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הוצאת:

שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מפעל עולמי להצלת הדת

ִ ּג ָּליוֹ ן ִמ ְס ּ ַפר  - 37י"ח ֵט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
MIFAL HAZOHAR HOILUMI
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI

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

מוֹ ֶרה נְ בוֹ ִכים ְ -לדוֹ ר ַה ְ ּגא ּו ָלה

בב˙י כנסיו˙ ,בב˙י מדר˘ו˙ ,ב˘מחו˙ ,לכל החברים וידידים,
ולכל אחד ואחד מי˘ראל ,ל˜רב הגאולה ˘לימה בב"א

(ח ֶלק א)
ֵ
מכתבי הסכמה

מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

יֹותם
חּורי ַהּיְ ִׁשיבֹות וְ ַה ַאבְ ֵרכִ ים ּבִ ְה ָ
ּנֹור ָאה ֶׁש ְּמצּויִ ים ּבְ ֵ
ּבֹו יְ ב ַֹאר ָה ַא ְׁשלָ יָ ה וְ ַה ַה ְס ָּת ָרה ַה ָ
יטה כֹוחֹות ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֶׁשּמֹונְ ִעים ֵמ ֶהם ֶאת ּלִ יּמּוד
מּוקהַּ ,ת ַחת ְׁשלִ ָ
ּבְ ַת ְר ֵּד ָמה ֲע ָ
קּועים ַרק ּבְ ּלִ ימּוד
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,לִ יּמּוד ְׂש ַפת ַהּגְ אּולָ הּ ,ובִ ְמקֹום זֹאת ְׁש ִ
ָה ֱא ֶמתּ ,לִ יּמּוד ַה ַ
זֹועק
ּתֹורהּ ,ובְ כָ ְך ְמ ַחּזְ ִקים ֶאת ִחיצֹונִ ּיּות ָהעֹולָ םֶ ,את ָה ַא ְׁשלָ יָ ה ,וְ לָ כֵ ן ָהעֹולָ ם ֵ
ִחיצֹונִ ּיּות ַה ָ
נֹוחתֹות ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות
ּפֹועל ּכְ גּוף לְ ֹלא נְ ָׁש ָמה ,וְ לָ כֵ ן ֲ
ּסּוריםּ ,כִ י ֵאין לֹו ַחּיִ ים ,הּוא ַרק ֵ
ִמּיִ ִ
עֹורר ֵמ ַה ַּת ְר ֵּד ָמהּ ,כִ י ָאנּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ֶׁשל ּגְ אּולָ ה ֶׁשל ְּפנִ ִימּיּות
ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנִ ְת ֵ
רּופה לַ ֶּשׁ ֶקר ,לְ ַמכְ אֹוב ַהּגָ דֹולֶׁ ,שּכָ ל ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים יִ ְקחּו
ּתֹורהּ ,ובָ אנּו ּכָ אן לָ ֶתת ְּת ָ
ַה ָ
יׁשיתּ ,כְ ֵדי לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהעֹולָ ם ּכּולֹו.
ַא ֲח ָריּות ִא ִ
לקנות הספרים במחיר מסובסד:

אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300
hazohar.com@gmail.com



יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
חודש טבת תשע"ב
נחל לכיש  24/8בית שמש תובב"א ,טל0548-436784 :

ּותׁשּובֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ְׁש ֵאלֹות ְ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ַעל ִּלּמּוד ַה ַ
יּתה!!!
ִּגּלּוי ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ָ

ּדּוע ֹלא ָׁש ָמ ְענּו ַעד ַהּיֹום ִמּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל
ְׁש ֵאלָ הַ :מ ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש?
חֹובַ ת ּלִ יּמּוד ַ

ְּת ׁשוּ ָבהָ :טעוּ ת ָ ּגדוֹ ל ְּביָ ְד ָך ,עוֹ ד ִּב ׁ ְשנַ ת תרפ"א יָ ְצאוּ
ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאל בד"ץ ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ ִ
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶשל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
יס ִקין זצ"לְ ,ו ָח ְתמוּ ַעל ֶזה ָּכל ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְּד ָאז,
יב ִד ְ
ֵל ּ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָח ְתמוּ ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִּבירוּ ׁ ָש ַליִ ם עיה"ק ִּב ׁ ְשנַ ת
תשס"ב-חְ ,ועוֹ ד ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ָי ְצאוּ ַה ְר ֵ ּבה ְס ָפ ִרים
ִעם ֲח ִתימוֹ ת ׁ ֶשל רוֹ ב ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזים ְו ַה ְּס ָפ ַרדִּ ים.
וּ ְב ֵס ֶפר אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל ְו ַה ּז ַֹהר ְמאוֹ רוֹ ת ַה ּזוֹ ַהר
ְועוֹ ד ,מוּ ָב ִאים יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף ַצ ִּד ִ
יקיםְ .ו ִאם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת?
ילה ְל ָך ֶאת ָה ֱא ֶמת.
ימן ׁ ֶש ָה ַרב ׁ ֶש ְ ּל ָך ֵמ ָה ֶע ֶרב ַרב ְולֹא ִ ּג ָ
ִס ָ

זֹוהר?
הֹורה לִ י ֶּשׁ ָעלַ י לִ לְ מֹוד ַ
אְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֹלא ָ

ְּת ׁשוּ ָבה :א .ק ֶֹדם ָּתדוּ ן ֶאת ַר ְ ּב ָך ְל ַכף ְזכוּ ת ׁ ֶשהוּ א
[ל ָמ ׁ ָשל ִאם
ִּתינוֹ ק ּ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבהְ ,ו ִאם לֹא ָל ַמד ֵמ ַא ִין ֵי ַדע? ְ
ֵת ֵל ְך ַל ִ ּק ּבוּ ץ ְו ִת ְצ ַעק ׁ ַש ָ ּבתֵ ,הם לֹא ָי ִבינוּ ַמה ַא ָּתה רוֹ ֶצה

ֵמ ֶהםֵ ,הם ֵמעוֹ ָלם לֹא ׁ ָש ְמעוּ ַמה ֶזה ׁ ַש ָ ּבת?] בִ .י ָּת ֵכן
ׁ ֶש ּלֹא ׁ ָש ַמע ְולֹא ָר ָאה ֶאת ַה ֵּס ֶפר "אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר" ֵמ ֶא ֶלף
ַצדִּ ִ
"גדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל ְו ַה ּז ַֹהר",
"ע ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ׁ ָש ָעה" ,וּ ְ
יקים ֶ
ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף ַצ ִּד ִ
יקים אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָּכל ְיהוּ ִדי ַו ֲא ִפילוּ ָר ׁ ָשע
ָצ ִר ְ
יך ִל ְלמֹד זוֹ ַהר! ֵ -ע ָצה ְ ּב ָי ְד ָך ָּת ִביא לוֹ ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ְו ָכל ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים ַה ָ ּב ִאים
ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ַמה אוֹ ֵמר ָלנוּ ֹ
ּ
ַא ֲח ָריו ,ב"ה יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלףְ ,ו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַה ֵח ֶפץ ַח ִיים
ישְ ,ו ַא ֲחרוֹ ן ַא ֲחרוֹ ן ָח ִביב ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ַקנְ ֵי ְב ְס ִקי
ֶה ָחזוֹ ן ִא ׁ
יט"אְ .ו ִאם ַא ֲח ֵרי ָּכל ֶזהָ ,ה ַרב ׁ ֶש ְ ּל ָך ִמ ְתנַ ֵ ּגד ְ ּב ִל ּמוּ ד
ׁ ְש ִל ָ
ַה ּזוֹ ַהרָ ,אז הוּ א ּ ָפ ׁשוּ ט ֵמ ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב ֶז ַרע ֲע ָמ ֵלק
יהם ׁ ֶש ֵהם ִמ ֶּז ַרע
ילין ׁ ֶש ָה ַר ׁ ְש ָּב"א ָּכ ַתב ֲע ֵל ֶ
ׁ ֵשדִּ ין רוּ ִחין ְו ִל ִ
ילין (שו"ת ָה ַר ׁ ְש ָ ּב"א סימן תי"ד ,ספר הרזים,
ֲע ָמ ֵלק ׁ ֵש ִּדין רוּ ִחין ְו ִל ִ
כתבי האריז"ל והם מזיקין את הבריות)ְ .ו ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ֵּבית
ַה ְּכנֶ ֶסת ְולֹא ִל ׁ ְשמוֹ ַע ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפיוְ .ר ֵאה ַמה ׁ ֶש ָּכתוּ ב
'פ ִרי ִי ְצ ָחק' ַעל ֵס ֶפר ְי ִצ ָירהַ :ה ַּס"ם ַמ ִּסית ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ַה ּ ְ
ְ ּב ַכ ָּמה ַט ֲענוֹ ת ְמ ֻז ָ ּיפוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ִי ְת ַע ְּסקוּ בְּסוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה.
ירה( ,הקדמה)
'פ ִרי יִ ְצ ָחק' ַעל ֵס ֶפר יְ ִצ ָ
ְו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ַה ֵּס ֶפר ּ ְ
ַהס"ם ׁ ֶשהוּ א ֲע ָמ ֵלק כּ ׁ ְֶשהוּ א רוֹ ֶאה ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם רוֹ ִצים
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ַל ֲעסֹק ַ ּגם ֵּכן ְ ּבסוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהָ ,אז הוּ א גּ וֹ ֵרם ַּכ ָּמה ִס ּבוֹ ת
וּ ְמנִ יעוֹ ת ָל ָא ָדםְ ,ו ָת ִמיד הוּ א ַמ ִּסית ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְ ּב ַכ ָּמה
ַט ֲענוֹ ת ְמ ֻז ָ ּיפוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ִי ְת ַע ְּסקוּ ְ ּבסוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ַעל ְי ֵדי
ֵכן ִי ְה ֶיה לוֹ ְּתקוּ ָמה ׁ ֶש ֵאין נִ ְמ ָחה ׁ ְשמוֹ .

יהי ִע ָ ּק ָרא ְּדכ ָ ֹּלא
ְּד ִסינַ יָ ,לא ִמ ְס ַּת ְּכ ֵלי ֶא ָ ּלא ְ ּבנִ ׁ ְש ְמ ָתאְּ ,ד ִא ִ
יתא ַמ ָּמ ׁש ְוכוּ ' ,עכ"ל[ .ראה אור הזוהר ,ורבי
אוֹ ַר ְי ָ
יהודה פתייה זי"ע מבארְ ׁ ,שאוֹ ָתם ׁ ֶש ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים
סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה לֹא ָע ְמדוּ ַר ְג ָליו ַעל ַהר ִסינַ י].

זֹוהר
בְׁ .ש ֵאלָ ה :רֹאׁש ַהּכֹולֵ ל ֶׁשּלִ י ֵאינֹו ַמ ְר ֶׁשה לִ לְ מֹד ַ
ּבַ ּכֹולֵ לַ ,מה ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות?

מּורים ּכָ ל ּכָ ְךַ ,רב
הְׁ .ש ֵאלָ הֵ :איְך יְ כֹולִ ים לִ כְ ּתֹב ְּדבָ ִרים ֲח ִ
רֹוצ ַח נְ ָפׁשֹות ַמ ָּמׁש וְ הּוא ָא ֵׁשם ַעל
זֹוהר ֵ
מֹורה לִ לְ מֹד ַ
ֶׁש ֵאינֹו ֶ
ּכָ ל ָה ֲאסֹונֹות ֶׁש ָהיָ ה וְ יִ ְהיֶ ה ַחס וְ ָׁשלֹום?

ְּת ׁשוּ ָבהְ :ל ַה ְראוֹ ת ְלר ׁ
ֹאש ַה ּכוֹ ֵלל ָּכל ַמה ׁ ֶש ָּכ ְתבוּ
ָה ֶא ֶלף ַצ ִּד ִ
ֹאמר ִל ְלמֹד זוֹ ַהר,
יקיםְ ,ו ִאם ַא ַחר ָּכ ְך לֹא י ַ
ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּ א ּ ָפ ׁשוּט ָר ׁ ָשע ְוכוֹ ֵפר ָ ּב ִע ָ ּקר ְו ֶא ּ ִפיקוֹ ֶרס
ָ ּגמוּ ר ְל ִפי ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ז"לְ ,ולֹא ַמ ֲא ִמין בי"ג ִע ָ ּק ִרים
ְולֹא ָיקוּ ם ִל ְת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים .לֹא ַמ ֲא ִמין ְ ּב ַאנִ י ַמ ֲא ִמין
ו-י"ג ִע ְ ּק ֵרי ֱאמוּ נָ הְ .והוּ א לֹא ְמ ַח ּ ֵפשׂ ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ְ ּל ָך
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ְג ָר"אְּ :ב ִלי ִל ּמוּ ד ַה ּסוֹ ד לֹא ְמ ִבינִ ים ֶאת
ַה ּ ְפ ׁ ַשטְ .ו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ַהגּ ְָר"א (אבן שלמה פ"ח)ָּ ,כל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאינוֹ
ֵמ ִבין ַה ּסוֹ ד ֲא ִפילוּ ַה ּ ְפ ׁ ָשט ֵאינוֹ ָּברוּ ר ְּביָ דוֹ ִ .מי ׁ ֶש ָהיָ ה
יגן
יָ כוֹ ל ְל ַה ּ ִׂשיג סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְוהוּ א לֹא ִה ׁ ְש ַּת ֵּדל ְל ַה ּ ִׂש ָ
ימ ּיוּ ת ַה ּתוֹ ָרה
נִ ידוֹ ן ְּב ִדינִ ים ָק ׁ ִשים ַר ְח ָמנָ א ִל ְצ ָלןְ ּ .פנִ ִ
ימ ּיוּ ת ַהגּ וּ ף ׁ ֶשהוּ א ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשְ ,ו ַה ִחיצוֹ נִ ּיוּ ת
הוּ א ַח ִ ּיים ִל ְפנִ ִ
ְל ִחיצוֹ נִ ּיוּ ת ַהגּ וּ ףְ ,ו ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ֶר ֶמז ְוסוֹ ד ֵאין ֵי ֶצר ָה ָרע
ָיכוֹ ל ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ָ ּב ֶהםְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ִּת ְה ֶיה ְ ּב ִל ּמוּ ד ָח ְכ ַמת
ַק ָ ּב ָלה.

אֹומר ֹלא
גְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה נָ כֹון ַה ָּדבָ ר ֶׁש ֲא ַמ ְר ֶּתםֶׁ :ש ַרב ַה ֵ
זֹוהר ִאי ֶא ְפ ָׁשר לו לַ ְחזֹר ּבִ ְתׁשּובָ ה?
לִ לְ מֹוד ַ

ְּת ׁשוּ ָבהֶ :זה ָל ׁשוֹ ן ַה ִּתיקוּ נֵ י זוֹ ַהר ִּ(ת ּקוּן ל' דַּ ף עגַ ):וי לוֹ ן
דְּ ָג ְר ִמין ֲענִ ּיוּ ָתא ְו ַח ְר ָ ּבא וּ ִב ָיזה ְו ֶה ֶרג ְו ַא ְ ּב ָדן ְ ּב ָע ְל ָמא.
[ת ְרגּ וּ ם ִל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש] :אוֹ י ָל ֶהם ׁ ֶשגּ וֹ ְר ִמים ֲענִ ּיוּ ת
ַּ
[ה ַבנְ ָּת ,לֹא ֲאנִ י אוֹ ֵמר
ְו ֶח ֶרב וּ ִב ָ ּזה ְו ֶה ֶרג ְו ָא ְב ָדן ָ ּבעוֹ ָלםֵ .
ֶאת ֶזה].

אֹומר ֹלא
ׁשֹומ ַע ַרק לְ ִדבְ ֵרי ַרּבִ י ֶׁשּלִ יָ ,ה ֵ
וְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ֲאנִ י ֵ
זֹוהרַ ,ה ִאם יִ ְהיֶ ה לִ י ּגַ ן ֵע ֶדן אֹו ֹלא? ַמה יַ ֲעׂשּו לִ י ּבְ בֵ ית
לִ לְ מֹד ַ
ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ הִ ,אם ָׁש ַמ ְע ִּתי לָ ַרב ֶׁשּלִ י?
ְּת ׁשוּ ָבהָּ :כתוּ ב ְּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת
ְל ַגן ֵע ֶדן ָה ֶע ְליוֹ ן ְּב ִלי ִל ּמוּ ד ּ ְפנִ ִ
ימ ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ׁ ֵשם יִ ְקחוּ
יהנּ וֹ םְ ,ו ׁ ֵשם ִּת ְצ ַעקֲ ,אנִ י לֹא ָא ׁ ֵשם ָה ַרב ׁ ֶש ִּלי
אוֹ ְת ָך ַל ֵ ּג ִ
ָ
לֹא ָא ַמר ִלי ִל ְלמֹד זוֹ ַהרְ ,ו ִּת ְמשֹך ֶאת ָה ַרב ׁ ֶש ְּלך יַ ַחד
יהנּ וֹ ם
יהנּ וֹ םְ ,ו ִת ְצ ַעק ׁ ָשםִּ ,ת ׁ ְש ְלחוּ ֶאת ָה ַרב ַל ֵ ּג ִ
א ְֹת ָך ַל ֵ ּג ִ
ׁ ֶשהוּ א ָא ׁ ֵשם ,הוּ א לֹא ָא ַמר ִלי ִל ְלמֹד זוֹ ַהרֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת
ָה ַרב לֹא ִ ּי ְז ֶּכה ָל ֶל ֶכת ְל ֵג ִהינוֹ םֶ ,א ָּלא ְל ַכף ַה ֶ ּק ַלעְ ,ו ַא ָּתה
אוּ ַלי ִּת ְז ֶּכה ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵג ִהינוֹ םֲ ,א ָבל ֶזה ַרק ִאם לֹא ָח ַז ְר ָּת
ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ,וּ ֶב ֱא ֶמת לֹא ָי ַד ְע ָּתַ ,ה ּיוֹ ם ֵאין ֶא ָחד ׁ ֶש ּלֹא יוֹ ֵד ַע
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ו ֲא ִפילוּ ְי ָל ִדים יוֹ ְד ִעים,
ְו ַא ָּתה לֹא ָיכוֹ ל ְל ַה ִ ּגיד לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְולֹא ָי ַד ְע ִּתי!!! ְו ֶזה
ָל ׁשוֹ ן ֵס ֶפר ַה ְ ּב ִרית :וּ ִמי ׁ ֶש ּלֹא ָע ַסק ְ ּב ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת ְולֹא
ָר ָצה ִל ְלמוֹ ד אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָמתוֹ רוֹ ָצה ַל ֲעלוֹ ת ְ ּב ַגן
ֵע ֶדן דּ וֹ ִחין אוֹ ָת ּה ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּב ִב ָ ּזיוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְ ּבז ַֹהר ׁ ִשיר
ַה ּ ׁ ִש ִירים ְוכוּ 'ְ ,ולֹא עוֹ ד ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ֵי ׁש ְ ּב ָידוֹ ָּכל ַמ ֲעשִׂ ים
ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםַ ,ה ּ ְׂש ָר ִפים ַ ּב ֲע ֵלי ׁ ֵש ׁש ְּכנָ ַפ ִים שׂ וֹ ְר ִפים
ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְ ּבז ַֹהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ּ ְפקוּ ֵדי ְוכוּ 'ְ ,ו ֶזה ַה ּ ַׂשר ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ְמ ֻמ ֶ ּנה ַעל ֶזה נִ ְק ָרא
ימ ְט ִר ָ ּיא ַק ָ ּב ָל"ה.
יא"ל ִּכי הוּ א ְ ּב ִג ַ
יוּ ִפ ֵ

ְּת ׁשוּ ָבהָ :א ְמרוּ ַר ּבוֹ ֵתינוּ ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ֶעשְׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ְד ָב ִרים ְמ ַע ְּכ ִבים ֶאת ַה ְּת ׁשוּ ָבהְ ,ו ֵא וּּ
ל
ֵהםְ ...ו ַה ִּמ ְת ַח ֵ ּבר ָל ָר ׁ ָשעְ ,ו ָהאוֹ ֵמר ֶא ֱח ָטא ְו ָא ׁשוּ בְ ,ו ֵכן
ָא ְמרוּ ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה (יוֹ ָמא פה ,ב) ָהאוֹ ֵמר ֶא ֱח ָטא ְו ָא ׁשוּ בֵ ,אין
ַמ ְס ּ ִפ ִ
יקין ְ ּב ָידוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּת ׁשוּ ָבהֶ .א ֱח ָטא ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים
ְמ ַכ ּ ֵפרֵ ,אין יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ְמ ַכ ּ ֵפרְ .ו ַה ִּמ ְת ַּכ ֵ ּבד ִ ּב ְקלוֹ ן
ֲח ֵברוֹ ְ ,ו ַה ּפוֹ ֵר ׁש ִמן ַה ִ ּצ ּבוּ רְ ,ו ַה ְמ ַב ֶ ּזה ֲאבוֹ ָתיוְ ,ו ַה ְמ ַב ֶ ּזה
ַר ּבוֹ ָתיוְ ,ו ַה ְמ ַע ֵּכב ֶאת ָה ַר ִ ּבים ֵמ ֲעשׂ וֹ ת דְּ ַבר ִמ ְצ ָוה,
ְו ַה ַּמ ֶּטה ֶאת ֲח ֵברוֹ ִמדֶּ ֶר ְך טוֹ ָבה ְל ֶד ֶר ְך ָר ָעהְ ,ו ָהרוֹ ֶאה
ְבנוֹ ְב ַת ְר ּבוּ ת ָר ָעה ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה ְב ָידוֹ ְ ,ו ַהחוֹ ֵלק ַעל
דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמיםְ ,ו ַה ּשֹוֹ נֵ א ֶאת ַה ּתוֹ ָכחוֹ תְ ,ו ַה ַּמ ְל ִעיג ַעל
ַה ִּמ ְצוֹתְ .ו ַע ֵין ַר ְמ ָ ּב"ם ִ(ה ְלכוֹ ת ְּת ׁשו ָּבה ּ ֶפ ֶרק ד)ַ :א ְר ָ ּב ָעה ֵמ ֶהם
ָעווֹ ן ָ ּגדוֹ לְ ,ו ָהעוֹ שֶׂ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א
ַמ ְס ּ ִפיק ְ ּב ָידוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּת ׁשוּ ָבה ְל ִפי גוֹ ֶדל ֶח ְטאוֹ ְ ,ו ַע ֵין ֵס ֶפר
אשוֹ ן  -אוֹ ת נב) ,אוֹ ְרחוֹ ת ַצ ִּד ִ
(ש ַער
יקים ׁ ַ
ש ֲע ֵרי ְּת ׁשוּ ָבה ׁ ַ
ַׁ
(ש ַער ָה ִר ׁ
ָה ֶעשְׂ ִרים וְ ׁ ִש ּ ׁ ָשה).

ַעל ֵּכן ַא ַחי ֲאהוּ ַביִ ,אם ַא ָּתה ָח ֵפץ ֶ ּב ֱא ֶמת ְלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא
ְו ַא ָּתה רוֹ ֶצה ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ אִּ ,ת ְל ַמד –
ִת ְגרוֹ ס זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ָכל ְויוֹ ם ְל ָפחוֹ ת  4-5דַּ ּקוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ַה ִּמינִ ימוּ םְ ,ו ָכ ְך ִּת ְז ֶּכה ִלשְׂ ַכר ַה ָ ּגדוֹ ל ּ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנוּ ְ ּב ַעלוֹ ן
ַה ּזוֹ ַהר ִמ ְס ּ ַפר  35-36וּ ְב ֵס ֶפר ֶע ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ׁ ָש ָעה.

דְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם נָ כֹון ַה ָּדבָ ר ֶׁש ִּמי ֶׁש ְּמ ָס ֵרב לִ לְ מֹד ז ַֹהר ֹלא
ָע ְמדּו ַרגְ לָ יו ַעל ַהר ִסינַ י?

זְׁ .ש ֵאלָ הִ :הכְ נַ ְס ִּתי ָּפ ַתח ֵאלִ ּיָ הּו ַה ְּמב ָֹאר לְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ ָה ַרב
הֹוציא ֶאת זֶ הַ ,מה לַ ֲעׂשֹות?
ִ

(רי"ף יוֹ ָמא פ"ח)

ְּת ׁשוּ ָבהְ :בז ַֹהר ְ ּב ַה ֲעל ְֹת ָך (דַּ ף קנבָ ).ק ֵרי ָלעוֹ ְס ִקים
ימי ְ ּבטוּ ָרא ְּד ִסינַ י ,וז"ל:
ְ ּב ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת ִאינוּ ן ַּד ֲהווּ ָק ְי ֵ
ימין ַע ְב ֵדי ְּד ַמ ְל ָּכא ִע ָ ּל ָאהִ ,אינּ וּ ן ְּד ַק ְיימוּ ְ ּבטוּ ָרא
ַח ִּכ ִ

ְּת ׁשוּ ָבהְ :לעוֹ ֵרר ֶאת ָה ַרב וּ ְל ַה ְראוֹ ת ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנוּ ָּכאן,
ְו ִאם הוּ א ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִר ׁ ְשעוּ תוֹ ִּ ,ת ְב ְרחוּ ִמ ֶּמנּ וּ ִּ ,כי הוּ א
ילין.
ְ ּב ַודַּ אי ֵמ ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרבֶ ,ז ַרע ֲע ָמ ֵלק ׁ ֵשדִּ ין רוּ ִחין ְו ִל ִ
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תֹורם
ּומ ֻפ ְר ֶס ֶמת ,וְ ֵ
לֹומד ּבִ ִ
חְׁ .ש ֵאלָ הֲ :אנִ י ֵ
יׁשיבָ ה ּגְ דֹולָ ה ְ
הֹורה
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ רֹאׁש ַהּיְ ִׁשיבָ ה ָ
ָּת ַרם לָ נּו ֵס ִטים ֶׁשל ַ
ּזֹוהרַ ,מה ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות?
הֹוציא ֶאת ַה ַ
לְ ִ
ְּת ׁשוּ ָבהֶ :זה ֶא ָחד ֵמ ָה ֲעוֹנוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְּביוֹ ֵתר ְל ִה ְת ַע ֵּלם
מ ֶשׁה ַר ֵּבנוּ ֲא ׁ ֶשר ְּב ַודַּ אי
ִמדִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי וּ ֹ
יח ְּב ַר ֲח ִמיםְ ,ו ַעל ֵּכן ַּת ֲע ׂ
ַעל יָ ָדם ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה ֶמ ֶל ְך ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
שוּ
ַמה ׁ ֶש ָ ּי ַע ְצנוּ ְל ַמ ְע ָלה ִּב ְת ׁשוּ ָבה א'ְ ,ו ִאם הוּ א ִמ ְתנַ ֵ ּגד ,הוּ א
ַח ָ ּיל טוֹ ב ׁ ֶשל ֶז ַרע ֲע ָמ ֵלק ְוכוּ 'ִּ ,ת ְמחוּ נֶ ְג ּדוֹ ְו ִת ְהיוּ ְּב ֵא ֶבל,
ַעל ׁ ֶש ִּב ָּזה ֶאת ָּכל ֶא ֶלף ַהצַּ ִּד ִ
יקיםְ ,ו ֵת ְצאוּ נֶ ְג ּדוֹ ְּב ֶח ֶרב
וּ ַב ֲחנִ ית וּ ְבקוֹ ל קוֹ ֵרא ָ ּגדוֹ ל ,וּ ְת ַפ ְר ְסמוּ ֶאת ׁ ְשמוֹ ְּב ַר ִּבים
ְו ַת ְז ִהירוּ ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד לֹא יִ ְת ַח ֵּבר ְל ִה ָּכנֵ ס
'מ ְקדָּ ׁש
יבה ַה ּזֹאתְ ,ו ַע ֵין ְל ֵעילְ .ר ֵאה ַמה ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ִּ
ַל ְ ּי ׁ ִש ָ
ֶמ ֶל ְך'ִ :מי ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ֵמד ַק ָּב ָלה ּפוֹ ֵגם ֶאת ִל ּמוּ ד ַה ִ ּנ ְג ֶלה
ׁ ֶש ָּל ַמדְ .ו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ַה ִּ
'מ ְק ָּד ׁש ֶמ ֶל ְך' (תקוני זהר תיקון מ"ג)ַ ,מאן
דְּאוֹ ִליף ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ְ ּבשַׂ ר ַל ְח ָמ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהְ ,ו ׁ ָש ָתה
ֵיין ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ,עוֹ נְ ׁשוֹ ָּכל ָּכ ְך ָ ּגדוֹ ל ִאם לֹא יִ ְל ַמד
יה ְּד ָלא יוֹ ִליף
ַק ָּב ָלהְ ,ו ַא ְּד ַר ָּבה ּפוֹ ֵגם ְּב ִל ּמוּ דוֹ ְ ,ו ַטב ֵל ּ
ְוכוּ ' .וּ ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְקנוֹ ת לוֹ ַרב ׁ ֶש ְ ּי ַלמּ ְֵדהוּ ַק ָ ּב ָלה אוֹ ָח ֵבר
אוֹ ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּס ָפ ִרים וּ ִמ ְת ַר ּ ׁ ֵשל ,גּ וֹ ֵרם ְלא ֶֹר ְך ָ ּגלוּ ָתא ְוכוּ '.
ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד וּ ְל ָה ִבין ּ ֵפרוּ ׁש ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד
ַי ֲעשֶׂ ה בוֹ ִּת ּקוּ ן ְל ַמ ְע ָלה ְ ּב ׁ ָש ָעה ַא ַחת ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא ַי ֲעשֶׂ ה
ימה( .עיין שם בתיקון ל' שגם הלומד
ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּ ְפ ׁ ָשט ׁ ָשנָ ה ְּת ִמ ָ
קבלה בגירסא בעלמא בלי הבנה ,לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש ימים

בלימוד פשטי התורה).

זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ָׁשוֶ ה
טְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה ֱא ֶמת ֶׁש ָּשׁ ָעה ֶא ָחד ַ
ּלֹומ ִדים ּגְ ָמ ָרא ּכָ ל ַהּיֹום ָׁשֹלׁש
ֵ
יֹותר ֵמ ֶע ֶׂשר ֶאלֶ ף ַאבְ ֵרכִ ים ֶׁש ְ
ֳח ָד ִׁשים?
ְּת ׁשוּ ָבהְ :ר ֵאה ֶע ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ׁ ָש ָעהְ ,ו ַעלוֹ ן אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר
ִמ ְס ּ ַפר .35-36

זֹוהר ֹלא ָר ָאה
לֹומד ַ
יְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה נָ כֹון ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ְמאֹורֹות ִמּיָ ָמיו?
ְּת ׁשוּ ָבה :ראה ׁ ְש ָל"ה
דף  – 154תפנה למפעל הזוהר לקבל בחינם הספרים).

אשוֹ ן ,מועתק בספר אור הזוהר
ַ
(מ ֲא ָמר ִר ׁ

זֹוהרַ ,ה ִאם הּוא
אֹומר לִ לְ מֹד ַ
יאְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֵאינֹו ֵ
אֹומר ֶאת זֶ ה?
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה? ַה ִאם הּוא ֵמ ֶע ֶרב ַרב? ִמי ֵ
לֹומד ָ
ֵ
"ע
יטאל ְז ָי ָ
ְּת ׁשוּ ָבהְ :ר ֵאה ְ ּב ַה ְק ָּד ַמת מוֹ ֵרנוּ ָה ַרב ַח ִ ּיים ִו ַ
ַ(על ׁ ַש ַער ַה ַה ְקדָּ מוֹ ת) ְ ...ו ָכלוּ ָּכל ַה ִ ּק ִ ּצין ַו ֲע ַד ִין ֶ ּבן ָּד ִוד לֹא
ָ ּבאְ .ונוֹ ַדע ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָא ְמרוּ ַר ּבוֹ ֵתינוּ ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָּכל
ּדוֹ ר ׁ ֶש ּלֹא נִ ְבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ְּביָ ָמיו ְּכ ִא ּלוּ נֶ ֱח ָרב ְּביָ ָמיו.
ָו ֶא ְּתנָ ה ֶאת ּ ָפנַ י ַל ֲחקֹר ְו ָל ַד ַעת ַמה ֶּזה ְו ַעל ַמה ִ ּנ ְת ָא ֵר ְך ִקצֵּ נוּ
אתי אוֹ ן ִלי ַו ֲאנִ ינָ ה
ְו ָגלוּ ֵתנוּ  .וּ ַמ ּדוּ ַע לֹא ָּבא ֶּבן יִ ׁ ַשי .וּ ָמ ָצ ִ
ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְו ִל ִ ּבי ָּד ַויִ ...מ ֵס ֶפר ַה ִּת ּקוּ נִ ים ִּ(ת ּקוּן ל' דַּ ף ע"זְ ...):ו ָכל
ַח ְס ּדוֹ ְּכ ִציץ ַה ּ ָׂש ֶדהָּ ,כל ֶח ֶסד ְּד ָע ְב ִדי ְל ַג ְר ַמיְ יהוּ הוּ א
דְּ ָע ְב ִדיַ ...ו ִ ּי ְז ּכוֹ ר ִּכי ָבשָׂ ר ֵה ָּמה רוּ ַח הוֹ ֵל ְך ְולֹא ָי ׁשוּ ב
יחַ ,וי לוֹ ן ָמאן
ְּ(ת ִה ִּלים עח לט)ָ ,דא ִאיהוּ רוּ חוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ

יה ִמן ָע ְל ָמא ְו ָלא ְיתוּ ב ְל ָע ְל ָמא ,דְּ ִא ֵ ּלין
דְּ ָג ְר ִמי ְּדיוֹ ִזיל ֵל ּ
יתא ַי ָ ּב ׁ ָשהְ ,ו ָלא ָב ָעאן ְל ִא ׁ ְש ַּת ְד ָלא
ִאינוּ ן ְּד ָע ְב ִדי ְלאוֹ ַר ְי ָ
יהי
ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ְו ָג ְר ִמין דְּ ִא ְס ַּת ַ ּלק נְ ִביעוּ ְד ָח ְכ ָמה ְד ִא ִ
ישהַ ,וי לוֹ ן דְּ ָג ְר ִמי
יוּ "ד ִמינָ ּהְ ,ו ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת ֵ ּבי"ת ְי ֵב ׁ ָ
ֲענִ ּיוּ ָתא ְו ַח ְר ָּבא וּ ִב ָיזה ְו ֶה ֶרג ְו ַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמאְ ,ו ַהאי רוּ ַח
דְּ ִא ְס ַּת ַּלק דְּ ִאיהוּ רוּ חוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
יח ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ַמרְ ,ו ִאיהוּ
רוּ ַח ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ִאיהוּ רוּ ַח ָח ְכ ָמה וּ ִבינָ ה רוּ ַח ֵע ָצה וּ ְגבוּ ָרה
רוּ ַח ַּד ַעת ְו ִי ְר ַאת ַה ּ ׁ ֵשם (יְ ׁ ַש ְעיָ ה יא ב)ַ .ו ֲא ִפ ּ
ילוּ ָּכל ִאינוּ ן
דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּד ֵלי ְ ּבאוֹ ַר ְי ָתא ָּכל ֶח ֶסד דְּ ָע ְב ִדי ְל ַג ְר ַמ ְיהוּ ְוכוּ '.
ִעם ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ּ ְפ ׁ ָשטוֹ ְמב ָֹאר ,וּ ִב ְפ ָרט ִּב ְז ַמ ֵ ּננוּ ֶזה ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינוּ
ָה ַר ִּבים ֲא ׁ ֶשר ַה ּתוֹ ָרה נַ ֲע ֵׂשית ַק ְרדּ ֹם ַל ֲחת ְֹך ָּב ּה ֵא ֶצל ְק ָצת
ַּב ֲע ֵלי ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ִע ְס ָקם ַּב ּתוֹ ָרה ַעל ְמנַ ת ְל ַק ֵּבל ּ ְפ ָרס
אשי יְ ׁ ִשיבוֹ ת,
ְו ַה ְּס ֵפקוֹ ת יְ ֵתרוֹ תְ ,ו ַגם ִל ְהיוֹ ָתם ִמ ְּכ ַלל ָר ׁ ֵ
יחם נוֹ ֵדף ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ
ְו ַדיָ נֵ י ַסנְ ֶה ְד ָראוֹ תִ ,ל ְהיוֹ ת ׁ ְש ָמם ְו ֵר ָ
יהם ְל ַאנְ ׁ ֵשי דּ וֹ ר ַה ְפ ָל ָגה ַה ּבוֹ נִ ים ִמ ְגדָּ ל
ְודוֹ ִמים ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
יהם ִהיא ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ֹאשוֹ ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ םְ ,ו ִע ַ ּקר ִס ַּבת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ְור ׁ
ַא ַחר ָּכ ְך ַה ָּכתוּ ב ְונַ ֲע ֶׂשה ָלנוּ ׁ ֵשםַּ .כ ָּכתוּ ב ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית (דַּ ף כ"הְ ):ו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ַעל ּ ָפסוּ ק ֵא ֶ ּלה
ּתוֹ ְלדוֹ ת ַה ּ ׁ ָש ַמ ִים ְו ָה ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ִמינִ ים ֵי ׁש ָ ּב ֵע ֶרב ַרב,
וּ ִמן ַהג' ִמינִ יםֵ ,מ ֶהם הוּ א ַה ִ ּנ ְק ָרא ַּכת ִ ּג ּבוֹ ִרים ,דְּ ָע ַל ְייהוּ
ִא ְּת ַמר ֵה ָּמה ַה ִ ּג ּבוֹ ִרים ֲא ׁ ֶשר ֵמעוֹ ָלם ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ׁ ֵשםְ ,ו ִאינּ וּ ן
(ב ֵר ׁ ִ
ִמ ִּס ְט ָרא דְּ ִא ֵ ּלין דְּ ִא ְּת ָמר ְ ּבהוֹ ן ְ ּ
אשית יא) ָה ָבה נִ ְבנָ ה ָלנוּ
ִעיר וּ ִמ ְג ָּדל ְוגוֹ ' ְונַ ֲעשֶׂ ה ָלנוּ ׁ ֵשם ְ ּב ִבנְ ָין ָ ּב ֵּתי ְכנֵ ִס ּיוֹ ת וּ ָ ּב ֵּתי
יה,
ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ְו ׁ ַש ְו ָיין ְ ּבהוֹ ן ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְו ֲע ָט ָרה ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ְו ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ ,א ָ ּלא ְל ֶמ ְע ַ ּבד לוֹ ן ְוכוּ'ְ .ו ִה ֵ ּנה ַעל ַה ַּכת ַה ּזֹאת
ָא ְמרוּ ַ ּב ְ ּג ָמ ָראָּ :כל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה נ ַֹח לוֹ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְפ ָכה ׁ ִש ְל ָיתוֹ ַעל ּ ָפנָ יו ְולֹא ָי ָצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלם.

עֹוׂשה ַר ַעׁש ַעל
ֶ
יבְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ָה ַא ְדמֹו"ר ְמ ָהאלְ ִמין
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש?
ּלִ יּמּוד ַה ַ
ְּת ׁשוּ ָבהָּ :כתוּ ב ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ָּכל ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלֹא
לוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִי ָּמ ֲחקוּ ִמן ָהעוֹ ָלם ְ ּב ִמ ְל ֶח ֶמת
יכים ְל ַה ִ ּציל ֶאת ָּכל ַעם
גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ ג ,וּ ָפ ׁשוּ ט ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ ְצ ִר ִ
ִישְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ָּכנְ סוּ ְ ּב ֵת ַבת נוֹ ַח ׁ ֶשל ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְ ,ו ַרק ֵא ּלוּ
ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִי ָ ּנ ְצלוּ ָ ,ל ֵכן ִה ַק ְמנוּ ֶאת ִמ ְפ ָעל
ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ִמ ּתוֹ ְך ַא ֲה ַבת ִישְׂ ָר ֵאל ְל ַה ִ ּציל ֶאת ָּכל ַעם
ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהםַ ,ו ֲא ִפילוּ ֶאת ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב רב
ְל ַה ְח ִזיר אוֹ ָתם ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה!

האֹומר שאין
ֵ
יגְׁ .ש ֵאלָ ה :מדוע ּכְ בֹודֹו אומר ֶׁשרֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה
זֹוהר ֹלא ָהיָ ה ָצ ִריְך לָ בֹוא לְ עֹולָ ם? ֲהֹלא הּוא ַּתלְ ִמיד
לִ לְ מֹוד ַ
ָחכָ ם ּגָ דֹול?
ְּת ׁשוּ ָבה :לֹא ֲאנִ י אוֹ ֵמר ֶזהַ ,רק ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ֱאל ִֹקי ַהצַּ ִּדיק
(ב ִס ְפרוֹ ִ ּגנְ זֵ י
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַר ֵּבינוּ יַ ֲעקֹב ַא ּבוּ ַח ִצ ָ
ירא זצוקללה"ה ְ ּ
ַה ֶּמ ֶל ְך דַּ ף קפ"ה) אוֹ ֵמר ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ַה ָ ּקדוֹ ׁש:
דְּ ִמי ׁ ֶש ּלֹא ָל ַמד ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה טוֹ ב לוֹ
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ׁ ֶש ּלֹא נִ ְב ָרא ִּד ְבלֹא ֶזה ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵד ַע ֱאלֹהוּ תוֹ ִי ְת ָ ּב ַר ְך,
ְו ִי ְר ָאתוֹ ְו ַא ֲה ָבתוֹ ַ ,ו ֲעבוֹ ָדתוֹ .

דּוע ּכְ בֹודֹו ָא ַמר לִ י ֶׁשרֹאׁש ַהיְ ִׁשיבָ ה ֶׁשּלִ י
ידְׁ .ש ֵאלָ הַ :מ ַ
נֹוס ֶפתֲ ,הֹלא הּוא ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם
יִ ְצ ָט ֵרְך לָ בֹוא ּבְ גִ לְ ּגּול ַּפ ַעם ֶ
ּגָ דֹול?
ְּת ׁשוּ ָבהָ :ה ַרב ּ ְפ ַת ָ ּיה זי"ע אוֹ ֵמר ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים
יטאל זי"ע ׁ ֶש ָּכ ַתב ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ׁ ַש ַער ַה ִּמ ְצווֹ תְ :ו ִאם
ִו ַ
לֹא ָעשָׂ ה ֵּכן ֲה ֵרי ִח ֵּסר ִמ ְצ ָוה ֶא ָחד ׁ ֶשל ַּת ְלמוּ ד ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ִהיא ְ ּגדוֹ ָלה וּ ׁ ְשקוּ ָלה ְּכ ָכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ְו ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְט ַרח ְ ּבד' ְ ּב ִחינוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ַפ ְר ֵד"ס ַה ִ ּנ ְז ַּכרַ .עד ָּכאן
ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ועוֹ ד ָא ַמר ָה ַרב ְיהוּ ָדה ּ ְפ ַת ָ ּיה זי"ע ׁ ֶשעוֹ ד ִ ּב ׁ ְש ַעת
ַה ְל ָו ָיה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ ִכים ָע ָליוִ ,י ָּת ֵכן ׁ ֶש ְּכ ָבר ָח ַזר ְלעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה
ְ ּב ִג ְלגּ וּ לַ ,ה ּ ׁ ֵשם ְי ַר ֵחם.

זֹוהר
טוְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ּכְ בֹודֹו ַמ ְר ִעיׁש עֹולָ מֹות ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
ּופֹוס ִקים?
לָ ָּמה ֵאין ַמ ְס ִּפיק ַׁש"ס ְ
יכל
ארנָ א ְ ּב ִס ְפרוֹ ֵה ָ
אמ ְ
ְּת ׁשוּ ָבהָ :א ַמר ָה ַר ִ ּבי ִמ ָק ַ
ַה ְ ּב ָר ָכהּ ַ :בדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ָה ַא ֲחרוֹ ןִ ,מי ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֵסק ְ ּב ֵס ֶפר
ַה ּז ַֹהר ְו ִת ּקוּ נִ ים ְו ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ֲא ִר"י ׁ ֶש ֵהם ַח ִ ּיים ַמ ָּמ ׁש
ַל ֶ ּנ ֶפ ׁשּ ְ ,בלוּ ָלה ְ ּב ִמ ְק ָרא וּ ְב ִמ ׁ ְשנָ ה וּ ְב ַת ְלמוּ ד וּ פוֹ ְס ִקים,
ֵי ַדע נֶ ֱא ָמנָ ה ׁ ֶש ָּכל ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשעוֹ ֵסק הוּ א ִמ ּ ָׂש ָפה ְו ַלחוּ ץ,
ְּכדוֹ ֵאגְ ,ו ֵאין לוֹ ֵע ֶסק ַּב ַח ִ ּיים ְו ֶה ָא ָרה ַל ֶ ּנ ֶפ ׁשְ ,והוּ א ֻּכ ּלוֹ
ָטעוּ ת ְו ַר ּ ָמאוּ תְ ,ו ֵאינוֹ עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ִל ְהיוֹ ת ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי
ֹאש ְ ּגדוֹ ל ַהדּ וֹ ר וּ ְל ִה ְׂש ָּת ֵרר ַעל ַה ְּב ִר ּיוֹ ת,
ׁ ֵשםִ ,ל ְהיוֹ ת ַרב ְור ׁ
ְו ֵאין לוֹ ַח ִ ּיים ְולֹא ֵח ֶלק ַּב ַח ִ ּיים .וּ ְכ ִד ְכ ִתיב ְ ּב ִת ּקוּ נֵ י ז ַֹהר
ָח ָד ׁש ...וּ ְב ַו ַּדאי לֹא ַי ּ ִׂשיג ָא ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים ֶא ָ ּלא ַעל ְי ֵדי
יטאל ִ ּב ְל ַבד ,עכ"ל.
ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ְו ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ַרב ַח ִ ּיים ִו ַ
ֵ(ה ַיכל ַה ְּב ָר ָכה קוֹ ַמ ְרנָ ה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֵע ֶקב ז' ,י"ט – אוֹ ר ַהזוֹ ַהר ּ ֶפ ֶרק י').

ּגֹור ִמים
לֹומ ִדים ַ
טזְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
זֹוהר ְ
אֹומר ֶׁש ֵאּלּו ֶׁש ֵאינָ ם ְ
המ ִׁש ַיח?
לעכב את ָ

"לַּ :כ ּ ָמה ָ ּגדוֹ ל
ְּת ׁשוּ ָבהְּ :ב ִת ּקוּ ן ל' ָּכ ַתב ַ(ה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך)ְ ,ו ֶז ְ
ִח ּיוּ ב ַעל ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלהְ .ו ָענְ ׁ ָשם ַּכ ָּמה ָ ּגדוֹ ל
ִאם ֵאינָ ם לוֹ ְמ ִדים ַק ָ ּב ָלה ְוגוֹ ֵרם א ֶֹר ְך ָ ּגלוּ ָתא ִּכי ֵהם
יצ ַלןִּ ,כי ַי ֲעשֶׂ ה ְ ּב ׁ ָש ָעה ַא ַחת
ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ
ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא נַ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ִל ּמוּ ד ח ֶֹד ׁש ָי ִמים
ִ ּב ְפ ׁ ָש ֵטי ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָ ּגדוֹ ל ּכ ָֹח ּה ְל ָק ֵרב ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה.

זֹוהר
אֹומר ֶׁשּכָ ל ֵאּלּו שלא הורו לִ לְ מֹוד ַ
יזְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
יגּועים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו
הּודים ,וְ ַעל ּכָ ל ַה ִּפ ִ
ֲא ֵׁש ִמים ַעל ֵׁשׁש ִמלְ יֹון יְ ִ
ַעד ַהּיֹום?
ְּת ׁשוּ ָבהָ :ידוּ ַע ׁ ֶש ַ ּב ַעל ַה ֻּס ָ ּלם זצ"ל ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ִל ְפנֵ י
אשי ְי ׁ ִשיבוֹ תְ ,והודיע
ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלםָ ,ה ַל ְך ְָל ַר ָ ּבנִ ים ְו ָר ׁ ֵ
ָל ֶהם ׁ ֶש ְ ּג ֵז ָירה ְ ּגדוֹ ָלה ֶ ּנ ְח ְּת ָמה ַעל ְּכ ַלל ִישְׂ ָר ֵאלֵ ,ח ֶלק
ָ ּגדוֹ ל ִמ ְכ ַלל ִישְׂ ָר ֵאל ִי ָּמ ֲחקוּ ִמן ָהעוֹ ָלם רח"לְ ,והוסיף
דִּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ְ ּידוּ ִעים ׁ ֶש ַרק ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ילנוּ ִמן ַה ְ ּג ֵזרוֹ ת ָה ָרעוֹ ת רח"לַ .על ֵּכן ָה ֵע ָצה
ָיכוֹ ל ְל ַה ִ ּצ ֵ

יבה יורהְ ,ל ָּכל ְיהוּ ִדי ִל ְלמֹד
ֹאש ְי ׁ ִש ָ
ִהיאֶ ׁ ,ש ָּכל ַרב ְור ׁ
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ .ולֹא ׁ ָש ְמעוּ ְ ּבקוֹ לוֹ ! – אחרי ָּכ ְך ּ ָפ ְר ָצה
ִמ ְל ָח ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ְונְ ָה ְרגוּ ִ 6-7מ ְליוֹ ן ְיהוּ ִדיםָּ ,כ ֵעת ֲאנִ י
ׁשוֹ ֵאל ֶאת אוֹ ָת ּה ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ׁ ֶש ַּמ ְק ׁ ָשה ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת
(ש ָ ּבת דַּ ף נ"ה
ש ָ ּבת (נה) ִמי ָה ַרג אוֹ ָתם? ָ -ידוּ ַע ַמ ֲא ָמר חז"ל ׁ ַ
ַׁ
ַע ּמוּד א') ָא ְמ ָרה ִמ ַּדת ַהדִּ ין ִל ְפנֵ י הקב"הִ ,ר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם
ַמה נִ ׁ ְש ַּתנּ וּ ֵא ּלוּ ֵמ ֵא ּלוָּ .א ַמר לוֹ ַה ָ ּללוּ ַצדִּ ִ
יקים ְ ּגמוּ ִרים
ְו ַה ָ ּללוּ ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמוּ ִריםָ .א ְמ ָרה ְל ָפנָ יו ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם
ָהיָ ה ְּביָ ָדם ִל ְמחוֹ ת ְולֹא ִמחוּ  ,ואכמ"ל - .וּ ְל ִפי דִּ ְב ֵרי חז"ל
אשי ְי ׁ ִשיבוֹ ת ֲא ׁ ֵש ִמים ַעל ָּכל ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ָשה
ֵא ּלוּ ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ָה ָר ׁ ֵ
ִ
ִמ ְליוֹ ן ְיהוּ ִדים ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְרגוּ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲחטוּ ַעל קדּ וּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשם!!!
ׁ ֶש ָהיָ ה ְּביָ ָדם לוֹ ַמר ַּלצִּ ּבוּ ר ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְונִ ְת ַעצְּ לוּ
ְולֹא ָא ְמרוּ ְ ,ו ֶזה ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְ ,ו ָכ ַת ְב ִּתי ַעל ָה ִענְ יָ ן ַה ֶּזה
"מ ְצ ַות ַה ּתוֹ ָכ ָחה" .וכן כתב הגוב"י הגאון
ֵס ֶפר ׁ ָש ֵלם ִ
רבי מנחם מענכין הלפרין זצ"לָ ,ה ֲענִ ִ ּיים ְו ַה ֲהרוּ ִגים
ִּב ְז ַמן ַה ָ ּגלוּ ת ּתוֹ ְב ִעים ְּב ַביִ ת דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ֵידי
ישים אוֹ ָתם ַעל ָּכ ְךְ ,ו ֶזה
ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ּלֹא ָל ְמדוּ ַק ָּב ָלה ,וּ ַמ ֲענִ ׁ ִ
ָל ׁשוֹ ן ָ ּב ַעל הגוב"י ַעל ֵעץ ַה ַח ִ ּייםִ ,מי ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֵמד נִ ְס ָּתר
ְו ָח ְכ ַמת ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ִּת ָס ַמ ְרנָ ה שַׂ ֲערוֹ ָתיו וּ ְבשָׂ רוֹ ֵי ָעשֶׂ ה
ִחדּ וּ ִדין ִח ּדוּ ִדין ְ ּב ֵה ָעלוֹ תוֹ ַעל ִל ּבוֹ ִּכי ַענְ יוּ ָתא ְּד ִישְׂ ָר ֵאל,
ַה ְ ּג ֵזרוֹ ת ְו ַה ִּמ ְל ָחמוֹ ת המשסות ְו ַה ַהרוּ גוֹ ת הוּ א ְ ּב ַע ְצמוֹ
ַהגּ וֹ ֵרם ָל ֶזה ,וּ ַב ּ ָפ ַמ ְל ָיא ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ֶה ָענִ י ְי ַח ְ ּיבוּ ַעל ַּד ּלוּ תוֹ
יגתוֹ ְ ,ו ָכל ֶזה נִ ְק ָרא ח ִֹטאים
ְו ׁ ִש ְפלוּ תוֹ ְ ,ו ֶה ָהרוּ ג ַעל ֲה ִר ָ
יהם,
ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ַ ,על ׁ ֶש ּיוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ֵאין ְמ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶ
אוֹ י ָלנוּ ִמ ּיוֹ ם ַהדִּ ין ְו ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ,עכ"ל( .ו ְּכמוֹ ֵּכן ַה ּיוֹ ם יִ ְת ְ ּבע ּו ֶאת
אשי יְ ׁ ִשיבוֹ ת ַעל ׁ ֶש ּלֹא ָעשׂ ּו ְּכלוּם ְל ַה ָּצ ַלת יִ שְׂ ָר ֵאל
ָּכל ָה ַא ְדמוֹ ִרי"ם וְ ָה ַר ָ ּבנִ ים וְ ָר ׁ ֵ
ִמ ּ ְפ ָצ ַצת ָאטוּםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ׁ ַש ָ ּבת (נ"ה) יַ ְלקוּט ׁשוֹ ְפ ִטים ,וְ ַע ֵ ּין ָח ֵפץ

ַח ִ ּיים ְּ(ב ִמ ְכ ָּתב כ"ה) ,וז"לָ :ע ָליו ָל ַד ַעת ִּכי ְּבנַ ְפ ׁשוֹ הוּא וְ יִ תָּ ַבע ח"ו ַעל זֶ ה).

זֹוהר נִ ּנָ ֵצל?
אֹומר ֶׁש ִאם נִ לְ ַמד ַ
יחְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ְו ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י אוֹ ְמ ִריםִּ :כי ַה ּז ַֹהר
ְּת ׁשוּ ָבהֹ :
ַה ָ ּקדוֹ ׁש הוּ א ְּכמוֹ ֵּת ַבת נ ַֹח ׁ ֶש ֵא ּלוּ ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ ִי ָ ּנ ְצלוּ ֵמ ֶח ְב ֵלי
יחְ ,ו ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש אוֹ ֵמר ָלנוּ ֶ ׁ :ש ַרק ָ ּב ֶזה ָּתלוּ י
ָמ ׁ ִש ַ
סוֹ ד ַה ָ ּצ ַלת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ַ ּבדּ וֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן וּ ְגאוּ ָלתוֹ ּ ְ ,בכ ַֹח
יחת
וּ ְס ֻג ַ ּלת ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ְ :ב ִר ַ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ָעשְׂ ָתה ִענְ ַין ַה ֵּת ָבהְ ,ו ֻכ ָ ּלנוּ נִ ְב ַרח
ַל ֵּת ָבה ַה ּזֹאת ְונִ ָ ּנ ֵצל.
מוֹ ַרי ְו ַר ּבוֹ ַתי ַא ִחים יְ ָק ִריםּ ,בוֹ אוּ ְונִ ְת ַא ֵחד ֻּכ ָּלנוּ
ַּב ֲחבוּ ַרת ְ 70,000ונִ ְפ ָעל ׁ ֶש ָּכל ְיהוּ ִדי ִויהוּ ִדי ִי ְל ַמד זוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם וּ ְל ַא ְר ֵ ּגן ְ ּב ָכל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְוכוֹ ֵלל
ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ָכל ֶא ָחד ְי ַח ֵ ּלק ְל ָכל ָמקוֹ ם ִס ְפ ֵרי
ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ְל ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ַע ָּתה ׁ ַש ֲע ֵרי ֵּתרוּ ִצים
נִ נְ ֲעלוּ ְ ,ו ֻכ ָ ּלם ְמ ַק ְ ּי ִמים ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ֶאת ְרצוֹ ן ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך –
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ִח ָ ּנם ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים – ֵהן ִס ְפ ֵרי ִה ְתעוֹ ְררוּ ת
ְו ֵהן ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהרּ ְ ,ב ִא ְרגוּ ן ִמ ְפ ָעל ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ְ ּב ֵבית
ׁ ֶש ֶמ ׁש.0548-436784 ,

