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הדל חא רי ל נכ ְְֲִִֵֶֶַַַָָמע ה 
ב) כה, בראשית  חדש  (זוהר

נ אחת ּפ עם רבּ וֹ תינוּ , ָ
י וֹ סי רבּ י ה וֹ ל היה
רבּ י בּ וֹ  ּפ ג ׁש  , בּ דּ ר

והלכוּ (חיּ יא)ירמיה 
ההוּ א, בּ הר ּפ געוּ  כּ אחד.
לרבּ י יוֹ סי ר בּ י  אמר א וֹ תם . מפחיד ההר  והיה

ונל .(חיּ יא)ירמיה תוֹ רה דּ ברי נאמר : 

חכמיאמר ׁש אוֹ מרים בּ ו דּ אי  חיּ יא : רבּ י ַָ
כּ ּמ ה  עד ליעקב, ׁש היה המׁש  הּמ ׁש נה,

יהיה  ׁש היה זה דּ בר  ל אמר י וֹ סי : רבּ י אמר ? 
ׁש היה  הרב ואוֹ ר  ה מׁש  ׁש אוֹ ת וֹ  א וֹ מר , א בּ א
זה  ולא לבא, לעתיד לצּ דּ יקים ה וּ א גּ נ וּ ז  ליעקב,
ונגזר  עשׂ ו, בּ ני בּ וֹ  ׁש ּמ ׁש ּת ּמ ׁש ים המׁש  ה וּ א

ּת ח ּת יו. יעקב בּ ני ׁש יּ ׁש ּת עבּ דוּ 

תאר בּ וֹ ן אמר: עצוּ ב. יעקב היה ׁש עה ְָ
לע שׂ ו. נּת נה ׁש לּ י האוֹ רה הרי העוֹ לם,
עבדּ י ּת ירא אל "ואּת ה ואמרה: קוֹ ל בּ ת יצאה
.וּ לבני ל נגנזה  ּׁש ל והא וֹ רה  וג וֹ ', יעקב"

לי הראינה !אמר: 

תא את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הוֹ ציא  ׁש עה ְָ
אדם  ולא יעקב, אוֹ תּה  ׁש ראה  המׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לב )אחר . ל"וֹ "ו יּ זרח(בראשית 
עבר  כּ א ׁש ר גנוּ ז , ׁש היה המ ׁש  אוֹ ת וֹ  ה מ ׁש ",

ע שׂ ו, ׁש ל שׂ רוֹ  כּ ׁש נּ צּ ח יוֹ סי , ר בּ י  אמר ּפ נ וּ אל. את
לאחר. ולא מׁש מע  "ל וֹ "

את  וא  ׁש נּ צּ ח לראוֹ ת נהנה ׁש יּ עקב גּ ב על  ְַ
בּ וֹ  כּ תוּ ב מה  עשׂ ו, ׁש ל "והוּ א (שם)?שׂ רוֹ  

האיר, האוֹ ר  אחא, רבּ י אמר ירכוֹ ". על  צלע
ירכיו י וֹ צאי על  ּח ׁש ו היה ל בּ וֹ  אבל

ע שׂ ו. ּת חת ׁש יּ ׁש ּת עבּ דוּ 

בּ הר עד ּת ינוֹ ק קוֹ ל  ׁש מעוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  ְ
נל י וֹ סי : רבּ י אמר  וּ בוֹ כה.  הוֹ ל ׁש היה
ׁש נינ וּ , ׁש הרי מפחדים, אינ נּ וּ  ׁש הרי  אליו,
מזיק. ולא נראה לׁש נים וּ מ זּ יק, מתחזּ ה ׁש לּ אחד

בוֹ כה. היה וה ּת ינ וֹ ק אליו, הלכוּ 

יעהר בּ וֹ ן בּ ני יוֹ סי: רבּ י אמר אליו , ְִִֶ
ׁש נּ קרא  אוֹ תוֹ  ׁש ל אנחנוּ , העוֹ לם
רׁש וּ מים, ׁש ל ׁש ה בּ אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ּת ים, על אחד  ׁש מוֹ 
ׁש נים, אחד  על  חקוּ קים ארבּ ע. ׁש ל בּ ּס וֹ ד

הּט עם  מה  הּק ד ׁש . ח יּ וֹ ת על רבּ יונקראים אמר  ? 
והם  ׁש ד, הוּ א  ׁש ּמ א ׁש חוֹ ׁש ׁש ים : ּכ יוֹ סי

הר בּ ה. העוֹ לם ר בּ וֹ ן  ׁש ל  ממוֹ  ּפ וֹ חדים

הׁש יב אר הזּ ה, הדּ בר  את  ׁש מע היּ לד אוֹ תוֹ  ֲֶַ
חיּ יא  רבּ י  ׁש ל בּ נ וֹ  וּ בן אני, יהוּ די ואמר :
ׁש יר  ּפ סוּ קי אוֹ תי  מלּמ ד היה ואבי  אני, ה גּ דוֹ ל
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אוֹ תי וגנבוּ  אבי, וּ מת בּ ראׁש ית , וּ פרׁש ת ה ירים
הזּ ה. להר וּ ברח ּת י מהם נ צּ ל ּת י וכעת הגּ נּ בים,

חיּ יא כה  רבּ י ׁש ל בּ נוֹ  ׁש בּ ן  אוֹ י  ואמר: יוֹ סי ר בּ י  ָָ
 ּכ הוֹ ל והלכוּ .הגּ ד וֹ ל בּ יד וֹ  א וֹ תוֹ  לקח ! 

עם  לוֹ מד היית מה בּ ני, אמר  י וֹ סי : ר בּ י  ל וֹ  אמר
 בּ רקיע אבי מארת "יהי בּ פרׁש ת  אמר: ? 

 אבי היה מה לוֹ : אמר ל וֹ מד. הייתי  ה מים "
ה זּ וֹ  בּ ּפ רׁש ה  ?אוֹ מר 

ת תח  ואמר:אוֹ ת וֹ  ּפ יו  כא)ינוֹ ק "בּ אר (במדבר  ַָ
בּ מחקק  העם  נדיבי כּ ר וּ ה שׂ רים חפר וּ ה
נתן טוֹ בוֹ ת מּת נוֹ ת ׁש ל ׁש  למדנ וּ , בּ מ ׁש ענתם".
רוֹ עים  ׁש ל ׁש ה ידי על לישׂ ראל  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
היה  מ ׁש ה בּ זכוּ ת וּ מרים . אהרן מׁש ה, - אחים 
כבוֹ ד  ענני היוּ  אהרן  בּ זכ וּ ת לישׂ ראל , י וֹ רד ה ּמ ן 
הבּ אר  היתה מרים  בּ זכוּ ת ישׂ ראל , עם ה וֹ לכים

עּמ הם. הוֹ לכת

נּט לוּ מתה  - אהרן  מת  הבּ אר . ּפ סקה - מרים ֵָ
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כבוֹ ד . כ )ענני כל ו יּ ראוּ "(שם 

מתה  "ו יּ יראוּ ". אלּ א  "ו יּ ראוּ " ּת קרי אל  העדה".
לנ וּ  מנּ ין הבּ אר , ּפ סקה - ׁש כּ תוּ במרים (שם)? 

וכתוּ ב  מרים", ׁש ם וּת מת  בּ קד ׁש  העם "ו יּ ׁש ב
מׁש ה  וּ בזכ וּ ת לעדה ". מים היה "ולא אחריו 
ׁש לׁש ּת ם  אוֹ מר, אבי והיה ׁש ל ׁש ּת ם. חזרוּ 
על  זכוּ תם ׁש ּת איר בּ רקיע, דּ מיּ וֹ תיהם  חקוּ קוֹ ת 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  א)י שׂ ראל. אתם (בראשית  "ויּ ּת ן  
הארץ ". על להאיר ה מים  בּ רקיע אלהים

י מ בּ רקיע חקוּ קים ׁש לׁש ּת ם  ׁש הרילנוּ  ? ִִַ
וּ במרים  ה'", ּפ י  "על כּ תוּ ב בּ כלּ ם ׁש נינ וּ ,
אלּ א  ארץ. דּ ר  ּכ ׁש אין  ה'", ּפ י "על  כתוּ ב לא

"וּת מת  "ׁש ם", כּ תוּ ב בּ כלּ ם אבי, ׁש םאמר  
"ו יּ מת "ו יּ מתׁש םמרים ", מׁש ה ".ׁש םאהרן", 

"ׁש ם ", ׁש ם וכתוּ ב "ׁש ם", כּ אן לד )כּ ת וּ ב (שמות 
כּ אןׁש ם"ויהי אף ה'", "עם לּ הלּ ן מה ה'". עם 

ה'". "עם

, נינ לארץ בּ ח וּ צה מׁש ה מת  ?לּמ ה ִֶָ
מתי יתקיּ מ וּ  ׁש בּ זכוּ תוֹ  להוֹ ר וֹ ת
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני מׁש ה אמר אבי: ואמר מדבּ ר.
את  לקיּ ם  כּ די  לארץ אכּ נס עוֹ לם, ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  ה וּ א:

כּ תוּ ב ׁש הרי ,כג)מצו וֹ תי אל (ויקרא תבאוּ  "כּ י  
יב )הארץ", אל(שמות תבאוּ  כּ י הארץ "."והיה 

.מצו וֹ תי ׁש ל קיּ וּ ם הוּ א ו ׁש ם 

וּ מה אמר ,אוֹ ת מׁש לים  הזהר ּת , מה ל וֹ , ַָ
חלק יהי  הּק ד ׁש , בּ ארץ י שׂ ראל יּ עשׂ וּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  נג)עּמ הם. לוֹ (ישעיה אחלּ ק "לכן 
"ואת  ישׂ ראל, ׁש ל  ה צּ דּ יקים  אלּ וּ  - בר בּ ים "

ולּמ ה  האבוֹ ת . אלּ וּ  - ׁש לל" יחלּ ק ?עצוּ מים  
נפׁש וֹ ". לּמ ות הערה א ׁש ר  "ּת חת 

ׁש ּמ סר אמר ר וֹ עה מצאתי לא סבא, חיּ יא  ר בּ י  ֶַָ
ׁש אמר כּ מ ׁש ה, צאנ וֹ  על  לב )נפׁש וֹ  (שמות  

נא  מחני  אין  ואם  חּט אתם ּת א  אם  "ועּת ה 
נא" "מחני  זּ ה מה כּ תבּת ". אׁש ר   מןמּס פר ? 

אׁש ר  "ּת חת לקיּ ם הבּ א , העוֹ לם וּ מן  ה זּ ה העוֹ לם 
נפׁש וֹ ". לּמ ות הערה

נמנה""ואת  נג)ּפ ׁש עים מתי(ישעיה עם ׁש נּ קבּ ר - ְֶ
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני רׁש עים ׁש הי וּ  מדבּ ר,

זז(שם)ה וּ א, ׁש לּ א - נשׂ א" רבּ ים חטא "והוּ א
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להם ׁש ּמ חל עד  מ ם 

עליהם. תפלּ תוֹ  ׁש הר בּ ה - יפגּ יע" "ול ּפ ׁש עים 

י וֹ סיועל  רבּ י בּ א למעלה. חקוּ קים ׁש ל ׁש ּת ם כּ ן  ְַ
מילין, ׁש ל ׁש ה כּ תפוֹ  על והרכּ יבוֹ  וּ נ ׁש קוֹ 

עליו יג)וקרא נד, ה'".(שם לּמ וּ די  בּ ני "וכל  

ְבֵרי ַהזַֹּהר ְוִתּקּוִנים ֶהם יֹאַמר ּדִ ַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ
ָמה. ׁשָ ִלים ְלַטֵהר ַהּנְ י ֵהם ְמֻסּגָ ְבֵרי ַהזַֹּהר ְוִתּקּוִנים, ּכִ ֶהם יֹאַמר ּדִ ָלה, ְוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ִסְפֵרי ַקּבָ ִיְלֹמד ּבְ

ר ָהָיה  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ יץ ֵזֶכר ַצּדִ יל ִאיׁש ִליְפׁשִ י ַיֲעֹקב ָקאּפִ ל ַרּבִ יל ׁשֶ י ַיֲעֹקב ָקאּפִ ל ָהֱאלִֹקי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ נֹות ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמַהְמֻקּבָ ּוָ )ִסּדּור ּכַ
ּמּוד( ַנת ַהּלִ ּוָ ֵסֶדר ּכַ ה. ּבְ ִפּלָ ל ֶחְלֵקי ַהּתְ אּוִרים ַעל ּכָ ָנה. ּכֹוֵלל ּבֵ ם טֹוב - ִלְפֵני 300 ׁשָ ַעל ׁשֵ קּוַפת ַהּבַ דֹול ִלְפֵני ּתְ ל ֶמעְזִריְטׁש ּגָ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּמִ ִרים ּבְ יד ֵמיׁשָ ַמּגִ


