
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ֵטֵבת ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו v  
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס

 
 

 
 



 
  

  "חברה מזכי הרבים העולמי"
 מפעל עולמי להצלת הדת

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

 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

com.gmail@com.hazohar 

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

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

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

011-972-548-436-784 



  
–– 

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



ְּתִפָלה קֹוֶדם ִלמוד ַהֹזַהר ּ ּ ּ ּ  
ָלה ֵמָהֲאִריַז(   )ל"ַקּבָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TvU 

  ֹוןּבִר

  ּוְבֵכן
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ל ֵסֶפר ַהֹזַהר  ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ּ ָנהּ ַמֲעַגל ַהׁשָ ּבְ

  

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

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

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

  .לומדים וגומרים כרך שלם

  :ואלו הן, מפתחות' עוד הוספנו ג

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

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

  .תיקונין של תיקוני זוהר

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

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

  . בכל העולם עד היוםח"תשס

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

  .ביומו

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

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



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1004דף [ -ּ

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

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

 קדושהוב טם של ספרי בע, ראשונים ואחרונים, תיקונים,  זוהר הקדוש,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

ו אשר הגיענו עד הלום לברך על בכל לבב ובתוך רבים נהללנ' 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 

  . תורת הסודלעורר אודות לימודכדי 

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

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

v  
 ישראל הראשונים והאחרונים וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי

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

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

ובזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש . א''זיערבי שמעון בר יוחאי 
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''

  . להם סתרי תורה ומגלה ,הוד

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

בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו ! ף משמים הסכימו על כךוא
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  '',מרה נבואה בזו הלשוןוא
   .''וקראתם דרור בארץ '', ובגינה,כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא

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

  .  המרמז על הגאולה השלימה- ''בארץ

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

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

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, עשרה מאמרות מאמר ראשון( ''הב

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

  . מנא ליצלןמפני כל צרה רח

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

,  וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו,לעתבמשמרות ללא הפסק כלל מעת 
זאת העצה היעוצה '' ,  הלשוןהוכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי ישראל בז
הם ובודאי היה להם לפקח על לכל קהילות קודש להנצל מרשת זו טמנו שונאי

   ...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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 אחד במקומו העצה הזאת ויהיה לו לזכות כי אין כמוה לטובה לכל ישראל וכל
   .''יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל

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

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

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

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

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

, 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.לימוד בספר הזוהר הקדושהקריאה וה

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 , בוחל כדרכו בשקרים ובהפחדותואף לא , ממש

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

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

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

  .כעת זה ביטול תורה

 מה לך ולספר הזוהר הקדוש , טוען, שעדין רחוק מקיום המצוות- לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? הזה
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 אסור לקרוא , טוען,יו המחפש כל טענה להתחמק מקיום חובות-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, אדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואהפי ש

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

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

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

,  כל זמנם בלימוד התורה גם תלמידי חכמים ובני ישיבות העוסקים,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 ''את מאמר הגמרא א בעל הבן איש חי מבאר ''מרן רבינו יוסף חיים זיע
שכל העוסק בחלק הפנימי ''  מכרזת עליו מבחוץתוהעוסק בתורה מבפנים תור

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

 שזה יעזור לפתוח את הלב לתורה ולזכך ,זוהרדפים בספר ה' 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 ,ע של ביטול תורה חלילהומיצר על כל רג
ניתן להאריך על כך בעוד . לימים לקבוע זמן בכל יום לקריאה בזוהר הקדוש

   . אך די בכך למבין,עובדות רבות

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

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

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

ות לימוד הקבלה וההגבלות וכל האזהרה אוד. 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
  . בה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראללצמוח מכך רק טו

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 ♦

  .  ובעולם הבאישמר ממקרים רעים בעולם הזה ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

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

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

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

  . ונהנצרך ל

כי ) 703(כמנין שמעון בר יוחאי ) 703(' עולה בגימ'' ורפאתיו''תיבת  ♦
  ואה לאדםבזכותו נמשכת רפ

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

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

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

, עים למפעל הקדוש הזהובגודל כוח זכות הרבים של העוזרים והמסיי. צדיקים
עד אשר נזכה בקרוב , יזכו לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת דקדושה

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

יה ִמן ָגלו ּּבֵ ּ ַרֲחֵמיּ  המוציאים לאור.       בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן "ָתא ּבְ

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

  סוף כל כרך שמופיע ב"חדש והשלםהאור הזוהר "מלוקט מתוך הספר 

לימוד הזוהר הקדוש מטהר : פלא יועץ .רכג
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 , הקדוש אפילו באין מבין כלל

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

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

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

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

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

לשון של הזוהר מזכך : אור צדיקים  .רכה
  הנשמה

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

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

לימוד ספר הזוהר מרומם על : א"החיד .רכו
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 , מר ואף שיטעה בקריאתוידע מאי קא

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

לימוד הזוהר הקדוש נורא : נפש חיים .רכז
  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'  מערכת הזנפש חיים (.לתקן הנפש
  )א"להחיד

לשון הזוהר : דגל מחנה אפרים  .רכח
אף שאינו , הקדוש הוא מסוגל לנשמה
  מרומבין כלל מה שא

לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש
, מרואף שאינו מבין כלל מה שא, מסוגל לנשמה

אף על פי שלא , כמשל הנכנס לחנות של בושם
  .וב קלט עמומכל מקום ריח ט, לקח כלום

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

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

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

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

  )הלל מפאריטש' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "בשם אדמו  .רל
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 גת זרות בעת התפילהסגולה למחשבו
אף על פי  ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', וכו
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י "ח מאדמור"מאמרי דא, ספר מגדל עז(, דלא ידע מאי קאמר
  )ו"תכ' ע, ד"חב

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

  הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

בעל (ר הזקן "בפירוש מפי אדמווכמו ששמענו 
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   .רלב
  ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה

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

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

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

והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את 
  האדם לאין סוף יתברך

'  לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש רבענין
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
' ר האשארית ישראל שער ההתקשרות שע (.כסדר בלי ביאור

  )'מאמר ב' דרוש ה

לשון הזוהר מסוגל : א מדינוב"מהרצ  .רלד
   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  .רלה
אה מאורות לא ר, הזוהר מתוקים מדבש

 ועוד שהוא -מימיו ולא טעם טעם התורה 

 אפילו אמירה -מטהר הנפש ומזככה 
בעלמא מן השפתיים סגולה ותיקון הנפש 

 ובפרט ספר התיקונים שהם -מאוד 
  תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת

ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי על כן בני 
ור ומי שלא ראה א, הזוהר והתיקונים בשקידה

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

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

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

רי היה אם דו: ק מקאמארנא"הגה .רלו
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 .רלז
  מאמרי זוהר

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

 זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .רלח
  מזכך הנשמה

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

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

  לבד מסוגל מאוד

אף על לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש ו
רבי  (.דהלשון של הזוהר לבד מסוגל מאו. פי שאינו מבין
  )'אות ב, סדר הלימוד, חנוך הניך מאלסק

התיבות והדיבור של : שארית ישראל .רמ
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

  )'ר במאמ' דרוש ה' שער א, שארית ישראל שער ההתקשרות

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

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

  מעורר מאוד לעבודת השם יתברך

שעל ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד ודע 
של ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים 

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  .רמב
   מסוגלים לטהר הנשמה

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

  )בסדר כוונת הלימוד, סידור קול יעקב,  קאפילרבי יעקב(

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

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

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו

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

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

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

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

  הזוהר מסוגל לזכך הנפש

אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף 
צבי ' ר (.על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש

  )'אות ט, א"הוספות מהרצ, א"מהרצ, אלימלך שפירא מדינוב

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

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... ויטאל
  כל הגלגולים

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

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

בדור הזה : ק מקאמארנא"הגה  .רמז
ריכין ללמוד עם תינוק בן שהמינות גובר צ

  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

לשון הזוהר הקדוש : חזון אישה  .רמח
  ל"מעורר 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 : הבן איש חי  .רמט
קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש 
של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד 

  זקן

 הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות מזמן אשר
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 
 את הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא

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

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

  הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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.רנא
  להקדיש כל יום זמן ללימוד הקבלה, אחד

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

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו .רנב
  יבוא הגואל

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

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

  וגזירות קשות ורעות

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

  )א"שנת תרפ, רבני ירושלים(. ורעות

   הקדוש יצאו מן הגלותזוהרעל ידי ה .רנד

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

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

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

 .בהם

העוסקים ברמז וסוד :  הקדושל והזוהר"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 .רנו
  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'  חפרק

עיקר הגאולה בלימוד : ל"א ז"הגר .רנז
  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 .רנח
  .יצר הרע יכול להתגבר בהם

העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר 
  )ח"י'  על משלי הא"פירוש הגר( .בהם
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  ללמוד ספר הזוהר: ל"א ז"הגר  .רנט

והשיב ללמוד ספר הזוהר ושערי אורה כדי להבין 
קצת הכינוים בזוהר הקדוש רק בלי הפירוש כי הוא 

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

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

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

  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו( .הוא סגולה

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

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

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

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

הנהגות ישרות מרבי משה גרינוואלד מחוסט בעל 
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .רסג
  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

  )כות מרבי מרדכי מטשערנאביל הדר-הנהגות צדיקים (

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

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

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

  )מרדכי מטשערנאביל

אחר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .רסה
  התפלה ילמוד זוהר

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

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

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

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

ללמוד בכל : רבי יוסף זונדל מסלאנט .רסז
  יום זוהר

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

ללמוד זוהר : רבי נחמן מטולטשין  .רסח
  דושהק

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

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

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

כי הוא , ספר התיקונים: מר אמוניםשו  .רע
  תיקון גדול לנפש

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

  )'אמונים אגרת ה
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לומר תקוני זוהר בכל : שומר אמונים  .רעא
 לא להתרשל מזה –יום מסוגל מאוד לנפש 

 אין לשער גודל ועוצם הטובה -חלילה 
  וימתקו הדיניםהנצמח מזה 

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

כי אין לשער גודל ועוצם , להתרשל מזה חלילה
  )ו"שם אגרת ט(. הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים

לומר בכל יום כמה דפים תיקוני זוהר   .רעב
  וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה

 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה  .רעג
  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 

  )'יהו שער דכסא אל( .ואשריהם ואשרי חלקם

לחלק הזוהר על פי דפים ולרשום כל   .רעד
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

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

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

  )'כסא אליהו שער ד( .ר"א כי"הגואל בב

תקון : ק"א לפ"רבני ירושלים תרפ  .רעה
 מטעם רבנים הגאונים -ה האמתית לגאול

לימוד הזוהר הקדוש  - מארי דארעא קדישא

אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזרות 
 קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא

בטל כל הצרים אותם עליונים מ -
  ותחתונים

ט כפי "ה אלול הבעל"לגמור האלף סיומים בכ
של שיעור הראשון יותר או פחות עם בני חברתו 

אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי מזל עם ישראל 
ולבטל כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת 

  .אויבינו

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

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

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

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

על לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף 
  .סיומים

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

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 

קלקל מחשבותם ותחתונים ויפר עצת אויבינו וי
ולא תעשינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח 

  .וקראתם דרור בארץונראה 

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

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

ך כמה גדול אם אינם לומדים קבלה וגורם אור
ל כי יעשה "גלותא כי הם מעכבים הגאולה רח

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

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

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

  .ראשונה במלכותא דרקיעא

עכשיו בעיקבא דמשיחא :  אליהוכסא  .רעט
ל "נשמות נמוכים וגם התגברות החיצונים רח

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

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

  בעולם הבאווממקרים רעים בעולם הזה 

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

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

בוצינא קדישא דנהיר ) ט"דף רי(דוש פרשת פנחס הק
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 .רפ
' המוטל על הלומדים החרדים לדבר ה

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש 
  ימים בפשטי התורה

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

ללמוד ' המוטל על הלומדים החרדים לדבר ה
כי , םועונשם כמה גדול אם אינם לומדי, קבלה

יעשה בשעה אחת בלימוד הקבלה מה שלא יעשה 
כסא מלך לתיקוני ( .בלימוד חודש ימים בפשטי התורה

  )זוהר שם

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

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

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

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

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

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

 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

בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"האריז

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

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

כי שקול הוא , חד בלימוד הקבלהמעטרו ביום א
  .כנגד כולם
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דוק מינה הא אם , ש וגרים דלא ישתדלון בהון"וז
, ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום לשנה

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

ני המלך מרואי פ' ב מבני היכלא דמלכא ויהי"עוה
ודי בהערה זו . היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא

כסא מלך לתיקוני זוהר תיקון ( .בינה והשכל' למי שחננו ה
  )'ג אות ס"מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים  .רפב
  יגינו עליו

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

זכות רבי שמעון בן יוחאי  :זהאברהם במח .רפג
  בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא

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

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

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

העסק בספר הזוהר סגולה  :ל"האריז  .רפה
  להשגה

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

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

  ה"להתקשרות לאין סוף ב

העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את 
שארית ישראל שער (. ה"האדם להתקשרות לאין סוף ב

 )דרוש ה מאמר ב' ההתקשרות שער א

תיקון גדול לבעל : ל"שבחי האריז .רפז
  תשובה

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

  קון גדול לנשמהית: א"החיד  .רפח

מורה (. קון גדול לנשמהיהלימוד בזוהר הוא ת
 ).באצבע אות מד

זוהר מסיר טמטום ה: בעל התניא  .רפט
  הלב

מאה ( .לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב
 )שערים לבעל התניא

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

אז , הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם הזה
זוהר פרשת וישב דף קפה (. א לא ישב בבושהולעתיד לב

 ).ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו, א בכללות"ע

יוע רב ס: רבי אברהם מסלונים  .רצא
  להבנת נגלות התורה

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

מביא את האדם לאהבת : ז"הרמ  .רצב
  הבורא

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

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

אמרי (. וד בזוהר מביא את האדם לאמונההלימ
 )פנחס שער ט אות ג
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רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .רצד
  לרגלים

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

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

לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו 
 )שם שער ו אות עג(. תממגפה ושערורו

והספר הזה עתיד להתפרסם : אור החמה .רצו
והנה כל אותם שיזכו . בימי מלכא משיחא

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

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

 שזה גורם לייחד ...ורצה לייחדה , רך ואין עוזמבאין תו

ז "על ידי הסוד שהוא ר' קודשא בריך הוא ושכינתי
וגם על ידי חיבור זה הוא ביטול , ר"דהיינו או

הקליפות וקלות הגלות והשבתת קטרוגם שהם 
ונגד שכינתו ' לוחמות בכל עת ובכל שעה נגד ה

שהם ישראל הנתונים בגלות בין האומות ' ונגד בני
חיון בישין ודובין דאכלין ענא שהם , יוןהנקראים ח

, ועסק התורה נקרא הקלע והחרב והרומח, ישראל
והם בחינת הסודות להצילם מרעתם בחיבור זה 

והספר הזה עתיד להתפרסם בימי מלכא ', כו
והנה כל אותם שיזכו אליו יזכו לגאולה . משיחא

, בכלל הזוכים' בטחנו שנהי' ובה, בעזרת השם
  ) השניה לספר אור החמההקדמה( .ר"אכיה
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  טבת לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  1022..............................] בשנה90יום [סדר הלימוד ליום א טבת 

  1032..............................] בשנה91יום [סדר הלימוד ליום ב טבת 

  1042...............................] בשנה92יום [סדר הלימוד ליום ג טבת 

  1053..............................] בשנה93יום [סדר הלימוד ליום ד טבת 

  1063..............................] בשנה94יום [סדר הלימוד ליום ה טבת 

  1073...............................] בשנה95יום [סדר הלימוד ליום ו טבת 

  1083...............................] בשנה96יום [סדר הלימוד ליום ז טבת 

  1094..............................] בשנה97יום [סדר הלימוד ליום ח טבת 

  1104..............................] בשנה98יום [סדר הלימוד ליום ט טבת 

  1114...............................] בשנה99יום [סדר הלימוד ליום י טבת 

  1124..........................] בשנה100יום [סדר הלימוד ליום יא טבת 

  1135...........................] בשנה101יום [סדר הלימוד ליום יב טבת 

  1145............................] בשנה102יום [סדר הלימוד ליום יג טבת 

  1155...........................] בשנה103יום [סדר הלימוד ליום יד טבת 

  1165..........................] בשנה104יום [סדר הלימוד ליום טו טבת 

  1175..........................] בשנה105יום [סדר הלימוד ליום טז טבת 
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  1185............................] בשנה106יום [סדר הלימוד ליום יז טבת 

  1195...........................] בשנה107יום [דר הלימוד ליום יח טבת ס

  1206..........................] בשנה108יום [סדר הלימוד ליום יט טבת 

  1216............................] בשנה109יום [סדר הלימוד ליום כ טבת 

  1227..........................] בשנה110יום [סדר הלימוד ליום כא טבת 

  1237..........................] בשנה111יום [סדר הלימוד ליום כב טבת 

  1247...........................] בשנה112יום [סדר הלימוד ליום כג טבת 

  1257..........................] בשנה113יום [סדר הלימוד ליום כד טבת 

  1267..........................] בשנה114יום [ הלימוד ליום כה טבת סדר

  1278...........................] בשנה115יום [סדר הלימוד ליום כו טבת 

  1288...........................] בשנה116יום [סדר הלימוד ליום כז טבת 

  1298..........................] בשנה117יום [סדר הלימוד ליום כח טבת 

  1309..........................] בשנה118יום [סדר הלימוד ליום כט טבת 
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 ] בשנה90יום [סדר הלימוד ליום א טבת 

  ]א''ג ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ְבָעה ְנָחִלים הו ְלׁשִ יִרין' ְּוָעִביד ֵליה ְלז. ְּלָבַתר ְוִהּכָ דוָל: ְוָקָרא לֹון, ָמאִנין ַיּקִ . ה''ּּגְ
בוָר דוָל. ת''ַּמְלכו. ד''ְיסֹו. ד''הֹו. ח''ֶנַצ. ִתְפֶאֶרת. ה''ּּגְ ּגְ דֹול ּבַ ְרֵמיה ּגָ ְּוָקָרא ּגַ . ד''ה ְוָחִסי''ּ
ּבֹור בוָר, ּגִ ּגְ ְפֶאֶר, ְמפֹוָאר. ה''ּּבַ ּתִ ֶנַצ, ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרִבין. ת''ּבַ ָרא ד ָק''ּוְבהֹו. ח ְנָצִחים''ּבְ
ֵמיה ֵמיה ַצִדיק''ּוַבְיסֹו. ּהֹוד יֹוְצֵרנו, ּׁשְ ּד ָקָרא ׁשְ יה, ד''ִויסֹו. ּ ּּכָֹלא ָסִמיך ּבֵ ְ ל ָמאִנין , ּ ּכָ

ּ וְבַמְלכות)א''ג ע''דף מ(. ְוָכל ָעְלִמין ֵמיה ֶמֶלך, ּ ְָקָרא ׁשְ דוָל. ּ ְּולֹו ַהּגְ בוָר''ּ ה ''ּה ְוַהּגְ
ְפֶאֶר ַצ''ְוַהּתִ י ֹכ''ֹוח ְוַהה''ת ְוַהּנֵ ַמִים''ד ּכִ ּשָׁ ְּדִאיהו ַצִדי, ל ּבַ ּ ְמָלָכה. ק''ּ ְּדִאיהו : ְולֹו ַהּמַ ּ

  .ת''ַּמְלכו

ְרׁשוֵתיה ּּכָֹלא ּבִ ּ ָמאִנין, ּ הֹון ְנִביעו, ְלֶמחַסר ּבְ ּוְלאֹוָסָפא ּבְ פום ְרעוֵתיה , ּ ּוְלֶמֱחַסר ּכְ ּ ּ ּ
יה, ּ ְוֵלית ָעֵליה ֱאָלָהא)א בהון''ס( ְּדיֹוִסיף ּבֵ יה, ּ   .ּאֹו ִיְגָרע ּבֵ

ין ׁשִ ּמְ ע ַסְמִכין, ְּלִאֵלין ָמאִנין, ְלָבַתר ָעֵבד ְמׁשַ ַאְרּבַ ְרְסָייא ּבְ ין . ּכֻ ית ַדְרּגִ ְּוׁשִ
ר. ְלֻכְרְסָייא ְרְסָייא. ָהא ֶעׂשֶ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכֻ גֹון ּכֹוס ִדְבָרָכה. ּ ָרה ְדָבִרים, ּּכְ ְּדָתִקינו בֹו ֲעׂשָ ּ ּ ,

ִגין ּתֹוָרה ְד ָרןּּבְ ָרה ִדּבְ ֲעׂשָ ית. ִּאְתְייִהיַבת ּבַ ֵראׁשִ ה ּבְ ִגין ָעְלָמא ְדִאיהו ַמֲעׂשֵ ּּבְ ֵרי , ּ ְּדִאְתּבְ
ָרה ַמֲאָמרֹות ֲעׂשָ   .ּבַ

א ֵליה ׁשָ ּמְ ּתֹות ְלׁשַ ְּדִאיּנון ַמְלָאִכים, ְּוָתִקין ְלֻכְרְסָייא ּכִ ָרִפים. ּ . ַּחיֹות. ֶאְרֵאִלים ׂשְ
ים ַמִלים. אֹוַפּנִ ֵני ֱאלִהי. ֱאלִהים. ֵאִלים. ַּחׁשְ י. ם''ּבְ ין. ם''ִאיׁשִ ׁשִ ּמָ ּוְלִאֵלין ָעִביד ׁשַ ּ ,

ּתֹות ִדיֵליה, ל''ָסָמֵא ְּוָכל ּכִ ַאְרָעא, ּ א ּבְ הֹון ְלַנְחּתָ ב ּבְ ֲעָנִנים ְלֶמְרּכַ ְּדִאיּנון ּכַ ְּוִאיּנון , ּ
סוִסין לֹון   .ּּכְ

ב ּוְמָנָלן ַדֲעָנִנים ִאְקרון ֶמְרּכָ ּ ה ְיָי)ישעיה יט(, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא. ּ רֹוֵכב ַעל ָעב '  ִהּנֵ
ּוִמָיד ְדָחזו , ְּוָדא ְמָמָנא ְדִמְצַרִים. ַּקל וָבא ִמְצַרִים ּ ּ ֶדֱאָלָהא ִדי הוא ֱאָלָהא ְמָמָנא )ממנא(ּּ ּ ּ

סוְסָיא, ִּדְלהֹון ֲּחזו ֵליה ּכְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְבּתֵ חֹות ֶמְרּכַ ּּתְ ּ ּ ָּיד ְוָנעו ֱאִליֵלי ִמ, ְּ ּ
ס, ִּמְצַרִים ִמָפָניו ָּנעו ֵמֱאמוָנה ִדְלהֹון, ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיּמַ ּ דֹוַנג, ּ ְּוֵלב ִדְלהֹון ָנֵמס ּכַ ּ ,
סוְסָיא, ְוַאְמִרי, ֵּמַהִהיא ֱאמוָנה ַען ֱאמוָנה ְמָמָנא ִדיָלן ּכְ ְּוִכי ַעד ּכְ ּ הֹון , ּ ֲהָוה ָנע ִלּבְ
ֵּמֱאמוָנה ִדְלהֹון דֹוַנג, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוָנֵמס ּכַ דֹוַנג ִאיהו ּכְ ּוְמָנָלן ְדִיַמס ְלׁשֹון ָנֵמס ּכַ ּ ּ ּ ,

תֹוך ֵמַעי)תהלים כב( דֹוַנג ָנֵמס ּבְ י ּכַ ְ ָהָיה ִלּבִ ּ ְוָכל ֶפֶטר ֲחמֹור )שמות יג( )א''ע' ויקרא כ(. ּ
ה ְוגֹו ְפֶדה ְבׂשֶ ּ ִפּקוָדא)'פקודא להביא קרב וכו(. 'ּּתִ ּ ָדא ִלְפדֹות ֶפֶטר ֲחמֹורּ ּ ְּוַלֲערֹוף ֶפֶטר , ּ

ִּאם ֹלא ִיְפֶדה ֵליה, ֲחמֹור ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִאם ֹלא ִתְפֶדה ַוֲעַרְפּתֹו. ּ ְּוָרָזא ָדא ֵיֶצר . ּ
א, ָהָרע ִתיוְבּתָ ָּיכֹול ְלַאְחְזָרא ּבְ ּ וְלָבַתר ְלַאְחְזָרא ֵיֶצר ַהטֹו)'א ולבתר יצר הטוב וכו''ס(, ּ , בּ

ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ ֶנְגדֹו, ִאם ָזָכה ֵעֶזר, ּ ִגין ְדִאיּנון ִדיוְקָנא. ִּאם ֹלא ָזָכה ּכְ ּּבְ ּ ּ ה, ּּ , ַּחד ְדׂשֶ
א, ְּוַחד ַדֲחמֹור ִתיוְבּתָ ְּוִאי ָזָכה ְלַאְחְזָרא ּבְ ב ְדִאיהו ֲחמֹור ַעם ָהָאֶרץ, ּ ַּאף ַעל ּגַ ְפֶדה , ּ ּּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1023דף [ -ּ

ה לוָתא ְבׂשֶ ָרֵאל)ירמיה נ(ּהו ְּדִאי, ִּמן ּגָ ה ְפזוָרה ִיׂשְ א. ּ ׂשֶ ִתיוְבּתָ ְּוִאי ָלא ֲהַדר ּבְ ּ ,
ה ְקָדל, ַוֲעַרְפּתֹו ֵוי ֵליה ַעם ְקׁשֵ ַּדֲעִתיִדין ְלִאְתָמֲחָאה ִמן ֵסֶפר ַחִיים, ּׁשָ ְּדָעַלְייהו , ּ ּ
ַמר ְפִרי)שמות לב(, ִאּתְ ר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנו ִמּסִ ָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה  ְוָה)שמות יג(. ּ ִמי ֲאׁשֶ

ין ֵעיֶניך ְוגֹו ָוְלטֹוָטפֹות ּבֵ ּ ִפּקוָדא ָדא)ח( )ב ובמשנה''ח ע''בהר ק(' ּ ּ ִּפּקוָדא ְדִאְקֵרי , ּ ּ ּ
ַגְווָנא ַאֲחָרא ה, ְּדָלא ִאְקֵרי ִמְצָוה, ּבְ ֶּאָלא ְקדוׁשָ ִפיִלין, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ל ַיד. ּ ִפָלה ׁשֶ , ּּתְ
ל ֹר ּוְתִפָלה ׁשֶ ִפירו ִדְגָווִנין ִעָלִאין. אׁשּ ּקוָנא ְפֵאָרא ׁשַ ּּתִ ּ ּ ּּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון טֹוָטפֹות. ּ ָמה , ּ ּכְ

ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ְדַאּתְ ָאֵמר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו)הושע יא(ּוְכִתיב  י ַנַער ִיׂשְ ָרֵאל זוָטא, ּ ּכִ ָרֵאל. ִּיׂשְ ַמע ִיׂשְ ָרֵאל ִיׂשְ, ׁשְ
ִפירו ִדְגָווִנין, ָסָבא ּׁשַ ּ א, ּ ְווִנין . ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְתֵרין ּגַ  )א דרגין''נ(ּיֹוֵסף ָסִליק ְוִאְתַעָטר ּבִ

ַקְדִמיָתא ַנַע ּוְבסֹוָפא ַצִדי, ר''ּבְ ְווִנין ְלֵמחֵזי. ק''ּ יה ּגַ ה ָיַאן ּבֵ ּמָ  )בראשית לט(ְּוָרָזא ָדא , ּּכַ
ְתֵרין ִסְטִרין. ר ִויֵפה ַמְרֶאהַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַא ִפיָרא ּבִ ין, ּׁשַ ְתֵרין ַדְרּגִ ְווִנין, ּּבִ ְתֵרין ּגַ , ּבִ

א   .ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ִתיב  ר ְוַהטֹוב)דברים ו(ּכְ יָת ַהָיׁשָ ּ ְוָעׂשִ ר. ּ ל ַיד: ַּהָיׁשָ ִפָלה ׁשֶ ָּדא ּתְ ָכא , ּ א ''ס(ְלַאְמׁשָ

ל ֹראׁש)לאסמכא ְתִפיִלין ׁשֶ ֲחָדאְל, ּ ֵליה ּבִ ל ַיד. ִאְתַיֲחָדא ּכַ ּוְתִפָלה ׁשֶ ל , ּ ַּאְקִדים ְלׁשֶ
ָלל. ֹראׁש יַנְייהו ּכְ ְּוִאְצְטִריך ְדָלא ֲהֵוי ִפרוָדא ּבֵ ּ ּּ ְ.  

ְתִפִלין ֵרין ָרִזין , ַּמאן ְדִמְתַעְטָרא ּבִ ִאיּנון ּתְ ָרָזא ְדַגְווָנא ִעָלָאה ְוָקִאים ּבְ ָּקִאים ּבְ ּּ
יֹוֵסף ָרָזא ְדֶעֶבד ֶנֱאָמן, ְּוִאְקֵרי ַצִדיק, ִאְקֵרי ַנַערְּד, ְּדַקאְמָרן ּכְ ָרָזא ְדֶבן ְיִחיָדאי, ּּבְ . ּּבְ

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ל ֹראׁש, ּּ ּוְתִפָלה ׁשֶ ָלא ִפרוָדא, ּ ָלָלא ֲחָדא ּבְ ְּוִאיּנון ּכְ ּּ.  

ד ָיין ִדְתִפִלין ּבְ ע ָפְרׁשִ ַּאְרּבַ ים' ּ ּתִ ִאיּנו, ּבָ ל ֹראׁשּּבְ ִפִלין ׁשֶ ּוְכָמה ְדִאיּנון ד. ן ּתְ ּ ּ '
ל ֹראׁש ִפִלין ׁשֶ ִאיּנון ּתְ ָיין ּבְ ָּפְרׁשִ ַבִית א, ּ ל ַיד ּבְ ְתִפִלין ׁשֶ ְלהו ּבִ ּאוף ָהִכי ּכֻ ְּדָהא . 'ּּ

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ּתְ לום, ּבַ ְרָמה ּכְ ֵּלית ָלה ִמּגַ ּ ֶּאָלא ַמה ְדַנְקָטא ִמְלֵעיָלא, ּ ּ קהלת (, אְּוָרָזא ָד. ּּ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)א ל ַהּנְ ּוִמּגֹו ְדַנְקָטא לֹון ִמְלֵעיָלא. ּ ּכָ ּ ּ ִפָלה, ּ ת , ִּאְקֵרי ּתְ ְּוִאְתַקְדׁשַ
ְתהֹון  ְקדוׁשַ ה)וכלא(ּּבִ ִפָלה וְכֵדין ִאְקֵרי ַמְלכות. ּ ִאְקֵרי ְקדוׁשָ ְּוִאְקֵרי ּתְ ּ ַמִים , ּ ַּמְלכות ׁשָ

ֵליָמה   .ׁשְ

י, ָּהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ִדְלהֹון, ָייןָּפְרׁשִ' ד ה דוְכּתֵ ַכּמָ ּּבְ ה ַקְדָמָאה. ּ ַּקֶדׁש ִלי , ֲּאָבל ָפָרׁשָ
כֹור ָּדא ִאיהו ָרָזא , ָכל ּבְ ל ד, ּ ִעָלָאה)ב''ג ע''דף מ(ּ ים' ְּדָכִליל ּכָ ּתִ ָרָזא ִדְנִהירו , ּבָ ּּבְ ּ

  .ְּדָנְפָקא ֵמַאִין, ִּעָלָאה

ה ִעָלָאה: ַּקֶדׁש, ְּרִמיזו ָהָכאִאְת' ְּוָכל ִאיּנון ד ָּדא ְקדוׁשָ ּ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה. ּ ּ ,
ן ּכָֹלא ִאְתַקָדׁש ּמָ ְּדִמּתַ ָרָזא ְדָגִניזו ִעָלָאה, ּּ ּּבְ ּ ְּדִאְתְקֵרי ַקֶדׁש, ּ יָנה: ִלי. ּ ָרָזא , ָּדא ּבִ

ְּדָעְלָמא ִעָלָאה במדבר ( כי לי בני ישראל עבדים )ה''ויקרא כ(ורזא דא (. ֵּהיְכָלא ְפִניָמָאה, ּ

א, ָּרָזא ְדֶחֶסד: ל'' ָכ)והייתם לי סגלה) ט''שמות י(כי לי כל בכור ) 'ג ָכל דוְכּתָ ּּבְ ין , ּ ּבֵ
א ין ְלַתּתָ כֹו. ְּלֵעיָלא ּבֵ כֹור: ר''ּבְ ן ּבְ יב, ָּדא ּבֶ ָרֵאל)שמות ד(, ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ְוַהאי ,  ּבְ
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כֹור ן ּבְ ִלי, ּבֶ ל ִסְטִריןּכָ ְווִנין, ל ּכָ ך. ְוָכל ּגַ ְוְבִגין ּכַ ע, ּ ְלהו ַאְרּבַ ִליל ּכֻ ְּקָרא ּכָ ָרָזא , ּ ּבְ
ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ָלל. ּ אֹוַרח ּכְ ַהאי, ֲּאָבל ָדא ּבְ ִליל ּבְ ְּלִמְנַדע ְדֹכָלא ּכָ ּ אֹוַרח , ּ ֲאָבל ּבְ

ְלחֹודֹוי, ְּפָרט ל ַחד ּבִ א , ּכָ ּתָ ָּדא ִאיהו ַפְרׁשְ ּ ָיין, ַקְדָמָאהּ ַאר ָפְרׁשִ ל ׁשְ ְּדָכִליל ּכָ ּ.  

ְנָייָנא ה ּתִ י ְיִביֲאך ְוגֹו, ָּפָרׁשָ יָנה', ְָוָהָיה ּכִ א ָדא, ָּדא ּבִ ּתָ ַפְרׁשְ ְּדָהא ּבְ ִאיִהי ְיִציַאת , ּ
ְטָרא ְדיֹוְבָלא, ִמְצַרִים ְּדֲהָוה ִמּסִ ירוָתא ִדיָלה ְוָהָי. ּ ְּוַעל ָדא ׁשֵ ּ ּ ְּדָהא ִמָל, ה''ּ ּה ָדא ִאיִהי ּ
יֹוְבָלא ָמא ִדיָלה ְוָהָי. ּבְ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכַ ּ ֲאָתר ָדא)א הויה''נ(ְּדֵלית ְוָהָיה , ה''ְּ ּ ֶאָלא ּבַ ְּדִאיהו , ּ ּ

א ָכא ְלַתּתָ ין ְלִאְתַמּשְׁ ּוְלַאְנָהָרא ּבוִציִנין, ַזּמִ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ א והיה ''נ(, ּוְלִאׁשְ

ּ ְוֹכָלא )א דיהוי זמין לאתמשכא לתתא ולאנהרא בוצינין''נ( ) מלכא דאיהי הויכמאן דאמר על
ָרָזא ֲחָדא אֹוַרח ָטִמיר. ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ּבְ ּ ָמא ָדא, ּ ׁשְ ְלָייא ּבִ ִאְתּגַ ָּלא ִאְקֵרי ּבְ ֶּאָלא , ּ

יִמין ְלִמְנַדע ָמא ַקִדיׁשָ. ִּאְתְמַסר ְלַחּכִ ׁשְ ים ּבִ ְּוַעל ָדא ִאְתְרׁשִ ִמָלה ָדא, אּ ּּבְ ּ.  

ִליָתָאה ה ּתְ ַמע, ָּפָרׁשָ ָּדא ִאיהו ָרָזא ִדיִמיָנא, ׁשְ ּ ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָלָאה, ּ ְּדִאיהו ָקא . ּ ּ
ְּמַייֵחד ִיחוָדא ְדֹכָלא ְלד ּ יה, ִסְטִרין' ּ ִריך הוא ְמַסֵדר ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ִּסדוָרא ְדָכל ָעְלָמא, ְּ ּ ּ ,

ְּוָדא ִאיהו ְדָקא ִמְת ָכל ִסְטִריןּ ט ּבְ ֵאי, ַּפּשַׁ ּתָ הֹוֵמי ּתַ ֲּאִפילו ּגֹו ּתְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ְּ

ָרא ָעְלָמא ִעטוָפא ְדִזֲהָרא, ּבָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ִאְתַעָטף קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ְדָקא ְמַייֵחד , ְּ
ך, ִּיחוָדא ְוְבִגין ּכַ ַמע ָסִמיך ִלְוָהָי, ּ   .ה''ְׁשְ

ָוָאה ְרעוָתא, ִּאיהו, ָּדא ְדָכל יֹוָמאִּיחו ִּיחוָדא ְלִמְנַדע וְלׁשַ ּ ּ ּ ִּיחוָדא ָדא ָהא ַאָמָרן . ּ ּ
י ה דוְכּתֵ ַכּמָ ּּבְ ִּיחוָדא ְדָכל יֹוָמא, ּ ִּאיהו ִיחוָדא ִדְקָרא, ּ ּ ָרֵאל ְיָי)דברים ו(, ּ ַמע ִיׂשְ '  ׁשְ

ְלהו ַחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי ָּהא ּכֻ ָמָהן ִאיּנון. י ֶאָחדְּוַעל ָדא ִאְקֵר, ּ ַלת ׁשְ ֵּהיך ִאיּנון ַחד, ָּהא ּתְ ְ ,
ב ְדָקֵריָנן ֶאָחד ֵּהיך ִאיּנון ַחד, ְּוַאף ַעל ּגַ ְ.  

א ִאְתְייָדע, ֶּאָלא ֶחְזיֹוָנא ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּּבְ ֵחיזו ְדֵעיָנא ְסִתיָמא, ּ ְּוִאיּנון ּבְ ּ ְּלִמְנַדע , ּ
ִּדְתָלָתא ִאֵלין ֶאָחד ַמעְּוָדא ִאיהו . ּ ּתְ ָּרָזא ְדקֹול ְדִאׁשְ ָלָתא , ּקֹול ִאיהו ַחד, ּ ְּוִאיהו ּתְ

ְווִנין א ְורוָחא וַמָיא, ּגַ ֶּאּשָׁ ּ ְּוֻכְלהו ַחד, ּ ָרָזא ְדקֹול, ּ ' ְיָי: ּ אוף ָהָכא)ולאו אינון אלא חד(. ּּבְ
ְווִנין. ִּאיּנון ַחד' ֱּאלֵהינו ְיָי ָלָתא ּגַ   .ְּוִאיּנון ַחד, ּתְ

ִיחוָדאְּוָדא ִאיהו  ר ָנׁש ּבְ ּקֹול ְדָעִביד ּבַ ִיחוָדא ְדֹכָלא, ּ ָווָאה ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ֵמֵאין סֹוף , ּ
ַּעד סֹוָפא ְדֹכָלא ָלָתא ְדִאיּנון ַחד, ּ ָהֵני ּתְ ַהאי קֹול ְדָקא ָעִביד ּבְ ּּבְ ּ ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא . ּ ּ

ָרָזא ְדרוַח קוְד, ְּדָכל יֹוָמא ְּדִאְתְגֵלי ּבְ ּ ּ אּ   .ׁשָ

ְווִנין ְדִיחוָדא ִאְתֲערו ה ּגַ ְּוַכּמָ ּ ְּוֻכְלהו ְקׁשֹוט, ּ ּוַמאן ְדָעִביד . ַּמאן ְדָעִביד ַהאי ָעִביד. ּ ּ
א. ַהאי ָעִביד ּתָ ֲּאָבל ַהאי ִיחוָדא ְדָקא ֲאָנן ִמְתָעֵרי ִמּתַ ָרָזא ְדקֹול ְדִאיהו ַחד, ּ ּּבְ ּ ָּדא , ּ

ִריָרא ְדִמָלה ּהוא ּבְ ּ ְכָל, ּ ְדָקַאְמָרן, ְּלָבַתר ְפָרט, ָלאַהאי ּבִ   .ּכִ
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ה ְרִביָעָאה ָיא, ָּפָרׁשָ ּהוא ָרָזא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְמרו ָלֶכם)דברים יא(, ּ ִּאֵלין ִאיּנון . ּ ִהּשָׁ ּ
א ִפִלין ְדֵריׁשָ ּוְתִפִלין ִדְדרֹוָעא. ּּתְ יָתא, ּּ ַחד ּבֵ ַגְווָנא ָדא ּבְ הו, ּּכְ ַעְרָנא ּבְ ְּוֻכְלהו , ְּוָהא ִאּתְ ּ

  .ָזא ֲחָדאָר

א ָרא ִדְתִפִלין ְדִריׁשָ ִּקׁשְ ִּאיהו ָדֶל, ּ ִתיב, ת''ּ .  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ְּוַעל ָדא ִאיהו ַלֲאחֹוָרא ָרא ֲחָדא, ּ ִקׁשְ ר ּכָֹלא ּבְ ן ִאְתַקּשַׁ   .ְּוַתּמָ

ִפִלין ִדְדרֹוָעא ְלִאְתַקּשְׁ, ְוִאיִהי ד ַמְנָחת ִאֵלין ּתְ ּּכַ ָרָזא ,  ַאֲחָרא)א אית קשרא''ס(, ָראּ
א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ י, ָּרָזא ָדא, ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַער ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ִאין ִאיּנון . ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ּ ַּזּכָ

ָרֵאל ְדַיְדִעין ָרָזא ָדא ִּיׂשְ ל יֹוָמא, ּ ר ָנׁש ַלֲאָנָחא לֹון ּכָ ִד, ְְוִאְצְטִריך ּבַ ּיוְקָנא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ
ִתיב, ִּעָלָאה ם ְיָי)דברים כח(, ְּוָעֵליה ּכְ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ִּנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ' ּ ְוָראו ּכָ ּ ָ

ָך   .א'' בילאו)כ רעיא מהימנא''ע(. ִּמּמֶ

 פרשת בשלחזוהר 
  ]א''ד ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָע )א''ד ע''דף מ( ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ ים ְוגֹוּ ּתִ ּם ְוֹלא ָנָחם ֱאלִהים ֶדֶרך ֶאֶרץ ְפִלׁשְ ְ ּ' .
ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ְגיֹונֹות)חבקוק ג(, ִּרּבִ ִביא ַעל ׁשִ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ּ ּתְ ָיא. ּ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ

יה ָלא ּבֵ ּכְ ִביא, ְּוִאית ְלִאְסּתַ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ָנא ּתְ ַּמאי ׁשְ ל ׁשְ, ּ יר ִמּכָ ַאר ְנִביֵאי ַיּתִ
ִביא, ָעְלָמא ְעָיה ַהּנָ ִפָלה ִליׁשַ הו ּתְ ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ ּ אֹו , אֹו ִליֶחְזֵקאל, ּאֹו ְלִיְרִמָיה, ּ
ַע ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא, ְלהֹוׁשֵ   .אֹו ִלׁשְ

ֵניָנן ַהאי ָעְלָמא ַמה ְדָלא ָזָכה ְנִביָאה ָאֳחָרא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ע ָזָכה ּבְ ר, ֱּאִליׁשָ  ּבַ
ה א ֲחִזי)ועם כל דא לא בעא לאטרחא למריה(. ִמּמֹׁשֶ ִתיב,  ּתָ  ַוְיִהי )מלכים ב ד(, ַמאי ּכְ

דֹוָלה ה ּגְ ם ִאּשָׁ ע ֶאל ׁשוֵנם ְוׁשָ ַּהיֹום ַוַיֲעבֹור ֱאִליׁשָ ּ דֹוָלה. ּ ה ּגְ דֹוָלה . ַמאי ִאּשָׁ ֶּאָלא ּגְ
עֹוָבָדָהא ֵני , ּבְ יָתא)א דרא''ס(ְּדָכל ּבְ ּתַ,  ּבֵ הִמׁשְ ִחין ּבָ ּוְבִגין , ְּוִהיא ִעָקָרא ְדֵביָתא, ּּבְ

ֵביָתא ִכיַח ּבְ ְּדַבֲעָלה ָלא ֲהָוה ׁשְ ר הוא, ְלֶמֱהֵוי ִעָקָרא, ּ   .ֶּאָלא ִהיא, ָּלא ֲהָוה ִאְדּכַ

דֹוָלה, ְּותו ה ּגְ ם ִאּשָׁ י ָעְלָמא: ְוׁשָ ַאר ְנׁשֵ ל ׁשְ דֹוָלה ַעל ּכָ י ָעְלָמא, ּגְ ַאר ְנׁשֵ , ְּדָהא ׁשְ
ֵביָתאּכַ ִפיָזא ּבְ ּד ָחָמאן אוׁשְ יה, ּ ן ְלַאָפָקא ָעֵליה ָממֹוָנא, ִּמְצַטֲעָרן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ יה ּכָ ְּוָדֲחָקן ּבֵ ּּ ,

ִפיָזא אוׁשְ יה ּבְ ְּוִהיא ֲחַדת ּבֵ ּ ּוְלַאָפָקא ָעֵליה ָממֹוָנא, ּ ע , ּּ יָון ְדָחַמת ֵליה ֶלֱאִליׁשָ ן ּכֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ
יה ַלֲחָדא ַּחַדת ּבֵ ָתא ִהיא, ַּעל ָדאְו. ּ ָבָחא ְדֹכָלא ְדִאּתְ ּׁשְ ִפיָזא ְדֵביָתא , ּּ ְּדָהא אוׁשְ ּ ּּ

ָתא ִהיא דֹוָלה. ְּדִאּתְ ה ּגְ ם ִאּשָׁ ך ְוׁשָ ְוְבִגין ּכַ ין, ּ ַאר ָנׁשִ דֹוָלה ַעל ׁשְ ה . ּגְ ַּוּתֹאֶמר ֶאל ִאיׁשָ
י ִאיׁש ֱאלִהים ָקדֹוׁש הוא י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ה ַיְד, ִּהּנֵ ּמָ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא. ָעהּבְ ּ ּ ּ ,

ַעְרֵסיה יָפא ִחָווָרא ְזִריַקת ֵליה ּבְ ְּדׁשוׁשִ ּ ּ ּ יה ֶקִרי ֵמעֹוָלם. ּ ר ְזבוָבא , ְּוָלא ָחַמת ּבֵ ְּוָלא ַאְעּבָ
ָפתֹוֵריה   .ּּבְ
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ָיין יה ֶקִרי, ָהֵני ִמיֵלי ַקׁשְ יָמא ְדָלא ָחַמת ּבֵ ִּאי ּתֵ יִאין ִאיּנון ּבְ, ּ א ָהִכי ָּהא ַסּגִ ֵני ָנׁשָ
ָעְלָמא ּנוָיא ָהָכא, ּבְ ָפתֹוֵריה. ַּמה ׁשִ יָמא ְדָלא ָעַבר ְזבוָבא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ִתיב. ּ ה , ֲאַמאי ּכְ ִהּנֵ

י ָפתֹוֵריה ֲהוֹו , ְוָלא ָאֳחָרא, ְוִכי ִהיא ַיְדַעת, ָנא ָיַדְעּתִ ל ִאיּנון ְדָחמו ֵליה ָאִכיל ּבְ ְּוָהא ּכָ ּ ּ ּ ּ
  .ַיְדֵעי

ִפיר ָקַאְמַרתֶּאָלא  י, ּׁשַ ה ָנא ָיַדְעּתִ ִגין ְדִהיא , ְוָלא ָאֳחָרא, ִהיא ַיְדָעה, ֲאָבל ִהּנִ ּּבְ
ֵליְלָיא, ְּמַתְקַנת ַעְרֵסיה ִכיב ּבְ ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ַצְפָרא, ּּבְ ֲעָתא ְדָקִאים ּבְ ּוְבׁשַ ְּוַהאי ְדַקאְמֵרי . ּ

ַעְרֵסיה יָפא ִחָווָרא ְזִריַקת ֵליה ּבְ ְּדׁשוׁשִ ּ ּ ּ ּוָבה ַיְדָעה, ָהִכי ֲהָוה, ּ ְּדָאְרָחא ְדָעְלָמא, ּ יָון , ּ ּכֵ
ר ָנׁש ֵמַעְרֵסיה ְּדָקִאים ּבַ ה, ּ יָפא ְדָנִאים ּבָ ָּסִליק ׁשוׁשִ ּ ֲעָתא , ְוַהאי. ֵּריָחא ְמנוָוָלא, ּ ׁשַ ּבְ

יָפא ֵמַעְרֵסיה ְּדַסְלַקת ַההוא ׁשוׁשִ ּ ּ ֵריִחין ְד)ז''קכ(, ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין, ּ א ְדֵעֶדןּ ּכְ ָאְמָרה . ִּגְנּתָ
א הוא ִּאי ָלאו ְדַקִדיׁשָ ּ ה ְדָמֵריה ָעֵליה, ּ ּוְקדוׁשָ ּ ּ ּ א ָהִכי, ּ   .ָּלא ָסִליק ֵריָחא ַקִדיׁשָ

ך ִגיֵני ּכַ יָתא, ְּבְ א ִמן ּבֵ ֵעי ְלִאְתָפְרׁשָ ֵביָתא, ּּבָ ך ּבְ ל ּכַ ר ָנׁש ּכָ ְְדָלא ִאְזְדַהר ּבַ ּ ֲאָבל . ּ
א  )מלכים ב ד(, ַאְמַרת ְלָחן ְוִכּסֵ ם ִמָטה ְוׁשֻ ים לֹו ׁשָ ה ְוָנׂשִ ה ָנא ֲעִלַיית ִקיר ְקַטּנָ ַּנֲעׂשֶ ּ
ה, ּוְמנֹוָרה ע ִאֵלין ָלּמָ ָרֵאל. ַּאְרּבַ ּקוָנא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ִגין ְדִאיּנון ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאְתְקִריַאת , ּ

יב, ְוָהִכי ִאְתַקְריא, ֲּעִלַיית ִקיר ָמה ִדְכּתִ יר)יה לחישע(, ּּכְ ב ִחְזִקָיה ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ.  

א וְמנֹוָרה ְלָחן ְוִכּסֵ ִּמָטה ְוׁשֻ א, ּ ּמוׁשָ ִתיקון ְדׁשִ ָּלאו ִאיּנון ּכְ ּ ּ ֵעי , ּ א ָקא ּבָ ּסֵ ְּדָהא ּכִ
ַקְדִמיָתא ְלָחן, ּבְ ֲּאַמאי ַאְקִדיַמת ִמָטה, ְּלָבַתר ִמָטה, ְלָבַתר ְמנֹוָרה, ּוְלָבַתר ׁשֻ ִג. ּ ין ּבְ

יר ִמּכָֹלא ְּדִהיא ֲחִביָבה ָעֵליה ַיּתִ ּ ר ָנׁש ַמה ְדָחִביב ָעֵליה, ּ ְּוַאְקִדים ּבַ ּ  ַוְיִהי )'ד' מלכים ב(. ּ
ה ּמָ ַּהיֹום ַוָיבֹוא ׁשָ ַּמאן הוא יֹוָמא ָדא, ַּוְיִהי ַהיֹום. ּ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ . ְוּתָ

ָנה ֲהָוהּיֹוָמא ָטָבא ְדֹר, ַּההוא יֹוָמא יה ֲעָקרֹות ְדָעְלָמא, אׁש ַהּשָׁ ְּדִאְתְפָקדו ּבֵ ּ ּ ָדן , ּּ ְּוִאְתַפּקְ
ֵני ָעְלָמא יה ּבְ ית ְוָאַמר. ּּבֵ וַנּמִ ל ַהֲחָרָדה )מלכים ב ד(, ָּקָרא ַלּשׁ ה ָחַרְדּתְ ֵאֵלינו ֶאת ּכָ ּ ִהּנֵ

ך. ַּהזֹאת ִגיֵני ּכַ ִּאְצְטִריְכָנא ְלַעְייָנא יֹוָמא ָדא, ְּבְ ִדיִני ְדָעְלָמאּ ִריך הוא , ּ ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יֹוָמא ָדא  ָּדִאין ּבְ ֲאָתר ָדא,  ְלָעְלָמא)ב''ד ע''דף מ(ּ ְלחֹוד ּבַ ָנא ּבִ ּוְבִגין ְדִאְתָפַרׁשְ ּ ּּ ,
ְרִגיזו ְדָעְלָמא ָלא ּבִ ּכְ ִּאְצְטִריְכָנא ְלִאְסּתַ ר )מלכים ב ד(. ּ ְ וַמה ַלֲעׂשֹות ָלך ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ ְָלך ּ

ָבא ר ַהּצָ ֶלך אֹו ֶאל ׂשַ ָתא. ְֶאל ַהּמֶ י ִאּתְ ְּוִכי ִמָלה ָדא ְלָמה ִאְצְטִריָכא ְלַגּבֵ ְּדָלא ַנְפַקת , ּ
א ֵהיְכָלא ְדַמְלּכָ ִרים, ֶּאָלא. ְּוָלא ַאְזַלת ְוָלא ָעאַלת ּבְ ֵני ָעְלָמא , ּיֹוָמא ָדא ֲהָוה ּגָ ְּדָכל ּבְ

ִדיָנא)א קיימין''נ(ַיְתִבין  ִריך הוא ֶמֶלך,  ּבְ א ּבְ ְוְבַההוא יֹוָמא ִאְקֵרי קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ֶלך . ּ ְַהּמֶ

ָפט ׁשְ א ִעָלָאה, ָּאַמר ָלה. ַּהּמִ י ַמְלּכָ ִּאי ַאּתְ ִאְצְטִריך ָלך ְלַגּבֵ ְ יָדך, ְ ְַעל עֹוָבִדין ִדי ּבִ ּ.  

ֶבת י ָאֹנִכי ֹיׁשָ תֹוך ַעּמִ ֲעָתא. ַמאי ָקַאְמַרת. ְַוּתֹאֶמר ּבְ ׁשַ ּ ְדִדיָנא )א בזמנא''נ( ֶּאָלא ּבְ
ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ְלחֹודֹוי, ּתַ ר ָנׁש ּבִ ים ְלֵעיָלא, ָּלא ִיְתְפַרׁש ּבַ מֹוְדעון , ְּוָלא ִיְתְרׁשִ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ
ְלחֹודֹוי יה ּבִ ִזְמָנא , ּּבֵ ָעְלָמא)אחרא(ְּדָהא ּבְ ְלָיא ּבְ יִמי, ּ ְדִדיָנא ּתַ מֹוְדעון וְרׁשִ ּתְ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ ן ּ

ְלחֹוַדְייהו ִאין ִאיּנון, ּּבִ ב ְדַזּכָ ַּאף ַעל ּגַ ַקְדִמיָתא, ּ ְפָסן ּבְ ָלא ִלָבֵעי , ְּוַעל ָדא. ִּאיּנון ִאּתָ
א ְלָעַלם, ֵּליה ְלִאיִניׁש ין ַעּמָ א ִמּבֵ ִריך הוא , ְּלִאְתָפְרׁשָ א ּבְ ִּדְבָכל ִזְמָנא ַרֲחֵמי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1027דף [ -ּ

ַחד ְלהו ּכְ א ּכֻ ַּעל ַעּמָ ך ָאְמָרה)לא לבעי ליה לאיניש לאתפרש מן עמא לעלםו(. ּ ְ וְבִגיֵני ּכַ ּ ,
ֶבת י ָאֹנִכי ֹיׁשָ תֹוך ַעּמִ ְייהו, ְּבְ א ִמּנַ ֵעיָנא ְלִאְתָפְרׁשָ ְּוָלא ּבְ ָמה ְדָעֵבְדָנא ַעד יֹוָמא ֵדין, ּ ּּכְ ּ.  

ן ֵאין ָלה ְוגֹו ֲחִזי ֲאָבל ּבֵ ַּויֹאֶמר ּגֵ ע. 'ּ ֲעָתא ַקְייָמאָהא . ָּאַמר ָלה ֱאִליׁשָ ַּוַדאי ׁשַ ְּדָהא , ּ
ִרים ן. יֹוָמא ּגָ ֵעת ַחָיה ַאּתְ חֹוֶבֶקת ּבֶ ַּויֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ַהֶזה ּכָ ן . ּּ ֶלד ּבֶ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאּשָׁ ַוּתַ

ע ר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ ר ִדּבֶ ֵעת ַחָיה ֲאׁשֶ ַּלּמֹוֵעד ַהֶזה ּכָ ּ  ַמאי ַטֲעָמא. ְלָבַתר ִמית. ַּלּמֹוֵעד ַוַדאי. ּ
ִגין ְדִאְתְייִהב ָלה. ִמית ֶּאָלא ּבְ ּ ר. ְּוָלא ְלַבְעָלה, ּ א ִאְתָקּשָׁ ּוֵמֲאָתר ְדנוְקּבָ ּ ּוַמאן , ּ

א נוְקּבָ ר ּבְ ְּדִאְתָקּשָׁ ַנת ָקֵמיה, ּ ּמֹוָתא ִאְזַדּמְ ְּמָנא ָלן ְדָלה ִאְתְיִהיב. ּ יב ַאּתְ חֹוֶבֶקת , ּ ִּדְכּתִ
ן   .ּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַאְבָרָהם ּכְ ָ ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך)בראשית יח( ּבְ ֵּאֶליך ַוַדאי, ְוֹלא ֵאֶליָה, ּ ָ ,
ר ך ִאְתָקּשָׁ נוְקָבא, ְּבָ א. ְּוָלא ּבְ ְטָרא ְדנוְקּבָ ַּמאן ְדָאֵתי ִמּסִ ּ ַעל . ּמֹוָתא ַאְקִדים ְלַרְגלֹוי, ּ ַוּתַ

יֵבהו ַעל ִמַטת ִאיׁש ָהֱאלִהים ּכִ ׁשְ ַּוּתַ ן ָחַמת ְקד, ּ ִגין ְדַתּמָ ה ִעָלָאה ִמּכָֹלאּּבְ ּוׁשָ ּ ּ.  

לֹום ַלָיֶלד ך ֲהׁשָ לֹום ְלִאיׁשֵ לֹום ָלך ֲהׁשָ ַּויֹאֶמר ָלה ֲהׁשָ ְּ ְ אן. ּ ְּדִהיא ִעָקָרא ְדֵביָתא, ִמּכָ ּ ,
ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדִאיִהי ַאְזַלת ֲאַבְתֵריה ּ ְעָלה, ּ ֲחִזי ְלָהְדָפה ָהא אוְקמוָה. ְּוֹלא ּבַ ׁש ּגֵ ַּוִיּגַ ּ ּ ּ.  

ּ ִאיׁש ָהֱאלִהים ַהְרֵפה ָלהַּויֹאֶמר ָנא ָהָכא ְדָאַמר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים. ּ ְוַכד ֲהָוה , ַּמאי ׁשְ
ע ָמָתא ֱאִליׁשָ ֶּאָלא ָהָכא ַוַדאי ִאיׁש ָהֱאלִהים. ּבְ יה)א הוא''ס(ְּדָהָכא , ּ ּ ַחָזא דוְכּתֵ ּ ְוָלא , ּ

ָמָתא ִני ְנִביֵאי ָקֵמיה, ּבְ ֲעָתא ַדֲהוֹו ּבְ ׁשַ ְּוָלא ּבְ ּ.  

י ְוגֹו' ְיָיַו ּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ', ֶהְעִלים ִמּמֶ ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל '  ַוְיָי)בראשית יט(ּּכְ
א, ֲעמֹוָרה י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ָּדא ּבֵ ּ יד ִלי. ּ ע, ְוֹלא ִהּגִ ֶּאָלא ָאַמר . ַמאי ַטֲעָמא ֹלא ָיַדע ֱאִליׁשָ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָזא , ּלא ָימות, ִּאי ֵאיָמא ֵליה, איּוָמה ֲאָנא ָקִטיל ְלַה, ְּ ְּדָהא ְנִבְזּבְ
ִּדיֵליה הוא ּ ַּוַדאי ִאית ֵליה ְלֵמיָמת. ּ ַמר, ּ ן, ְּדָהא ִאּתְ יב ַאּתְ חֹוֶבֶקת ּבֵ ּוֵמֲאָתר , ִּדְכּתִ

ִרים מֹוָתא א ּגָ ְּדנוְקּבָ ך ָלא ָאַמר ֵליה, ּ ּוְבִגיֵני ּכַ ְּ.  

ַָויֹאֶמר ְלֵגֲחִזי ֲחגֹור ָמְתֶניך י ְבָיְדך ָוֵלךּ ַעְנּתִ ְ ְוַקח ִמׁשְ ַלק ִניָסא . ָ ְּוָהא אוְקמוָה ְוִאְסּתְ ּ
יה ך ִאם ֶאֶעְזֶבָך' ַחי ְיָי. ִּמּנֵ ְּוֵחי ַנְפׁשְ יָון ְדֵגיֲחִזי ֲהָוה ָאִזיל, ָ ֶּאָלא ִהיא ַיְדַעת . ֲּאַמאי ּכֵ

ע ְדֵגיֲחִזי ָּאְרחֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ּ ַדאי ְדִי, ּ ְּדָלאו ִאיהו ּכְ ּ ַכח ִניָסא ַעל ְידֹויּ ּתְ   .ׁשְ

ם ִפיו ַעל ִפיו ְוֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ְוגֹו ַּוָיׂשֶ ּ ע ְוָיַדע ְדַאְתָרא , ֲאַמאי. 'ּ ח ֱאִליׁשָ ּגַ ֶּאָלא ְדַאׁשְ ּ ּ
ּ ָדא הוא ְדָגִרים)דאתתא הוא( ּ א, ּ ּתָ יה ַהׁשְ ר ּבֵ ְּדִאְתְקׁשָ ם ִפיו ַעל ִפיו ְוֵעיָניו ַעל . ּ ַּוָיׂשֶ ּ ּ

ַאְתָרא ָאֳחָרא ִעָלָאה,ֵעיָניו ָרא ֵליה ּבְ ּ ְלַקּשְׁ יה, ּ ָכחו ּבֵ ּתְ ֲּאָתר ְדַחִיין ִאׁשְ ּ ּּ.  

ַקְדִמיָתא יה ּבְ ר ּבֵ ְּוָלא ָיִכיל ְלַאְעְקָרא ֵליה ֵמֲאָתר ְדִאְתַקּשָׁ ּ ַער רוָחא ֲחָדא , ּ ֶּאָלא ִאּתְ ּ
ִּמְלֵעיָלא ַהאי ֲאָתר, ּ ר ּבְ ְּדִאי ָלאו ָהִכי ָלא ֲהָוה ָקִאים . ּיהְּוָאִתיב ֵליה ַנְפׁשֵ, ְוִאְתְקׁשַ
ַבע ְפָעִמים. ְלָעְלִמין ַער ַעד ׁשֶ יר, ַּוְיזֹוֵרר ַהּנַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָלא ָסִליק ַיּתִ  )תהלים צ(ּּכְ

ָנה ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינו ּבָ   .ְּיֵמי ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1028דף [ -ּ

  ]א''ה ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ְּוָדא הוא ֲחַבּקוק ְנִביָאה ָמ, ּ ןּכְ ֵעי ֵליה. ּה ְדַאּתְ ָאֵמר ַאּתְ חֹוֶבֶקת ּבֵ ִּאי ָהִכי ָחבוק ִמּבָ ּ ,
ֵרי יה )א''ה ע''דף מ(ַחד , ֶּאָלא. ֲּאַמאי ֲחַבּקוק ּתְ ְּדִאּמֵ ע, ּ יה, ְּוַחד ְדֱאִליׁשָ ק ִעּמֵ ְּדִאְתַחּבָ ּ .

יה ֵרי ִחּבוִקין ֲהוֹו ּבֵ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ ּ ין ְלַה, ּ ין ְלַהאי ִסְטָרא ּבֵ , ִּחּבוָקא ֲחָדא. אי ִסְטָראּבֵ
ַקְדִמיָתא יה ּבְ ֵלי ּבֵ ַּההוא ֲאָתר ְדֲהָוה ּתָ ּ ין ִעָלִאין . ּ ִּחּבוָקא ַאֲחִריָנא ְדָסִליק ֵליה ְלַדְרּגִ ּ ּ ּ

יר ֵרי, ַיּתִ ך ֲחַבּקוק ּתְ ּוְבִגין ּכָ ִביא)חבקוק ג(. ְּ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ּ ּתְ ִפָלה, ּ ֶּאָלא ָדא . ַּמאי ּתְ ּ
ַקְדִמיָתא, א ֲאָתרּהו יה ּבְ יר ּבֵ ְּדֲהָוה ָקׁשִ ל ָיד, ּ ִפָלה ׁשֶ ְּוָדא הוא ּתְ ְגיֹונֹות. ּ ְּדַההוא . ַעל ׁשִ ּ

יה ר ּבֵ ּיֹוָמא ְדִאְתְקׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְלָיין ָקֵמי קוְדׁשָ ְגיֹונֹות ְדָעְלָמא ֲהוֹו ּתַ ּׁשִ ּ ּוְגבוָרה ֲהָוה , ְּ ּ
ִליט ר ּבֵ, ׁשָ ִפָלהְּוַעל ָדא ִאְתְקׁשַ ּיה ַהאי ּתְ   )א בהאי תפלה''נ(. ּ

ִביא ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ ִפָלה ַלֲחַבּקוק, ּּ ּּתְ ִגין ֲחַבּקוק: ּ ְּדִאיהו ָעִביד , ּּבְ ּ
ִגיֵניה ְמֲעך ָיֵראִתי ְוגֹו' ְיָי. ּּבְ י ׁשִ ַמְעּתִ א ֲחֵזי', ָׁשָ ַער ָעֵליה רוָחא ִדְנבו, ּתָ ד ֲהָוה ִאּתְ ּּכַ ּ ּ ָאה ּ

ִפָלה ַּעל ֲאָתר ָדא ְדהוא ּתְ ּ ּ ֲּהָוה ָאֵתי ַוֲהָוה ָדִחיל וִמְזַדְעִזע, ּ ּ יך , ַמְתָלא ַאְמִרי. ּ ְַמאן ְדָנׁשִ ּ
א ְלּבָ ֵליה ִאְזַדְעָזע, ִמּכַ ִּמּקָ ִנים ַחֵייהו' ְיָי. ּ ֶקֶרב ׁשָ ָּפָעְלך ּבְ ּ ָ ַָמאן ָפָעְלך, ּ ָּעֵליה , ֶּאָלא. ּ
ְּדִאיהו פַֹעל, ָקָאַמר ּ ּ ִדיֵליהּ ִנים ַחֵייהו. ּ ֶקֶרב ׁשָ ּּבְ ָָהב ֵליה ַחִיין ְלַהאי ָפָעְלך. ּ ּ ּ ִנין , ּ ֶקֶרב ׁשְ ּבְ
ַקְדִמיָתא, ָּדָבר ַאֵחר. ִּעָלִאין ד ּבְ ַּחֵייהו ְדָלא ָימות ּכַ ּ ּ ְגיֹונֹות. ּ ְגיֹונֹות, ַעל ׁשִ , ַמאי ַעל ׁשִ

ֵעי ֵליה ִגיאֹות ִמּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּעל ׁשְ ִגיאֹות ִמי ָיִבין )תהלים יט(ּכְ כלא הוא ( ֶּאָלא. ׁשְ

ְגיֹונֹות )אבל ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשִ יֹון ְלָדִוד)תהלים ז( ּכְ ּגָ ָחן ֲהוֹו ָקַמְייהו .  ׁשִ ּבְ ִּזיִני ּתוׁשְ ּ
ֵרי ָעַלְייהו רוַח ְנבוָאה, ִּדְנִביֵאי ְּלִמיׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֶבל ּ וָפַגְעּתָ ֶח)שמואל א י(ּכְ

ָמה ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְותֹוף ְוגֹו ה ְקחו ִלי )מלכים ב ג(ּוְכִתיב ', ְנִביִאים יֹוְרִדים ֵמַהּבָ ּ ְוַעּתָ
ן ְוגֹו ן ֲחַבּקוק. 'ְמַנּגֵ ּכֵ ְלהֹון, ְּוָכל ׁשֶ יר ִמּכֻ ְּדִאְצְטִריך ֵליה ַיּתִ ּ ְּלַנְייָחא ְדרוָחא, ְּ ָמא , ּ ּוְלַבּסְ

ָכ, ְּלַההוא ֲאָתר ּא ָעֵליה רוַח ְנבוָאהְלַאְמׁשָ ּ ְווָנא. ּ ַהאי ּגַ ְלהו ְנִביֵאי ּכְ ְּוֵכן ּכֻ ה , ּ ר ִמּמֹׁשֶ ּבַ
ַאר ְנִביֵאי ְדָעְלָמא ל ׁשְ ְּדָסִליק ַעל ּכָ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ְצַרִים, ּתָ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ַגַווְייהו, ּּכַ ִביר ּבְ ּרוֵחיהֹון ֲהָוה ּתָ ּ ְּמִעין ִאיּנון ַּוֲהוו ׁשַ, ּ
ָחן ּבְ א, ְוָלא ַיְכִלין ְלֶמחֵדי, ּּתוׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ ֲעָתא ְדֻכְלהו אֹוְכֹלִסין וְרִתיִכין ַנְפקו ּבִ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ ,

ִריך הוא א ּבְ יִרין ָקֵמי קוְדׁשָ ָחן ְוׁשִ ּבְ ְלהו ָאִרימו ּתוׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ְּוִאּתְ ְּ

ּרוֵחיהֹון ְדִי ָרֵאלּ ָחן, ׂשְ ּבְ ְמִעין ִאיּנון ּתוׁשְ ַּוֲהוו ׁשַ ּ ַגַווְייהו ְדָלא ַפְרָחן, ּ ְּוָקִאים רוֵחיהֹון ּבְ ּ ּ ּ.  

ִביק פוְלָחָנא ד ִאיהו ׁשָ ר ָנׁש ּכַ ּּבַ ִבירו ְדַגְרמֹוי, ּּ ֵדין ָיַדע ּתְ ּּכְ ִבירו ְדרוֵחיה, ּ ּּתְ ּ ּ ך . ּ ְּכַ

ָרֵאל ְצַרִים, ִיׂשְ ד ַנְפקו ִמּמִ ֵד, ּּכַ ּין ָטִעימו ַטֲעָמא ְדמֹוָתאּכְ י לֹון, ּ ִריך הוא ַאּסֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ ,
יב ֲּהוֹו ַסְלִקין ֵריִחין , ְוָכל אֹוְרִחין. 'ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְוגֹו'  ַוְיָי)שמות יג(, ִּדְכּתִ

ְסָיין, ְּדַאְסָוָתא ְּוָעאִלין ְלגוַפְייהו ְוִאּתָ ָחן ַדֲהוֹו, ּ ּבְ ְּוַקל ּתוׁשְ ְמִעיןּ ֲּהוֹו ַחָדאן ְוַנְייִחין ,  ׁשַ
רוֵחיהֹון   .ּּבְ
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ּוַפְרֹעה ְוָכל ִאיּנון אוְכלֹוִסין ִדיֵליה ּ ּ ּ ְתַרְייהו, ּ ַּעד ְדַנְפקו , ְלאֹוְזָפא לֹון, ֲּהוֹו ַאְזֵלי ּבַ ּ
ל ִאיּנון ַרְבְרִבין ִדְמָמָנן ָעֵליהֹון. ֵּמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְּוֵכן ּכָ ַאר ַע, ּ יןְוַעל ׁשְ ּאֹוִזיפו ָלה , ּמִ ּ

ְלהו ָרֵאל ּכֻ א וְלִיׂשְ ִכיְנּתָ ִּלׁשְ ר, ּּ ְדּבָ ְקֵצה ַהּמִ ֵאיָתם ּבִ ארו ּבְ ַּעד ְדׁשָ ַוְיִהי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוגֹו ׁשַ ּּבְ י ָקרֹוב הוא. 'ּ י ָקרֹוב הוא, ּּכִ ַּההוא אֹוָמָאה ְדאֹוֵמי . ּּכִ ּ

ים ַלֲאָבָהן, ָהןְֲאִביֶמֶלך ַלֲאָב ּתִ ַּעל ַההוא ִטיבו ְדָעְבדו ְפִלׁשְ ּ ּ ּ יב , ּ ֶחֶסד )בראשית כא(ִּדְכּתִ  ּכַ
ה ה ּבָ ְרּתָ ר ּגַ ִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ך ּתַ יִתי ִעּמְ ר ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ָ.  

  ]ב''ה ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ ִתיב ְל, ּ ַּוָיָקם ַפְרֹעה ַלְיָלה הוא ְוָכל ֲעָבָדיו, ֵּעיָלאַמה ּכְ ּ ּ .
א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּנוְקָמא ִעָלָאה ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַלת מֹוָתִני ֲהוֹו. ּ , ַחד. ּתְ

ִמְצַרִים ְּדָעְבדו ּבוְכִרין ּבְ ּ חו, ּ ּכָ ל ִאיּנון ְדַאׁשְ ְּדָקִטילו ּכָ ּ ּ ּ ִריך הוא ְּדָקַטל ק, ְוַחד. ּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

ַפְלגות ֵליְלָיא ְבנֹוי וְבַעְבדֹוי, ְוַחד. ּּבְ ֵביֵתיה ּבִ ד ָחָמא ַפְרֹעה מֹוָתָנא ּבְ ּּכַ ּ ָקם ְוָזִריז , ּ
ְרֵמיה א ַעד ְדאֹוַרְייָתא , ְוָקִטיל ֲאַפְרִכין ְוַסְרִכין, ּּגַ ַעּמָ ְּוָכל ְדַאְמִליכו ֵליה ְלָסְרָבא ּבְ ּ ּ ּ

ׁשַּאְסִהיַדת ָעֵליה ֵליְלָיא ַמּמָ ּ ְדִאיהו ָקם ּבְ ָמה . ּ ּ ְדֵליְלָיא ָקַטל )דקודשא בריך הוא בפלגות(ּכְ
ּּבוְכִרין ְוָעִביד נוְקִמין ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ָּהִכי ָקם ַפְרֹעה ּבְ ַסְרכֹוי, ּ , ְּוָקַטל ְוָעִביד נוְקִמין ּבְ

לֹוי, ְוָאַפְרכֹוי ּוְבָכל ִאיּנון ַרְבְר, ַוֲאַמְרּכְ  )שמות יב( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב) ב''ה ע''דף מ(ִבין ּ

ַּוָיָקם ַפְרֹעה יָצָאה, )לילה ממש( ּ ְּדָקם ְלַקָטָלא וְלׁשֵ ּ.  

א ַאְבָנא, ּאֹוְרחֹוי ְדַכְלּבָ ד ַמְחָיין ֵליה ּבְ יך ְלַחְבֵריה, ּּכַ ִּאיהו ָאֵתי ְוָנׁשִ ך ַפְרֹעה, ְּ ּּכַ ְ ,
ּשְׁ י, ַוֲהָוה ַמְכִריז ְוָאַמר, ָוֵקיְּלָבַתר ִאיהו ֲהָוה ָאִזיל ּבַ או ִמּתֹוך ַעּמִ ְקומו ּצְ ּ ּ ַּאּתון , ּ

ִני ָמָתא יִתי, ָּקַטְלּתון ְלָכל ּבְ ֵני ּבֵ ַּאּתון ָקַטְלּתון ַסְרֵכי ְוָאַפְרֵכי ְוָכל ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ה וְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַּוִיְקָרא ְלֹמׁשֶ יָון ְדִביְדכֹון ֲהָוה ּכֹ. ּ ם אֹוִתי, ָּלאּּכֵ ם ּגַ ְּדָלא , ּוֵבַרְכּתֶ

ְקְטלון ִלי ַגְרֵמיה אֹוִזיף לֹון. ּּתִ ְּלָבַתר ִאיהו ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוַאִפיק לֹון ֵמַאְרָעא, ּ
ַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוגֹו ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ ר ַים סו)שמות יג(. 'ּ ְדּבָ ב ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ֶדֶרך ַהּמִ ּ ַוַיּסֵ ְּ ף ּ

ָנא ָאְרָחא ְלַאְתֵריה ִמְצַרִים, ְּיהוָדה ָאַמר' ר. ְּלַתּקְ ָרֵאל ּבְ ד ֲהוֹו ִיׂשְ ָנא ּכַ יב, ַמאי ׁשְ , ִּדְכּתִ
י )שמות ה( ַלח ֶאת ַעּמִ י)שמות ט( ,ּׁשַ ֵלַח ֶאת ַעּמִ ה ְלׁשַ י ִאם ָמֵאן ַאּתָ ִני )שמות ד(, ּ ּכִ  ּבְ

ָרֵאל ּוְבַההוא ִזְמָנא ָלא, ְבכֹוִרי ִיׂשְ ִזיִריןּ ְדָקא ֵיאֹות,  ֲהוֹו ּגְ יה ּכְ רו ּבֵ ְּוָלא ִאְתַקּשָׁ ְוָהָכא . ּ
ִזיִרין ְּוָעְבדו ִפְסָחא, ַּדֲהוֹו ּגְ יה, ּ רו ּבֵ ְּוִאְתַקּשָׁ   .ָקֵרי לֹון ֶאת ָהָעם, ּ

ִגין ַההוא ֵעֶרב ַרב ֶּאָלא ּבְ הו, ּ ְּדִאְתְדָבקו ּבְ ּ ּ ֲהַדְייהו, ּ ְּוִאְתָעְרבו ּבַ ת ָהָעם ָקֵרי לֹון ֶא, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְסָתם ר ָעׂשו ֶאת ָהֵעֶגל' ּ ַוִיּגֹוף ְיָי)שמות לכ(, ּכְ ֵהל . ֶּאת ָהָעם ַעל ֲאׁשֶ ַּוִיּקָ

ה. ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ ְלהו. ַּוַיְרא ָהָעם ּכִ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  

א ְללוד' ִיְצָחק ור' ר ְּיהוָדה ֲהוֹו ַאְזֵלי ֵמאוׁשָ ּ הֹון יֹוֵסי ַטָייָעאַוֲהָוה ִע, ּ ְקִטיָרא , ּּמְ ּבִ
ַכְתַפְייהו ֵלי ֲעטוִפיָרא ּבְ ְּדַגּמָ ּ ח ַההוא יֹוֵסי ַטָייָעא ִאְנּתו ֲחָדא , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּ ּכַ ַּאׁשְ ּּ

ין ַאר ַעּמִ ירֹוֵקי ַחְקָלא, ִּדׁשְ ה, ְּדָקִטיר ּבִ ְייהו ְוַאְתִקיף ּבָ ִמיט ִמּנַ ּתְ ִּאׁשְ ְווהו . ְּוָאָתא ָעָלה, ּ ּּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1030דף [ -ּ

ָּאְמרו ֵניתוב ֵמָאְרָחא ָדא, ְּיהוָדה' ִיְצָחק ור' ר ּ ָעא ְלַאְחָזָאה , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ֲהֵדיה, ָלן ר ּבַ ְּדָלא ִנְתַחּבַ בו ֵמָאְרָחא. ּ ְתֵריה, ּּתָ ְדקו ּבַ ּּבָ חו ִדְבֵריה ְדַבת ֵאל ִנָכר , ּ ּכָ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ
ַּוֲאבוָה ָפִס, ֲהָוה ִזיב ָלן, ָּאְמרו. יל ַזְרָעא ֲהָוהּ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ּּבְ ְ.  

ֵרִעים)תהלים לז(ִיְצָחק ְוָאַמר ' ָּפַתח ר ּמְ ְתַחר ּבַ ִתיב , ַּמאן ִאיּנון ְמֵרִעים.  ַאל ּתִ ְּדָלא ּכְ
ִעים, ַּחָטִאים ין ְלַגְרַמְייהו, ֶּאָלא ְמִרִעים. אֹו ְרׁשָ ְּדַאְבִאיׁשִ ּוְלָהִני ְדִמ, ּ ֲהַדְייהוּ ָרן ּבַ . ְּתַחּבְ

ֲחָדא: ְמֵרִעים, ְּיהוָדה ָאַמר' ר הוֹון ֵרִעים ַוֲחֵבִרים ּכַ ֵרִעים ְדָלא ּתֶ ְרָמך ִמּמְ ַּאְרֵחיק ּגַ ְּדָלא , ְ
ְַיְבִאיׁשו ָלך עֹוָבדֹוי ֶחְטאֹוי, ּ   .ְּוִתְתַפס ּבְ

א ֲחֵזי הֹו, ּתָ רו ּבְ ִּאי ָלא ֲהוֹו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ְדִאְתַחּבְ ּ ָרֵאלּ ָּלא ִאְתָעִביד ַההוא , ן ִיׂשְ
ָרֵאל, עֹוָבָדא ְּוָלא ִמיתו ִמִיׂשְ ל ִאיּנון ְדִמיתו, ּ ּּכָ ּ ל ַמה , ּ ָרֵאל ּכָ ִרים לֹון ְלִיׂשְ ְוָלא ּגָ
א ֲחֵזי. ְּדָגִרים ׁש, ַּההוא עֹוָבָדא, ְוּתָ ָרֵאל, ְּוַההוא חֹוָבה ַמּמָ לוְתהֹון ְדִיׂשְ ִרים ּגָ ּּגָ ּ.  

ִריך הוא, ְּדָתֵניָנן א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ַמְלֲאֵכי , ְּ ֲעָתא ּכְ ַההוא ׁשַ ָרֵאל ּבְ חון ִיׂשְ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ּ
ד לֹון ֵחיִרין ִמּכָֹלא, ִּעָלֵאי ּוְלֶמְעּבַ ַאר , ֵחיִרין ִמּמֹוָתא, ּ ְעּבוָדא ִדׁשְ ּוְלֶמֱהֵוי ֵחיִרין ִמן ׁשִ ּ ּ
ין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעּמִ ּל ַהלוחֹותּ ָחרות ַע)שמות לב(, ּכְ ְקֵרי ָחרות, ּ ֶּאָלא ֵחירות, ַּאל ּתִ ּ.  

יָון ְדִאְתָעִביד ַההוא עֹוָבָדא ּּכֵ ִרימו ּכָֹלא, ּ ּּגָ ִרימו מֹוָתא. ּ ָוון, ּּגָ ְעּבוד ַמְלּכְ ִרימו ׁשִ ּּגָ ּ ,
רו ִאיּנון לוֵחי ַקְדָמֵאי ּבָ ִרימו ְדִאּתְ ּּגָ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִרימו ְדִמיתו ִמִיׂשְ ּּגָ ּ ּ ה, ּ ּמָ ְייהוּכַ ְוָכל . ּ ַאְלִפין ִמּנַ

רוָתא ְדִאיּנון ֵעֶרב ַרב, ָּדא ִגין ִאְתַחּבְ ּּבְ ּ הו, ּ רו ּבְ ְּדִאְתַחּבְ ּ ּ.  

ִגיֵניהֹון, ּאוף ָהָכא ָרֵאל, ּבְ ִני ִיׂשְ ָרֵאל, ָּלא ִאְתְקרון ּבְ י, ְוָלא ִיׂשְ ֶּאָלא ָהָעם , ְוָלא ַעּמִ
ֵנ. ְסָתם ים ָעלו ּבְ יָמא ַוֲחמוׁשִ ְּוִאי ּתֵ ָרֵאלּ ְצַרִים. י ִיׂשְ ד ֲהוֹו ַסְלִקין ִמּמִ רו , ּּכַ ְּוָלא ִאְתַחּבְ

ֲהַדְייהו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ּּבַ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ֲהַדְייהו, ָקֵרי לֹון ּבְ רו ּבַ יָון ְדִאְתַחּבְ ּּכֵ ּ יב ְוַגם , ּ ִּדְכּתִ
ם   .ָקֵרי לֹון ָהָעם, ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ

י ְו י יֹוֵסי ַאְקׁשֵ ר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהיֹום לא ּתֹוִסיפו ִלְראֹוָתם , ָאַמרִרּבִ י ַאׁשֶ ִתיב ּכִ ּּכְ ּ
ל יֹוָמא ֲהוֹו ָחָמאן ְלַההוא ֵעֶרב ַרב, ִאי ָהִכי. עֹוד ַעד עֹוָלם י ְיהוָדה. ּּכָ ֵעֶרב , ָּאַמר ִרּבִ

ִתיב ין ֲהוֹו ַדְי, ְוֹלא ִמְצַרִים, ַרב ּכְ ַאר ַעּמִ ה ׁשְ ּמָ ְּדָהא ּכַ ּ ִמְצַרִיםּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא . יֵרי ּבְ
ָזרו ְּדֻכְלהו ִאְתּגְ ּ ָזרו, ּּ ְּוֵכיָון ְדִאְתּגְ   .ָּלא ִאְקרון ִמְצָרֵאי, ּ

  ]א''ו ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ילו לֹון ה ַקּבִ ְּוַעל פוָמא ְדֹמׁשֶ ּ ּ תוב) א''ו ע''דף מ(ְּוַהְיינו ַמה . ּ ְּדָאַמר ַהּכָ ְ ֶלך )שמות לב( ,ּ

י ר ִצִויִתםֵרד ּכִ ך ָסרו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרך ֲאׁשֶ ֵחת ַעּמְ ּ ׁשִ ּ ְּ ִתיב. ָ ִני . ִּצִויָתם ּכְ ים ָעלו ּבְ ַּוֲחֻמׁשִ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ה ֲהוֹו, ִיׂשְ ָרֵאל' ְור. ַחד ֵמֲחִמּשָׁ ה ִמִיׂשְ ְייהו, ּיֹוֵסי אֹוֵמר ֲחִמּשָׁ . ְּוַחד ִמּנַ

י ְיהוָדה אֹוֵמר ים, ִּרּבִ ים:ַוֲחֻמׁשִ   . ֶאָחד ֵמֲחִמּשִׁ

ְמעֹון י ׁשִ ִגין , ָאַמר ַרּבִ ְצַרִים)ב''א ע''בראשית נ(ּבְ ּ ְדַההוא יֹוְבָלא ָסִליק לֹון ִמּמִ ִגין , ּ ּבְ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵני ִיׂשְ ים ָעלו ּבְ ך ַוֲחֻמׁשִ ּּכָ בו , ָּלא ְסִליקו, ְוִאי ָלאו. ְ ְּוַעל ָדא ִאְתַעּכְ ּ
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ין יֹוִמין ְל ָלא אֹוַרְייָתאַחְמׁשִ ּוֵמַההוא ֲאָתר ַנְפַקת אֹוַרְייָתא. ַקּבְ ְּוַעל ָדא , ְוִאְתְיִהיַבת, ּ
ים ָחֵסר ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַוֲחֻמׁשִ ֵני ִיׂשְ ִּדְבִגין ָדא ָעלו ּבְ ּ ה ֶאת )שמות יג(. ּ ח ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ

ְרמֹוי. 'ַעְצמֹות יֹוֵסף ְוגֹו ִג, ֶּאָלא. ֲאַמאי ָסִליק ּגַ א ְלָגלוָתאּבְ א ְלַנְחּתָ ּין ְדֲהָוה ֵריׁשָ ְוֹלא . ּ
ָרֵאל ַעל ָדא, עֹוד ֶּאָלא ְדִאיהו ִסיָמָנא ִדְגאוָלה ֲהָוה ֵליה ְואוֵמי ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ י ַהׁשְ ַמר, ִדְכִתיב ּכִ   .ְוָהא ִאּתְ

ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ְצָרֵאי, הּ ַאל ָממֹוָנא ִמּמִ ָרֵאל ֲהוֹו ַעְסֵקי ְלִמׁשְ ה ֲהָוה , ְּדִיׂשְ ּוֹמׁשֶ
אוָמָאה ְדיֹוֵסף ָּעִסיק ּבְ ִנילוס ֲהָוה. ּ ְּוִאית ְדַאְמֵרי ֲארֹוָנא ּבְ א ָסִליק ֵליה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוִבׁשְ ּ ּ ,

ה ָר, יֹוֵסף, ְועֹוד ָאַמר ֹמׁשֶ ִּהִגיַע ְזַמן פוְרָקָנא ְדִיׂשְ ּ ְוִאית . ְוָסִליק. ְוָאַמר ֲעֵלה ׁשֹור, ֵאלּ
ין ַמְלֵכי ִמְצָרֵאי ֲהָוה, ְּדַאְמֵרי ן ָסִליק , ּבֵ ּמָ ִגין ְדָלא , ְּוִאית ְדַאְמֵרי. )א ליה''ס(ּוִמּתַ ּּבְ

ַּיַעְבדון ֵליה ֲעבֹוָדה ָזָרה ה, ּ ר ַחִויַאת ֵליה ְלֹמׁשֶ ת ָאׁשֵ ִנילוס ְוֶסַרח ּבַ וֹו ּבְ ּׁשָ ּ '  ַוְיָי)גשמות י(. ּ
י יֹוֵסי ָפַתח. ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד)תהלים כב(, ִּרּבִ ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ . ּ ַלְמַנּצֵ

ִריך הוא א ּבְ ה ֲחִביָבא אֹוַרְייָתא ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ְּ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,
ָּרִחים הוא ְלֵעיָלא א, ּ ִריך הוא ָאִצית ֵליה ְלִמלולֹוי, ָּרִחים הוא ְלַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָלא , ְּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִביק ֵליה ּבְ ַהאי ָעְלָמא ְוָלא ׁשָ ִביק ֵליה ּבְ ּׁשָ ּ ּ.  

יָמָמא וְבֵליְלָיא ה ּבִ ֵעי ְלִמְלֵעי ּבָ ְּואֹוַרְייָתא ּבָ יב, ּ  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם )יהושע א(, ִּדְכּתִ
יָמָמא. ' ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגֹו)ירמיה לג(ּוְכִתיב . ְיָלהָוַל יַנח ּבִ ֵליְלָיא , ּתִ ּבְ

ִלים. ֲאַמאי א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ י ׁשְ ִכיַח ְלַגּבֵ ִגין ִדְיֵהא ׁשְ ּּבְ ָלא ֵליְלָיא. ּ ָמה ְדֵלית יֹוָמם ּבְ , ּּכְ
ִלים ֶּאָלא ָדא ִעם ָדא, ְּוָלאו ִאיהו ׁשְ ּ ֵעי אֹוַרְייָתאּכַ, ּ ר ָנׁש , ְך ּבָ יה ְדּבַ ָחא ִעּמֵ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ

ר ָנׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה, יֹוָמא ְוֵליְלָיא י ְדּבַ ֵלימוָתא ְלַגּבֵ ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ּ.  

ַמר ְִמַפְלגוָתא ְוִאיָלך, ְּדִעָקָרא ְדֵליְלָיא, ְוָהא ִאּתְ ּ ב ְדָפְלגו ַקְדִמיָתא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ְכָלָלא ּ ְדֵליְלָיא הואּבִ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ א ְדֵעֶדן, ֲּאָבל ּבְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיָקם, ּוְכֵדין, ּ אֹוַרְייָתא, ּּבָ   .ּוְלִמְלֵעי ּבְ

ַמר ִריך הוא ְוָכל , ְוָהא ִאּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א ְדֵעֶדןְּ ְנּתָ ַּצִדיַקָיא ִדְבּגִ ּ ְלהו ַצְייִתין ְלָקֵליה, ּּ ּּכֻ ּּ ּ ,
ִמיִעִני)שיר השירים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ְ ַהיֹוׁשֶ ּ ,

ְּוָהא אוְקמוָה ים, ּ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ָרֵאל: ַּהיֹוׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך ְּדִאיִה, ָּדא ּכְ א ּבְ ַחת ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבָ ְי ְמׁשַ ּ ּ
ָבָחא ְדאֹוַרְייָתא, ּהוא ׁשְ ֵליְלָיא, ּּבִ ָאה חוָלֵקיה. ּבְ ַּזּכָ ֲהָדה, ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ָחא ֵליה , ּ ּבְ ְּלׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָבָחא ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ׁשְ   .ּּבִ

ָרֵאל ַא, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הואּכְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ְּתָיא וִמׁשְ ּ ּ ְּ ,
ְרִביָטא ְדֶחֶסד ה ׁשַ יט ָלה ְלַגּבָ ְּואֹוׁשִ ּ ְלחֹוָדָהא, ּ ֶּאָלא ַעָלה, ְּוָלא ַעָלה ּבִ ְּוַעל ִאיּנון , ּ

ֲהָדה ִפין ּבַ ּתְ ּתַ ְּדִמׁשְ יב, ּ ַמר ִדְכּתִ ּ ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ְוגֹו'ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)תהלים מב(, ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ' .
ַחר ִאְקֵרי ְּוַעל ָדא ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1032דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא ְדָבֵעי ְלִאְתַנֲהָרא ַצְפָרא, ְוָאַמר ַרּבִ ׁשַ ך ְוִאְתַקַדר ְנהֹוָרא, ּּבְ ִּאְתֲחׁשָ ְ ,
ַכח ּתְ ַבְעָלה. ְּוַקְדרוָתא ִאׁשְ ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ֵדין ִאְתַחּבְ ְעָלה,ְּדָתֵניָנן, ּּכְ ה ְמַסֶפֶרת ִעם ּבַ ּ ִאּשָׁ ּ ,
ֲהֵדיה ֵעי ּבַ ּתָ   .ְּוָעאַלת ְלֵהיְכֵליה, ְּלִמׁשְ

א ְלֵמיַעל ְמׁשָ ֵעי ׁשִ ד ּבָ ְרִעין . ְּוָנִטיל ֵליה, ִאְתְנִהיר ְוָאַתת ֵליְלָיא, ְלָבַתר ּכַ ל ּתַ ֵדין ּכָ ּכְ
ין ַנְבִחין, ְוַחְמִרין ַנֲעִרין, ְסִתיִמין ד ִאְתְפ, ְוַכְלּבִ א , ַלג ֵליְלָיאּּכַ ֲאִרי ַמְלּכָ  )למקרי(ׁשָ
ָרא, ְלֵמיָקם א ְוָאִקיׁש ְלַתְרָעא ְדֵהיְכָלא, ּוַמְטרֹוִניָתא ְלַזּמְ שיר השירים (ְוָאַמר , ְּוָאֵתי ַמְלּכָ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא. 'ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ְוגֹו)ה ִנׁשְ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוְכֵדין ִמׁשְ ּ ּ ּ.  

ָּאה חוָלֵקיה ְדַההואַזּכָ ּ ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַער ַההוא ִזְמָנא ּבְ ְּדִאּתְ ּ ִגין ָדא, ּּ ל ִאיּנון , ּּבְ ּּכָ
ִּדְבֵני ֵהיְכָלא ְדַמְטרֹוִניָתא ַההוא ִזְמָנא, ּ ְעָיין ְלֵמיָקם ּבְ ְלהו ּבַ ּּכֻ ּ א ְוֻכְלהו , ּ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ְּלׁשַ ּ

ָחן ָקֵמיה ּבְ ָבָחא, ְּמׁשַ ָּדא ְדִאיהו ָרִחיק, ּ ְדָסִליק ֵמַהאי ָעְלָמאּוׁשְ ּ ּ ָדא ִניָחא ֵליה )יתיר(, ּ ּ
ִריך הוא ִמּכָֹלא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ִליק ֵליְלָיא ד ִאְסּתְ א וַמְטרֹוִניָתא , ּ ְוִאְתָקַדר)א ואיתחשיך''נ(, ְוָאֵתי ַצְפָרא, ּכַ ֵדין ַמְלּכָ ּּכְ
ֶחְדָוה ָרָזא ּבְ ָנןְּוָיִהיב ָלה ַמ, ּבְ ֵני ֵהיְכָלה, ּתְ ּוְלָכל ּבְ ִמְנָייָנא. ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאיהו ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ִריך הוא. ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ַוְיָי א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוֵבית ִדיֵניה, ְּ ּ י  )ב''ו ע''דף מ(. ּ ָאַמר ִרּבִ
ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ִיְצָחק ִכי, ּ ֲאָבָהָתא ַנְטָלאׁשְ א ּבַ . ָּדא ַאְבָרָהם: ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם. ְנּתָ

ַעּמוד ָעָנן ְַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרך. ָּדא ִיְצָחק: ּּבְ יה . ָּדא ַיֲעֹקב: ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ְוַיֲעֹקב )בראשית לב(ּ
ַעּמוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם. ְָהַלך ְלַדְרּכֹו ָּדא ָדִוד ַמְל: ְּוַלְיָלה ּבְ אּ   .ּכָ

א ְּוֻכְלהו ְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּ ִלימוָתא ְדֹכָלא, ּ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ְּלֵמַהך ִיׂשְ ּ ּ ִגין ְדֶיחזון ֲאָבָהן , ְ ּּבְ ּ
ּפוְרָקָנא  יב, ִּדְלהֹון )א דבינייהו''ס(ּ ם ָעלה)בראשית מו( ,ִּדְכּתִ ִעם , ָ ְוָאֹנִכי ֲאַעְלך ּגַ
ָבה ְרּכָ , ְוִכי ֲאַמאי ֲהוֹו ַאְזֵלי יֹוָמם ְוַלְיָלה. ָלֶלֶכת יֹוָמם ְוָלְיָלה', ְך ְוגֹוהֹוֵל' ּוְכִתיב ַוְיָי. ַהּמֶ

יָמָמא ֵליְלָיא, ַּיֲהכון ּבִ א ְדַעְרִקין, ְּוָלא ַיֲהכון ּבְ ְבִני ֱאָנׁשָ ִריך הוא , ּּכִ א ּבְ יָון ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּ

יָמָמא וְבֵליְלָיא, ָנִטיר לֹון ֵלימוָתא ְדֹכָלא,ֶּאָלא. ֲּאַמאי ַאְזִלין ּבִ הו ׁשְ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ּ ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ,
ִלימו ֶאָלא יֹום ְוַלְיָלה ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ.  

 ] בשנה91יום [סדר הלימוד ליום ב טבת 

א י ַאּבָ ַעּמוד ָעָנן' ַוְיָי, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ָאַמר ִרּבִ ּהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ . ָּדא ַאְבָרָהם: ְ
ַעּמוד ֵא ַמר. ְּוִאי ָהִכי ַיֲעֹקב ָאן הוא. ָּדא ִיְצָחק: ׁשְּוַלְיָלה ּבְ ִמָלה ַקְדָמָאה ִאּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ,

ֲאִרי ן ׁשָ יב ַוְיָי, ְוַתּמָ ָמה ִדְכּתִ   .'ּּכְ

ַעּמוד ֵאׁש ִסְטָרא ָדא וְבָדא, ֲהָוה ָנִהיר, ְּוַלְיָלה ּבְ ּּבְ ְתֵריהֹון. ּ ִגין ְדִיְרְדפון ִמְצָרֵאי ּבַ ּּבְ ּ ּ ,
ִריך הואְלִאְתַייְק א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָּרא ׁשְ ּ יכֹוי וָפָרׁשֹוי, ְּ ְרּתִ ִגין ְלֵמיַזל ְיָמָמא ְוֵליְלָיא. ּּבִ , ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1033דף [ -ּ

ַּאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָרא ִגין ְלַאְטָעָאה ְלִמְצָרֵאי ְדֵיְמרון ִמְקֶרה הוא, ְּותו. ּוְדָלא ָנֲהָרא, ּ ּּבְ ּ ּ ,
יב ֵרי צֹו )ישעיה יט(, ִּדְכּתִ יב ֲחָכִמים ָאחֹור)ישעיה מה( ּוְכִתיב, ַעןּנֹוֲאלו ׂשָ ְּוַעל ָדא ,  ֵמׁשִ

יָמָמא וְבֵליְלָיא   .ַּאְזֵלי ּבִ

א ָאַמר י ַאּבָ ָרֵאל, ִרּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְצַרִים, ּ ִריך הוא ַאִפיק לֹון ִמּמִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
יה ְּלֶמֱהֵוי חוָלֵקיה ְוַאֲחַסְנּתֵ ּ א ֲחֵזי. ּ ִסְטָרא ְדיֹוְבָלא, ְוּתָ ָרֵאל, ּּבְ ַכח ֵחירו ְלִיׂשְ ּתְ ְוֵכן . ִּאׁשְ

יב, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי דֹול ְוגֹו)ישעיה כז(, ִּדְכּתִ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ יֹום ַההוא ִיּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ'.  

ּוְבִגין ַההוא יֹוְבָלא ִעָלָאה ּ ין יֹוִמין, ּ בו ַחְמׁשִ ָלא אֹוַרְייָת, ִּאְתַעּכְ ּוְלִמְקַרב , אְלַקּבְ
ְּלטוָרא ְדִסיַני ְיָמָמא. ּ ֵליְלָיא, ְּוֵכיָון ְדָאְזֵלי ּבִ ין ְיָמָמא , ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד יֹוָמא, ָאְזֵלי ּבְ ּבֵ

ַכח ְפִריׁשו, ְוֵליְלָיא ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  

ַנְייָחא ַאְזִלין, ְוֹלא עֹוד ֶּאָלא ְדֻכְלהו ּבְ ּּ ְייהו, ּ ִּלְרעוָתא ְדַנְפׁשַ ּ ילו ּבְ, ּ ּיֹוָמא ְדַקּבִ ּ
ֵלִמין, אֹוַרְייָתא ין יֹוִמין ׁשְ ְדָקא ֵיאֹות, ֲהוֹו ַחְמׁשִ ֹלא ַלְיָלה, יֹוֵמי ְוֵליֵלי ּכְ , ְּדֵלית יֹום ּבְ

לא יֹום ֵליִמין. ְוַלְיָלה ְויֹום ִאְקֵרי יֹום ֶאָחד, ְוֵלית ַלְיָלה ּבְ ין יֹוִמין ׁשְ ְּוֵכיָון ְדָאְזלו ַחְמׁשִ ּ ,
ֵדין  ארו ָעַלְייהו ִאיּנון נ)דיובלא וכמה' קבל נל(ּכְ ּ ׁשָ ּ ְטָרא ְדיֹוְבָלא , ּיֹוִמין ְדיֹוְבָלא' ּ ּוִמּסִ ּ

ך ַאְזִלין יֹוָמא ְוֵליְלָיא, ִּאְתְייִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ְוְבִגין ּכָ ּ.  

א י ַאּבָ ִתיב , ְוָאַמר ִרּבִ ְכֶהיןָ◌ ֵע)בראשית כז(ּכְ י ָזֵקן ִיְצָחק ַוּתִ ָהא . ֲאַמאי, יָניו ַוְיִהי ּכִ
ַּמאן ְדָרִחים ַלַחָייָבא, אֹוִקיְמָנא א ֲחֵזי. ָּהִכי הוא, ּ ִליל ֵליְלָיא, ְוּתָ ִיְצָחק ִאְתּכְ ְוֵליְלָיא , ּבְ
ִהיר ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו, לא ּבָ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּוַעל ָדא ַוּתִ

ד ְלֶמֶלך ִמְצַרִים ּכִ)שמות יד(, ִּיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר' ר ְ ַויֻּגַ ַרח ָהָעםּ ד, י ּבָ ַמאן ָקָאַמר , ַּוֻיּגַ
ָּהא אוְקמוָה, ֶּאָלא. ֵּליה יה. ּ ָנׁשו ְלַגּבֵ ֲּאָבל ַחְכמֹוי ְוַחְרׁשֹוי ִאְתּכְ ַרח , ּ י ּבָ ְּואֹוְדעוהו ּכִ ּ
ַּוֲאַמאי ַקאְמרו ָדא. ָהָעם ָחְכְמָתא ִדְלהֹון. ּ ֶּאָלא ָחמו ּבְ ּ ּ ָאְמרו ,ַּדֲהוֹו ַאְזֵלי ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ּ

ַּוַדאי ַעְרִקין ִאיּנון ר. ּ אֹוַרח ֵמיׁשָ ְּולא עֹוד ֶאָלא ְדָחמו ְדָלא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ּ ּ יב , ּ ָמה ִדְכּתִ ּּכְ
ְּוָיׁשובו ְוַיֲחנו ִלְפֵני ִפי ַהִחירֹות ּ ּ ּּ ׁש ֵמאֹות ְוגֹו)שמות יד(. ּ ח ׁשֵ ׁש ֵמאֹות ֲאַמאי. 'ּ ַוִיּקַ ָאַמר . ׁשֵ

י יֹוֵסי ָרֵאלָלֳקֵב, ִרּבִ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי, ּל ִמְנָייָנא ְדִיׂשְ ׁשֵ יב ּכְ חור. ִּדְכּתִ ָלֳקֵבל : ּּבָ
ָרֵאל ָבִרים ְדִאיּנון ִעָקָרא ְדָכל ִיׂשְ ַּהּגְ ּ ַאר ְרִתיִכין: ְוָכל ֶרֶכב ִמְצָרִים. ּ ְּדִאיּנון ְטָפִלין , ׁשְ ּ

יב ְל)א לאחרנין''נ(, ַלֲאחֹוֵרי ּ ָלֳקֵבל ַהַטף ִדְכּתִ ֵעיָטא ְדַחְרׁשֹוי . ַּבד ִמָטףּ ְּוֹכָלא ָעִביד ּבְ ּ
לֹו. ְוַחְכמֹוי ים ַעל ּכֻ ִליׁשִ ָחְכְמָתא, ְּוׁשָ ין ִעָלִאין, ּּכָֹלא ּבְ ָּלֳקֵבל ַדְרּגִ ֵרין ְוָחד, ּ ִיְצָחק ' ר. ּתְ

ַתְרּגומֹו, ָאַמר ֹכָלא. ּוְמָזְרִזין, ּּכְ   .ְּזִריִזין ֲהוֹו ּבְ

ׁש ֵמאֹות ֶר ח ׁשֵ חורַּוִיּקַ ִתיב , ִּחָייא ָאַמר' ר. ֶּכב ּבָ ַעל ְצָבא '  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד(ּכְ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ּמָ רֹום ּבַ ִריך הוא ָיִהיב . ַהּמָ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ין ְלֵעיָלא ְלָטנוָתא ְלַרְבְרֵבי ַעּמִ ּׁשֻ א ִדְלהֹו, ּ ָּיִהיב ְלהו ְלַעּמָ אּ ֲעָתא ְדָנִחית לֹון . ן ְלַתּתָ ּוְבׁשַ ּ
יהֹון ִדְלֵעיָלא ִּמַדְרּגֵ ּ א, ּ א ְלַתּתָ חור, ָנִחית לֹון ְלַעּמָ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ַּוִיּקַ ָהא ְמָמָנא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1034דף [ -ּ

ְּואוְקמוָה, ִּדְלהֹון ין, ּ ַאר ַעּמִ ְּדָדַבר ְרִתיִכין ִדׁשְ ִריָתא ְדִסיְס, ּ ַמׁשְ ְּוֻכְלהו ָנְפלו ּבְ ּ ּ ָרא ְלָבַתר ּ
חור  ְּוַהְיינו ּבָ   . ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים)א ולבתר''נ(ּ

  ]א''ז ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ִתיב  יִתיך ַרְעָיִתי)שיר השירים א(ּכְ ִרְכֵבי ַפְרֹעה ִדּמִ ְ ְלֻסָסִתי ּבְ א ֲחֵזי. ּ דוְגַמת סוְסָיא , ּתָ ּּכְ ּ
א ִּאְתָחֵזי ְלהֹון ְלסוֵסיהֹון ְדַפְרֹעה, ּנוְקּבָ ְּואוְקמוָה, ּ ִרְכֵבי ַפְרֹעה. ּ ִתי ּבְ ֶּאָלא ְלסוּסָ ז ''דף מ(, ּ

א ֲחֵזי )א''ע ָרֵאל, ּתָ ֲעָתא ְדֲהָוה ָרִדיף ֲאָבְתַרְייהו ְדִיׂשְ ׁשַ ַּפְרֹעה ּבְ ּ ּ ָּנַטל סוְסָוון , ַמה ָעֵבד, ּ
ַקְדִמיָתא, ּנוְקָבן יכֹוי ּבְ ְרּתִ ַפת, ְוָכַפת לֹון ּבִ ְּוסוִסין דוְכָרֵאי ּכָ ּ ַּוֲהוו ,  לֹון ַלֲאחֹוֵריהֹוןּ

ְּמַזְייִנין דוְכֵרי ָלֳקֵבל נוְקֵבי ּ ּ ָעאן, ּ יָון ְדָקִריב . ְואֹוָחן ְלֵמיָזל, ְּונוְקֵבי ָלא ּבָ א וכד ''נ(ּּכֵ

ָרֵאל)אדביק ְייהו ְדִיׂשְ ּ ְלַגּבַ ֵוי לֹון ַלֲאחֹוֵרי, ּ ָּנַטל נוְקֵבי ְוׁשַ ְּוסוְסָוון דוְכִרין ְלַקְדִמין, ּ ּ ּ ,
ָרֵאלְל א ְלִיׂשְ הו ְקָרָבא, ַאְבָאׁשָ ָחא ּבְ ּוְלַאּגָ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ָרֵאל, ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ַוְיָי, ּּכְ א ַלֲאחֹוֵריהֹון ְדִיׂשְ ִכיְנּתָ ּוָבַתר ָחְזָרה ׁשְ ּ ,
ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים ְוגֹו יב ַוִיּסַ ְִדְכּתִ ּ יִתיך ַרְעָיִתי. 'ּ ך ִדּמִ ִגיֵני ּכַ ְּבְ , ּ וַפְרֹעה ִהְקִריב)שמות יד(. ְּ

ְּוַהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה ְּדַאְקִריב ְלָכל ֵחילֹוי וְרִתיכֹוי. ּ ָחא ְקָרָבא, ּ ְּותו וַפְרֹעה . ְלַאּגָ ּ
י יֹוֵסי ָאַמר. ִהְקִריב ַמר ְדָקִריב לֹון ִלְתׁשוָבה, ִרּבִ ָּהא ִאּתְ   .ּוַפְרֹעה ִהְקִריב. ּ

ִתיב  ּצַ'  ְיָי)ישעיה כו(ּכְ ּר ְפָקדוך ָצקון ַלַחׁש ְוגֹוּבַ ָּ ר ְפָקדוך. 'ּ ּצַ ָּבַ ּ ָרֵאל : ּ ָּלא ַפְקִדין ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֲעָתא ְדַנְייָחא, ְּ ׁשַ ֲעָתא ְדָעִקין ְלהו, ּּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ְלהו ַפְקִדין , ּ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּּ

ְצלֹוִתין וְבָב: ָּצקון ַלַחׁש. ֵּליה ְּוֻכְלהו ַצָלאן ּבִ ּּ ְּוָאִריקו ָקֵמיה ְצלֹוִתין, ּעוִתיןּ . ֵאיָמַתי. ּ
ָ מוָסְרך ָלמֹו)ישעיה כו( ְרצועֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֲעָתא ְדָפִקיד לֹון קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ א . ְּ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ

ַרֲחֵמי ִריך הוא ָקִאים ָעַלְייהו ּבְ ּּבְ ּ ְּוִניָחא ָקֵמיה ַההוא ָקָלא ִדְלהֹון, ְ ּ ִגין ְל, ּ ִּאְתָפְרָעא ִמן ּבְ
ְנֵאיהֹון ַרֲחֵמי, ׂשַ   .ְּוִאְתְמֵלי ָעַלְייהו ּבְ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ץ ְוכו, ּּכְ א', ְּמָתל ְליֹוָנה ִעם ַהּנִ ָרֵאל ֲהוֹו ְקִריִבין ְלַיּמָ ך ִיׂשְ ַּוֲהוו , ְּכַ
א ָקַמְייהו לֹוִהי ַזְקִפין ְלֵעיָלא, ָּחָמאן ְלַיּמָ ָּאִזיל ְוָסִעיר ְוַגְלּגַ ָּזְקפו ֵעיַנְייהו . ּוֹו ְדִחיִליןֲה, ּ ּ

יְרָייֵתיה ְּוָחמו ְלַפְרֹעה וְלַמׁשִ ּ יִרין וַבִלְסְטָרִאין, ּ ְּוַאְבֵני ּגִ ֵדין ַוִייְראו ְמֹאד, ּ ּּכְ , ַּמה ָעְבדו. ּ
י ֲאבוהֹון ִדְלֵעיָל ָרֵאל ְלַגּבֵ ִרים ַהאי ְדָקִריבו ִיׂשְ ָרֵאל ַמאן ּגָ ֵני ִיׂשְ ַּוִיְצֲעקו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ . ַּפְרֹעה, אּ

ַמר יב וַפְרֹעה ִהְקִריב ְוָהא ִאּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ה ֶאל ָהָעם ַאל )שמות יד(. ּ ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ
בו וְראו ֶאת ְיׁשוַעת ְיָי יָראו ִהְתַיּצְ ּּתִ ּ ּ ּ ָרֵאל. 'ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ְמעֹון ַזּכָ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ְּדָהא , ּ

ה ָאִזיל ּמֹׁשֶ ַגַווְייהוַרְעָיא ּכְ ּ ּבְ ִתיב . ּ ה ַעּמֹו)ישעיה סג(ּכְ ַּוִיְזּכֹור ְיֵמי . ּ ַוִיְזּכֹור ְיֵמי עֹוָלם ֹמׁשֶ
ִריך הוא: עֹוָלם א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ה ַעּמֹו . ְּ ָכל )מכאן שלי הוא(ֹמׁשֶ ה ּכְ ִקיל ֲהָוה ֹמׁשֶ  ׁשָ

ָרֵאל א הוא ַמּמָ, ְואֹוִליְפָנא ֵמָהא. ִיׂשְ י ַרְעָיא ְדַעּמָ ּּכִ ְלהוּ א ּכֻ ּׁש ַעּמָ א , ִּאי ִאיהו ָזֵכי, ּ ַעּמָ
ְלהו ָזָכאן ּּכֻ ִגיֵניה, ְּוִאי ִאיהו ָלא ָזֵכי. ּ ְלהו ָלא ָזָכאן ְוִאְתֲעָנׁשו ּבְ א ּכֻ ַּעּמָ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

בו וְראו ִּהְתַיּצְ ּ ָחא ְקָרָבא, ּ ִריך הוא, ֵּלית ְלכו ְלַאּגָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ יַח, ְּ  ְקָרָבא ַיּגִ
ִגיֵניכֹון ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ֲחִריׁשון' ְיָי, ּּכְ ם ּתַ ִּיָלֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ א ֲחֵזי. ּ , ַּההוא ֵליְלָיא, ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1035דף [ -ּ

ִריך הוא ְלָפַמְלָיא ִדיֵליה א ּבְ ַנׁש קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ּּ ָרֵאל, ְ ְּוָדִאין ִדיַנְייהו ְדִיׂשְ ּ ְּוִאְלָמֵלא ְדַאְקִדימו , ּ ּ ּ
ָרֵאלֲאָבָהן ָעַלְי ּיהו ְדִיׂשְ ִזיבו ִמן ִדיָנא, ּ ּתֵ ָּלא ִאׁשְ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ין , ִּרּבִ ְּזכוָתא ְדַיֲעֹקב ַאּגִ ּ

ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ ָהָיה ָלנו ֹיאַמר ָנא ' ּ לוֵלי ְיָי)תהלים קכד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּׁשֶ
ָרֵאל ָרֵאל ָסָבא, ִיׂשְ ֲחִריׁשוןּ ְיָי ִיָלֵחם ָל)שמות יד(. ִיׂשְ ם ּתַ א ָפַתח . ֶּכם ְוַאּתֶ י ַאּבָ ישעיה (ִּרּבִ

י)נח יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶליך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציך ּבְ ּבָ יב ִמּשַׁ ׁשִ ָ ִאם ּתָ ָרֵאל. ָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א , ַּזּכָ ְּדקוְדׁשָ ּ
הֹון ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ ּּבְ הו, ְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ין ְד, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ּוִמּגֹו ְרִחימוָתא , ָעְלָמאִּמּכָ ּ

יה, ִּדְלהֹון ת, ְוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא, ָּקִריב לֹון ְלַגּבֵ ּבָ ל , ְוָיַהב לֹון ׁשַ א ִמּכָ ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ּ
ַאר יֹוִמין ְּוֶחְדָוה ְדֹכָלא, ְּוַנְייָחא ִמּכָֹלא, ׁשְ ת, ּ ּבָ ִקיל ׁשַ ָלא, ְוׁשָ ּוַמאן , ָּלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ּכְ

ת ּבָ ָלא, ְּדָנִטיר ׁשַ ִאילו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ּּכְ ּּ.  

  ]ב''ז ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ת עֹוֶנג2ְוק ּבָ ִּעּנוָגא ְדֹכָלא, ָֹראָת ַלּשַׁ ּ א ְוגוָפא ִעּנוָגא ְדִעָלִאין , ּ ִּעּנוָגא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ִאין ת. ְוַתּתָ ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּיהְּדַיְזִמין ֵל. ַמאי ְוָקָראָת, ְוָקָראָת ַלּשַׁ  ִמְקָרֵאי )ויקרא כג(, ּכְ

לֹוַמר, ֹקֶדׁש ִפיָזא ְלֵביֵתיה, ְזִמיִנין, ּכְ ין אוׁשְ ָמה ִדְמַזּמִ ּּכְ ּ ת ֹעֶנג. ּּ ּבָ , ְּוַעל ָדא ְוָקָראָת ַלּשַׁ
ְּדַיְזִמין ֵליה ִפיָזא, ּ ָמה ִדְמַזְמִנין אוׁשְ ּּכְ ּ ָנא, ּ ָפתֹוָרא ְמַתּקְ ֵביָתא ְמַת, ּבְ ְדָקא ֵיאֹותּבְ ָנא ּכְ , ּקְ

ְדָקא ֵיאֹות ָיא ּכְ ּתְ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ַאר יֹוִמין, ּּבְ יר ַעל ׁשְ עֹוד יֹום. ַיּתִ ת ִמּבְ ּבָ . ְוָקָראָת ַלּשַׁ
ד'  ִלְקדֹוׁש ְיָי)א''ב ע''אמור כ( פוִרים: ְּמכוּבָ ָּדא יֹום ּכִ ֵרי ְדִאיּנון ַחד. ּּ ּּתְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות . ּ ְוִכּבַ
ְָדָרֶכיך )ב''ז ע''דף מ( ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ

ר ָדָבר צֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ִּמּמְ ַמר, ָ ִגין ְדַהִהיא ִמָלה ַסְלָקא, ְוָהא ִאּתְ ּּבְ ּ ַער ִמָלה , ּ ְּוִאּתְ
ְּדחֹול ְלֵעיָלא ִפיָזא. ּ ין אוׁשְ ַּמאן ִדְמַזּמִ ּ ְדָלא, ּ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ יה ּבָ ּּבֵ ָאֳחָרא, ּ   .ְוָלא ּבָ

א  ֲּחִזִי ַההוא ִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמיה ְדַבר ָנׁשּתָ ּ ּ ּ ּּ ַער ִאְתָערוָתא ְלֵעיָלא, ּ ַּסְלָקא ְוִאּתְ ִאי , ּּ
ָתא. ִאי ְלִביׁש, ְלָטב ּבְ ִעּנוָגא ְדׁשַ ּוַמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ ּ ָעָרא ִמָלה , ּ ָּאִסיר ֵליה ְלִאּתְ  )'ג ב''מ(ּ
יֹוָמא ַק, ְּדחֹול ְּדָהא ָפִגים ְפִגימו ּבְ ּּ אּ א. ִּדיׁשָ ִהילוָלא ְדַמְלּכָ ַּמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ ָלא ִיְתָחֵזי , ּּ

א ק ְלַמְלּכָ ּבַ ַאֲחָרא, ְלִמׁשְ ק ּבְ   .ְוִיְתַעּסֵ

ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ה ְדִאְצְטִריך, ּוְבָכל יֹוָמא ּבָ ְוְלִאְתֲעָרא ַאְתָערוָתא ִמּמָ ּ ּ ת. ּ ּבָ , ּוְבׁשַ
ַמָיא ִמֵלי ִדׁשְ ּּבְ ּ ּוִבְקדו, ּ ָעָראּ ֵעי ְלִאּתְ ה ְדיֹוָמא ּבָ ִמָלה ַאֲחָרא, ּּשָׁ   .ְּוָלא ּבְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ הו ּבְ ָחא ְקָרָבא ּבְ ד ִאְתְקִריב ַפְרֹעה ְלַאּגָ ָּהָכא ּכַ ַהִהיא ִזְמָנא, ּ ָלא , ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ָלל, ְּ א ּכְ ָרֵאל ִאְתָערוָתא ְלַתּתָ ֲערון ִיׂשְ ְּדִיּתְ ּ ּ ְדָהא ִאְתָערוָתא ,ּ ּ

ְּלֵעיָלא הוא ֲערו ִאְתָערוָתא ָדא ְלֵעיָלא, ּ ְּדָהא ֲאָבָהן ַאְקִדימו ְוַאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְזכוָתא ִדְלהֹון , ּ ּ ּ
ָערון )ואתערו אתערותא דא(, ָּקִאים ָקֵמיה ָרֵאל ִיּתְ ִריך הוא ְדִיׂשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּ ְוָלא ּבָ ּ ּ ְּ

ָלל א ּכְ יב ְיָי)ילא הוהדהא באתרה לע(. ְלַתּתָ ּ ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ֲחִריׁשון' ּ ם ּתַ ִּיָלֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ּ .
ֲחִריׁשון ַוַדאי ּּתַ ְתֲערון ִמָלה, ּ ְּוָלא ּתִ ְּדָלא ִאְצְטִריך ְלכו, ּ א , ְּ ָמא ַקִדיׁשָ ִליל ׁשְ ְּוָהָכא ִאְתּכְ
יָמן ַאְתָוון ְרׁשִ יה ַחְבַרָייא, ּבְ ְּוָהא ִאְתֲערו ּבֵ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1036דף [ -ּ

י י ָאְרָחאִרּבִ י ְיהוָדה ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה. ֹּוֵסי ְוִרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ יָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּנִ , ַּוַדאי ּתָ
ָכל ֲאָתר ַרֲחֵמי', ְיָי ח ְקָרָבא, ּבְ ב ְדַאּגָ ְרִחימוָתא , ְּוָעִביד ִדיָנא, ְּוַאף ַעל ּגַ ַּההוא ִדיָנא ּבִ ּ ּ

יב ְי, ְוָהָכא ֲחֵמיָנא. ּהוא ָלל, ִּיָלֵחם ָלֶכם' ָיִּדְכּתִ ַההוא ִדיָנא ַרֲחֵמי ּכְ ְּוָלא ִאְתָחֵזי ּבְ ְּדָהא , ּ
ֶהם ַעד ֶאָחד ַאר ּבָ ִתיב לא ִנׁשְ   .ּכְ

ְמעֹון ְדָאַמר, ָּאַמר ֵליה י ׁשִ ַמְעָנא ֵמִרּבִ ִּמָלה ָדא ׁשְ ּ ַרֲחֵמי ֲהָוה, ּ ְּדֲאִפילו ָהָכא ִדיָנא ּבְ ּ ּּ ,
א וִמ ְּדָחָפא ָעֵליהֹון ַיּמָ א, ּיתוּ ּוְלָבַתר ַאִפיק לֹון ַיּמָ יָקֵריהֹון, ּ ָעא ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ ,

ַאְרָעא ָלא לֹון, ְּוִאְתְקָברו ּבְ ָעאת ַאְרָעא ְלַקּבְ ִריך , ְוָלא ּבָ א ּבְ יט ָלה קוְדׁשָ ְַעד ְדאֹוׁשִ ּ ּ ּ
ּהוא ְיִמיֵניה יַלת לֹון, ּ ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ )שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוַקּבִ . ָָנִטיָת ְיִמיְנך ּתִ

ּוְבִגין ָדא ַרֲחֵמי ֲהָוה)הוה(, ּ   .ּ ַהאי ִדיָנא ּבְ

ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ִמָלה ּבְ ָערון ִיׂשְ ִריך הוא ְדִיּתְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ ְּדִאי ִיְתָערון , ְּ ּ
ָרֵאל ִמָלה ָמא ְדַרֲחֵמי, ִּיׂשְ ָּלא ִיְתָערון ׁשְ ַרֲחֵמיְוָל, ּ יב , ּא ִיְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ

ֲחִריׁשון' ְיָי ם ּתַ ִּיָלֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ְתֲערון ִמיִדי, ּ ְּדָלא ּתִ ָעָרא . ּ ֵעי ְלִאּתְ ָמא ְדַרֲחֵמי ּבָ ְּדָהא ׁשְ ּ
ַרֲחֵמי, ָּעַלְייהו ד ִדיָנא ּבְ ֵעי. ְּלֶמְעּבַ ַעְבדון ְפ, ְּוַעל ָדא ּבָ ְּדָלא ּתַ ּ ְּוִתְתֲערון ִמָלה , ִּגימוּ ּ
  .ַאֲחָרא

ִתיב, ָּאַמר ֵליה ּגֹוִים ָהֵהם'  ְוָיָצא ְיָי)זכריה יד(, ְוָהא ּכְ ִּאי ָהִכי ָדא ִדיָנא . ְוִנְלַחם ּבַ ּ
ַרֲחֵמי ֲהָוה ַרֲחֵמי, ָּהִכי ֲהָוה ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ּבְ ִּדיָנא הוא ּבְ ַכח , ּ ּתְ ְּדמֹוָתא ִדְלהֹון ָלא ִאׁשְ ּ

ֵני ָעְלָמאּכְ ַאר ּבְ ִריך הוא, ּמֹוָתָנא ִדׁשְ א ּבְ ֶּאָלא ָחס ָעַלְייהו קוְדׁשָ ּ ְּ מֹוָתָנא , ּ ְּדָלא ְיהֹון ּכְ
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ְּדָקִטילו לֹון, ִּדׁשְ לא ַצֲעָרא, ּ ַנַחת ּבְ ַרֲחֵמי ִאיהו, ֶּאָלא ּבְ ָּהא ִדיָנא ּבְ ּ.  

ָמא ָדא, ּוְבָכל ֲאָתר ַר, ּׁשְ ר ֲאָתר ַחד, ֲּחֵמי ִאיהוִּדיָנא ּבְ יב, ּבַ '  ְיָי)ישעיה מב(, ִּדְכּתִ
ִגּבֹור ֵיֵצא ְוגֹו ּבֹור. 'ּכַ ִגּבֹור ְוֹלא ּגִ י ְלבוׁשֹוי. ְוִכי ּכַ ּנֵ ֶּאָלא ְיׁשַ ין ַאֲחָרִנין, ּ ׁש ְלבוׁשִ . ְּוִיְלּבַ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות י ִזיֵניה, ּכְ ּנֵ   .ְּיׁשַ

ל ָדא ִּדיָנא הוא ַיּתִ, ְּוִעם ּכָ יה, ירּ יב, ֲּאָבל ַרֲחֵמי ּבֵ ָמה ִדְכּתִ ִגּבֹור, ּּכְ ּבֹור, ּכַ . ְוֹלא ּגִ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות ב ְדָעִביד ִדיָנא. ְוֹלא ִאיׁש ִמְלָחמֹות, ּכְ ְּדַוַדאי ַאף ַעל ּגַ ּ ּ , ָחס ַעל עֹוָבדֹוי, ּ

ֲחִריׁשון' ְיָי, ְּוַעל ָדא ם ּתַ ִּיָלֵחם ָלֶכם ַוַדאי ְוַאּתֶ ּ ָאה . ּ ָרֵאלַזּכָ ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ א , ּ ְּדקוְדׁשָ ּ
יה ִריר לֹון ְלחוָלֵקיה ְוַאֲחָסְנּתֵ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ יב, ְ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ִּדְכּתִ ַעּמֹו ַיֲעֹקב '  ּכִ

ְצַעק ֵאָלי'  ְיָי)ב''ח ע''קע( ַּויֹאֶמר )שמות יד(. ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ה ַמה ּתִ ִּמָלה ָדא ָהא. ֶאל ֹמׁשֶ ּ 
ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּאוְקמוָה ּבְ ּ ּ ן הוא ָרָזא ִדיֵליה, ּ ְּוַתּמָ ּ ה' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּ ְּיהוָדה ' ר. ֶאל ֹמׁשֶ

ּ ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיָי)יונה ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ֵעי ַהָדָגה' ּ ִתיב ְלֵעיָלא, ֱּאֹלָהיו ִמּמְ ַוְיַמן , ַּמה ּכְ
דֹול' ְיָי יֹומֹו)דניאל א(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ: ַוְיַמן. ָּדג ּגָ ֶלך ְדַבר יֹום ּבְ ּ ַוְיַמן ָלֶהם ַהּמֶ ר . ְ ֲאׁשֶ

ה ֶאת ַמֲאַכְלֶכם   .ִּמּנָ

  ]א''ח ע''דף מ -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1037דף [ -ּ

ֵעי ֵליה )א''ח ע''דף מ(ֲאָבל ַהאי ְקָרא ָהִכי  ְּדהוא ָמָנה , ֶּאת יֹוָנה ַלָדג' ַוְיַמן ְיָי, ִּמּבָ ּ
ֵדר ּהוא ִדְמׁשַ ּ ֶּאָלא ַוַדאי. ּ ֵליהּ ַּההוא ָדג הוא ֲהָוה ָמָנה ְליֹוָנה, ּ ּ ַאר , ּ ְּלַנְטָרא ֵליה ִמן ׁשְ

א ַגֵויה, ּנוִני ַיּמָ ִניז ּבְ ְּוֶיהֵוי ּגָ ַגֵויה. ּ ְּוֵכיָון ְדַאֲעֵליה ּבְ ּ ּ ֵמעֹוי, ּ ּפוְתָיא ַדֲאָתר , ָחָמא יֹוָנה ּבְ ּ ּ
א  מֹו ֵהיְכ)א פותיא דאתר דמעוי''נ(ַיּמָ ּוְתֵרין ֵעינֹוי ְדַההוא נוָנא, ָלא ַרְבְרָבא ּכְ ּ ּ ְּדָנֲהִרין , ּ

א ְמׁשָ ׁשִ ֵמעֹוי, ּכְ ְּדָנִהיר ֵליה, ְוֶאֶבן ָטָבא ֲהָוה ּבְ א וִבְתהֹומֹוי, ּ ַיּמָ ל ַמה ִדי ּבְ ַּוֲהָוה ָחֵמי ּכָ ּ.  

יָמא יב, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ָרה ִלי)יונה ב(, ַּמאי ִדְכּתִ ְּדָכל , ָלא ִאְתָחֵזיָהא ,  ָקָראִתי ִמּצָ
ֶּאָלא ַוַדאי. ַּהאי ְרָווָחא ֲהָוה ֵליה יָון ְדַאְחֵמי ֵליה ַההוא נוָנא, ּ ּּכֵ ּ ּ א , ּ ַיּמָ ל ַמה ִדי ּבְ ּּכָ

ל, ִמית, ּוִבְתהֹומֹוי ַלת יֹוִמין ְלִמְסּבַ ֵדין ָעַקת ֵליה ְליֹוָנה. ְּדָלא ָיִכיל ּתְ   .ּּכְ

י ֶאְלָעָזר יָון , ְּדָאַמר ִרּבִ ל ַההוא ְרָווָחאּכֵ ְּדָחָמא יֹוָנה ּכָ ִריך . ֲּהָוה ַחֵדי, ּ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ
יר, ּהוא ְבֵעי ַיּתִ ָּקַטל ְלַההוא נוָנא וִמית, ָמה ֲעַבד. ְְלָהא ֲאִעיְלָנא ָלך ָהָכא, ּוַמה ּתִ ּ ּ ,

א ַאר נוֵני ַיּמָ ֲּהוֹו ַסֲחֵרי ַסֲחָרִניה ְדַההוא נוָנא, ְּוָכל ׁשְ ּ ּ יָסאָּדא ָנ, ּ יך ֵליה ֵמַהאי ּגִ ּׁשִ ְוָדא , ְ
יָסא יך ֵליה ֵמַהאי ּגִ ָּנׁשִ ָעקו. ְ ְרמֹוי ּבְ ֵדין ָחָמא יֹוָנה ּגַ ִּמַיד ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיָי, ּּכְ ּ ּ ּ'.  

ַקְדִמיָתא ָדג א ָדָגה, ּּבְ ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוַהׁשְ ְיאֹור ֵמָתה)שמות ז(, ּכְ ר ּבַ . ּ ְוַהָדָגה ֲאׁשֶ
ִתיבּוְכ ָרה ִלי, ֵדין ּכְ ָרה. ָקָראִתי ִמּצָ ּצָ ִתיב ָהִייִתי ּבַ ָרה, ְוָלא ּכְ ּצָ י ּבַ ְבּתִ ֶּאָלא , אֹו ָיׁשַ

א, ָקָראִתי ֵּמַההוא ָעקו ְדָעאִקין ִלי נוִני ַיּמָ ּ ּ י. ּ ַוְעּתִ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ִתיב . ְּדָהא ִמית, ִּמּבֶ ְוָלא ּכְ
ֶטן ַחי ֶטן ָדג, ִמּבֶ ּא ְדַוַדאי ֲהָוה ִמיתֶּאָל, ּאֹו ִמּבֶ ּ.  

יָון ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ּּכֵ ִריך הוא, ּּ א ּבְ יל ֵליה קוְדׁשָ ַּקּבִ ּ ְּוַאְחֵייה ֵליה ְלַהאי נוָנא, ְּ ּ ְּוַאִפיק , ּ
א ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ּתָ ׁשְ ֵּליה ְלַיּבֶ ּ יב. ּ ַּלָדג ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה' ַּויֹאֶמר ְיָי, ִּדְכּתִ ְלהו. ּ ְּוָחמו ּכֻ ּּ ,
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ֲּעִביְדּתָ ּ ְּ.  

ִתיב ַּוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיָי, ַמה ּכְ ּ ֵעי ַהָדָגה' ּ יה, ֱּאֹלָהיו ִמּמְ יר ּבֵ ַּלֲאָתר ְדֲהָוה ָקׁשִ ּ ,
יב ְיָי ַמע ִדְכּתִ ִתיב ַוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָי, ֱאלָהיו' ַּמׁשְ ְּוָלא ּכְ ּ יר' ּ ּאוף . וֱאלָהי' ֶּאָלא ְיָי, ְוָלא ַיּתִ

ְצַעק ֵאָלי' ַּויֹאֶמר ְיָי, ָהָכא ה ַמה ּתִ   .ֵּאָלי ַדְייָקא. ֶאל ֹמׁשֶ

ָרֵאל ְוִיָסעו ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ ָאה ִמִלין. ּּ ְּוִיָסעו ִמְלַאְסּגָ ּ ּ א, ּ ּתָ . ָּלאו ִעיָדָנא ִדְצלֹוָתא ַהׁשְ
ְּוִיָסעו ְּוִכי ְלָאן ֲאָתר ָפִקד לֹון ְדִיְנְטלון, ּ ּ ָראןְּדָה, ּ א ֲהוֹו ׁשָ ֶּאָלא ַאְהָדר . א ַעל ַיּמָ ּ

ְצַעק ֵאָלי, ְּלֵעיָלא יב ַמה ּתִ ֲאָתר ָדא ַקְייֵמי, ִּדְכּתִ ְלהו ּבַ ְּדָהא ּכֻ ּ ְּוַעל ָדא ַוִיְסעו. ּּ ִּיְנְטלון , ּּ
ְּדָלאו ִעָדָנא הוא, ִּמן ָדא ה ָהֵרם ֶאת )שמות יד( )א אלא בעתיקא תלייא מלתא''ס(. ּ  ְוַאּתָ

ָָהֵרם ֶאת ַמְטך. 'ָך ְוגֹוַּמְט א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ים ׁשְ יה ָרׁשִ ִּדי ּבֵ ּ ָמא , ּ ִסְטָרא ִדׁשְ ין ְיָדך ּבְ ַּאְרּכִ ְ

א א, ַּקִדיׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוֵכיָון ִדֶיחמון ַמָיא ׁשְ ּ יה, ּּ ָּיַעְרקון ִמּנֵ , ּ ְוַעל ָדא)א קמיה''נ(ּוִמַקֵמיה . ּ
ָוְנֵטה ֶאת ָיְדך ְּדִסְטִרין ַאֲחָרִנין ְדַההוא ַמֶטה, ְלִסְטָרא ֲחָדא, ּ ּ ּ ִּאְצְטִריך ָלך ְלַמִיין , ּ ְ א ''נ(ְ

  . ַאֲחָרִנין)ליה למלין
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י ֶאְלָעָזר ְּדִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַהאי ַמֶטה, ֲחֵמיָנא, ָאַמר ִרּבִ ּוְלִזְמִנין , ַּמֵטה ָהֱאלִהים, ּ
ה ִּאְתְקֵרי ַמֵטה ְדֹמׁשֶ ְמעֹון ' ָאַמר ר. ּ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא )הכי אוקימנאתרי הוו ו(ׁשִ ּ ּבְ ּ

ִפיר ָקָאַמר, ָסָבא ְּדֻכְלהו ַחד, ּׁשַ ִריך הוא, ּּ א ּבְ יָמא ְדקוְדׁשָ ין ּתֵ ּּבֵ ּ ה, ְּ יָמא ְדֹמׁשֶ ּוֵבין ּתֵ ּ ,
ְּלַאְתֲעָרא ִסְטָרא ִדְגבוָרה, ְוַהאי ַמֶטה ָוְנֵטה ֶאת ָיְדך, ְּוַעל ָדא. ּ ָמאָלא, ּ ּיהו ְּדִא, ְּיָדא ִדׂשְ

ִסְטָרא ִדְגבוָרה ּּבְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַּווי ְלִאינון ְדָלא ָחָמאן, ָאַמר ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ּ ִלין ּבְ ּכְ ְואֹוַרְייָתא , ְוָלא ִמְסּתַ
ָכל יֹוָמא יִחין)א ולא ידעין''ס(, ָּקאֵרי ָקַמְייהו ּבְ ּגִ א ֲחֵזי.  ְוָלא ַמׁשְ ִסְטָרא ִדְגבוָרה , ּתָ ּּבְ ּ

ָעְלָמאִּמְתָעֵרי ַמָיא ִריך הוא ְלַנְגָבא ַמָיא, ְּוַנְפֵקי ַמָיא,  ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ א ּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ֲאַמאי , ְּ
ָוְנֵטה ֶאת ָיְדך ָמאָלא, ּ ְּדִאיהו ׂשְ ּ.  

ֶָאָלא ָהֵרם ֶאת ַמְטך ּ ָוְנֵטה ֶאת ָיְדך. ְּלַנְגָבא ַמָיא, ּ ְלַאְתֲעָרא ִסְטָרא , ְּלָאָתָבא ַמָיא, ּ
ִּדְגבוָרה ך. ְּלָאָתָבא ַמָיא ַעל ִמְצַרִיםּו, ּ ְוְבִגין ּכַ ֵרין ִמִלין ָהָכא, ּ יב ָהֵרם ֶאת , ּּתְ ִּדְכּתִ

ַָמְטך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדך ַעל ַהָים וְבָקֵעהו, ּ ּ ּּ ָ.  

  ]ב''ח ע''דף מ -' בזוהר חלק [

הֹוֵמי ֲהוֹו ִריך הוא. ְוָהא ּתְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ָעֵבד ִניָסא ּגֹו ִניָסא, ּ
ֶלב ָים)שמות טו( א. ּ ָקְפאו ְתהֹומֹות ּבְ גֹו ַיּמָ א ּבְ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַוֲהָוה ַאְזִלין ּבְ

ה ׁשָ ַיּבָ תֹוך ַהָים ּבַ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַּוָיֹבאו ּבְ ּ ְּ ּ ַוָיַסר ֶאת אֹוַפן )שמות יד) (ב''ח ע''דף מ(. ּ
בֹוָתיו י . ַמְרּכְ ְמעֹון ָפַתחַרּבִ ָאֶרץ ֵאֶצל )יחזקאל א(, ּׁשִ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ּ ָוֵאֶרא ַהַחיֹות ְוִהּנֵ

ַמר. ַּהַחיֹות ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ א ֲחֵזי, ּ כֹוָלא ִאְתָחֵזי , ֲאָבל ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ְלָטנוָתא ִדיֵליה ּׁשֻ ּ ְעֵדי ְלָעַל, ּ ְלָטֵניה ִדי ָלא ּתַ ְּוׁשֻ ּ   .ּם וְלָעְלֵמי ָעְלִמיןּ

ֲאָבָהן ְּוָעִביד ׁשוְלָטנוָתא ּבַ יה ָעְלָמא, ָנַטל ְלַאְבָרָהם, ּ ְּוִקֵיים ּבֵ יב, ּ  )בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ְּואוְקמוָה, ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ יה ָעְלָמא, ָנִטיל ִיְצָחק. ּ ִתיל ּבֵ , ְּוׁשָ

ְּדִאיהו ַקָיים ּ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק)בראשית יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב,  ְלָעְלִמיןּ ָנַטל .  ְוֶאת ּבְ
ְּואֹוְתֵביה ָקֵמיה, ַיֲעֹקב ֲהֵדיה, ּ ע ּבַ ֲעׁשַ ּתַ יה, ְּוִאׁשְ ְּוִאְתָפַאר ּבֵ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ך ֶאְתָפָאר)מט ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

א ֲחֵזי ִאיָלָנא ְדַחֵייַיֲעֹק, ְוּתָ ּב ָאִחיד ּבְ יה מֹוָתא ְלָעְלִמין, ּ ְּדֵלית ּבֵ ַההוא , ּ ְּדָכל ַחִיין ּבְ ּּ
ְכָללו ּתָ יה, ִּאיָלָנא ִאׁשְ ְּוָיַהב ַחִיין ְלָכל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ . ַיֲעֹקב ָלא ִמית, ּ

יב, ְוֵאיָמַתי ִמית ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ ָטה )בראשית מט(, ּּבְ ַּוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ָטה. ּ ָמה . ַּהּמִ ּכְ
ֹלֹמה)שיר השירים ג(ְדַאּתְ ָאֵמר  ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ִתיב, ּ ִגין ִדְבַהאי ִמָטה ּכְ ּּבְ  )משלי ה(, ּ

ִתיב, ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ָטה ּכְ ך ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ּוְבִגין ּכָ ּּ ֵדין ַוִי, ְ ְּגַוע ַוֵיָאֶסף ֶאל ּּכְ
יו ִלימו ַדֲאָבָהן. ַעּמָ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב ׁשְ א ּבְ ְּוָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ  )א''ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

יך ַחְרּתִ ר ּבְ   .ַָיֲעֹקב ֲאׁשֶ
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א ֲחֵזי ְרָיין ִדְלֵעיָלא, ּתָ ל ַמׁשִ ּּכָ ְלהו ֲאִחיָדן ִאֵלין , ְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּ ּּכֻ ִאֵליןּּ ין , ּּבְ ַּדְרּגִ
ין ַדְרּגִ ִאין, ּבְ ּתָ ִּאֵלין ִעָלִאין ְוִאֵלין ּתַ ּ א ָעַלְייהו. ּ ְּוֵחיָווָתא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו אֹוְכלֹוִסין , ּ ּ

ְרָיין חֹות ְיָדָהא, ּוַמׁשִ ְלהו ַנְטִלין ּתְ ּּכֻ ָראן, ַעל ֵמיְמָרָהא ַנְטִלין, ּ   .ְוַעל ֵמיְמָרָהא ׁשָ

ַאר ֵחיָוָתא)א עילא קדישא''ס(, אְּוָדא הוא ֵחיָוָת לו , ּ ְדָכל ׁשְ ְלׁשָ ּתַ ה ְוִאׁשְ ֲּאִחיָדן ּבָ א ''ס(ּ

ה ֵחיָון ְלֵחיָון )ואשתכללו ּמָ ִגיָנה ּכַ ין )א אלין סלקין ואלין נחתין''ס(ּ ּבְ ּ ְוִאְתַאֲחָדן ַדְרּגִ
ין ַדְרּגִ ַי, ּבְ אִטין ּבְ ִאין ַאְזִלין ְוׁשָ ְּוֻכְלהו ִעָלִאין ְוַתּתָ אּּ  ֶזה )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּמָ

ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ְוגֹו דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ַּהָים ּגָ ּ ּ'.  

לֹוי ְלּגַ א ּגַ ין, ְּוַכד ָסִליק ַיּמָ ין ַסְלִקין ַנְחּתִ ְלהו ַאְרּבִ ּּכֻ ַכח, ּּ ּתְ יָפא , ְּוַזְעָפא ִאׁשְ ּקִ ְּורוָחא ּתַ
ְתִקיפו ַּאְזָלא ָעֵליה ּבִ ְדִרין ְלָכל ְסַטר. ּ א ִמְתּבַ ְּונוֵני ַיּמָ , ְּוִאֵלין ְלַמֲעָרב, ִּאֵלין ְלִמְזָרח, ּ

פֹון ְּוִאֵלין ַלָדרֹום, ִּאֵלין ַלּצָ ִני ָעְלָמא. ּ יָמא ָעַלְייהו, ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ְּדָחָמאן ְרׁשִ ַנְטִלין , ּ
ַקְפִטִיִרי ַעְפָרא, לֹון   .ּוַבְלִעין לֹון ּבְ

ין, ּין ָלא ַנְטִלין ֵמַאְתַרְייהוְוָכל ַאְרּבִ ֲעָתא, ְּוָלא ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ר ֵמַההוא ׁשַ ְּדָאֵתי ַחד , ּּבַ
א ַיּמָ ָרא ּבְ א, ַּדּבְ ְלָמא רוָחא ְדַזְעָפא ְדַיּמָ ְּוָיַדע ְלַאׁשְ ּ א, ּּ יָון ְדָסִליק ָדא ָעֵליה ְדַיּמָ ּּכֵ ּ ּ ּ ,

ִכיך ֵמרוְגָזא ּׁשָ ַכ, ְ ּתְ ר, חְוַנְייָחא ִאׁשְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ין ַאְזִלין ּבְ ְלהו ַאְרּבִ ּוְכֵדין ּכֻ ְוָלא ָסָטאן , ּּ
ָמאָלא ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּליִמיָנא וׂשְ ּ ׁשָ ּ ּ

ֶחק ּבֹו ין ְלַאְתַרְייה. ֶּזה ַדְייָקא. ְלׂשַ ׁשִ ּנְ א ִמְתּכַ ְּוָכל ִאיּנון ֵחיָוון ַחָדאן ָעָלה. ּוְּוָכל נוֵני ַיּמָ ּ ּ ,
ְּוֵחיָוון ַחְקָלא ִעָלָאה ַחָדאן ם)איוב מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֲחקו ׁשָ ֶדה ְיׂשַ ּ ְוָכל ַחַית ַהּשָׂ ּ.  

א ֲחֵזי ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ּּכְ א, ּ א. ִאית ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלַתּתָ א, ּּכְ ַיּמָ ַגְווָנא . ִאית ּבְ ּכְ
א ִעָלָאה, ְּלֵעיָלאִּד ַיּמָ ִּאית ְלֵעיָלא ּבְ א. ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִאית ְלַתּתָ ּּכְ א. ּ ַגְווָנא ִדְלַתּתָ , ּּכְ

ָאה ּתָ א ּתַ ַיּמָ   .ִאית ּבְ

א ּּגוָפא ְדַההוא ַיּמָ ּ ּאֹוְרָכא ופוְתָיא, ָהא ִאְתַעְרָנא ְלַחְבָרָנא, ּ ֲעֵרי , ּ א וְדֹרִעין ְוׂשַ ֵּריׁשָ
ָמה ְדִאְצְטִריךּכֹ, ּגוָפא ְָלא ּכְ ּ ֵמיה , ּ ׁשְ ְּוֹכָלא ּבִ א .  ִאְתְקֵרי)ה''ויחי רמ(ּ ּוְכַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ּ

א א ִדְלַתּתָ א, ְּלַיּמָ א ְדַיּמָ א, ָּהִכי ָנֵמי ֵריׁשָ ּוְדרֹוִעין ְדַיּמָ א, ּ ְּוגוָפא ְדַיּמָ ּ.  

ִתיב  ּכֹון)בראשית מט(ּכְ ּ ְזבולון ְלחֹוף ַיִמים ִיׁשְ ַעְדֵביה ֶאָלא ַמאי ְוָה. ּ א ַחד ֲהָוה ּבְ ּא ַיּמָ ּ
ָרָזא ִעָלָאה, ְלחֹוף ַיִמים ַּוַדאי אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹון. ּ ּכְ

ְּזבולון ׁשֹוָקא ִדיִמיָנא ְדגוָפא ֲהָוה. ְ יֹוְצֵאי ֶיֶרך ַיֲעֹקב)שמות א( ּ ּ ּ ֶרת ֲהָוה, ּ ּנֶ  ְוַים ּכִ
ַעְדֵביה א, ּּבְ ַכח ִחָלזֹון ִלְתֶכְלּתָ ּתְ ּוֵמָהָכא ִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ָכחו, ּתָ ּתְ ה ְרִתיִכין ַעל ְרִתיִכין ִאׁשְ ּמָ ְבִהילו, ּּכַ יָכא ָרֲהִטין ּבִ לֹוי ִדְרּתִ ְּוַגְלּגַ ּ ְוָלא , ּ
ֵבי ִאיּנון ַסְמֵכי ְרִתיָכא ְלהו. ְלַנְטָלא ֲעֵליהֹון, ִּמְתַעּכְ ְּוֵכן ּכֻ א והכא שנהגו בכבדות ''נ(. ּ

א ֲחֵזי)בבהילו ּ אוְקמוָה)אי תימא(, ְּרִתיָכא ִדי ְמָמָנא ַעל ִמְצָרֵאי,  ּתָ ֵליָמָתא , ּ ְרִתיָכא ׁשְ
ַכח ּתְ בֹוָתיו, ָלא ִאׁשְ ִתיב ַוָיַסר ֵאת אֹוַפן ַמְרּכְ ְּדָהא ּכְ ה ְרִתיִכין ֲהוֹו, ּ ּמָ ַּדֲהוֹו ַנְטִלין ַעל , ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1040דף [ -ּ

ְלּגַ ְּדִאְתָפְקדו ֲעַלְייהו, ָּלאְַחד ָסִמיך ּגַ ּ וְלָטנוָתא ִדיֵליה, ּּ יָון ְדִאְתֲעָבר ַהאי ִמּשׁ ּּכֵ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
וְלָטִניהֹון ְּרִתיִכין ִאְתֲעָברו ִמּשׁ וְלָטנוָתא. ְּוָלא ַנְטלו, ּ א ִאְתֲעָברו ְמּשׁ ְלהו ְלַתּתָ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,

יב   . בֹו)א''ט ע''דף מ(ּל ַפְרֹעה ְוַעל ַהּבֹוְטִחים  ַעל ִמְצַרִים ְוַע)ירמיה מו(, ִּדְכּתִ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִליט ַעל ּכָ ְלָטנוָתא ְדִמְצַרִים ׁשָ ּׁשֻ ר ֵחיָלא , ּ יָון ְדִאְתּבַ ּּכֵ
ין, ְּדִמְצַרִים ַאר ַעּמִ ַבר ֵחיָלא ִדׁשְ יב, ְמָנָלן. ִּאּתְ ּ ָאז ִנְבֲהלו ַאלו)שמות טו(, ִּדְכּתִ ֵפי ֱאדֹום ּּ

זון ְוגֹו)שמות טו(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו ים ִיְרּגָ ְמעו ַעּמִ ּ ׁשָ פוְלָחָנא . 'ּ ִגין ְדֻכְלהו ֲהוֹו ֲאִחיָדן ּבְ ּּבְ ּ ּּ
ִמְצַרִים ְלִסיוָעא ִדְלהֹון, ְּדִמְצַרִים ַּוֲאִחיָדן ּבְ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ּ ָעאן ְלִסיוָעא , ּ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּּ ּ
ִמְצַרִים, ְּוַעל ָדא. ְתְקָפאְלִאּתַ, ְּדִמְצַרִים ִריך הוא ּבְ א ּבְ בוָרן ְדָעַבד קוְדׁשָ ְמעו ּגְ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ְלהו, ְּוָלא ָיִכילו ְלֵמיָקם, ָּרפו ְיֵדיהֹון ְּוִאְזַדֲעָזעו ּכֻ ּ רו , ּּ ּבָ וְלָטַנְתהֹון)משולשליהון(ְּוִאּתְ   .ּ ִמּשׁ

ַבר ֵחיָלא ִדְלהֹון  ד ִאּתְ ַּוַדאי ּכַ יה, ְּלֵעיָלאּ ַבר ֵחיָלא ְדָכל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ִּאּתְ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
ר ֵחיָלא ְדֻכְלהו ְלֵעיָלא ְּדִאְתּבַ ּּ ּ רו, ּ ּבָ א ִאּתְ ל ָהֵני ִדְלַתּתָ ּּכָ ִגין , ּ ר )ההוא(ּבְ ּ ַהאי ֵחיָלא ְדִאְתּבַ

ַקְדִמיָתא ִת. ּבְ בֹוָתיו ּכְ ך ַוָיַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ ְכֵבדות. יבּ ַּוְיַנֲהֵגהו ּבִ ד ָדא , ּ ְּדָהא ּכַ ּ
ַבר   .ָלא ֲהוֹו ַאְזִלין, ִאּתְ

א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ּּתָ בֹוָתיו, ּ י ַמְרּכְ ִתיב ַוָיַסר ֵאת אֹוַפּנִ ְּדָלא ּכְ ְבּתֹו, ּ ֶּאָלא , אֹו אֹוַפן ֶמְרּכַ
בֹוָתיו ִגין ַהאי ֵחיָלא. ַּוָיַסר ֵאת אֹוַפן ַמְרּכְ ְּדֻכְל, ּבְ יהּ ָקן ּבֵ ּהו ֲהוֹו ִמְתַדּבְ   )הכי אקרון(. ּ

בֹוָתיו, ְּותו א ֲחֵזי, ַּוָיַסר ֵאת אֹוַפן ַמְרּכְ ָאה חוָלֵקיהֹון )ויסר את אופן מרכבותיו(, ּתָ ּ ַזּכָ
ָרֵאל הו, ְּדִיׂשְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ הו, ְּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּוְלֶמֱהֵוי ְלהו חוָלק, ּ ּ ּ ,

ְּלֶמהֵוי ִאיּנון חוָלֵקיהּו ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ קון )דברים יג(, ּ ּובֹו ִתְדּבָ  )דברים ד( ּוְכִתיב. ּ
ְיָי ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְיָי, ֱאֹלֵהיֶכם' ְּוַאּתֶ ׁש' ּבַ ַחר לֹו ָיה )תהלים קלה(ּוְכִתיב . ַמּמָ י ַיֲעֹקב ּבָ . ּּכִ

י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב( ּוְכִתיב א.  ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹוַעּמֹו'  ּכִ ְּדַאִפיק לֹון ִמַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ,
ְּלֶמֱהֵוי חוָלֵקיה א ִעָלָאה, ּ ְּוַעל ָדא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּ ִנין, ּ ֵרי ַאְלִפין ׁשְ ִניָזא ּתְ , ּגְ

ֵרי ָעְלָמא ַמר, ַעד ָלא ִיְתּבְ ּוְבִגין ְרִחימוָתא ִדיֵליה ָיֲה. ְוָהא ִאּתְ ּ ּ ָרֵאלּ ְְלֵמַהך , ָבא ְלִיׂשְ

ה, ֲּאַבְתָרה ָקא ּבָ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יְרָיין ִדְלֵעיָלא, ּתָ ל ַמׁשִ ּּכָ ִאֵלין, ְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּ ְלהו ֲאִחיָדן ִאֵלין ּבְ ּּכֻ ּ ין , ּּ ַּדְרּגִ
ין ַדְרּגִ ִּאֵלין ִעָלִאין, ּבְ ִאין, ּ ּתָ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוִאֵלין ּתַ יב, ּ דֹול)תהלים קד(, ִּדְכּתִ . ּ ֶזה ַהָים ּגָ

א ָעֵליה ְּוֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ְרָיין, ּ ְּוֻכְלהו אוְכלֹוִסין וַמּשִׁ ּ ּ חֹות ְיָדה, ּ ְלהו ַנְטִלין ּתְ ּּכֻ ּ ַּעל ֵמיְמָרה , ּ
ָראן, ַנְטִלין ִעָדָנא ְדִהיא ַנְטָלא. ְּוַעל ֵמיְמָרה ׁשָ ְלהו ְנִטיִלין, ּּבְ ּּכֻ ִגין, ּ ּ ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּּ

ה   )יצחק' אמר ר(. ּּבָ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ְוּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָבֵעי קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ א, ְּ ָרא ְלאוְכלֹוִסין ְדַפְרֹעה ְלַתּתָ ְּלַאְעּבְ ּ ,
ַקְדִמיָתא ְלַההוא ֵחיָלא ִדְלהֹון ר ּבְ ַּאְעּבַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ר ְוָסִליק ַה. ַמה ָעֵבד. ּּכְ ּהוא ַאְעּבָ

א ִעָלָאה ֲּאָתר ַקִדיׁשָ ר , ּ ִליק, ּ ְלָכל ִאיּנון ְרִתיִכין)מנהיג' פי(ְּדֲהָוה ַמְדּבָ יָון ְדַהאי ִאְסּתְ , ּּכֵ
ָרא יְרָיין ָלא ָיִכילו ְלַדּבְ ְלהו ַמּשִׁ ַּהְנהו ּכֻ ּ יָון ְדִאיּנון ָלא ָיִכילו, ּּ ּּכֵ ּ ַּההוא ְמָמָנא ְדִמְצָרֵאי , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1041דף [ -ּ

רו ֵליה ִמּשׁ ַּאְעּבְ ּוְלָטֵניהּ ר , ּ נוָרא ְדָדִליק)ב''ע' י(ְוַאְעּבַ ּ ּבְ ְלָטנוָתא ְדִמְצָרֵאי , ּ ּוְכֵדין ׁשֻ ּ ּ
ָרֵאל, ְּוַעל ָדא. ִאְתָעֵדי ָּאנוָסה ִמְפִני ִיׂשְ ִגין ְדָחמו ְמָמָנא ְדִמְצַרִים , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ

נוָרא   .ִּאּתֹוַקד ּבְ

ֲעָתא ְדָקִר, ִיְצָחק ָאַמר' ר ׁשַ אּּבְ ָרֵאל ְלַיּמָ ִריך הוא ַלְמָמָנא , ּיבו ִיׂשְ א ּבְ ָּקָרא קוְדׁשָ ְּ

א ֲעָתא ַדֲעָבִדית ֲאָנא ָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה, ַּרְבְרָבא ְדַעל ַיּמָ ׁשַ א, ּּבְ , ְָמִניִתי ָלך ַעל ַיּמָ
א ַני, ּוְתַנאי ִאית ִלי ַעל ַיּמָ ֵמי ּבָ א ָמָטא ִעָד. ִּדי ִיְבַזע ֵמימֹוי ִמּקָ ּתָ ַני , ָנאַהׁשְ ְּדָיַעְברון ּבָ ּ

א גֹו ַיּמָ ִתיב. ּבְ ב ַהָים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו, ְלָבַתר ַמה ּכְ ַּוָיׁשָ ִלְתָנאֹו , ַמאי ְלֵאיָתנֹו. ּ
ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדֲהָוה ֵליה ּבְ ּ ּ ְּ.  

א ָראן ַעל ַיּמָ ָרֵאל ׁשָ ָרֵאל , ַּוֲהוו ִיׂשְ ין, ָחָמאןַּוֲהוו ִיׂשְ א ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ֵלי ַיּמָ ְלּגַ ּּגַ ָּזְקפו , ּ
ְּוָחמו ְלַפְרֹעה וְלאוְכלֹוִסין ִדיֵליה, ֵּעיַנְייהו ּ ּ ּ ְּדִחילו ְוָצֲעקו, ּ ּ ַמר. ּ ָמה , ַּהָים ָרָאה. ְוָהא ִאּתְ

א ֵמיה, ֲּארֹוָנא ְדיֹוֵסף ָקא ָחָמא. ָחָמא ַיּמָ יב )בגין(, ַמאי ַטְעָמא. ְּוָעַרק ִמּקָ  ,ִּדְכּתִ
ּ ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה)בראשית לט( ּ ְּוַעל ָדא ַהָים ָרָאה ַוָינֹוס. ּ ּ ּוְכִתיב ַוָיַסר ֶאת אֹוַפן , ּ ּ

בֹוָתיו ְוגֹו ָרֵאל' ַמְרּכְ ָּאנוָסה ִמְפֵני ִיׂשְ ִגין ְדָחמו ַאְרָעא ְדִמְצַרִים. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּּבְ ּ ִאלו , ּ ּּכְ ּ
נוָרא ָרֵאלּכְ, ִּאּתֹוַקד ּבְ ֵּדין ָאְמרו ָאנוָסה ִמְפִני ִיׂשְ ּ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף מ -' בזוהר חלק [

י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ ָרא, ִּרּבִ ַמְדּבְ י יֹוֵסי, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְלִרּבִ א ְוֵאיָמא , ָּאַמר ִרּבִ ּתָ
ָרא ׁשוְלָטנוָת, ְָלך ֵעי ְלַאְעּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ַעד , ָלא ָעִביד, ּא ְדַאְרָעאְּ

ְרִקיָעא ְלָטנוָתא ִדְלהֹון ּבִ ר ׁשֻ ְּדַאְעּבַ ּ ְלָטָנא ִדְלהֹון, ּ ר ׁשֻ ַּעד ְדָמֵני ַאֲחָרא , ְּוָלא ַאְעּבָ
ַאְתֵריה ִגין ְדָלא ִיְגַרע , ּּבְ א ִדְלהֹון )שולטנותא(ּּבְ ּמוׁשָ ּׁשִ ְרִקיָעא )ב''ט ע''דף מ( ּ ִגין , ּבִ ּבְ

יבְּלַקְייָמא ַמ ה)דניאלד(, ּה ִדְכּתִ ִניּנַ א ִיּתְ ּ וְלַמן ִדי ִיְצּבֵ ּ י יֹוֵסי. ּ ּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּ.  

ָכל ָהָאֶרץ'  ְיָי)תהלים ח(, יֹוֵסי ְוָאַמר' ָּפַתח ר ְמך ּבְ ֲָאדֹוֵנינו ַמה ַאִדיר ׁשִ ּ : ֲּאדֹוִנינו' ְיָי. ּ
ִריך הוא ְלַתְבָרא  א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְּ ֵּחיָלא ְדַעּמִ ּ ּ ,

ַּאְתִקיף ִדיֵניה ָעַלְייהו ּ ֵמיה ׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון, ְוָתַבר לֹון, ּ ר ִמּקָ ְּוַאְעּבָ ּ ּ ּ.  

ָמִים ָנה הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ ר ּתְ ֵעי ֵליה, ֲָאׁשֶ ר ָנַתּתָ ִמּבָ ָנה הֹוְדך, ֲּאׁשֶ ר , ָאֹו ּתְ ָנה ַּמהו ֲאׁשֶ ּתְ
ֶּאָלא ָדא הוא ָרָזא ְדָנֲהָרא ֲעִמיָקא ְדֹכָלא. ָהֹוְדך ּּ ּ ּ עוֵתיה, ּ ָעא ּבָ ְּוָדִוד ּבָ יה , ּ ד ִמּנֵ ְּלִמְנּגַ

ַמִים ר )ב''ה ע''ויקרא ס(ְּוָדא הוא , ַעל ַהּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲאׁשֶ ר )שמות ג( ,ּכְ  ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
  .ֶאְהֶיה

ֲעָתא ְדַהאי ָנֲהָרא  ׁשַ ּ ֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא)א''א ע''בראשית רכ, ב''ג ע''ס(ּּבְ ָנִגיד ְוָנִפיק ַעל , ּ
ַמִים ִחידו, ַהּשָׁ ִדין ּכָֹלא ּבְ ּּכְ א, ּ ַמְלּכָ ּוַמְטרֹוִניָתא ִאְתַעְטָרת ּבְ ִחידו, ּ ְלהו ּבְ ְּוָכל ָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ,

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹו ְלָטנוָתא ְדַעּמִ ְּוׁשֻ ּ ּ ֵמי ַמְטרֹוִניָתא, תּ ּוְכֵדין , ִאְתֲעָבר ִמּקָ
ה ל ַמאן ַדֲאִחידו ּבָ א ּכָ ַּזְקִפין ֵריׁשָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1042דף [ -ּ

ר ָנׁש ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ּבַ ְּוַחד ָמטוָלא ָקֵמיה, ְּדֲהָוה ָאֵתי, ּ י ִחָייא. ּ , ֵנִזיל, ָּאַמר ִרּבִ
ר ָנׁש עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות  ִּדְלָמא ַהאי ּבַ ּ ְוָאִסיר , ּאֹו ַעם ָהָאֶרץ הוא, ּהואּ

ָאְרָחא ֲהֵדיה ּבְ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ י יֹוֵסי. ְּלִאׁשְ א , ְוֶנחֵמי, ֵניִתיב ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ְבָרא ַרּבָ ִּדְלָמא ּגַ
  .ּהוא

ר ָקַמְייהו, ַּאְדָהִכי ָרא ְדקֹוִטיָפא ְדַהאי, ֲּאַמר ֵליה, ַּאְעּבָ דוְקָפא ִדַמְעּבָ ּּבְ ּ ּ א ַּחְברוָת, ּ
ִעיָנא ְדֵאיָמא ְלכו, ְוִנְסֵטי ֵמַהאי, ַוֲאָנא ְיַדְעָנא ָאְרָחא ַאֲחָרא, ִאָבֵעי ַּוֲאָנא ּבָ ְוָלא , ּ

כו ִּאְתַחַייְבָנא ּבְ יב, ּ ר ַעל ַמה ִדְכּתִ ן ִמְכׁשֹול)ויקרא יט(, ְּוָלא ַאְעּבָ , ּ ְוִלְפִני ִעֵור ֹלא ִתּתֵ
ָאְרָחא ָדא סוִמין ּבְ ְּוַאּתון ּכְ ּ ְייכוְוָל, ּ ַנְפׁשַ נו ּבְ ּכְ ְסּתַ ּא ּתִ י יֹוֵסי. ּ ִריך ַרֲחָמָנא , ָאַמר ִרּבִ ְּבְ

ֲהֵדיה, ְּדאֹוִריְכָנא ָהָכא רו ּבַ ִּאְתַחּבְ עו ִמיִדי ָהָכא, ָאַמר לֹון. ּ ּתָ ׁשְ ַּעד ְדַנֲעֹבר , ָּלא ּתִ
ַהאי ָאְרָחא ַאֲחָרא. ּבְ   .ָּסטו ּבְ

ַתר ְדָנְפקו ֵמַההוא ֲאָתר ּּבָ ּ ַההוא ָאְרָחא ַאֲחָרא, לֹוןָאַמר , ּ , ֲהוֹו ַאְזֵלי ִזְמָנא ֲחָדא, ּּבְ
ֲהֵדיה, ַחד ּכֵֹהן ָחָכם ַההוא ֲאָתר ָעֵליה , ְּוַחד ּכֵֹהן ַעם ָהָאֶרץ ּבַ ָּקם ַההוא ַעם ָהָאֶרץ ּבְ ּ ּ

ַההוא ֲאָתר. ְּוַקְטֵליה ר ּבְ ל ַמאן ְדַאְעּבָ ֵּמַההוא יֹוָמא ּכָ ּ יה, ּ ַנְפׁשֵ ן ּבְ ּכֵ ִרין . ִּמְסּתַ ְוָהא ִמְתַחּבְ
ְדֵדי טוַרָיא ָמן ְמׁשַ ּּתַ א, ּ ן, ְּוַקְטִלין ְוַקְפִחין ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ְּוִאיּנון ְדַיְדֵעי ָלא ַעְבֵרי ּתַ ּוָבֵעי , ּ

ל יֹוָמא ֲהָנא ּכָ ִריך הוא ָדָמא ְדַההוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

נֹוב ַלֲע)ישעיה י(, ָּפַתח ְוָאַמר ָּהא אוְקמוָה ִאיּנון ָמאֵרי ' מֹוד ְוגֹוּ עֹוד ַהיֹום ּבְ ּ ּ
א ֶּאָלא ְדָרָזא ְדִמָלה אֹוִליְפָנא, ֲּאָבל ֲאָנא ָלא ֲאֵמיָנא ְלכו ָהִכי. ְמִתיְבּתָ , ּעֹוד ַהיֹום. ּּ

ִתיב, ֶּאָלא. ַּמאן יֹוָמא ֵדין יָנָדב)שמות ו(, ָהִכי ּכְ ת ֲעּמִ ַבע ּבַ ח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליׁשֶ  ְוָרָזא. ּ ַוִיּקַ
ָרֵאל, ּהוא ֶנֶסת ִיׂשְ ִביָנא ִדיָלה, ַעל ּכְ ְּדַאֲהֹרן הוא ׁשֹוׁשְ ּ ּ א ָלה, ּ ׁשָ ּמְ יָתה וְלׁשַ ָנא ּבֵ ְּלַתּקְ ּ ,

ֲחָדא א ְלִאְזַדְווָגא ּכַ ּוְלֵמיַעל ָלה ְלַמְלּכָ ּ ּ אן וְלָהְלָאה, ּ א, ִּמּכָ ַמְקְדׁשָ ׁש ּבְ ּמֵ ל ּכֵֹהן ִדְמׁשַ ּּכָ ּ ,
ַגְווָנא ְדַאֲהֹרן   .ּּכְ

א ִעָלָאה ֲהָוהֲאִח ֲהָנא ַרּבָ ּיֶמֶלך ּכַ ֲהֵדיה, ָ ֲהִני ּבַ ְּוָכל ִאיּנון ּכַ ִביִנין , ּ ְלהו ֲהוֹו ׁשוׁשְ ּּכֻ ּ ּ
יָון ְדִאְתָקִטילו, ְּדַמְטרֹוִניָתא ּּכֵ ְלחֹוָדָהא, ּ ָאַרת ַמְטרֹוִניָתא ּבִ ּתַ ִביָנא , ִאׁשְ ְוִאְתֲאִביד ׁשֹוׁשְ

ִּדיָלה ַכח ַמאן ִד, ּ ּתְ ׁש ָקָמהְּוָלא ִאׁשְ ּמֵ יָתה, ְּמׁשַ ן ּבֵ א, ִויַתּקֵ ִּויַחֵדי ָלה ְלִאְזַדְווָגא ִעם ַמְלּכָ ּ ּ ּ .
ֵדין ֵמַההוא יֹוָמא ָמאָלא, ּּכְ ָרא ִלׂשְ ִמין ַעל ּכָֹלא, ְּוַקְייָמא ַעל ָעְלָמא, ִאְתַעּבְ ָקִטיל , ּּכָ

אול ְוִלְבנֹוי ִּאְתֲאִביד ִמיַנְייהו ַמְלכו, ְּלׁשָ ִּמיתו ִמִיׂשְ, ּ ה ִרְבָווןּ ה ַאְלִפין ְוַכּמָ ּמָ ְוַעד . ָרֵאל ּכַ
ַען ֵלי, ּכְ יז ּכָֹלא, ַּההוא חֹוָבה ֲהָוה ּתָ ַּעד ְדָאָתא ַסְנֵחִריב ְוַאְרּגִ ּ.  

 ] בשנה92יום [סדר הלימוד ליום ג טבת 

נֹוב ְּוָדא הוא עֹוד ַהיֹום ּבְ ָּדא הוא יֹוָמא ִעָלָאה, ּ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ֶנֶסת . ּ ָרֵאלָּדא ּכְ , ִיׂשְ
ִביִנין ִדיָלה ְּדַאְבַדת ׁשוׁשְ ּ ּ לא ְיִמיָנא, ּ ָאַרת ּבְ ּתְ ָקא )דהוי ליה(, ַּהִהיא ְדִאׁשְ ּ ְלִאְתַדּבְ
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ָמאָלא ׂשְ ְּדַכֲהָנא ְיִמיָנא הוא. ּבִ ך)אמר ליה לאתדבקא בשמאלא(. ּ ְ וְבִגין ּכַ נֹוב , ּ ּעֹוד ַהיֹום ּבְ
  .ַלֲעמֹוד

א ֲחֵזי ְבַעת , ּתָ ִתיב ּגִ אול ָנָסהּכְ אול ֲאַמאי ָהָכא, ּׁשָ ִגין ְדהוא ָקִטיל . ּׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ָלא , ֵּמַההוא יֹוָמא, ּאוף ָהָכא. ְלִאְתַעְקָרא ֵמָעְלָמא, ְּוָגִרים ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְלַכֲהֵני

א ַההוא דוְכּתָ ר ָנׁש ּבְ ר ּבַ ַּאְעּבָ ּ יה, ּ ַנְפׁשֵ ן ּבְ ּכֵ ִגין ְדָלא ִאְסּתַ ּּבְ י ָאַמר ֵל. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ּיה ִרּבִ
א הוא, ִּחָייא ְבָרא ַרּבָ ְּוָלא ֲאָמִרית ָלך ִדְלָמא ּגַ ּ ְ.  

  ]א''ע' דף נ -' בזוהר חלק [

ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה)משלי ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ֵרי ָאָדם.  ַאׁשְ גֹון ֲאָנן )א''ע' דף נ(, ַאׁשְ , ּכְ
ְחָנא ָלך ּכַ ְְדַאׁשְ ִּמָלה ְדָחְכְמָתאְְוָיַדְעָנא ִמיָנך , ּ בוָנה. ּ גֹון ֲאָנן, ְּוָאָדם ָיִפיק ּתְ , ּכְ

ֲהָדך ָרא ּבַ ְְדאֹוִריְכָנא ָלך ְלִאְתַחּבְ ְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ין ֵליה קוְדׁשָ ר ָנׁש ְדַזּמִ ְּוָדא הוא ּבַ ּ ּ ּ ְּ

ָאְרָחא ָזא ּבְ א, ְנִבְזּבְ ִכיְנּתָ ַּאְנפֹוי ִדׁשְ ִתיב, ּ אֹור ֹנַגה ְוֹאַר)משלי ד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּח ַצִדיִקים ּכְ ּ .
  .ָּאְזלו

ְבָרא ְוָאַמר  ָּפַתח ַההוא ּגַ ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה ְוגֹו'  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְיָי)תהלים כד(ּ ְלָדִוד . 'ּ
ֲאָתר ַחד ין ַהאי , ּוַבֲאַתר ַאֲחָרא ִמְזמֹור ְלָדִוד, ִמְזמֹור ּבַ ֶּאָלא .  ְלַהאי)א''ע ע''ק(ַמה ּבֵ

יָרָתא ְדָקָאַמר ָדִוד, ֹורְלָדִוד ִמְזמ ּׁשִ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ יָרָתא ְדָקָאַמר , ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַעל ּכְ ּׁשִ
ְרֵמיה, ָּדִוד ּ ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה)ב''ב ע''כ(' ַלְיָי. ַּעל ּגַ ִריך הוא: 'ַלְיָי. ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָהָאֶרץ . ְּ

ּוְמלֹוָאה ָרֵאל: ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוְכלֹוִסין ִדיָלהְוָכל א, ָּדא ּכְ ּ ֲהָדה, ּ ָרן ּבַ ְּדִמְתַחּבְ ְּוִאְקרון ְמלֹוָאה , ּ ּ
ַּוַדאי הוא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ֵבי ָבה)ישעיה ו(, ּּכְ ֵבל ְויֹוׁשְ בֹודֹו ּתֵ ָּדא הוא : ּ ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּ

א ֵבל, ַּאְרָעא ִדְלַתּתָ ִדיָנא , ְּדִאְקֵרי ּתֵ יב, ּיָלאִּדְלֵע )דעלמא(ַוֲאִחיַדת ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ, 
ֶצֶדק)תהלים ט( ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ין ְלָחד, ּ ְוהוא ִיׁשְ א ַחד, ּבֵ ין ְלַעּמָ ין ְלָכל ָעְלָמא, ּבֵ ֵמַהאי , ּבֵ

ָדן ִּדיָנא הוא ִאּתְ ּ.  

א ֲחֵזי ַּפְרֹעה ֵמַהאי ִדיָנא ָיִניק, ּתָ יה, ּ ַּעד ְדִאְתֲאִבידו הוא ְוָכל ַעּמֵ ּ ּ יָון ְדַה. ּ ּאי ִדיָנא ּּכֵ
ַער ָעֵליה ְלָטנוָתא, ִּאּתְ ׁשֻ ַּההוא ְמָמָנא ְדִאְתָמָנא ֲעַלְייהו ּבְ ּ ּ ֵדין , ִאְתָעֵדי ְוִאְתֲעָבר, ּ ּכְ

א ְלהו ִדְלַתּתָ ּּכֻ ּ בֹוָתיו, ִּאְתֲאִבידו, ּ יב ַוָיַסר ֶאת אֹוַפן ַמְרּכְ ִּדְכּתִ בֹוָתיו. ּ . ַמאי אֹוַפן ַמְרּכְ
בֹוָתיו ְדַפְרֹעה ּוַמאן ִאיהו ַההוא אֹוַפן ִדְלהֹון. ַּמְרּכְ ּ ּ ִליט ֲעַלְייהו, ּ ַּההוא ְמָמָנא ְדׁשָ ּ ְוַעל . ּ

א ַיּמָ ְלהו ּבְ ָּדא ִמיתו ּכֻ ּ א. ּּ ַיּמָ ַער ֲעַלְייהו, ֲאַמאי ּבְ א ִעָלָאה ִאּתְ ֶּאָלא ַיּמָ ּ א ''נ(ְּוִאְתְמחו , ּ

יָדָהא)ואתמסרו ָים סֹוף ּכְ.  ּבִ עו ּבַ ך ֻטּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ י יֹוֵסי ַוַדאי ָהִכי הוא. ִתיבְּ ָּאַמר ִרּבִ ְוַעל , ּ
ִתיב ַים סוף, ָּדא ּכְ עו ּבְ ֻּטּבְ ין. ּ   .ּסֹוָפא ְדַדְרּגִ

י ִחָייא ָאַמר ְכֵבדות, ִּרּבִ ַּוְיַנֲהֵגהו ּבִ ְכֵבדות ַמהו. ּ ּּבִ אן אֹוִליְפָנא. ּ ִּדְבַההוא , ֶּאָלא ִמּכָ ּ
ר יה ּבַ ר ּבֵ רוָתא ְדִאְתָדּבַ ַּדּבְ ּ ּ ּ ִרין ֵליה,  ָנׁשּ ִתיב . ְּמַדּבְ ַפְרֹעה ּכְ ד ֵלב ַפְרֹעה)שמות ט(ּבְ ּ ַוִיְכּבַ ּ .

ַההוא ִמָלה ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדַבר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ׁש, ְּ ְכֵבדות ַמּמָ ִריך . ּּבִ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ע, ּהוא ך, ָרׁשָ ַהאי. ְַאּתְ אֹוִקיר ִלּבָ ר ָלך ּבְ ְכֵבדותַע, ְֲאָנא ַאְדּבַ ּל ָדא ַוְיַנֲהֵגהו ּבִ ּ ּ.  
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ָרֵאל ְוגֹו ַּויֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנוָסה ִמְפֵני ִיׂשְ ּ ָּדא ְמָמָנא ְדִאְתְמֵני ַעל , ַּויֹאֶמר ִמְצַרִים. 'ּ ּ
י יֹוֵסי. ִמְצָרֵאי ָיא, ָאַמר ִרּבִ וְלָטנוֵתיה, ַּהאי ִמָלה ַקׁשְ רו ֵליה ִמּשׁ יָון ְדַאְעּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ  ְֵהיך ָיִכיל, ּ

ָרֵאל ּהוא ְלִמְרַדף ֲאַבְתַרְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ֲּאָבל ָדא ַויֹאֶמר ִמְצַרִים. ּ א, ּ י ְיָי. ִּמְצַרִים ִדְלַתּתָ ִנְלָחם ָלֶהם ' ּכִ
ִּמְצַרִים ִדְלֵעיָלא, ְבִמְצָרִים ר ֵחיֵלהֹון ִמְלֵעיָלא, ּ ְּדֵכיָון ְדִאְתּבַ ּ ּ ַבר ֵח, ּ ֵדין ִאּתְ ּיָלא ְוּתוְקָפא ּכְ ּ

א י ְיָי, ִּדְלהֹון ְלַתּתָ יב ּכִ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִמְצַרִים ַדְיָקא. ִנְלָחם ָלֶהם ְבִמְצָרִים' ּ ָּדא הוא . ּּבְ ּ
ּּתוְקָפא ִדְלהֹון ִדְלֵעיָלא ּ ּ ְְוָדא הוא ְדאוְקמוָה ֶמֶלך ִמְצַרִים ְסָתם. ּּ ּ ּ ּ ַּויֹאֶמר ִמְצַרִים , ָהָכא. ּ

ָּאנוָסה ִמְפ ָרֵאלּ ַבר ֵחיֵליהֹון, ֵני ִיׂשְ ְּדָחמו ְדָהא ִאּתְ ּ ְּוּתוְקָפא ִדְלהֹון, ּ ִּדְלֵעיָלא, ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָעַרת ַהאי ּכְ ד ִאּתְ ל, ּכַ   ִּאְתֲערו ּכָ

ְלהוא תוספתא ''ס ְּלֵעיָלא ִמּכֻ ּ גוָפא ְדִאיָלָנא, ּ ְּדָהא ִאיּנון ַנְטֵלי ָלה ּבְ ּ ּ ּ ְוָהא , ּ
ה. ְּקמוָהּאו ָרֵאל ֲאִחיָדן ּבָ ך ִיׂשְ ּוְבִגיֵני ּכַ ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ְּוַכד ִאיּנון . ּ

ְלֵטי ָעַלְייהו)ם''כל עמים עכו(, ִמְתָעִרין ַבר ּתוְקֵפהֹון ֵמִאיּנון ְדׁשַ ּ ִאּתְ ּ ּ ּ.  

א ֲחִזי ְלָטָנא ְדִמְצָרֵאי, ּתָ ָרֵאלָּדִח, ַּהאי ְמָמָנא ׁשֻ ְעּבוִדין, יק לֹון ְלִיׂשְ ה ׁשִ ַכּמָ ָמה , ּּבְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ַקְדִמיָתא. ּ ר הוא ּבְ ְּלָבַתר ְדִאְתּבַ ָווָתא , ּ רו ִאיּנון ַמְלּכְ ּבָ ִּאּתְ ֲהָדא , )א מלתתא''ס(ּ

י ְיָי ִמְצַרִים' ּהוא ִדְכִתיב ּכִ   .ִּנְלָחם ָלֶהם וַדאי. ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ
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ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים וגֹו )שמות יד(א תוספתא ''ס ְוִיּסַ א ''ס( ַעד ָלא )מתניתין( .'ּ

ַכח ֲאִויָרא ַדְכָיא)אשתקע ּתְ ַלת רוִחין . ֲאָבִנין ְנִקיָבן ֲהוֹו ְסִתיָמאן, ְוָלא ְנִהיִרין, ּ ִאׁשְ ּּתְ
ְתַלת ִקיָען, ִּדְכִליָלן ּבִ ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִאְתַהָדרו . ּחֹות נוְקֵביּוַמִיין ְסִתיָמן ּתְ. ֲהוֹו ׁשְ ׁשִ ּּבְ ּ ּ

  .)א דרין''ס( ִּאיּנון ֲאָבִנין) ב''ע' דף נ(ְּלַאְתַרְייהו 

ין ְבִעין וְתֵרין ַדְרּגִ ַתר ׁשִ ּּבָ ַלת ִזְמִנין, ּ ָקעו וִאְתְנִקיבו ֲאָבֵני, ְוֵכן ּתְ ִּאְתּבָ חֹות ְצרֹוָרא , ּ ּתְ
יןְוִאְת, ְּדֲהָוה ָחִקיק ָנפו ַדְרּגִ ּּכְ נוְפָיא ֲחָדא, ּ ְּוִאְתָעִבידו ּכְ א אתפלג ואתעבידו כנופיא ''ס(. ּ

  )חד

ְּלָבַתר ִאְתְפָלגו ין, ּ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאְתָעִבידו ּתְ ַּפְלּגוָתא ַמָיא ַאְגִלידו, ּ ּּ ָקעו, ּ ּתְ ּוַפְלּגוָתא ִאׁשְ ּ ּ .
ִּאֵלין ְסִליקו ְּוִאֵלין ַנְחּתו, ּ ָר, ּ   .ּא ָעְלָמא ְלִאְתַפְלָגאֵמָהָכא ׁשָ

ִליָפא בע)לעילא( ,ִּאית ְלֵעיָלא )א חדא''נ(ְצרֹוָרא ַאֲחָרא  ב ֲחִתיָמן ''ּ ְוהוא ּגְ
יָפא ּקִ ַפְנָקא ּתַ ְּדגוׁשְ ּ א, ּ לֹוי ְדַיּמָ ְלּגַ ִקיַען ּגַ ּוְבהו ׁשְ ּ ד ַנְטִלין. ּּ ע ַזְוָיין, ּכַ ִּאְתְפָלגו ְלַאְרּבַ ּ ּ .

ַּפְלּגו ֲחָדא ָסִליק ּ וַפְלּגו ֲחָדא ָנִחית,ּ ַּפְלּגו ֲחָדא ִלְסַטר ָצפֹון, ּ ּוַפְלּגו ֲחָדא ִלְסַטר ָדרֹום, ּ ּ ּ .
ֲחָדא ָרן ּכַ ד ִמְתַחּבְ ּּגוְמִרין ְדַלֲהִטין ַקְייִמין, ּכַ א ְדִמְתַהְפָכא, ּ ָנא ְדַחְרּבָ ּנָ ַלַהט ׁשִ ּּבְ ּ ּ.  
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א גֹו ַיּמָ ִליָח, ַּחד ַקְייָמא ָנִעיץ ּבְ א ׁשְ ּא ְדָאַפְרָכא ִעָלָאהַּדְרּגָ ַההוא ַקָייָמא , ּ ָּסִליק ּבְ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ֶתְכָלל , ּ א,  ְלֵמָרִחיק)א אסתכל''נ(ִאׁשְ ַיּמָ אִטין ּבְ ין ְדׁשָ ְּקטוָרא ְדַאְרּבִ ּ ַמאן . ּ

הו יב ּבְ ין ְורוָחא ְדָנׁשִ ִלין ְדַסְלִקין ְוַנְחּתִ ְלּגַ ָּחֵמי ּגַ ּ ּ ּּ א ַנְגִד, ּ ְּונוֵני ַיּמָ ין ְלָכל ּ ל ִאיּנון ַאְרּבִ ּין ּכָ
  .ִסְטֵרי ָעְלָמא

א ַּההוא ַדְרּגָ ד ָנִחית ֵמַההוא, ּ ָמאֵליה, ַּקְייֵמי ֶאֶלף ִמיִמיֵניה, ּּכַ ב , ְּוֶאֶלף ִמּשְׂ ֲהָוה ּתָ
ַאְתֵריה כוְרְסֵיה, ְּוָיִתיב ּבְ א ּבְ ַמְלּכָ ּּכְ ע ִס, ּ א ְלַאְרּבַ אֵטי ַיּמָ א ְדַכד ׁשָ ַּההוא ַדְרּגָ ּ , ְטֵרי ָעְלָמאּ

יה ַנְפַקת ַבת, ִּעּמֵ יה ּתֵ א, ּּבֵ ִקיוָמא ְדַמְלּכָ ב ּבְ ּהוא ּתָ ּ ּּ.  

ֵדין ָכרֹוִזין ָנְפִקין ִּיְזַדְקָפאן לֹון ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ַּמאן ָמאֵרי ְדַעְייִנין, ּכְ ּ ָמאֵריהֹון . ּ
ִקיוַמְייהו ְּדַגְדִפין ְיקומון ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָּמאֵרי ְדַאְנִפין. ּ ַמְטָלנֹוי, ָיין לֹוןַחְפ, ּ ע . ַּעד ְדָנִטיל ּבְ ֵדין ַוִיּסַ ּּכְ

 .)עד כאן(. ְַמְלַאך ָהֱאלִהים

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ִביא ַלְחָמה)משלי לא( ,ּ ְרָחק ּתָ ֳאִניֹות סֹוֵחר ִמּמֶ ּ ָהְיָתה ּכָ ֳאִניֹות . ּ ָּהְיָתה ּכָ
ָרֵאל, סֹוֵחר ִביא ַלְחָמ. ָּדא ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְרָחק ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּהִמּמֶ ם )ישעיה ל(, ּּכְ ה ׁשֵ  ִהּנֵ

ְרָחק' ְיָי א ִמּמֶ ִביא ַלְחָמה. ּבָ אִרי ָעָלה, ּּתָ א ְדׁשָ ַחד ַדְרּגָ ּּבְ ּ ל ִאֵלין ְנָחִלין , ּ כו ּכָ ּוֵביה ִאְתְמׁשָ ּ ּ ּ
א ַיּמָ ּוַמּבוִעין ְדַאְזִלין ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ל )קהלת א(, ּּכְ ָחִלים )א''ח ע''ויקרא נ( ּכָ  ַהּנְ

  .'ּהֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹו

ָחִלים הֹוְלִכים ַהּנְ א, ֶאל ָמקֹום ׁשֶ ַההוא ַדְרּגָ ָכן ּבְ ב ְדֻכְלהו ְנָחִלין ִאְתַמּשְׁ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ ,
א ָנִחית  ְּוַההוא ַדְרּגָ א)א נגיד''נ(ּ יָמא, ּ לֹון ְלַההוא ַיּמָ ְוָהא ָלא , ְּדָהא ָאִריק לֹון. ָלא ּתֵ

יה ַאֲחָרִניןׁשַ ִמְלַקְדִמין, ְּרָיין ּבֵ יה ּכְ ְּוָלא ַנְגִדין ּבֵ ּ ָחִלים , ּ ַהּנְ ַּאְהָדר ְוָאַמר ֶאל ָמקֹום ׁשֶ
ִבים ם ֵהם ׁשָ א ְדַנֲחִלין ַאְזִלין ִזְמָנא ֲחָדא, הֹוְלִכים ׁשָ ֶּאל ָמקֹום ְדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ם ֵהם , ּ ׁשָ

ִבים ָלָלֶכת ְיי, ׁשָ ן ִאיּנון ּתַ ּמָ ִּבין ֵמַההוא ֲאָתר ִעָלָאהּּתַ י , ְּוָלא ַפְסִקין ְלָעְלִמין, ּ ׁשֵ ּנְ ּוִמְתּכַ
ַההוא ֲאָתר ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ה. ּ א. ָלָלֶכת. ְוָלּמָ ְּלֵמַהך ְלַההוא ֲאָתר ְדַיּמָ ּ ַמר, ְ ָמה ְדִאּתְ ֵמיה , ּּכְ ַּמה ׁשְ

א ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ   .ַּצִדיק ִאְקֵרי. ּ

י ְיהוָדה ָאַמר ִתי, ִּרּבִ ֶחק ּבֹו)תהלים קד(ב ּכְ ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ּ ׁשָ ּ ּ .
ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ּׁשָ ּ אִטין, ּ א ְדַאְזִלין ְוׁשָ ַההוא ַיּמָ ּּבְ ַההוא , ּ ָרא ּבְ ַּעד ְדַאְתָיין ְלִאְתַחּבְ ּ

א ֶחק ּבֹו, ַּדְרּגָ ִתיב ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ֵדין ּכְ   .ּכְ

י ִיְצָחק ָאַמרִר יר, ּבִ ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַיּתִ ִּאית ִזווָגא ַאֲחָרא, ּ ֲחִביבוָתא, ּ אִרי ּבַ ְּדׁשָ ְוָלא , ּ
י ְיהוָדה. ּ ִמְתְפַרׁש ְלָעְלִמין)א''ו ע''כ, א''ה ע''נ, ב''ז ע''ע, ב''א ע''ויקרא ס( ַמאן , ָּאַמר ִרּבִ

ָּזֵכי ְלַההוא ִזווָגא ּ ָעְלָמא ְדָאֵתיַּמאן ְד, ָּאַמר ֵליה. ּ ִּאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי . ּ ּּבְ
  .ַּדְיָקא

יב, ְוָהא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ֵליה ֶחק ּבֹו)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ,  ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ
ַמע ְדָקָאַמר ֶזה א. ְּוֶזה ְוֹזאת ְיִדיָען ִאיּנון, ַּמׁשְ י ַאּבָ ְר, ָאַמר ִרּבִ ִפיר ָקָאְמִריּתוּתַ ַּווְייכו ׁשַ ּּ ,
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ִפיר ַדְיָקא י ְיהוָדה ׁשַ ְּוָהא ְדִרּבִ ּ הו , ּּ א ּבְ ִריך הוא ְלִאְתַעְנּגָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוֹכָלא ַזּמִ ּ ְּ ּ
ְּלַצִדיַקָייא ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְתַעּנַ   .' ָאז ּתִ

א י ַאּבָ ה ַאְלִפין, ָאַמר ִרּבִ ּמָ ין,ּכַ יְרָיין ַקִדיׁשִ ָבן ְדַמּשִׁ ה ִרּבְ ּמָ ּ ּכַ א , ּ ִּאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָּמאֵרי ְדַאְנִפין ִעָלִאין, ְ ּ ָמאֵרי , ָּמאֵרי ִדיָלָלה, ָּמאֵרי ְדַזְייִנין, ָּמאֵרי ְדַעְייִנין, ּ

ְייהו ַא, ָּמאֵרי ְדִדיָנא, ָּמאֵרי ְדַרֲחֵמי, ִּדיָבָבא ְּוֵעיָלא ִמּנַ א ּ ְמׁשָ ְפַקד ְלַמְטרֹוִניָתא ְלׁשַ
ֵהיְכָלא ָקֵמיה   .ּּבְ

יְרָין ְמְזָייִנין, ִּאית ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא, ָּלֳקֵביל ִאֵלין ין . ַּמׁשִ ּתִ ׁשִ ְכחו )בשתא(ּבְ ּתַ ּ ַאְנִפין ִמׁשְ ּ
ְרָיין ְמזוָייִנין א. ַּמׁשְ ְּוֻכְלהו ֲחִגיָרן ֲחְרּבָ ַסֲחָרָנָהא, ּ ָמ, ַּקְייָמאן ּבְ ָמה ַעְייִלין, ה ָנְפִקיןּכַ . ּכַ

ל ָעְלָמא ְדִפין ָטאִסין ּכָ ית ּגַ ׁשִ ל ַחד ְוַחד ּגוָמִרין ְדנור ָדִליק. ּּבְ ַּקֵמי ּכָ ּ ּ , ְּלבוׁשֹוי. ּ
א ַגּבֹוי. ִמְתָלֲהָטא ֶאּשָׁ ָכל ָעְלָמא, ּבְ א ִמְתָלֲהָטא ּבְ ָנא ְדַחְרּבָ ּנָ  )א''א ע''דף נ(ְלַנְטָרא , ּׁשִ

מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ )בראשית ג( ,ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא . ָּקָמה ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ְ ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ּ
  .ַּהַחִיים

ַּמאן ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְ ָתא. ּ ְּלַההוא ִאיָלָנא , ְּדִהיא ָאְרָחא, ָּדא ִהיא ַמְטרֹוִניָתא ַרּבְ
יף ּקִ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ַרְבְרָבא ּתַ יב. ּ ים )רים גשיר השי(, ִּדְכּתִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ּ

ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ִמּגִ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא. ּּגִ ִּיׂשְ ָלם ֲאחוֵזי ֶחֶרב, ּ ּּכֻ ּ.  

ד ַנְטָלא ַמְטרֹוִניָתא ֲהָדה, ּכַ ְלהו ַנְטִלין ּבַ ּּכֻ ּ ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים, ּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּסַ ּ ּ .
א ִאין. ְִכי ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ִאְתְקֵריְו י ַאּבָ א ֲחֵזי. ָאַמר ִרּבִ ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ , ָהִכי ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא ָקֵמיה א ּבְ ַּאְתִקין קוְדׁשָ ּ א, ְּ א )קדישא(, ֵּהיָכָלא ִעָלָאה, ֵּהיָכָלא ַקִדיׁשָ  ַקְרּתָ
א א ִעָלָאה, ַּקִדיׁשָ ֵלים ִעיר ַהּקֹ. ַּקְרּתָ א, ֶדׁש ִאְקֵריְּירוׁשְ ָלא ָעאל , ַּמאן ְדָעאל ְלַמְלּכָ

א א ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ֵמַההוא ַקְרּתָ ּ א, ּ ְתָקן, ָנִטיל ָאְרָחא ְלַמְלּכָ   .ְּדָאְרָחא ֵמָהָכא ִאּתָ

ַער ַלְיָי)תהלים קיח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַּצִדיִקים ָיבֹואו בֹו'  ֶזה ַהּשַׁ ִליחוָתא . ּ ל ׁשְ ּּכָ
י ַמְטרֹוִניָתא ָנְפָקאְּדָבֵעי ַמְלּכָ א, א ִמּבֵ א ְלַמְלּכָ ּתָ ִליחוָתא ִמּתַ  )א דבעי מלכא''נ(, ְּוָכל ׁשְ

ַקְדִמיָתא א, ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא ָעִיִיל ּבְ ן ְלַמְלּכָ ּמָ ִליָחא . ּוִמּתַ ַכח ְדַמְטרֹוִניָתא ִאיִהי ׁשְ ּתְ ִּאׁשְ
ְּדֹכָלא א, ּ א ְלֵעיָלא, ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ּוִמּתַ ִליָחא ְדֹכָלא, ְּוַעל ָדא. ּ ִּאיִהי ׁשְ ֲּהָדא הוא , ּ

ָרֵאל ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְִדְכִתיב ַוִיּסַ ְ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא, ּ ִּיׂשְ ְַמְלַאך . ּ

יה, ָהֱאלִהים ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֵ , ָמם ְוַלְיָלהְוַהאי ָלֶלֶכת יֹו', ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם ְוגֹו' ַוְיָי, ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ ּ.  

א ְּוִכי ְיָקָרא הוא ְדַמְלּכָ ִזיל, ּ ְּדַמְטרֹוִניָתא ּתֵ ח ְקָרָבא, ּ ּגַ ִליָחא, ְוִהיא ּתִ . ְוִהיא ַאְזַלת ׁשְ
ַמְטרֹוִניָתא ִעָלָאה, ֶּאָלא א ְדִאְזָדַווג ּבְ ְּלַמְלּכָ ּ ּ א ְיִקירו ִדיָלה, ּ ָּחָמא ַמְלּכָ ּ ַא, ּ ל ׁשְ ר ַעל ּכָ

ִחין ְלֵחיָנָתא , ַּמְטרֹוִניָתא ְדָעְלָמא ּכְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ָּאַמר ּכֻ ָלֳקֵבל ַהאי , )א לחופתא''נ(ּ
ִּהיא ַסְלָקא ַעל ּכָֹלא. ַּמְטרֹוִניָתא ִדיִלי יָתא ִדיִלי ְיֵהא . ַּמה ַאְעִביד ָלה, ּ ל ּבֵ ֶּאָלא ּכָ ּ

יָדָהא רֹוָזא, ּבִ א ּכָ ל ִמ, ַּאִפיק ַמְלּכָ רוןֵמָהָכא ּכָ יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא ִיְתַמּסְ א ּבִ ִּלין ְדַמְלּכָ ּ ּ ַמה . ּ
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ל ַזְייִנין ִדיֵליה. ָעִביד יָדָהא ּכָ א ּבִ ַּאְפִקיד ַמְלּכָ יִחין ְקָרָבא, ּ ל ִאיּנון ָמאֵרי ַמּגִ ל , ּּכָ ּכָ
א ִּאיּנון ֲאָבִנין ְיִקִרין ְדַמְלּכָ א, ּ ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ל ּגִ ּּכָ ל ַמאן ְדִיְצְטִריך ,ֵמָהָכא, ָאַמר. ּ ְ ּכָ ּ

י י, ְּלַמְלָלא ִעּמִ ַּעד ְדאֹוַדע ָלה ַמְטרֹוִניָתא, ָּלא ָיִכיל ְלַמְלָלא ִעּמִ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָרֵאל, ָ ְנֶסת ִיׂשְ ּכְ ִגיאות ֲחִביבוָתא וְרִחימוָתא ִדיֵליה ּבְ ִּמּסְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְרׁשוָתה ַּאְפִקיד ּכָֹלא ּבִ ּ ֲאִריָהא , ָאַמר, ּ ל ׁשָ ָהא, ּכָ לום ְלַגּבָ ֵחי ּכְ ּכְ ּתַ שיר (, ָאַמר. ָּלא ִמׁשְ

ה ְמָלכֹות ְוגֹו)השירים ו ים ֵהּמָ ּשִׁ ִתי',  ׁשִ ָהא , ֶּאָלא, ַּמה ַאְעִביד ָלה. ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ
יָדָהא יָתא ִדיִלי ּבִ ל ּבֵ רֹוָזא. ּּכָ א ּכָ ל ִמִלין ְדַמ, ַּאִפיק ַמְלּכָ ֵּמָהָכא ּכָ אּ יָדא , ְלּכָ ּבִ

רון ְּדַמְטרֹוִניָתא ִיְתַמּסְ ל ַזְייִנין ִדיֵליה. ּ יָדָהא ּכָ ַּאְפִקיד ּבִ ין, ְוַסְייִפין, רֹוְמִחין, ּ ּתִ , ַקׁשְ
ין ִלְסְטִרין, ַוֲחָרִבין, ִחּצִ ל ִאיּנון ָמאֵרי , ֲאָבִנין, ָאִעין, ַקְסִטיָרִאין. ּבַ יֵחי )א מאני''נ(ּּכָ  ַמּגִ

ּבֹוִרים ְוגֹו, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא. ְקָרָבא ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ִּהּנִ ָלם ֲאחוִזִי ֶחֶרב ' ּ ּּכֻ ּ
ֵדי ְוגֹו   .'ְּמלוּמְ

א אן וְלָהְלָאה, ָאַמר ַמְלּכָ יָדך, ִּמּכָ ְְקָרָבא ִדיִלי ִאְתְמַסר ּבִ יֵחי , ַּזְייִנין ִדיִלי, ּ ָמאֵרי ַמּגִ
יָדך אן ו. ְְקָרָבא ּבִ  ׁשֹוֵמר )תהלים קכא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלָהְלָאה ַאּתְ ֲהֵוי ַנְטָרא ִליִּמּכָ

ָרֵאל אן וְלָהְלָאה. ִיׂשְ ְַמאן ְדִאְצְטִריך ִלי, ִּמּכָ י, ּ ַּעד ְדאֹוַדע , ָּלא ָיִכיל ְלַמְלָלא ִעּמִ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַה)ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלַמְטרֹוִניָתא ִליָחא . ּקֶֹדׁש ּבְ ׁשְ

ֹכָלא א ּבְ ְּדַמְלּכָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ יָדָהא. ּּכְ ַכח ְדֹכָלא ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ְּוָדא הוא ְיָקָרא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ּ .
יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים ְוגֹו, ּ ְַוִיּסַ ַמר', ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ַָוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם ָכחו ְלַקָמָהא . ֲחֵריֶהםַמאי ַטְעָמא ֵמַא, ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ  ָמאֵרי )א לגבהא''נ(ּ
יֵחי ְקָרָבא ִלְסְטָראֹות, ַמּגִ לון ַקָמָהא, ָמאֵרי רֹוְמִחין ְוַסְייִפין, ָּמאֵרי ּבַ ְּדָהא ֲהוֹו , ְּוִאְתּגְ

יְרָיין ַאֲחָרִנין ָרֵאל ִמְלֵעיָלא, ַאְתָיין ַמׁשִ ִיׂשְ ָחא ְקָרָבא ּבְ ְּלַאּגָ ְְוַעל ָדא ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם, ּ ּ ּ.  

ֲעָתא, ְוָתאָנא ַהִהיא ׁשַ ְלָטָנא ִדְמָמָנא ַעל ִמְצָרֵאי, ּבְ ית , ָּאָתא ַרְבְרָבא ׁשֻ ְוָכַנׁש ׁשִ
ל ְרִתיָכא וְרִתיָכא,  ְרִתיִכין ְמַקְטְרִגין)רבוון(ֵמָאה  ְלָטִנין ְמָמָנן , ְּוַעל ּכָ ית ֵמָאה ׁשָ ׁשִ

חור ְוגֹוֲהָדא ה, ַקֵטיגֹוִרין ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ּוא ִדְכִתיב ַוִיּקַ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב . 'ּּ ְוִכי ׁשֵ
חור אָנא. ַמאי ַטְעָמא ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים, ָלא ֲהוֹו ִרְכֵבי ִמְצַרִים, ּּבָ ֲהָוה , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ
ית ֵמָאה ְרִתיִכין ְמַקְטְרִגין ְלַסְייָעא, ּל אֹוִזיף ֵליה''ָסָמֵא ח . ּ ֵליהּׁשִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּקַ ּ

ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב  חור)ב''א ע''דף נ(ׁשֵ   .ּ ּבָ

ִריך הוא ְלָסָמֵא א ּבְ ִלים קוְדׁשָ ֵּאיָמַתי ַאׁשְ ְקָרָבא ְדִסיְסָרא. ל''ְּ ִריך , ּּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ְְדִעּקֵ ּ ּ
ּהוא ְלָכל ִאיּנון ְרִתיִכין יָדא ְדַמְטרֹוִני, ּ ְּוִאְתְמָסרו ּבִ  )שופטים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָתאּ

ָרָפם ַנַחל ְקדוִמים ְוגֹו ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. 'ַּנַחל ִקיׁשֹון ּגְ ְלהו, ּ ִּיְתְמָסרו ּכֻ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ
ְצָרה ְוגֹו)ישעיה סג( ָגִדים ִמּבָ א ֵמָאדֹום ֲחמוץ ּבְ ְְוַעל ָדא ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם. 'ּ ִמי ֶזה ּבָ ּ ּ ,
סֹוף יֹוַמָיא ְלַאְעְקָרא לֹון ִמן ָעְלָמאִּד א ּבְ ִכיְנּתָ   .ְּזִמיָנא ׁשְ
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ע ַעּמוד ֶהָעָנן ִמְפֵניֶהם ַּוִיּסַ ּ ַּמאן ַעּמוד ֶהָעָנן ָדא, ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ ָּדא הוא ֲעָנָנא , ִרּבִ ּ
א ִכיְנּתָ ִדיר ִעם ׁשְ ַגֵו. ְּדִאְתָחֵזי ּתָ ה ּבְ ְּוָדא הוא ֲעָנָנא ְדָעאל ֹמׁשֶ ּ א ָאַמר. ּיהּ י ַאּבָ , ִרּבִ

ִתיב ַוְיָי ֶּאָלא ִסיוָעא ְדַצִדיק הוא, ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ּכְ ּ ּ ּ ימו ִדיֵליה, ּ ּוְפִריׂשו ִדְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ְוַעל , ּ
ְטָרא ְדֶחֶס. ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי)תהלים מב(ּוְכִתיב , ָּדא ָאִזיל ַהאי ָעָנן יֹוָמם ּוִמּסִ ד ''ּ

ֵליְלָיא, ְוָדא ֶחֶסד ִאְתְקֵרי, ּא ֲעָנָנא ָדאָאָת   .ְּוִאְתְקֵרי ַעּמוד ֵאׁש, ַוֲעָנָנא ַאֲחָרא ָאִזיל ּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ . ָּדא ִיְצָחק: ְּוַעּמוד ָהֵאׁש ַלְיָלה. ָּדא ַאְבָרָהם: ַּעּמוד ֶהָעָנן יֹוָמם, ִרּבִ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ָכחו ּבִ ּתְ ְּוַתְרַווְייהו ִאׁשְ אּו, ּ י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ַּמה ְדָאַמר ִרּבִ ְּדַעל ְיָדא ְדַהאי , ּ ּ

א)א דבהאי''נ( ָכחו, ּ ַדְרּגָ ּתְ   .ִּאׁשְ

ָרֵאל ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים ַההֹוֵלך ִלְפִני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְְוַהאי ַוִיּסַ ְ ְּ ע. ּ : ַּוִיּסַ
ְטָרא ְדֶחֶס ְּדָנִטיל ִמּסִ ִסְטָרא ִדְגבוָרהְוִאְת, ד''ּ ְּדַבק ּבְ ּ א , ּ ׁשָ ֲעָתא ְלִאְתַלּבְ ִגין ְדָהא ָמָטא ׁשַ ּּבְ

ִדיָנא   .ּבְ

א ֲחֵזי ִלים ִסיֲהָרא ִמּכָֹלא, ּתָ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ָמָהן , ּּבְ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ְּוָיְרָתא ׁשִ
ין ְתַלת ִסְטִרין, ַּקִדיׁשִ ִעְט. ּבִ א ּבְ ׁשָ ּרֹוי ְדֶחֶסד ִעָלָאהִסְטָרא ֲחָדא ִאְתַלּבְ ִליִפין , ּ ְבִעין ּגְ ׁשִ ּבְ

א ִעָלָאה ִּדְנִהירו ְדַאּבָ ּ ּ ְּדַאְנִהיר ָלה, ּ ּ.  

ְנָייָנא רֹוְמֵחי ִדְגבוָר, ִסְטָרא ּתִ ת ּבְ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ִתין פוְלֵסי ְדנוָרא, ה''ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ָרה ִדיָלה , ּ ַּוֲעׂשָ ּ
ְטָרא ְדִאָמא ִעָלָאה ּבְ ִּדְנַחתו ִמּסִ ּ ּ ִליִפיןּ   .ִּנימוֵסי ּגְ

ַלָתֵאי י ַאְרְגָוָנא, ִסְטָרא ּתְ ְלבוׁשֵ ת ּבִ ׁשַ א, ִּאְתַלּבְ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדָלִביׁש ַמְלּכָ ְּדִאְקרון , ּּ ּ
ְפֶאֶר א, ת''ּתִ ָרא ַקִדיׁשָ ְּדָיִרית ּבְ ְבִעין ִעְטִרין ִעָלִאין, ּ ׁשִ א ְוִאָמא, ּּבְ ְטָרא ְדַאּבָ ְּוהוא , ִּמּסִ
ִליל  ואינון שבעין , א ותרין עטרין מסטרא דאבא ואימא''ס(. ְּלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָראּכָ

ְטָרא ְדֶחֶס.)ותרין שמהן ְבִעין וְתֵרין ָסֲהִדין''ּ ְוָתֵניָנן ִמּסִ ְבִעין . ּד ׁשִ ְטָרא ִדְגבוָרא ׁשִ ִּמּסִ ּ
ְטָרא ְדת. ּוְתֵרין סֹוְפִרין ְווִנ''ִּמּסִ ְבִעין וְתֵרין ּגַ   .ּין ְלִאְתָפַאָראּת ׁשִ

ַחד, ּוְבַהאי ֲאָתר ִליף ַחד ּבְ א, ִאְתּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ִליק ׁשְ יָכא, ְּוִאְסּתְ ְוָהָכא , ָּרָזא ִדְרּתִ
ִליפו ֲאָבָהָתא ַחד, ִּאְתּגְ ָרא ּבְ ַאתוֹוי, ְלִאְתַחּבְ ִליָפא ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוהוא ׁשְ ּ.  

ֵּצרוָפא ְדַאְתָוון ִאֵלין ּ ר, ְדָמֵאיַאְתָוון ַק, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִסְדָרן ּבְ יִמין ּכְ ִגין ְדֻכְלהו , ְרׁשִ ּּבְ ּּ
ֶחֶס ָכחו ּבְ ּתְ ר, ד''ַּאְתָוון ַקְדָמֵאי ִאׁשְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָקן, ְְלֵמַהך ּבְ ִסדוָרא ִמְתּתְ ּּבְ ּ.  

ְנָייֵני ִגְלּגוָלא ְלַמְפֵרַע, ַאְתָוון ּתִ יִמין ּבְ ִגין ְדֻכְלהו ַאְתָוון ּתִ, ְּרׁשִ ּּבְ ְכחו , ְנָייֵניּּ ּתַ ִּמׁשְ
ְגבוָרה ָמאָלא)א מגבורה''ס(, ּּבִ ְטָרא ִדׂשְ ּ ְלַגָלָאה ִדיִנין ְוִזיִנין ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ּ ּ.  

ִליָתֵאי יָמן, ַאְתָוון ּתְ ְווִנין, ִּאיּנון ַאְתָוון ְרׁשִ א, ְלַאֲחָזָאה ּגַ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ .
יה ִמְתַח ְּוֹכָלא ּבֵ ָרןּ ָרן וִמְתַקּשְׁ ר, ּּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִעְטרֹוי ּבְ ְּוהוא ִאְתַעָטר ּבְ ּ ים ְלַהאי , ּ ְוָרׁשִ

ֹכָלא, ִּסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא א ְדִאְתַעָטר ּבְ ַמְלּכָ ּּכְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1049דף [ -ּ

ע ִליָפא ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ים ׁשְ יִבין''ָּהָכא ִאְתְרׁשִ ֲאָבָהָתא, ב ּתֵ ְּדִמְתַעְטֵרי ּבַ  ְרִתיָכא, ּ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ יָמא. ּ ִליָתֵאי, ְוִאי ּתֵ ִתיִבין, ָהֵני ַאְתָוון ּתְ הֹון , ַּמאי ַטְעָמא ָלאו ִאיּנון ּכְ ִמּנְ

ִסדוָרן ר ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ּּבְ ָרא ְלַהאי ִסְטָרא, ּוִמְנהֹון ְלַמְפֵרַע, ּ ְּדָהא , ּוְלַהאי ִסְטָרא, ְלַיּשְׁ
ֵניָנן ה ּכֹוַנ)תהלים צט(, ּתָ ִרים ַאּתָ ִרים ִלְתֵרי , ְנּתָ ֵמיׁשָ ִריך הוא ָעִביד ֵמיׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ים ְוגֹו)שמותכו(ּוְכִתיב , ִסְטֵרי ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ִריך הוא', ְ ְוַהּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ .
י ִיְצָחק ָאַמר   .ְּוֹכָלא ַחד, ָּדא ַיֲעֹקב, ִרּבִ

  ]א''ב ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ִלים ִמּכָֹלא א ְדִאיהו ׁשְ ֶּאָלא ְלַמְלּכָ ּּ ִלים ִמּכָֹלא, ּ יה ׁשְ ַּדְעּתֵ ּ א, ּ ָּמה ָאְרֵחיה ְדַההוא ַמְלּכָ ּ ּ .
ִדיר א ּתָ ְמׁשָ ׁשִ ִלים, ַּאְנפֹוי ְנִהיִרין ּכְ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ . ָּדִאין ְלָטב ְוָדִאין ְלִביׁש, ְּוַכד ָדִאין. ּ

ֵעי ְלִאְסּתַ יהְּוַעל ָדא ּבָ ָרא ִמיּנֵ א. ּּמְ ַּמאן ְדִאיהו ִטְפׁשָ ּ א ְנִהיִרין , ּ ָּחֵמי ַאְנפֹוי ְדַמְלּכָ ּ
יה, ְּוַחְייָכן ַמר ִמיּנֵ יָמא. ְּוָלא ִאִסּתְ ּוַמאן ְדִאיהו ַחּכִ ּ א , ּ ב ְדָחֵמי ַאְנפֹוי ְדַמְלּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּּ
ִלים הוא, ְנִהיִרין א ַוַדאי ׁשְ ָּאַמר ַמְלּכָ ִלים הוא, ּ ִלים, ּ ִמּכָֹלאּׁשְ יה ׁשְ ַּדְעּתֵ ֲאָנא ָחֵמי , ּ

ִּדְבַההוא ְנִהירו ּ ְסָיא )א''ב ע''דף נ(ִּדיָנא ָיִתיב , ּ ב ְדָלא ִאְתַחְזָיא, ְוִאְתּכַ ְּדִאי , ַּאף ַעל ּגַ
ִלים, ָלאו ָהִכי א ׁשְ ָרא, ָלא ְיֵהא ַמְלּכָ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ   .ְּוַעל ָדא ּבָ

ִריך הו א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְווָנא, אָ ְווָנא וְבַהאי ּגַ ַהאי ּגַ ִדיר ּבְ ִלים ּתָ , ֲאָבל ָלא ִאְתַחְזָיא, ּׁשְ
ְנִהירו ְדַאִפין ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יה, ּ ָרן ִמּנֵ ּמְ ין ַחָייִבין ָלא ִאְסּתַ ִּאיּנון ִטְפׁשִ ּּ יִמין . ּ ִּאיּנון ַחּכִ

ִאין ִלים הוא, ַאְמִרין, ַזּכָ א ׁשְ ב ַאף ַע, ַּמְלּכָ תוב [ל ּגַ אן ָמָצאנו ּכָ ָּאְמרו ַהָמִגיִהים ּכָ ּ ּ
יה ָרא ִמּנֵ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ ע ִעם זה ּבָ ְמרוּבָ ַבִית ֶאָחד ּבִ ל אֹות ְואֹות ּבְ ֶסֶדר ּכָ ָּפסוק ַוִיָסע ּכָ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(, ֵמָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ , ֲחָראָּלא ָדִליְגָנא ַלֲאָתר ַא. ֹלא ׁשָ
ִליל ּכָֹלא י ִאְתּכְ ִליָלן. ּּבִ ּכְ י ִאּתְ ְווֵני ּבִ ֵרי ּגַ ר ִאְתַחְזָיא, ָהִני ּתְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ך ּכָֹלא ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ְ ,

ב ְדַאְתָוון ֲאִחיָדן ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא ְּוַאף ַעל ּגַ ִתיִבין, ּ ִסְדָרן ּכְ ע )שמות יד(. ּכְ ּ ַוִיּסַ
ע ַעּמוד ֶהָעָנן ִמְפֵניֶהם ְַמְלַאך ָהֱאֹל ָרֵאל ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִיּסַ ִּהים ַההֹוֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּ ּ ְּ ְ

אן ִסְטָרא ַחד. ַּוַיֲעמֹוד ֵמַאֲחֵריֶהם ְמעֹון. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ַעד ּכָ י ׁשִ ִרי, ָאַמר ִרּבִ , ֶאְלָעָזר ּבְ
א ֲחֵזי ָרָזא ָדא יָקא ַקִד. ּּתָ ד ַעּתִ אּּכַ א ַאְנִהיר ְלַמְלּכָ א עטר ליה ''ס(, ַּאְנִהיר ֵליה, יׁשָ

ּ ְוִעְטִרין ֵליה)'בכתרין וכו, ואחסין ליה ין ִעָלִאין, ּ ִכְתִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ יה , ּ ד ָמָטאן ְלַגּבֵ ּּכַ
ֲעָתה ְדִמְתַעְטֵרי ֲאָבָהָתא, ִּמְתַעְטֵרי ֲאָבָהָתא ׁשַ ּּבְ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ֵדין הוא ׁשְ ּּכְ ּ ּ ֵדין . ּ ּכְ

ַמְטָלָנָהא, ַמְטרֹוִניָתא ִלימו ַדֲאָבָהָתא)א בשולטנא בההיא''נ( )בההוא(, ַנְטָלא ּבְ ּ ׁשְ ְוַכד . ּ
ְלהֹון ִּמְתַעְטָרא ִמּכֻ ְרָכא, ּ ֵדין ִאְתּבָ יָדָהא, ּכְ ּוְרׁשוָתא ְדֹכָלא ּבִ ּ ּ ּ.  

יִמין ּבִ ַאתוֹוי ְרׁשִ ִליָפא ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ַגווָנא ָדא ׁשְ ּּכְ א ִעטוָרא ּ ְּרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
  .ַּדֲאָבָהן

ַבִית ֶאָחד  ל אֹות ְואֹות ּבְ ֶסֶדר ּכָ תוב ָפסוק ַוִיָסע ּכָ אן ָמָצאנו ּכָ ָּאְמרו ַהָמִגיִהים ּכָ ּ ּ ּּ
ָרָזא ְדֶחֶסד ָלא ַסָטאן ִליּמִ ִסְדָרן ּבְ אן ִאְתְתַקנו טוִרין ּכְ ע ִעם זה ַהָלׁשֹון ַעד ּכָ ְמרוּבָ ּּבִ ּ יָנא ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1050דף [ -ּ

ָמאָלא ַבִית ֶאָחד . ּוׂשְ ל אֹות ְואֹות ּבְ ן ָמָצאנו ָפסוק ַוָיֹבא ְלַמְפֵרַע ּכמֹו ֵכן ּכָ ַּאַחר ּכֵ ּ ּּ
ֹמאָלא  ְלהו ׂשְ ָרָזא ִדְגבוָרה ּכֻ אן ִאְתְתַקנו טוִרין ְלמפֵרַע ּבְ ע ִעם ְזִה ַהָלׁשֹון ַעד ּכָ ְמרוּבָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ

יִמיָנא ִליָלן ּבִ ך . ּכְ ַבִית ֶאָחד ְַאַחר ּכָ ל אֹות ְואֹות ּבְ מֹו ֵכן ּכָ ֶסֶדר ּכְ ָּמָצאנו ָפסוק ָוֵיט ּכַ ּּ
ָרן  ִתְפֶאֶרת ְלַבָתר ִמְתֲחּבְ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִליָלן טוִרין ִדׁשְ אן ּכְ ע ִעם זה ַהָלׁשֹון ַעד ּכָ ְמרוּבָ ּּבִ ּ ּ ּּ

א א ַקִדיׁשָ ּמָ ֲּאָבָהן ְוִאְתַעִבידו ׁשֶ ך ָמָצאנו ה. ּ ְּוַאַחר ּכָ ה ''עְ מֹות ַהיֹוְצִאים ִמשלׁשָ ב ׁשְ
ה ְפסוִקים ֵאלו  לׁשָ ה אֹוִתיֹות ַהיֹוְצִאים ִמׁשְ ם ִמשלׁשָ ל שםׁ◌ ְוׁשֵ ע ּכָ ְמרוּבָ ְּפסוִקים ֵאלו ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ

ר ְוַהִסיָמן יה ר ָהפוך ָיׁשָ ְָיׁשָ א ְגִליָפא ''ּ א ַקִדיׁשָ ּמָ ַגְוָנא ָדא ׁשֶ ּי אֹור ִעם ֶזה ַהָלׁשֹון ָהא ּכְ ּּ
א ִעטוָרא ְדֲאַבָהןּבְ ְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יִמין ּבִ ַּאְתוֹוי ְרׁשִ ּ ולא הדפסנו אותו כאן מפני . ּ

  )והודפס בסוף הספר(. יקר תפארת גדולתו

תלת ,  דרב המנונא סבא)א דרב בבבל''ס(אשכחנא ברזא דא בתקיעותא , אמר רבי ייסא(
כלא אתכליל , מר רבי יוסיא. וכך הוא סדורא. לקבלי הני תלת, ובכן ובכן ובכן

אשתכח דשלימו דרתיכא קדישא , ואסתיים ביה,  קדישא)א שליחא''נ(בהאי שמא 
  .)אית ביה

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ַּהאי הוא ׁשְ ִּעטוָרא ַדֲאָבָהן, ּ ּ ִגלוַפְייהו, ּ ְּדִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ּּ ,
ֲחָדא ִחּבוָרא ּכַ ִלימו ִדְרִתיָכא . ּּבְ ּׁשְ אּ יבוָתא. ַּקִדיׁשָ ִעין וְתַמְנָיא ּתֵ ַאְרּבְ ִליל ּבְ ְּוִאְתּכְ ְּדִאיהו , ּ ּ
ִלימו ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ין, ּ ָרׁשִ   .ְּוִעָקָרא ְדׁשָ

א ֲחֵזי ּּגוָפא ְדִאיָלָנא, ּתָ א ְדָכל ַעְנֵפי . ד''ן יֹו''ּ נו)א''ויקרא קנ(ף ''י ָאֶל''ֲאִנ, ּ ֵּריׁשָ
ֲערו ַחְבַרָיא ְוָהא ִא)ו''וה(. ּו''ָוה, ִאיָלָנא ּּתְ א, ּ ָרׁשָ ָלָלא ַדֲעָנִפין ְונֹוָפא ְוׁשָ ִעין , ּּכְ ַאְרּבְ ּבְ

יִבין ְתַלת ָעְלִמין ִעָלִאין. ּוְתַמְנָיא ּתֵ ים ּבִ ִאין' ובג, ְּוָהא ִאְתְרׁשִ ּתָ   .ָעְלִמין ּתַ

ֶא. ָּקדֹוׁש ְלֵעיָלא. ְצָבאֹות' ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה, ָּלֳקְבֵליה ָקדֹוׁש . ְמָצִעיָתאָקדֹוׁש ּבְ
א בוָרה. ָקדֹוׁש ֶחֶסד. ְלַתּתָ ְפֶאֶרת. ָּקדֹוׁש ּגְ ִליפו. ָקדֹוׁש ּתִ ְבִעין וְתֵרין ִאְתּגְ ׁשִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ,

ַמר ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא. ּּכְ ּּבְ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָאֵמן, ְ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ.  

  ]ב''ב ע''דף נ -' בזוהר חלק [

י ִיְצָחקָאַמר א,  ִרּבִ ָרֵאל ַעל ַיּמָ רו ִיׂשְ ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ה , ּ  )ב''ב ע''דף נ(ָּחמו ְלַכּמָ
ה ַחָייִלין, ֹאְכלֹוִסין יְרָיין, ְּלַכּמָ ה ַמּשִׁ א, ְלַכּמָ ְכנוְפָיא ֲעַלְייהו , ֵּמֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְצלֹו ִמּגֹו ָעאקו ִד, ְּדִיׂשְ ִריאו ּבִ ּׁשָ ּ   .ְלהֹוןּּ

ֲעָתא יה ׁשַ ל ִסְטִרין, ּּבֵ ָרֵאל ָעאקו ִמּכָ ָּחמו ִיׂשְ ַגלֹוִהי ְדַזְקָפן ָקַמְייהו, ּ א ּבְ ַּיּמָ ּ ְתַרְייהו. ּ , ּּבַ
ל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין יְרָיין ְדִמְצַרִים, ּּכָ ל ִאיּנון ַמּשִׁ ּּכָ ה ַקֵטיגֹוִרין, ּ ּמָ ְּלֵעיָלא ֲעַלְייהו ּכַ ּ .

ִריאו ַצְווִחי ִריך הואּׁשָ א ּבְ ּן ְלקוְדׁשָ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1051דף [ -ּ

ִתיב ֵדין ּכְ ְצַעק ֵאָלי' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּכְ ה ַמה ּתִ ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא. ֶאל ֹמׁשֶ ְּוָתאָנא ּבְ , ֵאַלי, ּ
ְלָיא ּכָֹלא, ּ ַדְייָקא)א''א ע''כ( יָקא ּתַ ַעּתִ א. ּּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ֵלי ַעּתִ ֲעָתא ִאְתּגְ יה ׁשַ ּּבֵ ַכח , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

ֻכְלהו ָעְלִמין ִעָלִאיןַרֲע ָּוא ּבְ ֵדין ְנִהירו ְדֹכָלא, ּּ ּּכְ ּ   .ִאְתְנִהיר, ּ

י ִיְצָחק ֵדין, ָאַמר ִרּבִ ֲחָדא, ּכְ ד ִאְתְנִהיר ּכָֹלא ּכַ א ִניּמוִסין ִעָלִאין, ּּכַ ְּוָעִביד ַיּמָ ּ ,
ִאין ידֹוי ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוִאְתְמָסרו ּבִ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ָיא ַק, ּ ִריך הוא ּכָֹלאַקׁשְ א ּבְ ֵּמי קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ְקִריַעת ָים סֹוף ְּוֹכָלא ָהִכי אוְקמוָה, ּכִ ּ ִגין ִדְקִריַעת ָים . ַמאי ַטֲעָמא. ּ  )א''ס ע''בראשית ר(ּּבְ
ְלָייא יָקא ּתַ ַעּתִ   .ּסוף ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ַאְרָעא, ָאַמר ִרּבִ א ִאית ּבְ ִריך הוא , ַּחד ַאַייְלּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָעִביד ַסְגָיא ְּ
ִגיָנה ַחת, ּּבְ ֲעָתא ְדִהיא צוֹוַ ׁשַ ַמע ָעאקו ִדיָלה, ּּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ יל ַקָלה, ְּ ְוַכד . ְּוָקּבִ

ִּאְצְטִריך ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי ְלַמָייא ַמע ַקָלה, ִהיא ָיָהַבת ָקִלין, ְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ּוְכֵדין ַחִייס ַעל ָעְל ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים)תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָמאּ ַאָיל ּתַ   .ּ ּכְ

ְעָיא ְלאֹוָלָדא ל ִסְטִרין, ְוַכד ּבַ ין , ִהיא ְסִתיָמא ִמּכָ א ּבֵ ִויַאת ֵריׁשָ ֵדין ַאְתָייא ְוׁשַ ּּכְ
ָהא ְרּכָ ַחת ְוָרַמת ַקִלין, ּבִ ִריך הוא ַחִייס ָע, ְוצוֹוַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָלה )ב''ט ע''רי(, ָּלהְּ ין ְלַקּבְ ּ ְוַזּמִ

ַעְרָייָתא ִדיָלה, ַחד ָנָחׁש יך ּבְ ְּוָנׁשִ ּ ּוָפַתח ָלה, ְ ְּוָקַרע ָלה ַההוא ֲאָתר, ּ . ְּואֹוִליַדת ִמָיד, ּ
ַהאי ִמָלה ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ה ֶאת ְיָי, ָּאַמר ַרּבִ ַנּסֶ ַאל ְוָלא ּתְ ׁשְ  )שמות יד(. ְּוָהִכי ַדְייָקא', ָלא ּתִ

ָרֵאל ְוגֹו' ַּויֹוַשע ְיָי יֹום ַההוא ֶאת ִיׂשְ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת', ּּבְ ְלָטָנא , ַּוַיְרא ִיׂשְ ַּההוא ׁשֻ
ִריך הוא, ְּמָמָנא ְדִמְצָרֵאי א ּבְ ַּאְחֵמי לֹון קוְדׁשָ ר ֵליה, ְּ ְּדַאְעּבַ ְנַהר , ּ  )ב''ב ע''רכ, א''ע' ז(ּבִ

ִּדינור ָפָתא ְד, ּ ׂשְ ְּדֲהָוה ּבִ אּ א ַרּבָ ָמה ְדאוְקמוָה. ַמאי ַטֲעָמא ֵמת, ֵמת. ַיּמָ ּּכְ ּ רו , ּ ְּדַאְעּבְ ּ
ְלָטנוָתא ִדיֵליה, ֵּליה ֵּמַההוא ׁשֻ ּ ּ דֹוָלה ְוגֹו)שמות יד(. ּ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ י . 'ּ ִרּבִ

ִלים ְיָדא, ִּחָייא ָאַמר ּתְ ָען, ָהָכא ִאׁשְ ְּוֻכְלהו ֶאְצּבְ ּתְ, ּ יה , ִלים ְיָדאְוִאׁשְ ִליל ּבֵ ְּדִאְתּכְ ּ
יִמיָנא ִניָנן, ּבִ ִליל, ְּדָהִכי ּתָ יִמיָנא ִאְתּכְ ְלָיא, ּּכָֹלא ּבִ יב, ּוִביִמיָנא ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי' ְָיִמיְנך ְיָי ֶָנְאָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ   .ּתִ

י ִיְצָחק ְחָנא, ְוָאַמר ִרּבִ ּכַ יה,ָלא ַאׁשְ ּ ַמאן ְדַאְתִקיף ִלּבֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ְּ ,
ַפְרֹעה י יֹוֵסי. ּכְ י, ָאַמר ִרּבִ יה . ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ִסיחֹון ְועֹוג ָהִכי ַנּמֵ ִּאיּנון ְלַגּבֵ ּ

ָקפו ָרֵאל ִאְתּתְ ְּדִיׂשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ְלַגּבֵ ּ ּ ָמה , ָלא, ְּ ַקף ַפְרֹעה רוֵחיה ּכְ ְּדִאּתְ ּ ּּ
בוָראן ִדיֵליה, ָּלֳקְבֵליה ל יֹוָמא ּגְ ַּוֲהָוה ָחֵמי ּכָ ּ ב, ּ   .ְוָלא ֲהָוה ּתָ

י ִיְצָחק י ְיהוָדה ָאַמר ִרּבִ ל ֲחָרׁשֹוי ֲהָוה, ָּאַמר ִרּבִ ים ִמּכָ ְתִרין, ַּפְרֹעה ַחּכִ ּוְבָכל ִאיּנון ּכִ ּ ,
ּוְבָכל ִאיּנון ְיִדיָען לִאְסּתָ, ּ ּוְבָכל ִסְטָרא ִדְלהֹון. ּכַ ָרֵאל, ּ ָּלא ָחָמא פוְרָקָנא ִדְלהֹון ִיׂשְ ּ ּ ,

ְייהו ַחד ִמּנַ ֵלי ּבְ ָרֵאל, ְועֹוד. ְּוָלא ֲהָוה ּתָ ָרא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ירו ִקׁשְ ֻכְלהו ְקׁשִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּוַפְרֹעה , ּּ
ָרא ַאֲחָרא ִדְמֵהיָמנוָתא ָּלא ָסַבר ְדִאית ִקׁשְ ּ ִליט ַעל ּכָֹלאְּדִא, ּ ּיהו ׁשַ ְּוַעל ָדא ֲהָוה . ּ

יה   .ַּאְתִקיף ִלּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1052דף [ -ּ

א ָאַמר י ַאּבָ א ְדַפְרֹעה, ִרּבִ ָמא ָדא, ָּלא ַאְתִקיף ִלּבָ ֶּאָלא ׁשְ ה. ּ , ְּדַכד ֲהָוה ָאַמר ֹמׁשֶ
ׁש', ּכֹה ָאַמר ְיָי ָּדא ִמָלה ַמּמָ יה, ּ יב, ַּאְתִקיף ִלּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֶאת ' ַּחֵזק ְיָי ַוְי)שמות ט(, ּ
ָכל ָחְכְמָתא ִדיֵליה. ֵּלב ַפְרֹעה ְּדָהא ּבְ ּ ַכח, ּ ּתְ ַאְרָעא, ָלא ִאׁשְ ִליט ּבְ ָמא ָדא ׁשָ ִּדׁשְ ְוַעל . ּ
ִדיק' ְיָי, ּוְלָבַתר ָאַמר. 'ִמי ְיָי, ָּדא ָאַמר י יֹוֵסי. ַּהּצַ  )שמות י(, ְלָבַתר ָאַמר, ָאַמר ִרּבִ

ַּההוא פוָמ' ָחָטאִתי ַלְיָי ּא ְדָאַמר ָדאּּ   .ָּאַמר ָדא, ּ

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ע הוא ְמַכֶלה)איוב ט(, ּ ם ְוָרׁשָ י ּתָ ן ָאַמְרּתִ ּ ַאַחת ִהיא ַעל ּכֵ ּ .
ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ַהאי ְקָרא ּאוְקמוָה ּבְ ּ יב. ַמאי ַאַחת ִהיא, ַאַחת ִהיא. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ה ַאַחת ִהיא)שיר השירים ו( ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ִריך הוא , ּוְבַהאי. ּ יֹוָנִתי ַתּמָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

א ָּדִאין ִדינֹוי ְלַתּתָ ֹכָלא, ּ ְּוָדִאין ִדינֹוי ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ.  

  ]א''ג ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ַער ִדינֹוי ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ְתָרא, ְּ ַהאי ּכִ ָּדִאין ִדינֹוי ּבְ ִתיבּכְ, ּ ם , ֵדין ּכְ ּתָ
ע הוא ְמַכֶלה ְּוָרׁשָ ִגין ְדִאיּנון ַצִדיַקָייא )א''ג ע''דף נ(. ּ ּּבְ ּ ּ יַעָיא, ּ חֹוֵביהֹון ְדַרׁשִ ְפָסאן ּבְ ִּמּתַ ּ ,

יב ָעם ַרב ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמואל ב כד(, ִּדְכּתִ ִחית ּבָ ׁשְ ְלָאך ַהּמַ ' ר(ְּוַעל ָדא ָאַמר ', ְַלּמַ

ּ ִמָלה ָדאִּאיֹוב )יוסי י ֵייָסא ָאַמר, ְּואֹוְקמוָה טֹול ַהָרב, ּ ְולא ַאְגָמר ִמָלה)אמר( ,ּ , ִרּבִ
ָגלוָתא ְדִמְצַרִים: ַאַחת ִהיא ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִּדְבִגיָנה ָקַטל קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִמְצָרֵאי הו נוְקִמין, ּבְ ְּוָעִביד ּבְ ע הוא ְמַכֶלהֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּתָ, ּ ּם ְוָרׁשָ ּ.  

ְצַרִים, ִּאיֹוב ָלא ַאְלֵקי, ִּחָייא ָאַמר' ר ָרֵאל ִמּמִ ִזְמָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ , ָּאַמר ִאיֹוב. ּ
ִוין, ִאי ָהִכי ל ַאַפָייא ׁשָ ּּכָ ע הוא ְמַכֶלה, ּ ם ְוָרׁשָ ּּתָ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ַּפְרֹעה ַאְתִקיף ּבְ ְוָאַמר , ּ

קֹולֹו'  ִמי ְיָי)שמות ה( ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ הו. ֲאׁשֶ , ְוָלא ֲעִביְדָנא ִמיִדי, ַּוֲאָנא ָלא ַאְתִקיְפָנא ּבְ
ע הוא ְמַכֶלה ם ְוָרׁשָ ּּתָ ּ ַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ְיָי)שמות ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ , ֵּמַעְבֵדי ַפְרֹעה' ּ

  .ֶּזה ִאיֹוב

ְרָד, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ִּאיּנון ַאְבֵני ּבַ ין, אּ ה, ַּדֲהוֹו ַנְחּתִ בו ַעל ְידֹוי ְדֹמׁשֶ ִּאְתַעּכְ ְלָבַתר , ּ
ָּעְבדו נוְקִמין ַע, ּ יֹוֵמי ִדיהֹוׁשֻ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּּבְ ָארו, ּ ּתָ ְּזִמיִנין ְלַאֲחָתא ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ַעל , ּ

י יֹוֵסי. ֱּאדֹום וְבנֹוֶתיָה יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ ָּכִ

  .ַּאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות

דֹוָלה ְוגֹו ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ָּדָבר ַאֵחר ַוַיְרא ִיׂשְ ּ יה ֵסיֵפיה', ּ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ְוָלאו , ּ
יה ֵּסיֵפיה ֵריׁשֵ ָרֵאל. ּ ַקְדִמיָתא ַוַיְרא ִיׂשְ ּוָבַתר ַוִייְראו ָהָעם ֶאת ְיָי, ּּבְ י . 'ּּ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ

ָגלוָתא, ְּיהוָדה נֹוי ּבְ ַּההוא ָסָבא ְדָנַחת ִעם ּבְ ּ לוָתא, ּ ְּוָסִביל ָעֵליה ּגָ ְוָאִעיל ִלְבנֹוי , ּ
ָגלוָתא ׁש ָחָמא, ּּבְ ל ִאיּנון נוְקִמין, ּהוא ַמּמָ ּּכָ בוָראן, ּ ִריך הוא , ְּוָכל ּגְ א ּבְ ְּדָעַבד קוְדׁשָ ּ ְּ

ִמְצַרִים ָרֵאלֲּהָדא הוא, ּבְ ׁש, ּ ִדְכִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ָרֵאל ַמּמָ   .ִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1053דף [ -ּ

י ְיהוָדה ִריך הוא ְלַהאי ָסָבא, ְּוָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּסִליק קוְדׁשָ ָניך , ְּוֲאַמר ֵליה, ְּ ְקום ָחֵמי ּבְ ּ
יָפא ּקִ א ּתַ בוָרן ַדֲעָבִדית. ְּדָנְפִקין ִמּגֹו ַעּמָ ּקום ָחֵמי ּגְ ּ ִמְצַרִי, ּ ָניך ּבְ ִגין ּבְ   .םְּבְ

י ֵייָסא ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ּ א ּבְ ָרֵאל ְלַנְחּתָ ֲעָתא ְדַנְטֵלי ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ְּדִחילו , ּ ּ
יָפא ָנַפל ֲעלֹוי ּקִ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב. ְוֵאיָמָתא ּתַ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ , ֲּאַמאי ַאּתְ ָדִחיל, ְּ

יָרא ֵמְרָדה )בראשית מו( יָרא. ִמְצַרְיָמה ַאל ּתִ יב ַאל ּתִ ה ִדְכּתִ ַמע ְדִחילו ֲהָוה , ִּמּמַ ַּמׁשְ ּ
  .ָּדִחיל

 ] בשנה93יום [סדר הלימוד ליום ד טבת 

ם יְמך ׁשָ דֹול ֲאׂשִ י ְלגֹוי ּגָ ָָאַמר ֵליה ּכִ ַני, ָּאַמר ֵליה. ּ יצון ּבָ ָּדִחיְלָנא ִדי ְיׁשִ ּ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ך ִמְצַרְיָמ ָּאַמר ֵליה ּתו ָדִחיְלָנא. הָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ּ יִני ֲאָבָהַתי, ּ ָרא ּבֵ י ְלִאְתַקּבְ , ְּדָלא ַאְזּכֵ

ְּוָלא ַאְחֵמי פוְרָקָנא ְדָבַני ּ ּוְגבוָראן ְדַתְעִביד ְלהו, ּ ּ ּ ם ָעלה, ָּאַמר ֵליה. ּ , ְָוָאֹנִכי ֲאַעְלך ּגַ
ִקְבֵרי ֲאָבָהָתך ָרא ּבְ ְַאַעְלך ְלִאְתַקּבְ ם ָעֹלה. ָ ְֱחֵמי פוְרָקָנא ִדְבָרךְלֵמ, ּגַ ּ ּוְגבוָראן ְדַאֲעִביד , ּ ּ ּ

  .ְּלהו

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ְּוַההוא יֹוָמא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב, ּ א ּבְ ָּסִליק ֵליה קוְדׁשָ ּ ְוָאַמר , ְּ
פוְרָקָנא ִדְבָרך, ּקום, ֵּליה ְָחֵמי ּבְ ה ֵחיִלין וְגבוָראן ֲעָבִדית ְלהו, ּ ְּדַכּמָ ּ ּ ָמן,ּ ,  ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ּתַ

דֹוָלה, ְּוָחָמא ּכָֹלא ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ּ ּ.  

ְצַרִים)דברים ד(, ֵמָהָכא, ִיְצָחק ָאַמר' ר דֹול ִמּמִ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ָ ַויֹוִציֲאך ּבְ ָפָניו. ּ . ַמאי ּבְ
ָפָניו ָדא ַיֲעֹקב ְּדָאִעיל ְלֻכְל, ּּבְ ןּ ּמָ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּהו ּתַ ָפָניו, ִּרּבִ ַָויֹוִציֲאך ּבְ ָפָניו, ּ ָּדא : ּבְ

יב. ַאְבָרָהם ּ ַוִיֹפל ַאְבָרָהם ַעל ָפָניו)בראשית יז(, ִּדְכּתִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָנה ִיָוֵלד ְוגֹו, ַאְבָרָהם ָאַמר, ּתָ ַּהְלֶבן ֵמָאה ׁשָ ִריך הוא', ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ה ֹאְכלֹוִסין, ָיךַּחֶי ּמָ חֵמי ּכַ ך, ַאּתְ ּתֶ ה ַחָייִלין ְדִיְפקון ִמּמְ ְָוַכּמָ ּ ּ ָרֵאל . ּ ֲעָתא ְדָנְפקו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ

ְצַרִים ָבִטין, ִמּמִ ל ִאיּנון ׁשְ ל ִאיּנון ִרְבָוון, ּּכָ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם, ּּכָ א ּבְ ָּסִליק קוְדׁשָ ְּ ,
ָפָניוֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ְוָחָמא לֹון ָב ַויֹוִציֲאך ּבְ ְלהו ֲאָבָהָתא ִאְזְדָמנו . ּ א ָאַמר ּכֻ י ַאּבָ ִּרּבִ ּ ּ ּ

ָכל ַההוא פוְרָקָנא ן ּבְ ּמָ ּּתַ ָפָניו. ּּ יב ַויֹוִציֲאך ּבְ ֲָהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ָפָניו ִאֵלין ֲאָבָהָתא. ּ   .ַּמאי ּבְ

  ]ב''ג ע''דף נ -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָפָניוַּויֹוִצ, ִרּבִ ֹכחֹו. ָּדא ַיֲעֹקב: ָיֲאך ּבְ דֹול. ָּדא ִיְצָחק: ּבְ . ָּדא ַאְבָרָהם: ַהּגָ
ְמעֹון י ׁשִ ִגיֵניהֹון ַדֲאָבָהָתא, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ְּוֵכן ּבְ ִדיר ְלִיׂשְ ִּאְזָדַמן פוְרָקָנא ּתָ יב , ּּ ִּדְכּתִ

ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ)ויקרא כו( י ֶאת ּבְ ִריִתי ַאְבָרָהם  ְוָזַכְרּתִ ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ
יַנח. ֶאְזּכֹור ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור הֹון ָדִוד , ֶּאָלא. ַּמהו ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור, ֲאָבָהָתא ּתִ ְּלַאְכְלָלא ִעּמְ

א ֲאָבָהָתא , ַמְלּכָ ְּדִאיהו ְרִתיָכא ּבַ ִד )ב''ג ע''דף נ(ּ ְּוִאיּנון ִמְתָעִרין פוְרָקָנא ּתָ ָרֵאלּּ   .יר ְלִיׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1054דף [ -ּ

ה ְיָי ר ָעׂשָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ַּוַיְרא ִיׂשְ ִמְצַרִים' ּ ה. ּבְ א ָעׂשָ ּתָ ְוָהא , ְוִכי ַהׁשְ
ְדַמת ְדָנא ִאְתָעִביד ה ְיָי, ִּמּקַ ר ָעׂשָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ַיד ָלא ִאְקֵרי , ֶּאָלא. 'ַּמאי ֶאת ַהָיד ַהּגְ
ָעאן ָּפחות ֵמָחֵמׁש ֶאְצּבְ דֹוָלה.ּ ָעאן ַאֲחָרִנין:  ַהּגְ ה ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ִּדְכִליָלן ּבָ ֵדין , ּ ְּוִאְתְקרון ּכְ

דֹוָלה ָעא. ּגְ ָעא ְוֶאְצּבְ א, ְוָכל ֶאְצּבְ ָנא ַרּבָ ּבָ הו , ָּסִליק ְלחוׁשְ ִריך הוא ָעִביד ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ין וְגבוָרן)א השתא ניסין''ס( ּ ִניּסִ רו, ּ ּוְבַהאי ִאְתַעּקְ ְלׁשוֵליהֹוןּ ין ִמּשִׁ ְלהו ַדְרּגִ ּ ּכֻ ּ ּ ּ.  

אן אֹוִליְפָנא ָדא ָעאן ָקָמאי, ִּמּכָ ִתיב, ִּדְבָחֵמׁש ֶאְצּבְ ַּוְיַחֵזק ֵלב ַפְרֹעה, ּכְ יָון , ּ ּכֵ
ָלמו ִאיּנון ָחֵמׁש ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְרׁשוֵתיה ְדַפְרֹעה, ּ ּּתו ָלא ֲהָוה ִמָלה ּבִ ּ ּ ִתיב ַוְיַחֵזק ְיָי, ּּ ֵדין ּכְ ֶאת ' ּּכְ

  .ֵּלב ַפְרֹעה

דֹוָלה ְוגֹו ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ְּוַעל ָדא ַוַיְרא ִיׂשְ ּ ְיָי', ּ ַּוַיֲאִמינו ּבַ א ָלא . 'ּ ּתָ ְוִכי ַעד ַהׁשְ
ְיָי ִתיב ', ֶּהֱאִמינו ּבַ ְמעו ְוגֹו)שמות ד(ְוָהא ּכְ ּ ַוַיֲאֵמן ָהָעם ַוִיׁשְ ּ בוָראן . 'ּ ל ִאיּנון ּגְ ְּוָהא ָחמו ּכָ ּ ּ

ִמְצַרִיםְּדָע ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּבד ְלהו קוְדׁשָ ּ ֶּאָלא ַמאי ַוַיֲאִמינו. ְּ ּ ַּההוא ִמָלה ְדָאַמר ַויֹאֶמר , ּ ּ ּּ
בו וְראו ְוגֹו יָראו ִהְתַיּצְ ה ֶאל ָהָעם ַאל ּתִ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּ'.  

ִאיל ְוָאַמר' ר ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת, ֵייָסא ׁשָ ִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ֹּוִסיפו ּוְכִתיב לא ּת, ּּכְ
י יֹוֵסי. ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלם ֵּמִתין ָחמו ְלהו, ָאַמר ִרּבִ ִתיב לא , ָּאַמר ֵליה. ּ ִאי ּכְ

ּּתֹוִסיפו ִלְראֹוָתם ַחִיים א' ָּאַמר ֵליה ר. ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהִכי, ּ ִאיְלּתָ א ֵיאֹות ׁשָ   .ַאּבָ

א ֲחֵזי ִתיב , ֶּאָלא ּתָ עֹוָלם , ְוָתֵניָנן, ָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ָהעֹו)דברי הימים א טז(ּכְ
א, ְּלֵעיָלא ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא. ְועֹוָלם ְלַתּתָ ירוָתא ְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין, ּ ן הוא ׁשֵ ּמָ ִּמּתַ ּ עֹוָלם . ּ
א ן הוא ִסיוָמא, ִּדְלַתּתָ ּמָ ּּתַ ִליל ִמּכָֹלא, ּּ א, ְּוִאְתּכְ ּוֵמַהאי עֹוָלם ִדְלַתּתָ בוָר, ּ ן ִּמְתֲעָרן ּגְ
ֵאי   .ְלַתּתָ

ָרֵאל, ּוְבַהאי עֹוָלם ִריך הוא ָאִתין ְלִיׂשְ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ְוַכד . ְוָרִחיׁש לֹון ִניָסא, ְּ
ין ד ִנּסִ ַער ַהאי עֹוָלם ְלֶמְעּבַ א, ִאּתְ ַיּמָ ָקעו ּבְ ּתְ ְלהו ִמְצָרֵאי ִאׁשְ ּּכֻ ּ , ַּעל ְיָדא ְדַהאי עֹוָלם, ּ

ָרֵאל ַהאי עֹוָלםְוִאְתְרִחיׁש לֹון ְלִיׂשְ ִתיב.  ִניָסא ּבְ ֹּלא ּתֹוִסיפו ִלְראֹוָתם עֹוד , ְּוַעל ָדא ּכְ
ַער ַההוא עֹוָלם, ַעד עֹוָלם ַּעד ְדִיּתְ ִדינֹוי, ּ רון ּבְ ָדן, ְּוִיְתַמּסְ יה ְלִמּתְ ְּוֵכיָון ְדִאְתְמָסרו ּבֵ ּ ּ ,

ַפת ַה ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ֵדין ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִמן ָהעֹוָלם , ָּיםּּכְ
ִתיב. ַּעד ָהעֹוָלם ַדְיָקא, ְוַעד ָהעֹוָלם ֵדין ּכְ ְיָי, ּכְ ַּוַיֲאִמינו ּבַ ה ַעְבדֹו' ּ ּוְבֹמׁשֶ ָאז  )שמות טו(. ּ
ה יר ֹמׁשֶ ְּיהוָדה ָפַתח' ר. ָיׁשִ יך ְוגֹו)ירמיה א( ,ּ ֶטן ְיַדְעּתִ ְרך ַבּבֶ ֶטֶרם ֶאּצָ ָ ּבְ ָאה. 'ָ  ַזּכָ

ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ הו ַיּתִ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִגיאות . ְּ ּוִמּסְ ּ
ְּרִחימוָתא ְדָרִחים ְלהו ּ ּאֹוִקים ָעַלְייהו ְנִביָאה ִדְקׁשֹוט, ּ ַער ָעֵליה . ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְּוִאּתְ

א ּרוָחא ַקִדיׁשָ יר , ּ ַאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵניַיּתִ ל ׁשְ ׁש, ִמּכָ ְּוַאִפיק ֵליה ֵמחוָלֵקיה ַמּמָ ּ ּ ה , ּ ִמּמַ
ִריך הוא א ּבְ נֹוי ְלקוְדׁשָ ְּדַאְפִריׁש ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ ְבָטא ְדֵלִוי, ְּ ְּוֵכיָון ְדֲהָוה ֵלִוי ִדיֵליה, ּׁשִ ּ ָנַטל , ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ה ִע, ְּ ַכּמָ א , ְטִריןְּוַאְעַטר ֵליה ּבְ ח ְרבות ַקִדיׁשָ ְמׁשַ ח ֵליה ּבִ ּוָמׁשַ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1055דף [ -ּ

ִּדְלֵעיָלא נֹוי, ּ ּוְכֵדין ַאִפיק ִמּבְ א ְלָעְלָמא, ּ ּרוָחא ַקִדיׁשָ י, ּ ֵהיְמנֹוֵיי ַקִדיׁשֵ ְּוָזִריז ֵליה ּבְ ּ ,
א   .ְּמֵהיָמנוָתא ַרּבָ

ָנא ה ְנִביָאה ְמֵה, ּתָ ֲעָתא ְדָמָטא ִזְמֵניה ְדֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ַּאִפיק , יָמָנא ְלַאֲחָתא ְלָעְלָמאּ
ְזָרא ִדַסִפירו ְדֶאֶבן ָטָבא א ִמּגִ ִריך הוא רוָחא ַקִדיׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָמאַתן , ְ ִניז ּבְ ְּדֲהָוה ּגָ

ִעין וְתַמְנָיא  ְוַאְפִקיד , ַּקְייֵמי ָקֵמיה, ּ ִעְטִרין)ה''ואעטריה בשס. ואתנהיר עליה, נהורין(ְּוַאְרּבְ
ָכל ִדיֵליהֵּליה  ּּבְ ִחין)א ביתיה''נ(. ּ ְבִעין וְתַלת ַמְפּתְ ּ ְוָיַהב ֵליה ֵמָאה ְוׁשִ א גניז תמן ''נ(. ּ

ואעטריה בתלת מאה ושתין וחמש עטרי ואנהיר עליה מאתן וארבעין ותמניא 
נהורין וקאים קמיה ואפקיד ליה בכל ביתא דיליה ויהב ליה מאה ושבעין ותלת 

ָחֵמׁש ִעְטִרין))ן וחמשא מאתן ושבעי''נ(. מפתחן ְוָכל ִעְטָרא ְוִעְטָרא ָסִליק , ּ ְוַאְעַטר ֵליה ּבְ
ֶאֶלף ָעְלִמין ְדַנֲהִרין א ִעָלָאה, ְּוַאְנִהיר ּבְ א ַקִדיׁשָ ִגְנַזָייא ְדַמְלּכָ ּובוִציִנין דְגִניִזין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

  ]א''ד ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ָכל ּבוִציִנ ֵריה ּבְ ֵדין ַאְעּבְ ּּכְ א ְדֵעֶדן)א בוסמין''נ(ין ּ ְנּתָ ּ ִדְבּגִ ֵהיָכֵליה, ּ ְּוַאֲעֵליה ּבְ ּ ,
ָכל ַחָייִלין ְוַגָייִסין ִדיֵליה ֵריה ּבְ ְּוַאְעּבְ ּ ּּ ְלהו. ּ ֵדין ִאְזַדְעְזעו ּכֻ ּּכְ ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו, ּּ ּ ָלקו , ּ ִּאְסּתָ

ֲחָרֵניה ִריך הוא ִא)סטרא דסטרין(, ִּמּסַ א ּבְ ּ ְדָהא קוְדׁשָ ּ ז ְּ ְלָטָאה ְלִמְרּגַ ַער רוָחא ְלׁשַ ּּתְ ּ
ַּמאן הוא ֵדין, ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר. ָעְלִמין ָחן ִאֵלין , ּ ְּדָכל ַמְפּתְ ידֹוי )א''ד ע''דף נ(ּ ָּפַתח . ּבִ

ַגַווְייכו, ָקָלא ַאֲחָרא ְוָאַמר ילו ֵליה ּבְ ַּקּבִ ּ ּ א, ּ ִני ָנׁשָ ין ּבְ א ּבֵ ין ְלַנְחּתָ ָּדא הוא ְדַזּמִ ּ ְזִמיָנא ּו, ּ
ִניָזא ְדִגְנַזָייא, אֹוַרְייָתא ּּגְ ידֹוי, ּ ָרא ּבִ א ַעל , ְלִאְתַמּסְ א ָעְלִמין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְלַאְרֲעׁשָ ּ ּ

ְלהו. ְּיָדא ְדֵדין ֲעָתא ִאְתְרִגיׁשו ּכֻ יה ׁשַ ּּבֵ ָּפְתחו ְוָאְמרו, ְּוַנְטִלין ֲאַבְתֵריה, ּּ ּ  )תהלים סו(, ּ
ְבּתָ ֱאנֹוׁש ְל ִיםִהְרּכַ ֵאׁש וַבּמַ אנו ּבָ נו ּבָ ֹּראׁשֵ ּ ּ.  

ֵדין ַסְלָקא ַההוא רוָחא ּּכְ ּ א, ּ ִעְטרֹוי, ּמ ְפִתיָחא. ְּוַקְייָמא ָקֵמי ַמְלּכָ ָּסִליק ְוִאְתַעָטר ּבְ ּ ,
ִרין ְוָחֵמׁש ִעְטִרין ְתַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ ְּוַאְעְטֵריה ּבִ ידֹוי, ּ חֹוי ּבִ , ּש ַדֲאָבָהָתא. ְוַאְפִקיד ַמְפּתְ

ין ְתַלת ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ַּאְעְטרו ֵליה ּבִ ּ ּ יֵדיה, ּ א ּבִ ָחן ְדַמְלּכָ ל ַמְפּתְ ְּוַאְפִקידו ּכָ ּ ְּוַאְפִקידו ֵליה , ּ ּ
ֵהיְמנוָתא ִעְטרֹוי. ְּמֵהיָמָנא ְדֵביָתא, ּּבְ ּה ַסְלָקא ְוִאְתַעְטָרא ּבְ ּ א, ּ יַלת ֵליה ִמן ַמְלּכָ   .ְּוַקּבִ

ֵדין ָּנַחת ַההוא רוָח, ּכְ אָטןּ ין ְדׁשָ ַאְרּבִ א, ּא ּבְ א ַרּבָ ַההוא ַיּמָ יַלת ֵליה ְלַגְדָלא , ּּבְ ְּוַקּבִ ּ
א ן ִזיוִנין, ֵּליה ְלַמְלּכָ ּמָ ְּוִהיא ָיָהַבת ֵליה ִמּתַ ְּלַאְלָקָאה ְלַפְרֹעה וְלָכל ַאְרֵעיה, ּּ ָתא . ּ ּבְ ּוְבׁשַ
י ַיְרֵחי א, ּוְבֵריׁשֵ ֵדין ִאְק, ַּסְלַקת ֵליה ְלַמְלּכָ ֵמיהּכְ יִמין, ֵּרי ׁשְ ִאֵלין ַאְתָוון ְרׁשִ   .ּּבְ

ֲעָתא א ְלַאְרָעא, ּוְבַהִהיא ׁשַ ע ְמָאה , ְּבַזְרָעא ְדֵלִוי, ְּדָנַפק ְלַנְחּתָ ָקנו ַאְרּבַ ִּאְתּתָ
א ִרין ְוָחֵמׁש ּבוִציִנין ְלַמְלּכָ ִליִפין ְמָמָנן, ְּוֶעׂשְ ִרין ְוָחֵמׁש ּגְ ע ְמָאה ְוֶעׂשְ ָה ּאֹוְזפו, ְוַאְרּבַ

ְּלַההוא רוָחא ְלַאְתֵריה ּ ד ָנַפק ְלָעְלָמא, ּ ַאְנפֹוי, ּכַ ּוֵביָתא ִאְתַמְלָייא , ִּאְתַנֲהָרא ּבְ
ִּמִזיְוֵתיה ֲעָתא. ּ יה ׁשַ ִריך הוא, ּּבֵ א ּבְ ָּקָרא ָעֵליה קוְדׁשָ ּ יך , ְּ ֶטן ְיַדְעּתִ ְרך ַבּבֶ ֶטְרם ֶאּצָ ָּבְ ָ

יך ּתִ ֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַדׁשְ ָוְבֶטֶרם ּתֵ ּ יךּ   .ָ ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתּתִ
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י ִיְצָחק ָאַמר ֲעָתא ָקַטל , ִרּבִ יה ׁשַ ִריך הוא ְלַרְבְרָבא ְמָמָנא )א אפיל''נ(ּּבֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל, ְּדִמְצָרֵאי ה וְבִני ִיׂשְ ְּוָחמו ֵליה ֹמׁשֶ ּ יָרה, ּ ֵדין ָאְמרו ׁשִ ַּוַיְרא , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ
ָרֵאל ֶאת ִמ ָרֵאל, ְצַרִים ֵמתִיׂשְ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ה וְבִני )שמות טו(. ָּאז ָיׁשִ יר ֹמׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ

ָרֵאל ְוגֹו א ָפַתח ְוָאַמר. 'ִיׂשְ י ַאּבָ ִריך , ִּרּבִ א ּבְ חו ְלקוְדׁשָ ּבְ ָחן ְדׁשַ ּבְ ָכל ּתוׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ְִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ָאז, ּהוא ְּוכוָלם ָפְתחו ּבְ ּּ ֹלֹמהָא )מלכים א ח(. ּ ַע )יהושע י( .ז ָאַמר ׁשְ ר ְיהֹוׁשֻ  ,ָאז ְיַדּבֵ

ָרֵאל)במדבר כא( יר ִיׂשְ   .ַמאי ַטְעָמא.  ָאז ָיׁשִ

אָנא ָרֵאל, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ בוָרן ְדִאְתָעֵבידו ְלהו ְלִיׂשְ ין ְוָכל ּגְ ל ִנּסִ ּּכָ ּ ּ ד ִאְתְנִהיר ְנִהירו , ּ ּּכַ
ִעְטרֹוי א ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ּ ָאזּגְ, ּ יִמין ּבְ ֲחׁשֹוֵכי, בד', וא', בא, ִליִפין ְרׁשִ , ַאְנִקיב ּבַ

ר ְנִהירו ְדָאֶל. ְוָנִהיר ְלָכל ִעיָבר ְּוַכד ִאְתַחּבָ  )ישעיה לה(ָּדא , ן''ַמאן ַזִיי, ן''ּף וָמֵטי ְלַזִיי''ּ
ין וְגבוָראן. ָּמְלָאה ָדם' ֶחֶרב ַלְיָי ֵדין ָעִביד ִנּסִ ּּכְ ִגין ְדִאְתֲח, ּ ר אּּבְ ְּוָדא הוא . 'ִעם ז' ּבָ
יָרָתא יָרָתא ִהיא ְדָכל ִסְטִרין. ׁשִ יר, ּׁשִ   .ְּוָדא הוא ָאז ָיׁשִ

יר ֵעי ֵליה, ָיׁשִ ר ִמּבָ ְלָיא. ּׂשַ ֶּאָלא ִמָלה ָדא ּתַ ּ ִלים ְלַההוא ִזְמָנא, ּ ִלים , ְּוַאׁשְ ְוַאׁשְ
יָר, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ָחא ׁשִ ּבְ ָרֵאל ְלׁשַ   .ָּתא ָדאִּדְזִמיִנין ִיׂשְ

ָרֵאל ה וְבֵני ִיׂשְ אן אֹוִליְפָנא, ֹּמׁשֶ ְּדַצִדיַקָייא ַקְדָמֵאי, ִמּכָ ּ ָלקו , ּ ב ְדִאְסּתָ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא ַדְרּגִ ּּבְ וָרא ִדְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּּ ִקּשׁ רו ּבְ ְּוִאְתַקּשָׁ ּ ּ ּ ְלהו ְלַאֲחָייא , ּ ְּזִמיִנין ּכֻ ּ

גוָפא ָרֵאלּוְלֶמחֵמ, ּּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּי ַאְתָיין וְגבוָרן ְדָקא ָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּוְלֵמיָמר . ְּ
יָרָתא ָדא ָרֵאל, ּׁשִ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז ָיׁשִ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר ֵמָהָכא' ר ַאר ַעּמֹו'  יֹוִסיף ְיָי)ישעיה יא(, ׁשִ ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ . ׁשֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ִלְקנֹות ית ַדְרּכֹו'  ְיָי)משלי ח(, ּכְ ַאר ַעּמֹו. ָּקָנִני ֵראׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון : ֶאת ׁשְ ּ

הֹון ַּצִדיַקָייא ִדּבְ ַאר, ּּ ְּדִאְקרון ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ים )במדבר יא(ּכְ ֵני ֲאָנׁשִ ֲארו ׁשְ ּ ַוִיּשָׁ ּ
ֲחֶנה ּמַ יַרִייםֵלית ָעְלָמ, ְוָתֵניָנן. ּבְ ְרַמְייהו ׁשִ ּא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ַעל ִאיּנון ְדַעְבֵדי ּגַ ּ ּ ּ ּ.  

יָמא ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ְוִאי ּתֵ רו ּבִ ּהֹוִאיל ְוִאְתַקּשָׁ ּ ִעּנוָגא ִעָלָאה, ּ ֵגי ּבְ ּוִמְתַעּנְ ּ ֲאַמאי ָיִחית , ּ
ִריך הוא ְלַאְרָעא א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ּפוק ְואֹוִליף ִמִזְמָנא ַק. ְּ ּ ְּדָכל ִאיּנון רוִחין , ְדָמָאהּ ּ ּ

ָמִתין א, ְוִנׁשְ ִריך הוא ָאִחית ְלהו ְלַאְרָעא ְלַתּתָ א ּבְ א ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְוקוְדׁשָ ַדְרּגָ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ .
א ּתָ ן ַהׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ָרא ַלֲעִקיָמא, ּכָ ִריך הוא ְלַיּשְׁ א ּבְ ְּדָבֵעי קוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ  )לת זקה(ּכְ

ה טֹוב ְולא ֶיחָטא ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ י ָאָדם ֵאין ַצִדיק ּבָ יָמא. ּּכִ ֶעְטיֹו , ְוִאי ּתֵ ִּאיּנון ְדִמיתו ּבְ ּ ּ
ֲּאִפילו ִאיּנון ְיקומון. ְּדָנָחׁש ּ ּ יָחא, ִּויהֹון ָמאֵרי ְדֵעיָטא, ּ א ְמׁשִ   .ְלַמְלּכָ

  ]ב''ד ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ֵניָנן יָרָתא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי,ְּוַעל ָדא ּתָ ין ְלֵמיָמר ׁשִ ה ַזּמִ יב. ַמאי ַטְעָמא. ּ ֹמׁשֶ ִגין ִדְכּתִ , ּּבְ
יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז( ּ ּכִ ֵעי ֵליה, ַּאְרֶאּנו. ָ ַּאְרֶאך ִמּבָ ֶּאָלא . ָ

ׁש ַקְדִמיָתא, ַּאְרֶאּנו ַמּמָ ְנָיינותֶיחֵמי, ְּלַמאן ְדָחָמא ּבְ ּ ֵליה ּתִ ְּוָדא הוא ַאְרֶאּנו, ּ ּוְכִתיב , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1057דף [ -ּ

ע ֱאלִהים)תהלים נ( ֵיׁשַ יׁשוָעִתי, ּ ַאְרֶאּנו ּבְ ְּוַאְרֵאהו ּבִ ה  )ב''ד ע''דף נ(. ּ יר ֹמׁשֶ ּוְכֵדין ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהֹזאת ַלְיָי ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ ּוְבֵני ִיׂשְ ּ'.  

א ּבְ יָרָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ְלקוְדׁשָ ּׁשִ ִּריך הואּ ֵניָנן. ְ יָרָתא ָדא , ּתָ ר ָנׁש ְדָאַמר ׁשִ ל ּבַ ּּכָ ּ
ָכל יֹוָמא ה, ּבְ ּוְמַכֵוון ּבָ ּ ה ָעְלָמא ְדָעַבר. ָּזֵכי ְלֵמיְמָרא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ ְּדָהא ִאית ּבָ ּ ְוִאית , ּ

ה ָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבָ ֵרי ְמֵהיָמנוָתא, ּ ה ִקׁשְ ְּוִאית ּבָ ה יֹוֵמי, ּ יָחאְּוִאית ּבָ א ְמׁשִ א את ''נ(. ּ ְדַמְלּכָ

ָחאן ַאֲחָרִנין, ּ ְוָתֵלי ָעָלה)'לעילא כל אינון וכו ּבְ ל ִאיּנון ּתוׁשְ ּּכָ ֵאי, ּ ְּדַקאְמֵרי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ.  

ֵעי ֵליה יר ֶזה ִמּבָ יָרה ׁשִ יָרָתא. ַּהּשִׁ א, ֶּאָלא ׁשִ ַחת ַמְטרֹוִניָתא ְלַמְלּכָ ּבָ ה . ְּדָקא ְמׁשַ ּוֹמׁשֶ
א ְלֵעיָלא ָקָאַמרִמּתַ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּתָ א ַאְנָפָהא: 'ַלְיָי. ּ ִגין ְדַאְנִהיר ָלה ַמְלּכָ ּּבְ ּ א דנהיר ''נ(, ּ

ִחין, יֹוֵסי ָאַמר'  ר)אנפוי מלכא לקבלה ְּדָכל ִאיּנון ְמׁשָ ַּדֲהוֹו ַנְגִדין, ּ א , ּ יך ַמְלּכָ ְָמׁשִ

ָלה א ְלַקּבְ ַּקִדיׁשָ ך ְמׁשַ, ּ ִגיִני ּכַ ָחא ֵליה ַמְטרֹוִניָתאְּבְ   .ּּבְ

י ְיהוָדה ָרֵאל, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ה וְבִני ִיׂשְ ִתיב ֹמׁשֶ ְעָיא , ֲּאַמאי ּכְ ְוָהא ַמְטרֹוִניָתא ּבַ
ָחא ּבְ ָרֵאל, ֶּאָלא. ְלׁשַ ה ְוִיׂשְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ א, ּ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ְּדִאיּנון ֲהוֹו ַיְדִעין ְלׁשַ ּ ,

ִג ְדָקא ֵיאֹותּבְ ִגין ְדָכל ַההוא ֵחיָלא וְגבוָרה ִדיָלה, ין ַמְטרֹוִניָתא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א, ּ   .ָיְרָתא ִמן ַמְלּכָ

ִּחָייא ָפַתח ְוָאַמר' ר מורֹות)איכה ב(, ּ ַלְיָלה ְלֹראׁש ַאׁשְ י ּבַ ּ קוִמי רֹוּנִ י. ּּ ָּדא : ּקוִמי רֹוּנִ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ַלְיָלה. ּכְ ָגלוָת: ּּבַ ַלְיָלה, יֹוֵסי ָאַמר' ר. אּּבְ ָעָרא: ּּבַ ְלָטא וִמּתְ ִזְמָנא ְדִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ,

מורֹות ֵעי ֵליה, ְּלֹראׁש ַאׁשְ ֹראׁש ִמּבָ יב, ֶּאָלא ְלֹראׁש. ּּבְ ָמה ִדְכּתִ  ַעל )בראשית מז(, ּּכְ
ָטה ָטה, ְואֹוִקיְמָנא. ֹּראׁש ַהּמִ , א ְיסֹודָּד, ּאוף ָהָכא ְלֹראׁש. ָּדא ְיסֹוד, ֹּראׁש ַהּמִ

יה ְרָכא ּבֵ ְּדַמְטרֹוִניָתא ִמְתּבָ מורֹות. ּ א: ֹּראׁש ַאׁשְ ָּדא הוא ֵריׁשָ   .ְּדֶנַצח ְוהֹוד, ּ

א ְוִסיוָמא, יֹוֵסי ָאַמר' ר א ְדִכְתֵרי ַמְלּכָ ָּדא הוא ִריׁשָ ּ ּ א ָאַמר. ּּ י ַאּבָ ְלֹראׁש , ִרּבִ
ִתיב ָחֵסר ְמרֹות ּכְ א, ַאׁשְ ָטהֹראׁש , ְּוָדא הוא ֵריׁשָ א ִעָלָאה . ַּהּמִ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ

ַמר   .'ְּוָדא הוא ַלְיָי, ִאּתְ

י ֵייָסא ָאַמר יָרה ַהזֹאת ַלְיָי, ִרּבִ ָּדא הוא ַנֲהָרא ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן', ַּהּשִׁ ּ ָחא וְרבו , ּ ְּדָכל ִמׁשְ ּ ּ
יה ַמע ְלָבַתר ִד. ְּלַאְדְלָקא ּבוִציִנין, ָּנִפיק ִמּנֵ ּוַמׁשְ יָרה ַלְיָיּ יב ָאׁשִ א ', ְכּתִ ָּדא הוא ַמְלּכָ ּ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ יָרה לֹו, ּ ִתיב ָאׁשִ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ.  

ַּויֹאְמרו ֵלאֹמר ְייהו ְלָעְלִמין, ְּלָדֵרי ָדִרין, ּ י ִמּנַ ִגין ְדָלא ִיְתְנׁשֵ ּּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי ְלַהאי . ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא יָרָתא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתיָזֵכי ָל, ׁשִ ּה ּבְ א , ּ יֹומֹוי ְדַמְלּכָ ה ּבְ ָחא ּבָ ּבְ ְּוָזֵכי ְלׁשַ ּ

יָחא ִריך הוא, ְמׁשִ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְנֶסת ִיׂשְ ֶחְדָווָתא ְדּכְ ּּבְ ּ יב ֵלאֹמר. ְּ ַההוא , ִּדְכּתִ ֵּלאֹמר ּבְ
א. ִזְמָנא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל , ֵּלאֹמר ּבְ רו ִיׂשְ ִזְמָנא ְדׁשָ ּּבְ ַאְרָעאּ ָגלוָתא. ּבְ ֵלאֹמר . ֵּלאֹמר ּבְ

ָרֵאל פוְרָקָנא ִדְלהֹון ְדִיׂשְ ּּבְ ּ   .ֵּלאֹמר ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ

יָרה ַלְיָי ֵעי ֵליה' ָאׁשִ יר ִמּבָ יָרה, ָּנׁשִ א . ַמאי ָאׁשִ ְחּתָ ּבַ ָחן ּתוׁשַ ּבְ ִגין ַדֲהוֹו ְמׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
אָּד: ' ַלְיָי)בעו לשבחא(. ְּדַמְטרֹוִניָתא א ַקִדיׁשָ ָאה . ּא ַמְלּכָ י ָגֹאה ּגָ ְּדָסִליק : )קמה(ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1058דף [ -ּ

ִעְטרֹוי אן ְוֵחיִלין וְגבוָראן, ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְרּכָ ְּלַאָפָקא ּבִ ּ ֹכָלא, ּ ָקא ּבְ ָאה. ְּלַאּסָ י ָגֹאה ּגָ : ּכִ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָגֹאה ּבְ ָאה ּבְ ַההוא ִזְמָנא. ּּגָ י ָגֹאה ּבְ ִגין ְדִיְתֲעָטר , ָאהּגָ, ּּכִ ּּבְ ּ

ֵלימוָתא ֶחְדָווָתא ׁשְ ִעְטרֹוי ּבְ ּּבְ ּ.  

ָים ּסוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ּבַ א, ּ ּׁשוְלָטנוָתא ִדְלַתּתָ ּ הו, ּ ְּוׁשוְלָטנוָתא ִדְלֵעיָלא ַדֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
א א ַרּבָ ַההוא ַיּמָ ִּאְתְמָסרו ּבְ הו נ, ּ ד ּבְ א ְלֶמְעּבַ ְלָטנוָתא ַרּבָ ְּוׁשֻ ָלא ָעִביד , ְוָתֵניָנן. ּוְקִמיןּ

א ִריך הוא ִדיָנא ְלַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ׁשוְלָטֵניהֹון ְלֵעיָלא, ְּ ַּעד ְדַיֲעֵביד ּבְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה'  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד( ּמָ רֹום ּבַ   .ַעל ְצָבא ַהּמָ

  ]א''ה ע''נדף  -' בזוהר חלק [

ָים ֵליְלָיא, ְּיהוָדה' ָאַמר ר, ָּרָמה ּבַ יה ּבְ יָפא, ּּבֵ ּקִ בוָרא ּתַ ַער ּגְ יה ַויֹוֶלך , ִּאּתְ יב ּבֵ ְִדְכּתִ ּ ּ ּ
ל ַהַלְיָלה' ְיָי רוַח ָקִדים ַעָזה ּכָ ֶּאת ַהָים ּבְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא)א דאתער ביה גבורה תקיפא''ס(. ּ , ּ ּבְ

ָעאת ַמְטרֹוִניָתא ִמן  אּבָ א, ַמְלּכָ ל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין ִדְלַתּתָ ּּכָ ְּוָכל ִאיּנון ׁשוְלָטִנין , ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא יָדָהא, ּ רון ּבִ ְּדִיְתַמּסְ יָדָהא. ּ ְּוֻכְלהו ִאְתְמָסרו ּבִ ּ הו נוְקִמין, ּ ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ֲּהָדא הוא , ּ

ָים ִּדְכִתיב סוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ּבַ ָים ְסָתם. ּ אְּלֵעיָל, ּּבַ ּ ָעִזי ְוִזְמָרת ָיה)שמות טו(. א ְוַתּתָ י . ּ ִרּבִ
ִּחָייא ָפַתח ְוָאַמר ֶפָכה)תהלים קלט(, ּ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ ה ִאְצְטִריכו . ּ ָאחֹור ְוֹקֶדם ַצְרּתָ ּמָ ּּכַ

ִריך הוא א ּבְ א ְלַיָקָרא ְלקוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ד ּבָ, ְּ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ דף (, ָרא ָעְלָמאְּ

ִליט ַעל ּכָֹלא )א''ה ע''נ ָאָדם ְלֶמהֵוי ׁשַ יה ּבָ ל ּבֵ ּכַ ִּאְסּתָ ּ א למהוי שלים בכלא ואתברי דו ''נ(. ּ

ִאין)פרצופין ּ ַוֲהָוה ָדאֵמי ְלִעָלִאין ְוַתּתָ יָרא. ּ ְדמות ַיּקִ ָּנַחת ֵליה ּבִ ְרָיין, ּ ְּוָחמו ֵליה ּבִ ֵדין , ּ ּכְ
ָנׁשו ְלַגּבֵ ְּוָסִגידו ָלֳקְבֵליה, ּיהִּאְתּכְ יה, ּ ְּוֵאיָמָתא ְוַדֲחָלא ָנְפַלת ָעַלְייהו ִמַדַחְלּתֵ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ָמִים)בראשית ט(, ִדְכִתיב ל עֹוף ַהּשָׁ ל ַחַית ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ּ.  

יה ְדָנַטע ַּעְייֵליה ְלִגְנּתֵ ּ ּי ֵליה ֵחדו ַעל ִחדוְּלַנְטֵריה ְלֶמֱהֵו, ּ ּ יה, ּ ָע ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ָעֵבד . ּ
ַאְבֵני ְיָקר ֵּליה ְטרֹוְצְטבוִלין ְמַחְפָיין ּבְ ּ ּוַמְלָאִכין ִעָלִאין ַחָדאן ָקֵמיה, ּ ּ ְּלָבַתר ָפִקיד ֵליה . ּּ ּ

ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ַּעל ִאיָלָנא ַחד ְוָלא ָקִאים ּבְ ּ ּ.  

ִסְפָרא  ְחָנא ּבְ ּכַ ְְדֲחנֹוךַאׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּדְלָבַתר ְדָסִליק ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ל , ְּ ְּוַאְחֵמי ֵליה ּכָ
א ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ּּגִ ֵאי, ּ ַּאְחֵמי ֵליה ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ְּוִאיָלָנא ְדִאְתְפַקד ָעֵליה ָאָדם, ּ ּּ ,

א  ִגְנּתָ יה ְדָאָדם ּבְ ְּוַאְחֵמי ֵליה דוְכּתֵ ּ ּ ּ ְּדִאְלָמֵלי ָנִטיר ָאָדם ִפּקוָדא ָדא, ְוָחָמא. ְּדֵעֶדןּ ּ ּּ ,
ִדיָרא ן, ָּיִכיל ְלַקְייָמא ּתָ ּמָ ִדיָרא ּתַ ּהוא ָלא ָנַטר ִפּקוָדא ְדָמאֵריה. ּוְלֶמֱהֵוי ּתָ ּ ּ ָנַפק , ּּ

ִדימֹוס ְוִאְתֲעָנׁש   .ּבְ

י ִיְצָחק ָאַמר ֵרי, ִרּבִ ָּאָדם דו ַפְרצוִפין ִאְתּבְ ּ ח ַאַחת )בראשית ב(,  אֹוִקיְמָנאְוָהא, ּּ ּ ַוִיּקַ
ְלעֹוָתיו ֵרין, ִמּצַ רוך הוא ְוִאְתָעִבידו ּתְ ְּנָסרֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ֲעָרב, ְּ ְזָרח וִמּמַ ֲּהָדא הוא , ִּמּמִ

יב ִני)תהלים קלט(, ִּדְכּתִ   .ְּוֶקֶדם ָדא ִמְזָרח, ָּאחֹור ָדא ַמֲעָרב.  ָאחֹור ְוֶקֶדם ַצְרּתָ
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ִריך הוא, ַמרִּחָייא ָא' ר א ּבְ ַּמה ָעִביד קוְדׁשָ ְכִליל , ְּ א ְוׁשַ ין ְלַההוא נוְקּבָ ּקִ ּּתַ ּ
ִפירוָתה ַעל ּכָֹלא ּׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיֶבן ְיָי, ְּוַעְייָלה ְלָאָדם, ּ ר ' ּ ָלע ֲאׁשֶ ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ

ה א ֲחֵזי. ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאּשָׁ ִתיב ְלֵעיָלא, ּתָ ְלעֹוָתיו,ַּמה ּכְ ח ַאַחת ִמּצַ . ַמאי ַאַחת. ּ ַוִיּקַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ה)שיר השירים ו(ּכְ ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ּמָ ְלעֹוָתיו. ּ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ּתַ : ִמּצַ

ְטרֹוי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִמּסִ ן)שמות כו(, ּכְ ּכָ ׁשְ   .ּ וְלֶצַלע ַהּמִ

ִריך , ְּיהוָדה ָאַמר' ר א ּבְ ְקוְדׁשָ ָאָדםּ יה ּבְ ְמָתא ִעָלָאה ָיַהב ּבֵ ּהוא ִנׁשְ יה , ּּ ְּוָכִליל ּבֵ
ְּלִמְנַדע ּכָֹלא, ָּחְכְמָתא ְוָסְכְלָתנו ְמָתא. ּ יה ִנׁשְ ֵמֲאָתר , ִיְצָחק ָאַמר' ר. ֵּמָאן ֲאָתר ָיַהב ּבֵ

ין ָקא ַאְתָיין ָמִתין ַקִדיׁשִ ַאר ִנׁשְ ִּדׁשְ ּ.  

. ַמאן ָהָאֶרץ, ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א(, יבִּדְכּתִ. ֵמָהָכא, ְּיהוָדה ָאַמר' ר
יה ַכח ּבֵ ּתְ א ִאׁשְ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדַמְקְדׁשָ ּ ּ א ְדָאָדם , ֶּנֶפׁש ַחָיה ְסָתם, ֶּנֶפׁש ַחָיה. ּ ָּדא ַנְפׁשָ ּ

ַּקְדָמָאה ְדֹכָלא ּ.  

יר ִמ, ָּאָדם ֲהָוה ָיַדע ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ִּחָייא ָאַמר' ר ְלֲאֵכי ִעָלֵאיַיּתִ ל , ּּמַ ּכֵ ַוֲהָוה ִמְסּתַ
ֹכָלא מֹוָדע ְלָמאֵריה, ּּבְ ּתְ ֵני ָעְלָמא, ְּוָיַדע ְוִאׁשְ ַאר ּבְ ל ׁשְ יר ִמּכָ ַתר ְדָחב. ַיּתִ ימו , ּּבָ ַּאְסּתִ

ִּמֵניה ַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא ּ ִתיב , ּ ְלֵחהו ְיָי)בראשית ג( )א ממדז דכתיב''נ(ַמה ּכְ ּ ַוְיׁשַ  ֱאלִהים' ּ
ן ֵעֶדן ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה   .ִמּגַ

א ָאַמר' ר ַכח, ַאּבָ ּתְ א ִאׁשְ ָּאָדם ָהִראׁשֹון ִמְדַכר ְונוְקּבָ  )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ְדמוֵתינו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ ּ א ִאְתָעִבידו , ְּוַעל ָדא, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ

ֲחָדא ִּאְתְפָרׁשו ְלָבַתרְו, ּכַ יָמא. ּ ם, ְוִאי ּתֵ ח ִמׁשָ ר ֻלּקַ ָּהִכי הוא . ָּהא ְדָאַמר ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
א, ַּוַדאי ה, ְּוָדא ִהיא נוְקּבָ ף ִעּמָ ּתַ ּתָ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א, ְּ ְּוָדא הוא ְדָכר ְונוְקּבָ ּ ּ ,

ְּוֹכָלא הוא ִמָלה ֲחָדא ּּ.  

ָדא ְוָלא , ּ ְוִזְמָרת ָיהָּעִזי, יֹוֵסי ָאַמר' ר ִּאיּנון ִדְכִליָלן ָדא ּבְ ּ אן ָדא )ב''ע' נ(ּ ּ ִאְתָפְרׁשָ ּ
ֲחִביבוָתא ִּמן ָדא וְלָעְלִמין ִאיּנון ּבַ ּ ּ ְרעוָתא ֲחָדא, ּ ָכחו , ּּבִ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ְּדִמּתַ  )א אתמשכו''נ(ּ

ְפָקא ּכָֹלא יָכן ְדַנֲחִלין וַמּבוִעין ְלִאְסּתַ ְּמׁשִ ּ ּ ּ ִדיבו ֵמיֵמי ַמּבוִעין, ָּבְרָכא ּכָֹלאּוְל, ּ ָּלא ּכְ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ר לא ְיַכְזבו ֵמיָמיו ְוַעל ָדא ַוְיִהי ִלי )ישעיה נח(ּכְ ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּ ּּ

ך, ִּליׁשוָעה ְִדְבִגיֵני ּכַ א, ּ יך ְוַאֲחִסין ְלַתּתָ א ָמׁשִ א ַקִדיׁשָ ְַמְלּכָ ַער ְיִמיָנא ְלֶמ, ּ ד ְוִאּתְ ְעּבַ
ין   .ִנּסִ

ָּדא ַצִדיק. ֶּזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו ִזווג, ּ אן ּבְ ְרּכָ יה ָנְפִקין ּבִ ְּדִמּנֵ ּ ּ ַההוא ֲאָתר : ְּוַאְנִוהו. ּ ּּבְ
יה ַכח ּבֵ ּתְ ַּדֲחִביבוָתא ִאׁשְ ּ א, ּ ְּוָדא הוא ַמְקְדׁשָ ה ָקָאַמר ָדא, ֱּאלֵהי ָאִבי ַוֲארֹוְמֶמְנהו. ּ , ֹּמׁשֶ

י ֲאָתר ְד ֵּלָוֵאי ַאְתָיין ֵמַההוא ִסְטָרא ְוַעל ָדא ְּלַגּבֵ ַההוא )הוה(ּ ֵלימוָתא ְדֹכָלא הוא ּבְ ּ ׁשְ ּ ּ ּּ
  )א בהאי קרא''נ(. ֲאָתר

  ]ב''ה ע''דף נ -' בזוהר חלק [
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א, ַּוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה, ִיְצָחק ָאַמר' ר א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ִמְקָרא . ּוְמָנָלן. ְּוָהִכי הוא, ּ
ְחָנא ֵליהַאֲחִריָנא ַאׁשְ יב, ּּכַ י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיה ְיָי)ב''ישעיה י(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ , ַּוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה' ּ

ַמע ְדָקָאַמר ְיָי ׁשְ א) ב''ה ע''דף נ(, ַּוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה' ִּמּמַ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ּ ָעִזי )שמות טו( .ּ
ִּחְזִקָיה ָפַתח ְו' ר', ְּוִזְמָרת ָיה ְוגֹו יב, ָאַמרּ ַהאי ְקָרא ִדְכּתִ ָכל ֵעת אֹוֵהב )משלי יז(, ּּבְ  ּבְ

ָכל ֵעת אֹוֵהב ָהֵרַע. ָּהֵרַע ְוָאח ְלָצָרה ִיָוֵלד ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יה , ְּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ משלי (ּ

ֲעזֹוב)כז ָ ֵרֲעך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ ָ.  

ֲעָתא ִדיִע, ְּוָאח ְלָצָרה ִיָוֵלד ׁשַ ְנָאךּּבְ ְיקון ָלך ׂשַ ְ ִריך הוא ַמה ָאַמר, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ תהלים (, ְּ

ך)קכב לֹום ּבְ ָרה ָנא ׁשָ ָרֵאל, ָ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ א , ְּדִיׂשְ ִּאְקרון ַאִחים ְוֵרִעים ְלקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִּיָוֵלד ַמהו. ְ א ִיָוֵלד, ּ ּתָ ֲעָתא ְדַעְק. ְּוִכי ַהׁשְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ָעְלָמאּ א ִיָוֵלד ּבְ ָאח ְיֵהא , ּּתָ

ל ִאיּנון ְדָעִקין ָלך, ְָלֳקְבָלך ָזָבא ָלך ִמּכָ ְְלׁשֵ ְּ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ַהאי ֹעז: ִּיָוֵלד, ִּרּבִ ַער ּבְ א ִיּתְ א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ְּלַנְקָמא ָלך ֵמאוִמין, ּ ְ ,
ַההוא ִסְטָרא, ְְלַיְנָקא ָלך ֵמִאיָמא ָמה ְדַאּתְ, ּּבְ ָּעִזי ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה,  ָאֵמרּכְ ּ ּ .

בוָראן ָלֳקֵבל אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָעָרא ּגְ ְּלִאּתְ ּ ּ ּ.  

ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַרֲחָמא, ֵּייָסא ָפַתח ְוָאַמר' ר ּמָ ִריך הוא, ּּכַ א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ְּדָהא ֵלית ֵליה פוְלָחָנ ּ ִריך הואּּ א ּבְ ּא ְלקוְדׁשָ ְּוָכל ַמאן ְדָרִחים . ּ ְרִחימוָתא)כמה( )אלא(, ְּ

ְרִחימוָתא, ֵּליה ְּוָעִביד פוְלָחָנא ּבִ ּ ִריך הוא ְרִחיָמא, ּ א ּבְ ָּקאֵרי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ , ִאי ָהִכי. ְּ
ָמאי אֹוִקיְמָנא ָהִני ְקָרֵאי ֲעזֹוב, ּבְ ֵָרֲעך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ ָ הֹוַקר ַרְגְלך )משלי כה(ִתיב ּוְכ. ָ

ית ֵרֶעך   .ִָמּבֵ

ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ּ א בעולות ושלמים והאי בחטאות ואשמות ''ס(ַהאי ְקָרא , ּ

ִתיב)'וכתיב וכו עֹולֹות ּכְ א.  ּבְ ּתָ ֲעזֹוב, ַהׁשְ ֵָרֲעך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ , ְּלִמְפַלח ֵליה, ָ
יה ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ד ִפּקודֹויּו, ּ ְּלֶמְעּבַ ֲעזֹוב ַוַדאי. ּ ית . ַּאל ּתַ ַמר הֹוַקר ַרְגְלך ִמּבֵ ְָוָהא ְדִאּתְ ּ

לֹוַמר הֹוַקר ִיְצְרך. ֵָרֶעך ח ָלֳקְבָלך, ָּכְ ְְדָלא ִיְרּתַ ך, ּ לֹוט ּבָ ֲעֵביד ִהְרהוָרא , ְְוָלא ִיׁשְ ְּוַלא ּתַ
ית ֵרֶעך. ַאֲחָרא ית ֵרֶעך, ִָמּבֵ אָּדא ִנׁשְ. ַָמאן ּבֵ ה ֵרֶעך ְוָיָהָבה , ְּמָתא ַקִדיׁשָ ְּדָאִעיל ּבָ ּ ָּ

ַגָוך ְּבְ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּוַעל ָדא פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ֹכָלא, ּ ְּלַרֲחָמא ֵליה ּבְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ  )דבהם ו(, ּּכְ
ָרֵאל ָחמו ַעל ַי, ֶּזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו. ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ְּדָכל ִיׂשְ אּ ַּמה ְדָלא ָחָמא , ּמָ

הֹון, ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ֵרי ְדִבְמֵעי ִאּמְ ַּוֲאִפילו ִאיּנון עוּבָ ּ ּ ּ א , ּ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ֲּהוֹו ָחָמאן וְמׁשַ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ַאְמִרין ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲארֹוְמֶמְנהו, ְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

  .ֵהי ַאְבָרָהםֱאֹל

י יֹוֵסי ְּדָהא ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְלֵעיָלא הוא, ִּאי ָהִכי ֲאַמאי ַוֲארֹוְמֶמְנהו, ָאַמר ִרּבִ ָאַמר . ּּ
ְֲאִפילו ָהִכי ִאְצְטִריך, ֵּליה ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּ ֹכָלא, ּ ַּוֲארֹוְמֶמְנהו ּבְ ַּמאן ְדָיַדע , ְלַאְכְלָלא, ּ

ָמא ַקִדיׁשָ אְּלַיֲחָדא ׁשְ ִריך הוא, א ַרּבָ א ּבְ ְּדָהא הוא ֻפְלָחָנא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ.  
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ְּיהוָדה ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדר' ר ּ ְמעֹון' ּ ִתיב , ְּוהוא ָקאֵרי, ׁשִ ְ קֹול צֹוַפִיך )ישעיה נב(ּכְ

נו או קֹול ַיְחָדיו ְיַרּנֵ ָּנׂשְ ּ ְַמאן ִאיּנון צֹוַפִיך, ְקֹול צֹוַפִיך. ּ ֵּלין ִאיּנון ִדְמָצָפאןֶּאָלא ִא. ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ֵּאיָמַתי ְיַרֵחם קוְדׁשָ יֵתיה, ְּ או קֹול. ְּלִמְבֵני ּבֵ ֵעי ֵליה, ָּנׂשְ או קֹול ִמּבָ ִּיּשְׂ ּ ,

או קֹול ר ָנׁש ְדָבֵכי, ֶּאָלא. ַּמאי ָנׂשְ ל ּבַ ִריך , ּּכָ א ּבְ יֵתיה ְדקוְדׁשָ ן ּבֵ ְְוָאִרים ַקֵליה ַעל ָחְרּבַ ּ ּ ּ ּ
נו, ּהוא יב ְלָבַתר ַיְחָדיו ְיַרּנֵ ָּזֵכי ְלָמה ִדְכּתִ ּ ֶחְדָווָתא. ּ וָבא ּבְ ִיּשׁ ְּוָזֵכי ְלֵמֱחֵמי ֵליה ּבְ ּ.  

  ]א''ו ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ׁשוב ְיָי ׁשוב ְיָי)אמר ליה(, ִּציֹון' ּּבְ ֵעי ֵליה' ּ ּבְ ֶּאל ִציֹון ִמּבָ ׁשוב ְיָי, ּ ִּציֹון ֶאָלא ' ַּמאי ּבְ ּ
ׁשו ִּציֹון ַוַדאי' ב ְיָיּּבְ א ֲחֵזי. ּ א, ּתָ ַל ם ְלַתּתָ ֲעָתא ְדִאְתֲחִריב ְירוׁשָ ׁשַ ּּבְ ָרֵאל , ּ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

ָרַכת א ְלִציֹון, ִאְתּתְ א ַקִדיׁשָ ָּסִליק ַמְלּכָ ְּוַאְנִגיד ֵליה ָלֳקְבֵליה, ּ ָרֵאל , ּ ִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּבְ
ָרַכת)ה''ויקרא ע(  )ב''ב ע''ויצא קס( )ליא כנסת ישראל סליק ליה לגביההשתא דאתג(.  ִאְתּתְ

ָרֵאל ְלַאְתָרה ֶנֶסת ִיׂשְ ְתַהָדר ּכְ ְּוַכד ּתִ א ְלִציֹון ְלַאְתֵריה, ּ א ַקִדיׁשָ ֵדין ֵיתוב ַמְלּכָ ּּכְ ּ ּּ ,
ַחד ְּלִאְזַדְווָגא ַחד ּבְ ׁשוב ְיָי, ּ ְּוָדא הוא ּבְ ָרֵאל ְלֵמי. ִּציֹון' ּ ֶזה ֵאִלי , ָמרּוְכֵדין ְזִמיִנין ִיׂשְ

יׁשוָעתֹו' ֶזה ְיָי, ּוְכִתיב. ְּוַאְנִוהו ְמָחה ּבִ ִּקִוינו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּ יׁשוָעתֹו ַוַדאי, ּ ּּבִ  )שמות טו(. ּ
מֹו' ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיָי' ְיָי א ָפַתח . ׁשְ י ַאּבָ ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ְיָי)במדבר כא(ִּרּבִ ן ֵיָאַמר ּבְ '  ַעל ּכֵ

ָחִלים ַאְרנֹוןֶאת ָוֵהב ּבְ ֵמי אֹוַרְייָתא. ּסוָפה ְוֶאת ַהּנְ ִפְתּגָ ָלא ּבְ ּכְ ָמה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ָמה , ּכַ ּכַ
ָכל ִמָלָהא ִּאית ָלן ְלַעְייָנא ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְ ָמא , ּ ׁשְ ְּדָלא ִאְתְרִמיָזא ּבִ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ אֹוַרְיי, ּ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ה ָרִזין, ָתאְ ּמָ ה ּכַ ְּדֵלית ּבָ ה ַטֲעִמין, ּ ּמָ ה , ּכַ ּמָ ּכַ
ין ָרׁשִ ה ֲעָנִפין, ׁשָ ּמָ ָלא )א''ו ע''דף נ(. ּכַ ּכְ ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ן ֵיָאַמר ּבְ ַעל ּכֵ

ָערו ַחְבַרָייא. ָּאן הוא', ְוִכי ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ְיָי', ְיָי ֶּאָלא ָהִכי ִאּתְ ּ ח ְקָרָבא ּכָ, ּ ּל ַמאן ְדַאּגָ
אֹוַרְייָתא סֹוף ִמלֹוי, ּבְ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ל ְקָרִבין ְדָעְלָמא. ָּזֵכי ְלַאְסּגָ ָנא, ּּכָ ְוָכל . ְקָטָטה ְוֻחְרּבָ

ָלָמא וְרִחימוָתא, ְּקָרִבין ְדאֹוַרְייָתא ּׁשְ ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות , ּ ן ֵיָאַמר ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעל ּכֵ
סוָפהֶא' ְיָי לֹוַמר, ּת ָוֵהב ּבְ סוָפה, ּכְ ר ֵמַהאי. ַּאֲהָבה ּבְ ָלָמא ּבַ ְּדֵלית ָלך ַאֲהָבה וׁשְ ְּ.  

ַאְתֵריה ָיא ּבְ ּּתו ַקׁשְ ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ְיָי. ּ ן ֵיָאַמר ּבְ תֹוַרת ִמְלֲחמֹות ְיָי', ַעל ּכֵ ֵעי ' ּבְ ִמּבָ
ֵסֶפר, ֵּליה ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה הוא. ַמאי ּבְ ּ ִריך הואֲאָת, ּ א ּבְ ּר ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּדִאְקֵרי , ְּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א ומספר''נ(ֵסֶפר  ּ ִדְרׁשו ֵמַעל ֵסֶפר ְיָי)ישעיה לה( ,ּכְ ּוְקָראו' ּ ְּדָכל ֵחיִלין . ּ
ִריך הוא א ּבְ ּוְגבוָרן ְדָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְלָיין, ְּ ַההוא ֵסֶפר ּתַ א ומתמן נפקין את והב ''נ(, ּּבְ

וכל אינון גבוראן דעביד קודשא בריך , אלא כל אינון חילין, מאן והב. סופהב
ִריך הוא ְקָרבֹוי.)בההוא ספר תליין, הוא א ּבְ ח קוְדׁשָ ּ ְוַכד ַאּגָ ַחד ֲאָתר ְדִאיהו , ְּ ּּבְ ּ

ין סֹוָפא ְדַדְרּגִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְוִאְקֵרי ָוֵהב, ּּבְ נ)משלי ל(ּכְ י ּבָ ּתֵ . ֹות ַהב ַהבּ ַלֲעלוָקה ׁשְ
סוָפה ַכח: ּּבְ ּתְ ין ִאׁשְ סֹוף ַדְרּגִ סוָפה. ּּבְ ין, ָים סֹוף ִאְתְקֵרי: ּּבְ ָּים ְדִאיהו סֹוף ְלָכל ַדְרּגִ ּ ּ.  

ְכחו ְוַאְתֶנִגידו ּתָ ָחִלים ַאְרנֹון ְוִעם ַנְחַלָייא ְדִאׁשְ ְּוֶאת ַהּנְ ּ יה. ּ ֵּמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה, ְלַגּבֵ ּ ,
ִּזווָגא ִעָלָאה ַדֲחִביבוָתא, ַמאי ַאְרנֹון. ְּדִאְקֵרי ַאְרנֹון ּ ּ אן ְלָעְלִמין)ב''ע' נ(ְּדָלא , ּּ , ּ ִמְתָפְרׁשָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרׁשֹוי, ּוְבָדא.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(ּּכְ ן ׁשָ ְרׁשָ ּתָ ְּוִאְתְרִביאו , ִמׁשְ
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ָכל ֲאָתר, ֲעָנָפיו ּא ֵחיִלין וְגבוָראןְלאֹוָשָט, ְלאֹוָשָטא ְקָרבֹוי ּבְ ּוְלִאְתֲחָזָאה ׁשוְלָטָנא , ּ ּ
יָרא ְדֹכָלא א ְוַיּקִ ַּרּבָ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ בוָראן וְקָרִבין ְדקוְדׁשָ ד ִמְתָעִרין ּגְ ּּכַ ּ ּ ּ ְרִדיֵני ְטִהיִרין, ְּ ה ּגַ ּמָ , ּּכַ
ָנן רוְמִחין, ִמְתָעִרין ְלָכל ִעיָבר ּנְ ֵדין ׁשַ בוָראן, ןְוַסְייִפי, ּּכְ ּוִמְתָעִרין ּגְ ת , ּ א ִאְתְרִגיׁשַ ְוַיּמָ

ין לֹוי ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ְּוַגְלּגַ א, ּ ַיּמָ אָטן ּבְ ְלִקין, ְּוַאְרִבין ְדַאְזִלין ְוׁשָ ָנא . ְּלָכל ִעיָבר ִמְסּתַ ּנָ ׁשִ
ִלְסְטָראֹות)א חרבא''נ(ְקָרָבא  ַאְבִני ּבַ יך )תהלים מה(ֵדין ּכְ, ָּמאֵרי ְדרֹוְמִחין ְוַסְייִפין, ּ ּבְ ָ ִחּצֶ

נוִנים  א מתערין לאושטא קרבין בכל אתר ולאושטא חילין וגבוראן לכל עיבר ''נ(ּׁשְ
כדין ימא אתרגישת וגלגלוי סלקין וארבין דאזלין ושאטין נחתין וסלקין וזעפא 

כדין מתערין מגיחי קרבא באבני בלסטראין מארי דרומחין וסייפין גירין . אשתכח
ֵחילֹוי)דאת אמר חציך שנוניםוקשתין כמה  ִקיף ּבְ ִריך הוא ִאְתּתָ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ ,

א ִיְתָער ָעַלְייהו ְקָרָבא. ּוְלִאְתֲעָרא ְקָרָבא א ַקִדיׁשָ ַּווי ְלִאינון ְדַמְלּכָ ּ ּ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ ' ְיָי, ּכְ
  .ִאיׁש ִמְלָחָמה

ּוֵמִאיּנון ַאְתָוון, ּוֵמָהָכא ּין טוֵרי ְקָרָבא ְלִאינון ַחָייַבָיאָנְפִק, ּוֵמַהאי ְקָרא, ּ ּ ּ ְּלִאיֵלין , ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּמאֵרי ְדָבבו ְדָחבו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְלָיין ְלִאינון ָמאֵרי ְקׁשֹוט. ְּ ְּוַאְתָוון ִאְתּגַ ְוָהא , ּ

ַמר ן ִמִלין ְוָהא ִאּתְ ִּאְתָפְרׁשָ מֹו' ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיָי' ְיָי. ּ יב . ׁשְ יָון ִדְכּתִ , ִאיׁש ִמְלָחָמה' ְיָיּּכֵ
מֹו' ָּלא ְיַדְעָנא ַדְיָי יב, ֶּאָלא. ׁשְ ָמה ִדְכּתִ ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל '  ַוְיָי)בראשית יט(, ּּכְ

ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ְיָי ָמִים' ֲעמֹוָרה ּגָ ְלָיין. ִמן ַהּשָׁ ַהאי ֵסֶפר ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוֹכָלא ּבְ ּכְ
ּ ְיַגלו ׁשָ)איוב כ(   )ועל דא(. ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹוּ

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַער ְקָרָבא ּבְ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵאי , ְּ ִּעָלֵאי ְוַתּתָ
רו ֵמַאְתַרְייהו ִּאְתַעּקְ בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָר, ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְרּכְ ּּכְ ּ . ּה ַבָיםּ

ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ֲעַמְמָיא, ּ יָפא ּבַ ָחא ְקָרָבא ִעָלָאה ְוַתּקִ ִריך הוא ְלַאּגָ א ּבְ ַּזִמין קוְדׁשָ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ֵמיה יֹום ִהָלֲחמֹו '  ְוָיָצא ְיָי)זכריה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלאֹוְקָרא ׁשְ ּגֹוִים ָהֵהם ּכַ ְּוִנְלַחם ּבַ ּ
יֹום ְקָרב וְכ י ְוגֹו)יחזקאל לח(ִתיב ּּבְ י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ י ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ּ ְוִהְתּגַ מרכבות פרעה (. 'ּ
כד אתער קודשא בריך הוא קרבא כדין אתערו דרגין עלאין ודרגין . וחילו ירה בים

  )תתאין דלתתא וכדין מרכבות פרעה וחילו ירה בים

ְּיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר' ר ָ ָראוך ּמַ)תהלים עז(, ּ ִים ָיִחילו ְוגֹוּ ִּים ֱאֹלִהים ָראוך ּמַ ֲעָתא ', ָּ ׁשַ ּבְ
א ָרֵאל ַית ַיּמָ ְּדָעְברו ִיׂשְ א, ּ ִריך הוא ְלַמְלָאָכא ִדי ְמָמָנא ַעל ַיּמָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ָּפִליג , ְּ

ה. ְֵמיָמך ַגָווך. ֲּאַמר ֵליה ָלּמָ ִגין ְדָבַני ַיַעְברון ּבְ ְֲאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּפוְרָקָנא , ֵּליהָאַמר . ּ ּ
ָנא ִאֵלין ֵמִאֵלין. ְּדִקיְטָנא ְקׁשֹוט ַּמאי ׁשְ ּ.  

ַנאי ָדא ֲּאַמר ֵליה ַעל ּתְ ָראִתי ָעְלָמא, ּ ד ּבָ א ּכַ ִריך . ֲעָבִדית ְלַיּמָ א ּבְ ְַמה ָעִביד קוְדׁשָ ּ
א ִדיֵליה, ּהוא בוְרּתָ ַער ּגְ ִּאּתְ ּ ְּוִאְתְקָמטו ַמָיא, ּ ִים ֱאלִהים ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָר. ּ ָאוך ּמַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1063דף [ -ּ

ִים ָיִחילו ָּראוך ּמַ ִריך הוא. ָּ א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין, ְּ ְלָבַתר ַאְרִמי , ְּקטֹול ּכָ
א ָעַלְייהו. לֹון ְלַבר בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים, ְּלָבַתר ָחֵפי ַיּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְרּכְ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף נ -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ִריך הוא ְלֵעיָלא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ה ְרִתיִכין ָעֵבד קוְדׁשָ ּמָ ּפוק ָחֵמי ּכַ ּ ּ ְּ ה , ּ ּמָ ּכַ
ה ַחָייִלין, ֹאְכלֹוִסין ּמָ ְּוֻכְלהו , ּּכַ ִאֵלין) ב''ו ע''דף נ(ּ יִרין ִאֵלין ּבְ ְּקׁשִ ְלהו )והא אוליפנא( .ּ ּ ּכֻ ּ

ְּרִתיִכין ִאֵלין ְלִאֵל ין, יןּ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ָמאָלא ִמְתָעִרין ְרִתיִכין , ּ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ  )א דלא''נ(ּ
ִליִטין ין ׁשַ ַּקִדיׁשִ ין ְיִדיָען ְלֵעיָלא. ּ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּּ ּ.  

 ] בשנה94יום [סדר הלימוד ליום ה טבת 

ְבכֹור ַפְרֹעה ַעְרָנא ּבִ א ַחד, ְּוָהא ִאּתְ ְּדהוא ַדְרּגָ ּ ִריך הוא ְּד, ּ א ּבְ ָּקַטל קוְדׁשָ דרגא (ְּ

יָפא)א חיליה''דיליה נ ּקִ ֵליה ּתַ ּ ְוָתַבר ֵליה ְמׁשוְלׁשֶ ּ חֹות ׁשוְלָטֵניה)ודרגא דיליה(, ּ ּ ּתְ ה , ּ ּמָ ּכַ
ָמאָלא ָטר ׂשְ ה ַחָייִלין ְדקוְזִמיִטין ִמּסְ ְּרִתיִכין ְוַכּמָ ּ ֲאָתר ִעָלָאה , ּ הֹון ֲאִחיָדן ּבַ ִּמּנְ

ְּדׁשוְל ָּטנוָתא ִדְלהֹוןּ ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא, ּ ּוִמְנהֹון ֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ ע . ּ ַתר ַאְרּבַ הֹון ֲאִחיָדן ּבָ ִמּנְ
ְרֶסָוון  ַמר)א רחיין''נ(, )א חיון''ס(ּכָ ָמה ְדִאּתְ   .ּ ּכְ

יֵדיה ְּוֻכְלהו ִאְתְמָסרו ּבִ ּ ּ ִדיָנא ְדַמְלכוָתא, ּ ּּבְ א, ּ א ַרּבָ לֹון ְלַתְבָרא , ְּדִאְקֵרי ַיּמָ
יהֹון רו ְלֵעיָלא, ִּמַדְרּגֵ ּבָ ְּוַכד ִאיּנון ִאּתְ ּ רו, ּ ּבָ א ִאּתְ ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּּכָ ּ א , ּ ַיּמָ ְּוִאְתֲאִבידו ּבְ

ָאה ּתָ בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּתַ ַּמְרּכְ   .ַּבָים ְסָתם. ּ

עו ְבַים סוף יו ֻטּבְ ִליׁשָ ּוִמְבַחר ׁשָ ּ יו.ּ ִליׁשָ ַמר, ּ וִמְבַחר ׁשָ לֹו, ָהא ִאּתְ ים ַעל ּכֻ ִליׁשִ , ְּוׁשָ
ֵרין ְוָחד ין ּתְ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין. ּ ַגְווָנא ִעָלָאה ָהִכי ִאְתָעִבידו. ּ ּּכְ ְּוֻכְלהו ִאְתְמָסרו . ּ ּ ּ

יָדָהא וְלָטִניהֹון, ּבִ ָרא ִמּשׁ ּבְ ִּאֵלין ְוִאֵלין, ְּלִאּתָ ּ.  

א ֲח ִמְצַרִים, ֵזיּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ָמָחאן ְדָעַבד קוְדׁשָ ַמר ְדֻכְלהו ֶעׂשֶ ָּהא ִאּתְ ּ ּ ּ ְּ ּּכָֹלא , ּ
יִמיָנא, ֲהָוה ְיָדא ֲחָדא ָמאָלא ַאְכִליל ּבִ ָדא. ִּדׂשְ ִליָלן ָדא ּבְ ָען ּכְ ר ֶאְצּבְ ְּדֶעׂשֶ ָלֳקֵבל , ּ

ר ֲאִמיָרן ִריך הוא ִאְתְקֵר, ֶעׂשֶ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ הו ְלָבַתרְּ א. ּי ּבְ ָּלֳקְבֵליה ְדֹכָלא ַהאי ְדַיּמָ ּ ּּ ,
ִליָטא יף ְוַרב ְוׁשַ ּקִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּתַ יד)ישעיה ח(, ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב .  ְוָהַאֲחרֹון ִהְכּבִ

בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים ְוגֹו ַּמְרּכְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. 'ּ א ּבְ, ּ ין קוְדׁשָ ִּריך הוא ְלַקְטָלא ַּזּמִ ּ ְ

ֹּאְכלֹוִסין ְוקוְזתוְרָנִטין ְוקֹוְנְטיִריִסין ְוָקַלְטירֹוְלִסין ֶדֱאדֹום ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ּ  )ישעיה סג(, ּ
ְצָרה ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים)שמות טו(. ִּמי ֶזה ּבָ ּ ַמְרּכְ י . ּ ִרּבִ

ֵצה ָהָאֶרץ )ירמיה י(, חִּיְצָחק ָפַת יִאים ִמּקְ ַמִים ַוַיֲעֶלה ְנׂשִ ּשָׁ ּתֹו ֲהמֹון ַמִים ּבַ  ְלקֹול ּתִ
ה ַויֹוֵצא רוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו ָטר ָעׂשָ ָרִקים ַלּמָ ּּבְ ִניָנן. ּ א , ָהא ּתָ ְבָעה ְרִקיִעין ָעֵבד קוְדׁשָ ּׁשִ

ִריך הוא ּּבְ ּוְבָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּכָֹכִבין ְק, ְ ָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא, ִביִעיןּ , ְּוַרֲהִטין ּבְ
ְלהו ֲעָרבֹות ּוְלֵעיָלא ִמּכֻ ּּ ּ.  
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ִנין ִהלוכֹו ָמאַתן ׁשְ ְּוָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּבְ ִנין, ּּ ְּורוֵמיה ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּוֵבין ְרִקיָעא . ּ
ִנין, ּוְרִקיָעא אֹוְרֵכ. ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּוַהאי ֲעָרבֹות ִהלוכֹו ּבְ ִנין, ּיהּ . ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמָאה ׁשְ
ּופוְתֵיה ּ ִנין, ּ ּוִמִזיָוא ִדיֵליה, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמָאה ׁשְ ּ ל ִאיּנון ְרִקיִעין, ּּ   .ָּנֲהִרין ּכָ

ֵניָנן ָּרִקיַע ְדַחיֹות, ְּלֵעיָלא ֵמֲעָרבֹות, ְוָהא ּתָ ין ְורוְמהֹון. ּ ַּפְרסֹות ְדַחיֹות ַקִדיׁשִ ּ ּּ ֻכְלהו, ּ ּּכְ ּ .
ֻכְלהוְלֵע הֹון ַקְרסוַלִין ְדַחיֹות ּכְ ּיָלא ִמּנְ ּ ּּ ֻכְלהו, ּׁשֹוֵקי ַהַחיֹות. ּּ ּּכְ ַּאְרּכוִבין ְדַחיֹות. ּ ּ ֻכְלהו, ּ ּּכְ ּ .

ַּיְרִכין ְדַחיֹות ֻכְלהו, ּ ּּכְ ַּעְגֵבי ְדַחיֹות. ּ ֻכְלהו, ּ ּּכְ ֻכְלהו. ּ ְּוגוָפא ְדַחיֹות ּכְ ּ ּּ ְדַפְייהו. ּ ּּגַ ֻכְלהו, ּ ּּכְ ּ .
ָּואַרְיהוְוַצ ֻכְלהו, ּ ּּכְ י ַהַחיֹות. ּ ֻכְלהו, ָּראׁשֵ ּּכְ ֻכְלהו. ּ ַּמאי ּכְ ְלהו. ּ ֳקְבֵלי ּכֻ ּּכָ ּ.  

ְייָפא ִדְבַחיֹות ְייָפא ְוׁשַ ְּוַכל ׁשַ הֹוִמין, ּ ְבָעה ּתְ ְבָעה ֵהיָכִלין ְוָלֳקֵבל , ָלֳקֵבל ׁשִ ְוָלֳקֵבל ׁשִ
ה , ִקיָעאְוָלֳקֵבל ֵמְרִקיָעא ִלְר. ֵמַאְרָעא ִלְרִקיָעא ִרין ַוֲחִמּשָׁ יעוָרא ְדֻכְלהו ְורוְמהֹון ֶעׂשְ ְּוׁשִ ּ ּ ּּ

ִריך הוא, ַּאְלִפין חוָלִקין א ּבְ יעוָרא ְדקוְדׁשָ ִּמּשִׁ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ   .ּּכְ

יב, ִּמן ַקְרֵני ַהַחיֹות, ְּועֹוד ְרִקיָעא ַחד ְלֵעיָלא י )יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ
ה ְרִתיִכין. ה ָרִקיַעַּהַחָי ּמָ ָמאָלא, ִּמְלַרע ּכַ יִמיָנא וׂשְ   .ּּבִ

א ְלהו נוֵני ַיּמָ ָראן ּכֻ א ׁשָ חֹות ַיּמָ ִּמּתְ ּ ָטאן, ּ ע, ְוׁשָ ָזִויהֹון ַאְרּבַ ָנפו ּבְ ין , ִּאְתּכְ ַנְחּתִ
ְייהו ַדְרּגַ ָמָהן, ּּבְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ְרִתיִכין ִאְקרון ּבִ ּ חֹות ִאֵלין. ּ אִטין ִאיּנון ְזִעיִריןַאְזִל, ִּמּתְ , ּין ְוׁשָ

ין ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ יב, ּ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר )תהלים קד(, ִּדְכּתִ דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּ ּ
דֹולֹות   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ַּחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ

  ]א''ז ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ָמאָלא  ָטר ׂשְ ָאהִמּסְ ּתָ ּקוְזִמיָטא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוֲאִחיָדן ֵמִאיּנון ִדְלֵעיָלא, ּתַ ּ ּ ְּוַנְחּתו , ּ
א יָפא ַקִדיׁשָ ּקִ ָרא ֵמֵחיָלא ּתַ ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְּלִאּתָ ֹבת ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְוגֹו, ּּכְ שמות (. 'ַּמְרּכְ

ּכַֹח' ָ ְיִמיְנך ְיָי)ו''ט י ׁשִ. ֶּנְאָדִרי ּבַ ֲעָתא ְדַצְפָרא ָנִהיר, ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ ׁשַ א ַקְייָמא , ּּבְ ְּוַאַיְלּתָ ּ
ִקיוָמה ּּבְ ּ ִסְטָרָהא, ּ ַרת ּבְ א, ִאְתַעּבְ ָמאָתן ֵהיָכִלין ְדַמְלּכָ ַדל . ְּוָעאַלת ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ּּבַ דף (ּ

אֹוַרְייָתא )א''ז ע''נ ַפְלגות ֵליְלָיא ּבְ ַער רוָחא, ּּבְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּּבְ א ותיאובתא ''ס(, ּ ְדָצפֹוןּ

ָעְלָמא)דאילתא ָעָרא ּבְ א ְלִאּתְ א, ּ ְוַכִאיַבת ַאַיָלּתָ ה ְלַקְייָמא ֹקֶדם ַמְלּכָ ָּאֵתי ִעּמָ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ
ִכין ָעֵליה )א וההוא בר נש צלי צלותיה וליחד שמיה קדישא כדקא יאות''ס(ְּדָנִהיר ַצְפָרא  ּ ַמׁשְ

ַּחד חוָטא ְדֶחֶסד   )ב'' על''ק(. ּ

ְרִקיָעא ל ּבִ ּכֵ א, ִמְסּתַ א ַקִדיׁשָ ְרָיא ָעֵליה ְנִהירו ְדָסְכְלָתנו ְדַדְעּתָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ר , ּ יה ּבַ ּוִמְתַעֵטר ּבֵ ּ ּ
יה ּכָֹלא, ָנׁש ְּוָדֲחִלין ִמּנֵ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָרא ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ִאְקֵרי ּבְ ֵדין ַהאי ּבַ ּּכְ ר ֵהיָכָלא , ְּ ּבַ

א ְרעֹויָעאל ּבְ. ְּדַמְלּכָ יֵדיה, ָכל ּתַ ֵּלית ְדִיְמֵחי ּבִ ּ.  

א ֲעָתא ְדָקֵרי ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ִתיב, ּ ְלָכל קֹוְרָאיו '  ָקרֹוב ְיָי)תהלים קמה(, ָּעֵליה ּכְ
ר ִיְקָראוהו ֶבֱאֶמת ְּלֹכל ֲאׁשֶ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ַמאי ֶבֱאֶמת. ּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(, ּּכְ ּתֵ ,  ּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1065דף [ -ּ

ְצלֹוֵתיה ְּדָי א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ַּדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ְדָקא ֵיאֹות)א בעלמא''נ(ּ א .  ּכְ ְּוָדא פוְלָחָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ
א)א דשמא''נ(   .ּ ַקִדיׁשָ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ָעְלָמא, ּ , ּאֹוִקים אוָמא ְיִחיָדא ּבְ
יב ָאֶרץּ וִמ)שמואל ב ז(, ִּדְכּתִ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ך ִיׂשְ ל ּכֵֹהן , ְּוַעל ָדא אֹוִקיְמָנא. ָי ְכַעּמְ ּכָ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָלא ָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ָּלאו פוְלָחִניה פוְלָחָנא, ּ ּ ּּ יה . ּ ְּדָהא ּכָֹלא ּבֵ ּּ
ְלָיא ּפוְלָחָנא ִעָלָאה, ּתַ ּ ָאה, ּ ּתָ ּופוְלָחָנא ּתַ א וְרעוָתאּוָבֵעי. ּ ּ ְלַכְווָנא ִלּבָ ּ ְרכון , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ

ֵאי   .ִּעָלֵאי ְוַתּתָ

ִתיב  י ָתֹבאו ֵלָראֹות ָפָני)ישעיה א(ּכְ ּ ּכִ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ְדָאֵתי ְלַיֲחָדא ׁשְ ל ּבַ ּּכָ ְוָלא , ּ
א וְרעוָתא וְדִחילו ִלּבָ יה ּבְ ָוון ּבֵ ִּאְתּכַ ּ ּ ּ ְר, ּ ִגין ְדִיְתּבָ ֵאיּּבְ יה ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּכון ּבֵ ּ ָּרָמאן ֵליה , ּ

ְּוֹכָלא ַמְכִריֵזי ָעֵליה ְלִביׁש, ְּצלֹוֵתיה ְלַבר י ָתֹבאו . ּ ִריך הוא ָקֵרי ָעֵליה ּכִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

  .ֵּלָראֹות ָפָני

ֵעי ֵליה י ָתבֹואו ִלְראֹות ִמּבָ ּּכִ ל ִאיּנון ַא. ַּמאי ֵלָראֹות ָפָני, ּ ֶּאָלא ּכָ אּ ְּנִפין ְדַמְלּכָ ּ ,
ִעְמָקא  ּ ְוָכל ִאיּנון )'א ישת חשך סתרו וכל וכו''ס( ְלָבַתר ֲחׁשֹוָכא )א באתר''נ(ְטִמיִרין ּבְ

ל ִאיּנון ּכֹוָתֵלי ֲחׁשֹוָכא ְדָקא ֵיאֹות ִמְתַבְקִעין ּכָ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדַיְדִעין ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ְּוַאְנִפין , ּ
א ִאְתַחְזָיין ְרִכין ּכָֹלא ִעָלִאין , ְּוַכד ִאיּנון ִאְתַחְזָיין ְוָנֲהִרין. ְּוָנֲהִרין ְלֹכָלא, ְּדַמְלּכָ ִּמְתּבָ ּ

ִאין ֻכְלהו ָעְלִמין. ְוַתּתָ ָכחו ּבְ ּתְ אן ִאׁשְ ְרּכָ ֵדין ּבִ ּּכְ ִתיב ֵלָראֹות ָפָני, ּּ ּוְכֵדין ּכְ ּ.  

ׁש ֹזאת ִמֶיְדֶכם א ֶּאָלא ַמאן. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ִּמי ִבּקֵ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ְדָאֵתי ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ
ְטָרא ְדֹזאת, ִּעָלָאה ֵעי ְלַיֲחָדא ִמּסִ יב. ּּבָ ָמה ִדְכּתִ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל )ויקרא טז(, ּּכְ  ּבְ
ֲחָדא. ַהּקֶֹדׁש ִגין ְדִיְזַדְווֻגן ּכַ ּּבְ ּ ֵרין, ּ ִזווָגא ֲחָדא, ַּצִדיק ְוֶצֶדק: ִּאיּנון ּתְ ּּבְ ִגין ְדִי. ּ ְרכון ּּבְ ְּתּבָ

ְייהו ְוִאֵלין ִאְקרון ֲחֵצֶרך ָּכָֹלא ִמּנַ ּ ּּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ּכֹן )תהלים סה(, ּּכְ ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ּ ֲאׁשְ
  .ֲָחֵצֶרך

א ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאי ִאיהו ָאֵתי ְלַיֲחָדא ׁשְ א, ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ יה ּבִ ָוון ּבֵ ְּוָלא ִיְתּכַ ּ ּ ְדִחילו , ּ ּּבִ
ִריך הוא ָאַמר. ּוּוְרִחימ א ּבְ ּקוְדׁשָ ׁש ֹזאת ִמֶיְדֶכם ְרמֹוס ֲחֵצָרי, ְּ ְּדָהא , ֹּזאת ַוַדאי. ִּמי ִבּקֵ

אן ְרּכָ הו ּבִ ַכח ּבְ ּתְ אן. ּלא ִאׁשְ ְרּכָ הו ּבִ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ַדי ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ הו ִדיָנא , ּ ְרָיא ּבְ ֶּאָלא ְדׁשַ ּ ּ ּ
ֹכָלא ַכח ִדיָנא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ.  

א ִריך הוא,  ֲחֵזיּתָ א ּבְ ְּיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ל ְנִהירו, ְּ יה ִמְתָעִרין ּכָ ִּמּנֵ אן, ּ ְרּכָ ל ּבִ ְוָכל , ּכָ
ָמאָלא. ִּחדו ַבר ָנׁש ְיִמיָנא וׂשְ ָמה ְדִאית ּבְ ָמאָלא ּכְ ִליל ׂשְ יה ּכָ ּּבֵ ּ ִליל , ּ ָמאָלא ִאְתּכְ ּוׂשְ

יִמיָנא ִליל ּכָֹלא, ּבִ ִּויִמיָנא הוא ּכָ יהְוַכ. ּ ַער ִעּמֵ ָמאָלא ִאּתְ ַער ְיִמיָנא ׂשְ יה , ּד ִאּתְ ְּדָהא ּבֵ ּ
ִליל   .ָאִחיד ְוִאְתּכְ

א ֲחֵזי ְצלֹוָתא, ְוּתָ ר ָנׁש ְיֵדיה ּבִ ֲעָתא ְדָאִרים ּבַ ׁשַ ּּבְ ָען ִדיֵליה ְלֵעיָלא, ּ ֶאְצּבְ ְּמַכְוון ּבְ ּ ּ ּ .
יב ָמה ִדְכּתִ ר ָיִרים ֹמׁשֶ)שמות יז(, ּּכְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָהָיה ּכַ  )א''ז ע''פ(ְּדָהא . ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ
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ְלָיא ּכָֹלא יִמיָנא ּתַ א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו)ויקרא ט( ּוְכִתיב. ּּבִ ַוון . ּוְכִתיב ָחֵסר,  ַוִיּשָׂ ּוְכֵדין ִאְתּכְ
  .ְּלָבְרָכה ְלֵעיָלא

ִריך הוא ָלאו ָהִכי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ֲעָתא ְדָאִרים ְיִמיָנא ְלֵעי, ְּ ׁשַ ֵאי, ָּלאּּבְ , ַּווי ְלהו ְלַתּתָ
ְייהו ִליקו ִמּנַ אן ִאְסּתָ ְרּכָ א ְוָכל ּבִ ל ִסַייְעּתָ ְּדָהא ּכָ ּ ְבָלֵעמֹו . ְמָנָלן. ּּ יב ָנִטיָת ְיִמיְנך ּתִ ִָדְכּתִ ּ

ַתְרּגומֹו. ַָמאי ָנִטיָת ְיִמיְנך. ָאֶרץ ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ. ֲָאִריַמת ְיִמיְנך, ּּכְ א ְוַכד ְיִמיָנ. ִּמָיד ּתִ
ַכח ּתְ יה, ִאׁשְ ַכח ִעּמֵ ּתְ ָמאָלא ִאׁשְ ָעְלָמא, ּׂשְ ְלִטין ִדיִנין ּבְ ּוְכֵדין ָלא ׁשַ ִגין , ַמאי ַטְעָמא, ּ ּבְ

יה ַכח ִעּמֵ ּתְ ִּדיִמיָנא ִאׁשְ ָלַקת. ּ ַנת, ְּוִאי ְיִמיָנא ִאְסּתַ ָמאָלא ִאְזַדּמְ ֵדין ִדיִנין , ָּהא ׂשְ ּּכְ
ָעְלָמא ֹכָלאְוִדיָנא ׁשַ, ִמְתָעִרין ּבְ   .ְּרָיא ּבְ

ד ֲהָוה ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ֵכי, ַרּבִ יב, ֲהָוה ּבָ יב ָאחֹור )איכה ב(, ִּדְכּתִ  ֵהׁשִ
יב ָאחֹור ְיִמינֹו. ְיִמינֹו ר ְדֵהׁשִ ָעְלָמא. ְּוִכי ֶאְפׁשָ א ּבְ ָמאָלא ְלַנְחּתָ ִגין ְדַאְקִדים ׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ,

ֲאַרת ּבַ ּתַ   .ֲאָתר ַאֲחָראִויִמיָנא ִאׁשְ

  ]ב''ז ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ִדיק ָאָבד)ישעיה נז(ּכְ ִדיק ֶנֱאַבד , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּ ַהּצַ ַּהּצַ
ִתיב )ב''ז ע''דף נ(ָלא  ִדיק ָאָבד, ּכְ ֶּאָלא ַהּצַ א. ּ ל ִאיּנון ַאְנֵפי ַמְלּכָ ִּמּכָ ַכח , ּ ּתְ ָלא ִאׁשְ

ֶּאָלא ַצִדיק, ָאַבדְּד ְתֵרי ִסְטֵרי. ּ אן, ַחד: ָאַבד ּבִ ְרּכָ יה ּבִ ָראן ּבֵ ְּדָלא ׁשָ ַקְדִמיָתא, ּ ד ּבְ . ּכַ
ָרֵאל, ְוַחד ֶנֶסת ִיׂשְ ת זוֵגיה ְדִהיא ּכְ יה ּבַ ְּדִאְתְרִחיַקת ִמּנֵ ּ ּ ּ ַכח. ּ ּתְ יר , ִאׁשְ ְּדַצִדיק ָאַבד ַיּתִ ּ

ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ. ִּמּכָֹלא ה )זכריה ט(, ִתיבּ ַל ם ִהּנֵ ת ְירוׁשָ ת ִציֹון ָהִריִעי ּבַ יִלי ְמֹאד ּבַ ּ ּגִ ּ
ע הוא ך ָיֹבא ָלך ַצִדיק ְונֹוׁשָ ַּמְלּכֵ ּ ְ ִתיב. ְ יַע ָלא ּכְ ַּצִדיק ומֹוׁשִ ע הוא, ּ ֶּאָלא ַצִדיק ְונֹוׁשָ ּ ּ .

ע ַוַדאי ּהוא נֹוׁשָ ַמר. ּ ּכַֹחְּנְאָד' ָ ְיִמיְנך ְיָי)שמות טו(. ְוָהא ִאּתְ ֶּנְאָדר , ַּמאי ֶנְאָדִרי. ִרי ּבַ
ֵעי ֵליה יִמיָנא, ֶּאָלא. ִּמּבָ ָמאָלא ַאְתָיא ְלִאְזַדְווָגא ּבִ ֲעָתא ִדׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ִתיב ֶנְאָדִרי , ּ ֵדין ּכְ ּּכְ

ְרַעץ)'ולעולם וכו, תרי, א בכח''ס( יִמיָנ,  ּתִ ַכח ּבִ ּתְ ָמאָלא ִאׁשְ ִגין ִדׂשְ ּוְלעֹוָלם ָהִכי הוא ּבְ ּ , אּ
יה ִליל ּבֵ   .ְּוִאְתּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּּכְ ַכח ְדִאְתְפַלג, ּ ּתְ ְּדַבר ָנׁש ִאׁשְ ּ ַמאי . ּ
ת זוֵגיה. ַטְעָמא יה ּבַ ָלא ִעּמֵ ִגין ְלַקּבְ ּּבְ ּ ׁש, ּ ְּדִיְתֲעִבידו ַחד ּגוָפא ַמּמָ ּ ד ְיִמיְנך. ּ ַכח , ָּכַ ּתְ ִאׁשְ

ְּדִאְתְפַל ָמאָלא. ַמאי ַטְעָמא. גּ יה ׂשְ ָלא ִעּמֵ ִגין ְלַקּבְ ְּוָהִכי הוא ּכָֹלא. ּּבְ ַחד, ּ ְוַעל . ַחד ּבְ
י, ָּדא ַחד ָמֵחי וַמּסֵ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ְיִמיְנך ְיָי, ּּבְ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ   .ּתִ

א ֲחֵזי ַמר, ּתָ יָרָתא ָדא ִאּתְ ַער , יְּוַעל ִזְמָנא ְדָאֵת, ַּעל ַההוא ִזְמָנא, ּׁשִ יֹוֵמי ְדִיּתְ ּּבְ
יָחא א ְמׁשִ יב, ַמְלּכָ ְרַעץ אֹוֵיב' ְָיִמיְנך ְיָי, ִּדְכּתִ ִתיב, ּתִ ְרַעץ, ָרַעְצּתְ ָלא ּכְ ַמה . ֶּאָלא ּתִ

ַקְדִמיָתא ִתיב ּבְ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכה א(, ּכְ ַההוא ִזְמָנא, ּ ֵהׁשִ ְרַעץ , ּּבְ ִהיא ּתִ
ְּוֹכָלא ָהִכי הוא. ּא ְדָאֵתיאֹוֵיב ְלִזְמָנ ֲהרֹוס ָקֶמיך, ּ ִתיב, ָּתַ ֲהרֹוס, ָהַרְסּתָ ָלא ּכְ . ֶּאָלא ּתַ

ׁש ּקַ ַלח ֲחרֹוְנך ֹיאְכֵלמֹו ּכַ ׁשַ ָּתְ ּּכָֹלא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ ּכַֹח' ְָיִמיְנך ְיָי. ּ ִזְמָנא ָדא, ֶּנְאָדִרי ּבַ , ּּבְ
ָעְלָמא ֵדין ְר' ְָיִמיְנך ְיָי. ּּבְ יָחא, ַעץ אֹוֵיבּתִ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ ֲהרֹוס . ּּבְ אֹוְנך ּתַ ָוְברֹוב ּגְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1067דף [ -ּ

ׁש. ְּלִביַאת ּגֹוג וָמגֹוג, ָָקֶמיך ּקַ ַלח ֲחרֹוְנך ֹיאְכֵלמֹו ּכַ ׁשַ ָּתְ ִתים, ּ יב. ִּלְתִחַיית ַהּמֵ , ִּדְכּתִ
יֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵי)דניאל יב( ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּ ּי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות וְלִדְראֹון ּ ּ

  .עֹוָלם

ַההוא ִזְמָנא ְמעֹון, ּּבְ י ׁשִ ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ֲארון ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִיׁשְ ַּזּכָ ּ ּוַמאן ִאיּנון, ּ א . ּ ּתָ
ִני ָעְלָמא, ֲחֵזי ַאר ִמּבְ ּתְ ִזיִרין, ָלא ִיׁשְ ר ִאיּנון ּגְ ילו ָאת ַקָייָמ, ּּבַ ְּדַקּבִ ּ אּ ְּוָעאלו , ּא ַקִדיׁשָ

א ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ֵרין חוָלִקין, ּ ִאיּנון ּתְ ּּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְּוהוא ָנִטיר ֵליה ְלַההוא ַקָיים. ּּכְ ּ ּ ּ ,
ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך ְְוָלא ַעְייֵליה ּבְ ּ ֲארון, ּ ּתַ ִּאֵלין ִאיּנון ְדִיׁשְ ּ ּ ְתבון ְלַחֵיי ָעְלָמא, ּ ְּוִיּכָ ּ.  

יב. ָנָלןְמ ל )ישעיה ד(, ִּדְכּתִ ַל ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ּ
ַל ם ְירוׁשָ תוב ְלַחִיים ּבִ ַּהּכָ ַל ם. ּּ ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ַמע ַהּנִ ַּמׁשְ ְּדָכל ַמאן , ּ

ַזר ֵרי, ְּדִאְתּגְ ִאֵלין ּתְ ין ָעאלּּבְ ְדָקא ֲחֵזי. ּן ַדְרּגִ ְּוִאי ָנִטיר ְלַההוא ַקָיים ּכַ יה, ּ ְּוִיְזְדַהר ּבֵ ּ ,
ַל ם ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ִתיב ַהּנִ ָּעֵליה ּכְ ַההוא ִזְמָנא. ּּ ֲארון ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִיׁשְ ּ ין , ּ ָּוֹבהו ַזּמִ

א ָעְלָמא ִריך הוא ְלָחְדּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ הו, ְּ ּוְלֵמחֵדי ּבְ ִתיב. ּ  )תהלים קד(, ַּעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ
ַמח ְיָי' ְיִהי ְכבֹוד ְיָי יו' ְלעֹוָלם ִיׂשְ ַמֲעׂשָ   .ּבְ

י ֶאְלָעָזר' ר י ִרּבִ ֵחיה, ִּחָייא ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ּכָ י , ַּאׁשְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יה ְדִרּבִ ְּדֲהָוה ָיִתיב ְלַגּבֵ ּ ּ
ן ָלקוְנ ְמעֹון ּבֶ יה. ָּייא ָחמויּׁשִ ַּעד ְדָזִקיף ֵריׁשֵ י ִחָייא, ּ ָּחָמא ֵליה ְלִרּבִ  )ישעיה יט(, ָאַמר, ּ

ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרָכה ּבְ ור ּבְ ָיה ְלִמְצַרִים וְלַאּשׁ ִליׁשִ ָרֵאל ׁשְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ִיׂשְ ּּבַ ּ ּּ ּ '
י ִמְצַרִים וַמֲע רוך ַעּמִ ְּצָבאֹות ֵלאֹמר ּבָ ָרֵאלְּ ור ְוַנֲחָלִתי ִיׂשְ ה ָיַדי ַאּשׁ ור , ּׂשֵ ְּוִכי ַאּשׁ
ִריך הוא א ּבְ ּוִמְצַרִים ְקִריִבין ִאיּנון ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ַמר, ֶּאָלא ור ִאּתְ ְצַרִים וֵמַאּשׁ לוָתא ְדִיְסקון ִמּמִ ַּעל ּגָ ּ ּ ּ ַמר ַעל ִמְצַרִים ְוַעל , ּ ְוִאי ִאּתְ
ור א, ִּדְלהֹוןַּעל ִאיּנון ֲחִסיִדין , ַּאּשׁ ִתיוְבּתָ ְּדַאַהְדרו ּבְ ּ ָרֵאל , ּּ ֲארון ְלִמְפַלח ְלִיׂשְ ּתַ ְּוִאׁשְ

יָחא א ְמׁשִ יב, ּוְלַמְלּכָ ל ְמָלִכים)תהלים עב(, ִּדְכּתִ ֲחוו לֹו ּכָ ּתַ ּ ְוָהיו )ישעיה מט(, ּוְכִתיב. ּ ְוִיׁשְ
  .'ְְמָלִכים אֹוְמַנִיך ְוגֹו

יב, ֲּאַמר ֵליה ין כו) גמשלי(, ַּמאי ִדְכּתִ ה ִטְפׁשִ ּמָ ּ ְדָרֶכיה ַדְרֵכי ֹנַעם ֲאַמר ֵליה ּכַ ּ ּ ּ ֵני ' ּ ּבְ
ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ָעְלָמא יִחין ּבְ ּגִ ְּדָלא ַיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ְּדָהא ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא , ּּ א כמה ''נ(ּּ

ַההוא ֹנַעם ְיָי)רזין עלאין אית בהו י ּבְ ּ ִאיּנון ָאְרָחא ְלִמְזּכֵ יב ְדָרֶכיה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ִּד' ּ ְּכּתִ ּ ּ
לֹום ַּדְרֵכי ֹנַעם ַוַדאי. ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ יב. ַמאי ֹנַעם. ּ ָמה ִדְכּתִ ֹנַעם )תהלים כז(, ּּכְ  ַלֲחזֹות ּבְ

ְּוָהא אוְקמוָה', ְיָי ִגין , ּ ְּוִאיּנון , ֵּמַההוא ֹנַעם ַאְתָיין, ְוָאְרחֹוי, ּ ְדאֹוַרְייָתא)א כך''נ(ּבְ
יהָא ן ּבֵ ְּרִחין ְפִריׁשָ לֹום, ּ ְּוַעל ָדא ְדָרֶכיה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ ּ ּ.  

  ]א''ח ע''דף נ -' בזוהר חלק [

י ִחָייא ִניָנן, ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ָיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָנַפק , ְּ
ִריך הוא,ְּנהֹוָרא ֵמַההוא ֹנַעם א ּבְ יה קוְדׁשָ ּ ְוִאְתַעָטר ּבֵ ּ ּ ּוֵמַההוא ֹנַעם ַאְבִהיקו ִזיָוון , ְּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1068דף [ -ּ

ְּדֻכְלהו ָעְלִמין  ְּדֻכְלהו ְרִקיִעין )א''ח ע''דף נ(ּּ ְתִרין, ּּ ְּדֻכְלהו ּכִ ִתיב. ּּ ֲעָתא ּכְ , ַעל ַהִהיא ׁשַ
ֶלך ׁשְ)שיר השירים ג( ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ   .'לֹמה ְוגֹוּ

א ֵני ַמְקְדׁשָ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ְּוַהִהיא ׁשַ ַההוא ֲעָטָרה, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּאְתַעָטר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוָיִתיב , ְּ
ֻכְרְסָייא ִדיֵליה ּּבְ ֲעְטרֹוי, ּ א. ְּוִאְתַעָטר ּבַ י ַמְקְדׁשָ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ּ ָּלא ִאְתַעָטר , ּ

ִרי א ּבְ ֲעְטרֹויּקוְדׁשָ ּך הוא ּבַ ִניז, ְ ר ְוִאְתּגְ   .ְּוַההוא ֹנַעם ִאְתָטּמַ

י ֶאְלָעָזר גֹו ֲעָנָנא, ָאַמר ִרּבִ ה ּבְ ֲעָתא ְדָעאל ֹמׁשֶ ׁשַ יב, ּּבְ ָמה ִדְכּתִ ּ ַוָיֹבא )שמות כד(, ּּכְ
תֹוך ֶהָעָנן ה ּבְ ֲאָתר ְדרוָחא, ְֹמׁשֶ ַבר ָנׁש ְדֲהָוה ָאִזיל ּבַ ּּכְ ּ יה . ּ  )ב''ח ע''ויקרא ע(ַחד ִּאיְעַרע ּבֵ
ֵמיה''ְּקמוֵא, ְוָתאָנא, ַמְלָאָכא ַרְבְרָבא ֵריָסר ַאְלִפין ְמָמָנן . ּל ׁשְ ְּוהוא ְמָמָנא ַעל ּתְ

ִליָחן ה. ׁשְ ֹמׁשֶ יה ּבְ ָעא ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ּּבָ ּ ה פוֵמיה, ּ ָּפַתח ֹמׁשֶ ּ ּ ְתֵריַסר )א''ז ע''בראשית ט(, ּ  ּבִ
ָמ ִליָפן ִדׁשְ ֶנהַּאְתָוון ּגְ ּסְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ א ְדאֹוִליף ֵליה קוְדׁשָ ּא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ יה , ְּ ְּוִאְתְרַחק ִמּנֵ

ֵריַסר ַאְלִפין ַפְרִסין ֲעָנָנא, ּּתְ ה ּבַ א, ַוֲהָוה ָאַזל ֹמׁשֶ גוְמִרין ְדֶאּשָׁ ְּוֵעינֹוי ְמַלֲהָטן ּכְ ּ.  

יה ַחד ַמְלָאָכא ַּעד ְדִאיֲעַרע ּבֵ יָרא ִמ, ּ ל ''ְוָתאָנא ֲהַדְרִניֵא, ן ַקְדָמָאהַרְבְרָבא ְוַיּקִ
ֵמיה ַאר ַמְלָאִכין, ּׁשְ ְּוהוא ִעָלָאה ַעל ׁשְ ין ִרּבֹוא ַפְרִסין, ּ ּתִ ָמאָתן , ֶּאֶלף ְוׁשִ ְּוָקֵליה ָאִזיל ּבְ

א ִחיָווָרא, ֶאֶלף ְרִקיִעין ֶאּשָׁ ֲחָראן ּבְ ְּדִמְסּתַ ה. ּ יָון ְדָחָמא ֵליה ֹמׁשֶ ּּכֵ . אָּלא ָיִכיל ְלַמְלָל, ּ
ְרֵמיה ִמּגֹו ֲעָנָנא ֵדי ּגַ ָעא ְלִמׁשְ ּּבָ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ֶנה, ֹמׁשֶ ּסְ י ּבַ ית ִמִלין ִעּמִ ְּוִכי ַאְנּתְ הוא ְדַאְסּגִ ּ ּ ,
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָבִעית ְלִמְנַדע ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ א ַאּתְ ָדִחיל ֵמָחד ִמּשַׁ. ְּוָלא ָדַחְלּתְ, ּ ּתָ יְּוַהׁשְ ׁשַ יָון . ּמָ ּכֵ

ִריך הוא א ּבְ ה ַקֵליה ְדקוְדׁשָ ַמע ֹמׁשֶ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ף, ְּ ּקַ ָּפַתח פוֵמיה. ִאְתּתַ ּ ּ ע, ּ ָמא ''ּבְ ּב ַאְתָוון ִדׁשְ
ַמע ֲהַדְרִני, ִּעָלָאה יָון ִדׁשְ א''ּּכֵ ָמא ַקִדיׁשָ ֵּאל ַאְתָוון ִדׁשְ ה, ּ ִּמפוֵמיה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ָקִריב . ִּאְזַדְעָזע, ּ
י ה, ֲּאַמר ֵליה, ּהְלַגּבֵ ָאה חוָלָקך ֹמׁשֶ ְַזּכָ ְְדִאְתְגֵלי ָלך, ּ ֵלי ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ּ ַּמה ְדָלא ִאְתּגְ ּ.  

יה יָפא, ַּוֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ ּקִ א ּתַ ַּעד ְדָמטו ְלֶאּשָׁ ֵמיה ַסְנַדְלפֹון, ּ ְּדָחד ַמְלָאָכא ִדי ׁשְ ּ ּ ּ .
ַּסְנַדְלפֹון ִעָלָאה הוא ַעל ׁשְ, ְוָתאָנא ִנין, ַאר ַחְברֹויּּ ַתר . ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּוהוא ָקִאים ּבָ

ַּפְרּגֹוָדא ְדָמאֵריה ּ ְתִרין, ּ ר ֵליה ּכִ עוֵתיהֹון , ְּוָקׁשֵ ּ ִדְצלֹוָתא )ב''ז ע''בראשית קס(ִּמּבָ
ָרֵאל א. ְּדִיׂשְ א ַקִדיׁשָ יה ְדַמְלּכָ ֶתר ְלֵריׁשֵ ֲעָתא ְדָמֵטי ַהאי ּכֶ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ל ְצלֹוֵתהֹון ּהוא ְמַקּבֵ, ּ
ָרֵאל ְּוֻכְלהו ַחָייִלין ְוֻאְכלֹוִסין ִמְזַדְעְזִעין. ְּדִיׂשְ ּּ ִריך ְיָקָרא ַדְיָי, ְוָנֲהִמין ְוַאְמִרין, ּ ּּבְ ֵמֲאַתר ' ְ

יה ִכיְנּתֵ ית ׁשְ   .ּּבֵ

ה ה, ֲּאַמר ֵליה ֲהַדְרִניֵאל ְלֹמׁשֶ ך, ֹמׁשֶ ְֵלית ֲאָנא ָיִכיל ִלְמַהך ִעּמָ י ְּדָלא יֹוִקיד ִל, ְ
יָפא ְדַסְנַדְלפֹון ּקִ א ּתַ ֶּאּשָׂ ה. ּ ֲעָתא ִאְזַדְעָזע ֹמׁשֶ יה ׁשַ ּּבֵ ִריך , ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְַעד ְדַאְתִקיף ּבֵ ּ ּ ּ

ה ֹמׁשֶ ְּואֹוְתֵביה ָקֵמיה, ּהוא ּבְ ה. ְּואֹוִליף ֵליה אֹוַרְייָתא, ּ ַההוא ְנהֹוָרא , ְּוָחָפא ֵליה ְלֹמׁשֶ ּּבְ
ְּוִזיָוא ְדַההוא ֹנַעם ָכל ִאיּנון ְרִקיִעיןַו, ּ ה ְנִהיִרין ּבְ ֲּהוו ַאְנפֹוי ְדֹמׁשֶ ּ ַמָיא . ּּ ְּוָכל ֵחיָלא ִדׁשְ ּ

ֲּהוֹו ִמְזַדְעְזִעין ָקֵמיה אֹוַרְייָתא, ּ ֲעָתא ְדֲהָוה ָנִחית ּבְ ׁשַ   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1069דף [ -ּ

א ָרֵאל ְלַתּתָ יָון ְדָחבו ִיׂשְ ּּכֵ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָּנַטל קוְדׁשָ ָלִקין ּף חו'' ֶאֶל)א ממשה''נ(ְּ
ֲעָתא. ֵּמַההוא ִזיָוא יה ׁשַ עו ַמְלָאִכין ִעָלִאין, ּּבֵ ּּבָ ה, ְּוָכל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין, ּ , ְלאֹוְקָדא ְלֹמׁשֶ

ִריך הוא  א ּבְ ֲעָתא ְדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ך)שמות לב(ְּ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ָ ֵלך ֵרד ּכִ ִּאְזַדְעָזע . ְ
ה ִריך הוא, ְּוָלא ָיִכיל ְלַמְלָלא, ֹמׁשֶ א ּבְ ְצלֹוִתין וָבעוִתין ָקֵמי קוְדׁשָ י ּבִ ַּעד ְדַאְסּגֵ ּ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ כוְרְסָייא ִדיִלי, ֹמׁשֶ ַּאְתִקיף ּבְ א , ּ ַּעד ְדָגַער קוְדׁשָ ּ
ָכל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ָכל ִאיּנון ַחָייִלין, ְ ּּבְ ְתֵרין לוִחין ְוַאְתִקיף ֹמ, ּ ה ּבִ ּׁשֶ

א, ְּדַאְבִנין יב. ְוָאִחית לֹון ְלַתּתָ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּבֹוִרים ָעָלה ָחָכם ַויֹוֶרד )משלי כא(, ּ  ִעיר ּגִ
יה. ֹעז ִמְבֶטָחה ַאר ּבֵ ּתְ ּוֵמַההוא ִזיָוא ְדִאׁשְ ּ ּ ה, ּ ֲּהוֹו ַמְבִהיִקין ַאְנפֹוי ְדֹמׁשֶ ַהאי . ּ ּוַמה ּבְ
ַאר  ּתְ ַאְנפֹויְּדִאׁשְ ָלא ּבְ ּכְ יה ָלא ֲהֵוי ַיְכִלין ְלִאְסּתַ ּּבֵ יה ַעל ַאַחת , ּ ָלק ִמיּנֵ ַההוא ְדִאְסּתַ ּּבְ ּ ּּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ   .ּכַ

ּכַֹח' ְָיִמיְנך ְיָי, ִּחָייא ָאַמר' ר ְרַעץ ' ְָיִמיְנך ְיָי, ְּוַעל ָדא. ָּדא אֹוַרְייָתא, ְּנְאָדִרי ּבַ ּתִ
ָע. אֹוֵיב ְּדֵלית ִמָלה ּבְ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּ ר ֵחיֵליהֹון ְדַעּמִ ְּלָמא ְדִיְתּבַ ּ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ר ּבְ ּבַ

אֹוַרְייָתא ִקין ּבְ ָרֵאל ִמְתַעּסְ אֹוַרְייָתא. ְּדִיׂשְ ִקין ּבְ ָרֵאל ִמְתַעּסְ ְּדָכל ְזָמן ְדִיׂשְ ְיִמיָנא , ּ
ַקף ר ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדעֹוְבֵדי, ִאְתּתְ ּבַ ְּוִאּתְ ּ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּּ ך אֹוַרְייָתא . ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִאְקִרית ֹעז ן'  ְיָי)תהלים כט(ּכְ   .ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ַקף ָמאָלא ִאְתּתָ אֹוַרְייָתא ׂשְ ִקין ּבְ ָרֵאל ָלא ִמְתַעּסְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ ַקף ֵחיֵליהֹון , ּ ְוִאְתּתָ
ֹּוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְדעֹוְבֵדי ֲעב ְלִטין ָעַלְייהו, ּ ְזִרין, ְּוׁשַ ְּדָלא ַיְכִלין , ְּוַגְזִרין ָעַלְייהו ּגִ
הו ָרֵאל. ְּלֵמיָקם ּבְ ִני ִיׂשְ ִליאו ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתּגְ יִני ַעְמַמָיא, ּ ָדרו ּבֵ ְּוִאְתּבָ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף נ -' בזוהר חלק [

יב  ְּדָהא הוא ִדְכּתִ ּ ַעל ' ַּויֹאֶמר ְיָי',  ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ְוגֹו)ירמיה ט) (ב''ח ע''דף נ(ּ
אֹוַרְייָתא. ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ְדלון ּבְ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ַבר ֵחיָלא ְוּתוְקָפא , ּ ִּאּתְ ּ

ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ְיִמיְנך ְיָי, ְּדָכל עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדה ָזָרה ְרַעץ אֹוֵיב' ּ י ֶאְלָעָזר. ּתִ , ָאַמר ִרּבִ
ַּוַדאי ָהִכי הוא ָרֵאל, ּ ְּדָכל ִזְמָנא ְדָקֵליהֹון ְדִיׂשְ ּ י ִמְדָרׁשֹות , ּ ֵנִסיֹות וְבָבּתֵ י ּכְ ָבּתֵ ַמע ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ

יָנא ', ְּוכו ָמה ְדַתּנִ וְּוִאי ָלאו ַהָיַדִים ְיֵדי ֵע,  ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב)בראשית כז(ּּכְ ְוָהא , ׂשָ
ֲהרֹוס ָקֶמיך)שמות טו(. אֹוִקיְמָנא אֹוְנך ּתַ ָ וְבֹרב ּגְ ָ ִּחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר' ר. ּ ה )תהלים י(, ּ  ָלּמָ

ָרה' ְיָי ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ָרחֹוק ּתַ ֲעמֹוד ּבְ ְרמו, ּתַ ֲעָתא ְדחֹוֵבי ָעְלָמא ּגָ ׁשַ ּּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ּהוא ָסִליק ְלֵעיָל ין ִדְמִעין, ּא ְלֵעיָלאּ א ַצְווִחין ְוַנְחּתִ ּוְבֵני ָנׁשָ ח ָעַלְייהו, ּ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ּ .

ִגין ְדִאיהו ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא ּּבְ ּ ּ ְייהו, ּ ע ִמּנַ ּוְתׁשוָבה ִאְתָמּנַ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ , ּכְ
ֲהרֹוס ָקֶמיך אֹוְנך ּתַ ָוְבֹרב ּגְ ָ ּ.  

אוָתא, ַהאי ְקָרא, ָחק ָאַמרִיְצ' ר ִריך הוא ּגָ א ּבְ ֲעָתא ְדִאְתָלַבׁש קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַעל , ְּ
ׁשון ָעֵליה ּנְ ֲּעַמְמָיא ְדִיְתּכַ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ְוַעל ' ּ ְורֹוְזִנים נֹוְסדו ַיַחד ַעל ְיָי)תהלים ב(, ּּכְ

יחֹו ְבִעין ַקְסטֹוִר. ְמׁשִ ל ִעיָברְּוָתאָנא ְזִמיִנין ִאיּנון ׁשִ ַההוא )א עמין''נ(, ין ִמּכָ א ּבְ ׁשָ ּנְ ּ ְלִאְתּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1070דף [ -ּ

אֹוְכלֹוִסין ְדָכל ָעְלָמא א, ִּזְמָנא ּבְ א ַקִדיׁשָ ַל ם ַקְרּתָ ד ְקָרָבא ַעל ְירוׁשָ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּוְלַאֲחָדא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ֵּעיִטין ָעֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ַק, ּוַמאי ַאְמֵרי. ְּ ּוְלָבַתר , ְדִמיָתאּנֹוִקים ַעל ַפְטרֹוָנא ּבְ

יה   .ְּוַעל ֵהיָכֵליה, ַּעל ַעּמֵ

ִריך הוא ְלַחְייָכא ָעַלְייהו א ּבְ ֵדין ַזִמין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּּ יב. ְ ַמִים )תהלים ב(, ִּדְכּתִ ׁשָ ב ּבַ  יֹוׁשֵ
ַחק ְיָי אווָתא ָעַלְי. ִיְלַעג ָלמֹו' ִיׂשְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ַההוא ִזְמָנא ִיְלּבַ ּּבְ ּ ּ , ּיהוְּ

יִצינון ִמן ָעְלָמא יב, ִּויׁשֵ ָמה ִדְכּתִ ר ִיּגֹף ְיָי)זכריה יד(, ּּכְ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ל '  ְוֹזאת ּתִ ֶאת ּכָ
רֹו ְוהוא עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו ׂשָ ַל ם ָהֵמק ּבְ ר ָצְבאו ַעל ְירוׁשָ ים ֲאׁשֶ ָּהַעּמִ ּ ּ.  

ֵמיה ְדַרב ֵייָסא ָסָב א ָאַמר ִמּשְׁ י ַאּבָ ִּרּבִ ְמעֹון, אּ י ׁשִ ִריך , ְוָהִכי ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ְַזִמין קוְדׁשָ ּ
ּהוא ְלַאֲחָייא ְלָכל ִאיּנון ַמְלִכין ַל ם, ּ ָרֵאל ְוִלְירוׁשָ ְּדָעקו ְלִיׂשְ ּ ְּלַאְנְדִריָאנוס, ּ , ְּללוִפינֹוס, ּ

ּוְנבוַכְדֶנַצר ין, ּוְלַסְנֵחִריב, ּ ַאר ַמְלֵכי ַעּמִ ְּדָחִריבו ּבֵ, ּוְלָכל ׁשְ ְלָטָאה לֹון , ּיֵתיהּ ּוְלׁשַ ּ
ַקְדִמיָתא ין, ּכְ ַאר ַעּמִ הֹון ׁשְ ׁשון ִעּמְ ּנְ ְייהו , ְּוִיְתּכָ ִריך הוא ְלִאְתָפְרָעא ִמּנַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּּ ְ

ְלָייא ִאְתּגַ ַלם, ּּבְ ר ִיּגֹף , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּסֲחָרֵני ְירוׁשָ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ֶאת ' ְיָיְוֹזאת ּתִ
ַל ם ר ָצְבאו ַעל ְירוׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ּּכָ ִתיב. ּ או ָלא ּכְ ר ִיְצּבְ ר ָצְבאו, ֲּאׁשֶ ֶּאָלא ֲאׁשֶ ֵדין . ּ ּכְ

ִתיב ֲהרֹוס ָקֶמיך, ּכְ אֹוְנך ּתַ ָוְבֹרב ּגְ ָ יָחא, ּ ִתיב, ְּוָדא ְלִזְמָנא ְדָאָתא ְמׁשִ יָרָתא ָדא , ּכְ ְּוׁשִ
יָרָתא ְדָעְלִמין ִהיא ּ וְברוַח ַאֶפיך ֶנֶעְרמו ַמִים)שמות טו( .ּׁשִ ּ ָּ ַההוא ִזְמָנא, ּ ך . ּּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ַההוא ִזְמָנא יָחא, ִּאית ּבְ א ְמׁשִ ּוְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּוְלִזְמָנא ְדגֹוג וָמגֹוג, ּ ּ מֹו ֵנד. ּ בו ּכְ , ִּנּצְ
ְּלִזְמָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדִאיהו ֶחְדָווָתא ְדָכל ָעְלִמ, ּ ּ יג )שמות טו(. יןּ ּ ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרדֹוף ַאּשִׂ

ָלל ָּדא ַההוא ְמָמָנא ַרְבְרָבא ַעל ִמְצָרֵאי, ָאַמר אֹוֵיב. ֲּאַחֵלק ׁשָ ֲעָתא ְדִאְתְיִהיב ֵליה , ּ ׁשַ ּּבְ ּ
ָרֵאל ְלָטנוָתא ַעל ִיׂשְ ְלָטֵניה, ּׁשֻ חֹות ׁשֻ יִצינון ּתְ יב ְדֵיׁשֵ ָּחׁשִ ּ א. ּ ֶּאָלא ְדָדַכר קוְדׁשָ ּ ִריך ּ ְ ּבְ

ּהוא טוֵרי ָעְלָמא ין ָעַלְייהו, ּ ַּדֲהוֹו ְמִגיּנִ ְלחֹודֹוי. ּ יָמא ָדא ּבִ ל ִאיּנון , ְּוָלא ּתֵ ֶּאָלא ּכָ ּ
ל עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַּרְבְרִבין ִדְמָמָנן ַעל ּכָ ּ ְּוַכד ִאְתְייִהיב ְלהו ְרׁשוָתא , ּ ּ

ָרֵאל ְלָטנוָתא ַעל ִיׂשְ חֹוַתְייהו, ְּוׁשֻ ָרֵאל ּתְ יצון ִיׂשְ ָעאן ִדיׁשֵ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

ין ִדְתחֹות ׁשוְלָטֵניהֹון ְדִאיּנון ְמָמָנן, ְּוַעל ָדא ִּאיּנון ַעּמִ ּ ּ ּ יָצָאה , ּ ִזִרין ְלׁשֵ ְזיִרין ּגְ ְלהו ּגַ ּּכֻ ּ
ִריך הוא ְדַכר טוֵרי ָעְלָמא, לֹון א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ה ָדא. ּהוְוָאִגין ָעַלְיי, ּ , ְּוַכד ָחָמא ֹמׁשֶ

ִריך הוא א ּבְ ָחא ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרא ְלׁשַ ּׁשָ ֵאִלים ְיָי, ְּ   .'ְוָאַמר ִמי ָכמֹוָכה ּבָ
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ְמעֹון י ׁשִ יָפא, ִּאיָלָנא ַחד ַרְבְרָבא ִעָלָאה, ָאַמר ַרּבִ ּקִ ִאין, ּתַ ָזנו ִעָלִאין ְוַתּתָ יה ִאּתְ ּּבֵ ּ ּ .
חוִמיןְוה ְתֵריַסר ּתְ ַחם ּבִ ּוא ִאּתְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ ַאְרּבַ ף ּבְ ּקַ א ''נ(ְדִאְסָתֲחָראן , ִאְתּתָ

ְייהו)דאתחברן דוְכּתַ ּ ּבְ ַגֵויה. ּ ְבִעין ֲעָנִפין ַסְלִקין ּבְ ּׁשִ ּ יה, ּ ָזנו ִמּנֵ ְּוִאּתְ ְרׁשֹוי ַיְנִקין , ּ ִעַקר ׁשָ ּבְ
ִּאיּנון ַסֲחָרֵניה ִאיָלָנאְּוִאיּנון ֲע, ּ ְכִחין ּבְ ּתַ   .ָּנִפין ְדִמׁשְ

ְלָטֵניה ְדָכל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא ד ָמֵטי ִעַדן ׁשֻ ּּכַ יָצָאה ּכָֹלא ּגוָפא , ּ ָעאן ְלׁשֵ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּּ ּ
ְּדִאיהו ִעָקָרא ְדֻכְלהו ֲעָנִפין, ְּדִאיָלָנא ּ ּ ִליט ָעַלְייהו, ּּ ַּההוא ְדׁשָ ּ יה, ּ ָרֵאל ֲאִחיָדן ּבֵ ד ּכַ. ְּוִיׂשְ
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ְלָטנוָתא ְדַההוא  ָּמָטא ָעַלְייהו ׁשֻ ּ ּ ּּגוָפא ְדִאיָלָנא )א''ט ע''דף נ(ּ ָרֵאל, ּ ּחוָלָקא ְדִיׂשְ ֵעי . ּ ּבָ
ֻכְלהו, ְלַנְטָרא לֹון ָלָמא ּבְ ּוְלֵמיַהב ׁשְ ְבִעים ָפֵרי ֶהָחג. ּּ ְּוַעל ָדא ׁשִ ָלָמא , ּ ְלִמיַהב ׁשְ

ְבִעין ֲעָנִפין ִדְבגֹו ִאיָלָנא   .ְּלׁשִ

ֵאִלים ְיָיְוַע  כי )ישעיה א(, כמה דאת אמרז. אילנא. מאי באלים(. 'ּל ָדא ִמי ָכמֹוָכה ּבָ
דמחקקין , דהוו פלחין לחד דפוסא, דהוא אילנא. יבושו מאילים אשר חמדתם

עֹוָבָדך ִויַרֵחם ַעל ּכָֹלא)ואקרי אלים אילנא. בגויה ֹמָכה ְדַיֲעֵביד ּכְ ּ ִמי ּכָ ְ ֹמָכה . ּ ִמי ּכָ
ָכל ַה ְלָטאּבְ ב ְדִאיהו ׁשַ ּהוא ַסֲחָרֵניה ְדִאיָלָנא ְדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ָנִטיר ְלָכל , ָּנִטיר ְלֹכָלא, ּ

ַאר ִמיָרא, ׁשְ הֹון ּגְ ד ִעּמְ ְעָיא ְלֶמְעּבַ ּקֶֹדׁש. ְוָלא ּבַ ֹמָכה ְנְאָדר ּבַ ַההוא ֵחיָלא ִעָלָאה , ִּמי ּכָ ּּבְ ּ
ׁש. ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ּקֶֹדׁש ַמּמָ שמות (. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמיֵלי', ֹנַעם ְיָי' ְוִאְקֵרי ּכַֹח ְיָי, ֶּנְאָדר ּבַ

ֵאִלים ְיָי)טו ֹמָכה ּבָ ר ַנֲעׂשו )קהלת א(ּיֹוֵסי ָפַתח ' ר. ' ִמי ּכָ ים ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּ ָרִאיִתי ֶאת ּכָ
ה ַהּכֹל ֶהֶבל וְרעות רוַח ֶמׁש ְוִהּנִ ַחת ַהּשָׁ ּּתַ ּ א. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָחְכְמָתא ְיֵתיָרא ַעל ְּדִא, ׁשְ ָלק ּבְ ְּסּתַ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ֵּהיך ָאַמר ְדָכל עֹוָבִדין ֶהֶבל וְרעות רוַח, ּכָ ּ ּ ּ ָדָקה. ְ ה ַהּצְ ְוָהא , ָיכֹול ַאף ַמֲעׂשֵ
ִתיב  לֹום)ישעיה לב(ּכְ ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה.  ְוָהָיה ַמֲעׂשֵ ּ ר , ּ ים ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ
ִתיבַנֲעׂש ֶמׁש ּכְ ַחת ַהּשָׁ ָדָקה. ּו ּתַ ה ַהּצְ אִני ַמֲעׂשֵ א, ׁשָ ְמׁשָ ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ִמן ׁשִ ּ ּ.  

ה ַהּכֹל ֶהֶבל וְרעות רוַח ְּוִהּנֵ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּ יָמא ַהּכֹל ֶהֶבל ּכְ , ִּאי ּתֵ
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְּדִאיהו ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲהֵב, ּ ְּוִאיּנון ֲהָבִלים , ל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלתּכְ

א ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ַהאי. ּ יָמא ּבְ יב ָהָכא, ַמאי ּתֵ ַּהּכֹל ֶהֶבל וְרעות רוַח, ִּדְכּתִ ּ ּ .
  )והא מלתא דא תחת השמש כתיב(

ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה ּ א ֲחֵזי. ְּוָהִכי הוא, ּ ֲעָתא ְדעֹו, ּתָ ׁשַ אּּבְ ָרן ְלַתּתָ ּשְׁ ּוַבר ָנׁש , ָבִדין ִמְתּכַ
א א ַקִדיׁשָ פוְלָחָנא ְדַמְלּכָ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ַּההוא ִמָלה ְדָעִביד, ּ יה ְלֵעיָלא, ּּ ֶּהֶבל ִאְתָעִביד ִמיּנֵ ּ .

ְּדֵלית ֵליה ָקָלא, ְְוֵלית ָלך ֶהֶבל ְּדָסִליק ְוִאְתַעָטר ְלֵעיָלא, ּ ּ יגֹוָר, ּ א ָקֵמי ְוִאְתָעִביד ַסּנֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

ר ָנׁש הו ּבַ ַדל ּבְ ּתַ ְּוָכל ִאיּנון עֹוָבִדין ְדִאׁשְ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָלאו ִאיּנון פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
ַּההוא ִמָלה ְדָעִביד יה, ּּ ָעְלָמא, ַּהָבל ִיְתֲעִביד ִמיּנֵ אַטת ּבְ ָמֵת. ְוַאְזָלא ְוׁשָ ּיה ְוַכד ַנְפַקת ִנׁשְ

ָעְלָמא, ְּדַבר ָנׁש ָלא ֵליה ּבְ ַּההוא ֶהֶבל ְמַגְלּגְ קוְסִפיָתא, ּ ַאְבָנא ּבְ יב, ּּכְ ָמה ִדְכּתִ שמואל (, ּּכְ

ַלע)א כה ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֶאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָ.  

ה ָעְלָמא. ַמאי ְיַקְלֶעּנָ ל ֵליה ַסֲחָרֵניה ּבְ ַּההוא ֶהֶבל ִדְמַגְלּגֵ ּ ּ ִדין , ּ ל ִמִלין ְדִמְתַעּבְ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ
ִריך הוא)ואינון דתחות שמשא( א ּבְ ּ ְדָלאו ִאיּנון פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְייהו, ּ , ֶּהֶבל ִיְתֲעִביד ִמּנַ

ִביָרא ְדרוָחא ִּאיהו ּתְ ּ ָעְלָמא, ּ ל ּבְ ְלּגֵ ר ְלרוָחא ְדָסִליק ְוָנִחית וִמְתּגַ ּבַ ְּדִמּתָ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ְּכִתיב ֶהֶבל וְרעות רוַחִד ּ ֲּאָבל ַהִהיא ִמָלה ְדִאיִהי פוְלָחָנא ְדָמֵריה ָדא ָסִליק . ּ ּ ּ ּ ּּ  )אקרי(ּ

א ְמׁשָ א, ְּלֵעיָלא ִמן ׁשִ יה ֶהֶבל ַקִדיׁשָ ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ ר ָנׁש , ּ ְּוָדא הוא ַזְרָעא ְדָזַרע ּבַ ּ
ַההוא ָעְלָמא ֵמיה, ּּבְ ּוַמה ּשְׁ   .ּ ִזְרעו ָלֶכם ִלְצָדָקה)הושע י(, יבִּדְכּתִ. ְצָדָקה. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1072דף [ -ּ

ר ֵליה ְלַבר ָנׁש יה, ַּהאי ֵמֲדּבַ ָמֵתיה ִמיּנֵ יפוק ִנׁשְ ד ּתִ ּּכַ ּ ּ ַאְתָרא ְדָכבֹוד , ּ ְּוַסְלָקא ָלה ּבְ ּ ּ
ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ַכח ְלִאְתַצְרָרא ּבִ ּתְ ִּדְלֵעיָלא ִאׁשְ ּ ְ ְוָהַלך )ישעיה כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ

ָרא ָלךְלָפֶנ ִגין ְלַדּבְ ְיך ִצְדֶקך ּבְ ָ ְְלַסְלָקא ָלך, ָ בֹוד ְיָי)מן אתר(, ּ יב. 'ּ ַלֲאָתר ְדִאְקֵרי ּכְ , ִּדְכּתִ
בֹוד ְיָי)ישעיה כח(   .ַָיַאְסֶפך'  ּכְ

ָמִתין ל ִאיּנון ִנׁשְ ר ְלהו, ּּכָ א ֵמֲדּבַ ְּדַההוא ֶהֶבל ַקִדיׁשָ ּ ּ בֹוד ְיָי, ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי ּכְ ִנ', ּ יׁש ּכָ
ַגֵויה ּלֹון ּבְ יה, ּ ּ ְוָדא ִאְקֵרי ַנְייָחא ְדרוָחא)יאספך' הדא הוא דכתיב כבוד ה(. ְּוִאְתְצִריָרן ּבֵ ּ .

ֲּאָבל ַאֲחָרא וְרעות רוַח ִאְקֵרי ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ְּדָכל עֹוָבֵדיהֹון ְלֵעיָלא ִמן , ּ ּ
א ְוַזְרִעין ַזְרָעא ִדְצָדָקה ְמׁשָ י לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּׁשִ ִתיב , ְּלִמְזּכֵ  )מלאכי ג(ְּוַעל ָדא ּכְ

ֶמׁש ְצָדָקה ִמי ׁשֶ   .ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

  ]ב''ט ע''דף נ -' בזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ א, ּתָ א ְלַתּתָ י ַמְקְדׁשָ ִני ּבֵ ד ִאְתּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ ִני , ּּבְ ָלא ִאְתּבְ
ִדיָנא ְורוְגָזאֶּאָלא יב, ּ ּבְ ָמה ִדְכּתִ י ַעל ַאִפי ְוַעל ֲחָמִתי ְוגֹו)ירמיה לב(, ּּכְ ִגין ִדַבֲאָתר ' ּ ּכִ ּּבְ

ְרָיא ִריך הוא ְלִמְבֵני ֵליה, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי. ְּדִדיָנא ׁשַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּוְלַאְתְקָנא ֵליה , ְּ ּ
א ַאֲחָרא ִעָלָאה ְדִאְקֵר ַדְרּגָ ּּבְ יב, י ְצָדָקהּ ּכֹוָנִני)ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ְצָדָקה ּתִ ך .  ּבִ ִגין ּכַ ְּבְ

ֵמיה )ביה(, ִּאְתַקָיים ּוׁשְ ׁש ֶצֶדק ִיְתְקֵרי )ב''ט ע''דף נ( ּ יב. ְמָנָלן. ַמּמָ  ְוֶזה )ירמיה כג(, ִּדְכּתִ
ר ִיְקֵראֹו ְיָי מֹו ֲאׁשֶ ְבָל)שמות טו(. ִּצְדֵקנו' ׁשְ ַמר. ֵעמֹו ָאֶרץָ ָנִטיָת ְיִמיְנך ּתִ , ָהא ִאּתְ

י ִיְצָחק. ֲָאִריַמת ְיִמיְנך יה ַחְבַרָייא, ָאַמר ִרּבִ ָערו ּבֵ ָּהא ִאּתְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדַכד ַאִפיק קוְדׁשָ ּ ּּ
חֹות ַמָיא ּהוא ְלִמְצָרֵאי ֵמִתין ִמּתְ ַגָווך, ָאַמר ְלַאְרָעא, ּ ִניׁש לֹון ּבְ ְּכָ ָעאת, ּ ַעד , ְוָלא ּבָ

יט  ָלהְּדאֹוׁשִ ִריך הוא ְיִמיָנא ְלַקּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּואוֵמי ָלה, ְּ ָלַעְתינון ַאְרָעא, ּ ֵדין ּבְ ֲהָדא , ּּכְ
ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ ָמאָלא : ָָנִטיָת ְיִמיְנך, ֶאְלָעָזר' ָאַמר ר. ּהוא ִדְכִתיב ּתִ א ָלה ִמּשְׂ ְּלַאְפְרׁשָ
הו ִדיָנא ּוְכֵדין ִאְתָעִביד ּבְ ּ ָאְלּתָ ָנִחיָת)שמות טו(. ּ ַחְסְדך ַעם זו ּגָ ּ ּבְ יב, ָּ ָמה ִדְכּתִ תהלים (, ּּכְ

י ְרִציָתם)מה י ְיִמיְנך וְזרֹוֲעך ְואֹור ָפְניך ּכִ ָ ּכִ ָ ָּ י ְיִמיְנך. ּ דֹוָלה: ָּכִ ֵָנַהְלּתָ ְבָעְזך. ָּדא ּגְ ָּדא , ּ
יב וְזרֹוֲעך ִָדְכּתִ ּ בוָרה, ּ ָּדא ּגְ ך. ּ יב, ֶָאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ָּדא ִדְכּתִ י ְרִציָתם, ּ ְָואֹור ָפְניך ּכִ ָּדא , ּ

ְקָרא. ַּצִדיק ֵחי ּבִ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ פֹול ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד)שמות טו(. ּ ֵאיָמה , ֵאיָמָתה. ּ ּתִ
ֵעי ֵליה אֹוַרְייָתא. ַמאי ֵאיָמָתה, ִּמּבָ ְּדָהא ֵלית ָלך ָאת אֹו ִמָלה ֲחָדא ּבְ ְ ה , ּ ְּדָלא ִאית ּבָ ּ

ְמעֹון. ַמאי ֵאיָמָתה. ִּעָלִאיןָרִזין  י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ לֹוַמר ְדִחילו ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

ְווָנא ַהאי ּגַ ַהר ַנֲחָלְתך ְוגֹו)שמות טו(, ּכְ ִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ּבְ ָ ּתְ ִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו', ּ ִבֵאם , ּּתְ ּתְ
ֵעי ֵליה ְּוִתָטֵעם ִמּבָ ִבֵאמֹו, ּ ֶּאָלא רוָח. ַמאי ּתְ א ָאַמרּ ּא ְדקוְדׁשָ ְתָרָאה, ּ ַּעל ִאיּנון ָדָרא ּבַ ּ ,

ַע ִריך הוא, ְּדָגַזר ְיהֹוׁשֻ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ א ִדׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ לוָיא ִדְרׁשִ הו ּגִ ְלָיא ּבְ ְּוִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
ו יה ּבְ ְּדִאֵלין ֲאִחיָדן ּבֵ ְּוִאֵלין ִאְתֲחִזיאו ְלֵמיַרת ַאְרָעא', ּּ ָמה ִד. ּ יבּּכְ ך )ישעיה ס(, ְכּתִ ְ ְוַעּמֵ

ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ּּכֻ ּ ַזר. ּ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתּגְ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ יה ְרׁשִ ְלָיא ּבֵ ְּוִאְתּגַ ּ ,
ִגין, ִּאְקֵרי ַצִדיק, ְּוָנִטיר ֵליה ך, ּבְ   .ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ, ְּכַ
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ִבֵאמֹו ו,ְיֵתיָרה' ו, ְּוַעל ָדא ּתְ ִביֵאמֹו ְלִאינון ַדֲאִחיָדן ּבְ ּ ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . 'ּ ְּוִתָטֵעמֹו ּכְ
ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ִּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ו. ּ ְּלִאינון ַדֲאִחיָדן ּבְ ְתָרֵאי', ּ ּוְלִאיּנון ּבַ ַער ִמָלה, ּ . ִּאּתְ

אֹוַרְייָתא ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ אֹוַרְייָת, ְ ה ָרִזין ִעָלִאין, אאֹו ָאת ְזֵעיָרא ּבְ ְּדֵלית ּבָ ּ ְוַטֲעִמין , ּ
ין הו, ַּקִדיׁשִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַיְדִעין ּבְ ַּזּכָ ּ ּ.  

  

ארעיא מהימנא  א ְלַתּתָ ִּפּקוָדא ְלִמְבֵני ַמְקְדׁשָ ּ א , ּ ַגְווָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּכְ ּ
ִּדְלֵעיָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ך ָפַעְלּתָ ְי, ּכְ ְבּתְ ָּמכֹון ְלׁשִ א . 'ָיָ י ַמְקְדׁשָ ְּדִאְצְטִריך ְלִמְבֵני ּבֵ ְּ

א ָכל יֹוָמא, ְלַתּתָ ַגֵויה ְצלֹוָתא ּבְ ּוְלַצָלָאה ּבְ ּ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ְּלִמְפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּדָהא , ְּ
  .ְצלֹוָתא ִאְקֵרי ֲעבֹוָדה

 ] בשנה95יום [סדר הלימוד ליום ו טבת 

א ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ִפירו ַסְגָיאִאְצְטִר, ְּוַההוא ּבֵ ׁשְ ּיך ְלִמְבֵני ֵליה ּבִ ּ ָכל , ְ ּוְלַאְתְקָנא ֵליה ּבְ ּ
ּקוִנין א, ּּתִ א ִדְלַתּתָ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ְּדָהא ּבֵ א ִדְלֵעיָלא, ּ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ַּקְייָמא ָלֳקֵבל ּבֵ ּ ּ.  

א ית ַהִמְקָדׁש ְלַתּתָ ְקָדׁש ִדְלֵעיָל, ּּבֵ ַגְווָנא ְדֵבית ַהּמִ ִּאיהו ָקִאים ּכְ ּ ּ ּ ְּדָקִאים ָדא , אּ ּ
א. ָּלֳקֵבל ָדא י ַמְקְדׁשָ ְּוַההוא ּבֵ ּקונֹוי, ּ ל ּתִ ְּוָכל פוְלָחנֹוי, ּּכָ ין, ְּוָכל ִאיּנון ָמאִנין, ּ ׁשִ ּמָ , ְוׁשַ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְלהו ִאיּנון ּכְ ּּכֻ ּּ ּ ָרא. ּ ַמְדּבְ ה ּבְ ָנא ְדָקא ָעֵבד ֹמׁשֶ ּכְ ַגְווָנא , ַּמׁשְ ּּכָֹלא ֲהָוה ּכְ
  .ְּלֵעיָלאִּד

א לֹמה ַמְלּכָ א ְדָבָנא ׁשְ י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ַגְווָנא ִעָלָאה, ּ י ַנְייָחא ּכְ ּהוא ּבֵ ּקוִנין, ּ ָכל ִאיּנון ּתִ ּּבְ ּ ,
ִתּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ּ א, ּ י ַנְייָחא ְוַאֲחַסְנּתָ א. ּבֵ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ּקוֵני , ָהִכי ּבֵ ָכל ּתִ ִּאְצְטִריך ּבְ ְ

ִפיר ַגְווָנא ִעָלָאה, ּוּׁשַ ית ְצלֹוָתא, ְּלֶמֱהֵוי ּכְ ְצלֹוָתא, ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּקוִנין ּבִ ָמה , ְּלַאְתְקָנא ּתִ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ּ.  

יה  א ְדֶליֱהִוי ּבֵ י ַמְקְדׁשָ ְּוַההוא ּבֵ ּ ּ יב, ַּחלֹונֹות )א''א ע''רנ(ּ ּ ְוַכִוון ְפִתיָחן)דניאלו( ,ִּדְכּתִ ּ .
ַגְווָנא ִדְלֵעיָל ּּכְ ים)שיר השירים ב(ְּוַעל ָדא , אּ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ְוִאי . ּ ַמׁשְ

ַחְקָלא יָמא ֲאִפילו ּבְ ּּתֵ ִגין ְדרוָחא ֶלֱהֵוי ָסִליק, ּ ּּבְ ִית , ָלאו ָהִכי. ּ ְּדָהא ֲאָנן ְצִריִכין ּבַ
א א. ְוֵליּכָ ִית ְלַתּתָ ָחא ּבַ ּכְ ּתַ ַגְווָנא ְדַב, ְלִאׁשְ א ִדיוָרא ִעָלָאה ְלִדיוָרא , ִּית ִעָלָאהּּכְ ְּלַנְחּתָ ּ ּּ ּּ
ָאה ּתָ   .ּתַ

  ]א''ע' דף ס -' בזוהר חלק [

ְּותו ְדַההוא ְצלֹוָתא ּ ְּוַההוא רוָחא, ּ ִּאְצְטִריך ְלַסְלָקא, ּ ְּוְלָנְפָקא ִמּגֹו ָעאקו, ְ ֹאַרח , ּ ּבְ
ר ַלם, ֵמיׁשָ ַצר ָקָראִתי ָיה)תהלים קיח( ,ִתיבְּוַעל ָדא ּכְ) א''ע' דף ס(. ָּלֳקֵבל ְירוׁשָ , ּ ִמן ַהּמֵ

ָעאקו ְּדִאְצְטִריך ֲאָתר ָדִחיק ּבְ ּ ַגֵויה ַההוא רוָחא, ְּ ְדָרא ּבְ ְּלׁשַ ּ ּ ּ ְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא , ּ
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ָמאָלא ְדָרא ֵליה ָהִכי. ְוִלׂשְ ּוְבַחְקָלא ָלא ָיִכיל ָקָלא ְלׁשַ ּ ַגְווָנא ָדא ָקָלא ְדׁשֹו, ּ ְּדָהא ּכְ ּ , ָפרּ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ְסִליקו, ְּוָאִזיל וָבַקע ְרִקיִעין, ִּמּגֹו ֲאָתר ָדִחיק, ִּאְתַדְחָייא ְלַבר ּבְ , ְּוָסִליק ּבִ

ָעָרא רוָחא ְלֵעיָלא ְּלַאּתְ ּ.  

יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ֶדה)בראשית כד(, ָהא ּכְ ּשָׂ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ אֵני ִיְצָחק. ּ ְּדִמָלה , ׁשָ ּ
יהַאֲחָר ָכל ָעְלָמא, ּא ֲהָוה ּבֵ ְּותו ְדַהאי ְקָרא ָלאו ְלָהִכי ָאָתא. ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ְּדַוַדאי , ּ ּ

ֶדה ַאֵחר ָלא ֲהָוה ְמַצֵלי ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּשָׂ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּּבַ

א י ַאּבָ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּתַ אן ְלֵמ, ַּזּכָ ְּדִאיּנון ְדַזּכָ ּ ַהאי ּ יָרָתא ָדא ּבְ ּיָמר ׁשִ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא אן ְלֵמיָמר ָלה ּבְ ְּדַזּכָ ּ יָרָתא ָדא. ּ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון , ְּוׁשִ ֶעׂשְ ֵני ּבְ ִּאְתּבְ

ִליָפן ן ּגְ ר ֲאִמיָרן, ַּקִדיׁשִ א, ּוְבֶעׂשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ים ּבִ ְּוֹכָלא ִאְתְרׁשִ ֵלימוָתא , ּ ְּוֹכָלא ׁשְ ּ
אִּדׁשְ ַעְרָנא ִמֵלי, ָּמא ַקִדיׁשָ   .ְּוָהא ִאּתְ

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַעל ַיּמָ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַקְייִמין ִיׂשְ ַהִהיא ׁשַ ַּוֲהוו ַאְמֵרי , ּּבְ
יָרָתא ִריך הוא ָעַלְייהו, ׁשִ א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ִגין ְדִיְנְדעון , ְוָכל ְרִתיכֹוי ְוֵחילֹוי, ְּ ּּבְ ּ ּ

יהֹוןְלַמ ין וְגבוָראן, ְלּכֵ ל ִאיּנון ִנּסִ ְּדָעַבד לֹון ּכָ ּ ּ ל, ּ ּכַ ַּמה ְדָלא , ְוָכל ַחד ְוַחד ָיַדע ְוִאְסּתַ
ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא לו ׁשְ ּכָ ָּיְדעו ְוִאְסּתַ ּ.  

קו ָחְכְמָתא ִעָלָאה יָמא ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאְדּבָ ְּדִאי ּתֵ ּ ּ חֵמי, ּ יָרָתא ָדא ּתֶ ֻּכְלהו ְּד, ִּמן ׁשִ ּ
לו ּכָ ָחְכְמָתא ִאְסּתַ ְּוָיְדעו ִמִלין ְוָאְמרו, ּּבְ ְלהו ִמִלין ֲאְחִדין, ְּדִאי ָלאו ָהִכי. ּּ ֵּאיך ָאְמרו ּכֻ ּּ ּ ְ ,

ְּדָלא ָסטו ִאֵלין ֵמִאֵלין ּ ּ ּוַמה ְדָאַמר ָדא, ּ ּ ְּוָלא ַאְקִדים ִמָלה ָדא, ָּאַמר ָדא, ּ ְּלִמָלה ָדא, ּּ ּ ,
ְלהו ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּקוָלא ֲחָדאּ פוָמא ְדָכל ַחד ְוַחד, ּׁשִ א ּבְ ְּורוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ָמרו ּכֻ ּוִמִלין ִאּתְ ּ ּּ ּ

ִאלו ָנְפִקין ִמפוָמא ַחד ּּכְ ּּ לו. ּ ּכָ ָחְכְמָתא ִעָלָאה ִאְסּתַ ֶּאָלא ַוַדאי ּכוְלהו ּבְ ּ ּ ּּ ּ ְּוָיְדעו ִמיִלין , ּ
פום, ִּעָלִאין א ּבְ ְּורוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ל ַחד ְוַחדּ   . ּכָ

הֹון ַּוֲאִפילו ִאיּנון ְדִבְמֵעי ִאּמְ ּ ּ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ יָרָתא ּכֻ ֲּהוֹו ַאְמֵרי ׁשִ ְלהו, ּ ַּוֲהוו ָחָמאן ּכֻ ַמה , ּּ
ֵלי. ְּדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ך ֲהוֹו ּכֻ ְּוַעל ּכַ ּ ֵעיָנא, ְ ִאלו ָחָמאן ֵעיָנא ּבְ ּּכְ ְוַכד . ּ

ּימו ִמִליןִּסְי ְייהו, ּ ַנְפׁשַ ָמאן ּבְ ּסְ ְלהו ִמְתּבַ ּּכֻ ּ ָלא, ּ ּכְ ָאבֹון ְלֵמֱחֵמי וְלִאְסּתַ ָעאן , ְּוּתָ ְוָלא ֲהוֹו ּבָ
ן ּמָ א, ְלַנְטָלא ִמּתַ יאוְבּתָ ִגיאות ּתִ ִּמּסְ ּ.  

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ָּאַמר ֹמׁשֶ יא, ְּ ִגיאות ּתִ ַנִיך ִמּסְ ּּבָ א ְ ּוְבּתָ
ך ָלא ּבָ ּכְ א, ְְלִאְסּתַ ָעאן ְלַנְטָלא ִמן ַיּמָ ִריך הוא. ָלא ּבָ א ּבְ ַּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ים , ְּ ַאְסּתִ

ָרא ֵלי, ְּיָקֵריה ְלַבר ְלַמְדּבְ ֵלי ְוָלא ִאְתּגְ ן ִאְתּגְ ָרֵאל. ְוַתּמָ ה ְלִיׂשְ ה , ָאַמר לֹון ֹמׁשֶ ּמָ א ''ס(ּכַ

ִעיתון ַעד ִדי ַאְחֵזי לֹון  ִזְמ)'ולא בעי, זמנין לנטלא מתמן ן ְוָלא ּבָ ּמָ ִּנין ֲאֵמיָנא ְלַנְטָלא ִמּתַ ּ
ָרא ַמְדּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּזיָוא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ָאִבין, ְּ ּוִמַיד ֲהוֹו ּתָ ַּעד ְדָאִחיד , ְּוָלא ַנְטלו, ּ

ִריך הוא א ּבְ ה ְוַאְחֵמי לֹון ִזיָוא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ הו ֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ ָראְּ ַמְדּבְ ִגיאות ,  ּבְ ֵדין ִמּסְ ּּכְ
ָלא ּכְ א וְרעוָתא ְלִאְסּתַ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ה, ּ ה ֶאת , ַאְנִטיל לֹון ֹמׁשֶ ע ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיּסַ

ר ׁשור ָרֵאל ִמָים סוף ַוֵיְצאו ֶאל ִמְדּבַ ִּיׂשְ ּ ּּ ר ׁשור. ּ ָרא. ַּמאי ִמְדּבַ ָעאן , ַמְדּבְ ַּדֲהוֹו ּבָ
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ּכְ יהְלִאְסּתַ א, ָּלא ּבֵ א ַקִדיׁשָ ִּזיָוא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ר ׁשור, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ִמְדּבַ לוָתא : ּ ּכְ ִּאְסּתַ
ם ר ְוֹלא ָמְצאו ָמִים)שמות טו(. ׁשָ ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ּבַ ֹלׁשֶ ּ ַוֵיְלכו ׁשְ ּ , ְּוֵאין ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה. ּ

ֱאַמר  ּנֶ ל ָצֵמא ְלכו )ישעיה נה(ׁשֶ ִיםּ הֹוי ּכָ י ֵייָסא. ַלּמַ ְּוִכי ַמאן ָיַהב ְלהו , ָאַמר ִרּבִ
ַען ָלא ִאְתְיִהיַבת לֹון אֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתא ָהָכא   .ְוָהא ַעד ּכְ

י ֶאְלָעָזר ָלא, ָאַמר ִרּבִ ּכְ ָרא ְלִאְסּתַ ִּאיּנון ָנְפקו ְלַמְדּבְ ִריך הוא ָנַטל ִזיָוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְּיָקָרא ִדיֵליה ִמּתַ ןּ ָלא , ּמָ ּכְ ְּוִאיּנון ָאְזלו ְלִאְסּתַ יה)לקודשא בריך הוא(ּ חוהו, ּ ּבֵ ּכְ ְּוָלא ַאׁשְ ּ .
ִריך הוא ּתֹוָרה ִאְקֵרי א ּבְ ְּואֹוִליְפָנא ְדקוְדׁשָ ּ ְּוֵאין ּתֹוָרה ֶאָלא , ְּוֵאין ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה, ְּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָראַּעד ַדֲה, ָאַמר ִרּבִ ַמְדּבְ ֵלי ָעַלְייהו ְרׁשוָתא ַאֲחָרא, וֹו ַאְזֵלי ּבְ ִּאְתּגְ ַאר , ּ ִּדׁשְ
ין ָרא, ַעּמִ ַמְדּבְ ִליט ּבְ ַּההוא ְדׁשָ ן, ּ ּמָ הו ּתַ ְּוִאֲעָרעו ּבְ ָרֵאל. ּ ְּדָלא ֲהָוה ַההוא ִזיָוא , ָּחמו ִיׂשְ ּ

יהֹון יב, ְּיָקָרא ְדַמְלּכֵ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַּוָיֹבאו ָמָר, ּ ָרהּ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ַמאי . ָּתה ְוֹלא ָיְכלו ִלׁשְ
י ָמִרים ֵהם. ַטְעָמא ַקְדִמיָתא, ּכִ ְייהו ּכְ ָסם ַנְפׁשַ ְּולא עֹוד ֶאָלא ְדָאֵתי ְלַקְטְרָגא . ָּלא ִאְתּבְ ּ
  .ָּעַלְייהו

  ]ב''ע' דף ס -' בזוהר חלק [

ִתיב ַּויֹוֵרהו ְיָי' ְוִיְצַעק ֶאל ְיָי, ַמה ּכְ יב, ְּוֵאין ֵעץ ֶאָלא ּתֹוָרה) ב''ע'  סדף(, ֵעץ' ּ  ,ִּדְכּתִ
ה)משלי ג( ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ִריך הוא, ְוֵאין ּתֹוָרה. ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ א . ּ י ַאּבָ ִרּבִ

ִריך הוא, ָאַמר א ּבְ ֵּאין ֵעץ ֶאָלא קוְדׁשָ ְּ יב, ּ ֶדה)דברים כ(, ִּדְכּתִ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ  ֵעץ , ּכִ
ֶדה ַוַדאי ין, ַּהּשָׂ ֶדה ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ָּדא ֵעץ ׂשָ ּ ּ הֹון ָעַלְייהו. ּּ ֵלי ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכֵ ְּוַכד ִאְתּגְ ּ ,

ִים קו ַהּמָ ִים ַוִיְמּתְ ֵלך ֶאל ַהּמַ ֵדין ַוַיׁשְ ּּכְ ּ ִים. ְּ קו ַהּמָ ַּמאי ַוִיְמּתְ ְּדַקֵטיגֹוָרא ִאְתָעִביד . ּ ּ
יגֹוָרא   .ַסּנֵ

אָאַמ י ַאּבָ ִריך הוא, ר ִרּבִ א ּבְ ַקָייָמא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ד ָעאלו ִיׂשְ ַקְדִמיָתא ּכַ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ּ ְּ ,
ְדָקא ֵיאֹות ָזרו ְוָלא ִאְתְפָרעו. ַמאי ַטֲעָמא. ָּלא ָעאלו ּכְ ִגין ְדִאְתּגְ ּּבְ ּ ְלָייא , ּּ ְּוָלא ִאְתּגַ

א יָמא ַקִדיׁשָ יָון ְדָמטו ָהָכא. ְּרׁשִ ּּכֵ ִתיב, ּ ָפט, ַמה ּכְ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ ן ָעאלו . ּ ּמָ ּּתַ
ין ְתֵרין חוָלִקין ַקִדיׁשִ ָרֵאל ּבִ ִּיׂשְ יָמא ִדְלהֹון, ּ ְלָיא ְרׁשִ לוָיא ְדִאְתּגַ ַההוא ּגִ ּּבְ ּ ּ ְּוִאְקרון ֹחק , ּּ

ָפט ּוִמׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר : ֹחק. ּ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְו)משלי כא(ּּכְ ּתֵ ָפט. ֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָהּ ַוּתִ ּוִמׁשְ ּ :
ַמר  ָמה ְדִאּתְ ַפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב)תהלים פא(ּּכְ הו. ּ ִמׁשְ ם ִנּסָ א, ְּוׁשָ ַההוא ָאת ַקִדיׁשָ ּּבְ ָמה . ּ ּכְ

ָרֵאל הוא, ְדַאּתְ ָאֵמר י ֹחק ְלִיׂשְ ִסְפָרא ְדַרב ִיִיָבא ָסָבא. ּּכִ ָּאַמר ִמָלה ַעל ַההוא , ּּבְ ּ
ּחוְטָרא ַקִדי אּ ַמע ְלקֹול ְיָי)שמות טו(. ׁשָ ׁשְ מֹוַע ּתִ ַמאי , ַּוֹיאֶמר. ֱָאֹלֶהיך' ּ ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ

ִתיב ַמאן ָקָאַמר ָדא. ַּויֹאֶמר ִריך הוא ָאַמר. ָּלא ּכְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ , ִּרּבִ
ְמֵעיָנן  יבִּדְכ. ֵמֲאִמיָרה ְסָתם,  ֲאִמיָרה ְסָתם)א משמע''נ(ׁשַ ה ָאַמר )שמות כד(, ּתִ  ְוֶאל ֹמׁשֶ

ִתיב ַמאן ָקָאַמר, ָאַמר. 'ֲעֵלה ֶאל ְיָי ּאוף ָהָכא ַויֹאֶמר ְסָתם. ָלא ּכְ ִתיב ַמאן , ּ ְוָלא ּכְ
  .ָקָאַמר
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י יֹוֵסי יב, ָאַמר ִרּבִ ַמע ִדְכּתִ ַּויֹוֵרהו ְיָי' ְוִיְצַעק ֶאל ְיָי, ַּמׁשְ ַמע ַויֹאֶמר, ֵעץ' ּ , ֵּמָהָכא ַמׁשְ
ַמע ַמאן ָאַמר ִמָלה ּוַמׁשְ ֵעי ֵליה, ֱָאלֶהיך' ְלקֹול ְיָי. ּ ֶּאָלא ְלַההוא קֹול ְדָעאלו . ְּלקֹוִלי ִמּבָ ּ ּ ּ

יה   .ּּבֵ

א י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ יָמא ַקִדיׁשָ הו ְרׁשִ ְלָיא ּבְ ַתר ְדִאְתּגַ ּּבָ ּ ְתֵרין חוָלִקין , ּ ָּעאלו ּבִ ּ
ין ַמר, ַּקִדיׁשִ ָמה ְדִאּתְ ֵריןְוֵכיָו, ּּכְ ִאֵלין ּתְ ּן ְדָעאלו ּבְ ּ ֵרין חוָלִקין ַאֲחָרִנין, ּ ִאֵלין ּתְ ָּעאלו ּבְ ּּ ,

ֵרין ַאֲחָרִנין ִאֵלין ּתְ ְלקון ּבְ ְּדַכד ִיְסּתַ ּּ ִאֵלין, ּ רון ּבְ ִּיְתַחּבְ אן, ּ ְרּכָ ְנֵעי ּבִ ך, ְוָלא ִמּמַ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ ,
אן ְרּכָ ִאֵלין ָמטו ּבִ ּּבְ א)ובגיני כך באלין מטין(, ּ א ַקִדיׁשָ   .ּ ַעד ַמְלּכָ

ַמע ִמָלה ּתְ ּוֵמַאְתֵריה ִדְקָרא ִאׁשְ ּ ּ יב, ּ ַמע, ִּדְכּתִ ׁשְ מֹוַע ּתִ ָּדא : ַּוֹיאֶמר. ַּויֹאֶמר ִאם ׁשָ
א א ַקִדיׁשָ ַמע ְלקֹול ְיָי, ּוַמאי ָקָאַמר. ַּמְלּכָ ׁשְ מֹוַע ּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֱָאלֶהיך' ִאם ׁשָ ּכְ

י ְיָי)דברים ד( ּ ֱאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא' ּכִ ָרֵאל, ָ ֶנֶסת ִיׂשְ ה. ָּדא ּכְ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ : ְּוַהָיׁשָ
ָּדא ַצִדיק יו. ָּדא ְנַצח: ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו. ּ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ ִאֵלין. ָּדא הֹוד: ְוׁשָ יָון ְדָעאלו ּבְ ּּכֵ ּ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ ָּהא ָמטו ְלַמְלּכָ ִתיבְלָבַתר ַמ. ּ ִמְצַרִים לא , ה ּכְ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ
י ֲאִני ְיָי ים ָעֶליך ּכִ י ֲאִני ְיָי. ָרֹוְפֶאך' ָָאׂשִ א: 'ּכִ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ּ.  

ַמע ּתְ א, ִאׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָנִטיר ְלַהאי ְרׁשִ ּ א , ּ א ַקִדיׁשָ ִּמֵניה ָסִליק ַעד ַמְלּכָ ּ
ַמע. ָאהִּעָל ֵרין. ַמאי ַמׁשְ ַמע ִאיּנון ּתְ הו ַזְרָעא, ַּמׁשְ ַנׁש ּבְ ְּדִאְתּכְ א, ּ ח ְרבות קוְדׁשָ ּוָמׁשַ ּ ּ ,

פום ָאָמה ְדָיין ֵליה ּבְ ְּדׁשַ ּ ֲחָדא)ועל דא(, ּ רו ּכַ א ִעָלָאה ָעַלְייהו, ּ ִאְתַקּשָׁ ּוַמְלּכָ רו , ּּ ְּוִאְתַקּשָׁ
יה ך. ּּבֵ ֵריןַּמאן ְדָעאל ּבְ, ְְוַעל ּכַ ְתֵרין ַאֲחָרִנין, ְוָנִטיר לֹון, ִּאֵלין ּתְ ר ּבִ ְוָעאל , ִאְתָקּשָׁ
הו א, ּּבְ א ַקִדיׁשָ ּוְכֵדין ָמֵטי ְלַמְלּכָ ּ.  

י ִיְצָחק ַצִדיק, ָאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ֶנַצח ְוהֹוד, ּ ָלָתא, ָזֵכי ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ ,
ֶנֶס הו ּכְ ְרָכא ּבְ ְּדִאְתּבָ ָרֵאלּ הו. ת ִיׂשְ ּוַמאן ְדָזכו ּבְ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ֻכְלהו , ָּזֵכי ּבְ ְּוָעאל ּבְ ּ

ָעה   .ַאְרּבְ

ָעה ִאֵלין א, ְּוָלֳקְבֵלי ַאְרּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּנִטירו ְלַהאי ְרׁשִ ע ִמִלין, ּ ְּנִטירו ִדְכְנֶסת : ֵּמַאְרּבַ ּ
ָרֵאל רוָתא ְדִנָדה, ִיׂשְ ּמְ ִּאְסּתַ ּ ּו ְדַצִדיקְנִטיר. ּ ּ ְפָחה, ּ רוָתא ְדׁשִ ּמְ ִּאְסּתַ ְּנִטירו ְדֶנַצח. ּ ּ ,

רוָתא ְדַבת ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּמְ ִּאְסּתַ ּ ּ ְּנִטירו ְדהֹוד. ּ רוָתא ְדזֹוָנה, ּ ּמְ ִּאְסּתַ ְּוַעל ָדא . ּ
ָרֵאל, ֱָאלֶהיך' ְלקֹול ְיָי ֶנֶסת ִיׂשְ   .ָּדא ּכְ

ָרֵאל ְלַק ה ָזָכאן ִיׂשְ ּמֶ אּבַ ִכיְנּתָ ָלא ַאֵפי ׁשְ רוָתא ִמן ִנָדה, ּּבְ ּמְ ִאְסּתַ ּּבְ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ִנַדת ֻטְמָאָתה לא ִתְקַרב ְלַגלֹות ֶעְרָוָתה)ויקרא יח( ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ ַּמאי ְלַגלֹות ֶעְרָוָתה ָדא . ּּ ּ ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרן ִמִלין ַא. ּכְ ּוְבַהאי ֲאִחיָדן וִמְתַקּשְׁ ּ הו, ֲחָרִניןּ ַרת ּבְ ָרֵאל ִאְתַקּשְׁ ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ .
ְּוָהא אוְקמוָה ִמֵלי ּ ּ.  

  ]א''א ע''דף ס -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1077דף [ -ּ

ה ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ ָּדא ַצִדיק: ְּוַהָיׁשָ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ , ֶּאל ַצִדיִקים'  ֵעיֵני ְיָי)תהלים לה(, ּּכְ
ְפָחה ָרא ִמּשִׁ ּמְ יב. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי) א''א ע''דף ס(. ְלִאְסּתַ י )משלי ל( ,ִּדְכּתִ ְפָחה ּכִ  ְוׁשִ

ה ִביְרּתָ ְפָחה, ִּתיַרׁש ּגְ ׁשִ ק ּבְ ִדיק ְדִאְתַדּבָ ְּדָגִרים ַלּצַ ּ ּ , ָּדא ֶנַצח: ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו. ּ
ָרא  ּמְ ַבת ֵאל ֵנָכר)דלא שקר ביה(ְלִאְסּתַ יָמא ָדא ּבְ ּ ְדָלא ֵיעול ְרׁשִ ּ יה ְו, ּ ר ּבֵ ּקֵ ּלא ְיׁשַ

ֶנַצח יב. ּבְ ר)שמואל א טו(, ִּדְכּתִ ּקֵ ָרֵאל לא ְיׁשַ ּוַמאן ְדָנִטיר ַהאי.  ְוַגם ְנַצח ִיׂשְ ִּקֵיים , ּ
יב, ִמְצֹוָתיו ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר)שמות לה(, ִּדְכּתִ ּתַ י לא ִתׁשְ יו.  ּכִ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ , ָּדא הֹוד: ְוׁשָ

ָרא ִמן זֹוָנ ּמְ   .הְלִאְסּתַ

ָמה ְדָתֵניָנן, ְוַאְזָלא ָהא י ְיהוָדה, ּּכְ יב , ָּאַמר ִרּבִ ך ַעל )תהלים מה(ַּמאי ִדְכּתִ ָ ֲחגֹור ַחְרּבְ

ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ָָיֶרך ּגִ ָ ְרֵמיה, ֶּאָלא. ְ ל ַמאן ִדְמָזֵרז ּגַ ּּכָ ָנא , ּ ּנָ א ׁשִ ֵוי ְדִחילו ְדַחְרּבָ ְּוׁשַ ּ ּ ּ
יָפא ָלֳקְבֵליה ּקִ א. ְַמאי ַעל ָיֶרך, ְָיֶרךַעל . ּּתַ יָמא ַקִדיׁשָ ָּדא ְרׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

ַחת ְיֵרִכי)בראשית כד( ים ָנא ָיְדך ּתַ   .ָ ׂשִ

ך ָָדָבר ַאֵחר ֲחגֹור ַחְרּבְ לֹוַמר, ּ א, ּכְ יׁשָ ך, ָָזֵרז ְוַאְתִקיף ִיְצְרך ּבִ ְָדִאיהו ַחְרּבְ ּ , ְַעל ָיֶרך. ּ
יָמא ַקִד ַּעל ַההוא ְרׁשִ א ְלַנְטָרא ֵליהּ ּבֹור, ְּוִאי ָנַטר ֵליה. ּיׁשָ ֵדין ִאְקֵרי ּגִ א , ּכְ ְּוקוְדׁשָ

ְלבוׁשֹוי יׁש ֵליה ּבִ ִריך הוא ַאְלּבִ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא, ְ א ּבְ ּוַמאן ְלבוׁשֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ א ''נ(. הֹוד ְוֶנַצח. ְּ

יב )והדר ּתָ)תהלים קד( ,ִּדְכּתִ ָ הֹוְדך ַוֲהָדֶרךּאוף ָהָכא.  הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ר , ָ ק ּבַ ּוְכֵדין ִאְתַדּבַ ּ
ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ   .ָּנׁש ּבְ

אן וְלָהְלָאה י ֲאִני ְיָי, ִּמּכָ ים ָעֶליך ּכִ ִמְצַרִים לא ָאׂשִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ' ָּכָ
א. ָרֹוְפֶאך א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ׁשְּוַעל ָדא ַאְזַהר לֹון , ּ ַּעל ַההוא ִמָלה ַמּמָ ים , ּ ְּדָיַהב ְוָרׁשִ

הו ַען ָלא ִאְתְייִהיַבת ְלהו אֹוַרְייָתא, ּּבְ יר ְוַעד ּכְ יב, ְּוָלא ַיּתִ יָון ִדְכּתִ ֶּאָלא ּכֵ ם לֹו , ּ ם ׂשָ ׁשָ
ָפט ֹּחק וִמׁשְ ַמע ְוגֹו, ּ ׁשְ מֹוַע ּתִ ִּמָיד ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ ּ'.  

א ֲחֵזי ָעא קוְדׁשָ, ּתָ ד ּבָ ָרֵאלּּכַ ִריך הוא ְלַאְזָהָרא ְלִיׂשְ ּא ּבְ ה ִמִלין , ַעל אֹוַרְייָתא, ְ ַכּמָ ּּבְ
יך ְלהו ָּמׁשִ יָכן ַדֲחִביבוָתא, ְ ה ְמׁשִ ַכּמָ ּּבְ ֵריה ְלֵבי ַרב, ּ יך ּבְ ַבר ָנׁש ְדָמׁשִ ּּכְ א ֲחֵזי. ְּ ָלא , ְוּתָ

ִריך הוא ְלֵמיַהב ְלהו אֹוַרְייָתא א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ֲהֵדיהַּעד ְד, ְּ ָּקִריבו ּבַ ה ְקִריבו . ּ ּוַבּמֶ ּ
ֲהֵדיה יָמא ָדא, ּּבַ ִגלוָיא ִדְרׁשִ ּּבְ ּ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ָּלא ְקִריבו ִיׂשְ ּ חוָלָקא ְדַצִדיק, ּ ַּעד ְדָעאלו ּבְ ּ ּ ּ ְּוָזכו , ּ
יה יב, ְמָנָלן. ּּבֵ י)שמות יט(, ִּדְכּתִ ר ִסיַניּ ּבַ או ִמְדּבָ ֹּום ַהֶזה ּבָ ׁש פרשת המן , ּ יֹום ַהֶזִה ַמּמָ ּּבַ ּ

ִּקִוינו לֹו וגֹו ּ'.  

  ]פרשת המן[
ָמִים' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות טז( ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ י ְיהוָדה ָפַתח . ֶאל ֹמׁשֶ ִּרּבִ ּ

יל ֶאל ָדל)תהלים מא(, ְוָאַמר ּכִ ֵרי ַמׂשְ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָיּ ַאׁשְ ּ ּבְ ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא . 'ּ
ֵבי ַמְרֵעיה, ֵּליה ִכיב ּבְ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ׁשָ ׁשַ ּּבְ א, ּ ַאְטרֹוְנָיא ְדַמְלּכָ ַפס ּבְ יה , ָּהא ִאּתְ ֵּריׁשֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1078דף [ -ּ

קוְלָרא כוְפִסיִרין, ּּבְ ה ֵחיִלין ַנְטִרין ֵליה)א בטפסרא''ס(, ַּרְגלֹוי ּבְ ּמָ יָסאֵמַה, ּ ּכַ ּוֵמַהאי , אי ּגִ
יָסא דֹוֲחָקא. ּגִ ְלהו ּבְ ְייפֹוי ּכֻ ּׁשַ ִאֵלין, ּ יִחין ִאֵלין ּבְ ַּמּגִ יה. ּ   .ֵּמיְכָלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ

ַההוא ִזְמָנא ַּפְקִדין ָעֵליה ַאפֹוְטרֹוָפא, ּּבְ א, ּּ ְּלֵמיַלף ָעֵליה ְזכות ָקֵמי ַמְלּכָ יב, ּ , ִּדְכּתִ
י ָאֶלף ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמ)איוב לג( ֲעָתא. ְְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ַהִהיא ׁשַ ָאה חוָלֵקיה , ּבְ ַּזּכָ ּ

ר ָנׁש ְדָעאל ָעֵליה ְּדּבַ ּ יָזבוֵתיה ִמן ִדיָנא, ְּואֹוִליף ֵליה ָאְרָחא, ּ ְּלׁשֵ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
יל ֶאל ָדל ּכִ ֵרי ַמׂשְ   .ַּאׁשְ

ָזָבא ֵליה ְּוֵהיך ָיִכיל ְלׁשֵ ּ ָאְרחֹוי ְדַחֵייְּלֵמיַלף ֵליה, ָ ֵדין , ְּלָאָתָבא ְלָקֵמי ָמאֵריה, ּ ּכְ
ִּאְתָעִביד ַאפֹוְטרֹופֹוָסא ָעֵליה ְלֵעיָלא ּ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי. ַּמאי ַאְגֵריה. ּ ּּבְ , ָּדָבר ַאֵחר. 'ּ

יל ֶאל ָדל ּכִ ֵרי ַמׂשְ ָנא, ַּאׁשְ יָפא ַאְגָרא ְדִמְסּכְ ּקִ ה ּתַ ּמָ ִריך הואָּקֵמי קוְדׁשָ, ּּכַ ּא ּבְ ְ.  

י ִחָייא יב, ָּאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ַעל ַהאי ְקָרא ִדְכּתִ י ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים )תהלים סט(, ּּתָ  ּכִ
ְמעֹון. ְוִכי ֶאל ֶאְביֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְוֹלא ְלַאֲחָרא', ְיָי י ׁשִ יר , ָאַמר ִרּבִ ִגין ְדִאיּנון ְקִריִבין ַיּתִ ּּבְ ּ

א ה ֱאלִהים לא ִתְבֶזה)תהלים נא(, יבִּדְכּתִ, ְלַמְלּכָ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָעְלָמא.  ֵלב ִנׁשְ , ְְוֵלית ָלך ּבְ
ָנא ִמְסּכְ א ּכְ ִביר ִלּבָ ְּדִאיהו ּתָ ְמעֹון. ּ י ׁשִ א ֲחֵזי, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ִני ָעְלָמא, ּתָ ל ִאיּנון ּבְ , ּּכָ

ִריך הוא א ּבְ ִּאְתַחְזָיין ָקֵמי קוְדׁשָ גוָפא ְוַנְפׁשָ, ְּ א , אּּבְ ַנְפׁשָ ָנא ָלא ִאְתָחֵזי ֶאָלא ּבְ ּוִמְסּכְ ּ
ְלחֹודֹוי יר ִמּגוָפא, ּבִ א ַיּתִ ִריך הוא ָקִריב ְלַנְפׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ.  

  ]ב''א ע''דף ס -' בזוהר חלק [

ִבבוֵתיה ְדר ׁשְ ָנא ַחד ֲהָוה ּבִ ִּמְסּכְ ּ יה, ֵייָסא' ּ ח ּבֵ ּגַ ְּוָלא ֲהָוה ַמאן ְדַאׁשְ ָוה ְּוהוא ֲה, ּ
א, ַאְכִסיף ְבֵני ָנׁשָ יף ּבִ ּקִ י ֵייָסא, ּיֹוָמא ַחד ָחַלׁש )ב''א ע''דף ס(, ְוָלא ּתַ , ָּעאל ָעֵליה ִרּבִ

ַמע ַחד ָקָלא ְדָאַמר אי, ִטיְלָקא ִטיְלָקא, ּׁשָ ּבָ א ַפְרָחא ּגַ ַווי . ְּוָלא ָמטו יֹומֹוי, ָּהא ַנְפׁשָ
הו ְד ַכח ּבְ ּתְ ִּלְבִני ָמֵתיה ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ יהּ יה ְלַגּבֵ ָּיִתיב ַנְפׁשֵ י ֵייָסא. ּ פוֵמיה, ָקם ִרּבִ ֵדי ּבְ ּׁשַ ּ ּ ,

ִרין ַּמָיא ְדַגְרּגְ ַּאפוָתא ְדקוְנָטא , ּ ּ ַאְנפֹוי)א דקופתא''ס(ּ ַזע ִזִיָעא ּבְ ְּוָתב רוֵחיה , ּ ִאְתּבְ ּ
יה   .ְּלַגּבֵ

ִאיל ֵליה י, ְּלָבַתר ָאָתא ְוׁשָ ָָאַמר ַחֶייך ִרּבִ א ַנְפ, ּ איַנְפׁשָ ּוָמטו ָלה ָקֵמי , ַקת ִמּנַ ּ ּ
א ּּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ן, ּ ּמָ ֲאָרא ּתַ ּתַ ָאה ָלך, ּוָבָעת ְלִאׁשְ ִריך הוא ְלַזּכָ א ּבְ ְֶאָלא ְדָבָעא קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ,

ְְוַאְכִריזו ָעָלך י , ּ ין הוא ִרּבִ ְּלַסְלָקא רוֵחיה,  ֵייָסא)א''ד ע''א וקמ''ט ע''ויקרא ע(ַּזּמִ ּ ּ ,
ַאְרָעאּוְלִאְת ָעָרא ּבְ א ִדְזִמיִנין ַחְבַרָייא ְלִאּתְ ַחד ִאְדָרא ַקִדיׁשָ ָרא ּבְ ְּקּשְׁ ּ ְּוָהא ַאְתִקינו , ּ

ְרְסָיאן ַלת ּכֻ ְְדַקְייִמן ָלך וְלַחְבָרך, ּתְ ְּ ֵני ָמֵתיה. ּ יה ּבְ יִחין ּבֵ ּגִ ֵּמַההוא יֹוָמא ֲהוֹו ַמׁשְ ּ ּ.  

ָנא ַאֲחָרא ַאְעָבר ָקֵמיה ְד, ּּתו ִּמְסּכְ יֵדיה ְפַלג ְמָעה ְדֶכֶסף, ִיְצָחק' רּ ַּוֲהָוה ּבִ ָּאַמר ֵליה . ּּ
י ִיְצָחק ָאן, ְלִרּבִ ִלים ִלי ְוִלְבַני ְוִלְבָנַתי ַנְפׁשָ ְייכו. ַאׁשְ ִלים ַנְפׁשַ ָּאַמר ֵליה ְוֵהיך ַאׁשְ ְּדָהא , ְּ

ר ְפַלג ְמָעה אי ּבַ ּבָ ַכח ּגַ ּתְ ִל, ָּאַמר ֵליה. ָּלא ִאׁשְ ָדא ַאׁשְ ְפַלג ַאֲחָרא ְדִאית , יְמָנאּבְ ּּבִ
אי ּבָ ַּאְפֵקיה ְוָיֲהֵביה ֵליה, ּגַ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1079דף [ -ּ

ֶחְלֵמיה ַּאְחִזיאו ֵליה ּבְ ּ א, ּ א ַרּבָ ָפָתא ְדַיּמָ ׂשְ ְּדֲהָוה ַאְעָבר ּבִ ַגֵוויה, ּ ְדֵייה ּבְ ּוָבָעאן ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ְמעֹון)א''ח ע''ויחי רי( י ׁשִ יט ְידֹו,  ָחָמא ְלִרּבִ ָנא , ּי ָלֳקְבֵליהְּדֲהָוה אֹוׁשִ ְּוָאֵתי ַההוא ִמְסּכְ

ְמעֹון, ְּוַאְפֵקיה י ׁשִ ידֹוי ְדִרּבִ ְּוָיֲהֵביה ּבִ ִזיב, ּ ּתֵ ַער. ְוִאׁשְ ד ִאּתְ פוֵמיה, ּכַ ָּנַפל ּבְ , ַהאי ְקָרא, ּ
יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי)תהלים מא( יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ ּּ'.  

ל יֹוָמא, ְוָתא ֲחֵזי א ִלְזֵעיר ַאִפין,  ְויֹוָמאּכָ יָקא ַקִדיׁשָ ָּנִטיף ַטָלא ֵמַעּתִ ּ ְרָכאן , ּ ּוִמְתּבָ
ין פוִחין ַקִדיׁשִ ל ֲחַקל ּתַ ּּכָ ּ א. ּ יד ְלִאינון ִדְלַתּתָ ּוֵמַההוא ַטָלא ַאְנּגִ ּ ּ ין , ּּ ּוַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ

יה ָזנו ִמּנֵ ִּאּתְ פום ֵמיָכֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ יִרים )תהלים עח(, ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא , ּ  ֶלֶחם ַאּבִ
ָרא, ָאַכל ִאיׁש ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ּוֵמַההוא ְמזֹוָנא ָאְכלו ִיׂשְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה, ָאַמר ִרּבִ ַהאי ִזְמָנא ִמּנֵ ָזִנין ּבְ א ִמּתְ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ּמָ ּוַמאן ִאיּנון, ּּכַ ִּאֵלין . ּ
אֹוַר ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ׁש. יֹוֵמי ְוֵליֵלי, ְייָתאּ ך ֵמַההוא ְמזֹוָנא ַמּמָ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּ . ָלא. ּ

ׁש ֵעין ַההוא ְמזֹוָנא ַמּמָ ֶּאָלא ּכְ ֵרין, ּ ִקיל ַעל ַחד ּתְ   .ְּדׁשָ

א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ד ָעאלו ְוִאְתְדָבקו ּבְ ָרֵאל ּכַ ִּיׂשְ ּ ּ יָמ, ּ לוָיא ִדְרׁשִ ִגין ּגִ ּּבְ ּ א ּ
א ֵדין ָזכו ְלֵמיַכל ַנֲהָמא ַאֲחָרא ִעָלָאה, ַּקִדיׁשָ ּּכְ ַקְדִמיָתא, ּ ה ְדֲהָוה ּבְ יר ִמּמַ ַקְדִמיָתא . ַּיּתִ ּבְ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ָנֲהָמא, ּּכַ ה, ָּעאלו ּבְ א ָזכו, ְּדִאְקֵרי ַמּצָ ּתָ ְּוָעאלו ְלֵמיַכל , ְּוַהׁשְ
ירַּנֲהָמא ַאֲחָרא ִעָלָאה ַי ָמִים, ֵּמֲאָתר ִעָלָאה, ּתִ יב ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ . ִּדְכּתִ

ׁש ָמִים ַמּמָ ָרֵאל. ִמן ַהּשָׁ ַכח ְלהו ְלִיׂשְ ּתְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּ ְדֵלי . ֵּמֲאָתר ָדא. ּ ּתַ ַּחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא יר ִאּתְ, ּבְ יב. ַּמאי הוא. ָּזנוֵּמֲאָתר ַאֲחָרא ִעָלָאה ַיּתִ ָמה ִדְכּתִ  ַהָחְכָמה )קהלת ז(, ּּכְ

ַחֶיה ְבָעֶליָה יר. ּּתְ   .ֲּאָתר ִעָלָאה ַיּתִ

ֵני ָעְלָמא, ִאי ָהִכי, ֶאְלָעָזר' ֲּאַמר ֵליה ר ָאר ּבְ יר ִמּשְׁ ְייהו ַיּתִ א ַנְפׁשַ ְּדָהא , ֲּאַמאי ַחְלׁשָ
א ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ַי, ׁשְ ּּבְ ָחאּ ּכְ ּתַ יר ִאְתָחזון ְלִאׁשְ ּ ָאַמר ֵליה )א אינון יתיר''ס(. ּּתִ
א ִאיְלּתָ   .ֵיאֹות ׁשָ

א ֲחֵזי ל ְמזֹוִני ִדְבֵני ָעְלָמא ִמְלֵעיָלא ָקא ַאְתָיין, ּתָ ּּכָ ּ ַמָיא . ּ ַּההוא ְמזֹוָנא ְדָאֵתי ִמן ׁשְ ּ ּ
ָּדא ְמזֹוָנא ְדָכל ָעְלָמא, ְוַאְרָעא ְּוהוא ְמזֹוָנא ְדכ, ּ ס ְוָעב, ֹוָלאּ ְּוַההוא . ְּוהוא ְמזֹוָנא ּגַ

יר ֵמֵעיָלא ְּמזֹוָנא ְדָאֵתי ַיּתִ יר ָדִקיק, ּ ּהוא ְמזֹוָנא ַיּתִ ַכח, ּ ּתְ , ָּקַאְתַיא ֵמֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ
ְצַרִים ד ָנְפקו ִמּמִ ָרֵאל ּכַ ְּוָדא הוא ְמזֹוָנא ְדַאְכלו ִיׂשְ ּ ּ ַכ)יתיר דקיקא(. ּ ּתְ ּח ְלהו ּ ְמזֹוָנא ְדִאׁשְ

ָרֵאל ָרא, ְלִיׂשְ ַמְדּבְ ַההוא ִזְמָנא ּבְ ַמִים, ּּבְ ֵּמֲאָתר ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ׁשָ יר , ּ ּהוא ְמזֹוָנא ַיּתִ
א ִמּכָֹלא, ְּדִקיָקא יר ְלַנְפׁשָ ְּדָעִייל ַיּתִ יר ִמּגוָפא, ּ ּוִמְתְפַרׁש ַיּתִ יִרים, ּּ   .ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ַאּבִ

  ]א''ב ע''דף ס -' בזוהר חלק [

יר ִמּכָֹלא ְּמזֹוָנא ִעָלָאה ַיּתִ ּהוא ְמזֹוָנא ְדַחְבַרָייא, ּ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ,
ְמָתא ְּדַאְכֵלי ְמזֹוָנא ְדרוָחא ְוִנׁשְ ּ ָלל, ּ ְּוָלא ַאְכֵלי ְמזֹוָנא ְדגוָפא ּכְ ְּוַהְיינו ֵמֲאָתר ִעָלָאה , ּ ּ

יָרא ַעל ּכָֹלא ך ָחִליׁש ּגוָפא ְדַחְבַרָייא.  ָחְכָמהְוִאְקֵרי, ַּיּקִ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ּ ּ ֵני ָעְלָמא, ְ יר ִמּבְ , ַיּתִ
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ָלל ְּדָהא ָלא ַאְכֵלי ְמזֹוָנא ְדגוָפא ּכְ ּ ְמָתא. ּ ְּוַאְכֵלי ְמזֹוָנא ְדרוָחא ְוִנׁשְ ֵמֲאָתר ְרִחיָקא , ּ
יָרא ִמּכָֹלא )א''ב ע''דף ס(, ִּעָלָאה ך ַהה. ַּיּקִ ְוְבִגיֵני ּכַ ּוא ְמזֹוָנא ָדִקיק ִמן ְדִקיָקאּ ּ יר , ּ ַיּתִ
ָאה חוָלֵקיהֹון. ִּמּכָֹלא ַחֶיה ְבָעֶליָה)קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּזּכָ ָאה . ּ ַהָחְכָמה ּתְ ַזּכָ

ּחוָלָקא ְדגוָפא ּ א, ּ ְמזֹוָנא ְדַנְפׁשָ ָזָנא ּבִ ְּדָיִכיל ְלִאּתְ ּ.  

ַהאי ִזְמָנא. ּהואַּוַדאי ָהִכי , ֶאְלָעָזר' ֲּאַמר ֵליה ר ֵחי ְמזֹוֵני ִאֵלין, ֲאָבל ּבְ ּכְ ּתַ ֵּאיך ִאׁשְ ְ .
א ִאיְלּתָ ֲּאַמר ֵליה ַוַדאי ֵיאֹות ׁשָ א ֲחֵזי. ּ ִרירו ְדִמָלה, ּתָ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּ ּהוא , ְמזֹוָנא ַקְדָמָאה, ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא, ְּמזֹוָנא ְדָכל ָעְלָמא ַּההוא ְדַאְתָיא ִמן ׁשְ ּ ֹּוָנא ְדגוָפאְּוהוא ְמז, ּ   )א דכלא''ס(. ּ

יה ְּמזֹוָנא ְדהוא ִעָלָאה ִמּנֵ ּ יר, ּּ ַּההוא ְדִאיהו ְדִקיָקא ַיּתִ ּ ּ ְרָיא, ּ , ְּוָאָתא ֵמֲאָתר ְדִדיָנא ׁשַ
ֵני, ְּדִאְקֵרי ֶצֶדק ְּוָדא הוא ְמזֹוָנא ְדִמְסּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ָנא, ּ ִלים ְלִמְסּכְ ִלים , ַּמאן ְדַאׁשְ ַאׁשְ

ִמילות .  ּגֹוֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ֶחֶסד)משלי יא(ְּוָרָזא ָדא , ְוִאְתָעִביד ְצָדָקה,  ָאת ַחדֵּליה ּּגְ
ַמע ְרָיא, ֲחָסִדים ַמׁשְ ִדיָנא ׁשַ ִלים ֵליה ֶחֶסד, ְּדָהא ּבְ ֵדין הוא ַרֲחֵמי, ְּוַאׁשְ   .ּּכְ

יר ֵמִאֵלין ְּמזֹוָנא ִעָלָאה ַיּתִ ּהוא ְמזֹוָנא ִעָלָאה ְוַיּקִ, ּ ַמִים, יָראּ ְּוהוא , ֵּמֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ
ְלהו ָּדִקיק ִמּכֻ ְּוהוא ְמזֹוָנא ִדְבֵני ַמְרֵעי, ּּ ִּיְסָעֶדּנו ַעל '  ְיָי)תהלים מא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו ּכָ ל ִמׁשְ ִגין ְדָהֵני ּבְ. ַמאי ַטְעָמא, ַּדְייָקא', ְיָי. ֶּעֶרׂש ְדָוי ּכָ , ֵני ַמְרֵעיּּבְ
ׁש ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ ַההוא ְדקוְדׁשָ ְזֵני ֶאָלא ּבְ ָּלא ִאּתְ ּ ּ ְּ הדא הוא . חלב ודם, ומאי איהו(. ּ

והוא , ודא הוא מזונא מאתר דאקרי שמים.  להקריב לי חלב ודם)יחזקאל מה(דכתיב 
  )יקירא ועילאה דקיק מכלא

יָרא ָדא הו א ְוַיּקִ ְּמזֹוָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ָמִתיןּ ּא ְמזֹוֵני ְדרוִחין ְוִנׁשְ ְּוהוא ְמזֹוָנא ַדֲאָתר , ּ ּ
יָרא ִמּכָֹלא.)'א מההוא אתר דאקרי נועם יי''ס(, ְּרִחיָקא ִעָלָאה ּהוא ְמזֹוָנא ְדַחְבַרָייא , ּ ְוַיּקִ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ְּוהוא ְמזֹוָנא ְדָאֵתי ֵמָחְכָמה ִעָלָאה, ּ ּ ִגין . ּא ֵמֲאָתר ָדאַמאי ַטְעָמ. ּ ּבְ
ְּוִאיּנון , ּ ֵמָחְכָמה ִעָלָאה)ב''ב ע''ב וקצ''ו ע''ויקרא קפ, ב''ז ע''בראשית מ(ְּדאֹוַרְייָתא ַנְפָקא 

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ָהא, ּ ְרׁשָ ִעָקָרא ְדׁשָ ֵּמַההוא ֲאָתר , ְּמזֹוָנא ִדְלהֹון, ְּוַעל ָדא, ַּעְייֵלי ּבְ
ִּעָלָאה ַקִד א ָקא ַאְתָיאּ   .יׁשָ

יק ְידֹוי, ֶאְלָעָזר' ָאָתא ר ִמִלין ִאֵלין, ָאַמר. ְוָנׁשִ ָאה חוָלִקי ְדָקִאיְמָנא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ָאה . ּ ַזּכָ
ּחוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּ ּ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ּ , ְּדָזֵכי לֹון ּבְ

ּוְבָעְלָמא ְדָא יב, ֵתיּ י הוא ַחֶייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך )דברים ל(, ִּדְכּתִ ָּכִ ְ ָ ּ  ִהְנִני ַמְמִטיר )שמותטז( .ּ
ָמִים י יֹוֵסי ָפַתח. ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ יַע ְלָכל ַחי )תהלים קמה(, ִּרּבִ ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמׂשְ ָ ּ

ִתיב ְלֵעיָלא. ָרצֹון ּבֵ, ַּמה ּכְ ִני ָעְלָמא. ּרוֵָעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ל ִאיּנון ּבְ ְּמַצָפאן ְוַזְקָפאן , ּּכָ
ִריך הוא א ּבְ ַּעְייִנין ְלקוְדׁשָ ך, ְּ ִגין ּכַ ָעאן )א אבל''ס(, ְּבְ ֵני ְמֵהיָמנוָתא ּבָ ל ִאיּנון ּבְ ּ ּכָ א ''ס(ּ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא)אצטריכן למבעי ִריך ה,  ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ָאָלא ְמזֹוַנְייהו ּמִ ְְלׁשָ ּ ּוְלַצָלָאה , ּואּ ּ
  .ְּצלֹוֵתהֹון ָעֵליה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1081דף [ -ּ

ִריך הוא ַעל ְמזֹוֵניה. ַמאי ַטְעָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ִגין ְדָכל ַמאן ִדְמַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ל יֹוָמא ַעל ְידֹוי ֵרך ּכָ ִרים ְדִיְתּבָ ְּגָ יה, ּ ַּההוא ִאיָלָנא ְדָמזֹון ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּ תהלים (וטעמא דמלה (. ּּ

יה)יום יום' ברוך ה) ח''ס ַכח ִעּמֵ ּתְ ב ְדִאׁשְ ּ ְוַאף ַעל ּגַ ִריך , ּ א ּבְ ַאל ָקֵמי קוְדׁשָ ֵעי ְלִמׁשְ ְּבָ ּ
ל יֹוָמא, ּהוא ּוְלַצָלָאה ְצלֹוָתא ַעל ְמזֹוָנא ּכָ ל יֹוָמא , ּ אן ּכָ ְרּכָ ָכחו ַעל ְידֹוי ּבִ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ

רוך, ְּויֹוָמא ְלֵעיָלא ְְוָדא הוא ּבָ ּ   .יֹום יֹום'  ְיָיּ

ָלא ְמזֹוָנא, ּוַעל ָדא ְּדָלא , ִמן יֹוָמא ְליֹוָמא ַאֲחִריָנא, ָּלא ִלָבֵעי ֵליה ֶלֱאיָנׁש ְלַבּשְׁ
ב יֹוָמא ְליֹוָמא ַאֲחָרא יֹומֹו. ְלַעּכֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטו ְדַבר יֹום ּבְ ּ יֹום . ּ

יֹומֹו ר ֵמֶעֶר. ַּדְייָקא, ּבְ תּבַ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ב ׁשַ ִריך . ּּכְ א ּבְ ַכח קוְדׁשָ ּתְ ְוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ
ָכל יֹוָמא אן ּבְ ְרּכָ ִתיב פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך ְוגֹו. ּהוא ָמֵלא ּבִ ָוְכֵדין ּכְ ּ ַּההוא ָרצֹון . ַמאי ָרצֹון. 'ּ
א יָקא ַקִדיׁשָ ַכח ֵמַעּתִ ּתְ ְּדִאׁשְ יה ָרצֹו, ּ ָחא ְמזֹוֵני ְלֹכָלא, ןְּוָנִפיק ִמּנֵ ּכְ ּתַ ִאיל . ְּלִאׁשְ ּוַמאן ְדׁשָ ּ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָרא ְמֵהיָמָנא, ְמזֹוֵני ּבְ אן , ַּההוא ִאְקֵרי ּבְ ְרּכָ ְכָחן ּבִ ּתַ ָרָזא ִדְבִגיֵניה ִמׁשְ ּּבְ ּ
  .ְּלֵעיָלא

א ָפַתח ְוָאַמר' ר ה , ֲּחִלים ְלַחְסדֹוֶאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַי'  רֹוֶצה ְיָי)תהלים קמז(, ַּאּבָ ּמָ ּכַ
א א ַקִדיׁשָ ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ א ְלֵמַהך ּבְ ִּאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ּוְלֵמַהך ּבְ ִגין , ְּ ּבְ

אן ְלֻכְלהו ְרּכָ חון ּבִ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ֵאי, ּּ ְּלִעָלֵאי וְלַתּתָ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף ס -' בזוהר חלק [

יבַמ, ְּדַתְנָיא ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ּאיִדְכּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ֶּאְתָפָאר וַדאי. ָ ַמאי . ּ
ַמע א )ב''ב ע''דף ס(ִּדְבִגין . ַמׁשְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִריך הוא ִמְתָפַאר ְלֵעיָלא, ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּוַמאי . ְּ

ְּפֵאָרא ִדיֵליה ּ ְתִפיִלין. ּ ׁש ּבִ ָר, ְּדִאְתַחּבָ ְווִני ְלִאְתָפַאָראְּדִמְתַחּבְ   .ּא ּגַ

אָנא ֵעי ֵליה' רֹוֶצה ְיָי, ֶאת ְיֵרָאיו' רֹוֶצה ְיָי, ּתָ יֵרָאיו ִמּבָ , ֶאת ְיֵרָאיו' ַמאי רֹוֶצה ְיָי. ּּבִ
לֹוַמר, ֶאת ְיֵרָאיו' ֶּאָלא רֹוֶצה ְיָי א )א ואתידע''נ(ּוִמְתָרֵעי , ַּאִפיק ַהאי ָרצֹון, ּכְ הו קוְדׁשָ ּ ּבְ ּ

ִריך ה ִּליֵרָאיו ְדָדֲחִלין ֵליה, ּואְּבְ ּוַמאן ִאיּנון ְיֵרָאיו ְדַאִפיק לֹון ַהאי ָרצֹון. ּ ּ ּ , ָהַדר ְוָאַמר. ּ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ֶּאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו אן ּבְ ִּאיּנון ִדְמָצָפאן וְמַחּכָ ּ ֵעי ְמזֹוַנְייהו ִמן , ּ ְּלִמּבָ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמע ִדְכ, ְּ יב ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹוַּמׁשְ   .ּּתִ

י ֵייָסא ָסָבא ָכל יֹוָמא, ִרּבִ א , ָּלא ַאְתִקין ְסעוָדָתא ּבְ עוֵתיה ָקֵמי קוְדׁשָ ַּעד ְדָבָעא ּבָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ א, ָּלא ַנְתִקין ְסעוָדָתא, ָאַמר. ַעל ְמזֹוֵני, ְ י ַמְלּכָ ְלָבַתר . ַּעד ְדִתְתְיִהיב ִמּבֵ
עו ְּדָבֵעי ּבָ ִריך הואּ א ּבְ ֵּתיה ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ֲעָתא ֲחָדא, ְּ ה ׁשַ ָאַמר ָהא ִעיָדן , ֲהָוה ְמַחּכֶ

א י ַמְלּכָ אן וְלָהְלָאה ַאְתִקינו ְסעוָדָתא, ְּדִתְתְיִהיב ִמּבֵ ִּמּכָ ּ ְּדִאיּנון ַדֲחֵלי , ְּוָדא הוא ָאְרָחא. ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַּדֲחֵלי ַחָטָאה, ְּ ּ.  

ִּאיּנון ַחָי ָאְרֵחי אֹוַרְייָתאּ ּיַבָיא ְדַאְזִלין ֲעִקיִמין ּבְ הו, ּ ִתיב ּבְ  הֹוי )ישעיה ה(. ַּמה ּכְ
ָכר ִיְרֹדפו יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ ַּמׁשְ ְּלַחְסדֹו . ֶּאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו' ְּוַעל ָדא רֹוֶצה ְיָי. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1082דף [ -ּ

מֹוְדָען ִאיּנו)א ובהא''ס(. ַּדְייָקא ּתְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמאּ ִאׁשְ ֵני ְמֵהיָמנוָתא ּבְ ֲּהָדא הוא , ּן ּבְ
יב יֹומֹו, ִּדְכּתִ ְּוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטו ְדַבר יֹום ּבְ יֹומֹו ָקָאַמר. ּ   .ְּוֹלא ְדַבר יֹום ְליֹום ַאֵחר, יֹום ּבְ

ה ך ָלּמָ ּתְ. ְְוָכל ּכַ ָכאן ִאׁשְ תֹוָרִתי ִאם לא ּבְ ּנו ֲהֵיֶלך ּבְ ְְלַמַען ֲאַנּסֶ ֵני ּ ּמֹוְדָען ִאיּנון ּבְ
אֹוַרְייָתא, ְּמֵהיָמנוָתא ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִאיּנון ַאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר . ּ ִרּבִ

יה ִמְלַצֵלי וְלִמְקֵרי , ּ ַצִדיק אֹוֵכל ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשֹו)משלי יג(, ֵמָהָכא ַבע ַנְפׁשֵ ַתר ְדׂשָ ּּבָ ּ ּּ ּ
אֹוַרְייָתא   .ּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ַּעד ָלא ָיַהב קוְדׁשָ ְּ ,
ִני ְמֵהיָמנוָתא ין ִאיּנון ּבְ ַּאְבִחין ּבֵ ִני ְמֵהיָמנוָתא, ּ ּוֵבין ִאיּנון ַחָייַבָיא ְדָלאו ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְוָלא , ּ

אֹוַרְייָתא ה . ַקְייִמין ּבְ ן. ַאְבִחין לֹוןּוַבּמֶ ּמָ ּנו. ּבַ ַמר ֲאַנּסֶ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ָכחו . ּ ּתְ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ
ֵני ְמֵהיָמנוָתא ְּדִאיּנון ּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ים ֵליה קוְדׁשָ ָּרׁשִ ּ ימו ְדִכְתָרא ְדֶחֶס, ְּ ְרׁשִ ּּבִ ּ ָמה , ד''ּ ּכְ

ּנוְּוַעל ָדא ְל, ְּדַאּתְ ָאֵמר ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו ִני . ַּמַען ֲאַנּסֶ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ְדָלא ִמׁשְ ּ
ְתָרא ִעָלָאה ָדא, ְּמֵהיָמנוָתא ְייהו ּכִ ַּאְעֵדי ִמּנַ ּ ּ וֶבֶטן )משלי יג(, ּוָמָנא ַאְכִריז ְוָאַמר. ּּ

ִעים ֶתְחַסר ְמִעיט לא ֶהְחִסיר. ְרׁשָ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ל ָדא ֹלא ֶהְעִדיף ַהּמַ ְּוִעם ּכָ ּ.  

א, אָנאּתָ ָרֵאל ְלַתּתָ ִלימו ִיׂשְ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ָמה , ּ ּכְ
יב, ְּדאֹוִקיְמָנא ְבִעים )שמות טו(, ִּדְכּתִ ֵרה ֵעינֹות ַמִים ְוׁשִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ּ ַוָיבֹואו ֵאִליָמה ְוׁשָ ּ
ָמִרים ְוגו א. 'ּתְ ף ִאיָלָנא ַקִדיׁשָ ּקַ חוִמין, ְּוִאְתּתָ ְתֵריַסר ּתְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּּבִ ַאְרּבַ . ּבְ

ְבִעין ַעְנִפין ׁשִ ף ּבְ ּקַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְוִאְתּתָ ְּוֹכָלא ּכְ ּּ.  

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ א, ּבְ ָּנִטיף ַטָלא ַקִדיׁשָ יָקא ְסִתיָמָאה, ּ יה ִדְזֵעיר , ֵמַעּתִ ּוַמְלָיא ְלֵריׁשֵ ּ ּ
ַמִיםֲּאָתר ְדִאְקֵרי, ַּאְנִפין א.  ׁשָ ּוֵמַההוא ַטָלא ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ֲהָוה ָנִגיד ְוָנִחית , ּ

א ִליִדין, ְוַכד ֲהָוה ָנִחית. ָמָנא ְלַתּתָ ִליִדין ּגְ א, ֲּהָוה ִמְתְפַרׁש ּגְ ֲּהָדא הוא . ְוַאְקִריׁש ְלַתּתָ
פֹור ַעל ָהָאֶרץ ּכְ יב ַדק ּכַ ִּדְכּתִ ּ.  

ֵני ְמ ל ִאיּנון ּבְ א ָעֵליה, ַנְפֵקי ְוַלְקֵטי, ֵּהיָמנוָתאּּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְמָבְרָכאן ׁשְ ּ ְּוַההוא . ּ
א ְדֵעֶדן, ָמָנא ֲּהָוה ָסִליק ֵריִחין ְדָכל ּבוְסִמין ְדִגְנּתָ ּ ּ א, ּ ך ְוָנִחית ְלַתּתָ יה ִאְתְמׁשַ ְְדָהא ּבֵ ּ ּ .

ְוֵיה ְלַקֵמיה ּׁשַ ֵעי, ּ ָכל ַטֲעָמא ְדִאיהו ּבָ ּּבְ א , ִּעים ֵליהָהִכי ָט, ּ א ַקִדיׁשָ ּוְמָבֵרך ְלַמְלּכָ ְּ

  .ִּעָלָאה

ֵמעֹוי ֵרך ּבְ ְוְכֵדין ִמְתּבָ ל ְוָיַדע ְלֵעיָלא, ּ ּכֵ ָחְכָמה ִעָלָאה, ַּוֲהָוה ִמְסּתַ ֵכי ּבְ ְּוַעל ָדא , ְּוִאְסּתָ
ִּאְקרון דֹור ֵדָעה ּ ֵני ְמֵהיָמנוָתא. ּ ְּוִאֵלין ֲהוֹו ּבְ הּוְלהֹון ִאְתְיִהיַבת א, ּ ָלא ּבָ ּכְ , ֹּוַרְייָתא ְלִאְסּתַ
ּוְלִמְנַדע ָאְרָחָהא ּ.  

  ]א''ג ע''דף ס -' בזוהר חלק [

ִני ְמֵהיָמנוָתא ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִאיּנון ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ הו, ּ ִתיב ּבְ טו ָהָעם ְוָלְקטו)במדבר יא(, ַּמה ּכְ ּ ׁשָ ּ .
טו י ְלַגְרַמְייהו. ַּמאי ׁשָ טוָתא ֲהוֹו ַנְסּבֵ ּׁשְ ִגי, ּ ֵני ְמֵהיָמנוָתאּבְ ּן ְדָלא ֲהוֹו ּבְ הו. ּ ִתיב ּבְ . ַּמה ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1083דף [ -ּ

דֹוָכה ְוגֹו ּמְ ְּוָטֲחנו ָבֵרַחִים אֹו ָדכו ּבַ ל ַהאי )א''ג ע''דף ס(ַמאן ַאְטַרח . 'ּ ֶּאָלא . לֹון ּכָ
ֵני ְמֵהיָמנוָתא ְּדִאיּנון ָלא ֲהוֹו ּבְ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא יה ּבְ, ּּכְ ִּאיּנון ְדָלא ְמֵהיְמֵני ּבֵ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָלא , ְּ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ָלא ּבָ
ָאְרחֹוי ַתר ְמזֹוָנא, ּבְ ל יֹוָמא ּבָ ְרַמְייהו ּכָ ָעאן ְלַאְטְרָחא ּגַ ְּוִאיּנון ּבָ ִּדְלָמא , ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ּ

א ְדַנֲהָמא יַדְייהו ִפּתָ ָּלא ָסִליק ּבִ ִרים לֹון ַהאי. ּּ ִגין ְדָלאו ִאי. ַמאן ּגָ ֵני ְמֵהיָמנוָתאּּבְ ּּנון ּבְ ּ .
טו ָהָעם ְוָלְקטו, ּאוף ָהָכא ּׁשָ טוָתא ְדַגְרַמְייהו, ּ ׁשְ טו ּבִ ּׁשָ ּ ּ ּ ּוָבָעאן ְלַאְטְרָחא ָעֵליה, ּ ֲהָדא , ּ

יב ּהוא ִדְכּתִ ל ִטְרָחא ָדא. ְּוָטֲחנו ָבֵרַחִים, ּ ַתר ּכָ יַדְייהו, ּּבָ יב ְוָהָיה , ָּלא ָסִליק ּבִ ֶּאָלא ִדְכּתִ ּ
ֶמןַטְע ד ַהּשָׁ ַטַעם ְלׁשַ יר. מֹו ּכְ ִרים לֹון ַהאי. ְוָלא ַיּתִ ֵני , ַמאן ּגָ ִגין ְדָלא ֲהוֹו ּבְ ּּבְ

  .ְּמֵהיָמנוָתא

י יֹוֵסי ֶמן, ָאַמר ִרּבִ ד ַהּשָׁ א ְדַאְמֵרי. ַמאי ְלׁשַ ָחא, ִּאיּכָ ִמׁשְ ַתְרּגומֹו, ְּדִליׁש ּבְ א . ּּכְ ְוִאיּכָ
ד ִאְתֲח, ְּדַאְמֵרי ְווִניןַמה ַהּשֵׁ ה ּגַ ְווִנין, ּאוף ָמָנא, ָזר ְלַכּמָ ה ּגַ י ְיהוָדה . ִאְתֲחָזר ְלַכּמָ ִּרּבִ

ֶמן, ָאַמר ד ַהּשָׁ ָחא, ְלׁשַ   .ְּיִניָקא ְדִמׁשְ

י ִיְצָחק ָאַמר , ָלִקיט ִקְמָעא, ְּוִכי ַמאן ְדָאִכיל ִקְמָעא. ִּאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטו, ִרּבִ
יר ּוַמאן ְדָאִכיל ַיּתִ ירָל, ּ ְמִעיט לא ֶהְחִסיר, ִקיט ַיּתִ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ִתיב ֹלא ֶהְעִדיף ַהּמַ . ְּוָהא ּכְ

ֶּאָלא ְלפום ִאיּנון ְדַאְכִלין ַלְקִטין ּ ּ ַמע ָאְכלֹו. ּ ַּמאן ְדֲהָוה ָאִכיל ֵליה, ַמׁשְ ך ָלא , ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ
ִתיב ֲאִכיָלתֹו   .ּכְ

 ] בשנה96יום [סדר הלימוד ליום ז טבת 

ַעְבָדא. א ַמְייֵריַמאי ָק ר ָנׁש ּבְ ָאָמָתא, ָּאִחיד ּבַ ְּוָאַמר ְדהוא ִדיֵליה, אֹו ּבְ ּ ּ ָאָתא . ּ
ַּהאי ַעְבָדא ִדיִלי הוא, ְוָאַמר, ַּחְבֵריה ּ ה ְלִדיָנא. ּ ְּקִריבו ְלַקֵמיה ְדֹמׁשֶ ּ ה , ּ ּמָ ָאַמר לֹון ּכַ

ֵביֶתך ָאן ּבְ ֵביֵתיה ְדֵד, ַָנְפׁשָ ָאן ּבְ ה ַנְפׁשָ ְּוַכּמָ ך ְוָכך, יןּ ְָאַמר ּכַ ֲעָתא ָאַמר לֹון . ְ ְּוַההוא ׁשַ
ה אי, ָּלָקטו ָמָחר, ֹמׁשֶ ְייכו ֵייֵתי ְלַגּבָ ָּנְפקו ְוָלְקטו, ְלָמָחר. ְּוָכל ַחד ִמּנַ ְוַאְתָיין ָקֵמי , ּ
ה ְווָיין ָקֵמיה ָמָנא, ֹמׁשֶ ִּאי ַההוא ַעְבָדא ְדֵדין. ֲּהָוה ָמִדיד ֵליה, ּׁשַ ּ ח ַה, ּ ּכַ ּהוא עֹוְמָרא ַאׁשְ

ְּדַעְבָדא ַהאי ָמָנא, ּ יֵתיה. ּבְ ְּדָהא ַחד עֹוְמָרא ְלָכל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש ִמּבֵ ַכח , ָמִדיד ְלֵדין. ּ ּתְ ְוִאׁשְ
ַּההוא ֵמיְכָלא ְדַעְבָדא, ַחְסָרא ּ ַההוא ָמָנא ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ְוַחד עֹוְמָרא ְלָכל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש , ּ

יֵתיה ּ ְדֵדין הואָּאַמר ַעְבָדא. ִּמּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטו וְכִתיב ֹעֶמר , ּ ּ ּ
ְלּגֶֹלת ִמְסַפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם   .ַּלּגֻ

ִתיב, ִּחָייא )א ייסא''נ(' ָאַמר ר י ְיָי)שמות טז( ,ּכְ ם ּכִ הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ '  ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ
בֹו ִּמְצַרִים וֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ם. 'ד ְיָיּ ַמאי ִיְנְדעון, ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ּּבְ אָנא. ּ , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

ִריך הוא א ּבְ ָכחו ִנימוֵסי קוְדׁשָ ּתְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ַצְפָרא. ְּ ָעְלָמא, ּבְ ַער ֶחֶסד ּבְ . ִאּתְ
ַההוא ִזְמָנא ְדִאְקֵרי ֶעֶרב ּּבְ ָעְלָמא, ּ ְלָיא ִדיָנא ּבְ ך, ְּקמוָהְּוָהא או, ּּתַ ְִדְבִגיֵני ּכַ ן , ּ ּקֵ ִיְצָחק ּתִ

ְנָחה ִפַלת ַהּמִ ם, ּ ְוַעל ָדא)מאי קא מיירי(. ּּתְ ָעְלָמא, ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ַער ִדיָנא ּבְ ד ִאּתְ , ּּכַ
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ְנְדעון ּּתִ ִּדְבַההוא ִדיָנא ַאִפיק ְיָי, ּ ּ ּ ְצַרִים' ּ בֹוד ְיָי. ַיְתכֹון ִמּמִ ּוֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ָהא ְּד' ּ
ן ְלכו ְלֵמיַכל ָעְלָמא ְוִיּתֵ ַער ֶחֶסד ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּּבְ ּ.  

ִּחָייא ָאַמר ִאיְפָכא' ר ִתיב ְלֵעיָלא, ּ ר ְוגֹו, ַּמה ּכְ ׂשָ נו ַעל ִסיר ַהּבָ ְבּתֵ ׁשִ יה . 'ּּבְ ּּבֵ
ֲעָתא ַער ֶעֶרב, ׁשַ ַער ִדיָנא, ִאּתְ ְּדַההוא ִזְמָנא ְדִאּתְ ּ ּ ַער ָנֵמי ֶח, ּ ָעְלָמאִאּתְ ֲּהָדא הוא . ֶסד ּבְ
י ְיָי, ִדְכִתיב ם ּכִ כֹון. הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ִויַדְעּתֶ ְנְדעון ַההוא ֶחֶסד ְדָעַבד ִעּמְ ּּתִ ּ ּ ּ ,

ִזְמָנא ְדִדיָנא ְוַאִפיק ַיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּּבְ בֹוד ְיָי. ּּ ּוֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ בֹוד ְיָי', ּ ' ּכְ
ה. ָהא ְיִדיַע ך ָלּמָ ל ּכַ מֹוַע ְיָי. ְְוּכָ ׁשְ ֻלּנֹוֵתיֶכם ְוגֹו' ּבִ   .'ֶאת ּתְ

ִריך הוא ִנימוסֹוי, ֵייָסא' ָאַמר ר א ּבְ ֵני קוְדׁשָ ָּלא ׁשָ ּ ְנָיין , ְּ ר ְדִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ׁשַ ּּבַ ּ ּ
ּוְמַהְפֵכי ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, לֹון ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  ]ב''ג ע''דף ס -' בק זוהר חל[

אֵני ר ֵּמַהאי ָמָנא ְזִמיִנין ַצִדיַקָייא ְלֵמיַכל ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֶאְלָעָזר' ּתָ יָמא , ּּ ְוִאי ּתֵ
ְווָנא ַהאי ּגַ יר. ָלא. ּבְ ן ְלָעְלִמין, ֶּאָלא ַיּתִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא . ַּמאי ִאיהו. ְּדָלא ֲהָוה ּכֵ ּּכְ

יב ֹנַעם ְיָי ַלֲחז)תהלים כז(, ִּדְכּתִ ֵהיָכלֹו' ֹות ּבְ ר ּבְ  ַעִין לא ָרָאָתה )ישעיה סד(ּוְכִתיב . ּוְלַבּקֵ
ֱָאלִהים זוָלְתך ְוגֹו י ְיָי)שמות טז(. 'ּ ת' ּ ְראו ּכִ ּבָ ִּחְזִקָיה ָפַתח ' ר. ָנַתן ָלֶכם ַהּשַׁ  )תהלים קל(ּ

ים ְקָראִתיך ְיָי ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ֲעלֹו. 'ָׁשִ יר ַהּמַ ְּוָלא ָפִריׁש ַמאן ָאָמרו, ת ָסַתםׁשִ ּ .
ֲעלֹות יר ַהּמַ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיַמר )ב''ג ע''דף ס(ִּדְזִמיִנין , ֶּאָלא ׁשִ ל ּבְ יר , ּכָ ין ַהאי ׁשִ ְּדַזּמִ

  .ְּלֵמיְמֵריה ְלָדֵרי ָעְלָמא

ים ְקָראִתיך ֲעַמּקִ ָוַמאי הוא ִמּמַ ּ אָנא. ּ ל ַמאן ִדְמַצֵלי ְצלֹוָת, ָהִכי ּתָ א ּּכָ א ָקֵמי ַמְלּכָ
א עוֵתיה, ַּקִדיׁשָ ֵעי ּבָ ֵעי ְלִמּבָ ּּבָ ּוְלַצָלָאה , ּ א)א''ויקרא ע(ּ ַכח , ּ ֵמִעְמָקא ְדִלּבָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ִלים ּבְ יה ׁשְ ִּלּבֵ ּ א וְרעוָתא, ְּ ִּויַכֵוין ִלּבָ ּ ּוִמי ָאַמר ָדִוד ָהִכי. ּ ִתיב, ּ , ְוָהא ּכְ
יך)תהלים קיט( ּתִ י ְדַרׁשְ ָכל ִלּבִ ָ ּבְ י. ּ ים, ְוָדא ְקָרא ַסּגִ ֲעַמּקִ ֵעי ִמּמַ   .ַמאי ּבָ

אָנא א, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ עוֵתיה ָקֵמי ַמְלּכָ ר ָנׁש ְדָבֵעי ּבָ ל ּבַ ּּכָ ּ א , ּ ֵעי ְלַכְווָנא ַדְעּתָ ּּבָ א ''נ(ּ

ּ וְרעוָתא)לבא ָרא ְדָכל ִעָקִרין, ּ ְרּכָ, ֵּמִעיּקָ ָכא ּבִ  )א דכלא''נ(, ּאן ֵמִעְמָקא ְדֵביָראְלַאְמׁשָ
ּבוָעא ְדֹכָלא אן ִמּמַ ְרּכָ יד ּבִ ִגין ְדַיְנּגִ ּּבְ ּ ּ ּוַמאי הוא. ּ יה. ּ ַּההוא ֲאָתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ַכח , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

יה יב, ַּההוא ָנָהר, ִּמּנֵ יו ּ ָנָהר ְפָלָג)תהלים מו( ּוְכִתיב. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ְמחו ִעיר ֱאלִהים ים. ְּיׂשַ ֲעַמּקִ ּ ִעְמָקא ְדֹכָלא)א''ט ע''מ(. ְוָדא ִאְקֵרי ִמּמַ , ִּעְמָקא ְדֵביָרא, ּ

ְּדַמּבוִעין ָנְפִקין ְוַנְגִדין ְלָבְרָכא ּכָֹלא ּ ּ אן ֵמֵעיָלא . ּ ְרּכָ ָכא ּבִ רוָתא ְלַאְמׁשָ ְּוָדא הוא ׁשֵ ּ ּ
א   .ְלַתּתָ

י ִחְזִקָיה יָקא )ב''ז ע''רצ', ב' ה א''ויקרא רפ, א''ד ע''שית רלברא(, ָּאַמר ִרּבִ ד ַעּתִ  ּכַ
אן ְלָעְלִמין, ְּסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין ְרּכָ ֵעי ְלַזְמָנא ּבִ ֵרי ּכָֹלא, ּבָ ַהאי , ְּוַאְכִליל ּכָֹלא, ַּאׁשְ ּבְ

יָרא , ֲּעִמיָקא ִעָלָאה ִאיב ְוִאְתְנִגיד ּבֵ ּין וַמּבוִעין ִאְתְנִגידו ּ ְדַנֲחִל)א נהרא''נ(ּוֵמָהָכא ׁשָ ּ ּ
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יה ְלהו, ִּמּנֵ יה ּכֻ ְקָיין ִמּנֵ ּוִמְתׁשַ ּ ּוַמאן ִדְמַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ּּ ּ א וְרעוָתא, ּ ֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ּּבָ ּ ּ ,
אן ֵמַההוא ֲעִמיָקא ְדֹכָלא ְרּכָ ָכא ּבִ ְּלַאְמׁשָ ּ ל ְצלֹוֵתיה, ּ ִגין ְדִיְתַקּבַ ּּבְ ְּוִיְתֲעִביד ְרעוֵתיה, ּ ּ.  

ּנו ַעד ּבֶֹקרַו ה ֲאֵליֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ ּיֹאֶמר ֹמׁשֶ י ְיהוָדה. ּ ָכל יֹוָמא , ָּאַמר ִרּבִ ּבְ
ֵרך ָעְלָמא ֵמַההוא יֹוָמא ִעָלָאה, ְויֹוָמא ִּמְתּבָ ּ ְרָכאן ִמיֹוָמא , ְ יָתא יֹוִמין ִמְתּבָ ל ׁשִ ְּדָהא ּכָ ּ

ִביָעָאה ָר. ׁשְ ַההוא יֹוָמא ִדיֵליהְּוָכל יֹוָמא ָיִהיב ֵמַההוא ּבְ יל ּבְ ָּכה ְדַקּבִ ּ ּ ּ.  

ה ָאַמר ּנו ַעד ּבֶֹקר, ְּוַעל ָדא ֹמׁשֶ ִגין ְדָלא ָיִהיב. ַמאי ַטְעָמא. ִּאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ , ּּבְ
ְּוָלא יֹוִזיף יֹוָמא ָדא ְלַחְבֵריה ְלחֹודֹוי, ּ ִליט ּבִ ל ַחד ְוַחד ׁשָ ַההוא יֹוָמא ִדיֵליה, ֶּאָלא ּכָ ּּבְ ּ ּ .

יֹוָמא ְדַחְבֵריהְּד ִליט יֹוָמא ּבְ ָּהא ָלא ׁשָ ּ.  

ך ִגיֵני ּכַ ל ִאיּנון , ְּבְ א אמר רבי יהודה כל יומא ויומא מתברך מההוא יומא ''נ(ּּכָ
עילאה יומא שביעאה ומתברכן כל שיתא יומין כל חד וחד בלחודוי וכל יומא יהיב 

משה אמר איש אל ביומא דיליה מההוא ברכה דקביל מההוא יומא עילאה ועל דא 
א יֹוִמין )יותר ממנו עד בקר דהא לא שליט יומא ביומא דלאו דיליה וכל אינון  ֲחִמּשָׁ

יֹוַמְייהו ִליִטין ּבְ ּׁשַ יה, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ילו, ְּוִאׁשְ ַּמה ְדַקּבִ יר, ּ יה ַיּתִ ַכח ּבֵ ּתְ ִתיָתָאה ִאׁשְ . ְּויֹוָמא ׁשְ
י ֶאְלָע, ְוַאְזָלא ָהא ָהא ְדָאַמר ִרּבִ י, ָזרּּכְ ּשִׁ יב יֹום ַהּשִׁ ָכל , ַּמאי ִדְכּתִ ַמר ָהִכי ּבְ ְוָלא ִאּתְ
ַאר יֹוִמין ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה. ׁשְ ּ י, ּ ּשִׁ ְּדִאְזַדְווָגא . ַהּשִׁ ּ יה ַמְטרֹוִניָתא)דאזדמנא(ּ ְלַאְתְקָנא . ּ ּבֵ

א ך, ָּפתֹוָרא ְלַמְלּכָ ִגין ּכָ ְוּבְ ֵרין חוָל, ּ יה ּתְ ָכחו ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ , ְּוַחד ְלִתּקוָנא, ַּחד ְליֹוֵמיה, ִקיןּ
ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ   .ּּבְ

א, ְּוַההוא ֵליְלָיא ַמְלּכָ ְּוִזווָגא ִדְלהֹון, ֶּחְדָווָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ּבְ ּ יָתא , ּ ל ׁשִ ְרָכאן ּכָ ּוִמְתּבָ
ְלחֹודֹוי, יֹוִמין ל ַחד ְוַחד ּבִ ך. ּכָ ִגין ּכַ ֵעי, ְּבְ ָתאּבָ ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ָפתֹוֵריה ּבְ ּ ּבַ ּ ּּ ,

אן ִמְלֵעיָלא ְרּכָ אִרי ָעֵליה ּבִ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ַכח ַעל ָפתֹוָרא ֵריַקְנָיא, ּ ּתְ ָתא ָלא ִאׁשְ ּוִבְרּכָ וההוא (, ּ

ך)ליליא חדותא דמטרוניתא במלכא וזווגא דלהון ִגין ּכָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדַי, ְ ּבְ , ְּדִעין ָרָזא ָדאּּתַ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ִּזווָגא ִדְלהֹון ְמֶעֶרב ׁשַ ּ ּ.  

י ְיָי ת' ְּראו ּכִ ּבָ ת, ָנַתן ָלֶכם ַהּשַׁ ּבָ ַאר יֹוִמין. ַמאי ׁשַ ּיֹוָמא ְדֵביה ַנְייִחין ׁשְ ָלָלא , ּ ְּוהוא ּכְ
יָתא ַאֲחָרִנין ְּדָכל ִאיּנון ׁשִ ְרִכין, ּ יה ִמְתּבָ ּוִמּנֵ י ֵי. ּ ָרֵאל , יָסא ָאַמרִרּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוֵכן ָנֵמי ּכְ

ת ּבָ ת זוגֹו, ִאְקֵרי ׁשַ ִגין ְדִאיִהי ּבַ ּּבְ ָלה, ּ יב . ְּוָדא ִהיא ּכַ ם ֶאת )שמות לא(ִּדְכּתִ ַמְרּתֶ ּ וׁשְ
י ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם ת ּכִ ּבָ ין. ַהּשַׁ ַאר ַעּמִ יִני )שמות לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָלֶכם ְוָלא ִלׁשְ  ּבֵ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָרֵאל. ּוֵבין ּבְ ִתיב , ְּוַעל ָדא. ְּוָדא ִהיא ַאֲחָסַנת ְירוַתת ָעְלִמין ְלִיׂשְ  )ישעיה נח(ּכְ
ת ַרְגְלך ְוגֹו ּבָ יב ִמּשַׁ ׁשִ ּוְבַאְתִריה אֹוִקיְמָנא ִמֵלי' ִָאם ּתָ ּ ּ.  

ִביִעי יֹום ַהּשְׁ קֹומֹו ּבַ ִתיב ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ קֹומֹו. ּּכְ ֵניָנן. ִמּמְ ֵּמַההוא ָמקֹום ְדִאְתָחֵזי , ּתָ ּ
יב. ְְלֵמַהך ְּוָרָזא ְדִמָלה ִדְכּתִ בֹוד ְיָי)יחזקאל ג(, ּּ רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו' ּ ְוָדא . ְּוָדא ִאיהו ָמקֹום, ִמּמְ

יב ִּאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא)שמות ג(, ּ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ר ֲאָת. ּ ּכִ
מֹוְדָעא ְיָקָרא ִעָלָאה ּתְ ְּיִדיָעא ָקֵריָנן ֵליה ָמקֹום ְדִאׁשְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1086דף [ -ּ

  ]א''ד ע''דף ס -' בזוהר חלק [

ך ְוְבִגין ּכַ א ִדְלֵעיָלא, ַּאְזָהרוָתא ְלַבר ָנׁש, ּ ִעטוָרא ַקִדיׁשָ ְּדָקא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא , ּ
פוֵמיה ִמלוָלא  יה ּבְ ִּיפוק ִמּנֵ ּ ּ ּ ּּ יה, ּ ְדחֹול)ב''א ע''ע(ּ ִגין ְדִאי ִיפוק ִמּנֵ ּּבְ ּ  )א''ד ע''דף ס(ָקא , ּּ

ָתא ּבְ ְּמַחֵלל יֹוָמא ְדׁשַ א, ּ עֹוַבְדּתָ ידֹוי ּבְ ַרְגלֹוי. ּבִ ין, ּבְ ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ ל . ְְלֵמַהך ְלַבר ִמּתְ ּכָ
ָתא ִאיּנון ּבְ ִּאֵלין ִחלוָלא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

קֹומֹו הָּדא ִאי, ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ יָרא ִדְקדוּשָׁ ּהו ֲאָתר ַיּקִ ּ יה, ּ ְּדָהא ְלַבר ִמּנֵ ֱאלִהים , ּ
בֹוד ְיָי. ֲּאֵחִרים ִניְנהו רוך ּכְ ְּבָ בֹוד ִדְלֵעיָלא', ּ ָּדא ּכָ ּ קֹומֹו. ּ א, ִמּמְ בֹוד ִדְלַתּתָ ָּדא ּכָ ָּדא . ּ

ת ּבָ ִּאיהו ָרָזא ַדֲעָטָרא ְדׁשַ ּ ּ קֹומ, ּ ך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ִגין ּכַ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי . ֹוְּבְ ַּזּכָ ּ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה ִאיהו ּבְ ָתא ַזּכָ ּבְ ִּליָקָרא ְדׁשַ ּ ּ ּ ה ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יז(. ּ ֶאל ֹמׁשֶ

י ִחָייא ָפַתח. 'ֲעבֹור ִלְפֵני ָהָעם ְוגֹו ָסִביב ִליֵרָאיו ' ְ חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי)תהלים לה(, ִּרּבִ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ַּחְלֵצםַוְי ַּזּכָ ּ יָקֵריהֹון, ּ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יר ַעל , ְּ ַיּתִ

ִּדיֵליה א ֲחֵזי. ּ ֵני ָעְלָמא, ּתָ ה ִאיּנון ּבְ ּמָ ִּדְמָחְרֵפי וְמַגְדֵפי ְלֵעיָלא, ּּכַ ּ ּ גֹון ַסְנֵחִריב ֵחֵרף , ּ ּכְ
ָכל ֱאלֵהי ָהֲאָרצֹות ְוגֹו)מלכים ב יח(ְוָאַמר , ְּוִגֵדף ִריך הוא ָמִחיל. ' ִמי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְוָלא , ְּ

יה ַבע ִמּנִ יט ְיֵדיה ַעל ִחְזִקָיה. ּּתָ יָון ְדאֹוׁשִ ּּכֵ ּ ִתיב , ּ ְ ַוֵיֵצא ַמְלַאך ְיָי)מלכים ב יט(ַמה ּכְ ְַוַיך ' ּ ּ
ור ְוגֹו ַמֲחִנה ַאּשׁ   .'ּּבְ

ן ְנָבט ֲהָוה ָפַל ּוְמָקַטר ָלה, ח ְלֲעבֹוָדה ָזָרהָּיָרְבָעם ּבֶ ּוְמָזַבח ָלה, ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יה ַבע ִמּנֵ י ָעֵליה, ְוַכד ָאָתא ִעדֹו ְנִביָאה. ָּלא ּתָ יט ָיָרְבָעם ְיָדא ְלָקְבֵליה, ְּוִאְתַנּבֵ , ְּואֹוׁשִ
ִתיב  יַבׁש ָידֹו ְוגֹו)מלכים א יג(ַמה ּכְ יָבה ֵאָליוְוֹלא ָיֹכל ַלֲה',  ַוּתִ ועל דפלח לעבודה (. ּׁשִ

  )זרה לא תבע ליה קודשא בריך הוא

ַּפְרֹעה ֵחֵרף ְוִגֵדף יה. 'ְוגֹו'  ִמי ְיָי)שמות ה(ְוָאַמר , ּ ַבע ִמּנֵ ִריך הוא ָלא ּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ַּעד ְדָסִריב ּבְ יב, ּ ַעּמִ )שמות ט(, ִּדְכּתִ ה ַיד )שמות ט( .יָעֹוְדך ִמְסּתֹוֵלל ּבְ  ִהּנֵ

ִמְקְנך ְוגֹו' ְיָי ָכל ֲאָתר', ְהֹוָיה ּבְ יר , ְוֵכן ּבְ ַבע ֶעְלּבֹוָנא ְדַצִדיַקָייא ַיּתִ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַּעל ִדיֵליה ּ.  

ה ָּאַמר עֹוד ְמַעט וְסָקלוִני, ָהָכא ֹמׁשֶ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה ָלאו ִע, ְּ ּיָדן ֹמׁשֶ
ע ֶעְלּבֹוָנך ְהוא ְלִמְתּבַ יט ְידֹוי ָלֳקְבָלך, ֶּאָלא ֲעבֹור ִלְפֵני ָהָעם, ּ ְוִכי , ְְוַאְחֵמי ַמאן יֹוׁשִ
ְרׁשוַתְייהו ַאּתְ ָקִאים ּּבִ ְרׁשוִתי, ּ   .ּאֹו ּבִ

ָיְדך ְוָהָלְכּתָ יָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור ַקח ּבְ ר ִהּכִ ָוַמְטך ֲאׁשֶ ָ ּ ּ.  

  )וסימן (השלמה מההשמטות 

א א ַקִדיׁשָ ּמָ ֵרין ִסְטִרין ִמׁשְ ִליף ֲהָוה חוְטָרא ִמּתְ י יֹוִסי ּגָ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּּתַ ַחד ִסְטָרא , ּ
ִליָפן ַאְתָוון ּגְ ִדיָנא ָנָחׁש ֲעֵלי צור, ְּדַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּבְ ִתיב . ְּוַחד ְסָטר ִדיָנא ּבְ א ֲחֵזי ּכְ ּתָ

ה ַהֵרם ֵאת ָמֶטך )ד''שמות י( ּוְנֵטה ֵאת ָיְדך ַעל ַהָיםָ ְוַאּתָ ָ ָחד , ַּמאי וְנֵטה. ּ לֹוַמר ְנֵטה ּבְ ּכְ
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ַרֲחֵמי ְוִדיָנא יָסא ִדְגִליָפא ּבְ ה ֵאת , ּּגִ ַלח ֹמׁשֶ ִתיב ַוִיׁשְ ה ֵאת ָידֹו ְוָלא ּכְ ּוְכִתיב ַוֵיט ֹמׁשֶ ּ ּ
לֹוַמר. ָידֹו יָסא, ּכְ ִליף ֲהָוה ִמּקַ. ַאְסֵטי ֵמָחד ּגִ יָמא ְדּגָ ְּדָמת ְדָנא ָנָחׁש ֲעֵלי צורְּוִאי ּתֵ ּ ,

ִליף ִדְכִתיב  ַאָסָנא ִאְתּגְ ֶּאָלא ּבְ ִליֵכהו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש)שמותד(ּ י , ּ ַוָיׁשְ ְעּתֵ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ִליף ָנָחׁש ֲעֵלי צור   .ִּאְתּגְ

מֹוי ֲהוו  ִריך הוא ִדׁשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ י ְיהוָדה ּבָ א ֲחֵזי ָאַמר ַרּבִ ְּוּתָ ּ ּ ּ חוְטָרא )דהוו(ְּ ִליָפן ּבְ ּ ּגְ
ַרֲחֵמי , ַּיֲעִבידו ָאָתאן ה ּבְ ַההוא ְסָטר ְדָסָטא ֹמׁשֶ א ּבְ ַיּמָ ְּוַתְנָיא ְתֵרין ָאִתין ִאְתֲעִבידו ּבְ ּ ּ

י, ְוִדיָנא ָרֵאל ּבְ א ְלִיׂשְ ָזע ַיּמָ ע ְלהֹון ''ּבַ ִדיָנא ַעל ִמְצָרֵאי ְוַאְטּבָ ִביִלין ְוָאִתיב ּבְ ב ׁשְ
ְתהֹוָמא ב ה)ד''שמות י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבִ ֲעָתא ' ּ ַוָיׁשֶ ֲּעֵליֶהם ֵאת ֵמי ַהָים ְמַהִהיא ׁשַ

ָעא ְלַאָפָקא ַמָיא ּּבָ יָסא אֹוֲחָרא וְתֵרין . ּ ִריך הוא ַאְסֵטי חוְטָרא ִמּגִ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

יה ָמה ְדִאְתֲעִביד ִמִסְטָרא אֹו, ָּאָתאן ִאְתֲעִביד ּבֵ ְמִריָבה, ֲחָראּּכְ . ַחד ַאת ָהָכא ְוַחד ַאת ּבִ
א ּתָ צור)ז''שמות י(, ֲאָבל ַהׁשְ יָת ּבַ ַאן צור, ּ ְוִהּכִ ַהאי צור, ּּבְ ְּוָסִליק ָנָחׁש ִדְלִזְמָנא , ּּבְ

י ֶאְלָעָזר ַמאי ִדְכִתיב . ַאֲחָרא ה )במדבר כ(ָּאַמר ַרּבִ ֶטה ְוַהְקֵהל ֵאת ָהֵעָדה ַאּתָ ּ ַקח ֵאת ַהּמָ
םְו ְרּתֶ ם. ַָאֲהֹרן ָאִחיך ְוִדּבַ ְרּתֶ   .ָּמהו ְוִדּבַ

צור י ֶאְלָעָזר ָמִני ֵליה ַעל ָנָחׁש ְדָהא ִאְתֲעִביד ּבַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ֵעי ְדִאְתֲעִביד . ּ א ּבָ ּתָ ַּהׁשְ
ִאֵלין ָאִתין ִריך הוא ּבְ א ּבְ מֹוי ְדקוְדׁשָ ָלָמא ׁשֶ ָנָחׁש ְלַאׁשְ ּּבְ ּ ַמע ִדְכִתיב ְוִדּבַ, ְּ ם ַּמׁשְ ְרּתֶ

ה)א''במדבר כ(ּוְכִתיב  ֹמׁשֶ ֱאֹלִהים וּבְ ר ַהֲעם ּבְ ְתֵריה. ּ ַוְיַדּבֵ ִתיב ּבַ ַלח ה, ָּמה ּכְ ָעם ' ַּוְיׁשַ ּבַ
ָרִפים ְוגֹו ים ַהׂשְ פוֵמיה. 'ֵאת ַהְנָחׁשִ ָּמה ָנָחׁש ֵחיֵליה ּבְ ּ ה ָלא ֲעָבד , ּ פוָמא וֹמׁשֶ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ּ

ה, ָהִכי אָמָחא , ֶּאָלא ִהּכָ ּמָ ִלים ׁשְ ַקְדִמיָתא , ְוָלא ַאׁשְ ָמא )כקדמיתא(ֶּאָלא ָחַזר ּבְ ׁשְ  ּבִ
א ְדָנָחׁש ּמָ ַבק ׁשְ ְּדצור ְוׁשָ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיך. ּ ּ ּ ר, ּ ִתיב ַוְיַדּבֵ ָמה ְדִאְתְפַקד, ְוָלא ּכְ ּּכְ ּ ,

ם ְרּתֶ ד. ְוִדּבַ ְּדָתֵניָנן צור ְלֶמְעּבַ ַמֵטהו ) כבמדבר(. ְּוָנָחׁש ְלַמְלָלא, ּ ַלע ּבְ ּ ַוַיך ֵאת ַהּסֶ ּ ְ ּ
א, ַּפֲעָמִים ּתָ   .ַּחד ְדָעַבר ְוַחד ַהׁשְ

א ּמָ ַאר ׁשְ ּתָ ֲעָתא ִאׁשְ יה ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֵ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ַההוא , ּּתַ ִלים ּבְ ּתְ לֹוָמר ְדָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ
א ּמָ ל ׁשְ ִלים ּכָ ּתְ ה ָנָחׁש ְוָלא ִאׁשְ ִביק ֹמׁשֶ ִליםְּדָה, ּאֹות ְדׁשָ ּתְ יָסא ִאׁשְ ָחד ּגִ א . א ּבְ ַיּמָ ּבְ

יָסא אֹוֲחָרא ָנָחׁש, ִמּגִ ִלים ּבְ ּתְ צור ְוָלא ִאׁשְ ֵרי ּבַ ִריך הוא. ּׁשָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ֲעַבְדּתְ , ְּ
ד ַאְתָוון ִלים ְלֶמְעּבַ ּתְ ִמי ְוָלא ִאׁשְ ֵרי ׁשְ ִרית, ְּדׁשָ ְתִלים, ּאוף ַאְת ׁשָ ׁשְ  ) כבמדבר(. ְוָלא ּתִ

ִרית ְלַאָפָקא לֹון, ַּלֵכן לא ַתִביאו ְתִלים ְלָאָעָלא לֹון ְלַאְרָעא, ּׁשָ ׁשְ ַלֵכן ֹלא . ְוָלא ּתִ
ִביאו ַקְדִמיָתא, ּּתַ ה ּבְ א ְדֹמׁשֶ י ֶאְלָעָזר ָיַדע ִלּבָ ד ָחָמא ָנָחׁש, ָּאַמר ַרּבִ ִּדְכִתיב . ְּדָדִחיל ּכַ

א)'שמות ד( ה ִמְפֵני ִלּבָ ּ ַוָיָנס ֹמׁשֶ   . ָחָמא ְוָלא ָיַדע,ּ

ִתיב  י ֶאְלָעָזר ּכְ יֵמהו ַעל ַהֵנס)א''במדבר כ(ָאַמר ַרּבִ ת ַוְיׂשִ ה ָנָחׁש ְנחׁשֶ ַעל , ּ ַוַיֲעׂש ֹמׁשֶ
ִתיב ֶאָלא ַעל ַהִנס ָעא ְלַאְתָקָנא ָמה ְדַחֵסר. ֵּנס ָלא ּכְ ִריך הוא . ּּבָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ִתיב  ַמִיםּ ְלַהְקִד)ז''במדבר כ(ּכְ ִני ּבְ ָדַבר ַאֵחר, יׁשֵ ַמִים ְוֹלא ּבְ ַמִים. ּבְ ִהְתָחַלּתָ ּבְ ם ׁשְ ׁשֵ , ּכְ
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ַמִים ִמי ַהֵנס ּבְ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ֵעיָנא ְדִיׁשְ ִלים ֲאָבל . ּּבָ י ֶאְלָעָזר ַאְתָרא ְדַחֵסר ָלא ׁשְ ָּאַמר ִרּבִ
יד ִנָסא ֲחָדא   .)א הכא''נ(ַאּתְ ַמּגִ

ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ָרף)א''במדבר כ( ִתיבָאַמר ַרּבִ ה ְלך ׂשָ ה ְלך, ָ ֲעׂשֵ ך, ֲָעׂשֵ ה . ְָלתֹוֲעְלּתְ ֲעׂשֵ
ל ֶזה, ְָלך ין ָמה ְדַחָסְרּתְ ְוִעם ּכָ ן ֶאָלא ְרִאָייה, ַּתּקִ ּקֵ ָּלא ּתִ ָנָחׁש ְוָחִיין, ּ ָהיו רֹוִאים ּבַ , ּׁשֶ

ָאר ַאר ָחֵסר ֵמַהׁשְ ּתָ ַמִים ְוִאׁשְ א ּבְ ּמָ ְרִאָיה.ֲאָבל לא ִנְקָדׁש ׁשְ  ֲעֶלה )ב''דברים ל(,  ְוִתַקְנּתָ ּבִ
ָמה לא ַתֲעבֹור , ֶּאל ַהר ַהֲעָבִרים וְרֵאה ֵעיֶניך ְוׁשָ ך רֹוֶאה ּבְ ִָהּנְ ּ ְוָרִאיָת אֹוָתה )ז''במדבר כ(ְ

ך יָון ְדֲעָבד ְרִאָיה. ְָוֵנֶאָסְפּתָ ֶאל ַעּמְ א ֲחֵזי ְדֲאִפילו ְרִאָייה ּכֵ ּּתָ ּּ ּ ִלים, ּּ ַהאי ַאׁשְ ּ ֵליה ּבְ
א, ְּרִאָיה ּמָ ל ׁשְ ָאר ּכָ מֹו ׁשְ ַמָיא ּכְ ָמא ּבְ ִלים ׁשְ   .ֲּאָבל ָלא ַאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ָעה ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשָ י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִביאו)במדבר כ(, ְּ ָאַמר . ּ ְלֵכן לא ּתַ
ה ה. ַּהאי ִחְוָיא ְלַתָקָלא ַעְלָמא הוא, ֹמׁשֶ ִּדיָנא ְלַחָייַבָייא ְוָחִיין , יָלאו ָהִכ, ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ ּ ּ

ָעה ִדְכִתיב , ְלָמאֵרי ְקׁשֹוט אֹוָתה ׁשָ ה ְדָרָכיו )במדבר כ(ּּבְ ּ ְוָרָאה אֹותֹו ָוַחי ָיַדע ֹמׁשֶ
ְּוִהְצִדיק ַעָליו ֵאת ַהִדין ים ָפָעלֹו)ב''דברים ל(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּּ ּ ַהצור ַתּמִ ָּדא הוא צור , ּ ּ

ּ ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ֲעֶול ִדְכִתיב)ב''רים לדב(ְּדַקָאַמִריָנן  ' שמואל ב(ּוְכִתיב . ְוָרָאה אֹותֹו ָוַחי, ּ

ים ַדְרּכֹו)ב''כ   .ּ ָהֵאל ַתּמִ

ֵניָנן' ָאַמר ר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵאל, ִּחָייא ְוָהא ּתָ ֵזָרת ַרֲחֵמי הוא ּכְ במדבר ( )דכתיב(ּּגְ

ּ ֵאל ַרחום ְוַחּנון)ד''שמות ל( ,ֵאל מֹוִציָאם ִמִמְצַרִים )ג''כ , ְּדָתֵניָנן. ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ּ
ִליט ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא יה ֲהָוה ִדיֵליה, ּׁשָ ְלחֹודֹוי ְיכֹוֶלת ֲהָוה ֵליה וְרׁשוּתֵ ֵּאל ּבִ ּ ּ ּ ּ , ַמאי ְיכֹוֶלת. ּ

א ְדֵאל ּׁשוְלָטנוּתָ ֵזיָרה ִדיֵליה, ּ ר ּגְ ִּאְתַגּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ,  ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי)א''בראשית ל(, ּכְ
א יׁשָ ּוְרׁשוָתא ִדיֵליה ֵיכֹוֵלת ְדֵעיָנא ּבִ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי. ּ ְוָהא , ָּאַמר ֵליה. ּכְ

ִתיב  ּבֹור)'דברים י(ּכְ דֹול ַהּגִ דֹול ָנְצַחא,  ָהֵאל ַהּגָ ְלחֹודֹוי ָנְצַחא, ֵאל ּגָ ּוְכִתיב . ֵאל ּבִ
ָפט)ב''דברים ל( י ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ים ָפָעלֹו ּכִ ּ ַהצור ַתּמִ ּּ ּ ֵאל ֱאמוָנה )ב''דברים ל(ַּהא צור . ּ

  .ַּהא ָנָחׁש ֲעֵלי צור, ְוֵאין ֲעֶול

ָפט)איוב ח(ּוְכִתיב , ְנֶהָדר ְלִמיֵלי ַקְדָמֵאי ּ ָהֵאל ֵיֲעֵות ִמׁשְ לֹום, ּ י . ַחס ְוׁשָ ָאַמר ַרּבִ
ֶּאְלָעָזר ַהְיינו ִדְכִתיב  ר ָהֵאל ְוגֹו )ה''תהלים פ(ּ ֶמָעה ָמה ְיַדּבֵ ַלח ָידֹו )שמות ד( .'ֶאׁשְ ּ ַוִיׁשְ

ַכפֹו ַּוַיֲחֵזק ּבֹו ַוְיִהי ְלַמֶטה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָפט)ז''דברים כ(ּכְ ּ ַמֶטה ִמׁשְ ַלֵפי ֶחֶסד, ּ ַּמֶטה ּכְ ּ.  

ֵני ָמטֹות ָהיו י יֹוִסי ׁשְ ה ְוא' א, ָּאַמר ַרּבִ ל ֹמׁשֶ רוך הוא' ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּׁשֶ ַמאי . ְּ
ַמע ה ַהַמֵטה , ְּדָתֵניָנן. ּ וַמֵטה ַהֱאלִהים)שמות ד(ִּדְכִתיב , ַמׁשְ ָהָיה נֹוֵטל ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ְרׁשותֹו לֹו, ּּבִ ִאילו ׁשֶ ָּהָיה ּכְ ה ֵאת ַמֵטה ָהֱאֹלִהים )שמות ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ח ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ
ָידֹו ה, ּבְ ח ֹמׁשֶ יָון ְדָאַמר ַוִיּקַ ּּכֵ ָידֹו, ּ ְלַקחֹו ּבְ ָידֹו. ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ ֶּאָלא ָמהו ּבְ ְרׁשותֹו , ּ ּּבִ

ְיֹכְלתֹו   .ּבִ
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ה ָהָיה ל ֹמׁשֶ ְרׁשותֹו ׁשֶ י יֹוִסי ּבִ ן, ְּוָאַמר ַרּבִ ּכָ ׁשְ הוַקם ַהּמִ ן. ַּעד ׁשֶ ּכָ ׁשְ הוַקם ַהּמִ יָון ׁשֶ , ּּכֵ
ֶטה ִלְפִנ ה ָהָיה נֹוְטלֹו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִנִסיםָּחַזר ַהּמַ במדבר (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּי ַהֵעדות ְוֹמׁשֶ

ֵטה ִמִלְפִני ה)כ ה ֵאת ַהּמַ ח ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ לֹו ָהָיה', ּ ׁשֶ ְרׁשותֹו וּכְ ְלַקחֹו ֲהֵרי הוא ּבִ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ּ.  

ַע' ָאַמר ר ל ְסָנִפיִרינֹון ָה, ְיהֹוׁשֻ ֵטה ׁשֶ ּאֹותֹו ַהּמַ ית ִנְבָרא, ָיהּ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ . ּוִמׁשֵ
ב ְוַהַמֵטה ְכּתָ ָמה ְדָתֵניָנן ְוַהּמִ י ְיהוָדה ָאַמר. ּּכְ ל ֵעץ ָהָיה, ַּרּבִ ל . ׁשֶ ַּמאן ְדָאַמר ׁשֶ

א)יחזקאל א(ִּדְכִתיב , ְּסָנִפיִרינֹון ָהָיה ּסֵ ַמְרֶאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּכְ  )שמות ד(ּוְכִתיב , ּ
ל ֵעץ ָהָיה. ָהֱאֹלִהיםַמֵטה  ּוָמאן ְדָאַמר ׁשֶ ִדְכִתיב , ּ ּ ַויֹוֵרהו ה)ו''שמות ט(ּכְ ם ' ֵעץ ְוגֹו' ּ ׁשָ

ם ִנָסהו ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ּׂשָ רוך הוא. ּּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ָפט , ְּ אן ֲהֵרי ֹחק וִמׁשְ ִּמּכָ ּ
ָפט, ַלֲעׂשֹות ִנִסים ֹּחק וִמׁשְ ָּנָחׁש ֲעֵלי צור ִד. ּ ם ִנָסהו . ּ ָנָחׁש ֲעֵלי צור)משלי ל(ְכִתיב ּ ְּוׁשָ

ִּמׁשום ִדְכִתיב  ִים)ו''שמות ט(ּ קו ַהּמַ ּ ַוִיְמּתְ ּ.  

לא ְיֵהא ִנְקָדׁש , ָּדָבר ַאֵחר ָפט ׁשֶ אן וְלָהְלָאה ֹחק וִמׁשְ רוך הוא ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִנְמֶתקו ַמִים ׁשֶ ֶּאָלא ּבְ י ְיהו. ּ ִתיב, ָדהָּאַמר ַרּבִ ִנינו, ּכְ אן ׁשָ י ָמִרים ֵהם ִמּכָ ִים , ּּכִ ֵיׁש ּמַ
ִים ְצלוִלים ֲּעכוִרים ְוֵיׁש ּמַ ִים ְמתוִקים, ּ ִים ָמִרים ְוֵיׁש ּמַ ָלָמה ', ַוִיְצַעק ֶאל ה. ֵּיׁש ּמַ

ָעה, ָצַעק אֹוָתה ׁשָ ַער ּבְ ּצַ ָהָיה ּבְ אן ׁשֶ ֶנְהַפך, ָאַמר לֹו. ִמּכָ ָחׁש ׁשֶ ה ַהּנָ ְֹמׁשֶ יו ּ ֶנה ַעְכׁשָ ּסְ  ּבַ
צור ֶּאְצָטֵרך ְלַחְקַקא ֵליה ּבַ ּ ִים ַהָמִרים, ְ ְּוַתְרַווְייהו ָעְמדו ַעל ַהּמַ ָעה ִאְתַחַקק . ּ ְואֹוָתה ׁשָ
ָהָיה ּבֹו קֹוֶדם ָנָחׁש ׁשֶ ָפט)ו''שמות ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּצור ּבְ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ּ.  

ד ֲאָתא ר א' ּכַ ִאילו ָקֵמיהָאת, ַאּבָ ּו ׁשָ ּ י ְיהוָדה. ּּ ִפיר ַקָאַמר ַרּבִ ָּאַמר ְלהו ׁשַ ְוָהִכי , ּּ
ַּוֲאָנא ִאיְצְטִריך ְלַגָלָאה ָרָזא ְדִמָלה, ּהוא י ְיהוָדה ָגֵלי ָלה, ְ ְּוָהא ֲחֵזיָנא ְדַרּבִ ּ ֶּאָלא ָאַמר . ּ

ה רוך הוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ִמְצַרִים, ְּ א ּבְ ּתָ ה ַהׁשְ ל ַאֲהֹרן ִלְדחֹות ַהַקׁש ָה, ֹמׁשֶ ֵטה ׁשֶ ָּיה ַהּמַ
ִמְצַרִים ָרֵאל ּבְ ָיְצאו ִמִמְצַרִים. ַהׁשֹוֵלט ַעל ִיׂשְ ׁשֶ ָרֵאל , ֲּאָבל ּכְ ָמה ֵמַקְטֶרֵגי ְמָזְמִני ַעל ִיׂשְ ּכַ

ָים ִים ָמִרים ִנְזָדְמנו ְוִקְטֵרגו, ִלְדחֹוָתם ּבַ ָמה ּמַ ּּכַ ּ.  

או ַלָים ּּבָ רֹו, ּ א ָרַהב ׂשָ ה ַהֵרם ּבָ רוך הוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ָים ָאַמר ַהּקָ ל ִמְצַרִים ְוׁשֶ ּ ׁשֶ ְּ

יָון ְדָאַמר ַהֵרם ֵאת ָמֶטך ַמהו וְנֶטה ֵאת ָיְדך. ָ ָיְדך)את( ְוְנֶטה )את מטך( ָּכֵ ָּ ּ ֶּאָלא ַהֵרם , ּ
ל ִמְצַרִים רֹו ׁשֶ או ְלָמָרה. ֵָאת ָמֶטך ֶנֶגד ָרַהב ׂשָ ִים ָמִר, ּּבָ ָמה ּמַ ּים ִנְזָדְמנו ֶאְצָלם ּכַ

ה ְוָצַעק א . ' ַוִיְצַעק ֶאל ה)ו''שמות ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְוִנְצָטַער ֹמׁשֶ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ה. ְ ֶזה, ֹמׁשֶ ֵטה ֶאְצָלם ְוִיְתַחֶקק ָנָחׁש ֲעֵלי צור. ֲָהֵרי ְלך ֵעָצה ּבָ ֵלך ַהּמַ ַּהׁשְ ּ ְ ,

ַיַחד ֵניֶהם ּבְ ּ ַויֹוֵרהו ה)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ֹּולוְוִיצ, ׁשְ ִים' ּ ֵלך ֶאל ַהּמַ ְֵעץ ַוַיׁשְ , ֵעץ. ּ
ַמר  ָמה ְדִאּתְ ִיפֹול ָהֵעץ)א''קהלת י(ּּכְ הוא ֵעָצה, ּ ָמקֹום ׁשֶ ִים, ּׁשֶ ֵלך ֶאל ַהּמַ ְַוַיׁשְ ּוְכִתיב . ּ

ָפט)ו''שמות ט( ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ִנִסים ָאַמר , ּם ִנָסהוְוׁשָ. ָּנָחׁש ֲעֵלי צור, ּ ִּעְטָרהו ּבְ
ִמי  ִים ֲהֵרי ְלך ְלִהְתַקֶדׁש ׁשְ ַיֲעמֹוד ֵאֶצל ַהּמַ אן וְלָהְלָאה ֲהֵרי ְלך ׁשֶ רוך הוא ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ַָהּקָ ָ ְּ ּ ּ

ַמִים   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1090דף [ -ּ

או ְלֵאִלים ּבָ ׁשְ ֶהם, ּּכְ ִים ְלַקְטֵרג ּבָ או ַהּמַ רוך הוא. ּּבָ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ָמ, ְּ ּקֹום ַהֶזה ֵאין ּבַ
ֵרה . ְָצִריך ַמֵטה ים ֶעׂשְ ּתֵ ָמִרים וׁשְ ְבִעים ּתְ ְבִעים ֶנֶפׁש ְוהוא ׁשִ ׁשִ הוא ִאיָלן ּבְ ֲּהֵרי ַיֲעֹקב ׁשֶ ּ ּ
ִים ְבִעים ַעּמוִדים ְוי, ֵעינֹות ּמַ ׁשִ ָבִטים ּבְ ר ׁשְ ֵנים ֲעׂשָ ָבִטים''ּׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ב ׁשְ ּכְ

י ֵיבֹוׁשֹו)ישעיה א( ם ּכִ ר ַחָמְדּתֶ קֹום ַהֶזה , ִּמָיד.  ְמֵאיִלים ֲאׁשֶ ּמָ ִים ּבַ ם ַעל ַהּמַ ַּוַיֲחנו ׁשָ ּ
ִנְקָרא ִאיָלן ִים. ְּוהוא ֵאִלים, ׁשֶ ַמע ִדְכִתיב ַעל ַהּמַ ם לֹו ְוֹלא , ַּמׁשְ ם ׂשָ ָמע ִדְכִתיב ׁשָ ּוִמׁשְ ּ

ִים ְו ָרֵאל ַעל ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ְלטו ּבְ ם ׁשָ ָמקֹום ַאֵחר ְוׁשָ ֵטהּּבְ ּלא הוְצָרך ַהּמַ אן וְלָהְלָאה . ְּ ִּמּכָ
ֵטה ִּאיְצְטִריך ַהּמָ ִים, ְ ָנָחׁש ֲעֵלי צור ֵאֶצל ַהּמַ   .ּּבְ

ִים ְלַקְטֵרג או ַהּמַ או ְלחֹוֵרב ּבָ ּּבָ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּ יָת )ז''שמות ט(, ְּ  ְוִהּכִ
צור י, ּּבַ ֶטה ִאיְצְטִריך ָהָכא ְוִהּכִ ְַהּמָ ָנָחׁשּ אֹותֹו צור ְולא ּבְ ָּת ַלֵאלו ּבְ יר . ּ ה ַיּתִ ָאַמר ֹמׁשֶ

ְטָפה, ְִאיְצְטִריך ָהָכא ְעָיין ְלׁשָ ִים ְדּבָ ֲּאָנא ָחֵמי ּמַ ָ ִהְנִני עֹוֵמד ְלָפֶניך )ז''שמות ט(, ֲאַמאי. ּ

צור יָת ּבַ חֹוֵרב ְוִהּכִ ם ַעל ַהצור ּבְ ּׁשָ רוך הוא ְלֹמׁשֶ. ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ְמִריָבה , הְּ ֲעַדִין ּבִ
ִים ְלַקְטֵרג יֹוֵתר ָרֵאל , ֲעִתיִדין ַהּמַ ֶהם ִיׂשְ ִים ֲעכוִרים ָרִעים וְזדֹוִנים ְוִיְזָדְווגו ּבָ ֵהם ּמַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

לוי ְלֵעיֵניהֹון ּגָ לוי ְלֵעיֵניֶהם. ּּבַ ּגָ ָחׁש ּבַ יר ֲעֵליֶהם ַהּנָ ֶטה ְוִהּתִ ָעה ִאיְצְטִריך ַהּמַ ְּואֹוָתה ׁשָ ּ ְ ,
ִמיְו ַמִים ְלֵעיֵניֶהם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִיְתַקֵדׁש ׁשְ ִני ּבְ ָדָבר , ָּמהו ְלֵעיֵניֶהם. ְּלַהְקִדיׁשֵ

לוי ּגָ ֶהם ּבַ ִנְזָדְווּגו ּבָ ּׁשֶ ּ ּ.  

א ֲחֵזי קום ָעֵלינו ' ּ לוֵלי ה)ד''תהלים קכ(, ִּדְכִתיב. ָּהִכי ָחָמא ָדִוד, ּתָ ָהָיה ָלנו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ְדַאְמִריָנן )ד''תהלים קכ(. ֹעהֶּזה ַפְר, ָאָדם ִים ַהֵזדֹוִנים ּכְ נו ַהּמַ ּ ֲאָזי ֲעַבר ַעל ַנְפׁשֵ תהלים (ּּ

ים)ד''קכ ִצפֹור ִנְמְלָטה ִמַפח יֹוְקׁשִ נו ּכְ ּ ַנְפׁשֵ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָנָחׁש, ָאַמר ַרּבִ ה ּבַ ֹלא ָעׂשָ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ה ּבְ ָרֵאל ָהיו , ָּמה ָרָאה ֹמׁשֶ ֶּאָלא ִיׂשְ ּ
ה ִים, דֹוַחִקים לֹמׁשֶ ָנה ָלנו ּמַ ִריך הוא ָאַמר ִלי. ִּנְתָייֵעץ ְוָאַמר, ּּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲעמֹוד , ְּ

ָעָפר ַמִים ֶאָלא ּבְ ֵזיָרה ְלָנָחׁש ּבְ ָנָחׁש ַוֲאָנא ָחֵמי ְדֵאין ּגְ   .ּּבַ

י ְיהוָדה ֵמָהָכא ל ְיֵמי ַחֶייך)בראשית ג(, ָּאַמר ַרּבִ ָ ְוָעָפר ֹתאַכל ּכָ ַמע ְדָעָפר ֵייכול ּ ּ ַמׁשְ ּ
ל יֹומֹוי ַמָיא, ּכָ ָרֵאל ַדֲחִקין ִלי. ֲּאָבל לא ּבְ ב ְדִיְתֲעִביד ִניָסא, ְּוִיׂשְ ָלא , ְּוַאף ַעל ּגַ

ֲאָתר ָדא ַמָיא, ִיְתֲעִביד ּבְ ַעְפָרא ְוָלא ּבְ ֶּאָלא ִאְתַחַקק ּבְ ִליֵכהו )שמות ד(ִּדְכִתיב . ּ ּ ַוָיׁשְ
ָמָרה. ׁשַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָח ַמָיא ּבְ ָדא ִאְתַחַקק ּבְ ְּוצור ּבְ ַהאי, ּ ָבר ֲעָבד ִניָסא ּבְ , ּוּכְ

ַמֵטהו ַפֲעָמִים)במדבר כ(, ִּדְכִתיב. ְּדִאְתֲעִביד ִזְמָנא ַאֲחָרא ַלע ּבְ ּ ַוַיך ֵאת ַהּסֶ ּ ּ ְ ָּאַמר ֵליה . ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ה , ְּ ם ּבִ)במדבר כ(ֹמׁשֶ ִני ַיַען לא ֶהֱאַמְנּתֶ ְבתון ְדָלא , ּי ְלַהְקִדיׁשֵ ְּדַחׁשָ ּ ּ

ַמִים   )עד כאן מההשמטות( :ַּלֵכן ֹלא ַתִביאו )במדבר כ(. ָיִכיל ָנָחׁש ּבְ

ין ֲהָוה. ַמאי ַטְעָמא ּסִ ּנִ ק ּבַ ום ִדְמַחּקֵ ִּמּשׁ יה, ּ יָמא ּבֵ א ִעָלָאה ְרׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּּ .
ַקְדִמיָתא ָנָחׁש ַמר, ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּ ֶדֶרך ָנָחׁש ֲעֵלי צור)משלי ל( ,ּּכְ ָהא ִאְתְיַדע , ָנָחׁש. ְּ

ַער צור ְּדִאּתְ ֵלי)א ואתמר צור''נ(. ּ ָאן ֲאָתר ִאְתּגְ יב ִהְנִני עֹוֵמד ,  ּבְ ֵלי ִדְכּתִ ָּהָכא ִאְתּגְ
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ם ַעל ַהּצור ְּלָפֶניך ׁשָ ּוַמאן צור. ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּ ַהּצור ָתִמים ָפֳעל)דברים לכ(ּכְ ן , ֹוּ ְוַתּמָ
ה ֵהיך ָקִאים ָנָחׁש ָעֵלי צור ָּיַדע ֹמׁשֶ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ְ

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ִאיְלּתָ יק ְקָרא ֵיאֹות ׁשָ ּתִ ִתיב. ִאי ִליׁשְ יָת ַבּצור , ֶּאָלא ָהא ּכְ ְּוִהּכִ
ּנו ַמִים ַּוָיְצאו ִמּמֶ ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ּ ָמאְּדֵלי, ּ ָמא וׁשְ ל ׁשְ ּת ָלך ּכָ ָמָהן , ְ ֵּמִאיּנון ׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ין ְדקוְדׁשָ ַּקִדיׁשִ ּ ּ ין וְגבוָראן, ְּ ְּדָלא ָעֵבד ִנּסִ ּ ְְוַאִפיק ּכָֹלא ְדִאְצְטִריך , ּ ּ ּ ּ
ן ְלַאָפָקא ָהָכא ַמָיא, ְלָעְלָמא ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ.  

ִתיב, ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה ה צור ַוָיזובו ַמִים ֵהן)תהלים עח(, ָהא ּכְ ּ ִהּכָ ּ ַמאן ָמֵחי . ּּ
ֵמיה א ֲחִריָפא, ֲּאַמר ֵליה. ִּלׁשְ ַּפִטיׁשָ ִקְטרֹוי ְיִדיַע, ּ ִאיל ָדא, ּבְ א ֲחֵזי. ְּוַאּתְ ׁשָ , ֶּאָלא ּתָ

בוָרה ָכל ֲאָתר צור ּגְ ּּבְ ִריך הוא ְלַמֲחָאה, ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ַער , אֹו ְלַאְלָקָאה, ְּ ִאּתְ
בוָרה ָמֵחי ְוָלֵקיּגְ ּבוָרה ָדא ְוַההוא ּגְ ּ ּ יב, ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ה צור ַוָיזובו ַמִים, ּ ֵּהן ִהּכָ ּ ְוִאי . ּּ

ַער צור ָּלאו ְדִאּתְ ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ּ ְְוָלֵקי ּבְ   .ָּלא ַנִביִעין ַמָיא, ּ

ִתיב, ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה ׁשִ)דברים לב(, ָהא ּכְ ָ צור ְיָלְדך ּתֶ י. יּ ׁשִ , ְוָתֵניָנן ַמאי ּתֶ
ת ֵליה לֹוַמר ַחָלׁשְ ּּכְ ֲּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ְּדִאְלָמֵלי ִיְנְדעון ַחָייַבָיא, ּ ּ ּ ּ ְּדַהאי צור , ּ ּ

ָעָרא ָלֳקְבַלְייהו ְנעון ִמְלֵמיָחב ָקֵמיה, ּוְלַאְלָקָאה לֹון, ְּזִמיָנא ְלִאּתְ ִּיּמָ א ִאיִהי , ּּ ֶּאָלא ַחְלׁשָ
ה, ֵּעיַנְייהוּבְ ֵלי ּבָ ּכְ ֹאְרַחְייהו , ּהֹוִאיל ְוָלא ִמְסּתַ ֵלי ּבְ ּכְ ְּוָלא ִמְסּתַ ּ ְוַעל ָדא )א בכרסייהו''ס(ּ

י ׁשִ ָצור ְיָלְדך ּתֶ ּ.  

א ָאַמר' ר ְטָרא ְדצור ִעָלָאה, ְּוִאית צור, ִּאית צור, ַאּבָ ִּמּסִ ּ ּוַמאי . ָּנַפק צור ַאֲחָרא, ּ
ּצור ִעָלָאה ּצור ְד. ּ ּוַמאי ִאיהו. ָּכל צוִריםּ ָרֵאל, ּ ַּההוא ְדאֹוִליַדת ְלִיׂשְ יב צור ְיָלְדך , ּ ִָדְכּתִ ּ ּ

י ׁשִ ְטָרא ְדצור ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא. ּתֶ ְּדָהא ִמּסִ ּּ ּ ּ ְטָרא ְדִאיָמא. ָּנְפָקא צור ַאֲחָרא, ּ ָנְפָקא , ִּמּסִ
בוָרה   .ּּגְ

  ]ב''ד ע''דף ס -' בזוהר חלק [

ָה י ֶאְלָעָזרְוַאְזָלא ָהא ּכְ ִתיב , ּא ְדָאַמר ִרּבִ בורֹות )א''ג ע''פ( ִמי )תהלים קו(ּכְ ּ ְיַמֵלל ּגְ ּ
בורֹות ְיָי. 'ְיָי ְּלַאְכְלָלא ִאיָמא ִעָלָאה ְדֹכָלא. 'ַּמאי ּגְ ב ְדָלאו ִאיִהי ִדיָנא, ּּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ,

ַכח ּתְ ְטָרָהא ִאׁשְ ְטָרָהא , ִמּסִ ַכחּגְ )ב''ד ע''דף ס(ְּדָהא ִמּסִ ּתְ ך צור , ּבוָרה ִאׁשְ ּוְבִגיֵני ּכַ ְּ

ח ֵאל ְמחֹוְלֶלך)דברים לב(. ִּעָלָאה ִאְקֵרי ּכַ ׁשְ א, ָ ַוּתִ ָּדא ְנִהירו ְדַאּבָ ּ ֶחֶסד . ַּמאי ִניהו. ּ
א, ִּעָלָאה ְּדִאיהו ְנִהירו ְדַאּבָ ּ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָכל ָמקֹום, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ַהאי צור ְּוקוְדׁשָ, ָהא ְיִדיָעא, ַמִים ּבְ ִריך הוא ּבְ ּא ּבְ ּ ְ

ַער ְלַאְרָקא ַמָיא א )אלא מגדולה(, ְּדָהא ָלא ִאְתָחֵזי, ִּאּתְ ּ ְוָדא הוא ָאת ְוִניָסא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַבח ָדִוד ְוָאַמר. ְ ְּוַעל ָדא ׁשָ ַמע . 'ּ ַהֹהְפִכי ַהּצור ֲאַגם ָמִים ְוגֹו)תהלים קיד(, ּ ּוַמׁשְ

ַכךְּדָה, ַהֹהְפִכי ְא ָלאו ָאְרחֹוי ְדצור ּבְ ּ ּ.  
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צור ִעָלָאה, ְּוַעל ָדא ּּבְ א, ּ ַּאִפיק ַמָיא ֵמֲאָתר ִדְלַתּתָ ּ א. ּ ֵמיה ְדַההוא ִדְלַתּתָ ּוַמה ׁשְ ּ ּ ּ ּ .
יב. ֶסַלע ַלע)במדבר כ(, ִּדְכּתִ ה ַאִפיק ַהאי ֶסַלע ַמָיא.  ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ ּוַבּמֶ ּ ּ .

ֵחיָלא ְדצור ּּבְ ּ ִדְלֵעיָלאּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ַמע ַהּצור ָתִמים ָפֳעלֹו)דברים לב(, ַרּבִ ּ ַהּצור ָתִמים ָפֳעלֹו ַמאי ַמׁשְ ּּ ּ .
ְּדִאְתַהָפך צור ְּ ד ָפֳעלֹו ְדָתִמים, ּ ְּלֶמְעּבַ ּוַמאי ִאיהו. ּ יה . ַאְבָרָהם. ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  )בראשית יז(ּ

ְִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ּ ְוָדא הוא ַהֹהְפִכי ַהּצור ֲאַגם ָמִים.ּ ַמע ָתִמים ָפֳעלֹו, ּ ּוַמׁשְ ְוָדא , ּ
  .ַאְבָרָהם

ֲעָתא ָדא ׁשַ ִּאְתַהַדר ַהּצור, ּּבְ ְנָייָנא. ָתִמים, ּ ֲעָתא ַאֲחָרא ּתִ ׁשַ ד , ּבְ ָעא )אתענש(ּכַ  ּבָ
ַהאי צור ה ְלַאָפָקא ַמָיא ּבְ ֹּמׁשֶ ּ ָרֵאל, ּ חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ּּבְ ַקְדִמיָתא, ָּלא ִאְתַהַדר ָתִמים, ּ יה . ּכְ ּּבֵ

ה ְוָאַמר, ִזְמָנא י, ִאְתָרַעם ֹמׁשֶ ׁשִ ָצור ְיָלְדך ּתֶ לֹוַמר. ּ ה ְדֲהָוה , ּכְ ת ֵליה ִמּמַ ַּחָלׁשְ ּ ּ
ַקְדִמיָתא א, ּבְ ּתָ ִמים ַהׁשְ ַכח ּתָ ּתְ ְִדְבִגיָנך ָלא ִאׁשְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה , ּ ִדיָנא)ביה(ְוִאְתָעִביד , ּ

לֹוַמר עוֵליָמך, ָיֹוֵמי ְיָלְדךּבְ ְּכְ ּ.  

א י ַאּבָ יב ֲהֵיׁש ְיָי, ָאַמר ִרּבִ נו ִאם ָאִין' ַּמאי ִדְכּתִ ִקְרּבֵ ָרֵאל ְדָלא . ּּבְ ין ֲהוֹו ִיׂשְ ְּוִכי ִטְפׁשִ ּ
ַּיְדֵעי ִמָלה ָדא א ָקַמְייהו, ּ ִכיְנּתָ ְּוָהא ָחמו ׁשְ בֹוד ָעַלְייהו ְדַסְחרֹון ל, ּ ַּוֲעֵנִני ּכָ ְּוִאיּנון , ֹוןּ
נו ִאם ָאִין' ָּאְמרו ֲהֵיׁש ְיָי ִקְרּבֵ א, ּּבְ יהֹון ַעל ַיּמָ ּּגוְבִרין ְדָחמו ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכֵ ּ ּ , ְוָתֵניָנן, ּ

לֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ְפָחה ַעל ַהָים ַמה ּשֶׁ ָּרָאָתה ׁשִ ין, ּ ָכחו ִטְפׁשִ ּתְ ִּאיּנון ִאׁשְ ּ ' ְּוָאְמרו ֲהֵיׁש ְיָי, ּ
ִק נו ִאם ָאִיןּבְ   .ְּרּבֵ

ְמעֹון)א''ט ע''נשא קכ(ֶּאָלא  י ׁשִ עו ְלִמְנַדע,  ָהִכי ָקָאַמר ַרּבִ ּּבָ יָקא ְסִתיָמָאה , ּ ין ַעּתִ ּבֵ
ּוֵבין ְזֵעיר ַאִפין ְדִאְקֵרי ְיָי. ְּדִאְקֵרי ַאִין, ְּדָכל ְסִתיִמין ִתיב ֲהֵיׁש ְיָי, ְּוַעל ָדא. 'ּּ ' ָלא ּכְ

נו ִאם לא ִקְרּבֵ תֹוָרִתי ִאם ֹלא, ּּבְ יב ֲהֵיֶלך ּבְ ָמה ִדְכּתִ ְּכְ נו ִאם ָאִין' ֶּאָלא ֲהֵיׁש ְיָי. ּ ִקְרּבֵ   .ּּבְ

ֶּאָלא ַעל ַדֲעִבידו ִפרוָדא. ִּאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְתַעְנׁשו ּ ּּ ִנְסיֹוָנא, ּ יב ְוַעל , ַּוֲעִבידו ּבְ ִּדְכּתִ
ָרֵאל. 'ַנּסֹוָתם ֶאת ְיָי ַגְווָנא ַחדִאי ַהאי ִנׁשְ, ָּאְמרו ִיׂשְ ַגְווָנא . ַאל ּבְ ַאל ּבְ ְוִאי ַהאי ִנׁשְ

ְּוַעל ָדא ִמָיד ַוָיֹבא ֲעָמֵלק. ַאֲחָרא ּ ְרִפיִדים)שמות יז(. ּ ָרֵאל ּבִ ּ ַוָיֹבא ֲעָמֵלק ַוִיָלֶחם ִעם ִיׂשְ ּ ּ .
י יֹוֵסי ָפַתח ְלֵח)א''ע' ו( )ישעיה לב(, ִּרּבִ ל ָמִים ְמׁשַ ֵריֶכם זֹוְרֵעי ַעל ּכָ ֹור ּ ַאׁשְ י ֶרֶגל ַהּשׁ

ל ָמִים. ְוַהֲחמֹור ֵריֶכם זֹוְרֵעי ַעל ּכָ ִניָנן, ַאׁשְ ן ּתָ ּמָ ִחין, ּתַ ּכְ ּתַ ה ַמִים ִמׁשְ ה ַמִים ְוַכּמָ ּמָ . ּכַ
ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדֵלית ַזְרָעא ְלהו, ַּזּכָ ִים, ּ ִים, ֶּאָלא ַעל ַהּמַ ם ַעל ַהּמָ יב ְוַיֲחנו ׁשָ ִּדְכּתִ ּּ ,

ִריך הואִּאיּנון א ּבְ חֹות ַעְנֵפי ִאיָלָנא ְדקוְדׁשָ ּ ַדֲהוֹו ּתְ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא, ְּדַתְנָיא א ּבְ ִּאיָלָנא ִאית ְלקוְדׁשָ יָפא, ְּ ּוֵביה , ְּוהוא ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ּ
ַכח ְמזֹוָנא ְלֹכָלא ּתְ חוִמין. ִּאׁשְ ְתֵריַסר ּתְ ַחם ּבִ ְּוהוא ִאּתְ ַמְתְקָלא, ּ ע ְוִאְתּתַ, ּבְ ַאְרּבַ ף ּבְ ּקַ

גוָפא ְדַההוא ִאיָלָנא' ְוע. ּרוֵחי ָעְלָמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ יה ְוִיׂשְ ַּעְנִפין ֲאִחיָדן ּבֵ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון . ּ
ְבִעין ַעְנִפין ַסֲחָרָנא ִדְלהֹון ּׁשִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1093דף [ -ּ

יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֵרה ֵעינֹות ַמִים, ּ ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ַּוָיֹבאו ֵאִליָמה ְוׁשָ ָמִריםּ ְבִעים ּתְ ְוָהא ,  ְוׁשִ
ּאוְקמוָה ה ֲאָתר, ּ ַכּמָ ַמר ּבְ ִים. ְוִאּתְ ם ַעל ַהּמָ ַּמאי ְוַיֲחנו ׁשָ ַההוא ִזְמָנא. ּ ֶּאָלא ּבְ ִליטו , ּ ּׁשָ

ַּעל ִאיּנון ַמָיא חֹות ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ּ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ְּדִאְקרון , ּּ ִים ַהֵזידֹוִנים)תהלים קכד(ּ . ּ ַהּמַ
ל ָמִיםְוַע ֵריֶכם זֹוְרֵעי ַעל ּכָ   .ּל ָדא ַאׁשְ

ֹור ְוַהֲחמֹור ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ָמאָלא, ְּמׁשַ ְתֵרי ׂשְ ֵרין ּכִ ין עֹוְבֵדי , ִּאיּנון ּתְ הו ַעּמִ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ּ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדִאְקרון ׁשֹור ַוֲחמֹור, ּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ . ׁשֹור ַוֲחמֹור ַוְיִהי ִלי )בראשית לכ(, ּ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ין וְבִאיּנון ּכִ ֲחָרׁשִ ים ֲהָוה ּבַ ִגין ְדָלָבן ַחּכִ ּּבְ ּ ָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב, ּ ּוְבִאיּנון ּבָ ּ ,
יב ָמה ִדְכּתִ ַמר,  ַאָרִמי אֹוֵבד ָאִבי)דברים כו(, ּּכְ ִאין. ְוָהא ִאּתְ ָרֵאל ַזּכָ ִיׂשְ ּוְכׁשֶ ְלֵחי , ּ ְּמׁשַ

ְלָטָאה ָעַלְייהוְו, ְּלהו ָּלא ַיְכֵלי ְלׁשַ ֹור ְוַהֲחמֹור ְדָלא , ּ ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְמׁשַ ּּ
הו ְלֵטי ּבְ   .ּׁשַ

  ]א''ה ע''דף ס -' בזוהר חלק [

א י ַאּבָ ֲחָדא, ָאַמר ִרּבִ ד ִמְזַדְווֵגי ּכַ ּּכַ הו, ּ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיָקם ּבְ דף (ְּוַעל ָדא , ָּלא ַיְכֵלי ּבְ

ִתיב) א''ה ע''ס ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדיו)דברים כב( ּכְ ּ לא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ַּיְחָדיו ַדְייָקא. ּ ָלא , ְוָתֵניָנן. ּ
ין יׁשִ א ְלִזיִנין ּבִ ָּיִהיב ִאיִניׁש דוְכּתָ ר ָנׁש , ּ עֹוָבָדא ְדּבַ ְּדָהא ּבְ ַער ַמה ְדָלא , )לתתא(ּ ִּאּתְ

ְּוַכד ִמְזַדְווֵגי . ְִאְצְטִריך ֲחָדאּ ִקיפוָתא )מבין סטרא דלהון נפיק. לא יכלין למיקם בהו(, ּכַ ּ ִמּתְ
ֶלב ִּדְלהֹון ְדִאְקֵרי ּכֶ ְלהו, ּ ְּוָדא ֲחִציָפא ִמּכֻ ֵני )שמות יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ וְלָכל ּבְ

ֶלב ְלׁשֹונֹו ָרֵאל לא ֶיחַרץ ּכֶ חציפא ודא , א מתקיפותא דלהון אפיק ההוא דאקרי כלב''נ(. ִיׂשְ

ִריך הוא)מכלהו א ּבְ ּ ָאַמר קוְדׁשָ ַּאּתון ֲאַמְרּתון, ְּ נו ִאם ָאִין' ֲהֵיׁש ְיָי, ּ ִקְרּבֵ ֲהֵרי ֲאִני , ּּבְ
ֶלב ִּמָיד ַוָיֹבא ֲעָמֵלק. מֹוֵסר ֶאְתֶכם ַלּכֶ ּ.  

ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד)במדבר כד(, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ית ְוִכי ֵרא.  ֵראׁשִ ׁשִ
ָעְלָמא, ּגֹוִים ֲעָמֵלק ין ְואוִמין ֲהוֹו ּבְ ִנין ְוַעּמִ ה ִליׁשָ ּמָ   .ַעד ָלא ָאָתא ֲעָמֵלק, ַּוֲהֹלא ּכַ

ְצַרִים, ֶּאָלא ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ין ְדָעְלָמא , ּּכַ ל ַעּמִ ְּדִחילו ְוֵאיָמָתא ָנְפָלה ַעל ּכָ ּ ּ
ָרֵאל ת)טושמות (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמִיׂשְ זון ִחיל ָאַחז יֹוְשֵבי ְפָלׁשֶ ים ִיְרּגָ ְמעו ַעּמִ ּ ׁשָ ּ ּ .

ִריך הוא א ּבְ בוָראן ִעָלִאין ְדקוְדׁשָ א ְדָלא ֲהָוה ָדִחיל ִמּגְ ְּוָלא ֲהוֹו ַעּמָ ּ ּ ּ ּ ְּ ַוֲעָמֵלק ָלא ֲהָוה , ּ
ך. ְוֹלא ָיֵרא ֱאלִהים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּדִחיל ְָלא ָדִחיל ְלִמְקַרב ְלַגּבָ ית . ּ ְּוַעל ָדא ֵראׁשִ
  )עמלק הוי קדמאה(. ּגֹוִים

ָרֵאל ֲעָמֵלק ֲהָוה ִיׂשְ ָחא ְקָרָבא ּבְ ְּדָאתו ְלַאּגָ ך ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ יב , ּ ִּדְכּתִ
י ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק)דברים כה(, ּוְכִתיב. ּכִ א ֲּהָדא הו,  ּתִ

ֵעי ֵליה. ִדְכִתיב ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד ִריך הוא . ֲּעֵדי ָאְבדֹו ִמּבָ א ּבְ ֶּאָלא ַעד ְדֵייֵתי קוְדׁשָ ּ ְּ ּ
י ָמֹחה ֶאְמֶחה ְוגֹו)כלומר עד דקודשא בריך הוא יהא אובד ליה(, ְּוֹיאַבד ֵליה יב ּכִ . 'ּ ִדְכּתִ

א ֲחֵזי, ֶאְלָעָזר' ָאַמר ר ב ְד, ּתָ ַּהּצור ָתִמים ָפֳעלֹוַּאף ַעל ּגַ הֹון ֶחֶסד ְלַאָפָקא , ּ ְּוָעִביד ִעּמְ
ַבק ִדיֵדיה, ּלֹון ַמָיא ָּלא ׁשָ ִתיב ַוָיֹבא ֲעָמֵלק, ּ ְּדָהא ּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1094דף [ -ּ

 ] בשנה97יום [סדר הלימוד ליום ח טבת 

א ָפַתח ְוָאַמר' ר ֶמׁש)קהלת ה(, ַּאּבָ ַחת ַהּשָׁ ה ּבְ.  ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה ָרִאיִתי ּתַ ּמָ א ּכַ ֵני ָנׁשָ
א אֹוַרְייָתא, ֲאִטיִמין ִלּבָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדָלא ִמׁשְ ּּבְ ְּוִכי ֵיׁש ָרָעה ְדִהיא , ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה. ּ

ֶּאָלא ַוַדאי ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה. ְּוֵיׁש ָרָעה ְדָלאו ִהיא חֹוָלה, חֹוָלה ְטָרא , ְּדָתֵניָנן, ּ ִמּסִ
ָמאָלא ְרִד, ִּדׂשְ ה ּגַ ּמָ ֲאִויָרא, ּיִני ִניּמוִסיןַּנְפֵקי ּכַ   .ְּדַבְקָען ּבַ

ְעָיין ְלֵמיַפק ה, ְוַכד ּבַ נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ֲאִבין ּבְ ּתַ ַּאְזִלין ְוִאׁשְ ְלָבַתר ָנְפִקין , ּ
ֲחָדא ָרן ּכַ ָעְלָמא, ּוְבָקִעין ֲאִויִרין, ּוִמְתַחּבְ אִטין ּבְ ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ, ְוׁשָ ּוִמְתָקְרִבין ְלַגּבַ ּ , אּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָכל ַחד ִאְקֵרי ָרָעה ה ֵאֶליך ָרָעה)תהלים צא(ּכְ ָ לא ְתאוּנֶ ַמאי לא . ּ
ה א. ְּתאוּנֶ ִני ָנׁשָ ַתְסקוָפא ַעל ּבְ ִגין ְדַאְתָיא ּבְ ּּבְ ּ.  

א. חֹוָלה ֲאַמאי ִהיא חֹוָלה ֵני ָנׁשָ ְרָיא ַהאי ַעל ּבְ ד ׁשַ ָעִביד לֹון ַקְמָצִנין , ּכַ
מֹו יה, ֵניהֹוןִמּמָ ּבֵ אי ְצָדָקה ּגַ ּבָ יֵדיה, ַּאְתָיין ּגַ יפוק . ִּהיא ָמָחאת ּבִ ֲּאַמר ֵליה ֹלא ּתִ ּּ

ְִמִדיָדך ֵני. ּ יֵדיה, ַאְתָיין ִמְסּכְ מֹוֵניה. ִּהיא ָמָחאת ּבִ ָּאֵתי הוא ְלֵמיַכל ִמּמָ יֵדיה, ּ , ָּמָחאת ּבִ
ִגין ְלַנְטָרא ֵליה ְלָאֳחָרא ּוִמן יֹוָמא ְד. ּּבְ ְרָיא ָעֵליה ְדַבר ָנׁשּ ּׁשַ ִכיב , ִהיא חֹוָלה, ּ ַהאי ׁשָ ּכְ
י ּתֵ   .ְּוַעל ָדא ִהיא ָרָעה חֹוָלה. ֵּמַרע ְדָלא ָאִכיל ְוָלא ׁשְ

ָחְכְמָתא ְוָאַמר א ָצַווח ּבְ לֹמה ַמְלּכָ ר )קהלת ו(, ּוׁשְ ן לֹו ָהֱאֹלִהים ֹעׁשֶ ר ִיּתֵ  ִאיׁש ֲאׁשֶ
יה ֵסיֵפיה, ְקָראַהאי . 'ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוגֹו ָּלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ִתיב ִאיׁש , ּ ּכְ

ר וְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוגֹו ן לֹו ָהֱאלִהים ֹעׁשֶ ר ִיּתֵ ִליֶטּנו ָהֱאֹלִהים ֶלֱאכֹול ', ֲּאׁשֶ ַּמאי ְוֹלא ַיׁשְ
ּנו ר ָנׁש, ִאי ָהִכי. ִּמּמֶ ְרׁשוֵתיה הוא ְדּבַ ָּלאו ּבִ ּ ּ ּ.  

ּנוִאי ּכְ, ֶּאָלא ִּתיב ְוֹלא ַיַעְזֶבנו ָהֱאלִהים ֶלֱאכֹול ִמּמֶ ֶּאָלא ְולא . ֲהֵויָנא ָאַמר ָהִכי, ּ
ִליֶטּנו ִּדְבִגין ְדהוא ֵהיְמֵניה ְלַהִהיא ָרָעה, ַּיׁשְ ּ ּ ה, ּ ִריך הוא ָלא . ְּוָאִחיד ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְלֵטיה ָעֵליה ּׁשַ חֹוֵתיה, ּ ָרָאה ּתְ ַּעל ְדהוא ִא, ְּלִאְתּבָ הּ ה, ְּתְרֵעי ּבָ   .ְּוָאִחיד ּבָ

ִכיב ֵמַרע ׁשְ ֵתי, ְוָכל ָאְרחֹוי ּכִ ְּוָלא ַאִפיק , ְּוָלא ָקִריב ְלָממֹוֵניה, ְּדָלא ָאִכיל ְוָלא ׁשְ
יה ְּוָנִטיר ֵליה ַעד ְדהוא ִיפוק ֵמָעְלָמא, ִּמיּנֵ ּ ּ ְּוִיטֹול ֵליה, ְוֵייֵתי ַאֲחָרא, ּּ ָעָליו, ּ ְּדהוא ּבְ ּ.  

לֹמה ַמ א ָצַווח ְוָאַמרּוׁשְ מור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו)קהלת ה(, ְלּכָ ר ׁשָ ָעָליו. ּ ֹעׁשֶ ָּדא . ַמאן ּבְ
ַּאֲחָרא ְדָיִרית ֵליה ָעָליו ְדַההוא ֻעְתָרא. ּ ה ָזָכה ַהאי ַאֲחָרא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ְּוָלּמָ ִגין ְדַהאי . ּ ּּבְ
ה , ֵהיִמין ְלַהִהיא ָרָעה ָרֵעי ּבָ ה)רעתו בשביל ההוא רעהדא הוא דכתיב ל(ְוִאּתְ ק ּבָ .  ְוִאְתָדּבַ

ך ִגין ּכָ ַהִהיא ָרָעה, ְּבְ ק ּבְ ַּהאי ַאֲחָרא ְדָלא ִאְתַדּבָ ָעָליו ְדַההוא )האי(ָזָכה , ּ ּ ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ
ה, ֻּעְתָרא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָרָעתֹו ִגין ָרָעתֹו ְדֲהָוה ִמְתָדַבק ּבָ לֹוַמר ּבְ ּּכְ ּ   .ָּרַווח ֵליה ַהאי, ּ

  ]ב''ה ע''דף ס -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1095דף [ -ּ

חוָלָקא ָטָבא, ָּדָבר ַאֵחר ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה ַּהאי ַמאן ְדָיִתיב ּבְ ֵבית ֲאבֹוי, ּ ְּוהוא ָאִזיל , ּבְ
ַתְסקוֵפי ִמִלין )ב''ה ע''דף ס(, ָלֳקֵבל ֲאבֹוי ּּבְ ַההוא ָרָעה חֹוָלה, ּ ָּהא ִאְתְדַבק ּבְ ַבר ָנׁש , ּ ּכְ

ִכיב ֵמַרע ְדָכל  ַתְסקוָפאּׁשָ ֵעיָנא, ָּאְרחֹוי ּבְ ֵעיָנא, ָּדא ּבְ ּוְבִגין ַהאי עוְתָרא , ְוָדא ָלא ּבְ ּ
ָרָעה חֹוָלה ר ָנׁש ּבְ ק ּבַ ַהאי ָעְלָמא, ִּאְתָדּבַ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוִאְתֲעָנׁש ּבְ ר , ּ ְּוָדא הוא עֹוׁשֶ

מור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו   .ּׁשָ

ָרֵאל ך ִיׂשְ ִר, ָּכַ א ּבְ ִריןּקוְדׁשָ ְדֵפי ִנׁשְ ּיך הוא ָנִטיל לֹון ַעל ּגַ ּ ֲעָנִני ְיָקָרא, ְ , ַאְסַחר לֹון ּבַ
יה ָנִטיל ָקַמְייהו ִכיְנּתֵ ּׁשְ ַּאִפיק לֹון ַמָייא ְמתוִקין, ָנַחת לֹון ָמָנא ְלֵמיַכל, ּ ּ ְּוִאיּנון ֲהוֹו , ּ
ַתְסקוִפין יה ּבְ ַּאְזִלין ִעּמֵ ִּמַיד ַוָיֹבא ֲעָמֵלק. ּ ְמעֹון, ּ ַוָיֹבא ֲעָמֵלק)זשמות י(. ּ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ

ָיא, ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ָהָכא ְזַרת ִדיָנא ַקׁשְ ַכח . ָּקא ַאְתָיא ְקָרָבא ָדא, ִּמּגִ ּתְ ּוְקָרָבא ָדא ִאׁשְ ּ
א אֹוַרְייָתא. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ה ָרִזין ִעָלִאין ְדָחְכְמָתא, ְ ְּדָלא ִאית ּבָ ּ ּּ, 

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִרין ּבִ ְּדִמְתַקּשְׁ ְבָיכֹול. ּ ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ִאין , ְּ ָרֵאל ִאיּנון ַזּכָ ד ִיׂשְ ּּכַ
א ר ֵחיָלא ִדיִלי ַעל ּכָֹלא, ְלַתּתָ ּבָ ִּאְתּגַ ִאין. ּ ָכחו ַזּכָ ּתְ ְבָיכֹול, ְּוַכד ָלא ִאׁשְ ין ֵחיָלא , ּכִ יׁשִ ַמּתִ

ִּדְלֵעיָלא ָיאְוִאְת, ּ ר ֵחיָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּבַ   .ּּגַ

א ֲחֵזי א, ּתָ ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעָתא ְדָחבו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ִתיב, ּ ָרֵאל, ַמה ּכְ ַּוָיֹבא ֲעָמֵלק ַוִיָלֶחם ִעם ִיׂשְ ּ ּ ,
ַרֲחֵמי א. ָּאָתא ְלַקְטְרָגא ִדיָנא ּבְ ַכח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּדֹכָלא ִאׁשְ ּ ְרִפיִדים. ּ ָרפוי ָיַד: ּבִ , ִיםּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָרפו ְיֵדיהֹון ֵמאֹוַרְייָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ ֵרי , ְּיהוָדה' ָאַמר ר. ּּכְ ּתְ
ָרֵאל ִיׂשְ ח ְקָרָבא ֲעָמֵלק ּבְ יב. ַחד ָהָכא, ִזְמֵני ַאּגָ ּ ַוֵיֶרד ָהֲעָמֵלֵקי )במדבר יד(, ְּוַחד ִדְכּתִ

ַנֲעִני ְוגֹו   .'ְוַהּכְ

א, ְמעֹוןׁשִ' ָאַמר ר ִריך הוא ֲהָוה. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ִּקְטרוָגא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָמה , ְּלֵעיָלא, ְּ ּכְ
ַמר ִריך הוא ֲהָוה. ְּדִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ א ּבְ ְּלַתּתָ י ְלַגְבֵרי, ְּ א ''ס(ְוַגְזֵרי לֹון ָעְרָלָתא , ַּדֲהוֹו ַנְסּבֵ

א)אתא יָמא ַקִדיׁשָ ּ ִדְרׁשִ ַּאְרמו לֹון ְלֵעיָלאְּוַנְטֵלי ְלהו ְו, ּ ְּוַאְמֵרי טֹול ָלך ַמה ְדִאְתְרִעית, ּ ְ .
ִריך הוא ֲהָוה  א ּבְ ל ָפִנים ְדקוְדׁשָ ְּוַעל ּכָ ּ ְּ  )שמות יז( .ּּכָֹלא )א קבלא''ס( )כל קובלנא כלא(ּ

ֲעָמֵלק ים ְוֵצא ִהָלֵחם ּבַ ַחר ָלנו ֲאָנׁשִ ַע ּבָ ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ הְוִכי ַמה ָח. ּ , ָמא ֹמׁשֶ
ְרֵמיה ְּדָסִליק ּגַ ִריך הוא ָפִקיד, ּ א ּבְ ֵּמַהאי ְקָרָבא ַקְדָמָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָאה . ְּ ה ַזּכָ ֶּאָלא ֹמׁשֶ

ּחוָלֵקיה ל ְוָיַדע ִעָקָרא ְדִמָלה, ּ ּכַ ְּדִאְסּתַ ּ ה. ּ ְרִמי ְלַההוא ְקָרָבא , ָאַמר ֹמׁשֶ ֲּאָנא ַאְזִמין ּגַ
ִּדְלֵעיָלא אְוַאְנּתְ ְיהֹו, ּ ְרָמך ְלָקְרָבא ִדְלַתּתָ ין ּגַ ַע ַזּמִ ּׁשֻ ְ.  

יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ָרֵאל, ּ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא: ְוָהָיה ּכַ ִּיׂשְ ּוְבִגין . ּ
א ָרָבא ִדְלַתּתָ ְרֵמיה ִמּקְ ה ּגַ ך ָסִליק ֹמׁשֶ ּּכַ ּ ְקָרָבא ִדְל, ְ ִגין ְלִאְזָדְרָזא ּבִ ּּבְ ְוִיְתְנַצח ַעל , ֵּעיָלאּ

  .ְידֹוי

ְמעֹון' ָאַמר ר ֵעיֶניך, ׁשִ ְָוִכי ַקָלה ִהיא ּבְ ְּקָרָבא ָדא ַדֲעָמֵלק, ּ א ֲחֵזי. ּ ִמן יֹוָמא , ּתָ
ֵרי ָעְלָמא ּוֵמַההוא ִזְמָנא, ַּעד ַההוא ִזְמָנא, ְּדִאְתּבְ יָחא, ּ א ְמׁשִ ַּוֲאִפילו , ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1096דף [ -ּ

יֹומֹוי ְדג ָווֵתיה, ֹּוג וָמגֹוגּּבְ ח ּכְ ּכַ ּתְ יִאין. ָּלא ִיׁשְ יִפין ְוַסּגִ ּקִ ִגין ַחָייִלין ּתַ ִגין , ָּלאו ּבְ ֶּאָלא ּבְ
ִריך הוא ֲהָוה א ּבְ ִּדְבָכל ִסְטִרין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ַע ה ַאל ְיהֹוׁשֻ ַע, ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ַההוא ִזְמָנא ַר, ְוָלא ְלָאֳחָרא, ֲאַמאי ִליהֹוׁשֻ ְבָיא ְּוָהא ּבְ
יב, ֲהָוה ן נון ַנַער)שמות לג(, ִּדְכּתִ ַע ּבִ יה, ּ ִויהֹוׁשֻ יִפין ִמּנֵ ּקִ ָרֵאל ּתַ ִיׂשְ ה ֲהוֹו ּבְ ֶּאָלא . ְּוַכּמָ

ל ְוָיַדע ּכַ ָחְכְמָתא ִאְסּתָ ה ּבְ ְטָרא ִדְלֵעיָלא. ַמאי ָחָמא. ֹמׁשֶ ָּחָמא לסמאל ְדֲהָוה ָנִחית ִמּסִ ּ ּ ,
ה. אְּלַסְייָעא ַלֲעָמֵלק ְלַתּתָ יָפא ִאְתָחִזִי, ָאַמר ֹמׁשֶ ּקִ   .ַּוַדאי ְקָרָבא ָהָכא ּתַ

ַכח ּתְ יר ִאׁשְ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ַההוא ִזְמָנא ּבְ ַע ּבְ ְּיהֹוׁשֻ ַכח . ּ ּתְ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ יָמא ִדְבׁשְ ִּאי ּתֵ
ַההוא ִזְמָנא ָלאו ָהִכי ה ִאְתְנִסיַבת ְוִאְתַאֲחַדת, ּּבְ ֹמׁשֶ ַע ְדִאְתַאֲחד ִאׁשְ, ְּדָהא ּבְ ַכח ְיהֹוׁשֻ ּּתְ

ה א ִמיּנָ ה. ְּלַתּתָ ְמעֹון' ָאַמר ר. ּוַבּמֶ ַההוא ֲאָתר, ׁשִ   .ר''ְּדִאְתְקֵרי ַנַע, ּּבְ

  ]א''ו ע''דף ס -' בזוהר חלק [

י ְיהוָדה ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ּ יב, ּ ַל ם ָנְוה )ישעיה לג(, ַּמאי ִדְכּתִ ְרֶאיָנה ְירוׁשָ ּ ֵעיֶניך ּתִ ָ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצחׁשַ ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ ַל ם. ֲאָנן ֹאֶהל ּבַ ַל ם ִדְלֵעיָלא: ְּירוׁשָ ְּירוׁשָ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
ל ִיְצָען ָגלוָתא, ֹאֶהל ּבַ יר ְלֵמַהך ּבְ ח ַיּתִ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ יב, ְּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ן , ּ ַע ּבִ ִויהֹוׁשֻ

ל ִיְצָען, ְ ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהללא. ַּנַער ַוַדאי. ּנון ַנַער ַּההוא ְדִאְקֵרי ֹאֶהל ּבַ ד . ּ ְמַלּמֵ
א, ִּדְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִכיְנּתָ ָמה ְדַההוא ַנַער ִדְלֵעיָלא, ֲהָוה ָיִניק ִמׁשְ ּּכְ ּ ּ ְֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך , ּ

ִדיָרא, ָהֹאֶהל יה ּתָ ך ַהאי ַנַער . ְּוָיִניק ִמּנֵ א לא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל )א''ו ע''דף ס(ְּכַ ְִדְלַתּתָ ּ ,
ִדיָרא ה ּתָ   .ְּוָיִניק ִמּנָ

ך ִגין ּכַ ה, ְּבְ ד ָחָמא ֹמׁשֶ ה, ָּנִחית ְלַסְייָעא ַלֲעָמֵלק, לסמאל, ּכַ ַּוַדאי ַהאי , ָאַמר ֹמׁשֶ
ַּנַער ְיקום ָלֳקְבֵליה לֹוט ָעֵליה, ּ ָחא ֵליה, ְּוִיּשְׁ ִּמַיד ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ. ְּלַנּצְ ַחר ּ ַע ּבָ ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ

ֲעָמֵלק ים ְוֵצא ִהָלֵחם ּבַ ָּלנו ֲאָנׁשִ א, ּ ִּדיָלך ַהאי ְקָרָבא ִדְלַתּתָ ַּוֲאָנא ִאְזָדֵרז ִלְקָרָבא , ְּ
ִּדְלֵעיָלא ים. ּ ַחר ָלנו ֲאָנׁשִ ִאין, ּּבָ ֵני ַזּכָ ִאין ּבְ ך, ַזּכָ ְְדִיְתֲחזון ְלֵמַהך ִעּמָ ְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַע ַנַערּבְ, ָאַמר ַרּבִ ֲעָתא ְדָנִפיק ְיהֹוׁשֻ ַער ַנַער ִדְלֵעיָלא. ּׁשַ ִּאּתְ ן , ּ ּקַ ְוִאְתּתָ
ה ַזְייִנין ַכּמָ יּקוִנין ּבְ ה ּתִ ַכּמָ ְּדַאְתִקיַנת ֵליה ִאֵמיה, ּּבְ ּ ְּלַנְקָמא נוְקָמא , ִּלְקָרָבא ָדא, ּ

יב. ִּדְבִרית ְּוַהְיינו ִדְכּתִ יב, ִרית ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ)ויקרא כו(, ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ ,
ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב ְּוָלא ְלפום רוְמִחין , ְּלִפי ֶחֶרב ַוַדאי. ַּוַיֲחלׁש ְיהֹוׁשֻ ּ

ֶחֶרב ַוַדאי ִהיא, ְוַזְייִנין ֶּאָלא ּבַ ִרית, ּ   .ַּהאי ְדִאְקֵרי ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ

ן ִלְקָר ּקַ ה ִאְתּתָ ָּבא ִדְלֵעיָלאּוֹמׁשֶ ֵבִדים, ּ ה ּכְ ׁש: ִויֵדי ֹמׁשֶ ֵבִדים ַמּמָ יִרין, ּכְ ין, ַיּקִ , ַּקִדיׁשִ
הו ְקָרָבא ִדְלֵעיָלא. ָלא ִאְסַתְאָבן ְלָעְלִמין ָחא ּבְ ְּיִקִרין ְדִאְתָחזון ְלַאּגָ ּ ּ ּ ימו . ּ ַּוִיְקחו ֶאֶבן ַוָיׂשִ ּּ

ב ָעֶליָה יו ַוֵיׁשֶ ָרֵא, ַּתְחּתָ ִגין ְדִיׂשְ ַצֲעָראּּבְ ְרָיין ּבְ ַצֲעֵריהֹון, ל ׁשַ הֹון ּבְ   .ִויֵהא ִעּמְ

ְמכו ְבָיָדיו ִמֶזה ֶאָחד וִמֶזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה ְוגֹו ְּוַאֲהֹרן ְוחור ּתָ ּ ּ ּּ ְמכו ', ּ ַּמאי ּתָ
ִמיכו ִלידֹוי)מהימנותא ודא, אמונה(. ֱּאמוָנה. ְבָיָדיו ּ ְוִכי ַעל ְדַאֲהֹרן ְוחור ּתְ ּ וֹו ְידֹוי ֲה, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1097דף [ -ּ

ָחְכְמָתא ָעִביד ַמה ְדָעִביד, ֶּאָלא. ֱּאמוָנה ה ּכָֹלא ּבְ ֹּמׁשֶ ְטָרא ִדיֵליה, ַּאֲהֹרן ְוחור. ּ ָּדא ִמּסִ ּ ּ ,
ְטָרא ִדיֵליה ְּוָדא ִמּסִ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּוַעל ָדא ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה, ְוָידֹוי ּבְ ַאֲהֹרן . ְּמֵהיָמנוָתא, ּ

ַער  ִגין ְדִיּתְ ִּסְטָרא ִדיֵליהּּבְ ַער ִסְטָרא ִדיֵליה)ב''א ע''חוקת קל(, ּ ִגין ְדִיּתְ ּ ְוחור ּבְ ּ ּ ַּוֲהוו , ּ
אן אן וִמּכָ ידֹוי ִמּכָ ְכָחא ִסיוָעא ִדְלֵעיָלא, ֲּאִחיָדן ּבִ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ר ָיִרים )שמות יז(. ּ ֲאׁשֶ  ְוָהָיה ּכַ

ָרֵאל ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים. ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ָמאָלאְּד: ּכַ ְפִריׁשו , ָזִקיף ְיִמיָנא ַעל ׂשְ ַוון ּבִ ְּוִאְתּכָ ּ
ָרֵאל. ְּדָידֹוי ָרֵאל ִדְלֵעיָלא: ְוָגַבר ִיׂשְ ִּיׂשְ ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק. ּ ֲעָתא , ְוַכֲאׁשֶ ׁשַ ּבְ

א ָרֵאל ְלַתּתָ לֹוָתא, ְּדִיׂשְ ִכין ִמּצְ ּכְ ּתַ ה ְלֵמיָק, ִמׁשְ ְזִקיפוָלא ַיְכִלין ְיֵדי ֹמׁשֶ ְוָגַבר , ּם ּבִ
אן אֹוִליְפָנא. ֲעָמֵלק ב ְדַכֲהָנא ָפִריׂש ְידֹוי, ִמּכָ ַּאף ַעל ּגַ ָנא, ּ ָקְרּבְ ְרֵמיה , ּבְ ָנא ּגַ ְּלַתּקְ
ֹכָלא ְצלֹוְתהֹון, ּּבְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְעָיין ְלִאׁשְ ָרֵאל ּבַ יה, ִיׂשְ   .ִּעּמֵ

אָנא ְקָרָבא ָדא ַדֲעָמֵלק, ּתָ ּּבִ ָכחו, ּ ּתְ ִאיןִּאׁשְ , ַּוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה, ְּוַעל ָדא, ּ ִעָלִאין ְוַתּתָ
ְדָקא ֲחֵזי ֵהיְמנוָתא ּכַ ֵעי ֵליה. ַּוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה. ּּבְ ַּוִיְהיו ָיָדיו ִמּבָ ּ ִגין ְדַתְלָיא , ֶּאָלא. ּ ּּבְ

יִמיָנא ִתיב ַוְיִהי, ּּכָֹלא ּבִ ִגין ְדהוא ִעָקָרא , ּוְכִתיב ָיָדיו. ּכְ ּּבְ ְּדֹכָלאּ  )שמותטו(, ּוְכִתיב. ּ
ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי' ְָיִמיְנך ְיָי ְָנְאָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ ֹתב ֹזאת ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יז(. ּתִ ה ּכְ ֶאל ֹמׁשֶ

ֵסֶפר ְוגֹו רֹון ּבְ א ֲחֵזי. 'ִזּכָ ִתיב ְלֵעיָלא, ּתָ ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמ, ַּמה ּכְ ֹו ְלִפי ַּוַיֲחלֹוׁש ְיהֹוׁשֻ
ֵעי ֵליה, ַּוַיֲחלׁש. ָחֶרב ַּוַיֲהרֹוג ִמּבָ ַמר, ַּוַיֲחלׁש, ֶּאָלא. ּ ָמה ְדִאּתְ  חֹוֵלׁש ַעל )ישעיה יד(, ּּכְ
ַע ֲהָוה חֹוֵלׁש ָעַלְייהו. ּגֹוִים ִרית ָקִטיל לֹון, ְּיהֹוׁשֻ יב ְלִפי , ְּוַההוא ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ ִּדְכּתִ

ַמ ָמה ְדִאּתְ   .רָּחֶרב ּכְ

רֹון ֹתב ֹזאת ִזּכָ ַע. ֹּזאת ַדְיָקא, ּכְ ָאְזֵני ְיהֹוׁשֻ ים ּבְ ְּדָהא הוא ָזִמין ְלָקְטָלא ַמְלִכין , ְוׂשִ ּ
י ָמֹחה ֶאְמֶחה. ַאֲחָרִנין א: ֶאְמֶחה. ְּלֵעיָלא: ָמֹחה. ּכִ א, ֵזֶכר. ְלַתּתָ ּדוְכָרָנא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק י , ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּכִ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק)דברים כה(ּוְכִתיב , ָמֹחה ֶאְמֶחהּכְ .  ּתִ
ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ א, ְּ ַּאּתון ָמחון דוְכָרֵניה ְלַתּתָ ּ ּ ּ ַּוֲאָנא ֶאְמֶחה דוְכָרֵניה , ּ ּ ּ

  .ְּלֵעיָלא

  ]ב''ו ע''דף ס -' בזוהר חלק [

י יֹוֵסי ין ַאֲחָרִנ, ָאַמר ִרּבִ יהֲעָמֵלק ַעּמִ הו , ּין ַאייִתין ִעּמֵ ְּוֻכְלהו ְדִחילו ְלָקְרָבא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ר ִאיהו, ּבְ ך. ּּבַ ְוְבִגין ּכַ ַע ֲהָוה חֹוֵלׁש ָעַלְייהו, ּ י ֵייָסא ָאַמר. ְּיהֹוׁשֻ ַּוַיֲחֹלׁש , ִרּבִ
ַע ְּדָתַבר ֵחיָלא ִדְלהֹון ִמְלֵעיָלא, ְיהֹוׁשֻ ּ ּ ה ִמְז)שמות יז(. ּ מֹו ְיָיּ ַוִיֶבן ֹמׁשֶ ַח ַוִיְקָרא ׁשְ י' ּּבֵ . ִנּסִ

ַח ה ִמְזּבֵ ָּלֳקֵבל ַההוא ִדְלֵעיָלא, ַּוִיֶבן ֹמׁשֶ ּ ה . ּ מֹו ַההוא ֹמׁשֶ ַּוִיְקָרא ׁשְ '  ְיָי)א דההוא מזבח''נ(ּ
י י' ַמאי ְיָי. ִנּסִ יָמא . ִנּסִ ִגין ְדַאְנִקים ִנְקָמָתא ְדַההוא ְרׁשִ ּּבְ ּ א  )ב''ו ע''דף ס(ּ ַּקִדיׁשָ
ָרֵאלְּד ּוֵמַההוא ִזְמָנא ִאְתְקֵרי, ִיׂשְ ִרית, ּ   .ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ

י יֹוֵסי ָאַמר ַח, ִרּבִ ה ִמְזּבֵ ח ְלַכְפָרא ָעַלְייהו, ַּוִיֶבן ֹמׁשֶ ִּמְזּבַ מֹו. ּ מֹו ְדַמאן. ַּוִיְקָרא ׁשְ . ּׁשְ
ָחא ַההוא ֵמיה ְדַמְדּבְ י ִחָייא ׁשְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ י' ְיָי. ּ הו, ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ: ִנּסִ ם ִנּסָ ְּוֹכָלא . ְּוׁשָ

ָרֵאל, ִּמָלה ַחד ַּעל ְדִאְתְפָרעו ִיׂשְ ְלָייא ַההוא ָאת ַקָייָמא, ּּ ְּוִאְתּגַ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ אן . ְּרׁשִ ִמּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1098דף [ -ּ

ֵריה ְדַבר ָנׁש, אֹוִליְפָנא ַזר ּבְ ְּדֵכיָון ְדִאְתּגְ ּ ּ יָמא ַקִד, ּ יה ָאת ְרׁשִ ְלָייא ּבֵ ְּוִאְתּגַ א ַקָייָמאּ . ּיׁשָ
ַח ְלַכְפָרא ָעֵליה ַּההוא ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ֵמיה. ּּ ּוַמה ׁשְ י' ְיָי. ּ   .ִנּסִ

ַגְווָנא ָדא ַיֲעֹקב ָחא, ּּכְ ָנה ַמְדּבְ יב, ּּבְ ַח ַוִיְקָרא לֹו )בראשית לג(, ִּדְכּתִ ם ִמְזּבֵ ב ׁשָ ּ ַוַיּצֶ ּ
ָרֵאל ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְק. ְלַמאן. ֵאל ֱאלֵהי ִיׂשְ ַחּ ֵמיה. ֵרי ִמְזּבֵ ּוַמאן ׁשְ ָרֵאל. ּ   .ֵאל ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

י יֹוֵסי יב, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ְוגֹו)שמות כד(, ַּמאי ִדְכּתִ ּ ַוִיְראו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ְוִכי ַמאן ָיִכיל . 'ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלֵמחֵמי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ִתיב , ְּ י לא ִיְרַאִני ָהָאָדם)שמות לג(ְוָהא ּכְ ְוָהָכא .  ָוָחי ּכִ

ְגָווִנין ְנִהיִרין ת ָעַלְייהו ּבִ ְלָיא ֶקׁשֶ ָּאַמר ַוִיְראו ֶאָלא ְדִאְתּגַ ּ ּּ ֵניָנן, ּ ל ַמאן , ְוָהִכי ּתָ ּכָ
ת ׁשֶ ּקֶ ל ּבַ ּכַ ִכיָנה, ְּדִאְסּתַ ּשְׁ ל ּבַ ּכַ ַמאן ְדִמְסּתַ א ָאִסיר, ּּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ   .ּוְלִאְסּתַ

ַעְייהו ְדַכֲהֵני, ּה ְלִאיִניׁשָאִסיר ֵלי, ְּוַעל ָדא ֶאְצּבְ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ֲעָתא ְדַפְרֵסי , ּ ׁשַ ּּבְ
ת. ְּיַדְייהו ׁשֶ ּקֶ ָלא ּבַ ּכְ ת. ָּאסור ְלִאְסּתַ א. ַמאן ֶקׁשֶ י ַאּבָ ת ְסָתם ָאַמר ֵליה , ָאַמר ִרּבִ ׁשֶ ּקֶ ּּבַ

ת ִדְלֵעיָלא ׁשֶ ּקֶ ת ְסָתם ֲאַמר ֵליה ּבַ ׁשֶ ּקֶ ַּמאי ּבַ ּ אּו, ּ ת ִדְלַתּתָ ׁשֶ   .ַּבּקֶ

ת ִדְלֵעיָלא ׁשֶ ּקֶ ּּבַ ְגָוונֹוי, ּ ְגָוונֹוי. ּבִ ל ּבִ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִיְסּתַ ֲאָתר , ּ ל ּבְ ּכַ ִאילו ִאְסּתַ ּּכְ ּ
ִּדְלֵעיָלא יה, ּ ָלא ּבֵ ּכְ א, ְּוָאִסיר ְלִאְסּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ א ַמאי . ְּדָלא ַיֲעִביד ְקָלָנא ּבִ ת ִדְלַתּתָ ֶּקׁשֶ

ּוא ָאת ַקָייָמאַהה. ִהיא ַבר ָנׁש, ּ יה ּבְ ים ּבֵ ְּדִאְתְרׁשִ יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִיְסּתַ ּ ָעִביד ְקָלָנא , ּ
  .ְּלֵעיָלא

י ִיְצָחק ַחת ְיֵרִכי)בראשית כד(ִאי ָהִכי ְוָהְכִתיב , ָאַמר ִרּבִ ים ָנא ָיְדך ּתַ ְּדֲהָוה אֹוֵמי , ָ ׂשִ
ַהאי ָאת ּ ְלהו ַלֲאָבָהן ְדָעְלָמאֲאַנח, ֲּאַמר ֵליה. ֵּליה ּבְ ֵני ָעְלָמא, ּ ַאר ּבְ ׁשְ ְּדֵלית ִאיּנון ּכִ ּ .

ִתיב, ְועֹוד ַחת ְיֵרִכי ּכְ ים ָנא ָיְדך ּתַ ַחת ְיֵרִכי, ָׂשִ ִתיב ְרֵאה ּתַ ך ָאִסיר , ְוָלא ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ת ְסָתם ׁשֶ ּקֶ ָלא ּבַ ּכְ ָמה ְדָתֵניָנן, ְלִאְסּתַ   .ּּכְ

אָנא ַּוִיְראו ֵאת , ּתָ ָרֵאלּ ת ָעַלְייהו, ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ְלָיא ֶקׁשֶ ְּדִאְתּגַ ִפיִרין ְנִהיִרין, ּ ְגָווִנין ׁשַ , ּּבִ
יב, ְמַלֲהָטן ְלָכל ִעיָבר ַמע ִדְכּתִ ָרֵאל, ַּמׁשְ ִתיב ַוִיְראו ֱאלֵהי ִיׂשְ ָרֵאל ְוָלא ּכְ ֵּאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ .

י יֹוֵסי ִכיְנ, ָאַמר ִרּבִ ְּנהֹוָרא ְדבוִציָנא ִדׁשְ ּ אּ ּוַמאי ִניהו. ּתָ ַּההוא ְדִאְקֵרי ַנַער. ּ ׁש , ּ ּמֵ ִּדְמׁשַ
א ִכיְנּתָ א, ִלׁשְ ַמְקְדׁשָ ך. ּּבְ ְוְבִגין ּכַ   .ֵּאת ַדְייָקא, ּ

ִפיר ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ יה, ְּוַתַחת ַרְגָליו ּכְ חֹות דוְכּתֵ יה ּתְ ים ּבֵ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ ַחד ְלֵביָנָתא , ּ
ֵּמִאיּנון ְלֵבִנין ַדֲה ִמְצַרִיםּ ִנין ּבְ ִמְצַרִים, ְּדָתֵניָנן, וֹו ּבָ ָתא ֲחָדא אֹוִליַדת ּבְ ַוֲהָוה ָאִתין , ִאּתְ

ַחד ְלֵביָנָתא, ַּסְרֵכי ַפְרֹעה ְּוָאָתא ַפס ְיָדא ְוָאִחיד ֵליה, ְּוָעאַלת ֵליה ּבְ חֹות , ּ ים ּתְ ְוִאְתְרׁשִ
א ִכיְנּתָ ְּוַקְייָמא ָקֵמיה, ַּרְגלֹוי ִדׁשְ אַּעד ְד, ּ א ִדְלַתּתָ י ַמְקְדׁשָ ִּאּתֹוַקד ּבֵ יב, ּ  )איכה ב(, ִּדְכּתִ

  .ְולא ָזַכר ֲהדֹום ַרְגָליו

ִפיר, ִּחָייא ָאַמר' ר ְּנִהירוָתא ְדַסִפיר: ִּלְבַנת ַהּסַ ּ ִליִפין ִעָלִאין , ּ ַקְנִדיֵטי ּגְ ַּקְלִדיֵטי ּבְ
ִּדְלֵעיָלא ְבִעין וְתֵרין ִעְבִרי, ּ ְּדִמְתַלֲהָטא ְלׁשִ יך  )ישעיה נד(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב,ּ ְִויַסְדּתִ

ִפיִרים ּסַ ַמִים)שמות כד( .ּּבַ ַמִים. ּ וְכֶעֶצם ַהּשָׁ א. ַמאי ֶעֶצם ַהּשָׁ י ַאּבָ ָמה ֶעֶצם , ָאַמר ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1099דף [ -ּ

ַמִים ְבִעין וְתֵרין ֲעָנִפין, ַהּשָׁ ׁשִ ִליָפא ּבְ ָכל ִעיָבר, ּּגְ ּזו ֵחי, ּאוף ָהָכא. ַּפְרִחין ְמַלֲהָטן ּבְ
ׁש ַמָיא ַמּמָ ֵחיזו ׁשְ ַמִים ּכְ ְּדַההוא ֶעֶצם ַהּשָׁ ּ ּ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ַההוא , ִּרּבִ ים ּבְ ּּכָֹלא ִאְתְרׁשִ ּ

א, ְּנִהירו ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְלָפא ִמּסִ ְּדֵחיזו ְדִמְתּגַ ּ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ין ִאיּנון, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ּתִ ַסֲחָרִניה ִד, ְּוָהא ׁשִ ּּבְ אּ ִכיְנּתָ יב, ׁשְ שיר (, ִּדְכּתִ

ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)השירים ג ים ּגִ ּשִׁ ֲּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ׁשִ ּ ין. ּ ּתִ ֶּאָלא ִאיּנון ׁשִ ּ ,
חוִמין ְתֵריַסר ּתְ ִּאְתְנִהירו ּבִ ֲחָרנוָתָהא ְלָעְלִמין, ּ ְּוָלא ַאְעִדיאו ִמּסָ ּ ּ ֵריַסר , ְּדָתֵניָנן. ּ ּתְ

חוִמין ִליִפין ִעָלִאין, ּּתְ ַמְתְקָלא ְסִליקו, ּּגְ יף, ּּבְ א ְוַתּקִ א ַרּבָ ִאיָלָנא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו ְנִהיִרין . ּּבְ ּ
ַמְטרֹוִניָתא א, ּבְ ַמְלּכָ ַרת ּבְ ד ִאְתַחּבְ ַמִים. ּכַ ׁש, ְּוָדא הוא ֶעֶצם ַהּשָׁ ַמִים ַמּמָ ְוָכל . ֶעֶצם ַהּשָׁ

ִביִלין יהְמָנֲה, ִּאיּנון ְנִהיִרין ׁשְ ְנִהירו ְדַמְטרֹוִניָתא, ִּרין ּבֵ ּּבִ ּ.  
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ין, ְוָתאָנא ּתִ ְּנִהירו ְדִאֵלין ׁשִ ּ ַההוא ַנַע, ְּדָסֲחָרָנָהא, ּ יה ּבְ יִמין ּבֵ ְּרׁשִ ְּוָקֵריָנן ְלהו , ר''ּ
ין פוְלֵסי ְדנוָרא ּתִ ּׁשִ ּ ּ ִכיְנּתָ, ּ ָטר ִדׁשְ הו ִמּסְ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ּ ִדיָנא, אּ ֲּהָדא הוא , ִמְתַלֲהָטן ּבְ

ּבֹוִרים ָסִביב ָלה )א''ז ע''דף ס(ִדְכִתיב  ים ּגִ ּשִׁ   .ּׁשִ

אָנא ָמה ַדֲאֵמיָנא, ּתָ ַח ּכְ ה ִמְזּבֵ ַּוִיֶבן ֹמׁשֶ מֹו ה. ּ י' ַּוִיְקָרא ׁשְ ׁש' ה. ִנּסִ י ַמּמָ . ֲאַמאי. ִנּסִ
ל ִאיּנון ַדֲהוֹו  ִגין ַדֲעָמֵלק ָנַטל ּכָ ּּבְ ּ ִזיִריןּ ְּוָלא ִאְתְפָרעו, ּגְ ֵדי ְלהו ְלֵעיָלא, ּ ְּוָגַזר לֹון ְוׁשָ ּ ,

יה ְּוָאַמר טֹול ַמה ְדִאְתְרִעית ּבֵ ִתיב. ּ ֲעָתא ַמה ּכְ יה ׁשַ ס ָיה ִמְלָחָמה . ּּבֵ י ַיד ַעל ּכֵ ַּויֹאֶמר ּכִ ּ
ֲעָמֵלק ִמדֹר דֹר' ַלה ּּבַ ִּמדֹר דֹר ֲחֵסִרין. ּ ִּמִדיוִרין ִדְלֵעיָל, ּ ּ ּ א, אּּ ּוִמִדיוִרין ִדְלַתּתָ ּ ּ ּּ.  

י ְיהוָדה ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ָּאַמר ִרּבִ ָכל ָדִרין ְדַאְתָיין ְלָעְלָמא, ּּבְ ּּבְ ֵּלית ָלך ָדר ְדֵלית , ּ ּ ְ

א יׁשָ הו ֵמַההוא ַזְרָעא ּבִ ּּבְ הו ְקָרָבא, ּ ִריך הוא ֲאַגח ּבְ א ּבְ ּוקוְדׁשָ ּ יצחק אמר מדירותא ' ר(. ְּ

ִתיב )דלעילאדלתתא לדיורא  ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ ְוגֹו)תהלים קד(ּ ְוָעַלְייהו ּכְ ּ ִיּתַ ִמן . 'ּ
ָעְלָמא ֵדין: ָהָאֶרץ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב. ּ יה ִזְמָנא ּכְ י ֶאת ה, ּּבֵ ְרִכי ַנְפׁשִ ַּהְללוָיה' ּבָ ּ.  

  פרשת יתרוזוהר 
ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ֹח)שמות יח( ה ְוגֹוּ ַוִיׁשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה ֵאת ּכָ י ִחְזִקָיה . 'ֵתן ֹמׁשֶ ַּרּבִ

א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו)ויקרא ט( ,ָּפַתח ְוָאַמר )אלעזר' א ר''נ( ִתיב ָידֹו ַחד.  ַוִיּשָׂ ִגין ְדָבֵעי , ּכְ ּּבְ
ָמאָלא   .וָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא, ְלָאָרָמא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ

ִסְפָרא ְדׁשְ ְחָנא ּבְ ּכַ אַּאׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָאִרים ְידֹוי ְלֵעיָלא, ֹלֹמה ַמְלּכָ ּ ְּוָלאו ִאיּנון , ּ
ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּּבִ ר ָנׁש, ּ ָרה ׁשוְלָטִנין ְמָמָנן, ַּהאי ִאיהו ּבַ ְּדִאְתַלְטָייא ֵמֲעׂשָ ְּוִאיּנון . ּ

ִעיר)קהלת ז( ר ָהיו ּבָ ִליִטין ֲאׁשֶ ָרה ׁשַ ּ ֲעׂשָ ִּאֵלין ִאיּנון ַעׂשְ. ּ ָּרה ִדי ְמָמָנן ַעל ְפִריׂשו ְדָיִדין ּ ּ ּּ
ְּלֵעיָלא ְלַנְטָלא ַההוא ְצלֹוָתא ְרָכָתא, ּ יה ֵחיָלא, אֹו ַהִהיא ּבִ ָמא , ְּוָיֲהֵבי ּבֵ ָרא ׁשְ ְלִאְתַיּקְ
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א א, ַּקִדיׁשָ ּתָ ַרך ִמּתַ ַרך. ְְוִאְתּבְ א ִאְתּבְ יָון ְדִמַתּתָ ְּכֵ ֵּמַההוא ְפִריׂשו ְדָיִדין ְלֵעיָל, ּ ּ ּ ֵדין , אּּ ּכְ
ְרָכא ֵמֵעיָלא ל ִסְטִרין, ִּאְתּבָ   .ְוִאְתְיַקר ִמּכָ

ָרה ְמָמָנן אן ִדְלֵעיָלא, ְּוִאֵלין ֲעׂשָ ְרּכָ ְּזִמיִנין ְלַנְטָלא ֵמִאיּנון ּבִ ּ א, ּ , ּוְלַאָרָקא ְלַתּתָ
ּוְלָבְרָכא ְלַההוא ִדְמָבֵרך ֵליה ּ ּ יב, ְּ   . ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם)במדבר ו(, ִּדְכּתִ

ִג ךּבְ ר ָנׁש, ְין ּכָ ר ּבַ ּמַ ֲעָתא ְדָיִרים ְידֹוי ְלֵעיָלא, ִיְסּתַ ׁשַ ּּבְ ְצלֹו, ּ אן , ְּלֶמהֵוי ּבִ ִבְרּכָ אֹו ּבְ
ָבעוָתא ָנא, ּאֹו ּבְ ָרה ִאיּנון ְזִמיִנין, ְוָלא ָיִרים ְידֹוי ְלַמּגָ ִגין ְדִאֵלין ֲעׂשָ ּּבְ י . ּוִמְתָעִרין, ּּ ְלַגּבֵ

ַּההוא ְפִריׂשו ְדָיִד ּ ָנא, יןּּ ָרה ַלְטָיין ֵליה, ְּוִאי הוא ְלַמּגָ ִּאיּנון ֲעׂשָ ִעין , ּ ָמאָתן ְוַאְרּבְ ּבְ
יה. ּוְתַמְנָיא ְלָווִטין יב ּבֵ ְּוַהאי ִאיהו ִדְכּתִ ּ בֹוֵאהו)תהלים קט(, ּ ּ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ ּ.  

ְרָיא ַעל ִאיּנון ְיִדין, ּוְכֵדין ּרוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ְּדִאיהו ָאְר, ּ ֵרי ַעל ֲאָתר ֵריָקַנָיאּ ֵּחיה ְלִמׁשְ ּ ,
ֲאָתר ֵריָקַנָיא ְרָיא ּבַ ָתא ָלא ׁשַ ּוִבְרּכָ א דמברך ליה ואי אינון מתערין ''נ(ְּוַעל ָדא . ּ

לגבי ההוא פרישו דידין ואיהו למגנא אינון לטיין ליה במאתן וארבעין ותמנייא 
יה למשרזי על אתר לווטין וכדין רוח מסאבא שרייא על אינון ידין דאיהו ארח

ריקנייא בגין כך יסתמר בר נש בשעתא דארים ידוי לעילא למהוי בצלו או 
ִתיב)בברכאן ובצלותא ולא ירים ידוי למגנא ועל דא  ֲהִרימֹוִתי ָיִדי )בראשית יד(,  ּכְ

ַצלו, ֵאל ֶעְליֹון' ֶאל ה ִמיָנן ּבְ ְרּגְ ְּדִמּתַ ּּ.  

ּוְבַהאי ְפִריׂשו ְדָיִדין ּ ֲעָתא ְדִאְתְפִריׁשו, ּין ִעָלִאיןִאית ָרִז, ּּ ׁשַ ּּבְ ְּוִאְזְדָקפו ְלֵעיָלא, ּּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ּאֹוִקיר ּבַ ה ָרִזין ִעָלִאין, ְּ ַכּמָ ר . ּּבְ ַּאְחֵזי ְלַיֲחָדא ָרָזא ְדֶעׂשֶ

ִגין ְלַיֲחָדא ּכָֹלא, ֲאִמיָרן ְדָק, ּּבְ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ְרָכא ׁשְ ּוְלִאְתּבָ  ְוַאְחֵזי )'ב' ח א''ר(, א ֲחִזיּ
יִכין ְפִניָמִאין ְּלַיֲחָדא ָרָזא ִדְרּתִ ּוְרִתיִכין ִדְלַבר, ּ ָכל , ּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵרך ׁשְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ְּ

ֲחָדא, ִסְטִרין א, ְּוִיְתַיֵחד ּכָֹלא ּכַ   .ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ּ ְוֹלא ֵיָראו ָפַני ֵריָק)שמות כג(, ָּפַתח ְוָאַמר ָען, םּ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדְזִקיפו ְדֶאְצּבְ ּ ּ ּ ד , ּ ּכַ
ר ָנׁש ְלֵעיָלא ֵריַקְנָיא, ָּזִקיף לֹון ּבַ ָפא ּבְ ְּדָבֵעי ְדָלא ְלִאְזַדּקְ ּ ּ ַצלו וְבָבעוִתין , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ

אן ּ ְוַעל ָדא ְוֹלא ֵיָראו ָפַני ֵריָקם)או בחד מנייהו(. ּוְבִבְרּכָ ּ ִתיבְּוֹלא ֵיָראו ְלָפַנ. ּ , י ָלא ּכְ
ֶּאָלא ָפַני ָען, ּ ָּרָזא ְדְזִקיפו ְדֶאְצּבְ ּ ָנא, ּ ְּדָלא ִאְצְטִריכו ְלַזְקָפא ְלַמּגָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
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ִליִטין ְדַקאְמָרן ָרה ׁשַ ֲּעׂשָ א, ּ ר ֲאִמיָרן ְלַתּתָ ָרָזא , ִּאיּנון ֶעׂשֶ א עשרה שלטנין ממנן ''נ(ּבְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא)אינון ממנן לתתא ברזא, דקאמרן יִמין ּכְ ּ ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּ ְּוִאֵלין ַקְייִמין , ּ ּ
ָעאן ַקְדִמיָתא ַעל ַההוא ְזִקיָפן ְדֶאְצּבְ ּּבְ ה ִאְתֲאָחד  )ב''ז ע''דף ס(. ּ ל ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּוְבָהא ּכָ ּ ּ

ל ִסְטִרין ַאֲח, ְּלֵעיָלא ְלָאָרָמא ֵדין ּכָ ְלהוּכְ ְפָיין ּכֻ ָּרִנין ִאְתּכַ א, ּ א ַקִדיׁשָ   .ְּואֹוָדן ְלַמְלּכָ

א ֲחֵזי ה , ּתָ ָרָזא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ְ ִאיהו ֶמֶלך)א דשמא קדישא''נ(ּ חֹוֵתיה, ּ ׁש ּתְ ּמֵ ְּוֹכֵהן וְמׁשַ ּ ,
א)ברזא דקדושה( ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ִּאית ֶמֶלך ְלֵעיָלא. ּ ּבֵ ְּדִאיהו ָרָזא ְדֹק, ְ ּ יםּ ָדׁשִ , ֶדׁש ַהּקֳ
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ְּוִאיהו ֶמֶלך ִעָלָאה ְ ּוְתחֹוֵתיה ִאית ּכֵֹהן ָרָזא ְדאֹור ַקְדָמָאה, ּ ּ ׁש ָקֵמיה, ּ ּמֵ ְּדָקא ְמׁשַ ְוָדא , ּ
דֹול ִּאיהו ּכֵֹהן ְדִאְקֵרי ּגָ   .ִּסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ

א ַגְווָנא ְדַההוא ֶמֶלך ִעָלָאה, ְִאית ֶמֶלך ְלַתּתָ ְּדִאיהו ּכְ ְ ּ ּ ּ ִּאיהו ֶמֶלך ַעל ּכָֹלא ְו, ּ ְ ּ
א ׁש ֵליה. ִּדְלַתּתָ ּמֵ ּוְתחֹוֵתיה ִאית ּכֵֹהן ִדְמׁשַ ּ ּ א, ּ ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאיהו ִליִמיָנא, ָּרָזא ְדִמיָכֵאל ּכַ ּ .

ֵליָמָתא)ודאי בסטרא דקדשה אית מלך וכהן( ּ ְוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא ׁשְ ּ ִסְטָרא , ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ ּ.  

ִסְטָרא  ה, ַאֲחָראּבְ ְּדָלאו ִאיהו ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּ ּ ְִאית ָרָזא ְדִאיהו ֶמֶלך, ּ ּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ּ
ּ ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל)קהלת ד(ְּדִאְקֵרי  ּוְתחֹוֵתיה ִאית ּכֵֹהן אֹון, ְ יב, ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ ,

י ָמָצאִתי אֹון)הושע יב( ְרּתִ ְ ַויֹאֶמר ֶאְפַרִים ַאך ָעׁשַ ִגין ְדֵחיָלא ָדא,  ִליּ ּּבְ ְלָטא ַעל , ּ ׁשַ
ַּההוא עֹוָבָדא ַדֲעַבד ָיָרְבָעם ח ֵחיָלא ָדא. ּ ּכַ ְּוִאְלָמֵלא ְדַאׁשְ ַההוא , ּ ָּלא ָיִכיל ְלַאְצָלָחא ּבְ

  .עֹוָבָדא

ָּרָזא ְדִמָלה ְפָיין, ּ ֲעָתא ְדַהאי ֶמֶלך ְוַהאי ּכֵֹהן ִאְתּכַ ׁשַ ְּבְ רו, ּ ּבָ ֵדין , ְּוִאּתְ ל ִסְטִרין ּכְ ּכָ
ְפָיין ִריך הוא, ַאֲחָרִנין ִאְתּכַ א ּבְ ְּואֹוָדן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ִליט , ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

א ְלחֹודֹוי ֵעיָלא ְוַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבִ ב ְיָי)ישעיה ב(, ּכְ ּגַ יֹום ַההוא'  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבַ ּּ.  

ַגְווָנא ָדא ׁשְוָרָזא , ּּכְ ַאְרָעא, ָּדא ַמּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּעַבד קוְדׁשָ ְְדָתַבר ֶמֶלך ָזֵקן , ְּ ּ
ְּוָדא הוא ַפְרֹעה, ּוְכִסיל ה ְלַפְרֹעה, ּ ֲעָתא ְדָאָתא ֹמׁשֶ ׁשַ  ֱאלֵהי )שמות ה(, ְוָאַמר, ּּבְ

י ֶאת ְיָי, ָּפַתח ְוָאַמר, ָּהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינו ּוָבָעא קוְד', ֹלא ָיַדְעּתִ ִריך הוא ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ַאְרָעא ֵמיה ּבְ ר ׁשְ ְּדִיְתָיּקַ יָרא ְלֵעיָלא, ּ ָמה ְדִאיהו ַיּקִ ּּכְ ּ יה. ּ יָון ְדַאְלֵקי ֵליה וְלַעּמֵ ּּכֵ ּ ּ ָאָתא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּואֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ְפָייא ַההוא ּכֵֹהן אֹון ַבר ְוִאְתּכַ ּוְלָבַתר ִאּתְ ׁש, ִיְתרֹו, ּ ּמֵ חֹוֵתיהִּדְמׁשַ ַּעד ְדָאָתא ְואֹוֵדי , ּ ּתְ
ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ רוך ְיָי, ְּ ְְוָאַמר ּבָ יל ֶאְתֶכם ְוגֹו' ּ ר ִהּצִ דֹול ', ֲאׁשֶ י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ַעּתָ

ָמאָלא, ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוָדא הוא ּכֵֹהן אֹון', ְוגֹו' ְיָי ְּדִאיהו ְסָטר ׂשְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא . ּ
ד ָחָמאּת ְדִמיַתת, ְּדָאְמָרה ָרֵחל יב, ּּכַ ָמה ִדְכּתִ ן אֹוִני )בראשית לה(, ּּכְ ּוְבִגין ָדא אֹוֵחי. ּבֶ ּ 

ן ָיִמין,  ַיֲעֹקב)א אודי''נ( ן אֹוִני, ְוָאַמר ּבֶ ָמאָלא, ְסָטר ְיִמיָנא, ְוָלא ּבֶ   .ְוָלא ׂשְ

א ּבְ ְּוֵכיָון ְדַההוא ֶמֶלך ְוֹכֵהן אֹודו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ִּריך הואְּ רו ָקֵמיה, ְ ּבָ ְּוִאּתְ ַלק , ּ ֵדין ִאְסּתְ ּכְ
יָקֵריה ַעל ּכָֹלא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א, ְּ ִריך הוא , ֵּעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ְּוַעד ְדִאְסּתַ ּ ְּ ּ

יָקֵריה ד אֹוָדן ִאֵלין ָקֵמיה, ּּבִ ּּכַ ְואֹוֵדי , ָתא ִיְתרֹוַּעד ְלָבַתר ְדָא. ָלא ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא, ּ
דֹול ְיָי, ְוָאַמר י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ָהֱאֹלִהים' ַעּתָ רוך ְיָי. ִמּכָ ְּבָ יל ֶאְתֶכם ְוגֹו' ּ ר ִהּצִ ֵדין . 'ֲאׁשֶ ּכְ

יָקֵריה ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ִּאְסּתַ ּ ְּ א, ּ ִלימו, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ׁשְ ּוְלָבַתר ָיַהב אֹוַרְייָתא ּבִ ּ ,
ְּלָטנו ַעל ּכָֹלאְּדׁשֻ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1102דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ָלם)תהלים סז(, ִּרּבִ ים ּכֻ ים ֱאֹלִהים יֹודוך ַעּמִ ּ יֹודוך ַעּמִ ָ ָּ א ֲחֵזי, ּ , ּתָ
א א ַקִדיׁשָ ח ְואֹוֵדי ְלַמְלּכָ ּבַ א ָקם ְוׁשַ ָּדִוד ַמְלּכָ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתַ ְּוהוא ִאׁשְ ֲעָתא , ּ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

ד רוַח ַערּּכַ ִאיּנון ִניִמין ְדִכּנֹוָרא,  ָצפֹון ִאּתְ ַטׁש ּבְ ַּוֲהָוה ּבָ יָרה , ּ ן ְוָאַמר ׁשִ ְוִכּנֹוָרא ֲהָוה ְמַנּגֵ
יָרה ֲהָוה ָקָאַמר', ְּוכו   .ּוַמה ׁשִ

א ֲחִזי ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּתָ י ּכָ ִריך הוא ִאְתַער ְלַגּבֵ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְלֵמיָהב לֹון , ְּ
יב, ַּטְרָפא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכּתִ ּּכְ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק )משלי לא(, ּ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ּ ַוּתָ

ֵדין. ְלַנֲערֹוֶתיָה ֵחדו, ּכְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ נו ִויָבְרֵכנו ָיֵאר )תהלים סז(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּ ּ ֱאלִהים ְיָחּנֵ ּ
נו ֶסָלה ָּפָניו ִאּתָ ד רו. ּ ַער ְוָנִחית ְלָעְלָמאּּכַ יב ְוָאַמר, ַח ָצפֹון ִאּתְ ָאֶרץ , ָנׁשִ ָלַדַעת ּבָ

ָכל ּגֹוִים ְיׁשוָעֶתך ך ּבְ ַָדְרּכֶ ָּ ַההוא רוָחא. ּ יה ּבְ ָנא ּבֵ ֲעָתא ְדִאיהו ְמַנּגְ ׁשַ ּנֹור ּבְ ּּכִ ּ ּ ּ ָּפַתח ְוָאַמר , ּ
ָלם  ים ּכֻ ּיֹודוך ַעּמִ ָ ד ֲהָוה ָקם)חסר(ּ אְוִאּתְ, ּ ָדִוד ּכַ ַּער ָעֵליה רוַח ֻקְדׁשָ ֶאֶרץ , ָּפַתח ְוָאַמר, ּ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ָּנְתָנה ְיבוָלה ְיָבְרֵכנו ֱאלִהים ֱאלֵהינו ְיָבְרֵכנו ֱאֹלִהים ַוִייְראו אֹותֹו ּכָ ּ ּ ּ ּ ִגין . ּּ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ָכא ִטיבו ְדקוְדׁשָ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ א, ְּ אְּלָבַתר ָאָתא ָדִוד . ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ רוַח ֻקְדׁשָ , ּּבְ

ֲחָדא ֹכָלא ַהאי ְקָרא ְדִכּנֹוָרא, ְּוִסֵדר לֹון ּכַ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ א )בגין(, ּ ִלימו ִדְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ
א ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ ְ.  

  ]א''ח ע''דף ס -' בזוהר חלק [

ְפָיין ין ִאְתּכַ ַאר ַעּמִ ֲעָתא ִדׁשְ ׁשַ ִריך הואַאְתָיין ְואֹוָד, ּּבְ א ּבְ ּאן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יָון , ּ ּכֵ
ְפָיין ְּדִאיּנון ִאְתּכַ א, ְּואֹוָדן ֵליה, ּ ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ִלים ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ְּ .

ה  ֲעָתא ְדָאָתא ֹמׁשֶ ׁשַ ָּרא ָעֵלינו ֱאלֵהי ָהִעְבִרים ִנְק' ְּלַפְרֹעה ְוָאַמר ֵליה ְיָי )א''ח ע''דף ס(ּּבְ
י ֶאת ְיָי', ְוגֹו ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר לא ָיַדְעּתִ ּ'.  

ִריך הוא א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ַאְרָעא, ְּ ֵמיה ּבְ ר ׁשְ ְּדִיְתָייּקַ יָרא ְלֵעיָלא, ּ ָמה ְדִאיהו ַיּקִ ּּכְ ּ ּ ,
יה יָון ְדַאְלֵקי ֵליה וְלַעּמֵ ּּכֵ ּ ּ ִריך, ּ א ּבְ ְָאָתא ְואֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ יב, ּ הואּּ '  ְיָי)שמות ט(, ִּדְכּתִ

ִדיק א ְקרֹוִפינֹוס ְדָכל ָעְלָמא. ַהּצַ ִּאיהו ְדֲהָוה ַמְלּכָ ּ יָון ְדִאיהו אֹוֵדי, ּ ּּכֵ ַאר ַמְלִכין , ּ ל ׁשְ ּכָ
יב, ּאֹודון ּ ָאז ִנְבֲהלו ַאלוֵפי ֱאדֹום)שמות טו(, ִּדְכּתִ ּּ.  

, ּ ְדָכל ַטֲעָוון ַאֲחָרִנין)דכל ממנא( ַרב ְמָמָנא ,ּּכֹוָמָרא ִעָלָאה ְוַרְבְרָבא, ָאָתא ִיְתרֹו
ִריך הוא א ּבְ ְּואֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ דֹול ְיָי, ְּ י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ָהֱאֹלִהים' ְוָאַמר ַעּתָ ֵדין , ִמּכָ ּכְ

א יָקֵריה ֵעיָלא ְוַתּתָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָלק ְוִאְתְייָקר קוְדׁשָ ִּאְסּתַ ּּ ּ ַהב אֹוַרְייָתא ּוְלָבַתר ָי, ְּ
ִלימו ׁשְ ְלָטנו ַעל ּכָֹלא, ּּבִ ְּדׁשֻ ּ ּ.  

ְמעֹון ְלַר י ׁשִ ֵריה' ָאַמר ַרּבִ ִתיב, ֶּאְלָעָזר ּבְ ים ֱאֹלִהים )תהלים סז(, ַּעל ָדא ּכְ ָ יֹודוך ַעּמִ ּ
ים ּכוָלם ּיֹודוך ַעּמִ ּ יק ְידֹוי' ָאָתא ר. ָּ ָכה ר. ֶאְלָעָזר ְוָנׁשִ א ְוָאַמר' ּבָ ַרֵחם )ים קגתהל(, ַאּבָ  ּכְ

ִנים ְלָמא ִמלֹוי, ֶאְלָעָזר' ַמאן ְיַרֵחם ַעל ר. ָאב ַעל ּבָ ּוְלַאׁשְ ר ְרִחימו ְדֹמר, ּ ּּבַ ָאה , ּ ַזּכָ
ַמע ִמִלין ִאֵלין ָקֵמיה, ּחוָלָקָנא ְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּּ הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּדָלא ִנְכסֹוף ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1103דף [ -ּ

א י ַאּבָ ִיְתרֹוָהא ּכֵֹהן אֹו, ָאַמר ַרּבִ ִתיב ּבְ ִתיב, ן ָלא ּכְ ּּכָֹלא , ֲּאַמר ֵליה. ּכֵֹהן ִמְדָין ּכְ
ַקְדִמיָתא ָחמוי ְדיֹוֵסף. ִּאיהו ַחד ּּבְ ה. ּכֵֹהן אֹון ִאְקֵרי, ּ ּוְלָבַתר ָחמוי ְדֹמׁשֶ ּ . ּכֵֹהן ִמְדָין, ּ

ה ְויֹוֵסף, ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ֵרין ֹמׁשֶ ְּדָהא ִאֵלין ּתְ א ְד. ּ ַדְרּגָ ָרָזא ְדָאת , ָרָזא ֲחָדא ַקְייִמיןּבְ ּּבְ
ֲחָדא, ו''ָו ֵרין ָוִוין ּכַ ַמר ּכֵֹהן ִמְדָין. ּתְ ּוַמה ְדִאּתְ ת ִמְדָיִנים, ּ משה ויוסף ברזא (. ָּרָזא ָדא ֵאׁשֶ

  )ו תרין כחדא''רזא דא ו, חדא קיימי

יה ר א וָבָכה' ָּאִרים ְידֹוי ַעל ֵריׁשֵ ְּנִהירו ְדאֹוַר, ָאַמר, ַּאּבָ א ַעד רום ּ ּתָ ְּייָתא ַסְלָקא ַהׁשְ ּ
ְּרִקיָעא ְדֻכְרְסָייא ִעָלָאה ַלק ֹמר ֵמָעְלָמא, ּ ְּלָבַתר ְדִיְסּתַ ַּמאן ַיְנִהיר ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ .

ַאר ָיתֹום ִמיָנך ּתְ ְַווי ְלָעְלָמא ְדִיׁשְ ָעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ. ּ ֲּאָבל ִמִלין ְדֹמר ִיְתְנִהירו ּבְ ּ ּ א ּ
ִתיב יָחא וְכֵדין ּכְ ּ וָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי)ישעיה יא(, ְּמׁשִ   .'ְוגֹו' ּ

ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ְוגֹו י ִחָייא ָאַמר, ַּוִיׁשְ יה, ַּרּבִ ָלא ּבֵ ּכְ ַקְדִמיָתא , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּבְ
ִתיב ה, ּכְ ה ֱאלִהים ְלֹמׁשֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ י הֹוִציא ְיָיּוְלָבַתר , ֵאת ּכָ ִתיב ּכִ ֶּאָלא ָרָזא ָדא . 'ּכְ ּ

ה ֱאֹלִהים ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָרֵאל, ֵאת ּכָ ה ְוַעל ִיׂשְ ָמא ְדָאִגין ַעל ֹמׁשֶ ָּדא ׁשְ ְוָלא ִאְתָעֵדי , ּ
ָגלוָתא ְייהו ּבְ ִּמּנַ ְצַרִים, ּוְלָבַתר. ּ ָמא ִעָלָאה ַאִפיק לֹון ִמּמִ ּׁשְ א ְדַאִפ. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ יק ּ

ָרָזא ְדיֹוְבָלא ֲהָוה, לֹון   .ּּבְ

ה ה ֱאֹלִהים ְלֹמׁשֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ד ִאְתְרֵמי ְלָנֲהָרא, ָּדָבר ַאֵחר ֵאת ּכָ ִזיב ֵליה , ּכַ ְּוַכד ׁשֵ
א ְדַפְרֹעה ָרֵאל ַעּמֹו, ֵּמַחְרּבָ יב, ּוְלִיׂשְ ַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם)שמות ב(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב . ּ ַוִיׁשְ

ה ְוֵכן ִיְפרֹוץ)ת אשמו( ן ִיְרּבֶ ר ְיַעּנו אֹותֹו ּכֵ   .ּ ְוַכֲאׁשֶ

ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ִמְדָין י יֹוִסי ָפַתח. ַּוִיׁשְ ַלח ְלַעּמֹו ִצָוה ְלעֹוָלם )תהלים קיא(, ַּרּבִ ּ ְפדות ׁשָ ּ ּ
מֹו ִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ ָנא. ּבְ ַאר ְקָרֵאי, ַמאי ׁשְ ָכל ׁשְ ִּדְבֻכְלהו, ּבְ יִבין ֵמַאְלָפא , ּּ ֵרין ּתֵ ּתְ

יָתא ּוִבְקָרא ַדֲאַבְתֵריה, ּוְבַהאי ְקָרא, ּבֵ ּ ַלת, ּ ַלת ּתְ ית ִסְטִרין, ֶּאָלא. ּתְ ְלָמא ׁשִ ִגין ְלַאׁשְ , ּבְ
יָתא ַהאי ַאְלָפא ּבֵ ָרֵאל, ּבְ ַלת פוְרָקִנין ְדִיׂשְ ַּהאי ָלֳקֵבל ּתְ ּ ר פוְרָקָנא ַקְדָמָאה, ּ ּּבַ ְקָרא . ּ

ָּלֳקֵבל ּתֹוָרה ְנִביִאים וְכתוִבים, ַאֲחָרא ַהאי ָחְכָמה. ּ ְלָיא ּבְ   .ְּוֹכָלא ּתַ

ַלח ְלַעּמֹו ְּפדות ׁשָ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָפִריק קוְדׁשָ ּּכַ ְּ לוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ִּמּגָ ְוָעִביד , ּ
ין וְגבוָרן ּלֹון ִנּסִ ִריתֹו. ּ ד ָאָתא ִיְתרֹו, ִּצָוה ְלעֹוָלם ּבְ ִריך הוא,ּכַ א ּבְ יל ֵליה קוְדׁשָ ּ ְוָקּבִ ּ ְּ ,

ְּוָקִריב ֵליה ְלפוְלָחֵניה ּ ן. ּ ּמָ יֹוִרין, ּוִמּתַ ל ִאיּנון ּגִ ִּאְתְקִריבו ּכָ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ ּּתְ ּ ,
ן וְלָהְלָאה ּמָ מֹו, ִּמּתַ ֵמיה ְדקוְדׁשָ. ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ ֵדין ִאְתַקָדׁש ׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ְ ,

א)מסטרא אחרא(ְּדָהא  ָמא ַקִדיׁשָ ּ ִיְתַקָדׁש ׁשְ ַבר, ּ ד ִאּתְ ְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכַ ָמה , ְוִאְתּכַ ּכְ
ִיְתרֹו   .ְּדֲהָוה ּבְ

  ]ב''ח ע''דף ס -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1104דף [ -ּ

ַמע ִיְתרֹו ְוגֹו ַמע', ַּוִיׁשְ ְמעו, ְוִכי ִיְתרֹו ׁשָ ִתיבְוָהא , ְּוָכל ָעְלָמא לא ׁשַ  )שמות טו(, ּכְ
זון ים ִיְרּגָ ְמעו ַעּמִ ּׁשָ ְמעו, ֶּאָלא. ּ ל ָעְלָמא ׁשָ רו, ּּכָ ּבָ ר, ְּוָלא ִאּתְ ּבַ ַמע ְוִאּתְ דף (, ְּוִאיהו ׁשָ

ִריך הוא )ב''ח ע''ס א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְפָיא ִמּקַ ְּוִאְתּכַ ּ ּ יה, ְּ   .ְּוִאְתְקַרב ְלַדַחְלּתֵ

 ]שנה ב98יום [סדר הלימוד ליום ט טבת 

א ָאַמר י ַאּבָ ֵניָנן, ַרּבִ ה ֲאָתר ּתָ ַכּמָ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ל ַמה ְדָעַבד ְלֵעיָלא , ְּ ּּכָ ּ
א ּכָֹלא ִאיהו ְקׁשֹוט ְּוַתּתָ ר ָנׁש ְלַדְחָיא . ְּועֹוָבָדא ִדְקׁשֹוט, ּ ָעְלָמא ְדָבֵעי ּבַ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּ ְ

יה ֵּליה ִמּנֵ ְלהו עֹוָבָדא ִדְקׁשֹוט ִאיּנון, ּיה ְקָלָנאּוְלַאְנָהָגא ּבֵ, ּ ְּדָהא ּכֻ ּ ּ ְְוֹכָלא ִאְצְטִריך , ּּ ּ
ָעְלָמא   .ּבְ

ָאְרָחא' ֲהָוה ר, ְּדָהא ִזְמָנא ֲחָדא יה ר, ֶאְלָעָזר ָאִזיל ּבְ ָּחמו , ִּחְזִקָיה' ַּוֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ
ִּחְזִקָיה ְלִמְקְטֵליה' ָקם ר, ַחד ִחְוָיא ַקְטִליֵניה, ֶאְלָעָזר'  רֲּאַמר ֵליה. ּ ִביק ֵליה ָלא ּתְ ּׁשָ ּ .
א ִאיהו, ֲּאַמר ֵליה יׁשָ ְּוָהא ִמָלה ּבִ א, ּ ִני ָנׁשָ ִתיב , ִּחְזִקָיה' ֲּאַמר ֵליה ְלַר. ְּדָקִטיל ּבְ ְוָהא ּכְ

ֹלא ָלַחׁש)קהלת י( ָחׁש ּבְ ֹוך ַהּנָ יך ִחְוָיא ְלַבר ָנׁש. ְ ִאם ִיּשׁ ּין ֵליה ַּעד ְדָלֲחׁשִ, ְָלא ָנׁשִ
ִּמְלֵעיָלא ְּוַאְמֵרי ֵליה ִזיל ָקִטיל ֵליה ִלְפָלַנָיא, ּ ּ ּ.  

ָמה ְדָעִביד ַהאי ּוְלִזְמִנין ּכְ ִזיב ְלַבר ָנׁש, ּ ִלין ַאֲחָרִנין, ָהִכי ָנֵמי ׁשֵ ְוַעל ְידֹוי , ִּמּמִ
א ִריך הוא ִניָסא ִלְבֵני ָנׁשָ א ּבְ ַּאְרִחיׁש קוְדׁשָ יָדא ְדקו, ְּ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ְלָיאּ ִריך הוא ּתַ א ּבְ ְּדׁשָ ְ ,

ְּוֹכָלא ִאיהו עֹוָבֵדי ְידֹוי ְּוִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלהו, ּ ְָוִאי ָלאו ְדִאיְצְטִריך לֹון ָעְלָמא, ְ ָלא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּעֵבד לֹון קוְדׁשָ ִמֵלי . ְּ הו ְקָלָנא ּבְ ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּבְ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ּ ּ

הּבְ. ְּדָעְלָמא ה ְוַכּמָ ּמָ ִריך הוא ַעל ַאַחת ּכַ א ּבְ ִּמלֹוי וְבעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ.  

ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ְוִהּנִ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַּוַיְרא . ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ָּדא ֱאלִהים ַחִיים: ֱאלִהים ל ְלַאְנָהָרא לֹון: ַּוַיְרא. ּ ּכַ ָחא לֹוןּוְלַא, ְּדִאְסּתָ ּגָ ר . ׁשְ ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכָ

ְכָלָלא ֲחָדא ה ּכָֹלא ּבִ א, ָּעׂשָ ה טֹוב. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ָּדא ִסְטָרא ִדיִמיָנא: ְוִהּנֵ ָּדא : ְמֹאד. ּ
ָמאָלא ְּוָהא אוְקמוָה, ִּסְטָרא ִדׂשְ ָּדא ַמְלַאך ַחִיים ְמֹאד: טֹוב, ּ ְ ֶות: ּ ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ ְּוֹכָלא . ּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ָרָזא הוא.ָרָזא ֲחָדא ְכֵלי ּבְ ְּלִאינון ְדִמְסּתַ ּ ּ.  

ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ית. ַּוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ּכָ ָכל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִתיב, ּּבְ י , ּכְ ַּוַיְרא ֱאלִהים ּכִ
ה, טֹוב ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ א. ְּוָהָכא ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ּכָ ּתָ, ֱאֹלִהים ְלַתּתָ ִליט ַעל ּתַ ֱאלִהים . ֵאיׁשָ

ִליט ַעל ִעָלֵאי, ְּלֵעיָלא ָּדא ִאיהו ָרָזא ֶדֱאלִהים ַחִיים. ּׁשָ ּ ּ א דבר אחר כלא איהו אלהים ''נ(, ּ

ִאין)חיים ל ִאיּנון ּבוִציִנין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְדַאְנִהיר ְוַאְדִליק ּכָ ּ ּ ל ִאיּנון , ּ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ
  .ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא

ְטִמירו ִדְטִמיִרין תוספתא ּּבִ ימו ַחד, ּ ים ְרׁשִ ְלָיא, ִּאְתְרׁשִ . ְּדָלא ִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְתּגַ
ימו ַּההוא ְרׁשִ ים, ּ ים ְוָלא ָרׁשִ ָּמאֵרי ְדָסְכְלָתנו. ָרׁשִ ּוִפְקִחין ְדַעְייִנין, ּ ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם , ּ
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יה ִּאיהו ִקיוָמא ְדֹכָלא. ּּבֵ ּ ּ ימו ִא. ּּ ַּההוא ְרׁשִ ְלָיא, ּיהו ְזֵעירּ . ְּדָלא ִאְתַחְזָיא ְוָלא ִאְתּגַ
ְרעוָתא ַּקְייָמא ּבִ ְּלַקְייָמא ּכָֹלא, ּ ימו, ְּלַנְטָלא ַמה ְדַנְטָלא. ּ יה ְרׁשִ ה ְדֵלית ּבֵ ִּמּמַ ּ ְוָלא , ּ

  .ְּדָלא ִאְתָחֵזי, ְּרעוָתא

ְרֵמיה ָעא ְלַאֲחָפָיא ּגַ ימו ּבָ ַּההוא ְרׁשִ ּ יה, ְּרֵמיהְּוָעִביד ֵליה ְלַג, ּ ָרא ּבֵ ַחד , ְּלִאְתַטּמְ
ַּההוא ֵהיָכָלא ַאִפיק ֵליה ִמַגְרֵמיה. ֵהיָכָלא ּ יא ְלָכל ִסְטִרין, ּּ יחו ַרב ְוַסּגִ ְמּתִ ּוָמַתח ֵליה ּבִ ּ ּ ,

י ְיָקר ְלבוׁשֵ ּאֹוִקיר ֵליה ּבִ ְרִעין, ּ ין ּתַ ָּפַתח ֵליה ַחְמׁשִ ּ.  

גֹו ִניז ַה, ְלגֹו ּבְ ר ְוִאְתּגְ ימוִאְתָטּמַ ּהוא ְרׁשִ יה. ּ ִניז ּבֵ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ַגֵויה, ּ ְּוָעאל ּבְ ּ ,
ֵּמַההוא ְנִהירו. ִאְתַמְלָיא ְנהֹוָרא ְרִעין, ַנְבִעין ְנהֹוִרין, ּ ְוָנֲהִרין , ְּוִנצֹוִצין ָנְפִקין ֵמִאיּנון ּתַ

  .ּּכָֹלא

ית ְיִריָען ׁשִ ית ְי. ַּההוא ֵהיָכָלא ִאְתַחְפָייא ּבְ גֹו ִאיּנון . ִּאיּנון ֲחֵמׁש, ִריָעןִּאיּנון ׁשִ ְּלגֹו ּבְ
ָמא, ְיִריָען ַההוא ְיִריָעה ִאְתַחְפָייא ַההוא ֵהיָכָלא, ַּקְייָמא ַחד ְיִריָעא ְמֻרּקָ ּּבְ ח , ּ ּגַ יה ַאׁשְ ִּמּנֵ

  .ְּוָחָמא ְלֹכָלא

  ]א''ט ע''דף ס -' בזוהר חלק [

ַּהאי ֵהיָכָלא ִאיהו ְפִקיָחא ְדַעְייִנין א. א ָנִייםְּדָל, ּּ ִדיר ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ ח ּתָ ּגַ , ִּאיהו ַאׁשְ
ימו ִּמּגֹו ְנִהירו ְדַההוא ְרׁשִ ּ ּ ַּההוא ָסְכְלָתנו. ּ א, ּ ְּרעו ִדְרעוִתין , ָחְכְמָתא ְטִמיְרּתָ ּ א בעו ''ס(ּ

ִניז ְוָטִמיר)דבעותין ְלָיא,  ֲהֵוי ּגָ ַּקְייָמא ְוָלא ַקְייָמא, ְוָלא ִאְתּגַ ִריך . ּ ּהוא ִמְטִמיר ְּבְ ּ
ִּדְטִמירו ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ַעד ָאֵמן, ּ ּּבְ ּ   )כ תוספתא''ע(. ְ

א ֲחִזי ה, ּתָ ִּיְתרֹו הוא ְדָיַהב ֵעיָטא ְלֹמׁשֶ ּקוָנא ְדִדיִנין, ּ ַּעל ּתִ ְּוָרָזא ָדא . ְָהִכי ִאְצְטִריך, ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדאֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּוִסֵדר ָקֵמיה, ְּ ּקוָנא ְדִדינֹויּ ּ ּתִ יב, ּ , ְּלַאֲחָזָאה ַמה ִדְכּתִ

ָפט ֵלאלִהים הוא)דברים א( ׁשְ י ַהּמִ ּ ּכִ ָרֵאל ִאְתְייִהיבו. ְוָלא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ , ְּוִדיִנין ְלִיׂשְ
יב, ְוָלא ְלַאֲחָרא ָרֵאל)תהלים קמז(, ִּדְכּתִ ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ ּ ֻחּקָ א ֲחֵזי. ּ ר ָלא ַי, ְוּתָ ְנִהיג ּבַ

ַאֲחָרא ּוִמָלה ְדֶהְדיֹוָטא, ָנׁש ְקָלָנא ּבְ ִתיב. ִּאיהו )א''ט ע''דף ס(ִּמָלה , ּּ ה ּכְ ֹמׁשֶ , ְּדָהא ּבְ
ה ְלקֹול חֹוְתנֹו ְוגֹו ַמע ֹמׁשֶ ַמע ִיְתרֹו ְוגֹו. 'ַּוִיׁשְ ן אֹוְדך )תהלים יח(ָּפַתח ְוָאַמר . 'ַּוִיׁשְ ָ ַעל ּכֵ

ּגֹוִים ְיָי ְמ' ּבַ ָרהּוְלׁשִ א. ָך ֲאַזּמֵ רוַח ֻקְדׁשָ א ָאַמר ָדא ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ֲעָתא ְדָחָמא, ּ ׁשַ ְּדָהא , ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ָעְלָמא, ְּ ְסִליקו ְוָלא ִאְתָייְקָרא ּבְ ִליק ּבִ ֶּאָלא , ָּלא ִאְסּתְ

ַאר ַעִמין ְטָרא ִדׁשְ יָמא. ִּמּסִ ִר, ְוִאי ּתֵ א ּבְ ָעְלָמאָּהא קוְדׁשָ ּיך הוא ָלא ִאְתָייַקר ּבְ ֶּאָלא , ְ
ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּּבְ א ְלַאְנָהָרא, ּ ָרּגָ ָרֵאל ִאיּנון ֲהֵוי ְיסֹוָדא ִדׁשְ ְּדָהא ִיׂשְ ּ ּ ,

ין ָאָתאן ְואֹוָדן ֵליה ַאר ַעּמִ ד ׁשְ ִריך, ֲּאָבל ּכַ א ּבְ ְעּבוָדא ִדְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ׁשִ ְּבְ ּ ּ ּ ֵדין , ּ הואּ ּכְ
א ָרּגָ ל עֹוָבדֹוי, ִּאּתֹוָסף ְיסֹוָדא ִדׁשְ ף ַעל ּכָ ּקַ ִחּבוָרא ֲחָדא. ְוִאְתּתָ ִריך , ּּבְ א ּבְ ִליט קוְדׁשָ ְְוׁשָ ּ

א ְלחֹודֹוי ֵעיָלא ְוַתּתָ ּהוא ּבִ ּ.  
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ַגְווָנא ָדא ל ָעְלָמא, ּּכְ א, ּכָ ֵמי קוְדׁשָ ְּדִחילו ְוֵאיָמָתא ָנַפל ָעַלְייהו ִמּקָ ּ ּ ִריך הואּ ּ ּבְ ְ .
ְּדִאיהו ּכֹוָמָרא ִעָלָאה, ְּוֵכיָון ְדָאָתא ִיְתרֹו ּ ִליט , ְּדָכל ַטֲעָוון ַאֲחָרִנין, ּ ף ְוׁשָ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ּכְ

ִריך הוא ַעל ּכָֹלא א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ִגין א ּבְ, ְּדָכל ָעְלָמא, ּבְ יה ְדקוְדׁשָ בוְרּתֵ ַמע ּגְ ְמעו ׁשֵ ד ׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ִּריך הואּ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו . ָּזעו, ְ ּ
ִיְתרֹו ָלן ּבְ ּכְ ים ְוַרב ְמָמָנא ְדָכל ַטֲעָוון ְדָעְלָמא, ִמְסּתַ ְּדִאיהו ַחּכִ ּ ּ יָון ְדָחמו, ּ ּּכֵ ְּדִאיהו ָאָתא , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּוָפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ דֹול ְיָי, ְּ י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ָהֱאֹלִה' ְוָאַמר ַעּתָ ֵדין , יםִמּכָ ּכְ
ְלהו ִאְתַרֲחקו ִמפוְלָחֵניהֹון ּּכֻ ּ ּּ ׁשו, ּ הו ַמּמָ ְּוָיְדעו ְדֵלית ּבְ ּ ּ ָמא . ּ ֵדין ִאְתָייַקר ְיָקָרא ִדׁשְ ּּכְ
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ָכל ִסְטִרין, ְּ אֹוַרְייָתא. ּבְ א ָדא ּבְ ּתָ ים ַפְרׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְתְרׁשִ ּּ ,

ירוָתא ְד ְּוׁשֵ ִיְתרֹוּ יה ּבְ א ֲהָוה ּבֵ ּתָ   .ַּפְרׁשְ

יִמין ְדַפְרֹעה ֲהָוה יִמין ֲהוֹו ֵליה ְלַפְרֹעה. ִּיְתרֹו ַחד ֵמַחּכִ ַלת ַחּכִ , ְּוַחד ִאיֹוב, ַחד ִיְתרֹו, ּּתְ
ְלָעם ִליט ַעל : ַחד ִיְתרֹו. ְוַחד ּבִ א ְוֹכָכָבא ְדׁשָ ׁשָ ּמָ א ְוׁשַ ְּדָלא ֲהָוה פוְלָחָנא וְמַמּנָ ּ ּ ּּ

ְּדָלא ֲהָוה ָיַדע פוְלָחָנא ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ְּלָטֵניהּׁשו ּ ּ א ִדיֵליה, ּּ ּמוׁשָ ְּוַההוא ׁשִ ּ ּ ְלָעם. ּ ֲהָוה , ּבִ
ִמָלה ין ּבְ עֹוָבָדא ּבֵ ין ּבְ ין ּבֵ ָכל ִמיִני ֲחָרׁשִ א ּבְ   .ַּחְרׁשָ

ְדִחילו ִּאיֹוב ֲהָוה ָדִחיל ּבִ ּ ּוְבַההוא ְדִחילו ֲהָוה ִעָקָרא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִמָלה ִדְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ּּ ּ ,
ה ין ִדְקדוׁשָ ּּבֵ ין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ א , ּּבֵ ָכא רוָחא ִדְלֵעיָלא ְלַתּתָ ר ָנׁש ְלַאְמׁשָ ָּלא ָיִכיל ּבַ ּ ּ

יה ּבֵ ּוְלִמְקַרב ּגַ ְדִחילו, ּ ֶּאָלא ּבִ א. ּ ְדִחילו וְתִבירו ְדִלּבָ יה וְרעוֵתיה ּבִ ִּויַכֵוין ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְכֵדין ּו, ּ
א רוָחא ִדְלֵעיָלא וְרעוָתא ְדִאְצְטִריך יך ְלַתּתָ ְַיְמׁשִ ְּ ּ ּ ּ ּּ.  

ְדִחילו ְלַההוא ִסְטָרא יה וְרעוֵתיה ּבִ ֵוי ִלּבֵ ְּוִאי ָלא ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ יה , ּ ָקא ּבֵ ָּלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ּ
ְּרעוֵתיה ר ְלָהֵני טֹוְפֵסי ְדִקיִקין, ּ ֻכְלהו, ּּבַ ְּוָלא ּבְ ִגין ְד, ּ ְלָטִניןּּבְ הו ׁשָ ְְדִאְצְטִריך , ִּאית ּבְ ּ
ְייהו א וְדִחילו, ְּלַגּבַ ְּרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ן ִאיּנון ִמִלין ִעָלִאין. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּדִאְצְטִריך ְדִחילו , ּ ּ ְּ

יר ְּוֵאיָמָתא וְרעוָתא ַיּתִ ּ.  

ִדיר ִּיְתרֹו ִאְצְטִריך פוְלָחֵניה ְדַההוא ִסְטָרא ּתָ ּ ּ ּ ּ ִזְמ, ְ ין ּבְ ָּנא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁשּבֵ ְּ ,
ִזְמָנא ְדָלא ִאְצְטִריך ֵליה ין ּבְ ּּבֵ יה, ְּ ִגין ְדַההוא ִסְטָרא ְיֵהא ָדִביק ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ְּדִאְצְטִריך ֵליה ין. ְּ ִאיּנון ֲחָרׁשִ ק ּבְ ְלָעם ִאְתָדּבַ ּּבִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ְסִגיאו ְדַה ִּאיֹוב ּבִ ּ ִריך ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ִמְצַרִים ְלִמְדַחל ִמּקָ ְהוא ְדִחילו ִדיֵליה ַאְהָדר ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ין, ּהוא בוָרן ְוִנּסִ ד ָחָמא ִאיּנון ּגְ ּּכַ ִמְצַרִים, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָעַבד קוְדׁשָ ּ ָּלא ַאְהָדר , ִיְתרֹו. ְּ

ָכל ָדא ְצַרִי, ּּבְ ָרֵאל ִמּמִ ַּעד ְדָנְפקו ִיׂשְ ירו ִמְצָרֵאי, םּ ִרין ְוִטְפִסין ְדָקׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ִקׁשְ ּ ָלא , ּ
לום א. ְּוַנְפקו, ֲּהוֹו ּכְ ַיּמָ ּוְלָבַתר ְדָטַבע לֹון ּבְ ב, ּ ֵדין ּתָ א , ּכְ ְּוַאְהָדר ְלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְ.  

ב ְלָעם ָלא ּתָ ְּדִטּנוָפא , ְּוָלא ַאְהָדר, ּבִ יהּ ְד)א דטפסא''נ(ּ ִּסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ִמְתָדַבק ּבֵ ּ ,
ל ּכֵ לוָתא ְדֵמָרִחיק ֲהָוה ִמְסּתַ ּכְ ל ָדא ִאְסּתַ ְּוִעם ּכָ ּ גֹו ַההוא ִטּנוָפא , ּ ּּבְ  )א טפסא''ס(ּ
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קוָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּוִאְתַדּבְ ּ ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאית ְנִהירו ָדִקיק ַחד. ּ ְּדָהא ּבְ ּ ְּדָנִהיר , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּסֲחָרֵניה לוָתא ְזֵעיר . ּ ְוֹנַגה לֹו ָסִביב)יחזקאל א(ּכְ ּכְ  )ועל דא(ְּוָדא ִאְסּתַ

ל ֵמָרִחיק ּכֵ ֻכְלהו ִמִלין, ֲהָוה ִמְסּתַ ְּוָלא ּבְ ּּ.  

ל ִמָלה ְזֵעיר ֵמַההוא ְנִהירו ּכֵ ְּוַכד ֲהָוה ִמְסּתַ ּ ָבַתר ּכֹוָתָלא ֲהָוה, ּ ָאַמר ְוָלא ָיַדע ַמאי , ּכְ
ְסִתימו ְדֵעיָנא. ָאַמרָק ַההוא ְנִהירו ּבִ ל ּבְ ּכֵ ַּוֲהָוה ִמְסּתַ ּ ּ ל ֵעיָנא, ּ ְלּגַ ר ָנׁש , ְוִאְתּגַ ְוָחֵזי ּבַ

תום ָהָעִין)במדבר כד(ְּוָרָזא ָדא . ְוָלא ֲחִזי, ְנהֹוָרא ְסִתיָמא תום, ּ ׁשְ ְּואוְקמוָה ׁשְ ּ , ְּסתום: ּ
  .ְּוֹכָלא ַחד

  ]ב''ט ע''דף ס -' בזוהר חלק [

יה , ְּדָהא ֵלית ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדֵלית ּבֵ ְטָרא  )ב''ט ע''דף ס(ּ ְּנִהירו ָדִקיק ְזֵעיר ִמּסִ ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ ַגְווָנא ְדרֹוב ֶחְלִמין, ּ ְבָנא, ּּכְ ְּדִבְסִגיאות ּתַ ְרִעיָנא ְדִחִטין, ּ ִּאית ַחד ּגַ ר ִאֵלין . ּ ּּבַ

ְּדֻכְלהו ְמ, ַּטְפֵסי ְדִקיִקין ֲחִציִפין ירּּ ְלָעם יֹוֵדַע. ָסֲאֵבי ַיּתִ ּוְבהו ֲהָוה ּבִ ּ.  

ה ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ין ִעָלִאין, ּ ָכל ְקדוׁשִ ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ּבְ ּּ ּ ל, ּ ּכַ ָמה ְדָלא , ְוִאְסּתַ ּּבְ
ָלא ּכְ ָעְלָמא ְלִאְסּתַ ּוְכָמה ְדִבְלָעם ֲהָוה ָחֵמי ְנ. ִּאְתְייִהב ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ַאֲחָרא ּבְ ִּהירו ְזֵעיר ּ

ַתר ּכֹוָתָלא ִמּבָ ה. ִּמּגֹו ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ָּדִקיק ּכְ ִּמּגֹו ְנִהירו ִעיָלָאה ַרב , ּאוף ָהִכי ֹמׁשֶ ּ
י ַתר ּכֹוָתָלא, ְוַסּגִ ִמּבָ א ּכְ ְּדִאְתֲחֵזי ֵליה, ַּחד ֲחׁשֹוָכא ָדִקיק, ֲהָוה ָחֵמי ְלַתּתָ ָכל . ּ ְוָלאו ּבְ
ָמה ְדִב, ִזְמָנא ָכל ִזְמָנאּּכְ ל ַההוא ְנִהירו ּבְ ּכֵ ְּלָעם ָלא ֲהָוה ִמְסּתַ ּ.  

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי)שמות ג(, ַּמה ּכְ ּ '
ֶנה ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ה ְוִא. ְֵאָליו ּבְ גֹו ַההוא ְקדוׁשָ ְנה ַוַדאי ֲהָוה ּבְ ַּהּסְ ּ יהּ ק ּבֵ ְּדֹכָלא . ְּתָדּבַ ּ

ָדא ק ָדא ּבְ ִּאְתָדּבַ   .ֵּלית ָטהֹור ֶאָלא ִמּגֹו ָטֵמא, ָטהֹור ְוָטֵמא, ּ

ן ָטהֹור ִמָטֵמא)איוב יד(, ְּוָרָזא ָדא ָדא ַסְלָקא. ּ ִמי ִיּתֵ ְּקִליָפה ומֹוָחא ָדא ּבְ ּ ְוָדא . ּ
ר ּבַ ּקומון ֵמִתין ֵמַעְפָראַּעד ִזְמָנא ִדי, ְקִליָפה ָלא ִיְתֲעֵדי ְוָלא ִיּתְ ר ְקִליָפה, ּ ּבַ ֵדין ִיּתְ , ּכְ

ֹלא ְסִתימו ִמּגֹו מֹוָחא ָעְלָמא ּבְ ּוְנִהירו ַיְנִהיר ּבְ ּ ָעְלָמא ֵדין . ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּּ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ֶניָה ֵני ּבָ י ִחָייא, ְוֵאת ׁשְ ְניָה ְוֹלא ּבָ, ָּאַמר ַרּבִ הְוִכי ּבָ ל ֹמׁשֶ ִגין ְדִאיִהי , ֶּאָלא. ָניו ׁשֶ ּּבְ
ְדַלת ֲאַבְתַרְייהו ּתַ ִּאׁשְ ְעָלה, ּ ָלא ּבַ ֶניָה, ּּבְ ָניו, ָקָרא לֹון אֹוַרְייָתא ּבָ י יֹוִסי. ְוֹלא ּבָ , ָאַמר ִרּבִ

ה ֲהוֹו ב ִדְבנֹוי ְדֹמׁשֶ ַּאף ַעל ּגַ ֶניָה ַוַדאי. ּ ִּמָלה ִדְקׁשֹוט ּבָ ּ ה ֲהָוה , ֶאְלָעָזר ָאַמר' ר. ּ ָהא ֹמׁשֶ
א ִעָלָאה ֲאָתר ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ִּמְזַדֵווג ּבַ ּ ּ ָניו, ּ ְּוָלאו ְיָקָרא ִדיֵליה ְלִמְקֵרי לֹון ּבָ א ַאף . ּ ּתָ ַהׁשְ

ב ִדְבנֹוי ֲהוֹו יה, ַּעל ּגַ ִגין ְיָקָרא ְדַההוא ֲאָתר ְדִאְזָדַווג ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ֶניָה ָהָכא, ּ ְלָבַתר , ָקָרא לֹון ּבָ
ָניו ַמאי ַטְעָמאָקָרא  ֲעָתא ְדָמטו, לֹון ּבָ ִגין ְדַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ה ְמַמֵלל ּבִ . ֲּהָוה ֹמׁשֶ

י ָחמוי ְּלָבַתר ְדִאְתְפַרׁש ְוָנַפק ְלַגּבֵ ִתיב , ּּ ֵדין ּכְ ה וָבָניו )שמות יח(ּכְ ּ ַוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ּ
ּתֹו ְוגֹו   .'ְוִאׁשְ
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ְמעֹון' ָאַמר ר א ָדא, ֶאְלָעָזר ֶאְלָעָזר, ׁשִ ּתָ ַפְרׁשְ אֵרי ִמָלה , ָּאָנא ֲחֵמיָנא ּבְ ְּדַאּתְ ׁשָ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ְּוִסיוָמא ָלאו ָהִכי, ּכְ א. ּ ִכיְנּתָ ִגין ְיָקָרא ִדׁשְ ַּוַדאי ּבְ ִּאְזַדְווגוָתא ִעָלָאה , ּ ּ ּ ּ

ה ֹמׁשֶ יה ּבְ ְּדִאְזָדַווג ּבֵ ּ ּ ְניָה, ּ ִתיב ּבָ יָמא. ּכְ ה וָבָניו ,ְוִאי ּתֵ ִתיב ַוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ּ ְוָהא ּכְ ּ
ה ּתֹו ֶאל ֹמׁשֶ ָלָלא ֲחָדא. ְוִאׁשְ ּּכָֹלא ִאיהו ּכְ ָניו ְדִיְתרֹו, ּוָבָניו. ּ ה , ּּבָ ְּדָהא ְלָבַתר ְדָאָתא ֹמׁשֶ ּ

יה ִנין, ְּלַגּבֵ   .ֲּהוֹו ֵליה ּבְ

ַיֲעֹקב י, ְוָהִכי ֲהָוה ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאָתא ְלַגּבֵ ּה ְדָלָבןּ יה, ּ ֵוי ִדיֹוֵריה ּבֵ ְּוׁשַ ּ ּ ִנין, ּ ּאוף . ֲּהוֹו ֵליה ּבְ
ה ִיְתרֹו, ָהָכא ֹמׁשֶ ֵוי ִדיֹוֵריה ּבְ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ יה, ּ יֵתיה ַאְייֵתי ִעּמֵ ִנין ְוָכל ּבֵ ֲּהוֹו ֵליה ְלִיְתרֹו ּבְ ּ ּ ,

א ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְּלֵמיַעל לֹון ּתְ הְוִיְתרֹו ָאַמר , ּ א ֵאֶליך , ְלֹמׁשֶ ֲָאִני חֹוֶתְנך ִיְתרֹו ּבָ ָ

ה ֶניָה ִעּמָ ִני ּבָ ך וׁשְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ִתיב, ָ ֶניָה ּכְ ֵני ּבָ ֶניך, ּוׁשְ ֵני ּבָ ִתיב וׁשְ ְָוָלא ּכְ א ויבא יתרו חתן ''ס(. ּ

ִנין ֲהוֹו ֵליה ְלִיְתרֹו)משה ובניו יב, ּ ּבְ ּה ָעלו ֵמִעיר ּ וְבִני ֵקִני ֹחֵתן ֹמׁשֶ)שופטים א(, ִּדְכּתִ
ה ַבק ִעם ֹמׁשֶ ָמִרים וְבנֹוי ׁשָ   .ַּהּתְ

ה ים ְוָאְמרו ְלכו ְוַנֲעֶלה )ישעיה ב(, ָּפַתח ְוָאַמר. ַּוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ים ָרּבִ ּ ְוָהְלכו ַעּמִ ּ ּ
ה ֲאָתר. 'ְוגֹו' ֶאל ַהר ְיָי ַכּמָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ּבְ ין. ּ ַאר ַעּמִ ְ ְלֵמַהך ֲאָבל ְזִמיִנין ׁשְ

ָתא ַרְגַלְייהו ּוְלַכּתְ א, ּ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְּלֵמיַעל ּתְ ל ַטֲעָוון ְדָעְלָמא ִאית , ְּלכו ְוַנֲעֶלה. ּ ּּכָ
יה, לֹון ְיִריָדה ק ּבֵ ִריך הוא ַמאן ְדִאְתַדּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה ֲעִלָיה, ְּ ִּאית ּבֵ ּ.  

ַהר ְיָי)בראשית כב(, יבִּדְכּתִ, ָּדא ַאְבָרָהם', ֶאל ַהר ְיָי ר ֵיָאֵמר ַהיֹום ּבְ , ֵיָרֶאה' ּ ֲאׁשֶ
ְּדָהא ַאְבָרָהם ָקֵרי ֵליה ַהר ָעְלָמא. ּ ּאוף ֲאָתר ָדא , ַּמה ַהר ֶהְפֵקיָרא ְלָכל ַמאן ְדָבֵעי ּבְ ּ

א ָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ָלא ְלָכל ַמאן ְדָבֵעי ּבְ ית. ֶּהְפֵקיָרא ְלַקּבְ ָקָרא ְלַהאי ְּד, ָּדא ַיֲעֹקב, ֶאל ּבֵ
ִית יב, ֲאָתר ּבַ ית ֱאלִהים)בראשית כח(, ִּדְכּתִ י ִאם ּבֵ   . ֵאין ֶזה ּכִ

  ]א''ע' דף ע -' בזוהר חלק [

א, ַּהר וַבִית, ָּדָבר ַאֵחר ב ְדֹכָלא ַחד ַדְרּגָ ַּאף ַעל ּגַ ְּסִליקו ְלָדא ִמן ָדא )א''ע' דף ע(, ּּ ּ ,
ין, ַהר ַאר ַעּמִ ד ָאָתאן ְלָאָע, ִלׁשְ ְדפֹויּכַ חֹות ּגַ ִית. ָּלא ּתְ ָרֵאל, ּבַ הֹון , ְלִיׂשְ ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ

ַבְעָלה ָתא ּבְ ִאּתְ ֶחְדָווה. ּּכְ ִדיוָרא ַחד ּבְ ּּבְ ִנין, ּ א ַעל ּבְ ִאיּמָ ּוְרִביָעא ָעַלְייהו ּכְ א ֲחֵזי ָמה . ּ ּתָ
ּת ה וַבָניו ְוִאׁשְ ִיְתרֹו ַוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ִתיב ָהָכא ּבְ ּּכְ ה ְוגוּ יָון ִדְכִתיב ֶאל ' ֹו ֶאל ֹמׁשֶ ּכֵ

ר ְדּבָ ִתיב ֶאל ַהּמִ אי ּכְ ה ַאּמָ ר. ֹמׁשֶ ְדּבָ ּוָמאן . ֶּאָלא ִעיָקָרא ְדֹכָלא ְלָמה ַדֲהָוה ָאֵתי ֶאל ַהּמִ
ה ֶאל  ִתיב ֶאל ֹמׁשֶ ִּאיהו ַהר ָהֱאלִהים ְדָדא ִאיהו ֲאַתר ְלַגיוֵרי ְלִאְתַגְייָרא ְוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּ

ְד ר ֲהוו ַאְתָיין ַהּמִ ְדּבָ א ֶאל ַהּמִ ִכיְנּתָ ְדֵפי ׁשְ ה ְלַגְייָרא לֹון וְלַאָעָלא לֹון ֵתחֹות ּגַ ר ְלֹמׁשֶ ּּבָ ּ
ְייהו ד ַנְפׁשָ ְּדִאיהו ַהר ָהֱאֹלִהים ְלֶמְעּבָ ּ ּ  

ך ַקְייָמא ַההוא ֲאָתר ּוְבִגין ּכַ ּּ יה, ְ ָרָזא ְדַהר ְדָכל ַמאן ְדָאֵתי ָזֵכי ּבֵ ּּבְ ּ ּ ויקרא ( ְוִאְקֵרי. ּ

ר ֶצֶדק)א''ח ע''קס ר, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ּגֵ ֲאָתר ָדא ִעָלָאה , ּגֵ ק ּבַ ב ְדִאְתַדּבָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
א יה ַוֲאַבְהתֹוי , ַּקִדיׁשָ ַבק ִעּמֵ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ר, )ואתדבק בבריתו(ּ ֵוי ,  ִאְקֵרי)צדק( ּגֵ ַמאן ְדׁשַ ּּכְ ּ

ְד ֲאָתר ְדָלא ָיַדע ִמּקַ ָּמדֹוֵריה ּבַ   .ַּמת ְדָנאּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1109דף [ -ּ

ל ָהָעם)שמות יח(רזא דרזין  ה ֶתֱחְזה ִמּכָ ָּדא ֵסֶפר . ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם.  וַאּתָ
ְמעֹון'  ָאַמר ר)א דא ספרא מאינון סתימין ועמיקין''נ(, ְסִתיִמין וֲעִמיִקין, ֵּמִאיּנון ִסְפִרין , ׁשִ

לו ְלַמאן ְדָבָרא ָעְלָמא ּצַ ֲּאִריִמית ְיָדי ּבְ ּ לו ַקְדָמֵאי ְסִתיִמין ְּדַא, ּ ַהאי ְקָרא ּגָ ב ִדּבְ ּף ַעל ּגַ ּ
ָרִזין ְדִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ִּעָלִאין ָלא וְלַעְייָנא ּבְ ּכְ ִּאית ְלִאְסּתַ ּ ָכא , ּ ן ִאְתַמּשְׁ ּמָ ְּדִמּתַ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִניָזא ְדׁשְ יה ּכָֹלא: ֶזה. ִּסְפָרא ּגְ ְּדַתְלָיא ּבֵ ּ ְוָלא ַאֲחָרא : ֶזה. ַּחִייִּאיָלָנא ְד: ְזה. ּ
ְּדַגֵלי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֶזה )מאי(. ּ ים)שמות יב( ,ּּכְ ְזה ִניָסן , ּ ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִ

  .ְוָלא ַאֲחָרא

ָחא וְלַגָלָאה תֹוְלדֹות ָאָדם, ֶזה ֵסֶפר ּגָ ְּלַאׁשְ ִּאיָלָנא ְדַגֵלי תֹוְלדֹות ָאָדם, ּ ְוָעִביד . ּ
ְמַסר ְלָאָדם , ְּלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְסִתיָמא ַוֲעִמיָקא, ְזה ֵסֶפר. ּ ְלַאָפָקא ְלָעְלָמאִאיִבין ְּדִאּתְ

א, ַקְדָמָאה ִדיוְקָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוָיִרית ָלה ְוָכַתב , ָּחְכְמָתא ָדא ִאְתְמַסר ִלׁשְ
ִסְפֵריה   .ּּבְ

י , אֹוִליְפָנא ה ִאְתָקׁשֵ ָדאְּדֹמׁשֶ א ְואֹוִליַפת ֵליה, ּבְ ִכיְנּתָ ַּעד ְדָאַתת ׁשְ וִהיא ָחַמאת , ּ
ַפְרּצוָפא ּוָבִריַרת ְלָכל ִאיּנון ּגוְבִרין ְדִאְתָחזון ּבְ ּ ּ ּ ּ ה ָחְכְמָתא ָדא, ּ ן אֹוִליף ֹמׁשֶ ְוָעִייל , ְּוַתּמָ

ַגִויה ּּבְ ל ָהָעם, ּ ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ ַּההוא ִדְכ. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וַאּתָ יה ּ יב ּבֵ ה  )תהלים קב(ּּתִ וַאּתָ
ּמו נֹוֶתיך ֹלא יּתַ ּהוא וׁשְ ּ ָלם )נחמיה ט( .ָּ ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ְּוַאּתָ ה ְיָי)תהלים ג( .ּ ָמֵגן '  ְוַאּתָ

ֲעִדי ה ֶתֱחְזה. ּבַ ָהא, ְוַאּתָ ל ּבְ ּכַ ִתין , ְוָלא ַאֲחָרא, ַאְנּתְ. ְוִתְסּתַ ׁשִ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ
ָלא. ֹואִרּב ּכְ ית ִסְטִרין ִאית ְלִאְסּתַ ׁשִ א. ּבְ ִדיוְקִנין ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּוְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ַעל , ּ ּ

ּּבוְרִייה ְעָרא. ּ ׂשַ ּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ַעְייִנין. ּ חֹוָטָמא. ּבְ ְפָוון. ּבְ ׁשִ ַאִפין. ּבְ ָיִדין. ּּבְ ִאיּנון . ּבְ ּּבְ
ְרטוִטין ְדָיִדין ּׂשִ ה ֶתֱחְזה, ּית ִסְטִרין ִאֵליןּוְבׁשִ. ּ ִתיב ְוַאּתָ ה ֶתֱחְזה. ּכְ ְעָרא, ְוַאּתָ ׂשַ   ,ּבְ

  א סימן''מובא בח(השלמה מההשמטות 

ְעָרא ׂשַ ְעָרא, ּבְ ִנין ְדׂשַ ּגוֹוָ ְעָרא. ּּבְ ֲאִריכו ְדׂשַ ּּבַ ְעָרא. ּ ְקִמיטו ְדׂשַ ּּבְ ָחא. ּ ִמּצְ ְקִמיטו , ּבְ ּּבִ
ָחא ֲאִריכו, ְּדִמּצְ ּשִׂ, ּּבַ פוְתָיא. ְּרטוִטיןּבְ אוְדִנין. ּּבְ ְעָרא ְדָנִחית ָעַלְייהו, ּּבְ ׂשַ ּּבְ אֹו , ּ

חֹוַתְייהו ְתַרְייהו ְדאוְדִנין, ּּתְ ּאֹו ַאּבַ ּ ַאְנִפין. ּ ַעְייִנין. ּּבְ ִנין ְדַעְייִנין. ּבְ ּגוֹוָ ין ְדַעל . ּּבְ ְקִריּצִ ּּבִ
יִגין ִל. ַעְייִנין ּוֹכל ְנִביַאָיא ָלא ֲהוו ָמׂשִ אּ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְּנבוָאה ְדִאיִהי ּבְ יִגין ָלה , ּ ְּוָלא ָמׂשִ

ָכל ֲאַתר ה, ּבְ מֹו ֹמׁשֶ ֵריׁשָ, ֶּאָלא. ּכְ יִגין ָלה ּבְ ִּמְנהֹון ֲהוו ָמׂשִ ֻאְדִני. א''ּ ן ''ִמְנהֹון ּבְ
ִמיָעה ׁשְ ְרִאָיה. ּבִ ַעְייִנין ּבִ ֵריָחא. ִמְנהֹון ּבְ חֹוָטָמא ּבְ ִדּבוִמְנהֹון. ִמְנהֹון ּבְ ַאְנִפין ּבְ ּ ּבְ ר ''ּ

ָיִדי ָלא דֹורֹון''ִמְנהֹון ּבְ ָרְגִלין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב . ן ְלַקּבְ ן ָאָדם )'יחזקאל ב(ִּמְנהֹון ּבְ  ּבֵ
לֹוָתא. ֲָעמֹוד ַעל ַרְגֶלך ּצְ   ּבִ

ִגין ְדִאֵלין ְד ִגיַנְייהו ּבְ ֲעִמיָדה וַמְטרֹוִניָתא ָקַמת ּבְ ִּאֵלין ְדָקְיִמין ּבַ ּ ּ ּּ ִּאְתְקִריאו ַרְגִלין ּ
ִריך ַעְבָדא ' ִּראׁשֹונֹות וְבג' ִּאינון ַעֲבִדין ְבג לֹוָתא וְבִגין ָדא ּצָ ִעיֹות ַאֲחרֹונֹות ִדּצְ ְוְבֶאְמּצָ ּ ּ ּ

א וַמְטרֹוִניָתא ְדְתֵהא ַיְתָבא וְבִזְמָנא  ֲעִמיָדה ֳקָדם ַמְטרֹוִניָתא אֹו ֳקָדם ַמְלּכָ ְּלֶמֱהִוי ּבַ ּ ּ
ְּדַנְפקו ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ְלהו ַנְפֵקי ַרְגִלין וּכְ ַרִים ּכֻ ּצְ ָּרֵאל ִמּמִ ּ ׁש ֵמאֹות )ב''י' שמות ו(ּ ׁשֵ  ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1110דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶּאֶלף ַרְגִלי ְוֻכְלהו ֲהוו ַעְבִדין ּכְ ּ ָרֵאל ֲעָבִדים)ה''ויקרא כ(ּ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ,  ּכִ
ִנין ה ָקָרא לֹון ּבְ ִּמָיד ְדָאָתא ֹמׁשֶ ָרֵאל)'שמות ד(ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב .ּ ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ָקם ַחד :  ּבְ

ָרֵאל  א ְוָהא ָבָתר ְדַנְפֵקי ִיׂשְ יָנא ַקִדיׁשָ ָּסָבא ֵמִאֵלין ְדַנְחּתו ְוָאַמר ִמְמִתיְבָתא ּבֹוּצִ ּ ּ ּ ּ
ָרִים ּצְ ַּוָדאי ֲהִכי הוא, ָאַמר. ָקָרא לֹון ֲעָבִדין, ִמּמִ הֹון . ּ ִנין וְבהֹון ֲּאָבל ֲהוו ּבְ ְּדִאְתְקִריאו ּבְ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְבהֹון ַעם, ֲּהוו ֲעָבִדין ׁש ֵמאֹות , ּכְ ַלח ֶאת ַעִמי ֲאָבל ֲעָבִדין ֲהוו ׁשֵ ּׁשָ
יה אֹוַרְייָתא. ֶאֶלף ַרְגִלי א ְדַהִכי ַנֲהָרא ּבֵ יָנא ַקִדיׁשָ ָאה חוָלָקא ְדּבוּצִ ָּאַמר ַזּכָ ּ ְלָבָתר . ּ
ִריך הוא ִלְתַלת ִסְטִריןַּדֲהוו ַנְפִק א ּבְ ּין ַפִליג לֹון קוְדׁשָ ְּ ִנין ְלִסְטָרא ַחד. ּ ֲעָבִדין . ּבְ

א ְלִסְטָרא ַחד. ְלִסְטָרא ַחד ְּוָהא אוְקמוָה. ַעּמָ יחזקאל (ָּעַלייהו ִאְתָמר . ן''ּוְבִגין ָדא ַרְגִלי. ּ

לֹוָת)'ב ּצְ ן ָאָדם ֲעמֹוד ַעל ַרְגֶליך ְוִאי ָעאִלין ּבִ ְדִחילו וְרִחימו ְדיָ ּבֵ ּא ּבִ ּ ה ָהא ֵהיָכָלא ''ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְייהו ּכְ ַחת ְלַגּבַ ִּאְתַפּתְ ח )א''תהלים נ(ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  )עד כאן מההשמטות( :ֲאֹדָני ׂשְ

ָחא ְקִמיִטין ְדִמּצְ ין ְדַעל ַעְייִנין, ּּבִ ִאֵלין ְקִריּצִ ּּבְ ל ָהָעם. ּ ַעְייִנין, ִמּכָ דוִק. ּבְ , ּין ְדֵעיָנאּּבְ
ְקִמיִטין ִדְתחֹות ֵעיָנא ּוּבִ י ָחִיל. ּ א, ַאְנׁשֵ ֵהיָכִלין ְדַמְלּכָ ְּלֵמיָקם ֵחיָלא ִדְבהו ּבְ ּ ִהיבו . ּ ּצְ ּּבִ

ְּדַאִפין ַאִפין. ּ ְקִמיטו ְדַאִפין, ּּבְ ּּבִ ּ ִדיְקָנא. ּ ימו ִדְבהו ּבְ ְרׁשִ ּּבִ ּ ע. ּ ָיִדין, ׂשְנֵאי ָבּצַ ְרטוֵטי , ּבְ ׂשִ ּּבְ
יִמין ִדְבהו, יןְיִד ְּרׁשִ ית ִסְטִרין ְרִמיִזין ָהָכא. ּ ְּוֻכְלהו ׁשִ ה, ּ ְּדִאְתְמָסרו ְלֹמׁשֶ ָלא , ּ ּכְ ְלִאְסּתַ

ּוְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדָקא ֵיאֹות, ּוָחְכְמָתא ָדא, ּ ֵאי ְקׁשֹוט ּכְ ן ַזּכָ ָאה , ָיְרּתָ זּכָ
  .ּחוָלֵקיהֹון

ִתיב  ר )איוב י(ּכְ ִני וגֹוּעֹור וָבׂשָ יׁשֵ ְלּבִ ִריך )א''ז ע''ע( ', ּתַ א ּבְ ַגווָנא ָדא ָעֵבד קוְדׁשָ ְ ּכְ ּ ּ
ּהוא ְלֵעיָלא ין, ּ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ְּוַחָייִלין וְרִתיִכין, ְסִתיִמין ּגֹו ְסִתיִמין, ּ ּ ,

ִּאֵלין ַעל ִאֵלין ָכל ִאיּנון, ּ ְרִמין, יִדיןַעְרִקין ְוִג, ָּהִכי ָעִביד ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּגַ ְוַקְייִמין , ּ
ין ִעָלִאין ִקיוָמא ְדַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּוִאֵלין ִאְקרון , ּ ר)א''ע ע''ויקרא ק(ּ ׂשָ ְלָטנוָתא ְדֵקץ ,  ּבָ ין וׁשֻ ַּדְרּגִ ּ ּ

ר ׂשָ ל ּבָ ר, ּכָ ָנָנא ְדָבׂשָ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאְתֲהנון ִמּתְ ּ ּ ִנין, ּ ְּדֵריִחין ְדָקְרּבְ ְלִטין ,ּ ּ וַאֲחָרִנין ְדׁשַ
ר ׂשָ ּבָ ְלהו עֹור. ּבַ ּוֵעיָלא ִמּכֻ ּ ָכא , ּ ּ ְדָחֵפי ַעל ּכָֹלא)דאתפטותא דרקיע ואיהו עור דמשכא(ַמׁשְ ּ.  

ִריך הוא ּכָֹכִבים וַמָזלֹות ִדְרִקיָעא א ּבְ ַגווָנא ְדָעַבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ָלא , ְ ּכְ ָכא ְלִאְסּתַ ַמׁשְ ּבְ
הו ַמִיםְּוִאיּנון א, ּּבְ הו ָחְכְמָתא, ֹותֹות ַהּשָׁ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ ְבִני . ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָּהִכי ָעֵבד קוְדׁשָ ְּ

א ַההוא ַפְרּצוָפא ְדָאָדם, ָנׁשָ יִמין וְקִמיִטין ּבְ ְּרׁשִ ּ ּ ִאיּנון ּכָֹכִבים וַמָזלֹות, ּּ ּּכְ ּ ְּלִמְנַדע , ּ
הו ָחְכְמָתא ַסְגָיא ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ הו ּגוָפאּוְלִא, ּ ְּתַנֲהָגא ּבְ ּ.  

ָכא ֵחיזו ִדְרִקיָעא ַמׁשְ ָמה ְדִמְתַחְלֵפי ּבְ ּּכְ ּ ְּדּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי, ּּ ּ ְּלפום עֹוָבִדין ְדָעְלָמא, ּּ ָהִכי , ּ
ר ָנׁש ָכא ְדּבַ ַמׁשְ יִמין וְקִמיִטין ּבְ ִּמְתַחְלִפין ֵחיזו ִדְרׁשִ ּ ּ ּ ְּלפום עֹוָבדֹוי ִמְזַמן ִלְזַמן, ּ ּוִמִל. ּ ין ּ

ֵאי ְקׁשֹוט ִּאֵלין ָלא ִאְתְמָסרו ֶאָלא ְלָזּכָ ְּלִמְנַדע וְלַאְלָפא ָחְכְמָתא ַסְגָיא, ּּ ּ.  

ְּלפום עֹוָבדֹוי ְדָאָדם, ִּמְזַמן ִלְזַמן, ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם ימו , ָּהִכי ִאְתְיִלידו, ּ ְּוִאְתְרׁשִ
יִמין ִמְזַמן ִלְזַמן יה ְרׁשִ ּוִאְתַחְלפו ּבֵ ּ ּ ַגִויה. ּ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ִזְמָנא ְדרוָחא ֻקְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ָהִכי , ּ

יִמין ַההוא רוַח ְלַבר, ָעִביד תֹוְלדֹות ְּוַאְחֵזי ְרׁשִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1111דף [ -ּ

א יה רוַח ֻקְדׁשָ ָרא ְוָזז ִמּנֵ ּוְבִזְמָנא ְדִמְתַעּבְ ּ ּ ְּוַההוא רוַח ִמְסֲאָבא , ְּוַאְתָיא רוַח ִמְסֲאָבא, ּ ּ
א ּבְ ׁשָ ּכְ ַּגִויהּהוא ְמַכׁשְ ְקִמיִטין , ּוַאְחֵזי ְלַבר ֵחיזו ְיִדיָעאן, ּ יה ּבִ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ יִמין ְדִאׁשְ ּוְרׁשִ ּ ּ

ָכא ְלַבר ַמׁשְ ב . ּבְ קיימין על , וכל אינון סימנין, דשערא ומצחא וחוטמא ועיינין(ְוַאף ַעל ּגַ

  .)קיומייהו

ָהא ָחְכ, ץ''ה פס''זר ִדיר ּבְ ָּאת ָדא ְדִמְתַחְלָפא ּתָ ּ ָאת ַזִי. ְמָתאּ ִּמָלה ְדַקְייָמא , ן''ּבְ ּ ּ
ְעָרא ֲהָוה ְוִסיָמִניך ַזִי ׂשַ ְמׁשֹון, ן''ְּבְ ּוָמאֵני ְקָרָבא ְדׁשִ ְעָרא, ּ ׂשַ ְּוָדא הוא ִנְזָרא ֶדֱאלִהים . ּבְ ּ

ְּדַקְייָמא. ָּעֵליה ּ  

מֹוְדָעא ּתְ ֲעָרא ְלִאׁשְ ָאת ז. ְוַתְלָיא, ׂשַ ָּדא ַקְייָמא ּבְ יה ָאת ּצוִאְתֲחּבָ', ּ ָּדא ָעאל . 'ּר ּבֵ
  .'ְּוַאִפיק ס

ְלָיא ואוָכם ֲעָרא ָדא ּתַ ִּאי ׂשַ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ְרטוִטין ִמּסִ ָלָתא ׂשִ ָחא ּתְ ּוְבִמּצְ ּ ּוְתֵרין , ּ
ָמאָלא ִאֵלין, ִמּשְׂ ָרן ִאֵלין ּבְ ְּוָלא ִמְתַחּבְ יִמין ְדִקיִקין. ּ ָלָתא ְרׁשִ ְסַטר ְיִמיָנא ִאית ּתְ , ּּבִ

ְרטוִטין ַאֲחָרִנין. ַּעְבִרין ָעַלְייהוְּד ר ַעל ִאיּנון ׂשִ ִביִלין ְלֶמְעּבַ ְּוִאיּנון ׁשְ ּ ָמאָלא . ּ ּוִבְסַטר ׂשְ
יה, ָחֵמׁש ַאְרּכֵ יה ְזֵעיר ּבְ ְּוַחד ִמּנֵ גֹו ָאת ז. ּ ָּדא ַקְייָמא ּבְ ין . 'ְוָאת ץ' ּ ח ְקִריּצִ ּכַ ׁשְ ֵדין ּתִ ּכְ

יִפין ְדַעל חֹוֵרי ֵעי ּקִ ָדא, נֹויּּתַ ָרן ָדא ּבְ ְּדִמְתַחּבְ ּ.  

ר ָנׁש ָמאֵריה ְדרוְגָזא ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ְבִהילו, ּ ִעּכוָבא, ְּוָלא ּבִ ְּוַנְייָחא ִדיֵליה ּבְ ּ יב . ּ ָחׁשִ
ים ַגְרֵמיה ְדִאיהו ַחּכִ ּּבְ ּ ִדיר. ְוָלאו ָהִכי. ּ ָלא ּתָ ּכְ א ְלִאְסּתַ . ָּמאֵרי ָמּצוָתא ְלַבר. ָזִקיף ֵריׁשָ

ֵב ה. ּיֵתיה ָלאו ָהִכיּבְ ָלא ּבָ ּכְ יב ְלִאְסּתַ יִבין ָעֵליה . ּאֹוַרְייָתא ָלא ָחׁשִ א ֲחׁשִ ִּמִלין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ
ָמטול יִפין ָעַלְייהו, ּּכְ ּקִ ּוָאִתיב ִמִלין ּתַ ין ָדא ִמן ָדא. ּ ן ְקִריּצִ ְּוִאי ִמְתָפְרׁשָ ּ ָּמטו ְוָלא ָמטו, ּ ּ ,

ָחא ְל ִמּצְ ח ּבְ ְשּכַ ֵדין ּתִ ְרטוִטין ַרְבְרִבין וַחד ְזֵעיָרא, ִּסְטָרא ִדיִמיָנאּכְ ֵרין ׂשִ ּוְתֵרין , ּּתְ
יַנְייהו ְלפוְתָיא יִמין ְזִעיִרין ְדָעאִלין ּבֵ ְּרׁשִ ּ ֵרין. ּ ָמאָלא ּתְ ְוַחד , ַחד ַרְבְרָבא, ְוִלְסַטר ׂשְ

ַחד ְוָלא ָמֵטי ְלִתְנָייָנא, ְזֵעיָרא ימו ְזֵעיר ְדָעאל ּבְ ְּוַחד ְרׁשִ ּ.  

ָּדא ִאיהו ָמאֵריה ְדרוְגָזא ּ ּ ּ ֲעָתא ִאְתְמֵלי רוְגָזא, ּ ְּלפום ׁשַ ִכיך , ּ ֲעָתא ׁשָ ְוְלפום ׁשַ ּ ּ
ּרוְגֵזיה ֵביֵתיה, ּ ּוָמאֵרי ְקָטָטא ּבְ רוַח ַנְייָחא, ּ ָעְלָמא . ּוָלאו ּבְ  )א ביומוי''נ(ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ

א ל ְלַתּתָ. ָּאִתיב ּתוְקִפין ִלְבֵני ָנׁשָ ּכַ רוְגֵזיה. אִאְסּתַ ֵחיה ָקִמיט ּבְ ִּמּצְ ּ א, ּ ַכְלּבָ ּוִמָיד , ְוָדִמי ּכְ ּ
ִכיך ְוָאִתיב ְרִכיִכין ר ָנׁש. ְׁשָ ָּדא ִאיהו ּבַ ְדָלא ִדיֵליה, ּ ּתַ ְּדרוָחא ִדיֵליה וְרעוָתא ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְסחֹוָרָתא  ְדלוֵתיה)עזרא ד(ּבִ ּתַ ּ וִמְנָדה ְבלֹו וָהַלך וְבִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ִאְתַחָלף . יק ְלָממֹוָנאָסִל, ְּ ּ
ָאת ס' ָאת ץ   .'ּבְ

ין ָדא ִמן ָדא ן ְקִריּצִ ְּוִאי ִמְתָפְרׁשָ ּ ין ָדא ְלָדא ְזִעיִרין, ּ ֲעִרין ַאֲחָרִנין ַעְייִלין ּבֵ ָּדא . ְּוׂשַ
ִדיר ָּנִטיר ְדָבבו ַסִגי ּתָ ֵביֵתיה. ּ ַּטב ִאיהו ּבְ א. ּ ְבֵני ָנׁשָ יב ּבִ ין ץָדא , ְוַחֵדי וָעּצִ ' ַּקְייָמא ּבֵ

ֵעי ְלַאְגלוֵיי. ָּטִמיר ָממֹוֵניה. 'ּוֵבין ס עֹוָבדֹוי, ָּלא ּבָ ֵלי ּבְ ן ִאיהו. ּוְלִאְתּגְ ֲעֵריה . ַּקְמּצָ ְּוׂשַ
ִביל ָדא ִעם ָדא ּּגָ ְדָקא ֵיאֹות. ְוַתְלָייא, ּ ׁש ּכְ ְרֵמיה ְלִמְלּבַ יב ּגַ ַּמה ְדָלִביׁש ָלא . ָּלא ָחׁשִ
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יה ן ּבֵ ּקַ ֵחיה ַרְבְרָבא. ִּאְתּתַ יִמיָנא, ִּמּצְ ְרטוִטין ּבִ ַלת ׂשִ יִמין , ּּתְ ֵרין ְרׁשִ ָמאָלא ּתְ ׂשְ ע ּבִ וַאְרּבַ
יַנְייהו   .ַּעְייִלין ּבֵ

ָחא ָכא ְוִאיּנון ְדִמּצְ יט ַמׁשְ ד ַמִליל ָפׁשִ ָּדא ּכַ ּ ּּ ך, ּ ל ּכַ ְרטוִטין ָלא ִאְתָחזון ּכָ ְׂשִ ּ ִפיף . ּ ּכָ
יה ָאִזיל ָמאָלאְיִמיָנ. ֵּריׁשֵ יה ׂשְ יה ְיִמיָנא. ּא ִמּנֵ ָמאָלא ִמּנֵ ִדיר ֲאִניָנא ִאיהו. ּׂשְ יב ּתָ , ָּעּצִ

א יׁשָ ָנא ּבִ ָּמאֵריה ְדִליׁשָ ָכל עֹוָבדֹוי. ּ ים ּבְ ְרֵמיה ַחּכִ יב ּגַ ָכל ִאיּנון . ָּחׁשִ ָּמאֵרי ְדָבבו ּבְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְדָלן ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ.  

ָמאָלא ְדרֹוָעא ׂשְ יָמא אוָכָמאִאית ֵל, ּבִ ּיה ְרׁשִ ה' וד, ּ ֲעִרין ְזִעיִרין ּבָ ּוְתֵרין ַרְבְרִבין , ּׂשַ
יה סוָמִקין ְּדַתְלָיין ּבֵ ּ ִעיַע וָתֵלי. ּ ֲעָרא ׁשְ ָחא , ְּוָלאו אוָכם, ָּלאו סוָמק, ּוִאיהו, ׂשַ ִמּצְ

ִּדיֵליה ָלא ַרב ְוָלא ְזֵעיר ין ָאת ס. ּ ָּדא ַקְייָמא ּבֵ ָאת זּכְ' ּוֵבין ָאת ץ', ּ   .'ִליָלא ּבְ

ֵחיה ִמּצְ ְרטוָטא ַרב ּבְ ָּחד ׂשִ פוְתָיא, ּ ְּדַאְזָלא ּבְ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ּ ִּמּסִ ֵרין . ּ ּתְ
ְרטוִטין ַאֲחָרִנין ך, ּׂשִ ל ּכַ יִמין ּכָ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ְֲאָבל ָלא ְרׁשִ ְּדָהא ָלא ַקְייִמין ִמּסִ ּ ּּ ,

ַהאי ע ְקִמיִטין. ּכְ ין, ּ ְזִעיִרין ַקְייִמיןַאְרּבַ ֵרין ְקִריּצִ ין ּתְ א ְדחֹוָטָמא ְלֵעיָלא, ּבֵ ַּעל ֵריׁשָ ּ.  

ָּדא ִאיהו ָמאֵריה ְדֶחְדָוה ּ ּ ים, ּ ָממֹוֵניה, ְּפִקיַח, ַחּכִ ַדל ְלִמְנַדע , ַּווְתָרן ּבְ ּתַ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ
ים ֲעָתא ָרַגז. ִּאיהו ַחּכִ ֲעָתא ָנ, ְּלפום ׁשַ ּוְלפום ׁשַ ּח רוְגֵזיהּ ָּלא ָנַטר ְדָבבו ְלָעְלִמין, ּ ּ .
ך, ְלִזְמָנא ָטב ל ּכַ ְוְלִזְמָנא ָלאו ָהִכי ּכָ ַמְתְקָלא, ּ ב ְלָמאִריה. ָקִאים ּבְ ד ּתָ ָּמאֵריה , ּּכַ

יֵדיה ִריִכין ֵליה. וָסִליק ִליָקר ַסְגָיא, ָּאִחיד ּבִ ּּכָֹלא ּצְ י' ָאת ס. ּ ִדיר ַיּתִ ר ַּאְזָלא ְלִדיֵדיה ּתָ
א. 'ֵמָאת ץ יׁשָ ל ִאיּנון ְדָיֲעִטין ָעֵליה ֵעיָטא ּבִ ּּכָ ּ ִליִחין, ּ ְּוָלא ִאְתְקָיים ַההוא , ָלא ַמּצְ

א ֵליה, ֵעיָטא ָאה ְוָלאו ָהִכי הוא. ְּוָלא ַיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ יִחין ' וָאת ץ' ָאת ס. ִּאְתָחֵזי ַרּמָ ַמּגִ
ך ָסִליק ְוָנִחית, ָּעֵליה ִגין ּכָ ְוּבְ ב ְלָמאֵריהּכַ. ּ ח' ָאת ס, ּד ּתָ ֹכָלא, ָנּצַ ְּוִאְתָעִביד ְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ .

ד ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין. ַּרֲחָמן ִאיהו   .ּוָבֵכי ּכַ

ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ָּחד ְרׁשוָמא ִאית ֵליה ּבִ ְּוַקְייָמא ַפְרּצוָפא, ּ ּ ַלל, ּ ֲעִרין ּכְ . ְּוֵלית ָעֵליה ׂשַ
ֲעָרא ְקִמיָטא חֹות אוְדִניןְוָלא ּתָ, וִאי ׂשַ ּוִאיהו ָקִמיט ְלֵעיָלא ֵמאוְדִנין ָדא ַקְייָמא , ֵּלי ּתְ ּ ּ ּּ

ִמלוֵליה ּּבְ ּ ּ.  

ך ל ּכַ ֵחיה ַרב ְוָלאו ּכָ ְִמּצְ ְרטוִטין ִדיֵליה ָחֵמׁש. ּ ּׂשִ ּ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא . ּ ַלת ַעְבִרין ִמּסִ ּּתְ
ירּוְב, ָּמאֵרי ְקָטָטה ִאיהו. ּוְתֵרין ָלא ַעְבִרין, ָּדא ְבִהילו. ֵּביֵתיה ַיּתִ ל עֹוָבדֹוי ּבִ ִאְתָחֵזי , ּּכָ
יה. ְוָלאו ָהִכי, ָטב ָמה ְדָלא ִאית ּבֵ ְרֵמיה ּבְ ַבח ּגַ ּׁשָ ּ ָאת ז. ּ וָסִליק , ְּלחוד' ָּדא ָקִאים ּבְ

ָאת ּצ ָלל' ָמֵטי וָלא ָמֵטי ָאת ס, ְלחֹוד' ְלֵמָרִחיק ּבְ יה ּכְ ִמלוֵליה . ֵּלית ּבֵ ַּווְתָרן ּבְ ּ וָלא ּ
יר ָמה ְדָלא ִאְתָחֵזי ֵליה, ַיּתִ ְרֵמיה ּבְ ָּאִעיל ּגַ ּ ֲהֵדיה, ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ְטִריך , ּ ְִאּצְ

ָרא ֵמֲחִמידו ִדיֵליה ּמְ ְּלִאְסּתַ ּ ֲהֵדיה, ּ ַלח ִאיהו ּבַ ֲּאָבל ַאּצְ ּ.  

ִעיַע ֲעָרא ְדָתֵלי ְוָלא ׁשְ ֲעֵריה ַרב, ּׂשַ ְרטוִטין ּבֵ. ְּוׂשַ ְּדָמטו ְוָלא ָמטו ָדא , ּיהָּחֵמׁש ׂשִ ּ ּ ּ
ִהיִבין ִפְקִחין, ְלָדא ַּעְייִנין ִדיֵליה ּצְ ּ יה. ּ ִפיף ֵריׁשֵ ָּדא ּכָ ָאה. ּ . וָלאו ָהִכי, ִאְתָחִזי ָטב ְוַזּכָ
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ְרֵמיה ַבח ּגַ ַבר ָנׁש ַרב. ּׁשָ אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתָ ֵריה. ִּאי ִאׁשְ ִיּצְ יף ּבְ ּקִ ד ַמִליל. ּּתַ ט ַאְקִמי, ּּכַ
ֵחיה ָכא ְדִמּצְ יט ַמׁשְ ּחֹוָטֵמיה וָפׁשִ ּ ּ א. ּ ל עֹוָבדֹוי ְלֵחיזו ִדְבֵני ָנׁשָ ּּכָ ָממֹוָנא, ּ ַלח ּבְ ָאה , ַאּצְ ַרּמָ

ָכל עֹוָבדֹוי א. ִּאיהו ּבְ יׁשָ ָנא ּבִ ֹכָלא. ָּמאֵרי ְדִליׁשָ א ּבְ ֵני ָנׁשָ ָרא ִמּבְ ּמְ ְגעֹוָנא . ָּיַדע ְלִאְסּתַ ׁשִ
יה י, ּּבֵ ּסֵ ָמה ְדִאיהו ָעִבידְוִאְתּכַ ּ ּבְ ְלִחיׁשו. ּ   .ָּאִעיל ְקָטִטין ּבִ

ֲעָרא, ּאוְדנֹוי ַרְבְרָבן חֹות ׂשַ ִקיוַמְייהו ּתְ ַּקְייִמין ּבְ ּ ָאת ץ, ּ ָּדא ַקְייָמא ּבְ ּוְבִגין ', ְוָאת ז' ּ
ֵני ָנָשא ך עֹוָבדֹוי ְלֵחיזו ּבְ ּּכַ ָלא ְר. ְ ֲעִרין ּבְ ַלת ׂשַ ְלָיין ּתְ ְתפוי ּתַ ין ּכִ ָללּבֵ יָמא ּכְ ַמאן . ׁשִ
ַלח ֲהֵדיה ָלא ַאּצְ ף ּבַ ּתַ ּתַ ְּדִאׁשְ אוָתא ִדיֵליה. ּ ַרּמָ ַלח ּבְ ּוִאיהו ַאּצְ ּ ּ ָאה ְלַאֲחָרא, ּ , ְּוִאְתַחִזי ַזּכָ

יב ְדָעַבד ָלֳקְבֵליה עֹוָבֵדי ְקׁשֹוט ְּוָחׁשִ ּ.  

חֹות אוְדִנין ֲעָרא ְקִמיָטא וָתֵלי ּתְ ֵחיהַחד ׂשִ, ִּאי ִאיהו ַרָווק, ּׂשַ ִמּצְ ְּרטוָטא ּבְ ּוְתַלת , ּ
א ְדחֹוְטִמין ין ִדיֵליה, ְּקִמיִטין ַעל ֵריׁשָ ין ְקִריּצִ ּּבֵ ָּמאֵריה ְדֶחְדָוה ִאיהו. ּ ּ ְּפִקיָחא ְבֹכָלא. ּ ּ .

ָאה ֲהֵדיה, ּווְתָרן ִאיהו. ַרּמָ ָרנוָתא ְלִאינון ִדְמָקְרִבין ּבַ ָּעִביד ַווּתְ ּ ּ ָאת ס. ּ ָּדא ַקְייָמא ּבְ ּ '
א' ָאת ז,  ַאְתוון)א ציורא דאתוון''ס(ִּמְתַחְלָפן , ְוַכד ֲהִוי ִסיב. 'ָאת זְו ֵריׁשָ ' ְוָאת ס, ּבְ

ֲהֵדיה ֵביֵתיה, ָּלאו ִאיהו ווְתָרן. ּּבַ ֶּאָלא ּבְ ָממֹוֵניה. ּ ַלח ּבְ ָאה ָלא ֲהִוי. ַּאּצְ ְרֵמיה . ַרּמָ ַּאְעֵדי ּגַ ּ
ָמאָלא. ֵּמַההוא ָאְרָחא א ׂשְ יֹוֵמי , ּ ִאית ַחד ִריׁשוָמא ְזֵעיר,ַעל ְקִריּצָ ר ָנׁש ּבְ ְּדָמָחה ֵליה ּבַ ּ

ָּחֵמׁש ְקִמיִטין ַעל ֵריָשא ְדחוָטֵמיה. ָאִטים ֵעיָנא ְיִמיָנא, עֹוְלימֹוי ּ י , ּ ין ְקִריּצֵ פוְתִייה ּבֵ ּּבְ ּ
יה. ֵעינֹוי ֲעָרא ְקִמיָטא ְזֵעיר ַעל ֵריׁשֵ ָּדא ִאיהו ּבְ. ָּקִמיט ְדַעְייִנין. ּׂשַ ְלחֹודֹוי' ָאת זּ . ּבִ

ָלא ָסְכְלָתנו יה. ּּבְ ִלּבֵ ְגעֹוָנא ּבְ עֹוָבדֹוי. ּׁשִ ִהיל ּבְ ֵחיה. ּבָ ְרטוָטא ַעל ִמּצְ ַּחד ׂשִ ע . ּ ְוַאְרּבַ
יה ְמֵהיָמנוָתא. ַאֲחָרִנין ְזִעיִרין ֵּלית ּבֵ ֲהֵדיה, ּ ר ָנׁש ּבַ ף ּבַ ּתַ ּתָ ַלח, ָּלא ִיׁשְ ַּחָייָבא . ְּדָלא ִיּצְ

ָכל עֹוָבדֹויִּאיהו ְל ָמאָלא. ָּמאֵריה ּבְ ַּחד ּתוְלדוָתא ְזֵעיָרא ִאית ֵליה ַעל ַיְרָכא ׂשְ ּ ְלִזְמִנין . ּ
ֵחיה. ּוְלִזְמִנין ִאְתייִליד, ִאְתְמֵחי ְרטוִטין ַעל ִמּצְ ע ׂשִ ְּוִאי ַאְרּבַ יה, ּ ל ָהִני ִאית ּבֵ ֲאָבל , ּּכָ

ה ּתוְלָדָתא ֵּלית ּבַ ַלת ַרְבְרִבין. ּ ֲעָרא ִאיהו, ּ וְתַלת ְזִעיִריןְוִאי ּתְ ִפירו ְדׂשַ ּׁשַ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ִעיָתא ֶאְמּצָ ֲעָרא. ּבְ אן ָרָזא ְדׂשַ   .ֲּעד ּכָ

ְעָרא ׂשַ א ּבְ ָחא ִמְתָפְרׁשָ ַעְייִנין, ִּמּצְ א ּבְ ָחא ִמְתָפְרׁשָ ּוִמּצְ ְעָרא, ּ ׂשַ א ּבְ , ֵּעיָנא ִמְתָפְרׁשָ
ַבת ֵעיָנא. ִסְטִרין' ְלד ְגָווִנ, ּבְ ִחוורו ְדֵעיָנא, ּין ְדֵעיָנאּבִ ּּבְ ּ מו ְדֵעיָנא, ּ אוּכָ ּּבְ ּ ל . ּ ּכָ

ָלא ּכְ לוָתא ְלִאְסּתַ ּכְ ית ְדַקָאְמָרן, ִּאְסּתַ ָכל ִאיּנון ִסיָמִנין ְדׁשִ ּּבְ ּ ֵּלית ְלהו ֶאָלא מי, ּ ִנין ''ּ ג ׁשְ
ּוְלֵעיָלא א ֵמרוַח ְמָסֲאָבא, ּ א רוַח ֻקְדׁשָ ְּדִאְתָפְרׁשָ ּ ׂשִ. ּּ ר ּבְ ְלחֹודֹויּבַ ְרטוִטין , ְּרטוֵטי ּבִ ְּדׂשִ ּ

ֻכְלהו ִדיר וֵכן ּבְ ין ְזֵעיָרא וֵבין ַרב ִמְתַחְלֵפי ּתָ ּּבֵ ּּ ּ.  

ִתיב  ָרֵאל ְוגֹו)שמות יח(ּכְ ל ִיׂשְ י ָחִיל ִמּכָ ה ַאְנׁשֵ ְּדִאילו ַעל ִאיּנון ִסיָמִנין ', ּ ַוִיְבַחר ֹמׁשֶ ּ ּּ
ח ּכַ ָעא ְוָלא ַאׁשְ ְבֵטיֶכם)דברים א(ְוֵכן . ַאֲחָרִנין ּבָ ים ֲחָכִמים ִוידוִעים ְלׁשִ ּ ָהבו ָלֶכם ֲאָנׁשִ ּ .

ִאיּנון ִסיָמִנין. ַּמאי ְידוִעים מֹוְדָעאן ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ח, ּ ּכַ ח, וַאׁשְ ּכַ ר ְנבֹוִנים ְדָלא ַאׁשְ   .ּּבַ

ָרָזא ְדָאת ר ֲעָרא סוָמָקא', ְוָאת פ' ֵּעיָנא ּבְ ְּדְגִביִנין ִחָווִרין ְוׂשַ ּ ִביִנין ְדֵעינֹוי ִאי. ּ ּ ּגְ
יה, ִּחָווִרין ָרא ִמּנֵ ּמְ א ְלִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ְטִריכו ּבְ ר ָנׁש ְדִאּצְ ָּדא הוא ּבַ ּ ּ ּ אוָתא. ּ ַרּמָ ל ִמלֹוי ּבְ ּּכָ ּ .
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ְּפִקיָחא ִאיהו ָּנִטיר ְדָבבו. ּ ָאת ר. ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ְלחֹודֹוי' ּ ֲהֵדיה ָאת פ. ּבִ ר ּבַ ָאת . 'ּוָלא ִאְתַחּבָ
יה, ּ ַאְזָלא וָשאט ָעֵליה,ָּדא ָבא ּבֵ ִקיִעין. ְּוָלא ִאְתַיּשְ עֹוָבדֹוי, ֵּעינֹוי ְדָדא ׁשְ ִהיל ּבְ ְוֵכן . ּבָ

ִקיִעין ל ַמאן ְדֵעינֹוי ׁשְ ָכל עֹוָבִדין, ּּכָ יה ּבְ ָרא ִמּנֵ ּמְ ְטִריך ְלִאְסּתַ ִּאּצְ ָאה ִאיהו. ְ , ַּרּמָ
אוֵתיה ָיִהיב ַטֲעָמא ְלִמלֹוי ּוְבַרּמָ ּ ּ ּ.  

ָחא ִדיֵליה ַרב ִּמּצְ ֵחיה. ּוָלא ִעּגוָלא, ּ פוְתָיא ְדִמּצְ יִמין ַרְבְרִבין ַאְזִלין ּבְ ֵרין ְרׁשִ ּּתְ ּ ּ ,
ָטר ִלְסָטר ע ְזִעיִרין, ִמּסְ ְלָיא. ְוַאְרּבַ ֲעָרא ִדיֵליה ּתַ ּׂשַ ְּוַעל ָדא ְפִקיָחא . ָּקִריר מֹוָחא ִאיהו. ּ ּ

ְדרֹועֹו, ּאוְדנֹוי ְזִעיִרין. ֲהִוי ֲעָרא ַרבּבִ ִמין. י ׂשַ יִמין אוּכָ ְנקוִדין ִדְרׁשִ ָּנִקיד ִאיהו ּבִ ּ ּ ְוִאי . ּ
יִמין סוָמִקין ד ִטיבו, ְּרׁשִ ב ְלִזְמִנין ְלֶמְעּבַ יה ִזְמָנא ְזֵעיָרא, ּּתָ ְּוִאְתַקַיים ּבֵ ב , ּ ּוְלִזְמִנין ּתָ

ְּלִקְלקוֵליה ַּחְמָדן ִאיהו. ּ ּ.  

ִהפוָכא ַּזְרָעא ְדָדִוד ּבְ ִפיָראָּד. ּּ א ָיִרית ָדא סוָמָקא ׁשַ ִּוד ַמְלּכָ ּ ד ִדיָנא, ּ ד , ְּלֶמְעּבַ ּוְלֶמְעּבַ
ִפירו ְדעֹוָבדֹוי ּׁשַ ּ ִלימו, ֵּעינֹוי ַעְיִנין ְדַרֲחֵמי. ּ א ְוִחְסָדא, ַּיְתִבין ַעל ׁשְ ַּסְלִקין ִחּנָ ַּחד חוָטא . ּ

ַגַווְייהו ְּירֹוָקא ָאִזיל ּבְ ח ְקָר. ּ ֲעָתא ְדַאּגָ ׁשַ ַּההוא חוָטא ִאְתַהַפך וִאְתָהִוי סוָמָקא , ָבאּּבְ ּ ְּ ּ
ווְרָדא ְקָרָבא. ּכְ ָּנח רוְגֵזיה ּבִ ִמְלַקְדִמין, ּ ב ַההוא חוָטא ּכְ ּּתָ ּ ין . ּ  ַרְבְרִבין ֲהוֹו )כסין(ִנּסִ
ֵעינֹוי ִאיִבין ְלֵמֱחֵמי. ֲּהוֹו ַחָדאן. ּבְ ווִנין. ּתְ ְתַלת ּגַ א ֲה, ְּנקוִדין ּבִ ִּחדו ְדִלּבָ ֵלב ּכָֹלאּ , ּוֹו ּבְ

הו ִלין ּבְ ּכְ ַּחָייַבָיא ְדִמְסּתַ ּ ּ ְייהו ֵאיָמָתא וְדִחילו, ֲהוֹו ָזִעין ְוָדֲחִלין, ּ ִלּבַ ַּסְלִקין ּבְ ּ ּ ּ.  
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ִפירו ׁשְ ָחא ִדיֵליה ַרב ִעּגוָלא ּבִ ִּמּצְ ּ ּ יה, ּ ּוָכל ַאְתָוון ִאְתָחזון ְוַסְלִקין ּבֵ ִּאֵלין ַסְלִקין , ּּ ּ
ין ין ַסְלִקין. ּוִאֵלין ַנְחּתִ ִּאיּנון ְדַנְחּתִ ּ א ִאֵלין ְלִאֵלין, ּ ַּיֲהִבין דוְכּתָ ּ ּ יִמין ִדיֵליה . ּ ך ְרׁשִ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ

א ְלֵעיָלא ַאְרּכָ ַּסְלִקין ּבְ ִביִנין ְדֵעינֹוי ַרֲחִמין ְלַרֲחָמנוָתא. ּ ּּגְ ִמין ְוָלא סוָמִק. ּ ָּלא אוּכָ , יןּ
ְווִנין ֵרין ּגַ ין ּתְ ת ֵעיָנא ִדְלגֹו. ֶּאָלא ּבֵ ל ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא, ּּבַ ַּאְחֵזי ּכָ ּ ּחוָטא סוָמָקא ַסֲחָרא , ּ ּ

  .ְּוֶחְדָווא ְסחֹור ְסחֹור ּכָֹלא, ֵּליה

ירוָתא ְּדַחָייִבין ְמָקְרִבין ְלֵמֱחֵמי, ּׁשֵ ִּאיּנון ַחָייַבָיא ָחָמאן לֹון ַחְייָכאן, ּ ּ א ַר, ּ ֲחֵמי ִחּנָ
נו ורוְגָזא. ְּוִחְסָדא ְּלָבַתר ּתוְקָפא וְדִחילו ְוֶאְמּתָ ּ ּ ּ ְייהו. ּּ . ַמאי יֹוִנים. ְּוֵעינוי יוִנים ְלַגּבַ

ְּדַעְבִדין לֹון אֹוָנָאה ְלַחָייַבָיא ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּ ֹלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו )ויקרא כה(ּכְ
ִליָלן . ּוְמַרֲחָקן, ְמָקְרָבן. ְַנִיך יֹוִנים ֵעי)שיר השירים א(ּוְכִתיב  ְלהו ּכְ ל ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא ּכֻ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ
ַאְנפֹוי יה. ּּבְ ֲעָרא ְדֵריׁשֵ ּׂשַ ְבָעה ִזיֵני ַדֲהָבא, ּ ְגָווִני ׁשִ ים ּבִ   .ֲּהָוה ָרׁשִ

ִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְּדָאַמר ָהִכי ִדיוְקִנין ִדְמׁשִ, ֲּחֵמיָנא ּבְ ּ ּ , ְלִסיֲהָרא, יָחא ַקְדָמָאהּּ
ון ִדיֵליה ּּגֹוָ ַאְנפֹוי, ּ ון ִדיֵליה. ָּזָהב ְיַרְקַרק ּבְ ּּגֹוָ ִדיְקֵניה, ּ ון ִדיֵליה. ְּזַהב אֹוִפיר ּבְ ּּגֹוָ ְזַהב , ּ

ְגִבינֹוי ָבא ּבִ ון ִדיֵליה . ׁשְ ּּגֹוָ ין ְדַעל ֵעינֹוי, ּ ְזַהב ַפְרַוִים)דברי הימים ב ג(ּ ְקִריּצִ ון ּג. ּּבִ ֹוָ
ִּדיֵליה יה, ּ ְעָרא ְדֵריׁשֵ ׂשַ ָּזָהב ָסגור ּבְ ּ ון ִדיֵליה. ּ ּּגֹוָ לוָחא ְדַעל , ּ ָּזָהב מוַפז ַעל ַחדֹוי ּבְ ּ ּ ּ
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יה יׁש. ִּלּבֵ ְרׁשִ ון ִדיֵליה ְזַהב ּתַ ּּגֹוָ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ְווִנין ִאֵלין. ַּעל ּתְ ְבָעה ּגַ ל ׁשִ יִמין, ּּכָ , ֲהוֹו ְרׁשִ
ל ִאיּנו ֲערֹויַּעל ּכָ י ְדׂשַ ּן דוְכּתֵ ּ ּ.  

ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ֵני ָנָשא, ּבִ ים ְרׁשוָמא ֲחָדא ָסִתים ִמּבְ ִּמְגָדל ָחִקיק , ֲּהָוה ָחִקיק ְוָרׁשִ
ַאְרִיה ַגִויה. ּבְ ים ּבְ ְּוָאֶלף ְזֵעיָרא ָרׁשִ לוי ָעָליו)שיר השירים ד(ְּוִסיָמָנא ָדא , ּ ֵגן ּתָ . ּ ֶאֶלף ַהּמָ

ל ִזְמָנא ְדַא ח ְקָרָבאּּכָ יָמא ַסְלָקא וַבְלָטא, ּגָ ַּההוא ְרׁשִ א ַהאי , ּּ ׁשָ ּכְ ְּוַעל ִמְגָדל ְמַכׁשְ
ָחא ְקָרָבא, ָאֶלף ף ְלַאּגָ ּקַ א ַההוא ַאְרֵיה. ּוְכֵדין ִאְתּתָ ׁשָ ּכְ ְקָרָבא ְמַכׁשְ ד ָעאל ּבִ ּוְכֵדין , ּּכַ

ַאְרִיה ר ּכְ ּבָ ח ְקָרִבין, ִאְתּגַ ּוַההוא ִמְגָדל . ְוֶנּצַ ִדיק )משלי יח(ּוִסיָמֵניה , ִאְתְרִהיטּ ּ ּבֹו ָירוץ ּצַ ּ
ב ּגַ יה. ְוִנׂשְ ְנאֹוי ְדָלא ַיְכִלין ְלַגּבֵ ב ָדוד ִמּשַׂ ּגַ ְּוִנׂשְ ּ יִמין ִאֵלין. ּ ּוִמן ִסָמִנין ִאֵלין וְרׁשִ ּּ ֲהוֹו , ּ

ָמאָלא ַדְרֵעיה ׂשְ יִמין ּבְ ַהאי. ְּרׁשִ ְּרׁשוָמא ְדַבר ָנׁש ַאֲחָרא ָלאו ּכְ ּ.  

ִהיִבין ְפִקיִעין יה, ַּעְייִנין ּצְ ִליּבֵ ְגעֹוָנא ּבְ ָחא ַרב. ּׁשִ יִאין. ִמּצְ ֲערֹוי ַסּגִ ְלָיין, ׂשַ ְרִחיִקין , ּתַ
א ָכא ְדֵריׁשָ ׁשְ ְּפִקיָחא ִאיהו. ִּמּמַ ּפום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן. ּ ּ יִקין ָמאֵריה . ּ ְפָוון ִדיֵליה ַעּתִ ּׂשִ ּ ּ
א יׁשָ ָנא ּבִ   .ְּדִליׁשָ

ִמּצְ ְרטוִטיןּבְ ַלת ׂשִ ֵּחיה ּתְ ֵרין שוְרָייֵקי סוָמֵקי, ּ ֵעיֵניה ּתְ ִּאי ּבְ ּ ָאת ר, ּ ' ָּדא ֲהָוה ּבְ
ְלחֹודֹוי ְייהו, ּבִ ְּוׁשוְרְייָקא ָזִהיר ְלַגּבַ יה. ּ ַנת ְלַגּבֵ ֲּעֵביָרה ִאְזַדּמְ ִזיב ִמיָנה, ּ ּתֵ   .ּוִאׁשְ

ֵעיָנא ְּוִאי ׁשוְרְייָקא ֲחָדא סוָמָקא ְלגֹו ּבְ אַק, ּ ַאְרּכָ חֹוֵתיה, ְּייָמא ּבְ ּוְתֵרין ְזִעיִרין ּתְ ְוַחד , ּ
ֵעינֹוי ר ּבְ א. ְּדַאְעּבַ יׁשָ ְּדֵדין ִאית ֵליה ֵעיָטא ּבִ ָתא ֲאסוָרה, ּ ִאּתְ . ַּוֲעַדִין ֵעיָטא ַקְייָמא, ּּבְ

ֵחיה ִמּצְ ַכח ּבְ ּתְ ׁשְ ֵדין ּתִ א, ּּכְ ְרטוָטא ְלָאְרּכָ א ְיִמיָנא ַח. ַּחד ׂשִ ִריּצָ ע ִמּקְ ֲעָרא ְוַאְרּבַ ד ׂשַ
חֹוֵתיה יַנְייהו ְלפוְתִייה, ְּזִעיִרין ּתְ ר ּבֵ ְּוַחד ְדַאְעּבַ ּ ּ ּ.  

ְּוִאי ִיְתְפַרׁש ֵמַההוא ַחָטָאה ֵעיֵניה, ּ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ֵרין ׁשוְרָייֵקי ְדִקיִקין, ּּתִ ּּתְ פוְתִייה , ּ ַּאְזִלין ּבְ ּ
יַנְייהו, ְּדֵעיָנא ר ַחד ּבֵ ָחאְוֵכן, ְּוָלא ַאְעּבָ ִמּצְ ּוִמְזַמן ְדִאְתְפַרׁש ֵמַההוא חֹוָבה.  ּבְ ּ ּהוא , ּּ
ן וְלָהְלָאה, יֹום' ִּמְזַמן ט ּמָ ְּדָהא ִמּתַ יִמין ִאֵלין, ּ ִּיְתַמחון ְרׁשִ   .ְּוִיְתְייִלדו ַאֲחָרִנין, ּ

סוָמָקא, ַּעְייִנין ְדִקיִקין ּוִמְתַהְפָכן ְזִעיר ּבְ ָּדא ִאיהו ְפִקיָחא. ּּ ּ ל ִמל. ּ  )א בתיובתא''ס(ֹוי ּּכָ
ַלת. ְּבִחיוָבא יִמין ּתְ ח ְרׁשִ ְשּכַ חוי ּתִ ִמּצְ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ַחד ַרב. ּבְ ר ִמּסִ ְּדַאְעּבַ ּ ּ .

ּוְתֵרין ַאֲחָרִנין ְדָלא ַעְבִרין ין ְדֵעינֹוי ַרְבְרִבין. ּ יו ִאיהו. ְּקִריּצִ ָּמאֵריה ְדַקׁשְ ּ ּ ד ַמִליל. ּ , ּּכַ
חוְטִמ רוְגִזיה, יןָּקִמיט ּבְ ּּבְ יה)א או''ס(, ּ יו ְדִלּבֵ ַקׁשְ ּ ִאי ּבְ ּ יׁש ָעֵליה. ּ ָּזִקיף ׁשום ּבִ יׁש . ּ ּבִ
ֵעיֵני ְדֹכָלא ּּבְ ְנִאין ֵליה. ּ ּּכָֹלא ׂשַ ַלח ְלִזְמִנין וְלִזְמִנין ָלא. ּ   .ַּאּצְ

יה ַחדֹוי ַעל ִלּבֵ ֲעִרין ַרְבְרִבין ּבְ ַלת ׂשַ ּּתְ ְפָוון ִדיֵליה ַעּתִ. ּ ּׂשִ אוָתא , יִקיןּ ָּמאֵריה ּגָ ּ
ְגעֹוָנא ׁשִ א. ּבְ יׁשָ ָנא ּבִ יִאין. ִליׁשָ ִעיִעין ַרְבְרִבין ְוַסּגִ ֲערֹוי ׁשְ ַּאְנפֹוי ַאְנִפין ֲאִריִכין ְזֵעיר. ׂשַ ּ ,

ל ַמה ְדָעַבד ְוָתב ְלִקְלקוֵליה, ְּוַעּגוִלין ְזֵעיר ְּלִזְמִנין ִאְתָחַרט ִמּכָ ּ ח . ּ ּכַ ׁשְ ֵעיֵניה ּתִ ּּבְ
ֵעיָנא ִדיִמיָנא, ְרָייֵקיּׁשו ֵרין ּבְ ָמאָלא, ּּתְ ֵעיָנא ִדׂשְ ַקְייִמין , ּאוְדנֹוי ְזִעיִרין. ְּוַחד ּבְ

ִקיוָמא ּּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1116דף [ -ּ

ִהפוָכא ַּזְרָעא ְדָדִוד ּבְ ל ִסיָמִנין ִאֵלין ְלָטב. ּּ ַּזְרָעא ְדָדִוד ּכָ ד ִטיבו, ּ ּוְלֶמְעּבַ ְפוון . ּ ר ׂשִ ּבַ
ְּדָכל ַמאן ְד, ַרְבְרִבין ְפָווֵתיה ַרְבְרִביןּ א ִאיהו, ּׁשִ יׁשָ ָנא ּבִ ָּמאֵריה ְדִליׁשָ ּ ָאה, ּ ין ַזּכָ ין , ּבֵ ּבֵ
מור הוא. ַּחָייָבא ִדיק ּגָ ר ִאי ּצַ ּּבַ ּ ְרֵמיה. ּ ח ְוָנִטיר ּגַ ּוְבַזְכיו ִדיֵליה ָנּצַ ּ ּ ּ ּ.  

יַנְייהו, ַעְייִנין ְירֹוִקין ִוון סוָמק ָאִזיל ּבֵ ְּזִעיר ִמּגָ ֵח, ּ ִמּצְ ֵרין ְרׁשוִמיןּבְ ּיה ּתְ ְטָרא ָדא , ּ ִּמּסִ
א, ְּוַחד ְלֵעיָלא ְזֵעיָרא, ְּלִסְטָרא ָדא ָאת פ. ְוַחד ְלַתּתָ ֵחיה ַרב . 'ְוָאת ר' ִּאיהו ּבְ ָּדא ִמּצְ ּ

ִעּגוָלא ִּאיהו ָטב ְלֹכָלא, ּּבְ ר ָנׁש. ּ ל ַמה ְדִאית ֵליה ְלָכל ּבַ ָּיִהיב ִמּכָ ֲערֹוי . ּוְתָרן ִאיהו. ּ ׂשַ
ֲעֵרי. ִעיַע ְוָתֵליׁשְ ְסַטר ְיִמיָנא ִאית ֵליה ִחָוורו ְדׂשַ ּּבִ ּ ּ ֵרי, ּ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ.  

ֵני ָעְלָמא ָמאֵריהֹון ְדָסְכְלָתנו. ַמְתִניִתין ּּבְ ִּדְמֵהיָמנוָתא, ְּפִקיִחין ָמאֵריהֹון ַעְייִנין, ּ ִּדי , ּ
כו ִניָזא ּבְ כון ְדָסִליק ְוָנ. ֲּהָוה ּגְ ַּמאן ִמּנְ יה. ִחיתּ ין ּבֵ ַּמאן ִדי רוַח ֱאָלִהין ַקִדיׁשִ ּ ּ ִּליקום . ּ

א ִחָווָרא, ְוִליְנַדע ְרעוָתא ְדֵריׁשָ ֲעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ יָנא , ְלִמְבֵרי ָאָדם, ּ גֹו ּבוּצִ ַטׁש ּבְ ּּבָ
יטו ְדָנִהיר, ֲחָדא ְפׁשִ יָנא ּבִ ּוָבַטׁש ּבוּצִ ּ ּ יָנא, ּ יטו ְדבוּצִ ּוַההוא ְפׁשִ ּ ּ ָמִתיןּּ   .ּ ַאִפיק ִנׁשְ

יָפא ּקִ ַטׁש ּגֹו ִטָנָרא ֲחָדא ּתַ ּוַאִפיק ַההוא ִטיָנָרא ַשְלהוָבא ֲחָדא ְמַלֲהָטא, ּאוף ָהִכי ּבָ ּ ,
ווִנין ה ּגַ ַכּמָ ָמא ּבְ א, ְמֻרּקָ ְלהֹוָבא ַסְלָקא ְוַנְחּתָ ְּוַההוא ׁשַ יטו , ּ ַּעד ְדַההוא ְפׁשִ ּ  )א פטישו''נ(ּּ

יה ַטׁש ּבֵ יהְוָת, ּּבָ דוְכּתֵ ב ּבְ ּב וִאְתְיׁשָ ּוִאְתָעִביד רוָחא ְדַחִייא, ּ ּ ּ.  

ָחם ְּוַההוא רוָחא ִאְתּתְ א, ּ ְמׁשָ ון ַחד ִמּשִׁ א. ְוָנִטיל ּגֹוָ ון ַחד , ָנִחית ְלַתּתָ ָנִטיל ּגֹוָ
יֲהָרא ון ַמָייא, ָסָטא ִליִמיָנא. ִמּסִ פוָמא ְדַאְרֵיה ֲחָדא, ָּנַטל ּגֹוָ ִליל ּבְ ּּכָ ָמאָלאָסָטא ִל. ּ , ׂשְ

א ון ֶאּשָׂ פוָמא ְדָחד ׁשֹור, ָנַטל ּגֹוָ ִליל ּבְ ּּכָ ַווְרָדא, ּ ון , ָּסָטא ְלַקֵמיה. ּסוָמָקא ּכְ ָנַטל ּגֹוָ
ר ַרְבְרָבא, ּרוָחא פוָמא ְדָחד ֶנׁשֶ ִליל ּבְ ּּכָ ְדִפין, ּ ה, ַּרב ּגַ ָּמאֵריה ְדנֹוּצָ יה , ּ ווִנין ּבֵ ל ּגַ ּּכָ

אן ון ַעְפָרא, ָראָסָטא ַלֲאחֹו. ִמְתַחּמָ ִליל מד, ָנַטל ּגֹוָ פוָמא ְדָאָדם. ִסְטֵרי ָעְלָמא' ּכָ ּּבְ ּ ,
יה ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ְּוָכל ִדיוְקִנין ִמְסּתַ ּ ּּ.  

ַההוא ַעְפָרא ב ַההוא רוָחא ּבְ ִּאְתָייּשַׁ ּ יה, ּ ֵדין ַההוא ַעְפָרא. ְּוִאְתָלַבׁש ּבֵ א , ּּכְ ׁשָ ּכְ ְמַכׁשְ
א ְּוִאְתָעִביד ִדיוְקָנא ֲחָדא וַפְרּצוָפא, ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ַעְפָרא מדְוָכַנׁש , ְוָנַחת ְלַתּתָ ּ ּ ּּ ,

ר ִמּגֹו ְלגֹו ְּוַההוא רוָחא ִאְתָטּמַ ִניׁש מד. ּ ְּוַההוא ַעְפָרא ְדִאְתּכְ יה ֶנֶפׁש ' ּ ַטׁש ְלַגּבֵ ִּסְטִרין ּבָ
ַעְפָרא  ִליָלא ּבְ   .)א ברוחא''ס(ּכְ

ְּוַההוא ֶנֶפׁש ִאיהו ְיסֹו גוָפא. ָּדא ְלעֹוָבֵדי ּגוָפאּ פום עֹוָבִדין ְדַההוא ֶנֶפׁש ּבְ ּּכְ ּ ּ ָהִכי , ּ
ָכא ְלַבר ַמׁשְ ר ְלגֹו. ִאְתָחִזי ּבְ ּרוָחא ָדא ִאְתָטּמַ ּוָבַטׁש , ָסִליק ְוָנִחית, ְּוַההוא ַאְחֵזי ְלַבר. ּ

ַאְנפֹוי יִמין, ּּבְ ְּוַאְחֵזי ִדיוְקִנין וְרׁשִ ּ ֵחי. ּּ ִמּצְ ַטׁש ּבְ ֵעינֹוי, ּהּבָ ַטׁש ּבְ יִמין ּבָ ַּאְחֵזי ִדיוְקִנין וְרׁשִ ּ ּּ ,
יִמין ְּוַאְחֵזי ִדיוְקִנין וְרׁשִ ּ ם)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ   .ּ ַהּכָ

יה ְמִדידו ך ִמּנֵ יָנא ְדִאְתְמׁשָ ּּבוּצִ ּ ּ ְּדָחד חוָטא ְירֹוָקא, ְּ ְלָהבוָתא ְדֹתהו, ּ ּׁשַ ּ ידֹוי ּבָ. ּ ַטׁש ּבִ
ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָנִאים ׁשַ יֵדיה, ּּבְ ְרטוִטין ּבִ יִמין ְוׂשִ ים ְרׁשִ ְּוָרׁשִ ר ָנׁש ָהִכי , ּ ּוְכפום עֹוָבִדין ְדּבַ ּ ּ

ים א ְלֵעיָלא. ִאְתְרׁשִ ּתָ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ִמְתַהְפָכן ִמּתַ ימו , ְוַיְדֵעי לֹון ַחְבֵרי ְקׁשֹוט, ּּ ְרׁשִ ּּבִ
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יָנאְּדַאְתָוון  ְּדבוּצִ ר ָנש, ּ ּבַ ְּוָכל ִאֵלין ֵחיִלין ִדְלגֹו ּבְ ַּעְבִדין ְרשוִמין וִשְרטוִטין ַאְתָוון , ּ ּ
ַּמאן ְדָרִקים ָדא. ִּמְתַהְפָכן ָנא, ּ ּכְ פוֵלי ַמׁשְ ׁשִ ָּרִקים ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )תהלים קלט(, ּכְ

יֹות ָאֶרץ ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ ִר. ֻּרּקַ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמיןְ ּיך ׁשְ ּ , ַּעְייִנין ִחָווָרא. ְ
יה, ְּוֵאָבִרין סוָמִקין ַאְתֵריה ְדָנִפיק ִמיּנֵ ּּבְ ּ ָאת פ, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ֲחָדא' וָאת ר' ּ ִליָלא ּכַ   .ּכְ

ֵחיה ַרב ֵחיה, ִּמּצְ ִמּצְ ְרטוִטין ַסְלִקין ּבְ ַלת ׂשִ ּּתְ ית ְזִעיִרין ַאֲחָרִנ, ּּ ּסוָמק הוא וָלא . יןׁשִ ּ
ְווִנין, ּסוָמק ֵרין ּגַ ין ּתְ ֲעֵריה אוף ָהִכי. ַּקְייָמא ּבֵ ּׂשַ ֲעֵריה ָקִמיט. ַּאְנפֹוי ַרְבְרָבן. ּ ְוָלא , ּׂשַ

ך ל ּכַ חֹות אוְדנֹוי. ְּכָ ֵלי ְזֵעיר ּתְ ָּמאֵרי ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּטב ִאיהו. ּּתָ יף, ּ ּקִ ָּמאֵרי ְדרוְגָזא ּתַ ּ ,
ֲעָתא ׁשַ   .ּ ְדִאְתְרִגיזּבְ

ַּההוא סוָמָקא ִדְתחֹות ֵעיָנא ּ ֵעיֵניה, ּ ט ּבְ ִּאְתָפׁשַ יׁש. ּ ּרוְגֵזיה ּבִ ֲעָתא ְדַמִליל . ּ ׁשַ ּּבְ ּ
רוְגֵזיה ָסִתים פוֵמיה ּּבְ ּ ּ ִחירֹוי, ּּ ָנָנא ִמּנְ ְּוִלְזַמן ְזֵעיר ָנח רוְגֵזיה. ְוָנִפיק ּתְ ל רוְגֵזיה, ּ ְּוָלא ּכָ ּ ,

ֵרין יֹוִמין,ַעד יֹוָמא ַאֲחָרא ַלח ְלִזְמִנין.  אֹו ּתְ ִדיר . ּוְלִזְמִנין ָלא, ָּדא ַאּצְ ֲאָבל ָקִאים ּתָ
ָלחוָתא ַאּצְ ין ְזֵעיר וֵבין ַרב, ּּבְ   .ּּבֵ

ְּוִאי סוָמָקא ְדפום ֵעיָנא ּ חוָטא, ּ ֵעיָנא, ְּזֵעיר ּכְ ֲעָתא ְדרוְגִזיה ּבְ ׁשַ ט ּבְ ְּוָלא ִאְתָפׁשַ ּ ּ ּ ,
ל ָהֵנ יה ּכָ א. י ִסיָמִניןּוִאית ּבֵ ִלּבָ א ּבְ ְּוִאיהו ָדִחיל ִמּכָֹלא. ַחְלׁשָ ּ ב , ּ יָנֵתיה ָלא ִאְתָייּשַׁ ּׁשֵ

יה ְלהו. ּּבֵ ִבין ְוָדִחיל ִמּכֻ ִדיר ַמֲחׁשָ יב ּתָ ָּחׁשִ ַלח ְלֹכָלא. ּ ָּמאֵריה ִדְגִריַע . ְּוַאּצְ ָלא . )דגיידא(ּ
ָּחׁש ְלִגיוָפא ּ.  

א ְוָד ְתיוְבּתָ ב ּבִ ּוִמּגֹו ְדִחילו. ִחילְּלִזְמִנין ּתָ ּ ֵעיֵניה ְיִמיָנא, ּ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ֵדין ּתִ ַּההוא , ּּכְ
ּסוָמָקא ְדפום ֵעיָנא ּ פוֵלי ֵעיָנא, ּ ׁשִ סֹוָפא ּבְ ּּבְ ֵעיֵניה , ּ ּוַחד ׁשוְרָייָקא ָדִקיק סוָמק ּבְ ּ ּ ּ

ָמאָלא ָמאָלא, ׂשְ ּוִאי ִמְתַחְלֵפי ַמה ִדיִמיָנא ִלׂשְ ָמאָלא ִליִמ, ּ ּוַמה ִדׂשְ ֵדין ִאיהו , יָנאּ ּּכְ
ִקְלקוֵליה ּּבְ ִזיָזא ְדַבְרָדא. ּ ּוָתב ְוָתַבר ּגְ ָרא ֲעֵביָרה, ּ ִגין ְלַאְעּבְ   .ּבְ

א וְתַלת ְדֵעיָנא ֵרין ְקִמיִטין ַעל ֵריׁשָ ּּתְ א, ּ ָמאָלא. ְלַתּתָ ּוְבַרְגֵליה ׂשְ ָעא , ּ ּבְ ֶאּצְ ּבְ
ִעיָתא ֲעִרין, ְּדֶאְמּצָ ית ׂשַ א ִשית, ָרא ָחֵמשּוְבִזְמָנא ַאֲח, ׁשִ יַנְייהו, וַהְשּתָ . ַּחד ְזִעיָרא ּבֵ

ִמין ין ְדַעל ֵעינֹוי ַרְבְרִבין, ַּעְייִנין אוּכָ ּוְקִריּצִ ֲעִרין, ּ יִאין ׂשַ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ַסּגִ ּוִאיּנון , ּ
ִמין ְוָירֹוָקא ַגַווְייהו, ַּעְייִנין אוּכָ ָּאִזיל ּבְ ע ַיּתִ, ּ ַּהאי ִאית ֵליה ָחֵמׁש . ירְּוַההוא ְירֹוָקא ַאְטּבַ

ָחא ִמּצְ ְרטוִטין ּבְ ָטר ִלְסַטר, ּׂשִ ֵרין ְדַעְבִרין ִמּסְ ּוְתַלת ְדָלא ַעְבִרין ְוכו. ּּתְ ּ ּ'.  

  )סימן ז(השלמה מההשמטות 

ּוְתַלת ְדָלא ַעְבִרין, ּוְזה ִסיומֹו ַאּתְ פ, ּ א ''ְוכֹוָלא פ' ְוַאּתְ א' ַּהאי ִאיהו ּבְ
יה ְלמוּתֶ ַאׁשְ ּּבְ ָלל', ַאּתְ ר. ּ יה ּכְ ִעיִעין. ֵּלית ּבֵ ְערֹוי אוְכִמין ַתְלָיין ְוָלא ׁשְ ר , ּׂשַ ָּדא ִאיהו ּבַ

ִדיר ִתיק ּתָ ֲּאָבל ְפִקיַחא ִאיהו, ָּנׁש ְדׁשָ א, ּ יׁשָ ָנא ּבִ ָּמאֵריה ְדִליׁשְ רוְגָזא. ּ ִּמלֹוי ּבְ ּפום , ּ ּ
ַלח, ְּמַמֵלל ַרְבְרָבן ַלח וָלא ַאּצְ ֵביֵתיהָּמאֵריה. ַאּצְ ר ָנׁש, ּ ְקָטָטה ּבְ , ָּלא ָחִייׁש ִליָקָרא ְדּבַ

יה ִלּבֵ ַּחד ְבפוָמא ְוַחד ּבְ ֵניה, ּ ִליׁשָ ַּהָפְכָפך ּבְ ִקין ְזֵעיר. ְ ִביִנין ִדיֵליה ֻסּמָ ּּגְ ְוִאית ִקיְמָטא . ּ
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חֹוֵתיה, ָאִזיל ַעד חֹוָטָמא ִמְסָטר ְיִמיָנא, ְּתחות ֵעיֵניה ָרב ּוְתֵרין ּתְ ְייהו ְזֵעיר ַחד ִמ, ּ ּּנַ
יִמין ִאֵלין. ְמַאֲחָרא יה ְרׁשִ ים ּבֵ ָדה ִמיֹוִמין ְזִעיִרין ְוחֹוֵביה ָרׁשִ ּנִ ִכיב ּבַ ָּדא ׁשָ ּ ּ ּּ.  

ם ַחד ְוד ְתפֹוי ִאית ֵליה רֹוׁשֶ ין ּכִ ֵלי' ּּבֵ ִעיָתא ָרב וּתָ ֶאְמּצְ יה ַחד ִמַנְייהו ּבְ ֲעִרין ּבֵ ּׂשַ ' וג, ּ
יה ָדִקיק . ֲּהוו ְתַלת ְזִעיִרין,  ָלא ֲהָוה ֲעֵביָרה ָדאְוַעד. ָאֳחָרִנין ְזִעיִרין ם ּבֵ ְּוַחד ְדִאְתָרׁשָ ּ
ְלהו ּוְזֵעיר ִמּכֻ ְדָמת ְדָנא אוַכם. ּּ יה ִמּקַ ם ֲהָוה ּבֵ ַּההוא רֹוׁשֶ ּ ּ ְלהו, ּ ֲעִרין ִחָוִרין ּכֻ ּוִאינון ׂשַ ּ ּּ ,

א ָלאו ָהִכי ּתָ ם ְוַחד סוָמָק. ַהׁשְ ם אוּכַ ֶּאָלא רֹוׁשֶ ּ ִעיָתאּ ֶאְמּצָ ימו ּבְ ְרׁשִ ּא וְטלֹוְפָחא ּבִ ּ ,
ין ָאֳחָרִנין י ּבֵ ֲעָרא ְדִאְתַרּבֵ ּוַההוא ׂשַ אָרא ִחָור. ּ יה סוָמק וׁשָ ֵּריׁשֵ ּ ּ.  

ִתיוְבָתא ֵעיֵניָה ְיִמיָנא ַחד ִחווָרא, ִּאי ָתב ּבְ ח ּבְ ּכַ ָמא, ִתׁשְ ִּחָור ּגֹו ַההוא ֻאּכָ ֵחיה . ּ ִמּצְ ּּבְ
ְרטוִטין ַע' ג ּוְתֵרין ְדָלא ַעְבִרין, ְבִריןּׂשִ ם וָסְחָרֵניה חוָטא סוָמק וְבּגֹו . ּ ם אוּכַ ַּההוא רֹוׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּההוא חוָטא ַחד ַשֲעָרא ָדִקיק ְזֵעיר ֲחָדא ְזִעיָרא, ּ ִעיָתא ּכוְלהו ּכַ ֶאְמּצָ ּוְתַלת ַשְעִרין ּבְ ּ ּּ .
אֹוַרְייָתא  ם ּבְ ע,  יֹוִליף)אי(ֵיְחּכָ ָלח ּבְ   .ֹוָבדֹויְוָלא ִיּצְ

ך ל ּכַ ע ּכָ ַטּבָ ְוִאי ְירֹוָקא ְדֵעיָנא ָלא ִיּצְ ר , ּ ִמין ְוַחד חוָטא ְוסוָמק ְזֵעיר ִאְעּבָ ְּוֵעינֹוי אוּכַ ּ ּ
ִנין ין ִאינון ּגוֹוָ ָאת פ, ּּבֵ ֵדין ִאיהו ּבְ ִלימו' ּּכְ ׁשְ ְלחֹודֹוי' ּוְבאֹות ר, ּּבִ ח . ּבִ ּכַ ֵחיה ִתׁשְ ִמּצְ ּּבְ

ְרטוִטין ית ׂשִ ך, ּוְתַלת ָלא ַעְבִרין, ְתַלת ַעְבִרין. ּׁשִ ל ּכַ ֲעֵריה ַתִקיף ְוָלא ּכָ ְׂשָ ָתֵלי ְוָלא , ּ
ר ָנׁש, ָתֵלי ִלימו ְלָכל ּבַ ׁשְ ַּהאי ִאיהו ּבִ ן ִאיהו, ּ יה ִחידו. ַּקְמּצָ ֵּלית ּבֵ ֶחְדָוה ָלא , ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ

ָדְווָנא ֲחֵזי ָמאֵליה. ֲּחֵזי ּבְ ֲּאִטים אוְדֵניה ׂשְ ּ ינֹוי ִאית ְתַלת ַרְבְרִבין ִמְלֵעיָלא. ּ ׁשִ ְוַיֲהִבין . ּּבְ
א א ִאינון ִדְלַתּתָ ּלֹון דוְכּתָ ּ ּ ך)ד''ו ע''ח דף כ''ז(ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ְוָלא . ּ ל ּכַ ַּאְנפֹוי ֲאִריִכין , ְ ּכָ

ִפיִרין ָתא. ְּוָלא ׁשַ ִאּתְ ָתא, ָּקֵליה ּכְ ִאּתְ ֵּמַקֵנַח פוֵמיה ּבְ, ּוִמילֹוי ּכְ ּ ָעאן , ִּמלֹויּ ּבָ ח ֶאּצְ ַאְפּתַ
ִמלוֵליה ִּדידֹוי ּבְ ּ ד ָאִזיל. ּּ א ְדָפְרָסאי, ּכַ ִליּתָ ַּאְקִדים ֵליה ּבְ יה, ּ ר ָנש ְלַגּבֵ ְּדָלא ִיחוב ּבַ ּ ּ .

ִתיב  י ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלְפֵני ְיָי)ד''דברים כ(ָּעֵליה ּכְ   . ּכִ

יה ַּעְייִנין ֵירֹוִקין ְוִאֵלין ִסיָמִנין ּבֵ ִפיָרןוַא, ּ ְּנפֹוי ֲאִריִכין ׁשַ ְערֹוי אוְכִמין וֵמִריִטין . ּ ּׂשַ ּ
א יה ָרב, ִּמְלֵעיָלא ּבֵריׁשָ ד ָאִזיל. ֵּריׁשֵ יה, ּכַ ִפיף ֵריׁשֵ ַקְדמָאה ֲעַלייהו . ּּכָ ין ְדֵעינֹוי ּבְ ְּקִריּצִ ּ

ִתיב    .ָ ְמַנע ַרְגֶלך ִמְנתיַבָתה)'משלי א(ּכְ

ְתֵרין ַאְתָווןַעְייִנין ַרְבְרִבין ִוְירֹוִקין  ִלימו. א''פ' ר, ָּדא ִאיהו ּבִ ׁשְ . ַּחד ְיִחיָדא ְוַחד ּבִ
ְרטוָטא ְדָאִזיל ַוֲעַבר ִמְסַטר ִלְסַטר ֵחיה ׂשִ ִמּצְ ּּבְ ּ ּוְתַלת ָאֳחָרִנין ִאית ְדָלא ַעְבִרין, ּ ֵחיה . ּ ִמּצְ

ין ְדַעל ֵעינֹוי. ָרב ֲעָרא . ָלא ַרְבְרִבין, ְּקִריּצִ ִדיֵקֵניה ׂשַ ִפירו סוָמק. ַּטֵפיּּבְ ַאְנפֹוי ׁשַ ָּדא ּבְ ּ ּ ּ .
ך ל ּכַ ִעיַע ְוָלא ּכָ ֲעֵריה ׁשְ ְׂשָ ָּדִחיל ַחָטָאה ִאיהו, ּ ָּרִחים ְלִאינון . ָּרִחים אֹוַרְייָתא ִאיהו, ּ

ה ְדִלין ּבָ ּתַ ְּדִמׁשְ ֹכָלא. ּ ִדיָבא ְלתֹוֲעְלֵתיה, ֲּעִביד ִטיבו ְלֹכָלא, ַּחֵדי ּבְ ּו ְמֵהיָמָנא ִאיה. ּּכְ
ָּטב ִאיהו ְלִמִלין ְדָעְלָמא. ְּלָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ַלח. ּ ֲהֵדיה ָלא ַאּצְ ַתָתף ּבַ ָלא , ַּמאן ְדִאׁשְ
ְלחודוי ְדָהא ָאְת ר. ִּאיהו ְוָלא ַאֲחָרא ַלח ִאיהו ּבִ ַּאּצְ ִרים' ּ יה. ּגָ ֵריׁשֵ ָּפִגים ִאיהו ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1119דף [ -ּ

א ְדָהָוה ׁשָ ְּלֵעיָלא ִריׁשוָמא ְדָחד ָמְכּתְ ּ ןּ ּמָ ָלא , ּ ֵליה ּתַ ַאְבָנא ּבְ ְּדָעַבד ֵליה ַחד ַרְבָיא ּבְ ּ
ְּרעו וַכווָנה ְעָרא, ּ ׂשַ ַגְווָנא ְדִגיֶמ. ְוִאיְכֵסי ּבְ א ּכְ ׁשָ ְּוַההוא ִריׁשוָמא ְדָמְכּתְ ּ ּ . ּל ֵיַוִנית''ּ

א ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ְלַגּבֵ יה, ּ א ְדַעּמֵ ָּסִליק ְלֶמֱהִוי ֵריׁשָ   .ּד ָהָכא ָרִזין ְדַעְייִניןַע, ּ

ין ִמַנְייהו ְּוִאית ָרִזין ָאֳחָרִנין ְדַעְייִנין ְדִמְתָפְרׁשִ ּ ַּעְייִנין ְדֵמַעְמַקן ְוַחְייָכאן. ּּ ָּדא ִאיהו , ּ
ר ְדַקְדַמָאה ִלימו ְדַאְתָוון ּבָ ׁשְ ּּבִ ּ עֹוָבדֹוי ג' ּוָבַתר פ' ר. ּ ַלח ּבְ ר ָנׁש ְדַאּצְ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ '

ְר ֵחיהׂשִ ִמּצְ ּטוִטין ּבְ ֵחיה ֲעִגיל, ּ יור . ִמּצְ ֵּעינֹוי ְנִהיִרין ְמַרְקָמן עֹוָבד ּצִ  ַקְייִמין ַעל )דכיין(ּ
ִלימו חֹוֵתיה. ּׁשְ ְנאֹוי ִיְפלו ּתְ ּׂשָ ּ ְּפִקיָחא ִאיהו. ּ ַלח ְבֹכָלא, ּ עֹוָבדֹוי, ַּאּצְ ִהיל ּבְ ָּטב ִאיהו . ּבָ

א ֵני ָנׁשָ ַקׁשְ, ִעם ּבְ ּיו וְבָלא ְדִחילוִּמלֹוי ּבְ ּ ּ ָמה. ּ ּוְתָרן ִאיהו ֲעִביד ִטיבו ְוָלא ִלׁשְ ּ   ְוַתְלָיא. ּ

א ַחְרּבָ ֶניה ּכְ ִעיַע ְוִליׁשְ ֲעֵריה ׁשְ וִאי , ְּתחֹות ֵעינֹוי ְקִמיִטין ְתַלת ַרְבְרָבן וְתַלת ְזִעיִרין. ּׂשָ
ח ְתֵרין . ִּאית ד וְתַלת ַרְבְרָבן ֵדין ַתְשּכַ ֵחיה ַעְבִרין )א''ז ע''ח דף כ''ז(ּכְ ִמּצְ ְרטוִטין ּבְ ּ ׂשִ ּ

ְּדָמטו וָלא ָמטו' ִמְסַטר ִלְסַטר וג ּ א . ּ יוָרא ְדֵריׁשָ יָמא ַחד ּצִ ְּתחֹות ִטּבוֵריה ַקָייָמא ְרׁשִ ּ ּּ
ם ְוִחַוור ר ָנׁש אוּכַ ְּדּבַ ּ יה. ּ ֲעִרין ַתְלָיין ּבֵ ת ְגַבר , ְּתֵרין ׂשַ ִאּתַ ל ּבְ ׁשָ ר ָנׁש ִאְתּכָ ַּההוא ּבַ

ּיֹוִמין ְרחֹוִקין ְוָלא ָתב ֵמַההוא חֹוָבהִמ ְתֵריה. ּ , ְּוַעל ָדא ִאינון ַמְרִעין, ַּמְרִעין ַרְדִפין ַאּבַ
ן ְוָלא ָיִכיל ּתֶ ָדא ׁשֶ ִעיק ְלאֹוׁשָ ַקְדֵליה, ַּחד ְדּצַ ָען ַההוא חֹוָבה ַתְלָייא ּבְ ְּדַעד ּכְ ּ ְדָנָחׁש . ּ

ָדא ִליט ָעֵליה ּבְ ּסֹוף יֹוִמין ְדִסיבוְוָדא ְל, ֲּעִקיָמא וׁשָ ּ.  

ֵחיֵליה ִזְמָנא ְדִאיהו ּבְ א ּבְ יוְבּתָ ּתִ ּוִאי ָתב ּבְ ּ ּ ֲעִרין , ּ יָמא ֲאְזִעיָרת ִדיוְקָנא ְוׂשַ ַּההוא ְרׁשִ ּ ּּ
ָלל יה ּכְ ד ַמְרִעין ַרְדִפין ֲאַבְתֵריה. ָּלא ַתְלָיין ּבֵ סֹוף יֹומֹוי ּכַ ִתיוְבָתא ּבְ ְּוִאי ָתב ּבְ ֵדין , ּ ּכְ

יָמא ַקִמיטַּההוא  יה, ְרׁשִ ֲעָרן ַתְלָיין ּבֵ יה, ְּוׂשַ ּוַההוא ַמְרָעא ָלא ַאְעִדיאו ִמּנִ ּ ּ ִמּגֹו , ּ
ַקְדֵליה ְדָנָחׁש ִגין ְדַההוא ָנָחׁש, ְּדַתְלָייא ּבְ ּּבְ יָון ְדַאִחית ַההוא חוָבה ַעל ַקְדֵליה, ּ ּּכֵ ֵלית , ּ

ָרא ִמַקְדֵליה ִגין ְדַההו. ַּמאן ְדָיִתיר ִקׁשְ ּּבְ ר ָנׁש ּ ּא ָנָחׁש ֵלית ֵליה ֵרׁשו ִביֵמי ְדעוֵלימֹוי ְדּבַ ּ ּ ּ ּ
ָרא ַההוא חֹוָבה ַעל ַקְדֵליה ְתֵריה . ּלִקׁשְ יִפין וִאיהו ָרִדיף ַאּבַ ּקִ ִרין ּתַ ִקׁשְ ִרין ֵליה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ּ

ר ָנׁש ְּדַההוא ּבַ יה, ּ ִרית ְדָחב ּבֵ ַההוא ּבְ ּוַמְלֵקי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ב ְד. ּ ִתיוְבָתאּוַאף ַעל ּגַ ָווח , ָּתב ּבְ ִּיּצְ
א ִּמּגֹו ָעאקו ְדָמְלִקיוּתָ ּ ּ.  

ָרא ַההוא ִקׁשְ ַּההוא ִחוָיא ָדִליג ְוָעאל ּבְ ּ ה, ּ פוֵלי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּבׁשִ ר . ּ ֵדין ָרַווח ֵליה ְלּבַ ּּכְ
ּוְבִזְמָנא ְדִמית.  יֹוִמין ָנִפיק ְוָעִביד ָדא)לבתר(ְּוַההוא ָנָחׁש ְלָבר . ָנׁש ר ָנׁשּ , ּ ַההוא ּבַ

ר ָנׁש ְוַתְפִסין ֵליה ְתֵריה ְדַההוא ּבַ ְּתַלת ֵמָאה ׁשֹוְטֵרי ַרְדִפין ַאּבַ ּ ּ א, ּ . ְּוַעְיִלין ֵליה ַקֵמי ַמְלּכָ
ִרין ר ִאינון ִקׁשְ ּבַ א ִמּתַ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ ְוַעל ָרָזא ָדא . ּוָנִחית ַההוא חֹוָבה ְמַעל ַקְדֵליה, ּ

ִתיב  ּ ִאם יכוָפר ַהֲעֹון ַהֶזה ָלֶכם ַעד ְתמותון)ב''ישעיה כ(ּכְ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )ח''ישעיה כ(, ּכְ
ִריְתֶכם ֵאת ָמִות ְּוכוָפר ּבְ ָּתַבר ַההוא ַקָייָמא ִדיְלכֹון, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֵאת ָמִות, ּ ּכְ

ּ ַאָכְפָרה ָפָניו)ב''בראשית ל( ֵדין ַההוא ּבַ, ֲּאַבֶטל ָרְגֵזיה. ּ ָּאִזיל ְלַההוא ַעְלָמא ָנִקי , ר ָנׁשּּכְ
ַהאי ַעְלָמא, ֵּמַההוא חֹוָבה יה ּבְ יל עֹוְנׁשֵ ְּדָהא ַקּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1120דף [ -ּ

ָתֵעי ְקָרא ת ִאיׁש ִמׁשְ ָהאי ֲעֹון ֵאׁשֶ ַמע ִדּבְ ִּדְכִתיב ָהָכא ִאם , ּוִכי ֵתיָמא ֵהיִכי ַמׁשְ
ִּיכוָפר ַהֲעֹון ַהְזה ּ ת , ּ ִאיסור ֵאׁשֶ ּוְכִתיב ֲהָתם ּבְ ִזְנָתהּ ה ָהִאיׁש ֵמֲעֹון, ִאיׁש ׁשֶ ּוְכִתיב . ְוִנּקָ

י ַאְבֵנר  ּבֵ ה ַהיֹום)'ג' שמואל ב(ּגַ ׂשֹון )ב''ישעיה כ(, ִאי ָנֵמי. ּ ְוַתְפֵקד ֲעַלי ֲעֹון ַהִאׁשָ ה ׂשָ  ְוִהּנֵ
ֵתה חֹוט ּצֹאן ֶאֹכל וׁשְ ָקר וׁשְ ְמָחה ַהֹרג ּבָ ְּוׂשִ  )משלי ל( )ב''ו ע''ח דף נ''ז(ּוְכִתיב ֲהָתם . ּ

ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ר הוא אֹוֵכל)ט''בראשית ל( ּוְכִתיב. ּ י ִאם ַהֶלֶחם ֲאׁשֶ ּ ּכִ משלי (ּוְכִתיב . ּ

ה ֲחַסר ֵלב)ט י ָיסור ֵהּנָ ּ ִמי ְפּתִ נוִבים ִיְמָתקו ְוֶלֶחם ְסָתִרים )משלי ט(וָאְמָרה לֹו , ּ ִים ּגְ ּ ּמַ ּ
י ְרָפִאים ׁשָ, ִיְנָעם אֹול ְקרוֶאיָהְוֹלא ָיַדע ּכִ ִעְמֵקי ׁשְ ד , ּם ּבְ יה )לא(ְּזהו ּכַ יל עֹוְנׁשֵ ּ ַקּבִ

ַהאי ַעְלָמא   .ּבְ

יה ְזכות ָאבות ַכח ּבֵ ּתְ ּוִאי ִאׁשְ ַההוא ֲעֹון, ּ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ּעוְנֵשיה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ
ִעים ֲעוֹוָנ)ט''תהילים פ( ַעם וִבְנּגָ ֶבט ִפׁשְ ׁשֵ י ּבְ ּ וָפַקְדּתִ י ְזֵעיר ְזֵעיר. םּּ ִאם  )איוב ל(, ּוָפַקְדּתִ

ִפידו ָלֶהם ׁשוַע ּּבְ ִנים)ד''שמות ל( )א אם יכפר להם שוגג''ס( ּ . ְזֵעיר. ּ פֹוֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ
א ְדַההוא ַעְלָמא. ְּונֹוֵתן ְזֵעיר ַעל ָדא וְזֵעיר ַעל ָדא ִזיב הוא ְוֲאבֹוי ֵמעֹוָנׁשָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ְּדָהא . ּ

אּבְ י ַאּבָ   ְּדָלא. ָרא ֵמָזּכֵ

ָלל ָלא ַאּתְ ּכְ אֹוַרח ְקׁשֹוט ָדא ּבְ ָלאן ּבְ ל ַאְתָוון . ַעְייִנין ֲעִקיִמין ִמְסַתּכְ יה ּכָ ַּפְרִחין ִמּנֵ ּ
א יׁשָ ִגין ָמאֵרי ְדֵעיָנא ּבִ ִהפוָכא. ּּבְ ֵּחיזו ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ִליט ָעֵליה. ּּ ַּההוא ַרע ַעִין ׁשָ ָרן , ּ ׁשְ וִאי ּכַ

ר ָנׁשעֹו ָּבדֹוי ְדַההוא ּבַ ִליט ֶאָלא ַעל ֵעינֹוי, ּ ְמָרא . ּלא ׁשָ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ְטִריך ּבַ ְוִאּצְ

ְלָטא ֲעַלְייהו, ֶמֵעינֹוי ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשָ ּּבְ דון . ּ יׁש ְוִאְתֲעּבְ ל ּבִ ִּאינון ַעְייִנין ַחְמָדן ּכָ ּ ּ
ְייֵפי גוָפא ְנ יה וׁשָ ָּסְרסוִרין ְלַגּבֵ ּ ָחןּ ְלִטין, ּצָ ָלאן)אי(ֵעינֹוי . ֲאָבל ׁשַ   . ִמְסַתּכְ

יה ְמָרא ִמּנֵ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ֹמאָלא זיי''ִלְכתוב יו, ּ יֵדיה ְיִמיָנא וִביֵדיה ׂשְ ּד ּבִ ּ ן ''ּ
ְתִזיב ִמַנְייהו''ְּוִליְפַתח ָקֵמיה וֵליָמר יֹו ִאיְפָכא ַאְתוֹוי ְוִיׁשְ ּד ּבְ ָּדא ִאיהו ָפִגים ְל. ּ א ּ מוׁשָ ּׁשִ

א יה ַאְתון, ִּדְקדוׁשָ ְרָיין ּבֵ ך לא ׁשַ ִגיֵני ּכָ ּּבְ יה, ְ ָלקו ִמּנֵ ְּוָהא ִאְסּתָ ָרָזא ְדַההוא . ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ
יָנא ֵמיִדידו ְדּבוּצִ ַּקו ָירֹוק ְדָנִפיק ִמתֹוהו ּבְ ּ ּ ְיִמיָנא . ּ ְרטוִטין ְדָיָדא ּבִ ָלא ּגֹו ׂשִ ּכְ ְּוִאית ְלִאְסּתַ ּ

ֹמ ְרטוִטין ְדָיִדין. אָלאּוִבׂשְ ָרָזא ְדִאינון ׂשִ ּוּבְ ּ ּ ּ ּ ח ָדא, ּ ּכַ   .ִתׁשְ

ך ל ּכָ ְַמאן ְדֵעיָנא ַחד ֲאִטים ְוָלא ּכָ ּמוָמא ַחד ֵמִאינון מוִמין . ּוֵעיָנא ַאֲחָרא ְפִקיָחא, ּ ּ ּ
יה אֹות ר. ִּאית ּבֵ יה וָאּתְ יֹו' ָּדא ִאיהו ּבְ ְלמוּתֶ ַאׁשְ ְלחֹודֹוי ּבְ ּּבִ יה ְוָלא ָמֵטיד ָמֵטי ''ּ . ְּלַגּבֵ

ֵחיה ג ִמּצְ ְרטוִטין ַעְבִרין ְוַחד ְזִעיָרא ְדַאֲעַבר' ּּבְ ּׂשִ יָמא ֲחָדא ָסִליק ֶמֵעיֵניה . ּ ּאוף ָהִכי ְרׁשִ ּ
ְּלֳקֵבל אוְדֵניה ּ.  

יף ְקִריּצֹוי ַרְבְרִבין ֵלי ְוַתּקִ ֲעֵריה ּתָ ַלת ִּאיָמא ִדיָלה ַאְז. ִּאית מוָמא ִמִסְטָרא ַאֲחָרא, ּׂשָ
ֵליְלָיא ְמָעָהא ְוָנְפַקת ְלִפְתֵחי ְדאוְרִחין ּבְ ד ֲהָוה ּבִ ין ּכַ ַחְרׁשִ ּּבְ ד ָדא ִאְתְיִליד. ּ גֹו ְתֵרין , ּכַ ּבְ

ִנין ִדיֵליה ִאְתַחָלׁש ּׁשְ ַּעד ְדַאְזָער ִדיוְקֵניה, ּ ּ ֲהֵדיה. ּּ ֵליְלָיא ּבַ יה ַאְזַלת ּבְ ְּוִאּמֵ וָקא ֲעָבַדת , ּ
ין ָעֵליה ֶחְדָוהַה. ַּחְרׁשִ יה ְמֵהיְמנוָתא. ּאי ַחֵדי ּבְ ֵּלית ּבֵ ְרֵמיה )ו על גבי''ח דף נ''ז(, ּ ח ּגַ ּבַ ּ ְמׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1121דף [ -ּ

יה ָמה ְדֵלית ּבֵ ּּבְ ס רוַח. ּ ין ְוֲעִתיִקין, ּּגָ יׁשִ ָלל. ַּמֵלל ּבִ נו ּכְ יה ַקְמּצָ ַּוְתָרן ִאיהו ֵלית ּבֵ ּ ּ .
ָּמאֵרי ְדִגיוָפא ַלח, ּ ַלח ְוָלא ַאּצְ ֵניהַחִדיָד. ַאּצְ ִליׁשָ   .ּא ּבְ

ֵחיה ָרב וְתֵרין ְזִעיִרין ִמּצְ ְרטוָטא ּבְ ּוִאי ַחד ׂשִ ּ ין, ּ יה ֲעָבַדת , ָדא ֲאָזל ּגֹו ַחְרׁשִ ּוָהא ִאּמֵ
ֹמאָלא. ְּלהו ְרטוִטין ְדָקא ָסְלִקין ַמְעְיָנא ְיִמיָנא ְלֵעיָנא ׂשְ ּוִמְתַחְלִפין ׂשִ ּ ס רוַח ִאיהו. ּ ּּגָ ּ ,

י יה ּבִ ָללֲּאָבל ֵלית ּבֵ א ּכְ ת ִגיוָפא, ׁשָ יה ְקּצָ ן ִאיהו ֵלית ּבֵ ַּקְמּצָ ּ ֵניה ִאיהו. ּ ִליׁשָ ַּחִדיָדא ּבְ ּ ,
ם ַחד סוָמק ַטֵפי יה רֹוׁשֶ ָפה ִדיֵליה ִאית ּבֵ ׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָען ִדי . ּ ּבָ ִעיָתא ֶאּצְ ֶאְמּצָ ֲעָרא ּבְ ּוַחד ׂשַ

ֹמאָלא ַרְגֵליה ׂשְ ִטין, ּּבְ ִנין ִירוִקין. ְּקִמיִטין ָזִקיִפין ִמְתַפּשְׁ ְלּגָ ין ִדְמִעין , ַּעְייִנין ְזּבָ ַּנְחּתִ
ִדיר ַאּתְ פ. ּתָ ק ּבְ יה' ְוַאּתְ ר', ַּהאי ִאְתַדּבָ ָבת ּבֵ ָּלא ִאְתָייׁשְ ְרטוִטין . ּ ע ׂשִ ִּאי ִאית ֵליה ַאְרּבַ ּ

ֵחיה וַעְבִרין ּכוְלהו וְתֵרין ְזִעיִרין ִמּצְ ּּבְ ּ ּ ֲעֵריה. ּּ ֶּמֵעיֵניה וַעד ׂשָ ּ.  

יִמיןְת י ֵעינֹוי, ֵרין ְרׁשִ ין ְקִריּצֵ א. ּוְתַלת ְזִעיִרין ּבֵ ִפיף ֵריׁשָ ר ָנׁש ְדָאִזיל ּכָ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ,
ִזיֵניה יה ּבְ ַרַעת ִאית ּבֵ יִמין ְדתֹוַלָדת ּצָ ַלת ָמאֵרי ְרׁשִ ִּזיָנא ַחד ִמּתְ ּ ַּהאי ָלאו ְמָסָאָבא הוא . ּ

ֹכָלא ְו. ְלָמְסָגר ַּחֵדי ִאיהו ּבְ ּ ִדירּ א, ְָחִייך ּתָ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ל ִמלֹוי ַחְייִכין ּבְ ּּכָ ן ִאיהו . ּ ַּקְמּצָ
ֵביֵתיה ָאֳחָרִנין ָלאו ָהִכי, ּּבְ הו. ּבְ ִגין ְדָחֵמי ְדֹכָלא ַחְייִכין ּבְ ִמלֹוי ּבְ ֵּלית ֵליה ִכּסוָפא ּבְ ּ ּ ּּ ּ .

  .ָּגְייָפא ִאיהו

ִעיִעין ְו ִקין ְזֵעיר ְוָלא ׁשְ ְערֹוי ֻסּמָ ְרטוִטין , ָלא ְקִמיִטיןׂשַ ֵחיה ְתַלת ׂשִ ִמּצְ ְּוִאית ּבְ ּ
יה' ְּדַעְבִרין וג ָאר ִסיָמִנין ּבֵ ְּזִעיִרין ְדָלא ַעְבִרין ְוָכל ׁשְ  ֵלית )א אית ליה''א נ''ח ד''ז(ַהאי . ּ

ֵעיָנא ם ַחד ּבְ ֵּליה ְפִגימו ורֹוׁשֶ יה . ּּ ָפִרין ְדָעַבד ּבֵ ד ּצִ ר ָנׁש ְדָהָיה ּצָ ְּדּבַ ּ ַאָעא ּּ ָוָנה ּבְ ָלא ּכַ ּּבְ
ָפִרין ֹמאָלא, ְּדֲהָוה אוִשיד ְלּצִ ים ַעל ֵעיֵניה ׂשְ ְּוִאיהו ִאְתְרׁשִ א, ּ אֹוְרּכָ , ְלֵעיָלא ִמַקְרּצֹוי ּבְ

ָפִרין ד ּצִ ַּההוא ְדָהָוה ּצָ ַההוא ָאָעא, ּ ַּאְגִזים ֵליה ּבְ ָפִרין וְמָחא ֵליה , ּ ִגין ְדָהָוה ַאְפָרח ּצִ ּּבְ ּ ּ
ָלא ּכַ יֵתיה. ָּוָנהּבְ ַלח ִלְמזֹוֵניה וְלּבֵ ַּהאי ַאּצְ י, ּ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו . ְוָלא ְלִמְכַנׁש ָממֹוָנא ַסּגִ

ך ל ּכַ ִמִלין ְזִעיִרין, ְְוָלא ּכָ ְּוַהאי ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ַרְבֵרִבין ָלאו ִאיהו ְמֵהיָמָנא, ּ ָמאֵרי . ֲּאָבל ּבְ
א ְוכֹוָלא ַחָייִכין יׁשָ ָנא ּבִ ְּדִליׁשְ ִמיֵליהּ ְפָווֵתיה ַרְבְרִבין. ּ ּבְ ּפוֵמיה ָרב ׂשִ ּ ּ ּ ַתָתף , ּ ַמאן ְדִאׁשְ

ֲהֵדיה ֹכָלא, ּּבַ ַלח ּבְ ַלח, ַּאּצְ ּתוָפא. ּוִאיהו ַאּצְ ּאוף ָהִכי ָטב ִאיהו ְלָכל ׁשִ ּ ּ.  

יה א ַעְייִנין ִעּמֵ ׁשָ יָמא ְדַההוא ָמְכּתְ ְּרׁשִ ּ ימו, ּ ִנין ֵירֹוִקין ְוַחד ְרׁשִ ְלּגָ ְּזּבָ ם ָסֲחָרא לֹון ּ ּ אוּכַ
ַאּתְ פ)ד''ז ע''ח דף צ''ז(ַהאי  ִלימו ִדְתֵרין ַאְתָוון, א''ּ ִאיהו ּבְ ׁשְ ּּבִ ְלחֹודֹוי' ְוַאּתְ ר, ּ ָדא . ּבִ

יה ָרב ְוד ֵחיה ְוג' ֵּריׁשֵ ִמּצְ ְרטוִטין ַרְבְרִבין ּבְ ּׂשִ ין ְקִריּצֹוי' ּ וחד לעילא קריעא (. ְזִעיִרין ּבֵ

יה ֲעִגיל, ַּאְנפוי ַרְבְרִבין, ה ַשֲעִרין ַרְבְרִביןַעל חוְטֵמי. )זעיר ְּוַחד ְלֵעיָלא ְקִריָעא . ֵּריׁשֵ
ִמִלין ר ֵחיָלא ָמאֵרי ְזדֹוָנא ּבְ יּבָ ְּזֵעיר הוא ּגִ ֲעֵריה ַקִמיט. ּ ּוְבֵליְלָיא , ָּגְייָפא ִאיהו, ּׂשָ

ְתָתף ִאיהו ְלָגְייָפא ִא. ִּאׁשְ ל ִאיהו ּבְ ׁשָ ְּנתו ֲאסוָרהְּלִזְמִנין ִאְתּכְ ֲעִרין. ּ ׂשַ ִּדיְקֵניה ַמְלָייא ּבְ ּ .
א ְדָמָחא ֵליה ַחד ְגַבר ֲאִטים ְיִמיֵניה ימו ְדַחְרּבָ ֹמאָלא ַחד ְרׁשִ ְדרֹוָעא ׂשְ ַּהאי ִאית ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ,

א ּתָ ּבַ יֹוָמא ְרִביָעָאה ְדׁשַ א, ּבְ ְנׁשָ א ְלִאְתּכַ ְמׁשָ ָעא ׁשִ ד ּבָ ַההוא ִזְמָנ. ּכַ ְּדָהא ּבְ א ִאְתָער ּ
ָּעֵליה ַחד חוָטא ְדָמֲאִדים ּ ֹמאָלא, ּ ְסָטר ׂשְ ַּההוא חוָטא ְדּבִ יָמא ַעִמיָקא . ּ ח ''בז(ּוַההוא ְרׁשִ
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ִעּגוָלא)א איתא עקימו''ד ָרא ּבְ ִבׂשְ יה, ּ ּבְ ד ָמָטא ְליֹוִמין ְדִסיבו ָנַפל ֵמֲאָתר ְדָרִכיב ּבֵ ּּכַ ּ ּ אֹו , ּ
יה ִיְתַחָלׁש ְוָימותאֹו ָנִפיל , ּסוְסָיא אֹו ַחְמָרא ִּמּכְֹתָלא וִמּנֵ ּ עוֵלמֹוי . ּ ְּדָהא חֹוָבה ְדָחָמא ּבְ ּ ּ

ְתֵריה ֶהֶבל ָרִדיף ַאּבַ ִתיוְבָתא. ּּבְ ְבָרא ָתב ּבְ ּוִאי ַההוא ּגַ א , ּ ע יֹומֹוי ִמּגֹו חוְלׁשָ ֶאְמּצַ ָּנִפיל ּבְ
יה ְּדּבֵ   .ְּוָימות, ּ

ב ְביוֵמי עוֵלימוי ֵדין ִתׁשְ, ּוִאי ּתָ ֵחיהּכְ ְרטוִטין ְדִמּצְ ח ׂשִ ּּכַ ּ ְזִעיִרין ' ַרְבְרִבין ְוד' ג, ּ
ּוְתֵרין ְתֵרין ִמּגֹו ֵעינֹוי ְדָסְלִקין ְלֵעיָלא אֹוַרח ַאְרָעא ְיֵהא ַמְרֵעיה ְוִיפֹול ֵמַעְרֵסיה . ּ ַּהאי ּבְ ּ

סֹוף. ְּוָימות יה ְלּבַ ְּדָהא ְלָעְלִמין ְנִפיָלה ִאית ּבֵ ּ.  

א, יִקיןַּעְייִנין ְזֵעיר ְדִק ְעּתָ ְּדָלא ִאְתַחְזָיין ַגְוִנין ִדיְלהֹון ְלפום ׁשָ ּ הֹון . ּ ָלאן ּבְ ְוַכד ִמְסַתּכְ
ִמין ִּאינון ֵירֹוִקין ְואוּכַ ַחִדידו, ּ ְפוון ַחִדין וַאִפין ֲאִריִכין ּבְ ַּהאי ִאיהו ׂשִ ח . ּּ ּכַ ֵדין ַתׁשְ ּכְ

ֵחיה ב ִמּצְ יַנְי' ּּבְ ְרטוִטין ְוַחד ְזִעיָרא ּבֵ ַאּתְ פּׂשִ ּיהו ַהאי ִאיהו ּבְ ְלחֹודֹוי וְבַאּתְ ר' ּ ' ּּבִ
ִלימו ׁשְ ִעיַע. ּּבִ ֲעֵריה ַתְלָייא ְוָלא ׁשְ ַּהאי ִאיהו ׂשָ ּ עֹוְבֵדי ְידֹוי. ּ ַלח ּבְ ּוְבאֹוַרְייָתא ִאי , ַאּצְ

ַדל אוף ָהִכי ּתַ ִּאׁשְ יה. ּ ָרא ֵלית ּבֵ ׂשְ ְייֵפי ְוַגם ּבִ ׁשָ ְּזִעיָרא ִאיהו ּבְ סו. ּ גֹו . ּת רוָחאּּגָ ְּמַמֵלל ּבְ
ִגין ְדנוְקִבין ִדיְלהֹון ְדִחיִקין, חֹוָטמֹוי ּּבְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְדִחיקו ִלְסַטר ׂשְ ך ָנִפיק רוָחא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ .

ַיְרָכא ִדיֵליה ְלֵעיָלא ֵמַאְרּכוָבא ּּבְ ּ ְּרִשיָמא ַחד ְדָמאֵריה ַחּבוָרה ְדָעַבד ֵליה ַחד ַרְבָיא , ּּ ּ ּ ּ ּ
ַסּכִ יהּבְ ן ּבֵ ּכָ ּין ְביֹוֵמי עוֵלימֹוי ְוִאְסּתַ יה. ּ א ַחְייִכין ִמּנִ ֵתיה ַעד ִדְבֵני ָנׁשָ ֵּמַקֵנא הוא ְלִאּתְ ּ ּ ּּ ,

יה ן ְוַחְייִכין ּבֵ ּקָ גוְבִרין ָאֳחָרִנין ְוָלא ִאְתּתַ ְקָנא ּבְ ֵעי ְלִאְתּתַ ּּבָ ר ָנׁש . ּּ ף ּבַ ַתּתָ ַהאי ָלא ִיׁשְ
ֲהֵדיה  ָלח)א''ח פ''ח דף צ''ז(ּּבַ ַּחְמָדן ִאיהו. ּ ְדָלא ִיּצְ ַמה ְדָלא ִאית ֵליה, ּ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ יב . ּ ָחׁשִ

א ְבָרא ַרּבָ ְרֵמיה ְדִאיהו ּגַ ּּגַ ּ נֹות ְולא ְלָבִנים. ְוָלאו ָהִכי, ּ   .ָזֵכי ְלּבָ

ֵחיה ְוַאְנפֹו ִמּצְ ְרטוִטין ְתֵרין ְזִעיִרין ְוַחד ַרְבְרָבא ּבְ ּוִאי ִמְתַחְלָפן ׂשִ ּ ִקיןּ ָזֵכי ִלְבִנין , י ֻסּמָ
ְלַקת ֵמָעְלָמא)בר(ּאֹו ִדיִליַדת , ְוִלְבָרָתא ֲחָדא ַתר אוְדֵניה .  וִאְסּתַ ד ָאּתְ ַחד ִאית ֵליה ּבָ ּּכַ ּ ּ

ם ִדְטלֹוְפָחא, ְיִמיָנא יָדא . רֹוׁשֶ ָעא ְזִעיָרא ּבִ ּבְ ֲעָרא ְדַתְלָייא ְבֵריׁש אוְדֵניה ְוֶאּצְ ְּוַחד ׂשַ ּ ּ
ֹמאָלא ּכָ ִנין וְבָנן, ִפיףׂשְ ֵדין ִתְתַקָיים ְותֹוִליד ּבְ ּּכְ ין ַרְגָלָהא, ּ ִּאי ִסיָמִנין ִאֵלין ְיהֹון ָלה ּבֵ ּ ,

ין ִאינון ָרא ּבֵ ִּיְכָרע ְוִיפֹול ַחד ּבְ אוַרְייָתא, ּ ִּדְיֵהא ָמּבוַע ִדְנִביַע ּבְ ּ ּהוא ַמְקִריב וֶמָפֵזר . ּ ּ
ַּמּבוִעין ְוָנַחִלין ְדאֹוַרְייָתא ו ּ ִניׁש ֵמָעְלָמאּ ִנין ְזִעיִרין ִיְתּכְ ַּהאי ִאיהו ֵמִאינון ֶאֶלף . ִבׁשְ ּ

יֹוִמין ַקְדָמִאין א ּבְ ּתָ א ְוַעד ֵריׁש ׁשַ ּתָ ין ֵמָעְלָמא ֶמֵריׁש ׁשַ ְנׁשִ א . ְּדִמְתּכַ ִּמְדִאְתַחָרב ַמְקְדׁשָ
ְלֵק ין ָחֵסר ַחד ְוִאֵלין ִאינון ְדִמְסּתַ ּתִ ר ׁשִ ח ּבָ ּכָ ָּלא ַאׁשְ ּ ד ַיֲהֵבי ֵריָחאּ ַעד ָלא , י ֵמָעְלָמא ּכַ

ִריך הוא ֲעאל ְואֹוִליף אֹוַרְייָתא ְלִאינון ְינֹוִקין . ָּמָטא ִזְמַנְייהו א ּבְ ִגין ְדַכד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ד ַיָהבו ֵריָחא ְלקו ֵמָעְלָמא ּכַ ְּדִאְסּתַ ּ ִאינון ִמִלין ֵמַהאי ַעְלָמא ַעד ָלא , ּ ִּאינון ַקְדָמֵאי ּבְ ּ ּ
א יופי. ָּטא ִזְמַנְייהוָמ ִריך הוא ָאַמר ֵליה ַההוא ְמַמּנָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ֵמיה ְדָקִאים ''ְּ ּאל ׁשְ ּ

ִרין ְדאֹוַרְייָתא יר ִקׁשְ ַּמאן הוא ֵדין ְדַאְקִדים ִלי. ְּוָקׁשִ ּ  ִמי )א''איוב מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֵלם ֵלם וַדאי. ִּהְקִדיָמִני ַוֲאׁשָ ֵד. ַּוֲאׁשָ ִריך הוא ְלמטטרוּכְ א ּבְ ּין ָקָרא קוְדׁשָ ּן ְדִאיהו ''ְּ ּ

ין ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי ְדאוְלָפָנא ְדאֹוַרְייָתא ַסֲחָרֵניה ְוִאיהו  ּתִ ָּקִאים ּגֹו ַפרֹוְכָתא ְדָפְרָסא ְוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִרין ְלָמאֵריה   .ְּמַקֵשר ִקׁשְ
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ַּמאן ַהאי ְדַאְקִדים ִלי, ָּאַמר ֵליה ֵלםִּמי ִהְקִדיָמ, ּ ך אֹו . ִני וֲאׁשָ ים ּגֹו ֵמִתיְבּתָ ְִאיהו ָרׁשִ ּ
ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה. ֹלא א ִדיִלי, ּ ך ִאיהו, ָּלאו ִאיהו ִבְמִתיְבּתָ ּּגֹו ֵמִתיְבּתָ ְוָכל . ְ

ַמָיא ִדיֵליה  ל ׁשְ ִּאינון ְדֳקָדֵמי ְתחֹות ּכָ ּ ּ ַחת )א''איוב מ( ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּהוא )א דילי''נ(ּ  ּתַ
ַמִים ִלי הוא ל ַהּשָׁ ּּכָ ין ִאית ְלֵעיָלא. ּ ִגין ִדְתֵרין ֵמִתיְבּתִ ּּבְ א ְדַההוא ַנַער . ּ ְּמִתיְבּתָ ּ

ִריך הוא, ן''ְמַטְטרֹו א ּבְ א ִעיָלָאה ְדקוְדׁשָ ּוְמִתיְבּתָ ּ א . ְּ ּוְבָכל ֲאָתר ְדָתֵניָנן ְמִתיְבּתָ ּ
ִריך הוא, ִעיָלָאה א ּבְ ָּדא ְדקוְדׁשָ א ִדְרִקיָעאְמ. ְּ ֵדין ָאַמר ֵליה . ן''ָּדא ְדמטטרו, ִּתיְבּתָ ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ אי, ִאי ָהִכי, ְּ ּבָ ָּלִקיט ֵליה ַוֲאַרח ֵליה. ָּלִקיט ֵליה ּגַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ
ם)'שיר השירים ו( ּ דֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערוגֹות ַהּבֹׂשֶ א ּבְ, ּדֹוִדי. ּ ִּריך הואָּדא קוְדׁשָ ָמה , ְ ּכְ

ים)'שיר השירים ב(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּ דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ַהרֹוֶעה ּבַ ָדא גֹוֶרן , ָיַרד ְלַגּנֹו. ּ
גֹוֶרן, ִּדְרִקיָעא א ְדמטטרו ן, ַּלֲערוגֹות ַהּבֵשם. ְּדַקְייֵמי ּכְ ים . ָּדא ְמִתיְבּתָ ּנִ ּגַ ִלְרעֹות ּבַ

ּנִ אן , יםְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ִאינון ְמִתיְבּתָ ָלא ּבְ ּכְ ְּלַעְייָנא וְלִאְסּתַ ּ ִדיֵליה)ב''ח ע''ח דף נ''ז(ּ ּ.  

ים ּנִ ים, ַמאי ְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ּנִ ְקֵרי ׁשֹוׁשַ ֹוִנים, ַאל ּתִ ּשׁ ִּאֵלין ִאינון ְדֳקָדֵמי רוָחא . ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא ְדַמְתְקֵלי  ְלֵקי ֵמַהאי ַעְלָמא ַעד ָלא ָמָטא ּ ו)א איתא דמתלקט''ח ד''בז(ּּבְ ִּמְסּתַ

ֵדין ָקֵרי ַההוא ַנַער ְמַטְטרֹו. ִּזְמַנְייהו ַחְרּצֹוי ְוָאַמר ֵליה''ּּכְ ְבִריֵאל ִדי ְקֶסת ַהסֹוֵפר ּבְ ּן ְלּגַ ּ ,
ֶות ַעל ְפלֹוִני ְדִיְלקֹוט ֵליה ֵמָעְלָמא ְוִאְתַלִקי תֹוב ִפְתַקא ְוָהב ְלַמְלַאך ַהּמָ ּּכְ ּ ּ , ּט ִמָידְּ

א דמטטרו ַקְדִמיָתא''ְּוָסְלִקין ֵליה ִלְמִתיְבּתָ יֶדיה. ן ּבְ ן ָאַמר ַתְלמוֵדיה ְדַאְייֵתי ּבִ ּמָ ְּוּתַ ּ ּ ּּ ,
ן ָמה ְדאֹוִליף ּמָ ִריך הוא. ְּואֹוִליף ּתַ א ּבְ א ִעיָלָאה ְדקוְדׁשָ ְּלָבָתר ָסְלִקין ֵליה ִלְמִתיְבּתָ ּ ְּ .
א ִדיֵל ָרִזי ִעָלִאין ְוַטֲעֵמי , ּיהְּוָזִמיָנא ִלְמִתיְבּתָ ִאינון ִדיֵליה ּבְ הו ּבְ ַע ּבְ ַתֲעׁשָ ן ִאׁשְ ּמָ ְּוּתַ ּ ּ ּ ּ

ַהאי ַעְלָמא א ִעיָלָאה . ּאֹוַרְייָתא ַדֲהוו ְסִתיִמין ּבְ א ָאִזיל ִמּגֹו ְמִתיְבּתָ ְויופיאל ַרב ְמַמּנָ
א ִדְרִקיָעא ְוָחִתים ִסְתִרין וָרִזי דאֹוַרְייָתא ִמּגֹו ְתֵרי ְמִתיְבָתא ּכָ ּל ָמה ְדַאְקׁשו ִבְמִתיְבּתָ ּ ּ

א ִעיָלָאה ִּאינון ִדְמִתיְבּתָ א ִעיָלָאה, ּ ין ִבְמִתיְבּתָ ָיין ֶאָלא . ֶמַתְרּצִ ן ִפְרֵכי ְוקוׁשְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ ּ ּּ
א ִדְרִקיָעא ְדָקא ֵיאֹות, ִּבְמִתיְבּתָ ְּוָחִתים ִמְתֵרי ֶמִתיְבֵתי ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּכְ ַּעל ָדא ְו. ּ

ִתיב    .ּ ִיֵלכו ֶמַחִיל ֶאל ַחִיל)ד''תהלים פ(ּכְ

א ִדְרִקיָעא ָיין ִמּגֹו ְמִתיְבּתָ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ִיְסָתְלקון ָפְרֵכי ְוקוׁשְ ּ ּ ּ ּּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ֵּיֵלכו , ּּכְ
ַאְר)ב''תהלים קכ(ֶּמַחִיל ֶאל ַחִיל וְכִתיב  ְלַוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשָ לֹום ּבְ ַעד ָהָכא ָרִזין . ְְמנֹוָתִיךְ ְיִהי ׁשָ

ָלא)א איתא בגו גוונים לאסתכלא''ח ד''בז(ְּדַעְייִנין  ּכְ ִאינון ְלִאְסּתַ   .ּ ּבְ

ִּדיוְקִנין ְדחֹוָטָמא ּ ר ָנש )א חותמא''נ(ּחֹוָטָמא ִאיהו חֹוָטָמא . ּ ּ וַפְרּצוָפא ְדּבַ ּ ּּ
מֹוְדָעא ָבא )ימא וכן לקמןא איתא עק''ח ד''בז(חֹוָטָמא ְזִעיָרא . ְלִאְשּתְ ּ ַעִמיָקא ְדָלא ִאְתָייׁשְ ּ

ר ָנׁש)אתיישבת( ר ָדא ִאיהו ְדַאָבד ַפְרּצוָפא ְדּבַ אֹוַרח ֵמיׁשַ ָראוי ּבְ ּ ּכַ ּ ּ ּ ' ּוָדא ִאיהו ְלָאּתְ ה, ּּ
ִלימו ָלא ׁשְ ְלחֹודֹוי ּבְ יה, ּּבִ ר ִמּנֵ נוָתא ִאְתַעּבַ ָּדא ִאיהו ְדֹאָרַח ֲעְנְוּתָ ּ ּ ּ יָפא ִאי, ּ . ּהוַחּצִ

ֵחיה יִמין ַרְבְרִבין ַעל ִמּצְ ין סוַמק ְלִחוור ְתַלת ֵרׁשִ ֲעֵריה ּבֵ ּׂשָ ּ ָּאֳחָרִנין ְדָלא ִאְתַחזון ' ְוג, ּ ּ
ך ל ּכַ ְרטוִטין ָאֳחָרִנין ִמִסְטָרא ָדא וִמִסְטָרא ָדא. ְּכָ ְּתַלת ׂשִ ְפָוון ִדיֵליה ַרְבְרִבין. ּ ּׂשִ ּ .

י ַקׁשְ יפוֵתיה ְמַמֵלל ּבְ ַחּצִ ּּבְ ּ ל ָמה ְדָבֵעיּ ּו ּכָ ר ֵמחֹוְטֵמיה , ּ נוָתא ִאְתַעּבַ ְּדאֹוָרַח ֲעְנְוּתָ ּ ּ  )ומעל(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1124דף [ -ּ

ר חֹוָטָמא ַעל ַאְנִפין. ַּעל ַאְנפֹוי נוָתא ְמַייּשֵׁ ְּדָהא ִכּסוָפא ְוַעְנִוּתָ ּ ּ ּ יה ְכָלל. ּ . ְּוָהא ֵלית ּבֵ
יָפא ּוְבִגין ְדִאיהו ַחּצִ ּ ִמלֹוי, ּ ִדיב וָחִייך ּבְ ּּכָ ְ.  

ֵחיה וִאינון ְתַלת ַרְבְרָבן ובוִאי  ְרטוִטין ֵמַעל ִמּצְ ָרן ׂשִ ִּמְתֲעּבְ ּ ם' ּ ֲעֵריה אוּכַ , ְּזִעיִרין וׂשָ
ַמְתְקָלא ין ְתֵרין ַאְתָוון ּבְ א, ַּהא ִאיהו ּבֵ ִמלֹוי, ְָדא ָנִמיך ֵריׁשָ ְּוָחִייך ּבְ  )ג''ח ע''ח דף נ''ז(. ְ
ָעִרין ַרְבְרִבין ִמְתָעִרין ֲע ך ּצַ ל ּכַ ְלהוְּכָ ִזיב ִמּכֻ ּתְ ּלֹוי ְוִאׁשְ ָּדא ָזכו ְזִעיָרא ֵמָאבֹוי ָמִגין , ּ

יה ַההוא ַנַער. ֲעלֹוי ים ּגֹו ַעּמוָדא ְדָקִאים ּבֵ ְּוַההוא ָזכו ִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ָחד ַיְתָמא , ּ ּוִאיהו ָזֵכי ּבְ
ִפְקדֹוֵניה ְדמטטרו ם ְוַאְרְמָלא ַקְייִמין ּבְ ִגין ְדָכל ֵייּתָ ּּבְ ּ ִאינון ען ְדַק''ּּ ְּייָמא ְלַדְייָנא ּבְ ּ '

ל ִדיִנין ְדָעְלָמא. ַסְנֶהְדִרין ֵהיָכָלא ִדְזכוָתא ַדְייִנין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ר ִמְתָלָתא, ּ ֵני. ּבָ . ּוְמזוֵני, ַּחִיי, ּבְ
ִתיֵבי ְקָרֵאי ּכְ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ.  

ֵני י ַחָנה , ּבְ ּ ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא.ַּדְייָקא' ַעל ה', ּ ַוִתְתַפֵלל ַעל ה)שמואל א א(ָגּבֵ ַאְתָרא , ּ
ְּמזֹוִני ִדְכִתיב . ּיֹוִסיף ַדְייָקא, ָ ִהְנִני יֹוִסיף ַעל ָיֶמיך)ח''ישעיה ל(ַּחִיי . ְּדַמָזָלא ִעיָלָאה

ֵלך ַעל ה)ה''תהלים כ( ֵלך' ְ ַהׁשְ ְָיָהֵבך והוא ִיַכְלּכְ וכן , כדמוכח בפרשת עריות(, ַּעל ַדְייָקא. ָּ

ן ַד)באדרא ּמָ ְות ְלַקְטָלא לֹון וְלָנְטָלא ּ ְוּתַ ֵני ַעְלָמא ְוַיֲהִבין ִפְתַקא ְלַמְלַאך ַהּמָ ְּייִנין ּבְ ְ ּ
  .ּרוֵחיהֹון

ִריך הוא א ּבְ ידֹוי ְדקוְדׁשָ א ּבִ ּכֹוִנין ִעָלִאין ְוַטִבין ִדְבֵני ָנׁשָ ְּוהֹוִאיל וַמׁשְ ּ ּ ּ ְּ יד , ּ ַפּקִ
ר ָנׁש''ְלמטטרו נֹוי ְדַההוא ּבַ ּן ִדְיהֹון ּבְ ִפְקדֹוָנא ִדיֵליהּ ֵתיה ּבְ ּ ְוִאּתְ ּ ּוְבִגין ְדָאִסיר . ּ ּ

ּכֹוִנין ּכֹוִנין ַעל ַמׁשְ ָנא לֹון ַמׁשְ ּכְ ָּלא ְיקומון, ְלַמׁשְ ִזיב לֹון )א ימותון''נ(. ּ  ְוַעל ָדא ַמאן ְיׁשֵ
נֹוי, ֵּמִענוָיא ין ַעל ּבְ ַּההוא ְזכו ַאּגִ ְּוָהא ַחד ִמַנְייהו ְדַההוא ְזכו ַאּגִ. ּ ּ ּ ִעיָדן ּ ּין ָעֵליה ּבְ
ֵחיה. ַּעְקֵתיה ִמּצְ ם ּבְ ְּלָדא ִאית ֵליה ַחד רֹוׁשֶ ַּחָייָבא אֹו ָגְייָפא ִאיהו, ּ ְוָלא ִאְתֲחֵזי ַקֵמי , ּ

א ִני ָנׁשָ יה, ּבְ ְּדָלא ַיְדִעין ּבֵ ַלח. ּ יה. ָדא ַאּצְ יר ִמּנֵ ָלח ַיּתִ ֲהֵדיה ִיּצְ ר ּבַ ּוָמאן ְדִאְתַחּבַ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה100יום [ום יא טבת סדר הלימוד לי

ּ וְתֵרין נוְקִבין ִדיֵליה ַרְבְרִבין וָסְלִקין ְלָבר )א איתא עקימא''ח ד''בז(חֹוָטָמא ַעִמיָקא  ּ ּ ּ
ִּאינון ִפְתִחין ִדְנִחירֹוי ָאּתְ ה, ְוחֹוָטָמא ָלא ָסִליק, ּּ ְשִלימו' ָּדא ִאיהו ּבְ ִּשְרטוִטין ' ד. ּּבִ

ִמּצְ)רברבן( ית ְזִעיִרין ַרְבְרִבין ּבְ יִמין , ֵעינֹוי ַרְבְרָבן, ּאוְדנֹוי ַרְבְרָבן. ֵּחיה ְוׁשִ ּוְתֵרין ְרׁשִ
ֵעיֵניה ִדְיִמיָנא ּאוְכִמין ְדִקיִקין ּבְ ּ ִמְזִייה. ּ ן ּבְ ּקָ ֲעֵריה ָלא ִאְתּתַ ּׂשָ יף, ּּ ִגין ְדִאיהו ַרב וַתּקִ ּּבְ ּ .

ֵחיה ִמּצְ א ּבְ ׁשָ ם ָמְכּתְ ָכל יֹוָמא ָזִמין)מרעא(ָּדא ָסְרָפא , רֹוׁשֶ רוְגִזיה,  ּבְ ד ִאְתַרָעם ּבְ . ּּכַ
ִמִלין ַרְבְרִבין. ָּתב ֵמרוְגִזיה ִלְזַמן ַרב, ַּקִריר חֹוָטֵמיה ְוִאְתַחֵזי ִחיָוור ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ ּ ,

ַּחְמָדן ִאיהו. ּוִבְזִעיִרין ָלאו ָהִכי ָכ, ּ ֲעּבוִעין ּבְ ין ְוַאּבָ ׁשִ ּגוֵפיה ָמֵלי ַמְכּתְ ּ אּ ּתָ ּוַבר , ל יֹוֵמי ׁשַ
יֹוִמין ְדִסיְתָווא ִּזְמָנא ַחד ְזִעיָרא ּבְ ֵביֵתיה. ּ א ּבְ נוּתָ ַעְנְוּתַ ִּאְתַנִהיג ּבְ ִּתיאוְבֵתיה ְלֵמיָכל . ּ ּ

ָכל ֲאָתר ב ְדָלא ִיָזְמנון ֵליה, ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ אֹוַרְייָתא . ּ  ְואֹוִליף )ד''ח ע''ח דף נ''ז(ִאי ָזֵכי ּבְ
שי, ְינֹוִקין הו ּבְ י''ָּזֵכי ּבְ   .ו''ן ּתָ
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ם ַעִמיָקא יֵדיה ְיִמיָנא רֹוׁשֶ יה, ּּבִ ִּמתֹוָלָדה ְדִאְתְיִליד ּבֵ ין ִאְזְדָמנו ֵליה . ּ ְּתֵרין ְנׁשִ ּ ּ
מות ַעל  א ּתָ ָרא)משברא(ַּקְדָמְייּתָ ִנין,  ָמְתּבְ ה ִלְתֵרין ּבְ ְנָייָתא ִתְזּכֶ ַּחד ִימות ְזֵעיר , ּתִ

ַחְלָבא ְדִאּמֵ ָעְלָמא, ּיהּבְ א ָאֳחָרִנין, ְּוַחד ֵיקום ּבְ ֵני ָנׁשָ יר ִמּבְ ְוָחִיין ַקְייִמין . ָגְייָפא ַיּתִ
יה ך, ּּבֵ ל ּכַ   .ְֲאָבל ָלא ּכָ

י ַאְנִפין ּבֵ ר וֵמַתְקָנא ַעל ּגַ ֹאַרח ֵמיׁשַ ּחֹוָטָמא ְדָאִזיל ּבְ ּ ָאּתְ ֵה, ּ ְשִלימו''ַּהא ִאיהו ּבְ . ּא ּבִ
ִמּצְ ֵלי ּבְ ְרטוִטין ַרְבְרִבין והָדא ִאְתּגְ יה , ְזִעיִרין' ֵּחיה ְתֵרין ׂשִ ּוְתֵרין ִמִסְטָרא ְיִמיָנא ְלַגּבֵ ּ

א ְלֵעיָלא ּתָ ר ִמּתַ ֲעֵריה ֵמיׁשַ ּׂשָ ם וסוָמק, ּ ין ֻאּכָ ֲעֵריה ּבֵ ּׂשָ ַּתְלָייא ַעל אוְדנֹוי, ּ ֵעינֹוי . ּ
ְּוחוָטא סוָמָקא ָסְחָרא ְלגֹו, ַרְבְרִבין ֵירֹוִקין ר, ּפֹוי ֲאִריִכיןַאְנ. ּ ָדא , ָּדא ִאק ִרי ַאְנֵפי ֶנׁשֶ

ְלמוָתא ַאׁשְ נֹוי ְדִסיֲהָרא ּבְ ִּמּבְ ּ.  

יה ָמאֵריה ְרֵמיה ָטב ִאיהו ְלַגּבֵ ֵעי ְלַאְזַעָרא ּגַ ד ּבָ ּּכַ ּ ּ ְביֹוֵמי . ְּדִחיל ַחָטָאה ִאיהו, ּ
ּב, ּעוֵלימֹוי ּגִ ְבִריאוֵתיה ּכַ ָלא ַמְרִעין ָאִזיל ּבִ ִּאיהו ּבְ ּ ָלא ְדִחילוּ ֹּור ּבְ יֹוִמין ְדִסיבו ָנִחית , ּ ּּבְ ּ

ְנִחיּתו ְדִסיֲהָרא ּּבִ א ֵליֱהִוי, ּ ְתֵריה, ַחָלׁשָ ְפָרן. ַּמְרִעין ַרְדִפין ַאּבַ ַמְרִעין ִיְתּכַ ָאה ּבְ . ָּדא ַזּכָ
יֹוֵמי עוֵלימֹוי ַמְרִעין, ּוִאי ִמְתַחְלִפין ִסיָמִנין ּבְ ִגין ְדִאיהו. ֵליֱהִוי ּבְ ּּבְ ְעָיא ּ ד ִסיֲהָרא ּבַ  ּכַ

נו.  ְלַאְנָהָרא)א כסיהרא דבעיא''נ( ִמְסּכְ ְבָרא ּבְ ִּוְיֵהא ַההוא ּגַ ּוְביֹוִמין ְדִסיבו. ּ ּ ָלא , ּ ֶיֱהִוי ּבְ
י, ַמְרִעין ּוְבעוְתָרא ְוֵיָקר ַסּגִ ּ ְלמוָתא. ּ ַאׁשְ ֵדין ֲאְנִהיָרת ִסיֲהָרא ְוַקְייָמא ּבְ ְּדָהא ּכְ ְוָדא . ּ

ִד ִּאיהו ּצַ יה, יק וטֹוב לֹוּ א ּבֵ נוּתָ ּוָדא ֲעְנְוּתַ ּ כֹוָלא. ּ ָּרִחים הוא ְלָמאֵריה ּבְ ּ.  

ָרא א ְדחֹוָטָמא ְדִנׁשְ ֵריׁשָ ּחֹוָטָמא ֲאִריָכא ְוַחד ִחדוָדא ּבְ ּ ָלל, ּ ָלא ָאּתְ ּכְ . ַּהאי ִאיהו ּבְ
ֲעֵריה ַקִמיט ֵחיה ג. ּׂשָ ְרטוִטין ְדִמּצְ ּׂשִ ַּהאי ִאיהו ַחְמָדן , י ְזִעיִריןֵעינֹו, ַּאְנפֹוי ַחִדיָדן', ּ ּ

ָמה ְדִאית ְלהו ְלַאֲחָרִנין ּּבְ ַמָיא. ּ ְדִחילו ִדׁשְ ל עֹוָבדֹוי ָלאו ּבִ ּּכָ ּ ָּסְנָיא אֹוַרְייָתא ְוָסֵני ְלָמאן , ּ
ה ְּדָלָעאן ּבָ ָמע ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ א ְלִמׁשְ ְעּתָ ָּרִחים ְלפום ׁשַ ֲעָתא ַפְרִחין , ּּ ּוְלפום ׁשַ ּ יהּ . ִּמּנִ

ִטין ָען ְקִמיִטין ְדָלא ִמְתַפּשְׁ ּבָ ֹמאָלא ְתֵרין ֶאּצְ ַרְגֵליה ׂשְ ּּבְ ּ ּוְבַרְגֵליה ְיִמיָנא ַחד, ּ ַּהאי ִאיהו . ּ
ֶחְטָאה ִדְגֵנָבה ְוָלא ָתב ֵמַההוא חֹוָבה ְלָעְלִמין ּּבְ ֲעִרין ַרְבְרִבין. ּ ְתפֹוי ַתְלָיין ְתֵרין ׂשַ ין ּכִ . ּבֵ

ַחדֹוי ִאית ג ֲעִרין ְדַתְלָיין' ּבְ ֲעָתא וָלא ִאְתַהֵני. ּׂשַ ָכל ִרְגָעא וׁשַ זְמִנין . אֹוֵמי אֹוָמָאה ּבְ
א  ּתָ ׁשַ יר)א''ט ע''ח דף נ''ז(ְתִרין ּבְ ֲהֵדיה ְוָלא ַיּתִ ר ָנׁש ּבַ ף ּבַ ַתּתָ ַלח, ּ ִיׁשְ ְּוהוא ֵמַאָדר . ְוַיּצְ

ֶח, ְוַעד ֵריׁש ִניָסן ית יֹוִמין ּבְ ּוֵמֱאלול ַעד ׁשִ ַוןּ יר, ׁשְ ָלח ַמאן . ְוָלא ַיּתִ ּוְביֹוִמין ִאֵלין ִיּצְ ּ
ֲהֵדיה ַתָתף ּבַ ְּדִיׁשְ ּיֹוִמין ְדַאְתָוון ִאינון, ְּדָהא יֹוִמין ִאֵלין, ּ ּוָמאן ְדֵלית ֵליה ַאְתוון , ּ ּ ּ

הו   .ִּאְתֲאַחד ּבְ

ָמִתין ַעְרִטיָלִאין ְוִאינון ִמְתַהְדָר יֹוִמין ִאֵלין ַנְפִקין ִנׁשְ ּּבְ ִמְלַקְדִמיןּ ין, ן ּכְ . ְּוֵלית לֹון ִזווּגִ
ּוְביֹוִמין ִאֵלין ַנְפִקין ַאְתָוון כ הו. ב''ּ ָראן ּבְ הו, ּוׁשָ ּוִמְתֲעְטָרן ּבְ ין, ּ חו ִזווּגִ ּכַ ּתְ ּוְבַרֲחֵמי ִיׁשְ ּ ּ .

ּוְבַיְרִחין ָאֳחָרִנין וְביֹוֵמי ָאֳחָרִנין ָלאו ַאָדר' ְדָהא ִמז, ּ יָנ, ּבְ ַטׁש ּבֹוּצִ ּא ְוַאִפיק ַאְתוון ּבָ
  .ְּזִעיִרין וַבְקִעין ְרִקיִעין וָנְפִקין ְלַעְלָמא
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ִזְמָנא ְדִאינון ָנְפִקין ּּבְ ָמִתין ַעְרִטיָלִאין ַדֲהוו ְזִמיִנין ְלִאְתַהְדָרא ָנְפִקין , ּ ל ִאינון ִנׁשְ ּּכָ ּ
ֲהַדְייהו ִאינון ַאְתָוון ְוָנְפִקין ַעל ְידֹוי , ּּבַ ְּדַפְרווְנָקאְּוִאְתַאֲחָדן ּבְ ֵני ַעְלָמא . ּּ ִגין ְדָכל ּבְ ּבְ

ַהאי ַעְלָמא ְייָרא ּבְ נון ְלִאְתּצַ ד ִאְתּבְ ּּכַ הו ַעל ְיָדא , ּ ְייִרין ּבְ יוִרין ְדַאְתָוון ִמְתּצַ ל ּצִ ּּכָ ּ ּּ ּ
ְּדִאינון ג ְנָייָנא' ּ ִפין ְדָקא ִמְזָדִווג ּבִ ּׁשוּתָ ּ א ִאֵלין ְדָקא ִמְתַהְדָרן . ּ ּתָ ּוַהׁשְ ל ִאינון ַאְתוון ּ ּּכָ

הו ָאֳחָרִנין יירו ּבְ ְּדָקא ִאְתּצְ ּ הו, ּּ ְייֵרי ּבְ ָּלא ִמְתּצָ ְייָרן לֹון . ּ ְּדָהא ִאינון ְפַרָוְנִקין ָלא ְמּצָ ּ ּ
ַאְתוון א ְוִאיָמא, ּּבְ ַקְדִמיָתא ִמִסְטָרא ְדַאּבָ ָייר ּבְ ָמה ְדִאְתּצַ ּּכְ ּּ.  

ְטָט ּוִאֵלין ַאְתָוון ַאְזִלין וְמׁשָ ָעְלָמאּ ל ִאינון ְדֵלית לֹון ַאְתָוון ַעד , ן ּבְ הו ּכָ ְּוִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ ּ
ְעָיין ְלִאְתָגַלָאה. ֵּריׁש ַיְרָחא ְדִסיָון ָרן ִאֵלין ְוַאְתָוון ִעָלִאין ּבַ ֵדין ִאְתַטּמְ ְּדָהא ּכְ ּוֵמֱאלול . ּ ּ

ון ֶחׁשְ יָתא יֹוִמין ּבְ ָרן ִאֵלין ִעָלִאין ַעד ׁשִ ִּאְתַטּמְ א ֵמחֹוָבְייהו ַע, ּ ֵני ָנׁשָ ּד ְדְיַהְדרון ּבְ ּ ּ
ֶפר לֹון ִמְלַקְדִמין, ְּוִיְתּכַ ך ִאינון ְזִעיִרין ַנְפַקן ְלַקְייָמא . ּוִמְתַהְדָרן ַאְתָוון ּכְ ך וֵבין ּכָ ּוֵבין ּכָ ּ ְּ ְ

הו ַּעְלָמא ְוִאֵלין ִאְתַאֲחָדן ּבְ ָלל, ּ ִגין ְדֵלית לֹון ַאְתוון ּכְ ְּדָהא ֵמֱאלו. ּּבְ ּל ַתְלָייא ְוַקְייָמא ּ
ה וְבֵני ַעְלָמא ְמַהְדָרן ֵמחֹוָבְייהו וְמַהְדָרן ְלַאְתָוון ׁשוָבה ְוַאְתָוון ָסְלִקין ְלַגּבָ ּּתְ ּ ּ ּ וַקְייֵמי ַעל , ּ

ָבט, ַעְלָמא ְתֵרין ַיְרִחין ְלִקין ֵטֵבת וׁשְ ּוִמְסּתַ ּּ.  

ַאָדר ָנְפִקין ִאֵלין ָאֳחָרִנין' ִמז ָמה ְדִאּתְ, ּּבְ הו ִמֲקָדֵמי ַרֲחֵמי . ַמרּּכְ ְּוִאֵלין ְדִמְתַאֲחָדן ּבְ ּ
ִאֵלין יֹוִמין וְתֵרין ַיְרִחין ָאֳחָרִנין ִאְתָטְמָרן  ּּבְ ְלהו)אסתמרן(ּ ּ ּכֻ ּמוז ְוָאב, ּ ְּוִאֵלין ּתַ ְוָנְפִקין . ּ

ַאְתָוְייהו ְּיֵמי ָהָרָעה ּבְ ְלִטין ִאֵלין ַעל ַעְלָמא וַאֲחָרִנין ִאְתַטָמ, ּ ִאינון . ּרוְּוׁשַ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֵתִזיב ִמַנְייהו ָאה ִאיהו ַמאן ְדִיׁשְ ּיֹוִמין ַזּכָ ּ.  

י  פוְתָיא ְלַגּבֵ ָאּתְ ה)ב''ט ע''ח דף נ''ז(ְּוַכד חֹוָטָמא ֲאִריָכא ָרב ּבְ א ָדא ִאיהו ּבְ ' ּ ֵריׁשָ
ֲהֵדיה' ּוְלִזְמִנין ָאּתְ י ר ּבַ ר ָנׁש ְד, ִּאְתַחּבָ ָּדא ִאיהו ּבַ ַלחּ תֹוָלָדה . ַאּצְ ַּאְנפֹוי ְקִמיִטין ּכְ

ְעּבוִעין ְּדַאּבָ ִקין. ּ ין ִאינון , ֵעינֹוי ֻסּמָ ָּדא ִאיהו ּבֵ ּ תֹוָלִדין ִדְסִגיָרא ְדֵעינֹוי)תולדתי(ּ ּ ,
  .ְּלִזְמִנין ָזְלִגין ִדְמִעין

ֵחיה ד ְּקִמיִטין ְדִמּצְ ּבֵ' ּ ַאִריַח ַעל ּגַ יִמין ּכְ ֲעֵריה ָרב. ּי ְלֵביָנהּוְתֵרין ַעְבִרין ְרׁשִ ַהאי , ּׂשָ
ַלח ְוָדִחיל ַחָטָאה ֹכָלא. ַאּצְ ְרֵמיה ּבְ ח ּגַ ּבַ ּׁשַ יה, ּ ה ְדִאית ּבֵ יר ִמּמַ ַּיּתִ ִזְמָנא ְדִאְתָנֲעָנע . ּ ּוּבְ ּ

יד ֵלָחה ְירֹוָקא)עינוי( חֹוָטֵמיה ַעד ְדאֹוׁשִ ֵאיָבא ּבְ ּ ָזְלִגין ִדְמִעין ְוּכְ ָיא ֵמִאינ, ּ ּון ְוָדא ַקׁשְ
ַלח. ּ ְסִגירו)דסגירו(ִזיֵני  ֲהֵדיה ַאּצְ ַתָתף ּבַ ֹכָלא. ַּמאן ְדִאׁשְ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ ּ.  

ֹמאָלא ִאית ג ְתֵפיה ׂשְ יִמין' ַעל ּכִ ם' ב, ְרׁשִ ִקין ְוַחד אוּכַ ּסוּמָ ם ִאית ֵליה . ּ ָרם אוּכַ ּּבְ ּ
ְבֵני ָנׁשָ. תֹוַעְלָתא יך ֵליה ְלִאְתָקְרָבא ּבִ ַּהאי ָמׁשִ בון ֵליה ְ הו ְדָלא ַיְחׁשְ ּא ְוָאִחיד ּבְ ּ ּ ּ
יָרא ְסּגִ יֹוֵמי ְדעוְלמֹוי. ּכִ ֵליְלָיא ַחד יֹוָמא ְדִסְתָווא ּבְ יה ּבְ ּמוָמא ִאְתְיִליד ּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּדָאַכל נוָנא , ּ ּ

א ַמָיא ְוָנַפק ְלָבר ּתָ ָעְלָמא. ְוׁשַ ַתאי ּבְ ּבְ ִליט ּכֹוָכב ׁשָ ֲעָתא ֲהָוה ׁשָ ַחד ַעְנָפא ו, ּוְבַהִהיא ׁשַ
א ָטא ְלַתּתָ יך ְלִאְתַפּשְׁ ִּדיֵליה ֲהָוה ָמׁשִ ְ ּ א. ּ ִגלוָייא ְדֵריׁשָ ְּוָנַפק ִאיהו ּבְ ּ יה ַעל ְיָדא , ּּ ּוְמָחא ּבֵ ּ

ַההוא ַעְנָפא''י ושמרורו''דקורקפנ ְלִטין ּבְ ּן ְתֵרין רוִחין ְדׁשַ ּ ּ.  
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ר ָנׁש יה ְתֵרין ְר, ְוַכד ִאְתְמֵחי ַהאי ּבַ ימו ּבֵ ְּרׁשִ ִקיןּ יִמין סוּמָ ים , ּׁשִ ּוַההוא ַעְנָפא ָרׁשִ
ימו אוָכָמא יה ַההוא ְרׁשִ ּּבֵ ּ ּ ׁש, ּ ּמַ ּתַ ם ִאׁשְ אוּכָ ָתאי ּבְ ּבְ ְּדָהא ִמלֹוי ְדׁשָ ּ ִליט . ּּ וָרָזא ָדא ׁשָ

א  ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ א)א בעמא דשבתאי''ח נ''ז(ּּבְ א ַקִדיׁשָ ַעּמָ א, ּ ְוָלא ּבְ ִגין ְדֲעָמא ַקִדיׁשָ  ֵלית ּּבְ
ּכֹוְכַבָייא וַמָזֵלי א ּבְ ּלֹון חוָלָקא ְוַאֲחַסְנּתָ ּ ְלחֹודֹוי, ּּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא ְבקוְדׁשָ ְּ ְטִריך . ּ ְְוִאּצְ

יֹוָמא ָדא יָתא וָפתֹוָרא ּבְ ין וְלַאְתָקָנא ּבֵ ָייא וְלבוׁשִ ּתָ ּלֹון ְלַאְחָזָאה ֶחְדָוה וֵמיַכָלא וִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ּל ִאינון ַדֲאִחיָדןְּדָלאו ָהִכי ְלָכ ּ.  

יבו ְוָדַאָגה ְורוְגָזא  ְטִריך לֹון ְלִאְתֲעָנָאה וְלַאְחָזָאה ֲעּצִ ָתאי ְדִאיּצְ ּבְ ּכֹוְכָבא ְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ָחא ָרא ְוַחְמָרא וִמׁשְ ׂשְ חֹוִרים ְוָלא ְלֵמיָכל ּבִ ָאה ׁשְ חֹוִרים וְלַכּסָ ׁש ׁשְ ּוְלִמְלּבָ ּ ְוָלא , ּ
א, ּן ְדָעְלָמאְּלִאְתֲעְנָגא ִעינוִגי ִני ָנׁשָ א ִמן ּבְ יב וְלִאְתָפְרׁשָ ִדיוָרא ֲעּצִ ֶּאָלא ְלֵמיַתב ּבְ ּ ּ ּ .

ּ וְתֵרין ִאֵלין רוִחין קורקפנ)וכדין( )י''ה בדפו''א איתא וכדין וכ''ח ד''בז( ון ''י ושמריר''ּּ
א ְד כוּתָ ַאְמׁשְ ָכאן ֲעלֹוי ְואֹוְדִעין ֵליה ִמִלין ְדָעְלָמא ּבְ ִּאְתַמׁשְ ּ ּ ָתאיּּ ּבְ   .ׁשָ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ְלָטא ַעְנָפא ָדא, ֲּחִזיָנא ּבְ ד ׁשָ א ְדִאְתַייִלידו ּכַ ִני ָנׁשָ ְּדִאית ּבְ ּ ּּ ,
ִדיר ְדָלא ַחָדאן ְלָעְלִמין יִבין ּתָ ּוִאינון ֲעּצִ ּ אֹוַרְייָתא ְוָקא ִאְתַאֲחָדן , ּ ר ִאי ַלָעאן ּבְ ּבָ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ל ָדאִע. ְּ ין ִמְזכו , ם ּכָ ָרׁשִ ר ָנׁש ְיסֹוִדין ְוׁשָ ַההוא ּבַ יה ּבְ ִּאי ִאית ּבֵ ּ ּ
ָתאי, ֲאָבָהן ּבְ ח ֵליה ְוָאִחיד ֵליה, ַּעְנָפא ָדא ְדָנִפיק ִמׁשָ ְּלִזְמִנין ָנּצַ ּוִאינון ְתֵרין רוִחין . ּ ּ

א ְדִטיָנָרא ִטין וַאְזִלין ְלנוְקּבָ ִּמְתַפּשְׁ ּ ן ִמְתּכַ, ּ ּמָ ל רוִחין ַעְרִטיָלִאין ְדָלא ָעאִלין ְּדּתַ ין ּכָ ׁשִ ּּנְ ּ
א ְּלגֹו ַפְרגֹוָדא ְדַמְלּכָ ְטֵטי , ּ ַהאי ַעְלָמא ְוַכד ָנְפֵקי ֵמַהאי ַעְלָמא ֵמׁשָ ְּוִאינון ַעְרִטיָלִאין ּבְ

ַההוא ַעְלָמא ָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ְּלָאָעָלא ּבְ ַאְנַפְייהו ּבְ ְּוָנַעִלין ַתְרָעא ּבְ ּ חו .ּ ּכָ ּ ְוָלא ַאׁשְ
ָעְלָמא ְטִטין ּבְ ַּנְייָחא ַעד ְדִאינון ַנְפִקין וְמׁשָ ּ ֵכנֹות, ּ ָמָהן ׁשְ ׁשְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבִ ּ.  

ד ִאְתַקָדׁש יֹוָמא א ּכַ ּתָ ּבַ א ְדָחד ִטיָנָרא , ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ְּוִאינון ָלָאן ָעאִלין ְלגֹו נוְקּבָ ּ ּ
ְנּתָ ְּדִאיהו ְלָבר ֵמחֹומֹות ּגִ טוִרין ִדְלָברּ ּא ּבְ א, ּ ּתָ ּבַ ל יֹוָמא ְדׁשַ ן ּכָ ּמָ ֵכי ּתַ ַתּכְ ּוְלָבַתר . ּוִמׁשְ

א ֵני ָנׁשָ ֵחיזו ְדֵליְלָיא ִמיִלין ְלּבְ ָעְלָמא ומֹוִדיִעין ּבְ ְטֵטי ּבְ ָּנְפֵקי וֵמׁשָ ּ ּ.  

ר ָנׁש ח ַעְנָפא ָדא ְלַההוא ּבַ ִּאינון ְתֵרין רוִחין ָאְזִלין ְלַה, ְּוַכד ָנּצַ א ּ ּהוא נוְקּבָ ּ
א ּתָ ּבַ ן ַעד ְדָנִפיק ׁשַ ּמָ ִבין ּתַ ּוִמְתַעּכְ ָמִתין ְוִאינון . ּ א ַנְפִקין ִאינון ִנׁשְ ּתָ ּבַ יָון ְדָנִפיק ׁשַ ּּכֵ ּ ּ

ָמָתא ְדִגְזָעא ְדַההוא  ֲחָדא ְוַאְתָיין ִאינון ְתֵרין רוִחין ְוַחד ִנׁשְ ָרן ּכַ ֲהַדְייהו וִמְתַחּבְ ּרוִחין ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ר ַתר רוָחא' ע,  ָנׁשּבַ ר ָנׁש רוָחא ּבָ י ַההוא ּבַ ּבֵ ָראן ַעל ּגַ ין ַלֲאחֹוָרא ְוׁשָ ַּדְרּגִ ּ ּ ואֹוְדִעין , ּ

ֵּליה ִמיִלין ְדַעְלָמא ִּמַנְייהו ְקׁשֹוט וִמַנְייהו ָלאו ְקׁשֹוט. ּ ּ ִּמַנְייהו ְקׁשֹוט ִמִסְטָרא , ּ
ָמָתא ַעְרִטיָלָאה ּמָ, ְּדִנׁשְ ַחת ּתַ ּוִמַנְייהו ָלאו ְקׁשֹוט ִמִסְטָרא ְדִאינון . ן ַנְייָחאְּדָהא ַאְשּכָ ּ ּ ּ

ּוְלִזְמִנין ִאינון רוִחין אֹוְדִעין ֵליה ִמיִלין ִדְקׁשֹוט ִלְזַמן ָקִריב. ּרוִחין ּ ּ ּ ָמָתא , ּ ְוָדא ִאיִהי ִנׁשְ
ַחת ִפרוָקא  ּכָ ְּדָלא ַאׁשְ ין ַלֲאחֹוָרא'  ְלַעְלָמא ְמע)א פרוונקא''ס(ּ   .ַּדְרּגִ
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יך ְלַהאי ַעְלָמא ִאינון רוִחיןּכְ ַתאי ָמׁשִ ּבְ ֵּדין ּכֹוָכב ׁשַ ּ ר , ְ ּוְבִגיָנה ָלא ָדִחיל ַההוא ּבַ ּ ּ
ָראן ַעלֹוִהי ְוָלא ִאְזַדְעַזע. ָנׁש ּׁשָ ָהן ְלַסְייָעא . ּ ָאה חוָלֵקיה ְדָמאן ְדִאית ֵליה ְזכו ְדַאּבָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָכל ִאינון עֹוָבִדין   .ּּבְ

ָאת החֹוָטָמא ַעִק ים ּבְ ר ָנׁש ְדָרׁשִ ּים וַההוא ַעִקימו ָסָטא ִלְסַטר ְיִמיָנא ָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ '
ָאת ר ֲחָדא' ּוְלִזְמִנין ּבְ ָרן ּכַ ר ָנׁש ְדֵמָמֵלל )ד''ט ע''ח דף כ''ז(ָּדא ִאיהו . ְוָלא ִמְתַחּבְ ּ ּבַ

יִכין ְרטוָטא ֲחָדא ַרְבְרָבא ְוד. ְרּכִ ֵחיה ׂשִ ִמּצְ ּּבְ ל )א ואינון''נ(ן ְזִעיִרי' ּ ּ ְוֵעינֹוי ְדִקיִקין ְוָלא ּכָ
ך ָקא, ְּכַ ּוִאינון ִמְתַהְפִכין ְלֻסּמָ ִעיִעין ְזֵעיר. ּ ְערֹוי ַתְלָיין ׁשְ ָלָאה ַרְבְרָבא ֲהָוה , ׂשַ ְלׁשְ ּׁשַ
יה ִסיוָעא, ֵּליה ְּוַתְלָיא ִמּנֵ עֹוָבדֹוי, ִּאית ֵליה ְמֵהיָמָנא. ּ ַלח ּבְ ּ ֵליה ָדא ִאית, ִּאיהו ַאּצְ

ה ְּפִגימו ְדמוָמא ְדִאיהו ָסִריס ַחּמָ ּ ּ ּ ּ יעֹוי ַחד ִמֵמעֹוי ְוָלא ַאִפיק , ּ יָסא ְדּבֵ ּכִ ּאֹו ַתְלָייא ּבְ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ט. ַזְרָעא ּכְ ָעא ְזִעיָרא ַקִמיט ְוָלא ִאְתָפׁשַ ּבְ יָדא ְשמאָלא ִאית ֶאּצְ מ ''עכ(. ּּבִ

 .)ונראה שחסר

ָך וגֹו)ט'' קלתהלים( ָאַמר ָאָדם ַקְדָמָאה ִמי ִמּמֶ א ְדַדָכר . 'ּ ָלא ִנְכַחד ָעּצְ אן ְדִמִזווּגָ ִּמּכָ ּ ּ
א ָמָתא ַקִדיׁשָ א ַאְתָייא ִנׁשְ ְּונוְקּבָ ַמְטרֹוִניָתא, ּ א ּבְ ִּזווָגא ְדַמְלּכָ יֹות , ַמאי ַטְעָמא. ּ ַתְחּתִ

ַאְתָרא . י ֶאֶרץ ֵחֶפץּ ְתחֹוִתין ִאית ְלַההוא ְדִאיְקֵר)א תחומין''נ( )תחתיין(ְתֵרין , ָאֶרץ
ֹמאָלא ְוַעל ָדא  א ְלׂשְ ָמָתא ְדנוְקּבָ ָמָתא ִדְדכוָרא וְדָיִמיָנא וַאְתָרא ְדִנׁשְ ְייָרא ִנׁשְ ְּדִאְתּצַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ֵעי ִאְתָערוָתא ִמִסְטָרא ְדנוְקּבָ ּּבָ ּ ּ פֹון ַוַיאת)א''ישעיה מ(ּ , ּ ֲהִעירֹוִתי ִמּצָ
ִמיּוְכֵדין ִמּמִ ׁשְ ֶמׁש קֹוֵרא ּבִ ִסיֲהָרא. ְזָרח ׁשֶ א ּבְ ְמׁשָ ָרֵחל, ִּזווָגא ְדׁשִ   .ַיֲעֹקב ּבְ

מֹו ֹחֶמר ִּאֵלין ַחָיִלין ְדַעְלָמא ְדַנְפקו ֵמָאָדם ַקְדָמָאה, ַּוָיֵבא ְסָגִנים ּכְ ּ ּ ַתר ָהִכי . ּ תהלים (ּבָ

ָ ָגְלִמי ָראו ֵעיֶניך)ט''קל ַהִייִתי מוָטל גֹוֶלם ּבְ, ּ ׁשֶ ְזָרח ְלַמֲעָרב ָראו ֵעיְניך . ִּלי ּצוָרהּּכְ ִָמּמִ ּ
י ּנִ את ִמּמֶ י , ַהדֹורֹות ָהֲעִתידֹות ַלּצֵ   .ּ הוא קֹוֵרא ַהדֹורֹות ֵמֹראׁש)אתה(ּכִ

ְתבו ָלם יּכָ ּוַעל ִסְפֶרך ּכֻ ּ ל , ְּזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְלִדיוְקִנין, ָ ָהאי ֵסֶפר ׁשֶ  )כל(ִּדּבְ

ִדיִקים ֲהוו ִמְת ּּצַ לּ ירוָפא ְדַאְתָוון זר)וכל( ַחְקַקן ּכָ ּצִ ּ ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ ן ''ה פס''ּ ּמָ ץ ְוּתַ
ָכא ְדָאָדם ָמׁשְ יוִרין ִדְקִמיִטין ּבְ ּצִ ְתבו ּבְ ָלם יּכָ ּּכֻ ּ ּ ּּ ן ּכֹוְכַבָייא, ּ ּמָ ַמִים ְדּתַ גוָוָנא ְדָרִקיַע ַהּשָׁ ּּכְ ּ ּ ּ.  

יא ְבִמְסַפר ּצְ)ישעיה מ( ם ִיְקָראּ ַהּמֹוּצִ ׁשֵ ָרֵאל ַעְבִדי יֲעֹקב , ָּבָאם ְלֻכָלם ּבְ ְּלַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ
יך ְדִאינון ִאְקרון ָאָדם ַחְרּתִ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם )ד''יחזקאל ל(ִּדְכִתיב . ָ  ְוַאּתֵ

ם ֵרי ַעְלָמא, ַאּתֶ ית )ירמיה ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּוְבִגיֵניכֹון ִאְתּבְ ָרֵאל ַלְיָי ֵראׁשִ  ֹקֶדׁש ִיׂשְ
בוָאֹתה ֵרי ַעְלָמא, ּּתְ ָבה ַעד ָלא ִאְתּבְ ַמֲחׁשָ ְּדִאינון ָעאלו ּבְ ּ ּוֻכְלהו . ּ  ַעל )ט''תהלים קל(ּ

רו ְתבו ָיִמים יוּצָ ָלם ִיּכָ ִּסְפֶרך ּכֻ ּ ּ ּ ִמְנָין. ָ ְּלֻכְלהו יֹוִמין ִעָלִאין ּבְ ּּ.  

כו וְקחו ָלֶכ)ב''שמות י( ּ ִמׁשְ ּ ִאין שס. םּ ּתָ כו יֹוִמין ִעָלִאין ְלַאְנֲהָרא ְליֹוִמין ּתַ ִּמׁשְ ה ''ּ
כוֵליה יֹוָמא, ְוָרִביַע יֹום ת יֹוָמא ּכְ ּוִמְקּצַ ּ ן , ּ ּבָ כו)א''ע' ח דף ס''ז(ְּלחוׁשְ יך . ּ ִמׁשְ ְוָמאן ְדָמׁשִ ּ ּ

ן ּמָ א ָלה, ִמּתַ יך ְנִהירו ְלִסיֲהָרא ְלַקְדׁשָ ָּמׁשִ ּ ֶהם ְו)ט''תהלים קל(. ְ ָּדא ָדִוד , ֹלא ֶאָחד ּבָ
יָחא ְדָלא ֲהָוה ֵליה יֹוִמין ְלִאְתַנֲהָרא ְּמׁשִ ִנין, ּ ְבִעין ׁשְ יך ֵליה ׁשִ ּוִאיהו ָמׁשִ ָמה ְדַאּתְ , ְּ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1129דף [ -ּ

ה יָמי)ט''תהלים ל(ָאֵמר  ה ְטָפחֹות ָנַתּתָ ָטב ָהָכא ְדַפִחית לֹון . ָּפחֹות' ט, ַמאי ְטָפחֹות.  ִהּנֵ
ְּלֵמיַהב ֵליה ְלָדִוד ְדָהָוה טֹוב רֹוִאי, ִמיֹוֵמי ָאָדם ּטֹוב ִדיֵליה ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ְדָעַבד . ּּ ּ ּ

ָרֵאל ָדָקה ְלִיׂשְ ִגין ִדְיֵהא מוָכן ָדִוד ַלֲעׂשֹות ּצְ ָדָקה ּבְ יה ּצְ ִּעּמֵ ּ ּ יל ָדוד ָעִני . ּ ַגווָנא ְדַקּבִ ּּכְ
ִמׁשְ, ְוֶאְביֹון ֵני ְוֹכָלא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָּהִכי ָיִהיב ְלִמְסּכְ ּ ַוְיִהי ָדִוד )'ח' שמואל ב(ָּפט ּכְ

ָדָקה ְלָכל ַעּמֹו ָפט וּצְ ה ִמׁשְ ּעֹוׂשֶ ּ.  

ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ָאִבינו ְמֵעין ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ְּוִאְתָערו ּ ּ ּ ּ ּ ב , ּ ִגין ְדַיֲעֹקב יֹוׁשֵ ּּבְ
ם ְוֶעֶב ֵבית ׁשֵ ן ּבְ ּמָ ִריך הואֹאָהִלים ְואֹוִליף ּתַ א ּבְ ָחק ְלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ּר ְוַאְבָרָהם ְוִיּצְ ְּ ,

כֹור ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ְבכֹורֹות ַוַדאי ֲהָוה)שמות ד(ִּדְכִתיב . ּ ָרֵאל ַוֲעבֹוָדה ּבַ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ   .ּ ּבְ

ְִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב ְוַסְפָרא ַדֲחנֹוך וַסְפָרא  ּ ּ יָרה ' ְּדיּּ ְּסִפירֹות ִדְיּצִ
ְּדַאְבָרָהם ָאִבינו לֹום ת. ּ ּוָהא ִאְתָערו ָמֶסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדַאְבָרָהם ָאִבינו ַעָליו ַהׁשָ ּ ּ ּ '

ב ֹאָהִלים, ְּפָרִקים ם יֹוׁשֵ לֹום ִאיׁש ּתַ ל ִאינון ְסָפִרים אֹוִליף ְלַיֲעֹקב ָאִבינו ַעָליו ַהׁשָ ּוִמּכָ ּּ ּ ּ ,
ְּוהוא ׁשוְפֵריה, ְגָיאָחְכָמָתא ַס ּ ְרטוִטין ְדָאָדם ַקְדָמָאה. ּ ַגְווָנא ְדׂשִ ְרטוִטין ִדיֵליה ּכְ ְּוׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

יָרה ַגווָנא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדִאיהו ֳקָדם ַלְיּצִ ְּוָהא ּכְ ּ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָפיו ׁשֶ יר ּכַ ְּיּצִ ְּ ּ ,
ית וגֹו. ִּלימוִראׁשֹון ִלׁשְ, ּאוף ָהִכי ַיֲעֹקב ִראׁשֹון ָרֵאל ַלְיָי ֵראׁשִ ְּדָהָוה ַעְרֵסיה ', ֹּקֶדׁש ִיׂשְ

ִלים ֶסף, ׁשְ ָמֵעאל וְבֵני ְקטוָרא וִאינון ִסיֵגי ַהּכֶ יה ִיׁשְ ַאְבָרָהם ְדָנִפיק ִמּנֵ ָּמה ְדֵלית ָהִכי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .
יה ַקִין, ְוָאָדם ְּדָנַפק ִמּנֵ יה ַחם, ְוָנח. ּ ְּדָנַפק ִמּנֵ ָח. ּ ו, קְוִיּצְ יה ֵעׂשָ ְּדָנַפק ִמּנֵ . ִסיֵגי ַדֲהָבא, ּ

ֵליָמא ִאיִהי, ֲאָבל ַיֲעֹקב ַחר ה. ַּעְרֵסיה ׁשְ יה ּבָ ים ' ְּוַעל ָדא ּבֵ ל ָהַעּמִ י )ה''תהלים קל(ִמּכָ  ּכִ
ָרֵאל ִלְסגוָלתֹו וְכִתיב  ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ ַּיֲעֹקב ּבָ ּ י ֵחֶלק ה)ב''דברים ל(ּ ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל '  ּכִ

 )עד כאן מההשמטות(. )כ סתרי תורה''ע(. ַנֲחָלתֹו

י יֹוִסי י ִיְצָחק ְוַרּבִ ְטֶבְרָיא, ַרּבִ אֹוַרְייָתא ּבִ י . ֲהוֹו ַיְתֵבי יֹוָמא ַחד ְוָלָעאן ּבְ ר ַרּבִ ַאְעּבָ
ְמעֹון ַמאי ַעְסִקיּתו, ׁשִ ָּאְמרו ֵליה, ָּאַמר לֹון ּבְ יה ְד, ּ ַהאי ְקָרא ְדאֹוִליְפָנא ִמּנֵ ּּבְ ּ ָאַמר , ֹמרּ

ָּאְמרו ֵליה. ּלֹון ַמאי ִאיהו יב, ּ רֹוא )בראשית ה(, ַּהאי ִדְכּתִ יֹום ּבְ  ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם ּבְ
ה אֹותֹו ְדמות ֱאלִהים ָעׂשָ ַמר. ֱּאלִהים ָאָדם ּבִ ִריך הוא ְלָאָדם , ְוָהא ִאּתְ א ּבְ ְּדַאְחֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ

ל ִאיּנון ָדִרין ַד, ָהִראׁשֹון ּּכָ ּ ְּוָכל ִאיּנון ַפְרָנִסין, ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמאּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ
יִמין ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ַחּכִ ַּדֲהוֹו ְזִמיִנין ּבְ ּ.  

א, ֵּסֶפר ְלֵעיָלא. ִאית ֵסֶפר ְוִאית ֵסֶפר. ֶזה ֵסֶפר, ְוָרָזא אֹוִליְפָנא ֵסֶפר . ֵסֶפר ְלַתּתָ
א ִאְקֵרי ֵסֶפר ַה רֹוןְלַתּתָ רֹון, ִּזּכָ ֵּסֶפר ְדַההוא ִזּכָ ּוְבִגין ְדָלא . ְוִאְקֵרי ֶזה, ְּוָדא ַחד ַצִדיק, ּ ּ

א לֹון ִיחוָדא ֲחָדא, ְלַאְפְרׁשָ ֲחָדא ּבְ ִדיר ּכַ ְּדִאיּנון ּתָ ּ ִתיב, ּ ין ְדִאיּנון , ּכְ ֵרין ַדְרּגִ ֶּזה ֵסֶפר ּתְ ּ ּ
א, ַחד ָלָלא ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ּ.  

א, ָלָלא ֲחָדאְּוָדא ִאיהו ּכְ ְבֵני ָנׁשָ ָמִתין ְורוִחין ְדַפְרִחין ּבִ ְּדָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ָלָלא ְדָכל , ּ ּּכְ
ָרָזא תֹוְלדֹות ָאָדם ַוַדאי, תֹוְלדֹות ִּאיּנון ּבְ ְּדָהא ֵמַההוא ַצִדיק ְדָקָאַמר. ּ ּ ּ ַּפְרִחין ִאיּנון , ּ ּ

א ֲחָדא ִתיאוְבּתָ ָמִתין ּבְ ֵקי ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדןְּוָדא ִאיהו ׁשַ, ִּנׁשְ א ְדַאׁשְ ְּקיו ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1130דף [ -ּ

יב ן)בראשית ב(, ִּדְכּתִ קֹות ֶאת ַהּגָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאָדם.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ יב , ּ ִּדְכּתִ
  .תֹוְלדֹות ָאָדם
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רֹוא ֱאלִהים ָאָדם יֹום ּבְ אָּד, ְלָבַתר ּבְ ַהאי , ּא ָאָדם ִדְלַתּתָ ִתיֵבי ּבְ ֵרין ָאָדם ּכְ ְּדָהא ּתְ
ַּחד ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְקָרא )ב''ע' דף ע( א, ּ ָּאָדם ְדִאיהו ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְּוַחד ָרָזא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ,

ְגִניזו ִּאיהו ּבִ ָרָזא ֲחָדא, ְּדָגִניז ְקָרא, ּ א ּבְ ְדַכר ְונוְקּבָ יב ֶזה , ּּבִ ָלָלא ְדַכר , ֵסֶפרִּדְכּתִ ָּדא ּכְ ּ
ֲחָדא א ּכַ ֲחָדא. ְּונוְקּבָ יָון ְדָעְבדו תֹוְלדֹות ּכַ ּּכֵ יב תֹוְלדֹות ָאָדם, ָקָרא לֹון ָאָדם, ּ   .ִּדְכּתִ

ְלָייא ִמְלָתא ְּלָבַתר ְדִאְתּגַ ִּמּגֹו ְסִתימו ִעָלָאה ַקְדָמָאה ִדְקָרא, ּ א, ּּ ָרא ָאָדם ְלַתּתָ , ּבָ
יֹום יב ּבְ ה אֹותֹוִּדְכּתִ ְדמות ֱאלִהים ָעׂשָ רֹוא ֱאלִהים ָאָדם ּבִ ְדמות . ּ ּבְ  )א דא איהו''ס(ּּבִ

יה ַהאי ֵחיזו ְדִאְתָחֵזי ִדיוְקִנין ּבֵ ְּדָאָדם ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ַההוא ֵחיזו , ּּ ְּוִאיּנון ִדיוְקִנין ָלא ַקְייִמין ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ִקיוָמא ִדיוְקָנא ּבְ ּּבְ ּּ ָרן ִמיּנֵ, ּ ְדמות ֱאלִהים, ּיהֶּאָלא ִמְתַעּבְ ּאוף ָהִכי ּבִ ּ.  

ְדמות ֱאלִהים, ָּדָבר ַאֵחר א, ּּבִ ְייִפין ְדָכר ְונוְקּבָ ִּדיוְקָנא ְדׁשַ ּ ּ ּ ָרָזא , ּּ  )תהלים קלט(ּבְ
מֹור: ָאחֹור. ְּדָאחֹור ָוֶקֶדם ָרָזא ְדׁשָ ָרָזא ְדָזכֹור: ָוֶקֶדם. ּּבְ ל ִפּקוֵדי . ּּבְ ְלָיין ּכָ ּוְבִאֵלין ּתַ ּּ ּ

ית ְמָאה וְתֵליָסר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ַרְייָתאאֹו ּׁשִ ָלָלא ְדֹכָלא, ּּ ּּכְ ָאחֹור ְלעֹוָבָדא , ְוָתֵניָנן. ּ
ית ָבה, ִּדְבִראׁשִ ְלָיא. ָּוֶקֶדם ְלעֹוָבָדא ְדֶמְרּכָ ָדא ּתַ ְּוֹכָלא ָדא ּבְ ְדמות ֱאלִהים. ּ ַההוא , ּּבִ ּּבְ

ׁש ִּדיוְקָנא ַמּמָ   . ֹמרְּוָהא אֹוִקים ֵליה, ּּ

ְּלִדיוְקִנין: ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם, ּּתו ר ָנׁש, ּּ ָרֵזי ְדִדיוְקִנין ְדּבַ ּּבְ ּ מֹוְדָעא , ּּ ּתְ ְלִאׁשְ
ר ָנׁש ִאיּנון תֹוְלדֹות ְדּבַ ּּבְ ר ָנׁש, ּ ִּדיוְקָנא ְדָרִזין ְדּבַ ּ ּ ְעָרא, ּּ ׂשַ ִמְצָחא, ּבְ ַעְייִנין, ּבְ , ּבְ

ַאְנִפין ְפָוון. ּּבְ ׁשִ ְרטוֵטי ְיִדיןּו, ּבְ ּוְבאוְדִנין, ְּבׂשִ מֹוְדָען. ּ ּתְ א ִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ַבע ּבְ ִאֵלין ׁשֶ   .ּּבְ

ְעָרא ׂשַ ֲעֵריה ָקִמיט. ּבְ ַּהאי ַמאן ְדׂשַ יה, ּ ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשֵ יזו, ּ ָּמאֵריה ִדְרּגִ ּ ּ .
טוְפָסא יה ָקִמיט ּכְ ִּלּבֵ ָראן עֹוָבדֹוי, ּ ׁשְ ׁשוָתפ. ָלאו ּכַ יהּּבְ ּו ִאְתְרַחק ִמּנֵ ּ.  
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יר ִעיַע ַיּתִ ֲעָרא ׁשְ א, ׂשַ ָּטב ִאיהו ְלׁשוָתפו, ְוָתֵלי ְלַתּתָ ּ יה. ּ ַכח ּבֵ ּתְ ּוְרָווָחא ִאׁשְ ְּוִאיהו . ּ
ְלחֹודֹוי ָלאו ָהִכי ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין. ּבִ ָּמאֵרי ְדָרִזין ִאיהו ּבְ ּ ּ ָרִזין ְזִעיִר. ּ א ''דף ע(ין ָלא ּבְ

הו )א''ע ַּקְייָמא ּבְ ָרָאן. ּ ׁשְ ָראן ְוָלא ּכַ ׁשְ   .עֹוָבדֹוי ּכַ

א ֵלי ְלַתּתָ ִעיַע, ְוִאי ּתָ יה ָלא ָדִחיל, ְוָלא ׁשְ ִּלּבֵ ָּמאֵריה ִדְזדֹוָנא ִאיהו, ּ ּ עֹוָבִדין . ּ ִסיף ּבְ ּכָ
ָרן ְּהָדר ְלֶמֱהִוי ָדִחיל ְוָיָאן עֹוָבדֹויַא, ְּוַכד ִאיהו ִסיב. ְוָלא ָעִביד, ְּוָיָאן ָקֵמיה, ְּדַכׁשְ ְוָהֵני . ּ

ִמיֵלי ְדָעְלָמא, ִּמיֵלי ּּבְ ַמָיא. ּ ִמיֵלי ִדׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ יה, ּ ִּיְצַלח ַמאן ְדִיְקַרב ּבֵ לון ֵליה . ּ ָּלא ִיְתּגַ ּ ּ
ָלה ְזֵעיָר, ֲּאָבל ָרִזין ְזִעיִרין ָטב ִאיהו ְלַנְטָרא לֹון, ָּרִזין ִעָלִאין ּוִמלֹוי , א ָעִביד ַרבִּמּמִ ּ

ָמעו ּתְ יעוָרא ְדֹמר, ן''ְּוָרָזא ָדא ַזִי. ִּאׁשְ ִאיּנון ַאְתָוון ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1131דף [ -ּ

יר ָצִהיב ֲעָרא אוָכָמא ַיּתִ ִמֵלי ְדָעְלָמא, ּׂשַ ָכל עֹוָבדֹוי ּבְ ַּאְצַלח ּבְ חֹוָרא, ּ ּוְבְדָדֵמי , ּוַבּסְ
ַּוְתָרן ִאיהו ָדא ַאְצַלח ְלחֹודֹוי. לֹון ֲהֵדיה.ּ ר ּבַ ּ ַמאן ְדִמְתַחּבֵ יִאין, ּ , ָלא ַאְצַלח ְליֹוִמין ַסּגִ

ֶּאָלא ַאְצַלח ִמַיד יה, ּ ְּוַהִהיא ַאְצָלחוָתא ַפְרָחא ִמּנֵ ְכָלָלא ְדָאת ז. ּּ ְּוָרָזא ָדא ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ'.  

ֲעָרא אוָכָמא ְדָלא ָצִהיב ּׂשַ ּ ִאיהו ְלׁשוָתפו ָּדא. ְלִזְמִנין ָלא ַאְצַלח, ְלִזְמִנין ַאְצַלח, ּ ּ ּ
ֲהֵדיה ְדָלא ּבַ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ְּדָהא ִלְזַמן ָרִחיק ַיֲחׁשֹוב , ְוָלא ִלְזַמן ָרִחיק, ָטב ִלְזַמן ָקִריב, ּ

ִבין יה. ַמֲחׁשָ ּוְבִגין ְדָלא ִיְתָפְרׁשון ִמּנֵ ּ ּ אֹוַרְייָתא. ֲהֵוי ָטב ִלְזַמן ָקִריב, ּּ ִאי . ָּדא ִיְצַלח ּבְ
ַדל ֲאַבְת ּתָ יה ַאֲחָרִנין. ָרָהאִּיׁשְ ְּוִיְצְלחון ּבֵ א ִאיהו. ִלְזַמן ָרִחיק, ֵּלית ֵליה ָרָזא. ּ ָּדִחיק ִלּבָ ּ .
ְנאֹוי ׂשַ ְנאֹוי. ֶיֱחֵמי ּבְ א, ָּלא ַיְכִלין ֵליה ׂשַ ְּוִאיהו ָדִחיק ִלּבָ ָרָזא ְדָאת י, ּ ְּוִאיהו ּבְ ְּדָלא ', ּ

ְכָלָלא ְדָאת ז ַּקְייָמא ּבִ ְל' ֶּאָלא י', ּ ָרָזא ְדַאְתָוון ְדִקיִקין, חֹודֹויּבִ ּּבְ ּ.  

ֲעָרא ְדָמִריט עֹוָבדֹוי, ּׂשַ ֵביֵתיה, ִיְצַלח ּבְ ִפין ּבְ ָאה ִאיהו ּכַ ְּוַרּמָ ִּאְתָחֵזי ָדִחיל ַחָטָאה . ּ ּ
ֲעֵריה ָמִריט. ָּדא ַעד ָלא ִסיב. ָלאו ָהִכי ְלגֹו, ְלַבר ה, ְּלָבַתר ְדִסיב, ִּאי ׂשַ ּמָ ְִאְתַהַפך ִמּכַ ּ 

ַקְדִמיָתא   .ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ְּדֲהָוה ּבְ
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ין ֵעינֹוי ֲעָרא ְדָמִריט ּבֵ ְּוָהֵני ִמיֵלי ׂשַ י מֹוָחא, ּ ּבֵ ִפִלין, ַעל ּגַ ֲאָתר ְדָאַנח ּתְ ֲאָתר . ּּבַ ְוִאי ּבַ
א ָנא , ָאהַרּמָ )ב''א ע''דף ע(ְּוָלאו ִאיהו . ָלאו ָהִכי, ַּאֲחָרא ְדִריׁשָ ֶּאָלא ָמאֵריה ְדִליׁשָ ּ ּ

א יׁשָ ְלִחיׁשו. ּבִ ָלא ֲאָרמות ָקָלא, ּּבִ ְּלִזְמִנין ָדִחיל ַחָטָאה ִאיהו. ּּבְ ּ ְּוָדא ִאיהו . ְלִזְמִנין ָלא, ּ
ָרָזא ְדָאת ז ִליל ָאת י', ּּבְ ד ּכָ   .'ּכַ

ֲעָרא ְלָמֵרי ִמִדין, ַעד ָהָכא ָּרִזין ְדׂשַ מֹוְדָעא , ָּרֵזי ְדאֹוַרְייָתאְּדַיְדֵעי ָאְרֵחי ְו, ּ ּתְ ְלִאׁשְ
א ְּטִמירו ִדְבֵני ָנׁשָ ָמא, ּ ֶצֶלם ֱאלִהים ָסתום ׁשְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ה ָאְרִחין, ּ ְּדִאְתְפַרׁש ְלַכּמָ ּ.  

ָרָזא ְדִמְצָחא ָאת נ, ּּבְ ִלימו ְדָאת ַזִי', ּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדָאת ז, ן''ּ ִליַלת ּבְ , 'ְּלִזְמִנין ִאְתּכְ
ְלחֹוָדָהא ּוְלִזְמִנין ִאיהו ּבִ ִּמְצָחא ְדִאיהו ָדִקיק ְוַחד. ּ ּ ר ָנׁש ְדָלא , ּ ָלא ִעּגוָלא ָדא הוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ

יה ַדְעּתֵ ָבא ּבְ ים, ִּמְתַייׁשְ יב ְדִאיהו ַחּכִ ָּחׁשִ רוֵחיה. ְולא ָיַדע, ּ ִהיל ּבְ ִּאְתּבְ ְֲחִייך . ּ  )א נשיך''ס(ּ
ִחְוָיא ֵניה ּכְ ִליׁשָ   .ּּבְ

ִּמיִטין ְדִמְצֵחיה ַרְבְרָבןְק ִזווָגא, ּ ְּוָלאו ִאיּנון ּבְ ּ ֲעָתא ְדַמִליל ִאְתָעִבידו ִאיּנון . ּ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ
ִמְצֵחיה ִזווָגא, ְּקִמיִטין ּבְ ְּוָלאו ּבְ ִזווָגא. ּ ְלהו ּבְ ִמְצֵחיה ּכֻ יִמין ַאֲחָרִנין ִדי ּבְ ְּרׁשִ ּ ּ ּ ֵעי , ָּדא. ּּ ּבָ

ְּדָלא ְלִאְזַדְווָגא ֵל ּ י, ֶּאָלא ִזְמָנא ְזֵעיָרא, ּיהּ ב. ְוָלא ִזְמָנא ַסּגִ ל ַמה ְדָעַבד ְוָחׁשַ ִּאיהו , ּּכָ
יה א ְדַאֲחָרִנין, ְלתֹוַעְלּתֵ ָלל. ְּוָלא ָחִייׁש ְלתֹוַעְלּתָ ָּלאו ִאיהו ָמאֵרי ְדָרִזין ּכְ ָּדא ִאיהו. ּ ּ ,

ּ הֹוֵלך ָרִכיל ְמַגֶלה ּסֹוד)משלי יא( יב ִמלֹו, ְ ָללְּוָלא ָחׁשִ ָרָזא ְדָאת נ. י ּכְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ '
ָאת ז ִקיוָמא', ִּדְכִליָלא ּבְ ְּוָלא ִאְקֵרי ֶנֱאָמן רוַח ּבְ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1132דף [ -ּ

ִעּגוָלא ִּמְצָחא ָדִקיק ּבְ יָמא, ּ ר ָנׁש ַחּכִ ָּדא ִאיהו ּבַ ל, ּ ּכַ ָמה ְדִאְסּתָ ִהיל . ּּבְ ְלִזְמִנין ִאְתּבְ
רוֵחיה ּּבְ ֶחְדָו. ּ ְּרִחימו ִדיֵליה ּבְ ּ ַּרֲחָמן ִאיהו ַעל ּכָֹלא. הּ יִאין, ּ ִמִלין ַסּגִ ל ּבְ ּכַ ִאי . ִּאְסּתָ

יר ים ַיּתִ אֹוַרְייָתא ֶלֱהֵוי ַחּכִ ַדל ּבְ ּתָ   .ִּיׁשְ
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ֲעָתא ְדִאיהו ַמִליל ׁשַ ִמְצֵחיה ּבְ ַלת ְקִמיִטין ִעָלִאין ַרְבְרִבין ּבְ ּּתְ ּּ ּ ַלת ְקִמיִטין ָקִר. ּ יב ּתְ
יז. ּוְתַלת ְקִמיִטין ַעל ֵעיָנא ַאֲחָרא. ְלֵעיָנא ַחד ֲעָתא ְדַאְרּגִ ׁשַ ֵכי ּבְ יר . ּּבָ ָּדא ִאיהו ָטב ַיּתִ ּ

ה ְדִאְתָחֵזי ּמָ ל ִמִלין ְדָעְלָמא. ִּמּכַ ְתפֹוי ּכָ ַתר ּכִ ַּאְרִמי ּבָ עֹוָבדֹוי, ּ ין ּבְ ִמִלין , ּבֵ ין ּבְ ּּבֵ
אֹוַרְייָתאַאְצַל. ְוָלא ָחִייׁש, ַאֲחָרִנין ר ָנׁש . ח ּבְ ל ּבַ יר  )א''ב ע''דף ע(ּכָ ֲהֵדיה ַיּתִ ַדל ּבַ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ

ִלין ַאֲחָרִנין ְדָעְלָמא ִּמּמִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֻקְדׁשָ ְּלִזְמִנין ִאְתְדָבק ְרִעוֵתיה ּבְ ּ ּ . ּוְלִזְמִנין ָלא, ְּ
ִדיָנא ָלא ַאְצַלח ִּאְתְרַחק ִאיהו ִמן ִדיָנא. ּבְ ְלחֹודֹוי' ָּדא ָאת נְוָרָזא . ּ ִליַלת , ּבִ ְּדָלא ִאְתּכְ

ָאת ז ָאת ז. 'ּבְ ִליַלת ּבְ ּוְבִגין ְדָלא ִאְתּכְ יה, ִּאְתְרַחק ִמן ִדיָנא', ּ ּוְרִחימוָתא , ְּוָלא ָקִאים ּבֵ ּ
ִּאיהו ִסְטָרא ִדיֵליה ּ ּ.  

ָלא ִעּגוָלא ִּמְצָחא ְדִאיהו ּבְ ּ ר . ְּוִאיהו ַרְבְרָבא, ּ ד ָקִאיםַּהאי ִאיהו ּבַ , ָּנׁש ְדָכל ִזְמִנין ּכַ
יה, ְוַכד ָאִזיל ִפיף ֵריׁשֵ ְגעֹוָנא, ַּהאי ִאְתְפִליג ִלְתֵרין ְלִסְטִרין. ּּכָ ִסְטָרא . ְּוִאיּנון ִסְטֵרי ׁשִ

ְגעֹוָנא ְדִאְתָחֵזי ֲּחָדא ִאיהו ׁשִ ְגעֹוָנא, ּ א ַאֲחָרִנין ַיְדִעין ׁשִ מֹוְדָעא ַקֵמ, ּוְבֵני ָנׁשָ ּתְ י ְּדִאׁשְ
א. ּּכָֹלא ְּוִאיהו ִטְפׁשָ ּ.  

ִמְצֵחיה ִאית ד ִמְצֵחיה, ְקִמיִטין ַרְבְרִבין' ּּבְ ֲעָתא ְדַמִליל ָקִמיט לֹון ּבְ ׁשַ ְּלִזְמִנין ּבְ ּּ ,
ֵכיה ַמׁשְ ט ִמְצֵחיה ּבְ ּוְלִזְמִנין ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ ִּאיּנון ְקִמיִטין ִאְתָחזון. ְּוָלא ִאְתָחזון, ּּ ְקִמיִטין , ּ

ִסְטָרא ְדֵעינֹויַאֲחָרִנין ָנא, ּ ַרְבְרִבין ּבְ ּפוֵמיה ַרְבְרָבא. ְַחִייך ְלַמּגָ ּ ָּלאו ִאיהו ַבר ָנׁש . ּ
א יה. ִּסְטָרא ַאֲחָרא ִאיהו. ְלתֹוַעְלּתָ י ּבֵ ּסֵ ְגעֹוָנא ְדִאְתּכַ ּׁשִ יה, ּ ָלן ּבֵ ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ .

ַדל ּתַ ָמה ְדִאׁשְ ם ּבְ ְּוִאיהו ִאְתַחּכָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ָמה, ּ ִגין , ֲּאָבל ָלא ִלׁשְ ֶּאָלא ּבְ
א ְפֵני ַעּמָ ָאה ּבִ א. ְלִאְתּגָ ְלִחיׁשו וְבַגֲאַות ִלּבָ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ָאה ְוָלאו ָהִכי, ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדִאיהו ַזּכָ ּ .

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ל ִמלֹוי ָלאו ִאיּנון ִלׁשְ ּּכָ ּ ּ ְּ ִג, ּ אֶּאָלא ּבְ ֵני ָנׁשָ יב . ין ּבְ ְוָחׁשִ
ִבין ְרֵמיה, ַמֲחׁשָ ִמְנָהָגא ִדְלַבר. ְּוַאְנִהיג ּגַ יה, ּּכְ לון ּבֵ ּכְ ְּדִיְסּתַ ּ ָרָזא ְדָאת נ. ּ ַּהאי ִאיהו ּבְ ִּדי ', ּ

ְכָלָלא ְדָאת ז   .'ּּבִ
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ִעּגוָלא ַרְבְרָבא ִּמְצָחא ְדִאיהו ּבְ ּ ָרנו , ּיהוְּפִקיָחא ִא, ּ יה)א דכרנו''ס(ָּדּבְ ּ ְדֹכָלא ּבֵ ָיַדע . ּּ
ַדל ּתַ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ּּבְ ָלא אוָמָנא ְדיֹוִליף ֵליה, ּ ֲּאִפילו ּבְ ּ ּ ּ ַדל. ּ ּתַ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ַּאְצַלח ּבְ ּ .

ִמִלין ַסּגִ. ְלִזְמִנין ָלא, ְלִזְמִנין ַאְצַלח, ּוְבָממֹוָנא ַכל ּבְ ָלה ְזֵעיָרא ִאְסּתָ ִּמּמִ ָנבֹון . יִאיןּ
ָּלא ָחִייׁש ְלִמִלין ְדָעְלָמא. ִאְקֵרי ִסיף , ּ ַּוֲאִפילו ְדִיְנַדע ְדִיְתּכְ ּ ּ ּ הו ָלא ָחִייׁש  )ב''ב ע''דף ע(ּ ּּבְ

יה, לֹון ִוי ַעל ִלּבֵ א ִאיהו. ְּוָלא ׁשָ ָּרִכיך ִלּבָ ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1133דף [ -ּ

ִמְצֵחיה ֵרין ְקִמיִטין ִעָלִאין ַרְבְרִבין ּבְ ּּתְ ְוַחד ְקִמיָטא ַעל , ל ֵעיָנא ַחדַחד ְקִמיָטא ַע. ּ
ִמְצֵחיה. ֵעיָנא ַאֲחָרא ַלת ְקִמיִטין ַרְבְרִבין ּבְ ָכחו ּתְ ּתְ ְּוִאׁשְ ִאֵלין ְדַעְייִנין, ּ ּּבְ ר ְקִמיָטא , ּ ּבַ

ָאה ּתָ ְּדִאיהו ִאְתְפַלג ַעל ַעְייִנין, ּתַ ּ ִבין ְלגֹו ְוָלא ְלַבר. ּ יב ַמֲחׁשָ ִגין ְדָלא ָחׁשִ. ָּדא ָחׁשִ יב ּּבְ
עֹוָבדֹוי א ּבְ ֲעָתא, ִלְבֵני ָנׁשָ ְּוָדִחיל ִאיהו ְלפום ׁשַ יר, ּ ְּלַפיוָסא. ְוָלא ַיּתִ ִּאְתַפְייָסא , ּ ּ

ר ָנׁש ֵמי ּבַ עֹוָבדֹוי ִדְלַבר ִמּקָ ַרְבָיא, ָּלאו ִאיּנון, ּּבְ   , ֶּאָלא ְלִזְמִנין ּכְ

ָחְכָמה ָרָזא ְדָאת נ. ּוְלִזְמִנין ּבְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ְלחֹודֹויְּד', ּ ָאת ז, ִּאיהו ּבִ ִליל ּבְ . 'ְּדָלא ִאְתּכְ
א ִאיהו ִאֵלין ַאְתָוון ַקְדָמֵאי, ְּוַחְלׁשָ ִליל ּבְ ְּדָלא ִאְתּכְ ִמיך ְלָאת ס, ּ ְֶאָלא ִאְסּתְ ָלָלא ' ּ ְלִאְתּכְ

יה ַאְתָוון ַקְדָמֵאי. ּּבֵ ַּעד ָהָכא ָרִזין ְדָחְכְמָתא ְדִמְצָחא. ְוָלא ּבְ ּ.  

ָרָזא ְד ָרָזא ְדָאת ס, ַעְייִניןּּבְ ְווָנא ְדַסֲחָרא ְלַבר', ּּבְ ַההוא ּגַ ּּבְ ּוְכָמה ְדָיְתָבא ֵעיָנא, ּ ּ ,
ִלימו ְּדָיְתָבא ַעל ׁשְ ִקיַע, ּ ָאה ִהיא, ְּדָלא ׁשְ אוָתא, ַהאי ָלאו ַרּמָ ְּדָלא ִאית , ְּוָרִחיק ֵמַרּמָ

ָלל יה ּכְ   .ּּבֵ

ְווֵני ְדַעְייִנין ִאיּנון ד ּּגַ ר ָנׁש, ְּדַסֲחָרא ֵעיָנא, ּורו ְלַברִּחָו. 'ּ ַגְווָנא ְדָכל ּבַ יה . ּּכְ ְּלגֹו ִמּנֵ
ּאוָכָמא ְדַסֲחָרא ֲחָדא, ּ ִליל ִחָוורו ְואוָכמו ּכַ ְּוִאְתּכְ ּ ּ יה ְירֹוָקא. ּ אוָכָמא. ְּלגֹו ִמּנֵ ִליל ּבְ . ְּוִאְתּכְ

ת ֵעיָנא יה ַההוא ּבַ ְּלגֹו ִמּנֵ ְּנקוָדא אוָכָמא, ּ ִדירָּדא ִאי. ּ ר ָנׁש ְדַחִייך ּתָ ְהו ּבַ ּ ֵחדו, ּ ְּוַחֵדי ּבְ ּ .
ִבין ְלָטב יב ַמֲחׁשָ ִבין, ְוָחׁשִ ִלימו ִאיּנון ַמֲחׁשָ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ִגין ְדָסִליק לֹון ִמַיד ֵמְרעוֵתיה, ּ ּּבְ ּ ּּ .

ִמיֵלי ְדָעְלָמא ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ַמָיא. ּּ ִמיֵלי ִדׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ ּ ְַהאי ִאְצְטִריך . ַאְצַלח, ּּ

אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ יה ְלִאׁשְ ְתְקָפא ּבֵ ְּלִאּתַ ה, ּ ְּדָהא ִיְצַלח ּבָ ּ.  

  ]א''ג ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ִביִני ֵעינֹוי ַרְבְרִבין א, ּגְ יִמין סוָמִקין . ְוַכְסָיין ְלַתּתָ ְווִנין ְדֵעיָנא ִאית ְרׁשִ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ ּ
ַאְרּכָ יִמין ִאְקרון ַאְתָוון ְזִעיִרין ְדֵעיָנא. אְּדִקיִקין ּבְ ִּאיּנון ְרׁשִ ּ ְווִנין . ּ ִגין ְדִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ

ְנִהירו )א''ג ע''דף ע(ִאי . ְּדֵעיָנא ַּההוא ְנִהירו ָסִליק ַאְתָוון ְלִאְתֲחָזָאה, ְּנִהִרין ּבִ ְּלִאינון , ּ
ָּמאִרי ְדִמִדין יִמין ַאֲחָרִנין ְד. ּ ִאיּנון ְרׁשִ ּּבְ ָאת ס, ִקיִקיןּ ָאת ה', ְּוַהאי ִאיהו ּבְ   .'ּוְכִליָלא ּבְ

ִחָוורו)א דמסחרא''נ(ַּעְייִנין ְירֹוִקין ְדַסֲחִרין  ּ ּבְ ּוִמְתָעְרִבין ִאיּנון ְירֹוִקין, ּ ַההוא ִחָוורו, ּ ּּבְ ּ ּ .
יה, ַּרֲחָמָנא ִאיהו ִדיר ְלתֹוַעְלּתֵ יב ּתָ יב ְלִנְזָקא, ְּוִאיהו ָחׁשִ לוםְוָלא ָחׁשִ ּ ְדַאֲחָרִנין ּכְ ּ.  

יה ְווָנא אוָכָמא ָלא ִאְתָחֵזי ּבֵ ּּגַ א. ּ יׁשָ ְטָרא ּבִ יֵדיה . ָּחִמיד ִאיהו ְוָלא ִמּסִ ְּוִאי ַסְלָקא ּבִ ּ
א יׁשָ ְטָרא ּבִ יה, ִמּסִ ָּלא ֵיתוב ִמּנֵ מֹוְדעא. ּ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ ה ְדָלא . ּ ּוַבּמֶ ּ

מֹוְדָעא ָלאו  ּתְ ָּמאֵריה ְדָרִזין ִאיהו. ְּמֵהיָמָנא ִאיהוִאׁשְ ּ ִמָלה ְדִאיהו ָרָזא, ּ ּּבְ ּ ַמע , ּ ַּעד ְדִיׁשְ
ֲאָתר ַאֲחָרא ֵלי ּכָֹלא. ְּלַההוא ָרָזא ּבְ ַמע ֵליה ּגַ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ּ ּ ָלל. ּ יה ָרָזא ּכְ ְּדָכל , ְּוָלאו ִעּמֵ
ִלימו ׁשְ ִּמלֹוי ָלאו ִאיּנון ּבִ ּ ְווֵני ֵעינֹוי ָס. ּ ִחָוורו וִבירֹוָקאּגַ ֲּחָרן ּבְ ּ ָרָזא ְדָאת ה. ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ,'

ָאת ז ִליל ּבְ   .'ּוְבָאת ס', ְוִאְתּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1134דף [ -ּ

יה, ַעְייִנין ְצִהיִבין ְירֹוִקין ְגעֹוָנא ִאית ּבֵ ְגעֹוֵניה ִאיהו פום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן. ּׁשִ ּוְבִגין ׁשִ ּ ּ ּ ּּ ,
ַבר ָנׁש ַרב ְרֵמיה ּכְ ַרְב, ְּוָעִביד ּגַ יה. ְּרָבנוּבְ ף ּבֵ ּקַ ּוַמאן ְדִאְתּתָ ּ ָלא ִאְתָחֵזי ְלָרִזין . ֶּנַצח ֵליה, ּ

יה, ְּדאֹוַרְייָתא ִלּבֵ ִכיך ּבְ ְּדָהא ָלא ׁשָ ִאיּנון ָרִזין, ְּ הו. ּּבְ ְרֵמיה ַרב ּבְ ְּדָעִביד ּגַ ּ ָּדא ִאיהו . ּ ּ
ָרָזא ְדָאת ה ָאת ז', ּּבְ ִליל ּבְ ְלחֹודֹוי' ְוִאְתּכְ ּוְבִגין ְדִאיהו ָעֵבד . 'ַחק ֵמָאת סְוִאְתְר, ּבִ ּ ּ

ַרְבְרָבנו ְרֵמיה ּבְ ּּגַ יה ֵמָאת ס, ּ ֲהֵדיה', ִּאְתְרַחק ִמּנֵ ד ִאיהו ַמִליל. ְּוָלא ִאְתְקִריב ּבַ ָּדא ּכַ ּ ּ ,
ִמְצֵחיה יִאין ּבְ   .ָּעִביד ְקִמיִטין ַסּגִ

ירֹוָקא, ַּעְייִנין ִחָווִרן ָּמאֵריה ְדר, ְּדַסֲחָרן ְזֵעיר ּבִ . ְּוַרֲחָמָנא ִאיהו ְלרֹוב ִזְמִנין, ּוְגָזאּ
ָלל, ְּוַכד ִאְתְמֵלי רוְגָזא יה ְרִחימו ּכְ ֵּלית ּבֵ ְּוִאְתַהָפך ְלַאְכָזִריות, ּ ּ ְ ָּלאו ִאיהו ָמאֵריה . ּ ּ

ָרָזא ְדָאת ה, ְּדָרִזין ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ָאת ס', ּ ִליל ּבְ   .'ְּדִאְתּכְ

  ]ב''ג ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ֲחָדאַעְייִנ הו, ּין ְירֹוִקין ְוִחָווִרן ּכַ ֶוון אוָכם ּבְ ּוְזֵעיר ִמּגָ ּ ָּדא ִאיִהי ָמאֵריה ְדָרִזין, ּ ּ ּ ,
הו ַאִרי . ְּוַאְצַלח ּבְ ַאְצָלחוָתא ַאְצַלח ְוָסִליק )ב''ג ע''דף ע(ְוִאי ׁשָ ְנאֹוי ָלא ַיְכִלין ֵליה. ּּבְ , ּׂשַ

ׁשוְלָטנו ִליט ָעַלְייהו ּבְ ְּוִאיהו ׁשַ ּ ּ ְפָיין ָקֵמיה, ּּ ָרָזא ְדָאת כ. ְּוִאְתּכַ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ִליל ', ּ ְּדִאְתּכְ
ָרָזא ְדָאת ס ִליט. 'ּּבְ ְּוַעל ָדא ִאיהו ׁשַ ּ יה, ּ ֲאִרי ּבֵ ַּעד ָהָכא ָרִזין ְדַעְייִנין ְלִאינון . ִּאי ׁשָ ּ

  .ָּמאֵרי ְדָחְכְמָתא

ָּרָזא ְדַאְנִפין ְּלִאינון ָמאֵרי ְדָחְכְמָתא ְפ, ּ ּ ִּדיוְקִנין ְדַאְנִפין. ִניָמָאהּ ּ ּ ָּלאו ִאיּנון , ּ
יִמין ִדְלַבר ְרׁשִ יָמא ְדָרִזין ְפִניָמִאין, ּּבִ גֹו ְרׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּדִדיוְקִנין ְדַאְנִפין. ּ ּ ּ ִּמְתַהְפָכן ִמּגֹו , ּּ

ימו ְדַאְנִפין ִּדיוְקִנין ִדְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ְרָיא ְלגֹו, ּ רוָחא ְדׁשַ ְּסִתיִמין ּבְ ִּמּגֹו ַההוא רוָחאּו. ּ ִאְתָחֵזי ְלַבר , ּ
ִּדיוְקִנין ְדַאְנִפין ּ ּ יִמין, ּ י ִאיּנון ַחּכִ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ.  

מֹוְדָען ִמּגֹו רוָחא ּתְ ִּדיוְקִנין ְדַאְנִפין ִאׁשְ ּ ּ ַבר ָנׁש. ּּ ְּדָרִזין ְדַאְתָוון ֲחִקיִקין , ּרוָחא ִאית ּבְ ּ
יה ְּוֻכְלהו ַאְתָוו. ּּבֵ ּן ְסִתיִמין ּגֹו ַההוא רוָחאּ יִמין ְדִאיּנון ַאְתָוון , ּ ֲעָתא ַסְלִקין ְרׁשִ ּוְלפום ׁשַ ּ ּ ּּ

ּוְכָמה ְדִאיּנון ַאְתָוון ַסְלִקין. ְּלגֹו ַאְנִפין ּ ּ ָּהִכי ִאְתָחזון ַאְנִפין, ּ יִמין ְלפום , ּ ִדיוְקִנין ְרׁשִ ּּבְ ּ ּ
ֲעָתא ֵחיזו ְדָלא ַקְייָמא, ׁשַ ּּבְ ּ ר ִא. ּ הוּבַ ּיּנון ָמאֵרי ְדָחְכְמָתא ְדִאְתַקְייָמן ּבְ ּ ּ י , ּּ ׁשֵ ְוָלא ִאְתּנְ
ְייהו   .ִּמּנַ

ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ן ַנְפָקא ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא)איהו רזא דאורייתא(, ּ ּמָ ּ וִמּתַ ּ ,
ֻכְלהו ַאְתָוון ְדִאיּנון כ ּּבְ ּ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ב ַאְתָוון''ּ ּּכְ ַּההוא ַנֲהָרא ְדָנִפיק ֵמֵעֶדןְו. ּ ָנִטיל , ּ

ָמִתין. ּּכָֹלא יה ִאיּנון רוִחין ְוִנׁשְ ְּוַכד ַפְרָחן ִמּנֵ ּ ּ ִציוָרא ְדִאיּנון ַאְתָוון, ּ ְלהו ִמְצַטְייָרן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ְלהו ְּוָהִכי ַנְפֵקי ּכֻ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ִציוָר, ּ ּרוָחא ְדַבר ָנׁש ְדִמְצַטְייָרא ּבְ ּ ּ ּּ ָּעִביד ִציוָרא , ּא ְדַאְתָווןּ ּ

ַאְנִפין   .ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1135דף [ -ּ

 ] בשנה101יום [סדר הלימוד ליום יב טבת 

ְמעֹון י ׁשִ ִּאי ָהִכי ִציוָרא ְדִאיָמא, ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ָּלא ִמְצַטְייָרא ּגֹו ַההוא רוָחא, ּ ּ ּ ,
יה ְדֹמר, ָּאְמרו ַמְעָנא ִמּנֵ ָּהִכי ׁשְ ְּדִציוָרא ְדַאְתָוון ִמּסִ, ּ ּ ְּטָרא ִדְלֵעיָלאּּ ְּוִציוָרא ְדֵאיָמא , ּ ּ ּ

א ַההוא רוָחא ְלַתּתָ ִּמְצַטְייָרא ּבְ ּ ִניזו ְלגֹו. ּ ִּציוָרא ְדַאְתָוון ִאְתּגְ ּ ּ ִליט , ּ ְּוִציוָרא ְדֵאיָמא ּבָ ּ ּ
  .ְלַבר

  ]א''ד ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ִּציוָרא ְדִאיָמא ּ ְּורוָחא ָעִביד ִציוָרא . ר''ְּפֵני ֶנׁשֶ, ר''ֹוְּפֵני ׂש, ה''ְּפֵני ַאְרֵי, ם''ְּפֵני ָאָד, ּ ּּ
ֲעָתא ְּדֻכְלהו ְלַבר ְלפום ׁשַ ּ ְטָרא , ּּ ִגין ְדָכל ַמה ְדִאיהו ִמּסִ ּּבְ ּ ְלָטא  )א''ד ע''דף ע(ּ ְּדרוָחא ּבָ ּ

ִניז, ְלַבר ְּוָכל ָהֵני ִדיוְקִנין. ְּוִאְתַחֵזי ְוִאְתּגְ ִצי, ִאְתַחְזָיין, ּ ִּמְתַצְייָרן ּבְ ּוָרא ְדַאְתָוון ַאף ַעל ּ ּ
ִניִזין ב ְדִאיּנון ּגְ ּּגַ ֲעָתא. ּ ע ִדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ְלפום ׁשַ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ ְּלִאינון ָמאֵרי ְדַעְייִנין, ּ ּ ,

הו ָלא ּבְ ּכְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְלִאְסּתַ ְּדַיְדִעין ּבְ ּ ּ.  

ֹאַר, ה''א ַקְדָמָא''ִּציוָר ר ָנׁש ּבְ ד ָאִזיל ּבַ ָרִזין ְדָמֵריהֹון , ח ְקׁשֹוטּכַ ִּאיּנון ְדַיְדִעין ּבְ ּ
יה ָלן ּבֵ ּכְ ִגין ְדַההוא רוָחא ִדְלגֹו, ִּמְסּתַ ּּבְ ּ ּ יה, ּ ְתְקָנא ּבֵ ִּציוָרא ְדֹכָלא, ּוָבִליט ְלַבר, ְּמּתַ ּ ּ ּ .

ְּוַההוא ִציוָרא ִאיהו ִציוָרא ְדָאָדם ּ ּ ּ ּּ יר ִמ, ּ ִלים ַיּתִ ְּוָדא ִאיהו ִציוָרא ׁשְ ל ִציוִריןּּ ּּכָ ְוָדא . ּ
ִּאיהו ִציוָרא ֲעָתא, ּּ ר ְלפום ׁשַ ְּדַאְעּבַ א, ּ יֵמי ִלּבָ ָּקֵמי ֵעיַנְייהו ְדַחּכִ ָלן . ּ ּכְ ד ִמְסּתַ ַהאי ּכַ
ַאְנפֹוי ְלַבר ִּאיּנון ַאְנִפין ְדַקְייִמן ָקֵמיה, ּּבְ ּ א ָרִחים לֹון, ּּ   .ַּעְייִנין ְדִלּבָ

ע ִסיָמִנין ְדַאְתָוו הוַּאְרּבַ ִכיבו, ּן ִאית ּבְ ׁשְ ִליט ּבִ ּׁשוְרְייָקא ַחד ּבָ ִסְטָרא ִדִיִמיָנא, ּ , ּּבְ
יה ֵרין ַאֲחָרִנין ַדֲאִחיָדן ּבֵ ְּוׁשוְרְייָקא ַחד ְדָכִליל ּתְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ִסְטָרא ִדׂשְ , ִסיָמִנים' ְּוִאֵלין ד. ּּבְ

ְּדִאְקרון ֵעדות ְוִסיָמָנא ָדא ע, ַאְתָוון' ִּאיּנון ד ּ ּ ַּההוא ׁשוְרְייָקא ִדְסַטר ְיִמיָנא. 'ּ ּ ְּדָבִליט , ּ
ִכיבו ׁשְ יה ' ד. ּּבִ ָרן ּבֵ ִרין ַאְתָוון ְדִמְתַחּבְ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּת ִאיּנון ַהִהיא '' ו)'ת אינון עדות''א ו''ס(ּ

ֵרין ַאֲחָרִנין ּׁשוְרְייָקא ְדָכִליל ּתְ יב, ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ מֹו ּ ֵעדות ּבִ)תהלים פא(, ּ יהֹוֵסף ׁשְ
ִלּבֹוי ְּדָכל ַמאן ְדָחָמא ֵליה ֲהָוה ָרִחים ֵליה ּבְ ּ ּ ִלים, ּ ּתְ ּוִבְרִחימו ִאׁשְ ּ.  

יה ֵחיזו ִדְגָווִנין ַּזְרָעא ְדָדִוד ִמְתַהְפָכן ּבֵ ּ ּ מוֵאל, ּּ ך ָטָעה ׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ יב, ְּ שמואל א (, ִּדְכּתִ

ט ֶאל ַמְרֵאהו)טז ּבֵ ִגין ְדִס, ּ ַאל ּתַ ֱאִליָאבּּבְ יה ּבֶ ָדִוד, ְּטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ּבֵ , ְּדָלא ֲהָוה ָהִכי ּבְ
ְּדיוְקִנין ְדָדִוד ְטִמיִרין ִאיּנון ּ ּ ְּדָהא ְדיוְקִנין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּּ ּ ּ ִליל ּגֹו ִדיוְקִנין, ּּ ִּאְתּכְ ְּוַההוא , ּּ

ַקְדִמיָתא יה ּבְ ִּדיוְקָנא ִדְסָטר ַאֲחָרא ִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ּ ֲעָתא,ּּ ר ַעל ַעְייִנין ְלפום ׁשַ ּ ְדַאְעּבַ ּוָבִהיל , ּ
א ְוָדִחיל יה. ִעּמֹו'  ְוטֹוב רֹוִאי ַוְיָי)שמואל א טז(ּוְלָבַתר , ִלּבָ ְּוָדא ִאיהו ֵעדות ְלַגּבֵ ּ ּ.  
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ִּדיוְקָנא ָדא ְדָאָדם ּ ּ ל ִדיוְקִנין, ּּ ִליל ּכָ ּּכָ ִלי, ּ ְּוֻכְלהו ּכְ יהּ רוֵחיה, ָּלן ּבֵ ִהיל ּבְ ַּהאי ָלא ּבָ ּ .
ַנְייָחא ֲעָתא ְדרוְגֵזיה ִאיהו ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַנְייָחא, ּ ּוִמלֹוי ּבְ ּוִמָיד ִאְתָפָייס, ּ ּּ ַזְרָעא  )ב''ד ע''דף ע(. ּ

ַקְדִמיָתא יה ַההוא ִדיוְקָנא ּבְ ְּדָדִוד ְדִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ּ ּ ּ ֲעָתא ַעל ַעְי, ּּ ר ְלפום ׁשַ ְּדַאְעּבַ , יִניןּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1136דף [ -ּ

ַנְייָחא רוְגֵזיה ּבְ ּּבְ ִּמָיד ִאְתָפַייס, ּ ָנָחׁש ְלסֹוָפא. ּּ ֲּאָבל ָנִטיר ְדָבבו ּכְ ִגין ְדַההוא ִסְטָרא . ּ ּּבְ ּ
ְרָמא ֵליה ָכל ִסְטִרין, ּּגַ ָרא. ְּדַסֲחָרא ּבְ א ִמְתַיּשְׁ יָבא ָדא , ֲּאָבל מֹוָחא ִדְבגֹו ְקִליָפה ְוִלּבָ ְּוַיּצִ

ִא א. יןְּלִאינון ַזּכָ יׁשָ ָרן ֵמַההוא ִדיוְקָנא ַקְדָמָאה ּבִ ֲּאָבל ַחָייִבין ָלא ִמְתַעּבְ ּ ּּ ָרן , ּ ְוִאְתַחּבְ
ֹכָלא)ואסתאבן( יה ּבְ ּ ּבֵ ּ .'  

ְנָייָנ''ִּציוָר א, א''א ּתִ יׁשָ ָאְרָחא ּבִ ך ּבְ ל ּכַ ר ָנׁש ָלא ָאִזיל ּכָ ְִאי ַההוא ּבַ ְּוַאְסֵטי ֵמַההוא , ּ
ָנן, ּיהְוָתב ְלָמאִר, ָאְרָחא ָאְרחֹוי ִדְמַתּקְ ָּלא ְדהוא ְרִגיָלא ּבְ ּ ִאיּנון , ּ ֶּאָלא ִאיהו ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ

ְייהו ְוָתב ְלָמאֵריה, אֹוְרֵחי ִמְתֲעֵדי ְּוָסֵטי ִמּנַ ִרי ֲעלֹוי. ּ אֵרי ְלִמׁשְ ַּהאי ִאיהו רוָחא ָטָבא ׁשָ ּ ,
יה ְתְקָפא ַעל זוֲהָמא ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבֵ ּוְלִאּתַ ּ ּ לוָתא, ּוָבִליט ְלַבר, ּ ּכְ ִאְסּתַ ְּדַעְייִנין ְלפום , ּּבְ ּ

ֲעָתא ֲעָתא ְדָחֵמי ֵליה, ׁשַ ׁשַ ר ַהאי ּבְ ּבָ ַחד ִדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ְדִאְתּגַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ִרים ֵליה , ּּ ַּההוא ֵחיזו ּגָ ּ ּ
ֲעָתא ָרא ְלפום ׁשַ ּבְ יה ַאְרֵיה ְדִמְתּגַ ִלּבֵ ר ּבְ ְּלַאְעּבָ ּ ּ.  

ָל ּכְ ַאְנפֹוי ְלָבַתרַהאי ִמְסּתַ ֲעָתא, ּן ּבְ א ָלא ָרִחים לֹון ְלפום ׁשַ ִּאיּנון ַאְנִפין ְדִלּבָ ּ ּוִמָיד , ּּ ּ
יה ְוָרִחים ֵליה ב ִלּבֵ ּּתָ יה ַאְכִסיף. ּ ָלן ּבֵ ּכְ ד ִמְסּתַ יה, ּּכַ יב ְדֹכָלא ַיְדִעין ּבֵ ְּוָחׁשִ ַּאְנפֹוי ַחְפָיין . ּ

ֲעָתא ָּדָמא ְלפום ׁשַ   .ְּווָרא אֹו ִלירֹוָקאִּמְתַהְפָכן ְלִח, ּ

ַאְנפֹוי ַלת ׁשוְרְייָקן ִאית ּבְ ּּתְ יה, ַחד ִליִמיָנא. ּ ַאְנפֹוי ְוִאְתֲאִחיד ּבֵ ט ּבְ ְּדָדא ִאְתָפׁשַ ּּ ַחד . ּ
ְּדַסְלָקא ְלחֹוָטֵמיה ְלֵעיָלא ּּ ָמאָלא, ּ ִרין. ּוְתֵרין ִלׂשְ א ֵמִאיּנון ּתְ ט ְלַתּתָ ְּוַחד ְדִאְתָפּשַׁ ּּ ,

ַאְנפֹוי. ַּהאי וְבַהאיְוָאִחיד ּבְ ָקן ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַאְתָוון ְדִמְתַחּקְ ּ ּ ְלִטין ְדָלא , ּ ְּוִאיּנון ּבַ ּ
ִכיִבין ֹאַרח ְקׁשֹוט. ׁשְ יל ּבְ ָבא ְוַאְרּגִ ִכִבין, ְוַכד ִמְתַייׁשְ   .ׁשְ
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ְּוָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ִאיהו ָקִריב ּ ְלִטין , ה ָרִחיקָּדא ֲהָו. ּ א ִאיּנון ַאְתָוון ּבַ ּתָ ְּוַהׁשְ
ַאְנפֹוי ְבִהילו, ּּבְ יה ּבִ ְּוָסֲהִדין ּבֵ ָטר ְיִמיָנא ַאְתָוון ַאֲחָרִנין )'א ה''ד(' ְּוִסיָמָנא ָדא ק. ּ  ִמּסְ
ָטר  ָמאָלא )א''ה ע''דף ע(ִמּסְ ַאְנ, ׂשְ ב ְדׁשוְרָייֵקי ַאֲחָרִנין ִאְתָחזון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָלא , ּפֹויּ

ָהֵני ְלִטין ְלַבר ּכְ ימו. ּבַ ַעּקִ ִזְמָנא ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ר ּבְ ּּבַ ּ.  

ַּהאִי ִאיהו ַזְרָעא ְדָדִוד ִּאְתַהַפך ֵמֵחיזו ָדא, ּ ּ ְ ִדיוְקָנא ְדָאָדם. ּ ַקְדִמיָתא ִאְתָחֵזי ּבְ ּּבְ ּ ּ ,
ִדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ּוְלָבַתר ַקְייָמא ּבְ ּ ִד, ּּ ּיוְקָנא ְדִסְטָרא ַאֲחָראְּוִאְתְפַרׁש ּבְ ּ ּוְבֹכָלא, ּ ִּמְתַהְפָכא , ּ

א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ   .ִמּשְׁ

ִלי''ִּציוָר ְתְקָנא, ָתָאה''א ּתְ ָאְרָחא ְדָלא ְמּתַ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ִּאי ַההוא ּבַ ְוָסֵטי אֹוְרחֹוי , ּ
יה, ֵּמָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ָלק ִמּנֵ א ִאְסּתַ ַּההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ יה,ּּ ּ ְורוָחא ַאֲחָרא ִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ,

ּוְדיוְקָנא ַאֲחָרא א, ּוָבִליט ְלַבר, ּ יֵמי ִלּבָ לוָתא ְדַעְייִנין ְדַחּכִ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ ֲעָתא , ּ ְּלפום ׁשַ
ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור ּ ֲעָתא ְדָחָמאן ֵליה. ּּ ׁשַ ּּבְ ְייהו ַההוא ִדיוְקָנא, ּ ִלּבַ ָרן ּבְ ַּמְעּבְ ּ ּ ָל, ּּ ּכְ יהְוִאְסּתַ   .ּן ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1137דף [ -ּ

ַאְנפֹוי' ג ּקוְרָטֵמי סוָמֵקי ּבְ ּ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ְּוִאיּנון ׁשוְרָייֵקי סוָמִקין ְדִקיִקין, ּּבְ ּ ּ ּוְתַלת . ּ
ָמאָלא ׂשְ יה, ּבִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַאְתָוון ְדַבְלִטין ּבֵ ּ ּ ִעּגוָלא. ּ ַּחד ִאיהו ׁשוְרְייָקא ָדִקיק ּבְ ּ ּ ּוְתֵרין , ּ

ִעּגוָלא, ָּרִנין ָעֵליהְּדִקיִקין ַאֲח ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ִקיִעין ֵעינֹוי. ּ   .ּוְכֵדין ׁשְ

ְּוָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ֵרין ַאֲחָרִנין ר', ַּחד ִאיהו כ. ּ ָמאָלא. ּת ִאיּנון''ּתְ , ְוֵכן ִלְסַטר ׂשְ
יב ְּוִסיָמָנא ָדא ַההוא ִדְכּתִ ּ ם ְוִא)ישעיה ג(, ּ ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ ְלִטין ּ ַהּכָ ֵּלין ַאְתָוון ּבַ

ַאְנִפין ַאר ׁשוְרָייִקין, ּּבְ ל ׁשְ ָמאָלא ִליִמיָנא. ַּעל ּכָ ב ִמּשְׂ ְפָיא ַההוא רוָחא , ְוִאי ּתָ ִּאְתּכַ ּ
א ף רוָחא ְדֻקְדׁשָ ּקַ ְּוִאְתּתָ ִכיבו, ּ ְּוִאֵלין ׁשוְרָייִקין ׁשְ ּ ְלִטין ְלַבר, ּ ַמר, ְוַאֲחָרִנין ּבַ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ִהפוָכאַזְרָע ּא ְדָדִוד ִאיהו ּבְ ּ ַקְדִמיָתא, ּּ ִדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ּבְ ִּאְתַחְזָיא ּבְ ּ ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר , ּ ּ
ִדיוְקָנא ְדׁשֹור ּּבְ ּ ַאְנפֹוי. ּ ִמין ּבְ ִרין ׁשוְרָייִקין אוּכָ ּּתְ ּ ָמאָלא, ַחד ִמיִמיָנא, ּ ְּוִאֵלין , ְוַחד ִמּשְׂ

א', ְוַחד ִאְקֵרי ע', ַחד ִאְקֵרי ד, ִּאיּנון ַאְתָוון ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ְּוֹכָלא ִמְתַהְפָכא ִמּשְׁ ּ.  

ָּדא ִאיהו ִציוָרא ְדַבר ָנׁש, ָאה''א ְרִביָע''ִּציוָר ּ ּ ְקָנא ַעל ָרָזא , ּּ ִדיר ְלִאְתּתַ ְּדַקְייָמא ּתָ ּ
ְּדִמְלַקְדִמין ר, ּ ִדיוְקָנא ְדֶנׁשֶ א ּבְ יֵמי ִלּבָ ַּהאי ִאיהו ֵחיזו ְלַחּכִ ּ ּ ַּההוא רוָחא ִדיֵליה ִאיהו . ּּ ּ ּ ּ ּ

א ַאְנִפין ַאְתָוון ְדַבְלִטין ְלַבר. ּרוָחא ַחְלׁשָ ַּהאי ָלא ַאְחֵזי ּבְ יה, ּ ְּדָהא ִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ּ ּ ,
ִזְמָנא ַאֲחָרא ְדִמְלַקְדִמין ָקעו ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ יה, ּ ָלקו ִמּנֵ ְּדִאְסּתָ ּ ִיה, ּּ ְלִטין ּבֵ ְּוַעל ָדא ָלא ּבַ ּ.  

ּא ִדיֵליהְוָרָז ְנִציצו, ּ ֶחְדָוה, ֵּעינֹוי ָלא ְנִהִרין ּבִ ד ִאיהו ּבְ יה . ּּכַ ַער ֵריׁשֵ ּוְבִזְמָנא ְדָסַפר ׂשְ ּ ּ
ַאְתָוון. ְּוִדיְקִניה ִגין ְדרוֵחיה ָלא ָנִהיר ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ַקע ְנִציצו ִדיֵליה ְדֲהָוה ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ .

ּכְ ִאְסּתַ ָלאָּלא ַקְייָמא ּבְ ּכְ ּלוָתא ְדַאְנִפין ְלִאְסּתַ ּ ַח ֲאִני ֶאת )קהלת ד(ְּוָרָזא ְדַהאי . ּ ּבֵ  ְוׁשַ
ה ה ַחִיים ֲעֶדּנָ ר ֵהּמָ ָבר ֵמתו ִמן ַהַחִיים ֲאׁשֶ ּכְ ִתים ׁשֶ ַּהּמֵ ּ '  ּסֹוד ְיָי)תהלים כה(, ַּזְרָעא ְדָדִוד. ּ

  .ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם

  ]ב''ה ע''דף ע -' בזוהר חלק [

רוָחא ְדַבר ָנׁש ּּבְ ִּאְצְטָיירו ַאְתָוון, ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ִליט לֹון ְלַבר, ּּכְ ְוִאְתְמַסר , ְּוִאִיהו ּבָ
מֹוְדָעא ּתְ א ְלִמְנַדע וְלִאׁשְ יֵמי ִלּבָ ָּחְכְמָתא ָדא ְלַחּכִ ּ ָרָזא , ּ ּ ְדֶזה )בראשית ה(ּרוָחא ַקְייָמא ּבְ

ָרָזא ָדא ַקְי, ֵסֶפר ְּוֹכָלא ּבְ ּ ַגְווָנא ַאֲחָרא, יָמאּ ָדן ּבְ ר ֵחיזו ְדַאְנִפין ְדִאּתְ ּּבַ ּ ּ פום ׁשוְלָטנו , ּּ ּּכְ ּ ּ
ְּדרוָחא )ב''ה ע''דף ע( ּאֹו ָמאִריה ְדרוָחא, ּ ּ יִמין ְדֹכָלא ִאְתְמַסר לֹון . ּ ִאין ִאיּנון ַחּכִ ַּזּכָ ּ ּ

ַּעד ָהָכא ָרָזא ְדַאְנִפין. ְּלִמְנַדע ּ.  

אן וְלָהְלָאה ּבְ ְפָווןִּמּכָ ָאת פ, ָּרָזא ְדׂשִ ָרָזא ְדָאת ס' ּבְ ְּדָכִליל ּבְ ְפָוון ַרְבְרָבן. 'ּ ָּדא , ׂשִ
א יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ר ָנׁש ַמִליל ּבְ ִּאיהו ּבַ ְרִכיָלא , ָּמאֵרי ְדַמְחלֹוֶקת, ְּוָלא ָדִחיל, ְוָלא ַאְכִסיף, ּ

ין ַהאי ְלַהאי ֵלַח ְמָדִנים ּבֵ)משלי ו(. ִּאיהו ּבֵ ּ וְמׁשַ ָּלאו ִאיהו ָמאִריה ְדָרִזין. ין ַאִחיםּ ּ ְוַכד , ּ
ה ָרִזין אֹוַרְייָתא ְמַכּסֶ ַדל ּבְ ּתַ א, ִּאׁשְ יׁשָ ָנא ּבִ ֲּאָבל ָמאִריה ְדִליׁשָ יה, ּ ִלּבֵ ִוי ְדִחילו ּבְ ְּוָלא ׁשָ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1138דף [ -ּ

ָאת ר' ָאת פ, ְּוִסיָמָנא ָדא ָאת ס' ְּדָכִליל ּבְ ִליל ּבְ ַּהאי ִאיהו ְד. 'ְוָלא ִאְתּכְ ִאְתָחֵזי ּ
ָאה ְּדִאיהו ַזּכָ ְּוָלא ָדִחיל ַחָטָאה ִאיהו, ּ ּ ְדָלא ֲאַבְתֵריה, ּ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ְּוָלא ּבָ ִגין ְדָכל ִמלֹוי , ּ ּּבְ ּ

גוָפא פוָמא ְוָלא ּבְ ִּאיּנון ּבְ ּ ּ.  

יקו ַעּתִ יִקין ּבְ ְפָוון ַעּתִ ר ָנׁש ָמאֵריה ְדרוְג. ְּוָלאו ְדִקיִקין, ּׂשִ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ירּ . ָזא ַיּתִ
ָּמאִריה ִדְזדֹוָנא ל ִמָלה. ּ ַפְרֶהְסָיא. ָּלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ א ּבְ יׁשָ ָנא ּבִ ּסוָפא , ָּמאֵרי ְדִליׁשָ ָלא ּכִ ּּבְ

ַלל ֵליָצנוָתא. ּכְ ַדל ּבְ ּתָ ְּלִזְמִנין ִאׁשְ יה. ּ ר ָנׁש ְדָבֵעי ְלִאְתַרֲחקא ִמּנֵ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ.  

ִּאְתְמֵלי ִדיְקֵניה ּבְ ְעָראּ א, ַּההוא, ׂשַ יׁשָ ָנא ּבִ ַפְרֶהְסָיא, ִליׁשָ ִרי ָעֵליה ּבְ ֵּלית ֵליה , ּאֹוִ
ּסוָפא ַמְחלֹוֶקת. ּּכִ ַדל ּבְ ּתָ ִמֵלי ְדָעְלָמא. ִּאׁשְ ַּאְצַלח ּבְ ְנאֹוי. ּ ׂשַ ָּדא ִאיהו . ָחֵמי ּבְ  )משלי ו(ּ

ֵעיָניו ַמר, קֹוֵרץ ּבְ ָפָניו ֵהֵעז ִאיׁש ָרׁשָ)משלי כא( ַּעל ָדא ִאּתְ ָרָזא ְדָאת . ע ּבְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ
ְלחֹודֹוי' פ ָאת ס. ּבִ ִליל ּבְ ָלל' ְּדָלא ִאְתּכְ ָאת ר. ּכְ ר ּבְ ַהאי ָאת ר' ּוְלִזְמִנין ִאְתַחּבָ ' ּבְ

ִליל   .ִאְתּכְ

ָרָזא ְדאוְדִנין ּּבְ ַּמאן ְדאוְדנֹוי ַרְבְרִבין, ּ רוֵחי, ּ ְגעֹוָנא ּבְ יה ְוׁשִ ִליּבֵ א ּבְ ִּטְפׁשָ ּ ַמאן . ּהּ
ְּדאוְדנֹוי ְזִעיִרין ְּוַקְייִמין ַעל ִקיוָמא, ּ ִאְתָערוָתא ִאיהו. ּ א ּבְ ְּפִקיָחא ְדִלּבָ ּ ּ ְדָלא . ּ ּתַ ָּצֵבי ְלִאׁשְ

ֹכָלא ַאר ַאְתָוון' ְּוָרָזא ָדא ָאת י. ּּבְ ָכל ׁשְ ִליל ּבְ   .ְּדִאְתּכְ

ָּרִזין ְדִדיוְקִנין ְדַבר ָנׁש, ַעד ָהָכא ּ אן וְל. ּּ ַאְתָוון ְדֹמר, ָהְלָאהִּמּכָ ְּדָלא , ָּרִזין ַאֲחָרִנין ּבְ
ַּקְייִמין ּגֹו ַפְרצוָפא ֶּאָלא ְלִמְנַדע ָרִזין ְדַהאי ְפסוָקא, ּ ּ ּּ ין ִעָלִאין, ּ ּּגֹו ַדְרּגִ ְזַמִנין , ּ ּבִ

ּוְתִקיִפין ְדַהאי ָעְלָמא הו, ּ   .ְּוָלא ָזֵכיָנן ּבְ

ְמעֹון' ָאַמר ר ַני, ׁשִ ִאין ַא, ּבָ ָעְלָמאַזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּדין, ּּתון ּבְ ִאין ֵעיַני, ּ , ְוַזּכָ
ְּדִיְזּכון ְלֶמיֱחֵמי ָדא ּ ד ֵאיעול ְלַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּכַ ּ יק יֹוִמין. ּ ָמִתי ָקֵרי ְלַעּתִ ִגין ִנׁשְ , ּבְ

ְנ)תהלים כג(, ַהאי ְקָרא ֲערֹוך ְלָפַני ֻשְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי ִדּשַׁ ּ ּתַ י ּכֹוִסי ְרָוָיהְ ֶמן ֹראׁשִ . ּתָ ַבּשֶׁ
ִריך הוא ָקֵרי ֲעָלן א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹוי ַצִדיק ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים)ישעיה כו(, ְּ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ ּ .

''  

ּאוף ִאיּנון ָפְתחו ְוָאְמרו ּ ּ ִתיב , ּּ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(ּכְ ַחת ּכַ ַהאי ְקָרא ,  ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ
ּמוָה ַחְבַרָייאּאוְק י , ּ א ְדָתָבָאן ְלַגּבֵ ָלא ָמאִריהֹון ִדִתיוְבּתָ ְּדִאיּנון ְיִדין ְלַקּבְ ּ ּ  )א לקבל''נ(ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ְדיוְקִנין ְוָרִזין ִעָלִאין, ֲאָבל ְיֵדי ָאָדם. ְּ ּּ ּ א , ּּ ִוי קוְדׁשָ ְּדׁשַ ּ ּ
ַבר ָנׁש ִריך הוא ּבְ ּּבְ ָען ְלַבר וְלגֹוְּוִסֵד, ְ ֶאְצּבְ ּוְבַההוא ּכַ. ּר לֹון ּבְ   .ף''ּ

ָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ל ִדיוְקִנין ְדָרִזין ִעָלִאין, ִּסֵדר ּבֵ ּּכָ ּ ּ ּּ ,
ְּדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּ ִאין, ּ ּתָ ְּוָכל ִדיוְקִנין ְדָרִזין ּתַ ּ א, ּּ ְּדָעְלָמא ִדְלַתּתָ ר , ּ ּבַ ָקא ּבְ ְּוֹכָלא ִמְתַחּקְ

ֶצֶלם ֱאלִהים, ָנׁש ְּדִאיהו ָקִאים ּבְ ִגין ְדִאְקֵרי ְיִציר ּכַ, ּ   .ף''ּּבְ

ְּדָאת ָדא ְדִאְקֵרי ּכַ, ף''ְּוָרָזא ְדַכ ּ יב, ף''ּ ּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם )בראשית א(, ִּדְכּתִ
ַצְלמֹו ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדָאת ּכַ, ּבְ ּ יה ָרִזין ִעָלִאין, ּ ָדאָאת. ף''ּ ִּאית ּבֵ ְּוִדיוְקִנין ִעָלִאין, ּ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1139דף [ -ּ

ַהאי ּכַ ָמאָלא''ּבְ ר ֲאִמיָרן ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ְלָיין ֶעׂשֶ ָמאָלא, ָחֵמׁש ִמיִמיָנא, ּף ּתַ , ְוָחֵמׁש ִמּשְׂ
ָרָזא ֲחָדא   .ְּוִאיּנון ַחד ּבְ

דא עם דא בפלוגתא דלהוו ,  וגם אני אכה כפי אל כפי)יחזקאל כא(תנינן כתיב (
כד מתחברן . הואיל וגאותא דישראל אתיהיבת לעמין, ויסתלקו ברכאן מעלמא

 ְוַכד ֲהוֹו .)כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת רמז לחבורא חדא) במדבר ז(, כתיב, כחדא
ִחּבוָרא ֲחָדא ִתיב, ּּבְ ַצְלמֹו ְוגֹו, ּכְ  )את האדם(ים ַּוִיְבָרא ֱאֹלִה. 'ַּוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ָרָזא ְפִניָמָאה ָבה ּבְ ָּדא ְסִליקו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ֲחָדא: ֶאת ָהָאָדם. ּ א ּכַ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ֶצֶלם , ּ ּבְ
  .)אחרא(ֱּאלִהים ָרָזא ְדַכף 

  ]א''ו ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ֵרי ָאָדם ד ִאְתּבְ ִתיב, ּכַ יה, ַמה ּכְ ִניּוָב )ב''ע' בראשית כ( עֹור )איוב י(, ּּבֵ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ  ׂשָ

יָמא. ִּאי ָהִכי ָהָאָדם ַמהו. 'ְוגֹו )א''ו ע''דף ע( ר ְוַעָצמֹות , ִאי ּתֵ ְּדֵאינֹו ֶאָלא עֹור וָבׂשָ ּּ
ְמָתא, ָלאו ָהִכי, ְוִגיִדים ְּדָהא ַוַדאי ָהָאָדם ָלאו ִאיהו ֶאָלא ִנׁשְ ּ ּ ְּוִאֵלין ְדָקָאַמר עֹור . ּ ּ

ר ַעָצמֹות ְוִגיִדים ְלחֹודֹוי,ּוָבׂשָ א ּבִ ְלהו ָלא ֲהוֹו ֶאָלא ַמְלּבוׁשָ ּ ּכֻ ּּ ָּמאִנין ִאיּנון ְדַבר ָנׁש, ּ ּ ,
ָלק. ְּוָלאו ִאיּנון ָאָדם ט ֵמִאּנון ָמאִנין ְדָקא ְלִביׁש, ְּוַכד ַהאי ָאָדם ִאְסּתַ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ.  

ר ָנׁש יה ּבַ ׁש ּבֵ ּעֹור ְדִאְתְלּבַ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ,ְּוָכל ִאיּנון ַעְצמֹות ְוִגיִדים. ּ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּּ ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ּעֹור ּכְ ָמה ְדאֹוִליף ֹמר, ּ ִאיּנון ְיִריעֹות, ּּכְ יב, ּּבְ , ִּדְכּתִ

ְיִריָעה )תהלים קד( ַמִים ּכַ ים)שמות כה( .נֹוֶטה ׁשָ ָחׁשִ . ּ עֹורֹות ֵאִלים ְמָאָדִמים ְועֹורֹות ּתְ
ין ִדְלֵעיָלא ִּאיּנון ַמְלּבוׁשִ ּ ּ א, ּ ֵכי ְלַמְלּבוׁשָ ִּדְמַסּכְ ַמִים, ּ טוָתא ְדׁשָ ִּאְתַפּשָׁ ּ א , ּ ְּדִאיהו ַמְלּבוׁשָ ּ ּ

א ִדְלגֹו. ִּדְלַבר ְּיִריעֹות ִאיּנון ַמְלּבוׁשָ ּ ָרא, ּ ׂשְ ְְוִאיהו ְקרוָמא ְדָסִכיך ַעל ּבִ ּ ּ ּ.  

ּ ְוָכל ִאיּנון ַחָייִלין,ִּאיּנון ְרִתיִכין, ַעְצמֹות ְוִגיִדים ין . ְּדַקְייִמין ְלגֹו, ּ ְּוֻכְלהו ַמְלּבוׁשִ ּ ּ
ָּרָזא ְדָאָדם ִעיָלָאה, ִלְפִניָמָאה ְּדִאיהו ְפִניָמָאה, ּ ּ ּ.  

א ָּאָדם ִאיהו ְפִניָמָאה ְלגֹו, ּאוף ָהִכי ָרָזא ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ין ִדיֵליה ּכְ ַּמְלּבוׁשִ ּ ּ ּ ּ .
יְרָיין, ִגיִדיןַעְצמֹות ְו ִאיּנון ְרִתיִכין וַמׁשִ ַגְווָנא ְדָקאְמָרן ּבְ ּּכְ ּ ר ִאיהו ָסִכיך ַעל ִאיּנון . ּ ׂשָ ּּבָ ְּ

יְרָיין וְרִתיִכין ָכא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא)א''ע ע''ויקרא ק(ְוָדא , ְּוַקְייָמא ְלַבר, ַּמׁשִ . ּ ָרָזא ְדִאְתַמּשְׁ
ּעֹור ְדָסִכיך ַעל ּכָֹלא ְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ְרִקיִעיןָּדא ִאיה, ּ ּו ּכְ ּ ְּדָסִכיכו ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

הו א ּבְ ׁשָ ין ְלִאְתַלּבְ ַּמְלּבוׁשִ ְּפִניָמָאה ִדְלגֹו ָרָזא ְדָאָדם. ּ ּ ַגְווָנא , ְּוֹכָלא ָרָזא. ּ א ּכְ ְלַתּתָ
ִּדְלֵעיָלא ַצְלמֹו ּבְ. ּ ְּוַעל ָדא ַוִיְבָרא ֱאלִקים ֶאת ָהָאָדם ּבְ תרי אלהים הכא חד (, ֶצֶלם ֱאֹלִקיםּ

ָרָזא ִדְלֵעיָלא)כלפי דכר וחד כלפי נוקבא א ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ ְוָרָזא ְדָאָדם ְלַתּתָ ּּ ּ ּ.  

ַהאי ְרִקיָעא ִדְלֵעיָלא ּּבְ ך ַעל ּכָֹלא, ּ ִּדְמַסּכֵ ְ יִמין, ּ יה ְרׁשִ ימו ּבֵ ִּאְתְרׁשִ ְלִאְתֲחָזָאה , ּ
ִאיּנון ְרׁשִ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ יה ִמִלין ְוָרִזין ְסִתיִמין, יִמיןּ ְּדִאְתְקִביעו ּבֵ ּ ּ יִמין ְדּכָֹכַבָיא . ּ ְּוִאיּנון ְרׁשִ ּ ּ

ּוַמָזֵלי ַהאי ְרִקיָעא, ּ ימו ְוִאְתְקִביעו ּבְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ְְדָסִכיך ְלַבר, ּ ְּדִאיהו , ּאוף ָהִכי עֹור. ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1140דף [ -ּ

ַבר ָנׁש ְּדִאיהו ְרִקיָעא ְדָס, ִּסּכוָכא ְלַבר ּבְ ּ ִּכיך ַעל ּכָֹלאּ ְרטוִטין, ְ יִמין ְוׂשִ יה ְרׁשִ ִּאית ּבֵ ּ ,
ְּוִאיּנון ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ְדַהאי עֹור ּ ּּ הו. ּ הו, ְּלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ , ִּמִלין ְוָרִזין ְסִתיִמין, ּ

ֹכָכַבָיא וַמְזַליא ּּבְ א, ּ יֵמי ִלּבָ הו ַחּכִ ְּלַעְייָנא ּבְ ָל, ּ ּכְ לוָתא ּוְלִאְסּתַ ּכְ הו ְלִמְנַדע ִאְסּתַ ּא ּבְ ּ ּ
ַאְנִפין ָרִזין ְדָקָאַמָרן, ּּבְ ּכָֹכִבים)ישעיה מז(, ְּוָרָזא ָדא, ּּבְ ַמִים ַהחֹוִזים ּבַ   . הֹוְבֵרי ׁשָ

ד ִאיּנון ְנִהיִרין ְוַקְייִמין, ְּוָדא ִאיהו לא רוְגָזא, ּּכַ ְלָטא ָעֵליה . ּּבְ ִזְמָנא ְדרוְגָזא ׁשַ ּּבְ ּ ּ
יה, ָנׁשְּדַבר  ִּדיָנא ַאֲחָרא ִאְתְמַסר ְלִמְנַדע ּבֵ ּ ְלָטָאה. ּ ָמה ְדָלא ִאְתְייִהיב ְלׁשַ ּּבְ ְּלִמְנַדע , ּ

ִזְמָנא ְדֵעיָנא  ְרִקיָעא)א דדינא''נ(ּבְ ְלָטא ּבִ   . ׁשַ

לוָתא ְדַאְנִפין ַעל ָאַרח ְקׁשֹוט ּכְ ֲּאָבל ִאְסּתַ ּ ֲעָתא ְדַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ׁשַ ּּבְ ר ָנׁש ְּוַקְי, ּ יָמא ּבַ
ַּעל ִקיוָמא ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ יִמין ִאְתָחזון ּבְ ְּוִאיּנון ְרׁשִ לוָתא ָיִכיל , ּ ּכְ ַההוא ִאְסּתַ ִּדְכֵדין ּבְ ּ ּ

יר ָדָנא ַעל ּבוְרֵייה ַיּתִ ְּלִאּתְ ּ ָלא, ּ ּכְ יִמין ַיְכִלין ְלִאְסּתַ ל ִאיּנון ַחּכִ ב ִדְבֹכָלא ּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ.  

ְרטוֵטי ְי ָעןּׂשִ ְרטוֵטי ֶאְצּבְ ָרִזין ַאֲחָרִנין, ְלגֹו, ִּדין ְוׂשִ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ִמִלין , ּ ְּלִמְנַדע ּבְ ּ
ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכָֹכַבָיא. ְסִתיִמין ּ ָלא ּגֹו ַמָזֵלי, ּ ּכְ ִּדְנִהיִרין ְלִאְסּתַ ְטִסיִרין ִעָלִאין, ּ   .ּּבִ

ָרִזין ִעָלִאין ָען ַקְייֵמי ּבְ ָעאןּטו. ֶּאְצּבְ ְּדַקְייִמין ְדַחְפָין, ְפֵרי ֶאְצּבְ ּהוא אוְקמוָה , ְלַבר, ּ ּ ּ
ִאיּנון ָרִזין ּ ָפִנים ִדְלַבר)א''א ע''בראשית כ(ַּדֲהוֹו , ּּבְ ּוְבהו ִאית ָרִזין, ּ ין, ּ , ְּלִאינון ֲחָרׁשִ

טוְפֵרי ְכֵלי ּבְ ְּדִמְסּתַ ְנִהירו ְדִמָלה ַאֲחָרא, ּ ּּבִ ּ הו, ּ ְלָטא ּבְ ְּדׁשַ ין ָקא ְמָסֲאֵבי , ּ ְּוִאיּנון ֲחָרׁשִ
  .ְּלַההוא ֲאָתר

טוְפִרין ִאית ִזְמִנין הו ּכָֹכִבין ִחָווִרין ְדִקיִקין, ּּבְ ְּדַנֲהִרין ּבְ ּ ּ תֹוְלָדה , ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכְ ּ
ִּדְטלוְפִחין ַהאי ַמְסְמָרא ַעל לוָחא, ּ ִקיִעין ּכְ ְּוִאיּנון ׁשְ ִאיּנו. ּ ְּוָלאו ִאיּנון ּכְ ּן ִחָווִרן ַאֲחָרִנין ּ

ִקיִעין ֶּאָלא ְדַקְייִמין ְלֵעיָלא, ְּדָלא ׁשְ ִקיִעין. ּּ ָהִני ְדָלא ׁשְ א, ּּבְ ׁשָ הו ַמּמָ ֲאָבל ָהִני . ֵּלית ּבְ
א ׁשָ הו ַמּמָ תֹוְלָדה ִדְטלוְפִחין ִאית ּבְ ִקיִעין ִחָווִרין ּכְ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ְּוִאית ִסיָמָנא ָטָבא ֵליה ְלַבר ָנׁש , ּ

ֵחד ַההוא ִזְמָנא)'א בהו''נ(ּו ּבְ ִזיב ִמיָנה. ּ ְוַיְצַלח ּבְ ּתֵ ַזר ָעֵליה ְוִאׁשְ ֵזָרה ִאְתּגְ ּאֹו ּגְ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ָרִזין ִעָלִאין ְרטוֵטי ְיִדין ּבְ ּׂשִ ָען ְלגֹו)שרטוטין) (ב''ו ע''דף ע(, ּ ֶאְצּבְ ְרטוִטין .  ּבְ ָיִדין ׂשִ ּּבְ
ְר, ַרְבְרִבין יִמיָנאׂשִ ּטוִטין ְזִעיִרין ְדִקיִקין ִעָלִאין ּבִ ּ ְרטוִטין . ּ ָען ִדְבהו ׂשִ ִאיּנון ֶאְצּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ָעא ְזֵעיָרא ִדיִמיָנא. ְזִעיִרין ֶאְצּבְ יִמין ְדִקיִקין, ּּבְ ָעא ָדא. ִּאית ְרׁשִ ִדיר ַעל , ֶּאְצּבְ ַּקְייָמא ּתָ

  .ּעֹוָבִדין ְדִבְסַטר ַאֲחָרא

ָע ַהאי ֶאְצּבְ ְרטוִטיןּבְ הו, ּא ַקְייִמין ׂשִ ִפיל ּבְ ָעא ִאְתּכְ ִּאיּנון ְדֶאְצּבְ ּ ָּהֵני ָלאו ִאיּנון . ּ
ָלא ּכְ יה, ְלִאְסּתַ ֶּאָלא ִאי ִאּתֹוְסָפן ּבֵ ֵרין אֹוֳחָרִנין. ּ ְרטוָטא , ִאי ִאּתֹוְסָפן ּתְ ַּעל ַההוא ׂשִ ּ

הו ַפל ּבְ ְּדִאְתּכְ ָּאְרָחא ָלא ִאְזָדַמן ֵליה. ּ   .ֲעֹבד ָלא ִיְצַלחְוִאי ַי. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1141דף [ -ּ

א ַאְרּכָ ר ִאי ַקְייָמן ּבְ יָמא, ּבַ יָמא ִלְרׁשִ ין ְרׁשִ ָכא ַלֲאחֹוָרא, ּבֵ ך ַמׁשְ ִזְמָנא ְדִיְתְמׁשַ ְּבְ ּ ,
מֹוְדָען ּתְ יִמין ְדִאׁשְ ָארו ִאיּנון ְרׁשִ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ָאְרָחא. ּ ַלת , ְּוִסיָמן ָדא. ַהאי ִיְצַלח ּבְ ַלת ּתְ ּתְ

פוְתָיא אְוַאְר. ּּבְ ַאְרּכָ ע ּבְ   .ֵמַאְתָוון ְזִעיִרין' ְּוָרָזא ָדא ז. ּבַ

א ַאְרּכָ יָמא ַחד ּבְ פוְתָיא, ְרׁשִ ֵרין ּבְ ּוְתֵרין ּתְ ְזַמן ָקִריב, ֵמָאְרָחא. ּ ַמע ִמִלין ּבִ ְוֵלית , ִּיׁשְ
א הו ּתֹוַעְלּתָ ֵּליה ּבְ א. ּ ַאְרּכָ יִמין ּבְ ע ְרׁשִ פוְתָיא' ְוד, ַאְרּבַ יִמין ּבְ ְּרָחא ִאְזָדַמן ֵליה ָא, ְּרׁשִ ּ

י ֹטַרח ַסּגִ יה, ּבְ   .ְּדֵבין ְזִעיִרין ְוַרְבְרִבין, ֵּמַאְתָוון ֶאְמָצִעִיין' ְּוָרָזא ָדא ז. ּוְלסֹוָפא ְלתֹוַעְלּתָ

א פוְתָיא ְלַתּתָ יִמין ּבְ פוְתָיא ְלֵעיָלא, ָּחֵמׁש ְזִעיִרין ְרׁשִ ע ּבְ ְּוַאְרּבַ א, ּ ַאְרּכָ ע ּבְ . ְוַאְרּבַ
ֵביֵתיהַנְייָח ּא ֵליה ּבְ ְתְקָנא ָקֵמיה. ְּוַעְצָלא ִאיהו, ּ ד, ְּוָאְרָחא ֲהַות ְמּתַ ֵעי ְלֶמְעּבַ ְוִאי . ְוָלא ּבָ

ַההוא ָאְרָחא, ַיֲעֹבד ְּדִאיִהי ' ְּוַעְצָלא ֲהֵוי ְוָרָזא ָדא ז, ֲּאָבל ָלא ָעִביד ֵליה, ִּיְצַלח ּבְ
ְּפׁשוָטה ּ.  

ָעא ְדֶאְמָצִעיָתא ֶאְצּבְ ָעא ַקְייָמאַה, ּּבְ יב, ּאי ֶאְצּבְ ד עֹוָבָדא ַההוא ְדָחׁשִ ְּלֶמְעּבַ ִאי . ּ
א ַאְרּכָ ְרטוָטא ֲחָדא ַקְייָמא ּבְ ּׂשִ ְרטוֵטי ְדפוְתָיא, ּ ין ׂשִ ּּבֵ ּ ִבין, ּ ב ַמֲחׁשָ ְלָקן , ַהאי ָחׁשַ ְּוִאְסּתַ

יה ָלל, ְוָדִחיל ְוָלא ָעִביד, ִּמּנֵ ָבה ָלא ִאְתָעִביד ּכְ   .ְוַהִהיא ַמֲחׁשָ

א ַאְרּכָ ְרטוִטין ּבְ ֵרין ׂשִ ָכא ַלֲאחֹוָרא, ִּאי ּתְ ט ַמׁשְ ד ִאְתָפׁשַ ְּדַקְייִמין ּכַ יה . ּ ַּהאי ָלאו ּבֵ
ִבין ֲעָתא, ַמֲחׁשָ ִבין ְלפום ׁשַ יב ַמֲחׁשָ ָלל, ְוִאְתָעִביד, ְּוָחׁשִ יה ּכְ ָבה ְדִהְרֵהר ּבֵ ְּוָלא ַמֲחׁשָ ּ ,

ְבִהילו  ָבה ְדִאיהו ּבִ ֶּאָלא ַמֲחׁשָ ּ ּ ָבה ָלא, ּוְזִעיָראּ ֲּאָבל ִהְרהוָרא וַמֲחׁשָ ּ.  

א ַאְרּכָ יִמין ּבְ ַלת ְרׁשִ ַלת. ְוִאי ּתְ ֵרין אֹו ּתְ ּוְבפוְתָיא ּתְ ָכא ַלֲאחֹוָרא, ּ ט ַמׁשְ ד ִאְתָפׁשַ . ּּכַ
ר ָנׁש ְדִאיהו ְפִקיָחא ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ִבין, ּ יב ַמֲחׁשָ ִבין ְדִאיּנ, ְוָחׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ַמֲחׁשָ ּון ִלְסַטר ּ

יֵדיה ִריך הוא ִאְתַקְייָמן ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ִבין ַאֲחָרִנין ָלאו ָהִכי, ְ   .ּוַמֲחׁשָ

א ַאְרּכָ ה ּבְ ע אֹו ֲחִמּשָׁ ְדָקאְמַרן, ִאי ַאְרּבַ ָכא ּכִ טו ְדַמׁשְ ִאְתְפׁשָ ּּבְ ּ ָראן )דא איהו(, ּ ד ׁשָ  ּכַ
ַּעל פוְתָיא ְתַלת, ּ ע, ּבִ ַאְרּבַ א. ֵּרין וְלָהְלָאהאֹו ִמּתְ, אֹו ּבְ בֹוי ְלַאְבָאׁשָ ר ָנׁש ְדַמֲחׁשָ ָּדא ּבַ ּ ,

הו ַבח ּבְ ּתָ ְּוִדיְקִנה וְגִביֵני ֵעינֹוי סוָמִקין. ְּוִאׁשְ הו, ּ ח ּבְ ּבַ ּתָ ב ְלִביׁש ְוִאׁשְ ִקְצָרא . ְּמַחּשֵׁ
ְּדיֹוִמין ִאיהו ְּפִקיָחא ִאיהו. ּ ִדיר ִלְמִכיָלן ְדִביׁש. ּ ּוְלסֹוָפא ְדיֹוִמין ְזִעיִרין . חַאְצַל. ְּוַאְכַנע ּתָ ּ

ָלק ֵמָעְלָמא   .ִּאְסּתַ

א יוְבּתָ ַּאְסָווָתא ְלַהאי ּתִ יִמין. ּ ַלת ְרׁשִ ָכחו ּתְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ע, ּּכְ ֵרין, אֹו ַאְרּבַ ְרָיין ַעל ּתְ . ְוׁשַ
יִמין אֹו ד ַלת ְרׁשִ פוְתָיא' ּתְ ֵרין ּבְ ְרָיין ַעל ּתְ א ְוׁשַ ַאְרּכָ פ. ּּבְ ּום ִמְנֲהָגא ְדַבר ָנׁשְּדָהא ּכְ ּ ,

ְרטוִטין ָּהִכי ִמְתַחְלֵפי ׂשִ ִמְסַפר ְצָבָאם ְוגֹו)ישעיה מ(ְּוָרָזא ָדא . ִּמְזַמן ִלְזַמן, ּ ', ּ ַהּמֹוִציא ּבְ
יץ ּכַֹח ְוגֹו   .'ֵמֹרב אֹוִנים ְוַאּמִ

ֹכְכֵבי ׁשְ ִריך הוא ַאְחָלף ַחָייִלין וְזָמִנין ּבְ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ ך, ַמָיאְ ְיֹוָמא ָדא ּכָ ּוְליֹוָמא , ּ
ך ודא איהו דאמרינן בצלותא דערבית ומחליף את הזמנים ומסדר את (. ְַאֲחָרא ּכַ

ל .)הכוכבים כפום דחלופא דזמנים כך איהו מסדר כוכבים פום ְדָאָדם ִדְלגֹו ּכָ ּ ּכְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1142דף [ -ּ

ַהאי ְרִקיָעא. עֹוָבדֹוי ָאהְוָהִכי ִאְתָחֵזי ּבְ. ָּהִכי ִאְתָחזון ּבְ ּתָ ָכא ְדַהאי ָאָדם ּתַ . ַּהאי ַמׁשְ
ְּדִאיהו ְרִקיָעא ּעֹור ְדַחְפָיא ַעל ּכָֹלא, ּ ּ.  

ְווָנא ְדָאָדם ִדְלגֹו פום ּגַ ְּוֹכָלא ּכְ ּ ּ ִדיָנא, ּ ַרֲחֵמי, ְּדַהאי ְלִזְמִנין ָקִאים ּבְ ַההוא , ְלִזְמִנין ּבְ ּּכְ
ׁש ַאְחֵזי ְלַבר ְווָנא ַמּמָ ַהאי. ּגַ ְווָנאְלִזְמִנין ּכְ א ,  ּגַ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ְווָנא ּכְ ַהאי ּגַ ּוְלִזְמִנין ּכְ ּ

ַהאי ָאָדם ָמה ְדַאָמָרן, ּבְ ְווָנא, ּּכְ ַהאי ּגַ ְווָנא, ְלִזְמִנין ּכְ ַהאי ּגַ ' ְּוָרָזא ָדא ָאת ז, ּוְלִזְמִנין ּכְ
יה ָאת י ִליל ּבֵ   .' ִּאְתּכְ

  ]א''ז ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ָען ְּוָרִזין ִאֵל ֶאְצּבְ ְזֵעיָרא וְבַרְבְרָבא, ִּדיִמיָנא )א''ז ע''דף ע(ין ּבְ  )דברים א(ְוִסיָמן . ּּבִ
ָמעון ׁשְ דֹול ּתִ ּגָ ֹטן ּכַ ּקָ ָרִזין ִאֵלין. ּּכַ ָען ּבְ ֵרין ֶאְצּבְ ֵּאלו ּתְ ָרִזין ְדאֹוִליְפָנא , ּּ ְּוָהִכי ִאיּנון ּבְ ּ

יה ְדֹמר ִּמּנֵ ָרֵזי ְדַרב)ולא אינון(, ּ ְרטוִטין ַאֲחָרִנין.  ֵייָסא ָסָבאּ ּבְ אן וְלָהְלָאה ׂשִ ִּמּכָ ּ ,
ְלהו תֹוְלדֹות ְּדִאְקרון ּכֻ ּ יב, ְּוִאיּנון תֹוְלדֹות ָאָדם, ּּ ָמה ִדְכּתִ  תֹוְלדֹות )בראשית ב(, ּּכְ

ַמִים ַמר, ַהּשָׁ ְּדֹכָלא ָרָזא ָדא, ְוָהא ִאּתְ ַגְווָנא ָדא תֹוְלדֹות ָאָדם. ּּ ָכל ִאי, ּּכְ ּּנון ִדיוְקִנין ּבְ ּ ּּ
ְּדַאְנִפין ּוְבָכל ִאיּנון ְדָקָאַמָרן, ּ ּ ְרטוֵטי ְיִדין. ּ ּוְבִאֵלין תֹוְלדֹות ְדׂשִ ּ ָרִזין , ּּ ְּדִאְתַחְזָיין ּבְ
ָמה ְדִאְתָחֵזי, ְּפִניָמִאין   .ּּכְ

ְרטוִטין, ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם יֵמי ִלּבָ. ץ''ה פס''ִסיָמן זר, ְּלׂשִ , ף''רזהס, אָרִזין ְלַחּכִ
ְרִעין, ָחֵמׁש ַאְתָוון ָחֵמׁש ּתַ סוְכְלָתנו, ּבְ ְּלִמְנַדע ָחְכָמה ּבְ ּ ּ.  

ְרָעא ַקְדָמָאה ְרטוִטין ְדִקיִקין. 'ר, ּתַ יָדא ִאית ׂשִ ּּבִ ְרטוִטין ַרְבְרִבין, ּ ְּוֻכְלהו . ְּוׂשִ ּ
ִּמְתָעְרֵבי ָדא ִעם ָדא יָדא. ּ ְרטוִטין ַרְבְרִבין ְדִאית ּבִ ּׂשִ א, ּ ַאְרּכָ ֵרין ּבְ ד ִאיּנון ּתְ ּוְתֵרין , ּּכַ

פוְתָיא ָדא, ּּבְ ְּוָאִחידו ָדא ּבְ ָרָזא ְדָאת ה, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּוְבָרָזא ְדָאת ר', ּ ', ְוָדֵחי ְלָאת ז' ּ
ֵרין ַאְתָוון פוְתָיא ָנִטיל ה. ְּוָנִטיל ִאֵלין ּתְ א ָנִטיל ר', ּּבְ ַאְרּכָ ְּוִסיָמן ִדיֵליה ה', ּבְ   .ר''ּ

ְרטוִטין ַרְבְרִבין ִאֵלין ׂשִ ְווָנא ּבְ ַהאי ּגַ ָמאָלא ּכְ יָדא ׂשְ ָּדא ִאית ֵליה ּבִ ּ ֲּאָבל ִאיּנון . ּּ
ְרטוִטין ְזִעיִרין ְדָנְטָלא ְיִמיָנא ּׂשִ ָמאָלא, ּ ְרטוָטא , ִּדיִמיָנא ָנְטָלא. ָלא ָנְטָלא ׂשְ ַּחד ׂשִ

א ַאְרּכָ ָּדִקיק ְלֵעיָלא ּבְ ְרטוָטא , ּ אְּוַחד ׂשִ ְרטוִטין , ָּדִקיק ְלַתּתָ ֵרין ׂשִ ין ִאיּנון ּתְ ְּדָאִחיד ּבֵ ּ ּ
ְרטוָטא ָדִקיק. ַרְבְרָבן פוְתָיא ִאית ַחד ׂשִ ּּבְ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּ ֵרין ְדׁשַ ִאיּנון ּתְ א ּבְ ְּדָאִחיד ְלַתּתָ ּ ּ ּ .

ָמאָלא ָלאו ָהִכי יִמיָנא, ּוִבׂשְ ְּוָרָזא ִדיֵליה ִאיהו ּבִ ּ ָמא, ּ ׂשְ   .ָלאְוָלאו ּבִ

ר ָנׁש ֵביָתא, ַּהאי ִאיהו ּבַ ִאיב ּבְ ָאְרָחא, ִּדְלִזְמִנין ּתָ יה , ּוְלִזְמִנין ּבְ ִכיך ִלּבֵ ָּדא ָלא ׁשָ ְּ

ַהאי וְבַהאי ָאְרָחא. ּּבְ ִאיב ּבְ ֵביָתא ּתָ ד ִאיהו ּבְ ָאְרָחא, ּּכַ ֵביָתא, ְּוַכד ִאיהו ּבְ ִאיב ּבְ . ּתָ
ָאְרָחא ִדיר ּבְ ֵביָתאּוְלִזְמִני, ַאְצַלח ּתָ אֹוַרְייָתא. ן ּבְ ּוְבָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא ִאי , ָּדא ַאְצַלח ּבְ ּ

הו ַדל ּבְ ּתְ ְנאֹוי. ִּאׁשְ ׂשַ יה, ַהאי ָחֵמי ּבְ יִאין ּבֵ א ְלַסּגִ ִמֵלי ְדָעְלָמא. ּּתֹוַעְלּתָ ַּעְצָלא ִאיהו ּבְ ּּ .
ַער ָערון ְלאֹוָטָבא ֵליה ִמְלֵעיָלא, ִאי ִאּתְ ִּאּתְ ּ ּ ִמל. ּ ָּדא ִאיהו ֲחִמיָדא וְמַפֵזר . ֹויָּזֵכי ּבְ ּ ּ ּ

ַמע. ָּטב ֵעיָנא ִאיהו. ָממֹוָנא ּתְ ָממֹוָנא. ְּצלֹוֵתיה ִאׁשְ   .ָנִחית ְוָסִליק ּבְ
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יה ָמאֵריה יה ְלַגּבֵ ר ִלּבֵ ּבַ ָּדא ִאיהו ִדְלִזְמִנין ִמּתְ ּ ּ ּ ּ ְרטוִטין . ּ ַלת ׂשִ ָכחו ּתְ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ
ָרן ּבְ, ְזִעיִרין ְרטוָטא ָדִקיקִּדְמַעּבְ ַּההוא ׂשִ ּ ֵרין ְדפוְתָיא, ּ ְּדִאּתֹוָסף ַעל ִאיּנון ּתְ ּ ּ ְּוָרָזא ָדא , ּ

ָרא עם ר' ה יָתא, ָּדא ָאְרָחא. 'ְּדִמְתַחּבְ ָּדא ֲעִציבו, ָּדא ֶחְדָוה. ָּדא ּבֵ א, ּ ָּדא , ָּדא ּתֹוַעְלּתָ
ּוְמַפֵזר ָממֹוָנא, ָּדא ֲחִמיָדא, ָּדא ָטב ֵעיָנא, ַעְצָלא יה. ּ ר ִלּבֵ ּבַ ָּדא ִמּתְ   .ְּוָתב ְלָמאֵריה, ּ

ְנָייָנא ְרָעא ּתִ יִמיָנא. 'ז, ּתַ ַקְסִטירו ְדקֹוְלָטא, ּבִ ּּבְ ִכיֵחי, ּ יִמין ׁשְ ַלת , ְרׁשִ ָכחו ּתְ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ
פוְתָיא ְרטוִטין ַרְבְרִבין ּבְ ּׂשִ א, ּ ַאְרּכָ א, ּוְתֵרין ַרְבְרִבין ּבְ ְּוַחד ֵמִאיּנון ְדָאְרּכָ ִאיּנון , ּ ָּאִחיד ּבְ

ֵרין ְדפוְתָיא ּּתְ הו, ּ ַזְרֵעיה. ְּוַחד ַאֲחָרא ָלא ָאִחיד ּבְ ַּהאי ִאית ַפְסלו ּבְ ּ ְטָרא ַדֲאבֹוי, ּ אֹו , ִּמּסִ
יה ְטָרא ְדִאּמֵ ִּמּסִ ּ.  

ְרטוִטין ְדפוְתָיא ַלת ׂשִ א ֵמִאיּנון ּתְ ֵחי ְלַתּתָ ּכְ ּתַ ּוְכֵדין ִמׁשְ ּ ּ ּ ְרטוִטין , ּ ֵרין ׂשִ , ְּדִקיִקיןּּתְ
א הו ְלַתּתָ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ר ָנׁש. ּ ן עֹוָבדֹוי, ַּהאי ִאיהו ּבַ א, ְמַתּקֵ ֵני ָנׁשָ יה ָלא , ָקֵמי ּבְ ְּוִלּבֵ

ּוְלִזְמָנא ְדִסיב. ְקׁשֹוט ְקָנא, ּ ָאְרָכא. ַּאְהָדר ְלִאְתּתַ ְרטוִטין ּבְ ֵרין ׂשִ ָכחו ִאיּנון ּתְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ,
ִאינו ּן ְדפוְתָיאֲּאִחיָדן ּבְ ֶאְמָצִעיָתא. ָדא ִעם ָדא, ּ ְוָדא , ְּדִקיִקין, ּוְתֵרין ַאֲחָרִנין ִעְמהֹון ּבְ

א ַאְרּכָ פוְתָיא. ּבְ ּוְתַלת ְדִקיִקין ּבְ ּ ָאת ר' ְּוָרָזא ָדא ז, ּ ָרא ּבְ   .'ְּדִמְתַחּבְ
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ְדָקאְמַרן ָרָזא ְדָאת רִאְתּתָ, ְּוַכד ִאיהו ִסיב ְוָתב ּכִ ן ִאיהו ּבְ ּּקַ ָאת ז', ּ ר ּבְ . 'ְוִאְתֲחּבָ
ן ּקַ ד ַהאי ִאְתּתָ ְלִחיׁשו, ְלָבַתר ּכַ ִדיר ּבִ ִּאיהו ּתָ ְלִחיׁשו, ּ ֲּאָבל ָלאו ִאיהו . ְּוָכל עֹוָבדֹוי ּבִ

ִגין ְדַההוא ַפְסלו ְדָקא ֲחִזי ּבְ ִקיוָמא ּכַ ּּבְ ּ ּ ּּ יה, ּ א ּבֵ אוליפנא מאן מכאן (. ַּעד ָלא ִאְתָייָאׁשָ
.  מלכשכשא)ב''ז ע''דף ע(דפסיל זרעיה עד תלת דרין לא אתייאשא ההוא פסילו 

פסיל . בגין כך תנינן ווי ליה לההוא בר נש דפסל זרעיה ולא חייש ליקרא דמאריה
  .)זרעיה ודאי

א ּוְלָבַתר ְדִאְתָייָאׁשָ ַּההוא ְפִסילו. ּ יָדא, ּּ ְרטוִטין ּבִ ָכחו ׂשִ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ע ,  ְיִמיָנאּ ַאְרּבַ
א. ְוָחֵמׁש ַאְרּכָ ע ּבְ פוְתָיא, ַאְרּבַ ָאת ה', ְּוָרָזא ָדא ז. ָּחֵמׁש ּבְ ר ּבְ ַהאי ְלִזְמִנין . 'ְוִאְתֲחּבָ
אֹוַרְייָתא. ְלִזְמִנין ָלא ַאְצַלח, ַאְצַלח ָממֹוָנא, ּוְלסֹוף יֹומֹוי, ַאְצַלח ּבְ ַּאְצַלח ֲאִפילו ּבְ ּ.  

ִליָתָאה ְרָעא ּתְ יִמיָנא. ' ה,ּתַ פוְתָיא, ּבִ ְרטוִטין ּבְ ָכחו ָחֵמׁש ׂשִ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ א, ּ ַאְרּכָ , ּוְתַלת ּבְ
ַלת ְרטוָטא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵמִאיּנון ּתְ ַכח ַההוא ׂשִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדָאת ה, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ,'

אֹות ס ִמיך ּבְ   .'ְְוִאְסּתְ

ְרט ַכח ַההוא ׂשִ ּתְ ִזְמָנא ְדִאׁשְ ּּבְ ּוָטא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ְּדָעאל ְוָאִחיד ּגֹו ִאיּנון ָחֵמׁש , ּ ּ
ְרטוִטין ְדפוְתָיא ּׂשִ ּ יֵתיה, ּ ר ָנׁש ָעִציב ְוָרִגיז ּגֹו ּבֵ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ א ָלאו ָהִכי, ּ ֵני ָנׁשָ . ּוְבגֹו ּבְ

ֵביֵתיה ַּקְמָצן ִאיהו ּבְ יֵתיה. ּוְלִזְמִנין ָלא, ְוָרִגיז ְוָכִפין, ּ עֹוְבֵדי .  ָלאו ָהִכיְּלַבר ִמּבֵ ַאְצַלח ּבְ
ה. ָעְלָמא יל ְזֵעיר ְוִאְתַהָדר ּבָ ּכִ אֹוַרְייָתא ִאְסּתַ ַדל ּבְ ּתָ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ֲאָבל ָלאו , ְּמֵהיָמָנא ִאיהו. ּ
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ל ִזְמָנא ְּוַההוא ִזְמָנא ְדָלאו ְמֵהיָמָנא. ּכָ ון ְקׁשֹוט, ּ ִלימו, ַאְחֵזי ּגֹוָ ׁשְ ִדי. ְּוָלא ְקׁשֹוט ּבִ ָנא ּבְ
ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ִיְצַלח ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ ָרָזא ְדָאת ה, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ָאת ס', ּ ר ּבְ   .'ְוִאְתֲחּבָ

פוְתָיא ְרטוִטין ּבְ ע ׂשִ ְּוִאי ַאְרּבַ א, ּ ַאְרּכָ א, ְוָחֵמׁש ּבְ ֵרין ֵמִאיּנון ְדָאְרּכָ ּּתְ ָעאִלין ּגֹו , ּ
ע ר, ִּאיּנון ַאְרּבַ ָּדא ִאיהו ּבַ ֵביֵתיהּ ּ ָנׁש ַחֵדי ּבְ א ְלַבר, ּ ְּוָלאו ָהִכי ְדֵכיָון , ְּוִאְתַחֵזי ָעִציב ִלּבָ

א ֵני ָנׁשָ ְּדַמִליל ִעם ּבְ ִמלֹוי, ּ ָוון ּבְ ַּאְחֵזי ֵחדו ְוִאְתּכְ ּ.  

א ְרטוִטין ְזִעיִרין ָעאִלין ּגֹו ִאיּנון ְדָאְרּכָ ַלת ׂשִ ּּתְ ּ ימו אוָכם , ּ ָּדא ִאית ֵליה ַחד ְרׁשִ ּ ּ ּ
ּגוֵפיהּבְ ימו, ּ ַההוא ְרׁשִ ְלָיין ּבְ ֲעִרין ּתַ ּוְתַלת ׂשַ ּ ִעּגוָלא, ּ ימו ִאיהו ּכְ ְּוַההוא ְרׁשִ ּ ּ ִביָרא , ּ ְוַחד ּתְ
יה)חבורא( ֵריׁשֵ יָמא. ּ ּבְ א, ּוְלַהאי ְרׁשִ יֵמי ִלּבָ ְּדַיְדִעין ָרִזין ִאֵלין, ָּקָראן ֵליה ַחּכִ ֵריׁש , ּ

ָרא ימו ָדא. ִנׁשְ ְּרׁשִ ְתפֹוי, ֵזי ְלִזְמִניןִאְתָח, ּ ין ּכִ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ּוְלִזְמִנין. ּבֵ ַעל , ּוְלִזְמִנין. ּבִ
עֹוי ֶאְצּבְ   .ְיָדא ְיִמיָנא ּבְ

ָרא יָמא ָדא ֵריׁש ִנׁשְ ִתיקונֹוי, ִּאי ְרׁשִ ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִּאיהו ּבְ ַלק ְלעוְתָרא ְוִליָקָרא, ּ ִּיְסּתַ ּ .
ָרא ִא ְְתַהַפך ַלֲאחֹוָראְּוִאי ַההוא ֵריׁש ִנׁשְ ה ְלֵבִנין ְלִזְמִנין, ּ ד ִאיהו ִסיב. ִיְזּכֶ ה , ֲּאָבל ּכַ ִיְזּכֶ

יר יר ֵמעוְלמֹוי, ְוִליָקר ַסְגָיא, ְּלעוְתָרא ַיּתִ אֹוַרְייָתא, ַּיּתִ ה, ְוַיְצַלח ּבְ ַדל ּבָ ּתַ ִּאי ִאׁשְ ּ.  

ָרא ָדא ון ְדָלא סוָמק ְזֵעירּוְלִזְמִנ, ִּאְתָחֵזי ְלִזְמִנין אוָכָמא, ֵּריׁש ִנׁשְ ּין ּגֹוָ ְּדָלא , ּ
ך ל ּכַ ע ּכָ ִעיַע. ְִאְצְטּבַ ֲעִרין ְלִזְמִנין ׁשְ ׂשַ ְּוֹכָלא ַחד ִסיָמָנא ִאיהו, ְלִזְמִנין ּבְ ּוְבַחד ִדיָנא , ּ ּ

  .ִּאְתָדן

יר ע ַיּתִ ון סוָמק ִאְצְטּבַ ְּוִאי ַההוא ּגֹוָ ְגָווֵניה, ּ ְּזַמן ְזֵעיר הוא ְד, ְּוָקִאים ּבִ ִגין , ִאְצְטַבעּ ּבְ
ְווִנין ְּדִאֵלין ּגַ ּוְלִזְמִנין ֲחׁשוִכין, ְלִזְמִנין ַקְייִמין ְנִהיִרין, ּ ע ַההוא סוָמק ְוָנִהיר. ּ ְּוִאי ִאְצְטּבַ ּ ,

ָמאָלא יָדא ׂשְ ֵדין ִאית ּבִ א, ּכְ ַאְרּכָ ְרטוִטין ּבְ ַלת ׂשִ פוְתָיא, ּּתְ ּוְתַלת ּבְ ְּוַחד ָדִקיק ַעל , ּ
ִּאיּנון ְד א, ּפוְתָיאּ ְּוַחד ָדִקיק ַעל ִאיּנון ְדָאְרּכָ ּ פוְתָיא . ּ ּוִביָדא ְיִמיָנא ִאּתֹוָסף ַחד ּבְ ּ
ְלחֹודֹוי ָדה. ּבִ ּנִ ִכיב ּבְ ר ָנׁש ׁשָ ה ְלָמאֵריה, ַּהאי ּבַ ב ִמיּנֵ ְּוָלא ּתָ ּ.  

א ְתיוְבּתָ ב ּבִ ָמאָל, ְּוַכד ּתָ יָדא ׂשְ ְרטוִטין ּבִ ָארו ִאיּנון ׂשִ ּתָ ִּאׁשְ ּ ְּוַההוא ְדִאּתֹוָסף , אּ ּ
יִמיָנא יה, ּבִ ְּוִאְתָעֵדי ַההוא סוָמָקא, ִּאְתָעֵדי ִמּנֵ יה, ּ ך ִמּנֵ ל ּכַ ְּדָלא ִאְתָחֵזי ָנִהיר ּכָ ְּ .

ב ְדָתב ּוְלִזְמִנין ְדַאף ַעל ּגַ ּ יה ַההוא סוָמָקא, ּ ָּלא ַאְעִדיו ִמּנִ ּ ּ ּ ָרָזא . ַעד ְזַמן, ּ ַּהאי ִאיהו ּבְ
חֹותֹוי ָאת ץ', ְתָעֵדי ָאת סְוִא', ְּדָאת ה ר ָאת ה', ְוָעאל ּתְ ָאת ץ' ְוִאְתֲחּבָ ֵעי . 'ּבְ ַהאי ּבָ

ְבִהילו יה ּבִ ּקוָנא ְלַנְפׁשֵ ּּתִ ּ א ְדָחֵמי ֵליה. ּ יָמא ְדִלּבָ ַּחּכִ ּ ּלֹוַמר ֵליה ִזיל , ּחֹוָבָתא ִאית ָעֵליה, ּ
ך י ְלַנְפׁשָ   .ְַאּסֵ

א ַאְרּכָ ְרטוִטין ּבְ ַלת ׂשִ פוְתָיא, ְּוִאי ּתְ ָרָזא ְדָאת ה, ְּוַחד ּבְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ְלחֹוֵדיה' ּ . ּּבִ
ָרָזא ְדָאת ז ר ּבְ ּוְלִזְמִנין ִאְתַחּבַ ְצִעין ְדָעְלָמא. 'ּ ַתר ּבִ ִאיב ּבָ ר ָנׁש ּתָ ַּהאי ִאיהו ּבַ ְוִאי . ּ

ין, ָלאו ַתר ָנׁשִ ְּוֵתיאוְבֵתיה ִנאוִפים, ָרִדיף ּבָ ּ ב ְדָתִאיב. ּ ַהאי , ּ ְלִבְצִעין ְדָעְלָמאְּוַאף ַעל ּגַ
יה ָּלא ַאְעִדיו ִמּנֵ הו. ְוָלא ַאְכִסיף, ּ ִקיִעין וַמִליל ּבְ ֵּעינֹוי ׁשְ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1145דף [ -ּ

 ] בשנה102יום [סדר הלימוד ליום יג טבת 

  ]א''ח ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ְרטוִטין ב ְלָמאֵריה ִמְתַחְלֵפי ׂשִ ִּאי ּתָ א. ּּ פוְתָיא ְוַחד ְלָאְרּכָ ָלת ּבְ ֵרין ְדִקיִקין ,ּּתְ ּ ְוִאיּנון ּתְ ּ
ִקיוָמא )א''ח ע''דף ע( ַּקְייִמין ּבְ ֵתיה, ּ ִאּתְ יר ּבְ ֵדין ְרעו ִדיֵליה ַיּתִ ּּכְ ּ ּ ה, ּ ְּוִאְתְדַבק ּבָ ַּחד ָדִקיק . ּ

יר ֵרין ְדִקיִקין, ַיּתִ ין ִאיּנון ּתְ ָּעאל ּבֵ ר ָאת ה. ּ ֵדין ִאְתַחּבַ ָאת ז' ּכְ   .'ּבְ

ְרטוָטא ַחד פוְתָיאְּוִאי ׂשִ ע ּבְ א ְוַאְרּבַ ַאְרּכָ ּוְתַלת ְדִקיִקין ַקְייִמין ַעל ַההוא ַחד, ּ ּבְ ּ ְוַחד , ּ
ע ָמאָלא. ַּעל ִאיּנון ַאְרּבַ ַלת ִקְסְטִרין ְדִקיִקין, ַּעל ְדרֹוָעא ׂשְ ִּאית ֵליה ּתְ יה , ּ ְּדִאְתְיִלידו ּבֵ ּ ּ

ְלָיא, ִּמיֹוִמין ְזִעיִרין ֲעָרא ּתַ ַההוא, ְוַחד ׂשַ אּּבְ ַתר ְנאוָפא . ּ ַחד ְדֵריׁשָ ַּהאי ִאיהו ָרִדיף ּבָ ּ
ת ַחְבֵריה ְּדֵאׁשֶ ָּמאֵריה ִדְזדֹוָנא ִאיהו. ּ ּ ָמאָלא. ּ ֵעיָנא ׂשְ ַלל, ַאְגִזים ּבְ ָלא ִמלוָלא ּכָ ּּבְ ּ ,

ִלים ּוְבִגין ְדִאיהו ָמאִריה ְזדֹוָנא. ְוַאׁשְ ּ ּ ָּלא ָחִייׁש ִליָקָרא ְדָמאֵריה, ּ . ּיהְלָאָתָבא ָקֵמ, ּ
ר ָנׁש סוָמָקא, ְּלָבַתר ָקִטיל ִחְוָיא ֵליה   .ּאֹו ּבַ

א ַאְרּכָ ע ּבְ פוְתָיא, ְוִאי ַאְרּבַ ּוְתַלת ּבְ יה, ּ ְּוִאיּנון ְדַסְלִקין ְלֵעיָלא ַאְעִדיו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּּ ַבר , ַהאי. ּ ּתָ
י ָמאֵריה יה ְלַגּבֵ ִּלּבֵ ִתיוְבָתא, ּ ָרָזא ְדָאת . ְּוָתב ּבְ ֵדין ִאיהו ּבְ ּּכְ ָאת ה', פּ ר ּבְ ַעל . 'ְוִאְתֲחּבָ

ְּוַעל ִאיּנון ִדְכָווֵתיה, ִּאֵלין ּ ִתיב, ּ רֹוב)ישעיה נז(, ּכְ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ   . ׁשָ

ל ִאיּנון ָרִזין ְדתֹוְלדֹות ָאָדם, ַעד ָהָכא ּּכָ ְּדִאיּנון תֹוְלדֹות, ּ יה ִמְזַמן , ּ ְּדִאְתְיִלידו ּבֵ ּ ּ ּ
פום ָאְר, ִלְזַמן ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדַיְתִבין ָקֵמיה ְדֹמר. ּחֹוי ְדַבר ָנׁשּּכְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ַמע , ּ ְּוָזכו ְלִמׁשְ

ִּמפוֵמיה ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָאה ִאיּנון ּבְ ִאין ִאיּנון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ְּוַזּכָ ָאַמר . ּ
ְמעֹון' ר ִאין ַאּתון ַחְבַרָי, ׁשִ ַּזּכָ ְּדָכל ָרִזין ָלא ָאִניס ְלכו, אּ ָנן , ּ ין ִעָלִאין ִאְזַדּמְ ה דוְכּתִ ּמָ ּּכַ ּ ּּ

ְּלכו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

י ֱאֶמת )שמות יח(ָּפַתח ְוָאַמר  י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנׁשֵ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתחֶזה ִמּכָ  ְוַאּתָ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ה ֶתחֶזהֲאָבל ְו. ּ ִתיב, ַאּתָ ְבַחר ָלא ּכְ : ֶּאָלא ֶתחֶזה. ּתִ

ְּלפום ֵחיזו ְדַעְייִנין ּ ַמאי. ּ ית ִסְטִרין ְדָקָאַמְרּתון ְוֹכָלא . ּבְ ִאֵלין ׁשִ ִדיוְקָנא ְדַבר ָנׁש ּבְ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ
ַהאי ְקָרא ה ֶתחֶזה. ּבְ ְעָרא, ַחד, ְוַאּתָ ׂשַ ל ָהָעם. ּבְ ֵרין, ִמּכָ ִמְצָחא, ּתְ י ַחִילַאְנ. ּבְ ַלת, ׁשֵ , ּתְ

ַאְנִפין ע, ִיְרֵאי ֱאֹלִהים. ּּבְ ַעְייִנין, ַאְרּבַ י ֱאֶמת. ּבְ ְפָוון, ָחֵמׁש, ַאְנׁשֵ ׁשִ , ׂשֹוְנֵאי ָבַצע. ּבְ
ית ָיִדין, ׁשִ ְרטוֵטיהֹון. ּבְ ׂשִ   .ּּבְ

ְּדִאֵלין ִאיּנון ִסיָמִנין א, ּּ ִני ָנׁשָ הו ּבְ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ְּלִאינון ְדר, ְּלִאׁשְ ְרָיא ּ ּוַח ָחְכְמָתא ׁשַ
ל ָדא. ָּעַלְייהו ה ָלא ִאְצְטִריך ָדא, ְּוִעם ּכָ ֹּמׁשֶ ִתיב, ְ י ַחִיל , ֶּאָלא ַמה ּכְ ה ַאְנׁשֵ ַּוִיְבַחר ֹמׁשֶ

ָרֵאל ל ִיׂשְ יה. ִמּכָ א ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ִגין ְדרוָחא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּוֵביה ֲהָוה ָחֵמי ּכָֹלא, ְּואֹוַדע ֵליה, ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1146דף [ -ּ

א ֵאַלי,  ָלןְמָנא י ִיְהֶיה ָלֶהם ָדָבר ּבָ יב ּכִ ִּדְכּתִ ִתיב. ּ ִאים ֵאַלי ָלא ּכְ א ֵאַלי, ּבָ , ֶּאָלא ּבָ
א ָּדא רוַח קוְדׁשָ ּ יה, ּ ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ּוֵביה ֲהָוה ָיַדע, ּ ָלא , ּ ּכְ ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלָכל ָדא ְלִאְסּתַ ְ

ֲעָתא ֲהָו, ּוְלַעְייָנא ֶּאָלא ְלפום ׁשַ הּ   .ה ָיַדע ֹמׁשֶ

ְווָנא ַהאי ּגַ א, ּכְ ֹלֹמה ַמְלּכָ כוְרְסֵייה, ָיַדע ׁשְ ָּיַדע ּבְ ְרָיא ָעֵליה, ּ א ׁשַ ְּדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ ְּדָכל , ּ
ַּמאן ְדָקִריב ְלכוְרְסֵייה ּ ְּדִחילו ְוֵאיָמָתא ָנִפיל ָעֵליה, ּ ּ ָלא ָסֲהִדין, ּ ּוֵביה ֲהָוה ָדִאין ִדיָנא ּבְ ּ ּ ּ .

ִגין ְדִד כוְרְסֵייהּּבְ ּיוְקִנין ֲהוֹו ּבְ ּ ּ ְקָרא, ּ ׁשִ א ַההוא ִדיוְקָנא, ְּוָכל ַמאן ְדִמְקַרב ּבְ ׁשָ ּכְ ְּמַכׁשְ ּ ּּ ,
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ְקָרא ָקֲאֵתי, ַוֲהָוה ָיַדע ׁשְ ך. ִּדְבׁשִ ִגין ּכַ ֵּאיָמָתא ְדכוְרְסֵיה ֲהָוה ָנִפיל ַעל , ְּבְ ּ ּ

ָכחו ַזּכָ, ּּכָֹלא ּתְ ְּוֻכְלהו ִאׁשְ ּ   .ִּאין ָקֵמיהּ

  ]ב''ח ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ֵריָחא יָחא ּבְ א ְמׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמְלּכָ ִיְרַאת ְיָי)ישעיה יא(ּכְ ְולא ְלַמְרֵאה '  ַוֲהִריחֹו ּבְ
פֹוט ְוגֹו ּוְתַלת ִאֵלין. 'ֵּעיָניו ִיׁשְ ָּדנו ָעְלָמא, ּ ָלא ָסֲהִדין ְוַהְתָרָאה, ּ ֵני ָעְלָמ. ּבְ ַאר ּבְ א ַעל ׁשְ

ּפום ָסֲהִדין ִאיּנון ִדיוְקִנין. ַעל ֵמיָמר אֹוַרְייָתא, ּ מֹוְדָען ּבְ ּתְ יִמין ְדִאׁשְ ַּחּכִ ּ ּ ָּעַלְייהו , ּּ
א, ְלַאְזָהָרא ִלְבֵני ָעְלָמא ְייהו, ּוְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ִלְבֵני ָנׁשָ י ַנְפׁשַ ּוְלַאּסֵ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ

ַהאי ָעְלָמא ִאין, ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתיְוַזּכָ ּ ִאיּנון ּבְ ֵני )שמות יט(. ּ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ֹחֶדׁש ַהׁשְ  ּבַ
ָרֵאל ְוגֹו יה אוריא', ִיׂשְ ִליט ּבֵ ְּדׁשָ ין ְוָחֵמׁש ִרּבֹוא , ַרב ְמָמָנא, ּל ֵליה''ּ ּתִ ּוְתַלת ְמָאה ְוׁשִ

יה ְרָיין ִעּמֵ א, ַּמׁשְ ּתָ ן יֹוֵמי ׁשַ ּבָ חוׁשְ ְּוֻכְלהו ִאית לֹו. ּּכְ ָחן ּ ין ְוָחֵמׁש ַמְפּתְ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ן ּתְ
ִניז ְוָסִתים, ְנהֹוִרין ַמל ִעָלָאה ְפִניָמָאה ּגָ ֵּמַההוא ְנהֹוָרא ְדָנְפָקא ִמּגֹו ַחׁשְ ּ ּ ִּדי ָרִזין , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ין ִעָלִאין ִדׁשְ ְּדַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּ ּ יה )ב''ח ע''דף ע(, ּּ ְלָיין ּבֵ   .ּּתַ

םְּוִאיהו ָרָז ָּמאֵריה ְדֵביָתא, ּא ְדִאיׁש ּתָ ם. ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ּ ָרא : ּתָ ן ִסיוָמא ְוִקׁשְ ְּדַתּמָ ּּ
ם ֲהָוה)בראשית כה(, ִּדְתִפיִלין ּוְבִדיוְקֵניה.  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּ ַמל ְפִניָמָאה , ּּ ַּקְייָמא ָרָזא ְדַחׁשְ ּ ּ

ּ ִעָלִאין ָנִקיט ִאיהוְוָכל ְנהֹוִרין ְסִתיִמין. ִּעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניז יה, ּ ְּוֻכְלהו , ְּוַנְפֵקי ִמּנֵ ּ
ַמל ָחן ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדָנִפיק ִמּגֹו ַחׁשְ ְרָיין ַנְקֵטי ִאיּנון ַמְפּתְ ַּמׁשְ ּ ּ ּ.  

ְתֵרין ְנהֹוִרין, ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִליל ּבִ ִּאיהו ְנהֹוָרא , ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה. ְּוִאיּנון ַחד, ּכָ
יה ֵעיָנאְּד, ִּחָווָרא ְלָטא ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ְנהֹוָרא ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא, ָּלא ׁשַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ

ִדיק ְוגו)תהלים צז( ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ְנָייָנא. 'ּ ָצא ְמַלֲהָטא, ְנהֹוָרא ּתִ ָגַוון , ִּאיהו ְנהֹוָרא ְמַנּצְ ּכְ
ֵרין ְנהֹוִרין ּכְ. ּסוָמק ִלילו ּתְ   .ַּוֲהוו ַחד, ַחדְּוִאְתּכְ

יְרָיין, ל ַרב ְמָמָנא''ְוַהאי אוריא ּוְבִגין ְדָכִליל , ַּנְטֵלי ַההוא ְנהֹוָרא, ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּ
ְתֵרין אֹוִמי, ּבִ יה. ם''ִאְקֵרי ּתְ ְלָטא ּבֵ ְּוַעל ָדא ׁשַ ָרָזא ִדיֵליה , ּ ַּההוא ַמָזָלא ְדִאְקֵרי ּבְ ּ ּ ּּ

אֹוִמים ּוֵביה ִאְתְיִהי, ּתְ א. ַבת אֹוַרְייָתאּ ין ְלַתּתָ ָכאן ַדְרּגִ אן ִאְתַמּשְׁ ּוִמּכָ ַּעד ְדַסְלִקין , ּ ּ
ָמָהן ׁשְ   . ְלַאְנָהָרא ָעְלָמא)א לאנהגא''ס(, ּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1147דף [ -ּ

ַאר ַמָזֵלי ל ׁשְ ֲחָדא, ֵּלית לֹון ֶפה ְוָלׁשֹון, ּּכָ ִליָלן ּכַ ְּוַהאי ִאית ֵליה ֶפה ְוָלׁשֹון ּכְ ְוַעל . ּ
אֹוַרְייָתא ִתיב)יהושע א(, ָּדא ּבְ , ַלְיָלה. ָלֳקֵבל ָלׁשֹון, יֹוָמם.  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ְוַלְיָלה ּכְ

ֲחָדא. ָּלֳקֵבל ֶפה ִליל ּכַ אֹוִמים. ְּוֹכָלא ּכָ ּוְבֹכָלא ָסִליק ּתְ ּ.  

ִתיב ִתיב תֹוִמים, תֹוִמים ּכְ ִבְטָנה)בראשית כה(, ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ה תֹוִמים ּבְ ִאי . ּ ְוִהּנֵ
ְרַווְייהו ָקָאַמרּתֵ ּיָמא ִדְבִגין ּתַ ָרָזא ָדא, ָלאו ָהִכי. ּ ו ָלא ָסִליק ּבְ ְּדָהא ֵעׂשָ ִגין . ּ ֶּאָלא ּבְ

ָבָחא ָדא, ַיֲעֹקב ָקָאַמר ּוׁשְ ְמָעָהא ְדַהִהיא ַצֶדֶקת, ּ ְּדֲהָוה ּבִ ּ ח ְקָרא, ּ ּבַ ּוְבִגין ְדֲהָוה . ָקא ְמׁשַ ּ
ע ן ַההוא ָרׁשָ ּמָ ָלק ִמ, ּּתַ ן ָאֶלףִּאְסּתַ ּמָ   .ּתַ

ָרָזא ִדיֵליה. ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ַּיֲעֹקב ָנִטיל ּבְ ֵרין ַיְרִחין ניס, ּ ִליל , ר''ן ואיי''ּתְ ְוִאְתּכְ
ָרָזא ְדִסיָון ִּאיהו ּבְ אֹוִמים, ּ ְּדִאיהו ּתְ ו. ּ ָרָזא ִדיֵליה, ֵעׂשָ ָּנִטיל ּבְ ּמו, ּ ֵרין ַיְרִחין ּתַ , ב''ז ָא''ּּתְ

ַכחְּוִאיהו ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ֱאלו, ְוִאְתֲאִביד, ּתְ ּל ָלאו ִדיֵליה הוא''ּ ּ ַּוֲאִפילו ָא, ּ יֹום ' ט, ב''ּ
ִּאיּנון ִדיֵליה ּ יר, ּ ַכח, ְוִאְתֲאִביד, ְוָלא ַיּתִ ּתְ ָרָזא ִדְתאֹוִמים, ְוָלא ִאׁשְ ְּוָלאו ִאיהו ּבְ ֶּאָלא , ּ

ִּאְתְפַרׁש ְלחֹוֵדיה ֲאִפי, ּ ָממוְוָסָטא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּבַ ָּסה וׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )תהלים ט(, ּכְ
ּמו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח   .ָּהאֹוֵיב ּתַ

אֹוִמים ּוְבִגין ְדַיֲעֹקב ִאיהו ּתְ ּ אֹוִמים, ּ ֹחֶדׁש ּתְ ְואֹוַרְייָתא , ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ִלְבנֹוי ּבַ
ָרָזא ִדְתאֹוִמים ְכָתב, ּּבְ ּבִ ַעל ֶפ, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ִליָתֵאי. הְּותֹוָרה ׁשֶ ֹחֶדׁש ּתְ ִליָתֵאי, ּבַ , ְלַעם ּתְ
ִליָתִאין ין ּתְ ַדְרּגִ ִליָתֵאי, ּבְ ּוְכתוִבים, ְנִביִאים, ּתֹוָרה: ּתֹוָרה ּתְ   .ְּוֹכָלא ַחד. ּ

י ְוגֹו ִליׁשִ ֹחֶדׁש ַהׁשְ ַהאי ְקָרא אוְקמוָה ֵליה ְלֵעיָלא. 'ּבַ א ָדא ּבְ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ּ ּ ּ י . ּ אִני ַרּבִ ּתָ
ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני,ִּחָייא ַההוא ִזְמָנא ְדָמטו ִיׂשְ ּ ּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִניׁש ְלהו קוְדׁשָ ּּכָ ּ ְּ

ָרֵאל ֻכְלהו, ְּלַזְרִעיין ְדִיׂשְ ח ֵליה ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ ָרֵאל ַפְסלו, ּּ ֻכְלהו ַזְרָעא ְדִיׂשְ ח ּבְ ּכַ ְּוָלא ַאׁשְ ּ ּּ ּ ,
א ְלהו ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ֵני ְקׁשֹוטּכֻ, ּ ְּלהו ּבְ ּ.  

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָאַמר קוְדׁשָ ּּבְ ּ ֵעי ְלֵמיָהב אֹוַרְייָתא , ְּ א ֲאָנא ּבָ ּתָ ַהׁשְ
ָרֵאל ְרִחימוָתא ַדֲאָבָהן, ְלִיׂשְ יך ְלהו ּבִ ָּמׁשִ ּ ּ ְרִחימוָתא ְדָרִחיְמָנא ְלהו, ְ ּּבִ ּ ּוְבַאְתָוון ַדֲעָבִדית , ּ ּ

לוָחאְוַאּתְ. ְּלהו ְּוָאִתיב ִמִלין ִאֵלין, ּ ֲהֵוי ִלי ׁשְ ך ָאַמר , ְּיהוָדה' יֹוִסי ָאַמר ר' ָאַמר ר. ּ ְּכַ

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִליָחא ְמֵהיָמָנא, ְּ ִמָלה ָדא הֵוי ִלי ׁשְ ּּבְ ָרֵאל , ּ ָכא ִיׂשְ ְלַאְמׁשָ
ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ַוִיְק)שמות יט(. ֲאַבְתָראי ּ וֹמׁשֶ ה ָעָלה . 'ִמן ָהָהר ְוגֹו' ָרא ֵאָליו ְיָיּ ּוֹמׁשֶ

א, ֶאל ָהֱאֹלִהים ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ ן ּגַ ְּלַאְתָרא ִדְפִריׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ ּ ַוֵיט )תהלים יח(ּכְ
ַמִים ַוֵיַרד ְוגֹו   .'ּׁשָ

  ]א''ט ע''דף ע -' בזוהר חלק [

אָנא ָאַמר ר ל ִזְמָנא ִדְג, ְּיהוָדה' ּתָ ַאְתַרְייהוּּכָ ָרן ּבְ א ִעָלָאה ִמְתַיּשְׁ ּלוֵפי ַמְלּכָ ָעְלִמין , ּּ
ִחידו ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ִקיוַמְייהו, ּ ָרן ּבְ ְּוָכל עֹוָבִדין ִמְתַיּשְׁ ּ ָמה )מאן כל עובדין מתיישרן בקיומייהו(. ּ  ּכְ
ה ְיָי)שמות לה(, ְדַאּתְ ָאֵמר י נֹוָרא הוא'  ֶאת ַמֲעׂשֵ י נֹוָרא . ּּכִ ' ָאַמר ר. ּהואַמאי ּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ַהיֹוִמיּזַֹהר " ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ִלימו ְדֹכָלא, ֶאְלָעָזר ּׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא)דברים י(ּכְ דֹול ַהּגִ דף (ַמאי .  ָהֵאל ַהּגָ

ם)בראשית כה(, ּוְכִתיב. ָּדא ַיֲעֹקב. ְוַהּנֹוָרא )א''ט ע''ע ַתְרּגומֹו,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ַבר , ּּכְ ּגְ
ִלים ֹכָל. ׁשְ ִלים ּבְ ִריך הוא. אּׁשְ א ּבְ ל עֹוָבִדין ְדקוְדׁשָ ך ּכָ ּּכַ ּ ְּ ִלימו, ְ ׁשְ ֵליִמין ּבִ ִקיוָמא , ּׁשְ ּּבְ ּ
ִלים   .ׁשְ

ְנָיא י יֹוִסי אֹוֵמר, ּתַ ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקִאיְמָנא ָקֵמיה ְדר, ַרּבִ ִאיְלָנא , ְּיהוָדה ָסָבא' ּ ׁשָ
יב, ֵּליה ּ ַוִייָרא ַויֹאַמ)בראשית כח(, ַּמאי ִדְכּתִ ְּדָקָאַמר , ַמאי ָקא ָחָמא. 'ר ַמה ּנֹוָרא ְוגֹוּ

ְּדִאיהו ּנֹוָרא א, ָאַמר ִלי. ּ ִלימו ִדְמֵהיָמנוָתא ַקִדיׁשָ ָּחָמא ׁשְ ּ ּ ַההוא ֲאָתר, ּ ִכיַח ּבְ ְּדֲהָוה ׁשְ ּ ,
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ִכיַח. ּ ֵלימוָתא ׁשְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדַהִוי ׁשְ ּ   .ִאְקֵרי נֹוָרא, ּ

ְרּגומֹו ְדִחילו, ִאי ָהִכי, ֵּליהֲאֵמיָנא  ֲּאַמאי ּתַ ּ ִלים, ּ ֵּלית ְדִחילו ֶאָלא , ָאַמר ִלי. ְוָלא ׁשְ ּ ּ
ִכיַח ֵלימוָתא ׁשְ ֲאָתר ְדַהְוי ׁשְ ּּבְ ִכיַח, ּ ֵלימוָתא ׁשְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדַהְוי ׁשְ ּ . ִאְתְקֵרי נֹוָרא, ּ

יב יו ּכִ' ּ ְיראו ֶאת ְיָי)תהלים לה(, ִּדְכּתִ י , י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיוְקדֹוׁשָ ַמע ְדָקָאַמר ּכִ ׁשְ ִּמּמַ
ֲאָתר ְדֵלית ַמְחסֹור, ֵאין ַמְחסֹור ִכיַח, ּּבַ ֵלימוָתא ׁשְ   .ּׁשְ

אָנא  ַמִים ַוֵיַרד)משלי ל(ּתָ ה, יֹוִסי' ָאַמר ר, ּ ִמי ָעָלה ׁשָ ָּדא הוא ֹמׁשֶ ה , ּ יב וֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּ
ָחְפָניוִּמי ָאַסף רוַח. ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ָּדא הוא ַאֲהֹרן,  ּבְ יב. ּ ּ וְמֹלא )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ

ה ים ַדּקָ ְמָלה. ָּחְפָניו ְקֹטֶרת ַסּמִ ּשִׂ ָּדא ֵאִלָיהו, ִמי ָצַרר ַמִים ּבַ יב. ּּ  ִאם )מלכים א יז(, ִּדְכּתִ
י ִאם ְלִפי ְדָבִרי ִנים ָהֵאֶלה ַטל וָמָטר ּכִ ִּיְהֶיה ַהּשָׁ ּ ל . ּ ָּדא הוא , ַאְפֵסי ָאֶרץִמי ֵהִקים ּכָ ּ

יה. ַאְבָרָהם יב ּבֵ ִּדְכּתִ ְרָאם)בראשית ב(, ּ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ְקֵרי , ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ַאל ּתִ
ְרָאם ִהּבָ ַאְבָרָהם, ּבְ   .ֶּאָלא ּבְ

ֵני ַהאי ַמִים, ְּוהוא ָאַמר, ּהוא ּתָ ִריך הוא, ִמי ָעָלה ׁשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יה ִּדְכ. ְּ יב ּבֵ ּּתִ
ְתרוָעה )תהלים מז( מי עלה תקון בסוד את האור אמנם בתרועה וירד (ּ ָעָלה ֱאֹלִהים ּבִ

ָחְפָניו)הבדילו לו אלהים בתרועה, בסוד ויבדל ִריך , ּ ִמי ָאַסף רוַח ּבְ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ
יב, ּהוא ל ָחי ְוגֹו)איוב יב(, ִּדְכּתִ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ א ִמי ָצ. ' ֲאׁשֶ ְמָלה ָדא קוְדׁשָ ּשִׂ ַּרר ַמִים ּבַ ּ

ִריך הוא ּּבְ יה . ְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ָעָביו)איוב כו(ּ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ.  צֹוֵרר ַמִים ּבְ ָּדא , ִמי ֵהִקים ּכָ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יה. ְּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ּ ָמִים'  ּבְ ּּתו . ֱאלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

ַמִים ַוֵיַרד ְוגֹו,ָאַמר ע ְקִטיֵרי ָעְלָמא', ּ ִמי ָעָלה ׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ   .ֵּאׁש רוַח ַמִים ְוָעָפר, ּ

ִּאְתָחזון ִמלֹוי ְדר, ֵייָסא' ָאַמר ר ְּדָלא ִמְתַקְייָמאן, יֹוִסי' ּּ יה . ּ ד ָמטו ִמִלין ִאֵלין ְלַגּבֵ ּּכַ ּּ ּ
ְמעֹון' ְּדר ֵריׁשֵ, ׁשִ ּיה ְדרֲאָנח ְידֹוי ּבְ ּיֹוִסי וַבְרֵכיה' ּ ִפיר ָקא ָאַמְרּתְ, ּ . ְּוָהִכי הוא, ְּוָאַמר ׁשַ

ְָאַמר ֵליה ְמָנא ָלך א. ּ ֵמיה ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ָאַמר ָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ְּדֲהָוה ָאַמר ִמּשְׁ ּ ּ ּ.  

ַתְרָעא ְדִצפֹוִרי' יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ר ְמעֹון ּבְ ּׁשִ ' ַּהאי ְדָאַמר ר, ֵייָסא' ּיה רָאַמר ֵל, ּ
ַמִים ַוֵיַרד ְוגֹו, יֹוִסי ה, ִזְמָנא ֲחָדא ָאַמר', ִּמי ָעָלה ׁשָ א , ְלָבַתר ָאַמר. ָּדא ֹמׁשֶ ָּדא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַּוֲחֵמיָנא ֵליה ְלֹמר . ְּקִטיִרין ֵאׁש רוַח ַמִים ְוָעָפר' ִּאֵלין ד, ְלָבַתר ָאַמר. ְ
ְּדָבְרֵכיה ּ.  
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ִפיר ָקא ָאַמרָא ַּמר ֵליה ַוַדאי ׁשַ ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ְּוָהִכי הוא, ּ ְּוֻכְלהו ִמֵלי ִאְתַקְיימו , ּ ּּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ַחד ַמְתְקָלא ַסְלָקא, ְּ ְּוֻכְלהו ּבְ ִמלֹוי ְדר' ִאְתְרִגיׁש ר. ּּ ֵּייָסא ּבְ ּ '

ְמעֹון ְּוָאַמר ַוַדאי ַהאי ָהִכי הוא, ׁשִ ֵמיה ְדֹמר ִזְמָנא ַאֲחָראְו, ּ ָּהִכי אֹוִליְפָנא ִמּקָ אלה (. ּ
תהלים (, דכתיב. אלא באברהם, אל תקרי בהבראם, תולדות השמים והארץ בהבראם

  )אבל. כי אמרתי עולם חסד יבנה) פט

ִפיר ְּוֹכָלא ׁשַ יב. ּ ֲּאָבל סֹוָפא ִדְקָרא ַמאי ָקא ַמְייֵרי ִדְכּתִ מֹו וַמ)משלי ל(, ּ ם ּ ַמה ּשְׁ ה ּשֶׁ
ַדע י ּתֵ נֹו ּכִ יַנח. ּבְ מֹו ּתִ נֹו ַמהו, ַמה ׁשְ ם ּבְ ָּרָזא ְדִמָלה ָהא אֹוִליְפָנא , ָּאַמר ֵליה. ַּמה ּשֶׁ ּ

ִרי' ְלַר ִאיְלָנא ָקֵמיה ְדֹמר ַהאי , ֵליָמא ִלי ֹמר, ָּאַמר ֵליה. ֶאְלָעָזר ּבְ ֶחְלִמי ׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
יָנא ָל, ְוָאַמר ִלי, ִּמָלה ר, ָּאַמר ֵליה. ּהַוֲאְנׁשִ ְדּכַ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי. ִאי ֵאיָמא ּתִ ְּדָהא ַמה . ּ

ְרָנא ְּדאֹוִליְפָנא ָקֵמי ְדֹמר יֹוָמא ָדא ַאְדּכַ ּ ּ.  

ֲּאַמר ֵליה ָרָזא ְדִמָלה ּ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָרֵאל וְכִתיב )שמות ד(, ּ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ  )ישעיה מט( ּּבְ
ך  ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּוְבָרָזא ִעָלָאה. ֶּאְתָפָארִָיׂשְ נֹו, ּ יה ְדֹמר. ְוַהאי ִאְקֵרי ּבְ ָּאַמר ָינוח ַדְעּתֵ ּ ּ ּ ,

ְּדָהא ָרָזא ָדא ְיַדְעָנא ר ר, ַאְדָהִכי. ּ יה, ֵייָסא' ָלא ִאְדּכַ ָּחַלׁש ַדְעּתֵ , ָּאַזל ְלֵביֵתיה, ּ
ְַאְדמוך ֶחְלָמא, ּ ַּאְחִזיאו ֵליה ּבְ א, ּ ְדּתָ יה, ַּחד ִסְפָרא ְדַאּגַ ִתיב ּבֵ ְּדֲהָוה ּכְ ָחְכָמה ְוִתְפֶאֶרת , ּ

ִמְקָדׁשֹו   .ּּבְ

  ]ב''ט ע''דף ע -' בזוהר חלק [

ַער ְמעֹון, ִאּתְ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ָּאִזל ְלַגּבֵ ק ְידֹוי, ּ ֶחְלָמא, ָאַמר, ָנׁשַ ִזְמָנא . ָהִכי ֲחֵמיָנא ּבְ
ֶחְלָמא א ְדַאְחִזיו ַקָמאיִּסְפָרא ְד )ב''ט ע''דף ע(ַחד , ַאֲחָרא ֲחֵמיָנא ּבְ ְדּתָ ַּאּגַ ִתיב , ּ ַוֲהָוה ּכְ

יה ִמְקָדׁשֹו, ּּבֵ א, ָּחְכָמה ְלֵעיָלא, ָּחְכָמה ְוִתְפֶאֶרת ּבְ ְפֶאֶרת ְלַתּתָ ְייהו. ּתִ ִמְקָדׁשֹו ְלַגּבַ ּּבְ ּ .
ֶחְלָמא ִזְמָנא ֲחָדא פוַמאי. ְוָהִכי ֲחֵמיָנא ּבְ ְחָנא ּבְ ּכַ ַעד , ְמעֹוןׁשִ' ֲּאַמר ֵליה ר. ְּוָהִכי ַאׁשְ

ַען ַרְבָיא ַאְנּתְ ֵדי ַחְקָלא, ּכְ ין ְמַחּצְ ְְוָהא ּכָֹלא ַאְחִזיאו ָלך, ְלֵמיַעל ּבֵ ּ יב. ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ַדע י ּתֵ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ מֹו. ַּמה ּשְׁ נֹו, ָחְכָמה ׁשְ ְפֶאֶרת ּבְ   .ּתִ

ה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים)שמות יט( )תנא( הַזּכָ, ּ וֹמׁשֶ ָּאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּ ְּדָזֵכי ִליָקָרא ָדא, ּ ּ ,
ך ִגיֵניה ּכַ ְְדאֹוַרְייָתא ַאְסִהיד ּבְ ּ א ֲחֵזי)יהודה' תאני ר(. ּ ִני ,  ּתָ ַאר ּבְ ה ִלׁשְ ין ֹמׁשֶ ַמה ּבֵ

ֵני ָעְלָמא. ָעְלָמא ַאר ּבְ ד ַסְלִקין, ׁשְ ַּסְלִקין ִלְרּבו, ַּסְלִקין ְלֻעְתָרא, ּּכַ , ַּמְלכוַּסְלִקין ְל, ּ
ד ָסִליק ה ּכַ יה, ֲאָבל ֹמׁשֶ ִתיב ּבֵ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים, ַּמה ּכְ ָאה חוָלֵקיה, ּוֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ.  

אן ָאְמרו ַחְבַרָיא, יֹוִסי ָאַמר' ר ִּמּכָ א ִליָטֵהר ְמַסְייִעין אֹותֹו, ּ ה ָעָלה , ַּהּבָ יב וֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּ
ְתֵריה. ֶאל ָהֱאלִהים ִתיב ּבַ ְּדַמאן ְדָבֵעי ְלִאְתָקְרָבא. 'ִּיְקָרא ֵאָליו ְיָיַו, ַּמה ּכְ ְמָקְרִבין , ּ

  .ֵּליה

תהלים (, ִּיְצָחק ָפַתח' ר. 'ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוגֹו' ַּוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי

ּכֹון ֲחֵצֶריך)סה ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ָ ַאׁשְ ָאה חוָלֵקיה ְדַההו, ּ ַּזּכָ ּ ּ ר ָנׁשּ ִריך , א ּבַ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
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יה ּהוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א, ְּוָקִריב ֵליה, ּ גֹו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ֵרי ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדִאיהו ִאְתְרֵעי , ְּלִמׁשְ ּ ּ
יה ְלפוְלָחֵניה ּּבֵ ּ יִמין ִדְלֵעיָלא, ּ ים הוא ֵמְרׁשִ ָּרׁשִ ּ ֵמיה , ּ ַחר ִמּקַ ְּלִמְנַדע ְדָהא הוא ִאְתּבָ ּ ּ ּ

א ִעָלָאהְּד א ַקִדיׁשָ ַּמְלּכָ ְמדֹורֹוי, ּ ֵרי ּבִ יָמא. ְלִמׁשְ יה ַההוא ְרׁשִ ַכח ּבֵ ּתְ ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,
ְרִעין ִדְלֵעיָלא ָכל ּתַ ר ּבְ ַּאְעּבַ ידֹוי, ּ   .ְּוֵלית ְדִיְמֵחי ּבִ

ה, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ֵרי ּתִ, ּ ִתיב ַאׁשְ ְּדָעֵליה ּכְ ּוְכִתיב , ְּבַחר וְתָקֵרבּ
יה  ה ְלַבדֹו ֶאל ְיָי)שמות כד(ּּבֵ ׁש ֹמׁשֶ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ְוִנּגַ ה ִנּגַ ּ וֹמׁשֶ ּכֹה . ְּוֵהם לא ִיָגׁשו' ּ

ִּאֵלין נוְקֵבי: ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ָרֵאל, ּ יד ִלְבִני ִיׂשְ ִּאֵלין דוְכִרין: ְוַתּגֵ ּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר' ר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּכֹה ֹתאַמר, ׁשִ תהלים ( ,ּוְכִתיב. ּּכֹה ְתָבַרכו )במדבר ו(ּכְ

ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבַרכוָכה)קמה לֹוַמר ְיָבְרכו ּכֹה, ָ ֲאִמיָרה, ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב. ּּכְ ְּוַהְיינו . ּבַ
ְטָרא ְדִדיָנא ָרֵאל. ִּמּסִ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוַתּגֵ ד ָלֶכם ֶאת  ) דדברים(, ּכְ ַּוַיּגֵ

ִריתֹו י ַהיֹום ַלְיָי)דברים כו( ּוְכִתיב. ּבְ ְדּתִ ָרֵאל. ֱָאלֶהיך' ּ ִהּגַ ּדוְכִרין, ִלְבֵני ִיׂשְ ְּדָאתו , ּ ּ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי   .ִּמּסִ

י ִיְצָחק י ַהיֹום ַלְיָי,  הֹוִאיל ַוֲאֵתיָנא ְלַהאי)א יוסי''ס(, ָאַמר ִרּבִ ְדּתִ ַּמה הוא ִהּגַ ּ '
ֵעי ֵליה, ֱּאֹלֵהינו' ַלְיָי. ָֹלֶהיךֱא ְמעֹון' ָּאַמר ֵליה ר. ִּמּבָ ְלחֹודֹוי הוא, ׁשִ ְוָהא . ְּוִכי ַהאי ּבִ

ִתיב  י ְיָי)דברים ח(ּכְ ֱָאלֶהיך ְמִביֲאך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ְוגֹו'  ּכִ ר ְיָי )דברים ז(. 'ָ ֱָאלֶהיך ' ֲאׁשֶ

י ְיָי)דברים ד( .ְנֹוֵתן ָלך ְּוֻכְלהו ָהִכי, ֵּאׁש אֹוְכָלה הואֱָאלֶהיך '  ּכִ ּ.  

ֵניָנן ֵיׁש לֹו ֱאלֹוַה, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ִמי ׁשֶ ָרֵאל דֹוֶמה ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ַהָדר ּבְ ּּכָ ּ ְּוָכל ַהָדר . ּּ
ֵאין לֹו ֱאלֹוַה ִמי ׁשֶ חוָצה ָלָאֶרץ דֹוֶמה ּכְ ּּבְ ּ א. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ום ְדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ִּמּשׁ ּ ְלַאְרָעא , ּ

א ַסְלָקא ַּקִדיׁשָ ַאְתָרה ָיְתָבא. ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ְלָיא. ּוׁשְ ַהאי ּתַ ה ָלא ָקָאַמר ֱאֹלֶהיך. ְוַהאי ּבְ ָוֹמׁשֶ ּ ,
א ֶּאָלא ְלִאינון ַדֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ָלא ַאֵפי ׁשְ ּוְלַקּבְ ּוַמה ְדָלא . ּ ּ

ום ְד, ָּאַמר ֱאלֵהינו ִּמּשׁ ה ָלא ָזָכה ְלֵמיַעל ְלַאְרָעאּ ך, ָהא ֹמׁשֶ ְוְבִגיִני ּכַ ֱּאֹלֶהיך ַוַדאי , ּ ָ

ָכל ֲאָתר ן, ּבְ ּמָ ום ְדִאיּנון ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ּתַ ִּמּשׁ ּ ּ.  

ֲּאַמר ֵליה וַדאי ָהִכי הוא ּ ִתיב. ּ ר ִיְהֶיה )דברים כו(, ֲאָבל ָהָכא ּכְ ּ וְבָאת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ
ָיִמים  י ַהיֹום ַלְיָיּּבַ ְדּתִ ְרָיין, ֱָאלֶהיך' ָּהֵהם ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהּגַ ַאְרָעא ׁשַ ַמאי , ְּוָהא ִאיּנון ּבְ

ְעָיין ְלַאֲחָזָאה וְלאֹוָדָאה. ְּוֹלא ֱאלֵהינו, ַָטֲעָמא ֱאֹלֶהיך ֶּאָלא ִאיּנון ּבַ ּ ִּדְבִגיֵני ְדֶחֶסד , ּ ּ
ְרָיין ּבְ, ָזָכאן ְלָכל ַהאי, ִּעָלָאה ל , ְוָעֲאָלן ְלַהִהיא ַאְרָעא, ַאְרָעאְוׁשַ הֹון ּכָ ְוָעִביד ִעּמְ

ך, ִּאיּנון ָטָבאן ְוְבִגיֵני ּכַ ֲּהוֹו ַאְמִרי ִמִלין ִאֵלין ַלּכֵֹהן, ּ יב )ולא לבר נש אחרא(, ּ ּ ִדְכּתִ
י ַהיֹום ַלְיָי ְדּתִ ְטָרא ְדֶחֶס)והכי הוא ודאי(, ֱָאלֶהיך' ִּהּגַ ום ְדָאֵתי ִמּסִ ּ ִמּשׁ ּ   .דּ

  ]א''ע' דף פ -' בזוהר חלק [

ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ְלהו, ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ּ ָרֵאל. ּ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ַההוא , ְוַתּגֵ ּּבְ
ִלים ְדִאְתָחֵזי ְלהו ֲּאָתר ׁשְ ָרֵאל, ּ ָלקו, ְּדָהא ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ין ִאְסּתָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ א ַחד , ּ ּוְבַדְרּגָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1151דף [ -ּ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא , ַּסְלִקין ָרֵאל ׁשְ ֶּאָלא ִיׂשְ ּּ ָרֵאל. ִאְקֵרי )א''ע' דף פ(ּ יד ִלְבִני ִיׂשְ , ְוַתּגֵ
רוַח ָחְכְמָתא, ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא ֵעי ּבְ ּתָ ּוְלִאׁשְ ִריך , ּ א ּבְ ְִטיבו וְקׁשֹוט ְדָעַבד לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ִריתֹו, ּהוא ד ָלֶכם ֶאת ּבְ יב ַוַיּגֵ ִּדְכּתִ ּ.  

ְנ ָאְרָחא, יֹוִסי' ָאַמר ר, ָיאּתַ י' ַוֲהָוה ר, ִזְמָנא ֲחָדא ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ ִרי ִעּמִ ַעד . ִּחָייא ּבְ
ָבר, ַּדֲהֵויָנא ַאְזִלין ְחָנא ַחד ּגְ ּכַ ַחְקָלא, ַאׁשְ ִבין ְלַאְסָווָתא, ְּדֲהָוה ָלִקיט ּבְ ָקִריְבָנא . ֲעׂשָ

יה ר ָנׁש, ֲּאֵמיָנא ֵליה, ְּלַגּבֵ הּקו, ּבַ ִבין ָלּמָ ְּטָרא ְדקוְטֵרי ַדֲעׂשָ ּ יה. ּ ְוָלא , ָּלא ָזִקיף ֵריׁשֵ
י . ְוָלא ָאַמר ִמיִדי, ַאֲהַדְרָנא ִזְמָנא ַאֲחָרא ַוֲאֵמיָנא ַהאי. ָאַמר ִמיִדי ֲּאֵמיָנא ֵליה ְלַרּבִ
ִרי ר ָנׁש ָאִטים אוְדִנין, ִּחָייא ּבְ ְטָיא, ּאֹו ַהאי ּבַ יָמא, אֹו ׁשַ ּבֹויָיִת. אֹו ַחּכִ ְלָבַתר . יְבָנא ּגַ

ִבין ְּוָחָפא ֲעֵליהֹון ַטְרֵפי ּגוְפִנין, ְוָאִחיד לֹון, ָּלִקיט ִאיּנון ֲעׂשָ ּ.  

ֲּאָנא ֲחֵמיָנא ְדיוָדִאין ָאתון, ָאַמר ָלן ּ ְּויוָדִאין ַאְמֵרי ָעַלְייהו, ּ יִמין, ּ ְּדִאיּנון ַחּכִ ִאי , ּ
א ּתָ ָּלא ְדַחִייְסָנא ָעַלְייכו ַהׁשְ ְסִגיָרא ָדאּתֶ, ּּ א ּכִ ֵני ָנׁשָ ְּדַמְרִחִקין ֵליה , ֱּהוֹון ְרִחיִקן ִמּבְ ּ

יכֹון, ְּדָהא ֲאָנא ֲחֵמיָנא, ִּמּכָֹלא ּבֵ א ְדֲהָוה ָקִריב ּגַ ּבָ ְּדֵריָחא ְדָחד ִעׂשְ ּ גוַפְייכו, ּ ָּעאל ּבְ ּ ,
ָלָתא יֹוִמין ֶּאָלא ֲאִכילו ִאֵלין ּתוֵמי ּבָ. ְוֶתֱהוֹון ְרִחיִקין ּתְ ּּ   ,ָּרא ְוִתְתסוןּ

ן ִכיִחין ַקּמָ ְייהו ַדֲהוֹו ׁשְ ֲּאַכְלָנא ִמּנַ ֵזיָעא, ְוַאְדַמְכָנא, ּ י, ְוִאְתָקַטְרָנא ּבְ . ַּעד ִעיָדן ַסּגִ
ַעְרָנא ְבָרא, ְלָבַתר ִאּתְ כֹון, ָּאַמר ָלן ַההוא ּגַ א ֱאָלֲהכֹון ִעּמְ ּתָ ְחּתון ִלי, ַהׁשְ ּכַ ְּדַאׁשְ ְּדָהא , ּ

ַּאְסָווָתא ְדגו ִליםּ ּתְ   .ֵפיכֹון ַעל ְיִדי ִאׁשְ

ַבר ָנׁש ַאֲחָרא, ָאַמר ַלן, ַּעד ַדֲהֵויָנא ַאְזִלין ֵעי ּבְ ּתְ ֵעי ְלִאׁשְ ר ָנׁש ּבָ ל ּבַ פום , ּכָ ּּכְ
פום ָאְרחֹוי, ָאְרחֹוי א ּכְ ְּדָהא ְלנוְקּבָ ּ פום ָאְרחֹוי. ּ פום ָאְרחֹוי. ְּלַגְבָרא ּכְ ְּלַגְבָרא ְדַגְבֵרי ּכְ ּ .
ִריֲאֵמיָנ י ִחָייא ּבְ יב, ּא ְלַרּבִ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָרֵאל, ּ יד ִלְבִני ִיׂשְ . ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתּגֵ

ותגיד לבני ישראל בההוא . א כה תאמר לבית יעקב בההוא אתר דאתחזי להו''ס(
דהא יעקב וישראל תרין דרגין אינון ובדרגא חד סלקין . אתר שלים דאתחזי להו

  )ימותא דבלא אקריאלא ישראל של

אי, ָאַמר ָלן ֲּחִמיתון ְדָלא ָזִקיְפָנא ֵריׁשָ ֲהַדְייכו, ּ ֵעיָנא ּבַ ּתָ א, ְּוָלא ִאׁשְ ום ְדַאּבָ ִּמּשׁ ּ ,
ִני ָדָרא ֲהָוה ל ּבְ ִבין ִמּכָ ֲעׂשָ יָמא ּבַ ִבין. ַּחּכִ א ָאְרחֹוי ְדָכל ֲעׂשָ הֹון , ְּואֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ִּדּבְ

ָכ, ְקׁשֹוט יַנְייהוַוֲאָנא ּבְ א ָמדֹוָראי ּבֵ ּתָ   .ּל ׁשַ

א ַדֲחִמיתון ּבָ ְּוַהאי ִעׂשְ ַטְרֵפי ְדגוְפִנין ִאֵלין, ּ ַּדֲחֵפיָנא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ֵביָתאי ִאית ֲאָתר ַחד, ּּ , ּבְ
ּוְבַההוא ֲאָתר ָנִעיץ ַחד ֵריַחָיא, ְּוהוא ִלְסַטר ָצפֹון ּ ּוֵמֵעיָנא ְדַההוא ֵריַחָיא, ּ ּ ּ ָנִפיק ַחד , ּ

ַבר  יןּגְ ְתֵרין ֵריׁשִ יֵדיה וְבָכל יֹוָמא ָקא ְמַצֵער ָלן, ּבִ יָנָנא ּבִ א ׁשִ ְּוַחְרּבָ ַוֲאָנא ָלִקיְטָנא . ּ
א ּבָ א, ְּוִזילו ֲאַבְתָראי, ַהאי ִעׂשְ ּבָ ְּוֶתחמון ֵחיֵליה ְדַהאי ִעׂשְ ּ ֵלי , ּ ּוַמה ִדי ֱאָלָהא ִעָלָאה ּגַ ּ ּ ּ

ָעְלָמא   .ֹּכָלאְּוֵלית ַמאן ְדֵיַדע ָאְרחֹוי ּבְ, ּבְ
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ָאְרָחא, ֲּאִזיְלָנא ֲאַבְתֵריה ַעְפָרא, ַּעד ַדֲהֵויָנא ַאְזֵלי ּבְ א ּבְ ָּמִאיך ְלַחד נוְקּבָ ֵוי , ְ ְּוׁשַ
נוְקָבא א ּבְ ּבָ ֵּמַההוא ִעׂשְ י, ּ א ִדיֵליה ַסּגִ ָּנַפק ַחד ִחְוָיא ְוֵריׁשָ א ''נ(, ָנַטל ַחד ַסְנִטיָרא. ּ

ְד)סודרא ַחד ּגַ   .ָּאַמר לֹון ִזילו ֲאַבְתָראי. ָּדִחיְלָנא. ָיאּ ְוָקִטיר ֵליה ּכְ

ַּעד ְדָמֵטיָנא ְלֵביֵתיה ָחׁשֹוָכא. ּ ַתר ַחד ּכֹוָתָלא, ֲּחֵמיָנא ַההוא ֲאָתר ּבְ ָנַטל ַחד . ּבָ
א ְוָדִליק ְדֵליָקא ַסֲחָרִניה ְדַההוא ֲאָתר ְדֵריַחָיא ְרּגָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ה ְדֶתֱחמון, ָאַמר לֹון. ּ ִּמּמַ ָלא , ּ

ְד עון ִמיִדיּתִ ּתָ ׁשְ ָּחלון ְוָלא ּתִ ּ.  

ְטרֹוי, ַאְדָהִכי ֵרי ִחְוָיא ִמּקִ א, ׁשָ ּבָ ִקיְסָטא ֵמַההוא ִעׂשְ יה ְדִחְוָיא. ְּוָכַתׁש ּבְ ֵריׁשֵ ֵוי ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ .
ַההוא ֵעיָנא ְדֵרַחָייא ָּעאל ִחְוָיא ּבְ ּ ַמְעָנא ָקָלא ְדָכל ֲאָתר ִמְזַדְעְזָעא, ּ ּוׁשְ ּ ֵעיָנן ְלֵמ. ּ , יַפקּבָ

ְבָרא יָדָנא ַההוא ּגַ אי, ָאַמר, ָּאִחיד ּבִ ּבָ ְדָחלון ְקִריבו ּגַ ָּלא ּתִ ּ.  

ִתית ָדָמא, ַאְדָהִכי א, ָּנַפק ִחְוָיא ׁשָ ּבָ ְבָרא ֵמַההוא ִעׂשְ ָּנִקיט ַההוא ּגַ יה , ּ ֵריׁשֵ ֵוי ּבְ ְּוׁשַ ּ
ְבַקְדֵמיָתא ַההוא ֵעיָנא ְדֵרַחָיא. ּכִ ָּעאל ּבְ ּ ֲעָתא ְזִע. ּ ְּדָנִפיק ֵמַההוא ֵעיָנא , ֲחֵמיָנא, יָראְלׁשַ ּ

ין ְתֵרין ֵריׁשִ ְבָרא ּבִ ְרָייא ַסֲחָרֵניה ְדִקְדלֹוי, ַחד ּגַ ְּוִחְוָיא ׁשַ ַההוא ֵעיָנא ְדֵרַחָיא . ּ ָּעאל ּבְ ּ ּ
ַלת ִזְמֵני ַּווי ְלִאיֵמיה ִדְלַההוא ֲאָתר אֹוִביל ֵליה, ְזִקיָטא ְזִקיָטא, ָהָוה ָאַמר. ְוָנַפק ּתְ ּ ּ ּ.  

ֲעָקר ֵריַחָיא ֵמַאְתֵריה, ַאְדָהִכי ִּאּתְ ְבָרא ְוִחְוָיא, ְּוַנְפקו, ּ ְרַווְייהו, ּגַ ְּוָנְפלו וִמיתו ּתַ ּ ּ ַוֲאָנן . ּ
י ְבָרא. ָּדִחיְלָנא ַסּגִ א ַדֲאָנא ָלִקיְטָנא ָקַמְייכו, ָּאַמר ָלן ַההוא ּגַ ּבָ ָּדא הוא ֵחיָלא ְדִעׂשְ ּ ּ ּ ּ ,

ך ָלא ִאׁשְ ְוְבִגיֵני ּכַ ֲהַדְייכוּ ֵעיָנא ּבַ אי, ּּתָ אי, ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵריׁשָ ּבָ ֲעָתא ְדַקִריְבּתון ּגַ ׁשַ ּּבְ ּ.  

  ]ב''ע' דף פ -' בזוהר חלק [

א ָחְכְמָתא )ב''ע' דף פ(ָּאַמר לֹון ִאילו  ֵני ָנׁשָ ִריך , ַיְדִעין ּבְ א ּבְ ְְדָכל ַמה ְדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ּ
ַאְרָעא ָעְלָמאְּוֵחיָלא ְדָכל ַמ, ּהוא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ מֹוְדעון ֵחיָלא ְדָמאֵריהֹון, ּה ְדִאׁשְ ּתְ ִּיׁשְ ּ ,

יָאה ָחְכָמֵתיה ַסּגִ א. ּּבְ ֵני ָנׁשָ ִריך הוא ָחְכְמָתא ָדא ִמּבְ א ּבְ ֲּאָבל ָלא ָטִמיר קוְדׁשָ ּ ֶּאָלא , ְּ
ִגין ְדָלא ִיְסטון ֵמָאְרחֹוי ּּבְ ַהִהיא ָחְכְמָתא ְוִיְנ, ּ ּׁשון ֵליהְּוָלא ִיְתְרִחיצו ּבְ ּ.  

ד ֲאֵתיָנא ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ַּוֲאֵמיָנא ָהֵני ִמֵלי ָקֵמיה ְדַרּבִ ּ יָמא ֲהָוה, ּ א . ָּאַמר ַוַדאי ַחּכִ ְוּתָ
ַאְרָעא, ֲחֵזי א ְדִאְתְייִליד ּבְ ּבָ א ְוִעׂשְ ּבָ יָאה, ֵּלית ִעׂשְ יה ָחְכְמָתא ַסּגִ ְּדָלא ֲהָוה ּבֵ ְּוֵחיֵליה , ּ

ַמָיא ַסְגָיא ׁשְ ר . ִמן ֵאזֹוָבא, א ֲחֵזיּתָ. ּּבִ ָאה ְלּבַ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדָבֵעי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֵאזֹוָבא ִמְתָדֵכי)א''נ ע''ויחי ר(, ָנׁש ַער ֵחיֵליה ִדְלֵעיָלא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ ום ְדִיּתְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ
ָדא ֲעלֹוי ְּדִאְתָפּקְ ָד, ּ ְּדָהא ַההוא ֵחיָלא ְדִאְתָפּקְ ּ ּ ָעָראּ ד ִאּתְ ְּמָבֲעָרא רוַח , א ֲעלֹוי ּכַ

ר ָנׁש, ְמָסֲאָבא י ּבַ ְזָבך. ְוִאְתַדּכֵ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ְְוָעָלך ֲאֵמיָנא ּבְ ְ ם ְרִאיֶתם )שמות יט(. ְּ  ַאּתֶ
ִרים ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ יִתי ְלִמְצָרִים ְוֶאּשָׁ ר ָעׂשִ ִרים. ֲאׁשֶ ְנֵפי ְנׁשָ י ָאַמר . ַמאי ּכַ ִרּבִ

ַרֲחֵמי יב. ְּיהוָדה ּבְ ר ָיִעיר ִקּנֹו ְוגֹו)דברים לכ(, ִּדְכּתִ ֶנׁשֶ ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָאַמר ר. ' ּכְ ְמעֹון' ּ , ׁשִ
ַמִים)משלי ל( ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ ַמִים. ּ ּשָׁ ַרֲחֵמי. ַמאי ּבַ נֹוי. ּבְ ַרֲחֵמי ַעל ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ר ִאׁשְ , ַמה ֶנׁשֶ
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ָרֵאל. י ַאֲחָרִניןְוִדיָנא ְלַגּבֵ י ִיׂשְ ַרֲחֵמי ְלַגּבֵ ַכח ּבְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְוִדיָנא , ְ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות י ַעּמִ ְּלַגּבֵ ּ.  

פוְטִקָיא ְללוד, ֶאְלָעָזר' ר ֲּהָוה ָאִזיל ִמּקַ ּּ יה' יֹוֵסי ְור' ַוֲהָוה ָאִזיל ר, ּ ִּחָייא ִעּמֵ ָּקמו , ּ
ְנהֹוָרא ד ָנִהיר ְיָמָמא, ּבִ יב, ִּחָייא' ָאַמר ר. ַּוֲהוו ַאְזֵלי, ּכַ יחזקאל (, ֲּחֵמיָנא ַהאי ְקָרא ִדְכּתִ

ן )א ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ן וְפֵני ֶנׁשֶ ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ן וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ְעּתָ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ ּּ
ָמאָלא, יִמיָנאָהא ַאְרֵיה ּבִ יה)א''כ ע''ק(, ׁשֹור ִמּשְׂ ָאן ֲאָתר דוְכּתֵ ר ּבְ ּ ֶנׁשֶ ּ ּ.  

ַאְתָרא , ֶאְלָעָזר' ָּאַמר ֵליה ר ְרָיא)א דיעקב''נ(ּבְ ר . ַמאי ַטְעָמא.  ְדָיִניָקא ׁשַ ום ְדֶנׁשֶ ִּמּשׁ ּ
ַכח ּתְ ֹכָלא ִאׁשְ י ַאֲחָרִנין, ַרֲחֵמי ִלְבנֹוי, ּּבְ ך ק. ִּדיָנא ְלַגּבֵ ִריך הואְּכָ א ּבְ ּוְדׁשָ אֹוִביל לֹון , ְּ

ַרֲחֵמי ָרֵאל ּבְ י ַאֲחָרִנין. ְלִיׂשְ ִרים, ּוְבִדיָנא ְלַגּבֵ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ יב ְוֶאּשָׁ ּוְכִתיב . ִּדְכּתִ
ר ָיִעיר ִקּנֹו ֶנׁשֶ   .ּכְ

ר ַרֲחֵמי ִאְקֵרי ַמִי. ְּמָנָלן ְדֶנׁשֶ ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ יב ֶדֶרך ַהּנֶ ְִדְכּתִ ּ ׁש. םּ ַמִים ַמּמָ ּשָׁ ך . ּבַ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ
ָמאָלא. ַאְרֵיה ִליִמיָנא יַנְייהו ְוָאִחיד לֹון. ׁשֹור ִלׂשְ ר ּבֵ ְלהו. ֶּנׁשֶ ִליל ּכֻ ָּאָדם ּכָ ְּוֹכָלא , ּ
יה ִליָלן ּבֵ ּכְ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה, ִּאּתְ א ְדמות ּכְ ּסֵ יב ְוַעל ְדמות ַהּכִ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ְוגֹוַוְי ִליׁשִ א ָפַתח' ר. 'ִּהי ַביֹום ַהׁשְ ַדִים ֵאין )שיר השירים ח(, ַּאּבָ ה ְוׁשָ ּ ָאחֹות ָלנו ְקַטּנָ
ה ר ּבָ ְיֻדּבַ יֹום ׁשֶ ה ַלֲאחֹוֵתנו ּבַ ֲעׂשֶ ָּלה ַמה ּנַ ּ ּּ ה. ּ ָרֵאל, ָּאחֹות ָלנו ְקַטּנָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאְקֵרי , ָּדא ּכְ

ִריך הו א ּבְ ָּאחֹות ְלקוְדׁשָ ַדִים ֵאין ָלה. אְּ ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ְּוׁשָ ָרֵאל , ּ ֲעָתא ְדָקִריבו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ
ְּלטוָרא ְדִסיַני הֹון ַזְכָוון, ּ ָנא ָעַלְייהו, ְועֹוָבִדין ָטִבין, ָלא ֲהָוה ּבְ ַדִים ֵאין , ְּלַאּגָ יב ְוׁשָ ִּדְכּתִ

ָת. ָּלה ִפירו ְדִאּתְ ּקוָנא וׁשְ ְּדָהא ִאיּנון ּתִ ּ ּ ּ ּ ָתא ֶאָלא ִאיּנון, אּ ִפירו ְדִאּתְ ְּוֵלית ׁשַ ּ ּּ ה . ּ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
ִריך הוא, ַּמה ִיְתֲעִביד ִמיָנה. ַּלֲאחֹוֵתנו א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ טוָרא ְדִסיַני, ְּ ֵלי ּבְ ִּיְתּגְ ּ ,

ֵמי אֹוַרְייָתא ִפְתּגָ ָמְתהֹון ִמַנְייהו, ְּלַמְלָלא ּבְ   .ְּוִיְפַרח ִנׁשְ

ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני.  יֹוֵסי'ָאַמר ר ֲעָתא ְדָקִריבו ִיׂשְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ַההוא ֵליְלָיא ְוַנְגֵהי, ּ , ּּבְ
ַתְייהו ָלָתא יֹוִמין ְדָלא ִאְזַדְווגו ְלִאְנּתְ ּּתְ ּ ּ ּ ָּאתו ַמְלָאִכין ִעָלִאין, ּ ָרֵאל , ּ ילו ְלִיׂשְ ְּוַקּבִ

ַאְחָווָתא ִּאיּנון ַמְלָאִכין ְלֵעיָלא. ּבְ א, ּ ָרֵאל ַמְלָאִכין ְלַתּתָ ָמא . ְוִיׂשְ ין ׁשְ ִּאיּנון ְמַקְדׁשִ ּ
ִּעָלָאה ְלֵעיָלא א, ּ ָמא ִעָלָאה ְלַתּתָ ין ׁשְ ָרֵאל ְמַקְדׁשִ ְּוִיׂשְ ּ.  

ַההוא ֵליְלָיא ְתִרין ּבְ ְבִעין ּכִ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ְּוִאְתַעְטרו ִיׂשְ ּ ּוַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֲהוֹו ַאְמֵרי ָאחֹות . ּ ּ
ַדִים ֵאין ָלהָּלנו ְק ה ְוׁשָ הו ַזְכָוון ְועֹוָבִדין ָטִבין, ַּטּנָ ְּדֵלית ּבְ ה ַלֲאחֹוֵתנו. ּ ֲעׂשֶ לֹוַמר , ַּמה ּנַ ּכְ

טוָרא ְדִסיַני  ֵלי ּבְ ִריך הוא ִיְתּגְ א ּבְ יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ְעִביד ְלַאֲחָתָנא ָדא ּבְ ַּמה ְיָקר וְרבו ּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

  .ְּלֵמיָהב ְלהו אֹוַרְייָתא

  ]א''א ע''דף פ -' בר חלק זוה[

י ִליׁשִ ה ְוַהְיינו , ַּוְיִהי ַביֹום ַהׁשְ ׁשו ֶאל ִאּשָׁ ּגְ ת ָיִמים ַאל ּתִ ֹלׁשֶ ִתיב היו ְנכֹוִנים ִלׁשְ ּּכְ ּ ּ
י ִליׁשִ ְמעֹון ָאַמר' ר. ַּביֹום ַהׁשְ ָלָאה , ׁשִ ָעא ְלִאְתּגַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ א ''דף פ(ְּ
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ּטוָרא ְדִסיַניּבְ )א''ע ִריך הוא ְלָכל ָפַמְלָייא ִדיֵליה, ּ א ּבְ ָּקָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ א , ָאַמר לֹון, ְ ּתָ ַהׁשְ
ָרֵאל ַרְבָיין ְּדָלא ַיְדִעין ִנימוַסי, ִיׂשְ ֵלי ָעַלְייהו, ּ ֵעי ְלִאְתּגְ ֵלי ָעַלְייהו , ַּוֲאָנא ּבָ ִּאי ִאְתּגְ

ֵחיָלא ִדְגבוָרה ּּבְ לָלא ַיְכִלין ְלִמְס, ּ ַרֲחֵמי. ּבַ ֵלי ָעַלְייהו ּבְ לון ִנימוַסי, ֲּאָבל ִאְתּגְ ִּויַקּבְ ּ ,
י, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִליׁשִ י ַוַדאי ְדִאיהו ַרֲחֵמי ְמָנָלן. ַּוְיִהי ַביֹום ַהׁשְ ִליׁשִ ַּביֹום ַהׁשְ ּ ּ יב. ּ , ִּדְכּתִ

ַמִים ַוֵיַרד)שמואל ב כב( ּ ַוֵיט ׁשָ ּ.  

ֵלי קוְדׁשָ ּוְבַהאי ִאְתּגְ ָרֵאלּ ִריך הוא ְלִיׂשְ ּא ּבְ ַקְדִמיָתא, ְ ַּאְקִדים ְלהו ַרֲחֵמי ּבְ ּוְלָבַתר . ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה, ִּאְתְייִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ִּמּסִ י. ּ ִליׁשִ ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי ְלהו, ַּביֹום ַהׁשְ ִּדְבִגיֵני , ּ

ָרֵאל ִאְקרון ך ִיׂשְ ּּכַ ְ.  

ְהיֹות ַהּבֶֹקר יב, ּבִ ָּהא ִאי ֲהָוה ָעבֹות ַקְדרוָתא .  ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות)ואל ב כגשמ(, ִּדְכּתִ
ַכח ּתְ ְלָייא ֶחֶס, ִאׁשְ ְלָייא ֶחֶס. ד''ְּוָלא ִאְתּגַ ּבֶֹקר. ד''ְּוֵאיָמַתי ִאְתּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבַ , ּכְ

ָעְלָמא''ֶחֶס, ְּדַכד ָנִהיר ַצְפָרא.  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מה( ַכח ּבְ ּתְ ָרןְו, ד ִאׁשְ . ִדיִנין ִמְתַעּבְ
ּוְבִזְמָנא ְדָלא ָנִהיר ּבֶֹקר ָרן, ּ ַען ָלא ִמְתַעּבְ יב. ִּדיִנין ַעד ּכְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי )איוב לח(, ִּדְכּתִ  ּבְ

ֵני ֱאלִהים ל ּבְ ּּבֶֹקר ַוָיִריעו ּכָ א. ּ ְמׁשָ ָרן ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְוָנִהיר ׁשִ יָון ְדִאְתַעּבְ ּּכֵ ּ ֲעָת, ּ יה ׁשַ א ּּבֵ
ִתיב ָאה''ְוֶחֶס. ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות, ּכְ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ַער ּבְ ִתיב, ד ִאּתְ ֲעָתא ּכְ ַהִהיא ׁשַ ְהיֹות , ּבְ ּבִ
ַכח. ַהּבֶֹקר ּתְ ָרן ּכָֹכַבָיא ּבֶֹקר ִאׁשְ ְּוֵכיָון ְדִמְתַעּבְ   )דינין לא אשתכחו, א דאתער בקר''נ(. ּ

אֵרי ק, יֹוֵסי' ָאַמר ר ְהיֹות ַהּבֶֹקר ׁשָ טוָרא ְדִסיַניּבִ ָלָאה ּבְ ִריך הוא ְלִאְתּגַ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ .
אָנא ְהיֹות ַהּבֶֹקר, ּתָ ַער ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם, ּבִ ד ִאּתְ ּּכַ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ם )בראשית יט(ּ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ

ּבֶֹקר   .ַאְבָרָהם ּבַ

א, ַּוְיִהי ֹקֹלת וְבָרִקים י ַאּבָ ִתיב ָחֵס, ָאַמר ַרּבִ ֵרין ָקִלין ְדַאַהְדרו ְלָחד. רֹקלת ּכְ ּּתְ ָּדא , ּ
ָיא, ָּנְפָקא ִמן ָדא ּרוָחא ִמּמַ ּוַמָיא ֵמרוָחא. ּ ֵרין ְדִאיּנון ַחד. ּּ ּּתְ ֵרי, ּ ְּוַחד ְדִאיהו ּתְ ּ.  

י יֹוֵסי יָפא, ֹקֹלת ַחד, ָאַמר ַרּבִ ּקִ ְּדָלא ַפְסַקת ְלָעְלִמין, ְּוִאיהו ָקָלא ַרְבְרָבא ּתַ ַּההוא , ּ
יה ִּדְכ יב ּבֵ ָקן)דברים ה(ּּתִ ַאר ָקִלין ִאְתַפּסְ דֹול ְולא ָיָסף ְדָהא ׁשְ ּ קֹול ּגָ ָעה , ְּדַתְנָיא, ּ ַאְרּבָ ּבְ

א ּתָ ׁשַ קוִפין ּבַ ַקת, ּּתְ ָעְלָמא, ָּקָלא ִאְתַפּסְ ּוְכֵדין ִדיִנין ִמְתָעִרין ּבְ ַאר . ּ ְּוַהאי ָקָלא ְדָכִליל ׁשְ
יה ִלים ְוּתוְקָפא ִדיֵליה, ָעְלִמיןָּלא ִאְתְפָסק ְל, ָּקִלין ּבֵ ְּוָלא ִאְתֲעָבר ִמּקיוָמא ׁשְ ּ ּ ּּ אָנא. ּ , ּתָ
ַאר ַקִלין, ָּקָלא ְדַקִלין, ַהאי ָקָלא ל ׁשְ   .ָּקָלא ְדָכִליל ּכָ

א, ֵלית ָקָלא, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ְטָרא ְדרוָחא וַמָיא ְוֶאּשָׁ ֶּאָלא ִמּסִ ּ ּ ּ דבר אחר (ְּוֹכָלא . ּ

ָדא, ָלא ָעִביד ָק)וכלא ִליל ָדא ּבְ ִתיב ֹקֹלת, ְּוִאְתּכְ י יֹוֵסי, ּוְבָרִקים. ְּוַעל ָדא ּכְ , ָאַמר ִרּבִ
יב ַּהְיינו ִדְכּתִ ה)תהלים קלה(, ּ ָטר ָעׂשָ ָרִקים ַלּמָ עוְטֵרי,  ּבְ ְלהֹוָבא ּבְ ְּקִטיָרא ְדַרֲחֵמי , ּׁשַ

ָתא ִחיּבָ ִכיחו)שקיע(ְּדָלא , ּבְ   .ּ ׁשְ

ָנא בוָרה, ֹוֵמרְּיהוָדה א' ר, ּתָ ְסַטר ּגְ י יֹוֵסי. אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ּּבִ ִאי ָהִכי , ָאַמר ַרּבִ
ָמאָלא ֲהִוי ְסַטר ׂשְ יב. ִּאְתַהַדר ִליִמיָנא, ָּאַמר ֵליה. ּבִ ִּמיִמינֹו ֵאׁש ָדת  )דברים לג(, ִּדְכּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1155דף [ -ּ

ּכַֹח ְוגֹו' ָ ְיִמיְנך ְיָי)שמות טו( ּוְכִתיב. ָלמֹו ָמאָלא ְדִאְתַחָזר ִליִמיָנא. 'ְּנְאָדִרי ּבַ ָחן ׂשְ ּכְ ַּאׁשְ ּ ,
ָמאָלא ָמאָלא , ִויִמיָנא ִלׂשְ בוָרה ִלׂשְ   .)דבר אחר לימינא(ָּהא ּגְ

ֵבד ַעל ָהָהר ְוגֹו יף', ְוָעָנן ּכָ ּקִ ַאְתֵריה, ֲעָנָנא ּתַ ִקיַע ּבְ ִּדׁשְ ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק . ְּדָלא ָנִטיל, ּ
יף ֲהָוהִּמּגֹו ַדֲעָנָנא ּתַ, ְמֹאד ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּנִפיק ַההוא ָקָלא, ּקִ  ַוְיִהי )דברים ה(ּכְ

ך ְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוך ַהֹחׁשֶ ׁשָ ְּכְ ְ.  

י ְיהוָדה ַלת ֲחׁשֹוֵכי ֲהוֹו, ָּאַמר ַרּבִ ך ָעָנן ַוֲעָרֶפל, ּתְ יב ֹחׁשֶ ְִדְכּתִ ְּוַההוא ָקָלא ֲהָוה ָנִפיק . ּ
ְלהו ְּפִניָמָאה ִמּכֻ ּ י יֹוֵסיָא. ּ ְּפִניָמָאה ְדֹכָלא ֲהָוה, ַמר ַרּבִ ּ ִתיב, ּ ְּדֵביה ּכְ דֹול ְוֹלא , ּ קֹול ּגָ

  .ָיָסף

ִתיב ' ָאַמר ר א ּכְ ֵעי , ֹרִאים.  ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹולֹות)שמות כ(ַאּבָ ׁשְֹמִעים ִמּבָ
ִניָנן. ֵּליה ְלֵפי , ִּאיּנון ָקִלין, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ָלאֲּהוֹו ִמְתּגַ ַההוא ֲחׁשֹוָכא ַוֲעָנָנא ְוַקּבָ , ּּבְ

הו ּוִמְתַחְזָיין ּבְ ָמה ְדִאְתָחֵזי ּגוָפא, ּ ּּכְ ְמִעין, ְּוָחָמאן ַמה ְדָחָמאן, ּ ְמִעין ַמה ְדׁשַ ִמּגֹו , ְּוׁשַ
ָלא ַוֲעָנָנא ּוִמּגֹו ַההוא ֵחיזו ַדֲהוֹו ָחָמאן, ַּההוא ֲחׁשֹוָכא ְוַקּבָ ּ ּ ְנִה, ּ ּירו ִעָלָאהֲהוֹו ְנִהיִרין ּבִ ּ ,

ַּמה ְדָלא ָיְדעו ָדִרין ַאֲחָרִנין, ְוַיְדִעין ּ ְתַרְייהו, ּ ְּדָאתו ּבַ ּ ּ.  

 ] בשנה103יום [סדר הלימוד ליום יד טבת 

  ]ב''א ע''דף פ -' בזוהר חלק [

ְּוֻכְלהו ַאִפין, ּ ֲּהוֹו ָחָמאן ַאִפין ּבְ ָפִנים ִדּבֶ)דברים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ָפִנים ּבְ ' ר ְיָיּ
ֶכם י יֹוֵסי. ּוַמאן ֲהוֹו ָחָמאן. ִעּמָ אֵני ַרּבִ ִהירו ְדִאיּנון ַקָלן, ּתָ ִּמּנְ ּ ְּדָלא , ְּדָלא ֲהָוה קֹול, ּ

ְנִהירו ִניִזין, ֲּהָוה ָנִהיר ּבִ ל ּגְ יה ּכָ ְכֵלי ּבֵ ְּדִמְסּתַ א , ְוָכל ְטִמיִרין, ּ ְּוָכל ָדִרין ְדֵייתון ַעד ַמְלּכָ ּ ּ
יָחא ִתיב ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹולתּוְב. ְמׁשִ ך ּכְ ְּרִאָיה  )ב''א ע''דף פ(ֹרִאים , ְִגיֵני ּכַ

ׁש   .ַמּמָ

י ֶאְלָעָזר ָמה ַדֲאֵמיָנא: ֹרִאים. ְוָכל ָהָעם ֹרִאים, ָאַמר ַרּבִ ִהירו ְדִאיּנון , ּּכְ ְּדָחמו ִמּנְ ּ ּ ּ ּ
ְתָרִאין ַאֲחָרִנין, ַקָלן ַּמה ְדָלא ָחמו ָדִרין ּבַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֶאת ַהּקֹוֹלת. ּ  )ישעיה ו(, ּכְ

ִתיב', ָוֵאֶרא ְיָי. 'ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ַהּקֹולת , ּאוף ָהָכא. 'ֶּאָלא ֶאת ְיָי, ָלא ּכְ
  .ֶּאָלא ֶאת ַהּקֹוֹלת, ֹלא ֶנֱאַמר

ַגְווָנא ָדא ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּּכְ ְּדָהא ָאִתין ִדְבא, ֵאת ַהּשָׁ ָלא , ֹוַרְייָתאּ ּכְ ְלִאְסּתַ
אֹוַרְייָתא  ך )שמות כ( .ִּאְתְייִהיבו )א בחכמתא''נ(ּבְ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָּכַ ד )משלי ג( ָ ּבֵ  ּכַ

הו ִמָלה ַאֲחָרא. ֵָמהֹוֶנך' ֶאת ְיָי ָלָלא ּבְ ְּוֻכְלהו ְלִאְתּכְ ּּ ָאה , ֶאת ַהּקֹוֹלת, ּאוף ָהָכא. ּ ְלַאְסּגָ
אַּההוא ָקָלא ַא יה, ֲחָרא ְלַתּתָ ְּדָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ ְייהו, ּ ַּמה ְדָנִפיק ִמּנַ ְּדֵביה ָחָמאן , ּ ּ

ְנִזין ִעָלִאין ל ּגִ ָחְכְמָתא ִעָלָאה ּכָ ָלן ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ ַּמה ְדָלא , ְּוָכל ָרִזין ְטִמיִרין וְסִתיִמין, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1156דף [ -ּ

ְתָרִאין ְלָייא ְלָדִרין ּבַ ְתֵריהֹו, ִּאְתּגַ ְּדָאתו ּבַ ְּוָלא ְלָדִרין ְדֵייתון ְלָעְלִמין, ןּ ַּעד ִזְמָנא ְדֵייֵתי , ּ
יָחא א ְמׁשִ יב. ַמְלּכָ ׁשוב ְיָי)ישעיה נב(, ִּדְכּתִ ַעִין ֵיָראו ּבְ י ַעִין ּבְ ּ ּכִ   .ִּציֹון' ּ

ְּוֶאת ַהַלִפיִדים ָרִקים, ּ ַקְדִמיָתא ּבְ א ַלִפיִדים, ּבְ ּתָ ָקנו ֲּאָבל ִמְדִאְת. ּּכָֹלא ַחד. ְּוַהׁשְ ּּתְ
ִתּקונֹוי ְלִאְתֲחָזָאה   .ִּאְתְקרון ָהִכי, ּּבְ

י ִיְצָחק. ְוֵאת קֹול ַהׁשֹוָפר אֵני ַרּבִ ִתיב , ּתָ ִים זו )תהלים סב(ּכְ ּתַ ר ֱאלִהים ׁשְ ּ ַאַחת ִדּבֶ ּ
י ַמְעּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשָ   .ְָולא ִיְהֶיה ְלך, ָאֹנִכי, ּכְ

י ְיהוָדה ׁשָֹפר, ָּאַמר ִרּבִ ֵעי ֵליהֹקל ּבַ ה. ּ ִמּבָ ַּההוא קֹול ְדִאְקֵרי , ֶּאָלא. ַהׁשָֹפר ָלּמָ ּ
יב. ׁשֹוָפר יֹום )ויקרא כה(, ִּדְכּתִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּבְ ִביִעי ּבֶ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּ ְוַהֲעַבְרּתָ ׁשֹוָפר ְתרוָעה ּבַ

פוִרים ַּהּכִ ֵרי , ּ ָדא ִאְתּבְ   . ׁשֹוָפר)אתקרי(ּבְ

י יֹוֵסי א ְורוָחא וַמָיא, ַּאִפיק ָקָלא, ֹוָפרַמה ׁש, ָאַמר ִרּבִ ֶּאּשָׁ ּ ּּכָֹלא , ּאוף ָהָכא, ּ
ַהאי ִליל ּבְ ּוִמָדא ָנְפִקין ָקִלין ַאֲחָרִנין, ִאְתּכְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֹוָפר, ָאַמר ִרּבִ ַמע ְדׁשֹוָפר ַחד, ּקֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ ְּדַמׁשְ יה, ּ , ְּוקֹול ָנִפיק ִמּנֵ
ִקיוֵמיה ׁשְ ֹוָפר ּבְ ְּוּשׁ ִתיב, ִכיַחּ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכָ   .קֹול ַהׁשָֹפר, ּ

י ְיהוָדה ָאַמר ָהִכי ִתיב ָחֵסר, קֹול ַהׁשָֹפר, ַּרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהׁשָֹפר ּכְ  )דניאל ו(, ּכְ

ַפר ֹקֶדם ָדְרָיֶוׁש ַפר ֲעָלך )דניאל ד( .ּׁשְ י ִיׁשְ ְִמְלּכִ ַפר ֳקָדַמי ְלַהֲחָוָיא)דניאל ג( .ּ   . ׁשְ

ְמעֹון ָאַמרַרּבִ יה, קֹול ַהׁשָֹפר, י ׁשִ ַּאְתָרא ְדָקָלא ָנִפיק ִמּנֵ ּּתו ָאַמר . ִאְקֵרי ׁשֹוָפר, ּ
ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ַרּבִ יב, ַּאְתָרא ְדָקָלא: קֹול ַהׁשֹוָפר, ּתָ ַּהְיינו ִדְכּתִ ל )דברים ח(, ּ י ַעל ּכָ  ּכִ
 )א דנפיק משופר והאי קול''ס(ָּדא קֹול . ' ְיָיַּמאי מֹוָצא ִפי. ִיְחֶיה ָהָאָדם' ּמֹוָצא ִפי ְיָי

ֵאי, ַהׁשֹוָפר ּתָ ַאר ַקֵלי ּתַ ל ׁשְ ְלהו, ּהוא ַרב ִמּכָ יָפא ִמּכֻ ְּוַתּקִ יב ְוקֹול ׁשָֹפר ָחָזק , ּ ִּדְכּתִ
ַמר ָחָזק ְמֹאד, ְמֹאד ַאר ָקִלין ָלא ִאּתְ ל ׁשְ ַהאי קֹול )א אמר רבי שמעון''נ(. ְוַעל ּכָ  ּבְ

דֹול, ְּלָיא ּכָֹלאַהׁשֹוָפר ּתַ ְּוָדא הוא ְדִאְקֵרי קֹול ּגָ דֹול ְולא ָיָסף, ּ יב קֹול ּגָ ְוִאְקֵרי . ִּדְכּתִ
ה)מלכים א יט( ְּנִהירו ְדבוִציֵני, ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ ְְדהוא ַזך ְוָדִקיק, ּ ּ   .ְּוָזִכיך ְוָנִהיר ְלֹכָלא, ּ

ַּמהו ְדָמָמה, ְּדָמָמה ְמעֹון. ּ י ׁשִ יה, ָאַמר ַרּבִ ּתֹוָקא ִמּנֵ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ְּדָבֵעי ּבַ ּוְלֶמֱחָסם , ּ
ּפוֵמיה ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ְמָרה )תהלים לט(, ּכְ ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאׁשְ י ֶאׁשְ ּ ָאַמְרּתִ

ַמע ְלַבר. ְלִפי ַמְחסֹום ּתְ ּתוָקא ְדָלא ִאׁשְ ְּדָמָמה ִאיִהי ׁשְ ּ ַּוַיְרא ָהָעם ַוָיֻנ. ּ ּעו ַוַיַעְמדו ֵמָרֹחקּ ּּ ,
ְּדָחמו ַמה ְדָחמו ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ַּוָינועו ּכְ ּ ִפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא)ישעיה ו(ּ ּ ַוָינועו ַאּמֹות ַהּסִ ּ ּ ּ.  

אָנא יֶחְזֵקאל, ּתָ יה ּבִ ִתיב ּבֵ ִריך הוא, ַּמה ּכְ א ּבְ בוָרן ִנימוֵסי קוְדׁשָ ד ָחָמא ּגְ ּּכַ ּ ּ ְּ ,
יב ָאה ְוגֹו)קאל איחז(, ִּדְכּתִ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ י . ּרוַח ְסָעָרה ֲאַמאי', ּ ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ ָאַמר ִרּבִ

ַוון, יֹוֵסי ע ַמְלּכְ י ְיהוָדה. ְלַתְבָרא ַאְרּבַ יָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּנִ ה, ּתַ ִנימוֵסי , ּרוָחא ַרּבָ ַער ּבְ ְּדִאּתְ ּ
פֹון ָאה ִמן ַהּצָ בוָרה ִדְלֵעיָלא ּבָ ּּגְ ּ פֹו. ּ מֹוָדע ִמּצָ ּתְ פֹון ַההוא ְדִאׁשְ ִתיב ֶאָלא ִמן ַהּצָ ּן ָלא ּכְ ּ ּ

ַּההוא ְדָטִמיר ְוָגִניז ְלֵעיָלא, ְּלֵעיָלא ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1157דף [ -ּ

ַחת דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ יה, ָעָנן ּגָ ְּדֲהָוה ָאִחיד ּבֵ ְוָלא , )'אחיד בסטרוי וכו, א ולא אחיד''ס(, ּ
ָעָרא ִדיָנא ִסְטרֹוי ְלִאּתְ יֹוָמא, ָתֵניָנןְּד, ָּהָוה ָאִחיד ּבְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ַּיְנָקא ַההוא ִדיָנא , ּתְ ּ

ָיא ְטָרא ִדְגבוָרה, ַקׁשְ ִליִפין ִמּסִ ַקְרִדיֵטי ּגְ ּּבְ ַחת, ּ ִגין . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ּבְ
ָעְלָמא ָעָרא ּבְ   .ְלִאּתְ

ם ֵליה ּוַמה ְמַבּסֵ יה ְוֹנַגה לֹו ָס, ּ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ּ ל . ִביבּ ְּדַההוא ִזיֲהָרא ְדַאְסַחר ֵליה ִמּכָ ּ ּ ּ
ם ֵליה, ִסְטרֹוי ּוַמְתִקין ֵליה, ְּמַבּסֵ ָיא, ּ ִגין ְדָלא ֶלהֵוי ִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ א , ּ ֵני ָנׁשָ ְּוֵייְכלון ּבְ

ֵליה ַמל)יחזקאל א(. ְּלִמְסּבְ ֵעין ַהַחׁשְ ּ וִמּתֹוָכה ּכְ אָנא, ּ ּוִמּתֹוָכה, ּתָ ָווה: ּ ּוִמּגַ ּ ַמל. ּ ֵעין ַהַחׁשְ , ּכְ
ַמל י ְיהוָדה. ַמאי ַחׁשְ א ְמַמְלָלא)א''ז ע''רמ, ב''ג ע''ר, ב''ט ע''ק(, ָּאַמר ִרּבִ ּ ַחיֹות ֶאּשָׂ ּ.  

  ]א''ב ע''דף פ -' בזוהר חלק [

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ַמל, ָאַמר ִרּבִ א: ַחׁשְ א ְלֶאּשָׁ ֵעי, ַּמה ְדֲהָוה ִלּבָ יב ִמּתֹוך ָהֵאׁש ּכְ ְִדְכּתִ ן ּ
ַמל ַמל ִמּתֹוך ָהֵאׁש. ַהַחׁשְ א, ְְוֹלא ַהַחׁשְ ֶאּשָׁ א ְדִאיִהי ְלגֹו ּבְ ַמל . ִּמּגֹו ֶאּשָׁ ֵעין ַהַחׁשְ ּכְ

ין ע ַדְרּגִ ַתר ַאְרּבַ ְּדִאיִהי ּבָ יב, ּ דֹול, ּרוַח ְסָעָרה, ִּדְכּתִ ַחת, ָעָנן ּגָ דף (ְּוֹנַגה לֹו , ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ

ַמל ִמּתֹוך ָהֵאׁשּוִמּתֹוָכ. ָסִביב )א''ב ע''פ ֵעין ַהַחׁשְ ְה ּכְ ַחת, ּ יה ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְנָיא ַרּבִ ָרֵאל ָהָכא, ּּתַ ן , ָּחמו ִיׂשְ ַּמה ְדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ּבֶ
יָר, ּּבוִזי ָחְכְמָתא ִעָלָאה ַיּקִ ְּוֻכְלהו ִאְתְדָבקו ּבֶ ּּ ּ ין ְדַקִלין. אּ ה ַדְרּגִ ֲּחִמּשָׁ ָרֵאל , ּ ָּחמו ִיׂשְ

טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ין ִאֵלין ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא. ּ ה ַדְרּגִ ּוַבֲחִמּשָׁ ּ ָאה הוא. ּ א ֲחִמיׁשָ ַּדְרּגָ יב , ּ ִּדְכּתִ
ין ְדִאיּנון ְלַב. קֹול ַהׁשָֹפר ה ַדְרּגִ ְּיֶחְזֵקאל ָלֳקְבֵליהֹון ָחָמא ֲחִמּשָׁ ּ ְּדִאיּנון רוַח , ּר ֵמִאֵליןּ ּ ּ

דֹול, ְסָעָרה ַחת, ָעָנן ּגָ ַמל, ְּוֹנַגה לֹו ָסִביב, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ   .ְוֵעין ַהַחׁשְ

י ֶאְלָעָזר ִתיב, ָאַמר ַרּבִ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ר ְיָי)דברים ה(, ּבְ ָפִנים ִדּבֶ ּ ָפִנים ּבְ יֶחְזֵקאל . 'ְוגֹו' ּ ּבִ
ִתיב ֵעין, ּכְ ּוְדמות, ּכְ יִאיןּכְ, ּ ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ ַתר , ַּמאן ְדָחֵמי ּבָ ר ָנׁש ּבָ ַמאן ְדָחֵמי ּבַ ּּכְ

י ְיהוָדה. ּכֹוָתָלא ָרֵאל, ָּאַמר ַרּבִ ַּמה ְדָחמו ִיׂשְ ן ַמה , ָלא ָחָמא ְנִביָאה ַאֲחָרא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ה ָאה חוָלֵקיה )א כל שכן בר נש אחרא''ס(. ְּדָלא ָחָמא ְנִביָאה ַאֲחָרא, ְּדָחָמא ֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ,
יה יב ּבֵ ִּדְכּתִ ם ִעם ְיָי)שמות לה(, ּ ֵחיזו ַאֲחָרא'  ַוְיִהי ׁשָ יב, ְּוֹלא ּבְ ָמה ִדְכּתִ  )במדבר יב(, ּּכְ

  .ּוַמְרֶאה ְולא ְבִחידֹות

י יֹוֵסי א ֲחֵזי, ָאַמר ַרּבִ ִתיב, ּתָ ְּנבוָאה ', ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ְיָי)'א' ב( )יחזקאל א(, ּכְ
ֲע ְּלִקיוָמא הוא ְדָאָתא, ְּיהוָדה אֹוֵמר' ר. ָתא ָהְיָתהְלׁשַ ּ ּ ִגיֵניהֹון , ּ ְְדִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ

ָרֵאל ִריך הוא, ְּדִיׂשְ א ּבְ ִביק לֹון קוְדׁשָ מֹוְדָעא ְדָהא ָלא ׁשָ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִמְתָפְזִרין , ְּ ּ ּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְר, ִּיׂשְ   .ָיאִּעְמהֹון הוא ׁשַ

י ֶאְלָעָזר ִאיּנון ִמִלין, ְּדָחָמא ְוָלא ָחָמא: ָהֹיה ָהָיה, ָאַמר ַרּבִ ְּדָקִאים ּבְ ּ . ְוָלא ָקִאים, ּ
ַמל ֵעין ַחׁשְ ָרֵאל, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֵאֶרא ּכְ ַמל ֲאָבל ִיׂשְ הו, ְוָלא ַחׁשְ ִתיב ּבְ ְוָכל , ַּמה ּכְ

ל ַחד ְוַח, ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ד ָחָמאּכָ   .ּּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1158דף [ -ּ

ל ַחד ְוַחד ֲהוֹו ַקְייִמין ׁשוִרין ׁשוִרין, ְּדַתְנָיא ּּכָ חוִמין, ּ חוִמין ּתְ ּּתְ , ְּוַכְדָקא ִאְתָחֵזי ְלהו, ּ
ל ַחד ְוַחד   .ָּחמו ּכָ

 )סימן א(השלמה מההשמטות 

ּ ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֵאת ַהַלִפיִדים)שמות כ( ִּכי רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ֶאָלא ְו. ּ
ָאַמר , ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֵאת ַהּקֹולֹות ּנֶ ִים ֵאל )ט''תהילים כ(אֹוָתן קֹולֹות ׁשֶ  קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ

בֹוד ִהְרִעים ּכַֹח. ַהּכָ יִתי )ישעיה י(ְואֹוֵמר . קֹול ְיָי ּבַ ֹכַח ָיִדי ָעׂשִ ַאף  )ישעיה מח( ְואֹוֵמר. ּבְ
ָהָדר' קֹול ה )ט''תהלים כ( .ָדה ֶאֶרץָיִדי ָיְס ּהֹוד ְוָהָדר ָפֳעלֹו  )א''תהלים קי( ְואֹוֵמר. ּבֶ
ֶרת ֲעֵצי ֲאָרִזים ַוֲעֵצי ,  קֹול ְיָי ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים)ט''תהלים כ( .ְוִצְדָקתֹו ּבֶ ְמּשַׁ ת ׁשֶ ֶזה ֶקׁשֶ
ים רֹוׁשִ ין ָהֵאׁש וֵבין ֶזה ּשֶׁ,  קֹול ְיָי חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש)ט''תהלים כ(. ּבְ לֹום ּבֵ ה ׁשָ ּעֹוׂשֶ

ם מֹוִנַע ִמְלָכּבֹותֹו ִים ּגַ חֹוֵצב ּכַֹח ָהֵאׁש ומֹוִנַע אֹותֹו ִמִלְלחֹוך ַהּמַ ִים ׁשֶ ְַהּמַ  )ט''תהלים כ(. ּ
ר אַמר , קֹול ְיָי ָיִחיל ִמְדּבָ ּנְ יחֹו ְלָדִוד וְלָזְרעֹו ַעד עֹוָל)ח''תהלים י(ׁשֶ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ . םּ ְועֹוׂשֶ

ר ְדּבָ לֹו אֹוֵמר )ט''תהלים כ(. יֹוֵתר ִמן ַהּמִ ּ קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוֶיֱחׂשֹוף ְיָערֹות וְבֵהיָכלֹו ּכֻ ּ ּ
בֹוד ַאְילֹות )'שיר השירים ב(ִּדְכִתיב . ּכָ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ַלִים ּבִ נֹות ְירוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ּ ִהׁשְ

ֶדה ּבְ. ַהּשָׂ ָנה ַהּתֹוָרה וְבכוָלם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ֲאדֹון ַהעֹוָלםָהא ַלָמְדּתָ ׁשֶ ַבע קֹולֹות ִניּתָ ּׁשֶ ּ ּ ,
  . ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות)'שמות ב(ִּדְכִתיב , ְּוַהְיינו. ְּוָראום

תוב ֶאָחד אֹוֵמר  ַחת ַרְגָליו)ח''תהלים י(ּּכָ ַמִים ַוֵיַרד ַוֲעָרֶפל ּתַ ּ ַוֵיט ּשָׁ ֶאָחד אֹוֵמר ְּוָכתוב . ּ
ֶכם)שמות כ( ְרִתי ִעּמָ ַמִים ִדּבַ י ִמן ַהּשָׁ הוא . ּ ּכִ ָאֶרץ ׁשֶ דֹוָלה ָהְיָתה ּבָ יָצד ִאׁשֹו ַהּגְ ַּהא ּכֵ

ַמִים ִדְכִתיב , קֹול ֶאָחד ׁשָ ָאר קֹולֹות ָהיו ּבַ ּוׁשְ ּ ִמיֲעך ֵאת קֹולֹו )דברים ד(ּ ַמִים ִהׁשְ ָ ִמן ַהּשָׁ

ֶרָך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶה ַמְעּתָ ִמּתֹוך ָהֵאׁשְּלַיּסְ דֹוָלה וְדָבָריו ׁשָ ְּרֲאך ֵאת ִאׁשֹו ַהּגְ ּוַמאי ִהיא . ָ
דֹוָלה ֱאַמר)שמאלו(, ּגְ ּנֶ ּ וֵמֵאלו ָהָיה יֹוֵצא ִדּבור ִמּתֹוך ָהֵאׁש ׁשֶ ּ ַמְעּתָ ִמּתֹוך , ּ ּוְדָבָריו ׁשָ
  .ָהֵאׁש

מוָנה ֵאיְנֶכם רֹוִאים זוָלִתי קֹול)דברים ד(ּוַמאי  ּ וּתְ ּ ה , ּ ְדָאַמר ָלֶהם ֹמׁשֶ ַּההוא ּכִ
ָרֵאל  מוָנה)דברים ד(ְלִיׂשְ ל ּתְ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ מוָנה. ּ ּכִ ל ּתְ מוָנה ְולא ּכָ ּּתְ ל ְלָמה . ּ ָמׁשָ

ַּהָדָבר דֹוֶמה ְכסות ְלָבָנה ֹלא ָדי ְלֵאיַמת , ּ ָהָיה עֹוֵמד ַעל ֲעָבָדיו ְמעוָטף ּבִ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ְ

ּכְ ִיְסּתָ ֶלך ׁשֶ ְמעו קֹולֹוְַהּמֶ ֶלך ְוׁשָ יו ְועֹוד ָרחֹוק ָהָיה ַהּמֶ ְלבוׁשָ ּלו ּבִ ּ ְיכֹוִלין ִלְראֹות ְגרֹונֹו , ְּ
ל ְתמוָנה, ֲאַמְרּתָ ֹלא ָראו ְתמוָנה ְולא ּכָ ַּהא ָלַמְדָת ׁשֶ ּ ּ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּ ּוְתמוָנה ֵאיְנֶכם , ּ ּ

ם ׁשֹוְמִעיםּ קֹול ְד)דברים ד(ּוְכִתיב . ּרֹוִאים זוָלִתי קֹול   .ָבִרים ַאּתֶ

ם  תוב ֶאָחד אֹוֶמר ְוָכל ַהֲעם רֹוִאים ֵאת ַהּקֹולֹות ְוָכתוב ֶאָחד אֹוֶמר קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ּּכָ ּ ּ
יָצד. ׁשֹוְמִעים ְתִחיָלה רֹוִאים ֵאת ַהּקֹולֹות, ָהא ּכֵ ָאַמר ָדִוד . ּבַ ַבע קֹולֹות ׁשֶ ּוָמה ָראו ׁשֶ ּ ּ

ְמעו ַהָדָבר ְּוָלסֹוף ׁשָ ָלםּ ין ּכֻ ר. ּ יֹוֵצא ִמּבֵ ָנן ַאְמֵרי ְדֻכְלהו ֲאְמִריָנן . ְּוָהא ִאינון ֶעׂשֶ ְּדַרּבָ ּ ּּ
ֲחָדא ִמְלָתא)אמרן( ֲחָדא ִמְלָתא ֲאְמִריָנן , ּ ּכַ ְלהו ּכַ ן ּכֻ ּּכֵ ְבָעה ַמֲאָמרֹות . )אמרן(ּּ ַּוֲהוו ׁשִ

ְבָעה קֹולֹות ׁשִ ְּוַעל ָדא ֶנֱאַמר קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ. ּבְ מוָנה ֵאיְנֶכם רֹוִאים ּ ּם ׁשֹוְמִעים וּתְ ּ
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ֲחָדא. ּזוָלִתי קֹול ָּהא ָלַמְדּתָ ְדֻכְלהו ּכַ לא ִיְטעו . )אמרן(ֵּמֲחָדא ִמְלָתא ֲאְמִריָנן , ּּ ּוַבֲעבור ׁשֶ ּ ּּ
ְלָאִכים ָרֵאל לֹוַמר ֲאֵחִרים ַיֲעְזרוהו ִמן ַהּמַ ִּיׂשְ ַּאף קֹולֹו ְלַבדֹו ֹלא יוַכל ִלְהיֹות ָח, ּ ל ּ ָזק ּכָ

ך ך ָחַזר וְכַלָלם, ְּכָ ֲעבור ּכָ ּּבַ ְּ.  

א  ּמָ ר ַמְלָאִכים ׁשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות ְלֶעׂשֶ ֹלא ֹיאְמרו ַהעֹוָלם הֹוִאיל ְוֵהם ֲעׂשָ ָּדָבר ַאֵחר ׁשֶ ּּ
ר ַעל ֶפה ֶאָחד ּלא יוְכלו ְלַדּבֵ ּ ָרה, ּ ל ַהֲעׂשָ ַלל ּכָ יה ָאֹנִכי ְוּכָ ִתיב ּבֵ ָרה . ּּכְ ּוַמאי ֲעׂשָ

ה ָמֲאָמִרים, ִכיםְמָל לׁשָ ַבע קֹולֹות וׁשְ ּוַמאי אֹוְמִרים ִדְכִתיב . ּׁשֶ ָ ַוְיָי ֶהֱאִמיְרך )ו''דברים כ(ּ

ה. ַּהיֹום לׁשָ ּוַמאי ִניְנהו ׁשְ ית ָחְכָמה ְקֵנה ָחְכָמה וְבָכל ִקְנָיְנך )'משלי ד(ִּדְכִתיב , ּ ָ ֵראׁשִ ּ
יָנה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְקֵנה ּבִ ָדי ְתִביֵנם )ב''איוב ל(ּכְ ַמת ׁשַ ָדי. ְּוִנׁשְ ל ׁשַ ָמתֹו ׁשֶ ִהיא , ִּנׁשְ

ְבָרא ָסָבא ְלַההוא ְינוָקא, ְתִביֵנם ְדָאַמר ֵליה ַההוא ּגַ ית ַמאי ֲהֵוי ּכְ ִליׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּמוְפֶלא . ּ ּּבַ
יך ִהְתּבֹו יּתִ ִהְרׁשְ ה ׁשֶ ּמָ ְחקֹור ּבְ ך ַאל ּתַ כוֶסה ִמּמְ ְדרֹוׁש וַבּמְ ך ַאל ּתִ ִָמּמְ ָ ָּ ֵָנן ֵאין ְלך ֵעֶסק ּ

רֹות ְסּתָ ּנִ   .ּבַ

ָנא  בֹוד ֱאלִהים ַהְסֶתר ָדָבר)ה''משלי כ(ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ָדָבר.  ּכְ  )ט''תהלים קי(ּכְ

ָֹראׁש ְדָבְרך ֱאֶמת  )ה''משלי כ(ִּדְכִתיב , ַמאי ָדָבר. ּ וְכבֹוד ְמָלִכים ַחקֹור ָדָבר)ה''משלי כ( .ּ
ָּדָבר ָדבור ַעל ֹאָפ ְקֵרי ָאְפָניו. ָניוּ   )עד כאן מההשמטות(: ֶּאָלא אֹוָפָניו, ַאל ּתִ

ְמעֹון י ׁשִ ְלחֹוַדְייהו, ָאַמר ַרּבִ א ּבִ י ְדַעּמָ ֵּריׁשֵ ְלחֹוַדְייהו, ּ ָבִטין ּבִ י ִדׁשְ ֵּריׁשֵ ּנוְקֵבי . ּ
ְלחֹוַדְייהו ין ִליִמיָנא' ה. ּּבִ ָמאָלא' ְוה, ַּדְרּגִ ין ִלׂשְ  )דברים כט(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא. ַּדְרּגִ

ְלֶכם ִלְפֵני ְיָי ִבים ַהיֹום ּכֻ ם ִנּצָ ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשֹוְטֵריֶכם ּכֹל ' ַּאּתֶ יֶכם ׁשִ ֱאלֵהיֶכם ָראׁשֵ
ין ִליִמיָנא' ָהא ה', ִאיׁש ְוגֹו ָמאָלא ַמאן ִאיּנון' ְוה. ַּדְרּגִ ין ִלׂשְ ַּדְרּגִ יב. ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ דבהם (, ּ

יֶכם, ֶכםּ ַטְפ)כט ֶקֶרב ַמֲחְניך, ְנׁשֵ ר ּבְ ְָוֵגְרך ֲאׁשֶ ' ָהא ה. ַָעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיך, ֵָמֹחֵטב ֵעֶציך, ָ
ָמאָלא ין ִלׂשְ   .ַּדְרּגִ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָקנו ּכְ ין ִאְתּתָ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּּ ּ ּ ָרֵאל ַאֲחָסַנת ָעְלִמין. ּ , ָּלֳקְבֵליהֹון ַיְרּתו ִיׂשְ
ר ֲאִמיָרן ל ִפּקוִדיןִּדְב, ֶעׂשֶ ְלָיין ּכָ ּהו ּתַ ְּדִאיּנון חוָלָקא , ְּוָכל ְירוַתת ַאֲחָסָנא, ְוָכל ַזְכָוון, ּּ ּ ּ

ָרֵאל   .ָּטָבא ְדִיׂשְ

אָנא טוָרא ְדִסיַני, ּתָ ֵלי ּבְ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ל , ְּ ֲהוֹו ָחָמאן ּכָ
ָרֵאל ַמאן ְדָחֵמי ְנהֹו, ִיׂשְ ָתאּּכְ יׁשָ ֲעׁשִ ל ַחד ְוַחד, ָרא ּבַ ּוֵמַההוא ְנהֹוָרא ֲהָוה ָחֵמי ּכָ ַמה , ּ

  .ְּדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה

ום ְדִאיּנון ַקִלין ִעָלִאין. ַמאי ַטְעָמא ִּמּשׁ ּ ּ ִליאו , ּ ַחד)א אתגליפו''נ(ִּאְתּגְ ָמה ,  ּבְ ּכְ
יב, ַּדֲאֵמיָנא יֶחְזֵקאל. ֹולֹותְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּק, ִּדְכּתִ ֵלי , ֲאָבל ּבִ א ִאְתּגְ ִכיְנּתָ ׁשְ
יכֹוי ְרּתִ יר, ּבִ יִאין, ַוֲהָוה ָחֵמי, ְוָלא ַיּתִ ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ ַמאן ְדָחֵמי ּבָ   .ּּכְ

י ְיהוָדה ה, ָּאַמר ַרּבִ ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ יה, ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ַּעל ַהר ִסיַני ַוִיְקָרא' ַּוֵיֶרד ְיָי, ּ
ה' ְיָי ָאה ָדָרא, ְלֹמׁשֶ יה, ַּזּכָ יב ּבֵ ִּדְכּתִ   .ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיַני' ֵיֵרד ְיָי, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1160דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ֵלי ַמה ְדִאְתְגֵלי, ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(ּכְ ְּדָהא ִמיִמיָנא ִאְתּגְ ּ .
ין ַהאי ְלַהאי ִסי, יֹוֵסי' ָאַמר ר. ַמה ּבֵ א, ַניָהָכא ּבְ א ְוגוָפא ְדַמְלּכָ ֵּריׁשָ יב, ּ שמואל (, ִּדְכּתִ

ַמִים ַוֵיַרד)ב כב ּ ַוֵיט ׁשָ א, ּ ּוַבֲאַתר ְדִאית ֵריׁשָ ִתיב , ִּאית ּגוָפא, ּ יֶחְזֵקאל ּכְ יחזקאל (ֲאָבל ּבִ

ם ַיד ְיָי)א ִהי ָעָליו ׁשָ ֲּאִפילו ּבִ, ְוָתֵניָנן. ְּוָלא ּגוָפא, ְּדִאְתְגֵלי ְיָדא',  ַוּתְ ' ַיד ְיָי, יָדאּ
ָאה' ַיד ְיָי, ִּעָלָאה ּתָ   .ּתַ

א ֲחֵזי ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ֱאֹלִהים, ּתָ חו ַהּשָׁ ִתיב ִנְפּתְ ִתיב ָחֵסר. ּּכְ ְלִאְתֲחָזָאה , ַמְרֹאת ּכְ
א ָקָאַמר ִכיְנּתָ ְוִכי , ֵייָסא' ָאַמר ר. ַמְרֶאה ַחד, ְּדָהא ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ָחֵסר, ִּדְבִגין ׁשְ

א ָלאו ּכָֹלא ִכיְנּתָ י יֹוֵסי. ּׁשְ א, ָאַמר ַרּבִ א ְדַמְלּכָ ָּלא ָדֵמי ֵריׁשָ א, ּ ַאף ַעל , ְּלַרְגלֹוי ְדַמְלּכָ
א גוָפא ְדַמְלּכָ ב ְדֹכָלא ֲהֵוי ּבְ ּּגַ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְעָיהו ּכְ יׁשַ ִתיב',  ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי)ישעיה ו(, ּּבִ יֶחְזֵקאל ּכְ ֹאת ָוֶאְרֶאה ַמְר, ּבִ
ַּמה ְדָחָמא ָדא. ָהָתם ַמְרֹאת, ָהָכא ֶאת, ֱאלִהים ה. ָּחָמא ָדא, ּ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ְּדָלא , ּ

ָווֵתיה ֵליָמא ּכְ   .ֲּהָוה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ׁשְ

  ]ב''ב ע''דף פ -' בזוהר חלק [

א ַחד ָהוֹו. ַּדְייָקאַמְרֹאת , ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ֱאלִהים. ֶּאת ַדְייָקא', ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי . ּוְבַדְרּגָ
ְעָיה ּכוֵלי ַהאי, ָהִכי )ב''ב ע''דף פ(ִאי  ֲּאַמאי ָלא ָפִריׁש ְיׁשַ י יֹוֵסי. ּ ִליל, ָאַמר ַרּבִ , ָּדא ּכָ

ָּדא ָפִריׁש ַּמאי ַטֲעָמא ָפִריׁש ּכוֵלי ַהאי ְיֶחְזֵקאל. ּ ִגיֵניהֹון , ֶּאָלא. ּ ְּכָֹלא ִאְצְטִריך ּבְ ּ
ָרֵא ִריך הוא, לְּדִיׂשְ א ּבְ ְּדִיְנְדעון ֲחִביבוָתא ְדָחִביב ְלהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ יה וְרִתיכֹוי , ְּ ִכיְנּתֵ ְּדׁשְ ּ ּ

ָגלוָתא יַנְייהו ּבְ ַּאְתָיין ְלַדָייָרא ּבֵ ּ ּ.  

י ִחָייא ִדים, ָּאַמר ִרּבִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ִתיב , ּּבְ ִדים ֶזה ָהָעם ֹלא )ישעיה כג(ְוָהא ּכְ ׂשְ ּ ֵהן ֶאֶרץ ּכַ
ן, ָיהָה ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֵלי ׁשְ ָרֵאל. ֲאַמאי ִאְתּגְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ יָמא ּבְ ֵרי , ִּאי ּתֵ ֲּהָוה ָטב ְדִתׁשְ

ַגַווְייהו א ּבְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְלָייא, ּ אָנא, ֶּאָלא. ְוָלא ִיְתּגַ ְלָייא ָלא ֲהוֹו , ָהִכי ּתָ ִּאי ָלאו ְדִאְתּגַ
  .ַיְדִעין

ְלָייא ִתיבַמה , ְּוָהא ְדִאְתּגַ ָבר, ּכְ ַאב, ַּעל ַמָיא, ַעל ְנַהר ּכְ ֲאָתר ְדָלא ִיְסּתְ ויחי (ְוָלא , ּּבְ

ְרָיא ְמָסֳאבוָתא)ב''ב ע''רכ ע ָנֲהִרין, ְּוַההוא ַנֲהָרא. ּ ׁשַ א , ֲהָוה ַחד ֵמַאְרּבַ ְנּתָ ְּדָנְפִקין ִמּגִ
ָבר, ְּדֵעֶדן יב ַעל ְנַהר ּכְ ָבר. ִּדְכּתִ ְרָיא ֲעלֹויֵמ. ִּדְכָבר ֲהָוה. ַמאי ּכְ א ׁשַ ִכיְנּתָ . ֲּאָתר ִדׁשְ

ם ַיד ְיָי ִהי ָעָליו ׁשָ ם', ּוְכִתיב ַוּתְ ֲאָתר ַאֲחָרא, ׁשָ   .ְוָלא ּבְ

י ִחָייא ה, ָּאַמר ַרּבִ ע ַחיֹות ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ְדמות ָאָדם ָלֵהּנָ ִתיב וִמּתֹוָכה ְדמות ַאְרּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ָרָזא ִעָלָאה אָנא ּבְ ע , ּּתָ א, ִחיָוון ִאיתַאְרּבַ גֹו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ְּדִאיְנהו ְלגֹו ּבְ ּ ְּוִאיּנון , ּ

א, ַקְדָמֵאי יָקא ַקִדיׁשָ יִקין ְדַעּתִ ַּעּתִ ָמא ִעָלָאה, ּ ָלָלא ִדׁשְ ּּכְ ְּדמות , ִויֶחְזֵקאל ָחָמא. ּ ּ
יִכין ִעָלִאין ִּדְרּתִ ְּדָהא הוא ָחָמא, ּ ך, ּ ל ּכַ ְֵמֲאָתר ְדָלא ֲהָוה ָנִהיר ּכָ אָנא. ּ ַגְווָנא , ּתָ ּכְ

ִּדְלֵעיָלא א ִמיַנְייהו, ּ ֻכְלהו ָעְלִמין, ִּאית ְלַתּתָ ְּוֵכן ּבְ ָדא, ּ ּּכוְלהו ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּ ָדא, ּּ   .ְוָדא ּבְ
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יר ְדָחָמא יָמא ְלֵעיָלא ַיּתִ ְּוִאי ּתֵ ִניָנן. ּ ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָרא, ּתָ ה ָחָמא ּבְ ֹּמׁשֶ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ּ ָלא ָחמו ֶאָלא ִמּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָראְנִביֵאי ּּ יב ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ֱאלִהים, ּ . ִּדְכּתִ

ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע ְוגֹו'  ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיָי)במדבר יב(ּוְכִתיב  ּמַ ה ' ּּבַ ּלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ
ר ּבֹו', ְוגו ּוְכִתיב ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ּ.  

י יֹוֵסיָאַמר  א ֲחֵזי, ִרּבִ יה, ּתָ ְלהו ְלַגּבֵ ִּדְנִביִאין ּכֻ ּ י ְדכוָרא, ּּ נוְקָבא ְלַגּבֵ ּּכְ ּ יב ֶפה , ּ ִּדְכּתִ ּ
ר ּבֹו וַמְרֶאה ֶּאל ֶפה ֲאַדּבֶ ַאר ְנִביִאים . ּ ְרָאה ֵאָליו )במראות ולמשה יי, כתיב(ְוִלׁשְ ּמַ  ּבַ

ְרָאה ְוָלא ַמְרֹאת. ֶּאְתַוָדע ּמַ ּכֵ. ּבַ ל ׁשֶ יה, ן ְיֶחְזֵקאלּכָ ִתיב ּבֵ ְּדֲאִפילו ַמְרֶאה ָלא ּכְ ּ ֶּאָלא , ּּ
ה, ַמְרֹאת ָחֵסר ֹמׁשֶ יב ּבְ ן ִדְכּתִ ּכֵ ל ׁשֶ ל ִמָלה ַעל ּבוְרֵייה, ְוֹלא ְבִחידֹות, ְּוּכָ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ָאה . ּ ַזּכָ
ִּאיהו ָדָרא ַגַווְייהו, ּ ֵרי ּבְ ִּדְנִביָאה ָדא ׁשָ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ּבְ י ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ יהֹון, ַּרּבִ ָרֵאל ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכֵ ַאִפין ָחמו ִיׂשְ ַּאִפין ּבְ ּ ּ א ''נ(, ּ

הֹון סוִמין)דמאריהון ִרין, ּ ְוָלא ֲהָוה ּבְ ין, ּוְקִטיִעין, ְוִחּגְ יב ְוָכל , ּסוִמין. ְוֵחְרׁשִ ַמע ִדְכּתִ ַּמׁשְ
בו ּבְ, ִחְגִרין. ָהָעם רֹוִאים יב ַוִיְתַיּצְ ִּדְכּתִ ית ָהָהרּ ין. ַתְחּתִ ָמע, ְקִטיִעין ְוֵחְרׁשִ ה ְוִנׁשְ . ַנֲעׂשֶ

ִתיב  ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ ַח ְוָתרֹון ְלׁשֹון ִאֵלם)ישעיה לה(ּ ַאָיל ִפּסֵ ּ ָאז ְיַדֵלג ּכְ ּּ ר )שמות כ(. ּ  ַוְיַדּבֵ
ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר ֱּאלִהים ֵאת ּכָ י ְיהוָדה ָפַתח. ּ ַּרּבִ בורֹות )קותהלים (, ּ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ּ

ִהָלתֹו' ְיָי ל ּתְ ִמיַע ּכָ ה ָאְרִחין. ַּיׁשְ ַכּמָ ַבר ָנׁש, ּבְ ְּדָלא ְיחוב ַקֵמי , אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ּבְ ּ
ה ָאְרִחין. ָּמאֵריה ַכּמָ ָמאָלא, ָּיִהיב ֵליה ֵעיָטא, ּבְ ה . ְּדָלא ִיְסֵטי ֵמָאְרחֹוי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ַכּמָ ּבְ

ֵּהיך ֵיתוב ָקֵמי ָמאֵריה, ּין ָיִהיב ֵליה ֵעיָטאָאְרִח ּ   .ְּוִיְמחֹול ֵליה, ְ

ר ִזיֵני ֵעיָטא, ִּדְתָנן ית ְמָאה וְתַלת ָעׂשָ ִלים , ָיִהיב אֹוַרְייָתא ְלַבר ָנׁש, ּׁשִ ְלֶמהֵוי ׁשְ
ָמאֵריה ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמ, ּּבְ ָעא ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבְ ִגין ְדָמאֵריה ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ יר . ּא ְדָאֵתיּ ְוַיּתִ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ֵניָנן, ּּבְ ִלים ֵליה ְלַבר ָנׁש, ְּדָהא ּתָ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ל ַמה ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ֵּמִאיּנון , ְּ
הו ִלים ּבְ ּתְ הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִאׁשְ ָּטָבאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ּ ום ְדָעְלָמא ְדָאֵתי . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּמּשׁ ּ ּ

א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִּריך הוא ֲהִויּ   )ואי תימא דהאי עלמא לאו דידיה הוא אלא(. ְ

  ]א''ג ע''דף פ -' בזוהר חלק [

ֵניָנן ַּהאי ָעְלָמא ָלֳקְבֵליה ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָהִכי ּתָ ּ י , ּ ְפרֹוְזדֹור ְלַגּבֵ ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ּכִ
ָאה ְוַכד ָזֵכ)בגין כך עלמא דאתי דקודשא בריך הוא הוי(. ְטַרְקִלין ִדיֵדיה ָזֵכי, ּי ַההוא ַזּכָ . ּּבְ
ִתיב , ְּדַתְנָיא ֶקֶרב ֶאָחיו)דברים יח(ּכְ ום ַדְיָי. ַמאי ַטְעָמא. ּ ְוַנֲחָלה ֹלא ִיְהֶיה לֹו ּבְ ִּמּשׁ ּהוא ' ּ
ָאה חוָלֵקיה. ַנֲחָלתֹו ַּזּכָ א ִעָלָאה ָדא, ּ ַּמאן ְדָזֵכי ְלַאֲחָסָנא ַאֲחַסְנּתָ ָעְלָמ. ּּ ה ּבְ , ּא ָדאָּזֵכי ּבָ

ּוְבֵביָתא ְדַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ך ּבְ ּּכַ א, ְ ּוְבֵביָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יב, ּּ  )ישעיה נו(, ִּדְכּתִ
ם ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ י ָלֶהם ּבְ ָאה )א''ג ע''דף פ(, ְּוָנַתּתִ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ַזּכָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,

א ּבְ ְּדָמדֹוֵריה ִעם ַמְלּכָ   .ֵּביֵתיהּ

ְמעֹון ָאַמר' ר ָאה, ׁשִ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ַזּכָ ַּזּכָ ּ ּ יב, ּ ְּדָזֵכי ְלַהאי ִדְכּתִ  ָאז )ישעיה נח(, ּ
ג ַעל ְיָי ְתַעּנַ ִתיב' ִעם ְיָי', ּתִ ִאין . 'ַמאי ַעל ְיָי. 'ֶּאָלא ַעל ְיָי, ָלא ּכְ ֲּאָתר ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ
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יה ָכן ִמיּנֵ יב, ִּבין ְלַההוא ֲאָתרְוָתָא, ִּאְתַמּשְׁ  ,ּוְכִתיב. ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי )תהלים קכא(, ִּדְכּתִ
יק יֹוַמָיא ְמָטה וְקָדמֹוִהי ַהְקְרבוִהי)דניאל ז( ּ ְוַעד ַעּתִ ּ א ְוִעּנוָגא ְדַצִדיַקָיא. ּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ ,

ָלא ְלַההוא ִזיָוא ּכְ יה ָנְפָקא, ְּלִאְסּתַ ְּדָכל ִזיָוא ִמיּנֵ ְתִריןְו, ּ ל ִאיּנון ּכִ ָכן ִמֵניה ּכָ ִּאְתַמּשְׁ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ג ַעל ְיָי, ּּתו ָאַמר ַרּבִ ְתַעּנַ ַהאי ְקָרא ָאז ּתִ ֵניָנן ּבְ ִתיב', ּתָ ּסֹוְפֵיה ִדְקָרא ַמה ּכְ ּ ,
מֹוֵתי ָאֶרץ יך ַעל ּבָ ְבּתִ מֹוֵתי ָאֶרץ, ְָוִהְרּכַ ַּעל ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבָ ָּלא ֵמַהאי ִּאיהו ְלֵעי, ּ

ֳמֵתי ָאֶרץ, ֶאֶרץ ְּוַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבָ ַמִים, ּ ֳמֵתי ָאֶרץ. ַּהְיינו ׁשָ יב ַעל ּבָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ַעל . ּ
א' ָאַמר ר' ְיָי ִתיב, ַאּבָ ב ָלא ּכְ ׁשֵ ג ַעל ְיָי, ָאז ּתֵ ְתַעּנַ ַמִים', ֶּאָלא ָאז ּתִ יב. ַּהְיינו ׁשָ , ִּדְכּתִ
ַמִים ֱאֹלִהיםּ רוָמה)תהלים נז( ֳמֵתי ָאֶרץ.  ַעל ַהּשָׁ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ַּהְיינו ֶאֶרץ ַהַחִיים, ְָוִהְרּכַ ּ ,

מֹוֵתי יב ַעל ּבָ ַמע ִדְכּתִ ׁשְ ֵלים, ִּמּמַ ְּלַאְכְלָלא ִציֹון ִוירוׁשְ ֳמֵתי ָאֶרץ, ּ ְּדִאְקרון ּבָ ְּוַהְיינו , ּ
ַמִים ִדְלֵעיָלא ּׁשָ ְּוֶאֶרץ ִדְלֵעיָלא, ּ ּוִמָלה. ּ ְמעֹון' ּ ְדָאַמר רּ יב , ְּוֹכָלא ַחד, ָּהִכי הוא, ׁשִ ִּדְכּתִ

יק יֹוַמָיא ְמָטה ְוגֹו   .ְּוָכל ָהֵני ִמיֵלי ַלֲאָתר ַחד ַסְלִקין', ְוַעד ַעּתִ

ְמעֹון' ָאַמר ר י ׁשִ א ְלַרּבִ ַּהאי ְקָרא ּכוֵליה, ֵליָמא ִלי ֹמר, ַּאּבָ ַמאי אֹוִקיְמָנא ֵליה, ּ , ּּבְ
יב ָאז ג ַעל ְיָיִּדְכּתִ ְתַעּנַ יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך'  ּתִ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ְָוִהְרּכַ ָ ָ .
ַמר, ָּאַמר ֵליה ְּדַתְפנוָקא ְוִעדוָנא ַעל ְיָי, ָּהא ּכָֹלא ִאּתְ ּ ּ ִתיב' ּ ֲּאָתר ְדִאיהו ְלֵעיָלא, ּכְ ּ ּ .

יק יֹוַמָיא ְמָטה ְוגֹו ּוְכִתיב ְוַעד ַעּתִ ַמר. 'ּ ָמה ְדִאּתְ ֳמֵתי ָאֶרץ ּכְ   .ַּעל ּבָ

יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך ְָוַהֲאַכְלּתִ יב. ָ ָמה ִדְכּתִ ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל )בראשית כז(, ּּכְ ּ ְוִיּתֵ ָ

ַמִים ְוגֹו ָתא ְדָבִריך ִיְצָחק ְלַיֲעֹקב. ְּוַהְיינו ַנֲחַלת ַיֲעֹקב', ַהּשָׁ ְוִבְרּכָ ּ ַמִים , ּ ַעל ַהאי ׁשָ
ָתא. ַמרָקָא ִבְרּכָ ּוַבְרֵכיה ּבְ נֹוי ְדַיֲעֹקב, ּ ִּדְזִמיִנין ּבְ ַההוא ַטָלא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ ְּלַאֲחָיא ּבְ ּּ ,

ן ְלך ָהֱאלִהים יב ְוִיּתֵ ִָדְכּתִ ַמִים. ְָלך ְולא ְלַאֲחָרא. ּ ְּדֵביה ְזִמיִנין ֵמַתָיא ְלַאֲחָיא , ִּמַטל ַהּשָׁ ּ ּ
יָקא ְלְזֵעיָרא ְדַאִפיןְּדָנִפיק, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ּ ֵמַעּתִ ַמִים, ּ ַהאי ׁשָ ְרָיא ּבְ ל ר. ְוׁשַ ּכַ א ' ִאְסּתָ ַאּבָ

ָתא ְדִיְצָחק, ְוָאַמר ַכח ְדִבְרּכָ ּתְ ַמע ּכָֹלא ְוִאׁשְ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ יְבָנא, ּ אי ַדֲחׁשִ ִּעָלָאה ִמּמַ ּ.  

אָנא  ֵעי ֵליה, ִּמי ְיַמֵלל. 'ּ ְגבוֹרת ְיָי)א''ד ע''ס( ִּמי ְיַמֵלל )תהלים כו(ּתָ ר ִמּבָ . ִּמי ְיַדּבֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּחָייא' ָאַמר ר ָיֶדך)דברים כג(, ּכְ יִאין ', ְּגבוֹרת ְיָי. ָ ְוָקַטְפּתָ ְמִלילֹות ּבְ ְּדַסּגִ
בוָרה ַחד, ִּאיּנון בוָרה ִעָלָאה, ְוָתאָנא. ְּוָנְפִקין ִמּגְ ַּחד ּגְ ִּעְטָרא ְדִעְטִרין, ּ , ְּתַעְטָראִמ, ּ

ְרִעין ין ּתַ יה ַחְמׁשִ הֹון ְיִמיָנא. ְּוָנְפִקין ִמיּנֵ ָמאָלא, ִמּנְ בוָרה . ּוִמְנהֹון ׂשְ ְּוָכל ַחד ְוַחד ּגְ
ִליִפין ְנהֹוִרין, ְּוָכל ַחד ְוַחד ִמְתַעְטָרא, ִאְתְקֵרי ַקְרִדיִטי ּגְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ְגבוֹרת ְיָי, ּבְ ּ ּ ּ'.  

י ִחָייא ִתיב' ּ ְגבוֹרת ְיָי,ָּאַמר ַרּבִ ָדא, ָחֵסר ּכְ ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ְּדָהא ּכֻ ִהָלתֹו. ּּ ל ּתְ ִמיַע ּכָ : ַּיׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ִכיַנת ִזיו ְיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ יב וְתִהָלתֹו ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ְּ ִּדְכּתִ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ן ְוגֹו ְוָנָהר יֹוֵצא)בראשית ב(ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ם ',  ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ׁשֵ
ָמָהן ִאְקרון. 'ָּהֶאָחד ִפיׁשֹון ְוגֹו ׁשְ ָּהא ִאֵלין ּבִ ָכן. ּ ע ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ִאְתַמּשְׁ ַּוֲהִני ַאְרּבַ ּ .

ֵמיה ְדַההוא ַנֲהָרא ְדָנִפיק ַּמה ּשְׁ ּ ּ ְמעֹון' ָאַמר ר. ּ ֵמי )א''ה ע''ויקרא נ(, ׁשִ יב. ּהּיוַבל ׁשְ  ,ִּדְכּתִ
יו)ירמיה יז( ָרׁשָ ַלח ׁשָ ּ ְוַעל יוַבל ְיׁשַ ּוְכִתיב ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶפִרי, ּ ַמאי ַטֲעָמא לא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1163דף [ -ּ

יו, ָיִמיׁש ָרׁשָ ַלח ׁשָ ום ְדַעל יוַבל ְיׁשַ ִּמּשׁ ּ ּ ִתיב . ּ ר )ישעיה נח(ְּוַעל ָדא ּכְ ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ
ּלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו ִתיב יֹוֵצאּוְבִג. ּ ך ּכְ   .ּ יֹוֵצא ְוֵאינֹו פֹוֵסק)ב''ה ע''ויקרא ס(, ְין ּכַ

ִתיב  ְמעֹון ּכְ י ׁשִ אָנא ָאַמר ִרּבִ ל ַהְדָבִרים ְוגֹו)שמות כ(ּתָ ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ר', ּ ַוְיַדּבֵ , ַוְיַדּבֵ
ִגין ְלַאְכְרָזא ִמיִלין ִריך הוא ִא, ְּדָתאָנא. ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵליְּ ֲאִרי ְלַמְלָלא, ְתּגְ , ְּוׁשָ

ִאין ִאְתַחְלֲחלו ִּעָלִאין ְוַתּתָ ָרֵאל, ּ ָמְתהֹון ְדִיׂשְ ְּוַנְפקו ִנׁשְ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף פ -' בזוהר חלק [

ְּוָתאָנא ַההוא ִמָלה א, ּ ֲּהָוה ָטאס ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ע רוֵחי ָעְלָמא, ּ ַאְרּבַ ְלָפא ּבְ ּוִמְתּגַ ּּ ,
אְּוַסְלָקא ְוַנ ד ַסְלָקא. ְחּתָ ֲאָבא ִמטוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא , ּּכַ ּתַ ִּאׁשְ , ַּדְכָיא )ב''ג ע''דף פ(ּ

ַההוא ַטָלא ִדְלֵעיָלא ֲאָבא ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּּ ָרֵאל, ּ ַסֲחָרֵניהֹון ְדִיׂשְ ָמְתהֹון , ְּוַאְסַחר ּבְ הֹון ִנׁשְ ְוָתַבת ּבְ
ַאְתֵריה ְלָפא ּבְ ְּוַאְסַחר ִוִמְתּגַ לוֵח, ּּ ל ִמָלה וִמָלה. י ַאְבָנאּּבְ ְּוֵכן ּכָ ּּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָכל ִאיּנון ַטֲעִמין, ָאַמר ַרּבִ ל ִמָלה וִמָלה ֲהָוה ַמְלָיא ּבְ ּּכָ ּּ ָכל ִאיּנון ִמִלין , ּ ּּבְ ּ
ִזִרין ין, ַאְגִרין, ּגְ ַאְסקוָפא , ְועֹוָנׁשִ ָּרִזין ְוִסְתִרין ּכְ ְּדִאיִהי ַמְלָיא , ּ ָדא)א כאספוקא''נ(ּ
  .ִּמּכָֹלא

ֲעָתא ְדֲהָוה ָנִפיק ַההוא ִמָלה ּוְבׁשַ ּ ּ ַאְתרֹוי ִאְתָחזון . ִאְתָחֵזי ַחד, ּ ְלָפא ּבְ ְּוַכד ֲהָוה ִמְתּגַ ּ
ַההוא ִמָלה ּּבְ ְבִעין ַעְנִפין, ּ ַגָוה, ּׁשִ ְּדַסְלִקין ּבְ ְתִרין , ּּ ין ּכִ  ָחֵסר ַחד ֵמַהאי )א רתיכין''נ(ְוַחְמׁשִ

יָסא ין , ּגִ א ָדאְוַחְמׁשִ ַפִטיׁשָ יָסא ַאֲחָרא ּכְ ָּחֵסר ַחד ִמּגִ ִטָנָרא, ּ ַטׁש ּבְ ִזְמָנא ְדִאיהו ּבָ ּּבְ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ וְכַפִטיׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלע)ירמיה כג(ּּכְ ֵעיָנא. ּ ָרֵאל ֵעיָנא ּבְ ל ִיׂשְ , ַּוֲהוו ָחָמאן ּכָ

ַּוֲהוו ַחָדאן ּ.  

ְלהו ְתָרִאין ּכֻ ְּוֻכְלהו ָדִרין ּבַ ּ ּּ ןּ ּ ִאְזְדָמנו ְלַתּמָ טוָרא ְדִסיַני, ּ ילו אֹוַרְייָתא ּבְ ְּוֻכְלהו ַקּבִ ּ ּ ּ ּ ,
יב נֹו פֹה ְוגֹו)דברים כט(, ִּדְכּתִ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ נו ַהיֹום', ּ ּכִ ר ֵאיֶנּנו פֹה ִעּמָ ְּוֵאת ֲאׁשֶ ּ ּּ .

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ל ַחד ְוַחד ּכַ ְּוֻכְלהו ּכָ ּ ְּוֻכְלהו ָחָמאן וְמ. ּ ּ ִלין ִמִליןּ   .ַּקּבְ

בוָרא: ֱאלִהים ָּדא ּגְ יִמיָנא: ֵאת. ּ ִליל ּבִ ָמה ְדָתֵניָנן , ְּדִאְתּכְ ַמִים)בראשית א(ּּכְ ,  ֵאת ַהּשָׁ
ְּדִאיהו ְיִמיָנא ָמאָלא, ְוֵאת ָהָאֶרץ. ּ ְּדִאיהו ׂשְ יב. ּ  ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ )ישעיה מח(, ִּדְכּתִ

ָמִים ּיִמיָנא ָדא הוא ֵאתִו. ִּויִמיִני ִטְפָחה ׁשָ ל. ּ ְתִרין: ּכָ ַאר ּכִ ל ׁשְ : ַּהְדָבִרים. ְלַאְכְלָלא ּכָ
ָדא ָהֵאֶלה ָרן ָדא ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ל ִאיּנון ַטֲעִמין: ּ ל ִאיּנון ָרִזין, ּּכָ ל ִאיּנון ִסְתִרין, ּּכָ ְזִרין , ּּכָ ּגִ

ין   .ְועֹוָנׁשִ

ְּלֶמֱהֵוי ָירוָתא ְלֹכָלא: ֵלאֹמר יב. ּ ה ְוגו)דברים לג( ,ִּדְכּתִ ה מֹוָרׁשָ ּ ּתֹוָרה ִצָוה ָלנו ֹמׁשֶ ּ' .
ר ָנׁש יָמא ְלַגָלָאה ַמה ְדָלא ִאְצְטִריך ְלַגָלָאה ְלָכל ּבַ ְּדִאי ּתֵ ְּ ּ ִתיב ָאֹנִכי ְיָי, ּ . ֱָאֹלֶהיך' ּכְ

ָמה ַדֲאָנא ְטִמיָרא ְוָסִתים ך ִיְהיו ִמִלין ִאֵלין ְטִמיִרין וְסִתיִמין ּבְ, ּּכְ ּּכַ ּּ ּ ךְ   .ְִלּבָ

ר ֱאֹלִהים ין . ַחד, ָּדָבר ַאֵחר ַוְיַדּבֵ ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר ָהא ָחֵמׁש ַדְרּגִ ֵּאת ּכָ ּּ
ר ֱאלִהים, ְּיהוָדה ָאַמר' ר. ַאֲחָרִנין בוָרה: ַוְיַדּבֵ ל. ְיִמיָנא: ֶאת. ּּגְ אינון , האלה(ָּדא ְוָדא : ּכָ
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ְלַאְכְלָלא ַאְבָרָהם , ִיְצָחק'  ָאַמר ר)אחר כלדאתגליין דכתיב וכל העם ראים את הקולת דבר 
יב ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(, ִּדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   .ְּבֵ

ְסָיין: ַּהְדָבִרים ְתִרין ְדִאְתּכַ ַאר ּכִ ְלָיין: ָּהֵאֶלה. ְּלַאְכְלָלא ׁשְ ִּאיּנון ְדִאְתּגַ ּ ּוְכִתיב ְוָכל . ּ
יב: רֵלאֹמ. ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ ְעָלה )משלי יב(, ּ ת ָחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ . ֵּאׁשֶ

ּתֹו)ירמיה ג( ,ּוְכִתיב ַלח ִאיׁש ֶאת ִאׁשְ   .ּ ֵלאֹמר ֵהן ְיׁשַ

א ַוֲחׁשֹוָכא, ִיְצָחק' ָאַמר ר ֶאּשָׁ יב, ֲאַמאי ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ּבְ  ְוָהָהר )דברים ד(, ִּדְכּתִ
ֵאׁש ַעד ֵל ך ָעָנן ַוֲעָרֶפלּבֹוֵער ּבָ ַמִים ֹחׁשֶ אֹוַרְייָתא. ְב ַהּשָׁ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִיׁשְ ּ ִזיב , ּ ּתֵ ִאׁשְ

ם א ַאֲחָרא ְדֵגיִהּנָ ָרֵאל, ֵּמֶאּשָׁ ין ְלִיׂשְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִכין ּכָ ּוֵמֲחׁשֹוָכא ִדְמַחׁשְ ְּדִבְזכוֵתיה , ּ ּ ּ
א  ָרֵאל ֵמֶאּשָׁ ִזיבו ִיׂשְ ּתֵ ְּדַאְבָרָהם ִאׁשְ םּ   .ְּדֵגיִהּנָ

ִריך הוא ְלַאְבָרָהם א ּבְ ְּדַתְנָיא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְדלון , ְּ ּתַ ל ִזְמָנא ְדָבֶניך ִיׁשְ ּּכָ ּ ָּ

אֹוַרְייָתא ְזבון ֵמִאֵלין, ּבְ ּתֵ ִּיׁשְ הו, ְוִאי ָלא. ּ ְלָטא ּבְ ם ְדׁשַ ָּהא נוָרא ְדִגיִהּנָ ּ ּ דון , ּ ְעּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ
יִני ֲעַמְמָיא ָפן ִמִלין, ֵּליהֲאַמר . ּבֵ ְתֵרי ְקטוֵרי ָלא ִמְזַדּקְ ּּבִ ּ ך, ּ ְֶאָלא ִאי ִניָחא ַקּמָ ּ ,

ם ְזבון ִמּנוָרא ְדֵגיִהּנָ ּתֵ ִּיׁשְ ּ יִני ֲעַמְמָיא, ּ דון ּבֵ ְעּבְ ּתַ ך, ְּוִיׁשְ ּבָ ְַעד ִדיתובון ּגַ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ֵיאֹות . ּ
ּהוא ַוַדאי י צוָרם ְמָכָרם ִאם ֹלא )דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַּמאן הוא צוָרם. ּּכִ ָּדא . ּ

יב. ּהוא ַאְבָרָהם ם)ישעיה נא(, ִּדְכּתִ ְבּתֶ יטו ֶאל צור ֻחּצַ ּ ַהּבִ יָרם' ַוְיָי. ּ א , ִהְסּגִ ָּדא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ם ַעל ְידֹוי, ְ ּכַ   .ְּדִאְסּתָ

ְצַרִים, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ָרֵאל ִמּמִ ִּמיֹוָמא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ , ּ ַעד יֹוָמא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתאּ
ין יֹוִמין ֲהוֹו ֵני ְדיֹוְבָלא, ְּיהוָדה' ַמאי ַטְעָמא ָאַמר ר. ַחְמׁשִ ום ִאיּנון ׁשָ ִּמּשׁ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ָנה)ויקרא כה( ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמּשִׁ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ   .ּ ְוִקַדׁשְ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ְצַרִיםַּההוא יֹוְבָלא ַא, ָאַמר ַרּבִ ָרֵאל ִמּמִ יָמא . ִּפיק לֹון ְלִיׂשְ ְוִאי ּתֵ
ׁש ְטָרא ְדיֹוְבָלא ֲהָוה)ב''ה ע''פ, ב''ו ע''מ(ֶּאָלא . ְּדיֹוְבָלא ַמּמָ ַער , ּ ִמּסִ ְטָרא ְדיֹוְבָלא ִאּתְ ּוִמּסִ ּ

ין ִאֵלין ְדיֹוְבָלא ֲהוֹו, ִּדיָנא ַעל ִמְצָרֵאי ך ַחְמׁשִ ּוְבִגיֵני ּכַ ּּ ְ.  

  ]א''ד ע''דף פ -' בזוהר חלק [

אָנא אֹוַרְייָתא, ָּלֳקֵבל ָדא, ּתָ ר ּבְ ַמר ְוַאְדּכַ ין ִזְמִנין ִאּתְ ִּנּמוִסין ְדִמְצַרִים, ַחְמׁשִ ָבֵחי , ּ ְוׁשְ
ְלהו ִּאיּנון ּכֻ ר , ּּ ַָויֹוִציֲאך )דברים ד( .ָהֹוֵצאִתיך) א''ד ע''דף פ(ֲאׁשֶ ַיד ֲחָזָקה )שמות יג( .ּ י ּבְ  ּכִ

ֻּכְלהו ִזְמֵניְו. ָהֹוִציֲאך ין ִאיּנון, ּ יר, ַּחְמׁשִ יֹוְבָלא ִאְתַעָטר, ְוָלא ַיּתִ ום ְדֹכָלא ּבְ ִּמּשׁ ּ ּּ ,
ְטָרא ְדיֹוְבָלא ָאָתא ּכָֹלא ּוִמּסִ ּ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ בוָרה, ּ ּאֹוַרְייָתא ְדָאֵתי ִמּגְ יִמיָנא, ּ . ִּאְתַעְטָרת ּבִ

יב א ָקִלין ֲהוֹו. ָלמֹוּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת )דברים לג(, ִּדְכּתִ ְּוֻכְלהו ִאְתֲחִזיאו . ְוַתְנָיא ֲחִמּשָׁ ּ ּ
הו הו, ּּבְ ִלילו ּבְ ְּוִאְתּכְ ָדא, ּ ְּוִאְתַעְטרו ּבְ ּ.  

ְמעֹון' ָאַמר ר ָרֵאל אֹוַרְייָתא, ׁשִ ילו ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ְדַקּבִ ּּבְ ּ ִעְטרֹוי , ּ ּיֹוְבָלא ָדא ַאְעַטר ּבְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ גֹו ֵחיֵליה, ְּ א ְדִאְתַעָטר ּבְ ַמְלּכָ ּּכְ ּ יב. ּ  ְצֶאיָנה )שיר השירים ג(, ִּדְכּתִ
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ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמה ּבַ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ּוְרֶאיָנה ּבְ ְּ . ָּדא יֹוְבָלא. ַמאן ִאּמֹו. ּ
ִלימו, ְּויֹוְבָלא ִאְתַעָטר ׁשְ ְרִחימו ּבִ ֶחְדָוה ּבִ ּּבְ ֵמָחה)תהלים קיג(, יבִּדְכּתִ. ּ ִנים ׂשְ ַמאן .  ֵאם ַהּבָ

ִנים ְמעֹון ָדא יֹוְבָלא. ֵאם ַהּבָ י ׁשִ   .ָּאַמר ַרּבִ

י ְיהוָדה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ך)משלי כג(, ַּעל ָדא ּכְ ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ָ ַמאן . ָ
ך ָָאִביך ְוִאּמֶ י ְיהוָדה. ָ ָמה ְד, ָּאַמר ִרּבִ ִסְפָרא ִדְצִניעוָתאּּכְ ּאוְקמוָה ּבְ ּ ּ יב, ּ  )ויקרא יח(, ִּדְכּתִ

ַגֵלה ַווי ְלַמאן ְדַגֵלי ֲעָרַייְתהֹון ך לא ּתְ ֶּעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמֶ ּּ ָ ָ.  

אָנא י ִיְצָחק, ּתָ טוָרא ְדִסיַני, ָאַמר ִרּבִ ֵלי ּבְ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ,
ֲעָתא ְדִסיַני ִאְזַדְעָזע. ָּזע טוָראִּאְזַדְע ּוְבׁשַ ּ ַאר טוֵרי ָעְלָמא ִאְזַדְעְזעו, ּ ל ׁשְ ּּכָ ּ ַּוֲהוו ַסְלִקין , ּ ּ
ין ִריך הוא ְידֹוי ָעַלְייהו, ְוַנְחּתִ א ּבְ יט קוְדׁשָ ַּעד ְדאֹוׁשִ ּ ּ בו, ְּ , ְּוָקָלא ָנְפָקא וַמְכְרָזא. ְּוִאְתַיּשְׁ

ּ ַמה ְלך ַהָי)תהלים קיד( ָ ְרְקדו ְכֵאיִלם ְוגֹוּ סֹוב ְלָאחֹור ֶהָהִרים ּתִ י ָתנוס ַהַיְרֵדן ּתִ ּם ּכִ ּ ּּ'.  

 ] בשנה104יום [סדר הלימוד ליום טו טבת 

ָבאן ְוַאְמִרין ִּמְלָפַני ֲאדֹון חוִלי ָאֶרץ, ְּוִאיּנון ּתָ ָּדא , ִּמְלָפַני ֲאדֹון, ִיְצָחק' ָאַמר ר. ּ
ִנים , ִאיָמא יב ִאם ַהּבָ ֵמָחהִּדְכּתִ ָאה, ּחוִלי ָאֶרץ. ׂשְ ּתָ ִּמְלָפַני ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב. ָּדא ִאיָמא ּתַ ּ ,

א ָּדא הוא ַאּבָ יב, ּ ָרֵאל)שמות ד(, ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ִעְטָרה .  ּבְ ֲעָטָרה ׁשֶ ִתיב ּבַ ְּוַעל ַהאי ּכְ
  .לֹו ִאּמֹו

ֲעָטָרה י ִיְצָחק. ַּמהו ּבַ יב, ָאַמר ִרּבִ ָמה ִדְכּתִ יו עֹוְטִרים )שמואל א כג(, ּּכְ אול ַוֲאָנׁשָ ּ ְוׁשָ
ום ְדִמְתַעָטר. ֶּאת ָדִוד ִּמּשׁ ּ סוָמָקא וִבירֹוָקא, ּ ִחָווָרא ּבְ ּּבְ יה, ּ ִליָלן ּבֵ ְווִנין ְדֻכְלהו ּכְ ָכל ּגַ ּּבְ ּ ּּ ,

יה ֲחָרן ּבֵ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו, ְּיהוָדה' ָאַמר ר. ְּוִאְסּתַ ֲעָטָרה ׁשֶ יב. ַּמאן ֲעָטָרה. ּּבַ ישעיה (, ִּדְכּתִ

ך ֶאְתָפָאר)מט ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ י ֲאַפֵאר)ישעיה ס(ּוְכִתיב . ָ ְפַאְרּתִ   .ּ וֵבית ּתִ

ָמא, ִיְצָחק' ָאַמר ר א אוּכָ ֶאּשָׁ א ִחָווָרא, ּאֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת ּבְ י ֶאּשָׂ ּבֵ ְלַאְכְלָלא , ַּעל ּגַ
ָמאָלא ׂשְ ָמאָלא ְד, ְיִמיָנא ּבִ ּוׂשְ ִּדְכִתיב ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו, ִּאְתַחָזר ְיִמיָנאּ ּ.  

א י ַאּבָ ֲעָתא ִדְתָנָנא ְדִסיַני ֲהָוה ָנִפיק, ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ּּבְ א, ּ ַההוא , ָסִליק ֶאּשָׁ ּוִמְתַעָטר ּבְ ּ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ָנָנא ּבְ ָלא ָדא, ּּתְ ַאְתּכְ ְּוָכל ֵריִחין ובוְסִמי, ְוָסִליק ְוָנִחית, ּּכְ א ְדֵעֶדןּ ּן ִדְבִגְנּתָ ּ ,

ָנָנא ֵחיזו ְדִחָוור ְוסוָמק ְואוָכם, ֲּהָוה ָסִליק ַההוא ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ  )שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ְּמֻקֶטֶרת ֹמר וְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל ּ.  

ָנָנא ַמאן ֲהָוה א ְדִא)ב''ח ע''נ(, ִיְצָחק' ָאַמר ר. ַּההוא ּתְ ִכיְנּתָ ןּ ׁשְ ָמה , ְתְגֵלי ְלַתּמָ ּכְ
ן)שיר השירים ג(, ְדַאּתְ ָאֵמר ִתְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ , ְּיהוָדה' ָאַמר ר.  ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ

ִלים הוא ה ָלך ּכוֵלי ַהאי ָהא ְקָרא ׁשְ ָּלּמָ ּ ר ָיַרד , ְ לֹו ִמְפִני ֲאׁשֶ ן ּכֻ יב ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ִּדְכּתִ ּ ּ
ֵאׁש' ָעָליו ְיָי ןּבָ ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ א ְדָחָמאן ָדא. ּ ַוַיַעל ֲעׁשָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ   .ְּוַיְדִעין ָדא, ּ
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י ִחָייא לוֵחי ֲאָבָנא, ָּאַמר ִרּבִ ִליפו ַאְתָוון ּבְ ד ִאְתּגְ ּּכַ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ , ֲהוֹו ִמְתַחְזָיין ּבִ
ְטָרא ָדא ְטָרא ָדא, ִּמּסִ ּוִמּסִ א , ְּנִפיִרינֹון ֲהוֹוְּולוִחין ֵמֶאֶבן ַס, ּ ֶאּשָׁ ִליפו ְוִאְתַחְפָיין ּבְ ְּוִאְתּגְ

א אוָכָמא, ִּחָווָרא ְתֵרין ִסְטִרין, ְּוַאְתָוון ֲהוֹו ֵמֶאּשָׁ ְלָפן ּבִ ּוִמְתּגַ ְטָרא ָדא, ּ ְטָרא ָדא וִמּסִ ִּמּסִ ּ ּ.  

א' ָאַמר ר ֵעיַנְייהו, ַאּבָ ּלוִחין ֲהוֹו ּבְ יןּו, ְוַאְתָוון ֲהוֹו ָטאִסין, ּ ְתֵרין ֶאׁשִ , ִמְתַחְזָיין ּבִ
א ִחָווָרא א אוָכָמא, ֶּאּשָׂ ֲחָדא, ְּוֶאּשָׁ ָמאָלא, ְלִאְתֲחָזָאה ּכַ יב, ְּיִמיָנא וׂשְ  )משלי ג(, ִּדְכּתִ

ֹמאָלה ְוגֹו ׂשְ יִמיָנה ּבִ ֹּאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ִתיב ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו. 'ְ ְטָרא . ְּוָהא ּכְ ֶּאָלא ִמּסִ
ִּדְגבוָר יִמיָנא, ה ֲהָוהּ ִליַלת ּבִ א אוָכָמא. ְוִאְתּכְ א ִחָווָרא ְוֶאּשָׁ ך ֶאּשָׂ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ.  

אָנא ִתיב , ּתָ ה ְוגו)שמות לב(ּכְ ה ֱאלִהים ֵהּמָ  ָאַמר )מעשה אלהים ודאי(', ּ ְוַהֻלֹחת ַמֲעׂשֵ
י ְיהוָדה ִתיב, ִּרּבִ ֵרי ֲהוֹו וִמְתַחְזָיין ַחד. ַחד, ְּוַהֻלֹחת ּכְ הו. ּּתְ ְלֵפי ּבְ ר ֲאִמיָרן ִמְתּגַ ָּוֶעׁשֶ ּ .

ָחֵמׁש ִליָלן ּבְ ה ַוַדאי. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְיִמיָנא, ָחֵמׁש ּכְ ה ֱאלִהים ֵהּמָ   .ַּמֲעׂשֵ
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י ִיְצָחק ָאַמר ל ַסְנִפיִרינֹון ָהוֹו, ַרּבִ ִנין ֲהוֹו ְוַאְב. ּוְתֵרין ַאְבִנין ֲהוֹו )ב''ד ע''דף פ(, ּׁשֶ
רוָחא. ְסִתיָמאן ִריך הוא ּבְ א ּבְ יב קוְדׁשָ ָּנׁשִ ּ ֵרין לוִחין, ְּ ִליפו ּתְ טו ְוִאְתּגְ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ּ ְּיהוָדה ' ר. ּ

ֵעין ַסְנִפיִרינֹון ֲהוֹו, ָאַמר ה)דהוה אבן טבא(. ּּכְ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ יב ַמֲעׂשֵ ַמע ִדְכּתִ   .ּ ַמׁשְ

ָאר ַאְבִניןַּסְנִפ, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה יָרא ִמּשְׁ ּיִרינֹון ָדא ְדהוא ַאְבָנא ָטָבא ַיּקִ ּ ָלאו , ּ
ִריך הוא ִאיּנון א ּבְ ּעֹוָבָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ה, ֲּאַמר ֵליה. ְּ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ַמאי אֹוִקיְמָנא ַמֲעׂשֵ . ּבְ

ה ַדְייָקא א ֲחֵזי. ֵּהּמָ ה ֱאלִהים, ֶּאָלא ּתָ ִתיב ְוַהֻלֹחת ַמֲעׂשֵ ִתיבַּהֻלֹח. ּּכְ ִתיב , ת ּכְ ְוָלא ּכְ
ה ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ   .ְוָהֲאָבִנים ַמֲעׂשֵ

ְמעֹון' ָאַמר ר ּּכָֹלא ַחד הוא, ׁשִ ֵרי ָעְלָמא ֲהוֹו, ּ ֵרין לוִחין ַעד ָלא ִאְתּבְ ֲּאָבל ִאֵלין ּתְ ּ ,
ת ּבָ ָלקו ֵמֶעֶרב ׁשַ ְּוִאְסּתָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָעַבד לֹון קוְדׁשָ   .ְועֹוָבדֹוי ֲהוֹו, ְּ

ה ִאְתָעִבידו אָנא. ִּמּמַ ֵּמַההוא ַטָלא ִעָלָאה, ּתָ ּ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדָנִגיד ֵמַעּתִ ְוַכד ָנִגיד . ּ
ין ך ַלֲחַקל ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ּּ ְייהו, ְ פֹוֵרי ִמּנַ ֵרין ּכִ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ָּנַטל קוְדׁשָ ּ ּּ ְ ,

ִלידו ֵרין ַא, ְּוִאְתּגְ יִריןְּוִאְתָעִבידו ּתְ הו. ְבִנין ַיּקִ ב ּבְ טו ִלְתֵרין לוִחין, ָּנׁשַ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ֲהָדא , ּ
ב ֱאֹלִהים הוא ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאלִהים ֵהּמָ ּהוא ִדְכִתיב ַמֲעׂשֵ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ  )דברים ט(, ּּכְ

ע ֱאלִהים ֶאְצּבַ תוִבים ּבְ   .ּּכְ

אָנא ע ֱאֹלִהים, ּתָ ע . ֶאְצּבַ ָרהַּההוא ֶאְצּבַ ַמר. ָסִליק ַלֲעׂשָ ָמה ְדִאּתְ ע ֱאלִהים , ּּכְ ֶאְצּבַ
ָרה. ִהיא ע ָסִליק ַלֲעׂשָ ע ְוֶאְצּבַ ֵליָמָתא, ְוָכל ֶאְצּבַ יב, ַּעד ְדִאְתָעִביד ְיָדא ׁשְ שמות (, ִּדְכּתִ

דֹוָלה)יד ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ ּ.  

ָּחרות ַעל ַהֻלֹחת, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ָּחרות , ְּוִאְתֲחִזיאו ִלְתֵרין ִסְטִרין, ן ֲהוֹו ַאְבִניןְנִקיָב, ּ
לוָפא ִדְגִליִפין ּּגִ ּ א' ָאַמר ר. ּ , ְוִאְתְקֵרי ֵמָהָכא, ֵמַהאי ִסְטָרא ִאְתָחֵזי ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַאּבָ

ִסְטָרא ַאֲחָרא יב ּבְ   .ַּמה ִדְכּתִ
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י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִתיִבין, ַרּבִ ִנס ֲהוֹו ּכְ אְּדָכל , ּבְ ִני ָנׁשָ ב , ֲהוֹו ַאְמִרין ְוָסֲהִדין, ּבְ ְּדָהא ִמְכּתַ
ֱּאלִהים הוא ַוַדאי ָמה ַדֲהוֹו, ּ ֵני ָעְלָמא ָלא ַיְכִלין ְלִמְנַדע לֹון ּכְ ל ּבְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ.  

ְייהו ְדִאיּנון ְדַאְמִרין ְּלַדְעּתַ ּ ּ ֻלֹחת, ְנִקיִבין ֲהוֹו, ּ ִתיב ָחרות ּבַ ִּמי ּכְ . ִתיבַּעל ַהֻלֹחת ּכְ, ּ
אָנא א ָקִלין ִאיּנון ִליִמיָנא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ָמאָלא, ֲּחִמּשָׁ א ִלׂשְ ָמאָלא . ְוַחְמׁשָ ְּוִאיּנון ִדׂשְ ּ

יִמיָנא ִליָלן ּבִ ָמאָלא, ּוִמן ְיִמיָנא. ּכְ ִּאְתָחזון ִאיּנון ִדׂשְ ּ ְּוָהָכא ּכָֹלא ִאיהו ְיִמיָנא, ּ ּ ,
ִאֵלין ִליָלן ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתּכְ ִסְטָרא ָדאַמ, ּ ּאן ְדֲהָוה ּבְ ְּוָקֵרי לֹון ְלִאינון , ָחֵמי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ

ֵניָנן. ַאְתָוון ָמאָלא ִאְתֲחָזר ְיִמיָנא, ְּדָהא ּתָ יב ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו, ׂשְ ִּדְכּתִ ך , ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ב ֱאֹלִהים הוא ַוַדאי ִּמְכּתַ ּ.  

יַצד ְטָר, ָהא ּכֵ ָדא, ּא ָדאַּמאן ְדֲהָוה ִמּסִ ּוֵמִאֵלין ַאְתָוון . ֱָאֹלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי, ֲהָוה ָקֵרי ּבְ ּ
ְרַצח, ֲהָוה ָחֵמי ְנַאף, ַוֲהָוה ָחֵמי ְוָקֵרי. ֲָהָוה ָקֵרי לא ִיְהֶיה ְלך. ְוָקֵרי לא ּתִ ַוֲהָוה . ֹלא ּתִ

ם ְיָי א ֶאת ׁשֵ ְוא' ָקֵרי ֹלא ִתּשָׂ ְגֹנבַוֲהָוה ָחֵמי ְוָקֵר. ֱָאֹלֶהיך ַלּשָׁ ְטָרא . י לא ּתִ ְּוֹכָלא ִמּסִ
ְּוָכך ְלֻכְלהו, ָּדא ּ ְטָרא ַאֲחָרא, ְ ְווָנא, ּוְכֵדין ִמּסִ ַהאי ּגַ ָדא ּכְ ִליָלן ָדא ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ב ֱאלִהים הוא)שמות לב(, ִדְכִתיב ב ֱאֹלִהים הוא ַוַדאי. ּ ִמְכּתַ ִּמְכּתַ ּ.  

ה ֶאל ָהָעם ַו י יֹוֵסי ָאַמר. ּיֹאֶמר ֲאֵליֶהםַּוֵיֶרד ֹמׁשֶ יב ַויֹאֶמר , ַרּבִ ַּמאי ֲאִמיָרא ָדא ִדְכּתִ ּ ּ
ִתיב ַמאי ָקָאַמר, ֲאֵליֶהם י ִיְצָחק. ְוָלא ּכְ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ָּאְרָחא ְדָעְלָמא הוא, ּתָ ד , ּ ּכַ

ד ָאֵתי ַצֲעָרא, ָאֵתי ֶחְדָווָתא ְלַבר ָנׁש יה, אֹו ּכַ לַּעד ָלא ָיַדע ִמּנֵ ְּדָהא ,  ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ
ֲעָתא א ִאְתְפַרח ְלׁשַ יה. ִּלּבָ ִקיוֵמיה, ְּוַכד ָיַדע ִמּנֵ ָּקִאים ּבְ ל, ּ ן ָהָכא. ְוָיִכיל ְלִמְסּבַ ּכֵ ל ׁשֶ , ּכָ

ל ַמה ְדֲהָוה ְלָבַתר)א והכא לאו הכי''נ( ה ָאַמר לֹון ּכָ ּ ְדָהא ֹמׁשֶ ִמִלין, ּ ְייהו ּבְ ְּוַאְתִקיף ִלּבַ ּ ,
לְוָל ן ִאי ָלא ָאַמר לֹון ִמיִדי. ּא ָיִכילו ְלִמְסּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ך ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם . ּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְ ּ

ַקְדִמיָתא ְייהו, ּבְ ף ִלּבַ ּקַ ר ֱאלִהים. ְּוִאְתּתָ   .ּוְלָבַתר ַוְיַדּבֵ

ל ָדא ל, ְּוִעם ּכָ ֵניָנן, ָּלא ָיִכילו ְלִמְסּבַ ' ִּחָייא ָאַמר ר' ְּיהוָדה ָאַמר ר' ָאַמר ר, ְּדָהא ּתָ
ִריך הוא, יֹוֵסי א ּבְ ְמעו ִמָלה ְדקוְדׁשָ ד ׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ ָמַתְייהו, ּ ַּפְרַחת ִנׁשְ ָמַתְייהו , ּ ְּוַסְלָקא ִנׁשְ ּ

ָרֵאל ַּעד ּכוְרֵסי ְיָקָרא ִדיֵליה, ְּדִיׂשְ ּ ן, ּ ּמָ ָקא ּתַ   .ְּלִאְתַדּבְ

  ]א''ה ע''דף פ -' בזוהר חלק [

ִריך הואָאְמָרה אֹוַרְייָתא ָקֵמי א ּבְ ּה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִנין, ְּ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ָנא ֲהֵויָנא ִמּתְ , ְוִכי ְלַמּגָ
ֵרי ָעְלָמא ה, ַעד ָלא ִאְתּבְ ִתיב ּבָ ָנא ּכְ ֵני  )א''ה ע''דף פ( ְוִאיׁש )ויקרא יז(, ְּלַמּגָ ִאיׁש ִמּבְ

תֹוָכם  ָרֵאל וִמן ַהֵגר ַהָגר ּבְ ָר)ויקרא כד(ִּיׂשְ ֵני ִיׂשְ ר ֵלאֹמר ְוֶאל ּבְ ַדּבֵ י )ויקרא כה(. ֵאל ּתְ  ּכִ
ָרֵאל ֲעָבִדים ָרֵאל. ִלי ְבֵני ִיׂשְ ִני ִיׂשְ ֲעָתא. ָּאן ִאיּנון ּבְ ה ׁשַ ָאַהְדַרת אֹוַרְייָתא , ּּבָ

ָרֵאל ָמַתְייהו ְדִיׂשְ ִּנׁשְ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריה, ּ הו , אֹוַרְייָתא ַאְתִקיַפת. ּּכָ ַּוֲאִחיַדת ּבְ
ָמַתְייה ִנׁשְ ָרֵאל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּוּבְ ְּלָאַהְדָרא ְלהו ְלִיׂשְ ּ ִמיָמה '  ּתֹוַרת ְיָי)תהלים יט(, ּ ּתְ

יַבת ָנֶפׁש ׁש. ְמׁשִ יַבת ֶנֶפׁש ַמּמָ   .ְמׁשִ
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אָנא ִתיב , ּתָ א ְיָי)דברי הימים א כט(ּכְ ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ יב, ְְלֶמֶלך' ּ ַוֵיׁשֶ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ׁש ַמ)מלכים א י( א ׁשֵ ּסֵ א ָאַמר' ר. ֲעלֹות ַלּכִ ָלמוָתא, ַאּבָ ַאׁשְ ְּדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ , ְּדָתֵניָנן. ּּ

ֹלֹמה יֹומֹוי ְדׁשְ ָלמוָתא, ּּבְ ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ּ.  

ָלמוָתא ַאׁשְ אמר , מאי ותרב' א תאנא כתיב ותרב חכמת שלמה וגו''נ(. ֵּאיָמַתי ּבְ
ר)מאי באשלמותאאבא דקיימא סיהרא באשלמותא ' ר ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ּ ְדַקְייָמא ּבַ ָמה , ּ ּכְ

יָנָדב. ָרם. ֶחְצרֹון. ֶּפֶרץ. ְּיהוָדה. ַיֲעֹקב. ִיְצָחק. ַאְבָרָהם, ְּדָתֵניָנן ְלמֹון. ַנְחׁשֹון. ֲעּמִ . ׂשַ
י. עֹוֵבד. ּבֹוַעז ֹלֹמה. ָּדִוד. ִיׁשַ ֹלֹמה. ׁשְ ד ָאָתא ׁשְ ַאׁשְ, ּכַ ֲהָדא . ָּלמוָתאַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ

א ְיָי, ּהוא ִדְכִתיב ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ א. ְְלֶמֶלך' ַּוֵיׁשֶ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ַגְווָנא . ּוְכִתיב ׁשֵ ּּכָֹלא ּכְ
ִּדְלֵעיָלא ּ.  

יֹומֹוי ְדִצְדִקָיה ּּבְ ְפִגימוָתא, ּ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוִאְתְפִגים, ּ  )ישעיה יג(, ּכְ
יַה אֹורֹו יֹומֹוי ְדִצְדִקָיה)ב''ע' ויקרא מ(, ְּדָתֵניָנן. ַּוָיֵרַח ֹלא ַיּגִ ּ ּבְ , ִּאְתְפִגים ִסיֲהָרא, ּ

ָרֵאל כו ַאְנַפְייהו ְדִיׂשְ ְּוִאְתַחּשׁ ּ ּּ.  

יב ּפוק ְוָחׁשִ ָפט. ָאָסא. ָאִביָה. ְרַחְבָעם, ּ . ֲּאַמְצָיהו. יֹוָאׁש. ֲּאַחְזָיהו. ְיהֹוָרם. ְיהֹוׁשָ
ִּזָיהוּעו ְּיִחְזִקָיהו. ָאָחז. יֹוָתם. ּ ה. ּ ָיהו. ָאמֹון. ְמַנּשֶׁ ֹּיאׁשִ ִּצְדִקָיהו. ּ ְּוַכד ָאָתא ִצְדִקָיהו . ּ ּ

ִּאְתְפִגים ִסיֲהָרא ְוַקְייָמא ַעל ְפִגימוָתא ּ יב. ּּ ּ ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָיה ִעֵור)ירמיה נב(, ִּדְכּתִ יה . ּ ּּבֵ
ִליך )איכה ב(ִזְמָנא  ַמִים ֶאֶרץ)א''ד ע''ויקרא קי( ְִהׁשְ ֵמי .  ִמּשָׁ ָרא ִמּקָ ַהאי ֶאֶרץ ִאְתַעּבְ
ַמִים יה, ׁשָ ָכא ַהאי ֶאֶרץ, ְּוִאְתָרָחַקת ִמּנֵ   .)כלומר דקיימא סיהרא בפגימותא(. ְוִאְתַחּשְׁ

אָנא אֵרי ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָרא, ּתָ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ׁשָ ֲעָתא ְדַקְיימו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ַמִים ַוֵיַרד)שמואל ב כב( ּ ַוֵיט ׁשָ ַּמהו ַוֵיַרד. ּ י ִסיֲהָרא. ּ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ ֵרי ְלַאְנָהָרא , ְּדָקִריב ׁשִ ְוׁשָ

יב. ִסיֲהָרא ּ ֶדֶגל ַמֲחֵנה ְיהוָדה ִמְזָרָחה)במדבר ב(, ִּדְכּתִ ּ.  

טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ַמְלכו, ִּאְתָמָנא ְיהוָדה, ּ יב, ָתאּרֹוִפיֻנס ּבְ ּ ִויהוָדה עֹוד )הושע יב(, ִּדְכּתִ
ים ֶנֱאָמן א רבי יצחק אמר מהכא ויהודה עוד רד עם אל ''נ(. ֵרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ

הוי שולטנא בשעתא דהאי אל שליט מלכותיה על טורא דסיני בהאי שעתא שליט 
ים ֶנֱאָמן)מלכותא דיהודה ד ָאַמר קוְדׁשָ. ּ ַמהו ְוִעם ְקדֹוׁשִ ָרֵאלּּכַ ִריך הוא ְלִיׂשְ ּא ּבְ ְ ,

ְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ם ּתִ ָלא ַמְלכוָתא, ְּוַאּתֶ ֶּנֱאָמן ֲהָוה ְיהוָדה ְלַקּבְ ֲאִרי , ּ ְוׁשָ
ר הֹוֵצאִתיך ְוגֹו'  ָאֹנִכי ְיָי)שמות כ(. ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָרא ֱָאלֶהיך ֲאׁשֶ , ֶּאְלָעָזר ָפַתח' ר' ָ

ך)משלי א( טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מֹוֵסר ָאִביך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ ָ ׁשְ ִני מוַסר ָאִביך. ָּ ַמע ּבְ ָׁשְ ָּדא : ּ
ך טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִריך הוא ְוַאל ּתִ א ּבְ ָקוְדׁשָ ְּ ּ ָרֵאל: ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל. ָּדא ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא . ַמאן ּכְ

יָנה יב. ּבִ ָמה ִדְכּתִ   ן ִאְמֵרי ִביָנה ְלָהִבי)משלי א(, ּּכְ

ָמוַסר ָאִביך, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ך. ָּדא ִהיא ָחְכָמה: ּ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ְָוַאל ּתִ ָּדא ִהיא : ּ
יָנה ַּחד ִמָלה ִאְתְפָרׁשו, ָהא ְוָהא, ִיְצָחק ָאַמר' ר. ּבִ ּ  אֹוַרְייָתא )ב''ז ע''בראשית מ(, ְּדָתֵניָנן. ּ
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ֵּמָחְכָמה ִדְלֵעיָלא ַנְפַקת יָנה ַנְפַקת,  יֹוֵסי ָאַמר'ר. ּ יב ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה, ִמּבִ , ִּדְכּתִ
ך טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָוְכִתיב ְוַאל ּתִ ּ ּ.  

ִליַלת, ְּיהוָדה' ָאַמר ר יב, ּאֹוַרְייָתא ֵמָחְכָמה וִביָנה ִאְתּכְ ִני מוַסר ָאִביך , ִּדְכּתִ ַמע ּבְ ָׁשְ ּ
ך טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ְָוַאל ּתִ א ָאַמרַא' ר. ּ ִליַלת, ּבָ ֹכָלא ִאְתּכְ ֵרין , ּּבְ ְּדֵכיָון ִדְבִאֵלין ּתְ ּ ּ

ִליַלת ֹכָלא, ִאְתּכְ ִליַלת ּבְ ֶחֶסד. ִּאְתּכְ ַרֲחֵמי, ּבְ ִדיָנא ּבְ ֵלימוָתא ְדִאְצְטִריך . ּבְ ֻכְלהו ׁשְ ְּבְ ּ ּ ּ ּ
ִמין. ִּמָלה ּכְ א וַמְטרֹוִניָתא ִמְסּתַ ִמין, ִּאי ַמְלּכָ ּכְ ִחין.ּּכָֹלא ִמְסּתַ ּכְ ּתַ ֲאָתר ְדִאֵלין ִמׁשְ ּ ּבַ ּּכָֹלא , ּ

ִחין ּכְ ּתַ   .ִמׁשְ

א: ָאֹנִכי, יֹוֵסי ָאַמר' ר ִכיְנּתָ יב. ָּדא ׁשְ ָמה ִדְכּתִ ך )בראשית מו(, ּּכְ ָ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

דא כנסת ישראל דכתיב ואל ( )למהר כלא חד, א כלא סליק לעילא''נ(: ֱָאלֶהיך' ְיָי. ִמְצַרְיָמה

א: ָאֹנִכי, ִיְצָחק ָאַמר'  ר)ורת אמךתטוש ת ִכיְנּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּוָפְסָקא ַטֲעָמא. ָּדא ׁשְ ּכְ
כֹוֶרך)בראשית כז( ו ּבְ ִריך הוא: ֱָאֹלֶהיך' ְיָי. ָ ָאֹנִכי ֵעׂשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב. ְּ ָמה ִדְכּתִ דבהם (, ּּכְ

ִמיֲעך ֶאת קֹולֹו)ד ַמִים ִהׁשְ ֶכםּוְכִת. ָ ִמן ַהּשָׁ י ִעּמָ ְרּתִ ַמִים ִדּבַ י ִמן ַהּשָׁ ם ְרִאיֶתם ּכִ . ּיב ַאּתֶ
ַמִים    .)מן השמים ממש דא קודשא בריך הוא(ִמן ַהּשָׁ
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ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ר. ֲָאׁשֶ ִרין ֵליה: ֲאׁשֶ ֲּאָתר ְדֹכָלא ְמַאּשְׁ  )ב''ה ע''דף פ(. ּּ
ָמה ְדָתֵניָנן. ָּדא יֹוְבָלא: ץ ִמְצַרִיםָהֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶר ָרֵאל , ּּכְ ְטָרא ְדיֹוְבָלא ָנְפקו ִיׂשְ ִּמּסִ ּ

ְצַרִים ך. ִמּמִ ְוְבִגין ּכַ אֹוַרְייָתא, ּ ר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ין ִזְמִנין ִאְדּכַ ין יֹוִמין . ַחְמׁשִ ַחְמׁשִ
ָלא אֹוַרְייָתא ִנין ְלֵחירו ְד. ְלַקּבְ ין ׁשְ ַּחְמׁשִ   .ַעְבִדיןּ

ית ֲעָבִדים יב: ִמּבֵ ָמה ִדְכּתִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים)שמות יב(, ּּכְ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ְּוָתֵניָנן ִאֵלין .  ִהּכָ
ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ הו ִמְצָרֵאי, ּכִ ְּדִאְתְרִחיצו ּבְ ּ יָתא ְלֵעיָלא. ּ ָמה ְדִאית ּבֵ ּּכְ א, ּ יָתא ְלַתּתָ . ִאית ּבֵ

א ְלֵעיָלא יָתא ַקִדיׁשָ ּּבֵ יב, ּ ִית)משלי כד(, ִּדְכּתִ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ א.  ּבְ ָאה ְלַתּתָ ּתָ יָתא ּתַ , ּבֵ
א ְּדָלא ַקִדיׁשָ ית ֲעָבִדים, ּ יב ִמּבֵ ָמה ִדְכּתִ   .ּּכְ

אָנא ַמר ָאֹנִכי, ּתָ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ל ִאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּבְ ּּכָ א , ּּ ַמְלּכָ ְּדִמְתַאֲחָדן ּבְ
א ִעָל ַּקִדיׁשָ ִסְטָרא , ָאהּ ַהאי ִמָלה)'א דא''ס(ּבְ ִליָלן ּבְ ְלהו ֲהָוה ּכְ ּ ּכֻ ּּ.  

ָמה ְדָתֵניָנן ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּכְ ּּכָ א, ּ גוָפא ְדַמְלּכָ ִּמְתַאֲחָדן ּבְ דבר אחר במלכא (. ּ

א)קדישא עלאה א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ הֹון ּבְ גוָפא, ּ ִמּנְ ּוִמְנהֹון ּבְ יֵדי, ּ אּוִמְנהֹון ּבִ ּוִמְנהֹון ,  ַמְלּכָ
ַרְגלֹוי א ְלַבר, ּבְ ְּוֵלית ַמאן ְדָנִפיק ִמן ּגוָפא ְדַמְלּכָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַחד ִפּקוֵדי , ּ ע ּבְ ַּמאן ְדָפׁשַ ּּ

א, אֹוַרְייָתא גוָפא ְדַמְלּכָ ע ּבְ ַמאן ְדָפׁשַ ּּכְ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ִפְגֵרי )ישעיה סו(, ּּכְ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ
יָהֲאָנ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ׁש. ּׁשִ י ַמּמָ ַּווי ְלַחָייַבָיא. ּבִ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדַעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ְוָלא , ּ

  .ַיְדִעין ַמאי ָקא ַעְבִדין
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ְמעֹון' ְּדָאַמר ר יה, ׁשִ ַּההוא ֲאָתר ְדִאיהו ָחב ְלַגּבֵ ּ ּ ֵלי חֹוֵביה, ּ ׁש ּגַ ַּההוא ֲאָתר ַמּמָ ּּ .
ִריך הוא)א בריך הוא ממש גלי חוביהשמעון קודש' ואמר ר( א ּבְ קוְדׁשָ ּ ָחב ּבְ ִריך , ְּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ֵלי חֹוֵביה ּהוא ּגַ יב, ּּ ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(, ִּדְכּתִ ּ ְיַגלו ׁשָ ַמִים . ּ ְּיַגלו ׁשָ ּ
ִריך הוא: ֲעֹונֹו א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִריך הוא : ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו. ְּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ א דא ''נ(ְּ

  .)כנסת ישראל

ְנָיא ְלָיין חֹוֵביה ְדַבר ָנׁש, ּתַ ַמִים ּגַ ּׁשָ ּ ְלָיא חֹוֵביה. ּ ֲעָתא ְדִאיהו ּגַ ּוְבׁשַ ּ ּ ֶּאֶרץ ָעִביד ִדיָנא , ּּ
יב ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו, ְּדַבר ָנׁש יה, ִּדְכּתִ ד ִדיָנא ּבֵ ְּלֶמְעּבַ ֵמיה , ֵסייֹו' ָאַמר ר. ּ ֵניָנן ִמּשְׁ ּּתָ

ְמעֹון' ְּדר ֲעָתא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ׁשִ ׁשַ ָכחו, ּּבְ ּתְ ֵלימוָתא ִאׁשְ ׁשְ ִּאיָמא וְבִנין ּבִ ּ ּ ,
יב ֵמָחה)תהלים קיג(, ִּדְכּתִ ִנים ׂשְ   . ֵאם ַהּבָ

ָמה ְדָתֵניָנן, ָאֹנִכי. ֱָאֹלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְב, ּּכְ א, ָּרָהם ָאִבינוּבַ ִכיְנּתָ . ִהיא ׁשְ
ת יב , ֱָאלֶהיך' ְיָי. ְוָדא ּבַ ָרֵאל )שמות ד(ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּ ֵעץ ַחִיים )משלי ג( ּוְכִתיב. ּבְ

ה ֲחִזיִקים ּבָ ן, ִּהיא ַלּמַ   .ָהא ּבֵ

ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים יב, ֲָאׁשֶ ְהֶיה ָלֶכם יֹוֵבל ִהיא ֹקֶד)ויקרא כה(, ִּדְכּתִ , ׁש ּתִ
ֵמָחה)תהלים קיג(ּוְכִתיב  ִנים ׂשְ ָנה וְקָראֶתם .  ֵאם ַהּבָ ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמּשִׁ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ְּוִקַדׁשְ ּ

ִנין. ָּהא ִאיָמא וְבִנין, ְּדרֹור ִלימוָתא)ועלמין(. ָיְתָבא ִאיָמא ַיְתִבין ּבְ ׁשְ ֶחְדָוה ּבִ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ּ .
ִתיב ֵמָחהֵאם ַה, ְּוַעל ָדא ּכְ ִנים ׂשְ ָרא ִאיָמא. ּבָ ְייהו, ִמְתַעּבְ דוְכּתַ ָרן ּבְ ְלהו ִמְתַעּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ .

ִנים)דברים כב(, ּוְכִתיב ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ א, ְוָתֵניָנן.  לא ִתּקַ ר ָנׁש חֹוֵבי ְלַתּתָ , ָלא ַיְעִביד ּבַ
ִנין א ֵמַעל ּבְ ִגין ְדִאְתֲעָבר ִאיּמָ   .ּּבְ

ִריך הואּּכָֹלא , ִיְצָחק' ָאַמר ר א ּבְ ּקוְדׁשָ ּּכָֹלא הוא. ְּ ּוִמִלין ִאֵלין. ּּכָֹלא ַחד. ּ ּ ֵדי , ּ ִלְמַחּצְ
ְלָיין ָעְלָמא ֵדין. ַּחְקָלא ִאְתּגַ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

אֵני ָאַמר ר ִתיב, ֶאְלָעָזר' ּתָ ַמִים ְוֵאת ָהָא, ּכְ ָרא ֱאלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ . ֶרץּבְ
יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ּוְכִתיב ָמִים'  ּבְ ָמאי אֹוִקיְמָנא ָהִני ְקָרֵאי. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ , ּבְ

ֵניָנן ִריאו, ָהא ּתָ ֲחָדא ִאְתּבְ ְּדַתְרַווְייהו ּכַ ּ ד. ּ רוך הוא ַקו ְיִמינֹו , ְמַלּמֵ ָטה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּנָ ּׁשֶ ְּ

ַמִים ֹמאלֹוּוְנֵטה ַקו, ּוָבָרא ַהּשָׁ ַמִים ְוֵאת . ּוָבָרא ֶאת ָהָאֶרץ,  ׂשְ ַקְדִמיָתא ֵאת ַהּשָׁ ּבְ
ָמִים, ָהָאֶרץ   .ּוְלָבַתר ֶאֶרץ ְוׁשָ

ָנן ִתיב, ּתְ יֹום ַההוא ֶאֱעֶנה ְנֻאם ְיָי)הושע ב(, ּכְ ּ ּבַ ָמִים ְוֵהם ַיֲענו ֶאת ' ּ ֶּאֱעֶנה ֶאת ַהּשָׁ
ָמִים. ָהָאֶרץ ַמִים ַמּמָ, ֶאֱעֶנה ֶאת ַהּשָׁ יב. ׁשׁשָ ְסִאי)ישעיה סו(, ִּדְכּתִ ַמִים ּכִ ְּוֵהם ַיֲענו .  ַהּשָׁ

ׁש. ֶאת ָהָאֶרץ יב ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי, ָהָאֶרץ ַמּמָ ַמִים. ִּדְכּתִ ַמִים ִעָלִאין, ׁשָ , ְוֶאֶרץ. ּׁשָ
ִתיקונֹוי, ְּדַתְנָיא. ֶּאֶרץ ִעָלָאה ַמִים ָדא ּבְ ַקן ׁשָ ד ִאּתָ ּּכַ ּיה ְדַהאי ֶאֶרץ ָלֳקְבֵל)אתקן(, ּ ּ ,

ָלה ְּוֵתיאוְבֵתיה ְלַקּבְ ּ א ְדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ַחד ַדְרּגָ ּּבְ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )משלי י(, ּּכְ
ַהאי ֶאֶרץ, עֹוָלם ק ּבְ   .ְּוִאְתָדּבַ
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א א ְדַמְלּכָ ּוֵמֵריׁשָ ֲאִרי ַהאי , ּ ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדׁשָ  )א''ו ע''דף פ(ָאֵתי ַחד ַנֲהָרא , ַּצִדיקּ
א ָחא ִדְרבות, ַּקִדיׁשָ ִּמׁשְ א, ּ יאוְבּתָ ְסִגיאות ּתִ ְּוַאִטיל ּבִ ּ א, ּ ַהאי ֶאֶרץ ַקִדיׁשָ ְּוָנַטל ּכָֹלא , ּּבְ

ַזן ּכָֹלא, ּוְלָבַתר. ַהאי ֶאֶרץ ֵאי, ֵּמַהאי ֶאֶרץ ִאּתְ ְדכוָרא ָדא. ִּעיָלֵאי ְוַתּתָ ּּכִ ד ּתִ, ּ יה ּכַ ּיאוְבּתֵ ּ
נוְקָבא ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ְּדַאִפיק ַזְרָעא ִדְרבות, ּ ּ א ְדמֹוָחא, ּּ ַההוא ָאָמה, ֵּמֵריׁשָ ְּוַאִטיל , ּּבְ

נוְקָבא א, ּּבְ ָרא נוְקּבָ יה ִמְתַעּבְ ּוִמּנֵ ּ ַכח, ּ ּתְ ְייִפין ְדגוָפא, ִאׁשְ ְּדֻכְלהו ׁשַ ּ ּ ָקן , ּּ ְלהו ִמְתַדּבְ ּּכֻ ּ
נוְקָבא א ֲאִחיָדא ּכָֹלאְּונו, ּּבְ ִניָנן. ְּקּבָ דוְגָמא ָדא ּתָ ּּכְ ָרה ַקְדָמֵאי ְדֵבי , ּ ִלים ַלֲעׂשָ ל ְדַאׁשְ ּּכָ ּ
א ּתָ ִניׁשְ ְלהו, ּכְ ּנֹוֵטל ֲאַגר ּכֻ ָּלֳקְבֵלי ְדֻכְלהו, יֹוֵסי אֹוֵמר' ר. ּ ּּ.  

ִתיב , ִיְצָחק ָאַמר' ר ַמִים ַוֵיַרד)שמואל ב כב(ּכְ ּ ַוֵיט ׁשָ ּוְכִתיב ַוֵי, ּ ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ' ַרד ְיָיּ
ַמִים ַוֵיַרד)א לא גרסינן תנא''ד(, ַעל ַהר ִסיַני ּ ַוֵיט ׁשָ יָמא ְדָנַחת ְלִסיַני. ְלָאן ָנַחת, ּ , ִּאי ּתֵ

ַהר ִסיַני ִתיב ּבְ ִתיב ְוָלא ּכְ   .ַעל ַהר ִסיַני ּכְ

ַמִים ַוֵיַרד, ֶּאָלא ַּוֵיט ׁשָ  ָנִחית )מר רבי יהודה אמר רבי חייאא(, יֹוֵסי' ָאַמר ר. ְלָאן ָנַחת, ּ
ַדְרּגֹוי א, ּבְ א ְלַדְרּגָ ְתָרא ְלִכְתָרא, ִּמַדְרּגָ ַהאי ֶאֶרץ, ּוִמּכִ ק ּבְ ַּעד ְדִאְתַדּבָ ּוְכֵדין ִאְתְנַהר , ּ
ָלמוָתא, ִסיֲהָרא ַאׁשְ ְּוַקְייָמא ּבְ ַמִים ַוֵיַרד. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיט ׁשָ ּ ן ּוְכֵדי. ְלַהאי ֶאֶרץ, ּ
ִתיב ְייָמא ַעל ַהר ִסיַני. ַעל ַהר ִסיַני, ּכְ א, ַמה ּקַ ִכיְנּתָ   .ֲּהֵוי ֵאיָמא ָדא ׁשְ

א ָאַמר ֵמָהָכא' ר ר ָיַרד ָעָליו ְיָי)שמות יט(, ַאּבָ ֵאׁש' ּ ִמְפֵני ֲאׁשֶ י )דברים ד(ּוְכִתיב . ּבָ  ּכִ
ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא' ְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה '  ַוְיָי)בראשית יט(, ּוְכִתיב. ָ

ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה ָמִים' ּגָ ִּהְמִטיר ָדא הוא ֶאֶרץ ֵמָאן ֲאָתר ָנִטיל ַהאי' ַוְיָי. ִמן ַהּשָׁ ּ ,
ּסֹוְפֵיה ִדְקָרא מֹוַכח יב ֵמֵאת ְיָי, ּ ָמִים' ִּדְכּתִ ׁש, ִמן ַהּשָׁ ָמִים ַמּמָ י ִחָייא ָאַמר . ִמן ַהּשָׁ ַּרּבִ

ל, אֵמָהָכ ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ל. ַוְיַדּבֵ ָלָלא ְדֹכָלא, ּכָ ּּכְ ְלָיא ּכָֹלא, ּ ַהאי ּתַ ְּדָהא ּבְ  )שמות כ(. ּ
ֹּלא ִיְהֶיה ְלך ֱאלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני י ִיְצָחק ָאַמר. ָ ְּלַאָפָקא , ֱאלִהים ֲאֵחִרים, ַרּבִ

א ִכיְנּתָ א, ַּעל ָפָני. ׁשְ ְּלַאָפָקא ַאֵפי ַמְלּכָ אִּדְב. ּ א ַקִדיׁשָ ּהו ִאְתָחֵזי ַמְלּכָ ֵמיה, ּ ְּוִאיּנון ׁשְ ּ .
ְּוהוא ִאיּנון ֵמיה. ּ ּהוא ׁשְ יב, ּ ִמי'  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(, ִּדְכּתִ ֵמיה ַחד הוא . ּהוא ׁשְ ּהוא וׁשְ ּ ּ ּ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ אֵני ַרּבִ ִאין ִאיּנון, ּתָ ָרֵאלַּזּכָ ִריך הוא ָקָרא לֹון ָאָדם,  ִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
יב ם)יחזקאל לה(, ִּדְכּתִ ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ י ַיְקִריב )ויקרא א(,  ְוַאּתֵ  ָאָדם ּכִ

ם יב. ַמאי ַטֲעָמא ָקָרא לֹון ָאָדם. ִמּכֶ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ ְיָי)דברים ד(, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ
ין. ֱאלֵהיֶכם ַאר ַעּמִ ם ְוֹלא ׁשְ ם. ַאּתֶ ך ָאָדם ַאּתֶ ִגין ּכָ ְוּבְ ם ְקרוִיין ָאָדם, ּ ְוֵאין עֹוְבֵדי , ַּאּתֶ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְקרוִיין ָאָדם ּּ.  

ְמעֹון' ָאַמר ר, ְּדַתְנָיא ַזר, ׁשִ ָרֵאל ִאְתּגְ יָון ְדַבר ָנׁש ִיׂשְ ְבִרית ְדָגַזר קוְד, ּּכֵ ָּעאל ּבִ א ּ ׁשָ
ַאְבָרָהם ִריך הוא ּבְ ּּבְ יב , ְ ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(ִּדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ  )מיכה ז(ּוְכִתיב . ְּבֵ

ַהאי ֲאָתר. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם אֵרי ְלֵמיָעאל ּבְ יָון ְדָזָכה ְלַקְייָמא ִפּקוֵדי )א אדם''נ(. ְוׁשָ ּ ּכֵ ּּ ּ
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ַהאי ָאָדם, אֹוַרְייָתא יה ּבְ ק )א אתר''נ(, ָּעאל ּבֵ א)א''ו ע''ויחי רי( ְּוִאְתַדּבַ גוָפא ְדַמְלּכָ ּ ּבְ ּ ,
  .ּוְכֵדין ִאְקֵרי ָאָדם

ָרֵאל ִאְקרון ָאָדם ְּוַזְרָעא ְדִיׂשְ א ֲחֵזי. ּ ָמֵעאל, ּתָ ִיׁשְ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ּ ְוהוא ִיְהֶיה )בראשיתטז(, ּּכְ
ַזר, ֶּפֶרא ָאָדם. ְוֹלא ָאָדם, ֶּפֶרא ָאָדם. ֶּפֶרא ָאָדם ום ְדִאְתּגְ ִּמּשׁ ירוָתא ְדָאָדם ֲהָוה . ּ ְּוׁשֵ ּ

יה יב, ּּבֵ ר )בראשית יז(, ִּדְכּתִ ׂשַ ִהּמֹולֹו ֵאת ּבְ ָנה ּבְ ֵרה ׁשָ לׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ נֹו ּבֶ ָמֵעאל ּבְ  ְוִיׁשְ
ַזר, ָעְרָלתֹו יָון ְדִאְתּגְ ירוָתא, ּּכֵ ַהאי ׁשֵ ל, ָּעאל ּבְ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדִאְקֵרי ּכָ

ּ ְוהוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם)טז יר, ָּידֹו ַבּכֹל ַוַדאי, ָידֹו ַבּכֹל. ְוֹלא ָאָדם, ּ ום ְדָלא , ְוָלא ַיּתִ ִּמּשׁ ּ
יל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ַּקּבִ יה. ּ ירוָתא ֲהָוה ּבֵ ּׁשֵ ַזר, ּ ִגין ְדִאְתּגְ ִפּקוֵדי , ּּבְ ִלים ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ

ָרֵאלֲאָבל ַזְרָע. אֹוַרְייָתא ֹכָלא, ּא ְדִיׂשְ ִלימו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ׁש, ּ דברים (ּוְכִתיב , ִּאְקרון ָאָדם ַמּמָ

י ֵחֶלק ְיָי)לב   .ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'  ּכִ

י יֹוֵסי ִגין ָדא, ָאַמר ִרּבִ רו, ּּבְ ל ַפְרצוִפין ׁשָ ּּכָ ּ ר ִמַפְרצוָפא ְדָאָדם, ּ ּּבַ ּ , ִיְצָחק ָאַמר' ר. ּ
ד ִאְת ָלמוָתא, ֲעָבדּכַ ִליִפין ְדַאׁשְ ִּאְתָחֵזי ִדְגִליָפא ּגֹו ּגְ ּ י ְיהוָדה. ּ ַּהְיינו ְדַאְמֵרי , ָּאַמר ִרּבִ ּ

ִזיָקא י ִקיְטרֹוי ּבְ ִכיֵחי, ִאיְנׁשֵ ִטְפָסא ׁשְ   .ּבְ

  ]ב''ו ע''דף פ -' בזוהר חלק [

פוְטִקָיא ְללוד י ְיהוָדה ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ ַּרּבִ ּ ּּ ְמעֹוןְלֵמֱחֵמי ְל, ּ י ׁשִ ן, ַרּבִ ּמָ י , ְּדֲהָוה ּתַ ַוֲהָוה ַרּבִ
יה ִּחְזִקָיה ָאִזיל ִעּמֵ י ְיהוָדה ְלַר. ּ ְמעֹון' ָקֵמי ר, ָּהא ְדָתֵניָנן, ִּחְזִקָיה' ָּאַמר ַרּבִ ְּוהוא , ׁשִ

ך הוא, ֶּפֶרא ָאָדם )ב''ו ע''דף פ(ִיְהֶיה  ַּוַדאי ּכַ ִריָרא ְדִמָלה. ְּ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ֵּיה ִדְקָרא סֹוְפ. ּ ּ
יב ּכֹון, ִּדְכּתִ ּכֹון. ְּוַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ַּמהו ְוַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ּ.  

ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה ִתיב , ְּדָהא אֹוִליְפָנא. ְוָלא ֵאיָמא, ָלא ׁשְ  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה )דברים ד(ּכְ
ה ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ה. ֲאׁשֶ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ה ָיכֹול, ֲאׁשֶ ה.  לֹוַמרַאּתָ ם ֹמׁשֶ ה ָיכֹול , ְּדָלא ׂשָ ִאי ַאּתָ

  .לֹוַמר

י הוא ַחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך)דברים ל(, ְּיהוָדה ְוָאַמר' ָּפַתח ר ָ ּכִ ְ ָ ּ אֹוַרְייָתא. ּ , ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ
ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמיָנה ָעְלָמא ֵדין, ָּזֵכי ִלְתֵרין ַחִיין, ּ ָעְלָמא ְדָאֵת, ַּחד ּבְ יב . יְּוַחד ּבְ ִּדְכּתִ

ַָחֶייך ֵרי, ּ ְּוָכל ַמאן ְדִיְתְפַרׁש ִמיָנה. ּתְ ַמאן ְדִמְתְפַרׁש ִמן ַחֵיי, ּּ ּּכְ ּ ּוַמאן ְדִמְתְפַרׁש ֵמר, ּ ּ ּ '
ְמעֹון ִאילו ִמְתְפַרׁש ִמּכָֹלא, ׁשִ ּּכְ ּּ ּ.  

ַהאי ְקָרא ְדִאיהו ָפַתח ִפְתָחא ּוַמה ּבְ ּ ּ ּ ה, ּ ֵמי אֹוַרְייָתא ִּפ. ָּלא ָיִכיְלָנא ְלֵמיָעאל ּבָ ְתּגָ
יִמין ה, ִּדְסּתִ ה ְוַכּמָ ּמָ יה' ְּדר, ַווי ְלָדָרא. ַעל ַאַחת ּכַ ִליק ִמּנֵ ן יֹוָחאי ִיְסּתְ ְמעֹון ּבֶ ְּדַכד . ּׁשִ

ְמעֹון' ֲּאָנן ַקְייִמין ָקֵמי ְדר א ְפִתיִחין ְלָכל ִעיָבר, ׁשִ ַּמּבוִעין ְדִלּבָ ּ ְלָיא, ּ ְוַכד . ְּוֹכָלא ִמְתּגַ
יהִּאְתְפ ָנא ִמּנֵ   .ְּוָכל ַמּבוִעין ְסִתיִמין, ָלא ְיַדְעָנא ִמיִדי. ַּרׁשְ

יב, ִּחְזִקָיה' ָאַמר ר ַּהְיינו ִדְכּתִ ן ַעל )במדבר יא(, ּ ר ָעָליו ְוִיּתֵ ּ ַוָיאֶצל ִמן ָהרוַח ֲאׁשֶ ּ
ְבִעים ִאיׁש ַהְזֵקִנים בוִציָנא ָדא, ּׁשִ ּּכְ ה ּבוִצ, ּ ּמָ ה ּכַ ְּדָנֲהִרין ִמיּנֵ ּ ִכיַח, יִניןּ ִקיוֵמיה ׁשְ ְּוהוא ּבְ ּ ּ .
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ך ר ן יֹוָחאי' ְּכַ ְמעֹון ּבֶ ָּמאֵרי ְדבוִציִנין, ׁשִ ּהוא ָנִהיר ְלֹכָלא, ּ יה, ּ ּוְנהֹוָרא ָלא ַאְעֵדי ִמּנֵ ּ ּ ,
ִקיוֵמיה ַכח ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ יה. ּ ָּאְזלו ַעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ.  

יה ּבֵ ד ָמטו ּגַ ּּכַ חוהו, ּ ּכְ ַּאׁשְ אֹוַרְייָתאְּדֲהָו, ּ  )תהלים קב(, ַוֲהָוה ָאַמר, ה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ
י ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ְיָי ִפָלה ְלָעִני ּכִ יחֹו' ּּתְ פֹוך ׂשִ ְִיׁשְ ָרֵאל ְצלֹוָתא. ּ ל ְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ּוְצלֹוָתא , ּּכָ

ְלהו ְּדָעִני ִעָלָאה ִמּכֻ ּּ ום ְדַהאי ַסְלָקא ַעד ּכוְר. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּמּשׁ ּ אּּ , ֵּסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ
יה ֵריׁשֵ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ח . ּ ּבַ ּתָ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַהִהיא ְצלֹוָתא ַוַדאי)א מתעטף''נ(ְּ . ּ ּבְ

ִפָלה ְדָעִני ּּתְ ִפָלה ִאְקֵרי, ּ   .ּּתְ

י ַיֲעֹטף ִּעטוָפא ָדא. ּכִ ּ ָּלאו ִעטוָפא ְדַכסו הוא, ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ֵלית ֵליה, ּ י , אֶּאָל. ּ ִתיב ָהָכא ּכִ ּכְ
ָרָעב)איכה ב(, ּוְכִתיב ָהָתם. ַיֲעֹטף יחֹו' ְוִלְפֵני ְיָי. ּ ָהֲעטוִפים ּבְ פֹך ׂשִ ְִיׁשְ י , ּ ל ַקּמֵ ְּדִיְקּבַ

ִריך הוא, ָּמאֵריה א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָדא ִניָחא ֵליה ַקּמֵ ּ יה, ְּ ום ְדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבֵ ִּמּשׁ ּ ד , ּּ ּכַ
ָכח ּתְ ָעְלָמאָלא ִאׁשְ ַאר ַקְייֵמי ָעְלָמא ּבְ ל ֲעלֹוִהי . ּו ׁשְ ָנא ְיַקּבֵ ַּווי ְלַמאן ְדַההוא ִמְסּכְ ּ

ְלהו, ְּלָמאֵריה יר ִמּכֻ א ַיּתִ ָנא ָקִריב ְלַמְלּכָ ום ְדִמְסּכְ ִּמּשׁ ּ יב, ּּ י )שמות כב(, ִּדְכּתִ  ְוָהָיה ּכִ
י ַחּנון ֲאִני י ּכִ ַמְעּתִ   .ִּיְצַעק ֵאַלי ְוׁשָ

ַא ֵני ָעְלָמאְוִלׁשְ ַמע, ר ּבְ ַמע, ִּזְמִנין ִדׁשְ ום ְדִדיוֵריה . ַמאי ַטְעָמא. ִּזְמִנין ְדָלא ׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ ּ
ִביֵרי ָהֵני ָמאִני ּתְ א ּבְ יב, ְּדַמְלּכָ ַפל רוַח )ישעיה נז(, ִּדְכּתִ א וׁשְ ְּוֶאת ַדּכָ ּ  )תהלים לה( ּוְכִתיב. ּ

ֵרי ֵלב' ָקרֹוב ְיָי ּבְ ה ֱאֹלִהים לא ִתְבֶזה ֵל)תהלים נא( .ְלִנׁשְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ   .ב ִנׁשְ

ֵניָנן אן ּתָ ָנא, ִמּכָ ִמְסּכְ א, ַּמאן ְדָנִזיף ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ַפל רוַח, ָנִזיף ּבִ א וׁשְ יב ְוֶאת ַדּכָ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ .
י ְיָי)משלי כב(ּוְכִתיב  יָפ. 'ָיִריב ִריָבם ְוגֹו'  ּכִ ּקִ ִגין ְדַאפֹוְטרֹוָפא ִדְלהֹון ּתַ ּּבְ ּּ ִליָטא ַעל , אּ ְּוׁשַ

ְְדָלא ִאְצְטִריך ַסֲהֵדי, ּּכָֹלא ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלַדָייָנא ַאֲחָרא, ּ ּכֹוָנא, ְ ַאר , ְוָלא ָנִטיל ַמׁשְ ׁשְ ּכִ
ַּדָייָנא ּכֹוָנא ָנִטיל. ּ ָמִתין ְדַבר ָנׁש, ּוַמה ַמׁשְ יב ְוָקַבע ֶאת קֹוְבֵעיֶהם ָנֶפׁש, ִּנׁשְ   .ִּדְכּתִ

ִפ ִפָלה, ָּלה ְלָעִניּּתו ָאַמר ּתְ ל ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּתְ ּּכָ ִּמָלה ִעָלָאה ִהיא, ּ ְּדִהיא ַסְלָקא , ּ ּ
א. ּ ִעָלָאה)דקודשא בריך הוא אחד(ַלֲאָתר  ִפָלה ְדֵריׁשָ ּּתְ א, ּ ִפֵלי ְדַמְלּכָ ִּאיּנון ּתְ ְּדָאַנח ְלהו, ּ ּ.  

יה' ר ְמעֹון ַאְסַחר ֵריׁשֵ ְּיהוָדה וְלר' ְוָחָמא ְלַר, ּׁשִ יה, ּ ִחְזִקָיה'ּ ּבֵ ְּדָמטו ּגַ ּ ַתר ְדִסֵיים . ּ ּּבָ ּ
הו ל ּבְ ּכַ ְייכו, ָּאַמר ְלהו. ִּאְסּתָ ִּסיָמא ֲהָוה ְלכו ְוִאְתֲאִביד ִמּנַ ָּאְמרו ֵליה. ּ ַּוַדאי ְדִפְתָחא , ּ ּ

ִּעָלָאה ָפַתח ֹמר ה, ּ   .ְּוָלא ָיִכיְלָנא ְלֵמיָעאל ּבָ

ָּאְמרו ֵליה. ַמאי ִהיא, ָאַמר ּ ְוהוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם)ית טזבראש(, ּ ְּוסֹוְפֵיה ִדְקָרא , ּ ּ
ֵעיָנא ְלִמְנַדע ּכֹון, ּּבָ יב ְוַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ִּדְכּתִ ַּמהו ַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו, ּ ִריָרא . ּ ְּדָהא ּבְ

ְּדכוֵליה ְקָרא ְיַדְעָנא ּ ְּדֵסיֵפיה ִדְקָרא, ְוַהאי ָלא ְיַדְעָנא, ּ ּ יהָלא ִאְתָחֵז, ּ ִריׁשֵ   .ּי ּכְ

  ]א''ז ע''דף פ -' בזוהר חלק [

ּּכָֹלא ַחד ִמָלה ִהיא, ַּחֵייכֹון, ָאַמר לֹון א ַסְלָקא, ּ ּוְבַחד ַדְרּגָ ּ אָנא. ּ ה ָפִנים , ּתָ ּמָ ּּכַ
ִריך הוא, ַּלָפִנים א ּבְ ִּאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ָּפִנים ְדַנֲהִרין. ְּ ָּפִנים ְדָלא ַנֲהִרין. ּ ּתָ. ּ . ִאיןָּפִנים ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1174דף [ -ּ

ָּפִנים ִדְלגֹו. ָּפִנים ְקִריִבין. ְרִחיִקין )א''ז ע''דף פ(ָּפִנים  ָּפִנים ִדְלַבר. ּ ָּפִנים ִדיִמיָנא. ּ ָּפִנים . ּ
ָמאָלא   .ִּדׂשְ

א ֲחִזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ַאְנִפין ִעָלִאין , ְּ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ
אְּדַמ הו. ְלּכָ ֵמיה ֲאִחיָדן ּבְ ִאיּנון ָפִנים ְדהוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ֵמיה ַחד הוא, ּּ ְּוִאיּנון וׁשְ ּ ּ ין . ּ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ

ִאיּנון ָפִנים ְרִחיִקין ֲּאִחיָדן ּבְ ִאין, ּ ּתָ ִאיּנון ָפִנים ּתַ ּּבְ ך ִאיּנון ְרִחיִקין ִמּגוָפא . ּ ּוְבִגיִני ּכַ ּ ְּ

א ל ִאיּנון ְדִמְצַרִיםְּדָהא ֲחֵמי, ְּדַמְלּכָ ָּנא ּכָ ָמֵעאל, ּ ָמה ַאִחין וְקִריִבין ֲהוֹו , ְּקִריבֹוי ְדִיׁשְ ּּכְ
ִאין, ֵּליה ּתָ ַאְנִפין ּתַ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּבְ ּ ִאיּנון ָפִנים ְרִחיִקין, ּ ּּבְ ּ.  

ּוְבִגיֵניה ְדַאְבָרָהם ּ ָמֵעאל, ּ ַזר ִיׁשְ ד ִאְתּגְ ֵוי ָמדֹוֵריה ְו, ָזָכה, ּכַ ְּדׁשַ ּ ֲאַתר ּ ּחוָלֵקיה ּבַ ּ
ִאין ל ִאיּנון ָפִנים ְרִחיִקין ְוַתּתָ ִליָטא ַעל ּכָ ְּדׁשָ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ִאיּנון ָפִנים ִדׁשְ ַּעל ּכָ ֲהָדא . ּּ

ּכֹון, ּהוא ִדְכִתיב ָידֹו ַבּכֹל ך ַעל ְפִני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ לֹוַמר, ּ ֵוי ָמדֹוֵריה , ּכְ ְּיׁשַ ּ
ְּוחוָלֵקיה ְלהוּ ּ ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּ יב ָידֹו ַבּכֹל, ּ א, ִּדְכּתִ ַאר ָפִנים ִדְלַתּתָ ל ׁשְ ְלָטא ַעל ּכָ ְּדׁשַ ִגין . ּּ ּוּבְ

ך ַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ַוַדאי ּּכָ ּ ָווֵתיה, ְ ְּדָלא ָזכו ּכְ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ְור ָּאתו ַרּבִ קו ְידֹוי, ִּחְזִקָיה' ּ י ְיהוָדה. ְּוָנׁשְ יַהְי, ָּאַמר ִרּבִ ּינו ְדַאְמִרי ִאיְנׁשֵ ּ ,
ֻדְרְדָיא ּוְנִביָעא ְדֵביָרא, ֲחָמָרא ּבְ ְקִטיָרא ְדִקיְזָרא ִאְתַעָטר, ּ ּּבִ ַלק , ַווי ְלָעְלָמא. ּ ד ִיְסּתַ ּּכַ

יה ַההוא ִזְמָנא, ַווי ְלָדָרא. ֹּמר ִמּנֵ ָעַרע ּבְ ְּדִיּתְ מֹוְדעון ֵליה ְלֹמר. ּ ּתְ ָאה ָדָרא ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ .
ַגֵויהַזּכָ ֵרי ּבְ ָּאה ָדָרא ְדִאיהו ׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ֵניָנן, ָּאַמר ַרּבִ ַזר, ָהא ּתָ ד ִאְתּגְ יֹוָרא ּכַ ר ֶצֶדק)א''ח ע''ויקרא קס(ִאְקֵרי , ּּגִ ,  ּגֵ
יר ְמעֹון. ְוָהָכא ָאַמר ֹמר ָידֹו ַבּכֹל. ְוָלא ַיּתִ י ׁשִ ַחד, ָאַמר ַרּבִ ר ּבְ ּיֹוָרא ֲאָבל ּגִ. ּּכָֹלא ִאְתְקׁשָ

ֵניָנן ָמֵעאל. ּתָ אֵני ִיׁשְ יֹוָרא הוא, ׁשָ ְּדָלאו ּגִ ֵריה ְדַאְבָרָהם ֲהָוה. ּּ ּּבְ א ֲהָוה, ּ ֵריה ְדַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ .
ָמֵעאל ִיׁשְ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ י אֹותֹו)בראשית יז(, ּ ַרְכּתִ ה ּבֵ ִתיב ָהָכא.  ִהּנִ י אֹותֹו, ּכְ ַרְכּתִ . ּבֵ

ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(, ּוְכִתיב ָהָתם ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִתיב. ְּבֵ ך ּכְ   .ָידֹו ַבּכֹל, ְְוַעל ּכַ

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּכֹון, ּ ָזרו . ַּעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ַאר ְקִריבֹוי ִאְתּגְ ְּדִאי ׁשְ  )א אתגיירו''ס(ּ
יֵרי ֶצֶדק יר, ִּאְקרון ּגֵ יר ְוִעָלָאה ִמּכֻ, ְוָלא ַיּתִ ְּוהוא ַיּתִ ְּלהוּ ָזרו. ּ ן ִאיּנון ְדָלא ִאְתּגְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ,

ִאיּנון ַאִפין ְרִחיִקין ְּדַקְייִמין ּבְ ּ ִאין, ּ ּתָ ִאיּנון ַאִפין ּתַ ּּבְ ל ָפִנים , ְּוִאיהו. ּ ָּמדֹוֵריה ְלֵעיָלא ִמּכָ ּ ּ
ִּדיְדהו ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ל ָפִנים ְדַעּמִ ּוִמּכָ ּ ּ יב, ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַּעל ְפֵני , ּ

ּכֹון י ְיהוָדה. ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ך ַאְכִריז ְוָאַמר, ָּאַמר ִרּבִ ִגין ּכַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ֹלא ִיְהֶיה , ּ
ְּלך אֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני ְּדָדא הוא ְמֵהיָמנוָתא ִדיֵליה, ָ ּ ּ ּ ה ְלך ֶפֶסל )שמות כ(. ּ ָ ֹלא ַתֲעׂשֶ

מוָנהְוָכ ַמר. ּל ּתְ י יֹוִסי. ָהא ִאּתְ ֵרי, ְוָאַמר ַרּבִ ל ַפְרצוִפין ׁשָ ּּכָ ר ִמַפְרצוָפא ְדָאָדם, ּ ּּבַ ּ ְּדָהא , ּ
ֹכָלא ִליט ּבְ ַּהאי ַפְרצוָפא ׁשָ ּ ּ.  

מוָנה, ָּדָבר ַאֵחר ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ֹּלא ַתֲעׂשֶ י ִיְצָחק ָפַתח. ָ ן ֶאת )קהלת ה(, ַּרּבִ ּתֵ  ַאל ּתִ
ִָפיך ֶרךּ ׂשָ ֵמי אֹוַרְייָתא. ָ ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ַעל ִפְתּגָ ּמָ ּּכַ ּ ה , ּ ּמָ ּכַ

הו ִּאית ֵליה ְלִאְזַדֲהָרא ְדָלא ִיְטֵעי ּבְ ּ ּ יל , ְּוָלא ָיִפיק ֵמאֹוַרְייָתא ַמה ְדָלא ָיַדע, ּ ְוָלא ַקּבִ
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יה ִמֵל. ֵּמַרּבֵ ְּדָכל ַמאן ְדָאַמר ּבְ ּ ּי ְדאֹוַרְייָתא ַמה ְדָלא ָיַדעּ יה, ּ יל ֵמַרּבֵ ָּעֵליה , ְּוָלא ַקּבִ
מוָנה ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ִתיב ֹלא ַתֲעׂשֶ ּּכְ יה. ָ ין ְלִאְתָפְרָעא ִמּנִ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ ,

ָעְלָמא ְדָאֵתי ְעָיא ְלֵמיָעאל ְלדוְכּתָ, ּּבְ ָמֵתיה ּבַ ִזְמָנא ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ֵצי , ַּדְחָיין ָלה ְלַבר, אּ ּתְ ְוִתׁשְ
ָמִתין ַאר ִנׁשְ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ִדׁשְ ֵּמַההוא ֲאָתר ִדְצִריָרא ּבִ ּ ּ ָמה  )רבי יהודה אומר מהכא(. ּּ ּכְ

ה ִיְקֹצף ָהֱאֹלִהים ַעל קֹוֶלך)קהלת ה( ,ְּדָתֵניָנן ָמֵתיה ְדַבר ָנׁש: ָקֹוֶלך. ָ ָלּמָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ּ ּ .
ִתיב, ּי ִחָייאָאַמר ַרּבִ י ְיָי, ַּעל ָדא ּכְ א' ּכִ י . ַמאי ַטְעָמא. ֱָאֹלֶהיך ֵאל ַקּנָ ום ְדַקּנִ ִּמּשׁ ּ

ֹכָלא ֵמיה ּבְ ִּלׁשְ ֵמיה. ּ י ִלׁשְ ִגין ַפְרצוִפין ְמַקּנִ ִּאי ּבְ ּ ֵמיה, ּ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ום ִדְמׁשַ ִּמּשׁ ּ ום . ּ ִּאי ִמּשׁ
  .אֹוַרְייָתא

ֵניָנן א ִהיאּאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ, ּתָ ִליל , ָּמא ַקִדיׁשָ אֹוַרְייָתא ְדָלא ּכָ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּּ ְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ך. ּּבִ ְוְבִגיִני ּכַ ֵעי ְלִאְזַדֲהָרא, ּ א, ּּבָ ֵמיה ַקִדיׁשָ ׁשְ ִגין ְדָלא ִיְטֵעי ּבִ ּּבְ ּ ְוָלא , ּ
יה ר ּבֵ ּקֵ א ִעָלָאה. ְּיׁשַ ַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ ּ אָלא ָעא, ּ ִּלין ֵליה ִלַפְלְטרֹוי ְדַמְלּכָ ֵצי , ּ ּתְ ְוִיׁשְ

  .ֵּמָעְלָמא ְדָאֵתי

  ]ב''ז ע''דף פ -' בזוהר חלק [
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א י ַאּבָ מוָנה, ָאַמר ַרּבִ ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ִתיב ָהָכא לא ַתֲעׂשֶ ּּכְ ז ''דף פ(, ּוְכִתיב ָהָתם. ָ

ִני ֻלֹחת ֲאָבִניםּ ְפ)שמות לה) (ב''ע לֹוַמר. ָָסל ְלך ׁשְ ה ְלך ֶפֶסל, ּכְ ד , ָֹלא ַתֲעׂשֶ ְעּבֵ ָלא ּתַ
ְּלך אֹוַרְייָתא ַאֲחָרא ְדָלא ַיְדַעת ך, ָ ְְוָלא ָאַמר ָלך ַרּבָ י ָאֹנִכי ְיָי. ַמאי ַטֲעָמא. ְ ֱָאלֶהיך ' ּכִ

א ָעְל, ֵאל ַקּנָ ין ְלִאְתָפְרָעא ִמיָנך ּבְ ְֲאָנא הוא ְדַזּמִ ּ ּ ְעָיא , ָּמא ְדָאֵתיּ ְמָתא ּבַ ֲעָתא ְדִנׁשְ ׁשַ ּּבְ
אי ה, ְלֵמיָעאל ַקּמָ ְקָרא ּבָ ה ְזִמיִנין ְלׁשַ ּמָ ם, ּּכַ יִהּנָ ּוְלַעְייָלא ָלה ּגֹו ּגֵ ּּ.  

ְנָיא ה ְלך ְוגֹו, ִיְצָחק' ָאַמר ר, ּתַ ָמא ', ָֹלא ַתֲעׂשֶ ׁשְ ְקָרא ּבִ ר ָנׁש ְדָלא ְלׁשַ ְּדָבֵעי ּבַ ּ
א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִּריך הוא ּ דבעי בר נש דלא ' א דבר אחר לא תעשה לך פסל וגו''ס(ְ

דא ברית את קיימא קדישא דמאן , ומאי איהו, לשקרא בשמיה דקודשא בריך הוא
ָרא ַקְדָמָאה)דמשקר בהאי ברית משקר בשמא דקודשא בריך הוא רו , ּ ְדִקׁשְ ְּדִאְתְקׁשָ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ד ִא, ְּ ָזרוּכַ ְּוָדא הוא ִקיוָמא ַקְדָמָאה ְדֹכָלא. ְּתּגְ ּ ּ ְלֵמיָעאל , ּּ
ְבִרית ְדַאְבָרָהם א, ּּבִ ִכיְנּתָ ָרא ִדׁשְ ְּדהוא ִקׁשְ ּ ר ָנׁש. ּ ִרית, ּוָבֵעי ּבַ ַהאי ּבְ ָרא ּבְ ּקְ , ְּדָלא ְלׁשַ

ִרית ַהאי ּבְ ר ּבְ ּקֵ ְּדַמאן ִדְמׁשַ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ר ּבְ ּקֵ ְּמׁשַ ְקָראַמ. ְּ ְּדָלא ֵייעול , ּהוא. אי ׁשִ ּ
ְרׁשוָתא ַאֲחָרא ִרית ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר . ַּהאי ּבְ ת ֵאל ֵנָכר)מלאכי ב(ּּכְ   .ּ וָבַעל ּבַ

ְיָי)הושע ה(, ְּיהוָדה ָאַמר ֵמָהָכא' ר ִנים ָזִרים ָיָלדו'  ּבַ י ּבָ ָגדו ּכִ ּּבָ ַהאי . ּ ר ּבְ ּקֵ ַּמאן ִדְמׁשַ
ִרית ר ּבְ, ּבְ ּקֵ ִריך הואְמׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריך הוא ֲאִחיָדא. ְּ א ּבְ קוְדׁשָ ִרית ּבְ ום ְדַהאי ּבְ ִּמּשׁ ּ ְּ ,

ַעל ְוגֹו ַמִים ִמּמַ ּשָׁ ר ּבַ מוָנה ֲאׁשֶ ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ּוְכִתיב ֹלא ַתֲעׂשֶ  ֹלא )שמות כ(. 'ָּ
ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּתַ ָאְרָח' ר. ִתׁשְ יה' ַוֲהָוה ר, אֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ִּחָייא ִעּמֵ ָאַמר . ּ
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ִתיב , ִּחָייא' ר ת ְיַפת ּתַֹאר ְוגֹו)דברים כא(ּכְ ְבָיה ֵאׁשֶ ּשִׁ ְוָהא . ַמאי ַטֲעָמא',  ְוָרִאיָת ּבַ
ם ן ּבָ ִתיב ֹלא ִתְתַחּתֵ עֹוד ְדִבְרׁשוַתְייהו ַקְייֵמי, ָּאַמר ֵליה. ּכְ ּּבְ ּ ּ.  

ֵּלית ָלך ִאְנּתו ּבְ, ְוָתא ֲחִזי ְדָקא ֲחִזיְ ָרה ּכַ ׁשֵ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּכְ ַּעּמִ ּ .
א ָדא, ְּדָתֵניָנן ּתָ ֲּאַמאי ַאְסִמיך ַפְרׁשְ ּ ַוַדאי. ְּלֶבן סֹוֵרר ומֹוֶרה, ְ ֶּאָלא ּבְ ַּמאן ְדָנִסיב ַהאי , ּ
ָתא ן סֹוֵרר ומֹוֶרה ָיִרית ִמיָנה, ִאּתְ ּּבֶ ום . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ר זוֲהָמא ִמיָנהִּמּשׁ ה ְלֶמְעּבַ ְּדָקׁשֶ ּ ּ ,

ַקְדִמיָתא ן ַהִהיא ְדִאְתְנִסיַבת ּבְ ּכֵ ִדיָנא ִאְתְדַבק, ְּוָכל ׁשֶ ְּדִדיָנא ּבְ ה, ּ ָאָבת ּבָ ָיא , ְּוִאְסּתְ ְוַקׁשְ
ר ִמיָנה ּזוֲהָמא ְלֶמְעּבַ י ִמְדָין, ּ ְנׁשֵ ה ּבִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ֹמׁשֶ ה )במדבר לא(, ּ ֹיַדַעת  ְוָכל ִאּשָׁ

ב ָזָכר ֲהֹרגו ּכַ   .ִּאיׁש ְלִמׁשְ

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ א ָדא, ּ ר ָנׁש ְדָיִרית ַאֲחַסְנּתָ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ ִּדְבַההוא ַאֲחָסָנא . ְּוָנִטיר ָלה, ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ר ָנׁש ּבְ ק ּבַ א ִאְתָדּבַ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּ ן ִאי ָזֵכי ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָהא , ּּכָ

א ְיִמיֵניה ָלֳקְבֵליה יט ַמְלּכָ ָּפׁשִ ּ א, ּ גוָפא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתְדַבק ּבְ ּ ָרֵאל. ּ ִיׂשְ הו ּבְ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ,
ְיָי)דברים ד( ם ַהְדֵבִקים ּבַ ם ַלְיָי)דברים יד(ּוְכִתיב . ֱאֹלֵהיֶכם' ּ ְוַאּתֶ ִנים ַאּתֶ ם . ' ּבָ ִנים ַאּתֶ ּבָ

ׁש י. ַמּמָ ָרֵאל )שמותד(, בִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ך )ישעיה מט( ּוְכִתיב. ּבְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָ ִיׂשְ

ם ְוגֹו)שמות כ(. ֶּאְתָפָאר א ֶאת ׁשֵ ְמעֹון ָפַתח' ר. ' לא ִתּשָׂ ּ ַוֹיאֶמר ֵאֶליָה )מלכים ב ד(, ּׁשִ
ִית ּבָ יִדי ִלי ַמה ֵיׁש ָלך ּבַ ה ָלך ַהּגִ ע ָמה ֶאֱעׂשֶ ְֱאִליׁשָ עָאַמר . ְ לום ִאית ָלך , ָּלה ֱאִליׁשָ ְּכְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְרָכָתא ְדקוְדׁשָ ֵרי ּבִ ַּעל ַמה ְדִתׁשְ ּ ּ ְּדָתֵניָנן ָאסור ֵליה ְלַבר ָנׁש, ְּ ּ ְלָבְרָכא ַעל , ּ
ָּפתֹוָרא ֵריָקַנָיא ָתא ִדְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ום ְדִבְרּכָ ִּמּשׁ ּ ּ ֲאָתר ֵריָקַנָיא, ּ ְרָיא ּבַ   .ָּלא ׁשַ

ךּוְב ר ָנׁש ְלַסְדָרא ַעל ָפתֹוֵריה, ְִגיֵני ּכַ ֵעי ּבַ ּּבָ יר, ַחד ַנֲהָמא, ּּ . ְלָבְרָכא ֲעלֹוי, אֹו ַיּתִ
ְייָרא ֵמַההוא ְמזֹוָנא ְדָאַכל, ְוִאי ָלא ָיִכיל ֵעי ְלׁשַ ּּבָ ּ ְַעל ַמה ִדיָבֵרך, ּ ח ִדיָבֵרך . ּ ּכַ ּתְ ְְוָלא ִיׁשְ ּ

ֵריַקְנָיא   .ּּבְ

יָון ְדָאְמָרה ֶמן, ּּכֵ י ִאם ָאסוך ׁשָ ִית ּכִ ּבַ ְפָחְתך ֹכל ּבַ ְֵאין ְלׁשִ ְרָכָתא . ָּ ָּאַמר ַוַדאי ָהא ּבִ
ַהאי ֵליָמָתא ּבְ יב, ׁשְ ֶמן טֹוב)קהלת ז(, ִּדְכּתִ ם ִמּשֶׁ ֶמן ָנְפָקא.  טֹוב ׁשֵ א ִמּשֶׁ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ,

ְרָכא ין, ְלִאְתּבָ ְּלַאְדְלָקא ּבוִציִנין ַקִדיׁשִ ֶמן ָדא)א'' ע'ט(ַמאי . ּ כמה דאת אמר בראשית (. ּ ׁשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִיְצָחק ָאַמר'  ר)ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן' ב ֶמן )תהלים קלג(, ּּכְ ּשֶׁ  ּכַ
ִּאֵלין טוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ֶאְלָעָזר אֹוֵמר' ר. 'ַּהטֹוב ַעל ָהֹראׁש ְוגֹו ּ ּ ּ.  

ְמעֹון' ָאַמר ר ָמא ִעָלָאה, םטֹוב ׁשֵ, ׁשִ ה ָטָבא ׁשְ ּמָ ין, ּּכַ ְּדבוִציִנין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ד , ּּ ּכַ
ֶמן טֹוב ְלהו ַנֲהִרין ִמּשֶׁ ּּכֻ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ּ ֵמיה , ְּוָאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש. ּּכְ ָרא ׁשְ ְּלַאְדּכְ

ֵריַקְנָיא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָמא ְד. ְּ ר ׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדִאְדּכַ ּ ֵריַקְנָיאּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ֵרי ָּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ּ.  

  ]א''ח ע''דף פ -' בזוהר חלק [
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ַתר ִמָלה, ֶאְלָעָזר ָאַמר' ר א ֶאָלא ּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלִמְדּכַ ּ ּ ) א''ח ע''דף פ(. ְ

א)כלומר עלמלה( ָמא ַקִדיׁשָ ּ ְדָהא ׁשְ ר ּבְ, ּ ֵרין ִמִלין, אֹוַרְייָתאָלא ִאְדּכַ ַתר ּתְ ֶּאָלא ּבָ ּ ,
ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ יב ּבְ   .ִּדְכּתִ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א, ַרּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ֵלם, ָּלא ִאְדּכַ יב. ֶּאָלא ַעל עֹוָלם ׁשָ , ִּדְכּתִ
יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשיתב( ָמִים'  ּבְ אן. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ א ְּדָלא ְל, ִמּכָ ֵמיה ַקִדיׁשָ ָרא ׁשְ ַּאְדּכְ ּ

ֵריַקְנָיא ם ְיָי. ּּבְ א ֶאת ׁשֵ ְוא' ּוְכִתיב לא ִתּשָׂ א כתיב לא תשא את שם ''ס(. ֱָאלֶהיך ַלּשָׁ
יי אלהיך לשוא דלא לאדכרא שמא קדישא בריקנייא אלא בברכתא או בצלותא 

א ומאן דאדכר שמא קדישא בריקנייא דלא בברכתא או בצלותא כה נשמתיה נפק
מיניה זמינין לאתפרעא מיניה ולנקמא מיניה נוקמין דכתיב כי לא ינקה יי את 

  )אשר ישא את שמו לשוא

י יֹוִסי, ְוָתֵניָנן ָרָכה, ָאַמר ַרּבִ א. ַּמהו ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְרְכָתא. ּׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ִגין ְדִמיֵניה ִמׁשְ ּּבְ ּ ,
ַכח ַעל ֲאָת. ְלָכל ָעְלָמא ּתְ ְרָייא ֲעלֹוי, ּר ֵריָקַנָיאּוִבְרְכָתא ָלא ִאׁשְ ֲּהָדא הוא , ְוָלא ׁשַ

ם ְיָי א ֶאת ׁשֵ יב לא ִתּשָׂ ְוא' ִּדְכּתִ ת ְלַקְדׁשֹו)שמות כ(. ֱָאלֶהיך ַלּשָׁ ּבָ . ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ
י ִיְצָחק ָאַמר ִתיב , ַרּבִ ִביִעי)שמות כ(ּכְ ן , ְ ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ּמָ  )מות טזש(ּוְכִתיב ּבַ

ת לא ִיְהֶיה ּבֹו ּבָ ִביִעי ׁשַ ְלְקֻטהו וְביֹום ַהּשְׁ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ּׁשֵ יה ְמזֹוֵני. ּ ַכח ּבֵ ּתְ יָון ְדָלא ִמׁשְ ּּכֵ ּ ,
יה ַכח ּבֵ ּתְ ְרְכָתא ִאׁשְ   .ַּמה ּבִ

אָנא א, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ אן ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְרּכָ ל ּבִ ּּכָ ְלָיין, ּ ִביָעָאה ּתַ יֹוָמא ׁשְ , ְוָתאָנא. ּבְ
ִביָעָאה יֹוָמא ׁשְ א ּבְ ַכח ָמּנָ ּתְ ום ְדַההוא יֹוָמא, ֲאַמאי ָלא ִאׁשְ ִּמּשׁ ּ ל , ּ יה ּכָ ְרָכאן ִמיּנֵ ִּמְתּבָ

יָתא יֹוִמין ִעָלִאין א, ּׁשִ יֹומֹוי, ְּוָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ְמזֹוֵניה ְלַתּתָ ל ַחד ּבְ ָרָכה , ּכָ ֵמַהִהיא ּבְ
יֹוָמא  ְרָכאן ּבְ ִביָעָאהְּדִמְתּבָ   .ׁשְ

ך ְוְבִגיֵני ּכַ א ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ַדְרּגָ ַּמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ֵעי ְלַסְדָרא ָפתֹוָרא, ּ ּּבָ ּוְלַאְתְקָנא , ּ
ָתא ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ְּסעוָדָתא ּבְ ֵרך ָפתֹוֵריה, ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּּ יָתא יֹוִמין, ְ ל ִאיּנון ׁשִ ְּדָהא , ּּכָ

ַההוא ִזְמָנא ָרָכהִּאְזָד, ּּבְ ָתא, ַמן ּבְ ּבְ יָתא יֹוִמין ְדׁשַ ל ׁשִ ְרָכא ּכָ ּוִבְרָכָתא ָלא , ְּלִאְתּבָ
ָפתֹוָרא ֵריָקַנָיא ַכח ּבְ ּתְ ך. ִּאׁשְ ָתא, ְְוַעל ּכַ ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ֵעי ְלַסְדָרא ָפתֹוֵריה ּבְ ּּבָ ּ ַנֲהֵמי , ּּ ּבְ

  .ּוִבְמזֹוֵני

י ִיְצָחק ָאַמר יֹוָמא ְדׁשַ, ַרּבִ ֲּאִפילו ּבְ ָתא ָנֵמיּ י ְיהוָדה ָאַמר. ּבְ א , ַּרּבִ ֵעי ְלִאְתַעְנּגָ ּבָ
ַהאי יֹוָמא ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ַלת ְסעוָדֵתי ּבְ ּוְלֵמיַכל ּתְ ַהאי יֹוָמא , ּ ְבָעא ְוִעּנוָגא ּבְ ַכח ׂשָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ

ָעְלָמא   .ּבְ

א ָאַמר י ַאּבָ ִאיּנון יֹוִמ, ַרּבִ ְרְכָתא ּבְ ָנא ּבִ ְּלִאְזַדּמְ ּין ִדְלֵעיָלאּ ְרָכאן ֵמַהאי יֹוָמא, ּ . ְּדִמְתּבָ
יה ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ְוַהאי יֹוָמא ַּמְלָיא ֵריׁשֵ ּ א ְסִתיָמא , ּ יָקא ַקִדיׁשָ ִּמַטָלא ְדָנִחית ֵמַעּתִ ּ ּּ

ְּדֹכָלא ין, ּ ְּוָאִטיל ְלַחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ַלת ִזְמֵני, ּּ ָתא, ּתְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ ְרכון ְּד, ִמּכַ ִּיְתּבָ
ֲחָדא ְלהו ּכַ ּּכֻ ּ.  
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ר ָנׁש ֵעי ּבַ ַלת ִזְמִנין ִאֵלין, ְּוַעל ָדא ּבָ א ּתְ ְלָיא ְמֵהיָמנוָתא , ְּלִאְתַעְנּגָ ָהא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ
ִּדְלֵעיָלא א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ּוִבְזֵעיר ַאִפין, ּּבְ ּוְבַחְקָלא ְדַתפוִחין, ּ ּ ר ָנׁש ְלִאְתַעְנּגָ. ּּ א ּוָבֵעי ּבַ

הו הו, ּּבְ ּוְלֵמחֵדי ּבְ ּוַמאן ְדָגַרע ְסעוָדָתא ִמַנְייהו. ּ ּ ּ יה , ּ ַּאְחֵזי ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא ְועֹוְנׁשֵ ּ ּ
י ר ָנׁש ַסּגִ ְּדַההוא ּבַ ּ.  

ך ִגיֵני ּכַ ֵעי ְלַסְדָרא ָפתֹוֵריה, ְּבְ ּּבָ ַלת ִזְמֵני, ּּ ָתא, ּתְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ ח , ִמּכַ ּכַ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ
ֵּריה ֵריָקַנָיאָּפתֹו ְרְכָתא ֲעֵליה, ּ ֵרי ּבִ ָתא, ְּוִתׁשְ ּבְ ַאר יֹוֵמי ְדׁשַ ל ׁשְ ּוְבַהאי ִמָלה. ּּכָ , ַאְחֵזי, ּ

ְּוָתֵלי ְמֵהיָמנוָתא ְלֵעיָלא ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָתא, ַרּבִ ּבָ ׁשַ ַלת ְסעוָדֵתי ּבְ ִלים ּתְ ַּהאי ַמאן ְדַאׁשְ ָּקָלא ָנִפיק וַמְכְרָזא , ּ
ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ָּעֵליה ְתַעּנַ ָּדא ְסעוָדָתא ֲחָדא',  ָאז ּתִ  )ב''ח ע''ויקרא רפ(ָלֳקֵבל , ּ

ין א ְדָכל ַקִדיׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ַּעּתִ ּ ֳמֵתי ָאֶרץ. ּ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ְנָייָנא, ְָוִהְרּכַ ָּדא ְסעוָדָתא ּתִ ָלֳקֵבל , ּ
ין ַּחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ יך . ּּ ִלים , ַָנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביךְָוַהֲאַכְלּתִ ּתְ ִלימו ְדִאׁשְ ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ

ְזֵעיר ַאִפין   .ּּבִ

ְלָמא ְסעוָדֵתיה ֵעי ְלַאׁשְ ּוֳלָקְבַלְייהו ּבָ ּ ּ ֻכְלהו ְסעוָדֵתי, ּ א ּבְ ּוָבֵעי ְלִאְתַעְנּגָ ּ ָכל , ּּ ּוְלֵמחֵדי ּבְ
ְייהו ֵל, ַּחד ְוַחד ִמּנַ ום ְדִאיהו ְמֵהיָמנוָתא ׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ך. יָמָתאּ ְוְבִגין ּכַ ר, ּ ָתא ִאְתָיּקָ ּבְ ל , ׁשַ ִמּכָ

ין ַאר ִזְמִנין ְוַחּגִ ַכח, ׁשְ ּתְ יה ִאׁשְ ום ְדֹכָלא ּבֵ ִּמּשׁ ּ י, ּּ ֻכְלהו ִזְמֵני ְוַחּגֵ ַכח ָהִכי ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ .
י ִחָייא ך, ָּאַמר ַרּבִ ִגין ּכָ יה, ְּבְ ַכח ּכָֹלא ּבֵ ּתְ ום ְדִאׁשְ ִּמּשׁ ּ ַלת ִזְמִניןִאיְד, ּּ ר ּתְ יב. ּכַ , ִּדְכּתִ

ִביִעי)בראשית ב( יֹום ַהּשְׁ ִביִעי. ּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ְַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת יֹום . ּ

ִביִעי   .ַהּשְׁ

  ]ב''ח ע''דף פ -' בזוהר חלק [

א י ַאּבָ ְסעוָד)א רב המנונא סבא''נ(, ַרּבִ ד ֲהָוה ָיִתיב ּבִ ָתאּ ּכַ ּבְ ָכל , ֲּהֵוי ַחֵדי, ָּתא ְדׁשַ ּבְ
א, ַוֲהָוה ָאַמר, ַחד ְוַחד ָּדא ִהיא ְסעוָדָתא ַקִדיׁשָ ּ א ְסִתיָמא ְדֹכָלא, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ּ ּ ּ .

ְסעוָדָתא ַאֲחָרא ֲהָוה ָאַמר ִריך הוא, ּּבִ א ּבְ ָּדא ִהיא ְסעוָדָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֻכְלהו . ְּ ְּוֵכן ּבְ ּ
ָכל ַחד ְוַחד,ְּסעוָדֵתי ד ֲהָוה . ּ ַוֲהָוה ַחֵדי ּבְ ִלים ְסעוָדֵתי )ב''ח ע''דף פ(ּכַ ָאַמר , ַּאׁשְ

ִלימו ְסעוָדֵתי ִדְמֵהיָמנוָתא ַּאׁשְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ד ֲהָוה ָאֵתי ִלְסעוָדָתא, ַרּבִ ַּאְתִקינו ְסעוָדָתא ִדְמֵהיְמנוָתא , ֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ּּכַ ּ ּ ּ
אַּאְתִקינו, ִּעָלָאה ּ ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ִליָתָאה. ַּוֲהָוה ָיִתיב ְוַחֵדי, ּ ִלים ְסעוָדָתא ּתְ ד ַאׁשְ , ּּכַ

ג ַעל ְיָי, ֲּהוֹו ַמְכִרֵזי ָעֵליה ְתַעּנַ יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ' ָאז ּתִ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ְָוִהְרּכַ ָ

  .ָָאִביך

י ֶאְלָעָזר ְלָאבוי ְקִניןִּאֵל, ָּאַמר ַרּבִ ְין ְסעוָדֵתי ֵהיך ִמְתּתַ ָתא, ָּאַמר ֵליה. ּ ּבְ , ֵּליְלָיא ְדׁשַ
ִתיב ֳמֵתי ָאֶרץ, ּכְ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ֵליְלָיא. ְָוִהְרּכַ יה ּבְ ְרָכא ַמְטרֹוִניָתא, ּּבֵ ְּוֻכְלהו ֲחַקל , ִמְתּבָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1179דף [ -ּ

פוִחין ּּתַ ְרָכא ָפתֹוֵריה ְדַבר ָנׁש, ּ ּוִמְתּבָ ּ ְמָתא ִאּתֹו, ּּ ֶחְדָוה , ְּוַההוא ֵליְלָיא, ְסַפתְוִנׁשְ
ֶחְדָווָתא. ְּדַמְטרֹוִניָתא ֲהֵוי ר ָנׁש ְלֶמחֵדי ּבְ ּוְלֵמיַכל ְסעוָדָתא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ.  

ָתא ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ְנָייָנא, ּּבְ ְסעוָדָתא ּתִ ִתיב , ּּבִ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(ּכְ ְתַעּנַ ' ַעל ְיָי. ' ָאז ּתִ
א. ַּוַדאי יָקא ַקִדיׁשָ ְלָיא ַעּתִ ֲעָתא ִאְתּגַ ְּדַהִהיא ׁשַ ֶחְדָווָתא, ּ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ּבְ ִלימו , ּ ּוׁשְ ּ

יָקא ַעְבֵדיָנן ְּוֶחְדָווָתא ְדַעּתִ ּוְסעוָדָתא ִדיֵליה הוא ַוַדאי, ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָתא ּבְ ִליָתָאה ְדׁשַ ְסעוָדָתא ּתְ ּּבִ יך ַנֲחַלת ַיֲעֹק, ּ ִתיב ְוַהֲאַכְלּתִ ָּדא ִהיא . ָב ָאִביךָּכְ
ְּסעוָדָתא ִדְזֵעיר ַאִפין ּ ֵלימוָתא, ּ ׁשְ ְּדַהֵוי ּבִ יָתא יֹוִמין. ּ ְּוֻכְלהו ׁשִ ְרָכן, ּ ִלימו ִמְתּבָ ֵּמַההוא ׁשְ ּ .

ְסעוָדֵתיה ר ָנׁש ְלֶמחֵדי ּבִ ּוָבֵעי ּבַ ּ ְלָמא ִאֵלין ְסעוָדֵתי, ּ ּוְלַאׁשְ ְּדִאיּנון ְסעוָדֵתי ְמֵהיָמנוָתא , ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל, ֵליָמָתאׁשְ א ְדִיׂשְ ְּדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ִּדי ְמֵהיָמנוָתא ִעָלָאה, ּ ּ ְּדָהא ִדיְלהֹון ִהיא, ּ ְוָלא , ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדַעּמִ ּ ך ָאַמר. ּ ְוְבִגיִני ּכַ ֵני )שמות לא(, ּ יִני וֵבין ּבְ ּ ּבֵ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

א ֲחֵזי ְסעוָדֵתי ִא, ּתָ ָרֵאל, ֵּליןּּבִ מֹוְדעון ִיׂשְ ּתְ א, ִּאׁשְ ִני ַמְלּכָ ְּדִאיּנון ּבְ ְּדִאיּנון ֵמֵהיָכָלא . ּ ּ
א ִני ְמֵהיָמנוָתא, ְּדַמְלּכָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ְייהו, ּ ּוַמאן ְדָפִגים ַחד ְסעוָדָתא ִמּנַ ּ ּ ַּאְחֵזי ְפִגימוָתא , ּ ּ
ֵני ַמְלּכָ, ְּלֵעיָלא ְרֵמיה ְדָלאו ִמּבְ ְּוַאְחֵזי ּגַ ּא ִעָלָאה הואּ א הוא , ּ ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְּדָלאו ִמּבְ ּ ּ

ָרֵאל הוא א ְדִיׂשְ ְּדָלאו ִמַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּוָיֲהִבין ָעֵליה חוְמָרא ִדְתַלת ִמִלין. ּּ ּ ּ ם , ּ ִּדיָנא ְדֵגיִהּנָ ּ
  .'ְוגו

ין, ְוָתא ֲחִזי ַאר ִזְמִנין ְוַחּגִ ֻכְלהו ׁשְ ּּבְ ר ָנׁש ֶל, ּ ֵעי ּבַ ֵני, ְחֵדיּבָ ְּוִאי הוא . ּוְלֵמְחֵדי ְלִמְסּכְ
ְלחֹודֹוי ֵני, ַּחֵדי ּבִ י, ְוָלא ָיִהיב ְלִמְסּכְ יה ַסּגִ ְלחֹודֹוי ַחֵדי, ּעֹוְנׁשֵ ְּדָהא ּבִ ְּוָלא ָיִהיב ִחדו , ּ

ִתיב. ְלָאֲחָרא יֶכם)מלאכי ב(, ָּעֵליה ּכְ ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ֶפֶרׁש ַחּגֵ ּיהו ְוִאי ִא. ּ
ָתא ַחֵדי ּבָ ׁשַ ב ְדָלא ָיִהיב ְלַאֲחָרא, ּּבְ א, ַּאף ַעל ּגַ ַאר ִזְמִנין , ָּלא ַיֲהִבין ָעֵליה עֹוְנׁשָ ׁשְ ּכִ

ין יֶכם, ְוַחּגִ יב ֶפֶרׁש ַחּגֵ ִּדְכּתִ יֶכם ָקָאַמר. ּ ֶכם, ֶּפְרׁש ַחּגֵ ּתְ ּבַ  )ישעיה א(ּוְכִתיב . ְּוֹלא ֶפֶרׁש ׁשַ
יֶכם ומֹוֲעֵדיֶכם יָּחְדׁשֵ ְנָאה ַנְפׁשִ ת ָלא ָקָאַמר.  ׂשָ ּבָ ְּוִאלו ׁשַ ּ.  

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ָתא. ּּבֵ ּבָ ׁשַ ַכח ּבְ ּתְ ום ְדָכל ְמֵהיָמנוָתא ִאׁשְ ּוִמּשׁ ּ ּ ּ ,
ְמָתא ַאֲחָרא ְמָתא ִעָלָאה, ַּיֲהִבין ֵליה ְלַבר ָנׁש ִנׁשְ ְמָתא ְדָכל ׁשְ, ִּנׁשְ הִּנׁשְ ִּלימו ּבָ ּ ,

דוְגָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּּכְ ּ ת. ּ ּבָ ך ִאְקֵרי ׁשַ ְוְבִגיֵני ּכַ ת. ּ ּבָ ִריך הוא. ַּמהו ׁשַ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ְּ .
ל ִסְטרֹוי ִלים ִמּכָ ָמא ְדִאיהו ׁשְ ּׁשְ ּ.  

י יֹוִסי ך הוא, ָאַמר ַרּבִ ַּוַדאי ּכַ ִלים ֶח, ַּווי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ְּ א ְּדָלא ַאׁשְ ָּדָווָתא ְדַמְלּכָ
א ּוַמאן ֶחְדָווָתא ֵדיֵליה. ַּקִדיׁשָ ּ ַלת ְסעוָדֵתי ְמֵהיָמנוָתא. ּ ִּאֵלין ּתְ ּ ְּסעוָדֵתי ְדַאְבָרָהם ִיְצָחק . ּ ּ

הו ִליָלן ּבְ ֵלימוָתא. ְּוַיֲעֹקב ּכְ ְּוֻכְלהו ִחדו ַעל ִחדו ְמֵהיָמנוָתא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ל ִסְטרֹוי, ּ   .ִמּכָ

אָנא ֲהֵדין יֹו, ּתָ ִנין ַיְנִקין, ָּמא ִמְתַעְטָרן ֲאָבָהןּבַ ין , ְוָכל ּבְ ַאר ַחּגִ ָכל ׁשְ ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ
ֲהֵדין יֹוָמא. ּוְזָמִנין ם ַנְייִחין, ּבַ ַּחָייַבָיא ְדֵגיִהּנָ ּ ֲהֵדין יֹוָמא. ּ ְפָיין, ּבַ ל ִדיִנין ִאְתּכַ ְוָלא , ּּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1180דף [ -ּ

ָעְלָמא ֲהֵדין יֹוָמא אֹוַר. ִמְתָעִרין ּבְ ֵליִמיןּבַ ִעְטִרין ׁשְ ֲהֵדין יֹוָמא. ְּייָתא ִמְתַעְטָרא ּבְ , ּבַ
ַמע ּתְ ין ָעְלִמין, ֶּחְדָווָתא ְוַתְפנוָקא ִאׁשְ ָמאָתן ְוַחְמׁשִ   .ּבְ

א ֲחִזי ָתא, ּתָ ּבְ יָתא יֹוֵמי ְדׁשַ ָכל ׁשִ ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ּּבְ ד ָמָטא ׁשַ ּּכַ ו ''קנ(ִּדיָנא , ּ

יָפא ׁשַ)א''ע ּקִ ָתא. ְּוָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין, ְלָטא ּתַ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ד ָמָטא ִעַדן ִדְצלֹוָתא , ֲּאָבל ּבְ ּּכַ
ַכח, ְּדִמְנָחה ּתְ ְלָיא ָרצֹון ִדיֵליה, ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִאׁשְ א ּגַ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוַעּתִ ּ ְּוָכל ִדיִנין , ּ

ְפָיין ֹכ, ִמְתּכַ ַכח ְרעוָתא ְוֵחדו ּבְ ּתְ ּוִמׁשְ ּ ּ   .ָּלאּ

  ]א''ט ע''דף פ -' בזוהר חלק [

ה, ּוְבַהאי ָרצֹון ָלק ֹמׁשֶ א ֵמָעְלָמא, ִּאְסּתַ ִגין ְלִמְנַדע. ְּנִביָאה ְמֵהיָמָנא ַקִדיׁשָ ְּדָלא , ּּבְ
ָלק ִדיָנא ִאְסּתַ ֲעָתא , ּּבְ ָמֵתיה )א''ט ע''דף פ(ְוַהִהיא ׁשַ א ָנַפק ִנׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ ָרצֹון ְדַעּתִ ּּבְ ּ ּ ,

יהְוִא ר ּבֵ ך. ְּתָטּמַ ִגין ּכַ ִתיב)דברים לה(, ְּבְ יָקא .  ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ּכְ ַמה ַעּתִ
א ל ְטִמיִרין, ַּקִדיׁשָ ִאין, ְטִמיָרא ִמּכָ ְמָתא , ּאוף ָהָכא. ְּוָלא ַיְדִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ ַהאי ִנׁשְ

ַהאי ָרצֹון ר ּבְ ֲע, ְּדִאְתַטּמַ ׁשַ ְלָיא ּבְ ָתאְּדִאְתּגַ ּבְ ָּתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדׁשַ ּ ִתיב ְוֹלא ָיַדע , ּ ּכְ
ל ְטִמיִרין ְדָעְלָמא ִּאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ְוהוא ָטִמיר ִמּכָ יה, ּ ְלָטא ּבֵ ָאה . ְּוִדיָנא ָלא ׁשַ ַזּכָ

ה ּחוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּ ּ.  

אָנא ַהאי יֹוָמא, ּתָ יה, ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ִמְתַעְטָרא ּבֵ ּ ֹכָלאִּמְתַעְט, ּ ָכל ִאיּנון ִפּקוִדין , ָּרא ּבְ ּּבְ ּּ
ין ְזִרין ְועֹוָנׁשִ ָכל ִאיּנון ּגִ ְבִעין ֲעָנִפין ִדְנהֹוָרא, ּּבְ ׁשִ ל ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ּּבְ ַמאן . ְּדָזֲהִרין ִמּכָ

ל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא, ָחֵמי גֹו ִאיָלָנא, ֲּעָנִפין ְדָנְפִקין ִמּכָ א ַקְייִמין ּבְ ְל, ֲחִמּשָׁ הו ּּכֻ ּהו ַאְנִפין ּבְ ּּ
ָכל ְסָטר וְסָטר, ַמאן ָחֵמי. ֲאִחיָדן ָחן ּבְ ְרִעין ְדִמְתַפּתְ ִּאיּנון ּתַ ּ ְלהו ִמְזַדֲהִרין ְוַנֲהִרין, ּּ ּּכֻ ּ ּ ,

ַההוא ְנהֹוָרא ְדָנִפיק ְוָלא ָפִסק ּּבְ ּ רֹוָזא ָנִפיק. ּ י ֶעְליֹוִנין, ָקל ּכָ ֲערו ַקִדיׁשֵ ִּאּתְ ֲערו , ּ ִּאּתְ
א אַעּמָ א, ּ ַקִדיׁשָ ֲחר ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאְתּבַ ֲערו ֶחְדָווָתא ְלַקְדמות ָמאֵריכֹון. ּ ִּאּתְ ֲערו . ּ ִּאּתְ

ֵליָמָתא ֶחְדָווָתא ׁשְ ְתַלת ֶחְדָוון. ּבְ ִּאְזְדָמנו ּבִ ִּאְזְדָמנו ְלַקְדמות ְמֵהיָמנוָתא. ִּדְתַלת ֲאָבָהן, ּ ּ ּ ּ ,
ְּדֶחְדָווה ְדָכל ֶחְדָווָתא ָא. ּ ין, ּה חוְלֵקכֹוןַזּכָ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּיׂשְ ּּבְ ּ ּ .
ָּדא הוא ָירוָתא ְלכֹון ּ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ל ַעּמִ ִּמּכָ ִתיב. ּ יִני , ְּוַעל ָדא ּכְ ּבֵ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ   .ּוֵבין ּבְ

ָּהִכי הוא ַוַדאי, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ת ְלַקְדׁשֹו וְכִתיב . ּ ּבָ ִתיב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי)ויקרא יט( ְהיו ּכִ ים ּתִ ת ֹעֶנג )ישעיה נח(, ּוְכִתיב. 'ּ ְקדֹוׁשִ ּבָ  ְוָקָראָת ַלּשַׁ

ד' ִלְקדֹוׁש ְיָי   .ְּמכוּבָ

אָנא ַהאי יֹוָמא, ּתָ ָמֵתיהֹון ְדַצִדיַקָי, ּבְ ל ִנׁשְ ּּכָ ּ א, יאּ יָקא ַקִדיׁשָ ַתְפנוֵקי ַעּתִ ִּמְתַעְדִנין ּבְ ּ ּ ,
ָטא . ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין א ִמְתַפׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּורוָחא ֲחָדא ֵמִעּנוָגא ְדַההוא ַעּתִ ּ ּ ּ ּ ההוא (ּ

ֻכְלהו ָעְלִמין)מתפשט ּ ּבְ א, ּ ֵני ַקִדיׁשִ, ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ָטא ְלֻכְלהו ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּ ּּ ְּלֻכְלהו ְנטוֵרי , יןּ ּ ּ
ִלים, אֹוַרְייָתא ַנְייָחא ׁשְ ְלהו, ְוַנְייִחין ּבְ י ִמּכֻ ִּמְתְנׁשֵ ל רוְגִזין, ּ ל ִדיִנין, ּּכָ ְּוָכל פוְלָחִנין , ּּכָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1181דף [ -ּ

ין יַח ְיָי)ישעיה יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָקׁשִ יֹום ִהּנִ ך וִמָרְגֶזך וִמן ָהֲעבֹוָדה '  ּבְ ָּלך ֵמָעְצּבְ ָּ ָ ְ

ה ׁשָ   .ַהּקָ

ך ִגיֵני ּכַ ָתא ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא, ְּבְ ּבְ ִקיל ׁשַ ָתא, ׁשָ ּבְ ִאילו ָנִטיר , ְּוָכל ְדָנִטיר ׁשַ ּּכְ ּ
ָלא ה ׁשֹוֵמר )ישעיה נו(ּוְכִתיב . ּאֹוַרְייָתא ּכֻ ה ֹזאת וֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ּבָ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ּ ַאׁשְ ּ

ת ֵמַחְללֹו ְושֹוֵמר ָידֹו ֵמֲע ּבָ ל ָרעּׁשַ ַמע. ׂשֹות ּכָ ּתְ ת, ִאׁשְ ּבָ ְּדַמאן ְדָנִטיר ׁשַ ַמאן ְדָנִטיר , ּ ּּכְ
ָלא   .ּאֹוַרְייָתא ּכֻ

ִאיל ֵליה ְלַר' ר ּיוָדאי ׁשָ ְמעֹון' ּ ָאְרָחא, ׁשִ יה ּבְ ּיֹוָמא ַחד ְדַאְעַרע ִעּמֵ ', ר, ָּאַמר ֵליה, ּ
ִתיב  ת)א בפרשתא דשבת''ס(ָהא ּכְ ּבָ א ָדא ׁשַ ּתָ ַפְרׁשְ ְעָיה, ּ ּבְ יב, ְּדָאַמר ְיׁשַ  )ישעיה נו(, ִּדְכּתִ

תֹוַתי ְוגֹו' ֹכה ָאַמר ְיָי ּבְ ְמרו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ִריִסים ֲאׁשֶ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ', ַּלּסָ י ָלֶהם ּבְ ְּוָנַתּתִ
  .ַמה ָקא ַמְייֵרי. 'ְוגֹו

ַּקפוְטָקָאה, ֲּאַמר ֵליה ִטיְפָסא, ּ ֵעי ָצחוָתאְּד, ּוְנִחית, ְֲחָמָרך ִקְטֵרי ּבְ ִּמָלה ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ ּ .
ך, ְוִזיל ֲאַבְתָראי, ְאֹו ַאְפֵכי ַלֲאחֹוָרך ְוְתַכֵוון ִלּבָ ּ ִגיֵניה ְדֹמר ֲעִביְדָנא , ֲּאַמר ֵליה. ּ ּּבְ ּ

א, ָאְרָחא ִכיְנּתָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ּוַבְתֵריה ְדֹמר ֶאְסּתָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי, ֲּאַמר ֵליה ִּמָלה ָדא ָהא אוְקמוָה , ּתָ ּ ּ ְּוָלא ְפִריׁשו ִמָלה, ַּחְבַרָייאּ ּ ' ֹכה ָאַמר ְיָי. ּ
ִריִסים ִּאֵלין ִאיּנון ַחְבַרָייא. ַמאן ָסִריִסים. ַלּסָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ְרַמְייהו , ּ ּוְמָסְרֵסי ּגַ ּ

ָתא ּבְ יָתא יֹוִמין ְדׁשַ ל ׁשִ אֹוַרְייָתא, ּּכָ ּבְ, ְוָלָעאן ּבְ ּוְבֵליְלָיא ְדׁשַ ִזווָגא ּ ְרַמְייהו ּבְ ָּתא ְמָזְרֵזי ּגַ ּ ּ
ום ְדַיְדֵעי ָרָזא ִעָלָאה, ִּדְלהֹון ִּמּשׁ ּ א, ּ ַמְלּכָ ֲעָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְזַדְווַגת ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ.  

ְּוִאיּנון ַחְבַרָייא ְדַיְדִעין ָרָזא ָדא ּ ְייהו ִלְמֵהיָמנוָתא ְדָמאֵריהֹון וִמְתּבָ, ּּ ְּמַכְווִנין ִלּבַ ּ ּ ּ ְרָכאן ּ
ַההוא ֵליְלָיא א ִדְמֵעיהֹון ּבְ ִאיּבָ ּּבְ יב. ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ְמרו, ּ ר ִיׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ֲּאׁשֶ , ּּכְ

ַמר ֶאת ַהָדָבר)בראשית לז(   .ּ ְוָאִביו ׁשָ

ְּוִאְקרון ָסִריִסים ַוַדאי ָחא ַרֲעָוא ְדָמאֵריהֹון, ּ ּכְ ָתא ְלַאׁשְ ּבְ ָאה ְלׁשַ ִגין ְלַחּכָ יב , ּּבְ ִּדְכּתִ
י ר ָחָפְצּתִ ֲאׁשֶ י. וְבָחרֹו ּבַ ר ָחָפְצּתִ ֲאׁשֶ ָּדא ִזווָגא ְדַמְטרֹוִניָתא. ַמאי ּבַ ּ ּ ְבִריִתי. ּ , ּוַמֲחִזיִקים ּבִ

ְבִריִתי ְסָתם, ּּכָֹלא ַחד ה ָדא. ּבִ ְקדוׁשָ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדִאְתַקָדׁש ּבִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ   .ְּוָיַדע ָרָזא ָדא, ּ

  ]ב''ט ע''דף פ -' בזוהר חלק [

א ֲחִזי ל , ּתָ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ִתיב ׁשֵ ִביִעי  )ב''ט ע''דף פ(ּכְ ך ְויֹום ַהּשְׁ ְָמַלאְכּתֶ

ת ַלְיָי ּבָ ך', ֱָאלֶהיך ְוגֹו' ׁשַ ל ְמַלאְכּתֶ א וְבִגין , ָּכָ ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ יָתא יֹוֵמי ֲעִביְדּתַ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ
ָּלא ִמְזַדְווֵגי ַחְבַרָייא. ַּהאי ִמָלה ּ א, ּ ְייהו ִדְבִני ָנׁשָ ח ֵמֲעִביְדּתַ ּכַ ּתְ ִזְמָנא ְדָלא ִיׁשְ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ֲעִביְדּתֵ ּ ְּ יה. ּ ִּזווָגא ְדַמְטרֹוִניָתא. ּוַמאי ֲעִביְדּתֵ ּ ְּלַאָפָקא , ּ
ין ְלָעְלָמא ָמִתין ַקִדיׁשִ   .ִּנׁשְ

ךּוְבִגי ה ְדָמאֵריהֹון, ְן ּכָ ְקדוּשָׁ י ּבִ ַהאי ֵליְלָיא ַחְבַרָייא ִמְתַקְדׁשֵ ּּבְ ּ ּ ְייהו, ּ ּוְמַכְווֵני ִלּבַ ּ ּ ,
ֵני ַמֲעֵלי ין, ְוַנְפֵקי ּבְ ִנין ַקִדיׁשִ ָמאָלא, ּּבְ א , ְּדָלא ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ִנין ְדַמְלּכָ ּּבְ
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ִתיב. ּוַמְטרֹוִניָתא ם ַלְיָי)ברים ידד(, ְּוַעל ִאֵלין ּכְ ִנים ַאּתֶ . ֱּאֹלֵהיֶכם ַוַדאי' ַלְיָי, ֱאלֵהיֶכם'  ּבָ
ִנין ִדיֵליה ִגין ְדִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּּבְ ּ ּ א וְלָמְטרֹוִניָתא, ּּ ִנין ְלַמְלּכָ   .ּּבְ

ְייהו ְדַחְבַרָייא ְדַיְדִעין ָרָזא ָדא ְּוָהא ַדְעּתַ ּ ּ ּ ָקן, ּּ ָדא ִמְתַדּבְ ך ִאְק. ּבְ ְוְבִגין ּכַ ִנין ּ ּרון ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִגיַנְייהו. ְּ ְּוָהִני ִאיּנון ְדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ ּ ִדיָנא. ּּ , ְוַכד ָסִליק ָעְלָמא ּבְ

נֹוי ִאיּנון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ִתיב . ּוְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא, ְּ  )ירמיה ב(ְּוַעל ָדא ּכְ
לֹה ֶזַרע ֱאֶמ ֵליָמָתא. ַּמהו ֱאֶמת. ֶּזַרע ֱאֶמת ַוַדאי. תּּכֻ א ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִּעְזָקא ַקִדיׁשָ ּכְ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב )מיכה ז( ּתֵ ך. ּ ְוֹכָלא ַחד)אמת דא קודשא בריך הוא( .ּתִ ְוְבִגיֵני ּכַ ֶזַרע ֱאֶמת , ּ
  .ַּוַדאי

ַדְרִנ, ּיוָדאי' ָּאַמר ֵליה ר ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ִריך ַרֲחָמָנא, י ָהָכאְ ְּדָהא ִמָלה ָדא , ְּבְ ּּ
ַמְעָנא ִמפוָמך ְׁשְ ּ י יוָדאי. ּ ָכה ַרּבִ ְמעֹון' ָּאַמר ֵליה ר. ּּבָ ִכית, ׁשִ , ָּאַמר ֵליה. ֲאַמאי ָקא ּבָ

ֵכיָנא ֵני ָעְלָמא, ּבָ ַּדֲאֵמיָנא ְדַווי ְלִאינון ּבְ ּ ְבִעיֵרי, ּ ֵליְוָלא ַיְדֵעי ְוָל, ְּדָאְרֵחיהֹון ּכִ ּכְ , א ִמְסּתַ
ִריאו ְּדָטב לֹון ְדָלא ִאְתּבְ ּ יה. ּ ד ִיפוק ֹמר ִמּנֵ ַּווי ְלָעְלָמא ּכַ ּ ְּדַמאן ָיִכיל ְלַגָלָאה ָרִזין, ּ ּ ,

ּוַמאן ִיְנַדע לֹון ָאְרֵחי אֹוַרְייָתא, ּ ל ּבְ ּכַ   .ּוַמאן ִיְסּתָ

ַָחֶייך, ָּאַמר ֵליה ֵּלית ָעְלָמא ֶאָלא ְלִאינון ַחְבַרָיי, ּ ּ אֹוַרְייָתא ְוַיְדִעין , אּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ
א ְדַאְרָעא. ְסִתיֵמי אֹוַרְייָתא ְזרו ַחְבַרָייא ַעל ַעּמָ ְקׁשֹוט ּגָ ַּוַדאי ּבִ ּ ִלין ָאְרַחְייהו, ּּ ִּדְמַחּבְ ּ ,

ָמאָלא ין ְיִמיָנא ִלׂשְ ְבִעיֵרי, ְוָלא ַיְדִעין ּבֵ ְּדָהא ִאיּנון ּכִ ד ּבְ, ּ ּהו ִדיָנאְּדֵיאֹות ְלֶמְעּבַ ּ ,
פוִרים יֹום ַהּכִ ֲּאִפילו ּבְ ּּ ִתיב. ּ ַנְייהו ּכְ ה)הושע ב(, ְּוַעל ּבְ י ְבֵני ְזנוִנים ֵהּמָ ְּבֵני ְזנוִנים , ּ ּכִ

ׁש   .ַמּמָ

ָאְרחֹוי', ר, ָּאַמר ֵליה ָבא ּבְ ֵעי ְלִאְתַייּשְׁ ִתיב . ַהאי ְקָרא ּבָ י ָלֶהם )ישעיה נו(ּכְ  ְוָנַתּתִ
ֵביִתי וְבחֹומ ן לֹוּּבְ ם עֹוָלם ֶאּתֶ נֹות ׁשֵ ִנים וִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵעי ֵליה. ֹּוַתי ָיד ָוׁשֵ ן ָלֶהם ִמּבָ , ֶּאּתֶ
ן לֹו   .ַּמהו ֶאּתֵ

א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה ֵביִתי, ּתָ י ָלֶהם ּבְ יִתי, ְוָנַתּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר . ַּמהו ּבֵ ָכל )במדבר יב(ּּכְ  ּבְ
יִתי ֶנֱאָמן הוא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ וְבחֹומֹוַתי) בריך הוא אקרי ביתשמא דקודשא(. ּּבֵ ישעיה (ּכְ

ם)סב י ׁשֹוְמִרים ָיד ָוׁשֵ ַל ם ִהְפַקְדּתִ ּ ַעל חֹומֹוַתִיך ְירוׁשָ ָמִתין , ְ ְלפון ִנׁשְ לֹוַמר ְדִיׁשְ ּּכְ ּ
א ָדא ין ִמדוְכּתָ ַּקִדיׁשִ ּ ּ ָלמוָתא, ְּוַההוא ַיד. ּ ַאׁשְ ּחוָלק ּבְ ָנָתןַמְלָיא ִמּבְ, ַטב. ּ ם . ִּנין וִמּבְ ׁשֵ

ן לֹו ִלים, עֹוָלם ֶאּתֵ ְּלַההוא חוָלק ׁשְ ֵרת ְלָדֵרי ָדִרין. ּ ר ֹלא ִיּכָ ן לֹו . ֲּאׁשֶ ָּדָבר ַאֵחר ֶאּתֵ
ְּלַההוא ְדָיַדע ָרָזא ְדִמָלה ּ ּ ָמה ְדָבֵעי ְלַכְווָנא, ּ ַוון ּבְ ְּוִיְתּכְ ּ.  

ְמעֹון' ּּתו ָאַמר ר ִתיב, ׁשִ יֹום  לא )שמות לה(, ּכְ בֹוֵתיֶכם ּבְ ָכל מֹוׁשְ ְּתַבֲערו ֵאׁש ּבְ
ת ּבָ ַהאי יֹוָמא. ַמאי ַטֲעָמא. ַהּשַׁ ִגין ְדָלא ִאְתָחֵזי ִדיָנא ּבְ ּּבְ בֹוַה ַסְלָקא. ּ יָמא ָהא ַלּגָ ְּוִאי ּתֵ ּ .

בֹוֵתיֶכם ָקָאַמר ָכל מֹוׁשְ בֹוַה, ּבְ בֹוַה. ְּוָלא ַלּגָ ְּוַההוא ְדַסְלָקא ַלּגָ ּ א ְלִדיָנא ַאֲחָרא ְלַאְכְפָי, ּּ
א, ְּדָתֵניָנן. ַּסְלָקא א ָאְכָלא ֶאּשָׁ ָחא. ִאית ֶאּשָׁ א ְדַמְדּבְ א ַאֲחָרא, ְּוֶאׁשָ   .ָאְכָלא ֶאּשָׁ
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ך ְוְבִגיֵני ּכַ ַהאי יֹוָמא, ּ א ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָיא ַעּתִ ַאר יֹוִמין, ִּאְתּגַ ל ׁשְ ּוְבִזְמָנא . ִמּכָ
יָקא ְלָיא ַעּתִ ָללָלא ִא, ְּדִאְתּגַ ֶחְדָווָתא . ְּתָחֵזי ִדיָנא ּכְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ִאין ִמׁשְ ְּוָכל ִעָלִאין ְוַתּתָ

ֵליָמָתא ְלָטא, ׁשְ   .ְוִדיָנא ָלא ׁשַ

  ]א''ע' דף צ -' בזוהר חלק [

אָנא ִתיב , ּתָ ה ְיָי)שמות לא(ּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ'  ּכִ ת . ֶאת ַהּשָׁ ׁשֶ ׁשֵ
ת, איָּיִמים ַוַד ׁשֶ ׁשֵ ין ִעָלִאין. ְוָלא ּבְ ְּוָהֵני יֹוִמין ַקִדיׁשִ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִּאְקרון יֹוֵמי ִדׁשְ ּ ּ

הו ִליל ּבְ יה, ִּאְתּכְ ִליָלן ּבֵ ּכְ ְּוִאיּנון ִאּתְ ין עֹוְבֵדי . ּ ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִתיבָּעַלְייהו, ּ ְיָי)דברים ד(,  ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ' ּ ְוַאּתֶ

ּּכוְלֶכם ַהיֹום ּ ך)שמות כ) (א''ע' דף צ(. ּ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ י ִחָייא ָפַתח. ָ ַּרּבִ בראשית (, ּ

ָּדא ְנִביעו ְדַמּבוָעא, ְוָנָהר. ' ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְוגֹו)ב ּ ּ ִדיר ְוָלא ָפַסקְּדָנִפי, ּ ֲהָרא . ּק ּתָ ּוִמּנַ
ְּדַמּבוָעא ָדא ּ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ל ּגִ ְקָיא ּכָ א. ִּאְתׁשָ ְּוַההוא ַנֲהָרא ְדַמּבוָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ . ב''ִאְקֵרי ָא, ּ
א. ַמאי ַטֲעָמא ָזָנא ְלִגְנּתָ ום ְדִאיהו ְנִביָעא ְלִאּתְ ִּמּשׁ ּ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ׁש ִאְק, ַרּבִ ום ְדַהאי ֵעֶדן. ֵרי ָאבֵעֶדן ַמּמָ ִּמּשׁ ַכח ֵמַההוא ֲאָתר, ּ ּתְ , ִּמׁשְ
ך. ְּדִאְקֵרי ַאִין ְוְבִגיִני ּכַ ָכא ּכָֹלא, ְּוָהא אוִקיְמָנא. ִאְקֵרי ָאב, ּ אֵרי ְלִאְתַמּשְׁ ֵּמֲאָתר ְדׁשָ ּ ,
ה ָמה . ְוִאְקֵרי ָאב, ִאְקֵרי ַאּתָ ישעיה (,  ָאַמרּ ְדַאּתְ)מספר לבנת הספיר' עיין סוף הספר גי(ּכְ

ה ָאִבינו)סג י ַאּתָ   .ּ ּכִ

ד ֶאת ָאִביך, ֶאְלָעָזר ָאַמר' ר ּבֵ ִריך הוא, ָּכַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך. ְּ ֶנֶסת , ְָוֶאת ִאּמֶ ָּדא ּכְ
ָרֵאל א , ֶּאת ַדְייָקא, ֶָאת ָאִביך. ִיׂשְ ִכיְנּתָ י ְיהוָדה ָאַמר. )דבר אחר עילאה(ְלַאְכְלָלא ׁשְ , ַּרּבִ
ד ֶא ּבֵ ך. ְסָתם, ָת ָאִביךּכַ ִמְנָייָנא. ְסָתם, ְָוֶאת ִאּמֶ ְּדָהא ּכָֹלא ֲהָוה ּבְ ל ַמה , ֶאת. ּ ְלַרּבֹות ּכָ

א ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ.  

י יֹוִסי ָאַמר א, ַרּבִ י ַאּבָ ָכא ּכָֹלא, ַּהאי ְדָאַמר ַרּבִ אֵרי ְלִאְתַמּשְׁ ֵּמֲאָתר ְדׁשָ ִאְקֵרי , ּ
ה ִפיר, ַאּתָ ירוָתא, ְפָנאְּדָהא אֹוִלי. ּׁשַ יה ׁשֵ ַּההוא ְדָטִמיר ְוָלא ִאית ּבֵ ּ ּ ֵמֲאָתר . ָּקֵריָנן הוא, ּ

ַכח)א''ץ ע''ר, ב''א וע''ע', ויקרא ב( ּתְ ירוָתא ִאׁשְ ּ ְדׁשֵ ה, ּ . ְּוֹכָלא ַחד. ְוִאְקֵרי ָאב. ָקֵריָנן ַאּתָ
ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ָאֵמן ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְ.  

י ִחְזִקָי ַּוַדאי ּכָֹלא ַחד, ה ָאַמרַּרּבִ ד ֶאת ָאִביך. ּ ּבֵ ִריך הוא, ָּכַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְוֶאת . ְּ
ך ָרֵאל, ִָאּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ָנן. ָּדא ּכְ ְמעֹון, ְּדָהא ּתְ י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ם )דברים יד(ּכְ ִנים ַאּתֶ  ּבָ
ִנים, ֱאלֵהיֶכם' ַלְיָי ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבָ ך ְסִתיָמא ְדִמָלהּוְבִגיֵנ. ּ ּי ּכַ ּ ד ֶאת ָאִביך , ְ ּבֵ ָּכַ

ך א, ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא, ְָוֶאת ִאּמֶ ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ יה, ִיְצָחק ָאַמר' ר. ּ יה ַרּבֵ ְּלַאְכְלָלא ּבֵ ְּדהוא , ּ ּ
ָּאִעיל ֵליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי י ְיהוָדה. ּ ִריך הוא , ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ ְכָלָלא ְדקוְדׁשָ ּּבִ ּ   .ֲהֵויְּ

אָנא ָהֵני ָחֵמׁש ֲאִמיָרן, ּתָ ִליל ּכָֹלא, ּבְ ָהֵני ָחֵמׁש ֲאִמיָרן. ּּכָ ִליפו ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין, ּבְ , ִּאְתּגְ
יַצד. ַּוַדאי ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש ְרַצח)ב''ד ע''פ(, ֱָאלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי. ָהא ּכֵ , ְּדָתֵניָנן.  ָלֳקֵבל לא ּתִ
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ֵרין ִאֵלין)אמר רבי יצחק אמר רבי יהודה( ִליָלן, ּ ּתְ ּכְ ְכָלָלא ֲחָדא ִאּתְ ְּדַמאן ְדָקִטיל, ּבִ ּ ,
ַּאְזִעיר ְדמוָתא ְוַצְלָמא ְדָמאֵריה ּ ּ יב. ּ ה ֶאת )בראשית ט(, ִּדְכּתִ ֶצֶלם ֱאלִהים ָעׂשָ י ּבְ  ּכִ

ַמְרֵאה ָאָדם)יחזקאל א(ּוְכִתיב . ָהָאָדם א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ.  

ִתיב , ּ ִחָייא'ָאַמר ר ֵפך ְוגו)בראשיתט(ּכְ ָאָדם ָדמֹו ִיּשָׁ ְ ׂשֵֹפך ַדם ָהָאָדם ּבָ ְּ שפך דם (', ּ

ִפיך ָדָמא)האדם ּ ַמאן ְדׁשָ ִאלו ַאְזִעיר ְדמוָתא ְוַצְלָמא ִדְלֵעיָלא, ְּ ּּכְ ּּ ּ ּ לֹוַמר, ּ ָלא ַאְזַער , ּכְ
ְּדמוָתא ָדא ּ ֶּאָלא ְדמוָתא ַאֲחָרא, ּ ּ ַמע ִדְכּתִ, ּ ֵפךַּמׁשְ ָאָדם ָדמֹו ִיּשָׁ ְיב ׁשֵֹפך ַדם ָהָאָדם ּבָ ְּ ּ .

ָאָדם ִעָלָאה ָּמֵטי ַהאי ְפִגימוָתא, ּּבָ יד, ּ ֵּמַההוא ָדָמא ְדאֹוׁשִ ּ י . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ום ּכִ ִּמּשׁ
ה ֶאת ָהָאָדם ֶצֶלם ֱאלִהים ָעׂשָ ך. ּבְ ְוְבִגין ּכָ ְלָיא, ּ ָהא ּתַ   .ָהא ּבְ

ִריך הואָלֳקֵבל ֹל, ָֹלא ִיְהֶיה ְלך א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ְנָאף ָדא ְמׁשַ ּא ּתִ ּ ּ ים , ְּ ְּדִאְתְרׁשִ
ַבר ָנׁש יה ּבְ ין, ּוְבָדא. ּּבֵ ה חֹוִבין ְוַגְזִרין ְועֹוָנׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ְלָיין, ּכַ ַהאי. ּתַ ר ּבְ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ ּ ,

א ַמְלּכָ יה ּבְ ר ּבֵ ּקֵ יב, ְּמׁשַ ְיָי)הושע ה(, ִּדְכּתִ י ָבִנים ָזִרים ָיָלדו'  ּבַ ָגדו ּכִ ּּבָ ּוְכִתיב ֹלא . ּ
ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּתַ ְלָיא, ִתׁשְ ָהא ּתַ   .ְוָהא ּבְ

א ָלֳקֵבל לא ִתְגנֹוב ב ׂשֹוֵנא ַנְפׁשֹו ָאָלה )משלי כט(ּוְכִתיב . ֹלא ִתּשָׂ ּנָ ּ חֹוָלק ִעם ּגַ
יד ַמע ְוֹלא ַיּגִ ְלָי. ִיׁשְ ָהא ּתַ ָבא ְלָדא ִאְזָדַמן, אַּוַדאי ָהא ּבְ ּנָ ְּדָהא ּגַ ְקָרא, ּ ׁשִ . ְּלאוָמָאה ּבְ
ַּמאן ְדָעִביד ָדא   .ָּעִביד ָדא, ּ

ת ּבָ ֶקר, ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ת , יֹוִסי' ְּדָאַמר ר. ָָלֳקֵבל לא ַתֲעְנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ ּבָ ׁשַ
ר ָנׁש ְלַסֲהָדא ַעל ָהא ִדְכּתִ. ַּסֲהדוָתא ִאְקֵרי ּוָבֵעי ּבַ ה ְיָיּ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ . 'ְוגֹו' יב ּכִ
ָלָלא  ת ּכְ ּבָ ּ ְדֹכָלא)א סהדותא''נ(ְוׁשַ יב, יֹוִסי' ְוָאַמר ר. ּ ן ֱאֶמת )מיכה ז(, ַּמאי ִדְכּתִ ּתֵ  ּתִ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְלַיֲעֹקב ת)שמות לא(ּּכְ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ּוַמאן ְדַאְסִהיד , ּ ְוׁשָ ּ
ת, ְקָראׁשִ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ ְּדִהיא ַסֲהדוָתא ִדְקׁשֹוט, ְמׁשַ ּ ת, ּ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ ר , ּ ּקֵ ְמׁשַ

ָלא אֹוַרְייָתא ּכֻ ך. ּּבְ ִגין ּכָ ְוּבְ ְלָיא, ּ ָהא ּתַ   .ָהא ּבְ

  ]ב''ע' דף צ -' בזוהר חלק [

ד ֶאת ָאִביך ּבֵ ת ֵרֶעך, ָּכַ ד ֶאת ָאִביך, ִיְצָחק' ְוָאַמר ר. ָָלֳקֵבל לא ַתְחֹמד ֵאׁשֶ ּבֵ , ָּכַ
ׁש ָתא. ָָאִביך ַמּמָ ְּדָהא ַמאן ְדָחִמיד ִאּתְ ר, ּ ר אֹוִקיר ְלַאֲחָרא, ְואֹוִליד ּבַ דף (ְּדָלא , ַּההוא ּבַ

ד ֶאת ָאִביך ְוגֹו. ֲּאבוי )ב''ע' צ ּבֵ ָוְכִתיב ּכַ ית ֵרֶעך', ּ ֵדהו, ָלא ַתְחֹמד ּבֵ , ּוְכִתיב ָהָכא. ּׂשָ
ר ְיָיַעל ָהֲאָדָמ ְֱאלֶהיך נֹוֵתן ָלך' ה ֲאׁשֶ ְַההוא ְדָיַהב ָלך. ָ ּ ְְיֵהא ִדיָלך, ּ . ְוֹלא ַתְחֹמד ַאֲחָרא, ּ

ְלָיא ָהא ּתַ   .ַּוַדאי ָהא ּבְ

ִליָלן ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין, ְּוִאֵלין ָחֵמׁש ַקְדָמֵאי ך. ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת )דברים לג(, ּ
ְּדֹכָלא ִאְתָע. ָלמֹו ה ָקִלין אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ְּוַעל ָדא. ִביד ְיִמיָנאּ ֲחִמּשָׁ ' ָאַמר ר. ּבַ

ְלהו ֲהוֹו ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש, ְּיהוָדה ּּכֻ י ּתֹוָרה. ּ ה חוְמׁשֵ   .ָּלֳקְבֵליהֹון ֲחִמּשָׁ
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אֵני ר ר ֲאִמיָרן, ֶאְלָעָזר' ּתָ ִאֵלין ֶעׂשֶ ל ִפּקוֵדי אֹוַר, ּּבְ ִליפו ּכָ ִּאְתּגְ ִזיִרין , ְייָתאּּ ּגְ
ין ַּדְכָיא וְמַסֲאָבא. ְועֹוָנׁשִ ין. ּ ָרׁשִ ַמָיא ְוַאְרָעא. ִּאיָלִנין וְנִטיִעין. ַעְנִפין ְוׁשָ א . ּׁשְ ַיּמָ
ִריך הוא ֲהִוי. ּוְתהֹוֵמי א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ׁשְ ּ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ַּמה ּשְׁ ּ ְּ

ִליף ּבְ ר ֲאִמיָרןִאְתּגְ ר ֲאִמיָרן, ֶעׂשֶ ֶעׂשֶ ִליָפא ּבְ ר ֲאִמיָרן . ּאוף אֹוַרְייָתא ִאְתּגְ ִּאֵלין ֶעׂשֶ
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִּאיּנון ׁשְ ּ ּ ָמא ַחד ֲהֵוי. ְּ א , ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ

ׁש ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ הְּדַמ, ּ ּאן ְדָזֵכי ּבָ אֹוַרְייָתא. ּ א, ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ דקודשא (. ָּזֵכי ּבִ

ׁש ָזֵכי, יֹוִסי ָאַמר'  ר)בריך הוא ממש ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְדָהא )א וכנסת ישראל''ס(, ְּ
ֵמיה ַחד הוא ּהוא וׁשְ ּ ּ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ּ לא ַתֲעׂשון )שמות כ(.  ָאֵמןְ

ֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב י ֱאֹלֵהי ּכֶ משום . דבר אחר לא גרסינן מאי טעמא(, יֹוִסי' ָאַמר ר. ִאּתִ

ֶסף ְוִלי ַהָזָהב)חגי ב( )'דכתיב ֶסף ְוִלי ַהָזָהב, ּ ִלי ַהּכֶ ב ְדִלי ַהּכֶ ַּאף ַעל ּגַ י, ּ , ּלא ַתֲעׂשון ִאּתִ
י לֹוַמר אֹוִתי: ִאּתִ   .ּכְ

ִתיב , ִיְצָחק' ָאַמר ר מֹוך ְיָי)ירמיה י(ּכְ ְגבוָרה ְוגֹו' ָ ֵמֵאין ּכָ ְמך ּבִ ה ְוָגדֹול ׁשִ דֹול ַאּתָ ּּגָ ָ ,'
ה)גדול אתה וגדול שמך( דֹול ַאּתָ ֶסף,  ּגָ ְגבוָרה. ַּהְיינו ִלי ַהּכֶ ְמך ּבִ ְּוָגדֹול ׁשִ ַּהְיינו ְוִלי , ָ

ְווִנין ָלא . ַּהָזָהב ֵרין ּגַ ֲאָתר ַחד, ְּוָלא ִמְתָפֲאָרן, ִמְתַחְזָייןִּאֵלין ּתְ ִליִפין ּבַ ד ִאיּנון ּגְ ר ּכַ , ּּבַ
ִליפו ָאן ֲאָתר ִאְתּגְ ָרֵאל. ּּבְ ִיׂשְ ְווִנין ְלִאְתָפַאָרא. ּבְ אן ִאְתָחזון ּגַ ּּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ישעיה (ּכְ

ך ֶאְתָפָאר)מט ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

ְּיהוָדה ָפַתח' ר יׂש בה)עיה סאיש(, ּ אֹלַהי ְוגֹו'  ׂשֹוׂש ָאׂשִ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ ָאה ', ּתָ ַזּכָ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ֵּמַעּמִ ְּדֶחְדְווָתא ְוַתְפנוָקא ִדְלהֹון , ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ְיָי, ְּ יׂש ּבַ יב ׂשֹוׂש ָאׂשִ ְיָיּכֵ. 'ִּדְכּתִ אֹלַהי', ּיָון ְדָאַמר ּבַ ִתיב ּבֵ . ֲאַמאי ּכְ
ָרֵאל ֶּאָלא ָהִכי ָאְמרו ִיׂשְ ַרֲחֵמי ָאֵתי ָעָלָנא, ּ ְיָי, ִאי ּבְ יׂש ּבַ ִדיָנא. 'ׂשֹוׂש ָאׂשִ ֵגל , ִאי ּבְ ּתָ

אלַהי י ּבֵ   .ַנְפׁשִ

 ] בשנה106יום [סדר הלימוד ליום יז טבת 

י. ַמאי ַטְעָמא ום ְדִאֵלין ּבֵ ִּמּשׁ ּ ִליפוּ ּה ִאְתּגְ יב, ּ ְגֵדי )ישעיה סא(, ִּדְכּתִ ִני ּבִ יׁשַ י ִהְלּבִ  ּכִ
ע ע. ֶיׁשַ ְגֵדי ֶיׁשַ ְווִנין. ַּמהו ּבִ יה, ּגַ ָלא ּבֵ ּכְ ִליפו ְלִאְסּתַ ְּדִאְתּגְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ שמואל ב (, ּכְ

עו ְוגֹו)כב לוָתא הוא. 'ֶאל ְיָי' ּ ִיׁשְ ּכְ ע ִאְסּתַ ֶּיׁשַ יַּמאן ְדָב. ּ ָלא ּבִ ּכְ ְגָווִנין ִדיִלי , ֵעי ְלִאְסּתַ ּּבִ
ל ּכַ יב. ַמאי ַטֲעָמא. ִיְסּתָ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ ׁש,  ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני)ישעיה סא(, ּ , ְצָדָקה ַמּמָ

ִליפו יה ִאְתּגְ ִּדְגָווִנין ּבֵ ּ ָחָתן ְיַכֵהן ְפֵאר. ּ ְווָנא ַחד, ּּכֶ ֶלי. ָהא ּגַ ְעֶדה ּכֵ ָלה ּתַ ְּוַכּכַ ָהא , ָהּ
ְווָנא ַאֲחָרא ָרן. ּגַ ְווִנין ִמְתַחּבְ ֲעָתא ִאְתַחְזָיין, ְוַכד ּגַ יה ׁשַ ִאיִבין ְלַאֲחָזָאה, ּּבֵ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ,

יה ָלא ּבֵ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ.  
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ְיָי, יֹוִסי ָאַמר' ר יׂש ּבַ ֵרין ֶחְדָוון', ׂשֹוׂש ָאׂשִ ְיָי. ּתְ ַרֲחֵמי: 'ּבַ י. ּבְ ֵגל ַנְפׁשִ  חד(ָהא , ּתָ

ִדיָנא)חדוה ֹכָלא ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה, ְּיהוָדה' ָאַמר ר.  ּבְ ְּוֶחְדָוה ְדִציֹון. ּּבְ ִריך , ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְַזּמִ ּ
ָרֵאל ּהוא ְלַאְחָדָאה ְלִיׂשְ יר ִמּכָֹלא, ּ ֶחְדָווָתא ַיּתִ יב, ּּבְ ּ וְפדוֵיי ְיָי)ישעיה לה(, ִּדְכּתִ ְּיׁשובון ' ּ ּ

ִרּנָ ּוָבאו ִציֹון ּבְ ּ ּוְפדוֵיי ְיָי', ה ְוגוּ ְּיׁשובון' ּ ה. ָהא ַחד, ּ ִרּנָ ּוָבאו ִציֹון ּבְ ּ ֵרי, ּ ְמַחת . ָהא ּתְ ְוׂשִ
ם ַלת, עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ יגו. ָהא ּתְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ע, ּׂשָ ע ִזְמִנין . ָהא ַאְרּבַ ָּלֳקְבֵליהֹון ְדַאְרּבַ

יֵני ֲעַמְמָיא ָרֵאל ּבֵ ְּדִאְתְפָזרו ִיׂשְ ִתיב .ּּ יֹום ַההוא הֹודו ַלְיָי)ישעיה יב(ּ וְכֵדין ּכְ ם ּבַ ּ ַוֲאַמְרּתֶ ּ ּ '
מֹו ְוגֹו   .'ִּקְראו ִבׁשְ

  )סימן ב(השלמה מההשמטות 

ְּוֵאלו ֵהם י ּב ִפּקוִדין''ּ ְּלִמְנַדע ְדִאית ָדַיין ְוִאית ' ג. ְלִיְרָאה ֵאת ְיָי' ב. ִּיחוד ְיָי' א. ּ ּ ּ ּ
ֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית. ׁש ֵאת ְיָיְלַקֶד' ד. 'ֲּאַגר ָטב ְוכו ָכל יֹום ׁשַ ַלֲעסֹוק ' ו. ּת ְלִהְתָפֵלל ּבְ

תֹוָרה ן' ז. ּבְ כֹור' ח. ְּלמול ֵאת ַהּבֶ ל ּבְ ַּקֶדׁש ִלי ּכָ ב ''י. ּא ֵמזוָזה''י. ִציִצית' י. ְתִפיִלין' ט. ּ
ְדֵבקות  ֵּאלו ֵהם י. )'ה(ִּלְמסֹור ַנְפׁשֹו ּבִ ּב ִפּקוֵדי ׁשָ''ּ ְּדָלא ְלִמיָהב ֵרבו ְלֲעבֹוָדה ' א. מֹורּ ּ

ְּדָלא ְלִמְבֵני ִמְגַדל ְלֲעבֹוָדה ָזָרה' ב. ָזָרה ' ד.  ְלַהְרֵהר ַאֲחֵריֶהם)שלא(' ַּאל ִתְפנו ְוגֹו' ג. ּ
ֲחֶוה ָלֶהם ּתַ ְפָייא' ה. ֹלא ִתׁשְ ְּדָלא ְלִאְתּכָ ְּדַהְיינו לא ָתָעְבֵדם, ּ ְּדָלא ְלַהֲחִליף ִיחוָד' ו. ּ א ּ

ְּדָמאֵריה ְדַהְיינו ַהֶהִמיר ּ ּ ְּדַהְיינו לא ָתתורו ְוגֹו, ְּדָלא ְלַהְרֵהָרא' ז. ּ ּ ּ אֹול ' ח. 'ּ לֹא ִלׁשְ ּׁשֶ
אֹוב ִיְדעֹוִני' ט. ּבְ אֹול ּבְ לא ִלׁשְ ִתים' י. ּׁשֶ לֹא ִלְדרֹוׁש ֶאל ַהּמֵ ד ''י. ּׁשֶ ּא ְדָלא ְלֶמְעּבַ

ין ְדַהְיינו ְוחֹוֵבר ָחֶבר ַּחְרׁשִ ירו''י. ּ לֹא ַתְזּכִ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ׁשֶ ּב ְוׁשֵ ) עד כאן מההשמטות(: ּ

ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה)שמותכ( ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ּ ַוְיַדּבֵ ל ַהְדָבִרים. ּ ָלָלא ָדא, ּּכָ ָלָלא , ּּכְ ּהוא ּכְ
ְּדֹכָלא א, ּ ָלָלא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכְ ּ.  

  ]א''א ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ּא ְדָעְלָמא ִעָלָאהָרָז, ָאֹנִכי א יה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ִניז, ָאֹנִכי. ו''ּ ְלָיא ְוִאְתּגְ . ִאְתּגַ
א ְדֻכְרְסָייא ָרָזא ַקִדיׁשָ ְלָיא ּבְ ִּאְתּגַ ֲחָדא, ּ ִלימו ּכַ ׁשְ ְּדִסיֲהָרא ַקְייָמא ּבִ ְלָטא, ּּ א ׁשַ ְמׁשָ ד ׁשִ , ּכַ

ָב, ְוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת ָבָחא , ָחאְּוֵלית ָלה ׁשְ ר ׁשְ ִּדְנהֹוָרא ְדָנִהיר ָעָלה )א''א ע''דף צ(ּבַ ּ ּ.  

א, ָאֹנִכי ִלימו ְדכוְרְסָייא ְלַתּתָ ְלמות ָרִזין ִדׁשְ ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ין, ּ ָלקו ֵחיָון ַקִדיׁשִ ְּוִאְסּתָ ּ ְוִאיִהי , ּ
ִתּקוָנָהא ְקַנת ּבְ ֵחיזו. ִּאְתּתַ ִפיָרא ּבְ ְּוַכד ִאיִהי ׁשַ ּוַבֲעָלה ָא, ּ ָהאּ ֵדין ִאְקֵרי ָאֹנִכי, ֵתי ְלַגּבָ   .ּכְ

ֲחָדא, ָאֹנִכי ָּרָזא ְדֹכָלא ּכַ ְכָלָלא ְדָכל ַאְתָוון, ּ ִביֵלי אֹוַרְייָתא, ּּבִ ׁשְ ְּדַנְפקו ִמּגֹו ָרָזא , ּבִ ּ
ַהאי ָאֹנִכי, ִּעָלָאה ִאין, ּבְ ְלָיין ָרִזין ִעָלִאין ְוַתּתָ ָרָזא ְלֵמיָהב ֲאָגר ָטב , ָאֹנִכי. ּּתַ

ְּלַצִדיַקָיא ן ֵליה ְוַנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדָקא ְמַחּכָ ּ ַהאי, ּּ ְדָקא ֲחִזי , ּבְ ְטחֹוָנא ּכַ ִאית לֹון ּבִ
  . ֲאִני ַפְרֹעה)בראשית מא(ְְוִסיָמִניך , ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי
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ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ָָאֹנִכי ְוֹלא ִיְהֶיה ְלך ַמר ּבְ מֹורְּוָדא ִאיהו ָזכ, ִּאּתְ ָרָזא , ָאֹנִכי. ֹור ְוׁשָ
ין ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ְסִתיָמא ְוָגִניז ָכל ִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ַמר ָאֹנִכי. ּבִ , ְּוֵכיָון ְדִאּתְ

ֲחָדא ר ּכָֹלא ּכַ ָרָזא ֲחָדא, ִּאְתַחּבַ   .ּבְ

ְרְסָוון, ָאֹנִכי כורסייא ', כ. א אני כורסייא חדא''נ(ָרא ֲּאִני ְיָי ְדכוְרְסָיא ַאֲח. ָּרָזא ִדְתֵרין ּכֻ

  .)אחרא עלאה

א, ָאֹנִכי ְּדָקא ִאְתָדֵכי ַמְקְדׁשָ ּ ֲהֵדיה, ּ ְּונוְכָרָאה ָלא ִאְתְקַרב ּבַ א ָנִהיר , ּ ּוַמְקְדׁשָ ּ
ְלחֹודֹוי ֲעָתא ֵיֶצר ָהַרע ֵמָעְלָמא, ּבִ ַהִהיא ׁשַ ַטל ּבְ ְּדָקא ִאְתּבַ ִריך הוא ִאְס, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָלק ְּ ּּתַ

ְלחֹודֹוי יָקֵריה ּבִ ַמר ָאֹנִכי ְיָי, ּּבִ ִלים. ֱָאֹלֶהיך' ּוְכֵדין ִאּתְ א, ָרָזא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ : 'א. ּּבִ
ַדְרּגֹוי א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלַיֲחָדא ָרָזא ִדׁשְ ִגין ְדָרָזא ִדיֵליה ִאיהו ו. ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ ּּבְ ּ ָרָזא : 'נ. 'ּ

א ּבְ קוְדׁשָ ִּריך הואְּלִמְדַחל ּמִ ּוְלִמְנַדע ְדִאית ִדין ְוִאית ַדָיין, ְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאית ֲאָגר ָטב ְלַצִדיַקָייא , ּ ּ
יַעָיא ּופוְרָענות ְלַרׁשִ ּ ּ ִגין ְדָרָזא ִדיֵליה ה, ּ ּּבְ ָאה' ּ ּתָ   .ּתַ

ָכל יֹוָמא: 'כ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ א ׁשְ ְּלַקְדׁשָ ין, ּ ין ַקִדיׁשִ ַדְרּגִ א ּבְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ָּלָאה ּוְלַצ, ּ
ָכל ִזְמָנא יה ּבְ ְתָרא ִעָלָאה, ְּצלֹוָתא ְלַגּבֵ ְלָקא ּכִ ְּלִאְסּתַ ָּרָזא ְדכוְרְסָייא ִעָלָאה, ּ ּ ּ י , ּ ּבֵ ַעל ּגַ

ְדָקא ֵיאֹות, ִּחיָוון ִעָלִאין ְּוָרָזא ִדיֵליה ה, ּכְ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא : 'י. ִּעָלָאה' ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ
ִזירוּוְלִמְגַזר , ְוֵליֵלי ָרָזא ִלְתַמְנָיא יֹוִמין, ּּגְ ְכָרא, ּבְ א ּבֻ ּוְלַקְדׁשָ ִפיִלין ְוִציִצית . ּ ָחא ּתְ ּוְלַאּנָ

ּוְמזוָזה ִריך הוא. ּ א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ּוְלִמְמַסר ַנְפׁשָ ּ יה, ְּ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ֵריַסר . ּ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ
ִּפּקוִדין ִעָלִאין ּ ָרָזא ְדָאֹנִכי''ִּדְכִליָלן רל, ּ ּו ִפּקוִדין ַאֲחָרִנין ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ָלָלא ְדָזכֹור, ּ ְוָאת . ּּכְ

ֲאָתר ַאֲחָרא ָדא, ָּדא ָּלא ִאְתַחָלף ּבְ ִגין ְדִאיִהי י, ּ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ָּרָזא ִעָלָאה', ּּבְ , ּּכְ
ֵריַסר ּוְבִאֵלין ּתְ ֵריַסר ְמִכיִלין ְדַרֲחֵמי, ּ ְייהוְּד, ִּאית ּתְ ְלָטא ְלֶמֱהֵוי , ַּתְלָיין ִמּנַ ְּוַחד ְדׁשַ

ֵליַסר   .ּתְ

מֹור, ָֹלא ִיְהֶיה ְלך ין ְוָחֵמׁש ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ָּרָזא ְדׁשָ ּתִ ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ּּבִ ָרָזא : 'ל. ּ
ְּדָלא ְלֵמיַהב ְיָקר וְרבו ֶלֱאָלָהא ַאֲחָרא ּ ֲאִוי: 'ל. ּ ִּמֲגְדָלא ְדָפַרח ְוָסִליק ּבַ ְּדָלא ִיְסֵטי , ָראּ

א ָמה ְדִאית ָרָזא, ְּלִמְבֵני ָלה ֶלֱאָלָהא ַאֲחָרא, ִלּבָ ְּדבֹוֶנא ִמֲגְדָלא, ּּכְ : ' ל)לאלהא אחרא(. ּ
ִדיוְקָנא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ְּדָלא ְלִמְפִני ּבְ ּ ָדא, ְּדָלא ְלַהְרַהָרא ֲאַבְתָרָהא, ּּ ְוָלא , ְּדָלא ְלַסּגְ

ְרֵמיה ֶל   .ֱאָלָהא ַאֲחָראְּלַאְכְפָיא ּגַ

ְּדָלא ְלַחְלָפא ִיחוָדא ְדָמֵריה: 'א ּ ּ ִגין ַטֲעָוון ַאֲחָרִנין, ּּ ְּדָלא ְלַהְרַהָרא ְדִאית : 'א. ּבְ ּ
יה ר ִמּנֵ יִדין וְדכורֹו: 'א. ֱּאָלָהא ַאֲחָרא ּבַ ַתר ּבִ ְּדָלא ְלִמְסֵטי ּבָ ּ ָרָזא ְדִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ּּבְ ּ ּּ ,

ִדיוְקָנא ַא ְּוָלא ּבְ ַאל ִמן ֵמַתָייא: 'א. ֲחָראּ ְּדָלא ְלִמׁשְ ין, ּ ד ַחְרׁשִ ְּדָלא : 'א. ְוָלא ְלֶמְעּבַ
פומֹוי ָמא ֶדֱאָלָהא ַאֲחָרא, ּיֹוֵמי ּבְ ׁשְ ֵריַסר ַאֲחָרִנין, ַעד ָהָכא. ּּבִ מֹור, ּתְ ְּדִאיּנון ִפּקוֵדי ׁשָ ּ ּּ .

ֵריָסר ּוְבִאֵלין ּתְ ין , ּ ַלת ְמָאה ְוַחְמׁשִ ְלָיין ּתְ מֹור ַאֲחָרִניןּתַ ּוְתַלת ִפּקוֵדי ְדׁשָ ּ ִאֵלין , ּּ ִּדְכִליָלן ּבְ ּ
ֵריַסר   .ְּוָרָזא ָדא ָאֹנִכי, ּתְ
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ְמעֹון י ׁשִ ֵניָנן, ָאַמר ַרּבִ א, ּּתו ּתָ ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ָּאֹנִכי ּכְ ִאין, ּ ָלָלא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּּכְ ּ ,
ין ָלָלא ְדֵחיָון ַקִדיׁשִ ּּכְ ָרָזא ְדָאֹנִכי, ּיהִּדְכִליָלן ּבֵ, ּ ּּכָֹלא הוא ּבְ ּ א. ּ ָרָזא , ָֹלא ִיְהֶיה ְלך ְלַתּתָ
ִאין ּתָ   .ִּדְתֵריָסר ֵחיָון ּתַ

ה ְלך ֶפֶסל ֲעׂשֶ ִּפְסלו ֵמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה. ָֹלא ּתַ ּ ּ א, ּ ֵּמַההוא ֲאָתר ַקִדיׁשָ ְּפסֹוֶלת . ֶפֶסל. ּ
א ְדִאיהו ָרָזא ְדַטֲעָוא ַאֲחָרא ִּדְקדוׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָרָזא ָדא. ּ ה )יחזקאל א(ּכְ  ָוֵאֶרא ְוִהּנִ

פֹון ְוגֹו ָאה ִמן ַהּצָ מוָנה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. 'ּרוַח ְסָעָרה ּבָ ְּוָכל ּתְ  ְוֵאׁש )יחזקאל א(, ּ
ַחת י ָאֹנִכי ְיָי. ִמְתַלּקַ י ֵעיָלא, ֱָאֹלֶהיך' ּכִ א ְלַגּבֵ ִגין ְלַאְתֲעָרא ִלּבָ א ְוָל, ּּבְ א ְלַתּתָ א ְלַנְחּתָ

יָתא א. ְוָלא ְלִמְקַרב ִלְתַרע ּבֵ ַההוא ֲאָתר, ֵאל ַקּנָ ְּדִקְנָאה ִאיהו ּבְ ּ ּ.  

  ]ב''א ע''דף צ -' בזוהר חלק [

לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ)משלי ל(, ְּוָרָזא ָדא ַחת ׁשָ ה ְלך.  ּתַ ֲעׂשֶ ְָוִאיהו לא ּתַ ֵרין, ֶפֶסל. ַחד, ּ . ּתְ
מוָנה ַלת, ְּוָכל ּתְ ּ פֵֹקד ֲעֹון )שמות כ( .ִאְתְרִגיַזת) ב''א ע''דף צ(ַּעל ָדא , ּ ְוֶאֶרץ ָדא.ּתְ

ִעים ים ְוַעל ִרּבֵ ֵלׁשִ ִנים ַעל ׁשִ , ּוְתֵרין ִזְמִנין, ְּדִאיְנִציב ֲחָדא, ִאָלָנא ֲחָדא. ָּאבֹות ַעל ּבָ
ע ִזְמִנין, ּוְתַלת ִזְמִנין י וְרִביִעי ַחד . ּב וֶבןָא, ְּוִאְתְפַקד ַעל חֹוֵבי ַקְדָמֵאי, ְוַאְרּבַ ִליׁשִ ּׁשְ

ן ּקַ ד ָלא ִאְתּתַ ְקָנא, ּהוא ּכַ ִהפוָכא ְדָדא, ְוָלא ָחִייׁש ְלִאְתּתַ ְּוֵכן ּבְ ּ ְּלִאיָלָנא ְדִאיהו , ּ ּ
ְדָקא ֲחִזי ן ּכַ ּקַ ְּוָקִאים ַעל ִקיוֵמיה , ִאְתּתַ ה ֶחֶסד ְוגֹו)א כדין''נ(ּ   .' ְועֹוׂשֶ

ִּפּקוָדא ירעיא מהימנא  ֹאַרח ְקׁשֹוט, ב''ּ ֵמיה ּבְ ׁשְ ּוַמאן ְדאֹוֵמי . ְּלאֹוָמָאה ּבִ ּ
בוָעה ְרֵמיה, ּׁשְ ִליל ּגַ ּהוא ּכָ ִאיּנון ז, ּ ין ִעָלִאין' ּּבְ ַּדְרּגִ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ְּ

הו ִליל ּבְ יָתא ִאיּנון. ִּאְתּכְ ר ָנׁש ְדאֹוֵמי אֹוָמָאה ִדְקׁש. ְּוָהא ׁשִ ַּההוא ּבַ ּ ית ִדיןּ ֹּוט ַעל ִפי ּבֵ ּ ,
הו ְרֵמיה ּבְ ִליל ּגַ ּּכָ ִביָעָאה, ּ יה, ְּוהוא ׁשְ דוְכּתֵ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלַקְייָמא ׁשְ ּ ּ ִתיב. ּ , ּוַעל ָדא ּכְ

ֵבַע)דברים ו( ּשָׁ מֹו ּתִ ָרא. ּ וִבׁשְ ָנא וְלַשּקְ ּוַמאן ְדאֹוֵמי אֹוָמָאה ְלַמּגְ ּ ִרים ְלַההוא ֲאָתר , ּ ּּגָ
יהְּדָלא ִי דוְכּתֵ ְּתָקָיים ּבְ ּ ּ.  

ּאֹוָמָאה ְלַקְייָמא ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ּ ּ ּ בוָעה ִדְקׁשֹוט, ּ ָּדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ר ָהָרע , ּ ד ַההוא ִיּצֶ ּּכַ
ר ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה, ְמַקְטֵרג ְלַבר ָנׁש ה ֵליה ְלֶמְעּבַ ּוְמַפּתֶ ּ ּ ּ ָּדא ִאיהו אֹוָמָאה ְדָמאֵריה . ּּ ּ ּ ּ

ח ּבֵ ּבַ ּתְ ָמאֵריה ַעל ָדא, ּיהִאׁשְ ְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלאוָמָאה ּבְ ְּוִאּצְ ּ ּ ּ ָבָחא ִדיֵליה, ְ ּוִאיהו ׁשְ ּ ּ .
יה ח ּבֵ ּבַ ּתְ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ גֹון ּבֹוַעז. ְּ יב, ּכְ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג(, ִּדְכּתִ   .ׁשִ

ר ָהָרע ֲהָוה ְמַקְטֵרג ֵליה ְּדָהא ִיּצֶ ֶּנֶדר ִאיהו ְלֵעיָלא. ּואֹוֵמי ַעל ָדא, ּ ּוִאיּנון ַחֵיי , ּ ּ
א ְייִפין''ָּרָזא ְדרמ, ַמְלּכָ ן וֶנֶד, ּוְתִריַסר ְקִטיִרין, ח ׁשַ ּבָ חוׁשְ ְּוַעל ָדא ָחִמיר . ר''ּּכְ

בוָעה א ִאֵלין. ִּמּשְׁ ַּחֵיי ְדַמְלּכָ ּ ְייִפין, ּ ְּדָיִהיב ַחִיין ְלָכל ִאֵלין ׁשַ ּ ִגין ִאיּנון ּוִאְקרו, ּ ּן ָהִכי ּבְ
א, ַּחִיין ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ַחִיין ַנְחּתִ ּ ְּלַההוא ְמקוָרא ְדַחיין. ּ ּ ין . ּ ּוֵמַההוא ְמקוָרא ַנְחּתִ ּ

א ְייִפין, ְלַתּתָ   .ְּלָכל ִאיּנון ׁשַ
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א א ִדְלַתּתָ בוָעה ְלַקְייָמא ַדְרּגָ ּׁשְ ּ א, ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ מֹווָדא . ּ , ְִאְקֵרי ֶמֶלך ַעּצְ
ְּדרוָחא ִעָלָאה ְוגוָפא ִדיֵליה ּ ּ ּ ַגִויה, ּּ ֵרי ּבְ ְּלִמׁשְ יה, ּ ּוְלַדְייָרא ּבֵ אֵרי ּגֹו ּגוָפא, ּּ רוָחא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ .

מֹו ְדַההוא  ָגִויה ַעּצְ ֵרי ּבְ ִאיָבה ִדיֵליה ְלִמׁשְ מֹו ְדרוָחא ִעיָלָאה ּתַ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶמֶלך ַעּצְ ּ ּ ְ

יר ְלֵעיָלאְד ך. ַסּתִ ְוְבִגין ּכַ ְקׁשֹוט, ּ ּהוא ְמַקֵיים ְלַההוא ֲאָתר, ַּמאן ְדאֹוֵמי ּבִ ְוַכד ָקֵאי , ּּ
ל ָעְלָמא, ַּהאי ֲאָתר ְמקוָיים ְרָיא ַעל ּכָֹלא. ְּמַקֵיים ּכָ ָוה, ֶּנֶדר ׁשַ ְּוַעל ְרׁשוָתא , ַעל ִמּצְ

בוָעה ׁשְ ְּדָלאו ָהִכי ּבִ ּוָהִכי אוְקמוָה ַח, ּ ג לאתעסקא ''פקודא י( )כ רעיא מהימנא''ע(. ְּבַרָייאּ

  )ב וביום השמיני''ג ע''ומשם תלך ויקרא מ. עד בכל סטרין' בפריה ורביה וכו

א)שמות כ( ָּרָזא ָדא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא,  לא ִתּשָׂ ּ ּ ד . ּ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ִתיל ָעְלָמא ה, ׁשָ ע ּגֹו ּתְ א, ְצרֹוָרא ֲחָדא, ֹוֵמיַאְטּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ע ָלה , ֲּחִקיָקא ּבִ ְּוַאְטּבַ
הֹוָמא ָעאן ְלַסְלָקא. ְלגֹו ּתְ ְּוַכד ַמָיא ּבָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּחָמאן ָרָזא ִדׁשְ ָּחִקיק ַעל ַההוא , ּ

ִעין, ְצרֹוָרא ּקְ ּתַ ָמא ָדא ַקְי, ְוַהְדִרין ַלֲאחֹוָרא, ְּוַתְייִבין וִמׁשְ ּוׁשְ ּ ּגֹו , ּיָמא ַעד יֹוָמא ָדאּ
הֹוָמא   .ּתְ

א ַעל ְקׁשֹוט ֵני ָנׁשָ ֲעָתא ְדאֹוִמין ּבְ ּוְבׁשַ ִקיוָמא ִדְקׁשֹוט, ּ ּּבְ ּ ַּההוא ְצרֹוָרא ַסְלָקא, ּ ּ ,
ָלא ַההוא אֹוָמָאה ּוְמַקּבְ הֹוָמא, ּ ְּוַאְהָדר ְוִאְתַקַיים ַעל ּתְ ְּוַההוא אֹוָמָאה , ְּוָעְלָמא ִאְתַקַיים, ּ

  .ּׁשֹוט ַקָיים ָעְלָמאִּדְק

ָרא ּקְ א אֹוָמָאה ְלׁשַ ֵני ָנׁשָ ֲעָתא ְדאֹומו ּבְ ּוְבׁשַ ּ ָלא ָלה , ּ ַּההוא ְצרֹוָרא ַסְלָקא ְלַקּבְ ּּ
ְקָרא, ְלַהִהיא אֹוָמָאה יָון ְדָחֵזי ְדִאיהו ְדׁשִ ּּכֵ ּ ּ ֵדין ַההוא ְצרֹוָרא ְדֲהָוה ָסִליק. ּ ּּכְ ב , ּ ּתָ

ִטיןּוַמִיין ַאְזִלי, ַלֲאחֹוָרא ְּוַאְתָוון ְדַההוא ְצרֹוָרא, ן ְוׁשָ הֹוֵמי, ּ ְדָרן, ַּפְרָחן ּגֹו ּתְ , ְּוִאְתּבַ
ּוָבָעאן ַמָיא ְלַסְלָקא ְלַחְפָייא ָעְלָמא ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ּוְלַאְהָדָרא ֵליה ּכְ ּ ּ ּּ.  

ין  ִריך הוא)א דרמיז''נ(ַּעד ְדַזּמִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ִדי ְמָמָנא ַעל ,ל''ְיַעְזִריֵא, ְלַחד ְמָמָנא, ְּ
ָחן ְבִעין ַמְפּתְ א, ׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ יה ְדַההוא ְצרֹוָרא, ּ ְּוָעאל ְלַגּבֵ ּ יה ַאְתָוון , ּ ְּוָחִקיק ּבֵ

ִמְלַקְדִמין ּוְכֵדין ִאְתָקָיים ָעְלָמא, ּּכְ ְּוָאַהְדרו ַמִיין ְלדוְכַתְייהו, ּ ּ א דההוא צרורא ''נ(. ּ
א קדישא וחקיק להו כמלקדמין ואהדרו מיין לדוכתייהו ורגיש להו לאתוון דשמ

ם ה)וכדין אתקיים עלמא א ֶאת ׁשֵ ִתיב לא ִתּשָׂ ְוא' ּ ְוַעל ָדא ּכְ   .ֱָאלֶהיך ַלּשָׁ

ִּפּקוָדא כרעיא מהימנא  ת, ד''ּ ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָזכֹור , ְּלֶמֱהִוי ָדִכיר יֹום ַהּשַׁ ּכְ
ת ְלַקְדׁשֹו ּבָ תָר. ֶּאת יֹום ַהּשַׁ ּבָ י, ָּזא ְדׁשַ ָכל ִאיּנון דוְכּתֵ ָּהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ּיֹוָמא דוְכָרָנא , ּ ּ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ְּדַנְייָחא ְדָעְלָמא ְוִאיהו ּכְ ּ ּ ת. ּ ּבָ ּוַמאן ְדָנִטיר ׁשַ ִאילו ָנִטיר אֹוַרְייָתא , ּ ּּכְ ּ
ַמר. ּּכָֹלא ת, ְוָהא ִאּתְ ּבָ ּדוְכָרָנא ְדׁשַ ּ א ֵל, ּ יןְּלַקְדׁשָ ָכל ִזיֵני ִקדוׁשִ ּיה ּבְ ר . ּ ַּמאן ְדִאְדּכַ

א ְטִריך ְלָבְרָכא ֵליה, ְלַמְלּכָ ִּאּצְ ת, ְ ּבָ ר ׁשַ ַמר, ַּמאן ְדִאְדּכַ א ֵליה ְוָהא ִאּתְ ִריך ְלַקְדׁשָ ּּצָ ּ ְ.  

ָּזכֹור ִלְדכוָרא ִאיהו א. ּ מֹור ִאיהו ְלנוְקּבָ ּׁשָ ת)ודא בלא פרודא(. ּ ּבָ ָּרָזא ְדָכל ,  יֹום ׁשַ
א ִעָלָאה, ֵּהיָמנוָתאְמ ְּדַתְלָיא ֵמֵריׁשָ ין, ּ ַּעד סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ת ִאיהו ּכָֹלא, ּ ּבָ ּׁשַ ּ.  
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ין ִאיּנון ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ת, ּ ּבָ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ׁשַ ּ ת ִעָלָאה. ּ ּבָ ת ְדיֹוָמא. ּׁשַ ּבָ ת ְדֵליְלָיא. ּׁשַ ּבָ   .ּׁשַ

  )סימן ח(השלמה מההשמטות 

מֹו ָרָזא ְדׁשָ ּר ִדּבור ַלְיָלהּּבְ ַעל ֶפה', ְּדָהא ִהיא ּתֹוַרת ה. ּ ּבְ ל ּתֹוָרה . ּּתֹוָרה ׁשֶ ה ִקּבֵ ֹמׁשֶ
יַני וְמָסָרה ִלְיהֹוֻשַע ְוגֹו ַעל ֶפה' ִּמּסִ ּבְ ְּוָהא ִאְתָערו ַעל ּתֹוָרה ׁשֶ ְכָתב , ּ ּבִ ְּדִאילו ּתֹוָרה ׁשֶ ּּ

ִתיב  ה ֵאת ַהְלוִי)א''דברים ל(ַהא ּכְ ו ֹמׁשֶ ִרית ְיָי ֵלאֹמר ַלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ּ ַוְיּצַ ֵאי ֲארֹון ּבְ ים ֹנׂשְ
א. ְוָדא ְלֵליָוֵאי ִאְתֲחִזי ְלַהאי, ַּהּתֹוָרה ַהְזה ְמׁשָ ׁשִ יה. ְלַהאי ְדֲאִחיד ּבְ א ְדַאְתָייא ִמּנִ ּוַמְלּכָ ּ ּ ,

ה יֹוָמא. ֹמׁשֶ א ּבְ ְמׁשָ ִנין ׁשִ ִעין ׁשְ ָרֵאל ַאְרּבְ א '  הְוּתֹוַרת, ָנִהיר לֹון ְלִיׂשְ ּתָ ּבַ ָדא ָמֲעֵלי ְדׁשַ
ָרָזא ֲחָדא ְוכו ת )עד כאן מההשמטות(: 'ּּבְ ּבָ ְּוֻכְלהו ַחד ְוִאְקֵרי ּכָֹלא ׁשַ ד ִאיהו , ְוָכל ַחד. ּּ ּּכַ

ְלָטא ֲהֵדיה, ָנִטיל ְלַחְברֹוי, ׁשַ ַההוא ׁשוְלָטנו ִדיֵליה, ְּוָזִמין לֹון ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ְוַכד ַהאי ָאֵתי . ּ
ְל, ְלָעְלָמא ֲהֵדיהּּכֻ ּהו ַאְתָיין וְזִמיִנין ּבַ ּ ּ.  

ד ָאֵתי ֵליְלָיא ת ִדיָמָמא, ּכַ ּבָ ֲהֵדיה ְלׁשַ ַּזִמין ּבַ ֵהיָכֵליה, ּ ְּוַזִמין ֵליה ּבְ ֲהֵדיה, ּ ר ּבַ . ְּוִאְתָטּמַ
יָון ְדַהאי ַאְתָיא ך ָעֵליה, ּכֵ ת ִעָלָאה ִאְתְמׁשָ ּבָ ּׁשַ ְ ֵהיְכָלא ְדֵליְל, ּ ִניִזין ּבְ ּוֻכְלהו ּגְ ּ ָּיא וְבִגין ּ

ְיָמָמא  ָּדא ְסעוָדָתא ְדֵליְלָיא ָחמור ִמּבְ ּ ּ   .)א כדביממא''ס(ּ

ד ָאֵתי ְיָמָמא ֲהֵדיה ִלְתֵרין ִאֵלין ַאֲחָרִנין, ּכַ ַּזִמין ּבַ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ְוַדְרּגָ ַּדְרּגָ ָּדא , ּ
ְּדַאְנִהיר ֵליה ְּוָדא ְדִאְתְנִהיר ִמִניה, ּ ֲחָדא . ּ תְּוֹכָלא ּכַ ּבָ ת, ִאְקֵרי ׁשַ ּבָ יֹוָמא ְדׁשַ ְלִטין ּבְ . ְּוׁשַ

ין ַלת ַדְרּגִ ְּוִאֵלין ּתְ ָלָלא וָרָזא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ּ ִּאיּנון ּכְ ְכָתב, ּ ּבִ ְּנִביִאים וְכתוִבים, ּתֹוָרה ׁשֶ ּ .
ת ּבָ ָלא, ַּמאן ְדָנִטיר ׁשַ   .ָּנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ

ָלן ִאיּנון ֵרין ַמְרּגְ ֲהַדְייהווַחד ִס, ּּתְ ַגַווְייהו, ּיָכָתא ּבַ ּּבְ ין ַהאי וֵבין ַהאי, ּ ְּדָקִאים ּבֵ ּ .
ון יה ּגֹוָ ָלא ִעָלָאה ֵלית ּבֵ ַּמְרּגְ ְלָייא, ּ ִאְתּגַ ה ֵחיזו ּבְ ֵּלית ּבֵ ּ ּ.  

ָלא ְלָייא, ַהאי ַמְרּגְ ֲאִרי ְלִאְתּגַ ד ׁשָ ִליִפין' ז, ַנֲהִרין, ּכַ ין, ַאְתָוון ּגְ ּצִ ְלִטין ְוֹנּצְ ּ וְבָקִעין ּבַ
ִקיִעין וַקְסִטיִרין ל ַחד ְוָחד, ּבְ ִקין , ַאְתָוון' ְּוִאיּנון ז. וַנֲהִרין ּכָ ָמָהן ְמֻחּקָ ֵרין ׁשְ ִּאיּנון ּתְ

ָלא ַההוא ַמְרּגְ ת. ּּבְ ּבָ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ין ְוָנֲהִרין, ּ ּצִ ּוַפְתִחין ִפְתִחין, ָנּצְ ְלֵטי, ּ ְּוִאיּנון . ְוַנְפֵקי ְוׁשַ
י ַאְתָוון, ו''הה י''אהי ּצֵ יּצו ִדְלהֹון, ִמְתָנּצְ ּוִבְנּצִ ּ ָדא, ּ ָדא, ָּעאִלין ָדא ּבְ   .ְּוַנֲהִרין ָדא ּבְ

ָדא ָּנֲהִרין ָדא ִמּגֹו ָדא, ְּוַכד ָעאִלין ָדא ּבְ ווִנין, ּ ְתֵרין ּגַ ון ִחָוור. ּבִ ון , ַּחד ּגֹוָ ְוַחד ּגֹוָ
ווִנין. ּסוָמק ֵרין ּגַ ּוֵמִאיּנון ּתְ ָמָהן ַאֲחָרִניןִאְתֲע, ּ ֵרין ׁשְ ַבע , ִּבידו ּתְ ַּעד ְדַסְלִקין ַאְתוון ְלׁשֶ ּ
ָמָהן   .ׁשְ

יץ' א ָאת ו, ָנִפיק ְוָנּצִ ְרַווְייהו', וָעאל ּבְ ְווִנין, ּוָנֲהִרין ּתַ ְתֵרין ּגַ ָמָהן, ּבִ ֵרין ׁשְ , ּוִאיּנון ּתְ
ֲחָדא, ל''ְוַחד ִאְקֵרי ֵא, ד''ַחד ִאְקֵרי ידו יץ'  ה.ְוַנֲהִרין ּכַ ָאת ה, ָנִפיק וָנּצִ ' ְוָעאל ּבְ

ְרַווְייהו ְווִנין, ְּוָנֲהִרין ּתַ ְתֵרין ּגַ ָמָהן, ּבִ ֵרין ׁשְ ד ָרָזא ֶדֱאֹלִהים, ְּוִאיּנון ּתְ ְוַחד . ַּחד ִאְקֵרי ֶידֹוִ
ֲחָדא. ִאְקֵרי ֱאלִהים י' י. ְוָנֲהִרין ּכַ ֲחָדא', ָעאל ּבְ ין ּכַ יּצִ ָדאְּוָעאלו, ְּוַנֲהִרין וְנּצִ , ּ ָדא ּבְ
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ְרַווְייהו ֲחָדא, ְּוַנֲהִרין ּתַ ָקן ּכַ ִליִפין ְמֻחּקְ א, ּגְ ין ַעְנִפין , ְּוִאיּנון ַזְקָפן ֵריׁשָ ּצִ ְּנִהיִרין ְמַנּצְ
ּוִאיּנון ַחד ָסֵרי ַעְנִפין, ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ַּסְלִקין ֵמַהאי ִסְטָרא ּ.  

ֵרין ַאְתָוון ְדַנֲהָרן ְּוִאֵלין ּתְ ָדאִמְתַחּבְ, ּ , ד מּצפץ מּצפץ''ד ְידֹו''ִּאיּנון ְידֹו, ָּקן ָדא ּבְ
ָרָזא ִדְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ּּבְ ֵרין ַאְתוון. ּ ָדא, ְּוִאֵלין ּתְ ד ָעאִלין ָדא ּבְ ָקן , ּּכַ ְוַכד ִמְתַחּבְ

ָדא א)וכד מתדבקן דא בדא(, ָּדא ּבְ ן ַעל ּכָֹל,  ַזְקִפין ֵריׁשָ ּצָ ּוָנֲהָרן וְמַנּצְ ִאיּנון ַחד ָסֵרי , אּ ּּבְ
ָכל , ַּעְנִפין   . ְסָטר)ב''ב ע''דף צ(ְּדָנְפִקין ּבְ

ַאר' ה ּתְ ָמא ַחד, ְּדִאׁשְ ׁשְ ֲהַדְייהו, ִּאיִהי ַסְלָקא ּבִ ָרא ּבַ ְּוָכל ִאֵלין . וִאיִהי ֲאֹדָני, ְּלִאְתַחּבְ
ָמָהן ַהאי יֹוָמ, ׁשְ ְלֵטי ּבְ ין ְוַנְפֵקי ְוׁשַ ּצִ ְלִטין ְוֹנּצְ ְלֵטי. אּבַ יָון ְדִאֵלין ׁשַ ּּכֵ ָּנַפק ַההוא , ּ

ָלא ִעָלָאה א, ַּמְרּגְ ּצָ ְלָטא ְמַנּצְ יּצו ִדיָלה. ּבָ ּוִמּגֹו ְנּצִ ּ ּ ון, ּ ה ּגֹוָ   .ָּלא ִאְתָחִזי ּבָ

ד ָנְפָקא ָמָהן, ּכַ ִאֵלין ׁשְ ַטׁש ּבְ ְייהו ֲאֹדָני, ּּבָ ָמא ִמּנַ ִביָעָאה, ַּחד ׁשְ ְּדִאיהו ׁשְ  ִמְתַעְטָרא, ּ
ָאה ּתָ ָלא ּתַ ַמְרּגְ חֹוֵתיה, וָעאל ּבְ ָמא ַאֲחָרא ּתְ ב ׁשְ ַחר ַההוא . ה''ְּוִאיהו י, ְּוִאְתְייׁשָ ְּוִאְסּתְ

יה ָלא ִעָלָאה ּבֵ ַּמְרּגְ יץ, ּ יּצו ְדָנּצִ ּוִמְתַעְטָרא ַההוא ְנּצִ ּ ּ ָמא, ּ ַהאי ׁשְ   .ּבְ

ָמָהן)א דבטש''נ(ְלָבַתר ְדָכִניׁש  ָהֵני ׁשְ ְבִעים ַעְנִפין ְלָכל ְסָטרָנְפִקין ִמ,  ּבְ ּיַנְייהו ׁשִ ּ ,
ֲחָדא ְלהו ּכַ ָרן ּכֻ ּוִמְתַחּבְ ָלא ִעָלָאה, ְוִאְתָעִביד ְרִתיָכא ְוֻכְרְסָייא ֲחָדא, ּּ ְּלַההוא ַמְרּגְ ּ ,

ִעְטרֹוי ְלָטא ּבְ ֻכְרְסָייא, וׁשָ א ּבְ יֹוָמא ָדא, ַמְלּכָ ְּוַחֵדי ּכָֹלא, ּּבְ יָון ְדַחֵדי ּכָֹל. ּ ּּכֵ ּ ָיִתיב , אּ
ְרְסָייא א ַעל ּכֻ ְרְסָייא, ַמְלּכָ ְבִעין ַעְנִפין ּכֻ ׁשִ ְדָקאְמַרן, ְּוַסִליק ּבְ   .ּכִ

ֵרין  ין,  ַאְתָוון)א''ב ע''תרומה קל(ְּוִאיּנון ּתְ , ב''ְּוָנֲהִרין וִמְתַעְטִרין ַאְתוון כ, ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ
ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא)ב אתוון''א בכ''ס( ְט. ּ ּכְ ְתֵרי ּבַ י ּבִ ְוַסְלֵקי ,  ַאְתָוון ַקְדָמֵאי)א''ב ע''קל(ׁשֵ

ָבִטין, ְלָחד ית ׁשְ ׁשִ ָבִטין ַאֲחָרִנין, ּבְ ית ׁשְ ׁשִ ְּוִאֵלין ִאיּנון י. ּוְלַחד ּבְ ָרֵאל ''ּ ָבִטין ְדִיׂשְ ּב ׁשְ
  .ִּעָלָאה

ִרין ַאְתוון, ּּתו ין)א קדמאי סלקין''נ(, ִּאֵלין ּתְ ְתֵרין ַאְתווןּוַב, ּ ַסְלִקין וַנְחּתִ י ּבִ , ְטׁשֵ
ין, וַסְלֵקי. ב ַאְתוון''ְּדסֹוָפא דכ ָחֵמׁש ַדְרּגִ ין, ַּחד ּבְ ָחֵמׁש ַדְרּגִ ר ֲאִמיָרן . ְּוַחד ּבְ ְּוִאֵלין ֶעׂשֶ

ְתִרין ַאְתוון''י, ב ַאְתוון'' ְלַאְכְלָלא ְלכ)א לשכללא''ס( ָבִטין ּבִ ָלָלא )א קדמאי''ס(, ב ׁשְ  ּכְ
ר ֲאִמיָרן ִדְתֵרין ַאְתוון ְדסֹוָפאְּדאֹוַרְייָתא ָו ֶּעׁשֶ ְּדסֹוָפא ְדאֹוַרְייָתא, ב ַאְתָוון''ָהא כ, ּ ּ .

ָלא ִעָלָאה, ּוָרָזא ָדא ְרְסָייא ְדע, ָּיִרית ַמְרּגְ ַההוא ּכֻ ּּבְ   .ב ַאְתָוון''וָנֲהִרין כ, ב''ּ

ָאה ּתָ ָלא ּתַ ַה, ַמְרּגְ ָלא ִעָלָאה ּבְ ֲעָתא ְדָיִתיב ַמְרּגְ ׁשַ ּּבְ ּהוא ּכוְרְסָייא ְדעּ ּ ב ''וַנֲהִרין כ, ב''ּ
ָחׁשֹוָכא. ַאְתוון ָאה ְדהוא ּבְ ּתָ ָלא ּתַ ֵדין ַההוא ַמְרּגְ ּּכְ ּ ַההוא ְנִהירו, ּ ל ּבְ ּכֵ ִּמְסּתַ ֵחיָלא , ּ ּבְ

ְּדּתוְקָפא ְדִאיּנון ַאְתוון ּ ּ הֹון, ּּ ים ּבְ ְּדִאְקרון ֲאֹדָני, ְּדִאְתְרׁשִ ִּליק ַההוא ּוְכֵדין ִאְתְנִהיר ְוָס, ּ
ל ִאיּנון כ, ְנהֹוָרא ַגִויה, ּב ַאְתוון ִעָלִאין''ְּוָנִטיל ּכָ ָלא ּבְ ִאיב לֹון ַההוא ַמְרּגְ ּוׁשָ ּ ְוָנִהיר , ּ

יץ ְלע ְּנִהירו ְדָנּצִ   .ב ֵעיָבר''ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1192דף [ -ּ

ָלא יָון ְדַהאי ַמְרּגְ ֲהָדה, ּּכֵ ִאיב ְלִאינון ַאְתָוון ּבַ יץ וׁשָ ָּנּצִ ָלא ִעָל, ּ ֵדין ַמְרּגְ ָאה ּּכְ
ֲהַדְייהו ך ּבַ ִּאְתְמׁשַ ָלא, ְ ַמְרּגְ ָלא ּבְ ק ַמְרּגְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ֲחָדא . ּוֲהִוי ּכָֹלא ַחד, ְּוִאְתַדּבָ

א ְחּתָ ּבַ ְּדתוׁשְ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

  ]א''ב ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ין ֵמַהאי ִסְטָרא, ַאְתוון ּצִ ד ָנּצְ ָּדא ִאיהו , ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ּכַ ַגַווְייהוּ ִּסיָכָתא ִדי ּבְ ּ ין , ּ ּבֵ
ָלא ָלא ְלַמְרּגְ א ְדמ, ַמְרּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵדין ִאְתָעִבידו ָרָזא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ ֹכָלא ָרָזא . ב ַאְתוון''ּ ּּבְ

א ְדע ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ִּדְרִתיָכא ִעָלָאה, ב ַאְתוון''ּ ת, ַהאי וַהאי, ְּוֹכָלא, ּ ּבָ ְוָדא , ִאְתְקֵרי ׁשַ
תִּאיהו ּבָ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ ָרָזא ְדׁשַ

א)שמות כ) (א''ב ע''דף צ( ת ְלַקְדׁשֹו ָדא ִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּבָ ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ּ ּ ּ ּ .
ְייֵפי ּגוָפא ל ְמקֹוִרין ְדׁשַ ִרית ַקְייִמין ּכָ ַהאי ּבְ ּוְבִגין ִדּבְ ּ ּ ַלל ּכָֹלא, ּ ְּוִאיהו ּכָ ַגְווָנא. ּ א ָּד, ּכְ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ת ִאיהו ּכְ ּבָ ּׁשַ ְלָיין, ּ יה ּתַ ְּוָכל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ּבֵ ת, ּ ּבָ ְּוִקיוָמא ְדׁשַ ּ ִקיוָמא , ּ ּּכְ ּ
ת, ְּדָכל אֹוַרְייָתא ּבָ ָלא, ַּמאן ְדָנִטיר ׁשַ ִאילו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ּּכְ ּּ.  

ָּזכֹור ָרָזא ִדְדכוָרא ִאיהו ּ ָּרָזא ִדְדכו, ּ ְייֵפי ְדָעְלָמא ִעָלָאהּ ל ׁשַ ָּרא ְדָנִקיט ּכָ ּ ֶאת יֹום . ּ
ת ּבָ ָתא, ַהּשַׁ ּבְ ָאה ַמֲעֵלי ׁשַ ְּדִאיהו ַלְיָלה, ְלַאְסּגָ ְְדִאְצְטִריך , ְּלַקְדׁשֹו. ְּוָדא ִאיהו ֶאת, ּ ּ

א א ַקִדיׁשָ ה ִמּגֹו ַעּמָ ְּקדוׁשָ ְדָקא ֲחִזי, ּ הו ּכַ ּוְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ.  

ְכָחהֲאָת, ָזכֹור ּר ְדֵלית ֵליה ׁשִ ְכָחה , ּ ְכָחה ְדָהא ֵלית ׁשִ יה ׁשִ ְּוָלא ַקְייָמא ּבֵ ּ בראשית (ּ

ֲאָתר ִדְבִרית ִעָלָאה)ב''ג ע''קצ ּ ּבַ ן ְלֵעיָלא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ א. ְּוּכָ ְכָחה, ּוְלַתּתָ ֲאָתר , ִאית ׁשִ
ָרא ְְדִאְצְטִריך ְלַאְדּכְ ִתיב, ּ ן . ' ֲעֹון ֲאבֹוָתיו ְוגֹוּ ִיָזֵכר)תהלים קט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּמָ ְוִאית ּתַ

ָרן ַזְכָיין ְדַבר ָנׁש, ְמָמָנן ְּדַאְדּכְ   .ְוחֹובֹוי, ּ

א ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְכָחה ָקֵמי ּכֻ ַּמה ְדִאיהו ָקֵמיה, ְּוֵלית ׁשִ ּ ּוַמאן ִאיהו ָקֵמיה. ּ ּ ל . ָזכֹור. ּ ְוּכָ
ן ְלֵעיָלא ּכֵ ִגין ְדֹכָלא ָרָזא ִדְדכוָר. ּׁשֶ ּּבְ ּ א יד, ּא ִאיהוּּ ָמא ַקִדיׁשָ ִליף ָרָזא ִדׁשְ ן ִאְתּגְ ְּוַתּמָ . ו''ּ

א א, ּוְלַתּתָ ִּאְצְטִריך ְלִאְתַקְדׁשָ ה ִאְתַקָדׁש, ְ ּוַבּמֶ ָזכֹור. ּ ן , ּבְ ל ִקדוׁשָ יה ָנִטיל ּכָ ְּדָהא ִמּנֵ ּ ּ ּ
אן ְרּכָ ָתא, ְוָדא. ְוָכל ּבִ ּבְ ד ִמְתַעְטֵרי ַמֲעֵלי ׁשַ א ַקִד, ּּכַ ְדָקא ֵיאֹותַּעל ַעּמָ א ּכְ ְצלֹוִתין , יׁשָ ּבִ
ּוְבָבעוִתין ּוְבִסדוָרא ְדֶחְדָוה, ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''ג ע''דף צ -' בזוהר חלק [

יָמא א, ָזכֹור, ְוִאי ּתֵ ָּלא ִאְצְטִריך ְלִאְתַקְדׁשָ ין ְדָעְלָמא, ְ ל ְקדוׁשִ יה ָנְפִקין ּכָ ְּדָהא ִמּנֵ ּ ּ ּ .
ְְדָהא ָדא ִאְצְטִריך ְלִאְת. ָלאו ָהִכי ּ יָמָמאּ א ּבִ ֵליְלָיא, ַּקְדׁשָ א ּבְ ְּוָדא ִאְצְטִריך ְלִאְתַקְדׁשָ ְ ,

ָרֵאל ְלָבַתר ין ַנְטִלין לֹון ִיׂשְ ִריך הוא, ְּוָכל ְקדוׁשִ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ִקדוׁשֵ ן ּבְ ְּוִאְתַקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ דף (. ְּ

ך)שמות כ) (א''ג ע''צ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ ָכל ִזיֵני ְיָקר, ָ עֹוְבֵדי , ּבְ ְלֶמחֵדי לֹון ּבְ
ָרָאן ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדַכׁשְ יל ָיִגיל ֲאִבי ַצִדיק)משלי כג(ּכְ ְּוָדא ִאיהו ְיָקָרא ַדֲאבֹוי , ּ ּגִ ּ
יה ּוְדִאּמֵ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1193דף [ -ּ

ךרעיא מהימנא  ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָּכַ ְכסות ְנִקָייה. ָ ֵדהו ּבִ ּבְ ּּכַ ּ ְנֵפי , ּ ְּדַהיינו ּכַ ּ
ָוה ד ֶאת ה)משלי ג( ,ִמּצְ ּבֵ ֹות, ֵָמהֹוֶנך'  ּכַ ָּדא ּתֹוָרה וִמּצְ  )משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֹמאָלה וגֹו ׂשְ יִמיָנה ּבִ ּאֹוֶרך ָיִמים ּבִ ּ ר ָנׁש. ְ ְּדָעִני ָלאו ִאיהו ּבַ ֶּאָלא ִמן ַהּתֹוָרה וִמן , ּ ּ
ֹות ּצְ מֹוַדע, ַהּמִ ּתְ ְּדָבַתר ְדאוְקמוָה ָמאֵרי , ִאׁשְ ּ ּ ַּמְתִניִתין ֵאין ָעִני ֶאָלא ִמן ַהּתֹוָרה וִמן ּ ּ
ֹות ּצְ ֹות, ַהּמִ ְּדֻעְתָרא ְדַבר ָנׁש אֹוַרְייָתא וִמּצְ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ד ֶאת ְיָי, ּ ּבֵ אֹוַרְייָתא, ֵָמהֹוֶנך' ּכַ ֵדל ּבְ ּתַ ׁשְ ה, ּוָלא ּתִ ֵדל ּבָ ֵדי ְלִהְתּגַ ּּכְ ָמה . ּ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ּ ֶהםְוַאל, ּ ֵדל ּבָ ם ֲעָטָרה ְלִהְתּגַ ֲעׂשֵ ֲעבור , ּ ּתַ ּולא ֹתאַמר ֶאְקָרא ּבַ

י ִיְקְראוִני ַרּבִ ּׁשֶ ְדלו ַלְיָי)תהלים לה(ֶּאָלא , ּ ּ ּגַ י' ּ ד ֶאת ְיָי. ִאּתִ ּבֵ ֵבן ְדִאיהו ַחָייב , ֵָמהֹוֶנך' ּכַ ּּכְ ּ ּ
יה יָקַרא ַדֲאבֹוי ְוִאּמֵ ּּבִ ּ.  

ף ִמ ִגין ְדִאיהו ְמׁשוּתָ ּּבְ ּ ֵרין ִטִפיןּ ר ָנׁש, ּּתְ ר ּבַ הֹון נֹוּצַ ִּמִטָפה ְדַאבוָה. ְּדִמּנְ ּ ִּחָוורו , ּ ּ
יה. ְוַגְרִמין ְוֵאָבִרין, ְּדַעְייִנין ּוִמִטָפה ְדִאּמֵ ּ ַעְייִנין, ּּ חֹור ִדי ּבְ ָרא, ּׁשָ ָכא וִבׂשְ ֲעָרא וַמׁשְ ְּוׂשַ ּ .

אֹוַרְייָתא יאו ֵליה ּבְ ְּוַרּבִ   .ְועֹוָבִדין ָטִבין, ּ

נֹו ּתֹוָרה ד ּבְ ְּדַבר ָנׁש ַחָייב ְלַלּמֵ יב, ּ ם ְלָבֶניך)דברים ו(, ִּדְכּתִ ְנּתָ ּנַ ְוִאי ָלא אֹוִליף . ָ ְוׁשִ
ֵּליה אֹוַרְייָתא וִפּקוִדין ּ ִאילו ָעִביד ֵליה ֶפֶסל, ּ ּּכְ ּ ּ ה ְלך ֶפֶסל, ּ ָוְבִגין ָדא ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ְוָעִתיד . ּ
ן סֹוֵרר ומֹוֶרה יהּו, ִּלְהיֹות ּבֵ ְּמַבֶזה ָאבוי ְוִאּמֵ ּ אן, ּ ְרּכָ ה ּבִ ּמָ יה ּכַ ְּדהֹוִאיל וִאיהו . ְּוגֹוֵזל ִמּנֵ ּ

יד ִאיהו ַעל ּכָֹלא, ַעם ָהָאֶרץ ָּחׁשִ ִפיכות ָדִמים, ּ ּוֲאִפילו ַעל ׁשְ ּ ּ ְוֲעבֹוָדה , ְּוִגילוי ֲעָריֹות, ּ
ְּדַמאן ְדִאיהו ַעם ָהָאֶרץ. ָזָרה ּ מֹוְדעון ֵליהְּוָאִזיל ַלֲאָתר ְדָלא ִא. ּ ּתְ ּׁשְ , ְוָלא ָיַדע ְלָבְרָכא, ּ

ִדיָנן ֵליה ְדִאיהו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּחׁשְ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ד ֶאת ְיָי ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכַ ד ֶאת ָאִביך ּכְ ּבֵ מֹוֶנך: ֵָמהֹוֶנך. ֵָמהֹוְנך' ָּכַ : ֵָמהֹוֶנך. ִָמּמָ
ך ֶחְדָוה ְדִנגוָנ. ֵָמִחּנְ ּּבְ א, אּ א, ְלֶמחֵדי ִלּבָ ְּדָהא ָדא ֶחְדָוה ְדִלּבָ ּ ַגְווָנא ָדא ִנּגוָנא ְדָכל , ּ ּּכְ ּ ּ
ָרא. ָעְלָמא ָרָאן ְדַההוא ּבְ ּעֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּ יה, ּ א ְדָאבוָה וְדִאּמֵ ַּחֵדי ִלּבָ ּ ּ ּ מֹוֶנך , ֵָמהֹוֶנך. ּ ִָמּמָ

ְּלָכל ַמה ְדִאְצְטִריכו ּ.  

ַגְווָנא ְדַבר ָנׁש אֹוִק ִריך הואּּכְ א ּבְ ּיר ְלקוְדׁשָ א וְלִאָמא, ְּ ָּהִכי ִאְצְטִריך ְלַאּבָ ִגין , ְ ּבְ
ִריך הוא ָעֵליה א ּבְ קוְדׁשָ פוָתא ֲחָדא ִאית לֹון ּבְ ְּדׁשוּתָ ּ ּ ּ ּ ְוְכָמה ְדִאְצְטִריך ְלִמְדַחל . ְּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יה, ְּ ָּהִכי ִאְצְטִריך ְלִמְדַחל ְלָאבוָה וְלִאּמֵ ּ ּ ֲחָדא,ְ ָכל , ּ וְלאֹוִקיר לֹון ּכַ ּבְ
  .ִזיֵני ְיָקר

ְָלַמַען ַיֲאִריכון ָיֶמיך ִגין ְדִאית יֹוִמין ְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ַהאי , ּ ר ָנׁש ּבְ הו ַחֵיי ּבַ ְּדַתְלָיין ּבְ ּ ּ
ַההוא ָעְלָמא ְלֵעיָלא. ָעְלָמא ְּואֹוִקיְמָנא ַעל ִאיּנון יֹוִמין ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַקְי, ּ יִמין ָקֵמי ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ מֹוְדָען ַחֵיי ְדַבר ָנׁש, ְּ ּתְ ּוְבהו ִאׁשְ ּ ר ְיָי. ּּ ֱָאלֶהיך נֹוֵתן ' ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא. ְָלך ַּאְבָטחוָתא ְלִאְתַהְנָיא ּבְ ָּדא ַאְסָפָקַלְרָיא , ְּוָרָזא ָדא ַעל ָהֲאָדָמה, ּּ ּ
ִּאיּנון יֹוִמין ִעָלִאיןּבְ, ְּדַנֲהָרא ְּדָנֲהִרין ִמּגֹו ַמּבוָעא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1194דף [ -ּ

ָנא ֵרין ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ַמאי ׁשְ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ּ ּ הו ְלַמַען ַיֲאִריכון ָיֶמיך, ּ יב ּבְ ִָדְכּתִ ּ ּ ָדא, ּ , ּבְ
ן לוַח ַהּקֵ ּוְבׁשִ ֵרין ִפּקוִדין ִאֵלין. ּּ ֶּאָלא ּתְ ּּ ְל, ּ ְלהו ּתַ ּּכֻ א ְוִאָמא. ָּיין ְלֵעיָלאּ ָּרָזא ְדָזכֹור , ַאּבָ
ֲחָדא מֹור ּכַ ִתיב ְלַמַען ַיֲאִריכון ָיֶמיך. ְוׁשָ ך ּכְ ָוְבִגיֵני ּכַ ְּ ן. ּ לוַח ַהּקֵ ּוְבׁשִ יב, ּּ  )דברים כב(, ִּדְכּתִ

ח ָלך ְלַמַען ִייַטב ָלך ְוגֹו ּקַ ִנים ּתִ ַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ׁשַ ַלח ּתְ ְׁשַ ְ ּ ּא ְדָעְלָמא ִעָלָאהָרָז', ּ ּ ,
ָלא ּכְ יה ְרׁשו ְלִאְסּתַ ְּדָלא ִאְתְייִהיב ּבֵ ּ יה, ּ לוָתא ּבֵ ּכְ א ְוִאְסּתַ ֵאְלּתָ ֵלַח ִמּגֹו ׁשְ ְּוִאְצְטִריך ְלׁשַ ּ ּ ְ.  

ח ָלך ּקַ ִנים ּתִ יב, ְְוֶאת ַהּבָ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים ְוגֹו)דברים ד(, ִּדְכּתִ י ׁשְ ֵצה '  ּכִ ִמּקְ
ָמִיםַהּשָׁ ַמִים. ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ֵצה ַהּשָׁ ַלח ֵמַרְעיֹוֶניך , ֲּאָבל ְלֵעיָלא ִמּקְ ׁשַ ַלח ּתְ ָׁשַ ּ ּ

ַאל   .ְלִמׁשְ

  ]ב''ג ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ִתיב ִתיב, ְְלַמַען ִייַטב ָלך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים, ּוְבָדא ּכְ ֶּאָלא ְלַמַען , ְְלַמַען ִאיַטב ָלך ָלא ּכְ
ִתיב. ְב ָלךִייַט ְָוַיֲאִריכון ָיֶמיך ָלא ּכְ ַּההוא ֲאָתר , ְְלַמַען ִייַטב ָלך. ֶּאָלא ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים, ּ

ְּדאֹוִטיב ְלֹכָלא ְּוִאיהו ָעְלָמא ְדָסִתים ְוָגִניז, ּ יב, ָיִמים )ב''ג ע''דף צ(ְוַהֲאַרְכּתָ . ּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ח ָלך ּקַ ְרׁשוָתא ְדַבר ָנ, ְּתִ ּּבִ   .ּׁש ִאיהוּ

יה ְּוִאי ִאְזָדַמן ֵליה עֹוָבָדא ִויַכֵוון ּבֵ ּ ּ ָאה ִאיהו, ּ יה. ַּזּכָ ב ְדָלא ְמַכֵוין ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
ְּדָעִביד ִפּקוָדא ְדָמֵריה, ִּאיהו ּ ּ ָמה. ּּ ַמאן ְדָעִביד ְרעוָתא ִלׁשְ יב ּכְ ֲּאָבל ָלא ִאְתַחׁשִ ּ ִּויַכֵוין , ּ
יה ְרעו, ּּבֵ יָקֵרא ְדָמֵריהּּבִ לוָתא ּבִ ּכְ ָּתא ְדִאְסּתַ ּ ּ ר ְסָבָרא, ּ ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלִמְסּבַ ְּדָהא , ּּכְ

ָמה ְלָיא ִמָלה ִלׁשְ ְרעוָתא ּתַ ּּבִ ָמה. ּּ א ִלׁשְ ּוְבעֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ּ ָלק עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּ ִּאְסּתַ ּ ,
ְדָקא ֵיאֹות ן ּכַ ּקַ   .ְוִאְתּתָ

ַגְווָנא ָדא עֹו, ּּכְ ָּבָדא ְדגוָפאּבְ א, ּ ן עֹוָבָדא ְדַנְפׁשָ ּקַ ַההוא ְרעוָתא, ִּאְתּתָ ּּבְ ְּדָהא . ּ
א ֵעי ִלּבָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְרעוָתא ְדַבר ָנׁש, ְּ ּ ַּוֲאִפילו ָהִכי. ּ ן ְרעוָתא , ּ ּמָ ִּאי ָלאו ּתַ

א ְדִאיהו ִעָקָרא ְדֹכָלא ְּדִלּבָ ּ ּ ּ ַּעל ָדא ַצֵלי ָדִוד ְוָאַמר, ּ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה )תהלים צ( ,ּּ ּ וַמֲעׂשֵ ּ
ים. 'ָּעֵלינו ְוגֹו ר ָנׁש ַחּכִ ל ּבַ א, ְּדָהא ֵלית ּכָ ָוָאה ְרעוָתא ְוִלּבָ ְּלׁשַ ָנא ּכָֹלא ְוַיְעִביד , ּ ְּלַתּקְ

ַּעל ָדא ַצֵלי ְצלֹוָתא ָדא. ּעֹוָבָדא ְדִמְצָוה ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו, ּּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ּ.  

ְדָקא ֵיאֹות, ּכֹוְנָנה. ְּנָנה ָעֵלינוַמאי ּכֹו ּקוָנך ְלֵעיָלא ּכַ ְּוַאְתִקין ּתִ ְ ב , ָּעֵלינו. ּ ַאף ַעל ּגַ
ָוָאה ְרעוָתא ְּדֵלית ֲאָנן ַיְדֵעי ְלׁשַ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו. ֶּאָלא עֹוָבָדא ּבִ ַּמֲעׂשֵ . ְלַמאן. ּ
א ְדִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ְְלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ֲאָבָהן, ּּכֹוְנֵנהו. ְקָנאּ ִחּבוָרא ֲחָדא ּבַ ְתְקָנא , ּּבְ ְלֶמֱהֵוי ְמּתַ

הֹון ַהאי עֹוָבָדא, ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּבְ   .ּכְ

ֵסֶפר ישןהסימן ט ֶז(השלמה מההשמטות    ) ִנְמָצא ּבְ

זֹוַהר אֹוַרְייָתא, ָגְרִסיָנן ּבְ ַּסְמָכא ֵליה וֵמֲחְזָקה ֵליה ַעל , ַמאן ְדֲאִחיד ּבְ ּ ּ ְּדָלא , ַיְרכֹויּ
ָמאָלא ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא . ִיְסֵטי ִלְיִמיָנא ְוִלׂשְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ְּ

ְּלַגָלָאה לֹון ָרִזין ִעָלִאין ִתיב . ּ ְיָי)'דברים ד(ֲּעַלְייהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ   .'ֱאלֵהיֶכם ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ
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א ֲחֵזי ָמא ּכַ, ְוּתָ ָרָזא ִדׁשְ ים ָלה ּבְ ָרֵאל ָרׁשִ ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ּד ָיִהיב קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ה, ָ ָאֹנִכי ְיָי ֱאלֶהיך)שמות כ(ָאַמר . ַּקִדיׁשָ ָרָזא ְדֶחֶסד ַאְבָרָהם ֲאִחיד ּבָ ּוְלֳקְבֵליה , ּּבְ ּ
ה ְוָרָזא ָדא ַתְפִקיָדָתא ָקַמְייָתא ְדָפִק ִּמְצֹות ֲעׂשֵ ִריך הוא ְלַאְבָרָהםּ א ּבְ ּיד קוְדׁשָ ִמְצֹות , ְּ

ה ֲהָוה ה ְרַמ)ב''בראשית י(ִּדְכִתיב . ֲעׂשֵ ן ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּבָ ך חוׁשְ ִגין ּכָ ּ ֵלך ְלך ֵמַאְרֶצך וּבְ ְּ ָ ָ ח ''ְ
ן ַאְבָרָהם ּבָ ֻחׁשְ ָרָזא ִדְגבוָרה ְדֲא' ָ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוגֹו)'שמות ד(. ּכְ ּּבְ ה ּ ִּחיד ּבָ

ְטֵריה ַיְנִקין, ִיְצָחק ְּדָכל ִאינון ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִאינון ָסְרִכין ְמָמָנן ִמּסִ ּ ּ ו ְוָכל , ּ ְוֵכן ֵעׂשָ
ִּאינון ְמָמָנן ִדיֵליה ּ ה ֲאִחיד. ּ ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ְּוַתְפִקיְדָתא ָקַמְייָתא ִדיֵליה. ְּדָהא ִיְצָחק ּבְ ּ ,
ה ֲה   . ַאל ֵתֶרד ִמְצַרְיָמה)ו''בראשית כ(ִּדְכִתיב , ָוהִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ

ה ִמִסְטָרא ְדִדיָנא ָקא ָאֵתי ּוִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ד ֲעַבר , ּ ר ָנׁש ּכַ ין ֵליה ְלּבַ ְּדָהא ַמֲעִניׁשִ ּ ּ
ָרָזא ְדשס. ֲּעָלה ָרָזא ְדַדְרָגא ִדיֵליה ּבְ ה ּבְ ן ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ּבָ ך חוׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ּ ה ְלָקֵבל ''ְּ

א ְדָנִהיר ִמִסְטָרא ִדְגבוָרה ְמׁשָ ּיֹוִמין ְדׁשִ ּ ֶמׁש )שופטים ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ֵצאת ַהׁשֶ  ּכְ
ְגבוָרתֹו   .ּּבִ

ָרָזא ִדְגבוָר א ּבְ ֹּלא ִתּשָׂ ֵליָמא ְוָיִניק , ה''ּ ה ַיֲעֹקב ׁשְ ֵרי ֶאֶמת ְוִאיְקֵרי ּבָ ְּדִתְפֶאֶרת ְדִאּקְ ּ ּ
ה,ְּתֵרין חוָלִקין ה וִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ  ְוַיֲעֹקב )ה''בראשית כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ִמְצֹות ֲעׂשֵ

ב ֹאָהִלים ם יֹוׁשֵ ה וְלִמְצֹות , ְּוָעאל ְלָכל ִסְטִרין ְלַרֲחֵמי וְלִדיָנא. ִאיׁש ּתַ ְּלִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ
ה ָלָמא ַאְתָי. ֲעׂשֵ בוָעה ִמׁשְ ִגין ִדׁשְ ִלים ּבְ ְּוִאיְקֵרי ׁשְ   .יאּ

ה ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ָרָזא ַדֲעׂשֶ ְקָרא ָהִכי . ְּוַעל ָדא ּבְ ד ִאיִהי ְלׁשִ ה ּכַ ה ְדִאיִהי לא ַתֲעׂשֶ ְּוַכּמָ
ֱאֶמת ד ִאיִהי ּבֶ ה ּכַ ָפט )'ירמיה ד(ִּדְכִתיב . ִאיִהי ִמְצֹות ֲעׂשֵ ִמׁשְ ֱאֶמת ּבְ ְעּתָ ַחי ְיָי ּבֶ ּבַ ּ ְוִנׁשְ

ּוִבְצָדָקה וְכִתיב  ֵבַעּוִב )דברים י(ּ ׁשָ מֹו ּתִ ת ְלַקְדׁשֹו)שמות כ( .ׁשְ ּבָ ָרָזא ,  ָזכֹור ֵאת יֹום ַהׁשַ ּבְ
ִרית יה יֹוֵסף, ִּדּבְ ְּדהוא ְיסֹוד ְדֲאִחיד ּבֵ ּ ת. ּ ּבָ ל ִאְקֵרי, ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ׁשַ , ְּדָהא יֹוֵסף ּכָ

ת ָנֵמי ּכָ ּבָ יה ְלַקְייָמ''ׁשַ ּל ְדָכל ִענוָגא ְוַתְפנוַקא ָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ְלהֹון ּ ְוַעל . )כלהו(ּא ָעְלִמין ּכֻ
ָלָלא א ּכְ ּתָ ּבַ ה)כלל( ָדא ׁשַ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ִגין דיֹוֵסף ָנֵמי בוְכָרא ְדָנִטיל ְתֵרין , ּ ַדֲעׂשֶ ּּבְ ּ

  .ּחוָלִקין

ִתיב  ֶנה ּתֹוָרה ּכְ רֹות ִמׁשְ ִדּבְ א ֲחֵזי ּבְ ִמְצַרִי)ו''דברים ט(ּתָ י ֶעֶבד ֲהִייּתָ ּבְ ם ּ ְוָזַכְרּתָ ּכִ
ם ַָוִיְפֶדך ְיָי ֱאלֶהיך ִמׁשָ ְּדָהא ַההוא ַצִדיָקא . ָהָכא אֹוִליף לֹון אֹוַרְייָתא ָרָזא ִעיָלָאה, ָ ּ ּ

ִמְצַרִים ְוַאִחילו  ְּדִאְזְדָבן ַחִיים ְלַעְבָדא ּבְ ָּלֳקְבֵליה ִאיהו ָזכֹור ֵאת יֹום , ּ ֵליה)ודחילו(ּּ
ת ּבָ   .ַהׁשַ

 ]שנה ב107יום [סדר הלימוד ליום יח טבת 

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ך ָאַמר לֹון קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ כֹון ֲהוו ְדִכיִרין ַההוא , ְ ָבעו ִמּנְ ּּבְ ּ ּ
ִמְצַרִים ַּצִדיָקא ְדִאְזְדָבן ַעל ְיַדְייכו ְוָהָוה ְלַעְבָדא ּבְ ּ ַזר ֲעַלְייכו , ּ ּוְבַההוא חֹוָבה ִאְתּגְ ּ ּ
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ִמְצַר כו ּבְ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ יְנתון ֵליה, ִיםְּלִאׁשְ ּוְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבה ְדָזּבִ ּ ּ ּ א . ּּ ּתָ ּבַ ָּנְטרו יֹוָמא ְדׁשַ
יק ְלכֹון ּבִ ּתְ ת ָלֳקְבֵליה ִאיהו, ְוִיׁשְ ּבָ ְּדָהא יֹוָמא ְדׁשַ ּ ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

ַּההוא ִדְכִתיב , ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ָלֳקְבֵליה ְדַאְבָרָהם ל ַהיֹום)ב''תהלים נ(ּ יֹוָמא . ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ
ְנָייָנא ָלֳקְבֵליה ְדִיְצָחק ִריך הוא ְלֵמיָדן ַעְלָמא, ּּתִ א ּבְ ך ָיִתיב קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ יֹוָמא . ְ

ִליָתָאה ָלֳקְבֵליה ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ַקו ֶאְמָצִעי ּּתְ ּ עֹוָבָדא ְדּבְ, ּ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ית ְּ ֵראׁשִ
ִים וו ַהּמַ   .ִּיּקָ

יה , ּיֹוָמא ְרִביָעָאה ָלֳקְבֵליה ְדָדִוד ִּדְכִתיב ּבֵ ְּמֹאֹרת ַחֶסר ְדָהא ,  ְיִהי ְמֹאֹרת)בראשית א(ּ
ָרֵאל ֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלה ֶנֶסת ִיׂשְ ֶּאָלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ָלה ַעל ְיָדא ְדָצִדיק, ּּכְ ַהִכי , ּ

ִתיב יה ָעִני ְוֶאְביֹוןָּנֵמי ָדִוד ּכְ ְּוֵלית ַחִיים ֶאָלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ֵליה ִמיֹוֵמי ְדָאָדם , ּ ּבֵ ּ ּ
ִנין ְבִעין ׁשְ ה. ַקְדָמָאה ׁשִ ָאה ָלֳקְבֵליה ְדֹמׁשֶ ִתיָתָאה ָלֳקְבֵליה ְדֲאַהֹרן. ּיֹוָמא ֲחִמיׁשָ . יֹוָמא ׁשְ

ית ִדְלֵעיָלא ִאינון  ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְּוִאינון ׁשֵ ּ ְקָרא ּ ָ ְלך ְיָי )ט''דברי הימים א כ(ִּדְרִמיִזין ּבְ

בוָר''ַּהְגדוָל י ּכָ''ח ְוַההֹו''ת ְוַהֶנַצ''ה ְוַהִתְפֶאֶר''ּה ְוַהּגְ ְּוִאינון חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ל''ד ּכִ ּ ּ ּ ּ.  

ָרָזא ָדא ַהְגדוָל ָרָזא ְדַאְבָרָהם''ּּבְ בוָר. ּה ּבְ ָרָזא ְדִיְצָחק''ַּהּגְ ָרָזא '' ְוַהִתְפֶאֶרּה ּבְ ת ּבְ
ה''ַהֶנַצ. ְּדַיֲעֹקב ּח חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ּד חוָלָקא ְדֲאַהֹרן''ַההֹו. ּ י ּכָ. ּ ֵליה חוָלָקא )לקבל(ל ''ּכִ ּ ְלֳקּבְ ּ
ּה חוָלֵקיה ְדָדִוד''ַהָמְמָלָכ. ְּדיֹוֵסף ּ ּ א ְלֳקֵבל ַצִדיק ַחי ָעְלִמין. ּ ת ִאְקֵרי ְלַתּתָ ּבָ , ְּויֹוֵסף ׁשַ

ִתיב ְּדִאּקְ ך ּכְ ִגין ּכָ ת ְלֵעיָלא וּבְ ּבָ ְֵרי ׁשַ ּ ן ִצְוך ְיָי ֱאלֶהיך)'דברים ה(ּ ָ ַעל ּכֵ ָ ּ.  

א ֲחֵזי יָתא יֹוִמין, ּתָ יפו ָלה ׁשִ ׁש ְלַאְרָעא ִדְכָנַען ַאּקִ ָרֵאל ְלִמְכּבָ עו ִיׂשְ ד ּבָ ּּכַ ּ ּ  )זמנא(. ּ
ָכל יֹוָמא ֵאי ְקׁשֹוט ְדֲע, ֲחָדא ּבְ ִביָעָאה. ֵּליהֹון ִמְתַקֵיים ַעְלָמאְּלָקֵבל ִאינון ַזּכָ , ּוְביֹוָמא ׁשְ

ִנין ַבע ִזּמְ א, ׁשֶ ּתָ ּבַ ְּדִאיהו ְלָקֵבל ַצִדיק ְדִאיהו ַזן ְלהו וְמַקֵיים ְלהו , ְלָקֵבל יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְבָעה )משלי ט(ִּדְכִתיב  ִּאיהו , ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)'משלי י( ּוְכִתיב. ַּחְצָבה ֲעמוֶדיָה ׁשִ

ִאין ְּיסֹוָדא ְוִעיָקָרא ְדָכל ִאינון ַזּכָ ְּוִאי ָלאו ְזכוֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ּ ּ ָּלא ֲהוו ַיְכִלין , ּ
ה ׁשָ ר ְלָבְבך ְוגֹו)'דברים ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּלִמְכּבֶ ִצְדַקְתך וְביֹוׁשֶ ָ לא ּבְ ּוְלַמַען ַהִקים ' ָּ

ע ְיָי ּבַ ר ִנׁשְ ד ֵאת ָאִביך)שמות כ(. ָ ַלֲאבֹוֶתיךֵּאת ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּבֵ ה , ָ ּכַ ָרָזא ְדֶנַצח ְדֲאִחיד ּבָ ּּבְ ּ
ה ְוָיִניק ָלה ִריך הוא באֹוַרְייָתא. ֹּמׁשֶ א ּבְ ה ֲהָוה מֹוִקיר ְלקוְדׁשָ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ה, ּתָ ה ְנִביָאה ַרּבָ ִּאי ָלאו אֹוַרְייָתא ְדִאְתְיִהיַבת ַעל ְידֹוי ְדֹמׁשֶ ּא ֲהוו ַיְדִעין ָל, ּ
ִריך הוא ְוָלא ֲהוו מֹוְקִרין ֵליה א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּדָהא ַעל ְיָדא ְדאֹוַרְייָתא אֹוִליף . ְּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ְואֹוִקיר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ְּ ד ֵאת ָאִביך. ּ ּבֵ ך ּכַ ָוְבִגין ּכָ ְ ּ ,
ה ִאיהוָּלֳקְבֵליה ְדֹמ   .ּׁשֶ

ד ֶאת ָאִביך, ָּדָבר ַאֵחר ּבֵ ְכָתב, ָּכַ ּבִ ך. ָדא ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה, ְָוֶאת ִאּמֶ ּבְ . ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ
ַפע ְלִאיָמא א ָיִהיב ׁשֶ ָמה ְדַאּבָ ִּדּכְ ַעל , ּ ּבְ ַפע ַלּתֹוָרה ׁשֶ ְכָתב ָיִהיב ׁשֶ ּבִ ָהִכי ָנֵמי ּתֹוָרה ׁשֶ

ְרָצח ְלֳקֵבל ַד. ֶּפה א ְדהֹוֹּלא ּתִ ְרָצח''ְרּגַ ך ֹלא ּתִ ִגין ּכָ ה ַאֲהֹרן וּבְ ְד ְדֲאִחיד ּבָ ּ ִגין ְדָכד . ּ ּּבְ
ר ָנׁש יה''ַּההוא ִזיָוא ְוהֹו, ַּקְטִלין ֵליה ְלּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּד ִעיָלָאה ַדֲעֵליה ַנְטִלין ִמּנֵ
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ְ ְוהֹוִדי ֶנְהַפך ֲעַלי ְוגֹו)דניאל י( ך ַאְזַהר' ּ ְוְבִגין ּכָ אּ א ּ לֹון קוְדׁשָ ִריך הוא ִלְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ְ ,
ָלָמא ְּדַההוא ׁשוְפָרא ִעיָלָאה ְדָיִהיב ֲעֵליהֹון ְדָלא ִיְטלון ֵליה ִמְנהֹון ְוִאיהו ָנֵמי ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ין ך ָקִאים ַאֲהֹרן ְלַכָפָרא וְלָנְכָסא ִנְכָסת קוְדׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ֶפר, ְ ְּוַעל פוֵמיה ּכַ ּּ ָרֵאלּ ך ִיׂשְ . ָ ְלַעּמְ
ה ה ַמאן ְדֲאִחיד ּבָ ָרָזא ְדַצִדיק ְדֲאִחיד ּבָ ֹּלא ִתְנַאף ּבְ ּ ֶנֶסת . ְּוִאיהו ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ְּדָהא ּכְ

ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַההוא ְדָחֵזי ֵליה ּבִ ַרת ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ָלא ִאְתַחּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּדָבר ַאֵחר ָּהִכי אֹוִליְפָנא ּבְ ּבֵ, ּ ָרֵאל, ד''ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ֹלא . ְלָקֵבל ּכְ
ְרָצח א ְדֶנָצ, ּתִ א ְדהֹו, ֹלא ִתְנַאף. ח''ְלָקֵבל ַדְרּגָ ד ְלֳקֵבל , ָּדָבר ַאֵחר. ד''ְלָקֵבל ַדְרּגָ ּבֵ ּכַ

ית)בראשית א( ֵראׁשִ ּ ְיִהי ְמאֹורֹות ְדעֹוָבָדא ְדּבְ ְרצו )בראשית א(ְרָצח ְלֳקֵבל לא ּתִ. ּ ּ ִיׁשְ
ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ִים ׁשֶ ְקטֹול, ַּהּמַ ך ֶנֶפׁש ַחָיה ֹלא ּתִ ִגין ּכָ ּּבְ  )בראשית א(ֹלא ִתְנַאף ְלֳקֵבל . ְ

ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ָתא ְדָלאו ִמיָנך, ּ ִאּתְ ך ֹלא ִתְנַאף ּבְ ִגין ּכָ ְּבְ ְּדָלאו ִאיִהי , ְּ
ךּבַ ְת זוּגָ ּ.  

יָרן ְדאֹוַרְייָתא, ָדָבר ַאֵחר ר ֲאּמִ ּהוא ִסיוָמא ְדֶעׂשֶ ּ ּ יָתא , ּּ יִקין ְראּשִׁ יָקא ְדַעּתִ ְלָקֵבל ַעּתִ
ְּדֹכָלא א, ּ ִריׁשָ ַקְדִמיָתא. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ְלַאָחָדא סֹוָפא ּבְ הו ּבְ אֵרי ּבְ ְּוָהא ְדָלא ׁשָ ּ ,

הְלאֹוָלָפא ָרָזא ִעיָלָאה ַעד  ָּאן ֲאָתר ִאְתְייִהיַבת ֵליה ְרׁשוָתא לֹמׁשֶ יל , ּ ּוֵמַאן ֲאָתר ַקּבִ
ְקָרא ְלך ְיָי ' ְלָקֵבל ז, ֲאִמיָרן' ָאַמר ז. ּאֹוַרְייָתא ִמְזֵעיר ַאְנִפין ין ִעָלִאין ִדְרִמיִזין ּבְ ַָדְרּגִ ּ ּּ

דוָלה ְוגֹו ה ִדְכִתיב ' ַּהּגְ ל ֹמׁשֶ ּכָ ְּוַעד ַההוא ֲאָתר ִאְסּתָ רא זה כתמונתו לא נמצא מק(ּ
ה)ד י''א ודברים ל''ג י''וראה שמות ל, בתורה ר ְיָי ִעם ֹמׁשֶ ָפִנים ִדּבֵ ּ ָפִנים ּבְ ָּפִנים . ּ

א ָרא ַקִדיׁשָ א, ָּדא ּבְ ַרּתָ ָפִנים ָדא ּבְ ִרית. ּבְ ָפִנים ָדא ֲארֹון, ָּפִנים ָדא ּבְ ְוֵכיָון . ּבְ
רו ְּדִאְתַחּבְ ר ְיָי, ּ ְבָעה ֲאִמיָרן, ּנוןּוָמאן ִאי. ִּדּבֵ ְּדִאינון . ׁשִ ין ִעָלִאין '  ג)ואינון(ּ ַּדְרּגִ ּ

א יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ְבֵליהֹון ג, ּ רו ַלּקֳ א ְלֵעיָלא' ִּאְתַאּמָ ּתָ ְתָרִאין ְוָסִליקו ִמּתַ   .ֲּאִמיָרן ּבַ

יָנה ְדַיְנָקא ֵמָחְכָמה, ֹלא ִתְגנֹוב ּוָמאן ְדִא, ְּלֳקֵבל ִאיָמא ִעיָלָאה ּבִ יָנהּ יה ּבִ , ּית ּבֵ
א ְדַחָכם ְדאֹוִליף ֵליה , ִאְקֵרי ֵמִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר ִלּבָ ַמאן ְדָגִניב ְוָנִסיב ָמה ְדִאית ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ

יָנה ְלַיְנָקא ֵמָחְכָמה. ָחְכָמָתא יה ּבִ ָתֵרי ְלַגּבֵ ב ְדִאׁשְ ְּואֹוַרְייָתא ְדַאף ַעל ּגַ ּ ֵניָבה ִאית , ּ ּגְ
ם, ּא ְדָאִסירִמִסְטָרא ַאֲחָר   .ְוָאַמר לא ִתְגנֹוב ְסּתָ

ר ָנׁש לא ָיִכיל ַלֲאָתָבא , ָֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך א ִעיָלָאה ְדָחְכְמָתא ְדָהא ּבַ ְּלֳקֵבל ַדְרּגָ
ם יה, ִּפְתּגָ א ְדרוָחא ִעיָלָאה ְדָחְכְמָתא ְדִאית ּבֵ ִגין ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ איוב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ָּכם ַיֲעֶנה ָדַעת רוַח ַהָח)ו''ט ב ְדַהאי ַעִנָייה ְדִאיהו ָעִני. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ הו ִקיוָמא , ּּ ִּאית ּבְ ּ
ְּדָעְלָמא ְוִסיוָעא ְלַעְלָמא ְלִמְנַדע ְלָמאֵריה ּ ּ ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ְּוִאיהו ּבְ ּ ִּאית ֲעִנָיה . ּ

  .' ַתֲעֶנה ְוגֹוֹלא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמִסְטָרא ַאֲחָרא ְדָאִסיר

ְלָיין, ֹלא ַתְחמֹוד יה ּתַ ָבן ּבֵ ְחׁשְ א ְסִתיָמָאה ִעיָלָאה ְדָכל ּמָ ְּלֳקֵבל ַדְרּגָ ָעְלָמא , ּ ְוֵלית ּבְ
א ְּדִיְנָדע ַההוא ַדְרּגָ יִמין, ּ ִגין ְדִאיהו ְסִתיָמא ִדְסּתִ ּּבְ ּ ָבה ִעיָלָאה . ּ ַמְחׁשָ ְוָכד ָסִליק ּבְ

ָרא ַעְלָמא ִע, ְטִמיָרא ִרְגָעא ַחָדא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּבָ ָאה ּבְ ּתָ  )ח''ישעיה מ(ּיָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ
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ַּיַעְמדו ַיְחָדו ָבה ְסִתיָמָאה, ּ ָבה ְסִתיָמָאה. ְוַהִהיא ַמְחׁשָ ר ָנׁש ִאית ֵליה ַמֲחׁשָ ּוּבַ ְּדֵלית , ּ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ה ֶאָלא קוְדׁשָ ְּדָיַדע ּבָ ּ ּ ְּ ב ִמיִלין ְוָיֲהָבה ּבֵ. ּ ַבר ָנׁש ְלֶמְחׁשָ ּיה ּבְ

ִגין . ִמיִלין ְדִמְצָוה, ְּדאֹוַרְייָתא ָבה ִעיָלָאה ָנְגָדא ַמּבוִעין ִדיָלה )דההיא(ּבְ ּ ְדַההוא ַמֲחׁשָ ּ ּ ּ
ָלל   .ְּלַאְתָרא ְדָחְכְמָתא ְוָלא ִאְתְפַרׁש ּכְ

ה ִקיוּתָ ּוֵמָהאי ָחְכָמָתא ִעיָלָאה ַנְפַקת ּתֹוָרה ְוָנִגיד ׁשָ ָאה ּ ּתָ ּ ַעד ַההוא ַאְתָרא ְדָחְכָמה ּתַ ּ
ֵרי ִמְצָוה ָאה. ְּדִאּקְ ִאילו ֲעׂשָ ד ִמְצָוה ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָחׁשִ ּ ִגין ְדָגִרים ְלֵמיֵתי , ּ ּּבְ

ֵרי ִמְצָוה ָבה ִעיָלָאה ַעד ֲאָתר ְדִאּקְ ַהִהיא ַמֲחׁשָ ִּספוָקא ְדִבְרָכאן ּמְ ּ ּ ָא. ּ ּוְכִאילו ֲעׂשָ ָמה , הּ ּכְ
יֶתם אֹוָתם)ו''במדבר ט(, ְדַאּתְ ָאֵמר ב .  ַוֲעׂשִ א ְדכֹוָלא ְוַאף ַעל ּגַ ָבה ָדא ֵריׁשָ ּוַמֲחׁשָ

ָבה ִעיָלָאה ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלִמִלין ְדִמְצָוה ִמיִלין ִסְטָרא ְדַמֲחׁשָ ְּדּבְ ּ ְּדָלאו ִמְצָוה , ּ
  .דֲּהָדא הוא ִדְכִתיב לא ַתְחמֹו, ֲאִסיִרין

א ֲחֵזי ְתָרא, ְוּתָ ְתָרא ְוּכִ ל ּכִ ַּמאי ַטְעָמא ּכוְלהו ֲאִמיָרן ְלֳקֵבל ּכָ ַאְתָרא , ּּ ה ּבְ ִמְצֹות ֲעׂשֵ
ַאְתָרא ְדָחֵזי ֵליה ה ּבְ ְּדָחֵזי ֵליה וִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ּ ּ ּ ה . ּ ְתָראי ִאינון לא ַתֲעׂשֶ ְּוִאינון ְתָלָתא ּבַ ּ

ה ָלָלא ַדֲעׂשֶ ְדאֹוִקי, ִּמּכְ ֻכְלהוּּכְ ְּמָנא ּבְ ֵרי. ּ ב ְדַהאי ׁשָ ִגין ְדִאינון . ַהאי ֲאִסיר, ַּאף ַעל ּגַ ּּבְ ּ
יה ְוָלא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ְלִמְצֹות  ְלָיין ּבֵ דֹוִלים ּתַ יִקין ְדֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּגְ יָקא ְדַעּתִ ְּלָקֵבל ַעּתִ ּ ּ

ה ר ָנ. ֲעׂשֵ ך ָדִייק ִמַנְייהו ְדָלא ִיְתָפֵני ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ים ְלהו )כהן גדול(ׁש ְ ּ ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְוָרׁשִ
ָלאו א ּבְ ֵני ָנׁשָ ה ְוַאְזָהר לֹון ְלּבְ ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ְתָרָאה, ּּבְ ְּדִאיִהי , ַעל ַהאי ֲאִמיָרה ּבַ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא   .ּּכְ

ּוָמאן ְדָעַבר ַעל ַהאי ל אֹוַרְייָתא, ּ ר ַעל ּכָ ִאילו ַאְעּבַ ִגין ְד. ּּכְ יָתא ּּבְ ִּאיהו ְלֵעיָלא ֵראּשִׁ ּ
ָלָלא ְדּכָֹלא, ְדכֹוָלא יה ֵמאֹוְרִחין . ּכְ ְבּתֵ ר ָנׁש ֲעַבר ַעל ַהאי ְוַאְסֵטי ַמֲחׁשַ ְּוִאי ּבַ

ֶקר, ְּדאֹוַרְייָתא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדׁשֶ ק ּבְ ֵדין ִאְתַדּבַ ָוְכֵדין ָאֵתי ִליֵדי ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך , ּּכְ ּ
ּכְ. 'ְוגֹו ְדַאׁשְ ְקָראּּכְ ְרָמא ְדָנבֹות וְכֵדין ֲאְסִהידו ָעֵליה ׁשִ י ַאְחָאב ְדַחִמיד ּכַ ּבֵ ָּחן ּגַ ּ ּ ּ ּוֵמָהאי . ּ

ְלהו ֲאִמיָרן ר ַעל ּכֻ ר ָנׁש ְלֶמְעּבָ ָּאֵתי ּבַ יב . ּ אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ְוַחּשִׁ ד ִאיהו ָאִזיל ּבְ ֲּאָבל ּכַ ּ
אֹוַרְייָתא וְבִפקודֹוי ּּבְ ֵדין ִאְתָפ, ּ ין ִמִסְטָרא ֶדֱאֶמת ּּכְ ֻכְלהו ַדְרּגִ ָבה ּבְ ט ַהִהיא ַמֲחׁשָ ּׁשַ ּ ּ ּ

ִּמִסְטָרא ִדְמֵהיָמנוָתא ִעיָלָאה ּ.  

יה וְרעוֵתיה ִלְסַטר  ְבּתֵ א ֲחֵזי ְדָהא ֵנִעיִצין ּכוְלהו ֲאִמיָרן ְדָלא ְלַאְסָטָאה ַמְחׁשַ ְּוּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַהאי. ַאֲחָרא ק ּבְ ר ָנׁש ִמְתַדּבָ ְרָכָאן ִעָלִאין ְדָנְגִדין ּכְ, ְּוַכד ּבַ ְלהו ָעְלִמין ִמְתָמְלָאן ּבִ ֵּדין ּכֻ ּּ ּ

יָקא ְסִתיָמא ִדיָלה ְרַצח)שמות כ) (עד כאן מההשמטות(: ֵּמַעּתִ ְנַאף.  לא ּתִ ְגֹנב. ֹלא ּתִ . לא ּתִ
ָלת. לא ָכל ָהִני ּתְ ּקו, ְּוִאי ָלא ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ָּפְסָקא ַטֲעָמא ּבְ , ָנא ְלָעְלִמיןָּלא ֲהֵוי ּתִ

ָעְלָמא א ּבְ ב ְדַיֲעבֹור ַעל אֹוַרְייָתא, ִוְיֵהא ָאִסיר ָלן ְלָקְטָלא ַנְפׁשָ ָמה . ַּאף ַעל ּגַ ֲאָבל ּבְ
ֵרי, ָאִסיר, ְּדָפְסָקא ַטֲעָמא   .ְוׁשָ

ְנַאף ָּאִסיר ֲאִפילו ְלאֹוָלָדא, ִּאי ָלאו ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ֹלא ּתִ ֵתיה, ּ ִאּתְ  ּאֹו ְלֶמחֵדי ּבְ
ה ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ֶּחְדָוה ְדִמְצָוה ּוַבּמֶ ֵרי, ּ   .ָאִסיר ְוׁשָ
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ְגֹנב יה , ִּאי ָלאו ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ֹלא ּתִ א ְדַרּבֵ ֲּהָוה ָאִסיר ֲאִפילו ְלִמְגַנב ַדְעּתָ ּ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא א ְדָחָכם. ּבְ ּאֹו ַדְעּתָ יה, ּ ָלא ּבֵ ּכְ ּאֹו ַדָייָנא ְדָדִאין ִד. ְּלִאְסּתַ ּ , ּיָנא ְלפום ַטֲעָנהּּ

ָאה א ְדַרּמָ ְּדִאְצְטִריך ֵליה ְלִמְגַנב ַדְעּתָ ּ ּ א ְדַתְרַווְייהו, ְּ ּוְלִמְגַנב ַדְעּתָ ּ ּ ְּלַאָפָקא ִדיָנא , ּ ּ
ה ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ִלְנהֹוָרא ּוַבּמֶ ֵרי, ּ ֶקר)שמות כ(. ָאִסיר ְוׁשָ ָהָכא . ָ ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ

ָלל, ֲעָמאָּלא ָפְסָקא ַט ָלל ּכְ ִגין ְדָאִסיר הוא ּכְ ּּבְ ּוְבָכל ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ִוי ָרִזין ִעָלִאין ּהוא ׁשָ א ָאְרָחא, ּ ה, ְואֹוִליף ִלְבֵני ָנׁשָ ְקָנא ּבָ ה, ְּלִאְתּתַ ּוְלֵמַהך ּבָ ָמה . ְּ ּכְ

ֵלךֱָאֹלֶהיך '  ֲאִני ְיָי)ישעיה מח(, ְּדַאּתְ ָאֵמר ֶדֶרך ּתֵ ְדך ְלהֹוִעיל ַמְדִריְכך ּבְ ְְמַלּמֶ ָ ָ.  

ָלל,  ֹלא ַתְחֹמד)שמות כ(, ּאוף ָהִכי יָמא. ָּלא ָפִסיק ַטֲעָמא ּכְ ֲּאִפילו ִחּמוָדא , ְוִאי ּתֵ ּ ּ
יָון ְדָלא ָפְסָקא, ְּדאֹוַרְייָתא ָאִסיר ּּכֵ א ֲחֵזי. ּ ָלל, ּתָ ֻכְלהו ַעְבַדת אֹוַרְייָתא ּכְ ּּבְ י ּוְבַהא, ּ

ֵדהו ְוָעְבדֹו ְוגֹו. ַּעְבַדת ְפָרט ית ֵרֶעך ׂשָ ּּבֵ ָכל ִמיֵלי ְדָעְלָמא', ָ ִאיִהי , ֲאָבל אֹוַרְייָתא. ּּבְ
ִדיר ֲעׁשוִעים, ָּחמוַדת ּתָ ְנֵזי ְדַחֵיי, ּׁשַ ּּגִ א ְדיֹוִמין, ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּאְרּכָ ּּבְ ּ ּ.  

ר ֲאִמיָרן ְדאֹוַרְיי ָלָלא ְדָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ָתאָּהֵני ֶעׂשֶ ִּאיּנון ּכְ ּ ָלָלא ְדֵעיָלא , ּּ ּּכְ ּ
א ית, ְוַתּתָ ר ֲאִמיָרן ִדְבֵראׁשִ ָלָלא ְדָכל ֶעׂשֶ ּּכְ ִּאֵלין ִאְתְחָקקו ַעל לוֵחי ֲאָבִנין. ּ ּ ְנִזין , ּ ְוָכל ּגִ

הו ַּדֲהוֹו ּבְ ִּאְתָחזון ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ּ ּ ְּלִמְנַדע וְלִא, ּ ָרָזא ְדתריּ ָלא ּבְ ּכְ ּג ִפּקוִדין ''ְּסּתַ ּ
הו ְּדאֹוַרְייָתא ִדְכִליָלן ּבְ ּ ָסְכְלָתנו, ּּכָֹלא ִאְתָחֵזי ְלַעְייִנין, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ א , ּ ִלּבָ ָלא ּבְ ּכְ ְלִאְסּתַ

ְלהו ָרֵאל ּכֻ ְּדִיׂשְ ְּוֹכָלא ֲהָוה ָנִהיר ְלֵעיַנְייהו, ּּ ּ.  
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ֲעָתא ַההוא ׁשַ ל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ ִאין, ּּכָ ָּלא ַאְעֵדי ִמיַנְייהו, ְּוָכל ָרִזין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ .
ִגין ַדֲהוֹו  ֵעיָנא )א''ד ע''דף צ(ּּבְ ַההוא , ִזיו ְיָקָרא ְדָמִריהֹון, ָחָמאן ֵעיָנא ּבְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּכְ ּ

ֵרי ָע, יֹוָמא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ יָקֵריה ַעל טוָרא ְדִסיַני, ְלָמאּ ֵלי ּבִ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

יָמא ְפָחה ַעל ַהָים, ְוִאי ּתֵ ֵניָנן ְדָחָמאת ׁשִ ָּהא ּתָ ָיכֹול , ַּמה ְדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ּ
ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ַההוא יֹוָמא ְדָקִאימו ִיׂשְ ּּכְ ּ ּ ּ ִגין ְדַההוא יֹוָמא ְדַקְיימו . ָלאו ָהִכי. ּ ּּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ִּיׂשְ ְייהו, ּ ר זוֲהָמא ִמּנַ ַּאְעּבַ ַצְחְצָחא , ְּוָכל ּגוִפין ֲהוֹו ְמַצְחְצָחן, ּ ּכְ
ְּדַמְלָאִכין ִעָלִאין י ְמַצְחְצָחן, ּ ְלבוׁשֵ ן ּבִ ׁשָ ד ִמְתַלּבְ ִליחוָתא ְדָמֵריהֹון, ּּכַ ד ׁשְ   .ְּלֶמְעּבַ

א ְמַצְחְצָחא ּוְבַההוא ַמְלּבוׁשָ ּ א, ּ ַגְווָנא ְדַההוא ַמְלָאָכא . ְּוָלא ַדֲחִלין, ָעאִלין ְלֶאּשָׁ ּּכְ ּ
ד ִאְתָחֵזי ֵליה, ְּדָמנֹוַח ְלהֹוָבא, ּּכַ ׁשַ ַמָיא, ְוָעאל ּבְ יב, ְּוָסִליק ִלׁשְ ּ ַוַיַעל )שופטים יג(, ִּדְכּתִ

ַח' ְַמְלַאך ְיָי ְזּבֵ ַלַהב ַהּמִ ר ִמיַנְייהו ַההוא זוֲהָמא. ּבְ ְּוַכד ַאְעּבָ ּ ָרֵאל ּגוִפין , ּ ֲארו ִיׂשְ ּתָ ִּאׁשְ ּ
ָלל ֹלא ִטּנוָפא ּכְ ְּמצוְחָצִחין ּבְ זֹוֲהָרא ִדְרִקיָעא, ּ ָמִתין ְלגֹו ּכְ ָלא ְנהֹוָרא, ְּוִנׁשְ   .ְלַקּבְ

ָרֵאל ָלן ּגֹו ְיָקָרא ְדָמ, ָהִכי ֲהוֹו ִיׂשְ ּכְ ַּדֲהוֹו ָחָמאן וִמְסּתַ ַּמה ְדָלא ֲהִוי ָהִכי ַעל , ִריהֹוןּ
א ַההוא ִזְמָנא, ַיּמָ ְייהו ּבְ ְּדָלא ִאְתֲעָבר זוֲהָמא ִמּנַ ּ ּ ִסיַני ְדָפְסָקא זוֲהָמא ִמּגוָפא. ּ ְּוָהָכא ּבְ ּ ּ ,
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ִרין ְדִבְמֵעי ִאָמן ֲּאִפילו עוּבָ ּ ּ יָקֵרא ְדָמֵריהֹון, ּ ָלן ּבִ ּכְ ְּוֻכְלהו ַקּבִ. ֲּהוֹו ָחָמאן וִמְסּתַ ל ַחד ּ ּילו ּכָ
ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ְוַחד   .ּּכַ

ִריך הוא, ְּוַההוא יֹוָמא א ּבְ ֲּהָוה ֶחְדָוה ָקֵמי קוְדׁשָ ֵרי ָעְלָמא, ְּ יר ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַּיּתִ ִגין , ּ ּבְ
ֵרי ָעְלָמא ְּדיֹוָמא ְדִאְתּבְ ִקיוָמא, ּ ָּלא ֲהָוה ּבְ ָרֵאל אֹוַרְייָתא, ּ ילו ִיׂשְ ַּעד ְדַקּבִ יב ִּד, ּ ְכּתִ

י)ירמיה לג( ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשַ   . ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

ָרֵאל אֹוַרְייָתא ַעל טוָרא ְדִסיַני ילו ִיׂשְ יון ְדַקּבִ ּּכֵ ּ ּ ם ָעְלָמא, ּ ּסַ ֵדין ִאְתּבַ ְּוִאְתְקָיימו , ּכְ
ַמָיא ְוַאְרָעא ִריך, ּׁשְ א ּבְ מֹוָדע קוְדׁשָ ּתְ ְְוִאׁשְ אּ ּ הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ יָקֵריה ַעל , ּ ָלק ּבִ ְּוִאְסּתַ ּ

ִתיב . ּּכָֹלא אות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיָי'  ְיָי)תהלים צג(ְּוַעל ַההוא יֹוָמא ּכְ ָּמַלך ּגֵ ְוֵאין . ֹּעז ִהְתַאָזר' ְ
ֱאַמר . ֶּאָלא ּתֹוָרה, ֹעז ּנֶ ן ְיָי'  ְיָי)תהלים כט(ׁשֶ לֹוםְְיָבֵרך ֶאת ' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ׁשָ   .ַעּמֹו ּבְ

  פרשת משפטיםזוהר 
הוא מן הסבא ' ד א''אמרו המגיהים מתחלת הפרשה עד מעשה ידי להתפאר קי[

  .]ת''ויגענו ומצאנו הנסחא מדויקת תלי

ְמעֹון וָאַמר' ָּפַתח ר ים ִלְפֵניֶהם)שמות כא(, ׁשִ ׂשִ ר ּתָ ָפִטים ֲאׁשֶ ׁשְ ּ ְוֵאֶלה ַהּמִ ְרגום, ּ , ּּתַ
ְּוִאֵלין ִדיַנ ָּיא ִדְתַסֵדר ֳקָדֵמיהֹוןּ ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִסדוִרין ְדִגְלּגוָלא. ּ ּ ּ ּ ּ ָמִתין, ּ ִּדיִנין ְדִנׁשְ ְּדִאְתָדנו , ּ ּ ּ

יה ל ַחד ְוַחד ָלֳקֵבל עֹוְנׁשֵ ִנים ַיֲעֹבד )שמות כא(. ּּכָ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ  ּכִ
ם י ִחּנָ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ה ָרִזין ְטִמיִרין , ִעיָדן ָהָכא, יאַּחְבַרָי. ּוַבּשְׁ ּמָ ְּלַגָלָאה ּכַ

ְּדִגְלּגוָלא ִנים ַיֲעֹבד. ּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ִגְלּגוָלא. ּכִ ְמָתא ִאְתַחְייַבת ּבְ ד ִנׁשְ ּּכַ ִאם , ּ
ְטָרא ְדַההוא ֶעֶבד ְמַטְטרֹון ִּהיא ִמּסִ ְּדִאיהו , ּ ית )א''ו ע''צ, א''ו ע''ט, ב''ה ע''ק(ּ ִליל ׁשִ  ּכָ

ִנים ַיֲעֹבד, ִסְטִרין ׁש ׁשָ יה ׁשֵ ִתיב ּבֵ ִנין, ּּכְ ית ׁשְ ְלּגוִלין ִדיָלה ָלא ִמְתַחְייָבא ֶאָלא ׁשִ ּּגִ ּ ּ ּ ַעד , ּ
ׁש ַדְרִגין ִליָמת ׁשֵ ְּדַאׁשְ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאְתְנִטיָלת, ּ ּ.  

א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְמָתא ִהיא ִמּסִ ִתיבְּדִא, ֲּאָבל ִאם ִנׁשְ ִביִעית ַוַדאי ַמה ּכְ , יִהי ׁשְ
ם י ִחּנָ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְּדַצִדיק, ּוַבּשְׁ יה ְמָלאָכה, ּ יה , ַּוַדאי ֵלית ּבֵ יָון ְדֵלית ּבֵ ּּכֵ ּ

ְעּבוד, ְמָלאָכה יה ׁשִ ֵּלית ּבֵ ן. ּ ּמָ ְמָתא ְדִאיִהי ִמּתַ י, ְּוִנׁשְ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ה וַבּשְׁ ַמר ּבָ ִּאּתְ ּ 
ם ְעּבוָדא, ִחּנָ ה ׁשִ ֵּלית ּבָ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף צ -' בזוהר חלק [

יה )ב''ד ע''דף צ(ָהא , ַאְדָהִכי י, ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה, ָּסָבא ָנַחת ְלַגּבֵ ַמה ּתֹוֶסֶפת , ַרּבִ
ה ְמָתא ְדִאיִהי ִמּנָ ְּלִנׁשְ ה, ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה )שמות כ(, ּ ה ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ ָוִבְנך וִבֶתך  ֹלא ַתֲעׂשֶ ָּ ּ

  .'ְָוַעְבְדך ְוגֹו
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ִאיל ָדא, ָסָבא ָסָבא, ֲּאַמר ֵליה ַמר, ְּוַאּתְ ׁשָ ְמָתא ְדַצִדיק ִאּתְ ְּדַוַדאי ַהאי ַעל ִנׁשְ ּ ּ ּ ,
ָכל ִאֵלין ִגְלּגוָלא ּבְ ב ְדִאְתַחָייב ְלַאֲחָתא ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ֶעֶבד ְוָאָמה, ּּ ֲּאִפילו ּבְ ּוְבִעיָרן , ּ

ְּדִאיּנו יםּ ָכל ֵחיָון, ן אֹוַפּנִ א, אֹו ּבְ ָמִתין ִדְבִני ָנׁשָ הֹון ִנׁשְ ְּדִמּנְ ה ָכל , ּ ֲעׂשֶ ה לא ּתַ ִתיב ּבָ ּּכְ
ת,  לא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעבֹוַדת ָעֶבד)ויקרא כה(, ְּוַהאי ִאיהו. ְמָלאָכה ּבָ ַצִדיק ְדִאיהו יֹום ַהּשַׁ ּּבְ ּ ,

ְּדִאיהו יֹו, לא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעבֹוַדת ָעֶבד   .ּם ְדחֹולּ

ת , ֲאָבל ָסָבא ָסָבא ּבָ ת ְיִחיָדה)א נשמתא''ד(ׁשַ ת זוֵגיה ְדַצִדיק, ּ ְדִאיִהי ּבַ ְּוִאיִהי ּבַ ּ ּ ּ ,
ת ּבָ ְּדִאיהו ׁשַ ח לֹו. ּ ת, ֲּאַמר ֵליה ָהא ַוָדאי ַהְבָדָלה. ַמאי ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ּבָ ל ׁשַ , ּחולֹו ׁשֶ

ְּדִאית ַאֲחָרא ְדָלא ִאְתְקִריַאת חולֹו ּ תּ ּבָ ל ׁשַ ְפָחה,  ׁשֶ ל ֻטְמָאה ׁשִ ֶּאָלא חולֹו ׁשֶ . ֲּאַמר ֵליה. ּ
ת ַמאי ִהיא ּבָ ל ׁשַ ְּדִאיִהי ּגוָפא ְדַבת ְיִחיָדה ְדָעָלה , ָּדא ֲאָמָתא, ֲּאַמר ֵליה. ְּוָהא חולֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַמר ח לֹו, ִאּתְ   .ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ

א ֲחִזי ְמָתא ִאית ְדִאְתְקִריַאת ָאָמ, ּתָ א ְדִאְתְקִריַאת  )נשמתא(ְוִאית , הִּנׁשְ ִכיְנּתָ ּׁשְ
ְפָחה א)ונשמתא( ,ׁשִ ָרָתא ְדַמְלּכָ א ִאית ְדִאְתְקִריַאת ּבְ ִכיְנּתָ ּ ְוׁשְ ַמר , ָהָכא ִאית ִאיׁש. ּ ְּדִאּתְ
יה  יה , ְוִאית ִאיׁש. ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ּּבֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְבִריֵא)דניאל ט(ּ   .ל ְוָהִאיׁש ּגַ

ּוְבִגין ָדא ִגְלגול, ּ ְמָתא ְדִאיִהי ִמַחְייָבא ּבְ ִּנׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרָתא ְדקוְדׁשָ ִּאם ִהיא ּבְ ְּ ,
גוָפא נוְכָרָאה יָמא ְדִאְזְדָבן ּבְ ִּאי ּתֵ ּ ְטָרא , ּ ְלָטנוָתא ְדֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִמּסִ ן ׁשֻ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ

לֹום. ל''ְּדָסָמֵא ִת. ַחס ְוׁשָ ן '  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(, יבְּדָהא ּכְ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ
ְּדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ּ.  

ְּוַההוא ּגוָפא א, ּ ָרָתא ְדַמְלּכָ ְרָיא ּבְ ְּדׁשַ ִאין ִדְמָסַאבו, ּ ּתָ ִכְתִרין ּתַ יָמא ְדִאְזְדָבן ּבְ ִּאי ּתֵ ּ ּ ,
ַמר . ֲחִליָלה ְוָחס י ִלי ָהָאֶרץ ְוָהָאֶר)ויקרא כה(ָּעָלה ִאּתְ ֵכר ִלְצִמיתות ּכִ ַמאן . ּץ ֹלא ִתּמָ

א ּּגוָפא ִדְבָרָתא ְדַמְלּכָ ּ ִכיְנָתא. ָּדא ְמַטְטרֹון. ּ ְּוַהאי ּגוָפא ִאיהו ָאָמה ִדׁשְ ּ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ
ן ּמָ בוָיה ּתַ א ׁשְ ָרָתא ְדַמְלּכָ ְמָתא ְדִאיִהי ּבְ ְּדִאיִהי ִנׁשְ ּ ּ ִגְלּגוָלא ַאְתָיא ְדַא, ּ ּּבְ ְּתָיין ִגְלּגוִלין ּ

ן ּמָ ית ּתַ ִגין ְדַאּתִ ה , ּּבְ ִתיב ּבָ ֵצא )שמות כא(ַּמה ּכְ ּתֹו ְלָאָמה לא ּתֵ  ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ
ֵצאת ָהֲעָבִדים   .ּכְ

ִריך הוא, ְועֹוד ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּתֹו. ְּ ָרֵאל: ֶאת ּבִ ֵּאלו ִיׂשְ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ּתֹו, ְּטָרא ְדַבת ְיִחיָדהִמּסִ יָמא ְדִיְפקון. ִּאְתְקִריאו ּבִ ְּוִאי ּתֵ ְטָרא , ּ ַגְווָנא ְדִאֵלין ִמּסִ ּּכְ

ְּדִאיהו ְמַטְטרֹו, ְּדֶעֶבד ְצַרִים, ן''ּ ְמנוָסה ִמּמִ ְּדַנְפקו ּבִ ּ ֵצאת ָהֲעָבִדים, ּ ֲהָדא , לא ֵתֵצא ּכְ
ִחָפזֹו)ישעיה נב(, ּהוא ִדְכִתיב י לא ּבְ ֵצאו וִבְמנוָסה ֹלא ֵתֵלכוןּ ּכִ ּן ּתֵ ּ ּ ּ.  

א ֲחִזי ד ִאְתְיִליד, ּתָ ר ָנׁש ּכַ ְטָרא ִדְבִעיָרא)ב''ד ע''ויקרא רכ(, ּבַ א ִמּסִ ּ ָיֲהִבין ֵליה ַנְפׁשָ ּ ,
ְטָרא ְדַדְכיו ִּמּסִ י ַהּקֹוֶדׁש, ּ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאְתְקרון אֹוַפּנֵ ִּמּסִ ּ יר. ּּ , ּרוָחאַּיֲהִבין ֵליה , ָזָכה ַיּתִ

ְטָרא ְדַחיֹות ַהּקֹוֶדׁש ִּמּסִ יר. ּ ְמָתא, ָזָכה ַיּתִ ְטָרא ְדֻכְרְסָייא, ַּיֲהִבין ֵליה ִנׁשְ ּוְתַלת ִאֵלין. ִּמּסִ ּ ,
א ְפָחה ִדְבָרָתא ְדַמְלּכָ ִּאיּנון ָאָמה ֶעֶבד ְוׁשִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1202דף [ -ּ

יר ֹאַרח ֲאִצילות, ָזָכה ַיּתִ א ּבְ ַּיֲהִבין ֵליה ַנְפׁשָ ְטָרא ְד, ּ ְוִאְתְקִריַאת ִאיִהי , ַבת ְיִחיָדהִּמּסִ
ת ֶמֶלך יר. ְּבַ ַּיֲהִבין ֵליה רוָחא ְדֲאִצילות, ָזָכה ַיּתִ ּ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ִּמּסִ ּ ְוִאְקֵרי , ּ

ִריך הוא א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ּּבֵ ְּ ם ַלְיָי)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִנים ַאּתֶ  ָזָכה. ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ
יר ְמָתא, ַיּתִ א ְוִאָמא, ַּיֲהִבין ֵליה ִנׁשְ ְטָרא ְדַאּבָ ּ ַוִיַפח )בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּסִ ּ

ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ּּבְ ֶּאָלא ִאיּנון י. ַּמאי ַחִיים. ּ ַמר, ה''ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ל )תהלים קנ(, ּ  ּכָ
ַהֵלל ָיה ָמה ּתְ ׁשָ ַּהּנְ ִלים, ּ ּתְ יה ידוְוִאׁשְ   .ד''ּ ּבֵ

יר ִלימו ְדַאְתָוון''ַּיֲהִבין ֵליה ידו, ָזָכה ַיּתִ ׁשְ ּד ּבִ ְּדִאיהו ָאָדם, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו, ּ ּ ,
ֹאַרח ֲאִצילות ְדֵעיָלא ּּבְ ּ ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה, ּ ְּוִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ַמר. ּ ּ וְרדו )בראשית א(, ְּוָעֵליה ִאּתְ ּ

ְדַגת ַהָים ְוגֹו ָכל ְרִקיִעין.'ּּבִ ּ ְוַהאי ִאיהו ׁשוְלָטנוֵתיה ּבְ ּ ּ ָרִפים ְוֵחיָוון, ּ ים וׂשְ ּוְבָכל אֹוַפּנִ ּ ,
א ּוְבָכל ַחָייִלין ְותוְקִפין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ְטָרא ְדַבת , ּ ֶנֶפׁש ִמּסִ ר ָנׁש ָזֵכי ּבְ ד ּבַ ּּכַ

יה, ְיִחיָדה ַמר ּבֵ ֵצאת ָה, ִּאּתְ   .ֲעָבִדיםלא ֵתֵצא ּכְ

  ]א''ה ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ִמְגַדל ְדצֹור י יֹוִסי ִאֲעָרעו ַחד ֵליְלָיא ּבְ י ִחָייא ְוַרּבִ ַּרּבִ ּ ּ ָדא. ּ ן ְוַחדו ָדא ּבְ ּמָ ִּאְתֲאָרחו ּתַ ּ ּ ּ .
י יֹוִסי א, ָאַמר ַרּבִ ִכיְנּתָ ה ַחֵדיָנא ַדֲחֵמיָנא ַאְנֵפי ׁשְ ּמָ ּּכַ ּ ָכל ָאְרָח, ּ א ּבְ ּתָ , ּא ָדאְּדַהׁשְ

ֲחָדא ָסָבא ִאיל ִלי , ַּטָייָעא, ִאְצָטַעְרָנא ּבַ ל ָאְרָחא )א''ה ע''דף צ(ְּדֲהָוה ׁשָ   .ּכָ

א ֲאִויָרא, ַּמאן הוא ְנָחׁשָ ִפרוָדא, ְּדָפַרח ּבַ ך, ְּוָאִזיל ּבְ ך וֵבין ּכַ ְוֵבין ּכַ ְּ ִאית ַנְייָחא , ּ
ּנֹוי, ְלַחד ְנָמָלה ין ׁשִ ִכיב ּבֵ ֵרי ּבְ. ְּדׁשָ ִפרוָדאׁשָ ִּחּבוָרא ְוִסֵיים ּבְ ָרא. ּּ ּוַמאי ִאיהו ִנׁשְ ְּדָקא , ּ

ָנא ִאיָלן ְדָלא ֲהָוה, ְמַקּנְ ָזלו. ּּבְ נֹוי ְדִאְתּגְ ּּבְ ְרָיין, ּ ֲאָתר ְדָלא . ְוָלאו ִמן ּבִ ִריאו ּבַ ְּדִאְתּבְ ּ ּ
ִריאו ין. ִּאְתּבְ ד ַסְלִקין ַנְחּתִ ין ַסְלִקין, ּּכַ ד ַנְחּתִ ֵרין ְד. ּּכַ ָלָתא, ִּאיּנון ַחדּּתְ ְּוַחד ְדִאיּנון ּתְ ּ .

א ִפיְרּתָ א ׁשַ ַּמהו עוֵליְמּתָ ּ ְלָיא, ְּוֵלית ָלה ֵעייִנין, ּ א ְוִאְתּגַ ִאיִהי ַנְפַקת , ְּוגוָפא ְטִמיְרּתָ
ַצְפָרא יָמָמא, ּבְ יַאת ּבִ ּסִ וִטין ְדָלא ָהוֹו. ְוִאְתּכַ ִקּשׁ ַטת ּבְ ִּאְתַקׁשְ ּ.  

ָא ִאיל ּבְ ל ָדא ׁשָ א ִאית ִלי ַנְייָחא. ְוִאְצָטַעְרָנא, ְרָחאּּכָ ּתָ ֲחָדא. ְוַהׁשְ ְּדִאילו ֲהֵויָנא ּכַ ּּ ,
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִּאְתֲעַסְקָנא ּבְ ִמִלין ַאֲחָרִנין ְדֹתהו, ּ ַּמה ַדֲהֵויָנן ּבְ ּ י ִחָייא. ּּ ְּוַההוא , ָּאַמר ַרּבִ

לום, ָּסָבא ַטָייָעא יה ּכְ ַּיְדַעת ּבֵ ִמלֹוי, ָיַדְעָנא, ָּאַמר ֵליה. ּ ׁשו ּבְ ְּדֵלית ַמּמָ ּ ְּדִאילו ֲהָוה . ּ ּּ
אֹוַרְייָתא, ָיַדע ח ּבְ ֵריָקַנָייא, ִיְפּתָ י ִחָייא. ְּוָלא ֲהָוה ָאְרָחא ּבְ ְּוַההוא ַטָייָעא ִאית , ָּאַמר ַרּבִ ּ
ִאיּנון ֵריָקִנין, ָהָכא ְּדָהא ְלִזְמִנין ּבְ ין ְדַדֲה, ּ ָבר ַזּגִ ח ּגְ ּכַ , ָּהא ָהָכא ִאיהו, ָּאַמר ֵליה. ָבאִּיׁשְ

ֵמיְכָלא   .ְּוַאְתִקין ֲחָמֵריה ּבְ

ָּקרו ֵליה ַלת, ָאַמר לֹון. ְּוָאָתא ְלָקַמְייהו, ּ ֵרין ִאיּנון ּתְ א ּתְ ּתָ ַחד, ַּהׁשְ ּוְתַלת ִאיּנון ּכְ ּ .
י יֹוִסי ְּדָכל ִמלֹוי ֵריָקִנין, ְָלא ֲאֵמיָנא ָלך, ָאַמר ַרּבִ   .ָּיִתיב ָקַמְייהו, ֵּריָקַנָייאְּוִאיּנון ּבְ, ּ

ָנן ּוִמיֹוִמין ְזִעיִרין, ֲּאָנא ַטָייָעא ִאְתַעִביְדָנא, ָאַמר לֹון ַרּבָ ַקְדִמיָתא ָלא , ּ ְּדָהא ּבְ
ָרא ַחד ְזִעיָרא ִאית ִלי, ֲּהֵויָנא ַטָייָעא ֵבי ִסְפָרא, ֲאָבל ּבְ ּוָבֵעיָנא , ְּוָיֲהִבית ֵליה ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1203דף [ -ּ

א ַדל ּבְ ּתָ ְּדִיׁשְ ָאְרָחא. ֹוַרְייָתאּ ָנן ְדָאִזיל ּבְ ְחָנא ַחד ֵמַרּבָ ּכַ ֲאָנא ָטִעין , ְּוַכד ֲאָנא ַאׁשְ
אֹוַרְייָתא, ְוַהאי יֹוָמא, ֲּאַבְתֵריה ין ּבְ ַמע ִמִלין ַחְדּתִ יְבָנא ְדֶאׁשְ ֲּחׁשִ ַמְעָנא ִמִדי, ּ   .ְוָלא ׁשְ

ַמְעָנא ְדָקַאָמְרּת, יֹוִסי' ָאַמר ר ָכל ִמִלין ְדׁשָ ּּבְ ּ ָווְהָנא, ּ אֹו ַאְנּתְ . ֶּאָלא ֵמַחד, ָלא ּתַ
טוָתא ָאַמְרת ׁשְ ּּבִ ּאֹו ִמִלין ֵריָקִנין ִאיּנון, ּ א . ּוַמאן ִאיִהי, ָּאַמר ַההוא ָסָבא. ּ ָּאַמר עוֵליְמּתָ

א ְוכו ִפיְרּתָ ּׁשַ ּ'.  

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ה ִלי '  ְיָי)תהלים קיח(, ּ ִלי ' ְיָי. ָאָדםִּלי לא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ
ֹעְזָרי ְוגֹו ְיָי. 'ּבְ יִרין ְוִעָלִאין ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. 'ְוגֹו' טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ה ָטִבין וְנִעיִמין ְוַיּקִ ּמָ ּּכָ ּּ ּ ,

ָנן א, ַוֲאָנא ֵהיִכי ֵאיָמא ָקֵמי ַרּבָ ּתָ ַמְעָנא ִמפוַמְייהו ַעד ַהׁשְ ְּדָלא ׁשְ ּ ֲּאִפילו ִמָלה ֲחָדא, ּּ ּּ .
ָלל ְלֵמיָמר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ָקֵמי ּכָֹלא, ל ִאית ִלי ְלֵמיָמרֲאָב ּסוָפא ּכְ ְּדָהא ֵלית ּכִ ּּ ּ ּ.  

ִּאְתַעָטף ַההוא ָסָבא י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהיא )ויקרא כב(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּ ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ
ים לא ֹתאֵכל ָדׁשִ ְתרוַמת ַהּקֳ י )ויקרא כב(, ְ ָסִמיךַאְקָרא ַאֲחָרא, ַהאי ְקָרא. ּּבִ ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ

ְנעוֶריָה ִמֶלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל  ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלה ְוׁשָ ִּתְהֶיה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ ּ ּ ּ
ָמָען. ְוָכל ָזר לא ֹיאַכל ּבֹו ַמׁשְ ֲּאָבל ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִמִלין ְסִתיִמין ִא. ָהֵני ְקָרֵאי ּכְ   ּיּנוןּּ

ָכל ִמָלה וִמָלה ְדאֹוַרְייָתא יִמין ּבְ ה ִאיּנון ִמִלין ְדָחְכְמָתא ִדְסּתִ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּּ ּ מֹוְדָען, ּ ּתְ , ְוִאׁשְ
יִמין י ַחּכִ ְּדַיְדִעין ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא, ִּאיּנון ְלַגּבֵ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָלאו ִמִלין ְדֶחְלָמא . ּ ּּ

ר לֹוןְּדָקא ִאְתָמְסָר, ִּאיּנון ַתר פוָמא, ּן ְלַמאן ְדָפׁשַ ָכן ּבָ ְּוִאְתַמּשְׁ ל ָדא ִאְצְטִריכו , ּ ְּוִעם ּכָ ּ
ר לֹון ְלפום ָאְרחֹוי ר לֹון ְלפום ָאְרחֹוי. ְּלִמְפׁשַ ּוַמה ִאי ִמִלין ְדֶחְלָמא ִאְצְטִריכו ְלִמְפׁשַ ּ ּ ּּ ,

א  ֲעׁשוִעין ְדַמְלּכָ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ ּ אּ ה ְדִאְצְטִריכו , ַּקִדיׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ּ
הו ֹאַרח ְקׁשֹוט ּבְ ְּלֵמָהך ּבְ יב, ְ ִרים ַדְרֵכי ְיָי)הושע יד(, ִּדְכּתִ י ְיׁשָ   .'ְוגֹו' ּ ּכִ
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א ִאית ְלֵמיָמר ּתָ ְמָתא ִעָלָאה, ּוַבת ּכֵֹהן, ַהׁשְ ָּדא ִנׁשְ ַרֵתיה ְד, ּ ּּבְ ַּאְבָרָהם ָאִבינו ַקְדָמָאה ּ
יֹוִרין יך, ַּלּגִ ְְוִאיהו ָמׁשִ ְמָתא ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ּ ָּלה ְלַהאי ִנׁשְ ין ְקָרא ְדָאַמר וַבת ִאיׁש . ּ ַּמה ּבֵ ּ

ּוֵבין ְקָרא ְדָאַמר וַבת ּכֵֹהן, ּכֵֹהן ּ ִתיב ִאיׁש, ּ , ִּאית ּכֵֹהן ְדִאְקֵרי ִאיׁש ּכֵֹהן, ֶּאָלא. ְוָלא ּכְ
ׁשְוֹל דֹול, ַוֲהָוה ְסָגן,  ּכֵֹהן)איש(ֲהָוה , ְּוַעל ָאְרָחא ָדא. א ּכֵֹהן ַמּמָ ַוֲהָוה ּכֵֹהן , ַוֲהָוה ּכֵֹהן ּגָ

דֹול ְּדָלאו ִאיהו ּגָ יר ֵמִאיׁש ּכֵֹהן, ּכֵֹהן ְסָתם. ּ ְמָתא. ַּרב ְוִעָלָאה ַיּתִ דף (, ְּוַעל ָדא ִאית ִנׁשְ

  .ֶפׁשְוִאית ֶנ, ְּוִאית רוָחא )ב''ה ע''צ

י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר א, ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ ַכת ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ּ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ,
ְּוָעאַלת ְלגֹו ְסִתימו ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ּ ָבא. ּ ְּוַכד רוָחא ְדַכֲהָנא ִעָלָאה ָנׁשְ ּ ָמִתין , ּ ְוָיִהיב ִנׁשְ

ִאיָלָנא ָדא ן, ּּבְ ּמָ ָמִתיןַּפְרִחין ִמּתַ אֹוָצר ַחד, ּ ִאיּנון ִנׁשְ   .ְוָעאִלין ּבְ

ָרא, ַווי ְלָעְלָמא ּמְ א ְלִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ֲהֵדי ֵיֶצר ָהָרע, ְּדָלא ַיְדִעין ּבְ יכו ּבַ ִכין ְמׁשִ ְּדָקא ַמׁשְ ּ ,
ְּדִאיהו ִאיׁש ָזר א, ּ ת ּכֵֹהן ַפְרַחת ְלַתּתָ ִאיׁש ָז, ְּוַהאי ּבַ ְנָייָנא ּבְ ַחת ּבִ ּכְ ּוְבִגין ְדִאיהו . רְוַאׁשְ ּ ּ
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ְּרעוָתא ְדָמָרה ִפיַאת, ּ ן ְוִאְתּכַ ּמָ ְלָטָאה, ָעאַלת ּתַ ַהאי , ְּוָלא ָיִכיַלת ְלׁשַ ִליַמת ּבְ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ
יה. ָעְלָמא ד ַנְפַקת ִמּנֵ ים ֹלא ּתֹאֵכל, ּּכַ ָדׁשִ ְתרוַמת ַהּקֳ ָמִתין, ִּהיא ּבִ ל ִנׁשְ ַאר ּכָ ׁשְ , ּכִ

ִלימו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ   .ַהאי ָעְלָמאּ

ַהאי ְקָרא י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר, ּּתו ִאית ּבְ א. ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ֲּעלוָבָתא ִאיִהי ִנׁשְ ּ ,
י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ָכת, ּכִ ַייר, ְּדָקא ִאְתַמּשְׁ יֹוָרא ְדִאְתּגְ ַּעל ּגִ ן ֵעֶדן , ּ ּוַפְרַחת ָעֵליה ִמּגַ ּ

ֹאַרח ָסִתים ְנ, ּבְ ִני ֵמָעְרָלה ִמְסֲאָבאַעל ּבִ   .ָּדא ֲהַות ְלִאיׁש ָזר, ָּייָנא ְדִאְתּבְ

ְּוָדא הוא ָרָזא ִעָלָאה ְיֵתיָרא ִמּכָֹלא ּ ַעּמוָדא ְדַקְייָמא ְלִטְקִלין. ּ ּּבְ ּ ָבת, ּ , ּּגֹו ֲאִויָרא ְדָנׁשְ
ַהאי ִסְטָרא ַהאי ִסְטָרא, ִאית ִטיְקָלא ֲחָדא ּבְ ַהאי ִסְטָרא ֹמאְזִני ּבְ. ְוִאית ִטיְקָלא ַאֲחָרא ּבְ

ִכיך ְלָעְלִמין, ְוַהאי ִטיְקָלא. ּוְבַהאי ִסְטָרא ֹמאְזֵני ִמְרָמה. ֶצֶדק ָמִתין ַסְלִקין , ְָלא ׁשָ ְּוִנׁשְ
ין ָעאִלין ְוָתִבין יִקין, ְוַנְחּתִ ָמִתין ֲעׁשִ ָאָדם, ְוִאית ִנׁשְ ְלָטא ָאָדם ּבְ ד ׁשַ יב, ּכַ קהלת (, ִּדְכּתִ

ר ׁשָ)ח ָאָדם ְלַרע לֹו ֵעת ֲאׁשֶ   .ְּלַרע לֹו ַוַדאי, ַלט ָהָאָדם ּבְ

ְמָתא יה, ִאיׁש ָזר, ַּדֲהַות ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ֲאָבל ַהאי ִנׁשְ ָקת ִמּנֵ ָּדא ִאיִהי , ְּוִאְתַעּשְׁ
ים לא ּתֹאֵכל, ְּלַההוא ִאיׁש ָזר: לֹו. ְלַרע לֹו ָדׁשִ ְתרוַמת ַהּקֳ ה , ְּוִאיִהי ּבִ ַּעד ְדָעִביד ּבָ ּ

ִריך הוא ַמה ְדָעִבידק א ּבְ ּוְדׁשָ ּ י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ָהִכי , ְּ ָּאָתא ְקָרא ְוָאַמר וַבת ּכֵֹהן ּכִ
  .ּהוא

ָמִתין, ָהָכא ִאית ָרָזא ָקן ִנׁשְ ֶּאָלא ַהאי ָעְלָמא ִאְתְנַהג ּכָֹלא. ְֵהיך ִמְתַעּשְׁ ִאיָלָנא , ּ ּבְ
ֵני . ְּדַדַעת טֹוב ָוָרע ִסְטָרא ְדטֹובְוַכד ִאְתַנֲהָגן ּבְ ִּטיְקָלא ַקְייָמא ְוַאְכַרע , ָּעְלָמא ּבְ

ִסְטָרא ְדַרע. ְּלִסְטָרא ְדטֹוב ָמִתין ַדֲהוֹו . ַּאְכַרע ְלַההוא ִסְטָרא, ְּוַכד ִאְתַנֲהָגן ּבְ ְּוָכל ִנׁשְ
ִטיְקָלא ֲעָתא ּבְ ַהִהיא ׁשַ יק לֹון, ּבְ   .ְוָנִטיל לֹון, ֲהָוה ָעׁשִ

ְפָיין ְּדִאי, ֲאָבל ְלַרע לֹו ָמִתין ּכַ א)א חפיין''ס(ּּנון ִנׁשְ יׁשָ ְטָרא ּבִ ָחן ִמּסִ ּכְ , ּ ְלָכל ַמה ְדַאׁשְ
יְצָאן ֵליה א, ְוִסיָמָנא ְלָדא. ְּוׁשַ ים, ֲּארֹוָנא ַקִדיׁשָ ּתִ ק ּגֹו ְפִלׁשְ ְּדִאְתֲעׁשָ יה, ּ ִליטו ּבֵ ּוׁשְ ּ ּ ,

ִקין ִמ. ּאוף ָהִכי. ְלַרע לֹון ָמִתין ִאְתְעׁשַ ְטָרא ַאֲחָרא ְלַרע לֹוןָהֵני ִנׁשְ   .ּסִ

ָמִתין ָּמה ִאְתֲעִבידו ֵמִאיּנון ִנׁשְ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ּ ְייהו ֲהוֹו ִאיּנון ֲחִסיֵדי , ֲחֵמיָנן ּבְ ְּדִמּנַ ּ ּ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ּאומֹות ָהעֹוָלם א ְדַאְרָעא, ְּוִאיּנון ַמְמְזֵרי ּתַ א ַעּמָ ְּדַקְדָמן ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּ ,

ָעְלָמאְּוָחׁשו ב ְדָעאל ִלְפַני ְוִלְפִנים, ב ּבְ ָכה ַהאי ָסָבא ִרְגָעא ֲחָדא. ַּאף ַעל ּגַ ְווהו , ּבָ ּּתַ
  .ְּוָלא ָאְמרו ִמִדי, ַּחְבַרָייא

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ר ֹלא ְיָעָדה ְוֶהְפָדה )שמות כא(, ּ ֵעיֵני ֲאֹדְניָה ֲאׁשֶ ּ ִאם ָרָעה ּבְ ּ ּ
ַמר. 'ְלַעם ָנְכִרי ְוגֹו א ַעל ָרָזא ָדא ִאּתְ ּתָ ַּהאי ַפְרׁשְ ּתֹו ְלָאָמה לא , ּ ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

ֵצאת ָהֲעָבִדים ִאם ָרָעה ְוגֹו ְָמאֵריה ְדָעְלָמא ַמאן ָלא ִיְדַחל ִמיָנך. 'ֵתֵצא ּכְ ּ ְּדַאְנּתְ , ּ
ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא ִליט ַעל ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּׁשָ י  )ירמיה י(ּכְ ְִמי ֹלא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים ּכִ ָ

  .'ְָלך ָיָאָתה ְוגֹו
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ָעְלָמא א ּבְ ֵני ָנׁשָ ה ִאיּנון ּבְ ּמָ ַהאי ְקָרא, ּּכַ ן ּבְ ׁשָ ּבְ ּתַ ְּוֻכְלהו ַאְמִרי, ְּדָקא ִמׁשְ ֲאָבל ְקָרא , ּ
פוַמְייהו ר ּבְ ָּדא ָלא ִאְתָייּשָׁ ּ ִריך הוא ֶמֶלך ַהּגֹוִי. ּ א ּבְ ְְוִכי קוְדׁשָ ְּ ְַוֲהֹלא ֶמֶלך , ּם ִאיהוּ

ָרֵאל ִאיהו ִתיב, ְוָהִכי ִאְקֵרי, ִּיׂשְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגֹו)דברים לב(, ְּדָהא ּכְ ּוְכִתיב . ' ּבְ
י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב( ָרֵאל. ַעּמֹו'  ּכִ ְְוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶמֶלך ִיׂשְ יָמא ְדִאיהו ֶמֶלך . ּ ְְוִאי ּתֵ ּ ּ

ִריך הוא ֶמֶלך ָעַלְייהו,ַהּגֹוִים ִאְקֵרי א ּבְ ָבָחא ִדְלהֹון ְדקוְדׁשָ ּ ָהא ׁשְ ּ ּ ְּ ָמה ְדַאְמִרין , ְ ְּוָלא ּכְ
ין ְוִלְמָמָנן ִדיֵליה ׁשִ ּמָ ְּדִאְתַמְסִרין ְלׁשַ ּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ְּותו ֵסיָפא ִדְקָרא יב, ּ ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכ)ירמיה י(, ִּדְכּתִ י ּבְ ּל ַמְלכוָתם ֵמֵאין ּ ּכִ
מֹוך ל ַהאי. ָּכָ ין, ּכָ ַאר ַעּמִ ָבָחא ִאיהו ִלׁשְ ּוְתָווָהא ִאיהו, ּׁשְ ַהאי ְקָרא , ּ ְלֵקי ּבְ ֵּהיך ָלא ִמְסּתַ ְ

ִריך הוא ָסָמא ֵעיַנְייהו, ֶּאָלא. ְרִקיָעא )א''ו ע''דף צ(ְּלרום  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יה , ְּ ְּוָלא ַיְדֵעי ּבֵ
ָלל ּה ַדֲאַנן ַאְמֵרי ְדֻכְלהו ַאִיןְּדָהא ַמ, ּכְ ּ יב. ָּוֹתהו, ָוֶאֶפס, ּּ ל ַהּגֹוִים )ישעיה מ(, ִּדְכּתִ  ּכָ

בו לֹו ַאִין ֶנְגדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ּּכְ ּ ֵוי לֹון ְקָרא ָדא, ּ יָרא ׁשָ א ְוַיּקִ ָּהא ִעָקָרא ִעָלָאה ַרּבָ ּ.  

ִתיב ' ָּאַמר ֵליה ר ֲאָנא , ָּאַמר ֵליה. 'ְַלך ֱאלִהים ַעל ּגֹוִים ְוגֹו ָמ)תהלים מז(ִּחָייא ְוָהא ּכְ
ֲּחֵמיָנא ְדָבַתר ּכְֹתַלְייהו ֲהִוית ַהאי ְקָרא ְלַסְייָעא לֹון, ּ ֲהָוה ִלי ְלָאָתָבא , ְּוַנְפַקת ּבְ

ַקְדִמיָתא ָאְרָחא. ַּעל ַמה ַדֲאֵמיָנא, ּבְ ְחָנא ָלך ּבְ ּכַ יָון ְדַאׁשְ ְֲאָבל ּכֵ ר ָלך ִמּתַ, ּ ןְַאְעּבַ , ּמָ
ָרא ּכָֹלא ן ֵאיָהך ְלַאְעּבְ ּמָ ּוִמּתַ ְ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָהן, ּתָ ל ׁשְ ָמָהן, ּכָ ּנוָיין ִדׁשְ ְּוָכל ּכִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ָטן ְלָאְרַחְייהו ִּמְתַפּשְׁ ִאֵלין, ּ ין ִאֵלין ּבְ ׁשִ ְּוֻכְלהו ִמְתַלּבְ ּ ְּוֻכְלהו ִמְתַפְל, ּּ ּ ִביִלין ּ ִּגין ְלָאְרִחין וׁשְ

ָמא ְיִחיָדָאה. ְיִדיָען ר ׁשְ ָמָהן, ּבַ ַאר ׁשְ ִריר ְדָכל ׁשְ א ְיִחיָדָאה, ּּבָ ל , ְּדַאֲחִסין ְלַעּמָ ִריר ִמּכָ ּבָ
ין ַאר ַעּמִ ְּוִאיהו יו, ׁשְ יב, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ י ֵחֶלק ְיָי )דברים לב(, ִּדְכּתִ  ּוְכִתיב. ַעּמֹו' ּכִ

ְיָי)רים דדב( ם ַהְדֵבִקים ּבַ ׁש' ּ ְוַאּתֶ ָמא ָדא ַמּמָ ׁשְ ָמָהן, ּּבִ ַאר ׁשְ ל ׁשְ יר ִמּכָ   .ַיּתִ

ָמָהן ִדיֵליה ַאר ׁשְ ל ׁשְ ָמא ַחד ִמּכָ ּוׁשְ ּ ה ָאְרִחין , ּ ט ְוִאְתְפַלג ְלַכּמָ ַּההוא ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ
ִביִלין ָמא ָדא. ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים, ּוׁשְ ֵאי ְדַהאי ָעְלָמאְוִאְת, ְּוַאֲחִסין ׁשְ ְּוִאְתְפַלג , ְּפַלג ְלַתּתָ

ָמא ָדא ין, ּׁשְ ַאר ַעּמִ ין ְוִלְמָמָנן ִדְמַנֲהֵגי ִלׁשְ ׁשִ ּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלׁשַ ַּוָיֹבא  )במדבר כב(, ּכְ
ְלָעם ַלְיָלה ֲחלֹום ַהַלְיָלה)בראשית כ( .ֱאלִהים ֶאל ּבִ ּ ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ּבַ ְ ל . ּ ְוֵכן ּכָ

ין ַאר ַעּמִ ִריך הוא ִלׁשְ א ּבְ א ְדַאֲחִסין לֹון קוְדׁשָ ְּמָמָנא וְמַמּנָ ּ ּ ִליָלן, ְּ ָמא ָדא ּכְ ׁשְ ַּוֲאִפילו . ּּבִ ּ
ָמא ָדא ִאְקֵרי ׁשְ ָמא ָדא ָמַלך ַעל ּגֹוִים. ֲּעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ְוׁשְ ּ ָמא, ּ ָּדא ַההוא , ְּוָלא ַההוא ׁשְ ּ

ָרֵא ְְדָמַלך ַעל ִיׂשְ ְּדִאיהו ְיִחיָדָאה, לּ א ְיִחיָדָאה, ּ ָרֵאל, ְלַעּמָ א ְדִיׂשְ א, ְּלַעּמָ א ַקִדיׁשָ   .ַּעּמָ

יָמא יב, ְוִאי ּתֵ ַּעל ָאְרָחא ָדא נֹוִקים ְקָרא ִדְכּתִ ְ ִמי לא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים)ירמיה י(, ּ ָ ,
ָמא ְדָקא ָמַלך ַעל ּגֹוִים ְְדָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ֱּאֹלִהים ְדָהא ְד, ּ יה ּ ְרָיא ְוִדיָנא ּבֵ יה ׁשַ ִּחילו ּבֵ ּ ּ

ְרָיא ַמר, ָלאו ָהִכי. ׁשַ ְכָלָלא ָדא ִאיהו, ְּוָלאו ַעל ָדא ִאּתְ ְּדִאי ָהִכי ֲאִפילו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ּ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1206דף [ -ּ

יָון ְדֹכָתָלא ַדֲהֵוית ָסִמיך ֲאַבְתֵריה ֲּאָבל ּכֵ ּ ְּקָרא ָקִאים ַעל ִקיוָמא, ִאְתְנַסח, ְּ ּ ,
ִאְסּתַ לוָתא ְזֵעירּבְ ְִמי ֹלא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים. ּּכְ א , ָ יָמא ְדֶמֶלך ַהּגֹוִים ַעל קוְדׁשָ ְּוִאי ּתֵ ְּ

ַמר ִריך הוא ִאּתְ ּּבְ ַָמאן הוא ֶמֶלך ַהּגֹוִים ְדָלא ִיָרֲאך, ֶּאָלא. ָלאו ָהִכי, ְ ְּ ְּדָלא ָדִחיל , ּ ּ
ְְוָלא ִיְזַדְעַזע ִמיָנך, ְִמיָנך ָֹוִים ְדָלא ִיָרֲאךְִמי ֶמֶלך ַהּג. ּ ַגְווָנא ָדא . ּ ּ ַהְללוָיה )תהלים קיג(ּּכְ ּ

ם ְיָי' ַּהְללו ַעְבֵדי ְיָי ַמע ֵליה. 'ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ַּמאן ִדׁשְ יָון ְדָאַמר , ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ּ ּּכֵ
ַּהְללוָיה ּאוף ָהִכי ַהְללו ַעְבֵדי ְיָי, ּ ב', ּ ְּדֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ם ְיָי' ָיַעְבֵדי ְי, ּ . 'ַּהְללו ֶאת ׁשֵ

ב. ּאוף ָהָכא ֶלך ַהּגֹוִים ְדָלא ִיָרֲאך, ֲּהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ִָמי ִמּמֶ ֶּאָלא ּכָֹלא ַעל ְתּקוֵניה . ְּ ּ ּ ּ
ַמר   .ִאּתְ

מֹוך י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל ַמְלכוָתם ֵמֵאין ּכָ ָּכִ ּ יַנְייהו , ּ ט ּבֵ ַּמהו ִמָלה ְדִאְתָפּשַׁ ּ ּּ ּ
ָּחְכְמָתא ִדְלהֹוןּבְ מֹוך ְוֻכְלהו אֹוָדאן ַעל ָדא, ּ ֵּמֵאין ּכָ ּ ּ ָחְכְמָתא ִדְלהֹון עֹוָבָדך , ָ ד ָחָמאן ּבְ ְּכַ ּ

ך ְוְגבוְרּתָ ּ יַנְייהו, ּ ט ִמָלה ָדא ּבֵ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל , ּ מֹוך ּבְ ְּוַאְמֵרי ֵמֵאין ּכָ ָ

מֹוך ַא. ַּמְלכוָתם יַנְייהו, ְמֵריֵָמֵאין ּכָ ט ּבֵ ְּוִאְתָפּשַׁ ַּחדו ַחְבַרָייא. ּ ּ ּוָבכו ְוָלא ָאְמרו ִמִדי, ּ ּ ּ .
ִמְלַקְדִמין ָכה ִאיהו ּכְ ּאוף ָהִכי ּבָ ּ ּּ.  

ָנה ְוגֹו)בראשית כא(ָּפַתח ְוָאַמר  ֵרׁש ָהָאָמה ַהזֹאת ְוֶאת ּבְ ּ ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ּגָ ַּחְבַרָייא ', ּ
ֲערו יָתאְּדָבָעא, ִּאּתְ ָאה ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּבֵ ָרה ְלַפּנָ ר ּתֹאַמר , ת ׂשָ ל ֲאׁשֶ ִתיב ּכָ ְּוַעל ָדא ּכְ

קֹוָלה ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ֵּאֶליך ׂשָ ּתֹו. ָ ִתיב ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ ִגְלּגוֵלי , ָהָכא ּכְ ְמָתא ּבְ ָּדא ִנׁשְ ּ
ין ְדָעְלָמא יׁשִ א ְדִטיְקָלאַּההוא ִסְטָר: ְלָאָמה. ַּעל עֹוָבִדין ּבִ יׁשָ ִגְלּגוָלא ּבִ ּא ַאֲחָרא ּבְ ּ ,

ַקת, ְּדַאֲהָדר ן, ְוָהא ִאְתַעּשְׁ ּמָ ְּלַאָפָקא ָלה ִמּתַ ֵצאת ָהֲעָבִדים. ּ ֵצא ּכְ ל ִאיּנון , ַּוַדאי ֹלא ּתֵ ּּכָ
ָקן ָמִתין ְדִמְתַעּשְׁ   .ִּנׁשְ

ָמִתין ִד, ִּאיהו ָרָזא. ַּמאן ִאיּנון ָהָכא ִּאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ד ִאיּנון ַיְנֵקי , ינֹוִקין ְזִעיִריןּ ּּכַ
הֹון ִּמּגֹו ּתוְקָפא ְדִאּמְ ִריך הוא ָחֵמי. ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָעְלָמא, ְּ ְּדִאי ִיְתַקְיימון ּבְ ְּיַבֲאׁשון , ּּ

חֹוֶמץ ָדא, ֵריֵחיהֹון ְּוַיְחְמצון ּכְ עֹוד ְדַי,  ְזִעיִרין)ב''ט ע''רמ, ב''ח ע''רמ(ָלִקיט לֹון . ּ ֲהֵבי ּּבְ
  .ֵריָחא

  ]ב''ו ע''דף צ -' בזוהר חלק [

יָדא ְדַהִהיא ָאָמה. ַמה ָעִביד ָקא ּבִ ִביק לֹון ְלִאְתַעּשְׁ דף (ְּוָדא ִאיִהי ִליִלית ְדֵכיָון , ּׁשָ

ְרׁשוָתה )ב''ו ע''צ ְּדִאְתְייִהיבו ּבִ ּ ּ ַההוא ְינֹוָקא)א אחדא''נ(ַּחָדאת , ּ יַקת ֵליה, ּ ּבְ , ַּוֲעׁשִ
יה, ּת ֵליה ֵמָעְלָמאְּוַאִפיַק תוְקָפא ְדִאּמֵ ד ִאיהו ָיִניק ּבְ ּּכַ ּ ּ ּּ.  

 ] בשנה108יום [סדר הלימוד ליום יט טבת 

יָמא ָמִתין ְדַיַעְבדון ַטב ְלָעְלָמא, ְוִאי ּתֵ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ֵעיֵני . ָלאו ָהִכי. ּ יב ִאם ָרָעה ּבְ ִּדְכּתִ
ה ְל, ֲאֹדֶניָה ְבָרא ּבָ ְּדַיֲחִמיץ ַההוא ּגַ ּ ה, ָבַתר יֹוִמיןּ ִּאי ִאְתַקַיים ּבָ ַקת. ּ ְוַאֲחָרא , ָּדא ִאְתַעׁשְ
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ַקת ִתיב. ָלא ִאְתַעּשְׁ ל ָהֲעׁשוִקים ְוגֹו)קהלת ד(, ְּוַעל ִאֵלין ּכְ ְּוַהְיינו ִאם ' ּ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ
ֵעיֵני ֲאֹדֶניָה   .ָרָעה ּבְ

ר ֹלא ְיָעָדה ִתיב, ֲּאׁשֶ ָאֶלף ּכְ יָמא. ֹלא ּבְ ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִאי ּתֵ ְּדָהא ּבְ ַּאְזִמין ָלה , ּ
ִריך הוא ִמיֹוָמא ַדֲהַות א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ִגְלּגוֵלי ִטיְקָלא. ָלא. ְ א ּבְ ּתָ ָוא, ְּוַהׁשְ ַמה . ו''ּלֹו ְיָעָדה ּבְ

ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהַות ִמּקַ ּ.  

ְּוֶהְפָדה ַּמאי ְוֶהְפָדה, ּ ִריך. ּ א ּבְ ְָפִריק ָלה קוְדׁשָ ּ ּ אּ ּתָ ְּדַסְלָקא ֵריָחא, ּ הוא ַהׁשְ ַעד ָלא , ּ
ֲחִמיץ ְּוָסִליק ָלה ְלרוֵמי ְמרֹוִמים, ּתַ א ִדיֵליה)ב''ג ע''קי(, ּ ְמִתיְבּתָ ּ ּבִ יָון , ּ יָמא ּכֵ ְוִאי ּתֵ

ָקת ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדִאְתַעּשְׁ ָמה ְדָאְמרו ַלֲחִסיֵדי , ָּיִהיב ָלה, ּ ּּכְ ַאר )ב''ה ע''ר(ּ  ׁשְ
יןַע א ֲחֵזי, ּמִ ּוְלִאיּנון ַמְמְזֵרי ּתָ ְּלַעם ָנְכִרי ֹלא ִיְמׁשֹול ְלָמְכָרה ַוַדאי, ָאָתא ְקָרא ְואֹוַכח. ּ ּ ,

ִבְגדֹו ָבה יקו ְדִגְלּגוָלא ְדִטיְקָלא, ּּבְ ֲעׁשִ יק ָלה ּבַ ְּדָעׁשִ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל ַוַדאי, ּ ֶּאָלא ְלִיׂשְ ְוָלא , ּ
ֵצאת ָהֲעָבִדים, ָלאְוַכד ַנְפַקת ִמן ִטיְק. ְלַאֲחָרא ִעְטָרָהא , ֹלא ֵתֵצא ּכְ ֶּאָלא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ

יה ֲאָרָמא ַעל ֵריׁשֵ   .ּּבַ

יָמא ַההוא ַיּנוָקא, ְוִאי ּתֵ ְּדַהאי ִסְטָרא ָעאַלת ָלה ּבְ ּ ּ ֶּאָלא ַנְטַלת ָלה. ָלאו ָהִכי. ּ ּ ,
ֲהָדה ְּוַחָדאת ּבַ ַההוא ֲא, ּוַפְרַחת ִמן ְיָדָהא, ּ ְּוִאיִהי ְפִקיַדת ְלַההוא ְינֹוָקא, ָתרְּוָעאַלת ּבְ ּ ,
יה ְּוַחָדאת ּבֵ יה, ּ ְּוַחְייַכת ּבֵ ר)א''ה ע''ס, ח''נ(ְוָתִאיַבת , ּ ׂשָ ַּעד ִדְלָבַתר ָנִטיל , ּ ְלַההוא ּבָ

ָמֵתיה ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א. ְּוִהיא ְלגוָפא, ְּ ְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּוְלָבַתר ּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ִריך ּּ ְ ּבְ

  .ּהוא

א ֲחֵזי ֵצאת ָהֲעָבִדים)שמות כא(, ּתָ ֲעָתא ְדַנְפַקת ִמן , ֶּאָלא. ַּמאי הוא,  לא ֵתֵצא ּכְ ׁשַ ּּבְ
ֵחדו ִּטיְקָלא ְוַההוא ִסְטָרא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ים ָלה ְלקוְדׁשָ ָּרׁשִ ּ ְּ ַחד , ּ ְּוָחִתים ָלה ּבְ

ַפְנָקא ּּגוׁשְ ּוָפִריׂש ָעָלה ְלבוׁש ְיָק, ּ ּ ּר ִדיֵליהּ ּוַמאן ִאיהו, ּ א ְדִאְקֵרי ֱאלֹוַה. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ּ .
ִבְגדֹו ָבה ְּוָדא הוא ּבְ א ָפִריׂש ָעָלה וְכֵדין ִאיִהי ְנִטיָרא, ּ יָרא ְדַמְלּכָ א ַיּקִ ְּלבוׁשָ ּ ּ ְּדָלא , ּּ
ַרת ְלַעם ָנְכִרי ָרֵאל ְלחוד, ִאְתַמּסְ ֶּאָלא ְלִיׂשְ ּ.  

יב ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ְמֵרִני)איוב כט(, ּ יֵמי ֱאלֹוַה ִיׁשְ ִתיב ָהָכא, ּ ּכִ ְלַעם , ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ
ִבְגדֹו ָבה ָּנְכִרי ֹלא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרה ּבְ ה, ּ א ּבָ עֹוד ִדְלבוׁש ְיָקר ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ יָון . ּ ד ''בראשית צ(ּכֵ

ּ ְדִבְגדֹו ָבה)ב''ב ע''ויקרא ע, ב''ב ע''שמות קע, א''ע ִת, ּ   .ּיב ְלַעם ָנְכִרי ֹלא ִיְמׂשֹל ְלָמְכָרהּכְ

ה ַּמה ְרׁשו ִאית ְלַההוא ִסְטָרא ּבָ ּ א ֲחֵזי. ּ ְלהו, ּתָ ֵני ָעְלָמא ּכֻ ל ּבְ ּּכָ א , ּ ְרׁשוֵתיה ְדַמְלּכָ ּּבִ ּ ּ
א ַהאי ָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ִזְמָנא ּבְ ֵעי ְלַסְלָקא לֹון ִמן ָעְל, ּ ַּעד ְדִאיהו ּבָ ּ , ָמאּ

הו, ְּוָדא ֵלית ֵליה ִזְמָנא ְּוַעל ָדא ִאיִהי ַחְייָכת ּבְ הו, ּ ְּוַחָדאת ּבְ ּ.  

ָהֵני ְקָרֵאי)בהאי עלמא(ַּאְזָהרוָתא ְלַבר ָנׁש , ּּתו ה ֵעיִטין ָטִבין ִעָלִאין ,  ִאית ּבְ ְּוַכּמָ
ָכל ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ִּאיּנון ְּוֻכְלהו ְקׁשֹוט, ּּבְ ֹאַרח ְקׁש, ּ יִמין, ֹוטּבְ י ַחּכִ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ , ְוִאׁשְ

ֹאַרח ְקׁשֹוט ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא. ְּדַיְדֵעי ְוַאְזֵלי ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדָבָעא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ָסִליק , ְּ
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ְרעוָתא ָקֵמיה ּּבִ א ְלָבַתר, ּ ְבִני ָנׁשָ ָמִתין ְדִאיּנון ְזִמיִנין ְלֵמיָהב ּבִ ל ִנׁשְ ְּוִצֵייר ּכָ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ׁש ַההוא ִציוָרא ַמּמָ ִּאְתְצָיירו ָקֵמיה ּבְ ּ ּ ּּ א ְלָבַתר, ּ ְבִני ָנׁשָ ל ַחד , ִּדְזִמיִנין ְלֶמֱהֵוי ּבִ ְוָחָמא ּכָ

  .ְוַחד

ָעְלָמא א ָאְרַחְייהו ּבְ הֹון ִדְזִמיִנין ְלַאְבָאׁשָ ְּוִאית ִמּנְ ֲעָתא ְדָמָטא ִזְמַנְייהו, ּ ּוְבׁשַ ּ ָקֵרי , ּ
א  ְמָתאּקוְדׁשָ ִריך הוא ְלַהִהיא ִנׁשְ ּּבְ דֹוך ְפָלן, ָּאַמר ָלה, ְ ִּזיִלי עוִלי ּבְ ְ גוף ְפָלן. ּ ּּבְ ָאִתיַבת . ּ

ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּקֵמיה יה, ּ ָעְלָמא ָדא ַדֲאָנא ָיְתָבא ּבֵ ַּדי ִלי ּבְ ּ ּ ְְוָלא ֵאיָהך ְלָעְלָמא , ּ

י, ַאֲחָרא דון ּבִ ְעּבְ ּתַ ְּדִיׁשְ יַנְייהוְּוֵאֶהא ְמלו, ּ ִריך הוא. ְּכְלָכא ּבֵ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ִמן , ְּ
ִריַאת ַההוא ָעְלָמא, ּיֹוָמא ְדִאְתּבְ ִריַאת ְלֶמהֵוי ּבְ ַּעל ָדא ִאְתּבְ ך. ּ ְמָתא ּכַ יָון ְדָחָמאת ִנׁשְ ְּכֵ ּ ,

ן ּמָ ת ְוָעאַלת ּתַ ְרָחה ַנְחּתַ ַעל ּכָ   .ּּבְ

ָּחמו , ְוַאְמַרת, ַאְזִהיַרת ִלְבֵני ָעְלָמא, ְלָמא ָחָמאת ָהִכיּאֹוַרְייָתא ְדָיִהַבת ֵעיָטא ְלָכל ָע
ִריך הוא ָעַלְייכו א ּבְ ה ָחס קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ִליָתא ָטָבא ַדֲהַות ֵליה, ְּ ַּמְרּגָ ָנא, ּ ין ְלכו ְלַמּגָ , ַּזּבִ

ַהאי ָעְלָמא ה ּבְ דון ּבָ ְעּבְ ּתַ ְּדִתׁשְ ּ ּ.  

  ]א''ז ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ִריך הוא: ְמּכֹר ִאיׁשְוִכי ִי א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּתֹו. ְּ א: ֶאת ּבִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ : ְלָאָמה. ּ
יַנְייכו  ָדא ּבֵ ְעּבְ ּתַ ַהאי ָעְלָמא )א''ז ע''דף צ(ְּלֶמֱהֵוי ָאָמה ִמׁשְ ְייכו. ּבְ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ֵצאת ָהֲעָבִדיםֹלא ֵתֵצ, ְּדָמֵטי ִזְמָנא ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ָפא , א ּכְ פוק ִמְתַטּנְ ָּלא ּתִ ּ
חֹוִבין ת חֹוִרין, ּבְ פוק ּבַ ּּתִ ִריָרה ְנִקָיה, ּ ה ְוָיִהיב ָלה , ּּבְ ח ּבָ ּבַ ּתָ ה ָמאָרה ְוִיׁשְ ִגין ְדֶיֱחֵדי ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

א ְדֵעֶדן, ֲאַגר ָטב ִצְחצוֵחי ְדִגְנּתָ ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ַצְחָצחֹות  ְוִהׁשְ)ישעיה נח(ּכְ יַע ּבְ ּבִ
ך ְדָקא ֵיאֹות, ַָנְפׁשֶ ִריָרה ְנִקָיה ּכְ פוק ּבְ ד ּתִ ַּוַדאי ּכַ ּ ּּ.  

ֵעיִני ֲאֹדֶניָה ִטנוֵפי חֹוִבין, ֲאָבל ִאם ָרָעה ּבְ ד ַנְפַקת ְמלוְכָלָכא ּבְ ּּכַ ְוָלא ִאְתֲחִזיַאת , ּ
ְדָקא ֵיאֹות ַּווי ְלַההוא ּגוָפא, ָּקֵמיה ּכְ ְמָתא ְלָעְלִמיןְּדִאְתֲאִביד, ּ ִגין.  ֵמַהִהיא ִנׁשְ ְּדַכד , ּבְ

ִריָרן ָמִתין ַסְלִקין ּבְ ְמָתא, ְּוָנְפִקין ְנִקִיין ֵמַהאי ָעְלָמא, ִּנׁשְ ְמָתא ְוִנׁשְ ל ִנׁשְ ָעאַלת , ּכָ
ִסְפָרא  א)ב''ו ע''שלח קנ(ּבְ ּ ְדַאְחָמָתא ְדַמְלּכָ ָמָהן, ּ ׁשְ ְּוֻכְלהו ּבִ ְמָתא ְּוָאַמר ָדא ִהיא ִנׁשְ, ּ
ְבַקת, ִּדְפַלְנָיא ֵהא ְלַההוא ּגוָפא ְדׁשַ ְּזִמיַנת ּתְ ּ ִתיב, ּ ו, ּלֹו ְיָעָדה, ּוְכֵדין ּכְ   .'ּבְ

ֵעיֵני ֲאֹדֶניָה חֹוִבין, ְוַכד ַנְפַקת ָרָעה ּבְ ָאַבא ּבְ ּוְבִטּנוָפא ְדַחָטִאין, ְּדָקא ִאְסּתְ ּ ּ ֵדין לא , ּ ּכְ
א ר ַהִהיא ְדָמאָרה ְּוִאְתֲאִביד ַההוא ּג. 'ְּיָעָדה ּבְ יה ּבַ ַנת ְלַגּבֵ ּוָפא ִמיָנה ְוִאיִהי ָלא ִאְזַדּמְ ּ ּ ּ ּ ּ

ה, ִאְתְרֵעי א ְדגוָפא ּבָ ִתיוְבּתָ ְּוָתב ּבְ ּ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּוֶהְפָדה, ּכְ  )איוב לג(ּכְ
ַחת ּשָׁ ְּוֶהְפָדה. ָפָדה ַנְפׁשֹו ֵמֲעבֹור ּבַ ַבר ָנׁש, ּ ְּדֵעיָטא ִדיֵליה, ַּהאי ִאיהו ּבְ ּ ְּדִיְפרֹוק ָלה, ּ ּ ,

א ִתיוְבּתָ ְּוֵיתוב ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוִלְתֵרין ִסְטִרין ָקָאַמר קוְדׁשָ א, ְּ ִתיוְבּתָ ְּוֶהְפָדה ּבְ ְלָבַתר . ּ
א ִתיוְבּתָ ְּדָתב ּבְ ם, ּ ָּפָדא ָלה ֵמָאְרָחא ְדֵגיִהּנָ ּ ּ.  
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ְמָתא.  ַעם ָנְכִריַמאן. ְּלַעם ָנְכִרי ֹלא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרה ְּדַכד ַנְפַקת , ֲּעלוָבָתא ִאיִהי ִנׁשְ
ֲהָדה, ֵמָעְלָמא ּוַבר ָנׁש ַאְסֵטי ָאְרֵחיה ּבַ ּ ָעאת ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ִּהיא ּבָ ְרָיין , ּ ּגֹו ַמׁשְ
ין ן ֵעֶדן, ַּקִדיׁשִ ַההוא ָאְרָחא ְדּגַ ין ַקְייִמין ּבְ ְרָיין ַקִדיׁשִ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ ּ ְרָיין נוְכָרִאין ּוַמ, ּ ּׁשְ

ם ַההוא ָאְרָחא ְדֵגיִהּנָ ַּקְייִמין ּבְ ּ.  

ְמָתא ְּוַההוא ְנִטירו, ָזְכָתה ִנׁשְ יָרא ָעָלה, ּ א ַיּקִ ּוְפִריׂשו ִדְלבוׁשָ ּ ּ ּ ין. ּ ְרָיין ַקִדיׁשִ ה ַמׁשְ ּמָ , ּּכַ
ָדן ָלה ֲהָדה, ָּקא ִמְתַעּתְ ָרא ּבַ ן ֵעֶד, ְּלִאְתַחּבְ ּוְלֵמיָעאל ָלה ְלּגַ ייְרָין , ֹלא ָזְכָתה. ןּ ה ַמׁשְ ּמָ ּכַ

ם ָאְרָחא ְדֵגיִהּנָ ָדן ְלֵמיַעל ָלה ּבְ ּנוְכָרִאין ִמְתַעּתְ ּ ָלה ְזִמיִנין . ּ ְרָיין ְדַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּוִאיּנון ַמׁשְ ּ
ה נוְקִמין ד ּבָ ְּלֶמְעּבַ ֲאֵכי ִּאֵלין ַמְל, ְּלַעם ָנְכִרי לא ִיְמׂשֹל ְלָמְכָרה, ָאָתא ְקָרא ְואֹוַכח, ּ

ָלה ִבְגדֹו ָבה. ַחּבָ ִריך הוא ָעִביד ָלה ְנִטיָרא, ִּאיהו ְנִטיָרא, ּּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ לֹוט , ְּ ְּדָלא ִיׁשְ
ה ַעם ָנְכִרי ַההוא ְפִריסו ִדְנִטירו ָעָלה, ּּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ה)שמות כא(. ּּ ה ,  ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ּמָ א ֲחֵזי ּכַ ּתָ

ר ָנׁש ְל ִּאית ֵליה ְלּבַ ַהאי ָעְלָמאּ ִּאְזַדֲהָרא ְדָלא ִיְסֵטי ָאְרחֹוי ּבְ ַהאי , ּ ר ָנׁש ּבְ ְּדִאי ָזָכה ּבַ
ְדָקא ֵיאֹות, ָעְלָמא ְמָתא ּכְ ִריך הוא , ְּוָנִטיר ָלה ְלִנׁשְ א ּבְ ר ָנׁש ְדקוְדׁשָ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ְּ

יה ָכל יֹוַמָיא, ִּאְתְרֵעי ּבֵ יה ּבְ ַבח ּבֵ ּתָ ְּוִאׁשְ ָפַמְלָיי, ּ ּא ִדיֵליהּבְ א , ְוָאַמר, ּ ָרא ַקִדיׁשָ ֲּחמו ּבְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ְּדִאית ִלי ּבְ ך ְוָכך ָעִביד, ּ ְּכַ ָנן, ְ ּקְ ך ְוָכך עֹוָבדֹוי ִמְתּתַ ְּכַ ְ.  

ְמָתא ִריָרה, ַנְפַקת ְמַהאי ָעְלָמא, ְוַכד ַהאי ִנׁשְ ִריך הוא , ַּזְכָייא ְנִקָייה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַכ ה ְנהֹוִריןַּאְנִהיר ָלה ּבְ ָכל יֹוָמא ָקאֵרי ָעָלה, ּמָ ִרי, ּּבְ ְמָתא ִדְפַלְנָיא ּבְ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ּ ,
ַבק ְּנִטיָרא ִליֲהִוי ֵליה ְלַההוא ּגוָפא ְדׁשָ ּ ּ ּ.  

יב ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ה ָלה, ּ נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ה ּכְ ְּוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ּ ַפט , ּ ִמׁשְ ַּמאי ּכְ
נֹות יִמין. ַהּבָ יָפא, ָהָכא ִאית ָרָזא ְלַחּכִ ּקִ גֹו ִטָנָרא ּתַ ִאית ֵהיָכָלא , ְרִקיָעא ְטִמיָרא, ּבְ
ְנִזין ְטִמיִרין)א''ו ע''קמ(. ְּדִאְקֵרי ֵהיַכל ַאֲהָבה, ֲחָדא ן ִאיּנון ּגִ יִקין ִדְרִחימו , ּ ְוַתּמָ ְּוָכל ְנׁשִ ּ

ן ּמָ א ִאיּנון ּתַ ָמִתי, ְּדַמְלּכָ ןְּוִאיּנון ִנׁשְ ּמָ א ָעאִלין ּתַ   .ּן ְרִחיָמאן ְדַמְלּכָ

א ַההוא ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א ָעאל ּבְ יָון ְדַמְלּכָ ּּכֵ ּ ִתיב, ּ ן ּכְ ּמָ ק ַיֲעֹקב )בראשית כט(, ּתַ ּ ַוִיּשַׁ
א, ְלָרֵחל ְמָתא ַקִדיׁשָ ן ְלַהִהיא ִנׁשְ ּמָ ח ּתַ ּכַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יק , ְּ ָּקִדים ִמַיד ְוָנׁשִ

ֲהֵדיה, ְּוָגִפיף ָלה, ּהָל ְּוָסִליק ָלה ּבַ ה, ּ ע ּבָ ֲעׁשַ ּתַ   .ְּוִאׁשְ

ה ָלה נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ְּוָדא הוא ּכְ א ָעִביד ִלְבַרֵתיה, ּּ ִדיָנא ְדַאּבָ ּּכְ ְּדִאיִהי ֲחִביָבא , ּ
יה יק ָלה, ְּלַגּבֵ ְּדָנׁשִ ך קוְד. ְּוָיִהיב ָלה ַמְתָנן, ְּוָגִפיף ָלה, ּ ּּכַ ִריך הוא ָעִבידְ א ּבְ ּׁשָ ְ ,

ָכל יֹוָמא ָאה ּבְ ְמָתא ַזּכָ ה ָלה, ְלִנׁשְ נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ יב ּכְ ָמה ְדְכּתִ ּּכְ ּּ.  

  ]ב''ז ע''דף צ -' בזוהר חלק [

יב  ַּהְיינו ְדְכּתִ ה לֹו)ישעיה סד(ּ ה ִלְמַחּכֵ ַרָתא,  ַיֲעׂשֶ ָמה ְדַהאי ּבְ ָייה , ּּכְ ִליַמת ֲעׂשִ ַּאׁשְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי. ַהאי ָעְלָמאּבְ ָייה ַאֲחָרא ּבְ ִלים ָלה ֲעׂשִ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
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יב ה לֹו, ְּדְכּתִ ה ִלְמַחּכֵ ַָעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ִתיב . ּ  )ב''ז ע''דף צ(ְוָהָכא ּכְ
ה ָלה ן. ַּיֲעׂשֶ ַט. ַעל ּכֵ ּתָ ַּההוא ָסָבא ִאׁשְ ִמְלַקְדִמין. ְּוַצֵלי ְצלֹוָתא, חּ ָכה ּכְ   .ּּבָ

ח לֹו ְוגֹו)שמות כא(ְוָאַמר  ין , ַמאי ִאם ַאֶחֶרת',  ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ְמָתא ַאֲחָרא ַזּמִ ְוִכי ִנׁשְ
ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ְלָאָתָבא ְלַצִדיַקָייא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִליַמת , ְּ ְמָתא ְדַאׁשְ ְּוָלאו ַהאי ִנׁשְ

ַה ּאי ָעְלָמא ְרעוָתא ְדָמאָרהּבְ ּ ָלל, ּ ִּאי ָהִכי ֵלית ַאְבָטחוָתא ְלַצִדיַקָייא ּכְ ּ ַמאי ִאם ַאֶחֶרת . ּ
ח לֹו   .ִיּקַ

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ׁשוב ֶאל )קהלת יב(, ּ ָהָיה ְוָהרוַח ּתָ ׁשֶ ּ ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ּ
ר ְנָתָנה ּאוְקמוָה ַחְבַרָייאַהאי ְקָרא . ָּהֱאלִהים ֲאׁשֶ ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ָחְרּבַ  )ותמן תנינן(. ּּבְ

ָהָיה ׁשֶ יב. ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ָּהָכא ִאיהו ַמאי ְדְכּתִ ַנֲעִני ָאז )בראשית יב(, ּ  ְוַהּכְ
ָאְרץ ָהָיה ַוַדאי, ּבָ ׁשֶ ר ְנָתָנה. ּּכְ ׁשוב ֶאל ָהֱאלִהים ֲאׁשֶ ְּוָהרוַח ּתָ ּ ׁשובַמאי, ּ ּ ְוָהרוַח ּתָ ָּדא . ּ

א ִכיְנּתָ א, ׁשְ ְּדִאיִהי רוַח ַקִדיׁשָ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ד ָחָמאת ׁשְ עֹות ְדָקא ַנְטָלא, ּכַ ר ַמּסָ ִאינון ֶעׂשֶ ּּבְ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ א ָקֵמי קוְדׁשָ ְתיוְבּתָ ָרֵאל ְלָאָתָבא ּבִ עון ִיׂשְ ְּוָלא ּבָ ּ ּ ְלָטא ִסְטָרא ַאֲחָרא , ְּ ְוׁשָ

אַעל ַאְרָע ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  

א ֲחִזי ָאה, ּתָ ּרוָחא ְדַבר ָנׁש ַזּכָ א, ּ ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּגַ ִדיוְקָנא ּבְ ִּאְתַעָטר ּבְ ּ ֵתי , ּּ ּבָ ּוְבָכל ׁשַ
י ַיְרֵחי ִּמְתַעְטָרן רוֵחי, ּומֹוֲעֵדי ְוֵריׁשֵ ָטן, ּ ּוִמְתַפּשְׁ ְּוַסְלִקין ְלֵעיָלא, ּ ה ְדָע. ּ ּמָ א ּּכְ ִּביד קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ א ְלֵעיָלא, ְ ְמָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַהִהיא ִנׁשְ ּּבְ ַהאי רוָחא, ּּ , ָּהִכי ָנֵמי ָעִביד ּבְ
א ן ֵעֶדן ְלַתּתָ ּגַ א ּבְ ְּדָקא ַסְלַקת ָקֵמיה, ְלַתּתָ ְּוָאַמר ָדא ִאיִהי רוָחא ִדְפַלְנָיא ּגוָפא. ּ ּ ּ ִּמָיד , ּ

א ְּמַעְטָרא ָלה קוְדׁשָ ּ ה ִעְטִריןּ ַכּמָ ִריך הוא ְלַהאי רוָחא ּבְ ּ ּבְ ּ ה, ְ ע ּבָ ֲעׁשַ ּתַ   .ְּוִאׁשְ

יָמא ִגין רוָחא ָדא, ְוִאי ּתֵ ְּדָהא ּבְ ּ ְמָתא, ּ ִריך הוא ַמה ְדָעִביד ְלִנׁשְ א ּבְ ִביק קוְדׁשָ ּׁשָ ּ ְּ .
סוָתה ְוֹעָנָתה לא ִיְגָרע. ָלאו ָהִכי ֵאָרה ּכְ ֶּאָלא ׁשְ ּ ּ ּ ִּאֵלין ִאיּנון , ּ ָמָהן ִעָלִאיןּ ַלת ׁשְ ְּדַעִין , ּּתְ

ָלא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך ּ.  

ן ּמָ כו ִמּתַ ָעְלָמא ְדָאֵתי ְוִאְתַמּשְׁ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ֵאָרה. ּ ְייהו ׁשְ ַּחד ִמּנַ יכו ִדְנִציצו וְנִהירו, ּ ְּמׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
ֹאַרח ָסִתים ּ ְדָזן ּכָֹלא)לן(ְמזֹוָנא , ְּדָנִהיר ּבְ ְנקוַדת ֱאלִהים''ְוִאְקֵרי ידו, ּ ֵאָרה . ּד ּבִ ּׁשְ

ִהפוך ַאְתָוון ְּבְ ּ ָנה ַלְחמֹו)בראשית מט(ְּוָדא ' אשר ה, ּ ּמֵ ר ׁשְ ֵאָרה,  ֵמָאׁשֶ ְּוָדא הוא ׁשְ ּ.  

סוָתה ּּכְ א: ּ ְּפִריׂשו ְדַמְלּכָ ּ יכו ַאֲחָרא. ּ ָּדא ְמׁשִ ִדיר, ּ ְּדָנִהיר ְוָנִטיר ָלה ּתָ ְּפִריׂשו , ּ
א ְדַמְלּכָ ִּדְלבוׁשָ ּ ְּדָפִרׂש ָעָלה ֱאלֹוַה, אּ ּ ִדיר. ּ ִבְגדֹו ָבה ּתָ ָּדא ּבְ ה, ּ ְּדָלא ִאְתָעֵדי ִמיּנָ ְוַהאי , ּ

סוָתה ִּאיהו ּכְ ּ ּ.  

יכו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּמאן ִאיהו, ְּוֹעָנָתה ָּדא ְמׁשִ ּ ּ ְּדֵביה ּכָֹלא, ּ ּ ְוָדא , ְּצָבאֹות ִאיהו' ְיָי. ּ
ָכל ְנהֹוִרין ִּאיהו ְדָנִהיר ּבְ ּ ְסִתיִמין ִעָלִאין ְדִאיָלָנא ְדַחֵייּ ּ ּ ְּדֵביה עֹוָנה ְטִמיָרא, ּ ן , ּ ּמָ ְּדִמּתַ

ִעדוָנא ְוִכּסוָפא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ַנְפַקת ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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ָלָתא ָהֵני לא ִיְגָרע ָלה ְדָקא ֵיאות, ּּתְ את ּכַ ד ִאיִהי ַזּכָ ּּכַ ְדָקא ֵיאות. ּ , ְּוִאי ָלאו ִאיִהי ּכַ
ְרָעאן ִמָנהָה ָלָתא ּגַ ְייהו, ֵּני ּתְ ְּדָלא ִיְתֲעִביד ָלה ֲעָטָרה ֲאִפילו ֵמָחד ִמּנַ ּ ּ ּ א ֲחִזי, ּּ ַמה , ּתָ

ִתיב ה ָלה, ּכְ ָלׁש ֵאֶלה ֹלא ַיֲעׂשֶ ְּוִאם ׁשְ הו, ּ ְּדָלא ָזָכאת ּבְ פוק , ּ ֶסף ּתִ ם ֵאין ּכָ ְּוָיְצָאה ִחּנָ ּ
ֵמיה ֶסףֵאין. ְּוַדְחָיין ָלה ְלַבר, ִּמּקַ ּסוָפא,  ּכָ ֵּלית ָלה ּכִ ַלל, ּ ְּוֵלית ָלה ִעדוָנא ּכְ ּ ּ.  

אן אֹוִכיַחת אֹוַרְייָתא ְלָיין, ַעד ּכָ ה ּתַ ְּדָכל ֵעיִטין ּבָ א, ּ . ְוָיִהיַבת ֵעיָטא ָטָבא ִלְבִני ָנׁשָ
אן וְלָהְלָאה ֶנְהָדר ְלִמִלין ַקְדָמִאין ִּמּכָ ּ ַההוא ְנִטירו ִעָלָאה, ּ ּּבְ ּ ְּדָקא ָפ, ּ א ּ ִּריׂש ָעָלה קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ֵהא ְלַעם ָנְכִרי, ְ ִגין ְדָלא ּתְ ְגדֹו ָבה, ּּבְ ְּדָהא ּבִ ִדיר, ּ ּוְנִטירו ִאיהו ָלה ּתָ ּ ּ שמות (. ּ

ה ָלה)כא נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ה ּכְ ּ ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ד , ַּחְבַרָייא, ָּאַמר ַההוא ָסָבא. ּ ּכַ
ֲהכון ְלַגּבֵ ּי ַההוא ִטיָנָרא ְדָעְלָמא ָסִמיך ָעֵליהּּתַ ּ ִּאְמרו ֵליה, ְּ א , ּ ר יֹוָמא ְדַתְלּגָ ְּדִיְדּכַ ּ

ְווִנין ין וְתֵרין ּגַ ְּדִאְזְדָרעו פֹוִלין ְלַחְמׁשִ ּ ּ   .ְּוהוא ֵייָמא ְלכֹון, ַוֲהַדר ַאְקֵריָנן ַהאי ְקָרא, ּּ

אִרי ִמָלה הו ָמטו ִמיָנך ַמאן ְדׁשָ ָּאְמרו ּבְ ּ ּ ּּ ִאין , ָאַמר לֹון. א ֵייָמאְ ַּוַדאי ְדָיַדְעָנא ְדַזּכָ ּ ּ
יִמין, ַּאּתון ָזא ְלכון ְרָמָזא ְדַחּכִ ְּוִאית ְלַרּמְ רון ֵליה , ְּוַעל ָמה ַדֲאָנא ֵאיָמא, ּ ְדּכְ ד ּתִ ּּכַ ּ

ִלים ַעל ָדא, ִּסיָמָנא ָדא ּהוא ַיׁשְ א ִאית לֹוַמר. ּ ּתָ ן ְלק, ַהׁשְ ַּמאן הוא ְדִאְקֵרי ּבֵ א ּ ּוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ְ.  

  ]א''ח ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ל  א ֲחֵזי ּכָ ַּההוא ְדָזֵכי) א''ח ע''דף צ(ּתָ ִנין וְלָהְלָאה)א''ג ע''קי, א''א ע''ק( ּ , ּ ִלְתֵליַסר ׁשְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ן ִלּכְ ִנין וְלֵעיָלא ְוָזֵכי. ִאְקֵרי ּבֵ ִרין ׁשְ ן ֶעׂשְ ְּוָכל ַמאן ְדִאיהו ִמּבֶ ּ הוּ ִאְקֵרי , ּ ּבְ

ִריך הוא ַוַדאי  א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ּּבֵ ּ ְּ ם ַלְיָי)דברים יד(ּ ִנים ַאּתֶ   .ֱאלֵהיֶכם'  ּבָ

ִנין ד ָמָטה ָדִוד ִלְתֵליַסר ׁשְ יָסר, ּּכַ ַההוא יֹוָמא ְדָעאל ְלַאְרּבֵ ְּוָזָכה ּבְ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ , ּכְ
ה ֲאִני ַהי'  ְיָי)תהלים ב( ִני ַאּתָ יךָּאַמר ֵאַלי ּבְ ְדָמת ְדָנא . ַמאי ַטְעָמא. ָֹום ְיִלְדּתִ ְּדָהא ִמּקַ ּ

ָרא ְמָתא ִעָלָאה, ָּלא ֲהָוה ֵליה ּבְ ָראת ָעֵליה ִנׁשְ ְּוָלא ׁשָ ֵני ָעְרָלה ֲהָוה, ּ ׁשְ ּוְבִגין , ְּדָהא ּבִ
ך יך)ב''ח ע''קכ(, ְּכָ ָ ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ יך, ּ ַָהיֹום ַוַדאי ְיִלְדּתִ ּ ָמה ,  ִסְטָרא ַאֲחָראְוָלא, ֲאִני. ּ ּכְ

א ּתָ ְלחֹוָדאי, ְּדֲהָוה ַעד ַהׁשְ ִנין. ֲאִני ּבִ ִרין ׁשְ ר ֶעׂשְ ֹלֹמה, ּבַ ׁשְ ִתיב ּבִ י ֵבן )משלי ד(, ַמה ּכְ  ּכִ
ׁש ַוַדאי, ָהִייִתי ְלָאִבי   .ְּלָאִבי ַמּמָ

ה ִנין וְלָהְלָאה. ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ֵליַסר ׁשְ ר ּתְ ּ ֵמְרׁשו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדָהא ַנְפָקא, ּּבַ ּ
ַנת ֵליה ְּדִאְזַדּמְ ּ ה ָלה, ּ נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ִתיב ּכְ ַּמה ּכְ נֹות. ּ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ַּמהו ּכְ ֵניָנן. ּ ָכל , ּתָ ּבְ

ְרׁשו ְדָעְרָלה, יֹוָמא ְויֹוָמא ִריך הוא ְלַההוא ְינֹוָקא ְדָקֵאי ּבִ א ּבְ ָּחֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָנִפיק ְּוִאיהו , ְּ
ך ְלֵבי ִסְפָרא, ִּמיָנה ר ָלה, ְְוִאְתְמׁשַ א, ְּוַתּבַ ּתָ ִניׁשְ ר ָלה, ְוָאִזיל ְלֵבי ּכְ ַמה ָעִביד . ְּוַתּבַ

ְמָתא ִריך הוא ְלַהִהיא ִנׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּאִעיל ָלה ְלִאָדָרא ִדיֵליה. ְּ ּ ּ ָנן, ּ , ְּוָיִהיב ָלה ַמּתְ
יִאין ָזן ַסּגִ יט , ּוְנִבְזּבְ וִטין ִעָלִאיןְוָקׁשִ ִקּשׁ ָּלה ּבְ ּ ָּלה  )ב''ז ע''בראשית קמ(ַּעד ִזְמָנא ְדָאִעיל , ּ
ַההוא ַּלחוָפה ּבְ ר)גו ההוא( ּּ ִנין וְלֵעיָלא,  ּבַ ֵליַסר ׁשְ   .ִּמּתְ
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ח לֹו יִמין ִאְתְמָסֵרי, ָּהָכא ִאית ָרָזא ְדָרִזין. ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ְוִאית ְלאֹוָדָעא , ְלַחּכִ
ַקְדִמיָתא  א ֲחֵזי. ִּמָלה ֲחָדאּבְ ֲעָתא ְדִאְתַקָדׁש יֹוֵמי, ּתָ ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ ָמִתין , ּ ַנְפֵקי ִנׁשְ

ִּמּגֹו ִאיָלִני ְדַחֵיי ֵאי, ּ ין ְלַתּתָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ָבן ִאיּנון ִנׁשְ ּוְמַנּשְׁ ּ ל יֹוָמא , ּ הו ּכָ ְּוַנְייִחין ּבְ
ָתא ּבְ ּוְלָבַתר ְדָנִפיק ׁשַ. ְּדׁשַ ָתאּ ין , ּבְ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ָמִתין וִמְתַעְטָרן ּבְ ְלהו ִנׁשְ ַּסְלִקין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ
א , ּ אוף ָהִכי)וכד מתעטרן בההוא טבא אלין אינון בעליו דההוא טיבו ודאי(. ְּלֵעיָלא ּקוְדׁשָ

ר ָנׁש ִריך הוא ַאְזִמין ְלַההוא ּבַ ּּבְ ּ ְמָתא ַאֶחֶרת, ְ ּב ְדָדא ְזִמיָנא ְוַאף ַעל ּגַ, ְּוָדא הוא ִנׁשְ
ַקְדִמיָתא, ֵּליה ְמָתא ַדֲהָות ֵליה ּבְ ִּנׁשְ ֵאָרה ְדַקְדֵמיָתא, ּ סוָתה ְוֹעָנָתה ֹלא ִיְגָרע, ּׁשְ ּּכְ ּ ָמה , ּ ּכְ

ַמר   .ְּדִאּתְ

ִמְלַקְדִמין ָכה ַההוא ָסָבא ּכְ ּּבָ יה, ּ ְּוָאַמר ִאיהו ְלַנְפׁשֵ ָקא, ָסָבא ָסָבא, ּ ה ָיַגְעּתָ ְלַאְדּבְ ּמָ  ּכַ
ין ִאֵלין ִּמִלין ַקִדיׁשִ ִרְגָעא ֲחָדא, ּּ יָמא לֹון ּבְ א ּתֵ ּתָ יָמא ְדֵתיָחס ָעַלְייהו ַעל . ְוַהׁשְ ִּאי ּתֵ ּ

יָמא לֹון ִּאיּנון ִמִלין ְוָלא ּתֵ ִתיב , ּ ְהיֹות ְלֵאל )משלי ג(ָהא ּכְ ָעָליו ּבִ ְמָנע טֹוב ִמּבְ  ַאל ּתִ
  .ָָיְדך ַלֲעׂשֹות

ְמָנע טֹוב ִמ ָעָליוַמאי ַאל ּתִ ָרֵאל ִאיּנון ָהָכא, ֶּאָלא. ּבְ ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ָכל ֲאָתר ְדִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַאְמִרין ְּדָהא ּבְ ּ ָרֵאל ִאיּנון , ּּ ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָמן ַּההוא ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָר, ּוְכֵדין. ְוַצְייֵתי לֹון, ּתַ ן, עּ ּמָ ֲעָתא ְדַאְזִלין ִמּתַ ׁשַ ְּוַצְייתו , ּּבְ
ִּאיּנון ִמִלין ר, ּ ּבָ ַּההוא ִסְטָרא ְדטֹוב ִאְתּגַ ָלק ְלֵעיָלא, ּ ְּוִאְסּתַ ְנֶסת , ּ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ַההוא טֹוב ָרֵאל ִמְתַעְטָרן ּבְ ִּיׂשְ ָעָליו ְדַההוא טֹוב, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ.  

ַּאּתְ ָאַמְרּתְ ִמִלין ִאֵלין, ָסָבאָסָבא  ִריך הוא ָהָכא, ּ א ּבְ ְּוָלא ָיַדְעּתְ ִאי קוְדׁשָ ְוִאי , ְּ
ִאין ְלִמִלין ִאֵלין ִּאֵלין ְדַקְייֵמי ָהָכא ַזּכָ ּ ְדַחל ָסָבא. ּּ ה ְקָרִבין , ָלא ּתִ ַכּמָ ְּדָהא ֲהֵוית ּבְ

יִפין ּקִ ּתָ, ְּוָלא ָדִחיַלת, ְּדַגְבִרין ּתַ ְּדָהא ַוַדאי ָהָכא ִאיהו , ְֵאיָמא ִמיָלך, ּא ַאְנּתְ ָדִחילְוַהׁשְ ּ ּ
ָרֵאל ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִאין ִאיּנון ִאֵלין ְדָהָכא, ְּ ְּוַזּכָ ָלא , ְוִאי ָלאו ָהִכי. ּּ

הו ִאֵלין ִמִלין, ַּאֲעַרְעָנא ּבְ ֵריָנא ּבְ ְּוָלא ׁשָ ְֵאיָמא ִמלוָלך ָסָבא. ּ ּ ָלא ְדִחילוֵאי, ּ ָּמא ּבְ ּ.  

ּתָ'  ְיָי)תהלים קד(, ָּפַתח ְוָאַמר ַדְלּתָ ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ , א''ע' ט(: ֱאלַהי' ְיָי. ֱאלַהי ּגָ

ירוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא)ב''ו ע''רי ּ ָדא ׁשֵ ּ ּ ָבה, ּ ְּסִליקו ְדַמֲחׁשָ ָלא , ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָרָזא ֲחָדא ּבְ
ִּפרוָדא ַדְלּתָ. ּ ירוָתא: ּגָ ָּדא ׁשֵ יִקין, יֹוָמא ַקְדָמָאה, ּ . ִּסְטָרא ִדיִמיָנא, ְּוִאיּנון יֹוִמין ַעּתִ
ָמאָלא)ב''ח ע''ס(ָּדא : ְמֹאד ּ הוא ִסְטָרא ִדׂשְ ּ.  

ּתָ ֵדי : הֹוד ְוָהָדר ָלַבׁשְ ֵרין ּבַ ִּאֵלין ּתְ יָון ְדָמָטא ְלגֹו , ַעד ָהָכא.  ֲעָרבֹות)ב''ויחי רכ(ּ ּּכֵ
ְּדַחֵייִאיָלָנא  ר, ּ ָלק , ִאְתָטּמַ ִמְנָייָנא)א ולא בעי''ס(ְּוָלא ִאְסּתַ ִגין ַההוא ְמֹאד,  ְלֶמֱהֵוי ּבְ . ּּבְ

ָמאָלא. ַמאי ְמֹאד א וִבְכָלָלא ֲעָנָפא ְמִריָרא ֲחָדא, ׂשְ ְּדָכל ַעְנִפין ִדְלַתּתָ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ
ר ַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִּאְתָטּמַ ּ ָעא ְלֶמ, ּ ִמְנָייָנא ָדאְוָלא ּבָ ִמְלַקְדִמין, ֱּהִוי ּבְ ַּעד ְדַאֲהָדר ּכְ ּּ ,

ַגְווָנא ַאֲחָרא ח ּבְ ּבַ   .ְוׁשַ

  ]ב''ח ע''דף צ -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1213דף [ -ּ

ירוָתא , ְוָאַמר ְלָמא ָדא ׁשֵ ּשַׂ ֹּעֶטה אֹור ּכַ נֹוֶטה . ְּדיֹוָמא ַקְדָמָאה )ב''ח ע''דף צ( )דאור(ּ
ַמִים ָמאָל, ׁשָ ִליל ׂשְ יִמיָנא, ְוָלא ָאַמר ְמֹאד, אָהָכא ִאְתּכְ ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ ְלֶמהֵוי , ִאְתּכְ

ַמִים ְכָלָלא ְדׁשָ ִים ֲעִליֹוָתיו)תהלים קד(. ָּנִהיר ּבִ ֶחְדָוה ַההוא , ּ ַהְמָקֶרה ַבּמַ ָּהָכא ָנִפיק ּבְ
ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ֵמימֹוי ִאיּנ, ָּנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּ יה ּבְ ָרׁשו ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ֵדי ֲעָרבֹותּ ֵרי ּבַ ּון ּתְ ּ ,

ֵמימֹוי ְדִלין ּבְ ְּדִאיּנון ּגַ א ההוא אילנא דחיי ואשתרשו ביה אינון ''נ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
 ַהְמָקֶרה )דאינון גדלין במימוי וההוא נהרז דנפיק מעדן ודא הוא, תרי בדי ערבות

ִים ֲעִליֹוָתיו ֵדי. ַּמאן ֲעִליֹוָתיו. ַּבּמַ ִּאֵלין ּבַ   . ֲעָרבֹותּ

יב ְּוָדא הוא ִדְכּתִ יו)ירמיה יז(, ּ ָרׁשָ ַלח ׁשָ ּ ְוַעל יוַבל ְיׁשַ יב. ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ תהלים (, ּ

ְמחו ִעיר ֱאלִהים)מו ּ ָנָהר ְפָלָגיו ְיׂשַ יו. ַּמאן ְפָלָגיו. ּ ָרׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשָ , ְּוָהִכי ִאְקרון. ּ
יו, ֲּעִליֹוָתיו ָרׁשָ ִאיּנון ַמִיין ְדַההוא ָנָהר, יוְּפָלָג, ׁשָ ָרׁשו ּבְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ם )תהלים קד(. ּ  ַהּשָׂ

ְנֵפי רוַח. ִּאֵלין ֵהם ָעִבים, ָּדא ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל. ָּעִבים ְרכובֹו ַּהְמַהֵלך ַעל ּכַ ְ ְלֵמיַהב , ּ
אן וְלָהְלָאה ע. ְּוָדא ִאיהו ְרָפֵאל, ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְוגֹוִּמּכָ ָסָבא . 'ֹּוׂשֶ

ל ָהֵני ָיַדְעּתְ, ָסָבא ְדַחל, ִאי ּכָ ְֵאיָמה ִמיָלך ְוִיְנֲהרון ִמִלין ְדפוָמך, ֵאיָמא ְוָלא ּתִ ְּ ּ ַּחדו . ּּ ּ
ין, ַּחְבַרָייא ֶחְדָוה ְלִמלֹוי ַקִדיׁשִ ַּוֲהוו ַצְייִתין ּבְ ָמה ַעְייַל, ָאַמר ִאי ָסָבא ִאי ָסָבא. ּּ ת ּבְ
ְרָמך א, ְּגַ א ַרּבָ ַיּמָ ן, ָעאַלת ּבְ ּמָ ְטָטא ְוְלָנְפָקא ִמּתַ ִּאית ָלך ְלׁשַ ּ ח )שמות כא(. ְ  ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ

יִקין ָהָכא, לֹו ְלּגוִלין ַעּתִ ה ּגִ ּמָ לון ַעד ָהִאיָדָנא, ּּכַ ְּדָלא ִאְתּגַ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּּ ְּוֻכְלהו ְקׁשֹוט ּכְ ּ ,
ְמלא ִניָמא, ַרח ְקׁשֹוטְּדֵלית ְלַאְסָטָאה ֵמֹא ֲּאִפילו ּכִ ַקְדִמיָתא . ּ ִאית  )א השתא''נ(ּבְ

ָעָרא ְלהו)ב''ה ע''צ(, ְלִאּתְ ָמִתין ְדִגיֹוִרין ּכֻ ּ ִנׁשְ ּּ ֹאַרח ָסִתים, ּ א ְדֵעֶדן ּבְ ְנּתָ ַּפְרָחן ִמּגֹו ּגִ ד , ּ ּכַ
ְלָקן ֵמַהאי ָעְלָמא ָמְתהֹון ְדָקא ְרָווָחא ִמּגֹו, ִּמְסּתַ א ְדֵעֶדןִּנׁשְ ְנּתָ ְייִבין, ּ ּגִ   .ְלָאן ֲאָתר ּתַ

ֵניָנן ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא ּתָ יֹוִרין ּבְ ִנְכֵסי ּגִ ַּמאן ְדָנִטיל ְוָאִחיד ּבְ הו, ּ ל . ָּזֵכי ּבְ ּאוף ָהִכי ּכָ
ין ִעָלִאין ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ְד, ּ א ּכִ ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ ין לֹון קוְדׁשָ ְּדָקא ַזּמִ ּ , ָקאְמַרןְּ

ְלהו ָנְפִקין ְלִזְמִנין ְיִדיָען ּּכֻ ן ֵעֶדן)ב''ה ע''בראשית ל( )וסלקין(. ּ ּגַ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ,  ּבְ
ָמִתין ְדִגיֹוִרין)דלעילא( ִאיּנון ִנׁשְ ּ וַפְגָען ּבְ ּ ּ ָמִתין, ּ הו ֵמִאֵלין ִנׁשְ ַּמאן ְדָאִחיד ּבְ ּ  )דסלקין(, ּ

הו ְוָזֵכי ּבְ הו, ּהוָּאִחיד ּבְ ן ּבְ ׁשָ ּוִמְתַלּבְ א ְוַנְחּתו ּגֹו . ְּוַסְלִקין, ּ ַהאי ְלבוׁשָ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ּ
א ָדא ְלבוׁשָ א ּבִ ְנּתָ ּּגִ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ ִגין ִדְבּגִ ּּבְ ן, ּ ּמָ א, ָּלא ַקְייָמאן ּתַ ְלבוׁשָ ֶּאָלא ּבִ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ

ן ּמָ   .ְּדַקְייֵמי ּתַ

יָמא אִּד, ִאי ּתֵ ל ִעּנוָגא ְדֲהָוה לֹון , ְּבִגין ַהאי ְלבוׁשָ ָמִתין ִמּכָ ְרָען ִאיּנון ִנׁשְ ּּגַ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ִתיב. ּבְ סוָתה ְועֹוָנָתה לא ִיְגָרע, ָהא ּכְ ֵאָרה ּכְ ח לֹו ׁשְ ִּאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ּ ּ א . ּ ִגְנּתָ ּבְ

י ָדא ְלבוׁשֵ ַּקְייֵמי ּבִ הו ְוָזֵכי , ּ ְּדַקְדָמן ְלַאֲחָדא ּבְ הוּ ְּוַכד ַסְלִקין ְלֵעיָלא, ּּבְ ָטן , ּ ִּמְתַפּשְׁ
יה ן ָלא ַקְייָמן , ִּמּנֵ ּמָ א)ז''ס, ח''נ', נ, ט''רכ, ב''י ע''ר, ב''ו ע''קפ(ְּדָהא ּתַ ְלבוׁשָ   .ּ ּבִ

ִמְלַקְדִמין ָכה ַההוא ָסָבא ּכְ ּּבָ יה, ּּ י, ָסָבא ָסָבא, ְּוָאַמר ְלַנְפׁשֵ ַוַדאי ִאית ָלך ְלִמְבּכֵ ְּבְ ּ ,
ַוַדאי ִאית ָלך ְלאֹוָשָדא ִדְמִעין ּּבְ ל ִמָלה וִמָלה, ְּ ַּעל ּכָ ִריך , ּּ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ְֲאָבל ּגַ ּ ּ
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א יה ַקִדיׁשָ ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ ּ א, ּ ְרעו ְדִלּבָ ַּדֲאָנא ּבִ ּ ּוְבפוְלָחָנא ִדְלהֹון ָקאֵמיָנא, ּ ּ ִגין ְדִאיּנון , ּ ּּבְ ּ
ָעָליו ְדָכל ִמָלה ּּבְ הוּוִמ, ּ ְּתַעְטָרן ּבְ ּ.  

ין ָמִתין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ י ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ד ַנְחּתֵ ל ַחד ַעל , ּכַ ֵרי ּכָ ִגין ְלִמׁשְ ּבְ
ְייהו ּדוְכּתַ ּ הו, ּ ְּדִאְתָחזון ּבְ ּ א, ּ ָמִתין ְדָקא . ִלְבִני ָנׁשָ ִאיּנון ִנׁשְ ן ּבְ ׁשָ י ִמְתַלּבְ ְלהו ַנְחּתֵ ּּכֻ ּ ּ ּ

אְוָהִכי , ַאָמָרן א ָדא. ָּעאִלין ְבַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּוְבַמְלּבוׁשָ ּ ַהאי , ּ ְייהו ּבְ ָדא ִמּנַ ְעּבְ ּתַ ַּקְייֵמי ְלִאׁשְ
ִלין ְדַהאי ָעְלָמא. ָעְלָמא ין ִמּמִ ֲאָבן ִאיּנון ַמְלּבוׁשִ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ ּ ין, ּּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ,
ְזָנן  יהֹון ִאֵלין, ֲאִריָחאּ ֵמֵריָחא ְדָקא )א אתהנון''נ(ִאּתְ ִּמּגֹו ְלבוׁשֵ ּ.  

ל ִמִלין ְסִתיִמין ְדִאיהו ָעִביד ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ א, ְ אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ , ָּעאל לֹון ּבְ
אֹוַרְייָתא ַכח ּבְ ּתְ ֵלי ָלה אֹוַרְייָתא, ְּוֹכָלא ִאׁשְ ְּוַהִהיא ִמָלה ְסִתיָמא ּגַ ּ א , ּ ׁשָ ּוִמָיד ִאְתַלּבְ ּ

א ַאֲחָראּבִ ן, ְּלבוׁשָ ּמָ ר ּתַ ֵלי, ְוִאְתָטּמַ יִמין ְדִאיּנון ַמְלָיין ַעְייִנין. ְוָלא ִאְתּגְ ְּוַחּכִ ַאף ַעל , ּ
ה  ְלבוׁשָ ים ּבִ ב ְדַהִהיא ִמָלה ַאְסּתִ ּּגַ ה, )תמן(ּּ ָּחָמאן ָלה ִמּגֹו ְלבוׁשָ ֲעָתא ְדִאְתְגֵלי , ּ ּוְבׁשַ ּ

ְל יעול ּבִ ַּהִהיא ִמָלה ַעד ָלא ּתֵ אּ ה ְפִקיחו ְדֵעיָנא, ּבוׁשָ ָּרָמאן ּבָ ּ ב ְדִמָיד , ּּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ים   )א מינייהו''נ(. ָּלא ִאְתֲאִביד ֵמֵעיַנְייהו, ַאְסּתִ

  ]א''ט ע''דף צ -' בזוהר חלק [

יֹוָרא ִריך הוא ַעל ּגִ א ּבְ ין ַאְזַהר קוְדׁשָ ה דוְכּתִ ַכּמָ ּּבְ ּ ּ ּ א)בגין(, ְּ ּ ְדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ָּדֲהרון ִיְז, ּ ּ
יה ָקה, ּּבֵ ְרּתִ ּוְלָבַתר ָנִפיק ִמָלה ְסִתיָמא ִמּנַ ָקה  )א''ט ע''דף צ(. ּּ ְּוֵכיָון ְדִאְתְגֵלי ַאְהָדר ְלַנְרּתִ ּ ּ
ן, ִּמָיד ּמָ   .ְוִאְתָלַבׁש ּתַ

ין ָכל ִאיּנון דוְכּתִ יֹוָרא ּבְ יָון ְדַאְזַהר ַעל ּגִ ּּכֵ ּ ּ ָקה ְוִאְתּגְ, ּּ ְרּתִ ָּנַפק ִמָלה ִמּנַ ְוָאַמר , ֵליּ
ם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵגר)שמות כג( ם ְיַדְעּתֶ ָקה.  ְוַאּתֶ ִּמָיד ָעאַלת ְלַנְרּתִ ה , ּ ְלבוׁשָ ְּוָאַהְדַרת ּבִ

ַרת ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִאְתַטּמְ ִרים הִייֶתם ּבְ י ּגֵ יב ּכִ יב ְקָרא, ִּדְכּתִ ׁש , ְּדָחׁשִ ִּדְבִגין ְדִאְתְלּבַ ּ
הָּלא ֲהָוה ַמאן ְדַא, ִּמָיד ח ּבָ ּגַ ַהאי ֶנֶפׁש ַהֵגר. ּׁשְ ִמִלין ְדַהאי , ּבְ א ּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ַּיְדַעת ִנׁשְ ּּ

ְייהו )ואשתאבת(ְוִאְתֲהִניַאת , ָעְלָמא  .ִּמּנַ

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ְוגֹו)שמות כד( ,ּ ה ּבְ ּ ַוָיֹבא ֹמׁשֶ ָעָנן ', ְּ
יבֶא. ָּדא ַמאי ִהיא ָּלא ָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ָעָנן)בראשית ט(, ּ י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ֵניָנן.  ֶאת ַקׁשְ , ּתָ

ַלַחת ְלבוׁשֹוי ת ַאׁשְ ְּדַההוא ֶקׁשֶ ּ ה, ּ א ָסִליק )א''ט ע''רכ(, ְוָיִהיב לֹון ְלֹמׁשֶ ּ וְבַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ
יה ָחָמא ַמה ְדָחָמא ה ְלטוָרא וִמּנֵ ֹּמׁשֶ ּ ּ ָּאתו ִאיּנון , ּ ַעד ַההוא ֲאָתר.ְּוִאְתֲהֵני ִמּכָֹלא, ּ ּ

ָטחו ָקֵמיה ְדַההוא ָסָבא, ַּחְבַרָייא ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּוָבכו ְוָאְמרו, ּ ּ , ִאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ּ
ַמע ִמִלין ִאֵלין ִמפוָמך ַדי ָלן ֶּאָלא ְלִמׁשְ ְּ ּ ּ ּ ּ.  

ִג, ּ ַחְבַרָייא)אם אחרת יקח לו(, ָּאַמר ַההוא ָסָבא ֵריָנא ִמָלהָלאו ּבְ ְלחֹודֹוי ׁשָ ּין ָדא ּבִ ּ ,
ִגיִני ִמָלה ֲחָדא ָעִביד ִקיׁש ִקיׁש, ְּדָהא ָסָבא ּכְ ֵני ָעְלָמא , ְוָלא ָקֵרי, ָּלאו ּבְ ה ּבְ ּמָ ּכַ
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ָסְכְלָתנו ִדְלהֹון ִעְרּבוְבָיא ּבְ ּּבְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט ּבְ ָכל , ְוָלא ָחָמאן ּבְ ְואֹוַרְייָתא ָקֵרי ּבְ
ְנִהימו  ְייהו )א ברחימו''נ(ּיֹוָמא ּבִ א)דבני נשא( ,ְּלַגּבַ ָעאן ְלָאָתָבא ֵריׁשָ   . ְוָלא ּבָ

ב ַדֲאֵמיָנא ָקה, ְּוַאף ַעל ּגַ ְרּתִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמָלה ָנְפָקא ִמּנַ ּוִמָיד , ְוִאְתֲחִזיַאת ְזֵעיר, ּּ ּ
ַרת ָּהִכי הוא ַוַדאי. ִאְתַטּמָ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתּגְ. ּ ַרת ִמָידּ ָקה ְוִאְתַטּמְ ִּליַאת ִמּגֹו ַנְרּתִ ָלא ַעְבַדת , ּ

ה, ָּדא ֶּאָלא ְלִאינון ְדַיְדִעין ּבָ ּ ּ ה, ּ מֹוְדָעאן ּבָ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ל ְלִמַדת ַהִדין ָּמׁשָ ֵחיזו)א''ה ע''צ(ְּדִאיִהי , ִלְרִחיָמָתא, ּ א ּבְ ִפיְרּתָ ּ ׁשַ ֵריָוא, ּ א ּבְ ִפיְרּתָ , ּוׁשְ
ְטִמירו ּגֹו ֵהיָכָלא ִדיָלהְוִאיִהי ְטִמ א ּבִ ּיְרּתָ ּ יה , ְּוִאית ָלה ְרִחיָמא ְיִחיָדָאה, ּ ְּדָלא ַיְדִעין ּבֵ ּ
א ֵני ָנׁשָ ְטִמירו, ּבְ ֶּאָלא ִאיהו ּבִ ּ ִּמּגֹו ְרִחיָמא ְדָרִחים ָלה ָעַבר ִלְתַרע , ַּההוא ְרִחיָמא. ּ ּ

ִדיר יָתה ּתָ ִדיר, ִאיִהי. ָזִקיף ֵעינֹוי ְלָכל ְסָטר, ּבֵ יָתה ּתָ ַרע ּבֵ , ַּיְדַעת ְדָהא ְרִחיָמא ַאְסַחר ּתְ
ַההוא ֵהיָכָלא ְטִמיָרא, ָמה ַעְבַדת ָּפְתַחת ִפְתָחא ְזֵעיָרא ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ּוְגִליַאת ַאְנָפָהא , ְּדִאיִהי ּתַ ּ

י ְרִחיְמָאה ִסיַאת, ְלַגּבֵ ּוִמָיד ִאְתַהְדַרת ְוִאְתּכַ ל ִאיּנון ַדֲהוֹו ְלַגּבֵ. ּּ ּּכָ ָּלא ָחמו ְוָלא , י ְרִחיָמאּ
לו ּכָ ְלחֹודֹוי, ִּאְסּתַ ר ְרִחיָמא ּבִ יה ָאְזלו ֲאַבְתָרה, ּבַ יה ְוַנְפׁשֵ ּוֵמעֹוי ְוִלּבֵ ּ ּ ּ ְּוָיַדע ְדִמּגֹו ְרִחימו . ּ ּ

ִּדְרִחיָמת ֵליה יה ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ִליַאת ְלַגּבֵ ָעָרא , ִּאְתּגְ ָהִכי . )א לגביה רחימו ליה''ס(ְלִאּתְ
ּוא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתאה ִליַאת)ב''ל ע''ר(ָלא , ּּ י ְרִחיְמָאה,  ִאְתּגְ , ַיְדַעת אֹוַרְייָתא. ֶּאָלא ְלַגּבֵ

ל יֹוָמא יָתה ּכָ א ַאְסַחר ִלְתַרע ּבֵ יָמא ְדִלּבָ ְּדַההוא ַחּכִ ּ ִליַאת ַאְנָפָהא , ָמה ַעְבַדת, ּ ּּגְ
יה ַרת, ְרִמיָזאְּוַאְרִמיַזת ֵליה , ִמּגֹו ֵהיָכָלא, ְּלַגּבֵ ּוִמָיד ָאַהְדַרת ְלַאְתָרה ְוִאְתַטּמְ ל ִאיּנון . ּּ ּּכָ
ן ֵלי, ָלא ַיְדֵעי, ְּדַתּמָ ּכְ ְלחֹודֹוי, ְוָלא ִמְסּתַ ֶּאָלא ִאיהו ּבִ יה ָאִזיל , ּ יה ְוַנְפׁשֵ ּוֵמעֹוי ְוִלּבֵ ּ ּ

יַאת, ְּוַעל ָדא. ֲּאַבְתָרה ּסִ ִליַאת ְוִאְתּכַ י ְרִחיְמָהאְוַאְז, אֹוַרְייָתא ִאְתּגְ ְרִחימו ְלַגּבֵ , ַּלת ּבִ
ֲהֵדיה ְרִחימו ָעָרא ּבַ ְּלִאּתְ ּ.  

א ֲחֵזי ך הוא, ּתָ ָּאְרָחא ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ר ָנׁש, ְּ י ּבַ ָלָאה ְלַגּבֵ ְרָיא ְלִאְתּגַ ד ׁשַ ַקְדִמיָתא ּכַ , ּּבְ
ְרִמיזו)ברגעא( ּ ַאְרִמיַזת ֵליה ּבִ יהׁשַ, ְוִאי ָלא ָיַדע. ִאי ָיַדע ָטב, ּ ְּוָקָראָת ֵליה , ְּדַרת ְלַגּבֵ

יה, ְוַאְמַרת אֹוַרְייָתא. ֶּפִתי ְדַרת ְלַגּבֵ ְּלַההוא ְדׁשַ ּ ִּאְמרו ְלַההוא ֶפִתי, ּ ּ , ְּדִיְקַרב ָהָכא, ּ
ֲהֵדיה ֵעי ּבַ ּתָ ה ָחֵסר ֵלב ְוגֹו)משלי ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאׁשְ ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ָקִריב . 'ּ

ה יה, ְּלַגּבָ ִריַאת ְלַמְלָלא ִעּמֵ ּׁשָ א ְדַפְרָסא ֵליה, ּ ַתר ָפרֹוְכּתָ ִּמּבָ ּ ִּמִלין ְלפום ָאְרחֹוי, ּ ַעד , ּ
ל ְזֵעיר ְזֵעיר ּכַ א, ְּדִיְסּתַ ְּוָדא הוא ְדָרׁשָ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף צ -' בזוהר חלק [

ֲהֵדיה, ְלָבַתר ֵעי ּבַ ּתָ ׁשְ יָפא ָדִקיק, ּּתִ ַתר ׁשוׁשִ ִּמּבָ ִּמִלין ְד, ּ ָדה, ִחיָדהּ . ְּוָדא ִאיהו ַהּגָ
ה ְּלָבַתר ְדִאיהו ָרִגיל ְלַגּבָ ּ ַאְנִפין, ּ יה ַאְנִפין ּבְ ִליַאת ְלַגּבֵ ִּאְתּגְ ּ ל ָרִזין , ּ ֲהֵדיה ּכָ ּוְמִליַלת ּבַ ּ

ְּסִתיִמין ִדיָלה ָאה ְטִמיִרין, ְוָכל ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּ ִלּבְ דף (ֵדין ּכְ. ִּמיֹוִמין ַקְדָמִאין, ַּדֲהוֹו ּבְ

ִלים )ב''ט ע''צ ר ָנׁש ׁשְ ַעל ּתֹוָרה ַוַדאי, ִּאיהו ּבַ ל ָרִזין ִדיָלה , ָּמאֵרי ְדֵביָתא, ּּבַ ְּדָהא ּכָ ּ ּ
ִליַאת ֵליה לום, ְוָלא ְרִחיַקת, ּּגְ יה ּכְ יַאת ִמיּנֵ ּסִ ְּוָלא ּכַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1216דף [ -ּ

ַקְדִמ, ָּאְמָרה ֵליה ְָחִמית ִמָלה ִדְרִמָזא ְדָקא ָרִמיְזָנא ָלך ּבְ ּ ּ ך ְוָכך ָרִזין ֲהוֹו, יָתאּ ְּכַ ך , ְ ְּכַ

ְּוָכך הוא ֵדין ָחֵמי. ְ ּ ְדַעל ִאיּנון ִמִלין ָלאו ְלאֹוָסָפא)א דעלאין''ס(, ּכְ ּ ְוָלאו ְלִמְגַרע , ּ
ְייהו ֵטיה ִדְקָרא. ִּמּנַ ּוְכֵדין ְפׁשָ ּ ָמה ְדִאיהו, ּּ ּּכְ ְּדָלאו ְלאֹוָסָפא ְוָלא ְלִמְגַרע ֲאִפילו ָאת , ּ ּּ

א ִאְצְטִריכו ְלִאְזַדֲהָרא, ְּוַעל ָדא. ַחד ִני ָנׁשָ ּּבְ ּוְלִמְרַדף ֲאַבְתָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ְלֶמהֵוי , ּ
ְּרִחיִמין ִדיָלה ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

א ֲחֵזי  ח לֹו)שמות כא(ּתָ ַהאי ְקָרא,  ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ָלן ּבְ ְלּגְ ְלּגוִלין ְדִמְתּגַ ּּגִ ה , ּ ּמָ ּכַ
ִּעָלִאין ִאיּנוןַרְבְרִבין ְו ִגְלּגוָלא, ּ ָמִתין ָעאִלין ּבְ ל ִנׁשְ ְּדָהא ּכָ א ָאְרחֹוי . ּ ֵני ָנׁשָ ְוָלא ַיְדִעין ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּוֵהיַאך ַקְייָמא ִטיְקָלא, ְּ ָכל יֹוָמא, ְ א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּוֵהיך ִאְתָדנו ּבְ ּ ּוְבָכל , ְ
ָמִתין ָעאִלי, ִּעיָדן ִדיָנאְְוֵהיך ִנׁשְ ִדיָנא, ַּעד ָלא ֵייתון ְלַהאי ָעְלָמא, ן ּבְ , ְְוֵהיך ָעאִלין ּבְ

  .ְּלָבַתר ְדַנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא

 ] בשנה109יום [סדר הלימוד ליום כ טבת 

ְלּגוִלין ה ּגִ ּמָ ה עֹוָבִדין ְסִתיִמין, ּּכַ ָמִתין, ְוַכּמָ ה ִנׁשְ ּמָ ֲהֵדי ּכַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ְּ 
ַההוא ָעְלָמא, ַעְרִטיָלִאין ה רוִחין ַעְרִטיָלִאין ַאְזִלין ּבְ ְּוַכּמָ ְּדָלא ָעאִלין ְלַפְרּגֹוָדא , ּ

א ה ְפִליָאן ְסִתיִמין. ְּדַמְלּכָ ַכּמָ הו ְוָעְלָמא ְדִאְתַהָפך ּבְ ה ָעְלִמין ִאְתַהַפך ּבְ ְּוַכּמָ ּ ְּ ְּ א . ּ ּוְבֵני ָנׁשָ
יִח, ָלא ַיְדִעין ּגִ ָמִתין, יןְוָלא ַמׁשְ ִלין ִנׁשְ ְלּגְ קוְסִפיָתא, ְְוֵהיך ִמְתּגַ ַאְבָנא ּבְ ּּכְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ַלע)שמואל א כה(, ָאֵמר ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ  )והואיל אתדכי לגלאה(. ָ
א ִאית ְלַגָלָאה ּתָ ל , ַּהׁשְ ָמִתין)א''ט ע''ויקרא כ(ְּדָהא ּכָ יָפא , ִנׁשְ  ֵמִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ

ְּדהוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ַנְפֵקי ּ ָמה . ֵמִאיָלָנא ַאֲחָרא ְזֵעיָרא ָנְפִקין, ְּוָכל רוִחין. ּ ְנׁשָ
א ִּמְלֵעיָלא רוַח ִמְלַתּתָ ּ ֲחָדא, ּּ ָרן ּכַ א, ּוִמְתַחּבְ ַגְווָנא ְדָדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ֲחָדא. ּ ָרן ּכַ  ,ְוַכד ִמְתַחּבְ

ֵדין ְנִהִרין ְנִהירו ִעָלָאה ּּכְ ּוְבִחּבוָרא ְדַתְרַוְייהו ִאְקֵרי ֵנר. ּ ּ ּ ַמת ָאָדם'  ֵנר ְיָי)משלי כ(. ּ . ִנׁשְ
ָמה רוַח. ר''ַּמהו נ ֲחָדא ִאְקֵרי ֵנר. ְּנׁשָ ְּוַעל ִחּבוָרא ְדַתְרַוְייהו ּכַ ּ יב ֵנר ְיָי, ּ ַמת ' ִּדְכּתִ ִנׁשְ
  .ָאָדם

ָמה ְורוַח ֲחָדאְּדַכ: ְּנׁשָ א ְלַאְנֲהָרא ּכַ ֹלא ָדא, ּר ְונוְקּבָ ְוָלא ִאְקֵרי , ָלא ְנִהִרין, ְּוָדא ּבְ
ֲחָדא, ֵנר ָרן ּכַ ַחּבְ רוַח. ִּאְקֵרי ּכָֹלא ֵנר, ְוַכד ִמּתְ ָמה ּבְ ּוְכֵדין ִאְתַעָטף ְנׁשָ ּ ן , ּ ּמָ ְּלַקְייָמא ּתַ

ֵהיְכָלא ְטִמיָרא, ְּלֵעיָלא יב, ּבְ ּי רוַח ִמְלָפַני ַיֲעטֹוף ּכִ)ישעיה נז(, ִּדְכּתִ ִתיב. ּ , ִּיְתַעֵטף ָלא ּכְ
יִתי. ַמאי ַטְעָמא. ֶּאָלא ַיֲעטֹוף מֹות ֲאִני ָעׂשִ ִגין ִדְנׁשָ א, ּּבְ ִגְנּתָ ן ְלֵעיָלא ּבְ ּמָ ֵהיְכָלא , ּּתַ ּבְ

רוַח, ְטִמיָרא ָמה ּבְ ִּאְתַעָטף ְוִאְתָלַבׁש ְנׁשָ ָמה ְדִאְתָחֵזי, ּ   .ּּכְ

ָמה, ָלא ֲהֵוי, ּהוא ֵהיָכָלאְּוֵכיָון ִדְבַה רוַח וְנׁשָ ׁש ֶאָלא ּבְ ּמַ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ֶנֶפׁש ָלא ָאֵתי , ּ
ן ן)א מתמן''נ(, ְלַתּמָ ּמָ ַההוא רוַח ּתַ ּ ֶאָלא ִמְתַלַבׁש ּבְ ּ א, ּ ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ א ְלגֹו ּגַ , ְּוַכד ַנְחּתָ

ַההוא רוָחא ַאֲחָרא ַדֲאֵמ)בהאי עלמא( ּ ִאְתָלַבׁש ּבְ ּ ן, יָנאּ ּמָ ַּההוא ְדָנִפיק ִמּתַ ן, ּ ּמָ , ַוֲהָוה ִמּתַ
ַהאי ָעְלָמא ְרָיא ּבְ ּוְבֻכְלהו ׁשַ הו, ּּ   .ְּוִאְתָלַבׁש ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1217דף [ -ּ

ַּההוא רוַח ְדָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא ּ י , ּ ַהאי )דלא אתדכי(ְּדָלא ִאְתַרּבֵ ט ּבְ ּ ְוָלא ִאְתָפׁשַ
ִגְלּגוָלא. ָעְלָמא ּכַ, ַּאְזָלא ּבְ ָעְלָמא, ח ַנְייָחאְוָלא ַאׁשְ ִגְלּגוָלא ּבְ י ּבְ ַאְבָנא , ִּאּתִ ּכְ

קוְסִפיָתא ח ַההוא ָפרֹוָקא ְדִיְפרֹוק ֵליה, ּּבְ ּכַ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּ ׁש, ּּ ַההוא ָמאָנא ַמּמָ ְּוַאְייֵתי ֵליה ּבְ ּ ,
יה ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ְּדֲהָוה ִאיהו ִאׁשְ ּ יה, ּ ִדיר רוֵחיה ְוַנְפׁשֵ יה ּתָ ְּוָדִביק ּבֵ ּ ּ ת זוֵגיהַו, ּ ֲּהַות ּבַ ּרוָחא , ּ

רוָחא ִמְלַקְדִמין, ּּבְ ִני ֵליה ּכְ ְּוַההוא ָפרֹוָקא ּבָ ּ ּּ ּ.  

ַההוא ָמאָנא ַבק ְוִאְתְדַבק ּבְ ְּוַההוא רוָחא ְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה ֲאִפילו . ָלא ִאְתֲאִביד, ּ ּּ ּ
ָעְלָמא א ְלִאְת, ְזֵעיָרא ּבְ ְּדָלא ֲהֵוי ֵליה ֲאָתר ְודוְכּתָ ּ ןּ ּמָ א ּתַ ׁשָ ּנְ ָרא וְלִאְתּכַ ְוָלא , ַּטּמְ

ך. ִאְתֲאִביד ְלָעְלִמין ִגין ּכָ ְוּבְ ַההוא ָמָנא, ּ ַבק ּבְ ַּההוא רוָחא ְדׁשָ ּ ּ ן הוא, ּ ּמָ ַּוַדאי ָרִדיף , ּּתַ
ַתר ִעָקָרא ִויסֹוָדא ִדיֵליה ּּבָ יה, ּ ְּדָקא ָנִפיק ִמיּנֵ דוְכּתֵ, ְּוַאְייֵתי ֵליה, ּ ּוָבֵני ֵליה ּבְ ּ ֲאָתר , ּיהּ ּבַ

ת זוֵגיה ְּדַההוא רוַח ּבַ ּ ּ ּ ֲהֵדיה)ב''ה ע''לך לך פ(, ּ ּ ְדַנְפַקת ּבַ ִמְלַקְדִמין, ּ ן ּכְ ּמָ ֵני ּתַ ְּוִאְתּבְ ְוָדא . ּ
ָעְלָמא א ּבְ ּתָ א ַהׁשְ ְרָיה ַחְדּתָ א, ִּאיהו ּבִ א ְוגוָפא ַחְדּתָ ּרוָחא ַחְדּתָ ּ.  

  ]א''ע' דף ק -' בזוהר חלק [

יָמא ּ רוַח ָדא הוא ַמה ְדֲהָוה,ְוִאי ּתֵ ּ ּ ֵני. ּ ִגין ַההוא , ָּהִכי הוא ֲאָבל ָלא ִאְתּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ַההוא ָמאָנא ַבק ּבְ ּרוָחא ַאֲחָרא ְדָקא ׁשָ ּ א רזא דרזין ''ס( ָהָכא ִאית ָרִזין) א''ע' דף ק(, ּ

ִסְפָרא ְדֲחנֹוך.)בההוא מאנא ְ ּבְ ֵני, ּ ְנָייָנא ָדא ְדִאְתּבְ ּּבִ ֵניָלא ִאְת, ּ ַההוא רוָחא , ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ן ּמָ ִביק ּתַ ַההוא ָמאָנא, ַּאֲחָרא ְדׁשָ ָנָאה. ּּבְ אֵרי ְלִאְתּבְ יך ֲאַבְתֵריה ְדַההוא , ְוַכד ׁשָ ָּדא ָמׁשִ ּ ּ ְּ

ּרוַח ְדָאִזיל ַעְרִטיָלָאה יה, ּ יך ֵליה ְלַגּבֵ ּוָמׁשִ ּ ֵרי רוחֹות ְדִאיּנון ַחד, ְּ ן ּתְ ְּוַתּמָ ּ א ָּד, ְלָבַתר. ּ
ִּאיהו רוַח ָמה, ּ   .ְּוַתְרַווְייהו ַחד, ְּוָדא ִאיהו ְנׁשָ

ְדָקא ֵיאֹות ָאה ּכְ ְרַווְייהו ִאיּנון ַחד, ִאי ָזָכה ְלִאְתַדּכְ ּּתַ ְמָתא , ּ הו ִנׁשְ א ּבְ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ
ֵני ָעְלָמא. ַּאֲחָרא ִעָלָאה ַאר ּבְ ָמה ְדִאית ִלׁשְ ָמ, ּרוַח, ּּכְ הו ִנׁשְ ִאין ּבְ ְּדַזּכָ ִּאיּנון ְדַקְדָמן , ִתיןּ ּ
הו ְּורוָחא ַאֲחָרא ִמְלֵעיָלא, ְּוֲאִחיָדן ּבְ ּ הו. ּ א ּבְ ׁשָ א ִאְתַלּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּוִנׁשְ , ּאוף ָהִכי ָנֵמי. ּ

ֵרין רוִחין ׁש ִאית ּתְ ִּמִדיֵליה ַמּמָ ּ ָמה ִעָלָאה, ּ הו ְנׁשָ א ּבְ ׁשָ ִגין ְלִאְתַלּבְ ּּבְ ּ.  

א, ֲחָראְּיֵהא ְלֵדין ּגוָפא ַא א ַחְדּתָ ּתָ ֵני ַהׁשְ ַבק, ְּדָקא ִאְתּבְ ַּההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה ְדׁשָ ּ ּ ,
יה ֵריָקַנָייא. ָּמה ִאְתָעִביד ִמּנִ ֵריָקַנָייא, ּאֹו ַהאי ּבְ ר ָנׁש . ּאֹו ַהאי ּבְ ְּלפום ָסְכְלָתנו ְדּבַ ּ ּ

ַמע ּתְ ַקְדִמיָתא, ִאׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ְּדַהאי ַקְדָמָאה ְדָלא ִאׁשְ ִאי . הֹוִאיל ְוָלא ָזָכה, ִאְתֲאִביד, ּ
ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ָהִכי ַדל ּבְ ּתַ ָנא ִאׁשְ ְּלַמּגָ ְייהו, ּ ַחד ִמּנַ ּאֹו ֲאִפילו ּבְ ּ , ְוָהא ֲאָנן ַיְדֵעיָנן. ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ְּדֲאִפילו ֵריָקִנין ׁשֶ ִרּמֹון, ּּ ְלהו ַמְלָיין ִמְצֹות ּכָ ּּכֻ ְּוגוָפא ָדא. ּ ּב ְדָלא ַאף ַעל ּגַ, ּ
ִלים ּתְ ָאה, ִאׁשְ ָעְלָמא, ְלִאְתַרּבְ י ּבְ י וְלִמְסּגֵ ּוְלִמְזּכֵ ִּפּקוִדין ַאֲחָרִנין ְדאֹוַרְייָתא ָנַטר, ּ ּ ְּדָלא , ּ

יה ִּאְתֲאִבידו ִמּנֵ ָנא ֲהוֹו, ּ   .ְוִכי ְלַמּגָ

ַּחְבַרָייא ַחְבַרָייא ְּפִקיחו ֵעיַנְייכו, ּ ּ א ''נ(, ּי ַאּתון ַסְבִרין ְוַיְדִעיןְּדָהִכ, ְּדָהא ֲאָנא ְיַדְעָנא, ּ

ּ ְדָכל ִאיּנון ּגוִפין)סלקא דעתין ּ ֵריָקַנָייא, ּ ִּציוִנין ִאיּנון ּבְ ּּ ְּדָלא ִאית לֹון ִקיוָמא ְלָעְלִמין, ּ ּּ .
ִאֵלין ִמִלין, ָלאו ָהִכי ָלא ּבְ ּכְ ְּוָחס ָלן ְלִאְסּתַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1218דף [ -ּ

בורֹות ְיָיּ ִמי ְיַמֵלל )תהלים קו(, ָּפַתח ָסָבא ְוָאַמר ִהָלתֹו' ּּגְ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ַּמאן הוא . ַּיׁשְ
ָעְלָמא בוָרן, ּבְ ְּדָיִכיל ְלַמְלָלא ּגְ ִדיר, ּּ ָעְלָמא ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָעִביד קוְדׁשָ ּ ַּההוא ּגוָפא . ְּ ּ

ַבק ְּוִקיוָמא ֶלהֵוי ֵליה ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ָלא ִאְתֲאִביד, ַּקְדָמָאה ְדׁשָ ּ ּ יה ָסַבל ְּדָה. ּ ּא עֹוְנׁשֵ
ה ִזיִנין ַכּמָ ְרָיין ְדָבָרא, ּבְ ִריך הוא ָלא ְמַקֵפַח ַאְגָרא ְדׁשום ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ר ִאיּנון , ְ ּּבַ

ְּדַנְפקו ִמּגֹו ְמֵהיָמנוָתא ִדיֵליה ּ ּ ּ הו ָטב ְלָעְלִמין, ּ ְרעו . ְּוָלא ֲהָוה ּבְ ּוַבר ֵמִאיּנון ְדָלא ּכָ ּ ּ ּ
מֹוִדים ְרָיין ַאֲחָרִניןְּד, ּבְ ְייהו ּבִ ִריך הוא ָעִביד ִמּנַ א ּבְ ָּהֵני קוְדׁשָ ּ ֵני ַההוא , ְּ ִגין ְדָלא ִיְתּבְ ּּבְ ּ

ּּגוָפא ִדיוְקָנא ְדַבר ָנׁש ּ ּ   .ֲאָבל ָהֵני ָלאו ָהִכי. ְּוָלא ְיקום ְלָעְלִמין, ּּ

ִריך הוא א ּבְ ַּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ִּאי ַההוא רוַח. ְּ ְק, ּ ַהאי ָעְלָמאָזֵכי ְלִאְתּתָ ַההוא , ָנא ּבְ ּּבְ
ִריך הוא, ּּגוָפא ַאֲחָרא א ּבְ ֶּמה ָעִביד קוְדׁשָ ַּההוא ָפרֹוָקא ְדָקא ָפִריק ֵליה. ְּ ּ ּּ ַּההוא רוַח , ּ ּ

ן ּמָ ִּדיֵליה ְדָקא ָאִעיל ּתַ ּ ַההוא ָמאָנא, ּ ַההוא רוַח ְדֲהָוה ּבְ ַתף ְוָעַרב ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ ַּוַדאי ָלא , ּ
ן, ַמה ִאְתָעִבידּו, ִאְתֲאִביד ּמָ ַלת רוִחין ּתַ ְּדָהא ּתְ א בההוא גופא אחרא ביה יקום ''ס(, ּ

רוח דיליה הא . תא חזי ההוא פרוקא דקא פריק ליה. ומה עביד קודשא בריך הוא
וההוא רוחא קדמאה דהוא בההוא . אעיל המן ושביק ושחף וערב בההוא מאנא

בגין כך ההוא רוחא דשבק מאנא ואתדבק ביה ודאי אשתאר תמן ולא אתאביד ו
בההוא מאנא ואתדבק תמן הוא רדיף בתר עיקרא דיליה ויסודא דיליה דקא נפיק 

 )הא תלת רוחין תמן. מיניה ואייתיה ליה ובני ליה בדוכתיה באתר דהוות בת זוגיה
ַההוא ָמאָנא, ַחד ְּדֲהָוה ּבְ ן, ּ ּמָ ָאר ּתַ ּתְ ּמָ, ְוַחד. ְוִאׁשְ ך ּתַ ְַההוא ְדִאְתְמׁשָ ּ . ּן ְדֲהָוה ַעְרִטיָלָאהּ
ן ַההוא ָפרֹוָקא, ְוַחד ּמָ ַּההוא ְדָאִעיל ּתַ ּ ּ הו, ּ ר. ְּוִאְתֲעַרב ּבְ ְתַלת רוִחין ִאי ֶאְפׁשָ . ְּלֶמהֵוי ּבִ

  .ּוָמה ִאְתָעִביד

בוָרן ִעָלִאין, ֶּאָלא ך ִאיּנון ּגְ ּּכָ ּ ּ ִריך הוא, ְ א ּבְ ְּדָעִביד קוְדׁשָ ּ ַּההוא רוָחא ְדָאִעיל . ְּ ּ ן ּ ּמָ ּתַ
ַּההוא ָפרֹוָקא ְמָתא, ּ יה ִאְתָלַבׁש ַהִהיא ִנׁשְ א ְדִגיֹוֵרי, ּּבֵ ֲאָתר ִדְלבוׁשָ ּּבַ ּ ּ ּ ְוַההוא )והוא(, ּ

ָנָאה, ּרוָחא ַעְרִטיָלָאה ן ְלִאְתּבְ ּמָ ְמָתא ִעָלָאה, ְּדָתב ּתַ א ְלִנׁשְ ֶּלהֵוי ְלבוׁשָ ְּוַההוא רוַח . ּ ּ
ַקְדִמיָתא ּתְ, ְּדֲהָוה ּבְ ַההוא ָמָנאְּדִאׁשְ ן, ַּאר ּבְ ּמָ ִריך הוא ַאְזִמין ֵליה . ָּפַרח ִמּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ִוין ְדִטָנָרא, ֲאָתר גֹו ָרִזין ּכַ ּּבְ ן ֵעֶדן, ּ ְתפֹוי ְדּגַ ן, ְּדָבַתר ּכִ ּמָ ר ּתַ ָלק ְלַההוא . ְוִאְתָטּמַ ְּוִאְסּתַ ּ
ַקְדִמיָתא, ּּגוָפא ַקְדָמָאה ְּדהוא ּבְ ּוְבַההוא רו. ּ ּ ַּח ְיקום ַההוא ּגוָפאּ ּ ְּוָדא ִאיהו ַחד ְדִאיּנון , ּ ּ ּ

ֵרין   .)לעילא(ְּדָקא ֲאֵמיָנא , ּתְ

ֲּאָבל ַההוא ּגוָפא ַּעד ְדָלא ְיקום, ּ ָאה, ּ ִגין ְדָלא ָזָכה ְלִאְתַרּבְ יה ַסְגָיא ְדָהא ּבְ ּעֹוְנׁשֵ ּ ּ ,
י ֵליה ְלגֹו  ְְדָסִמיך ,  ֲאָדָמה)א''ט ע''תיקונין ע(ַּנְחּתֵ ן. ְלַאְרָקאּ ּמָ ּוְלָבַתר ַסְלִקין . ְוִאְתָדן ּתַ ּ
ֵבל א ָנִחית. ֵּליה ְלַהאי ּתֵ ּתָ א ָסִליק, ַהׁשְ ּתָ ִכיכו , ְוָהא ָנִחית, ָהא ָסִליק, ְוַהׁשְ ֵּלית ֵליה ׁשְ ּ

ֵתי ּבָ ׁשַ ר ּבְ י ַיְרֵחי, ּבַ ּוְביֹוִמין ָטִבין וְבֵריׁשֵ ּ.  

  ]ב''ע' דף ק -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1219דף [ -ּ

ְּוִאֵלין ְדִמ ַאְדַמת ָעָפרּ ֵבל. ֵמֲאָדָמה, ַאְדַמת )ב''ע' דף ק(, יִכין ּבְ ְּוַעל ִאֵלין . ָעָפר ִמּתֵ
ִתיב יִני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות )דניאל יב(, ּכְ ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּּ ּ

ְקָנא. ּוְלִדְראֹון עֹוָלם ל ִאֵלין ְדָלא ָזכו ְלִאְתּתַ ּּכָ ּ ֲאָבל ִאי ָזָכה ַההוא רוָחא ַעְרִטיָלָאהּ ּ ,
ִמְלַקְדִמין ְּדָתב ּכְ ְקָנא, ּּ ָאה ִאיהו. ְלִאְתּתַ יה, ַּזּכָ ַמר ּבֵ ְּדָהא ַההוא רוָחא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ר , ּ ְּדִאְתְטּמַ

ִטָנָרא ַההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה, ּבְ ן ּבְ ּקַ ִּיְתּתָ יב ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם. ּ ּתִ ְּוַעל ִאֵלין ּכְ ּ ְוֵאֶלה ּ
ְקָנא. 'ַלֲחָרפֹות ְוגֹו ל ִאיּנון ְדָלא ָזכו ְלִאְתּתַ ּּכָ ּ ּ.  

בוָרן ִעָלִאין ְּוִאֵלין ִאיּנון ּגְ ּּ א, ּ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ לום, ּּ ֲּאִפילו . ְּוָלא ִאְתֲאִביד ּכְ ּ
א ִאית ֵליה ֲּהַבל ְדפוָמא ֲאָתר ְודוְכּתָ ּ ּ ִריך הוא ָעִב, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּיד ִמיֵנה ַמה ְדָעִבידְּ ּ .

ַּוֲאִפילו ִמָלה ְדַבר ָנׁש ּּ ַּוֲאִפילו ָקָלא, ּ ֵריָקַנָייא, ּ א ִאית ְלהו , ָּלא ֲהֵוי ּבְ ַּוֲאָתר ְודוְכּתָ ּ
  .ְּלֹכָלא

א ּתָ ֵני ַהׁשְ א, ַּהאי ְדִאְתּבְ ְרָיה ַחְדּתָ ת זוג, ְוָנַפק ְלָעְלָמא ּבִ ֵּלית ֵליה ּבַ ְּוַעל ָדא ָלא . ּ
יה, יֵזיַמְכִר ת זוֵגיה ִאְתֲאִביַדת ִמּנֵ ְּדָהא ּבַ ּ ּ ת זוֵגיה ַדֲהַות ֵליה, ּ ּּבַ ּ ּ יה, ּ , ִּאְתָעִביַדת ִאּמֵ

ְּוָאחוָה ָאבוָה ּ.  

ִתיָקא, ַמה ַעְבַדת, ָסָבא ָסָבא א , ָסָבא ָסָבא, ְָטב ֲהָוה ָלך ׁשְ ַיּמָ ָּהא ֲאֵמיָנא ְדָעאָלת ּבְ
א ָלא ַחְבִלין, ַרּבָ ּוְבָלא ִד, ּבְ ֲעֵביד, ְגָלאּ יָמא ְדִתְסַלק ְלֵעיָלא. ָמה ּתַ ִּאי ּתֵ ּ יכֹול, ּ . ָלא ּתִ

א יָמא ְדֵתיחות ְלַתּתָ ִּאי ּתֵ א, ּ ֲעֵביד, ָּהא ִעְמָקא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ , ִאי ָסָבא ִאי ָסָבא. ַמה ּתַ
ָּלא ִאית ָלך ְלָאַהְדָרא ַלֲאחֹוָרא ִעָדִנין ִאֵלין. ְ יַלתְוָלא ִאְתְר, ָלא ֲהֵוית, ּּבְ א , ּגִ ְּלִאְתַחְלׁשָ

תוְקָפך ְּבְ ָכל ָדָרא ָדא, ְּדָהא ַיְדַעת, ּ ְּדַבר ָנׁש ַאֲחָרא ּבְ ּ ֲעִמיָקא ָדא , ּ א ּבְ ַאְרּבָ ָּלא ָעאל ּבְ
ן ּמָ   .ְּדַאְנּתְ ּתַ

ָרא ָאְרחֹוי ּמְ ֵריה ְדיֹוָחאי ָיַדע ְלִאְסּתַ ּּבְ א ֲעִמיָקא, ּ ַיּמָ ַקְדִמי, ְוִאי ָעאל ּבְ ח ּבְ ּגַ , ָתאַאׁשְ
ִזְמָנא ֲחָדא א, ְֵהיך ַיֲעָבר ּבְ ַיּמָ ְחת , ַּעד ָלא ֵייעול ְוַאְנּתְ ָסָבא, ִויׁשֹוֵטט ּבְ ּגַ ָלא ַאׁשְ

ַקְדִמיָתא א ָסָבא. ּבְ ּתָ ן, ַהׁשְ ּמָ תוְקָפך, הֹוִאיל ְוַאְנּתְ ּתַ חַלׁש ּבְ ְָלא ּתֶ ל , ּ ּבֹוק ּכָ ׁשְ ָלא ּתִ
ְטָטא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ, ְָאְרָחך א וְלפוְתָייא, ָמאָלאִּלְמׁשַ ְּלָאְרּכָ ְּלָעְמָקא וְלרוָמא, ּ ָלא , ּ
ְדַחל ֻתְקָפך, ָסָבא ָסָבא. ּתִ ף ּבְ ּקַ ֻתְקֵפיהֹון, ְִאְתּתָ ַבְרּתְ ּבְ יִפין ּתָ ּקִ ְבִרין ּתַ ה ּגַ ּמָ ה , ּכַ ְוַכּמָ

  .ְקָרִבין ָנַצְחּתְ

ָכה ֲעָטָרה ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ)שיר השירים ג(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּבָ ֹלֹמה ּבַ ֶלך ׁשְ ּמֶ ְנֹות ִציֹון ּבַ ּ
ְמַחת ִלּבֹו ּתֹו וְביֹום ׁשִ יֹום ֲחֻתּנָ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ּבְ ּׁשֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ֲאָבל . ְּוָהִכי הוא, ּ

ֹלֹמה, ְּצֶאיָנה וְרֶאיָנה ֶלך ׁשְ ּמֶ ָלָמא ִד, ְְוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֵמחֵמי ּבַ א ִדׁשְ ְּדהוא ַמְלּכָ ּ ּ , ּיֵליהּ
ל ֵחיֵלי ְמרֹוִמין ִדְלֵעיָלא, ְּוָהא ָסִתים הוא ִּמּכָ ַההוא ֲאָתר, ּ ּ ְדַעִין ָלא ָרָאָתה )ישעיה סד(, ּּבְ
ֱָאלִהים זוָלְתך לֹמה. ּ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ בֹוד , ְּותו. ּ ְּדָהא ּכָ

ִּדיֵליה ְלהו ַמְלֲא, ּ ּּכֻ ֲאִלי ְוַאְמֵריּ בֹודֹו, ֵּכי ִעָלֵאי ׁשַ   .ַּאֵיה ְמקֹום ּכְ
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ֹלֹמה, ֶּאָלא ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְַמה ְדָאַמר ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ּ ִתיב, ּ ֲעָטָרה ּכְ ְוָלא , ּבַ
ִתיב וַבֲעָטָרה ְדָכל ַמאן ְדָחֵמי ַההוא ֲעָטָרה ּּכְ ּ ּ ּ ָלָמא ִד, ּ א ִדׁשְ ָּחֵמי ֹנַעם ַמְלּכָ ִעְטָרה . ּיֵליהּ ּׁשֶ

ֵניָנן, לֹו ִאּמֹו ת, ָהא ּתָ ְּוֹכָלא ִאיהו, ָּקֵרי ָלה ֵאם, ְּוָקֵרי ָלה ָאחֹות, ָּקֵרי ָלה ּבַ ְּוֹכָלא . ּ
ַהאי, ֲהֵוי ל ְוִיְנַדע ּבְ ּכַ ַּמאן ְדִיְסּתָ יָרא, ּ   .ִּיְנַדע ָחְכְמָתא ַיּקִ

א ָמה ַאְעִביד ּתָ ָּלא ִאְצְטִריך ְלַגָלָאה, ָּדאָרָזא ְסִתיָמא , ִאי ֵאיָמא, ַהׁשְ ִאי ָלא . ְ
ִאין ִאֵלין, ֵאיָמא ֲארון ַזּכָ ּתַ ִּיׁשְ ָּנַפל ַההוא ָסָבא ַעל ַאְנפֹוי, ַיְתִמין ֵמַהאי ָרָזא, ּ , ְוָאַמר, ּ

ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָפִדיָת אֹוִתי ְיָי)תהלים לא( ּ ּבְ ּ א. ֵאל ֱאֶמת' ָ ְֵהיך , ָּמאָנא ַדֲהַות ְלַתּתָ

ְעָלה ְדֲהָוה ְלֵעיָלא, ֲּעִביד ְלֵעיָלאִיְת ּּבַ ּ א, ּ ְֵהיך ִיְתַהֵפך ַוֲהָוה ְלַתּתָ ת זוֵגיה ִאְתָעִביַדת . ְּ ּּבַ ּ
יה ָווָהא. ִּאּמֵ ָווָהא ַעל ּתָ ָּאחוָה ָאבוָה. ּתָ ִּאי ָאבוָה ְדַקְדֵמיָתא. ּ ֲאָבל , ֵיאֹות, ִּיְפרֹוק ֵליה, ּ

ָּאחוָה ְדֶליֱהֵוי ָאבוָה ּ ָווָהא ִאיהו ָדאְוִכי ָל, ּ ּא ּתָ ִהפוָכא ִאיהו. ּ ָּעְלָמא ּבְ ּ ַּוַדאי ִעָלִאין . ּ ּ
א ִאין ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ   .ְּוַתּתָ

  ]א''א ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ֵמיה ִדי ֱאָלָהא ְמָבַרך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ִדי ָחְכְמָתא )דניאל ב(, ֶּאָלא ּ ֶלהֵוא ׁשְ ּ ְּ

א ִדיֵליה  ּוְגבוְרּתָ ּ ּ ֵנא ִעָדַנָיא ְוִזְמַנָיא ְוגֹו. ִהיאּ ְּוהוא ְמַהׁשְ ּ ָחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ' ּ ָּיַדע ָמה ּבְ
ָרא יה ׁשָ א ֲחִזי. ִּעּמֵ ְנהֹוָרא, ּתָ ֵרי ּבִ ָחׁשֹוָכא, ַּמאן ִדׁשְ ָלא וְלֶמחֵמי ּבְ ּכְ . ָּלא ָיִכיל ְלִאְסּתַ

ִריך הוא ָלאו ָהִכי א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ב , ַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכאָי )א''א ע''דף ק(, ְּ ַאף ַעל ּגַ
ָרא יה ׁשָ ִּדְנהֹוָרא ִעּמֵ ֲחׁשֹוָכא, ִמּגֹו ְנהֹוָרא. ּ ל ּבַ ּכַ ן, ִאְסּתָ ל ַמה ְדַתּמָ   .ְּוָיַדע ּכָ

ַקְדִמיָתא, ָהָכא ְּדָאְמרו ַקְדָמֵאי, ִּמָלה ֲחָדא, ִּאית ְלַאְקְדָמא ּבְ ִאיּנון ֶחְזֵוי ֵליְלָיא, ּ . ּּבְ
ֶחְלָמאַמאן , ִּדְתָנן יה ּבְ ְּדָאֵתי ַעל ִאּמֵ יָנה, ּ יב. ְּיַצֶפה ַלּבִ יָנה )משלי ב(, ִּדְכּתִ י ִאם ַלּבִ  ּכִ

ָלא, ִתְקָרא ּכְ ִגין ְדִאיִהי ֵאם ֵיאֹות, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ב ָהִכי, ִּאי ּבְ ְּדַמאן , ַּוֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ
ֶחְלָמא יה ּבְ ְּדָחָמא ִאּמֵ יָנה, ּ י ַלּבִ יה ֲאַמאיֲא. ִיְזּכֵ ָּבל ַמאן ְדָאֵתי ַעל ִאּמֵ ּ.  

ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ִגין ְדִאְתַהָפך ְוָסִליק ִמּתַ ּּבְ ְ ּ ַקְדִמיָתא. ּ ָרא ֲהָוה ּבְ , ּבְ
יָון ְדָסִליק ְלֵעיָלא ּּכֵ ְִאְתַהַפך ִאיָלָנא, ּ ְּוִאְתָעִביד ִאיהו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ִליט ָעָל, ּ , ּהְוׁשָ

יָנה   .ְוָזֵכי ַלּבִ

ד ָסִליק ֵאיָנׁש לי ַקְדִמיָתא ּכַ ִנין )א''ח ע''צ(ג ''ּבְ ִתיב, ׁשְ ָאַמר '  ְיָי)תהלים ב( ,ַמה ּכְ
יך ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ֵָאַלי ּבְ א ִמיָנה, ּ ֵדין ִאיהו ְלַתּתָ ּּכְ יָון ְדָסִליק ָעָלה. ּ ּּכֵ ַהאי , ּ

ִּאיהו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה א ְדיֹוֵסף. ּ ַדְרּגָ ָלק ּבְ ְּדָהא ִאְסּתַ יָנה)א ודאי''ס(ְוָדא , ּּ   . ָזֵכי ַלּבִ

א ְדיֹוֵסף, ּאוף ָהִכי ַהאי ָמאָנא ַדְרּגָ ַקְדִמיָתא ִאיהו ֲהָוה ּבְ ּּבְ ָאה, ּ ּתָ ַעל ִאיָלָנא ּתַ , ּבַ
ְרעוֵתיה ַּקְייָמא ּבִ ּ ִליט ָעֵליה, ּ א, ְּוׁשָ ל נוְקּבָ ְּדָהא ּכָ ִדיו, ּ ּּבְ ָאה ּ ּתָ א ִאיָלָנא ּתַ ְּקָנא ְדנוְקּבָ ּ

א ְדיֹוֵסף. ַּקְייָמא ַההוא ַדְרּגָ ָעא ְלַקְייָמא ּבְ יָון ְדִאיהו ָלא ּבָ ּּכֵ ּ ּ ּ א , ּּ ׁשָ ּמְ ְוָלא ִאְתְקָיים ְלׁשַ
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יה ָעְלָמא, ּּבֵ א ּבְ ּוְלַאָפׁשָ ד ּתֹוָלִדין, ּ א, ּוְלֶמְעּבַ ֵדין ָנִחית ְלַתּתָ יהְוִאְתָעִביַדת ִאיִהי, ּכְ . ּ ִאּמֵ
ְּוַההוא ָפרֹוָקא ָּיִרית ָירוָתא ְדיֹוֵסף, ּ א, ּ ַקְדִמיָתא ְוִאיהו ָנִחית ְלַתּתָ ְּדֲהָוה הוא ּבְ ּ ּ.  

א יָון ְדָנִחית ְלַתּתָ יה, ּּכֵ ֵדין ִאְתַקָיים ּבֵ ּּכְ יך' ְיָי, ּ ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ָָאַמר ֵאַלי ּבְ ּ .
ְִאְתַהַפך ִאיָלָנא ִליט ָעֵליהַּמה ְד, ּ חֹוֵתיה ְוִאיהו ׁשָ ֲּהָוה ּתְ ּ ִליט ַההוא ִאיָלָנא , ּ ִּאְתַהַדר ְוׁשָ ּ

א, ָּעֵליה א. ְּוִאיהו ָנִחית ְלַתּתָ יָון ְדִאיהו ָנִחית ְלַתּתָ ּּכֵ ַּההוא ְדָיִרית ָירוָתא ֲאָתר ְדיֹוֵסף, ּ ּ ּ ּ ,
ּּכָֹלא ִאיהו ַעל ְתּק, ֲּאבֹוי ֲהֵוי ַוַדאי, ֲאבֹוי ִאְקֵרי ְדָקא ֵיאֹותּ ּוֵניה ַוַדאי ּכְ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתא ֲהָוה ֵמָעְלָמא ִדְדכוָרא ּּבְ ן, ּ ּמָ ר ִמּתַ א ִאיהו ֵמָעְלָמא , ְוָהא ִאְתַעּקָ ּתָ ְּוַהׁשְ
א ְּדנוְקּבָ ִליט ָעָלה. ּ ּוַמה ְדֲהָוה ִאיהו ׁשָ ּ ּ ְלָטא ִאיִהי ָעֵליה, ּ ָעְלָמא , ּׁשַ ְּוִאְתַהָדר ְלֶמהֵוי ּבְ
א ְּדנוְקּבָ ָלל.ּ ת זוג ּכְ ּ ְוַעל ָדא ֵלית ֵליה ּבַ ּ א, ְּוָלא ַמְכִריֵזי ָעֵליה. ּ ְּדָהא ֵמָעְלָמא . ַּעל נוְקּבָ

א ִאְתַהַדר ִאיהו ְּדנוְקּבָ ּ ּ ּ.  

ַבק ְּוַההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה ְדׁשָ ּ ִני ָעְלָמא, ּ לון ּבְ ּכְ ִּאְלָמֵלא ִיְנְדעון ְוִיְסּתַ ּ ַּצֲעָרא ְדִאית , ּ
ד ִיְת, ֵּליה ר ֵמָעְלָמא ִדְדכוָראּכַ ָּעּקָ א, ּ ְּוִאְתַהָדר ְלָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ִּיְנְדעון. ּ ְּדָהא ֵלית , ּ

ָעְלָמא ַההוא ַצֲעָרא, ַצֲעָרא ּבְ ת זוג ֵלית ֵליה. ּּכְ ּּבַ ֲאָתר ִדְדכוָרא, ּ ְּדָהא ָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ָלא . ּּ
א, ַּמְכִרֵזי ָעֵליה ְּדָהא ֵמָעְלָמא ְדנו, ַּעל נוְקּבָ ּ א ִאיהוּ ת זוג. ְּקּבָ ְּוִאי ִאית ֵליה ּבַ ֲהִוי , ּ

ַרֲחֵמי ֲהֵדי , ּבְ א)א בחד''נ(ִאֲעְרַעת ּבַ ר זוג, ּ נוְקּבָ ַען ָלא ִאית ָלה ּבַ ְּדַעד ּכְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ֵניָנן ַרֲחִמים, ּתָ ִּדיְלָמא ְיַקְדֶמנו ַאֵחר ּבְ ּ ָנן. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ַעל ְתּקוֵניה. ַאֵחר ּתְ ּ ּ ּ.  

ִתיב ְוַע ָבה )ויקרא כב(ּל ָדא ּכְ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלה ְוׁשָ ְהֶיה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ י ּתִ ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ ּ ּ ּ
ְנעוֶריָה ית ָאִביָה ּכִ ָּהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא, ּוַבת ּכֵֹהן. ֶּאל ּבֵ ֵּמַההוא ּגוָפא , ַאְלָמָנה. ּ ּ

ה. ַקְדָמָאה ּוְגרוׁשָ אְּדָלא ָעאַלת ְלַפְרּגֹוָד, ּ ָעְלָמא , ּא ְדַמְלּכָ ְּדָכל ִאיּנון ְדָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ
ִּדְדכוָרא יה חוָלָקא, ּ ָּלא ִאית ְלהו ּבֵ ּ ְרֵמיה ֵמָעְלָמא ִדְדכוָרא. ּ ִמיט ְוַאְעַקר ּגַ ּתְ ּהוא ִאׁשְ ּ ּ ּ ,

ה רוׁשָ יה ְוַעל ָדא ִאיִהי ּגְ ָּלא ִאית ֵליה חוָלָקא ּבֵ ּ ּ ּ ָלא , ּה ָלה ֶזַרעְּדִאי ֲהָו, ְּוֶזַרע ֵאין ָלה. ּ
יה ר ִמּנֵ א, ִּאְתַעּקָ ְּוָלא ֲהָוה ָנִחית ְלָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ.  

ית ָאִביָה ָבה ֶאל ּבֵ ית ָאִביָה, ְוׁשָ א. ַמאן ּבֵ ָּדא ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ית , ּ ְּדַההוא ָעְלָמא ּבֵ ּ
א ּבֵ, ָאִביָה ִאְקֵרי ׁשָ ּמְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּקַ ְּוַההוא ָמאָנא ְדֲהָוה ִאְתּתָ ִּאְתַהַפך ְוִאיהו ָנִחית , ּיהּ ְ ּ

א ְּוַההוא ָמאָנא ָסִליק ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ ְנעוֶריָה. ּ יב, ּּכִ ַההוא ִזְמָנא ִדְכּתִ ּּכְ ֲּאִני ַהיֹום , ּ
יך יך ַוַדאי, ְָיִלְדּתִ ְּיִלְדּתִ ָּיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו, ָ ָמה ְדֲהָוה , ּ ִנין )בקדמיתא(ּּכְ ֵליַסר ׁשְ  ִמּתְ
ּוְלֵעיָלא ּ.  

  ]ב''א ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ְקָנא ית ָאִביָה, ִאי ָזָכאת ְלִאְתּתַ ָבה ֶאל ּבֵ א ''דף ק(, ִּמֶלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל, הֹוִאיל ְוׁשָ

ג ֵמַההוא ִעּנוָגא )ב''ע ְתַעּנַ ּּתִ א. ּ ְּדָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ יִרים, ּ ֲהָמא ְדַאּבִ ְּדַאְכֵלי ִמּנַ ְּדָנִחית , ּ
ִּמְלֵעיָלא ַאר ַצִדיַקָייאֲאָב. ּ ַמה ְדִאְתֲהנון ׁשְ ָלא וְלִאְתֲהֵני ּבְ ּכְ ּל ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ִגין , ּ ָלא ַיְכָלא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1222דף [ -ּ

ן רוָמה. ְּדֲהָוה ָזר ְלַתּמָ ְּוַעל ָדא ָלא ָאִכיל ֹקֶדׁש ֲאָבל ָאִכיל ּתְ ָעְלָמא , ּ ְּדִאיהו ָיִתיב ּבְ ּ
א ְּדנוְקּבָ ּ.  

א ּוִמּגֹו ְדִאיהו ֵמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ ַלְיָלה,ּ ּ ָלא ָאִכיל ֵליה ֶאָלא ּבַ ּ יב, ּ ּ וָבא )ויקרא כב(, ִּדְכּתִ
י ַלְחמֹו הוא ים ּכִ ָדׁשִ ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהּקֳ ְּדָהא ֹקֶדׁש ְדִאיהו ֵמָעְלָמא . ַּהּשָׁ ּ ּ

ִּדְדכוָרא יֹום, ּ ָּלא ִאְתֲאִכיל ֶאָלא ּבַ ך . ּ ִגיֵני ּכַ ָר)ירמיה ב(ְּבְ ית ' ֵאל ַלְיָי ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ
בוָאֹתה ירוָתא ִעָלָאה ְדָכל ָעְלָמא ִדְדכוָרא)ב''א ע''בראשית ל(, ּּתְ ּ ׁשֵ ּ ּ  ֹקֶדׁש )א''ט ע''נ(, ּּ

יה, ִּאיהו ּוַמה ְדָסִליק ּבֵ ּ ָרֵאל ֲהָוה, ּ ּקֶֹדׁש ִיׂשְ ָרֵאל ַלְיָי, ּבַ ך ֹקֶדׁש ִיׂשְ ְוְבִגיִני ּכַ ית ' ּ ִראׁשִ
בוָאֹתה   .ּּתְ

ד רוִח ִאיּנון ִזְמִנין ְדַפְקִדין ְלֵבי ִקְבֵרי, ּין ְפִקיַדאןּּכַ ּּבְ ִּאיּנון ָלא ַפְקִדין, ּ ְּדָהא ָלא , ּ
יב, ָּזָכאן ְלָעְלָמא ְדֹקֶדׁש ְּוִאי ָלא ָזָכה ַההוא .  ְוָכל ָזר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש)ויקרא כב(, ִּדְכּתִ

ְדָקא ֵיאֹות ְקָנא ּכְ יָון ְדַאֲהָד, ּרוָחא ְלִאְתּתַ ִגְלּגוָלאּּכֵ ַההוא ֲאָתר, ּר ּבְ ֲּאִפילו ּבְ ּ ְתרוָמה , ּ ּּבִ
ה, ְוָזר ִאְקֵרי, ָלא ָאִכיל ָאה ְוָלא ָאִכיל ּבָ ּתָ ֲּאִפילו ְלָעְלָמא ּתַ ּ ָרָזא ָדא. ּ   .ַּעד ָהָכא ּבְ

א, ָסָבא ָסָבא א ַרּבָ ַיּמָ ְטָטא ּבְ ִריַאת ְלׁשַ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ְרעוָתך, ּ ְִזיל ּבִ אְלָכל ִסְטִרי, ּ . ּן ְדַיּמָ
א ִאית ְלַגָלָאה ּתָ ד ָאֵתי, ְּדָהא ֲאֵמיָנא, ַּהׁשְ ְּדַהאי ָפרֹוָקא ּכַ י ַההוא ָמאָנא, ּ ּבֵ , ָּעאל ּגַ

ן, ְּדָקא ֲאֵמיָנא ּמָ ן רוָחא , ָאִעיל ּתַ ּמָ ַההוא ָמאָנא ְוָלא )דעלמא(ְּוָדִביק ּתַ ּ ִדיֵליה ּבְ ּ ּ
לום ֲּאִפילו ֲהַבל ְדפוָמ, ִּאְתֲאִביד ּכְ ּ ּ ֵּיאֹות הוא ְוָכך הוא, אּ יָמא , ָסָבא ָסָבא. ְּ ִאי ּתֵ

ָלא ְדִחילו, ּוְתָגֵלי ֵּאיָמא ּבְ ּ.  

א ְדָעְלָמא ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ יה, ּׁשְ ְלֵקי ִמּנֵ ְּדָקא ִמְסּתַ ִביק , ְוָהא ְיַדְעָנא, ּּ ְּדרוַח ִדיֵליה ׁשָ ּ ּ ּ
ָתא ַדֲהַות ֵליה ַהִהיא ִאּתְ ּּבְ ן, ּ ּמָ ָּמה ִאְתָעִביד ֵמַההוא רוַח, ְּורוָחא ָאִעיל ּתַ ְוִאי ַנְסָבא . ּ

ָתא ְעָלה ַקְדָמָאה, ּאוף ָהִכי, ַהאי ִאּתְ ה ּבַ ַבק ּבָ ָּמה ִאְתָעִביד ֵמַההוא רוַח ְדׁשָ ּ ּ ּ ַבר , ּ ְּדָהא ּגְ
  .ַּאֲחָרא ָאֵתי ָעָלה

ר רוַח ָלא ֶאְפׁשָ ְּלִאְתַקְייָמא רוַח ּבְ ּ ּתָ, ּ ְּדָהא ַהאי ְדָאֵתי ָעָלה ַהׁשְ ּ ה, אּ ּרוַח ָאִעיל ּבָ ְוֵכן . ּ
ִליק ַּההוא ַקְדָמָאה ְדִאְסּתָ ה, ּ ּרוַח ָאִעיל ּבָ ִנין ֲהוֹו ֵליה. ּ ָלק ּבְ ַּההוא ַקְדָמָאה ְדִאְסּתַ ּ ְוָדא , ּּ

א ָלאו ָפרֹוָקא ִאיהו ּתָ ְּדַהׁשְ ַההוא ָמאָנא, ּּ ַבק ַההוא ַקְדָמָאה ּבְ ּרוַח ְדׁשָ ּ ּ ְוָאָתא ַהאי , ּ
ה רוַחַאֲחָרא ְוָאִע ּיל ּבָ ָתא , ּ ַההוא ּגוָפא ְדִאּתְ ְרַוְייהו ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ַּוַדאי ָלא ַיְכֵלי ּתַ ּ ּ ּ ּּ

ֲחָדא ר, ִּאי ִניָמא ְדִאְתֲאִביד, ּכַ יה, ִאי ֶאְפׁשָ   .ָּמה ִאְתָעִביד ִמּנֵ

ְעָלה, ּאוף ָהִכי ִאי ִאיִהי ָלא ִאְתְנִסיַבת ה ּבַ ַבק ּבָ ַּההוא רוָחא ְדׁשָ ּ ּ ּ י ִאְתָעִביד ַמא, ּ
יה א. ָלאו ָהִכי, ִּאי ִניָמא ְדִאְתֲאִביד. ִּמּנִ ּתָ ל ָדא ָצִריך ְלַגָלָאה ַהׁשְ ּּכָ ְ ָחֵמי , ָסָבא ָסָבא. ּ

ְרָמך, ָמה ַעְבַדת ה ָאִעיַלת ּגַ ְוַבּמֶ ְָאִרים ִדְגָלך, ּקום ָסָבא. ּ ְרָמך , ּקום ָסָבא. ּ ִפיל ּגַ ְְוַאׁשְ ּ
  .ְָקֵמי ָמאָרך



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1223דף [ -ּ

ָּפַתח ַההוא  י ְוֹלא ָרמו ֵעיַני ְוגֹו'  ְיָי)תהלים קלא(, ָסָבא ְוָאַמרּ ַבה ִלּבִ ּלא ּגָ ָּדִוד . 'ּ
א ָאַמר ָדא א ִעָלָאה, ַּמְלּכָ ִגין ְדֲהָוה ַמְלּכָ ּּבְ ל ַמְלִכין ִעָלִאין, ּ ִליָטא ַעל ּכָ ְּוׁשַ ִליִטין , ּ ְּוׁשַ

ְזָרח ְוַעד ַמֲעָרב יה, ְּדִאית ִמּמִ יה ,  ְלַאְסָטָאה ֵמָאְרָחאְּוָלא ָסִליק ַעל ִלּבֵ ִפיל ִלּבֵ ְּוָתִדיר ׁשָ
אֹוַרְייָתא, ָּקֵמי ָמאֵריה ַאְרָיא, ְוַכד ֲהָוה ָלֵעי ּבְ ר ּכְ ּבַ ִדיר ְמִאיִכין , ֲהָוה ִמְתּגַ ְוֵעינֹוי ּתָ

ַאְרָעא ִּמְדִחילו ְדָמאֵריה, ּבְ ּ ּ א. ּ ין ַעּמָ ּסות ר, ְוַכד ֲהָוה ָאִזיל ּבֵ יה ּגַ ָּלא ֲהָוה ּבֵ ַללּ   .ּוָחא ּכְ

ִתיב י ְוגֹו' ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ ַבה ִלּבִ י', ֹּלא ּגָ ַבה ִלּבִ א , ֹּלא ּגָ ב ַדֲאָנא ַמְלּכָ ַּאף ַעל ּגַ
ַאר ַמְלִכין ְדָעְלָמא ל ׁשְ ִליָטא ַעל ּכָ ּׁשַ ך, ְּוֹלא ָרמו ֵעיֵני. ּ ִזְמָנא ַדֲאָנא ַקְייָמא ַקּמָ ְּבְ ּ ָלֵעי , ּ

אֹוַרְייָתא יְּולא ִהַל. ּבְ ּנִ ְגדֹולֹות וְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ י ּבִ א, ְּכּתִ ין ַעּמָ ֲעָתא ַדֲאָנא ָאִזיל ּבֵ ׁשַ . ּּבְ
א ָאַמר ָהִכי ה, ְּוִאי ָדִוד ַמְלּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ָעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ַאר ּבְ ה ֲאָנא . ׁשְ ּמָ ַוֲאָנא ּכַ

א ִפיל ִלּבָ א, ׁשָ א ַקִדיׁשָ ּוָמִאיך ֵעיָנא ָקֵמי ַמְלּכָ ין ְדאֹוַרְייָתא, ְוָחס ִלי. ְּ ִּדְבִמִלין ַקִדיׁשִ ּ ּּ ,
אי ָכה ְוִדְמעֹוי ַנְפִלין ַעל ִדיְקֵניה. ְירֹום ִלּבָ ּּבָ ּ.  

  ]א''ב ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ֵחיָלא, ָאַמר ִפיָראן ִדְמִעין ַעל ִדיְקָנך, ָסָבא ָלֵאי ּבְ ה ׁשַ ּמָ ְּכַ ּ ּ ָחא , ּ ִפיר ִמׁשְ ָמה ְדֲהָוה ׁשַ ּּכְ ּ
ד ֲהָוה ָנִחית ַעל ִדיְקָנא ְדָסָבא ָטָבא ְדַאֲהֹרן, ָטָבא ּּכַ ּ  )א''ב ע''דף ק(ְֵאיָמא ִמיָלך ָסָבא . ּ

א ָהָכא א ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַמְלּכָ א ְדָעְלָמא. ּ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ יה, ּׁשְ ָלקו ִמּנֵ ְּדָקא ִאְסּתָ ּ ְבקו רוָחא , ּ ְּוׁשָ ּ
ַההוא ָמאָנא י ּבֵ, ּּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ַההוא ָמאָנא , ְוִאְתְנִסיַבת, ּיהַּדֲהוֹו ִמׁשְ ְּוָאָתא ַאֲחָרא ְוָאִעיל ּבְ
ַמר, ָּמה ִאְתָעִביד ֵמַההוא ַקְדָמָאה, ּרוָחא ַאֲחָרא ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

א ֲחִזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ בוָראן ְדַמְלּכָ ה ִעָלִאין ּגְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּוַמאן ָיִכיל ְלַמְלָלא לֹון, ְּדָקא ָעִביד, ּ ּ .
ד ַהאי ְנָייָנאּכַ ְעָלה ּתִ ַההוא ָמאָנא, ּ ּבַ ָּאֵתי ְוָאִעיל רוָחא ּבְ ְמַקְטְרָגא , ּרוָחא ַקְדָמָאה, ּ

ַהאי רוַח ְדָעאל ּּבְ ֲחָדא, ּ ָבן ּכַ   .ְוָלא ִאְתַייּשְׁ

ך ְוְבִגיֵני ּכַ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ַבת ּכְ ָתא ָלא ִאְתַייּשְׁ ְנָייָנא, ִאּתְ ְעָלה ּתִ ֲהֵדי ּבַ ִגין ְדרו, ּּבַ ּּבְ ָחא ּ
ה א ּבָ ׁשָ ּכְ ִדיר, ַּקְדָמָאה ְמַכׁשְ ּוְכֵדין ִאיִהי ְדִכיַרת ֵליה ּתָ ּ ּוָבָכאת ָעֵליה, ּ אֹו ִאְתַאְנַחת , ּ

ְּדָהא רוָחא ִדיֵליה, ָּעֵליה ּ ּ ִחְוָיא, ּ ְמָעָהא ּכְ א ּבִ ׁשָ ּכְ ֲהֵדי רוַח ַאֲחָרא, ְמַכׁשְ ּוְמַקְטְרָגא ּבַ ּ ,
ְעָלה ִתְנָיָנ ה ִמּבַ ְּדָעאל ּבָ ּ ָדא. אּ י ְמַקְטְרִגין ָדא ּבְ   .ַּעד ְזָמן ַסּגִ

ר ָדא ְדָעאל ְּוִאי ַאְעּבָ ָּדא ַקְדָמָאה ָנִפיק , )לבתר( ְּדֲהָוה ַקְדָמָאה )אתערו(ְּלַההוא , ּ
ְנָייָנא, ּוְלִזְמִנין. ְּוָאִזיל ֵליה ְּדָדֵחי ָדא ַקְדָמָאה ְלַההוא ּתִ ּ ַעד , ְּוִאְתָעִביד ֵליה ְמַקְטְרָגא, ּ

ַּאִפיק ֵליה ֵמָעְלָמאְּד ֵניָנן. ּ ֵרין וְלָהְלָאה, ְּוַעל ָדא ּתָ ְּדִמּתְ ָתא, ּ ר ָנׁש ְלַהאי ִאּתְ ב ּבַ , ָלא ִיּסַ
ה ף ּבָ ּקַ ֶות ִאְתּתָ ְּדָהא ַמְלַאך ַהּמָ ף ְוָקא , ּוְבֵני ָעְלָמא ָלא ַיְדִעין, ְּ ּקַ יָון ְדִאְתּתָ ְּדָהא רוָחא ּכֵ ּ ּ

ָּנַצח ְלַההוא רוָחא ַאֲחָר ְנָייָנאּ ֲהָדה, א ּתִ ר ָנׁש ַאֲחָרא ּבַ אן וְלָהְלָאה ָלא ִיְתָעַרב ּבַ ִּמּכָ ּ.  

י, ַּחְבַרָייא ָּהא ְיַדְעָנא ִדַבֲאָתר ָדא ִאית ְלכו ְלִמְקׁשֵ ּ ִדיָנא , ּ ְוֵליָמא ִאי ָהִכי ָלא ִמית ּבְ
ְנָייָנא ְּוָלא ַדְייִנין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ַהאי ּתִ ּ ּ א ֲחִזי. ּ ִדיָנאּּכָֹלא, ּתָ ְּדִיְנַצח ְפלֹוִני , ּ ִאיהו ּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1224דף [ -ּ

ִּלְפלֹוִני אֹו ְדָלא ְיַקְטֵרג ָעֵליה ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ּ ּוַמאן ְדָנִסיב ַאְרַמְלָתא. ּ ַמאן ְדָעאל , ּ ּּכְ
א ַיּמָ יִפין, ּבְ ּקִ רוִחין ּתַ ֹלא ַחְבִלין, ּּבְ ָלם, ּבְ ׁשְ ע ּגֹו ּתְ, ְוָלא ָיַדע ִאי ַיֲעָבר ּבִ   .הֹוֵמיִאי ִיְטּבַ

ְנָייָנא ְּוִאי ָדא ְדָעאל ַההוא רוָחא ּתִ ּ ּ ִקיף ְוָנַצח ְלַההוא ַקְדָמָאה, ּ ַּההוא ַקְדָמָאה , ִּאְתּתָ
ן ְוָאִזיל ֵליה ּמָ . ָסָבא ָסָבא ָמה ַעְבַדת. ּוָמה ִאְתָעִביד, ְּלָאן ֲאָתר ָאִזיל ֵליה. ָּנַפק ִמּתַ

ְבּת ִדְתַמֵלל ְזֵעיר ָּחׁשַ ר ָנׁש ַאֲחָרא, איְוַנְפַקת ְלַה, ּ ֲאַתר ְדָלא ָעאל ּבַ ִמן , ָּהא ָעאַלת ּבַ
ְעָיין ִאֵלין ּיֹוָמא ְדדֹוֵאג ַוֲאִחיתֹוֶפל ָעְבדו ּבַ ּ ְעִיִי, ּ ע ֵמָאה ּבַ ִאיּנון ַאְרּבַ ָעאן ַעל , ּּבְ ַּדֲהוֹו ּבָ

ֲאִויָרא ִּמֲגְדָלא ְדָפַרח ּבַ ר ָנׁש, ּ אַּעד ְדָאָתא, ְּוָלא ָאִתיב ָעַלְייהו ּבַ לֹמה ַמְלּכָ ּוִביֵרר ,  ׁשְ
ל ַחד ְוַחד ַעל ְתּקוֵניה ּלֹון ּכָ ָּרָזא ִעָלָאה ְדֲהָוה ְטִמיָרא, ָסָבא ָסָבא. ּ ָמה , ָּאִתית ְלַגָלָאה, ּ

  .ֲעָבִדית

ַקְדִמיָתא ֲהָוה ָלך ְלַנְטָרא ָאְרָחך, ָסָבא ָסָבא ְּבְ ך, ְ ֵריׁשָ ל ּבְ ּכַ א. ְְוִתְסּתַ ּתָ ָלאו , ֲאָבל ַהׁשְ
ֲע ָראׁשַ ֻתְקָפך, ָסָבא. ָתא ְלִאְתַטּמְ ְַאְהָדר ּבְ ַּההוא רוַח ְדָנַפק. ּ ּ ָכה ְוָאַמר. ְלָאן ָאִזל, ּ , ּבָ

ֵכיָנא, ַּחְבַרָיא ְכָיין ְדָקא ּבָ ל ָהִני ּבִ ִגיַנְייכו הוא, ּּכָ ָּלאו ּבְ ֶּאָלא ָדִחיְלָנא ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ּ ּ ,
ְּדַגֵליָנא ָאְרִחין ְסִתיִמין ֹלא , ּ ִריך הוא. ְּרׁשוּבְ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ֲּאָבל ּגַ ְּ ְּדָלא ִליָקָרא , ּ

א, ִּדיִלי ֲעִביְדָנא ֲּאָבל ְרעוִתי ְלפוְלָחָנא ִדיֵליה, ְּוָלא ִליָקָרא ְדַאּבָ ּ ּ ְיָקָרא , ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא, ּ
ְייכו ְּדָחד ִמּנַ ַההוא ָעְלָמא, ּ ְּוַאֲחָרא ְיַדְעָנא ְדָהִכי הוא, ּּבְ ֵלי ָקָמאיֲא. ּ א , ָּבל ָלא ּגַ ּתָ ְוַהׁשְ

  .ֲחֵמיָנא

ֵניָנן ְבָרא, ּתָ ֵמי ּגַ ְבָרא ִמּקָ ה ָאְרִחין ְסִתיִמין , ַּדְחָיין ּגַ ַכּמָ . ּ ִאְתַדְחָיין)א''ד ע''וילך רפ(ּבְ
ַּההוא רוָחא ַקְדָמָאה ְנָייָנא, ּ ֵמי ַההוא ּתִ ְּדִאְתָדֵחי ִמּקָ ּ ַּההוא רוָחא. ְלָאן ָאִזיל, ּ ִפיק ָנ, ּ

ָעְלָמא, ְוָאִזיל ְטָטא ּבְ ּוְמׁשַ ר ָנׁש, ְוָלא ְיִדיַע, ּ ְּוָאִזיל ְלגֹו ִקְבָרא ְדַההוא ּבַ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ָעְלָמא ְטָטא ּבְ א, ְּמׁשַ ֶחְלָמא ִלְבִני ָנׁשָ ר ָנׁש, ְּוִאְתַחֵזי ּבְ ֶחְלָמא ִדיוְקָנא ְדַההוא ּבַ ְּוָחָמאן ּבְ ּ ּ ּּ ,

ְּואֹוַדע לֹון ִמִלין ְלפו ּם ָאְרֵחיה ְדַההוא רוַח ַקְדָמָאהּ ּ ּ ך ִמֵניה, ּ ְּדָקא ִאְתְמׁשַ ָמה ְדִאיהו , ְּ ּּכְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ְטָטא ַהאי, ּּבְ ַהאי ָעְלָמא, ָּהִכי ְמׁשַ   .ְואֹוַדע ּבְ

  ]ב''ב ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ָעְלָמא ְטָטא ּבְ ְּוָהִכי ָאִזיל וְמׁשַ ִדיר ְלַההוא ִקְבָר, ּ ּוַפְקַדת ּתָ  ִזְמָנא )אחורי הדף(ַעד , אּ
י ִקְבַרְייהו ְדגוִפין ְּדרוחֹות ַפְקָדן ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ֵדין. ּּ ַההוא רוַח ִדיֵליה, ַּהאי רוָחא, ּכְ ר ּבְ ִּאְתַחּבָ ּ ּ ּ ,

יה יה. ְּוָאִזיל ֵליה, ְּוִאְתָלַבׁש ּבֵ ד ָעאל ְלדוְכּתֵ ּּכַ יה, ּ ט ִמּנֵ ִּאְתָפׁשַ א ִאית ֵליה . ּ ְּודוְכּתָ ּ
ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדַגן ֵעֶדן )ב''ב ע''דף ק( ) רוחין בגן עדןבאינון( ּּבְ ְּלפום ָאְרחֹוי , אֹו ְלַבר, ּ

ר, ְּדָכל ַחד ְוַחד ן ִאְתָטּמַ   .ְוַתּמָ

ְּוַכד רוִחין ַפְקָדן ְלַהאי ָעְלָמא י ַחִיין, ּ ְּדֵמִתין ִנְזָקִקין ְלַגּבֵ ַההוא , ּ ָּלא ִנְזָקִקין ֶאָלא ּבְ ּ
יכו ְד ְּמׁשִ ּוֵביה ִאְתָלַבׁש רוָחא ַאֲחָרא, ּרוָחאּ ּ יָמא. ּ א ִאיהו , ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ּּתֹוַעְלּתָ

א ַעְבַדת ְלֹכָלא, ְּלרוָחא ָתא ּתֹוַעְלּתָ י , ָלאו ָהִכי. ְּוַהאי ִאּתְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ִאְתְנִסיַבת ְלַגּבֵ
ֵמי, ַאֲחָרא ְּוַהאי רוָחא ַקְדָמָאה ָלא ִמְתַדְחָייא ִמּקָ ְבָרא ָאֳחָראּ א ַאֲחָרא ,  ַהאי ּגַ ּתֹוַעְלּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1225דף [ -ּ

ַגְווָנא ַאֲחָרא, ֲּהָוה ֵליה ָעְלָמא, ּבְ ָמה ְדַהֵוי, ְוָלא ְיֵהא ָלֵאי ּבְ י ַחִיין , ּּכְ ק ְלַגּבֵ ְּוָלא ִיְזַדּקֵ ּ
ְטָטא ָהָכא ְוָהָכא, ְּדַהאי ָעְלָמא ָמה ְדַהֵוי ְמׁשַ ּּכְ ּ.  

ְנָייָנא ְד ִּאי ָהִכי ִזווָגא ּתִ ּ ָתאּ ָּלא ֲהֵוי ִמְלֵעיָלא, ַהאי ִאּתְ ַבר . ּ ְּוַאּתְ ַאָמְרְת ְדִאְתַדְחָייא ּגְ ּ
ַבר ֵמי ּגְ ְנָייָנא, ִמּקָ ְעָלה ּתִ ַּוֲאֵמיָנא ְדַהאי ּבַ ָתא ָדא, ּ ְּדָנִסיב ְלִאּתְ ׁש, ּ ת זוֵגיה ַמּמָ ִּאיהו ּבַ ּ ּ .

ׁש ֲהָוה ר זוֵגיה ַמּמָ ְּוַההוא ַקְדָמָאה ָלאו ּבַ ּ ְנָייָנא ִדיָליה ֲהָוהְוַהאי . ּ ּּתִ , ְּוַכד ָמָטא ִזְמֵניה, ּ
יה ּמֵ ִּאְתַדְחָייא ָדא ִמּקַ ּ ְּדָהא ָלא ִאְתַדְחָייא ַההוא רוַח ַקְדָמָאה, ַּוָדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ּ ְּדֲהָוה , ּ

ָתא ַהאי ִאּתְ ְנָייָנא. ּבְ ִגין ְדַהאי ּתִ ֶּאָלא ּבְ ר זוָגה, ּ ְּדִאיהו ּבַ ּ ּ האי ( )הדבר איהי בת זוגי(. ּ

  .)תניינא

ְנָייִנין ֵמי ַקְדָמִאין, ְּוָכל ִאיּנון ּתִ ֵני זוַגְייהו. ְּדִאְתַדְחָיין ִמּקָ ַּקְדָמִאין ֲהוֹו ּבְ . ְוָלא ָהֵני, ּ
ך ְוְבִגין ּכַ ֲהַדְייהו, ּ ָּלא ִאית לֹון ִקיוָמא ּבַ ּ ֵמי רוָחא ַקְדָמָאה, ּ ְנָייָנא ִמּקָ ְּוִאְתַדְחָייא רוַח ּתִ ּ ּ .

ךּוְבִגי י ְבַנְפׁשֹו הוא )משלי ז(, ָּקֵריָנן ָעֵליה, ַּמאן ְדָנִסיב ַאְרַמְלָתא, ְן ּכַ . ְּולא ָיַדע ּכִ
ת ְוגֹו)משלי א( ם ְמזֹוָרה ָהָרׁשֶ י ִחּנָ ׁש ִאי ָלאו'  ּכִ ת זוֵגיה ַמּמָ ְּוָלא ְיִדיַע ִאי ִהיא ּבַ ּ.  

ר זו, ַּאְרַמְלָתא ְדָלא ְנִסיַבת ב ְדָאֵתי ּבַ ַּאף ַעל ּגַ ָבא, ָּגהּ ָעאת ְלִאְתַנּסְ , ְוִאיִהי ָלא ּבָ
ִייף ָלה ִמן ִדיָנא ִריך הוא ָלא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש , ְּ ִריך הוא ַאְזִמין ְלַההוא ּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָתא ַאֲחָרא ַהאי , ִאּתְ ִדיָנא ּכְ ַההוא ָעְלָמא)א ולית עליה בי דינא בהאי''ס(ְוָלא ָעאַלת ּבְ , ּ ּבְ
רְוַאף  ב ְדֵלית ָלה ּבַ ַּעל ּגַ ַדת ַאִפְרָיה וְרִבָיה, ּ א ָלא ִאְתַפּקְ ּתָ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ּ.  

ְנָייָנא ָתא ָדא ְדָלא ִאְתְנִסיַבת ִזְמָנא ּתִ ִּאּתְ ְעָלה ָמה ִאְתָעִביד , ּ ה ּבַ ַבק ּבָ ַּההוא רוַח ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
יה ֵריַסר ַיְר. ִּמּנֵ ן ּתְ ּמָ א, ּוְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ֵחיָיִתיב ּתַ ָּנִפיק וַפְקָדא ְלַנְפׁשָ ְּוִאְתַהָדר , ּ

ֵריַסר ַיְרֵחי. ְּלַאְתֵריה ְבָרא, ְלָבַתר ּתְ ָלק ִדיָנא ְדַההוא ּגַ ְּדָקא ִאְסּתַ ּ ּ ל ִאיּנון , ּּ ְּדָהא ּכָ ּ
ֵריַסר ַיְרֵחי ל יֹוָמא, ּתְ ֲעִציבו ּכָ ְפָייא ּבַ ָּהא רוָחא ִאְתּכַ ֵריַסר ַיְרֵחיְל. ּ ן, ָבַתר ּתְ ּמָ , ָנִפיק ִמּתַ

ן ֵעֶדן ּ וַפְקָדא ְלַהאי ָעְלָמא)אחורי הדף(, ְּוָאִזיל ְוַקְייָמא ִלְתַרע ּגַ י ַההוא ָמאָנא, ּ , ְּלַגּבֵ
יה ְּדָנִפיק ִמּנֵ ָלַקת ֵמָעְלָמא. ּ ָתא ִאְסּתַ ַההוא , ְּוַכד ַהאי ִאּתְ ַּההוא רוַח ָנִפיק ְוִאְתָלַבׁש ּבְ ּ ּ

ּוַח ִדיָלהר ּ ְעָלה, ּ י ּבַ יה ְלַגּבֵ ְּוָזָכאת ּבֵ ְרַווְייהו, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ְּוָנֲהִרין ּתַ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּכְ   .ּּבְ

יָון ְדָאֵתיָנא ְלַהאי ֲאָתר א ִאית ְלַגָלָאה ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּּכֵ ּתָ ָלא , ְּדָמאֵרי ָעְלָמא, ַּהׁשְ
א ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ֹאַרח ְקׁשֹוטְּוֻכְל. ַּיְדִעין ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּהו ַאְזִלין ּבְ ִרים )הושע יד(ּכְ י ְיׁשָ  ּכִ

ם' ַּדְרֵכי ְיָי לו ּבָ ׁשְ ִעים ִיּכָ ם ופֹוׁשְ ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ּבָ ּ ּ א ָלא ַיְדִעין. ּ יִחין, ּוְבִני ָנׁשָ ּגִ , ְוָלא ַמׁשְ
ה ִאיּנון ִעָלִאין ּמָ ּּכַ ִרי, ּ א ּבְ ּעֹוָבִדין ְדקוְדׁשָ ּך הואּ ְנָיין ִאיּנון, ְ ה ְמׁשַ ּוְבִני ָעְלָמא ָלא , ְּוַכּמָ

ֹאַרח ְקׁשֹוט, ַיְדִעין ְּוֻכְלהו ּבְ ָמאָלא, ּ   .ְּדָלא ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ִלין ְלּגְ ִתרוִכין ֵמַההוא ָעְלָמא, ָּהֵני ְדִמְתּגַ ָרכו ּבְ ְּדָקא ִאְתּתְ ּ ּ ת זוג, ּ ת זוג . ְּוֵלית לֹון ּבַ ּּבַ
ַהאי ָעְלָמאְּדָקא  ִּמְזַדְווָגן ּבְ ין, ֵּמָאן ִאיּנון, ּ ַהאי , ִּאיּנון ָנׁשִ ֲהַדְייהו ּבְ ְּדָקא ִמְזַדְווָגן ּבַ ּ ּ ּ
תריך לה ולית ליה בת זוג כאינון גברין דלא תריכו וקא מזדווגן (ְּדָהא . ָעְלָמא

א)בהדי נשייהו ֵני ָנׁשָ ּ ְלֻכְלהו ּבְ ת זוג, ּ ר ֵמַהא, ִּאית לֹון ּבַ   .יּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1226דף [ -ּ
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א ּתָ בוָרן ִדיֵליה, ֲּחמו ַהׁשְ ה ִאיּנון ַרְבְרִבין ְוִעָלִאין ּגְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ֵניָנן. ּּ ֵתיה , ּתָ ֵרך ִאּתְ ַּמאן ִדְמּתָ ְּ

ָחא ָאִחית ֲעלֹוי ִדְמִעין, ַקְדָמָאה ָחא ֲאַמאי. ַּמְדּבְ ין , ָהא ֲאֵמיָנא, ֶּאָלא. ַמְדּבְ ְּדָכל ָנׁשִ
ח ַקְייֵמיְּד ִדיוְקָנא ְדַהאי ִמְזּבַ ָּעְלָמא ּבְ ּ ַבע )א''ד ע''נשא קפ(ְּוַעל ָדא , ּ ּ ָיְרָתאן ִאיּנון ׁשֶ

אן ְרּכָ ָרֵאל ִאיּנון, ּבִ ְנֶסת ִיׂשְ ְּדֻכְלהו ִמּכְ ּ ְּמָתַרך ָלה )א''ג ע''דף ק(ְּוִאי ִאיהו . ּּ ַּאְהָדר ַאְבָנא , ְ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי.  ַטְעָמאַמאי.  ְלִגְרעֹוָנא)א דמדבחא עלאה''נ( רוִכין ּבַ ָרן ּתִ ִגין ְדִמְתַחּבְ ּּבְ ּ.  

יב ְּוָרָזא ָדא ִדְכּתִ ָיָדה ְוגֹו)דברים כד(, ּ ִריתות ְוָנַתן ּבְ ּ ְוָכַתב ָלה ֵסֶפר ּכְ ּ יתֹו ', ּ ְוָיְצָאה ִמּבֵ
ַמע ְדָאַמר. ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר ׁשְ דההיא (ָלא ְיַדְעָנא , יׁשְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִא, ִּמּמַ

ָמה .  ַמאי ַאֵחר)'ההוא דתריך לה) א דליתיה''נ(, אזלה לגבי בעלה דתריך לה ֶּאָלא ּכְ
ַמר ָנן, ְּדִאּתְ ִתיב, ַאֵחר ּתְ יב, ְּוַאֵחר ָקֵריָנן ֵליה, ְוַאֵחר ּכְ ּ וֵמָעָפר ַאֵחר )איוב ח(, ִּדְכּתִ
ֲחָדא. ִּיְצָמחו ָרן ּכַ רוִכין ְדַההוא ָעְלָמא, ְּוִתרוִכין ִמְתַחּבְ ּּתִ ּ ְּוִתרוִכין ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ּוַמה . ּ

ָתא ִדיוְקָנא ִעָלָאה, ַּדֲהַות ַהאי ִאּתְ ּּבְ ּ ָאה, ּ ּתָ ָדא ְלִדיוְקָנא ּתַ ְעּבְ ּתַ ָּהא ִאׁשְ ָּקֵריָנא ֵליה , ּ
  .ַאֵחר

ֵריָנן ֵליה ַאֲחרֹון יב. ַאֲחרֹון ְמָנָלן, ְּוּקָ  ַעל ָעָפר )ב''ה ע''ק( ֲחרֹוןְוַא )איוב יט(, ִּדְכּתִ
ֵנָאה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון. ָּיקום ִתיב וׂשְ ְּוָהָכא ּכְ י ָימות ַהִאיׁש ָהַאֲחרֹון. ּ ִני , ַאֲחרֹון. ּאֹו ּכִ ׁשֵ

ֵעי ֵליה יָמא. ִּמּבָ ָרה, ְוִאי ּתֵ ְזַדֵווג ֲאִפילו ַלֲעׂשָ ְּדָלא ּתִ ּ ּ ַתר ָדא, ּּ ָּדא ּבָ ְוִכי . ָלאו ָהִכי. ּ
ְזַדֵווגְלַבְעָל ּה ָדא ּתִ ּ ּ   .ַמאי ַאֲחרֹון, ְולא ְלַאֲחָרא, ּ

ֶּאָלא ָדא ִאיהו ַהאי ַאֵחר ְדַקָאְמָרן ּ ּ א ַאְבָנא . ְּוִאיהו ַאֲחרֹון, ְּוִאיהו ַאֵחר, ּ ּתָ ַהׁשְ
קוְסִפָתא ָלא ּבְ ְלּגְ ְנָייָנא ָנַפל. ִּמְתּגַ ל ּבִ , ְפָראְּוִאְתַהָדר ְלַע, ַּאֵחר ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי ְדָהא ּכָ
ִּאיהו ֲהָוה ַמה ְדֲהָוה ּאוף ָהִכי ֲאַמאי ִאְקֵרי . ֲּאַמאי ָקֵריָנן ֵליה ַאֵחר. ְוָלא ַאֲחָרא, ּ

ר ֵיאֹות, ְּוִכי ַאֲחרֹון ִאיהו, ַאֲחרֹון ל ְוִיְתְנַטע , ְוִאי ָלא, ְוָהא ִאי ִיְתְיׁשַ ְלּגֵ ֶּיְהַדר ְוִיְתּגַ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ   .ןֲאַמאי ִאְקֵרי ַאֲחרֹו, ּ

א ֲחִזי ִתיב , ֲאָבל ּתָ ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(ּכְ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ , ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ֵניָנן. ַמאי טֹוב ָּדא ַמְלָאך ְדטֹוב, ּתָ ֶות, ְמֹאד. ְּ ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּוְלֹכָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ּקונֹוי   .ַּאְזִמין ּתִ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ן)בראשית ב(ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ִכיך , ָּנָהר ָדא,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ְָלא ׁשָ

ד ֵפיִרין, ְלָעְלִמין י וְלֶמְעּבַ א וְלִמְסּגֵ ִּמְלַאָפׁשָ ּּ ּ ַרס. ּ א , ְוֵאל ַאֵחר ִאְסּתְ יאוְבּתָ ְּוֵלית ֵליה ּתִ ּ
ֵטׁש ְלָכל ָעְלָמא, ֵּלי ָעִביד ֵפיִריןְּדִאְלָמ, ְּוָלא ָעִביד ֵפיִרין, ְּוָלא ָאִפיׁש, ְלָעְלִמין   .ְיַטׁשְ

ך ִגין ּכָ ְוּבְ ָעְלָמא, ּ ר ָנׁש ְדָגִרים ְלַההוא ְסַטר ְדִיפוׁש ּבְ ּּבַ ּ ּ ְּוָלא ָחֵמי ַאֵפי , ִאְקֵרי ַרע, ּּ
א ְלָעְלִמין ִכיְנּתָ יב, ׁשְ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ִּדְכּתִ ר ָנׁש. ּ ָלא, ַהאי ּבַ ְלּגְ  ְּדִמְתּגַ
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ִגְלּגוָלא ַההוא ֵאל ַאֵחר, ּּבְ ק ּבְ ִּאי ִאיהו ָעַבר ְוִאְתַדּבָ ּ ְּדָלא ָעִביד ֵפיִרין, ּ ְּוָלא ָאִפיׁש , ּ
ָעְלָמא ך ִאְקֵרי ַאֵחר, ּבְ ִגין ּכַ ִרים ֵליה, ְּבְ ָמא ּגָ ּוׁשְ ִּאיהו הוא, ּ   .ַּאֵחר ַוַדאי, ְוַאַחר ִאְקֵרי, ּ

ְדָמָאה ְוֵאיָלך: ַאֲחרֹון ְנָייָנא ִאיהו. ְוַאֲחרֹון ִאְקֵרי, ּרֹון ָקֵריָנן ֵליהַאֲח, ְִמּקַ ּוִמָיד , ּּתִ ּ
ִריך הוא ַאֲחרֹון, ִאְקֵרי ַאֲחרֹון א ּבְ ְּוָהִכי ָקֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּ ן ְלֶמהֵוי ַאֲחרֹון, ְּ ּקַ ִגין ְדִיְתּתָ , ּּבְ

ִמְלַקְדִמין ְּוָלא ְיתוב ּכְ ִליָתָאה אוף ָהִכי. ּּ ָכל ִזְמ. ּּתְ ְדָמָאה ְוֵאיָלך, ִניןְוֵכן ּבְ ָהִכי ִאְקֵרי . ְִמּקַ
ְנָייָנא, ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלִמְקֵרי ַאֲחרֹון, ַאֲחרֹון ָּהא ְפִתיחו , ְּדִאְלָמֵלא ִאְתְקֵרי ִמַיד ּתִ ּ

ִמְלַקְדִמין ְּדפוָמא ְלָאַהְדָרא ּכְ ּ ּ ַתר, ּ ְנָייָנא ִאְסּתְ   .ְּוַההוא ּבִ

ִני ְדִאְק. ְמָנָלן ִית ׁשֵ יב, ֵרי ַאֲחרֹוןִּמּבַ ִית ַהֶזה )חגי ב(, ִּדְכּתִ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ ּ ּגָ
ְדָמָאה ְוֵאיָלך. ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ְְדָהא ִמּקַ ְּדָהא ָלא ְיֵהא ְפִתיחו , ַאֲחרֹון ִאְקֵרי, ּ ּּ

ְּדפוָמא ְנָייָנא ִיְנפֹול, ּ ְּדַההוא ּבִ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוִיְתַהָדר ּכְ ּ.  

 ] בשנה110יום [ הלימוד ליום כא טבת סדר

ּאוף ָהִכי ָדא ִתיב. ַּאֲחרֹון ָקֵריָנן ֵליה, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ר , ּ ְעָלה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּלא יוַכל ּבַ ּ
ה ְלָחה ָלׁשוב ְלַקְחּתָ ּׁשִ ּ ֵעי ֵליה, ּלא יוַכל. ּ ה ִמּבָ ֶחּנָ יָון . ַּמאי לא יוַכל, ֹּלא ִיּקָ ֶּאָלא ּכֵ

ַאֵחרְּדַהאי ִאּתְ ַקת ּבְ ָאה, ָּתא ִאְתַדּבְ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ ת ְלִאׁשְ א , ְוַנְחּתַ ֵעי קוְדׁשָ ָּלא ּבָ
ִריך הוא ּּבְ א ִדיֵליה, ְ ְּדִאיהו ְיתוב ִמַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ א , ְלֵמיָהב ִאיָבא, ּ ַההוא ַדְרּגָ ָקא ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ

ְּדָלאו ִדיֵליה ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָתא ָלא ִאְתְנִסיַבתִאי ַהאי ִא, ְוּתָ ָכל ּגוְבִרין ְדָעְלָמא, ּתְ ְזֶנה ּבְ ֲּאִפילו ּתִ ּ ּ ֵעי , ּ ִאי ּבָ
ה ְעָלה ְיתוב ְלַגּבָ ּּבַ ּ וִאין ְלַאֵחר, ּ ִנּשׂ ָקא ּבְ ֲּאָבל ִאי ִאְתַדּבְ ּ לא יוַכל )האי( ָּדא )א ואחר''נ(, ּ

א ַקְדָמָאה ה, ָּלׁשוב ְלַדְרּגָ ַקְדִמיָתא ְלַגּבָ ְּדֲהָוה ּבְ א . ּ ּלא יוַכל ַוַדאי ְלָאָתָבא ְלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

  ]ב''ג ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ָאה ר ֻהַטּמָ ִניָנן. ַּאֲחֵרי ֲאׁשֶ יה, ּתָ ִלּבֵ ָאה ּבְ ְּדֻהַטּמָ ּ ְתַרֵחק ְוִתְזֶנה , ִאי ָהִכי. ּ ֲּאִפילו ִאי ּתִ ּ
וִאין ָלא ִנּשׂ ַקת, ֶּאָלא. ּּבְ יָון ְדִאְתַדּבְ ּּכֵ יַלת ָעָלה חוָלָקא ְדַההוא ִסְטָרא,  ְלַאֵחרּ ָּהא ַקּבִ ּ ּ ,

ְעָלה  ְטָרא ַאֲחָרא ָטָבא ְדטֹוב )ב''ג ע''דף ק(ְּוּבַ ַּקְדָמָאה ְדִאיהו ִמּסִ ּ ה , ּ ָּלא ְיֵהא ֵליה ּבָ ּ
ָלל ְלַההוא ֲאָתר, ּחוָלָקא ְלָעְלִמין ְּוָלא ַיִפיׁש ּכְ ְלָחה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹו. ּ ָּהא ִאם ׁשִ י , ןּ אֹו ּכִ

א, ְּלַקְדָמָאה ֲאסוָרא, ָּימות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ִני ָנׁשָ ַאר ּבְ ֵרי, ֲאָבל ִלׁשְ ּתְ ׁשְ ִּדיְלָמא . ּתִ
ִמְלַקְדִמין ח ַאְתָרא ּכְ ּכַ ׁשְ ֲהָדה, ּּתִ ְּוַאֲחרֹון ָיקום ְדִיְזַדִווג ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ֵתיה ַקְדִמיָתא ִנין ְמִאּתְ ַּמאן ְדִאית ֵליה ּבְ ּ יֵתיהְוָאִעי, ּ ַּההוא יֹוָמא , ּל ַהאי ְלגֹו ּבֵ
ָיא ְדִמְתַהְפָכא א ַקׁשְ ַחְרּבָ ק ּבְ ִּאְתַדּבָ ּ ֵרין ִסְטִרין, ּ ִגין ּתְ ֵרין ָדַחת לֹון ְלַבר, ַחד. ּבְ ְּדָהא ּתְ ּ ,

ִליָתָאה א ִאיהו ּתְ ּתָ ד , ְּותו. ְּוַהׁשְ ֲעּבֶ ּתָ יה ַאֵחר)א דאשתתף''נ(ָמאָנא ְדִאׁשְ  ְֵהיך ֵייֵתי, ּ ּבֵ
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יה רוָחא ִדיֵליה ִּאיהו ְלֵמיַהב ּבֵ ּ ּ ּ ֲהָדה, ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ה, ְּוִיׁשְ ק ּבָ ְּוִיְתַדּבַ ָּלאו ְדִאיִהי ֲאסוָרא. ּ ֲאָבל , ּ
א ִאיהו ְלַגְרֵמיה יׁשָ ּתוָפא ּבִ ַּוַדאי ׁשִ ּ ּ   )כדאמרן(. ּ

ַפר אֹונֹו י ְלִויַטס ִאיׁש ּכְ ָתא ָד, ַרּבִ ֲּהָוה ַחִייך וִמְתלֹוֵצץ ַעל ִאּתְ ּ ד ָחֵמי ַמאן , אְ ּכַ
ֲהָדה ְּדִאְזַדָוג ּבַ ּ ּ ִתיב)משלי לא(, ַוֲהָוה ָאַמר, ּ ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון ּכְ ׂשְ יה ,  ַוּתִ ָקת ּבֵ ַּמאן ְדִאְתַדּבְ ּ ּ
ִאיׁש ַאֲחרֹון ִּחיוָכא ִאיִהי ְלָבַתר, ּבְ ּ.  

א ּתָ ְּדֲהָוה , ִּעָלָאה ַחד ַרב ְו)א אילנא''נ(ַעל ֲאָתר , ִּאית ְלָאַהְדָרא וְלַעְייָנא, ַהׁשְ
ָעְלָמא א ִדְקׁשֹוט, ּבְ ְרׁשָ י ֲאִבי ָדִוד, ְּוִגְזָעא ְוׁשָ ְּוִאיהו עֹוֵבד ֲאִבי ִיׁשַ ַמר ְדַאֲחרֹון . ּ ְּדָהא ִאּתְ ּ

א ִדְקׁשֹוט, ֲהָוה ְרׁשָ ֵּהיך ָנַפק ׁשָ   .ִּמּגֹו ֲאָתר ָדא, ְ

ִתּקוָנא ִעָלָאה, ֶּאָלא ן ּבְ ּקַ ּעֹוֵבד ִאְתּתָ א ְדִאיָלָנא ְדָקא ִאְתַהַפךְּוַאְהָד, ּ ְרׁשָ ְר ׁשָ ּ ּ ַעל , ּ
ְּתּקוֵניה יה, ּ ִליק ּבֵ ְדָקא ֵיאֹות, ְּוִאְסּתְ ן ּכְ ּקַ ַּמה ְדָלא ָזכו . ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי עֹוֵבד, ְוִאְתּתָ ּ

ֵני ָעְלָמא, ָהִכי ַאר ּבְ   .ׁשְ

א ְדִאיָלָנא, ָּאָתא ִאיהו ְרׁשָ ָּפַלח ְוַאְעָדר ִעָקָרא ְוׁשָ ּ ְּוַאְהָדר , ַפק ֵמַאְנִפין ְמִריָרןְוָנ, ּ
נֹוָפא ְדִאיָלָנא ַאֲחָרא ִעָלָאה)א ואעדר''נ( ַקן ּבְ ּ ְוִאּתָ ֵריה, ּ י ּבְ , ְּוַאֲחִסין ֵליה, ָּאָתא ִיׁשַ

ַעְנפֹוי , ְּוָתִקין ֵליה ּ ְדִאיָלָנא ַאֲחָרא ִעָלָאה)ב''ה ע''קע(ְּוִאְתֲאָחד ּבְ ְוִחֵבר ִאיָלָנא , ּ
ִאיָלָנא ָדא, ּבְ כו ָדא ּבְ ּבָ ְּוִאְסּתְ יָון ְדָאָתא . ּ ח ִאיָלִנין ִמְסַתְבָכן , ּ ָדִוד)א''ע ע''ק(ּּכֵ ּכַ ַאׁשְ

ָדא ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ַאְרָעא, ּ ֵדין ָיִרית ֻשְלָטנו ּבְ ִרים ָדא, ּּכְ   .ְּועֹוֵבד ּגָ

ָכה ַההוא ָסָבא ְוָאַמר אְּדָע, ְְוָלא ֲאֵמיָנא ָלך, ִאי ָסָבא ָסָבא, ּּבָ א ַרּבָ ַיּמָ א , ַלת ּבְ ּתָ ַהׁשְ
הֹוֵמי ַרְבְרִבין ן ְלַסְלָקא, ַּאְנּתְ הוא ּגֹו ּתְ ּקַ ַרְמּתְ ָדא, ָסָבא ָסָבא. ִּאְתּתָ ְּדִאְלָמֵלא , ַּאְנּתְ ּגָ

ַקְדִמיָתא ִתיק ּבְ א ָלא ָיִכיַלת ְוֵלית ַמאן ְדָאִחיד , ְֲהָוה ֵיאֹות ָלך, ֲהֵוית ׁשָ ּתָ ֲּאָבל ַהׁשְ
יָדך ְלחֹוָדך, ְּבִ ְֶאָלא ַאְנּתְ ּבִ ְסִליקו. ּ ָלק ּבִ ּקום ָסָבא ְוִאְסּתַ ּּ.  

א, ּעֹוֵבד ָדא יׁשָ ן ְוְנַפק ִמּגֹו ֲחַקל ּבִ ּקַ ין, ִאְתּתָ יׁשִ ְּדגוִבין ּבִ ֵריה. ּ י ּבְ ְוַאְתִקין , ָּאָתא ִיׁשַ
ל ָדא, ְּוַאְעָדר ִאיָלָנא ּ ָדא ָרָזא ְדָרִזין)ועובד(, ְּוִעם ּכָ ִאי ָלא , ַדְעָנא ִאי ֵאיָמאְוָלא ְי, ּ

ְלּגוָלא, ַּוַדאי ֵאיָמא, ְֵאיָמא ִמיָלך ָסָבא. ֵאיָמא ֵני ּגִ ַאר ּבְ ל ׁשְ ָדא ְיִדיָעאן ּכָ א עובד ''נ(. ּּבְ

ל ָדא ִאיָלָנא ַאְתִקין)אילנא אתקין א. ּ עֹוֵבד ִעם ּכָ ד ָאָתא ָדִוד ַמְלּכָ ָאה , ּּכַ ּתָ ִאיָלָנא ּתַ ּבְ
א ִאׁשְ ְּדנוְקּבָ ַארּ ָלא , ּתְ ּוָמה ִאי ַהאי , ּ ַחִיין ְמַאֲחָרא)א''ה ע''בראשית קס(ְְוִאְצְטִריך ְלַקּבְ

ן ּקַ ִגְלּגוָלא. ָהִכי, ְּוַאְתִקין ּכָֹלא, ְּדִאְתּתָ ֵני ָעְלָמא ְדַאְתָיין ּבְ ַאר ּבְ ּׁשְ ְּדָלא ַיְכִלין , ּ
ְקָנא ָהִכי ה, ְלִאְתּתַ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ָכל ִס ִגְלּגוָלאּבְ ְּטִרין ִאְתַהַפך ּבְ ְ א ''ס(. עֹוֵבד ָהִכי ֲהָוה. ּבַֹעז ָהִכי ֲהָוה. ֶּפֶרץ ָהִכי ֲהָוה. ּ

ְטָרא ְדַרע)ועם כל דא אילנא אתתקן ּ וְבֹכָלא ָנִפיק ִאיָלָנא ִמּסִ ִסְטָרא , ּּ ק ְלָבַתר ּבְ ְּוִאְתָדּבַ
ַקְדִמיָתא. ְּדטֹוב כֹו )בראשית לח(, ּבְ ּ ַמְחלֹון אוף )אונן אוף הכי( .ּר ְיהוָדה ַרעַוְיִהי ֵער ּבְ
ך, ָהִכי ל ּכַ ל ָרע. ְְוָלאו ּכָ ָהִני ִאְתַעּכָ יב  )נפק(, ְוָנִפיק טֹוב ְלָבַתר, ֲאָבל ּבְ ַּההוא ִדְכּתִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1229דף [ -ּ

יה ָאה ַעל . ִעּמֹו'  ַוְיָי)שמואל א טז( .ְוטֹוב ֹרִאי )שמואל א טז( ,ּּבֵ ּתָ ָּהָכא ַקְייָמא ִאיָלָנא ּתַ
ּוֵניהְתּק ְוֶמֶלך ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים, ּ ּ.  

ירוָתא ְדֹכָלא ׁשֵ ּּבְ ּ ין, ֵּמִעָקָרא ִויסֹוָדא ִעָלָאה, ּ ָרׁשו ַדְרּגִ ּתְ ִּאׁשְ ְמעֹון ֵלִוי , ּ ְּראוֵבן ׁשִ
יה, ְּיהוָדה ִתיב ּבֵ ֲעמֹוד ִמֶלֶדת', ּ ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ְיָי)בראשית כט(, ַּמה ּכְ ּוְכִתיב ַוּתַ ּ ַהְיינו. ּ

י ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה)ישעיה נד( ִגין ְדַכד ִאְתְיִליד ְיהוָדה.  ָרּנִ ּּבְ ָקא , ּ א ִמְתַדּבְ ַּנְפַקת נוְקּבָ ּ
ְדכוָרא ַאְנִפין, ּּבִ ּקוָנָהא ַאְנִפין ּבְ ְּוָלא ֲהַות ַעל ּתִ ּ יָון ְדָנַסר ָלה , ּ ַרת ְלאֹוָלָדא ּכֵ ׁשָ ְּוָלא ִאְתּכְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרא )א אנפין באנפין''ס(, ְּתִקין ָלהְוַא, ְּ ַרת ְלִאְתַעּבְ ׁשָ ֵדין ִאְתּכְ  ּכְ
  .ּוְלאֹוָלָדא

  ]א''ד ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ְוְבִסְפָרא ְדֲחנֹוך ּ ֲעמֹוד ִמֶלֶדת, ּ ַמר, ַּוּתַ ַמר, ָלאו ַעל ֵלָאה ִאּתְ , ֶּאָלא ַעל ָרֵחל ִאּתְ
ה  ֶניָה )א''ד ע''דף ק(ַּהִהיא ִדְמַבּכָ יהוָדה, ַעל ּבָ ת ּבִ ָרׁשַ ּתָ ַּהִהיא ְדִאׁשְ ֲעמֹוד . ה''ּו ד''ְיה: ּ ַוּתַ

ְקָנא, ִּמֶלֶדת   .ְּדָהא ָלא ִאְתּתַ

ַקְדִמיָתא ִּדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה ּכָֹלא ְראוֵבן, ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ַויֹאֶמר )'בראשית א(. ן''ר ּבֵ''אֹו: ּ
ְמעֹון ׂשְ)ן''ב(. ְיִמיָנא אֹור, ֱאלִהים ְיִהי אֹור ֲהֵדיה  ׁשִ ַההוא ִסיָגא ְדַדֲהָבא ּבַ ָּמאָלא אֹור ּבְ ּ ּ

ם ָעֹון ִּחּבוָרא ְדֹכָלא: י''ֵלִו. ׁשֵ ּ ֵרין ִסְטִרין, ּ ָרא ִמּתְ ֲהֵדי ְדכוָרא : ְּיהוָדה. ְלִאְתַחּבְ א ּבַ ּנוְקּבָ ּ ּ
ָקת ָּדא ְדכוָרא, ּו''ְיה, ִּמְתַדּבְ ּ ֲהֵדיה, ה''ד. ּ א ַדֲהַות ּבַ ָּדא נוְקּבָ ּ ּ ּ.  

ֲהָדה', ֶּאָלא ד. ה'' ֲאַמאי ד,ה''ד קוָתא ְדַרע ּבַ ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ָנא ִאיִהי, ת''ִּאיִהי ָדֶל, ּ , ִמְסּכְ
ִגְלּגוָלא ְּוִאְצְטִריך ְלָאָתָבא ּבְ ָלא ַההוא ַרע, ְ ַעְפָרא, ְּלִאְתַעּכְ ֵלי ּבְ ּוְלָבַתר ְלַצְמָחא . ּוְלִמְתּבְ

ִסְטָרא ְדטֹוב ְסּכְ, ּּבְ ּנו ַלֲעִתירוְּוְלָנְפָקא ִמּמִ   .ה''ּו ד''ְיה, ְּוַעל ָדא. 'ּוְכֵדין ה, ּ

ּפוק ָסָבא הֹוֵמי, ּ ְדַחל, ִמּגֹו ּתְ ין ְזִמיִנין ָלך, ָלא ּתִ ה ַאְרּבִ ּמָ א, ְּכַ ֲעָתא ִדְתׁשֹוֵטט ַיּמָ ׁשַ , ּּבְ
הו ִגין ְלַנְייָחא ּבְ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר. ּּבְ ָכה ּכְ ּּבָ ְרָיין ִּדיְלָמא, ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ּ ּ ֵייְמרון ַמׁשְ

ינֹוָקא, ַּדֲאָנא ָסָבא, ִּעָלִאין ך. ּוָבֵכי ּכִ ֵלי ַקּמָ ְּגַ ְְדַעל ְיָקָרך ֲאָנא ָעִביד, ּ ְוָלא ֲעִביְדָנא , ּ
ָרא, ַּעל ְיָקָרא ִדיִלי ּמְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִלי ְלִאְסּתַ א, ְּדָהא ּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ְּדָלא ֵאיעול ּבְ א , ּ ּתָ ְוַהׁשְ

יָון  יהּכֵ ַּדֲאָנא ּבֵ ָכל ִסְטִרין, ּ ְטָטא ּבְ ְּוְלָנְפָקא ִמֵניה, ִּאית ִלי ְלׁשַ ּ ְיהוָדה )בראשית כט(. ּ
ה יֹודוך ַאֶחיך ַָאּתָ ָ רוך )'א כולהו אודאן על שמא דא והיינו וכו''ס(, ּ ְ ַהְיינו ַדֲאַנן ַאְמִרין ּבָ ּ ּ ּ

ה ה. ַאּתָ רוך ְוִאיִהי ַאּתָ ְִאיהו ּבָ ּ נ, ּ ְּלֻכְלהו ּבְ הּ ֶּאָלא ַלֲאָתר , ֹוי ָלא ָאַמר ַיֲעֹקב ַאּתָ
ְְדִאְצְטִריך ה. ּ ָּדא ִאיהו ַאּתָ ּ.  

ָמא ָדא ָ יֹודוך ַאֶחיך)א ודאי אתה''נ(, ּׁשְ ָ ָמא ָדא, ּ ְלהו אֹוָדן ָלך ַעל ׁשְ ּּכֻ ְּ ה , ּ ַּוַדאי ַאּתָ
ָיֹודוך ַאֶחיך ָ ָמא ָדא, ּ ְפָיא ְסָטר ַאֲחָר, ַּעל ׁשְ ָלק ְוִאְתּכַ ר, אִּאְסּתַ ִגין ְדַכד ִאְתְקֵרי ְוַאְדּכַ , ּּבְ

ֲהָדה ה. ָּהא ַנְפַקת ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבַ יָון ְדַאְמֵרי ַאּתָ ֻּשְלָטנו ְוַרְבְרָבנו ִאית ָלה, ּּכֵ ּ ְוִסְטָרא , ּ
ְפָייא ן, ַאֲחָרא ִאְתּכַ ּמָ ִריר ִמּסִ. ְוָלא ִאְתֲחִזיַאת ּתַ ים ְוִאְתּבְ ָמא ָדא ִאְתְרׁשִ ׁשְ ַּוַדאי ּבִ ְטָרא ּ
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ָלקו ְוֻשְלָטנו ִדיָליה. ַאֲחָרא ְּוָדא ִאְסּתָ ּ ּ ּוְתִבירו וִביׁש ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ּ יָון ְדיֹודוך ַאֶחיך . ּ ָּכֵ ָ ּ ּ
ָמא ָדא ה, ַּעל ׁשְ ֹעֶרף אֹוְיֶביך, ַאּתָ ֵדין ָיְדך ּבְ ָּכְ ך, ָ ְפָיין ְלַגּבָ ְִמָיד ִאְתּכַ ִרים, ּ ָמא ָדא ּגָ ּוׁשְ ּ.  

ָמא ָדא, יא ָיַדְעָנאָּיַדְעָנא ַחְבַרָי ה ׁשְ ְּדָהא ַאּתָ ַּאּתון ַאְמִרין ַלֲאַתר ַאֲחָרא ִעָלָאה, ּ ּ ,
יב ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם)תהלים קי(, ִּדְכּתִ יִמיָנא ִעָלָאה,  ַאּתָ ִפיר ִאיהו. ּּבִ ּׁשַ י , ּ יָון ְדַרּבִ ְּדָהא ּכֵ ּ

ִאין ְמעֹון אֹוָדן ֵליה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּׁשִ ל ַמה ְדִאיהו ָאַמר, אְּוָזָכה ְלֹכָל, ּ ּּכָ ִפיר, ּ ָּהִכי ִאיהו ְוׁשַ ּ.  

יה ֱהוֹון ָמָטאן ְלַגּבֵ ד ּתֶ ִּאְמרו ֵליה, ֲּאָבל ּכַ רו ֵליה, ּ ְּוַאְדּכְ א, ּ ד , ּיֹוָמא ְדַתְלּגָ  )ב''ז ע''צ(ּכַ
ְווִנין, ְּזַרְעָנא פֹוִלין ין וְתֵרין ּגַ ה ּכֵֹהן. ְּלַחְמׁשִ ּר ּכֹוס ִדְבָרָכה ָהָכא ִאְתָקּשַׁ, ְּדָהא ַאּתָ

יִמיָנא ָלל, ּבִ ֹלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם, ּ יִמיָנא, ַאּתָ ר ּכֹוס ּבִ , ָהָכא ִאְתָקּשָׁ
ְדָקא ֵיאֹות   .ּכְ

ה, ְּוַעל ָדא ָאַמר ְקָרא ה יֹודוך ַאֶחיך, ְּיהוָדה ַאּתָ ְָלַהאי ַאּתָ ָ ִתיב ְיהוָדה יֹודוך , ּ ְָוָלא ּכְ ּ ּ
יר, ַָאֶחיך ָמא ְדַאּתָ, ְוָלא ַיּתִ ֶּאָלא ַעל ׁשְ ה. ה''ּ ָמא ָדא, ֲּאָתר ָדא, ַאּתָ ִּאְצְטִריך ִלׁשְ ְוָלא , ְ
  .ַאֲחָרא

א ַקְדָמָאה, ְּיהוָדה ְנָייָנא, ַאּבָ א ּתִ יה ִחלוָפא ְלָעְלִמין, ְוַאּבָ ְּוָלא ֲהָוה ּבֵ ך ֶפֶרץ . ּּ ִגין ּכָ ּוּבְ ְ ּ
תֹו יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ֵני ָעְלָמא, ְקפֹויִּאְתּתָ ְנָייָנא ְדָדִוד. ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ְלָכל ּבְ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ ,

ּבָֹנא ִמֶפֶרץ אֵרי ֶחׁשְ ּנוָיא, ְוָלא ִמּבַֹעז, ּׁשָ יה ׁשִ ְּדֲהָוה ּבֵ ּ חון, ַּחְבַרָייא. ּ ּגְ ׁשְ ָּלאו ִמִלין , ִּאי ּתַ
ְסִתימו ָקא ֲאֵמיָנא יִמ, ּּבִ ב ִדְסּתִ   .ּין ִאיּנוןְּוַאף ַעל ּגַ

ָמא ָדא, ְּוַעל ָדא ְּיהוָדה ָרַווח ׁשְ ה, ּ ָּקם ַעל ּבוְרֵיה ִזְמָנא ַקְדָמָאה. ְּדִאְקֵרי ַאּתָ ְוִזְמָנא , ּ
ְנָייָנא ִני ְלָעַלם, ּתִ ּתָ ּוְבנֹוי ִדיהוָדה ְוַזְרָעא ִדיֵליה. ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ה , ּ י ַאּתָ אֹוָדן ְוָאְמִרין ּכִ
ְלּגוָלא ְלָעְלִמיןַּמה ְדֵלית ָה. ָּאִבינו ִני ּגִ ַאר ּבְ ְלּגוָלא. ִּכי ִלׁשְ ֵני ּגִ ַאר ּבְ ֵרין ֲאָבָהן, ּׁשְ , ּתְ

ָהן ֵרין ִאּמָ ון ְלִבְנָייָנא, ּתְ א, ְּוָרִזין ִאֵלין. ִאית לֹון ּגֹוָ ִעְמֵקי ַיּמָ א ִדְתהֹוֵמי ִאיּנון, ּבְ ִלּבָ ּּבְ ּ ,
תוְקָפךִאְתּגַ, ּקום ָסָבא. ַּמאן ָיִכיל ְלַאָפָקא לֹון ַקף ּבְ ר ְוִאּתָ ְּבָ הֹוֵמי, ּ ָלן ִמּגֹו ּתְ   .ַּאִפיק ַמְרּגְ
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ּנוָיא, ּבַֹעז יה ׁשִ ִּאְתָחֵזי ְדֲהָוה ּבֵ ּ ד אֹוִליד ְלעֹוֵבד, ּ ּנוָיא )א עובדא''ס(ְּדָהא עֹוֵבד , ּכַ ׁשִ ּ ּבְ
ּנוָיא, א ַקְדָמָאהּהוא ַאּבָ, ִּאְבַצן הוא ּבַֹעז. ָלאו ָהִכי. ּהוא ְּדָלא ָעֵבד ׁשִ יָמא. ּ , ְוִאי ּתֵ

ַער ְלעֹוָבָדא ָדא, ִּאיהו ֲהָוה ד ִאּתְ ַּוַדאי ּכַ יה ֲהָוה, ּ ַאְרָיא וְכֵליָתא , ּּבֵ יף ּכְ ּקִ ַּמאן ְדהוא ּתַ ּ ּ
יה ֲהָוה ִגין ְדָלא . ּּבֵ ָדִוד )ב''ד ע''דף ק(ּּבְ יה ּבְ ּנוָיא ּבֵ ֶּלהֵוי ׁשִ ּ ִמָלה ְלִעָקָרא ְּוִאְתַהָדר, ּ
א ֲחָדא, ַקְדָמָאה ִגין ִדיֵהא ּכָֹלא ֵמַאּבָ ּּבְ ָלא ֲחָדא, ּ ְלׁשְ ּנוָיא , ְּוֹכָלא ַחד. ְוׁשַ ְּוָלא ֲהָוה ׁשִ

ִגְלּגוָלא ְדַזְרָעא ְדָדִוד ּּבְ ּ א ְוַעד סֹוָפא, ְּוַעל ָדא. ּ ה ֵמֵריׁשָ ָלל, ַאּתָ נוָייא ּכְ לא ׁשִ   .ּּבְ

א ּתָ א,ַנְפַקת ָסָבא, ַהׁשְ א ְדַיּמָ ה. ּ ֵמִעְמֵקי ִלּבָ א ְוַעד סֹוָפא , ְּיהוָדה ַאּתָ ַּוַדאי ֵמֵריׁשָ
ִנין ַאר ּבְ ה, ְוָלא ִאְתָחֵזי ְלָכל ׁשְ ְלחֹודֹוי, ְלִאְתְקֵרי ַאּתָ ֶּאָלא ֵליה ּבִ ָאה חוָלֵקיה ְדָדִוד. ּ ַּזּכָ ּ ּ ,

ִריר ָאר ִעָקָרא ִדְבֵני ָנ, ְּדָהִכי ִאְתּבְ ָלק ִמּשְׁ ְּוִאְסּתַ ַאְרָעאּ א ּבְ   .ׁשָ
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ָיֹודוך ַאֶחיך ָ ֵעי ֵליה, ּ ֵני ָעְלָמא ִמּבָ ל ּבְ ּיֹודוך ּכָ ל . ַָמאי ַטְעָמא ַאֶחיך, ָּ ֶּאָלא ֹאַרח ּכָ
ֵני ָעְלָמא ִמין ְלִגְלּגוָלא, ּבְ ְטָרא ְדַאִחין, ָּלא ִמְתַיּבְ ֶּאָלא ִמּסִ ְּוָאָחא ִאְזָדַמן ְלִיבוָמא, ּ ּּ ,

ְלהו ַאֶחיך יֹודוך.)אאזדמנת ליבומ, ואתה בגרמך( ָ ְוָהָכא ּכֻ ָּ ּ ְייהו, ּ ל ִמּנַ ְלׁשֵ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ְוָלא , ּ
ְייהו ְלׁשוָלא ְדַמְלכו, ֵּמָחד ִמּנַ ּׁשִ ּ ְלחֹוָדך, ּ ה ּבִ ְֶאָלא ַאּתָ ה. ּ ה , ַאּתָ א ְוַעד סֹוָפא ַאּתָ ֵמִריׁשָ

ְוִמיָנך ָנַפק, ַעְבַדת ְלׁשוָלא ְוִגְזָעא , ּ ל ׁשִ   .ּ ְדַאְרֵיה)פאדיוקנא וגו(ּּכָ

ֶניך ֵני ַאְרֵיה, ָּבָ ּנוָיא ְדָאֶחיך, ּבְ ְָדָלא ִאְתֲעָברו ְלׁשִ ּ ּ ּ , ְוָלא ְלׁשֹור, ָּלא ִאְתְחָלפו ְלָטֶלה, ּ
ְּוָלא ְלׁשום ִדיוְקָנא ַאֲחָרא, ְוָלא ִלְגִדי ּ אֵרי ְלִמְבֵני, ּּ ְנָייָנא, ֶּאָלא ַאְרֵיה ׁשָ . ְּוַאְרֵיה ִסֵיים ּבִ
ְלׁשו ל ׁשִ ֵני ַאְרֵיה ִניְנהו, ְָלךּּכָ ְטָרא ְדַאחוך. ּּבְ ְלּגוָלא ִמּסִ ְְדִאְלָמֵלא ָאָתא ּגִ ּ ּ ּ ל , ּ ִּיְתַחְלפון ּכָ ּ

ִּדיוְקִנין ִאֵלין, ּּ ְּוִיְתָעְרבון ִאֵלין ּבְ ּ ְָוַעל ָדא יֹודוך ַאֶחיך. ּ ָ ּ הֹון, ּ ִגְלּגוָלא , ְּדָלא ֲהָוה ַחד ִמּנְ ּּבְ
ָלָאה ִדְבָנך ְלׁשְ ְְדׁשַ ּ ְייהו, ְָדך ָזִקיףָי. ּ ך ִעְרּבוְבָיא ַאֲחָרא ִמּנַ ְּדָלא ֲהָוה ּבָ ּ ִני . ְּ ְּוַהְיינו ִמֶטֶרף ּבְ ּ

ְְדָלא ֲהָוה ַטְרָפא ְלַאֲחָרא ַעל ָפתֹוָרך, ָעִלית ּ ּ ַרע. ּ ִמיַתת ֵער, ּכָ ִמיַתת אֹוָנן, ָרַבץ. ּבְ . ּבְ
ֲאִרי ר ּכַ ּבָ יב, ִּמי ְיִקיֶמּנו. ְלָאָקָמא ְלֶזַרח, יאּוְכָלִב. ְלָאָקָמא ְלֶפֶרץ, ְלָבַתר ִאְתּגַ , ִּדְכּתִ

ה)בראשית לח( ְּוַתְרּגום ְוָלא ָפַסק. ּ ְוֹלא ָיַסף עֹוד ְלַדְעּתָ ַּמאן הוא ְדֵייָמא, ִּמי ְיִקיֶמּנו. ּ ּ ,
ָתא ָדא ֲּאסוָרה ִאּתְ ַּמאן הוא ְדֵייָמא. ּ ִליַמת ָאְרָחָהא, ּ  ְָלא ִאְצְטִריָכא ָלך, הֹוִאיל ְוִאׁשְ

יר ִליַמת ָאְרָחָהא, ְּיָבָמה ָדא, ַיּתִ יָון ְדַאׁשְ יר, ּּכֵ ְוִאְתֲחִזיַאת , ְָלא ִאְצְטִריַכת ָלך ַיּתִ
א ִמיָנה ְּלִאְתָפְרׁשָ ן וְלָהְלָאה ִאיִהי ִדיֵליה, ֲּאָבל ִמי ְיִקיֶמּנו, ּ ּמָ ַּוַדאי ִמּתַ ּ ּ ְּדָהא ַאִפיק ַמאן . ּ ּ

ְמָעָהא ׁש ּבִ ּכֵ ָּאחוָה ְדַבר ָנׁש ֲאַמאי, ִתיָמא ָהָכאָרָזא ְס. ִּדְמַכׁשְ ּּתו ְיהוָדה ְדֲהָוה ֲאבֹוי . ּ ּ ּ
ְמָעָהא, ֶּאָלא. ֲאַמאי א ּבִ ׁשָ ּכֵ ַּההוא ִדְמַכׁשְ ָּחֵמי ְדַמאן ְדֲהָוה ָנִטיר ֵליה, ּ ּ ְּמַקְטֵרג ֵליה , ּ

ָכל ִסְטִרין, ִּקְטרוִגין ֵעי ְלַאָפָקא. ּבְ יָון ְדָנִפיק. ּּבָ ין ְל, ּּכֵ ַּאֲחָרא ַההוא רוַח ַאֲחָראַזּמִ ּ ,
ִמְלַקְדִמין ְּוַאְתָיין ְלָאָעָלא ּכְ ִמְלַקְדִמין, ּ ֵני ּכְ ַּעד ְדִאְתּבְ יף ְדָקא , ּּ ּקִ ֵחיָלא ְדִקְטרוָגא ּתַ ּּבְ ּ ּ

ָאחוה ְּמַקְטֵרג ּבְ ָתא ָדא ֵליה. ּ ִריַאת ִאּתְ ן וְלָהְלָאה ׁשָ ּמָ ִּמּתַ ּ ָאה חוָלָקא ִדיהוָדה. ּ ַּזּכָ ּ ּ ,
ֵחיֵליה , ְלָבַתר ַאְרֵיה. ַּקְדִמיָתא ֲהָוה ּגורּבְ ט ּבְ ר ְוִאְתָפּשַׁ ּבָ ְּדָקא ִאְתּגַ ְּוִסֵיים .  ַאְרֵיה)ולבתר(ּּ

ָלִביא ֵני ָעְלָמא ָלאו ָהִכי. ּבְ ַאר ּבְ ל ׁשְ ְדַקָאְמָרן, ּכָ ְּוַעל ָדא ְיהוָדה ּכִ ּ.  

  ]א''ה ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ְמעֹון ֵלִוי ָלָתאָה, ְּראוֵבן ׁשִ ְדַקָאְמָרן, א ּתְ ֲהַדְייהו. ּכִ ר ּבַ ְּיהוָדה ִאְתַחּבָ ְדָקא , ּ ְּוֹכָלא ּכְ
ׂשָכר ְזבולון. ֵיאֹות ִּיּשָׂ ֵרין ַיְרִכין, ּ ׂשָכר ַיְרָכא ְיִמיָנא. ֲּאָתר ְדַיְנֵקי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט. ּתְ , ִיּשָׂ

ִתיב  ׂשָכר יֹוְדֵעי ִב)דברי הימים א יב(ּכְ ִני ִיּשָׂ ים ּ וִמּבְ  )א זבולון ירכא שמאלא''ס(יָנה ָלִעּתִ

ֵצאֶתך)דברים לג( ,ּוְכִתיב ַמח ְזבולון ּבְ ָ ׂשְ ּ עוָרא ַרְבְרָבא, ּ ּוְבׁשִ ִתיב, ּ  )בראשית מט(, ּכְ
ּכֹן ְוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות ים ִיׁשְ ְּזבולון ְלחֹוף ַיּמִ ּ ּ ִגין ְדְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹון. ַמאי ַטְעָמא. ּ . ּּבְ

יעוָרא ְנָיִמין.  ַעד ִצידֹון)א דירך דידיה''ס( ּׁשִ ין ַיְרִכין, ּבִ ַאר ְלֵעיָלא ּבֵ ּתְ בראשית (ְּדָהא , ִּאׁשְ

ַאְרָעא)ב''ג ע''קמ ּ יֹוֵסף ֲהָוה ִדיוְקֵניה ּבְ ּ ָעְלָמא ָדא, ּּ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ׁש , ּ ּמַ ּתָ יה ִאׁשְ ְּוִעּמֵ
ה יב, ֹמׁשֶ ח ֹמׁשֶ)שמות יג(, ִּדְכּתִ ָלק ְלֵעיָלא. ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹוּ ַוִיּקַ ְנָיִמין ִאְסּתַ ּּבִ ּ ,

ְנָיִמין ַצִדיקֹו ְדָעְלָמא ּּבִ א. ּ ר, ְמָבְרִכין ְלַתּתָ ד ְוָאׁשֵ ִלי ּגָ ָמאָלא. ָּדן ְוַנְפּתָ ַיְרָכא ׂשְ ָּדן ַעד , ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1232דף [ -ּ

ִּפְרָקא ְדַרְגָלא ִלי. ּ ִּפְרָקא ְדַרְגָלא ַנְפּתָ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ לוָחהַנ, ּ ִלי ַאָיָלה ׁשְ ְּפּתָ ַרְגלֹוי, ּ . ַקל ּבְ
ַיְרָכא ְיִמיָנא ד. ּבְ ְּוהוא ָיגוד ָעֵקב, ּגָ ַּעד ִפְרָקא ְדָעֵקב, ּ ר ִפְרָקא ְדָעֵקב ְיִמיָנא. ּ ָּאׁשֵ ּ .

ֶמן ַרְגלֹו)דברים לג( ּשֶׁ ת ִמְנָעֶליך.  ְוטֹוֵבל ּבַ ְרֶזל וְנֹחׁשֶ ָוְכִתיב ּבַ ּ ל ִאֵלין. ּ ּן ִדיוְקִנין ִּאיּנו, ּּכָ ּּ
ִּדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא, ִּעָלִאין ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּּ ׁש ּבְ ְרָיין ַמּמָ ּוְבִגין ַדֲהוֹו ּבִ א, ּ ִכיְנּתָ הו ׁשְ , ִּאַתְקַנת ּבְ

ֵריַסר ִפְרִקין )א''ה ע''דף ק( ִאֵלין ּתְ ּּבְ ֵריַסר ְמִתיִחין, ּ ׁש, ּתְ ָרֵאל ַמּמָ ְּדִאְתְמָתחו ִמִיׂשְ ּ ּ .
יב ר)בראשית מט(, ִּדְכּתִ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה ׁשִ ָרֵאל. ּ ּכָ ֵּאֶלה , ְּמִתיִחין ְדִיׂשְ
ָמא ְדִמ. ִּאְקרון ָחא ׁשְ ְדָקא ֵיאֹות, י''ְּלִאְתַמּתְ ְנָייָנא ּכַ ְכָלָלא , ְלֶמהֵוי ּבִ ָרֵאל ּבִ ְלֶמֱהֵוי ִיׂשְ

ָמא ֶדֱאלִהים ִּדׁשְ ָרֵאל ּבִ''ֵּאֶל. ּ ר ''ִמ. ְכָללּה ִאיהו ִיׂשְ ֲהֵדיה)א ברא''נ(י ִחּבֵ ּ ֵאֶלה ּבַ ַוֲהָוה , ּ
ִלים ַעל ְתּקוֵניה ְנָייָנא ׁשְ ּּבִ ׁש, ּ ָמא ֲחָדא ַמּמָ ֲּהָדא הוא ְדָאַמר ֵליה ְלַיֲעֹקב. ׁשְ ּ ַּההוא , ּ

ו יב, ְּמָמָנא ְדֵעׂשָ ִריָת ִעם ֱאלִהים )בראשית לב(, ִּדְכּתִ י ׂשָ , אּ ְלֵעיָל)עם אנשים ותוכל( ,ּכִ
ִתּקוָנא ַקְדָמָאה ִבְנָייָנא ַקְדָמָאה, ּּבְ ל ֵאֶלה. ּבְ ְנָייָנא ַקְדָמָאה ִאיהו, ּּכָ ַּוַדאי ּבִ , ְּוַעל ָדא. ּ

ָרֵאל ִציאו ְלִיׂשְ ִציאו. ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ֵּלית ׁשְ ּתְ לֹום ִאְלָמֵלא ִיׁשְ ָמא , ְּוָחס ְוׁשָ ׁשְ
ה )יהושע ז(, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת, ָּדא ָלא ֲהֵוי ֲעׂשֵ ֵמנו ִמן ָהָאֶרץ וַמה ּתַ ּ ְוִהְכִריתו ֶאת ׁשְ ּ ּ

דֹול ְמך ַהּגָ דֹול. ְָלׁשִ ָמא ּגָ ְנָייָנא ַקְדָמָאה, ָּדא, ׁשְ ָמא ַקְדָמָאה ֱאֹלִהים, ּבִ א . ׁשְ ּתָ ְוַהׁשְ
ָגלוָתא ָרֵאל ִאיּנון ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ְנָייָנא ָנַפל, ּ ל ּבִ ְבָיכֹול ּכָ א , ָאֵתיְּלִזְמָנא ְד. ּכִ ד ִיְפרֹוק קוְדׁשָ ּּכַ

לוָתא ִריך הוא ִלְבנֹוי ִמּגָ ּּבְ ּ ָגלוָתא''ּי ְוֵאֶל'' ִמ)מתחבר(, ְ ֵפרוָדא ּבְ ּה ְדֲהָוה ּבְ ּ רון , ּ ִּיְתַחּבְ
ֲחָדא ִלים ַעל ְתּקוֵניה, ּכַ ָמא ֶדֱאֹלִהים ְיֵהא ׁשְ ּוׁשְ ּ ּ ָסם, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָעְלָמא ִיְתּבְ

ה ְוַכיֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם)ישעיה ס( עוֶפיּנָ ָעב ּתְ ּ ִמי ֵאֶלה ּכָ ּ ָמא ֲחָדא. ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ׁשְ ּ ָלא , ּ
ִתיב ִמי ְוֵאֶלה ֶּאָלא ִמי ֵאֶלה, ּּכְ ָמא ֲחָדא, ּ ָלא ִפרוָדא, ׁשְ ּּבְ א . ְּוהוא ֱאֹלִהים, ּ ּתָ ְּדַהׁשְ

ָגלוָתא ָלק ִמי ְלֵעיָלא, ּּבְ ִּאְסּתַ ְבָיכֹול, ּ ִניןּכִ ּוְבִנין ַנְפלו.  ִאיָמא ֵמַעל ּבְ ָמא ְדֲהָוה . ּ ּוׁשְ ּ
ִלים ָמא ִעָלָאה ַרְבְרָבא ַקְדָמָאה, ׁשְ ְּדהוא ׁשְ ּ י , ֲאָנן ְמָצָלן, ְּוַעל ָדא. ָנִפיל, ּ ָבּתֵ ן ּבְ ּוְמַקְדׁשָ ּ

ֵנִסיֹות ָמא ָדא, ּּכְ ָמה ְדֲהָוה, ַּעל ׁשְ ֵני ּכְ ְּדִיְתּבְ ַדל . ּ אְּוַאְמֵרי ִיְתּגַ ֵמיה ַרּבָ ְּוִיְתַקַדׁש ׁשְ ָאֵמן . ּ
א ְמָבַרך)ב''ה ע''קס( ֵמיה ַרּבָ ְ ְיֵהא ׁשְ א. ּ ֵמיה ַרּבָ ַּההוא ַקְדָמָאה ְדֹכָלא. ַּמאן ׁשְ ּ ִגין ְדֵלית , ּ ּּבְ

ֲהָדן ְנָייָנא ֶאָלא ּבַ ֵּליה ּבִ ִני ְלעֹוָלם''ִמ. ּ ֵאֶלה, י ָלא ִיְתּבְ ֶּאָלא ּבְ ַההוא ִז, ְּוַעל ָדא. ּ , ְמָנאּּבְ
ה עוֶפיּנָ ָעב ּתְ ִּמי ֵאֶלה ּכָ ל ָעְלָמא. ּ ן ַעל ְתּקוֵניה, ְּוֶיחמון ּכָ ּקַ ָמא ִעָלָאה ִאְתּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ְוִאי . ּּ
ן א ָדא ִאְתּקַ ֵמיה ַרּבָ ּׁשְ ִני ַעל ְתּקוֵניה, ּ ְּוִאְתּבְ ִליִטין ַעל ּכָֹלא, ּ ָרֵאל ׁשַ ָּהא ִיׂשְ ַאר , ּ ְוָכל ׁשְ

ָמָהן ִיְתַהְדרו ּׁשְ ּקוַנְייהוּ ּן ַעל ּתִ ִליִטין ַעל ּכָֹלא, ּ ָרֵאל ׁשַ ְּוִיׂשְ ֵמיה , ּ ׁשְ ְלָיין ּבִ ְלהו ּתַ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ
א ְנָייִנין, ַרּבָ ִריך הוא ָעְלִמין, ָּרָזא ָדא. ַקְדָמָאה ְלָכל ּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ַקְדָמָאה . ְּ

ְנָייִנין ֵני, ְלָכל ּבִ ָמא ָדא ִאְתּבְ יבִּדְכ. ּׁשְ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא )ישעיה מ(, ּתִ ּ ׂשְ ּ ּ
ֵמיה ַעל ְתּקוֵניה, ֵּאֶלה ָרא ׁשְ ּּבָ ּ ָרא ֵאֶלה, ּ ָרא , ְּוַכד ּבָ ָכל ֵחיִלין ְדִיְתֲחזון )שמיה(ּבָ ּ ֵליה ּבְ ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות, ֵּליה ֵמיה ַעל ְתּקוֵניה ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ּ יב, ּ ִמְסָפר  ַהּמ)'ישעיה מ(, ִּדְכּתִ ֹּוִציא ּבְ

  .ְצָבָאם

  ]ב''ה ע''דף ק -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1233דף [ -ּ

ִמְסָפר ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא. ַּמאי ּבְ ָרא ַחד ְדָנִהיר ִמּסַ ֶּאָלא ּבְ ִּאית ֵליה , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יף, ְּ א ְוַתּקִ ַמָיא. ְּוהוא ִאיָלָנא ַרּבָ יה ָמֵטי ְלֵצית ׁשְ ֵּריׁשֵ ֵּפיה ְוסֹו, ּ

ְרׁשֹוי א, ַמְתִחן ׁשָ ָעָפר ַקִדיׁשָ ן ּבֶ ְרׁשָ ּתָ ֵמיה, ְּוִאׁשְ ּוִמְסָפר ׁשְ ַמִים ִעָלִאין. ּּ ּשָׁ ְוָחֵמׁש , ְּוַתְלָיא ּבַ
יה ְלָיין ִמּנֵ יב, ַּעד ַהאי ִמְסָפר, ְּרִקיִעין ּתַ ִגיֵניה ִדְכּתִ ָמא ָדא ּבְ ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ׁשְ ּ ּ ּ תהלים (, ּ

ַמִים )יט ִגין ַהאי ִמְסָפר, ְּמַסְפִרים ַהּשָׁ ְלהו , ּּבְ ּּכֻ ַמִים ַרְווִחין )א בגין האי שמא מספר''ד(ּ  ׁשָ
ִגיֵניה ָמא ָדא ּבְ ּׁשְ ִמְסָפר ְצָבָאם, ּ ְּוַעל ָדא ַהּמֹוִציא ּבְ ְּדִאְלָמֵלא ִמְסָפר ָדא, ּ ָלא , ּּ

חון ַחָייִלין ְוּתֹוָלִדין ְלָעְלִמין ּכְ ּתְ ִּיׁשְ  ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב )במדבר כג(, ִתיבְּוַעל ָדא ּכְ. ּ
ָרֵאל ּוִמְסָפר ֶאת ֹרַבע ִיׂשְ ֵרין ִאיּנון, ּ ְּדָמנו ָעאָנא, ּּתְ ָנא ַעל ְיַדְייהו, ּ ּבָ חוׁשְ ְּוָעאלו ּבְ ּ ִגין , ּ ּבְ

א יׁשָ הו ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבְ ְּדָלא ׁשַ ָנא, ָהא ַחד, ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב. ּ ּבָ ְּדָעִביד חוׁשְ ּוִמְסָפר . ּ ּ
ָרֵאל א. ָהא מֹוֶנה ַאֲחָרא, ֶאת ֹרַבע ִיׂשְ יׁשָ הו ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבְ ֵרין ִאֵלין ָלא ׁשַ ְּוַעל ּתְ ְּדָהא , ּ

ִּאֵלין ִאיּנון ֲאָבִנין , ִמי ָמָנה ְלָעָפר ַיֲעֹקב ין)א דרגין''ד(ּ הֹון , ֲּאָבִנין ְמפוָלִמין, ּ ַקִדיׁשִ ְּדִמּנְ
ִתיב . אַנְפֵקי ַמִיין ְלָעְלָמ ֲעַפר ָהָאֶרץ)בראשית כח(ְּוַעל ָדא ּכְ ַּמה ַההוא . ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ

ִגיֵניה,  ֲעַפר)ע''וישלח ק( ִרך ּבְ ָּעְלָמא ִמְתּבָ ל )בראשית כב(ּאוף ָהִכי . ְ ַרכו ְבַזְרֲעך ּכָ ָ ְוִהְתּבָ ּ
ׁש. ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֲעַפר ָהָאֶרץ ַמּמָ ּוִמְסָפר ְדִאיהו מֹוֶנ. ּכַ ּ ְנָייָנאּּ ל ִאיּנון , ה ּתִ ָּמָנה ְלֹרַבע ּכָ

ָלן ִעָלִאין, ּנוְקִבין ָרֵאל, ַּמְרּגְ ִכיב ָעֵליה ִיׂשְ ְּדִמָטה ְדׁשָ ּ ּ ן . ּ ּמָ , ּוְלָהְלָאה )ב''ה ע''דף ק(ּוִמּתַ
ִּאיהו מֹוֶנה ְלֹכָלא ִגין ְדִאיהו טֹוב ַעִין, ּ ּּבְ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַמאן . ִביםּמֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכָֹכ, ּ

ָנא, ּמֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכָֹכִבים. ִּמְסָפר. ּהוא מֹוֶנה ַלּכָֹכִבים ּבָ ֻחׁשְ ְלהו ּבְ ַּעל ְידֹוי ַעְבִרין ּכֻ ּ ,
ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ֲעבֹוְרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֶנה)ירמיה לג(, ּ . ְּוָלא ַיְדִעיָנן ַמאן הוא,  עֹוד ּתַ

ִגין ִדְבַההוא ִז ֶּאָלא ּבְ ּ לא ִפרוָדא, ְמָנאּ ִיחוָדא ּבְ ְּיֵהא ּכָֹלא ּבְ ּּ  )וכלא ליהוי(ּּכָֹלא ִליֲהֵוי , ּ
  .מֹוֶנה ַחד

ֵחיָלך, ּקום ָסָבא ר ּבְ ּבַ ַער ְוִאְתּגַ א, ְִאּתְ  ִמי ָמָנה )במדבר כג(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְּוׁשוט ַיּמָ
ָרֵאל ֲּעַפר ַיֲעֹקב וִמְסָפר ֶאת ֹרַבע ִיׂשְ ֲעָתא ְדִי. ּ ׁשַ ִריך הוא ְלַאֲחָייא ּּבְ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ּּתְ ְּ

ִגְלּגוָלא, ֵּמַתָיא ָּהֵני ְדִאְתַהָדרו ּבְ ּ ּ רוָחא ֲחָדא, ּ ֵרין ּגוִפין ּבְ ּּתְ ֵרין ֲאָבָהן, ּ ָהן, ּתְ ֵרין ִאּמָ , ּתְ
ָלן ַעל  ְלּגְ ְלּגוִלין ִמְתּגַ ה ּגִ ּמָ ַמר, ּ ָדא)ודא(ּּכַ ב ְדִאּתְ ָבל ִמי ָמָנה ֲא, ְּוָהִכי הוא, ַּאף ַעל ּגַ

ְּוִאיהו ַיְתִקין ּכָֹלא, ֲעַפר ַיֲעֹקב לום, ּ ְּוֹכָלא ְיקום, ְּוָלא ִיְתֲאִביד ּכְ ַמר. ּ דניאל (, ְוָהא ִאּתְ

ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו)יב ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ִסְפָרא ְדֲחנֹוך, ַאְדַמת ָעָפר ָהֵני. ּ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ְּכְ ּ ּ ,
ד ַחְבַרָייא ִאְס ִאיּנון ַאְתָוון ּּכַ לו ּבְ ּכָ ּּתַ יה)דטסין(ּ ֲאִויָרא ּבֵ , ַּהְיינו, ר''ד פמת''ְּוִאיּנון אע, ּ ּבַ

ָבר ֵמתו)קהלת ד(ַּהְיינו . ר''ת ָעָפ''ַאְדַמ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ַּאְדַמת ָעָפר ִאיּנון , ּ ְוׁשַ
ִב ַער ְואֹוַדע ְוָהִכי ָאַמר ּבְ ְנָייָנא)ב''ג ע''ק(ְנָייָנא ַאְתָוון ְוָקָלא ִאּתְ . ָעָפר ַקְדָמָאה, ָעָפר.  ּתִ

ְנָייָנא יה, ַאְדַמת ּתִ ן ִעָקר ַקְדָמָאה ְפסֹוֶלת ְלַגּבֵ ּקַ ְּדִאְתּתָ ְלהו. ּּ ַּאְדַמת ָעָפר ּכֻ ֵּאֶלה . ָּיִקיצו, ּ
ָקנו ְּדִאּתָ חברייא איסתכלו . א יקיצו כמה דאתמר בספרא דחנוך''ס(. ְּלַחֵיי עֹוָלם, ּ

 אינון אתוון טסאן באוירא וקלא )ר''ד פמת''ואינון אע(ר ''ת עפ''באינון אתוון אדמ
 הקיצו ורננו שוכני עפר ודא איהו בניינא תניינא )א ואכריז''ס(אתער ואודע 

. קדמאה אדמת. דאתתקן והכי אמר בספרא דחנוך בניינא תניינא עפר דאתתקן



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1234דף [ -ּ

שני אדמת עפר כלהו יקיצו אלה וההוא קדמאה פסולת לגבי תניינא דאתתקן והני י
עֹוָלם .  ַמאן עֹוָלם)דאתתקנו לחיי עולם א ְדָהא ָלא ָזכו ְלמהֵר ּבָ ָּדא עֹוָלם ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ְּוֵאֶלה ְדָלא ָזכו. ּ ּ ִגין ְדִסְטָרא , ַמאי ַלֲחָרפֹות. ַּלֲחָרפֹותוְלִדְראֹון עֹוָלם, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
ר ֵמָעְלָמ ִריך הוא, אַאֲחָרא ִיְתַעּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִביעו ְדַההוא ִסְטָרא, ְּ ִּאֵלין ַדֲהוֹו ִמּנְ ּ ּ ּ ַאר , ּ ָיׁשְ

ֵני ָעְלָמא, לֹון ל ּבְ הֹון ּכָ ִרים. ְּלַתְווָהא ּבְ ל ָדא ַמאן ּגָ א , ּּכָ ֵעי ְלַאָפׁשָ ַּההוא ְדָלא ּבָ ּ ּ
ָעְלָמא ֵעי ְלַקְייָמא , ּבְ א)א בדרגא דההוא נהר דאיהו''ס(ְּוָלא ּבָ ִרית ַקִדיׁשָ ִרים , ּ ּבְ ַּעל ָדא ּגָ

ל ַמה ְדָגִרים ְלּגוִלין ְדָקא ֲאֵמיָנא ָעָלה ַעד ָהָכא, ּּכָ ְּוָכל ָהֵני ּגִ ּ אן ָסָבא)הדא הוא(. ּ .  ַעד ּכָ
ִתיק ִרְגָעא ֲחָדא ְווִהין, ׁשָ ִאי ֲהָוה , ִאי ֲהָוה ְיָמָמא, ְוָלא ֲהוֹו ַיְדִעין, ְּוַחְבַרָייא ֲהוֹו ּתָ

ן, ָיאֵליְל ּמָ   .ִאי ָלא ַקְייֵמי, ִאי ַקְייֵמי ּתַ

  ]א''ו ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ִביִעית )שמות כא(, ּ ִנים ַיֲעֹבד וַבּשְׁ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ּ ּכִ
ַמר, ְּקָרא ָדא אֹוַכח. 'ְוגֹו ל ַמה ְדִאּתְ א ֲחֵזי. ַּעל ּכָ ל ְדכוָר, ּתָ ּּכָ ִדיוְקָנא, אּ ָּקִאים ּבְ ּ ,

ָעְלָמא ִדְדכוָרא ּּבְ ִדיוְקָנא. ּ א ָקִאים ּבְ ְּוָכל נוְקּבָ א, ּּ ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּּבְ עֹוד ְדִאיהו ַעְבָדא . ּ ּּבְ ּ ּ
יה ק ּבֵ ִריך הוא ִאְתָדּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִנים ַקְדמֹוִניֹות, ְּ ׁש ׁשָ ִאיּנון ׁשֵ ּּבְ ְרֵמיה , ּ ְּוִאי ִאֲעָקר ּגַ

ּפוְלָחֵניהִמ ּ ִנים, ּ ׁש ׁשָ ִריך הוא ֵמִאיּנון ׁשֵ א ּבְ ַּיְעָקר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּדָעְלָמא ִדְדכוָרא, ְּ ּ ּ ,
ר ָנׁש)א''ד ע''צ(ְוִאְתְמַסר  ית ִסְטִרין, ּ ְלּבַ ְּדִאיהו ִמּשִׁ ִנין, ּ ית ׁשְ ר , ִּיְפַלח ֵליה ׁשִ ְוִיְתַעּקָ

ִנין  ית ׁשְ ּ ִדְלֵעיָלא)קדמוניות(ִמּשִׁ ןְל. ּ ּמָ א, ָבַתר ָנִחית ִמּתַ ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ְּוִאְתְמַסר ּבְ ּהוא . ּ
ְדכוָרא ָעא ְלַקְייָמא ּבִ ָּלא ּבָ נוְקָבא, ּ ָּנִחית ְוַקְייָמא ּבְ א. ּ ִביִעית, ָּאָתאת נוְקּבָ , ְּדִאיִהי ׁשְ

אן וְלָהְלָאה, ְּוָנְטָלא ֵליה א ִאיהו, ָּהא ִמּכָ ֵּמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ָע. ּ הָלא ּבָ ּא ְלַקְייָמא ּבָ ּ ,
ּוְבִפירוָקא ִדיָלה ּ ּ א, ּ א, ָנִחית ְלַתּתָ ק ְלַתּתָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאְתָדּבַ אן . ְוִאְתֲאִחיד ּבְ ִמּכָ

ר ֵמָעְלָמא ִדְדכוָרא, ּוְלָהְלָאה ִּאְתַעּקָ א, ּ ּוֵמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ִאיּנון ֲעָבִדים , ָהא ִאְתֲאָחד. ּ ּּבְ
ְטָר ְּדִאיּנון ִמּסִ יָון ְדָהִכי הוא. א ַאֲחָראּ א ּכֵ ּתָ ַּהׁשְ ִּאיְצְטִריך ְפָגם, ּ ימו , ְ יה ְרׁשִ ד ּבֵ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ

ל ְפָגם ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאיהו, ִּדְפָגם ְּדָהא ּכָ ּ ּוִמיֹוֵבל וְלָהְלָאה ִאְתַהַדר ְלִגְלּגוָלא, ּּ ּ ּ ְוָתב , ּּ
ִמְלַקְדִמין ְּלָעְלָמא ּכְ א) גרמיה אתברא אי זכי ואתתקן''ס(. ּ ַההוא ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ק ּבְ ּ ְוִאְתַדּבָ ּ ּ ּ ,

יר א. ְוָלא ַיּתִ ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ָּזָכה ָעִביד ּתֹוָלִדין ּבְ יב, ּ ְּוֻכְלהו ָרָזא ִדְכּתִ ּ  )תהלים מה(, ּ
תולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מוָבאֹות ָלך ְּבְ ּ ן ְוָזֵכי ְל. ּ ּקַ ד ִאְתּתָ ָאה ִאיהו ּכַ ְוִאי ָלא ָזָכה . ְָכךְּוַזּכָ

ִגְלּגוָלא ְדיֹוְבָלא ֲּאִפילו ּבְ ּ ּ ָלא ֲהָוה ִאְתַהַדר, ּ ָּהא ִאיהו ּכְ ִלימו יֹומֹוי, ּ ָבא , ְּוָלא ַאׁשְ ְלִאְתַנּסְ
ָעְלָמא ד ּתֹוָלִדין, ּבְ ִתיב. ּוְלֶמְעּבַ ַגפֹו ֵיֵצא, ַמה ּכְ ַגפֹו ָיֹבא ּבְ ִּאם ּבְ ִּאי ְיִחיָדאי ֵיעול . ּ
ַההוא  ָלא ּּבְ ַהאי, ּתֹוָלִדין )א''ו ע''דף ק(ָעְלָמא ּבְ ְדָלא ּבְ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ְוָנַפק ֵמַהאי , ְּוָלא ּבָ

ָלא ַזְרָעא, ָעְלָמא ְיִחיָדאי קוְסִפיָתא, ּבְ ַאְבָנא ּבְ ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדִטָנָרא , ָּאִזיל ּכְ  )א''ע' ק(ּ
יָפא ּקִ ב רוָחא ְד, ּתַ ן וִמַיד ָנׁשַ ּמָ ְּוָעאל ּתַ ּ ִביק ִמּנוְקֵביה, ַּההוא ְיִחיָדאיּּ ּתְ ְּדָקא ִאׁשְ ּ ְוָאִזיל , ּ
אֹוְרָחא)א''ה ע''צ(, ְיִחיָדאי ַאֲחָרא ּבְ ר ּבְ ִחְוָיא ְדָלא ִאְתַחּבָ יה, ּ ּכְ יב ּבֵ ּוִמָיד ָנַפק ִמּגֹו . ְּוָנׁשִ ּ

יָפא ּקִ ַּההוא ֲאָתר ְדִטָנָרא ּתַ ְלחֹודֹוי, ּ ְטָטא , ּהוא ּבִ ְּוָאִזיל וְמׁשַ ָעְלָמאּ ח , ּבְ ּכַ ַּעד ְדָקא ַאׁשְ
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ַגפֹו ֵיֵצא. ָּפרֹוָקא ְלָאָתָבא ַגפֹו ָיֹבא ּבְ ְּוַהְיינו ִאם ּבְ ּ ָבא, ּ ָעא ְלִאְתַנּסְ ְלֶמֱהֵוי , ַּהאי ְדָלא ּבָ
  .ֵּליה ּתֹוָלִדין

ה הוא ַעל ִאּשָׁ ֵתיה, ְּדָקא ִאְתְנִסיב, ֲּאָבל ִאם ּבַ ִאּתְ ַדל ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ַּההוא ָלא , לְוָלא ָיִכי, ּ
ַההוא ַאֲחָרא ַרך ּכְ ִּאְתּתָ ה , ְוָלא ָנִפיק ְיִחיָדאי, ָּלא ֵייעול ְיִחיָדאי, ְ ַעל ִאּשָׁ ֶּאָלא ִאם ּבַ

ְרָיין, ּהוא ל ּבִ ִריך הוא ָלא ְמַקֵפַח ֲאַגר ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְבֵני, ְּ ב ְדָלא ָזכו ּבִ ַּאף ַעל ּגַ ַמה , ּ
ּתֹו ִעּמ ִתיב ְוָיְצָאה ִאׁשְ ִגְלּגוָלא. ֹוּכְ ְּוַתְרַווְייהו ַאְתָיין ּבְ ֲחָדא , ּ ָרא ּכַ ְוַזְכָיין ְלִאְתַחּבְ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ָתא ִדְתרוִכין. ּ ְּוַהאי ָלא ָנִסיב ִאּתְ ַקְדִמיָתא, ּ ה ּבְ ַדל ּבָ ּתַ ֶּאָלא ַהִהיא ְדִאׁשְ ּ ּ ְוָלא , ּ
ֲחָדא, ָּזכו א ִיְזּכו ּכַ ּתָ נון עֹוָבִד, ַּהּשְׁ ּתֹו ִעּמֹו, יןִּאי ְיַתּקְ  )שמות כא(. ְּוַעל ָדא ְוָיְצָאה ִאׁשְ

ה ְוגֹו ן לֹו ִאּשָׁ ַּאְהָדר ְקָרא ְלִמִלין ַאֲחָרִנין )השתא( .'ִאם ֲאדֹוָניו ִיּתֵ  )א למלה קדמאה''ס( ,ּ
ָלל א ּכְ ָלא נוְקּבָ ְּלַההוא ְדָנִפיק ְיִחיָדאי ּבְ ּ א ְדִאְקֵרי, ּ ַּוִיְפרֹוק ֵליה ַההוא דוְכּתָ ּ ּ ּ ִביִעיתּ .  ׁשְ

ִביִעית ִאְקֵרי ֲאדֹוָניו ל ָהָאֶרץ ִאיהו, ְּוַההוא ׁשְ ִּאם ָדא ֲאדֹוָניו ָחס ָעֵליה. ֲּאדֹון ּכָ ְוָאִתיב , ּ
ָמה ְדֲהָוה ֵּליה ְלַהאי ָעְלָמא ְיִחיָדאי ּכְ ַח ֲאִחיַתת ֲעלֹוי , ּ ָתא ַהִהיא ְדִמְזּבֵ ְּוָיִהיב ֵליה ִאּתְ ּ

ָרא ּכַ, ִּדְמִעין ָמה . ֲחָדאְוִאְתַחּבְ ְהֶיה ַלאֹדֶניָה ּכְ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ְּוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאּשָׁ
ַמר ב. ְּדִאּתְ ַחייֹוי, ְּדָהא ִאי ּתָ ְּוַאְתִקין ַההוא ֲאָתר ְדָפִגים ּבְ ּ א , ּ ל ָקֵמי ַמְלּכָ ִאְתַקּבַ
א ּקונֹוי ְלָב, ָּנִטיל ֵליה, ַּקִדיׁשָ ְּוַאְתִקין ֵליה ַעל ּתִ ׁשוָבה. ַתרּ ַעל ּתְ ְּדָהא , ְּוָדא ִאְקֵרי ּבַ

ְּדַההוא ֲאָתר, ָּיִרית מֹוְתֵביה ְּדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ּ ה ְדֲהָוה , ּ ְרֵמיה ִמּמַ ְּוַאְתִקין ּגַ ּ
ַקְדִמיָתא א ההוא אתר דפגים ואתקין ליה על תיקונוי בחיוי אתקבל קמי ''ס(. ּבְ

דא אקרי בעל תשובה דהא אתקין גרמיה ממה מלכא קדישא ונטיל ליה לבתר ו
א)דהוה בקדמיתא ִתיוְבּתָ ן ְוָתב ּבְ ּקַ יָון ְדִאְתּתָ ּ ּכֵ ָּהא ָסִליק ַעל ְתּקוֵניה, ּ ְּדֵלית ִמָלה . ּ ּ

ָעְלָמא ָעְלָמא, ּבְ א, ְוֵלית ַמְפְתָחא ּבְ ִתיוְבּתָ ַבר ַההוא ְדָתב ּבְ ְּדָלא ּתָ ּ ּ ַגפֹו. ּ ָהא . ַּמאי ֵיֵצא ּבְ
יה, ַמרִאּתְ ֲּאָבל ּתו ָרָזא ִאית ּבֵ ַגפֹו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ֵּיֵצא ּבְ ֵפי ְמרֹוֵמי )משלי ט(, ּּכְ ּ ַעל ּגַ

ַּמה ְלָהָתם ִעלוָייא וְסִליקו, ָקֶרת ּ ּ ּאוף ָהָכא ִעלוָייא וְסִליקו, ּ ּ ּ א , ּּ ֲּאָתר ְדָמֵריהֹון ְדִתיוְבּתָ ּ
מוִרים, ַּסְלִקין ֲּאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ןּ ּמָ א.  ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּתַ ִתיוְבּתָ יָון ְדָתב ּבְ ך ּכֵ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְּ ,

ל ֵליה ַוַדאי ִמָיד ִריך הוא ְמַקּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

  ]ב''ו ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ֵניָנן ׁשוָבה, ּתָ י ּתְ ָעְלָמא ְדַקְייָמא ַקּמֵ ֵּלית ִמָלה ּבְ ּּ ִרי, ּ א ּבְ ּוְלֹכָלא קוְדׁשָ ל ּּ ּך הוא ְמַקּבֵ ְ

א ָהא ִאְזָדַמן ָלֳקְבֵליה ֹאַרח ַחִיים. ַּוַדאי ִתיוְבּתָ ב ּבְ ְּוִאי ּתָ ּ ּ ב ְדָפִגים ַמה , ּ ְּוַאף ַעל ּגַ
ן, ְּדָפִגים ּקַ ְּוֹכָלא ִאְתַהַדר ַעל ְתּקוֵניה, ּּכָֹלא ִאְתּתָ ּ ּ יה , ּ ַמה ְדִאית ּבֵ ְּדָהא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּּ
צבאות יעץ ומי יפר דא איהו רזא '  הוא קרי ביה כי ייקמי קודשא בריך(, אֹוָמָאה
ותו כד קודשא בריך הוא אומי אומאה לא אומי אלא אם לא יעביד . סתימא

תיובתא דהא לית פתגמא דקיימא קמי תיובתא ועל כלא מכפר קודשא בריך הוא 
ל)כד עבדין תיובתא שלימתא ִריך הוא ְמַקּבֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ יב, ְּ  ַחי ֲאִני )ה כבירמי(, ִּדְכּתִ

ְנָיהו ְוגֹו' ְנֻאם ְיָי י ִאם ִיְהֶיה ּכָ ְתבו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶזה ֲעִריִרי ְוגֹו)ירמיה כב(ּוְכִתיב ' ּּכִ ּ ּכִ ּ' .



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ַהיֹוִמיּזַֹהר " ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ִתיב א ּכְ ִתיוְבּתָ ּוָבַתר ְדָתב ּבְ ּ נֹו ְוגֹו)דברי הימים א ג(, ּ אן ', ּ וְבֵני ְיָכְנָיה ָאִסיר ּבְ ִמּכָ
ר ּכַ ּבַ ִּדְתׁשוָבה ִמּתְ ְזִרין ְוִדיִניןּ ה ּגִ ָלִאין ְדַפְרְזָלא, ּמָ ְלׁשְ ה ׁשַ י , ְּוַכּמָ ְּוֵלית ַמאן ְדַקְייָמא ַקּמֵ ּ

א ְּדִתיוְבּתָ ִתיב. ּ י)ישעיה סו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ ר . ּ ֲאׁשֶ
י עו ּבִ ָּפׁשְ ִתיב, ּ ֶּאָלא ַהפֹוׁשְ, ָלא ּכְ יּ ָעאן ְלָאָתָבא, ִעים ּבִ ּוְלִאְתַנֲחָמא ַעל ַמה , ְּדָלא ּבָ

ְּדָעְבדו יָון ְדִאְתַנֲחמו. ּ ֲּאָבל ּכֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ ל לֹון קוְדׁשָ ָּהא ְמַקּבֵ ך. ְּ ִגין ּכַ ר ָנׁש ָדא, ְּבְ , ּּבַ
יה ע ּבֵ ב ְדָפׁשַ ַּאף ַעל ּגַ ַאְתָרא ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְוָפִגים ּבְ ּ ל ֵליה, ְּלַקֵמיהְוָתב , ּ ְוָחס , ְּמַקּבֵ

ִריך הוא , ָּעֵליה א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְוִאְתְמֵלי ַרֲחִמים ַעל , ָּמֵלא ַרֲחִמין ִאיהו )ב''ו ע''דף ק(ְּ
ל עֹוָבדֹוי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּכָ יו)תהלים קמה(ּכְ ל ַמֲעׂשָ ִעיֵרי .  ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ֲּאִפילו ַעל ּבְ ּ

ִּאי ָעַלְייהו ָמאטון ַרֲחמֹוי. ן ַרֲחמֹויְּועֹופֹוי ָמאטו א, ּ ֵני ָנׁשָ ן ַעל ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדַיְדִעין , ּכָ
ְבָחא ְלָמאֵריהֹון מֹוְדָעאן ְלׁשָ ּתְ ְּדַרֲחמֹוי ָמאטון ָעַלְייהו, ְוִאׁשְ ּ ָראן ָעַלְייהו, ּ ְּוַעל ָדא . ְּוׁשָ

ים ְיָי)תהלים קיט(, ָּאַמר ָדִוד ִמׁשְ' ָ ַרֲחֶמיך ַרּבִ ָּפֶטיך ַחֵייִניּכְ ָ ִּאי ַעל ַחָייִבין ָמאטון ַרֲחמֹוי. ּ ּ ,
ִאין ן ַעל ַזּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ֵעי ַאְסָווָתא. ּכָ ֵאִבין, ֶּאָלא ַמאן ּבָ ּוַמאן ִאיּנון ָמאֵרי , ִּאיּנון ָמאֵרי ּכְ ּ

ֵאִבין ִּאֵלין ִאיּנון ַחָייִבין. ּכְ ּ ָעאן ַאְסָווָתא ְוַרֲחֵמי, ּ ְּדקוְדׁשָ, ִּאיּנון ּבָ ִריך הוא ּ ּא ּבְ  )רחמי(ְ
יה, ָּעַלְייהו ִביִקין ִמּנֵ ְּדָלא ְיהֹון ׁשְ ְייהו, ּ ַלק ִמּנַ ְּוִאיהו ְדָלא ִאְסּתָ ּ ִּויתובון ָלֳקְבֵליה, ּ ּ ד . ּ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ְּמָקֵרב קוְדׁשָ יִמיָנא ְמָקֵרב, ְּ ָמאָלא ָדֵחי, ְּוַכד ָדֵחי. ּבִ ׂשְ ֲעָתא ְדָדֵחי. ּּבִ ּוְבׁשַ ּ ,
ְטָרא ָדא ָדֵחי. ָנא ְמָקֵרבְיִמי ִּמּסִ ְטָרא ָדא ְמָקֵרב, ּ ּוִמּסִ ִביק , ּ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְייהו   .ַּרֲחמֹוי ִמּנַ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ֶדֶרך ִלּבֹו)ישעיה נז(ַמה ּכְ ְ ַוֵיֶלך ׁשֹוָבב ּבְ ְתֵריה. ּ ּוְכִתיב ּבַ ְּדָרָכיו ָרִאיִתי , ּ
ְּוֶאְרָפֵאהו ְוַאְנֵח ֵלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליוּ ּהו ַוֲאׁשַ ְַוֵיֶלך ׁשֹוָבב. ּ ב ְדַחָייִבין , ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ְייהו, ַעְבִדין ָאְרָחא ְדִלּבַ ָזדֹון ְדַאְזִלין ּבְ ל ַמה ְדַעְבִדין ּבְ ּּכָ ּ ּ הו ַהְתָרָאה, ּ , ְּוַאֲחָרִנין ַעְבִדין ּבְ
ָעאן ְלַצְייָתא לֹון ֲעָתא ְד. ְוָלא ּבָ ׁשַ אּּבְ ְתיוְבּתָ א, ָּתִבין ּבִ ְּוַנְטִלין ָאְרָחא ָטָבא ִדְתיוְבּתָ ָהא , ּ

ָלא. ַּאְסָווָתא ְזִמיָנא ָלֳקְבַלְיהו ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ אֹו ַעל , ִּאי ַעל ַחָייא ָאַמר ְקָרא, ַהׁשְ
א ִדְקָרא. ֵּמַתָייא ָאַמר ְקָרא ְּדָהא ֵריׁשָ אָלאו ִא, ְוֵסיָפא. ָּלאו ִאיהו ֵסיָפא, ּ . ּיהו ֵריׁשָ

א ִדְקָרא ְּוסֹוֵפיה ַאְחֵזי ַעל ֵמַתָייא. ַּאְחֵזי ַעל ַחָייא, ֵּריׁשָ  )א רישא דקרא''ס(ְקָרא , ֶּאָלא. ּ
ַחייֹו, ָאַמר עֹוד ְדַבר ָנׁש ִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ֶדֶרך ִלּבֹו, ְּוָהִכי הוא, ּ ְַוֵיֶלך ׁשֹוָבב ּבְ ִגין ְדֵיֶצר ָהַרע , ּ ּּבְ
ְּדֵביה יף , ּ ּקִ יהּתַ ף ּבֵ ּקַ א, ְּוַעל ָדא ָאִזל ׁשֹוָבב, ְּוִאְתּתָ ְתיוְבּתָ ֵעי ְלָאָתָבא ּבִ א . ְּוָלא ּבָ ּקוְדׁשָ

ִריך הוא ָחֵמי ָאְרחֹוי ּּבְ ִביׁש, ְ א, ְּדָקא ַאְזִלין ּבְ ָלא ּתֹוַעְלּתָ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,
יֵדיה ּוא ִדְכִתיב ְדָרָכיו ָרִאיִתיֲהָדא ה, ֲּאָנא ִאְצְטִריְכָנא ְלַאְתְקָפא ּבִ ּ ְדָקא )וארפאהו(, ּ

ָחׁשֹוָכא ֵעי ְלֵמיָהב ֵליה ַאְסָווָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאְרָפֵאהו, ַאְזִלין ּבְ ֲּאָנא ּבָ ּ א , ּּ ּקוְדׁשָ
ָמֵתיה א ְוַאְסָווָתא ְלִנׁשְ יה ָאְרֵחיה ִדִתיוְבּתָ ִלּבֵ ִריך הוא ִאיהו ָאִעיל ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ַמאי , ֵּחהוְוַאְנ. ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּוַאְנֵחהו ִריך הוא . ְ ֵלך ְנֵחה ֶאת ָהָעם)שמות לכ(ּכְ א ּבְ ַּאְנִהיג ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ יָדא ְדַאֲחָרא, ּבְ ַמאן ְדַאְתִקיף ּבִ ּּכְ ֵלם ִנחוִמים לֹו . ְּוַאְפֵקיה ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ ַּוֲאׁשַ ּ
ֵּזי ְדִמיָתא ִאיהוָהא ִאְתָח, ְוַלֲאֵבָליו ַּוַדאי ֵמיָתא ִאיהו,  ִאין)אלא(, ּ ַחִיין , ּ ְּוַקְייָמא ּבַ ּ
ע)אלא דאיהי איהו וקיימא בחיין והואיל(ְּדהֹוִאיל  ֵלם . ֵמיָתא ִאְקֵרי, ּ ְוִאיהו ָרׁשָ ַּמהו ַוֲאׁשַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1237דף [ -ּ

ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ִעם . ִּנחוִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ אּ ֵני ָנׁשָ ְּדֵכיָון ְדָעאל , ּבְ ּ
ִנין וְלָהְלָאה''ִמי יה , ּג ׁשְ ָּפִקיד ִעּמֵ ֵרין ַמְלָאִכין ְנטוִרין )ב''ה ע''קס, ב''ד ע''בראשית קמ(ּ ּ ּתְ

ְּדַנְטֵרי ֵליה יה, ּ ָמאֵליה, ַּחד ִמיִמיּנֵ ר. ְּוַחד ִמּשׂ ֹאַרח ֵמיׁשָ ר ָנׁש ּבְ ד ָאִזיל ּבַ ִּאיּנון ַחָדאן , ּכַ ּ
ֶחְדָוה, ּיהּבֵ יה ּבְ ִקיפו ִעּמֵ ְּוִאּתָ א, ַּמְכְרָזן ָקֵמיה ְוַאְמִרין, ּ ָּהבו ְיָקר ְלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ְוַכד . ּּ

ֹאַרח ָעִקימו ָלן ָעֵליה, ָּאִזיל ּבְ ִּאיּנון ִמְתַאּבְ א . ּוִמְתַעְבָרן ִמֵניה, ּ יה קוְדׁשָ יָון ְדַאְתִקיף ּבֵ ּּכֵ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ רְוַאְנִהיג, ְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִתיב, ּ ֵליה ּבְ ֵדין ּכְ ֵלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו, ּכְ . ַּוֲאׁשַ

ַקְדִמיָתא ֵלם ִנחוִמים לֹו ּבְ ַּוֲאׁשַ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדִאיהו ִאְתְנַחם ַעל ַמה ְדָעַבד ּבְ ּ ְוַעל ַמה , ּ
א ּתָ א, ְּדָעַבד ַהׁשְ ְתיוְבּתָ ן ְוַלֲאֵבָליו. ְּוָתב ּבִ ָלן ָעֵליה ִאי, ּוָבַתר ּכֵ ּּנון ַמְלָאִכין ַדֲהוֹו ִמְתַאּבְ ּ ּ

יה ד ִאְתֲעָברו ִמּנֵ ּּכַ ֲהֵדיה, ּ א ְדִאְתַהָדרו ּבַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ָּהא ַוַדאי ִנחוִמים ְלָכל ִסְטִרין, ּ א . ּ ּתָ ְוַהׁשְ
ִּאיהו ַחי ַוַדאי ּ.  

ָכל ִסְטִרין ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ַחי ּבְ ָּאִחיד ּבְ ִּאיָלָנא ְדַחֵייְּוֵכיָון ְדָאִחיד ּבְ, ּ ַעל , ּ ֵדין ִאְקֵרי ּבַ ּכְ
ׁשוָבה ָרֵאל)ב''ב ע''נשא קכ(, ּּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ׁשוָבה אוף ָהִכי ִאְקֵרי, ּ ְדָהא ּכְ ּּתְ ַעל . ּ ְּוִאיהו ּבַ

ׁשוָבה ִאְקֵרי ׁש, ְּוַקְדָמֵאי ָאְמרו. ּּתְ ׁשוָבה ַמּמָ ַעל ּתְ מוִר, ְּוַעל ָדא. ּּבַ ֲּאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ים ּ
ׁשוָבה עֹוְמִדים, ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעמֹוד ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָמקֹום ׁשֶ   .ּּבְ
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א ָאַמר יִתי ְוגֹו)תהלים נא(, ָּדִוד ַמְלּכָ ֵעיֶניך ָעׂשִ ָ ְלך ְלַבְדך ָחָטאִתי ְוָהַרע ּבְ ָ ְָלך ', ָּ

ְָלַבְדך ָאי ְלך ְלַבְדךַמ, ּ ִגין ְדִאית חֹוִבין, ֶּאָלא. ָּ ִריך הוא , ּּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ְּדָחֵטי ּבַ ּ ְּ

א א. ְוִלְבַני ָנׁשָ ִריך הוא, ְּוִאית חֹוִבין ְדָחָטא ִלְבֵני ָנׁשָ א ּבְ ְּוָלא ְלקוְדׁשָ ְוִאית חֹוִבין . ְּ
ְלחֹודֹוי ְוָלא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּדָחֵטי ְלקוְדׁשָ ּ אְּ א)אחרא(.  ִלְבִני ָנׁשָ א , ּ ָדִוד ַמְלּכָ ָּחב ְלקוְדׁשָ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ ּּבְ א, ְ יָמא ָהא . ְוָלא ִלְבֵני ָנׁשָ ָּחב ַההוא חֹוָבה ְדַבת  )א''ז ע''דף ק(ְוִאי ּתֵ ּ
ַבע ְעָלה, ְוָתֵניָנן, ׁשֶ ְרעוָתה ָאְסָרה ַעל ּבַ ָתא ּבִ ַּמאן ְדָאֵתי ַעל ֶעְרָוה ִאּתְ ּ ּ , ְּוָחב ְלַחְבֵריה, ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּוָחב ְלקוְדׁשָ ָּלאו ָהִכי הוא ְדַההוא ְדַאּתְ ָאַמר. ְּ ּ ּ ָרא ֲהָוה. ּ ֶהיּתֵ ְּוָדִוד ִדיֵליה , ּבְ ּ
ְעָלה, ָנַקט ְּוֵגט ֲהָוה ָלה ִמּבַ ָרֵאל, ְַעד ָלא ֵיַהך ִלְקָרָבא, ּ ְּדָהִכי ֲהָוה ִמְנֲהָגא ְדָכל ִיׂשְ ּ ,

ט  ֵתיהְּדַיֲהִבין ּגֵ ל ְדָנִפיק ֵחיָלא, ְּזַמן ְלִאּתְ ַבע. ּּכָ ְּוֵכן ָעֵבד אוִרָיה ְלַבת ׁשֶ ּוְלָבַתר ְדָעַבר . ּ ּ
ְּזַמן ַוֲהַות ְפטוָרא ְלֹכָלא ּ ָּנַטל ָלה ָדִוד, ּ ל ַמה ְדָעַבד. ּ ָרא ָעַבד ּכָ ּוְבֶהיּתֵ ְּדִאְלָמֵלא ָלאו . ּ

ּוְבִאסוָרא ֲהָוה, ָהִכי ְבָקה קוְדׁשָ, ּ יהָּלא ׁשַ ִריך הוא ְלַגּבֵ ּא ּבְ ּ יב ְלַסֲהדוָתא. ְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ ,
ּתֹו)שמואל ב יב( ַבע ִאׁשְ ת ׁשֶ ּתֹו ִהיא. ּ ַוְיַנֵחם ָדִוד ֵאת ּבַ ַּסֲהדוָתא ְדִאׁשְ ּתֹו, ּ , ַּוַדִאי ִאׁשְ

ּוַבת זוגֹו ֲהַות יה, ּ ַנת ְלַגּבֵ ְּדִאְזַדּמְ ּ ִרי ָעְלָמא, ּ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ זא דמלתא מלכותא ור(. ּ
דלעילא דאיהו אתעביד רגלה רביעא למרכבתא עלאה ואתקרי בת שבע על אבן 

ְדָקאְמַרן)אחת שבע עיניים ַבע ּכִ ּ ָהא ַסֲהדוָתא ְדָלא ָחב ָדִוד חֹוָבה ְדַבת ׁשֶ ּ ּ ּוַמה ִהיא . ּ
ְלחֹודֹוי)אלא(, ּחֹוָבה ְדָחב ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ֶחֶרב ְּד. ְוָלא ְלַאֲחָרא, ְּ ָּקַטל ְלאוִרָיה ּבְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1238דף [ -ּ

ֵני ַעּמֹון ֲעָתא ְדָאַמר ֵליה ַוֲאֹדִני יֹוָאב, ּבְ ׁשַ ְּוָלא ַקְטֵליה ִאיהו ּבְ ּ ּ ְּדָהא ָדִוד ֲהָוה ִרּבֹון , ּ ּ
יב, ְוָקָרא אֹוַכח )ועל יואב(, ָּעֵליה ר ְלָדִוד)שמואל בכג( ,ִּדְכּתִ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ מֹות ַהּגִ , ּ ֵאֶלה ׁשְ

ֲעָתא, ר ְליֹוָאבְולא ֲאׁשֶ ֵני ַעּמֹון, ְּוֹלא ַקְטֵליה ַהִהיא ׁשַ ֶחֶרב ּבְ , ְוָקָרא ָאַמר. ְּוַקְטֵליה ּבְ
י)מלכים א טו(, ְּולא ִנְמָצא ִאּתֹו ָדָבר ְדַבר אוִרָיה ַהִחּתִ ּ ַרק ּבִ , ַּרק ְלָמעוֵטי ָקא ָאֵתי. ּ

ְדַבר אוִרָיה ּּבִ אוִרָיה, ּ ְּוָלא ּבְ ִריך. ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ֵני ַעּמֹון, ּ הוא ָאַמרּ ֶחֶרב ּבְ , ְואֹותֹו ָהַרְגּתָ ּבְ
ִני ַעּמֹון יה ִחְוָיא ָעִקים, ְוָכל ֶחֶרב ּבְ ִּדיוְקָנא ְדַדְרקֹון, ֲּהָוה ָחִקיק ּבֵ ּ ְּוִאיהו ֲעבֹוָדה ָזָרה , ּּ

ִריך הוא. ִּדְלהֹון א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּקוץ, ְּ ָּיָהַבת ֵחיָלא ְלַההוא ׁשִ יון דחרב בני א דכ''ד(. ּ
ִגין )עמון אתגבר ההיא שעתא על אוריה כמה תוקפא תקיף ההוא חויא עקימא  ּבְ

ֵני ַעּמֹון ְלאוִרָיה ֲעָתא ְדָקְטלו ּבְ ִּדְבׁשַ ּ ּ ּ יה, ּ ָרֵאל ִעּמֵ ִני ִיׂשְ יִאין ִמּבְ ַהִהיא , ְּוַסּגִ ר ּבְ ּבַ ְוִאְתּגַ
ֵני ַעּמֹון ֲעָתא ֶחֶרב ּבְ ְקָפא ִאְת, ׁשַ ה ּתֻ ּמָ ּקוץּּכַ ף ַהִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשִ ּקַ   .ּּתָ

יָמא אי, ְוִאי ּתֵ ּאוִרָיה ָלא ֲהָוה ַזּכָ י, ּ יב ָעֵליה אוִרָיה ַהִחּתִ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ ּ ּ ָאה , ָלאו ָהִכי. ּ ַזּכָ
י, ֲהָוה ָמא ְדַאְתֵריה ֲהָוה ִחּתִ ֶּאָלא ִדׁשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ְלָע)שופטים יא(ּכְ ח ַהּגִ ַעל , ִדי ְוִיְפּתָ

ּׁשום ַאְתֵריה ִאְתְקֵרי ָהִכי ּ.  

י ְדַבר אוִרָיה ַהִחּתִ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ ר ַעל ַמֲחִנה ֱאֹלִהים, ּ ּבָ ֵני ַעּמֹון ִאְתּגַ ּקוץ ּבְ ְּדׁשִ ּ ,
ְרָיָתא ְדָדִוד ְּדַמּשִׁ ׁש ִדְלֵעיָלא ֲהוֹו, ּ ִּדיוְקָנא ַמּמָ ּ ּ ְר. ּּ ֲעָתא ְדָפִגים ָדִוד ַמּשִׁ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ּ ָיָתא ּ

ְרָיָתא ַאֲחָרא, ָּדא ָּפִגים ְלֵעיָלא ַמּשִׁ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד. ּ ָ ְלך ְלַבְדך ָחָטאִתי)תהלים נא(, ּ ָּ .
ְָלַבְדך יה. ְוָלא ְלַאֲחָרא, ּ ָּדא ֲהָוה ַההוא חֹוָבה ְדָחב ְלַגּבֵ ּ ּ ְדַבר אוִרָיה. ּ ְּוָדא הוא ּבִ ּ ְוָדא . ּ

ֵני ַעּמֹון ֶחֶרב ּבְ   .ּהוא ּבְ

י ְיָי)דברי הימים ב טז(, ִתיבּכְ ָכל ָהָאֶרץ'  ּכִ  )א''ח ע''ויחי רמ(ִּאֵלין , ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ

ה ְמׁשֹוְטִטים'  ֵעיִני ְיָי)זכריה ד( ּוְכִתיב. ּנוְקִבין ִּאֵלין ְדכוִרין, ֵהּמָ ּ ָּדִוד . ְּוָהא ְיִדיָען ִאיּנון, ּ
ֵעיְניך ָעׂשִ)תהלים נא(ֲאַמר  ֵעיֶניך. יִתיָ ְוָהַרע ּבְ ֵעי ֵליה, ָּבְ ִּלְפֵני ֵעיֶניך ִמּבָ ֶּאָלא ַמאי . ָ

ֵעיֶניך ַההוא ֲאָתר ְדַחְבָנא, ָּאַמר ָדִוד, ָּבְ ּּבְ ֵעיֶניך ֲהָוה, ּ ְָדָהא ֵעיְניך ֲהוֹו , ַּדֲהֵויָנא ָיַדע. ָּבְ ּ
ָנא לֹון, ְּוַקְייִמין ָקָמאי, ְזִמיִנין ּבְ ָאן ֲאָתר ֲהָוה, ְוַעַבְדָנא, אֲּהֵרי חֹוָבא ְדַחְבָנ, ְוָלא ַחׁשַ , ּבְ

ֵעיֶניך   .ָּבְ

ְפֶטך ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרך ּתִ ְצַדק ּבְ ְָלַמַען ּתִ ָ ך, ּ ְְוֹלא ְיֵהא ִלי ִפְתחֹון ֶפה ְלֵמיָמר ַקּמָ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ
ל אוָמָנא ד ַמִליל, ּּכָ אוָמֻנֵתיה ַמִליל, ּּכַ ּּבְ ּ א ֲהָוה. ּ ִדיָחא ְדַמְלּכָ ָּדִוד ּבְ ב ְדֲהָוה ְו, ּ ַּאף ַעל ּגַ

ַצֲעָרא א, ּבְ י ַמְלּכָ יָון ְדֲהָוה ַקּמֵ ב ִלְבִדיחוֵתיה, ּּכֵ ּּתָ ָמה ְדֲהָוה, ּ א, ּּכְ ִגין ְלַבְדָחא ְלַמְלּכָ   .ּּבְ

ָחֵנִני ְיָי)תהלים כו(, ֲאָנא ֲאֵמיָנא, ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ָאַמר ִני'  ּבְ ְּוַאּתְ ָאַמְרּתְ ְדָלא , ְוַנּסֵ
ִנְסיֹוָנךִּאיכול ְלַק ְְייָמא ּבְ ָדְבֶרך, ָהא ָחְבָנא. ּ ְצַדק ּבְ ְָלַמַען ּתִ ְִויֵהא ִמיָלך ְקׁשֹוט, ּ ּ ,

ְּיֵהא ִמָלה ִדיִלי ְקׁשֹוט, ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָחְבָנא ֵריַקְנָיא, ּ ִּויֵהא ִמיָלך ּבְ ְ א ְדַחְבָנא, ּ ּתָ , ַּהׁשְ
ִגין ְדֶלֱהֵוי ִמיָלך ְקׁשֹוט ְּבְ ּ ְר ְלַצְדָקא ִמיָלךָיִהיְבָנא ֲאָת, ּ ּ ך ֲעִביְדָנא, ּ ִגין ּכַ ְצַדק , ְּבְ ְּלַמַען ּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1239דף [ -ּ

ְפֶטך ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרך ּתִ ָּבְ ַּאְהָדר ָדִוד ְלאוָמנוֵתיה. ָ ּ ּ ּ ְּוָאַמר ּגֹו ַצֲעֵריה ִמִלין ִדְבִדיחוָתא , ּ ּ ּּ
א   .ְלַמְלּכָ

  ]ב''ז ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ֵניָנן ְּדָהא ִאיהו ָאַמר, ַּההוא עֹוָבָדאָּלאו ָדִוד ִאְתָחֵזי ְל, ּתָ י ָחַלל )תהלים קט(, ּ  ְוִלּבִ
י  ִקְרּבִ א , ֲּאָבל ָאַמר ָדִוד. ָּהִכי הוא )ב''ז ע''דף ק( )אנקיד חלל כבר הוה חלל בקרבי(ּבְ ִלּבָ ּבְ

ֵרין ֵהיָכִלין ַחד ָדָמא, ִאית ּתְ ּוְבַחד רוָחא, ּּבְ ַּההוא ַחד ְדַמְלָייא ָדָמא, ּ ּ יה, ּ ּ ִדיוָרא ְלֵיֶצר ּּבֵ ּּ
י ָלאו ָהִכי. ָהָרע ְּדָהא ֵריָקן ִאיהו, ְוִלּבִ א, ּ יׁשָ ְּוָלא ָיֲהִבית ִדיוָרא ְלָדָמא ּבִ יה , ּּ ְכָנא ּבֵ ְּלׁשַ

י ַוַדאי ָחַלל ִאיהו, ֵיֶצר ָהָרע ְּוִלּבִ ָלא ִדיוָרא , ּ ּּבְ א)א דמא''נ(ּּ יׁשָ ְּוֵכיָון ְדָהִכי הוא,  ּבִ ָלא , ּ
ִּוד ְלַההוא חֹוָבה ְדָחב ֶאָלאִּאְתֲחֵזי ָד ּ ִגין ְלֵמיָהב ְפִתיחו ְדפוָמא ְלַחָייַבָיא, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּדֵיְמרון, ּ ּ ,

ְתיוְבָתא א ָחב ְוָתב ּבִ ָּדִוד ַמְלּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוָמַחל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ א, ְּ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ . ּכָ
ָדה פ)תהלים נא(ְּוַעל ָדא ָאַמר  ִעים ְדָרֶכיך ְוַחָטִאים ֵאֶליך ָיׁשובו ֲאַלּמְ ֹּוׁשְ ּ ּ ָּ ָ.  

ַמֲעֵלה ַהֵזיִתים עֹוֶלה ובֹוֶכה ְוֹראׁש לֹו ָחפוי ְוהוא )שמואל ב טו(, ּוְכִתיב ּ ְוָדִוד ֹעֶלה ּבְ ּ ּ ּ
ְרֵמיה ָנזוף, ָּנזוף ֲהָוה, ֶּאָלא. ְוָיֵחף ֲאַמאי, ֹּראׁש לֹו ָחפוי. ְהֹוֵלך ָיֵחף ָּעֵבד ּגַ ָלא ְלַקּבְ, ּ

א יה ד. ֹעְנׁשָ א ֲהוֹו ְרִחיִקין ִמּנֵ ָאה ַעְבָדא ְדָהִכי ָפַלח ְלָמאֵריה. ַאּמֹות' ְּוַעּמָ ַּזּכָ ּ ּּ ,
חֹוֵביה מֹוָדע ּבְ ּתְ ֵליָמָתא, ְּוִאׁשְ ְתיוְבָתא ׁשְ ְּלָאָתָבא ִמֵניה ּבִ ּ.  

א ֲחֵזי יר ֲהָוה, ּתָ ָרא, ַיּתִ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ַּמה ְדָעַבד ֵליה ׁשִ ל , ּ ין ְדָעְברו ָעֵליה ַעד ִמּכָ ַּעְקּתִ ּ ּ
ְּוָלא ָאִתיב ָדִוד ָלֳקְבֵליה ִמָלה ְדָהִכי ֲהָוה ֵיאֹות ֵליה, ַּההוא יֹוָמא ּ ּ ָפרו חֹובֹוי, ּּ ּוְבָדא ִאְתּכַ ּּ .

ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ְלִמיד ָחָכם ֲהָוה, ַהׁשְ ְמִעי ּתַ יה, ׁשִ יָאה ֲהַות ּבֵ ֲאַמאי , ְּוָחְכְמָתא ַסּגִ
י ָדִודָנ ל ַמה ְדָעַבד, ִּפיק ְלַגּבֵ ְּוָעִביד ֵליה ּכָ ֶּאָלא ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ֲהָוה ִמָלה. ּ ְּוָאִעיל ֵליה , ּ

יה ִמָלה ָדא ִלּבֵ ּּבְ א ְדָדִוד. ּּ ְּוָכל ָדא ְלתֹוַעְלּתָ ְמִעי. ּ ְּדָהא ַההוא ְדָעַבד ֵליה ׁשִ ּ ּ ְרָמא ֵליה , ּ ּּגַ
ֵליָמָת א ׁשְ ְתיוְבּתָ י, אְּלֵמיָתב ּבִ ְתִבירו ַסּגִ יה ּבִ ְּוָתַבר ִלּבֵ יִאין, ּ יד ִדְמִעין ַסּגִ ִמּגֹו , ְּואֹוׁשִ

ִריך הוא א ּבְ יה ֳקָדם קוְדׁשָ ִּלּבֵ ּ י ְיָי)שמואל ב טז(, ְּוַעל ָדא ָאַמר, ְּ , ָיַדע. ָּאַמר לֹו ַקֵלל'  ּכִ
ְּדָהא ֵמֲאָתר ִעָלָאה ַאֲחָרא ָנַחת ִמָלה ּ ּ.  

ֵרין ִפּקוִדין ּּתְ ֵריהָּפ, ּ ֹלֹמה ּבְ ִּקיד ָדִוד ִלׁשְ ְמִעי, ַּחד ְדיֹוָאב, ּ ַאר ִפּקוִדין , ְּוַחד ְדׁשִ ִּעם ׁשְ ּ
ְּדָפִקיד ֵליה יב: ְּדיֹוָאב. ּ ן )מלכים א ב(, ִּדְכּתִ ה ִלי יֹוָאב ּבֶ ר ָעׂשָ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ  ְוַגם ַאּתָ

לֹמה ָל, ִּמָלה ְסִתיָמא ֲהָוה. ְּצרוָיה ְּדֲאִפילו ׁשְ ּא ֲהָוה ֵליה ְלִמְנַדעּּ ִגין , ּ ְּוָלא ָיַדע ֶאָלא ּבְ
ְּדָיְדעו ַאֲחָרִנין ֵלי , ּ ֹלֹמה)ליה(ִאְתּגְ ה ָיַדְעּתָ ְוגֹו, ְּוַעל ָדא ָאַמר.  ִלׁשְ ַּמה ְדָלא . 'ְוַגם ַאּתָ

ִּאְתָחֵזי ָלך ְלִמְנַדע ְ.  

ְמִעי ִתיב: ְּדׁשִ ָרא, ּכְ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ך ׁשִ ה ִעּמְ ךַמא. ְָוִהּנֵ ה ִעּמְ ִדיר, ָי ְוִהּנֵ ך ּתָ ין הוא ִעּמְ ַָזּמִ ּ ,
ך יֹוָאב. ַרּבֹו ֲהָוה ה ִעּמְ ך ָלא ָאַמר ַעל יֹוָאב ְוִהּנֵ ָוְבִגין ּכַ ְ ְמִעי ָדא. ּ ַכח , ֲּאָבל ׁשִ ּתְ ְּדִאׁשְ

ִדיר יה ּתָ ך, ִּעּמֵ ה ִעּמְ   .ָָאַמר ְוִהּנֵ
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ְמִעי ַויֹאֶמר ֶלך ַוִיְקָרא ְלׁשִ ַלח ַהּמֶ ַּוִיׁשְ ּ ַלםְּ ְירוׁשָ ֵנה ְלך ַבִית ּבִ ּ ּבְ ָּאן הוא ָחְכְמָתא . ָ
ַהאי א ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָחְכְמָתא ָעַבד. ְּדׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ח, ּ ּגַ ים ֲהָוה , ּוְלָכל ִסְטִרין ַאׁשְ ְּדָהא ַחּכִ

ְמִעי לֹמה, ׁשִ ַאְרָעא ַעל ְידֹוי ְדׁשִ, ְוָאַמר ׁשְ ֵעיָנא ְדִיְסֵגי אֹוַרְייָתא ּבְ ּּבְ ְּוָלא ִיפוק , ְמִעיּ ּ
  .ְלַבר

ָחְכְמָתא לֹמה ּבְ ח ׁשְ ּגַ ּּתו ִמָלה ַאֲחָרא ַאׁשְ יב, ּ ּ ֹיֵצא ָיצֹוא וְמַקֵלל)שמואל ב טז(, ִּדְכּתִ ּ .
ֵרי ִזְמֵני י, ַמאי ֹיֵצא ָיֹצא ּתְ ַּוֵיֵצא ַוְיַקֵלל ַסּגִ א , ַחד ְיִציָאה, ּ ֶאָלא)ליה(. ּ י ִמְדָרׁשָ ְּדָנַפק ִמּבֵ

י ָד ַל ם, ְוַחד ְיִציָאה. ִודְּלַגּבֵ ְּדָנַפק ִמְירוׁשָ י ַעְבדֹוי ְדִמית ָעלֹוי, ּ ְּלַגּבֵ י . ּ ְיִציָאה ֲחָדא ְלַגּבֵ
א י ַעְבִדין, ַמְלּכָ ְנָייָנא ְלַגּבֵ לֹמה. ִּויִציָאה ּתִ א, ְּוָכל ָדא ָחָמא ׁשְ רוַח קוְדׁשָ ח ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ ּ ,

ְנָייָנא יֹום ֵצאְתך,  ָאַמרְּוַעל ָדא. ַּההוא ְיִציָאה ּתִ ָּיַדע ְדִביִציָאה ָימות, ְָוָהָיה ּבְ שמואל ב (. ּ

ָעָפר ַמהו)טז ּ ְוִעַפר ּבֶ ָעָפר ֲהָוה. ּ א ּבֶ י ַאּבָ ֹלֹמה ְלַגּבֵ ַמָיא. ָאַמר ׁשְ ְמִעי ּבְ י ׁשִ יב , ְּלַגּבֵ ִּדְכּתִ
יֹום ֵצאְתך ְוָעַבְרּתָ ֶאת ַנַחל ִקְדרֹון ֹלֹמה. ָּהָכא ַמָיאְו, ָעָפר ָהָתם. ְָוָהָיה ּבְ ְרַווְייהו ָדן ׁשְ ּּתַ ּ ,

ּסֹוָטה ְּלֶמֱהֵוי ָעָפר וַמָיא ּכַ י ֲאבֹוי, ּ   .ְּלַמאן ְדַאְסִטין ָאְרָחא ְלַגּבֵ

ִתיב  ְיָי. ּ ְוהוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת)מלכים א ב(ּכְ ַבע לֹו ּבַ ֵלאֹמר ִאם ' ּוְכִתיב ָוֶאּשָׁ
ָחֶרב ָח. ֲָאִמיְתך ּבֶ א ֲהָוה. ֶרבַמאי ּבֶ ְמִעי ִטְפׁשָ ְּדִאילו ָהִכי אֹוֵמי ֵליה, ְּוִכי ׁשִ ּ ְּדָלא ֵייָמא , ּּ

ֶחֶרב ָלא ִגיָרא ִאין. ּבְ ֲחִנית אֹו ּבְ   .ֲאָבל ּבַ

  ]א''ח ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ֵרין ִמִלין ָהָכא ֶּאָלא ּתְ א ַההוא , ַחד ָאַמר ַיּנֹוָקא. ּ ֵריה ְדנוָנא ַרּבָ ּּבְ ּ ּ  )א''ח ע''דף ק(ּ
ָקׂשֹוי ָסְלִקין ְלרום ֲעָנִנין ְּדַקׂשְ א. ּ ֵעי ְלאוָמָאה, ּאֹוָמָאה ְדָדִוד ַמְלּכָ ד ֲהָוה ּבָ ַּאִפיק , ּּכַ

א ִדיֵליה ֲּחְרּבָ ִליָפן, ּ ָמא ּגְ ן ֲהָוה ָחִקיק ׁשְ ן אֹוֵמי, ְּדַתּמָ ְמִעי. ְוַתּמָ יב , ְְוָכך ָעִביד ְלׁשִ ִּדְכּתִ
ַבע לֹו ַבְיָי ָחֶרבֵלאֹמ' ָוֶאּשָׁ ָמאי ֲהָוה אֹוָמָאה ָדא. ָר ִאם ֲאִמיְתך ּבֶ ָחֶרב. ּּבְ א בהאי ''ס(. ּבֶ

ָחֶרב אֹוֵמי)חרב דשמא קדישא חקיק ביה אומי ּוִמָלה ַאֲחָרא.  ּבֶ ֹלֹמה, ּ ְקָלָלה , ָאַמר, ָּדן ׁשְ ּבִ
א י ַאּבָ ִמִלין, ָאָתא ְלַגּבֵ יה, ּּבְ ָּהא ִמִלין ְלַגּבֵ פֹוָרׁש ַק, ּ ם ַהּמְ ָחֶרב, ְּטֵליהּוְבׁשֵ ּוְבִגין . ְולא ּבֶ

ֹלֹמה ָהִכי   .ָּדא ָעַבד ׁשְ

ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ְּדֵכיָון ְדאֹוֵמי ֵליה ָדִוד, ַהׁשְ ּ ּ ְּדִאְתָחֵזי ְדָהא , ֲּאַמאי ַקְטֵליה, ּ ּ
ֲעִליָלה ֲהָוה ֲחָדא, ּאֹוָמָאה ָדא ּבַ א ופוָמא ָלא ֲהוֹו ּכַ ְּדָהא ִלּבָ ּ ֶּאָלא ַוַדאי . ּ ָּדִוד ָלא ּ

ִלין ּכָֹלא, ְוָהא ְיִדיָעא, ַּקְטֵליה ְייִפין ְדגוָפא ְמַקּבְ ל ׁשַ ּּכָ ּ ָלא ֲאִפילו , ּ א ָלא ְמַקּבְ ְּוִלּבָ ּ
ֲעָרא חוָטא ְדֵניָמא ְדׂשַ ּּכְ ּ א ֲהָוה. ּ א ִלּבָ ָלא, ָּדִוד ַמְלּכָ יל ַמה ְדָלא ִאְתָחֵזי ֵליה ְלַקּבְ ְּוָקּבִ ּ ,

ך ְוְבִגין ּכָ ִתיב)במלכים א (, ּ ה לֹו ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ִרים , ְּותו.  ְוָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ ְּדָהא ִאיָלָנא ּגָ
ִחְוָיא   .ְלֶמֱהֵוי ָנִטיר ְונֹוֵקם ּכְ

ִתיב  ָנה עֹוָלה לא ִתְרֶצה)תהלים נא(ּכְ י לא ַתְחפֹוץ ֶזַבח ְוֶאּתֵ ִּזְבֵחי ֱאלִהים רוַח . ּ ּכִ
ה ֱאלִהי ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ י לא ַתְחפֹוץ ֶזַבח. ם לא ִתְבֶזהִנׁשְ א , ּּכִ ֵעי קוְדׁשָ ְּוִכי ָלא ּבָ

ָנא ִריך הוא ְדִיְקְרבון ָקֵמיה ָקְרּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ָנא, ְ י ַחָייַבָיא ָקְרּבְ ְּוָהא ִאיהו ַאְתִקין ְלַגּבֵ ּ ְּדִיְקְרבון , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1241דף [ -ּ

ֵפר ְלהו חֹוַבְייהו ְּוִיְתּכַ ּ ָמא ֶדֱאלִהים. ּ ֶּאָלא ָדִוד ְלָקֵמי ׁשְ ּ ָמא ,  ָאַמרּ ָנא ָלא ְקָרִבין ִלׁשְ ְוָקְרּבָ
ָמא דיו, ֶּדֱאֹלִהים ָיא ִמַדת ַהִדין. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ֶּאָלא ִלׁשְ י ִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ְלַגּבֵ ּ ּ ָלא , ּ

ָנא יב. ְמָקְרִבין ָקְרּבְ ן ַלְיָי)ויקרא א(, ִּדְכּתִ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ויקרא ( ְוָלא', ַלְיָי. ' ָאָדם ּכִ

ָמא ֶדֱאלִהים)א''ע' ה ן ִמְנָחה ַלְיָי. ּ ִלׁשְ ָלִמים . 'ֶזַבח ּתֹוָדה ַלְיָי. 'ְוִכי ַתְקִריב ָקְרּבָ ֶזַבח ׁשְ
  .'ַלְיָי

ך ְוְבִגין ּכַ א, ּ יָון ְדָדִוד ַמְלּכָ י ֱאֹלִהים ָאַמר, ּּכֵ ב. ְלַגּבֵ י ֹלא ַתְחפֹוץ , ְִאְצְטִריך ְלִמְכּתַ ּּכִ
ָנה ע ָמא ָדא ָלא ְמָקְרִבין. ֹוָלה לא ִתְרֶצהֶזַבח ְוֶאּתֵ ְּדָהא ִלׁשְ ָרה, ּ ּבָ ֶּאָלא רוַח ִנׁשְ יב . ּ ִּדְכּתִ

ָרה ּבָ ָנא ֶדֱאלִהים. ִּזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ א, ֲּעִציבו, ָּקְרּבְ ּוְתִבירו ְדִלּבָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַמאן , ּ
א יׁשָ ְֲעִציבו ִאְצְטִריך ְלַא, ְּדָחַלם ֶחְלָמא ּבִ ִמַדת ֱאלִהים ַקְייָמא, ֲחָזָאהּ ְּדָהא ּבְ ּ ְוֶזַבח , ּ

ְּדִמַדת ִדיָנא ּ ָרה, ּ ּבָ ֲּעִציבו ִאְצְטִריך ְורוַח ִנׁשְ א, ְּ יׁשָ ְתֵייה ְלֶחְלָמא ּבִ ְּוַההוא ֲעִציבו ִמּסְ ּ ּ ,
ְלָטא ִדיָנא ֲעלֹוי ְּדָהא ֶזַבח ְדִאְתָחֵזי ְלִמַדת ִדיָנא. ְּוָלא ׁשַ ּ ּ   .ַּאְקִריב ָקֵמיה, ּ

ה ֱאֹלִהים לא ִתְבֶזה ר ְוִנְדּכֶ ּבָ א ֵלב ְדִאיהו ּבֹוֶזה, ַמאי ֹלא ִתְבֶזה, ֵלב ִנׁשְ ָלל ְדִאיּכָ ִּמּכְ ּ ּ .
ֶאה. ִאין ַּהְיינו ֵלב ְדִאיהו ּגֵ ּ ַגּסות רוָחא, ּ ֵּלב ּבְ ַּהְיינו ֵלב ְדִאיהו ּבֹוֶזה, ּ ּ ר , ּ ּבָ ֲאָבל ֵלב ִנׁשְ

ה ֱאלִהים לא ִתְבֶזה   .ְוִנְדּכֶ

ַל םֵהיִט ְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ּיָבה ִבְרצֹוְנך ֶאת ִציֹון ּתִ ּ ִּאְתָחֵזי ְדָהא ִטיבו , ַמאי ֵהִטיָבה. ָ ּ
ה א ֵהִטיָבה ַעל ַההוא ִטיבו, ִּאית ּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ּ א , ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ

י ַמְקְדׁשָ ִבְנַין ּבֵ ַדל ּבְ ּתָ ִריך הוא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ַען)א''א ע''ויקרא רכ(ַעד , ּא ְלֵעיָלאְ ַּההוא ֲהָטָבה ,  ּכְ
ְנָין, ְּדָרצֹון ְרָייא ַעל ַההוא ּבִ ְכַלל, ָּלא ׁשַ ּתָ ֲעָתא ְדָרצֹון . ְּוַעל ָדא ָלא ִאׁשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ

ַער ִּדְלֵעיָלא ִיּתְ ְנָין, ּ ֵּייִטיב ְוַיְדִליק ְנהֹוִרין ְדַההוא ּבִ א, ּ ְּדֲאִפילו ַמְלָאִכין , ְּוַההוא ֲעִביְדּתָ ּּ
ִּדְלֵעיָלא א)לא(ָּלא ֵייְכלון , ּ י ַמְקְדׁשָ ַההוא ּבֵ ָלא ּבְ ּכְ ּ ְלִאְסּתַ ְנָין, ּ ַההוא ּבִ י . ְּוָלאו ּבְ ּוְכֵדין ּבֵ
א ְכַלל, ַּמְקְדׁשָ ּתָ   .ְוָכל עֹוָבָדא ִאׁשְ

  ]ב''ח ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ַלם ְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ַעןְוִכי ִמן , ּּתִ א ַעד ּכְ י ַמְקְדׁשָ ִבְנַין ּבֵ ַדל ּבְ ּתַ ּיֹוָמא ְדִאׁשְ ּ ָנה , ּ ָלא ּבָ
ָנה)או(. לֹון ַען ָלא ּבָ ַל ם ַעד ּכְ ה, ּ ִאי חֹומֹות ְירוׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ א ַעל ַאַחת ּכַ י ַמְקְדׁשָ ֶּאָלא . ּּבֵ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ל עֹוָבדֹוי, ְּ ר ָנׁש, ּכָ עֹוָבֵדי ְדּבַ א .ָּלאו ּכְ י ַמְקְדׁשָ נו ּבֵ ד ּבָ א ּכַ ֵני ָנׁשָ ּ ּבְ ּ
א א, ְלַתּתָ ַקְדִמיָתא ָעְבדו ׁשוֵרי ַקְרּתָ ּּבְ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ּוְלַבּסֹוף ָעְבדו ּבֵ ּ א . ּ ּׁשוֵרי ַקְרּתָ

ַקְדִמיָתא ָנא ָעַלְייהו, ּבְ ִגין ְלַאּגָ ְנָייָנא ְדֵביָתא, ּּבְ ּוְלָבַתר ּבִ ִריך הוא ָלאו. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ,  ָהִכיְּ
ַקְדִמיָתא א ּבְ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֶּאָלא ּבָ ַמָיא, ּוְלַבּסֹוף, ּ ד ָיִחית ֵליה ִמּשְׁ ּּכַ ְּויֹוִתיב ֵליה ַעל , ּ

א, ַּאְתֵריה ַל ם ְדִאּנון ׁשוִרין ְדַקְרּתָ ֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ֵדין ִיּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד ָעָליו . ּ ּ
לֹום ַקְדִמיָתא ֵה)תהלים נא(, ֲהׁשָ ּיִטיָבה ִבְרצֹוְנך ֶאת ִציֹון ּבְ ְבֶנה , ָ  )ב''ח ע''דף ק(ּוְלָבַתר ּתִ

ַל ם   .ּחֹומֹות ְירוׁשָ
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ִריך הוא, ָהָכא ִאית ָרָזא א ּבְ ל עֹוָבִדין ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ַקְדִמיָתא ַאְקִדים ַההוא , ְּ ּּבְ ּ
ּוְלָבַתר מֹוָחא ִדְלגֹו, ִּדְלַבר א ֲחֵזי. יְוָהָכא ָלאו ָהִכ, ּ א , ּתָ ל ִאיּנון עֹוָבִדין ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְּוַאְקִדים ַההוא ִדְלַבר, ְ ּ ָבה, ּ ַמֲחׁשָ ּוְבעֹוָבָדא ַההוא ִדְלַבר, ּמֹוָחא ַאְקִדים ּבְ ּ ּ ,
ְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵוי ל ְקִליָפה ִמּסִ ְּדָהא ּכָ ּא ַאְקִדים ְוָתִדיר ִסְטָרא ַאֲחָר, ּומֹוָחא ִמן מֹוָחא, ּ

א י ְוַאְגִדיל ְוָנִטיר ִאיּבָ י. ְּוַרּבִ יָון ְדִאְתַרּבֵ ע ְוַצִדיק )איוב כז(, ַּזְרִקין ֵליה ְלַבר, ּּכֵ  ְוָיִכין ָרׁשָ
ׁש ּ ְלַצִדיָקא ְדָעְלָמא)א''א ע''עקב רע(ּוְמָבְרִכין , ְּוַזְרִקין ְלַהִהיא ְקִליָפה, ִיְלּבַ , ֲאָבל ָהָכא. ּ

ִבְנָייָנא ְד אּּבְ ר ֵמָעְלָמא, ֵּבי ַמְקְדׁשָ א ִיְתַעּבָ יׁשָ ְּדָהא מֹוָחא , ְָלא ִאְצְטִריך, ְּדִסְטָרא ּבִ
ּוְקִליָפה ִדיֵליה ֲהֵוי ּ ַקְדִמיָתא, ַּאְקִדים מֹוָחא. ּּ יב ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנך ֶאת ִציֹון ּבְ ִּדְכּתִ ָ ּ ,

ַלם ְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ּוְלָבַתר ּתִ ְּדִאיִהי ְקִליָפה, ְלַברַּהִהיא חֹוָמה ִד. ּ ׁש, ּ ִּדיֵליה ִהיא ַמּמָ ּ .
יב ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי)זכריה ב(, ִּדְכּתִ א. חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב' ּ יׁשָ   .ֲאִני ְוָלא ִסְטָרא ּבִ

ָרֵאל ִּעָלָאה ְדָעְלָמא, ִּאיּנון מֹוָחא, ִיׂשְ ַקְדִמיָתא. ּ ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ְסִליקו ּבְ ין ,ִּיׂשְ  ַעּמִ
ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדִאיּנון ְקִליָפה, ּ ּ ַּאְקִדימו, ּ יב. ּ ּ ְוֵאֶלה )בראשית לו(, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ְַהּמְ ְ ִריך . ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְְוַזּמִ ּ
ָלא ְקִליָפה, ָחאְּלַאְקְדָמא מֹו, ּהוא יב. ּּבְ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ

בוָאֹתה לא ְקִליָפה. ּמֹוָחא ָקִדים ִלְקִליָפה, ּּתְ ב ְדמֹוָחא ְיקום ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַּמאן הוא , ּ
יה יט ַיָדא ְלֵמיָכל ִמּנֵ ְּדיֹוׁשִ ִגין, ּ ֹבא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ּ ְדָכל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ)ירמיהב(, ּבְ ּמו ָרָעה ּתָ

  .'ְיָי

ַההוא ִזְמָנא ְחפֹוץ ִזְבֵחי ֶצֶדק)תהלים נא(, ּּבְ ִגין. ּ ָאז ּתַ ֵדין, ּבְ ר ּכָֹלא , ְּדָהא ּכְ ִּיְתַחּבָ
ִחּבוָרא ֲחָדא ָכל ְתּקוֵניה, ּּבְ ִלים ּבְ ָמא ׁשְ ִּויֵהא ׁשְ ִלים. ּ ָנא ֶלֱהֵוי ׁשְ ' ַלְיָי, ּוְכֵדין ָקְרּבְ

ָנא. יםֱאלִה ר ְלקֹוְרּבָ א ֱאלִהים ָלא ִאְתַחּבָ ּתָ יה, ְּדַהׁשְ ר ּבֵ ְּדִאְלָמֵלא ִאְתַחּבָ ָמה ֱאֹלִהים , ּ ּכַ
ן ּמָ ָרא ּתַ ְּיַסְלקון אוְדִנין ְלִאְתַחּבְ ַההוא ִזְמָנא. ּ ה )תהלים פו(, ֲּאָבל ּבְ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ַאּתָ י ּגָ  ּכִ

ה ֱאלִהים ְלַבֶדך ִָנְפָלאֹות ַאּתָ   .ין ֱאֹלִהים ַאֲחָראְוֵא. ּ

ִתיב ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכְ ִדי )דברים לב(, ּ י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאלִהים ִעּמָ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ ראו (ּ

י)עתה י ֲאִני ֲאִני הוא ַסּגִ ּ ְראו ּכִ ה, ּ ֶּאָלא ְדָלא ֲהָוה ֹקֶדם ָלֵכן. ַמאי ַעּתָ ְּוַההוא ִזְמָנא , ּ
א ּבְ. ִליֲהֵוי ִּריך הואָּאַמר קוְדׁשָ ה ְראו, ְ ְדַמת ְדָנא, ַּעּתָ יְכלון ְלֶמיֱחֵמי ִמּקַ ַּמה ְדָלא ּתֵ ּ ּ.  

י ֲאִני ֲאִני ֵרי ִזְמִני ֲאַמאי, ּכִ ן ֱאֹלִהים, ֶּאָלא ְלַדְייָקא. ּתְ ּמָ ֶּאָלא הוא, ְּדָהא ֵלית ּתַ ּ .
ה ִזְמִנין ּמָ ַמר ֲאִני ִזְמָנא ֲחָדא, ְּדָהא ּכַ יר, ְּדִאּתְ ן ִסְטָרא ַאֲחָראַו, ְוָלא ַיּתִ ּמָ ֲאָבל . ֲהָוה ּתַ

ִדי א ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ּתָ ל ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתֲעָבר, ַּהׁשְ ְוַדְייָקא ֲאִני , ְּדָהא ּכָ
  .ֲאִני

ְטָרא ַאֲחָרא, ֲּאִני ָאִמית ַוֲאֲחֶיה א מֹוָתא ֲהַות ִמּסִ ּתָ אן וְלָהְלָאה, ַעד ַהׁשְ ֲאִני , ִּמּכָ
אן ִדְבַההוא ִזְמָנא, ּית ַוֲאֲחֶיהָאִמ ִּמּכָ ל ִאיּנון ְדָלא ַטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ּּכָ ּ ֵהא . ּ יה ּתְ ִּמּנֵ

ָלל. ֲאַמאי. )מיד(ְוָיִקים לֹון , לֹון מֹוָתא ָעְלָמא ּכְ ַאר ֵמַההוא זוֲהָמא ּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1243דף [ -ּ

א עֹוְבֵדי ְידֹו, ִויֵהא ָעְלָמא ַחְדּתָ ִריך הואּבְ א ּבְ ּי ְדקוְדׁשָ ּ  )ב''ג ע''קי' דברים כו' תנינן י(. ְּ

י'  ְוִאם ָאֹמר ֹיאַמר ְוגֹו)שמות כא( )א''ו ע''שייך לעיל ק( ַמר . ֹלא ֵאֵצא ָחְפׁשִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ
ֵדין ָפִגים ֵליה ְפִגימו ּּכְ ּּ ַגפֹו ָיֹבא. ּ ַגפֹו, ִּאם ּבְ ַּמהו ּבְ ֵניָנן. ּ ַתְרּגומֹו, ּתָ ְלחֹודֹוי, ּּכְ ֵיאֹות . ּבִ

ֵניָנן. ּהוא ל ָעְלָמא, ֲאָבל ָהא ּתָ ָפא ֲחָדא, ָלא ָקִאים, ּכָ ֶּאָלא ַעל ּגַ   .ְּדִלְוָיָתן, ּ

א, ְּוָרָזא ָדא ֲעָתא ְדַקְייָמא ְדַכר ְונוְקּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ָרא לֹון קוְדׁשָ א ּבָ ְִדְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ּ
ּוְבָכל ַמה ְדַאְזִלין, ּהוא ִריך הוא ְדכוָרא, ָּעְלָמא ִמְזְדַעְזָע, ּ א ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדִסֵרס קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

א ן ַית נוְקּבָ ין ָעְלָמא, ְּוִצּנֵ ְטׁשִ דבר אחר ומאן (, ְּוַעל ָדא ָלא ַעְבִדין ּתֹוָלִדין. ֲהוֹו ְמַטׁשְ

ַגפֹו ָיֹבא)דלא עביד תולדין בגפו ָפא, ּ ִאם ּבְ חֹות ַההוא ּגַ ּּתְ . א ָעִביד ּתֹוָלִדין ָעאלְּדָל, ּ
ַגפֹו ֵיֵצא, ְוהֹוִאיל ְוֵכן ן ִאְתַדָחא, ּּבְ ָלל, ְלַתּמָ ְוִאְתֲדָחא ְוִאְטִריד , ְוָלא ָעאל ְלַפְרּגֹוָדא ּכְ

ַגפֹו ֵיֵצא. ֵּמַההוא ָעְלָמא ַגפֹו ֵיֵצא ַוַדאי, ּּבְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֲּעִריִרים ָימותו )ויקרא כ(, ַמה ּכְ א)כתיב( יִריםֲעִר, ּ ָלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּכְ ּ .
ָרָזא ִדְדכוָרא ָעאל ּּבְ א ִיפוק, ּ ּוְבָרָזא ְדנוְקּבָ ּ ּ ַהאי. ּּ ַהאי, ָעאל ּבְ ְּוִיפוק ּבְ ְּוַהאי ִאיהו . ּ

ַההוא ָעְלָמא, ֲאָתר יה ּבְ ק ּבֵ ְּדָקא ִאְתָדּבַ ּ ּ ֵעי ְדֵיעֹול , ּ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא, ָּקֵמיה ְרֵמיה ּבְ ַּמאן ִדְמָסֵרס ּגַ ּ.  

  ]א''ט ע''דף ק -' בזוהר חלק [

א ֲחִזי ָנא, ּתָ ֲּהוֹו ְמָקְרִבין ָקֵמיה ִסרוָסא )א''ט ע''דף ק(ְּדָלא . ִמן ָקְרּבְ ְּוַאִפיקו ֵליה, ּ ּ ּ ,
ְּדָלא ִיְתָקִרב ְלָקֵמיה ְּוֵכן ְלָדֵרי ָדִרין . ֲּעׂשוּ וְבַאְרְצֶכם ֹלא ּתַ)ויקרא כב(, ּוָפִקיד ְוָאַמר, ּ
ְרָיין ָעְלָמא, ָּאִסיר ְלָסרוֵסי ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ל ִסרוָסא. ְּ ְּדָהא ּכָ ְּדִסְטָרא , ּ

ַדל. ַּאֲחָרא ִאיהו ּתָ ְּוִאי ִאיהו ִאׁשְ ָתא, ּ ָעא, ְוָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין, ְוָנִסיב ִאיּתְ ְוַאף , ְוָלא ּבָ
ב  ָתאַעל ּגַ ְּדִאית ֵליה ִאיּתְ ָעאת, ּ ָלא , ְּוָעאל ְלַההוא ָעְלָמא, אֹו ִאי ִהיא ָלא ּבָ ּבְ

ִתיב, ּתֹוָלִדין ה הוא. ַמה ּכְ ַעל ִאּשָׁ חו ְלֹפַעל ְידֹוי ְדָמאֵריהֹון, ִּאם ּבַ ּגָ ְּוָלא ַאׁשְ ְוָיְצָאה , ּ
ּתֹו ִעּמֹו ַגפֹו ִדְדכוָרא, ִאׁשְ ִּאיהו ֵיעול ּבְ ּ ּ ָמה . ּנוְקָבאְוִאיִהי ּבְ, ּּ ַגפֹו ֵיֵצא ּכְ ַגפֹו ָיֹבא ּבְ ּּבְ ּ

ַמר ּּכָֹלא ַעל ְתּקוֵניה, ְּדִאּתְ ּ ּ.  

ה ן לֹו ִאּשָׁ ַמר, ִאם ֲאֹדָניו ִיּתֶ ָמה ְדִאּתְ ל ָהָאֶרץ, ִאם ֲאֹדָניו, ּּכְ ָּדא ִאיהו ֲאדֹון ּכָ ן . ּ ִיּתֶ
ה ְרׁשוָתא ְדַבר ָנׁש ַקְי, ֵמָהָכא, לֹו ִאּשָׁ ְּדָלאו ּבִ ּ ּ ָתאּ ז ''כלא משלי ט(ֶּאָלא . יָמא ְלֵמיָסב ִאּתְ

ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות)'פלס מאזני משפט יי ה. ּ ּכָֹלא ּבְ ן לֹו ִאּשָׁ ְרׁשוֵתיה ִאיהו, ִיּתֶ ְּדָהא ָלאו ּבִ ּ ּ ּ .
ַּהִהיא ְדָלאו ִדיֵליה. ּוַמאן ִאיִהי ּ יה, ּ ַנת ְלַגּבֵ ְּוָלא ִאְזַדּמְ  ְזִמיָנא ַּהִהיא ַדֲהַות. ּוַמאן ִאיִהי, ּ

ַרֲחֵמי, ְלַאֲחָרא ָּדא ִאְתְייִהיַבת ֵליה, ְּוָנִטיל ָלה, ְּוַאְקִדים ַהאי ּבְ ְּדָלא ִאְתֲחִזיַאת ֵליה, ּ ּ .
ִריך הוא ָחֵמי ֵמָרִחיק א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָתא, ְּ ִּדְזִמיַנת ְלַאָפָקא ּתֹוָלִדין , ְוָחֵמי ְלַהִהיא ִאּתְ ּ

ָעְלָמא ַרֲחֵמ. ּבְ ָתא , ְוָזַרע ַזְרָעא, ְוָעִביד ִאיִבין, ְּוִאְתְייִהיַבת ֵליה, יַּאְקִדים ַהאי ּבְ ִאּתְ ּבְ
ּ ְדָלאו ִדיֵליה)א בגנתא''ס( ּ ך, ּ ִגין ּכָ ְהֶיה ַלאֹדֶניָה, ְּבְ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ְּוהוא ֵיֵצא ְבַגפֹו, ָהִאּשָׁ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1244דף [ -ּ

ָנא ֵריַקְנָיא, ִאי ַעְנָייא ִמְסּכְ ַדל ּבְ ּתָ ה ִאׁשְ ּמָ ּּכַ ד ֵפיִריןָלָאה ְו, ּ ַדל ְלֶמְעּבַ ּתָ ִּאׁשְ א , ּ ִגְנּתָ ּבְ
ְּדָלאו ִאיִהי ִדיֵליה ּ ֵריַקְנָיא, ּ   .ְּוָנַפק ּבְ

ִעָדִנין , ָסָבא ָסָבא ַרְגָליך ָדֵחי ְלַתְרָעא, ּ ִאֵלין)א בעניינין''נ(ּבְ ָּלא ֲהֵוית ּבְ ַמאן , ְ ּכְ
ָלא ּתוְקָפא ַאְרָעא ּבְ ִכיב ּבְ ְּדׁשָ ּ ְּדָהא ִאְתֲחָלׁש ו, ּ יּ א ַסּגִ ַרְגלֹוי, ְּדָלא ָיִכיל, ֵמָחְלׁשָ . ָּדֵחי ּבְ

ְתַקף ָסָבא ְדַחל, ִאּתְ ָנא. ְוָלא ּתִ ֵריַקְנָיא, ָהא ַעְנָייא ִמְסּכְ ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ִאי . ֵאיָמא ֲאַמאי, ּ
א ַאֲחָרא ְדָלאו ִדיֵליה ִגְנּתָ ִגין ְדָזַרע ּבְ ּּבְ ּ ּ ִריך ּ קו)א אבל הכא''ס(ִאי ָהִכי . ֵיאֹות, ּ א ּבְ ְְדׁשָ

ה א ְלִמְזַרע ּבָ ְנּתָ ּהוא ָיִהיב ֵליה ַההוא ּגִ ּ ּ ְּדָהא ִאיהו ָלא ָנִטיל ָלה, ּ ּ ל . ּ א ֲחֵזי ּכָ ֶּאָלא ּתָ
ֵריַקְנָיא ָהאי  ִדיָנא ִאיּנון ְוָלא ֲהֵוי ִמָלה ּבְ ְלהו ּבְ ִריך הוא ֲעִביד ּכֻ א ּבְ ִּמִלין ְדקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ִריך הו א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֵני ְּ ָאר ּבְ ׁשְ ין ָלאו ָהאי ּכִ ה ֵפיִרין ְוִאיּבִ ָתא ְוָעַבד ּבָ ּא ָיַהב ֵליה ִאּתְ ּ ּ
ָאה ִאיָלָנא  ָהאי ָעְלָמא ְלַאְסּגָ ַתָדל ּבְ  ְלָמאן )א ולא יכיל''ס(ִּגְלגוָלא ְוָלא ָדֵמי ָמאן ְדִאׁשְ

ְדָלא ְוַאֲעָקר ְוַאִפיל ַטְרִפ ּתָ ָאה וְלִאׁשְ ָעא ְלַאְסּגָ ְּדָלא ּבָ ּ א ִדיֵליהּ ּין ְדִאיָלָנא ְוַאְזָער ִאיּבָ ּ.  

ָתא ַּהאי ַדֲאֹדָניו ָיִהיב ֵליה ִאּתְ ד ִאיִבין, ּ ִגין ְלֶמְעּבַ ִגין , ּבְ ַקְדִמיָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתָ ָּהא ִאׁשְ
ָאה ִאיָלָנא ך ֵלית ֵליה. ְוָלא ָיִכיל, ְלַאְסּגָ ל ּכַ ַּזְכָיין ּכָ ּ ְדִאי )א דבנין גם כן לית ליה''ס(, ְ

ְדָקא ֵיאֹותֲה ָאה ּכְ ִגְלּגוָלא, ָוה ַזּכָ ב ּבְ ִתיב )כאבנא בקוספיתא(, ָּלא ֲהָוה ּתָ ישעיה ( ,ְּדָהא ּכְ

נֹות)נו ִנים וִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ י ָלֶכם ּבְ ּ ְוָנַתּתִ א ְדָלא ָזָכה. ּ ּתָ , ְּוַהׁשְ
ִריך הוא ָחֵמי א ּבְ ּקוְדׁשָ ּתָ, ְּ ה, ַהאי, ַּדל ְוָלא ָיִכילְּדָהא ִאׁשְ ן לֹו ִאּשָׁ ָמה , ֲאדֹוָניו ִיּתֶ ּכְ

ַמר ִריך הוא. ְּדִאּתְ א ּבְ ְּוֵכיָון ְדָחס ָעֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַרֲחֵמי, ְּ ִריך הוא , ְּוָיַהב ֵליה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַקְדִמיָתא ֵבי ִמִדיֵדיה ּבְ ּּגַ ְּוָנִטיל ַמה ְדָגַרע ַההוא ַמּבוָעא, ּ ּ ִג, ּ ךּוּבְ ה ִויָלֶדיָה , ְין ּכָ ָהִאּשָׁ
ְהֶיה ַלאֹדֶניָה ּוְלָבַתר ֵייתוב, ּתִ ְרֵמיה, ּ ֵדל ַעל ּגַ ּתָ ְּוִיׁשְ ְרעֹוֵניה, ּ לוֵמי ּגִ ְּלַאׁשְ ַעד ָהָכא ָרָזא . ּ

  .ִּדְקָרא

ַדל, ַּאּתְ ֲאַמְרּתְ ַעל ָדא, ָסָבא ָסָבא ּתָ ִּדְבֵריָקְנָיא ִאׁשְ ְחּת ֲעָלך, ּ ּגַ ְבֵריָקְנָיא ִּד, ְְוָלא ַאׁשְ
ָמה ַדֲאַמְרּתְ ְְדָהא ְקָרא ָרִדיף ֲאַבְתָרך, ַּאּתְ ָאִזיל ּבְ ְנָייָנא ְדָבִנית ַעד , ּ ל ּבִ ְּדָסִתיר ּכָ ּ

א ּתָ א ִלְרעוָתך, ַהׁשְ ְטָטא ַיּמָ יב ְדַאְנּתְ ְמׁשַ ְְוַאת ָחׁשִ ּ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּ יב. ּ ְוִאם ָאֹמר , ִּדְכּתִ
י ֶא י ְוגֹוֹיאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבּתִ ּתִ   .'ת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ
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ֲעֵביד, ָלֵאי ֵחיָלא, ִאי ָסָבא ָסָבא ְבּת ְדָלא ִליֲהֵוי ַמאן ְדָרִדיף ֲאַבְתָרך, ַמה ּתַ ְָחׁשַ ּ ָהא , ּ
ַתר ּכָֹתָלא, ְַהאי ָקָרא ָרִדיף ֲאַבְתָרך ַחְקָלא, ְוָנִפיק ִמּבָ ַאָיָלה ּבְ ְִדלוִגין ֲאַבְתָרךְּמַדֵלג , ּּכְ ּ ּּ ,

יק ָלך ֵליַסר ִדילוִגין ָדִליג ֲאַבְתָרך ְוַאְדּבִ ְּתְ ְ ּ ּ יד ָסָבא, ּּ ְעּבִ א ִאית ָלך . ַמה ּתַ ּתָ ְַהׁשְ

ֵחיָלך ָרא ּבְ ּבְ יף ֲהֵוית ַעד יֹוָמא. ְְלִאְתּגַ ּקִ ר ּתַ יּבָ ז ''צ(ֲּהֵוי ָדִכיר יֹוָמא , ָסָבא ָסָבא. ְּדָהא ּגִ

א)ב''ע ד ְזַרְעָנא פֹוִלין,ּ ְדַתְלּגָ ִני , ּ ּכַ ה ּגוְבִרין ּבְ ּמָ ַּוֲהוו ּכַ , ְָלֳקְבָלך, ֵחיָלא )ב''ט ע''דף ק(ּ
ְלחֹוָדך יִפין, ְְוַאְנּתְ ּבִ ּקִ ְבִרין ּתַ ֵליָסר ּגַ ֵני ֵחיָלא, ָנַצְחּתְ ּתְ ְייהו ָקִטיל ַאְרָיא, ּבְ ְּדָכל ַחד ִמּנַ ּ ,
  .ַּעד ָלא ֵייכול
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ֵליַסר הו ֵחיָלא, ּ ּגוְבִרין ָנַצְחּתְִּאי ְלִאינון ּתְ ֵליָסר ְדֵלית ּבְ ָּהֵני ּתְ ֶּאָלא ִמִלין, ּ ַעל ַאַחת , ּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִתיב. ּכַ ד ִדיָנא ְלֹכָלא. ָאֹמר ֹיאַמר ּכְ ִריך הוא ָאְרֵחיה ְלֶמְעּבַ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּּ ּ ּ ְּ .

ר זו ָחא ּבַ ּכְ ָתא ְלַאׁשְ ד ָמָטא ִזְמָנא ְדַהאי ִאּתְ ּּכַ ְּוָנִטיל ָלה , ֵּגיה ַמה ָעִביד ָקִטיל ְלֵדיןּ
ר זוָגא ַּההוא ּבַ ְלחֹודֹוי ְיִחיָדָאה, ּ   .ְּוִאיהו ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא ּבִ

ֵטיה ִדְקָרא, ְוִאם ָאֹמר ֹיאַמר ְפׁשָ ָּהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּכִ ּ ּ ית , ְוִאם ָאֹמר. ּּ ירוָתא ְדׁשִ ׁשֵ ּּבְ ּ
ִנין סֹוָפא ְד, יאַמר, ׁשְ ִניןּּבְ ית ׁשְ ִביָעָאה, ׁשִ ד ִאיהו , ְּדָהא ִאי ָאַמר, ַּעד ָלא ֵיעול ׁשְ ּּכַ

ִביָעָאה יֹוָמא ַחד ִמּשְׁ ֲּאִפילו ּבְ ֵטִלין, ּ ִתיב. ַמאי ַטְעָמא. ִּמלֹוי ּבְ עֹוד ְדִאיהו , ָהֶעֶבד ּכְ ּּבְ ּ
ִתיָתָאה, ֶעֶבד א ׁשְ ּתָ ׁשַ ִנין. ּבְ ית ׁשְ ירוָתא ְדׁשִ ׁשֵ ָּאַמר ּבְ ִניןְוָל, ּ ית ׁשְ סֹוָפא ְדׁשִ , ּא ָאַמר ּבְ

לום הוא ָּלאו ּכְ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ֵרי ִזְמִני ָאֹמר ֹיאַמר, ּ   .ּתְ

ָתא, ְוָהָכא ַהאי ִאּתְ עֹוד ְדִאיהו ּבְ ּּבְ י , ּ ָכל )א''ד ע''ויקרא רמ(ַאְסּגֵ ּ ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּבְ ּ
א, יֹוָמא א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָמה ְדֲהָוה , ְּלַגּבֵ ַרֲחֵמיּּכְ ירוָתא ּבְ ַרֲחֵמי, ּׁשֵ ְוָדא , ָּהִכי הוא סֹוָפא ּבְ

ַקְדִמיָתא. ּהוא ָאֹמר ֹיאַמר ַרֲחֵמי, ֱאמֹור ּבְ ד ַאְקִדים ּבְ ַרֲחֵמי. ּּכַ ל ּבְ סֹוָפא ְוִיְתַקּבֵ . ֹיאַמר ּבְ
ּוַמה יֹאַמר י ֶאת ֲאדֹוִני. ּ ִגין ָדא, ָאַהְבּתִ ִּדּבְ יאו ִדְצלֹוִתין, ּ ּוִבְסּגִ ּ א ָר, ּ ִּחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָני ֹלא ֵאֵצא , ַאְתִקין עֹוָבדֹוי. ְ י ְוֶאת ּבָ ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ ְוָאַמר ָאַהְבּתִ

י יל ֵליה. ָחְפׁשִ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א, ְּ יוְבּתָ ַההוא ּתִ ּּבְ יאו ִדְצלֹוִתין, ּּ ּוְבִאיּנון ְסּגִ ּ ּ ַמה . ּ
ִריך הואָּעִביד קוְד א ּבְ ּׁשָ ִגְלּגוָלא, ְ ין ְלָאַהְדָרא ֵליה ּבְ ַּמה ְדֲהָוה ַזּמִ ּ ּ ין , ּ ל עֹוָנׁשִ ּוְלִמְסּבַ

ַהאי ָעְלָמא ָּלא ַאְהָדר ֵליה ְלַהאי ָעְלָמא, ַּעל ַמה ְדָעַבד, ּבְ ָּקִריב ֵליה ְלֵבי , ּוֶמה ָעִביד. ּ
א ִדְרִקיָעא ִּדיָנא ִדְמִתיְבּתָ ּ ּוַמְסִרין ֵליה ְלֵבי ַמְלִקיוָתא, ְּוַדְייִנין ֵליה, ּ ּ ים ֵליה , ּּ ְּוַאְרׁשִ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ּוָפִגים ֵליה, ְֵהיך ִאְתְמַסר ְלֵבי עֹוְנׁשָ ְלָטֵניה , ּ חֹות ׁשֻ ְּלֶמֱהֵוי ּתְ
ּוָבַתר ָפִריק ֵליה,  ַעד ְזַמן ְיִדיָעא)א ופקיד ליה למהר תחות שולטנא דיובלא''נ(, ְּדָעְרָלה ּּ.  

ַההוא ִזְמָנא ְדָקא ַעְבִדין ֵליה ְפִגימו ִּאי ּבְ ּ ּ ֲּאִפילו יֹוָמא ַחד , ִאי ָמָטא יֹוְבָלא, ּּ ּ
ח ִזְמָנא ַעד יֹוְבָלא, ְליֹוְבָלא ּכַ ָמה ְדַאׁשְ ב ּכְ יר, ִּאְתֲחׁשָ ׁש ְוָלא ַיּתִ ָאָתא . ָהִכי ִאְתַעּנָ
ְּוָעאִלין ֵליה ּגֹו ַפְרּגֹוָד, ְּוַאְפרוק, יֹוְבָלא ים ֵעינֹוי ַההוא ָסָבא. ַעד ָהָכא. אּ ִרְגָעא , ַּאְסּתִ
  .ֲחָדא

ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי)מיכה ו(, ָּפַתח ְוָאַמר י ִריב ַלְיָי' ּ ׁשִ ' ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ ּכִ
א, ִאי ָסָבא. 'ִעם ַעּמֹו ְוגֹו ִעְמֵקי ַיּמָ א ֲהֵוית ּבְ ּתָ א ָדַלְגּתָ, ַעד ַהׁשְ ּתָ יִפיןְּוַהׁשְ ּקִ טוִרין ּתַ , ּ ּבְ

הֹון ְקָרָבא ד ִעּמְ ָען. ְלֶמְעּבַ ֶּאָלא ַוַדאי ַעד ּכְ יָפא ַאְנּתְ, ּ ּקִ א ּתַ ַיּמָ ֲּאָבל ַעד ְדַאְזַלת , ּבְ
א ִעְמֵקי ַיּמָ יִפין, ּבְ ּקִ ִאיּנון טוִרין ּתַ ָּפַגְעּתְ ּבְ ּ א, ּ גֹו ַיּמָ הו, ִּדי ּבְ א ִאית . ְּוִאֲעָרָעת ּבְ ּתָ ַהׁשְ

אְָלך ִעְמֵקי ַיּמָ ָחא ְקָרָבא ּבְ ּוְבַהְנהו טוִרין,  ְלַאּגָ ּ ּ.  

ָדא, ָסָבא ָלֵאי ֵחיָלא ָלם, ְַמאן ָיֲהָבך ּבְ ׁשְ , ַאְנּתְ ַעְבַדת, ּוָבִעית ְלָכל ַהאי, ֲהֵוית ּבִ
א ֵלית ָלך. ַאְנּתְ ָסִביל ּתָ ָחא ְקָרָבא, ְַהׁשְ ָחא ּכָֹלא, ֶּאָלא ְלַאּגָ ּוְלַנּצְ ָדר ְוָלא ְלֶמֲה, ּ
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ֵחיָלך. ַלֲאחֹוָרא ַקף ּבְ ְדַחל, ְֲחגֹור ַחְרָצך, ְִאּתָ ְקפון , ְּלַתְבָרא ָהֵני טוִרין, ְוָלא ּתִ ְּדָלא ִיְתּתַ ּ
ך יִפין, ּטוִרין ָרָמִאין, ֵאיָמא לֹון. ְְלַגּבָ ּקִ ְקִפין, ּטוִרין ּתַ ֵּהיך ַאּתון ִמְתּתַ ְ.  

ִתיֵבי ֵרי ְקָרֵאי ּכְ ִתיב, ּתְ ָבעֹות  )מיכה ו(, ַחד ּכְ ַמְעָנה ַהּגְ ּקום ִריב ֶאת ֶהָהִרים ְוִתׁשְ
ִתיב. ָקֹוֶלך ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי, ְוַחד ּכְ ֶּאָלא ִאית טוִרין. 'ּׁשִ , ִּאית טוִרין. ְּוִאית טוִרין, ּ

ְּדִאיּנון טוִרין  ּ ּ ָרָמִאין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא)א''ע' ג(ּ ִתיב, ּ ְמעו ָהִרים ֶאת , ְּלִאֵלין ּכְ . 'ִריב ְיָיּׁשִ
ְייהו, ְוִאית ָהִרים א ִמּנַ ִאין ְלַתּתָ ּתָ ְּדִאיּנון טוִרין ּתַ ּ ּ ִתיב, ּ . ּקום ִריב ֶאת ֶהָהִרים, ְּלִאֵלין ּכְ

ְּדָהא ָרִדיף ָמצוִתין ְייהו)ג''תיקונין נ(, ּ ְּוַעל ָדא ִאית טוִרין ְוִאית טוִרין. ּ ִאית ְלַגּבַ ּ ּ.  

יָמא ִתיב, ָסָבא, ְוִאי ּתֵ ָבעֹותָהא ּכְ ַמְעָנה ַהּגְ ל ,  ְוִתׁשְ ְבעֹות ּכָ ט ''קכ, ב''ב ע''ק(ִּאֵלין ּגִ

א)ב''ע ּ ִאיּנון ִדְלַתּתָ א ַאְנּתְ ָעִביד לֹון ָהִרים, ּ ּתָ ֶּאָלא ָהִכי הוא. ְוַהׁשְ י ִאיּנון טוִרין , ּ ְּלַגּבֵ ּ
ְבעֹות, ָרָמִאין ְלחֹוַדְייהו ִאיּנון ָהִר. ִּאְקרון ּגִ ד ִאיּנון ּבִ ּּכַ ּ   .ּים ִאְקרוןּ

  ]א''י ע''דף ק -' בזוהר חלק [

א ֲחִזי ִתיב ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ, ּתָ ְמעו ָהִרים, ּכְ יב ׁשִ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ ַמאן  )א''י ע''דף ק(, ּ
ּוַמאן ִאיּנון ֵאיָתִנים, ִּאיּנון ָהִרים ְלהו ַחד, ֶּאָלא. ּ ָּהִרים ְוֵאיָתִנים ּכֻ ַלת. ּ  ֲּאָבל ִאיּנון ּתְ

ְייהו ִּעָלִאין ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשַ ּ ְייהו. ּ א ִמּנַ ַלת ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ּתְ ְּוֻכְלהו ַחד. ּ , ָּהִרים ְלֵעיָלא. ּ
ְּוָעַלְייהו ָאַמר ָדִוד  א ֵעיִני ֶאל ֶהָהִרים)תהלים קכא(ּ ַלת ַקְדָמֵאי.  ֶאּשָׂ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ .

ְתָרֵאיִּאֵלין ִא, ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ ַלת ּבַ ְייהו, ּיּנון ּתְ א ִמּנַ יָתא, ְּלַתּתָ ֵרי ַסְמֵכי ּבֵ , ּתְ
ְּוִאֵלין ִאְקרון מֹוְסֵדי ָאֶרץ, ְּוַחד ֶחְדָוה ְדֵביָתא   .ְּוֵאיָתִנים ִאְקרון, ֵּאיָתִנים ִאיּנון. ּ

ח ְקָרָבא, ָהא ָיַדְעּתְ, ָסָבא ָסָבא ָרא, ַּמאן ְדַאּגָ ּמְ ָלא ִיְנַצח , ִאי ָלא ָיַדע ְלִאְסּתַ
יֵדיה, ְקָרִבין ִּאְצְטִריך ְלָמָחָאה ּבִ ַרְעיֹוֵניה, ְ ָרא ּבְ ּמְ ּוְלִאְסּתַ יב ַאֲחָרא, ּ ִּדיֵהא , ַּמה ִדיֵהא ָחׁשִ

יב ִאיהו ִדיר ְלָמָחָאה, ָּחׁשִ ָמאִלית. ְוַיד ְיִמיָנא ְזִמיָנא ּתָ בֹוי ִויָדא ׂשְ ִדיר , ּוַמֲחׁשָ ְזִמיָנא ּתָ
ָלא וְלִאְס ָראְּלַקּבְ ּמְ א ָאַמְרּתְ ְוָהֵאיָתִנים. ִּויִמיָנא ּכָֹלא, ּתַ ּתָ א, ַהׁשְ , ֵּאיָתִנים ִאיּנון ְלַתּתָ
ר ָסָבא. ְּוָהִרים ְלֵעיָלא ּמַ ְְדָהא ַרְעיֹוָנא ַאֲחָרא ָלֳקְבָלך, ִאְסּתָ יב, ּ  )תהלים פט(, ִּדְכּתִ

יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ּכִ ְּוִאי ַאְבָרָהם ִאיהו , ְוִאְקֵרי ֵאיָתן, ְּוָדא ִאיהו ַאְבָרָהם ָסָבא. ַמׂשְ
ְּדָהא ַיָדְעּתְ ַרְעיֹוָנא ָדא ֲהֵוי ָמֵחי , ּקום ָסָבא. ִּיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵאיָתִנים ִאְקרון, ֵאיָתן ּ

ַלע ִקּנֶך)במדבר כד(. ְְלַרְעיֹוָנך ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ לֹו ַויֹאַמר ֵאיָתן מֹוׁשָ א ְמׁשָ ָ ְוִיּשָׂ ָ א ָּד: ֵאיָתן. ּ
ָּדא ַעּמוָדא.  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מה(, ְּוַהְיינו. ּ ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם)א''ד ע''בלק י, ב''ט ע''קי( ּ ,

ְּדָכל ָעְלָמא ַקְייָמא ָעֵליה ּוְנִהירו ִדיֵליה ֵמַאְבָרָהם ָיִרית, ּּ ּ ּ ִאי . ָּנָהר ַהיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ִאְקֵרי. ּ
ָרא, ְֳקְבָלךָהא ַרְעיֹוָנא ַאֲחָרא ָל, ָסָבא ָסָבא ּמְ יִחין ְקָרָבא, ְוָלא ָיַדְעּתְ ְלִאְסּתַ . ֵהיִכי ַמּגִ

ְָאן הוא ּתוְקָפא ִדיָלך, ָסָבא ּ ּ ְלָחָמה)קהלת ט(ַּוַדאי , ּּ ּבֹוִרים ַהּמִ   . לא ַלּגִ

יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ּכִ ִתיב ַמׂשְ יל ְלָדִוד, ּכְ ּכִ ָּדא ָנָהר ַהיֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ּוְכִתיב ַמׂשְ ְּדִאיהו , ּ ּ
ֵּמִאיּנון ִמִלין ְסִתיִמין ִעָלִאין, ְּלאֹוָדָעא ֵליה, ּּתוְרְגָמן ְלָדִוד ּ יל ִאיהו ָנָהר . ּ ּכִ ִּאי ַמׂשְ
ִּאיהו ְלֵעיָלא ַוַדאי, ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ַאְבָרָהם. ְּדָנִפיק ֵמֵעֶדן ב . ָהא ְיַדְעָנא, ּּ ְוַאף ַעל ּגַ
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ין ִאיּנון, ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי. א ָמֵחיָנאַּעל ַרְעיֹוָנא ָד, ַּדֲאָנא ָסָבא ִרין ַדְרּגִ ּּתְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
, ּאוף ָהִכי. ּ ּבֶֹקר הוא ָנָהר)ב''ב ע''כ, א''ע' ויקרא ו(. ּהוא ַאְבָרָהם, אֹור. ּבֶֹקר אֹור, ָאֵמר

ַמר, ֵאיָתן. ּהוא ַאְבָרָהם, ֶאְזָרח, ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ָמה ְדִאּתְ ּהוא ָנָהר ְדָנֵגיד ְוָנִפיק ָּדא ַה, ּּכְ ּ
  .ֵמֵעֶדן

א ָסָבא ּתָ ְקום ָקִאים ַעל ְרִתיָכך, ַהׁשְ יכול ְלֵמיָקם, ּ ְנפֹול ְוָלא ּתִ א ּתִ ּתָ ְּדַהׁשְ ָהא . ּּ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ֵחילֹוי וְרִתיכֹוי ְוַגְברֹוי וָפָרׁשֹוי, ׁשְ ָּאֵתי ּבְ ּקום פוק ִמן , ְְוָאֵתי ָלֳקְבָלך, ּ ּּ

ןְּדָל, ַחְקָלא ּמָ ח ָלך ּתַ ּכַ ִתיב . ְא ִיׁשְ ל ִאיׁש )מלכים א ח(ּכְ ֹלֹמה ּכָ ֶלך ׁשְ ֲהלו ֶאל ַהּמֶ ְ ַוִיּקָ ּ ּ
ָחג ְוגֹו ֶיַרח ָהֵאיָתִנים ּבֶ ָרֵאל ּבְ יה ָהֵאיָתִנים. 'ִיׂשְ ֶּיַרח ְדִאְתְיִלידו ּבֵ ּ ּוַמאן ִאיּנון, ּ , ֲאָבָהן. ּ

ַּוָיַרח ָדא. ְּוִאיּנון ֵאיָתֵני עֹוָלם ֵריִאי, ּ ׁשְ א . ּהו ּתִ ּתָ יָתא ַאְהָדר ְלַמְפֵרַע ִמּתַ ְּדַאְלָפא ּבֵ ּ
  .ְּלֵעיָלא

 ] בשנה112יום [סדר הלימוד ליום כג טבת 

יָלך ְְותו ִמּמִ ּ ֵּיאֹות ְדִתפֹוק ִמן ַחְקָלא, ּ ן, ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ׁשְ יל ֵאיָתן . ְוָלא ּתִ ּכִ ִתיב ַמׂשְ ִּאילו ּכְ
ְדָקָאַמְרּתְ יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחיַה. ָהֶאְזָרִחי ּכִ ּכִ יב ַמׂשְ א ִדְכּתִ ּתָ לום. ּׁשְ ֵּלית ְקָרָבך ּכְ ְּוִתפֹוק , ְ

ן, ִמן ַחְקָלא ּמָ ְתָחֵזי ּתַ ְרָחך ְוָלא ּתִ ַעל ּכָ   .ְּבְ

ָנא פֹוק, ִאי ָסָבא ַעְנָיא ִמְסּכְ ֲערֹוק ִמן ַחְקָלא, ִאי ָהִכי. ֵּהיִכי ּתֵ ְִיְנְצחון ָלך ְוּתַ ֵני , ּ ל ּבְ ּכָ
ְָמא ִיְרְדפון ֲאַבְתָרךָעְל ּ ר ָנׁש ְלָעְלִמין, ּ ְּוֵלית ָלך ַאְנִפין ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ּבַ ָהָכא . ְ

ְּדָלא ִאפֹוק ִמן ַחְקָלא, אֹוֵמיָנא א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ׁשְ ַאְנִפין ּבִ ְּוָהָכא ִאְתָחֵזי ַאְנִפין ּבְ ְוָכל ִאיׁש , ּ
ָרֵאל ין וְרִתיִכ, ִיׂשְ ְּוגוְבִרין וָפָרׁשִ ּ ּין ִדיֵליהּ ִריך הוא ְיַסֵייַע ָלך ָסָבא. ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ְּדָהא ָלֵאי , ּ

ף. ֵחיָלא ַאְנּתְ ּקַ ֵחיָלך ְוִאְתּתָ ר ּבְ ּבָ ְקום ָסָבא ִאְתּגַ יף , ּ ּקִ ר ּתַ יּבָ ְּדַעד יֹוָמא ָדא ֲהֵוית ּגִ ּ
גוְבִרין   .ּּבְ

  ]ב''י ע''דף ק -' בזוהר חלק [

יל ְל, ָּפַתח ְוָאַמר ּכִ יל ְלָדִוד. ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחיַמׂשְ ּכִ ִתיב ַמׂשְ ֵּאלו ּכְ ְדָקָאַמְרּתְ, ּ ֲאָבל , ּכִ
יל ְלֵאיָתן ּכִ יל, ַמׂשְ ּכִ יל ְוִאית ַמׂשְ ּכִ יל ְלֵעיָלא. ִאית ַמׂשְ ּכִ יל , ִּאית ַמׂשְ ּכִ ְוִאית ַמׂשְ

א)ב''ז ע''בראשית ט( ִזְמָנא ְדַההוא ָנָהר.  ְלַתּתָ יל ְלֵאיָתן ּבְ ּכִ ַּמׂשְ ְייִפן ,ּ ל ׁשַ א ּכָ ִתאוְבּתָ ּ ָקם ּבְ
יה ָרן ְלַגּבֵ ֲּחָדאן וִמְתַחּבְ ַּעד ְדמֹוָחא ִעָלָאה ִאְתָפַייס , ָסִליק )ב''י ע''דף ק(ְּוִאי הוא , ּ ּ ּ ּ

יה ְּוַחֵדי ָלֳקְבֵליה, ְּלַגּבֵ יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי. ּ ּכִ יל ֵליה, ּוְכֵדין ַמׂשְ ּכִ ְּואֹוַדע ֵליה ַעל , ַּמׂשְ
ל ַמה ְדִאְצְטִריך,  ְרִחימֹוי)א על ידוי דאברהם''ס(ּא ְדַאְבָרָהם ְיָד ְּכָ ְּוַההוא מֹוָחא ִעָלָאה , ּ ּ

יל ְלֵאיָתן ּכִ א. ַמׂשְ יה, ְּוַכד ָדִוד ַמְלּכָ א ְלַגּבֵ ִתיאוְבּתָ ן ּבְ ּקַ ִּאְתּתָ יל ְלָדִוד, ּ ּכִ ָמה . ִּאיהו ַמׂשְ ּכְ
ְּדֲהָוה מֹוָחא ִעָלָאה יל ֵלי, ּ ּכִ יל, ְּוַעל ָדא. ּהַמׂשְ ּכִ יל, ִאית ַמׂשְ ּכִ   .)אית משכיל(. ְוִאית ַמׂשְ
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ֶיַרח ָהֵאיָתִנים ָהא ֶיַרח ֵאיָתִנים, ּבְ ְּדִאְתְיִלידו ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ א ִאיהו ּכְ ְנָיָנא ְלַתּתָ ּּבִ ּ ּ ,
יה ָהִרים ְוֵאיָתִנים ְּוִאְתְיִלידו ּבֵ אַיְרִכ: ֵאיָתִנים. ָהִרים ְסִתיִמין. ּ ְנָחׁשָ יִפין ּכִ ּקִ ְּוַההוא , ין ּתַ

יַנְייהו   .ֵּאיָתן ּבֵ

ָלא אֹוַרְייָתא, ֲהֵוי ָמֵחי ְלָכל ִסְטִרין, ּקום ָסָבא ה ְלַקּבְ ֲעָתא ְדָסִליק ֹמׁשֶ ׁשַ ָּמַסר ֵליה , ּּבְ
ָחן ְדאֹוַרְייָתא ְבִעין ַמְפּתְ ִריך הוא ׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָעה . ְּ ד ָמָטא ְלִתׁשְ ין )ושיתין(ּכַ ֲהָוה , ְוַחְמׁשִ

ִניז ְוָסִתים ְּדָלא ֲהָוה ָמַסר ֵליה, ַחד ַמְפְתָחא ּגָ ן ְלָקֵמיה, ּ ה, ָּאַמר ֵליה. ִּאְתַחּנָ ל , ֹמׁשֶ ּכָ
ְלָיין ַהאי ַמְפְתָחא ּתַ ִאין ּבְ ָחן ִעָלִאין ְוַתּתָ יה. ַּמְפּתְ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאַמר ְלַקּמֵ ֵמיה, ּ . ַּמה ׁשְ

ְלָיין. ןָּאַמר ֵליה ֵאיָת יה ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ֵאיָתִנים ּבֵ ּוֵביה ַקְייָמן ְלַבר ִמּגוָפא ְדתֹוָרה , ּ ּ ּ ּ
ְכָתב ִאיהו ּבִ יל ֵליה, ּאֹוַדע ֵליה. ּׁשֶ ּכִ ּוַמׂשְ ְכָתב, ּ ּבִ ָחא ְדתֹוָרה ׁשֶ ִּאיהו ִעָקָרא וַמְפּתְ ּ ּ.  

יה ַעל ֶפה ְלַגּבֵ ּבְ ְקַנת ּתֹוָרה ׁשֶ ְּוַכד ִאְתּתַ ּא ְדֵהיָכָלא הוא ַמְפְתָחא ִעיָקָר, ּ ז ''בראשית ל(ּ

ִּדיָלה )ב''ע יל ְלָדִוד)לגביה( ,ּ ּכִ ֵדין ַמׂשְ ַעל  )ב''ח ע''קי(ּוִמּגֹו . ּ ַוַדאי ּכְ ּבְ ְּדָיְרָתא ּתֹוָרה ׁשֶ
ֵר.  ַאְתָוון ְלַמְפֵרַע)לגביה( ,ֶּפה ׁשְ ִגין ְדִאיהו ָר, ּר ִאיהו''י תש''ַּעל ָדא ִאְקֵרי ּתִ ֲּאָבל ּבְ ָזא ּ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ א ָחִתים ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ֵמיה י, ְּ ָּאת ִדׁשְ ַח. 'ּ ְזּבֵ ּמִ יה ה, ּבַ ', ָּחִתים ּבֵ
ַח ְזּבֵ ת ַעד ֲחִצי ַהּמִ יה ו, ָּאַתת ְדבֹוָרה. ָהְרׁשֶ יב', ְּוָחִתים ּבֵ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ר )שופטים ה(, ּ ׁשַ  ַוּתָ

ּוַבֲאַתר ָד. ְּדבֹוָרה א, אּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּחִתימו ִדׁשְ ּ יה, ּ ים ּבֵ ְּדַאְחּתִ ּ.  

ַעל ֶפה, ְּוַההוא ַמְפְתָחא ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ד ַפְתָחא ּבַ ּּכַ מֹוְדָעא ֵליה, ּ ּתְ ֵעיָנן ְלִאׁשְ ְּוָדא ִאיהו , ּּבָ
ְנָיא)ב''ז ע''מ( ֶבך,  ּתַ ַרְייָתא ְלַבר ִמּגוָפא, ֵָאיָתן מֹוׁשָ ִאיםִּאיּנון ּתַ: ֵאיָתִנים. ּּבָ ַּעּמוִדים . ּנָ

א ִאית ְלאֹוָדָעא ִמָלה. ְּלַבר ִמּגוָפא, ַסְמִכין ּתָ ְכָתב, ַּהׁשְ ּבִ י ּתֹוָרה ׁשֶ ִזְמָנא ְדִאֵלין ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ,
ַעל ֶפה. ִּאְקרון ֵאיָתִנים ּבְ י ּתֹוָרה ׁשֶ ִאים, ְּלַגּבֵ ּנָ ְכָתב, ֵאיָתן. ִּאְקרון ּתַ ּבִ י ּתֹוָרה ׁשֶ . ְלַגּבֵ

ְנָיא ַעל ֶפה,ּתַ ּבְ י ּתֹוָרה ׁשֶ ְדָקא ֵיאֹות. ּ ְלַגּבֵ   .ְּוֹכָלא ּכַ

ַחְקָלא, ַּחְבַרָייא א. ָהא ֲאָנא ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ יִפין ִדיֵליה, ׁשְ ּקִ ְּוגוְבִרין ּתַ ּ ח ַחד . ּ ּכַ ְייֵתי ְוִיׁשְ
ֵחיָלא, ָסָבא ר, ָלֵאי ּבְ יּבָ יף ּגִ ּקִ ַּקְייָמא ְלָבַתר ִטיְנָרא ְו, ָּהא ְיַדְעָנא ְדָאָתא. ָנַצח ְקָרִבין, ּתַ

י, ְּדַחְקָלא ח ּבִ ּגַ ַחְקָלא, ְּוהוא ַאׁשְ בוְרִתי ַקְייָמא ּבְ ְּוֵהיך ּגְ ּ ח, ְ ּגַ ְלחֹודֹוי ַאׁשְ ְּדִאיהו ִאיׁש , ּבִ ּ
לֹום ָלָמא, ׁשָ ָּמאֵריה ִדׁשְ א ָסָבא. ְּוָאַזל ֵליה, ּ ּתָ ך ֲעָלך, ַהׁשְ בוְרּתָ ְּגְ ְ ְלחֹוָדך , ּ ְְוַאְנּתְ ּבִ

ְּתוב ְלֲאְתָרך, ַחְקָלאּבְ אִרי ִזיָנך ֵמֲעָלך. ּ ְְוׁשָ ְמעו )מיכה ו( )א כמאן דנפיק מן חקלא''ד(. ְ ּ ׁשִ
ְדַקאְמָרן. ְוָהֵאָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ' ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי ְמעו ָהִרים ּכִ ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי . ּׁשִ

ְייהו ִא, ּמֹוְסֵדי ָאֶרץ ַוַדאי, ָאֶרץ ְּדָהא ִמּנַ ָזןּ ל יֹוָמא, ּתְ יל ּכָ ְייהו ַקּבִ ּוִמּנַ ְּוִאיּנון מֹוְסֵדי , ּ
י ִריב ַלה)מיכה ו(. ָאֶרץ ִריך הוא , ִעם ַעּמֹו'  ּכִ א ּבְ ִריב ְדקוְדׁשָ ַּמאן הוא ְדָיִכיל ְלֵמיָקם ּבְ ּ ּ ּ ְּ

ָרֵאל)כל שכן( ִיׂשְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ְלִאֵלין.  ּבְ ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ה, ּ ִּאיהו ָמצוָתא ָּדא ', ּׁשִ ּ
ְנָייָנא, ּקום ִריב ֶאת ֶהָהִרים. ֲחָדא ִריך הוא. ָּמצוָתא ּתִ א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּדָנַצח ּבְ ּ ּ ל ִאֵלין , ְּ ּּכָ

ָרֵאל א ְדאֹוַכח ִלְבִריה, ְּוָכל ִאיּנון ּתֹוָכחֹות, ִריבֹות ְלִיׂשְ ַאּבָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  
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ִתיב ַיֲעֹקב ּכְ ׁשַ, ּבְ ֲהֵדיהּבְ ָחא ּבַ ֲּעָתא ְדָבָעא ְלַנּצְ ִתיב, ּ ִעם '  ְוִריב ַלְיָי)הושע יב(, ַמה ּכְ
יב, ָּמה ִריב ִאיהו. ְּיהוָדה ְוִלְפקֹוד ַעל ַיֲעֹקב ָמה ִדְכּתִ ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו)הושע יב(, ּּכְ ּבֶ .  ּבַ

ִּמָלה ַרְבְרָבא ִאיהוְוִכי ָלאו . ְּוָכל ִאיּנון ִריבֹות, ַּעל ַהאי ִמָלה ָאָתא ּתֹוָכָחה ֶטן ָעַקב , ּ ּבֶ ּבַ
ַּהאי ָלאו ִמָלה ְזִעיָרא ִאיהו. 'ֶאת ָאִחיו ְוגֹו ֶטן, ּ ּבֶ ְּוִכי עוְקָבא ָעִביד . ַּמאי ְדָעִביד ּבַ

ֶטן ּבֶ   .ִּאין ַוַדאי, ּבַ

ֹכָלא)אבל( )א והא אתמר''נ(א ''ס ו ֲאחוי, ּ ּבְ ָּדָחה ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ִגין ְדָלא ְיֵה, ּ ּא ֵליה ּּבְ
ַלל ֵרין. ּחוָלָקא ּכְ ו ָלא ִהְתַרַעם ֶאָלא ֵמָחד ְדִאיּנון ּתְ ֵּעׂשָ ּ יב, ּ ּ ַוַיְעְקֵבִני )בראשית כז(, ִּדְכּתִ
ֵעי ֵליה. ֶזה ַפֲעַמִים . ַּחד ְדָנַפק ִלְתֵרין. ַּחד ְדָאִקיׁש ִלְתֵרין, ֶּאָלא. ַמאי ֶזה, ַּפֲעַמִים ִמּבָ
ּוַמאי ִניהו ֹכָרִתי ִאְת. ּ ַּהְפכו ַאְתָווןּבְ ִתי, ּ ְרּכָ ַקׁש ִלְתִרין, ַחד: ֶזה ַפֲעַמִים. ַוֲהָוה ּבִ   .ְּדִאּתְ

ֶטן ּבֶ ו ַמה ְדָעַבד ֵליה ּבַ ְּוָלא ָיַדע ֵעׂשָ ֲּאָבל ַרב ְמָמָנא ִדיֵליה ָיַדע ֲהָוה, ּ א , ּ ְּוקוְדׁשָ
ַמָיא וֵחייַלְייהו ְלָקָלא ָדא יׁש ׁשְ ִריך הוא ַאְרּגִ ּּבְ ּ ּּ ַבע ְמָמָנא ְּדָהא ּבְ, ְ ָּרָכה וְבכֹוָרה ָלא ּתָ

ִּדיֵליה ע. ְוָלא ָאַמר, ּ ָרָכה ֲהָוה ֵליה ְלִמְתּבַ ְּדָהא ּבְ ַבע, ּ ַבע וַדאי. ְוָלא ּתָ ָּאחוָה ָהא ּתָ ּ ,
יב ָעא ַיֲעֹקב ְלֵמיָהב ֵליה ְלֵמיַכל)ישעיה נח(, ִּדְכּתִ ְרך ֹלא ִתְתַעָלם ְוָלא ּבָ ׂשָ ּ וִמּבְ ּּ ַעד , ָ

כֹוָרָתא ִדיֵליהְּדָנַטל ִמ יה ּבְ ּּנֵ ּ.  

יה כֹוָרה ָנַטל ִמּנֵ א, ָּמאי ּבְ כֹוָרה ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּהּבְ ֹכָרה ָחֵסר ו. ּ ֵדין ָעַקב ֶאת . 'ּבְ ּכְ
ּוַדאי ְדָעַבד ֵליה עוְקָבא, ָאִחיו ּ ּ ַּאְקִדים ֵליה. ַמאי ֲאחֹוָרא. ְּוַאְרֵמי ֵליה ַלֲאחֹוָרא, ּ ּ ,

ַקְדִמיָת ְּדִיפוק ּבְ ו. א ְלַהאי ָעְלָמאּּ ַקְדִמיָתא, ָאַמר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ה ַהאי ָעְלָמא ּבְ , טֹול ַאּתָ
  .וֲאָנא ְלָבַתר

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ו)בראשית כה(, ַמה ּכְ ֲעֵקב ֵעׂשָ א ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ּבַ ַמאי .  ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיּצָ
ו ֲעֵקב ֵעׂשָ ך ְדֲהָוה ָאִח. ּבַ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּ ַרְגֵליהּ ּיד ְיֵדיה ּבְ ָידֹו ֹאֶחֶזת , ֶּאָלא. ָלאו ָהִכי, ּ

ַמאן ְדַההוא ְדֲהָוה ָעֵקב ּּבְ ּ ו, ּ ו ָעֵקב ִאְקֵרי. ּוַמּנֹו ֵעׂשָ ֲעָתא ְדֲעַקב ֵליה , ְּדָהא ֵעׂשָ ִּמׁשַ ּ
ִריך הוא, ְּלָאחוי א ּבְ ֵרי ָעְלָמא ָעֵקב ָקֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּוִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ ְּ יבִּד, ּ  )בראשית ג(, ְכּתִ

ׁשוֶפּנו ָעֵקב ה ּתְ ּהוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ַּאְנּתְ ְדִאְקֵרי ָעֵקב. ָּ ׁשוֶפּנו ּבְ ּּתְ ּוְלַבּסֹוף . ּ
ך ֵמָעָלך ְהוא ְדִיְמֵחי ֵריׁשָ ְ ּ א ְדִחוָיא. ל''ָסָמֵא. ּוַמּנֹו. ּ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ   .ְּדָמֵחי ּבְ

ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיוְוַעל  ּבֶ ִוי ָעֵליה ְלֶמֱהִוי ָעֵקב, ָּדא ּבַ ו ַהאי ָעְלָמא , ּׁשָ ְוָנַטל ֵעׂשָ
ַקְדִמיָתא יב, ּבְ ֶאֶרץ ֱאדֹום )בראשית לו(, ּוָדא ָרָזא ִדְכּתִ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ּ

ָרֵאל ְִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ ּוָדא ִאיהו ָרָזא ְד. ְ אּ ֹלֹמה ַמְלּכָ  ַנֲחָלה )משלי כ(, ָאַמר ׁשְ
ִראׁשֹוָנה ְוַאֲחִריָתה ֹלא ְתבֹוָרך ְְמבֹוֶהֶלת ּבָ סֹוף ָעְלָמא, ּ   .ּבְ

ָרה ֶאת ֱאלִהים)הושע יב(ְּוַעל ָדא  ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו וְבאֹונֹו ׂשָ ּבֶ ָהִכי . ַמאי ְואֹונֹו. ּ ּבַ
ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ִדיֵליה  ָּאְמרו ּבְ ּ ּ ִרירו ְדִמָלה. ֲאָבל ָלאו ָהִכי, ֵיאֹותּּ ּּבְ ּ ַּיֲעֹקב ִדיוְקָנא , ּ ּּ

א, ִּעָלָאה ֲהָוה ְּוגוָפא ַקִדיׁשָ ְּדֵלית ּגוָפא ִמיֹוָמא ְדֲהָוה ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּ ּ גוָפא ְדַיֲעֹקב, ּּ ּּכְ ּ ,
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ְּוׁשוְפֵריה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ּ ׁש ֲהָוה ֵליה ְל, ּ ַּההוא ׁשוְפֵריה ַמּמָ ּ ּ ְּוִדיוְקֵניה ְדַיֲעֹקב. ַיֲעֹקבּ ּ ּ ּ ,
ׁש ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ַמּמָ ּ ּּ.  

  ]א''א ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ה ַעל ְידֹוי, ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲעָתא ִחְוָיא ְדָאָתא ְוִאְתַפּתָ ׁשַ ּּבְ ַמאי . ָּיִכיל ִחְוָיא ֵליה, ּ
ִגין ְדָלא ֲהָוה ּתוְקָפא ְלָאָד. ַטְעָמא ּּבְ ּ ָען ָלא ִאְתייִליד ַמאן ְדֲהָוה , ם ָהִראׁשֹוןּ ְּוַעד ּכְ

ּּתוְקָפא ִדיֵליה ּ ּוַמּנֹו ּתוְקָפא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון. ּּ ּ ת. ּּ ִדיוְקָנא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון , ָּדא ׁשֵ ְּדֲהָוה ּבְ ּ ּּ
ׁש יב, ַמּמָ ְלמֹו וִיְקָרא ֶאת ׁשְ)בראשית ה(, ִּדְכּתִ ּצַ ְדמותֹו ּכְ ּ ַויֹוֶלד ּבִ תּּ ְדמותֹו . מֹו ׁשֵ ַּמאי ּבִ

ְלמֹו ּצַ ְּדֲהָוה ָמהול. ּכְ י ְדַיֲעֹקב. ּ ו ְלַגּבֵ ְּוַכד ָאָתא ְמָמָנא ְדֵעׂשָ ַבר ִאְתְיִליד ּתוְקָפא , ּ ּּכְ ּ
ְּדִאיהו יֹוֵסף, ְּדַיֲעֹקב ָרה ֶאת ֱאֹלִהים. ּ ְּוֶזהו וְבאֹונֹו ׂשָ   )עד כאן מצאתי(. ּ

ָתא הְּדַיְכָל, ַּהאי ָקָלא ְדִאּתְ ּא ָקָלא ְדִחְוָיא ְלָאֲחָדא ּבָ ָתא, ּ ַכְלּבְ א ּבְ ַכְלּבָ . ַּמאן ִאיהו, ּכְ
א ֲחִזי )א''א ע''דף קי( ין ְדָעְלָמא, ֶּאָלא ּתָ ָכל ָקִלין ְדָנׁשִ ְּדֵלית ּבְ ּ ְּדַיְכָלא ָקָלא ְדִחְוָיא , ּ ּ

ה ָקא ּבָ ְּלִאְתַדּבְ ה, ּ ּוְלִאְתַאֲחָדא ּבָ ה, ּ ָפא ּבָ ּתְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ין ִאיּנון ְדַיְכָלא ָקָלא . ּ ִרין ָנׁשִ ֶּאָלא ּתְ ּ ּ
הֹון ַּהאי ְדָלא ְנִטיַרת סֹוָאבות ִנדוָתה. ֲחָדא, ְּדִחְוָיא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ ּ ּ ִּויֵמי ִלּבוָנה, ּ ְדָקא , ּ ּכְ

ּאֹו ְדַאְקִדיַמת יֹוָמא ֲחָדא ִלְטּבֹול, ֵיאֹות ָתא ִדְמַאְחֶרת ְלַבְעָל, ַוֲחָדא. ּ ּה עֹוָנה ַּהאי ִאּתְ
ד ַצֲעָרא ְלַבְעָלה ִּדיָלה ְלֶמְעּבַ ּ ר ִאי ִאיהו ָלא ָחִייׁש, ּ ח ְלָדא, ּּבַ ּגַ   .ְוָלא ַאׁשְ

ין ֵרין ָנׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ָמה ְדַאְקִדימו, ּ ְּדָהא ּכְ ּ ּ י ָקָלא , ָּהִכי ִאיּנון ִמְתַאֲחָרן, ּ ְלַגּבֵ
ָקָלא, ְּדָנָחׁש יק ָקָלא ּבְ ד ַצֲעָרא ְלַבְעָלה ּוְכ, ַּעד ְדַאְדּבִ ָּמה ְדִמְתַאֲחָרן ְלֶמְעּבַ  )בעבודה(ּ

ִעּכוָבא ְדִמְצָוה ּּבְ ָּהִכי ַאְקִדים ָקָלא ְדָנָחׁש, ּ ָתא, ּ ַהִהיא ָקָלא ְדִאּתְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ְּוִאֵלין . ּ
ין ֵרין ָנׁשִ ָקָלא ִדְלהֹון, ִּאיּנון ּתְ ְּדָקָלא ְדָנָחׁש ָאִחיד ּבְ ּ א , ּ ַכְלּבָ ָתאּכְ ַכְלּבְ ַתר , ּבְ א ּבָ ִּסאוְבּתָ

א ַתר ִזיֵניה, ִּסאוְבּתָ ִּזיָנא ּבָ ּ.  

ָקָלא, ָּמה ִאיְכַפת ָלן, ְוִאם ּתֹאַמר ַּווי ְדָהִכי . ִאי לא ָאִחיד, ִאי ָאִחיד ָקָלא ּבְ
א לא ַדְעּתָ ֵני ָעְלָמא ּבְ ָדן ּבְ ָתא. ִּמְתַאּבְ ּתָ, ַּהאי ָקָלא ְדִאּתְ ד ִאְתֲעָרב ְוִאׁשְ ֲהֵדי ּכַ ף ּבַ ּתַ

ָעְלָמא, ָּקָלא ְדָנָחׁש ְטָטא ּבְ ַעת ַנְפַקת ִמּגֹו ֵאיָפה וְמׁשַ ֲעָתא ְדַחָייַבת וַמְרׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִאי ַעְרַעת , ּּ
ֵרין ַקִלין ָהֵני ּתְ ָתא, ָּקָלא ְדָנָחׁש, ּבְ הו, ְּוָקָלא ְדִאּתְ ַמת ּבְ ָתא ִאְתַחּמְ ה, ְּוִאּתְ ְּוִאיּנון ּבָ ּ ,

ָמת) דמתחממן רוחא אזלין בהדהא''ס(ְוֵכיָון  ִדין רוָחא, ּ ְדִאְתַחּמְ ֲהָדה, ִּמְתַעּבְ ַעד , ְּוַאְגִלים ּבַ
ְטָטא ִּדְמׁשַ ָתא, ּ ְמָעָהא ְדַהאי ִאּתְ   .ְּוָעאל ּבִ

  ]ב''א ע''דף קי -' בזוהר חלק [

א, ְּוַהאי ָיּנֹוָקא ִדְיִליַדת ד ָאַתאת ַהִהיא ַחַייְבּתָ ְּפִקיַדת ֵליה ְלַה, ּּכַ ּהוא רוָחאּ ְּדִאיהו , ּ ּ
א יׁשָ ה, ָּקָלא ְדָנָחׁש, ִּחּבוָרא ּבִ א ּבָ ׁשָ ּכְ ׁשְ ִּדְמּכַ יּנֹוָקא, ּ ַּעד ְדָאַתת ַהִהיא , ְּוִאיהו ְמַחְייָכא ּבִ

א ָתא ַאֲחָרא, ַּחַייְבּתָ ָרא ְלִאּתְ ָתא ְדָפִקיַדת ּבְ ִאּתְ ּוְמַפְטֶפֶטת ֵליה ְוַחְייַכת ֵליה, ּּכְ ּ ּּ ,
ִפְטפוָט ּּבְ יהּ ּא ַעד ְדֵתיֵתי ִאּמֵ ך ָעְבָדא ַהאי רוָחא. ּ ּּכַ יִאין. ְ ִליָחא , ּוְזָמִנין ַסּגִ ְּדִאיהו ׁשְ ּ

א ְּדַהִהיא ַחַייְבּתָ יב, ְּוַקְטָלא ֵליה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֵקיֶהם ּכַֹח )קהלת ד(, ּ ּוִמַיד עֹוׁשְ  ְוָלא. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1251דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתון ַאְמִרין )ב''א ע''דף קי( ּּכְ ּהוא ּכַֹח ְדַההוא רוָחאֶּאָלא ַה. ּ ּ ּ ִרין ִזְמִנין , ְּוַעל ָדא, ּ ּתְ
ַהאי ְקָרא ִתיב ּבְ א. ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ּכְ ַּחד ִמִליִלית ַחַייְבּתָ ְּוַחד ֵמַההוא רוָחא, ּ ּ.  

א ִאית ָלך ְרִחיִמין, ִאי ָסָבא ּתָ ֵעי, ְַהׁשְ ּתָ י, ְוַאּתְ ִמׁשְ ַמאן ְדָלא ָחִמית ִאיּנון ַמּגִ ּּכְ ֵחי ּ
ך, ְקָרָבא ָלָמא ִעּמָ ׁשְ ְלהו ּבִ ְָהא ּכֻ ּ אן וְלָהְלָאה. ּ א ִמּכָ ּתָ אי ָמאֵני ְקָרָבא , ַּהׁשְ ָּלא ַאְעֵדי ִמּנַ

ִמי ָרא ׁשְ ִדיל ְלַאְדּכְ   .ּבְ

ַּההוא ַחָטאת רֹוֵבץ א, ּ ַכְלּבָ ְתַרְייָתא. ָּקִאים ַעל ִפְתָחא ּכְ ִזְמָנא ְדָקָלא ּבַ ְּדָיִהיַבת , ּּבְ
ָתא ן,  ָנִפיק,ִאּתְ ּמָ ִּאיהו ָדִליג ֵמַעל ִפְתָחא ְוִאְתֲעָבר ִמּתַ ּ . ַמאי ַטְעָמא. ְּוָאִזיל ֲאַבְתָרה, ּ

ַדר ַחד ַמְפְתָחא ִדיֵליה ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָחא ַאְתָיא, ְּוָקָלא ַפְרָחא, ְּ , ּוַמְפּתְ
ַתר ָקָלא ְדהוא ָנִפיק ְלָעְלָמ ְּוִחְוָיא ָאַזל ּבָ ְּוַעד טוָרא ְדִבְטָנא ָאִזיל, אּ א, ּ ׁשָ ּכְ ַעד , ּוְמַכׁשְ

ִּעיָדן ְדִאְתְנִקיַאת ֵּמַההוא זוֲהָמא, ּ א, ּ יׁשָ יִכין ְדִחְוָיא ּבִ ִּדְנׁשִ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ב , ְּ ְמַסּבֵ
ְדָקא ֵיאֹות, ִּסבוִבין   .ְוָעִביד עֹוָבִדין ּכַ

ֶטן , ְּוָכל ָדא ִגין ְדַההוא ּבֶ ּּבְ ֶטן, ָּהא ַוַדאי. ִּאְתַדְחָיאּ ִּאְתַדְחָיא ֵמַההוא ּבֶ ְּוֵלית ֵליה , ּ
א, ּחוָלָקא ֶטן ִדְלַתּתָ ְּוִאְתָדֵחי ִמּבֶ ב ְדָעִביד ַצַער ָלא , ּ ין ְדַעְלָמא ְדַאף ַעל ּגַ ַאר ְנׁשִ ִּדׁשְ ּ ּ

יה ְלָטָאה ּבֵ ִּאְתְייִהיב ֵליה ֵרׁשו ְלׁשַ ּ ֶטן ִאְתְייִהיב ֵליה. ּּ ּוַמאן ּבֶ ִליט ָעֵליה, ּ ְּוִאיהו ׁשָ ַּההוא . ּ
ֶטן ְדסֹוָטה יב, ּּבֶ ֶטן, ּ ְוָצְבָתה ִבְטָנה)במדבר ה(, ִּדְכּתִ ִגין ְדַהאי ּבֶ יה נוְקִמין , ּּבְ ָּעִביד ּבֵ ּ

ִּלְרעוֵתיה ֶטן ִדיֵליה ִאיהו, ּ ְּוַהאי ּבֶ ּ ִגין ְדָלא ִאְתָדֵחי , ּ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

א ְרִחיִמין ִדיִלי. ּּכָֹלאִמ ּתָ ּוַמִליְלָנא ְלכו, ָּלא ֲחֵמיָנא ְלכו. ֲּאִציתו, ַּהׁשְ ל )קהלת א(. ּּ  ּכָ
ֲּאִפילו ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְיֵגִעים ִאיּנון, ָּלא ָיִכיל ִאיִניׁש ְלַמְלָלא, ַּהְדָבִרים ְיֵגִעים ּ ּּ ּ.  

ִתיב ּ ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבד)בראשית לכ(, ּכְ ּ י לא ָיכֹול , ֹּו ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹוּ ּוְכִתיב ַוַיְרא ּכִ ּ
ַכף ְיֵרכֹו ע ּבְ ְּוַההוא ָיֵרך ְדָרַווח ִמַיֲעֹקב. ּלֹו ַוִיּגַ ּ ֲחִליׁשו ִדיֵליה . ְּ ְּוַההוא ָיֵרך ּבַ ּ ּ א ''בראשית נ(ְּ

מוֵאל)א''ד ע''קמ, ב''ע ּ ַעד ְדָאָתא ׁשְ יך. ּ ֲחִליׁשו ְדָלא ָמׁשִ ְַמאי ּבַ ּ ד ָאָתא . ּ ְנבוָאהּ ּכַ
מוֵאל ְָנַטל ַההוא ָיֵרך, ּׁשְ ְּוַסְלֵקיה ֵמַההוא ֲאָתר, ּ יה, ּ ְּוָחַטף ֵליה ִמּנֵ ּוֵמַההוא ִזְמָנא , ּ ּ

יה ָלל, ִּאְתָעֵדי ִמּנֵ ה ּכְ ְקדוׁשָ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ּ.  

ִריך הוא ָלא ָקַפח א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוָלא ָדֵחי ֵליה ִמּכָֹל, ְּ ּ מוֵאל ָיֵרך ִדיֵליה, אּ ִגין ְדָנַטל ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּ ,
ֶּאָלא ָיִהיב ֵליה חוָלָקא ֲחָדא ּ ָּיִהיב ֵליה ַההוא ָיֵרך וֶבֶטן ְדסֹוָטה. ַמאי ִאיִהי. ּ ּ ּ ֳּחַלף ַההוא , ְּ

ָּיֵרך וֶבֶטן יה, ְ ְּדַאְעֵדי ִמּנֵ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְרַווְייהו ָיִהיב ֵליה קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ּתַ ּ ּ ּ ְלֶמהֵוי , ְּ
ל ַסֲאבוָתא א ָפנוי ִמּכָ ַּאְתָרא ְדֻקְדׁשָ ּ ּּ.  

ְְוַלְנִפיל ָיֵרך ַּמהו ְוַלְנִפיל. ּ ֵעי ֵליה, ְּוָנְפָלה ְיֵרָכה ְוַלְצּבֹות, ּ ְּוָצְבָתה ְיֵרָכה ִמּבָ , ֶּאָלא. ּ
א ְרָמא ְלַכְלּבָ ֵדי ּגַ ַמאן ְדַאׁשְ ְטֹול ַהאי ְלחוָלָקך, ְּוָאַמר ֵליה, ּּכְ ָּלא ָלא ַאְבִאיׁש ּוִמּכֹ. ּ

ֶּאָלא ְדָגְזלו , ָּקֵמיה ּ יה ָיֵרך)א דאפיקו''ס(ּ ְ ִמּנֵ ִגין ְדִאיהו ָיַגע ְוָלֵאי ָעֵליה, ּ ּּבְ ּ ְּוָרַווח ֵליה , ּ
יה ְּוַאִפיקו ֵליה ִמּנֵ ּ ּ ִריך הוא ַאִפיל ֵליה, ְּוַעל ָדא. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְרָמא ָדא ְדסֹוָטה, ְ ּּגַ ְּוַאִפיק , ּ

ּוְבָדא ִאיהו ַרִוי ְוַחֵדי, ְדַקאְמָרןֵּליה ּכִ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1252דף [ -ּ

א ִדיֵליה ל ִאיּנון ְרִתיִכין ְוִסַייְעּתָ ּּכָ ּ ִדיר ָיֵרך, ּּ ָעאן ּתָ ִכסוָפא ֲאַבְתֵריה, ְּבָ ְּוַאְזֵלי ּבְ ּוְבִגין . ּ
ְלֵהי)ב''ב ע''קי(, ָּדא ָנן ְדׁשַ ְרִכי ְדַרּבָ ּ ָהֵני ּבָ ִּמן ָדא ִאיהו, ּ ּסוָפ. ּ ְּדָכל ּכִ ַתר ָיֵרך , ּא ִדְלהֹוןּ ְּבָ

ָנן, ִּאיהו ן ָיֵרך ְדַרּבָ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ְּוָכל ִמָלה ַאְהָדר ְלַאְתֵריה, ְ ּ ַרע , ּ ִריך הוא ָלא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

לום ל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּּכְ ְִמּכָ ה, ּ ָעא ְדִיְקַרב ִלְקדוׁשָ ְּוָלא ּבָ יה ְוַעְדֵביה חוָלֵקיה , ּ ר ִעּמֵ ּּבַ ּ ּ ּ
יהְוַאֲח ִריך הוא ְלֵעיָלא. ַּסְנּתֵ א ּבְ ָמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ א, ְּ ָרֵאל ְלַתּתָ ְוָהִכי , ָהִכי ַעְבֵדי ִיׂשְ

ד ֵניָנן, ְִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ָרֵאל, ְוָהִכי ּתָ ְלֵמיָלף אֹוַרְייָתא ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ָּאִסיר ֵליה ְלִיׂשְ
ּוַמָזלֹות יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב ְוגֹו)תהלים קמז(, ִּדְכִתיב, ּ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ְוגֹו', ּ ַמּגִ   .'לא ָעׂשָ
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ְּוַעל ָדא ָדֵחי ֵליה ַיֲעֹקב ּ מוֵאל, ּ ְּוָדֵחי ֵליה ׁשְ ְּדָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא , ּ ּ  )א''ב ע''דף קי(ּ
א ְקדוׁשָ ּוְבִגין ָדא. ּּבִ ל ְנִטירו ְדָבבו ְל, ּ ּּכָ ּ ָרֵאלּ ַּעל ָדא ִאיהו, ִיׂשְ א ְדָחִטיף עֹוָפא . ּ ְּלַכְלּבָ

ַבר, ְּוַאְייֵתי ֵליה, ַּדְכָיא ִמן ׁשֹוָקא יה, ְוַעד ָלא ִאּתְ ר ָנׁש ְוַחְטָפא ִמּנֵ ְלָבַתר , ָּאָתא ַחד ּבַ
א ָלא ּתֹוַעְלּתָ ִריָרא ּבְ ְרָמא ּגְ   .ָּיִהיב ֵליה ַחד ּגַ

ו ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ ך ְלׂשָ ֶטןַּאִפ, ָּכַ ּיקו ֵליה ֵמַההוא ּבֶ ּ יה ַההוא ָיֵרך, ּ ְָחִטיפו ִמּנֵ ּ ּ ְּלָבַתר ָיֲהבו . ּ
ְרָמא ַחד ֶטן ְוַההוא ָיֵרך ְדסֹוָטה, ֵּליה ּגַ ַּההוא ּבֶ ּ ְרָמא. ְוָלא ָאֳחָרא, ְּ ְּדָקא ָיֲהבו ֵליה , ָהא ּגַ ּ ּ

ְּלחוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ּ ך. ְּוָעַרב ֵליה, ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ל ִדיִנ, ּ ִריך הוא ִדיִנין ִדְקׁשֹוט ּּכָ א ּבְ ּין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

א ָלא ַיְדִעין, ִּאיּנון ִריך הוא, ּוְבִני ָנׁשָ א ּבְ יִחין ְלקוְדׁשָ ּגִ ְּוָלא ַמׁשְ ֹאַרח ְקׁשֹוט. ְּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ .
ְעָלה ְרָמה ִמּבַ ִּהיא ַאְסִטיַאת ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ָהעֹוֶזֶבת ַאלוף ְנ)משלי ב(ּכְ ', ּעוֶריָה ְוגֹוּ

ָתא ַאְרָעא, ּאוף ָהִכי ִאּתְ ַגְווָנא ִדיָלה ּבְ ּּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ָווֵתיה, ּתָ ח ַחְבָרא ּכְ ּכַ ַּמאן ְדַאׁשְ ָעְלָמא, ּ עֹוָבדֹוי ּבְ , ָּרִחים ֵליה, ְּדָעִביד ּכְ
ֲהֵדיה ק ּבַ ְּוִאְתָדּבַ יה ִטיבו, ּ ְּוָעִביד ִעּמֵ ח ַמאן ,ֲאָבל ִסְטָרא ָאֳחָרא ָלאו ָהִכי. ּ ּכַ יָון ְדַאׁשְ ּ ּכֵ

ִריך הוא א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ַבק ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ּ עֹוָבדֹוי, ְּ ה, ְוָעִביד ּכְ ק ּבָ ְּוִאְתָדּבַ ֵדין , ּ ּכְ
יָצָאה וְלַאָפָקא ֵליה ֵמָעְלָמא ְעָיא ְלׁשֵ ּּבַ ָתא. ּּ עֹוָבָדָהא, ַהאי ִאּתְ ה, ַעְבַדת ּכְ ַקת ּבָ ְּוִאְתַדּבְ ּ ,

הֲחִזי  ַּמה ְדַעְבַדת ּבָ ְּוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵרָכה, ּ ִריך הוא ָלאו ָהִכי. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמאן , ְּ
ִביק ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ִריך הוא, ְּדׁשָ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ֵדין ָרִחים ֵליה, ְּ ְוָעִביד , ּּכְ
ל ִטיבו ְדָעְלָמא ֵּליה ּכָ ּ א ָסָב. ּ ּתָ ְרִמיךַהׁשְ ְּדָהא ִחְוָיא ָאִזיל ֵליה, ְא ַאְתִקין ּגַ ּוָבָעא , ּ

ֲהָדך ָרא ּבַ   .ְוָלא ָיִכיל, ְְלִאְתּגָ

ֶמׁש)קהלת א(ָּפַתח ְוָאַמר  ַחת ַהּשָׁ ַיֲעמֹול ּתַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ּ ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ְוִכי ָלא , ּ
לֹמה ֶאָלא ְלאֹוְלָפא ִמָלה ָדא ָּאָתא ׁשְ ּ ִּאלו ָאַמ. ּ א וכי מה אתא שלמה מלכא לאלפא ''ס(ר ּ

ַיֲעמֹול ֵיאֹות)במלה דא ותו אלו אמר ֲעָמלֹו ׁשֶ ַאר ָעָמל, ּ ּבַ ּתְ יה ִיְתרֹון, ְּדָהא ִאׁשְ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ .
ָכל ֲעָמלֹו יָון ִדְכִתיב ּבְ ֶּאָלא ּכֵ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ָּהא ּכְ יה ִיְתרֹו, ּ לום ְדִאית ּבֵ ַאר ּכְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ   .ןּ

ֹלֹמה ִמָלה ָדא, ֶּאָלא ָּלאו ְלָכל ָאָדם ָאַמר ׁשְ ָעְלָמא, ּ ְּדִאיהו , ֶּאָלא ָאָדם ִאית ּבְ ּ
א ִביׁש וְלַאְבָאּשָׁ ִדיר ּבְ ֵדל ּתָ ּתַ ִּמׁשְ ָטב ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ַדל ּבְ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ִתיב . ּּ ְּוַעל ָדא ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1253דף [ -ּ

ִתיב ְיִגיעֹו, ֲעָמלֹו  .ָּיׁשוב ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו )תהלים ז(, ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ: ֲעָמלֹו. ְוָלא ּכְ
ָרֵאל)במדבר כג( ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ְיִגיעֹו.  ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ ֶפיך )תהלים קכח(ּכְ ָ ְיִגיַע ּכַ ּ

י ֹתאֵכל ְוגֹו ַפי ָרָאה ֱאֹלִהים)בראשית לא(ּוְכִתיב . 'ּכִ ִתיב, ֲאָבל ֲעָמלֹו. ּ ְוֶאת ְיִגיַע ּכַ , ּכְ
ִדיר ְלִביׁש.  ָעָמל ָוַכַעס)תהלים י( ְדלוֵתיה הוא ּתָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ֶמׁש, ּ ַחת ַהּשָׁ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּתַ ּ .

ִביׁש ַדל ּבְ ּתָ ֲעָתא ְדַהאי ָאָדם ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ִתיב, ּ  ֹלא ִנין לֹו ְוֹלא ְנֶכד )איוב יח(, ַעל ַהאי ּכְ
ַעּמֹו ְוגֹו ִרי', ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ֵעיּ ּך הוא ּבָ יד ּתֹוָלִדין, ְ יד , ְּדָלא ַיְעּבִ ְּדִאְלָמֵלא ַיְעּבֵ

א ָעְלָמא, ּתֹוָלִדין ֵטׁשָ ִתיב. ֲהָוה ְמַטׁשְ ָכל ֲעָמלֹו, ְּוַעל ָדא ּכְ ּוַמאן . ַּמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ
ד ּתֹוָלִדין ַדל ְלֶמְעּבַ ּתָ ְּדָלא ִיׁשְ ַהאי ִסְטָרא ְדָאָדם ּבִ, ּ ק ּבְ ִּאְתָדּבַ ְדפֹויּ חֹות ּגַ א ְוָעאל ּתְ   .ּיׁשָ

ּתָ ְכָנֶפיך ַעל ֲאָמְתך)רות ג(, ּרות ָאְמָרה ָ וָפַרׂשְ ָ ֲהֵדיה ְדַצִדיק, ּ ִגין ְלִאְזַדְווָגא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ד ּתֹוָלִדין ר ָנׁש, ְלֶמְעּבַ ְדפֹוי ַעל ּבַ ִריך הוא ָפִריׂש ּגַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ָעְלָמא, ְּ א ּבְ ִגין ְלַאָפׁשָ  .ּּבְ

ד ּתֹוָלִדין ֵעי ְלֶמְעּבַ ַגפֹו ָיֹבא, ְּלַמאן ְדָלא ּבָ יׁש, ּּבְ ַגפֹו ְדַההוא ּבִ ּּבְ ּ ְּדִאיהו ָאִזיל ֲעִריִרי, ּ ּ ,
ִחְוָיא ָדא ַגפֹו ֵיֵצא. ּ ְדָאִזיל ְיִחיָדאי)א''ה ע''צ(, ּּכְ ּ ִאיהו ְדָלא )כמה דאת אמר השתא(, ּּבְ ּ

ד ּתֹוָלִדין ַדל ְלֶמְעּבַ ּתָ ל ַמה ְדִאְצְטִריךָהא, ִּאׁשְ ַמר ּכָ ְ ִאּתְ דאית לאהדרא , א תא חזי''ס(. ּ

  )במלין קדמאין, סבא

ִריך הוא א ּבְ ִּריב ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ַמר, ְּ ּ קום ִריב ֶאת )מיכה ו(, ִּדְכִתיב: ִריב, ָהא ִאּתְ
א, ֶּאָלא. ַּמאי ִאיהו. ֶהָהִרים ִּאיּנון טוִרין ִדְלַתּתָ ּ ִג. ֲּאַמאי ִריב ָדא. ּ ְלָיאּבְ ּין ִדְבהו ּתַ ל , ּ ּכָ

ָרֵאל ַמָיא, ּחֹוָבא ְדַעְבִדין ִיׂשְ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ָרֵאל ֲהוֹו ַיְדִעין . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ
ַמָיא א ְדָכל ַמְלָאִכין ִעָלִאין ְדִבׁשְ ּמוׁשָ ּׁשִ ּ ּ ְייהו, ְּוָלא ָאִניס ְלהו, ּּ ָמא ְדָחד ִמּנַ ֲּאִפילו ׁשְ ּ ּ ּ ,

א ִדְלהֹון ּמוׁשָ ְּוָכל ׁשִ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ּוִבְתֵרין ִסְטִרין ֲהֵוי ָטָעאן ֲאַבְתַרְייהו ָכא ֵחיָלא ִדְלהֹון, ַחד. ּ ַּדֲהוֹו ַיְדִעין ְלַאְמׁשָ ּ ,
ַאְרָעא ְּדּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ּבְ ּ ַּדֲהוֹו ַיְדֵעי ְלאוָמָאה לֹון, ְוַחד. ּּ ָכל ַמה ְד, ּ ְּוַעל ָדא . ִּאְצְטִריכוּּבְ

הו ִריב ְוִדיָנא ד ּבְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ הֹון ֶלֱהֵוי ִריב ְוִדיָנא. ְּ ל , ְּוֵכיָון ִדּבְ ּכָ
א יה ּתֹוַעְלּתָ ְלׁשוָלא ָנַפל ְדָהא ָלא ֶיֱהֵוי ּבֵ ּׁשִ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַמְעָנה . 'ּקום ִריב ְוגֹו, ּ ְוִתׁשְ

ָבעֹו ְבעֹות )ב''ב ע''דף קי(. ָת קֹוֶלךַהּגְ הֹות. ַמאן ּגִ ִּאֵלין ִאיּנון ִאּמָ  )ב''ט ע''קפ, ב''ט ע''ק(, ּ

ין ְדִאְקרון ַּדְרּגִ ּ תולֹות ַאֲחֶריָה ְוגֹו)תהלים מה( ּ ָבעֹות קֹוֶלך', ּ ּבְ ַמְעָנה ַהּגְ ך ְוִתׁשְ ָוְבִגין ּכַ ְ ּ .
ָרֵאל ִאיןַּעד ְדִאׁשְ, ְּדָהִכי ֲהוֹו ַעְבֵדי ִיׂשְ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ פו ּבְ ּתָ   .ּּתַ

א ֲחֵזי ְּדִאית ְלָאַהְדָרא ָסָבא, ּתָ ִמִלין ַקְדָמִאין, ּ ָרֵאל, ּּבְ ַעד , ְּדָהִכי ֲהוֹו ַעְבֵדי ִיׂשְ
ִאין ָיֵרך ְדָקא ַאָמָרן ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ פו ּבְ ּתָ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ָרֵאל, ְּ י ַאְתִקיפו לֹון ִיׂשְ ַההוא ָיֵרך, ַּסּגִ ְּבְ ּ .

ע ְדָהָמן ַההוא ָיֵרך ִדיֵליהָמ ְּרְדַכי ֲהָוה ַאְחֵמי ְלַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ּ ִּמָלה , ְּוַעל ָדא ֲהָוה ָרִגיז, ְּ
ְּדִאְתָחֵזי ֵליה ֲהֵדיה, ּ יז ֵליה ּבַ ְּוִאיהו ַאְרּגִ ּ ָּחמו ַחְבַרָייא. ּ ִתיב, ּ ח )בראשית כז(, ַמה ּכְ ּקַ  ַוּתִ
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ָנה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ין ִדיֵליה. 'ֹדל ַהֲחֻמֹדת ְוגֹוִּרְבָקה ֶאת ּבִ ִאֵלין ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ַזל ִדיֵליה, ּ ּּגָ ּ ,
אן ִדיֵליה ְרּכָ ל ּבִ ְּוַאִפיק ֵליה ִמּכָ ּ ּ ִכרוָתא, ּ ּוִמּבְ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ חו ְרִתיִכין ִדיֵליה, ּ ּכָ ִּעיָלה ְדָקא ַאׁשְ ּ ּ ָנן, ּ ִּאיהו ְדחוְפָיא ִדְלהֹון ְלָמאֵני , ְלַרּבָ ּ ּ ּ
ִדירְּדַרּבָ ּוְלָמאִנין ִדְלהֹון. ּ ְלַיְרִכין ִדְלהֹון)א''קי(. ָנן ּתָ ֵרין ִמִלין ִדְסָטר ַאֲחָרא . ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ
יה, ָהוֹו ִגין ְדָגְזלו לֹון ִמּנֵ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ָנן. ּ ֵּלית ְלהו ִעיָלה ֶאָלא ְלַרּבָ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ָהֵני ָמאִני , ּ

לו ֵמ ָנן ְדָקא ּבָ ְּדַרּבָ ּ ּחוְפָיא ִדְלהֹון ִאיהוּ ּ ְלֵהי, ּ ְרִכי ְדׁשַ ְייהו הוא ַוַדאי, ְּוָהִני ּבָ ִּמּנַ ּ ּוִמִדְלהֹון . ּ ּ
הֹון ַנְטֵלי ִעיָלה, ָהוֹו ְייהו, ּוִמּנְ ה ַדֲהוֹו ִמּנַ ּוִמּמַ ּ ָנן. ּ ָעאן ְלַרּבָ ָלָלא ְדַההוא , ּבָ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ ּ

ב ֹאָהִלים ָלא ִעיָלהְּוַעל ָדא ֵלית ִעיָלה , יֹוׁשֵ ְּוַעל ָדא ֵלית ִמָלה, ּבְ ָלא ִדיָנא, ּ ְוָכל , ּּבְ
ב ְלַאְתֵריה ִּמָלה ּתָ ּ.  

לֹמה ָאַמר ַחת )קהלת ד(, ׁשְ ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ ל ָהֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ י ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ְבּתִ ּ ְוׁשַ
ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם וִמַיד  ֶמׁש ְוִהּנֵ ַּהּשָׁ ּ ּ ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחםּ . עֹוׁשְ

יה ַמר)ב''א ע''קי(, ַּהאי ְקָרא ַאְרִמיְזָנא ּבֵ י ֲאִני.  ְוִאּתְ ְבּתִ ב , ֲאָבל ׁשַ ְוִכי ֵמָאן ֲאָתר ּתָ
ֹלֹמה ְּלָבַתר ְדָאַמר ִמָלה ָדא, ִאי ִניָמא. ׁשְ ִמְלַקְדִמין, ּּ ב ּכְ ֵיאֹות , ְּוָאַמר ִמָלה ָאֳחָרא, ּּתָ
י ָוֶאְרֶאה ֲאָבל  ְבּתִ   .)א''ג ע''ויקרא רל(ׁשַ

ֵניָנן ן ּתָ ּמָ ַצְפָרא, ּתַ ֹלֹמה ּבְ ָכל יֹוָמא ֲהָוה ַאְקִדים ׁשְ ֵוי ַאְנפֹוי ִלְסַטר ִמְזָרח, ּּבְ ַּוֲהֵוי ׁשַ ּ ,
ב ִלְסַטר ָדרֹום, ְּוָחֵמי ַמה ְדָחֵמי ּוְלָבַתר ּתָ ב ִלְסַטר ָצפֹון, ּ  ְוָקִאים ,ְּוָחֵמי ַמה ְדָחֵמי ְוָהָדר ּתָ

ן ּמָ יה. ּתַ ָּמִאיך ֵעינֹוי ְוָזִקיף ֵריׁשֵ ְ.  

ֲעָתא ַהאי ׁשַ א ְוַעּמוָדא ַדֲעָנָנא, ּבְ ָּהא ַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ְּוַעל ַההוא ַעּמוָדא , ֲהוֹו ַאְתָיין, ּ ּ
ָרא ֲחָדא, ַּדֲעָנָנא יף. ֲהָוה ָאֵתי ִנׁשְ ָרא הוא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ְּוַההוא ִנׁשְ ְדָפא ,  ָאֵתיְוֵכן ֲהָוה, ּ ּּגַ
א, ְיִמיָנא י ַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּבֵ ַּעל ּגַ ָמאָלא, ּ ְּוגוָפא ְוַגְדָפא ׂשְ י ַעּמוָדא ַדֲעָנָנא, ּ ּבֵ ַּעל ּגַ ּ .

פוָמָהא ֵרין ַטְרִפין ּבְ ָרא ֲהִוי ַמְייֵתי ּתְ ְּוַההוא ִנׁשְ ָּאָתא ַעּמוָדא ַדֲעָנָנא, ּ א, ּ ְּוַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּ ,
א, ָּרא ָעַלְייהוְּוַההוא ִנׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוַסְגִדין ְלָקֵמיה ְדׁשְ ּ ּ.  

ָרא ּוָמִאיך ְלָקֵמיה, ָאָתא ִנׁשְ ְּוָיִהיב ֵליה ִאיּנון ַטְרִפין, ְּ א, ּ לֹמה ַמְלּכָ , ָנִטיל לֹון ׁשְ
הו הֹון ִסיָמן, ַּוֲהָוה ֵמִריַח ּבְ ְּוָאַמר ָדא ִאיהו ְדנֹוֵפל, ַוֲהָוה ָיַדע ּבְ ּ ּו ִדְגלוי ְוָדא ִאיה, ּ ּ ּ

ֲעָתא ִדְתֵרין ַטְרִפין ָהוֹו. ֵעיָנִים ׁשַ ֲּהָוה ָיַדע ְדַתְרַווְייהו, ּּבְ ּ נֹוֵפל וְגלוי )א''ח ע''בלק ר(, ּ ּ
ָעאן ְלאֹוָדָעא ֵליה ִמִלין ֵּעיָנִים ּבָ ּ.  

ַפְנָקא, ַמה ָעִביד גוׁשְ ְרְסֵייה ּבְ ָּחִתים ּכֻ ּ ָמא ַקִדיׁשָ, ּ יה ׁשְ ְּדֲהָוה ָחִקיק ּבֵ ּ ְּוִאיהו ָנִטיל . אּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּעְזָקא ְדָחִקיק ָעֵליה ׁשְ ּ ָרא, ְוָסִליק ְלִאְגָרא, ּ ְוָאִזיל , ְּוָרִכיב ַעל ַההוא ִנׁשְ

ָרא. ֵּליה ַלק, ְּוַההוא ִנׁשְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִאיהו ָעַבר, ְּלרום ֲעָנִנין, ֲּהָוה ִמְסּתָ ּ ך , ּ ְֲהָוה ִאְתֲחׁשָ

יֵמי ַד. ְנהֹוָרא ך ְנהֹוָראַּחּכִ ַההוא ֲאָתר ְדִאְתֲחׁשָ ְֲהוֹו ּבְ ּ ֹלֹמה , ַּוֲהוו ַאְמֵרי, ֲהוֹו ַיְדֵעי, ּ ׁשְ
א ָהא ָאִזיל ר ָהָכא, ַמְלּכָ ן. ְוָלא ַיְדֵעי ְלָאן ֲאָתר ֲהָוה ָאִזיל, ְוַאְעּבַ ּמָ ין ַדֲהוֹו ּתַ ִּטְפׁשִ ֲהוֹו , ּ

יך ָעְלָמאְּדָקא ַאְזֵלי ְוָח, ֲּעָנִנין ֲהוֹו ִאיּנון, ַאְמֵרי   .ְׁשִ
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ֲהֵדיה ָרא ּבַ ַבה ִנׁשְ ּּגָ ע ְמָאה ַפְרִסין, ּ ּוָפַרח ַאְרּבַ ְַעד ְדָמָטא ְלטוֵרי ָחׁשֹוך, ּ ּ ן ִאיהו . ּ ְּוַתּמָ
ָהִרים ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְרמוד ּבַ ן, ּּתַ ּמָ יה. ְּוִאיהו ָנִחית ּתַ ְְוָחֵמי טוָרא ָחׁשֹוך, ָּזִקיף ֵריׁשֵ ַוֲהָוה ָיַדע , ּ

ל  ן ּכָ ּמָ ְַמה ְדִאְצְטִריךּתַ ן ֵיעול. ּ ַּוֲהָוה ָיַדע ְדַתּמָ ִמְלַקְדִמין. ּ ָרא ּכְ ְוָטאס , ֲּהָוה ָרִכיב ַעל ִנׁשְ
ָמן, ְּוָעאל ְלגֹו טוִרין ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדֵזיָתא ּתַ ֵחיָלא ְוָאַמר, ּ ָרָמה '  ְיָי)ישעיה כו(, ָקָרא ּבְ

ל ֶיחָזיון ְוגֹו ָּיְדך ּבַ ָ'.  

  ]א''ג ע''קידף  -' בזוהר חלק [

ן ּמָ ַּעד ְדָקִריב ְלַההוא ֲאָתר, ָעאל ּתַ ֵוי ִעְזָקא ָקַמְייהו, ּ ּׁשַ ל , ְוָקִריב, ּ ן ֲהָוה ָיַדע ּכָ ְוַתּמָ
ַּמה ְדָבֵעי ֵמִאיּנון ָחְכְמָתן נוְכָרִאין ּ ְּדָבֵעי ְלִמְנַדע, ּ ל ַמה ְדָבֵעי. ּ יָון ַדֲהוֹו ַאְמִרין ֵליה ּכָ ּּכֵ ּ ּ ,

ֵדין ֲהָוה ָרִכ ָרא )א''ג ע''דף קי(ּיב ַעל ַההוא ּכְ יָון ְדֲהָוה ָיִתיב ַעל . ְּוָתב ְלַאְתֵריה, ִנׁשְ ּּכֵ
ּּכוְרְסֵייה יָרא, ּ יה ִמִלין ְדָחְכְמָתא ַיּקִ ַדְעּתֵ יה ַוֲהָוה ְמַמֵלל ּבְ ַדְעּתֵ ב ּבְ ִּאְתָייּשַׁ ּ ּּ ַהִהיא . ּ ּבְ

ֲעָתא ֲהָוה ָאַמר י ֲאִני ָוֶאְרֶאה, ׁשַ ְבּתִ י ַוַדאי ֵמַההוא ָאְרָחאׁשַ, ְוׁשַ ְּבּתִ י ֵמַהִהיא , ּ ְבּתִ ׁשַ
אי, ָחְכְמָתא אי וְבַדְעּתָ ִלּבָ ִבת ּבְ ל ָהֲעׁשוִקים. ְּוִאְתְייׁשָ ּוְכֵדין ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ְוִכי ְזִעיִרין . ּ

ל ֲהַעׁשוִקים  ָעְלָמא ְדִאיהו ֲאָמר ֶאת ּכָ ִּאיּנון ּבְ ּ , מאא סלקא דעתך דכל עשיקין דהוו בעל''נ(ּ

ַּמאי ֲעׁשוִקים ִאֵלין ְדהוא ָאַמר, ּ ֶאָלא.)הוה חמי שלמה מלכא ּ ִּאיּנון ְינֹוִקין ְדֵמִתין . ּּ ּ
הֹון ּתוְקָפא ְדִאּמְ ּּבְ ה ִסְטִרין, ּ ּמָ ְּדָקא ֲעׁשוִקים ִמּכַ ֲאָתר ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא, ּ ֲּעׁשוִקים ּבַ ּּ ּ ,
א ָע. ַּוֲעׁשוִקים ְלַתּתָ יִאין ִאיּנון, ְּוָהִכי הוא, ּרוְּוָהא ַחְבַרָייא ִאּתְ , ּקום ָסָבא. ֲּאָבל ַסּגִ

ֵחיָלך ַער ּבְ יָמא, ְָסָבא ֵאיָמא ִמיָלך. ְִאּתְ ָלא ְדִחילו ּתֵ ְּדַוַדאי ּבְ ּ ּ ּ.  

ִאיּנון ֲעׁשוִקים ֵּלית ָעׁשוק ּכְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ יק ּבְ ְּדֲהָוה ִאיהו ָעׁשִ ָלָתא ְלָאֳחָרא, ּ , אֹו ִמּתְ
ָמה ִדְכִתיב ים ְוַעל )שמות כ(, ּּכְ ֵלׁשִ ֵני ָבִנים ַעל ׁשִ ִנים ְוַעל ּבְ ּ פֹוֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ּ

ִעים   .ִרּבֵ

יק א ָצַווח ְוָאַמר . ֵָהיך ֲהָוה ָעׁשִ לֹמה ַמְלּכָ ָדם ָנֶפׁש ַעד ּבֹור )משלי כח(ׁשְ ּ ָאָדם ָעׁשוק ּבְ
ָּינוס ַאל ִיְתְמכו בֹו יָון ְדהוא ָעׁשוק. ּ ּּכֵ ּ ַדם , ּ נֹו, ּהוא, ֶנֶפׁשּבְ נֹו, אֹו ּבְ ן ּבְ ְיהֹון , אֹו ּבֶ

ִטיְקָלא ִּדְכִתיב ַעד ּבֹור ָינוס ַאל ִיְתְמכו בֹו, ֲּעׁשוִקין ּבְ ּ ַּעד ַההוא ּבֹור ַרק ָינוס ֵמֲאָתר . ּ ּ
א ַהאי ָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ַדם ֶנֶפׁש. ְּוַאל ִיְתְמכו ּבֹו ּבְ יָון ְדִאיהו ָעׁשוק ּבְ ּּכֵ ּ , ֹּו ַזְרֵעיהא, ִּאיהו, ּ

ֶּלֱהוֹו ֲעׁשוִקים ֵמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ּ.  

ָאר ֲעׁשוִקים, ִּאית ָעׁשוק ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמּשְׁ . ָ לא ַתֲעׁשֹוק ֶאת ֵרֲעך)ויקרא יט(ּכְ
ק ְבנֹוי, ִּאיהו ָעַבר ְוָעׁשַ ִּאיהו ָעׁשוק ּבִ ך ָאַמר. ֵּמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ל ֶאת ּכָ, ּ

ֹלֹמה. ָּהֲעׁשוִקים ָכל ִאיּנון ֲעׁשוִקים, ָאַמר ׁשְ ָּקִאיְמָנא ּבְ ק, ּ ָכל ִסְטִרין ַדֲעׁשָ   .ּּבְ

ַּוֲאַמאי ִאיּנון ֲעׁשוִקים ֶמׁש. ּ ַחת ַהּשָׁ ר ַנֲעׂשו ּתַ ר ַנֲעׂשו. ֲּאׁשֶ ֵעי , ֲּאׁשֶ רו ִמּבָ ר ּגָ ֲּאׁשֶ
ר ַנֲעׂשו, ֵּליה ָייה ִאיִהי ִל. ַּמאי ֲאׁשֶ ָבָחאִּאי ֲעׂשִ ָייה ִדְלהֹון ֶאָלא ְלֵעיָלא ִמן , ׁשְ ָּלאו ֲעׂשִ ּ ּ ּ

א ְמׁשָ   .ׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1256דף [ -ּ

ֲּאָבל ַוַדאי ַנֲעׂשו ֵּהיך ַנֲעׂשו. ּ ן. ְ ּמָ יָון ְדֲעׁשוִקים ֵמרוֵחיהֹון ּתַ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ֲאַמאי ַאְתָיין , ּ
ֶּאָלא רוִחין ַוַדאי ַנֲעׂשו. ְלַהאי ָעְלָמא ּ ּ רוִחין וְבגו, ּ ִּאְתָעִבידו ּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמאּ יָון , ָפא ּבְ ּכֵ

ְכַלל ּגוָפא ִדְלהֹון ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ָלא ִלְכלוָכא ְדחֹוִבין, ּ גוָפא ַזך ְוָנִקי ּבְ ְּוִאְתָעִביד ַההוא רוָחא ּבְ ּ ּ ּ ְּ ,
ַהאי ָעְלָמא ק ּגוָפא, ּבְ ֵדין ִאְתֲעׁשָ ק רוָחא, ּּכְ ָמה ְדִאְתֲעׁשָ ּּכְ ְּוַהאי ִאיהו ּגוָפא. ּ ְּדִאְתֲהֵני , ּ

יר ִמּכָֹלאּבֵ ּיה ַיּתִ ן, ַּוֲעׁשוִקין ַאֲחָרִנין ִאית. ּ ּמָ ה ִזיִנין ֵמרוִחין ּתַ ַכּמָ גוִפין, ּּבְ ְּוָלא ַנֲעׂשו ּבְ ּ .
ר ַנֲעׂשו, ֲּאָבל ִאֵלין ִּאיּנון ֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ ּ ּ.  

ר ַנֲעׂשו, ִאית ַאֲחָרִנין א ְלָמאֵריהֹון, ֲּאׁשֶ ֵני ָנׁשָ יק . ּוּוַמאן ִאיה. ְּוַאְטָרחו ּבְ ַּמאן ְדָעׁשִ
ְטִמירו ָתא ְדַחְבֵריה ּבִ ִּאּתְ ּ ְלָייא, ּ ִאְתּגַ ְייהו. ּאֹו ּבְ ְּוַההוא ַוְלָדא ְדִאְתְיִליד ִמּנַ ּ ּ ָּעׁשוק ִאיהו, ּ ּ ,
ָלא ְרעוָתא ְדָמאִריהֹון ּּבְ ָתא, ּ ְעָלה ְדִאּתְ ְּוָלא ָיַדע ּבַ ִּאיּנון עֹוָבִדין ֲעׁשוִקין ִאיּנון, ּ ּ ּ ,

ד לֹון ּגוָפאְּוַאְטָרחו ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ּ ּוְלַצְייָרא לֹון צוָרה, ְּ ִּאֵלין ֲעׁשוִקים , ּּ ּ
ר ַנֲעׂשו ר ַנֲעׂשו ַוַדאי ּגוִפין ִדְלהֹון. ֲּאׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְרָחא, ּ ך. ַעל ּכָ ִגין ּכָ א ָאַמר, ְּבְ לֹמה ַמְלּכָ , ׁשְ

ל ָהֲעׁשוִקים)קהלת ד( ר ַנֲעׂשו , ָּכל ִזיֵני ֲעׁשוִקים ָקִאיְמָנאּבְ, ּ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ִּאיּנון ֲאׁשֶ ּ
ָייה ֲעׂשִ ְּוִאְתָעִבידו ּבַ ּ.  

ָמה ְדָהֵני  ּ ִאיּנון )אינו רבי ועביד ולבתר עשקין ליה מינה הכי, דבר אחר איהו בערלה(ּּכְ
י ְוָנִטיל ְוָגִדיל ּגוָפא, ֲּעׁשוִקין ָעְרָלה ַרּבֵ ְּדְכָבר ַנֲעׂשו ּבְ ּ ִקין לֹון , ִּביד ֵליהְוָע, ּ ּוְלָבַתר ַעׁשְ

יה ר ַנֲעׂשו, ְוַנְטִלין לֹון, ִּמּנֵ ֲּהֵרי ֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ א ְוָאַמר, ּ לֹמה ַמְלּכָ , ְּוַעל ּכָֹלא ָקִאים ׁשְ
ר ַנֲעׂשו ל ָהֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ ָּקִאיְמָנא ַעל ּכָ ּ.  

ִקים ה ִדְמַעת ָהֲעׁשֻ ִדין ִדְמִעין, ְּוִהּנֵ ּּכָֹלא אֹוׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּעם ַטֲעָנה ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ .
ִדין ִדְמִעין י לֹון, ָּהֵני אֹוׁשְ ִנין''ַעד י, ְוָגִדיל לֹון, ְּדָהא ָעְרָלה ַרּבֵ ִקין , ג ׁשְ ּוְלָבַתר ַעׁשְ

ִריך הוא, לֹון ֵמָעְרָלה א ּבְ ְּוָנִטיל לֹון קוְדׁשָ ָבר, ְּ ר ַנֲעׂשו ּכְ ָּהא ָלך ֲעׁשוִקין ֲאׁשֶ ּ ְ.  

  ]ב''ג ע''דף קי -' ב חלק זוהר[

ר , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ּוְזִמיִנין לֹוַמר, לֹון ִאית ַטֲעָנה. ָּעַבר ֲעֵביָרה ַקְטִלין ֵליה ינֹוק ּבַ ּתִ
ּיֹוֵמיה ְדָחב ַּדְייִנין ֵליה ִדיָנא, ּ ּ ר יֹוֵמיה ֲהֵויָנא. ּ ּ ֵמַההוא יֹוָמא ָקֵרי )ב''ח ע''צ(ְּדָהא , ֲּאָנא ּבַ
ֵּליה קוְדׁשָ ןּ ִריך הוא ּבֵ ּא ּבְ ה ֲאִני '  ְיָי)תהלים ב(ִּדְכִתיב , ְ ִני ַאּתָ ג ''דף קי(ָאַמר ֵאַלי ּבְ

יך )ב''ע ַָהיֹום ְיִלְדּתִ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ּ ר יֹוָמא, ּ ִּדיָנא ַעְבִדין ֵליה, ְיִליד ּבַ ֲּהֵרי ִדְמַעת , ּ
ִּאיּנון ָהֲעׁשוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם ּ.  

ַּההוא ָעׁשוק ְדִאְקֵרי ַמְמֵזר,  ַאֵחרְּוִאית ָעׁשוק ּ ד ָנַפק ֵמָעְלָמא, ּ ין ֵליה , ּכַ ִּמָיד ַמְפִריׁשִ ּ
א א ַקִדיׁשָ ִהָלָתא ְדַעּמָ ִּמּקְ ּ ָנא, ַּההוא ַמְמֵזר. ּ א , ַעְנָיא ִמְסּכְ יד ִדְמִעין ָקֵמי קוְדׁשָ ּאֹוׁשִ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ְּוַאְטִעין ָקֵמיה, ְ ֲאָנא ַמה חֹוָבא , ּי ֲאָבָהַתי ָחאבוִא, ּ
ך ֲהוֹו, ָהא עֹוָבָדאי, ֲעִביְדָנא ָנן ְלַקּמָ ּקְ ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ְִמְתּתַ ְּוִהּנֵ ּ .

ְּוֵכן ְלָכל ִאיּנון ֲעׁשוִקים ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאית לֹון ַטֲעָנה ָקֵמי קוְדׁשָ ּוֵמַהִהיא ַטֲעָנה ֵלית , ְּ
הֹון, ן ְמַנֵחםלֹו ְּוֵלית ְדָיִתיב ִמָלה ַעל ִלּבְ ּ.  
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ּוַמה ְדָאַמר  ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים)את כל העשוקים(ּ ּ ְוִהּנִ ּתוְקָפא , ּ ִּאֵלין ִאיּנון ְדֵמִתין ּבְ ּ ּ ּ
הֹון ִּאֵלין ַעְבִדין ְלאֹוָשָדא ִדְמִעין, ְּדִאּמְ ֵני ָעְלָמא, ּ ִגין ְדֵלית ִדְמִעין ְד, ְלָכל ּבְ ּּבְ ּ ַנְפֵקי ּ
א ָהֵני ִדְמִעין, ִּמִלּבָ ְווִהין ְוַאְמִרין, ּּכְ ִני ָעְלָמא ּתָ ִריך הוא ְקׁשֹוט , ְּדָכל ּבְ א ּבְ ִּדיִנין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֵני ְינוֵקי ְדָלא ָחאבו. ְוַעל ֹאַרח ְקׁשֹוט ַאְזֵלי, ִּאיּנון ָּהִני ִמְסּכְ ּ ָּאן ִדיָנא . ֲּאַמאי ִמיתו, ּ
ְלֵקי ֵמָעְלָמא. יד ָמאֵרי ָעְלָמאְּדָעִב, ִּדְקׁשֹוט חֹוֵבי ֲאָבַהְתהֹון ִאְסּתַ ַּוַדאי ֵאין . ֲאַמאי, ִּאי ּבְ

  .ָלֶהם ְמַנֵחם

ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים, ּּתו ְּוִהּנֵ ַההוא ָעְלָמא, ּ ַּההוא ִדְמָעה ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ ין ַעל , ּ ְּדָקא ְמִגיּנִ
ְקָנא ל. ַּחָיָיא ַההוא ָעְלָמאִּדְתָנן ֲאָתר ִאית ִמְתּתַ מוִרים ָלא ַיְכִלין , ֹּון ּבְ ְּדֲאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּּ

ָמן ִריך הוא ָרִחים לֹון, ְּלַקְייָמא ּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ הו, ְּ ק ּבְ ְּוִאְתָדּבַ הו, ּ  )ב''ו ע''צ(, ְּוַאְתִקין ּבְ
א ִעָלָאה ִדיֵליה ְּמִתיְבּתָ ּ ִתיב. ּ ְדּתָ ֹעזּ ִמִפי עֹו)תהלים ח(, ְּוָעַלְייהו ּכְ ּוַמאי . ְלִלים ְויֹוְנִקים ִיּסַ
ן ּמָ א ַעְבִדין ּתַ ן, ּתֹוַעְלּתָ ּמָ יב. ַּוֲאַמאי ַסְלִקין ּתַ ית )תהלים ח(, ִּדְכּתִ ּבִ ָ ְלַמַען צֹוְרֶריך ְלַהׁשְ

ם א. ּאֹוֵיב וִמְתַנּקֵ יוְבּתָ ְּוֵכן ִאית ֲאָתר ָאֳחָרא ְלַבֲעֵלי ּתִ  ו תנינן לית''תחזור לעיל דף ק(. ּ

  )מלה

 ] בשנה113יום [סדר הלימוד ליום כד טבת 

ֵניָנן ת כו, ּתָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ִריאו ּבְ ָרה ְדָבִרים ִאְתּבְ ֲּעׂשָ ּ ב ְוַהלוחֹות. 'ּ ְכּתָ ָתב ְוַהּמִ ַּהּכְ יב . ּ ִּדְכּתִ
ב ֱאֹלִהים הוא ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ְּוַהֻלֹחת ַמֲעׂשֵ ּי ְדֶעֶרב ַּמאי ִאיְרָיא ִמְדָהִכ. ּ

ת ֲהָוה ּבָ ִנין ְלָבַתר, ׁשַ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני, ְוִדיְלָמא ֶאֶלף ׁשְ ֲעָתא ְדַקְיימו ִיׂשְ ׁשַ ּאֹו ּבְ ּ ּ ּ .
ת ֲהָוה, ֶּאָלא ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַּוַדאי ָהִכי הוא ְדּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ית, ּתָ ָכל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ַמר , ּּבְ ָלא ִאּתְ

ם ָמֵלא ֵרי, ֱאלִהים, יםֶּאָלא ֱאֹלִה, ׁשֵ ָכל ַמה ְדִאְתּבְ ם ֱאֹלִהים. ּּבְ ְּוֻכְלהו ׁשֵ ַּעד ְדָכל , ּ
ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְכַלל ּבְ ּתָ ל עֹוָבָדא. עֹוָבָדא ִאׁשְ ְכַללו ּכָ ּתָ ִּמְדִאׁשְ ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים' ִאְקֵרי ְיָי, ּ   .ׁשֵ

ֵרי ּכָֹלא ם ֱאֹלִהים ִאְתּבְ ב ִדְבׁשֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ְכ, ּ ּתָ ָיהָלא ִאׁשְ ֲעׂשִ ֵרי, ַּלל ּבַ ל ַמה ְדִאְתּבְ , ּּכָ
ת ּבָ ָיה. ַעד ֶעֶרב ׁשַ ֲעׂשִ ְכַלל ּכָֹלא ּבַ ּתָ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ יב, ּ  ְמַלאְכּתֹו )בראשית ב(, ִּדְכּתִ

ה ר ָעׂשָ ה. ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ה. ִמּכָ ַמֲעׂשֶ ִתיב. ְּוַקְייָמא ּבְ  ְּוַהֻלֹחת, ְּוַעל ָדא ּכְ
ה ֱאלִהים ְכַלל ָעְלָמא, ַמֲעׂשֵ ּתָ ד ִאׁשְ ה, ּכַ ַמֲעׂשֶ ם ֱאֹלִהים ּבְ ׁשֵ יב ְיָי, ְוָלא ְלָבַתר, ּבְ ' ִּדְכּתִ

ְכַלל ָעְלָמא ּתָ ְּוַקְייָמא ַעל ִקיוֵמיה, ֱּאֹלִהים וְבָדא ִאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ה ַהלוחֹות, ּתָ ֲעָתא ְדָתַבר ֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ יב, ּּ ַחת )שמות לב(, ִּדְכּתִ ר אֹוָתם ּתַ ּבֵ  ַוְיׁשַ
ָּצף אֹוְקָיינוס ֵמַאְתֵריה. ָהָהר ְטָפא ָעְלָמא, ּ ה ְדאֹוְקָיינוס ָסִליק . ְּוָסִליק ְלׁשַ ָּחָמא ֹמׁשֶ ּ

ְייהו ְטָפא ָעְלָמא, ְּלַגּבַ ֵעי ְלׁשַ רֹוף אֹותֹו , ַּוֲהָוה ּבָ ר ָעׁשֹו ַוִיׂשְ ח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ ִּמָיד ַוִיּקַ ּ ּּ
ֵאׁש ְו ִים', גֹוּבָ ַּוִיֶזר ַעל ְפִני ַהּמַ ה ַעל ֵמי אֹוְקָיינוס ְוָאַמר. ּ ַּמָיא ַמָיא ָמה ַאּתון , ָּקם ֹמׁשֶ ּ ּ
ָעאן אֹוַרְייָתא ְדלוחֹות. ּבָ ָּאְמרו ְוִכי ִאְתַקָיים ָעְלָמא ֶאָלא ּבְ ּ ּּ ה , ּ ְקרו ּבָ ְּוַעל אֹוַרְייָתא ְדׁשָ ּ ּ

ָרֵאל    .)עאן לשטפא עלמאאנן ב, א ועבדו עגלא דדהבא''ד(ִיׂשְ
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חֹוָבא ְדֶעְגָלא, ִּמָיד ָאַמר לֹון ל ַמה ְדָעְבדו ּבְ ָּהא ּכָ ּ ל , ָהא ָמִסיר ְלכֹון, ּ ְּוָלא ַדי ּכָ
ְייהו ִּאיּנון ַאְלִפין ְדָנְפלו ִמּנַ ּ ּ ִים, ּ ִּמָיד ַוִיֶזר ַעל ְפִני ַהּמַ ּ ְכֵכי ַמָיא. ּ ּתַ ַעד , ָּלא ֲהוֹו ִמׁשְ

ְי ְּדָנִטיל ַמָיא ִמּנַ ֵקי לֹוןּ ַאְתֵריה, ּיהו ְוַאׁשְ ַקע אֹוְקָיינוס ּבְ ּתְ ִּמָיד ִאׁשְ ּ ּ.  

ר ָלא ֲהוֹו ַמָיא ַההוא ִמְדּבָ ְּדָהא ּבְ ּ יב, ּ ּוַמִים ַאִין . ' לא ְמקֹום ֶזַרע ְוגֹו)במדבר כ(, ִּדְכּתִ
ּתֹות יָמא. ִלׁשְ ְּלֵביָרא ְדִמְרָים ַאְרִמי ֵליה, ְוִאי ּתֵ לֹום. ּ ה ֻדְכָרָנא ְּדַתּמָ, ַחס ְוׁשָ ֵדי ֹמׁשֶ ּן ׁשָ

י ְלָבַתר ּתֵ א ָדא ְלִמׁשְ יׁשָ יָרא, ְּותו. ּּבִ אן ָלא ֲהָוה ְלהו ּבֵ ְּדַעד ּכָ ר , ּ ַּעד ְדָאתו ְלִמְדּבַ ּ
ָנה יב, ַמּתָ ִרים ְוגֹו)במדבר כא(, ִּדְכּתִ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ָנה. 'ּ ּבְ ר ַמּתָ ְדּבָ יָרא. ּוִמּמִ ן ַיְרּתו ּבֵ ּמָ . ִּמּתַ
ִתי ִיםּכְ   .ּ ַעל ְפִני ְתהֹום)בראשית א(ּוְכִתיב ָהָתם , ּב ָהָכא ַעל ְפֵני ַהּמַ

  ]א''ד ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ָּחרות ַעל ַהֻלֹחת ַּמאי ָחרות ַעל ַהֻלֹחת, ּ ָּהִכי אוְקמוָה. ּ ֶות, ּ ְלַאך ַהּמָ ְֵחירות ִמּמַ ֵּחירות , ּ
ְעּבוד ַמְלִכיֹות ִּמּשִׁ ּוַמאי ָחרות. ָּהִכי הוא, ּת ִמּכָֹלאֵּחירו )א''ד ע''דף קי(, ּ ַפְנָקא . ּ ּּגוׁשְ ּ

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדֵביה ֲהָוה ֵחירות, ּ ּ ָכל ִמיֵני ֵחירות, ּ רו. ּּבְ ּבָ ל ַמה , ְּוִאְלָמֵלא ָלא ִאּתְ ּכָ
ָרֵאל ִדיוְקָנא ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין, ָלא ָאָתא, ְּדָאָתא ְלָעְלָמא ְלָבַתר ַּוֲהוו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ִדְלֵעיָלאּּ ְוַעל . ּ

ה ֱאֹלִהים ְוגֹו, ָּדא ַאְכִריז ְקָרא ְוָאַמר ְּוַהלוֹחת ַמֲעׂשֵ יָמא ִדְלָבַתר ְדָעְלָמא ', ּ ָּלא ּתֵ ּ
ְכַלל ּתָ ם ָמֵלא ָהוֹו, ִאׁשְ ר ׁשֵ ם ֱאלִהים, ְוַאְדּכַ ׁשֵ ְכַלל ּבְ ּתָ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ַעד ָלא , ּ

ת ּבָ   .ֵּייעול ׁשַ

ה הַמאי, ֵהּמָ ְִהפוך מה.  ֵהּמָ ּ ֵרין ִסְטִרין ָהוֹו. ה ָהוֹו''ּ עֹוָבָדא. ִמּתְ ַּוֲחָדא ְדֵחירות , ֲחָדא ּבְ ּ
ים ְלֵעיָלא ְלַנְטָרא ְלֹכָלא, ְלֵעיָלא ָּרׁשִ ב ֱאלִהים הוא. ה''ְּוַעל ָדא המ. ּ ב ִמְכּתַ ְכּתָ , ְּוַהּמִ

א ִחָווָרא י ֶאּשָׁ ּבֵ א אוָכָמא ַעל ּגַ ֶּאּשָׁ ב ֱא. ּ יב, ּלִהים הואִמְכּתַ ַּהְיינו ִדְכּתִ  )במדבר יח(, ּ
ְּוָעַבד ַהֵלִוי הוא ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ָּחרות ּכְ ְּדָהא יֹוֵבל ָקֵרי ָחרות, ּ   .ְּוָעִביד ֵחירות ְלָכל ָעְלִמין, ּ

אן ַחְבַרָייא ְנְדעון. ֲּעד ּכָ אן ְוָהְלָאה ּתִ ִּמּכָ א, ּ יׁשָ ְלָטא ָעַלְיי, ְּדָהא ִסְטָרא ּבִ ּכו ָלא ׁשַ
ָעָרא ִמִלין ִאֵלין, ָּקִאיְמָנא ָקַמְייכו, ַוֲאָנא ֵייָבא ָסָבא ְּלִאּתְ ָּקמו ִאיּנון, ּ ַער , ּ ַמאן ְדִאּתְ ּּכְ

יָנֵתיה ָטחו ָקֵמיה, ִּמּשֵׁ ּתְ ְּוִאׁשְ כו. ְּוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלַמְלָלא, ּ ֲעָתא ּבָ   .ְּלָבַתר ׁשַ

י ִחָייא ְוָאַמר ָּפַתח ַרּבִ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך ) חשיר השירים(, ּ ך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ָ ׂשִ ָ

יֵמִני ַכחֹוָתם', ְוגֹו ַבְעָלה, ׂשִ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָקא ּכְ ֲעָתא ְדִאְתַדּבְ ׁשַ ּּבְ ּ יֵמִני , ּ ִאיִהי ַאְמַרת ׂשִ
ַההוא ֲא, ּ ָאְרָחא ְדחֹוָתם)ב''ד ע''ויחי רמ(, ַכחֹוָתם ק ּבְ יָון ְדִאְתַדּבָ ּּכֵ ּ ִביק ּ ק ׁשָ ָּתר ְדִאְתַדּבָ ּ

ל ִדיוְקֵניה יה ּכָ ּּבֵ ּ ּ ב ְדַההוא חֹוָתם ָאִזיל ָהָכא ְוָהָכא, ּּ ַּאף ַעל ּגַ ן, ּ ּמָ ְוָהא , ְּוָלא ַקְייָמא ּתַ
יה ן, ִּאְתֲעָבר ִמּנֵ ּמָ ִביק ּתַ ל ִדיוְקֵניה ׁשָ ּּכָ ּ ן ַקְייָמא, ּּ ָרֵאל. ְּוַתּמָ ֶנֶסת ִיׂשְ , ּאוף ָהִכי ַאְמַרת ּכְ

ךּכֵ ְקָנא ּבָ ְיָון ְדִאְתַדּבָ ּ ך, ּ ל ִדיוְקִני ִליֲהֵוי ָחִקיק ּבָ ְּכָ ּ ב ְדֵאיִזיל ָהָכא אֹו ָהָכא, ּּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ,
ך ח ִדיוְקִני ָחִקיק ּבָ ּכַ ׁשְ ְּתִ ּ ר ִלי, ּּ   .ְוִתְדּכַ
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יב, ְָוַכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך ָמה ִדְכּתִ ַחת ְלֹראׁשִ)שיר השירים ב(, ּּכְ ֹמאלֹו ּתַ י ִויִמינֹו  ׂשְ
ֵקִני ַחּבְ ן, ּאוף ָהִכי, ּתְ ּמָ ֵהא ִדיוְקִני ָחִקיק ּתַ ּּתְ ָקא ְלָעְלִמין. ּּ ך ִמְתַדּבְ ּוְבֵכן ֱאֵהא ּבָ ְוָלא , ְּ

י ִמיָנך ׁשֵ ְות ַאֲהָבה. ְִאְתּנְ י ַעָזה ַכּמָ ֶות ַאֲהָבה, ּּכִ ּמָ יָפא ּכַ ּקִ יף, ּתַ ּקִ ּתוְקָפא ּתַ ַההוא , ּּבְ ּּכְ
ְר יה מֹוָתאֲּאָתר ְדׁשַ ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַאֲהַבת עֹוָלם, ַאֲהָבה. ָּיא ּבֵ ּ.  

אֹול ִקְנָאה ה ִכׁשְ ָמָהן, ּאוף ָהִכי, ָקׁשָ ְּדָהא ִאֵלין ׁשְ ֵּמַההוא ִסְטָרא ִאיּנון, ּ ֶפיָה . ּ ְרׁשָ
ֵפי ֵאׁש ֵפי ִאֵלין, ִּרׁשְ ַּמאן ִאיּנון ִרׁשְ ּ ָלן ָטָבאן. ּ ִּאיּנון ַאְבִנין וַמְרּגְ ּ ְדִאְתְיִלידו ֵמַההוא ,ּ ּ ּ

ְלֶהֶבת ָיה. ֵאׁש ְלהֹוָבא. ּׁשַ ְּדָנְפָקא ֵמָעְלָמא ִעָלָאה, ֵּמַההוא ׁשַ ְכֶנֶסת , ּ ְוִאְתַאֲחָדא ּבִ
ָרֵאל ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד ִיחוָדא, ִיׂשְ א ֲאַבְתָרך, ַוֲאָנן, ּ ְלהֹוָבא ְדִלּבָ ִפין ְדׁשַ ְָהא ַאֲהָבה וְרׁשָ ּ ּ ּ ,

ְּדִדיוְקָנא ִדיָלן, ְיֵהא ַרֲעָוא ּ ך, ּּ ִלּבָ ֵהא ֲחקוָקה ּבְ ְּתְ ן, ּ ִלּבָ ָמה ְדִדיוְקָנא ִדיָלך ַחּקוק ּבְ ּּכְ ּ ּ ְּ ּ .
ק לֹון ּוָבִריך לֹון ְוָאְזלו, ָנׁשַ ְּ.  

ְמעֹון י ׁשִ י ְדַרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ל ַמה ְדִאיַרע לֹון, ּ ְּוָסחו ֵליה ּכָ ּ ַּחֵדי ְוַתָווה, ּ ִאין , ָאַמר, ּ ַזּכָ
ַּאּתון ְדָזִכיתון ְלָכל ַהאי ּ ֲהֵדי ַאְרָיא ִעָלָאה, ּ ּוַמה ֲהֵויתון ּבַ ּ יף, ּ ּקִ ר ּתַ יּבָ ה , ּגִ ּמָ ְּדָלא ֲהוֹו ּכַ

לום יה ּכְ ִרין ְלַגּבֵ יּבָ ּּגִ מֹוְדָעא ֵליה ִמַיד, ּ ּתְ ְּוָלא ְיַדְעּתון ְלִאׁשְ ּ ָווְהָנא. ּ ַזְבּתון , ּתַ ּתְ ֵּאיך ִאׁשְ ְ

א ִדיֵליה ֵּמעֹוְנׁשָ ָזָבא ְלכֹון, ּ ָעא ְלׁשֵ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ  )משלי ד(, ָּקָרא ָעַלְייהו, ּ
אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום ְּוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ ך לא ֵיֶצר ַצֲעֶדך )משלי ד(. ּ ֶלְכּתְ ָ ּבְ ָ

ל ׁשֵ רוץ לא ִתּכָ ָלם ַצִד)ישעיה ס(. ְּוִאם ּתָ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ְ ּ
ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר  .)כ מן רב ייבא סבא''ע(. ַּמֲעׂשֵ

ים)מ(רעיא מהימנא  צו ֲאָנׁשִ י ִיּנָ ה ָהָרה. מ''ִמיָכֵאל ְוס, ִּאֵלין. ּ ּכִ ֶנֶסת , ְּוָנְגפו ִאּשָׁ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ָגלוָתא, ְּוָיְצאו ְיָלֶדיָה. ִיׂשְ ַעל , מ''ָּדא ס,  ֵיָעֵנׁשָענֹוׁש. ּּבְ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ִריך הוא, ָהִאּשָׁ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ.  

ִּפּקוָדא  ַתר ָדא)מא(ּ יב ֲאֵבָדה, ּ ּבָ ֶזל. ְלָהׁשִ יב ַהּגֶ ָּאַמר ּבוִציָנא . ַּוֲאַבְתֵריה ְלָהׁשִ
א ִריך הוא ָעִתיד ְלָאַהְדָרא ָלך, ַּקִדיׁשָ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ִגין ֵעֶרב ַרבֲא, ּ ְוָדא , ֵּבָדה ְדָאְבַדּת ּבְ

ָלה ִדיָלך ְּכַ ּ ִּדְבִזְמָנא ְדָעְבדו ֵעֶרב ַרב ַית ֶעְגָלא, ּ ּ ָלה ִדיָלך, ּ ְַנְפַקת ּכַ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ֵלך ִמָיָדו ֶאת ַהֻלֹחת)שמות לב( ּ ַוַיׁשְ ּ ְּ.  

  ]ב''ד ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ך ֵלך ֵר ַמר ּבָ ְְוִאּתְ ְָהָתם ָקא ָרִמיז ְנִחיתו ִדיָלך, דְ ּ ָגלוָתא ְרִביָעָאה, ּ ד ''דף קי(: ְֵלך, ּּבְ

גֹון) ב''ע ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך ְוגֹו )בראשית יב( ּכְ ָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל )איוב לג( ,ָהָכא ש. 'ְ ּ ֵהן ּכָ
ֶבר ֹלׁש ִעם ּגָ ָגלוָתא)גולאבגל(ִזְמִנין ' ְָלך ג, ְָהָכא ָקא ָרִמיז ֶלך. ַּפֲעַמִים ׁשָ ְרִביָעָאה . ּ ּבְ

ת ְיִחיָדה, ֵרד ִגין ּבַ ָלה ִדיָלך, ּבְ ְּכַ ּ  ָנְפָלה לא תֹוִסיף )עמוס ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַנְפַלה, ּ
ִגיֵניה. ּקום ּוִמַיד ְדַאְנּתְ ָנִחית ּבְ ּ קום ֲעָלך ְוַהאי , ּּ ְּתָ והאי אורייתא , איהו השבת אבדה(ּ

ַבת ֲאֵבָדה ִדיָלך ִא)דאתגליא על ידך האי ְיהו ֲהׁשָ ּ ְלָיא ָלך אֹוַרְייָתא, ּ ָנא ִאְתּגַ ְְדָלאו ְלַמּגָ ּ ,
ָרֵאל ל ִיׂשְ יר ִמּכָ ך, ַיּתִ ָלַקת ְלַגּבָ ְְוִאְסּתַ ך, ּ ָלקו ְלַגּבָ ַמָיא ִדְבֵאר ְדִאְסּתַ ְּכְ ּ ּ ּּ , ְוָלא ַלֲאָבָהן, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1260דף [ -ּ

ֶרת ֲאדֹוֶניָה, ְוָלא ְלַבר ָנׁש ֵאר ַמּכֶ ַמר ָעָלה, ּאֹוַרְייָתא ָדאְו. ְּדָהא ּבְ  )במדבר כא(, ִּאּתְ
ֵאר ְוגֹו ֵאָרה ִהיא ַהּבְ ם ּבְ ֵאר ִהיא ַמְלָיא. 'ּוִמּשָׁ ֵאר . ְוָלא ָנְפִקין ֵמימֹוי ְלַבר, ַהּבְ ְּוִאיהו ּבְ

ַּמָיא ְדאֹוַרְייָתא ל ַמִיין, ּ ְּדַאִפיק ּכָ יה, ּ ְּוָכל ַמִיין ְדָעְלָמא ָעאִלין ּבֵ ן ֵמימֹוי ְוָלא ָנְפִקי, ּ
  .ְלַבר

יה ַמָיא ֲאִבין ִמּנֵ ֵני ָעְלָמא ׁשָ ל ּבְ ֵאר ְדֲאִפילו ּכָ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ל ֲעָנֵני ָעְלָמא, ּּ ַּוֲאִפילו ּכָ ָלא , ּ
יה ֲעָרה, ֲּחֵסִרין ִמּנֵ חוט ַהּשַׂ ֲּאִפילו ּכְ ּ ִגין ִדְבֵאר ָדא. ּ ּּבְ יר ָעמֹוק הוא , ֵּלית ֵליה סֹוף, ּ ַּיּתִ
ה , אִּמְדאֹוַרְייָת ַמר ּבָ ְּדִאּתְ י ָים)איוב יא(ּ ּוְבַכד ִדיֵליה. ּ וְרָחָבה ִמּנִ ּ יה , ּ ֲאֵבי ִמּנֵ ַּמאן ְדׁשָ ּ

ַלע , ַּמָיא ל ָחְכָמִתין ְדָעְלָמא)א כל מימין וכל חכמתין''ס(ִּאיהו ּבָ ֵאר ַעְצמֹו, ּ ּכָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ִריך הוא ְלָאַהְדָרא ָלך א ּבְ ְְוֵכן ָעִתיד קוְדׁשָ ְּ ֶזל ִדיָלךּ ְ ּגֶ ְּדִאיהו ַמֶטה, ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ְצִרי)שמואל ב כג( ּ ַוִיְגזֹול ֶאת ַהֲחִנית ִמַיד ַהּמִ ַמר ִאיׁש ִמְצִרי, ּ ְְדָעָלך ִאּתְ ְוְבָגלוָתא ִדיָלך . ּ ּ ּ ּ

ְוְבִגְלּגוָלא ִדיָלך ּ ּ ָזָבא, ְַיְפִריׁש ָלך ָעֵרי ִמְקָלט, ּ ה ְדַרְדִפ, ְלׁשֵ ּמָ ְּדֵלית ְלהֹון , ְין ֲאַבְתָרךִּמּכַ
  .סֹוף

ְּוַהאי ִאיהו ִפּקוָדא ִגין ַההוא ִמְצִרי , ְּלַמאן ְדָקַטל,  ְלַהְפִריׁש ָעֵרי ִמְקָלט)חדא( )מב(, ּּ ּּבְ
ִמְצַרִים ְרָייֵתיה, ְּדָקַטַלת ּבְ ְדמֹוִני ְוָכל ַמּשִׁ ן ֲהָוה ָנָחׁש ַהּקַ ּמָ ְּדּתַ ַּדֲהוֹו ָסֲחִרין ֵליה, ּ ְטַלת ְוָק, ּ
ָלא ִזְמֵניה ֵּליה ּבְ ְּוָלא ָדַחְלּתָ ֵמרֹוְדִפין ִדיֵליה, ּ ּ ה ַאְתִרין ָרְדפו ֲאָבְתָרך, ּ ְִדְבַכּמָ ּ ין , ּ ה ָנׁשִ ּמָ ּכַ

ַנֲערוָתך ְּבְ ְּדִאיּנון ַנֲעָמ, ּ ִריך הוא ָיִהיב ָלך ָעֵרי . ּת אוָכָמא''ת ִליִלי''ה ַאְגַר''ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ּ
ּתְ, ִמְקָלט הֹוןְלִאׁשְ ׁשוָבה, ָזָבא ִמּנְ ֲעֵרי ּתְ ְּוִאיּנון ׁשַ ּ.  

ן ָיה ִגין ְדַאּתְ ּבֵ ּּבְ א וְדִאָמא, ּ ָרא ְדַאּבָ ּּבְ ֵה. ּ ַתר ְדַהְדַרת ּבְ א''ּּבָ ִתיוְבּתָ ַלְקּת , ּא ּבְ ִּאְסּתְ
יָנה ּבִ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ו''יה, ּבַ ּוְבִגיָנה ַאּתְ ָזֵכי ְלָאת ה, ּ ִגין ְדַאִעיַל', ּ ְרָמך ֲאַבְתָרָהאּּבְ , ְת ּגַ

א ְלָאַהְדָרא ָלה ְלָמָרך ִתיוְבּתָ ְּבְ ּ לוָתא, ּ ּוְלַסְלָקא ָלה ִמּגָ ּ ָלא ַאְנּתְ ַאְגָרא, ּּ   .ְוָלא ְלַקּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ך, ְּ ֵמיה ּבָ ֵוי ׁשְ ְׁשַ ּ ָבה ִדיָלך ֲהַות ְלִעַלת ָהִעלֹות, ּ ּוְבִגין ְדַמֲחׁשָ ּ ְ ּ ּ ִוי , ּ ּׁשַ
ך ַמ יהְּבָ ְבּתֵ ְּדִאיִהי יו, ֲּחׁשַ ְּוִעַלת ָהִעלֹות. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ִּאיהו ְמַיֵחד ִאֵלין ַאְתָוון , ּ ּ

ך ִאֵלין ַאְתָוון, ְּבָ מֹוְדָעא ֵליה ּבְ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ.  

א ִכיְנּתָ ּוְבִגין ְדַאּתְ ֲהֵוית ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ׁשְ ְּדָכל ִפּקוִדין ִדיָלך ְלַקְייָמא, ּ ְ ּ ּ ֵּאיֶזהו ָחִסיד , ּּ
ד ִעם קֹונֹו ְתַחּסֵ ָּיַהב ָלך ִמַדת ֶחֶסד. ַהּמִ ה. ְ ֲעׂשֶ ּוְבִגין ְדָנַטְרּתָ ִפּקוִדין ְדָלא ּתַ ּ ּ ְַוֲהָוה ָלך , ּּ

ָרא ַעל ִיְצָרך ּבְ חֹות ְיָדך, ְְלִאְתּגַ ר ֵליה ּתְ ְְלִמְקׁשָ ַהאי ִפּקוָדא, ּ ְדַלת ּבְ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא , ּּ
ָרא ָס ִריך הוא''ָמֵאְלַקּשְׁ א ּבְ חֹות ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּל ּתְ ּ א. ְּ יׁשָ ְפָחָתא ּבִ ּוַבת זוֵגיה ְדִאיִהי ׁשִ ּ ּ ּ ,

א ִביְרּתָ חֹות ַיד ּגְ ְרָיין ִדְלהֹון. ּתְ ּלֹון וְלָכל ְמָמָנן וְלָכל ַמׁשְ ּ ִריך הוא ָיַהב ָלך. ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ,
בוָרה ִדיֵליה ִּמַדת ּגְ ּ ּ ְסַי, ּ ך ְדִיְתַחְלַחלון ִויַדֲחלון ִמיָנךְּלֶמהֵוי ּבִ ְְעּתָ ְּ ּ ּל וַבת זוֵגיה''ָסָמֵא, ּ ּ ּ ,

ְרָיין ִדְלהֹון ְּוָכל ְמָמָנן וַמׁשְ חֹות ְיָדך, ּ ָלֵאי ּתְ ְלׁשְ ׁשַ ְִויהֹון ְקׁשוִרים ּבְ ּ.  
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א ִתיוְבּתָ ּוְבִגין ְדַהְדַרת ּבְ ּ ִרית, ּ אֹות ּבְ יָנה יה, ּבְ ָרא ּבְ, ו''ָנִחית ּבִ ִגיָנך. ַצִדיקְלִאְתַחּבְ , ְּבְ
ִרית ַצִדיק ִדיֵליה ִריך הוא ָיִהיב ָלך אֹות ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ָבה טֹוָבה ָעַבְדּתְ . ְ ּוְבִגין ְדַמֲחׁשָ ּ

ָמא ְמֹפָרׁש , ּּכָֹלא ן, ְָעָלך )דמרך(ָהִכי ָנִחית ׁשְ ּמָ   .ְ ָנִחית ָעָלך)א רשומא דנחית''נ( ,ּוִמּתַ

ּתָ ׁשְ ּוְבִגין ְדַאְנּתְ ּתִ ָכל יֹוָמאּ ְצלֹוָתא, ֵּדל ּבְ ְפָוון ִדיָלך ּבִ ְתֵרין ׂשִ ְּבִ ָחא ְלָמָרך, ּ ּבְ , ְְלׁשַ
ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ ְפָוון ִדיָלך, ּבַ ְתֵרין ׂשִ ְּבִ ְנִביִאים וַבְכתוִבים. ּ ּּבִ ּוְבָכל ִמיֵני ֵזֶמר ְוִנּגון . ּ ּ

ְצלֹוָתא ִריך הוא ָנִחית לֹון ּבְ. ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְפָוון ִדיָלךְּ ְׁשִ א ִדיָלך. ּ ן ַדְרּגָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּכָ ּ ַּעּמוָדא , ּ
ְקׁשֹוט, ְּדֶאְמָצִעיָתא ָכל יֹוִמין ִדיָלך ּבִ ְדַלת ּבְ ּתַ ְוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ּ ִריך הוא ָיֲהֵביה ָלך, ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ,

יה ְּלַסְלָקא ָלך ּבֵ ְ תֹוַרת ֱאֶמת, ּ ל ִמדֹות ְוַאְתָוו, ּבְ ִליָלא ִמּכָ ָמא ְמֹפָרׁש. ןּּכְ ׁשְ ד, ּבִ   .ַאְתָוון' ּבְ

  ]א''ו ע''דף קט -' בזוהר חלק [

א  ִתיוְבּתָ ְּדֹקֶדם ְדָחַזְרּתְ ּבְ ּ ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע,  ָלא ֲהֵוית)א''ו ע''דף קט(ּ ֶּאָלא ּבְ ֶעֶבד , ּ
ַקְדִמיָתא ָמך ּבְ ה ַנַער ּבֹוֶכה)שמות ב(, ְְוַנַער ֲהָוה ׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ןֶעֶבד ֶנֱאָמ,  ְוִהּנֵ

יִתי ֶנֱאָמן הוא)במדבר יב( ָכל ּבֵ ה ּבְ ּ ֹלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ ָפא ְדֶעֶבד, ְּוַההוא ַרע. ּ ּׁשוּתָ ַרם , ּ ּגָ
ַלע ּסֶ ְמַסר ָלך, ְָלך ְלֶמחֵטי ּבַ ִגין ְדַמֶטה ְדִאּתְ ְּבְ ּ ּ ּ ֲהָוה ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע)א בידך''נ(, ּ ּ ,

  .ל ָרע''ָסָמֵא. ן טֹוב''ְמַטְטרֹו )ב''ע' תיקונין צ(

א, ּוְכָען ִתיוְבּתָ ְּדָחַזְרּתְ ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ן , ָהא ַנְפַקת ֵמֶעֶבד, ּ ְוִאְתָהַדְרּתְ ּבֶ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יָדך. ְּ ְוַמֶטה ְדִאְתְמָסר ּבִ ּ ּ ן ָי', ו, ְּיֵהא ֵעץ ַחִיים, ּ ְּדִאיהו ּבֶ ְּוֵתיעול , ּה''ּ

מ)א ותיעול''ד( אֹוַרְייָתא'' ּבְ ְט ַאְנִפין ִדיָלך ּבְ ּ ך. ְוִיְתֲעֵבד מֹוט, ּ  לא )תהלים נה(, ְְוִיְתְקָיים ּבָ
ִדיק ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ָרֵאל''מ, ּט ַאְנִפין''מ. ִּיּתֵ ַמע ִיׂשְ ם, ּט ַאְתָוון ִדׁשְ ְוָברוך ׁשֵ ּ ית , ּ ׁשִ

יִבין ְדִיחוָדא ִעָלָא ּּתֵ ּ ְפֶאֶרת' ו, הּ ְנָייִנין. ִּעָלָאה ּתִ יִבין ּתִ ית ּתֵ ם, ׁשִ ְְדָברוך ׁשֵ ּ ְנָייָנא ' ו, ּ ּתִ
ֶאְמָצִעיָתא א. ט''מ. ַּצִדיק ָנִים. ּבְ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ַּוִיּשָׂ ּ ּ.  

ֹלא ָוא ֶאְמָצִעיָתא''ּבְ ט ִלְפִני '' ְוַצִדיק מ)ו''דאמצעיתא דו' א בלא א''נ(. ט''ִּאיהו מ, ו ּבְ
עָר ַרע ָדא. ׁשָ ּוַמאן ּגָ ים. 'א. ּ ְרִעין ִאְתְיִהיבו ָלך. ֶאָחד ֵמֲחִמּשִׁ ין ּתַ ְְדַחְמׁשִ ּ ָמה , ָחֵסר ַחד, ּ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ה, ּ יָנה ִנְמְסרו ְלֹמׁשֶ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ְּוַהאי ִאיהו . ּחוץ ְמֶאָחד, ַּחְמׁשִ
ין', א ַא, ְּדָחֵסר ֵמַחְמׁשִ ּתְ ִרים ָלך ַצִדיק מ, ט''ר מְוִאׁשְ ְּוָדא ּגָ ע''ְ ע. ט ִלְפֵני ָרׁשָ . ַמאי ָרׁשָ

  .ל''ָּדא ָסָמֵא

ְִמן ַמֶטה ִדיָלך, ט''ְּוַהאי ִאיהו מ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָיִדי )שמות יז(ּ ּוַמֵטה ָהֱאלִהים ּבְ דמטה ( .ּ

ה)אחרא אית לך ּ ַמֵטה ִדיָלך הוא ַמֶטה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא, ְּ יָנה,  אּ , ְחֹוְזַרת ָלך, ְּדִאיִהי ּבִ
ַמְתִניִתין ָמה ְדאוְקמוָה ּבְ ּּכְ ּ יָנה, ּ א. ָאֶלף ּבִ ִתיוְבּתָ ְּדָחְזַרת ָלך ּבְ ין ָו, ְּ , ו''ְּוֵתיעול ּבֵ

ָרֵאל, ו''ְוִאְתָעִביד ָוא ך ְלִיׂשְ ְְלַקֵיים ּבָ ֵצך )ישעיה נד(, ּ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְוְבַרֲחִמים ּגְ ירמיה ( .ּ

ך)ובתחנונים אובילם( )א''ל ן ְוֵאיָלך ִיְתַקֵיים ּבָ ּמָ ְ ִמּתַ ִדיק, ְּ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ   .ּלא ִיּתֵ
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ַההוא ִזְמָנא ֵרין ִפּקוִדין, ּּבְ ך ּתְ ִּיְתַקְיימו ּבָ ּּ ְ ִקים ִעּמֹו )דברים כב(, ַחד. ּ ְנָייָנא. ָהֵקם ּתָ  ,ּתִ
ֲעזֹוב ִעּמֹו)שמות כג( יַח ִראׁשֹון, ָּלָאהִע' ָהֵקם ִעם ו.  ָעזֹוב ּתַ ִקים ִעם ו. ָמׁשִ ְנָייָנא' ּתָ . ּתִ

ן ַעְמָרם, ִעּמֹו יָנה ְדִאיִהי א, ָּדא ּבֶ ִּדְסִליַקת ַלּבִ ּ'.  

ִקים ָאה. 'ְלָאת ה. ּוְלַמאן ָהֵקם ּתָ ָאֶלף ֲחִמׁשָ ַתר ע, ְּדַנְפַלת ּבְ ִמְנָין ָעזֹו, ב''ּבָ ב ''ּכְ
ֲעזֹוב ִעּמֹו ָמָהן''ָדא עְו. ו''ב ז''ע: ָעזֹוב. ּתַ ע ַוָיֹבא ַוֵיט, ב ׁשְ ַּוִיּסַ ּ ן , ו''ו ִמן וה''ָּדא ָוא. ּ ּמָ ּתַ

ֲעזֹוב, ְוָלא ִקיָמה, ֵעֶזר ן , ְּוַהאי ִאיהו ָעזֹוב ּתַ ּמָ ִעּת)דברים יא(ּתַ ֹּו יֹוֶרה וַמְלקֹוׁש '' ּבְ
ך ְוִיְצָהֶרך ְָוָאַסְפּתָ ְדָגֶנך ְוִתיֹרׁשְ ָ ָ ָרֵאל, ּ ְּדִאיּנון ִיׂשְ ְכָחה וֵפָאהֶלֶק. ּ  ֶלָעִני )ויקרא יט(, ּט ׁשִ

ֲעזֹוב אֹוָתם ר ּתַ ִליָתָאה. ָהָכא אֹוִליְפָנא. ְוַלּגֵ ִּפּקוָדא ּתְ ּ.  

ְּוָצִריך ְלַאֲחָזָרא ָעַלְייהו ְטָרא ְדַצִדיק, ָ ְּדָהא ִמּסִ ּ ֲעזֹוב, ָעִני, ּ ָּדא , ִעּמֹו. ַּצִדיק, ָעזֹוב ּתַ
ן ַעְמָרם ֲעזֹוב אֹוָתםְּוַהאי ִאיהו ֶלָעִני. ּבֶ ר ּתַ ך .  ְוַלּגֵ ַמר ּבָ ַגְווָנא ְדִאּתְ ר ַאְנּתְ ּכְ ְּגֵ ּ

ַקְדִמיָתא ַעם ָעִני ֶאֶרץ ָנְכִרָיה)שמות יח(, ּבְ ר ָהִייִתי ּבְ   .ּ ּגֵ

א ִדיָלך, ֲאָבל ֲהָקָמה ַדְרּגָ ְּבְ ָאה' ָהֵקם ו, ּ ּתָ ִקים ִעּמֹו. ּתַ ן ַעְמָרם: ּתָ א , ִעם ּבֶ ַדְרּגָ ּבְ
ִּעָלָאה ִד ְפֶאֶרת, ְיָלךּ מ. ּתִ ְה ִדיָלך''ּבְ ִלימו, ּ ׁשְ ָמא ְמֹפָרׁש ּבִ ַתר ק. ּׁשְ ִקים' ק' ּבָ , ְּדָהֵקם ּתָ

ַאר תים)ובגין דא הקם תקים( ּתְ ם)בראשית כה(. ַמאי ָקא ַאְחֵזי.  ִאׁשְ : ִעּמֹו.  ַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ
ן ַעְמָרם ִקים. ַּצִדיק: ָהֵקם. יֹוִקים, ִעם ּבֶ ם: ּתָ   .ּתָ

ַתר ָדא ִלְפדֹות ֶעֶבד ִעְבִרי ְוָאָמה ָהִעְבִרָיהִּפּק ּוָדא ּבָ ּ ּ ָּלדון , ְּלַיֵעד ָאָמה ָהִעְבִרָיה, ּ
ִקְנַין ֶעֶבד ִעְבִרי ֲעִניק לֹו, ּבְ ׁש , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַהֲעֵנק ּתַ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ּכִ

ִנים ַיֲעֹבד ִנים ַיֲעֹבד. ׁשָ ׁש ׁשָ ְּנָין ִדיֵליהּוַמאי ִק. ַמאי ׁשֵ ִסְתֵרי ּתֹוָרה. ּ ן ''ְמַטְטרֹו, ֶּאָלא ּבְ
ית ', ֶעֶבד ְיָי ִליל ׁשִ ית ַאְתָוון ִדיֵליה,  ִסְטִרין)א''ה ע''צ(ּכָ ן ׁשִ ּבָ חוׁשְ ּּכְ ּ ָנה, ּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ . ׁשִ

ּוְבהֹון ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְפַלח ְלָמאֵריה ּ ד ִקְנַין )א ממכר''ס(, ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ֶעֶבד, ּ  ְלֶמְעּבָ
ְספֹו א ִדיֵליה, ְּדֶכֶסף ְיִמיָנא, ּּכַ ְּדַאְבָרָהם ֶחֶסד ַדְרּגָ ּ ּ ן ִאְתְיִהיַבת, ּ ּמָ   .אֹוַרְייָתא ִמּתַ

  ]ב''ו ע''דף קט -' בזוהר חלק [

ה ַדל ּבָ ּתָ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ָאה , ּ ִגין ְלַזּכָ ְספֹו. ִאְקֵרי ִקְנַין, ּ ְלָעְלָמא ְדָאֵתי)בה(ּבְ ָעְלָמא : ּּכַ
ְּדִכּסוָפא ם : ִקְנָין. ּ ַמִים ָוָאֶרֵאל ֶעְליֹו )בראשית יד(ַעל ׁשֵ  ְקֵנה ָחְכָמה )משלי ד( .ץן קֹוֵנה ׁשָ

ַתר ְדָקָנה לֹו. ת''ָקָנה לֹו ד. ְקֵנה ִביָנה ְהֶיה לֹו, ַּרּבֹו ּבָ אוָלה ּתִ ִּאית ְדִאיהו ָקנוי . ּּגְ ּ  )ליה(ּ
ְּוִאית ְדִאיהו ָקנ, ְלעֹוָלם ִניןּ ית ׁשְ ּוי ֵליה ׁשִ ַּמאן ְדִאיהו ָקנוי ֵליה ְלעֹוָלם. ּ ּ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ , ּּכְ

ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעֹוָלם ּמַ  )ב''ו ע''דף קט(ֶּאָלא עֹוָלמֹו , ֵלית עֹוָלם. ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ
ל יֹוֵבל ין, ׁשֶ ְּדִאיּנון ַחְמׁשִ ַמע. ּ ן , ְוָדא ְקִריַאת ׁשְ ֲחִרית, ה ַאְתָוון''ה כ''כְּדַתּמָ . ַעְרִבית ְוׁשַ

ְרִעין ְדִביָנה' נ   .ּּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1263דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ הֹון ּבַ ַתר ִדְמַיֵחד ּבְ ּּבָ ּ ְּדִאיהו ֶעֶבד ִדיֵליה, ְּ ּ ּ ִפִלין ַעל , ּ עֹול ּתְ ּּבְ
יה ַמע. ֵּריׁשֵ ַמע ְקִריַאת ׁשְ ְּוֹאֶזן ִדיֵליה ְרִציָעא ְפִתיָחא ְלִמׁשְ ּ ּ ַמע, ּ ה , ִּדׁשְ ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ּבְ
ָמעות, ׁשֹוֵמַע ְּדַהְיינו ַמׁשְ ּ ּ.  

ַמע ְקִריַאת ׁשְ לוָיה ּבִ ְּדַמאן ְדִפְדיֹון ִדיֵליה ּתְ ּ ּ ּ ין, ּ ְּדִאיהו ָרָזא ְדַחְמׁשִ ּ ֵּלית ֵליה ִפְדיֹון , ּ ּ
ִגְלּגוָלא ִּדְמרוָצע הוא ְלָמאֵריה, ַּעל ַיד ַאֲחָרא ּבְ ּ ּ  אֹו דֹודֹו )ויקרא כה(ַמר ָהָכא ָלא ִאּתְ, ּ

ְּדִבְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש. ּאֹו ֶבן דֹודֹו ִיְגָאֶלּנו ֶעֶבד, ּ ִנים ַיֲעֹבד, ִּאיהו ּכְ ׁש ׁשָ יה ׁשֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ .
ִפָלה, ְוֵאין ֲעבֹוָדה ֶּאָלא ּתְ ִנים ַיֲעֹבד. ּ ׁש ׁשָ ִליַח ִצּבור ' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ג: ׁשֵ ַּאֲחרֹונֹות ְדׁשְ ּ

ִּפיק ֵליה ְלַבר ָנׁש ְיֵדי חֹוָבתֹוַא הו ְדַצִדיק ַחי ָעְלָמא, ּ ְּלַמאן ְדָלא ָיַדע ְלַצָלָאה ּבְ ּ ּ ּּ ,
הו ֵמיה, ִּאְתְקֵרי ּבְ  )תהלים קמה( )א ותמן''נ(. ְוֶנֱאָמן, ָקרֹוב, ּגֹוֵאל, ַּצִדיק, ּבַֹעז. ַּעל ׁשְ

ן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק)משלי כז(, ְּוָטב ֵליה ְלַבר ָנׁש. ְלָכל קֹוְרָאיו' ָקרֹוב ְיָי ּכֵ ְּדַהְיינו ,  ׁשָ ּ
ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ן ָיה, ּ ְּדִאיהו ּבֶ ּ יָנה, ּ ָלק ְלֵעיָלא ְדִאיהו ּבִ ְּדִאְסּתַ ּ ּּ ְּדעֹוָלם ָדא, ּ עֹוָלמֹו , ּ

ל יֹוֵבל ין ַאְתָוון ְדִיחוָדא, ׁשֶ ְּדִאיהו ַחְמׁשִ ּ ּ ְּדְבָעְלָמא ֵדין. ּ ר ָנ, ּ ְּלֶמהֵוי ֵליה , ׁשָיִכיל ּבַ
ַצִדיק ַלת ַקְדָמִאין' ו, ִּפְדיֹון ּבְ ִנין ְדָכִליל ּתְ ְתָרִאין ִדְצלֹוָתא, ּׁשְ ּוְתַלת ּבַ ִּאיּנון , ְזִעיָרא' ו. ּ

ִנין ַיֲעבֹוד)א איהו''נ( ית ׁשְ   . ׁשִ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ל יֹוֵבל, ֲּאָבל ּבְ ְּדִאיהו עֹוָלמֹו ׁשֶ ן נ, ּ ּמָ ַמעַּאְתָוון ִד' ְּדּתַ ֵלית , ְקִריַאת ׁשְ
ִליַח ִצּבור ַאִפיק ֵליה ֵמחֹוָבה ּׁשְ ִגין ְדֵלית ֵליה ִפְדיֹון ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים. ּּ ּּבְ ּ ַמע. ּ ּוְבִגין ָדא ׁשְ ּ ,

ה ׁשֹוֵמַע ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ּוְבִגין ָדא ָקא ָרִמיז. ּבְ ַּוַדאי : י''ִמ. ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי, ּ
ל    .יֹוֵבלעֹוָלמֹו ׁשֶ

ְמעו ִמִלין ִאֵלין ִּמַיד ְדׁשָ ּ ּ ּ א, ּ י ִעם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ אן ַדֲהוֹו ַנְחּתֵ ָּמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ָּפְתחו , ּ ּ
ָאה, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְּוָאְמרו א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ִּפי ׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִּדְבַתְרַווְייהו קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֶּפה ֵאל ֶפה ַמִליל ִעּמָ ּ ַמעּ ְקִריַאת ׁשְ יה, ְך ּבִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְגרֹוָנם )תהלים קמט(, ּ  רֹוְממֹות ֵאל ּבִ
ָיָדם ְּוֶחֶרב ִפיִפיֹות ּבְ ְּדָהא ַוַדאי. ּ א', י, ּ א ְדַחְרּבָ ָפה ִדיָלך, ֵּריׁשָ ְְדַאְסַחר ׂשָ ּ ָנא ', ו. ּ ִליׁשָ

א ִדיָלך ְְדַחְרּבָ ּ ֵרין ִפיִפיֹות', ה', ה. ּ ּּתְ ְתֵרין, ּ ְפָוון ִדיָלךּבִ ְ ׂשִ ָמא ְדָמָרך, ְּוָהא ַוַדאי. ּ ְׁשְ ּ ,
פוָמך ְְמַמֵלל ּבְ ּ ין ִמפוָמך, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו. ּ ך ְדַאִפיק ִאֵלין ַחְמׁשִ ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְִאיהו ּבְ ְּ ּ ּּ ּּ.  

ַוַדאי ִגין ִמִלין ִאֵלין, ּּבְ ּּבְ ב ְלֵעיָלא, ּ ֵּאִלָיהו ִאְתַעּכָ ּ ְּדָתִפיס ִאיהו, ּ ך. ּ ְְדָלא ָנִחית ְלַגּבָ ּ ,
ך ה ֻעְתָרא ֲהָוה ָנִחית ְלַגּבָ ַכּמָ ְְדָהא ּבְ ִפיס ְלֵעיָלא. ּ ְּוִאיהו ּתָ ך, ּ ְְדָלא ָנִחית ְלַגּבָ ִגין . ּ ּבְ

ְַדֲעִניוָתא ִדיָלך ּ ּ ָרֵאל, ּּ ִּאיהו ָפרֹוָקא ְלִיׂשְ יַח ָאַמר. ּ ּוְבִגין ָדא ָמׁשִ ְוַהאי , ַּעד ְדֵייֵתי ָעִני, ּ
יבִּאיהו  ּ וַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו)ישעיה נג(, ִּדְכּתִ ּ ּּ.  

ָרה, ִאי ָהִכי, ָאַמר לֹון ד ֵליה ַהּתָ אי, ַּנְעּבִ אי, ִויֵהא ָנִחית ְלַגּבָ ּבָ יב הוא ּגַ ְּדָחׁשִ ל , ּ ִמּכָ
ֵרי ֵליה. ָּממֹוָנא ְדָעְלָמא יר ֵליה אֹוָמָאה, ְּוָהא ֲאָנא ָמִחיל ְוׁשָ ּוַמּתִ ְּוַאּתון אוף. ּ רו ּ ּ ָהִכי ׁשָ

יר ָרה ַיּתִ ְֵליה ְוִאי ָצִריך ַהּתָ ָרֵתיה, ּ ַהּתָ ֵדל ּבַ ּתַ ִּנׁשְ אי, ּ ּבָ   .ִּדיֵהא ָנִחית ּגַ
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א ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ בוַעת ְיָי, ּ א', ּׁשְ ִכיְנּתָ ת ְיִחיָדה, ִאיִהי ׁשְ ָנא . ּבַ ְוָלא ְלַמּגָ
א ִני ָנׁשָ ַלת ּבְ ינו ּתְ ּקִ ת' ש, ֶּאָלא. ּיהְלִמְפַטר ֵל, ּּתַ ּבָ ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן, ְּדׁשַ ת ְיִחיָדה, ּתְ . ּבַ

בוָעה ַפת . ּׁשְ ּתָ ּתְ הו)א בה כורסיא ודאי''ס(ְּדִאׁשְ   .ּ ּבְ

ַוַדאי ׁש, ּּבְ ֵיׁש ּבֹו ַמּמָ בוָעה ָלא ָחָלה ֶאָלא ַעל ָדָבר ׁשֶ ּׁשְ ּ ֲּאִפילו ַעל ָדָבר , ֵנֶדר ָחל. ּּ ּ ּ
ׁש ֵאין ּבֹו ַמּמָ ַמְתִניִתיןְו. ׁשֶ ָּהא אוְקמוָה ּבְ יר ָאְמרו, ְולא עֹוד. ּ ֶּאָלא ַיּתִ י , ּ ּבֵ ְנָדִרים ַעל ּגַ
בועֹות עֹוִלין ֶלך ַעְצמֹו, ּׁשְ ּמֶ ע ּבַ ּבַ ִאלו ִנׁשְ ע ּכְ ּבַ ׁשְ ְְוָכל ַהּנִ ּ ַחֵיי , ְוָכל ַהּנֹוֶדר. ּ ִאילו נֹוֵדר ּבְ ּּכְ ּ ּ

ֶלך   .ְַהּמֶ

כו, ֵּרי ִדְמִתיְבָתאןָמא, ָאַמר לֹון ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְּדַאּתון ַיְדִעין, ְּיַדְעָנא ּבְ ֲּאָבל ַההוא , ּ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ִּדְמַחֵדׁש ּבְ ין, ּ ְּיַחֵדׁש לֹון ִחדוׁשִ ְּדָהא ַוַדאי ָאַמר ֹקֶהֶלת, ּ ּ ,

ֶמׁש)קהלת א( ַחת ַהּשָׁ ל ָחָדׁש ּתַ ֶמ,  ֵאין ּכָ ּוְבִסְתֵרי ּתֹוָרה . ֵיׁש לֹו, ׁשֲאָבל ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֶׁ
ֵעיָנא ְלֵמיַמר ֶמׁש וָמֵגן ְיָי)תהלים פד(, ֲאָנא ּבָ ָעְלָמא ִדיֵליה, ֱאֹלִהים ְצָבאֹות' ּ ׁשֶ ּּבְ ְוָלא , ּ

ָעְלָמא ְדֶהְדיֹוט ה ָהֱאלִהים, ּּבְ ב ְדֶזה ְלעוַמת ֶזה ָעׂשָ ַּאף ַעל ּגַ ָנִפיק , ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ
  .ְנהֹוָרא

  ]א''ז ע''דף קט -' ב חלק זוהר[

ּוְבַוַדאי ָעְלָמא ְדָאֵתי ּ יָנה, ּ ֶמׁש, ּבִ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִאיִהי ְלַמְעָלה ֵמַהּשֶׁ ּ ּ ּ .
ן ּמָ בוָעה עֹוִלים, ְנָדִרים ִמּתַ י ׁשְ ּבֵ ׁש, ַּעל ּגַ ֵאין ּבֹו ַמּמָ בוָעה , ְּוָחִלין ַעל ָדָבר ׁשֶ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ

ְּדֵלית ֵליה ִקיוָמא, ָּמא ֵדיןִּאיהו ָעְל ּ  )משלי י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּאָלא ַעל ְיסֹוד, ּּ

ּוֵביה אֹוָמָאה) א''ז ע''דף קט (.ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם יב, ּ ְכִבי ַעד '  ַחי ְיָי)רות ג( ,ִּדְכּתִ ׁשִ
ָאה. ַהּבֶֹקר ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִּדיוָרא ִד, ּכֹוֶתל ַמֲעָרִבי, ִּדׁשְ ּ ַהּכֹל . ּיֵליהּּ ל ׁשֶ ם ְדִאיהו ּתֵ ַּעל ׁשֵ ּ

א, ֹו''ד ּכ''ְידֹוָ, ל''ֹו ּתֵ''ּכ. ּפֹוִנים ּבֹו ִכיְנּתָ ל ִדיֵליה, ַּוַדאי ׁשְ ִּאיהו ּתֵ ּ ם. ּ שיר (, ַעל ׁשֵ

ִל)השירים ה ֵלי ּתִ ל קֹוץ ְוקֹוץ ּתִ עֹוֵרב ְואוְקמוָה ַעל ּכָ חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ ּ ֶקִוּצֹוָתיו ּתַ ּ ּּ ל ּ ים ׁשֶ
ַהּכֹל פֹוִנים ּבֹו, ִמן ֶאָחד'  ד)קוץ(. ֲהָלכֹות ל ׁשֶ ין א, ְוַהאי קֹוץ. ּּתֵ ּוֵבין , ח''ּהוא ָאִחיד ּבֵ

ַמִים וָבָאֶרץ)דברי הימים א כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב', ד ּשָׁ י ֹכל ּבַ , ְוִתְרֵגם ְיהֹוָנָתן, ּ ּכִ
ַמָיא וְבַאְרָעא ׁשְ ְּדָאִחיד ּבִ ּּ.  

ֲחִגיָגהְּוָעֵליה ל ָמקֹום ּבְ ּ אוְקמוָה ִמּכָ מֹו , ַעל ַמה ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ּ ּשְׁ ַּעל ַעּמוד ֶאָחד ׁשֶ
ֱאַמר ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ַּצִדיק ּנֶ בוָעה. ׁשֶ ִרית ִדׁשְ ּוְבַוַדאי ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ְּדָעֵליה ַקְייִמין א, ּ ח ''ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא', ד ְּדִאיּנון ׁשְ ּ יב, ּ ַמִים )רמיה לגי(, ִּדְכּתִ  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
י ְמּתִ ַמִים''א. ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ ַמִים)מלכים א ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ח ׁשָ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ .  ְוַאּתָ

  . ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָהָאֶרץ', ד

ּוְבִגין ִדְבִרית ָאִח ַמָיא ְוַאְרָעאּ ין ׁשְ בוָעה, ּיד ּבֵ ּוֵביה ׁשְ ּ ' ַחי ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְקָרא. ׁשִ ֵמיה ְלׁשִ ׁשְ ַּמאן ְדאוֵמי ּבִ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ְנָייָנא ִדׁשְ ִאילו ָהַרס ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ְּוַאְהָדר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו ּ ר ָנׁש ַיְעֵדי. ּ ַאר ַאֵחר' ּ קֹוָצא ְדדְּדִאי ּבַ ּתְ ָסָמֵאל , ִמן ֶאָחד ִיׁשְ
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ֶקר ַאְתֵריה ׁשֶ ֶקר. ּּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ַעל ׁשֶ ֵני ׁשְ ר ָנׁש ּבָ ּוְכִאלו ַההוא ּבַ ּ ּ ָטא ָקֵאי. ּּ , ְּוקוׁשְ
ְקָרא ָלא ָקֵאי ְנָייָנא. ׁשִ ַמָיא ְוַאְרָעא, ָהַרס ּבִ ְּוָנְפלו ׁשְ ּ.  

ִאילו ִהׁשְ ְּוַהאי ִאיהו ּכְ ָרֵאלּּ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ַמִים. ְִליך ִמּשָׁ ּשָׁ , ְּדַמאן ָיִהיב ֶאֶרץ ּבַ
ַמִים ֶאֶרץ)איכה ב(ְּדָקָאַמר  ִליך ִמּשָׁ א. ְ ִהׁשְ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ַוַדאי ָדא ׁשְ ּ ה, ּ ְּדָלא , ְּוִתְפֶאֶרת ִעּמָ

ְנִפילו ִדיָלה ִּאְתְפַרׁש ִמיָנה ּבִ ּ ּ ּ ה , ּ ְּלַקֵיים ּבָ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר '  ֲאִני ְיָי)שעיה מבי(ּ ּהוא ׁשְ ּ
ן ה. לא ֶאּתֵ ּוְמָנָלן ֶדֱאֶמת ָנַפל ִעּמָ ּ יב, ּ ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה)דניאל ח(, ִּדְכּתִ ּוַמאן ְדאֹוֵמי . ְ ְוַתׁשְ ּ
ָטא ּהוא ְמַקֵיים , ּקוׁשְ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמ, ְצָמח''ֶאֶרץ ּתִ''ֶמת ֵמ'' ֱא)תהלים פה(ּ ּ ּ , ָצִעיָתאּ

ְנָייָנא ְּדֵביה ִאיהו ַקְייָמא ּבִ ּ ּ ָר. ּ ַמִים , ת''ם ֵא''א ֱאֹלִהי''ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבָ ּוְלָבַתר ַהּשָׁ
בוָעה. ְוֵאת ָהָאֶרץ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ְנָייָנא ְדָעְלָמא ָדא, ּ ִּאיהו ּבִ ּ ֹלא ְיסֹוד, ּ ֵּלית ֵליה ִקיוָמא ּבְ ּּ ,

ׁש ֵיׁש ּבֹו ַמּמָ ָּדָבר ׁשֶ ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ֶנֶדר. ּ ּ בוָעה ְסִליַקת, ּ י ׁשְ ּבֵ ְוִאיִהי ָחָלה , ַּעל ּגַ
ׁש ֵאין ּבֹו ַמּמָ ְּדָלא ְצִריָכה ְיסֹוד ְלַקְייָמא ָעֵליה, ַּעל ָדָבר ׁשֶ ִרית, ּּ ְּדִאיהו ּבְ ְּדֵביה , ּ ּ

ָטה ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ ּוְבִגין ָדא. ּּתַ פוִרים, ּ יֹום ַהּכִ ּּבְ ל ִנְדֵרי, ּא ְדָאֵתיָעְלָמ, ּ ינו ּכָ ּקִ ְּדֵביה ּתַ ּ ָּאסור , ּ
ָטה ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ   .ּּבְ

ִרית ן אֹות ּבְ ּמָ ָגא ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה ַצִדיק' י, ּתַ א, ִּאיִהי ּתָ ָמה ְדאוְקמוָה ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּכְ ּ ּ ,
ִתָיה, ֹלא ֲאִכיָלה, ֵאין ּבֹו ָטה, ְּוֹלא ׁשְ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ ִבים ֶּאָל, ְּולא ּתַ ּא ַצִדיִקים יֹוׁשְ

יֶהם ָראׁשֵ   .ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ

ּוְבִגין ְדֵלית  ָתָגא)א דאית''ס(ּ ָעְלָמא ֵדין ּבְ ּמוׁש ּבְ ּ ׁשִ ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ל , ּ ּכָ
ָתָגא ֲחָלף ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ א. ַהּמִ ָעְלָמא ֵדין ִאיִהי, ְּדָתָגא ְלַתּתָ א. ּּבְ ּמוׁשָ ְּנקוָדה ׁשִ ֲאָבל . ּ ְדַאְתָווןּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ַאְתָוון, ּּבְ א ּבְ ּמוׁשָ ַאתוֹוי, ֵּלית ׁשִ יה ְנקוָדה ּבְ ּוְבִגין ָדא ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ,
ָגא ּוְבִגין ָדא, ֶּאָלא ּתָ ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲחָלף, ּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִמי , ְוָהִכי. ַּמאן ְדִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַּמאן ְדִמׁשְ

ֹוֶנ ּשׁ ָנן, ה ֲהָלכֹותׁשֶ ָּעֵליה אוְקמוָה ַרּבָ ּ ָתָגא ֲחָלף, ּ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ   .ְּדִאׁשְ

אן ְלהו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ָּאתו ּכֻ ָטחו ָקֵמיה, ּּ ּתְ ְּוִאׁשְ ִריך הוא ַמִליל , ּ א ּבְ ְּוָאְמרו ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

פוָמך ְּבְ ְּוֵליה ֲאָנן ַסְגִדין, ּ ִמִל. ּ מֹוְדִעין ּבְ ּתְ ר , ּין ִאֵליןַּוֲאָנן ִאׁשְ ה ַאֲחָרא ּבַ ְּדֵלית ְילוד ִאּשָׁ ּ
ַּוַדאי ִמִלין ִאֵלין. ָּיִכיל ְלַמְלָלא לֹון, ְִמיָנך ּ ך, ּ יה, ְָקא ָסֲהִדין ּבָ ַמר ּבֵ ְּדַאְנּתְ הוא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ,

ר ּבֹו)במדבר יב( ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ך. ּ ּבָ ָבא ְלֵאִלָיהו ּגַ ְֵלית ְלַעּכְ ּ ֶּאָלא ְלַפְי, ּ ּיָסא ֵליה ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ך, ְּ א ֵליה ְלַגּבָ ְְלַנְחּתָ ך, ַּמְלָיא עוְתָרא, ּ ְַמְלָייא ְסגולֹות ְלַגּבָ ּ.  

ך ֶעֶבד ִעְבִרי, ֶעֶבד ְנֱאָמן, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֲעִניק לֹו)דברים טו(, ְְלַגּבָ ַהֲעֵנק .  ַהֲעֵנק ּתַ
ֲעִניק ִלְבנֹוי, ֵּליה ִמִלין ּגְ, ּתַ ְרְנך)דברים טו(. ִּניִזין ִאֵליןּּבְ ָ וִמּגָ ל ּתֹוָרה ִדיָלך: ּ ְרָנה ׁשֶ ְּגָ ּ ּ .

ָוִמִיְקֶבך ּ ֹגֶרן ְוֶיֶקב ְקָרא ְמַמֵלל, ּ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּּבְ ּּכְ ּ ְפסֹוֶלת ֹגֶרן ְוֶיֶקב , ּ ּבִ
ר תוב ִמְדּבָ   .ַּהּכָ

  ]ב''ז ע''דף קט -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1266דף [ -ּ

ה''ְק. ּחוד'' ִי)א''ב ע''רס, א''ט ע''קי(: ב''ֶיֶק ִריך הוא''ּבְ. ּדוׁשָ א ּבְ ָּרָכה ְדקוְדׁשָ ּ ְוָדא . ְּ
א ִכיְנּתָ ָרָכה, ׁשְ ִריך הוא, ְּדִאיִהי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמאֵליה. ִמיִמיָנא, ְּ ה ִמּשׂ ְּוִאיִהי ְקדוּשָׁ ּ .

ְּוִאיִהי ִיחוֵדיה ֶאְמָצִעיָתא, ּ ִריך ה. ּבְ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ָּהִכי ַסְלִקין ַאְתוֹוי ִדיֵליה, ּואּ ּ . ק''ַיּבֹ, ּ
ַגְווָנא  רוך הוא, ּ ָדא)ב''ז ע''דף קט(ּכְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ן ַיּבֹ: ְּ ּבַ ֻחׁשְ ִק. ק''ּבְ ּוַמאן ְדִאיהו ּבָ ּ י ''ּ

ֲהָלָכה ִדיֵליה ּּבַ א, ּ ִכיְנּתָ יה, ְּדִאיִהי ׁשְ ִריך הוא ִעּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִּדְבִגיָנה ָלא . ְּ יה ּ ָּיזוז ִמּנֵ ּ
ְּדִאית ֲהָלָכה ְדִאיִהי ַנֲעָרה ִדיָלה. ְלָעַלם ּ ּ ְטָרא ְדַנַער, ּ ְפלֹוִני, ִּמּסִ ַמר ֲהָלָכה ּכִ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ .

ְֲאָבל ֲהָלָכה ִדיָלך ה, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַמר ּבָ ִּאיִהי ְדִאּתְ יַני, ּ ה ִמּסִ ִּמִפי , ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ
בוָרה ִריך הואָיִהיב, ַּהּגְ א ּבְ ּ ָלך קוְדׁשָ ְּ ָרָתא ִדיֵליה, ְ ּּבְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ַמר, ּ נֹות ָעׂשו ָחִיל)משלי לא(, ַעל ֲהָלכֹות ַאֲחָרִנין ִאּתְ ַעל ֲהָלָכה . ּ ַרּבֹות ּבָ
ַמר ְִדיָלך ִאּתְ ָלָנה, ּ ְלהו. ְּוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ְרּת ַעל ּכֻ ּבַ ְּדִאְתּגַ ְגבוָרה, ּּ ך '  ְיָי)שופטים ו(. ּּבִ ִָעּמְ

ּבֹור ֶהָחִיל ך)א אתתקפת''ס(ַאְתִקין . ּגִ א, ְ ּבָ ְנָייָנא ְדַמְלּכָ ִלים ּבִ ְנָייֵניה , ְּוַאׁשְ ֵני ּבִ ְּוִאיהו ּבָ ּ
ְַעל פוָמך ּ ָאה חוָלָקך, ְְוַעל ְיָדך, ּ ְַזּכָ ּ.  

ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמ)בראשית מח(, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר ל ָרעְ ַהּמַ ְּדִאיִהי , ּכָ
א ִכיְנּתָ ה, ׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים)שמות יד(, ּ ְ ַוִיּסַ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ְּיָבֵרך ְלכו ּבְ ּ ְ .

ֶקֶרב ָהָאֶרץ ָעְלָמא ֵדין, ְּוִיְדּגו ָלֹרב ּבְ ְתֵרין ָעְלִמין. ּּבְ ְלָטנוֵתכֹון ּבִ ְּדַאּתון ַחִיין, ְּלֶמֱהֵוי ׁשֻ ּ ּ .
ּאן ְדִאיהו ֵמָעְלָמא ָדאְּדַמ ּ יב. ַחי ִאְתְקֵרי, ּ ָמה ִדְכּתִ ֲחִזיִקים )משלי ג(, ּּכְ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ
ה ן. ּּבָ ּמָ   .ַּחִיים ָהָכא, ַּחִיים ּתַ

ִאֵלין ְקִליִפין, ַּמה ְדָלאו ָהִכי ׁש ּבְ ַּמאן ְדִאיהו ְמלוּבָ ּ ּ ר ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים , ּ ְּדעֹור וָבׂשָ ּ
ְּדגוָפ ֵפָלאּ ן, א ׁשְ ּמָ ְּדרוָחא הוא ִמית ּתַ ּ ַמע ְוָלא ְמַמֵלל ְוֵלית , ַמה ֵמיָתא. ּ ָּלא ָחֵמי ְוָלא ׁשָ

ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה נוָעה ּבְ ֵּליה ּתְ ּ ּ יה, ָּהִכי רוָחא. ּ ָּלא ָחָזא ִדְלֵעיל ִמּנִ אֹוַרְייָתא . ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ך, ָּעַלְייהו ְָדע ַמה ְלַמְעָלה ִמּמָ ִבים, ן רֹוֶאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעתַעִי, ּ ֵסֶפר ִנְכּתָ יך ּבְ . ְָוָכל ַמֲעׂשֶ

יה ה ַמְלָאִכין ַאְזִלין ִעּמֵ ְּדַכּמָ הֹון, ּ ַמר ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך)תהלים צא(, ְּדִאּתְ ְ ּכִ ְּוֵלית ֵליה . ּ
ַהאי ּגוָפא ְּרׁשו ּבְ הֹון, ּ ָלא ּבְ ּכְ ַקֵליהֹו, ְלִאְסּתַ ַמע ּבְ א, ןּוְלִמׁשְ ְּדִאיּנון ִחיָון ְדֶאּשָׁ ּ  )ב''א ע''פ(, ּ

ִריך הוא א ּבְ ן וְמָבְרָכן וְמַיֲחָדן ְלקוְדׁשָ ְּמַמְלָלן וְמַקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ֲחָדא, ּ ָרֵאל ּכַ ן . ִעם ִיׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
א ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ָעַלְייהו, ִלׁשְ ִריך הוא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ִמ. ּ א ּבְ ן קוְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ יהְּ ִכיְנּתֵ , ּן ׁשְ

ָרֵאל ל ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ְּדָבה ְמַקּבֵ ּ ּ.  

ִאֵלין ְקִליִפין, ּוְבִגין חֹוִבין ין ּבְ ׁשִ ַגְווָנא ְדָאָדם. ֲּהוֹו ִמְתַלּבְ ְּדחֹוֵבי ֲאָבַהְתהֹון , ּּכְ
יֵדיהֹון ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּבִ ּ ּ ה ֲאב, ּ אֹוֲחִזין ַמֲעׂשֵ ׁשֶ יֵדיֶהםּכְ . ֹוֵתיֶהם ּבִ

ּוְבִגין ִאֵלין ְקִליִפין ְדחֹוִבין י ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיו ַמְבִדיִלים )ישעיה נט(, ָאַמר ְקָרא, ּּ ּ ּכִ ּ
יֵניֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵהיֶכם ּוְבִגין ִאֵלין ְקִליִפין. ּבֵ ְדִפין, ּ ה ּגַ ַכּמָ ְסָיא ּבְ ִריך הוא ִמְתּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ .

ַמר ּבְ ה ַרְגָליו ְוגֹו)ישעיה ו(, הֹוןְּדִאּתְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ה ָפָניו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ּ ּבִ ּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1267דף [ -ּ

ִנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ֵעיֶניך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריך)ישעיה ל(, ֶלָעִתיד ָלֹבא ָ ְולא ִיּכָ ָ ְּדַאּתון . ָּ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְבִני ָעְלָמאִאית ְלכֹון, ְּדֵלית ְלכֹון ְקִליִפין ְועֹוִרין, ּבְ ָלא ּבִ ּכְ ּוְבֵני , ּ ְרׁשו ְלִאְסּתַ

כו)א לית''ס(ָעְלָמא  ָלא ּבְ ּכְ ּ ִאית לֹון ְרׁשו ְלִאְסּתַ ּוְבִגין ָדא. ּ ַמר ְדַאּתון ַחִיין, ּ ָּעַלְייכו ִאּתְ ּ ּ ּ ,
ָפָלא. ּעֹוָלם ַהַחִיים, ְּוָעְלָמא ִדְלכֹון ִתים, ֲאָבל ָעְלָמא ׁשְ ּל ֱאָלהות ְּדָכ, ָּדא עֹוָלם ַהּמֵ

ְּדאוִמין ְדָעְלָמא ּ ְלֲעֵדי ְיָי, ּ ְלהֹון ֵמִתים', ִמּבַ   .ּּכֻ

ְמעֹון י ׁשִ ל ָדא)'א רעיא מהימנא''נ( )בוצינא קדישא(, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּדַאְנּתְ ָלא , ּ ִעם ּכָ
ַעְייִנין ְבֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ָלא ּבִ ּכְ ַמְלֲאַכָיא, ָּיִכיל ְלִאְסּתַ ִריך ּכָ, ְּוָלא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ן ּבְ ּכֵ ְל ׁשֶ ּ

יה ִכיְנּתֵ ּהוא וִבׁשְ ּ ך, ּ ֶכל ְדִלּבָ ֵעין ַהּשֵׂ ְֲאָבל ּבְ ְבֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ֹכָלא ּבִ ַּאּתְ ֲחִזי ּבְ ּ ,
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּוְבַמְלָאִכין וְבקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְְדַסֲחִרין ָלך. ְּ ֹלֹמה. ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ׁשְ יב ִּדְכ, ּ ּתִ

יה  ל ָהָאָדם )מלכים א ה(ּּבֵ ם ִמּכָ ה ָחְכָמה ָוָדַעת)קהלת א( ,ַּוֶיְחּכַ י ָרָאה ַהְרּבֵ   . ְוִלּבִ

בוָאה ּנְ יה , ֲּאָבל ּבַ ָלא ּבֵ ּכְ ֵּלית ְלכֹון ְרׁשו ְלִאְסּתַ ֶכל)כל שכן(ּ ֵעין ַהּשֵׂ ֶּאָלא ,  ָנִביא ּבְ
ַעְייִנין ְּדִאיִהי ַמְרֶאה ְוֶחְזיֹון ְדַע, ּבְ ְרָאה ֵאָליו )במדבר יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְייִניןּ ּמַ  ּבַ
ֶחְזיֹון ַלְיָלה. ֶּאְתַוָדע יָמָמא, ְועֹוד ּבְ ֵליְלָיא, ַמְרֶאה ּבִ ַעְייִנין, ֶחְזיֹון ּבְ ֵעין , ְּוֹכָלא ּבְ ְוָלא ּבְ

א ֶכל ְדִלּבָ א. ַּהּשֵׂ ֵרי ַסְרסוֵרי ְדִלּבָ ְּוַעְייִנין ִאיּנון ּתְ ּ ין ִדיֵליהּוִמּשַׁ, ּ ׁשִ ּּמָ א . ּ ְּוִאיהו ַמְלּכָ
יַנְייהו  ּוְבִגין ָדא, )לגבייהו(ּּבֵ ִביא, ּ ֵרין אוְדִנין. ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ְּוָהִכי הוא ּתְ י , ּ ׁשֵ ּמָ ֵרין ׁשַ ּתְ

א   .ְּדִלּבָ

  ]א''ז ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ָנן ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ֵלב, ְוֹלא עֹוד. ֵמַעְּוַהֵלב ׁשֹו, ַּהֵלב רֹוֶאה, ּ ַמר ּבַ ֶּאָלא ְדִאּתְ ּּ ,
י ָחְכָמה)שמות לא(. ַּהֵלב יֹוֵדַע, ַּהֵלב ֵמִבין ל ָחָכם ֵלב ָנַתּתִ ֲּהֵרי ָחְכָמה וְתבוָנה . ּ וְבֵלב ּכָ ּ

א ִלּבָ ַמָיא ְוַאְרָעא. ָוַדַעת ּבְ הֹון ִאְתָעִבידו ׁשְ ִּדּבְ ּ ָנאּוְבהֹון ִאְתָעִביד ַמׁשְ. ּוְתהֹוִמין, ּ דף (, ּכְ

ְתבוָנה )שמות לא( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב) א''ז ע''קי ָחְכָמה ּבִ ּ ָוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח ֱאֹלִהים ּבְ ּ ּ
ַעְייִנין. ּוְבַדַעת ַּמה ְדֵלית ּכוֵלי ַהאי ּבְ ּ.  

 ] בשנה114יום [סדר הלימוד ליום כה טבת 

יה, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִלּבֵ ַּמאן ְדכוֵלי ַהאי ּבְ ּ יר ֲחִזי ִמן ָנִביאַי, ּ א , ּתִ ְבּתָ ן ַמֲחׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ְִדיָלך ְּדֵלית ָלה סֹוף. ּ ל, ּ ּכַ ְסּתָ ּוָבה ּתִ ַההוא, ּ יה סֹוף, ּּבְ ְּדֵלית ּבֵ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָלך ְרׁשו , ּ ְּ

ַעְייִנין ָלא ּבְ ּכְ ַקְדִמיָתא ְלִאְסּתַ ָּרי וָפַני  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹו)שמות לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ
  .ּלא ֵיָראו

א י ְדִלּבָ ִּאֵלין ִטְפׁשֵ ּ ִאֵלין ְקִליִפין, ִּאיּנון ֵמִתין, ּ ְּוסוִמין ּבְ ך. ּ ָּלאו ִאיּנון , ְֲאָבל ְלַגּבָ
לום יִבין ּכְ יה, ֲּחׁשִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ יָנך ְלֵבין קוְדׁשָ ְּוָלא ַמְפִסיִקין ּבֵ ּ ּ ְּ ֵני ָעְלָמא , ְ ְוָכל ּבְ

ִאיּנון ַחלֹוִנין, ּוַמְלָאִכין, יְּדָאֵת ך ּבְ ְּדָהִכי ֵייעול ְלַגּבָ ּ ּ , ְּונוְקֵבי חֹוָטָמא, ְּואוְדִנין, ְּדַעְייִנין, ְּ
ּופוָמא ְסָייא ְלַחְדֵרי ֲחָדִרים. ּ ִאְתּכַ א ְדֵייעול ּבְ ַמְלּכָ ּּכְ ֵריה, ּ ְּלַמְלָלא ִעם ּבְ ּוְבִגין ָדא. ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1268דף [ -ּ

יה ּבִ ָרֵאל ּבֵ ָליֹות )'משלי כ(, ְּצלֹוָתא ִדְלהֹוןְּמָצִלין ִיׂשְ ֶטן רֹוֶאה ּכְ ל ַחְדֵרי ּבֶ ה חֹוֵפׂש ּכָ  ַאּתָ
ָך ל ָדָבר ֶנְעָלם ִמּמְ ָּוֵלב ְוֵאין ּכָ ּ.  

לֹמה ְּוַהְיינו ְדָאַמר ׁשְ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ְוגֹו)שיר השירים ב(, ּ ּגִ ְּוִאֵלין ִאיּנון . 'ּ ַמׁשְ ּ
ְּדַעְייִנין ְואו, ַּחלֹונֹות ְבָעה נוְקִביןּ ִאֵלין ׁשִ ְּדִנין ְונוְקֵבי חֹוָטָמא ופוָמא ּבְ ּ ּ ְמָתא , ּּ ִנׁשְ
ְבָעה ִמיֵני ּבוְסִמין, ְסִליַקת ׁשִ ִאֵלין ז, ּּבְ ְּדִאיּנון , ּּבוְסִמין' ְּוָהִכי ְצלֹוָתא ְסִליַקת ּבְ שיר (ּ

ל ֲעֵצי ְלבֹוָנ)השירים ד מֹון ִעם ּכָ י ּ ַנְרְד ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ְוִקּנָ ל ָראׁשֵ ה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ּכָ
ִמים ׂשָ ַההוא ִזְמָנא ִדְצלֹוָתא ָהִכי ְסִליַקת. ּבְ ּּבְ ְּמֻקֶטֶרת ֹמר ְוכו, ּ רוך הוא . 'ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ

ִאיל ָעָלה ר ְמֻקֶטֶרת ֹמר וְלֹבָנה ְוגֹו)שיר השירים ג(, ּׁשָ ְדּבָ ּ ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ִמי ֹזאת . 'ּ
ְטָרא ְדִמִמ, ַּוַדאי יָנה''ּּסִ ּי ִאיהו ַוַדאי ּבִ ְבָעה ִמיִני ּבוְסִמין, ּ ִליָלא ִמּשִׁ   .ּּכְ

ַמע ְרִעין, ְוָדא ְקִריַאת ׁשְ ין ּתַ ִליָלא ֵמַחְמׁשִ ְּדִאיּנון כ, ּכְ ְבָעה . ה''ה כ''ּ ִליָלא ִמּשִׁ ּכְ
אן ְרּכָ ִים ְלָפֶניָה, ּבִ ּתַ ַחר ׁשְ ּשַׁ ִים ְלָפֶניָהּוְבֶעֶר, ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּבַ ּתַ ִים ְלַאֲחֶריָה, ב ׁשְ ּתַ . ּוׁשְ
ַצח ְוַההֹוד)דברי הימים א כט(, ְּוִאיּנון ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בוָרה ְוַהּתִ דֹוָלה ְוַהּגְ ' ַָעד ְלך ְיָי, ּ ַהּגְ

ְמָלָכה ְּדִאיִהי ַמְלכות, ַהּמַ ַלת ּבוְסִמין. ּ ִליָלא ִמּתְ ְּדִאיִהי ּכְ ֶת, ְּמֻקֶטֶרת ֹמר. ּ . רָּדא ּכֶ
יָנה, ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל. ָּדא ָחְכָמה, ּוְלבֹוָנה ִלים ִפּקוִדין ְדָמָרך. ָּדא ּבִ ְקום ַאׁשְ ּ ּ שמות (. ּּ

ים ְלָרעֹות ְוגֹו)כג ים ְלַהטֹות',  ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ ים ְלַהטֹות. ַּאֲחֵרי ַרּבִ ֵלית , ַּאֲחֵרי ַרּבִ
ים ָפחות ִמג ַּרּבִ ית' ּ גְוִאי ֵלית ּבֵ ַתר ִדיֵניה', ּ ִדין ּבְ ֵּלית ְלַהטֹות ּבָ ּ ית ִדין. ּ א: ּּבֵ ִכיְנּתָ . ׁשְ

ג א ִדיָלה: 'ּבְ ְבּתָ ַלת ִחיָון ְדֶמְרּכַ ּּתְ ּ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּדין ֱאֶמת, ְּוִאיִהי ִדין ּתֹוָרה, ּ ְוָכל . ּ
ַּדָיין ְדָלא ָדן ִדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּ ּ ִאיל, ּּ ָּדא ִאיהו ּכְ ּ ִליט ָסָמֵאּ ָעְלָמא''ּו ַאׁשְ  )דניאל ח(. ל ּבְ

ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה יה, ְְוַתׁשְ א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ְּוַאִפיל ׁשְ ם, ּ יִהּנָ ת זוֵגיה ְדָסָמֵא, ְוָיִקים ּגֵ ּּבַ ּ ִעם , ל''ּ
ֲאָתר ְדִדין ֱאֶמת. ל''ָסָמֵא ֶקר, ּּבַ ַפת ׁשָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּדין ֱאֶמת. יֹוִקים ׂשְ ַפת .ּ  ׂשְ

ם ְוָסָמֵא יִהּנָ ֶקר ּגֵ   .ל''ׁשָ

ּוְבִגין ָדא ד ַדָיין ָדן ִדין, ּ ּּכַ ּ ֹמאלֹו, ּּ ְֹ ם ְפתוָחה ְלָפָניו ִמּשׁ יִהּנָ ּּגֵ ת זוֵגיה ְדָסָמֵא, ּ ּּבַ ּ . ל''ּ
ֶות, ְּוֶחֶרב ַעל ַצָוארֹו ּל ֵמֲאחֹורֹוי ֵמַעל ַצָואֵריה''ָסָמֵא. ְַמְלַאך ַהּמָ ְּוַגן ֵעֶדן ָפתוַח. ּ ּ 

יה, ִּליִמיֵניה ְּוֵעץ ַהַחִיים ָפתוַח ְלַקּמֵ ּ ּ יה, ּ   .ַּעל ֵריׁשֵ

ְקָרא ִּאי ָדן ִדיָנא ְדׁשִ ּ ֶות, ּ ִליט ָעֵליה ַמְלַאך ַהּמָ ְׁשָ ִחיט ֵליה, ּ ּוְלָבַתר אֹוִקיד ֵליה , ְּוׁשָ ּ
ם יִהּנָ ּגִ ְּוִאי ָדן ִדין ֱאֶמת. ּבַ ִריך הוא ֵייעול ֵליה ְלַגן ֵע, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַאְטִעים ֵליה , ֶדןְּ

ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי יב ָעֵליה, ּ ִּדְכּתִ ם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)בראשית ג(, ּ . ּ ְוָלַקח ּגַ
אֹוַרְייָתא ֵרי ּבְ ה, ְּדִאְתּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה, ּ ֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ְפֶאֶרת, ֵּעץ ַחִיים. ּ . ּתִ

ּ ַחִיים ִדיֵליה ָחְכָמה וִביָנה)ב''ו ע''תיקונים ס, א''ח ע''ויקרא נ( ּ ּ ֶלך ַוַדאי. ּ ַּחֵיי ַהּמֶ ְ ּ.  

ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא, ּוְלעֹוָלם ּ ֵלב. ִּדיָנא, ּ יה, ְּוִדיָנא ּבַ ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא. ַּהֵלב רֹוֶאה, ְּוִאּתְ ּ ,
ֵעיָניו רֹואֹות ֵּאין לֹו ַלַדָיין ֶאָלא ַמה ׁשֶ ּ ּית ַדָייןְוָהָכא ֵל. ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ַמה . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1269דף [ -ּ

ֵעיָניו רֹואֹות י ְיָי )דברי הימים ב טז(, ׁשֶ ּ ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי )איוב לה( .ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות' ּכִ
  .ִאיׁש

  ]ב''ז ע''דף קי -' בזוהר חלק [

יַח ִמן ַהַחלֹונֹות)שיר השירים ב(, ּוְבהֹון ּגִ ז. ּ ַמׁשְ ְתֵרין ַעְייִנין, ּין ְדַבר ָנׁשּנוְקִב' ּבְ , ּבִ
ּוְתֵרין אוְדִנין ּוְתֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ּ ּ ּופוָמא, ּ ְּדִאָמא ִעָלָאה' ָהא ז. ּ עֹוָבדֹוי . ּ ְוָהִכי ּבְ

ַבע ׁשֶ ל ּבְ ּכַ ָאה, ִאְסּתָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ב, ִּמּסִ ַלת' ּבְ ְּוגוף וְבִרית ּתְ, ְּיִדין ְוַצָואר ּתְ , ֵריןּ
ֵרין ַרְגִלין. ָהא ֲחֵמׁש ַבע, ּתְ ַבע ַאְתָוון ִדיֵליה, א''ד ֵה''ּיו, ּה''ָי. ָהא ׁשֶ ׁשֶ ּּבְ ל , ּ ּכַ ִאְסּתָ

א ַבע נוְקִבין ְדֵריׁשָ ׁשֶ ּּבְ ם ְנֵקָבה:  ְנָקִבים)ב''ז ע''דף קי(, ּ ל, ַעל ׁשֵ ִּדְנָקֶביָה ְפתוחֹות ְלַקּבֵ ּּ .
ַבע ַאְת, א''ו ה''וא, ה''ו ׁשֶ ָּוון ִדיֵליהּבְ א, ּ ְבָעה ֵאָבִרין ִדְלַתּתָ ׁשִ ל ּבְ ּכַ ְּדִאיּנון , ִּאְסּתָ ּ

ּקוָנא ְדגוָפא ּּתִ ּ ְצֹות, ּ ַיית ַהּמִ הֹון ֲעׂשִ ִּדּבְ ּ.  

גופֹו ַדְמָיא ּתֹו ּכְ ִּאׁשְ ם ִפּקוִדין. ּ ְּוַעל ׁשֵ א. ִּאְתְקִריאו ֵאָבִרים, ּ ִכיְנּתָ ם ׁשְ . ּּגוָפא, ַעל ׁשֵ
אְּדִמְסְטָרא ַאֲח ר, ָּרא ְלבוׁשָ ְּדִאיּנון עֹור וָבׂשָ ּ ר )איוב י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ עֹור וָבׂשָ

ׂשְֹכֵכִני ִני וַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ א, ּּתַ ִכיְנּתָ ֲאַתר ְדֵלית ׁשְ ַּההוא ּגוָפא ָלא ִאְתְקֵרי, ּּבַ ּ ,
א ְדָאָדם ֶּאָלא ְלבוׁשָ ּ ְּדִאיהו ּתֹוָרה. ּ ֹאֶהל)במדבר יט(, ּ י ָימות ּבְ . ּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ

ִית)ישעיה מה( ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ן ִמְצָוה.  ּכְ ּמָ ּוַבֲאַתר ְדּתַ ִּאְתְקֵרי ּגוָפא ְדָאָדם, ּ גֹון , ּ ּכְ
ּוִפְסֵקי ִדיִנין, ּּגוִפי ֲהָלכֹות ּ.  

ִריך הוא ׁשֹוֵפט א ּבְ ּקוְדׁשָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּ ְטָרא ְדִביָנה. ּ ְּדִאיהו ְידֹוָ, ִּמּסִ ח ''קי(. ד''ּ

ּ ַדָיין)א''ע ְטָרא ְדַמְלכות, ּ ִּמּסִ ִליט, ׁשֹוֵטר. ּ ּהוא ׁשַ בראשית (מסטרא דיוסף הצדיק מתמן (, ּ

ִליט))ב''מ ּ ְויֹוֵסף הוא ַהּשַׁ ְטָרא ְדִאָמא ִעָלָאה, ִּאיּנון ׁשֹוְפִטים, ְוָכל ְסִפיָרין. ּ ִּמּסִ ּ ,
ְטָרא ְדַמְלכות, ְּוִאיּנון ׁשֹוְטִרים. ֶרת ׁשֹוֵפטְּדִתְפֶא ִּמּסִ ל. ּ ן ׁשֹוֵטר ומֹוׁשֵ ּמָ ְּדַצִדיק ִמּתַ ּ ּ .

 )שמות כג( )ב''ד ע''תמצאנו בריש פרשת שופטים דף רע' ופקודא בתר דא מינוי שופטים וכו(
ֲהרֹוג ְוגֹו ְרָחק ְוָנִקי ְוַצִדיק ַאל ּתַ ֶקר ּתִ ִּפּקוָד. 'ִּמְדַבר ׁשֶ ֲעֵלי ִדיִניןּ וֹות ַהּבַ , ּא ְלַהׁשְ

ֶקר ּוְלִהְתַרֵחק ִמְדַבר ׁשֶ ֹוא ָפִנים , ּ ְּדָלא ֵייְמרון ַמּשׂ ּ ַמר . )יש בדבר(ּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה א ָפִנים)דברים י(, ּּבֵ ר ֹלא ִיּשָׂ יבֹות ֶאָחד, ד''ח ׂשַֹח''א ִיּקַ''ְוֹל. ּ ֲאׁשֶ סֹוֵפי ּתֵ ַהאי . ּבְ
ַּדָי ַגְווָנא ְדֶאָחד, יןּ ָּצִריך ְלֶמהֵוי ּכְ ְּדִאיהו ְידֹוָ, ְ ח ׂשַֹחד, ד ֶאָחד''ּ ִּדיֵהא ִאיהו , ְּדָלא ִיּקַ ּ

ִדיוְקֵניה ּּבְ ּ ֶאָחד. ּ ְרַווְייהו ּכְ וֹות ּתַ ּוְבִדיָנא ְלַהׁשְ יר ִמן ָדא, ּ ְּוָלא ַיֶטה ִדיָנא ְלָדא ַיּתִ ּ ֶּאָלא , ּ
ִתְקָלא ַחד ל, ּבְ ָדן, ּוְלָבַתר. ֹּון ִדיָנאַּעד ִדיַקּבְ ל ַחד ִאּתְ פום עֹוָבדֹוי, ּכָ   .ּּכְ

ְּואוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַּצִדיק ֵיֶצר ַהטֹוב ׁשֹוְפטֹו, ּ ע. ּ ינֹוִני. ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוְפטֹו, ָרׁשָ , ּבֵ
ַּמאן ְדִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי. ֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפטֹו ּ ּ ָלל, ּ ֵּלית ֵליה ִדיָנא ּכְ , ֵּלית ֵליה ֵיֶצר ָהָרע, ּ

מור ְּוָדא ַצִדיק ּגָ משלי (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֶּאָלא ּתֹוָרה, ְוֵלית טֹוב. ְּוָדא ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ּ

ֲעזֹובו)ד י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת , ְוַצִדיק ְוָרע לֹו. ּ ּכִ ִּמּסִ ּ
ַתר ְדַרע לֹוַוֲאַמא. טֹוב ָוָרע ּי ִאְתְקֵרי ַצִדיק ּבָ ְּדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ּ ִגין ְדטֹוב , ֶּאָלא. ּ ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1270דף [ -ּ

ִליט ָעֵליה ּׁשַ חֹות ְרׁשוֵתיה. ִּאְתְקֵרי ַצִדיק ְוָרע לֹו, ּ ְּדַההוא ָרע ִאיהו ּתְ ּ ּ ּ א כעבדא תחות ''ס(. ּ

  )רביה

ע ְוטֹוב לֹו ע, ָרׁשָ ִגין ְדִאי. ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ָרׁשָ א ֵיֶצר ָהָרע ּּבְ ָלק ְלֶמהֵוי ֵריׁשָ ּהו ִאְסּתַ ּ
ִּדיֵליה חֹות ְרׁשוֵתיה, ּ ְּוטֹוב ִאיהו ּתְ ּ יה, ּ חֹות ַרּבֵ ַעְבָדא ּתְ ּּכְ ע ִאיהו . ּ ב ְדָרׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ִדיק יר ֶאת ַהּצַ א ֵליה, ַּמְכּתִ מור ְלַאְעָנׁשָ ְּוָיִכיל ַצִדיק ּגָ ּ ִדיק)משלי יז(, ּ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ  לא  ּגַ
ע, טֹוב חֹות ַרְגלֹוי ְדָרׁשָ ִגין ַההוא טֹוב ְדִאיהו ּתְ ּּבְ ּ ּ א ֵליה, ּ ְּדאוַלי ַיֲחזֹור , ֵּלית ְלַאְעָנׁשָ ּ

ר ַעל ִיְצֵריה ּבֵ ְתׁשוָבה ְוִיְתּגַ ּּבִ חֹות ַרְגלֹוי, ּ   .ִויֵהא ָעָפר ּתְ

ע ְוטֹוב לֹו ְּדִמְסְטָרא ְדָרׁשָ ִכיַבת )א שכינתא''נ(, ּ ב ַוּתְ)רות ג( ,ׁשְ ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ . ַגל ַמְרּגְ
ה)משלי ל(ַּהאי ִאיהו  ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְפָחה)דבר אחר ומסטרא דצדיק גמור(. ּ ְוׁשִ ,  ׁשִ

א ַמר. ְּדַכר, ֵיֶצר ָהָרע. ֵּיֶצר ָהָרע נוְקּבָ ִגיֵניה ִאּתְ ן )ישעיה מב(, ּּבְ  .ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא ֶאּתֵ
ֵרב יוָמתּ ְוַהָז)במדבר א(   .ּר ַהּקָ

ְטָרא ְדַצִדיק ְוָרע לֹו ּוִמּסִ ּ א ְדַבר ָנׁש, ּ א ִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְפָחה ֵיֶצר , ּ ְוׁשִ
ה, ָהָרע ִביְרּתָ חֹות ּגְ ְפָייא ּתְ מור. ִּאְתּכַ ְטָרא ְדַצִדיק ּגָ ּוִמּסִ ּ ּ . ְוֵלית ֵיֶצר ָהָרע, ֵלית ָזר, ּ

ע  ְטָרא ְדָרׁשָ ּוִמּסִ מורּ א, ּּגָ ִכיְנּתָ ׁשְ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבִ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ָנׁש ּבִ ְּדֵלית חוָלָקא ְלּבַ ּ ,
ְטָרא ְדטֹוב ֶּאָלא ִמּסִ ּ.  

ִקיִלין א ׁשְ ִכיְנּתָ ל ׁשְ א ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ְוֵלית ּכָ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ְרְסָייא, ּ ֲאָבל , ִּאיהו ּכֻ
א ְדִאיָלָנא ְד ִכיְנּתָ ּׁשְ ַמר, ַּחֵייּ ָֹלא ְיגוְרך ָרע )תהלים ה(, ָּעָלה ִאּתְ ִגין  )א אלא''ד( ֲאָבל. ּ ּבְ

ה ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָלה)תהלים קג( ,ּ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ַּמאן ְדָפִגים ֲאָתר ִדיָלה, ּ ּ יב , ּ ִאְתֲחׁשִ
ַמְטרֹוִניָתא ְקָלָנא ִאילו ָעִביד ּבְ ּּכְ ְּדָקָלָנא ְדַמְטרֹוִניָתא . ּ ַאְתָרָהא, ִּאיהוּ . ַּמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ

ּוְקָלָנא ְדַמְטרֹוִניָתא א ִאיהו, ּ ְּדַמְלּכָ ּ.  

  ]א''ח ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ר ָלה ֵמַאְתָרָהא ן ַמאן ְדַאְעּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ַאְתָרָהא, ּ ְפָחה ּבְ ֵוי ׁשִ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדִאיהו . ְּוׁשַ ּ ּ
ְר, ָּפִגים ןַמְטרֹוִניָתא ָלא ׁשַ ּמָ ְפָחה, ָיא ּתַ ְּדִאיִהי ְפִגיָמא, ֶּאָלא ׁשִ ֲאָתר ָפִגים, ּ ְרָיא ּבַ . ּׁשַ

ּוְפִגימו ְדַבר ָנׁש ְדחֹובֹוי ּ ּ ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּ ָּפִגים ּבְ ּ ַחת ַמְטרֹוִניָתא ֲאָתר , ּ ּכָ ַּעד ְדָלא ַאׁשְ
ן ּמָ ְרָיא ּתַ ּקוָנא . ְלׁשַ ְּוֵלית ֵליה ּתִ ל ֵאָבִרין ִדיֵליהּ ַעד ְד)א''ח ע''דף קי(ּ ַּיֲחִזיר ָלה ַעל ּכָ ּ ּ.  

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִגין ָדא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ן, ּּבְ ִחּבוָרא ָדא, ַאְנּתְ ְמַתּקֵ ּּבְ ח ''ְּדרמ, ּ
ִּפּקוִדין א. ּ ִכיְנּתָ ל ֵאָבִרים ִדׁשְ ִריך הוא ַעל ּכָ א ּבְ ְּלַאְמְלָכא ְלקוְדׁשָ ּ ָכל ִפּקוָד, ְּ ּּבְ א ּ
ּוִפּקוָדא ָאה חוָלָקך. ְְוֵלית ַאְנּתְ ָחִייׁש ִליָקָרך, ּ ְַזּכָ א , ּ ִּדְכַגְווָנא ְדַאְנּתְ ַמְמִליך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ָכל ֵאָבִרים ִדׁשְ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ֲעֵלי ִמדֹות, ְ ְּדִאיּנון ּבַ ּ ָרֵאל, ּ ָּמאֵרי ִמדֹות . ְּדָכל ִיׂשְ
ִכיְנ ִּאיּנון ֵאָבִרים ִדׁשְ אּ ֵמיה ָעָלך, ּתָ ְרָיא ׁשְ ִריך הוא ְלׁשַ א ּבְ ְָהִכי ָעִביד קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ,

ִאין , ְְוַיְמְלִכיָנך ְרָיין ִעָלִאין ְוַתּתָ ל ַמׁשְ   .)א לא יקום עד אחד''ה ע''שופטים ער(ַּעל ּכָ
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ִהְלכֹות ְנִזִקין, ּקום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְּלַסְדָרא ִדיִנין ּבְ ָמא, ּ ִסדוָרא ִדׁשְ ּּבְ ּ . ה''ָהָוָי, ּ ָדאּ
ְּדִאיהו ְנָאן)תהלים סח(, ּ ְּדִאיּנון,  ֶרֶכב ֱאלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ר ַאְרֵיה ָאָדם, ּ , ׁשֹור ֶנׁשֶ

ְטָרא ִדיִמיָנא ְּדָהא ִמּסִ ן ְידֹוָ, ּ ּמָ ָּהִכי ִאיהו ִסדוָרא ִדְלהֹון, ִחיָוון' ד, ד''ְּדּתַ ּ ּ ָאָדם ַאְרֵיה , ּ
ר ׁשֹור ּנוִיין ְדֲהָוָייןּוְכפ. ֶנׁשֶ ּום ׁשִ ּ נוָעה ְוִסדוָרא ְדֵחיָון, ּ ָּהִכי ִאיהו ּתְ ּ ּ ּ ְּוֵחיָון ְדִסְטָרא . ּ

ָמאָלא, ַאֲחָרא ְּדִאיּנון ְנִזיִקין ִדׂשְ ּ ָּהִכי ִסדוַרְייהו, ּ ּ ְנָאן, ּ ּוְבִגין ָדא. ׁשִ , ַּהְתָחָלה ִדְלהֹון, ּ
ֹור ד. ַהּשׁ ֹו, ָאבֹות ְנִזיִקין' ָּקׁשור ּבְ ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער ְוִסיוָמא ִדְלהֹון ָאָדםַהּשׁ ּר ְוַהּבֹור ְוַהּמַ ּ ּ ,
  .ּמוָעד

ִדיִנין ח וִפי )תהלים נא(, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר. ּקום ַאְתַער ּבְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּ ֲאֹדָני ׂשְ
ִהָלֶתך יד ּתְ ַָיּגִ ִהפוך ַאְתָוון ִדיָנ, י''ֲאֹדָנ. ּ ּּבְ ְּ ּוְבִגין ָד. א''ּ א ''ִּדיָנ, ָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, אּ

ְּדַמְלכוָתא ִדיָנא ּ ָמא ִאְתָדנו. ּ ַהאי ׁשְ ל ִדיִנין ּבְ ּּכָ ד)'וכו' בד' א בה''ס(. ּ ג',  ּבְ ד. 'ּבְ : 'ּבְ
א  ִכיְנּתָ ַלת ֲאָבָהן)'בית דין שכינתא בג' א בית דין בג''ס(ׁשְ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא.  ָלֳקֵבל ּתְ ּ ,

ַּדָיין  ְּוהוא ַדָיין, ֱאֶמתּ ּ ְטָרא ַדֲאֹדָנ, ּ ָּלדון ִמּסִ ן ִאיהו ַדָיין ֱאֶמת, י''ּ ּמָ ְּדּתַ ּ ּ ם . ּ ְטָרא ְדׁשֵ ּוִמּסִ ּ
יב. ׁשֹוֵפט, ֱאלִהים ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט)תהלים עה(, ּ   . ּכִ

ּוַמה ִדיִנין ִאיּנון ּ ִנְזֵקי ׁשֹור, ַחד. ּ ְנָייָנא. ָּלדון ּבְ ִנְזֵקי ּבֹורָל, ּתִ ִליָתָאה. ּדון ּבְ ָּלדון , ּתְ
ִנְזֵקי ֵאׁש ִנְזֵקי ָאָדם, ְרִביָעָאה. ּבְ ע ׁשֹוְמִרים, ַּוֲאַבְתַרְייהו. ָּלדון ּבְ ִדיֵני ַאְרּבַ . ָּלדון ּבְ
ם ָכר. ׁשֹוֵמר ִחּנָ ֹוֵאל. ְושֹוֵמר ׂשָ ָכר. ְוַהּשׁ א ׂשָ  ִּדיִנין, ּ ָלֳקְבַלְייהו)א והשוכר''ס(. ְונֹוׂשֵ

ָעה ִפים. ַאְרּבְ וּתָ ִּדין ֲחלוַקת ַהּשׁ ּ ִּדין ֲחלוַקת ַקְרָקעֹות. ּ ָפחֹות. ּ ִּדיֵני ֲעָבִדים וׁשְ ִּדיֵני ּתֹוֵבַע . ּ
ע ִביעֹות ְדִחיוב ָממֹון, ְוִנְתּבָ ה ִמיֵני ּתְ ַכּמָ ּּבְ ִזיק ַלֲחֵברֹו, ַוַאֵבָדה, ְוֶגֶזל, ּּ ּמַ ְוהֹוְרגֹו , ּאֹו ׁשֶ

ע ִמ ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ית ִדיןּבְ   .ּיתֹות ּבֵ

ִריך הוא א ּבְ ָּאדֹון ִאיהו קוְדׁשָ ּ ֲאֹדָנ, ְּ ָכל ִמיִני ִדיִנין. י''ּבַ ָּלדון ּבְ א, ּ יׁשָ ְפָחה ּבִ י , ְלׁשִ ּכִ
ה ִביְרּתָ ָכחו. ִּתיַרׁש ּגְ ּתְ ל ְנִזיִקין ִאׁשְ ה ּכָ ְּדִמיּנָ ּ ְּדִאיּנון , ּ ָלה)כל(ּ ְייהו ,  ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּדִמּנַ ּ

ָמְת ִעיםִנׁשְ ל ְרׁשָ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, הֹון ׁשֶ ּּכְ ּ מֹות )א''ט ע''בראשית כ(, ּ  ִנׁשְ
עֹוָלם ִזיִקים ּבָ ִעים ֵהן ֵהן ַהּמַ ע, ַּמִזיק, ֵאל ַאֵחר. ָּהְרׁשָ ְזָלן ָרׁשָ ּוַבת זוֵגיה. ּגַ ּ ֶות, ּ   .ַסם ַהּמָ

ת ְוִרפוי ֶבת וֹבׁשֶ ֶּנֶזק ׁשֶ ּ א וְב, ּּ ִכיְנּתָ ֶבת. ָנָהאִּלׁשְ ְּדִבטוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ׁשֶ ּ ְּדָבִטיַלת , ּ
ְּוִרפוי. ִלְבָנָהא ּ ְּדַגְרָמת לֹון ְדִמְתַרִפין ִמִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּ ּ ָלה, ְנֶזק. ּּ ה ְנִזִקין ְדַמְלֲאֵכי ַחּבָ ַכּמָ , ּּבְ

ִחית ַאף ְוֵחיָמה ת. ָמאֵרי ַמׁשְ א ּבְ, ּוֹבׁשֶ ִכיְנּתָ ַּדֲהוֹו ְמַבִזין ִלׁשְ ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּ ְקָרא , ּ ׁשִ
ַָוֲהוו ַאְמִרין ַאֵיה ֱאֹלֶהיך, ִּדְלהֹון ּ א. ּ יׁשָ ְפָחה ּבִ ֵזלֹות ִמן ׁשִ ה ּגְ ה , ְוַכּמָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  )ישעיה ג(ּ

יֶכם ָבּתֵ ֵזַלת ֶהָעִני ּבְ   .ּגְ

אן ְרּכָ ה ּבִ ּמָ א, ּכַ ִכיְנּתָ ְזַלת ִלׁשְ א, ּגַ יׁשָ ְפָחא ּבִ כֹוֶבד ַה. ׁשִ סּבְ ה ִדיִנין , ּמַ ּמָ ּוְבכֹוֶבד ּכַ ּ
ָנָהא א, ְּמׁשוִנים ַעל ּבְ ִנין ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ה ָקְרּבְ ְּוַכּמָ ת . ִּדְבִטיַלת ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ּוֹבׁשֶ

ָאַרת ֲערוָמה, ְּדַמְטרֹוִניָתא ּתְ ְּדִאׁשְ ְגֵדי ָזָהב ְדָנֲהִרין' ֵמד, ּ ב ֲאָבִנין ''בי, ּטוֵרי ָאֶבן' ֵמד, ּּבִ
ה ָזִגין ְוִרּמֹוִנים. ָלןַמְרּגְ ַכּמָ ְגֵדי ָלָבן. ְמִעיל ּבְ ע ּבִ הֹון ֲהַות ַמְטרֹוִניָתא, ְוַאְרּבַ , ִּדּבְ
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א ָטא ֳקָדם ַמְלּכָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמְתַקּשְׁ . ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ
ה ִבְרּתָ ְּוָגְזַלת ָלה ִלּגְ ה ַמֲאָכִלין ְד, ּ ּמָ ִניןּּכַ   .ָקְרּבְ

  ]ב''ח ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ְעָלה ּׁשֹור מוָעד ּבַ א , ּ ע ֲאבֹות ְנִזיִקין , ּ ִרּבֹוֵניה)א''א ע''קצ(ָעאל ְלֵבי ַמְלּכָ ַאְרּבַ ּבְ
ִּדיֵליה ִחית ַאף ְוֵחָמה)ופני שור מהשמאל לארבעתם) 'יחזקאל א(, דאינון(, ּ ְּדֻכְלהו , ּ ָעֹון וַמׁשְ ּּ

גוָפא ִדיֵליה. ְלֵקלּמוָעִדין ְלַק ּּבְ ּ ִלים, ּ יץ ַעל ַהּכֵ ַאר ָמאִנין, ִהְרּבִ ח ְמנֹוָרה ֻשְלָחן וׁשְ , ִּמְזּבַ
ָרָתן ּבְ ן ִדיֵליה. ָּרַבץ ָעַלְייהו ְוׁשִ ּוְבׁשֵ ּ ֲאָכִלים ְדָפתֹוָרא, ּ ִנין ִדּמַ ל ָקְרּבְ ָּאִכיל ּכָ ֲאָרא , ּ ְוׁשַ

ַרְגלֹוי ַרְפָסא ּ וְבֶקֶרן ) אמוהן ופדרין שיירי מנחות ברגלוי רפסאומדקא כלא ושארא דאינון(. ּבְ
ִּדיֵליה ֲהֵני ְוֵליָוֵאי, ּ ֶריָה)ב''ח ע''דף קי (ִּחֵלל )איכה ב(, ָּהַרס ּכָֹלא. ָקַטל ּכַ   . ַמְמָלָכה ְוׂשָ

א, ַהּבֹור יׁשָ א ּבִ ַבִית ִדיָלה, ִליִלית, ּנוְקּבָ ּּבְ ית ַהּסַֹהר, ּ ִפיַסת ְלַמְטר, ְּדִאיִהי ּבֵ ֹוִניָתא ּתְ
א, ּוְבָנָהא יׁשָ ְפָחה ּבִ ָגלוָתא ִדיָלה, ׁשִ ּּבְ ּ ְווָייאן לֹון, ּ ָלִאין ַוֲאסוִרין , ְוׁשַ ְלׁשְ ה ׁשַ ַכּמָ ּּבְ
ְּיַדְייהו ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ִלְבָנָהא ּגֹוִים לא ָמְצָאה ָמנֹוַח)איכה א(. ּ ָבה ּבַ ְולא .  ִהיא ָיׁשְ

ֶד)איכה א(ּעֹוד ֶאָלא  ל ְמַכּבְ ב ָאחֹור ּכָ ׁשָ ם ִהיא ְנֶאְנָחה ַוּתָ י ָראו ֶעְרָוָתה ּגַ ּיָה ִהִזילוָה ּכִ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא זֹוָנה ְדִאיִהי ֶהְבֵער, ְולא עֹוד ְּדַהְיינו ֵאׁש, ּ ִציֹון)איכה ד(, ּ ת ֵאׁש ּבְ ּ ַוַיּצֶ ְלָבַתר . ּ
ִלַיַע ע''ָּקם ָאָדם ּבְ ַמר , ְרִביִעי ַלֲאבֹות ְנִזיִקין, ל ָרׁשָ יה ָאָדם מוָעד ְלעֹוָלםְּדִאּתְ ּּבֵ ין , ּ ּבֵ

ן ין ָיׁשֵ ִעירֹו, ֵער ּבֵ ַלח ֶאת ּבְ ַל ם, ְּוׁשִ ָרִמים וַפְרֵדִסים ִדְירוׁשָ ֵצי ְוָגַדע ּכְ ְּוָאִכיל ְוׁשֵ ּ ּ ֵצי , ּ ְוׁשֵ
  .ּּכָֹלא

ִפיִלין, ְְואֹוַרְייָתך ְקׁשֹוט, ַאְנּתְ ְקׁשֹוט, ִרּבֹון ָעְלָמא  )א''ג ע''מ(, ָיָהַבת ָלן ִמְצַות ּתְ
פום עֹוָבַדְייהו מוִרים ִאיהו ַאְגָרא ּכְ ַּלַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּ ְייהו, ּ ְּפֵאר ַעל ֵריׁשַ ין ַלֲאבוהֹון . ּ ׁשִ ּמְ ּוְמׁשַ ּ

הֹון ַגְווָנא ְדגוָפא, ְוִאּמְ ּּכְ א, ּ ין ְלֵריׁשָ ׁשִ ּמְ ְּדָכל ֵאָבִרים ִדיֵליה ְמׁשַ ּ ָתא. ּ א , ָהִכי ִאּתְ ׁשָ ּמְ ְמׁשַ
  .ְּלַבְעָלה

ין ְלגוָפאְוִא ׁשִ ּמְ ּית ַמְלָאִכין ְדִאיּנון ְמׁשַ ּ ְמָתא, ּ ין ְלִנׁשְ ׁשִ ּמְ ּוַמְלָאִכין ִדְמׁשַ ּוְכַגְווָנא . ּ
ְמָתא ין ּגוָפא ְלִנׁשְ ְּדִאית ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ּ ין ַמְלָאִכין ְדגוָפא, ּ ָּהִכי ִאית ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ּ ּ ,

ְמָתא ְמָתא. ְּלַמְלָאִכין ְדִנׁשְ ְמָתאְוִאית ִנׁשְ בֹוַה )קהלת ה(, ּוַמְלָאִכין ְלַמְלָאִכין.  ְלִנׁשְ י ּגָ ּ ּכִ
בֹוַה ׁשֵֹמר וְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם ֵּמַעל ּגָ ְמָתא. ּ ְמָתא ְלִנׁשְ ְּוִאֵלין ְדִאיּנון ִנׁשְ ּ ְלהו ַחד, ּ ּּכֻ ְוַאף ַעל . ּ

ב ְדֹאַרח ִמְתָלא ְמָתא ִאֵלין ְלִאֵל, ּּגַ גוָפא ֵאֶצל ִנׁשְ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ ִלין ִאֵלין , יןּ ִגין ִדְמַקּבְ ּּבְ ּ
א. ֵּמִאֵלין ִכיְנּתָ ַאר ְנהֹוִרין ִדְבִריָאה)נשמתא(, ָהִכי ׁשְ ב ְדִאיִהי ָלֳקֵבל ׁשְ ּ ַאף ַעל ּגַ ּ ,

ְמָתא ֵאֶצל ּגוָפא ִנׁשְ גוָפא, ּּכְ יָבא ּכְ ִריך הוא ֲחׁשִ א ּבְ ָּלֳקֵבל קוְדׁשָ ּ ָהָכא . ֲּאָבל ּכָֹלא ַחד. ְּ
ַבר ָנׁש. ְּמָתא ּכָֹלא ַחדּּגוָפא ְוִנׁשְ ִפרוָדא, ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ ָמֵתיה ּבְ ְּדגוֵפיה ְוִנׁשְ ּ ּ ּ ָּדא . ּ

ֶכל, חֹוֶמר ָּדא ַחֵיי. ְוָדא ּשֵׂ ִריך הוא ַחִיים. ְוָדא מֹוָתא, ּ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ יה ַחִיים, ְּ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ ּ ,
הּ ֵעץ ַחִיים ִה)משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲחִזיִקים ּבָ   .ּיא ַלּמַ
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יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִסיָמִנין ְדקוְדׁשָ יִמין ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ יֹוִמין , ְּ יִמין ּבְ ִּאיּנון ְרׁשִ
אֹות ִדְתִפִלין, ְּדחֹול ּוְבאֹות ְדִמיָלה, ּּבְ ת. ּ ּבָ ׁשַ מֹור ּבְ ָזכֹור ְוׁשָ יִמין ּבְ ּתֹו. ּוְרׁשִ יִמין ּבַ ָרה ְרׁשִ

ְכָתב ּבִ ַעל ֶפה. ְּדִאְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא, ׁשֶ ּבְ ּוַבּתֹוָרה ׁשֶ ָמאָלא, ּ א . ְּדִאְתְיִהיַבת ִמּשְׂ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ָמאָלא, ָזכֹור ִמיִמיָנא, ְ מֹור ִמּשְׂ א. ְוׁשָ ִכיְנּתָ ִמיָרה , ְזִכיָרה ִמיִמיָנא, ּוׁשְ ּוׁשְ
ָמאָלא ִפִלין ְד. ִמּשְׂ ִּאיּנון ּתְ ר ָנׁשּּ א ְדּבַ ּוְתִפִלין ְדָיד, ֵּריׁשָ א. ּּ ִכיְנּתָ  )תהלים יט(, ְוָהִכי ׁשְ
ִמיָמה' ּתֹוַרת ְיָי ּוִמְצָוה ִדיֵליה, ּתְ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ְּוַהאי ִמּסִ ּ ִליל , ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ

מֹור. ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי ִקיָלה . ִמיָרהִאְתְקִריַאת ִאיִהי ְזִכיָרה ׁשְ. ָזכֹור ְוׁשָ ּוְבָכל ִפּקוִדין ִאיִהי ׁשָ ּּ
ַמְדֵרָגה יה ּבְ   .ְּלַגּבֵ

ְטָרא ְדֶחֶסד ִריך הוא ָזכֹור, ֲּאָבל ִמּסִ א ּבְ ּקוְדׁשָ מֹור, ְּ א ׁשָ ִכיְנּתָ ָמה ְדאוְקמוָה . ּוׁשְ ּּכְ ּ ּ
מֹור ְלַכָלה, ָזכֹור ְלָזָכר, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִגין ְדִביִמיָנא וִבׂשְ. ְּוׁשָ ּּבְ ָּמאָלא ַעְנִפין ִמְתָפְרִדיןּ ּ ,

ַגְווָנא ְדַכְנֵפי ֵריָאה ְּדִאיּנון ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה, ּּכְ ּ ּ ּ וְפֵניֶהם )יחזקאל א(, ָּלֳקְבַלְייהו ֵחיָון. ּּ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה ּ ְּוָלֳקֵבל ְפתוחֹות ְדֵסֶפר ּתֹוָרה. ּ ּ ִיחו. ּ ְרַווְייהו ּבְ א ּתַ ְּלַתּתָ ָדא ּ

גֹון ְסתומֹות ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ֲחָדא ּּכְ ן ִפרוָדא, ּ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּוְבִגין ָדא. ּּ ֲאָתר ְדִיחוָדא, ּ ּּבַ ְּדִאיהו , ּ ּ
ְדָרה ְדלוָלב, ּּגוָפא ּדֹוֶמה ַלּשִׁ ּ ּאֹו ִנְפְרדו ָעָליו ָפסול, ִּאם ִנְפְרצו, ּ ּּ.  

ִריך הו א ּבְ ים קוְדׁשָ יִמין ָרׁשִ ה ְרׁשִ ַכּמָ ּּבְ ָרֵאלְּ י ַמְלָאִכין, א ְלִיׂשְ מֹוְדָעא ְלַגּבֵ ּתְ . ְלִאׁשְ
ִּאֵלין ִדיִמיָנא ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדַתְלָיין ְמקוְדׁשָ ּ ָמאָלא. ְּ ּאֹו ִאֵלין ִדׂשְ א, ּ ִכיְנּתָ אֹו . ְּדַתְלָיין ִמׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ִּאֵלין ְדַתְלָיין ְמקוְדׁשָ ּ ְּ ִיחוָדא ֲחָדא. ּ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ הֹון .ּ ּ ַוַדאי ִאֵלין ְדִאית ּבְ ּּ
ֶחֶסד, ּתֹוָרה יִמין ּבְ הֹון ִמְצָוה. ְרׁשִ ְּוִאֵלין ְדִאית ּבְ ְגבוָרה, ּ יִמין ּבִ ְּוִאֵלין ָמאֵרי . ְּרׁשִ

ת, ִּדְתִפִלין ּבָ ִרית, ְואֹות ׁשַ ַצִדיק, ְואֹות ּבְ יִמין ּבְ   .ְּרׁשִ

י ָהָאֶרץ, ּוְבִעיָרן יִמין ּבְ, ַעּמֵ רו ְדָעְרָלה וְפִריָעהִּאיּנון ְרׁשִ ַּאְעּבָ ּ ֶזֶפק , עֹוִפין. ּ ּבְ
רו ְדֶזֶפק, ּוְבֻקְרְקָבן ִנְקָלף ַאְעּבָ ּּבְ יִמין עֹוִפין ְלֵמיַכל, ּ ּוְקִליָפה ְדֻקְרְקָבן ִאיּנון ְרׁשִ ּ ּ ,

ְתֵרי ִסיָמִנין, ּוְבִעיָרן ָרה, ּבִ ּוַמְפֶרֶסת ַפְרָסה, ַמֲעַלת ּגֵ יִמין ּבִ. ּ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ , ְתֵרי ִסיָמִניןּ
ַגְווָנא ְדָעְרָלה וְפִריָעה ּּכְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַרן ִמַעּמָ ְּדִמְתַעּבְ ּ.  

  ]א''ט ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים הֹון, ֲאָבל ּתַ יִמין ִמּנְ ְלהֹון ְרׁשִ ֻכְרְסָייא, ּּכֻ הֹון. ּבְ ַמְלָאֵכי, ּוִמּנְ ע , ּבְ ַאְרּבַ ּבְ
ֹכָכַבָיא .ֵּחיָון ְדֻכְרְסָייא הֹון ּבְ ּ וְבַמָזֵלי)א''ט ע''דף קי(ּ ִמּנְ יִמין. ּ הֹון ְרׁשִ ִמדֹות , ּוִמּנְ ּבְ

מֹוְדִעין ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ אֹוַרְייָתא וְבִמְצֹות. ְּ ִקין ּבְ ְּוִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּ ָמא , ּ ִלׁשְ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ לֹא ַעל, ְּ ל ְפָרסּׁשֶ ְבָרא ְדִאיהו ְמחוָייב , ּ ְמָנת ְלַקּבֵ ֶּאָלא ּכִ ּ ּ ּ

יה יָקָרא ַדֲאבֹוִהי ְוִאּמֵ ּּבִ ים, ּ ר ַוַדאי ְוִאְתְרׁשִ ָּדא ִאְתָקּשָׁ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ּ ּּבְ ּ
יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ יה ֲהוֹו ַחד, ּ ִאילו ּבֵ ּּכְ ּ ֹלא ִמְצָוה. ּ יה ּתֹוָרה ּבְ ּוַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ֹלא , ּ אֹו ִמְצָוה ּבְ

ִפרוָדא, ּתֹוָרה יה ּבְ ִאילו ֲהוֹו ּבֵ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּ ּ ָדא ְוָדא. ּ ִאיָלָנא, ֲאָבל ּבְ ְּדַעְנפֹוי ִמְתָפְרִדין , ּכְ ּ
ָמאָלא ְּוִאיָלָנא ִיחוָדא ְדַתְרַווְייהו, ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּ   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1274דף [ -ּ

יַעָיא ָלא, ַּרׁשִ יִמין ּבְ א, ּ ִסיָמִנין ְדָטֳהָרהִּאיּנון ְרׁשִ ִפִלין ַעל ֵריׁשָ ִּאיּנון ְדֵלית ְלהֹון ּתְ ּ ּ ,
ְצֹות. ּוְדרֹוָעא ּתֹוָרה וַבּמִ יִמין ּבַ ְּוִאיּנון ְדָלא ְרׁשִ ּ מֹור. ּ ְּוִאֵלין ְדָלא ַנְטִרין ָזכֹור ְוׁשָ ְוָלא . ּ

ְתֵכֶלת ְוָלָבן ְדִציִצית יִמין ּבִ יִמין. ְּרׁשִ ְּוִאֵלין ְדָלא ְרׁשִ ִאֵלין ִסיָמִניןּ ֶקץ ֵהם ָלֶכם, ּ ּבְ ָלאו , ׁשֶ
י ָהָאֶרץ ָרֵאל ֶאָלא ַעּמֵ ִּאיּנון ִיׂשְ ֶרץ. ּ ֶקץ ְוׁשֶ ּאוף ִאיּנון , ָּמה ִאֵלין ׁשֶ ֶקץ )'א כן''נ(ּ  ׁשֶ

ֶרץ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְוׁשֶ ּּכְ ּ ֶרץ, ּ י ָהָאֶרץ ֵהם ׁשֶ ֶקץ, ַעּמֵ  ְוַעל. ּוְנׁשֹוֵתיֶהם ׁשֶ
ַמר נֹוֵתיֶהם ִאּתְ ֵהָמה)דברים כז(, ּבְ ל ּבְ   .ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ

ְלָיא ִאְתּגַ ְּוֵלית ִמיָתה ֶאָלא ֲעִניוָתא, ּוִמיַתְתהֹון ִמיָתה ּבְ ּ ּוִמיָתה ַדֲעִניוָתא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ ָלא , ּּ
ְסָיא ִאְתּכַ עֹוִפין ְדַדְמָיין ְלָמאֵרי ִפּקוִדין, ְיֵהא ּבְ ּּכְ ְלָייאֶּאָלא ּבְ, ּּ א, ִּאְתּגַ ְּדָעִני , ְלֵעיִני ַעּמָ

ת ּמֵ ְסָיא. ָּחׁשוב ּכַ ִאְתּכַ ְּוִאית ֲעִניוָתא ּבְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְּוִאית ֲעִניוָתא. ֵמֵעיִני ּבְ . ְּלֵעיִני ּכָֹלא, ּ
ְזִריקו ְדָדם ִדְבֵהָמה ּּכִ ּ ּוְזִריָקָתה ְלֵעיֵני ּכָֹלא, ּ ּ ְפִכין ָדָמא ָקֵמי ּכָֹלא, ּ ְּדׁשַ ּ ְפִכין .ּ ּ ָהִכי ֲעִנִיין ׁשַ

ַאְנַפְייהו ָּדמֹוי ּבְ א, ּּ ִני ָנׁשָ ִתין, ְלֵעיֵני ּבְ ּמֵ   .ְּוִאְתַהְדִרין ְירֹוִקין ּכַ

א ִתיוְבּתָ ַלֵפי ַמְעָלה וִמיָתה ִדְלהֹון , ְּוִאי ַהְדִרין ּבְ ְּוָלא ַפְתִחין פוְמהֹון ְלַהִטיַח ְדָבִרים ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְסִתימו ְדפוָמא ּּבִ ּ ְּוֵלית ָלה קֹול ְוִדּבור, ְּבִעיָרא ְדִאיִהי ֵמיָתאּכִ, ּ ּוְבִוידוי ָהִכי ִיִיָמא ִאיהו. ּ ּ ּ ,

יב ָכל , ְולא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש, ֵּאין ִלי ֶפה ְלָהׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוִיְתַוֶדה וְמַייֵחד ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֶאָחד, יֹוָמא ַגְווָנא ִדׁשְ. ְּלֶמֱהֵוי ִמיָתֵתיה ּבְ ֵהָמהּּכְ ין, ִחיַטת ּבְ ִדיקֹות ְדַסּכִ ְתֵריַסר ּבְ , ּּבִ
ין ְדִאיּנון ֶאָח ּוְבַסּכִ ּ   .ד''ּ

ָכל יֹוָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְמָבֵרך וְמַקֵדׁש ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ה, ָ ָבְרכו וִבְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּוְבָכל ֲאִכיָלה , ּ
ִתָיה ִדיֵליה ּוׁשְ ּ ֲהָנא. ּּ ַגְווָנא ִדְמָבֵרך ּכַ ְּכְ רו, ּ הּּבָ ָרָכה, ְך ַאּתָ נו. ָהא ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ָהא , ּ

ה ִריך הוא. ְּקדוׁשָ א ּבְ ד רוָחא ְמָבַרך ְלקוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ָברוך, ְ ָכל יֹוָמא ּבְ ּוְמַקֵדׁש ֵליה , ּּבְ ּ ּ
א ִדיֵליה ְקדוׁשָ ּּבִ ּ יה, ּ ִכיְנּתֵ ִיחוָדא ְדִאיהו ׁשְ ּוְמַיֵחד ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ָנִח. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ית ַעל ְּ

ְרָיין ה ַמׁשְ ַכּמָ ַּההוא רוָחא ּבְ ּ.  

ֵּאִלָיהו ר ָנׁש ִדְמָבֵרך וְמַקֵדׁש, ּ ַּוַדאי ּבַ ּ ּ ְרָיין , ּוְמַיֵחד ְלַמְטרֹוִניָתא, ְּ ה ַמׁשְ ּמָ ּכַ
יה ְּדַמְטרֹוִניָתא ַסְלִקין ִעּמֵ א, ּּ ְרָיין ְדַמְלּכָ ּוַמּשִׁ יה, ּ ין ְלַגּבֵ ְּוֻכְלהו ְלַנְטָרא ֵל. ַּנְחּתִ , ּיהּ

ּוְלאֹוָדָעא ֵליה ְלַההוא רוָחא ּ ּ ין ַוֲעִתידֹות, ּ ה ִחידוׁשִ ּמָ ֶחְלִמין ִדְנבוָאה, ּּכַ ּּבְ ה ְסָתִרים, ּ . ְוַכּמָ
ַגְווָנא ְדַיֲעֹקב יה, ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו)בראשית כח(, ּ .  ְוִהּנִ

ְרָיין ְדַמְלּכָ ַמרְּוַעל ַמׁשְ קֹום ַההוא )בראשית לב(, ּא וַמְטרֹוִניָתא ִאּתְ ם ַהּמָ ּ ַוִיְקָרא ׁשֵ ּ
ן. ַמֲחַנִים ּמָ ין ּתַ א וַמְטרֹוִניָתא ָלא ַנְחּתִ   .ֲּאָבל ַמְלּכָ

ָּאַמר ֵאִלָיהו ָּהִכי הוא ַוַדאי, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ִגין ִדְבָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא. ּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּּ ,
ּתַ ְְדלוָתא ִדיָלךֲהָוה ִאׁשְ ּ ּ יה, ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלַיֲחָדא קוְדׁשָ ּ ּ ְרָיין ְדֵעיָלא , ְּ ָכל ַמׁשְ ּּבְ ּ

א יה, ְוַתּתָ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָּהִכי קוְדׁשָ ּ ּ א, ְּ ְרָייֵתיה ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָכל ַמּשִׁ ִמְתַיֲחִדין , ּ
רוָחא ִדיָלך ְּבְ ּ ָכל ִפּקוָדא ו, ּ ּּבְ ּ א, ִּפּקוָדאּ ְבָרא ְדַמְלּכָ א ְוִאָמא ַרֲחִמין ֵליה, ּּכִ ְּדַאּבָ ִקין , ּ ְוַנׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1275דף [ -ּ

ּוַבֲחִביבו ִדיֵליה, ֵּליה ּ ּ ְרָיין ִדְלהֹון, ּ ַמּשִׁ ָּלא ֵהְמִנין ֵליה ּבְ ֶּאָלא ִאיּנון ּגוַפְייהו, ּ ּ ּ ַנְטִרין , ּ
  .ֵּליה

  ]ב''ט ע''דף קי -' בזוהר חלק [

ִגין ְדַההוא רוָחא ּּבְ ּ ְ ִדיָלךּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו, ּ ִּמּסִ ּ ּ ְּדִאיהו ו, ּ א ' ּ ִליל ַאּבָ ּכָ
א ְּדִאיּנון ָי, ְוִאיּמָ ְֶנֶפׁש ִדיָלך. ּה''ּ ת ְיִחיָדא. ּ ְטָרא ְדָאת ה, ּבַ ָאה', ִּמּסִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָלא , ׁשְ

א ַנְטִרין. ְָזָזת ִמיָנך א ְוִאיּמָ ּוְכַגְווָנא ְדַאּבָ ָראּ ָרָתא,  ּבְ ְרָיין ִעָלִאין. ָהִכי ַנְטִרין ּבְ ַמּשִׁ , ּּבְ
ְּדִאיּנון ַמֲחַנִים ָבה ִעָלָאה. ּ ּוְבַמֲחׁשָ ְַסְלִקין ְלרוָחא ִדיָלך, ּ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ָרֵאל ָעָלה , ּ ִיׂשְ

ָבה ַמֲחׁשָ ְְוֵאיָמַתי רוָחא ִדיָלך ְסִליַקת ּבְ. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו, ּבְ ּ ָבהּ ד ִאיִהי . ַמֲחׁשָ ּכַ
ֵליָמא ה, ׁשְ ַמר ּבָ ַהֵלל ָיה )תהלים קנ(, ְּוִאּתְ ָמה ּתְ ׁשָ ּּכֹל ַהּנְ א ְדִאיִהי )ב''ט ע''דף קי (.ּ ּ וְבַנְפׁשָ ּ

  .'ה

יה' ּרוַח ְיָי ַמר ּבֵ ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)יחזקאל לז(, ִּאּתְ ֵּמַאְרּבַ , ְּוִאיּנון. ּ
ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה', ּ רוַח ְיָי)ישעיה יא( ּרוַח ֵעָצה וְגבוָרה ְוגֹו, ּ ּ ע )שלים(', ּ ַאְרּבַ לֹום ּבְ  ׁשָ

ָבה, ַאְתָוון ַמֲחׁשָ ֶכֶתר, ָסִליק ּבְ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ְמַעֵטר ֵליה ּבְ ּ ּ ָכל ַהאי ְיַקר. ּ ְרוָחא ִדיָלך, ּבְ ּ ּ ,
ָכל ֵליְלָיא ְלָיין ְּוָכל ִמִלין . ָסִליק ְוָנִחית ּבְ ְּדִאְתּגַ  )'א לך בחסד ועלייהו אתמר ואתם וכו''נ(ּ

ֶתר ְיָי)דברים ד( ָעל ּכֶ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ם', ּ ְוַאּתֶ ְּוָלא אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַאּתֶ ּ ּ .
ּוְבִגין ָדא י ַלְיָי. ֱאלִהים ֲאֵחִרים,  ֹזֵבַח ֵלֱאלִהים ָיֳחַרם)שמות כב(, ּ ְלּתִ   .ֹוְּלַבד' ּבִ

א א ַקִדיׁשָ ָאה ַעּמָ ִריך הוא, ַּזּכָ א ּבְ ְּדִאְתְקִריאו ָעאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְרַמְייהו , ְּ ְּלִמְקַרב ּגַ
ִנין ָקֵמיה ַמר. ָּקְרּבְ ָמה ְדִאּתְ ֹצאן )תהלים מד(, ּּכְ ְבנו ּכְ ל ַהיֹום ֶנְחׁשַ י ָעֶליך הֹוַרְגנו ּכָ ּ ּכִ ּּ ָ

ָע. ִטְבָחה ְרַמְייהו ּכְ ּוַקְרִבין ּגַ ַתֲעִניָתא, אִניןּ א ְוָדָמא. ּבְ ְּדִמעוט ֶחְלּבָ ִּאיהו , ְּדַתֲעִניָתא, ּ
ָנא ִדְבִעיָרן ְרּבְ יר ִמּקָ יב ַיּתִ א ְוָכל ִאיּנון ֵאמוִרין וְפָדִרין, ָּחׁשִ ְּדֲהָוה ִמְתַמֵעט ָדָמא ְוֶחְלּבָ ּ ּ ּ ּ ,

ל ֵליְלָיא ִלין ּכָ   .ְּדִמְתַאּכְ

ִאין ִאיּנון ְּמָקְרִבין רוִחין ִדְלהֹוןּ ִד)א ישראל''ס(, ַּזּכָ ִנין ֳקָדם ְיָי, ּ ּוְבָכל ֵליְלָיא . 'ָקְרּבְ
יה, ְוֵליְלָיא ְּדרוָחא ִדְלהֹון ִהיא ָהעֹוָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּתֹוָרה וִמְצָוה, ִּאי ָסִליק ָלה, ּ ּתֹוָרה, ּּבַ , ּבַ

ר ֲאִמיָרן ְּדִאְתְייִהיבו ֵמָאת י, ְּדִאיִהי ֶעׂשֶ ָרן' ּ ר ִדּבְ ִּדְבֲעׂשַ  )בשית', א בו''ס(. ה''ֵמַאְתָוון ה, ּ
ית ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ י ּתֹוָרה ּבְ ית חוְמׁשֵ ׁשִ י ּתֹוָרה. ּּבְ ה חוְמׁשֵ ה ִאיּנון ְדִאְתְקִריאו ֲחִמׁשָ ֲּחִמׁשָ ּ ּ ּ .

ית ִאְקֵרי ֵראׁשִ ִתיָתָאה ֵסֶפר ּבְ ָבה ְדִאיהו יו. ׁשְ ּוְבַמֲחׁשָ ּ ּ יה, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ,
ָבה ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ן ִעַלת ָהִעלֹות. ּוְלָאן ֲאָתר ָסִליק. ִיׂשְ ּמָ ֶתר ְדּתַ י ּכֶ ְּלַגּבֵ ּ ּמוְפֵלא , ּ

ּוְמכוָסה ּ.  

ְצָוה ּמִ ָאה ַמאן ְדָסִליק ֵליה ּבַ ַּזּכָ ִפיִלין, ּ יֹות, ְּדִאיִהי ִמְצַות ּתְ ע ָפְרׁשִ הֹון ַאְרּבַ ִּדּבְ ּ הֹון , ּ ִּדּבְ
ם ְידֹוָ י ְיִביֲאך: 'ה. ַּקֵדׁש ִלי: ' י.ד''ׁשֵ ָרֵאל: 'ו. ְָוָהָיה ּכִ ַמע ִיׂשְ מֹוַע: 'ה. ׁשְ . ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ָבה ַמֲחׁשָ ָיד. ּבְ ָרא ָלה ּבְ א ִאיהו י, ְּלַקּשְׁ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ה ְדִאיִהי ה''ּ ֲעׂשֵ ִליָלא ִמּמַ ְּוִדּבור . 'ּה ּכְ
יָנה ִליָלא ו, ְּדִאיִהי ּבִ ָבה ְדִאיהו יוּוְב. ְסִפיָראן' ּכְ ַּמֲחׁשָ ד ''י. ד''ְידֹוָ, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
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ָבן ָיד, ַאְתָוון חוׁשְ ָיין. ּּכְ ע ָפְרׁשִ ַאְרּבַ ְּוִאְתְרִמיזו ּבְ ּוֵביָתא ִדְתִפִלין א, ּ ּוְתֵרין ְרצוֵעי ', ּ ּ
א ַבע)א ודידה''נ(, ְּדֵריׁשָ ע.  ׁשֶ ׁשַ יִנין ּתֵ ר ִדְרצוָעה. ִּדְתֵרין ׁשִ ְּוֶקׁשֶ רּ ָיין ְדָיד' ְוד.  ֶעׂשֶ ָּפְרׁשִ ּ ,

א.)ד''א הרי י''ס( ִכיְנּתָ ַמר. ד''ַיד ְידֹוָ, ּ ַיד ִדׁשְ ִגיָנה ִאּתְ ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי )תהילים לא(, ּּבְ ּ ּבְ ָ

ּרוַח ִאְתְפַקד ַלְידֹוָ. 'ְוגֹו יה. ד''ּ ִריך הוא ָנִחית ְלַגּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ י , ְּ ָלא ֵליה ְלַגּבֵ ְּלַקּבְ
א ִכיְנּתָ יה. ׁשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוַנְטֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִרים ָדא. ְּ ּוַמאן ּגָ ַּמאן ִדְבָכל ִמְצָוה . ּ

ִריך הוא, ּוִמְצָוה א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ָּסִליק ׁשְ ְּ.  

יִבין ְדַיַעְנך ְיָי)ב''ט ע''ויקרא רמ(' ְוע ָ ּתֵ יֹום ָצָרה' ּ ָרֵאל . ָווַחתּוְבָמאי ְצ. ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ִיׂשְ ּ
הֹון ָמאֵרי ּתֹוָרה ַחר, ַמְלָאִכים, ִאית ּבְ ְטָרא ְדַאֶיֶלת ַהּשַׁ ִּמּסִ א, ּ ִכיְנּתָ ּוְתֵרין . ְּדִאיִהי ׁשְ

ין ִאיּנון ַּדְרּגִ ַחר, ּ ַמר, ּבֶֹקר ְוׁשַ יִמיְנך ֶנַצח )תהלים טז(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ  )א''י ע''ק( .ְָנִעימֹות ּבִ
ְּדִאיהו ֶחֶס, ּּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם יֹוָמא ְדפוְרָקָנא, ד''ּ יר ּבְ ָּדא ָסִליק ַיּתִ ּ ָחר ַאְקִדים , ּ ֲּאָבל ׁשָ

ְּליֹוָמא ְדפוְרָקָנא ּוַמאי ִאיהו. ּ ַחר, ֶנַצח. ּ ְטֵריה ִאְתְקִריַאת ַאֶיֶלת ַהּשַׁ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּוְבִגין . ּ
ן ֶנַצ, ח''מ ְנַצ''ל, ָּדא ּמָ ן ל, ח''ּתַ ּמָ ְּדִאיּנון ע. מ''ּתַ ַחר ַעל ' ּ ָּקִלין ְדַצָווָחת ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ּ

ָנָהא ָגלוָתא, ּבְ ף ָעַלְייהו ַקְדרוָתא ּבְ ּקַ ְּדִאְתּתָ ּ ּ ע, ּ ַחר ּבְ ֲחרות ַהּשַׁ ְתָרִאין' ּׁשַ ִנין ּבַ , ׁשְ
ָרֵאל)בשבעים( ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבְ ּ ּבְ מֹו )ישעיה כו(, ּ ִחיל  ּכְ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ ָהָרה ּתַ

ן ָהִיינו ִמָפֶניך ְיָי ֲחָבֶליָה ּכֵ ְזַעק ּבַ ָּתִ ּ ן ְנַקֶוה ָלך ְיָי. 'ּ ְְוַעל ּכֵ   .ֱּאלֵהינו' ּ

ָהא ְרּכָ ין ּבִ ָהא ּבֵ ּוְבהֹון ַאֶיֶלת ֲאִעיַלת ֵריׁשָ א. ּ ִּאיהו ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ֵריׁשָ ין . ּ ּבֵ
ָהא ְדִאיּנון ֶנַצ ְרּכָ ּּבִ יה. ח ְוהֹודּ ְּואוֵמי ָלה ּבֵ ּ ּבֶֹקר, ּ ְּדִאיהו ַאְרֵיה ּבֶֹקר , ְלִמְפַרק ִלְבָנָהא ּבַ ּ

ן ָדִוד ְדָנִפיק ִמיהוָדה, ְּיִמיָנא ְדַאְבָרָהם יַח ּבֶ ָּמׁשִ ּ יה, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּּגור ַאְרֵיה  )בראשית מט(, ּ
ּוְבִגין ָדא. ְּיהוָדה ְכִבי ַעד ' ַחי ְיָי )רות ג( ,ּ  .ַהּבֶֹקרׁשִ

ּוָבה ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ְוגֹו)ישעיהו סג( ּ ה ְזרֹוַע ּתִ ִגין ְדִתְפֶאֶרת ', ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ּּבְ
ה ּגוָפא א ְדֹמׁשֶ ַּדְרּגָ ּ ְּוֶחֶסד ְדרֹוָעא ִדיֵליה, ּ ּ ע, ּ ר ּבְ ה ִאְתָקּשָׁ ּב ְדִאיהו ֶחֶסד''ּוֹמׁשֶ א , ּ ַּדְרּגָ

ָבן חְּדָהִכי . ְּדַאְבָרָהם חוׁשְ ע ַוָיֹבא ַוֵיט''וו. י''ָּסִליק ּבְ ּו ִמן ַוִיּסַ ּ ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן, ּ . ש, ּתְ
ׁש ר ּבְ ה' ְּדִאְתָקּשָׁ ל ֹמׁשֶ הֹון . ׁשֶ ַמר ּבְ ן )יחזקאל א(ְּדִאּתְ ְעּתָ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ

ֹמאל ְוגֹו ר ְלַא', ּוְפִני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ןּוְפֵני ְנׁשֶ ְעּתָ ה''מ. ְרּבַ ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני , ה ִמן ֹמׁשֶ ּ ּ ּ
ָמאָלא)א דאיהו''ס(. ָאָדם יה, ּ ְדרֹוָעא ׂשְ ַמר ּבֵ ֹמאל דֹוָחה, ִּאּתְ ְּדַאף ַעל . ִויִמין ְמָקֶרֶבת, ּׂשְ
ב  ֵרי)א''כ ע''דף ק(ּגַ ִתׁשְ ּ ְדַאְקִדים ּבְ יה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ְּדאוְקמוָה ּבֵ ּ ּ ִתׁשְ, ּ ֵרי ֲעִתיִדין ּבְ

ֵאל ֵהא דֹוָחה. ְלִהּגָ ן ֶאְפַרִים, ּּתְ יַח ּבֶ ִגין ְדָלא ָימות ָמׁשִ ּּבְ ֹמאל, ּ ֵרי ְדִאיִהי ׂשְ ׁשְ ּדֹוָחה ְמּתִ ּ .
ֶּפַסח ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ַּעד ְדִיְקַרב ָיִמין ה. ּ ְּלַקֵיים ּבָ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים )מיכה ז(, ּ ָ ּכִ

ֵאלַּאְרֶאּנו ִנְפָלא ִניָסן ִנְגֲאלו וְבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהּגָ ֹּות ְוַהאי ִאיהו ּבְ ּ הֹון . ּ ישעיה (ְּלַקֵיים ּבְ

יך ָאַמר ּגֲֹאֵלך ְיָי)נד ְ וְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ ְ ּ'.  

בוָרה ְלהו ִמּגְ ּוְלָבַתר ַנְטֵלי ּכֻ ּ ן ֶאְפַרִים, ּּ יַח ּבֶ יה ָמׁשִ ְּדִמּנֵ . ְנאֹויְּלַנְטָלא נוְקָמא ִמּשַׂ, ּ
ָאה ִעּבוָרא ֵעי ְלַנּקָ ְּדָהִכי ּבָ ָרֵאל, ּ ְּדִאיּנון ִיׂשְ יִמיָנא, ּ ָמאָלא, ּוְלָבַתר ְלאֹוְקָדא ַקׁש. ּבִ ׂשְ . ּבִ
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ו ְלַקׁש )עובדיה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ְוָהָיה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאׁש וֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה וֵבית ֵעׂשָ ּ
ֶהם ַוֲאָכלום ְּוָדְלקו ּבָ ִּניׁשו ְדִעּבוָראּוְכ. ּ ּ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּ יה . ּ  )בראשית כה(ּּבֵ

א, ְלֵביָתא. ְלָאן ֲאָתר. )אל עמיו( ַּוֵיָאֶסף ִכיְנּתָ   .ָּדא ׁשְ

ן יֹוֵסף יַח ּבֶ א ְדָמׁשִ ַדְרּגָ ִּאיהו ְדָקא ָרִמיז, ֲּאָבל ּבְ ָהל ֶאת )במדבר כב(, ּ ה ְיַלֲחכו ַהּקָ ּ ַעּתָ
ל ְסִביֹב ֶדהּכָ ֹור ֵאת ֶיֶרק ַהּשָׂ ְלחֹוך ַהּשׁ ְֵתינו ּכִ ַמר. ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ְפֹרַח )תהלים צב(, ּ  ּבִ

ב ְוגֹו מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ֵרי. 'ְרׁשָ ׁשְ ְּיֵהא פוְרָקָנא ְדִאיהו ַעד, ִּמֶפַסח ְוַעד ּתִ ּ ּ ן ְוֵאיָלך ְיֵהא . ּ ּמָ ְוִמּתַ ּ
ָמָדה ִדְלהֹון ְמָד )תהלים צב(, ַּהׁשְ אלא עד , א ולא עד בכלל''נ(.  ֲעֵדי ַעד)פורקנא( םְלִהּשָׁ

ֵרי ְדִאיהו ׁשֹור)מתמן ואילך להשמדם עדי עד, דמטי לעד ד ָמטו ְלִתׁשְ ּ ּכַ ּ ְלחֹוך , ּ יה ּכִ ְּבֵ ּ
ֹור   .ַהּשׁ

ָרֵאל)'א דישראל ומטו דלהון בימינא וכו''ס(ּוְסִמיָכה  ּ ִדְלהֹון ְדִיׂשְ יִמיָנא ְדִאיהו ַאְרֵיה, ּ ּּבִ ּ .
גוָפא ְדִאיָלָנאֲא ָּבל ִקיָמה ִדְלהֹון ּבְ ּ ָברוך. ּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ּכָ . ַּצִדיק, ּ

ִדיק יֹוֵסף ַהּצַ יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ֲחֶויןָ◌ )בראשית לז(, ּ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ  ְוִהּנֵ
ִתי ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג(, ְּוַהאי ִאיהו. ַלֲאֻלּמָ ם. ׁשִ ׁשֵ א , ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ַּדְרּגָ

ינו ְלֵעיָלא ה ַרּבֵ ְּדֹמׁשֶ ּ א)א ובמשה''ס(. ּ ה ְלַתּתָ ָרֵאל, ּ וֹמׁשֶ ל ִיׂשְ יה ְיקומון ּכָ ּּבֵ ּ ֵאָבִרין , ּ ּכְ
ְּדגוָפא ֲעִמיָדה, ּ ְלהו ְזִקיִפין ּבַ ְּדֵביה ּכֻ ּ ל ַהזֹו. ּּ ּוְבַהאי ִאיהו ּכָ ּ ם, ֵקףּ ׁשֵ ִגין ְדָעֵליה , זֹוֵקף ּבְ ּּבְ ּ
ַמר ם)שמות לג(, ִאּתְ ׁשֵ ן ָדִוד, ָ ָוֵאָדֲעך ּבְ יַח ּבֶ ְּדִאיהו ַאְרֵיה, ְּיהֹון ָמׁשִ יַח . ִּמיִמיֵניה, ּ ּוָמׁשִ

ן יֹוֵסף ְּדִאיהו ׁשֹור, ּבֶ ָמאֵליה, ּ ָמאָלא ִיְצָחק, ִמיִמיָנא ַאְבָרָהם. ִּמּשְׂ ר, ִמּשְׂ  ְּוִאיהו ֶנׁשֶ
ֶאְמָצִעיָתא ֶלת ִדְלהֹון. ּבְ ְלׁשֶ ְטָרא ְדַיֲעֹקב, ּׁשַ ה' ש. ִּמּסִ ֵלׁשו, ְּדֹמׁשֶ ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוׁשָ ּּ ָ .

ְטָרא ְדַאְרֵיה ַּאְנִפין ַדֲאָבָהן' ג, ִּמּסִ ָמאָלא . ּבֶֹקר. ִּאְתְקִריאו ֲאָריֹות, ּ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ
ִחים ִּאְתְקִריאו ָפִרים ְמַנּגְ ְטָרא. ּ ִרים, ּ ְדֶאְמָצִעיָתא)ב''ע' פ( ּוִמּסִ ְּוָעַלְייהו . ִּאְתְקִריאו ְנׁשָ

ַמר  ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי)שמות יט(ִאּתְ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ . 'ָּהא ִאיּנון ט.  ְוֶאּשָׁ
יָרָאה ַלת ֵחיָוון)מה שמו(ָאָדם , ּוְרִביָעָאה, ֲעׁשִ ה ְדָרִכיב ַעל ּתְ ּ ְדֹמׁשֶ ּ.  

ַמ ָרֵאלְוִאּתְ ִיׂשְ ת ַהָים)בראשית א(, ר ּבְ ּ ְוִיְרדו ִבְדּגַ א, ּ ִסְטָרא ְדָנָחׁש, ְּמָמָנן ְדַיּמָ ְּדֲהָוה , ּּבְ
ָרה ְדִמְצַרִים ְתָרָאה, ּׂשָ ָגלוָתא ּבַ ט ּבְ ְּדִאְתָפּשַׁ ַמִים. ִּמָים ַעד ָים, ּּ ִּעְרּבוְבָיא , ּוְבעֹוף ַהּשָׁ

א יׁשָ ֲערֹוֶבת ְדָכל אוִמין,  ְנִפיִלים)א''ה ע''בראשית ר(, ֲעָמֵלִקים. ּבִ ּּתַ ָכל ִסְטָרא, ּ , ּבְ
ְתָרָאה ָגלוָתא ּבַ ָרֵאל, ּּבְ ִיׂשְ ין ּבְ ָמֵעאל, ּבֵ ִיׁשְ ין ּבְ ו, ּבֵ ֵעׂשָ ין ּבְ ֵהָמה)באומות העולם(. ּבֵ , ּ וַבּבְ

ו ֵני ֵעׂשָ ָכל ָהָאֶרץ. ִּאֵלין ּבְ הֹון ּבְ ְּדׁשוְלָטְנּתְ ּ.  

יַח ָמׁשִ ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ)תהלים עב(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ ּ ְוֵיְרְד ִמָים ַעד ָים וִמּנָ ּּ ב. ּ ' ְוָהִכי ּבְ
יִחין ָרֵאל, ְמׁשִ ִיׂשְ ְזכות מ, ְוָהִכי ּבְ ְּוֹכָלא ּבִ ה)שמו(ה ''ּ ן ָדִוד, ְּוֵייתון. ּ ְדֹמׁשֶ יַח ּבֶ ֵּנס ְדָמׁשִ ּ ,
ים ָעֵליה, ִּמיהוָדה יַח ּבֶ, ַּאְרֵיה ָרׁשִ ים ָעֵליה, ן יֹוֵסףְּוִנס ְדָמׁשִ ילה. ּׁשֹור ָרׁשִ , ְּוֵנס ְדׁשִ

ָמאָלא, ַאְרֵיה ִליִמיָנא ֶאְמָצִעיָתא, ׁשֹור ִלׂשְ ר ּבְ ְלהו, ֶנׁשֶ ְּוָאָדם ַעל ּכֻ ַּאְנִפין ְלָכל ' ְוד. ּ
ָבִטין ְדג' ד. ַחד י ָאָדם. ב''י, ֵחיָון' ּׁשְ מֹו, ּוְלַגּבֵ ְּדִאיהו ַמה ּשְׁ ה, ּ ֵני ֹמׁשֶ ַּההוא ִזְמָנא ִּדְב, ּבְ
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ה  ֹמׁשֶ ּנו)במדבר יד(ִיְתְקָיים ּבְ דֹול ְוָעצום ִמּמֶ ה אֹוְתך ְלגֹוי ּגָ ּ ְוֶאֱעׂשֶ ּ ַההוא ִזְמָנא. ָ קהלת (, ּּבְ

ִיְהֶיה''ָּהָיה הו''ה ׁשֶ''ַמ )'ג ָבר ָהָיה)קהלת ג( .ּא ׁשֶ ר ִלְהיֹות ּכְ   . ַוֲאׁשֶ

 ] בשנה115יום [סדר הלימוד ליום כו טבת 

ׁש ֶאת ִנְרָדףְוָהֱאלִהי הֹון, ּם ְיַבּקֵ ַמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ ן ֹצאִני ֹצאן )יחזקאל לה(, ִּיׂשְ  ְוַאּתֵ
ם ין, ֲּהוֹו ִנְרָדִפים קַדם ֵעֶרב ַרב, ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ יׁשִ  )בראשית מט(ָהא , ְזֵאִבים ּבִ

ְייהו ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ְלַגּבַ ַההוא ִזְמָנאְּוִיְתַקֵיים, ְּדָטִריף לֹון, ּּבִ ּבֶֹקר ֹיאַכל ַעד, ּ ּבְ . ּבַ
יֹלה י ָיֹבא ׁשִ ְּדַהְיינו ַעד ּכִ ָלל ָדא ֶעֶרב ְדִיְצָחק. ְּוָדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם, ּ ּוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ּ ּּ ,

יִחין ֵרין ְמׁשִ ן ּתְ ּמָ ַחד ֵייכול . ְּדּתַ ּ ְמָמָנא ְדאוִמין ְדָעְלָמא)א ממונא''ס(ּּבְ ּ ֵּלק לֹון ּוְבַחד ְיַח. ּ
ָרֵאל   .ְלִיׂשְ

  ]ב''כ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ָרֵאל ְדִאיּנון ַאֶיֶלת ִּיׂשְ ּ יַעָיא ֲאָריֹות, ּ ִּנְרָדִפין ֳקָדם ַרּשִׁ ִלי. ּ ַער ַנְפּתָ ְּדִאיהו ַאָיָלה , ְוִיּתְ ּ ּ
ֶפר לוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ יִמיָנא . ּׁשְ ַער ּבִ ּ ְדִאיהו ַאְרֵי)ב''כ ע''דף ק(ִיּתְ ן ָדִודּ יַח ּבֶ , ּה ָמׁשִ

יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִני ָעִליָת)בראשית מט(, ּ ּ ּגור ַאְרֵיה ְיהוָדה ִמֶטֶרף ּבְ ּ  ַעל )א ויחזור''ד(ְּוְיחְזקון . ּ
ּאוִמין ְדָעְלָמא ַכב ָעַלְייהו, ּ ַרע ׁשָ ַההוא ִזְמָנא ֶנחֵזי ַמאן , ְּלִמְטַרף לֹון ִמי ְיִקיֶמּנו, ּּכָ ּּבְ

ּהוא ֱאֹלַה  ְּדָיִקים ֵליה ִמִלְטרֹוף ָעַלְייהו, ַאֲחָראּ ּ ן, ּּ יֹוָנה. ּאֹו אוָמה ְוִליׁשָ ָרֵאל ַדֲהוֹו ּכַ ְּוִיׂשְ ּ ,
ר ְטָרא ְדעֹוִפין ְדאוִמין ְדָעְלָמא, ִּנְרָדִפין ָקָדם ְנׁשֶ ִּמּסִ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ר, ּּבְ ַער ֶנׁשֶ , ִיּתְ

ְדָפָהא ַּעל ִעְרּבוֵבי ְד, ְּוִיְתְפַרׁש ּגַ ָמֵעאל, ּאוִמיןּ ו ְוִיׁשְ ְּדִאיּנון ֲעָמֵלִקים, ְוֵעׂשָ ְּוִעְרּבוְבָיא , ּ
ָרֵאל א ְדִיׂשְ יׁשָ ְייהו, ְוָטִריף לֹון, ּּבִ ַאר ַחד ִמּנַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנְ , ְּלַקֵיים ַמה ׁשֶ

ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'  ְיָי)דברים לב(   .ּּבָ

ּמָ ִרים, ְן ְוֵאיָלךִמּתַ ִלים ּגֵ ִלים , ֵאין ְמַקּבְ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין ְמַקּבְ ּּכְ ּ ּ
יַח ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ֲארון. ּגֵ ּתַ ְּואוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא ְדִיׁשְ ּ ּ ּ א , ּּ ַער קוְדׁשָ ִּיּתְ

ִריך הוא ַחָיה ְדָאָדם ּּבְ ּּ ְל, ְ הֹון. ָּטָאה ָעַלְייהוְּלׁשַ ְמָלָכה )ישעיה ס(, ְּלַקְייָמא ּבְ י ַהּגֹוי ְוַהּמַ  ּכִ
ר לא ַיַעְבדוך ֹיאֵבדו ֲּאׁשֶ ָרֵאל. ְּ ִיׂשְ ְּוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים ְוגֹו )בראשית א(, ְּלַקֵיים ּבְ בראשית ( .'ּּ

ֶכם ְוגֹו)ט   .'ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

ְטָרא ִדְתבואֹות ּוִמּסִ ּ ְלהו, ֵני ָנֲהָמאִמי' ה, ּ ִביִרין ִמּכֻ ּּתְ עֹוָרה, ִּחָטה, ְּוִאיּנון. ּ , ּוׂשְ
ֶמת ּבֶֹלת ׁשוָעל, ּוֻכּסֶ יפֹון, ְּוׁשִ ָרֵאל. ְוׁשִ יל לֹון ְלִיׂשְ  )ירמיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאְמּתִ

ָרֵאל ַלְיָי בוָאֹתה' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ית ּתְ ה, ֵּראׁשִ לוָתא. 'ּבְ ד ִיְפקון ִמּגָ ּּכַ ִביִרין,ּ ַעד ,  ָהִכי ְיהֹון ּתְ
ִריר אֹוֶכל ִמּתֹוך ְפסֹוֶלת ְּדִיְתּבְ ְ ְּדַהְיינו ַקׁש, ּ ָרֵאל , ֵעֶרב ַרב, ּ מֹוְדעו ִיׂשְ ּתְ ְררו ְוִיׁשְ ַּעד ְדִיְתּבָ ּ ּ

יַנְייהו ָבר, ּּבֵ ִריר ִמּגֹו מֹוץ ָוֶתֶבן, ּכְ ְייהו. ְּדִאְתּבְ ִרירו ִמּנַ ְּוַעד ְדִיְתּבְ ּ ְּדִאיהו' י, ּ רּ ָלא ,  ַמֲעׂשֵ
ְרָיא ַעל ה ְּדִאיהו ָנֲהָמא', ׁשַ ְּלַקְייָמא אוָמָאה, ִמיִנין' ְּדה, ּ ס )שמות יז(, ּ י ָיד ַעל ּכֵ  ּכִ

ּוְבִגין ָדא. ּה''ָי ר, מֹוץ ָוֶתֶבן, ּ ַמֲעׂשֵ ִריר, ֵּאינֹו ְמחוָייב ּבְ ִריר. ַּעד ְדִיְתּבְ , ְּלָבַתר ְדִיְתּבְ
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ין ְלַההוא ֲאָת ׁשִ ּנְ ַל םִּמְתּכַ ּר ְדִאְקֵרי ְירוׁשָ ָמה ְדִחָטה. ּ ּּכְ ִריר ַקׁש ָוֶתֶבן, ּ ְּדָבַתר ְדִאְתּבְ ּ ,
ָרֵאל. ַּמְכִניִסין ָלה ָלאֹוָצר ׁשון ִיׂשְ ּנְ ר, ָּהִכי ִיְתּכַ ְּדִאיּנון ּבַ ַל ם, ּ נוָיה ַעל , ִּלְירוׁשָ ְּדִאיִהי ּבְ ּ

ה', ַהר ְיָי ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ְמקֹום ָקְדׁשֹו ְנִקי ַכַפִים ' ְבַהר ְיָי ִמי ַיֲעֶלה )תהלים כד(, ּ ּוִמי ָיקום ּבִ ּ ּ
ר. ּוַבר ְלָבב ּבָ ִריר ִמּגֹו ְפסֹוֶלת, ָנִקי ּכַ ד ּבָ ְּדִאיִהי ִעּבוָרא ּכַ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ר , ּּבְ קו ּבַ ַּנּשְׁ

ִדְבַקְדֵמיָתא יה, ּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ יקֹות ִפי)שיר השירים א(, ּ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ן. ּהוּ ִיּשָׁ ְרּגום ּבֵ ר ּתַ , ּּבַ
ר ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִדיהֹון ְנִקִיים ּכַ ּּבְ ּ ֵמיה ָעַלְייהו. ִמּגֹו ָקׁש ְוֶתֶבן, ּ ְרָיא ׁשְ ּׁשַ , ְוָקָרא לֹון, ּ

ָרֵאל)שמות ד( ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ   . ּבְ

ל ִאיָלִנין ֶפן, ְוָהִכי ִמּכָ ּגֶ ִביר ּכַ ִביר. ֵלית ּתְ ְנִטיעו ִדיֵליה ּתְ ּּבִ ּ ִביר, ּ ֲעָנִבים ִדיֵליה ּתְ ּּבַ ּ ,
ין ַרְגִלין ין ּבֵ ִתיׁשִ ְּדִאיּנון ּכְ ין. ּ ִתיׁשִ ְּוָהִכי ַזִית ֵזיִתים ִדיָלה ּכְ ָרֵאל . ּ ילו ִיׂשְ ָגלוָתא ַאְמּתִ ּּבְ ּ

הֹון יַע)תהלים פ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ָגלות ְרִביָעָאה.  ּגֶ  )הישעיה (, ְּוֵכן ּבְ
י ֶכֶרם ְיָי ָרֵאל' ּכִ ית ִיׂשְ ָרֵאל. ְצָבאֹות ּבֵ ּוְכַגְווָנא ָדא ַלַזִית ְמׁשוִלים ִיׂשְ ּ  ַזִית )ירמיה יא(, ּּ

ּוְבִגין ָדא. ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר ֶניך )תהלים קכח(, ּ ֵתי ֵביֶתך ּבָ ַיְרּכְ ֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ָ ֶאׁשְ ָ ָּ ּ
ִתיֵלי ֵזיִתים ׁשְ ּיך ָדא ְלָדאָסִמ. ּכִ ָגלוָתא, ְ ִביִרין ּבְ ִגין ְדִאיּנון ּתְ ּּבְ ּ ּ.  

ּוְלָבַתר ִדיהֹון ְנִקִיים ִמּגֹו ְפסֹוֶלת ּ ּ א, ּ ִּיְתַקְדׁשון ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ּ י , ּ ּבֵ ָכא ַעל ּגַ ַיִין ְלַנּסְ ּבְ
ָחא א, ַמְדּבְ ין ִלְמַנְרּתָ ָרּגִ ְַיִין ְדָלא ִיְתְנַסך . ְלַהאיּוַמאן ָזָכה . ְוֵזיִתים ְלַאְדְלָקא ּבֹוִציָנא ׁשְ ּ

ְּלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ַיִין ְדִנְתְנַסך ְלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ּ ּ הֹון ְמׁשוָמִדים, ְּ ּוִמּנְ ּ ,
ָלה, ִמיִנים ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּבְ ֶּאִפיקֹוְרִסים ְמׁשוָמִדים ַלֲעֵבירֹות ׁשֶ ּ ּ.  

ַמר  ָרֵאל ְדִאּתְ הֹון ְּוִיׂשְ יֶהם)תהלים קכו(ּבְ ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים ַוִיְלְמדו ַמֲעׂשֵ ּּ ַּעד ִדיהֹון . ּ
ין ַרְגַלְייהו ְּדרוִכין ּבֵ ּ ְייהו, ּ ִרירו ִמּנַ ָגלוָתא ָלא ִאְתּבְ ּּבְ ּ לֹום. ּ ּוְבִגיַנְייהו ָאַמר ָדִוד ָעָליו ֲהׁשָ ּ ּ ,

יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי )תהלים מט( ה ִאיָרא ּבִ ִני ָלּמָ לֹמה. ְיֻסּבֵ שיר השירים (, ְּוָעַלְייהו ָאַמר ׁשְ

ִעְקֵב)א ַיֲעֹק. י ַהּצֹאן''ְ ְצִאי ָלך ּבְ ַמר. ב''ּבְ ְּדָעֵליה ִאּתְ י ְלַחָוה, ּ ְדמֹוִני ְדַפּתֵ י ָנָחׁש ַהּקַ ְּלַגּבֵ ּ ,
ׁשוֶפּנו ָעֵקב)בראשית ג( ה ּתְ ּ הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ַתר ְדִיְפקון ִמ. ָּ ּּבָ לוָתאּ ִלים , ּן ּגָ ִנְמׁשָ

ְּלַתפוִחים ַגְווָנא ְדַמְפָקנו ְדִמְצַרִים. ּוְלָכל ֵריִחין ָטִבין, ּ ּּכְ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  )שיר השירים ח(ּ
יך פוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ ָּתַ ּ ּ.  

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ּכוִרים, ּ ּכו, ְּלָהִביא ּבִ ַּוֲאַבְתֵריה ְלִהְתַודֹות ַעל ַהּבִ ּ ַּוֲאַבְתֵריה , ִריםּ
ר ֲעׂשֵ ר, ּוָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְּלִהְתַודֹות ַעל ַהּמַ ֲעׂשֵ ים ַעל ַהּמַ , ְּדִאי ְיֵהא ֹקֶדם ְלִקיָטתֹו, ַמְקׁשִ

ורֹו גֹון ֶאְתרֹוג. ּאֹו ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעּשׂ ִאיָלן, ּכְ יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִאית . ְָהַלך ַאַחר ֲחָנָטה, ּ
ול ַהֵפירֹותַא, ַּמאן ְדָאַמר ּשׁ ַּחר ּבִ בוָאה, ְּוֶאְתרֹוג ִמְקָצתֹו דֹוֶמה ְלִאיָלן. ּ ּוִמְקָצתֹו ַלּתְ ּ ,

ְּדִאיּנון ְזָרִעים הֹון, ּ ַמר ּבְ ורֹו, ְּדִאּתְ ִּדְלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעּשׂ ְּדִאיָלן ָלאו ִאיהו. ּ ֶּאָלא ַעד , ּ
ולֹו ּשׁ ַמר ּבִ   .ַּאַחר ּגְ

  ]א''א ע''דף קכ -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1280דף [ -ּ

ּוְבִגין ָדא ינו ַהּמֹוִציא , ּ ּקִ ּ ֵמֲאָתר ְדִבׁשולֹו ָיֶפה)א''א ע''דף קכ(ּּתַ רוף. ּ ְּלַאָפָקא ַפת ׂשָ ּ ּ ,
הוא מוְטָעם קֹום ׁשֶ ֶּאָלא ִמּמָ ּ בוָאה. ּ ַתר ְלִקיָטתֹו, ְּוָהִכי ּתְ ִביׁשול ֵפירֹות, ּבָ ִּאיהו ּכְ ּ ּ .

ָרֵאל ִּאיּנון ְמׁשוִלים ָלִאיָלן ְוַל, ְוִיׂשְ בוָאהּ הֹון , ּּתְ ַמר ּבְ ּכוֵרי )שמותכג(ְּדִאּתְ ית ּבִ ּ ֵראׁשִ
ית ְיָי ִביא ּבֵ ן לֹו)דברים יח(ְוָהִכי . ֱָאֹלֶהיך' ַָאְדָמְתך ּתָ ּתֶ ז ֹצאְנך ּתִ ית ּגֵ ְּדִאיּנון . ָ ֵראׁשִ ּ

ָרֵאל הֹון. ִיׂשְ ַמר ּבְ ן ֹצאִני )יחזקאל לה(, ְּדִאּתְ ָרֵאל. ְוַאּתֵ א ''נ( ֹקֶדׁש )ה בירמי( ,ְוָהִכי ִיׂשְ

בוָאֹתה'  ַלְיָי)קדש ישראל ית ּתְ לוָתא, ֵּראׁשִ ְּוִאְתְקִריאו ֹקֶדׁש . ִּעׂשוֹר, ְּלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ּגָ
  .'ַלְיָי

יף א ְוַתּקִ ָרֵאל ִאְתְקִריאו ִאיָלָנא ַרּבָ יה, ְּוִיׂשְ ּוָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ יה אֹוַרְייָתא. ּּ ְּדִאיִהי , ּּבֵ
יה ְצלֹוָתא. ּיָלאְמזֹוָנא ְלֵע א, ּּבֵ ּ ַוֲאִפילו ַמְלָאִכין ֵלית )א לעילא''נ(. ְּדִאיִהי ְמזֹוָנא ְלַתּתָ ּ
ָרֵאל, לֹון ְמזֹוָנא ִיׂשְ אֹוַרְייָתא. ֶּאָלא ּבְ קון ּבְ ָרֵאל ִיְתַעּסְ ְּדִאי ָלאו ְדִיׂשְ ּ ָלא ֲהָוה ָנִחית לֹון , ּ

יָל, ִּמְסַטר ְדאֹוַרְייָתא, ְמזֹוָנא ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, א ָלֵעץְּדַאְמּתִ
ה ֲחִזיִקים ּבָ   .ְּדִאיִהי ִמְצָוה, ּוְלִאיָבא. ַּלּמַ

יַלא ְלַמָיא א. ְּוָהִכי אֹוַרְייָתא ַאְמּתִ ְּוָלא ֲהָוה ָנִחית ַמָיא ִמְלֵעיָלא. ְוָהֵני ְלֶאּשָׁ ּ ְוַחָמה , ּ
א ָלא ֵפירֹות ָהִאיָלן)א מלעילא''ס(ָלא ֲהָוה ָנִחית , ְּדִאיִהי ֶאּשָׁ ָרֵאל, ֶּאָלא. ּ ְלַבּשְׁ ִגין ִיׂשְ . ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ יָה)שיר השירים ב(, ּ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ . ִּאֵלין ָמאֵרי ִמְצֹות,  ַהּתְ
ָפִנים ְסָמָדר ָנְתנו ֵריַח א, ְּוַהּגְ ִתיוְבּתָ ד ַפְתִחין ּבְ ּּכַ ּוִמַיד ִא, ּ ָרֵאלּ ִיׂשְ ַמר ּבְ ְקוִמי ָלך , ּתְ ּ

ְַרְעָיִתי ָיָפִתי וְלִכי ָלך לוָתא, ּ   .ִּמן ּגָ

ִאיָלן ּוְבִגין ָדא ּבְ ְּדִאיהו ֵעץ ַהַחִיים, ּ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ה, ּבְ ְדִלין ּבָ ּתַ ִאֵלין ְדִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ַתר , ּ ָאְזִלין ּבָ
ִרין ֵליה, ֲחָנָטה ּוְמַעּשְׂ ְרָיא יו, ּ ְּדׁשַ ין ' ִמי' א, ה''ְּדִאיִהי ָחְכָמ, ּיהוד ָעַלְי''ּ ׁשִ ּנְ ּוָבה ִמְתּכַ

ְּדִאיּנון ֵפירֹות ָהִאיָלן, ה''ה ּ א. 'ו. ּוַמאן ִאיָלן. ּ ַאר ַעּמָ לוָתא, ֲאָבל ׁשְ , ַּאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ּגָ
ורֹו הֹון. ִּעּשׂ ַמר ּבְ ִּאיּנון ַצִדיִקים ְדִאּתְ ּ יֹו)ויקרא כג(, ּ ם ָלֶכם ּבַ ּ וְלַקְחּתֶ ּם ָהִראׁשֹון ְפִרי ֵעץ ּ

עֹוָבֵדיהֹון. ָהָדר ָמאֵרי ּתֹוָרה וִמְצֹות, ָהָדר ּבְ ַּדֲאִחיָדאן ּבְ ְייהו , ּ ְּוַאַחר ֲחָנָטה ָאְזֵליָנן ְלַגּבַ
ִאיָלן)א ולגבי זרעים דתבואה ואחר חנטה אזלינן לגבייהו''נ(   . ּכְ

ין ֶכת ִקדוׁשִ ַמּסֶ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ּ ָיָרקְוָקא ַמ, ּ ַמע ָלן ְדֶאְתרֹוג ּכְ ַּמה ָיָרק ַדְרּכֹו , ּׁשְ ּ
ל ַמִים ַעת ְלִקיָטתֹו ִעׂשורֹו, ִליָגֵדל ַעל ּכָ ּוִבׁשְ ּאוף ֶאְתרֹוג ָנֵמי ַדְרּכֹו ִליָגֵדל ְוכו. ּ ּ ּ '

ְטָרא ְדָחְכָמה ּוִמּסִ ּוַבֲאַתר ַאֲחָרא ְלֵעיָלא. ֵּאין ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה, ּ ְוה , ְּוָהא ִדְתָנן, ּ ֶאְתרֹוג ׁשָ
ה ְדָרִכים ֹלׁשָ ׁשְ א, ִסְטִרין' ָאִחיד ב, ָהא ֶאְתרֹוג, ָּלִאיָלן ּבִ ְּוֶאְתרֹוג ִאיהו ִדיוְקָנא ְדִלּבָ ּ ּ ּּ ,

א ְּדָאִחיד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ א. ַּהֵלב רֹוֶאה, ָּאִחיד ְלֵעיָלא. ּ ַדַעת, ָאִחיד ְלַתּתָ ָמה . ּבְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ּּתֹוָרה ִאיָבא ִדיֵליה, ַּדַעת ִאיִהי ִאיָלָנא. ֵדַעַּהֵלב יֹו, ּ ַּעְייִנין ְדִאיּנון ִפּקוִדין. ּ ּ ּּ ,

הֹון ַהֵלב רֹוֶאה ִּדּבְ   .)'א ראשית עריסותיכם וכו''ד ע''שלח לך דף קע, כ רעיא מהימנא''ע(. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1281דף [ -ּ

אמרו המגיהים מצאנו ראינו הפקודים האלה בהעתקות הנמצאות עמנו היום 
ועם העתקות מדויקות יתקנו . ל נא ישיתו המעיינים עלינו חטאתמוטעים לכן א

  הטובה עלינו' המעוות וישימו העקוב למישור וכעת הגהנום כיד ה

ְהיון ִלי ְוגֹו)שמות כב( י ֹקֶדׁש ּתִ י ְיהוָדה ָפַתח. 'ּ ְוַאְנׁשֵ ַּרּבִ  ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין )איוב כח(, ּ
יָנה ֵצא ְוֵאיֶזה ְמקֹום ּבִ ּמָ ָרֵאלַז. ּתִ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָרא לֹון, ּּכָ ֵעי ְלַיּקְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ִני ָעְלָמא)א ביקרא דלהון''נ(ַיִתיר  ַאר ּבְ ל ׁשְ ַקְדִמיָתא ָאַמר לֹון.  ַעל ּכָ ם )שמות יט(, ּבְ  ְוַאּתֶ
ְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ה. ּּתִ ַּעד ְדָקָרא לֹון ְוגֹוי ָקדֹוׁש , ֹוןָּלא ַאְעֵדי ְרִחימוָתא ַסִגיָאה ִמּנְ

ְּדִאיהו ַיִתיר הֹון. ּ ָּלא ַאְעֵדי ְרִחימוָתא ִמּנְ ה)דברים יד(ַּעד ְדָקָרא לֹון , ּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ .  ּכִ
הֹון ְהיון ִלי ְדִאיהו )שמות כב(ַּעד ְדָקָרא לֹון , ָּלא ַאְעֵדי ְרִחימוָתא ִמּנְ י ֹקֶדׁש ּתִ ּ ְוַאְנׁשֵ ּ ּ

  .ּר ִמּכָֹלאַיִתי

ֵצא ּמָ ִתיב ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ ֵמֲאָתר ,  ֵמָחְכָמה ַנְפַקת)ב''ז ע''בראשית מ(אֹוַרְייָתא . ּכְ
ים, ְוַהָחְכָמה ַנְפַקת.  ֹקֶדׁש)ט''נ(ְּדִאְקֵרי  ָדׁשִ י ִיְצָחק ָאַמר. ֵּמֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקֳ , ִרּבִ

יבִּדְכ. ְוֵכן יֹוְבָלא ִאְתְקֵרי ֹקֶדׁש ְהֶיה ָלֶכם)ויקרא כה(, ּתִ ָרֵאל .  יֹוֵבל ִהיא ֹקֶדׁש ּתִ ְוִיׂשְ
ְייהו ִליָלן ִמּנַ ְהיון ִלי, ּּכְ י ֹקֶדׁש ּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאְנׁשֵ ּ.  

  ]ב''א ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ַקְדִמיָתא ָקדֹוׁש א ֹקֶדׁש, ּבְ ּתָ ין ַהאי ְלַהאי)א''ט ע''ויקרא רצ(ַמה . ְוַהׁשְ י .  ּבֵ ָאַמר ִרּבִ
ָּדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, יֹוִסי ּ יב. ְוָדא ָלאו ָהִכי, ּ ִציֹון )ישעיה ד(, ִּדְכּתִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ

ַל ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ְירוׁשָ ַהאי ֲאָתר ִאְקֵרי . ְּוַהּנֹוָתר ּבִ ָּקדֹוׁש וְלֵעיָלא  )ב''א ע''דף קכ(ּבְ ּ
  .ְּלֵעיָלא ֹקֶדׁש

י ַאּבָ ָאְרָחאַרּבִ י ִחָייא, א ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י יֹוִסי ְוִרּבִ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ָאְזֵלי ִעּמֵ ּ י ִחָייא, ּ , ָּאַמר ִרּבִ
ְהיון ִלי)א דתנינן''ס( י ֹקֶדׁש ּתִ י יֹוִסי ְוֻכְלהו ַחְבַרָייא , ֲּאַמר ֵליה. ְמָנָלן, ּ ְוַאְנׁשֵ ָּהא ִרּבִ ּ ּ

ִפיר ַקאְמרו ּׁשַ יב. ןְמָנָל. ְּוָהִכי הוא, ּ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ
בוָאֹתה ית, ּּתְ ית: ֵראׁשִ יב, ַּוַדאי ָחְכָמה ִאְקֵרי ִראׁשִ ית ָחְכָמה )תהלים קיא(, ִּדְכּתִ  ֵראׁשִ
  .'ִיְרַאת ְיָי

ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש  ום ְדִיׂשְ ּוִמּשׁ ּ ּ ִלימו ְדֹכָלא )ישראל(ּ ׁשְ ּּבִ ּ ִתיב, ּ ר )מות כבש( ּכְ ּ וָבׂשָ
ֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלו ּשָׂ ֵלִמין ַעל ּכָֹלא. ּּבַ ָרֵאל ְדִאיּנון ׁשְ ְּדָהא ִיׂשְ ּ ּ ְטָרא , ּ ָלא ַיְנִקין ִמּסִ

ָיא ִליכון אֹותֹו. ְּדִדיָנא ַקׁשְ ׁשְ ֶלב ּתַ ֶלב ַוַדאי. ַּלּכֶ יָפא ַעל , ַּלּכֶ ּקִ ְּדהוא ִדיָנא ֲחִציָפא ּתַ ּ ּ
יָון ְד. ּּכָֹלא ְרָיא ֲעלֹויּּכֵ יָפא ׁשַ ּקִ יה, ִדיָנא ּתַ ְּוָאִטיל זוֲהָמא ּבֵ ָּאִסיר ְלהו ְלִאינון ְדִאְקרון , ּ ּ ּ ּ
ִליכון אֹותֹו ַוַדאי. ֹקֶדׁש ׁשְ ֶלב ּתַ ֶּאָלא ַלּכֶ ּ ְּדִאיהו ִדיָנא ֲחִציָפא, ּ ּ יר , ּ יָפא ַיּתִ ּקִ ִּדיָנא ּתַ

יב, ִּמּכָֹלא ָלִבים ַעֵז)ישעיה נו(, ִּדְכּתִ   .י ֶנֶפׁשּ ְוַהּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1282דף [ -ּ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ר ְנֵבָלה ּבְ ד ִאְדּכַ ָרֵאל ָקדֹוׁש, ּכַ ִיׂשְ ִתיב ּבְ ָהָכא . ְוָלא ֹקֶדׁש, ּכְ
ִתיב ֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלו, ּכְ ּשָׂ ר ּבַ ְהיון ִלי וָבׂשָ י ֹקֶדׁש ּתִ ְּוַאְנׁשֵ ּ ִתיב. ּ ֵבָלה ּכְ ּנְ , ְוָהָתם ּבִ

ה ְוגֹוּ ֹלא ֹתאְכלו ָכל ְנֵב)דברים יד( ְנּנָ ּתְ ָעֶריך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה', ָָלה ַלּגֵ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ . ּכִ
ָרֵאל ִאְתָעִביד, ָקדֹוׁש ְוֹלא ֹקֶדׁש ְטָרא ְדִיׂשְ ְּדָהא ְנֵבָלה ִמּסִ ְּדָלא ָפִסיל ַהאי ֶאָלא , ּ ּ ּ

ָרֵאל ְווִנין. ִיׂשְ יִאין ּגַ ֵבָלה, ְוַסּגִ ּנְ ה ּבִ ָמה ְדאֹוִק. ִּאית ּבָ   .יְמָנאּּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ְהיון ִלי, ָאַמר ַרּבִ י ֹקֶדׁש ּתִ ִתיב ָהָכא ְוַאְנׁשֵ י ַעם ָקדֹוׁש , ּּכְ ּוְכִתיב ָהָתם ּכִ
ה ַלְיָי ֵעי ֵליה, ֱָאלֶהיך' ַלְיָי. ֱָאֹלֶהיך' ַאּתָ ְּלֵעיָלא  )א אלא הכא''ס(ֶּאָלא ָהָתם . ִּלי ִמּבָ

א )א והתם''ס( ְוָהָכא. ְּלֵעיָלא ִכיְנּתָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר )ישעיה ד( ,ּוְכִתיב. ׁשְ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ
ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ְוָלא ֹקֶדׁש ְירוׁשָ ָכאן ָקדֹוׁש. ּּבִ ּוְלֵעיָלא ֹקֶדׁש, ּבְ ָרֵאל . ּ ִתיב ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּכְ

בוָאֹתה' ַלְיָי ית ּתְ ֵה, ֵּראׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא''ּבְ ְהיון ִלי ַוַדאיְּוַעל ָדא ְוַאְנ. ּא ּכְ י ֹקֶדׁש ּתִ ּׁשֵ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ ַּרּבִ ָרֵאל ַלְיָי, ּ ִתיב ֹקֶדׁש ִיׂשְ ' ֲּאַמר ֵליה ָהא ּכְ
מו ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ ִתיב ּכָ ּסֹוְפֵיה ִדְקָרא ּכְ ּ ְמעֹון. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּ י ׁשִ ִפיר , ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּׁשַ

מו, א ָאַמרָק ל ֹאְכָליו ֶיְאׁשָ יב, ּּכָ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָגָגה )ויקרא כב(, ּ ׁשְ י ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּבִ  ְוִאיׁש ּכִ
ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש. ְוָכל ָזר לא ֹיאַכל ֹקֶדׁש, ּוְכִתיב. 'ְוגֹו ום ְדִיׂשְ ּוִמּשׁ ּ ּ ל ֹאְכָליו , ּ ִתיב ּכָ ּכְ

מו י ִיְצָחק ְוָנׁשִ. ֶּיְאׁשָ ַמע ִמָלה , ָאַמר, יק ְידֹויָאָתא ִרּבִ יָנא ָהָכא ֶאָלא ְלִמׁשְ ִּאי ָלא ַאּתֵ ּ
י   .ָּדא ַסּגֵ

י ֵניָנן, ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ יר ְלֵעיָלא ִמן ָקדֹוׁש, ְּדֹקֶדׁש, ָהא ּתָ ִתיב , ִאי ָהִכי. ַּיּתִ ָהא ּכְ
ִלימו ְדֹכָלא, ְצָבאֹות' ְיָי' ק' ק'  ק)ישעיה ו( ְּוָדא ׁשְ ּ ָרן , א ֲחֵזיֲּאַמר ֵליה ּתָ. ּ ד ִמְתַחּבְ ּכַ

ֲחָדא יָתא, ּכַ ְלהו ִאְתָעִבידו ַחד ּבֵ ּּכֻ ּ יָתא)ג''ויקרא צ(ְוַהאי , ּ ָלָלא ְדֻכְלהו . ִאְקֵרי ֹקֶדׁש,  ּבֵ ּּכְ ּּ
ך ֹקֶדׁש ְָקדֹוׁש וְבִגיֵני ּכַ ָלָלא, ּ יה, ּהוא ּכְ ִליל ּבֵ ְּדֹכָלא ִאְתּכְ הו . ּּ ִלל ּבְ ד ִאְתּכְ ָרֵאל ּכַ ְּוִיׂשְ

ֵליָמָתא ֹקֶדׁש ִאְקרוןְמ ֵּהיְמנוָתא ׁשְ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּּכְ ָרֵאל ַלְיָי, ּ יב ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּוְבִגיֵני . 'ִּדְכּתִ
ך ְהיון ִלי, ְּכַ י ֹקֶדׁש ּתִ   .ְּוַאְנׁשֵ

ִאיל ְלַר א' ִלְגיֹון ַחד ׁשָ ֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלו, ֲּאַמר ֵליה, ַאּבָ ּשָׂ ר ּבַ ִתיב וָבׂשָ ָּלא ּכְ ּ ,
יב, ָהִכיִאי  ֵעי ֵליה.  ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו)תהלים קיא(, ַּמאי ִדְכּתִ ָלִבים ִמּבָ , ֶּטֶרף ָנַתן ַלּכְ

ִתיב ְטֵרָפה ָנַתן ִליֵרָאיו, ֵריָקא, ֲּאַמר ֵליה. ֲאַמאי ָנַתן ִליֵרָאיו ִתיב, ִמי ּכְ ְוִאי . ֶטֶרף ּכְ
יָמא ְטֵרָפה, ּתֵ ָּנַתן ִליֵרָאיו ַוַדאי ְד. ֶטֶרף ּכִ ִּמָלה ָדאּ יה, ּ ָּלא ָיֲהֵביה ְלִאְזַדֲהָרא ּבֵ ּ ֶּאָלא , ּ

ֵמיה ְּלִאינון ַדֲחֵלי ׁשְ ּ ך ַהאי ִמָלה ָלא ָיִהיב ְלכו. ְּוַדֲחִלין ֵליה, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְּדָהא ָיַדע ְדַאּתון , ְ ּ ּ
ָּלא ַדֲחִלין ֵליה ְּוָלא ַנְטִרין ִפּקודֹוי, ּ ּוְבִגין ְדַהאי ִמָלה חוְמָרא ְד, ּ ּ ּ ּוָבֵעי , אֹוַרְייָתאּּ

ה ְּלִאְזַדֲהָרא ּבָ ָלא , ְּוָכל חֹוְמֵרי ְדאֹוַרְייָתא. ְוָלא ְלָאֳחֵרי, ִּליֵרָאיו ַוַדאי, ָנַתן ִליֵרָאיו, ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּיִהיב לֹון קוְדׁשָ ֶּאָלא ְלִאינון ַדֲחֵלי ַחָטָאה, ְּ ּ ּ ְּלִאינון ַדֲחֵלי ִפּקודֹוי ְוָלא , ּ ּ ּּ

  .ְּלכו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1283דף [ -ּ

אֵני י ֶאְלָעָזרּתָ ִתיב ,  ִרּבִ ְהיון ִלי)'א קדש ישראל וכתיב ואנשי וגו''ס(ּכְ י ֹקֶדׁש ּתִ , ּ ְוַאְנׁשֵ
י י ֹקֶדׁש ַוַדאי, ּוְלָבַתר ֹקֶדׁש. ַּמהו ְוַאְנׁשֵ ֶּאָלא ְוַאְנׁשֵ ָרֵאל ְלֵחירו, ְּדָתֵניָנן. ּ ָּלא ָנְפקו ִיׂשְ ּ ,

ְטָרא ְדיֹוְבָל)ב''א ע''בראשית ל(ֶּאָלא  ַתר ְדָנְפקו ְלֵחירו. אּ ִמּסִ ּּבָ ּ ָנִקיט לֹון ַהאי יֹוְבָלא , ּ
ַגְדפֹוי ְּוִאְקרון ּגוְבִרין ִדיֵליה, ּּבְ ּ ּ ִנין ִדיֵליה. ּ ּּבְ יֹוְבָלא, ּ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ  יֹוֵבל ִהיא )ויקרא כה(, ּ

ְהֶיה ָלֶכם ך. ָּלֶכם ַוַדאי, ֹּקֶדׁש ַוַדאי, ֹקֶדׁש ּתִ ְוְבִגיֵני ּכַ ְהיון ִליְוַאְנׁשֵ, ּ י , ּי ֹקֶדׁש ּתִ ַאְנׁשֵ
ׁש, ֹּקֶדׁש ַוַדאי ּּגוְבִרין ִדיֵליה ַמּמָ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ִריך הוא ָאַמר ָדא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָרֵאל ְלִאְתְקֵרי ַאִחים  )א''ב ע''דף קכ(, ְּ ְּוַעל ָדא ָזכו ִיׂשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יב, ְּ ְּלָבַתר ִאְקרון ֹקֶדׁש . ' ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ְוגֹו) קכבתהלים(, ִּדְכּתִ

ׁש יב. ַמּמָ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ בוָאֹתה'  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ית ּתְ י ֹקֶדׁש, ֵּראׁשִ , ֹקֶדׁש ְוָלא ַאְנׁשֵ
מו ל ֹאְכָליו ֶיְאׁשָ ך ּכָ ִגיִני ּכַ ּּבְ  )ויקרא כב( .ְוָכל ָזר לא יאַכל ֹקֶדׁש )ויקרא כב(, ּוְכִתיב, ְ
ָגָגה ׁשְ י ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּבִ   .ְוִאיׁש ּכִ

אָנא ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש, ּתָ ּוְבִגין ְדִאיּנון ֹקֶדׁש, ִּיׂשְ ּ ְלִמְקֵרי , ָּאִסיר ֵליה ֶלֱאיָנׁש, ּ
ָמא ִדְגָנאי ׁשְ ְּלַחְבֵריה ּבִ ָמא ְלַחְבֵריה, ּ ָאה ׁשְ י, ְּוָלא ְלַכּנָ יה ַסּגִ ּכֵ. ְּוֹעְנׁשֵ ִמִלין ְוָכל ׁשֶ ּן ּבְ

אָנא. ַאֲחָרִנין ִתיב , ּתָ ָנא . ַּמהו ֵמָרע. 'ָ ְנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע ְוגֹו)תהלים לה(ּכְ ִּדְבִגין ִליׁשָ
א יׁשָ ין ְלָעְלָמא, ּבִ   .ַמְרִעין ַנְחּתִ

יה ָמא ְדֵלית ּבֵ ׁשְ ל ַמאן ְדָקֵרי ְלַחְבֵריה ּבִ י יֹוִסי ּכָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ י ֵליה, ּ ָמה ִאּתְ, ְּוָגּנֵ ַּפס ּבְ
יה ְּדֵלית ּבֵ י ִחְזִקָיה, ּ י ִחָייא ָאַמר ִרּבִ ְּדָאַמר ִרּבִ ּ ע, ּ ל ַמאן ְדָקֵרי ְלַחְבֵריה ָרׁשָ ּּכָ ין , ּ ַנְחּתִ

ם יִהּנָ ין ֵליה ְלִעְלעֹוי. ֵּליה ַלּגֵ ר ִאיּנון ֲחִציִפין ְדאֹוַרְייָתא, ְּוַנְחּתִ ּּבַ ֵרי ֵליה ְלִאיִניׁש , ּ ִּדׁשְ ּ
עְלִמְקֵרי ְל   .ּהו ָרׁשָ

ְבָרא ְּדָלִייט ְלַחְבֵריה, ַּההוא ּגַ י ֵייָסא, ּ ר ִרּבִ ע ַעָבְדּתְ, ַאְעּבָ ָרׁשָ ַּאְתֵייה . ָּאַמר ֵליה ּכְ
י ְיהוָדה ְּלָקֵמיה ְדִרּבִ ּ ע ָלא ָקאֵמיָנא ֵליה, ּ ֲּאַמר ֵליה ָרׁשָ ע, ּ ָרׁשָ ְּדַאְחֵזי ִמלֹוי , ֶּאָלא ּכְ ּ

ע ָרׁשָ עְּוָלא ֲאֵמיָנא ְדִא, ּכְ י ְיהוָדה. ּיהו ָרׁשָ י , ָּאָתא ִרּבִ ִאיל ְלעֹוָבָדא ָקֵמיה ְדַרּבִ ְּוׁשָ ּ
ַּוַדאי ָלא ִאְתַחָייב, ָּאַמר ֵליה, ֶאְלָעָזר יב. ְמָנָלן. ּ אֹוֵיב'  ָהָיה ְיָי)איכה ב(, ִּדְכּתִ ְוָלא , ּכְ

ָע, ְּדִאי ָלאו ָהִכי. אֹוֵיב ְזִעין ּבְ ָרֵאל ּגִ ַאר ִמִיׂשְ ּתְ ַגְווָנא ָדא. ְלָמאָּלא ִאׁשְ  )איכה ב(, ּּכְ
ַאְלָמָנה א, ְוָלא ַאְלָמָנה, ָהְיָתה ּכְ ְעָלה ְלִעְבָרא ְדַיּמָ ַאְלָמָנה ְדָאִזיל ּבַ ּּכְ ּ את ֵליה, ּ ּוְמַחּכָ ּ.  

י ִחָייא ַמע, ָּאַמר ִרּבִ ַמע, ּוֵמָהָכא ַמׁשְ ְּדהוא ִעָקָרא ְדֹכָלא, ֵמָהָתם ַמׁשְ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ַמְרֵאה ָאָדם )יחזקאל א( א ְדמות ּכְ ּסֵ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ַמְרֵאה ָאָדם. ּ . ְוָלא ַמְרֶאה ָאָדם, ּכְ

י ִיְצָחק ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ֲעֵצי ַהַיַער ְוגֹו)שיר השירים ב(, ּכְ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ פוַח', ּ ַתפוַח ְוָלא ּתַ ּּכְ ּּ ּ .
ַתפוַח ּּכְ ְגָוונֹוי: ּ א ּבִ ְּדִמְתָפְרׁשָ י ְיהוָדה. ּין ִאְתַאֲחָדא ִמָלהּוִבְגָווִנ, ּ ִּאלו ָלא , ָּאַמר ַרּבִ ּ

ַמע ִמִלין ִאֵלין ֲּאֵתיָנא ָהָכא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ   .ַּדָיי, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1284דף [ -ּ

ִתיב אָנא ּכְ ָדִוד)זכריה יב(, ּתָ יֹום ַההוא ּכְ ֶהם ּבַ ל ּבָ ְכׁשָ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ָדִוד. ּ . ְּוָלא ָדִוד, ּכְ
ָדִוד ה ְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ְיָי)בדברי הימים א כ(, ְּדָאַמר, ּכְ י )תהלים פו(, ּוְכִתיב. ' ְוִהּנֵ  ּכִ

ין ֲהָוה. ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני א ַעל ַמְלּכִ א. ַּוֲהָוה ָקֵרי ְלַגְרֵמיה ָהִכי, ְּוהוא ַמְלּכָ י ַאּבָ , ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָלא ְקָרא, ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֹקֶדׁשְּ ׁש,  לֹון ּכְ , ֶּאָלא ֹקֶדׁש ַמּמָ

ָרֵאל ַלְיָי יב ֹקֶדׁש ִיׂשְ מו ְוגֹו', ִּדְכּתִ ל ֹאְכָליו ֶיְאׁשָ ך ּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ'.  

אָנא י יֹוִסי, ּתָ ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ַּמאי ָקא ָחָמא קוְדׁשָ ָרֵאל, ְּ , ְּלֵמיַהב ִדיִנין ְלִיׂשְ
ר ֲאִמיָרן ַתר ֶעׂשֶ ֵניָנןֶּאָל. ּבָ ְטָרא , א ָהִכי ּתָ ּ ִדְגבוָרה)א''ד ע''פ(ִמּסִ ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא , ּ

ָרֵאל ך. ְלִיׂשְ ִגיֵני ּכַ יַנְייהו, ְּבְ ָלָמא ּבֵ ָעא ְלֵמיַתן ׁשְ ל , ּּבָ ֵהא ְנִטיָרא ִמּכָ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּתְ ּּבְ
י ִיְצָחק. ִסְטרֹוי א ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ ֶּאָלא ַעל ִדיָנא, ּית ָעְלָמא ִמְתַקְייָמאֵל, ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ,

ְּדִאְלָמֵלא ִדיָנא ֵרי. ָּלא ִמְתַקְייָמא, ּ ִדיָנא ִאְתּבְ ך ָעְלָמא ּבְ ִגין ּכָ ְוּבְ   .ְּוִאְתַקַיים, ּ

אָנא א, ּתָ י ַאּבָ ִתיב , ִרּבִ ָפט)ירמיה כא(ּכְ ּ ִדינו ַלּבֶֹקר ִמׁשְ ּ ָכל , ְוִכי ַלּבֶֹקר. ּ ְוָלאו ּבְ
ַּעד ָלא ֵייְכלון ַדָייִנין, ּ ֶאָלא ַלּבֶֹקר.יֹוָמא ּ ּתון, ּ ַתר , ְּוָלא ִיׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָדִאין ִדיָנא ּבָ ּ ּ

ָתה ָּלאו ִדיָנא ִדְקׁשֹוט הוא, ְּדָאַכל ְוׁשָ ּ יב, ּ ּ לא ֹתאְכלו ַעל ַהָדם)ויקרא יט(, ִּדְכּתִ ַמאי . ּ
ְּדָלא ֵייְכלון, ַּאְזָהָרה ְלַדָייֵני. ַּעל ַהָדם ּ ַעד ְדַדְייֵני ִדיָנאּ ַתר , ּ ְּדָכל ַמאן ְדָדִאין ִדיָנא ּבָ ּ ּ

ִאלו ִחֵייב ָדָמא ְדַחְבֵריה ְלַאֲחָרא, ְּדָאִכיל ְוָשֵתי ּּכְ ּ ּ ּּ ׁש ָיִהיב ְלַאֲחָרא, ּ ְּדָהא ָדֵמיה ַמּמָ ּ ַהאי . ּ
ָממֹוָנא ִדיִני ְנָפׁשֹות, ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּמְ, ּכָ ְּדָבעו ַדָייֵני ְלִאְסּתַ ּ ּ ְּדָלא ְלֵמיָדן ִדיָנא ֶאָלא , ָראּ ּ ּ

תו ֹּקֶדם ְדַאְכלו ְוׁשָ ּ ָפט וְכִתיב, ּ ִתיב ִדינו ַלּבֶֹקר ִמׁשְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ה '  ֲאִני ְיָי)ירמיה יט(, ּּ עֹוׂשֶ
י ְנֻאם ְיָי י ְבֵאֶלה ָחַפְצּתִ ָאֶרץ ּכִ ָפט וְצָדָקה ּבָ ֶּחֶסד וִמׁשְ ּ ּּ'.  

  ]ב''ב ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ְנָיא י ְיהוָדה, ּתַ ִדיָנא, ָּאַמר ִרּבִ ר ּבְ ּקֵ א, ַּמאן ִדְמׁשַ ִתּקוֵני ַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ ּקוֵני . ְּמׁשַ ַּמאן ּתִ
א ַמר. ַמְלּכָ ִּאיּנון ְדִאּתְ ָאֶרץ, ּ ָפט וְצָדָקה ּבָ ה ֶחֶסד ִמׁשְ יב עֹוׂשֶ ִּדְכּתִ י ְבֵאֶלה . ּּ ּוְכִתיב ּכִ ּ

י ְנֻאם ְיָי ְלָיאְּוֹכָלא ַה. 'ָחַפְצּתִ ַהאי ּתַ י יֹוִסי ָאַמר)א והלא בהאי תליא''נ(. אי ּבְ ִּאֵלין ,  ִרּבִ
ְרְסָייא ּקוֵני ּכֻ ִּאיּנון ּתִ יב, ּ ְסֶאך)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ  )ישעיה טז(ּוְכִתיב . ּ

ֶחֶסד א )ב''ב ע''דף קכ( ְּוהוַכן ּבַ ּסֵ   .ּכִ

ְנָיכאן מתחיל אידרא דמשכנא ָרָזא ְדָרִזין ּתַ א, ּא ּבְ א ְדַמְלּכָ ן , ֵּריׁשָ ּקַ ִאְתּתָ
ֶחֶסד וִבְגבוָרה ּּבְ א. ּ ַהאי ֵריׁשָ ֲעֵרי, ּבְ ְלָיין ׁשַ יכוָתא , ִניִמין ַעל ִניִמין, ּתַ ְּדִאיּנון ּכֹל ְמׁשִ ּ ּ

ֵאי הו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּדִמְתַאֲחָדן ּבְ ּ ָמאֵרי , ִמְתְקָלאָּמאֵרי ְד, ָּמאֵרי ִדְקׁשֹוט, ָּמאֵרי ְדָמאִרין. ּ
ְוָרֵזי אֹוַרְייָתא , ְוַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא, ָּמאֵרי ְדַרֲחֵמי, ָּמאֵרי ְדִדיָנא, ָּמאֵרי ִדיָלָלה, ִּדיָבָבא
א, ִמְסָאָבן, ַּדְכָיין ֲעֵרי ְדַמְלּכָ ְלהו ִאְקרון ׁשַ ּּכֻ ּ ּ א , ּ ְלּכָ ך ִמּמַ יכוָתא ְדִאְתְמׁשַ לֹוַמר ְמׁשִ ְּכְ ּ ּ

א יָקא ְסִתיָמָאהְו, ַּקִדיׁשָ   )קדישא(. ֹּכָלא ָנִחית ֵמַעּתִ
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א ְּפִקידוָתא ְדַחָיַבָיא, ִּמְצָחא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ עֹוָבַדְייהו, ּ ָדן ּבְ ד ִאְתַפּקְ ּּכַ ְלָיין חֹוַבְייהו, ּ ְּוַכד ִאְתּגַ ּ ,
א ֵדין ִאְקֵרי ִמְצָחא ְדַמְלּכָ לֹוַמר. ּּכְ ִדינֹוי, ּכְ ף ּבְ ּקַ בוָרה ִאְתּתָ ִסְטרֹויְּוִאְתָפ, ּּגְ ט ּבְ ְוָדא , ּשַׁ

א יָקא ַקִדיׁשָ ְצָחא ְדַעּתִ ֵני ִמּמִ ּתָ ִּאׁשְ   .ְּדִאְקֵרי ָרצֹון, ּ

א חוָתא ְדֹכָלא, ַּעְייִנין ְדַמְלּכָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ִאין, ּ חוָתא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי , ּ
חוָתא ָהִכי ִאְקרון ּגָ ַּאׁשְ ַעְייִנין. ּ ְו, ּבְ ְווִנין ִאְקרון, וִנין ִאְתַאֲחָדןּגַ ְּוִאיּנון ּגַ ל ִאיּנון ָמאֵרי , ּ ּּכָ

א חוָתא ְדַמְלּכָ ּגָ ַּאׁשְ פום ָאְרֵחיה, ּ ל ַחד ּכְ ּּכָ ְווִנין ְדֵעיָנא ִאְקרון, ּ ְּוֻכְלהו ּגַ ּ ּ ָמה ְדִאְתָחֵזי . ּ ּּכְ
א חוָתא ְדַמְלּכָ ּגָ ַּאׁשְ ְווִנין ִמְתָעִרין, ּ   .ָהִכי ּגַ

ִביֵני חוָתא, ִּאְקרון, ּ ְדַעְייִניןּגְ ּגָ ֲּאָתר ְדַיֲהִבין ַאׁשְ חוָתא, ּ ּגָ ְווִנין ָמאֵרי ַאׁשְ ְּלֻכְלהו ּגַ ּ ּ .
א י ִדְלַתּתָ ִביִנין ְלַגּבֵ חוָתא ֵמַההוא ַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ָּהֵני ּגְ ּגָ ִביִנין ְלַאׁשְ ּּגְ ּ ֲאָתר , ּ
ָכא ֵמַההוא ַנֲהָרא יָקאְלִאְסּתַ, ְּלִאְתַמּשְׁ ִחָווָרא ְדַעּתִ ֲּחָאה ּבְ ְּדַכד . ֵּמֲחָלָבא ְדָנִגיד ֵמִאָמא, ּ

ָטא בוָרה ִמְתַפּשְׁ ּּגְ ָגֶוון סוָמָקא, ּ א ִחיָוָרא ִדיֵליה, ְּוַעְייִנין ְמַלֲהָטן ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ָּנִהיר ַעּתִ ּ ּ ּ ,
א ִאּמָ ְלהו ַעְייִנין)כלאל(, ְוָיְנָקא ְלָהֵני, ְּוִאְתַמְלָייא ֵמֲחָלָבא, ְוָלֲהָטא ּבְ ָחן ּכֻ ּ ְוִאְסּתְ ַההוא , ּ ּּבְ
א ִדיר, ֲּחָלָבא ְדִאּמָ  רֹוֲחצֹות )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדִאְתְנִגיד ְוָנִפיק ּתָ

ָחָלב ָחָלב ְדִאָמא. ּבֶ ִדיָרא ְוָלא ָפִסיק, ּּבֶ ְּדָנִגיד ּתָ ּ.  

א א ַקִדיׁשָ ּחֹוָטָמא ְדַמְלּכָ ּקוָנא ְד, ּ ּּתִ בוָרן, ַּפְרצוָפאּ ָטן ּגְ ד ִמְתַפּשְׁ ּּכַ ֲחָדא, ּ , ּוִמְתַאֲחָדן ּכַ
א א ַקִדיׁשָ ִּאיּנון חֹוָטָמא ְדַמְלּכָ ּ בוָרה ֲאִחיָדן ְוָנְפִקין. ּ בוָרן ֵמַחד ּגְ ְּוִאיּנון ּגְ ּ ְּוַכד ִדיִנין . ּ

ְטַרְייהו, ִמְתָעִרין ָמן, ְּוָנְפִקין ִמּסִ ּסְ ְתָנ, ָלא ִמְתּבַ ָחאֶּאָלא ּבִ ִתיב. ָּנא ְדַמְדּבְ , ּוְכֵדין ּכְ
יחֹוַח' ּ ַוָיַרח ְיָי)בראשית ח( יָקא. ֶאת ֵריַח ַהּנִ אֵני חֹוָטָמא ְדַעּתִ ְְדָלא ִאְצְטִריך, ּׁשָ ְּדחֹוָטָמא , ּ

יָקא ֹכָלא ִאְקֵרי, ְּדַעּתִ ֹּאֶרך ַאַפִים ּבְ ּ ְּוַההוא ְנִהירו ְדָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ְ ּ א ִאְקֵרי חֹוָטָמ, ּ
ִּדיֵליה ִהָלה. ּ ְּוַהְיינו ּתְ יב, ּ ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(, ִּדְכּתִ ּ ַער ָדִוד . ּ ְּוַעל ָדא ִאּתְ ּ
א ִהָלה ְלָדִוד ְוגֹו)תהלים קמה(, ַמְלּכָ   .'ּ ּתְ

א ּאוְדִנין ְדַמְלּכָ ַכח, ּ ּתְ ד ַרֲעָוא ִאׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ, ְוִאָמא ַיְנָקא, ּכַ ּוְנִהירו ְדַעּתִ ּ ּ א ּ
ִּמְתֲעִרין ְנִהירו ִדְתֵרין מֹוֵחי, ִאְתְנִהיר א ְוִאָמא, ּ ּוְנִהירו ְדַאּבָ ּ ל ִאיּנון ְדִאְקרון מֹוֵחי , ּ ּּכָ ּ ּ
א ֲחָדא, ְּדַמְלּכָ ֲחָדא. ּוִמְתַלֲהִטין ּכַ יַלת . 'ִּאְקרון ָאְזֵני ְיָי, ְוַכד ִמְתַלֲהָטן ּכַ ְּדָהא ִאְתַקּבִ

ָרֵאל ְּכֵדין ִאְתָערוָתא ְלָטב וְלִביׁשּו. ְּצלֹוֵתהֹון ְדִיׂשְ ּוְבִאְתָערוָתא ָדא, ּ ּ ִמְתֲעִרין ָמאֵרי , ּ
ְּדַגְדִפין ְּדַנְטִלין ָקִלין ְדָעְלָמא, ּ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ָאְזֵני ְיָי, ּ ּ ּ'.  

א ַּאְנפֹוי ְדַמְלּכָ א, ּ א ְוִאּמָ ְּנִהירו ְדַאּבָ טוָתא ִדְלהֹון, ּ ְּוִאְתַפּשְׁ ּ ְוָלֲהִטין , ַסֲחִריןְּדַנֲהִרין ְו, ּ
א א ְדַמְלּכָ ַהאי ֵריׁשָ א . ּּבְ ַמְלּכָ ַהד ּבְ ּוְכֵדין ַסֲהדוָתא ִאִסּתְ ְייהו)א במלכא דמלכא''נ(ּ . ּ ִמּנַ

א ִּדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ירוָתא ִמּכָֹלא, ּּ ַּיּקִ אֵרי ֶחֶסד ִעָלָאה. ּ א ׁשָ ּוְגבוָרה, ֵּמִריׁשָ א . ּ ּוְנִהירו ְדַאּבָ ּ ּ
א ִאְתְפ ְתַלת ְנהֹוִרין, ַלגְּוִאּמָ א ּבִ ְּנִהירו ְדַאּבָ ְתֵרין, ּ ה, ְוִאָמא ּבִ ֶּחֶסד וְגבוָרה . ָהא ֲחִמּשָׁ ּ
ַחד ְנהֹוָרא יָתא, ּבְ ְתֵרין ְנהֹוִרין )ואתנהיר(ְוִאְתְלִהיט , ד''ִּאְתַעָטר ֶחֶס, ְלָבַתר. ָהא ׁשִ  ּבִ

ַמְנָייא ְּדִאְתְנִהיר ְוִאיּנון ּתְ ּוְגבוָרה )'א לבתר אתעטר''נ(. ּ ַחד, ּ ָעה, ִאְתְנִהיר ּבְ ׁשְ ְוַכד . ָהא ּתִ
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ֲחָדא ְלהו ְנהֹוִרין ּכַ ָרן ּכֻ ִּמְתַחּבְ א, ּ ִּאְקרון ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ִתיב, ּּ '  ְיָי)ישעיה מב(, ּוְכֵדין ּכְ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ְוגֹו ִגּבֹור ֵיֵצא ּכְ   .'ּכַ

א ְפָוון ְדַמְלּכָ א, אָנאָהִכי ּתָ, ּׁשִ ד ִאְתְנִהיר ְנִהירו ְדַאּבָ ּּכַ ְתַלת ְנהֹוִרין, ּ ֵמַחד . ָנִהיר ּבִ
א, ֵמָחד ְנהֹוָרא. ָּנִהיר ֶחֶסד ִעָלָאה, ְנהֹוָרא ִּאְתְנִהיר ְנִהירו ְדִאְקֵרי מֹוָחא ְדַמְלּכָ ּ ְוַחד . ּ
ֵלי, ְנהֹוָרא ַּעד ְדִאְתְנִהיר ְנִהירו ְדִאָמא, ֲהָוה ּתָ ּ ָחֵמׁש ְנהֹוִריןְוַכד ִאְתְנִה. ּ   .יר ִאְתְנִהיר ּבְ

  ]א''ג ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ַמאי ִאְתְנִהיר ִביָלא ְדָטִמיר ְוָגִניז, ּבְ א )א''ג ע''דף קכ(, ֵּמָחד ׁשְ יה ַאּבָ ק ּבֵ ְּדִאְתָדּבַ ּ ּ ,
יב ק ְדכוָרא ּבְ. ' ָנִתיב לא ְיָדעֹו ָעִיט ְוגֹו)איוב כח(, ִּדְכּתִ ָמה ְדִאְתָדּבַ ּּכְ ּ ּ , ּנוְקָבאּ

ָרת ּ וֵמִאיּנון ָחֵמׁש ְנהֹוִרין)א מאינון חמש''ד(. ְּוַאִפיַקת ָחֵמׁש ְנהֹוִרין, ְואֹוִליַדת, ְוִאְתַעּבְ ּ ,
ְרִעין ין ּתַ ִליפו ַחְמׁשִ יִאין, ִּאְתּגְ ין ִאיּנון. ִּדְנהֹוִרין ַסּגִ , ּט ָפִנים ָטהֹור''מ, ָלֳקְבֵליהֹון, ַּחְמׁשִ

ַאר ַחד, אֹוַרְייָתאּבְ, ּט ָפִנים ָטֵמא''מ ּתְ ֹכָלא, ִאׁשְ א, ְּוַהאי ַחד ִאְתְנִהיר ּבְ ְּוַההוא ְדַאּבָ ּ ,
ֵלי ֲחָדא. ֲהָוה ּתָ ָרן ּכַ ד ִמְתַחּבְ א, ּכַ ַמְלּכָ ָבן ּבְ א, ּוִמְתַייּשְׁ ְפָוון ְדַמְלּכָ ִּאְקרון ׁשִ ך. ּ ְוְבִגיִני ּכַ ּ ,

ַזר ִמִלין ִדְקׁשֹוט ּּגָ ּ.  

ּופוָמא ְל, ּ הו ּתַ ְּפִתיחוָתא ְדפוָמא, ָייאּּבְ ּ ּ ַּמאי פוָמא. ּ פוָמא . ּ ִניז ּבְ ֶּאָלא ַדַעת ּגָ ּ ּ
א יטוָתא ְדִתְפֶאֶרת. ְּדִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת, ְּדַמְלּכָ ְּפׁשִ ּ יה, ּ ָווִנין ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ְּדָכל אֹוָצִרין ְוָכל ּגְ ּ .
יב ְלאו)משלי כד(, ִּדְכּתִ ּ וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ְּוַההוא ַד. ּ ִניז, ַעתּ א, ּהוא ּגָ פוָמא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ .

ל ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאין ּוַמְלָייא ּכָ ַער ְנִהירו ְדֵביה ְוָנִפיק. ּ ְּוַכד ִאּתְ ּ ֵדין ִאְקֵרי ֶפה ְיָי, ּ . 'ּּכְ
א א וֵמִאיּמָ ֵרין ְנהֹוִרין ֵמַאּבָ ְפָוון ְדִאיּנון ּתְ ְּוׁשִ ּ ַהִה, ּ ֲעָתא ְדִאְתַעְרַען ּבְ ׁשַ ּיא ְנִהירו ְדַדַעתּּבְ ּ ,

ֲחָדא ָרן ּכַ ְקׁשֹוט, ִמְתַחּבְ ָזרו ּבִ ּוִמִלין ִאְתּגְ ְתבוָנה וְבַדַעת, ּּ ָחְכָמה ּבִ ּּבְ ל ִמִלין , ּוְכֵדין. ּ ּּכָ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָזרו, ְּ ִאֵלין ִאְתּגְ ּּבְ ּ.  

ַלת ִאֵלין גֹו ְלגֹו, ַּנֲהִרין ּתְ ְּוִאְתַעָטרו, ְוַעְייִלין ּבְ ַחדּ ִעטוָרא ַחד.  ּבְ ָרן ּבְ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ ,
ֵדין  א וכד מתחברן תלת אלין בעטורא חד ועיילין בגו לגו ואתעטרן בחד ''ס(ּכְ
ים)שיר השירים ה(ּ ִאְקרון )כדין ּקִ א.  ִחּכֹו ַמְמּתַ ְּוִאיּנון ֵחיך ְדַמְלּכָ ְמִתיָקא , ְּוִאְקרון, ְּ

א ִתיב. ְּדַמְלּכָ י טֹוב ְיָי)לים להתה(, ְוַעל ַהאי ּכְ ּ ַטֲעמו וְראו ּכִ ּ ְוְבַהאי ֵחיך. 'ּ ל , ּ ְלָיין ּכָ ּתַ
א ִליִטין ְוהוְרָמִנין ְדַמְלּכָ ִּאיּנון ׁשְ ּ יב, ּ ל ְצָבָאם)תהלים לג(, ִּדְכּתִ ּ וְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּ.  

ַכח ּתְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ַהאי ֵחיך ׁשְ ּּבְ ּ ּ ך. ְ ְוְבִגיֵני ּכַ ל ַאְתָוון ְד, ּ ַהאי ֲאָתר ּּכָ ִּאיּנון ּבְ
הו ֵלימוָתא ִאְתַחְזָייא ּבְ ּׁשְ א )ד''נ(', א, ע'' אחה)ב''ט ע''ויקרא רכ(. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ּ ְנִהירו ְדַעּתִ ּ ּ

ְּנִהירו ְדָחְכְמָתא', ח. ְּסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין יב, ּ ַכח ְוָלא ִאִתְדַבק ִדְכּתִ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ איוב (, ּ

ה לא ָיַדע ֱאנֹו)כח א', ה. ּׁש ֶעְרּכָ ְּנִהירו ְדִאיּמָ ֵקי ְלֹכָלא, ְּדָנִהיר ְוָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ּוַמׁשְ ּ ,
ַּעד ְדָמֵטי ַההוא ְרבות, ְוָיְנָקא ִלְבִנין ּ ִדיק, ּ ּוַמֵלי ַלּצַ ָאה, ּּ ּתָ א ּתַ נוְקּבָ ְּוִאיהו ִאְתְקַטר ּבְ ּ ,

ְרָכא ִמֵניה ין ָדא ִמן , ְּוִאְתּבָ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשִ ִּחָוור ִמּגֹו סוָמק. ָּדאּ יב, ּ  )שיר השירים ד(, ִּדְכּתִ
ְבַעת ַהְלבֹוָנה ְּנִהירו ְדע', ע. ַּהר ַהּמֹור ּגִ ְּדִאְתָזנו ֵמַהאי רוָחא, ַּאְנִפין' ּ ּ ְּדָנִפיק ִמן , ּ
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ּפוָמא ֵדין ע, ּ ִריך הוא' ּכְ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ַאְרָעא. ְּ ֶפׁש  )בראשית מו(, ָלֳקְבֵלהֹון ּבְ ל ַהּנֶ ּכָ
ְבִעים ָאה ִמְצַרְיָמה ׁשִ ַאְרָעא. ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ ' ע, ֶנֶפׁש' ְּוִאיּנון ע, ְּדָהא ַיֲעֹקב ִאיָלָנא ּבְ

  .ַּעְנִפין

ע ַאֲחָרִנין, ֵּמִאֵלין ַאְתָוון יֶמ' ֵמא. ְנִהיִרין ַאְרּבַ ְּדִאיִהי ֲאָגר ָטב ְלַצִדיַקָייא, ל''ָנִהיר ּגִ ּ ּ ,
מולְּדִאְקֵרי  ִתיב , ּּגְ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(ְּוַעל ָדא ּכְ ְתַעּנַ ְּדִהיא , ד''ָּנִהיר יו' ֵמח. ' ָאז ּתִ

יו, ָחְכָמה ים ּבְ ּּכָֹלא ַאְסּתִ ל ִסְטרֹוי, ד''ּ ך, ְּדִאיִהי ְסִתיָמא ִמּכָ ִגין ּכָ ְוּבְ ַכח, ּ ּתְ , ֹלא ִאׁשְ
יב ֶאֶרץ ַהַחִיי)איוב כח(, ִּדְכּתִ ֵצא ּבְ ח . ף''ָנִהיר ּכָ', ֵמה. םּ ְוֹלא ִתּמָ ְּדִאיהו ְנִהירו וְמׁשַ ּ ּ ּ
א, ְּרבות ָרק ֵמִאיּמָ ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ֶקֶרן, ְּדִאּתְ ְּוָדא ַמְלכות . ְּוִאְקֵרי ֶקֶרן ַהיֹוֵבל, ּ
ך. ָּדִוד ְוְבִגין ּכַ יָחא, ּ ָרָזא ְדַכ, ֵלית ְמׁשִ ֶּאָלא ּבְ ָמה ְדע', ָנִהיר ק' ֵמע' ק. ף''ּ ְבִעין' ּּכְ , ׁשִ

ך ק ִלימו, ְמָאה' ְּכַ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ך, ְּוָהִכי הוא, ּ ְוְבִגין ּכַ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ַהאי ֵחיך ׁשְ ּּבְ ּ ּ א ''ד(. ְ

ּ ְוָכל ַמאן ְדָיַדע ָרָזא ָדא)שלמא דכלא יה, ּ ְּוִאְזְדַהר ּבֵ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  

א ּּגוָפא ְדַמְלּכָ טוָתא ְדִתְפֶא, ּ ִּאְתַפּשְׁ ּ ָרן, ֶרתּ יה ִמְתַחּבְ ְּדְגָווִנין ּבֵ א. ּ ְּדרֹוִעין ְדַמְלּכָ ּ ,
ְּנִהירו ְדֶחֶסד וְגבוָרה ּ ּ ֹמאל. ּ ך ָיִמין וׂשְ ּוְבִגין ּכַ ְקָנן. ְּ ַדַעת ִאְתּתַ א, ֵמעֹוי ּבְ ֵריׁשָ , ָעֵייל ּבְ
ט ְלגֹו ן ְוִאְתָפּשַׁ ּקַ ּוְבגֹו ּגוָפא, ִּאְתּתָ ּ.  

ְתֵרין ׁש,  ְנהֹוִריןׁשֹוִקין ִאְתַאֲחָדן ּבִ ֵרין ְנהֹוִרין ַמּמָ ְלָיין. ְּוִאיּנון ּתְ ּׁשֹוִקין וְתֵרין ּכֻ ְלהו . ּ ּּכֻ ּ
ֲאָתר ַחד)א תליין ומתחברן''ס( ָרן ּבְ ל ְרבות,  ִמְתַחּבְ ַנׁש ּכָ ן ִאְתּכְ ּמָ ְּדּתַ ָחא ְדגוָפא, ּ ְּוָכל ִמׁשְ ּ .

ן ּמָ ל ַההוא ְרבות, ּוִמּתַ ְרָיין ּכָ ּׁשַ ֵּמַההוא ֲאָתר , ְיסֹוד. ְתְקֵרי ְיסֹוד עֹוָלםַּלֲאָתר ְדִא, ּ
ּוַמאן ִאיהו. ְּדִאְקֵרי עֹוָלם ן, ְנַצח ְוהֹוד. ּ ֵמיה ' ְיָי, ְוַעל ּכֵ ִריך ׁשְ ִריך הוא ּבְ מֹו ּבְ ְּצָבאֹות ׁשְ ְּ ְ

  .ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין
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ּקוִנין ל ָהֵני ּתִ ַחדַאְתָיין ְלִא, ּּכָ ָרא ּבְ א, ְתַחּבְ ַּעד ְדָכל ְרבות ֻקְדׁשָ ָּנִטיל ּכָֹלא ַהאי , ּ
א, ְיסֹוד ֵדי ְלנוְקּבָ ְּוַאׁשְ ְרָכא ִמֵניה, ּ ּוִמְתּבָ ְרָכא . ּ . ִּמֵניה )ב''ג ע''דף קכ(ֵאיָמַתי ִמְתּבָ

א נו ִדיִנין ִדְלַתּתָ ּקָ ֲעָתא ְדִאְתּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְקִנין ְלַת. ּ אְּוַכד ִדיִנין ִמְתּתַ ְקִנין ְלֵעיָלא, ּתָ ְוָכל , ִּמְתּתַ
א ּקוִנין ְדַמְלּכָ ּּתִ ֶחְדָווָתא, ּ ִלימו, ּבְ ׁשְ א, ּּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּוְכֵדין הוא . ַּוֲהָוה ּכָֹלא ַחד, ּ ּ
ַגַווְייהו אִרי ּבְ ּׁשַ יב, ּ ֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיׁשְ)תהלים פב(, ִּדְכּתִ ַעַדת ֵאל ּבְ ב ּבְ   .פֹוט ֱאלִהים ִנּצָ

א ְקָנן ְלַתּתָ ְבָיכֹול ָהִכי ְלֵעיָלא, ְּוַכד ִדיִנין ָלא ִמְתּתַ ָרן ָהִכי. ּּכִ ּקוִנין ָלא ִמְתַיּשְׁ ְּדָכל ּתִ ּ ,
ִנין ָלַקת ֵמַעל ּבְ א, ּוְבִנין ָלא ַיְנֵקי, ְּדָהא ִאיָמא ִאְסּתָ נוְקּבָ ֵדי ּבְ ְּדָהא ְיסֹוד ָלא ַאׁשְ ְוָכל , ּ

ְלָטאְוִח, ִּדיִנין ִמְתָעִרין יָפא ׁשָ ּקִ ְבָיכֹול. ְוָיא ּתַ ָלקו, ּכִ א ַעל ִדיָנא ִאְסּתַ ּקוִני ַמְלּכָ ּּתִ ּ ְּדֵכיָון , ּ
ְרָכא א ָלא ִמְתּבָ ְּדַהאי נוְקּבָ ְלָטא. ְוַצִדיק ָלא ָנִטיל, ּ יָפא ׁשָ ּקִ ַווי ְלָעְלָמא . ְוִחְוָיא ּתַ

ְייהו ְּדָיְנָקא ִמּנַ ּ.  
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י ֶאְלָעָזר ל ָהִנ, ָאַמר ִרּבִ ּקוִניןּכָ ֵלי לֹון, ּי ּתִ א ּגַ ִכסוָפא , ַּאּבָ ִגין ְדָלא ֵייעול ּבְ ּּבְ ּ ּ
ָלָאה. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי א ֲאַמאי ִאְצְטִריכו ְלִאְתּגַ ּתָ ַּהׁשְ א. ּ י ַאּבָ ַּההוא ַדֲאָנא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ

א ַתְבָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּכָ י ַחְבַרָיא)כתבוה(ֲאֵמיָנא , ּ ְּדָהא ִאיּנון ַיְדִעין ִמִלין, ּ ְלַגּבֵ ּ ְוָהא , ּ
ִּאְצְטִריך ְלִמְנַדע יב, ְ י ֲאִני ְיָי )שמות י(, ִּדְכּתִ ם ּכִ י )שמות כט( ּוְכִתיב. 'ִויַדְעּתֶ ּ ְוָיְדעו ּכִ

ָבן ִמִלין. 'ֲאִני ְיָי ִגין ְדִאְתַייּשְׁ ּּבְ ָנא. ּ ִלּבָ אן וְלָהְלָאה. ּבְ ּוִמּכָ ַג, ּ ָאה . ָּווןְּסִתיִמין ִמִלין ּבְ ַזּכָ
ַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּחוָלָקָנא ּבְ א ִאְתַעָטר, ּ ָען ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַעד ּכְ ּ ּ ִמִלין , ּ ּּבְ

ִּדְבַגָוון ּ.  

א ֲחֵזי ֶחְלָמא, ּתָ ְמעֹון, ֲּאָנא ָחֵזיָנא ֵליה ּבְ י ׁשִ ִאיְלָנא ָקֵמיה ְדַרּבִ ְּוׁשָ ָהא אֹוִליְפָנא , ּ
ָּקֵמיה ְד ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ְּדִאיִהי ָחְכָמה' י, ַמרּ יָנה' ה. ּ א ֲחֵזי, ָאַמר ִלי. ֲּאַמאי ִאיהו ּבִ , ּתָ

ִתיב  ן)בראשית ב(ָהא ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ַּמאן הוא ָנָהר ְדיֹוֵצא ֵמֵעֶדן .  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּ
יָנה ך ַההוא ָנָהר. ָּדא ּבִ ִגין ּכָ ּוּבְ ַגֵויהָסִתי' י, ְּ ּם ּבְ ל ִסְטרֹוי''ְּויו. ּ יט ַנֲהָרא ָדא ִמּכָ ּד ָפׁשִ ּ .

ך הוא י', ְוָדא ִהיא ה ִגין ּכָ ּּבְ חֹוָתה ְדִאיהו ו. ה''ְ ן ּתְ ְּלָבַתר ַאִפיַקת ּבֵ ּ ּ ַגְווָנא ָדא ה', ּ . 'ּּכְ
ן ה, ְּלָבַתר אֹוִליַדת ְוַאִפיַקת ַהאי ּבֵ ְוֵיה ְלַקּמָ ְּוׁשַ ך יה, ּ ְוְבִגין ּכַ ה ָיִתיב' ְּדָהא ו, ו''ּ , ְּלַקּמָ

ַמְתִניָתא ִדיָלן. ְּלַיְנָקא ֵליה ֵניָנן ּבְ ך ּתָ ְּוַעל ּכַ ה , ֲהַות' ד' ה, ְ ר ְדכוָרא ִעּמָ ִּמְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּ
ן ַרת ֵמָחד ּבֵ ן' ְּלָבַתר אֹוִליַדת ְוַאִפיַקת ו. 'ְוִאְקֵרי ה, ִאְתַעּבְ ה, ַּההוא ּבֵ ְוַעל . ְּוָקִאים ְלַקּמָ

יה ָנִפיק ַוַדאי, ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ִתיבַהאי ּכְ ִּמּנֵ ן, ּ קֹות ֶאת ַהּגָ   .ְּלָיְנָקא ֵליה, ְלַהׁשְ
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יֵדיה ידֹוי)א ביה''נ(, ֲּהִויָנא ָאִחיד ּבִ יק ּבִ ַעְרָנא.  ְוָנׁשִ ַהאי ִעדוָנא ִאּתְ ֲּאָנא ּבְ ֵכי , ּ ּבָ
ָלָתא יֹוִמין ְדָלא ֲאִכיְלָנא ִמיִדיַּוֲהוו, ְְוַחִייך ְּוַחד ְדָלא ָזֵכיָנא ְלֶמחֵמי , ַחד ֵמֶחְדָווָתא. ּ ּתְ

ל ָדא. ֵּליה ִזְמָנא ַאֲחָרא ִדיָרא, ְּוִעם ּכָ ְרָנא ּתָ יה ִאְתָקׁשַ ד ְנִהיָרא ִלי . ּּבֵ ְּדָהא ּכַ
ָתא ַמְעּתְ ֲּחֵמיָנא ִדיוְקֵניה, ׁשְ ּ אי, ּּ ַער ָקּמָ ִּאין ִאיּנון ַצִדיַקָייאַזּכָ, ְּדִאּתְ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ , ּּבְ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִתיב, ּ ִרים ֶאת )תהלים קמ(, ֲּעַלְייהו ּכְ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ָָפֶניך ֵמרו ְוגֹו)שמות כג(. )כ האידרא''ע(. ּ ּשָׁ י ֲאֵליֶכם ּתִ ר ָאַמְרּתִ ּ וְבֹכל ֲאׁשֶ ֵמרוַמאי ּתִ. 'ּ , ּּשָׁ
ֵעי ֵליה מֹורו ִמּבָ ׁשְ ּּתִ ֵמרו ַוַדאי. ּ ּשָׁ ֶּאָלא ּתִ ּ י ֲאֵליֶכם, ּ ר ָאַמְרּתִ לֹוַמר ְדַאְגִזיִמית , ַמאי ֲאׁשֶ ּּכְ

ְּלכֹון ַעל ֵמיָמר פוְלָחִני ֵמרו. ּ ּשָׁ יׁש, ּּתִ ְּדָלא ַיְמֵטי ֲעֵליכֹון ׁשום ּבִ ִמיָרה . ּ ֵמרו ֵמַהִהיא ׁשְ ּשָׁ ּּתִ
ּוְנטוָרא ִד ּ ְלַבדּ ירו. יִלי ּבִ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים לא ַתְזּכִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּוׁשֵ ירו ּכְ ֹּלא ַתְזּכִ ּ .

ירו ם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזּכִ ָּדָבר ַאֵחר ְוׁשֵ לֹוַמר, ּ בון, ּכְ ַסּבְ יִני ֲעַמְמָיא , ּלא ּתְ ְּדִתְפלון ּבֵ ּּ
ַאְרָעא ַאֲחָרא כו ַמה ִדְכ. ּבְ ִּויקוָים ּבְ ּ יבּ ם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוגֹו)דברים כח(, ּתִ   .' ְוָעַבְדּתָ ׁשָ
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ֵמרו ּשָׁ י ֲאֵליֶכם ּתִ ר ָאַמְרּתִ ָּדָבר ַאֵחר וְבֹכל ֲאׁשֶ ּ י ְיהוָדה ָפַתח. ּ ַּרּבִ ַמע )תהלים פא(, ּ  ׁשְ
ך ְוגֹו י ְוָאִעיָדה ּבָ ַעְלך ֵמֶאֶרץ ' ָאֹנִכי ְיָי. 'ָֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר ְוגֹו', ְַעּמִ ֱָאֹלֶהיך ַהּמַ ָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1289דף [ -ּ

א, ָהֵני ָקָראן. 'ִמְצָרִים ְוגֹו רוַח קוְדׁשָ ֲּאָמָרן ָדִוד ּבְ ּ הו, ּ ל ּבְ ּכָ י . ְּוִאית ְלִאְסּתַ ַמע ַעּמִ ׁשְ
ר ָנׁש ה ַאְתִרין ַאְזָהָרא אֹוַרְייָתא ְלּבַ ַכּמָ ִריך הוא ַא. ּבְ א ּבְ ה ַאְתִרין קוְדׁשָ ַכּמָ ּּבְ יה ְּ ְּזִהיר ּבֵ

ַבר ָנׁש א ְדַבר ָנׁש. ּבְ ְּוֹכָלא ְלתֹוַעְלּתָ ִגין ְדִיְנַטר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ּ ּּבְ ד ''דף קכ(ְּדָכל ַמאן , ּּ

ְּדִיְנַטר ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא )א''ע ה, ּ ַדל ּבָ ּתָ ְּוִאׁשְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַדל ּבִ ּתָ ַמאן ְדִאׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

ִריך הואאֹוַרְי, ְּדָתֵניָנן א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּיָתא ּכָֹלא ׁשְ ּ ְּ ה. ּ ַדל ּבָ ּתַ ּוַמאן ְדִמׁשְ ּ ּ ַמאן , ּ ּכְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַדל ּבִ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא. ּ ּּבְ א הוא, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַּחד ׁשְ ָמא ִעָלָאה. ּ , ּׁשְ
ָמָהן ל ׁשְ ָמא ְדָכִליל ּכָ ּוַמאן ְדָגַרע אֹות ַח. ּׁשְ ָמא , ּד ִמיָנהּ ׁשְ ִאילו ָעִביד ְפִגימוָתא ּבִ ּּכְ ּּ ּ

א אָנא. ַּקִדיׁשָ ירו, ּתָ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזּכִ ְגַרע , ֹלא ּתֹוִסיף ַעל אֹוַרְייָתא, ְּוׁשֵ ְוָלא ּתִ
ה י ִחָייא ָאַמר. ִּמיּנָ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַּרּבִ ִסְפִרין ַא, ְוׁשֵ ָּדא ַמאן ְדִיְתֲעָסק ּבְ ְּדָלא , ֲחָרִניןּ

ְטָרא ְדאֹוַרְייָתא ַמע ַעל ִפיך. ִּמּסִ ָָלא ִיּשָׁ ָרא לֹון, ּ ְּדָאסור ֲאִפילו ְלַאְדּכְ ּ ְייהו , ּּ ּוְלֵמיַלף ִמּנַ ּ
ן ַעל אֹוַרְייָתא, ַטֲעָמא ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

י ְיהוָדה ַמְתֵני ָהִכי ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַּרּבִ ִתיב ְוׁשֵ ּך ֵליה ֶאת ַחג ְוָסִמי, ַמאי ַטֲעָמא ּכְ ְ

ֹמר ׁשְ ּצֹות ּתִ א , ַּמאן ְדָלא ָנִטיר ַהאי, ֶּאָלא. ַהּמַ ַמאן ְדָלא ָנִטיר ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ום ְדֵביה ֲאִחיָדא ִמָלה. ַמאי ַטֲעָמא. ְ ִּמּשׁ ּ ּ י ִיְצָחק. ּ ַאר , ָאַמר ַרּבִ ָכל ׁשְ ְוֵכן ּבְ

ין א ִעָלָאהְּדָהא ּכֻ, ִזְמִנין ְוַחּגִ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּלהו ֲאִחיָדן ּבִ ּּ ִניָנן. ּ יב , ְּוַעל ָדא ּתָ ַּמאי ִדְכּתִ
ָנה ּשָׁ לׁש ְפָעִמים ּבַ ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא, ּׁשָ ום ִדְבהו ּתַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ.  

ל ְזכוְרך ֵָיָרֶאה ּכָ ל ְזכוְרך, ּ ֲָאַמאי ּכָ ל ְזכו)ב''ה ע''ויקרא קס(. ּ י ֶאְלָעָזר ּכָ ְָרך ּ ָאַמר ִרּבִ

ׁש ָתא. ַמּמָ ְרּכָ ִגין ְדַנְטִלין ּבִ ּבוָעא ְדַנֲחָלא, ּּבְ ִּמּמַ ֵניָנן. ּ אן ּתָ ַזר, ִמּכָ ָרֵאל ְדִאְתּגְ ר ִיׂשְ ל ּבַ , ּּכָ
א א ַקִדיׁשָ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ָתא, ּּבָ ְרּכָ ִגין ְדָנִטיל ּבִ ּבוָעא ְדַנֲחָלא, ּּבְ ִּמּמַ ֲּהָדא הוא . ּ

ת ְיָי)ים טזדבר(, ִדְכִתיב ִבְרּכַ ר ָנַתן ָלך'  ּכְ ְֱאלֶהיך ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ֶאל ְפֵני . ָ  )א''ע' בראשית ב(ּ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא', ָהָאדֹון ְיָי אן, ּּכְ ְרּכָ ן ְמִריָקן ּבִ ּמָ ָתא, ְּדִמּתַ ְרּכָ ָאה חוָלֵקיהֹון . ְוַנְטִלין ּבִ ַּזּכָ
ָרֵאל ין, ְּדִיׂשְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ   .ִמּכָ

א, ָדאִזְמָנא ֲח ָרֵאל ְלֵמַחג ַחּגָ ְּוִאְתָעְרבו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות , ְּסִליקו ִיׂשְ ּ ּ
ֲהַדְייהו ָעְלָמא, ּּבַ ָתא ּבְ ְרּכָ ַכח ּבִ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ּתָ ִאילו ְלַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ְּוַההוא ׁשַ ָּאתו ׁשָ ּ ּּ ,

ַקְדִמיָתא , ָּאַמר ְלהו ַהאיֲּחֵמיתון ִסיָמָנא ּבְ ְבָנא , ִסיָמָנא ֲחֵמיָנן, ֲּאַמר ֵליה. ּבְ ְּדַכד ּתַ
ָיא, ֵמָהָתם ימו ִמּמַ ל ָאְרִחין ַאְסּתִ ּּכָ ַכח, ַוֲעָנָנא, ּ ּתְ ל , ַוֲחׁשֹוָכא ִאׁשְ ְְדָלא ַיְכִלין ְלֵמַהך ּכָ ּ

ן ִּאיּנון ְדָסִליקו ְלַתּמָ ּ ֲעָתא ְדָעאָלָנא ְלִאְתֲחָזָאה ַאֵפי ׁשְ, ְועֹוד. ּ ׁשַ ּּבְ כו ּ ַּמָיא ִאְתַחּשָׁ
ָזרו, ּ ָאַמר ְלהו)אתרגיש בחמא(. ְּוִאְתְרִגיזו א ְדָלא ִאְתּגְ ֵני ָנׁשָ יַנְייכו ּבְ ַּוַדאי אֹו ִאית ּבֵ ּ ּ אֹו , ּ

ֲהַדְייכו ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְסִליקו ּבַ ּ ֲעָתא. ּּ ַהִהיא ׁשַ ְרָכאן ּבְ ר , ְּדָהא ָלא ִאְתּבָ ּבַ
ָזרוֵּמִאיּנו ָרֵאל ְדִאְתּגְ ּן ִיׂשְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכֵ א ִמְסּתַ ּוְבַהאי ָאת ַקִדיׁשָ ּ ּ ְוָבִריך לֹון, ְּ ּ.  

א ַאֲחָרא ְסִליקו ּתָ ּוְסִליקו ִאיּנון עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּלׁשַ ּ ּ ּ ְּדִאְתָעְרבו , ּ ּ
ֲהַדְייהו ַנ, ּּבַ ד ֲהוֹו ַאְכִלין ָקְרּבְ ַּוֲהוו ַחָדאן, ָּייאּכַ ְּוָחמו ְלִאינון עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים . ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1290דף [ -ּ

ּוַמָזלֹות קוְטַרְייהו ְלקוְטָרא ְדכֹוָתָלא, ּ ְּדַטְפָסאן ּבְ ּ ּ ּ הו ְדֹכָלא ְמָבְרִכין. ּ חו ּבְ ּגָ ַּאׁשְ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ִריכו ָּאתו ְוָאְמרו ִמָלה ְלֵבי ִדיָנא. ָּלא ּבְ ּ ִאי, ּּ ּלו לֹוןָּאתו ְוׁשָ ַּהאי ַדֲאַכְלּתון, ָּאְמרו, ּ ּ ,

ּחוָלָקא ִדְלכֹון ָנא ֲהָוה, ּ יַדְייהו. ַּמאן קוְרּבָ חו ְדִאיּנון עֹוְבֵדי . ָּלא ֲהָוה ּבִ ּכָ ְדקו ְוַאׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות יה, ָּאְמרו. ְּוָקְטלו לֹון, ּ ִזיב ְלַעּמֵ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ּּבְ ּ ַּוַדאי ֵלית ְּד, ְ

ְרָיא ְרְכָתא ׁשַ ָרֵאל, ּבִ ִיׂשְ א, ֶּאָלא ּבְ ִני ְמֵהיְמנוָתא, ַּזְרָעא ַקִדיׁשָ ֵני ְקׁשֹוט, ּּבְ ְוַהִהיא . ּבְ
ָעְלָמא ְרְכָתא ּבְ ַכח ּבִ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ִלימו, ׁשַ ׁשְ ָּפְתחו ְוָאְמרו. ּּבִ ּ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו )תהלים קמ(, ּ ּ ְ

ֶמך ְוגֹו   .'ִָלׁשְ

ִזיִרין, ּי ִחָייא ָאַמרִרּבִ ָרֵאל ּגְ ְזכות ִיׂשְ חֹוֵתיהֹון, ּּבִ ְנֵאיהֹון ּתְ ָנעו ׂשַ י , ִּאְתּכְ ְוַיְרּתֵ
הֹון ִתיב. ַאֲחַסְנּתֵ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ל ְזכוְרך)שמות לה(, ּתָ ָ ֵיָרֶאה ּכָ ְתֵריה. ּ ּוְכִתיב ּבַ י אֹוִריׁש , ּ ּכִ

ֻב י ֶאת ּגְ ָּגֹוִים ִמָפְניך ְוִהְרַחְבּתִ ִריך הוא ָעַקר ִדיוִרין ֵמַאְתַרְייהו. ֶָלךּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוָאִתיב , ְ
ִּדיוִרין ל ְזכוְרך ֶאת ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי. ְּלַאְתַרְייהו, ּּ ך ֵיָרֶאה ּכָ ּוְבִגיִני ּכַ ָ ְּ י ְיהוָדה ָאַמר. 'ּ , ַּרּבִ
יב. ָהָאדֹון ָמה ִדְכּתִ ה ָהָאדֹון ְיָי)ישעיה י(, ּּכְ ְוָיָצא חֹוֶטר ', ְּצָבאֹות ְמָסֵעף ֻפאָרה ְוגֹו'  ִהּנֵ

ר ִדיוִרין ְוָאִתיב ִדיוִרין, ְּוֹכָלא ַחד', ְוגֹו ְּמַעּקֵ ּ ּ ּּ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ , ְוִאית ָאדֹון, ִאית ָאדֹון, ִרּבִ
ְלָיא ַחד ּתַ   .ְּוֹכָלא ּבְ

  ]ב''ד ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

י ְיהוָדה ָאַמר ּ ַדֶלית נון יֹודָאֶלף: ֲאֹדָני, ַּרּבִ ִריך הוא ִאְקֵרי, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ד ''דף קכ(, ְּ

ְּוַההוא ְדִאְקֵרי )ב''ע ִתיב, ּ ָמה ְדִאיהו ּכְ ּּכְ ּוַמאן הוא. ּ י יֹוִסי אֹוֵמר. ּ  ַמְרֹאת )יחזקאל א(, ַרּבִ
ִתיב. ֱאלִהים ּוַמהו ַמְרַאת. ַמְרַאת ּכְ ִלימו ְדֹכָלא. ּ ּׁשְ ּ א מראת ''נ(. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו, ּ

ְכָתבֹו, ד''ּן יו''ּת נו''ּף ָדֶלי''ּ ַמְרַאת ְלַמאי ִאיהו ָאֶל)'כו' איהו א ְוַהאי ָלא , ַהאי ִאְקֵרי ּכִ
ְכָתבֹו ַהאי, ִאְקֵרי ּכִ ך ִאְקֵרי ּבְ ְוְבִגיֵני ּכַ ִתיב, ּ ך ַמְרַאת ֱאֹלִהים ּכְ   .ְְוַעל ּכַ

י ְיהוָדה ָאַמר ִאיןִּעָלִאין, ְלִזְמִנין, ַּרּבִ ּתָ ָמא ְדּתַ ׁשְ ּ ִאְקרון ּבִ ִאין ִאְקרון , ּוְלִזְמָנא. ּ ּתָ ּּתַ
ָמא ְדִעָלִאין ׁשְ ּּבִ ָמא ִעָלָאה ֲאֹדָני הוא', ָהָאֹדן ְיָי. ּ ׁשְ ּּבִ ּוִבְגָווִנין . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּ

ן ִמֵלי יִאין ִאְתָפְרׁשָ ַּסּגִ ִריך ׁשְ. ְּוֹכָלא ַחד, ּ ִריך ַרֲחָמָנא ּבְ ְּבְ ֵּמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמיןְ ּ .
ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך ְוגֹו)שמות כג( ָ ִהּנֵ י ִיְצָחק ָפַתח. 'ְ ֵקִני )שיר השירים א(, ַּרּבִ  ִיּשָׁ

יקֹות ִפיהו ְוגֹו ׁשִ ִּמּנְ ָרֵאל' ּ ֶנֶסת ִיׂשְ יקֹות ִפיהו, ָאְמָרה ּכְ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיּשָׁ ֵקִניַמאי ַטֲעָמא ִי. ּ , ּשָׁ
ֵעי ֵליה ֵקִני, ֶּיֱאָהֵבִני ִמּבָ ֵניָנן. ֲאַמאי ִיּשָׁ קוָתא ְדרוָחא , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ יקֹות ַאְדּבְ ַּמאי ְנׁשִ ּ ּ

רוָחא ֶפה. ּּבְ יָקה ּבַ ך ְנׁשִ ִּדְבִגיִני ּכַ ְ ְּדָהא פוָמא ַאְפקוָתא וְמקֹוָרא ְדרוָחא הוא, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּּ
פוָמא יִקין ּבְ ֲחִביבוָתא, ְּנׁשִ רוָחא, ּּבַ ְּוַדְבִקין רוָחא ּבְ ן ָדא ִמן ָדא, ּ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ.  

יָקה ְנׁשִ ָמֵתיה ּבִ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָנִפיק ִנׁשְ ּ רוָחא ַאֲחָרא, ּ ק ּבְ ִּמְתְדּבַ רוָחא ְדָלא . ּ ּּבְ ּ
יה ִּמְתְפַרׁש ִמּנֵ יָקה. ּ ָרֵאלְּוַעל ָדא ָאְמָרה ּכְ. ְּוַהְיינו ִאְקֵרי ְנׁשִ יקֹות , ֶנֶסת ִיׂשְ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִיּשָׁ

ִּפיהו רוָחא, ּ ָקא רוָחא ּבְ ְּלַאְדּבְ ְּדָלא ִיְתְפִריׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1291דף [ -ּ

י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ּּכִ ָ ֵעי ָהָכא ַיִין, ּ ִתיב , ַמאי ּבָ גו )ישעיה כח(ְוָהא ּכְ ַיִין ׁשָ ּ ְוַגם ֵאֶלה ּבְ ּ
ה וָבֶניך) יויקרא(ּוְכִתיב ', ְוגֹו ּתְ ַאּתָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ָ ַיִין ְוׁשֵ י ִחָייא . ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ַיִין, ּ ַּרּבִ

ִּמֵייָנה ְדאֹוַרְייָתא, ָאַמר ּ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ יב, ַּרּבִ ָּדא ִדְכּתִ ח ְלַבב )תהלים קד(, ּ ּמַ  ְוַיִין ְיׂשַ
ִתיב, ֱאנֹוׁש י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמ, ְּוַעל ָדא ּכְ ָּכִ א, ָּיִיןּ יר , ִּמָיִין. ְּלֶחְדָווָתא ְדִלּבָ ְּדַחֵדי ִלי ַיּתִ ּ
  .ִּמּכָֹלא

י ְיהוָדה ָאַמר ִתיב, ַּרּבִ א ֶאת קֹולֹו ַוֵיְבך)בראשית כט(, ּכְ ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ְוִיּשָׂ ְ ַוִיּשַׁ ּ ּ ,
ָכה ה. ֲאַמאי ָקא ּבָ קוָתא ְדרוָחא ּבָ ִאְתַדּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ לָלא ָיִכיל ִלּבָ, ּ ְוִאי . ּוָבָכה, א ְלִמְסּבַ

יָמא ִתיב, ּתֵ ֵקהו ַוִיְבּכו)בראשית לג(, ָהא ּכְ ּ ַוִיּשָׁ ּּ ֵניָנן. ּ ֵקהו, ּתָ ֲּאַמאי ָנקוד ַוִיּשָׁ ֶּאָלא ְדָלא , ּּ ּ
ָלל יה רוָחא ּכְ ק ּבֵ ִּאְתָדּבַ ּ ִתיב, ּ יקֹות ׂשֹוֵנא)משלי כז(, ְּוַעל ָדא ּכְ רֹות ְנׁשִ ַמאי .  ְוַנְעּתָ

יקֹות ׂשֹוֵנאְוַנְע רֹות ְנׁשִ ֲחִביבוָתא. ּתָ יק ּבַ ֶּאָלא ַמאן ְדָנׁשִ ּ רוֵחיה, ּ ִּמְתָדַבק רוֵחיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ֲחִביבוָתא יק ּבַ ְדֵביקוָתא ַדֲחִביבוָתא וַמאן ְדָלא ָנׁשִ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ְדֵביקוָתא הוא, ּ ָּלאו ּבִ ֶּאָלא , ּ

רֹות רֹות. ְוַנְעּתָ ּסוָתא. ַמאי ַנְעּתָ ְּדָלא ָד, ּּגַ יָקהּ ַההוא ְנׁשִ ִּביק רוֵחיה ּבְ ּ יה . ּ ק ּבֵ ְּוָלא ִאְתָדּבַ ּ
ָלל ִתיב. ּכְ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ יקֹות ִפיהו, ּ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיּשָׁ רוָחא, ּ ְּדהוא ְדֵבקוָתא רוָחא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָנא ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ ִריך הוא ָאִזיל ּבְ א ּבְ ל ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ְבָיכֹול ִאְתָד, ְּ רוָחאּּכִ ק רוָחא ּבְ ּּבַ ּ ,
ִתיב ְיָי)דברים ד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְווֵני ְדֵביקוָתא', ּ ְוַאּתֶ ָכל ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ ְוָלא , ּ

א ָדא ִמן ָדא ִּמְתָפְרׁשָ ּ ה ָאֹנִכי ׂשֵֹלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך. ּ ַמר ִהּנֵ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ָּבְ ְ ה , ּ ָיַדע ֹמׁשֶ
ִּדְפִריׁשוָתא  ֲעֵלנו ִמֶזה)שמות לג(ָאַמר . ּהואּ ּ ִאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ַאל ּתַ ּ ָ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ִתיב ְלֵעיָלא ִמן ָדא, ַרּבִ ַּמה ּכְ ִביא )שמות לה(, ּ ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתָ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ ּ
ית ְיָי ֲחֵלב ִאּמֹו' ּבֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ּא ְדָלא ְלָעְרָבא ִמָלה ֶּאָל. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֱָאלֶהיך לא ְתַבּשֵׁ ּ

ִעָלָאה ָאה ּבְ ּתָ ְּדָלא ָיְנָקא ִסְטָרא ִדְלַבר, ּּתַ ְטָרא ְפִניָמָאה, ּ ין ַהאי ְלַהאי. ִּמּסִ ָּדא . ַמה ּבֵ
ְטָרא ִדְמַסֲאָבא, ִּדְלַבר א, ְּוָדא ִדְלגֹו. ִּמּסִ ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ָרֵאל. ַמאן ִאּמֹו. ּּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָּדא ּכְ
ֲחֵלב ִאּמֹו. ֵרי ֵאםְּדִאְתְק ְַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך, ְּדָלא ָיִניק ֵמַהאי ִסְטָרא, ּבַ ִתיב. ּ , ְוָהָכא ּכְ

ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך ִָהּנֵ ה. ְ ְטחֹוָנא ִמיָנך, ָאַמר ֹמׁשֶ יְלָנא ּבִ ְתְפַרׁש , ְָהא ַקּבִ ְּדָלא ּתִ ּ
ַָוַדאי ִאם ֵאין ָפְניך הֹוְלִכים, ִמיָנן ּ ֲעֵלנו ִמֶזהּ ּ ַאל ּתַ ה ִיָוַדע ֵאיפֹוא ְוגֹו. ּ ּוַבּמֶ ּ'.  

  ]א''ה ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ְרִחימוָתא , ָאַמר ַרּבִ ִריך הוא ֶאָלא ּבִ א ּבְ ִּמָלה ָדא ָלא ָקָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּ

ָרֵאל ֲהַדְייהו, ְּדִיׂשְ ּוְלִאְתַפְייָסא ּבַ ּּ ֵע. ּ א ְדֲהָוה ּבָ ֵריהְּלַמְלּכָ ֵעי . ּי ְלֵמיַזל ִעם ּבְ ְוָלא ּבָ
ְבָקא ֵליה ֵריה. ְּלׁשָ ֲהֵדיה )א''ה ע''דף קכ(, ָּאָתא ּבְ א ְדֵייִזיל ּבַ ֵעי ֵליה ְלַמְלּכָ ֵפי ְלִמּבָ ּוִמְסּתָ ּ ּ ּ .

א ְוָאַמר ֲהָדך, ַּאְקִדים ַמְלּכָ ְָהא ִלְגיֹון ְפָלן ֵיִזיל ּבַ ָאְרָחא, ּ ר ְלָבַתר ָאַמ. ְְלִמְנַטר ָלך ּבְ
יה ר ָלך ִמּנֵ ּמַ ִּאְסּתָ ִלים הוא)בארחא(, ְ ָבר ׁשְ ּ ְדָהא ָלא ּגְ ֵריה. ּ אֹו ֲאָנא , ִאי ָהִכי, ָּאַמר ּבְ

י, אֹוִתיב ָהָכא ִזיל ִעּמִ ְְוָלא ִאְתְפַרׁש ִמיָנך, ּאֹו ַאּתְ ּתֵ ִריך הוא. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְ ,
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ַקְדִמיָתא ָאַמר ה ָאֹנִכי ׂשֵֹלַח ַמְלָא, ּבְ ָדֶרךִהּנֵ ָמְרך ּבַ ְך ְלָפֶניך ִלׁשְ ָ ָ ֶמר . ְּ ּוְלָבַתר ָאַמר ִהּשָׁ
ה', ִּמָפָניו ְוגֹו ֲעָתא ָאַמר ֹמׁשֶ יה ׁשַ ִָאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ְוגֹו, ּּבֵ ּ'.  

ְמעֹון י ׁשִ ַהאי, ָאָתא ַרּבִ ח ְלהו ּבְ ּכַ ִפיר ָקָאַמְרּתְ, ָאַמר. ַּאׁשְ ִרי ׁשַ א . ֶּאְלָעָזר ּבְ ֲאָבל ּתָ
ה ִמִדי, ֵזיֲח ֲאַתר ָדא ָלא ָאַמר ֹמׁשֶ ום . ַמאי ַטֲעָמא. ְּוָלא ָאִתיב ִמָלה ָלֳקְבֵליה, ּּבַ ִּמּשׁ

יה ַכח ְפִריׁשוָתא ִמּנֵ ּתְ ְּדָהָכא ָלא ִאׁשְ ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא. ּּ י ַחְבַרָייא, ּ ְוִאית . ְּלַגּבֵ
ְּדַמְתֵני ִאיְפָכא ְוָלא ָהִכי ֵפיְרׁשוָה ַקְד ּּ ִפיר. ָמֵאיּ לון ִמֵלי ּכָֹלא ׁשַ ּכְ ְּוַכד ִיְסּתַ ּ ּ ַחד , ּ ְּוֹכָלא ּבְ

ִּמָלה ַאְמֵרי ַטֲעַמְייהו ּ.  

ה ִזְמָנא ְדָאַמר. ֵאיָמַתי ָאִתיב ֹמׁשֶ י ְלָפֶניך ַמְלָאך)שמות לג(, ּּבְ ַלְחּתִ ְ ְוׁשָ י ֵיֵלך . ָ ְוְכִתיב ּכִ ּ
ָּסַתם ְוָלא ָפִריׁש ִמָל, ַָמְלָאִכי ְלָפֶניך ִתיב. הּ ַמע , ָהָכא, ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשְ מֹוַע ּתִ י ִאם ׁשָ ּכִ

ר ר ֲאַדּבֵ יָת ּכֹל ֲאׁשֶ קֹולֹו ְוָעׂשִ י . ּבְ י ֶאת אֹוְיֶביך ְוַצְרּתִ ר ַדְוָקא וְכִתיב ְוָאַיְבּתִ ר ֲאַדּבֵ ֲָאׁשֶ ּ ּ
ְלָיא, ֶָאת צֹוֲרֶריך יה ּתַ ְּוֹכָלא ּבֵ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר יָמא ְדַת, ִּרּבִ ׁשִּאי ּתֵ ְְרַווְייהו ַמְלָאך ַמּמָ ה ָלא ָאִתיב ָעַלְייהו, ּ ְּדָלא , ֹּמׁשֶ
א ָּחָמא דוְכּתָ יב ִאם ֵאין ָפְניך הֹוְלִכים ְוגֹו. ֵאיָמַתי ָאִתיב. ּ ִזְמָנא ִדְכּתִ ָּבְ ּ י . 'ּ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון ָלל ְדֹכָלא, ׁשִ ּּכְ ָעא ַמְלָאָכא, ּ ה ָלא ּבָ ִתיב . ֹמׁשֶ ַּויֹאֶמר ִאם ָנא  )שמות לה(ְּדָהא ּכְ
נו ִקְרּבֵ ֵעיֶניך ֲאֹדָני ֵיֵלך ָנא ֲאֹדָני ּבְ ָּמָצאִתי ֵחן ּבְ ְ ָ.  

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ֲחֵלב ִאּמֹו, ַּהאי ְדָאַמר ִרּבִ ִדי ּבַ ל ּגְ ַבּשֵׁ יב לא ּתְ ֲחֵלב , ִּדְכּתִ ּבַ
ֵעי ֵליה יָמא. ַמאי ִאּמֹו, ָּהֵאם ִמּבָ ֶנֶסת ִי, ְוִאי ּתֵ ָרֵאל ִאּמֹו ְדִסְטָרא ִדְמָסֳאָבאּכְ ּׂשְ ָלאו , ּ

ְמעֹון, ָהִכי י ׁשִ ַמְעָנא ְדָאַמר ִרּבִ ְּדָהא ׁשְ חוָלֵקיה , ּ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ִאיּמָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ּ ּ
ָרֵאל ִאְתַאֲחָדא יב, ְּדִיׂשְ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ִּדְכּתִ   .ַעּמֹו'  ּכִ

ְמעֹון י ׁשִ ִפ, ָאַמר ִרּבִ ְלָיא. יר ָקָאַמְרּתְּׁשַ ָדא ּתַ ִפיר ְוֹכָלא ָדא ּבְ א ׁשַ י ַאּבָ ְּוָהא ְדַרּבִ ּּ א . ּ ּתָ
ִּאָמא ִאְתַאֲחָדא ְלהו ְלֵעיָלא, ֲחִזי ְּלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדא, ּ ּ ּוְתֵרין ִאיּנון, ּ ֲחָדא , ּ

ָמאָלא, ִליִמיָנא ך. ַוֲחָדא ִלׂשְ ְוְבִגיֵני ּכַ הֹון ִליִמיָנא, ּ ָמאָלאּו, ִמּנְ הֹון ִלׂשְ ְלָיין . ִמּנְ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ
ַהאי ֵא א, ם''ּבְ א ַקִדיׁשָ ה, ִּאּמָ   .ְּוִאְתַאֲחָדן ּבָ

ה ְטָרא ַאֲחָרא. ֵּאיָמַתי ִאְתַאֲחָדן ּבָ ֲעָתא ְדַהאי ֵאם ָיְנָקא ִמּסִ ׁשַ ָאב, ּּבְ א ִאְסּתְ ּוִמְקְדׁשָ ּ ,
ָלָאה אִרי ְלִאְתּגַ יָפא ׁשַ ּקִ ֵד, ְּוִחְוָיא ּתַ יהּכְ ְדָיא ַיְנָקא ֵמָחָלָבא ְדִאּמֵ ּין ּגַ . ְוִדיִנין ִמְתָעִרין, ּ

ּכוִרים, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ַקְדִמין ְוֵאייָתאן ּבִ ִּיׂשְ ֲעָתא ְדַמְייִתין ְלהו, ּ ּוְבׁשַ ּ ְעָיין ְלֵמיַמר , ּ ּבַ
ָלָבן יה ּבְ ח ּבֵ ּוְלִמְפּתַ ַחְרׁשֹוי ִאֵלין, ּ ְּדָבָעא ּבְ ַיֲע, ּ ְלָטָאה ּבְ א, ֹקבְּלׁשַ ּוְבַזְרָעא ַקִדיׁשָ ְוָלא , ּ

יֵדיה ִּאְתְייִהיבו ּבִ ָרֵאל ְלִסְטָרא ָדא, ּ ָרן ִיׂשְ ִתיב. ְּוָלא ִאְתַמּסְ ּכוֵרי , ְּוַעל ָדא ּכְ ית ּבִ ֵּראׁשִ
ֲחֵלב ִאּמֹו', ַָאְדָמְתך ְוגֹו ִדי ּבַ ל ּגְ ַבּשֵׁ יה, ְּוָלא ָיְנָקא ַההוא ִסְטָרא. לא ּתְ ֵּמָחָלָבא ְדִאּמֵ ּ, 

א ָאב ַמְקְדׁשָ ְּדָהא ָלא ִיְסּתְ   .ְוִדיִנין ָלא ִמְתָעִרין, ּ
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ך ִגיֵני ּכַ א, ְּבְ ל ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ָחָלָבא ּכָ ָרא ּבְ ׂשְ ָּלא ֵייכול ּבִ ַטר ָדא, ּ ְּוָכל ַמאן ְדָאֵתי ִמּסְ ּ ,
א ְּדָלא ָיִהיב דוְכּתָ ּ ְְלַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְלָיא ִמְל, ּ עֹוָבָדא ּתַ ְּדָהא ּבְ עֹוָבָדא , ָתאּ ּבְ

א ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים . ְּלַאְתֲעָרא ְלֵעיָלא, ִּדְלַתּתָ ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ
ּוַמָזלֹות ַחר ְיָי)דברים יד(, ְּדָמֵריהֹון ָקֵרי ָעַלְייהו, ּ ָ וְבך ּבָ ּוְכִתיב . ִּלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה' ּ

י)דברים יד( ה ַלְיָי ּכִ ם )דברים יד( ּוְכִתיב )וכלא חד מילה(ֱָאלֶהיך '  ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ִנים ַאּתֶ  ּבָ
  .'ֱאלֵהיֶכם ְוגֹו' ַלְיָי

  ]ב''ה ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

א ֲחִזי רו עֹוָבַדְייהו, ּתָ ׁשָ ָרֵאל ָלא ִאְתּכְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ִתיב, ּ י )ישעיה ג(, ַמה ּכְ  ַעּמִ
יו ְמ לו בֹונֹוְגׂשָ ים ָמׁשְ לו בֹו ַדְייָקא. ּעֹוֵלל ְוָנׁשִ ָּמׁשְ ָרָזא ְדִסְפָרא , ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ּבְ ּ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ יה. ְּדׁשְ ָחן ּבֵ ּכְ ָחאן. ְּוָהִכי ַאׁשְ ּכְ ְּדָכל ַמאן ְדָאִכיל ַהאי ֵמיְכָלא , ּּתו ַאׁשְ ּ
ֲחָדא ר ּכַ ֲעָתא ֲחָדא)או(. ְּדִאְתַחּבָ ׁשַ ְסעוָדָתא ֲחָדאאֹו,  ּבְ ְדָיא . ּ ּבִ ִעין יֹוִמין ִאְתַחְזָיא ּגַ ַאְרּבְ
ְקִלפֹוי ְּמֻקָלָסא ּבִ י ִאיּנון ִדְלֵעיָלא, ּ ְּלַגּבֵ ּ א ְמָסֲאָבא , ּ ִמְתָקְרִבין  )ב''ה ע''דף קכ(ְּוִסַיְעּתָ

ֲהֵדיה ָעְלָמא, ּּבַ ין, ְּוָגִרים ְלַאְתֲעָרא ִדיִנין ּבְ ִּדיִנין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּ ּ.  

ִאיּנון יֹוִמין ר ּבְ ְמָתא, ְּוִאי אֹוִליד ּבַ ְטָרא ַאֲחָרא, ּאֹוְזִפין ֵליה ִנׁשְ . ְּדָלא ִאְצְטִריָכא, ִמּסִ
ים ְוגֹו)ויקרא יא(ּוְכִתיב  ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ֲאָבא. 'ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ְּמָסֲאִבין ֵליה , ָאֵתי ְלִאְסּתַ

יב. ַּוַדאי ם ְוִנְט)ויקרא יא(, ִּדְכּתִ ְּמָסֳאבוָתא ֲאִטיָמא ִמּכָֹלא', ָחֵסר א, ֵמֶתם ּבָ ְּדֵלית ְרׁשו , ּ ּ
ָאה ָהִכי ין, ְּלִאְתַדּכְ ַאר ִזיֵני ִדְמָסֳאבוָתא ְדִמְתַדּכִ ׁשְ ּּכִ ּ ּ ן, ְּותו. ּ יׁשָ ֵפי ֵמֵחיָון ּבִ ְּדָהא , ְּדִמְסּתָ

ַכח ּתְ ְדָיא ִאׁשְ ֵעיַנְייהו ּגַ ְזָקא, ּּבְ יהְּדָהא, ְוָיִכיל ְלַאּתְ ּ ֻצְלָמא ְדַבר ָנׁש ִאְתֲעָבר ִמּנֵ ּ.  

י ֵייָסא ָחָלָבא, ַרּבִ ְגִביָנה אֹו ּבְ ֵרי ְלֵמיַכל ְלַתְרְנגֹוָלא ּבִ ְמעֹון ָאִסיר ָלך . ׁשָ י ׁשִ ְָאַמר ִרּבִ

ין יׁשִ ְּדָלא ָיִהיב ִאיִניׁש ִפְתָחא ְלִזיִנין ּבִ ְֵלך ֵלך ַאְמִרין ְנִזיָרא. ּ ָלא ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא , ְ
ְקַרב ַּוַדאי ָאִסיר ָלך הוא. ּתִ יה, ְּ ְּדחוְמָרא ִאית ּבֵ ּ ִחיָטה, ּ ְבִעיָרא ַלּשְׁ ֵרי ַהאי. ּכִ ּוַמאן ְדׁשָ ּ ,

ִתיב  ִזיִרים ָיִין)עמוס ב(ַמה ּכְ קו ֶאת ַהּנְ ׁשְ ֵרי ַהאי, ּ ַוּתַ ֵרי ַהאי, ַּמאן ְדׁשָ ַמָאן ְדׁשָ ּוְכִתיב . ּּכְ
ל ּתֹו)דברים יד( ל, ֵעָבה ֹלא ֹתאַכל ּכָ   .ְּלַאְכָלָלא ּכָֹלא, ּכָ

אָנא ֵאל ַוֲעַזְרָיה, ּתָ ָמה ָזכו ָדִנֵיאל ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ּּבְ ִזיבו ֵמִאיּנון ִנְסיֹוֵני, ּ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ֶּאָלא , ּ
ֵמיְכֵליהֹון ֲאבו ּבְ ִגין ְדָלא ִאְסּתָ ּּבְ י ְיהוָדה. ּ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ם ָדִנֵיאל ַע)דניאל א(ּכְ ּ ַוָיׂשֶ ל ּ

ֶלך ְוגֹו ג ַהּמֶ ַפת ּבַ ַאל ּבְ ר לא ִיְתּגָ ְסִתיָמא ְדַמְתִניִתין. 'ְִלּבֹו ֲאׁשֶ ֵּמיְכָלא ְדַההוא , ְּוָתאָנא ּבִ ּ
ע ָרא, ָרׁשָ ׂשְ ָחָלָבא ֲהָוה וְגִביָנה ִעם ּבִ ָרא ּבְ ׂשְ ר ֵמיְכָלן ַאֲחָרִנין, ּּבִ ְּוָדא ָסִליק ֵליה , ּבַ

ָפתֹוֵריה ָכל יֹוָמא, ּּבְ   .ּבְ

ר ֵמַהאיְוָד ּמַ ד ָרמו ָיֵתיה ְלגוָבא ְדַאְרָייָווָתא, ִּנֵיאל ְדִאְסּתָ ּּכַ ּ ּ צוְלָמא , ּ ִלים ּבְ ּתְ ִּאׁשְ
ְּדָמאֵריה ֵני , ּ ּ צוְלֵמיה ְלצוְלָמא ַאֲחָרא)א''א ע''בראשית קצ(ְוָלא ׁשָ ּ ְּוַעל ָדא ַדֲחלו , ּ ּ ּ

יה לוהו, ַּאְרָייָווָתא ִמּנֵ ְּוָלא ַחּבְ ע. ּ יה, ְּוַההוא ָרׁשָ ֲעָתא ְדַמְלכוָתא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ׁשַ ּּבְ ּ דניאל (, ּ

ָרא ֲהָוה ָמדֹוֵריה)ד יה, ּ ְוִעם ֵחיַות ּבָ ַּאְעֵדי צוְלָמא ְדַאְנפֹוי ִמּנֵ ּ ּ ּוֵמַההוא יֹוָמא, ּּ ָלא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1294דף [ -ּ

ִּאְתָחֵזי צוְלֵמיה ּצוְלָמא ְדַבר ָנׁש, ּ ִעיָרא ְדָאֵתי. ּ ְּדִזיֵניהּצוְלָמא , ִּאְתָחֵזי ֵליה, ְּוָכל ּבְ ּ ,
ְּונוְקֵביה ְלהו, ּ ַּוֲהוו ַאְתָיין ָעֵליה ּכֻ ּ ָרא, ּּ ה ִזְמִנין ֲהוֹו ַאְכִלין ֵליה ֵחיָות ּבָ ּוְבַכּמָ ר , ּ ּבַ

א ָעֵליה ַזר ַהאי עֹוְנׁשָ ְּדִאְתּגְ יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ָלִכים ִיְתַקָלס)חבקוק א(, ּּבְ ּמְ ּ ְוהוא ּבַ ך, ּ ִגין ּכַ , ְּבְ
ּּכָֹלא ִיְתַקְל יהּ ּסו ּבֵ ל ַההוא ִזְמָנא, ּ   .ּּכָ

א ֲחִזי ִתיב, ּתָ ל )דניאל א(, ַמה ּכְ ָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב ִמּכָ ּ וְלִמְקַצת ָיִמים ֲעׂשָ
ֶלך ג ַהּמֶ ְַהְיָלִדים ָהאֹוְכִלים ֶאת ַפת ּבַ ְּדצוְלָמא ְדָמאֵריהֹון ָלא , ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב. ּ ּ ּ

הֹון ַּאְעִדיאו ִמּנְ ַּאֲחִרֵני ַאְעִדיאוּוֵמ, ּ ִרים ַהאי. ּ ִגיעוֵלי . ַמאן ּגָ ֲעלו ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ ּ
ָרֵאל. ֵמיְכֵליהֹון ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ְהיון ִלי, ּ י ֹקֶדׁש ּתִ  )שמות כד(. ְּוַאְנׁשֵ

ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי ה ָאַמ. 'ְוגֹו' ְוֶאל ֹמׁשֶ ָּדא .  ַמאן ָאַמר)א''א ע''קל(, רְוֶאל ֹמׁשֶ
א ִכיְנּתָ יב', ֲּעֵלה ֶאל ְיָי. ׁשְ ָמה ִדְכּתִ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים ְוגֹו)שמות יט(, ּּכְ א ''ס(. 'ּ וֹמׁשֶ

ל ָדא)'ויקרא אליו יי הֹון ַקָיים, ּ ֲאַמאי ּכָ ְּלַקְייָמא ִעּמְ ִגין ְדָהא ִאְתְפָרעו, ּ ּּבְ ַּמה ְדָלא , ּּ
ְצַרִיםָּנְפקו ָהִכ ָזרו, י ִמּמִ ְּדִאְתּגְ ְּוָלא ִאְתְפָרעו, ּ ּ ְוָהָכא ָהא ִאְתְפָרעו)א''ע' מ(, ּ ְּוָעאלו , ּ

ְבִרית ַקָייָמא יב, ּּבִ ָפט)שמות טו(, ִּדְכּתִ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ הו. ּ ם ִנּסָ ַּדְייָקא ְוׁשָ ַהאי , ּ ּבְ
א הו, ָּאת ַקִדיׁשָ ְלָייא ּבְ ְּדִאְתּגַ הוְוָהָכא , ּ ִּאְתַקָיים ּבְ ִזיָרה ְדַקָייָמא, ּ ה ּגְ ַּעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּ ּ ,

יב ה ֶאת ַהָדם ַוִיְזֹרק ַעל ָהָעם ְוגֹו, ִּדְכּתִ ח ֹמׁשֶ ַּוִיּקַ ּּ'.  

יב י ִיְצָחק ַמאי ִדְכּתִ ַח, ָּאַמר ִרּבִ ְזּבֵ ִתיב, ַּוֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ַהּמִ ַח ָלא ּכְ ְזּבֵ ּמִ ֶּאָלא , ּבַ
ְזּבֵ ֲחִויֶתם ֵמָרֹחק. ַּח ַדְייָקאַעל ַהּמִ ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ֵמָרֹחק, ְוִהׁשְ ֵמָרחֹוק  )ירמיה לא(ּכְ

ב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק)שמות ב( ,ּוְכִתיב. ִנְרָאה ִלי' ְיָי ַתּצַ א.  ַוּתֵ י ַאּבָ אֵני ִרּבִ ְּדַקְייָמא ִסיֲהָרא , ּתָ ּ
ְפִגימוָתא ֲעָתא, ּּבִ ּוֵביה ׁשַ אָּזכו ִיׂשְ, ּ חוָלָקא ַקִדיׁשָ יר ּבְ ָּרֵאל ַיּתִ א , ּ ְּוָגְזרו ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ְּ.  

  ]א''ו ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי א. ַמאי ַטְעָמא. 'ְוֶאל ֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ִליק ְלֵעיָלא, ָּאְמָרה ֵליה ׁשְ , ִּאְסּתְ
ָרֵאל ֵלימוָתא ַעל ְיָדך, ְּדָהא ֲאָנא ְוִיׂשְ ׁשְ ֲחָדא ּבִ ף ּכַ ּתֵ ּתַ ְִנׁשְ ַמה . ַּמה ְדָלא ֲהָוה ַעד ָהָכא, ּ

ה ֲחִצי ַהָדם ְוגֹו ח ֹמׁשֶ ִתיב ַוִיּקַ ּּכְ ָּפַלג ֵליה ִלְתֵרין', ּ ַּוֲחִצי ַהָדם , ֲּחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ָהָעם. ּ
ַח )א''ו ע''דף קכ(ָזַרק  ְזּבֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנ, ַעל ַהּמִ ַרת ְיָי, ּוְכִתיב. אּּכְ ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ה ַדם ַהּבְ ' ִּהּנִ

ֶכם ֹנת. ִעּמָ ַאּגָ ם ּבָ ִתיב, ַּוָיׂשֶ ַנת ּכְ ַאּגָ יב. ו''ָחֵסר ָוא, ּבָ ָמה ִדְכּתִ ְרֵרך )שיר השירים ז(, ּּכְ ְ ׁשָ

ֶזג ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ה ְלַבדֹו ֶאל ְיָי)שמות כד(. ַאַגן ַהּסַ ׁש ֹמׁשֶ הַזּכָ', ּ ְוִנּגַ ָּאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ,
ְלחֹודֹוי ְּדהוא ּבִ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ א. ָּזָכה ְלָמה ְדָלא ָזָכה ּבַ ּתָ ָרֵאל ָזכו ַהׁשְ ַּמה ְדָלא ָזכו , ִּיׂשְ ּ

ֲעָתא ֲעָתא. ַעד ַהִהיא ׁשַ ִּאְתְקָיימו, ְוַהִהיא ׁשַ א, ּ ִקיוָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּבְ ּּ ֲעָתא . ּ ּוְבַההוא ׁשַ ּ
ּשָׂ אִאְתּבַ יַנְייהו ַמְקְדׁשָ ּרו ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש )שמות כה(, ּכְ ּ

תֹוָכם י ּבְ ַכְנּתִ ִפיר )שמות כד(. ְוׁשָ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ּ ַוִיְראו ֶאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ ּ
י ְיהוָדה ָפַתח. 'ְוגֹו ַּרּבִ ּ ֹזאת קֹוָמֵתך ָדְמָתה ְלָתָמר ְוגֹו) זשיר השירים(, ּ ה ֲחִביָבה ', ְ ּמָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ יה, ְּ א ִמּנִ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ָמר, ּּ ַהאי ּתָ ְּדָלא ָפִריׁש , ּכְ ּ
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א ְלָעְלִמין ְּדַכר ִמן נוְקּבָ ָלא ָדא,  ָסִליק)ב''ז ע''ל(ְוָלא , ּ ָּדא ּבְ ך. ּ ָרֵאלְּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ָלא ,  ּכְ
ִריך הוא א ּבְ א ְמקוְדׁשָ ִּמְתָפְרׁשָ ְּ ּ.  

א ֲחִזי ֲעָתא ְדָנָדב ַוֲאִביהוא ָחמו, ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ְבִעין ָסִבין, ּ הו. ְוׁשִ ִתיב ּבְ ַּוִיְראו ֶאת . ַּמה ּכְ ּ
ָרֵאל א. ֱאלֵהי ִיׂשְ ִכיְנּתָ ֵלי ָעַלְייהו ׁשְ ְּדִאְתּגְ י ְיהוָדה ְוַרּבִ. ּ ְוָדא . ֶּאת ַדְייָקא, י יֹוִסי ַאְמֵריַּרּבִ

ַגֵויה. ּהוא ֵמָרחֹוק, ֶאת ֶּאת ְלַאְכְלָלא ַמה ִדי ּבְ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ִתיב , ַרּבִ ָרֵאל )יחזקאל י(ְוָהא ּכְ ַחת ֱאלֵהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ ּ ִהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ
ָבר ְנַהר ּכְ ַּמאן ַחָיה ָדא, ּבִ י יֹוִסי ָא. ּ י ִחָייאָאַמר ִרּבִ י, ַּמר ַרּבִ ַּחָיה זוְטַרּתִ ְּוִכי ִאית ַחָיה . ּ

י י. ִאין, ּזוְטַרּתִ ַּחָיה זוְטַרּתִ ְּוַחָיה ִעָלָאה, ּ ְּוַחָיה זוְטָרא . ּ י)ב''א ע''בראשית י(ּ ּ ְדזוַטְרּתִ ּ.  

ָרֵאל ַּוִיְראו ֶאת ֱאלֵהי ִיׂשְ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ַּדְייָקא, ּ ַמ. ּּכְ ה ִלְבַנת ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ֲעׂשֵ
ִפיר ֵחזו ֶאֶבן ָטָבא, ַּהּסַ א, ּּכְ ִריך הוא ְלִמְבֵני ַמְקְדׁשָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ יב, ְּ  )ישעיה נד(, ִּדְכּתִ

ִפיִרים ּסַ יך ּבַ ּויַסְדּתִ ָרֵאל)שמות כד( .ְ ֵני ִיׂשְ ָּדא ָנָדב ַוֲאִביהוא,  ְוֶאל ֲאִציֵלי ּבְ ַלח . ּ לא ׁשָ
י יֹוִסי ָאַמר. ְּוָלא ִאְתֲעָנׁשו ָהָכא, ן ְלָבַתר ִזְמָנאְּדָסִליק לֹו, ָידֹו ִּמָלה ָדא, ַרּבִ ָבָחא , ּ ִלׁשְ

ּתו ְדָזנו ֵעיֵניהֹון, ִּדְלהֹון יב ַויֹאְכלו ַוִיׁשְ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּּ ִהירו ָדא, ּ ִּמּנְ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ֲאִכיָלה , ַּרּבִ
ַּוָדִאית ָאְכלו ְרַמְייהו, ּ ְּוָזנו ּגַ רו ְלֵעיָלאְוָהָכ, ּ ּא ִאְתְקׁשָ ִּאי ָלא ְדָסטו אֹוְרַחְייהו ְלָבַתר, ּ ּ ּ ,

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא   .ּּכְ

י ֶאְלָעָזר ָרֵאל, ָאַמר ַרּבִ ַּוֲאִפילו ִיׂשְ רו, ּ ׁשָ ֲעָתא ִאְתּכְ ַהִהיא ׁשַ הו , ּּבְ ַרת ּבְ ְּוִאְתַקּשָׁ
א ִכיְנּתָ ַחד , ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ְּוָדא ַקָייָמא. ׁשְ ֲעָתא ָלא . ִזְמָנא ֲהָוהּבְ ַהִהיא ׁשַ ָרֵאל ּכְ ְוִיׂשְ

ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ָּחמו ְלָעְלִמין נֹוי, ּ ָלָאה ַעל ּבְ ִריך הוא ְלִאְתּגַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּוְלֵמחֵמי , ְּ
ֵעיָנא ּּכָֹלא ְיָקָרא ִדיֵליה ֵעיָנא ּבְ ּ יב , ּ ַעִין ִיְראו)ישעיה נב(ִּדְכּתִ י ַעִין ּבְ ׁשוב ְיָיּ ּכִ . ִּציֹון' ּ ּבְ

בֹוד ְיָי)ישעיה מ(, ּוְכִתיב ר ַיְחָדו וגֹו'  וִנְגָלה ּכְ ׂשָ ּוָראו ָכל ּבָ ּ'.  

 פרשת תרומהזוהר 
  ]ב''ו ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ר ְיָי)שמות כה( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ רוָמה ֵמֵאת . ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ְוִיְקחו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ ּ ּ
ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ְוגֹוּכָ ּל ִאיׁש ֲאׁשֶ י ִחָייא ָפַתח. 'ּ ַּרּבִ ַחר לֹו ָיה )תהלים קלה(, ּ י ַיֲעֹקב ּבָ ּ ּכִ

ָרֵאל ִלְסגוָלתֹו ִריך הוא, ִּיׂשְ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ה ֲחִביִבין ִיׂשְ ּמָ ּּכַ הו, ְּ ְּדִאְתְרֵעי ּבְ ּוָבָעא , ּ
הו ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ הֹוןּוְלִאְתְק, ּ ָרא ִעּמְ ָעְלָמא. ּשְׁ א ְיִחיָדִאי ּבְ יב, ְוָעִביד ְלהֹון ַעּמָ , ִּדְכּתִ

ָאֶרץ)שמואל ב ז( ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ יה, ּ ְּוִאיּנון ִאְתְרעו ּבֵ ּ יה, ּ ָרן ּבֵ . ְּוִאְתַקּשְׁ
ַחר לֹו ָיה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ַיֲעֹקב ּבָ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לכ) (ב''ו ע''ף קכד(ּוְכִתיב . ּּכִ '  ּכִ

ין ׁשוְלָטִנין ַרְבְרָבן ְמָמָנן ָעַלְייהו. ַעּמֹו ַאר ַעּמִ ְּוָיַהב ִלׁשְ ָרֵאל, ּ ְּוהוא ָנִטיל ְלחוָלֵקיה ִיׂשְ ּ ּ.  
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ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ָר)שיר השירים ו(, ַּרּבִ ַחר ָיָפה ַכְלָבָנה ּבָ מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ה ּ ִמי ֹזאת ַהּנִ
לֹות ְדּגָ ּנִ ה ֲאיוָמה ּכַ ַחּמָ ֲחָדא, ִמי ֹזאת. ּּכַ ָרן ּכַ ְּוָדא הוא עֹוָלם , ָּרָזא ִדְתֵרין ָעְלִמין ִמְתַחּבְ

א ִעָלָאה ְלֵעיָלא)א''א ע''בראשית ל(ָהא : י''ִמ. ְועֹוָלם ּ אֹוִקיְמָנא ַדְרּגָ ּ ירוָתא ְדַקְייָמא , ּ ּׁשֵ ּ ּ
א ֶאְלּתָ ׁשְ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא )ישעיה מ(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, י''ְוִאְקֵרי ִמ, ּבִ ּ ׂשְ ּ ּ

א: ת''ֹזא. ֵּאֶלה ָאה ְלַתּתָ ּתָ א ּתַ ָאה, ַּדְרּגָ ּתָ ִחּבוָרא , ְּוַתְרַווְייהו. ָעְלָמא ּתַ ֵרין ָעְלִמין ּבְ ּּתְ
ֲחָדא, ֲחָדא וָרא ֲחָדא ּכַ ִקּשׁ   .ּּבְ

ָקָפה ׁשְ ְר: ַהּנִ ָרן ּתַ ד ִמְתַחּבְ ֲחָדאּכַ ַחר. ַּווְייהו ּכַ מֹו ׁשָ ֲחרוָתא ְלַאְנָהָרא : ּכְ ְעָייא ׁשַ ד ּבַ ּּכַ
ִסיֲהָרא ד , ּוְלָבַתר ִאְתְנִהיר ּכְ א)כניש(ּכַ ְמׁשָ ה ְנִהירו ְדׁשִ ַטׁש ּבָ ּ ּבָ ּ א. ּ ְמׁשָ ׁשִ ד , ּוְלָבַתר ּכְ ּכַ
ִלימו ׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ יָפא: ֲּאיוָמה. ּ ּקִ ָנא ַעל, ּתַ ִלימו . ּ ּכָֹלאְלַאּגָ ִדין ִאית ָלה ׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ

ּוְתִקיפו ד ֵחיָלא, ּ   .ְלֶמְעּבַ

ֵליָמא, ְּוַנְטָלא ֵחיָלא ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ֲחָדא, ַּעל ְיָדא ְדַיֲעֹקב ׁשְ ר לֹון ּכַ ר לֹון . ְּדִחּבֵ ִחּבֵ
ֲחָדא ְלֵעיָלא א. ּּכַ ֲחָדא ְלַתּתָ ר לֹון ּכַ ן ַנְפקו. ְוִחּבֵ ּמָ ּוִמּתַ ין, ּ ָבִטין ַקִדיׁשִ ֵריַסר ׁשְ ַגְווָנא , ּּתְ ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ִלים. ּ ְתֵרין ָעְלִמין, ַּיֲעֹקב ְדֲהָוה ׁשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּאִעיל ְרִחימו ּבִ ֵני . ּּכְ ַאר ּבְ ׁשְ
א ֵדין ְמַגִלין ֶעְרָיין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ְדַעְבִדין ּכְ ָּנׁשָ ּ ְתֵרין ָעְלִמ, ּ ִרים ְדָבבו ּבִ ּּגָ ְוָגִרים , יןּ

ִּפרוָדא ח ִלְצרֹו)ויקרא יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּקַ ה ֶאל ֲאחֹוָתה לא ּתִ ְּדִאְתָעֵבידו , ר''ּ ְוִאּשָׁ ּ
ָּמאֵרי ְדָבבו ָדא ְלָדא ּ ּ.  

יָמא  ֲאחֹוָתה)בראשית ל(ְוִאי ּתֵ א ָרֵחל ּבַ ַקּנֵ ָאה. ּ ַוּתְ ּתָ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ָעְלָמא ּתַ ּ ל , ּ ּכָ
ה ָלאו ִאיהוּתִ ּיאוְבּתֵ ּ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ִגין ְלֶמיֱהֵוי ּכְ ֶּאָלא ּבְ ָהא, ּּ ּוְלֵמיַרת דוְכּתָ ּ ּ .

א ַאֲחָרא ִקְנַאת סֹוְפִרים ַאְסִגיַאת ָחְכְמָתא דוְכּתָ ִגין ְדִאית , ְוָהָכא ִקְנַאת סֹוְפִרין, ּּבְ ּּבְ
יאו ְמ,  ֵסֶפר ְוֵסֶפר)ב''ז ע''קל( יכו ְדָחְכְמָתא ַּאְסּגִ ּׁשִ ְייהו )עלאה(ּ א ועל דא יעקב ''נ( .ְּלַגּבַ

  )'אשלים כו

ל ָדא ְדָקא ֲחֵזי, ְּוִעם ּכָ ְייהו ּכַ ִלים ְלַגּבַ ֲּאִפילו ַיֲעֹקב ָלא ַאׁשְ ּ ֵני ָעְלָמא. ּ ַאר ּבְ ְרִמין , ׁשְ ּגַ
ְּדָבבו ְּוַגְרִמין ִפרוָדא, ּ ּוְמַגִלין ֶעְרָיין ְדֹכָלא, ּ ּּ אֶעְרָיי, ּ ּן ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְבָרָזא ָדא ִאית ָרָזא . ּ ּ

ֶּעְרָיין ְדִאיָמא וְבָרָתא, ְּדֶעְרָיין ָרָזא ֲחָדא, ּ ִגין ְדִאיּנון , ִּמי ֹזאת ִאְתְקרון ֲאְחָתן. ְּוֹכָלא ּבְ ּּבְ ּ
ַאְחָוה וִבְרִחימו ּּבְ ּוְבִחּבוָרא ִדְרעוָתא, ּ ּ ּ ְּוִאְקרון ִאָמא וְבָרָתא. ּ ֵלית , ֵּלי ֲעָרַייְתהֹוןַּמאן ְדַג. ּ

ֵּליה חוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ְמֵהיָמנוָתא, ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַחר לֹו ָיה, ּתָ י ַיֲעֹקב ּבָ ָּרָזא ִעָלָאה ְלֵעיָלא, ּּכִ ִלים. ּ יָון ְדַאׁשְ ָרֵאל, ּּכֵ , ְוִאְקֵרי ִיׂשְ
ֵדין ִלְסֻגָלתֹו ָכל , ּּכְ א, ִסְטִריןָּנִטיל ּכָֹלא ּבְ ֹכָלא, ְּוָנִטיל ְלֵעיָלא ְוָנִטיל ְלַתּתָ ִלים ּבְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ָעְלָמא, ָהא ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ְגִליפֹוי , ְּ ִליף ּבִ ּגְ
ְּדָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא ָרִזין ִעָלִאין, ּ אְּוָגִליף ְלֵעיָל, ּּגֹו ְטִהיִרין ּבְ ָרָזא , א ְוָגִליף ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ּבְ

א ידו, ֲחָדא ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ְדִגלוֵפי ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ א, ד''ּ ַאְתוֹוי ֵעיָלא ְוַתּתָ ִליט ּבְ ְּדׁשָ ּוְבָרָזא ָדא . ּ ּ
ְכָללו ָעְלִמין ּתַ ָאה, ִּאׁשְ ּתָ   .ָּעְלָמא ִעָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ
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ָרָז ְכַלל ּבְ ּתַ ְּנקוָדה ִעָלָאה ַקְדָמָאה', ּא ְדָאת יָּעְלָמא ִעָלָאה ִאׁשְ ְּדָנְפָקא ִמּגֹו ְדָסִתים , ּ ּ
ְּוָלא ַקְייָמא ְלִמְנַדע, ְּוָגִניז ְדָלא ְיִדיַע ַלל, ּ ְּסִליקו ְדָרָזא ְדֵאין סֹוף, ְוָלא ִאְתְייָדע ּכְ ּ ,
ּוִמּגֹו ְסִתימו ָדא ּ ָּנִהיר ְנִהירו ַחד ָדִקיק ְוָסִתים, ּ ַגֵו, ּ ִליל ּבְ ָלָלא ְדָכל ְנהֹוִריןּּכָ ּיה ּכְ ּ .

ּוְבַההוא ְנִהירו ָסִתים ּ ַטׁש, ּ יה ַמאן ְדָלא ּבָ ַטׁש ּבֵ ּּבָ יה ַמאן ְדָלא ָנִהיר. ּ ָּנִהיר ּבֵ , ּוְכֵדין. ּ
ַּאִפיק ַחד ְנִהירו ְּדִאיהו ִעדוָנא ְלִעדוָנא, ּ ּ ּ ּ ּ ָעא, ּ ְעׁשְ ּתַ ָזא ְנִהירו ָדִקיק, ְלִאׁשְ ּנְ ְּלִאְתּגַ ּ ,

גֹו ַההוא ְנִהירוְוָסִתי ּם ּבְ ּ.  

ְּוַההוא ְנִהירו ְדִאיהו ִעדוָנא ְלִעדוָנא ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאְתָקָיימו , ָסִתים, ּ ְכָללו )א אתרקימו''נ(ּ ּתָ ּ ְוִאׁשְ
יִמין ית ְרׁשִ יה ׁשִ ָזא, ְּדָלא ְיִדיָען, ּּבֵ ּנְ ד ָעאל ְלִאְתּגַ ר ְלַההוא ְנהֹוָרא ָדִקיק ּכַ ּּבַ ִּעדוָנא , ּ ּ

ִעדוָנא ָנ ּּבְ ְנִהירוּ   .ִּהיר ּבִ

יָפא ִני ְוַתּקִ ְּוַהאי ְנִהירו ְדָנַפק ִמּגֹו ְנִהירו ָדִקיק ִאיהו ְדִחיָלא ְוֵאְמּתָ ּ ּ ּ ּ ּ  

ט ַהאי ְוִאְתָעִביד ָעְלָמא ֲחָדא, ְיֵתיָרא ָעְלָמא ְסִתיָמא . ְּדָנִהיר ְלָכל ָעְלִמין, ְּוִאְתָפּשַׁ
ָלל ּוְבַגֵויה ַדְייִרי, ְּדָלא ְיִדיַע ּכְ ּ ּ ית ִרּבֹוא ֶאֶלףּ יְרָיין , ן ׁשִ ְּדִאיּנון ַדְייִרין ְוֵחיִלין וַמׁשְ ּ ּ ּ

  .ִּעָלִאין

  ]א''ז ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ֵדין  ֲחָדא ּכְ ְכָללו ּכַ ּתָ ְּוֵכיָון ְדַאִפיק לֹון ְוִאׁשְ ִּאיהו ִחּבוָרא ֲחָדא )א''ז ע''דף קכ(ּּ ְּוִאיּנון . ּ
ר, ו''ָּרָזא ְדָאת וי ַההוא ָעְלָמא ְסִתיָמאְּדִאְתַחּבָ ִתיב )כאן חסר(, ּ ּבְ  )תהלים קלה( ,ּוְכֵדין ּכְ

ַחר לֹו ָיה י ַיֲעֹקב ּבָ ד ָנִפיק וי. ּּכִ ְכָלל ִמּגֹו ָי, ו''ּכַ ּתַ ָרֵאל ִלְסֻגָלתֹו, ּה''ְוִאׁשְ ֵדין ִיׂשְ   .ּּכְ

ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ָּלא ִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלַסְלָקא ָהִכי, ׁשְ ֲּאָתר ְדָנִטיל , ּא ִלְסֻגָלתֹוֶּאָל, ּ
א. ְּוָכִניׁש ּכָֹלא א ְלַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ַדְרּגָ ּוִמּגֹו ָדא, ּ ְסִתימו ִדְרעו, ַּנְטִלין ְלֵעיָלא, ּ ּּבִ ּ ֲאָבל , ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ָמה ְדָנִטיל ַיֲעֹקב, ָלא ּבְ רוָמה, ּּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ספר הבהיר (. ּ

רוָמה)שמות כה( )א''ו ע''עליו לקמן דף קמ' עי. 'כאן סימן גהשייך  ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ י ְיהוָדה . ּ ַּרּבִ
ֵני ָאָדם)תהלים לא(, ָּפַתח ך ֶנֶגד ּבְ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ְ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָּ ּ ּ .

ַמר ַּהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה ְוִאּתְ א, אֲּאָבל ָרָזא ָד. ּ ָּהא אוְקמוָה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּגֹו ָרִזין , ּ
  .ִּעָלִאין

א ִעָלָאה ַּדְרּגָ ְּדִאיהו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ּ ָאה. י''ִאְקֵרי ִמ, ּ ּתָ א ּתַ ְּדִאיהו ָרָזא , ַּדְרּגָ ּ
ָאה ּתַ ְקֵרי ַמ, ְוָתֵניָנן. ה''ִאְקֵרי ַמ, ְּדָעְלָמא ּתַ ין , ּה ֶאָלא ֵמָאה''ַאל ּתִ ִגין ְדָכל ַדְרּגִ ּּבְ ּ

ְלמוְתהֹון ָהָכא ִאיּנון ַאׁשְ ִּעָלִאין ּבְ ּ ּ.  

ך. ה''ּּתו ֲאַמאי ִאְקֵרי ַמ יכו ִעָלָאה ִאְתְמׁשַ ב ִדְמׁשִ ְֶאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ ּּ ְלָיא ַעד , ּ ָלא ִאְתּגַ
ִלים ָהָכא ּתְ ין, ְּדִאׁשְ ְּדִאיהו ֲאָתר סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ ּכוָתא ְדֹכָלאּסֹוָפא ְדַאְמׁשָ, ּ ּ ְּוַקְייָמא , ּ

ְלָיא ִאְתּגַ יר ִמּכָֹלא. ּבְ ְלָיא ַיּתִ ב ְדִאְתּגַ ְּוַאף ַעל ּגַ ֵאָלא, ּ ַמה , ַמה ָחִמית. ה''ַמ, ַּקְייָמא ִלׁשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָיַדְעּתְ )ב''ע' בראשית ב( מוָנה)דברים ד( ּכְ ל ּתְ י לא ְרִאיֶתם ּכָ   .ּ ּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ַהיֹוִמיּזַֹהר " ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ך ְוְבִגין ּכַ ַָרב טוְבך, ָמה, ּ ָּדא ִאיהו ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא, ּ ּ ְּדִאְקֵרי ַרב טוב, ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ִגין ְדַהאי ִאיהו ַרב טוב)ישעיה סג(ָאֵמר  ָרֵאל ּבְ ּ ְוַרב טוב ְלֵבית ִיׂשְ ּ ּ ִאְקֵרי , אֹור ַקְדָמָאה. ּ

ֲחָדא, טֹוב ְסָתם א ּכַ ִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָהָכא ּכְ ר ָצַפְנ. ּ ִניז, ּתֲָאׁשֶ ַגְווָנא , ְּדַהאי ִאְתּגְ ּכְ
ר, ְּדאֹור ַקְדָמָאה ִניז ְוִאְתָטּמַ ְּדָהָכא ִאיהו אוָמנוָתא ְדֹכָלא: ָּפַעְלּתָ. ְּדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ּאוָמנוָתא , ּ ּ

ָמִתין ְורוִחין, ְּדָכל ָעְלָמא ּאוָמנוָתא ְדִנׁשְ ּ ּ ִריך הוא אוָמנו. ּ א ּבְ ָרָזא ָדא ָעִביד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָתא ְּ
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ)בראשית א(ְּוָרָזא ָדא , ְּדָכל ָעְלָמא ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ .  ּבְ

ֵני ָנא ְוִאְתּבְ ּכְ ָרָזא ָדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ִדיוְקָנא ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְבִדיוְקָנא , ּּ ּּ
ָאה ּתָ רוָמהֲּהָדא הוא ִד, ְּדָעְלָמא ּתַ ְּכִתיב ְוִיְקחו ִלי ּתְ רוָמה. ִלי. ּ ין. ּּתְ ֵרין ַדְרּגִ ְּדִאיּנון , ּּתְ ּ

ֲחָדא, ַחד ָרן ּכַ רוָמה ְוגֹו)שמות כה(. ְּדִמְתַחּבְ ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ י . 'ּ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ
י יֹוִסי א ְוִרּבִ חֹות , ֲהוֹו ַיְתֵבי יֹוָמא ַחד, ַאּבָ א ְדִגּנֹוָסר, ִאיָלֵניּתְ י ַיּמָ ּבֵ ִבְקָעָתא ּגַ ָאַמר . ּּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ה ָיֶאה ִצָלא ָדא, ַרּבִ ּמָ ּּכַ ַּוֲאָנן ְצִריִכין ְלַאְעְטָרא ַהאי , ְּדַחְפָיא ֲעָלן ִמּגֹו ִאיָלֵני, ּ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ֲּאָתר ּבְ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ לֹמה ֵמֲעֵצי ּ ַאִפ)שיר השירים ג(, ָּפַתח ַרּבִ ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ְְריֹון ָעׂשָ

ַמר. ַּהְלָבנֹון א, ֲּאָבל ַאִפְריֹון, ַּהאי ְקָרא ָהא אֹוִקיְמָנא ֵליה ְוִאּתְ ָּדא ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ּ ,
ַגְווָנא ְדֵהיָכָלא ִעָלָאה ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ִריך הוא ָקָרא ֵליה ּגִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּיהו ְּדִא, ְּ

ָּנַטע ֵליה ַלֲהָנָאֵתיה ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ּ יה ּגֹו ִאיּנון ִנׁשְ ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ְּוִכּסוָפא ִדיֵליה ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַגֵויה יִמין ּבְ ְלהו ַקְייִמין וְרׁשִ ן ּכֻ ּמָ ְּדּתַ ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּּ ָמִתין ְדֵלית לֹון ּגוָפא ּבְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ןַּסְל ּמָ ִּקין וִמְתַעְטָרן ּתַ ין ְלֵמחֵמי, ּ ְּוִאית לֹון דוְכּתִ ָגא ּגֹו ִעּנוָגא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי , ּ ְּלִאְתַעּנְ ּּ
ּסוִפין ְדַנֲהֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא. ' ֹנַעם ְיָי)ב''ז ע''מקץ קצ( ל ּכִ ן ִאְתַמְלָיין ִמּכָ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ּ.  
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ִניָזא: ֲאַפְרְסמֹון ָּדא ֵהיָכָלא ִעָלָאה ְטִמיָרא ּגְ א: ַּאִפְריֹון. ּ ָּדא ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ְּדֵלית , ּ
יה ְסָמך ְּבֵ ִמיך , ּ ְַעד ְדִאְסּתְ ך ָאת ָסֶמך ִאיהו . ּ ִמּגֹו ֵהיָכָלא ִעָלָאה)א דאתמשך''נ(ּ ּוְבִגין ּכַ ְּ ְ

ָכל ִסְטרֹוי ַגְווָנא ָד, ָסִתים ּבְ   . ְסִתיָמא)ם''א מ''ס(' א ָאת סּּכְ

ין ַהאי ְלַהאי ַגֵויה. ַמה ּבֵ ִניז ּבְ ֲעָתא ְדָסִתים ְוִאְתּגְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ  ְנהֹוָרא )א נקודה''נ(ּגֹו , ּ
ִּעָלָאה ְלֵעיָלא ֵדין ִאיִהי ַקְייָמא, ּ ִדיוְקָנא , ּּכְ ּּבְ ַגִויה)א דא''נ(ּ ּ ְדָאת ָסֶמך ָסִתים ּבְ ּ ִני, ְּ ז ְוִאְתּגְ

יה א . ּ ְלֵעיָלא)א''פ ע''עיין ק(ְּלַסְלָקא , ּּבֵ ִנין ְלַתּתָ ֲעָתא ְדַהְדָרא ְוָיְתָבא ְרִביָעא ַעל ּבְ ּוְבׁשַ ּ
ִדיוְקָנא ְדָאת מ, ְלַיְנָקא לֹון ֵדין ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ּּכְ ּ ּ ע ִסְטִרין ' ּ ְרִביָעא ְסִתיָמא ְלגֹו ַאְרּבַ

  .ְּדָעְלָמא

  ]ב'' עז''דף קכ -' בזוהר חלק [

ָּדא ִאיהו , ְּוַעל ָדא ְּוָדא הוא ַאִפְריֹון, ֲאַפְרְסמֹון )ב''ז ע''דף קכ(ּ ֵרין ַאְתָוון . ּ ּוַבֲאָתר ּתְ
ָרָזא ִדְבִרית', ַּקְייָמא י, מ''ס ין ְלָנְטָלא )א רזא דברית דאתגניז בגוויה''ס(, ּּבְ ּ ְדִאיהו ַזּמִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1299דף [ -ּ

אן, ּּכָֹלא ְרּכָ ָּרָזא ְדִאיּנון ְמָאה ּבִ ִעין,ּ ִתין ְוַאְרּבְ ין.  ׁשִ ּתִ ית ִסְטִרין, ׁשִ ְּדַנְפֵקי , ָלֳקֵבל ׁשִ
ִעין. 'ֵמָאת ס ִלימו ְלֵמָאה, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ָלֳקֵבל ד, ַאְרּבְ ְּוֹכָלא ַאׁשְ ִּאיהו , ד''ְוָאת יֹו. ּ

ִלים ְלָרָזא ְדֵמָאה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַּאׁשְ ּּכְ   .ְּוָדא ַאִפְריֹון, ָּדא ֲאַפְרָסמֹון, ְּוַעל ָדא. ּ

ִּאיּנון ַנֲהֵרי ָנְפִקין ֵמֲאַפְרְסמֹון ָדא ָמִתין ִעָלִאין, ּ ַהאי ָעְלָמא, ְּוִנׁשְ ְּדֵלית לֹון ּגוָפא ּבְ ּ ,
ַּיְנִקין ֵמַההוא ְנִהירו ְדָנִפיק ֵמִאיּנון ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ּ ּ ּ ִעּנוָגא ָדא , ּ ֵגי ּבְ ּוִמְתַעּנְ ּ ּ

ָמִתין ְוִנ, ִּעָלָאה ַהאי ָעְלָמא)ג דסלקין ונחתין''א ל''ד(ׁשְ ּ ְדִאית לֹון ּגוָפא ּבְ ַּסְלִקין ְוַיְנִקין , ּ
ֵּמַההוא ְנִהירו ְדַאִפְריֹון ָדא ּ ּ ין, ּּ ֵּמִאיּנון עֹוְבִדין , ַיֲהֵבי ֵריָחא. ְּוִאֵלין ַיֲהֵבי ְוַנְטֵלי. ְוַנְחּתִ

ָראן הו ּבְ, ְּדַכׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ א. ַהאי ָעְלָמאּ ִגְנּתָ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתְ ְּוַנְטֵלי ֵמַההוא ֵריָחא ְדִאׁשְ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַרכֹו ְיָי)בראשית כז(ּכְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ַההוא ',  ּכְ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתְ ֵּריָחא ְדִאׁשְ ּ ּ

א. ַחְקָלא ְנּתָ ַהִהיא ּגִ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּבְ ֵגי, ּ א, ּ ְלֵעיָלאִּאֵלין ִמְתַעּנְ ֵגי ְלַתּתָ   .ְּוִאֵלין ִמְתַעּנְ

ֹלֹמה ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ה לֹו, ְָעׂשָ יָמא. ְּלַגְרֵמיה, ָעׂשָ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא , ְוִאי ּתֵ ָּהא ִנׁשְ ּ ּ
יה ָען ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ה לֹו, ִּמׁשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ְוַאּת ַאָמְרּת ָעׂשָ ִגין ְדַהאי ַאִפְריֹון ְוָכל ִא. ּ ּּבְ ּיּנון ּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ִּנׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְלהו ַקְייֵמי ְלִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ְּ ֶלך . ּ בראשית (ְַהּמֶ

לֹמה)א''ט ע''כ ָלָמא ִדיֵליה,  ׁשְ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ א ִעָלָאה , ּ ְּוָדא ִאיהו ַמְלּכָ ֶלך )הא אוקמוה(ּ ְ ַהּמֶ

א ְמׁשִ, ְסָתם ָּדא ָעְלָמא ִדְדכוָרא. יָחאָּדא ַמְלּכָ ּ א, ּ ְּוָדא ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ֵּמֲעֵצי ַהְלָבנֹון . ּ
ִריך הוא, ִּאיּנון ִאיָלִנין ְנִטיָען א ּבְ ְּדָעַקר לֹון קוְדׁשָ ּ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְּ ִתיל לֹון ּבַ ְּוִאֵלין , ְוׁשָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּאְקרון ַאְרֵזי ְלָבנֹון ר ָנָטע ַאְרֵז)תהלים קד(, ּכְ ֵני . י ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ְוָלא ִאְתּבְ

הו, ַּהאי ַאִפְריֹון ְכָלל ֶאָלא ּבְ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  

ּּתו ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹון ית ְדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ית יֹוִמין ִדְבֵראׁשִ ִּאֵלין ׁשִ ּ ַהאי , ּ ְּמַסֵדר ּבְ
ִּסדוָרא ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ַּאִפְריֹון ּ ּ ִּסדוָרא ַקְד: ּ ְטָרא ִדיִמיָנא. ָמָאהּ אֹור ַקְדָמָאה , ִּאְתְנִגיד ִמּסִ

ִניז ְטָרא ִדיִמיָנא, ְּדִאְתּגְ ַהאי ַאִפְריֹון ַעל ְיָדא ִדְיסֹוָדא ַחד, ְּוִאְתְנִטיל ִמּסִ ְּוָעאל ּבְ ְוָעִביד , ּ
א ּמוׁשָ יה ׁשִ ּּבֵ ַגְווָנא ְד. ּ ְּלָבַתר ַאִפיק ַההוא ַאִפְריֹון ַחד ִדיוְקָנא ּכְ ּ ּ ּּ ּ ְּוָדא הוא ָרָזא , ַהאי אֹורּ

יב יָון ְדָאַמר ְיִהי אֹור.  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(, ִּדְכּתִ ִתיב ַוְיִהי אֹור, ּּכֵ , ֲאַמאי ּכְ
ב ן, ְָלא ִאְצְטִריך ְקָרא ְלִמְכּתָ ְּדַההוא אֹור ַאִפיק , ֶּאָלא. ַּמהו ַוְיִהי אֹור, ֶּאָלא ַוְיִהי ּכֵ ּ ּ

ֵּמִאיּנון ֲעֵצי ַהְלָבנֹון, ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ַקְדָמָאה, ִּאְתָחֵזי ֵליהּאֹור ַאֲחָרא ְד ּ.  

ְנָייָנא ִּסדוָרא ּתִ ָמאָלא: ּ ְטָרא ִדׂשְ ְּפִריׁשו ְדַמָיא, ִּאְתְנִגיד ִמּסִ ּ ּ יָפא, ּ ּקִ א ּתַ ְנִגידו ְדֶאּשָׁ ּּבִ ּ ,
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ַהאי ַאִפְר, ְּוִאְתְנִטיל ִמּסִ א, יֹוןְּוָעאל ּבְ ּמוׁשָ יה ׁשִ ְּוָעִביד ּבֵ ין , ּ ְוַאְפִריׁש ּבֵ

ּוֵבין ִאיּנון ַמִיין , ַּמִיין ְדִבְסַטר ְיִמיָנא ּ ְלָבַתר ַאִפיק ַההוא ַאִפְריֹון.)דבסטר שמאלא(ּ ַחד , ּּ
ִּדיוְקָנא ַגְווָנא ִדיֵליה, ּּ ּּכְ יב. ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ִים ֲאׁשֶ)בראשית א(, ּ ין ַהּמַ ַחת  ּבֵ ר ִמּתַ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי ֵכן ִים ֲאׁשֶ ְנָייָנא ֵמִאיּנון ֲעֵצי . ָּלָרִקיַע וֵבין ַהּמַ ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ּתִ ּ
  .ַּהְלָבנֹון



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1300דף [ -ּ

ִליָתָאה ִּסדוָרא ּתְ ְטָרא ְדֶאְמָצִעיָתא: ּ ְטָרא ִדיִמיָנא, ִּאְתְנִגיד ִמּסִ ּוִמּסִ א ומסטרא ''נ(, ּ

ִליָתָאה ַחד יֹוָמא )דשמאלא ָעְלָמא, ּתְ ָלָמא ּבְ יכו ֵאיִבין ְלֹכָלא. ְּדָעִביד ׁשְ ן ִאְתְמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ,
ַהאי ַאִפְריֹון א ּבְ ּמוׁשָ ְּוָדא ָעִביד ׁשִ ְּוַאִפיק ִזיָנא ְלִזיֵניה, ּ ּ יִאין. ּ ִּזיָנא , ִּזיָנא ְלעֹוָבִדין ַסּגִ

ְּדִאְתָחֵזי ֵליה ִבין ְוִא, ּ ִאין ַוֲעׂשָ ה ֵחיִליןְּוָכל ְדׁשָ ַכּמָ ן. יָלִנין ּבְ ּמָ ַאר ִדיוְקֵניה ּתַ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּּ ,
ְּוַאִפיק ִזיָנא ַההוא ַאִפְריֹון ּּ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ִליָתָאה, ּּכְ ִליל , ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ּתְ ְּדִאְתּכְ

ֵּמִאיּנון ֲעֵצי ַהְלָבנֹון, ִסְטִרין' ִמב ּ.  

ִּסדוָרא ְרִביָעָאה אִאְתְנִג: ּ ְמׁשָ ּיד ְוִאְתְנִהיר ְנִהירו ְדׁשִ ּגֹו , ְּלַאְנָהָרא ְלַהאי ַאִפְריֹון, ּ
ָּחׁשוך ִדיֵליה ּ יה ְלַאְנָהָרא, ְּ א, ְּוָעאל ּבֵ ּמוׁשָ יה ׁשִ ְּוָלא ָעִביד ּבֵ ָאה. ּ , ַעד יֹוָמא ֲחִמׁשָ

א ִדְנִהירו ּמוׁשָ ְּדַאִפיק ַהאי ַאִפְריֹון ַההוא ׁשִ ּ ּ ּ ּּ יה ּבְ, ּ ְּדָעאל ּבֵ ְּוַאִפיק ַההוא , יֹוָמא ְרִביָעָאהּ ּ
ׁש ְדַההוא ְנִהירו ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ַּאִפְריֹון ּבְ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ְרִביָעָאה ַחד ֵמִאיּנון ֲעֵצי , ּ ּ

  .ַּהְלָבנֹון

  ]א''ח ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ָאה ִּסדוָרא ֲחִמיׁשָ יכו: ּ ִּדְרִחיׁשו , ִּאְתְנִגיד ַחד ְמׁשִ ְּדַמָיא )א''ח ע''ף קכד(ּ ְוָעִביד , ּ
א ְלַאָפָקא ַההוא ְנִהירו ּמוׁשָ ּׁשִ ּ ְּדִסדוָרא ְדיֹוָמא ְרִביָעָאה, ּּ ּ ּ ַהאי ַאִפְריֹון , ּ ְּוָעִביד ּבְ

א ּמוׁשָ ְּוַאִפיק ִזיִנין ְלִזיֵניה, ּׁשִ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ִּאיּנון ְדִאְתָחֵזי ּכְ ּ ׁש , ּ ּמֵ ְוַהאי יֹוָמא ׁשִ
אַה ּמוׁשָ ּהוא ׁשִ ַאר יֹוִמין, ּ ל ׁשְ יר ִמּכָ ִתיָתָאה. ַיּתִ ְלָיא ַעד יֹוָמא ׁשְ ְּדַאִפיק , ְּוֹכָלא ּתַ ּ

יה ִניז ּבֵ ל ַמה ְדֲהָוה ּגָ ַּאִפְריֹון ּכָ ּ יב, ּ ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה )בראשית א(, ִּדְכּתִ ּ
ָאה. 'ְוגֹו ּ ֵמִאיּנון ֲעֵצי ַהְלָבנֹוןַחד, ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּ.  

ִתיָתָאה ִּסדוָרא ׁשְ ָּדא ִאיהו יֹוָמא: ּ ל ַהאי ַאִפְריֹון, ּ ְּדַאְתִקין ּכָ ּקוָנא, ּ ְּוֵלית ֵליה ּתִ ּ ,
ְקָפא ְּוֵלית ֵליה ּתֻ ר ֵמַהאי יֹוָמא, ּ ד ָאָתא ַהאי יֹוָמא, ּבַ ן ַהאי ַאִפְריֹון, ּכַ ּקַ ה , ִּאְתּתָ ַכּמָ ּבְ

ַכ, ּרוִחין ָמִתיןּבְ ה ִנׁשְ ֵחיזו, ּמָ ִפיָרן ּבְ ה עוֵליָמָתן ׁשְ ַכּמָ ּּבְ ֵהיְכָלא . ּ ִּאיּנון ְדִאְתָחזון ְלֵמיָתב ּבְ ּ ּ
א ַקְדִמיָתא. ְּדַמְלּכָ ָאר יֹוִמין ַדֲהוֹו ּבְ ל ׁשְ ִפירו ּכָ ׁשְ ן ּבִ ּקַ ּאוף ִאיהו ִאְתּתָ ּ ּ ְוַאְתִקין לֹון , ּ

א ֲחָדא ִתיאוְבּתָ ֶחְד, ּּבְ ְרעוָתא ּבְ א, ָוהּּבִ ּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּתִ ּ ּ.  

ֵדין ִאְתַקָדׁש ַהאי ַאִפְריֹון ּּכְ ִעְטרֹוי, ּ ין ִעָלִאין ְוִאְתַעָטר ּבְ ִקדוׁשִ ּּבְ ּ ְסִליקו , ּּ ַּעד ְדָסִליק ּבִ ּ
ְּדִעְטָרא ְדַנְייָחא ָמא ִעָלָאה, ּ א, ְּוִאְקֵרי ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ת, ּׁשְ ּבָ , ֹּכָלאַּנְייָחא ְד. ְּדִאיִהי ׁשַ
א ְדֹכָלא יאוְבּתָ ּּתִ ּ ְּדֵבקוָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ֲחָדא, ּ א ּכַ ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ִתיב. ּ  )שיר השירים ג(, ּוְכֵדין ּכְ

ֹלֹמה ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹון ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ַּאִפְריֹון ָעׂשָ ְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַההוא ַאִפְריֹון, ָאַמר ַרּבִ ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ֹכָל, ּ ַנְייָחא ְדִצָלא , אָּזֵכי ּבְ ָּזֵכי ְלֵמיַתב ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ י)שיר השירים ב(, ּכְ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצלֹו ִחּמַ א . ּ ּבְ ּתָ ְוַהׁשְ

ִצָלא ְדַנְייָחא ָדא ְּדָיִתיְבָנא ּבְ ּ ִצָלא, ּּ ָלא ְדָלא ַיְתֵביָנן ֶאָלא ּבְ ּכְ ִּאית ָלן ְלִאְסּתַ ּ א ּ ּ ְדקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ּּגֹו ַההוא ַאִפְריֹון, ְ ִעְטִרין ִעָלִאין, ְוִאית ָלן ְלַאֲעָטָרא ַהאי ֲאָתר. ּ ַעד , ּבְ

ְּדִיְתָערון ִאיָלֵני ְדַההוא ַאִפְריֹון ּ ּ ּ ִצָלא ַאֲחָרא, ּ   .ְּלֵמיֵתי ֲעָלן ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1301דף [ -ּ

א ְוָאַמר ֵריׁשָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ְּוִיְקחו ִלי ּתְ, ָּפַתח ַרּבִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּרוָמה ֵמֵאת ּכָ ּ ּ
רוָמִתי ְקחו ֶאת ּתְ ּּתִ ִמְצָוה, ְּוִיְקחו ִלי. ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ַּהאי ַמאן ְדָבֵעי ְלִאׁשְ יה , ּ ְדָלא ּבֵ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ֵריָקַנָייא וְבַמּגָ, ְּ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ִּאְצְטִריך ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּּ ְֶאָלא ִאְצְטִריך , ָנאְ ּ
פום ֵחיֵליה ְדָקא ֵיאֹות ּכְ יה ּכַ ְדָלא ּבֵ ּתַ ֵּליה ְלַבר ָנׁש ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ה . ּ ַכּמָ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא ּבְ ּ

ִריך הוא, ַאְתֵרי א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ר ָנׁש ַההוא ִאׁשְ ֵּיאֹות ְלֵמיַסב ּבַ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּ ּכְ
ַנת ָידֹו ְוגֹו)טזדברים ( ַמּתְ   .' ִאיׁש ּכְ

יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ לא ֶכֶסף וְבלא )ישעיה נה(ָהא ּכְ ְברו ּבְ ְברו ֶוֱאֹכלו וְלכו ׁשִ ּ ְלכו ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָנא, ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב ַמּגָ ְּדָהא ִאיהו ּבְ א )ואשתדלותה בלא כסף(, ּ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ּ ְוִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְדלוָתא ְדאֹוַרְייָתא. ְ ּתַ ֶּאָלא ִאׁשְ ּ ּ ה, ּ ל ַמאן ְדָבֵעי ָזֵכי ּבָ ּּכָ ְדלוָתא . ּ ּתַ ִּאׁשְ ּ
ִריך הוא ְלִמְנַדע ֵליה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה, ְּ ל ַמאן ְדָבֵעי ָזֵכי ּבֵ ּּכָ ָלל, ּ ָלא ַאְגָרא ּכְ ֲאָבל . ּבְ

ִריך הוא ְדַקְייָמ א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ עֹוָבָדאְּ ָנא , א ּבְ ָּאִסיר ְלַנְטָלא ֵליה ְלַמּגָ ּ
ּוְבֵריָקַנָייא ַלל, ּ ַההוא עֹוָבָדא ּכְ ִגין ְדָלא ָזֵכי ּבְ ּּבְ א, ּ ָכא ָעֵליה רוָחא ְדקוְדׁשָ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ִלים ֲאַגר ׁשְ   .ּבַ

י ִסְפָרא ְדַחְרׁשֵ א, ּּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְמָדאי ִלׁשְ ל , ְּדאֹוִליף ַאׁשְ ְדָלא ּכָ ּתַ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאׁשְ ּ
יה רוַח ִמְסֲאָבא ָרא ִמּנֵ ְּלַאְעּבְ ּוְלַאְכֵפָייא רוָחא ַאֲחָרא, ּ ְדָלא . ּּ ּתַ ַּההוא עֹוְבָדא ְדָבֵעי ְלִאׁשְ ּ ּ

יה ִלים, ּּבֵ ֲאָגר ׁשְ ֵעי ְלִמְקֵני ֵליה ּבַ יה, ּּבָ ָכל ַמה ְדִיְבעון ִמּנֵ ּּבְ ּ ין ַרב, ּ ין ְזֵעיר ּבֵ ִגי, ּבֵ ן ּבְ
ְּדרוַח ִמְסֲאָבא ָנא וְבֵריָקַנָיא, ּ ַמּגָ ִדיר ּבְ ן ּתָ ִּאיהו ִאְזָדּמַ ּ ּ ָלא ַאְגָרא, ּ ְוָאִניס ִלְבֵני , ְּוִאְזְדַבן ּבְ

ֵרי ָעַלְייהו א ְלִמׁשְ הֹון, ָּנׁשָ י לֹון ְלַדְייָרא ִעּמְ ה ִפּתוִיין, ּוְמַפּתֵ ַכּמָ ּּבְ ה ָאְרִחין, ּ ַכּמָ ָסֵטי , ּבְ
ָווָא ּה ִדיִוִריה ִעְמהֹוןּלֹון ְלׁשַ ּ ּּ.  

א ָלאו ָהִכי ְּורוַח קוְדׁשָ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ י, ֶּאָלא ּבַ ְדלוָתא ַרב ַסּגִ ּתַ ּוְבִאׁשְ ּ אוָתא , ּ ּוְבִאְתַדּכְ ּ ּ
ֵניה ּכָ אוָתא ְדִמׁשְ ְּדַגְרֵמיה וְבִאְתַדּכְ ּ ּ ּ ּ ּ יה, ּ יה ְוַנְפׁשֵ ּוִבְרעוָתא ְדִלּבֵ ּ ּ ּ ּוְלָואי ְדָיִכיל ְלִמְרַוו. ּ ח ּ

יה, ֵּליה ֵוי ָמדֹוֵריה ִעּמֵ ִּדיׁשַ ּ ּ ר. ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ל ָדא ְדָיַהך ּבְ ְְוִעם ּכָ ּ ְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא , ּ
ָמאָלא יה, ְוִאי ָלאו, ְוִלׂשְ ָלק ִמּנֵ ִּמָיד ִאְסּתַ ּ יה, ּ ְּוָלא ָיִכיל ְלִמְרַווח ֵליה . ְּוִאְתְרַחק ִמּנֵ

ִדְבַקְדֵמיָתא   .ּכְ

  ]ב''ח ע''קכדף  -' בזוהר חלק [

ִתיב ל ִאיׁש, ְּוַעל ָדא ּכְ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ ֵּמַההוא ְדִאְקֵרי ִאיׁש, ּ ר ַעל , ּ ּבַ ְּדִאְתּגָ
ר ַעל ִיְצֵריה. ִּיְצֵריה ּבַ ְּוָכל ַמאן ְדִאְתּגָ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו. ִאְקֵרי ִאיׁש, ּ ֲּאׁשֶ ר ִיְדֶבּנו , ּ ַּמאי ֲאׁשֶ ּ

ִריך הוא )ב''ח ע''ף קכד(. ֶּאָלא. ִלּבֹו א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדִיְתְרֵעי ּבֵ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ  )תהלים כז(ּכְ

י ְלהו . ּ ַוִייַטב ִלּבֹו)רות ג( .ְוטֹוב ֵלב )משלי טו( .ּצור ְלָבִבי )תהלים עג( .ְָלך ָאַמר ִלּבִ ּּכֻ ּ
ִריך הוא ָקָאַמר א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ר ִיְדֶבּנ. ְּ ּאוף ָהָכא ֲאׁשֶ רוָמִתי. ּו ִלּבֹוּ ְקחו ֶאת ּתְ יה ּתִ ִּמּנֵ ּ ְּדָהא , ּ

ֲאָתר ַאֲחָרא ַכח ְוָלאו ּבַ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ   .ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1302דף [ -ּ

יה ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ּוְמָנא ַיְדֵעיָנן ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ יה, ְּ ֵוי ָמדֹוֵריה ּבֵ ְּוׁשַ ּ ד ֲחֵמיָנן . ּ ּכַ
ר ָנׁש ִּדְרעוָתא ְדַההוא ּבַ ּ ּ א )דלבאבחדוה ברעותא (, ּ ְדָלא ֲאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ּתַ ּ ְלִמְרַדף וְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

יה וִבְרעוֵתיה יה וְבַנְפׁשֵ ִלּבֵ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ א, ְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְרָיא ּבֵ ן ַיְדִעיָנן ְדׁשַ ּמָ ַּוַדאי ּתַ ּ ֵדין . ּ ּכְ
ר ָנׁש ֵעיָנן ְלִמְקֵני ַההוא ּבַ ִלים, ּּבָ ֶכֶסף ׁשְ ֲהֵדיה )יהולאשתדלא אבתר(, ּבְ ָרא ּבַ ּ ְלִאְתַחּבְ

יה ּוְלֵמיַלף ִמּנֵ ָוְקֵנה ְלך ָחֵבר, ְּוַעל ָדא ַקְדָמֵאי ַהוֹו ַאְמֵרי. ּ ֵעי ְלִמְקֵני , ּ ִלים ּבָ ֲאַגר ׁשְ ּבַ
א, ֵּליה ִכיְנּתָ ׁשְ י ּבִ ִגין ְלִמְזּכֵ ָאה וְלִמְקֵני ֵליה. ּבְ ַתר ַזּכָ ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ַּעד ָהָכא ּבָ ּ , יּאוף ָהִכ. ּ

ַתר ַחָייָבא ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ָאה ּבָ ַּההוא ַזּכָ ּ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ ּוְלִמְקֵני ֵליה ּבַ יה , ּ ר ִמּנֵ ִגין ְדֶיְעּבַ ּּבְ ּ
ַּההוא זוֲהָמא ְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ יה, ְוִיְתּכַ ב ָעֵליה, ְּוַיֲעִביד ְלַנְפׁשֵ ִגין ְדִיְתַחּשָׁ ּּבְ ִאילו , ּ ּּכְ ּ

ָרא ֵליה ּהוא ּבָ ִריך הוא. ּ א ּבְ יה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ַלק ּבֵ ָבָחא ְדִיְסּתָ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ יר , ּ ַיּתִ
ָבָחא ַאֲחָרא יר ִמּכָֹלא, ִמׁשְ ְלקוָתא ָדא ַיּתִ ְּוִאְסּתַ ּּ ִרים ְלַאְכְפָיא . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ּ ּ
ְלָקא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ, ִסְטָרא ַאֲחָרא ּוְלִאְסּתַ ּ ִריך הואּּ ּא ּבְ ַאֲהֹרן. ְ ִתיב ּבְ מלאכי (, ְּוַעל ָדא ּכְ

יב ֵמָעֹון )ב ים ֵהׁשִ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו)מלאכי ב( ּוְכִתיב. ְוַרּבִ   . ּבְ

א ֲחֵזי ָיָדא ְדַחָייָבא, ּתָ ל ַמאן ְדָאִחיד ּבְ ּּכָ ּ יה)ותב לגביה(, ּ ַדל ּבֵ ּתָ ּ ְוִאׁשְ ַבק ָאְרָחא , ּ ְלִמׁשְ
א יׁשָ ְתַלת ִסלוִקיןִּאיהו, ּבִ ָלק ּבִ ּ ִאְסּתַ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ָלק ָהִכי ּבַ ַּמה ְדָלא ִאְסּתַ ִרים . ּ ּגָ

יָקֵריה. ְּלַאְכְפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַלק קוְדׁשָ ְּוָגִרים ְדִאְסּתָ ּ ּ ְּ ְּוָגִרים ְלַקְייָמא . ּ
א ִקיוֵמיה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ָעְלָמא ּבְ ּּכָ ּ ּ ִתיבְוַע. ּ ר ָנׁש ּכְ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים , ל ַהאי ּבַ ּּבְ

לֹום ִנין ִלְבנֹוי. ְוַהּשָׁ ַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי ּבְ ל ָמאֵרי . ְּוָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָזֵכי ּבְ ּכָ
ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליה, ִּדיִנין ּּבְ ְרֵעיָעאל. ּ ְתֵריַסר ּתַ ְוֵלית ,  ּבִ

יֵדיה ַּמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ִתיב. ּ ִרים )תהלים קיב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ּבֹור ּבָ ּ ּגִ
ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד. ְְיבֹוָרך ר ּבְ ִרים ְוגֹו. הֹון ָוֹעׁשֶ ך אֹור ַלְיׁשָ ֹחׁשֶ   .'ְָזַרח ּבַ

ִאָדָרא  ַלת , ִּעָלָאהּּבְ ְווִנין)סטרי(ַקְייִמין ּתְ ְלהֹוָבא ֲחָדא.  ּגַ ְּוַההוא , ְּוִאיּנון ָלֲהִטין ּגֹו ׁשַ
ְטָרא ְדָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא ְלהֹוָבא ָנְפָקא ִמּסִ ּׁשַ ּ ן ִלְתַלת ִסְטִרין. ּ ְווִנין ִמְתָפְרׁשָ ְּוִאיּנון ּגַ ּ .

א ָנִהיר, ְּוַחד ְדִאְתָחֵזי. אְוַחד ָנִחית ְלַתּתָ. ַּחד ָסִליק ְלֵעיָלא ְמׁשָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ   .ְּוָגִניז ּבְ

ְווָנא ֲחָדא ַההוא ְדָסִליק ְלֵעיָלא ּּגַ ּ ון ִחָוור, ָנְפָקא, ּ ְווָנא ִאיהו ּגֹוָ ְּוַההוא ּגַ ּ יר , ּ ַיּתִ
ֵּמִחָוורו ַאֲחָרא ְלהֹוָבא ְוִאְצְטַבע ְזֵעיר. ּ ַההוא ׁשַ ְּוַקְייָמא ַההוא , ְוָלא ִאְצְטַבע, ְּוָעאל ּבְ ּ

א ְדַההוא ִאְדָרא ון ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשָ ּּגֹוָ ּ א וְמָצִלן . ּ ּתָ ִנׁשְ ָרֵאל ָעאִלין ְלֵבי ּכְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ ּ ּ
ָרֵאל, ְצלֹוְתהֹון ד ָמָטאן ְלָגַאל ִיׂשְ ִפָלה, ּכַ אוָלה ִלּתְ ְּוַסְמִכין ּגְ ון ִחָוור, ּ ֵדין ַהאי ּגֹוָ , ּּכְ

ָלק ַעל א ְדִאָדָראִּאְסּתַ ּ ֵריׁשָ ְתָרא , ּ   .)דקיימא(ְּוִאְתָעִביד ֵליה ּכִ

א, ְוָכרֹוָזא ָנִפיק ְוָאַמר א ַקִדיׁשָ ִאין ַאּתון ַעּמָ ַּזּכָ ִריך , ּ א ּבְ ְְדַעְבֵדי טֹוב ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
יִתי )ישעיה לח(, ְּוָרָזא ָדא, ּהוא ֵעיֶניך ָעׂשִ ְָוַהטֹוב ּבְ אוָלה ּ ְדָס)ב''ח ע''ויחי רנ( ,ּ ִּמיך ּגְ ְ

ִפָלה א ְדָמטו ִלְתִהלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון. ַּלּתְ ֲעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ּ ון ַעל , ּ ְּדָסִליק ַהאי ּגֹוָ
א ְדַההוא  ִּריׁשָ ַער ַהאי ַצִדיק, ּ ִאָדָרא)ב''ז ע''קכ(ּ ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ִּאּתְ ָרא ּבַ ְְלִאְתַחּבְ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1303דף [ -ּ

ֲחִביבו ְרִחימו ּבַ ּּבִ ְרעוָתאּ ֶחְדָוה ּבִ ְלהו. ּ ּבְ ְייִפין ּכֻ ְּוָכל ׁשַ א ֲחָדא ִאֵלין , ּ ִתיאוְבּתָ ָרן ּבְ ִּמְתַחּבְ ּ
ִאֵלין ִאין, ּּבְ ַתּתָ ְלהו ַנֲהִרין וִמְתַלֲהִטין, ִּעָלִאין ּבְ ּובוִציִנין ּכֻ ּ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא , ּּ ְּוֻכְלהֹון ַקְייָמא ּבְ

ַהאי ַצִדיק ְדִאְקֵרי טֹוב ּּבְ ָמ, ּ י טֹוב)ישעיה ג(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ר , ּ ְוָדא ְמַחּבֵ
ִחּבוָרא ֲחָדא ְּלֻכְלהו ּבְ ּ א. ּ ְלִחיׁשו ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵדין ּכָֹלא ּבִ ּּכְ יִקין ִדְרעוָתא, ּּ ְנׁשִ ּּבִ ְּוַקְייָמא , ּ

ִחּבוָרא ִדֵבי ִאְדָרא ִּמָלה ּבְ ּ ּ ּ.  

  ]א''ט ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

לֹוםּכֵ ים ׁשָ ּיָון ְדָמטו ְלׂשִ ִאָדָרא ָדא, ּ א ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ּבְ ּמוׁשָ ֵדין ָעִביד ׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,
א ֵמי ַמְלּכָ ְעָיין ּכָֹלא ְלָנְפָקא ִמּקָ ּוְכֵדין ּבַ ר ָנׁש, ּ , ְוָלא ַאֲחָרא, ְְוָלא ִאְצְטִריך ּבַ

ן ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ ֶאְל, ְלִאׁשְ ַאל ׁשְ יןְוָלא ְלִמׁשְ ֶּאָלא ִאְצְטִריך ְלִמְנַפל ַעל  )א''ט ע''דף קכ(, ּתִ ְ ּ
א ֲהֵוי. ַמאי ַטְעָמא. ַּאְנִפין ּמוׁשָ א ְדׁשִ ֲעּתָ א ׁשַ ֲעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ר ָנׁש , ּ ל ּבַ ּוָבֵעי ּכָ

ֵמי ָמאֵריה י, ְּלִמְכַסף ִמּקָ ִכּסוָפא ַסּגִ ּוְלַחְפָיא ַאְנפֹוי ּבְ א ּוְלַאְכְלָלא ַנְפ, ּּ ּמוׁשָ ַההוא ׁשִ יה ּבְ ּׁשֵ ּ ּ
ין ִליל ַההוא ִאָדָרא ֵמֵעיָלא , ְּדַנְפׁשִ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ין ְורוִחין)ב''ע' ר(ּ ַנְפׁשִ א ּבְ ּתָ ּ וִמּתַ ון . ּ ֵדין ּגֹוָ ּכְ
א, ַאֲחָרא פוֵלי ְדַהאי ִאָדָרא, ְּדָנִחית ְלַתּתָ ׁשִ ָּקִאים ְוָאִחיד ּבְ ּ ּ ּ.  

ִאין ַאְסִהידו ַסֲהדוָתא, רְוָכרֹוָזא ָנִפיק ְוָקאֵרי ְוָאַמ ִּעָלִאין ְוַתּתָ ּ ַּמאן ִאיהו ְדָעִביד , ּ ּ
י ְלַחָייַבָיא אן ְוַזּכֵ ַּנְפׁשָ ּ ְדַמְלכוָתא ַעל )בעטרא, א דאתחזי לאעטרא ליה''ס(ַּההוא ְדִעְטָרא , ּ ּ

יה א וַמְטרֹוִניָתא, ֵּריׁשֵ א ָקֵמי ַמְלּכָ ּתָ ַּההוא ְדִאְתָחֵזי ְלָעָאָלא ַהׁשְ ּ א ְּד, ּ ָהא ַמְלּכָ
ֲאֵלי ָעֵליה ּוַמְטרֹוִניָתא ׁשָ ּ.  

ֵרין ָסֲהִדין ֵדין ִאְזָדַמן ּתְ ָכל ָעְלָמא' ֵּמִאיּנון ֵעיֵני ְיָי, ּּכְ ְטֵטי ּבְ ִּדְמׁשַ ַתר , ּ ְוַקְייִמין ּבָ
ְּוָסֲהָדן ַסֲהדוָתא ָדא, ַּפְרּגֹוָדא ר ְפַל, ְוַאְמֵרי, ּ ָּהא ֲאָנן ַסֲהִדין ַעל ְפַלְנָיא ּבַ ָאה . ְנָיאּ ַזּכָ
ּחוָלֵקיה ִגיֵניה ְלָטב, ּ ר ּבְ ְּדָהא ֲאבֹוי ִיְדּכַ א. ּ ן ְלַתּתָ ָּדא ִאיהו ָעִביד ַנְפׁשָ אן ְדַחָייַבָיא , ּ ַּנְפׁשָ ּ ּ

ְטָרא ַאֲחָרא ֵליָמָתא. ַּדֲהוֹו ִמּסִ ֶחְדָוה ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר קוְדׁשָ ֵדין ִאְתָיּקָ ּּכְ ְּ.  

ֲעָתא ִאְזָדַמן יה ׁשַ ּּבֵ ָרא ַעל ִדיוְקִנין ְדַצִדיַקָיא,  ַחד ְמָמָנא)ב''ב ע''קמ( ּ ְזּבָ ְּדִאיהו ּגִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
א ְדַאְתָוון ּמוׁשָ ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ּ ָרָזא ְיהֹוִדי, ּ א, ָעם''ְּדִאְתְקֵרי ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ א ִדׁשְ ּמוׁשָ ִכְתָרא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ .

ִריך הוא ְלַההוא ְמָמָנא א ּבְ ְּוָרִמיז קוְדׁשָ ּ ר ָנׁש ְדָעִביד ,ְּ ּ ְוַאְייֵתי ִדיוְקֵניה ְדַההוא ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ
א וַמְטרֹוִניָתא אן ְדַחָייַבָיא ְוָקִאים ֵליה ָקֵמי ַמְלּכָ ַּנְפׁשָ ּ ּּ ּ.  

ֲעָתא ַמְסִרין ֵליה ַההוא ִדיוְקָנא ַמָיא ְוַאְרָעא ִדְבַהִהיא ׁשַ ַּוֲאָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְּדָהא . ּ
ל ַצ ַהאי ָעְלָמאְֵלית ָלך ּכָ ְּדָלא ָחִקיק ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא, ִּדיָקא ּבְ ּ ּ ּ חֹות ְיָדא ְדַההוא , ּּ ּּתְ ּ

יֵדיה ע. ְמָמָנא ּוַמְסִרין ּבִ הו' ּ ְנְזָיא ְדָמאֵריה ּבְ ָחן ְדָכל ּגִ ַּמְפּתְ ּ ּ ִריך ְלַההוא . ּ א ּבָ ֵדין ַמְלּכָ ּּכְ ְ

ִּדיוְקָנא אן ְדָבִריך ְלַאְב, ּּ ְרּכָ ָכל ּבִ ְּבְ אן ְדַחָייַבָיא, ָרָהםּ ד ָעֵבד ַנְפׁשָ ּּכַ ּ ּ.  

ִריך הוא ָרִמיז ְלד א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְרָיין ִעָלִאין' ְּ ְּוַנְטִלין ְלַההוא ִדיוְקָנא, ַּמׁשְ ּ ְוַאְזִלין , ּּ
יה ִניִזין' ְּוִאיהו ָעאל ְלע, ִּעּמֵ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ָעְלִמין ּגְ הו ּבַ ְּדָלא ָזֵכי ּבְ ר ִאיּנון ּגְ, ּ ִניִזין ּּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1304דף [ -ּ

יהֹון ְדַחָייַבָיא ְּלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ א וְזכו , ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ה ּתֹוַעְלּתָ ּמָ ּּכַ ּ
ד ָזכו ְלהֹון)גרמי לצדיקיא( ִגיַנְייהו ּכַ אן ּבְ ּ ְוַזּכָ ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ּ ַמאן , ּ ְוַרְדֵפי לֹון ּכְ

ַת   .ּר ַחִייןְּדָרִדיף ּבָ

ה ָטָבאן ַכּמָ א ּבְ ָנא ָזֵכי ִלְבֵני ָנׁשָ ִניִזין ִעָלִאין, ִמְסּכְ ה ּגְ ַכּמָ י , ּּבְ ַמאן ְדַזּכֵ ְּוָלאו ִאיהו ּכְ ּ
ַחָייַבָיא ּּבְ ין ַהאי ְלַהאי. ּ ָנא. ַמה ּבֵ ַתר ִמְסּכְ ַדל ּבָ ּתָ ֶּאָלא ַמאן ְדִאׁשְ ּ ִלים ַחִיין , ּ ִּאיהו ַאׁשְ ּ
יה ִּרים ֵליה ְלִאְתַקְייָמאְוָג, ְּלַנְפׁשֵ ִגיֵניה, ּ ה ָטָבאן ְלַההוא ָעְלָמא, ְּוָזֵכי ּבְ ּוַמאן . ְּלַכּמָ

ַתר ַחָייַבָיא ַדל ּבָ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ּ יר, ּ ִלים ַיּתִ ָּעִביד ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ֶדֱאלִהים ֲאֵחִרים . ִּאיהו ַאׁשְ
ְפָיא ְלָטא, ְּדִאְתּכַ ְל, ְוָלא ׁשָ ֻ ר ֵליה ִמּשׁ ָּטנוֵתיהְּוַאְעּבַ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ָּעִביד ְדִאְסּתַ ּ ְּ ּ

ַּעל ּכוְרֵסי ְיָקֵריה ָּעִביד ְלַההוא ַחָייָבא. ּ א ַאֲחָרא, ּ ָאה חוָלֵקיה. ַנְפׁשָ ַּזּכָ ּ.  

ְווָנא ַאֲחָרא ה ְדִסיְדָרא, ְּדִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְתָחֵזי, ּגַ ָרֵאל ִלְקדוׁשָ ֲעָתא ְדָמָטאן ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ְווָנא ְדָגִניז ֵדין ַהאי ּגַ יר , ְוָנִפיק, ּּכְ ָרֵאל ַיּתִ י ִיׂשְ ָתא ְדָקא ְמַקְדׁשֵ ִגין ְדַהאי ִאיהו ְקדוׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ֲהַדְייהו, ַּעל ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְּדִאיּנון ֲחֵבִרים ּבַ ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ ְווָנא ָנִהיר ְוִאְתָחֵזי ּבְ ְוַהאי ּגַ
י ְקדו ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ְּדִיׂשְ ּ ָתא ָדאּ  ַעד )'א דהא מסיימי ישראל עד לא ישגחון וכו''נ(, ּׁשָ

ָרֵאל ִּדְמַסְייֵמי ִיׂשְ חון ַמְלָאִכים ִעָלִאין, ּ ּגְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְּוָיְעִניׁשו לֹון ְלֵעיָלא, ּ ְוָלא , ּ
ְּיַקְטְרגון ָעַלְייהו ּ.  

רֹוָזא ָנִפיק ְוָאַמר ֵדין ּכָ ִאין ָאִצ, ּכְ ִמֵלי , ּיתוִּעָלִאין ְוַתּתָ ס רוָחא ּבְ ַּמאן ִאיהו ּגַ ּ ּ
ִגין ְדָתֵניָנן, ְּדאֹוַרְייָתא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ה ּבְ ִגין ְלִמְגּבַ ַּמאן ִאיהו ְדָכל ִמלֹוי ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּדַבר ָנׁש , ּ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ַהאי ָעְלָמא ּבְ ִפיל ּבְ ֵעי ְלֶמֱהֵוי ׁשָ ּּבָ אֹו, ּ ָבהו ּבְ ְּדָהא ֵלית ּגְ ֶּאָלא , ַרְייָתאּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי   .ּּבְ

  ]ב''ט ע''דף קכ -' בזוהר חלק [

ָתא ָדא ְקדוׁשָ ּּבִ ָרא, ּ ּמְ ֵעיָנן ְלִאְסּתַ יָנָנא, ּבָ ּוְלַאְגְנָזא ָלה ּבֵ ה , ּ ִגין ְדִנְתַקֵדׁש ּגֹו ְקדוׁשָ ּּבְ ּ ּ
א וְבסֹוָפא ֵריׁשָ ֲהָדן . ּּבְ ן ְדַאְמֵרי ּבַ יר ֵמִאיּנון ְקדוׁשָ ַּיּתִ ּ ה ְדֲאָנן . ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאיּ ְּקדוׁשָ ּ

ָחן ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּבְ ָבָחא ְדֲאָנן ְמׁשַ ׁשְ י ּבִ ְּמַקְדׁשֵ ּ ָבָחא ָדא, ּ ּוְבִגין ׁשְ ְבִקין ָלן ְלֵמַעאל , ּ ׁשַ
ְרֵעי ִעָלֵאי ה ָדא , ּּגֹו ּתַ ְּוַעל ָדא ֲאָנן ַאְמִרין ְקדוׁשָ ּ ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש )ב''ט ע''דף קכ(ּ , ּבְ

ְרִחימו ְבִקין ָלן ּבִ ְרִעין ִדְלֵעיָלא, ְּוׁשַ ְּלֵמיַעל ּתַ ִסדוָרא ִדְלהֹון, ּ ִחין לֹון ּבְ ּבְ ִּמּגֹו ְדֲאָנן ְמׁשַ ּ ּ .
ך)אדילן''ס( ְ וְבִגין ּכַ יר, ּ ן ַיּתִ ְרִעין ִעָלִאין, ֲּאָנן ַנְטִלין ְקדוׁשָ   .ְּוָעאִלין ּתַ

אוָתא ִהיא יָמא ַרּמָ יר ִמיָנןֶא. ָלאו ָהִכי. ְּוִאי ּתֵ ין ַיּתִ ָּלא ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ,
יר ָתא ַיּתִ ְּוִאיּנון ַנְטֵלי ְקדוׁשָ אן ִאֵלין, ּ ִכין ֲעָלן ְקדוׁשָ ְּוִאְלָמֵלא ְדֲאָנן ַנְטִלין וַמׁשְ ּ ּ ָלא , ּ

ֲהַדְייהו ֵּניכול ְלֶמֱהֵוי ֲחֵבִרים ּבַ ִריך הוא ָלא , ּ א ּבְ ִּויָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ א ְּ ִלים ֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ִּיׁשְ
ִזְמָנא ֲחָדא הֹון ֲחֵבִרים. ּבְ ְדִלין ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ ּתַ ְּוַעל ָדא ֲאָנן ִמׁשְ א , ּ ָלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִּויְסּתַ ּ ּ

ִזְמָנא ֲחָדא א ּבְ ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ ְ.  
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סֹוָפא ה ִדי ּבְ ְּקדוׁשָ ְרּגום, ּ ָמה ְדאֹוִקיְמ, ִּאיִהי ּתַ ְּוָדא ֲאִפילו . ָנאּּכְ  ָיִחיד )ב''ב ע''קל(ּ
ִּאיּנון ִמֵלי ְדַתְרּגום, ָּיִכיל לֹוַמר ָלה ּ ה. ּּ ֲּאָבל ִמִלין ְדָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ָּלאו ִאיּנון , ּ
ָרה ֲעׂשָ ֲהֵדיה, ֶּאָלא ּבַ ָרא ּבַ א ִמְתַחּבְ ִכיְנּתָ ִגין ְדָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשְ ּּבְ ּוְבָכל ְקדו. ּ א ּ ִכיְנּתָ ה ִדׁשְ ּׁשָ

ָרה, ַאְתָיא ֲעׂשָ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבַ יב. ּ ָרֵאל ְוגֹו)ויקרא כב(, ִּדְכּתִ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ ְ ְוִנְקַדׁשְ ּ ,'
ָרֵאל ִאיּנון ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַוַדאי ֵני ִיׂשְ ּּבְ ן ַאֲחָרא, ּ ין ְדִאית לֹון ִליׁשָ ָאר ַעּמִ   .ְּוָלא ׁשְ

יָמא ָתא ְדַקִדיׁש,ְוִאי ּתֵ ּ ָהא ְקדוׁשָ ּ ְרּגום, ּ ְּדִאיהו ּתַ ּ ָיִחיד, ּ א ֲחֵזי. ֲּאַמאי ָלאו ִאיהו ּבְ , ּתָ
ָתא ָדא ְּקדוׁשָ ין, ּ ְלׁשִ אן ְדִאיּנון ְמׁשַ ָאר ְקדוׁשָ ׁשְ ָּלאו ִאיהו ּכִ ּ ּ ָתא ָדא. ּ ֲּאָבל ְקדוׁשָ ִאיִהי , ּ

ָכל ִסְטִרין א וְבָכל ִס, ָסְלָקא ּבְ ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ַפְנָקן , ְּטֵרי ְמֵהיְמנוָתאּ ְּוַתְבָרא ַמְנעוִלין ְוגוׁשְ ּ ּ
ין, ְּדַפְרְזָלא יׁשִ ּוְקִליִפין ּבִ א ודא איהו שבחא דאסתלק ביה יקרא דקודשא בריך ''ס(, ּ

בגין דאיהו גרים , מאי טעמא, ואסתלקו דא יתיר מכלא. הוא יתיר משבחא אחרא
ְלָק)לאתרפיא סטרא אחרא ולאסתלקא ִריך הוא ַעל ּכָֹלאּ ְלִאְסּתַ א ּבְ ּא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ָנא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִליׁשָ ֵעיָנן ְלֵמיַמר ָלה ּבְ ַּוֲאָנן ּבָ יף, ּ ּקִ ֵחיָלא ּתַ ָאֵמן ְיֵהא , ּוְלָאָתָבא ּבְ
א ְמָבַרך ֵמיה ַרּבָ ְׁשְ ר ֵחיָלא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ִגין ְדִיְתּבַ ּּבְ א , ּ ָלק קוְדׁשָ ִּויְסּתַ ִריך הוא ּ ּּבְ ְ

יָקֵריה ַעל ּכָֹלא ּּבִ ָתא ָדא ֵחיָלא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ְקדוׁשָ ר ּבִ ּבַ ְּוַכד ִאּתְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יָקֵריה ָלק ּבִ ִּאְסּתַ ר ִלְבנֹוי, ּ ֵמיה, ְוַאְדּכַ ר ִלׁשְ ָלק . ְּוַאְדּכַ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

יָקֵריה ּבִ ָתא ָדאּּבִ ְּקדוׁשָ ָרה, ּ ֲעׂשָ ָנא ָדא. ָּלאו ִאיִהי ֶאָלא ּבַ ּוְבִליׁשָ ְרֵחיה ְדִסְטָרא , ּ ַּעל ּכָ ּ
ְפָיא ָבר ֵחיֵליה, ַאֲחָרא ִאְתּכַ ִריך הוא, ְּוִאְתּתְ א ּבְ ָלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְּוִאְסּתַ ּ ְּ ְּוָתַבר ַמְנעוִלין , ּ

יִפין ּקִ ָלאן ּתַ ְלׁשְ ַפְנָקן ְוׁשַ ְּוגוׁשְ ין, ּ יׁשִ ּוְקִליִפין ּבִ ֵמיה , ּ ִריך הוא ִלׁשְ א ּבְ ר קוְדׁשָ ְּוִאְדּכַ ּ ְּ

א. ְוִלְבנֹוי ִריך הוא ָיַהב ָלן אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ א ַקִדיׁשָ ִאין ִאיּנון ַעּמָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי י ּבָ ְּלִמְזּכֵ ּ.  

ְמעֹון ְלַחְבַרָייא י ׁשִ ִאין ַאּתון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי,ָּאַמר ַרּבִ ּ ַזּכָ ֵריָנן ִמִלין ְדִכְתָרא , ּ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּּ
ִגיַנְייכו  א ֲאָנא ּבְ ְּדַמְלכוָתא ִעָלָאה ֵאיּמָ ּ ִריך הוא ָיִהיב ְלכֹון )א בגווייכו''נ(ּּ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ

ַההוא ָעְלָמא ְּוַההוא ֲהַבל ְדפוַמְייכו. ַּאְגָרא ּבְ ּ ּ ַל, ּ ִאילו ַאּתון ִמְתֲעִרין , ּק ְלֵעיָלאִּיְסּתָ ּּכְ ּ ּ
ִּמִלין ִאֵלין ּ.  

ת)שמות כה(ָּפַתח ְוָאַמר  ם ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ רוָמה ֲאׁשֶ ּ ְוֹזאת ַהּתְ ּ ַהאי . ּ
ְּקָרא ִאיהו ְלִסְטָרא ִעָלָאה ָאה, ּ ּתָ ִּאיהו ְלִסְטָרא ִעָלָאה. ְּוִאיהו ְלִסְטָרא ּתַ ִסְט, ּ ָרא ּבְ

ה ִּדְקדוּשָׁ ָאה. ּ ּתָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוִאיהו ְלִסְטָרא ּתַ א ֲחֵזי. ּבְ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

ְטָרא ְדַכְסָפא, ָעְלָמא אֵרי ְלִמְבֵרי ִמּסִ ּׁשָ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ּ ְסָפא ֲהָוה , ּ ִגין ְדַההוא ּכַ ּּבְ ּ ּ
ִּמְלֵעיָלא ּוְבעֹוָבָדא ְדַמׁשְ. ּ ָנאּ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּכְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ אֵרי ִמּסִ , ּׁשָ

ְטָרא ִדיִמיָנא ּוְלָבַתר ִמּסִ ָמאָלא ֲהָוה. ּ ְטָרא ִדׂשְ ָנא ִמּסִ ּכְ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ אֵרי ָהָכא , ּ ְּוַעל ָדא ׁשָ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ִּמּסִ   .'ּרוָמה ְוגֹוְוֹזאת ַהּתְ, ְּוָהָתם ִמּסִ
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ַמר',  ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ְוגֹו)תהלים נה(ּוְכִתיב  ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ֲאָבל ָהָכא , ּ
ִּעָדן ִעָדִנין הוא ִדְצלֹוָתא ְדָכל יֹוָמא ּ ּ ַלת ִזְמִנין. ּ ָהֵני ּתְ ָערו ּבְ ְּוַחְבַרָייא ִאּתְ ָּדא ִהיא , ֶעֶרב. ּ

ַּאְסָפָקַלְרָיאה ְדָלא  ָּדא ִהיא ַאְסָפָקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא, ָוֹבֶקר. ָנֲהָראּ לאו האי (, ְוָצֳהַרִים. ּּ
אבל זמנא דצלותא , אלא אתר איהו דקיימא בין האי להאי, אתר דאקרי חשך

ך ִאיהו)דמנחה ּ ֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ֹחׁשֶ ֶעֶרב, ְּ ְּוַקְייָמא ָדא ִעם ָדא, ְּדָאִחיד ּבַ ּ ּ.  

ַמר ָצֳה ּוַמה ְדִאּתְ א, ַרִיםּ ְמׁשָ ְּדִאיהו ּתוְקָפא ְדׁשִ ּ ּ ָנא ַמַעְלָיא ָנַקט. ּּ ְּוָהִכי ִאיהו . ִליׁשָ
ּ ָקָראן ֵליה ִחָוור)א''ל ע''דף ק(, ְּלַבר ָנׁש אוָכם, ָאְרָחא ָנא ַמַעְלָיא ָנַקט, ּ ּוְלִזְמִנין , ְוִליׁשָ

ְּלִחָוור ָקָראן ֵליה אוָכם ּ יב, ּ י ִאּשָׁ )במדבר יב(, ִּדְכּתִ ית ָלָקחּכִ  ֲהֹלא ִכְבֵני )עמוס ט( ּה ּכוׁשִ
ם ִלי ְוגֹו ִיים ַאּתֶ ּכוׁשִ ּ'.  

יה ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ֶּעֶרב ָדא ּוְבִגין ִדְבֶעֶרב ָדא ִאְתֲעָרב ּבֵ ּ ּ יך , ּ ְְדָחׁשִ ּ
ֵליְלָיא, ְּנהֹוֵריה ְלָטא ּבְ וו ֵליה ְרׁשות, ְוׁשָ ּׁשַ ּ ּ  )א''ב ע''קס, א''א ע''קמ(, ֻבַעְּוֵלית ֵליה ְזַמן ָק, ּ

ַהאי ִזְמָנא ִלין ּבְ ֵּאמוִרין וְפָדִרין ִמְתַאּכְ ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין, ּ ּמָ ָזנו ּכַ אן ִאּתְ ּוִמּכָ ְּדָנְפִקין , ּ
ֵליְלָיא ְלִטין ּבְ   .ְוׁשַ

יָמא ִניָנן, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ְּדָכל ִאיּנון ָמאֵרי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדרו, ָהא ּתָ ּ ּ ָלא , ַח ִמְסֳאָבאּ
ְלֵטי  א)ב''מ ע''ק(ׁשַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַהאי, ּ ּבְ ָרֵאל ּבְ ָעָרא , ְוָהא ִמְתָעֵרי לֹון ִיׂשְ ְוָאִסיר ְלִאּתְ

א ְרָיא ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ   .ּלֹון ְלׁשַ

ֵליְלָיא ָנָנא ָסִליק, ֶּאָלא ּבְ ָנא ַאֲחָרא, ַּההוא ּתְ ַגְווָנא ְדָקְרּבְ ּ ְדֲהָוה ָסִליק ,ְּוָלא ָסִליק ּכְ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָנָנא ּבְ א ְדָצפֹון, ּתְ ָנָנא ְלָחד נוְקּבָ ְּוָהָכא ֲהָוה ָסִליק ַההוא ּתְ ּ ל , ּ ן ּכָ ְּדַתּמָ

ין יׁשִ ָּמדֹוִרין ְדרוִחין ּבִ ָנָנא ָסִליק , ּ ְּוֵכיָון ְדַההוא ּתְ  ְוָעִקים ֹאַרח )ב''ב ע''רמ, א''א ע''קמ(ּ
ְלהו ְּלַההוא ִסְטָרא ּכֻ ְייהוּּ דוְכּתַ ּ ֲהוֹו ִמְתָזִנין ְוַקְייִמין ְוָעאִלין ּבְ ְלִטין , ּ ְוָלא ֲהוֹו ָנְפִקין ְוׁשַ

ָעְלָמא   .ּבְ

ַּחד ְמָמָנא ַקְייָמא ְלַההוא ִסְטָרא א ְדָצפֹון, ּ ַּעל ַההוא נוְקּבָ ּ ָכל ִאיּנון ֲחִביֵלי , ּ ּּבְ
ֵמיה''ַסְנִגיְרָי, ְטִהיִרין ֲעָתא ְדַהה, ּא ׁשְ ּוְבׁשַ ָנָנא ָעִקים ָאְרֵחיה ְוָסִליקּ ּוא ּתְ ַהאי ְמָמָנא , ּ

ְרָיין ַאֲחָרִנין ין ֶאֶלף ִרּבֹוא ַמׁשְ ּתִ ָלא ֵליה, ְוׁשִ ָדן ְלַקּבְ ְלהו ִמְתַעּתְ ּּכֻ ּ יה, ּ ְזָנא ִמּנֵ ּוְלַאּתְ ּ ,
א ַההוא נוְקּבָ ְּוַקְייִמין ּבְ ַחד ִפְתָחא ְדִאְקֵרי ֶקִרי, ּ ְּוָעאִלין ּבְ יבְּוָדא ִאיהו, ּ , ּ ָרָזא ִדְכּתִ

י ֶקִרי ְוגֹו)ויקרא כו( ְלכו ִעּמִ ֲחַמת ֶקִרי, ּוְכִתיב', ּ ְוִאם ּתֵ ֶכם ּבַ י ִעּמָ ַההוא רוְגָזא , ְוָהַלְכּתִ ּּבְ ּ
ְּדָנִפיק ִמִפְתָחא ְדֶקִרי ּּ.  

ֵליְלָיא ְטֵטי ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִדְמׁשַ ּ ּ ֲעָתא ְדִנׁשְ)א''ז ע''רס, א''ד ע''רס(, ּ ּ וְבׁשַ ָמִתין ָנְפִקין ּ
ְּוָלא ַיְכִלין ְלַסְלָקא , ּוְמַקְטְרָגן לֹון, ִּאיּנון ָנְפִקין, ְּלִאְתֲחָזָאה ְלֵעיָלא, ְּלַסְלָקא

ּוְלִאְתֲחָזָאה ְלֵעיָלא ין ֶעְליֹוִנים, ּ ר ִאיּנון ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ּּבַ ְקִעין ְרִקיִעים ַוֲאִויִרים , ּ ְּדִאיּנון ּבַ ּ
א, ֵּלין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפִקיןְוִא. ְּוַסְלִקין ִדיִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ּומֹוִדיִעין ִמִלין ּכְ ְּוִאְתַחְזָיין לֹון , ּ

ִדיוְקִנין ַאֲחָרִנין ּּבְ הו, ּ ִדין ַזְרָעא, ְּוַחְייָכאן ּבְ ְּוִאְקרון ָמאֵריהֹון ְדֶקִרי, ַּעד ְדאֹוׁשְ ִגין , ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1307דף [ -ּ

ְּדִאיּנון ְדָנְפִקין ִמִפְתָחא ְד ּ ּ ְרֵמי לֹון, ֶקִריּּ ֵלי ֵאמוִרין וְפָדִרין. ּגַ ֲעָתא ְדִמְתַאּכְ ּוְבׁשַ ּ ּ ַּההוא , ּ
ָנָנא ֲהֵוי ַרֵוי לֹון פום ְיָקָרא ִדְלהֹון, ְוָזן לֹון, ּּתְ ּּכְ . ַּמה ְדִאְתָחֵזי לֹון, ָּהִכי ְמזֹוָנא ִדְלהֹון, ּ

ַאְרָעא ַקִדיׁשָ, ָלא ַנְפָקן, ּוְבַהאי ְטֵטי ּבְ ְּוָלא ְמׁשַ   .אּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֶעֶרב ם)שמות יב(, ּכְ ְּדָכל ִאיּנון ֲחִביֵלי ,  ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ּ
ׁשוְלָטנו ְדֵליְלָיא, ְטִהיִרין ִּאיּנון ִמְתָעְרֵבי ּבְ ּ ּ ְויוָהא חֹוָבא ִלְצלֹוָתא . ּ ְּוַעל ָדא ָלא ׁשַ ּ

ְּדֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלַאְתְקָנא ָלה, ְּדַעְרִבית ּ ַיֲעֹקבּ ְּדִאיהו ֲהָוה ָמאִרי ,  ּכְ ָנא)מדכי(ּ ּכְ ,  ַמׁשְ
ְדָקא ֵיאֹות ן ֵליה ּכְ ּוְמַתּקֵ ּ.  

ב ְדִאיהו ְרׁשו ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ֵלילֹות, ּ ָנא ָעָלן ִמּגֹו ַפַחד ּבַ ְּצלֹוָתא ָדא ִאיהו ְלַאּגָ ּ ּ ִּמּגֹו ַפַחד , ּ
ם ה ִסְטִרין ְדֵגיִהּנָ ְּדַכּמָ ֲע, ּ ַהִהיא ׁשַ םְּדָהא ּבְ יִהּנָ ּגֵ ָּתא ַטְרֵדי ְלַחָייַבָיא ּבַ ֵרין , ּ ַעל ַחד ּתְ

יָמָמא ך. ִמּבִ ִגין ּכָ ְוּבְ ָרֵאל ְלֵמיַמר ְוהוא ַרחום, ּ ְּמַקְדֵמי ִיׂשְ ּ ם, ּ ִגין ַפַחד ְדֵגיִהּנָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּּ .
ם ַכח ַפַחד ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ּתְ ת ְדָלא ִאׁשְ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּ , ּ ָאִסיר ְלַאְתַעָרא ֵליה,ְּוָלא ִדיָנא ַאֲחָרא, ּּ

ָרא ִדיָנא ֵמָעְלָמא ת ְלַאְעּבְ ּבָ ְּדִאְתָחֵזי ְדָהא ֵלית ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ ּ.  

ָמִתין ְּוַפַחד ְדִקְטרוָגא ְדִנׁשְ ּ ָעאן ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ד ּבָ ּּכַ . ְּלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ּ
ך ֲאָנן ַמְקִדיִמים ִגין ּכָ ּוּבְ ָרֵאל ָלַעד ָאֵמןׁשֹוֵמר ֶאת ַע, ְּ ה ַמִזיִקין . ּמֹו ִיׂשְ ַּפַחד ְדַכּמָ ּ ּ

ֵליְלָיא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּוִקְטרוִגין ְדִמׁשְ ְּוִאית לֹון ְרׁשו ְלַנְזָקא, ּ יֵתיה ְלַבר, ּ ַרע ּבֵ ְּלַמאן ְדָנִפיק ִמּתְ ּ ,
ך ֲאָנן ַמְקִדיִמים ִגין ּכָ ּוּבְ מֹור ֵצאֵתנו ובֹוֵאנו, ְּ ּוׁשְ ּ ּ ּ.  

ל ָד ִּמּגֹו ְדִחילו ְדָכל ָדא, אְּוַעל ּכָ ּ ּ ָמִתין, ּ ֲּאָנן ַמְפִקיִדיָנן ּגוִפין רוִחין ְוִנׁשְ ְּלַמְלכוָתא , ּ
יָדָהא, ִּעָלָאה ִּדי ׁשוְלָטנו ְדֹכָלא ּבִ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ּ ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּ . ּבְ

ָחן ָלא ִאׁשְ ִנין וַמְדּבְ א ְדָקְרּבְ ּתָ ַּהׁשְ ָכחוּ ּקוִנין ְדֲאָנן ַעְבִדין ַעל ָרָזא , ּּתְ ל ּתִ ֲּאָנן ַעְבֵדיָנן ּכָ ּ ּ
  .ְּדָנא

ַפְלגו ֵליְלָיא ַער, ּּבְ ד רוַח ָצפֹון ִאּתְ ין, ּּכַ יׁשִ ָכל ִאיּנון ָמדֹוִרין ְדרוִחין ּבִ ַטׁש ּבְ ּּבָ ּ ְוָתַבר , ּ
אט ְל,  ִסְטָרא ַאֲחָרא)א''ז ע''צ( )חד טנרא תקיפא( אְוָעאל ְוׁשָ דף (ְּוָכל ִאיּנון , ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ּ ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ַעְייִלין ְלדוְכַתְייהו)ב''ל ע''ק ְלִטין, ּ ר ֵחיַלְייהו ְוָלא ׁשַ ּבַ א . ְּוִאּתְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָעאל ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ ַמר, ְ   .ְוָהא ִאּתְ

ד ָאֵת ֵליְלָיא, י ַצְפָראּכַ ְלָטא ּבְ ָרָגא ְדׁשָ ְּנהֹוָרא ִדׁשְ ֵמי ְנהֹוָרא ִדיָמָמא, ּ ִניז ִמּקָ , ִּאְתּגְ
ְלָטא ֵדין ּבֶֹקר ׁשַ ר ׁשוְלָטנו ְדֶעֶרב, ּכְ ְּוִאְתֲעּבָ ּ ִּאיהו ּבֶֹקר ְדאֹור ,  ַהאי ּבֶֹקר)וכדין(, ּ ּ

ִלים ִטיבו ְלָעְלִמין ּכֻ, ַהאי ּבֶֹקר, ַקְדָמָאה ְּלהוַּאׁשְ ִאין. ּ ָזנו ִעָלִאין ְוַתּתָ יה ִאּתְ ִּמּנֵ ּ ַהאי . ּ
א ֵקי ְלִגְנּתָ ַּהאי ִאיהו ְנִטירו ְדָכל ָעְלָמא. ַאׁשְ ּ  ַמאן )א''ז ע''נ(, ָּהָכא ָרָזא ְלַיְדֵעי ִמִדין. ּ

ָנְגָהא, ְּדָבֵעי ְלֵמיַפק ְלָאְרָחא ֲעָת, ְּיקום ּבְ לוָתא ְלפום ׁשַ ּכְ ִאְסּתַ ח ּבְ ּגַ ְּוִיׁשְ ב ''קי(ִלְסַטר , אּ

ְרִקיָעא,  ִמְזָרח)ב''ע י ּבִ ֵחיזו ְדַאְתָוון ְדַבְטׁשֵ ְּוֶיֱחֵמי ּכְ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון . ָּדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית, ּ ּ
ְּנִציצו ְדַאְתָוון ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ הו ׁשְ רון ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ּ ּ.  
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ָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ִּאי ִאיהו ָיַדע ּבְ ּ אְּדִאיּנ, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּון ָרָזא ִדׁשְ ּ ִעין וְתֵרין , ּ ְּדַאְרּבְ ּ
ְדָקא ֲחִזי, ַאְתָוון ר לֹון ּכַ א, ְוִיְדּכַ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ית . ּ ֶּיחֵמי ּגֹו ְנִהירו ְדָנְגָהא ִדְרִקיָעא ׁשִ ּ ּ
ַלת ִלְסַטר ְיִמיָנא, ן''יֹוִדי ָמאָלא, ּתְ ְּדַסְל, ּוְתַלת ָוִוין. ּוְתַלת ִלְסַטר ׂשְ ין ְוַנְצֵצי ּ ִקין ְוַנְחּתִ

ְרִקיָעא ת ּכֲֹהִנים. ּבִ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ְדִבְרּכַ ּוְכֵדין ִיְצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ְּוִיפוק ְלָאְרָחא, ּ ַּוַדאי , ּ
יה א ַאְקִדיַמת ִעּמֵ ִכיְנּתָ ּׁשְ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  

ד ָאֵתי ַהאי ּבֶֹקר ְסַטר ָד, ּכַ ַּעּמוָדא ַחד ָנִעיץ ּבִ ְּלגֹו ְמִתיחו ִדְרִקיָעא, רֹוםּ י , ּ ּבֵ ְּדַעל ּגַ
א ְנּתָ ר ֵמַההוא ַעּמוָדא. ּגִ ּּבַ ְּדִאיהו , ּ א)ב''ד ע''קפ(ּ ֶאְמָצעו ְדִגְנּתָ ּ ָנִעיץ ּבְ ְּוַעּמוָדא ָדא. ּ ּ ,

ְווִנין)א''ט ע''ויחי רי(ִּאיהו ָנִהיר  ְנִהירו ִדְתַלת ּגַ ּ ּבִ ָווָנא, ּ ָמא ְדַאְרּגְ ַּההוא ַעּמוָדאּבְ. ְּמֻרּקָ ּ ,
ַההוא ַעְנָפא, ַּקְייָמא ַעְנָפא ֲחָדא ַלת ִצֳפִרין, ּּבְ דו ּתְ ִּאְתֲעּתָ ָחא, ּ ּבְ   .ִמְתַעִרין ִצְפֻצָפא ְלׁשַ

ּ ַהְללוָיה ַהְללו ַעְבֵדי ְיָי)תהלים קיג(, ָּפַתח ַחד ְוָאַמר ּ ם ְיָי' ּ ְנָייָנא . 'ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ָּפַתח ּתִ
ם , ְוָאַמר ה ְוַעד עֹוָלם' ְיָיְיִהי ׁשֵ ִליָתָאה ְוָאַמר. ְְמבֹוָרך ֵמַעּתָ ֶמׁש ַעד , ָּפַתח ּתְ ְזָרח ׁשֶ ִמּמִ

ם ְיָי ְּמבֹואֹו ְמהוָלל ׁשֵ י ֶעְליֹוִנין. 'ּ רֹוָזא ָקִדים ְוָקֵרי ִאְתֲעָתדו ַקִדיׁשֵ ֵדין ּכָ ּּכְ ִּאיּנון , ּ
ָחן ְלָמאֵריהֹון ּבְ ָבָחא ִד, ִּדְמׁשַ ׁשְ נו ּבִ ּקָ ִּאְתּתָ ֵדין ִאְתַפְרׁשון ְיָמָמא ִמן ֵליְלָיא. יָמָמאּ ּּכְ ָאה . ּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ַצְפָרא, ּ א ְדאֹוַרְייָתא, ַּמאן ְדָקם ּבְ ְחּתָ ּבַ ִּמּגֹו ּתוׁשְ ֵליְלָיא, ּ ַההוא ִזְמָנא . ְּדָלֵעי ּבְ ּּבְ
  .ְּצלֹוָתא ְדַצְפָרא

ִתיב בו ֵאָתיו ָאַמר ׁשֹוֵמר ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָל)א''ישעיה כ(, ּכְ ָעיו ׁשֻ ְבָעיון ּבְ ְּיָלה ִאם ּתִ ּ ּ ּ ,
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ֵליה ּ ָרֵאל, ּ לות ְדִיׂשְ ַּעל ּגָ ִעיר, ּ ֵני ׂשֵ ָרֵאל ַאְמֵרי , ְּדַיְתֵבי ּגֹו ּבְ ְוִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַלְיָלה, ׁשֹוֵמר, ְּ לוָתא ָדא, ַּמה ּמִ ֵהא ָעַלן ִמן ּגָ ַּמה ּתְ י , ּ ַלֲחׁשֹוָכא ְּדַדּמֵ
ִתיב. ְּדֵליְלָיא ִריך הוא, ָאַמר ׁשֹוֵמר, ַמה ּכְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָבר ְנִהיְרָנא ְלכו , ָאָתא ֹבֶקר, ְּ ּּכְ

ָגלוָתא ְדִמְצַרִים ּּבְ יְקָנא ְלכו ְוָקִריִבת ַיְתכֹון ְלפוְלָחִני, ּ ְּוַאּסִ ִגין , ְואֹוַרְייָתא ָיֲהִבית ְלכֹון, ּ ּבְ
ְּדִתְזּכון ְלַח ַבְקּתון אֹוַרְייִתי. ֵּיי ָעְלָמאּ ָגלוָתא , ְוַגם ָלְיָלה, ּׁשְ ָּאִעיְלָנא ְלכו ּבְ א ''ס(ּ

 )אעילנא לכו בגלותא, שבקתון אורייתי כמלקדמין. ואסיקנא לכו, דבבל
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ָעיו ּכְ ְבָעיון ּבְ ִּאם ּתִ ּ ִדְרׁשו ֵמַעל ֵסֶפר ְיָי)ישעיה לה(, ּ ּוְקָראו' ּ ּ ,

לוָתא ִדְלכֹון ְלָיא ּגָ ַמה ּתַ חון ּבְ ּכְ ׁשְ ן ּתִ ְּוַתּמָ ּ ּוְגאוָלה ִדְלכֹון, ּ ּ ה, ּ ְבָעיון ּבָ ְּוַכד ּתִ יָמא , ּ ִהיא ּתֵ
ּׁשובו ֵאָתיו. ְּוַתְכִריז ָקַמְייכו ּ ֵליָמָתא. ּ ְתׁשוָבה ׁשְ ּׁשובו ּבִ ּ אי, ּ ּוִמַיד ֵאָתיו ְוִאְקִריבו ְלַגּבָ ּ ּּ .

  )רזא דהאי קראא וב''נ(

ִתיב א דוָמה, ּוְבַהאי ְקָרא ּכְ ַּמּשָׂ ין ִדְנבוָאה , ְּוָרָזא ָדא. ּ ית ַדְרּגִ ׁשִ ּּבְ ּ  )בחמשה ארחין(ּ
ַמר ִלְנִביֵאי ַמֲחֶז. ִאּתְ ֲחזֹו. ה''ּבְ ִחָזיֹו. ן''ּבַ ָחזו. ן''ּּבְ ָדָב. ת''ּּבְ ַמש. ר''ּבְ א . א''ּבְ ְּוֻכְלהו ֲחִמּשָׁ ּ
ַמאן ְד ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ַתר ּכֹוָתָלאּ ַּההוא ְנִהירו ִדְנהֹוָרא, ָחֵמי ּבָ ּ הֹון. ּ ַמאן ְדָחֵמי ְנהֹוָרא , ּוִמּנְ ּּכְ

יָתא ׁשִ א ִמּגֹו ֲעׁשָ ְמׁשָ א. ְּדׁשִ י ְוִאיְטַרח , ֲהֵוי, ֲאָבל ַמּשָׂ טֹוַרח ַסּגִ ד ָמֵטי ַההוא ְנהֹוָרא ּבְ ּּכַ
ְלָייא ֵליה, ִּמלֹוי ֲעלֹוי ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,ּ א )במדבר יא(,  ּכְ ּ ָלׂשום ֶאת ַמּשָׂ

ל ָהָעם ַהֶזה ָעָלי ך. ּּכָ ִגין ּכָ ְוּבְ א, ּ   .ַמּשָׂ
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א דוָמה ְּוָהָכא ַמּשָׂ יָאה, ּ ְלָייא ְוִאיהו ְנ, טֹוַרח ַסּגִ ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתּגַ ְלִחיׁשוּ ּבוָאה ּבִ ּ ,
ְלִחיׁשו ְּוַקְייָמא ּבִ ִעיר. ּ ְלָיא ַמאן ָאַמר ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ִעיר ָהָכא ָלא ִאְתּגַ . ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ

ִריך הוא א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְלִחיׁשו. ִאי ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ְּ ֲּאָבל ְנבוָאה ָדא ַוַדאי ַקְייָמא ּבִ ּ ּ ּגֹו , ּּ
ְּמנוָתא ִעָלָאהָּרָזא ִדְמֵהי ִּדֵליה ֲהָוה ָקָרא , ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאַמר, ּוִמּגֹו ָרָזא ְסִתיָמָאה, ּ ּּ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָּקָלא ּבְ ִעיר, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר) א''א ע''דף קל(. ְוָאַמר ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ  ,ּכְ
ִעיר ָלמֹו)דברים לג( ִתיב ְוָזַר.  ְוָזַרח ִמּשֵׂ ִעירְוָלא ּכְ ִגין ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָהִכי , ח ְלׂשֵ ּּבְ ּ

ין, ִּאיהו ין ִמּגֹו ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ִּאֵלין ְפִניָמִאין ֵמִאֵלין, ּ   .ּומֹוָחא ּגֹו מֹוָחא, ְקִליָפה ּגֹו ְקִליָפה, ּּ

יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא פֹון)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ א ַחדָה, ּ ְוִהּנֵ . ּא ַדְרּגָ
דֹול א ַאֲחָרא, ָעָנן ּגָ ַחת. ָּהא ַדְרּגָ ִליָתָאה, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ א ּתְ ָהא , ְּונֹוַגה לֹו ָסִביב. ָּהא ַדְרּגָ

א ְרִביָעָאה ַמל. ַּדְרּגָ ֵעין ַהַחׁשְ ּוְלָבַתר וִמּתֹוָכה ּכְ ּ ע ַחיֹות ָהא . ּ ּוְלָבַתר וִמּתֹוָכה ְדמות ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
י ין ַּדְרּגִ ַדְרּגִ   .)א דרגין''נ(ּן ּגֹו ּמִ

ָרֵאל, ּאוף ָהָכא ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְלָייא קוְדׁשָ ד ִאְתּגַ ּּכַ ְּ ְלָייא ֶאָלא ִמּגֹו , ּ ָּלא ִאְתּגַ ּ
ין ִאֵלין ַּדְרּגִ א. ּ יַני ּבָ יר, ִמּסִ א ְדֲהָוה ְטִמיָרא ַיּתִ ַּדְרּגָ ְלָיא, ּ ְוְלָבַתר ִאְצְטִריך ְלִאְתּגַ  ְוָאַמר. ּ

ִעיר א ַאֲחָרא, ְוָזַרח ִמּשֵׂ יר, ָּהא ַדְרּגָ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ב , ּ ְרָיא ַעל ּגַ ְּקִליָפא ְדׁשַ
ּוְלָבַתר הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן. מֹוָחא א ַאֲחָרא, ּ ָּדא , ּוְלָבַתר ְוָאָתה ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש. ָּהא ַדְרּגָ

ָבָחא ְדֹכָלא ּׁשְ ב ְד, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ יןּ ל ִאֵלין ַדְרּגִ ְלָייא ִמּכָ ִּאְתּגַ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדהוא ִעָקָרא , ּ ּ ּ
ְּדֹכָלא יה, ּ ָלָאה ִמּנֵ ֵרי ְלִאְתּגַ ּׁשָ ין , ֵּמִרְבבֹות ֹקֶדׁש ִאיהו. ֵּמָאן ֲאָתר ִאיהו. ּ ִּאיּנון ַדְרּגִ ּ

ִּעָלִאין ְלֵעיָלא ִעיר)לעילא(, ּ א ְדָקָאַמָרןֵּמַההוא, ּ אוף ָהָכא ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ּ ַדְרּגָ ּ ,
ק ְלֵעיָלא ְּדִאְתָדּבַ ּ ּ.  

ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ִמֵליל ּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ  ,ּוְכִתיב )שומר ישראל(, ן''ּׁשֹוֵמר ָדא ְמַטְטרֹו. ּ
ד)משלי כז( ֵליְלָיא,  ְושֹוֵמר ֲאדֹוָניו ְיֻכּבָ ְלָטא ּבְ ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה . ְּוָדא ָרָזא ְדׁשָ ַּמה ּמִ

ין ַהאי ְלַהאי, לִּמֵלי חוָלָקא ָדא, ּּכָֹלא ַחד, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ֲּאָבל ּבְ ְלָטא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ . ׁשָ
ּוְבחוָלָקא ָדא ּ ָלל, ּ ְלָטא ּכְ ִּאְצְטִריך ִלְנטוָרא, ֵליל. ָלא ׁשָ יב, ְ ז ''ל( ֵליל )שמות יב(, ִּדְכּתִ

ּמוִרים הוא)ב''ע ּ ׁשִ ד ָעאל ֵליְלָיאְּוָדא ִאיהו', ְּוַעל ָדא ָחֵסר ה, ּ ַּעד ְדִאְתְפַלג,  ּכַ ִּמָפְלגו . ּ ּ
ה, ֵּליְלָיא וְלָהְלָאה ְלָטא ַלְיָלה ּבְ ֲחִצי ַהַלְיָלה' ׁשָ יב ַוְיִהי ּבַ ִּדְכּתִ ּהוא ַהַלְיָלה ַהֶזה. ּ ּ תהלים (. ּ

יֹום ָיִאיר ְוגֹו)קלט ך. 'ּ ְוַלְיָלה ּכַ ְוְבִגין ּכָ ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמ, ּ   .ּה ִמֵלילּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ

ִסְפָרא ְדָאָדם. ָאַמר ׁשֹוֵמר ְחָנא ּבְ ּכַ ין ַויֹאֶמר ְלָאַמר, ַּאׁשְ ַּויֹאֶמר ְלֵעיָלא. ַּמה ּבֵ ְוָאַמר , ּ
א ה ָאַמר, ְלַתּתָ , ָאָתא ּבֶֹקר. ָּדא ְמַטְטרֹון, ָאַמר ׁשֹוֵמר,  ָאַמר)א''ד ע''קס(ַמאן . ְוֶאל ֹמׁשֶ

ֲחִרית ְדִאיהו ָּדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ ֻשְלָטנו ִדיָמָמאּ ִליט ַעל ֵליְלָיא, ּ ַּההוא ְדׁשָ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1310דף [ -ּ

ְלחֹודֹוי ְּדִאיהו ָאֵתי ּבִ ְּוִאְתְפַרׁש ְדַכר ִמּנוְקָבא, ּ ּ ִתיב ְוַגם ַלְיָלה, ּ ֲחָדא, ָהא ּכְ ְרַווְייהו ּכַ , ּּתַ
ין ָדא ִמן ָדא ְלָעְלִמין)א''ע' ז(ְוָלא  ּ ִמְתָפְרׁשִ ּ ִמִלין ִאֵליןְּוָקָלא ָדא ָק. ּ ֵּרי ּבְ ָאָתא ֹבֶקר , ּ

ְייכו ְרַווְייהו ְזִמיִנין ְלַגּבַ ְּוַגם ָלְיָלה ּתַ ּ.  

ָעיו ְבָעיון ּבְ אן וְלָהְלָאה ִאם ּתִ ִּמּכָ ּ א. ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְצלֹו ַקּמֵ עוְתכֹון ּבִ ְבעון ּבָ ִּאם ּתִ ּ ּּ ,
ָעיו עוְתכֹון, ּּבְ ַּצלו וְבעו ּבָ ּ ּ ּ ְּותובו ְלַגּבֵ, ּ ָלא ִלְבנֹוי, ֵּאָתיו. י ָמאֵריכֹוןּ ין ְלַקּבְ ַמאן ְדַזּמִ , ּּכְ

ּוְלַרֲחָמא ָעַלְייהו ִריך הוא. ּ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ . ָּקָרא ְוָאַמר ֵאָתיו, ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה, ְּ
א א ַקִדיׁשָ ָאה ַעּמָ ֵעי ֲעלֹון, ַּזּכָ יהְוָקָרא לֹון ְלָקְרָבא לֹון ְל, ְּדָמאֵריהֹון ּבָ   .ַּגּבֵ

א א ַקִדיׁשָ ֵדין ַעּמָ ָרא, ּּכְ ָעאן ְלִאְתַחּבְ א, ּבָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ְּוָכל ַמאן ְדַאְקִדים . ּוְלַאֲעָלא ּבְ ּ
ַקְדִמיָתא ִחּבוָרא ֲחָדא, ּבְ א ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ א ֲחִזי. ִּאְתַחּבָ ֵבי , ּתָ ַכח ּבְ ּתְ ַּההוא ַקְדָמָאה ְדִאׁשְ ּ
א ּתָ ִניׁשְ ָאה חוָלֵקיה)בי כנישתאואוריך ב(, ּכְ ּ ַזּכָ ֲהֵדי , ּ א ְדַצִדיק ּבַ ַדְרּגָ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ
א ִכיְנּתָ ֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני)משלי ח(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא . ׁשְ ְסִליקו ִעָלָאה. ּ וְמׁשַ ָּדא ָסִליק ּבִ ּ ְוִאי . ּ

יָמא ִריך הוא , ּתֵ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ֵניָנן ּבְ ָּהא ּתָ ּ אְּ ּתָ ִניׁשְ ן , ָאֵתי ְלֵבי ּכְ ּמָ ח ּתַ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ
ָרה ְּוַאּתְ ָאַמְרּתְ ַההוא ַחד ְדַאְקִדים. ִּמַיד ּכֹוֵעס, ַעׂשְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ְּוַקְייָמא , ִאְתַחּבָ

א ְדַצִדיק ַדְרּגָ ּּבְ ּ.  

  ]ב''א ע''דף קל -' בזוהר חלק [

א ְדׁשָ)א''ו ע''א קנ''נש(, ֶּאָלא ֵני ָמָתאּ ְלַמְלּכָ יֹום ְפָלן, ַדר ְלָכל ּבְ יה ּבְ חון ִעּמֵ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ּ ּ ,
דֹוך ְפָלן ּּבְ ֵני ָמָתא. ְ ְרַמְייהו ִאיּנון ּבְ ֵני ּגַ ַּעד ַדֲהוֹו ְמַזּמְ ּ ַּאְקִדים ַחד ְוָאָתא ְלַההוא ֲאָתר, ּ ּ .

א ך ָאָתא ַמְלּכָ ך וֵבין ּכַ ין ּכַ ְּבֵ ר ָנׁש , ְּ ח ְלַההוא ּבַ ּכַ ןַּאׁשְ ּמָ ְּדַאְקִדים ּתַ ְּפָלן , ָּאַמר ֵליה, ּ
ִני ָמָתא ָאן ִאיּנון ְייהו, ָמאִרי, ָּאַמר ֵליה. ּּבְ ֲּאָנא ַאְקִדיְמָנא ִמּנַ ְּוָהא ִאיּנון ָאָתאן , ּ

א ֲּאַבְתָראי ְלִפּקוָדא ְדַמְלּכָ ֵדין. ּ א, ּכְ ֵעיֵני ַמְלּכָ ן ַבֲהֵדיה, ָטב ּבְ ּמָ ֵעי , ְּוָיִתיב ּתַ ּתָ ְוִאׁשְ
יה א, ִּעּמֵ ך . ְּוִאְתָעִביד ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ין ּכַ ך )ב''א ע''דף קל(ְּבֵ ְוֵבין ּכַ א, ּ ל ַעּמָ , ָּאתו ּכָ

הֹון א ִעּמְ ָלם, ְּוִאְתָפַייס ַמְלּכָ ַדר לֹון ִלׁשְ ֵני ָמָתא ָלא ַאְתָיין. ְוׁשָ ְוַחד , ֲּאָבל ִאי ִאיּנון ּבְ
ֵעי ָקֵמי ַמְלּכָ ּתָ ְלהו ַאְתָיין, אָּלא ַאְקִדים ְלִאׁשְ ִגיַנְייהו ְדָהא ּכֻ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּ ִעיס . ּּ ִּמָיד ּכָ

א   .ְוָרִגיז ַמְלּכָ

יָון ְדָחד ַאְקִדים, ּאוף ָהָכא ּּכֵ א, ּ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ַכח ּבְ ּתְ ח , ְוִאׁשְ ּכַ א ַאְתָיא ְוַאׁשְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ּתְ, ֵּליה ְלהו ִאׁשְ ִאלו ּכֻ יב ּכְ ֵדין ִאְתֲחׁשִ ּּכְ ּּ ןּ ּמָ ן. ָּכחו ּתַ ּמָ ְְדָהא ָדא אֹוִריך לֹון ּתַ ּ ִמַיד . ּ

א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַרת ִעּמֵ ִזווָגא ַחד, ִּאְתַחּבָ ְּוַיְתֵבי ּבְ ֲהֵדיה, ּ מֹוַדע ּבַ ּתְ א , ְּוִאׁשְ ַדְרּגָ ְּואֹוִתיב ֵליה ּבְ
ְּדַצִדיק ן. ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ִתיב, ְּוִאי ַחד ָלא ַאְקִדים ְוָלא ִאׁשְ אִתי ְוֵאין )ישעיה נ(, ַמה ּכְ ּ ַמדוַע ּבָ ּ

ִתיב. ִאיׁש ָרה ָלא ּכְ ֲהָדאי, ֶּאָלא ְוֵאין ִאיׁש, ְוֵאין ֲעׂשָ ָרא ּבַ אי, ְלִאְתַחּבְ ּבָ ָמה , ְלֶמֱהֵוי ּגַ ּכְ
א ְדַצִדיק ַדְרּגָ ְּדַאּתְ ָאֵמר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ.  

ֲהֵדיה, ְולא עֹוד מֹוַדע ּבַ ּתְ ֶּאָלא ְדִאׁשְ ּ ִאיל ֲעלֹוי, ּ ָמה , ִאי יֹוָמא ַחד ָלא ָאֵתי, ְוׁשָ ּכְ
יב, ְּדאֹוִקיְמָנא )א''ו ע''בלק קצ( קֹול ַעְבדֹו'  ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיָי)ישעיה נ( ,ִּדְכּתִ . ּׁשֹוֵמַע ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1311דף [ -ּ

יב ַהאי ִדְכּתִ ַעְרָנא ּבְ ִעיר, ְּוָהא ִאּתְ א, ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ְּדָהא ַדְרּגָ ּ א ּגֹו ַּד, ּ ְרּגָ
א ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ַּההוא ׁשֹוֵמר, ַּדְרּגָ ֵחיָלא ּבְ קֹול ַעְבדֹו, קֹוֵרא ּבְ ְּוָדא ִאיהו ׁשֹוֵמַע ּבְ ּ ,
ך. ָּדא ְמַטְטרֹון, ַּעְבדֹו ְוְבִגין ּכָ א, ּ ּתָ ִניׁשְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְקִדים ְלֵבי ּכְ ַּזּכָ ּ ְּלַסְלָקא , ּ

א ִעָלָא ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ   .ּה ְדַקאְמָרןּ

ד ָאֵתי ַצְפָרא א, ּכַ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִצּבוָרא ִאׁשְ ָחן , ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ עו ְלִאׁשְ ּּבָ ּ
א, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְּדָדִוד ְּדִסדוָרא ִאיהו ְלִאְתֲעָרא ְרִחימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּ ְלַאְתְקָנא , ּ

ּקוִנין ִגין ָדא ֵליָוֵאי ִמְתָעֵרי ְלִאְתֲעָרא ְרִחימו ְוֶחְדָוה ְלֵעיָלא. ְתֲעָרא ֶחְדָוהּוְלִא, ּּתִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ.  

ִמִלין ְדחֹול א ּבְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ֵעי ּבְ ּתָ ּוַמאן ְדִמׁשְ ּ ְּדַאָחֵזי ִפרוָדא, ַּווי ֵליה, ּּ ַּווי ֵלית ְדָגַרע , ּּ
ָרֵאל. ְּמנוָתאְמֵהי ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ַּווי ֵליה ְדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבֶ ּ ּ ּ ְּדַאָחֵזי ְדָהא ֵלית . ּ  )ליה(ּ

ן, ֱאָלָהא ּמָ ַכח ּתַ ּתְ יה)ולית ליה חולקיה ביה(, ְוָלא ִאׁשְ ּ ְוָלא ָדִחיל ִמּנֵ ְוַאְנִהיג ְקָלָנא , ּ
ִתּקוָנא  ּ ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא)א בתקיפא''ס(ּּבְ ּּ.  

אְּדָהא ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָרֵאל ְמַסְדֵרי ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּ ּבְ ָחן ְוִסדוָרא , ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִּסדוָרא ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ְרָיין ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ִּדְצלֹוָתא ַלת ַמׁשְ י ּתְ ׁשֵ ּנְ ֵדין ִמְתּכַ ּּכְ ְרָייָתא ֲחָדא. ּ ִּאיּנון ַמְלָאִכין , ַמׁשִ
ין  יָמָמאּ ְדָקא )עילאין(ַּקִדיׁשִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּמׁשַ ִגין ְדִאית ַאֲחָרִנין ְדָקא , ְּ ּּבְ ּ

ֵליְלָיא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּמׁשַ א )א ואלין''ס(ְוַאֲחָרִנין . ְּ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּ ִאיּנון ְדָקא ְמׁשַ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ֲהַד, ְ ָחן ּבַ ּבְ יִרין ְותוׁשְ יָמָמאְּוַאְמִרין ׁשִ ָרֵאל ּבִ ְּייהו ְדִיׂשְ ּ.  

ְנָייָנא ְרָייָתא ּתִ ין, ַמׁשִ ִּאיּנון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ה , ּ ה וְקדוׁשָ ָכל ְקדוׁשָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ּ ּ
ָרֵאל א, ְּדִיׂשְ י ְלַתּתָ ּוְבׁשוְלָטָנא ִדְלהֹון. ְּמַקְדׁשֵ ּ ָכל ִאיּנון ְרִקיִעי, ּ ל ִאיּנון ְדִמְתָעִרין ּבְ ּּכָ ּ , ןּ

ָרֵאל )א היכלין''ס( ַהִהיא ְצלֹוָתא ְדִיׂשְ  .)א דמיושב''ס( ּּבְ

ִליָתָאה ִאיּנון ְרָייָתא ּתְ ּ עוֶלְמָתן ִעָלִאין)ב''ס ע''ר( ַּמׁשִ ֵני ִעם ַמְטרֹוִניָתא. ּ ּקְ , ְּדָקא ִמְתּתָ
א ֵני ָלה ְלַאֲעָלא ָלה ָקֵמי ַמְלּכָ ּוְמַתּקְ ּ ְרָיין ִע, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַמׁשְ ְלהוּ ָּלִאין ַעל ּכֻ  )ב''ס ע''ר(. ּ

ֵני ּקְ ְּוֻכְלהו ִמְתּתַ א, ּ ְקֵני ְלַתּתָ ָרֵאל ְדִמַתּתְ ִסדוָרא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ָחן, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּוְבַהִהיא , ּ
ָרֵאל ְּצלֹוָתא ְדָקא ְמָצלו ִיׂשְ ָנן. ּ ְרָיין ִמְזַדּמְ ַלת ַמׁשְ יָון ְדִאֵלין ּתְ ּּכֵ ֵדי, ּּ ָרֵאל ַפְתֵחי ּכְ ּן ִיׂשְ

יָרָתא ְרָייָתא ֲחָדא. ְוַזְמֵרי ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ׁשִ ָחא ְלָמאֵריהֹון , ְוַהִהיא ַמּשִׁ ּבְ ִּדי ְמָמָנא ְלׁשַ
יָמָמא ָנן ָעַלְייהו, ּבִ ִּאְזַדּמְ ֲחָדא, ּ הֹון ּכַ א, ְוַזְמֵרי ִעּמְ ָבֵחי ְדָדִוד ַמְלּכָ ִאיּנון ׁשְ ּּבְ ְוָהא , ּ

  .ֵּליּאוִקיְמָנא ִמ

ָחן ְדָדִוד ּבְ ָבֵחי ְדִאיּנון ּתוׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ִדְמַסְייֵמי ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א , ּּ ְחּתָ ּבַ ֵדין ּתוׁשְ ּּכְ
א יָרָתא ְדַיּמָ ְּדׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ יָמא. ּּכְ ִתּקוָנא , ְוִאי ּתֵ א ֲאַמאי ִאיִהי ּבְ ְחּתָ ּבַ ַּהאי ּתוׁשְ ּ

ַתר ׁשְ ְתַרְייָתא ּבָ ְכָתב, ָּבֵחי ְדָדִודּבַ ּבִ ַעל ֶפה, ְוָהא ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ַּאְקִדיַמת ְלתֹוָרה ׁשֶ ּ ,
ִביִאים תוִבים, ְּוַאְקִדיַמת ַלּנְ ְּוַאְקִדיַמת ַלּכְ ּוְכָמה ְדַאְקִדיַמת, ּ ּ ָּהִכי ִאְצְטִריך ְלַאְקְדָמא, ּ ְ .

  )א בשירתא''נ(



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1312דף [ -ּ

ְק, ֶּאָלא ָרֵאל ָלא ִאְתּתַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְכָתבִּמּגֹו ְדּכְ ּבִ ום ָהִכי ִאְצְטִריך , ַּנת ֶאָלא ִמּתֹוָרה ׁשֶ ְִמּשׁ ּ
ירוָתא ְדִתּקוָנָהא ׁשֵ ּלֹוַמר ָלה ּבְ ּ ּ א ְמַעְלָיא, ּ ְחּתָ ּבַ ְּוַהאי ּתוׁשְ ָחן ְדָעְלָמא, ּ ּבְ ָאר ּתוׁשְ ל ׁשְ ִּמּכָ ּ .

ְלהו ְקָנת ִמּכֻ ְּוִאיִהי ָלא ִאְתּתַ ְקָנת , ּ ַמה ְדִאְתּתַ א ָדא)א''ב ע''דף קל(ּּכְ ְחּתָ ּבַ ּ ִמּתוׁשְ ּוְבִגין . ּ
ב, ָּדא ִּאיִהי ָסמוך ִלְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ּּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְ   .ּּכְ

ַמר א ִאּתְ יָרָתא ְדַיּמָ ד ׁשִ ֲעָתא ּכַ ה ׁשַ ּּבָ ְתָרא, ּ ַההוא ּכִ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּמְתַעְטָרא ּכְ ין , ּ ְּדַזּמִ
ִריך הוא ְלַאְעְטָרא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יָחאְּ א ְמׁשִ ָקא )ב''ע' ח(ְּוַההוא ,  ְלַמְלּכָ ִליָפא ְמֻחּקָ ְתָרא ּגְ  ּכִ

ין ָמָהן ַקִדיׁשִ ׁשְ ָרֵאל ַית , ּּבִ רו ִיׂשְ ִריך הוא ַההוא יֹוָמא ְדַאְעּבָ א ּבְ ָמה ְדִאְתַעָטר קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

א ְרָיין ְדַפְרֹעה וָפָרׁשֹוִהי, ַיּמָ ע ְלָכל ַמׁשְ ְּוַאְטּבַ ִגין . ּ ָווָאה ְרעוֵתיה , ָּדאּבְ ר ָנׁש ְלׁשַ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ּ
יָרָתא ַהאי ׁשִ ַהאי ָעְלָמא. ּבְ ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי ָלה ּבְ יָחא )א''ע' ס(, ּ א ְמׁשִ  ָזֵכי ְלֵמֱחֵמי ְלַמְלּכָ

ְתָרא ִתּקוֵני ַההוא ּכִ ּּבְ ּוַבֲחִגירו ְדַזְייֵניה, ּ ּ ּ ן, ּ ּמָ יָרָתא ּתַ ָחא ַהאי ׁשִ ּבְ י ְלׁשַ ְּוָהא אוִקיְמָנא , ְוַזּכֵ
  .ִּמֵלי

ְתָרא ִריך הוא ַההוא ּכִ א ּבְ ח ָנִטל קוְדׁשָ ּבַ ּתַ ר ָנׁש ְלִיׁשְ יָון ְדָמֵטי ּבַ ּּכֵ ּ ּ ֵוי ֵליה ָקֵמיה, ְּ ְּוׁשַ ּ ּ ,
א ִעָלָאה ְקָנא ְלֵמיֵתי ָקֵמי ַמְלּכָ ִריַאת ְלִאְתּתַ ָרֵאל ׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ְּוִאְצְטִריך ְלַאְכָלָלא ָלה. ּ ְ ,

ְּתֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ִעָלֵאיּבְ ְרַכת, ּ הֹון ִאְתּבָ ֵליַסר ּבוְסִמין ִעָלִאין. ְּדִמּנְ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ָמה , ּ ּכְ
מֹון ְוגֹו)שיר השירים ד(, ְדַאּתְ ָאֵמר יר, ְּוָהָכא ִאיּנון', ּ ֵנְרְד ְוַכְרּכֹום ָקֶנה ְוִקּנָ ָבָחה, ׁשִ , ּוׁשְ

ָלה, עֹוז, ְוִזְמָרה, ַּהֵלל דוָלה, ְנַצח, ּוֶמְמׁשָ בוָרה, ּּגְ ּוּגְ ִהָלה, ּ ה, ְוִתְפֶאֶרת, ּּתְ ָהא . ְּקדוׁשָ
ֵריָסר ֲהַדְייהו. ּתְ ָרא ָלה ּבַ ּוְלָבַתר ְלַחּבְ ּ ְּולֹוַמר וַמְלכות, ּ ֵליָסר, ּ ִגין ְדִאיִהי . ַּוֲהוו ּתְ ּּבְ

ְייהו ְרָכא ִמּנַ   .ִּמְתּבָ

ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ֲעָתא , ּ ׁשַ יַנְייהוּבְ ִליַלת ּבֵ ְּדִאְתּכְ ַהאי, ּ א וְרעוָתא ּבְ ָווָאה ִלּבָ ְּלׁשַ ּ ְוָלא , ּ
ָלל ֵעי ּכְ ּתָ יַנְייהו, ִליׁשְ ְּדָלא ִלְפסֹוק ּבֵ יַנְייהו. ּ ְּוִאי ָפִסיק ּבֵ רוְבָייא ָנִפיק , ּ ְדֵפי ּכְ חֹות ּגַ ִּמּתְ ּ
ְלהֹוָבא ֵחיָלא ְוָאַמר, ַחד ׁשַ ְּפַלְנָיא ִדי, ְוָקאֵרי ּבְ ִריך הואּ א ּבְ אוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ָפִסיק ּגְ ּ ּ ְּ ּ ,

ק ֵצי ְוִיְתְפּסַ ּתְ א, ִּיׁשְ א ַקִדיׁשָ אוָתא ְדַמְלּכָ ְּדָלא ֶיחֵמי ּגָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ וַבל )ישעיה כו(ּכְ
אות ה אות ְיָי', ִּיְרֶאה ּגֵ ֵליָסר ִאיּנון ּגֵ ִגין ְדִאֵלין ּתְ ּּבְ ּ ּּ '.  

אן וְלָהְלָאה ֵא ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה', ל ַההֹוָדאֹות כוִּמּכָ א ִעָלָאה ִדׁשְ ָּדא ַמְלּכָ ּ ּ ּּ ִגין ְדָכל , ּ ּּבְ
א ְרָייָתא ִדְלַתּתָ ַמּשִׁ ָחא ּבְ ּבְ ּתַ ד ִמׁשְ ָרֵאל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ְדּכְ ָבָחן ִאיּנון ְלַגּבָ ָּהֵני ׁשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ֹלֹמה ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ָלָמא ִדיֵליהְל, ָאֵמר ׁשִ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ן וְלָהְלָאה, ּ ּמָ  )ישעיה מה(, ִּמּתַ
לֹום ובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל ה ׁשָ ך עֹוׂשֶ ּיֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ יה. ְּ ַעְרָנא ּבֵ ֲערו , ְּוָהא ִאּתְ ְּוַאּתְ

יּקוִנין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ַּחְבַרָייא ְדָהֵני ִאיּנון ּתִ ּ ּ ּ ּ   .)אל אדון(. ּ

ר''א ָאה: ְך''ּול ּבָ ּתָ ּקוֵני ְדָעְלָמא ּתַ ּּתִ ְּדִאיּנון כ, ּ ִגין ְדִאית , ב ַאְתָוון ְזִעיִרין''ּ בראשית (ּּבְ

ָאה, ַאְתָוון ְזִעיִרין. ְוַאְתָוון ְזִעיִרין,  ַאְתָוון ַרְבְרָבן)ב''ע' ג ּתָ , ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ֵמָעְלָמא ּתַ
ֵּמַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1313דף [ -ּ

ֹכָלא ִאיּנ ַגְרַמְייהו, ּון ַרְבְרָבןּּבְ ִּאיּנון ַרְבְרָבן ּבְ ד . ּ ּ ַאְתָיין ְיִחיָדִאין ִאיּנון ַרְבְרָבן )לא(ּכַ
יר)א דכר ונוקבא פשיטן''נ( יָטן ַיּתִ ּ ְדַכד לא ְפׁשִ יָכא ְדַחֵזי , ּ ְרּתִ ל ָאת ְוָאת ּבִ ִּאיּנון ַאְתָיין ּכָ ּ ּ

ת ְדִאיּנו, ֵּליה ּבָ ָבָחא ְדׁשַ גֹון ׁשְ ּּכְ ּ ַבחּ ים, ּן ַאְתָוון ְדׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ רוך , ֵאל ָאדֹון ַעל ּכָ ְּבָ ּ
ָמה ל ְנׁשָ ִפי ּכָ ְוְמבֹוָרך ּבְ יִבין. ּ ֲחֵמׁש ֲחֵמׁש ּתֵ ְרִעין ְדָעְלָמא , ִּאֵלין ַאְתָוון ּבַ ין ּתַ ְּדִאיּנון ַחְמׁשִ ּ ּ

  .ְּדָאֵתי

סֹוָפא ֵרין ַאְתָוון ָאֲחָרִנין ִדי ּבְ יִביןִּאיּנון ּבְ. ת''ש: ּּתְ ית ּתֵ ית ׁשִ ית ִסְטִרין , ׁשִ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ן, ּ ּמָ גֹון. ְוַנְפֵקי ִמּתַ ל ְצָבא ָמרֹום: ּכְ נו לֹו ּכָ ַבח ִיּתְ ְפֶאֶרת וְגדוָלה . ּׁשֶ ּּתִ ּ ּ

ים ְוַחיֹות ַהּקֹוֶדׁש ָרִפים ְואֹוַפּנִ   .ּׂשְ

ֵרין ַאְתָוון ֵרי, ִּאֵלין ּתְ ית ּתְ ית ׁשִ ׁשִ ָחֵמׁש ָחֵמׁש, ן ַאְתָוון ַקְדָמֵאיּבְ ָאר ַאְתָוון . ּבְ ְלהו ׁשְ ּּכֻ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ע, ִּדי ּבְ ע ַאְרּבַ ַאְרּבַ ְלהו ּבְ ּּכֻ ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה, ּ ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ַּאְתָוון ַקְדָמֵאי ְוִאיּנון ִדְבסֹוָפא ִלימו ִדכ, ּ ִּאיּנון ׁשְ ּ הו כ, ָווןב ַאְת''ּ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ב ''ּ
יִבין ְמֵניָסר ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. ּב ַאְתָוון ִעָלִאין''ָלֳקֵבל כ, ּתֵ ֲארו ּתִ ּתָ ְּדָקא ָסְלִקין , ִּאׁשְ

ע ע ַאְרּבַ יַכְייהו ְלַאְרּבַ ְרּתִ יִבין, ּּבִ ְבִעין וְתֵרין ּתֵ ָמא ְמֹפָרׁש, ְּלׁשִ ְּדִאיּנון ָרָזא ִדׁשְ ּ ִליָפ, ּ א ּגְ
א ְדע ַּקִדיׁשָ הו, ב ַאְתָוון''ּ ִריך הוא ִמְתַעָטר ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמא ָדא. ְּ ּוׁשְ ִּאיהו ְמַעְטָרא , ּ ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרָזא ָדא, ִלּכְ ִליחוָתא , ְּוָסִליק ּבְ הו ּגֹו ׁשְ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ א)דמאריה(ּ ִכיְנּתָ   .ּ ִדׁשְ
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ִּסיָמִניך ְדִאֵלין ַאְתָווןְו ּ ָבָחא ִעָלָאה, ָ ׁשְ ְּדָקא ִמְתַעְטָרן ּבִ ּ ְּדַסְלִקין , ָּדא ַקְדָמֵאי ְוסֹוֵפי, ּ ּ
ִעְטַרְייהו ִאיּנון א ּּבְ ּ ָחֵמׁש. ש''ת ב''ּ י. ָאֶלף ּבְ י''ּתָ ׁשִ ֲחֵמׁש. ת''ו ּבְ ית ּבְ י. ּבֵ ית''ׁשִ ׁשִ ִגין . ן ּבְ ּבְ

ך ָרָזא ְדא ּּכָ ָלָלא ְדכ )ב''ב ע''ף קלד(ש ''ת ב''ְ ְּדִאיּנון ֲעָטָרה ִדְתָלִתין וְתֵרין , ב ַאְתָוון''ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ִביִלין   .)א דשמא קדישא''ס(. ׁשְ

יַכְייהו ְרּתִ ְּוִסיָמן ְדִאיּנון ַאְתָוון ָאֲחָרִנין ְדַסְלִקין ּבִ ּ ּ ִגיֶמ. ר''ַג, ּּ אֵרי ּבְ ְּוִסֵיים , ל''ׁשָ
ֵרי ְּוֻכְלהו ָרָזא ִד, ׁש''ּבְ ּ אּ א, ש''ת ב''א. ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ָרָזא , ר''ג. ּ

א ִּדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ְּדַסְלָקא ְלע, ּ א, ב''ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְייהו ׁשְ ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ ֶנֶסת , ּ ְּלִאְתַעְטָרא ּכְ
ָרֵאל   )ן תהלתךכשמך אלהים כ) ח''תהלים מ(, דכתיב(. ִּמּגֹו ְרִתיָכא ִעָלָאה, ִיׂשְ

ָמא ְדע ך ַההוא ׁשְ ּוְבִגין ּכַ ּ ָרָזא ַדֲאָבָהן''ְּ ִליָלא ּבְ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ּב ּכְ . ְּיִמיָנא וׂשְ
הו ְּוִאיִהי ִמְתַעְטָרא ּבְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָמא ִעָלָאה. ְּלֶמהֵוי ׁשְ ָמָהן ִעָלִאין, ְּוָלאו ׁשְ ִאיּנון ׁשְ ּּכְ ּ ,

ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ַּאֲחָדן ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאְּדִאְת, ּ ָמא ִעָלָאה ִאיהו. ּ ב ְדַהאי ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ֲאָבל , ּּ
ָּרָזא ִדיֵליה א, ּ ֲאָבָהן, ָּדִוד ַמְלּכָ ְּדִמְתַעְטָרא ּבַ ּ.  

ָמא ְדמ ּב ַאְתָוון ָרָזא ִדיֵליה ֲאָבָהן''ּׁשְ  )ב''ו ע''רנ, ח''ק, א''ט ע''ויקרא ע(ְּדָקא , ּ
ָעְל ַמה ִדְלֵעיָלא. ָּמא ִעָלָאהִּמְתַעְטָרן ּבְ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ , א וסלקא רזא לעילא לעילא''ס(. ּּ
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ָבה ִעָלָאה, ָסִליק ְוָלא ָנִחית, ּ ְוַעל ָדא)עד דאתעטרא באין סוף ִּאְתַעָטר ּגֹו ַמֲחׁשָ ָאה . ּ ַזּכָ
ּחוָלָקא ְדַמאן ְדָיַדע ֵליה ּ ּ יה, ּ ְּוִאְזְדַהר ּבֵ ּ.  

ָמא ְדע ָּדִוד ְדָקא , ָווןב ַאְת''ּׁשְ  )ב''נ ע''ויקרא ק, ב''ד ע''רל, ב''ז ע''ר, ב''ג ע''בראשית ל(ּ
ֲאָבָהן ְּוָרָזא ִדיֵליה ָסִליק ְוָנִחית, ִּמְתַעְטָרא ּבַ ַגְווָנא ָדא מצפ, ּ ָמא )ץ''מצפ(, ץ''ּּכְ  ׁשְ

ִּדְתֵליַסר ְמִכיִלין ְדַרֲחֵמי ֵריַסר. ּ יָכא ַקִד, ִּאיּנון ּתְ ָּרָזא ִדְרּתִ אּ ְרָיא , ְּדָנִפיק ֵמָחד, יׁשָ ְּדׁשַ
ך  ְָעַלְייהו וְבִגין ּכַ ּ ב דסליק ולא ''וכלהו סלקין ונחתין בר האי שמא דמ, סליק ונחית(ּ

ָמא ְדע)נחית ועל דא ְטָרא ָדא, ב ָסִליק ְוָנִחית''ּ ׁשְ ְטָרא ָדא, ָּסִליק ִמּסִ ָמא . ְּוָנִחית ִמּסִ ׁשְ
ְטָרא ָדאָסִליק ִמ, ִּדְתֵליַסר ְמִכיָלן ְטָרא ָדא, ּּסִ ָכא , ְּוָנִחית ִמּסִ ִגין ְלַאְמׁשָ ְּוַההוא ְדָנִחית ּבְ ּ

א ַאְתָוון . ל''ם כ''ן י''ס ט''ע ח''פ ז''ץ ו''ק ה''ר ד''ש ג''ת ב''א, ְּוַעל ָדא. ִּטיבו ְלַתּתָ
ָנא ּבָ חוׁשְ ַּקְדָמֵאי ַסְלִקין ּבְ ָנ, ּ ּבָ חוׁשְ י ּבְ ָכא ִטיבו , אְּוַאְתָוון ַאֲחָרִנין ַנְחּתֵ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ

א ִּדְלֵעיָלא ְלַתּתָ ּ.  

ָמא ְדמ ִּאיהו ִמְתַעְטָרא ִלְרִתיָכא ִעָלָאה, ב''ּׁשְ ּ ָמא ְדע. ּ ִּאיהו ִמְתַעְטָרא , ב''ּׁשְ ּ
ָאה ּתָ ֵדל ְלִמְנַדע ְלָמאֵריה. ִלְרִתיָכא ּתַ ּתַ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ָעְל, ּ ָאה ִאיהו ּבְ ָמא ַּזּכָ

ֵּדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ָלָמא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ת ְדָקא ְמׁשַ ּבָ א ְדׁשַ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ ּ ּ ח ֵליה . ּ ּבַ ְּמׁשַ
ָמא ְדע ׁשְ יִבין''ובכ, ב''ּּבִ יה ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא , ב ַאְתָוון''ָּרָזא ְדכ, ב ּתֵ ִגין ְדִתְתַעֵטר ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

א ָדא ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּּבְ א ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִאיהו, ֵאל ָאדֹון, ְּוַעל ָדא. ּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ ּוְפִריחו , ּ א ''ס(ּ

א ִעָלָאה)ופריכו ּ ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ְּדִמְתַעְטָרא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ּוְפִריחו ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ּ ,
ְּדִמְתַעְטָרא ְלַסְלָקא ּגֹו  ּ   .ְּרִתיָכא ִעָלָאהּ

ין)א''א ע''רס(ַּסְלִקין , ש''ת ב''א ַמר,  ְוַנְחּתִ ָמה ְדִאּתְ ּם ַסְלִקין ְוָלא ''ֲּאַמר ֵליה ב. ּּכְ
ין ּבָ, ְְוִסיָמִניך, ַנְחּתִ ְלחֹודֹוי''ָּדא ׁשַ ּבָ. ת ּבִ פוִרים''ְוָדא ׁשַ ּת ְויֹום ַהּכִ ְּדַסְלָקא ָרָזא ְלֵעיָלא , ּ ּ ּ

ֵאין סֹוףַּעד ְד, ְּלֵעיָלא ִּמְתַעְטָרא ּכָֹלא ּבְ ּ.  

רוך ְֵאל ּבָ ָּדא ִסדוָרא ְדַאְתָוון ְזִעיִרין, ּ ּ ּ ְצלֹוָתא, ּ ָכל יֹוָמא ּבִ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ . ְּוִתּקוֵני ּכְ
ּוְבִגין ְדִאיּנון ַאְתָוון ְזִעיִרין ּ יַנְייהו)ב''ה ע''ר(ֵלית , ּ ּקוִני עוֵלי, ּ ְרָווָחא ּבֵ ְּוִאיּנון ּתִ ּ ָמָתן ּ

א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ְּדַאְתָיין ִעם ַמְטרֹוִניָתא ְלַגּבֵ ּ.  

י ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי א ָדא ְדָקא ְמַקְדׁשֵ ְּקדוּשָׁ ּ ּ ּ ָיִחיד, ּ ל , ְּוָהא אוִקיְמָנא. ָּלאו ִאיהו ּבְ ּכָ
ָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ה ְדִאיהו ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ְרּגום. ָּיִחיד ָאִסיר ֵליה ְלֵמיַמר, ּ ָיִחידְלעֹו, ּּתַ ְוָלא , ָלם ּבְ

יִאין ַסּגִ ּקוָנא ִדיֵליה ַוַדאי, ּבְ ְּוָיִחיד ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ יִאין, ּ ַנִים ִמְקָרא , ְּוִסיָמן ְלָרָזא ָדא. ְוָלא ַסּגִ ׁשְ
ְרּגום יִאין ִאיהו. ְּוֶאָחד ּתַ ָנא ְדַסּגִ ַנִים ִליׁשָ ּׁשְ ה ְדָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ָאִסיר ִאיִה, ּ ְּדַוַדאי ְקדוׁשָ ּ ּ י ּ

ָיִחיד)ט''קכ( יִאין.  ּבְ ַסּגִ ְרּגום ָאִסיר ִאיהו ּבְ ת ּתַ ְּקדוׁשַ ּ ָיִחיד ְלעֹוָלם, ּ ְרּגום . ֶּאָלא ּבְ ֶּאָחד ּתַ
ֵניָנן יר, ּתָ ֵרין ְוָלא ַיּתִ ְרּגום ַאְתָיא ְלִמיעוָטא. ְוָלא ּתְ ּּתַ ָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש . ְְוָהִכי ִאְצְטִריך, ּ
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ּקֹוֶדׁש ְולא מֹוִריִדין. ְִאְצְטִריךְוָהִכי , ַּאְתָיא ִלְרבוָייא ּוְבַתְרּגום מֹוִריִדין ְוֹלא . ְּדַמֲעִלין ּבַ ּ
ִניָנן. ַמֲעִלין יר, ֶאָחד ּתָ ָלל, ְוָלא ַיּתִ   .ְוָלא ַמֲעִלין ּכְ
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א ָדא ְּקדוּשָׁ א, ּ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ָתא ְדִאְתַקְדׁשַ ְּקדוׁשָ ּ ִּתיִכין ִדיָלהְּוָכל ִאיּנון ְר, ּ ָנא , ּ ְלִאְתַתּקְ
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ָאה. ְּלַגּבֵ ּתָ ת ָעְלָמא ּתַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ְקדוׁשַ ּ ֲעִמיָדה, ּ ב ְוָלא ּבַ . ִּאיִהי ְמיוׁשָ

ה ַאֲחָרא ְדַאֲהדוֵרי ְצלֹוָתא )א''ג ע''דף קל( ְּקדוׁשָ ּ ָתא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ִּאיִהי ְקדוׁשָ ּ ּוְבִגין , ּ
ֲעִמיָדהּכַ א, ְך ִאיִהי ּבַ ָכא ָלה ְלַתּתָ ִגין ְלַאְמׁשָ ְּוָכל ִמלֹוי ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּּבְ ִּאיהו , ּּ

ב ֲעִמיָדה ְוָלא ְמיוׁשָ   .ּּבַ

ֵתי ּוְבָכל ָהֵני ְקדוׁשְ א, ּ הו ְלַתּתָ י ּבְ ָרֵאל ִמְתַקְדׁשֵ ִּיׂשְ י . ּ ָרֵאל ִמְתַקְדׁשֵ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ
ה ִדְרִתי ְקדוׁשָ ּּבִ בּ ָאה ְמיוׁשָ ּתָ יָכא ִעָלָאה ְמעוָמד. ָּכא ּתַ ה ִדְרּתִ ּוִבְקדוּשָׁ ּ ּ ה ַאֲחָרא. ּּ , ְּקדוׁשָ

ה)ב''א ע''רס(ִאיִהי  ַתר ְצלֹוָתא, ּ ּתֹוֶסֶפת ְקדוׁשָ ך ִאיִהי ּבָ ִגיֵני ּכַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּתֹוֶסֶפת . ְּבְ ּ
ה ן ַאֲחָרִנין, ְּקדוׁשָ ָכא . ֹוָתאִאיִהי ְלָבַתר ְצל, ַּעל ְקדוׁשָ ֵעי ְלַאְמׁשָ ּוְבִגין ְדָכל ַחד ְוַחד ּבָ ּ

ָּעֵליה ֵמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְרּגום, ּ ת ּתַ ן ְלָכל ָיִחיד ְוָיִחיד ְקדוׁשַ ּקַ ִּאְתּתָ ה . ּ יָמא ָהא ִאית ּבָ ְּוִאי ּתֵ
ת ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּבור. ְּקדוׁשַ ַּההוא ַלּצִ ְכָלל, ּ ְלהו ּבִ א ּכֻ ְּלִאְתַקְדׁשָ ַהה, ּּ הּבְ ּוא ּתֹוֶסֶפת ְקדוׁשָ ּ .

ּוְבִגין ְדָיִחיד ֵלית ֵליה ְרׁשות ּ ּ ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּ א ְיִחיָדאי, ְּלאֹוְמָרה ּבְ ּוְלִאְתַקְדׁשָ ַּאְתִקינו , ּ
ְרּגום ָלׁשֹון ּתַ ָּלה ּבְ ָיִחיד, ּ ַההוא ּתֹוֶסֶפת, ְּוִאיהו ּבְ ל ַחד ְוַחד ּבְ א ּכָ ְּלִאְתַקְדׁשָ ָכא , ּ ְלַאְמׁשָ

ירָעֵלי ה ַיּתִ ּה ְקדוׁשָ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ י ִעָלֵאי, ּ ִקדוׁשֵ י ּבְ ְּדָקא ִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְּדִאיּנון ְדֵבִקין ְלֵעיָלא ּ ּ יב, ּ ְיָי)דברים ד(, ִּדְכּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ' ּ ְוַאּתֶ ֱּאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ

  .ַּהיֹום

ִתיב  י ִאיׁש ֱאלִהים ָקדֹוׁש הוא עֹוֵבר ְוגֹו ִהּנֵ)מלכים ב ד(ּכְ י ּכִ ּוְכִתיב ', ּה ָנא ָיַדְעּתִ
ה ְוגֹו ה ָנא ֲעִלַית ִקיר ְקַטּנָ ָעְלָמא ְלִסדוָרא ִדְצלֹוָתא', ַּנֲעׂשֶ ַהאי ְקָרא ִאית ָלן ְסָמך ּבְ ּּבְ ּ ּ ְ .

י ה ָנא ָיַדְעּתִ ר ָנׁש ְל, ִהּנֵ ְָדא ִאיהו ְרעוָתא ְדִאְצְטִריך ּבַ ּ ּ ּ ְצלֹוָתאּ ַגִויה ּבִ ָוָאה ּבְ ּׁשַ ּ י ִאיׁש . ּ ּכִ
ָּדא ִאיהו ָעְלָמא ִעָלָאה, ֱּאֹלִהים ָקדֹוׁש הוא ּ ְּדִאיהו ָיִתיב ַעל ּכוְרֵסי ְיָקֵריה, ּ ּ ּ ְוָכל , ּ

יה אן ָנְפִקין ִמּנֵ ִּקדוׁשָ ּ ְּוִאיהו ְמַקֵדׁש ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ּ ִמיד. ּּ ֵּמַההוא ְקדו, ּעֹוֵבר ָעֵלינו ּתָ ה ּ ׁשָ
ְּדִאיהו ְמַקֵדׁש ְלָכל ָעְלִמין ְלֵעיָלא ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ִּאיהו ְמַקֵדׁש ָלן ּבְ ה . ּ ְּדָהא ֵלית ְקדוׁשָ ּ

א, ְּלֵעיָלא א ְלַתּתָ ֶּאָלא ִאי ִאית ְקדוּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֵני )ויקרא כב(ּכְ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ ְ ְוִנְקַדׁשְ ּ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

ְּוהֹוִאיל ְוַכך הו ה, אְ ה ָנא ֲעִלַית ִקיר ְקַטּנָ ָּדא ִאיהו ִסדוָרא ְדִתּקוָנא , ַּנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ח ''ויחי רכ(ּ

א)ב''ע ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ֲעִלַית ִקיר, ּ ִדׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל )ישעיה לח(ּכְ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ ּ
יר ה. ַהּקִ ִגין ְדִאיִהי ְזֵעיָרא: ְקַטּנָ ָמה, ּּבְ ה)קהלת ט( ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ם .  ִעיר ְקַטּנָ ים לֹו ׁשָ ְוָנׂשִ

ִנין ִתּקוָנא ָדא ְדֲאָנן ְמַתּקְ ּּבְ ּ ָחן וִבְצלֹוָתא, ּ ּבָ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ּוְבִסדוָרא ִדיָלן ּבְ ּ ּ ּ ּ  )ובתקונא דא(, ּ
יה ִנין ְלַגּבֵ ְּלַנְייָחא ִדיֵליה, ֲּאָנן ְמַתּקְ א וְמ. ּ ְלָחן ְוִכּסֵ ִּמָטה ְוׁשֻ ע ִאֵלין. נֹוָרהּ ְלהו , ַּאְרּבַ ּּכֻ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1316דף [ -ּ

א ִאיּנון ִכיְנּתָ ׁשְ ָנן)כלא(ְוִאיִהי . ּּבִ ּקְ ּקוִנין ִאֵלין ִמְתּתַ ָכל ּתִ ּ ּבְ ִסדוָרא , ּ י ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ְּלַגּבֵ ּ ּ
ְּדֲאָנן ְמַסְדִרין ּ.  

ִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ּּבְ ּ ּ ּוְבִתּקוָנא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ִנין . ָּהא ִמָטה, ּ ִסדוָרא ְדִאיּנון ָקְרּבָ ּּבְ ּ ּ ּ
ָחן, ְּוִעָלָוון ּבְ יִרין ְותוׁשְ ַצְפָרא ְוִאיּנון ׁשִ ְּדֲאָנן ְמַסְדִרין ּבְ ּ ּ ְלָחן, ּ ּוְבַההוא ִסדוָרא . ָהא ׁשֻ ּ ּ ּ

ב ִּדְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ַמע, ּּ ּוְבִתּקוָנא ִדְקִריַאת ׁשְ ּ ִנין ָה, ּ ַההוא ִיחוָדא ְדֲאָנן ְמַתּקְ ּּבְ ּ אּ ּסֵ . א ּכִ
ַההוא ִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ִדְמעוָמד ּּבְ ּ ּ ּ ּ אן, ּ ּוְבִאיּנון ְקדוׁשָ ּ ה, ּ אן, ְּותֹוֶסֶפת ְקדוׁשָ ְּדֲאָנן , ּוִבְרּכָ

  . ָהא ְמנֹוָרה)לה(ְּמַסְדִרין 

ר ָנׁש ָאה ִאיהו ּבַ ְרעוֵתיה, ַּזּכָ ֵוי ּבִ ְּדָדא ׁשַ ּ ּ ָכל יֹוָמ, ּ י ָמאֵריה ּבְ ָלָמא ְלַגּבֵ , אְּלַאׁשְ
ה ּוְלַאְתְקָנא ַהאי ֲעִלַית ִקיר ְקַטּנָ ּקוִנין, ּ ָהֵני ּתִ י ָמאֵריה ּבְ ְּלַגּבֵ ִריך . ּ א ּבְ ֵדין ַוַדאי קוְדׁשָ ְּכְ ּ ּ
ָכל יֹוָמא ִפיֵזיה ּבְ ּהוא ְיֵהא אוׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּּ ָאה ִאיהו ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ָאה ִאיהו ּבְ ְּוַזּכָ ּ .

ִגין ְדִאֵלין ַא ּּבְ עּ א, ְרּבַ ִכיְנּתָ ּקוֵני ִדׁשְ ִּאיּנון ּתִ ּ ְעָלה, ּ י ּבַ ְקָנא ְלַגּבֵ ּקוִנין . ְּלִאְתּתַ ע ּתִ ַאְרּבַ ּּבְ
ִפיָרָהא, ִּאֵלין ׁשְ ְקָנת ּבִ ֶחְדָווָהא, ִאְתּתַ ֶחְזָווָהא, ּבְ ָכל יֹוָמא, ּבְ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ַּעל ְיֵדי ְדַעּמָ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף קל -' בזוהר חלק [

ָנאִּמָטה ִא ּקְ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ְּתְיִהיַבת ֵליה ְלַיֲעֹקב ְלִאְתּתַ ּ .
א ְלָחן ַאְתִקין ָדִוד ַמְלּכָ ָחן ְדִאיהו ַאְתִקין, ּׁשֻ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ְלָחן ְנֶגד צֹוְרָר)תהלים כג( ֲעֹרך ְלָפַני ׁשֻ א ַאְתִקין ַאְבָרָהם. יְ ּתַ ּסֵ רוָתא ִדיֵליה, ּכִ ִאְתַקּשְׁ ּּבְ ּ ּ ,
ֵני ָעְלָמא ָמִתין ְלָכל ּבְ ִלימו ְדִנׁשְ ְּדָעִביד ִטיבו וׁשְ ּ ּ ּ א, ּ ּקוָנא ְדִכּסֵ ְּוֵלית ּתִ ֶחֶסד , ּ ֶּאָלא ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדַאְבָרָהם א)ישעיה טז(ּכְ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ַאְתִקין  )ב''ג ע''דף קל(ְמנֹוָרה . ּ ְוהוַכן ּבַ
ִריך הוא ְלֵעיֵניהֹון ְדָכל ָעְלָמא, ִיְצָחק א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדַאְקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּוָנִהיר ְנִהירו , ְּ

ה ַהִהיא ְקדוׁשָ ְּדבוִציָנא ִעָלָאה ּבְ ּ ך. ּּ ִגיֵני ּכַ א, ְּבְ א ַקִדיׁשָ ִדיר , ְּצִריִכין ַעּמָ לֹוַמר ּתָ
ָוָאה ְרעוְתהֹו ּוְלׁשַ ּ י ָעְלָמא ִעָלָאה, ןּ ְּלַסְדָרא ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ָמאֵריה ְדֵביָתא, ּ ּ ּ , ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ּ

א וְמנֹוָרה ְלָחן ְוִכּסֵ ִּמָטה ְוׁשֻ ָכל יֹוָמא, ּ ִלימו ּבְ א, ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ  )א כאן חסר''ד(. ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ָרֵאל ֲעָתא ְדָקא ְמַיֲחֵדי ִיׂשְ ׁשַ ִּיחוָדא ְדָרָזא ִד, ּּבְ ָרֵאלּ ַמע ִיׂשְ ִלים, ׁשְ ְרעוָתא ׁשְ ֵדין , ּּבִ ּכְ

ַּנְפֵקי ִמּגֹו ְסִתימו ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּ ַטׁש ּגֹו ּבוִציָנא , ַּחד ְנִהירו, ּ ְּוַההוא ְנִהירו ּבָ ּ ּ
ְּדַקְרִדינוָתא ּ ע, ְנהֹוִרין' ְּוִאיּנון ע, ְנהֹוִרין' ְּוִאְתְפַלג ְלע, ּ ַּעְנִפין ְדִאיָלָנא ְדַח' ּבְ   .ֵּייּ

ֵדין ַּההוא ִאיָלָנא ָסִליק ֵריִחין ובוְסִמין, ּכְ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ְּוָכל ִאיָלִני ְדִגְנּתָ ְלהו ַסְלִקין , ּ ּּכֻ ּּ
ָחן ְלָמאֵריהֹון, ֵריִחין ּבְ ַנת ַמְטרֹוִניָתא, ּוְמׁשַ ּקְ ֵדין ִאְתּתַ ֲהֵדי , ְּדָהא ּכְ ְּלַאֲעָלא ַלחוָפה ּבַ ּ
ְעָלה ְיי, ּּבַ א ֲחָדא, ִּפין ִעָלִאיןָּכל ִאיּנון ׁשַ ִתיאוְבּתָ ָרן ּבְ ְלהו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּ ּוִבְרעוָתא ֲחָדא, ּ ּ ,

ָלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ַחד ּבְ ִיחוָדא . ּ ָהא ְלַאֲעָלא ַלחוָפה ּבְ ן ְלַגּבָ ּקַ ְעָלה ִאְתּתָ ּוְכֵדין ּבַ ּ ּ ּּ
ַמְטרֹוִניָתא, ַחד   .ְלִאְתַייֲחָדא ּבְ

ַע ָרֵאל)דברים ו(ְוַאְמִריָנן , ֵּרי ֵליהְּוַעל ָדא ֲאָנן ִמּתְ ַמע ִיׂשְ ְרָמך,  ׁשְ ָהא , ְַאְתִקין ּגַ
ִתּקונֹוי יך ּבְ ְעִליך ֵייֵתי ְלַגּבִ ּּבַ ְ ין ָלֳקְבָלך, ְ ִיחוָדא ֲחָדא, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ְיָי. ְַזּמִ , ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1317דף [ -ּ

ְרעוָתא ֲחָדא ֹלא ִפרוָדא, ּּבִ ּּבְ ְייִפין ּכֻ, ּ ְּדָכל ִאיּנון ׁשַ ְּלהו ִאְתָעִבידו ַחדּ ּ ַחד , ּ ְוַעְייִלין ּבְ
א יאוְבּתָ   .ּּתִ

ָרֵאל ְיָי יָון ְדַאְמֵרי ִיׂשְ ית ִסְטִרין' ּּכֵ ִאְתָערוָתא ְדׁשִ ֶּאָחד ּבְ ית ִסְטִרין, ּ ל ִאיּנון ׁשִ ֵדין ּכָ , ּּכְ
א יאוְבּתָ ַחד ּתִ ִּאְתָעִבידו ַחד ְוָעאִלין ּבְ יטו ' ְּוָרָזא ָדא ו, ּ ַּחד ְפׁשִ ְלחֹודֹויּ ֹלא ְדֵבקוָתא , ּבִ ּּבְ ּ

יה יט ִמּכָֹלא, ַּאֲחָרא ְלַגּבֵ ְלחֹודֹוי ָפׁשִ ֶּאָלא ִאיהו ּבִ ּּ   .ְּוִאיהו ַחד, ּ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָטא, ּבְ ָנא וִמְתַקּשְׁ ּקְ ְלִחיׁשו , ַּמְטרֹוִניָתא ִמְתּתַ ָהא ּבִ ׁשָ ּמָ ְּוַעְייִלין ָלה ׁשַ ּ
י ְעָלה, ַסּגִ י ּבַ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדְוַאְמ, ְּלַגּבֵ ם ּכְ רוך ׁשֵ ֵּרי ּבָ ְלִחיׁשו. ְּ ָּדא ִאיהו ּבִ ּ ּ ,

ְעָלה י ּבַ ְּדָהִכי ִאְצְטִריך ְלַאֲעָלא ָלה ְלַגּבֵ ּ א ְדַיְדֵעי ָדא. ְּ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ּוְמַסְדֵרי ִסדוָרא ִעָלָאה , ּ ּ ּ ּ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

רו ּבַ ֲעָתא ְדִאְתַחּבְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ֲחָדאּ ְּעָלה וַמְטרֹוִניָתא ּכַ ְטָרא , ּ רֹוָזא ָנִפיק ִמּסִ ֵדין ּכָ ּכְ
י ָמאִריכֹון, ְּדָדרֹום ְרָיין ְדַגֵלי ְרִחימוָתא ְלַגּבֵ ִּאְתָערו ֵחיִלין וַמׁשְ ּ ּ ּּ.  

ַער ַחד ְמָמָנא ִעָלָאה ֵדין ִאּתְ ֵמיה''ּ ּבוֵא)א''ז ע''קכ(, ּּכְ ְרָיין, ּל ׁשְ ּוִביֵדיה ַא, ַרב ַמׁשְ ע ּ ְרּבַ
ָחן ָאת י, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ְּדָנִטיל ְמד, ַמְפּתְ ים ּבְ ָחא ִאְתְרׁשִ ָחא ַאֲחָרא ', ְוַחד ַמְפּתְ ּוַמְפּתְ

ָאת ה ים ּבְ ָאת ו. 'ִאְתְרׁשִ ים ּבְ ָחא ִאְתְרׁשִ  ְוָאַנח )'מפתחא אחרא אתרשים באת ה(. 'ְוַחד ַמְפּתְ
חֹות ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּלהו ּתְ ּ ָחןִּאיּנון ּתְ. ּ ְתַלת ַאְתָוון ִאֵלין, ַלת ַמְפּתְ ימו ּבִ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ִּאְתָעִבידו , ּ

יָון ְדִאְתָעֵבידו ַחד. ַחד ּּכֵ ָחא ַאֲחָרא, ּ ַההוא ַאֲחָרא , ַּההוא ַמְפּתְ ר ּבְ ָּסִליק ְוָקִאים ְוִאְתֲחּבָ
ָלָלא ִדְתַלת ְרָיין ְוַחָייִלין ַעְייִלין ְלִאי, ּּכְ ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשְ א ְוֻכְלהו ּ ְנּתָ ָחן ּגֹו ּגִ ֵרין ַמְפּתְ ּנון ּתְ ּּ

א ַגְווָנא ִדְלַתּתָ   .ְּמַיֲחֵדי ּכְ

ימו ְדָאת י: ה''ְיהֹוָ ָּדא ְרׁשִ ּ א', ּ ָמא ַקִדיׁשָ א ִעָלָאה ְדִבׁשְ ֵּריׁשָ ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא : ֱּאֹלֵהינו. ּ ּ
ימו ְדָאת ה ִּדְרׁשִ ּ ָמא ַק, ִּעָלָאה' ּ ְנָייָנא ְדִבׁשְ אָּאת ּתִ ך : ד''ְידֹוָ. ִּדיׁשָ יכו ְדִאְתְמׁשַ ְָדא ְמׁשִ ּ ּ ּ

א ימו ְדָאת ו, ְלַתּתָ ָרָזא ִדְרׁשִ ּּבְ ּ ֲאָתר ָדא', ּ כו ְלֶמֱהֵוי ּבַ ֵרין ַאְתָוון ִאְתְמׁשָ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ָלָתא ִאיּנון ַחד. ֶאָחד ל ָהֵני ּתְ ִיחוָדא ַחד, ּּכָ   .ּּבְ

יָון ְדָכל ָדא ִאְתָעִב ּּכֵ ִיחוָדא ַחדּ ָרָזא ְדָאת ו, ּיד ַחד ּבְ ַאר ּכָֹלא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ִלים' ּ , ׁשְ
א ְדַמּבוָעא ֵּמֵריׁשָ ּוֵמֵהיָכָלא ְפִניָמָאה, ּ א, ּ א ְוִאיּמָ ֵדין ַעְייִלין ְלַמְטרֹוִניָתא , ְוָיִרית ְלַאּבָ ּכְ

ֲהֵדיה ָכל ִטיבו ִעָלָאה, ּּבַ ִלים ּבְ א ִאיהו ׁשְ ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ ּ ּ ּוְלֵמיַהב ָלה , ָּיִכיל ְלַאְתְזָנא ָלהְו, ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ְּמזֹוָנא ְוִספוָקא ּכַ ְלהו ַחד. ּ ְייִפין ִדיֵליה ּכֻ ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ֵדין ַעְייִלין ָלה . ּּ ּּכְ

יה ְלִחיׁשו, ְּלַגּבֵ ְלִחיׁשו. ּּבִ ַהִהיא ֶחְדָוה. ֲּאַמאי ּבִ ִגין ְדָלא ִיְתָעַרב ָזר ּבְ ָמה , ּּבְ ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ
ְמָחתֹו לא ִיְתָעַרב ָזר)משלי יד(   .ּ וְבׂשִ

  ]א''ד ע''דף קל -' בזוהר חלק [

ית ִסְטִרין ׁשִ יָון ְדִאיהו ִאְתָיַחד ְלֵעיָלא ּבְ ּּכֵ ּ ית . ּ ׁשִ א ּבְ ּאוף ָהִכי ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְלַתּתָ
ִגין ְלֶמהֵוי . ִסְטִרין ָאֲחָרִנין א, ּיָלאֶאָחד ְלֵע )א''ד ע''דף קל(ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוֶאָחד ְלַתּתָ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1318דף [ -ּ

מֹו ֶאָחד'  ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד( ית ִסְטִרין. ֶּאָחד וׁשְ ׁשִ יב, ֶּאָחד ְלֵעיָלא ּבְ  )דברים ו(, ִּדְכּתִ
ָרֵאל ְיָי ַמע ִיׂשְ יִבין. ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי' ׁשְ ית ּתֵ ית ִסְטִרין, ָהא ׁשִ א . ָלֳקֵבל ׁשִ ֶאָחד ְלַתּתָ

ית ִסְטִרין ׁשִ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד)הדא הוא דכתיב(, ּבְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּ ּבָ ית ִסְטִרין , ְּ ָהא ׁשִ
יִבין ית ּתֵ ׁשִ א, ֶּאָחד ְלֵעיָלא' ְיָי. ָאֲחָרִנין ּבְ מֹו ֶאָחד ְלַתּתָ   .ּוׁשְ

יָמא ִתיב ֶאָחד ְלֵעיָלא, ְוִאי ּתֵ ִתיב ֶאָחד, ָּהא ּכְ א ָלא ּכְ ִחלוֵפי , ֶּעד הוא ֶאָחדָו. ּוְלַתּתָ ּּבְ ּ
ַּאְתָוון ִדְדכוָרא ָלא ִמְתַחְלֵפי. ַאְתָוון ּ א ִמְתַחְלֵפי, ּ ַּאְתָוון ְדנוְקּבָ ּ ָבָחא ִדְדכוָרא , ּ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ

א לֹוט ַעִין ָהָרע. ַּעל נוְקּבָ ׁשְ ּוְבִגין ְדָלא ּתִ ְּדָלא ַאְמֵריָנן ֶאָחד , ֲּאָנן ְמַחְלֵפי ַאְתָוון, ּ
ִאְת ְלָייאּבְ ּוְבִזְמָנא ְדָאֵתי. ּגַ לֹוט, ְּדִיְתֲעָבר ַעִין ָהָרע ֵמָעְלָמא, ּ ׁשְ ֵדין )בהדה(, ְוָלא ּתִ  ּכְ

ְלָייא ִאְתּגַ ֲהָדה. ִיְתְקֵרי ֶאָחד ּבְ ק ּבַ א ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתָדּבַ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ָלאו ִאיִהי , ּ
ֶּאָלא ַדֲאָנן ְמַיֲחִדין ָלה, ֶאָחד ּ ְלִחיׁשוּ ָרָזא ְדַאְתָוון ָאֲחָרִנין, ּ ּבִ   .ְוַאְמִרי ָוֶעד, ּּבְ

ִזְמָנא ְדָאֵתי ְּדִיְתְפַרׁש ַההוא ִסְטָרא ִמיָנה, ֲּאָבל ּבְ ּ ֵדין ִיְתְקֵרי , ְוִיְתֲעָבר ֵמָעְלָמא, ּּ ּכְ
פו וְדִביקו ַאֲחָרא, ֶּאָחד ַוַדאי ֲהָדה ׁשוּתָ ְּדָלא ְיֵהא ּבַ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ יֹום )זכריה יד(ָאֵמר ּכְ ּ ּבַ

מֹו ֶאָחד' ַּההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶהְדָיא, ֶּאָחד וׁשְ ְלָיא ּבְ ִאְתּגַ ְלִחיׁשו, ּבְ ָרָזא, ְּוָלא ּבִ   .ְוָלא ּבְ

ֲּאָנן ְמַיֲחִדין ָלה ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוַעל ָדא ין ְלַאֲחָרא ְלֶמיֱהֵוי ָסִהיד , ּ ַמאן ְדַזּמִ ּּכְ
ִּדיֵליה ִג. ּ ּין ְדָדא ִאיהו ָסִהיד ִדיָלןּבְ ּ ן, ּ ּוְכֵדין ִאיִהי . ְּוִסְטָרא ַאֲחָרא ָלאו ִאיהו ָסֲהָדא ְלַגּבָ

ת ֵמַההוא ִסְטָרא ִּאְתְפִריׁשַ יָון ְדָאַתת. ּ ְעָלה, ּּכֵ י ּבַ ֲּאָנן ַמֲעִלין ָלה ַלחוָפה ְלַגּבֵ ּ א , ּּ ַמְלּכָ
א, ִּעָלָאה ָכל ְרעוָתא ְוַכָווָנא ְדִלּבָ ּּבְ ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֶאָחד, ּ ּ.  

עוֵליְמָתָהא ֲעָתא ְדִאיִהי ָאַתת ּבְ ׁשַ ּּבְ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ א ִמּסִ ּוָבָעאת ְלִאְתָפְרׁשָ , ָלא ָאַתת, ּ
יר א ְוָלא ַיּתִ יָקָרא ְדַמְלּכָ ַנת ְלֵמחֵמי ּבִ ַמאן ְדִאְזַדּמְ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ נון , ּ ְּוָהִכי ַמְכִריֵזי ְדִיְזַדּמְ ּ ּ

יָק אְלֵמחֵמי ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ָּרא ְדַמְלּכָ נֹות ִציֹון )שיר השירים ג(ּכְ ּ ְצֶאָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ
ֹלֹמה ֶלך ׁשְ ּמֶ א, ְּבַ יָקָרא ְדַמְלּכָ ּפוקו ְלֵמחֵמי ּבִ ּ ּ ֵדין ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִניָחא ֵליה , ּ ּּכְ

ְּוִאְתְפַרׁש ִמיָנה, ְלֵמֱחֵמי יָון ְדָאַתת. ּ ל ִאיּנון. ּּכֵ ָהאּּכָ ׁשָ ּמָ ֲהֵדי ,  ׁשַ ַּעְייִלין ָלה ַלחוָפה ּבַ ּ ּ
א ִעָלָאה ָרָזא, ַּמְלּכָ ְלִחיׁשו ּבְ ָּלא ִיְתְפַרׁש ִמיָנה ַההוא ִסְטָרא , ְּדִאְלָמֵלא ָלאו ָהִכי. ּּבִ ּ ּ

ִזְמָנא ְדָאֵתי. ַאֲחָרא ְוִיְתַעֶרב ֶחְדָווָתא ְּדִיְתְפַרׁש ִמיָנה ַהִהיא ִסְטָרא ַאֲח, ֲּאָבל ּבְ ֵדין , ָראּּ ּכְ
יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ּּבַ מֹו ֶאָחד' ּ   .ֶּאָחד וׁשְ

יָון ְדָעאָלת ַלחוָפה ּּכֵ ּ א, ּ ֲהֵדי ַמְלּכָ ֵדין ֲאָנן ִמְתָעֵרי ֶחְדָוה ִדיִמיָנא , ִּעָלָאה. ְוִאיִהי ּבַ ּּכְ
ָמאָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּוׂשְ ָכ'  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי)דברים ו(ּכְ ְוָהָיה ִאם . 'ָל ְלָבְבך ְוגֹוֱָאֹלֶהיך ּבְ
מֹוַע ְוגֹו ָלל. 'ׁשָ ָלא ְדִחילו ּכְ ּּבְ ן, ּ ּמָ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו, ְּדָהא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִיְתָקַרב ּתַ ּ.  

ָלה א, ּּכַ י ַמְלּכָ ל ִזְמָנא ְדָבָעאן ְלַאֲעָלא ָלה ְלַגּבֵ ּּכָ א, ּ ּמוׁשָ ְּלֶחְדָוה ְדׁשִ ְִאְצְטִריך , ּ

ְלִחיׁשו ָרָזאּּבִ ַרְגֵלי ,  ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ א,  ַצֲעָדָהא)בר נש דגלי(ּּבְ יׁשָ , ֶּרֶמז ְדִסְטָרא ּבִ
ֲהָדה ְּוָלא ִיְתָדַבק ּבַ ָבֵני, ּ חון ּבְ ּכְ ּתְ ַלל, ְּוָלא ִיׁשְ ֶּרֶמז ִפסול ּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1319דף [ -ּ

לֹום ֵאיַרע ִפסול , ְוָהִכי ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְבנֹוי א ַחס ְוׁשָ ּמָ ּׁשֶ ַעְרִסי)איבזרע(ּ ֵדין ִאיּנון ,  ּבְ ּּכְ
ך ֶאָלא ֶאָחד, ָּאְמרו ִלּבָ ָמה ְדֵלית ּבְ ּּכְ ְ ך ְוכו, ּ ּּכַ ָלל' ְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ֵּלית ָלן ְדִביקו ּבְ ְּדָהא , ּ

א ֲהָוה ֵמַעְרָסך ְְפִריׁשָ א ִעָלָאה, ּ י ַמְלּכָ ִיחוָדא ְלַגּבֵ ַּוֲאָנן ּבְ ָלל ּבְ, ּ ְּוֵלית ָלן ְדִביקו ּכְ ִסְטָרא ּ
ְטָרא ַאֲחָרא , ַאֲחָרא ְפִריׁשו ִמּסִ ְּדָהא ּבִ א ִדיָלן)א הוינן ברעו''נ(ּ ְבּתָ ּ ֲהָוה ְרעוָתא וַמֲחׁשַ ּ ּ.  

ָתא ֵדין ָעאַלת ִאּתְ ָלל ּכְ ן ּכְ ּמָ ק ּתַ יָון ְדָיַדע ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִאְתָדּבַ ּּכֵ ּ ְעָלה , ּ י ּבַ ְּלַגּבֵ
ְלִחיׁשו ָרָזא ְדִיחו, ּּבִ ּּבְ ית ִסְטִריןּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם , ָּפַתח ְוָאַמר. ָּדא ְדׁשִ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ

ָרָזא ְדֶאָחד ָּוֶעד ְדָהא ִאיִהי ּבְ עוֵליְמָתָהא, ּ פו ְדִסְטָרא , ּּבְ ָלל ְוָלא ׁשוּתָ ָלא ִעְרּבוָבא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ
  .ַאֲחָרא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1320דף [ -ּ

  




