְדיֹוְקָנא ְדָקא ִאְתַעְרָנא ּבְ חֹו ָרִזין ִאֵליןְּדָהא ּתַ. ּּבִ ּכָ ּתַ ן ִאׁשְ , ּּמָ
ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה א. 'ִאּשֶׁ ְלָיא, ְּוִאיהו ָרָזא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ יה ּתַ ְּוָכל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבֵ ּ ,

ֶאָחד   .ְּוֹכָלא ִאיִהי א. ְּוַעל ָדא ָסְלָקא ּבְ

ֲאִויָרא ֲעָתא ְדָאת ָדא ָפַרח ּבַ ׁשַ ּּבְ ּ ִליקו ֶאֶל, ּ ִּאְסּתַ ַגֵויה, ּף וְמָאה ָעְלִמיןּ ִלילו ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ּ .
ימו ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ִליפו ֲאַבְתֵריה, ְּוִאְתְרׁשִ ְּוִאְתּגְ ִעטוָרא ְגִליָפא. ּ ְּוִאיהו ִאְתַעַטר ּבְ ְּדָכֵליל , ּ

ל ָעְלִמין   .ּכָ

ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה, ְוִאיִהי ַחד א ה. 'ִאּשֶׁ אָּדא קֹוָצא ְדַתְלָי, ִאּשֶׁ ָּרָזא ְדָכל , א ְלַתּתָ
יְרָיין ִאֵלין ְוִאֵלין ַּחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ֵריַח. ּ ָּרָזא ְדַעל ַההוא קֹוָצא ְדִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ ּ .

יטו ְדֶאְמָצִעיָתא, ִניחֹוַח ְּרִתיָכא ִדְפׁשִ ּ ְרָיא ֲעֵליה רוַח ִעיָלָאה, ּ ְּדׁשַ ּ ּ ְּנקוָדה ִעיָלָאה ', ַלה. ּ ּ
י ֶאְמָצִעיָתאְּדַעל ּגַ ְּדִאיהו ְמַקִיים ּכֹוָלא, ּבֵ ּ וָרא ָחָדא. ּ ְּוכֹוָלא ִקיּשׁ ּ.  

ֵכִני ַאֲחֶריך, ֲאַמר, ְּוָהא ַדֲאחֹוֵרי ֶאְמָצִעיָתא ך, ָָמׁשְ ָרא ִעּמָ ְרָכאן, ְְלִאְתַחּבְ , ִליטֹול ּבִ
ְֵמִעם ְנקוָדה ִעיָלָאה ַדֲעָלך ּ ֲחָדא. ּּ ְרָכאן ְוַרֲעָוא, ְּוַכד ְנֵהא ְדַכר ְונוְקָבא ּכַ יָון ְדִתטֹול ּבִ , ּּכֵ

א ִמיִני ַּאֲחֶריך ָנרוָצה, ֲּאָנא ְוקֹוָצא ְדַתְלָיא ְלַתּתָ ִלימו , ְִנְתְרֵעי ֲאַבְתָרך, ָ ְּלֶמֱהֵוי ַחד ׁשְ
א ִלימו ִדיֵליה. ֵעיָלא ְוַתּתָ ׁשְ ל ֶאָחד ּבִ ּוְלֶמֱהֵוי א ּכָ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3167דף [ -ּ

ֶלך ֲחָדָריו )ש א''שה( ִמְלַקְדִמין ַוֲאַמר. 'ְוגוְ ֱהִביֲאִני ַהּמֶ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ַּהְלַואי ְיֵהא . ּּבְ
ָיָדן ְלַגָלָאה ָרִזין ִעיָלִאין ּּבְ ָדָרא , ֶּחְדָוא ִאיהו, ּ ּהֹוִאיל וְרעוֵתיה ְלַגָלָאה ָרִזין ִעיָלִאין ּבְ ּ ּ ּ ּ

  .ָדא

חֹו, ִאית ְלִמְנַדע ּכָ ּתַ וָרא ְדִמִלין ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ִקיּשׁ ּ ּ ְקָראּ ֵכִני,  ּבִ ְּדֵכיָון ַדֲאַמר ָמׁשְ ַּמהו , ּ
ֶלך ֲחָדָריו ֵעי ֵליה, ְֱהִביֲאִני ַהּמֶ ִביֵאִני ַלֲחָדֶריך ִמּבָ ּּתְ ְמָחה ָבך. ָ ְְוַעל ָדא ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּ.  

ָרָזא ְדַאְתָוון ֶּאָלא ּבְ ִאין, ּ ְלָיין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ְּוָעְלִמין ּכוְלהו, ּּתַ וָרא. ּ ּ ְדִמִלין ָהֵכי ְּוִקיּשׁ ּ
י ְנהֹוָרא, הוא א ְלַגּבֵ ְחּתָ ּבַ וָרא ְדתוׁשְ ִּקיּשׁ ּ ֲעָלה, ּ י ּבַ ַּדֲעָלה ָאְמָרה ְלַגּבֵ ֶאְמָצִעיָתא , ּ
ך, ף''ְדָאֶל ֵכִני ִעּמָ ָמר, ְָמׁשְ ָמה ְדִאּתְ ב ַדֲאַמְרּת ָדא, ּכְ ְּוַאף ַעל ּגַ ָחא , ּ ּבָ ּתַ ָעאת ְלִאׁשְ ּבָ

יה י ֶאְמָצִעיָתא ְדָאֶלְּדַאף ַעל ּגַ, ְּלַגּבֵ חוָתא ְלַגּבֵ ׁשַ חֹותֹוי ּבְ ּב ְדִאיִהי ּתְ ִכיַבת , ף''ּ ּוׁשְ
חֹוֵתיה ָכך, ּּתְ ך ָהֵכי, ְֲאָמַרת ָלאו ֲאָנא ּבְ ב ַדֲאָנא ְלַגּבָ ְְוַאף ַעל ּגַ ֶלך ֲחָדָריו, ּ , ְֱהִביֲאִני ַהּמֶ

א ִעיָלָאה י ַמְלּכָ ִעילוָיא ַוֲחִביבו ְלַגּבֵ ֲּאָנא ּבְ ּ חוָתאּבְ, ּ   .ָּלא ׁשַ

ָאן ֲאַתר. ְּדָהא ֱהִביֲאִני ֲחָדָריו ָאת ה, ּבְ טוָתא ִדְלֵעיָלא', ּבְ ְּדָהא ִאְתַפׁשְ ּ א , ּּ ָרָזא ְדַמְלּכָ
יה. ּא ִאיהו''ָאת ֵה, ִּעיָלָאה ְּוַההוא ְדָעאל ְלַגּבֵ ּ ך. ֲאָנא ִאיִהי, ּ ְוְבִגין ּכָ א , ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ֲּאָנא ּבְ

י ּוְבִעילוָי, ַסּגֵ יָראּּ ך, א ַיּקִ חוָתא ְלַגּבָ ׁשַ ב ַדֲאָנא ּבְ ְַאף ַעל ּגַ ּ ּ.  

ָנא חוָתא, ַּוֲאָנא ָלא ַחַייׁשְ ׁשַ ך ּבְ ּבָ ֶּאָלא ְלֶמֱהֵוי ּגַ ְ לֹוט ָעַלי. ּ ַאף , ְּוַעל ָדא. ְּוַאּתְ ְדִתׁשְ
ך חוָתא ְלַגּבָ ׁשַ יר ּבְ ב ֶדֱאֵהא ַיּתִ ְַעל ּגַ ּ ְמ, ּ ֶחְדָווא ְוַרֲעָוא , ְָחה ָבךֲּאָנא ְוַחָייַלי ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ך א ִמיָנך, ְִאית ָלן ְלֶמֱהֵוי ְלַגּבָ ְְוָלא ְלִאְתָפְרׁשָ ל ֶחְדָוא ְוַרֲעָוא ָלאו ִאיִהי ֶאָלא , ּ ְּדָהא ּכָ ּ
ך ַבֲעָלה, ְּבָ ָתא ֶאָלא ּבְ ְּדָהא ֵלית ֶחְדָוא וְרעו ְלִאּתְ ּ ּ א ַוֲאבוָה, ּּ ֶלך . ְּוָלא ְבִאיּמָ ְֱהִביֲאִני ַהּמֶ

ך, ָריוֲחָד יְלָנא ֶחְדָוא וְרעו ֶאָלא ּבָ ְְוָלא ַקּבֵ ּ ּ ּ.  

ֶלך ֲחָדָריו ן ֵעֶדן, ְֱהִביֲאִני ַהּמֶ ִּאֵלין ִאינון ַחְדֵרי ּגַ ן ֵעֶדן. ּ ן , ְוִאם ּתֹאַמר ַחְדֵרי ּגַ ִאיִהי ּגַ
ְייה, ֶּאָלא. ְוִאיִהי ָאְמַרת ָהֵכי, ֵעֶדן ִּאינון ֲחָדִרים ְדַגן ֵעֶדן ִאְתָזַנת ִמּנַ הו, ּוּ   .ְּוִאְתְקֵרי ּבְ

יה ֵחיזו, ָּדא ֲחָדָרא, ה''י, ֲחָהָרא ַקְדָמָאה ְּוִאיְדָרא ִעיָלָאה ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ָלל, ּ ָוון ּכְ , ְוָלא ּגַ
ְמִדידו ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ֲעָתא ּבִ ע ְלפום ׁשַ ָמא ְדִאְצַטּבַ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָהַדר ַסְלָקא ְלֵאין , ּ

ְסִתירו, סֹוף   .ּ ְדָגֵניזּּבִ

ֲחָתא ד ַסְלָקא ִמׁשְ ר, ַהאי ֲחָדָרא ַקְדָמָאה ּכַ ְוָלא , ִּאְתֲעָבָרא ְצִביעו ְדַגְווָנא ְוִאְתַטּמַ
ָלל ָוון ּכְ יה ּגַ ִּאְתֲחֵזי ּבֵ ע ִסְטִרין. ּ ַאְרּבַ ֵדין ּבְ ְטִמירו, ּכְ ְלָיא, ִּאְתַחְזָיין ּבִ ִאְתּגַ ְסָיין ּבְ , ְוִאְתּכַ

ע ַאְתָוון ר ֶאְהֶיה: ּינוןִא, ַאְרּבַ   .ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

ְלָייא ִמּגֹו ֵריָחא ַדֲעָלה ין ְלִאְתּגַ ַּעל ָמה ִאְתְקֵרי ָהֵכי ְדַזּמִ ּ ּוְבִגין ְדַעד ָלא ִאְתְמִליַאת . ּ ּ
א   .ה''ִאְתְקֵרי ֶאְהֶי, ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ

ה ירוָתא ִדְנבוָאה ְדמׁשֶ ְּוִסיָמָנא ָדא ׁשֵ אן ָלא ָנְפַקת ִס, ּ ּסוָיהְּדַעד ּכָ , ּיֲהָרא ִמּכִ
א ְמׁשָ ֲחׁשֹוָכא. ְלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו ׁשִ א ָלא ָנֵהיר , ְּוֵכיָון ְדִסיֲהָרא ֲהַות ּבַ ְמׁשָ ָען ׁשִ ַעד ּכְ
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ה ְלָייא ְלַאְנָהָרא, ְּלַגּבָ ְּוִאיְדָרא ִעיָלָאה ָדא ָלא ִאְתּגַ ְּדָהא ַההוא ֵריָחא ִעיָלָאה, ּ ּ ָסְלָקא , ּ
ָלל, ְסִתיִמיןְּלגֹו ְסִתיָמא ְדָכל    .ה''ּוְכֵדין ֶאְהֶי, ְּדָלא ִאְתְיַדע ּכְ

ב ְלַאְתֵריהדְוַכ ֵדין ָקְייָמא ַוַדאי ְלַאְנָהָרא ְלכֹוָלא, ּ ּתָ ּּכְ ר, ּ ְּדָהא , ֶאְהֶיה, ּוְכֵדין ֲאׁשֶ
ְקָנן ְלִאְתַמְלָיא יק, ְכֵדין ִאְתּתַ ִביל ַחד ַדּקִ ְסִתימו, ִמּגֹו ׁשְ יה ּבִ ְּדַעִייל ּבֵ ּ ל ָדאְו. ּּ , ִּעם ּכָ

ָמָהן ִאֵלין ׁשְ ְלָייא ְלַאְנָהָרא ּבוִסיִנין, ּּבִ ָען ָלא ִאְתּגַ   .ַּעד ּכְ

ִליָתָאה ְלָיא, ְלָבַתר ֶאְהֶיה ּתְ ְּדָהא ְזִמיַנת ְלִאְתּגַ ָטא ְנהֹוִרין ְלָכל ְסַטר, ּ ְוָדא , ּוְלַאְפׁשָ
ְלָייא, ה''ִּאיהו ֶאְהֶי ין ְלִאְתּגַ   .ָּהא ֲאָנא ַזּמִ

ִליָתָאהְוָהא יּקוָנא ְדׁשֹוָפר ַלֲאָפָקא ָקָלא,  ּתְ ְתִקיפו . ּּתִ ְּוֵכיָון ְדָנַפק ַההוא ָקָלא ּבִ ּ ּ
ירוָתא ְדָקָלא ְּדׁשֵ תֹוְקָפא ְדַההוא ְדָתַקע ֵליה, ּ ְּנֵפיק ּבְ ּ ּ ירוָתא ְדָקָלא ִאיְקֵרי , ּ ַּההוא ׁשֵ ּ ּ

ב ְל. ה''יהו ירוָתא ּתָ ִגין ְדַההוא ּתֹוְקָפא ְדׁשֵ ּּבְ ּ ּ ָמָהן, ַּאְתֵריהּ ָאר ׁשְ ׁשְ ְלָייא ּכִ . ְּוָלא ִאְתּגַ
יטו ְדַנְייָחא ְפׁשִ ט ָקָלא ּבִ ד ִאְתַפּשַׁ ְּלָבַתר ּכַ ּ ֵרי יהֹו, ּ ֵדין ִאיּקְ ְלָיא, ה''ּכְ ָמא ְדִאְתּגַ   .ּׁשְ

ָמא ָד. ְּלָיְדֵעי ָחְכְמָתא ִעיָלָאה, ָהָכא ָרָזא ְדָרִזין ּוְזִעיִרין ִאינון ְדָיְדִעין ׁשְ ּ ְוַאף ַעל . אּ
ָרָזא ְדַאְתָוון ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּּגַ ה , ֲּאָבל ְנקוֻדי ְוַטֲעֵמי. ְּוָהֵכי ִאיהו, ּ ָלה ְלמׁשֶ ַקּבָ

יַני אֹוַרח ָסִתים, ִמּסִ א, ּבְ יֵמי ִלּבָ   .ְלַחּכִ

י ָחְכָמה)שמות לא(, ְוָרָזא ָדא ל ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ ְּדָהא ֵמָרָזא ִדְנקוֵד. ּ וְבֵלב ּכָ ּ ּי וְתנוֵעי ּ ּ
ֲּהוֹו ָיְדִעין ְלַאְנָהָרא ִציוִרין ִדְלֵעיָלא, ְדַטֲעֵמי ּ הו ֲהוֹו . ּ ְּדָהא ְנקוֵדי ְדַאְתָוון ִמְתַנֲהָגן ּבְ ּ ּ
ָרָזא ִעיָלָאה, ָיְדִעין מֹוְדָען ְלַקְייָמא ַההוא ִציוָרא ּבְ ּתְ ּוְבָרָזא ִדיְלהֹון ֲהוֹו ָיְדִעין ְוִאׁשְ ּ ּ ּּ.  

ִגין ְדַכָוו ּּבְ ָּנה וְרעוָתא ִאיְצְטִריך ְלָכל ִאינון עֹוָבִדין ְוִציוִרין ִעיָלִאין ִדְלֵעיָלאּ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאינון . ְ
ֲּהוֹו ָיְדֵעי ִמּגֹו ָרָזא ְדִציוָרא ִדְנקוֵדי ּ ּ ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא, ּ א ּבְ ָווָאה ְרעוָתא ְוִלּבָ ְּלׁשַ ּ.  

ָנא ּכְ ָּכל ִאינון ִציוִרין ְדַמׁשְ ּ יִקיןָלא ַהְו, ּּ ָּין ֶאָלא ָרָזא ְדַאְתָוון ַדּקִ ּ ִגין ְדִאית ַאְתָוון . ּ ּּבְ
יִקין, ִּעיָלִאין ַרְבְרִבין יִקין. ְּוִאית ַאְתָוון ְזִעיִרין ַדּקִ ִּאינון עֹוָבָדא , ַּאְתָוון ְזִעיִרין ַדּקִ

ָנא ּכְ א ְדַב, ַּאְתָוון ִעיָלִאין ַרְבְרִבין. ְדַמׁשְ ּעֹוָבָדא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ י ָלא , ִית ִראׁשֹוןּ ְוַהּנֵ
א ְלֵעיָלא ְדׁשָ ִּאְתֲעִבידו ְלִאְתּקַ ִציוָרא ָדא, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ.  

יִקין ְּדָרָזא ִדְנקוֵדי ְדַאְתָוון ַדּקִ ּ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ּוְנקוֵדי ְדַאְתָוון ִעיָלִאין . ִּאינון ִמּסִ ּ ּ ּ
ְטָרא ְדָיִמיָנא, ַרְבְרִבין ַגְווָנא ְדִאֵלין ִאְתָנׁשֹו ֵמָעְלָמאְּוִאֵלי. ִּאינון ִמּסִ ר ְדָאתֹו , ּן ּכְ ּּבַ
יֵמי ְדָמאי, ַחּכִ ילו ְנִהירו ְדָחְכְמָתא ִמּקַ ְּדַקּבִ ּ ּ ְלַנְטָלא ַאְתָוון , ַּוֲאִקימו לֹון ַעל ַאְתָוון, ּ

ִגיַנְייהו ָנא. ַּמְטָלנֹון ּבְ ּכְ א ְדַמׁשְ א ְדֵבי ַמ, ְּוַעל ָדא ֲעִביְדּתָ אַּוֲעִביְדּתָ ִציוָרא ְנקוֵדי , ְּקְדׁשָ ּּבְ ּ ּ
ְרעוָתא ְוַכָוָנה ֵלִמין ּבִ ֲּהוֹו ׁשְ ּ.  

ה נוֵעי ְדַטֲעֵמי ַקְיימֹו ּכֹוָלא ַעל ְיָדא ְדמׁשֶ ּּתְ ן )שמות לט(, ְּוַעל ָדא. ּ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ
ה ָרָזא ִדְלהֹון, ֶאל מׁשֶ ְּדִאיהו ַקַיים ּכֹוָלא ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3169דף [ -ּ

ְתנוֵעי ְדַטֲעֵמ א, יּּבִ ָרָזא ִדְלַתּתָ נוֵעי ּבְ הו ּתְ ִּאית ּבְ ְּלַאְנָהָגא וְלַקְייָמא עֹוָבָדא , ּ
ָנא ּכְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא. ְדַמׁשְ נוֵעי ּבְ הו ּתְ ְּוִאית ּבְ א, ּ ְּלַאְנָהָגא וְלַקְייָמא עֹוָבָדא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּ.  

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ָּלא ִאְצְטִריך ִלְנקוֵדי וְלַטֲעֵמי, ׁשְ ּ ְסִתימו ֶא, ְ ָּלא ִאינון ֲהוֹו ַאְתָיין ּבִ ּ ּ
ּוְלִחיׁשו א, ּ ְגִליפו ִציוֵרי ַמְקְדׁשָ ּוִמְתַצְייִרין ּבִ ּ ּ נֹותֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ִהּבָ ִית ּבְ , ַּוַדאי, ְוַהּבַ

ע ִנְבֶנה)מלכים א ו( ֵלָמה ַמּסָ ֵלָמה.  ֶאֶבן ׁשְ יִקי, ֶאֶבן ׁשְ ַאְתָוון ַדּקִ עֹוָבָדא , ןְּוֹלא ָחְסָרה ּבְ ּכְ
ָנא ּכְ נֹותֹו. ְּדַמׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ ּבַ ַמע ּבַ ְרֶזל ֹלא ִנׁשְ ִלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ַמע ַוַדאי. ּוַמּקָ , ֹּלא ִנׁשְ

ְלִחיׁשו ַרם ְדִאיהו ּבִ ְּדָהא ַאְתֵריה ּגָ ּ ּ ּ ּ.  

א, ְּוַעל ָדא ֵּסֶפר ּתֹוָרה ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יה ִדיוְקָנא ְדַטֲעֵמי וְנקוֵדיֵל, ּ ּית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַגֵויה ְּדכֹוָלא ָסִתים ּבְ ּ א ַקְדָמָאה, ּ ַגְווָנא ִדְדיֹוְקָנא ְדָרָזא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּכְ ּ ְּדַטֲעֵמי וְנקוֵדי ֲהוֹו , ּ ּ ּ

ַגֵויה ְּסִתיִמין ּבְ ּ.  

ירוָתא ְדָקָלא ּוְהִחיקו ְדתֹוְקָפא ְדׁשֵ ּ ּ ּ ַאְתָוון ֶיהֹו,ַּאֲהַדר ְלַאְתֵריה, ּ ּ וְנקוֵדי ִדיֵליה ּבְ ּ ה ''ּ
ָמא ֱאֹלִהים, ִּאינון ָרָזא ִדׁשְ ָמא ָדא. ּבְ ׁשְ ּוְבִגיַנְייהו ִאיְקֵרי ּבִ ְלָיא ֱאֹלִהים ַחִיים, ּ ְּלִאְתּגַ ּ .

ֵניׁש ְוָנֵטיל א ּכָ ְּוַעל ָדא ְנקוֵדי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ְּוַאֲהַדר ְלַאְתֵריה, ּ

יט ּבִ יטו ְדַנְייָחאְּלָבַתר ִאְתַפּשֵׁ ְּפׁשִ ְּוִאְתַהְדרו ְנקוֵדי, ּ ּ ַגְווָנא ְדָרָזא ִעיָלָאה, ּ ְלֶמֱהֵוי , ּּכְ
ְדָקא ָיאֹות ַגְווָנא ָחָדא. ּּכֹוָלא ָרָזא ָחָדא ּכִ ַּאְתָוון וְנקוֵדי ּבְ ּ.  

ְתַלת ַאְתָוון ַקְדָמִאין ְתָרָאה. ְּנקוֵהי ּבִ ל, ה ּבַ ְרָמה ּכְ ֵּלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ּי ִאיהו . ּוםּ
ׁש ַההוא ַגְווָנא ַמּמָ יה ְנִהירו ִדְנקוָדה ּבְ ִּאְתְנֵהיר ּבֵ ּ ּ ּ ׁש, ּ ְּוַההוא ִדיוְקָנא ַמּמָ ּ ְּנִהירו , ה. ּ

ַההוא ַגְווָנא ִּדְנקוָדה ּבְ ּ ּו ְדִאיהו ֶאְמָצִעיָתא. ְוָרָזא ָחָדא, ּ ָרָזא ִדיֵליה ְלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא , ּ ּּבְ ּ
ּּגוָפא ְורוָחא ְד, ּ ִליםּבִ ּיֹוְקָנא וְנִהירו ׁשְ ְדָקא ָיאֹות, ּ   .ּכִ

ָמא ְדַרֲחֵמי, ְּוַעל ָדא ָמא ָדא ׁשְ ְדיֹוְקָנא ְוָרָזא ָחָדא, ׁשְ ְּדַאְתָוון וְנקוֵדי ּבִ ּ אֹוַרח , ּ ּבְ
ר ֲעִקימו ָדא ִמן ָדא. ֵמיׁשַ ד ַאְתָוון וְנקוֵדי ּבַ ּּכַ ּ ּ ּ אֹוַרח ְדַרֲחֵמי, ּ ֵדין ָלאו ִאיהו ּבְ ּּכְ א ְּדָה, ּ

ִהפוָכא ַקְייָמא ּּבְ ּ.  

ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים כו)שמות יד(, ְוָרָזא ָדא א ', ּ ַוָיֹבא ּבֵ ִליִפין ְדקוְדׁשָ ָרָזא ְדַאְתָוון ּגְ ּּבְ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַלת ִסְטִרין, ְ ִאינון ּתְ ְּוַההוא ְדִהפוָכא. ִּאְתֲחֵזי ּבְ ּ אֹוַרח ְדַרֲחֵמי, ּּ ָּלאו ִאיהו ּבְ ּ ,
ִגין ְדִמְת ַגְווָנא ָאֳחָרא. ַּהְפָכן ַאְתָווןּּבְ ן ַאְתָוון ְדִאינון ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ.  

ְתָרָאה' ה לום, ּבַ ְרָמה ּכְ ֵּלית ָלה ִמּגַ ּ ְרָמה. ּ ך ֵלית ָלה ְנקוָדה ִמּגַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ד ָעְבָדא , ְּ ר ּכַ ּבַ
ִליחוָתא ְּדאֹוְזִפין ָלה ַחד ְנקוָדה, ּׁשְ ּ ד , ּ ָמה ְדאֹוְזִפין ָלה . ֵחיִלין ְותֹוְקָפאְּלָאֳעָלא וְלֶמְעּבַ ּּכְ

ּאוף ָהֵכי אֹוְזִפין ָלה ַאְתָוון, ְּנקוָדה ַלֲאָעָלא ַההוא , ּ ָלָמא ּבְ ְּדִאינון ָרָזא ִעיָלָאה ְלַאׁשְ ּ ּּ
ִליחוָתא   .ּׁשְ

ְנָייָנא ָּדא ַחְדָרא ְוִאְדָרא ְדָיִמיָנא. ֵאל, ַּחְדָרא ּתִ ּ ּ יה ֵחיזו, ּ ְּדִאית ּבֵ ּ ֵניזְּדִא, ּ ר ְוִאְתּגְ . ְתַטּמַ
ֲעָתא יָון ְדָנֵפיק ְוָנֵהיר ְלפום ׁשַ ּּכֵ ֵניז, ּ   .ִּמָיד ִאְתּגְ
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ֵרי ָהֵכי, ֵאל אי ִאיּקְ ְתֵרין ְנהֹוִרין, ִּאיהו ָרָזא ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה, א. ַאּמַ ְוַעל , ְּדָכֵליל ּבִ
ירוָתא ְלִאְתַנֲהָרא וְלִאְת. ִּאיהו ַחד' ָּדא א ן ׁשֵ ּמָ ִּמּתַ ָטא ְנהֹוִרין ְלָכל ְסַטרּ ְּוַעל ָדא , ַּפּשְׁ

ירוָתא ְדָכְלהֹו, ִּאיהו ַקְדָמָאה ְלָכל ַאְתָוון   .ּׁשֵ

ְּדִאינון ַחד, ְכָלָלא ִדְתַלת אֹות א. ּ ִליִלין ּבְ ַלת ְנהֹוִרין ִאינון ּכְ ַחד . 'ּּתְ ְדרֹוָעא ָחָדא ּבְ ּבִ
ַחד ִסְטָרא. ִסְטָרא ֶא. ּוְדרֹוָעא ָחָדא ּבְ ֵרין ְדרֹוִעין, ְמָצִעיָתאו ּבְ ְּדָכֵליל ּתְ   .ִּדְתֵרין ִסְטִרין, ּ

יעוָרא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּוִאְצְטִריך ׁשִ ּ ְתֵרין ְדרֹוִעין ִדְתֵרין ִסְטִרין, ָ ּּבִ ִגין ְדִאיהו ָנֵטיל . ּ ּּבְ ּ
ַתְרַוְייהו, לֹון ְלחֹודֹוי ּבְ ְּוִאיהו ּבִ ְטָרא ָדא, א. ּ ְטָרא . ֵאׁש ִמּסִ ּרוַח ָפֵסיק . ָדאַמִים ִמּסִ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְתֵרין ִסְטִרין, ּבְ ְּוכֹוָלא ִאינון ַחד, ְוָנֵטיל ּבִ ּ.  

ְכָלָלא ְדָכְלהֹו, ָדא' א, ּּתו ֵליל ּבִ ט ְוִאְתּכְ ִּאְתַפּשַׁ ִלימו ִדְתֵרין , ּ ׁשְ ֵליל ּבִ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ּכָ ּ ּ ּ
ְּדִאְתָערֹו ִדְתָלָתא, ִסְטִרין י נו, ּ ָרָזא ָאֳחָרא, ְּקֵביהִּאְתַער ְלַגּבֵ ְְוִאְתַהַפך א ּבְ ְוָנֵטיל . ּ

יה א ִמיּנֵ ּנוְקֵביה ְלַתּתָ ּ ֲחָדא, ּ ָראן ּכַ ְרָיא ֲעֵליה, ּוִמְתַחּבְ ּוְכֵדין ְנקוָדה ִעיָלָאה ׁשַ ּ ְלַאֲחָזָאה , ּּ
ִּדְנהֹוָרא ִעיָלָאה ְייָתא, ּ א ִעיָלָאה, ְּנקוָדה ַקּמַ ִכיְנּתָ ָרָזא ִדׁשְ ְר, ּּבְ ֲאַתר ָלא ׁשַ ָּיא ֶאָלא ּבַ

ֲחָדא ָרן ּכַ ְּדִאיהו ְדַכר ְונוְקָבא ִמְתַחּבְ ּ ּ ּ.  

ָרא ֱאֹלִהים ֵאת)בראשית א( ית ּבָ ֵראׁשִ ע ַאְלִפין,  ּבְ ֲחָדא ְדַכר , ָהא ָהָכא ַאְרּבַ ָרן ּכַ ִּמְתַחּבְ
יִבין, ְּונוְקָבא ע ּתֵ ַאְרּבַ יָבה ְוֵתיָבה א, ּבְ ָכל ּתֵ ְּדִאיהו ְדַכר' ּבְ יָבה ְוֵתיָבהּוְב. ּ ָאת ַחד , ָכל ּתֵ

ְּדִאיהו נוְקָבא ּ ּ.  

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ית, ּ ֵראׁשִ ֵתיה, ּבְ ָרא. ָּאָדם ְוִאּתְ ַּאְבָרָהם ְונוְקֵביה, ּבָ ּ .
ִּיְצָחק ְונוְקֵביה, ֱאֹלִהים ַּיֲעֹקב ְונוְקֵביה, ֵאת. ּ ּ.  

ָכל ֲאַתר א ֲח. ְּוִאי ֵתיָמא ֶאת נוְקָבא ּבְ ֲחָדא, ּא ְדַכר, ֵזיּתָ ְרַוְייהו ּכַ ִליָלן ּתַ ּת נוְקָבא ּכְ ּ ,
ִלימו ׁשְ ְּונוְקָבא ִאְתֲחֵזי ּבִ ָרָזא ְדָכל ַאְתָוון, ּ ִליָלא ּבְ ך ֶאת. ּּכְ ְוְבִגין ּכָ ב ְדנוְקָבא , ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ָרָזא ִדְכָלָלא ִדְדכוָרא, ִּאיהו ֲּאָבל ִאיִהי ּבְ ּ ּ.  

ָעא ִזו ְּוַעל ָדא ַאְרּבָ ּוִגין ִאינון ָהָכאּ ּוְבָכל ֲאַתר א ְדַכר. ּ ָאת , ּ נוְקָבא ּבְ ָרא ּבְ ְּדִמְתַחּבְ ּ
ע, ָאֳחָרא ן, ִקְרַית ַאְרּבַ ּמָ ן ְדָעְלָמא ּתַ ע ַרְבְרָבן ְמַמּנָ רו ַאְרּבַ ַּעל ְדִאְתַחּבְ ּ ּ.  

ֲאִויָרא, ל ָּדא ִמְגָדל ְדָפַרח ּבַ ּ דֹול, ּ ְְדִאיהו ֶמֶלך ּגָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ  ִאיְקֵרי ֵאל ֵעיָלא ּ
ֲחָדא חוָתא. ְוֶאְמָצִעיָתא ּכַ ּגָ א ְדַאׁשְ א ְדָכל ַאְתָוון, ֵּעיָלא ְוֵריׁשָ ֲחָדא, ֵּריׁשָ ָנֵטיל : ֵאל. ּכַ

יה''ָאֶל ֲאִויָרא ְלַגּבֵ ּף ִסיוָעא ְדַההוא ִמְגְדָלא ְדָפַרח ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ָמא, ּ ׁשְ   .ַּוֲעֵליה ָסֵליק ּבִ

ִביִלי ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ר ֲאִמיָרן, ּן ִאינון ְדָנְפֵקי ֵמאֹוַרְייָתאּּתְ ִרין , ְּוִאינון ָרָזא ְדֶעׂשֶ ְוֶעׂשְ
ּוְתֵרין ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ְּוָכְלהֹו ָנְפֵקי ֵמָרָזא ִדְנקוָדה ִעיָלָאה. ּ ּ ר ֲאִמיָרן. ּ ִליָלן , ֶעׂשֶ ְלהו ּכְ ּּכָ

ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ְּדִאיהו ֶמֶלך ִעיָלָאה, ּבְ ְ ּ ְכָתבָרָז, ּ ּבִ   .ַעְלָמא ְדָאֵתי, א ְדתֹוָרה ׁשֶ
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ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ִטין, ְּוֶעׂשְ א ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה, ִּמְתַפּשְׁ ְרָיין ְלִאְתְנָהָרא ֵמֵריׁשָ ָרָזא , ְוׁשָ ּבְ
ְלָיא, ְּדִיחוָדא ן ַאְתָוון ְלִאְתּגַ ְּדַתּמָ ן ָנֲהִרין ַאְתָוון ְוָסְלִקין, ּ ּמָ ְּדָכל ַאְתָוון ָרָזא ' א, ּוִמּתַ

ָרָזא ְדֶאָחד   .ּבְ

ִליָתָאה ָּדא ִאיהו ָזֳהָרא סוְמָקא. ֱאֹלִהים, ַּחְדָרא ּתְ ּ ַדֲהָבא, ּ ִּדְלִזְמִנין , ָזֳהָרא. ָנֵציץ ּכְ
ֲחׁשֹוָכא, ָנֵהיר ְוַטב ך ּבַ ְוְלִזְמִנין ִאְתַחּשַׁ ָמה ַדֲהָבא, ּ ְּוֵלית ֵליה ְנִציצו ּכְ ּ.  

י נוְקָבאָּרָזא ְדִאְתֲערו, ֱאֹלִהים ַההוא ִסְטָרא, ָּתא ְלַגּבֵ ָרָזא . ּּבְ ָמא ָדא ִאיהו ּבְ ִּדׁשְ ּ
ָמא ָדא ִאיהו ְדַכר, ְדָרִזין ְלָיְדֵעי ָחְכְמָתא ִּדׁשְ ָמא ָדא, ּ ׁשְ י נוְקָבא ּבִ ּּכָֹלא , ְּוִאְתָערֹו ְלַגּבֵ

  .ִאְתַער

ָמא ָדא ְּוִאְלָמֵלא ִאְתָערֹו ִדׁשְ ב ְדכֹוָלא ִאיהו ִדיָנאְו. ק ָלא ִאיְתַער''ַּצִדי, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּּ ,
ְטָרא ְדָיִמיָנא ִאיהו ְּוַצִדיק ִמּסִ ּ ָמאָלא, ֲּאָבל ִאְתָערֹו ִדיֵליה, ּ ְטָרא ִדׂשְ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ִמּסִ ּ.  

ַבק ִסְטָרא ָדא ַההוא טוְפְסָרא ְדַדֲהָבא, ָאָהם ׁשָ ְּוִאְתַער ּבְ ְּדָנֵפיק ִמִלְכלוָכא ְדִהּתוָכא , ּ ּ ּ ּּ
  .ּיֵליהִד

ִּאְתֲערוָתא ְדַצִדי, ם''להי. ְּדַכר', א, ֱאֹלִהים ְפִריעו''ְּוִאיהו ִמיָל, ק''ּ ָלא ְסַטר , ּה ּבִ ּבְ
ַלל ָמא ָדא ְלַטב. ָעְרָלה ּכְ ר ׁשְ ד ִאְדּכַ ִריתֹו, ְּוָדא ִאיהו ּכַ גֹון ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ּבְ , ּּכְ

ִרית ָרָזא ָדא. ְּדִאְתַער ּבְ   .ּם ָפֹקד ִיְפֹקדֵואֹלִהי, ּבְ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ן ָעְרָלה ָנְפַקת, ּאֹוַרְייָתא ַאְסֵהיַדת ַעל ִדינֹוי, ּבְ ּמָ ְלִזְמִנין . ְּדָהא ִמּתַ
ָמע ָדא נוְקָבא ָיְרָתא ֵליה ּׁשְ ַההוא ָרָזא ְדָעְרָלה, ּ ִגין ְלִאְתָדָנא ָעְלָמא ּבְ ּּבְ ף . ּ ּקַ ד ִאְתּתַ ּכַ

י ַההוא ָעְרָלהְוִא, ַּהאי ֱאֹלִהים ְלֵעיָלא ַכח, ְּתַקּשֵׁ ּתְ   .ּוְפִריָעה ָלא ִאׁשְ

ְפִריעו ִאיהו, ְּוַעל ָדא ְּלַטב ּבִ ְּדָהא ִאְתְפַרע ָעְרָלה ְוִאְתֲעַבר, ּ ְלָיא ָרָזא ִדְבִרית , ּ ְּוִאְתּגַ
א ָרָזא ֵדאֹלִהים ִאיהו. ַּקִדיׁשָ ְּוכֹוָלא ּבְ ה ּגְ. ּ ָוון ָדא ִאְתַהַפך ְלַכּמָ ְְדָהא ּגַ ּ ּ ּ , ְלִזְמִנין ָהֵכי, ָווִניןּ

ָרָזא ֵדאֹלִהים, ּוְלִזְמִנין ָהֵכי ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ.  

ָמָהן ִאינון, ֱאֹלִהים ַלת ׁשְ ְְדִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים וֶמֶלך עֹוָלם, ֱּאֹלִהים ַחִיים, ָחָדא. ּּתְ ּ ּ ּּ .
ְתָרָאה. ְּדַפַחד ִיְצָחק, ֱאֹלִהים ִט. ֱאֹלִהים ּבַ ן ִמְתַפּשְׁ   .ּין ֱאֹלִהים ְדַפַחד ִיְצָחקְּוַתּמָ

חוָתא ִדיֵליה ּגָ ַּאׁשְ ְדמֹוִני ַדְייָקא)זכריה יד(, ּ ְּוֶחְציֹו ֶאל ַהָים . ּ ֶחְציֹו ֶאל ַהָים ַהּקַ
ֶּאל ַהָים ָהַאֲחרֹון ַדְייָקא. ָהַאֲחרֹון ָמא ָדא. ּ ׁשְ   .ְּדִאְתְקֵרי ּבִ

ּוְבִגין ְדָנֵפיק ִמְלֵעיָלא ּ ִּאית ֵליה ְרׁשו ְל, ּ ַגֵויהּ ַּאְכָלָלא ָיִמיָנא ּבְ ִליָלא ָיִמיָנא . ּ ְוַכד ִאְתּכְ
ַגֵויה ּּבְ ֶחְדָוא, ּ ֵדין ִאיִהי ּבְ א, ּכְ חֹות ֵריׁשָ ָאה ּתְ ּתָ א ּתַ גֹו ַיּמָ  )ש ב''שה(ִּדְכִתיב . ְוָאֵחיד ּבְ

י ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֵדין ִאְתְקֵרי ֱאֹלִהי, ׂשְ ְּדָהא ָאֵזיל ֶאל ַהָים ָה, ם''ּכְ ְּוָדא ִאיהו . ַאֲחרֹוןּ
ִליָתָאה ֵּמַההוא ֶמֶלך ִעיָלָאה, ַּחְדָרא ּתְ ְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3172דף [ -ּ

ִּדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ָסָבא, ַּחְדָרא ְרִביָעָאה ָרָזא ְיהו, ּ א, ּּבְ א ְוִאּמָ ְּדָנֵטיל ְירוָתא ְדַאּבָ ּ ,
ַגַוְייהו י ּבְ ְּוִאיהו ִאְתַרּבֵ ּ ְייהו, ּ   .ַּוֲאֵזל ְלַקּמַ

 ] בשנה290יום [וז סדר הלימוד ליום כד תמ

ּאֹוַרח ִדְצִניעו ְדָכל ָעְלָמא ּ ַגְווָנא ְדִסידוָרא ְדַאְתָוון ְדָמאֵרי ּכֹוָלא, ָהֵכי ִאְתֲחֵזי, ּ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,
ְדרֹון יהו ָמא ְדִאינון ִמְסּתַ ּּכְ ּאֹוְרֵחיה ִדְדכוָרא. ה''ּ ּ יה, ּ ִדיר נוְקֵביה ְלַקּמֵ ָוָאה ּתָ ְּלׁשַ ּ ּ ּ ,

ָחא ָבה ּגָ ָדא ְוִקְנָאהּו, ְּלַאׁשְ ָלָקא ִמיָנה ֲחׁשָ ְּלִאְסּתַ ִאְנּתו ָאֳחָרא, ּ ' י. ְּוָלא ְיֵהיב ֵעינֹוי ּבְ
י ְדכוָרא, ה''י. ּנוְקָבא' ה, ְּדַכר ָּהא נוְקָבא ְלַקּמֵ ִדיר, ּ ה ּתָ ָלא ּבָ ּכָ ִגין ְלִאְסּתַ ָרא ָאֵזיל . ּּבְ ּבְ

יה יה ִאּמֵ ְּלַקּמֵ ִגין ְי. ְּלַחְפָיא ָלה ֵמֵעיָנא, ּ ָּקָרא ִדיֵליה ִויָקָרא ַדֲאבֹויּבְ בראשית (ְְוִסיָמָנך . ּ

ן פֹוָרת יֹוֵסף )מט ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל)שם לג( ,ִּדְכִתיב. ּּבֶ יה,  ְוַאַחר ִנּגַ י ִאּמֵ   .ּיֹוֵסף ְלַקּמֵ

ַּיֲעֹקב ָנֵטיל נוְקֵביה יה, ּ ֵוי ָלה ְלַקּמֵ ְּוׁשַ ּ ִדיר ְוָלא ְבָאֲחָרא, ּ ָחא ָבה ּתָ ּגָ ֲּהָדא הוא . ְּלַאׁשְ
ִמיד ֵעיֵני ה)דברים יא(, ִדְכִתיב ֱּאֹלֶהיך ָבה'  ּתָ ֵלק ֵמֵעיָנא ִרְגָעא ָחָדא, ָ ְּדָלא ִתְסּתַ ְוָדא . ּ

ין ִּאיהו ִסְדָרא ְדַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּ א, ּ   .ְּלֶמֱהֵוי ִסידוָרא ָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ

ימו ִדְלהֹון ְרׁשִ ימו ּבִ ַּאְתָוון ִאֵלין ִאְתְרׁשִ ּ ד ָנ, ּ ֵדין . ְּפקו ְלַבר ֵמֵחיָלא ְותֹוְקָפא ְדׁשֹוָפרּכַ ּכְ
ֲעָתא ְדָנְפֵקי ֵמֵחיָלא ְותֹוְקָפא ְדׁשֹוָפר ׁשַ ִליָלא ֵמֵאׁש , ִּמּגֹו ְדִחיקו, ּּבְ ְּדִאְתֲעֵביד ָקָלא ּכְ

ְּורוַח וַמִים ִלימו, ּ ַפְרצוִפין ִדְלהֹון, ַּאְתָוון ִאְתּגְ ימו ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ּ ּ ל ַחד ְוַח, ּ ְדָקא ָחֵזי לֹוןּכָ , ד ּכִ
ְייהו דוְכּתַ רו ּבְ ְּוִאְתַייׁשְ ּ ּ.  

ִניִזין ֲהוֹו ַאְתָוון ּגֹו ׁשֹוָפר ַלל, ּגְ ימו ְדִאְתֲחֵזי ּכְ ָלא ְרׁשִ ּּבְ יָון ְדָנְפֵקי, ּ ִלימו , ּּכֵ ִּאְתּגְ
ּּכוְלהו ְדיוְקַנְייהו, ּ ימו ּבִ ְּוִאְתְרׁשִ ּ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכִ ָּמא ְדִאְתֲחֵזי ּגֹו ָרָזא ּכְ, ּּכָ

ִּדְנקוִדין ּ.  

ִחּבוָרא , ּּגֹו ִאינון ַאְתָוון, ֱהִביֲאִני. ֲחָדִרין ְטִמיִרין, ֲחָהָריו יַנְייהו ּגוְפְטָרא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ ּ
ה. ָחָדא ְמָחה ָבך)ש א''שה(. ְּוָכל ָדא ָלּמָ ך, ְ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִגין ִדְיֵהא ָלן ֶחְדָווא ּבָ ְּבְ ּ.  

ַזר ַּעל פוָמא ְדֵאִלָיהו ִאְתּגְ ּּ ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה )שם(. ּ ָּמׁשְ ִתיב. ָ ּ ַוִיְבָרא )בראשית א( ּכְ
ַצְלמֹו וכו ִריך הוא ְלָאָדם. 'ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָמא ַדֲאָמרו , ְּ ּּכְ

ִאין ִאינון ַּחְבַרָייא ַזּכָ ּדו ַפְרצוִפין ִא, ּ ּ ַאְתָוון ִעיָלִאין ַרְבְרִביןּּ ִריאו ּבְ ְּתּבְ ּוְבַאְתָוון ְזִעיִרין . ּ
ִאין ּתָ   .ּתַ

י ְדַכר, ַּאְתָוון ִעיָלִאין ַרְבְרִבין אֹוַרח ִמיׁשֹור ְלַגּבֵ ִאין. ֲהוֹו ּבְ ּתָ ֲהוֹו , ַאְתָוון ְזִעיִרין ּתַ
י נוְקָבא ִהיפוָכא ְלַגּבֵ ּּבְ ּ י ָדָכר,ַּאְתָוון ִעיָלִאין ַרְבְרִבין. ּ ר ְלַגּבֵ אֹוַרח ֵמיׁשַ , אב גד, ּ ֲהוֹו ּבְ

ְּוֵכן ּכוְלהו י ְדכוָרא, ּ ר ְלַגּבֵ אֹוַרח ֵמיׁשַ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ְלֵמיַהך ַאְתָוון ּבְ ּּכְ ַאְתָוון ְזִעיִרין . ְ
ִאין ּתָ ִהפוָכא ְלִמְפַרע ּגֹו נוְקָבא, ּתַ ֲּהוֹו ּבְ ּ ְּוֵכן ּכוְלהו, תשרק, ּ ָמא ְדִאְתֲחֵז, ּ י ּכְ י ַגּבֵ
ֵרי ָאחֹור, ַּדֲהַוות ֵמֲאחֹוָרא, ּנוְקָבא ר ִדְתִפיִלין ְדִאיּקְ ֶּקׁשֶ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3173דף [ -ּ

ִני י נוְקָבא, ָאחֹור, ְּכָדָבר ַאֵחר ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ י ְדכוָרא, ָוֶקֶדם. ְּלַגּבֵ ְוָדא . ְּלַגּבֵ
ִּאיהו ִדְכִתיב ָּדא נוְקָבא ַדֲה,  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג(, ּ ּ   .ַות ֵמֲאחֹוָראּ

ַטת נוְקָבאדְוַכ א ִעיָלָאה, ּ ִאְתַקּשְׁ יט ָלה ַמְלּכָ ְּדַקּשֵׁ ּ ְייהו , ּ דוְכּתַ ָבא ַאְתָוון ּבְ ְּלִאְתַייׁשְ ּ
ְדָקא ָחֵזי ְקָנא, ּכִ נו ַאְתָוון, ָאֵעיל לֹון ְלִאְדרֹוי ְלִאְתּתַ ּקְ   .ְּוִאְתּתַ

ְּוָכל ָאת ְדנוְקָבא ָּקֵרי ְלָכל ָאת ִדְדכוָר, ּ ל ָאת ְוָאת ְדַכר ְונוְקָבא, אּ נו ּכָ ּקְ ְּוִאְתּתַ ּ ְוָכל . ּ
ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה)ש א''שה(, ָאת ָקֵרי ַוֲאַמר ּ ָמׁשְ ָ.  

ָרא נו ְלִאְתַחּבְ ּקְ ָרָזא ְדא, ַּכה ִאְתּתַ נו''ת ב''ּּבְ ּקְ ַאְנִפין. ּש ִאְתּתַ בו ַאְנִפין ּבְ ְּוִאְתַייׁשְ ּ ּ .
ָעא ְל ד ּבָ יהְּונוְקָבא ּכַ א, ִהיא אֹוֶמֶרת, ִּאְתֲחָזָאה ְלַגּבֵ ְרעו ְדִאיּמָ ָטא ּבִ ְּדָהא ִאְתַקׁשְ ּ ְוָכל , ּ

נו ּקָ ֶלך ֲחָדָריו. ַּאְתָוון ִאְתּתַ ְְוַעל ָדא ֱהִביֲאִני ַהּמֶ ְדָקא ָיאֹות, ּ ָטא ּכִ ָנא וְלִאְתַקּשָׁ ּקָ   .ְּלִאְתּתַ

ְמָחה ָב ִגין ְדָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְּוָכל ָדא ּבְ יִמין ִעיָלִאיןֶע. ְך''ּ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ְרׁשִ ּׂשְ ְוָדא . ּ
ך. ְך''ִּאיהו ָב ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ   .ְְוָרָזא ָדא ֲאׁשֶ

ַּנְזִכיָרה דֹוֶדיך ִמָיִין ֲחָדא, ָ ר ּכַ יָון ְדִנְתַחּבַ ַההוא ֶחְדָוא ִדיָלן, ּּכֵ ֵניַהב ֶחְלָקא ְלָכל ַחד , ּּבְ
ָדָבר ַאֵחר. ְוַנְרֵווי לֹון, ָלןְּוַחד ֵמַההוא ֶחְדָוא ִדי ל ִמְנֹחֶתיך, ּּכְ , ֵמֶחְדָוא ִדיָלן: ִּמָיִין. ִָיְזּכֹר ּכָ

ְטָרא ְדַההוא ַיִין ְדָחִדי ּכֹוָלא ִּמּסִ ּ ּ ּ.  

ִרים ֲאֵהבוך ֵָמיׁשָ ִרים, ּ ָארו: ֵמיׁשָ ּתְ ָאר ַאְתָוון ְדִאׁשְ ִּאינון ׁשְ ּ ּוָמאן ִאינון. ּ . ך''מנצפ. ּ
ָכל  ִריםְּדֵלית ּבְ ר ִאֵלין, ַּאְתָוון ְדִאיְקרֹון ֵמיׁשָ ִאֵלין. ּּבַ ִרים ִאֵלין ּבְ ְפלו ֵמיׁשָ ְּוִאינון ְדִאְתּכַ ּ ּ ּ ּּ ,

ם' מ ן' נ', ּבְ ץ' צ', ּבְ ף' פ', ּבְ ך' כ', ּבְ ִאֵלין. 'ּבְ ִרים ִאֵלין ּבְ ִּאֵלין ֵמיׁשָ ּ ָדא, ּ   .ְוָדא ּבְ

ִליָלן ּבָ ִרים וְתֵרין ַאְתָוון ּכְ ְּדָהא ֶעׂשְ ִרים, ְך''ּ ֲארו ְדִאינון ֵמיׁשָ ּתָ ִּאינון ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ַָאֵהבוך , ּ ּ
ך ָלָלא ִעּמָ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ְְלִאְתּכְ ִאינון ֶעׂשְ ּּבְ ּ.  

ִרים ִניִזין ּגֹו ַעְלָמא ִעיָלָאה, ִּאיֵלין ֵמיׁשָ ִּאינון ַאְתָוון ְטִמיִרין ּגְ ֵניז אֹור . ּ ְוַכד ִאְתּגְ
ִני, ַקְדָמָאה ּזו ַאְתָוון ִאֵליןִאְתּגְ ַתר ְדָחָטא ָאָדם. ַוֲהָוה ָיַדע לֹון ָאָדם. ּ ִניזו , ּּבָ ִּאְתּגְ

ִמְלַקְדִמין ַראת ֲעֵליה. ּּכְ א ְדׁשָ רוַח קוְדׁשָ ַּעד ַדֲאָתא ַאְבָרָהם ְוָיַדע לֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ן ַאְבָרָהם ֶאת)בראשית כה(, ִּדְכִתיב, ְלָבַתר אֹוִרית לֹון ְלִיְצָחק ר לֹו ּ ַוִיּתֵ ל ֲאׁשֶ  ּכָ
יָון ְדִמית יֹוֵסף. ַיֲעֹקב אֹוִרית לֹון ְליֹוֵסף. ִיְצָחק אֹוִרית לֹון ְלַיֲעֹקב. ְלִיְצָחק ּוְבֵני , ּּכֵ

ָגלוָתא ָרֵאל ֲהוֹו ּבְ ִניזו ַאְתָוון, ִּיׂשְ ִמְלַקְדִמין, ִּאְתּגְ ְלקו ּכְ ְּוִאְסּתַ ּּ ּ.  

ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַנ ַּעה ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ ָרֵאל, יּ לו ַאְתָוון, ְוִאְתָמְסַרת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ִּאְתּגַ ּ ,
ִרירו ִדְלהֹון ָרֵאל ָיְדִעין לֹו ַעל ּבְ ַּוֲהוו ִיׂשְ ִליִפין, ּ ָמָהן ּגְ ָרָזא ִדׁשְ ַּעד ְדָחְטאו. ּבְ יָון . ּ ּכֵ

ְּדָחְטאו ִתיב , ּ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים)שמות לג(ּכְ ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ ַע ַו. ּ ה ִויהֹוׁשֻ ֲהָוה ָיַדע לֹון מׁשֶ
ְבִעים ְזֵקִנים ּוְבהֹו ָעאלו ְלַאְרָעא, ְוׁשִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3174דף [ -ּ

א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֵּכיָון ְדִאְתּבְ יר ָדא, ּ ֵלי ׁשִ ִליפו ִאֵלין ַאְתָוון, ְּוִאְתּגְ ִּאְתּגְ ִרין וְתֵרין , ּ ֶעׂשְ ּּבְ
ִרים ֲאֵהבו, ְך''ָרָזא ּבָ, ַאְתָוון ְּוַהְיינו ֵמיׁשָ   .ָךּ

ִרים )תהלים צט(, ּוְכִתיב ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ֵיין ַהטֹוב הֹוֵלך ְלדֹוִדי )ש ז''שה( .ַאּתָ ך ּכְ ְ ְוִחּכֵ ְ

ִרים ָרָזא ְדִאֵלין ַאְתָוון. ְלֵמיׁשָ ְלהֹו ּבְ ּּכָ ִרים, ּ רון ֵמיׁשָ ִּאינון ְדִאּקְ ּ ְתִרין , ְּוִאֵלין ַאְתָוון. ּ ּכִ
ִניִזין ּגֹו ַעְלָמא ְדָאֵתי  ָבה. ִּאינוןּגְ ַתר ְנִביעו ּגֹו ַמֲחׁשָ ְּוכוְלהו ְנִביעו ּבָ ּ ּ ְגִליפו ְדָרִזין , ּ ּּבִ ּ

ין ָמָהן ַקִדיׁשִ ִּדׁשְ ְגִליפו ְדַכר ְונוְקָבא, ּ ּּבִ ּ ֲחָדא, ּ ָמא ּכַ ּכְ ָכל ַאְתָוון , ְלִאְסּתַ ְּדָהא ֵלית ּבְ
ָדא ִאֵלין ְלֶמֱהֵוי ָדא ּבְ מוָתא ִאֵלין ּבְ ַּאְסּכָ ּּ ר ִא, ּ   .ֵּליןּבַ

ִרים. ּּתו י ו, ִּאֵלין יה, ֵמיׁשָ ִּדְרִחימו ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ּ מוָתא ְדֹכָלא', ּ ְּוִאינון ַאְסּכָ ּ ּ ּוִבְרעוָתא , ּ ּ
י ו יך, ְּוַעל ָדא. ָחָדא ְלַגּבֵ ֵכִני ְלַגּבֶ ך, ָָמׁשְ ין ִעיָלִאין ִאינון , ְְלֶמֱהֵוי ִעּמָ ְּדָהא ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּ ּּ

ר , ָיה הֹון וִאְתַחּבַ א ִעיָלָאה', ִעּמָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאיהו ׁשְ ּ חֹוֵתיה. ּ ּה ְדָיְתָבא ּתְ ְּוֵלית ָלה , ּ
לום ְרָמה ּכְ ִּמּגַ יה, ּ ה ִדיָדה ְלָסְלָקא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ּּתֵ ּ ֲהֵדיה, ּ ר ּבַ ְּוָלא ָסְלָקא ֶאָלא , ְּלִאְתַחּבַ

ְרׁשו ֵכִני, ּּבִ ֲה, ְוִאיִהי אֹוֶמֶרת ָמׁשְ ִחיּבוָרא ָחָדאְלֶמֱהֵוי ּבַ ָּדך ּבְ ְ.  

ֶלך ֲחָדָריו יּקוִנין, ְֱהִביֲאִני ַהּמֶ ָכל ִזיֵני ּתִ ִפירו ִעיָלָאה, ְּוַאְתֵקין ִלי ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ִגין ְלֶמֱהֵוי , ּ ּבְ
ך ְמָחה ָבך. ְְלַגּבָ ְְוַעל ָדא ָנִגיָלה ְוִנׂשְ יּקוַני, ּ ִחיּבוָרא ָח, ֲּאָנא ְוָכל ּתִ ך ּבְ ד ֱאֵהא ְלַגּבָ ּּכַ   .ָדאְ

יָרה דֹוֶדיך)שם א( ָמר, ָ ַנְזּכִ ָמה ְדִאיּתְ ְּוַנְחֵדי לֹון ֵמַההוא ַיִין , ַנְרֵווי ְלָכל ַחד ְוַחד, ּּכְ
ְּדָחֵדי ּכֹוָלא ִרים ֲאֵהבוך, ְּוָלא ַנְפִסיק ִמֶלֶמֱחֵדי לֹון, ּ ְָדָהא ֵמיׁשָ ּ ן ָלך. ּ ְְוָלא ִיְפְסקון ְלִמיּתַ ּ ,

ָהֹוִאיל ְוֵהם ֲאֵהבוך ן ָלךְלֵמי, ּ ך, ְּתַ ְוְלַאְנָהָרא ָלך, ְְוַלֲאָרָקא ּבָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ י ְדַמר, ָאַמר ַרּבִ ִרים)תהלים צט(, ָהא ְכִתיב, ִאי ִניָחא ַקּמֵ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ .  ַאּתָ
ָנא לֹון, ִּאי ִאינון יה ּקָ יִקין, ַמאן ָיֵכיל ְלִאְתּתַ יָקא ְדָכל ַעּתִ ר ַעּתִ ַל, ּּבַ , לְּדָלא ְיִדיַע ּכְ

ְּוַההוא ְדָלא ִאְתְייִדיַע ה, ָטִמיר ְוָגִניז, ּ ה ּכֹוַנְנּתָ , ָלא ִאְקֵרי ַאּתָ ְּוֵהיֵכי ָקָאַמר וְכִתיב ַאּתָ
ִרים   .ֵמיׁשָ

ְגִלימו ִדְלהֹון, ֲּאַמר ֵליה ָמר ְדֵלית ִדיוְקָנא ְלַאְתָוון ּבִ ָּהא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ יָון , ַּעד ְדָנְפֵקי ְלַבר, ּ ּכֵ
נוִאְתּגְ, ְּדָנְפֵקי ּקָ ִּלימו ְוִאְתּתַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִאינון ַאְתָוון קוְדׁשָ הו ּבְ ְּלִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ּוְבִגין . ְּ

ך ִרים, ְּכָ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ה. ַאּתָ ֵרי ַאּתָ יָון ְדָמטֹו ְלַההוא ֲאַתר ְדִאּקְ ּּכֵ ּ נו , ּ ּקָ ֵדין ִאְתּתַ ּּכְ
ִרים   .ֵמיׁשָ

א ְלִאְתַח יאֹוְבּתָ ִאינון ַאְתָווןְּוַעל ָדא ּתֵ ָרא ּבְ ִלים, ּּבְ ָמא ׁשְ ְוַעד , ְלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ׁשְ
נו ִאינון ִסְטִרין ִדיָלה ּקְ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ּ ִאינון ַאְתָוון, ּ ַרת ּבְ ִלים, ָּלא ִאְתַחּבָ ָמא ׁשְ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכֹוָלא ׁשְ

ִפיָרָהא ִתיּקוֵני ׁשַ ְּוַעל ָדא ִאיִהי ֲאָמַרת ּבְ ּ ֵכִני ַאֲחֶר, ּ ּיך ָנרוָצהָמׁשְ . ָהא ִאיִהי ְוִסְטָרָהא, ָ
ְמָחה ֶלך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ   .ָהא ִהיא ְוִסְטָרָהא, ְֱהִביַאִני ַהּמֶ

יקוָנָהא ִפירו ּתִ ׁשַ ַנת ּבְ ּקָ ִגין ְדִאיִהי ִאְתּתַ ּּבְ ּ ָרא, ּּ ִחיּבוָרא , ְלִאְתַחּבְ ִלים ּבְ ָמא ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ
ֵד, ְּדַכד ָסְלָקא. ָחָדא ִליםּכְ ָמא ׁשְ ָמא ידו, ּין ִאיהו ׁשְ   .ד ֱאֹלִהים''ָרָזא ִדׁשְ
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ָרא, ְוִאי ֵתיָמא ד ָסְלָקא ְלִאְתַחּבְ ִלים ידו, ָהא ּכַ ָמא ׁשְ ֵדין ִהיא ׁשְ יר, ד''ּכְ ָאן , ְוָלא ַיּתִ
ּהוא ָרָזא ֵדאֹלִהים ִלימו. ּ ׁשְ ָמא ּבִ ד ֲהֵוי ׁשְ ֶּאָלא ּכַ ִליַלת ֵעיָלא ְוַתּתָ, ּ ֵדין ִאְתּכְ ֵעיָלא , אּכְ

ָמא ַדיהו ׁשְ ָמא ֵדאֹלִהים. ה''ּבִ ׁשְ א ּבִ כֹוָלא. ְּלַתּתָ ֵליַמת ּבְ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ.  

רוך)מלכים א ב(, ְכִתיב ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ְ ְוַהּמֶ ֵרי ָהֵכי. ְּ אי ִאיּקְ לֹמה. ַאּמַ ֶלך ׁשְ ְֶאָלא ְוַהּמֶ ּ ,
ָלָמה ִדיֵליה א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ה ַאְת. ּ ַכּמָ ֶלך ְסָתםְּדָהא ּבְ ִתיב ַהּמֶ ֹלֹמה, ְֵרי ּכְ ֶלך ׁשְ ִתיב ַהּמֶ . ְְוָלא ּכְ

ֶלך ְסָתם ְֶאָלא ַהּמֶ ית ָדִוד ָקָאַמר, ּ ֹלֹמה. ַּעל ּבֵ ֶלך ׁשְ ָלָמא ִדיֵליה , ְַהּמֶ א ִדׁשְ ַּעל ַמְלּכָ ּ
  .ָקֲאַמר

רוך ָּבָ ֵדין ְנִביעו ְדִבְרָכאן ָלא ֲהוֹו ָפְסִקין ֵעיָלא ְוַתּתָ, ּ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ רוך. אּ ְּבָ ְרָכאן , ּ ְּדָכל ּבִ
ן ּמָ ל ָעְלִמין, ָנְבִעין ִמּתַ ְרָכא ּכָ ִחּבוָרא ָחָדא, ְוָכל ַאְתָוון ִאְתַנֲהִרין, ְלִאְתּבָ ְלהֹו ּבְ , ּּכָ
ִלימו ַחד ׁשְ   .ּּבִ

ָמא ָדא, יןֵדּוְכ א, ָיְרָתא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ְתָרָאה ְדִבׁשְ ָּאת ּבַ רוך, ּ ְְלִאְתְקֵרי אוף ָהֵכי ּבָ ּ ּ .
רוך ה)מלכים א ה(, ִּדְכִתיב ְ ּבָ   .ָּדִוד ָאִבי' ֱאֹלֵהי כו' ּ

רוך ְְדַכה ִאְתְקֵרי ּבָ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ ִלים ּכִ ָמא ׁשְ ֵדין ּכֹוָלא ִאיהו ׁשְ ּּכְ ְוָכל ָעְלִמין , ּ
ְרָכאן ִמּגֹו ְמקֹוָרא ְדַחֵיי ָמא ָדא. ִּאְתּבָ א, ּוׁשְ ְלִזְמִנין , ָלאְלִזְמִנין ְלֵעי. ִאיִהי ֵעיָלא ְוַתּתָ

א א. ְלַתּתָ א ַקִדיׁשָ ִאין ַאּתון ַעּמָ ַּזּכָ ְלָיין ְלכֹו, ּ ין ִעיָלִאין ִאְתּגַ ְּדָרִזין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ ָרן ַאְתָוון ִדׁשְ ַּכה ִמְתַחּבְ ֵדין ו, ּ ָכא ה' ּכְ א ְלֵעיָלא', ָנֵחית ְלַאְמׁשָ ּתָ , ִמּתַ
י ת' א. ּן ַאְתָוון ְדַאְלָפא ֵביָתא ָנֲחִתין ְוָסְלִקיןּוְכֵדי, ְּלֶמֱהֵוי ִחיּבוָרא ָחָדא ', ָנֲחָתא ְלַגּבֵ
יה ָכא ָלה ְלַגּבֵ ְּלַאְמׁשָ ָרא ִאֵלין ּגֹו ִאֵלין, ּ ְּלִאְתַחּבְ י ש' ב. ּ א ְלֵעיָלא', ָסְלָקא ְלַגּבֵ ּתָ , ִמּתַ

א ּתָ ַכת ִמּתַ ַבֲעָלה, ְּדָהא ִאְתַמּשְׁ ּוַבְעָיא ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ.  

ְּדָבֵעי ְלֹאְקָמא ְלַכָלה, ָּזא ְדָאת וָר א, ּ ּתָ יִרין ְדִאיִהי ִאְתָעַרת ִמּתַ ִאֵלין ׁשִ ּּבְ ד ִאיִהי , ּ ּכַ
ֶטת יה. ִמְתַקּשֶׁ ָכא ָלה ְלַגּבֵ ְּוָיֵהיב ָלה ָיָדא ְלַאְמׁשָ ּ י ָדא, ּ ֲעָתא . ְּוַאְתָוון ָחָדאן ָדא ְלַגּבֵ ׁשַ ּבְ

ֵכִנ יה ָמׁשְ ֵדין א, יְּדִאיִהי ֲאָמַרת ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ו' ּכְ י ת', ּ יה', ָנֵחית ְלַגּבֵ ָכא ָלה ְלַגּבֵ ְּלַאְמׁשָ ּ.  

ֲעָתא ְדִאיִהי ֲאָמַרת ַאֲחֶריך ָנרוָצה ּוְבׁשַ ּ ַתר ש', ָסְלָקא ב, ָּ ְּדִאיהו ו', ּוְמַרֲהָטא ּבָ ּ' .
א ַלת ְנקוִדין, ּוְכֵדין ַעְייָלא ִאיִהי גֹו ַחְדֵרי ַמְלּכָ ְּדִאינון ּתְ ּ ַסְדִרין ְלגֹו , ֲחָדִריןַו, ּ ְּוַאּכְ

ָּדא ִאיהו אֹות ש, ֲחָדִרין ַלת ְנקוִדין', ּ ַסְדִרין ְלגֹו, ּּתְ   .ְוַאּכְ

ְמָחה ָבך ֲעָתא ַדֲאַמְרּתְ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְוְבׁשַ ּ ָאת ר' ַאְתָיא ג, ּ ָקא ּבְ ֵדין ', ְּלִאְתַדּבָ ְּדָהא ּכְ
ִרין וְתֵרין ַא ֶעׂשְ ָאת ג, ְתָווןֶּחְדָווא ְוַרֲעָוא ּבְ ִלימו ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ יה. 'ּּ ְּוָאת ר ִאְתָפְרָעא ְלַגּבֵ ּ ,
ַלל ָלא ִכיּסוָפא ּכְ יה ּבְ ְּלַנְטָלא ִמּנֵ ה. ּ ָקא ּבָ ְּוִאיהו ְלִאְתַדּבָ ּ ַרֲעָוא, ּ ה ּבְ   .ְּוַלֲאָרָקא ּבָ

יָרה דֹוֶדיך ִמָיִין ֲעָתא ְדִאיִהי ֲאָמַרת ַנְזּכִ ׁשַ ּּבְ ָ ּ ַרת ְדָה, ּ ּא ָעְרָלה ַאְתָייא ּגֹו ִאינון ִּאיַדּכָ
ּאוְכלוִסין ָבא ֶחְדָוָהא, ּ א, ְלַעְרּבָ ֶחְדָווא ְדקוְדׁשָ ִגין ְלֵמיַטל חוָלָקא ּבְ ּּבְ ּ ְוַכד ִאיִהי ָחַמת . ּ

א, ֵּליה יפוֵלי ַמְקְדׁשָ ׁשִ ְּדָאִחיד ְמָסֲאָבא ּבְ ּ ְרָמה, ּּ ֵדין ִאיִהי ַאְזֵעיַרת ּגַ ִגין ְלֵמיַהב ֵליה, ּּכְ  ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3176דף [ -ּ

ְמִצית ָדִחיק ְוָסִתים ָמה ִדְנִביַע ִמּגֹו ַאְבָנא, ּּתַ ' ְוָאת ק', ָיֵהיב ְלָאת ק' ּוְכֵדין ד. ּּכְ
ֶחְדָווא ט ּבְ א, ִּאְתַפּשַׁ ְּלַנְטָלא חוָלָקא ִמּגֹו ַמְקְדׁשָ ּ.  

א ִאיִהי ְּוַעל ְדַכָלה ָדא ַקִדיׁשָ ִּלְמָסֲאבו ֵלית ָלה ְלֵמיַהב, ּּ ַמאן ', ֲּעֵביַדת ַגְרָמה ד, ּ ּכְ
ך ל ּכָ ַגָווה ּכָ ְְדָלא ָנֵטיל ּבְ ּ ּ ָנא, ּ  )בראשית מב(ב , ְְוִסיָמֵניך. ְְוָהֵכי ִאְצְטִריך, ְוִאיִהי ִמְסּכֵ

ְתָראו ה ּתִ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלּמָ ְבָעא וְבעֹוְתָרא. ּ ׂשָ ְּדַאּתון ּבְ ּ ְייכו, ּ ּבַ ָּהא ַחָייֵבי ַאְרָעא ּגַ ּ ,
ְרַמְיי ִנין ְוָכִפיִניןַּאֲחזו ּגַ ֶחְדָוה. ּכו ִמְסּכֵ ְּוַעל ָדא ַאְחִזיַאת ַגְרָמה ּבְ   .'ד, ּ

ַּחָייָבא ָדא ָאת ק, ַכה ָחַמת יט ְזָנֵביה', ּ ָנָחׁש ְדָפׁשֵ ָטא ּכְ ְּדִאְתַפּשְׁ ּ ְּוַאְתֵקיף ֵליה , ּּ
ֶחְדָוא א, ּבְ ָב, ְּלָיְנָקא ִמן ַמְקְדׁשָ ן ְלַעְרּבָ ִּדְכֵדין ִאיהו ִאְזַדּמַ ּ ָכל ֲאַתר ְדָחֵמי , א ֶחְדָווהּ ּּבְ

  .ָּלה

ָכל ֲאַתר ְדֶחְדָוא, ְּוַעל ָדא ָאה ֵחיִלין, ּּבְ ִדיל ְדָלא ָיֵכיל ְלַקְטְרָגא, ִאית ְלַאְסּגָ ְוָכל . ּּבְ
ָכל ֲאַתר ְדֶאְבָלא ָאה ֵחיִלין, ּּבְ ן, ִאית ְלַאְסּגָ ּמָ ְּדָהא ִאיהו ּתַ ְּדָלא ָיך ָאת ַחד ֵמִאינון , ּ ָּ

א. ִריםֵמיׁשָ יט ְלַתּתָ יף ְזָנָבא ָפׁשֵ ּקִ ֵדין ָנְפַקת ָאת ּתַ ין ַאִמין, ּּכְ ַגְווָנא ְדַההוא . ַחְמׁשִ ּּכְ ּ
יה, ֲאַתר ף ּבֵ ְּדָהָמן ִאְזַדּקַ ּ יָון ְדָזֵקיף ַהאי ָנָחׁש ֵעינֹוי. 'ְוָדא ִאיִהי ָאת ץ, ּ ַוֲחָמא ְלַהאי , ּּכֵ

ֵדין ִאְתְפַרׁש ִמּגֹו, ְּזָקָפא ְדָאֵתי אּּכְ   .ְוָעֵריק, ּ ַמְקְדׁשָ

יה ִדְרִחיָמה ְּוַכָלה ָנְפַקת ְלַגּבֵ ּ ָאת ה', ְוִאְתֲעָבַרת ֵמָאת ד, ּ יה', ְוַעְייָלא ּבְ , ְּוָנְפַקת ְלַגּבֵ
ל ִסְטִרין ֵלים ִמּכָ ּתְ ָלא ִקְטרוָגא ָאֳחָרא, ְוֶחְדָוה ִאׁשְ ּוְבָלא ִעְרּבוְבָיא, ּּבְ ּ.  

ָלא ּכָ ׁשַ, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ֵכִניּבְ ֲעָתא . 'ְוִאיִהי ת', ִּאיהו א, ֲּעָתא ַדֲאָמַרת ָמׁשְ ּוְבׁשַ
ַּדֲאָמַרת ַאֲחֶריך ָנרוָצה ְמָחה ָבך. 'ְּוִאיהו ש', ִאיִהי ב, ָּ ֲעָתא ַדֲאָמַרת ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְוְבׁשַ ּ ּ ,

ֲעָתא ְדַאְתָיא ָנָחׁש. 'ְוִאיִהי ר', ִּאיהו ג ּוְבׁשַ יָרה , ּ ד ָאְמָרה ַנְזּכִ ּדֹוֶדיך ִמָיִיןּכַ ', ִאיִהי ד, ָ
ל ָדא. 'ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ק אי ִמְתַחְלֵפי ַאְתָוון ֵמֲאַתר ַלֲאַתר, ּּכָ ִּאיהו ִאְתַחַלף , ַאּמַ ּ

ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ַאְתָוון ָאֳחָרִנין, ּבְ   .ְּוִאיִהי ִאְתַחְלַפת ּבְ

ֵכִני, ֶּאָלא ֲעָתא ַדֲאָמַרת ָמׁשְ ׁשַ יך ָלהֵּלית ָאת ְדַא, ּּבְ ְּמׁשֵ ר ָדא א, ְ ְּדִאיִהי ָאת . ּּבַ
ִסְטָרא ְדאֹור ַקְדָמָאה ְּדָנֲהָרא ּבְ ִדיר, ָּרָזא ְדָיִמיָנא, ּ ה, ְּדָהא ָיִמיָנא ְמָקֵרב ּתָ , ְּוַאְתֵקיף ּבָ

ָכא ָלה ְלֵעיָלא ך ִאיהו א. ְּלַאְמׁשָ ּוְבִגין ּכָ ָכל ִסְט', ְוִאיִהי ת', ְּ ָטא ּבְ , ִריןְּדִאיִהי ִמְתַקּשְׁ
ִגין ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא ַחת וְמַהְדַרת ְלִאְתָעָרא ְלֵעיָלא, ּבְ ּבַ ְּמׁשַ ּ.  

ֲעָתא ַדֲאָמַרת ַאֲחֶריך ָנרוָצה ּוְבׁשַ ּ ל ִאינון אוְכלוִסין ְפִניָמאן ִדיָלה, ָּ ָּהא ּכָ ּ ּ ּ ְּדִאינון , ּּ ּ
ה, ּּגוָפא ָלא אוְכלוָסָהא, ָּנְטָלה ְלַגּבָ יָתא ְלַקּבְ ְּוִאיִהי ּבֵ א, ּ י ַמְלּכָ . ּוְלָעֳאָלא לֹון ְלַגּבֵ

ָדָבר ַאֵחר תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעוֶתיָה ְוגו)תהלים מה(, ּּכְ ּ ּבְ ְּוִאיהו ִאְתַעַטר . 'ְּוַעל ָדא ִאיִהי ב. 'ּ
שי א, ן''ּבְ ּוָפַתח ֵהיָכִלין ְדִאינון ַחְדֵרי ַמְלּכָ ּ ְייהו, ּ ָלא ָלה וְלַאֳעָלא ָלה ְלַגּבַ ְּלַקּבְ ּ ּ ּ.  
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ְמָחה ָבךּוְבׁשַ ְֲעָתא ַדֲאָמַרת ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ן ְלֶמֱחֵדי ָלה, ָּהא ֶחְדָוא ְדַצִדיַקָייא, ּ ְּדִאְזַדּמַ ּ .
ְּוַעל ָדא ִאיהו ג ְלחֹוָדָהא', ְוִאיִהי ר', ּ ַנת ִאיִהי ּבִ ּקָ יה, ִאְתּתַ ְּוִאְתָפְרָעא ְלַגּבֵ ְלַנְטָלא , ּ

ָתא ְדִאְת, ֶּחְדָווה ְדַההוא ֲאַתר ִאּתְ ַבֲעָלהּּכְ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ָּפְרָעא ְלִאׁשְ ּ.  

יָרה דֹוֶדיך ִמָיִין ֲעָתא ַדֲאָמַרת ַנְזּכִ ּוְבׁשַ ָ ּ ּ ְּוֵכיָון ְדָחַמת ֵליה, ִּאְתְקֵריב ַההוא ְמַקְטְרָגא, ּ ּ ,
ָנא ָרָזא ְדָאת ד, ִאְתֲעִביַדת ִמְסּכֵ א', ּבְ ַאב ַמְקְדׁשָ ִגין ְדָלא ִיְסּתָ ּּבְ יט ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא. ּ ּ ָפׁשִ

ֵחידו ְּזָנֵביה ּבְ ָלא ֵמִעיּנוֵגי ְדֶחְדָוא, ּ   .'ְּוַעל ָדא ק, ְּלַקּבְ

ִרים ְלָייא ץ, ַּעה ַדֲאָמַרת ֵמׁשָ ְּוִאיִהי ַאְתָייא וִמְתַעְבָרא . ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ָעַרק', ְוִאְתּגַ
ָאת ה', ֵמָאת ד ִרים. 'ְוָעְייַלת ּבְ ְלָיין ֵמׁשָ ּוְכֵדין ִאְתּגַ ִרים, ץ''ה. ּ ָהא , ף''ו. ָהא ֵמׁשָ
ִרים   .ֵמׁשָ

א, ֵמֲאַתר ַלֲאַתר, ִּמְתַחְלֵפי ַאְתָוון, ְּוַעל ָדא א ְלַדְרּגָ ּוִמַדְרּגָ ָרָזא ְדַאְתָוון , ּ ְּוכֹוָלא ּבְ ּ
א. ְּדאֹוַרְייָתא א ַקִדיׁשָ ִאין ַעּמָ א ִעיָלָאה, ַּזּכָ ַמְלּכָ ֵקי ּבְ ְּדִאינון ִמְתַדּבְ ּ ּ ן ְּוכֹוָלא ִאְת, ּ ּקַ ּתַ
ִגיַנְייהו   .ּּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ֲּאַמר ֵליה ֵאִלָיהו, ָחֵדי ַרּבִ ח פוָמך', ר, ּּ ְַאְפּתַ ּ יק , ּ י ַעּתִ ְִויַנֲהרון ִמיָלך ַקּמֵ ּ
ְמעֹון ַוֲאַמר. יֹוִמין י ׁשִ א, ְּפַתח ַרּבִ ֵאיְלּתָ יה ַחד ׁשְ ַאל ִמיּנֵ ִּאי ִניָחא ַקֵמי ְדַמר ְדֶאׁשְ ֲאַמר . ּ
ְגִליִפין ְטִהיִרין ַמהוּקוְט', ר, ֵּליה ָּרא ְדהוְרְמנוָתא ּבִ ּ ּ.  

ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה)ש א''שה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּאַמר ֵליה ּ ָמׁשְ ֲאַתר . ָ ְּדָהא ּבַ
א ִעיָלָאה ָאֵזיל ְּדהוְרְמנוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ָכן ֲאַבְתֵריה, ּ ן ָאְזֵלי ּכוְלהֹו ְוִאְתַמׁשְ ּמָ ּּתַ א ר. ּ ּתָ ', ַהׁשְ

ְֵאיָמא ִמיָליך וְסַדר ַזְייָנך ְּ.  

ֶלך ֲחָדָריו, ָּפַתח ְוָאַמר ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה ֱהִביַאִני ַהּמֶ ְָמׁשְ ִתיב. ָּ  ִמְזמֹור )תהלים סג(, ּכְ
ר ְיהוָדה ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ א ֲחֵזי. ְּלָדִוד ּבִ א. ּתָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ֵביה , ָּדִוד ַמְלּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ל ַמְלִכין ְדָעְלָמאַיּתִ ָמר, ּיר ִמּכָ ָמה ְדִאּתְ י )מלכים א ח(, ּכְ ָדִוד ִלְהיֹות ַעל ַעּמִ  ָוֶאְבַחר ּבְ
ָרֵאל   .ַמאי ַטְעָמא. ִיׂשְ

ִגין ְדָדִוד ָרא, ּּבְ ַמְדּבְ ַתר ָעאָנא ּבְ ָרא , ִּמן יֹוָמא ְדֲהָוה ָאֵזיל ּבָ ַמְדּבְ ל ָהָתם ּבְ ּכֵ ֲהָוה ִמְסּתַ
ּעֹוַבד אוָמנוָת ִריך הואּ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ח ַוֲאַמר, ְּ ּבַ ֶמך )תהלים ח(, ַוֲהָוה ְמׁשַ י ֶאְרֶאה ׁשָ ָ ּכִ

עֹוֶתיך ְוגו ה ֶאְצּבְ   .'ַָמֲעׂשֵ

ֵליְלָיא, ַמאי ַטְעָמא ִגין ְדָהא ּבְ ְכֵבי ַנְייִמין ַעל ַעְרַסְייהו, ּּבְ ֵני ָעְלָמא ׁשָ ל ּבְ ְּוִאיהו , ּּכָ
ָרא ַמְדּבְ ַמָיא,ֲהָוה ָיֵתיב ּבְ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ִסיֲהָרא ְוכֹוְכַבָיא וְבַמָזֵלי,  ַוֲהָוה ִאְסּתַ ּּבְ ּוְבעֹוָבֵדי , ּ

ַמָיא ֶמיך ְוגו, ִדׁשְ י ֶאְרֶאה ׁשָ ְמך ְוגו'  ה)שם(ּוְכִתיב . 'ַָוֲהָוה ֲאַמר ּכִ ֲָאדֹוֵננו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ' .
א ּבְ, ְוָתִדיר ֲהָוה ָדֵחיל ַח וְמרֹוֵמם ְלקוְדׁשָ ּבֵ ּוְמׁשַ ּ ִּריך הואּ ְ.  

י ֲחמֹוי ּמֵ ּוְבָכל ָעאקֹו ְדֲהָוה ֵליה, ְלָבַתר ֲהָוה ָעִריק ִמּקַ ּ י , ּ ַח וַמְצֵלי ַקּמֵ ּבֵ ֲּהָוה ְמׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ר ְיהוָדה. ְּ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ א ּבִ ּתָ ְתֵריה, ְּוַהׁשְ א ָרֵדיף ּבַ אול ַמְלּכָ ְּדֲהָוה ׁשָ ּ ּ ,
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יָרה ר ְיהוָדה)שם ג(ט , ְכִתיבִּד. ֲהָוה ֲאַמר ׁשִ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ ֲאַתר ְדֲהָוה , ּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ ּּבַ
  .ָּרְדִפין ֲאַבְתֵריה

ֲחֶרָך ְוגו)תהלים סג(, ּוַמה ֲאַמר ה ֲאׁשַ ה, ֵאִלי, ֱאֹלִהים. 'ּ ֱאֹלִהים ֵאִלי ַאּתָ ַלת , ַאּתָ ּתְ
ָמָהן ִאינון א, ֱאֹלִהים. ּׁשְ ָּדא ִאיהו ַדְרּגָ ְתָרא ְדַמְלכוָתא, ּ ִדיֵליהּ א, ֵאִלי. ּּכִ , ָּדא ֵריׁשָ

ְּדִכְתָרא ָדא ְדַקְייָמא ֲעֵליה ְּוִאיהו ַחד ַעּמוָדא ְדָכל ָעְלָמא ֲעֵליה ָקְייָמא, ּ ּ ּ משלי (, ִּדְכִתיב. ּ

ה. ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)י ָּדא ְיִמיָנא ִעיָלָאה, ַאּתָ ה ֹכֵה)תהלים קי(, ִּדְכִתיב. ּ . ן ְלעֹוָלם ַאּתָ
ין ָהָכא, ְּוַעל ָדא ַלת ַדְרּגִ ֲחֶרָך. ה''ַאּתָ, י''ֵאִל, ם''ֱאֹלִהי, ּּתְ ָכל , ֲּאׁשַ ך ּבְ ר ְלַגּבָ ְַוֲאַבּקֵ

ִדיר   .יֹוָמא ּתָ

י)שם סג( י, ָ ָצְמָאה ְלך ַנְפׁשִ ּתֵ ַמאן ְדָצֵחי ְלִמׁשְ ך, ּאוף ָהֵכי ֲאָנא, ּּכְ י ְלַגּבָ , ְָצֵחי ַנְפׁשִ
ִאיָבא ְל ָרא ִדיִליּתְ ׂשְ ך ּבִ ך, ְַגּבָ ָרא ָדְבָקא ְלַגּבָ א וִבׂשְ ְְלֶמֱהֵוי ַנְפׁשָ ּ ִלי . ּ ֶאֶרץ ִצָיה ְוָעֵיף ּבְ ּּבְ

ִלי ָמִים, ָמִים ן ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא. ַמאי ּבְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ְּנִהירו ִדְנהֹוָרא ִעיָלָאה, ּ ּ ּ.  

ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיך)שם( ן ּבַ ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיךֶאָל. ַמאי ַטְעָמא, ָ ּכֵ ן ּבַ ב ַדֲאָנא , ָא ּכֵ ַּאף ַעל ּגַ
ָרא ָדא ַמְדּבְ ֲאַתר ְדִאיהו ָהֵכי, ּבְ ּּבַ ך, ְֲאָנא ָחֵמי ָלך, ּ ָקא ּבָ ְְלִאְתַדּבְ ְְוָתֵאיב ֲאַבְתָרך , ּ

ְְלֶמֱחֵמי עוָזך וְכבֹוָדך ְּ ָמא ִדְכִתיב. ּּ ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרו)ש א''שה(, ְּוָדא ִאיהו ּכְ ּ ָמׁשְ ִזְמָנא , ָצהָ ּבְ
ֵכִני ֲאַבְתָרך ְְדִתְמׁשְ ך, ּ ְּכָֹלא ִנְתְרֵעי ִעּמָ ּ.  

ֶלך ֲחָדָריו ִריך , ְּדָתִניָנן. ִּאֵלין ַחְדֵרי ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן, ְֱהִביַאִני ַהּמֶ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּכַ ּ
א ָנֵטיל, ּהוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ן ִא, ֵּמַעְפָרא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּמָ ֵריּוִמּתַ ַאְנפֹוי . ְתּבְ ּוְנַפח ּבְ ּ

ָמָתא ְדַחֵיי ן ָפַתח ֵליה ִפְתָחא ְדַגן ֵעֶדן, ִּנׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּּ ְבִעין ִאְדִרין ֵהיָכִלין , ּ ׁשִ ְּוַעִייל ֵליה ּבְ ּ
ין ר חופֹות, ַּקִדיׁשִ ַּוֲעַבד ֵליה ֶעׂשֶ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַגְווָנא ְדִאינון חופֹות ְדַזּמִ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ּ 

ן ֵעֶדן ּגַ ִדיִקים ּבְ ד ַלּצַ יה. ְּלֶמְעּבַ ּוַמְלֲאֵכי ִעיָלֵאי ֲהוֹו ְמַרְקָדן ַקּמֵ ּ ן, ּּ ּמָ ן . ַוֲהָוה ָחֵדי ּתַ ְוַתּמָ
ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ַּאֲעַבר ַקּמֵ ּ ָמִתין, ְּ ל ִאינון רוִחין ְוִנׁשְ ּּכָ ָדן ְלֶמֱהֵוי , ּ יִנין וִמְתַעּתְ ְּדַזּמִ ּ

א ְבֵני ָנׁשָ יה, ּבִ ְּדִיְפקון ִמיּנֵ ּ ּ.  

ֶלך ָדִוד ֵּכיָון ְדָמָטא ַלּמֶ ָלל, ְּ ֲּחָמא ֵליה ְדָלא ֲהֵוי ֵליה ַחִיין ּכְ ּ ּ ל . ּ יה ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֲּאַמר ַקּמֵ
ְּדָלא ָחֵמיָנא ֵליה ַחִיין, ַּמאן הוא ְדָנא, עֹוָלם ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ַּעד ַדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָּדִוד , ְּ

א ִאיהו ך. ַּמְלּכָ יָון ַדֲחָמא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּכָ ְּכֵ ִנין, ּ ְבִעין ׁשְ נֹוי ׁשִ ' ְּוִאינון ע, ְּיֵהיב ֵליה ִמּשְׁ
א ִנין ְדָחֵיי ָדִוד ַמְלּכָ ּׁשְ ְייפֹוי. ּ ל ׁשַ ְייָפא ִמּכָ ְייָפא ְוׁשַ ְּיַהב ֵליה ִמִדיֵליה, ְוָכל ׁשַ ּ ְּוָחְסרו , ּ

ִנין ְבִעין ׁשְ ִנין ִדיֵליהֵמִא, ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ׁשִ ּינון ֶאֶלף ׁשְ ּ ּ.  

ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה)שם(, ְכִתיב ּ ָמׁשְ א, ָ ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ִליִפין ֵעיָלא , ּ ֲהוֹו ּגְ
א י ַאְתָוון ָאֳחָרִנין. ְוַתּתָ ְלִטין ְוָסְלִקין ְלַגּבֵ ֲעָתא ְדִאינון ַאְתָוון ּבָ ׁשַ ְרָיין , ּּבְ ל ִאינון ַמּשִׁ ּּכָ

ין ֵאיָמָתא ְוִכּסוָפא, ַּקִדיׁשִ ַמְטָלנֹון ּבְ יפו ְלִעיָלֵאי. ָּנְטִלין ּבְ ּקִ ִגין ְדֵלית ּתַ ּּבְ ּ ּ.  
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הו ִכיּסוָפא, ֵמָהָכא ֵני ָעְלָמא ְדֵלית ּבְ ל ִאינון ּבְ ּּכָ ּ ּ ֵּלית ְלהו חוָלָקא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ .
ִי הו ּבְ יֵפא ִמְצָחא ַדֲהֵוי ּבְ ּקִ ל ִאינון ּתַ ּּכָ ּ ָרֵאלּ ָמא , ׂשְ ַאְתָוון ִדׁשְ ִלין ּבְ ּכְ ד ֲהוֹו ִמְסּתַ ּּכַ

א דֹול, ַּקִדיׁשָ א ְדֹכֵהן ּגָ ִציָצא ִנְזָרא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְייהו, ּ ֵרי ִלּבַ ֵלי , ֲּהוֹו ְמַתּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ
עֹוָבֵדיהֹון ִגין ְדִציץ ַעל ָאת ֲהָוה ָקִאים, ּבְ יה, ּּבְ ל ּבֵ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִאְסּתַ ּ ֲהָוה ַמְכִסיף , ּ

  .ֵמעֹוָבדֹוי

א ְדידו ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ּ ֵליף ַעל ִציָצא, ד''ּ ֲּהוֹו ָנֲהִרין וָבְלִטין , ְּדֲהָוה ּגָ
ַההוא ְנִציצו, ְוָנְצִצין ל ּבְ ּכַ ל ַמאן ְדִאְסּתַ ּּכָ ּ ְלִטין, ּ ְּוַאְנפֹוי ָנְפִלין , ֲהָוה ָחֵמי ַאְתָוון ּבָ

ִריך הוא, ָּמאֵריהֵּמֵאיָמָתא ְד א ּבְ י קוְדׁשָ יה ְלַגּבֵ ְּוָתַבר ִלּבֵ ּ ְּ.  

ָנָנא, ְכַגְווָנא ָדא ְקטֹוֶרת ַההוא ּתְ ל ַמאן ְדָאַרח ּבְ ּּכָ ד ָסֵליק ַההוא ַעּמוָדא, ּ ּּכַ ֵּמַההוא , ּ
ן ְבִרירו וְנִהירו, ַמֲעֶלה ָעׁשָ יה ּבִ ֲּהָוה ְמָבֵרר ִלּבֵ ּ ּ ֶחְדָווא וְרעוָתא, ּ ּּבְ , ַּלח ְלָמאֵריהְלִמְפ, ּ

יה זוֲהָמא ְוִטּנוָפא ְדֵיֶצר ָהָרע ְּוַאֲעַבר ִמּנֵ ּ ּ א ָחָדא, ּ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה ֶאָלא ִלּבָ ָלֳקֵבל ֲאבֹוי , ּ
ַמָיא   .ְדִבׁשְ

ָכל ִסְטִרין ִבירו ְדֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ַוַדאי ּבְ ִגין ִדְקטֹוֶרת ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּוְכָמא ְדִציץ ֲהָוה ָקִאים ַעל . ּ ּ
ָעְלָמא. ּאוף ָהֵכי ְקטֹוֶרת, אִניּסָ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְ ר ֵליה ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ִּדְמַתּבַ ר , ּ ּבַ

  .ְקטֹוֶרת

א ֲחֵזי ְּדָהא אֹוְקמוָה, ּתָ ה )במדבר יז(, ִּדְכִתיב, ּ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ
ִבירו ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ָלא', ְוגו ְּדָהא ּתְ ּ ּו ִאיהו ֶאָלא ְקטֹוֶרתּ ִגין ְדָהא ֵלית ֶחְדָוה ַוֲחִביבו . ּ ּּבְ ּ

ְקטֹוֶרת ִריך הוא ּכִ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ יָתא. ְּ א ִמּבֵ יׁשָ ין וִמיִלין ּבִ ְּוָקְייָמא ְלַבָטָלא ָחָרׁשִ ֵריָחא . ּ
ָנא ִדְקטֹוֶרת א ְלַההוא עֹוָבָדא ִאיהו ְמַבֵט, ַוֲעׁשָ ֵני ָנׁשָ ְּדָעְבֵדי ּבְ ּ ן ְקטֹוֶרת. לּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵזיַרת ִקיוָמא ַקּמֵ ִּמָלה ָדא ִאיהו ּגְ ּ ּ ְּ ּ ָכל , ּ ל ְוָקֵרי ּבְ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִאְסּתַ ּ
ין ְדָעְלָמא, יֹוָמא עֹוָבָדא ִדְקטֹוֶרת ל ִמִלין ַדֲחָרׁשִ ֵזיב ִמּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ין, ּ יׁשִ ל ְפָגִעין ּבִ ּוִמּכָ ּ ,

אּוֵמַה יׁשָ א, ְרהֹוָרא ּבִ יׁשָ ּוִמִדיָנא ּבִ ל ַההוא יֹוָמא. ּוִמּמֹוָתָנא, ּ ַזק ּכָ ְּדָלא ָיֵכיל , ְּוָלא ִיּתְ
ְלָטָאה ֲעֵליה יה, ִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלׁשַ ְּוִאְצְטִריך ִדיַכֵוין ּבֵ ּ ּ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ ה ִעיָלָאה הוא , ָאַמר ַרּבִ ּמָ א ֲהוֹו ָיְדֵעי ּכַ ֵני ָנׁשָ ִּאי ּבְ י ּ עֹוָבָדא ִדְקטֹוֶרת ַקּמֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יה, ְּ ל ִמָלה וִמָלה ִמּנֵ ֲּהוֹו ָנְטֵלי ּכָ ּּ ְייהו, ּ ְּוַסְלֵקי ָלה ֲעָטָרא ַעל ֵריׁשַ ּ ,

ִכְתָרא ְדַדֲהָבא יה. ּכְ ֵדל ּבֵ ּתַ ּוַמאן ְדִיׁשְ ּ ּ עֹוָבָדא ִדְקטֹוֶרת, ּ ָלא ּבְ ּכָ ָכל, ְלִאְסּתַ יה ּבְ ּוְלַכֵוין ּבֵ ּ ּ 
ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, יֹוָמא ִּאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ל , ּ יה וִמּכָ ִּויַסֵלק מֹוָתָנא ִמיּנֵ ּ ּ

ל ִדיִנין ְדַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמא ֵזיב ִמּכָ ּתְ ְּוִיׁשְ ין, ּ יׁשִ ְטִרין ּבִ ּוְמִדיֵני ְדֵגיִהּנֹם, ּוִמּסִ ּוִמִדיָנא , ּ ּ
ְּדַמְלכו ָאֳחָרא ּ.  

ַההוא ְקט ַעּמוָדא, ֹוֶרתּּבְ ָנָנא ּבְ ד ֲהָוה ָסֵליק ּתְ ָמא , ּּכַ ֲהָנא ֲהָוה ָחֵמי ַאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ּּכַ
ֲאִויָרא ן ּבַ א ְפִריׂשָ ַּקִדיׁשָ ַההוא ַעּמוָדא, ּ ְּוָסְלִקין ְלֵעיָלא ּבְ ין , ְלָבַתר. ּ ה ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּמָ ּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3180דף [ -ּ

ל ִסְטִרין ּוְבַההוא ְקטֹוֶרת ֲהָוה . ָּסֵליק ְוָחֵדי ְלַמאן ְדָחֵדיַּעד ְד, ֲּהוֹו ָסֲחִרין ֵליה ִמּכָ ּ
וִרין ִעיָלִאין ֵרי ִקּשׁ ִּמְתַקּשְׁ א ְלֵעיָלא. ּ ָכא ְלַדְרָגא ִדְלַתּתָ ְייִפין ָנֲחִתין ְלַאְמׁשָ ּוְכֵדין . ְּוׁשַ

ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה, ִאיִהי ָאְמַרת ָּמׁשְ ר . ָ ִגין ִדְקטֹוֶרת ִאיִהי ְמַקּשֵׁ אּּבְ ִרין ֵעיָלא ְוַתּתָ   .ִּקׁשְ

ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ְוגו)שמות ל(, ְּפַתח ַוֲאַמר יָת ִמְזּבֵ ָלא . ' ְוָעׂשִ ּכָ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
יה ִחין ֲהוֹו. ּּבֵ ִגין ִדְתֵרין ִמְדּבְ ָחא ַדֲעָלָוון, ּּבְ ָחא ִדְקטֹוֶרת ּבוְסִמין, ִּמְדּבְ ּוִמְדּבְ ּ , ָּדא ְלַבר. ּ

ָחא ִדְקטֹוֶרת. אוְוָדא ְלַג ִּאיהו ְפִניָמָאה, ַהאי ִמְדּבְ ּ.  

ַח ֵרי ִמְזּבֵ אי ִאיּקְ יה ִדְבִחין, ַאּמַ ִחין ּבֵ ְּוָהא ָלא ַדּבְ ּ ֵרי, ּ ַח ַעל ָדא ִאיּקְ ּוִמְזּבֵ ִגין . ּ ֶּאָלא ּבְ
ין יׁשִ ה ִסְטִרין ּבִ ֵפית. ְּדַבֵטיל ְוָכֵפית ְלַכּמָ ֶעְגָלא ְדָכֵפית , ְּוַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ֲהָוה ּכָ ּּכְ

ָחא ֵפית, ְלַדּבָ ְלָטָאה, ּאוף ָהֵכי ִסְטָרא ָאֳחָרא ֲהָוה ּכָ ְוָלא ְלֶמֱהֵוי , ְּדָלא ָיֵכיל ְלׁשַ
ַח, ְמַקְטְרָגא ֵרי ִמְזּבֵ   .ְּוַעל ָדא ִאיּקְ

ָנא ִדְקטֹוֶרת ָסֵליק ַּכה ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ֲהָוה ָחֵמי ַעּמוָדא ַדֲעׁשָ ּ ְפָייא ֲהָוה ִאְתּכַ, ּ
ָנא, ְוָעַרק ּכְ י. ְוָלא ָיֵכיל ְלָקְרָבא ְלַמׁשְ ּוְבִגין ָדא ִאְתַדּכֵ ּ ַההוא , ּ ְּוָלא ִאְתָעַרב ָאֳחָרא ּבְ

ְלחֹודֹוי, ֶחְדָווא ִדְלֵעיָלא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ ְּ.  

י ִמיֵניה ְּוֵלית ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאְתַהּנֵ ה, ּ ָאר ְּוֵלית ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּבָ ִבׁשְ ּ חוָלָקא ּכְ
ִנין ְוִעַלָוון ּקוְרּבָ ִנין. ּּ ָאר קוְרּבָ ִגין ְדִבׁשְ ּּבְ ן, ּ ַההוא ָקְרּבָ ְּלכֹוָלא ִאית חוָלָקא וְקִריבו ּבְ ּ ּ ּ ּ .

ְקטֹוֶרת ְלחֹודֹוי, ּבִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ר וִמְתָקֵרב ּבַ ָּלא ִמְתַקּשֵׁ ּ ין , ְּ יׁשִ ְוָכל ִסְטִרין ּבִ
ין ִמְתָקְרִבין, ָעְרִקין ְייָפא, ְּוִסְטִרין ַקִדיׁשִ ׁשַ ְייָפא ּבְ ִרין ׁשַ ָדא, ּוִמְתַקּשְׁ ל ַחד ְוַחד , ָּדא ּבְ ּכָ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה   .ּּכִ

ך ל ּכַ ְוְבִגין ַדֲחִביָבא ּכָ ּ ַח ְפִניָמָאה ֶאָלא ְלגֹו, ּ ָּלא ָקִאים ַההוא ִמְזּבֵ ּ ַח . ּ ְּדַהאי ִאיהו ִמְזּבֵ ּ
חֹו ֵביהְּדִבְרָכאן ִא ּכָ ּתַ   .ְּוַעל ָדא ָסִתים ֵמֵעיָנא, ּׁשְ

ַאֲהֹרן ִתיב ּבְ ִתים ְוגו)במדבר יז(, ַמה ּכְ ין ַהּמֵ ֶות. 'ּ ַוַיֲעֹמד ּבֵ ְְדָכֵפית ֵליה ְלַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ,
ַלל ְלָטָאה ּכְ ד ִדיָנא, ְּדָלא ָיֵכיל ְלׁשַ יָדָנא. ְּוָלא ְלֶמְעּבַ ל ֲאַתר ִּדְבָכ, ִסיָמָנא ָדא ִאְתְמַסר ּבִ

א עֹוָבָדא ִדְקטֹוֶרת ַכָוָנה וִבְרעוָתא ְדִלּבָ ְּדָאְמֵרי ּבְ ּ ּ ַההוא ֲאַתר, ּ ְלָטא מֹוָתָנא ּבְ ְּדָלא ׁשָ ּ ,
ְזקו ֲהַדְייהו, ְּוָלא ִיּתְ ין ָאֳחָרִנין ְלִאְתָקְרָבא ּבַ ָאר ַדְרּגִ ְּוָלא ָיְכִלין עֹוְבֵדי ִגלוִלים ְוָלא ׁשְ ּ ּ ּ.  

ַיֲעֹקב ִתיב ּבְ ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבדֹו)בראשית ל( ,ַמה ּכְ ּ ַוָיׁשֶ אן. ּ ְּדֵביַרר ְפסֹוֶלת ִמן , ִמּכָ ּ
א ְלחֹודֹוי, ַּמְקְדׁשָ ֵוי חוָלֵקיה ּבִ ְּוׁשַ ּ ְּוָכל ִאינון ְרִתיִכין ְדִאְתֲחזֹון ֵליה ְלָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ּ ּ ּ ּ
א ָתם ַעל ֹצאן ָלָבן. ַּקִדיׁשָ ֵוי חוַלק ׁשְ, ְוָלא ׁשָ ְּדׁשַ ּ ְלחֹוַדְייהוּ ין ּבִ ְּדָלא ִיְתָעְרבון , ָּאר ַעּמִ ּ

א ֲהֵדי ְמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ּּבַ רֹות. ּ וָרא ָחָדא, ַּהּצֹאן ַהְמקוּשָׁ ִקיּשׁ ֵרי ּבְ ִּאינון ְדִמְתַקּשְׁ ּ ְּדָלא , ּ
ין ָאר ַעּמִ ֲהֵדי ׁשְ ֲהַדְייהו ְלָעְלָמא, ִמְתָעְרֵבי ּבַ ִרין ּבַ ְּדָלא ִמְתַקּשְׁ ּ.  

ַההוא ְקטֹוֶרת, ָּנא ָדא ְקטֹוֶרתְכַגְוו ְּדָהא ּבְ ין ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ל ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּּכָ ּ ּ ,
ָרן ִאין, ֲהוֹו ִמְתַקּשְׁ ְייִפין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ִאֵלין, ְּוָכל ׁשַ ִרין ִאֵלין ּבְ ּּכוְלהו ִמְתַקּשְׁ ּ ּ ְּדָהא . ּ
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א ין ִדְלַתּתָ ְּרִתיִכין ַקִדיׁשִ ִאֵליןֲהוֹו ִמ, ּ ִרין ִאֵלין ּבְ ְּתָקְרִבין וִמְתַקּשְׁ ּ ִייחוָדא , ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכוְלהו ּבְ ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי, ָחָדא ִייחוָדא ּכִ   .ְּלַסְלָקא ּבְ

ין ָאר ַעּמִ ְרָיין ִדׁשְ ְּוָכל ִאינון ַמּשִׁ ְדֵרי, ּ ּּכוְלהו ִמְתּבַ ּ ּוִמְתַפְלֵגי ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ּּ ְּוַעל ָדא , ּ
ָר וָרא ָחָדא, ֵאל ּגֹוי ֶאָחדִּאיְקרון ִיׂשְ ִייחוָדא ְוִקיּשׁ ְּדִאינון ּבְ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאיְקרון ַהּצֹאן . ּ ּ
רֹות ין, ַּהְמקוּשָׁ ָאר ַעּמִ   .ַּמה ְדֵלית ָהֵכי ִלׁשְ

ַח ְזּבֵ ּמִ ר ּבַ ה, ְוָלא ְבָמָנא ָאֳחָרא, ְּקטֹוֶרת ָאסור ְלַאְקָטָרא ּבַ ַמְחּתָ ר ּבְ ַהאי ַמאן . ּבַ
י ָמאֵריה, ְִאְצְטִריך ְלַהאי ְקטֹוֶרת, ִּדיף ֲאַבְתֵריהְּדִדיָנא ָר ְּדָהא ִסיוָעא , ְּוַלֲאָתָבא ְלַקּמֵ ּּ

ִּאיהו ְלַסְלָקא ִדיִנין ֵמֲעֵליה ּ ּ.  

ְלִקין ִדיִנין ֵמֲעֵליה ּוְבַהאי ַוַדאי ִמְסּתַ ּ ּ ַהאי, ּּ ֵרין ִזְמִנין , ִּאי הוא ָרִגיל ּבְ ָרא ֵליה ּתְ ְּלַאְדּכָ
ָכל יֹוָמ א, אּבְ ַצְפָרא וְבַרְמׁשָ ים )שמות ל(ִּדְכִתיב , ּּבְ  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקטֹוֶרת ַסּמִ

ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּבַ א. 'ּ וְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ְוגו)שם(ּוְכִתיב . ּבַ ְּוָדא ִאיהו ִקיוָמא ְדַעְלָמא ִדְלַתּתָ ּ ּּ ,
ְּוִקיוָמא ְדַעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּ.  

ַההוא ֲאַתר ְדָלא ּּבְ ָכל יֹוָמא עֹוָבָדא ִדְקטֹוֶרתּ ר ּבְ ְרָיין ֲעֵליה,  ִאיְדּכַ ִּדיִנין ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ ּ ,
יה יָאה ּבֵ ּומֹוָתָנא ַסּגִ ְלִטין ֲעֵליה, ּ ין ָאֳחָרִנין ׁשָ ִגין ִדְכִתיב, ְּוַעּמִ ִמיד )שם(, ּּבְ  ְקֹטֶרת ּתָ

ִדיר ִאיהו ָקְייָמא ִלְפֵני ה. ְלֹדֹרֵתיֶכם' ִלְפֵני ה ל פוְלָחִנין ָאֳחָרִנין', ּּתָ יר ִמּכָ ַּיּתִ ּ.  

ֵכִני א, ָמׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ֲחָדא. ּ ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ָרן ּתְ ד ִמְתַחּבְ ָמא , ּכַ ְּדִאינון ׁשְ ּ
ִלים ָמא ַקְדָמָאה. ה ֱאֹלִהים''יהו, ׁשְ ָמא ָאֳחָרא, ׁשְ יה ׁשְ יך ְלַגּבֵ ָּמׁשֵ ְ.  

ָוַמה ַדֲאַמר ַאֲחֶריך ָנ ּ ֵרי ֱאֹלִהי. ְּוָלא ְכִתיב ָארוָצה, ּרוָצהּ ָמא ָדא ְדִאיּקְ ִגין ִדׁשְ ּּבְ , ם''ּ
ה ְרִתיִכין ּמָ י ִדיִנין, ּכַ ה ּבֵ יה, ְוַכּמָ ָרן ּבֵ ִליָלן וִמְתַחּבְ ּּכוְלהו ּכְ ּ ּ ִתיב ַאֲחֶריך . ּ ְָוַעל ָדא ּכְ ּ

  .ָּנרוָצה

ָמא ַהאי ׁשְ יִאין ִאינון ִדְכִליָלן ּבְ ַּסּגִ ָמא ָחָדאְּוִאיהו, ּ ָמא ַקְדָמָאה .  ּכֹוָלא ׁשְ ְּדֵכיָון ִדׁשְ ּ
ָמא ָאֳחָרא יך ִלׁשְ ֵדין ּכָֹלא הוא ִחּבוָרא ָחָדא, ְָמׁשֵ ּּכְ ּ ין , ּ ִאין ּכוְלהו ַדְרּגִ ְּוִעיָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ

ָהא ִרין ָהא ּבְ וָרא ַחד, ִמְתַקּשְׁ ְּלֶמֱהֵוי ּכוְלהו ִקּשׁ ּ   . ַחדְּוִייחוָדא, ְּוִחיּבוָרא ַחד, ּ

ֶלך ֲחָדָריו)ש א''שה( א ִעיָלָאה, ָ ֱהִביַאִני ַהּמֶ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ּ ִּאֵלין ֲחָדִרין , ֲחָדָריו. ּ
ין ִדְרִתיִכין ִעיָלִאין, ִּעיָלִאין ְּוִאיְדִרין ַקִדיׁשִ ּ ּ.  

ְטָרא ְדָיִמיָנא, ַּחְדָרא ַקְדָמָאה ִּאיהו ְנִהירו ְדָנֵהיר ִמּסִ ּ ְּנִהירו ְדָנֵה, ּ ָייֵפי ַעְלָמא ּ יר ִמּסְ
יה. ְוַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא ִליָלן ּבֵ ְּנִהירו ְדָכל ְנהֹוִרין ּכְ ּ ָווִנין. ּ ע ּגְ ְּנִהירו ְדַאְרּבַ ִליִפין , ּ ּגְ

ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ַאְרּבַ דֹול, ּּבְ ֵרי ֵאל ּגָ א. ְוִאיּקְ ֵריׁשָ ְּנִהירו ְדָנֵטיל ּבְ ִּאְדָרא ְוַחְדָרא , ּ ּ
ֵרי יהוְו. ַקְדָמָאה ָרָזא ְדִאיּקְ א ּבְ ֵריׁשָ ָּדא ִאיהו ְנהֹוָרא ְדִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ   .ה''ּ
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ְנָייָנא ְּנִהירו ַדֲחׁשֹוָכא, ַּחְדָרא ּתִ ְטָרא ִדְנִהירו ַקְדָמָאה, ּ ְּדָקא ָנְפָקא ִמּסִ ּ ְּוָדא ִאיהו . ּ
ְּנִהירו סוְמָקא יך, ּ ְְדָחׁשִ ְּוָדא ִאיהו ְדִאְתְקֵרי ֱאֹלִהים. ּ ָמאָלאְּדִב, ּ ָרא , ְסַטר ׂשְ ְלִאְתַקּשְׁ

ְנִהירו ַקְדָמָאה   .ּּבִ

ָדא ָרן ָדא ּבְ ָרן וִמְתַחּבְ ֵרין ִאְדִרין ְדִמְתַקּשְׁ ּּתְ ּ ּ ִאֵלין ִאְדִרין. ּ ְּדָהא ּבְ א , ּּ ַּהִהיא ִדְלַתּתָ
ין, ִאְתַאֲחָדא א ִעיָלָאה ְלִאֵלין ֲחָדִרין ַקִדיׁשִ ְּוָאֵעיל ָלה ַמְלּכָ ּּ ּכוְלהוַוֲאָנא ְו. ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

וָרא ָחָדא ִקיּשׁ ֲחָדא ּבְ ְרָנא ּכַ ְּדִאְתַקּשַׁ ְמָחה ָבך, ּ ִאינון כ. ְָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְמָחה ּבְ ב ''ָּנִגיָלה ְוִנׂשְ
ֵרי ָב, ַאְתָוון ַאְלָפא ֵביָתא ך. ְך''ְּדִאּקְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָדָבר ַאֵחר ֲאׁשֶ ְּכְ ך ְיָבֵרך . ּ ְּבְ ָ

ָרֵא ִרים וְתֵרין ַאְתָוון . לִיׂשְ ּאב גד הו זח טי כל מנ סע פצ קר שת ִאֵלין ִאינון ֶעׂשְ ּ ּ
ִרין וְתֵרין ַאְלָפא ֵביתֹות, ְּדַאְלָפא ֵביָתא ּוִמְתַחְלֵפי ְלֶעׂשְ ִליִפין , ּּ ין ּגְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ
ָמָהן ִדְלהֹון ׁשְ ְּוִאינון ִאיְקרון ב, ּּבִ   .ך''ּ
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ְמָחה ָבך ך ַוַדאי, ְָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּּבָ א, ְ ל ַאְתָוון ָנֵטיל ַהאי ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ּכָ ך, ּ : ְָרָזא ּבָ
  .אב גד הו זח טי כל מנ סע פצ קר שת

א ָרם  ּסֵ ב ַעל ּכִ אשב גתד הקו זרח טפי כצל מסן עזר אכתריאל יה ְצָבאֹות יֹוׁשֵ
ֵרי ִצְבאֹות ַמְעָלה. אְוִנּשָׂ דוֵדי ׂשָ ֹמאלֹו ָמֶות, ְּוָכל ּגְ א עֹוֵמד ַעל . ִּמיִמינֹו ַחִיים ִמׂשְ ּסֵ ְוַהּכִ

ָעה ַעּמוִדים ד, ְּוָדא ַעּמוד ַהְיִמיִני. ַּאְרּבָ ְלהֹוֵבי ְמַלֲהָטן ְדַאְתָוון' ּבְ   .ּׁשַ

ָּדא ִאיהו ָרָזא ְוִסְת, בשא דתג וקה חרז יפט לצכ נסמ עזר יהו ָּרא ְדַעּמוָדא ּ ּ
ע ַעּמוִדין, ְדֶאְמָצִעיָתא ֵּמִאינון ַאְרּבַ א ַסְמָכא ֲעַלְייהו, ּ ּסֵ ְּדַההוא ּכִ ּ ָרָזא ְדַאְתָוון , ּ ּבְ

ָכל ַעּמוָדא ְוַעּמוָדא. ְּדַאְלָפא ֵביָתא ֵריַסר ּבְ ְּוִאינון ּתְ ּ ְייהו ַעל , ּ ל ַחד ִמּנַ ְּלִאְתָקְייָמא ּכָ
ֵריַסר ַעּמוִדין ָסְמ ְּלִאְתָקְייָמא ּכוְרְסָייא ֲעַלְייהו, ִכיןּּתְ ּ.  

ָמאִלי ָרָזא ָאֳחָרא, ַּעּמוה ַהּשְׂ י ''ך כז''ם לו''ס נה''פ עד''ק צג''ש רב''תא, ִּאיהו ּבְ
ָמאָלא''י הו''טח ּי ָדא ִאיהו ָרָזא ְוִסְתָרא ְדַעּמוָדא ִדׂשְ ּ ּ ָנא ֲעַלְייהו. ּ ּקְ ְּוכוְרְסָייא ִמְתּתַ ּ ,

ָרָזא ְוִסְת   .ָּרא ִדְתֵריַסר ָסְמִכיןּבְ

ָעה ֲהוֹו ׁשְ ַהאי ִסְטָרא, ֶּאָלא. ְוָהא ּתִ ַלת ַאְתָוון ִמְצָטְרִפין ּגֹו ֵצירוָפא ָחָדא ּבְ ּוְבַהאי , ּּתְ
יִבין, ִסְטָרא ָרָזא יה, ָסְלִקין ְוָנֲחִתין. ִלְתַלת ּתֵ א , ו''ְּוִאינון ְטִמיִרין ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִליפו ִדׁשְ ּּגְ ּ ּ
ָק ַעּמוָדא ַקְדָמָאה''ו יה''ו יה''א יהְמַחּקְ ִניִזין ּבְ ּו ִאֵלין ּגְ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדָיִמיָנא, ּ ּ ּ ו ''יה. ּ

ָמאָלא, ו''ה הי''יו ַעּמוָדא ִדׂשְ ִניִזין ּבְ ִּאֵלין ּגְ ִרין . ּ ָרָזא ְדֶעׂשְ ֵליָמא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכוְרְסָייא ׁשְ
ּוְתֵרין ַאְתָוון ְדַאְלָפא ֵביָתא ךְּדַה, ּ ָרָזא ּבָ ַגֵוויה ּבְ ֵניׁש ְוָנֵטיל ּבְ א ּכָ ְהוא ְקָים ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ְוַעל , ּ

ְמָחה ָבך ְָדא ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3183דף [ -ּ

ַּנְזִכיָרה ֹדֶדיך ִמַיִין ל ּתֹוָרה, ָ ִּמֵייָנה ׁשֶ ָדֹוֶדיך. ּ ן ְדָסֲחִרין ּכוְרְסָייא ' ִּאֵלין ע, ּ ְּמַמּנָ ּ
א ְל. ַּקִדיׁשָ ְּוָנְטִלין ִדיָנא ֵמַההוא ַיִין, ִטיןְּוִאינון ַרְבְרִבין ׁשָ ִתיב. ּ ֶקך ִמַיִין , ְּוַעל ָדא ּכְ ַּאׁשְ ָ

ְבִעין. ָהֶרַקח ְּוִאינון דֹוִדים ׁשִ ּ.  

ְּוִאֵלין ִאינון ְבִריֵאל. ִמיָכֵאל: ּ יֵאל. ְּקדוִמיֵאל. ּנוִריֵאל. ְרָפֵאל. ּגַ . ַצְדִקיֵאל. ַמְלּכִ
ְזִריֵאל. סטוריה. יֹוִפיֵאל. ְרָמֵאל. ּוִריֵאלצ. ַּחְסִדיֵאל. ּתֹוִמיֵאל. ְּפַדֵאל . להמיאל. ּגַ

. רמאל. חכמיאל. קדמיאל. ומיאל. גדהסיאל. שבניאל. קדשיאל. רהטיאל. חזקיאל
. צורטק. גדיאל. קניאל. מבניאל. חכמיאל. פוריאל. עזריאל. עניאל. קדשיאל
. טהריאל.  סניה.רומיאל. רססיאל. ודרגויה. ודרגזריה. סנסניה. רחמיאל. עופפיאל
. סמכיאל. עיריאל. כסיסיה. צוריה. דנאל. תסוריה. עינאל. שמיאל. גדיה. עזריאל
. בראל. גדיאל. דטיאל. ועריאל. זכריאל. חוניאל. טטרוסיה. ירויאל. כמניה. מרוניה
ין ּכוָלם רק ס. אהינאל ֵּאין ּבֵ   .ה''ּ

ֶדר ַהֶזה ּסֵ תוב ּכַ ְסָפִרים ֲאֵחִרים ּכָ ּּבִ ְבִריֵאל. ִמיָכֵאל: ּ . ְּקדוִמיֵאל. נֹוִריֵאל. ְרָפֵאל. ּגַ
יֵאל . סטוריאל. יופיאל. רמאל. צוריאל. חסדיאל. תומיאל. פדאל. ַצְדִקיֵאל. ַמְלּכִ
. אהיאל. ברקיאל. שבניאל. קדשיאל. רהמיאל. חזקיאל. להריאל. ודריאל. גזריאל
. חכמיאל. אלקדמ. קדומיאל. רומיאל. רהסיאל. שבניאל. מלכיאל. לעריאל. חניאל
. צורטק. גדיאל. קניאל. מחניאל. חכמיאל. עזריאל. עניאל. קדשיאל. רמאל

. יעזריאל. טהריאל. סניה. דומיאל. רססיאל. ודרגזיה. סנסניה. רחמיאל. עופפיאל
. מרוניה. סמכיאל. עיריאל. פסיסיה. צוריה. רנאל. תסיריה. עינאל. סמכיאל. נריה

. בריאל. גדיאל. דניאל. ועריאל.  זכריאל.חוניאל. טטרוסיה. ירואל. קנוניה
  .אהניאל

א, ִאיֵלין' ֵהם ע ִּאינון ְדָסֲחִרין ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ ּ רון דֹוִדים, ּ ְּדִאּקְ ּ , ְוָנֲהִרין ְוָנְצִצין. ּ
ֵּמִאינון דֹוִדים ִעיָלִאין ּ ְטִמירו וְגִניזו ִעָלָאה, ּ ְּדָנֲהִרין ְוָנְצִצין ּבִ ּ ּ ּ  )ש א''שה(, ִתיבַּוֲעַלְייהו ּכְ. ּ
י טֹוִבים דֶֹדיך ִמַיִין ּּכִ ָ ָדֹוֶדך. ּ ְכָלָלא ָחָדא, ּ ִּאֵלין ּכוְלהֹון ּבִ ִאין ִמּגֹו ִעיָלִאין, ּ ּתָ ְּוכוְלהו , ּּתַ ּ

ְּנִהיִרין וְנִציִצין ִמּגֹו ַההוא ַיִין ְדִמְנְטָרא ּ ּ.  

רון ַחיֹות ְטִמיִרין, ִּעיָלִאין ְטִמיִרין ִּאינון ִאיּקְ ּ ְּוִאינון ָנֲהִרין ִמּגֹו . ּינון ָרצֹוא ָוׁשֹובְּדִא, ּ
ִאין. ַעְלָמא ְדָאֵתי, ַּעְלָמא ִעיָלָאה ּתָ ָּנֲהִרין וְנִציִצין ִמּגֹו ַההוא ְנִהירו ָטִמיר , ְּוִאֵלין ּתַ ּ ּ

ְּדִאֵלין ְנִציִצין, ְוָגִניז ּ.  

ָמָהן, ְּוָכְלהֹו ִמַיִין ְבִעין ׁשְ ְּדִאינון ְנִהי, ֵּמִאינון ׁשִ ְבִעין . ִרין ְטִמיִריןּ ְּדָהא ִאינון ׁשִ ּ
א א ְלַתּתָ ְּדָסֲחִרין ּכוְרְסָיא ַקִדיׁשָ ּ ְלהֹו ְוָנְצֵצי, ּ ְבִעין ְפִניָמִאין ְנִהיִרין ּכָ ֵּמִאינון ׁשִ ְּוָדא הוא . ּ

ֵּמִאינון ַנֲהִרין ִעיָלִאין, ִּמַיִין ְּוִאינון ּבוִציִנין ִעיָלִאין . ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ְּדָנֲהִרין ַאְנִפיןּ ּ ,
ּובוִציִנין ִריך הוא. ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ָמָהן ְדִאְתְקֵרי ּבְ ְבִעין ׁשְ ְּוִאינון ׁשִ ּ ּ ּ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3184דף [ -ּ

ָרָזא ְוִסְתָרא ְדַאְלָפא ֵביָתא ְּדִאינון כ, ּבְ ר ִעיָלִאין, ב ַאְתָוון''ּ ְייהו ֶעׂשֶ ִּאית ִמּנַ ב ''א, ּ
ה ְגָווִנין, ןּוְתֵריַסר ָאֳחָרִני. י''ח ט''ו ז''ד ה''ג ְּדִמְתַהְפִכין ְלַכּמָ ַאְתָוון, ּ ִלין ּבְ ְלּגְ , ּוִמְתּגַ

ְנָיין ְּדָהא ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא ֵמָהָכא ִמְתָפַרׁש. ּוְלעֹוָלם ָלא ְמׁשַ ָּלא ְדַנְפָקא ֵמִאֵלין ַאְתָוון. ּ ּ ,
ֶּאָלא ִמְטִמירו ִדְלהֹון ּּ.  

ִגין ְדַאְתָוון ּכוְלהו ָנְפקֹו ִמּגֹו ּּבְ ּ ּ ְנקוָדה ִעיָלָאהּ ָּרָזא וְכָלָלא , ְּטִמיָרא וְסִתיָמא, ּ
יה, ְדאֹוַרְייָתא יִמין ַאְתָוון ּבֵ ַּעד ְדָעלו ְלגֹו ֵהיָכָלא ְטִמיָרא, ְּוָלא ֲהוֹו ְרׁשִ , ְוָנְפקֹו ַאְתָוון, ּ
  .ְּוִאְתְקִריׁשו, ְוַלִחים ֲהוֹו

ָרָזא ְדַאֵדּוְכ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵליף ׁשְ ַמָיא . ְתָווןּין ִאְתּגְ הו ׁשְ ִריאו ּבְ גֹו ַאְתָוון ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ
ָרָזא ְדמ. ְוַאְרָעא ָמא ְגִליָפא ִעיָלָאה ּבְ ּׁשְ   .ב ַאְתָוון''ּ

יּקוַנְייהו ֵּכיָון ְדָקְיימו ַאְתָוון ַעל ּתִ ּ ּ ע. ְּוִאְתַקַיים ַעְלָמא, ּ נו ַאְתָוון ּבְ ּקָ ֵדין ִאְתּתַ ב ''ּּכְ
ָמָהן רו, ׁשְ ְּדִאיּקְ הו, ן ַיִיןּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָמָהן ְדִאְתְקֵרי קוְדׁשָ ְבִעין ׁשְ ּׁשִ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאינון ַיִי. ְּ   .ן''ּ

. ע''הה. ו''לא. ד''אל. י''הז. ת''כה. א''אכ. ה''לל. ש''מה. ם''על. ט''סי. י''יל. ו''וה
ִריך הוא. ל''יז ּמּבְ . ו''חה. ה''מל. י''יי. ך''נל. ל''פה. ו''לו. י''כל. ו''לא. ם''הק. י''הר. ְ
לֹום. ר''וש. ב''לכ. ם''או. י''רי. ה''שא. ת''יר. א''הא. ה''נת . ק''כו. ח''לה. יַחס ְוׁשָ
. ל''עש. י''ער. ּסָאַמר ֵליה. ה''יל. ל''וו. ך''מי. ה''הה. ז''יי. ע''רה. ם''חע. י''אנ. ד''מנ
ִריך. ת''ני. א''ננ. ם''עמ. ש''הח. י''דנ. ו''וה. ה''מי . ח''הר. ל''יי. ם''נמ. י''פו. ּ הואְמּבְ
. י''הי. ם''יב. ה''רא. ו''חב. ע''אי. ק''מנ. ב''דמ. י''מח. ו''ענ. ה''יה. ב''ומ. ר''מצ
  .ם''מו

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ש א''שה( ּּבוִציָנא ְדַמֲעָרב,  ׁשְ י ּבוִציָנא , ּ ְלָטא ְוָקְייָמא ְלַגּבֵ ד ׁשָ ּּכַ
ָּדא אוְכָמא, ְדִמְזָרח ה הוא ָיֶאה. ְּוָדא ִחיָווָרא, ּ ּמָ ַההוא ְנִהירו ִחָווָרא, ּּכַ ּּבְ ּ ּ.  

ְּנִהירו ְדבוִציָנא ּ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ֵרין ְנהֹוִרין ִמְתַחּבְ ָאה אוְכָמא. ּתְ ּתָ ִּעיָלָאה ִחיָווָרא, ּּתַ ָּדא . ּ
ְלָטא ַעל ָדא ְּנהֹוָרא ִחיָווָרא ַעל אוְכָמא, ּׁשָ ל ָדא. ּ ה, ְּוִעם ּכָ ּמָ   . ִאיִהי ָיָאהּכַ

ִתיּקוָנא ִדְתחֹוָתה ּּבְ ּ חֹוָתה, ּ יּקוִנין ָקְייִמין ּתְ ה ּתִ ּמָ ּּכַ ָחא, ּ א וִמׁשְ ַרּגָ ְּפִתיָלה וׁשְ ּ ְוִאיִהי . ּ
ְרבו ִעיָלָאה ָּקְייָמא ּבִ ַההוא ְנהֹוָרא ִחיָווָרא, ּ ָּיָאה ּבְ ַלִים. ּ נֹות ְירוׁשָ ך ּבְ ּּכָ ּקוִנין , ְ ִּאֵלין ּתִ ּ

א נֹוי ִדיָלה,ִּדְלַתּתָ חֹוָתה ּבְ ּ ְדָקְייִמין ּתְ ּ ֹלֹמה. ּ יִריעֹות ׁשְ ָאֳהֵלי ֵקָדר ּכִ ָּדא אוְכָמא. ּכְ ְוָדא , ּ
  .ִּחיָווָרא

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ִתיב , ׁשְ י ַיְזִקין ֹלא ָיסור )משלי כב(ּכְ ם ּכִ ַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו ּגַ ּ ֲחֹנך ַלּנַ ּ ּ ְ

ה ּנָ א. ִּמּמֶ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ִריך הוא ָלָאָדםּּכַ ּ ּבְ ְדיֹוְקָנא ִעיָלָאה, ְ ָרא ֵליה ּבִ ּּבָ ְייפֹו , ּ ֵאָברֹוי ְוׁשַ
ָרָזא ִעיָלָאה ְלהֹו ּבְ יְנָתא ְדֵעֶדן. ּּכָ ִריך הוא , ָּנֵחית ֵליה ְלַאְרָעא ּגֹו ּגִ א ּבְ ִּדְבָרא קוְדׁשָ ּ ְּ

ֲאַתר ָטִמיר ְוָגִניז ַאְרָעא ּבַ ְדיוְקָנא ְוִצ, ּבְ ְּדִאיהו ּבִ ּ ּיוָרא ִדְלֵעיָלאּ  )בראשית ב(, ִּדְכִתיב. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3185דף [ -ּ

ח ה ְמָרה' ַּוִיּקַ ֵחהו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדה וְלׁשָ ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ּ ּ ּ ן ֵעֶדן ְסָתם. ּ ֵחהו ְבּגַ ַּוַיּנִ ּ ,
ָרָזא ָחָדא ְּדכֹוָלא ּבְ ּ.  

ן ֵעֶדן ִעיָלָאה, ְוִאי ֵתיָמא ּגַ חוִמין, ּּבְ ה ּתְ ּמָ ֲחָמן ְסחֹור ְסחֹור ֵליהְוַכּמָ, ּּכַ ּה ׁשוִרין ִמְתּתַ ּ ,
ין ְרָיין ִעיָלִאין ְורוִחין ַקִדיׁשִ ה ַמּשִׁ ּמָ ִּמּכַ ּ ַהאי ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא, ּ ָלא , ְּוָהָכא ּבְ

ֲחָמא ָהֵכי ְדיֹוְקָנא ִעיָלָאה, ְּדִאי ֵתיָמא. ִמְתּתַ ּהֹוִאיל ְוִאיהו ּבִ ה רוִח, ּ ַכּמָ ַּאְתֵקין ֵליה ּבְ ין ּ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ְּוִנׁשְ ּ ָעְלָמא, ִאי ָהֵכי. ּ ַּעד ָלא ֲהוֹו ַצִדיַקָייא ּבְ ְדיֹוְקָנא ִעיָלָאה , ּ ָּלא ֲהָוה ּבִ

א   .ַּהאי ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ

ֵרי ָעְלָמא, ֶּאָלא דוְגָמא וְדיֹוְקָנא ִעיָלָאה ִאיהו ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ ּ ֵרי ְוַעד ָלא ִא. ּּ ְתּבְ
חוִמין ְדַמְלָאִכין ִעיָלִאין ָסֲחִרין ֵליה, ָאָדם ה ׁשוִרין ּתְ ּמָ ֲּהוֹו ּכַ ּ ּ ָלא ְנִטירו, ּּ ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ּ ,

ן ִגין ִדְבָכל ִאינון ֵהיָכִלין ְדַתּמָ ּּבְ ּ ִּאית ׁשוְלָטִנין ָנְטִרין ֵליה, ּ ִליָלן . ּ ַּעד ְדִאינון רוִחין ִאְתּכְ ּ ּ
ַהאי  ַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמאְלֵמיֵתי ּבְ ָמִתין ַדֲהוֹו ְזִמיִנין ַלֲאָעָלא ּבְ ל רוִחין ְוִנׁשְ ּּכָ ְלהֹו ֲהוֹו , ּ ּכָ

ֵרי ָאָדם ן ַעד ָלא ִאְתּבְ ּמָ   .ּתַ

ַהאי ָעְלָמא יִנין ְלִאְתַייֲהָבא , ְּוַעה יֹוָמא ַעד ָלא ֵייתון ַלֲאָעָלא ּבְ ִּאינון רוִחין ְדַזּמִ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְלהֹו, ּבְ ןּכָ ּמָ ָמִתין ָסְלִקין ְוַנֲחִתין.  ֲהוֹו ּתַ ְּוִאֵלין רוִחין ְוִנׁשְ ן ֵעֶדן , ּ ָנְפקֹו ִמּגַ

א, ִּדְלֵעיָלא ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּגַ ין, ְּוָנֲחֵתי ּבְ ְלבוׁשִ ן ּבִ ּמָ ן ּתַ ׁשָ ּוִמְתַלּבְ ַגְווָנא ְדגוֵפי ְדַהאי , ּ ּּכְ ּ ּ
  .ָעְלָמא

אֹוַרְייָתא ָקן ּבְ יָקָרא ְדָמאֵריהֹוןְלִמְנ, ְוִאְתַעּסְ א ּבִ ַההוא ְלבוׁשָ ָלא ּבְ ּכָ ַּדע וְלִאְסּתַ ּ ּ ל , ּ ּכָ
ַהאי ָעְלָמא, ַחד ְוַחד ן ְלֶמֱהֵוי ּבְ ָמה ְדִאְזַדּמַ   .ּּכְ

א ַההוא ְלבוׁשָ ִפיר ְוָיאֹות ּבְ ְּוַההוא ְדִתיּקוֵניה ׁשַ ּ ּ ּ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּּ ְדלוֵתיה ּכִ ּתַ ְּוִאי ִאׁשְ ּ ּ ,
אָּסְלִקין ֵליה ְלֵע א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ּיָלא ְלַקּמֵ א ּכְ ַהאי ְלבוׁשָ ּּבְ ְוָקִאים , ּ

יה ִריך הוא, ַּקּמֵ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּוָחֵדי ּבֵ ּ ר '  ַחי ה)מלכים ב ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ֲאׁשֶ
י ְלָפָניו   .ַעד ָלא ָנְפֵקית ְלָעְלָמא. ָעַמְדּתִ

ין ְד ִּאית ְלבוׁשִ הֹון רוִחיןּ ין ּבְ ׁשִ ַגְווָנא ְדגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא, ִּמְתַלּבְ ּּכְ ְּוִאי ַהאי ּגוָפא . ּ
א ק רוָחא ַקִדיׁשָ ּבַ ן ְלִמׁשְ ִּאְזַדּמַ ּ א, ּ יׁשָ ַתר רוָחא ּבִ ּוְלַאְסָטָאה ּבָ א ָפַרח , ּ ַּההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ

א ִּמּגֹו ַההוא ְלבוׁשָ א ִאְתְמׁשַ, ּ ְּוַההוא ְלבוׁשָ ן ֵעֶדןּ   .ְך ְלַבר ִמּגַ

ְנָייָנא וְבָכל יֹוָמא ְרִביָעָאה ִגין ִדְבָכל יֹוָמא ּתִ ּּבְ ת ְזנוִנים, ּ א ְדֵאׁשֶ יׁשָ ּרוָחא ּבִ ּ ָאְזָלא , ּ
א ָּסֲחָרֵניה ְדִגְנּתָ א. ּ יׁשָ ָכן ֲאַבְתֵריה ְדַההוא רוָחא ּבִ ין ְדִאְתַמׁשְ ְּוִאית ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ יה , ּ ְּוֵתיאֹוְבּתֵ

ְּדַההוא  הוּ א ּבְ יׁשָ ּרוָחא ּבִ יה. ּ א ּבֵ ׁשָ א ָנֵחית ְוִאְתַלּבְ ְּוֵכיָון ְדרוָחא קוְדׁשָ ּ ּ ָבא , ּ ָלא ִאְתַיּשְׁ
ַגֵויה ּּבְ יה, ּ ּוָפַרח ִמּנֵ   .ְוָסֵליק ְלֵעיָלא, ּ

א ְּוַההוא ְלבוׁשָ א, ּ יׁשָ ַתר ַההוא רוָחא ּבִ ך ּבָ ִּאְתְמׁשַ ּ ּוַמְפֵקי ֵליה ְלַבר, ְ ן , ּ ּמָ ַעד ְוָיְתָבא ּתַ
ר ָנׁש ְּדָאֵתי ַההוא ּבַ יה, ּ ׁש ּבֵ ָכל יֹוָמא, ְּוָנֵחית ֵליה ְלֵגיִהּנֹם, ְּוִאְתַלּבַ יה ּבְ ְּוִאְתָדן ּבֵ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3186דף [ -ּ

א ְּוַההוא רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ א, ּ ְּדָקא ָפַרח ֵמַההוא ְלבוׁשָ ּ ַחד אֹוָצר, ָסֵליק ְלֵעיָלא, ּ , ְוָאֵעל ּבְ
ָרא ַּעד ְדָנֵפיק ֵמַההוא ַחָייָבא ּבְ ּ א,  אֹו ַזְרָעא,ּ ְּדֵייחֹות ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ יה , ּ ֵלים ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ

ְדָקא ָיאֹות ְּוַההוא ַחָייָבא ִאית ֵליה ַנְייָחא ְלָבַתר. ּכִ ׁש , ּוְמַצְפְצָפא ְוָסֵליק, ּּ ְוִאְתַלּבַ
א ָאֳחָרא ְלבוׁשָ   .ּּבִ

ן ֵעֶדן ְּוָחֵמי ְלַההוא רוָחא ַק, ְּוָקאי ֲאִפְתָחא ְדּגַ ַבקּ א ְדִאיהו ׁשָ ִּדיׁשָ ּ ה ְיָקר, ּ ַכּמָ , ּבְ
ה ְנִהירו ּוְבַכּמָ יה, ּ ָאר ַצִדיַקָייא. ְּוַאְכִסיף ּבֵ ַההוא ְיָקר ִדּשְׁ ח ּבְ ּגַ ְּוֵכן ַאׁשְ ּ ּ ְּוַאְכִסיף וְבֵכי ַעל , ּ

  .עֹוָבדֹוי

ִריך הוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹוןדְוַכ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּ ּבְ ִגְנָתא, ְּ ַחד ְלבוׁש ָּאֵעיל ֵליה ּבְ ּ ְדֵעֶדן ּבְ
ן ֵעֶדן ְּיָקר ִדְנהֹוָרא ְדּגַ א, ּ ָמה ַקִדיׁשָ רוַח וְנׁשָ יה ּבְ ֵלים ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ כֹוָלא, ּ ִלים ּבְ   .ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ

ן ֵעֶדן ּגַ ֵתיה ָהיו ְמַטְייִלין ּבְ ּהוא ְוִאּתְ ּ ּוַמְלֲאֵכי ִעיָלֵאי ַסֲחָרַנְייהו, ּ ה , ּּ ַכּמָ י לֹון ּבְ ְמַעְנּגֵ
ִּעדוִנין ְוִעיּנוִגין ּ ְּפַתח ֵליה ַחד אֹוָצר. ּ ְתָרִאין, ּ ל ִאינון ָדִרין ּבַ ְּוַאְחֵמי ֵליה ּכָ ּ ל ָדָרא , ּ ּּכָ

ֲּוֲהָוה ָחֵמי ְדיֹוְקִנין ִעיָלִאין. ְוָדָרא ִאין, ּ ּתָ ְנִהירו ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא , ּוְדיֹוְקִנין ּתַ ּּבִ ּ ּּ
  .ֲּעַלְייהו

ת ֵליט ֲעָלה, ּ ְזנוִניםָנֲחָתא ֵאׁשֶ ְּוַההוא ְדָרֵכיב ְוׁשַ ּ ְּדַאְסֵטי ּכָֹלא, ַּההוא ֲחַסר ֵלב, ּּ ְוָחמֹו . ּ
ֵתיה ַּההוא ְיָקר ִעיָלָאה ְדֲהָוה ֵביה ָאָדם ְוִאּתְ ּ ּ ת ְזנוִנים. ּּ ָקַפת ֵאׁשֶ ֵחיָלא ְותֹוְקָפא , ִּאְתּתְ ּבְ

ֵליט ֲעָלה ְּדַההוא ְדׁשַ ּ ּ ּוְקֵריַבת ֵאֶצל ַחָו, ּּ ה ִפּתוִים, הּ ַכּמָ י ָלה ּבְ ִריַאת ְלִמְפּתֵ ּוׁשְ ּ ה , ּּ ּוְבַכּמָ
ָנא ְּמִתיקו ְדִליׁשְ יַאת, ּ ַּעד ְדִאְתַפּתִ ֵדין. ּ י ְלָבַתר ָאָדם, ּכְ ין , ְּוִאְתַפּתֵ ּוָפְרחו ִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ

יה ָמָתא ָזֲהָרא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ִדְלֵעיָלא ִמיּנֵ, ִּמיּנֵ ּוְסִליָקא ִנׁשְ ּ ַאר ָערֹום ִמּכָֹלא, ּיהּּ ּתָ , ְּוִאׁשְ
ֵתיה ּהוא ְוִאּתְ ּ.  

ׁשוָבה יב ּתְ ֵּכיָון ַדֲחׁשֵ ן ֵעֶדן, ּ ַרך ִמּגַ ְְלָבַתר ְדִאְתּתָ א . ְּוִאְתַקָיים ְלַבר, ּ ָּחס ֲעֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ין ָאֳחָרִנין, ְ ַּוֲעַבד ֵליה ְלבוׁשִ ּתַ, ּ ַגְווָנא ְדִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ְּכְ ַהאי ָעְלָמאּ א ּבְ ׁשָ . ּמָ

ׁש ְלַבר ּמַ ּתַ ִנין, ּוְלָבַתר ִאׁשְ   .ְואֹוִליד ּבְ

יה ָמָתא ִעיָלָאה ְדָפְרָחה ִמּנֵ ְּוַההוא ָזֳהָרא ְדִנׁשְ ּ ּ ַחד , ְסִליָקא ְלֵעיָלא, ּּ ִניָזא ּבְ ַוֲהַות ּגְ
ְּדִאיהו ּגוף, אֹוָצר ּ ִנין. ּ ְוְנַפק ֲחנֹוך ְלָעְלָמא, ַּעד ְדאֹוִליד ּבְ יָון ְדָאָתא ֲחנֹוך. ּ ְּכֵ ַּההוא , ּ

יה א ָנֲחַתת ּבֵ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּזֳהָרא ִעיָלָאה ִנׁשְ ּ יה , ּ ַבק ִמּנֵ ַההוא ְרבו ִעיָלָאה ְדׁשָ ַּוֲהָוה ֲחנֹוך ּבְ ּ ּ ּּ ְ

ְ ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוגו)בראשית ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָאָדם ְ ּ ּ'.  

ִריך הוא ְלַנְטָלא ֵליה ֵמַהאי ָעְלָמאְִאְצְטִריך, ְלָבַתר א ּבְ ּ ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָלָלא , ְּ ּוְלִאְתּכְ
א ּרוָחא ַקִדיׁשָ א וִמְלֵעיָלא, ּ ּתָ ִּמּתַ א, ּ ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ֵליל ּכֹוָלא ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ּ ְּוַההוא רוָחא . ּ ּ

א וִמְלֵעיָלא ּתָ ֵליל ִמּתַ א ִאְתּכְ ַּקִדיׁשָ ּ ָכא , ּ ַתר ִזיֵניהְלִאְתַמּשְׁ ל ַעְלָמא ִזיָנא ּבָ   .ּּכָ
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ֵליל ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ֵּכיָון ְדִאְתּכְ א ּבְ ִּאְתֲעֵביד ְמַמּנָ ַהאי ַעְלָמא. ּ , ּבְ
ֵליל ֵמַהאי ָעְלָמא ִלילו ְדִאְתּכְ ְטָרא ְדַההוא ּכְ ִּמּסִ ּ ּ ִּמְסַטר ְדַההוא , ּוְבַעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ

ִלילו ְדִא ּּכְ ֵלל ִמְלֵעיָלאּ   .ְּתּכְ

ָעְלָמא ּוְבָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא ְדַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ִאית ּבְ ּ ֵליל , ּ ִלילו ְדִאְתּכְ ִּאְתַחֵדׁש ַההוא ּכְ ּ ּ ּ
ְטָרא ַדֲחנֹוך א ִמּסִ ּתָ ְִמּתַ ֵדין ִאיהו ַנַער, ּ ָרָזא ְדַחְדּתוָתא ְדִסיֲהָרא, ּּכְ ּּבְ ּ משלי (, ְוָרָזא ָדא. ּ

ַע'' ֲחנֹו)כב ה''ְך ַלּנַ ּנָ י ַיְזִקין ֹלא ָיסור ִמּמֶ ם ּכִ ּר ַעל ִפי ַדְרּכֹו ּגַ ּ ַּמאי ַעל ִפי ַדְרּכֹו. ּ ַּעל ִפי . ּ
ְַדְרּכֹו ַדֲחנֹוך ּ ַההוא ֶדֶרך ְקׁשֹוט. ּ ְְלֵמיַזל ּבְ ִלים, ּ ר וׁשְ אֹוַרח ֵמיׁשָ   .ּּבְ

י ַיְזִקין ַההוא ִדיוְקָנא ַדֲחנֹוך ם ּכִ ְּגַ ּ ּ ּ אֵּמַההוא ִזְמ, ּ ַההוא קוְדׁשָ ֵליל ּבְ ָּנא ְדִאְתּכְ ּ ָלא , ּ
ה יֹוִמין ְוִאְתַעֵדי ֵמַההוא ֲאַתר ּמָ ֵּתיָמא ְדָהא ִסיב ִמּכַ ּ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא , ָלאו ָהֵכי, ּ ֶּאָלא ּבְ

ָעְלָמא ְּדַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ִאית ּבְ ִלילו ְדַההוא ִסְטָרא ִאְתַחַדׁש, ּ ַּההוא ּכְ ּ ּ ּ ַּההוא ְוִאְתֲחֵזי , ּ
ׁש ַנַער ן, ְדיֹוְקָנא ַמּמָ ּמָ ִלילו. ְּוָלא ִאְתַעֵדי ִמּתַ ּוְבִגין ַההוא ּכְ ּ ְקיו , ּ ֵאי ִמַטָלא ְדׁשַ ּתָ ַּיְרֵתי ּתַ ּ ּ

א ְלָעְלָמא, ִּעיָלָאה ְּוָנֲחָתא ְירוָתא ִדְרבו ַקִדיׁשָ ּ ּ.  

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ש א''שה(ְּוַעל ָדא  ְט,  ׁשְ חֹוָרה ֲאִני ִמּסִ אׁשְ ְוָנאָוה ֲאִני , ָרא ִדְלַתּתָ
ְטָרא ִדְכִלילו ִדְלֵעיָלא ִּמּסִ ּ.  

חֹוָרה ֲאִני יִזין ְלָמאֵרי כֹוָלא, ׁשְ ה ַחָייִבין ְדַמְרּגִ ּמָ ד ָחֵזיָנא ּכַ ּּכַ ּ ִסְטָרא , ּ ַוֲאָנא ָזן לֹון ּבְ
א ְדִבי ִלילו ִדְלַתּתָ ְּדַההוא ּכְ ּ ּ ְטָרא ִדְלֵעיָלא, ְוָנאָוה. ּ   .ִּמּסִ

נ ַלִיםּבְ א ּכֹוָלא ָחָדא, ֹּות ְירוׁשָ ַלִים וֵבי ַמְקְדׁשָ ב ִדירוׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ א ִאיהו , ּ י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ּ
יר ין, ַיּתִ ה ִקדוׁשִ ַכּמָ ּּבְ ה ִעילוִיין, ּ ַכּמָ ּּבְ א ַחד. ּ י ַמְקְדׁשָ ַלִים ַחד, ּּבֵ ּוֵבית ֹקֶדׁש , ִּוירוׁשָ

ְייהו ים ְלגֹו ִמיּנַ ָדׁשִ ְּדהו, ַּהּקֳ ּא ְפִניָמָאה ִמּכוְלהוּ ּ ּ.  

ַטת ֲעָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְתַקׁשְ ׁשַ ַבֲעָלה, ְּוַהאי ּבְ ּוַבְעָיא ְלְאְתָקְרָבא ּבְ ָטא, ּ , ְוִהיא ִאְתַקּשְׁ
ִּאיִהי ָאְמַרת ְלאוְכלוֶסיָה חֹוָרה ֲאִני, ּ א, ׁשְ ְטָרא ִדְלַתּתָ ְכִלילו ְדִסְטָרא , ְוָנאָוה. ִמּסִ ּּבִ ּ

ִגין ִדְכִתיב, ירִּדְלֵעיָלא ַיּתִ ה)דברים ד(, ּּבְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ָרֵאל ְדֵבִקים . ֱאֹלֵהיֶכם' ּ ְוַאּתֶ ִּיׂשְ
ה יר ִמּכֹוָלא', ּבַ יּקוָנא ַיּתִ ַהִהיא ּתִ ּּבְ ּ.  

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ָּאַמר ֵליה ֵאִלָיהו, ׁשְ יִמין ְלֵעיָלא ַעד ', ר, ּּ ל ִאֵלין ִמִלין ִאינון ְרׁשִ ּּכָ ּ ּ
ָמךָלא ֵת ִמְלַקְדִמין. ְיֵתי ְלַעְלָמא ִמן ׁשְ ַחְדּתוָתא ָקְייֵמי ּכוְלהו ּכְ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּוְבחֹוָתָמא . ּ

א ּכוְלהו ְסִתיִמין ַפְנָקא ְדַמְלּכָ ְּדגוׁשְ ּ ּ ּּ.  

ָמִים)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ְרִקיַע ַהּשָׁ ַהאי ְקָרא , ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
יה. ָמרִאּתְ יֹוָמא ְרִביָעָאה. ְּוָהֵכי ִאיהו, ְּוַחְבַרָיא ִאְתָערֹו ּבֵ ִתיב ָדא ּבְ אי ּכְ ֶּאָלא ַאּמַ ְּדָהא , ּ

ִני ִאְתֲחֵזי ְלֶמֱהֵוי ִסיֲהָרא ַחְסָרא יִהּנֹם, ִּמיֹום ׁשֵ ֵרי ֵביה ּגֵ ִני ִאְתּבְ ִּדְביֹום ׁשֵ ְוהֹוִאיל , ּ
ֵרי ֵביה ִגיֵניהִסיֲהָרא ִאיִהי ֲחֵס, ְּוִאְתּבְ ְרִביִעי, ָּרה ּבְ ִתיב ּבָ אי ִאיהו ּכְ   .ַּאּמַ
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ֲאָלא ְרִביִעי, ּּתו ִאית ְלׁשָ ְרעֹוָנא ְדִסיֲהָרא ִאיהו ּבָ ִּאי ּגִ ִניָנן, ּ תוָלה , ָהא ּתָ וֵאי ּבְ ְּדִניּשׂ ּ ּ
ְרִביִעי ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבָ ָרֵאל, ּ ּיֹוָמא ְדִגְרעֹוָנא ִדְבתוַלת ִיׂשְ תוָלה ָלא ִאְתֲחֵזי ְל, ּ ֶּמֱהֵוי ּבְ

ִלימו ׁשְ ַבֲעָלה, ָּאֳחָרא ּבִ ָתא ֶאָלא ּבְ ִלימו ְלִאּתְ ְּדָהא ֵלית ׁשְ ּ ּּ.  

יִהּנֹם ֵרי ֵביה ּגֵ ִני ְדִאְתּבְ יֹום ׁשֵ ֲּאָבל ּבְ ִקיוָמא, ּ ַּעד ָלא ָקְייָמא ּבְ ִני . ּ ְּדָהא ְנַפק ִמיֹום ׁשֵ ּ
ך ְְדהוא חׁשֶ ּ יה, ּ ֵרי ִמּנֵ ּוְכֵדין ִאְתּבְ ך ְוגו)איוב כח(, ִתיבִּדְכ. ּ ם ַלחׁשֶ ְּוָאְרֵחיה ', ְ ֵקץ ׂשָ
ְּדַההוא ֵקץ ְכִלית הוא חֹוֵקר, ּ ִקיוָמה. ֵאיָמַתי, ְּלָכל ּתַ ְּלָבַתר ְדָקְייָמא ּבְ ּ ּּ.  

ִקיוָמה ְּוָלא ָקְייַמת ּבְ ּ ְרִביִעי, ּ ְּדָהא ִסיֲהָרא ַרְגָלא ְרִביָעָאה , ַּעד ַדַאְזֵעיַרת ִסיֲהָרא ּבָ
ּכוְרְסָייא ִעיָלָאהִּאיהו ּבְ ּוְבִגין ְדִאיִהי יֹוָמא ד. ּ י ג' ּ ּבֵ ָמר , ָקְייִמין ָאֳחָרִנין' ּגַ ִאּתְ

ְרִביָעָאה עֹוָבָדא ִדיָלה ְרָמה, ּּבִ ְּדָהא ַאְזֵעיַרת ּגַ יך ְנהֹוָרָאה, ּ ְּוַאְחׁשֵ תוָלה ִאית . ְ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ
ְרִביָעָאה ָּלה ִקיוָמא ּבִ ְּלַאֲחָזָאה ִקיו, ּּ ִסיֲהָראּ   .ָמא ּבְ

ְרִביִעי את ּבָ ְּוַההוא יֹוָמא ִדְבתוָלה ִנּשַׂ ּ א, ּ ְּוִאית ָלה ִקיוָמא ְלַתּתָ רֹוָזא ָקְייָמא . ּּ ּכָ
י)מיכה ז(, ְלֵעיָלא ְוָקֵרי י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי ֹאַיְבּתִ ׂשְ יֹוָמא , ְּוַעל ָדא.  ַאל ּתִ ּבְ

ַמע יִּדְכ, ִדְנִפיָלה ִקיָמה ַמׁשְ י ַקְמּתִ י ָנַפְלּתִ   .ִתיב ּכִ

ְלָטָאה, ָחֵסר, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת א ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְלׁשַ ִגין ְדִאְתְיֵהיב דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ .
ַהאי ֱאגֹוָזא, ְוַחְפָיא ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ָכל ִסְטִרין, ּכְ ִּדְקִליָפה ַחְפָיא ַעל מֹוָחא ּבְ ּ ,

ְקַפת ְקִלי ִרית, ָּפא ְלַברְוִאְתּתַ ַכת ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא. ּוְכָעְרָלה ַעל ּבְ ך ִאְתַחׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ַלִים נֹות ְירוׁשָ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ י ִאינון אוְכלוִסין ְדָלא ֲהוֹו , ְּוִהיא ָאְמַרת ׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ
ִאינון ְפִניָמֵאי וָטָהא ּבְ ִקּשׁ ּּבְ ּ י. ּ ּטו ָלהִּלְפִניָמֵאי ְדַקּשִׁ ד ָנְפַקת . ָלא ָאְמַרת ַהאי, ּ ֶּאָלא ּכַ

ָאר אוְכלוִסין ָאְמַרת ַהאי, ְלַבר י ׁשְ ְּלַגּבֵ ּ.  

וָטָהא ִּלְפִניָמֵאי ְדָיְדֵעי ִקיּשׁ וִטין ִעיָלִאין, ּ ה ִקיּשׁ ַכּמָ יטו ָלה ּבְ ְּוַקּשִׁ ּ ּ ִהיא ָאְמַרת לֹון , ּ
ֵקִני ַנת ָיאֹות. ִיּשָׁ ּקְ ה ֲאָנא ִמְתּתַ ּמָ א,ּכַ ְלּכָ יִקין ִמּמַ ל ְנׁשִ ְּלִאינון ִדְלַבר ְדָלא ָיְדֵעי .  ְלַקּבֵ ּ ּ

וָטָהא ִקיּשׁ חֹוָרה, ּּבְ ֵאי, ָּאְמַרת ְדִאיִהי ׁשְ ְטָרא ְדַתּתָ א, ִּמּסִ ְטָרא ִדְכִלילו ִדְלַתּתָ ִּמּסִ ּ ִגין , ּ ּבְ
ֵאי א ְלַקְטָרָגא ְלַתּתָ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ חון ּבְ ּגְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ.  

ֵאיְּדָהא ֵלי ַתּתָ ִעילוָיא, ּת לֹון ִקְנָאה ֶאָלא ּבְ ֵאי ִאינון ּבְ ּתָ ד ּתַ ּּכַ ִּאינון ְמַקְנָאן לֹון , ּ
יר ִמּכֹוָלא הו ִקְנָאה, ְוִאי ֵתיָמא. ַּיּתִ ְּדֵלית ּבְ יַנְייהו ֵלית ִקְנָאה. ּ ֲאָבל ַעל ָאֳחָרִנין ִאית , ּּבֵ

  .ִקְנָאה

ָנָה א ַעל ּבְ ִאיּמָ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּכְ ָרֵאלּ ִפיָרא ְוָיָאה ִמּכֹוָלא, א ַעל ִיׂשְ יּקוָנא ׁשַ ַּההוא ּתִ ּ ּ ,
א ְטָרא ִדְכִלילו ִדְלַתּתָ ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ִּדְבִגיֵניה ָסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ י , ּ ְּמַחְכָדא ֵליה ְלַגּבֵ

ּאוְכלוָסָהא ִדְלַבר ּ ִגין ְדָלא ְיַקְנאון ְוָלא ְיַקְטְרגו ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ, ּ ּּבְ ּ ּ ך. ָרֵאלּ ְוְבִגין ּכָ ַאל , ּ
ַחְרחֹוֶרת ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ יּקוָנא, ּּתִ ַהאי ּתִ לון ּבְ ּכְ ָּלא ִתְסּתַ ַחְרחֹוֶרת, ּ ֲאִני ׁשְ ִגין ׁשֶ   .ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3189דף [ -ּ

יּקוִנין ִדיָלה ּוְבָכל ּתִ ּ ּ ִעילוָייא, ּ ִפיָרא ְוָיָאה ּבְ יּקוָנא ׁשַ ֵּלית ּתִ א, ּּ ר , ְּלָסְלָקא ְלקוְדׁשָ ּבַ
ּק אַּההוא ּתִ ְטָרא ִדְכִלילו ִדְלַתּתָ ּוָנא ִמּסִ ּ ּ יה אוְכלוָסָהא. ּ ְּוָכל ָדא ֲאָמַרת ְלַגּבֵ ּ ּ י , ּ ְוָלא ְלַגּבֵ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה, ְּוַעל ָדא ֲאָמַרת לֹון. ְּרִחיָמה   .ׁשְ

א. ּּתו ְטָרא ִדְלַתּתָ חֹוָרה ֲאִני ִמּסִ ְטָרא ִדיְלכֹון, ׁשְ נֹו, ְּוָנאָוה ִמּסִ ַלִיםַּאּתון ּבְ ָהא , ּת ְירוׁשָ
כֹון ִאיִהי יּקוָנא ִדיִלי ּבְ ין, ּּתִ ְּדַאּתון אוְכלוִסין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ַההוא . ּ לון ּבְ ּכְ ך ָלא ִתְסּתַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ֵאי ּתָ יּקוָנא ִדְסַטר ּתַ   .ּּתִ

ִנין א ַעל ּבְ ִאּמָ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ה ְמַקְטְרִגין ִאינון ְדָקְייֵמי ָהָתם, ּ ְּדַכּמָ ּ לו ,ּ ּכְ ּ ְוִאי ִיְסּתַ
א יּקוָנא ִדְכִלילו ִדְלַתּתָ ַההוא ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ יה , ּ ִפיָרא ְלָסְלָקא ּבֵ ה ִאיִהי ׁשַ ה ִאיהו ָיֶאה ְוַכּמָ ּמָ ּּכַ ּּ

ָרֵאל, ְלֵעיָלא ָרא חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ֵּייתון ְלַקְטְרָגא וְלַאְדּכָ ּ ֵבי ָלה , ּוְמַקְטְרֵגי ְלהֹו. ּ ּוְמַעּכְ ּ
ַבֲעָלה, יָלאְלָסְלָקא ְלֵע ָרא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ ּ.  

ָאֳהֵלי ֵקָדר, ְּוַעל ָדא ֵאי, ּכְ ְטָרא ְדַתּתָ ֹלֹמה. ִּמּסִ יִריעֹות ׁשְ ְטָרא ִדיְלכֹון, ּכִ ּוְבִגין . ִּמּסִ
ך ַחְרחֹוֶרת, ְּכָ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ַלל. ַּאל ּתִ י ּכְ לון ּבִ ּכְ יּקוֵני ִד, ָּלא ִתְסּתַ ִביל ִאינון ּתִ ׁשְ ּּבִ ּ , יִליּ

ֵאי ִסְטָרא ְדַתּתָ ְּדִאינון ּבְ ּ א, ּ ְמׁשָ י ׁשִ ֵזיף ּבִ ִגיֵניהֹון ּנָ ְלחֹודֹוי. ְּדָהא ּבְ ֶּאָלא , ְּוָלאו ִאיהו ּבִ
י ִנֲחרו ִבי ֵני ִאּמִ ֵאי, ֲּאָבָהן ְדָעְלָמא, ּּבְ ְטָרא ְדַתּתָ ד ָחמֹו ַקְדרוָתא ִדיִלי ִמּסִ ּּכַ ּ ּ.  

ֵרין ִסְטִרין ָיאֹות הוא. ֵאין. ר ָהֵכיְּוִאם ּתֹאַמר ָיאֹות הוא ְלֵמיַמ ְּדָהא ִמּתְ ִגין , ַחד. ּ ּבְ
ִלים ָנָהא, אֹוַרח ׁשְ ָרֵאל ּבְ ְּדָלא ְיַקְטְרגון ַעל ִיׂשְ בון ֲעָלה ִמְלָסְלָקא , ְוַחד. ּ ְּדָלא ְיַעּכְ ּ ּ ּ

ַבֲעָלה ָרא ּבְ ִסיֲהָרא. ּוְלִמְנַקט ַנְייָחא, ְּלִאְתַחּבְ ְּדָהא ּכָֹלא ּבְ ּ.  

ֲהָדה, ְבִזְמָנא ְדִאיִהי ַחְפָיא ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָראִּד א ָלא ִאְתְקַרב ּבַ ְמׁשָ ר חוָטא ָחָדא . ּׁשִ ּּבַ
יך ֲעָלה ְּדֶחֶסד ִעיָלָאה ְדִאְתְמׁשֵ ּ ְּ ַההוא ְקִליָפה ְוָתַבר ֵחיָלה, ּ ֵרי ּבְ ְּוַהאי ּכָ ִּויֵהיב ָלה נֹוי , ּּ

ִפירו ְּוׁשַ חֹוָרה ֲא, ְּוִאיהו ָאְמַרת. ּ ְטָרא ְדָעְרָלהׁשְ ְטָרא ְדַההוא חוָטא . ִני ִמּסִ ְּוָנאָוה ִמּסִ ּ ּ
ך ָעַלי ְְדִאְתְמׁשַ ּ.  

חֹוָרה, ּּתו ף, ׁשְ ּקַ ד ִאְתּתַ ך ִעיָלָאה ּכַ ְטָרא ְדחׁשֶ ִּמּסִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְ י )ישעיה ס(, ּכְ  ּכִ
ה ֶאֶרץ ך ְיַכּסֶ ה ַהחׁשֶ ְטָרא ְדאֹור ַקְדָמָא, ְוָנאָוה. ְִהּנֵ ָדָבר ַאֵחר. הִמּסִ ב )מיכה ז(, ּּכְ י ֵאׁשֵ  ּכִ

ך חׁשֶ ָמאָלא, ְּבַ ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ְדָיִמיָנא, אֹור ִלי' ה. ִמּסִ   .ִּמּסִ

ַחְרחֹוֶרת)ש א''שה( ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ִּהיא ָאְמַרת ְלאוְכלוָסָהא. ּ ַאל ּתִ ה ִעְרּבוָבא ָדא , ּ ּמָ ּּכַ ּ
ְראוִני, ְלכֹון ְּדַאל ּתִ ִזְמָנא, ּ י, ּ ְדַחְפָיא ָעַלי ַהִהיא ִסְטָראּבְ , ְּוָלא ֵתיְכלון ְלִאְתָנֲהָרא ִמּנִ

ַלל ְנהֹוִרי ּכְ ָלא ּבִ ּכְ   .ּוְלִאְסּתַ

י ִנֲחרו ִבי ֵני ִאּמִ ֵניׁש, ּּבְ א ִאְתּכְ ְמׁשָ ַלק ְלֵעיָלא ׁשִ ְּדָהא ִאְסּתַ ָלקֹו , ּ י ִאְסּתְ ּוְבֵני ִאּמִ
ְלָטא ָעְרָל, ְלֵעיָלא ך ׁשָ ְוְבִגין ּכָ ְראוִני, הּ ְּוַאּתון ַאל ּתִ ָלא , ּ ּכָ ָּלא ֵתיְכלון ְלֶמֱחֵמי וְלִאְסּתַ ּ

ָלל ְנהֹוִרי ּכְ ָרִמים. ּבִ מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ י, ּׂשָ י , ְּדהֹוִאיל ְוָהָעְרָלה ְלַגּבֵ ּנִ ְוִהיא ָיְנָקא ִמּמֶ
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ְּלֵמיַהב ְלאוְכֻלִסין ִדיָלה ּ ָאר , ּ ְרָיין ִדּשְׁ ּוְלִאינון ַמּשִׁ ּ יןּ י. ַעּמִ ִלי ֹלא ָנָטְרּתִ ְרִמי ׁשֶ ִּאֵלין , ּּכַ
ין ִדיִלי ין ַקִדיׁשִ ּאוְכֻלּסִ ּ ַההוא ִסְטָרא ְלֵמיַזן לֹון, ּ ְּדָלא ָיֵכיְלָנא ּבְ ּ.  

ָלא ּכָ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ יר. ַהׁשְ ׁשִ ק ּבְ ְרעֹוִמין ְוִקְנטוִרין, ַּמאן ְדִאְתַעּסֵ ֵּאיך ָאַמר ּתַ ְ ,
ירוָתא ְדתוׁשְ ׁשֵ ּּבְ אּ ְחּתָ א. ּבַ ְחּתָ ּבַ ֶּאָלא ַוַדאי ַטְעָמא ַקְדָמָאה ִאיהו ָרָזא ְדתוׁשְ ּ ּ ְּוֹכָלא ִאיהו , ּ ּ

ְקָרא ַזר. ּבִ ַּעל פוָמא ְדֵאִלָיהו ִאְתּגְ ּ ּּ ּ.  

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְוגו )ש א''שה( ִתיב', ׁשְ ל ָהָאֶרץ )תהלים מח( ,ּכְ  ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
ִפירו ְדנֹוָפא, ְיֵפה נֹוף', ְוגו ּׁשַ ּ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ָרָזא ִדְכִלילו ְדָכל ַאְתָוון, ּ ּּבְ ּ ּ.  

ָקן ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְּדַכה ַאְתָוון ִמְתַחּקְ ימו ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ָּסְלָקן ַאְתָוון ּכוְלהו, ּ מו , ּ ְּוִאְתַרׁשְ
ַחד ָאת ַההוא ָאת, ּבְ ִלילו ּבְ ְּוִאְתּכְ ִל. ּ יהְּוֵכיון ְדִאְתּכְ ּילו ּבֵ ּּכוְלהו ַאֵפיק לֹון ְלָבַתר, ּ ּ ּ.  

ְבָחא ְדכוְלהו, ְּוַההוא ָאת ִּאיהו ׁשִ ּ ּ ימו ָאֳחָרא, ַהאי ָאת. ּ , ְּלַבר ִמיָנה, ָּלא ָעִביד ְרׁשִ
ַגָוה ִליַלת ּבְ ִגין ְדִאיִהי ִאְתּכְ ּּבְ ּ ר ְטִמירו וְגִניזו, ּ ימו ּבַ ְּוָלא ָעִביד ְרׁשִ ּ ּ   .'ָאת י. ּוַמאן ִאיִהי. ּ

ְּדִאיִהי ְנקוָדא ָחָדא ימו ָאֳחָרא, ּ ָלא ְרׁשִ ימו ָאֳחָרא. ּּבְ ל ַאְתָוון ִאית לֹון ְרׁשִ י , ּּכָ ּבֵ ַעל ּגַ
ן ּמָ ַּאְתֵריה ִדְכִתיב ּתַ ימו, ּ ְּוַההוא ְרׁשִ ִחָוורֹו ְדַההוא ָאת, ּ ַאר ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ּ ר י, ּ ְּדִאיִהי ְנקוָדה ' ּבַ ּ

ָלא ִחָוורֹו ַדֲאַת, ָחָדא ּּבְ   .ר ָאֳחָראּ

ִתיקוָנָהא, ְּוַהאי ְנקוָדה ָלה ָדא ּבְ ָּיְרָתא ּכַ ּ ְרָייָאה. ּ ְּוִאיִהי ְנקוָדה ָחָדא ּגֹו ֵחיָלָהא וַמּשִׁ ּ ,
  .ְּנקוָדה ָחָדא', ְוִאְתְקֵרי י

ָמא ָדא ׁשְ ִתיּקוָנא ִעיָלָאה', ְוִאְתְקֵרי י, ְּוֵכיָון ְדָסְלָקא ּבִ ַטת ּבְ ָּהא ִאְתַקׁשְ  ְוָאְמַרת, ּ
חֹוָרה ֲאִני ִזְמָנא ָדא, ׁשְ ַגָוואי ּבְ ָלָלא ָאֳחָרִנין ּבְ ָמא ְדי. ֵּלית ִלי ַאְתָרא ְלִאְתּכְ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ּ '

  .ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא, ִאְתָקֵריָנא

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה, ְּוַעל ָדא ִתיּקוָנא ִדְלֵעיָלא, ׁשְ ין, ּּכְ ל ַדְרּגִ ֵליְלָנא. ֵּריׁש ּכָ ַהאי ִאְתּכְ  ּבְ
ֵגִווי ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא ְלָיא, ּבְ יטו ָאֳחָרא ְלִאְתּגַ א ֲאַתר ְפׁשִ ּתָ ְּוֵלית ִלי ַהׁשְ ּ יָנא . ּ ּסֵ ָהא ִאְתּכַ

ָלא ֵחיזו ָאֳחָרא ָרָזא ִדְנקוָדה ָחָדא, ּּבְ ְּלָסְלָקא ְנקוָדה ִלְנקוָדה, ּּבְ ּ.  

יטו ַדֲאַתר ָאֳחָרא ָלא ְפׁשִ חֹוָרה ּבְ ּוְבִגין ַדֲאָנא ׁשְ ּ ּ ְראוִני, ּּ ֵּלית ְלכֹו ְרׁשו ְלֶמֱחֵזי , ַּאל ּתִ
ַלל י, ִלי ּכְ ְטִמירו וְגִניזו, ָּלא ֵתיְכלון ְלֶמֱחֵזי ּבִ ְּדָהא ֲאָנא ּבִ ּ ּ ָרָזא ְדַחד ְנקוָדה, ּ ּּבְ ְּדָלא , ּ

ָלל ה ֲאַתר ּכְ   .ִּאְתְיַדע ּבָ

ִחָוורֹו א ָאֳחָרא ּבְ ְּדָכל ַאְתָוון ִאית לֹון דוְכּתָ ּ ּ ר י, ּ יטו ְלִאְתֲחָזָאה ',ּבַ ּ ְדֵלית ָלה ְפׁשִ ּ ּּ
ָלל ַחְרחֹוֶרת. ּכְ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ י ֲאַתר ִחָוורֹו, ְּוָדא ִהיא ַאל ּתִ ָכל ִסְטִרין ֵלית ּבִ א , ּּבְ ְּודוְכּתָ

י ָאֳחָרִנין ָלָלא ּבִ ָאֳהֵלי ֵקָדר. ָאֳחָרא ְלִאְתּכְ ך . רְוָלא ָנְפֵקי ְלַב, ִּדְטִמיִרין ּגֹו ִטיָנֵרי, ּכְ ְּכָ

ַלע ַחְגֵוי ַהּסֶ ִתי ּבְ ְּנקוָדה ּגֹו אוְכלוָסָהא, ּהוא יֹוָנִתי ַתּמָ ּ ּ.  
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ֹלֹמה ָאת ַחד, ִכיִריעֹות ׁשְ ֲחָדא ּבְ ִליָלן ּכַ לֹמה ִאינון ּכְ ּוְבַההוא ָאת ָלא , ְּיִריעֹות ׁשְ ּ
ָלל יה ּכְ ִּאְתֲחזון ּבֵ ית. ּ ְהֶייןָ◌ֹ ֲח, ְוָרָזא ָדא. ְּוִאינון ָחֵמׁש, ְּוִאינון ׁשִ ֵמׁש ַהְיִריעֹות ּתִ

ָלל, חֹוְברֹות ָלא ֵפירוָדא ּכְ ּּבְ ְּדִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז, ְּוַחד ְדָכֵליל לֹון. ּ ְּדֵלית , ְּוִאיהו ָאת ַחד. ּ
יה ִחיָורֹו ַדֲאַתר ָאֳחָרא ּּבֵ ּ ּ.  

ָלָלא ָאֳחָרא', ְּוָהא ִאיהו ָאת ו ה ּכְ ה ֲאַתר ְלִאְתֲחָזָאה ּבָ ְּדֵלית ּבָ ּ ָּלא ּכָֹלא ְסִתים ֶא, ּ ּ
ַגֵויה ּּבְ ך ַהאי ְנקוָדה. ּ ּּכָ ָלא ִחָוורֹו ַדֲאַתר ָאֳחָרא, ְ ִּהיא ּבְ ַגֵויה, ּ ֵליל ּבְ ְּוֹכָלא ּכָ ּ ֵליל . ּ ּוַמאן ּכָ
ַגֵויה ּּבְ ית ִסְטִרין ָאֳחָרִנין. ּ   .ׁשִ

ין ָאֳחָרִנין, ָּדא ָאת ָאֳחָרא, ְכָאֳהֵלי ֵקָדר ל ַדְרּגִ ה ּכָ ְּדִאית ּבָ ּ ּ ְדֵלית ָלה ִחָוורֹו ַדֲאַתר ,ּ ּ ּ ּ
ַגֵויה, ָאֳחָרא ֵליל ּבְ ְּוכֹוָלא ּכָ ּ   .'ְּוָדא ִאיהו ָאת ז, ּ

ֹלֹמה. ִאיִהי ָאֳהֵלי ֵקָדר, ָּאת ָדא ִּדְבֵני ֵקָדר , ִּאיהו' ְּוַעל ָדא ז. 'ָּדא ָאת ו, ְיִריעֹות ׁשְ
ִדיר יֵחי ְקָרָבא ּתָ ּּכוְלהו ַמּגִ ָאר אוִמין ו, ּ ל ׁשְ ִּמּכָ סֹוף יֹוִמיןּ ָכל , ְזִמיִנין ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ּבְ

ּאוִמין ְדָעְלָמא ּ.  

חֹוָרה ֲאִני, ְּוַעל ָדא ָּדא יו, ׁשְ ָמר. ד''ּ ָמה ְדִאּתְ יה ִחָווָרא ַדֲאַתר ָאֳחָרא, ּּכְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ,
ַגֵויה ֵליל ּבְ ְּוכֹוָלא ּכָ ּ ָאֳהֵלי ֵקָדר. ּ ְּדָהֵכי ִאיהו', ָּדא ָאת ז, ּכְ יה ִחָווָרא ַדֲאַתר ,ּ ּ ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ

ַגֵויה, ָאֳחָרא ֵליל ּבְ ְּוכֹוָלא ּכָ ּ ֹלֹמה. ּ יִריעֹות ׁשְ יה ִחָוורֹו ַדֲאַתר ָאֳחָרא', ָאת ו, ּכִ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ,
ַגֵויה ֵליל ּבְ ְּוכֹוָלא ּכָ ּ ּ.  

ל ָדא ב ִדְתֵרין ִאֵלין, ְּוִעם ּכָ ַּאף ַעל ּגַ , ִּאינון ְסִתיִמין, לֹמהָאֳהֵלי ֵקָדר ִויִריעֹות ׁשְ, ּ
הו ִחָוורֹו ָאֳחָרא ְּוֵלית ּבְ ָאת י, ּ ך. 'ֵלית ָסִתים ְוָגִניז ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְראוִני, ּ ָמא , ַּאל ּתִ ּכְ

ָמר   .ְדִאּתְ

ָללֹו ְדַכר ְונוְקָבא', ָנְפָקא ֵמָאת ו, ַהאי. 'ָאת ן, ְוִאי ֵתיָמא ט ִמּכְ ְּדִאְתְפׁשַ ּ ּוְבִגין . ּּ
ַגְרָמה', ת וְּדָנְפַקת ֵמָא ָנא ּבְ ּבְ ָּלאו ִאיהו חוׁשְ ּ ּ.  

ֵרין ִאֵלין, ְּוַעל ָדא ַגְרַמְייהו, ּּתְ חֹורֹות ּבְ ִּאינון ׁשְ ּוְכָלָלא ְדִאינון ְפִניָמִאין, ּ ּ ּ ְקֵרִבין , ּ
הו ִחָוורֹו ַדֲאַתר ָאֳחָרא. ִּדְלהֹון ְּוֵלית ּבְ ּ ֹלֹמה. ְלִאְתֲחָזָאה, ּ ּ וְבָכל ,ָאֳהֵלי ֵקָדר ִויִריעֹות ׁשְ
ָאת י, ַאְתָוון הו ּכְ ל ִסְטרֹוי', ֵּלית ּבְ   .ְּדִאיִהי ָסִתים ִמּכָ

ָּדא נֹוָפא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי,  ְיֵפה נֹוף)תהלים מח( ּ ֵליל . 'ְּדָנֵפיק ֵמָאת ו, ּ ּוְלָבַתר ִאְתּכְ
ָאת י ִחּבוָרא ָחָדא. 'ּבְ ְרָכאן ּבְ ל ִאינון ּבִ יָון ַדֲאֵריק ּכָ ּּכֵ ּ ֵל, ּ ָאת יִאְתּכְ ַּוֲהֵוי ּכֹוָלא ', יל ּבְ

ל ָהָאֶרץ. ְּנקוָדה ָחָדא ַההוא ְנקוָדה. ְּוָדא ִאיהו ְמׂשֹוׂש ּכָ ֵליל ּבְ ְּלָבַתר ְדִאְתּכְ ּ ּּכָֹלא ִאיהו , ּ ּ
ּּכָֹלא ְנקוָדה ָחָדא ִאיִהי. ַּהר ִציֹון ּ.  

ב ְדִאיִהי ְזֵעיָרא יטו ָא, ַּאף ַעל ּגַ ה ְפׁשִ ְּוָלא ִאְתֲחִזיַאת ּבָ ה , ְּוִחָוורֹו, ֳחָראּּ ָלָלא ּבָ ְּלִאְתּכְ
ְְוַההוא ֶמֶלך ַרב. ְִקְרַית ֶמֶלך ַרב ִאיִהי, ָאֳחָרִנין ין ִדיֵליה, ּ ָכל אוְכֻלּסִ ִליָטא ּבְ ִּעיָלָאה ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ ,

ּּכוְלהֹון ָעאִלין ּגֹו ַהאי ְנקוָדה ְדִאיִהי י ּ ּ'.  
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ים ּבָ)קהלת ט(ְוָהא ִאיִהי  ה ַוֲאָנׁשִ ה ִחָוורֹו ַדֲאַתר ָאֳחָרא , ּה ְמַעט ִעיר ְקַטּנָ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ ּ
ַגָווה ָלָלא וְלַאֲעָלא ָאֳחָרִנין ּבְ ְּלִאְתּכְ ּ דֹול. ּ ְוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ְּדִאיִהי ִמְגְדָלא ', ָּדא ָאת ל, ּ ּ

ֲאִויָרא ַדְכָיא ְדִאְתַפס ְּדָפַרח ּבַ ּ ִגין ְדִאית ֲאִויָרא ָאֳחָרא ְדָלא ִאְתַפ. ּ ּּבְ ּ ַללּ   .ְוָלא ְיִדיַע, ס ּכְ

ל ַאְתָוון, ַהאי דֹול ַעל ּכָ ב ְדָאת ָדא ֶמֶלך ּגָ ְַאף ַעל ּגַ ּ ַגָווה, ּ ַּעִייל ּבְ ּ ְוִאיִהי ָאת ְזֵעיָרא , ּ
ה ִחָוורֹו ַדֲאַתר ָאֳחָרא חֹוָרה ְדֵלית ּבָ ּׁשְ ּ ּ ַגָוה. ּ ֵניׁש ֵליה ּבְ ּּכָ ּ ָאת . ְּוָכַלל ֵליה, ּ ְּוָסַבב אֹוָתה ּבְ

ב ְסחֹור ְסחֹור, ֲהַות' ל' ט. 'ִאיִהי טַּחד ְד ּוְבַההוא ִסיבוָבא ְדָקא ְמַסּבַ ּ ּ ִעּגוָלא , ּ ִּאְתֲעֵביד ּבְ
  .'ט

דֹוִלים ְתִפיסו ִדיָלה, ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ א ַמאן ְדָבְעָיא ּבִ ְפׂשָ ְּלִאּתָ ּ ָדָבר ַאֵחר. ּ , ּּכְ
ר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים ִגיָנה, ָּעֶליָה ַוַדאי, ֶליָהּוָבָנה ָע. ֲאׁשֶ ִגין ְיָקָרה, ּּבְ ְּלֵמיַהב ָלה , ּּבְ

ית ִדין ה ִמיתֹות ּבֵ ּמָ ֵני ַחָייֵבי ּכַ ְלָטנוָתא ַעל ּבְ ּׁשָ ה ְקָנִסין, ּּ ּמָ ין, ּכַ ה עֹוָנׁשִ ּמָ ַמאן ְדֵיעֹול , ּכַ
י ַההוא ְנקוָדה ְּלַגּבֵ   .ַּעל ְנקוָדה ָדא, ְקָנָסא ְיֵתיָרא ָקֵניס, ּ

א ַמְלכוֵתיה, ִּגין ְנקוָדה ָדאּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ַּאְפֵסיד ׁשְ ְוַאף . ְוִאְתְיַהב ְלָאֳחָרִנין, ְוִאְתְקַרע, ּ
ל ַאְתָוון ב ְדִאיִהי ְזֵעיָרא ִמּכָ ְלחֹוָדָאה, ַּעל ּגַ   .ְּוִאיִהי ְנקוָדה ָחָדא ּבִ

ֲעָתא ָסֵליק י ַהִהיא ׁשַ א' ְּדָהא ּבְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ יהָאְמ, ַּקּמֵ א , ָּרה ַקּמֵ לֹמה ַמְלּכָ ָהא ׁשְ
ר ה לֹו סוִסים''ּ ְדֹלא ַי)דברים יז(' י. 'ַמאן י. ֲּעַבד ִלי ַפְלְסּתֵ ים''ְוֹלא ַי. ְּרּבֶ ה לֹו ָנׁשִ . ְרּבֶ

ה לֹו ְמֹאד''ְוֶכֶסף ְוָזָהב ֹלא ַי ִריך הוא. ְרּבֶ א ּבְ ֲּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ֹלֹמה ִיְתֲאֵבד, ְּ ְוֶאֶלף , ׁשְ
ר ִמּגֹו ַאְתָרך, יןָאֳחָרִנ   .ְְוַאּתְ ָלא ִתְתַעּקַ
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ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ָּנְפַקת קוף ִמּקַ ּ ְלכוֵתיה, ְּ ְּוָתֵריך ֵליה ִמּמַ ּ ּ ַוֲאַזל , ְ
ָעְלָמא ָאת ק, ֶהְדיֹוָטא ּבְ ְ ֲאִני ֹקֶהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלך ַעל ) אקהלת(', ְּוהוא ַאְכֵריז ַוֲאַמר ּבְ

ָלִים ירוׁשָ ָרֵאל ּבִ   .ִּיׂשְ

דֹוִלים''ּ וָבָנה ָעֶלי)שם ט(ְּוַעל ָדא  ִגיָנ, ָה ְמצֹוִדים ּגְ ְפָסא ּבְ ֵני ָעְלָמא ''ְלִאּתָ ּה ּבְ
חֹוֵביהֹון א ֲהָוה ָהֵכי. ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִאינון ְמצֹוִדין, ְוִאם ִלׁשְ ְּוִאְתַפס ּבְ ָאר ''ּכ, ּ ן ׁשְ ּכֵ ש ְוָכל ׁשֶ
א ֵני ָנׁשָ ך ִאיִהי ָאְמַרת. ּבְ ְוְבִגין ּכָ חֹוָרה ֲאִני, ּ ָמר, ׁשְ ָמה ְדִאּתְ ְראוִני, ְּוַעל ָדא. ּכְ , ַּאל ּתִ

ַגָוואי י וְלָעֳאָלא ּבְ ָלא ּבִ ּכָ ָּלא ֵתיְכלון ְלִאְסּתַ ּ ַחְרחֹוֶרת, ּ ֲאִני ׁשְ ִגין ׁשֶ ָמר, ּבְ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכָֹלא ּכְ

י ִנֲחרו ִבי)ש א''שה( ֵני ִאּמִ ַהאי ְנקוָדה, ּ ּבְ ָּאִעיקו ִלי ּבְ ַגָוואי, ּ ְּדָלא ְלַאֳעָלא ָאֳחָרא ּבְ ּ .
ְדָקא ָיאֹות ִתיּקוֵניהֹון ּכִ נו ּבְ ּקְ יטו ְוִאְתּתַ ִּאינון ִאְתְפׁשִ ּ ּ ָאת ו. ּּ טו ּבְ נו ְוִאְתַפׁשְ ּקָ ִּאְתּתַ ּּ ,'

ְּדָנְפָקא ִמּגֹו ְנקוָדה ִעיָלָאה ּ ּ ְדָקא ָיאֹות,ּ ִתּקוֵניהֹון ּכִ נו ּבְ ּקָ ּ ְוִאְתּתַ טו . ּ נו ְוִאְתַפּשְׁ ּקָ ִּאְתּתַ ּּ
ָאת ש ִליפו ּבְ ן', ְּוִאְתּגְ ּמָ   .ְּדָנְפָקא ִמּתַ
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טו ִליפו ְוִאְתַפּשְׁ נו ְוִאְתּגְ ּקָ ִּאְתּתַ ּ ָאת ן, ּּ ָאת צ. 'ּבְ טו ּבְ ִליפו ְוִאְתַפּשְׁ נו ְוִאְתּגְ ּקָ ִּאְתּתַ ּ ּּ' .
ָעְלָמאַוֲאָנא  יטו ְלִסְטָרא ּבְ ֵּלית ִלי ְפׁשִ ְבקו ִלי ֲאַתר ָאֳחָרא ְלַאְכָלָלא ְלכֹו, ּ   .ְּוָלא ׁשַ

ָרִמים מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ַּדֲאָנא ְנקוָדה ַחד, ּׂשָ ָאר ַאְתָוון ְדִאְתְנִקידו ִבי, ּ ְּדָנֵטיר ִלׁשְ ּ ּ ,
ָכל ַאְתָוו, ְוַאְנַטְרָנא לֹון טו ִבי, ןְּדָהא ֲאָנא ָאֵזיל ּבְ ְּוִאְתַפׁשְ טו, ּ י ִאְתַפּשְׁ ּּכוְלהו ּבִ ּ ּּ.  

י ִלי ֹלא ָנָטְרּתִ יטו, ַּכְרִמי ׁשֶ ַּדֲאָנא ֵלית ִלי ְפׁשִ ְוָלא , ְלִסְטָרא ָדא, ְוָלא ֲעָנָפא, ּּ
יְטָנא ַעְנִפין. ְלִסְטָרא ָדא ְּדִאְלָמֵלי ָפׁשִ ַגָואי, ּ ֵליְלָנא ְלכֹון ּבְ י. ּּכָ  ָלא ,ֲאָבל ֹלא ָנָטְרּתִ

ָעְלָמא יְטָנא ַעְנִפין ְלִסְטָרא ּבְ י. אֹוׁשִ   .ָנַטר ַעְנָפא, ָנָטְרּתִ

ָרֵאל ִאיִהי, ָּאת ָדא ית ִיׂשְ ְּדָיֵרית ָלה ִמּגֹו ְנקוָדה ִעיָלָאה, ּבֵ ּ ּ י )ישעיה ה(, ִּדְכִתיב. ּ  ּכִ
ֶרם ה ָרֵאל' ּכֶ ית ִיׂשְ ִלי ֹלא ָנָטְרּתִ, ְּוַעל ָדא. ְצָבאֹות ּבֵ ְרִמי ׁשֶ יְטָנא ַעְנִפין , יּּכַ ְּדָלא אֹוׁשִ

ַעְלָמא   .ְלַאֲחָדא ְלכֹו, ְלִסְטָרא ּבְ

ָרִמים יט ַעְנִפין ְלָכל ַאְתָוון, ַוֲאָנא נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ַלח וַפּשֵׁ ְּמׁשַ נֹו, ּ ּקָ ָוואי ִאְתּתַ ּוִמּגַ ּ .
יה ַעְנִפין יְטָנא ּבֵ ִלי ָלא אֹוׁשִ ְּואֹות ׁשֶ ְרא, ּ ך ַאל ּתִ ְוְבִגין ּכָ ָלא , ּוִניּ ּכָ ָּלא תוְכלון ְלִאְסּתַ ּ

י ַגָואי, ּבִ ּוְלַאֳעָלא ּבְ ּ.  

ִגין ְדִאיִהי ה, ְּוָכל ָדא ִייחוָדָהא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא''ּּבְ ִליָלא ּבְ ְוָלא ִאְצְטִריָכא , ּא ִאְתּכְ
ַגָוה ְּלַאֳעָלא ּבְ ּ.  

ִייחוָדא ִדיָלה ר ִאיִהי ּבְ ּּבַ ְּנקוָדה ְפִניָמָאה גֹו אוְכ, ּ א . ּלוָסָהאּּ ֵתיאוְבּתָ ְּוָכל אוְכלוָסָהא ּבְ ּ ּ
ה ְּוֵכיָון ְדִאיִהי ָאְמַרת ָדא. ְּלִאְתְקָרָבא ְלַגּבָ ְייהו, ּ ָרא ִמּנַ , ִּאיִהי ָסְלָקא ְוִאְתַטּמְ

ָעא ְלֵעיָלא ְעׁשְ ּתַ יָון ְדָסְלָקא. ְלִאׁשְ ְבקו ָלה אוְכלוָסָהא, ּּכֵ ְּוׁשָ ּ ּ ּ.  

ָיא ָלה ְּדָהא ָדא ַקׁשְ ּ ְבקו ָלה אוְכלוָסָהאּבְ, ּ ִּגין ְדָלא ׁשָ ּ ּ ּ ַּוֲאִפילו ִרְגָעא ָחָדא, ּ ְוַכד . ּ
ָאת ָדא ִייחוָדא, ִּאיִהי ּבְ ַגָוה ּבְ ִליַלת ּבְ ִּאְתּכְ ּ ְבִקין ָלה , ַּוֲאָמַרת ָדא, ּ ֵדין אוְכלוָסָהא ׁשַ ּּכְ ּ ּ
ְרַחְייהו ַעל ּכָ ְייהו, ּּבְ ִמיַטת ִמּנַ ּתְ ְּוִאיהו ִאׁשְ יָון ְדָסְלָקא ְלֵעיָלא. ְלֵעיָלאְוָסְלָקא , ּ ָאְמַרת , ּּכֵ
י ְרִחיָמה י ְוגו)ש א''שה(, ְּלַגּבֵ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ   .' ַהּגִ

ְמעֹון י ׁשִ ֵרי ִמָלה, ֲּאַמר ִאי ִניָחא ֵליה ְלַמר, ָחֵהי ַרּבִ ַּמאן ְדׁשָ ְּדהֹוִאיל . ִּליַסֵיים, ּ
ִמִלין ְדַמר ְּוֶחְדָוה ִדיִלי ּבְ ֵרי ִליַסֵייםּבְ, ּ ַּמאי ְדׁשָ ִקין ', ר, ָּאַמר ֵליה. ּ ִּמֶליך ְדִמְתַחּקְ ָ ּ

ְלִפין ְלֵעיָלא ּוִמְתּגַ ַקְדִמיָתא, ּ א. ֱהֵוי ֵאיָמא ּבְ ְלִפין ְלַתּתָ ִקין וִמְתּגַ ִּמיַלי ְדִמְתַחּקְ ּ ֵאיָמא , ּ
ְְוַאּתְ ְפַתח פוָמך ְוִיְנֲהרון ִמיָלך, ְלָבַתר ְּ ּ ּ ּ.  

י ׁשִ י ְוגו, ְמעֹון ַוֲאַמרְּפַתח ַרּבִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ָכל ֲאַתר , ָהא ִאְתַעְרָנא. 'ַהּגִ ּבְ
ד יד, ִּדְכִתיב ַהּגֵ ד, ִהּגִ ָדה ִאינון, ַּוַיּגֵ ּּכוְלהו ִמֵלי ְדַאּגָ ּ ּ הו, ּּ ָלא ּבְ ּכָ ְוָהָכא . ְּוִאית ְלִאְסּתַ

יָדה ִלי ִתיב ַהּגִ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ּכְ ּ.  
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אֹוַרְייָתאְוִא יִאין ִאינון ּבְ הו ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּם ּתֹאַמר ָהא ַסּגִ ְּדֵלית ּבְ ַגְווָנא ִדְכִתיב, ּ , ּכְ
יד לֹו)שמואל א י( לוָכה ֹלא ִהּגִ י ִנְמְצאו ָהֲאתֹונֹות ְוֶאת ְדַבר ַהּמְ יד ָלנו ּכִ ד ִהּגִ ּ ַהּגֵ ּ ּ ּ .

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ֲהוֹו י ּבְ ֲּאִפילו ַהּנֵ ָרָזא ְדָחְכְמָתאְּדִא, ּ מוֵאל ִאי , ְּלָמֵלא ֲהוֹו ּבְ ְּמָנא ָיַדע ׁשְ
ָחן ִאי ָלא ּכְ ּתַ לוָכה. ִאׁשְ ְּדַבר ַהּמְ א, ּ א , ָּחְכְמָתא ִעיָלָאה ִהיא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָּרִזין ְדקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָהה ִלי ׁשֶ ִתיב. ַהּגִ ַחת ּ ַויֹאֶמר ֱאֹל)בראשית א(, ּכְ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ִּהים ִיּקָ
ַמִים וכו ִריך הוא ְלִמְבָרא ַאְרָעא', ַהּשָׁ א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ד ָסֵליק ּבִ ּּכַ ּ ּ ְלָגא , ְּ ְנֵטיל ִמּתַ

ִּדְתחֹות ּכוְרְסָייא ְיָקָרא ן, ַּוֲאָרֵמיה ְלגֹו ַמָיא, ּ ּמָ ְּוַאְקְפֵייה ּתַ , ַוֲהַות ַאְרָעא ְגִליָדא ּגֹו ַמָיא, ּ
ן ּמָ ַרת ּתַ ַקְדָרא, ְוִאְתַטּמְ   .ַוֲהַות ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ּבְ

ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ֲעָתא ַדֲאַמר ִיּקָ ׁשַ ּּבְ ְּדָהא ִאינון ְמקֹוִרין , ּ ּ
יטו ְוַאְנִגידו ַמִיין ֵמֵעיָלא ּאֹוׁשִ א ִעיָלָאה, ּ ַּלֲאַתר ִדיסֹוָדא ְדַמְלּכָ ֵדין ַאְר. ּ ָּעא ַדֲהַוות ּכְ

א ּתָ ַנת ְלִאְתֲחָזָאה, ְטִמיָרא גֹו ּתַ ּקָ ַטת ְוִאְתּתַ ן ַהאי ֲאַתר. ִאְתַקּשְׁ ּקַ ַאְרָעא , ְּדִאי ָלא ִאְתּתַ
ְנִגידו ְדַמִיין ִעיָלִאין. ָלא ִאְתֲחִזיַאת ן ּבִ ּקַ ְּדַהאי ֲאַתר ָלא ִאְתּתַ ּ ּ ן ְלנוְקָבא, ּ ר ְלִמיּתַ   .ּּבַ

ּקַדְוַכ הּ ִאיהו ִאְתּתַ ה, ּן ְלַגּבָ ׁשָ ֵדין ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ יָטָהא, ּּכְ ַקּשִׁ אן ְדָלא . ְוֵתָרֶאה ּבְ ִּמּכָ
יָטָהא וְבִתיקוָנָהא קֹוׁשִ ָתא ּבְ ִּתְתֲחֵזי ִאּתְ ַבֲעָלה, ּ ד ִאיִהי ּבְ ר ּכַ ן , ּּבַ ּקַ ֲאַזי ֵתָרֶאה ְוִתְתּתַ

ְדָקא ָיאֹות   .ּכִ

ׁשָ)שם(ין ֵדְכ ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַיּבָ ַקְדִמיָתא, ה ֶאֶרץּ ה ֲהָוה ּבְ ׁשָ ְּדֵלית ָלה ֵחיזו , ַיּבָ ּ ּ
ין ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ּוְדיֹוְקָנא ְלֶמְעּבַ ַבֲעָלה, ּ ַנת ּבְ ּקָ יָון ְדִאְתּתַ ּּכֵ ֲאַתר , ִּמָיד ִנְקֵראת ֶאֶרץ, ּ
ין ד ֵפיֵרי ְוִאיּבִ ַנת ְלֶמְעּבַ ּקְ   .ִּמְתּתַ

ִים וו ַהּמַ ֲעָתא ַדֲאַמר ִיּקָ ׁשַ ּּבְ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַוַדאיּ ַחת ַהּשָׁ ל ֶחְדָוה ְוָכל , ּ ִמּתַ ֵדין ּכָ ּכְ
ן ּקַ יּקוָנא ִאְתּתַ ֵּחידו ְוָכל ּתִ ן. ּ ּקַ יּקוָנא ִאְתּתַ יָון ְדָכל ּתִ ּּכֵ ֵדין ָסְלָקא ְלַגֵבי ְדכוָרא, ּ ְוִאיִהי , ּּכְ

י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאי ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ֳהָרִיםָאְמַרת ַהּגִ ּצָ יץ ּבַ ֵרין . ָכה ַתְרּבִ ֵאיָכה ֵאיָכה ּתְ
ִנין, ִזְמִנין ֵני ֻחְרּבָ ִני, ֶרֶמז ַעל ׁשְ ִית ׁשֵ ן ּבַ ִית ִראׁשֹון ְוֻחְרּבַ ן ּבַ   .ֻחְרּבַ

ך ְוְבִגין ּכָ ן ַקְדָמָאה, ֵאיָכה ִתְרֶעה, ּ ֻחְרּבַ יץ. ּבְ ְנָייָנא, ֵאיָכה ַתְרּבִ ן ּתִ ֻחְרּבַ ְּדָהא ֶחְדָוה . ּבְ
י, יָלן ַטב ְוָיאֹותִד ֵרי ִמְקְדׁשֵ ּוְבגֹו ֶחְדָוה ָדא ִאית ִלי ְלָבְכָייא ַעל ּתְ א ִעָלָאה, ּ ַּחד ִמְקְדׁשָ ּ ,

ָאה ּתָ א ּתַ   .ְּוַחד ִמְקְדׁשָ

ֹעְטָיה)ש א''שה( ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ֵרי ִזְמֵני ַדֲאָנא ְזִמיָנא ְלִמְקֵרי ֵאיָכה, ּ ׁשַ י ּתְ . ִּאי ָלאו ַהּנֵ
ָלָמה  ָלל, ֶאְהֶיהּׁשַ ָלא ָגלוָתא ּכְ ָלם ֱאֵהא ּבְ ׁשְ א. ּּבִ ַני ְלַתּתָ ָלם ַעל ּבָ ׁשְ ֹעְטָיה. ּבִ ָדָבר , ּכְ ּּכְ

א ִעיָלָאה. ּ ְוהוא ֹעֶטה ְמִעיל)שמואל א כח(, ַאֵחר ִעיטוָפא ְדקוְדׁשָ ֱּאֵהא ִאְתַעְטָפא ּבְ ּ ּ ,
א י ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ָלָמה ֶאְהֶיה. ה''ּ ׁשְ, ּׁשַ ִלימו ִדְלֵעיָלאּבִ ָכל ׁשְ ָּלם ֱאֵהא ּבְ ֹעְטָיה. ּ : ּכְ
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עֹוֶטה ָי ִלימו ִעיָלָאה, ה''ּכְ ָכל ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ין , ַָעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריך. ּ ין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ַדְרּגִ ּ ּ
ְּדכוְלהו ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ   .ּכְ

הֵדְכ ּין ִאיהו ָאֵתיב ְלַגּבָ ֵרי ִמן ִמָלה ָדא, ּ ְבָחאְּד, ְּוׁשָ ְתָרָאה ִמן ַהאי ׁשִ , ְוָאַמר, ִּאיהו ּבַ
ים ׁשִ ּנָ ִּאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ֵרין ֵאיָכה ֵאיָכה ְלַמאי ִניְנהו, ְ . ִּאם ַאּתְ ָלא ָיַדְעּתְ ּתְ

ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ְְצִאי ָלך ּפוִקי ַוֲחִמי ּבְ ִני, ּ ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ן ּבַ ַּעל ָמה ְיֵהא חוְרּבַ ְנַדע . ּ ּתִ
נֹות ָהרֹוִעים. ַעל ַמה ּכְ ַבִית ִראׁשֹון וְבַבִית , ְּדָהא ְזִמיִנין ְלַבָטָלא אֹוַרְייָתא, ַעל ִמׁשְ ּּבְ

ִני   .ׁשֵ

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָהה ִלי ׁשֶ אי, ַהּגִ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ַאּתְ ְרִחיָמא ְדַנְפׁשָ יָדה ִלי ּבְ ֵאיָכה , ַהּגִ
ְר, ִתְרֶעה ֵדין ּתִ ֶחְדָוה, ִעי ַאְנּתְ ְלִקְבִליִאי ּכְ ך ּבְ ך, ְְלֶמֱהֵוי ֲאָנא ַגּבָ ְוְלֶמֱהֵוי ִעּמָ ְּדָהא . ּ

ך ִזְמָנא ֶדֱאֵהא ִעּמָ ְּבְ ָלָמה ֶאְהֶיה, ּ ָלם ֱאֵהא, ּׁשַ ׁשְ מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ּבִ ְּדִאיִהי ִמְתַעְטָפא , ּּכְ
ל ִאינון ֵהיָכִלין ִדְבַגָווה ַּעל ּכָ ּ ּ י ה) דדברים(, ִּדְכִתיב, ּ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּכִ ָ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ּ '

ַחת ֵאין עֹוד ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ּשָׁ   .ּהוא ָהֱאֹלִהים ּבַ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ַּזָכִאין ּכָ ּ ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹון, ּ ְּוִאינון ָיְדֵעי , ְלִמְנַדע ּבְ
ִלי ּכְ ָרִזין ִעיָלִאיןּוִמְסּתַ ר ָנׁש ָנֵפיק ֵמַהאי ָעְלָמא. ּן ּבְ ִגין ְדַכד ּבַ יה , ּּבְ ְלקו ִמּנֵ ָהא ִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ

ל ִדיִנין ְדָעְלָמא ּּכָ ְרֵעי ְדָרֵזי ַדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ְוָלא עֹוד. ּ ֵליַסר ּתַ ֶּאָלא ְדָפְתִחין ֵליה ּתְ ּ ּ ּ ,
ה ְלָייא ּבְ ְּדָחְכְמָתא ִעיָלָאה ּתַ   .ּוּ

ַההוא פוְרִפיָרא, ְוָלא עֹוד ִריך הוא ָחקוק ֵליה ּבְ א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּדָכל ְדיֹוְקִנין , ּ ּ
ן ּמָ ִליִפין ּתַ ן ֵעֶדן. ּגְ ּגַ יה ּבַ ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ֵרין ָעְלִמין, ְּ , ְוַאְחֵסין ּתְ

  .ַעְלָמא ָדא ְוַעְלָמא ְדָאֵתי

ְּמָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁשָחְכ ָרָזא ְדָמאֵריה, ַחד. ְ ָלא ּבְ ּכָ , ְוַחד. ְּלִמְנַדע ְלִאְסּתַ
ְּלִמְנַדע ֵליה ְלגוֵפיה ּ מֹוָדע ֵמָאן ִאיהו, ּ ּתְ ּוְלִאׁשְ ֵרי. ּ ְוְלָאן ְיַהך. ּוֵמָאן ָאֵתי, ְְוֵאיך ִאְתּבְ ּ .

ְּוִתיּקוָנא ְדגוָפא ן, ּ ּקַ א ְדכֹוָלאְוֵה. ְֵהיַאך ִאְתּתַ י ַמְלּכָ ִדיָנא ַקּמֵ ין ְלֵמיַעל ּבְ ּיַאך ִאיהו ַזּמִ ּ ְ.  

ָמֵתיה, ְוַחה ָרִזין ְדִנׁשְ ָלא ּבְ ּכָ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ַּמאי ִהיא ַהאי ֶנֶפׁש ְדֵביה. ּ , ּוֵמָאן ַאְתָיא, ּ
ַהאי גוָפא ִטָפה ְסרוָחה ְּוַעל ָמה ָאֵתי ּבְ ּקֶ, ּּ אן וָמָחר ּבַ ְּדַהיֹום ּכָ ַהאי . ֶברּּ ָלא ּבְ ּכָ ְוַחד ְלִאְסּתַ

יה, ָעְלָמא ּוְלִמְנַדע ַעְלָמא ְדִאיהו ּבֵ ּ ּ ן, ּ ּקַ ָרִזין ִעיָלִאין ְדָעְלָמא , ּוְלָבַתר. ְוַעל ַמה ִיְתּתַ ּּבְ ּ
מֹוָדָעא ְלָמאֵריה, ִדְלֵעיָלא ּתְ ר ָנׁש ִמּגֹו ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ְּלִאׁשְ ל ּבַ ּכַ ְּוָכל ָדא ִיְסּתַ ּ.  

א ֲחֵזי ָלא ְיִדיָעה, ּתָ ל ַמאן ְדָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ ּּכָ יה עֹוָבִדין ָטִבין , ּ ֲּאִפילו ִאית ּבֵ ּ ּ
יִאין ְרֵעי ְדַההוא ָעְלָמא, ַסּגִ ל ּתַ ַּמְפִקין ֵליה ִמּכָ ּ ּ.  

ִתיב ָהָכא ּפוק ֲחֵמי ַמאי ּכְ יָדה ִלי, ּ ֵּאיָמא ִלי ָרִזין ְדָחְכְמָתא ִעיָלָאה, ַהּגִ ְֵאיך ַאְנּתְ , ּ

ַההוא ָעְלָמא ִעיָלָאה ָּרֵעי ְוַאְנֵהיַגת ּבְ ְוָלא , ְּדָלא ָיַדְעָנא, ּאֹוִליף ִלי ָרִזין ְדָחְכְמָתא. ּ
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ִכיּסוָפא. אֹוִליְפָנא ַעד ָהָכא ִגין ְדָלא ֶאֱהֵוי ּבְ ּּבְ ין ִעיָלִאין, ּ גֹו ִאינון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ַּדֲאָנא ָעאל , ּ
יַנְייהו הוְּדָהא ַעד, ּּבֵ ְלָנא ּבְ ּכַ   .ּ ָהָכא ָלא ִאְסּתַ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ים)ש א''שה(, ַמאי ּכְ ׁשִ ּנָ ּ ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ִאם ַאְנּתְ ַאְתָיא , ְ
ָלא ְיִדיָעה ָחְכְמָתא, ּבְ ַלת ּבְ ּכְ ָרִזין , ַּעד ְדָלא ֵתיעֹול ָהָכא, ְוָלא ִאְסּתַ ְוָלא ְיַדְעּתְ ּבְ

ָלא ְיִדיָעה, ְְצִאי ָלך, ְּדַעְלָמא ִעיָלָאה ַדי ְלֵמיַעל ָהָכא ּבְ ֵבי , ֵלית ַאְנּתְ ּכְ ִעּקְ ְְצִאי ָלך ּבְ

ֵבי ַהּצֹאן, ַהּצֹאן ָעֵקב, ֶּוֱהֵוי ְיַדְעּתְ ּגֹו ִאינון ִעּקְ ין לֹו ּבְ א ְדָדׁשִ ִּאֵלין ִאינון ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ,
ְּוָיְדִעין ָרִזין ִעיָלִאין ְדָמאֵריהֹון ָלא וְלִמְנַדעּוְבהֹו , ּ ּכָ   .ִּתְנַדע ְלִאְסּתַ

ִדיֹוַתִיך ְוְרִעי ֶאת ּגְ ּ ן, ּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִּאֵלין ִאינון ּתִ א. ּ ֵבי ִמְדְרׁשָ ְּינוֵקי ְדִאינון ּבְ ּ ּ ,
נֹות ָהרֹוִעים. ְואֹוְלִפין אֹוַרְייָתא ּכְ י ִמְדָרׁשֹו, ַעל ִמׁשְ י ְכֵנִסיֹות וָבּתֵ ּתֵ ַּעל ִאינון ּבָ ן , תּּ ְּדַתּמָ

ב ְדִאינון ָלא ָיְדֵעי. ּאֹוְלִפין ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ַּאף ַעל ּגַ ְנַדע ִמּגֹו ִאֵלין ִמִלין , ּ ַּאְנּתְ ּתִ ּ
  .ְּדָחְכְמָתא ְדָקַאְמֵרי

ֹדִלים וכו, ְכִתיב ֹאֹרת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ַקְדִמיָתא , ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים', ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ּבְ
ֵרי קוִלין ָדא ָלֳקֵביל ָדאּתְ ּן ְנהֹוִרין ֲהוֹו ׁשְ ּ ָמא ְדאֹוְקמוָה ֲחֵבִרין, ּ ְּדִאינון , ְואֹוִקיְמָנא. ּּכְ ּ

ָרָזא ָחָדא ֵרין ְנהֹוִרין ֲהוֹו ּבְ ֲחָדא, ּתְ ְּדבוִקים ּכַ יּקוָלא ָחָדא, ּ ׁשִ ַּוֲהוו ּבְ ְרַווְייהו , ּ ְּלִאְתְקֵרי ּתַ
דֹוִלים ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּגְ   .ּכְ

ַקְדִמיָתא ַרב ְוִעיָלָאה ַּלאו ַדֲהַות ִסיֲהָרא ּבְ ֶּאָלא ִדְבָכל ִזיְמָנא ְדִסיֲהָרא ָקְייַמת , ּ ּ
ָרָזא ָחָדא א ּבְ ְמׁשָ ׁשִ ִגיֵניה, ּבְ דֹוִלים, ּּבְ ֲהֵדיה ּגְ ַאְרֵיה , ְּזָנָבא ְדַאְרָיה. ִּאיִהי ִאְתְקִריַאת ּבַ

  .ְוַאְרֵיה ִאְתְקֵרי, ִּאיהו

ִריך הואָאְמָרה ִסיֲהָר א ּבְ י קוְדׁשָ ּא ַקּמֵ ְתִרין , ְּ ְתֵרין ּכִ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ א ָחָדא ְדִלׁשְ ר ְלַמְלּכָ ֶּאְפׁשָ
ֲחָדא ְלחֹודֹוִהי. ּכַ ְלחֹודֹוִהי, ֶּאָלא ָדא ּבִ   .ְוָדא ּבִ

ך, ֲּאַמר ָלה ִּדְרעוָתך ְלֶמֱהֵוי ֹראׁש ְלׁשוָעִלים, ְָחֵמיָנא ּבָ ּ ְּדָהא , ְִזיִלי ְוַאְזֵעיִרי ַגְרֵמיך. ְּ
א ְלהֹון ֱהֵוי ֵריׁשָ ב ְדַאּתְ ּתֶ ָמה ַדֲהֵוית, ַּאף ַעל ּגַ ַּאְזִעירו ִאית ָלך ִמּכְ ְּ.  

ְּוָהא ִאיהו ַדֲאָמַרת ִסיֲהָרא י ֵאיָכה ִתְרֶעה)ש א''שה(, ּ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ֵאיְכֵדין ,  ַהּגִ
ר ָלך ְלַאְנָהָגא ָעְלָמא ְתִרין, ְֶאְפׁשָ ְתֵרין ּכִ ֲחָדאּבִ ֳהָרִים.  ּכַ ּצָ יץ ּבַ ְּדָהא ִסיֲהָרא , ֵאיָכה ַתְרּבִ
ַדאי ְלַאְנָהָרא ֲחָדא, ֵלית ִהיא ּכְ ְתִרין ּכַ ְתֵרין ּכִ ר ָלך ְלַאְנָהָגא ּבִ א , ְְוִאי ֶאְפׁשָ ְמׁשָ ׁשִ ּבְ

ֳהָרִים, ּוְבִסיֲהָרא ּצָ הֹוָרא ִאית ָלה ּבַ ְּדָהא ִסיֲהָרא ַמה ּנְ ך. ּ ִגין ּכָ ר ָלך ִאי ֶאְפ, ְּבְ ְׁשָ

ְתִרין ּכַ ֲחָדא ְתֵרין ּכִ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ   .ְלִאׁשְ

ֹעְטָיה ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ֳהָרִים, ּׁשַ ּצָ ד ְנִהירו ְותֹוְקָפא , ֵאְכֵדין ֱאֵהא ֲאָנא ִמְתַעְטָפא ּבַ ּּכַ
א ֶלֱהֵוי ָאֵזיל ְוַאְתֵקיף ְמׁשָ יה. ְדׁשִ ִכיּסוָפא ַקּמֵ ָּהא ֲאָנא ִמְתַעְטָפא ּבְ ּיכול ְוָלא ֵא, ּ

ך א ַקּמָ ׁשָ ּמְ ֲחָדא. ְְלׁשַ ְתִרין ּכַ ְתֵרין ּכִ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ יכול ְלַאְנָהָגא וְלִאׁשְ ְּוַאְנּתְ ֵאיך ּתֵ ּ ְ.  
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ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ יך, ְּ  ִאם ֹלא )שם(. ְִזיִלי ְוַאְזֵעיִרי ַגְרֵמיך, ְָהא ְיַדְעָנא ּבִ
ים ׁשִ ּנָ ֵּתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ֲחָדא, ַמְרּתְַּדֲא, ְ ְתִרין ּכַ ְתֵרין ּכִ ר ִלי ְלַאְנָהָגא ַעְלָמא ּבִ , ְּדִאי ֶאְפׁשָ

ְרֵמיך א ְלׁשוָעִלים, ִָזיִלי ְוַאְזֵעיִרי ּגַ   .ְּוֶתיֱהִוי ֵריׁשָ

ֵבי ַהּצֹאן ִעּקְ א, ְְצִאי ָלך ּבְ א ְלִאינון אוְכלוִסין ַוֲחָייִלין ִדְלַתּתָ ּפוִקי ַוֲהִוי ֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ  ּוְרִעי. ּ
ֵאי, ְוַאְנִהיִגי לֹון, לֹון א ְדכוְלהו ַתּתָ ֶּוֱהִוי ַמְלּכָ ּ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ . ְּוַאְנִהיִגי ְלָכל ַחד ְוַחד ּכִ

ֵליְלָיא ְלָטא ּבְ ַּוַדאי פוִקי. ֶוֱהִוי ׁשָ   .ְְוָהֵכי ִאְתֲחֵזי ָלך, ְְוַאְזֵעיִרי ַגְרֵמיך, ּּ

ֲּאַמר ֵליה ֵאִלָיהו י, ּּ ָאה חוָל, ַרּבִ ְנהֹוָרא , ְָקךַּזּכָ ך ּכִ ְְדִסְתִרין ְדָמאָרך ְנִהיִרין ַקּמָ ְ ּ ּ
א ְמׁשָ ך. ְדׁשִ ְוְבִגין ּכָ ל ִאינון ִמיִלין ְדפוָמך, ּ ְּכָ ּ ּ ְלהֹו ֲחִקיִקין ְלֵעיָלא, ּ ְּוָחֵדיָנא ַדֲאָנא . ּכָ

ַמְעָנא לֹון ִמפוָמך ְׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָאה ַאְנּתְ ּבְ ַע, ַזּכָ ָאה ַאְנּתְ ּבְ ִּמָלה ָדא . ְלָמא ְדָאֵתיְוַזּכָ
א א ַקִדיׁשָ ְלָיא ַקֵמי ַמְלּכָ ֵלי ְלָכל ֲחָייִלין ִדְלֵעיָלא, ֲּהָוה ּתַ ְּדָלא ִאְתּגְ ַּמאן ִאיהו ְדָגֵלי . ּ ּ

א ּתָ ַהאי ְקָרא ַהׁשְ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַּאְנּתְ הוא, ֵּליה ּבְ ָאה חוָלָקך ּבְ ְּדַזּכָ ּ ְּ.  

ַּעל פוָמא ְד ּ ַזרּ ֵּאִלָיהו ִאְתּגְ י)ש א''שה(, ּ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ יָון ְדִאיִהי ָסְלַקת ,  ַהּגִ ּּכֵ
ִמיַטת ִמּגֹו ֵחיָלָהא, ְלֵעיָלא ּתְ ְּוָכל ִאינון אוְכלוָסָהא, ְוִאׁשְ ּ ָרָזא ְדָאת י, ּ , ִאיִהי ָאְמַרת', ּבְ

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ איַּאְנּתְ ְדִאיִהי ְר, ַהּגִ הֹוִאיל ַוֲאָנא , ֵאיָכה ִתְרֶעה, ִּחיָמא ְדַנְפׁשָ
ַלל יטו ּכְ לא ְפׁשִ ְּנקוָדה ָחָדא ּבְ ַגְרָמאי, ּּ ִליָלא ּבְ ְוָלא ָיֵכיְלָנא ְלִמְלַקט , ְּדָהא ֲאָנא ּכְ

  .ּוְלֵמיַהב

י ְרִחיָמה ַגְרָמה, ְוָהא ִאיִהי ָאְמָרה ְלַגּבֵ ִגין ְדִאיִהי ָיְתָבא ְקמוָטא ּבְ ּּבְ ּ ְנקוָדה ָחָדא,ּ , ּ ּבִ
ַגָוה ָעאת ְלָאֳעָלא ִאיהו ּבְ ְּוִאיִהי ּבָ ּ ָדָבר ַאֵחר. ּ דֹול, ּּכְ ְוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ

ל ַאְתָוון, ְּדִאיִהי ָאת ְזֵעיָרא   .ִמּכָ

א, ְּוַעל ָדא י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתֲחֵריב ּבֵ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּאֹוֵמי קוְדׁשָ ָלא ֵייעֹול ְּד, ְּ
ה ְלֵעיָלא א, ְּלַגּבָ ָרֵאל ְלַתּתָ ַּעד ְדֵייֲעלון ִיׂשְ ך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאבֹוא )הושע יא(ִּדְכִתיב . ּ ִקְרּבְ ָ ּבְ

ִעיר ִעיר. ּבְ ִתיב ָהָכא ּבְ ה)קהלת ט(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ְזֵעיָרא ' ְּדָהא ִאיִהי ָאת י.  ִעיר ְקַטּנָ
ְלהֹו   .ִמּכָ

ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ַגָואי, ֹעְטָיהּׁשַ ִליָלא ּבְ ַלל, ּּכְ ל ִסְטִרין ּכְ יטו ִמּכָ ְּדֵלית ִלי ְפׁשִ ִגין . ּּ ּבְ
ָאר ַאְתָוון ל ׁשְ יר ִמּכָ ל ִסְטִרין ַיּתִ ְּדִאיהו ְסִתיָמא ִמּכָ ּ.  

ָכל ִסְטִרין, ְְצִאי ָלך', ְִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ְוגו ְרֵמיך ּבְ יִטי ּגַ ְְפׁשִ ּוְלִקיִטי ִעדוִנין , ּ ּ ּ
יטו, ְּוִכיסוִפין ַההוא ְפׁשִ ּּבְ יטו. ּּ ּוַמאי ִאיהו ַההוא ְפׁשִ ּ ּ ה ְדִאינון ְנטוֵרי . ּּ ַחד ֻסּכָ ְּדִאְתֲעֵביד ּכְ ּ ּ ּ

  .'ְּוָדא ִאיהו ָאת ה. ֶעְדֵרי ְדָעָנא

ְֶאָלא ְצִאי ָלך, ְצִאי ָלא ְכִתיב. ְְוָהא ִאיִהי ְצִאי ָלך ָדָבר ַאֵחר , ּ  ַהְרִחיִבי )ישעיה נד(ּּכְ
נֹוַתִיך וכוְמ ּכְ ְקֹום ָאֳהֵלך ִויִריעֹות ִמׁשְ ַקְדִמיָתא ָלא ֲהֵוית ֶאָלא ְנקוָדה ָחָדא . 'ְ ְּדָהא ּבְ ּ

חֹוָרה ה ֲאַתר ָאֳחָרא, ׁשְ ְּדֵלית ּבָ ַגָווה, ּ ֶּאָלא ִאיִהי ְסִתיָמא ּבְ ּ א ְדָסְלָקא ְוִאיִהי , ּ ּתָ ַּהׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3198דף [ -ּ

ַבֲעָלה ָרא ּבְ ִּאיהו ֲאַמר ָלה, ִּמְתַחּבְ יִטי ַגְרֵמיך, ְַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלך. ְִאי ָלךְצ, ּ ְְפׁשִ ּ ,
ִדיֹוַתִיך ְוְכֵדין וְרִעי ֶאת ּגְ ּ ּ ּּתוְכִלי ְלִמְלַקט ִעדוִנין ְוִכיּסוִפין, ּ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא ְדִאיִהי ְנקוָדה ָחָדא ׁשַ ְּדָהא ּבְ א ִעיָלָאה ָנֵחית , ְוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ְּוַההוא ַמְלּכָ ּ
ה ְלֵמ הְּלַגּבָ ַההוא ְנקוָדה, ּיַעל ּבָ ַטׁש ּבְ ּּבָ ָכל ִסְטִרין, ּ ט ּבְ ְּוִאְתֲעֵביד ַההוא ְנקוָדה , ְּוִאְתַפּשַׁ ּ

ל ִסְטִרין', ָאת ה ֵליַמת ִמּכָ ּתְ ְּוָלְקָטא ִעדוִנין ְוִכיּסוִפין, ְוִאׁשְ ּ ֵדין ֲאַמר ָלה. ּ ּוְרִעי ֶאת , ּּכְ
ִדיֹוַתִיך ְּגְ ְֵנס ְלָכל אוְכלוַסִיךֶּוֱהֵוי ָזן וְמַפְר, ִזיִלי, ּ ּ   .ְזֵעיִרין ְוַרְבְרִבין, ּ

ים ׁשִ ּנָ ר ָאת י, ְּנקוָדה ָחָדא ּגֹו ַאְתָוון, ַּהָיָפה ּבַ ִפירו ְלָכל ַאְתָוון ּבַ ֵּלית ׁשַ ְנקוָדה . 'ּ ּּבִ
ל ַאְתָוון ְקָנן ּכָ ִפיָרא ְדָכְלהֹו, ָדא ִמְתּתַ ְּוִאיִהי ׁשַ ָלא ְנקו, ּ ְּוֵלית ָאת ְדָאֵזיל ּבְ ִהיא . ָדה ָדאּ

ָכְלהֹו ה, ּבְ ִפירו ְדכֹוָלא. ְּוָכְלהֹו ּבָ ְּוִהיא ָיָפה ְוׁשַ ּ ּ ְּדָהא ֵמֲאַתר ְסִתיָמא ִעיָלָאה ָקא ָאַתת, ּ ּ ,
ין ִעיָלִאין ל ַדְרּגִ ֵּריׁש ּכָ א. ּ ִאין ִדְלַתּתָ ּתָ ין ּתַ ל ַדְרּגִ ּוָבה ִאיהו ֵריׁש ּכָ ּ ּ ּ ך ַהָיָפה . ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ים ׁשִ ּנָ ִפירו ְדֹכָלא, ּבַ ּׁשַ ּ ּ ּ.  

ים ׁשִ ּנָ ְּותו ַהָיָפה ּבַ ים, ּ ׁשִ ּנָ ִתיב ּבַ ִאינון ַאְתָוון ְדִאינון נוְקֵבי, ּכְ ּּבְ ּ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּ . 'ָאת ה. ּ
יטו ֵדין ִאיִהי ְפׁשִ ְּדָהא ּכְ ִפירו ְדכֹוָלא, ּּ ְּוׁשַ ּ ּ ּוְלִמְפְלָגא חוָלִקין ְלָכל אוְכלוִסין , ְלִמְרֵעי, ּ ּ ּ ּּ

ּין ִדיָלהִּעיָלִא ְּצִאי ָלך ֵמַהאי ְסִתימו, ְּוַעל ָדא. ּ ַגָווך, ְ ִליָלא וְסִתיָמא ּבְ ְְדָאת ּכְ ּ , ְָלך. ּ
ך ְְלַגְרָמך וְלתֹוַעְלּתָ ָרָזא ְדַאְתָוון ִאיהו. ְּ ְּוכֹוָלא ּבְ ּ.  

ב)תהלים מח(, ְכִתיב ּגָ ַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלִמׂשְ ֲעָתא ְדַה.  ֱאֹלִהים ּבְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ְהוא ֶמֶלך ּ ּ
ה דֹול ָאֵתי ְלַגּבָ ה, ּּגָ יך ָלה ְלֵעיָלא ְלֵמיַעל ּבָ ְּוַאְמׁשִ ּ ַההוא ְנקוָדה, ְ ה ּבְ ּוָבַטׁש ּבָ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ַההוא ְנקוָדה ְּדָבַטׁש ּבְ ּ ַחת ְלָכל ִסְטִרין, ּ ַטת ְוִאְתַפּתְ ִּאְתַפׁשְ ִּפְתָחא ', ְוִאְתֲעֵביַדת ָאת ה, ּ
דֹול,ְּדֵהָכִלין ְלָכל ְסַטר ְ ְלֵמיַעל ַההוא ֶמֶלך ּגָ ִאינון ְפִתיחו , ּ ַאְרְמנֹוֶתיָה ּבְ ּוְכֵדין ֱאֹלִהים ּבְ ּ ּּ

ָאת ה, ְדֵהיָכִלין מֹוָדע' ּבְ ּתְ   .ִאׁשְ

ַּההוא ֱאֹלִהים ַחִיים ָמא, ּ ְּלֵמיַזן וְלִמְפְלָגא חוָלִקין ְלכֹוָלא, ָּנְטָלא ַההוא ׁשְ ּ ּוְכֵדין . ּ
ב ּגָ איְלֶמֱה, נֹוַדע ְלִמׂשְ ב ְלַתּתָ ּגָ ְרָכאן ְלכֹוָלא, ֵוי ִמׂשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּוַלֲאָרָקא ּבִ   .ּכְ

ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ל ִמִלין ְדָעְלָמא, ְּ ְּסִליקו ּכָ ְוָכל , ּּ
ִאין ין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ַּדְרּגִ ָבה, ּ ַמֲחׁשָ ְלהֹו ּבְ אי ִאְק. ּכָ ָבהַאּמַ ֶּאָלא ָדא ִאיִהי ְנקוָדה . ֵרי ַמֲחׁשָ ּ

ָבה, ָחָדא ְסִתיָמא ַמֲחׁשָ ְּדָהא ְנקוָדה ָחָדא. ְּדָקְייָמא ּבְ ַטת, ּ , ָּלא ִאְתְיַדע ְלָאן ֲאַתר ִאְתַפׁשְ
ּוַמה ֶיֱהֵוי ִמיָנה ּוְנקוָדה ָדא. ּוְלָאן ֲאַתר ִיְסֵטי אֹוְרָחא, ּּ א ְדָכל ְרעוִתין ְו, ּ ִּאיִהי ֵריׁשָ ָכל ּ

ִבין ְדָעְלָמא   .ַּמְחׁשָ

ַגָווה ַּוֲהָוה ּכָֹלא ָסִתים ּבְ ּ ָבה, ְוָלא ִאְתְיִדיַע, ּ ט ַהאי ַמֲחׁשָ ַּעד ְדִאְתַפּשַׁ ְוִאְתֲעֵביד ַחד , ּ
יטו ְּפׁשִ יטו. ְּלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדא, ּ ַהאי ְפׁשִ ט ּבְ יָון ְדַהאי ְנקוָדה ִאְתַפּשַׁ ּּכֵ ּ ּּ ֵלי , ּ ִאְתּגְ

י ל ַמה ְדֲהָוה ָסִתיםַיּתִ   .ּר ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3199דף [ -ּ

ֵלי ְלִמְנַדע ֵלי ַההוא ְסִתימו, ָּלא ְדִאְתּגְ ֶּאָלא ִאְתּגְ ּ ְוָנְפָקא . ְלָאן ֲאַתר ָסֵטי אֹוְרָחא, ּ
ָבה ָבה, ֵמָרָזא ְדַמֲחׁשָ ֲחׁשָ ּמַ ָמא ָדא, ְּדָהא ָלא ָקְייָמא ּבַ ׁשְ ֶּאָלא ָקְייָמא , ְוָלא ָסְלָקא ּבִ
ְלָי ָמא ְלִאְתּגַ ׁשְ ַלַחׁש. יאּּבִ ּוַמאי ִאיהו, ְוִאְתֲעֵביד ַחד קֹול ּבְ ְּדהוא ַמּנֹו . 'ָּדא ָאת ה. ּ ּ

ָבה ל ִאינון ִמִלין ְסִתיִמין ַדֲהוֹו ּגֹו ַמֲחׁשָ ַּלֲאָפָקא ּכָ ּּ.  

א ְווָנא ִדְלַתּתָ ִהיפוָכא ִמּגַ ָּהָכא ִאיהו ּבְ ּ א. ּ א, ְלַתּתָ ַהִהיא ְנקוָדה ִדְלַתּתָ , ַּמאן ְדָבַטׁש ּבְ
ה ַההוא ֶמֶלך ָגדֹול, ד ִאיִהי ְסִתיָמאּכַ ְְוָאֵתי ְלַגּבָ ּ ָרָזא ְדָאת ו, ּ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְּדָנֵפיק ֵמַההוא ' ּ ּ
ֵויה' ַּההוא ו. ִּעיָלָאה' ה ְּדָנֵחית ִמּגַ ּ ַהאי ְנקוָדה, ּ ַטׁש ּבְ ל ַמה ְדָלֵקיט , ּּבָ ָווה ּכָ ְּוַאֵפיק ִמּגַ ּ ּ ּ

ַטת ְוִא, ִּמְלֵעיָלא ַחת ְלָכל ִסְטִריןְּוִאְתַפּשְׁ   .'ְוִאְתֲעֵביד ָאת ה, ְּתַפּתְ

ָאת ה, ְלֵעיָלא ִּאיִהי ְנקוָדה ָחָדא ִעיָלָאה ְסִתיָמא, ִּעיָלָאה' ַּמאן ְדָבַטׁש ּבְ יָון , ּ ּכֵ
ה ְּדָבַטׁש ּבָ ן, ַּאֵפיק ְלַבר, ּ ּמָ ל ִאינון ִמִלין ְסִתיִמין ַדֲהוֹו ּתַ ְלָיין ּכָ ְּוִאְתּגַ ּּ ָהא , רְוָנְפֵקי ְלַב, ּ

ָבה ְדֲהָוה ָסִתים ְוָלא ְיִדיַע ִּאְתְייַדע ַההוא ַמֲחׁשָ ּ.  

ַטׁש ו, ְכַגְווָנא ָדא ד ּבָ א' ּכַ ְנקוָדה ָדא ְלַתּתָ ָווה, ּּבִ ֵדין ַאֵפיק ִמּגַ ּּכְ ּ ל ִאינון ַחָייִלין , ּ ּּכָ ּ
ְרָיין ְואוְכלוִסין וְנהֹוִרין ְוָנֲחִלין ֲעִמיִקין ִדְלֵעיָלא ּוַמּשִׁ ּ ּ ּ ּ.  

נֹות ָהרֹוִעים)ש א''שה(, ּין ָאְמֵרי ָלהֵדְכּו ּכְ ִדיֹוַתִיך ַעל ִמׁשְ ְ וְרִעי ֶאת ּגְ ּ טֹול ְנהֹוִרין . ּ
ּוַפְלֵגי ְלָכל ִאינון ַחָייִלין ְוָהֵבי לֹון, ּוְמזֹוִנין ּ נֹות ָהרֹוִעים. ּ ּכְ ִּאינון רֹוִעים ְדֵהן , ַעל ִמׁשְ ּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה, נֹו ְותֹוְקָפאְּלֵמיַהב לֹון ׁשוְלָט, ְמַנֲהֵגי ָעְלָמא ל ַחד ְוַחד ּכִ , ְּוָכל ָדא. ּּכָ
טו ְדַהִהיא ְנקוָדא ַדֲהַות ְסִתיָמא ִמן ַקְדַמת ְדָנא ִאְתַפּשְׁ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יר , ַוֲאַמר, ָחֵהי ַרּבִ ֵלי ִמִלין ִאֵלין ְדׁשִ ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ִאְתֲאַמר ְוָלא ִאְתּגְ ּּבְ ּ ּ
יִר ֵכיָנא ַוֲעֵציְבָנא, יםַהּשִׁ ְלָיין. ּבְ א ְדִמִלין ִאֵלין ִאְתּגַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ָאה , ַוֲאֵמיָנא, ָחֵדיָנא, ּ ְּדַזּכָ

ָדא ּחוָלִקי ַדֲהֵויָנא ּבְ ְּדִמִלין ִעיָלִאין ִדְלֵעיָלא, ְּותו. ּ ּּ ְלָיין ָהָכא ַעל ְיָדא ְדַמר, ּ   .ִּאְתּגַ

ִרְכֵבי ַפְרֹע)ש א''שה( יִתיך ַרְעָיִתיּ ְלסוָסִתי ּבְ ְה ִדּמִ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר, ּ י ׁשִ  )שמות יד(, ַּרּבִ
חור וכו ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ַּוִיּקַ א ֲחֵזי', ּ ְּדָכל ַמה ַדֲעָבדו, ָחְכְמָתא ְדִמְצַרִים, ּתָ ּ י , ּ ְלַגּבֵ
יר. ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִדְלֵעיָלא ֲעָבדו ים ֲהָוה ַיּתִ א ְּדָה, ּוַפְרֹעה ַחּכִ א ָלא מֹוְקֵמי ַמְלּכָ

ְלהֹו ים ִמּכָ ִמְצַרִים ִאי ָלא ְיֵהא ַחּכִ   .ּבְ

ח ִתיב ַוִיּקַ ְּוַעל ָדא ּכְ ָחְכָמה, ּ ִּאיהו ְנֵטיל ּכֹוָלא ּבְ יה, ּ . ְּנֵטיל ֵעיָטא ְדָחְכְמָתא ְלַגּבֵ
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאינון, ֲאַמר א ָדא ׁשֵ ָכל ִז, ָעאל ְלִאיְדרֹוי, ַּעּמָ ין ִדיֵליהְַוֲהַפך ּבְ ּיֵני ֲחָרׁשִ ּ ,

ין, ַּוֲעַבד ְסִגיִמין ְפִסיִסין ִריָרן, ַוֲחַרׁש ֲחָרׁשִ ית ְמָאה ֶרֶכב ּבְ חור. ּוְנֵטיל ׁשִ ִריָרן : ּּבָ ּבְ
ין ֲחָרׁשִ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּבַ ין ּכְ ָכל ִזיֵני ִקְסִמין ַוֲחָרׁשִ א , ְּטעוִנין ּבְ א ְדִאְתַמּנָ ְּדַההוא ְמַמּנָ ּ ּ
  .ֲּעַלְייהו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3200דף [ -ּ

ין ִקְסִמין ַוֲחָרׁשִ חור, ַוֲהָוה ְנֵטיל ָטִעין ּבְ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ִריָרן ְלִקְבַלְייהו , ּׁשֵ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ
ָרֵאל ַחְרׁשֹוי ְוקֹוְסמֹוי, ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצַרִים. ְדִיׂשְ ל ַחד ְוַחד ָטִעין ּבְ יִמין . ּכָ ָלא ֲהוֹו ַחּכִ
ִמְצַרִים ְּדָלא ָטִעין ְטעוִנין ְד, ּבְ ּ יןּ   .ִקְסִמין ַוֲחָרׁשִ

לֹו ים ַעל ּכֻ ִליׁשִ ים, ְּוׁשָ ִליׁשִ ַלת. ַמאי ְוׁשָ ְתַלת ּתְ ִליָפן ּבִ ין ֵליה ּגְ ֶּאָלא ִזיִנין ַדֲחָרׁשִ ּ ּ .
ַלת ַאְתָוון ִדְתַלת ּתְ ָמָהן ִדְמָסֲאבֹו ֲהוֹו ּבְ ּוׁשְ ּ ְקִסיִרין ְמַזְייָנן. ּ ִליֵפי ּבִ ְלהֹו ּגְ ַגְווָנא , ּכָ ּכְ

ָרֵאל, אִדְלֵעיָל ְייהו ְדִיׂשְ יִרין ְלַגּבַ ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ִזייוִנין ַקּסִ ּ ּ.  

ִתיב ָלה ּכְ ָלה, ַּעל ּכַ ְּדָהא ֵעיָטא ָנַטל ַעל ּכַ ָרֵאל, ּ יָצָאה לֹון ְלִיׂשְ ְוָכְלהֹו ֲהוֹו . ּוְבִגין ְלׁשֵ
ָלה ְרָיין ַעל ּכַ ָרֵאל, ִּזיֵני ַמּשִׁ ְייהו ְדִיׂשְ ַּדֲהַות ָנְטָלא ַקּמַ ּ.  

ָרֵאל ' ּ ַוְיַחֵזק ה)שמות יד(ָּיה ִמ ָרֵאל וְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ֶּאת ֵלב ַפְרֹעה ַוִיְרדֹף ַאֲחֵרי ּבְ ּ ּ ּ
ָיד ָרָמה ָיד ָרָמה, ִּמָיד ָרָמה ָלא ְכִתיב. יֹוְצִאים ּבְ יה. ֶּאָלא ּבְ ִּאיִהי ָיד ִדְכִתיב ּבֵ  )שם(, ּ

דֹוָלה ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ַּוַיְרא ִיׂשְ דֹוָלה ִאיִהי ָיד ָרָמהַהִה, ּ   .יא ָיד ַהּגְ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ַהאי ָיד, ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּחֵקיק קוְדׁשָ ל ְדיֹוְקִנין, ְּ ְּוָכל ַחָייִלין , ּּכָ
ין ְוִקְסִמין ַדֲעָבדֹו, ְּותֹוְקִפין ְדִמְצָרֵאי ַגְווָנא ְדִאינון ֳחָרׁשִ ּּכְ ּ ֲחָר, ּ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַאְתָיין ּבַ ׁשַ א ּּבְ ׁשָ

ֵאי, ַהִהיא ַיד. ָדא יה ְלִקְבֵליה ְדַההוא ָחָרׁשָ ֲּהָוה ָחֵקיק ּבֵ ּ ּ יה ְדַההוא ִדיוְקָנא , ּ ְבַרת ַקּמֵ ְּוִאּתַ ּ ּ ּ ּ
ַההוא ָיד ְּדֲהָוה ָחֵקיק ּבְ ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי' ָ ְיִמיְנך ְיָי)שם טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֶָנְאָדִרי ּבַ ּ '

ְרַעץ אֹוֵיב יִתיךּוְבִגי. ּתִ ְן ַהאי ִדּמִ יך, ּ ְְדיֹוְקִנין ְוִציוִרין ֲחֵקיְקָנא ּבִ ּ ַגְווָנא ְדסוְסָווָתא , ּּ ּּכְ ּ
  .ַעד ָהָכא. ְּדַפְרֹעה

וָרא ְדִמִלין ִקיּשׁ ֲּאָבל ּבְ ּ רו, ּ י ְקָרא ִדְלֵעיָלא, ְּדִאי ָהֵכי. ָּלא ִאְתַקׁשְ , ַמאי ַהאי ְלַגּבֵ
ּוְבָרָזא ִדְרִחימו ְוֶחְדָוה ְדֻתׁשְ ּ א ָדאּ ְחּתָ ָעאן ָהָכא ְרִתיִכין ְדַפְרֹעה. ּבַ ּוַמאי ָקא . ַּמאי ּבָ

ה   .ָּאֵתיב ְלַגּבָ

וָרא ְדָרָזא ָחָדא ִאיהו ִקיּשׁ ֶּאָלא ַוַדאי ּכֹוָלא ּבְ ּ ּּ ִרְכֵבי ַפְרֹעה. ּ ַאֲהַדְרָנא . ְּלסוָסִתי ּבְ
י ָלה ַעל. ְּלִמָלה ַקְדָמָאה ִריך הוא ַמּנֵ א ּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ ּ יְרָיין ְּ ין וַמּשִׁ ל ִאינון אוְכֻלּסִ ּ ּכָ ּ ּ

א ִדְלהֹון א ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשָ ִדיר. ִּדְלַתּתָ ַחת ּתָ ּבַ ֵכיַכת, ֵּמַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ְמׁשַ ְוָכל , ְוָלא ׁשְ
ִדיר ָחן ּתָ ּבְ ּאוְכלוִסין ִדיָלה ְמׁשַ ּ ּ ִכיכו ְלָעְלִמין, ּ   .ְּוָלא ׁשְ

א ִדְרִחימו ָדא ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ּ ירוָתא,ּ ְצַרִים, ּ ֲהֵוי ׁשֵ ד ָנְפַקת ִמּמִ ְּוָכל אוְכלוִסין ִדְלֵעיָלא , ּכַ ּ ּ
ה א ֲהוֹו ַקּמָ י ֵעיָלא, ְּוַתּתָ א ְלַגּבֵ ְחּתָ ּבַ ִריַאת ְרִחימו ְדתוׁשְ ּוְכֵדין ׁשְ ּ ּ ּ ְּוסוָסָוון ְדַפְרֹעה . ּ ּ

ָרֵאל ּוְרִתיכֹוי ֲהוֹו ָנְטָלן ֲאַבְתַרְייהו ְדִיׂשְ ִר, ּ י ֵעיָלאִאיִהי ׁשְ א ִדְרִחימו ְלַגּבֵ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּיַאת ּבְ ּ ּ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא א ּבְ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ֵעי ּבְ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּוקוְהׁשָ ּ ּ ָמא ְדָתִניָנן ִדְכִתיב , ְּ שמות (ּּכְ

ל ַהַלְיָלה)יד א. ּ ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ְחּתָ ּבַ יק ָלה ִמּגֹו ּתוׁשְ ּתִ ְּוִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ִדְרִחימו ּ ּ
ֵריַאת   .ְּדׁשָ
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ּפוק ֲחֵזי ְרִחימו ְלֶמֱחֵמי ְלַבֲעָלה, ּ ָלה ְדָקְייָמא ּבִ ּּכַ ּ ּ ד ָחַמאת ֵליה, ּ ִּאְתָעַרת ְרִחימו , ּּכַ
יה יה, ְּלַגּבֵ ָחא ְלַגּבֵ ּבְ ֵריַאת ְלׁשַ א. ְּוׁשָ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְּוִאי ִאיהו ָלא ָבֵעי ּבְ ִתיקו , ּ ׁשְ ָקה ּבִ ּתְ ְּמׁשַ ּ
ֵריַאתֵמִאְתָע ּרוָתא ִדְרִחימו ְדׁשָ ּ ּ ה וְרעוָתה. ּ ֵכיך ִלּבָ ֵּאיך ׁשָ ּ ּ ּ ְ ְ.  

א ַיּמָ ל ִאינון סוָסָוון וְרִתיִכין ְדַפְרֹעה ּבְ ֵּכיָון ְדָטְבֵעי ּכָ ּ ּ ּ ל ִאינון , ּ ָרֵאל ּכָ ְּוָחמֹו ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ין ַדֲעַבד לֹון קוְדׁשָ בוָראן ְוִניּסִ ּּגְ ּ ּ ָרֵא, ְּ חו ִיׂשְ ּבְ א ּׁשַ ְחּתָ ּבַ ַאְרָעא ּתוׁשְ ּל ּבְ

ִגיָנה ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ יל לֹון קוְדׁשָ ְּוַקּבֵ ָרֵאל )שמות טו(, ִּדְכִתיב, ְּ ה וְבֵני ִיׂשְ יר מׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהזֹאת ַליָי יָרא. 'ֶּאת ַהּשִׁ ד ַאֲהַדר ּבֵ ִגיָנה, ְלָבַתר ּכַ א ּבְ ְחּתָ ּבַ ָרֵאל ּתוׁשְ חו ִיׂשְ ּבְ ּׁשַ ּ ּ .

יָרה ַהזֹאת, ִתיבִּדְכ ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ יר ִיׂשְ ִגיָנה. ָּאז ָיׁשִ א ּבְ ְחּתָ ּבַ ח ּתוׁשְ ּבַ ַע ְוׁשַ ֲּאָתא ְיהֹוׁשֻ ּ .
ִגיָנה א ּבְ ְחּתָ ּבַ חו ּתוׁשְ ּבַ ֲּאתֹו ְדבֹוָרה וָבָרק ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

א י ַמְקְדׁשָ לֹמה ּבֵ ֵּכיָון ְדָבָנה ׁשְ יּקוָל, ּ ׁשִ ְלהֹו ּבְ ֵדין ִאיִהי , א ָחָדאְּוָעְלִמין ֲהוֹו ּכָ ּכְ
א ִעיָלָאה ְחּתָ ּבַ ִּאְתָעַרת ְרִחימו ְותוׁשְ ּ א וְרִחימו , ּ ְחּתָ ּבַ ַּוֲאָמַרת ִמיִלין ִעיָלִאין ִאיֵלין ְדתוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

יה   .ְּלַגּבֵ

א ְדַכָלה, ּין ִאיהוֵדְכ ִּמּגֹו ְרִחימו ְוֵתיאוְבּתָ ּ ִתיקו ַדֲע, ּ ָעא ְלַאְדּכוֵרי ָלה ַההוא ׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ ַבד ּ
ק ּתַ א, ָּלה ְלִמׁשְ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ִרְכֵבי ַפְרֹעה)ש א''שה(, ָּפַתח ְוָאַמר, ְּוָלא ָבָעא ּבְ ד ,  ְלֻסָסִתי ּבְ ּכַ

ָרֵאל ִּאינון סוָסָוון וְרִתיִכין ְדַפְרֹעה ֲהוֹו ַאְתָיין ְוָרְדִפין ֲאַבְתַרְיהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ ּ יִתיך ַרֲעָיִתי, ּ ְִדּמִ ּ ,
יִקית ָלך ּבְ ּתֵ ּתֹוָקאְַאׁשְ יִתיך. ִאׁשְ ְִדּמִ ָמר: ּ ָמא ְדִאּתְ ַּוִיֹדם ַאֲהֹרן, ּכְ ִגְבעֹון דֹום. ּ ֶמׁש ּבְ   .ּׁשֶ

ל ָדא ָען, ְָהֵכי ִאְצְטִריך, ְּוִעם ּכָ ַההוא ִזְמָנא ַעד ּכְ ְּדָהא ּבְ ִנין ְוֻאְכלוִסין ְדַאְרָעא, ּ ּּבְ ּ ,
יּקוִנין ִדיָלך ְְוָכל ּתִ ּ ְד, ּ ֵלִמין ּכִ ְדָקא , ָקא ָיאֹותָלא ֲהוֹו ׁשְ הו ּכִ ְּוַאּתְ ָלא ֲהֵוית ִמְתַעְטָרא ּבְ

ִתיּקוַנִיך ְָיאֹות ּבְ ּ.  

ּתֹוִרים א ָנאוו ְלָחַיִיך ּבַ ּתָ ְֲאָבל ַהׁשְ יקוִנין ִדיָלך, ּ ל ּתִ א ָיִאין ּכָ ּמָ ְּכַ ּ ִפיִרין ִאינון , ּ ה ׁשַ ְּוַכּמָ ּ
ּתֹוִרים ילו אֹוַרְייָתא, ּבַ ִּדְכָבר ַקּבִ ַעל ֶפהּתֹוָרה ׁשֶ, ּ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ הו, ּּבִ ַמה . ְּוִאְתַעְטַרת ּבְ

ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהֵוית ִמּקַ ּ.  

יִתיך ַרֲעָיִתי ך ִדּמִ ְוְבִגין ּכָ ְּ יך, ּ ְחּתִ ּבַ תוׁשְ ְְוָלא ָבֵעיָנא ּבְ ְְוִאְתָערֹו ִדְרִחימו ִדיָלך, ּ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִתיּקוִניןְוָלא ֲהֵוית ִמְת, ְּדַאּתְ ֵערֹום ְוֶעְרָיה ָנא ּבְ ּקְ יּקוִנין ִדיָלך. ּּתַ א ָיַאָיין ּתִ ּמָ א ּכַ ּתָ ְְוַהׁשְ ּ ּ ,
ך ְוְרעוָתא ִדיִלי ּבָ ּ ּ יך, ּ ְחּתֵ ּבַ ְוְבִמיֵלי ּתוׁשְ ּ ְַצָואֵרך. ּ ַאְרָעא, ּ א ּבְ י ַמְקְדׁשָ ָּהא ִאית ָלך ּבֵ ְ ,

ה ַצִדיִקים  ַגְווָנא ְדָכְלהֹו ִציוִרין ִעיָלִאין ְוַכּמָ ּּבְ ּ ּּ ַגֵויהּ ַּוֲחִסיִדים ָעאִלין ּבְ ּ.  

ִתיקוֵניך א ְדַאּתְ ִמְתַעְטָרא ּבְ ּתָ ְְוַהׁשְ ּ ִלימו ִדְלהֹון, ּ ּוִבׁשְ ּ ל ְמקֹוִרין ִעיָלִאין, ּ ְוָכל , ָּהא ּכָ
ך ְייִפין ָהא ִאינון ְלַגּבָ ין ְוׁשַ ְַדְרּגִ ּ ָלא ָלך, ּ ִתיּקוִנין ִעיָלִאין, ְְלַקּבְ ּוְלַאְתָקָנא ָלך ּבְ ּ ְּ.  

ה ָלך)ש א''שה(ַּעל ָדא ְו ה ַוַדאי, ְ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ה ָלא ְכִתיב, ַּנֲעׂשֶ ֶּאָלא , ֶאֱעׂשֶ
ה א ִדְנקוָדה ִעיָלָאה, ַנֲעׂשֶ ֵּמֵריׁשָ ּ ָאה, ּ ּתָ ן ָלך, ַעד ְיסֹוָדא ּתַ ְטָרא , ְְנַתּקֵ ְְוַנֲעֵביד ָלך ִמּסִ

ן ִאְתָערֹו ִדְרִחימו, ְּדָזָהב ְּדַתּמָ ּ ֶסףִּעם ְנקוד. ּ ְטָרא ְדָיִמיָנא, ֹות ַהּכָ   .ִּמּסִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3202דף [ -ּ

ְּדָהא ִאְתָערֹו ִדְלֵעיָלא, ְלַאֲחָזָאה ה, ּ ן ְלַגּבָ ּקַ ָנא , ָּלא ִאְתַער ְוָלא ִאְתּתַ ּקְ ד ִאְתּתַ ֶּאָלא ּכַ
ִתיּקוֵני ְדַהאי ָעְלָמא ַקְדִמיָתא ּבְ ִּאיהו ּבְ ּ נו ָבה. ּ ּקְ יָון ְדִתיּקוִנין ְדַהאי ָעְלָמא ִאְתּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ ְדָקא ּ  ּכִ

ֵני ָבה, ָיאֹות ּקְ יּקוֵני ִדְלֵעיָלא ִמְתּתַ ֵדין ּתִ ּּכְ ּ ֶסף, ּ ְּוַיֲהֵבי ָלה ּתֹוֵרי ָזָהב ִעם ְנקודֹות ַהּכָ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּתֹוֵרי ת ֲאִביַחִיל)אסתר ב(ּכְ ר ּבַ   . ּתֹור ֶאְסּתֵ

ד ָרְדִפין סוָסָוון ְדִרְכֵבי ַפְרֹעה, ְּוַעל ָדא ּּכַ ח ְוָלא ִתְתָער ְרִחימו , ְיִתיךִּדּמִ, ּ ּבַ ְּדָלא ְתׁשַ ּ
אי א ָלא ַהְוָיין. ְלַגּבָ ִגין ְדִתיּקוִנין ִדיָלך ְלַתּתָ ְּבְ ּ ּ א ָיאֹות הוא. ּ ּתָ ְְדָהא ָנאוו ְלָחַיִיך , ְּוַהׁשְ ּ ּ

ּתֹוִרים ְוגו ה ָלך ְוגו', ּבַ ְַוַדאי ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ְדָקא ָי', ּ ן ָלך ּכִ ּקַ ְוָכל ַחד ְוַחד . אֹותְְוִנְתּתַ
פום אֹוְרחֹוי ָרן, ּּכְ ּוִמִלין ָהֵכי ִמְתַקּשְׁ ּ.  

ִרְכֵבי ַפְרֹעה ְוגו)ש א''שה( ִתיב ',  ְלֻסָסִתי ּבְ ַעּמוד '  ַוה)שמות יג(ּכְ ּהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ְ

ָרֵאל . 'ָעָנן ְוגו ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ַדֲאֵפיק לֹון קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְצַרִיםְּ ָעאן , ִמּמִ ָלא ֲהוֹו ּבָ
ָרא ְבאֹוַרח ְנִגיבו ַמְדּבְ ִמְצַרִים. ְּלֵמיַזל ּבְ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ַּדֲהוֹו ְרִגיִלין ּבְ ָדָבר , ְּדַהְוָיא ּכְ ּּכְ

ַגן ה, ַאֵחר ֶאֶרץ ִמְצַרִים' ּכְ אֹוְרָחא. ּכְ ֲאַתר ְנִגיבו ּבְ ַּדֲהוֹו ָאְזִלין ּבַ ָלא ִיי, ּ חוְרָבא ּבְ   .ּׁשוָבאּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ א, ְּ ִכיְנּתָ ַדר ֳקָדַמְייהו ׁשְ ָווִנין , ּׁשָ ָכל ּגְ ַּדֲהַות ָאְזַלת ּבְ
א, ְּדָזֲהָרא ָווִנין ְדֵתיאוְבּתָ ָכל ּגְ ּּבְ א, ּ ֵתיאוְבּתָ ַּוֲהוו ְרִהיֵטי ֲאַבְתָרה ְלֶמֱחֵמי ּבְ ּ ך ֲהוֹו . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֵבי, ְוָאְזֵלי, ְּרִהיִטין ֲאַבְתָרה ִריך הוא ֲעֵביד לֹון ָהֵכי. ְוָלא ֲהוֹו ִמְתַעּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ י ֵהיֵכי , ְּ ּכִ
א ָמא ַעל ַיּמָ א ִדׁשְ ב ִקדוׁשָ ְּדָלא ִיְתַעּכֵ ּ ּ ִמין , ּ ל ַעּמְ גֹו ּכָ ָרא ּבְ ֵעי ְלִאְתַיּקְ ְּדִאיהו ֲהָוה ּבָ ּ

  .ְּדַאְרָעא

ְבִה ְּכַגְווָנא ְדִאֵלין ָאְזִלין ּבִ ְרִתיכֹוי ְוסוָסָוון ִדיֵליה, ּילוּ ּאוף ָהֵכי ֲעַבד ַפְרֹעה ּבִ ּ ּ ִגין , ּּ ּבְ
ְבִהילו ְּלִמְרַדף ּבִ אֹוְרָחא, ּ בון ְרִתיכֹוי ּבְ ְּדָלא ִיְתַעּכְ ָּנַטל סוָסָוון נוְקֵבי ְוסוָסָוון . ָמה ֲעַבד. ּ ּ ּ

ְּדכוֵרי ְייהו וְדכוֵרי ֵמֲאחֹוָר, ּ ֵוי נוְקֵבי ְלַקּמַ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ַתר נוְקֵבי, אּ ְּדכוֵרי ֲהוֹו ָרֲהֵטי ּבָ ּ ְּונוְקֵבי , ּ
י ְדכוֵרי ּמֵ ְבִהילו, ֲּהוֹו ָרֲהֵטי ִמּקַ ְּוִאֵלין ְוִאֵלין ֲהוֹו ָרֲהֵטי ּבִ ּ ָחְכְמָתא. ּ , ְּוָדא ֲעַבד ַפְרֹעה ּבְ

ָרֵאל ְבִהילו ֲאַבְתַרְייהו ְדִיׂשְ ְּלִמְרַדף ּבִ ּ ּ.  

 ] בשנה293יום [סדר הלימוד ליום כז תמוז 

יק לֹון ָרֵאל, ֵּכיָון ְדַאְדּבֵ ִיׂשְ , ָּנַטל נוְקֵבי ְוָחַגר לֹון ַלֲאחֹוָרא, ּוְבָעא ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ
ְייהו ּוְדכוֵרי ְלַקּמַ ּ א ְרִתיכֹוי, ּ ִגין ְלַיֲאׁשָ ִתיב. ּבְ ַקְדִמיָתא ּכְ ך ּבְ ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם '  ַוה)שמות(, ְּכָ

ִתיב, יֹוָמם ָרֵאל ַוֵיֶלך )שם יד( ,ּוְלָבַתר ּכְ ְ ַוִיַסע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַהֹהֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְ ְּ ּ
ע. ֵמַאֲחֵריֶהם ָרֵאל, ַּוִיּסַ ִגין ְדִיְתָייֲאׁשון ִיׂשְ ּּבְ יִרין. ִויהֹון ְנִטיִרין, ּ , ְּוָכל ִאינון ּגִ

ְי, ְוקֹוְלִפין, ְוַאְבִנין, ּוְבִלְסְטָרִאין ָרֵאלַדֲהוֹו ָרָמאן ְלַגּבַ ּיהו ְדִיׂשְ ְּוַהְיינו . ָלא ָמטֹו לֹון, ּ
בו וְראו, ִּדְכִתיב ִּהְתַיּצְ ּ יִתיך, ּ ך ִדּמִ ְוְבִגין ּכָ ְּ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ   .ּּבְ
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ֵּכיָון ְדִאינון אוְכלוִסין ִאְתֲעָברֹו ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ין וְגבוָרן ַדֲעַבד קוְדׁשָ ל ִאינון ִנּסִ ְְוָחמֹו ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ
אּהוא  ּתֹוִרים, ַעל ַיּמָ ֵדין ָנאוו ְלָחַיִיך ּבַ ְּכְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ נֹו ִיׂשְ ּקָ ִּדְכִתיב , ִּאְתּתַ

ה)שם( ּ ַוַיֲאִמינו ּבַ ה ַעְבדֹו' ּ ּוְבמׁשֶ ָרֵאל אֹוַרְייָתא ַעל טוָרא ְדִסיַני. ּ ילו ִיׂשְ ְּוַקּבִ ּתֹוָרה , ּ
ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ָקנו ּכֹוָלא, ּׁשֶ ּוְכֵדין ִאְתּתְ ְדָקא ָיאֹות, ּ א ּכִ   .ֵעיָלא ְוַתּתָ

ּתֹוִרים)שיר א( ְ ָנאוו ְלָחַיִיך ּבַ א ֲחֵזי, ּ ָווִנין ִדְלגֹו, ּתָ ל ּגְ ִבין וְרעוִתין , ּּכָ ְּוָכל ַמְחׁשְ ּ
א ְּדָעְלָמא ְדִאינון ּגֹו ִלּבָ ּ ַאְנִפין, ּ ּּכוְלהו ִאְתֲחזֹון ּבְ ּ ּוְבַאְנִפין. ּ ר ָנׁש ַמאן ּ מֹוְדָעא ּבַ ּתְ  ִאׁשְ

ָדָבר ַאֵחר. ִאי עֹוָבדֹוי ְלִביׁש, ִאי עֹוָבדֹוי ְלַטב. ִּאיהו ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה )ישעיה ג(, ּּכְ ּ ַהּכָ
ְדָקא ָיאֹות. ָבם ְלהֹו ּכִ א ְדִתיּקוִנין ְדֹכָלא ּכָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ָראן, ּ ִתיּקוִנין ְדָכׁשְ ּּבְ ִתיקוִנין , ּ ּּבְ
ָלל, ָבִדין ָטִביןְּדעֹו ָלא ִכיּסוָפא ּכְ ִּמָיד ָנאוו ְלָחַיִיך ּבְ ְּ ּ.  

א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ִזְמָנא ְדִאְתּבְ ְּוָכל ָדא ֲהֵוי ּבְ ּ ֶחְדָוא, ּ א, ְּוָעְלִמין ּכוְלהֹון ּבְ , ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ְדָקא ָחֵזי נֹו ַאְנִפין ּכִ ּקָ ּוְכֵדין ִאְתּתַ ַאְנ. ּ רו ַאְנִפין ּבְ ִּאְתַחּבְ ְדָקא ָחֵזיּ   .ִּפין ּכִ

ְְוָלא ְכִתיב ָפַנִיך, ְָלָחַיִיך ִגין ְדכֹוָלא ַחד, ּ ּּבְ ָנן ִצְפצוָפא , ֲאָבל ְלָחַיִים, ּ ִּאינון ְמַתּקְ ּ
הו ָלא ּבְ ּכָ ּוִמילוָלא ְלִאְסּתַ ּ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ א, ּ ּתָ ָנא ַהׁשְ ּקְ יָרָתא ָדא ִאְתּתַ ָאר ִזְמִנין , ׁשִ יר ִמּשְׁ ַיּתִ

  .ָמאְּדָעְל

ה ְדַבר ה)בראשית טו(, ְכִתיב ר ֵיֵצא '  ְוִהּנֵ י ִאם ֲאׁשֶ ך ֶזה ּכִ ֵָאָליו ֵלאֹמר ֹלא ִייָרׁשְ

ך ֶעיך הוא ִייָרׁשֶ ִָמּמֵ א. ָּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִלימו ְלַגּבֵ ׁשְ ְּוִכי ַאְבָרָהם ְדֲהָוה ָאֵזיל ּבִ ּ ְֵאיך ֹלא , ּ

ִריך הו א ּבְ ַמֲאָמר ְדקוְדׁשָ ֶּהֱאִמין ּבְ ּ ִנין, אְּ ֲּאַמר ְדֶלֱהֵווי ֵליה ּבְ ן ֶאת , ּ ִָדְכִתיב ְלַזְרֲעך ֶאּתֵ ּ
ּוְלָבַתר ִאיהו ֲאַמר. ָּהָאֶרץ ַהזֹאת יִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי, ּ ה ֶבן ּבֵ   .ְוִהּנֵ

יה ִדְקָרא ִפיל ְלֵריׁשֵ ּׁשְ ִתיב, ּ  ֵהן ִלי ֹלא )שם( ּוְכִתיב. ְְוָאֹנִכי הֹוֵלך ֲעִריִרי )שם(, ַמה ּכְ
ה  יִתי יֹוֵרׁש ֹאִתיָנַתּתָ ה ֶבן ּבֵ א . ֶזַרע ְוִהּנֵ קוְדׁשָ ַקְדִמיָתא ַאְבָרָהם ֲהָוה ֵהיִמין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ

ִריך הוא ּּבְ י ַמָזַלָייא, ְ כֹוְכַבָייא וְבַהּנֵ ל ּבְ ּכֵ ַּוֲהָוה ִמְסּתַ ּ ר, ּ ַּוֲהָוה ָחֵזי ְדָלא ְיֵהא ֵליה ּבַ ִגין . ּ ּבְ
ָען ָלא ֲהָוה ָדֵביק ּבִ ְּדַעד ּכְ ְּדִביקו ְדָמאֵריהּ ּ ּ.  

ֵּכיָון ִדְכִתיב ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחוָצה ַּאֵפיק ֵליה ֵמַההוא אֹוַרח, ּּ ּ יה , ּ ְּוָקֵריב ֵליה ְלַגּבֵ ּ
ְּלפוְלָחֵניה ְּוַאֵפיק ֵליה ֵמַההוא ִטיוֵרי ְדַמָזֵלי, ְּלִמְנַדע אֹוְרִחין ָאֳחָרִנין ְדָחְכְמָתא, ּ ּ ּ ּ ּּ ַוֲאַמר , ּ

ְמך )בראשית יז(ְוָדא . ַאְבָרָהם מֹוִליד, ינֹו מֹוִלידַאְבָרם ֵא, ֵּליה ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ ָ ְוֹלא ִיּקָ

יך י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ְמך ַאְבָרָהם ּכִ ַָאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ ָ.  

ָנא ְלאֹוָלָדא, ַמאי ַטְעָמא ּקְ ָכל ַאְתָוון ָאת ְדִמְתּתַ ִגין ְדֵלית ּבְ ּּבְ ר ָאת ה, ּ , ַהאי ָאת. 'ּבַ
ָאר ַאְתָוון ל ׁשְ יר ִמּכָ ין ַיּתִ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ָנא ְלֶמְעּבַ ּקְ ך ִאיִהי ְפִתיָחא . ִּאיִהי ִמְתּתַ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ל ִסְטִרין   .ִמּכָ

ָּאת ָדא ָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַאְבָרָהם ְלִאּתֹוְסָפא ֵליה, ְוִאי ֵתיָמא ּ ְּדָהא ָלאו ִדיֵליה , ְּ ּ ּ
ָכל ֲאַתרִּאיִהי נוְקָב' ה, ּהוא ַגָווה, א ּבְ יָמא ּבְ ָרה ְלֶמֱהֵוי ָאת ָדא ְרׁשִ ְּוֵתיַנח ְלׂשָ ּ ּ.  
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ֵרי ההי ָאה, ַּחד ִעיָלָאה, ּן ִאינון''ֶּאָלא ּתְ ּתָ ְוַחד ַעְלָמא , ַּחד ַעְלָמא ִדְדכוָרא. ְוַחד ּתַ
ָאה ּתָ ְּדִאיהו ַעְלָמא ְדנוְקָבא, ּתַ ּ יָון ְדִאּתֹוַסף ה. ּ ַאְבָרָהם' ּּכֵ ' ֹּור ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ַהאי הא, ּבְ

יה ין, ִּמְתַעֵטף ּבֵ א ִעיָלָאה ִדיֵליה. ָנֵפיק ַוֲעַבד ִאיּבִ ַההוא ַדְרּגָ ים ַאְבָרָהם ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ּ ּּ ,
ֵחיָלא ְדַהאי ה ְּדָהא ֵלית ֵחיָלא ְותֹוְקָפא ְלַההוא אֹור ַקְדָמָאה, ִּעיָלָאה' ּּבְ ר ה, ּ ּוְבִגין . 'ּבַ

ך ָנֵטיל  יה' ָאת ה, ַּההוא אֹור ַקְדָמָאהְּכָ יה, ִּעּמֵ ַדְרּגֵ ב ּבְ ְּדָהא ָסֵליק ְלֶמֱהֵוי , ְּוִאְתַיּשֵׁ
  .ָעִביד ּתֹוָלִדין

יִמין ָהָכא ֵרין ַאְתָוון ְרׁשִ ְּדִאינון ְסִליקו ְלַעְלָמא ִעיָלָאה, ּתְ ּ ּ ' ָאת ם. ם''ְּוִאינון ה, ּ
יַנְייהו. ֵּמַעְלָמא ִעיָלָאה ִאיִהי ין ָאת םַּמאי ּבֵ ְרַוְייהו ֵמַעְלָמא ', ּוֵבין ָאת ה'  ּבֵ ְּדָהא ּתַ ּ

ִּעיָלָאה ִאינון ּ.  

ָבה ִעיָלָאה ד ָסִתים ּכֹוָלא ּגֹו ַמְחׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ ָטא, ּ ְּוִאיִהי ְנקוָדה ָלא ִאְתַפּשְׁ ים , ּ ְוַאְסּתֵ
ִביִלין ִעיָלִאין. ְלגֹו ל ִאינון ׁשְ ּּכָ ָאת םַאְסּתֵ, ְוַאְתָוון ְסִתיִמין, ּ ל ִאינון . 'ים ּכֹוָלא ּבְ ַּוֲהוו ּכָ ּ

ָאת ָדא ִליָלן ּבְ ִביִלין ְוַאְתָוון ִעיָלִאין ְסִתיִמין ּכְ ּׁשְ ָלָאה. ּ ְרעו ְלִאְתּגַ יָון ְדָסֵליק ּבִ ּּכֵ ּ ּ ,
ח' ַהאי ָאת ם, ְוַלֲאָפָקא ּתֹוָלִדין   .'ְוִאְתֲעֵביד ָאת ה, ִּאְתַפּתַ

ּנֹו ָדא ִמָדא ּתַ ָּלא ִאׁשְ ְלִחיׁשוֶּאָל, ּ ְלָייא ּבִ ח ַלֲאָפָקא ּתֹוָלִדין וְלִאְתּגַ ּא ְדִאְתַפּתַ ּ ּּ ְּדָהא . ּ
ר ְלָייא ְוָלא ִאְדּכַ ָּאת ָדא ָלא ִאְתּגַ ְלִחיׁשו. ּ ב ְדִאיִהי ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ֵלי, ּ פום ּגַ ּהוא ּבְ ּ ּוְבִגין . ּ

ך ח, ְּכָ ֵלי ְוִאְתַפּתַ ֲעָתא ְדִאְתּגַ ׁשַ ּּבְ ּ י, ּ ֵדי ַזּמִ   .ן ְלאֹוָלָדאּכְ

ְפִתיחו ְדה עֹוד ְדָלא ָקְייָמא ּבִ ְּדָהא ּבְ ּ ָאת ם', ּ ַגָווה ּבְ ּּכֹוָלא ָסֵתים ּבְ ּ ח. 'ּ ְּלָבַתר ְדִאְתַפּתַ ּ ,
אֹות ה   .'ֲעֵביד ּתֹוָלִדין ּבְ

ַחד ֵאָבר, ְּוִאינון ּתֹוָלִדין ָלא ַנְפֵקי ְלַבר ר ּבְ ן ַגּבֵ, ּבַ ּקַ א ְדִאְתּתַ ְייָפא ַקִדיׁשָ ּׁשַ ְוָעאל , ּיהּ
ָאת ה ְתַרְייָתא' ּבְ י ה, ַּעִייל' ּוְבָאת ה, ָנֵפיק' ֵמֵאת ה. ּבַ ּבֵ ן ּגַ ּקַ ַההוא ֵאָבר ְדִאְתּתַ ּּבְ ּ '

ְתַרְייָתא   .ּבַ

ח ֲעָתא ְדִאְתַפּתַ ּוְבׁשַ ּ א, ִּעיָלָאה' ה, ְּוִאּתֹוַסף ָאת ָדא, ּ ֵתיאוְבּתָ ן ּבְ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ְוַהאי , ּּכְ
ן ֲעֵליהֵּאָבר ַצִדיָקא  ּקַ ְּדַעְלָמא ִאְתּתַ א, ְּוַעל ָדא. ּ ֵתיאוְבּתָ ן ַהאי ֵאָבר ּבְ ּקַ ד ִאְתּתַ , ּּכַ
יה ה א. 'ִּאּתֹוַסף ּבֵ ֵתיאוְבּתָ ְּוַכד ֵאָבר ָדא ָלא ֲהֵוי ּבְ ְלחֹודֹוי' ַוֲהָוה ם, ּ ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָהא , ּבִ

  .ָלא ָקְייָמא ְלאֹוָלָדא

ן ִרּבִ, ְּוָרָזא ָדא ַאְבָרם ְוָלא ָקְייָמא , ְסִתיָמא ִאיִהי' ְּדָהא ם, ָּדא ֵאינֹו מֹוִליד', י םאּבֶ
ד ִאּתֹוַסף ה. ְלאֹוָלָדא ח' ַּההוא ם', ּכַ ד ', ְוִאּתֹוַסף ה, ִּאְתַפּתַ ַההוא ֵאָבר ְלֶמְעּבַ ְּוָקְייָמא ּבְ
י ה, ְוָרָזא ָדא ַאְבָרָהם. ּתֹוָלִדין ן ִרּבִ יןמֹוִליד ַוֲעֵביד , ָּדא, ם''אּבֶ   .ִאיּבִ

ך ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד ְוְבִגין ּכָ ן ַעד . ַאְבָרָהם מֹוִליד, ּ ּקַ ִגין ְדַההוא ֵאָבר ָלא ִאְתּתַ ּּבְ ּ
ין''ּוְבָכל ֲאַתר ה. 'ַּדֲאֵתי ה ִרים, א ָקְייָמא ְלּתֹוָלִדין ְוִאיּבִ ָמא ּגָ   .ְּוַעל ָדא ׁשְ
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ַקן ֶאָלא ּבְ ּוְמָנא ָלן ְדַההוא ֵאָבר ָלא ִאְתּתַ ּ ּ ֵמיה ַאְבָרם. 'ִגין הּ ִזְמָנא ְדֲהָוה ׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,
ַזר ַההוא ֵאָבר ן, ָּלא ִאְתּגְ ּקַ ַתר ַדֲאָתא ה. ְוָלא ִאְתּתַ ן ַההוא ֵאָבר', ּּבָ ּקַ ַזר, ִּאְתּתַ , ְוִאְתּגְ

ַההוא ה ין ּבְ ד ִאיּבִ ְתָרָאה' ְּלֶמְעּבַ ּוְבעֹוד ְדִאיהו ַעְלָמא ִעיָלָאה ָסתום ּבְ. ּבַ ּ ּ ַּההוא ', ָאת םּּ
ן ּקַ ָלא ְגִזירו, ֵאָבר ָלא ִאְתּתַ   .ְּוָקְייָמא ָעְרָלה ּבְ

ָאה ָקְייָמא ִמּגֹו ָעְרָלה ּתָ א ּתַ ָאת ד, ְוַהְרּגָ נו', ּבְ ּכֵ ד ַעְלָמא ִעיָלָאה ּגֹו ְסִתימו . ּּגֹו ִמּסְ ּּכַ ּ
ָרָזא ְדָאת מ ָרָזא ְדָאת ד', ּבְ נו ּבְ ִמְסּכֵ ָאה ּבְ ּתָ   .'ַּעְלָמא ּתַ

ח ַעְלָמא ִעיָלָאה ֵמָאת ם ַּכה ִאְתַפּתַ ֵדין', ְוִאְתֲעֵביד ה', ּ ִרית, ּכְ ן ּבְ ּקַ ְוִאְתֲעַבר , ִאְתּתַ
ִרית. ָעְרָלה ן ַהאי ּבְ ּקַ ֵרין ַאְתָוון, ְוֵכיָון ְדִאְתּתַ . ְוַעְייֵלי ַאְתָוון אֹוֳחָרִנין, ָּנְפִקין ִאֵלין ּתְ

ֵרין ִאֵלין ד   .ם''ַנְפִקין ּתְ

ִּזירו ְדָלא ָנֵפיק ִמיֵניה ָדםְוָכל ּגְ ּ ִזירו, ּ ָּלאו ִאיהו ּגְ ֵרין . ּ ְּדָהא ִאֵלין ִמְתַעְבָרן ְוַעְייִלין ּתְ ּ
ֲאַתר ְדָאת ם. ָאֳחָרִנין ֲאַתר ְדָאת ד. 'ַּעִייל ה', ּּבַ ֵדין ּכֹוָלא ָקְייָמא . 'ַּעִייל ה', ּּבַ ּכְ

  .ְלאֹוָלָדא

ה ַהּמִ'' ְלםַ◌)ישעיה ט(ְוָרָזא ָדא  א ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְרּבֵ ּסֵ לֹום ֵאין ֵקץ ַעל ּכִ ָרה וְלׁשָ ּׂשְ
ְּלָהִכין ֹאָתה וְלַסֲעָדה ּ ה' ם. ּ ה, ַרּבָ ד ְלָאת ם, ָרָזא ָדא. ְלַמְרּבֵ ָרה' ּכַ ׂשְ ה ַהּמִ יאו , ַרּבָ ְּדַאְסּגִ ּ

ְּרבו ִעיָלָאה ח ְוִאְתֲעֵביד ה, ּ ְּדִאְתַפּתַ לֹום ֵאין ֵק', ּ ֵדין וְלׁשָ לֹום. ץּּכְ ֶּאָלא . ַּמאי וְלׁשָ
לֹום ָּדא ַההוא ֵאָבר ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא, ּוְלׁשָ ּ יה ָעְרָלה, ּ ְּדִאְתֲעַבר ִמּנֵ ל , ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ּ

ר ׂשָ לֹום ֵאין ֵקץ, ּבָ ַּוַדאי וְלׁשָ א ָדִוד. ְּדָהא ִאְתֲעַבר, ּ ּסֵ לֹום ַעל ּכִ ְוַעל , ִויֵתיב ׁשָ
ָפט וִבְצָדָקהְלָהִכ, ַמְמַלְכּתֹו ִמׁשְ ּין ֹאָתה וְלַסֲעָדה ּבְ ּ ּ ּּ.  

ד ִאְתֲעַבר ם, ְּוָכל ָדא ח' ּכַ ֵדין ִאְתֲעַבר ָעְרָלה, ְּוִאְתַפּתַ ָמר', ְוִאְתֲעַבר ד, ּכְ ָמא ְדִאּתְ . ּכְ
ַרת ה)שמות כד(, ְוָרָזא ָדא ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ה ַדם ַהּבְ ְּדִאְצְטִריך ַלֲאָפָקא ִמיֵניה ַד. ' ִהּנֵ ּ ם ''ְּ

ִרית ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין, ּבְ   .ּּתְ

ח ָאת ם''ַאְבָרָהם ֵאָבר ה, ְוַעל ָרָזא ָדא ּם ְדִאְתַפּתַ א ַהאי ֵאָבר ', ּ ׁשָ ּמָ ִגין ְלׁשַ ּבְ
א ַעְלָמא ִדְלַתּתָ ַּעד ְדִאְתֲעַבר ָעְרָלה ֵמַההוא ֵאָבר , ִיְצָחק ָלא ָנֵפיק, ּוְבִגין ַהאי. ּבְ ּ
א ִעיָלָאה ַּקִדיׁשָ ךּוְבִג. ּ ַאְרָעא, ְין ּכָ ל ַמה ַדֲעַבד ּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּכֹוָלא ִאיהו , ְּ ּ

ַגְווָנא ִעיָלָאה א ּכְ יּמוׁשָ ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ָחְכְמָתא ִעיָלָאה, ּ ָמָהן ּכוְלהו ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ַאֵפיק ׁשְ ּ ּ ּּ ,
ַגְווָנא ְדָרָזא ִדְלֵעיָלא ְדָקא ָיאֹות, ּכְ   .ּּכָֹלא ּכִ

ה ְדַבר ה)בראשית טו( ך ֶזה'  ְוִהּנֵ ִגין ְדֲהָוה ֶעֶבד , ַמאי ַטְעָמא. ֵָאָליו ֵלאֹמר ֹלא ִייָרׁשְ ּּבְ
יל ּכִ יִתי כו, ּוְכֵדין ֲאַמר. ַמׂשְ ה ֶבן ּבֵ ִגין ְדָהא ִאיהו ֲהָוה . 'ֵהן ִלי ֹלא ָנַתּתָ ֶזַרע ְוִהּנֵ ּּבְ ּ

ִטיוֵרי ְדָלא יֹוִליד ל ְוָחֵמי ּבְ ּכֵ ִּמְסּתַ ּ ַזר ַאְבָרָהם.ּ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ָאת , ּ וְבׁשַ כֹוָלא ּבְ ֵלים ּבְ ּתְ ִּאׁשְ
ח ֵמָאת ם, א''ֵה ְּדִאְתַפּתַ אֹוַרח ְדָחְכְמָתא. ּאוף ָהֵכי' ְוָאת ד' ּ ֵדין ָעאל ַאְבָרָהם ּבְ , ּּכְ

ְּוִאְתֲעַבר ֵמַההוא אֹוְרָחא ָאֳחָרא ְדכֹוְכַבָיא וַמָזֵלי ּ ּ ּ.  
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א ֲחֵזי ֲעָתא , ּתָ ׁשַ יה ָעְרָלהּבְ ְּדֲהָוה ּבֵ ַזר, ּ ֵלי , ְּדָלא ִאְתּגְ ִריך הוא ָלא ִאְתּגְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ֲחֶזה ּמַ ֵּליה ֶאָלא ּבַ ָאת ם. ּ ִגין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה ֲהָוה ָסתום ּבְ ּּבְ ָאה ֲהָוה ', ּּ ּתָ ְוַעְלָמא ּתַ
ָאת ד נו ּבְ ִמְסּכֵ ח ּבְ. 'ּּבְ יָון ְדַעְלָמא ִעיָלָאה ִאְתַפּתַ ּּכֵ ּ , ְּוַאְבָרָהם ַאֲעַבר ַההוא ָעְרָלה', ָאת הּ

ָאה ֵמַההוא ד ּתָ ִתיב', ְּוִאְתֲעַבר ַעְלָמא ּתַ ֵדין ּכְ ֵלי ּכֹוָלא', ַּוֵיָרא ֵאָליו ה, ּכְ ֵדין ִאְתּגְ , ּּכְ
ֵדין ְדַמת ְדָנא ּכְ ח ַמאי ְדָלא ֲהָוה ִמּקַ ְּוִאְתַפּתַ ּ.  

ׁש ל ִזְמָנא ְדַצִד, ְכַהאי ַגְווָנא ַמּמָ ּּכָ ָעְלָמאּ יאו ּבְ ְלָיא , ּיֵקי ַוֲחִסיֵדי ַאְסּגִ ֵדין ּכֹוָלא ִאְתּגַ ּּכְ ּ
ח א. ְּוִאְתַפּתַ י ַמְקְדׁשָ ָנה ּבֵ א ּבָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִזְמָנא ִדׁשְ ּּבְ ָרֵאל ּכוְלהו ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי, ּ ַּוֲהוו ִיׂשְ ּ ּ ּ ,

ַחְמָרא ַעל דוְרַדָייה ְקֵטי ּכְ ּׁשָ ּ ּ ח , ּ ֵדין ִאְתַפּתַ א, ּּכֹוָלאּּכְ יָרָתא ָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵלי ׁשִ   .ְּוִאְתּגַ

ִתיב ֲעָתא ּכְ ַההוא ׁשַ יִתיך ַרְעָיִתי)ש א''שה(, ּּבְ ִרְכֵבי ַפְרֹעה ִדּמִ ְ ְלֻסָסִתי ּבְ ַּמה ּסוְסָווָתא . ּ
ָכל ִזיֵני ְקָרָבא ִּדְרִתיִכין ְדַפְרֹעה ֲהוֹו ְמזוָיִנין ּבְ ּ ה ּאוף ָהֵכי ַאְנּתְ ֲהֵוית ִמ, ּ ַכּמָ א ּבְ ׁשָ ְתַלּבְ

ה ָמאֵני ִזיֵני ְקָרִבין. ַלֲאָגָחא ְקָרָבא, ִזיֵני ְקָרָבא ַכּמָ ּוַמה ּסוָסָוון ְדַפְרֹעה ֲהוֹו ְטעוִנין ּבְ ּ ּ ּ ,
יִרין, ַאְבִנין ִלְסְטָרִאין, ּגִ ּּכוְלהו ְטעוִנין ַלֲאָגָחא ְקָרָבא, ִּקּסוִרין, ּבְ ּ ְאוף ָהֵכי ֲאָנא ָבך , ּ ּ

ל ִזיֵני ְקָרִביןָטֵעיְנָנא  א ָבך ְלֵעיֵניהֹון ְדכֹוָלא, ַלֲאָגָחא ְקָרִבין, ּכָ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ ְוַלֲאָגָחא , ְּ
הֹון   .ְקָרָבא ּבְ

ַגְווָנא ָאֳחָרא א ָחֵמיָנא ָלך ּבְ ּתָ יּקוִנין ָיִאין, ְְוַהׁשְ ה ּתִ ַכּמָ ִפיִרין, ּּבְ יּקוִנין ׁשַ ה ּתִ ַכּמָ ּּבְ ּ .
ּתֹו ְָנאוו ְלָחַיִיך ּבַ ְתֵרי ֵהִהי, ִריםּ ְלָייא, ן''ּבִ יך ְוִאְתּגַ ח ְלַגּבָ ְּדָהא ּכֹוָלא ִאְתַפּתַ ְּ ּ ִּעיָלָאה ' ה. ּ

ָלך, ְָחֵדי ָבך ח, ְְוָיֵאי ְלַקּבְ ָאת ה', ְוַאּתְ ִאְתֲעָבַרת ֵמֵאת ד. ְּוִאְתַפּתַ ְּוִאֵלין . 'ְוַעְייַלת ּבְ
ֵרין יך, ּתְ נו ְלַגּבָ ּקָ ְָנאוו ְוִאְתּתַ ּ ֵרין ֵהִהיְּדִאינ, ּ ְכָתב ְותֹוָרה , ִּאינון ּתֹוִרים, ן''ּון ּתְ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ

ַעל ֶפה ּבְ יּקוִנין ִעיָלִאין. ּׁשֶ ֲחרוִזים ּתִ ַּצָואֵרך ּבַ ּ ּ ך, ְּ נו ְלַגּבָ ּקָ ְְדָכל ְמקֹוִרין ְדִאְתּתַ ּ ּ ּ.  

י ֲחִביבו וְרִחימו ַסּגֵ ה ּבַ ְּוָהא ִאיהו ְדִאיהו ְדֵכיר ְלַגּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִג, ּ הּבְ יה ְלַגּבָ ּין ְדֵתיאוְבּתֵ ּ ּ ּוְלַנֲחָמה , ּ ּ
ה ּוְלַמָלָלא ַעל ִלּבָ י, ּּ ּוְלַאֲחָזָאה ָלה ְרִחימו ַסּגֵ ּ ה. ּ ְּוַעל ָדא ֲאַמר ְלַגּבָ ', ּתֹוֵרי ָזָהב ְוגו, ּ

ִפירו ִפירו ַעל ׁשַ אן ָוֵאיָלך ִאית ְלאֹוָסָפא ָלך ׁשַ ִּמּכָ ּּ ּ ְ יּקוִנין, ְ יּקוִנין ַעל ּתִ ּּתִ ּ.  

ָנה ְלך ֶאת ' ּ ַויֹאֶמר ה)שמות כד(, יבְכִת ם ְוֶאּתְ ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ׁשָ ֶָאל מׁשֶ

י ְלהֹוֹרָתם ַתְבּתִ ר ּכָ ְצָוה ֲאׁשֶ ֲאָבל . ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא. ֻלֹחת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ָאה חוָלָקא ְדַעְבָדא, ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ַּזּכָ ּ ְרִתיֵכיהְּד, ּ יה ּבִ ָּמֵריה ָסֵליק ֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ֵעי ֵליה. ָּהָהָרה ַוַדאי, ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה, ִדְכִתיב ְּדָהא ָהָהר ִמּבָ ּ.  

ם''ֶוְהֵי ה, ה ׁשָ ְדַמת ְדָנא, ָּהָכא ִאְתְמַסר ֵליה ְלמׁשֶ ַּמה ְדָלא ִאְתְמַסר ֵליה ִמּקַ ּ ְּדָהא . ּ
ָמא ִדְרִת ַּההוא ׁשְ אּ יֵדיה, ּיָכא ַקִדיׁשָ ִּאְתְמַסר ֵליה ּבִ ּ.  

ל ְנָעֶליך)שם ג(ְוִאם ּתֹאַמר ָהא ְכִתיב  ֵתיה ִמּכֹל . ָ ׁשַ א ֵמִאּתְ יד ֵליה ְלִאְתְפָרׁשָ ַּוַדאי ַפּקֵ ּ ּּ ּ
א, ָוֹכל ּתָ ֲּאָבל ִזווָגא ָאֳחָרא ָלא ִאְתְמַסר ֵליה ַעד ַהׁשְ א . ּ ֲעָתא ַדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

ִּריך הואּבְ ם''ֶוְהֵי, ְ ָמא ְגִליָפא, ה ׁשָ ֵדין ְמַסר ֵליה ׁשְ ַאְרָעא, ּּכְ ה ּבְ י מׁשֶ   .ַּוֲחֵקיק ֵליה ְלַגּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3207דף [ -ּ

ִמְצַרִים ד ֲהָוה ּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ ָמא ֵדאֹלִקים, ּבְ יה ׁשְ ָּחַקק ּבֵ  ְרֵאה )שמות ז(ִּדְכִתיב , ּ
יך ֱאֹלִהים ְלַפְרֹעה ָמא ָדא ַוַדאי ִאְת. ְָנַתּתִ ירוָתא ִדְנִביאוֵתיהּׁשְ ׁשֵ יה ּבְ ֲּחַקק ּבֵ ּ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ִעילוָייא ָאֳחָרא ַלק ּבְ ְּדִאְסּתַ ׁש, ּּ ֵמיה ַמּמָ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ֲּחֵקיק ּבֵ ּ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ַקְדִמיָתא יה ּבְ ָמא ֵדאֹלִהים ְדֲהָוה ּבֵ ָלָקא ַעל ׁשְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ָמ. ּ יה ׁשְ א ָחִקיק ּבֵ ּתָ א ְּוַהׁשְ ּא ַקִדיׁשָ

ָמא ַקְדָמָאה, ִּדיֵליה ׁשְ יה ּבִ ִגין ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ִלים, ּּבְ ָמא ׁשְ ַאְרָעא ׁשְ ַגְווָנא , ּוְלֶמֱהֵוי ּבְ ּכְ
ִלים, ם''ה אלהי''יהו, ִדְלֵעיָלא ָמא ׁשְ ְּדהוא ׁשְ ּ.  

ַאְרָעא ה ּבְ יֹוֵמי ְדמׁשֶ ִלים ֲהָוה ּבְ ָמא ׁשְ ַּההוא ִזווָגא, ֱאֹלִקים. ּוׁשְ ּ ָמא , ה''יהו. ּ ִדיֵליהּ ׁשְ
יה א ּבֵ ַּקִדיׁשָ ָמא ָדא. ּ ה ׁשְ מׁשֶ יה ּבְ ֵליף ּבֵ ְּוַעד ְדָלא ִאְתּגְ ָמא , ּ יה ׁשְ ָּלא ִאְזַדַווג ּבֵ ּ ּ

יָון ִדְכִתיב ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה. ֵדאֹלִקים ִּאְתְיֵהיב ֵליה ְרׁשו ְלֵמיַתב ַעל ּכוְרְסָייא , ּּכֵ ּ ּ
א ד ַמ. ְדַמְלּכָ ֵדין ּכַ א ָיֵהיב ֵליה ּכוְרְסֵייהּכְ ְּלּכָ ּ ׁש, ּ ֵמיה ַמּמָ ָּיֵהיב ֵליה ׁשְ ה ''ִּדְכִתיב ֶוְהֵי, ּ

ם כֹוָלא, ׁשָ ַאְתֵריה ּבְ ֲּאַנח ֵליה ּבְ ּ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא ה ּבְ ין ָסֵליק מׁשֶ ְתֵרין ַדְרּגִ ּּבִ ָעְלָמא, ּ ר ָנׁש ּבְ ֵליק ָהֵכי ּבַ . ַּמה ְדָלא ִאְסּתַ
ִּאְתְיהיב ֵליה ּכוְרְס אּ ֵמיה, ָייא ְדַמְלּכָ א ְמַסר ֵליה ׁשְ ּוַמְלּכָ ּ ה, ּ ָאה חוָלֵקיה ְדמׁשֶ ַּזּכָ ּ ּ.  

ָנה ְלך ֶאת ֻלחֹו ָמָען, ת ָהֶאֶבן''ְָוֶאּתְ ַמׁשְ ָחן . ְּוָהא אֹוְקמוָה ֻלחֹות ָהֶאֶבן ּכְ ל ַמְפּתְ ֶּאָלא ּכָ
ה ִּאְתָמְסרו ֵליה ְלמׁשֶ ָנה ְלך. ּ ַמע ִדְכִתיב ְוֶאּתְ ַָמׁשְ ּך ַוַדאי''ְל, ּ ָמא . ָ ׁשְ ַלק ּבִ ד ִאְסּתַ ְּדָהא ּכַ ּ

ם''ָדא ֶוְהֵי א, ה ׁשָ ְּוִאְתְמַסר ֵליה ּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ כֹוָלא, ּ ֵדין ַאֲעַטר ֵליה ּבְ ּּכְ ְלֶמֱהֵוי , ּ
ִלים יּקוָנא ׁשְ יּקוָנא ִעיָלָאה, ּּתִ ּּתִ ּ.  

ְצָוה ֵרין ְדרֹוִעין, ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִּאֵלין ּתְ ְטָרא ָדא, ְטָרא ָדאִמּסִ, ּ י. ּוִמּסִ ַתְבּתִ ר ּכָ , ֲאׁשֶ
ֵרין ַיְרִכין א ְיסֹוָדא ָחָדא, ְלהֹורֹוָתם. ִּאֵלין ּתְ ָּדא ִאיהו ַדְרּגָ ּ ל ַטֲעִמין, ּ ְּדִמיֵניה ָנְפִקין ּכָ ּ ,
א ה, ְלַאֲעָנָאה ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ִאְתְמַסר ֵליה ְלמׁשֶ ָרָזא ִעי, ּ ִגין ְלַאֲעָטָרא ֵליה ּבְ ְלֶמֱהֵוי , ָּלָאהּּבְ

ִליָפן ָמָהן ּגְ ֵרין ׁשְ ַאְרָעא, ּתְ ִלים ּבְ ָמא ׁשְ ְּדִאינון ׁשְ ּ.  

א ְּוַעל ָדא ֲאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּמֹות )תהלים מו(, ּ ם ׁשַ ר ׂשָ ּ ְלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ
ָאֶרץ ּמֹות. ּבָ ְקֵרי ׁשַ מֹות, ַאל ּתִ ָמָהן. ֶּאָלא ׁשֵ ֵרין ׁשְ ִליָפן,ִּאינון ּתְ ָמָהן ּגְ ּ ְדִאינון ׁשְ ְוָסְלָקן , ּ

ִלים ָמא ׁשְ ַאְרָעא, ִלׁשְ ִלים ּבְ ָמא ׁשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְלֶמֱהֵוי ׁשְ   .ּכְ

ֹלֹמה א, ֵּכיָון ְדָאָתא ׁשְ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ִתיב, ְּוִאְתּבְ ֹלֹמה )דברי הימים א כט(. ַמה ּכְ ב ׁשְ ּ ַוֵיׁשֶ
א יהו ּסֵ א.ְה ְלֶמֶלך''ַעל ּכִ א ִאְתַעְטָרא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּסֵ ֵדין ַהאי ּכִ א ,  ּכְ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְּוָסְלָקא ּבְ
י ֵעיָלא   .ְלַגּבֵ

א ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ֵּכיָון ְדָסְלָקא ּבְ א ָיִמיָנא, ּ יט ָלה ַמְלּכָ ָלא ָלה, ּאֹוׁשִ ין . ְּלַקּבְ יל ָלה ּבֵ ְּוַקּבֵ
ַּוֲאַמר ָלה ִמיֵלי ִדְרִחימו, ְּדרֹועֹוי יּוַפּקֵ, ּ ָזן ִויָקר ַסּגֵ ָנן וְנַבְזּבְ ּיד ְלֵמיַהב ָלה ַמּתְ ַוֲאַמר , ּ

ֶסף)ש א''שה( ה ָלך ִעם ְנקודֹות ַהּכָ ּ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ִּאינון ִפּסוֵקי ַטֲעֵמי, ּתֹוֵרי ָזָהב. ְ ִגין . ּּ ּבְ
ְּדִאינון אֹוְלִפין אֹוַרח ְלַאֲעָנָאה ָמאָלא, ּ   .ִאי ְלָיִמיָנא ְוִאי ִלׂשְ
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א. ּל ָמה ִאְקרון ּתֹוֵריְוַע ִגין ְדַכד ָמָטא ּתֹור ְוִזְמָנא ְדַהאי ַדְרּגָ ְּלֵמיַהב ָלה ַעל ְיָדא , ּּבְ
ימו ְלַאֲעָנָאה. ְּדַההוא ְיסֹוָדא ה ְרׁשִ ָּעִביד ּבָ ַההוא אֹוַרח ְדָבֵעי ְלֵמַהך, ּ ְוְלֵמַהך ּבְ ְּ ּ ד . ּ ְוֵכן ּכַ
א ָאֳחָרא הָמָטא ּתֹור ְוִזְמָנא, ַּדְרּגָ ַגְווָנא ָאֳחָרא, ּ ְלֵמיַהב ּבָ ימו ּבְ ה ְרׁשִ ָּעִביד ּבָ ְלַאֲעָנָאה , ּ

ׁש ַההוא אֹוַרח ַמּמָ ּוְלֵמַהך ּבְ ִרים ַדְרֵכי ה)הושע יד(, ְוַעל ָרָזא ָדא. ְּ ִּאֵלין ִאינון . 'ּ ְיׁשָ ּ
נוֵעי ְדַטֲעֵמי ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּּתְ ל ַחד ְוַחד ּכִ   .ּּכָ

ִגין, ּתֹוֵרי ָזָהב ְלָיין ַעל ַאְתָווןּבְ י , ּ ְדַטֲעֵמי ָהֵכי ּתַ ּבֵ ָמא ְדַתְלָיין ְנזֹוִרין ְדִנְזִמין ַעל ּגַ ּּכְ
א. ּאוְדִנין ְלׁשָ גֹון ּתַ נוֵעי ְדִאינון ִנְזִמין ְוָנזֹוֵרי, ּכְ ָאר ּתְ ּוׁשְ ּ ּ ְּדִתיּקוִנין ְדַאְתָוון, ּ ּ ּ.  

ָלא ַטֲעֵמי יִבין ּבְ נוֵעי, ּתֵ הו ּתְ ְּוָלא ִאית ּבְ אוְדִנין ְדַכָלה,ּ ּ ָהֵכי ִאינון ּכְ ּ ּ ָלא ְנזֹוִרין , ּ ּבְ
ּקוָנא, ַוֲעגֹוִלין ִליָלא ִמּתִ ּוׁשְ ָלא ְנקוֵדי. ּ יִבין ּבְ ין, ּּתֵ ָלא ְלבוׁשִ ָתא ּבְ ִאּתְ ִּאינון ּכְ ְּדָלא , ּ

ָּיְכָלא ְלֵמיַהך ַלֲאַתר ְדָעְלָמא יּקוֵני ְדַאְתָוון. ְ ך ּתִ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ֵּמי וְתנוֵעיִּאינון ַטֲע, ְ ִּאֵלין . ּ
ין ִאינון ְלַאְתָוון יּקוִנין וַמְלּבוׁשִ ְּוִאֵלין ּתִ ּ ּ ּ נוֵעי ְדַטֲעֵמי, ְּוַעל ָדא ּתֹוֵרי ָזָהב. ּ ִּאינון ּתְ ּ ּ.  

ּוַמה ַדֲאַמר ָזָהב א, ּ א ְדַמְלּכָ ִגין ְדִאינון ַאְתָיין ֵמֵריׁשָ ּּבְ א ְוֻסְכְלָתנו , ּ ְּלֵמיַהב ַדְעּתָ ּ
ָרָזא ָחָדא ָקְייִמין. ְלהֹוְלַאְתָוון ּכָ ך ּכוְלהו ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ.  

ין ִאינון, ְּנקוֵהי ְוַטֲעֵמי ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ הו ַאְתָוון, ּ ָנא ּבְ ּקְ ִּאֵלין ְוִאֵלין ִאְצְטִריכו ְלִאְתּתַ ּ ּ ּ .
ָרִזין ִעיָלִאין יִמין ּבְ ַּאְתָוון ִאינון ְרׁשִ ְּדָהא ּכוְלהו ַנְפָקן ֵמָרָזא ְד, ּ ּ ּ ִאינון , ָּחְכְמָתא ִעיָלָאהּ ּּבְ

ִביִלין ְדָנְפָקא ֵמָחְכְמָתא ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּּתְ ּ.  

א ְּוַאְתָוון ּכוְלהו ֲחִקיִקין ְלַתּתָ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ְּוַכד ּכוְלהו ַאְתָיין . ְּוָיְרָתא לֹון ּתֹוָרה ׁשֶ ּ
ָרָזא ְדִאינון ַאְתָוון ְקָנא ָלה ּבְ ְּלִאּתַ ּ ַּעְבֵדי ָבה ְנ, ּ ָמר, ּקוֵדי ְוַטֲעֵמיּ ָמה ְדִאּתְ ְּוַעל ָדא . ּּכְ

  .'ּתֹוֵרי ָזָהב וכו

ְּלִאינון ְדָיְדֵעי ִמִדין, ְּוָהָכא ָרִזין ִעיָלִאין ּ ָרָזא. ּ יִמין ּבְ ַּאְתָוון ּכוְלהו ְרׁשִ ְּוִאְקרון ּגוֵפי , ּ ּ ּ
ָרִזין ִעיָלִאין, ּתֹוָרה ְּדָקְייִמין ְלֵמיַלף וְלִמְנַדע ּבְ ּ ּ.  

ִּהין ִאינון ָנְפִקין ֵמָרָזא ְדמֹוָחאְּנקו יּקוַנְייהו, ּ ְּלָקְייָמא ַאְתָוון ַעל ּתִ ּוִבְנקוָדה ָחָדא , ּ ּ
יָבה י ּתֵ ּנֵ ּתַ יוָמה, ִאׁשְ יָבה ִמּקִ ְּוַאֲעַבר ְלַהִהיא ּתֵ ּ ַגְווָנא ָאֳחָרא, ּ   .ּבְ

ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּ ַטׁש ַההוא ֲאִויָרא ַדְכָיא ּבְ, ּ ד ּבָ ּּכַ ַטׁש, מֹוָחאּ ַטׁש ְוָלא ּבָ ָמָטא , ּבָ
יה ְדַההוא מֹוָחא ְּלַגּבֵ ּ יה, ּ ֵליק ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ י . ָמָטא ְוָלא ָמָטא, ּ ִטיׁשו ָנֵפיק ְלַגּבֵ ֵדין ַההוא ּבְ ּּכְ ּ

  .ְּוַאְתָוון ִאְתְנִקידו, ַאְתָוון ִמּגֹו מֹוָחא

יּקון סֹוְפִרים הוא, ְוִאם ּתֹאַמר ְּנקוֵדי ּתִ ּ לֹוםַחס . ּ ל ְנִביֵאי ְדָעְלָמא ְיהֹון . ְוׁשָ ְּדֲאִפילו ּכָ ּ ּּ
ה מׁשֶ יל אֹוַרְייָתא ִמטוָרא ְדִסיַני, ּכְ ְּדַקּבֵ א ֲאִפילו ָחָדא ְנקוָדה , ּ ֵּלית לֹון ְרׁשו ְלַחְדּתָ ּ ּּ

ָאת ַחד ֲּאִפילו ָאת ְזֵעיָרא ְדאֹוַרְייָתא, ְזֵעיָרא ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3209דף [ -ּ

ִטיׁשו ִאְתַיי ֵּכיָון ְדַההוא ּבְ ּ מֹוָחאּ ב ּבְ ַפס, ׁשֵ ִגין ְדִאית ֲאִויָרא , ִּמּגֹו ֲאִויָרא ַדְכָיא ְדִאּתְ ּּבְ
ָלל ַפס ּכְ ַהאי מֹוָחא. ַּדְכָיא ְדָלא ִאּתְ ב ּבְ ד ִאְתַייׁשֵ ַפס ּכַ ִטיׁשו ִעיָלָאה, ְּוַהאי ְדִאּתְ ַּההוא ּבְ ּ ּ .

נוֵעי ְדַטֲעֵמי ל ּתְ ֵדין ָנְפֵקי ּכָ ֶמ, ּּכְ ר, ֶּתג ְלסוְסָיאְּוִאינון ַטֲעֵמי ּכְ אֹוַרח ֵמיׁשַ , ְְלֵמַהך ּבְ
ָמאָלא, ְלָיִמיָנא ְּלָכל ְרעוָתא ְדַטֲעֵמי ָאְזֵלי, ְוִלׂשְ ָאְזֵלי , ּוְמַרֲהֵטי, ְוָתֵבי, ּוָפְסֵקי, ּ
ַגֲאָוָתא ְפֵלי, ּבְ ְּוֵלית ְרׁשו ְלָכל ַאְתָוון ְלֵמַהך ְלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדא, ּוְבׁשִ ְרׁש, ְּ ר ּבִ , ּוּבַ

ֵרי לֹון ָמה ְדַטֲעֵמי ְמַדּבְ ַמע. ּכְ ּתְ ִגיֵנהֹון ִאׁשְ ּוִמָלה ּבְ ר, ּ אֹוַרח ֵמיׁשַ ִגין ְלֵמַהך ּבְ   .ְּבְ

ֵרין, ְּוַעל ָדא י ּתְ ָרָזא ְדַהּנֵ ְלהֹו ַאְתָיין ְלֵמיַהך ּבְ ֲחָדא. ְַאְתָוון ּכָ ְנקוֵדי ְוַטֲעֵמי ּכַ ְוָרָזא . ּּבִ
פוֵחי ָזָהב)משלי כה(, ָדא ּ ּתַ ֶסף ָדָבר ָדֻבר ַעל ָאְפָניוּ יֹות ּכָ ּכִ ַמׂשְ ּ ּבְ ּ פוֵחי ָזָהב. ּ ּּתַ ִּאינון , ּ

ַּטֲעֵמי וְתנוֵעי ֶסף. ּ יֹות ּכָ ּכִ ַמׂשְ ִּאֵלין ְנקוֵדי, ּּבְ ָּדָבר ָדֻבר ַעל ָאְפָניו. ּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה , ּ ּ
ְדָקא ָיאֹות ְתֵרין ִאֵלין, ּכִ ך. ְּלַבר ּבִ ְוְבִגין ּכָ ה ָלךּתֹוֵרי ָז, ּ   .ְָהב ַנֲעׂשֶ

ְדמוֵתנו ְוִיְרדו ְוגו)בראשית א(ְכִתיב  ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ַהאי . 'ּ
יה ַחְבַרָייא ְּקָרא ִאְתָערֹו ּבֵ ִריך הוא ֲאַמר ָדא, ּ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ְרָיין ִעיָלִאין, ְּ , ְּלַמּשִׁ

הו ְלִמְבֵר א ּגֹו ֵחילֹויְּוִאְתְייֵעט ּבְ ַמְלּכָ   .י ָאָדם ּכְ

ָלא ּכָ ָרָזא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה, ֲאָבל ִאית ְלִאְסּתַ ְּדַהאי ֱאֹלִהים ִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים, ִאי ּבְ ּ ּ ,
ָאה. ָּרָזא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה ּתָ ה ְלַהאי . ְּוִאי ִאיהו ֱאֹלִהים ָרָזא ְדַעְלָמא ּתַ ן ַנֲעׂשֶ ּקַ ְֵאיך ִאְתּתַ

  .ְלַהאי ִסְטָראִּסְטָרא ו

ֶּאָלא ַוַדאי ַגְווָנא ָחָדא, ּ ּּכֹוָלא ִאיהו ּכְ ָכל ִסְטִרין. ּוְבָרָזא ָחָדא, ּ ֵליל ּבְ ָרָזא , ָאָדם ּכָ
כֹוָלא ִּדיֵליה ִאיהו ּבְ ח ָאָדם, ּ ּכַ ּתַ ּוֵמָרָזא ֵדאֹלִהים ִאׁשְ ָמָהן. ּ ָאר ׁשְ ח ֵמָרָזא ִדׁשְ ּכַ ּתַ . ְּוָלא ִאׁשְ

ֶצֶלם ֱאֹלִהים)בראשית א( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַצְלמֹו ּבְ ַצְלמֹו . ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּבְ
ֶצֶלם אי ִאינון, ּבְ ֵרין ַצְלִמין ַאּמַ ֶּאָלא ַחד ִלְדכוָרא. ּּתְ   .ְּוַחד ְלנוְקָבא, ּ

ֵרין ֱאֹלִהים ָהָכא ַצְלמֹו. ְּוַחד נוְקָבא, ַּחד ְדַכר, ּתְ ֶצֶלם ֱאֹלִה. ְּדַכר, ּבְ . ּנוְקָבא, יםּבְ
ַצְלמֹו ְּוַעל ָדא ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָּדא ַעְלָמא ִעיָלָאה, ּ ֶצֶלם ֱאֹלִהים. ּ ָּדא , ּבְ

ָאה ּתָ ה. ַעְלָמא ּתַ ָלָלא ָחָדא, ְוָרָזא ָדא ַנֲעׂשֶ ְדָקא ֲאָמָרן. ּכְ   .ּכִ

ֵרי ָאָדם ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ִריאו, ּבְ ְלהֹו ִאְתּבְ ִלימו, ַּאְתָוון ּכָ ֲעָתא . ְּוִאְצַטְיירו, ִּאְתּגְ ׁשַ ּבְ
יה רוָחא יב ּבֵ ְּדִאְתְנׁשֵ ּ ַאְתָוון, ּ בו ּבְ ָּנְפקו ְנקוֵדי ְוִאְתַייׁשְ ּ סוְכְלָתנו . ּ ן ּבְ ּקַ ֲעָתא ְדִאְתּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

ּוְבַמָדע בו ַעל ְנקוֵדי ְוַאְתָוון, ּ נוֵעי ְדַטֲעֵמי ְוִאְתַייׁשְ ָּנְפקו ּתְ ּ ּ ּ י. ּ ּּקוָנא ְדָרָזא ְדָאָדם ְוָכל ּתִ ּ
ָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ָּהֵכי ִאיהו ָרָזא ְדָאָדם. ּּבְ ָמר, ּבְ ָמא ְדִאּתְ ב ּכֹוָלא ּכְ ִּאְתַייׁשֵ ְוֵלית . ּ

יּקוִנין, ָאָדם י ּתִ ָכל ַהּנֵ ר ּבְ   .ּּבַ

ָּאַמר ֵליה ֵאִלָיהו ח פוָמך', ר, ּּ ְַאְפּתַ ּ ִּדְרׁשו ִדְלֵע. ְִויַנֲהָרן ִמיָלך, ּ יָדךּ . ְיָלא ִאְתְמַסר ּבִ
ָרא ֱאֹלִהים)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ית ּבָ ֵראׁשִ י.  ּבְ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַּהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ ּ .

א ֲחֵזי ְדָקא ֲאָמָרן, ֲאָבל ּתָ ָרא ָדא ּכִ ל ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני , ַּעל ָרָזא ְדִעיּקָ ְּדָהא ִאי ֵייתון ּכָ ּ
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הְוִיְס, ְּדָעְלָמא ְסִליקו ִדְנבוָאה ְדמׁשֶ ְנבוַאְתהֹון ּבִ ְלקון ּבִ ּּתַ ּ ּ ּ ּ א ֲאִפילו , ּ ָּלא ָיְכִלין ְלַחְדּתָ ּ
ָּחָדא ְנקוָדה ְדאֹוַרְייָתא ּ.  

ִגין ְדַאְתָוון ּכוְלהו ָלא ָנְפקו ֶאָלא ִמּגֹו ְנקוָדה ְזֵעיָרא, ַמאי ַטְעָמא ּּבְ ּ ּ ּ ְּוַאְתָוון ִאינון , ּּ
ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ְּוָהא ֵלית ְלָכל ַאְתָוון ְרׁשו ְלַנְטָלא ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא. ּכְ ר , ּ ּבַ

ְנקוֵדי   .ּּבִ

ַּאְתָוון ּכוְלהו א, ּ ָלא ַנְפׁשָ גוָפא ּבְ ד ַאְתָיין ְנקוֵדי. ּּכְ ִקיוֵמיה, ּּכַ ָּהא גוָפא ִאְתַקַיים ּבְ ּ ּּ ּ ,
ִתיבּ ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָי)בראשית ב(ּוְכֵדין  ְּוָכְלהֹו ֵמָרָזא ְדַחד ְנקוָדה ָנְפֵקי. ה ּכְ ּ.  

ֲעָתא ְדַאְתָוון ָנְפקו ִמּגֹו ַעְלָמא ְדָאֵתי ׁשַ ּּבְ ָרָזא ְדָאָדם, ּ ּּכוְלהו ַאְגִלימו ּבְ ּ ַּוֲהוו גוָפא , ּ ּ
א ָלא ַנְפׁשָ   .ּבְ

ַּעה ְדִאְתַער ַהאי ְנקוָדה ִעיָלָאה ּ ְטִמירו ּגֹו ַעְלָמא ְדָא, ּ ְּוָנְפקו ְנקוֵדי . ֵתיְּוָעאל ּבִ ּ
ּּכוְלהו ְּלַקְייָמא ַאְתָוון ַעל ִקיוַמְייהו, ִּמּגֹו ַהאי ְנקוָדה, ּ ּ ָרא . ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ְּוָדא ִאיהו ּבְ
ית ָדא ְנקוָדה ִעיָלָאה, ֱאֹלִהים ֵּראׁשִ ּ ָרא ֱאֹלִהים, ּ ְּדָבה ּבָ יּקוֵני , ּ ל ְנקוֵדי ּתִ ְּוַאְתֵקין ּכָ ּ
ְּדִאינו, ְדַאְתָוון ַמִים ָוָאֶרץּ ית. ּן ָרָזא ְדׁשָ ָּרָזא ִדְנקוָדה ִעיָלָאה, ְוִאי ָלא ַהאי ֵראׁשִ ּ ָלא , ּ

הו ִקיוָמא, ִּאְתְנִקידו ַאְתָוון ְּוָלא ֲהָוה ּבְ ּּ.  

ית ֵראׁשִ ית ָרָזא ִדְנקוָדא ִעיָלָאה, ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ַהאי ֵראׁשִ ּּבְ ּ ָרא ֱאֹלִהים, ּ ֵחיָלא , ּבָ ּבְ
ִתיּקוַנְייהו, ּ ָנְפקו ַאְתָוון,ְּדַהאי ְנקוָדה ְּוִאְצַטְיירו ּבְ ּ ְייִפין ְיִדיָען, ּ ׁשַ , ְּלֶמֱהֵוי ָרָזא ְדגוָפא ּבְ
א ָלא ַנְפׁשָ ָרא. ּבְ ִתיב ּבָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִקיוֵמיה, ּ א ְלגוָפא ְלָקְייָמא ּבְ ִגין ְדָלא ָנַפק ַנְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

ֵּכיָון ְדִאְתַער ְנקוָדה ִעיָלָאה ּ א, ֹו ַעְלָמא ְדָאֵתיּג, ּ ִתיב, ַּלֲאָפָקא ְנקוֵדי ַנְפׁשָ ֵדין ּכְ , ּכְ
ְנקוֵדי, ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור)בראשית א( ִּאְתְנִהירו ַאְתָוון ּבִ א, ּ ְּדִאינון ַנְפׁשָ ּ.  

ָּדא ְנקוָדה ַקְדָמָאה, אֹור ְּדָנֵהיר ִמּגֹו ַהִהיא ְנקוָדה ִעיָלָאה ְסִתיָמא, ּ ּ ים ְוָלא ְּדָסִת, ּ
ְּדָנֵהיר ְלֵעיָלא , ְּנקוָדה ְדִאיְקֵרי חֹוָלם, ְּדָנֵהיר ִמּגֹו ַהִהיא ְסִתיָמא ָדא, ְּנקוָדה ָדא. ְיִדיַע

ל ַאְתָוון ִגין ְיָקָרא ִדְנקוָדה ְסִתיָמא, ַעל ּכָ ּּבְ ּ.  

ּוְבִגין ְדַאְתָוון ּכוְלהו ּ ּ ֲחֵמׁש ְמָאה ַפְרֵסי ְדַעְלָמא ְד, ּ ָנׁשו ּבַ ִּאְתּכְ ָּנֵהיר ְנקוָדה ָדא , ָאֵתיּ
י . ַוְיִהי אֹור. ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור, ְוָרָזא ָדא. ָחֵמׁש ִזְמִנין ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

ך. טֹוב ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ   .ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום. ּ

ְּיִהי אֹור ָדא ְנקוָדה חֹוָל ֻרק, ַוְיִהי אֹור. םּ ָּדא ְנקוָדה ָאֳחָרא ְדִאְקֵרי ׁשֻ ּ ִגין ִדְנקוָדה . ּ ּּבְ ּ
א, ָנֵהיר ְלֵעיָלא, ַקְדָמָאה ְדִאיְקֵרי ֹחָלם ך ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ ְְוַעד ְדָלא ִאְתְמׁשַ . ֲהָוה ָסִתים, ּ

ך ָנֵהיר ּגֹו ֶאְמָצִעיָתא יון ְדִאְתְמׁשַ ְּכֵ ֻרק, ּ ָרָזא ְדׁשֻ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור )אשית אבר(. ּּבְ
י טֹוב א. ָּדא ִחִרק, ּכִ ד ָנֵהיר ְלַתּתָ   .ּכַ
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ִזְמָנא ְדָנְפקו ְנקוִדין ְלַאְנָהָרא ְלגוָפא ּּבְ ּ ּ ּאֹור ַקְדָמָאה ְדִאיהו ֹחָלם, ּ , ָנֵהיר ְלֵעיָלא, ּ
א ְדגוָפא ֵריׁשָ ב ּבְ ְּוִאְתַייׁשֵ א, ּ א. ְלַעְייִנין. ַּאְנִפיןְל: ְּוָיֵהיב ְנִהירו ְלָכל ֵריׁשָ , ִּלְנִהירו ְדֵריׁשָ

א יּקוֵני ֵריׁשָ   .ְּלָכל ּתִ

ֶאְמָצִעיָתא אֵרי ּבְ ֻרק ׁשָ ְרֶאה ָמְתָניו וְלַמְעָלה, ְוׁשֻ ְּוָזֵהיר ָנִהירו ְלִקיוָמא ְדגוָפא ִמּמַ ּ ּ ּּ ,
ָכל ָרִזין ִדיֵליה ּּבְ ּ.  

א אֵרי ְלַתּתָ ְּוָיֵהיב ְנִהירו ְוִקיוָמ, ִחִרק ׁשָ ְרֶאה ָמְתָניו וְלַמָטהּּ יּקוִנין ְוָרִזין , ּא ִמּמַ ָכל ּתִ ּּבְ
ִּדיֵליה י טֹוב. ּ ֵדין ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ   .ּּכְ

ִאֵלין ְנקוִדין ן ּגוָפא ְדַאְתָוון ּבְ ּקַ ַּכה ִאְתּתַ ּ ִתיב, ּּ ֵדין ּכְ ין )בראשית א(, ּכְ ּ ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ
ך ְָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ָמאָלא. ּ ְדרֹוָעא ִדׂשְ ך, ְּלעֹוָלם ַהְבָדָלה ּבִ יה חׁשֶ ְְדִאית ּבֵ ּ ְוַאְנֵהיר . ּ

ְנקוַדת ֶסגֹול   .ְּלַאְנָהָרא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְולוֵאי, ּּבִ

ָּדא ְנקוַדת ֵצֵרי, ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְדרֹוָעא ָיִמיָנא, ּ ב ּבִ , ְּדַאְנֵהיר ְוִאְתַיּשֵׁ
יּקונֹויְוַאְתֵקין ֵלי ָכל ּתִ ּה ּבְ ּ.  

ָמאָלאדְוַכ ָיִמיָנא וׂשְ ַקת ּבְ ּ נוְקָבא ִאְתַדּבְ ּ יַנְייהו, ּ ֵרין , ְּוִאְתְיֵהיַבת ּבֵ ה ּתְ קו ּבָ ִּאְתַדּבְ ּ ּ
ְּנקוִדין ִאֵלין ֵצֵר ִקיוָמא ְוִהפוָכא ָאֳחָרא. י ְוֶסגֹול''ּ ּּבְ ּּ ה ָהֵכי, ּ ָבן ּבָ ְּדָלא ִמְתַייׁשְ ֵצֵרי . ּ

ְִאְתַהֵפך ְדיֹוְקָנא ָאֳחָראּ ה ּבִ ְדכוָרא, ּ ְוַאְנֵהיר ּבָ ָלא ִייׁשוָבא ּכִ ּּבְ ָבא, ּ ְוֶסגֹול . ְּוִאיהו ׁשְ
ְדיֹוְקָנא ָאֳחָרא ה ּבִ ִּאְתַהַפך ְוַאְנֵהיר ּבָ ְ ֻרק ִדְתַלת ְנקוִדין, ּ ְּוִאיהו ׁשֻ ּ ּוְלַאֲחָזָאה ֲחִביבו . ּ ּ

י נוְקָבא ִּדְדכוָרא ְלַגּבֵ הו ְדכוָרא, ֹּוָלא ַחדִּאיהו ְוִאיִהי ּכ, ּ ְּלִזְמִנין ְדַאְנֵהיר ּבְ ּ ֵמָהָכא . ּ
גוָפא ְייִפין ְדַאְתָוון ּבְ ָאר ׁשַ טו ְנקוֵדי ְלָכל ׁשְ ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ּ.  

ִים)בראשית א( תֹוך ַהּמָ ְ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ח, ּ ָּדא ְנקוָדה ַפּתָ ּ יטו ִדְנִהירו . ּ ְּפׁשִ ּ ּ ּ
ָמאָלא, ִּסְטָרא ִדְדכוָראְּדַאְנֵהיר ּבְ ְסַטר ׂשְ א ִאְתֲחִליפו, ְּוַאְנֵהיר ְלַההוא ִסְטָרא, ּבִ ּתָ , ְּוַהׁשְ

ָמאָלא ׂשְ ִללו ָיִמיָנא ּבִ ָיִמיָנא, ְּוִאְתּכְ ָמאָלא ּבְ   .ּוׂשְ

ה ֵצֵרי, ַּמִים ִאיהו ְלָיִמיָנא ָרָזא ְדַהִהיא ְנקוָדה ְדַאְנֵהיר ּבָ ּּבְ ּ ִסְטָרא ָדא ְדָיִמ, ּ , יָנאּּבְ
ֵרין ִמָיִמין ִּאְתְפִליגו ּתְ ּ ך. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ְוְבִגין ּכָ ָבן ִמָיִמין, ֵצֵרי, ּ ֵרין ְנקוִדין ִמְתַייׁשְ ּּתְ ּ ,

ֵרין א, ָלֳקֵביל ּתְ ָב, ַחד ְלֵעיָלא ְוַחד ְלַתּתָ ְנקוַדת ׁשְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ּבִ ּּכְ   .א''ּ

יָון ְדִאְתְנֵהיר ַהאי ָרִקיַע, ְלָבַתר ח, ּּכֵ ְּדִאיהו ְנקוָדה ְדִאיְקֵרי ַפּתָ ּ ּ ּ ָּעאל ַהאי ְנקוָדה , ּ
ין ְנקוָדה ִלְנקוָדה ְדֵצֵרי ּּבֵ ּ ין ַמִים ָלָמִים, ּ יַנְייהו, ּבֵ יה, ְּוַאְפֵריׁש ּבֵ ּוְכֵדין . ְּוָנֵטיל לֹון ְלַגּבֵ

ח ְנקוַדת ַפּתָ ָמאָלא ּבִ ַּמִים ִלְסַטר ׂשְ ח ה ִיְפ)דברים כח(, ְוַעל ָרָזא ָדא. ּ ְָלך ֶאת אֹוָצרֹו ' ּתַ

ח ִאינון', ָלֵתת ְמַטר וכו', ַהטֹוב וכו ְטָרא ְדַפּתָ ְּדָהא ַמִים ִמּסִ ּ ּ.  

ְטָרא ְדָיִמיָנא ט ָרִקיַע ִמּסִ ּּתו ִאְתַפּשַׁ ָמאָלא, ּ ְסַטר ׂשְ ין ְנקוַדת ֶסגֹול , ְוָעאל ּבִ ּּבֵ
ָיִמיָנא. ְוִאְתֲעֵביד ָקַמץ ָמאָלא ּבְ ֵדין ׂשְ ָדא,ְוָעאל ּכְ ֵליל ָדא ּבְ ָמאָלא , ּ ְוִאְתּכְ ׂשְ ָיִמיָנא ּבִ

ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ   .ּוׂשְ
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ִים)בראשית א( וו ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ ִתיב ַמִים ָחֵמׁש ִזְמִנין, ּ  ְיִהי )שם(. ְלֵעיָלא ּכְ
ִים תֹוך ַהּמָ ִים. ְָרִקיַע ּבְ ין ַמִים ָלּמָ ַּוַיְבֵדל ּבֵ. ִּויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ִים כוּ ִים. 'ין ַהּמַ ָהא . ּוֵבין ַהּמַ
ֵרין ְנקוִדין ְדִאינון ָחֵמׁש, ָחֵמׁש ִזְמִנין ַמִים ָּלֳקֵביל ּתְ ּ ֵרין. ֵצֵרי ְוֶסגֹול, ּ ְוֶסגֹול , ֵצֵרי ּתְ

ָלָתא ָמאָלא, ּתְ ָיִמיָנא וׂשְ ָבן ּבְ ָּהא ָחֵמׁש ִאֵלין ִמְתַייׁשְ ּ.  

ָמאָל ין ָיִמיָנא וׂשְ ּנוְקָבא ָעאַלת ּבֵ ָלא ְלִאֵלין ְנקוִדין, אּ ּוְמַקּבְ א , ּּ ְּלֵמיַהב ָלה ַדְעּתָ ּ
ִלימו ׁשְ יה ָהֵכי. ּּבִ ָבן ּבֵ ֹאַרח ָקִליל, ְּוָלא ִמְתַייׁשְ יה ּבְ ּוִמְתַהְפָכן ּבֵ ה , ֵצֵרי. ּּ ִּאְתַהַפך ּבָ ְ ּ

ָבא אֹוַרח ָקִליל, ִּלְנקוָדה ׁשְ ה ִלְנקוָדה ׁשוֻרק ּבְ, ֶסגֹול. ּבְ ִּאְתַהַפך ּבָ ּ ּ ְ   .אֹוַרח ָקִלילּ

ה ָקִליל ֲעָלה ָתא ַדְעּתָ ּוְלעֹוָלם ִאּתְ ּ ה , ּ ה ַדְעּתָ ה ְלֶמֱהֵוי ּבָ ָבא ּבָ ְּדָהא ָלא ָיִכילו ְלִאְתַיּשְׁ ּ ּ ּ ּ ּ
ִלים ָמה ְדִאינון ְלֵעיָלא, ׁשְ אֹוַרח ָקִליל. ּּכְ ֶּאָלא ַאֲהָדרו ָבה ּבְ ּ ה ַקָלה , ּ ַכח ַדְעּתָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ
ָמה ְד. ֲּעָלה ֵרין ְנקוֵדי ֵצֵרי ֶסגֹול ִאינון ָחֵמׁשּכְ ִּאינון ּתְ ּ ֻרק ִאינון , ּ ָבא ׁשֻ ּאוף ָהֵכי ָבה ׁשְ ּ ּ
ָלל, ָחֵמׁש ָלא ִייׁשוָבא ּכְ   .ֲּאָבל ּבְ

ִים וו ַהּמַ ִּאינון ָחֵמׁש ּכוְלהו, ִּיּקָ ּ ְּדִאיִהי ְנקוַדת ׁשוֻרק, ִּלְנקוָדה ָחָדא, ּ ּ חֹות , ּ ְּדָקְייָמא ּתְ
ל ִאינון ַמִיין ְדַהאי ִסְטָרא. ץָקַמ, ָרִקיַע ּּכָ ל ִאינון ָחֵמׁש ְנקוִדין , ְוַהאי ִסְטָרא, ּ ּּכָ ּ

ַהאי ְנקוָדה ָבן ּבְ ַבת. ִּמְתַייׁשְ א ְדִבְדכוָרא, ְוָדא ִאְתַייׁשְ ְּוָנֵהיר ִלְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ ְוָכל ְנהֹוָרא . ּ
ַּדֲחֵמׁש ְנקוִדין ּכוְלהו ָיִרית ָדא ּ ּ ּ ּ.  

ּ ָיִרית ּכוְלהוֵּכיָון ְדַהאי ֵדין ִאְתְנִהיַרת נוְקָבא, ּ ין, ּּכְ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ , ִּדְכִתיב. ְּלֶמְעּבַ
א ְוגו)בראשית( א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ א. 'ּ ּתַ ֵחיָלא ְדַהאי ְנקוָדה ְדָקְייָמא ְלַתּתָ ּּבְ ה , ּ ְּדָעִביד ּבָ ּ

ין   .ֵּפיִרין ְוִא יּבִ

ַמִיםּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹא)שם א( ְרִקיַע ַהּשָׁ ָּדא ְנקוַדת ֲחָטף ָקַמץ, ֹרת ּבִ ְּדָנֵהיר , ּ
ַגְווָנא ְדַההוא אֹור ַקְדָמָאה, ְּנִהירו וָבא. ְּנקוַדת ֹחָלם, ּּכְ ִיּשׁ ְּוַעל ְדָלא ַאְנֵהיר ּבְ ַגְווָנא , ּ ּכְ
וָבא, ִּאיהו ְמֹאֹרת ָחֵסר, ִּדיֵליה ִיּשׁ ְּדָלא ָנֵהיר ּבְ ַגְווָנא ְדֹחָל, ּ ב ְדָקְייָמא ּכְ ּם ַאף ַעל ּגַ

ַגְווָנא ִדיֵליה   .ּּבְ

ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)שם( ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ ָּדא ִאיהו, ּּ ָב, ּ ָרָזא ִדְנקוַדת ׁשְ ּּבְ א ''ּ
א''ְּדָהא ֶסגֹו. ל''ֶסגֹו ֶאׁשָ ֵליל ַמִיין ּבְ ין ְרִחיׁשו ְדַההוא ֶנֶפׁש ַחָי. ל ִאְתּכְ ַּרֲחׁשִ ּ ּ ַּההוא , הּ

ֵרין ִסְטִרין א ְדִאְתְיֵהיב ָלה ִמּתְ ַּדְעּתָ ִּאיהו ַקָלה ֲעָלה, ּ ֶרץ ְדֶנֶפׁש ַחָיה, ּּ ְּוָדא ִאְקֵרי ׁשֶ ּ ,
ָכל ְנקוֵדי ְּרִחיׁשו ְדָרֵחיׁש ְוָנֵפיק ְוָאֵזיל ּבְ ּ ּ.  

 ] בשנה294יום [סדר הלימוד ליום כח תמוז 

ָב, ְוָתא ֲחֵזי ך ִאיְקֵרי ֶנֶפׁש ְדַהִהיא ַחָיה. ְוָהֵכי ִאיהו, קא ִאיְקֵרי ָמִהיר ֶצֶד''ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ,
ֻרק ִדְתַלת ְנקוִדין ּׁשֻ ֲעָתא ְדָאת ו. ּ ׁשַ ַלק ִמיָנה' ּּבְ ִּאְסּתַ א ַהִהיא ְדָנְטָלה ִמּגֹו , ּ ֲּאֵפיַקת ַדְעּתָ

ָמר, ֵעיָלא ָמא ְדִאּתְ ּוְבַאְתֵריה ְדָאת ו, ּכְ ּ ֻרק', ּ ָכל ֲאַתרְוָהֵכי, ַּאֵפיק ׁשֻ   .ּ ִאיהו ּבְ
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ְּנקוֵדי ּכוְלהו ָקְייִמין ְלַאְנָהָרא ְלַאְתָוון, ְּוַעל ָדא ּ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל , ּ עֹוָבָדא ִדׁשְ ּכְ
ָּעְלִמין ּכוְלהו ְּוֵלית ִקיוָמא וְנִהירו ְלָכל ַאְתָוון. ּ ּ ּ ְנִהירו ִדְנקוֵדי, ּ ר ּבִ ּּבַ ּ ְּוכֹוָלא ִאְתְמַסר , ּ
ָרָזא ְדאֹוַר ִסיַניּבְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא. ְייָתא ּבְ יּקוָנא ְדָאָדם, ְּוָהֵכי ִאיהו ּבְ ְּוֹכָלא ּתִ ָמה , ּ ּכְ

ָמר   .ְדִאּתְ

ְדמוֵתנו)בראשיתא( ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ ּ ִתיב , ּ '  ֵמה)תהלים לז(ּכְ
ִּמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננו ְוַדְרּכֹו ֶיְחָפץ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא ַעְלָמא ִעיָלָאה , ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ ּ ְּ

ָאה ּתָ ְדיֹוְקָנא ָחָדא ֲהָוה, ְוַעְלָמא ּתַ ַגְווָנא ְדָדא, ּּכֹוָלא ּבִ ֲעָתא ְדָבָעא . ְלֶמֱהֵוי ָדא ּכְ ׁשַ ּּבְ
א ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָאָדם ְלַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַגְווָנא ִדְת, ְּ ד ֵליה ּכְ ָעא ְלֶמְעּבַ   .ֵרין ָעְלִמיןּּבָ

א ָאָדם, ְּוָכל ָרִזין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ א ְדָקְייָמא ַעל ּגוָפא. ּ א ְדֵריׁשָ ְלּתָ ּּגוְלּגַ ּ ּ ּ ,
ָרָזא ְדַעְלָמא ִעיָלָאה ִּאיהו ּבְ א, ּ יּקוִנין ְדֵריׁשָ ִאינון ּתִ ּּבְ ּ ָרָזא ְדגוָפא. ּ ּּגוָפא ִאיהו ּבְ ּ ּ ,

ְּדָקְייִמין ַדְרּגִ אּ חֹות ַהאי ֵריׁשָ ְייִפין ְיִדיָען ּתְ ׁשַ א, ַיְרִכין ְוַרְגִלין. ין ּבְ ין ִדְלַתּתָ ַדְרּגִ , ּּכֹוָלא ּבְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְלֶמֱהֵוי ּכְ ִאין. ּּכִ ל ְדיֹוְקִנין ִעיָלִאין ְוַתּתָ ּּכָ ּּכוְלהו ֲחֵקיק , ּ ּ

ָאָדם ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ כֹוָלאְלֶמֱה, ְּ ִלים ּבְ   .ֵּוי ִאיהו ׁשְ

א ֲחֵזי ַבר ַנׁש, ִּמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננו' ֵמה, ּתָ יה ּבְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ל , ְּ ּכָ
יה ְקָנן ַקּמֵ ַּצֲעדֹוי ְוָכל אֹוְרחֹוי ִאיְנהו ִמְתּתַ ְדָקא ָיאֹות, ּ ל ַחד ְוַחד ּכִ ן ְלהֹו ּכָ . ְּוִאיהו ְמַתּקֵ

ִמיֵלי ְדָעְלָמא, ְּרּכֹו ֶיְחָפץְוַד ֲּאִפילו ּבְ ּ.  

א , ִּמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננו' ֵמה. ּּתו י ַמְלּכָ יה ְלַגּבֵ יה וְרעוֵתיה ְוִלּבֵ ֵוי ַדְעּתֵ ר ַנׁש ְיׁשַ ִּאי ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
א ַתר אֹוְרֵחיה ְדִאיהו ָעִביד, ַּקִדיׁשָ ְּלֵמַהך ּבָ ּ ּ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ. ְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִאילו , ּיהְּ ּּכְ ּ

ׁש ּהוא ִדיֵליה ַמּמָ ּ.  

ֲעָתא ְדָנְפקו ַאְתָוון ִמּגֹו ָרָזא ִעיָלָאה ׁשַ ּּבְ ּ ָמר, ּ ָמא ְדִאּתְ ִלימו, ּכְ ְּוִאְצַטְיירו , ְּוִאְתּגְ
ְדיֹוְקָנא ְדָאָדם ְּלָבַתר ָנְפקו ְנקוֵדי. ּבִ הו רוָחא ְדַחֵיי, ּ יב ּבְ ְּוַאְנׁשֵ ּ ַבר ,ְּוִאְתַקְיימו ַאְתָוון, ּ  ּכְ

ִקיוָמא ְדרוָחא ָּנׁש ְדָקִאים ַעל ַרְגלֹוי ּבְ ּ ּּ.  

ְּלָבַתר ִדְנקוֵדי ִאְתַקְיימו ַעל ַאְתָוון ּ א, ּּ א , ְּוָיֲהבו ְבהֹו ַנְפׁשָ ַדְעּתָ ְִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ּבְ

ְּוסוְכְלָתנו ַמְטָלנֹוי, ּ ַצְלֵמנו ְוָד. ּוְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְותֹוְקָפא ְלַאֲחָרא, ּוְלַנְטָלא ּבְ ּא ִאיִהי ּבְ
ְדמוֵתנו ּּכִ ָמא ְדאֹוִקיְמָנא. ּ ַצְלֵמנו ָדא ָרָזא ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ּכְ ּּבְ ְדמוֵתנו ָדא ָרָזא . ּ ּּכִ ּ ּ

ָאה ּתָ   .ְדַעְלָמא ּתַ

ַצְלֵמנו, ָּדָבר ַאֵחר נוֵעי ְדַטֲעֵמי: ּּבְ ִּאֵלין ּתְ ִלימו, ּ יּקוָנא וׁשְ ְּדִאינון ּתִ ּ ּ ּ א , ּ ַדְעּתָ ּבְ
ּסוְכְלָתנוְו ָלא ְלֵעיָלא, ּ ּכְ ָמה ְדִאיהו ָסִתים ְוָלא ִאְתַגְלָייא, ְלִמְנַדע ְיִדיָעה ְלִאְסּתַ ּּכְ ּ.  

ָחְכְמָתא סוְכְלָתנו ּבְ ים ּבְ ְּכַמְלָכא ְדִאיהו ַחּכִ ּ ּ , ְוָלא ָנֵטיל ְלִסְטָרא ָדא אֹו ְלִסְטָרא ָדא, ּ
ָחְכְמָתא וְבסוְכְלָתנו וְבִמְנַדע ר ּבְ ּּבַ ּ ּ ַגְווָנא ָדא, ּוף ָהֵכיא. ּ נוֵעי ְדַטֲעֵמי, ּכְ ּּכוְלהו , ּּתְ ּ

ָחְכְמָתא וְבֻסְכְלָתנו וְבִמְנַדע ַּמְטָלֵניהֹון ּבְ ּ ָמה ְדִאְתֲחֵזי, ּ ַצְלֵמנו. ּכְ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ.  
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ִּכְהמוֵתנו ִּאֵלין ָרִזין ִדְנקוֵדי, ּ ּ ְּדִאינון ָנְפקו ִמּגֹו ִדיוְקָנא ָחָדא ִדְנקוָד, ּ ּ ּ ּ ּ , ּה ִעיָלָאהּ
ֵּמַההוא ִדיוְקָנא ְסִתיָמא ְדָלא ִאְתֲחֵזי ּ ּ ּוִמּגֹו ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ְנקוָדה ָחָדא ִאְקרון ְנקוֵדי , ּ ּ ּ ּ ּ

ִּדיוְקָנא ִדְנקוָדה ִעיָלָאה, ְּדמות ּ ּ ּ ּ.  

ְלָיי, ָּלאו ִאיהו ְלֵעיָלא, ְּדָהא ְדיֹוְקָנא, ָלאו ָהֵכי. ְּדִאי ֵתיָמא ַאְתָוון ן ְוָלא ּתַ ּמָ א ּתַ
ִּדיוְקָנא ְּדָהא ְלָבַתר ְדָנְפֵקי ֵמָרָזא ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ּ ּ ַּאְגִלימו ְוִאְצַטְיירו ּכוְלהו, ּ ּ ּ ַמה , ּ

ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהַות ִמּקַ ַלל, ּ ְּדָלאו ִאית ִדיוְקָנא ְוִציוָרא ְלֵעיָלא ּכְ ּ ּ , ְּוַעל ָדא ָלא ְיִדיַע, ּּ
יה ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ּבֵ לוםּ   .ּ ּכְ

יָתא ְסִתיָמא ְדִאְתַגְלָייא ַּחד ְנקוָדה ְסִתיָמא ִאיהו, ְוָלא ְיִדיַע, ֵּראׁשִ ְּוַההוא ְנקוָדה. ּ ּ ,
ְלָיא, ָלא ְיִדיַע ה, ְּוָלא ִאְתּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ּבָ ְוָלא , ָּלא ָבה ִאְתַצְייָרן, ֲאָבל ַאְתָוון. ּ

ְלָיין ְלֵעיָלא ּמָ, ּתַ ַללְּדָהא ֵלית ּתַ ּן ִדיוְקָנא ּכְ ְדמוֵתנו ִאֵלין ְנקוֵדי, ְּוַעל ָדא. ּ ּּכִ ּ ַצְלֵמינו. ּּ , ּּבְ
נוֵעי ִּאֵלין ּתְ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ִלימו ְדֹכָלא. ָּרָזא ָהָכא ְלָיְדֵעי ִמִדין נוֵעי ְדִאיהו ׁשְ ּּתְ ּ ּ ּ ַבר ָנׁש, ּ ֶּאָלא ָרָזא . ָּאן ִאינון ּבְ
ַצְלֵמנו ָּדא ּבְ ָּהא ִאיהו צוְלֵמי ְדַבר ַנׁש ִמְלגֹו וְלַבר, ּ ּ ּסוְכְלָתנו וַמַדע ְוָחְכָמה, ְלגֹו. ּּ ּ ּ , ְלַבר. ּ

ַּההוא צוְלָמא ְדָאְזָלא ֲעֵליה ּ ְנִטירו, ּ ָרא ֵליה ְלַבר ַנׁש ּבִ ּוְמַדּבְ ּ עֹוד . ְּלֶמֱהֵוי ָנֵטיר ִמּכָֹלא, ּ ּבְ
ַבר ָנׁש נוֵעי ִאינון ּבְ י ּתְ ְּדַהּנֵ ּ ֹכָלאּבַ, ּ ִלים ּבְ ּר ָנׁש ִאיהו ׁשְ ָכל ִאינון ָרִזין . ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ

ִּעיָלִאין ִדְלֵעיָלא ּ.  

ַמְטָלנֹוי, ִּמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננו' ֵמה, ְוָרָזא ָדא נוִעין ְדַטֲעֵמי, ְלֵמיַטל ּבְ ִאינון ּתְ ּּבְ ּ ְוַדְרּכֹו . ּ
ִאינון ְנקוֵדי, ֶּיְחָפץ ּּבְ ַגְווָנא ָחָדא , ִאְתְנֵטיל ָרָזא ָדאִּמיֵניה ', ֵמה. ּ א ּכָֹלא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ְלַתּתָ ּ

  .ְוָרָזא ָחָדא

גֹון ַאְזָלא ַמְקָפא ׁשֹוָפר הֹוֵלך, ִּמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננו' ֵמה ְּדִאינון ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר, ְּכְ ּ ,
ְדָקא ָחֵזי ֵליה ל ַחד ְוַחד ּכִ ָנן ּכָ ּקְ ְּדִמְתּתַ נוֵעי. ּנוְּוָדא ִאיהו ּכֹוָנ, ּ ָאר ּתְ ּוׁשְ ִּאינון ִדְכִתיב, ּ ּ ,

ְזִקיפו, ְּוַדְרּכֹו ֶיְחָפץ ֶחְדָווא, ֵהן ְלִמיְפַסק, ֵהן ְלֵמיַזל, ֵּהן ּבִ ק, ֵהן ְלַנְגָנא ּבְ ּתַ ֵהן , ֵהן ְלִמׁשְ
ְדָקא ָיאֹות. ְּלֵמיַהב ִדיָנא ַמְטָלנֹוי ּכִ ּּכָֹלא ִאיהו ִמְנַדע ְוסוְכְלָתנו ְלֵמיַטל ּבְ ּ ּ ּ.  

ֶחְדָוה, ַזְרָקא ָּדא ִאיהו ִניגוָנא ּבְ ּ ד ָאֵתי ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּ ּּכַ ִטיׁשו ְדגֹו , ּ ַההוא ּבְ ּּבְ ּ ּ
ֲּאִויָרא ַדְכָיא ְדָלא ִאְתַפס ֶחְדָוה, ְוָזֵריק ֵמָרחֹוק, ָּיֵהיב ֲחדו ְוֶחְדָוה, ּ ְּלַמאן ְדָלא , ְלַנְגָנא ּבְ

ָלל ִקיוֵמיהְו, ְּיִדיַע ְוָלא ִאְתַפס ּכְ ָּקִאים ּבְ ּ ב ְלִמְנַדע, ּ ֻסְכְלָתנו , ְוָלא ִאְתַיּשֵׁ ַּעד ְדָקֵריב ּבְ ּ
יר נוֵעי ּכוְלהו. ַיּתִ ְּוֵכן ּתְ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ ל ַחד ְוַחד ּכִ   .ּכָ

נוֵעי ְּוַעה ָלא ָמטֹו ִאֵלין ּתְ ְייִפין ְדגוָפא, ּ ל ִאינון ׁשַ ּּכָ ּ ַמְטָלִנין, ּ . ָלא ָיְכִלין ְלַנְטָלא ּבְ
ַאְתָוון ְייִפין ְדגוָפא ִאְתַפְלגו ּבְ ל ׁשַ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּּ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ּ ְּדִאינון ֶעׂשְ ּ ְלמו , ּ ְּדִאְתּגָ ּ

ְייִפין ִפְרִקין ְוׁשַ   .ּבְ
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ְייִפין ֵריַסר ׁשַ ִּאינון ָפְרִקין ְדָנְטִלין, ּתְ ְדָקא . ּּ ַמְטָלִנין ּכִ ֵריַסר ָלא ָנְטִלין ּבְ ְּוִאֵלין ּתְ
נוֵעי, ֹותָיא ָרָזא ִדְתֵריַסר ּתְ ר ּבְ י ִפְרִקין ְלַנְטָלא לֹון, ּּבַ ְּדכוְלהו ָעְבִדין ְלַהּנֵ ּ ּ נוֵעי . ּ ְּוִאית ּתְ

ְּלֵמיַהב סוְכְלָתנו ְוָחְכָמה וַמָדע ְלָכל ּגוָפא, ָאֳחָרִנין ּ ּ ּ ל ּגוָפא, ּ ּוְלַנְטָלא ּכָ ּוְלֵמיַהב ֶחְדָוה , ּ
א ּכֹוָלא ּכִ   .ְדָקא ָחֵזיְּלֵעיָלא ְוַתּתָ

ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ָלָלא ְדָרָזא ְדגוָפא, ֶּעׂשְ ִּאינון ּכְ ְייִפין ְדגוָפא. ּ ׁשַ ְּוָכְלהֹו ִאְתַפְלגו ּבְ ּ ּ ּ ּ .
ִלים, ּוֵמָרָזא ְדַאְתָוון ּתְ ֲארו ַאְתָוון ָאֳחָרִנין. ּּגוָפא ִאׁשְ ּתָ ר, ִּאׁשְ ְּדִאינון ֶעׂשֶ ֵריַסר ַאְתָוון . ּ ּתְ

ְייִפין ִקיוָמא ְדָכל ּגוָפא, ָמֵאיִּאינון ַקְד ְּדִאינון ׁשַ ּ ּ ּ ְייָפא ַעל , ּּ ְייָפא ְוׁשַ ל ׁשַ ְלֶמֱהֵוי ּכָ
יקוֵניה ּּתִ ּ.  

ַאְתָוון הו ּבְ ב ְדִאית ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ְדכוָרא, ּ ַּאְתָוון ְדִאְתֲחזון ּבִ ּ נוְקָבא, ּ ְּוַאְתָוון ְדִאְתֲחזון ּבְ ּ ּ .
גֹון א ְּדכוָרא' ּכְ ְּדכוָרא' ג. ָבאּנוְק' ב, ּ ְּדכוָרא' ו, ּנוְקָבא' ה. ּנוְקָבא' ד, ּ ְוֵכן ַאְתָוון . ּ

ּּכוְלהו ָאֳחָרִנין ְדכוָרא, ּ ִליָלן ּבִ הֹון ּכְ נוְקָבא, ִּמּנְ ִליָלן ּבְ ּוִמְנהֹון ּכְ , ִאי ָהֵכי, ְוִאי ֵתיָמא. ּ
ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ָרָזא ְדֶעׂשְ ֵני ָאָדם ּבְ ֵּאיך ִאְתּבְ ּ ָלןְּד, ְ ּכְ ד ִאְסּתַ ִרירו ַאְתָוון , ָהא ּכַ ְּוִאְתּבְ

ְּדִאְצְטִריכו ְוִאְתֲחזון ִלְדכוָרא ּ ּ ֵריַסר, ּ ר ּתְ ְייִפין, ֵלית ּבַ ֵריַסר ׁשַ   .ָלֳקֵביל ּתְ

ֶּאָלא ַוַדאי ָרָזא ִדְדכוָרא, ּ ִליָלן ּבְ ַּאְתָוון ּכוְלהו ּכְ ּ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ּ ְּוִאינון ֶעׂשְ ַאְתָוון , ּ
ְּדכוֵרי ְוַאְתָוון נוְקֵבי ּ ְייִפין ּכוְלהו. ּ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ִאינון ִפְרִקין, ּ ְייָפא ּבְ ִּאית ׁשַ ִליָלן , ּ ְּדִאינון ּכְ ּ

ָדא ָדא, ָּדא ּבְ ְּוַעִייל ָדא ּבְ ַּמאן ְדַעִייל ִאיהו ְדַכר. ּ ּ ַגֵויה, ּּ ל ֵליה ּבְ ַּההוא ִדְמַקּבֵ ּ ּ ִאיִהי , ּ
  .ּנוְקָבא

ְיי ָכל ׁשַ ִּפין ִאית ְדַכר ְונוְקָבאּבְ ָדא. ּ ְּוַעִייל ָדא ּבְ נוְקָבא, ּ ְדכוָרא ּבְ ּּכִ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְלהֹו , ּ ּכָ
ָרָזא ִדְדכוָרא ְונוְקָבא ַּאְתָוון ָסְלִקין ּבְ ְּוַאְתָוון ּכוְלהו ִאְצְטִריך ִאֵלין ְלִאֵלין. ּ ּ ְ ּ ָרא , ּ ּוְלִאְתַחּבְ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ נוְקָבא, ָדאָּאֵעיל ָדא ּבְ. ּ ְדכוָרא ּבְ ּּכִ ּ.  

א''כ נוְקָבא ְלַתּתָ ִליָלן ּבְ ר . ְּוִאינון ַאְתָוון ְזֵעיִרין, ּב ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ּכְ ד ִאְתַחּבַ ְּדָהא ּכַ
נוְקָבא ְּדַכר ּבְ ְייִפין ּכוְלהו, ּ א ִדְבָכל ַאְתָוון ְדׁשַ ֵתיאוְבּתָ ּּבְ ּ ּ ּ י נוְקָבא, ּ ה ָרָזא, ְּלַגּבֵ  ַּאֵטיל ּבָ

ִאינון ַמִיין ִדיָלה, ְּדַאְתָוון ּּבְ ּ ַמִים ְדַאְגִלימו ַאְתָוון, ּ ּוְלָבַתר ַאְקִרימו ׁשָ ּ ּ ְוָנְפֵקי ַאְתָוון , ּ
ַגְווָנא ְדִאֵלין ְּוַעל ָדא ִאית ַאְלָפא ֵביָתא ְדַאְתָוון ִעיָלִאין ַרְבְרִבין. ָּאֳחָרִנין ּכְ ּ ְוִאית . ּ

י ַּאְלָפא ֵביָתא ְדַאְתָוון ַדּקִ   .ִקיןּ

א, ְוָרָזא ְדַחד, ִּאיהו ַחד' א ָרָזא ִדְלַתּתָ ָרן , ָנֵפיק ְוַאְגִלים ּבְ ְייִפין ִעיָלִאין ְדִאְתַחּבְ ּׁשַ ּ
ַחד ל ָדא. ְּוִאינון ַחד, ּבְ ְייָפא ָחד, ְּוִעם ּכָ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ׁשַ ּ.  

ִגין ְדַכד ָנְפָקא א ֹראׁש', ּּבְ ַההוא, ְוִאְתְיֵהיַבת ּבָ ּ ְדיֹוְקָנא ְדַהְנהו ָאֳחָרִנין ָּנְפָקא ּבְ ּ
ֲהֵדיה ָרא ּבַ ְּדִאְצְטִריכו ְלִאְתַחּבְ ּ ין ָאֳחָרִנין', ְוַכד ָנַפק א, ּ ְּדִאְצְטִריכו , ַּאֲחֵזי ִלְתֵרין ַדְרּגִ ּ

ֲהֵדיה ָרא ּבַ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ְּלִאְתַחּבְ ְּדִאינון ׂשְ ֲחָדא, ּ ְּוכוְלהו ִאְתֲאָחדו ּכַ ּ ן ְּוִאְתֲחזו, ּ
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ְדיֹוְקָנא ִדיֵליה ְייִפין ָאֳחָרִנין. ּּבִ ֵרין ׁשַ ְייהו ִאינון ּתְ דוְכּתַ בו ּבְ חו ְוִאְתַייׁשְ ּכָ ּתַ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֹראׁש' ִאְתֲהַדר א יה ּבָ דוְכּתֵ ב ּבְ ְּוִאְתַייׁשֵ ִסְטָרא ְדָיִמיָנא, ּ   .ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ֵּהיך ֲעַבד קוְדׁשָ ְּ ד ַאְתָוון ָנְפ. ָ ֵריׁש ְלָכל , ָּאת ַקְדָמָאה ְדָנֵפיק, ּקוּכַ
ִריך הוא. 'ִאיִהי א, ַאְתָוון א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ַההוא ָאת. ְּ ַמִים, ִּאְתַעַטף ּבְ ְוָאת . ּוְבָרא ׁשָ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ָרא ּבֵ ָּדא ּבְ ּ ּ ין, ָּרָזא ְדִייחוָדא, ְּ ַלת ַדְרּגִ ְּדִאינון ּתְ ּ ַמ, ּ , ִיםְּוִאינון ׁשָ
ָמא ְדאֹוִקיְמָנא. ָרָזא ַחד ָמר, ּכְ ָרָזא ָדא. ְוָהא ִאּתְ ַמִים ּבְ רו ׁשָ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ַעד ָלא ֲהוֹו , ּ

ַמִים ְּקִריׁשו ְוָלא ְגִלידו ׁשָ ְּדִאיהו ְלָיִמיָנא', ָרָזא ְדָאת א, ְּדָהא ְטִמיִרין ֲהוֹו ּגֹו ַמָייא, ּ ּ.  

ְּלָבַתר ְדַאְקִריׁשו ִמּגֹו ַמָי ִציוָרא', ָנְפַקת ָאת ו, יאּ ִּמְתַצְייָרא ּבְ ְדיֹוְקָנא , ּ ִּדְגִלימו ּבִ ּ
ל ָדא ָלא ָחַסר ֵמַההוא ִדיוְקָנא ְדָאת א. ְדָאָדם ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ לום' ּ ב , ּּכְ ְּוִאְתַהַדר ְוִאְתַייׁשֵ

יה דוְכּתֵ ּּבְ ּ.  

א ְדַעְלָמא ִלְסָי אֵרי ְנִהירו ְדַהאי ָאת ְלַאְנָהָרא ֵמֵריׁשָ ֵניז ֵליה ְנהֹוֵריה . יֵפי ַעְלָמאּׁשָ ּּגָ ּ
ָאת ָאֳחָרא ִי, ּבְ ַגֵויה, ת ָחד''ַוֲעֵביד ְלַהאי ָאת ּבַ ְּלַאְגָנָזא ְנהֹוֵריה ּבְ ּ ֵניז ַההוא אֹור , ּ ְּוִאְתּגְ

ַגֵויה ּּבְ ּ.  

ֲעָתא ֵניז ְוִאיְטַמר, ּוֵמַהִהיא ׁשַ ִביל ַד, ְוָלא ָנֵפיק ְלָעְלָמא, ִאְתּגְ ַחד ׁשְ ר ּבְ יקּּבַ , ּקִ
ך ַחד חוָטא ִמיֵניה ְּדִאְמׁשַ ּ ָזן ָעְלָמא, ְּ ּוִמיֵניה ִאּתְ ִקיוֵמיה, ּ ְּוָקִאים ּבְ ּ ּ.  

ֵני ּכֹוָלא ַזן ּכֹוָלא. ֵּמַהאי ָאת ִאְתּבְ ִריך . ֵּמַהאי ָאת ִאּתְ א ּבְ ָאת ָדא ָנֵטיר לֹון קוְדׁשָ ְּבְ ּ ּ
ָרֵאל ְייהו, ּהוא ְלִיׂשְ ְנֵאיהֹון ַקּמַ ַבר ׂשַ ֶּנְאָדִרי ' ָ ְיִמיְנך ה)שמות טו(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב.ְּוִאּתְ
ּכַֹח ְיִמיְנך ה ְרַעץ אֹוֵיב' ָּבַ ֲעָתא ְדָגְרמו חֹוִבין. ּתִ ׁשַ ּּבְ ִתיב, ּ יב ָאחֹור )איכה ב(. ַמה ּכְ  ֵהׁשִ

ָרֵאל ֵמַאְרָעא. ְיִמינֹו לון ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּגְ ֵדין ּבְ ּּכְ הֹון ׂשֹו, ּ ְלטו ּבְ   .ְנֵאיהֹוןְּוׁשָ

ְדרֹוָעא' א ב ּבִ ָרָזא ְותוְקָפא ְוֵחיָלא, ִאְתַייׁשֵ ְקפו , ּּבְ ֵרין ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ְדִאְתּתַ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ּ
יה ַגָווה' ב. ְּוִאיהו ְדרֹוָעא ְדָיִמיָנא, ּּבֵ ֵליל ּבְ ִּאְתּכְ ְּוָכֵניׁש ֵליה ְלִקְבֵליה, ּ נוְקָבא ְדַעִייל , ּ ּּכְ ּ ּ

ַגָוה ְד ּּבְ ּ ך ַאְתָוון ּכוְלהו. ּכוָראּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ   .ְּוַחד נוְקָבא, ַּחד ְדַכר, ְ

ט ְלַאְתָוון ָאֳחָרִנין', א ִלימו, ִּאְתַפּשַׁ ׁשְ ִלימו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ין ָאֳחָרִנין , ּ ֵרין ַדְרּגִ ְּלַנְטָלא ּתְ
ִלימו ִדיֵליה, ָאֶלף ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ֵרי , ְוַהחֹוִנים ָעָליו. ְּפלֹוִניְוָרָזא ָדא ְוַהחֹוִנים ָעָליו ַמֵטה . ּ ּתְ

ַחד ין ּבְ   .ַדְרּגִ

ין ִרּבֹוא, ַּעה ְדָסְלִקין ַאְתָוון ּתִ ָרֵאל, ְלׁשִ ְבֵטיהֹון ְדִיׂשְ ן ׁשִ ּבַ חוׁשְ ּּכְ ֵריַסר, ּ ְּדִאינון ּתְ ּ ,
ין ִרּבֹוא ּתִ ין, ּאוף ָהֵכי ַאְתָוון. ְוָסְלִקין ְלׁשִ ּתִ ד ִאְתָמלֹו ָסְלִקין ְלׁשִ יְמל ָדֶלת ָא. ּכַ ית ּגִ ֶּלף ּבֵ

ו ין ּתָ ף ָלֶמד ֶמם נון ָסֶמך ַעִין ֵפא ַצִדי קוף ֵריׁש ׁשִ ֵּהא ָוו ָזִין ֵחית ֵטת יוד ּכָ ּ ּ ּּ ִּאֵלין . ְ
ִּאינון ְסִליקו ְדַאְתָוון ּ ין ִרּבֹוא, ּ יּתִ ָרָזא ְדַאְתָוון. ְלׁשִ ִלימו ּבְ ִגין ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ּּבְ ְייֵפי , ּ ׁשַ ּבְ

ּּכוְלהו ּ.  
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ֲארו תו ַאְתָווןִא ּתָ ּׁשְ ֵריַסר, ּ ף, ֵּפא, ּנון, ַצִדי ֲאִריָכא, ֶמם ְסִתיָמא. ְּוִאינון ּתְ ְּוִאינון , ּכָ
פוִלים ְּוַכד ַאְתָוון ּכוְלהו . ְּוִאינון ָסְלֵקי ִלְתֵריַסר ַאְתָוון. ך''מנצפ, ַּאְתָוון ָאֳחָרִנין ּכְ ּ

ִלימו ּתַ ִּאׁשְ הוָרָז, ב ַאְתָוון''ָסְלִקין ְלע, ּ ִריך הוא ִאְתְקֵרי ּבְ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ּא ִדׁשְ ּ ּ ּ ְּ.  

ְבִעים ֶנֶפׁש ָרֵאל ׁשִ ן ִיׂשְ ּבַ ַגַוְייהו, ּחוׁשְ ּוְתֵרין ַאְתָוון ְדִאינון ָסֲהֵדי ּבְ ּ ּ ּ הו, ּ ִלילו ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ,
ְבֵט)תהלים קכב(, ִּדְכִתיב. ה''ְּוִאינון י ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ָרֵאל''י ָיּ ׁשֶ ְוַעל . ּה ֵעדות ְלִיׂשְ
ְמעֹוִני, ָרָזא ָדא   .ב''ְוָכְלהֹו ָסְלקֹו ְלע, ְּוָהא אֹוְקמוָה. ָּהראוֵבִני ַהּשִׁ

ְּדָסְלָקא ַאְתָוון ּכוְלהו ְלָרָזא ְדע, א''א ֵביָת''ְכַגְווָנא ָדא ַאְלָפ ּ ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא , ב ַאְתָוון''ּ
ִלים ָּרָזא ְדגוָפא ׁשְ ָּרָזא ִדְרִתיָכא ִעיָלָאה. ּא ְדָאָדםָרָז, ּ ִליָפא. ּ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ.  

ְסִליקו ִדְרִתיָכא ִעיָלָאה ְלהֹו ָסְלִקין ּבִ ך ַאְתָוון ּכָ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ְדיֹוְקַנְייהו ְוגוַפְייהו, ְ ּּבִ ּ ְלֶמֱהֵוי , ּ
ְדָקא ָיאֹות ַּאְתָוון ּכוְלהו. ּּכֹוָלא ָרָזא ָחָדא ּכִ ִגלוַפְייהו,ּ ִליפו ּבְ ָרן ְוִאְתּגְ ד ִמְתַחּבְ ּ ּכַ ּ ָרָזא , ּּ ּבְ

ִליִפין''ְּדע ְלהֹו ּגוָפא ָחָדא, ב ַאְתָוון ּגְ ִּאְתֲעִבידו ּכָ ּ.  

  מדרש רותזוהר חדש 
ֹפט ַהׁשְֹפִטים)רות א( יֵמי ׁשְ ָנן ָפְתֵרי ְקָרא ִדְכִתיב.  ַוְיִהי ּבִ ַּרּבָ ָרן ַיַחד )איוב לח(, ּ  ּבְ

ֵני ֱאֹלִהיםּכֹוְכֵב ל ּבְ ּי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ְלִטין . ַמאן ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר. ּ ין ְדׁשָ ִּאינון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ
יָמָמא ֵני ֱאֹלִהים. ּבִ ֵליְלָיא. ַמאן ּבְ ְלִטין ּבְ ין ְדׁשָ ִּאינון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ.  

רוך הוא, ּּבֹא וְרֵאה דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ עֹוָלמֹוְּ ָרא ֶאָלא ִליָקָרא ִדיֵליה,  ּבְ ֹּלא ּבָ ּ .
ֱאַמר ּנֶ יִתיו)ישעיה מג(, ׁשֶ יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ דֹוׁש .  ּכָ ַהּקָ

ַעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ָרא ּבַ רוך הוא ּבָ ּּבָ ֵמיה יהו, ְּ יה ׁשְ ְּוָיֵהיב ּבֵ ', ה. ּרוַח', ו. ֶנֶפׁש', ה. ה''ּ
ָמָתא ָמָתא', י. ִנְקֵראת ִנׁשְ ָמָתא ְלִנׁשְ ן וַבת, ה''ו. ָאב ָוֵאם, ה''י, ּוְקָרָאם. ִנׁשְ   .ּּבֵ

א א ְדַקִדיׁשָ ּדוְגָמא ְדָבָרא רוַח ְוַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ א ִמּסִ ָרא רוַח ְוַנְפׁשָ ך ּבָ ּּכָ ּ ְ .
ָמָריו ּוְבדוְגָמא ְדהוא ַהַיִין ַעל ׁשְ ּ ּ ּ ְכִלית, ּ ֶפׁש ַהּשִׂ ך הוא ָהרוַח ְוַהּנֶ ּּכָ ּ ַּעל רוַח ְוֶנֶפׁש , ְ

ֲהִמית ֲהִמית. ַהּבַ ה ִנְקֵראת ּבַ ְטָרא ִדסמאל ְוָנָחׁש. ְוָלּמָ הוא ִמּסִ ּׁשֶ ְּדִאינון ְדַכר ְונוְקָבא, ּ ּ ּ ּ .
ָחְכָמתֹו ֶלך ּבְ ֹלֹמה ַהּמֶ ְְוַעל ָדא ֲאַמר ׁשְ ֵנ)קהלת ג(, ּ י ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ּ ִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ

ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ ְּלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ ּ.  

ּוְלִסְטָרא ִדְמָסֲאבו ּ ָמא ִדיֵליה, ּ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ָּלא ְיֵהיב קוְדׁשָ ּ ֱאַמר. ְּ ּנֶ  )ישעיה מב(, ׁשֶ
ן וְתִהָלִתי' ֲאִני ְיָי ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ ּ  )ויקרא כו(ֶרֶמז , ֲאִני. ּ ַלְפִסיִליםּ

י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ְרּתִ ן. ֶּרֶמז ְלִמַדת ָהַרֲחִמים', ה. ְוִיּסַ , ֶרֶמז ְלֵאל ַאֵחר, ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ
ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ּתַ ֱאַמר ֹלא ִתׁשְ ּנֶ ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ׁשֶ ְּדהוא ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3218דף [ -ּ

י ְוָאַמר ָרָזא ְדידו, ָּפַתח ַרּבִ דוְגָמא' י. דּּבְ ְָדא ֱאִליֶמֶלך, ִּאְקֵרי ּבְ דוְגָמא' ה. ּ , ִּאְתְקֵרי ּבְ
ָמה ָנֳעִמי. ָּדא ָנֳעִמי ה ִנְקֵראת ׁשְ ֱאַמר ִויִהי ֹנַעם ה, ְּוָלּמָ ּנֶ ֱּאֹלֵהינו ָעֵלינו ְוגו' ׁשֶ ה ''ו. 'ּ

ּדוְגָמא ָּדא רות וַבֲעָלה, ּ ּ ּ ּ.  

ָמה ּתֹור ּרות ָהְפָכה ִלׁשְ ֱאַמר. ּ ּנֶ ַחְגֵוי )ש ב''שה( .ְותֹור ְוגֹוָזל )בראשית טו(, ׁשֶ  יֹוָנִתי ּבְ
י קֹוֵלך ָעֵרב וַמְרֵאך  ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלך ּכִ ְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרֲאִיך ַהׁשְ ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ְַהּסֶ ְ ְ ְּ

  .ָנאֶוה

ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו, ָּפַתח ְוָאַמר ּוַמה וַמֲעׂשֵ ּ ּ ר ָנׁשָּדא עֹוָבָדא. ּ ִּאי ִאינון . ּ ִדיֲעַבד ּבַ
ּכֹון ֲעֵליה הויה, עֹוָבִדין ָטִבין ַלק ִמיָנה, ְוִאי ָלא. ִּיׁשְ ִּיְסּתַ ֱאַמר. ּ ּנֶ  ַחְכמֹות )משלי יד(, ׁשֶ

ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנו ְנָתה ֵביָתה ְוִאֶוֶלת ּבְ ים ּבָ ָּנׁשִ ּ ים. ּ א: ַחְכמֹות ָנׁשִ ָמָתא ְוַנְפׁשָ , תְּוִאֶוֶל. ָּדא ִנׁשְ
ְקֵראת ָעְרָפה ּנִ ָמאָלא ׁשֶ ָּדא ֶנֶפׁש ִדׂשְ ּ ּ.  

ַּמה הוא ְדָאַמר, ָּפַתח ְוָאַמר ר ַנׁש . ְ ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיך)ש ב''שה(, ּ ד ִיְתֲעֵביד ּבַ ּכַ
יה, ִּמִטיָפה ְלָייָתא ְדִאּמֵ ׁשִ י, ּּבְ ָמה ְדִאְתַרּבֵ רוך הוא ְזֵעיר , ּּכְ דֹוׁש ּבָ יה ַהּקָ ָּאֵעיל ּבֵ ּ ְזֵעיר ְּ

א ֵליְלָיא. ּרוָחא ְוַנְפׁשָ יה ּבְ ֱאַמר. ְּוֵנר ְיֵהיַבת ַעל ֵריׁשֵ ּנֶ ִהלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי )איוב כט(, ׁשֶ ּ ּבְ
י יָמָמא. ֹראׁשִ ֱאַמר ק , ְּוַעּמוָדא ִדְנהֹוָרא ּבִ ּנֶ ע ַעּמוד ֶהָעָנן ְוגו)שמות יד(ׁשֶ ּ ַוִיּסַ ְוַלְיָלה ', ּ

ַעּמוד ֵאׁש כו י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור)משלי ו(, ְוֶנֱאַמר. ם ָוָלְיָלהָלֶלֶכת יֹוָמ' ּּבְ   . ּכִ

ל אֹוַרְייָתא ל ִפיקוֵדי. ְּואֹוְלֵפי ֵליה ּכָ ְּואֹוְלֵפי ֵליה ּכָ ְּוֵיְמרון ֵליה. ּּ ְְדֵדין הוא ֶדֶרך , ֲחֵזי, ּ ּ ּ ּ
ל ַנְפׁשָ. ְּדִאיְתְקֵרי ַלְיָלה, ֲּעַקָלתֹון ּוְבַאְתָרא ָהֵדין ַיֲעלון ּכָ אּ ֱאַמר. ָּתא ְדֶאיָנׁשָ ּנֶ איוב (, ׁשֶ

י ֵמֲאדֹוָניו)ג ם הוא ְוֶעֶבד ָחְפׁשִ   .ּ ָקָטן ְוָגדֹול ׁשָ

ָתא, ְּוַאְחְזָיין ֵליה ַעּמוָדא ְדֵאיׁשָ ּּבְ יה, ּ ְּדִהיא ַעל ֵריׁשֵ ין וְנֵמִרין ַוֲאָרָיין , ּ ה דוּבִ ּמָ ּּכַ ּ
ן ּמָ ָלה ְדָיְתִבין ּתַ ּוַמְלֲאֵכי ַחּבָ א. ּ ןְוַכְלּבָ ּמָ ְּוַעל ָדא ֲאַמר ָדִוד,  ּתַ יָלה ֵמֶחֶרב )תהלים כב(, ּ  ַהּצִ

ֶלב ְיִחיָדִתי י ִמַיד ּכֶ ך. ַּנְפׁשִ ְְוֵדין ַאְתָרא הוא ֹחׁשֶ ָלה ָקרֹון ְלהֹון ֵלילֹות, ּ ְוַעל . ּוַמְלֲאֵכי ַחּבָ
ֵלילֹות, ָּדא ֲאַמר ׁש ִאְקרון. ִּמַפַחד ּבַ   .ֵּלילֹות ַמּמָ

ְּוֵיְמרון ֵליה ה ְלִמְצֹותִא, ּ ְזּכֶ ל ִמְצָוה וִמְצָוה, ם ּתִ ְַיַעְבדון ָלך ִמיָנה ַמְלַאך טֹוב, ּּכָ ְּ ּ .
ַאְתָרא ָהֵדין ּוְבִעיָדן ְדֵתיעֹול ּבְ ה ְלִמְצֹות, ּ ּסֹולו סֹולו ַפּנו ֶדֶרך ָהִרימו , ֵּייְמרון, ְוִתְזּכֶ ּ ּ ְּ ּ

ִּמְכׁשֹול ִמֶדֶרך ְפלֹוִני ָדא ּּ ְלטון ָעֶל, ְ ָלהְּוָלא ִיׁשְ   .ָיך ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

יָמָמא ּוְבהוְגָמא ָדא ּבִ אֹוַרְייָתא, ֵּייְמרון, ּ ה ּבְ ְזּכֶ ל אֹות ְואֹות ִיְהֶיה ַמְלָאך, ִאם ּתִ , ְּכָ
ַאְתָרא ָהֵדין ְָדַיֲעְזֶרך ּבְ אֹוְרָחא ָהֵדין, ְואֹוַרְייָתא ְדִאְקֵרי אֹוְרָחא. ּ ְלטון , ְְיַהך ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ

ְַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרך, ָּדא ֲאַמרְוַעל . ְֲעָלך יְנָתא ְדֵעֶדן. ּ ּוָבַתר ֵדין ַיֲחזון ֵליה ּגִ ּ ּ ְוָכל ֵחֶלק , ּ
ְפֵני ַעְצמֹו ִדיק ּבִ ֵיׁש ַלּצַ ְּוֵחֶלק ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה. ּ ְיַקִיים ּכָ יִעין ֵליה ׁשֶ ּבִ ּוַמׁשְ ּ ּ.  

ן ֵייְמרון ֵליה ּוָבַתר ּכֵ ּ ָם ֶלך ְלך ְוגוֶאל ַאְבָר' ַּויֹאֶמר ה )בראשית יב(, ּ ך )שם( 'ְ ָ ְוֶאֶעׂשְ

ָמָתא, ֶאל ַאְבָרם' ַּויֹאֶמר ה. 'ְלגֹוי ָגדֹול ְוגו ְּדִהיא ָאב ַלרוַח, ָּדא ִנׁשְ ְֶלך . ְּוָרם ַלּגוף, ּ
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ְָלך ֵמַאְרְצך ך. ָּדא ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ָ ָוִמּמֹוַלְדּתְ א, ּ ֶטן ְדִאיּמָ ָּדא ּבֶ ר ָוָדם, ּ ׂשָ ל ּבָ ית. ׁשֶ , ּוִמּבֵ
ִכיְנָתאָּד רוך הוא, ָָאִביך. א ׁשְ ָּדא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ֵאין ָאִביו. ְּ רוך הוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ַהּקָ ְּ ּ .

ָרֵאל, ְוֵאין ִאּמֹו ֶנֶסת ִיׂשְ ֵפל, ֶאל ָהָאֶרץ. ֶּאָלא ּכְ ְּוַיֲהבו ֵליה ז. ֶזה ָהעֹוָלם ַהּשָׁ ְרָכאן ' ּ ּבִ
ך ְוגו, ַּדֲאִמיָרן ְלֵעיל ִָמְוֶאֶעׂשְ ְפחֹות ָהֲאָדָמה ְוגוַעד' ּ ל ִמׁשְ   .'ּ ּכָ

ה ר ַנׁש ִיְזּכֶ רוך הוא, ְּוִיְהֶיה ַצִדיק, ִאם ּבַ ָמא ְדַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוהוא ָיַדע ׁשְ ּ ּ ַּמה ֵייְמרון , ְּ ּ
ַלק ֵמָעְלָמא ד ִאְסּתַ ֵּליה ּכַ ַפִים )שם( ',ֹּלא ִתיָרא ִמַפַחד ָלְיָלה ְוגו )תהלים צא(. ּ ּ ַעל ּכַ

אוְנך ֶפ ִּיּשָׂ ָ ֶאֶבןּ ּגֹוף ּבָ ל ֶדֶרך ֲעַקָלתֹון. ן ּתִ ִּמן ָהֶאֶבן ׁשֶ ְ ִמי' ַָרְגֶלך כו, ּ י ָיַדע ׁשְ   .ַעד ּכִ

אֹוַרְייָתא ה ּבְ ר ָנׁש ָלא ִיְזּכֶ ַלק ֵמָעְלָמא, ּוְלעֹוָבִדין ָטָבן, ְוִאם ּבַ ד ִיְסּתַ ֵיעֹול , ּּכַ
אֹוְרָחא ֲחׁשֹוָכא ַדֲאַמְרָנא ל , ּּבְ ְּוִאְזַדְעְזעו ּכָ ַההוא ֲאַתרּ ַּמאן ְדִאית ּבְ ְּוֵייְמרון ַהֹזאת , ּ ּ

ל טוָבא, ָנֳעִמי ַאְתָרא ָהֵדין ַמְלָייא ּכָ ְּדָאְזַלת ּבְ ַּעּמוד ֶהָעָנן ְדָנַהר . ַמְלָייא ֵמאֹוַרְייָתא, ּ ּ
יָמָמא ַאְתָרא ָהֵדין ְלֵמיַהך ּבִ ְָלה ּבְ ָתא ְלַאְנָהָרא ָלה ְלֵמיַזל ּבְ. ּ ְּוַעּמוָדא ְדֵאיׁשָ ַאְתָרא ָהֵדין ּ

ֵליְלָיא ְמָתא. ּבְ ָמָתא ְלִנׁשְ ֲעָלה ִנׁשְ   .ְּוִעם ּבַ

ַדי )רות א(, ֲאִתיָבא ִאיִהי ְוָאְמָרה י ֵהַמר ׁשַ ְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ◌ֹ ִלי ָמָרא ּכִ ּ ַאל ּתִ
א. ִלי ְמֹאד יׁשָ גוָפא ּבִ ְּדַהְנֵעל ִלי ּבְ ַאְתָרא ָהֵד. ּ י ּבְ יַבִני , יןֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ ְוֵריָקם ֱהׁשִ

ֲעָתא ָאְמָרה. 'ה ַהִהיא ׁשַ ֱאַמר. 'ׁשְֹבָנה ְבֹנַתי ְוגו, ּבְ ּנֶ ּ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכלֶֹתיָה )שם(, ׁשֶ
א ַוֲאָמַרת. ׁשְֹבָנה ְבֹנַתי ָתא ַקִדיׁשָ ֲּאֵתיַבת רות ַנְפׁשָ ִעי ִבי ְלָעְזֵבך ָלׁשוב , ּ ְפּגְ ַּאל ּתִ ְ

י ַבֲא ִליִני ָאִלין וכוְֵמַאֲחָרִיך ּכִ ר ּתָ ְלִכי ֵאֵלך וַבֲאׁשֶ ר ּתֵ ּׁשֶ ְ'.  

ָמאָלא, ֲּאָבל ָעְרָפה ָתא ְדִהיא ִסְטָרא ִדׂשְ ַלת ָעֶליָה, ָּאְזָלא ְלגוָפא, ַּנְפׁשָ . ְוִאְתַאּבָ
ֱאַמר ּנֶ ֱאָבל)איוב יד(, ׁשֶ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ׂשָ , ּל ֲעֵליהְּוָכל ְזַמן ְדִאְתַאּבָ. ְ ַאך ּבְ

ֲהִמית ֶפׁש ַהּבַ ַתּתָ ִלי, ָּאַמר ַהּגוף ַלּנֶ ּנָ ִתָיה ׁשֶ ִביל ָהֲאִכיָלה ְוַהּשְׁ ׁשְ דֹול, ּּבִ ַצַער ּגָ ָמה ּבְ ׁשָ , ַהּנְ
ּוְבֹלא תֹוָרה וְבֹלא ִמְצֹות ַתּתָ ִלי. ּ ּנָ   .ְּוִנְבַקע ַהּגוף. טֹול ַמה ּשֶׁ

י ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ֵרי ַמ)תהלים מא(ּכְ יל ֶאל ָדל ְוגו ַאׁשְ ּכִ ַּמהו ָדל. 'ּׂשְ ר. ּ . ִאיׁש ִנְסּתָ
ן ִלי ּתֶ עֹוָלם, ַּויֹאֶמר ַמה ּתִ ּבָ ל ָהָאָדם ׁשֶ ע ֲאִני ִמּכָ ה ְמִריָבה ִעם . ְוִכי יֹוֵתר ָרׁשָ ְוַיֲעׂשֶ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ יל ֵליה. ְּ ָריו ַמאן ְדַמְשּכִ ַּאׁשְ ָּמֻעִזי  אֹו ַיֲחֵזק ּבְ)ישעיה כז(, ִּדְכִתיב. ּ

ה ִלי לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ   .ַיֲעׂשֶ

י ְנהֹוָראי ָמֻעִזי ְוגו, ְּדָאַמר ַרּבִ יב אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ַּמהו ִדְכּתִ ּ הוא . 'ּ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְּוִכי ַהּקָ ּ ְּ

לֹום ַעל ַהּשָׁ ְמרֹוָמיו, ּבַ לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום, עֹוׂשֶ ה לֹו ׁשָ ַיֲעׂשֶ ָּצִריך ְלִמי ׁשֶ לֹום ַו, ְ ֲהֹלא ַהּשָׁ
לֹו   .ּׁשֶ

דֹוַחק, ֶּאָלא רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַלֵפי ַמְעָלה, ֶהָעִני ּבְ ה ְמִריָבה ּכְ ּהוא עֹוׂשֶ ּ .
ל ָעִני ָידֹו ׁשֶ ֲחִזיק ּבְ ה ִעּמֹו ְצָדָקה, ְוַהּמַ ְבָיכֹול, ְועֹוׂשֶ ה , ּכִ רוך הוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ִּעם ַהּקָ ְּ

לֹום ַרך, ּגֹוֵרם ֶלָעִניְלִפי ׁשֶ. ׁשָ ׁש ְמִחיָלה ִמְלָפָניו ִיְתּבָ ְמַבּקֵ ְׁשֶ ַלֵפי , ּ ֵהִטיַח ְדָבִרים ּכְ ַּעל ׁשֶ ּ
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ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ַמְעָלה לֹום ּבֵ ה ׁשָ לֹום. ְוָאז עֹוׂשֶ ֶזה ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה . ִמי ָגַרם לֹו ַלֲעׂשֹות ׁשָ
ָידֹו, ֶלָעִני ָמֻעִזי ְוגוִּדְכִתיב אֹו ַיֲח, ְוֶהֱחִזיק ּבְ ְּוֶזהו ַהַדל', ֵּזק ּבְ רוך הוא ַמהו . ּ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ּ ְּ

  .ֵּאין ָדִנין ֶאת ָהָאָדם ְלִפי ַצֲערֹו. אֹוֵמר

ִאיֹוב ְנחום, ְּוָהִכי ָנֵמי ּבְ י ּתַ ְּדָאַמר ַרּבִ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ִאיֹוב ְלַהּקָ ְּ  ִמי )איוב כג(, ּ
י ְוֶאְמָצֵא ן ָיַדְעּתִ ָפט' ּהו כוִיּתֵ ַלֵפי ַמְעָלה. ֶּאֶעְרָכה ְלָפָניו ִמׁשְ ֵהִטיַח ִאיֹוב ְדָבִרים ּכְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ.  

ִתים. ְּותו ֹלא ְתִחַיית ַהּמֵ ַפר ּבִ ה ְמקֹומֹות ּכָ ַכּמָ ַלֵפי ַמְעָלה, ַּוֲהֹלא ּבְ ְּוֵהִטיַח ְדָבִרים ּכְ ּ ,
ל ֶמֶלך ְְוָסַקל ִאיקוִנין ׁשֶ ּ.  

י ְנהֹו רוך הוא, ָראיֶאָלא ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ֲעָתא ָאַמר ַהְמַקְטֵרג ְלַהּקָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ִּאיֹוב , ְּ
ר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע ם ְוָיׁשָ ָאַמְרּתָ ָעָליו ִאיׁש ּתָ ִתים, ׁשֶ ְתִחַיית ַהּמֵ ַפר ּבִ , ֲּהֵרי ּכָ

ל ֶמֶלך, ְּוֵהִטיַח ְדָבִרים ְְוָסַקל ִאיּקוִנין ׁשֶ דֹוׁש . ּ רוך הואָאַמר ַהּקָ ּּבָ ִּאיֹוב ֹלא ְבַדַעת , ְּ
ר   .ְיַדּבֵ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַח ִאיֹוב ִעם ַהּקָ ְתַווּכֵ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ְּ ָ ֲהטֹוב ְלך )איוב י(ש , ַּמה הוא אֹוֵמר, ּ

ֶפיך ְוגו י ִתְמַאס ְיִגיַע ּכַ י ַתֲעׁשֹק ּכִ ָּכִ ה ִלי. 'ּ ֲעׂשֶ ּתַ ק ׁשֶ י ָאִבי , ְּוִכי הוא טֹוב ֶזה ָהעֹוׁשֶ ְוִאּמִ
ָּעׂשו ִלי ַהּגוף הֹון, ּ ָמָתא, ְוַאּתְ ִאְתֲעֵביַדת ָאִריס ִעּמְ י ִנׁשְ ַקְטֵרג. ִויַהְבּתְ ּבִ ְַאך , ַוֲאַמְרּתְ ַלּמְ

ֹמר ְַמה ִדיָדך ָנַטְרּתְ. ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ י, ּ ְּוִכי הוא טֹוב ֶזה . ֲָאַמְרּתְ ִהּנֹו ְבָיְדך, ַּמה ְדָאִבי ְוִאּמִ
ּתַ ק ׁשֶ ה ִליָהעֹוׁשֶ ֶפיך, ֲעׂשֶ י ִתְמָאס ְיִגיַע ּכַ ָּכִ ד ִיּסוֵרי ַהּגוף. ּ ֶפׁש ְמאוָסה ִמּצַ ַהּנֶ ּׁשֶ ּ ְוַעל . ּ

ִעים הֹוָפְעּתָ ל ֶמֶלך, ֲעַצת ְרׁשָ ְָסַקל ִאיקוִנין ׁשֶ ּ.  

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ֶזה ִלְפֵני ַהּקָ ְּוַהְמַקְטֵרג ִקְטֵרג ַעל ּכָ רו. ְּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּך הואּ ְ ,
ר ַח . ְּוֵאינֹו ִנְתַפס ַעל ַצֲערֹו, ִּאיֹוב ֹלא ְבַדַעת ְיַדּבֵ רוך הוא ְוִנְתַווּכֵ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ְּוֵכיָון ׁשֶ ְּ

ִים ְוֹלא אֹוִסיף)שם מ(, ָחַזר ּבֹו ְוָאַמר, ִעּמֹו ּתַ י ְוֹלא ֶאֱעֶנה וׁשְ ְרּתִ ּ ַאַחת ִדּבַ ר פוֵמיה , ּ ַּאְסּכַ ּ ּ
י ַדָייָנ ַּקּמֵ   .אּ

י ְפָדת ָאַמר ַעְבִדי ִאיֹוב ֹלא ְכִתיב, ַּרּבִ ם ְנכֹוָנה ּבְ י ֹלא ִדַבְרּתֶ ּּכִ י ֹלא )שם מב(ֶּאָלא , ּ  ּכִ
ם ֵאַלי ְנכֹוָנה ְרּתֶ ם ְנכֹוָנה. ִּדּבַ ְרּתֶ ּהוא ָעַמד ְוִהְצִדיק ֶאת ַהִדין, ֵאַלי ֹלא ִדּבַ ׁש ַעל , ּ ּוִבּקֵ

ָאַמר ׁשו ַעל ַעְצָמםְוֵהם ֹלא. ַעְצמֹו ַעל ַמה ּשֶׁ ּקְ ַמֲעֶנה ְלׁשֹוָנם, ּ ּבִ ִהְטעוהו ּבְ ַּעל ַמה ׁשֶ ּ.  

י יוָדא ָאַמר ם ַרּבִ ׁשֵ ַע ְדִסְכִנין ּבְ י ְיהֹוׁשֻ ַּרּבִ ִרים, ּ ְכׁשֵ ד ּבִ ל ַהחֹוׁשֵ ָּראוי ִלְלקֹות , ּכָ
ָצַרַעת ר ָחָטאנו)במדבר יב(, ִּדְכִתיב. ּבְ ר נֹוַאְלנו ַוֲאׁשֶ ּ ֲאׁשֶ  ַאל ָנא ְתִהי )םש(, ּוְכִתיב. ּ

ת ּמֵ לֹא ָהָיה בֹו. ּכַ ה ׁשֶ ּמֶ דוהו ּבַ ל ִאיֹוב ַחׁשָ ֲּחֵבָריו ׁשֶ ּ ּ ּנו ְמִחיָלה, ּ ְקׁשו ִמּמֶ ְּוֹלא ּבִ ְוֹלא , ּ
ם ׁשו ַעל ַנְפׁשָ ׁש ִאיֹוב ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ִּבּקְ יּקֵ ּבִ רוך הוא הֹוִדיַע ָלֶהם. ַּעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ְּ ,

ּמֶ ָחְטאו ּבַ דוהוּׁשֶ ֲחׁשָ ּה ׁשֶ ְוְלִפיָכך. ּ ַעְדֶכם, ּ ְּוַעְבִדי ִאיֹוב ִיְתַפֵלל ּבַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3221דף [ -ּ

ן ִקְסָמא י יֹוֵסי ּבֶ יב, ְוָאַמר ַרּבִ ַּמהו ִדְכּתִ י ֲעׂשֹות )איוב מב(, ּ א ְלִבְלּתִ י ִאם ָפָניו ֶאּשָׂ ּ ּכִ
ֶכם ְנָבָלה ָפֶניָה ְוָאִבי)במדבר יב(, ִּדְכִתיב. זֹו ָצַרַעת, ַמאי ְנָבָלה. ִעּמָ , ָה ָיֹרק ָיַרק ּבְ

ַאֶפיָה ל ּבְ ל ְיַנּבֵ י יֹוֵסי ְוָאִביָה ְמַנּבֵ ם ַרּבִ   .ְּוִתְרּגֵ

רוך הוא ֶאל ִאיֹוב, ּּבֹא וְרֵאה דֹוׁש ּבָ ְגָלה ַהּקָ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ּ ִתיב, ְּ ֶאת ' ּ ַוַיַען ה)איוב לח(. ַמה ּכְ
ִּאיֹוב ִמן ַהְסָעָרה ַויֹאֶמר ר ֲחַלְפ. ּ י יֹוֵסי ּבַ א ָאַמרַרּבִ ָאַמר, ּתָ יב לֹו ַעל ַמה ּשֶׁ  )שם ט(, ֵהׁשִ

ְסָעָרה ְיׁשוֵפִני ר ּבִ ל עֹוָלם, ָּאַמר ִאיֹוב, ֲּאׁשֶ א רוַח ְסָעָרה ָעְבָרה ְלָפָניו, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּמָ , ּׁשֶ
ִמי ִאיֹוב ְּוִנְתַחֵלף ְלך ׁשְ ָ אֹוֵיב, ּ ֵבִני ְלאֹוֵי)שם יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ְחׁשְ . ְב ָלך ַוּתַ
ָעָרה יבֹו ִמן ַהּסְ   .ְְלִפיָכך ֵהׁשִ

ָנן ָאְמֵרי ָטן, ַרּבָ ל ׂשָ ל ִאיֹוב, ְסָעָרה ׁשֶ ִהְסִעיר ּגופֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּוְמָנָלן ְדִאיְקֵרי ְסָעָרה. ּ ּ .
ה ְדָברֹו)תהלים קמח(, ִּדְכִתיב ֵאין לֹו ְרׁשות ַלֲעׂשֹות ׁשום ָדָבר. ּ רוַח ְסָעָרה עֹוׂשָ ּׁשֶ ּ ֶּאָלא , ּ

רוך הואּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַּמֲאָמרֹו ׁשֶ ְּ.  

י ּבֹון אֹוֵמר י, ַרּבִ ׂשִ ִתיב ּבְ ָעָרה ְיׁשוֵפִני, ן''ּכְ ׂשְ ר ּבִ ִּדְכִתיב ֲאׁשֶ ַסַמך. ּ ְוְכִתיב ּבְ ִּדְכִתיב , ּ
ָעָרה ָעָרה. ִמן ַהּסְ ׂשְ ר ּבִ ִתיב ָהָכא ֲאׁשֶ ר ֵהם )ויקרא יז(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ִעיִרים ֲאׁשֶ זֹוִנים  ַלּשְׂ

  .ַאֲחֵריֶהם

ָעָרה ׂשְ י ְרחוָמאי ָאַמר. ְוַהאי ִדְכִתיב ּבִ ַּפַעם . ּוַפַעם ַאַחת ְנֵקָבה, ַּפַעם ַאַחת ָזָכר, ַּרּבִ
ִעיר ָעָליו )ויקרא טז(ִּדְכִתיב , ַאַחת ָזָכר א ַהּשָׂ ו ָאִחי )בראשית כז( ,ּוְכִתיב. ְוָנׂשָ  ֵהן ֵעׂשָ

ִעיר ִעיָרה)שם לג(ִּדְכִתיב , ָבהַּפַעם ַאַחת ְנֵק. ִאיׁש ׂשָ ו ְלַדְרּכֹו ׂשֵ יֹום ַההוא ֵעׂשָ ב ּבַ ּ ַוָיׁשָ ּ ּ ,
ָעָרה ַסַמך ִדְכִתיב ִמן ַהּסְ ּוְכִתיב ּבְ ל ָאָדם. ַמאי ַטְעָמא. ְּ ְסִעיר ּגופֹו ׁשֶ ּמַ   .ּׁשֶ

ַמִים)מלכים ב ב(, ְוָהא ְכִתיב ְסָעָרה ַהּשָׁ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבִ ּ י ְנֶחְמָיה. ּ י ְיהוָדה ַרּבִ ּ ְוַרּבִ
רוך הוא ֵאִלָיהו ָלָרִקיַע, ָאְמֵרי דֹוׁש ּבָ ֶהֱעָלה ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּּ ֶנְגדֹו, ְ ֶות ּכְ   .ְָעַמד ַמְלַאך ַהּמָ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּ ַמִים, ְּ ָראִתי ׁשָ ך ּבָ ם, ְַעל ְמָנת ּכָ ַיֲעֶלה ֵאִלָיהו ְלׁשָ ּׁשֶ ּ ּ .
ְָאַמר ֵליה ַמְלַאך ַהּמָ ל עֹוָלם, ֶותּ ִריֹות, ִרּבֹונֹו ׁשֶ יו ִיְהֶיה ִפְתחֹון ֶפה ַלּבְ ַּעְכׁשָ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ִריֹות, ְּ ָאר ּבְ ׁשְ ְָוָיכֹול הוא ְלַהֲעִביר אֹוְתך ִמן ָהעֹוָלם, ֵּאין ֶזה ּכִ ְָוֵאיְנך , ּ

ל עֹוָלם, ָּאַמר ֵליה. יֹוֵדַע ּכֹחֹו ִּמָיד , ָּאַמר ֵליה ֵרד. ְוֵאֵרד ֵאָליו, ּן ִלי ְרׁשותּתֵ, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָרָאה אֹותֹו ֵאִלָיהו. ָיַרד יָון ׁשֶ ּּכֵ ַחת ַרְגָליו, ּ ׁש ְלַהֲעִבירֹו ִמן ָהעֹוָלם, ִהְכִריחֹו ּתַ ְוֹלא , ּוִבּקֵ

רוך הוא ְרׁשות דֹוׁש ּבָ ָּנַתן לֹו ַהּקָ ּ יו. ְּ ְחּתָ ַפף אֹותֹו ּתַ ַמִיםְוָעָלה ַל, ִּמָיד ּכָ  )שם(ִּדְכִתיב . ּשָׁ
ַמִים ְסָעָרה ַהּשָׁ ַּוַיַעל ֵאִלָיהו ּבִ ּ ּ.  

רוך הוא ְלִאיֹוב דֹוׁש ּבָ ְגָלה ַהּקָ ּנִ ֵּכיָון ׁשֶ ּ ַההוא ְסָעָרה ִנְגָלה ֵאָליו, ְּ ִמן , ִּדְכִתיב. ּּבְ
ָעָרה פוָפה''ַהנו, ַהּסְ רוך . ְּוֹלא ְפׁשוָטה, ּן ּכְ דֹוׁש ּבָ ַפף אֹותֹו ַהּקָ ְּכָ ָנָחׁש הֹוֵלך ַעל ּ ְהוא ּכְ ּ

חֹון ר ִעּמֹו, ּגָ ַּמה ָאַמר ֵליה ְלִאיֹוב. ְוִדּבֵ ָיְסִדי ָאֶרץ)איוב לח(. ּ ַתק.  ֵאיֹפה ָהִייָת ּבְ , ִּמָיד ׁשָ
תֹוַכְחּתֹו ֱאֶמת. ְוֹלא ָיכֹול ַלֲעמֹוד ּבְ רוך הוא ּבֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ ֲעׂשָ ּמַ ְּלהֹורֹות ׁשֶ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3222דף [ -ּ

ַס י ֲאֶלּכְ ְּנְדִרי ָפַתח ְוָאַמרַרּבִ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר)שם(, ּ רֹום ׁשֹוְלִטים ,  ּבְ ּמָ ּבַ ּכֹוָכִבים ׁשֶ
ַלְיָלה ּבֶֹקר, ּּבַ ֹוְלִטין ּבַ ּשׁ ל . ּחוץ ֵמאֹוָתן ׁשֶ מֹו ׁשֶ ִחין וְמָפֲאִרין וְמַייֲחִדין ׁשְ ּבְ ְּוֻכָלן ְמׁשַ ּ ּ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ְוֹלא כֹוְכֵבי ַלְיָלה ַאף ַעל ,  ּבְ
ֶרַגע ן ּכְ ְלּתָ ְמׁשַ ּמֶ   .ִּפי ׁשֶ

ֵני ֱאֹלִהים)שם( ל ּבְ ּ ַוָיִריעו ּכָ אי ַוָיִריעו, ּ ַּאּמַ ַסְנְדִרי, ּ י ֲאֶלּכְ עֹוֶלה , ָּאַמר ַרּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ַחר ֵני ֱאֹלִהים ְמִריִע, ַּעּמוד ַהּשַׁ ְתרוָעהאֹוָתן ּבְ ְלָאִכים ְוַהּכֹוָכִבים , ּין ּבִ ְוָכל אֹוָתן ַהּמַ

ַלְיָלה ַּהְממוִנים ּבַ קֹוָמם, ּ ְמקֹוָמם, ַמֲעִביִרין אֹוָתם ִמּמְ , ְוׁשֹוְלִטים ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים ּבִ
יֹום ים ּבַ ִּלְהיֹוָתם ְממוּנִ ּ.  

י ִחְסָדאי אֹוֵמר רֹום, ַרּבִ ּמָ רוך הוא מֹוִציאֹו ִמְמקֹומֹוְוַהָקדֹו, ּכֹוָכב ֶאָחד ֵיׁש ּבַ ּׁש ּבָ ְּ ,
מֹו ָאר ַהּכֹוָכִבים. ִוילֹון ׁשְ ה ְלַהְכִניס וְלהֹוִציא ׁשְ ְּוהוא ְממוּנֶ ּ ל ַהַלְיָלה, ּ ׁש ּכָ ּמֵ ּוְמׁשַ יָון , ּ ּכֵ

אֹוָתן ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר ׁשֹוְלִטין ְמקֹומֹו, ׁשֶ   .ִנְגַנז ְוִנְבַלע ּבִ

מוֵאל י ׁשְ ִתיב, ָּאַמר ַרּבִ קֹוָמה ְוַעּמוֶדיָה ִיְתַפָלצון)שם ט( ּכְ יז ֶאֶרץ ִמּמְ ְרּגִ ּ ַהּמַ ּ ּּ ד . ּ ּכַ
ל ָעְלָמא ז ּכָ ֵעי ְלִמיְרּגַ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ א ַסְמכֹוִהי, ְּ א וְלַאְרָעׁשָ ׁשָ ּוְלַאְרּגָ ָלא ַאְרֵעיׁש , ּ

ֵּליה ֶאָלא ִמְמקֹומֹו ָּדא ְנקוָדה ְדִציֹון. ַמאן ְמקֹומֹו. ּ ּ ּ.  

י ְרחוָמאי אֹוֵמרַר ת ָהעֹוָלם, ּּבִ ּתַ יֹון הוׁשְ ִּמּצִ ' ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים ה, ִּדְכִתיב. ּ
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְזַרח ׁשֶ ר ַוִיְקָרא ֶאֶרץ ִמּמִ ִּדּבֶ ְתֵריה. ּ ּוְכִתיב ּבַ יֹון ִמְכַלל יֹוִפי )תהלים נ(, ּ ּ ִמּצִ

  .ֱאֹלִהים הֹוִפיַע

ְמָל י ׁשִ רוך הוא ֶאת ָעְלָמא, איְוָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ד ּבָ ּּכַ ְנהֹוָרא, ְּ , ָאֵעיל ְנהֹוָרא ּבִ
יׁש ָדא ְבָדא ַמִים, ְּוַאְלּבֵ ַמִים )שם קד(, ִּדְכִתיב. ּוָבָרא ׁשָ ְלָמה נֹוָטה ׁשָ ּשַׂ  עֹוֶטה אֹור ּכַ

ְיִריָעה   .ּכַ

רוך הואְּדִא, אֹור ַקְדָמָאה. ִּאְקֵרי אֹור ְלבוׁשֹו, ְוַהאי אֹור דֹוׁש ּבָ יה ַהּקָ ׁש ּבֵ ְּתַלּבֵ ּ ְּ .
הֹוד ְוָהָדר ט ּבְ ְּוַההוא אֹור ִאְתַפּשַׁ ּתָ כו, ִּדְכִתיב. ְוִאיְבֵרי ָעְלָמא, ּ נֹוֶטה ' הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ

ְיִריָעה ַמִים ּכַ   .ׁשָ

י ִחְזִקָיה ָאַמר ֶלג, ַּרּבִ רוך הוא ֶאת ַהּשֶׁ דֹוׁש ּבָ ַטל ַהּקָ ּנָ ׁשֶ ּּכְ ִיםְו, ְּ ַחת , ְָזַרק ְלתֹוך ַהּמַ ִמּתַ
א ְכבֹודֹו ּסֵ ֳעלֹו, ּכִ יעור ׁשָ ׁשִ ֳעלֹו ַמִים, ִּדְכִתיב, ָּנַטל ּכְ ׁשָ   .ִמי ָמַדד ּבְ

י יוָדאי ָאַמר ִליׁש ֶזֶרת ָנַטל, ַּרּבִ יעור ׁשְ ׁשִ ִים, ּּכְ  )ישעיה מ(, ִּדְכִתיב. ְְוָזַרק ְלתֹוך ַהּמַ
ִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ּשָׁ ֶלג ֹיאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ)איוב לז(, ְכִתיבּו. ְוָכל ּבַ י ַלּשֶׁ   . ּכִ

ִים ַחת ַהּמַ ִחיָלה, ּוִמּתַ ּתְ הֹום, ִּנְקָפא ָמקֹום ֶאָחד ּבַ ֶאְמַצע ַהּתְ ם ֶאֶבן , ּבְ ית ִמּשָׁ ְוַנֲעׂשֵ
הֹום ֶאְמַצע ּתְ ִציֹון, ַּאַחת ְמׁשוַקַעת ּבְ   .ָהעֹוָלםְּוִהיא ְנקוַדת . ְּוָעְלָתה ְלַמְעָלה ְוִנְרֵאית ּבְ
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י יֹוֵסי אֹוֵמר א ָלא ִמְתמֹוְקֵמי, ַרּבִ ְלּתָ ל וְסגֹוְלּגַ ֶּאָלא ִמּגֹו ַחד ְנקוָדה, ְּסַגְלּגַ ֶאְמַצע, ּ , ּבָ
ל עֹוָלם ָטה ָהָאֶרץ ְלָכל רוחֹוֶתיָה, ְּוַהִהיא ְנקוָדה ִאיִהי ְמקֹומֹו ׁשֶ ם ִנְתַפּשְׁ ּוִמּשָׁ י . ּּ ַרּבִ

ִר, ִחְזִקָיה ָאַמר ֵעין ּבְ ל ָאָדםּכְ   .ָּייתֹו ׁשֶ

 ] בשנה295יום [סדר הלימוד ליום כט תמוז 

ִים ַחת ַהּמַ ְקְפָאה ָהָאֶרץ ִמּתַ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִתיב, ּּבְ ַחת )בראשית א(, ַמה ּכְ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּ ִיּקָ
ה ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ה. ַּהּשָׁ ׁשָ ִים ַהַיּבָ ָראו ַהּמַ יָון ׁשֶ ּּכֵ ִהים ָה, ּ ּיו עֹוִלים ְוִנְגּבָ

ָבִראׁשֹוָנה רוך הוא ְוָנסו, ְּלַכסֹוָתה ּכְ ֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ַער ּבָ ּגָ ַּעד ׁשֶ ּ  ִמן )תהלים קד(ִּדְכִתיב , ְּ
ֲעָרְתך ְינוסון ּּגַ ּ ָ.  

ָהיו ָנִסין ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִכין, ּ ּכְ ּתַ ָהיו ְמַכּסִ. ַמאי ַטְעָמא. ֹּלא ָהיו ִמׁשְ ִּמְפֵני ׁשֶ ין ָעֶליָה ּ
ִחיָלה ּתְ יו ָנִסין ִמָפֶניָה, ּּבַ רוך הוא. ְּוַעְכׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֶּמה ָעׂשָ ל . ְּ ִמין ְצרֹור ׁשֶ ָנַטל ּכְ

ל ע, ֶחֶרׂש מֹו ׁשֶ מֹות''ְוָחַקק ּבֹו ׁשְ ִים, ב ׁשֵ ִליך ְלתֹוך ַהּמַ ְְוִהׁשְ ְּוָעְמדו ִמָיד, ְ כו, ּ ּכְ ּתַ   .ְּוִנׁשְ

ִציֹון. ּווְבֵאיֶזה ָמקֹום ָעְמד יֹון ִמְכַלל יֹוִפי)שם נ(, ִּדְכִתיב. ּּבְ דֹוׁש , ּ ִמּצִ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ֶזה ׁשְ
רוך הוא ּּבָ ָהָאֶרץ ִמְתמֹוֶטֶטת. ְּ קֹום ֶזה, ּוְכׁשֶ ֵּאיָנה ִמְתמֹוֶטֶטת ֶאָלא ִמּמָ הוא ְמקֹום , ּ ּׁשֶ

  .ָהעֹוָלם

י ְפָדת אֹוֵמר מֹו ׁשֶ, ַּרּבִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ע ּבֶ ּבַ ׁשְ רוך הואַהּנִ ּל ַהָקדֹוׁש ּבָ ָחתום ּבֹו , ְּ ְּצרֹור ֶזה ׁשֶ
מֹו ֶחְדָוה, ׁשְ ֵלק ְלַמְעָלה ּבְ ּוִמְתַקִיים ּבֹו, ִּמְסּתַ ֶקר. ְּוָהעֹוָלם ִמְתַקֵיים, ּ ע ַלּשֶׁ ּבַ ׁשְ אֹותֹו , ְוַהּנִ

ֵלק ְּצרֹור עֹוֶלה וִמְסּתַ ְוא, ּ הוא ׁשָ ּרֹוֶצה ַלֲחזֹור ְלתֹוהו ְו, ְוָאז ָהעֹוָלם ִמְתמֹוֵטט, ְּורֹוֶאה ׁשֶ
ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיים. ָּובֹוהו ֱאֶמת, ּׁשֶ מֹו ַהָחתום ּבֶ ֶּאָלא ַעל ׁשְ  )שמות כ(, ְּוַעל ָדא ְכִתיב. ּ

ם ה א ֶאת ׁשֵ ְוא' ֹלא ִתּשָׂ   .ֱָאֹלֶהיך ַלּשָׁ

י ִחְזִקָיה אֹוֵמר לֹו, ַּרּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ר ָעֶליָה עֹוֵמד ֲאׁשֶ, ִּהיא ְנקוָדה ַאַחת, ְּמקֹום ּכָ
רוך ֶאָלא ִמְמקֹומֹו. ַהּכֹל בֹוד ֵאינֹו ּבָ ְּוַהּכָ ְ בֹוד ה )יחזקאל ג(, ִּדְכִתיב. ּ רוך ּכְ ְּבָ   .ִמְמקֹומֹו' ּ

ּ ְוַעּמוֶדיָה ִיְתַפָלצון)איוב ט( ַמאי ּּ י ְפַרְחָיא אֹוֵמר. ּ ֵּאלו ַעּמוִדים ַסְמִכין ְיסֹוָדא, ַּרּבִ ּ ּ ,
ְּוִקיוָמא ְדַעְלָמא  ה ִאינון. ֲּעַלְייהוּ ְבָעה)משלי ט(, ִּדְכִתיב. 'ז. ְּוַכּמָ . ּ ָחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ

ְּיסֹוד ְדִאינון ָסְמִכין , ַּעּמוד ָלא ְכִתיב. ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)שם י(, ִּדְכִתיב. ַּצִדיק ֶאָחד, ּ
ְּיסֹוָדא ְדכֹוָלא ָקְייִמין ֲעֵליה, ֶּאָלא ְיסֹוד ּ.  

ְבָעה ְרִקיִעין ֵהן, ְכֶנֶגה ֶזה ְבָעה ּכֹוָכִבים ָרִצין ְוחֹוְזִרין ֵהן. ׁשִ ְבָעה ֲאָרצֹות. ְוׁשִ . ׁשִ
ים ְבָעה ַיּמִ הֹומֹות. ׁשִ ְבָעה ּתְ ֲאָמר ַההוא. ׁשִ ּמַ לוִים ּבַ ְּוכוָלם ּתְ ּ ֱאַמר. ּּ ּנֶ ַמִים , ׁשֶ ּשָׁ ַהּבֹוֶנה ּבַ

דֹולֹות, ְסִפירֹות' ֵהם ז. ַמֲעלֹוָתיו דֹול, ַמֲעלֹות ּגְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ַּעּמוִדים ֲחקוִקים ּבִ ְּוֻכָלם , ּ
ַמֲאָמר ֶאָחד לוִים ּבְ ַמִים ָהֶעְליֹוִנים, ּּתְ   .ְוֵהם ׁשָ
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ַבע ֲאָרצֹות ְקדֹוׁשֹות ֶהן, ְוׁשֶ ְזַדְווִגין ִעּמָ ּמִ הֹון ֵפירוָדא. ּׁשֶ ְּוָלא ִאית ּבְ ֱאַמר. ּ ּנֶ , ׁשֶ
ִני. ֶאָחד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום )בראשית א( י, יֹום ׁשֵ ִליׁשִ יֹום . יֹום ְרִביִעי. יֹום ׁשְ

י י. ֲחִמיׁשִ ּשִׁ ִביִעי. יֹום ַהּשִׁ ה ה)שמות כ(א . ַעד יֹום ַהּשְׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ   .' ּכִ

ְבָעה ַעּמוִדים ֲחקוִקים ּוְכֶנְגָהם ׁשִ ּ ַמִים, ּ ּשָׁ לוִים ּבַ ֵהם ּתְ ָבִט. ּׁשֶ ר ׁשְ ֵני ָעׂשָ , יםְּוִאינון ׁשְ
ִמַדת ַיֲעֹקב לוִיין ּבְ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ָמִים, ּ ְקָרא ׁשָ ֱאַמר. ַהּנִ ּנֶ ַמע )מלכים א ח(, ׁשֶ ה ִתׁשְ  ְוַאּתָ

ך ְבּתֶ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ָרֵאל ְוגו)דברים ו(ּוְכִתיב , ַָהּשָׁ ַמע ִיׂשְ   .' ׁשְ

י ְרחוָמאי אֹוֵמר ְבָעה ֶעְליֹוִנים, ַּרּבִ ד, ַהּשִׁ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ רוך הואֵהם ׁשְ ֹּוׁש ּבָ  )עמוס ט(. ְּ
ַבע ַמֲעלֹות ְלַמָטה ֵמֶהם. ַּמאי ֲאֻגָדתֹו, ַּוֲאְגָדתֹו עֹוְמִדים ַעל ָהעֹוָלם, ֵהם ׁשֶ ּוַמְנִהיִגים , ׁשֶ
ְחּתֹוָנה, ַעל ֶאֶרץ. ּאֹוָתה יָנה, ְּיָסָדה. זֹו ֶאֶרץ ַהּתַ ְקֵראת ּבִ ְוִהיא , זֹו ֶאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה ַהּנִ

לוָיה ּבְ ּוַמאי ִאיהו. ָחְכָמהּּתְ ֵבל, ּ ֱאַמר. ּתֵ ּנֶ ָחְכָמתֹו )ירמיה י(, ׁשֶ ֵבל ּבְ  .ֵמֵכין ּתֵ

ְבָעה, ָים ֶאָחד, ּ ַהּקֹוֵרא ְלֵמי ַהָים)עמוס ט( רוְסְפָדאי אֹוֵמר. ְוֵהן ׁשִ י ּכְ ַּרּבִ ֲהֹלא ַים , ּ
עֹוָלם הוא י ְרחוָמאי. ֶּאָחד ּבָ ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ים ּכְ ים, ִּדְכִתיב. ַיּמִ ִים ָקָרא ַיּמִ   .ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ

דֹול ְּוכוָלן ִנְכָנִסין ַלַים ַהּגָ ּ ְבָעה, ּ ַעד , ֶּזה ְלַמָטה ִמֶזה, ְּוֻכָלם ִנְכָנִסים ּבֹו, ְוֵהם ׁשִ
הֹום ְבָעה ֶזה ַעל ֶזה, ַהּתְ דֹול ׁשִ ְמָצא ַים ַהּגָ ּתִ ַמֲאַמר ֶאָחד, ַעד ׁשֶ לוִים ּבְ ְּוכוָלם ּתְ ּּ.  

י ְמָלאיָאַמר ַרּבִ יט . ֵאיָמַתי ָהעֹוָלם ִמְתמֹוֵטט,  ׁשִ רוך הוא ַמּבִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ְּ

ֱאַמר. ְורֹוֶאה ּבֹו ּנֶ ֵני ָאָדם ְוגו'  ה)תהלים יד(, ׁשֶ ִקיף ַעל ּבְ ַמִים ִהׁשְ   .'ִמּשָׁ

ְנהֹוָרא י ִיְצָחק ָקמו ּבִ י ְנהֹוָראי ְוַרּבִ ד ְנַהר ְיָמָמא, ַּרּבִ אֹוְרָחאְלֵמיַה, ּכַ ַעד ָלא . ְך ּבְ
י ְנהֹוָראי, ָנְפֵקי ֵתי, ְזַקף ֵעינֹוִהי ַרּבִ כֹוְכֵבי ֹבֶקר ְדָקא ְמַרּתְ ֲחֵזי , ִיְצָחק' ֲאַמר ר. ָּחָמא ּבְ

ְדִחיָלא ְדָמֵריהֹון ֵתי ּבִ ִּאינון ּכֹוְכַבָיא ְדָקא ְמַרּתְ ָרא, ּ א ָמֵטי ִזְמַנְייהו ְלַזּמְ ּתָ   .ַּהׁשְ

ִגין ְּדִאינו, ּבְ ֵני ֱאֹלִהיםּ ַּקְיימו ֲעַלְייהו, ן ּבְ ִחין . ּ ּבְ ָאר ַחָייִלין ְדָקא ְמׁשַ ְּוַכד ְמַסְיימו ׁשְ ּּ
ֵליְלָיא רוָעה, ּבְ ֵני ֱאֹלִהים ּתֹוְקִעין ּתְ ִּאינון ּבְ ֵליְלָיא , ּ ְלִטין ּבְ ְרָיין ְדׁשָ ל ַמּשִׁ ְנִסין ּכָ ּוִמְתּכַ ּ

  .ְּלַאְתַרְייהו

ְיָמָמאּין ִאינון ּכֹוְכַבָיא ֵדְכ ְלִטין ּבִ ַצְפָרא, ְּדׁשָ יָרָתא, ּבְ ִתין ְוָדֲחֵלי ְוָסְלֵקי ׁשִ . ְמַרּתְ
א ָמָטא ִזְמַנְייהו ּתָ ָחא ְלָמַרְייהו, ְּוַהׁשְ ּבְ רוָעה, ְּלׁשַ ְמִעין ַהִהיא ּתְ ִזְמָנא ָדא ְדׁשָ ּּבְ , ִּדְכִתיב. ּ

ֵנ)איוב לח( ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ   .י ֱאֹלִהיםּ

ַּאְקִהימו ַוֲאָזלו ֵלי ְלַעְלָמא. ַוֲהָוה ָנֵהיר ְיָמָמא, ּ א ְוִאְתּגְ ְמׁשָ ד ְנַפק ׁשִ י , ּכַ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ
י ְנהֹוָראי א, ִיְצָחק ְלַרּבִ ְמׁשָ ׁשִ ְלָנא ּבְ ּכַ ד ִאְסּתַ ַווְהָנא ּכַ ּוְלָבַתר , ָּנֵפיק סוְמָקא, ְּדִכי ָנַפק, ּתְ

אי. ְּווָראָּהֵכי ִאְתַהַדר ִח   .ַאּמַ

ְרָנא ִמָלה ַּוַדאי ִאְדּכַ לֹום, ּ ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ ן ְיהוָדא, ַּדֲאַמר ַרּבִ י ִיְצָחק ּבֶ א , ֲּאַמר ַרּבִ ְמׁשָ ׁשִ
ד ָנֵפיק תֹוְקָפא, ּכַ יף, ָנֵפיק ּבְ ּקִ ְגַבר ּתַ קֹוֵפי ַחלֹוֵני ִדְרִקיָעא. ּכִ ֵליַסר ַמׁשְ   .ּוָבַקע ּתְ
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ָכל ִאינון  ֵרי ִגּבֹורְּוֵלית ּבְ ַמָיא וַמָזֵלי ְדִאיּקְ ּּכֹוְכֵבי ׁשְ א, ּּ ְמׁשָ ר ִמּשִׁ בוָרה ָעִביד. ּבַ . ַּמה ּגְ
ֵיים ְיָמָמא ְוָעאל ֵליְלָיא ד ִאְסּתַ ֶּאָלא ּכַ קֹוִפין ִדְרִקיָעא, ּ ִוין וַמׁשְ ל ִאינון ּכֵ ָמן ּכָ ּתְ ִּאְסּתַ ּ ּ .

א ְנַפק ְמׁשָ ֲעָתא ְדָאֵתי ְיָמָמא ְוׁשִ ׁשַ אִא, ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ֵליף ּבְ ְּתַעַטר ְוִאְתּגְ ּ ּ ,
ּוְבתֹוְקָפא וְבֵחיָלא ִדיֵליה ּ ּ ָכל ִאינון ְרִקיִעין, ּ ֵניס ּבְ ָכל ִאינון ַחלֹוִנין, ּּכָ ּוָבַקע ּבְ ּ ּ ,

ְלהֹובֹוי ׁשַ ּוְפַתח לֹון וְנַפק ְלַבר, ְּוִאּתֹוְקדון ּבְ ּ.  

ּוְמָנא ָלן ְדִאְתְקֵרי ִג ִגּבֹור ָלרוץ אֹוַרח)תהלים יט(, ִּדְכִתיב. ּבֹורּ יׂש ּכְ , ּוְכִתיב. ּ ָיׂשִ
ְגבוָרתֹו)שופטים ה( ֶמׁש ּבִ ֵצאת ַהּשֶׁ ְלָחָמה ְונֹוֵצַח. ּ ּכְ ְכַנס ַלּמִ ּנִ ִגּבֹור ׁשֶ . ּהוא ָאדֹום, ּכְ

ח חֹוֵזר ִלְגָוונֹו ָהִראׁשֹון ּצַ ּנִ ׁשֶ ֶמׁש. ּכְ ך ַהּשֶׁ יֹוֵצא, ְּכָ ׁשֶ ְלָהבֹוָתיו, ּּכְ ְּוהוא , ִנְדָלִקים ּבֹו ׁשַ
בוָרתֹו ָוון ָהִראׁשֹון, ָּאדֹום ֵמרֹוב ּגְ ך חֹוֵזר ַלּגַ ְּוַאַחר ּכָ ְ.  

י ֲחַקל, ֲּאָזלו ד ָמטו ּבֵ י ִיְצָחק, ּּכַ ֵּליָמא ַמר ֵמִאינון ִמיִלין ְדַמַעְלָייָתא , ֲאַמר ַרּבִ ּ
ַמע ָרֵאל ה)דברים ו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְּדִבְקִריַאת ׁשְ ַמע ִיׂשְ , ַהאי ְקָרא. ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ה'  ׁשְ

ִנין ְדַיֲעֹקב ַלֲאבוהֹון ֲעָתא ַדֲאָמרו ּבְ ׁשַ יַנח ּבְ ּּתֵ ּ ּ ָרֵאל, ּ ה ְלִיׂשְ א, אֹו מׁשֶ ּתָ ָלא , ֲאָבל ַהׁשְ ּּכֻ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ָרֵאל ָאְמִרין, ַעְלָמא ָאְמֵרי ׁשְ   .ְלַמאן ִיׂשְ

ִניָנא רוך הוא ָחִתים ֵליה ּגֹו ּכוְרָסא , ּב ָאִבינו ֹלא ֵמתַיֲעֹק, ֶאָלא ָהא ּתָ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ

נֹוי, ְּיָקֵריה ִדיר ַסֲהָדא ַעל ּבְ ְדָחֵזי, ְלֶמֱהֵוי ּתָ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְּדָקא ְמַיֲחֵדי ׁשְ ּ ּ ּ ְּ ,
ֵרין ִזְמֵני ָכל יֹוָמא ּתְ ֵמיה ְד, ּבְ ְּוַכד ִאינון ְמַיֲחִדין ׁשְ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמע , ְּ ָאְמֵרי ׁשְ

ָרֵאל ְדָקא ָחֵזי, ֲהֵוי ָסֵהיד ֲעָלן, ִיׂשְ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ַּדֲאַנן ְמַיֲחֵדי ׁשְ ּ ּ ּ ְּ.  

ֲעָתא ַההוא ׁשַ ְדִפין, ּּבְ ע ּגַ ַאְרּבַ ע ִסיְטֵרי ָעְלָמא, ָּנְטֵלי ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ ן ְלַאְרּבַ , ְּפִריׂשָ
א ִעיָלָאהְוָס י ַקִדיׁשָ ְּלֵקי ֵליה ְלַקּמֵ ּ ְרָכאן, ּ ַבע ּבִ ׁשֶ ּוְמָבַרך ֵליה ּבְ רוך הוא . ְּ דֹוׁש ּבָ ְּפַתח ַהּקָ ְּ ּ

א, ַוֲאַמר ָאה ִאיהו ַאּבָ ַאְרָעא, ַּזּכָ ְּדַזְרָעא ָדא אֹוִליד ּבְ ִנין. ּ ִאין ִאינון ּבְ ְּדָקא ְמַעְטִרין , ַּזּכָ
ַהִהיא . ַּלֲאבוהֹון ָהֵכי ֲעָתאּבְ ַמָיא, ׁשַ ל ִאינון ֵחיֵלי ִדׁשְ בֹוד , ּּכָ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְָפְתֵחי ְוָאְמֵרי ּבָ ּ ּ

  .ַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

ְתֵליַסר ַנֲהָרא ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ָפא ׁשור , ְוַיֲעֹקב ִמְתַעֵטר ּבִ א ֻמּקָ ַקְרּתָ ִדיר ּכְ ְּוָקִאים ּתָ
ִר א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ נֹוי ַקּמֵ ַּעל ּבְ ּיך הואּ ְלָטא ֲעַלְייהו, ְ יָפא ְלׁשַ ּקִ ַבק ִדיָנא ּתַ ְּוָלא ׁשָ ְוָכל , ּ

ָצָאה ְלהֹון ֵני ַעְלָמא ָלא ָיְכִלין ְלׁשֵ יָרא ַעְבִדי )ישעיה מד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ּ ַאל ּתִ
  .ַיֲעֹקב

י ְיהוָדאי ַוֲאַמר ְּפַתח ַרּבִ דוְגָמא ְדִאית י, ּ ּּבְ א''ּ ָבִטים ְלַתּתָ ֵני ַיֲעֹקב, ב ׁשְ ְּדִאינון ּבְ ך , ּ ְּכָ

ַמָיא ׁשְ ָבִטין ִעיָלִאין, ִּאיָתא ַיֲעֹקב ִעיָלָאה ּבִ ר ׁשְ ּוְתֵרי ֲעׂשַ ֵמיה . ּ ּוְבדוְגָמא ִדְמַייֲחֵדי ׁשְ ּ ּ ּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ִריך הוא ִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ין ְלֵעיָלא, ְּ ך ְמַייֲחֵדי ַמְלֲאֵכי ַקִדיׁשִ ּּכָ ַגְווָנא ְּוכֹוָלא ּבְ. ְ

  .ִדְלֵעיָלא
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י ְנהֹוָראי ְוָאַמר ר ָפָדה ֶאת '  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה)ישעיה כט(, ָּפַתח ַרּבִ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֶּאל ּבֵ
ה ָפָניו ֶיֱחָורו ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ַּאְבָרָהם ֹלא ַעּתָ , ְּוִכי ַיֲעֹקב ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם. ּ

ָעְלָמ   .אְוַיֲעֹקב ָלא ִאְבֵרי ּבְ

א ֲחֵזי ִדים, ֶּאָלא ּתָ ׂשְ אור ּכַ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַמְפֵלי ְלַאְבָרָהם ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ רוך הוא , ּּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ

ְלָיא ִדיֵליה ִזיבו ְלַאְבָרָהם ִמּגֹו ְיִקיָדא ִדיֵליה, ַּאְכֵניׁש ְלַפּמַ ַּוֲאַמר ׁשְ ְּדִאיהו ְרִחיָמאי, ּ ּ.  

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ֲּאָמרו ְלַהּקָ ּ ָמֵעאל,ְּ ּ ָהא ִיפֹוק ִמיֵניה ִיׁשְ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ֲּאַמר ַהּקָ ָהא , ְּ
ִּיפֹוק ִמיֵניה ִיְצָחק רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ֲּאָמרו ְלַהּקָ ּ ו, ְּ יה ֵעׂשָ ָּהא ִיפֹוק ִמיּנֵ ֲאַמר ַהָקדֹוׁש . ּ

רוך הוא ּּבָ ָּהא ִיפֹוק ִמיֵניה ַיֲעֹקב, ְּ ְזכות ַי, ֲּאָמרו. ּ ָּהא ַוַדאי ּבִ ֵזיבּ ּתְ ְּוַעל ָדא . ֲעֹקב ִיׁשְ
ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם, ֲאַמר ֵזיב ַאְבָרָהם, ֲּאׁשֶ ּתְ ְּדִבְזכוֵתיה ִאיׁשְ ּ.  

י ֵאל ַוֲעַזְרָיה, ֲאַמר ַרּבִ ָעה ִדְכִפיתו ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ׁשָ ּּבְ גֹו ַאּתון נוָרא , ּ ְּדִיְפלון לֹון ּבְ ּ ּ ּּ
א ה ִלי ָאָדם'  ה)קיחתהלים (, ֲחַנְנָיה ֲאַמר. ְיֵקיְדּתָ ֵאל ֲאַמר. ִּלי ֹלא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ , ִמיׁשָ

ך ָאִני ְנֻאם ה)ירמיה כז( י ִאּתְ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ָ ְוַאּתָ ֲעַזְרָיה . 'ּ
ָרֵאל ְוגו, ֲאַמר ַמע ִיׂשְ   .'ׁשְ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ָאַמר ה, ֶזה ֲחַנְנָיה, ָאִני' ֹיאַמר ַלה ֶזה )ישעיה מד(, ְּ ִלי ' ׁשֶ
ם ַיֲעֹקב. ֹלא ִאיָרא ׁשֵ ֵאל, ְוֶזה ִיְקָרא ּבְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב, ֶזה ִמיׁשָ ה ַאל ּתִ ָאַמר ְוַאּתָ . ּׁשֶ

ה ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ ָרֵאל וכו, ֶזה ֲעַזְרָיה, ּוְבׁשֵ ַמע ִיׂשְ ָאַמר ׁשְ ה ֵיבֹוׁש ַיֲע. 'ׁשֶ ֹקב ְוֹלא ֹלא ַעּתָ
ה ָפָניו ֶיֱחָורו ַּעּתָ ּ.  

הֹון ה ָלא ֲהָוה ָדִנֵיאל ּבְ ֶּאָלא ָדִנֵיאל ֲאַמר. ְּוָלּמָ ּ ַצר, ּ ְלְטׁשַ ם ֱאִליל , ֲאִני ִנְקָרא ּבֵ ׁשֵ ּכְ
לֹו ֱאַמר. ּׁשֶ ּנֶ ם ֱאָלִהי כו)דניאל ד(א , ׁשֶ ׁשֻ ר ּכְ אּצַ ְלְטׁשַ א )שם ב(, ּוְכִתיב',  ּבֵ אַדִין ַמְלּכָ  ּבֵ
ר ְנַפל ַעל ַאְנפֹוִהי וְלָדִנֵיאל ְסִגדְּנבו ַּכְדֶנּצַ ּ רוך הוא ָאַמר. ּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם , ְּ

ֵאׁש ְרפון ּבָ ׂשְ הֹון, ּּתִ   .ֲאַזל ְוָלא ֲהָוה ִעּמְ

נוָרא ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְדָנְפלו ּבְ ָּמה ָראו ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ּ ּ ֶּאָלא ֲאָמרו. ּ ְּצַפְרְדִעים ַמְפ, ּ ִּלין ּגוְפהֹון ּ
נוָרא ִביל ְלַאְבֵאיׁש ְלִמְצָרֵאי, ּּבְ ׁשְ ִריך הוא, ּבִ א ּבְ ַמֲאָמר ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ֲאַנְחָנא ַעל ַאַחת . ְּ

ִביל ְיָקָרא ְדָמאָרָנא ׁשְ ה ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ּּכַ

אֹוַרְייָתא קו ּבְ ֲּאָזלו ְוִאְתַעּסְ א, ּ ְמׁשָ י ְנ. ַּאְדָהֵכי ָרַמׁש ׁשִ ְנִעַבר , הֹוָראיֲאַמר ַרּבִ
ּוְנַסַלק ְלטוָרא, ֵמָאְרָחא אֹוַרְייָתא, ּ ֵדל ּבְ ּתַ ְְוָלא ִנְדמוך, ְּוִנׁשְ ּ.  

אֹוַרְייָתא ָדא ִעם ָדא ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּעה ַדֲהוֹו ַיְתֵבי וִמׁשְ ּ ּ ָמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ֲאַמר, ּ ּׁשְ ּ ,
ִּעיָלִאין קומו ּ ִאין ְדִמיִכין. ּ ּתָ ח, ּּתַ ְנָתא ּבְ ֵעי . ִאיְתָערֹו, ֹוֵריהֹוןְּדׁשִ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָּהא ַהּקָ ְּ

ז ָעְלָמא ְּוִאינון ָסְמִכין ַקָייִמין, ְלִמְרּגַ ְְדַעְלָמא ָסֵמיך ֲעֵליהֹון, ּ ֵתי, ּ ְכָייא. ְמַרּתְ ְּדַחד , ָקל ּבִ
א ּאוִזיָלא ְדַאַיְלּתָ ּ ְכָייא ַעל ַחד ִאְרָייא, ּ ִד, ְּדָקא ּבָ ים ּתְ אְּדִאיְתְרׁשֵ כוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּיָרא ּבְ ּ.  
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י ִיְצָחק י ְנהֹוָראי ְלַרּבִ ְמֵעת ִמיֵדי, ֲאַמר ַרּבִ ַמְעָנא, ֲּאַמר ֵליה. ׁשָ , ְּוַעל ָדא ֲאִמיָנא, ׁשְ
ְטִני)לא ידוע( ז ּבִ ְרּגַ י ַוּתִ ַמְעּתִ ֵעי ְלֵמיַדן , ְנהֹוָראי' ֲאַמר ר.  ׁשָ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַּוַדאי ַהּקָ ּ ְּ

ּ ִדיֵליהַעְלָמא ַעְלָמא, ָהא ָקָלא ִאיְתַער, ְּוַעד ָלא ִיְתֲעֵבד ִדיָנא, ּ ִדיר ּבְ ַּוַדאי . ְוַאְכֵריז ּתָ
ַעְלָמא א ּבְ ּתָ ְלקון ַהׁשְ ֵריר ָלן. ָּרֵמי ְדָרִמין ִיְסּתַ ר ַהאי ַדֲאַמר, ְּוכֹוָלא ּבָ ְכָייא ְדַחד , ּּבַ ָּקל ּבִ

א ּאוִזיָלא ְדַאַיְלּתָ ּ ֵכי ַע, ּ   .ָּלא ָיַדְעָנא ַמאי ִאיהו, ל ַחד ִאְרָייאְּדָקא ּבָ

י ְנֶחְמָיה ֲעָתא, ֲאַמר ַרּבִ ַהאי ְלפום ׁשַ ָּלא ָיְדעו ּבְ ָעְלָמא, ּ ֵלי ּבְ , ְליֹוִמין ְזִעיִרין ִאיְתּגְ
ְכָייא ּוַמאי ִאיהו ּבִ דֹול. ּ ע ּכֵֹהן ּגָ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ ְכָייא ְדַרּבִ ָּדא ּבִ יה ִּדְבָכה ַעל ֵר, ּ ּיׁשֵ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ א. ְּדַרּבָ ְכָייא ָלא ִאְתֲעַבר ִמּכוְרָסא ְדַמְלּכָ ְּדַהִהיא ּבִ ַּעד ְדַיֲעֵביד , ּ
ין ָאר ַעּמִ ּשְׁ רוך הוא נוְקִמין ּבִ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ְּ.  

י ְרחוָמאי רוך הוא ָדן , ּּבֹא וְרֵאה, ֲּאַמר ַרּבִ ַהָקדֹוׁש ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ְלִמי ָדן , ֶאת ָהעֹוָלםְּ
ִחָלה ִחָלה, ּּתְ ִּלְגדֹוֵלי ַהדֹור ָדן ּתְ ּ ך ָדן ֶאת ָהעֹוָלם, ּ ְּוַאַחר ּכַ ַוְיִהי , ִּדְכִתיב, ֵמָהָכא. ְמָנָלן. ְ

ֹפט ַהׁשְֹפִטים יֵמי ׁשְ ִחָלה, ּבִ ֹפט ַהׁשְֹפִטים ּתְ ָאֶרץ, ּׁשְ ך ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ר . ְְוַאַחר ּכַ י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ
ָרֵאל)מלכים א ח(, ֵמָהָכא, ּהוָדה ָאַמרְי ַפט ַעּמֹו ִיׂשְ ַפט ַעְבדֹו וִמׁשְ ּ ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ּּ ַפט . ּ ִּמׁשְ

ִחָלה ַּעְבדֹו ּתְ ָרֵאל, ּ ַפט ַעּמֹו ִיׂשְ ך ִמׁשְ ְּוַאַחר ּכָ ְ.  

ית ֶלֶחם ְיהוָדה)רות א( ּ ַוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ְ ָנן ְדָאְמֵרי. ּ י ְיהוָדה ְוַרּבָ ַּרּבִ א , ּ ַהִדין ּבָ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ּ
ְּיַסֵלק ָאָדם ַעְצמֹו ֵמאֹוָתה ִעיר, ָלִעיר ֶות, ּ ן ְרׁשות ְלַמְלַאך ַהּמָ יּתַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ ְׁשֶ ׁש , ּ ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ָפַגע ּבֹו, ְלָכל ָאָדם ֵּיׁש לֹו ְרׁשות ְלַהִזיקֹו, ְּוִאיׁש ׁשֶ ּ.  

ָרָאה ֱאִליֶמֶלך א ָלע, ְֵכיָון ׁשֶ ַהִדין ּבָ ֵלק ִמן ַהִדין, ֹוָלםּׁשֶ ַרח ְלִהְסּתַ ִּמָיד ּבָ ּ ל ָדא , ּ ְּוִעם ּכָ
ּנו ַרח ִמּמֶ ָנן ְדֵקיָסִרין ָאְמֵרי. ֹּלא ּבָ דֹול ַהדֹור ָהָיה, ַּרּבָ ֱּאִליֶמֶלך ּגְ ר ְלַמְעָלה, ְ , ְוָהָיה ִניּכָ

ר ְלַמְעָלה הוא ִניּכָ ִחָלה, ְּוָכל ִמי ׁשֶ ַפס ּתְ ּהוא ִנּתְ ּ.  

י ְיהֹוׁשֻ ית, ַע ָאַמרַרּבִ וַנּמִ ּשׁ ִתיב ּבַ י ָאֹנִכי )מלכים ב ד(. ַּמה ּכְ תֹוך ַעּמִ ְ ַוּתֹאֶמר ּבְ

ֶבת אן. יֹוׁשָ ים, ִמּכָ ִריך ְלַהְכִניס ֹראׁשֹו ְלתֹוך ַרּבִ ּצָ ְׁשֶ ם ְלַבד, ְ   .ְוֹלא ְיֵהא ִנְרׁשַ

ִחָלה ּתְ ִתיב ּבַ ְַוֵיֶלך ִאיׁש ְסָתם. ַּמה ּכְ יא וְלַהְס, ּ ירו בֹוָּרָצה ְלַהְחּבִ לֹא ַיּכִ יר ַעְצמֹו ׁשֶ ּּתִ ּ .
ירו ִּמַדת ַהִדין. ִּמי ִהּכִ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלך, ְוָאַמר. ּ ם הוא, ְְוׁשֵ ר ְוִנְרׁשָ ֵתר , ָּאָדם ִניּכָ ְלִהּסָ

יא, ֵּאינֹו ָראוי ְְוָלא ִאיהו ָדא ֱאִליֶמֶלך. ְוֹלא ְלַהְחּבִ א, ּ ְּוָלא ִאיהו ָדא . ַּפְרָנָסא ְדַעּמָ
א, ְֶלךֱאִליֶמ   .ְּדֲהָוה ְסִתים ֵעינֹוי ֵמעֹוָבֵדי ַעּמָ

י ְפַרְחָיא ָאַמר רוך הוא ָדן ֶאת ָהעֹוָלם, ַּרּבִ דֹוׁש ּבָ ָעה ָהָיה ַהּקָ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּוֵבית ִדין , ְּ ּ
ְלַמְעָלה עֹוֵמד ירֹו ְואֹוֵמר, ּׁשֶ רוך הוא ָהָיה ַמְסּתִ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְַוֵיֶלך ִאיׁש ְסָתם, ְּ ְּמָדה ִמַדת ָע. ּ

ירֹו ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלך, ַּהִדין ְוִהְזּכִ ִּמָיד ִנְגַזר ָעָליו ַהִדין. ְְוׁשֵ ָניו, ּ ִדְכִתיב. ְוַעל ּבָ ַּוָיָמת , ּכְ
  .'ְֱאִליֶמֶלך ְוגו
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י ְיהוָדה ָאַמר ִּמי ָלא ֲהָוה ָיַדע ְדהוא ֱאִליֶמֶלך ָדא, ְֱאִליֶמֶלך, ַּרּבִ ּ ָרָאה. ְּ יָון ׁשֶ  ֶּאָלא ּכֵ
ְגדֹוִלים ַהדֹור ְמַבִזין ּבִ ּׁשֶ אן, ּ ְָאַמר ַוַדאי ֵאֵלך ִמּכָ תֹוָכם, ּ ַפס ּבְ ְֶוֱאִליֶמֶלך . ְוֹלא ֶאְהֶיה ִנּתְ

דֹול ַהדֹור ָהָיה ָידֹו ִלְמחֹות, ּּגְ ם וָבַרח. ְוֹלא ִמיָחה, ְוָהָיה ְיכֹוֶלת ּבְ ְּוָהַלך ִמּשָׁ ְוְלִפיָכך , ְ ּ
מֹו ְוֶנֱעָנׁש ר ׁשְ   .ִנְזּכָ

ֹפט ַהׁשְֹפִטים)ת ארו( יֵמי ׁשְ ַע ָאַמר.  ַוְיִהי ּבִ י ְיהֹוׁשֻ יֵמי, ַרּבִ ֱאַמר ַוְיִהי ּבִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ , ּכָ
דוְגַמת ֶמֶלך, ְֱאִליֶמֶלך. ָּלׁשֹון ַצַער הוא ְהוא ָהָיה ּכְ ּ ָדָבר. ּ יר ּבַ ִהּכִ יָון ׁשֶ ִמיט ַעְצמֹו , ּּכֵ ִהׁשְ

ָרֵאל ין, ִּמִיׂשְ ְּוָהַלך ָלגור ּבֵ ּ יֵניהֹון, ּ ָהאוּמֹותְ לֹא ְיֵהא ִנידֹון ּבֵ ְּדָסַבר ׁשֶ ָּעְמָדה ִמַדת ַהִדין . ּּ ּ
ירֹו ַפׂש, ְוִהְזּכִ   .ְוִנּתְ

ֹפט ַהׁשְֹפִטים יֵמי ׁשְ ר ֱאִליֶעְזר ָפַתח ְקָרא ִדְכִתיב, ַוְיִהי ּבִ י ִחְלְקָיה ּבַ ַּרּבִ  )ירמיה לא(, ּ
ד. 'ִנְרָאה ִלי ְוגו' ֵמָרחֹוק ה ַהּקָ ׁשֶ ִביִאיםּכְ ר ִעם ַהּנְ רוך הוא ְמַדּבֵ ֹּוׁש ּבָ ֵאינֹו ִנְגָלה , ְּ

ן רֹוִאים ְדמות ְדָבִרים. ֲּאֵליֶהם ֶאָלא ֵמָרחֹוק ְּוַעל ּכֵ ּ ְרָחק, ּ ָאָדם ָהעֹוֵמד ִמּמֶ ּחוץ , ּכְ
ה   .ִמּמׁשֶ

י ֲחִניָנא י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרּבִ ִביִאים ּכוָלם ֹלא ִנְתַנ, ְּדָאַמר ַרּבִ ל ַהּנְ ּּכָ או ֶאָלא ִמּתֹוך ּ ְּבְ ּ ּ
ֵאיָנה ְמִאיָרה ַּאְסַפְקַלְרָיא ׁשֶ ה ִמּתֹוך ַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה, ּ ּמׁשֶ ִביִאים ֵמָרחֹוק. ְ ָאר ַהּנְ , ׁשְ

רֹוב ה ִמּקָ ֱאַמר. ּומׁשֶ ּנֶ יִתי ֶנֱאָמן הוא)במדבר יב(, ׁשֶ ָכל ּבֵ ה ּבְ ּ ֹלא ֵכן ַעְבִדי מׁשֶ ְמֵהיְמָנא . ּ
ֵבית ַמְלּכָ א, אּבְ   .ָּקֵריב הוא ְלַמְלּכָ

או ֵמָרחֹוק, ְוִאי ֵתיָמא ִביִאים ִנְתַנּבְ יָון ְדָכל ַהּנְ ּּכֵ ל ָמקֹום ֲעֵליֶהם, ּ . ֵאין ַאֲהָבתֹו ׁשֶ
ִתיב יך ָחֶסד'  ֵמָרחֹוק ה)ירמיה לא(ק , ּכְ ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ְ.  

י ֲחִניָנא , ִּדְכִתיב, ֵיׁש ָרחֹוק ְוִנְתָקֵרב. ְוָקרֹוב ְוִנְתַרֵחק, ֵיׁש ָרחֹוק ְוִנְתָקֵרב, ָאַמר ַרּבִ
ִביא ַלְחָמה)משלי לא( ֶזה ָקרֹוב . ִנְרָאה ִלי' ֵמָרחֹוק ה, ִּדְכִתיב, ָקרֹוב ְוִנְתַרֵחק. ּ ִמֶמְרָחק ּתָ

ִביִאים ְלכות. ַלּנְ י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר. ְּוֶזה ָרחֹוק ַלּמַ ְלכות, יְפָכאִא, ַרּבִ ְוָרחֹוק . ָּקרֹוב ַלּמַ
ִביִאים ִמין ּגוף. ַלּנְ ל ַמְעָלה ּכְ רֹוִאין ִדְמיֹונֹות ׁשֶ ּׁשֶ ּ.  

י ִחְלְקָיה ָאַמר ִציְחצוַח, ַרּבִ ִביִאים ּבְ רֹוִאין ַהּנְ ׁשֶ ָהעֹוָלם ִנידֹון ְלֵמיַטב, ּּכְ ָידוַע ׁשֶ ּּבְ ּ .
יָכה ֲחׁשֵ רֹוִאים ּבַ ֹפט ַהׁשְֹפִטים ְוגו, ַּוֲאַזי ָפַתח ְקָרא. ָּעֻניֹותִּנידֹון ְלֻפְר, ּוְכׁשֶ יֵמי ׁשְ   .'ַוְיִהי ּבִ

יֵמי י ּבֹון. ַוְיִהי ּבִ ֵקָסִרין, ַרּבִ ל יֹומֹוי ֲהָוה ּבְ א ְדָסְרֵחי, ּכָ ַּדֲהוֹו , יֹוָמא ַחד ָחָמא ַעּמָ
ֵני ָאְזלֹו יִחין ֲעַלְייהו, ִמְסּכְ ּגִ   .ָּקם ַוֲאֵזיל ֵליה, ִאְתֲחֵזי ָהָכאַּוַדאי ִדיָנא , ֲאַמר. ְּוָלא ַמׁשְ

יה ּיֹוָמא ַחד ָחִליׁש ַדְעּתֵ ִרּמֹון, ּ ְכַפר ִסיְכִנין ּבְ ְְוַאְדמוך, ָּפַגע ּבִ ַמע ַחד ָקָלא. ּ ְלַחד , ׁשָ
ְרָנָנא ְדאֹוַרְייָתא ַדֲאַמר א ְדָלֵעי ּבִ ּנָ ּּתַ ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך וכו)דברים כב(, ּ י ִיּקָ , ַקן. 'ָ ּכִ

ׁשוָבהֶזה ֶדֶרך. ּ ּתְ ְּבַ ֱאַמר. ֶזה ָרֵחל, ּ ּנֶ אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ְואֹור )משלי ד(, ׁשֶ ְ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ ּ
ִנין, ְּוַצִדיִקים. ַּעד ְנכֹון ַהיֹום ֵרין ּבְ ל , ְוִהיא ִנְקֵראת ְלָבָנה. ּיֹוֵסף וִבְנָיִמין, ּתְ הֹוֶלֶכת ּכָ

הוא ַיֲעֹקב, ּ ַהיֹוםַעד ְנכֹון, ּוֵמִאיר ָלֶהם, ַּהַלְיָלה   .ּׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3229דף [ -ּ

ָכל ֵעץ ל, ּבְ ָּדא ַצִדיק ַחי ָהעֹוָלִמים, ּכָ ִכיָנה, ֵעץ. ּ ֱאַמר. ָּדא ׁשְ ּנֶ ֵּעץ ַחִיים ִהיא , ׁשֶ
ה ֲחִזיִקים ּבָ ְחּתֹוָנה, ַעל ָהָאֶרץ. ַּלּמַ ָבִטים , ֶאְפרֹוִחים. ָּדא ֶאֶרץ ַהּתַ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ָּדא ׁשְ

ִצים. ִּדְלֵעיָלא א,אֹו ּבֵ ָרֵאל ִדְלַתּתָ ּ ָדא ִיׂשְ א ְדגוָפא, ּ ַמְלּבוׁשָ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל . ּ
ַלח ֶאת ָהֵאם', ָהֶאְפרֹוִחים וכו ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ ֱאַמר, ּ ּנֶ ֶכם)ישעיה נ(, ׁשֶ ְלָחה ִאּמְ ֲעֶכם ׁשֻ   .ּ וְבִפׁשְ

ח ָלך ּקַ ִנים ּתִ י ּבֹון אוְדנֹו. ְְוֶאת ַהּבָ ַמע ַההוא ָקָלא ַדֲאַמר, יַּאְרִכין ַרּבִ ּוׁשְ ּ ָחס ַעל , ּ
א וְבָנָהא ְוָאֵזיל ֵליה, ַּמאן ְדָחס. ָּלא ֲאַמר ְוָלא ְכלום, ָּדא ַבק ִאיּמָ ּׁשְ א . ּ ּוַמה ְדִאיּמָ ּ

ן ְרָכא ִמן ַהּקַ יִתי. ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת, ִמּתָ י ֶאת ּבֵ ֶהֱחַרְבּתִ י ֶאת ֵהיָכִלי, אֹוי ׁשֶ ַרְפּתִ , ְוׂשָ
ַני ְלֵבין ָהאוּמֹותְוִהְגֵל רוך הוא. ּיִתי ּבָ דֹוׁש ּבָ ְּוַעל ָדא ְיַרֵחם ַהּקָ ּ ְּדָהא ַרֲחָמָנא ָלא , ְּ

ח ֶאָלא ָהֵכי ּכַ ּתַ   .ִאׁשְ

ֶניָה ִכיָנה צֹוֶעֶקת ַעל ּבָ ַלח, ָהא ְכִתיב. ְּוַעל ָדא ׁשְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ לוִחין, ּ ֵרין ׁשִ ּּתְ ְּדִאינון , ּ ּ
ִית ִראׁשֹון וַבִית  ִניּּבַ ַלח ֲאִפילו ק. ׁשֵ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ ּ ּ ִּזיְמִנין ְדִאי ַאֲהַדר ַעל ּגֹוָזֵליה ּגֹו ְרִחימו ' ּ ּ ּ

ה ִזְמִנין, ִּדְבָנָהא ּמָ ֵלַח ֲאִפילו ּכַ ּׁשַ ּ ָלה, ּ ַּעד ַדֲאַזל ֵליה ְוָסַתר ַקן ׁשֶ ּ ִנין ְטִמיִרין , ּּ ְוִיטֹול ּבְ
ְּדקוְנְטָרא ַכח ֶאָלא ָהֵכיָהא ַרֲחָמ, ְלֵמיַטל ִאְגָרא, ּ ּתְ ַיֲאִריך , ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים. ָּנא ָלא ִאׁשְ ְׁשֶ ּ

ת ָיִמים ׁשֶ ְקְראו ֶאֶרך ַאַפִים, רֹוֶגז ִמן ׁשֵ ּנִ ּׁשֶ ְ ֵּאל ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים ְוגו' ה' ה. ּ ְ ּ ּ'.  

מוֵא י ׁשְ ן ִקיְסָמא ָאַמר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ י ִחְזְקָיה ֲאַמר ַרּבִ דֹוׁש , לָּאַמר ִרּבִ ָרא ַהּקָ ד ּבְ ּכַ
רוך הוא ָעְלָמא ּּבָ ְתַלת ִקיְטִרין, ְּ ָרא ֵליה ּבִ ְּוִאינון ָחְכָמה וְתבוָנה ָוָדַעת, ּּבְ ּ , ִּדְכִתיב. ּ

הֹומֹות ִנְבָקעו'  ה)משלי ג( ַדְעּתֹו ּתְ ְתבוָנה ּבְ ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ ּּבְ ּ.  

ַבר  ְּוִקיְטָרא ִדְתבוָנה ְדָפַקע ִמיַנְייהו. ָנׁשְוָכְלהֹו ִקיְטִרין ּבְ ּ ּ ְרָיין , ּ ָאר ּבִ ׁשְ ט ּבִ ִּאְתַפּשַׁ
ּוְבכוְלהֹו ִאית סוְכְלָתנו ְלפום אֹוְרֵחיה ּ ּ ּ ּ ּ.  

ד ָפַרח ִמּגֹוָזֵליה ַּהאי עֹוָפא ּכַ ָנָהא, ּ ַלח ֵמַעל ּבְ ּתַ ְוָלא ָיְדָעה , ְמַצְפְצָפא ְוָאְזָלא, ְּוִאׁשְ
ְרָמה, ָלאְלָאן ֲאַתר ָאְז ְּמַנְדָרא ְלֵמיַבד ּגַ יה . ּ רוך הוא ִדְכִתיב ּבֵ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ  )תהלים קמה(ְּ

יו ל ַמֲעׂשָ ָעְלָמא, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ א ְזֵעיָרא ּבְ ֲּאִפילו ַעל ִיּתוׁשָ ּ ַּרֲחִמין ִדיֵליה ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ּ .
א ַעל עֹוָפא ַּההוא ִדְמַמּנָ ּ ד, ּ י ַהּקָ רוך הואִאיְתַער ְלַגּבֵ ֹּוׁש ּבָ ְּ.  

נֹוי רוך הוא ִאְתַער ַעל ּבְ הֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ יה, ְּ ֵדין ָקָלא ָנְפָקא ַקּמֵ  )משלי כז(, ְוָאְמָרה, ּּכְ
ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמְמקֹומֹו ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּּכְ ֵדין ִאיהו ִאְתַער ַרֲחֵמי. ּ ל ִאינון , ּּכְ ַּעל ּכָ

ְּדָאְזֵלי ְמַנְדֵדי ֵמ ְוִמדוך ְלדוך ָאֳחָרא, ֲאַתר ַלֲאַתרּ ְּ ּ א. ּ ִביֵרי ִלּבָ ִביֵרי ֵחיֵלי, ּתְ ְוִאיְתַער . ּתְ
ל ָעְלִמין ֵביק חֹוֵבי ִדְמַנְדָדן ֵמַאְתַרְייהו, ְּוָחס ֲעַלְייהו, ַרֲחֵמי ַעל ּכָ ְּוׁשָ ּ ְּוָחס ֲעַלְייהו ְוַעל , ּ

ל ַעְלָמא   .ּכָ

רוך ה דֹוׁש ּבָ ְְוַעל ָדא ֲאַמר ַהּקָ ּ ֵרי ִצפֹוָרא ְלַבר, ּואּ ל , ַּאׁשְ ְוִהיא ִאיְתָעַרת ַרֲחִמין ַעל ּכָ
ִרים ְלֵמיַחס ַעל ַעְלָמא וְלִאיְתַער ַרֲחִמין ֲעַלְייהו, ָעְלָמא ַּמאן ּגָ ַלח . ּ ר ָנׁש ְדׁשָ ַּההוא ּבַ ּ

ָווִנין ְתֵרין ּגְ ַּההוא ִציפֹור ְלַצֲעָרה ּבִ רוך הו, ּּ דֹוׁש ּבָ ָּהֵכי ִאְתַער ַהּקָ ְוִאְתְמֵלי ַרֲחִמין ַעל , אְּ
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ל ִאינון ָמאֵרי ְדַצֲעָרא ּּכָ ְייהו, ּ ל ִאינון ִדְמַנְדֵדי ִמדוְכּתַ ְּוַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַּאְגֵריה ְדַהאי , ּ ּ
ר ָנׁש יה, ּבַ ִתיב ּבֵ   .ְ ְלַמַען ִייַטב ָלך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים)דברים כב(. ַּמה ּכְ

ַמְעָנא ְלַהאי ָקָלא, ַוֲאַמר, ְוָחֵדי, יּבֹון ַעל ַרְגלֹוִה' ָקם ר ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְוִאְלָמֵלא , ְ
ַמע ָדא ָּלא ֲאֵתיָנא ְלַעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ַּדִיי, ּ ּ.  

ִמְלַקְדִמין ַּאֲהַהר ַההוא ָקָלא ּכְ יך ה)תהלים קד(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּּ ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָלם ' ּ ּּכֻ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ ָחְכָמה. ' ְוגוּבְ ל ַעְלָמא ָלא ִאיתֹון ֶאָלא ּבְ כֹוָלא. ּּכָ ּוַבר ַנׁש ִאְתְמֵלי ּבְ ָאר . ּ ׁשְ

ִרָיין א ְדָחְכְמָתא, ּּבְ תֹוֶסְפּתָ ַבר ָנׁש, ּּבְ ַאר ּבְ ּתָ   .ְּדִאׁשְ

ִרָיין ָהֵכי ב ְדכוְלהֹו ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַתר עֹוָב, ּ ִרָיה ָקֵליל ְלִמיְרַדף ּבָ ָּלא ֲהָוה ּבְ ָּדא ְדַבר ּ
עֹוָפא, ָנׁש ְנָיין ְלִדיוֵריה. ּכְ ֵני ּבִ ר ָנׁש ּבָ ּּבַ ּ ְנָיין ְלִדיוֵריה, ּ ֵני ּבִ ּעֹוָפא ּבְ ּ ר ָנׁש ַאְתָיא . ּ ּבַ

ָבא. עֹוָפא ַאְתָיא ְמזֹוֵני ְלָבֶניָה, ְּמזֹוֵני ִלְבֵריה ִעׂשְ י ְלַמְרִעין ּבְ ר ָנׁש ַאּסֵ ָבא , ּבַ ִעׂשְ עֹוָפא ּבְ
י ְלַמְר א. ִעיןַמּסֵ ַיּמָ ר ָנׁש אוָמָנא ְוָעִביד ַאְרִבין ּבְ ּעֹוָפא ָנַטל ּגֹוָזֵליה ְוַאְתֵקין ֵליה ַעל , ּּבַ ּ
א יף ַיּמָ   .ּכֵ

א ִעיָלָאה ח וְמרֹוֵמם ְלַמְלּכָ ּבַ ר ָנׁש ְמׁשַ ּּבַ ָחא ְלָמֵריה, ּ ּבְ ּעֹוָפא ְמַצְפְצָפא וְמׁשַ ְּדהוא , ּ ּ
ך. ֱּאָלָהא ִעיָלָאה ְוְבִגין ּכָ ְֶאָלא ִייַטב ָלך, ְֵאִטיב ָלך ָלא ְכִתיב, ְַמַען ִייַטב ָלךְל, ּ ַּההוא . ּ

ַלח לוָחא ְדִציפֹוָרא ִדְמׁשַ ּׁשִ ּ ּּ ְְדִאְתַער ַעל ַעְלָמא ְלאֹוִטיב ָלך, ּ ּ.  

יה ּבֵ י ּבֹון ָקם ַוֲאֵזיל ּגַ אי ָסָבא, ַּרּבִ י ַיּנַ ח ְדהוא ַרּבִ ּכַ ְּוַאׁשְ ּבֹוי. ִמן ַחְבַרָייא, ּ  ,ָעאל ּגַ
א ֵריׁשָ יק ֵליה ּבְ ּוְנׁשֵ אי, ֲאַמר. ּ ָמה ִדְמַנַחְמּתְ ִלּבָ רוך הוא ָלך, ּּכְ דֹוׁש ּבָ ך ְיַנֵחם ַהּקָ ְּכָ ְ ְּ ּ .

ֲחָדא   .ְּיִתיבו ּכַ

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ָאֶרץ)רות א(, ּ ֹפט ַהׁשְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ּבָ יֵמי ׁשְ ְזַמן .  ַוְיִהי ּבִ ּּבִ
רו דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּך הוא ָדן ֶאת ָהעֹוָלםּׁשֶ ּ ִחָלה, ְ ְּלִמי הוא ָדן ּתְ ֵהם ָדִנין ֶאת . ּ ְּלאֹוָתם ׁשֶ

רוך הוא. ִמי ָדן אֹוָתם, ֵּהם ָדִנין ֶאת ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם ַּהָקדֹוׁש ּבָ ִּמְפֵני ִקְלקול ַהִדין. ְּ ּ ּ ,
א ָלעֹוָלם   .ָרָעב ּבָ

א ָכל ְזַמן ֵאינֹו ּבָ י, ּבְ ֲעֹון ָראׁשֵ י יוָדאי.  ָהָעםֶּאָלא ּבַ י ָהא ְדָאַמר ַרּבִ ּּכִ , ַמאי ִדְכִתיב, ּ
ָפט)משלי יג( ֹלא ִמׁשְ ים ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ּ ָרב ֹאֶכל ִניר ָראׁשִ עֹוָלם. ּ ֵיׁש ִסיפוק אֹוֶכל ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ,

ים עֹוָלם. ֵהם זֹוְרִעים ְואֹוְכִלים ָלׂשֹוַבע, ִניר ָראׁשִ ֵאין אֹוֶכל ּבָ ֹלא ֵּיׁש ִנְסֶפ, ּוְכׁשֶ ה ּבְ
ָפט ְלָוה, ִּמׁשְ ׁשַ עֹוֵמד ּבְ ְמַקְלְקִלים . ַעל ֵאיֶזה ָעֹון. ְּוִנְסֶפה ִמן ָהעֹוָלם, ֵיׁש ִמי ׁשֶ ַעל ָעֹון ׁשֶ

ָפט ׁשְ ֶּאת ַהִדין ְוֶאת ַהּמִ ּוְמַעְווִתין אֹותֹו, ּ ּ.  

ָפט, ְוִאי ֵתיָמא ֹלא ִמׁשְ דֹוִלים חֹוְטִאים ּבְ לֹא ָעׂשו ִמׁשְ, ִּאם ַהּגְ ּׁשֶ עֹוָלםּ דֹוׁש , ָּפט ּבָ ַהּקָ
ִביָלם ׁשְ א ַלֲהרֹוג ָהֲעִנִיים ּבִ רוך הוא ּבָ ּּבָ ּ רוך , ֶּאָלא. ְּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָליו ׁשֶ ְָהֲעִנִיים ֵהם ּכֵ ּ ּ

א ָלעֹוָלם, ְוֵהם ְקרֹוִבים ֵאָליו, ּהוא ָהָרָעב ּבָ רוך , ֵהם צֹוֲעִקים ֵאָליו, ּוְכׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְְוַהּקָ ּ
ּוְמַעֵיין ַעל ָהעֹוָלם,  ָלֶהםּהוא ׁשֹוֵמַע ְרמו ַצַער ֶזה ַעל ָהֲעִנִיים, ּ ּגָ ְּוָדן ְלאֹוָתן ׁשֶ ְּוִנְסִפים , ּ
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ם ִדְכִתיב. ִמן ָהעֹוָלם קֹוֶדם ְזַמּנָ י ַחּנון '  ִאם ָצֹעק ִיְצַעק ֵאָלי ְוגו)שמות כב(, ּכְ י ּכִ ַמְעּתִ ְּוׁשָ
ָחֶרב ְוגוּ ְוָחָרה ַאִפי ְוָהַרְגּתִ)שם(, ְואֹוֵמר. ָאִני   .'י ֶאְתֶכם ּבֶ

ַוַדאי אֹותֹו ְזַמן, ּּבְ ֵלק ִמן ָהעֹוָלם, ּבְ ֵּיׁש ִנְסֶפה וִמְסּתַ ּ ָפט, קֹוֶדם ְזַמּנֹו, ּ ֹלא ִמׁשְ ַעל , ּּבְ
ָפט ְלאֹוָרה ׁשְ ֹלא הֹוִציאו ַהּמִ ּׁשֶ ּ ָפט, ּ ׁשְ ִעְוותו ְוִקיְלְקלו ַהּמִ ְּוַעל ׁשֶ ּ ּ י יֹוֵסי. ּ ל , ְּדָאַמר ַרּבִ ּכָ

ֵאינֹו ַמְחִמיץ ֶאת ַהִדיןַּד ָּיין ׁשֶ ֵּאין ַמְחִמיִצין ִדינֹו ִמְלַמְעָלה, ּ ֵלק ִמן ָהעֹוָלם קֹוֶדם , ּ ּוִמְסּתַ ּ
ָפט)משלי יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְזַמּנֹו ֹלא ִמׁשְ ּ ֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ּ.  

ָדן ֶאת ַהִדין ַלֲאִמיּתֹו ֵּיׁש ִמי ׁשֶ ָכר ָעָליו ֵמֵא, ּ ל ׂשָ רוך הואּוְמַקּבֵ דֹוׁש ּבָ ּת ַהּקָ ְוֵיׁש ִמי . ְּ
ָדן ִדין ֱאֶמת ַלֲאִמיּתֹו ּׁשֶ ַפׂש, ּ ע. ְוִנּתְ ְמַדְקֵדק ִדְקדוִקים ְלַזּכֹות ְלָרׁשָ גֹון ַדָיין ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ְוֵאינֹו , ּּ
ִדין ֱאֶמת ֹלא ִמן ַהּתֹוָר, ְּדַתְנָיא. ַּמֲעִניׁש ֶאָלא ּבְ ין ׁשֶ ין ְועֹוְנׁשִ ית ִדין ַמּכִ ּּבֵ ֵדי ַלֲעׂשֹות , הּ ּכְ

ַהְזַמן ּגֹוֵרם. ְסָייג ַלּתֹוָרה ּאֹו ִמְפֵני ׁשֶ ְּוַהַדָיין ְמַסֵלק ַעְצמֹו ִמן ַהִדין, ּ ּּ ּוִמְלַהֲעִניׁשֹו, ּ ּ ,
ִעְנַין ַהִדין ּוְמַדְקֵדק ּבְ ּ ׁש, ּ ִּלְמצֹוא ֶפַתח ְלַזּכֹות אֹותֹו ִמן ַהִדין ַמּמָ ֲּאִפילו , ְּוהוא ִדין ֱאֶמת, ּ ּ

רוך הוא ָדן ֶאת ָהעֹוָלםָהִכי דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּ ּכְ ּ ַפס ָעָליו, ְּ ּאֹותֹו ַהַדָיין ִנּתְ ֵלק ִמן , ּ ּוִמְסּתַ ּ
תוב אֹוֵמר, ְוִאם ָלאו. ָהעֹוָלם קֹוֶדם ְזַמּנֹו  ֹלא ִנין לֹו ְוֹלא ֶנֶכד )איוב יח(, ָּעָליו ַהּכָ

ַעּמֹו ַפס. ּבְ ַעְצמֹו ֵאינֹו ִנּתְ ׁשֶ ַפס ַזְר, ּכְ   .עֹוִנּתְ

ֵאינֹו ָדן ֶאת ַהִדין ַלֲאִמּתֹו ֵּיׁש ִמי ׁשֶ ָכר, ּ ל ָעָליו ׂשָ א. ּוְמַקּבֵ גֹון ַאּבָ ָרָאה ֶאָחד , ּכְ ׁשֶ
ת ִאיׁש ק ְלֵאׁשֶ ָקה, ְמַחּבֵ ּוְמַנׁשְ ָּלאו ִדְבֵני ֲהִריָגה . ְוָקֵטיל לֹון, ַּאֵפיק לֹון ְלקֹוְלִפין, ּ

ְּדָלא ֵייְמרון, הֶּאָלא ַלֲעׂשֹות ְסָייג ַלּתֹוָר, ִּניְנהו ַּדָייָנא ַאֵפיק לֹון ִמִדין ּתֹוָרה, ּ ּּ ְּדָלא , ּ
ֶּאָלא ַוֲעׂשו ְסָייג ַלּתֹוָרה, ִמְתַחְייֵבי ְקטֹול ְּוַדָייָנא ְדָלא ָעִביד ְסָייג ַלּתֹוָרה. ּ ֵּלית ֵליה , ּ

ַעְלָמא ֵדין ל ִנין ְוֶנֶכד ָעצור ְוָעזוב, ְסָייג ּבְ ּׁשֶ א. ּ ּנו אֹוָתם ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ּ ַמֲעִביִרין ִמּמֶ
ים טֹוִבים א, ַמֲעׂשִ ֵהם ְסָייג ָלָאָדם ָלעֹוָלם ַהּבָ י נוִרי. ׁשֶ י ָהא ְדָאַמר ַרּבִ ּּכִ ֲּעׂשו ְסָייג , ּ

ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַלּתֹוָרה ִגין ְדתֹוְרכון ַחִיים ּבְ ּּבְ ּ ּּ.  

ַָוֵיֶלך ִאיׁש ֱאַמר ִא, ּ ּנֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ דֹורֹו, יׁשּבְ דֹול הוא ּבְ ַּצִדיק ּגָ יוַכל ַלֲעמֹוד ַעל , ּ ּׁשֶ ּ
ִעְנַין ֶזה ִלְגַנאי. ְוַעל ֲאֵחִרים, ַעְצמֹו ֶדה, ּכְ עֹו ָקִטיל, ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ִרׁשְ ע ּבְ , ָרׁשָ

א ְוָלא ָדִחיל ֵני ָנׁשָ ּוְמַקֵפַח ּבְ ּ.  

דֹורֹו דֹול ּבְ ָרָאה ָהָרָעב. ְוַעל ֲאֵחִרים, ֹוד ַעל ַעְצמֹוָּראוי ַלֲעמ, ֱָאִליֶמֶלך ּגָ יָון ׁשֶ , ּכֵ
ַרח ית ֶלֶחם ְיהוָדה. ְְלִפיָכך ֶנֱעָנׁש. ִּמָיד ּבָ קֹום ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה, ִּמּבֵ ִביעו , ִּמּמָ ִּמּנְ

ן ְּדאֹוַרְייָתא ְדַתּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ֵקִני ַמִים ִמּבֹור ּבֵ)שמואל ב כג(, ּכְ ר  ִמי ַיׁשְ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ
ַער ּשָׁ   .ּבַ

ִביעו ְדאֹוַרְייָתא ְדֵבית ֶלֶחם ְיהוָדה ְּוָהא ָעַקר ַרְגלֹוי ִמּנְ ּ ּ ֵדי מֹוָאב, ּ ׂשְ ך , ָּלגור ּבִ ְוְבִגין ּכָ ּ
י. ִּאְתֲעָנׁשו ֲאַתר ְדָנְבִעין ַחְבַרָייא ַמּבוֵעי ְדאֹוַרְייָתא ָהָכא, ְוַאְנּתְ ַרּבִ ְרָמך ּבַ ִלית ּגַ ּּגִ ּּ ְ ּ .

י ָהָכא, ַמרֲא ְדַרּנִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשַ ּּבְ ּ ַמע ִמיָלך, ְ   .ְְלִמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3232דף [ -ּ

י ּבֹון אֹוְרָחא, ַרּבִ יה ַחד ְינוָקא, ֲהָוה ָאֵזיל יֹוָמא ַחד ּבְ ָּפַגע ּבֵ ּ י, ָּאַמר ֵליה. ּ ֵעי , ַרּבִ ּבָ ּתִ
אֹוְרָחך ך ּבְ ְְדֵאיַהך ִעּמָ ְ ְ ַהאי אֹוְרָחא, ּ ך ּבְ ׁש ַקּמָ ּמֵ   .ֲּאַזל ֲאַבְתֵריה. ִזיל, ֵּליהָאַמר . ְַוֲאׁשַ

יה, ַּעה ְדֲהָוה ָאֵזיל ָּפְגָען ּבֵ י יוָדא ְור' ר, ּ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ִּחָייא ְוַרּבִ ֲּאָמרו ֵליה, יֹוֵסי' ּ ַאּתְ , ּ
ְלחֹוָדך ְתָרך, ְּבִ ַּחד ְינוָקא ָהָכא ְדָאֵזיל ֲאַבְתָראי, ֲאַמר לֹון. ְְוֵלית ַמאן ְדָטִעין ּבַ ֲאַמר . ּ

ַעְצָמך, ּי ִחָייאַרּבִ ַדאי ֲהֵוית ָלחֹוב ּבְ ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ְּכְ ֵעי ּבְ ּתָ ך ִעם ַמאן ְדִתׁשְ ְּדֵלית ִעּמָ ְּ .
חֹות ִאיָלן ַחד ַחְקָלא ּתְ   .ָיְתֵבי ּבְ

אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום)משלי ד(, ִּחָייא ְוָאַמר' ָּפַתח ר ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ ּ .
ֶדֶרך ָצִריך ִלְהיֹות ִעּמֹו ְַההֹוֵלך ּבַ ְ ִדְבֵרי תֹוָרה, ְּ ר ִעּמֹו ּבְ ְיַדּבֵ ל ַצִדיִקים. ִמי ׁשֶ ן ׁשֶ ְּוָכך ַדְרּכָ ּ ְ ,

, ּן ַהיֹום''ַעד ְנכֹו.  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו(, ִּדְכִתיב. ְּוִעּמֹו ִדְבֵרי תֹוָרה, ְהֹוֵלך, ְהֹוֵלך ָואֹור
ף ִעּמֹו ּתֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ִכיָנהַעד ׁשֶ ּנו,  ַהּשְׁ ְּוֹלא ָתזוז ִמּמֶ ֵיׁש ִדְבֵרי תֹוָרה, ְּדָתִניָנן. ּ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ,

ם ִכיָנה ׁשָ ֱאַמר. ׁשְ ּנֶ ִמי וכו)שמות כ(, ׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ   .' ּבְ

י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ַרּבִ ֶרך ְוגו)משלי ג(, ּ ִהי ְלׁשָ ָ ִרְפאות ּתְ ֹּוָרה ִהיא ְרפוָאה ַהּת. 'ּ
א, ַּלּגוף ְוָלֲעָצמֹות, ָלָאָדם עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ּּבָ י . ּ י ְנֶחְמָיה ָאַמר ִרּבִ ְּדָאַמר ַרּבִ

ָכל יֹוָמא, ְנהֹוָראי ַהאי ַעְלָמא ּבְ ַמע ַעל , ַאְסָווָתא ְלַבר ָנׁש ּבְ ַּמאן ְדָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ
יּקוֵניה ּּתִ ּ.  

י ְנ ַמע ֵיׁש רמ, הֹוָראיְוָאַמר ַרּבִ ְקִריַאת ׁשְ יבֹות''ּבִ ִמְנַין רמ, ח ּתֵ ל ָאָדם''ּכְ . ח ֵאָבִרים ׁשֶ
ִתיקוָנה ַמע ּכְ ְּוַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ יָבה ַאַחת ְלַעְצמֹו, ּ ל ֵאָבר ְוֵאָבר נֹוֵטל ּתֵ ּוִמְתַרֵפא ּבֹו, ּכָ ּ .

יּקוי ְלַע ֶרך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ ְּוָדא ִאיהו ִרְפאות ּתְ ּ   .ְָצמֹוֶתיךָּ

ָּמָטא ַההוא ְינוָקא, ַאְהָהֵכי ְייהו, ָלֵאי ֵמאֹוְרָחא, ּ ַמע ִאֵלין ִמִלין. ִּויֵתיב ַקּמַ ּׁשָ ָקם ַעל , ּ
ם ֶאָלא רמ, ַרְגלֹוִהי ַוֲאַמר ַמע ֵאין ׁשָ ְקִריַאת ׁשְ יבֹות''ַּוֲהֹלא ּבִ י ִחָייא. ה ּתֵ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ,

ִני יב ּבְ ַהאי ִמיֵדיּבְ, ֲאַמר, ְיִתיב, ּתִ ַמְעּתְ ּבְ   .ִני ׁשָ

א, ָּאַמר ֵליה י ֵמַאּבָ ַמְעּתִ ך ׁשָ ַמע ֵיׁש רמ, ְּכָ ַלת''ְּדִבְקִריַאת ׁשְ יבֹות ָחֵסר ּתְ ְלִמְנַין , ח ּתֵ
ל ָאָדם יה. ֵאיָבָריו ׁשֶ ַקְנּתֵ ִקינו. ַּמאי ּתַ יבֹות ֵאלו, ּּתְ ה ּתֵ לׁשָ ִליַח ִצּבור חֹוֵזר ׁשְ ִּדׁשְ ּ ּוַמאי . ּ

ִלים רמ. ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת' ה. ּוִניְנה ֵדי ְלַהׁשְ ָהל''ּכְ יבֹות ַעל ַהּקָ ֹלא ַיְפִסיק . ח ּתֵ ּוְכֵדי ׁשֶ ּ
ה, ֶלֱאֶמת לׁשָ ה, ֹּלא ָפחֹות ִמׁשְ לׁשָ   .ְוֹלא יֹוֵתר ִמׁשְ

ֵריה ְדר י יוָדא ּבְ ַּאְהָהֵכי ָאֵתי ַרּבִ ּ ְייהו, ִּפְנָחס' ּ ַמאי, ַוֲאַמר ְלהֹו, ִּויֵתיב ְלַגּבַ . ּ ַעְסִקיתוּבְ
ֲּאָמרו ֵליה ַמע, ּ ִמיֵלי ִדְקִריַאת ׁשְ ְוָהֵכי , ַּוַדאי ָהִכי הוא, ֲאַמר. ְּוָהֵכי ֲאַמר ַהאי ְינוָקא, ּּבְ

ן דוְרַמְסִקית' ֲאַמר ר י יֹוֵסי ּבֶ ן נוִרי ָאַמר ַרּבִ ּיֹוָחָנן ּבֶ ּ ֵמיה ְדר, ּ ִּמׁשְ ֲחִסיִדים , ֲעִקיָבא' ּ
נו ְקִר ּקְ רֹותָּהִראׁשֹוִנים ּתִ ֶרת ַהִדּבְ ֶנֶגד ֲעׂשֶ ַמע ּכְ ל ָאָדם. ּיַאת ׁשְ . ּוְכֶנֶגד ִמְנַין ֵאיָבָריו ׁשֶ

ה לׁשָ ִלים אֹוָתם. ְּוָהא ָחְסרו ֵמֶהם ׁשְ ִליַח ִצּבור חֹוֵזר וַמׁשְ ְיֵהא ׁשְ נו ׁשֶ ּקְ ּּתִ ּ ּוַמאי ִניְנהו. ּ ' ה. ּ
  .ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת




