
  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
ְּתׁשוַבת "ֵסֶפר   .א ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִנְפָלאֹות "ֵסֶפר   .ב
ְּתִהלֹות "ֵסֶפר   .ג  "ַּהזַֹהרּ
ְּגֻאַלת "ֵסֶפר   .ד ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
ְמִחיַצת "ֵסֶפר   .ה ּבִּבִ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִמְפֲעלֹות "ֵסֶפר   .ו
ּבִאֹור "ֵסֶפר   .ז  "י"ָהַרׁשְ
 "ַרבְוָהֵעֶרב ַּהזַֹהר "ֵסֶפר   .ח
ּבְִּזכוָתא "ֵסֶפר   .ט  "י"ְּדַרׁשְ
 "ַּהֹזַהרִגיַמְטִרָיאֹות "ֵסֶפר   .י

ַער "ֵסֶפר   .יא ַּהִתקוִניםׁשַ ּ ּ" 
יָרה "ֵסֶפר   .יב ר  - ְוִזְמָרהׁשִ  "יֹוַחאיּבַ
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ה ְּלִחזוק ְדָרׁשָ ִּלמוד ּ   ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ
ִליָטר "ַאְדמֹוק "מכ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ָאב ו "טביום    ק"ע לפ"תשּבְ

ִרים ֶאֶלף ל ֶעׂשְ ם ׁשֶ ַמֲעַמד ִקדוׁש ַהׁשֵ ּּבְ ּ   ִאיׁש ּ
  א"ירושלים תובבק "עיה -" איצטדיון טדי"ב

ָראׁשות ַהָגאֹון ַהָגדֹול ָמָרן ָהִראׁשֹון ְלִציֹון ּּבְ ּ ּ ּ  

יא    ַּחְכֵמי ַהתֹוָרהמֹוֲעַצת ְנׂשִ

ִליָטָהַרב עַֹבְדָיה יֹוֵסף    א"ׁשְ
ִנים ַהְגאֹוִנים ּוְבִהְתַאְספות ָהַרּבָ ּ י  ,ּ יבֹות ְוָראׁשֵ ִליָטְיׁשִ   א"ׁשְ

 



  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ִּלמוד ְיֵדי ַעל ְֵאיך .א ְְמַהֵפך ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ ִּמִמַדת ּ  ְּלִמַדת ַּהִדין ּ

 .ָהַרֲחִמים

ַּהִזּכוי .ב ים ּ דֹול ֲהִכי ָהַרּבִ ל ּגָ ּכָ  ְּדַבר ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִיְלַמד ֶאָחד ׁשֶ

יֹומֹו יֹום  .ַיֲעבֹור ְולֹא ָחק ּבְ

ית .ג  .ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ָשם לֹוְמִדים ִאם ַרק ִנְקָרא ְּיהוִדי ּבֵ

ַיד .ד אוָלה ֶאת ְלָהִביא ִלְזּכֹות ֶאָחד לָכּ ּבְ  .ַּהּגְ

אוָלה .ה יַע ְקרֹוָבה ַּהּגְ ְמֵהָרה ּוַמִגּ ַרֲחִמים ּבִ ְדֵבקות ּבְ  ֲחֵבִרים ּּבִ

ִלמוד ּּבְ  .ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ

י .ו ים ְמַזֵכּ דֹוִלים ֲהִכי ִניםָסֲחַיַה ֵהם ,ָהַרּבִ ָמִים ַהּגְ ׁשָ  .ּּבַ

שוט ְּיהוִדי ְֵאיך .ז ּפָׁ ָעה ּ ׁשָ ִּלמוד ּבְ ב ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ ֶרת ֶנֱחׁשָ ֲעׂשֶ  ּכַ

עֹות 10 ַּהלֹוְמִדים ַאְבֵרִכים ֲאָלִפים יֹום ׁשָ  .ַּהִנְגֶלה ּתֹוַרת ּבְ

ִּלמוד ַמֲעַלת .ח ְמָחה ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ׂשִ ת ּוִבְפָרט ,ּבְ ּבָ ׁשַ  .קֹוֶדׁש ּבְ

ק ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ַּהלֹוֵמד .ט ַמת ִּמְתַדּבֵ ִנׁשְ ּבִ ּבְ  זֹוֶכה ְוַגם י"ָהַרׁשְ

ב ְמִחָצתֹו ְויֹוׁשֵ  .ּּבִ

דוִכים ִלְזּכֹות .י ְּלׁשִ ּבִ ְיֵדי ַעל ַּוֲהגוִנים טֹוִבים ּ   .ע"זי י"ָהַרׁשְ

ל .יא ֲעֵליֶהם ַּצִדיִקים ו"ִמל ִלְהיֹות ָיכֹול ֶאָחד ּכָ  .עֹוֵמד ָהעֹוָלם ּׁשֶ



  

  נדפס הזההספר 
  ר"ח מוהר"בנדבת הרה

  לרפואה שלימה במהרה 

  

  

  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ ה  י"ּ

  

ָאב ו "ביום ט   ק"ע לפ"תשּבְ

  א"ק ירושלים תובב" עיה-" איצטדיון טדי"ב
ָראׁשות ַהָגאֹון ַהָגדֹול ָמָרן ָה ּּבְ ּ יא מֹוֲעַצת ַחְכֵמי ַהתֹוָרה ִּראׁשֹון ְלִציֹוןּ   ְּנׂשִ

ִליָט   א"ָהַרב ֹעַבְדָיה יֹוֵסף ׁשְ
ִנים ַהְגאֹוִנים ּוְבִהְתַאְספות ָהַרּבָ ּ יבֹות ,ּ י ְיׁשִ ִליָט ְוָראׁשֵ   א"ׁשְ

 

ְרׁשות ַּהָגאֹון ַהָגדֹול ָמָרן ָהִראׁשֹון ְלִציֹון ּּבִ ּ יא מֹוֶעֶצת ַחְכֵמי ַהתֹוָרה ְנ,ּ  ,ּׂשִ
ִליָט ִנים ַהְגאֹוִנים ,א"ָהַרב עַֹבְדָיה יֹוֵסף ׁשַ ּוִבְרׁשות ָהַרּבָ ּ יבֹות ,ּ י ְיׁשִ  ָראׁשֵ

ִליָט ִאְרְגנו ֶאת ִקּבוץ ַהָגדֹול ַהֶזה ,א"ׁשְ ים ׁשֶ ּוְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּּ ּ   .ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהָקָהל ְוָכל, ּּ

ם ַהָגדֹול ַהיֹוֵצא ֲּאַנְחנו ְמַיֲחִל ְמִקידוש ַהׁשֵ ּים וְמַצִפים ׁשְ ּ ּ ּ ִּמן ַהִקּבוץ ַהֶזהּּ ּ ּ ,
ְמֵהָרה ֶאת  ם ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ַּהִקּבוץָּיִביא ּבְ ָּגֻליֹות  ּ יַח ִצְדֵקינו ּ ִביַאת ָמׁשִ   .א"בבּּבְ



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ ו  י"ּ

בוַע ת ַהׁשָ ָפָרׁשַ ָּכתוב ּבְ ּּ ָפִט", ּ ְמעון ֶאת ַהִמׁשְ ְּוָהָיה ֵעֶקב ִתׁשְ ּ ּ ּים ָהֵאֶלה ּ
יֶתם אֹוָתם ַמְרֶתם ַוֲעׂשִ ּוׁשְ שמחה בעליונים ותחתונים , אוהיה לשון שמחה, "ּ

  .בי"בפרסום לימוד תורת הרשב

הגאון הצדיק בהזדמנות זו אני רוצה להכיר טובה למזכה הרבים 
וכן לצדיק המיוחד בזיכוי , א"המקובל הרב בניהו יששכר שמואלי שליט

 פנחס ראובןרבי , י"ותורת הרשב, ּר ַהָקדֹוׁשהרבים ובפרט בהדפסת הזֹוַה
על פועלם ומסירות נפשם למען ישמעו וילמדו כל ישראל את , א"שליט

וכן , גזוהר הקדוששלא יהיה בית יהודי שאין בו לימוד , הזוהר הקדושלימוד 
לבם של ישראל לאביהם המקרב " הידברות"תודה נפלאה לארגון הקדוש 

אשר לקחו על , וכל הצמאים ממנו שותים, ובארץ ובעולם כול, שבשמים
ובזה ,  לכל התומכים והמשתתפיםזוהר הקדושעצמם משימה קדושה לחלק 

 .  לאבינו שבשמיםדיתעוררו כל ישראל לשוב

 

ואהבך ... והיה עקב תשמעון"ל על הפסוק " זצמרדכי אליהו מרגלא בפומיא דהגאון הצדיק רבי ]א[

אז תגיע לדרגה , יראהבשמחה וב' אם תעבוד את ה, אין והיה אלא לשון שמחה, "וברכך והרבך

אז ואהבך וברכך והרבך ויתקיימו בך כל , בשמחה' וכיון שעבדת את ה, שתשמעון את כל המשפטים

 . ברכות התורה במלואם

א ראש ישיבת המקובלים נהר " שליטבניהו יששכר שמואליוביאר הגאון הצדיק המקובל הרב  ]ב[

אם תרצו להמשיך מידת הרחמים בזמן עקב , ה שהוא מידת הרחמים"והיה אותיות הוי, ירושלים, שלום

שעל ידי לימוד הזוהר הקדוש ממשיך . שמעון,  תורת-תשמעון אותיות ת , שזה עקבתא דמשיחא

 .  רחמים וישועות לכלל ישראל

  וידוע מצדיקים קדמונים שלא נכנסו לבית אם אין שם זוהר הקדוש ונועם אלימלך

א "יומא דהילולא כ[, א" זיעועיא מבעלזא"רן מהרמג "ומסופר על האי גברא קדישא רשכבה] ג[

ועלה לארץ הקדושה טרם הכנסו , לאחר שניצל בניסי ניסים מהמלחמה הנוראה, )]ז"תשי(מנחם אב 

יוסף מאיר ק רבי "ר הגה"ק מרן האדמו"דוקא מכ) ח"ממחותני להבחל(ק "לדירתו צוה להביא ספר הזוה

 .    שלומד בור הקדושודאי יש זוהמפני שאצלו ו, )ירושלים (א" זיעוכימספינקא

אחרי הדרשה שאמרתי שם על גודל לימוד הזוהר הקדוש " באר שבע"ובהיותי בעיר האבות  ]ד[

ולדאבון לב הושפע מהערב , בא לפני יהודי בא בימים וסיפר ברבים אשר בצעירותו למד תורה בישיבה

  .בר לא שמר ד, ונפל מיהדותו אשר מלבד שבת וכשרות כפי השגתו,רב

  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ ז  י"ּ

ֵלָמה ָּהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלְגֻאָלה ַהׁשְ ִהְבִטיַח , ּ ּבְִּכמֹו ׁשֶ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ  –י "ּמֹׁשֶ
ִסְפָרא" א ִיְפ ּבְ ַרֲחֵמיּּדָ ּקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַפע ַרב ". ּ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ּ

ָכל ָהעֹוָלמֹות  ּבִַל ְּוִנְזֶכהּבְ ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   .:)ח"ּ

ְמ י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"זיעעֹון ּבֶ ל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּכָ ׁשֶ
ים וַמְחִזיָרן ְלמוָטב  ה ֶאת ָהַרּבִ ַּהְמַזּכֶ ה ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש[ּ ֶזה ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ [

לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִּמְתַעֶלה ּבְ ֵאין ּכָ ּ ַמְלכות ּכֹוֶפה ֶאת - ַּמה ׁשֶ
ָעה ַרך -. ָהִרׁשְ ם ִיְתּבָ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ְעֹוׂשֶ ּ ּ ל ָהעֹוָלם  -. ּּ ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ

לֹא ֵיָחֵרב לֹום, ּׁשֶ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ירות  -. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ּזֹוֶכה ַלֲעׁשִ
עֹוָלם ַהֶזה א -. ּּבָ ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו -. זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ֵּאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ .- 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו – ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע  -. ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ

 

וכך מידי יום ביומו למד . ונכנס בו חשק ללומדו, יום אחד בא לידו ספר הזוהר עם פירוש הסולם

צעקה , י"וכאשר שם כיפה לכבוד תורת הרשב, מספר דפים למרות לעגם והפרעתם של הסובבים אותו

  ?מה קרה לך שאתה לובש כיפה? האם השתגעת, עליו זוגתו

  . כדי שלא תפריע לווהסתיר את לימודו , יסטוריהאמר לה מה איכפת לך אני רק לומד ה

תיכף לאחר מכן נכנס בו התעוררות מאוד , וכך המשיך מידי יום ביומו עד שסיים כל הזוהר הקדוש

. י"והיום הוא יהודי כשר הדבוק בתורת הרשב, והתחיל לקיים כל המצוות, גדולה לתשובה אמיתית

  . יוחאי עליו השלוםמכאן רואים כמה גדול כוחו של רבי שמעון בר

שהמאור שבה , הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו: ל הקדושים"ועל זה אפשר להמליץ דברי חז

שהאור הגנוז לצדיקים , ע"וכדברי קדשו של הבני יששכר זי,  וזהו האור הגנוז בתורה–מחזירם למוטב 

  .ה"י ע"טמון בתורת הרשב

מֹו ֵתַבת ֹנַח  ֵּסֶפר ַהֹזַהר הוא ּכְ ּ ֵנס ַו- ּ ׁש ִאם ִיּכָ ע ֵאין ֲחׁשָ ֲּאִפלו ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ ּ  

מֹו ֵתַבת ֹנַח ִנְקָרא ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ י ִחּבור ֶזה ׁשֶ ּּכִ ּ ּּ ה ְולֹא ָהָיה ִקיום ְלאֹוָתן ,ּ ּבֹו ָהיו ִמיִנים ַהְרּבֵ ּ ׁשֶ ּּ

ִניָסָתם ְלַהּתֵ ָלם ֶאָלא ַעל ְיֵדי ּכְ חֹות ּכֻ ּפָ ׁשְ יִנים ְוַהּמִ ַּהּמִ ׁשּ ן הוא ַמּמָ ְנסו ַהַצִדיִקים ֶאל סֹוד אֹור ... ָּבה ּכֵ ן ִיּכָ ּּכֵ ּ ּ

ִּחּבור ַהֶזה ְלִהְתַקֵים ּ ִאיַבת ָהֶאֶבן , ּ ׁשְ ָאֶבנו ּכִ ם ִיׁשְ קֹו ַאֲהַבת ַהׁשֵ ֶחׁשְ עֹוֵסק ּבְ ד ׁשֶ ִמּיָ ְּוָכך ְסֻגַלת ַהִחּבור ׁשֶ ּּ ּּ ּ ְ

ֵנס ֵאָליו ְל ְרֶזל ְוִיּכָ ָמתֹו ְוִתקונֹוַהָצַּהׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהּבַ ַּלת ַנְפׁשֹו ְורוחֹו ְוִנׁשְ ׁש , ּּ ע ֵאין ֲחׁשָ ַּוֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ ּ

ֵנס ַער א, אֹור ָיָקר( .ִאם ִיּכָ  )    'ִסיָמן ה' ׁשַ
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ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל  ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ּּבְ רוך  -. ַּהדֹורֹותּ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ
ּבִ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינוי "ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְּמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְ ,

ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת  ּׁשֶ ֻּכָלםּ רוך הואּ ּ ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ רוך הוא קֹוֵרא  -. ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכי ּם ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹוְלַאְרּבַ ְבִעים עֹוָלמֹות , ּ ְוִנְכַנס ְלׁשִ

ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ ּׁשֶ  .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו –ּ

ה ֶאת ָהַרּבִ ַמִיםַהְמַזּכֶ ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ּים הוא ַהּיַ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה "ּבְ ֻקְנְטֵרס ּת ּבַ ה ּבְ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ א "ַּדף י(ּ
ֹזַהר ְתרוָמה ְמבָֹאר : ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו ,)ב"ע ּּבְ ּ ַההוא ַזָכָאה ,)ב"ח ע"ַּדף קכ(ּ ֵעי ּ ּבָ

ַתר ַחָיי הוא [' ּ ְוכוהָבאְּלִמְרָדף ּבָ ּ ָצִריך ִלְרֹדף ַאַחר ,ַּזַכאיִּמי ׁשֶ ים ַהַחָיִביםְ ] ָּהֲאָנׁשִ
 

רוָמה  ]ה[ ת ּתְ ָרׁשַ ּוְבֵסֶפר ַהזַֹהר ֵריׁש ּפָ ּ ַבח ִמְצָוה זֹו ְוָאַמר) ב"ח ע"קכ(ּ ׁשֶ ר ּבְ ֵעי ,ִּהְגִדיל ְלַסּפֵ ָאה ּבָ  ַזּכָ

ָתר חיבא ולמקני ֵליה באגר שלים ְוכו ְּלִמְרָדף ּבְ ּ ִריך הוא ' ּ א ּבְ יה ִיְקָרא ְדקוְדׁשָ ְּוָדא ִאיהו שבחא דיסתלק ּבֵ ּ ְּ ּ ּ

יר מכלא ְוכו יר משבחא ָאֳחָרא ואסתלקותא ָדא ַיּתִ ַּיּתִ ַאֲהרֹן ', ּ ִתיב ּבְ ֶרק ב(ְּוַעל ָדא ּכְ ים) 'ַמְלָאִכי ּפֶ  ְוַרּבִ

יב ֵמָעֹון ם(ּוְכִתיב , ֵהׁשִ לֹום ְוגֹו) ׁשָ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ה סלוקין ַמה ְדָלא ', ּ לֹׁשָ ׁשְ ֵלק ּבִ ְּוִאיהו ֶאְסּתַ ּ ּ

ר ָנׁש ָאֳחָרא ֵלק ֲהִכי ּבַ לֹום, ֶּאְסּתַ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ִתיב ּבְ ר ָנׁש ּכְ ְּוַעל ַהאי ּבַ  וזכי למחמי בנין ,ּ

ָיֶדיָה, לבנוי ְרֵעי ְוֵלית ֵמֵאן דימחי ּבְ ַהאי ָעְלָמא וזכי ְלָעְלָמא דאתי ועאל בתליסר ּתַ ִתיב , וזכי ּבְ ַּוֲעֵליה ּכְ

ִהִלים קי( ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ְוגֹו) 'ב ב"ּּתְ ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד', ִּגּבֹור ּבָ ר ּבְ ך אֹור ָזַרח , הֹון ָוֹעׁשֶ חֹׁשֶ ְּבַ

ִרים ד ָעַבד נפשין . ַלְיׁשָ ָכל ברכאן דבריך ְלַאְבָרָהם ּכַ ר ָנׁש ּבְ ִריך לדיוקנא דההוא ּבַ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ִדין ַמְלּכָ ְּכְ ּ

ר ָנׁש ָאֳחָרא' ּדחיביא ְוכו הו ּבַ ְּוִאיהו עאל לשבעין ָעְלִמין גניזין ְדָלא ָזָכה ּבְ ֵנ. ּּ א ְוִאְלָמֵלא הוו ָיְדִעי ּבְ י ָנׁשָ

ה תועלתא ְוָזכו גרמי לצדיקיא וזכאן בגינייהו ּמָ ָתר חיין ְוכו, ּּכַ ַמאן דרדיף ּבְ   :'ּהוו ָאְזִלי אבתרייהו ורדפי ּכְ

ְרגום [ ּּתַ ים ַחָיִבים ְוִלְקנֹות אֹוָת-ּ אי ָצִריך ִלְרדֹף ַאַחר ֲאָנׁשִ רוָמה ָאַמר ַזּכַ ת ּתְ ָרׁשַ ִחַלת ּפָ ֵסֶפר ַהזֵֹהר ּתְ ּ ּבְ ּ ְ ּ ם ּּ

ַבח ַאֵחר רוך הוא יֹוֵתר ִמׁשֶ בֹוד ַהָקדֹוׁש ּבָ ִיְתַעֶלה ּבֹו ּכְ ַבח ׁשֶ ֵלם ְוֶזה הוא ַהׁשֶ ָכר ׁשָ ׂשָ ּּבְ ּּ ּ ְּ ּ ּ ַּוֲעִלָיה זֹו ִהיא יֹוֵתר , ּ

ַאֲהרֹן, ֵמַהּכֹל תוב ּבְ יב ֵמָעֹון, ְּוַעל ֶזה ּכָ ים ֵהׁשִ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים . ְוַרּבִ ְּוָכתוב ּבְ לֹוםּ ן ָאָדם , ְּוַהׁשָ ְואֹותֹו ּבֶ

ן ָאָדם ַאֵחר ן ּבֶ לֹא עֹוֶלה ּכֵ ה ֲעִליֹות ַמה ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ִּמְתַעֶלה ּבִ ּּ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים . ּ תוב ּבְ ן ָאָדם ֶזה ּכָ ְּוַעל ּבֶ ּ

ִנים ְלָבָניו ְוזֹוֶכה בעוה לֹום ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ָעִרים ְוֵאין ִמי , ב"ז ְוזֹוֶכה לעוה"ְּוַהׁשָ ֵרה ׁשְ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ ְועֹוֶלה ּבִ

ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו תוב ִגּבֹור ּבָ ָידֹו ְוָעָליו ּכָ ִיְמֶחה ּבְ ּׁשֶ ּ ך אֹור . ּ חֹׁשֶ ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ָזַרח ּבַ ר ּבְ ְהֹון ָוֹעׁשֶ

ִרים ֶלך ַהָקדֹוׁש ְמָבֵרך ִלְדיֹו, ַלְיׁשָ ר ַהּמֶ ֲאׁשֶ ְּכַ ֵרך ְלַאְבָרָהם ְּ ּבֵ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ן ָאָדם ְמָבֵרך אֹותֹו ּבְ ל אֹותֹו ּבֶ ְָקן ׁשֶ ְ

ה ְנָפׁשֹות ְלַחָיִבים ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ן ָאָדם ַאֵחר, ּּכַ ֶהם ּבֶ לֹא ָזָכה ּבָ ְבִעים עֹוָלמֹות ֶנֱעָלִמים ׁשֶ ְּוהוא עֹוֶלה ְלׁשִ ְּוִאלו , ּ ּ

ה ּמָ ֵני ָאָדם ּכַ ֲעבוָרםָּהיו יֹוְדִעים ּבְ ך ַלַצִדיִקים ְוזֹוִכים ּבַ ּ ּתֹוֶעֶלת וְזכות ִנְמׁשָ ּ ּּ ּ ָּהיו הֹוְלִכים ַאֲחֵריֶהם ְורֹוְדִפים , ְ

רֹוֵדף ַאַחר ַחִיים ִמי ׁשֶ   ]:ּּכְ
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ב ֵלי ִגין ִדְיַחׁשֵ ּּבְ ָרא ֵליהּ ּ ְכִאלו הוא ּבָ ּ ּ ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ֵביהּ ּ ְוָדא ִאיהו ׁשְ  ְיָקֵרא הּ
ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא ַאֲחָרא ְוכו"דקב ים ֵה' ּ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ יב ֵמָעֹון ְוָכתוב ְּוַעל ָדא ּבְ ּׁשִ

לֹום ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ם )א"ט ע"קכ' ש בד"ועיי (ּ ּ ַכָמה ִהְפִליגו ׁשָ ּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ַּכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ ּ.  

ַמְעִתי מאדמו ֵּכן ׁשָ ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ּ ַפַעם ַאַחת ִנְפְגׁשו ְה ֵאיך"ּל ֲאׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּ
עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ַאל ' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּבָ יְטש ְוׁשָ ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ

ִּאיִציְקל ֵאיֶזה ְזכות וִמְצָוה' ל ר"י ז"רש ִמיְכל  'ֵּיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר ּ
ַּהַמִגיד ֵמ ִרים ִמְזָלאְטשֹוביּ ׁש,ׁשָ נֹו ּ ַמה ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּבְ ין ּבְ ַמְרִעיׁשִ ֹּוֵמַע ׁשֶ

יב לֹו , ל"ָהַרב ַהּנַ י ְוֵהׁשִ ָמה, ל"ִאיִציְקל ַהּנַַרּבִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ  ְולֹא ,ְ
ל רש ִּנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשֶ ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ,ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּ ׁשֶ

ַתֲעִנ ּיִתים ְוִסגוִפיםּּבְ ה,ּ ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּ ְוַגם ּבָ ּ ּ ר , ּ ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ
ה בגמ ּ וִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכדֹוֶמה,ּח וְצָדָקה"ִהְרּבָ ּ ּ ְועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ,ּ ּ

ה ַהְרּבֵּׁשוב ָאַמר לֹו  יב ֵמָעֹון ְוָעׂשָ ים ֵהׁשִ ַרּבִ עֹוָלםׁשֶ ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ּה ּבַ ּ וָבֶזה ,ּ
ל רש ְעתֹו ׁשֶ ְקָטה ּדַ ים אֹתֹו , ל"י ז"ָּנָחה ְוׁשָ ְרִעיׁשִ ּמַ ה ַמה ׁשֶ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ

ל ַמְעָלה ל ַהָפַמְלָיא ׁשֶ   .ל" עכּּכָ

ר לֹו ְו ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ּמוָבן ִכי ַמֲעׂשֶ ּ ּּ ר ּ ְַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ

ַמע ְלזוָלתֹו יוַכל  לֹא ִיׁשָ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ֵּעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ּ ּ ּ
ְּלַסֵפר ָכזֹאת ּ.  

לֹוְמִדים ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ּ ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ , ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּּ
ִרְּוָכל ַהַפַמְלָיא  ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ְזכוָתם , ים ֵמֶהםׁשֶ ּבִ ָרֵאל ִמָכל ִּנצֹוִלים ּׁשֶ ָּכל ַעם ִיׂשְ ּ

ּוְמָקְרִבין ַהְגֻאָלה, ִּמיֵני ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּ ַרֲחִמים ּ ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּבְ ְזֶכה ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

ִמְדָרׁש ל "ָּאְמרו ֲחַז ית ֶפֶרק א(ְּנחוָמא ַּתּבְ ֵראׁשִ ר): ּּבְ ה ּבְ הו ' ַמֲעׂשֶ ַּאּבָ
ָהָיה ִמְסַתֵלק ִמן ָהעֹוָלם ֶהְרָאה לֹו ַהָקּבָ ְּכׁשֶ ּ ֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון"ּ לֹׁש ֶעׂשְ , ה ׁשְ

ַעת ִמיָתה ְלַתְלִמיָדיו ׁשְ ֵריֶכם עֹוְסֵקי ַהתֹוָרה, ִהְתִחיל לֹוַמר ּבִ  ,ָּאְמרו לֹו, ַּאׁשְ
ינ ֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון ָנַתן ִלי ַהָקּבָ, ֶמה ָרִאית, ּוַרּבֵ לֹׁש ֶעׂשְ ַכר "ָאַמר ָלֶהם ׁשְ ׂשְ ה ּבִ
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ִּהְתִחיל לֹוַמר ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק ָיַגְעִתי ְלתֹהו ְוֶהֶבל כִֹחי ִכִליִתי, ּתֹוָרִתי ּ ּ ּ ּ . 'ְּוכו, ּ
אור[ הו ֶהֱעִבי: ּּבֵ ל ַרב ַאּבָ ּקֶֹדם ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ל ּ ֵרה ְנָהרֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ּרו ְלָפָניו ׁשְ

הו, ֲאַפְרְסמֹון י ַאּבָ ַאל ַרּבִ ּ ְלִמי ָכל ֵאלו:ּׁשָ ּ ְלך ֵהם: ָּאְמרו לֹו, ּ ָׁשֶ ָּכל : ָאַמר ָלֶהם, ּ
הו ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק ָיַגְעִתי ֵּאלו ְלַאּבָ ּ ּ ּ ּ.[  

ָה: ל"ּוְמָבֵאר ָהֲאִריַז ב ׁשֶ הו ָחׁשַ י ַאּבָ ַרּבִ ך ְיֵמי ַחָייו ּׁשֶ ֶמׁשֶ ְּיָתה ְיִגיָעתֹו ּבְ ְ

ֲעבֹוָדתֹו, ויקִרָל ִּכי לֹא ָרָאה ׁשום תֹוֶעֶלת ּבַ ּ א ֶדֱאֶמת ָזָכה ַעל ְיֵדי , ּ ַּאך ַאִליּבָ ּ ְ

ֵהם סֹוד " ׁש"ֵי"ְיִגיָעתֹו ְל ַּהֻמְבָטִחין ְלָכל ַצִדיק ְוַצִדיק , עֹוָלמֹות" י"ׁשַ"ׁשֶ " ק"יִר["ּ
ִּגיַמְטִרָיא  הוא ֵהֶפך " ׁש"ֵי"ּ ְׁשֶ ְּוַעל ֵאלו הי"] ק"יִר"ֵמּ ֶהְראו לֹו רֹוְמִזים "ּ ּג ְנָהרֹות ׁשֶ

  .י עֹוָלמֹות"ְלׁשַ

ּוַבֵסֶפר  ִמְדָרׁש: ָּכַתב" ַּיֲערֹות ְדַבׁש"ּ ְּוָאְמרו ּבַ הו , ּ י ַאּבָ ָכרֹו יֶהְּלַרּבִ ג "ְּראו ׂשְ
ְּוָאַמר ֵאלו ְלַמאן, ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון הו, ּ ָּאְמרו ֵליה ְלַאּבָ ּ ָּאַמר ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק , ּ

ָּיַגְעִתי ְוכו ּ' .  

אור ְּוָצִריך ּבֵ ַכר תֹוָרה וִמְצוֹות, ְ ׂשְ הו ּבִ י ַאּבָ לֹום ִיְכֹפר ַרּבִ ֵּאיך ָחס ְוׁשָ ּּ ּ ְ .
ל ְד ּוְפׁשוָטן ׁשֶ ּ ָכַתְבִתיּ ָּבִרים ְכמֹו ׁשֶ ּ ִּכי ָידוַע ר, ּ הו ָהָיה ָקרֹוב ' ּ י ַּאּבָ ֵקיָסר ְלּבֵ

ְגָמ ם ַכְמבָֹאר ּבַ ִכיַח ׁשָ ְּוׁשָ הו ָאֵתי ' ּ י ַאּבָ ַּכד ֲהֵוי ַרּבִ יּ ֵמֶאֶרץ ְּוִאם ֵכן ', ּ ֵקיָסר ְוכוְלּבֵ

 

יחֹות מֹוֲהַר] ו[ ֵסֶפר ׂשִ ים)  רמד–אֹות (ן "ּבְ י ֵמֶאָחד ֵמֲחׁשוֵבי ֲאָנׁשִ ַמְעּתִ ַמִים, ּׁשָ ר ִויֵרא ׁשָ ׁשֵ  ְועֹוֵבד ִאיׁש ּכָ

ֱאֶמת ם ּבֶ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶּאת ַהׁשֵ ָאַמר לֹו ַרּבֵ ֵני ָאָדם עֹוְבֵדי ה, ּׁשֶ ֵיׁש ּבְ ַרך ַמְרֶאה ָלֶהם ' ּׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵאין ַהׁשֵ ְׁשֶ ּ

ל ְיֵמי ַחֵייֶהם ֲעלו ּכָ ּפָ ַּמה ׁשֶ ּ א. ּ עֹוָלם ַהּבָ ֲעלו, ַרק ַאַחר מֹוָתם ּבָ ּפָ ָּאז ִיְראו ַמה ׁשֶ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה . ּּ ַרּבֵ י ׁשֶ ְּוֵהַבְנּתִ

ם ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ָבר ָעַסק ּבַ ּכְ ַדְעּתֹו ַמה ׁשֶ ָּאַמר לֹו ָדָבר ֶזה ְלִעְנַין ִהְתַחְזקות ְלַבל ִיּפֹל ּבְ ּ ּ ּ ַעְצמֹו , ּ ַוֲעַדִין ֵאינֹו רֹוֶאה ּבְ

ֻעָלה ּׁשום ּפְ ל ְיֵמי. ּ ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות ּכָ י ֵיׁש ׁשֶ ר ְלֵעילּכִ ְזּכַ ּנִ ך ּכַ י ִאם ְלַאַחר ּכָ ַעל ּכִ ּפָ ְ ַחָייו ַמה ׁשֶ ּ ּ.  

ת ֵמֲחַז ֲּהֵרי ָלנו ֻדְגָמא ְמֹפֶרׁשֶ ים"ּ ָעַב, ּל ַהְקדֹוׁשִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ל ְיֵמי ָחיו דׁשֶ הו ֶאת ּבֹוְראֹו ּכָ י ַאּבָ ּ ַרּבִ ּ

ֵלמות ֲעצוָמה ׁשְ ּּבִ ה ׁשֶ, ּ לום ִמּמַ ּלֹא ָזָכה ִלְראֹות ּכְ ַעלּ ִטיָרתֹו , ּפָ ֶהְראו לֹו קֶֹדם ּפְ ׁשֶ ֲאִפלו ּכְ ָּדָבר ֶזה ָגַרם לֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָזָכה ָלֶה ְדֵרגֹות ׁשֶ ַאל, ןֶּאת ֹעֶצם ַהּמַ ַמה ְוׁשָ ל ֵאֶלה, ּּתָ ל ֲעבֹוָדתֹו ִויִגיָעתֹו ָלִריק  ,ְּלִמי ּכָ ָהְיָתה ּכָ ב ׁשֶ י ָחׁשַ ּכִ

לֹא  לום ַעד מֵּמֲחַמת ׁשֶ ֶּהְראו לֹו ּכְ   .ֹותֹוּ
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ב ֵקיָסר ֶד הו ְלרֹוִמי מֹוׁשַ י ַאּבָ ב ַרּבִ ָרֵאל מֹוׁשַ ִּיׂשְ ֲהִליָכה ַוֲחָזָרה ּ ְֶרך ַרב ְוָצִריך ְזַמן ּבַ ְ

ם ם ָהַלך ׁשָ ִחּנָ ַתֵדל ִכי לֹא ּבְ ם ָלבֹוא ֶאל ַהֵקיָסר וְלִהׁשְ ְְוַגם ׁשָ ּ ּ ּ ּ ָּצִריך ַגם ֵכן ְזַמן ַרב , ּ ּ ְ

ֵכן ְמָלִכים ְגדֹוִלים ְכמֹו ֵקיַסר רֹוִמי ּבַ ִרים וִמָכל ׁשֶ ַּכּנֹוָדע ִלְמַבְקֵרי ִפְתֵחי ׂשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ָּיִמים ּ
ית ַהִמְדָרׁש ִדּבוק , ָהֵהם ֵטל ַעל ְיֵדי ֵכן ְזַמן ַרב ֵמַהתֹוָרה ְוָהָיה ָפרוׁש ִמּבֵ ְּוִאם ֵכן ּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ

  .ֲּחֵבִרים ְוַכדֹוֶמה

ם  ָצְרֵכי ִצּבור ִיְהיו עֹוְסִקים ִעָמֶהם ְלׁשֵ ָנה ְוָהעֹוְסִקים ּבְ ִמׁשְ ַּאך ָאְמרו ּבַ ּּ ּ ּ ְ

ַמִים ְוַאֶתם ַמֲע יֶתםּׁשָ ה ְכִאלו ֲעׂשִ ָכר ַהְרּבֵ ֶּלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ ּ לֹא ִיְצַטֲערו , ּ ְּוַהְינו ׁשֶ ּּ
ָצְרֵכי ִצּבורֹוִּכי ַעל ְיֵדי ע ים טֹוִבים, ְּסָקם ּבְ ִּנְתַמֵעט ַהִלמוד וַמֲעׂשִ ּ ּ ְוָאַמר לֹו ַאל , ּ

ִּתיְראו ה ְכִאלו ֲעׂשִ, ּ ָכר ַהְרּבֵ ִּכי ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ ּ ּ ים טֹוִבים ְותֹוָרה ּ יֶתם ַמֲעׂשִ
ֵלמות ׁשְ ָצְרֵכי ִצּבור ְוָהַלך , ּּבִ ָיַגע ּבְ ַמה ׁשֶ ָפַחד ׁשֶ הו ׁשֶ י ַאּבָ ְְוֶזהו ִעְנַין ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ יּ  ֵקיָסר ְלּבֵ
ִּכי ִמֵעט ַעל ְיֵדי ֵכן תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה, ַּהֹכל ָלִריק, ְּוַכדֹוֶמה ּ ְּוֶזהו ָאְמרֹו ָלִריק ', ּ

ָכר ִמָכל ָמקֹום , זִּתיָיַגְע רוך הוא ָקַבע לֹו ׂשָ ַמִים ִכי ַהָקדֹוׁש ּבָ ֲּאָבל ֶהְראו לֹו ִמׁשָ ּּ ּ ְּ ּ ּ
ה ְמאֹד ָכרֹו ַהְרּבֵ   .ּוׂשְ

י ַחִיים ִויַטאל זי  ה "ְּוָכַתב ַרּבִ ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ֵסֶפר ׁשַ ּע ּבַ ַער ז (–ּ ְּמַזֵכי ): ֵחֶלק ב ׁשַ
ְּלַחָיַבָיא א ספ(ל "ּו ַזָּאְמרו ַרּבֹוֵתינ: ּ ֵּאִלָיהו ַרּבָ ָּלָמה ָזָכה ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ) ח"ּ

ה ְוַאֲהרֹן קול ְכמֹׁשֶ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ּׁשְ ּ ָהָיה עֹוֶלה ָלֶרֶגל וַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם , ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ
ה ִעמֹו וְמַזֶכה אֹוָתן ַּהְרּבֵ ּ נֹו נֹוֵהג ַאֲחָריו, ּ מוֵאל ּבְ ָכת, ְּוֵכן ׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ מוֵאל א(ּוב ּ ' ּׁשְ

ית ֵאל ְוַהִגְלָגל ְוגֹו) 'ז ְּוָסַבב ּבֵ ם ' ּ ָרֵאל וְתׁשוָבתֹו ָהָרָמָתה ִכי ׁשָ ַפט ֶאת ִיׂשְ ְּוׁשָ ּ ּ
יתֹו ְּוַאְבָרָהם לֹא ָזָכה ְלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶאָלא ִמׁשום , ּבֵ ּ ית י(ּ ֵראׁשִ ְוֶאת ) 'ב ה"ּבְ

ָחָרן ר ָעׂשו ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ ' ְּוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגדֹול ְוגֹו) ח"ח י"ם יׁשָ(ּוְכִתיב , ַּהּנֶ
ר ְיַצֶוה ְוגֹו ִּכי ְיַדְעִתיו ֲאׁשֶ ּ ְמרו ֶדֶרך ה', ּ ְְוׁשָ ּ י ַהּדֹורֹות ֵאיָנן זֹוִכין ', ְוגֹו' ּ ְוָכל ָראׁשֵ

ה זֹו ים ֶאָלא ַעל ִסּבָ   .ּאֹו ֵאיָנן ֶנֱעָנׁשִ

 

ל ִמְצָוה] ז[ ָכר ׁשֶ ּוְבַוַדאי ֵיׁש לֹו ׂשָ ָידוַע ַמֲאָמָרם ַז, ּ ַּאך ּכַ ּ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציך "ְ סוק ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ ָל ַעל ַהּפָ ּ

ה וו ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ל ּתֹוָרה, ּ ַמִים לֹא ַמִגיִעים ְלֵעֶרך ׁשֶ ְַדֲאִפלו ֶחְפֵצי ׁשָ ּ ּּ סוק, ּ ְּועֹוד ָאְמרו ַעל ַהּפָ י ַטל אֹורֹת ַטֶלךּ ָ ּכִ ּ ,

ַרק ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵיהו ּׁשֶ ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ְלִרי, ּ יב ַהּכֹל ּכְ הו ֶהֱחׁשִ י ַאּבָ רו, ק"ְּוַעל ֶזה ַרּבִ ׂשְ ְּוַעל ֶזה ּבִ ַמִים יּהוּ ׁשָ ג "ּ ּבַ

ים הוא ּכְ, ַּנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ָהַלך ְלַמַען ִזּכוי ָהַרּבִ ְּדַהְזַמן ׁשֶ ּ ְּ ַעְצמֹוּ ָלַמד ּבְ ַעְצְמך ַגם . ּמֹו ׁשֶ ה ַהַגע ּבְ ְּוַעּתָ ָּ

ְלַמד זוה ה ּתִ ַעְצְמך ָלַמְדּתָ"ַאּתָ ה ּבְ לו ְזֻכיֹוֶתיך ְלֵעין ָערֹוך וְכִאלו ַאּתָ ך ֻיְכּפְ ה ֲאֵחִרים ּכָ ַזּכֶ ָק ַאך ִאם ּתְ ְ ָ ְ ְּ ּ ּּ ּ  .  
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י ַחִיים ָפָלאִג ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּוָכַתב ַרּבֵ ּ ִסְפרֹו , א"י זיע'ּ ַּצָוָאה ֵמַחִיים"ּבְ : ל"ְוז" ּ
ְמִחָצתֹו ב ּבִ ְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ַּהּמַ ַעְצמֹו יֹוֵצא ... ּ ֶהָחָכם ּבְ ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ

א, ִלְקָראתֹו ִעם ִסיַעת אֹוֲהָביו א ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבָ ָרָאה . ְּכׁשֶ ַמְעִתי ֵמָאָדם ׁשֶ ְּוׁשָ
ִנים ְפַטר ֶזה ַכָמה ׁשָ ּנִ ב ֵאֶצל ַרב ָגדֹול ׁשֶ ִית ֶאָחד יֹוׁשֵ ֲחלֹום ְלַבַעל ַהּבַ ּּבַ ּ תֹוֵמם , ּ ְּוִהׁשְ

ְְוִהְתַפֵלא ֵאיך ָזָכה ַהֶהְדיֹוט ְלָכך ְ ּ ַהָלה ִהְדִפיס ֵסֶפר ֶאָחד ִמ, ּ ְּולֹא ָיַדע ׁשֶ ְּסָפָריו ּ
ים   .ל"עכ. ַּהְקדֹוׁשִ

 

ֵמַה ְלָכך ל ֵלב ּכָ ְֲהלֹא ּכָ ַעד ֶזה! ּ ְּוָכל ֲחָלָלא ְדָעְלָמא ִיֵתן ּבְ ּ!  

ַעד ַנ" ר ָלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ֶרק ב(" ְפׁשֹוְּוֹכל ֲאׁשֶ   )'ד' ִּאיֹוב ּפֶ

רֹוֶצה ִלְז ר ֵאֵלינו,ּכֹות ְלָכל ֶזהִמי ׁשֶ ּ ִיְתַקׁשֵ ַלֲעֹזר ְלָהִפיץ ֶאת , ּ
עוֵרי  ה ְלִבַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ּׁשִ ּבִ ְוִיְזּכֶ ת ָהַרׁשְ   ּי ַהָקדֹוׁש"ְרּכַ

ל הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה "ועל זה אפשר להמליץ דברי חז
ַהר זֹושבזכות מזכי הרבים זכינו שסט ,  מזל גימטריה שבעים ושבעחשבהיכל
 ובזה 77עז גימטריה  (,תנו עז לאלוקיםבבחינת , ח" ש77עולה רק ַּהָקדֹוׁש 

 הזוהר הקדוש וכל המכניס את ספר) טנותן כח ועילוי לפמליא של מעלה
  .לביתו יזכה לברכה ממזל העליון

 

, תמוה" שבהיכל"ורה הלשון לכא. הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, ל"איתא בחז] ח[

וזהו המזל שקוראים בה ולא שתעמוד , שהרי המזל הוא שיוציאו הספר תורה מההיכל ויקראו בה

  ?בהיכל

שאם מביישים הספר תורה על ידי שמדברים באמצע הקריאה ובין גברא לגברא , הנראה לפרש

שמצווה . מת מת מצווהוזה בא .אז יותר רצוי לספר תורה שתהיה בהיכל ולא שיוציאו אותה' וכו

ד "שהביהמ, וזהו הפשט משכן העדות. מקבלים שכר עבור כל העולם, כזאת שרק יחידים מקיימים

 .ל"והארון קודש יהיו עדות על כל הנ

 .בביאור פסוק זה, ל"ח וואלזין זצ"ועיין נפש החיים להגר] ט[
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ֶּאת ַהָפסוק ַעל ִפי ִדְבֵרי ַרׁשְִּוַעָתה ַנֲחזֹר ְלָבֵאר  ּ   .ַּהָקדֹוׁשי "ּּ

יֶתם אֹוָתם" ַמְרֶתם ַוֲעׂשִ ָפִטים ָהֵאֶלה וׁשְ ָמעון ֶאת ַהִמׁשְ ְּוָהָיה ֵעֶקב ִתׁשְ ּּ ּּ ּ ּ" ,
ְמעון, ל"י ז"ַרׁשִש יֵרֵּפ ֲעֵקָביו ִתׁשְ ָאָדם ָדׁש ּבַ ִּאם ִמְצוֹות ַהַקלֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ַמר  .ּ ' הְוׁשָ

ָיך ְלךֶקֱאלֹ ִרית ְוגֹוָ מֹר ְלך ַהְבָטָחתֹו -'  ֶאת ַהּבְ   .ִָיׁשְ

ֲעֵקָביוַהַמה ֶזה ִמְצוֹות , ּּבֹואו ַנְחׁשֹב ָאָדם ָדׁש ּבַ ַּקלֹות ׁשֶ ְְוֵאיך ְיכֹוִלים , ּ

ַקלות ְּלַתֵקן ֶאת ֶזה ּבְ ּ ּ.  

ֵעץ ַחִיים ָּכתוב ּבְ ּ ִאסור , ּ לו ּבְ יָחא ִיָכׁשְ ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ֵחֶלק ׁשֶב ֶלֵחּ ּבְ
דֹור ָהַאֲחרֹון. ֲאחֹוַרִים ְּוָכך ָאנו רֹוִאים ּבַ ּ ִנים , ְ ה ׁשָ לו ַהְרּבֵ חוץ ָלָאֶרץ ִנְכׁשְ ּבַ ּׁשֶ ּ

ִאסור ֵחֶלב ּּבְ ָאְכלו ֵחֶלב ַרֲח, ּ ָרֵאל ְוִגָלה ׁשֶ א ְמַנֵקר ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ . ל"ּ
ם לֹא ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ׁשָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ּ ֵהָמהּ ר ּבְ ׂשָ ּ ָאְכלו ָכל ַחֵייֶהם ּבָ ּ ְּוָכך ִנְצלו , ּ ּ ְ

הוא ִאסור ָכֵרת ַרֲח ֵּמִאסור ֵחֶלב ׁשֶ ּ ּ ּּ   .ל"ּ

י אֹוֵמר ַעם ָהָאֶרץ ָאסור ֶלֱאכֹול ): :מטְּפָסִחים (ל "ְּוִכְדָאְמרו ֲחַז ַּתְנָיא ַרּבִ ּ
ר  ׂשָ ֵהָמה(ּבָ ֱאַמר ) ּבְ ּנֶ ֵהָמה ְוָהעֹו"ׁשֶ י ַחִיים ". ףֹּזאת תֹוַרת ַהּבְ ּוְבַכף ַהַחִיים ְלַרּבִ ּ ּ
יֹוֵדַע ְלַכֵון סֹוד ַהַכָונֹות ָהֲאִר: ּי ָכַתב'ַּפַלאִג ְּדַרק ִמי ׁשֶ ּּ ּ רי "ּ ׂשָ   .ּיוַכל ֶלֱאֹכל ּבָ

ֶבט מוַסר  ּוְבׁשֵ י ֵאִלָיהו ָהִאיְתְמִרי (ּ ְּלַרּבִ ְַמֲאִריך ְמאֹד ו "לֶּפֶרק ) ע"זיּ

ּוַמְזִהיר ַלֹכל לֹא ֶל, ּ ֵהָמה ְכָללּׁשֶ ר ּבְ ׂשָ   .   ֱּאכֹל ּבָ

י ִיְצָחק ַכדוִרי זי ִלים ַרּבִ ל ָהֱאלַֹקי ְזַקן ַהְמֻקּבָ ְּוָידוַע ְדַהְמקוּבָ ּ ּּ ִּמָיָמיו לֹא , ע"ּ
ֵהָמה ָועֹוף ר ּבְ ׂשָ ָאַכל ְמַעט עֹוף, ָּאַכל ְכָלל ּבָ ֶעֶרב יֹום ִכפור ׁשֶ ִּמְלַבד ּבְ ּ ּ ּוְבפוִרים , ּ ּ

  . ְּמַעט ָדג

י ָמְרְדַכי ֵאִלָיהו ַזַצְוֵכן  ל ַרּבִ ַמְעִתי ַעל ַהַצִדיק ַהָגדֹול ַהְמֻקּבָ ּׁשָ ּ ּ ּּ ּ ן ל "ּ ֵמעֹודֹו ּבֶ ּׁשֶ
ֵהָמה 13 ר ּבְ ׂשָ ר עֹוף ְולֹא ּבָ ׂשָ ָנה לֹא ָאַכל לֹא ּבָ ְגֶלה , ׁשָ ּנִ ּוְלָכך ָזָכה ִלְגֻדָלתֹו ּבַ ְ ּ

ְסָתר  ּוַבּנִ   .א"זיעוכיּ

ָכ ֲּאַנְחנו ִמְתַפְלִלים ּבְ ּ ֵרה ּ מֹוָנה ֶעׂשְ ׁשְ ל ַהיֹום "ל יֹום ּבִ י ִליׁשוָעְתך ִקִוינו ּכָ ּּכִ ּ ּ ָּ

ּוְמַצִפים ִליׁשוָעה ַרֲחִמים"ְואֹוְמִרים  – "ּּ ׁשוְבך ְלִציֹון ּבְ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ּ "– 
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יַח"עֹוד אֹוְמִרים  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֵליָמה ּבְ ֱאמוָנה ׁשְ ה לֹו ֲאַחּכֶ... ֲּאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ָיבֹוא ָכל יֹום ׁשֶ ּכוָלם ׁשֹוֲאִלים ֶפה ֶאָחד, "ּּבְ ּ א ,ּ יַח לֹא ּבָ ה ְמׁשִ   ?ָלּמָ

ִסְפרֹו ל "ֶּהָחֵפץ ַחִיים ַזַצ   : כותב שני דברים יסודיים"צפית לישועה"ּבְ

שצריכים לחכות . ב .שיסוד היהדות הוא להאמין בשכר ועונש .א
  .ולקוות על ביאת המשיח

ומזה , ר שנוסע למסחר באוניה לחודש פעם בשנהלסוח: ומסביר במשל
הזמין את המכונית שיקח אותו אחר ש .יש לו פרנסה לכל השנההחודש 
מפחד הוא הזמן עובר ו,  הוא עומד ומחכה והמכונית לא מגיע,לאוניה

וצועק , ומסתכל על השעון כל הזמן, שיפסיד את הזמן והאוניה תצא בלעדו
  .ל הפרנסה של כל השנה תלויה בנסיעה הזאתכ, מה יהיה, הוא לא מגיע, אוי

 ולהרגיש אחכה לו בכל יום, יאת המשיחבכך צריכים לחכות ל
  .שהכל תלוי בגאולה

  ? ביאתוובמה יכולים לקרב 

  ?ואיך בזמן מעט ובמעט מאמץ נזכה להיגאל במהרה

י ַחִיים ִויַטאל ְוַהִכֵסא ֶמֶלך כֹוְתִבים ַּרּבִ ְּ ּ ָלה :ּ ִלמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּ ָעה ַאַחת ּ ׁשָ  ּבְ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ה ְבִלימוד ַהְפׁשָ לֹא ַיֲעׂשֶ ה ִתיקון ַמה ׁשֶ ַּיֲעׂשֶ ּּ ּ ַכף ַהַחִייםּוָפַסק , ּּ  ּּבְ

ִסיָמן ( ְּדַגם ַהלֹוֵמד  ,)ה"קנּבְ ב לֹוּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ָלה ֵיָחׁשֵ ִגיְרָסא ְכִלימוד ַהַקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ן ִאיׁש ַחיּוָמָרן  ִלים : ראֹוֵמל "זצ ַהּבֶ ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ ה  ,ל"ַזּ ְּדָגדֹול ֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ

ת ּבָ יֹום ׁשַ ל , ֵּמֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ֶּאֶלף ְפָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ ּ
יִקים .ק"עכל. ְיֵמי ַהחֹול ָכל ִמְצָוה ְוִלמוד תֹוָרה ְוָהאֹוְרחֹות ַצּדִ ּ אֹוֵמר ׁשֶ ּ ּ ּ

ְמ ׂשִ ּבְ ָּחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלףׁשֶ ּ ּ .  

ָנה  וֶוה ִליּמוד ֶאֶלף ְפָעִמים ׁשָ ת קֹוֶדׁש ָשׁ ּבָ ׁשַ ָעה ֶאָחד ּבְ ׁשָ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ ּ
ְגֶלה  עֹות תֹוָרה-ּתֹוַרת ַהּנִ ֶוה ִמְליֹון ׁשָ ְמָחה ׁשָ ּ וְבׂשִ ּ.  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ טו  י"ּ

ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ַה ת: ע"זיּ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ  קֹוֶדׁש ּּכַ
ְמָחה  ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּוְבׂשִ ָנה" ּ ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ׁשָ  ,ְעֹוֶלה ּבְ

יֵמי ַהחֹול( ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ ּ.(  

 יש לנו,  שעות ביום10 אברכים שלומדים 10,000: הגע בעצמך
ילו ילד קטן שלומד רק  או אפוכאשר יהודי פשוט, מליון שנה תורה

וכך  .ליון שנה תורהישווה מגם כן , ּשעה אחת בשבת זֹוַהר ַהָקדֹוׁש
ַּהַחָלׁש יֹאַמר ִגּבֹור ָא ")'י' ד(יקויים בנו דברי הנביא יואל  וכל יהודי " יִנּ

  .יכול לזכות לזה ולהביא את המשיח ברחמים

 הוא שיסוד היהדותועכשיו נזכיר את הדבר הראשון של החפץ חיים 
ִלּמוד ַהזַֹהר , להאמין בשכר ועונש ָכר ָגדֹול ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ּבַ ֵאיֶזה ׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ

  .ַּהָקדֹוׁש

וגם , גם לענין שכר ועונש, אם כך אנו רואים שקיום דברי החפץ חיים
ִלּמוד ַהזַֹהר , לענין לחכות לביאת המשיח ְּקׁשוִרים וְתלוִיים ּבַ ּ ּ ּ   .ַּהָקדֹוׁשּּ

ל שעל ידי לימוד תורת הסוד מתגלה לנו תורת "האריזכתוב בכתבי 
וכבר מעידים אברכי , ובדורינו כולנו זוכים לראות את זה עין בעין, הנגלה

שאחרי שטעמו מצוף דבש הזוהר הקדוש , הכוללים ואפילו יהודים פשוטים
וזכו , נפתח לבם ומתרחב מוחם לחדש חידושים נפלאים בתורה הקדושה

  .ימצוייניםלחבר לחבר חיבורים 

סבא שלו אשר , זוהר הקדושבחברותא אתו יש לי חבר שאני לומד 
 עובדיה יוסףח מרן הגאון הגדול רבי "ל למד ביחד קבלה עם להבחל"זצ

 שנה כשישיםלפני בקהיר  במצרים ה רב הקהילהכשהי, א כל יום"שליט

 

כדברי הבני (זוהר הקדוש  ומתגלה בלימוד ה-טמון " אור הגנוז"ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה] י[

 .וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה, הומאיר את הנשמ, )ראה באור הזוהר, ועוד צדיקים, יששכר



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ טז  י"ּ

ָדָרא ובזכות זה זכה להיות , )י" תש–ז "בשנים תש(  .הגם בתורת הנגלַחד ּבְ
 מרדכי שרעבי שנה המקובל הקדוש רבי 50' וכבר קרה עליו עוד לפני כ

  ."פאר הדור והדרו", ל"זצ

ל הלכה יחד עם " זצהגאון מווילנאהרבנית של  :נספר סיפור מדהים
 לשחברתה ,  פעם אחת כשהלכו לאסוף צדקה.חברתה לאסוף צדקה

 אולי :ואמרה, שעמדה במרחק מהםהרבנית מווילנא הצביעה על אשה 
 מי , הסכםןהרבנית וחברתה עשו ביניהאחר כך ? האשה הזו תתן לנו צדקה

איך שדנו אותה ,  להה לספרתשיפטר קודם מן העולם תבוא בחלום לחבר
  .בעולם העליון

אין : ובאה בחלום וסיפרה,  נפטרה קודםהרבנית מווילנאה של תחבר
 האבל דבר אחד אני יכול,  של מעלהד"לי רשות לגלות מה היה שם בבי

זה שווה , שזה שהראיתי לך באצבע ללכת לאישה הזאת לקבל צדקה, לספר
  .ואין אפשרות להבין זאת בעולם הזה, שם הרבה

בואו , באצבעהוראה   שלגודל השכרעכשיו שאנחנו יודעים כבר 
או שמעורר לעשות , זוהר הקדוש ללמוד  אם בן אדם אומר לחבירו,נחשובו

של כל הוא מקבל כל הזכויות , בבית המדרשיעור בזוהר הקדוש ש
ְמעו לֹא ֶהֱאִזינו ") ג ישעיה פרק סד(וכדברי הנביא , יאהלומדים ּוֵמעֹוָלם לֹא ׁשָ ּ ּ

ה ִלְמַחֵכה לֹו ַּעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ָ ּ".  

, דֹוׁשּזֹוַהר ַהָקכי אפילו רק יהודי אחד שילמד כל שבת רק שעה אחת 
ספור אין עוד מחשב בעולם שיכול ל, אי אפשר לספור הזכויות שהוא יקבל
 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא ): ב" עדף לד(סכת ברכות ובמ] יא[

יד חכם מנכסיו נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם ולמהנה תלמ

אבל תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו ואמר רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים 

 .זולתך



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ יז  י"ּ

הוא בונה לכלל ישראל ומציל ומזכה לכל " חומת מגן"וכמה , שלוכל השכר 
  . העולם

אם המצוות הקלות שאדם דש  : אומרדושי הק"ובזה נבין מה שרש
  .בעקביו תשמעון

ל השכר הגדול של מיליון שעות תורה שמקבלים ע ,י הזה מרומז"ברש
וכל אדם יכול בנקל ,  בשעה אחת שזה מצוה קלהזוהר הקדוש לימוד ידי

 לך את הברית אלוקיך' ושמר ה"ם הפסוק י יקויל ידי זהוע, לקיים את זה
  .וכל הברכות הכתובות בתורה', וכו" ואת החסד אשר נשבע לאבותיך

העוסקים בסודות ]: ב"ו ע"דף פ[כתוב בזוהר חדש שיר השירים  
היא מתעטפת , התורה כאשר נשמתם עולה למעלה לאחר מאה ועשרים שנה

וכוחות הקליפות והחיצונים לא יכולים לגשת , באור של סודות התורה
ה חוקק את אותה הנשמה "ולא עוד אלא שהקב, ולהתאחז באותם הנשמות

, ולא עוד, עשע בהוגם משת, עוד בחיים חיותה בלבוש של השכינה הקדושה
, ומי שלא לומד סודות התורה, ז ועולם הבא"עולמות עוה' אלא שיורשת ב

', ס ופוסקים וכו"אפילו יש לו מעשים טובים ולמד ש, ב"כאשר יעלה לעוה
ואם הוא למד אפילו , דוחים אותו מגן עדן העליון, ולא למד תורת הסוד

ויכול לישב ,  הסודמלמדים אותו בעולמות העליונים את תורת, שלא הבין
  .בישיבות גבוהות ולעסוק בסודות התורה

ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים ): "'פרק ב(דוד המלך עליו השלום אומר בתהלים  ּ
ּוְלֻאִמים ֶיְהגו ִריק ּּ ִּיְתַיְצבו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדו ָיַחד ַעל ה. ּ ּ יחֹו'ּ ".  ְוַעל ְמׁשִ

  .ל" וחס ושלום מכינים למלחמה רחוכבר רואים איך שהאומות מתרגשות

ְנֶאיך : "כתוב) ' ד–' פסוקים ג (ג"פרק פוב ה אֹוְיֶביך ֶיֱהָמיון וְמׂשַ י ִהּנֵ ָּכִ ָּ ּ
או רֹאׁש ך ַיֲעִרימו סֹוד ְוִיְתָיֲעצו ַעל ְצפוֶניך, ָּנׂשְ ַָעל ַעּמְ ָּ ּ  ודברי תורה כפטיש :"ּ
השונאים מרימים מפני מה האוייבים יהמיון ו, ומתבאר כחומר, יפוצץ סלע

וכידוע , מלשון ערומים מתורת הסוד" עמך יערימו סוד"מפני ש, ראש
עיין באור (שהעצה היחידה להינצל הוא אך ורק על ידי לימוד הזוהר הקדוש 

  ).על סוד ההצלה, ע"ל זי"הזוהר דברי הרמח



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ יח  י"ּ

  ?אירןשל מי לא  מפחד מפצצת אטום 

יודע מה ילד  ומי – !אנו נמצאיםבו כולנו יודעים את המצב ש
  !!!יביום

מגלים , ליהם השלוםורבי שמעון בן יוחאי ע, אליהו הנביא, משה רבינו
זֹוַהר ורק אלו שילמדו , שרק בספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי, לנו

  .ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ינצלו בתיבת נח שהוא הַּהָקדֹוׁש

וני נתחיל ללמוד כל יום דף היומי של תיקובואו ונתאחד כולנו ביחד 
קול "וזה אפשר גם ללמוד ולשמוע ב, ביוםשזה לוקח רק שתי דקות , זוהר

 למען תיקוני השכינה שעה אחתנלמד ובשבת קודש , טלפוןב "הזוהר
, יתבטלו מעלינו כל גזירות קשות ורעות ,ובעזרת השם יתברך, יגהקדושה

בספרא דא יפקון מן גלותא , י"כמו שכתב הרשב, ונזכה לגאולה ברחמים
  . בספר הזה נצא מן הגלות ברחמים, ברחמי

,  בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתוש הקדוש"הרש וכמו שגילה לנו 
יודע אני ": א"השאיר לנו מעין צוואה כאשר אמר לבנו רבי חזקיה יצחק זיע

ובלימוד , שבזכות הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות
ותורת הסוד מה יהא .."."זה תלויים גאולתינו וביאת משיח צדקינו

  ]158' ש עמ"ספר הרש [?"עליה

תובעות , מילותיו האחרונות של אותו צדיק וקדוש מרחפות בעולם
  !"...?ותורת הסוד מה יהא עליה. "ומפצירות לקיימן, עלבונן

 

 שהמצב היום יכול ,א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט] יב[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ו יותר ממלחמת העולם"להיות מסוכן ח

 10כבן [שבילדותו , ראש ישיבת פורת יוסף, ע" זייהודה צדקהוכבר ידוע מעשה מהגאון רבי ] יג[

,  פרקים24 יש למסכת שבת ושאלו מפני מה, ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "האדמובא לקבל ברכת ] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , וחזר ותשובתו בידו, י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"הגרוהלך 

ובשבת ביותר ראוי לקשט הכלה העליונה : ה-א. [ן" קישוטי כלה כנודע ליודעי ח24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ יט  י"ּ

הקדישו מזמנכם היקר בכל יום . והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו
  . ברוחניות ובגשמיות– הדור כולו ולהצלת, בשביל ישועת העם, לשם שמיים

 הגדולים ,בואו נתגייס כולנו, בידינו הדבר, בכוחינו לשנות את המצב
מגידי , זקנים עם נערים, צדיקים ובינונים, גאונים עם פשוטים, עם הקטנים

התחילו ללמוד , מלמדים עם תינוקות של בית רבן, שיעורים עם בחורים
ונפעל בדרך זו , הזוהר הקדושמוד את ליוללמד לשמור ולעשות ולקיים 

  . ברחמיםינו צדקאת משיחולהביא לקרב 

מחנך עם , אב ילמד עם בנו, במיוחד להזהיר גדולים על קטנים
כך יחדור , שהרי אם אין גדיים אין תיישים, חניכו  ומלמד עם תלמידו

ותורת הסוד , לישיבות ולכוללים, לתלמודי תורה, תלמודם מנערותם
נזכה להיות מבני עלייה כמו שכתוב בכסא מלך ו, תקבל תנופה

  .בהקדמה לביאורו על תיקוני זוהר

שהוא , מלמד צריך שילמוד זוהר, ל" זצפנחס מקאריץוכבר פסק רבי 
כי בזה שהרב נותן שכל ,  לתלמידיםנשמהויוכל להמשיך , "עץ חיים"בחינת 

  .בזה מניח נשמה אמיתית, ישר לתינוק

כשאב שולח בנו למלמד ללמדו : ברתו הוסיף על דחכם הרזיםבספר 
כי אם , אם המלמד של בנו לומד זוהר, דבר הראשון צריך לברר, אצלו תורה

 וגם אי אפשר שיהיה -אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו , לא
כמבואר בספרים הזוהר הקדוש להמלמד קצת יראת שמים בלי לימוד 

  .הקדושים

על ידי זה מעורר ומפעיל וממשיך כמה גדול כח הלומד בזהר הקדוש ש
כמו שאמרו , לרחם עלינו, ממש כפשוטו, י עליו השלום"את נשמת הרשב

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון ): ב"סוכה דף מה ע(בגמרא 
בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד 

א העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנבר
בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה 



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ כ  י"ּ

משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני 
  . מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן

 - ידי"שר לנשמת הרשבבכל רגע תוכלו להתקואפילו בדורנו הפשוט 
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים "פירשו רבותינו ז:  לשונו וזה)ערך דובב(כתב בספר פלא יועץ  ]יד[

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד שפעם אחת היכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, שהיה לומד ספרו בתמידותיבה סמפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה , אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר דוד ?לו לאדם לגור בשני עולמיםוכי אפשר ? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי יוחנן . ז"יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה, רבונו של עולם: לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : משום רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי "? מאי קראה: זיראיצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נ' אמר ר. דובבות בקבר

מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד . ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

  .אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין): ... וש ז דר-חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש

, עומדת שםו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים,  כשאומרים דבר שמועה מפיואבל, עולמות

, בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' וכך שפיר אמרינן דר בב

 - חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"ר עכשנתלבש בגוף בקב, כך אמרו שפתותיו דובבות בקבר

  ).דרוש טז

:  סוד לוז,כותל המערביבענין ] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

ויש שם גם חלק מן הנפש . ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ס זה לוז שעליו יבנה הבנין "וה, נשאר הכותל המערבי, דשכן הוא בבית המק. הבלא דגרמי' והיא נק

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק, ל"לע

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' לק גח( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

דאיהו , פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"פנחס דף ר

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

אתר דאמרין מלי לחדתא בההוא , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה

ואשכח אלין צדיקייא מחדתין , כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, דאורייתא

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ כא  י"ּ

ציל מכל הצרות ומונע הזוהר הקדוש מגן ומשכידוע ש, טוממקור הברכות
  .פגועים ואסונות

עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח: התבטא פעם צדיק ואמר
 יתבונן מלך המשיח אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים,  לךובאו

לפתע ירים ידו , בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו
אז ישמיע , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ויראה באצבעו

: בהפנותו אצבע על יהודי מסויים, מלך המשיח את קולו ויאמר
כך יראה על כל יהודי !". גאולת העםלך יש חלק ב, !בזכותך הגעתי"

  .ויהודי שפעל למען ביאתו

 

שהוא בא , פנחס בן יאירבי ר לפנו מקום  פנו מקוםשמעו קול אחד שהיה אומר: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, מדנושל, אצלינו

ולומדים , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו, שם תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, דש אותו דבר תורה שאמר מלפניםונתח

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור : על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא

ותרבה , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו, יה גנוז למקצועות המשכן בירכתייםואילו ה, הדעת בכל עת

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' שפתותיו דובבות וכו) ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם "הגאון מהרח( .ם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניובעצמו ע

  ).ע"וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זי (.)ב"ג ע"פרשת וישלח דף כ

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו: הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק

ל "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .אודות הוצאה לאור, "צדקה ומשפט"ספר ל, זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"בספרו 

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ה לילדיםברכ! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב] טו[

ועל , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

 .ידי כן בודאי יצליח בכל עניניו



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ כב  י"ּ

שהמשיח בכבודו ובעצמו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
  ".בזכותך הגעתי "–יעיד עלינו 

הקריבו מדקותיכם למען , תנו לימוד לשם שמים, יהודים יקרים, על כן
ונלך , ת נפשנולגרום לפדו, לעשות נחת רוח ליוצרינו, השכינה הקדושה

  .א"כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב

זכאה דרא דהאי "י "וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב
בן דוד משיחנו מלך , ותחזנה עינינו" וקראתם דרור"אתגליא ביה ובסגולתו 

, ל חי חלקינו-ובשכר זאת א, והדר אלוקינו" עוז"ב, ביופיו יבוא ויגאלינו
, ואז ישמח ליבינו, יגלה כבוד מלכותך עלינו, צורינו מגינינו' ה עליו רוח הונח

  .ר"אכי, בישועת מלכינו, ותגל נפשינו

  
  



ּגֶֹדל ְנִחיצות ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש  .א ּ ּ ּּ ּ.  
ִּלמוד ָהִאְדרֹות ִעַקר ַחְכַמת ָהֱאֶמת ְוַעל ָיָדם ִנָנֵצל   .ב ּ ּ ּ

ִּמִמְלֶחֶמת גֹוג וָמגֹוג ּ ּ. 
ֵאין ָלנו ַהָצָלה ֶאָלא ִלְבֹרַח ְלזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּכְ  .ג ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֵּתַבת ְ

 .נַֹח
ת ֲאִריכות ַהָגלות   .ד ִּסּבַ ָרֵאל ְלִהָנֵצל , ּּ ּוַמה ַיֲעׂשו ִיׂשְ ּ ּ

 .ֵמָהֵעֶרב ַרב
תֹוָרה  .ה ָרֵאל ַחָיב ְלַחֵדׁש ּבַ ל ֶאָחד ִמִיׂשְ ּּכָ ּ ּ ּוְביֹוֵתר , ּ

ת ּבָ ׁשַ  .ּבְ
ל ַמֲעָלה  .ו ֵמַח ַפַמְלָיא ׁשֶ ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְמׂשַ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ,

ָמתֹו לֹא ִמ תְוִנׁשְ ֶיׁשֶ  .ְּתּבַ

 
  



  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ג  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

  

  ט................................................................................א פרק
ַרֲחִמים ִּלְגֻאָלה ִלְזּכֹות )א ּוְתׁשוָבה ,ּבְ   ט................ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהרַה ִּלּמוד ְיֵדי ַעל - ֵמַאֲהָבה ּ

  י............................................................................ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ְוִנְלַמד ִּנְתַחֵזק ּּבֹואו )ב

ֵתַבת ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר )ג סו ֹנַח ּכְ ּנְ ְתּכַ ּנִ ה ּׁשֶ ַנִים ּּבָ ַבע ֵמִעיר ׁשְ ְלכוָתא ְוׁשֶ   י......................ִּמּמַ

ַּהְגֻאָלה )ד ְהֶיה לֹא ָהֲעִתיָדה ּ ִיְזּכו ַעד ּתִ ּׁשֶ ה ְלתֹוֶסֶפת ּ ַּהְקֻדׁשָ ֵרי ,ַּהזֹו ּ ה ַּהזֹוֶכה ְוַאׁשְ   י......"ּּבָ

ל ֵעָצה ָמָצא לֹא ע"זי ל"ָהַרְמַח )ה ָרֵאל ֵמַעם ְּגֵזרֹות ְלַבּטֵ ִלּמוד ֶּאָלא ,ִיׂשְ  ַּהזַֹהר" ּּבְ

ֶרֶצף "ַּהָקדֹוׁש ֹכַח ,ֶהְפֵסק ְללֹא ּבְ ּבְ ל "ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר" ׁשֶ ל ְלַבּטֵ  ּוְלָקֵרב ְּגֵזרֹות ּכָ

ַּהְגֻאָלה   יא..............................................................................................ַרֲחִמיםּבְ ּ

בֹוד )ו   יא...........................................ִּלְזכות לֹו ְוִיְהֶיה ַּהזֹאת ָהֵעָצה ֶאת ִּיַקח ּתֹוַרְתֶכם ּכְ

ְזָהר ַלַמְזִהיר )ז לֹוִמים ְוַלּנִ ֵמי ןּתֵ ׁשְ   יב..................................................................!ָנָהר ּכְ

  יג...............................................................................ב פרק
ִגלוי ִסיַני ַהר ַמֲעַמד )ח ּּבְ   יג..................................................................ִאְדָרא"ָה סֹודֹות ּ

ֶלב ,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )ט ָמֵעאל ֶאדֹום ,ָנָחׁש ,ּכֶ   טו.........ְוִיׁשְ

ִריַחת )י י ּבְ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ָתה יֹוַחאי ּבַ ָבה ִעְנַין ָעׂשְ ְּוֻכָלנו ,ַהּתֵ ָבה ִנְבַרח ּ ֵצל ַּהזֹאת ְלַהּתֵ   יז..ְוִנּנָ

ל )יא ק ִמי ּכָ ִיְתַדּבֵ ּׁשֶ זַֹהר ּ ֵצל ,ָאֳחָרא ַּהִסְטָרא ִמן ּבֹוֵרַח ַּהָקדֹוׁש ּּבַ יַח ֵמֶחְבֵלי ְוִיּנָ   יז..........ָמׁשִ

רוך ַּהָקדֹוׁש" ָהִעְנָין סֹוד )יב ְּבָ ְגֵזרֹוָתיו ְֶמֶלך ֲעֵליֶהם ַמֲעִמיד ּהוא ּ ָהָמן ָקׁשֹות ּׁשֶ  ּכְ

  יח............................................................................................".ְּלמוָטב ּוַמֲחִזיָרם

ִּדְמֵהיָמנוָתא ִציָלא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד )יג ה ּ ֻסּכָ   יט....................................................ּכְ

ִלים :ֵהם ַרב ָהֵעֶרב )יד ִיים ַהְמַחּבְ ָרֵאל ֶאת ּוְמַצֲעִרים ָּהֲאִמּתִ   יט...................................ִיׂשְ

ָרֵאל ַרק )טו ַּהְדבוִקים ְלִיׂשְ זֹוַהר ּ בֹוָתם אֹור ִיְהֶיה ַּהָקדֹוׁש ּבְ מֹוׁשְ   כ.................................ּבְ

ָגלות )טז ְזכות ָהַאֲחרֹוָנה ּּבְ ה ַּהָקדֹוׁש ַהזֹוַהר ּּבִ   כב...........................ִנְפָלאֹות ְּלַאְרֶאנו ִנְזּכֶ



ד  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר
ִביא יֹוָנה )יז ֵלל ַהּנָ ָרֵאל ַעל ִּהְתּפַ ְצלו ִיׂשְ ִיּנָ ּׁשֶ   כג............................................ַרב ֵמָהֶעֶרב ּ

ַּהְגאוָלה )יח ְהֶיה ּ ק ְיֵדי ַעל ּתִ ְתַדּבֵ ּנִ ַצִד ּׁשֶ ֵיׁש יקּּבְ ַבת ְוִלְהיֹות ְלָהֵגן ּכַֹח לֹו ּׁשֶ ל ֹנַח ּתֵ  ׁשֶ

ָרֵאל ּבִ ּהוא ,ִיׂשְ   כד..........................................................................ַּהָקדֹוׁש י"ָהַרׁשְ

ִקים ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )יט ַּהִיסוִרים ִמְתַמּתְ ּ   כד................................................ּ

רור )כ ִעים – ַּהִסיִגים ּּבֵ ָרֵאל ָהְרׁשָ   כה.....................................................................ִּמִיׂשְ

זֹוַהר ָהעֹוְסִקים )כא ֵנס ִּיְזּכו ַּהָקדֹוׁש ּבְ ֵתַבת ְלִהיּכָ ֵצל - ֹנַח ּבְ ְל ּוְלִהּנָ   כו...ּוָמגֹוג ּגֹוג ֶחֶמתִמּמִ

ֵדל ְיָרְבָעם )כב ּתַ ָקִצים ִעם ְוָעַסק ִּהׁשְ ֵהם ַּהׁשְ י ׁשֶ ִביל ָהָאֶרץ ַעּמִ ׁשְ מֹון ּבִ ָלֶהם ַהּמָ  ְולֹא ּׁשֶ

ֵדל ּתַ ָרֵאל ֶאת ְלַהְחִזיר ִּהׁשְ ְתׁשוָבה ִיׂשְ ת זֹוִהיְו – ּּבִ ַּהָגלות ֲאִריַכת ִסּבַ   כז......................ּ

ב )כג ב לֹא ֵלִצים ּוְבמֹוׁשָ ב ֵאיֶזה .ָיׁשַ ם )ת"לילי( זֹו ֵלִצים מֹוׁשַ ל ִאּמָ ִהיא .ַרב ֶעֶרב ׁשֶ  ׁשֶ

ָאה ִנָדה ְמַטּמְ ָבה ּּכְ מֹוׁשָ ִאיםְמַט ַרב ֶעֶרב ְוֵכן .ּבְ ָבם ּמְ מֹוׁשָ ַּלַצִדיִקים ּבְ ִבים ּ יֹוׁשְ  ּׁשֶ

יֵניֶהם   כח...........................................................................................................ּבֵ

  לד...............................................................................ג פרק
ִּליּמוד )כד ּבִ ְיֵדי ַעל ַּהסֹודֹות ּ ִא – י"ָהַרׁשְ ם ְקִריַאת ְוַטַעם ְּדָראּבְ א ִאְדָרא" - ֶזה ׁשֵ  "ַרּבָ

ּנוס -   לד..............................................................................................ַּהָגדֹול ַּהּכִ

  לה..................................................................................................ּזוָטא ִאיְדָרא )כה

  לה............................................................."ִּאְדָרא"ָה סֹודֹות ֶּלהְמַג ַּהָקדֹוׁש י"ָהֲאִר )כו

ְקָרא ְטָעִמים )כז ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ   לו..........................................................................."ִּאְדָרא" ּבְ

ִיְתַקְימו ָהרֹוֶצה )כח ּׁשֶ ּ ע ְנָכָסיו ּ ֶהן ִיּטַ   לז...............................................................ַּאָדר ּבָ

ֵדל )כט ּתַ ִּמְזכות ְלָהִאיר ִּהׁשְ ים ֵמאֹוָרם ַּהָקדֹוׁש ּדֹורֹו ּ ַכת ַּהְקדֹוׁשִ יָחא ָּדָרא ְלֶחׁשְ   לז...ִּדְמׁשִ

יךְל )ל ה ּּתֹוָרֵתנו אֹור ְַהְמׁשִ ִיְתַקֵים ,ָדִרין ְלָדֵרי ַּהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ ְזכוֵתנו ָעְלָמא ּ ּּבִ  ְּדֵייֵתי ַעד ּ

א יָחא ַמְלּכָ   לז.................................................................................................ְמׁשִ

ֵריֶהם )לא ֵהן ַּדָיין לֹא ְּלַצִדיִקים ַאׁשְ ין ֶּאָלא זֹוִכין ׁשֶ ַזּכִ ּמְ ֵניֶהם ְוִלְבֵני ִלְבֵניֶהם ׁשְ  ַעד ּבְ

ל סֹוף   לח..............................................................................................ַּהדֹורֹות ּכָ

ִזיו ִלְראֹות ָּהְכְנסו )לב ִכיָנה ּבְ   לח............................................................................ַּהׁשְ

א ּיקוןּתִ )לג   לח..............................................................................................ּגוְלַגְלּתָ

  לח.........................................................................ִלְלמֹוד ַהֲחָכִמים ִּקּבוץ ֲאִסיַפת )לד

צו )לה ין ִּנְקּבְ ִקּבוץ אֹו ,ָהִאיָלנֹות ּבֵ מֹות ּּבְ ַּצִדיִקיםַה ְנׁשָ   לט.............................................ּ

א ִּאְדָרא )לו   לט.................................................................................ּזוָטא ְּוִאְדָרא ַרּבָ



ה  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר
א ִּאְדָרא" )לז ן "ַרּבָ רוך ָקדֹוׁש ִּנְזַדּמֵ ְּבָ ּוְרִתיכו ּהוא ּ ן ּזוָטא ִאְדָראּוּבְ ,ּ רוך ַּהָקדֹוׁש ִּנְזַדּמֵ ְּבָ ּ 

ִגְנָתא ַצִדיַקָייא ִעם ּהוא   לט......................................................................ְּדֵעֶדן ְדּבְ

א ִּאְדָרא"ּבְ )לח ר "ַרּבָ י ִּדּבֵ ְמעֹון ַרּבִ לֹום ָעָליו ׁשִ ּוִבְרׁשותֹו ַּהׁשָ רו ּ ִּדּבְ ִאְדָרא ,םּּכוָל ּ  ּוּבְ

ר ּזוָטא י ִּדּבֵ ְמעֹון ַרּבִ לֹום ָעָליו ׁשִ   מ.............................................................ְלַבד ַּהׁשָ

  מ.................................................................................ד פרק
ִלּמוד ְּלִהְתַחֵזק ִּהְתעֹוְררו )לט   מ..........................................................ַּהָקדֹוׁש זֹוַהרַה ּּבְ

זַֹהר ִיְלמֹוד )מ ְֶדֶרך ּבְ ִקיאות ּ ְלַבד ּּבְ ִלי ּבִ ַיֲעִמיק ּבְ ִעיון ּׁשֶ ּּבְ ִעים ּ ים אֹו ַאְרּבָ   מא.....ַעִלים ֲּחִמׁשִ

ָיִמים ַּהְקדֹוׁשֹות ָהִאְדרֹות ֶאת ִלְקרֹא )מא ים ּבְ   מא..............................................ַּהְקדֹוׁשִ

ְּידוָעה )מב ַּהְסֻגָלה ּ ל ִקְברֹו ַעל ַעל ָהִאְדרֹות ִלְקרֹא ַּהְגדֹוָלה ּ א ׁשֶ ּנָ י ָהֱאלִֹקי ַהּתַ  ַרּבִ

ְמעֹו ר ןׁשִ ר א"ִזיַע יֹוַחאי ּבַ ֶזה ֲאׁשֶ ְפתֹוָתיו ּבָ יך ּדֹוְבבֹות ׂשִ ַפע ָּעֵלינו ְְלַהְמׁשִ  ַּהׁשֶ

  מב...........................................................................................................ָהֶעְליֹון

ל ַּהֵסֶפר )מג ַּהַצִדיק ׁשֶ ַמת ּהוא ּ ַּהַצִדיק ִנׁשְ   מב...............................................................ּ

לֹוֵמד ָמקֹום ְבָכל )מד ּבִ ּתֹוַרת ּׁשֶ ִאילו ּהוא ֲהֵרי י"ָהַרׁשְ ִּציונֹו ֵאֶצל ִנְמָצא ּּכְ   מג.......ַּהָקדֹוׁש ּ

ַח ַּהזֹוִכים ָהעֹוִלים )מה ּטֵ ּתַ ַאְת ְלִהׁשְ א ָראּבְ ַווְדַאי ,ִמירֹון ַּקִדיׁשָ חֹוָבה ּבְ ה ׁשֶ  ְקדֹוׁשָ

ּבִ ּתֹוַרת ֶאת ִלְלמֹוד ִּציונֹו ֵאֶצל י"ָהַרׁשְ ל יֹוֵתר ּ ּליּמוד ִמּכָ   מג...............................ַאֵחר ּ

ל קֹוֵרא ָהָיה )מו א ִּאְדָרא"ָה ּכָ ָכל "ַרּבָ   מד................................................,קֹוֶדׁש תַשּבָ ּבְ

א ִּאְדָרא" לֹוַמר )מז ל ְלָהֵתם "ּזוָטא ִּאְדָרא" אֹו "ַרּבָ ע ּכָ ׁשַ יך ,ּפֶ ְוְלַהְמׁשִ ַפע ּ  ָהֶעְליֹון ַּהׁשֶ

ּוְבִלּמוד - א ָּהִאְדָרא" ּ יַע "ַרּבָ ּפִ   מד..........ִּעיָלָאה ִמִזיַהָרא ֶעְליֹון אֹור ַּהלֹוְמִדים ַעל ַיׁשְ

  מה.............................................................................ה פרק
ל ֵּייָנה ְטִעיַמת ְיֵדי ַעל )מח ִניִמיות ,ּתֹוָרה ׁשֶ ּּפְ ַאֲהָבה ָדםָהָא ִמְתעֹוֵרר ,ַהּתֹוָרה ּ  ּבְ

ְלַמְעָלה ִנְפָלָאה ָגה ַּהַדַעת ִמן ּׁשֶ   מה...............................................................ְּוַהַהׂשָ

ר )מט ִטיַרת ַאֲחֵרי ַּהזַֹהר ְלַהֲעָלַמת ֶהְסּבֵ י ּפְ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ   מה...............................יֹוַחאי ּבֶ

ן לֹא .א י ֶּאָלא ַּהזַֹהר ִסְתֵרי ִלְכּתֹב ִנּתָ א ְלַרּבִ   מה........................................................ַאּבָ

ּבִ )נ יך י"ַרׁשְ קוִנים ְִהְמׁשִ ּּתִ ֵאֶלה ּ ָכל ,ּּכָ ּבְ ל ,ַּהסֹוף ַעד ְודֹור ּדֹור ׁשֶ ּכָ ִי ִמי ׁשֶ  ָּלׁשוב ְרֶצהּׁשֶ

ם ְלִהְתָקֵרב ּיוַכל ַרך ְּלַהׁשֵ ל ְִיְתּבָ הוא ָמקֹום ִמּכָ   מו.................................................ּׁשֶ

  מז................................................................................ו פרק
יֹום )נא ֹעֶמר ג"ַל ּבְ ְמָחה ֶחְדָוה ִּהילוָלא ּבָ עֹוָלם ְוׂשִ   מז..................................................ּבָ

ַל )נב ים ָּאנו ָלֹעֶמר ג"ּבְ ה עֹוׂשִ ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ   מז.............................................................ְוׂשִ



ו  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר
ָלה ּתֹוַרת )נג לֹוֵמי ּלוִקּבְ ְּוַהסֹוד ַּהַקּבָ ָרֵאל ֱּאמוֵני ׁשְ ּבִ ִיׂשְ ל ,ל"ַז י"ִמַרׁשְ  ל"ָהֲאִריַז ִּדְבֵרי ּכָ

י ִּדְבֵרי ְוָכל ,ַּהזַֹהר ֵסֶפר ַעל ְּמֻיָסד ָרֵאל ַרּבִ ַעל ִיׂשְ ם ּבַ  ִּדְבֵרי ַעל ְּמֻיָסד ל"ַז טֹוב ׁשֵ

ַתב ל"ַז א"ְּוַהְגָר ,ל"ְוָהֲאִריַז ַּהזַֹהר ים ּכָ רוׁשִ ִמיֵמי ְוָכל ,ַּהָקדֹוׁש ַהרַּהזֹ ַעל ּּפֵ ְֶדֶרך ּתְ ּ 

תֹוַרת הֹוְלִכים   מח..................................................................ּבֹו ּוַמֲאִמיִנים ַּהזַֹהר ּבְ

י )נד ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ קון ִּעַקר ָּהיו ַוֲחֵבָריו יֹוַחאי ּבֶ ַּהּתִ ל ּ ְלִמיֵדי ׁשֶ י ּתַ  ְיֵדי ַעל ,ֲעִקיָבא ַרּבִ

ִגָלה ּׁשֶ קוִנים ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ ְּוַהּתִ   מט.................................................................ּ

  מט..............................................................................ז פרק
ִטיַרת )נה ה ּפְ ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ְוַרּבִ ת ְיֵדי ַעל נֹוְדָעה יֹוַחאי ןּבֶ ׁשִ   מט.........................קֹול ּבַ

ַל )נו ֹעֶמר ג"ּבְ ים ָּאנו ּבָ ה עֹוׂשִ ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ ֵמִחים ,ְוׂשִ ׂשְ יצֹוֵצי ּׁשֶ ּנִ ַמת ׁשֶ ה ִנׁשְ ְכְנסו מׁשֶ ּנִ  ּׁשֶ
י ַרּבִ ְמעֹון ּבְ ן ׁשִ   נ.........................................................................................יֹוַחאי ּבֶ

  נא..............................................................................ח פרק
י   נא.............................................................................................ע"זי ִויָטאל ַּחִיים ַרּבִ

ֵלא ְוַאל )נז י ,ִּמֶזה ָאָדםָה ִיּפָ י ֱהיֹות ִעם ּכִ ַרּבִ ְמעֹון ׁשֶ ן ׁשִ ִאים ַאֲחרֹון יֹוַחאי ּבֶ ּנָ ּתַ ּבַ  ָזָכה ׁשֶ

זֹו ְלַמֲעָלה י ,ּכָ ֵּאלו ְּדָבִרים ּכִ ְבׁשֹונֹו ּ ל ּכִ ה ְּרׁשות ֵאין ,עֹוָלם ׁשֶ ּפֶ  ִעְנָיָנם ְלָפֵרׁש ּבַ

מוס   נא....................................................................................ֶּאְצֵלנו ְּוֶהָחתום ַּהּכָ

יָחא ְליֹוֵמי ָקִריב ְיֵהא ְוַכד )נח ֲּאִפילו ְמׁשִ ָחא ְזִמיִנין ְדַעְלָמא ַרְבֵיי ּ ּכָ  ְטִמיִרין ְלַאׁשְ

  נב........................................................................................................ְּדָחְכְמָתא

ָלְמדו ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ָהִראׁשֹוִנים )נט ּׁשֶ י זֹו ָחְכָמה ִסְתֵרי ּ ֵּאִלָיהו ִמּפִ ִביא ּ   נג...................ַהּנָ

  נד...............................................................................ט פרק
ל )ס י ָהֱאלִֹקי ַהְמֻקּבָ ַת ְּיהוָדה ַרּבִ א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש ַּצִדיק ֵזֶכר ָּיהּפְ  - ַהּבָ

ר   נד............................................................................ְועֹוד ,"ָהֶרַקח ֵיין" ֵסֶפר ְמַחּבֵ

ה )סא ָהָיה ַמֲעׂשֶ ּנָא :ׁשֶ י ָהֱאלִֹקי ַהּתַ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ִנְגָלה ָאֵמן ָּעֵלינו ֵגןָי ְּזכותֹו יֹוַחאי ּבַ

ֲחלֹום י - ּבַ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ַסת ָחֵפץ יֹוַחאי ּבַ ַהְדּפָ   נד........................."ָהֶרַקח ֵיין" ַּהֵסֶפר ּבְ

רֹות ְּוִיַקח )סב   נה..........................................................ְלעֹוָלם ְוַחי ְוָאַכל ַּהַחִיים ֵעץ ִמּפֵ

  נז................................................................................י פרק
ה )סג ל ֶּעְרּכָ ָעה ׁשֶ   נז................................................................................................ׁשָ

ּבֹון )סד י ֶחׁשְ ל ֲאִמּתִ ל ֶאָחד ִּליהוִדי ,ַּהָקדֹוׁש ַהרַּהזֹ ְּזכות ׁשֶ ִקּבֵ  ּזַֹהר ִלְלמֹד ַעְצמֹו ַעל ּׁשֶ

ָעה יֹום ַאַחת ׁשָ   נט...............................................................................................ּּבַ

ּבֹון )סה י ֶחׁשְ ל ֲאִמּתִ ַּהְזכות ֹּגֶדל ׁשֶ ת ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּ ּבָ ׁשַ   ס...........................קֹוֶדׁש ּבְ



ז  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

  סב.............................................................................אי פרק
חוִרים ַּגם )סו ָכל ִלְקרֹא ְצִריִכים ְצִעיִרים ּּבַ ר יֹום ּבְ ים ִמְסּפָ ֵסֶפר ַּדּפִ ַיֲעזֹר ַהזֹוַהר ּבְ  ּׁשֶ

ַח ך ַלּתֹוָרה ַּהֵלב ֶאת ִלְפֹתּ ְוְלַזּכֵ ֶפׁש ּ   סב................................................................ַהּנֶ

ֵני ֶאת מֹוִכיַח ַּחִיים ֶהָחֵפץ )סז יָבה ּבְ ּוִמְתַחְדִדים לֹוְמִדים :ַּהְיׁשִ ְלפוָלא ּ ּפִ  ,ְּדאֹוָרְייָתא ּּבְ
  סב.................................................................אֹוָרְייָתאְּד ֵּמִעַקר יֹוְדִעים ֵאיָנם ַאָבל

ִיְלְמדו :ְּלֻכָלם ְמעֹוֵרר ַּחִיים ֶהָחֵפץ )סח ּׁשֶ ל ּ ת ּכָ ּבָ ל ַּהזַֹהר ֶאת ׁשַ ה ּאֹוָתה ׁשֶ ָרׁשָ   סג............ּפָ

  סד................................................ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִלְלמֹד :ְלׁשֹוֲאָליו הֹוָרה ִאיׁש ֲחזֹוןַה )סט

  סד.............................................................................בי פרק
ַעל )ע ם ּבַ ל ָסבֹו[ ַּהֶלׁשֶ י ַּהָגאֹון ָמָרן ׁשֶ לֹום יֹוֵסף ַרּבִ יב ׁשָ ִליָט ֶאְלָיׁשִ ֵקׁש ]א"ׁשְ ָמה ּּבִ  ַהְסּכָ

ַעל ן ִמּבַ ָדָרא ַהַחד ,ַחי ִאיׁש ּבֶ ְגֶלה ּבְ ּנִ רֹות ּבַ ְסּתָ   סד...............................................ּוַבּנִ

י ָמָרן )עא ַעל ְּגרֹוְדִזיְנְסִקי עֹוֵזר ַּחִיים ַרּבִ י :ָאַמר ִחיֶעֶזרֲא ּבַ י ַּהדֹור ְּגדֹול ּכִ  ָהָיה ָהֲאִמּתִ

ן   סה....................................................................................................ַחי ִאיׁש ַהּבֶ

עְלז ַּהָקדֹוׁש ַּהָגאֹון )עב י ִמּבֶ ַע ַרּבִ  ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש ַּצִדיק ִזְכרֹונֹו רַֹקח ְיהֹוׁשֻ

ן ֵמִעיד אַהּבָ ַהּבֶ דֹורֹו ַּהָגדֹול ּהוא ַחי ִאיׁש ׁשֶ תֹו ְוִיְרָאתֹו ּתֹוָרתֹו - ּבְ ּוְפִריׁשותֹו ְּקֻדׁשָ ּ 

ל ינו ׁשֶ א ְוַגם - סֹופֹו ְוַעד ָהעֹוָלם ִּמסֹוף ָעָליו ַמְכִריִזים ָּהיו ַּרּבֵ ְמִתיְבּתָ  ִּדְרִקיָעא ּבִ

ִּהָזֲהרו ָעָליו ַמְכִריִזים ָּהיו ְפלֹו ּ   סו.........................................................ּוְבתֹוָרתֹו ִניּבִ

ַמִים )עג ׁשָ א ּּבַ ָלה ִדְרִקיַע ּוִבְמִתיְבּתָ ל ּתֹוָרתֹו ִנְתַקּבְ ינו ׁשֶ   סח.......................................ַּרּבֵ

ל ּתֹוָרתֹו )עד תֹוַרת ִהיא ּינוַרּבֵ ׁשֶ ֶלת ָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּוְרצוָיה ּוְמֻקּבֶ ַמִים ּ ׁשָ   סח....................ּּבַ

ל ּתֹוָרתֹו )עה ינו ׁשֶ ָלה ַּרּבֵ ַמִים ִנְתַקּבְ ׁשָ עֹוֵסק ִמי ְוָכל ,ֱאֶמת ּתֹוַרת ְותֹוָרתֹו ,ּּבַ ְסָפָריו ׁשֶ  ּבִ

ל ן ׁשֶ תֹוַרת ּהוא עֹוֵסק ַחי ִאיׁש ַהּבֶ   סט...........................................................ֱאֶמת ּבְ

  ע................................................................................גי פרק
ל )עו ּכָ ּתֹוָרה ְּלַחֵדׁש ְָצִריך ֶאָחד ׁשֶ ת ּבַ ּבָ ׁשַ   ע................................................................ּבְ

ל )עז ּתֹוָרה ְּלַחֵדׁש ְָצִריך ֶאָחד ּכָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ   עא.................................................................ּבְ

ת ַּהזַֹהר ִלְלמֹד ַיֲעֹבר ְולֹא חֹק )עח ּבָ ׁשַ   עב..........................................................קֹוֶדׁש ּבְ

ֵאין ַאף ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִּלּמוד )עט ִאלו ָּחׁשוב ֵמִבין ּבְ ּּכְ ים ִּחֵדׁש ּ ִּחדוׁשִ   עב..............................ּ

ִיְלַמד )פ ׁשֶ ל ,זַֹהר ּּכְ ִּחדוׁש ּהוא אֹות ּכָ ְפֵנ ּ   עב.....................................................ַעְצמֹו יּבִ

ֵמרֹון ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד )פא ְתַמֵלא ָּגַרם ּבְ ּנִ ִית ּׁשֶ ָכה טֹוב ֵריַח ַהּבַ  ְּגדֹוָלה ֶהָאָרה ְוִנְמׁשְ

ָמה ָּגדֹול ְּוֶהְרֵגׁש ׁשָ ְלַמ ָהַרב ָאַמר ָהִאְדרֹות - ְלַהּנְ ּנִ ַיַחד אֹוָתם דׁשֶ   עג.......................ּבְ



ח  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר
ִקצור )פב ּּבְ ָל ּ ֶעֶרב :ה"ׁשְ ת ּבְ ּבָ ִביָלה ַאַחר קֶֹדׁש ׁשַ יר ַוֲאִמיַרת ַהּטְ יִרים ׁשִ  לֹו ֵיׁש ִאם ,ַּהׁשִ

ַנאי ֲחָננֹו ִמי ָאז ּפְ ם ׁשֶ ִביָנה ַּהׁשֵ זֹ ָמה ִיְלמֹד ּבְ ׁשום אֹו ַּהָקדֹוׁש ַהרּּבַ ָלה ֵסֶפר ּּבְ   עד.......ַקּבָ

  עד.............................................................................די פרק
ִריֹות ָלֶהם אֹוי )פג ל ֵּמֶעְלּבֹוָנה ַּלּבְ ֵאיָנם ּתֹוָרה ׁשֶ ָחְכַמת ְסִקיםעֹו ׁשֶ ָלה ּבְ ִהיא ַּהַקּבָ  ׁשֶ

בֹוד נֹוֶתֶנת י ,ַלּתֹוָרה ּכָ ַּהָגלות ַמֲאִריִכים ֵהם ּכִ ְתַרְגׁשֹות ָהָרעֹות ְוָכל ּ  ָלבֹוא ַּהּמִ

עֹוָלם   עד...........................................................................................................ּבָ

ין )פד ׁשִ ֵל ָלא ,ְּדָעְלָמא ִטּפְ ּכְ ַההוא ֶּאָלא יִמְסּתַ א ּּבְ ְּדִאיהו ,ְּלבוׁשָ   עה.......ְּדאֹוַרְייָתא ִּסּפור ּ

ֵעיָניו ָחָכם ִאיׁש ָרִאיָת )פה ְקָוה ּבְ ּנו ִלְכִסיל ּתִ   עה.......................................................ִּמּמֶ

ַּיֲעׂשו ַמה )פו ָתִאים ּ ים ַהּפְ ַּהַיּתוׁשִ ר ּ נו ֲאׁשֶ ְזַמּנֵ   עו.....................................................ֶזה ּּבִ

ם ַאף ,רֹוֶאה ֵאינֹו ֲחמֹור ַמה )פז ך ַאּתֶ   עז.....................................................................ְּכָ

ן ַעל )פח ם ,ִּנְתַקְלְקלו ּכֵ ֶהם ְוָעְלָתה ,ְוַלֲעָנה רֹאׁש ּפֹוֶרה ׁשֶֹרׁש ְוִלּבָ  ,ְוֶרֶפׁש ִטיט ֲּחלוַדת ּבָ
ָחְכַמת ִלְכּפֹר י ָסֵפק ְוֵאין - ָהֱאֶמת ּבְ עֹוָלם ֵחֶלק ָלֶהם ִיְהֶיה לֹא ּכִ א ּבָ   עז..................ַהּבָ

ה ַרב ֵעֶרב )פט ר ַּהִגּבֹוִרים ֵהּמָ י ֵמעֹוָלם ֲאׁשֶ ם ַאְנׁשֵ   עז...............................................ַּהׁשֵ

ֵאין ְרָאָיה )צ ָמה עֹוְסִקין ׁשֶ   עח................................................................................ִּלׁשְ

לֹא ֶגֶדרּבְ )צא ָמה ּׁשֶ   עח.........................................................................................ִּלׁשְ

  עט........................................................ֵמָעְלָמא ִּיְתָמחון ַרב ְּדֵעֶרב ַעד ִּיחוָדא ֵלית )צב

ט )צג ׁשָ י ִּמְלׁשֹון ּפְ ְטּתִ ׁשַ יּכֻ ֶאת ּפָ ְנּתִ הוא ,ּתָ ִחיַנת ּׁשֶ ים ּבְ ְלּבוׁשִ   עט...................ַהִחיצֹוִני ַּהּמַ

ְלטֹון ַעל ַהזֹוַהר ִּדְבֵרי )צד ל ַּהׁשִ ָצב ַרב ָהֶעֶרב ׁשֶ ַאֲחִרית ְּוַהּמַ י ,ַּהָיִמים ּבְ  ַמה ּוְלַגּבֵ

קֹוֶרה ּׁשֶ קוָפ ּ ּתְ   פ..........................................................................:'וכו ָהַאֲחרֹוָנה הּּבַ

  
  
  

  
  



ט  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

  

  

ַרֲחִמים   )א ּוְתׁשוָבה ֵמַאֲהָבה , ִּלְזּכֹות ִלְגֻאָלה ּבְ ַּעל ְיֵדי ִלמוד -ּ ּ 
ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ  

ת ָנׂשֹא  זַֹהר ָפָרׁשַ ּּבַ יִלים ָי :)א"ב ע"קכ(ּ ּכִ ָּדִניֵאל יב(ִּבינו ְוַהַמׂשְ ְטָרא , )ּ ִמּסִ
ִביָנה ַחֵיי, ּדְ ִאיהו ִאיָלָנא ּדְ ּּדְ ִגיַנְייהו ִאְתַמר, ּ ּּבְ ָּדִניֵאל יב(, ּ יִלים )ּ ּכִ  ְוַהַמׂשְ

ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר יָלך ּדְ ַהאי ִחּבוָרא ּדִ ֹזַהר ָהָרִקיַע ּבְ ַּיְזִהירו ּכְ ּּ ּ ִמן זֹוֲהָרא , ְּ
ִאיָמא ִעָלָאה יֹון, ּׁשוָבהְּת, ּּדְ ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנּסָ ְּבְ ּ ָרֵאל , ּ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ

ַחֵיי ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ְּלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ּּדְ יה ִמן ָגלוָתא , ּ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ּ
ַרֲחֵמי הֹון. ּבְ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו '  ה)ְּדָבִרים לב(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ   .ֵאל ֵנָכרּּבָ

אור[ הוא : ּּבֵ ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ יִקים ָיִאירו ּבְ יִלים ֵאלו ַהַצּדִ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְקֵראת ְתׁשוָבהיֵמִא ּנִ ָּמא ִעָלָאה ׁשֶ ּ ָזכו ְלסֹודֹות ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵהם לֹא , ּ ְּוֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ּ

יֹון ד ֲעֵליֶהם ֹעל ַהָגלו, ְצִריִכים ִנּסָ ְּולֹא ִיְכּבַ ת ֵסֶפר , תּ כו ַעל ְיֵדי ְקֻדׁשַ ּכְ י ִיְזּדַ ּּכִ ּ
  .]ַּהזַֹהר

ָרֵאל ֵהם ַתְלִמיֵדי  ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּוְלִפי ׁשֶ ָלְמדו ַרק –ּ ָטִנים ׁשֶ ּ ֲחָכִמים ַהַפׁשְ ּ ּ
ט ַאֲחִרית ַהָיִמים ִלְפֵני ַהְגֻאָלה ַגם ֵהם ִיְטֲעמו ֵמֵעץ ַהַחִיים , ְּפׁשָ ו ּבְ ֲּאָבל ַעְכׁשָ ּּ ּ ּּ
הו ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים, ּא ֵסֶפר ַהזַֹהרּׁשֶ ְּוַעל ָידֹו ֵיְצאו ֵמַהָגלות ּבְ ֶהם ,ּּ ּ ְוִיְתַקֵים ּבָ
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ַּהָכתוב  ָדד' ה ")לב יבְּדָבִרים (ּ ֵּפרוׁש" ֵנָכר ֵאל ִּעמֹו ְוֵאין ַּיְנֶחּנו ּבָ ם הוי:ּ  ֶזה -ה "ּ ַהׁשֵ
ל ֵאל , ַרֲחִמים ִלי ִקְטרוג ׁשֶ ּיֹוִציֵאם ֵמַהָגלות ּבְ ּ   .)ֵנָכרּ

ּּבֹואו ִנְתַחֵזק ְוִנְלַמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש   )ב ּ ּ  

ִלמוד  קֹול חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ְלַהְרּבֹות ְוַלֲעֹסק ּבְ ָרֵאל ּבְ ַּעל ֵכן ָיְצאו ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּּ ּ ּ
דֹוֵרנו ָהַאֲחרֹון ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ינו ְוָהַרׁשְ, ּ ה ַרּבֵ ִביא ומֹׁשֶ ֵאִלָיהו ַהּנָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ ּ י "ּבִּ

ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ַהזֹו א ָנְתנו ָלנו ֶאת ֵעץ ַהַחִיים ְלַהֲחִזיק ּבֹו ּבַ ְּוַחְבַרָיא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ָמֵעאל ֱאדֹום ְוֵעֶרב ַרַב ֵצל ִמִיׁשְ ּוְלִהּנָ הוא ֵמָהֵעֶרב ַרב לֹא ַמֲאִמין . ּ ְּוַרק ִמי ׁשֶ

ִדְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיים   .ּּבְ

ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ   )ג ַבע ּ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ה ׁשְ ְנסו ּבָ ִנְתּכַ ֵּתַבת ֹנַח ׁשֶ ּ ּ ּ
ִּמַמְלכוָתא ּ.  

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ְּוַהַמׂשְ ֹזַהר ָדא. ּּ ַתְדִלין ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ ,
ֵתיַבת נַֹח, ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְּדִאְקֵרי ִאיהו ּכְ ה, ּּדְ ין ּבָ ׁשִ ְּדִמְתַכּנְ ּ ַנִים ֵמִעירּ ַבע ,  ׁשְ ְוׁשֶ

ִּמַמְלכוָתא ָפָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ּ ַנִים ִמִמׁשְ ּוׁשְ ּ מֹות א( ִּיְתָקֵיים. ּ ן " )ׁשְ ָּכל ַהּבֵ
ִליכוהו ַּהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ּ ּ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא. "ּּ ַרְעָיא : ג"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ג( .ּ ּבְ

  .)ְמֵהיְמָנא

ְּדִלמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש הוא ל "ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהַרְמַח ּּ ּ   ".ֵּתיַבת ֹנַח"כּ

ה ַהזֹו   )ד ְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ּיִ ֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִתְהֶיה ַעד ׁשֶ ַּהּגְ ּ ּ ּּ ּ ,
ה ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ּ"  

ָל ִּדְבֵרי ַהְשׁ ִחּב: "ּה ַהָקדֹוׁש"ּ ה ְמבָֹאר ִמָכאן ׁשֶ ּור ַהֹזַהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ִּהּנֵ ּ
ָּגנוז ְוכו ּ סֹוף ַהָיִמים' ּ ָיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ַּעד ׁשֶ ָאז ִיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ .

יַח ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ר ֶזה  ,ּ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ִּכי ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּ ּ ּ
ה ְקר ָאַמר וְבִגיֵנה , ֹוָבה ְלִביָאתֹוִּתְהֶיה ִסּבָ ְּוֶזה ׁשֶ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְּוׁשַ ּ "

ָרֵאל', ְּוכו ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ִיׂשְ ּבִ ְּכֵדי ׁשֶ ּּ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד , ּ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ְּכׁשֵ ּ ּ ּ
ַדם ַהֶפַסח ו ם ּבְ רוך הוא ְלַקְדׁשָ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ ְ ן ַהְגֻאָלה  ,ְּבַדם ַהִמיָלהְ ּּכֵ ּ



יא  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ה ַהזֹו ִיְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ָּהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוהוא ְרצֹון , ּ
ַרך ה, ְָהֵאל ִיְתּבָ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון(" ּ ִרית, ֲעׂשָ ֵני לוחֹות ַהּבְ   ). ּׁשְ

ָרֵאל"ל זי"ָהַרְמַח   )ה ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ , ּע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ּגְ
ִלמוד  ֶּאָלא ּבְ ּ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק" ּ ֹכַח , ּבְ ּבְ ַּהזַֹהר "ׁשֶ
ַרֲחִמים" ַּהָקדֹוׁש ֻאָלה ּבְ ֵזרֹות וְלָקֵרב ַהּגְ ל ּגְ ְּלַבֵטל ּכָ ּ ּ .  

ְפ, ְּכמֹו ֵכן נֹוָסף ַלַמֲעָלה ַהּנִ ל ּּבְ ַרֲחִמיםָלָאה ׁשֶ ֵּקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ְּמֻסָגִלים , ּ
ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות  ל ּכָ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבּטֵ ַּהִלּמוד ְוַהְקִריָאה ּבְ ּ ּּ ּ ּ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן צוָרה ִמְפֵני ּכָ חֹוָמה ּבְ ּּכְ ּ .  

ינו ַהָקדֹוׁש ָהַרְמַח ַּרּבֵ נו , ל"ּ ה ַחִיים לוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ַּרּבֵ ּמׁשֶ ּ ּ
ַעל ַה, ע"ִלְבָרָכה זי ִרים"ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ ל , ְועֹוד" ּ יָבתֹו ֵסֶדר ִלמוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ִּתֵקן ּבִ ּ ּ ּ

ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ְכָלל ֵמֵעת ְלֵעת ִמׁשְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ִּגיְרָסא ּבְ ּ ּ ְּוָקַבע ָדָבר , ּ
יָבתֹוֶז יׁשִ ּה ַכַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּ ָרֵאל , ּ ִאֶגֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר ּבְ ּ

ֶזה ַהָלׁשֹון ת זֹו " :ּּבְ ֵצל ֵמֶרׁשֶ ּזֹאת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ ּ
אי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַע, ָּטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם ּוְבַוּדַ לוּ י ַרב , ּל זֹאת ְולֹא ַיְחּדְ ּכִ

ָבר ְוָעצום ְמאֹד   ... ַּהּדָ

בֹוד תֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהֹזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות   )ו ּּכְ ּ ּ ּ  

ָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָום...  ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ ּ י ֲאִני , ּ ּכִ
ר ַחְיִל ָכל ָמקֹום וָמקֹוםִּאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ָבר ֶזה ּבְ בֹוד , ּי ָהִייִתי קֹוֵבַע ּדָ ֲאָבל ּכְ

ּתֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּּ מֹוָה ְלטֹוָבה , ּ י ֵאין ּכָ ּכִ
ָרֵאל ה הוא , ְלָכל ִיׂשְ ָבר ָקׁשֶ י לֹא ּדָ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ ְּוָכל ֶאָחד ּבִ

ָלל    ".ּכְ

ָהַרְמַח ּוִמי ָלנו ָגדֹול ּכְ ּ י "ל זי"ּ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ּע ֲאׁשֶ
ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ַּהתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ ּ ּ ּ ,

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלּמוד ּבְ ה ָהֶעְל, ּ כַֹח ַהְקֻדׁשָ ּבְ ּׁשֶ ל ֵסֶפר ּ יֹוָנה ׁשֶ
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ַרֲחִמים ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ל ּכָ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבּטֵ ּ ּּ ּ  –ל "ִּאֶגֶרת הרמח(. ּ

  )ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר

ֵמי ָנָהר   )ז לֹוִמים ֵתן ּכְ ַּלַמְזִהיר ְוַלִנְזָהר ׁשְ ּ!  

ַווָדאֹות ַעל ְיֵדי ִלימוד ַהזֹו, ַּהֵיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ּבְ ּׁשֶ ּ ּהוא ִנְדָחה ִמן , ַּהר ַהָקדֹוׁשּ
ְלטֹונֹו ֵטל ׁשִ ָּהעֹוָלם וִמְתּבַ לֹו, ּ ְּוזֹוִהי ַהִמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַּעל ֵכן הוא ִמְתַאֵמץ . ּ ּ ּ

טות ְוֶהֶבל ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ְּלַהְחִדיר ַמֲחׁשָ ֵּהֶפך ָהֱאֶמת ַמָמׁש, ּ ְ.  

ָנה ן ְזִהירות ַסּכָ ֶרׁשֶ! ַּעל ּכֵ ר  !ּת ַהֵיֶצרּלֹא ִלפֹול ּבְ מוֵאל ּבַ י ׁשְ ִּכְדָאַמר ַרּבִ ּ
י יֹוָנָתן עֹוָלם ַהֶזה וֵמִעיד ָעָליו  ַנֲחָמִני ָאַמר ַרּבִ ֵּיֶצר ָהַרע ְמִסיתֹו ְלָאָדם ּבָ ּ

א ֵצל ,ְלעֹוָלם ַהּבָ ה ְוִיּנָ ך ְמֻנָול ֶזה: ַמה ַיֲעׂשֶ ָמֵעאל ִאם ָפַגע ּבָ י ִיׁשְ א ְדֵבי ַרּבִ ַּתּנָ ְ ּ ּ 
ֵכהו ְדָרׁשָּמׁשְ ֻּסָכה ַדף נֹב... ('ְּוכו , ְלֵבית ַהּמִ ּ .(:  

נו ַהָכתובּוִבְזֻכ ְּתֶכם ִיְתַקֵיים ּבָ ִּתֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה " )יח-טז' שמות פרק טו פ( :ּּ ּ
ְגֹדל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ָכָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעְמך ה ָָוַפַחד ּבִ ָּ ּ ּ ּ ְתִבֵאמֹו ,ַּעד ַיֲעֹבר ַעם זו ָקִניָת' ּ

ְבְתך ָפַעְלָת הְוִת ַהר ַנֲחָלְתך ָמכֹון ְלׁשִ ָּטֵעמֹו ּבְ ּּ ָ ָ ָָני כֹוֲננו ָיֶדיך-ִּמְקָדׁש ֲאדֹ' ּ ּ '  ה,ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ,"ְִיְמלֹך ְלֹעָלם ָוֶעד ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ
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ִגלוי ִסיַני ַהר ַמֲעַמד   )ח ּּבְ   אִאְדָרא"ָה סֹודֹות ּ

אֹותֹו ּבִ ָעַמד ּבֹו ַּהיֹום ּבְ ְּלִהְסַתֵלק י"ַרׁשְ ִּהִגיעו, ָהעֹוָלם ִּמֶזה ּ י ְלֵביתֹו ּ  ַרּבִ
א י, ַאּבָ נֹו ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָאר,ּבְ א ַהַחְבַרָיא ּ וׁשְ ִית. ַּקִדיׁשָ  ִּהִקיָפה ְוֵאׁש ,ָמֵלא ה'ָהי ַהּבַ

ִית ֶאת   .ָסִביב ַהּבַ

י ַנֲעָנה ְמעֹון ַרּבִ ה: ְוָאַמר ׁשִ ַעת ִהיא ָּכֵעת ִהּנֵ ים ְּדָבִרים ָנםֶיׁשְ, ָרצֹון ׁשְ  ְקדֹוׁשִ
ַעד ִּגִליִתי לֹא ַּהיֹום ׁשֶ י ִּנְסָתִרים ְּוָהיו ְלִאיׁש ּ ִלּבִ  ִלְפֵני אֹוָתם ֲּאַגֶלה ָּכֵעת, ּבְ

ִכיָנה   .ַּהׁשְ

רֹות ִּגָלה, ִּנְסָתִרים ּתֹוָרה סֹודֹות, ּנֹוָרִאִיים ֹקֶדׁש ִּדּבְ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ,יֹוַחאי ּבַ
י א ְוַרּבִ ְַאַחר ָכך , ִּמִפיו ְּכָתָבם ַאּבָ ִּנְסְדרוּ ם ּ ׁשֵ  זֹו" ִאְדָרא". "ּזוָטא ִאְדָרא "ּבְ

ך ֶנֶאְמָרה ְְכֶהְמׁשֵ א ִאְדָרא"ָל ּ ִּנְכְתבו ּבֹו" ַרּבָ ּבִַעל ְיֵדי  ֶעְליֹוִנים ָרִזין ּ  י"ַרׁשְ
ֵעת ְוַהַחְבַרָיא ְתַאְספו ּבְ ּנִ ּׁשֶ סֹודֹות ִלְלמֹד ַיַחד ּ   .ַּהתֹוָרה ּבְ

ּבִ ָאַמר ְָכךְו יֹום י"ַרׁשְ ִּנְזַדֵמן" ִאְדָרא"ּבָ: ְּפִטיָרתֹו ּבְ רוך הוא  ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ּוַמְרְכבֹוָתיו רוך הוא  ְוָכֵעת ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ַּהַצִדיִקים ִעם ָּכאןּ ַגן ּ ּבְ  ִאְדָרא"ּבָ' ְּוכו ֵעֶדן ׁשֶ

א  ְּלַבִדי אֹוֵמר ֲאִני ְוָכֵעת, ִּאָתם ַיַחד אֹוֵמר ַוֲאִני אֹוְמִרים ַהֲחֵבִרים ָּכל ָּהיו" ַרּבָ
יִבים ְּוֻכָלם ֵרי, ְּוַתְחתֹוִנים ֶעְליֹוִנים, ִלְדָבַרי ַמְקׁשִ ֶזה ֶחְלִקי ַאׁשְ א ּבָ   !ּוַבּבָ

 

ַנת תש' א] א[ ּאֹוַצר ַהַיֲהדות" ִלְכבֹוד -ק "ע לפ"ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר ׁשְ ים ָהעֹוָלִמי, "ּ י ָהַרּבִ , ֶחְבָרה ְמַזּכֵ

ִּמְפַעל עֹוָלִמי ְלַהָצַלת ַהָדת לֹום ְיהוָדה, ּ י ׁשָ ל ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ִּמיסֹודֹו ׁשֶ ּ ר ֵמָהאְלִמין "ק ָמָרן ַאְדמֹו"ּ ְגָראס ָכּּ

ִליָט   .א"ׁשְ

לֹום ַרב ְוָכל טוב ֶסָלה  ִנים-ּׁשָ ִיְחֶיה ְלֹאֶרך ָיִמים ְוׁשָ ר ִלי ַמר ְזֵקִני ׁשֶ ד ָהִויָנא ַטְלָיא ִסּפֵ ְ זֹוְכַרִני ּכַ ָהָיה , ּ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש ַאֲחֵרי ְסֻעָדה  ּבָ יֵמי ׁשַ ְגַדד ּבִ ִעיר ּבַ ֶנֶסת ְיָלִדים ִּמְנָהָגם ּבָ ֵבית ַהּכְ ת קֶֹדׁש ָהיו ִמְתַאְסִפים ּבְ ּבָ ׁשַ ִנָיה ּבְ ּׁשְ ּ ּ

ּוְזֵקִנים ְוָכל ַהָקָהל א ְוִאיְדָרא זוָטא"ֶחְלָקם קֹוְרִאים . ּ ת" ִּאְדָרא ַרּבָ ּבָ ל ׁשַ ּוְמַסְיִמים ּכָ ָניֹות, ּ ְוֶחְלָקם , ֶחְלָקם ִמׁשְ

ִהִלים ל ֵסֶפר ּתְ ְּמַסְיִמים ֶאת ּכָ ֵני ַהגֹוָלה ַהְו, ּ ל ּבְ ל ּכָ ן ׁשֶ ל ָמָרן ַרּבָ ִעידודֹו ׁשֶ ָּכך ָנֲהגו ּבְ ּ ּ ן ִאיׁש ַחי"ְ ִמי . ל"ַזַצ" ּבֶ

ָנה ה ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיׁשְ ן ְוִנְזֶכּ   .ִּיּתֵ

ת ַהּתֹוָרה ִבְרַכּ י, ּבְ ּנִ   .ִסיַאג ִניר: ִמּמֶ
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יֹום ִּגָלה ֶזה ּבְ ּבִ ּ ים ּתֹוָרה ִסְתֵרי י"ַרׁשְ ַתְכִלית ַּזִכים ְּדָרִזין ָרִזין, ַרּבִ ְַהִזכוך ּבְ ּ ּ ּ ,
ָגִבים, ְליֹוִניםֶע אֹורֹות ׂשְ יַנת ַּהּנִ ים ְוֵאיָנם, ָאָדם ִמּבִ ֶכל ִּנְתָפׂשִ ׂשֵ  ִאְדָרא"(. ֱאנֹוׁש ּבְ

א זַֹהר ּמוָבא "ַרּבָ ת ּבְ זַֹהר ּמוָבא "ּזוָטא ִאְדָרא"ְו, ָנׂשא ָּפָרׁשַ ת ּבְ   )ַּהֲאִזינו ָּפָרׁשַ

ן ַעל ְבִחיַנת י"ּבִַרׁשְ ֶקֶבר ַעל" ִאְדרֹות"ּבְָוִלְלמֹד  ִלְקֹרא ְּסֻגָלה ּכֵ ְפתֹוָתיו ּבִ  ׂשִ
ֶקֶבר ּדֹוְבבֹות ְמֻיָחד, ּּבַ יֹום ּבִ עֶֹמר ג"ַל ּבְ א ַּהִהילוָלא יֹום, ּבָ יׁשָ ְּוָכל ַהלֹוֵמד  .ַקּדִ

ָמתֹו ר ְלִנׁשְ יק ִמְתַקׁשֵ ּתֹוַרת ַהַצּדִ ּ   .בּ

 

ולא אמרה , מר לשמעתא בי מדרשאאלעזר א' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז] ב[

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר ?וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי . ז"רו דבר שמועה מפי בעוהיהי רצון שיאמ, רבונו של עולם: דוד לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי "? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר. דובבות בקבר

 כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד מה. ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

. אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

, עולמות' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין): ...  דרוש ז-חלק שני (, ופירוש על זה בספר יערות דבש

וכך שפיר , עומדת שם, מת צדיק מתלבשת שם בלומדיםאז נש,  כשאומרים דבר שמועה מפיואבל

כך אמרו , בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' אמרינן דר בב

).  דרוש טז-חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, שפתותיו דובבות בקבר

באדם : סוד לוז, בענין כותל המערבי] בי משה חיים לוצאטור[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

' ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק. ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

, ל"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי

 ].בלא דגרמיה' ואותה הקדושה השורה עליו נק

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' חלק ג( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

דאיהו ,  יאירפנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"פנחס דף ר

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה

דיקייא מחדתין ואשכח אלין צ, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, דאורייתא

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

, שהוא בא אצלינו, שמעו קול אחד שהיה אומר פנו מקום לבי פנחס בן יאיר: תרגום הזוהר

פוקד לאותו מקום ] העליון[כשהוא בעולם ההוא , דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, שלמדנו

כעין , ולומדים שם תורה, וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, בא אליוו] בעולם הזה[
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יֹום )ח"ל ,ג"תקפ(" ַּהַחִיים ַּכף"ַה ְוָכַתב ָנה ' א ּבְ ְּדרֹאׁש ַהׁשָ  ִאְדָרא יםקֹוְרִאּ
א ַחג ְוֵכן ּזוָטא ִאְדָרא' ב ּוְביֹום ַרּבָ בועֹות ּבְ ַּהׁשָ ֵסֶפר ַּגם. ּ  ֻּמְזָכר" ַּחִיים ֵעץ ְּפִרי "ּבְ

ֲהגו ֶזה ִמְנָהג ּנָ ֵליל ִלְלמֹד ּׁשֶ בועֹות ּבְ א ִאְדָרא"ָה ּׁשָ ְעָנא" ַרּבָ א ּוְבהֹוׁשַ  ִאְדָרא"ָה ַרּבָ
  ".ּזוָטא

ֵס ִּנְדַפס ֵכן ְּכמֹו ִּתקון ֶדרּבְ ּ בועֹות ֵליל ּ א ִאְדָרא ּׁשָ ּוְבִתקון ַרּבָ ְעָנא ֵליל ּּ  הֹוׁשַ
א   .ּזוָטא ִאְדָרא ַרּבָ

ִּלמוד ְיֵדי ַעל   )ט ֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ  ,ָנָחׁש , ּכֶ
ָמֵעאל ֶאדֹום   ְוִיׁשְ

זַֹהר  תּבְ ֵּאִלָיהו: יְמָנאָאַמר ַרְעָיא ְמֵה: א"ד ע"קכ ַּדף ָנׂשא ָּפָרׁשַ ּקום , ּ
ִפקוִדין י ּבְ ַּאְפַתח ִעּמִ ַאְנְת הוא עֹוֵזר ִלי, ּּ ּּדְ ָכל ִסְטָרא, ּ ָהא ֲעָלך ִאְתַמר . ּבְ ּּדְ ְ

ַקְדִמיָתא ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, ּבְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ אי ִאיהו ָאח . ִּפְנָחס ּבֶ ּוֶבן ַאֲהֹרן ַוּדַ ּ
יִלי ֵלי יז(, ּדִ   .ָּוֵלדּ ָאח ְלָצָרה ִי)ִמׁשְ

אור[ ִביא קום ְפַתח ִעִמי וְתַסְיֵעִני ְלָבֵאר : ּּבֵ ינו ָאַמר ְלֵאִלָיהו ַהּנָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ָכל ַצד ַּטֲעֵמי ַהִמְצוֹות ִכי ַאָתה עֹוֵזר ִלי ּבְ ּ ִלי, ּ ְּוַאָתה ִנְקָרא ָאח ׁשֶ ּ.(  

ָרֵאל...  ִיׂשְ א ּבְ ַגְווָנא ּדָ ד ִאיּנון ְמַחְלִלין אֹו, ּכְ ּּכַ ִריך , ַרְייָתאּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ָמֵעאל ו וְבֵני ִיׁשְ ְבֵני ֵעׂשָ ָגלוָתא ּדִ ּהוא ֵייעול לֹון ּבְ ּ ּ ְלהֹון, ּ ְעּבוָדא ּדִ ְּתחֹות ׁשִ ּ ,

ֶל ַדְרַגְייהו ּכֶ ּּדְ ן, ׁש"ב ְוָנָח"ּ ְּוִאְתָדנו ַתּמָ ּ נו ְוִיָצְרפו , ּ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּוְבהֹון ִיְתּבָ ּ ּ ּּ
ֶסף  ְצרֹוף ַהּכֶ ְצרֹף  )ְזַכְרָיה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִכְבחֹון ַהָזָהבּכִ ּוְצַרְפִתים ּכִ ּ

ְבֹחן ֶאת ַהָזָהב ֶסף וְבַחְנִתים ּכִ ֶּאת ַהּכֶ ּ הו, ּ ִיְתַקֵיים ּבְ ַּעד ּדְ ְעָיה א( ,ּ ִּאם ִיְהיו  )ְיׁשַ
ינו ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ֲּחָטֵאיֶכם ּכַ ּ ּ.  

אור[ ֲעוֹון ִחלול ְּכֵעין ֶזה ּבְ: ּּבֵ ֵהם ְמַחְלִלים ֶאת ַהתֹוָרה ָאז ּבַ ָרֵאל ְכׁשֶ ִּיׂשְ ּ ּּ ּ
ו ,ַּהתֹוָרה ֵני ֵעׂשָ ל ּבְ ְעּבוד ׁשֶ ָגלות וְבׁשִ רוך הוא ַיְכִניס אֹוָתם ּבְ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ

 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה ונתחדש אותו דבר , זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו

 .  עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, תורה שאמר מלפנים
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ָמֵעאל ַמְדֵרָגָתם ֶכֶלב ְוָנָחׁש,ְוִיׁשְ ּ ׁשֶ ו ֶכֶלב, ּ ָמֵעאל ָנָחׁש,ֵּעׂשָ ם,  ְוִיׁשְ נו ְוׁשָ ּ ִיְתַלּבְ
ָרֵאל ַעד ַהְגֻאָלה ְּוִיְצָטְרפו ִיׂשְ ּ ּ.(  

טֹוב ָוָרע ִגיֵניה ִאְתַמר, ְוִאיָלָנא ּדְ ּּבְ מֹות טו(, ּ ּ ַויֹוֵרהו ה)ׁשְ ֵלך ֶאל ’ ּ ְֵעץ ַוַיׁשְ ּ
ִים ְוגֹו ִים ַוִיְמְתקו ַהּמָ ַּהּמַ ּ ָרֵאל ִעם ֵעֶרב ַרב. 'ּ ֲהוֹו ִיׂשְ ִגין ּדַ ְלהו ֲהוֹו , ּבְ ּּכֻ ּ

טֹוב ָוָרעִאי א, ָלָנא ּדְ יִמיָנא, ְוַעל ּדָ ְטָרא ּדִ , ְּוֶחְציֹו ַמר. ֶּחְציֹו ָמתֹוק ִמּסִ
ָמאָלא ׂשְ ְטָרא ּדִ ָרֵאל. ִמּסִ ֵעֶרב ַרב ֲהוֹו ַמֲחִטיִאין לֹון ְלִיׂשְ ַהֵוי , ּוְבִזְמָנא ּדְ

ָרע ְטָרא ּדְ ְלהו ִמּסִ ִאילו ֲהוֹו ּכֻ ּּכְ ּּ ְלהו. ּ ּוַמָיא ִאְתַהְדָרא ּכֻ ַההוא ֵעץ ,  ְמִריִריןּּ ּּכְ
ַמָיא מֹות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּמר ּבְ תֹות )ׁשְ ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ּ ּ

י ָמִרים ֵהם ָרה ּכִ   .ַמִים ִמּמָ

אור ָמָרה ְולֹא ָיְכלו , ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע: ּּבֵ ִביל ֵעץ ַהַדַעת ֶנֱאַמר ּבְ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ
תֹות ַמ ִּים ִמָמָרה ִכי ָמִרים ֵהםִּלׁשְ ַּויֹוֵרהו ה, ּ ָרֵאל ְמעָֹרִבים ', ֵעץ ְוגֹו' ּ ָהיו ִיׂשְ ְּלִפי ׁשֶ

ֵהם ָרִעים ֵעֶרב ַרב ׁשֶ ָרֵאל, ּבְ ָּלֵכן ָהָיה ָצִריך ְלָבֵרר ֶאת ַהטֹוב , ּוַמְחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ ְ

ָרֵאל ָהי, ֵמָהַרע ֵעֶרב ַרב ַמֲחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ִים ּ ָלם ִמַצד ָהַרע ְוָלֵכן ַהּמַ ּו ּכֻ ּ ּ
  .ָּהיו ָמִרים

סֹוָטה, ְוַהאי ֵעץ ַמר ִנְסיֹוָנא ּדְ ַגְווָנא ּדְ ְעָלה, ִּאיהו ּכְ ִּאי ָסַטת ְתחֹות ּבַ ּ ,
ְקָיין ָלה ִאְתֲהָדרו ְמִריִרין ַאׁשְ ִּאיּנון ַמִיין ּדְ ּּ ּוְבהֹון ְוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה , ּ ּ ּ

ִתיבְו, ְּיֵריָכה ר, ְּוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ִאי ָלא ָסַטת ַמה ּכְ ּאוף . ְואֹוִליַדת ּבַ
ִים ָּהָכא ַוִיְמְתקו ַהּמָ ּ.  

אור[ נו ְלתֹוך ַהַמִים: ּּבֵ ה ַרּבֵ ִליך מׁשֶ ִהׁשְ ְּוֵעץ ַהַמר ׁשֶ ְּ ל , ְּ ָסיֹון ׁשֶ ָּהָיה ְכמֹו ַהּנִ ּ
ֲעָלה, ַּהסֹוָטה ִאם ָסְטָתה ַתַחת ּבַ ּׁשֶ קו אֹוָתה ָחְזרו ִלְהיֹות אֹו, ּ ִהׁשְ ָּתם ַהַמִים ׁשֶ ּ ּ ּ

ְּוַעל ָיָדם ִהְתַקֵים ַהָכתוב , ָמִרים ּ ְּוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵרָכה"ּ ְוִאם לֹא ָסְטָתה , "ּ
ים ִנים ְקדֹוׁשִ תֹוִליד ּבָ ה ָאז ָכתוב ׁשֶ ַּתַחת ִאיׁשָ ּּ ְדקו ֶאת , ּּ ָמָרה ַהַמִים ּבָ ַּגם ָכאן ּבְ ּ ּ ּ

ְּוִנְמְצאו ֻכָלם ְטהֹוִרים, ָרֵאלִיׂשְ ּ ַמֲאַמר ַהֹזַהר ְלֵעיל ַדף . ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵאר ַרּבִ ּבֵ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ
  ).ב"ד ע"קכ

א ַגְווָנא ּדָ ְתַרְייָתא, ּכְ פוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ֲהָדא , ִּיְתֲעִביד ְלַנּסְ
ָּדִניֵאל יב(, ּהוא ִדְכִתיב ְררו ְו)ּ יםּ ִיְתּבָ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ִּיְתַלּבְ ְטָרא , ּּ ִאיּנון ִמּסִ ּּדְ
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טֹוב ִנְסיֹוָנא, ּדְ ַרע. ְוַקְייִמין ּבְ ְטָרא ּדְ ִעים ִאיּנון ִמּסִ יעו ְרׁשָ ְּוִהְרׁשִ ְּוִיְתַקֵיים , ּ
הֹון  ָרֵאל לֹא ָיֹבאו ְוָקִטיל לֹון)ְיֶחְזֵקאל יג(ּבְ   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

אור[ ֵעין ֶז: ּּבֵ ָרֵאל ִלְפֵני ּכְ רוך הוא ְלַנּסֹות ֶאת ִיׂשְ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּה ַיֲעׂשֶ ְּ ּ
ַּהְגֻאָלה ָהַאֲחרֹוָנה מֹות , ּ ׁשָ מֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִמן ַהּנְ ׁשָ ֵדי ְלָבֵרר ֶאת ַהּנְ ּּכְ

ֵמאֹות יד ֲעֵליֶהם עֹל ַהָגלות ְוַהָצרֹות, ַהּטְ ַיְכּבִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ יִקים , ּ ְּוַהַצּדִ
ֲאִמ הַהּמַ ל ַהָצרֹות ֵהן ַרק ִנְסיֹונֹות ְוֵהן ְלטֹוָבה' יִנים ּבַ ּכָ נו ְוִיָטֲהרו , ּׁשֶ ִּיְתַלּבְ ּ

ְתׁשוָבה וְתִפָלה ֵאת ּבִ ֶיֶתר ׂשְ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ קו ּבְ ּבְ ְמָאָתם ְוִיְתּדַ ִּמּטֻ ּ ּ ְּ ּ ,
ַתְמדו ְויֹאְבדו ְו ָרֵאל ְוִיׁשְ ִעים ֵיְצאו ִמְכַלל ִיׂשְ ְּוָהְרׁשָ ּ ּּ ּ טֹוָבהּ ּלֹא ִיְראו ּבַ  ַמה ְוֶזה, ּ

ָכתוב  ּׁשֶ ּ ִעים"ּ יעו ְרׁשָ ִמַצד ָהַרע" ְּוִהְרׁשִ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּ יֶחְזֵקאל , ּ ֶהם ַהָפסוק ּבִ ְּוִיְתַקֵים ּבָ ּ ּ
ָרֵאל לֹא ָיבֹואו ")ט, יג( ָרֵאל" ְּוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ְוֶאֶרץ , ְּולֹא ִיְזּכו ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ים הֹוֶרֶגת   . ) אֹוָתםָהַעִמּ

ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה   )י ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ְּוֻכָלנו ִנְבַרח , ּּבְ ּ
ְּלַהֵתָבה ַהֹזאת ְוִנָנֵצל ּ ּ  

ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ּבְ ה , ְּוִנְמָצא ׁשֶ סֹוָדה ַנֲעׂשָ ּבְ ּׁשֶ
ר ּבֹו ִנְכ, ַּהֹזַהר ים ִרּבֹואֲאׁשֶ ׁשִ ְּללו ָכל ַהׁשִ ּ ּ ָמִתין ּ ִתקוִנים, ִנׁשְ ַּכֻמְזָכר ּבַ ּ ּ ּ ב , ּּ ְוָאז ֶנְחׁשָ

ָרֵאל סֹוף ַהָיִמים לֹא ִיְצָטֵרך, ֶּזה ִלְבִריָחה ְכָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ּבְ ְַעד ׁשֶ , ּ ֶאָלא ְיִציָאהּ
ֱאַמר  ּנֶ ְעָיה נב(ְּוֶזהו ׁשֶ ִּכי לֹא ְבִחָפזֹון ֵת: ")יב, ְיׁשַ ּ ְֵצאו וִבְמנוָסה לֹא ֵתֵלכון ִכי ֹהֵלך ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּוְמַאִסְפֶכם ' ִלְפֵניֶכם ה ָרֵאלּ   …"ֱאלֵֹקי ִיׂשְ

ְטָרא ָאֳחָרא    )יא זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבַ ְתַדּבֵ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ,
יַח   ְּוִיָנֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ

ַאר ַאֲחָריו , ְוָהֱאֶמת ִּכי ֵסֶפר ַהֹזַהר ִנׁשְ ּבִַא(ּ ָכל ִמי , ִלְבָרָכה) י"ֲחֵרי ַרׁשְ ּׁשֶ
ּבֹוֵרַח ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ִיְתַדּבֵ ּׁשֶ ּ לֹא ִיְצָטֵרך לֹו , ּ ְַעד ׁשֶ ַאֲחִרית (ּ ּבְ

ֶזה, ֶּאָלא ְיִציָאה) ַּהָיִמים ְּואֹוִדיֲעך ַמה תֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבְ ְּוָהֱאֶמת ִכי תֹוֶעֶלת ָגדֹול , ָ ּ ּ
יַח ,ּהוא ִּכי הוא ַהָצָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ּ ּ .  
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רוך הוא "סֹוד ָהִעְנָין     )יב ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֵזרֹוָתיו ּ ּגְ ְַמֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ׁשֶ

ָהָמן וַמֲחִזיָרם ְלמוָטב ָּקׁשֹות ּכְ ּ".  

יַח לֹא ָהיו ְצִריִכים: ְוָהִעְנָין ִּכי ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֶּאָלא ְכמֹו ִחּבוט ַהֶקֶבר ַהָצ, ּ ּ ּ ּ ְִריך ּ

ק ּבֹו ְדּבַ ּנִ ֵּכן ָהיו ְצִריִכים ַהֲחָבִלים , ְּלַהְפִריד ִמן ָהָאָדם ַהֻזֲהָמא ׁשֶ יַח(ּ ) ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ָרֵאל  ְּכֵדי ְלַהְפִריד ִמִיׂשְ ּ ֻזֲהַמת ַהָגלות)ֶאת(ּ יוְכלו ִלְברַֹח ַכּנַ, ּ ְּכֵדי ׁשֶ ּּ ּ ְְוַאַחר ָכך , ל"ּ ּ

רוך הוא " )ַּמר ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהַמֲא(ְוֶזה סֹוד . ַּיְחְזרו ָלֵצאת ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ְגֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות ְכָהָמן וַמְחִזיָרם ְלמוָטב ַּמֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי , ):ַסְנֶהְדִרין צז(" ְ

ֶּזהו ְכָלל ָגדֹול ּ ָהָאָדם תֹוך ִתְגּבֶֹרת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ֵאינֹו ָי: ּ עֹוד ׁשֶ ּּבְ ּ ּכֹול ְלַתֵקן ְּ
ְַהִתקון ַהָצִריך ּ ּ ּ ָרֵאל . גּ ֵאר ְכפוָתה וְקׁשוָרה ַתַחת ִיׂשְ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִתׁשָ ְּוָצִריך ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

  .ל"ַּכּנַ

ֵתי ַהְפֻעלֹות ְְוָלֵכן ָצִריך ָלֶהם ּׁשְ ּ ּ:  

ִריָחה ֶדֶרך ּבְ ְָלֵצאת ִמן ַהְקִלפֹות ַהֵהם ּבְ ּ ֶדֶרך ְיִציָאה ִאי ֶא, ּ י ּבְ ר ְּכִ ְפׁשָ
ִראׁשֹוָנה   .ּבָ

ָיד ָרָמה ׁש ִמן ַהְקִלפֹות ּבְ ֵיְצאו ַמּמָ ך ׁשֶ ְּוַאַחר ּכָ ּ ּ ּ ַאְרָנה , ְ ַהְקִלפֹות ִתׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
פותֹות ַתְחָתם ּּכְ ּ ּ .  

ֶהם ַהֻזֲהָמא ה ּבָ ק ַהְרּבֵ ְדּבַ ּנִ ַּאך ֵכיָון ׁשֶ ּ ר ָלֶהם ִלְבֹרַח ֶאָלא ַעל , ְ ּלֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ
יַח(ם ְיֵדי ַהֲחָבִלי ְתׁשוָבה, )ֶחְבֵלי ָמׁשִ ָאז ָהיו חֹוְזִרים ּבִ ּׁשֶ ִהיא  ּ ִעיר " יָמאִא"ׁשֶ

ִריָחה, ִמְקָלט   .ְוזֹאת ִהיא ַהּבְ

ָאַמר ַהָכתוב ֶזה סֹוד ָגדֹול ַמה ׁשֶ ְּואֹוִדיֲעך ּבְ ּ ּ ּ ַצר ְלך וְמָצאוך ֹכל ַהְדָבִרים : "ָ ּּבַ ּ ָ ָּ ּ ּ
ְבָת ַעד ה' ְּוכו ָּהֵאֶלה רות ַהִסְטָרא , ַּדע, )ל, ְּדָבִרים ד(' ְּוכו" ָךֱאלֶֹהי' ְּוׁשַ ִּכי ִהְתַגּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל לֹום ְגֵזרֹות ַעל ִיׂשְ ך ְלִפי ֲעִלָיָתה ְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק , ָּאֳחָרא ִלְגזֹר ַחס ְוׁשָ ִּנְמׁשַ ּ ְ

ַמְדֵרגֹות ֶרת, ּבְ ִּכי ְכִפי ֲעלֹוָתה ָכך ִמְתַגּבֶ ְ ּ ּ ה ִהיא עֹוָלה וִמְת. ּּ ְסִפירֹות ְּוִהּנֵ ֶרת ּבִ ַּגּבֶ
ָרֵאל דַֹחק ַאַחר דַֹחק, ן"ּזו ְּוָאז ִנְדָחִקים ִיׂשְ ִהיא ַמַגַעת ְל. ּ ְוִהיא , "ִאיָמא"ַּעד ׁשֶ

 

 –' דף ע(א מסכת יומא " עיין מהרש-,  עצמו מבית האסוריםוהוא בבחינת אין חבוש מתיר] ג[

 ). חידושי אגדות
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ם ַגם ֵכן ק ׁשָ ֶבת ְלִהְתַדּבֵ ּחֹוׁשֶ ּ סֹוד, ּ ִּאיָמא ִדיִנין ִמְתָעִרין ִמיָנה", ּבְ  'זַֹהר ֵחֶלק ג(" ּ

ֱאֶמת ֵאיָנה ְיכֹוָל, ).סה ַּאך ּבֶ ִּכי ִאיָמא ִהיא ֵחרות, הְ ה. ּ ָרֵאל , ְּוָאז ַאְדַרּבָ ִיׂשְ
סֹוד ַהְתׁשוָבה ה ובֹוְרִחין ּבְ ִקין ּבָ ִּמְתַדּבְ ּ ּּ ּ.  

ְגֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות ְּוָלֵכן ָהָיה ָצִריך ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ ר ִמְסִפיָרה ִלְסִפיָרה , ְּ הֹוֵלך וִמְתַגּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ְ

ם ִנׁשְ ַמִגיַע ְלִאיָמא ְוׁשָ ַּעד ׁשֶ ר כֹחֹוּ ָרֵאל, ּּבָ ה ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְתׁשוָבה ְלִיׂשְ ִּכי ַאְדַרּבָ ּ ּ ּ .
ֶבר ָגאֹון"ְּוהוא סֹוד  ֵלי טז( "ִּלְפֵני ׁשֶ ּבִ ,)יח, ִמׁשְ ה ְוַרׁשְ ִריַחת מׁשֶ ן ַגם ּבְ ּי ָהיו "ְּוַעל ּכֵ

ה ֵסֶפר ַהזַֹהר, ַּעל ְיֵדי ַהְגֵזָרה ְבִריָחה ֹזאת ַנֲעׂשָ ּבִ ָבר ִעְנַין ַהֵתָבה ִהּנֵ, ְּוֵכיָון ׁשֶ ּה ּכְ
ן ֵאָליו ּמֵ ִיְזּדַ ַּקָים ְועֹוֵמד ְלָכל ִמי ׁשֶ ַהְינו, ּ ָבר ַמִגיַע  :ּּדְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכְ ק ּבְ ְדּבָ ַּהּנִ ּ

ְטָרא ָאֳחָרא" ִאיָמא"ְל יַח, ְוָיָצא ִמן ַהּסִ ַרְעָיא , ְְוֵאין ָצִריך לֹו ֶחְבֵלי ָמׁשִ ר ּבְ ְזּכָ ֻמּ ּכַ
ת ָנׂשאְּמֵהיְמָנא ָפָר ְתִחָלה, ׁשַ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ּבִ ִעְנָין ׁשֶ   .ּּבָ

ה ה ַאֲחֵרי ֵהָעׂשֹותֹו, ִּעם ָכל ֶזה, ְוִהּנֵ ְזַמן ַהְרּבֵ ּלֹא ִנְתַגָלה ַהֹזַהר ֶאָלא ּבִ ּּ ִּכי , ּ
ה ְזַמּנָ ֲּהלֹא ַהְפֻעָלה ַהֹזאת ֵאיָנה ְצִריָכה ְלִהָמֵצא ֶאָלא ּבִ ּּ ּּ ּ ֵּפרוׁש, ּ ִיְבְרחו: ּ ּׁשֶ ָרֵאל ּ  ִיׂשְ

סֹוד ַהזַֹהר ַהֶזה ּּבְ א , ּ ַמְלּכָ ָדָרא ּדְ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ י ְפֻעָלתֹו ֵאינֹו ֶאָלא ּבְ ּּכִ ּ ּ ּ
יָחא  סֹוף ַהָיִמים(ְמׁשִ יַח, ּּבְ ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ דֹורֹו ׁשֶ ּּבְ ְ(.  

ִּלמוד ַהזַֹהר    )יג ּ הּ ֻסּכָ ַּהָקדֹוׁש ִציָלא ִדְמֵהיָמנוָתא ּכְ ּ ּ  

ָּכתוב תִהִלים ּ תה ִתיּׁישוָע עֹז ָני-ֲאדֹ 'ה) "'ח מ"ק ֶּפֶ רק( ּּבְ י ַסָכֹּ יֹום ְלֹראׁשִ  ְבּ

קָנ ְלִמי ."ׁשֶ ּוִבירוׁשַ ק"ָּדָבר ַאֵחר : ָּאְמרו) עחְּיָבמֹות ַדף  (ּ יֹום ָנׁשֶ ל " ּבְ קֹו ׁשֶ ֶזה ִנׁשְ
יָנה.ּגֹוג ְבִחיַנת ּבִ ל ַהֻסָכה ּבִ ִלים ְדַהְסַכך ׁשֶ ּ ְוָכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ ּ ְקֵראת ֵאם ַהּנִ, ּ

ִנים ְבִצָלא ִדְמֵהיָמנוָתא ַּהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ ִלמודֹו , ּ ּוְכמֹו ֵכן ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
יָנה ְבִחיַנת ּבִ ב ִלְסָכך ְוִציָלא ִדְמֵהיָמנוָתא,ּבִ ּ ֶנְחׁשָ ּ ק , ְ יֹום ָנׁשֶ ּוְמַסֵכך וָמֵגן ּבְ ְּ ּ

ַמִציל ִמִמְלֶחֶמת גֹוג וָמגֹוג ּׁשֶ ּ ּ ֵד(. ּ   )י ֲעָרבֹותּּבַ

ים ַה :ָהֵעֶרב ַרב ֵהם   )יד ִלים ָהֲאִמִתּיִ ָרֵאלּוְּמַחּבְ   ְמַצֲעִרים ֶאת ִיׂשְ

ִּתקוֵני זַֹהר ּוּבְ ּ תוב :)ג"נַּדף (ּּ ג ָגדֹול ִאיהו ֵעֶרב ַרב: ּּכָ ּּדָ ִאינון , ּ ּא ְדִאיהו"נ(ּּדְ ּ( 
ָלה, ַרב ַהחֹוֵבל ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְוִאיִהי , ּיהו חֹוֵבלִא, ָּמאן חֹוֵבל ֶאָלא ַרב ִמּכָ

ָלה לילית ַחָייָבא, ַחּבָ ִנין ּדְ ָרֵאל ַוֲחִבילו ָית , ִּעֶרב ַרב ּבְ ִּדְבהֹון ָחאבו ִיׂשְ ּ
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ִרית ָאת ּבְ ַרְייהו ּבְ ׂשְ ִּאינון ַרב ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּּבִ ּ ָרֵאל, ּ ָגה ְלִיׂשְ , ְּוִאינון ּדָ
א ָאְמרו  ּוְבִגין ּדָ ר יא ה(ּ ִמְדּבָ ָגה ְוגֹו ָזַכ)ּּבַ   .'ְּרנו ֶאת ַהּדָ

אור[ ְּמָבֵאר ַהָפסוק : ּּבֵ ֵהם , )'א' יֹוָנה ב(ּ ג ָגדֹול רֹוֵמז ַעל ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ ּּדָ
ֶמ ל ַהּסָ ְלתֹו ׁשֶ ַּתַחת ֶמְמׁשַ הוא רֹאׁש ְלָכל , ם"ְך ֵמ"ּ ְקָרא ַרב ַהחֹוֵבל ׁשֶ ַּהּנִ

ָלה ָלה, ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּוַבת זוגֹו ִנְקֵראת ַחּבָ ָלהְוָה, ּ ִנים ׁשֶ ֵּעֶרב ַרב ִנְקָרִאים ּבָ ּ, 
ִריָתם ִחיתו אֹות ּבְ ֵעֶגל ְוָחְבלו ְוִהׁשְ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ַעל ָיָדם ָחְטאו ּבְ ּׁשֶ ּ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב , ּ ּ

ְמעו ָלֶהם ׁשָ ָגלות ִמְפֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ים ַעל ִיׂשְ ַּרב ַנֲעׂשו ָראׁשִ ּ ּּ ּ ְוֵהם ְמִביִאים , ּ
ָר ֲאגֹות ְלִיׂשְ ַצֲעִרים אֹוָתםּדַ ּמְ ַצַער ׁשֶ ָאַמר ַהָכתוב , ֵּאל ּבַ ְּוֶזה ׁשֶ ר יא ה(ּ ִמְדּבָ  )ּּבַ

ָּזַכְרנו ֵאת ַהָדָגה" ּ ִמְלׁשֹון ְדָאָגה–" ּ ּ.[  

ְייהו ַסִגיִאין ְצַרִים ְקִטיל ִמּנַ ָרֵאל ִמּמִ ּוְבִזְמָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ ּ ּוְבָגלוָתא , ּ ּ
רו ַּבְתָרָאה ָעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ּך הוא ְלָקְטָלא לֹוןּ מֹות ז יח( ְּוָדא ִאיהו, ְ  )ׁשְ

ְיאֹור ֵמָתה ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ   .ְוַהּדָ

ְצָרִים[ ָרֵאל ִמּמִ ָיְצאו ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּּ יִגים , ּ ִעים –ֶּנֶהְרגו ַהּסִ  ֵהם ָהְרׁשָ
ך ת ֹחׁשֶ ַמּכַ תו ּבְ ּמֵ ְׁשֶ ּ י, ּ ׁשִ יַאת ַהּמָ ָגלות ָהַאֲחרֹון ֹקֶדם ּבִ ְּוֵכן ּבַ ָעִתיד , ַחּ

ֵהם ָהֵעֶרב ַרב ִעים ׁשֶ ל ָהְרׁשָ רוך הוא ַלֲהרֹוג ֶאת ּכָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֶזהו ְזַמן , ּ ּׁשֶ ּ
רור ָכתוב . ַּהּבֵ ְּוֶזה ׁשֶ מֹות ז(ּ ְיאֹור ֵמָתה", )יח, ׁשְ ר ּבַ ְּוַהָדָגה ֲאׁשֶ ָאז ָתמות –" ּ ּ ׁשֶ ּ

ְקֵראת ָדָג ּנִ ֵטל ַהְקִלָפה ְפלֹוִנית ׁשֶ ְּוִתְתּבַ ּ ּ ּ   .]הּ

בֹוָתםְלַרק    )טו מֹוׁשְ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִיְהֶיה אֹור ּבְ ָרֵאל ַהְדבוִקים ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ  

א אֹוַרְייָתא ה, ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור ּדָ ְּדִאְתַמר ּבָ ֵלי ו כג( ּ ָסְרַחת ,  ְותֹוָרה אֹור)ִמׁשְ
ְייהו ָרֵאל , ְּלַגּבַ ִיׂשְ מֹות א כב(ְּוִאְתַמר ּבְ ן ַהִילֹו )ׁשְ ל ַהּבֵ ּּכָ ִליכוהוּ ּד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ּ ,

ַההוא אֹור, ז"ּאֹור ִאיהו ָר ת זוֵגיה ּדְ ַּהְיאֹוָרה ּבַ ה, ּּ ִאְתַמר ּבָ ּּדְ ם י כג( ּ ּוְלָכל  )ׁשָ
בֹוָתם מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ   .ּבְ

אור[ ְקֵראת " ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור"ּוְמָבֵאר : ּּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ֶּזה ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ְיאֹור ּ
ֵעיֵני ָהֵעֶרב ַרב, "ְותֹוָרה אֹור"ִּמְלׁשֹון  ְּוזֹאת ַהתֹוָרה ָהְיָתה ְמֻבֶזה ּבְ ּ ְכַמֲאַמר ּ

סֹוף סֹוָטה(ל "ֲחַז יַח)ּבְ ִעְקבֹות ַהָמׁשִ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ְּוָחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח... ּ ּבְ
ִּיָמֲאסו ְּוָהֱאֶמת ְתֵהא ֶנְעֶדֶרת, ּ ּ.  



כא  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ַסְנֶהְד י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּ ַתְנָיא.)צז(ִרין ְוֵכן ּבְ א ּבֹו, ּדֹור, ַרּבִ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ית ַהַוַעד , ּׁשֶ ּּבֵ
תֹוֵמם(ְּוַהַגְבָלן , ְּוַהָגִליל ֶיֱחַרב, )ְלזֹונֹות( )ִּלְזנות(ִיְהֶיה  ם( )ִּיׁשְ י , )ֶיֱאׁשַ  )ָּגִליל(ְוַאְנׁשֵ

ְּגבול( ּ ְיסֹוְבבו ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיֹחָננו)ּ ְּוָחְכַמת ַהסֹוְפִרים ִתְסַרח, ּ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ּ
ִּיָמֲאסו ּוְפֵני ַהדֹור ִכְפֵני ֶכֶלב, ּ ּ ּ ֱאַמר, ְּוָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת, ּ ּנֶ ְעָיה נט(, ׁשֶ ַּוְתִהי ָהֱאֶמת  ")ְיׁשַ

תֹוֵלל ֶּנְעֶדֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמׁשְ ּ ."  

ָרֵאל ֶנֱאַמר  ִיׂשְ ן ַהִילֹוד "ֲאָבל ּבְ ָּכל ַהּבֵ ּ ן , ְּכלֹוַמר', ְוגֹו" ַהְיאֹוָרהּ ֵאת ָכל ַהּבֵ ּׁשֶ
ַּהִילֹוד  ְגֶלה –ּ ּנִ ה ּבַ לֹוְמִדים ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ִנים ָמַתי ׁשֶ ְקְראו ּבָ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ּ ִיׂשְ ּ ּ ּ

ְסָתר  ּוַבּנִ ִגיַמְטִרָיה ר"אֹוּ ִכי –ּ ֶזהו סֹודֹות ַהתֹוָרה, דז"ָרּ ּבְ ּׁשֶ ּ  ְוַהְיאֹוָרה ֶזה ִנְגלֹות, ּ
בֹוָתם ָכל מֹוׁשְ ָרֵאל ּבְ ַּהתֹוָרה ְוֵהם ָיִאירו ִלְבֵני ִיׂשְ ּ.[  

 

ה. 1] ד[ ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ַהְקָדָמה ַהׁשְ ְּרֵאה ּבְ ּ ּ ן : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָוַנת ַרּבִ ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָהְיָתה ִעַקר ּכַ ּּ

ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר ּיֹוַחאי ּבְ ֵאין ּתֹוֵמך ְוֵאין עֹוֵזרֶלֱהיֹות, ּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ְ ַהׁשְ ּ ְּוָרָצה ְלַיֲחָדה ִעם , ּ

ְפֶאֶר סֹוד"ַהּתִ ָהָיה הוא ִעם ֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבַ ָמה ׁשֶ ּת ִיחוד מוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּבְ ּ ּ ּ א , ּ ֶזה ּגֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ּ

ִכיְנ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ הוא ָר' ֵּתיְ ּז ְדַהְינו אֹו"ַּעל ְיֵדי ַהּסֹוד ׁשֶ טול ַהְקִלפֹות , ר"ּ ְּוַגם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה הוא ּבִ ּ ּ ּ ּּ

לות ְּוַקלות ַהּגָ ּ ַתת ִקְטרוָגם, ּ ּבָ ֶניָה , ְּוַהׁשְ ִכיָנתֹו ְוֶנֶגד ּבָ ם ְוֶנֶגד ׁשְ ָעה ֶנֶגד ַהׁשֵ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ֵהם לֹוֲחמֹות ּבְ ּׁשֶ ּ

ֵה ְקָרִאים ֵחיָוןׁשֶ ין ָהֻאּמֹות ַהּנִ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ּם ִיׂשְ ָרֵאל, ּ ֵהם ִיׂשְ ין ְדָאְכִלין ָעָנא ׁשֶ ין ְוֻדּבִ יׁשִ , ֵּחיָון ּבִ

ִחּבור ֶז, ְּוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִנְקָרא ַהֶקַלע ְוַהֶחֶרב ְוָהרַֹמח ִחיַנת ַהסֹודֹות ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ּבְ ְּוֵהם ּבְ ּ ֶפר ', ּה כוּ ְוַהּסֵ

יָחא א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ַּהֶזה ָעִתיד ְלִהְתַפְרֵסם ּבִ ם. ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ֻאָלה ּבְ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ַלּגְ ּיִ ל אֹוָתם ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ְכַלל ַהזֹוִכים ִנְהֶיה ּבִ ַטְחנו ׁשֶ ם ּבָ ּוַבַהׁשֵ ּ ּ ן ְיִהי ָרצֹון, ּּ   .ָאֵמן ּכֵ

ֶחֶסד ְלַא. 2 ן יֹוַחאי ָעָליו , ְוַדע: ל"וז) ד"ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ְבָרָהם ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָוַנת ָהַרּבִ י ִעַקר ּכַ ּּכִ ּ

ֵאין ּתֹוֵמך וְבֵאין עֹוֵזר ָלה ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָלה ִלְהיֹות ַהׁשְ לֹום ּבְ ַּהׁשָ ּּ ּ ּ ְּ ּ ְוָרָצה , ּ

סֹודֹות ַלֲעׂשֹו ָהָיה הוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבְ ַמה ׁשֶ ַבֲעָלה ִיחוד ָגמור ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַהזַֹהר ּכְ ּת ָלה ֶסֶמך ְלַיֲחָדה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּ

הוא סֹוד ָר א ַעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ֶזהו גֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ַּהּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ִגיַמְט"ּ ְוַגם , ר"ִּרָיא אֹוז ּבְ

ָכל  ר ַהִחיצֹוִנים לֹוֲהִטים ּבְ ַתת ַהִקְטרוִגים ֲאׁשֶ ּבָ ּטול ַהְקִלּפֹות ְוַקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ַּעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ה ָעה ֶנֶגד ִמַדת ַהְקֻדׁשָ ֵּעת וְבָכל ׁשָ ּ ּ ִכ, ּ סֹוד ַהׁשְ ים ֵהם ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ְּוַהׁשֵ ָגלות ּּ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ ּיָנה ְוֶנֶגד ּבְ ּ

ין ְוכו ין ֲאָריֹות ְוֻדּבִ יׁשִ ְקָרא ֵחיָוון ּבִ ין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַהּנִ ּתֹוָרה ִנְקָרא ֶקַלע ְוֶחֶרב ְורַֹמח', ּּבֵ ְוֵהם , ְוָהעֹוֵסק ּבַ

ֵדי ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ַעל ְיֵדי ִחּבור ִחיַנת סֹודֹות ּכְ ּּבְ רּ ְזּכַ ּנִ יָחא ,  ֶזה ּכַ א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ְּוֵסֶפר ֶזה ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ּ

א ִכיְנּתָ ן ַסֲעָדא ִלׁשְ ֵדי ִלּתֵ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ִלְגֻאָלה. ּכְ ּיִ ל ֵאלו ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּּ ּ ּ ְזַמן ַהֶזה הוא , ּ י ֲעבֹוָדה זֹו ַהמוֶעֶטת ּבַ ּּכִ ּּ ּ ּ

ל ֵא םּיֹוֵתר ָחׁשוב ִמּכָ ית ַהִמְקָדׁש ַקּיָ ָהָיה ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבַ ּיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ ּ ּ .  

לֹו ִאלו תֹוֵפס ּכֻ ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּּ ּ  

ים. 3 ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ תֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ ים ְוֶזה ְלׁשֹו. ּבְ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ְּוֵכן ּכָ ל : נֹוּ ּכָ

ָלה ַּהתֹוָרה ּכֻ ֵּחֶלק ַהִנְגֶלה ְוַהִנְסָתר, ּּ ּ ה, ַּהּכֹל ַאְחדות ֶאָחד, ּ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ְּוַהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהִנְסָתר ׁשֶ ּ ּ ָלה , ּ ּדֹוֶחה ּכֻ ּ ּ
  



כב  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ה ְלַאְרֶאנו ִנְפָלאֹות   )טז ְזכות ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִנְזּכֶ ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ּּבְ ּ ּּ  

 

לֹו, ְוֶנֱעָנׁש ִאלו דֹוֶחה ּכֻ י ַהדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּכִ ּּ ּּ ן ַהַמְלִע. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּיג ַעל ִדְבֵרי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּ
ִכיָנה ִפיַע ְלַהׁשְ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ּּבְ ילו זֹאת, ּ ּכִ ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ָלה , ּ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ַהלֹוֵמד ּכָ ּּכִ ּ ּ

יַע, לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ְקֵראת זֹאּּכִ עֹור . 'ּת ְוכו"ּ ְלִמָדה ַהּנִ תוב ַהּנֵ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ַלְיָלה ָידוַע, ּּבַ ְקָרא ַלְיָלה ּכַ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהּתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ אֹו, ּּ ר "ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ

י אֹו, ַהּתֹוָרה ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ּכִ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָהַה, ז"ּ ְקָרא יֹום, ְּינו ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוַרת ַהׁשֵ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ֲהֵרי ֶזה , ּ

ַנְפׁשֹו ב ּבְ לֹו וִמְתַחּיֵ ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּּ ּּ ּתֹוָרה, ּ ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ֵאין ּכֵ ַּמה ׁשֶ ּ ,

יגֹוַּהַגם  ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ם ֶחְפצֹו, ּׁשֶ תֹוַרת ַהׁשֵ י ִאם ּבְ יך, ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ְוְכמֹו ׁשֶ יג , ּ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּּ

ּתֹוָרה ּבַ לֹו כו, ַּגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ִאלו ּתֹוֵפס ּכֻ י ַהּתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּכִ ּ ּּ ּ'.  

ּסֹוד ִתקוֵני ַה ּ ן יֹוַחאיּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּזַֹהר ׁשֶ ּ  

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו. 4 ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּפְ ּ ּ ּּ ן : ל"וז.) א"ַּדף נ' ִסיָמן ח(, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ּיֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהע ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ִנים ׁשֶ קוֵני זַֹהרְוָקָרא, ת"ּּפָ ּ אֹוָתם ּתִ הוא ְלׁשֹון אֹור, ּ ֵני ׁשֶ ר "ְואֹו, ִּמּפְ

ִּגיַמְטִרָיא ָר ּתֹוָרה ְוכו, ז"ּ רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוהוא ָהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ יֹכֶלת ָהָאָדם ', ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ ׁשֶ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְת ל ַמה ׁשֶ ְּלַתֵקן ּכָ ּ ִאם ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם , ּׁשוָבהּ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ְּ

ִנים ַהָללו ׁשָ ּּכַ ּ ית, ּ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ דורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּסְ ּׁשֶ ּ ינו, ּ ֶלג ַיְלִבּ ׁשֶ ְּוָאז ּכַ ָרֵאל ִלְלמֹד .ּ  ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ִיׂשְ

קוִנים ּבְ ֵסֶפר ַהּתִ ּּבְ ׁשוָבהּ ֶרת ְיֵמי ּתְ ּחֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ נו ַהלוחֹות , ּ ָאז ִנּתְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ל ַהִדְבֵרי ּתֹוָרה לֹום ִעם ּכָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ִניֹות ְלמֹׁשֶ ּׁשְ ּ ּ ׁשוָבה, ּ ּוְלַתֵקן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתְ א ִעי"ַּהזֹוַה. (ּּ ָלָאה ק ִאיּמָ

ׁשוָבה-   ).ּ ּתְ

א ָר"אֹו ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

ִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו . 5 קוֵני זַֹהר ְלַהּמַ ָרֵאל ַעל ּתִ ֵסֶפר אֹור ִיׂשְ ּּבַ ּ ּּ ּ קון ל (–ּ ּּתִ ְוֶזה , :)ז"ּ ַדף ע-ו "ּ

ֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ְדאֹוַרְיָתא: ְלׁשֹונֹו ִּעַקר ַהּגְ ּ ּ י אֹו, ּ ה ָרר ּגִ"ּכִ ה סֹו"ְוֶזה ִנְקָרא ּכֵ, ז"יַמְטִרּיָ יַמְטִרּיָ ּגִ ד "ן ׁשֶ

ִמְדָרׁש. ד"ִמיסֹו תוב ּבַ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ ִעים אֹוְמִרים לֹא ֵכן, ֲּאִני ָאַמְרִתי ְיִהי ֵכן, ּ תֹוָרה , ְוָהְרׁשָ ֵאין ּבַ ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ ּׁשֶ
ט ֶּאָלא ַהְפׁשָ ּן לֹא ָיקומו"ַעל ּכֵ, ּ ָיֵמינוְּוִעָקר ִהיא . ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶלה ָלנו ּבִ ְתּגַ ּיִ ָּחְכַמת ַהתֹוָרה ְוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּ ְוַעל ', ּ כוּ

ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים גוַפְייהו ּדֹור ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ה ָאקום, ּ ְבָעַתִים, ַּעּתָ ם ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ּ ם , ּ ַּאך ַהׁשֵ ְ

ִעים ֲאׁשֶ ְמֵרנו ֵמָהְרׁשָ ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרהִּיׁשְ ּר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ּ ֻרם ֻזלות, ּ ֵהם ּכְ ּׁשֶ ְּדָבִרים , ּ

רוך הוא ְירֹוֵמם ל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ רומֹו ׁשֶ ָּהעֹוְמִדים ּבְ ּ ְּ ּ.  

א ֵאי"אֹו ִגיַמְטִרּיָ   ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו; ף"ן סֹו"ר ּבְ

ַאְגָרא ְדַכָלה . 6 ּּבְ ְּלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ּ ְ בֹוא(ּ ת ּתָ ָרׁשַ י ': ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ַהְפָטַרת ּפָ ּקוִמי אֹוִרי ּכִ

ְעָיה ס א(' ְָבא אֹוֵרך ִגיַמְטִרָיה ֵאי"אֹו, )ְיׁשַ ּוְבִגיַמְטִרָיה ָר, ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ּר ּבְ הוא סֹודֹות ַהּתֹוָרה , ז"ּ ּׁשֶ

ר  ְּוֶזהו קוִמי אֹוִר. ּר ָלנו"ּהוא אֹוֲאׁשֶ בֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"ּ ִיְתַגֶלה ּכְ ּׁשֶ ּ ּ י ָבא אֹוֵר, ם"ן עֹוָל"ּ ָבר ִנְתַגָלה , ְך"ּכִ י ּכְ ּּכִ ּ

הוא ָר סֹוד ַמ, אֹור ַהּתֹוָרה, ז"ָּלֶהם ָחְכַמת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְהֶיה ְגֻאָלה ְלִהְתַגלֹות ּבְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ּּ ְּלכותֹו ּ

ּנֹוָדע  .ּכַ
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ְתָרָאה ָגלוָתא ּבַ א ּבְ ַגְווָנא ּדָ יה ָהָוה ָר )ַהְיאֹוָרה( ּּכְ ַּהזַֹהר ּבֵ ִאיהו אֹור , ז"ּ ּּדְ
פוְר יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו  )ִמיָכה ז טו(ְּלַקֵיים , ָקָנא ַבְתַרְייָתאּּדְ ּּכִ ָ

ִליכוהו, ִנְפָלאֹות ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ּ ּ ּּ ת ְתַחיון, ּ ְּוָכל ַהּבַ ּּ ,
אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ַתְדִלין ּבְ ִמׁשְ ִּאֵלין ּדְ ּ ּ.  

אור[ ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ִיְתַגֶלה אֹור ָרֵזי ַהתֹוָרה: ּּבֵ ְּכמֹו ֵכן ּבַ ּ ּ ּּ ּ ְּוֶזהו ַהֹזַהר , ּ ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ הוא אֹור ַהְפדות ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ֶזה ָתבֹא ַהְגאוָלה. ּ ּּ ְְוָכך , ּ

ִּיְתַקֵים ַהָפסוק ּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶאְרֶאּנו ": ּ ּּכִ אן , "ִנְפָלאֹותָ ַגם ּכָ ּׁשֶ
ֶזה ָגלות ֵעֶרב ַרב ּסֹוף ַהָגֻליֹות ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ִלּמוד ַהזַֹהר , ּ ֵצל ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ּבַ ִּנּנָ ּ ּ

ן"ְוֶזה , ַּהָקדֹוׁש ל ַהּבֵ ן - "ּכָ ְבִחיַנת ּבֵ הוא ּבִ לֹוֵמד ֶאת סֹודֹות -ּ ִמי ׁשֶ ּ ׁשֶ
ִליֻכהו"ַהְיאָֹר" –ַּהתֹוָרה  ּה ַתׁשְ ָים ָחְכַמת ַהּסֹוד ִלְצ– "ּ ת ", לֹול ּבְ ְוָכל ַהּבַ

ְּתַחיון ְגֶלה - "ּּ ּנִ ַעד ַעָתה ָעְסקו ּבַ ּ ֵאלו ׁשֶ ּ ּ זַֹהר -ּ ּ ַגם ֵהם ִיְלְמדו ְוִיְגְרסו ּבַ ּ ּ ּ
  ].ַּהָקדֹוׁש

ָנְצלו ֵמָהֶעֶרב ַרב   )יז ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ּיֹוָנה ַהָנִביא ִהְתַפֵלל ַעל ִיׂשְ ּ ּ ּּ  

ָבר ַאֵחר ַוְיַמן יהו א ֲעִניוָתא, )יֹוָנה ב א(ּג ָגדֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה ה ּדָ"ּדָ ּּדָ ּ ,
ִאיהו ֶעֶצב ְּונוְקָבא ִדיֵליה ִעָצבֹון, ּּדְ ּ א ָדָגה, ּ כוָרא ָדג נוְקּבָ ּּדְ א הוא , ּ ם ב(ּּדָ  )ׁשָ

ַּוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל יהו ּ ָגה"ה ֱאלָֹהי"ּ ֵעי ַהּדָ ְפָנא ַדֲעִניוָתא ְדָמֵטי, ו ִמּמְ ִּמּכַ ּ 
ָרֵאל ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ַויֹאֶמר יהו, ִלְמעֹוי ּדְ ּּבְ ג ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה ְוגֹוֵמר "ּ ּה ַלּדָ

ם יא( דֹוֲאִגין ִמן ֲעִניוָתא,)ׁשָ דֹוֲחָקא ִדְדָאָגה ִדְלהֹון ּדְ ּ ּבְ ִּמּדֹוֲחָקא ִיְפקון ִמן , ּ
ָּגלוָתא מוֵאל ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יַע ְוֶאת ַעם ָע)כח-כב, ּׁשְ א ְנבוָאה . ִּני תֹוׁשִ ּּדָ

ָרֵאל ִמן ָגלוָתא ִבְדָאָגה  א ְדִיְפקון ִיׂשְ ְּדיֹוָנה ְדִנְתַנּבָ דֹוֲחָקא"ס(ּּ ּ ַדֲעִניוָתא)א ּבְ ּ.  

אור[ אור נֹוַסף: ּּבֵ ַּלָפסוק ּּבֵ ל ִלְדָאָגה:ּ רֹוָצה , ּ ַהָדג ִנְמׁשַ  –ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה ׁשֶ
ָרֵאל ֲּעִניותּוְדָאָגה זֹו , ֵהם ִיׂשְ א ַעל ְיֵדי ַהָסֶמ, ּ ּבָ ת זוגֹו"ְך ֵמ"ּׁשֶ ּם וְפלֹוִנית ּבַ , ל" רחּ

ִרית גֹוְרִמים ִלְדָאָגה זֹו ַהַכַעס ְוֵכן ְפַגם ַהּבְ ָידוַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּוזֹו ִתְהֶיה ְפֻעַלת ָהֵעֶרב , ּ ּ ּ
ִביא ֶאל ה.ַרב ּ ְוַעל ָכך ִהְתַפֵלל יֹוָנה ַהּנָ ּ ְ ַיִציל ' ּ ֱּאלָֹקיו ׁשֶ ָרֵאל ֵמֲעִניות ְוָרָעב ּ ֶּאת ִיׂשְ ּ

ַמִגיַע ֶאל ַהֵמַעִים ּׁשֶ ָרֵאל , ּּ ר ִיְתַמֵלא ְסַאת ַהָצרֹות ֵיְצאו ִיׂשְ ּוְבאֹותֹו ַהְזַמן ַכֲאׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ֵּמַהָגלות ָכתוב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ מוֵאל ב כב(ּ יַע", )כח-ּׁשְ ר "ְּוֶאת ַעם ָעִני תֹוׁשִ ַכֲאׁשֶ ּ רֹוֵמז ׁשֶ
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ָר יֵעם ְוִיְגָאֵלםִּיְהיו ִיׂשְ ֲעִניות ָאז יֹוׁשִ ֵּאל ּבַ ּוְבִלמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִנָצִלים ִמָכל (] .ּ ּ ּ ּ ּּ
ָּהֲעִניות ְוַהִנְסיֹונֹות ּ(.  

אוָלה ִתְהֶיה    )יח ַּהּגְ ׁש לֹו ּכַֹח ְלָהֵגן ּ ּיֵ ַצִדיק ׁשֶ ק ּבְ ִנְתַדּבֵ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּבִּהוא, ְּוִלְהיֹות ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ   ּי ַהָקדֹוׁש" ָהַרׁשְ

ּ וִביִמיָנא ִיְפקון יק ַח.)ַּדף נד(, ּ ַצּדִ ִגין ּדְ ר " ּבְ ּי ָעְלִמין ִאיהו ָעִני ְדִאְתַקׁשַ ּ
יִמיָנא ְּדִאיהו ֶפַסח, ּבִ הֹון , ּ ִאְתַמר ּבְ ָרֵאל ּדְ ַגְווָנא ְדִיׂשְ ְּוַאְת  )ְיֶחְזֵקאל טז ז(ּּכְ

  .י יֹוָנה ְדֵתיַבת ֹנַחְוַהאי יֹוָנה ִאיִה, רֹום ְוֶעְרָיהֵע

אור[ ּוִביִמיָנא ִיְפקון : ּּבֵ ים –ּ ֵמׂשִ ְזכות ַהַצִדיק ׁשֶ ֶחֶסד וְבַרֲחִמים ּבִ ֵיְצאו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאְמרו ֲחַז ַּעְצמֹו ְכָעִני ְכמֹו ׁשֶ ּ ָרכֹות "ּ ָכל יֹום : :)ַּדף יז(ל ּבְ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ּבְ

ת קֹול יֹוֵצאת ֵמ ִביל ֲחִניָנא ָויֹום ּבַ ׁשְ ַּהר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִנזֹוִנין ּבִ ּ ּ ּ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַקב ֲחרוִבין ֵמֶעֶרב ׁשַ ִני ַדי לֹו ּבְ ִני ַוֲחִניָנא ּבְ ּּבְ ִדֵלג  ,ּ ֶפַסח ׁשֶ ּוְכמֹו ּבַ ּ ּ ּ

ָרֵאל וְגָאָלם ם ַעל ַמַצב ִיׂשְ ַּהׁשֵ ּ ְגֻאָל, ּ ָּכך ִיְגָאֵלנו ּבַ ּ ּ ְ ֵאין ָלנו ּ ּה ָהַאֲחרֹוָנה ֲאִפלו ׁשֶ ּּ ּ
ל , ְּזֻכיֹות ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלָהֵגן ְוִלְהיֹות ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ יק ׁשֶ ַצּדִ ק ּבְ ּבֵ ְתּדַ ּנִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ

ָרֵאל ּבִ, ִיׂשְ ִהְבִטיַח "ּהוא ָהַרׁשְ ֻּסָכה ַדף מה(ּי ַהָקדֹוׁש ׁשֶ י ::)ּ ּ ְוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ
ן יֹוַחאי ִיְרְמָי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּה ִמׁשום ַרּבִ לֹו ִמן ּ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ּכָ

ְבֵראִתי ַעד ָעָתה ּנִ ין ִמיֹום ׁשֶ ַּהּדִ ְמֵהָרה ', ּ ְוכו,ּ ַרֲחִמים ּבִ ֵּכן ִנְזֶכה ִלְגֻאָלה ּבְ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן   .]ּּבְ

ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִמְתַמ   )יט ּ ּ ּסוִרים ּ ְּתִקים ַהּיִ ּ  

 מהימנא ופירש לו מה אופנה רבי שמעון להרעי[: .)ג"דף קנ( נשאבזהר 
, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא] ואמר,  באופן אחר"שם שם לו חק ומשפט"שכתוב 

ך] ,ת בתלמידי חכמים שבכל דורצצשנשמתך מתנו[ ן ִאְתַקָיים ּבָ ְַתּמָ ּ שם [, ּ
ם ] מה שכתוב, בגלות נתקיים בך ָפט ׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ּׂשָ היינו התלבשות [ּ

שיש בהם קושיא ומחלוקת , ט"התורה העליונה בששה סדרי משנה שבמט
הו] ,והוא מתמרמר בתוכם עד שמתלבן ההלכה, ומרירות ם ִנּסָ  ]ומפרש [.ְּוׁשָ

ַעת טֹוב ָוָרע ִאיהו ִאיסור ְוֵהיֶתר, ּוְבַהאי ֵעץ ַהּדַ ּּדְ ּ ובעץ הדעת טוב ורע [. ּ
דהיינו על ידי התורה שבעל פה שהיא ששה , הוא ענין איסור והיתרשמשם 
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יתעלו התלמידי חכמים מחמת שייגעו , ט"סדרי משנה שמצד מלאך מט
ִאְתַגְלָיין ַעל ְיָדך]עצמם בעסק התורה שבעל פה ְ וְבִאיּנון ָרִזין ּדְ ּ ּ ּ ובאלו [, ּ

ִים],הסודות שנתגלו על ידך ּ ַוִיְמְתקו ַהּמַ ּ ָרא ּכַ]דהיינו[. ּ ׂשְ ַמְמְתָקת ּבִ ַלח ּדְ , ּּמֶ
ִאְתַגְלָיין ַעל ְיָדך ַרְזָייא ּדְ ְָהִכי ִיְתַמְתקון ּבְ ּ ּ ּ ָיין וַמְחלֹוקֹות, ּ ל ִאיּנון קוׁשְ ּּכָ ּ ּ ,

יישבו בכח הסודות שנתגלו על תכך יתמתקו וי, כמלח הממתקת את הבשר[
יישבים ל שאינן מת"כי יש כמה מאמרי חז, ידך כל אלו הקושיות והמחלוקת

ְבַעל ֶפה],אלא על דרך הסוד אֹוַרְייָתא ּדִ ַמִיין ְמִריָרן ּדְ כי מים המרים של [, ּ ּדְ
 ],דהיינו מה שטעמו טעם מר בתורה מחמת הקושיות, התורה שבעל פה

על ידי הסודות חוזרים להיות מי התורה [, ִּאְתֲהָדרו ְמִתיָקן ֵמי אֹוַרְייָתא
  .].מתוקים

יָלך ְְוִיסוִרין ּדִ דהיינו הצער שמגיע להעוסקים , והיסורים והצער שלך[ ,ּ
ִאְתַגְלָיין ַעל ְיָדך ],בתורה ָרִזין ִאֵלין ּדְ ְּבְ ּ בסודות האלו  [,ְֵיהֹון ָלך ְמִתיִקן, ּּ

כי על ידי הסוד ישיגו את מעלות , לים על ידך יהיו לך מתוקיםגשמת
ל ִויַהְד ],וכשאדם משיג את מעלות היסורים ישמח בהם, היסורים ְרון ָלך ּכָ ּ

יָלך ֲחִקין ּדִ ַעְבִרין, ְּדַ ֶחְלִמין ּדְ ויחזרו לך כל הצרות שעברו עליך כמו [ .ּכְ
ִהיפוך ַאְתָוון ֶמַל, ם''ַוֲחלֹ ,]חלומות שעוברים ואינם ְּבְ ַמְמְתַקת ַית . ח''ּ ּּדְ

ָרא ׂשְ  ],ח הממתקת את הבשר"ם בהיפוך האותיות היא מל"ומלת חל[ .ּבִ
ּאוף ִיּסוִרין  ],כך היסורים שממתקים כמלח יהיו כמו חלום[ . ְמַמְתִקיםּ

אוְקמוָה ָמה ּדְ ּּכְ    )].א"ע' עין מסכת ברכות דף ה(כמו שביארו החכמים  [.ּ

יִגים    )כ רור ַהּסִ ָרֵאל –ּּבֵ ׂשְ ִעים ִמּיִ   ָהְרׁשָ

ִעים ִמְתַהְדָרן ִיסוִרין ֶמַלח ְסדֹוִמית ולרשעים יחזרו היסורים [ ,ְּוָלְרׁשָ
א ֶאת ָהֵעיַנִים] , סדומיתכמו מלח ִאיִהי ְמַסּמֵ , שהוא מעוור את העינים[ ,ּדְ

כי לא ישיגו את מעלות היסורים בחבלי משיח ויבעטו בהם ויצאו מכלל 
הו] ,ישראל ְּלַקְייָמא ּבְ ִעים  )' כאיוב יא(] לקיים בהם מה שכתוב[ ּ ְוֵעיֵני ְרׁשָ

ה לנסות בהם את " יעשה הקבוענין זה', ולא יזכו לראות בטוב ה[ .ִּתְכֶליָנה
  ].ועל ידי זה יתבררו ויתלבנו, ישראל לראות היעמדו באמונתו
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יַעָייא )ב''ג ע''דף קנ( ְּוִאיּנון ֵּעֶרב ַרב ַרׁשִ ] ,ואותם הערב רב הרשעים [,ּ
ַההוא ִזְמָנא הו ּבְ ִיְתַקָיים ּבְ ּּדְ ּ ] שיתקיים קודם ביאת המשיח מה שכתוב [,ּ

ְר )' ידניאל יב( ִעיםִיְתּבָ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ּרו ְוִיְתַלּבְ ּ ּ יהיה כי אז  [.ּּ
נו ]ומפרש, בירור הגמור של כל הבחינות שיש בישראל ִּאיּנון ָמאֵרי : ִּיְתַלּבְ

ָנה ְּוִיָצְרפו] ,אלו הם בעלי משנה שיתבררו על ידי לימוד התורה [.ִמׁשְ ִּאיּנון : ּ
ׁשְ א ּדִ אַזְרָעא ַקִדיׁשָ אלו הם זרע קודש של שאר העם שיתבררו על  [.ַאר ַעּמָ

זכריה ] (זהו שכתוב [,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב] ,ידי מצות ומעשים טובים וצדקה
ֶסף) ' טיג ְצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ּוְצַרְפִתים ּכִ ּּ ] ,דהיינו על ידי הכסף שנותנים לצדקה [.ּ

ִעים יעו ְרׁשָ   ].ם הערב רב שיצאו מכלל ישראלאלו ה [.ִּאיּנון ֵעֶרב ַרב, ְּוִהְרׁשִ

ֵתַבת ֹנַח   )כא ֵנס ּבְ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִיְזּכו ְלִהיּכָ ָּהעֹוְסִקים ּבְ ּוְלִהָנֵצל  -ּ ּ
ִּמִמְלֶחֶמת ּגֹוג וָמגֹוג ּ  

יִלים ָיִבינו )דניאל יב(] ומה שכתוב[ ּכִ ָלה, ְּוַהַמׂשְ אלו  [,ִּאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ
הֹון] ,רההם בעלי הקבלה העוסקים בסודות התו ִאְתַמר ּבְ ] שנאמר בהם [ּּדְ

ֹזַהר ָהָרִקיַע )' גדניאל יב( יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ָקא ] והיינו[. ְּוַהַמׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ּדְ ּ
א זַֹהר ּדָ ִלין ּבְ ַתּדְ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהֹזַהר, ִּמׁשְ אלו הם שעוסקים באור הזה  [,ּּדְ

ִאיהו ] ,ן את עומק דבריוכלומר שמייגים עצמם להבי, הנקרא ספר הזוהר ּּדְ
ֵתיַבת ֹנַח , כמו שתיבת נח לא זכו להכנס בה אלא מעט, שהוא כתיבת נח [,ּכְ

ין ] וזה שאמר, כך לא יוזכו להכנס בהבנת ספר הזוהר אלא מעט ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ
ַנִים ֵמִעיר ה ׁשְ ְלכוָתא, ּּבָ ַבע ִמּמַ שנאספים בו שנים בעיר ושבעה מן  [.ְּוׁשֶ

אז , ולפעמים כשאין זכות בדור[ּוְלִזְמִנין ] ,דהיינו מכל המדינה, המלכות
ָפָחה, ֶאָחד ֵמִעיר] רק ׁשְ ַנִים ִמּמִ ּוׁשְ כלומר מעטים יהיו הזוכים להבין את  [.ּ

ְבהֹון ] ,ספר הזוהר מה [ ִּיְתַקֵים] כי באלו שיזכו להבין את ספר הזוהר[ּדִ
ן ַהִילֹוד  ) כבשמות א(] שכתוב ל ַהּבֵ ּּכָ היינו כל הנשמות הנולדות מאימא [ּ
ִליכוהו] ,קדישא ַּהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ּ ועוד יש  (',ה נוטריקון אור ה"רודורש הא[. ּ

פ הבאים "י עה"רש(, בתחילתה' ר דהא אחרונה כל"ה כמו ליאו"לומר היאור

ומתגלה בספר , ר הגנוז בתורה"ר וזה או"ר נוטריקון ליהי או"ולהיאו, )מצרימה
אְו] )זוהר הקדוש ִסְפָרא ּדָ וזהו האור של ספר הזה שיזכו  [,ָדא אֹוָרה ּדְ
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יָלך] ,לראות באורו ה ּדִ ְְוכָֹלא ַעל ִסיּבָ לפי , והכל הוא על סיבה שלך ובכחך [.ּ
  ].שאתה מתלבש בנשמות של תלמידי חכמים

ִביל   )כב ׁשְ ֵהם ַעִמי ָהָאֶרץ ּבִ ָקִצים ׁשֶ ַתֵדל ְוָעַסק ִעם ַהׁשְ ְּיָרְבָעם ִהׁשְ ּ ּ ּ
ְתׁשוָבה ַּהָמ ָרֵאל ּבִ ַתֵדל ְלַהְחִזיר ֶאת ִיׂשְ ָלֶהם ְולֹא ִהׁשְ ּמֹון ׁשֶ ּ ּ ְוזֹוִהי  –ּ

לות ת ֲאִריַכת ַהּגָ   ִּסּבַ

א] וזה שאמר[ ּוַמאן ָגִרים ּדָ  עֹוֵרב] ,ומי גרם את אריכות הגלות[ .ּ
ועוד  (,דהיינו ירבעם שחטא והחטיא את ישראל והשחיר פניהם כעורב[

ַההוא ִזְמָנא] )מן בשליחותודהוא כעורב שלא נא ַאְנְת ְתֵהא ּבְ ּּדְ ּ יֹוָנה, ּ כי [ .ּּכַ
אתה רעיא מהימנא תהיה בעת ההיא כיונה של נח שעשתה שליחותה 

ָמך ]בנאמנות ׁשְ ִאְקֵרי ּבִ ִליַח ַאֲחָרא ּדְ ׁשָ כי שליח אחר דהיינו ירבעם [ ,ְּדְ
ד שהיה ועו (כי כל חכמי ישראל היו בפניו כקליפת השום(הנקרא בשמך 

ְתַלח ] )מלך ישראל וכמשה רבינו שנאמר בו ויהי בישורון מלך ִאׁשְ עֹוֵרב ּדְ ּּכָ
ַקְדִמיָתא ִליחוָתא, ּבְ ׁשְ הוא נדמה לעורב ששלחו נח [ ,ְּוָלא ִאְתַהָדר ּבִ

וכן , כי לא רצה לילך בשליחותו, בתחילה מן התיבה ולא חזר בשליחותו
ל ] אלא, בהירבעם לא עשה שליחותו להחזיר ישראל בתשו ְתּדַ ִאׁשְ ּּדְ

ָקִצים ׁשְ ּּבַ הֹון, ּ ִאְתַמר ּבְ ֶקץ )ב"במסכת פסחים דף מט ע( ,ּּדְ י ָהָאֶרץ ׁשֶ  .ַעּמֵ
ִגין ] ,שהשתדל ועסק עם השקצים שהם עמי הארץ שנמשלים לשקץ[ ּבְ

ְלהֹון ִליחוֵתיה ] ,בשביל הממון שלהם שנתנו לו[ ,ָממֹוָנא ּדִ ׁשְ ל ּבִ ָתּדַ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ
ִתיוְבָתאְל ָּאַהְדָרא ְלַצִדיַקָייא ּבְ ּ ןלא השתדל בשליחותו להחזיר את [ .ּ

ָמאֵריה] ,ישראל שהם צדיקים בתשובה ִליחוָתא ּדְ ִאילו ָלא ָעִביד ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ. 
, ולכן נחשב לו כאילו לא עשה שליחות קונו בשביל מה שנשלח לעולם הזה[

הרי , אילו לא עבידויש להקשות מדוע אמר כ (].לכן נגרם הגלות על ידו
  ?כאילוולמה אמר , ממש לא עשה שליחותו

ולכאורה , ויש לומר שרומז לרבנים שבאמת הם בונים בנינים גדולים
אך באמת כוונתם הוא רק , עושים מעשים טובים עם הרבה פרסום

 ואילו העיקר שזה להחזיר את עם ישראל בתשובה ולדאוג ,לחמדת הממון
דכלפי חוץ חושבים שעושים " כאילו" אמר ולכן, זה לא עושים, לגאולה
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ולא איכפת להם מכלל , ורק יודע תעלומות רואה שלא עושים כלום, המון
ו "עיין אור הזוהר בשם המרח( הישראל ומצער השכינה הקדושה

  ).)ל"והרמח

יֹוָנה ּוָבך ִיְתַקֵיים ָרָזא ּדְ ְ  מהימנא יתקיים הסוד של אובך משה רעי [,ּ
ָעא] ,יונה הנביא אּדְ ְתהֹוֵמי ַיּמָ ִעְמִקין ּדִ ] ,שנכנס בעמקי תהום הים [,ל ּבְ

ְתהֹוֵמי אֹוַרְייָתא ֲעִמיקו ּדִ ָּהִכי ֵתיעול ַאְנְת ּבַ ּ ּ כך תיכנס אתה בעומקי  [,ּ
) יונה ב] (זה שאמר יונה הנביא [,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב] ,תהומות התורה

ים ְלַבב ַיּמִ ִליֵכִני ְמצוָלה ּבִ ַּוַתׁשְ   )ָּמתֹוק ִמְדַבׁש( ]. על ים התורההרומז[. ּּ

ב   )כג ב ֵלִצים לֹא ָיׁשַ ב ֵלִצים זֹו . ּוְבמֹוׁשָ ִּאָמם ) ת"לילי(ֵאיֶזה מֹוׁשַ
ל ֶעֶרב ַרב ָבה. ׁשֶ מֹוׁשָ ִנָדה ּבְ ִהיא ְמַטְמָאה ּכְ ּׁשֶ ְוֵכן ֶעֶרב ַרב . ּ

יֵניֶהם ְּמַטְמִאים ִבים ּבֵ ּיֹוׁשְ ָבם ַלַצִדיִקים ׁשֶ מֹוׁשָ ּּבְ ּ 

ּוְבִת ִּתיקון ( ּוֵני זֹוַהרּקּ ַּעל ַהָפסוק  ,)ב"ז ע"כַּדף ג "יּ ר לֹא ָהַלך ּ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְַאׁשְ

ִעים ֲעַצת ְרׁשָ ל ָהִאיׁש  -' וגו ּבַ ֵרי וְתִהָלתֹו ׁשֶ ַּאׁשְ ֲעַצת ֲאׁשֶ -ּ ְר לֹא ָהַלך ּבַ

ִעים ב, ְרׁשָ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמד וְבמֹוׁשָ ּּבַ ְ ָּפסוק א ִּהיִלים ֶפֶרק ְּת(. ּ ּ

  )א

 

אֹוַרְייָתא ַתְדִלין ּבְ ל ִאינון ְדִמׁשְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּּ ּ ל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדין, ּ ּּכָ ּ:  

קוֵני זַֹהר ] ה[ ְּוֶזה ְלׁשֹון ּתִ קון ל(ּ ּּתִ ִים:): ג"ַּדף ע' ּ ֵני ַהּמַ ַוַדאי ֶּאָל, ַּמאי ְורוַח, ְּורוַח ֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ּא ּבְ

ָגלוָתא א ָנֲחַתת ּבְ ִכיְנּתָ ִזְמָנא ִדׁשְ אֹוַרְייָתא, ּּבְ יב ַעל ִאינון ְדִמְתַעְסֵקי ּבְ ַּהאי רוַח ָנׁשִ ּ ּ ַחת , ּ ּכְ ּתַ א ְדִאׁשְ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּבְ

יַנְייהו יְנָתא ּבְ, ְּוַהאי רוַח ִאְתֲעִביד ָקָלא, ּּבֵ ְּוֵייָמא ָהִכי ִאינון ְדִמיִכין ְדׁשִ ּ א, חֹוֵריהֹוןּ , ְּסִתיִמין ַעְייִנין ֲאִטיִמין ְדִלּבָ

א ִכיְנּתָ י ׁשְ ּקומו ְוִאְתָערו ְלַגּבֵ ּ ה, ּ ָלא ֻסְכְלָתנו ְלִמְנַדע ּבָ א ּבְ ְּדִאית ְלכֹון ִלּבָ ּ יַנְיכו, ּּ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְקָרא כו ֶדה ' ּ ִציץ ַהׂשָ ְּוָכל ַחְסדֹו ּכְ ְע(ּ ל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו , )ָיה מ וְיׁשַ ּּכָ ּ

אֹוַרְייָתא, ָעְבִדין ְדִלין ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ ּ ל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדין כו, ּ ּּכָ ּ ְּדִאֵלין ִאינון ְדָעְבִדין ', ּ ּּ ּ

ה ׁשָ ְדָלא , ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ּתַ ָלהְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ אן ְלׁשֹונֹו', ּ כוְבָחְכָמה ְדַקּבָ   .ַעד ּכָ

ִכיָנה ֱאֶמת הוא ַסַעד וְסַמך ַלׁשְ ִּלּמוד ַהזַֹהר ּבֶ ְ ּ ּ ּ ם ָהַרַמ:ּ ׁשֵ ה ּבְ זַֹהר ַדף ק(ק " ְוֶזה ְלׁשֹון אֹור ַהַחּמָ ּה ַעּמוד "ּּבְ

זַֹהר ַמאי ִאיּכָ): 'ב ָאנו עֹוְסִקים ּבַ דֹורֹות ֵאלו ׁשֶ ְּוִאם ּתֹאַמר ּבְ ּ ּ ן , ְוֵיׁש לֹוַמר, א ְלֵמיַמרּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ּׁשֶ

יַח ׁשִ ר ַעד דֹור ָהַאֲחרֹון דֹור ַהּמָ ַעְצמֹו ִיְהֶיה ִנְסּתָ ַהֵסֶפר ּבְ קוִנים ׁשֶ ּתִ ּיֹוַחאי ֵהִעיד ּבַ ּ ּּ י ֹצֶרך ָגדֹול הוא ֵעֶסק , ּ ּּכִ ּ ְ

ִכ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ַּהָחְכָמה ַהזֹאת ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּ ּ יְּ ָגלות' יְנּתֵ ִּלָסֵמך ֶאל ֶזה ּבַ ּ ְ דֹור ַהֶזה , ּ ְּוָלֵכן ִנְתַגָלה ַהֵסֶפר ַהזַֹהר ּבַ ּּ ּּ ּ

ִכיָנה, ָהַאֲחרֹון ֲאִמּתות ַלֲעׂשֹות ֶסֶמך ְוַסַעד ַלׁשְ ִּלְראֹות ִאם ַיַעְסקו ּבֹו ּבַ ְ ּ ּ. 



כט  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ֵרי ָהִאיׁש ר אהי"ּהוא אהי .ַאׁשְ ים ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר . ה"ה ֲאׁשֶ ֹראׁש ְלָכל ָהָראׁשִ
יר ז( ך ָעַלִיך ַכַכְרֶמל )ׁשִ ּרֹאׁשֵ ּ ְ ל רֹאׁש. ְ ך ְכַאְרָגָמן. ְּוֶזה ְתִפיִלין ׁשֶ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ּ ְ זֹו . ּ

ל ַיד ּבְ. ְּתִפיִלין ׁשֶ ֵרי ּובֹו ְמׁשַ ֶזה ָהַאׁשְ י(ִחים ְלַבת ּבָ ֵראׁשִ ֵרי ת "ְּוַעל ֵכן ּבְ ם ַאׁשְ ׁשֵ
ת ם ּבַ ָכתוב  )ׁשֵ ֶּזה הוא ׁשֶ ית (ּּ ֵראׁשִ ִרי  )לּבְ ָאׁשְ נֹותּבְ רוִני ּבָ ִּכי ִאׁשְ ּ ֵּהם ַהַצִדיִקים [. ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַמֲעִלים ֶאת ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ָמה ]ּ ִּמי זֹוֶכה ִליָכֵנס ׁשָ ר לֹ, ּ ֲעַצת ֲאׁשֶ ְא ָהַלך ּבַ

ִעים ל ֵעץ ַהָדַעת טֹוב ְוַרע. ְרׁשָ ִהיא ֵעָצה ָרָעה ִמַצד ׁשֶ ּׁשֶ ִעים(. ּ ֶזה . ִמי ָהְרׁשָ
ְּבֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמדּו) ְוָנָחׁש ל"סמא ֵּאיֶזה ֶדֶרך ַחָטִאים. ְ ְ ה . ּ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּזו ׁשֶ ּ

ֵלי ( ה ְמָנָאֶפת ָאְכָלה  )לִמׁשְ ֵּכן ֶדֶרך ִאׁשָ ְ ּ ּוָמֲחָתה ִפיָה ּ ב ֵלִצים לֹא . 'וגוּ ּוְבמֹוׁשָ
ב ב ֵלִצים זֹו . ָיׁשַ ל ֶעֶרב ַרב )ת"לילי(ֵאיֶזה מֹוׁשַ ם ׁשֶ ָאה . ִאּמָ ִהיא ְמַטּמְ ׁשֶ

ָבה מֹוׁשָ ה ּבְ ִנּדָ ִאיםוְוֵכן ֶעֶרב ַרב. ּכְ ִבים  ז ְמַטּמְ יֹוׁשְ יִקים ׁשֶ ָבם ַלַצּדִ מֹוׁשָ ּּבְ ּ

 

  : ל"וז, בספר מטעמי הזוהר] ו[

ִּפים וַמֲאִמיִנים ִלְגאוָלהַּהְמַצ ּ ּ ִיְזּכו ְלָכל ַהטֹובֹות ַהמוְבָטחֹותֵהם, ּ ּּ:  

י יֹוִסי ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ְעָיה (, ּפָ ך ְוגֹו )מאְיׁשַ ֱחִרים ּבָ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ְֵהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ִריך הוא  .'ּ א ּבְ ָּזִמין קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ד ְלִיׂשְ ל ִאינון ָטָבאן. ְלֶמְעּבַ ל ה "ָעִתיד ַהָקּבָ... (ֹוטְּדָקֲאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁש, ּּכָ ָרֵאל ֶאת ּכָ ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ

או ְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְתַנּבְ ּנִ ָגלות, ַּהּטֹובֹות ׁשֶ ְּוָסְבלו ֲעֵליֶהם ּבְ ְתִחין ַסְפִרין, ֲאָבל ָאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ...)ּ ְוַחָמָאן , ּפָ

ל ִאינון ָטָבאן ַחָכן, ּּכָ ִתיִב, ְּדָקא ּמְ אֹוָרְייָתאְוַחָמָאן ּכְ ִריך הוא ֲעַלְייהו, ין ּבְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ּוִמְתַנֲחִמין , ְּ

ָגלֹוְתהֹון ָרֵאל ֶהֱחִזיקו (... ּבְ ִהְבִטיַח ַמֲעַמד ְּוִיׂשְ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ ים ֶאת ּכָ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ר ָראו ּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

ִי ךֵהן, ְּוַעל ָדא ...)ת"ַהׁשֵ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ָ ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ך. ּ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ רֶֹגז ַאַעְלך . ַָמאי ּכָ ְָדַאְתִקפֹו ְנִחיֵריהֹון ּבְ

ָגלוָתא ָדא ּּבְ ַההוא ִזְמָנא. ּ ָרֵאל. ּּבְ ל ָטִבין ְדֶיְחמון ְלהֹון ְלִיׂשְ ְלמו ִמּכָ ֵּיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ִבי(. ּ א ַהּנָ ַרק ְוַעל ֶזה ִהְתַנּבֵ א ׁשֶ

ְגאוָלה מֹוַח ּבַ ה ִלׂשְ בוָאה הוא ִיְזּכֶ ה ְלִקיום ַהּנְ ֶהֱאִמין ְוִציּפָ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ּּ י ָהְלכו ַאֲחֵרי , ּ ְלמו ּכִ ְּוָהֵעֶרב ַרב ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ּ

זֹוַהר ַהָקדֹוׁש –ַהֶהֶבל  ת ָהֵעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ּבְ ְּוָהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליּפַ ִתי, ּ ּבולּכְ ִהִציָלה ֵמַהּמַ ַּבת ֹנַח ׁשֶ ּ.( 

א ַדף ( י ִתׂשָ ת ּכִ ָרׁשַ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ   )ב"ח ע"קפּּ

ָּהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליַפת ָהֶעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ַבזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ִהִציָלה ֵתּכְ, ּ ּיַבת ֹנַח ׁשֶ
ֵּמַהַמּבול ּ   

ִעים ְשְמַהֵעֶרב ַרבְוא(, ְּוִאינון ֵעֶרב ַרב ְרִשיַעָייא ַההוא ִזְמָנא )ֹוָתם ָהְרׁשָ הו ּבְ ְּדִיְתַקֵיים ּבְ ֶהם (, ּ ִיְתַקֵיים ּבָ

תוב יַח ַהּכָ ׁשִ יַאת ַהּמָ ָּדִנֵיאל ( :)ִּלְפֵני ּבִ ִעים )יבּ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ִיְתַלּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ירור (. ּּ ָאז ִיְהֶיה ּבִ ּׁשֶ

ָּגמור ּבְ ָרֵאלּ נו )ִיׂשְ ָנה: ִּיְתַלּבְ ִיְתַבְררו ַעל ְיֵדי ִליּמוד ַהּתֹוָרה(. ִּאינון ָמאֵרי ִמׁשְ ֶנה ׁשְ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֵּאלו ּבַ ּ ּּ ְּוִיָצְרפו )ּ ּ :

א ֵאר ַעּמָ א ִדׁשְ ִּאינון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְררו ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות (. ּ ָאר ָהָעם ִיְתּבָ ל ׁשְ ְּוֶזַרע ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ים טֹוִבים ּ ּוַמֲעׂשִ

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב )ּוְצָדָקה ֶסף )יגְזַכְרָיה (, ּ ְצרֹף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקה(. ּוְצַרְפּתִ ֶסף ׁשֶ ְּדָהִיינו ַעל ְיֵדי ּכֶ ּ( 

ִעים יעו ְרׁשָ ָרֵאל(. ִּאינון ֵעֶרב ַרב, ְּוִהְרׁשִ ָלל ִיׂשְ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב ַרב ָיְצאו ִמּכְ ּ ּ(   

  



ל  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר
 

יִלים ָיִבינו) ָּדִנֵאל יב( ּכִ ׂשְ ָלה, ְּוַהּמַ סֹודֹות ַהּתֹוָרה(, ִּאינון ָמאֵרי ַקּבָ עֹוְסִקים ּבְ יִלים ֵהם ֵאלו ׁשֶ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ (

הֹון  ַמר ּבְ ָּדִנֵיאל יב(ְּדִאּתְ זַֹהר ָהָרִקיַע) ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ְדִל. ְּוַהּמַ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ זַֹהר ָדאּ ְּדִאְקֵרי , ּין ּבְ

ְקָרא ֵסֶפר ַהזֹוַהר(, ֵּסֶפר ַהזַֹהר אֹור ַהֶזה ַהּנִ עֹוְסִקים ּבְ ֵּאלו ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּּ ּ ִתיַבת ֹנַח) ּ ְּדִאיהו ּכְ ִתיַבת (, ּ הוא ּכְ ּׁשֶ

ּבול ִציל ֵמַהּמַ ּמַ ֹּנַח ׁשֶ ּ ַנִים ֵמִעיר) ּ ה ׁשְ ין ּבָ ְנׁשִ ְתּכַ ַבע ּמַמ, ְּדּמִ ָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּלכוָתאְוׁשֶ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ . ּוׁשְ

ּבול( יָבה ִלְפֵני ַהּמַ ֵנס ַלּתֵ לֹא ּכוָלם ָזכו ְלִהיּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּ ּ יִלים ִיְזּכו ְלִהיָנֵצל ַעל ְיֵדי , ּ ּכִ ׂשְ ך ַרק ַהְזִריִזים ְוַהּמַ ּּכָ ּ ְ

י ַהְזַמן ָקַצר, ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַמְלָאִכי ּכְ, ּּכִ תוב ּבְ ּכָ ֶרק ג(ּמֹו ׁשֶ סוק א' ּפֶ ִני ׁשֹוֵלַח ַמְלָאִכי וָפָנה ֶדֶרך ְלָפַני ) 'ּּפָ ְִהּנְ ּ ּ

א ָאַמר ה ה ּבָ ם ֲחֵפִצים ִהּנֵ ר ַאּתֶ ִרית ֲאׁשֶ ים וַמְלָאך ַהּבְ ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ ְוִפְתאֹום ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ ּ ּ '

זֹוַהר ַהָקדֹוׁשּבְ(ִדְבהֹון ) ְצָבקֹות ִיְזּכו ַלַעסֹוק ּבְ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּּ מֹות א(ִיְתַקֵיים ) ּ ִליכוהו) ׁשְ ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ל ַהּבֵ ּּכָ ּ ּ ּ .

ִנים( ְבִחיַנת ּבָ יַח ִצְדֵקינו,ִלְהיֹות ּבִ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ּ וְמָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ָיֵמינו, ּ ְמֵהָרה ּבְ ְּוָדא אֹוָרה ְדִס) ּּבִ , ְּפָרא ָדאּ

ה ִדיָלך ְְוֹכָלא ַעל ִסּבָ מֹוֵתיֵהם. (ּ ִנׁשְ ל ֵסֶפר זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָיִאיר ּבְ ּבִ, ְּוֶזה ָהאֹור ׁשֶ ְזכות ָהַרׁשְ   ).ּי ַהָקדֹוׁש"ְּוָכל ֶזה ּבִ

ַהֲעלֹוְתך ( ת ּבְ ָרׁשַ ָזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ יקוֵני, ב"ג ע"ַּדף קנ,  ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא-ּ ְּוַעֵין ּתִ יקון כּ ּא ַעּמוד "ּ זֹוַהר ּתִ

  )ד"נ, ג"נ

ָמה לֹא ִלׁשְ ֵּעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ל : ּ אֹוַרְיָתא ּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ְתִחַלת ְדָבָריו ַוֲאִפילו ּכָ ַתב ּבִ ּכָ ה ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֶּחֶסד ְדָעְבִדי ְלַגְרַמְיהו ְוכו ּ טֹו ְמֹבָאר.'ּ ׁשָ ּפְ ר ַהּתֹוָרה ּ ו, ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ִּבְפָרט ּבִ ּ

ָרס ְוַהְסֵפקֹות ְיֵתרֹות ל ּפְ ּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ית ַקְרדֹם ַלֲחֹתך ּבָ ַּנֲעׂשֵ ּ ְ ּ, 

יבֹות י ְיׁשִ ַלל ָראׁשֵ ָכל ָהָאֶרץ ְודֹוִמים ,ֵני ַסְנֶהְדָראֹותָיְוַד ,ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמּכְ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ  ִלְהיֹות ׁשְ

י דֹור ַהְפָלָגה יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ַמִים ּּבְ ׁשָ ַּהּבֹוִנים ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ּבַ ך ,ּ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ יֶהם ִהיא ַמה ׁשֶ ת ַמֲעׂשֵ ְ ְוִעַקר ִסּבַ ּ ּ

ה ָלנו  תוב ְוַנֲעׂשֶ ַּהּכָ םּ ית . ׁשֵ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ תוב ּבְ ּכָ ּּכַ סוק ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ):ה"ַּדף כ(ּ ּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַעל ּפָ ּ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ֵעֶרב ַרב,ַּהׁשָ יִנים ֵיׁש ּבָ ה ּמִ ֲחִמׁשָ ת ִגּבֹוִרים,ִמיִנים' ּ וִמן ַהג,ּ ׁשֶ ְקָרא ּכַ ּ ֵמֶהם הוא ַהּנִ ְּדָעַלְייהו , ּ ּ

ַמרִא ר ֵמעֹוָלם ּתְ ה ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ ם ֵּהּמָ י ַהׁשֵ הֹון  ִּמִסְטָרא ְּוִאיּנון, ַּאְנׁשֵ ָמר ּבְ ְּדִאֵלין ְדִאּתְ ית יא(ּּ ֵראׁשִ ָהָבה ) ּבְ

ִּנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוגֹו ּ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ' ּ ּתֵ י ְכֵנִסיֹות וּבָ ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנו ׁשֵ ְּוַנֲעׂשֶ הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ּּ ְוָיין ּבְ

יה ָמה, ַּעל ֵריׁשֵ ְּולֹא ִלׁשְ ד לֹון ְוכו,ּ ּ ֶאָלא ְלֶמְעּבַ ְגָמָרא.'ּ ת ַהזֹאת ָאְמרו ּבַ ה ַעל ַהּכַ ּ ְוִהּנֵ ּ ּתֹוָרה :ּ ל ָהעֹוֵסק ּבַ  ּכָ

ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲא ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמה ֹנַח לֹו ׁשֶ לֹא ִלׁשְ ּׁשֶ   .ִויר ָהעֹוָלםּ

ָמה ֵאין עֹוְסִקין ִלׁשְ ּתֹוָרה : ְּרָאָיה ׁשֶ ל ִעְסָקם ּבַ י ּכָ ָאְמָרם ּכִ יָמה ַוֲעָנָוה ּבְ ים ָהֵאֶלה ַמְרִאים ּתֵ ְּוָאְמָנם ָהֲאָנׁשִ ּ

ָמה ּהוא ִלׁשְ לֹום ֵהִעיד ֲעֵליֶהם ׁשֶ. ּ י ֵמִאיר ָעָליו ַהׁשָ א ַרּבִ ּנָ ה ֶהָחָכם ַהָגדֹול ַהּתַ ְּוִהּנֵ ָאְמרֹו ְלׁשֹון ּ ך הוא ּבְ ּלֹא ּכָ ְ ּ

ה ְוכו ָמה זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָללות ּכָ ּּכְ ֵאינֹו ּפֹוֵסק ' ּּ ָנָהר ׁשֶ ה ּכְ ּוְמַגִלים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ּ

י ִהְצָטְרכֹו ִלְטרֹ ְלּתִ ר ֵמֵאָליו ּבִ ְתַגּבֵ ְּוהֹוֵלך וְכַמְעָין ַהּמִ ּ ל ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה ִמן ְ ין ׁשֶ ין ִטּפִ ה וְלהֹוִציא ִטּפִ ַּח וְלַעֵין ּבָ ּּ ּ

ִהְלָכָתה,ַּהֶסַלע ָמה ּכְ ּתֹוָרה ִלׁשְ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ה ֶזה יֹוֶרה ׁשֶ ּ ִהּנֵ ר לֹא ִיְזלו ֵעיָניו ְדָמעֹות  ,ּ ּוִמי ֶזה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְס ׁשְ ְראֹותֹו ַהּמִ ּרֹונֹו וְפִחיתותֹוּּבִ ַער ַהַהְקָדמֹות .(ּ י ַחִיים ִוויַטאל ַעל ׁשַ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ְּוַעֵין אֹור  –ּּ

ֶרק    .)ח"כַהזֹוַהר ּפֶ

ֵסֶפר ַהֹזַהר: ָהֵעֶרב ַרב ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ָפה ְוַלחוץ, ִּמי ׁשֶ ל תֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ ּּ לֹו ָטעות ְוַרָמאות, ּ ְּוּכֻ ּּ ּ ,
םְוֵאינֹו עֹוֵס י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּק ּבַ ָתֵרר ַעל , ּ דֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ִּלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש ּגְ ּ ּ

ִרּיֹות ים , ַהּבְ ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ים-ְוֵאין לֹו ַחּיִ יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים  ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ָפה ְוַלחוץ, י"ְוִכְתֵבי ָהֲאִרּּ ל ּתֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ לֹו ָטעות , ּּ ְּוּכֻ ּ

אות ם, ְּוַרּמָ י ׁשֵ ּתֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ִריֹות, ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ,
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ַח יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב -ִּיים ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּּ ּ ּ ּ

ְלַבד דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון: ַּחִיים ִויַטאל ּבִ ּּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר, ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ֵהם ַחִיים "ּּ ּי ׁשֶ

ֶפׁשַמּמָ ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים, ׁש ַלּנֶ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ָפה , ּ עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֵּיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ּ

דֹוֵאג, ְּוַלחוץ ֶפׁש, ּכְ ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות, ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ ּתֹוָרה ֶאָלא ְוֵאינֹו עֹוֵסק , ּּ ּּבַ

ם י ׁשֵ ִריֹות, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ַחִיים, ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ.  

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ ֲע: ּ ה ִלְרצֹות ָלה ִעם ּבַ ַער ְלַגּבָ נו ַמאן ְדִיּתְ ֵּלית ּבָ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא , ָּלהּ ַצְוִחין ּבְ

ה אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ּפֶ ָין, ּּבְ ה קוׁשְ ַכּמָ ה . ּּבְ ְוֵלית , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ַּכְלִבין ְדָאְמִרין ַהב ַהבְכְּוַצְוִחין ּבָ

א ִכיְנּתָ ַדל ְלָסְלָקא ׁשְ ּתַ ַּמאן ְדִיׁשְ ּוְבַוַדאי. ּ יג ָאְרחֹו ּ ּת ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ

ְלַבד לֹו אֹור, ַּחִיים ִויַטאל ּבִ ּכֻ ֲעֵרי אֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ ְּוֵכן ּבַ ל. ּ ְהֶיה ְמֻקּבָ לֹא ּתִ ה ִמֶזה ׁשֶ ּוְכָבר ֶהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ת ֵעֶקב זֵהיַכל ( .ֲּעֹבד ֵמַאֲהָבה ַוֲעֹבד ִמִיְרָאה ָרׁשַ ָרָכה קֹוַמְרָנה ּפָ ֶרק  – ט"י', ַהּבְ   .)'יאֹור ַהזֹוַהר ּפֶ

ָמה ַמִציל ֶאת ָהעֹוָלם ַּרק ַהלֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ּ 

ָפַמְלָי :)ט"צַסְנֶהְדִרין (ל "ְּוָאְמרו ֲחַז לֹום ּבְ ים ׁשָ ָמה ֵמׂשִ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ַסְנְדִרי ּכָ י ֲאֶלּכְ ָּאַמר ַרּבִ ל ּ א ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ַמְלָיא ׁשֶ ה ִלי" :ַּמְעָלה וַבּפָ לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ָמעוִזי ַיֲעׂשֶ ּאֹו ַיֲחֵזק ּבְ ָנה  ".ּ ִאילו ּבָ ַּרב ָאַמר ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ְלֵטִרין ׁשֶ ִסיִת" :ּפַ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָּוָאׂשִ ּ ָ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץּ י  ".ָיך ִלְנטַֹע ׁשָ ַרּבִ

ֱאַמר:יֹוָחָנן ָאַמר ּנֶ ל ָהעֹוָלם ּכולֹו ׁשֶ ִסיִתיך: "ּ ַאף ָמֵגן ַעל ּכָ ָוְבֵצל ָיִדי ּכִ ּ ּ ְוֵלִוי ָאַמר ַאף ְמָקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ".ּ ּ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ י ַאּתָ   ". ְּוֵלאמֹר ְלִציֹון ַעּמִ

ֵסֶפר  ַער " (ּ ַהַחִייםֶנֶפׁש"ְוֵעין ּבְ ֶרק ' דׁשַ ָמה זֹוֶכה ְלַקֵיים ָהעֹוָלם, )ה"כּפֶ ַרק ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִלׁשְ . ּׁשֶ

ָמה יֹוֵתר ְמִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְּוֵאין ְלך ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ָ   ).ַעֵיין אֹור ַהזֹוַהר(, ּ

 בו יתברך ובתורתו בעיון וכל זה כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים: וזה לשון נפש החיים

ואז האנשים שבטלים לגמרי מעסק . חפצם כל הימים' ורק בתורת ה. ושקידה ויגיעה גדולה לשמה

הדבוקים בו יתברך ' המה ירדו שאול חיים ומגורשים מהסתפח בנחלת עבדי ה. התורה מרוע בחירתם

 הגם כי נתמעטו וירדו ,ועל כל פעולת העולם גם כל העולמות. ו"ומארץ חיים יכרתו ח. ובתורתו

ו כמו שכתוב בתנא "וכמעט שנטיו רגלם ליחרב ח, בסבת החטאים האלה בנפשותם, מקדושתם ואורם

ה להחריב את "אמרו חכמים כל זמן שבני אדם מבטלין מן התורה מבקש הקב: )ב"רבא פ(דבי אליהו 

ואין מצוקין אלא " בלמצוקי ארץ וישת עליהם ת' כי לה ")ה"בסדר אליהו זוטא פ(ושם . 'העולם כו

ה לחבל את כל העולם כולו ואלמלא "בכל יום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקב. 'תלמידי חכמים כו

בתי כנסיות ובתי מדרשות שתלמידי חכמים יושבין בהם ועוסקים בדברי תורה היו מחבלין את כל 

העוסקים . קורא'  אשר העם כל זה עדיין יוכלו להתקיים על ידי השרידים. ש"ע' העולם כולו מיד כו

ו העולם פנוי "אבל אם היה ח. ו"שלא יתבטלו לגמרי לחזור לתהו ובהו ח. בתורה הקדושה יומם ולילה

תיכף כרגע היו כל העולמות . לגמרי אפילו רגע אחת ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורה הקדושה

שבידו להעמיד ולקיים . רב כחו. דואף גם איש אחד מישראל לב. ו"נחרבים ונבטלים ממציאות לגמרי ח

כמו שכתוב . את כל העולמות והבריאה בכללה על ידי עסקו והתבוננותו בתורה הקדושה לשמה

רבי יוחנן אומר אף מגין על כל העולם . ' כל העוסק בתורה לשמה כו)'ט ב"סנהדרין פרק חלק דף צ(

ולא עוד אלא שכל העולם כולו . ' כו כל העוסק בתורה לשמה)ו"אבות פ(וכן אמרו  בפרק התורה . כולו

  .כדאי הוא לו



לב  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר
 

  : ל"וז, "נתיבי הזוהר"בספר ] ז[

יַח"ֱהיֹות ַוֲחַז יַאת ַהָמׁשִ ִבים ֶאת ּבִ ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ַהְמַעּכְ ילו ָלנו ׁשֶ ּל ּגִ ּ ּ , ְּוָכל ַהָצרֹות ֵמֲחָמָתם, ּ
ה ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ְּוַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָמֵלא ִמֶזה ּבְ ְּטנו ַמְרֶאה ְמקֹומֹות ִנְרָחב וְבֶהֵקף ִנְפָלאָּלַק, ּ ּ ּ.  

ְתבו ְוִהְזִהירו אֹוָתנו ִלְהיֹות ִנְזָהִרים ִמן ָהֵעֶרב ַרב  ַמְרֶאה 310 ּכָ ְּמקֹומֹות ׁשֶ ּ ֶנֶגד  - ּ עֹוָלמֹות י "שּכְ
ַּהמוָכִנים ְלַצִדיֵקי ָהֱאֶמת ּ ּ.  

. עב,  זוהר שמות מה-. רסג עא. עב, רסב. בע, כח. עב, כז. עא, כו. עא, זֹוַהר בראשית דף כה: ְרֵאה

 זוהר -. עא, רכד. עב, רכג. עא, רג. עא, קצז. עא, קצה. קצ עב. עא, קכד. עא, קכ. עא, קיד. עא, סז

. עב, קנב. עא, קכד. עב,  זוהר במדבר קכב-. עא, קיא. עא, צז. עב, פו. עב, כח. עא, כח. עב, ויקרא כז

 -. עא, רפב. עא, רעט. עב, רעז. עב, רעו. עא,  זוהר דברים רעג-. עב, רמו. עא, רלז. עב, רלא. עא, רל

. עב, נ. עא, מט. עא, מב. עב, מא. עב, ל. עב, כח. עב, כז. עא, כז. עב, עא, כב. עא, טו: דף, תיקוני זוהר

. עא,  קמ.עא, קלח. עב, קכח. עא, קיט. עא, קיז. עא, קיב. צז עא, עב, צו. עב, עה. עא, נה. עב, נג. עא, נב

יתרו ' פ. גווני עינא' יתרו מאמר ד' פ:  זוהר חדש-. עב, קמז. עב, קמו. עא, קמד. עב, קמא. עא, קמא

  . דף כז עא:  תיקוני זוהר חדש-. יתרו מאמר שרטוטין דמצחא' פ. ימי בראשית' מאמר ז

. ת"מ' עץ חיים שער לב פרק א. ר חיים ויטאל על שער הקדמות"הקדמת מוה: ל"עץ חיים להאריז

:  שער הפסוקים-. הקדמה לט. הקדמה לג. ' שער הגלגולים הקדמה כ-. ג"שער מט פ. ת"ו מ"שער לח פ

, תולדות' פ:  ספר הליקוטים-. ישעיה', ספר מלכים א. עקב, בלק, כי תשא, בשלח, בא, שמות, ויגש' פ

', ספר מלכים א, ילךו, כי תצא, עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך, כי תשא, בשלח, שמות, וישב

, ויקהל, כי תשא, תרומה, משפטים, בשלח יתרו, בא' פ: ל" ספר עץ הדעת טוב להאריז-. תהלים, ישעיה

, משפטים' י פ" שער מאמרי הרשב-. פנחס, בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים, שמיני, פקודי

   –. ויקהל, שמות, מקץ, בראשית' ליקוטי תורה פ

שער כג : ק" פרדס רימונים להרמ-. י"מסכת סדר ליל פסח פ, ב"סכת יעקב פמ: ספר משנת חסידים

 ספר הפליאה להמקובל האלקי רבי אביגדור -. 'א' ב סי"ח: א אבולעפיא" אוצר עדן הגנוז למהר–. טז' פ

' ש מולכו דרוש על פ" ספר המפואר למוהר–. ב"ב פל"מ אבן גבאי ח" עבודת הקודש למר–. קרא מפראג

א אזולאי מעין " חסד לאברהם למהר-. במדבר' פ, תרומה' גיד משרים לרבינו יוסף קארו פ מ-.בראשית

', ב. 'נהר א, מעיין הששי הקדמה, לב, כה, נהר יז' מעיין ה, נהר נד' מעיין ד, ז"נהר ס' מעיין ב, נהר יז' א

, קדושים בהר, עתזרי, ויקרא, תרומה, בא, וארא, ויגש, וישלח, תולדות' פ: ת" מגלה עמוקות עה-. 'ה

' ב אופנים על פ" מגלה עמוקות רנ-. וזאת הברכה, ואתחנן, פנחס, בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי

 ספר מבוא לחכמת הקבלה -, רנב, רנא, קצח, קפז, קמד, קכ, קי, צז, פ, עח, עד, נח, אופן כד: ואתחנן

:  ספר מעולפת ספירים-. נוכהח' ב מאמר א"ח, ז"פ' ב שער ו"ח, ז"פ' א שער ז"ח: ש טולידאנו"למהר

 ספר עשרה מאמרות -, יום עשרים ואחד אות לב, טו, ג"יום תשעה עשר אות י: ש אלגאזי"מוהרנ

, ד" ספר יונת אלם פ-, כב', ג' א סי"מאמר אם כל חי ח, ב"כ' ג פ"מאמר חיקור דין ח: ע מפאנו"להרמ

מאמר , ג"נ' סי, ו"כ' סי: מאמר מאה קשיטה, ד"ז פי"חלק י, ב"י, י"ה פ"ח, ד"ב פ"ח: מאמר הנפש: כתבים

מסכת ', עמק ברכה אות ו: שער האותיות: ה הקדוש" של-. ב"ח' מאמר צבאות ה, ג"י ח"כת: 'שבתות ה

תשובה אות ' מסכת יומא הל, מסכת תענית דרוש מטות מסעי אות כד, ו"שבועות פרק תורה אור אות מ

' פ', א אות ג"כי תשא תו' פ', בא תורה אור אות ג' ת פספר שמו. ויגש, מקץ, וישב:  ספר בראשית-, סב
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יֵניֶהם ה, ּבֵ ִנּדָ ֵריּוִמי  .ּכְ אֹותֹו ַאׁשְ ִמְתַדֵבק ּבְ ל . ּׁשְ הוא ַהֶכֶתר ְוָהרֹאׁש ׁשֶ ּׁשֶ ּ
תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים. ַּהתֹוָרה ֹּנאַמר ּבֹו ְוָהָיה ְכֵעץ ׁשָ ּ ֱאַמר ּבֹו . ּ ּנֶ ְּוֶזה ֵעץ ַהַחִיים ׁשֶ

  .ְּוָעֵלהו לֹא ִיּבֹול

 

ואתחנן ' פ', א אות ב"חוקת תו' פ, א אות יג"ספר במדבר נשא בהעלותך תו', א אות ב"ויקהל פקודי תו

א תניא "ספר אדיר במרום ח, ספר דרך עץ חיים: ל הקדוש" הרמח-. ו" ווי העמודים פ-, ג', א אות א"תו

 ספר -. מלכים' ב מאמר ביאור ז"ח, למגזר מילין דקשוט, חקלא זעירין אינוןומחצדי , אמר רבי שמעון

תיקונא חמשין , תיקונא תמניא ועשרין, תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, הקדמה: תיקונים חדשים

, ת בראשית"ל עה" פירוש הרמח–.  מאמר ויהי מקץ-, כ"צבקות ח'  ספר קנאת ה-.תיקונא שבעין, וחמש

 ראשי פרקים -. דרושי ונתת הכסף–. ג"תצ' ב בשבט ה" דרוש בסעודת ליל טו–.  דברים,במדבר, שמות

תפילה , שעא, שי, רפט, רב, קעז, קעו, קנד, קנא, תפילה קיג: ו תפילות" ספר תקט-, ל"ת לרמח"ד

יט בסוד נורא ' א סי"ח, א"טו פ' א סי"ח: ש אלישוב" שערי הלשם מהר-. ן"תפלה ואתחנ, תצה, ל"חשמ

. א"אבן שלמה פי, א מוילנא" הגר-. ד"יג פ' סי', ז' סי', ו' סי', ה' סי', סימן ד, ג"פ, ב"פ' ב' ב סי"ח, העליל

' אדרת אליהו פ.  יהל אור על הזוהר בראשית דף כח עב–. א על תיקוני זוהר דף קיא עא"ביאור הגר

  .ביאור על תיקוני זוהר דף צז עב. דברים

פקודי דף , כי תשא, וארא:  היכל הברכה-. תצא'  קאמרנא פ– אוצר החיים :תלמידי בעל שם טוב

'  זוהר חי פ-. ד"כי תבא דף כח ע. א"דף רט ע, עקב דף סח עב, תצא' דף יג עב פ, ראה' פ, בלק' פ, שיח

' פ. ד"דף שכט ע, דף קיג, ג"דף קיב ע, דף קו עא, ד"דף קא ע. דף לז עא. דף כג עב, בראשית דף כה עא

אופן טז דף , א אופן ז דף מז" זקן ביתו מ-. דף קע עב. ד"דף פו ע. ג"ע' שמות דף ז.  תלטדף, תכו' ויחי ד

, נשא דף תס'  תולדות יעקב יוסף פ-. אות כו'  נתיב מצוותיך שביל אמונה ג-. ג דף רט"ד אופן י"מ, עה

 דברי -. כב, ח' א סי"ן ח"ליקוטי מוהר. ' בני יששכר מאמר חודש אדר מאמר ג-. שופטים דף תרסו' פ

. אור עולם אות יא. ב"פ' ארץ החיים א.  אשרי האיש דף מט-. דברי שמחה מכתב יג. ויקהל' חיים פ

דברי . קפח' נשא ע' דברי יואל פ. קלו' על הגאולה ע. 46ת דף "נפלאות היהודי ח. 'תפארת היהודי אות ו

' מכתב התעוררות ע.  דף מטאשרי האיש. טו' ת א"דברי תורה מונקאטש מהדו. נח'  פ)סלאנים(שמואל 

מאמרי , שמחת ישראל. עב' אמת ואמונה דף ו. צ' זכרון יעקב יוסף מע. ק רבי דוד מלעלוב"הרה. עג

גלות , ם"חידושי הרי. שלח' השמטות לפ, ם על מסכת גיטין"חידושי הרי. 'גאולת הארץ דף ו. שמחה

תמוז ' ס דרוש ח"חת.  דף מבחוט המשולש. א על דרך הרמז מגילת אסתר א"פירוש הגר. וגאולה

פ דף "ב הגש"י ט"מהר. קדושת יום טוב פרשת וזאת הברכה. על הגאולה ועל התמורה דף קפז. ט"תקס

' ויואל משה מאמר א. רנ' קרח ע'  חידושי תורה פ-. ג כלל י פרט א" ח)קאלאמייא(משכיל אל דל . קטז

, כו בשלח' חידושי תורה ע. ,קעז' הגאולה עעל . לח' חידושי תורה דברים ע. ש דף קנ"מאמר ש. קנג' סי

. קנה' י ע"ת דרשות מא"חיד, לב' כ ע"תש, תקלו ' ע, לד' ז ע"תשי. קלג' בהעלותך ע. רנ' קרח ע, קעט' ע

 שולחן -. וישלח דף קכ' פ, קלה' א ע"ח' דברי יואל מכ. קסא, קנז, קנב' ויואל משה ע.  דברות קודש-

. כה' ח ע"סיפורי הרמ.  אור הנר דף יג-. זכרון צדיקים חודש אייר, הטהור מאמר אמונה ופרנסה דף עד

  258 דף )ש מבעלזא"סיפורים מהר(פאר וכבוד . )מרגליות(' ד' ד א" אוצר הסיפורים ח-
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ה ָיֵמינו ָאנו, ְוִהּנֵ ּּבְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנִגיׁש, ּ ָּזִכינו ׁשֶ ּ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבלּ , ּ ְלָכל ָאָדם ּבְ
ַקלות וַבְפרוטֹות ַמָמׁש ּּבְ ּ ּ ּּ ל ִמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי, ּ ים ׁשֶ ְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ְפָרט ּבִ ּּבִ ּ ּ ,

ְפֻעַלת ֵסֶפר ַהֹזַהר  זֹו ַכָוַנת ַהְדָבִרים ׁשֶ ְּוִנְרֶאה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְתקוָפה (ּ ָאְמָנם ִנְתַגָלה ּבִ ּׁשֶ ּ ּ
ּבְִמֻאֶחֶר סֹוף ַהָיִמים )י"ּת ַיֲחִסית ִלְתקוַפת ַרׁשְ ָרֵאל ּבְ ְּצִריָכה ְלִהָמֵצא ִלְכַלל ִיׂשְ ּ ,

יַח ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ דֹורֹו ׁשֶ ּּבְ דֹוֵרנו ָאנו, ְ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ ל , ּ ִגיׁשות ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ַהּנְ ְּוָלֵכן ִנְרֶאה ׁשֶ ּ
ָיֵמינו ֵאיָנה ִמְקִרית ְכָלל ֵּסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ   .ּ ְוִעָקרּ

ּוְכָבר ָקְראו ָכל ְגדֹוֵלי ַהדֹור ּ ּ ּ ְתקוָפה  ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבִ ֶּאת ַהִצּבור ִלְקִריָאה ּבְ ּּ ּ
ם ְגדֹוִלים .זֹו ׁשֵ ַמְעִתי ּבְ ְּוׁשָ ָאָדם, ּ כֹון ׁשֶ ּנָ ַּיְקִציב ְלַעְצמֹו ֲאִפלו ְק ׁשֶ ל ָדָבר ּ ִּריָאה ׁשֶ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמֵדי יֹום ּמוָעט ּבְ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהרּוְב, ּ ם ִלְדּבֹק ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָּכך יוַכל ּבְ ּ ּ ְ .
ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ְלַבֵטל , ְוָהֱאֶמת ִעְנַין ֹכחֹו ׁשֶ ֵמֵעֶבר ַלְדָבִרים ָהֲאמוִרים ְלַמְעָלה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

יַח ֲעבור ָהָאָדם ַהָדֵבק ּבֹו ֶּאת ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמָמֵרק ֶא, ּ ֲּהֵרי ָידוַע ׁשֶ ּ ת ּ
ַמת ָהָאָדם ִמָכל ָדָבר ַרע ִּנׁשְ ְּוַהְקִריָאה ּבֹו ִהיא ְסֻגָלה ְלָכל ַהְיׁשועֹות , ּ ּ ּ

  .ְוַהַהְצָלחֹות

  

ּבִ  )כד ִּלימוד ַהּסֹודֹות ַעל ְיֵדי ָהַרׁשְ ּ ם  –י "ּ ִאְדָרא ְוַטַעם ְקִריַאת ׁשֵ ּּבְ
א" - ֶזה  דֹול-" ִאְדָרא ַרּבָ נוס ַהּגָ ּ ַהּכִ ּ  

אִאיְדָר"ָה. א ֹזַהר ח" א ַרּבָ ת ָנׂשא 'לק גִנְמָצא ּבְ ּב ַעד ַדף "ז ע"ִּמן ַדף קכ(ּ ָפָרׁשַ

איִא"ְוִנְקָרא , )א"ה ע"קמ ֵפרוׁשֹו, "ְדָרא ַרּבָ ּׁשֶ ַּהִכּנוס ַהָגדֹול: ּ ּ ּהוא " ִאיְדָרא. "ּ
ב ַהֲחָכִמים ֶדֶרך ְכָלל ְכגֶֹרן ֲעֻגָלה, ְמקֹום מֹוׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּותֹוֶסֶפת ַהִמָלה , ְ א"ּ א ְכֵדי " ַרּבָ ּּבָ

ְּלַהְבִדילֹו ִמן ַהִכּנוס ַהיֹוֵתר ָקָטן  ּ ּ ִהְתַקֵים ְמֻאָחר יֹוֵתר-" ּזוָטא ְדָראיִא" -ּ , ּ ׁשֶ
ּבֹו נֹוְכחו ָפחֹות ֲחָכִמים ּׁשֶ ְּכִדְלַהָלן, ּ ּ.  
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א"ּבָ. ב ל ַרּבִ" ִאיְדָרא ַרּבָ ָעה ֵמַהַחְבַרָיא ׁשֶ ל ִתׁשְ א ֵתאור ִדיוֵניֶהם ׁשֶ ּּבָ ּּ ּּ י ּּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ ל , ׁשִ סֹודֹות ַהְגדֹוִלים ְוָהֲעֻמִקים ׁשֶ סו ַיַחד ִעמֹו ָלדון ּבַ ִהְתַכּנְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָלה ָעה ֵהם. ַּהַקּבָ נֹו: ַּהִתׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ א, ַרּבִ י ַאּבָ י ְיהוָדה, ַרּבִ ר , ַּרּבִ י יֹוִסי ּבַ ַרּבִ
י ִיְצָחק, ַיֲעקֹב י ִחְזִקָי, ַרּבִ ר ַרבַּרּבִ י ִח, ה ּבַ י ֵייָסא, ָּיאַרּבִ י יֹוִסי ְוַרּבִ   .ַרּבִ

ּבִ ִפי ַרׁשְ ְּלַאֲחֵרי ְפִתיַחת ַהְדרוׁש ּבְ ּ , ָהֶאָחד ַאַחר ֲחֵברֹו, ָקִמים ַהֲחָכִמים, י"ּ
סֹוד ָהֱאלֹקות ים ּבְ ּבִ, ְּודֹוְרׁשִ ר ַרׁשְ   .ַּעל ִדְבֵריֶהםּעֹוֶנה ומֹוִסיף י "ַּכֲאׁשֶ

ל ַהןִּעָקָר. ג אֹות ְלָבֵאר ֶאת ִדְבֵרי ַה ׁשֶ ֵחֶלק ֶזה ּבָ ְּדָרׁשֹות ּבְ ִסְפָרא "ּ
ְצִניעוָתא ֵמׁש ְלֵחֶלק ֶזה ֵמֵעין , "ּּדִ ָנה"ַּהְמׁשַ ַיַחס ַל" ִמׁשְ ְּוָלֵכן ְלִעִתים ". ְּגָמָרא"ּבְ

א"ִנְמָצא ּבָ ַּהִסְפָרא ִדְצִניעוָתא"ְלׁשֹון " ִאיְדָרא ַרּבָ ּ ָרם ׁשֶ" ּ ל ַחְכֵמי ְּכָבִסיס ְלֶהְסּבֵ
  .ָהִאיְדָרא

ל ָה. ד ִסיומֹו ׁשֶ ּּבְ ה ִמן ַהֲחָכִמים" ִאיְדָרא"ּ לׁשָ ר , ִנְפָטִרים ׁשְ י יֹוִסי ּבַ ַרּבִ
י, ַיֲעקֹב י ִחְזִקָיה ְוַרּבִ   .יָסא ֵיַּרּבִ

  ְּדָרא זוָטאיִא  )כה

ֹזַהר ח" ִּאיְדָרא זוָטא"ָה ת ַהֲאִזינו "ִּנְמָצא ּבַ ּג ָפָרׁשַ ו "ּד ַדף רצב ַע"ז ע"ִּמן ַדף רפ(ּ

ֵפרוׁשֹו, "ְּדָרא זוָטאיִא"ְוִנְקָרא , )ב"ע ּׁשֶ ַּהִכּנוס ַהָקָטן: ּ ּ ְּלַהְבִדילֹו ִמן ַהִכּנוס , ּ ּ ּ
איִא "-ַּהָגדֹול  ֵני ֲחבוָרתֹו " ִּאיְדָרא זוָטא"ּבָ". ְדָרא ַרּבָ סו ׁשוב ַהֲחָכִמים ּבְ ִּנְתַכּנְ ּ ּ ּ

ּבִ ל ַרׁשְ ִמ, י"ׁשֶ ְבָעה ּבְ  -ַּהקֹוֶדֶמת " ִאיְדָרא"ְּלַאַחר ְפִטיָרָתם ּבָ, ְּסָפרְּוַהַפַעם ׁשִ
איִא" ה ִמן ַהֲחָכִמים ַהּנַ-" ְדָרא ַרּבָ לׁשָ ל ׁשְ   .ל" ׁשֶ

ּבִ" ִאיְדָרא"ּבְ מַֹע תֹוָרה ֵמַרׁשְ א ִלׁשְ ּזֹו זֹוִכים ַהַחְבַרָיא ַקִדיׁשָ ּ ָתְכָנה"ּ ּי ׁשֶ ּ ,
ְררו ּבָ ִהְתּבָ ִּסכום ַהְדָבִרים ׁשֶ ּּ אִאיְדָר"ּ   ".א ַרּבָ

ַּהָקדֹוׁש ְמַגֶלה סֹודֹות ָהי "ָהֲאִר   )כו   "ִּאְדָרא"ּ

ַער ַהִגיְלגוִלים'ּבְ ַּהָקדֹוׁש ְמסוָפי "ִּמִכְתֵבי ָהֲאִר' ּׁשַ ּּ ְִלְפָעִמים ָהַלך לֹו : ר ָּ

ָפר ִמירֹוןי ְוַהֲחֵבִרים ְל'ָהַאִר ר יֹוָחאי , ּכְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ צו ַרּבִ ְתַקּבְ ּנִ ְּלָמקֹום ׁשֶ
ם ַוֲחֵב א"ָּריו ְוִגיָלה ָלֶהם ׁשָ ָרא ַרּבָ י : "י אֹוֵמר'ְוָהָיה ָהַאִר, "ִאּדְ ב ַרּבִ ָּכאן ָיׁשַ

א, ֶאְלָעָזר י ַאּבָ ב ַרּבִ ְּוֵכן כוָלם, "ָּכאן ָיׁשַ יב ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמַתְלִמיָדיו . ּ ְּוהֹוׁשִ ּ
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ָמתֹו ְמקֹומֹו ָהָראוי לֹו ְלִפי ִנׁשְ ָהָיה ָהַאִר. ּּבִ ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֵיׁש לֹו , ֵמרי אֹו'ׁשֶ ּׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ ל ַחְבֵרי ַרּבִ ָמה ֵמָחֵבר ֶאָחד ׁשֶ  '.ִניצֹוץ ְנׁשָ

ְּכמֹו ֵכן ִגיָלה ָהֲאִר ּ ָמקֹום ֶזה ְוָאַמר ָלֶהםי "ּ ְּלַתְלִמיָדיו סֹודֹות ֲעמוִקים ְמאֹד ּבְ ּ :
ִּאילו ִנְתָנה ְרׁשות ְלֵעיֵניֶכם ִלְראֹות" ּ ּ ל ֱהִייֶתם רֹוִא, ּ ֻנִפָיה ְגדֹוָלה ׁשֶ ּים ּכְ ּ

מֹוַע ָה או ִלׁשְ ּבָ ֵרת ׁשֶ יִקים וַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ַּצּדִ ָרא"ּּ  ְוָהֵאׁש ְמַלְחְכת ,"ִאּדְ
   ".ְּסִביֵבנו

ִנְקָרא ְטָעִמים   )כז ם ּׁשֶ ׁשֵ   "ִּאְדָרא "ּבְ

ם ׁשֵ ָרא" ּבְ ַמִים ִמן אֹותֹו ָּקְראו" ִאּדְ ַּכמוָבא ַּהׁשָ ּ זֹוַהר( ּ ת ּבְ ַלחּבְ ָּפָרׁשַ  :) סאַּדף ּׁשַ
י ּהוא ָזִמין ְֲעָלך ְּוַאְכִריזו ּרוֵחיה ְלַסְלָקא ֵייָסא ַרּבִ י ּהוא ָעִתיד ְּוָאְמרו ָָעֶליך ְּוִהְכִריזו( ּ  ַרּבִ

ָרא )ּרוחֹו ְלַהֲעלֹות ֵייְסא ַחד ּוְלִאְתַקׁשְ ָרא "ּבְ א ִאּדְ יׁשָ ר(" ַקּדִ ּוְלִהְתַקׁשֵ ִאְדָרא ּ ה ַאַחת ּּבְ  ְקדֹוׁשָ

ַאְרָעא ְלִאְתָעָרא ַחְבַרָייא ִדְזִמיִנין, )ֶחֶדר ְּכמֹו ָּצנוַע ָמקֹום ּהוא ָראִּאְד( ֲעִתיִדים( ּבְ  ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ָאֶרץ ְלָהִעיר ִגלוי ּבָ ּּבְ י ְוַגם, ַּהתֹוָרה סֹודֹות ּ ְכָלל ִיְהֶיה ֵייְסא ַרּבִ ָרה ּבִ צו ַהֲחֵבִרים ָהֲעׂשָ ְתַקּבְ ּנִ  ִּאְדָרא"ְל ּׁשֶ

א ת ַּהְמבָֹאר( "ַרּבָ ָפָרׁשַ ם, )ב"ז ע"קכ ַּדף ָנׂשֹא ּבְ ְּלִהְסַתֵלק ָעִתיד ּהוא ְוׁשָ , ָהעֹוָלם ִמן ּ
ָמתֹו  ַוֲהֵרי( ּוְלַחְבָרך ְָלך ְדַקְייָמן ִּכְרְסָיין ְּתָלת ַּאְתִקינו ְוָהא, )ֵעֶדן ְלַגן ַּתֲעֶלה ְוִנׁשְ

ַּהמוָכִנים ִּכְסאֹות' ג ֵּהִכינו ְּכָבר ַנִים דְועֹו, ְָלך ּ י ְוֵהם, ֵָמֲחֵבֶריך ׁשְ י, ֵייְסא ַרּבִ י יֹוִסי ְוַרּבִ ַרּבִ י, ַיֲעקֹב ּבְ  ְוַרּבִ

ם ְכְמבֹוָאר( ִּחְזִקָיה ַדף ׁשָ ַּעמוד סֹוףד "ָקַמ ּבְ ֵמתו, )'א ּ ּׁשֶ יָקה ִמיַתת ּ ָקה ְנׁשִ ְדּבְ ּנִ ם ּׁשֶ  ַנְפׁשָ
ק ֵחׁשֶ רוך ַּהָקדֹוׁש ַאֲהַבת ּבְ ְּבָ ִגיִחין ֲהוֹו ֹוָמאי ֵּמַההוא) ,ּהוא ּ יה ַּמׁשְ ֵני ּּבֵ . ָּמֵתיה ּבְ

ִגיִחים ָּהיו ָוָהְלָאה ַּההוא ִּמיֹום( ֵני ָעָליו ַּמׁשְ יאור( )ִעירֹו ּבְ   )ִּמְדַבׁש ָמתֹוק ִּפי ַעל ּהוא ַּהּבִ

ַּתְרגום ּ ִמְדָרׁש ְכְמבֹוָאר( "ִּאְדָרא" ֹּגֶרן ּ ה ּּבַ ּסוקַּהָפ ַעל, )ז"ח כ" יַרּבָ ַּכָדָג" :ּ  ִמן ןּ
ָכל ְוֵכן, "ִּאְדָרא" ִמן ְּכַעבוָרא, "ַּהגֶֹרן ָכתוב ָמקֹום ּבְ ּׁשֶ ַּהַתְרגום, ּגֶֹרן ּ ּ ָרא" ּ , "ִאּדְ
ב ְצִריִכין ָּהיו ְוָכאן ֲחבוַרת ֵליׁשֵ ֵליָמה ַאֲהָבה ּּבַ מֹו ׁשְ ַתב ּכְ ּכָ ּבִ ׁשֶ ן י"ַרׁשְ  ְלַקּמָ
ֲחִביבוָתא ֲאַנן ב ִריִכיןְצ ָּהיו, ִּמְלָתא ַּתְלָייא ּּבַ  ְּכמֹו, ֲּעגוָלה ּגֶֹרן ַּכֲחִצי ֵליׁשֵ

ָכתוב ּׁשֶ ִיְהיו ְּכֵדי ֲּעגוָלה ּגֶֹרן ַּכֲחִצי ָהְיָתה ַסְנֶהְדִרין .)' הֻּחִלין( ּ ּׁשֶ , ֶזה ֶאת ֶזה רֹוִאין ּ
ם ַרׁשִ( ְוׁשָ ֹגֶרן )י"ּבְ ִבין ָּהיו ֹּגֶרן ִּכי ,ּבְ ה יֹוׁשְ ִחּבָ ּוְבַאגוָדה ּוְבֵריעֹות ּבְ  ְּכֶסְנֶהְדִרין ַחתַא ּ

ֵאין ִדין ּׁשֶ ּוִמְתַווְכ ֲחֵברֹו ֶאת ִאיׁש ׁשֹוְמִעים ְוִלְהיֹות, ֶזה ֶאת ֶזה חֹוׁשְ  ֶזה ַעל ֶזה ִחיןּ
ֵתֵצא ַעד ִאְדָרא ְּלַקָמן ְּוַעֵין. )ְלׁשֹונֹו ָּכאן ַעד ַּכֲהָלָכה ַההֹוָרָאה ּׁשֶ א ּּבְ  ַּדף ַרּבָ
  .:)ה"ָקַמ
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ָרא"ּבְ א ִאּדְ יׁשָ ם( ָּכַתב, "ַקּדִ ֶדֶרך ׁשָ ֶחֶדר )ֱאֶמת ְּבְ ַּתְרגומֹו ְוֵכן, ַהֹקוֶדש ּבְ ּ ל ּ  ׁשֶ
ֵפרוׁשק "ָהַרַמ ְוָכַתב .ְלׁשֹונֹו ָּכאן ַעד ִּאְדָרא ּהוא ַּהגֶֹרן " ָיָקר אֹור "ָיד ְּכַתב ּּבְ

אֹור ָּכאן ִּנְדַפס), ה"ק זלה"ְלָהַרַמ ר: ְלׁשֹונֹו ְוֶזה )ַּהַחָמה ּבְ , ֶחֶדר ֹוןִּמָלׁש ֶאְפׁשָ
ר ְּוַהְיינו ַכֲאׁשֶ ין ָּהיו ּׁשֶ ׁשִ ה ֶזה ְלִעְנָין ִּמְתַכּנְ ל ֶחֶדר ָסִביב ָלֶהם ַנֲעׂשֶ , ֵאׁש ׁשֶ

י ָאַמר :)ד"ַקל ְּלַקָמןכ "ה כ"א(, ְּלַקָמן ְכְמבֹוָאר ְמעֹון ַרּבִ ָאה ׁשִ ָמאן ּחוְלֵקיה ַזּכָ  ּדְ
ְתַכח ִאׁשְ ַהאי ּּדְ ָרא ּבְ א ִאּדְ יׁשָ ֲאַנן הִּעָלָא ַקּדִ יה ּדַ ָאה, ּּבֵ ָעְלָמא ּחוְלֵקיה ַזּכָ  ּבְ

ין ָאִתי ּוְבָעְלָמא ּדֵ ֲאַנן, ּדְ ה ָיְתִבין ּדַ ְקדוׁשָ א ִּעָלָאה ּּבִ , ָלן ַאְסַחר ִּעָלָאה ֶּאׁשָ
ָּכתוב ְוֵכן ִאְדָרא ְּלַקָמן( ּ ָאַמר :)ז" רפַּדף ּזוָטא ּּבְ י ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  אֶּאׁשָ ַאְסַחר יֹוָחאי ּבֶ

אי   .ִּאְתְפַסק לֹא ּוְמַעְלִמין ִּמַקּמַ

מו ָהרֹוֶצה  )כח ְתַקּיְ ּיִ ֶהן ִּיַטע ְנָכָסיו ּׁשֶ   ַּאָדר ּבָ

יָצה( ְּדִאיָתא" ִּמְדַבׁש ָמתֹוק" בֵּפֵרׁש ְועֹוד ִּמׁשוםי " ואר.)ו"ט ּבֵ י ּ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
י ַרּבִ ְמעֹון ּבְ ִיְתַקְימו ָהרֹוֶצה ׁשִ ּׁשֶ ּ ֱאַמר, ַּאָדר ֶהןּבָ ִּיַטע ְנָכָסיו ּ ּנֶ ָמרֹום ַּאִדיר ׁשֶ ',  הּּבַ

ֲאָדר )י" רשֵּפֵרׁש( ִּקיום ָלׁשֹון ׁשֶ ֵמיה ִּאְדָרא ָנֵמי ִאי, ַּאָדר ִנְקָרא ְוָלֵכן ְוחֹוֵזר ּ  ִכׁשְ
י ִּכְדָאְמִרי ׁשֵ   .ְלׁשֹונֹו ָּכאן ַעד ָדִרין ְלָדֵרי ְּדָקְייָמא. ִּאְדָרא ַמאי ִאיּנְ

ַתֵדל  )כט ִּהׁשְ ִּמְזכות ירְלָהִא ּ ים ֵמאֹוָרם ַּהָקדֹוׁש ּדֹורֹו ּ  ַּהְקדֹוׁשִ
ַכת יָחא ָּדָרא ְלֶחׁשְ   ִּדְמׁשִ

ה ּבִ ְוִהּנֵ ִיְהֶיה ַמה ָרָאה ּהוא ַּהָקדֹוׁשי "ַרׁשְ סֹוף ּׁשֶ  ֹקֶדם ָהַאֲחרֹוִנים ַּהדֹורֹות ּבְ
יַאת יַח ּבִ ל ַּהָמׁשִ ַתּדֵ ִּמְזכות ְלָהִאיר ְּוִהׁשְ ים ֵמאֹוָרם ַּהָקדֹוׁש ּדֹורֹו ּ  ַּהְקדֹוׁשִ

ַכת ָרא ְלֶחׁשְ יָחא ּדָ ְמׁשִ ָכַתב ְּכמֹו ,ּדִ ּבִ ּׁשֶ ַעְצמֹוי "ַרׁשְ  ְדָדָרא ָּזכו: .)' ב טָחָדׁש זֹוַהר( ּבְ
א ֵייֵתי ַעד ָעְלָמא ְּיַקֵים ּדָ א ּדְ יָחא ַמְלּכָ   .ְמׁשִ

יך   )ל ּתֹוָרֵתנו אֹור ְְלַהְמׁשִ ה ּ ְתַק, ָדִרין ְלָדֵרי ַּהְקדֹוׁשָ ּיִ םׁשֶ  ָעְלָמא ּיֵ
ְזכוֵתנו ּּבִ א ְּדֵייֵתי ַעד ּ יָחא ַמְלּכָ   ְמׁשִ

ָכַתב ְוֶזה ּבִ ָּכאן ּׁשֶ ִּאְתַכְנׁשוי "ַרׁשְ ֲהָכָנה ִּכינוַה ַּהְיינו, ַחְבַרָייא ּ ה ּבַ  ְּדַרּבָ
ָּהֵאלו ַּהתֹוָרה ְלסֹודֹות יך, ִּאְדָרא ְלֵבי. ּ ּתֹוָרֵתנו אֹור ְְלַהְמׁשִ ה ּ  ְלָדֵרי ַּהְקדֹוׁשָ
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ִיְתַקֵים, ָדִרין ּׁשֶ ְזכוֵתנו ָעְלָמא ּ ּּבִ ֵייֵתי ַעד ּ א ּדְ יָחא ַמְלּכָ  ָהעֹוָלם ְּלַתֵקן ְמׁשִ
ַמְלכות ַמִים ּּבְ   .ׁשָ

ֵריֶהם  )לא ֵהן ןיָיַּד לֹא ְּלַצִדיִקים ַאׁשְ ין ֶּאָלא זֹוִכין ׁשֶ ְמַזּכִ  ִלְבֵניֶהם ּׁשְ
ֵניֶהם ְוִלְבֵני ל סֹוף ַעד ּבְ   ַּהדֹורֹות ּכָ

ָכתוב ּוְכמֹו ּׁשֶ ֵריֶהם .)ז" פיֹוָמא( ּ יִקים ַאׁשְ ַיִין לֹא ְלַצּדִ ֵהן ּדְ  ֶּאָלא זֹוִכין ׁשֶ
ין ַזּכִ ּמְ ֵניֶהם ְוִלְבֵני ִלְבֵניֶהם ׁשְ ל סֹוף ַעד ּבְ ְוְלִפיָכך, ַהּדֹורֹות ּכָ ּבִ ָקָרא ּ י "ַרׁשְ

ְּזכוַתְייהו ְלַקְייָמא "ִּאְדָרא" ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ָמקֹום   .ִריןָד ְלָדֵרי ּ

ִזיו ִלְראֹות ָּהְכְנסו  )לב ִכיָנה ּבְ   ַּהׁשְ

ַּהַסִפיר ִלְבַנת "ּוְבֵסֶפר ת(" ּ ְּדפוס. ח" כַּדף ַּוֵיָרא ָּפָרׁשַ ַלִים ּ י ְלׁשֹונֹו ְוֶזה )ְּירוׁשָ , ִּאְדָרא ּבֵ
ִזיו ִלְראֹות ָּהְכְנסו לֹוַמר רֹוֶצה ֵּהַבְנִתי ַוֲאִני ִכיָנה ּבְ י ְוִנְרָאה',  כוַּהׁשְ  ְקֵראתִנ ּכִ

ָרא ְּלכוָלא ָמזֹון ֹּגֶרן ַמה, ִאּדְ יה ּ ַּדְרָגא ַהאי ּאוף, ּּבֵ  ַהאי ַאף, ֲּעגוָלה ֹּגֶרן ּוַמה, ּ
ַּגְלְגָלא ַּדְרָגא ַהאי ּאוף, ִאְטִדין ֻּמֶקֶפת ֹּגֶרן ּוַמה, ּ ל "ֲחַז ּוְבָלׁשֹון, ָּלה ְלַנְטָרא ּ

ַּפְרֵד ִנְקֵראת ָכלול ַעל, ס"ּ ּׁשֶ ֻּכָלה ּאוף, ְנִטיעֹות ִמיֵני ִּמָכל ּ ּ ְּכלוָלה ּ  ָּכאן ַעד .ֵּמַהכֹל ּ
  .ְלׁשֹונֹו

ִּתיקון   )לג ּגוְלַגְלָתא ּ ּ  

ָרָמה קֹול "ּוְבֵסֶפר סֹוף(" ּבָ ַדף ּבְ ה ְלׁשֹונֹו ְוֶזה .) דּבְ ִּעגוָלה ִהיא ִּאְדָרא ְוִהּנֵ ּ  ְוֵכן ,ּ
ָכל ַמְזִכיר ָמקֹום ּבְ ִּתיקון ּׁשֶ ְתִחיל ּ ּגוְלַגְלָתא ִהיאׁשֶ ָהרֹאׁש ִמן ַהּמַ ּדוִריוַּכ ,ּ ּ  תּ

ם ַעֵיין' ְּוכו ְּוִעיגוָלא   .ׁשָ

  ִלְלמֹוד ַהֲחָכִמים ִּקּבוץ ֲאִסיַפת  )לד

ֵני "ּוְבֵסֶפר ֵני( ָּכַתב" ַאֲהרֹן ּבְ ם, ח"ָקַמ ַּדףג " זחַעל ַאֲהרֹן ּבְ ׁשֵ ֵּפירוש ִּאְדָרא )ב" הרשּבְ ּ 
ֵאיֶזה ִלְלמֹוד ַהֲחָכִמים ִּקּבוץ ֲאִסיַפת ִיְהֶיה ָמקֹום ּבְ ַבִית ּׁשֶ ין אֹו ּבְ  ָהִאיָלנֹות ּבֵ

ָרא" ְּכמֹו, ִּאְדָרא ִנְקָרא א ִאּדְ ָרא ַרּבָ   .ְלׁשֹונֹו ָּכאן ַעד "ּזוָטא ְוִאּדְ
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צו  )לה ין ִּנְקּבְ ִקּבוץ אֹו, ָהִאיָלנֹות ּבֵ מֹות ּּבְ ַּהַצִדיִקים ְנׁשָ ּ  

ַהָגהֹוָתיו(א "ַהִחיָד ְוָכַתב ֵּפירוש :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה .)ט"כ קַּדףב " זחַעלא " נּבְ ָרא" ּ  "ִאּדְ
ְּכַתְרגומֹו ֹּגֶרן ּ ָרא" ּ ֵּפירוש, "ִאּדְ ִקּבוץ חֹוֶפה אֹו, ָיָפה ָמקֹום ,ּ ִביִנין ּּבְ  אֹו, ַהׁשֹוׁשְ

ִקּבוץ ִאְדָרא ַהֲחָכִמים ּּבְ ֶחֶדר ּזוָטא ּּבְ ּבִ ּבְ א ִאְדָרא"ּוּבְ, י"ָהַרׁשְ צו "ַרּבָ ין ִּנְקּבְ  ּבֵ
ִקּבוץ אֹו, ֹותָהִאיָלנ מֹות ּּבְ ַּהַצִדיִקים ְנׁשָ ם(, ּ  ַּהיֹום ַעד :ַּהכֹוֵתב ָאַמר .)ב" הרשִּמׁשֵ

ל ַּהָמקֹום ֶזה ָּידוַע א ִאְדָרא"ָה ׁשֶ ְוָברוך, "ַרּבָ ּ ם ּ ה ָזִכיִתי ַּהׁשֵ  ִלְראֹות ְּפָעִמים ַהְרּבֵ
ּוְלִהְתַפֵלל ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהָמקֹום ּנֹוָרא ַמה ּ ם ּ ֶדֶרך ּהואְו, ׁשָ ְּבַ ין ּ , ִלְצָפת ִמירֹן ּבֵ

ְָסמוך ְּוהוא ְּלִמירֹון ָקרֹוב ְוִנְרָאה ּ ֵרי, ּ ּוְמֻקָדׁש ַּהָקדֹוׁש ָמקֹום ָרֲאָתה ַּעֵין ַאׁשְ   .ַּהֶזה ּ

א ִּאְדָרא   )לו   ּזוָטא ְּוִאְדָרא ַרּבָ

ָהִאְדָרא ַּהַטַעם ָלַדַעת ְּכֵדי ת ׁשְ ָפָרׁשַ אַר ִּאְדָרא "ִנְקָרא ָנׂשֹא ּבְ  ְוָהִאְדרא" ּבָ
ת ָפָרׁשַ ָרא" ִנְקָרא ַּהֲאִזינו ּבְ ָכַתב ַמה ַאֲעִתיק ,"ּזוָטא ִאּדְ ֶזה ּׁשֶ ֵסֶפר ּבָ  ַּהָקדֹוׁש ּבְ

ָרָמה קֹול" א "ְוִנְקָרא :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה .)' דַּדף( "ּבָ ַכמות" ַרּבָ ּּבְ ּוְבֵאיכות ּ א" ִּכי ּ ַרּבָ " ּבְ
ל ׁשֶֹרׁש ְלָפֵרׁש ִהְתִחיל ַּהַפְרצוִפים ּקוֵניִּתי ּכָ קֶֹדם ּוַמה ּ הוא ָלֶהם ּׁשֶ  ַּפְרָסא ּׁשֶ
ית ְּוַכיֹוֵצא ַּפְרצוף ַעדק "א ֵמֵראׁשִ ָרא"ְו ,ן" זוּ ְכְתָבה ּזו "ִאּדְ ת ּּנִ ָפָרׁשַ  ֶאת ָנׂשֹא ּבְ

ֻּגְלגֶֹלת ַּהְיינו ְורֹאׁש, רֹאׁש ָרא", ַּכּנֹוָדע ּ ִּתיקון אֹוָפן ְּלַגלֹות ֶנֶאְמָרה" ּזוָטא ְוָהִאּדְ ּ 
לֹא א"או ָרא"ּבְ ִּנְזְכָרה ּׁשֶ ה ִאּדְ ֶזה ְְלַהֲאִריך ַּהָמקֹום ָּכאן ְוֵאין, ְועֹוד, "ַרּבָ , ּבָ

  .ֲּעמוִקים ְּוַהְדָבִרים

א ִּאְדָרא"   )לז ִּנְזַדֵמן "ַרּבָ רוך ָקדֹוׁש ּ ְּבָ ּוְרִתיכו ּהוא ּ ִאְדָרא, ּ  ּזוָטא ּוּבְ
ִּנְזַדֵמן רוך ַּהָקדֹוׁש ּ ְּבָ ִגְנָתא ַצִדיַקָייא םִע ּהוא ּ   . ְּדֵעֶדן ְדּבְ

ָרָמה קֹול ָהַרב ָרא"ּבְ ִּיְתרֹון ֵיׁש ִּכי :ְּמַסֵים ּבָ  ְלַבד ַהׁשֹוְמִעין ִּמַצד "ּזוָטא ִאּדְ
ַּתָמן ְּדִאְזַדְמנו ָרא"ּבְ ִּכי ּ א ִאּדְ ִּנְזַדֵמן "ַרּבָ רוך ָקדֹוׁש ּ ְּבָ ּוְרִתיכו ּהוא ּ ִאְדָרא, ּ  ּוּבְ

ןִנְזּדַ ּזוָטא רוך ַּהָקדֹוׁש ּמֵ ְּבָ ִגְנָתא ַצִדיַקָייא ִעם ּהוא ּ ֵעֶדן ְדּבְ  ְּדלֹא ַמה ,ּדְ
ָרא"ּבְ ִּאַעְרעו א ִאּדְ   . "ַרּבָ
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א ִּאְדָרא"ּבְ  )לח ר "ַרּבָ י ִּדּבֵ ְמעֹון ַרּבִ לֹום ָעָליו ׁשִ ּוִבְרׁשותֹו ַּהׁשָ רו ּ ִּדּבְ ּ 
ִאְדָרא, ּּכוָלם ר ּזוָטא ּוּבְ י ִּדּבֵ ְמעֹון ַרּבִ לֹום ָעָליו ׁשִ   ְלַבד ַּהׁשָ

ָרא"ּבְ ִּכי ַאַחר ִּיְתרֹון ֵיׁש ַּגם א ִאּדְ ר "ַרּבָ י ִּדּבֵ ְמעֹון ַרּבִ לֹום ָעָליו ׁשִ  ַּהׁשָ
ּוִבְרׁשותֹו רו ּ ִּדּבְ ּכוָלם ּ ר "ּזוָטא ִאְדָרא"ּוּבְ, ּ י ִּדּבֵ ְמעֹון ַרּבִ לֹום ָעָליו ׁשִ . ְלַבד ַּהׁשָ

ּוְזכותֹו ֲעֵדינו ָיֵגן ּ ָקרֹוב ְּגָאֵלנוְוִי ּּבַ יַח ְיֵדי ַעל ּבְ נו ִּויקוַים ִּצְדֵקנו ְמׁשִ ַּהָכתוב ּּבָ ּ 
ֲעָגָלא "ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ְְלֶמֶלך'  הְוָהָיה"  ָּכאן ַעד, ָוֶעד ֶסָלה ָאֵמן ָקִריב ּוִבְזַמן ּבַ

ַּמְרָגִליֹותז " הריאַּהְמקוָבל ֵמָהַרב" ַהזֹוַהר ֶאֶדר "ְמקֹורֹות ַּהָגַהת ִעם ּזוָטא ִּאְדָרא ִּמֵסֶפר ֶנֱעַתק( .ְלׁשֹונֹו ּ 

ה ִעם, ל"ַזַצ   )ָלאֹור ְמַהמֹוִציא ֲחָדׁשֹות הֹוָספֹות ַהְרּבֶ
  

ִלמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש  )לט ִּהְתעֹוְררו ְלִהְתַחֵזק ּבְ ּ ּּ ּ  

ָרֵאל ַה'ִי ֵּיְדעו ְוִיְתּבֹוְננו ַלֲעסֹק ּבְ, ְנבֹוִנים'ַּאֵחינו ַה'ְּטהֹוִרים ְו'ׂשְ ִּלמוד ּ ַּהֹזַהר ּ

ָכַתב ַּהָקדֹוׁש  ָרָכה ְוטֹוָבה ְכמֹו ׁשֶ ָמה וְמֻסָגל ְלָכל ּבְ ׁשָ ַכָידוַע ְמַטֵהר ֶאת ַהּנְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִסְפרֹו "א זלה"ַהִחיָד ע"ה ּבְ ֶאְצּבַ ִּלימוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר : " ְוֶזה ְלׁשֹונֹו) מד,ב(" מֹוֶרה ּבְ ּ ּ

ְּמרֹוָמם ַעל ָכל ִלימוד ּ ּ ַג, ּ ׁשַ ְקִריָאתֹוּּבְ ִיְטֶעה ּבִ ְּוהוא , ּם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ
ָמה ׁשָ ִּתיקון ָגדֹול ַלּנְ ּ   .ה"ל זלה"ַּעַכ..." ּ

ִלּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ן ִהְתעֹוְררו ְלִהְתַחֵזק ּבְ ַּעל ּכֵ ּ ָכתוב ּּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ְּתִהִלים (ּ ּ

ָ ֵהֵפרו תֹוָרֶתך'ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה" )קיט ּוֵבאורֹו(, "ּ ְּכֶשָהֶעֶרב ַרב ְמִפיִרים ֶאת ַהתֹוָרה מוָטל ָעֵלינו : ּ ּ ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ְּלִהְתַחֵזק ְוַלֲעׂשֹות ֵעת וְזַמן ִלְכבֹוד ַהׁשְ ּ ּ ִכיְנֵתיהה "ּוְלַיְחָדא קֹב, ּ ּוׁשְ ּ ֶזהו ְזַמן , )ּ ִּמׁשום ׁשֶ ּּ ּ
ַּהְגאוָלה ּ ְוַכָידוַע ,ּ ל ַהְגאוָלה ְתלוָיהּ ּּכָ ּ ּ ּ ְבִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּ ָאְמרו ו ,ּ ּ ְּכמֹו ׁשֶ

זֹוַהר ַהָקדֹוׁש  ָּזכו ְדָדָרא ָדא ְיַקֵים ָעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי : "ּ ַעל דֹורֹו):ב מ"ח ח"זֹוַה(ּּבְ ּּ ּ
יָחא ְזכות לימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְוָהִאְדרֹות ִיְפקון ִמן " ַּמְלָכא ְמׁשִ ּבִ ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַרֲחִמים ְועֹוד לֹא ִיְצָטְרכו ְלִנָסיֹוןָג ּלוָתא ּבְ ּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים"כמ. ּ ּש ּבְ ּּ ּּ.   

ּוַבִתקון ו ּּ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחיבוָרא ִדיָלך : "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ְְוַכָמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָי ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבָ ַּכד ִיְתָגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ָאֶרץ , אּ ּוְבִגיֵניה ְוָקָראָת ְדרֹור ּבָ ּ ּ
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ת ָנׂשֹא ָאַמר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ". 'גוְּו ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא "ּוְבָפָרׁשַ ּּבְ ּ ּ
ַרֲחֵמי  ."ּבְ

ִעּיון    )מ ֲעִמיק ּבְ ּיַ ִלי ׁשֶ ְלַבד ּבְ ִקיאות ּבִ זֹוַהר ֶדֶרך ּבְ ִּיְלמֹוד ּבְ ּ ְ ּ
ים ִעים אֹו ֲחִמׁשִ    ַעִליםַּאְרּבָ

ָכַתב מהרח ְּוַגם ָידוַע ַמה ׁשֶ ם ָהֲאִריַז"ּ ׁשֵ ַער רוח ַהֹקוֶדש יא(ל "ו ּבְ ׁשַ  ְוֶזה ):ַּעֵיין ּבְ
ַּגם ָאַמר ִלי ָהַרב ַאְבָרָהם ַהֵלִוי יצ: "ְלׁשֹונֹו ָאַמר לֹו מֹוִרי ז, ו"ּ ל ֵעָצה ְלִעְנָין "ׁשֶ

ָגה ְוִהיא זֹו יָחה ּבְ: ַּהַהׂשָ יַח ׂשִ לֹא ָיׂשִ ֲחִצי ַהַלְיָלה ְוִיְבֶכה ַעל ,ֵטָלהּׁשֶ ָיקום ּבַ ּ ְוׁשֶ ּ ּ ּ
ִּחָסרֹון ַהְיִדיָעה ִעיון  ְוׁשֶ,ּ ַיֲעִמיק ּבְ ִלי ׁשֶ ְלַבד ּבְ ִקיאות ּבִ זֹוַהר ֶדֶרך ּבְ ִּיְלמֹוד ּבְ ּּ ּ ְ ּ

ים ַעִלים ִעים אֹו ֲחִמׁשִ ים,ַּאְרּבָ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְפָעִמים ַרּבִ ִיְקָרא ּבְ ָכל יֹום ׁשֶ ּ ּבְ ל "ּ ַעַכ"ּ
  .ל"ז

ים  )מא ָיִמים ַהְקדֹוׁשִ ִּלְקֹרא ֶאת ָהִאְדרֹות ַהְקדֹוׁשֹות ּבְ ּ  

ָיִמים  ים ִלְקֹרא ֶאת ָהִאְדרֹות ַהְקדֹוׁשֹות ּבְ ָרֵאל ַעם ְקדֹוׁשִ ְּוַעל ֵכן ָנֲהגו ִיׂשְ ּ ּ
ָנה יֵמי ׁשָ ים ּבִ ָנה, ַּהְקדֹוׁשִ רֹאׁש ַהׁשָ ֵל, ֵּהן ּבְ ים וׁשְ ֲהגו ַרּבִ ּנָ ְּכִפי ׁשֶ ּ ִמים ִלְקֹרא ֵסֶפר ּ

ַּהְתִהִלים ְוָהִאְדרֹות ְּוָכַתב ַהַכף ַהַחִיים , ּ יֹום א) לח,ג"תקפסימן (ּ ּבְ ָנה '  ׁשֶ ְּדרֹאׁש ַהׁשָ ּ
א"קֹוְרִאים  ָרא ַרּבָ ּ וַביֹום ב"ִאּדְ ָרא זוָטא"' ּ בועֹות ְזַמן ַמַתן ". ִּאּדְ ַחג ַהׁשָ ְּוֵהן ּבְ ּ ּ

ּתֹוָרֵתנו קֹוְרִאים ָה, ּ אִאּדְ"ּׁשֶ נו "ָרא ַרּבָ ְזָכר ִמְנָהג ֶזה ִבְפִרי ֵעץ ַחִיים ְלַרּבֵ ּ ְוַכּנִ ּ ּ
ֲהגו ַהֲחֵבִרים ִלְלמֹוד "ָהֲאִריַז ּנָ א"ּל ׁשֶ ָרא ַרּבָ א ָנֲהגו ִלְקרֹא , "ִאּדְ הֹוַשֲעָנא ַרּבָ ּוּבְ ּ

ָרא זוָטא"   ."ִּאּדְ

ּוִבְפִרי ֵעץ ַחִיים  ַער (ּ ׁשַ בועֹות ּבְ ַּחג ַהׁשָ ַהָג' פרק אּ ם מורינו הרב יעקב ַהת ּּבְ ׁשֵ צמח ּבְ

ל ֶפַסח: )ו"המהרח ִביִעי ׁשֶ ֵלילֹות ׁשְ ּבְ ָאַמר ׁשְ בועֹות,ּׁשֶ ּ ְוַחג ַהׁשָ ה,ּ ְעָנא ַרּבָ  , ְוֵליל הֹוׁשַ
ֵאלו ַהָיִמים ַהְזַמן ְגָרָמא ְוהוא ְזַמן  ּבְ ִּמְצָוה ְלָפֵרׁש וְלַגלֹות עֹוֶמק ַהָחְכָמה ְלִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ם ָאז ּמוָכן ְלסֹודֹו   . חּת ְוָראוי ְלָפְרׁשָ

 

ן"והרמ] ח[ מֹו ּכֵ ַתב ּכְ ּכִ, ק ּכָ ת ְוָיִמים טֹוִבים ְמֻסָגִלים ְלַהׂשְ ּבָ ל ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה וַביֹום ַהׁשַ ּּכָ ּ ּ ָחְכַמת ּ יל ּבְ

ָלה ּוְבֵסֶפר אֹור ַצִדיִקים . ַּהַקּבָ תֹות ַאַחר )ל-כח, ב"כ(ּ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ָלה ַהְצָלָחָתה ּבְ ֵעֶסק ָחְכַמת ַהַקּבָ ַתב ׁשֶ ּ ּכָ ּ

ה תֹוך ַהֻסּכָ ֲּחצֹות וְבַחג ַהֻסּכֹות ּבְ ְּ בועֹות, ּ ּוְבַחג ַהׁשָ ּּ.  
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א  )מב ל ַהַתּנָ ֻגָלה ַהְגדֹוָלה ִלְקרֹא ָהִאְדרֹות ַעל ַעל ִקְברֹו ׁשֶ ְּידוָעה ַהּסְ ּּ ּ ּ
ר יֹוַחאי ִזיַע ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות "ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ֶזה ׂשִ ר ּבָ א ֲאׁשֶ

ַפע ָהֶעְליֹון יך ָעֵלינו ַהׁשֶ ְּלַהְמׁשִ ּ ְ  
ר יֹוַחאי ִזיַעּוִבְפָרט ַע ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ְידוָעה , א"ּל ִקְברֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ְפתֹוָתיו דֹוְבבֹות  ֶזה ׂשִ ר ּבָ ַּהְסֻגָלה ַהְגדֹוָלה ִלְקרֹא ָהִאְדרֹות ַעל ִקְברֹו ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ַפע ָהֶעְליֹון יך ָעֵלינו ַהׁשֶ ְּלַהְמׁשִ ּ י יֹוָחָנן : ).זְיָבמֹות צ(ל "ּוְכַמֲאַמר ֲחַז, ְ ְּדָאַמר ַרּבִ

ִּמׁשום מוָעה ִמִפיו טּ אֹוְמִרים ְדַבר ׁשְ ן יֹוַחאי ָכל ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
ֶקֶבר ְפתֹוָתיו דֹוְבבֹות ּבַ עֹוָלם ַהֶזה ׂשִ ּּבָ ּ ִיְהֶיה ֶהָחָכם ַחי ַאֲחֵרי ,ּ וְלִפי ֶזה.יּ ּ ַהגֹוֵרם ׁשֶ ּ

ַּגם הוא זֹו, מֹותֹו ְמִחָצתֹוּ ב ּבִ ֲהֵרי הוא ָגַרם ְלַהְחיֹותֹו, ֶּכה ְויֹוׁשֵ ּׁשֶ ְוֵאין ָסֵפק , ּ
א א ְלעֹוָלם ַהּבָ הוא ּבָ ְּכׁשֶ ַעְצמֹו ִעם ִסיַעת ְמַרֲחמֹוִהי יֹוְצִאין ִלְקָראתֹו , ּ ֶּהָחָכם ּבְ

ל ָפָניו ן ַאְבָרָהם ָפ"ַּהָגאֹון מהרח( .ְּלַקּבֵ ִסְפרֹו ּבֶ ַלח ּא ִאיְסְטרֹוְלָסה ּבְ ת ַוִיׁשְ   .):כגָּרׁשַ

ַמת ַהַצִדיק  )מג ל ַהַצִדיק הוא ִנׁשְ ֶפר ׁשֶ ַּהּסֵ ּּ ּּ  

ִביל ַהגוף , ע"ּר ִמַסִדיגוָרה ִזי"ְוֵכן ָהַאְדמֹו ׁשְ ֵּמִביא ְשַהִציון ְלַהְצִדיק הוא ּבִ ּ ּּ ּ
ֶפׁש ַמת ַהַצִדיק"ו, ְוַהּנֶ ל ַהַצִדיק הוא ְלִנׁשְ ַּהֵסֶפר ׁשֶ ּּ ּּ ֵס( ."ּ ֶּפר תֹוָרה ְוַחִיים ַמֲעֶרֶכת ְּוֵכן ָכַתב ּבְ ּ

י ַחִיים ַפַלאִג, ז"אֹות רי' ס ע"י זי'ְּלַרּבִ
יא

(.  
 

יְמָרא ] ט[ ַעל ַהּמֵ ּּפוק ֲחֵזי ִמי הוא ּבָ ּבָּ ַקְיִמים ֶאת -! ע"י ִזי"ָהַרׁשְ ִאים ְלִציונֹו ַהָקדֹוׁש לֹא ּמְ ּ ְוֵהיַאך ַהּבָ ּ ּ ְ

ים ִלְלמֹוד ֶאת ּתֹוָרתֹו  ְּדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ   .ַוֲהֵרי ֶזה ְמַרְפִסין ִאְגֵרי, "ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש"ּ

ִרן ָדא ּבְ: ק"ְּוָכתוב ְבזֹוַה] י[ ְתַקׁשְ ָלת ַדְרִגין ִאינון ּמִ ּּתְ ָרֵאל, ָדאּ ִריך הוא אֹוָרְייָתא ְוִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ג "ח(' ְּוכו, ְּ

ּבִ. .)עג תֹוַרת ָהַרׁשְ א ָהֶאלֹוִקי"ְּוַהלֹוֵמד ּבְ ּנָ ַמת ַהּתַ ִנׁשְ קות ּבְ ּי ְמעֹוֵרר ִהְתַדּבְ יו , ּ ר מֹוִציא ָהָאָדם ִמּפִ ְוַכֲאׁשֶ

יו עֹוָלה ְלַמְעָלה ְועֹוׂשֶ, ְּדָבִרים ה ֲהֵבל ּפִ םִהּנֵ ּבִ, ה רֹוׁשֵ תֹוַרת ָהַרׁשְ לֹוֵמד ּבְ ׁשֶ ּוְבַוַדאי ּכְ ּ ּפֹוֵעל ְלַמְעָלה , ה"י ע"ּ

ּבִ ַמת ַרׁשְ ְמָחה ְלִנׁשְ ֵני ֵהיְכָלא , י ַוֲחֵבָריו"ִּהְתעֹוְררות ְוׂשִ ֶהם ַוֲהֵרי הוא ִמּבְ ף ִעּמָ ּתֵ ּתַ ׁש ִמׁשְ ִאילו ַמּמָ ַּוֲהֵרי הוא ּכְ ּ ּ

ה ַג ִּדְמֵהיָמנוָתא ְוִיְזּכֶ ּבִּּ ל ָהַרׁשְ ְמָחתֹו ׁשֶ ׂשִ ף ְוִלְראֹות ּבְ ּתֵ ּתַ ל , י"ם ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְלִהׁשְ ָמָתם ׁשֶ הוא ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּׁשֶ

ינו ע ה ַרּבֵ ִעְנָיין מֹׁשֶ ָרֵאל ּכְ ּבִ, ה"ִּיׂשְ ל ַרׁשְ ְמָחתֹו ׁשֶ ָרֵאל"ַוֲהֵרי ׂשִ ָלל ִיׂשְ ְמַחת ּכְ ְּוַעֵין ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר (. י ִהיא ׂשִ

  .)קא-ף קַּד

יוצא התנא כנגדו , כשמת, כל צדיק שמפרש דברי צדיק אחר: ל"וז: ט"בספר חסידים סימן תקנ] יא[

ה לדבר עליו "ומעמידו לפני הקב, והולך עימו לבקש מן המלאכים להקל עליו, ומקבלו בסבר פנים יפות

וכמו . טובה עליוהם מתפללים עליו שם ומליצים , וכל האומר שמועה מפיהם: ד"ושם באות רכ. טובות

ופעם בא מאוחר לבית , שהיה לו מוכיח, ל"ל זצ"סיפור נורא מהמהרש, שכתוב בספרים הקדושים

ובדרך כלל המוכיח היה צריך לומר לו , והתפלל ביחידות, המדרש להתפלל מעריב ולא היה כבר מנין
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ּבִ  )מד לֹוֵמד תֹוַרת ָהַרׁשְ ְּבָכל ָמקֹום ׁשֶ ִאילו ִנְמָצא "ּ ּי ֲהֵרי הוא ּכְ ּ
ֵּאֶצל ִצּיונֹו ַהָקדֹוׁש ּ  

ּבִ לֹוֵמד תֹוַרת ָהַרׁשְ ָּהעֹוֶלה ֵמַהְדָבִרים ְדְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּ ּ ֲּהֵרי הוא ְכִאילו י "ּ ּּ
ָּצא ֵאֶצל ִציונֹו ַהָקדֹוׁשִנְמ ּ ּ.  

א ִמירֹון  )מה ַאְתָרא ַקִדיׁשָ ַתֵטַח ּבְ ָּהעֹוִלים ַהזֹוִכים ְלִהׁשְ ּ ּ ַווְדַאי ,ּ  ּבְ
ּבִ ה ִלְלמֹוד ֶאת תֹוַרת ָהַרׁשְ חֹוָבה ְקדֹוׁשָ ל  י"ּׁשֶ ֵּאֶצל ִצּיונֹו יֹוֵתר ִמּכָ

ּלימוד ַאֵחר ּ ּ  

א ִמירֹוןְּוָהעֹוִלים ַהזֹוִכ ַאְתָרא ַקִדיׁשָ ַתֵטַח ּבְ ּים ְלִהׁשְ ּ חֹוָבה ,ּ ַווְדַאי ׁשֶ  ּבְ
ּבִ ה ִלְלמֹוד ֶאת תֹוַרת ָהַרׁשְ ֵּאֶצל ִציונֹו יֹוֵתר ִמָכל לימוד ַאֵחר י"ְּקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ ּ וָבֶזה ,ּ

ּבִ ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ם,י"ִּמְתַקׁשֵ ה רֹוׁשֵ ּ ְוַעל ְיֵדי ֵכן ְתִפָלתֹו עֹוׂשָ ּ ָאַמר ָדִוד ּ ו,ּ ְּכמֹו ׁשֶ
ָה ָאגוָרה ְבָאָהְלך עֹוָלִמים"המע ּבִ... ּ ַווְדַאי ַיִכיר לֹו ָהַרׁשְ ּוּבְ ּ ְי טֹוָבה ַעל ָכך"ּ ְּוַעֵין ( .ּ

יֹום ל - .)ו"ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר פ הוא יֹום ִהלוָלא ִדיֵליה"ּוִבְפָרט ּבְ עֹוֶמר ׁשֶ ּג ּבָ ּ ּּ ְּוַכָידוַע , ּ ּ
יֹום ְפִטיָרתֹו ּבְ ָרא זוָטא"ּ ִגיָלה ָהּׁשֶ ִעתֹו ַמה טֹוב"ִּאּדְ   .ּ ְוָדָבר ּבְ

 

שראיתי שני זקנים , ענה לו. למה לא אמרת לי מוסר, ל"ושאל אותו המהרש, והפעם לא אמר לו, מוסר

ששני זקנים האלו היו הרבינו , ל"אמר לו המהרש. לכן לא אמרתי כלום, שבאו איתך להתפלל מעריב

לכן באתי , י"והיות והייתי טרוד מאוד לתרץ הקושיא של רבינו תם על האר, י בעלי התוספות"תם והר

  .להיות המוכיח שליאז אתה כבר לא יכול , ואם זכית לראות אותם, ובאו ללוות אותי, מאוחר

ם "הרמב, ם דברי אמת הם"ומה שפלפלת אתמול על דברי הרמב) פרשת ויקהל(ובמגיד משרים 

כיון שתרצת ההלכה , יצא לקראתיך, ל"ם ז"כשתפטר מן העולם הרמב, וירדת לסוף דעתו, שמח בך

  .גם עכשיו מלמד עליך זכות, כמותו

שם טרח ליישב כל קושיית התוספות על , )ל"ק רבי יהושע מקרקא זצ"של הגה(בספר מגיני שלמה 

כאשר בא אליו בחלום בשמחה , שהגאון המחבר אמר לפני תלמידיו, נכד המחבר כותב בהקדמה, י"רש

אנא , בשביל שאתה טורח להציל אותי מפי האריות הגיבורים החריפים בעלי התוספות, גדולה ואמר לו

היו , חצי שעה קודם שכבה נר ישראל, ום פטירתושבי, וכן היה, אתינא לקבלך בעולם הבא עם תלמידי

רבינו שלמה יצחקי שבא אלי עם , תנו מקום לרבינו מאור ישראל, ואמר להם, אצלו כל גדולי ישראל

באשר עמדתי לימינו תמיד לתרץ , וקיבל אותי בשמחה להראות לי את דרך עץ החיים, כל קדושיו עמו

  .מעליו קושיית בעלי התוספות



מד  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ל ָה   )מו א"ָהָיה קֹוֵרא ּכָ ָכל ַשּבָ"ִּאְדָרא ַרּבָ   ,קֹוֶדׁשת  ּבְ

ְּוִסֵפר ָהַרב ַהַצִדיק ַהְמקוָבל הר ּ ּ ִליָט"ּ מוֵאִלי ׁשְ ָנָיהו ׁשְ ּר ּבְ יַבת ְנַהר (א "ּ רֹאׁש ְיׁשִ

לֹום ִלים ַהְמקוָבל ָהֱאלִֹקי ְכֹמַהרּר ְזַקן ַהְמ"ר ועט"ּ ִמִפי מו)ׁשָ ֻּקּבָ ּר ִיְצָחק ַכדוִרי "ּ ּ ּ
ַמע ִמִפי ַהְמקוָבל ָהֱאלִֹקי ח"זללה ׁשָ ּה ׁשֶ ּ ּר ַסְלָמאן ֵאִלָיהו ַזַצ"ּ ָהָיה קֹוֵרא "ּ ל ׁשֶ
א"ָּכל ָה ָרא ַרּבָ ָכל ַשּבָ"ִאּדְ יב ל, קֹוֶדׁשת  ּבְ ה ֵכן ְוֵהׁשִ ַאל אֹותֹו ִמְפֵני ַמה עֹוׂשֶ ְּוׁשָ ֹו ּ
ָכל  נו ָהֲאִריַז" ֵּעץ ַחִיים"ּׁשֶ א"ל ְמקֹורֹו ּבְ"ְּלַרּבֵ ָרא ַרּבָ ֲאִני קֹוֵרא "ִאּדְ ּ וְבֶרַגע ׁשֶ ּ

א"ָה ָרא ַרּבָ ֲאִני חֹוֵזר ַעל ָכל ַהֵסֶפר ַהּנֹוָרא "ִאּדְ ּ הוא ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ נו " ֵּעץ ַחִיים"ּ ְּלַרּבֵ
   .א"ִזיַע, ל"ָהֲאִריַז

א"לֹוַמר    )מז ִּאְדָרא זוָטא"ֹו  א"ִּאְדָרא ַרּבָ ע"ּ ל ֶפׁשַ , ּ ְלָהֵתם ּכָ
ַפע ָהֶעְליֹון יך ַהׁשֶ ּוְלַהְמׁשִ ְ ּוְבִלמוד  - ּ א"ּּ ִפיַע ַעל " ָּהִאְדָרא ַרּבָ ַּיׁשְ

ַּהלֹוְמִדים אֹור ֶעְליֹון ִמִזיַהָרא ִעיָלָאה ּ  

ִתֵקן ֲהֵרי ְּוֵכן ָידוַע ַמה ׁשֶ ּ ּא ַלָיאְרַצייט אֹו ְלִתקו"ַּהטֹוב ִזיַעח "ּ ּ ֶפׁש ּ ֵני ַהּנֶ
ְּוַהגוף ה ְמקֹומֹות ִתֵקן ֵלאֹמר אֹו ,ּ ַהְרּבֵ ר ּבְ ּ ֲאׁשֶ א"ּ ָרא ַרּבָ ָרא " אֹו "ִאּדְ ִאּדְ
ע"ּזוָטא ּ ְלָהֵתם ָכל ֶפׁשַ ַפע ָהֶעְליֹון, ּ יך ַהׁשֶ ּוְלַהְמׁשִ ְ ַלת  - .ּ ּוִבְפָרט ִלְזכֹות ְלַקּבָ ּ

ָאז ִמְתנֹוֵצץ ֶה בועֹות ׁשֶ ַחג ַהׁשָ ַּהתֹוָרה ּבְ ּ תֹוָרה" ָּהאֹור ִכי טֹוב"ָאַרת ּ ַּהָגנוז ּבַ ּ  ַעל ,ּ
ּבִ ְקָרא "ְיֵדי ָהַרׁשְ ּנִ א"ּי ַהָקדֹוׁש ׁשֶ יׁשָ ּוְבִלמוד , "ּבֹוִציָנא ַקּדִ א"ּּ ָרא ַרּבָ " ָהִאּדְ

ִפיַע ַעל ַהלֹוְמִדים אֹור ֶעְליֹון ִמִזיַהָרא ִעיָלָאה  ַּיׁשְ ּ ׂשָכר ַמֲעֶרֶכת ל(ּ ֵני ִיׂשָ עֹוֶמ"ּּבְ ר אֹות ג ּבָ

  .)'ב

ַמת ַהתֹוָרה  ים ָתִאיר ִנׁשְ זַֹהר וַבִאְדרֹות ַהְקדֹוׁשִ ַיַעְסקו ּבַ ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
  .ֲעֵליֶהם

ֵצל  זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִנּנָ ְזכות ַהלֹוְמִדים ְוַהִמְתַעְסִקים ּבְ ּבִ ּוֻמְבְטַחנו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ֵמֵאל "ּ
ֵחן " ֵנָכר ֵליָמה ּבְ ְּוִנְזֶכה ִלְגאוָלה ַהׁשְ ֶחֶסד וְבַרֲחִמיםּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה", ּּבְ ּּבַ ֶאָחד ' ּ

מֹו ֶאָחד ב" ּוׁשְ   .א"ּבְ
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ל תֹוָרה  )מח ַּעל ְיֵדי ְטִעיַמת ֵייָנה ׁשֶ ְּפִניִמּיות ַהתֹוָרה, ּ ּ ִמְתעֹוֵרר , ּ
ָגה ְלַמְעָלה ִמן ַהַדַעת ְוַהַהׂשָ ַאֲהָבה ִנְפָלָאה ׁשֶ ָּהָאָדם ּבְ ּ ּ  

ְּפִניִמיות ַהת ּ ּ ֶרתּ ּכֶ ֶקה ַהְמׁשַ ִחיַנת ַמׁשְ ְכַנס , ֹּוָרה הוא ּבְ ּנִ ְּכמֹו ַיִין ְלַאַחר ׁשֶ
ֵמָעיו ֵיֵצא ֵמַה ָהָיה ֲעָלמֹוּבְ ָגה ִמְפֵני ׁשֶ ל ַהַדַעת ְוַהַהׂשָ ֵכר וְמַבְלֵבּ ּ וִמְתַגֶלה ְוָאז ְמׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֶהְעֵלם ֶכל ּבְ ְלַמְעָלה ִמן ַהׂשֵ ּּבֹו ֹכַח ׁשֶ ּ ְּוִנְתַגָלהְּוַעָתה ָיָצא , ּ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא , ּ ְּכמֹו ֵכן ּבְ ּ
רוך הוא  ִמְצָוה ֶאָלא ֵהן ִספור ְגֻדַלת אֹור ֵאין סֹוף ּבָ ה ּבְ ׁשָ לֹא ִנְתַלּבְ הוא ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ְּלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ וְלַמָטה ַעד ֵאין ַתְכִלית ְוכו ּּ יג ֵסֶדר ָכל ' ּ ִכיל וְלַהׂשִ ְּלַהׂשְ ּּ ּ
ֱאָצִליםַהִהׁשְ עור קֹוַמת ַעְצמות ַהַמֲאִציל ְוַהּנֶ ׁשִ לות וְלַסֵפר ּבְ ַּתְלׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְּכמֹו ָכל , ּ ּ

ה ְוִאְדָרא זוָטא"ַמַאְמֵרי  ְלַמְעָלה ִמן "ָּהִאְדָרא ַרּבָ ה ׁשֶ ִחיַנת ַאֲהָבה ַרּבָ הוא ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ַּהַדַעת ְוכו ְלַמְעָלה ִמן ַהַהׂשָ 'ּ ְּוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ׁשֶ ּ ֶהְעֵלם ָגדֹולּ ּטֹוֲעִמים , ָּגה ּבְ ּוְכׁשֶ

ְעתֹו ל ּדַ ְלּבֵ יִגים ִיְתּבַ ּוַמׂשִ ֶהם , ּּ ּנֹוַלד לֹו ֵמֲחַמת ַהִהְתּבֹוְננות ּבָ לֹוַמר ׁשֶ ּּכְ
ָגה ְוכו ַעת ְוַהַהׂשָ ְלַמְעָלה ִמן ַהּדַ ַּאֲהָבה ִנְפָלָאה ׁשֶ ּ ּ'.  

ַעל ַהַתְנ(ּר ַהָזֵקן "ֵסֶפר ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו( ִתָיה ַכָדת,'ג ֵחֶלק ב" תקס)ָיאּּבַ ּ ִדּבור ַהַמְתִחיל ְוַהׁשְ ּּ ּּ ּ ּ(  

ן יֹוַחאי  )מט ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ְלַהֲעָלַמת ַהזַֹהר ַאֲחֵרי ְפִטיַרת ָהַרּבִ ֶּהְסּבֵ ּ  

א. א  י ַאּבָ ּלֹא ִנָתן ִלְכֹתב ִסְתֵרי ַהזַֹהר ֶאָלא ְלַרּבִ ּ ּ ּ  
ֵעת ְפִטיָרתֹוִּכי , ֲּהלֹא ִתְרֶאה ֵר, ּּבְ ּלֹא ִנַתן ְרׁשות , "ּת ַהֲאִזינוַרְדִא"יׁש ּבְ ּ

ם ָהעֹוְמִדים ָאז ֶאְצלֹוְּלׁשום ֶאָחד  ְבָעה ֵעיֵני ַהׁשֵ ִּלְכֹתב ִסְתֵרי , ֵּמאֹוָתם ׁשִ
א, ַּהזַֹהר י ַאּבָ ם, ֶּאָלא ְלַרּבִ ְזַכר ׁשָ ַּכּנִ ְּוַכך ַאְסַדְרָנא ְלכו: ּ ּ א ִיְכתֹוב, ְ י ַאּבָ , ִּרּבִ

י ֶאְלָעָז ִרי ִיְלֵעיְוִרּבִ ְייהו, ר ּבְ ִלּבַ ַאר ַחְבַרָייא ְיַרֲחׁשון ּבְ ּוׁשְ ּ ַתן לֹו .ּּ ּנִ ּ ְוִעם ׁשֶ
ְּרׁשות ִלְכתֹב ָפִטים ַדף קכ, ּ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ָּמָצאנו ָרִאינו ּבְ ּ ּ י : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, :ג"ּ ַאל ַרּבִ ׁשָ

א י ַאּבָ ָּכל ָהִני ִתקוִנין, ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ּ ּ א ַגֵל, ּ ַּאּבָ ִכסוָפא , י לֹוןּ ִגין ְדָלא ֵייעול ּבְ ּּבְ ּ ּ
ָתא ֲאַמאי ִאְצְטִריכו ְלִאְתַגָלָאה. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ַּהׁשְ ּ ּ א. ּ י ַאּבָ ַּההוא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

א ַּדֲאָנא ָכַתְבָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּ י ַחְבַרָיא)כתבוה(ֲאֵמיָנא , ּ ְּדָהא ִאיּנון ַיְדִעין , ּ ְלַגּבֵ ּ
ְּוָהא ִאְצְטִריך ְלִמְנַדע, יןִּמִל ִּדְכִתיב, ְ מֹות י(, ּ ּ ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ְיָי)ׁשְ מֹות(ּוְכִתיב . 'ּ  ׁשְ
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ּ ְוָיְדעו ִכי ֲאִני ְיָי)כט ָבן ִמִלין. 'ּ ִגין ְדִאְתַייׁשְ ּּבְ ּ ָנא. ּ ִלּבָ ּוִמָכאן וְלָהְלָאה. ּבְ ְסִתיִמין , ּּ
  .ַּעד ָכאן, ִּמִלין

םּאֹורֹות ַהזֹ. ב  ֶבת ִלּבָ ַמְחׁשֶ לו ַרק ַלַחְבַרָיא ּבְ ַּהר לֹא ִנְתּגַ ּ  
ן יֹוַחאי ִלְכֹתב ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְכָבר ָנַתן ָלנו ְרׁשות ַרּבִ ה ִעם ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ ְּוַגם ִכי לֹא , ּ

ְּדָעלו ְוָנְפקו , ֲחֵבִרים' ָלַמד ַרק ְלאֹוָתם ַהז ּ אּ יׁשָ ִאְדָרא ַקּדִ ְּוִעם ָכל ֶזה ִהְקִפי, ּבְ ד ּ
נֹו י ֶאְלָעָזר ּבְ יב לֹו, ְּוִנְתַכֵעס ַעל ֶזה, ַרּבִ ְּדִמָכאן וְלָהְלָאה ַלֲהוֹו , ְּוַגם הוא ַעְצמֹו ֵהׁשִ ּ ּ

ַגָווָנא ִּמִלין ְסִתיִמין ּבְ ָאר ַחְכֵמי דֹוָרם, ּ ִא, ֲּאָבל ִלׁשְ ם ָרָחב , יםִּעם ֱהיֹוָתם ַתּנָ ִלּבָ
ל אוָלם ְּכִפְתחֹו ׁשֶ ִּעם ֱהיֹוָתם ְכתו, ּ ְּולֹא ִאְתַגְלַיין , ֵּהם ֶאְצָלם ִמִלין ְסִתיִמים, ִביםּ

ְלחוד ֶּאָלא ְלַחְבַרָיא ָהִאיֵלין ּבִ ּ ם, ּ בֹות ִלּבָ תֹוך ַמְחׁשְ ְְוַאף ַגם ֵהם ּבְ ְּולֹא ִמן ַהֶפה , ּ
ָכתוב ְסִתיִמי, ְּוַלחוץ ּוְכמֹו ׁשֶ ַגָווָנאןּ ִמִליןּּ יָנָנא, ּ ּבְ   .ְולֹא ָאַמר ּבֵ

ן יֹוַחאי ָאְמָרה ַהַחְבַרָיאַאֲחֵרי . ג  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּאל ִתֵתן : "ְּפִטיַרת ָהַרּבִ ּ
ְרך ׂשָ ֶָאת ִפיך ְלַהֲחִטיא ֶאת ּבְ ָ ּ"  

ת ַוְיִחי ַדף רי ָפָרׁשַ ם. ז"ּ ְוֵכן ּבְ א: ָאַמר ׁשָ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ְמעֹון ֵריַחָייא , ּבָ י ׁשִ ִרּבִ
א ָטָבא ְוכו יה ַמּנָ ְּדַטֲחִנין ִמּנֵ ּ ַעְלָמא ִמיֵניהְו', ּ ָתַאר ּבְ ָּלא ִאׁשְ ר ְכָמה ִדְכִתיב, ּ , ּּבַ

מֹות טז( ח אֹותֹו ִלְפֵני ה)ׁשְ ָמה ְמלֹא ָהעֹוֶמר ָמן ְוַהּנַ ' ּ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ
ֶמֶרת ִהְתַגְלָייא לֹא ְכִתיב, ּ ְלַאְצָנעוָתא,ְלִמׁשְ ְּוִאלו ּבְ ּ ּ ָתא ַמאן ָיִכיל ְלַגָלָאה , ּ ַּהׁשְ ּ

  .ּוַמאן ִיְנַדע לֹון, ִזיןָר

ת ַאֲחֵרי מֹות ַדף ע ָפָרׁשַ ַּגם ּבְ ְמעֹון: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, .ט"ּ י ׁשִ ִכיב ַרּבִ ַתר ְדׁשָ ֲהוֹו , ּּבָ
ֶרך" ) הקֶֹהֶלת(ַאְמֵרי  ׂשָ ַָאל ִתֵתן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ָ ּ ּ ּ".  

ּבִ   )נ ֵאֶלה"ַרׁשְ יך ִתקוִנים ּכָ ּי ִהְמׁשִ ּּ ּ ָכל ד, ְ ּבְ , ֹור ְודֹור ַעד ַהּסֹוףּׁשֶ
ל ָמקֹום  ַרך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ְרֶצה ָלׁשוב יוַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשֵ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְׁשֶ ּ ּ ּ

הוא   ּׁשֶ

ִגָלה תֹוָרה ...  ָהָיה ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ָכֶזה ׁשֶ ָזִכינו ׁשֶ ְמָחה ִהיא ַמה ׁשֶ ָּכל ַהׂשִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ּנֹוָרָאה ָכֹזאת ְוִתֵקן ִתקוִנים ָכ ּּ ּ הּּ תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ֵּאֶלה ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ָאנו , ּ ַּעד ׁשֶ

ַכח ַהתֹוָרה ִמִפי ַזְרֵענו לֹא ִתׁשָ טוִחים ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּּ ְּוֶזה ָגַמר ַדְי, ּ ָּקא ַעל ְיֵדי ִהְסַתְלקותֹוּ ּ ּ ,
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ָאז ַדְי ֵמתו קֶֹדם ְזַמּנָּׁשֶ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ל ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ָּקא ִתֵקן ַהְפָגם ׁשֶ ּ ּ ּּ ְּוִגָלה ָאז , םּ
א ְוִסְפָרא , ָּהִאְדָרא זוָטא ל ְיֵמי ַחָייו ָהִאְדָרא ַרּבָ ִגָלה ּכָ ִּמְלַבד ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ

ְצִניעוָתא ְוָכל ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּדִ ֵאֶלה , ּ יך ִתקוִנים ּכָ ל ֶזה ִהְמׁשִ ַעל ְיֵדי ּכָ ּׁשֶ ּ ּּ ְ

ָכל ּדֹור ְודֹור ַעד ַהּסֹוף ּבְ ל ִמי ׁשֶ, ׁשֶ ּכָ ם ׁשֶ ִּיְרֶצה ָלׁשוב יוַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשֵ ּ ּ ּ
ַרך יֹום ְִיְתּבָ ַחָייו וִבְפָרט ּבְ ִתֵקן ּבְ הוא ַעל ְיֵדי ִתקון ַהִצְמצוִמים ׁשֶ ּ ִמָכל ָמקֹום ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּּ ּ

ִּהְסַתְלקותֹו ַהָקדֹוׁש ּ ּ ַחֵייֶהם, ּ ִמיָתָתן יֹוֵתר ִמּבְ ִּכי ְגדֹוִלים ַצִדיִקים ּבְ ּ ּ ּ.  

ּקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְתִפַלת ַהִמְנָחה ֲהָלָכה זֵסֶפר ִל( ּ ּ ּ   )ו" אֹות נ'ּ

יֹום ַל   )נא עֹוָלם"ּבְ ְמָחה ּבָ ֹעֶמר ִהילוָלא ֶחְדָוה ְוׂשִ   ּג ּבָ

ז ּבְ לֹום,ֲאָדר' ַּהַטַעם ׁשֶ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּ יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּ ּ הוא יֹום ֵאֶבל ,ּ
ֹעֶמ"ּוְביֹום ַל, ְוצֹום ן יֹוַחאי,רג ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  ֶחְדָוה ,ּ ִהילוָלא,ּ יֹום ְפִטיַרת ַרּבִ

עֹוָלם ְמָחה ּבָ ָכה ַעל יֹום מֹותֹו ְולֹא ָחַפץ ּבֹו, ְוׂשִ לֹום ּבָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ְּלִפי ׁשֶ ּ ּ ,
ָרָצה ְלַקֵים ִמְצוֹות ָהָאֶרץ ִּמַטַעם ׁשֶ ָּלֵכן ַהכֹל ּבֹוִכין ַעל מֹותֹו ו, ּ ִלין ָעָליוּ . ִמְתַאּבְ

יֹום מֹותֹו ַמח ּבְ ן יֹוַחאי ׂשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוָעַמד וְמַצֶפה ָעָליו, ְוַרּבִ ָאַמר ָהִאיָדָנא : ּ ּׁשֶ
ְּדָכל יֹוִמין ְדָקֵאיְמָנא. ַאְסַהְדָנא ָעַלי ָּתִאיְבָנא ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ָדא, ּ ַמח ,ּ ה ׂשָ  ִהּנֵ

ְּוִהיא ִהלוָלא ְלָכל ָעְלָמא, ֵּתיהָּעְבִדיַנן ְרעו, ְוָצָפה ָעָליו ִאְדָרא , ּ ָכַתב ּבְ ְּכָמה ׁשֶ ּ
ַּהֲאִזינו ַדף רל(ּזוָטא    .:)א"ּ

יֹומֹו(   )ְּדַבר יֹום ּבְ

ַל   )נב ְמָחה"ּבְ ֶתה ְוׂשִ ים ִמׁשְ ּג ָלֹעֶמר ָאנו עֹוׂשִ ּ  

לֹא ִנְכַנס ָלָאֶרץ ה ַעל ׁשֶ ְפִטיַרת מׁשֶ ִלים ּבִ ָרֵאל ִמְתַאּבְ ִיׂשְ ּג ָלעֶֹמר ָאנו "ּוְבַל, ּּבְ
ְמָחה ֶתה ְוׂשִ ים ִמׁשְ ְמעֹון , ּעֹוׂשִ י ׁשִ ַרּבִ ְכְנסו ּבְ ּנִ ה ׁשֶ ַמת מׁשֶ יצֹוֵצי ִנׁשְ ּנִ ֵמִחים ׁשֶ ׂשְ ּׁשֶ ּ

ן יֹוַחאי   .ּבֶ

א ַדף כ( ִּהילוָלא ַרּבָ   )יב ְלָהַרב ַיֲעֹקב ֲאָנהֹוִר"ּ
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ַתְכחו ג ינו ִנׁשְ ה ַרּבֵ יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ָלכֹות ַעל ְיֵדי ֶאְבָלם ַאַחר ֵמאֹות ֲה' ּ
ינו ה ַרּבֵ ַּעל ֵכן הוא ַתֲעִנית, ּמׁשֶ ּ ן יֹוַחאי. ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְפִטיַרת ַרּבִ ֵאין ֵכן ּבִ ַּמה ׁשֶ ּ ,

יֹום ְפִטיָרתֹו ִגָלה ַהסֹודֹות ְוָכל ָהִאְדָרא זוָטא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְמָחה , ּ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ַהׂשִ
יֹום ַההוא  ְּוַהֶחְדָוה ּבַ ְתַגלו ָהֵני ָרִזין ִעָלִאיןּ ּנִ ּׁשֶ ּּ ּג ָלעֶֹמר הוא יֹום "ָלֵכן ַל, ּ

ְמָחה   .ׂשִ

ָכר ַמַאְמֵרי ֹחֶדׁש ִאָיר( ׂשְ ַער ִיׂשָ   )ג"אֹות כ, ל ֵעיַני"ַּמֲאָמר ַג, ּׁשַ

ָרֵאל ִמ   )נג לֹוֵמי ֱאמוֵני ִיׂשְ לו ׁשְ ָלה ְוַהּסֹוד ִקּבְ ּתֹוַרת ַהַקּבָ ּ ּ ּבִּ  י"ַרׁשְ
ל ִדְבֵר,ל"ַז ד ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהרל"ַזי ָהֲאִריּ ּכָ י  ּ ְוָכל ִדְבֵרי,ּ ְמֻיּסָ ַרּבִ

ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ ד ַעל ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוָהֲאִריל"ַזִיׂשְ ּ ְמֻיּסָ  ,ל"ַזּ
ָר ים ַעל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשל"ַזא "ְוַהּגְ ַתב ֵפרוׁשִ ּ ּכָ ּ ּ ְְוָכל ְתִמיֵמי ֶדֶרך , ּ ּ ּ

תֹוַרת ַהזַֹה   ּר וַמֲאִמיִנים ּבֹוּהֹוְלִכים ּבְ

ָרֵאל לֹוֵמי ֱאמוֵני ִיׂשְ ם וְבתֹוָרתֹו,ּׁשְ ַהׁשֵ ֲאִמיִנים ּבַ ּ ַהּמַ לו ֶאת , ּ ְּוִקּבְ
ה ַיד מׁשֶ ה ְוֶאת ַהתֹוָרה ַהְמסוָרה ַעל ֶפה ּבְ ַיד מׁשֶ ַּהתֹוָרה ַהָכתוב ּבְ ּ ּּ ּ לו ֶאת , ּּ ִּקּבְ

א ַרּבִ ָלה ְוַהּסֹוד ֵמֵאת ַהַתּנָ ּתֹוַרת ַהַקּבָ ר יֹוַחאיּּ ְמעֹון ּבַ   .י ׁשִ

לֹו ַעל "ָהֲאִרּוָמָרן  ָלה ׁשֶ ל ְיסֹוֵדי ַהַקּבָ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהָקדֹוׁש ָיַסד ּכָ ּ ּ
ים ָעָליוֵּסֶפר ַהזַֹהר  ְּוָכַתב ֵפרוׁשִ ּוְגאֹון ֻעֵזנו. ּ ָרֵאל וְפֵארו, ּּ ְּקדֹוׁש ִיׂשְ ינו , ּ ּמֹוֵרנו ְוַרּבֵ ּ

ַעל ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ם טֹוב ַרּבִ א ׁשֵ ל ֲחִסיִדים, ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ , ֲאִביֶהם ׁשֶ
ֲעֵרי ַהָחְכָמה ְוַהְתבוָנה ְוַהַדַעת תֹוַרת ׁשַ ֵהִאיר ָלעֹוָלם ּבְ ּׁשֶ ּ ָנה ְיסֹוֵדי , ּ ּבָ

ַּהֲחִסידות ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִסְפֵרי ָהֲאִר ּ ְּוהוא . י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ
ֵבאור ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַת ים ַאֲחָריו ִלְמדו ֶאת ְצנוִעים ָחְכָמה ּבְ ְּלִמיָדיו ַהְקדֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ַּהָקדֹוׁש

ינו ַהְגָר ְּוַרּבֵ ר ָהָיה ְכֶאָחד ִמן ָהִראׁשֹוִנים ,א ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ  ְוָכל ָרז ...ּ ֲאׁשֶ
ים ַעל ַהזַֹהר  ...ּלֹא ָאִניס ֵליה  ַתב ֵפרוׁשִ ּּכָ ּ א ַּהָקדֹוׁשּ יׁשָ ה ַקּדִ  ְוָהִאְדָרא ַרּבָ

ְצִניעוָתא ְוַהִתקוֵני ֹזַהר ְפָרא ּדִ ְּוַהּסִ ּ ְלָחן ָערוך ֵמִביא , ּּ ְוְבֵבאוִרים ַעל ַהׁשֻ ּ ּ ּּ
ְבֵרי ַהֹזַהר תֹוַרת ַהזַֹהר  ...ְּמקֹורֹות ִמּדִ ֶרך הֹוְלִכים ּבְ ְּוָכל ְתִמיֵמי ּדֶ ְ ּ

  .ּוַמֲאִמיִנים ּבֹו



מט  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

  )ּר ֵמַראְדִזין ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ֶפר זַֹהר ָהָרִקיַע ְלָהַאְדמֹוַּהְקָדַמת ֵס(

י    )נד ל ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ָהיו ִעַקר ַהִתקון ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּּ ּּ ּ
ָלה ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים, ֲעִקיָבא ּגִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ  

ל ִּעַקר ַהִתקון ׁשֶ ּ ן יֹוַחאי ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֲעִקיָבא ָהָיה ַעל ְיֵדי ַרּבִ ּ ַתְלִמיֵדי ַרּבִ
יֹוֵתר ְלַתֵקן ַהִצְמצוִמים... ַוֲחֵבָריו ֶזה ּבְ ן יֹוַחאי ָעַסק ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּכי ַרּבִ ּ ּ ְּלַתֵקן , ּ

עֹו יך אֹור ָהֵאין סֹוף ְלַגלֹות ֱאלֹקותֹו ּבָ ִחיַנת ֵכִלים ְלַהְמׁשִ ּּבְ ּ ְ ִחיַנת ָכל , ָלםּ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ְפָרט  א ְוִאְדָרא זוָטאֵּסֶפר ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבִ יך . ָּהִאְדָרא ַרּבָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִהְמׁשִ ְׁשֶ

ִחיַנת ִמְצָחא ְוַעְיִנין ְוִתקוֵני ִדיְקָנא  ֵהם ּבְ ְּוִתֵקן ְוִגָלה ִצְמצוִמים ִנְפָלִאים ׁשֶ ּּ ּּ ּ
א ְוכו ַּקִדיׁשָ ֻכָלם ּבְ', ּ ּׁשֶ יג ַעל ְיֵדי ֶזה אֹור ָהֵאין סֹוף ּ ִּחיַנת ִצְמצוִמים נֹוָרִאים ְלַהׂשִ ּ

ַּכָידוַע ומוָבן ְלָכל ְמַחְצֵדי ַחְקָלא ּ ּ ּ ֹזַהר ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא. ּ ְּוַעל ֵכן ָאַמר ּבַ ּּ ּ ּ ּ.  

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְתִפַלת ַהִמְנָחה ֲהָלָכה ז אֹות נו( ּ ּ ּ ּ(  

  

 

ת   )נה ן יֹוַחאי נֹוְדָעה ַעל ְיֵדי ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ה ַרּבֵ ְּפִטיַרת מׁשֶ ּ 
  קֹול

ינו ִאיָתא ה ַרּבֵ ּאֹודֹות ְפִטיַרת מׁשֶ ת: ּ ה-ּבַ ֵמת מׁשֶ   .ּקֹול ָיְצָאה ׁשֶ

ָרָכה( ת ּבְ   )ִּסְפִרי סֹוף ָפָרׁשַ

ַרת ָקָלא ָנְפַלת ִמן ׁשְ ְפִטיָרתֹו ּבְ ינו ּבִ ה ַרּבֵ   .ַּמָיאּמׁשֶ

ָרָכה לד( ן ֻעִזיֵאל ַעל ַהָפסוק ּבְ ַתְרגום יֹוָנָתן ּבֶ ּּבְ ּּ   )ה, ּּ



נ  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ָיְצָאה ִמָטתֹו ְוָסִליק  ן יֹוַחאי נֹוְדָעה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוֵכן ְפִטיַרת ַרּבִ ּ ּ
ֲאִויָרא   .ּבַ

  :)ו"ַּדף רצ' זַֹהר ֵחֶלק ג(

ז ּבְ לֹום הוא יֹום ֵאֶבל ֲּאָדר יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ' ַּהַטַעם ׁשֶ ינו ָעָליו ַהׁשָ ּה ַרּבֵ ּּ
ְמָחה "ּוְביֹום ַל, ְוצֹום ן יֹוַחאי ִהילוָלא ֶחְדָוה ְוׂשִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֹעֶמר יֹום ְפִטיַרת ַרּבִ ּג ּבָ ּ

עֹוָלם ָכה ַעל יֹום מֹותֹו ְולֹא ָחַפץ ּבֹו, ּבָ לֹום ּבָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ְּלִפי ׁשֶ ּ ם ִּמַטַע, ּ
ָרָצה ְלַקֵים ִמְצוֹות ָהָאֶרץ ִלין ָעָליו, ּׁשֶ ָּלֵכן ַהֹכל ּבֹוִכין ַעל מֹותֹו וִמְתַאּבְ י . ּ ְוַרּבִ

יֹום מֹותֹו ַמח ּבְ ן יֹוַחאי ׂשָ ְמעֹון ּבֶ ְּוָעַמד וְמַצֶפה ָעָליו, ׁשִ ָאַמר,ּ ָנא :  ׁשֶ ָהִאיּדָ
ָקֵאיְמָנא ,ַאְסַהְדָנא ָעַלי ָכל יֹוִמין ּדְ אָּתִאיְב, ּדְ ה . ָנא ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ּדָ ִהּנֵ

ַמח ְוִצָפה ָעָליו ָּעְבִדיַנן ְרעוֵתיה, ּׂשָ ָכַתב , ְּוִהיא ִהילוָלא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
ִאְדָרא זוָטא ַּהֲאִזינו ַדף רל( ּּבְ   .:)א"ּ

יֹומֹו(   )ְּדַבר יֹום ּבְ

ַל   )נו ְמָחה"ּבְ ֶתה ְוׂשִ ים ִמׁשְ ֹעֶמר ָאנו עֹוׂשִ ּג ּבָ ׂשְ, ּ ִניצֹוֵצי ּׁשֶ ֵּמִחים ׁשֶ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ִנְכְנסו ּבְ ה ׁשֶ ַמת מׁשֶ ִּנׁשְ ּ  

לֹא ִנְכַנס ָלָאֶרץ ה ַעל ׁשֶ ְפִטיַרת מׁשֶ ִלים ּבִ ָרֵאל ִמְתַאּבְ ִיׂשְ ּג ָלעֶֹמר ָאנו "ּוְבַל, ּּבְ
ְמָחה ֶתה ְוׂשִ ים ִמׁשְ ַמת מׁשֶ, ּעֹוׂשִ יצֹוֵצי ִנׁשְ ּנִ ֵמִחים ׁשֶ ׂשְ ְמעֹון ּׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ ְכְנסו ּבְ ּנִ ּה ׁשֶ

ן יֹוַחאי   .ּבֶ

א ַדף כ( ִּהילוָלא ַרּבָ   )ב ְלָהַרב ַיֲעֹקב ָאָנהֹוִרי"ּ

חו ג ַתּכְ ינו ִנׁשְ ה ַרּבֵ יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּבְ ּ ּ ַעל ְיֵדי ֶאְבָלם ֵמאֹות ֲהָלכֹות ' ּ
ינו ה ַרּבֵ ַּעל ֵכן הוא ַתֲעִנית, ַּאַחר מׁשֶ ּ ן. ּ ֵאין ּכֵ ן ַּמה ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְפִטיַרת ַרּבִ  ּבִ

ִגָלה ַהסֹודֹות ְוָכל , יֹוַחאי ּׁשֶ ּ יֹום ְפִטיָרתֹוָּהִאְדָרא זוָטאּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ּ ּבְ
ְתַגלו ָהֵני ָרִזין ִעיָלִאין ּנִ יֹום ַההוא ׁשֶ ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ּבַ ַּהׂשִ ּּ ּּ ּ ג ָלעֶֹמר "ָלֵכן ַל, ּ

ְמָחה   .ּהוא יֹום ׂשִ

ַער ִי( ָכר ַמַאְמֵרי ֹחֶדׁש ִאָירׁשַ ׂשְ   )ג"אֹות כ, ל ֵעיַני"ַּמֲאָמר ַג, ּׂשָ
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ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ לֹום ְלֵבין יֹום ְפִטיַרת ָהַרּבִ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ין יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּבֵ ּּ ּ
ָנם "יֹוַחאי י א ְל, יֹום70ּח ִאָיר ֶיׁשְ ן יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָהַרּבִ ַּגלֹות ֶאת ּ ְלַרֵמז ׁשֶ

רוך הוא ֲהִכי ַהְגדֹוָלה, ּסֹוד ִסְתֵרי תֹוָרה ְמַחת ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֶזה ׂשִ ּ ְּ ִּכי תֹוַרת ַהסֹוד , ּ ּ ּ
ָמה ּהוא תֹוָרה ִלׁשְ ל ַל, ּּ ְמָחה ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ְּוֶזהו ַהׂשִ ּ עֶֹמר"ּ ְבָעה , ג ּבָ ׁשִ ֵאין ֵכן ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ

ֲאָדר   .ּבַ

  )'ּאֹור ִיְצָחק ֶפֶרק א(

  

 

ְּוַאל ִיָפֵלא ָהָאָדם ִמֶזה   )נז ן יֹוַחאי ,ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י ִעם ֱהיֹות ׁשֶ  ּכִ
ַתָנִא ּבַ ַּאֲחרֹון ׁשֶ זֹוּ ל ,ים ָזָכה ְלַמֲעָלה ּכָ ְבׁשֹונֹו ׁשֶ י ְדָבִרים ֵאלו ּכִ ּ ּכִ ּ ּ

ֶפה ְלָפֵרׁש ִעְנָיָנם ַה,עֹוָלם ּ ֵאין ְרׁשות ּבַ מוס ְוֶהָחתום ֶאְצֵלנוּ ּּכָ ּ ּ  

ן יֹוַחאי ַעְצמֹו  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ אּוְזֹכר ָנא ַמֲאַמר ַרּבִ ת ָנׂשא ּוְבִאְדָרא ַרּבָ ָפָרׁשַ  ּבְ
ְמעֹון:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ב"ַּדף קל( י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ ֻּכְלהו ּבוִציִנין ַחְבִרין, ּבֶ ּ ּ ְּדַאְתָיין , ּ

ַהאי ִעְזָקא ַקִד אּּבְ ַמָייא ִעיָלָאה ְדִעָלִאין. יׁשָ ַּאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ א , ּּ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ
ִּעָלָאה ְדִעָלִאין ָתא. ּּ ַּדֲאָנא ָחֵמי ַהׁשְ ר ָנׁש, ּ ה , ַּמה ְדָלא ָחָמא ּבַ ִּמיֹוָמא ְדָסִליק מֹׁשֶ ּ

ִּזְמָנא ִתְנָייָנא ְלטוָרא ְדִסיַני ּ ַּדֲאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנָפִאי ְנ. ּ א , ִהיִריןּ ְמׁשָ ִּכְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ
ַּתִקיָפא ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא, ּ ְּדַזִמין ְלֵמיַפק ּבְ ּ ִּדְכִתיב. ּ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי )מלאכי ג(, ּ

ְכָנֶפיָה ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ּׁשְ ְּועֹוד ַדֲאָנא ְיַדְעָנא ְדַאְנָפאי ְנִהיִרין .ּ ּ ה , ּ ּומֹׁשֶ
ָּלא ִאְסָתַכלָלא ָיַדע ְו מֹות(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ָלא ָיַדע ִכי ָקַרן עֹור ) לדׁשְ ּ ומֹׁשֶ ּ

ָּפָניו ְוכו ּ'.  

ְּוַאל ִיָפֵלא ָהָאָדם ִמֶזה ן יֹוַחאי ַאֲחרֹון ,ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ּ ִכי ִעם ֱהיֹות ׁשֶ
ִא ַתּנָ ּבַ ּ ִכי ְדָבִרים ֵאלו ִכ,ּים ָזָכה ְלַמֲעָלה ָכזֹוּׁשֶ ּּ ּ ֶפה ּ ל עֹוָלם ֵאין ְרׁשות ּבַ ְּבׁשֹונֹו ׁשֶ ּ
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ְְלָפֵרׁש ִעְנָיָנם ַהָכמוס ְוֶהָחתום ֶאְצֵלנו ְוַעל ֶדֶרך ּ ּ ּ ַסֵפר  ּ ּנְ ֶּזה ַאל ִתְתַפֵלא ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ
נו וְבדֹוֵרנו ֶזה ְזַמּנֵ ְגָלה ֵאֵלינו ּבִ סֹוף ַהְקָדָמה ֹזאת ֵמִעְנַין ֶהָחָכם ַהָקדֹוׁש ַהּנִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ, 

ֵסֶפר ַהִתקוִנין ַעל דֹור הֹוֵלך .ּלֹא אוַכל ְלָפֵרׁשְו ָכתוב ּבְ ְ ְוִאם ִתְרֶצה ָתִבין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ה ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא א ָדא מׁשֶ ִתקו,ְּודֹור ּבָ ְזַכר ּבְ ּ ְוַכּנִ ּ י .)ַּדף קי(ט " סןּ  ָאַמר ַרּבִ

ְמעֹון ִריך הוא ִא,ּ ַחְבַרָיא,ׁשִ א ּבְ ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּבְ ְּ ְּסַתַכם ִעָמָנאּ ּ ִּעָלִאין ְוַתָתִאין , ּ ּ
ַהאי ִחּבוָרא ַּזָכָאה ָדָרא ְדַהאי ִאְתַגְלָייא ֵביה, ְּלֶמֱהִוי ּבְ ּ ְּדָעִתיד כוֵלי ַהאי , ּ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָיא ְבָדָרא ַבְתָרָאה ה ּבְ א ַעל ְיָדא ְדמֹׁשֶ ְּלִאְתַחְדׁשָ קֶֹהֶלת א (ְלַקְייָמא ְקָרא , ּ

ִיְהֶיה" הָהָיה"ּה ׁשֶ" ַמ)ט ּוא ׁשֶ טוֵתיה הוא ְבָכל ָדָרא ְוָדָרא, ּ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ְּבָכל ַצִדיק , ּ
אֹוַרְייָתא ְּוָחָכם ְדִמְתַעֵסק ּבְ ִתין ִרּבֹוא, ּ ּ ְוַהְדָבִרים ְסתוִמים ַוֲחתוִמין,'ְּוכו ַּעד ׁשִ ּ ּ:  

יָחא ֲאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמ   )נח ְּוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ יִנין ּ
ָחא ְטִמיִרין ְדָחְכְמָתא ּכָ   ְּלַאׁשְ

ָכַתב ָהַרְמּבָ ה נֹוַדע ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ַהְקָדַמת ֵסֶפר ַהמֹוֶרה ַעל "ּ ּם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ
ַנת  ָיִחיד"ִמׁשְ ֶמְרָכָבה ּבְ ְּוִאלו:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,"ְּולֹא ּבְ ֵאר ָהָאָדם ָהִעְנָיִנים ֵאלו  ּ ּּבֵ ּ
ֵסֶפר  ֵני ָאָדם ְוכוּּבַ ם ַלֲאָלִפים ִמּבְ ִּיְהֶיה ְכִאלו דֹוְרׁשָ ּּ ּ ַהְכִתיָבה ' ּ ְּוַהַטַעם ְלִפי ׁשֶ ּ

ַּקֶיֶמת ְלדֹוֵרי דֹוִרים ַלֲהגוִנים וִבְלִתי ֲהגוִנים ּ ּּ ּ ן יֹוַחאי ָנֶאה  ,ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְוַרּבִ
א ,ּּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵים י ַאּבָ ִצָוה ְלַרּבִ ּ ְוַהַגם ׁשֶ ּ ִיְכֹתבּ ּׁשֶ ֶהְעֵלם ,ּ ִיְכְתֵבם ּבְ ּ וִבְהיֹות ׁשֶ ּ ּ

ָּגדֹול ְכִאלו לֹא ִנְכְתבו ְכָלל ָדֵמי ּ ּּ ּּ ּ ּ.  

ּוֵמַעָתה יוַכל ָהָאָדם ְלַהְקׁשֹות ַעל ְדָבֵרינו ֵאֶלה ְולֹוַמר ּ ּ ּּ א ,ּ י ַאּבָ ּ ִאם ֵכן ַרּבִ
ם ְללֹא צֶֹרך ִלְכתֹב ְדָבִרים ְסתוִמים ַוֲח ָּטַרח ַעל ִחּנָ ּ ּ ָ ָאְמָנם ְתׁשוָבְתך ,ּתוִמיםְ ּ ּ

ִצְדך ָּבְ ְזַכר ְלֵעיל,ִּמָמקֹום ַאֵחר ּ ִתקוִנים ַהּנִ ָכתוב ּבַ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ְתָרָאה  ,ּ ְבָדָרא ּבַ ּדִ
ִּיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ְוָעִתיד ְלִאְתַגְלָיא ּ ּ ִתקון ס' ּ ְוכוּ ְּוֵכן ִמַמֲאָמרֹו ּבְ ּ ט "ּ

ָעִתיד ּכ :.)ַּדף קי( ה ְנִביָאה ְבָדָרא ַבְתָרָאהּדְ א ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ׁשָ  ּוֵלי ַהאי ְלִאְתַחּדְ
ת ַוֵיָרא . 'ְּוכו ּוִמַמֲאַמר ָפָרׁשַ ּ ּ יָחא ֲאִפילו  :.)ַּדף קיז(ּ ְּוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּ

ָחְכְמָתא ָחא ְטִמיִרין ּדְ ּכָ   .'ּ ְוכוַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ

רוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזהְוָלֵכן ּבִ ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ִצָוה ,ְּראֹות ַרּבִ
ֶמֶרת  ֶדֶרך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ א ִלְכתֹב ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ י ַאּבָ ְְלַרּבִ ּ ָרא ּ ַעד ּדָ

יָחא א ְמׁשִ ְתָרָאה ָקִריב ְליֹוֵמיה ַמְלּכָ ֵדי ׁשֶ,ּּבַ ִקים ּבֹו  ּכְ ְתַעּסְ ְזכות ַהּמִ ּּבִ
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ם ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָיֵמינו ּבְ ִּתְצַמח ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ת ַוְיִחי ,ּ ָפָרׁשַ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ּ ַכּנִ ַעל ' :.)ַּדף ריז(ּ
ָמה ְמלֹא ָהֹעֶמר ָמן ְוכו ָּדא ְכִתיב ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ ּ ּ ֶמֶרת ' ּ ְלִמׁשְ

  . ְמאֹד ְוָהֵבן ֶזה',ְּלַאְצָנעוָתא

ָלְמדו ִסְתֵרי ָחְכָמה זֹו ִמִפי    )נט ּ ָהִראׁשֹוִנים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ ּ
הו ַהָנִביא ֵּאִלּיָ ּ  

ְרָתה  ׁשָ ים ְיִחיֵדי ְסֻגָלה ׁשֶ לֹא ִנְמְצאו ּבֹו ֲאָנׁשִ ָכל דֹור ְודֹור ׁשֶ ה ֵאין ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ּּ ּ
ֲּעֵליֶהם רוַח ַהקֹוֶדׁש ִב,ּ ּ ְוָהָיה ֵאִלָיהו ַהּנָ ּיא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִנְגֶלה ֲעֵליֶהם וְמַלֵמד ּ ּ

ִלים ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ְמָצא ָכתוב ּבְ ּנִ ּאֹוָתם ִסְתֵרי ַהָחְכָמה ַהזֹאת וְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ.  

ְרַכת ֹכֲהִנים ְוֶזה  ת ּבִ ָפָרׁשַ ת ָנׂשא ּבְ ָפָרׁשַ ַעל ֵסֶפר ָהֵרַקְנִטי ָכַתב ּבְ ַּגם ּבַ ּ ּ ּ
ינו ִיְצָחק ןּרוׁשְּוַהֵפי: ְלׁשֹונֹו ּ ָהִראׁשֹון הוא ַדַעת ֶהָחִסיד ַרּבֵ ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ' ּּ

ָהָיה ג ְּלֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִכי ִנְגָלה ְלָהַרֲאָב' ׁשֶ ּ ָלה "ּ ּד ְוִלֵמד לֹו ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ
ְּוהוא ְמָסָרה ְלָהַרֲאָב נֹו ְוַגם ִנְגָלה לֹו ְוהוא ְמָסָרה "ּ ּד ּבְ י ִיְצָחק ַסִגי ּ ִּלְבנֹו ָהַרּבִ

י  ֵני ַתְלִמיָדיו ָהֶאָחד ַרּבִ לֹא ָרָאה ֵמעֹוָלם ְוַגם לֹו ִנְגָלה ְוהוא ְמָסָרה ִלׁשְ ְּנהֹור ׁשֶ ּ ּ ּ
ָכה ְלָהַרְמּבָ י ַעְזִריֵאל ְוַאֲחֵריֶהם ִנְמׁשְ ִני ַרּבִ יִרים ְוַהׁשֵ יר ַהׁשִ ֵפרוׁש ׁשִ ֶּעְזָרא ׁשֶ ּ ּ ן "ּ

גֹוָתיו ְלָהַרְמּבָ"ָכה ְוָהַרֲאָבִזְכרֹונֹו ִלְבָר ֵסֶפר ַהׂשָ ם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל "ּד ַעְצמֹו ּבְ
ִּהְלכֹות לוָלב ֶפֶרק יג ָעָליו ָהַרֲאָב' חּ ר ִהׂשִ ְקַטם ֹראׁשֹו ָכׁשֵ ּנִ י ִדין ַהֲהַדס ׁשֶ ּ ַגּבֵ ּ ּ ד "ּ

ֵבית ּ ָאַמר ַאְבָרָהם ְכָבר הֹוִפ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּיַע רוַח ַהקֹוֶדׁש ּבְ ּ
הוא ָפסול ְוכו ִנים ְוֶהֱעִלינו ׁשֶ נו ִמַכָמה ׁשָ ִּמְדָרׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ִחיָרה .'ּ ית ַהּבְ ִהְלכֹות ּבֵ ּ ַגם ּבְ

ָכַתב ָהַרְמּבָ ֶמה ׁשֶ י ּבַ ׁשִ ֶפֶרק ׁשִ ּּבַ ּ ּ יג "ּ ְזַמן ַהֶזה ַחָיב ָכֵרת ִהׂשִ ְכָנס ַלִמְקָדׁש ּבַ ַהּנִ ּם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ם ִליֵרָאיו" :ְוָכַתבָעָליו  ָּאַמר ַאְבָרָהם ְוָכך ִנְגָלה ִלי ִמסֹוד ַהׁשֵ ּ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו".ְ

  



נד  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ה ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה    )ס י ְיהוָדה ְפַתּיָ ל ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ַּהְמֻקּבָ ּ ּ
א  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ר ֵסֶפר -ְלַחּיֵ  ְועֹוד, "ַקחֵיין ָהֶר" ְמַחּבֵ

י ְיהוָדה ְפַתָיה  ַּרּבִ ּ ֶבל-ּ ֵלי ּבָ ַנת תרי - .ּ ִמְגדֹוֵלי ְמֻקּבְ ׁשְ ְגַדד ּבִ ַבּ  –ט "נֹוַלד ּבְ
ַנת -' 859 ׁשְ ַלִים ּבִ ירוׁשָ   .'942 –ב " תשִּנְפַטר ּבִ

ַנת תרס ׁשְ ִרים ָעָלה ְל, '905 – ה"ּבִ ְתִחַלת ַהֵמָאה ָהֶעׂשְ ּּבִ ָרֵאלּ  - .ֶאֶרץ ִיׂשְ
דֹורֹו ִלים ּבְ ָלה ֵאֶצל ְגדֹול ַהְמֻקּבָ עוָריו ָלַמד ַקּבָ ְּכָבר ִמּנְ ּ   .ָּהַרב יֹוֵסף ַחִיים, ּ

ית ֶלֶחם ְיהוָדה: "ְסָפָריו ֵּפרוׁש ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהר, "ּּבֵ ּ ֵּפרוׁש , "ַקחן ָהֶרִיַי" - ּ ּ
איִא"ַעל ָה ֶפׁש" - "ִּאיְדָרא זוָטא"ְוָה" ְדָרא ַרּבָ א ,"ָמתֹוק ַלּנֶ אור ַעל ַסּבָ ּ ּבֵ

ָפִטים ְּדִמׁשְ ּ.  

ָהָיה  )סא ה ׁשֶ ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן :  ַמֲעׂשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּהַתָנא ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּ ּ
ֲחלֹום ַהְדָפַסת  -  ָּעֵלינו ָאֵמן ִנְגָלה ּבַ ר יֹוַחאי ָחֵפץ ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּרּבִ

ֶפר    "ַקחֵיין ָהֶר"ַהּסֵ

ָרֵאלַּכֲאׁשֶ י ְיהוָדה ְפַתָיה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּר ָעָלה ַרּבִ ּ ַלִים, ּ ירוׁשָ ִני ּבִ יֹומֹו ַהׁשֵ ּּבְ א , ּ ּבָ
י ְּלַבְקרֹו ָהַרב ַהָגאֹון ַרּבִ   .ַאְבָרָהם ָעֶדס ּ

ִהְתַרְגׁשות ַאל אֹותֹו ּבְ ָכבֹוד ָהָראוי ְוׁשָ לֹו ּבַ י ְיהוָדה ִקּבְ ַּרּבִ ּ ּּ ַּמּדוַע ִהְטִריַח  ":ּ
בֹוד יב לֹו ָהַרב ָעֶדס -" ?ֹּו ֶאת ַעְצמֹו ָלבֹוא ְלַבְקֵרִניּכְ ָדָבר ָחׁשוב ְמאֹד " :ֵהׁשִ ּּבְ

אִתי ֵאֶליך ַּמהו ַהָדָבר" - "ָּבָ ַאל ָהַרב ְפַתָיה "?ּ ּׁשָ ּ.  

ַתב ֵפרוׁש ַעל ָה" בֹודֹו ּכָ ּּכְ א ְוָהִאיִא"ּ  ַוֲעַדִין לֹא "ְּדָרא זוָטאיְדָרא ַרּבָ
ִּהְדַפְסָת אֹותֹו ּ ָעָנה ָהַרב ְפַתָיה "ֵּכן" -" ?ּ ָּכַתְבִתי ֶאת ַהֵפרוׁש ִלְפֵני ַכֲחֵמׁש " -ּ ּּ ּ ּ
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ָנה ֵרה ׁשָ ִין. ֶעׂשְ י ֶזהְלָּידוַע  ְַאך ִמּנַ ַּמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹו ַעל ֵפרוׁשִ ּ ּ ִּכי ָדָבר ֶזה לֹא ? ּ ּ
ִּגִליִתיו ְלׁשום ָאָדם ֵמעֹוָלם ּ ְי יֹוֵדַע ַעל ָכך ְוַרק ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ'ּ ּ."  

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ָּהַרב ַאְבָרָהם ָעֶדס ִסֵפר לֹו ִכי ִנְגָלה ֵאָליו ַהַתּנָ ּ ּ
ֲחלֹום ּיֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבַ ָיִמים ַהְקרֹוִבים ָצִריך " :ְ ְוָכך ָאַמר לֹו,ּ ְּבַ ּ ּ

ֶבל ַלִים ֲאִרי ִמּבָ ם ְיהוָדה ְפַתָיה, ַּלֲעלֹות ִלירוׁשָ ׁשֵ ל ָעצום ּבְ ַּרב ָגדֹול וְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַתב ֵפרוׁש ַעל ָה ר ּכָ ֲּאׁשֶ א"ּ ְרִתי" ִּאיְדָרא זוָטא"ְוָה" ִאיְדָרא ַרּבָ ִחּבַ ְוֶזה . ּׁשֶ

ַאְמַתְחתֹו ְולֹא ִהְדִפיסֹו ִנים ִנְמָצא ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ך. ּ ֲָאַבְקׁשֶ ִפיַע ָעָליו  ּ ְּלַהׁשְ
יֹוִציא ֶזהּׁשֶ א ֶאת ֲאִמתות ,"ֹו ָלאֹור ְוַלֲעֹזר לֹו ּבְ בֹודֹו ְלַוּדֵ אִתי ֶאל ּכְ ן ּבָ ּ ַעל ּכֵ ּ

ים בֹודֹו ְלַהְדִפיס ֶאת ַהֵפרוׁשִ ִפיַע ַעל ּכְ ַּהֲחלֹום וְלַהׁשְ ּּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ְפַתָיהָעָנה  ַּרּבִ ּ ְולֹא ָרִציִתי , ָצִעיר ָהִייִתי ְלָיִמים: " ְוָאַמרּ
רור ִלי, רְלהֹוִציאֹו ָלאֹו ֵעת ּבָ ַּאך ּכָ י, ְ יִמים ְלֵפרוׁשִ ַמִים ַמְסּכִ י ֵמַהׁשָ ּּכִ ְוִהְנִני , ּ

ָקרֹוב ם אֹוִציאֹו ָלאֹור ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ִנים ֻהְדַפס ". ּּבְ לֹׁש ׁשָ ַּאך ַרק ְלַאַחר ׁשָ ְ

ֶפר ָב, ַהּסֵ ּבְ ְגַדד ׁשֶ ל ַמֲחלֹות ֶנֱאַלץ ָהַרב ְפַתָיה ַלֲחזֹר ָלִעיר ּבַ ׁשֶ ּּבְ ם ּ ֶבל ְוׁשָ
ְלָמה ַהְדָפַסת ַהֵפרוׁש ַעל ָהִא ִּנׁשְ ּ   .ְדרֹותיּ

ים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם  )סב ְּוִיַקח ִמֵפרֹות ֵעץ ַהַחּיִ ּ  

ה ֵפרוׁש ָפׁשוט ְוָלֵכן  ִלּמוד ֵעץ ַהַחִיים ֶאֱעׂשֶ י ָעְבִרי ּבְ י ִמּדֵ ַדְעִתי ּכִ ָּעָלה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִדְמיֹון ֵפרוׁש  ְּוָקָצר ַהּמוָבן ּבְ ַעל ְיֵדי ֻסָלם ֶזה "ַרׁשִּּ י אוַלי ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכִ ּ
תֹוֵקק ָהָאָדם ַלֲעלֹות ָעָליו  ְּוִיַקח ִמֵפרֹות ֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלםִּיׁשְ ּ ְוַאף . ּ

ַנת ה ִלּמוד ֵעץ ַחִיים ִמׁשְ ָבר ִהְתַחְלִתי ּבְ ּכְ ַּעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ן כ"תרמ'ּ ְהיֹוִתי ּבֶ ד "ב ּבִ
ר ֵפי מֹו ְלַחּבֵ ַרך ׁשְ ִני ָהֵאל ִיְתּבָ ָבר ִזּכַ ִנים ְוַגם ּכְ ּׁשָ א ּרוׁשְ  ָקָטן ַעל ִאְדָרא ַרּבָ

ְקָרא    ."ַקחֵיין ָהֶר"ְּוִאְדָרא זוָטא ַהּנִ

  
ִדְבֵרי  ַּגם ד ְזַמן ְלַפְלֵפל ּבְ לֹא ְלַאּבֵ ֲּעָצִתי ִהיא ַעל ַהלֹוְמִדים ְלִהָזֵהר ְמאֹד ׁשֶ ּ ּּ

י ָבם ִכי ֶזה ִעְנָין ַרע ְוֵאינֹו ִכי ִאם ִאּבוד ְזַמן ַהְמָפְרׁשִ ּם ִלְקַרב אֹו ִלְרַחק אֹו ְלַיׁשְ ּ ּ ּ
ְלַבד ִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש,ּבִ יִחין ִדְבֵרי ָהַרב ְועֹוְסִקים ּבְ ַמּנִ ּ ׁשֶ ִּכי ֵאין ִעַקר ַהִלמוד . ּ ּ ּ ּ ּ

ִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש ּוַמְטַרת ַהלֹוֵמד ְלַתֵקן ַהְמֻעָות ּבְ ּּ ּ יַחּ ּ ִדְבֵרי ֵעץ ַהַחִיים ּ וְלַהּנִ ּ
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ִּכי לֹא ֵתַדע ַמה ֵיֵלד יֹום. ָּהִעָקִרים ּ ֵהִבין ְדָבָריו . ּ ַדְעתֹו ׁשֶ ַיְרִגיׁש ָהָאָדם ּבְ ַּרק ְלׁשֶ ּ ּ ּ
ים ְוַיְתִחיל ִלְלמֹד ֶפֶרק  ֲאִמתות ַהְמָפְרׁשִ ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאז ִיְמׁשֹך ָידֹו ִמְלַחֵפׂש ּבַ ּּ ּ ּ ְ

ְל   .ַאֲחָריוּׁשֶ

ר ִתְזַדֵמן ִלְפֵני ַהלֹוֵמד ִמָמקֹום ֶאָחד לֹא ִיְסֹמך ַעל ַּגם  ָיא ֲאׁשֶ ְָכל קוׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ם  ר ׁשָ ְדָבֵרינו ֲאׁשֶ ָמקֹום ַהִהיא ְוַגם ָראֹה ִיְרֶאה ּבִ ִּזְכרֹוִני ֶאָלא ָצִריך ְלַעֵין ָעֶליָה ּבַ ּ ּ ְ ּ

ֶבת ִּכי אוַלי ִהיא ִמְתַיׁשֶ ּ ַמ ּ ָכתוּבְ ּה ׁשֶ םּ ֶהָערֹות ֵאלו. ב ׁשָ ְּוַדי ּבְ ם ְּוָנַתִתי . ּ לֹו ָיד ָוׁשֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ית ֶלֶחם ְיהוָדה"ּבְ ּ ַיַען ִכי ְכָבר ָמַסְכִתי ֵיְיִני "ּּבֵ ּ  ַעל ִאְדָרא "ַקחָהֶרֵיין "ּ

תו ְוָרוו ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון וְכָבר ׁשָ ִתי ִלְפֵני ַרּבָ א ְוִאְדָרא זוָטא ְוִהַגׁשְ ַּרּבָ ּ ּ ּּ ְּונֹוַדע ִכי . ּ
ָכַתב  לֹא ֶלֶחם וְכמֹו ׁשֶ ֵּאין ַהְסֻעָדה ּבְ ּ ּ ּבִּ זַֹהר ַוִיְקָרא י"ָהַרׁשְ  )'ַּדף ד(ּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ

ַּעל ָפסוק ִאְכלו ֵרִעים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּ י ְדַחְמָרא: ּ ַּמאן ְדִאית ֵליה ַגְרּבֵ ּּ ְעָיא, ּ  ֲאִכיָלה ּבַ
ַיִין ָמָסְכִתיְּוָכַתב ְלכו ַלֲח' ְּוכו תו ּבְ ּמו ְבַלֲחִמי וׁשְ ּ ּ ית ֶלֶחם ְלַהִגיׁש . ּ יִתי ּבֵ ָּלֵכן ָעׂשִ

ן ֲאָמתֹו  ם ֶאת ַעְבדֹו ּבֶ ָתֵגן ַהׁשֵ ְבָעה ִמַמה ׁשֶ ם ֶלֱאכֹל ְלׂשָ ִבים ִלְפֵני ַהׁשֵ ְּלַהיֹוׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ה  ָמָתַחּנָ ּוְבֵכן ָאנו ְלָיה וְלָיה.  ֵעֶדןּהִנׁשְ ּ ּ ּ ּכֹון ְתִפָלֵתנוִּת. ּ ֵעיֵנינוּ ּ ּ ִּליהוָדה ְוזֹאת . ּ

א ֱאלֹ ְוָעֵתנו. ּינוֵקְויֹאַמר ָאּנָ ֵעה ֶאל ׁשַ ּחוס ְוַרֵחם ָעֵלינו. ּׁשְ ץ . ּ ין ַהגֹוִיים ַקּבֵ ּוִמּבֵ ּ
ְּפזוֵרינו ּ ָיֵמינו. ּ ַאְרֵצנו ְוֶאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ּבְ ְּוִתָטֵענו ּבְ ּ ּּ ָ ּ ְוֶמֶלך . ּ ּ

ָי ְּפיֹו ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּבְ נו ְוָיֵגל ְכבֹוֵדנו. ּ ַמח ִלּבֵ ִּיׂשְ ָיֵמינו. ּּ ְמֵהָרה ּבְ ן ְיִהי ָרצֹון. ּּבִ  ּכֵ
  .ָאֵמן

ר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא ְבֵרי ַהְמַחּבֵ   .ּכֹה ּדִ

ה ְיׁשוָעה ַּהָצִעיר ְיאוָדה מׁשֶ ּ ְמֵרהו צורו ,ּ ּ ְיֶחְזֵקאל ְיׁשוָעה ְפַתָייא ִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ֵּיהוִויַח ּ  

ית ֶלֶחם ְיהוָדה ֵחֶלק ִראׁשֹון(   )ּּבֵ
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ָעה    )סג ל ׁשָ ה ׁשֶ   ֶּעְרּכָ

תֹות ַעל ְפֵני זֹו  ּבָ ׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ ל תֹוָרה ַהּנִ ְבָחה ְוֶעְרָכה ׁשֶ ׁשִ ַּרּבֹוֵתינו ִהְפִליגו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ימֹות ַהחֹל ְלֶמֶדת ּבִ ת, ַהּנִ ִּכְלׁשֹון ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש סֹוף ָפָרׁשַ ּ ּ ַלח "ּ ּ ַזָכָאה –" ְָלך-ׁשְ

אֹוַרְיָתא ַתְדִלין ּבְ ּחֹוְלֵקיהֹון ְדָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּּ ָאר יֹוִמין, ּ ָתא ִמׁשְ ּבְ ּיֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ."  

ִסְפרֹו , ַח ַהּטֹוב"ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ִנָיה"ּבֶ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ּ ָפָרׁשַ ּ ,
  :ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ָּכְתבו ַהְמ ּ ִלים ּ ת: ל"ַזֻקּבָ ּבָ יֹום ׁשַ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ְּדָגדֹול ֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ ֶאֶלף , ּ
ל ְיֵמי ַהחֹול ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ְּפָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ   .ק"עכל. ּ

ּוֵבאורֹו ל ַהָקּבָ, ל"ּ ַעל ִפי ַמֲאַמר ֲחַז:ּ ִניםה "ְּדיֹומֹו ׁשֶ ֱאַמר ִכי , ֶאֶלף ׁשָ ּנֶ ּׁשֶ
ֵעיֶניך ְכיֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו ִנים ּבְ ֶּאֶלף ׁשָ א  –' ָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ  –ְוׁשַ

ל ַהָקּבָ, זֹאת אֹוֶמֶרת ְּכיֹומֹו ׁשֶ ר (.ה"ּ ִמְדּבָ   .)ָּמָצא ֵחן ּבַ

ר ַעל ֵכן ת קֹוֶדׁש, ֲּאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָּכל ְפֻעָלה ְקדֹוׁשָ ּ  ְיֵמי ְְלֵעֶרך, עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות, ּ
  .ַהחֹול



נח  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ְנֹוַדע ִדְבֵרי ַהִכֵסא ֶמֶלך, ּוְבנֹוָסף ָלֶזה ּ ּ ִסיָמן , ּ ַכף ַהַחִיים ּבְ ְּוהוָבא ְפָסקֹו ּבְ ּ ּ
ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ה"קנ ִלמוד ׁשָ ְּדּבַ ּ ּ ִלמוד , ּ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ּעֹוֶלה ְלֵעֶרך ִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְ

ט   .ַּהְפׁשָ

ַּהיֹוֵצא ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵת ּינו ֵאֶלהּ ת קֹוֶדׁש, ּ ּבָ ׁשַ ָעה זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּדַהלֹוֵמד ׁשָ ּ ,
יֹום חֹול ט ּבְ ָנה ְפׁשָ ְּכלֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ ּ.  

ת קֹוֶדׁש, ּוְלִפי ֶזה ּבָ ׁשַ עֹות ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ׁש ׁשָ ִּאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד ׁשֵ ּ ּ ָזָכה , ּ ֲּהֵרי ׁשֶ

ית ַאְלִפין ְיֵמי ַה ְּלַתֵקן ָכל ַהׁשִ ִריָאהּ   .ּבְ

ַעל  ֵהִאיר ֵעיֵנינו ּבָ ּזֹאת ְועֹוד ְלִפי ַמה ׁשֶ א ֶמֶלך"ּ ּסֵ ִלּמוד ַהזַֹהר  "ְַהּכִ ּּדְ ּ
ט ל ִלּמוד ַהְפׁשָ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרך ׁשָ ַּהָקדֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ּ ְ ַהּטֹוב ח "ֲהֵריּוָמָרָנא , ּ

ִסְפרֹו ע "ִזי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ת קֹו "ּבֶ ּבָ ׁשַ ְּדִלמוד ּבְ ּ ֶּדׁש עֹוֶלה ֶאֶלף ְפָעִמים ִמְימֹות ּ ּ
ַעל אֹוְרחֹות ַצִדיִקים ַהְמָבֵאר, ַהחֹול ל ּבַ ּוְבנֹוָסף ַעל ָכך ִחדוׁשֹו ׁשֶ ּ ּּ ְּ ְּדִלמוד : ּ ּ ְוָכל (ּ
ְמָחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלף ) ִמְצָוה ׂשִ ה ּבְ ֲּהַנֲעׂשֶ ּ ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזי –ּ   :ע"ּ

ר ְיהוִדי ל ֲאׁשֶ ּבִּּכַ ְמָחה תֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש וְבׂשִ ּבָ ׁשַ ֹּוֵמד ּבְ ַּהזַֹהר  "–י "ּ
ָנה" ַּהָקדֹוׁש ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ׁשָ יֵמי ַהחֹול(, ְעֹוֶלה ּבְ ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ ּ  .(  

ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמר א ַפַעם ּבְ ּטֵ י ִהְתּבַ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נו ָמְרּדְ ַּרּבֵ ל  ":ּ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ִּלמוד תֹוָרה  ּ ְַעל ֶדֶרך ּ תּ ּבָ יֹום ַהׁשַ ט ּבְ ַּהְפׁשָ יֹום ֹחל, ּ ֵלָמה ּבְ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלמוד ׁשָ ּׁשָ ּ .

יֹום חֹל ָלה ּבְ ל ִלמוד ֹזַהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ְּוׁשָ ט , ּ ל ִלמוד ְפׁשָ ָנה ׁשֶ ִּהיא ְכמֹו ׁשָ ּ ּ ּ
יֹום חֹל י. ּבְ ָלה ְוֹזַהר ּבְ ִּלמוד ַקּבָ ְבִעים ְוּ ָוה ְלִלמוד ׁשִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ ֹּום ׁשַ ּ ָחֵמׁש ְ

ימֹות ַהֹחל ָנה ּבִ   יב".ׁשָ

  

 

ָנה: ר"רשת הערה מא ]יב[ ׁשְ ה ֶאת ִלּמוד ַהּמִ נו ִיְמָצא ַהקֹוֵרא ִמְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהְמַדּמֶ ַּוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרּבֵ ּ ּּ ּ 

ָחִציר וְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ת , ּּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַּוֵיֵצא"ְוַכּנִ ַּווי ְלִאינון ְדָאְכִלין :) "ַּדף עה(ּבְ ּ

ִסְתֵרי ְדאֹוַרְיָתאּתֶ אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ ְּועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויָט". ֶּבן ּבְ ַהְקָדָמתֹו ְלאּ ַער "ּל ּבְ ׁשַ

ת ּתֹוַרת ַהַק, "ַּהַהְקָדמֹות ין ְלֻעּמַ ְפָחה וְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ קֹוְרִאים ְלִלּמוד ַהּנִ ְּלׁשֹונֹות וְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ ּּ ּ ָלהּ   .ּבָ



נט  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ל ְזכות ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש   )סד ּבֹון ֲאִמִתי ׁשֶ ֶּחׁשְ ּ ּ ל , ּ ִקּבֵ ִּליהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּ
ּיֹום ָעה ַאַחת ּבַ   ַּעל ַעְצמֹו ִלְלֹמד זַֹהר ׁשָ

ּ ְלׁשֹון ַהִכֵס-!!! ֲּהָיַדְעָת ִּתקוֵני זַֹהר (ְא ֶמֶלך ּ ּ ּ ָיַדְעָת ַכָמה ְגדֹוָלה : )ג"מּ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַּמֲעַלת ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת כו ּ לֹוֵמד ... 'ּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוֹגֶדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ

ָלה ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, יגַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ְוָכ, ּ ּל ׁשֶ ּ
ִּלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ּּ,  

ָנה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּּ ּּ ּ ּ ּ
  .ְּתִמיָמה

יֹום ָעה ַאַחת ִלמוד זַֹהר ּבְ ל ׁשָ ּבֹון ׁשֶ ְּוַהֶחׁשְ ּ ָוה , ּ   :לּהוא ׁשָ

ָנהׁשָ 3540 ׁשָ   ּעֹות ּבַ

ׁשַ 10( ל ַאְבֵרך ּבַ עֹות ִלמוד ׁשֶ ּׁשָ ְ ּ יֹוםס "ּ ָנה 354 ,ּבְ ׁשָ   )ָיִמים ּבְ

ך  ֶמׁשֶ ָנה ִליהוִדי ּבֹוֵדד ַיֲעֶלה ַהַמֲאָזן 50ְּבְ ּׁשָ עֹות תֹוָרה 172,500 :ּ   .ּׁשָ

ר  ִיְצַטּבֵ ת  11ב ּׁשֶ ָפָחה ּבַ ִמׁשְ ב ּבְ ִהְתַחׁשֵ ּדֹורֹות ּבְ ּ ְּסַפר ָעצום ְלִמ ידְיָלִדים 5ּ ּ
ים ל ֲאָנׁשִ ל ַהדֹור ָהַאֲחרֹון 48,828,125: ׁשֶ   ּׁשֶ

עֹות ַהתֹוָרה ַּסך ַהכֹל ׁשָ ּ עֹות 84,228,515,625,000: ְ   , ׁשָ

ְליֹון[ִמְלָיאְרֵדי  84,000-כְּכלֹוַמר  עֹות תֹוָרה] ּבִ  -בֻּמְכָפל  48,828,125. (ּׁשָ
172,500(.  

 

ָלה] יג[ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַקּבָ ְּולֹוֵמד זַֹהר ַהָקדֹוׁש , ּוִמי ׁשֶ ָעְלָמא –ּ ִגיְרָסא ּבְ ָלה , ֲּאִפילו ּבְ ִלּמוד ַקּבָ ב לֹו ּכְ ף (ֶּנְחׁשָ ּכַ

  )ה"קנַּהַחִיים סֹוֵפר ִסיָמן 

דֹור ָהַאֲחרֹון :ֶהָעָרה] יד[ ר ַהֶצֱאָצִאים ּבַ ִּחׁשוב ִמְסּפָ ּ ּ ּ:  

1 .5  
2 .25  
3 .125  
4 .625  

5 .3,125  
6 .15,625  
7 .78,125  
8 .390,625  

9 .1,953,125  
10 .9,765,625  
11 .48,828,125  

 



ס  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ְּוָכל ַהְזכות ֶהָעצום ִמֹכחֹו ׁשֶ ּ ּ ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלֹמד ֶאת ַהֹזַהר ּ ִקּבֵ ּל ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּ ּ
ִעְקבֹוָתיו ְּוֶצֱאָצָאיו ָהְלכו ּבְ ּ.  

ת     )סה ּבָ ׁשַ ל ּגֶֹדל ַהְזכות ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּבֹון ֲאִמִתי ׁשֶ ֶּחׁשְ ּ ּּ ּּ ּ
  קֹוֶדׁש

ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ יֹום ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ְּיהוִדי ַהלֹוֵמד ֹזַהר ׁשָ ּ ל ּ ּקול ְלִלמוד תֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ
ימֹות חֹול 75 ָנה ּבִ   .ׁשָ

ה  קול ַלֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ֹזַהר ּבְ ְּכלֹוַמר ִאם ָלַמְדנו ׁשָ ּ ּּ ּ
ך  ֶמׁשֶ ְִמִלמוד תֹוָרה ּבְ ּ ּ ּ ָנה 75ּ   ׁשָ

ְּלׁשֹון ֵסֶפר ֶדֶרך ַצִדיִקים ֵמַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּּ ּ י ָמְרְד ְ יַּרּבִ ְרַעּבִ ֵּזֶכר ַצִדיק  ַכי ׁשַ ּ
  :ע"זי, ִלְבָרָכה

ָעה ך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוזַֹהר ּבְ ְִלּמוד ַקּבָ ּ ָוה ַלִלּמוד  ּ ּׁשָ ָנה  75ּ ׁשָ
ימֹות ַהחֹול   .ּבִ

עֹות ִיְהֶיה ׁשָ ּבֹון ּבַ   :ַּהֶחׁשְ

ָוה 637,200=75*354*24 ְגֶלה 637,200: ׁשָ ּנִ עֹות תֹוָרה ּבַ   .ּׁשָ

יֹום 24ֻּבָסס ַעל ֶזה ְמ עֹות ִלמוד תֹוָרה ּבְ ּׁשָ ּ ּ.  

ל  נֹות ַחִיים ׁשֶ ְבִעים ׁשְ ׁשִ ת קֹוֶדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ִלמוד זַֹהר ּבְ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ּיֹוֵצא ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ּבֹון   :ָאָדם ַיֲעֶלה ַהֶחׁשְ

70X52X637,200=2,319,408,000  

  ֶאֶלף 408ִמְליֹון  319ִמְלָיאְרד  2

ך זֹאת אֹוֶמֶרת ִאם לֹו ֶמׁשֶ ת קֹוֶדׁש ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ּבְ ָעה ַאַחת ַקּבָ  70ְְמִדים ׁשָ
ָנה עֹות, ׁשָ ֵני ִמְלָיאְרד ׁשָ ּבֹון יֹוֵתר ִמׁשְ ל ָכל , ּעֹוֶלה ַהֶחׁשְ ג ָידֹו ׁשֶ ֶהׂשֵ ַּוֲהֵרי ֶזה ּבְ ּ

ר ְלָהִבין ָלָמה ָכל ְגדֹוֵלי ַהְסָפַרִדים עֹוְדדו , ְּיהוִדי ו ֶאְפׁשָ ְּוַעְכׁשָ ּ ּ ּ ּ ְזכות ּ ּבִ ְּוָאְמרו ׁשֶ ּ
ְמֵהָרה ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִנָגֵאל ּבִ ּ ל ָאָדם  70ְּמֻבָסס ַעל . ּ נֹות ַחָייו ׁשֶ ְּלִפי ְתִהִלים(ּׁשְ ּ 

ָנה 52) 'צ ׁשָ תֹות ּבַ ּבָ   .ּׁשַ



סא  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ת  ּבָ ׁשַ זַֹהר ּבַ ָעה ּבַ ִיְלמֹד ׁשָ ו ָתִבינו ִאם ַאָתה ְמַזֶכה ַרק ִליהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ַּעְכׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
עֹות תֹוָרהָז ל ִמְלָיאְרד ׁשָ ר  ִּכיָת ְלַקּבֵ ִיְצַטּבֵ ָפָחה  טוּדֹורֹות 11ב ּׁשֶ ִמׁשְ ב ּבְ ִהְתַחׁשֵ ּּבְ ּ

ת  ים טזְיָלִדים 10ּבַ ל ֲאָנׁשִ ְּלִמְסַפר ָעצום ׁשֶ ל ַהדֹור  100,000,000,000: ּ ּׁשֶ
ן ָאָדם ֶאָחד ל ּבֶ ָּהַאֲחרֹון זֹאת אֹוֶמֶרת ִמְסַפר ַהֶצֱאָצִאים ׁשֶ ל ְו, ּ עֹות ׁשֶ ְֵעֶרך ׁשָ

ֶוה ָעה ַאַחת ֹזַהר ׁשָ ּתֹוָרה ִמׁשָ ּ ּ :  

עֹות ַהתֹוָרה ַּסך ַהֹכל ׁשָ ּ  100,000,000,000-בֻּמְכָפל  2,319,408,000: (ְ
עֹות 223,020,000,000,000,000,000 -ִמְלָיאְרד    , ׁשָ

עֹות תֹוָרה 20ְקֶוְנִטיְליֹון  223-כְּכלֹוַמר     .ְּקַוְדִריְליֹון ׁשָ

ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלֹמד ֶאת ַהֹזַהר ְו ִקּבֵ ל ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ָּכל ַהְזכות ֶהָעצום ִמֹכחֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ
ִעְקבֹוָתיו ְּוֶצֱאָצָאיו ָהְלכו ּבְ ּ.  

  

 

ּנֹוְתרו ְלָכל ַהיֹוֵתר ] טו[ יָון ׁשֶ ּּכֵ ָנה ַעד  230כ ּ ְגָמָרא ְלִקיום ָהעֹוָלם  6000ׁשָ ר ּבִ ְזּכָ ּמֻ ֶזה ַהְזַמן ׁשֶ ָנה ׁשֶ ּׁשָ ּ ּּ

ם : א/צזּין ַדף ַּמֶסֶכת ַסְנֶהְדִר( ,ַּהֶזה ָגב ַהׁשֵ ֱאַמר ְוִנׂשְ ּנֶ ֵני ֱהוו ָעְלָמא ְוַחד ָחרוב ׁשֶ ית ַאְלֵפי ׁשְ ָּאַמר ַרב ְקִטיָנא ׁשִ ּּ ּ ּ

יֹום ְּלַבדֹו ּבַ ָיֵמינו ַהְינו ). ַּההוא ּ ך דֹור ּבְ ּוֶמׁשֶ ּ ּּ ָנה 20כ ְ ּנֹוָתר ֵיׁש ָמקֹום , ׁשָ ְזַמן ׁשֶ  .ּדֹורֹות 11לֲהֵרי ּבִ

דֹור ָהַאֲחרֹוןֶהָעָרה ִח] טז[ ר ַהֶצֱאָצִאים ּבַ ּׁשוב ִמְסּפָ ּ ּ ּ:  

1 .10  
2 .100  
3 .1000  
4 .10000  

5 .100000  
6 .1000000  
7 .10000000  
8 .100000000  

9 .1000000000  
10 .10000000000  
11 .100000000000  

  . ִמְלָיאְרד ֶצֱאָצִאים100זֹאת אֹוֶמֶרת 
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ָכל יֹום ִמְסָפר ַדִפים    )סו חוִרים ְצִעיִרים ְצִריִכים ִלְקֹרא ּבְ ם ּבַ ּּגַ ּּ ּ
ֲעֹזר ִלְפֹת ּיַ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ׁשֶ ך ַהֶנֶפׁשּּבְ ַּח ֶאת ַהֵלב ַלתֹוָרה וְלַזּכֵ ְ ּ ּ ּ  

ינו יֹוֵסף ַחִיים ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ָּמָרן ַרּבֵ ּ ן ִאיׁש ַחי,ּּ ַעל ַהּבֶ  ְמָבֵאר ֶאת , ּבַ
חוץ"ַּמֲאַמר ַהְגָמָרא  ְפִנים תֹוָרתֹו ַמְכֶרֶזת ָעָליו ִמּבַ תֹוָרה ִמּבִ ָּכל ָהעֹוֵסק ּבַ ּ ּ ָכל ,"ּ ּ ׁשֶ

ל ָהעֹוֵס ְגֶלה ׁשֶ ֵחֶלק ַהּנִ ל ַהתֹוָרה זֹוֶכה וְמִאירֹות ֵעיָניו ּבַ ֵחֶלק ַהְפִניִמי ׁשֶ ּק ּבַ ּ ּ
אול ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש . ַּהתֹוָרה א ׁשָ ן ִציֹון ַאּבָ י ּבֶ ְּוַאף ָמָרן ַהָגאֹון ַהָגדֹול ַרּבִ ּ ּ ּ ּ

ִּלְבָרָכה ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ָהָיה מֹוֶרה ְלַתְלִמיָד חוִרים ְצִעיִרים ּ עֹוָדם ּבַ ּיו ּבְ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ָכל יֹום ִמְסַפר ַדִפים ּבְ ִּלְקרֹא ּבְ ּ ַיֲעֹזר ִלְפתַֹח ֶאת ַהֵלב ַלתֹוָרה וְלַזֵכך , ּּ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

ֶפׁש מוָסר וַמְלִהיב , ְוהֹוִסיף עֹוד ְוָאַמר. ַהּנֶ ִּכי ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָמֵלא ְוָגדוׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
יֹוֵת ַרךּבְ ם ִיְתּבָ ְר ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ יֹוֵתר,ּ ּ ְוֶזהו ֵסֶפר ַהמוָסר ַהטֹוב ּבְ ּ ּּ.  

ֵסֶפר ַהָקֶנה ַהָקדֹוׁש ַעל ַהָפסוק  ְּוָכַתב ּבְ ּ ּ ְבֶתם וְרִאיֶתם כו"ּ ְּוׁשַ ּ ר לֹא ' ּ ַלֲאׁשֶ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִנְקָרא , "ֲעָבדֹו ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ עֹוֵסק ַדְוָקא ּבַ ִּכי ִמי ׁשֶ ּ ּ ַּגם , "לֹא ֲעָבדֹו"ּ

ם ַתְלִמיד, ֵּאינֹו ִנְקָרא ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֵ ם ָחָכם ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמה , ַּרק ּבְ ִּכי ׁשֵ
םָיּועְי ,ַּהְפִניִמית   ...ן ׁשָ

ָיַדְעָת ַכָמה ְגדֹוָלה ַמֲעַלת ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת כו ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ִּיָוַדע גֶֹדל ... 'ּ ּ
ַּהִחיוב ְוגֹ ָלהּ לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ֶּדל ַהׂשָ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה , ּ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ּ

ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר , ָעְלִמין ְּוָכל ׁשֶ ּּ ּ ה ּבֹו ִתקון , ֶאָחדּ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ
ִלמו ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ְּלַמְעָלה ּבְ ּ ּ ָנה ְתִמיָמה ּ ט ׁשָ ּד ַהְפׁשָ ְּלׁשֹון ַהִכֵסא (ּ ּ

ּ ִתקוֵני זַֹהר מ,ְֶמֶלך ּ   .)ג"ּ

יָבה   )סז ׁשִ ֵני ַהּיְ ים מֹוִכיַח ֶאת ּבְ ּלֹוְמִדים וִמְתַחְדִדים : ֶהָחֵפץ ַחּיִ ּ
ִפְלפוָלא ְדאֹוָרְייָתא ּּבְ ּ ַּאָבל ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵמִעַקר ְדאֹוָרְייָתא, ּ ּ.  

ָהִייִתי ֶאְצל ת ַוֵיָרא ְּכׁשֶ ת קֹוֶדׁש ָפָרׁשַ ּבָ ׁשַ ֹּו ּבְ ָאְזִני ִמִפי , ץ"תרּ ַמְעִתי ּבְ ּׁשָ ּ
ַּהָקדֹוׁש ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּ יִתי ִחּבוִרים ְולֹא ָהָיה ִלי ְפַנאי. ּ ָּכל ָיַמי ָעׂשִ ּ ֲאָבל , ּ

ְתִביעֹות ה ָאנִֹכי ְוָאבֹוא ּבִ ו ִמְתַפּנֶ ר ֶאל , ַּעְכׁשָ יםִּכי ֵיׁש ִלי ְלַדּבֵ ַּהְפרוׁשִ ֵני . [ּ ֵהם ּבְ
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ים ָהיו קֹוְרִאים אֹוָתם ְפרוׁשִ יָבה ׁשֶ ַּהְיׁשִ ּּ ַעְצמֹו ָיבֹואו ]. ּ ְּוַאֲחֵרי ַהְתִפָלה ִהְכִריז ּבְ ּ ּ
ְמעו ִפְלפוָלא ְדאֹוָרְייָתא,  ֲחִריִפים ֵהם,לֹוְמִדים ֵהם. ְּוִיׁשְ ּוִמְתַחְדִדים ּבְ ּּ ַאָבל , ּּ

ֵּאיָנם יֹוְדִעים ֵמִעַקר ְד מֹוַע ֶאת ְדָבָריו. אֹוָרְייָתאּ ַלְיָלה ִלׁשְ ִנְתַכְנסו ּבַ ּוְכׁשְ ּ ּ ּ ִהִציַע ,ּ
ָהִעָקר הוא ִלְלמֹוד ִלְחיֹות ַחֵיי : ְּותֶֹכן ַהַמֲאָמר ָהָיה, ְִלְפֵניֶהם ַמֲאָמר ָארֹוך ּׁשֶ ּ ּ

ִית ָכל ֲהִליכֹות ְוַהְנָהגֹות ַהּבָ ִּהְסַתְפקות ְוָצנוַע ּבְ ּ ּ אַלֲחזֹר ַאֲחֵרי, ּ ׂשֵ ה וְלִהּנָ ּ ִאׁשָ ּ, 
ְצִריִכים ְלִהְסַתֵדר ְכִפי ִנמוֵסי ְוֵסֶדר ָהעֹוָלם ְּללֹא ָכל ְדִחיֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ִּכי , ּ

ל ֵיֶצר ָהָרע ָּכל ָהַאְמְתָלאֹות ְוַהְנמוִקים ָהֵאֶלה ֵהם ְכֶעטיֹו ׁשֶ ּ ֵני תֹוָרה ְוַגם , ּ ַגם ּבְ ּׁשֶ ּ
ים ּבְ   .ַמְלְכָדתֹוְּיֵרִאים ִנְתָפׂשִ

ְלָבד ְתִפים ֶּאָלא , ְּולֹא זו ּבִ ְמׁשַ ּׁשֶ ַמִיםּ ם ׁשָ ֶזה ֶאת ׁשֵ ּוְמַעְטִפים ֶאת , ּבָ
ל ִהדור ִמְצָוה ְכִריָכה ׁשֶ ִמִיים ּבִ ַּמַאָווֵיֶהם ַהַגׁשְ ּ ּ ְצִריִכים ְלֵכִלים , ּ ֵהם ׁשֶ ּאֹוְמִרים ׁשֶ

ת ּבָ ם ִהְת, ְלִדיָרה ָנֶאה, ָנִאים ְלָכבֹוד ׁשַ ִית ִלְלמֹוד תֹוָרהְלׁשֵ ּבַ ּּבֹוְדדות ּבַ ירות . ּ ֲּעׁשִ
ב ֹאֶהל  ַרם ָכל ַהּנַ, 'ְּוכוְּכֵדי ִלְהיֹות יֹוׁשֵ ּהוא ִמַתְחּבולֹות ַהֵיֶצר ְלהֹוִליָכם ל "ּּבְ ּ ּּ

ְגַלל ֵאֶלה ַהִחׁשוִבים ַהּנַ, ׁשֹוָלל ִּכי ּבִ ּ ּ הל "ּ א ִאׁשָ ּמֹוְנִעים ַעְצָמם ִמִלׂשָ ּ ְוֵאיָנם , ּ
ְּדִרים ְכָרצֹון ִּמְסַת ית,'הּ ל ִאסור ִרּבִ ָלה ׁשֶ ּ וִמֵמיָלא גֹוְרִמים ְלִמְכׁשָ ּּ ּ ְּוַהָכתוב , ּ ּ

ִאסור ְדאֹוָרְייָתא. )ח"יְיֶחְזֵקאל (ַמְזִהיר ָחיֹו לֹא ִיְחֶיה  ִלים ֵהם ּבְ ֲּהֵרי ִנְכׁשָ ּ ְולֹא . ּ
ִפְלפוֵלי  ַעת ִפְלפוָלם ּבְ ׁשְ ּבִ ים ׁשֶ ָּחִלים וַמְרִגיׁשִ ּ ּּ ּ ּ ְּדאֹוָרְייָתא ַנֲעָלִמים ֵמֶהם גוֵפי ּ ּ ּ

ְדָמעֹות ַרּבֹות. ּתֹוָרה רֹו ָהָיה ּבֹוֶכה ּבִ ת ָהָיה ! ּוְבַדּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַעת ַקּבָ ׁשְ ְּוֵכן ַגם ּבִ
ָנה ְוכו ּאֹוֵמר ַהִמְזמֹוִרים ְלכו ְנַרּנְ ּ ְדָמעֹות ַרּבֹות' ּ ֵּסֶפר ַהְמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים (. ּבִ צ "להגהּ

י ַח יךִּיים ֶאְפָרַרּבִ   )ִים ֵזְייְטׁשִ

ים ְמעֹוֵרר ְלֻכָלם  )סח ל :ֶּהָחֵפץ ַחּיִ ת ֶאת ַהזַֹהר ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ְלְמדו ּכָ ּיִ ּ ׁשֶ ּ
ה ּאֹוָתה ָפָרׁשָ ּ  

ם ַרּבֹו  לֹוך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ִמׁשֵ לֹמֹה ּבְ י ׁשְ ְּוֵכן ָאַמר ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ְּ ּ ּ
ָלה ִכי ֻרּבֹו , ִלְבָרָכהֵּזֶכר ַצִדיקֶּהָחֵפץ ַחִיים  ַעל ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ֵאין ׁשום ַהְגּבָ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ

ל אֹוָתה , ִמְדָרׁש ת ֶאת ַהזַֹהר ׁשֶ ּבָ ִיְלְמדו ָכל ׁשַ ְּוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחִיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָלם ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ
ה ַוֲאִפלו ְלַבחוִרים ָּפָרׁשָ ּ ּ לֹֹמה ִמפֹוִז' ר(. ּ ן ׁשְ ְנַין יֹוֵסףהֹו, ין’ּיֹוֵסף ּבֶ   ).ָספֹות ּבִ
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  ּ ִלְלֹמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש:ַהֲחזֹון ִאיׁש הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו  )סט

נו ָמָרן  יק ִלְבָרָכה ַהֲחזֹון ִאיׁשַּרּבֵ הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר  ֵזֶכר ַצּדִ
ֵסֶפר מוָסר ן ֲאחֹותֹו,ּּכְ ַעְצמֹו ִעם ּבֶ ַמ,  ְוַאף ָלַמד ּבְ י ׁשְ ְּרָיהו ַּהָגאֹון ַרּבִ

יק ִלְבָרָכה ה ִאיׁש. ְּגֵרייְנַמן ֵזֶכר ַצּדִ ֶפר ַמֲעׂשֵ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁשֻּעְבדֹות ַעל ָמָרן (, ּוַבּסֵ ּ 

ָאַמר: )ל"ַצַהֲחזֹון ִאיׁש ַז ל ַמַאְמֵרי ֲחַז :ׁשֶ ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ   .ל"ּ

  

ַעל    )ע ם ַהּבַ יב ָסבֹו ׁשֶ[ֶּלׁשֶ לֹום ֶאְלָיׁשִ י יֹוֵסף ׁשָ אֹון ַרּבִ ל ָמָרן ַהּגָ
ִליָט ן ִאיׁש ַחי]א"ׁשְ ַעל ּבֶ ָמה ִמּבַ ֵקׁש ַהְסּכָ ְגֶלה ַה, ּ ּבִ ּנִ ָדָרא ּבַ ַחד ּבְ

ְסָתרֹות ּוַבּנִ ּ  

אֹותֹו  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ינו ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ַחְכֵמי ִיׂשְ ֲּאָבל ּבֹא ָנא וְרֵאה ֶמה ָאַמר ַעל ַרּבֵ ּ ּ
יב ֵזֶכר ַצִדיק , רַּהדֹו לֹמֹה ֶאְלָיׁשִ י ׁשְ ל ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ינו ַהָקדֹוׁש ַהְמֻקּבָ ּהוא ַרּבֵ ּ ּ ּ

ִליָט(ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  יב ׁשְ לֹום ֶאְלָיׁשִ י יֹוֵסף ׁשָ ל ָמָרן ַהָגאֹון ַרּבִ הוא ָסבֹו ׁשֶ ּׁשֶ ַעל ַהֵסֶפר )א"ּ ּ ּבַ
בֹו ְוַאְחָלָמה"ַהּנֹוָרא  ם ׁשְ ֵּפרוׁש" ֶלׁשֶ ב ְכֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ַהדֹור (ּ ַעל ָהֵעץ ַחִיים ּ ְּוָהָיה ֶנְחׁשָ ּ ּ

נַֹעם ָפָניו, ַּההוא רוָרה ָנַסע ִלְראֹותֹו ְוַלֲחזֹות ּבְ ָנה ּבְ ַעל ֶהָחֵפץ ַחִיים ְוַהִמׁשְ ָמָרן ּבַ ָידוַע וְמֻפְרָסם ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ,

ָהַלך ִלְפֹגׁש ֶאת ּבַ ְּוַגם ָאַמר ְלֶאָחד ׁשֶ םְ ְכַדאי ִלְראֹותֹו, ַּעל ַהֶלׁשֶ א ִנְזֶכה ִלְראֹות , ּׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ִּכי ִמי יֹוֵדַע ִאם ּבָ ּ

  .)אֹותֹו

ְּוקֶֹדם ִנְכתֹב ֶאת ִספור ַהְדָבִרים ּ ּ ם , ּ ַעל ַהֶלׁשֶ ר הֹוִציא ּבַ ה ַכָידוַע ַכֲאׁשֶ ְּדִהּנֵ ּ ּּ ּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל ֶאת ִסְפרֹו  בֹו ְוַאְחָל"ַּהּנִ ם ׁשְ ן , ָלאֹור" ָמהֶלׁשֶ ינו ַהּבֶ ַלח אֹותֹו ְלַרּבֵ ּׁשָ

ַמח ְמֹאד ַעל ַהֵסֶפר ְוָאַמר , ִּאיׁש ַחי ָלֵתת לֹו ַהְסָכָמה ַעל ִסְפרֹו ינו ַכָידוַע ׂשָ ְּוַרּבֵ ּ ּּ ּ
הוא  ם ׁשֶ ַעל ַהֶלׁשֶ ַּעל ּבַ ִמְסָתִרים"ּ ֲּאִרי ּבַ ם ֵזֶכר ַצִדיק ". ּ ַעל ַהֶלֶשׁ ַמע ּבַ ׁשָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ

ַמח ְמאֹד ִמִסְפרֹוִלְבָרָכ ינו ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָהָיה ִניָחא לֹו ְמאֹד ְוׂשָ ַרּבֵ ּה ׁשֶ ּ ָאַמר , ּ
ִני ינו ַיְסִכים ְלִסְפרֹו ָהָיה ְכָבר מֹוִציא ֶאת ַהֵחֶלק ַהׁשֵ ַרּבֵ ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ַּעל ֶזה ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ִּכי ֵמֲחַמת ַעְנְוָתנותֹו לֹא ָהָיה ַמֲחִזיק ֶאת ָחְכ ינו , ָּמתֹו ִלְמאוָמהּ ל ַרּבֵ ְמָחתֹו ׁשֶ ְּוׂשִ
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ִני  ִּמִסְפרֹו עֹוְדָדה אֹותֹו ְלהֹוִציא ָלאֹור ַגם ֶאת ַהֵחֶלק ַהׁשֵ ּ לֹֹמה ַזְלָמן (ּ י ׁשְ ּוָמָרן ַהָגאֹון ַרּבִ ּ

ך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּאֹוֶיְרּבָ ָּהָיה ָרִגיל ְלַסֵפר ֻעְבָדה זֹאת, ְ ַגם ָאָדם ָגדֹול ּומֹוִסיף ְואֹוֵמר ׁשֶ, ּ ִּמָכאן רֹוִאים ׁשֶ ּ ּ ּ

ָּזקוק ְלִעידוד ּ(.  

ר ְלִספור ֶזה ֶהְקׁשֵ ה ּבְ ְּוִהּנֵ ְמַאֵסף , ּ ַרך ָדָבר ִנְפָלא ּבַ ם ִיְתּבָ ַחְסֵדי ַהׁשֵ ָּמָצאִתי ּבְ ּ ְ ּ
ְקָרא  ְּיׁשורון"ַּהתֹוָרִני ַהּנִ ַּעמוד תרס' ֵחֶלק ה(" ּ ם ֵמִביא ִמְכָתב)ד"ּ י ְצ יזּ ׁשָ ִבי ִהיְרׁש ֵמַרּבִ

ל ָהִעיר לֹוְנדֹון ה ׁשֶ ָהָיה ַרּבָ ר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׁשֶ ַּפְרּבֵ ֵמׁש ְתקוָפה , ּ ְּוָזָכה ְלׁשַ ּ ּ
ם ַעל ַהֶלֶשׁ ְּמֻסֶיֶמת ֶאת ּבַ ה ִדְבֵרי תֹוָרה ְוָחְכָמה, ּ ַמע ִמֶמּנו ַהְרּבֵ ְּוׁשָ ּ ּ ם . ּ ְוכֹוֵתב ׁשָ

ִמְכָתבֹו ין ַהֶיֶתר ּבְ ּּבֵ ַא, ּ ׁשָ ם ָלָמה לֹא ָלַקח ַהְסָכָמה ַעל ִסְפרֹו ּׁשֶ ַעל ַהֶלֶשׁ ּל ֶאת ּבַ ּ ּ
בֹו ְוַאְחָלָמה ם ׁשְ ל , ֶלֶשׁ ם ִנְלַמד ְוַנִכיר ֶאת ְגֻדָלתֹו ׁשֶ ַעל ַהֶלֶשׁ ל ּבַ ּוִמְתׁשוָבתֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ

ֵעיֵני ַחְכֵמי דֹורֹו ינו ּבְ ַּרּבֵ ר. ּ י ְצִבי ִהיְרׁש ַפְרּבֵ ל ַרּבִ י :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ּ ַיְלדות ָהְיָתה ּבִ
ִאְלִתיו  ִּכי ׁשְ ם(ּ ַעל ַהֶלֶשׁ ל ַהְסָכמֹות )ֶּאת ּבַ ּ ָלָמה לֹא ְיַקּבֵ בֹו ְוַאְחָלָמה(ּ ם ׁשְ . )ַעל ִסְפרֹו ֶלׁשֶ

ִּכי ֶאָחד הוא יֹוֵדַע, ְוָאַמר ִלי ְסָתרֹות, ּ ְגֶלה וַבּנִ ּנִ ָדָרא ּבַ ַּחד ּבְ ְּוהוא ַהָגאֹון , ּ ּ
ינו י ְגַדד ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוַּהּנֹוָרא ַרּבֵ ֹּוֵסף ַחִיים ִמּבַ ּ ְגֶלה , ּ ּנִ י ָרָאה ְסָפָריו ּבַ ּכִ

יר רֹב ַגְדלותֹו ְסָתרֹות ְוִהּכִ ּוַבּנִ ּ ּדֹור, ּּ ה . ָיִחיד ּבַ ב ַהְרּבֵ ָתָביו ְוִנְתַעּכֵ ַלח לֹו ּכְ ְוׁשָ
בועֹות ְתׁשוָבתֹו ּׁשָ ּ ה, ּ ֶהם ַהְרּבֵ י ִעֵין ּבָ ים ְוכו, ּזֹאת אֹוֶמֶרת ּכִ ּ ַעד ָכאן ,'ְּוִהְסּכִ

ם   .ְּלׁשֹונֹו ַעֵין ׁשָ

ַעל ֲאִחיֶעֶזר ָאַמר  )עא רֹוְדִזיְנְסִקי ּבַ ים עֹוֵזר ּגְ י ַחּיִ דֹול :ָמָרן ַרּבִ י ּגְ  ּכִ
ן ִאיׁש ַחי ַּהדֹור ָהֲאִמִתי ָהָיה ַהּבֶ ּ  

ָדָרא דֹור ְוַחד ּבְ ל ָיִחיד ּבַ ּלֹא ָהְיָתה ַרק ַדְעתֹו , ְּותַֹאר ֶזה ׁשֶ ם ּ ַעל ַהֶלֶשׁ ל ּבַ ּׁשֶ
ינו אֹותֹו , ַּעל ַרּבֵ ּבְ ל עֹוד ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ַרּבֹוֵתינו ׁשֶ ֶּאָלא ָכך ַגם ָהְיָתה ַדְעתֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ

ֵני ַהגֹוָלה , ּדֹור ל ָכל ּבְ ן ׁשֶ ּהוא ַרּבָ ּ י ַחִיים עֹוֵזר ְגרֹוְדִזיְנְסִקיּ ָּמָרן ַרּבִ ּ ֵזֶכר ַצִדיק ּ
ֵא ַעל ׁשְ ּלֹות וְתׁשובֹות ֲאִחיֶעֶזרִלְבָרָכה ּבַ ַמְעִתי ִמִפי ַתְלִמיד , ּ ְּוָכך ׁשָ ּּ ֶּהָחֵפץ ַחִיים ְ

י ָמְרְדַכי צוֶקְרַמן ּהוא ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּּ ּ ּ ַקִיץ תשס(ּ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּ ר ִנְפַטר ּבְ ב "ֲאׁשֶ

אול כוַנת ִגְבַעת ׁשָ ׁשְ ַלִים ּבִ ירוׁשָ ּּבִ ּ ּוִבְצִעירותֹו ָל, ּּ יַבת ֶהָחֵפץ ַחִייםּ יׁשִ ָראִדין ּבִ ְמעֹו ִמִפי ֶהָחֵפץ , ַּמד ּבְ ְּוָזָכה ְלׁשָ

יחֹות ְוִדְבֵרי ִחזוק סֹוף ָיָמיו ׂשִ ַּחִיים ּבְ ּ ִסֵפר ִלי, ּ ְּכִפי ׁשֶ ּ ַמְעִתי ִמִפיו, )ּ ְּוׁשָ ְצִעירותֹו ָהְיָתה , ּ ִּכי ּבִ ּ
 

ב ִנְמָצא ֵאֶצל ַהָגאֹון ] יז[ ְכּתָ ִליָטַּהּמִ ִליְצִקי ׁשְ ָרָיה ֶדּבְ י ׁשְ  .א"ַּרּבִ
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י ַחִיים עֹו מוַעת ֱאֶמת ִמִפי ַהָגאֹון ַרּבִ ּׁשְ ּ ּ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ֲאִחיֶעֶזר(ֵּזר ְגרֹוְדִזיְנְסִקי ּ ַעל ׁשְ ּּבַ ּ( 
ְזַכר ְלֵעיל ָאַמר ,ַּהּנִ ן ִאיׁש ַחי ׁשֶ י ְגדֹול ַהּדֹור ָהֲאִמִתי ָהָיה ַהּבֶ ּּכִ ּנֹוַדע .ּ ּ ַוֲאִני ְכׁשֶ
ִליָט(ִּלי ָדָבר ֶזה  ִּמִפי ֲחֵבִרי ִויִדיִדי ָהַרב ַהָגאֹון ְמַנֵחם טֹוֵקר ׁשְ ָרק,א"ּ ֵני ּבְ ַמע ֹזאת , ּ ִמֹפה ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ִליָט י ַאְבָרָהם ִיְצָחק טֹוֵקר ׁשְ ַלִים"ֵּמָאִביו ַהָגאֹון ַרּבִ י ָמְרְדַכי צוֶקְרַמן ֵזֶכר , ּא ִמירוׁשָ ַמע ֵכן ִמִפי ַרּבִ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

י ָמְרְדַכי צוֶקְרַמן ֵזֶכר ַצִד, )ַּצִדיק ִלְבָרָכה ַאְלִתי ֶאת ַרּבִ ּׁשָ ּּ ְכֵדי ּ יק ִלְבָרָכה ַעְצמֹו ּבִ
ְּלַאֵמת ְדָבִרים ֵאלו ּ ּ מֹוְוָאַמר ִלי ׁשֶ, ּ ׁשְ ְּוַצִדיק (. ֶּזה ֱאֶמת ְוָיכֹול ֲאִני ְלַפְרֵסם ֹזאת ּבִ

י ָמְרְדַכי צוֶקְרַמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְּוָחִסיד ֶזה ַתְלִמיד ֶהָחֵפץ ַחִיים ַרּבִ ּּ ּ ָהָיה ַדְי, ּ ָּידוַע הוא ׁשֶ ּ ָּקן ָגדֹול ְודֹוֵבר ּ

ְלָבבֹו ְּוָכל ְדָבָריו ְמֻזָקִקים וְמֻאָמִתים, ֱאֶמת ּבִ ּ ּ   .)ַּכְמֻפְרָסם, ּ

ַע ֹרַקח ִזְכרֹונֹו ַצִדיק ְוָקדֹוׁש   )עב י ְיהֹוׁשֻ עְלז ַרּבִ אֹון ַהָקדֹוׁש ִמּבֶ ּ ַהּגָ ּ
ד ן ִאיׁש ַחי הוא ַהּגָ ַהּבֶ א ֵמִעיד ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ דֹורֹוִּלְבָרָכה ְלַחּיֵ  ֹול ּבְ

ינו ָהיו ַמְכִריִזים ָעָליו  - ל ַרּבֵ תֹו וְפִריׁשותֹו ׁשֶ ּתֹוָרתֹו ְוִיְרָאתֹו ְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְמִתיְבָתא ִדְרִקיָעא ָהיו ַמְכִריִזים - ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו  ּ ְוַגם ּבִ ּ ּ

ְפלֹוִני וְבתֹוָרתֹו ָּעָליו ִהָזֲהרו ּבִ ּ ּ  

פֹוִלין ֶּאָלא ׁשִ, ְולֹא ַרק ֹזאת דֹורֹו ַגם ּבְ ינו ָהָיה נֹוָדע ְכָיִחיד ּבְ ל ַרּבֵ ְּמעֹו ׁשֶ ּ ּ
ּהוא ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ּם ְדָאז"ֵּאֶצל ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי ּ ִאיׁש , ּ

ָּהֱאלִֹקים וַבַעל רוַח ַהֹקֶדׁש ּ עְלז"ָהַאְדמֹו, ּ ל ֲחִסיֵדי ּבֶ ִני ׁשֶ י ְיהֹו, ּר ַהׁשֵ ַע ֹרַקח ַרּבִ ׁשֻ
ב ִכְמַעט ִכְגדֹול ָהַאְדמֹוִרי(ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  ר ָהָיה ֶנְחׁשָ ֲּאׁשֶ דֹור ַההוא"ּ ּם ּבַ ְּוהוא , )ּ

ה ֵמֲחִסיֵדי ּבֶ ַמְעִתי ָדָבר ִנְפָלא ֵאֶצל ַהְרּבֵ ׁשָ ְּכִפי ׁשֶ ּ ּ ּוֵמַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ְלזעּ ּ
ֶהם ּבָ ּוֵמֶהם הוא ַהָג(, ׁשֶ ּ ִליָטּ י ַיֲעֹקב ְגִריְנַוְלד ׁשְ ּאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ל )א"ּ הוא ָדָבר ְמֻקּבָ ּ ְוָאְמרו ִלי ׁשֶ ּ ּ

יֵניֶהם ּוְמֻפְרָסם ְוָידוַע ּבֵ ַנת תרנ, ּ ׁשְ ר ּבִ ַכֲאׁשֶ ל "ד ִנְפַטר ָהַאְדמֹו"ּׁשֶ ִני ׁשֶ ּר ַהׁשֵ
ַע, ְלזעֲחִסיֵדי ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּהוא ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ְזַכר ּ ּ ֹרַקח ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַהּנִ ּ

נֹו, ְלֵעיל ָכר דֹב ֹרַקח , ָאַמר ָעָליו ּבְ ׂשְ י ִיׂשָ ּהוא ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ ָהָיה ַאַחר ָכך (ּ ְִמי ׁשֶ ּ

ל ֲחִסיֵדי ּבֶ"ָהַאְדמֹו י ׁשֶ ִליׁשִ ְזַכר ְלֵע)ְלזעּר ַהׁשְ ַע ַהּנִ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר לֹו ָאִביו ַרּבִ לֹא , ילּ ׁשֶ ּׁשֶ
דֹורֹו  ִּיְכְתבו ָעָליו ַעל ַמֶצֶבת ְקבוָרתֹו ָיִחיד ּבְ ּּ ָכְתבו ַעל ָאִביו(ּ ְּכִפי ׁשֶ ּ ר ָהִראׁשֹון "ּהוא ָהַאְדמֹו, ּ

לֹום ֹרַקח ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ר ׁשָ י ׂשַ דֹורֹו, ַּרּבִ ָכְתבו ַעל ַמֶצֶבת ְקבוָרתֹו ָיִחיד ּבְ ּׁשֶ ּּ ָליו לֹא ֲאָבל ָע, )ּ
ִּיְכְתבו ֵכן ּ ַבְגַדד, ּ ְמָצא ּבְ י יֹוֵסף ַחִיים ַהּנִ ּדֹור ַהֶזה הוא ַרּבִ ַהָיִחיד ּבַ ִּמְפֵני ׁשֶ ּּ ּ ּ ,

דֹורֹו ְּוהוא ַהָיִחיד ּבְ ַע .ּ י ְיהֹוׁשֻ ל ַרּבִ ַעל ַמֶצֶבת ְקבוָרתֹו ׁשֶ ֱאֶמת ָהָיה ׁשֶ ּ ְוָכך ּבֶ ּ ְ
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ְזַכר ְלֵעיל לֹא ָכְתבו ָיִח ּרַֹקח ַהּנִ ּ דֹורֹו ּ ֵער ָהָיה ָראוי ְלִכּנוי (יד ּבְ ֵאין ְלׁשַ ִמַצד ְגֻדָלתֹו ׁשֶ ַּלְמרֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

נֹו ַאֲחָריו ָהַאְדמֹו, )ַּכְמֻפְרָסם, ֶזה ּוֵמֲחַמת ֶזה לֹא ָכְתבו ֵכן ַגם ַעל ּבְ ּ ּּ י "ּ י ַרּבִ ִליׁשִ ּר ַהׁשְ
ָכר דֹב ֹרַקח ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׂשְ ִּיׂשָ ה. ּ ַע ֹרַקח ּבִ, ְוִהּנֵ י ְיהֹוׁשֻ ל ַרּבִ ַנת ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ּׁשְ

ַנת תרנ ָהְיָתה ׁשְ ינו יֹוֵסף ַחִיים ֵזֶכר ַצִדיק , ד"ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׁשֶ ָּהָיה ָאז ַרּבֵ ּ ּ
ן ִאיׁש ַחי ַעל ַהּבֶ ָנה ְלַחָייו, ִלְבָרָכה ּבַ ים ׁשָ ׁשִ ְּכֶבן ׁשִ ּ אֹותֹו ְזַמן. ּ ּבְ ְּוהוא ְדַבר ֶפֶלא ׁשֶ ּ ּ 

ן ִאיׁש ַחי ָלאֹור ינו ֶאת ִסְפרֹו ַהּבֶ ַמע ָעָליו , ֲּעַדִין לֹא הֹוִציא ַרּבֵ ְּוִאם ֵכן ֵמֵהיָכן ׁשָ
ַע ֹרַקח ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה י ְיהֹוׁשֻ תֹו . ַּרּבִ תֹוָרתֹו ְוִיְרָאתֹו ְקֻדׁשָ ֵּאין זֹאת ֶאָלא ׁשֶ ּ ּ

ינו ָהיו ַמְכִריִזים ָעָל ל ַרּבֵ ּוְפִריׁשותֹו ׁשֶ ּ ּ ְמִתיְבָתא . ּיו ִמסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹוּ ְּוַגם ּבִ
ְפלֹוִני וְבתֹוָרתֹו ִּדְרִקיָעא ָהיו ַמְכִריִזים ָעָליו ִהָזֲהרו ּבִ ּ ּּ   .יחּ

ת ַאִדיֵרי עֹוָלם ֵאֶלה לֹׁשֶ ּוִמְלַבד ׁשְ ּּ ם, ּ ַעל ַהֶלֶשׁ ֵהם ּבַ ֵאלֹות , ּׁשֶ ּוַבַעל ׁשְ
ּוְתׁשובֹות ֲאִחיֶעֶזר ִני ַלֲחִסידֹות ּבֶ"ְוָהַאְדמֹו, ּ ינו , ְלזעּר ַהׁשֵ ָּכך ַגם ָאַמר ַעל ַרּבֵ ּ ְ ּ

ּעֹוד ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי וְגאֹוֵני ַהדֹור ַההוא ּּ ְרִלין ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה , ּ י ַחִיים ּבֶ ּהוא ַרּבִ ּ ּ
ִצי( ל ַהּנָ נֹו ׁשֶ ַלִים )ין'ּב ִמוֹולֹוִז"ּבְ ירוׁשָ ינו ּבִ ַהְסִפידֹו ֶאת ַרּבֵ ּ ּבְ ּ ַמת ַחִייםמ(ּ ֵסֶפר ִנׁשְ ּוָבא ּבַ ּ ְּדָרׁשֹות , ּ

ְרִלין י ַחִיים ּבֶ ְגַדד, ַּרּבִ י יֹוֵסף ַחִיים ִמּבַ ַּהֵסֶפר ַעל ַרּבִ ַּעמוד ל, ּ ינו)ז"ּ ּ וֵבין ַהֶיֶתר ָאַמר ַעל ַרּבֵ ִקי : ּּ ּבָ
ָכל ַהתֹוָרה וְבָחְכַמת ָהֱאֶמת ּּבְ יַח, ּ מֹותֹוְולֹא ִהּנִ   . ּכְ

ִליָטְּוַהָגאֹון ַרּבִ ה ַצְדָקה ׁשְ יַבת ֹפָרת יֹוֵסף"י מׁשֶ ַמע , א רֹאׁש ְיׁשִ ׁשָ ָּאַמר ִלי ׁשֶ
י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֵּמָאִביו הוא ָמָרן ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ָהִריְדּבַ, ּּ ְכָבר (ז "ׁשֶ ּׁשֶ

ִּהְזַכְרנו אֹותֹו ְלֵעיל ן ִאיׁש ַחי ָאַמר ַעל )ּ ינו ַהּבֶ הו, ַּרּבֵ ֵני ּׁשֶ ל ּבְ ל ּכָ ן ׁשֶ א ָהָיה ָהַרּבָ
  .ַּהגֹוָלה

 

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ִמְסְקִויָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ֵמִעיד] יח[ ַּרּבֵ ּ ּּ א ָסאִלי : ּ ָבּ ֵסֶפר ִסיְדָנא ּבַ ַתב ּבַ ַּעמוד ר(ּּכָ  )ז"ּ
ר ָהַרב ֶהָחִסיד יֹוֵסף ֵאִלָיהו ַדייְטׁש ֵזֶכר ַצִדי: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ִּסּפֵ ּ ּ י ַאַחד ָהַאְדמֹוִרי, ק ִלְבָרָכהּ י , ם ַהְמֻפְרָסִמים"ּכִ ַרּבִ

ִּיְצָחק ִמְסְקֵויָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּ ָהָיה ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי(, ּ דֹור ַההוא"ּׁשֶ ּם ּבַ ֵמֲחִסיֵדי ֶעְליֹון . ּ

ְמֻפְרָסם ִפלֹוָתיו עֹולֹות ָלָרִקיַע ו, ָאַמר, )ּכַ י ּתְ ּּכִ ל ַהֲחָכִמיםּ ִפלֹות ּכָ יגֹות ֶאת ּתְ ַּמׂשִ ֶבל , ּ ָבּ ִּמְלַבד ָחָכם ֶאָחד ּבְ

יגֹות אֹותֹו ִפלֹוָתיו ַמׂשִ ּתְ ּׁשֶ רֹום , ּ ֲעֶלה ַלּמָ ּתַ ֵדי ׁשֶ ְבִלי ּכְ ִפלֹות ֶהָחָכם ַהּבַ ִפָלתֹו ִעם ּתְ ר ֶאת ּתְ ְּוָלֵכן הוא ַחָיב ְלַקׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ָוָנ, ְּלִפי ֵסֶדר ַהדֹורֹות י יֹוֵסף ַחִיים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהְּוַהּכַ ּה ְלַרּבִ אן ְלׁשֹונֹו, ּ  .ַעד ּכָ
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ינו   )עג ל ַרּבֵ ָלה תֹוָרתֹו ׁשֶ ַמִים וִבְמִתיְבָתא ִדְרִקיַע ִנְתַקּבְ ׁשָ ּּבַ ּּ ּ ּ  

ָכל ָהעֹוָלם  ינו ָהְיָתה ַמְכֶרֶזת ָעָליו ּבְ ל ַרּבֵ תֹוָרתֹו ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת לֹא ַרק זֹאת ׁשֶ ּּ
ֻּכלֹו ֶלת וְרצוָיה , ּ ְּוָהְיָתה ְמֻקּבֶ ַּעל ָכל ַחְכֵמי דֹורֹוּ ַמִים , ּ ׁשָ ֶּאָלא ֲאִפלו ַגם ּבַ ּ ּ ּ ּ

ִהיא תֹוַרת  ינו ְוִהְסִכימו ָעֶליָה ׁשֶ ל ַרּבֵ ָלה תֹוָרתֹו ׁשֶ ּוִבְמִתיְבָתא ִדְרִקיַע ִנְתַקּבְ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ֱּאֶמת וִמפוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ה ַהֻמְפָלא , ּ ְּוֶזה נֹוַדע ַעל ְיֵדי ַהַמֲעׂשֶ ּ

ַנת תשטְו ׁשְ ר ָהָיה ּבִ ָפָחה ֵמֲעַדת "ַהְמֻפְרָסם ֲאׁשֶ ר נֹוַלד ְלִמׁשְ ּו ַעל ֶיֶלד ֲאׁשֶ
ַלִים ירוׁשָ ִנים ְלֵעֶרך, ַּהֲחִסיִדים ּבִ ע ׁשָ ן ַאְרּבַ ר ָהָיה ּבֶ ִקי , ְְוַכֲאׁשֶ ָהָיה ּבָ ָּראו ֻכָלם ׁשֶ ּ ּ

ׁשַ ַעל ֶפה ּבַ ְּואֹוֵמר ּבְ ּס וָבִראׁשֹוִנים ְדָבִרים ׁשֶ"ּ ִגְלגול ֶזה ְכָללּ ְמָעה ָאְזנֹו ּבְ ּלֹא ׁשָ ּ ּ ּ .
ִסְפרֹו ַחֵיי עֹוָלם ֶפֶרק י( ַעל ַהְקִהלֹות ַיֲעֹקב ּבְ ה ֶזה ַגם ָמָרן ַהְסַטייֶפעֶלער ּבַ ְּוֵהִביא ַמֲעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ ם"ּ ַוֲאִני . ּב ַעֵין ׁשָ

ל ה ֶזה ִעם ָכל ְפָרָטיו ִמִפי ָאִחיו ַהָגדֹול ׁשֶ ַמְעִתי ַמֲעׂשֶ ּׁשָ ּ ּ ּ ָרקּ ְבֵני ּבְ ֵכנוֵתנו ּבִ ׁשְ ָגר ָכאן ּבִ ּ אֹותֹו ֶיֶלד ׁשֶ ּ ּ ַוֲאִני  [)ּ
ַחְנִתי אֹותֹו ַּהָקָטן ַגם ֵכן ּבָ ּ ּ או ִלְראֹות ] ּ ּבָ ה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ה ָהיו ַהְרּבֵ ְּוִהּנֵ ּּ

ְּוִלְבחֹן ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶפֶלא ַהֶזה ּ יַבת ֹפ, ּ ּוֵביֵניֶהם ָהָיה ָמָרן רֹאׁש ְיׁשִ ָּרת יֹוֵסף ַהָגאֹון ּ
י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַּרּבִ ַע ָסאֵלם , ּ י ְיהֹוׁשֻ ַמְעִתי ִמִפי ַרּבִ ׁשָ ּוְכִפי ׁשֶ ּ ּ ּ

ְמֵרהו ִויַחֵיהו  ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּּ ים(ּ ינו יֹוֵסף ַחִיים ַהֲחָדׁשִ ַּהמֹוִציא ָלאֹור ֶאת ִכְתֵבי ַרּבֵ ּ ּ ּ(.  

ינו  )עד ל ַרּבֵ ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ֶלת וְרצוָיה ּ תֹוַרת ָהִראׁשֹוִנים וְמֻקּבֶ ּ ִהיא ּכְ ּ ּ
ַמִים ׁשָ  ּּבַ

ְמֵרהו ִויַחֵיהו  ם ִיׁשְ י ַיֲעקֹב ֹכֵהן ַהׁשֵ ּוִמִפי ַרּבִ ּ ּּ ּ ּ ַעל הֹוָצַאת ְסָפִרים (ּ ָרֵאל"ּבַ יַח ִיׂשְ , ")ׂשִ
ְזַכר ְלֵעיל ׁשֶ י ְיהוָדה ַצְדָקה ַהּנִ ָמעֹו ִמִפי ַהָגאֹון ַרּבִ ר ׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ַחן ֶאת ּ הוא ּבָ ֵּהִעיד ׁשֶ

ן ִאיׁש ַחי ְוַגם אֹותֹו ָיַדע  ַּהֶיֶלד ַהֻמְפָלא ַההוא ַגם ַעל ֵסֶפר ַהּבֶ ּ ּ ַמְעִתי ִמִפי ָמָרן (ּ ְּוֵכן ׁשָ ּ

ִליָט ֵטיְנָמן ׁשְ י ַאְרֵיה ְיהוָדה ֵלייּב ׁשְ ַּהָגאֹון ַרּבִ אֹוָתה ְתקוָפה ָהָיה ֶזה ְמֻפְרָסם ְוָיְדעו, א"ּ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ אֹותֹו ַהֶיֶלד ּ ּ ׁשֶ

ן ִאיׁש ַחי ָּיַדע ַגם ֶאת ַהֵסֶפר ּבֶ ִליָט. )ּ ַרָגא ׁשְ רוך ׁשְ י ּבָ ַמְעִתי ֵמַהָגאֹון ַרּבִ ְּוׁשָ ְּ ּ ָאַמר לֹו , א"ּ ׁשֶ
י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַּרּבִ ִסְפֵרי , ּ ִקי ּבְ ַהֶיֶלד ָהָיה ּבָ ֱהיֹות ׁשֶ ּׁשֶ

ן ִאיׁש ַחיָהִראׁשֹוִנים ְוַגם ּבַ ינו ִהיא ִּמֶזה ִנְלַמד , ֵּסֶפר ּבֶ ל ַרּבֵ תֹוָרתֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ַמִים ׁשָ ֶלת וְרצוָיה ּבַ תֹוַרת ָהִראׁשֹוִנים וְמֻקּבֶ ּּכְ ּ ּ י ַיֲעֹקב כֵֹהן .ּ ַמְעִתי ֵמַרּבִ ּ ְוׁשָ ּ

ְזַכר ְלֵעיל י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֵתֵאר לֹו ֵאי, ַּהּנִ ַרּבִ ּׁשֶ ּ ַחן ֶאת ַהֶיֶלד ּ ּך ּבָ ְ

ִביִאים ִלְכתוִבים ִּמתֹוָרה ִלְנִביִאים וִמּנְ ּ ָניֹות ְוִסְפֵרי , ּ ְּוַאַחר ָכך ְגָמָרא וִמׁשְ ּ ְ ּ
ַכָמה ְמקֹומֹות , ִּראׁשֹוִנים ְוַהֹכל ָיַדע ן ִאיׁש ַחי ּבְ ֵסֶפר ּבֶ ָאלֹו ּבַ ְּוַאַחר ָכך ׁשְ ּ ְ ְּוַהֶיֶלד ּ
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יך לֹוַמר ּבְ ן ִאיׁש ַחיְָיַדע ְלַהְמׁשִ ִסֵפר לֹו זֹאת.ַּעל ֶפה ֶאת ַהּבֶ ּ וְכׁשֶ ּ י , ּ ָכה ַרּבִ ּבָ
ְּיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ינו ְלָדָבר ָכֶזה, ּ ֶזה ֶפֶלא ֵאיך ָזָכה ַרּבֵ ְּוָאַמר לֹו ׁשֶ ּ ְ ּ ּ ,

ָנה ְלַאַחר ְפִטיָרתֹו ים ׁשָ ֶזה ָהָיה ַרק ָקרֹוב ַלֲחִמׁשִ ּׁשֶ ּ ָלה ּוְכָבר ָזָכה, ּ תֹוָרתֹו ִנְתַקּבְ ּ ׁשֶ
ַמִים ׁשָ ְּלתֹוַרת ֱאֶמת וְמַלְמִדים אֹוָתה ּבַ ּ ּּ.  

ַמִים  )עה ׁשָ ָלה ּבַ ינו ִנְתַקּבְ ל ַרּבֵ ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ְוָכל , ְּותֹוָרתֹו תֹוַרת ֱאֶמת, ּ
תֹוַרת ֱאֶמת ן ִאיׁש ַחי עֹוֵסק הוא ּבְ ל ַהּבֶ ְסָפָריו ׁשֶ עֹוֵסק ּבִ   ִּמי ׁשֶ

י ְיהֹוׁשֻ י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר , ַע ָסאֵלם ָאַמר ִליְוַרּבִ ָאַמר לֹו ַרּבִ ְלַאַחר ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ן ִאיׁש ַחי ִויָדעֹו ַחן ֶאת ַהֶיֶלד ַעל ַהֵסֶפר ּבֶ הוא ַעְצמֹו ּבָ ַּצִדיק ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ ּ הֹוִסיף , ּ

י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְּוָאַמר לֹו ַרּבִ ֵמֻעְבָדה ִנְפ, ּ ּׁשֶ ָלָאה זֹו ִנְלַמד ּ
ַמִים ׁשָ ָלה ּבַ ינו ִנְתַקּבְ ל ַרּבֵ תֹוָרתֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְוָכל ִמי , ְּותֹוָרתֹו תֹוַרת ֱאֶמת, ּ

תֹוַרת ֱאֶמת ן ִאיׁש ַחי עֹוֵסק הוא ּבְ ל ַהּבֶ ְסָפָריו ׁשֶ עֹוֵסק ּבִ י .ּׁשֶ ּ ְוָלֵכן ָפַקד ַרּבִ
י  ְּיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַעל ַרּבִ ְמֵרהו ִויַחֵיהוּ ם ִיׁשְ ַע ָסאֵלם ַהׁשֵ ְּיהֹוׁשֻ ּּ ּ ,

ינו יֹוֵסף ַחִיים  ַהְדָפַסת ִסְפֵרי ְוִכְתֵבי ַרּבֵ ָכל כֹחֹו ְלִהְתַעֵסק ּבְ ַתֵדל ּבְ ַיֲעֹסק ְוִיׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ן ִאיׁש ַחי וְלהֹוִציָאם ָלאֹור ַעל ַהּבֶ ֶזה ֶאת ָכל הֹונֹו וִמְרצֹו, ּּבַ ִקיַע ּבְ ְּוַיׁשְ ִּכי תֹוָרתֹו , ּ ּ

ַמִים ׁשָ ֶלת וְרצוָיה ּבַ ינו תֹוַרת ֱאֶמת ִהיא וְמֻקּבֶ ל ַרּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ.  

ֶּנֱעַתק ִמתֹוך ַהְקָדַמת ( ְ ן ִאיׁש ַחי"ּ   )ִעם ֶהָערֹות ְוהֹוָספֹות" ּאֹוְצרֹות ִפְסֵקי ַהּבֶ
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ת   )עו ּבָ ׁשַ תֹוָרה ּבְ ל ֶאָחד ָצִריך ְלַחֵדׁש ּבַ ּכָ ּׁשֶ ּ ְ 

  ]א'' עג'' דף קע-'  ג חלקרזוה[

א, ָּתא ֲחֵזי יׁשָ א ַקּדִ ְרָייא ַעל ַעּמָ ָמִתין ַנְחִתין ְלׁשַ ָתא ִנׁשְ ּבְ ד ָעֵייל ׁשַ  .ּּכַ
] כשנכנס השבת נשמות יתרות יורדות לשרות על עם הקדוש, בא וראה[

יַקָייא ַסְלִקין ְלֵעיָלא ַצּדִ ָמִתין ּדְ ְּוִנׁשְ ּ ונשמות הצדיקים עולות למעלה מגן [. ּ
ָתא] עדן התחתון לגן עדן העליון ּבְ ד ָנִפיק ׁשַ ָמִתין ַסְלִקין, ּכַ כשיוצא  [,ִּנׁשְ

ָרֵאל] ואלו הם, השבת נשמות עולות למעלה ִיׂשְ ארו ָעַלְייהו ּדְ ׁשָ ִּאיּנון ּדְ ּ ּ . 
ָמִתין ַנְחִתין] אותם ששרו על בני ישראל בבחינת נשמה יתירה[  ,ְּוִנׁשְ
יַקָייא] םואלו ה, ונשמות יורדות למטה[ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ִּאיּנון ִנׁשְ אותם [ .ּ

הנשמות של הצדיקים שעלו לגן עדן העליון עתה יורדות למטה לגן עדן 
  ].התחתון

ָרֵאל ִיׂשְ ארו ָעַלְייהו ּדְ ׁשָ ָמִתין ּדְ ְלהו ִנׁשְ ַסְלִקין ּכֻ יָון ּדְ ּּכֵ ּ ּ ּ כיון שעלו כל [ .ּ
א ַסְלֵקי ְוַקְייִמ] ,הנשמות ששרו על בני ישראל י ַמְלּכָ ִדיוְקָנא ַקּמֵ ּין ּבְ ּ

א יׁשָ ִריך הוא ] הם עולות ועומדות לפני המלך הקדוש[ ,ַקּדִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִאיל ְלֻכְלהו ּׁשָ אֹוַרְייָתא, ּ ַההוא ָעְלָמא ּבְ א ֲהָוה ְלכו ּבְ ַּמאי ִחּדוׁשָ ּ ה "והקב[ .ּ
זה כי מטעם , שואל את כולם מה חידוש היה לכם בעולם התחתון בתורה

כדי להשלים חלקה בחידושי , יורדת תוספות הנשמה למטה בערב שבת
וזהו תיקונה , שאין נשמה שלא יהיה לו חלק בתורה וסודותיה, התורה

א ] לכן , ויופיה בחידוש וגלוי סודות התורה ִחדוׁשָ ָאה ִאיהו ַמאן ּדְ ַּזּכָ ּ
יה אֹוַרְייָתא ַאְמַרת ַקּמֵ ] רה לפניואשרי לנשמה שאומרת חידושי תו[. ּּדְ

ה ֶחְדָוה ָעִביד ּמָ ִריך הוא] כי, כמה שמחה עושה וגורם למעלה[ ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
יֵליה ִניׁש ְלָפַמְלָיא ּדִ שהם הנשמות , ה מאסף את הפמליא שלו"הקב[, ּּכָ
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אֹוַרְייָתא, ְוָאַמר] ,העליונות והמלאכים א ּדְ ְמעו ִחּדוׁשָ ּׁשִ ְמָתא , ּ ַאְמַרת ִנׁשְ ּדְ
ְפ א ּדִ שמעו את חידושי התורה שאומרת נשמה זו של , ואומר להם[ ,לֹוִניּדָ

ְתֵרי ְמִתיְבֵתי] ,איש פלוני ְּוֻכְלהו מוְקֵמי ַהִהיא ִמָלה ּבִ ּ ּּ וכל הפמליא של  [.ּ
בישיבה של , בשתי ישיבות, מעלה מקיימים את דברי חידושי התורה

ִּאיּנון ְלַתָתא ],ט"ה ובישיבה של מלאך מט"הקב ִריך הוא ְּוקוְד, ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ה למעלה חותם על אותם "והקב, הם למטה [.ָּחִתים ְלַהִהיא ִמָלה, ְּלֵעיָלא
  ].כלומר הוא מסכים לאותו החידוש, הדברי תורה

אֹוַרְייָתא, ָּתא ֲחֵזי ׁש ּבְ ד ִמָלה ִאְתֲחּדָ כשנתחדש איזה , בא וראה[ ,ּּכַ
ּבְ] ,חידוש בתורה ׁשַ ַנְחָתא ּבְ ְמָתא ּדְ ִאיּנון ִמִלין ְּוִנׁשְ ַקת ּבְ ָּתא ִאְתַעּסְ ּ

ונשמה שירדה בשבת נתעסקא באותם דברים [ .ְּוַסְלֵקי ְלֵעיָלא, ַּחְדִתין
ְלֵעיָלא] אז, ובמוצאי שבת עולה למעלה, החדשים ל ָפַמְלָיא ּדִ ּּכָ ַצְייִתין , ּ

ְּלַההוא ִמָלה ְּוַחיֹות ] ,כל הפמליא של מעלה מקשיבים לדבר התורה ההוא[ ,ּ
ם "א שיש להם ארבע כנפים כנגד חגת"וחיות הקודש שמצד ז[ ּקֶֹדׁשַה

ַגְדִפין] ,א"דז ] ,שנשלמות בשש כנפים, הם מתרבות בכנפיהן[ ,ִּמְתָרִבין ּבְ
ַגְדִפין ן ּבְ ׁשָ ּוִמְתַלּבְ כמו שכתוב בשתים יכסה פניו , ומתלבשות בכנפיהן[ .ּ

  ].ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופף

ִאיל  ִריך הואְוַכד ׁשָ א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ְתִקין, ְּ וכששואל [ ,ְּוָלא ָתִבין ְוׁשַ
 ְֵּדין כ] ,ה את הנשמות אם חידשו בתורה ואינן משיבות ושותקות"הקב

ִתיב ָעְמָדם ) כהיחזקאל א(]  בחיות הקודשאז מה כתוב[ ,ַּחיֹות ַהקֶֹדׁש ַמה ּכְ  ּבְ
, ַּרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהןְּת] אז, פירוש כשהנשמות עומדות בשתיקה מדברי תורה[

ַאְת ָאֵמר ] ,מתרופפות ונחלשות כנפיהם) ל"כצ[( ָמה ּדְ איוב ( ]כמו שנאמר[ּּכְ

י ָעְמדו לֹא ָענו עֹוד ) טזלב ּּכִ  )' הנחמיה ח( ]ועוד כתוב, כשעמדו בשתיקה' פי[. ּ
ל ָהָעם] ,את הספר תורה[ ּוְכִפְתחֹו   ].דהיינו שתקו[. ָּעְמדו ּכָ

ל ֶאָחד ָצִר   )עז תּכָ ּבָ ׁשַ תֹוָרה ּבְ ּיך ְלַחֵדׁש ּבַ ּ ְ  

ֵסֶפר זֹוַהר ַחיְו ת :ָּכַתב ּבְ ּבָ ׁשַ תֹוָרה ּבְ ׁש ּבַ ל ֶאָחד ָצִריך ְלַחּדֵ ּכָ ּׁשֶ ְלִפי , ְ
ַפְרֵדְּיכֹוְלתֹו  ָרׁשֹות ֲחַז"ּבְ ּ ומוָבא בשו.ל"ּס וַבּדְ ָמה"ּ ּת תֹוָרה ִלׁשְ , ח"ח ִסיָמן צ"אֹו( ּ
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י, )ַּהטֹובח "ְלָמָרן ָהֵרי בוַעּכִ ך ַהׁשָ ֶמׁשֶ תֹוָרה ּבְ ׁש ֵאיֶזה ִחּדוׁש ּבְ ִחּדֵ ּ ִמי ׁשֶ ּּ , ְוָכְתָבה, ְּ
ת ּבָ ֶפה ַעד ׁשַ ב לֹו , לֹא יֹוִציֵאם ּבְ ם ְוָאז ֶנְחׁשָ ִחיְדׁשָ תׁשֶ ּבָ ׁשַ   .ּבְ

ת קֹוֶדׁש  )עח ּבָ ׁשַ   ּחֹק ְולֹא ַיֲעֹבר ִלְלֹמד ַהזַֹהר ּבְ

עור  ת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ׁשִ ּבָ יֹום ׁשַ ֶדר ּּבְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִמּסֵ ָּקבוַע ִלְלמֹד ּבַ ּ ּ
בוַע ַּהׁשָ   .ְוֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר, ּ

ם ֶצעהִלים( ַעל ֲערוַגת ַהּבֹׁשֶ ה ִמּבַ ֲּהָכָנה ְדַרּבָ ּ(  

ים  )עט ִאלו ִחֵדׁש ִחדוׁשִ ֵאין ֵמִבין ָחׁשוב ּכְ ִּלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַאף ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ  

י ַּמֲעַלת ִחדוׁשֵ ַמִים ִמַמַעלּ ׁשָ הוא ָחׁשוב ְמאֹד ּבַ ּ תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ֹזַהר ,ּ ָאְמרו ּבַ ּ ַעד ׁשֶ ּ
ים ַמִים ֲחָדׁשִ ּבֹוֶנה ׁשָ ּ ְוָעָליו ַהָכתוב אֹוֵמר,ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ " :ּ ִלְנֹטַע ׁשָ

ְּוֵלאמֹר ְלִציֹון ַעִמי ּ ַאל ִתְקֵרי ַעִמי ֶאָלא ִעִמי,"ָּאָתה ּ ּּ ּנַ,ּ ָתף ְלַהָקדֹוׁש  ׁשֶ ה ׁשֻ ֲּעׂשֶ ּ
רוך הוא ְוכו ּּבָ ּ ּ ְוהוא ִתקון ָגדֹול ְלָכל ָעוֹון וְלָכל ַחָטאת וִבְפָרט ַלֲעוֹון ְפַגם ,'ְּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִרית ְוכו ִאלו  .'ַּהּבְ ֵאין ֵמִבין ָחׁשוב ּכְ ְּוַגם ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ים ׁש ִחּדוׁשִ ַמִיםְוֶאָחד ַה. ִּחּדֵ ְיַכֵון ִלּבֹו ַלׁשָ ְמִעיט וִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ּּמַ ּ ּּ.  

ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך ִחדוׁש( ּ ְ ּ(  

ְלַמד    )פ ּיִ ׁשֶ ְפֵני ַעְצמֹו,ֹזַהרּכְ ל אֹות הוא ִחדוׁש ּבִ ּ ּכָ ּּ  

ע אֹות מ"ָּכַתב ַהִחיָד ֶאְצּבַ ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש מֹוֶרה ּבְ ּּמוד ִל:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,'ּא ּבַ
ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמרֹוָמם ְוכו ּ ׁשֶ' ּ ִיְטֶעה איַּגם לֹא ָיַדע ַמּבְ ּ ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ

ָמה ׁשָ ְקִריָאתֹו ְוהוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּּבִ ּ ּ םּּ ם . ּ ַעֵין ׁשָ אֹור ַצִדיִקים ׁשָ ְּוַעֵין ּבְ אֹות (ּ

ָכל ִמָלה: )ד"כ ִיְלַמד זַֹהר ְיַעֵין ּבְ ּוְכׁשֶ ּ ּ י ּכָ,ּ ְפֵני ַעְצמֹו ּכִ ּל אֹות הוא ִחּדוׁש ּבִ ּ, 
ְרִאים ְפׁשוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד ְּוַהְדָבִרים ַהּנִ ּ ּ.  

ַהְמַחֵדש , ְוִנְרֶאה לֹוַמר ית ָכַתב ׁשְ ֵראׁשִ ת ּבְ ַהְקָדַמת ַהזֹוַהר ְלָפָרׁשַ ִּכי ּבְ ּּ
ים ַמִים ֳחָדׁשִ תֹוָרה ּבֹוֵרא ׁשָ ים ֲאִמִתִיים ּבַ ִּחדוׁשִ ּּ ּ ִמיַרת ֶוֱהִביא(, ּ ִסְפרֹו ׁשְ ֹּו ֶהָחֵפץ ַחִיים ּבְ

ַּהָלׁשֹון ֵחֶלק ַהמוָסר ּ ת ַהָקּבָ, )ּ ּבָ י תֹוָרה וְבׁשַ ן ָאָדם ָצִריך ְלַחֵדׁש ֵחדוׁשֵ ה ָכל ּבֶ ִּכי ִהּנֵ ּּ ּ ּ ְ ּ ה "ּ
ֶתם ָמה ַמה ִחיַדׁשְ ׁשָ ה ְגדֹוָלה , ּׁשֹוֵאל ֶאת ַהּנְ בוׁשָ לֹא ִחֵדׁש ִיְהֶיה ּבְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ָאר ְכְמבֹו(ּ
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זֹוַהר ְלֵעיל ְוא, )ּבְ י ׁשָ ית ִהְזִהיר ִמְפֵני ִחדוׁשֵ ֵראׁשִ זֹוַהר ּבְ ְּועֹוד ּבְ ּ ֶזה ּבֹוֵרא , ּ ּבָ ל "רחׁשֶ
ַמִים ְלתֹהו ּוְבאֹור ַצִדיִקים ָאַמר ַעל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ּׁשָ ּ ל אֹות הוא ִחּדוׁש ְשּ ּּכָ ּ
ְפֵני ַעְצמֹו ָכַתב ַהֶפֶלא יֹוֵע ,ּבִ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ב , ע"זיץ ּ ִלמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ֶנְחׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ים  ְּלְמַחֵדש ִחדוׁשִ ַחָיִבים ִלְלמֹוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש , ]ְרֵאה ְלֵעיל[ּ ּיֹוֵצא ָלנו ׁשֶ ּ ּ ּ
ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ ים ֲאִמִתִיים, ּבְ אי ִחּדוׁשִ ְּוֵהם ַוּדַ ּ ִחים ֶאת , ּ ּמְ   .ה"הקבַהְמׂשַ

ֵמ  )פא ִּלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּ ִית ֵריַח טֹוב ּ ִנְתַמֵלא ַהּבַ ַרם ׁשֶ ּרֹון ּגָ ּ
דֹול  ׁש ּגָ דֹוָלה ְוֶהְרּגֵ ָכה ֶהָאָרה ּגְ ָמהְוִנְמׁשְ ָהִאְדרֹות ָאַמר  - ְּלַהְנׁשָ

ַיַחד ִנְלַמד אֹוָתם ּבְ   ָּהַרב ׁשֶ

ַנת וית', ַלֲאָדר ב' ה', ַּהיֹום יֹום ב ֶנה , ו"ן ל"ׁשְ ָּנַסְענו ֵמַעכֹו ִלְצָפת ִתּבָ ּ ּ
ֶאֶרץ ַהָגִלילְוִת ם ּבְ ּכֹוֵנן ִלְראֹות ֶאת ְפֵני ָהָאדֹון ַהׁשֵ ּ ּ ְּוַאַחר ָכך ָהַלְכנו ְלֵמרֹון ְוכו, ּ ּ ְ ּ '

ְמָחה ֵסֶפר ַהֹזַהר ַעד ד ק ָגדֹול וְבַאֲהָבה ְגדֹוָלה וְבׂשִ ֵחׁשֶ ם ּבְ ְּוָלַמְדנו ׁשָ ּ ּ ּּ עֹות ' ּ ׁשָ
ְּוָחַזְרנו ֵתֶכ, ְּוָעַמְדנו ֶלֱאכֹל, ֵּמַהַלְיָלה ַתן ָהַרב ְלָכל ּ ּנָ ּף ַאַחר ָהֲאִכיָלה ִלמוֵדנו ְכִפי ׁשֶ ּ ּ ּ

ל ַהֹזַהר ם ֵסֶפר ֶאָחד ׁשֶ ָהיו ׁשָ ֶּאָחד ֵמַהֲחֵבִרים ׁשֶ ית. ּ ֵראׁשִ , ְוָהָיה ֶחְלִקי ֵסֶפר ּבְ
עֹות ה ׁשָ ׁשָ ְּוָלַמְדנו ַעד ׁשִ ר ָכמֹוהו' ּוְבסֹוף ו, ּ ִית ֵריַח טֹוב ֲאׁשֶ עֹות ִנְתַמֵלא ַהּבַ ּׁשָ ּ ּ 

עֹות ֵמַהַלְיָלה' ְּוָלַמְדנו ַעד ח. 'ְּוכולֹא ִנְהָיה  ֵהִאיר ַהיֹום . ְּוָהַלְכנו ִליׁשֹן, ּׁשָ ְּוקֶֹדם ׁשֶ
עֹות ֵני ׁשָ ְננו ִכי ִאם ׁשְ ַמְרֵתנו ְולֹא ָיׁשַ עֹות ָעַמְדנו ַעל ִמׁשְ ֵני ׁשָ ִּכׁשְ ּּ ּ ְבנו ִלְלֹמד, ּּ . ְּוָיׁשַ

ֵהִאיר ְפֵני ַהִמְזָרח ִה ּוְכׁשֶ ּ ְבנו ִלְלֹמד ַעד יּ ְּתַפַלְלנו ְכָוִתיִקין ְוָיׁשַ ּּ ּ ִלי "ּ עֹות ּבְ ח ׁשָ
ל ִדְבֵרי תֹוָרה ִדּבור ׁשֶ יְנַתִים ֲאִפלו ּבְ ֶּהְפֵסק ּבֵ ּ ּ ּ ָאַכְלנו ָחַזְרנו ְלִלמוֵדנו ָכל . ּ ְּוַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ

י עֹות ֵמַהַלְיָלה' ַעד ח, יֹום ֲחִמיׁשִ ּבֶֹקר ְוכו' ּוְביֹום ו. ּׁשָ ת ָהִיינו . 'ּּבַ ּבָ ּוְבָכל יֹום ַהׁשַ ּּ
מֹורֹות ָכל ַהַלְיָלה, לֹוְמִדים ֹזַהר ינו ִמׁשְ ת ָעׂשִ ּבָ ּוַבַלְיָלה ֵליל מֹוָצֵאי ׁשַ ּּ ּ ּ ָהִאְדרֹות , ּ ׁשֶ

ַיַחד ְלַמד אֹוָתם ּבְ ּנִ ִהְתַחְלנו ָהִאְדרֹות ָהְיָתה .  ְוֵכן ָהָיה,ָאַמר ָהַרב ׁשֶ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ ּ
מֹוֵתינו ֶּהָאָרה ְגדֹו ִנׁשְ ָּלה ְוֶהְרֵגׁש ָגדֹול ּבְ ּ ְּוָגַמְרנו ָהִאְדרֹות ָסמוך ְלאֹור ַהיֹום', ְּוכוּ ְ ּ ּ ,

ְמָחה ְגדֹוָלה ׂשִ ר יֹוַחאי ּבְ ְּוָלַמְדנו ַמַאְמֵרי ּבַ ּ.  

ִּאֶגֶרת ַמָסע אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש( ּּ ְּכַתב ָיד ֶאָחד ִמַתְלִמיָדיו, ּ ֵסֶפר ַטֲעֵמ ,ּ ִעְנְיֵני , ּי ַהִמְנָהִגיםִּנְדַפס ּבְ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּהילוָלא ְדַרּבִ ּ(  
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ָל  )פב ִקצור ׁשְ ּּבְ יר : ה"ּ ת ֹקֶדׁש ַאַחר ַהְטִביָלה ַוֲאִמיַרת ׁשִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּּבְ
יִרים ִביָנה ִיְלֹמד ָמה ,ַּהׁשִ ם ּבְ ֲחָננֹו ַהׁשֵ ּ ִאם ֵיׁש לֹו ְפַנאי ָאז ִמי ׁשֶ ּ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש א ּּבַ ָלהּ ׁשום ֵסֶפר ַקּבָ   ֹּו ּבְ

ָל ּוְבִקצור ׁשְ ת ָכַתב"ּּ ּבָ ּה ַמֶסֶכת ׁשַ יִרים : ּ יר ַהׁשִ ִביָלה ַוֲאִמיַרת ׁשִ ַּאַחר ַהּטְ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ,ִּאם ֵיׁש לֹו ְפַנאי ִביָנה ִיְלמֹד ָמה ּבַ ם ּבְ ֲחָננֹו ַהׁשֵ ּ ָאז ִמי ׁשֶ ּ ּ

ָלה ׁשום ֵסֶפר ַקּבָ   .ּּבְ

ם ַרּבֹו ֶהָחֵפץ ָּאַמר ַהָגאֹון  לֹוך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ִמׁשֵ לֹמֹה ּבְ י ׁשְ ַּהַצִדיק ַרּבִ ּ ְּ ּ
ַּחִיים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה י ֻרּבֹו  ,ּ ָלה ּכִ ַעל ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵאין ׁשום ַהְגּבָ ּׁשֶ ּּ

ּבָ, ִמְדָרׁש ל ׁשַ ִיְלְמדו ּכָ ְּוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחִיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָלם ׁשֶ ּ ל ּּ ּת ֶאת ַהזַֹהר ׁשֶ
ה ַוֲאִפלו ְלַבחוִרים ּאֹוָתה ָפָרׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

לֹמֹה ִמפֹוִז' ר( ן ׁשְ ְנַין יֹוֵסף, ין’ּיֹוֵסף ּבֶ   )הֹוָספֹות ּבִ

  

ֵאיָנם עֹוְסִקים    )פג ל תֹוָרה ׁשֶ ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּ
בֹו ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ י ֵהם ַמֲאִריִכים ,ּד ַלתֹוָרהּּבְ  ּכִ

עֹוָלם ׁשֹות ָלבֹוא ּבָ לות ְוָכל ָהָרעֹות ַהִמְתַרּגְ ַּהּגָ ּ  

ָנה ּרוׁשְּוֶזה ֶאְצִלי ֵפי ָכל יֹום ְויֹום ָאַמר ַר: )ו בָאבֹות (ּ ַהִמׁשְ ן ֵלִוי ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּבִ
ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב וַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת ל אֹו :ּּבַ ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּי ָלֶהם ַלּבְ ּ

ת  ,ּתֹוָרה ֶטיָה וְבִספוֶריָה ְלַבָדם ִהיא לֹוֶבׁשֶ ְפׁשָ ְהיֹוָתם עֹוְסִקים ּבִ ִלי ָסֵפק ּבִ ִּכי ּבְ ּ ּּ ּ
ת ְכסוָתה ק הוׁשַ ְגֵדי ַאְלְמנוָתה ְוׂשַ ּּבִ ּ ּ ּ ָרֵאל ּּ ּ ְוָכל ָהֻאמֹות יֹאְמרו ְלִיׂשְ ְדֹוֵדך  ַמה"ּ ּ

ַּמה תֹוַרְתֶכם ִמתֹוָרֵתנו ,"ִּמדֹוד ּ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם,ּ ּ ֲהלֹא ַגם תֹוַרְתֶכם ִספוִרים ּבְ ּ ּ ֵאין  .ּ
ֶּעְלּבֹון תֹוָרה ָגדֹול ִמֶזה ּ ל תֹוָרה ְוֵאיָנם  ,ּ ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ְּוָלֵכן אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּ ּ

ִהיא נֹוֶתֶנת ָכבֹוד ַלת ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ּעֹוְסִקים ּבְ ּ ּ ִכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָגלות ,ֹוָרהּ ּ ּ
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עֹוָלם ְּוָכל ָהָרעֹות ַהִמְתַרְגׁשֹות ָלבֹוא ּבָ ִהְתַחְלנו  ,ּ ַמֲאָמר ׁשֶ ְזַכר ְלֵעיל ּבַ ַּכּנִ ּ ּ ּ
ָכל יֹום ת קֹול ַהַמְכִריז ּבְ ַהְקָדָמֵתנו ֹזאת ְוֶזה ַעְצמֹו הוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ין ְדָעְלָמא  )פד ִּטְפׁשִ ֵלי ֶא, ּ אָּלא ִמְסַתּכְ ַההוא ְלבוׁשָ ָּלא ּבְ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ִּספור ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ  

ָפסוק  ּ ְוִנְרַמז ּבַ ֵסֶפר ,"קֹול אֹוֵמר ְקָרא"ּ ֶזה ָאְמרו ַגם ֵכן ּבְ ּ ְוַעל ַכיֹוֵצא ּבְ ּּ ּ ּ
ַהֲעלְֹתך  ת ּבְ ַָהֹזַהר ָפָרׁשַ ּ ְמעֹון ָאַמר : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ב"ַּדף קנ(ּ י ׁשִ ר ָנׁש ַּווי ְלַההוא ּבַ, ַרּבִ

ָעְלָמא ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָאָתא, ְּדָאַמר ְּלַאֲחָזָאה ִספוִרין ּבְ ּוִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי, ּ ּ ְועֹוד . ּ
א ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ְּדאֹוַרְייָתא ַּהאי ִמָלה ְּלבוׁשָ א . ּּ יב ְדַההוא ְלבוׁשָ ּוַמאן ְדָחׁשִ ּ ּּ ּ

ִּאיהו אֹוַרְייָתא ַמָמׁש ִּתיַפח רוֵחיה, אְּוָלא ִמָלה ַאֲחָר, ּ ּ ּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא , ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ִגין ַכך ָאַמר ָדִודּו. ּּבְ ּּבְ ְ לֹום  ּ ַּהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ְ ְּתִהִלים(ּ ַּגל ֵעיַני ' :) קיטּ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך ְָוַאּבִ א ְדאֹוַרְייָתא',ּ ּ ַמה ִדְתחֹות ַהאי ְלבוׁשָ ין ִּטְפׁשִ. 'ְּוכו ּּ
א, ְּדָעְלָמא ַההוא ְלבוׁשָ ָּלא ִמְסַתְכֵלי ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ִספור ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּ ְּוָלא ַיִתיר , ּּ

  .'ְּוכו

ְזַכר ַעְצָמה  ה ַהּנִ ָפָרׁשָ ֶזה ּבַ ּעֹוד ֵיׁש ָמקֹום ַאֵחר ַאֵחר ַכיֹוֵצא ּבְ ּ ּּ  ְוֶזה :)ַּדף קמט(ּ
ּוַמאן ְדָאַמר: ְלׁשֹונֹו ְּדַההוא ִס, ּ ּפוָרא ְדאֹוַרְייָתאּ ּ ְּלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ִספוָרא , ּ ּּ

ְלַבד ָקֲאֵתי ִּתיַפח רוֵחיה, ּבִ ּ ּ אֹוַרְייָתא , ָּלאו ִאיִהי אֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ְּדִאי ָהִכי. ּ
  .ְקׁשֹוט

ִחינֹות ֵתי ּבְ ט ַעְצָמם ׁשְ ַחְכֵמי ַהְפׁשָ ה ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ם ,ּ ֵהם ִיְרֵאי ַהׁשֵ ּ ִאם ַהַכת ׁשֶ ּ
עוֵריֶהם ְולֹא ָלְמדו  ך ִמּנְ תֹוך ַהחֹׁשֶ ֲארו ּבְ ׁשְ ּנִ ַמִים ֶאָלא ׁשֶ ם ׁשָ ה ְלׁשֵ ְּועֹוְסִקים ּבָ ּ ּ ְּ ְ ּ

ָאְמָרם  ֶהם ּבְ ּסֹודֹות ַהתֹוָרה וִמְתָיְרִאים ָלַגַעת ּבָ ַמְיָמה ְוִיָקֶחָה  ִמי ַיֲעֶלה"ּ ָּלנו ַהׁשָ ּ ּ ּ
ָּלנו ַמִים ְוֵיֵרד ְוַיִגיָד,"ּ ּ וִמי ָעָלה ׁשָ ֶזה ,ּה ָלנו ַמה ֵהם ָרֶזיָה ְוסֹודֹוֶתיָהּ ּ ְוַעל ַכיֹוֵצא ּבָ ּ

ַמִים ְוֵאין אֹוָרם" ַמִים ֵאין אֹוָרם ,"ְּוֶאל ַהׁשָ ֵהם ְנָפׁשֹות ֲחצובֹות ִמן ַהׁשָ ּ ִכי ַגם ׁשֶ ּ ּ ּ
ם לֹא ֵיֵצאו בו וִמׁשָ ִכים ֵיׁשְ ִּעָמֶהם וְבַמֲחׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ֵעיָניו ִת  )פה ְּקָוה ִלְכִסיל ִמֶמנוָּרִאיָת ִאיׁש ָחָכם ּבְ ּ ּ  

ְּועֹוד ֵיׁש ַכת ַאֶחֶרת ְוֵהם ְקָצת ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲחִריִפים וְמֻפְלָפִלים עֹוְקֵרי  ּ ּ ּ
ֵבית ַהִמְדָרׁש ִפְלפוָלם ּבְ ֶזה ּבְ ָּהִרים ְוטֹוֲחָנן ֶזה ּבָ ּ ָרִאיִתי ֶאת " ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ,ּ
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ים וִמְתָיְרִאי'  ְוגֹו"ֶהָהִרים  ,ּ ֶאל ְמקֹום ֵאׁש אֹוְכָלה ֵהם ָרֵזי ַהתֹוָרהתם ָלֶגׁשֶּרֹוֲעׁשִ
ם ָצֶרֶבת ָכִעְנָין  ְלֶהֶבת וִמְתָיְרִאים ֶפן ִיְצְרבו ּבָ ִּדְבֵריֶהם ְכַגֲחֵלי ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ּּ ּּ ּ

א ִמיֵניה ַוֲאַכְלֵתיה" ַמל ְוָנֵפק ֶאׁשָ ַחׁשְ ַּההוא ָינוָקא ַדֲהָוה ָדֵריׁש ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ וַמה טֹו,"ּ ב ּ
ַרך ִכי ֵאׁש  מֹו ִיְתּבָ ת ׁשְ ְקֻדׁשַ ְרפו ּבִ ִעים ֶחְלָקם ִאם ָעְלָתה ָלֶהם ָכך ְוִיׂשָ ּוַמה ָנּ ְּ ְּ ּּ ּ

ֵאלו ֶנֱאַמר ,ּאֹוְכָלה הוא ּ ְוַעל ַכיֹוֵצא ּבְ ּ ּ ֵלי(ּ  ְוָלֵכן ,"ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות: ") כד זִמׁשְ
ַער לֹא ִיְפַתח" ׁשַ ִּפיהו ּּבְ ֵהם ּ וְבִלי ָסֵפק".ּ ִבים ָכך ֱאִויִלים ֵהם ִכי לוֵלי ׁשֶ ּ ִכי ַהחֹוׁשְ ּ ּ ְּ

ה וְכָבר ֵהם  ָיְדעו ּבָ ֵעיֵניֶהם ַדי ָלֶהם אֹוָתה ַהָחְכָמה ַהְפׁשוָטה ׁשֶ ִבים ּבְ ּחֹוׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ּ לֹא ָהיו ִנְמָנִעים ִמִלָכֵנס ִמְפִניִמיוָתה,ֲחָכִמים ּ ּּ ּ ּ ֶזה ֶנֱאַמר ,ּ ּ ְוַעל ַכיֹוֵצא ּבְ ֵל(ּ : ) כו יביִמׁשְ

ֵעיָניו ִתְקָוה ִלְכִסיל ִמֶמּנו" ָּרִאיָת ִאיׁש ָחָכם ּבְ ּ ּ."  

לֹום לֹֹמה ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ְּוִאם ׁשְ ְ ר ָעָליו ֶנֱאַמר ,ּ ַּוֶיְחַכם : ")א ה יא-ְמָלִכים( ֲאׁשֶ ּ
ר קֶֹהֶלת,'ּ ְוכו"ָהָאָדם ִּמָכל ִחּבֵ ֵעת ׁשֶ סֹוף ָיָמיו ּבְ ָּאַמְרִתי " :) ז כגקֶֹהֶלת(  ָאַמר ּבְ

י ֶּאְחָכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶמּנִ ְכָבר ִנְתַחֵכם ֶאָלא ,"ּ ַדְעתֹו ְכָלל ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ּ ְולֹא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ֶלָעִתיד ִיְתַחֵכם ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ב ׁשֶ ָּחׁשַ ָכתוב ,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ָּאַמְרִתי ֶאְחָכָמה"ּ  ֶלָעִתיד ַעל ְיֵדי "ּ

ֶזהּ ְוִעם ָכל ֶזה ָרָאה ַאַח,ַהְיִגיָעה ּר ָכך ִכי ָטָעה ּבָ ָכתוב ,ְּ ּ וְכמֹו ׁשֶ ְוִהיא ְרחֹוָקה "ּּ
י   ".ִּמֶמּנִ

ְזַמֵננו ֶזה   )פו ר ּבִ ים ֲאׁשֶ תוׁשִ ַּמה ַיֲּעׂשו ַהְפָתִאים ַהּיַ ּ ּּ ּּ  

ֵמִחים  ְהיֹוָתם ֲחָכִמים ׂשְ נו ֶזה ּבִ ְזַמּנֵ ר ּבִ ים ֲאׁשֶ ּוַמה ַיֲעׂשו ַהְפָתִאים ַהַיתוׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ֶחְלָקם ְוׂשָ ֲעבֹוָדָתםּבְ ים ּבַ ּ ַוֲהֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַחְכֵמי ַהַתְלמוד ,ׂשִ ּּ

ַּהְגדֹוִלים ְוָהִראׁשֹוִנים ָאְמרו ן ָיִאיר:ּ י ִפְנָחס ּבֶ ל ַרּבִ ּ ֵאין ָאנו ֲאִפילו ַכֲחמֹורֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ, 
ְּוֵאין ִלְתֹמַה ִמֶזה ָכתוב ,ּ ּ ִכי ֲהֵרי ְמֹפָרׁש ּבַ ּ בו ַאְבָרָהם ֶאלַּויֹאֶמר "ּ ָּלֶכם פֹה  ְּנָעָריו ׁשְ

ּ ְוָדְרׁשו ּבֹו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ,"ַהֲחמֹור ִעם  ְוֵאין ',ִּעם ַהדֹוֶמה ַלֲחמֹור'ּ
ְלִתי ָחְכָמה ַּכָוָנָתם ִכי ָאַמר ָלֶהם ָכך ַעל ֱהיֹוָתם ֶנֱעָדִרים ּבִ ְ ּ ּ ּ ִכי ֲהֵרי ַהָכתוב ָאַמר ,ּּ ּ ּ

ק ֱאִליֶעֶזרְוֵהִעיד ַעל הוא ֶאָחד ֵמֶהם הוא ַדֶמׂשֶ ּ ֱאִליֶעֶזר ׁשֶ ּ ּ ּ ְוָדְרׁשו ֲחָכֵמינו ,ּ ּ
ֶקה ִמתֹוַרת ַרּבֹו ַלֲאֵחִרים': :) כחיֹוָמא(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּדֹוֶלה וַמׁשְ ּ ּ'.  



עז  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ך, ַמה ֲחמֹור ֵאינֹו רֹוֶאה   )פז ְַאף ַאֶתם ּכָ ּ  

ֲארו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ָּאְמָנם ְכָבר ּבֵ ּ ּ ִלְבָרָכה ַעְצָמם ְוָאְמרו ַהַטַעםּ לֹא ,ּ ּ ְלִפי ׁשֶ
ִכיָנה ָקׁשור ַעל ָהָהר ְוָלֵכן ְקָרָאם ַעם ַהדֹוֶמה ַלֲחמֹור ָּראו ֲעַנן ַהׁשְ ּ  ַמה ֲחמֹור ,ּּ

ְַאף ַאֶתם ָכך, ֵאינֹו רֹוֶאה ּ ָמקֹום ַאֵחר ִנְרֶאה ִכי ָקָרא ָכך ֶלֱאִליֶעֶזר .ּ ְ ְוַאף ִאם ּבְ ּ ּ
ֶהְמתֹו ַוֲחמֹורֹו,ּהוא ֶעֶבדִּמְפֵני ׁשֶ ה הוא ִקְנַין ַכְספֹו ְכמֹו ּבְ ּ ְוִהּנֵ ּ ּּ  ֵאין ֶזה ַרק ,ּ

ם נֹו ָהָיה ׁשָ ָמֵעאל ּבְ ָעְלָמא ִכי ֲהֵרי ִיׁשְ ַּאְסַמְכָתא ּבְ ן ַאְבָרָהם ,ּ ָמֵעאל ּבֶ  ַוֲהֵרי ִיׁשְ
ַפַחת ָאִביו ן הֹוֵלך ַאַחר ִמׁשְ ָּהָיה ְוַהּבֵ ְ.  

ן ִנְתַקְל  )פח ם ׁשֶֹרׁש פֹוֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה,ְּקלוַעל ּכֵ ֶהם ,ּ ְוִלּבָ  ְוָעְלָתה ּבָ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת,ֲּחלוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש י לֹא ִיְהֶיה  - ּ ִלְכֹפר ּבְ ְוֵאין ָסֵפק ּכִ

א עֹוָלם ַהּבָ   ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ

ַּהְגָבעֹות ִהְתַקְלָקלו ְוָכל: ") ד כדִיְרְמָיה(ָאַמר עֹוד  ִּכי ַהְגָבע, "ּ ֹּות ֵהם ַהַתְלִמיֵדי ּ
ְזַכר ִחינֹות ֶהָהִרים ַהּנִ ְקָרִאים ְגָבעֹות ֵאֶצל ּבְ חוִרים ַהּנִ ֲּחָכִמים ַהּבַ ּ ה ַהְגָבעֹות ,ּ ּ ִהּנֵ

ֵּאלו ִנְתַקְלְקלו ְלַגְמֵרי ּ ים ֶאת ַהְגדֹוִלים ֶהָהִרים  ,ּ ְראֹות ַהַתְלִמיִדים ַהְקַטּנִ ִּכי ּבִ ּ ּ ּ
ָחְכָמה ַהֹזאת ָהָרִמים רֹוְדִפים יֹוָמם ָוַל ִטים ְוֵאיָנם ֲעסוִקים ּבַ ְּיָלה ַאֲחֵרי ַהְפׁשָ ּ ּ

ְזַכר ה ַכּנִ ה ֵהם ִנְמָנִעים ִמְלִהְתַעֵסק ּבָ ְּוֵאיָנם יֹוְדִעים ִכי ִמִיְרָאָתם ִלָכֵנס ּבָ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ְוַעל ֵכן ,ּ
ם ׁשֶֹרׁש פֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה ְוָע ְּגָבעֹות ֵאלו ִנְתַקְלְקלו ְוִלּבָ ּ ּ ּ ֶהם ֲחלוַדת ִטיט ּ ְּלָתה ּבָ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת יָה ,ְּוֶרֶפׁש ִלְכֹפר ּבְ ֶטיָה וְלבוׁשֶ תֹוָרה ֶאָלא ְפׁשָ ֵאין ּבַ ּ ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַהֲעלְֹתך ת ּבְ ָפָרׁשַ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ְלַבד ַעל ֶדֶרך ַהּנִ ָּבִ ְּ ּ ְוֵאין ָסֵפק ִכי לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ,ּ

א ַכ עֹוָלם ַהּבָ ֹזַהרּּבָ ם ּבַ ְזַכר ׁשָ ּּנִ א .ּ ה ִכי תֹוַרת עֹוָלם ַהּבָ ֵאר ְלַמְעָלה ַהִסּבָ ּ וְכָבר ִנְתּבָ ּ ּ ּ
ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ם עֹוְסִקים ּבְ ָטה ַרק ַעד ׁשָ ה ִכְפׁשָ ֵּאיֶנּנָ ּ ה  ,ּּ ַחר ּבָ לֹא ּבָ ְּוֶזה ׁשֶ ּ

ת לֹא יֹאַכ ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ֵמֶעֶרב ׁשַ תְּולֹא ָטַרח ּבָ ּבָ ׁשַ ה ֲעָבַדי " ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ,ל ּבְ ִהּנֵ
ּיֹאֵכלו ְוַאֶתם ִתְרָעבו ּּ   .' ְוגֹו"ּ

ר ֵמעֹוָלם  )פט ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ם ֵּעֶרב ַרב ֵהָמה ַהּגִ י ַהׁשֵ   ַּאְנׁשֵ

אֹוַרְיָתא ָכ ַתְדֵלי ּבְ ְתִחַלת ְדָבָריו ַוֲאִפילו ָכל ִאינון ְדִמׁשְ ָכַתב ּבִ ה ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ל ּ
ֶּחֶסד ְדָעְבִדי ְלַגְרַמְיהו ְוכו ּ טֹו ְמבָֹאר.'ּ ְפׁשָ נו ֶזה  ,ּ ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ְזַמּנֵ ּוִבְפָרט ּבִ ּ

ֲעֵלי  ה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ית ַקְרדֹם ַלֲחֹתך ּבָ ר ַהתֹוָרה ַנֲעׂשֵ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּּבַ ְּ ּ ּ



עח  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ל תֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ְפָרס ְוַהְסֵפקֹות ְיֵתרֹותּ  ְוַגם ִלְהיֹוָתם ,ּ
יבֹות י ְיׁשִ ָכל ָהָאֶרץ ,ֵני ַסְנֶהְדָראֹותָי ְוַד,ִּמְכַלל ָראׁשֵ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ  ִלְהיֹות ׁשְ

י דֹור ַהְפָלָגה יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ַמִים ְּודֹוִמים ּבְ ׁשָ ַּהּבֹוִנים ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ּבַ ּ ְוִעַקר ,ּ
ם ה ָלנו ׁשֵ ָכַתב ַאַחר ָכך ַהָכתוב ְוַנֲעׂשֶ יֶהם ִהיא ַמה ׁשֶ ת ַמֲעׂשֵ ִּסּבַ ּ ּ ּ ְּ ֵסֶפר .ּ ּ ַכָכתוב ּבְ ּ ּ

ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ַמִים ):ה"ַּדף כ(ַּהֹזַהר ּבְ ּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַעל ָפסוק ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהׁשָ ּ ּ ּ ּ
ה ִמ,ְוָהָאֶרץ ֲחִמׁשָ ֵעֶרב ַרביּ ׁשֶ ְקָרא ַכת ,ִמיִנים' ּ וִמן ַהג,ִנים ֵיׁש ּבָ ּ ֵמֶהם הוא ַהּנִ ּ
ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר, ִּגּבֹוִרים ּ ר ֵמעֹוָלם ּ ֵּהָמה ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ ם ּ י ַהׁשֵ  ְּוִאיּנון, ַּאְנׁשֵ

ְּדִאֵלין ִּמִסְטָרא הֹון ּ ּ ְדִאְתָמר ּבְ ית(ּ ֵראׁשִ ָּהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוגֹו ) יאּבְ ּ ה ְוַנ' ּ ֲעׂשֶ
הֹון ֵסֶפר תֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל  ְוָיין ּבְ ֵתי ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ֵתי ְכֵנִסיֹות וּבָ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ָּלנו ׁשֵ ּ ּּ ּּ

יה ָמה, ֵּריׁשֵ ְּולֹא ִלׁשְ ד לֹון ְוכו,ּ ּ ֶאָלא ְלֶמְעּבַ ְגָמָרא.'ּ ה ַעל ַהַכת ַהזֹאת ָאְמרו ּבַ ּ ְוִהּנֵ ּ ּ ּ: 
תֹוָרה ׁשֶ ָּכל ָהעֹוֵסק ּבַ ְלָיתֹו ַעל ָפָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ּ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמה ֹנַח לֹו ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ּ ּ

  .ָהעֹוָלם

ָמה   )צ ֵאין עֹוְסִקין ִלׁשְ   ּ ְרָאָיה ׁשֶ

תֹוָרה  ָאְמָרם ִכי ָכל ִעְסָקם ּבַ ים ָהֵאֶלה ַמְרִאים ִתיָמה ַוֲעָנָוה ּבְ ְּוָאְמָנם ָהֲאָנׁשִ ּּ ּ ּ
ָמה ּהוא ִלׁשְ ה ֶה :ּ לֹום ֵהִעיד ֲעֵליֶהם ְוִהּנֵ י ֵמִאיר ָעָליו ַהׁשָ א ַרּבִ ָּחָכם ַהָגדֹול ַהַתּנָ ּ ּ

ָמה זֹוֶכה ִלְדָבִרים  תֹוָרה ִלׁשְ ָאְמרֹו ְלׁשֹון ְכָללות ָכל ָהעֹוֵסק ּבַ לֹא ָכך הוא ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ְּ ּ
ה ְוכו ֵאינֹו פֹוֵס' ַּהְרּבֵ ה ְכָנָהר ׁשֶ ּוְמַגִלים לֹו ָרֵזי תֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּק ְוהֹוֵלך וְכַמְעָין ּ ְ

ל ֵמיֵמי  ה וְלהֹוִציא ִטִפין ִטִפין ׁשֶ ְלִתי ִהְצָטְרכֹו ִלְטרַֹח וְלַעֵין ּבָ ר ֵמֵאָליו ּבִ ַּהִמְתַגּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּהתֹוָרה ִמן ַהֶסַלע ָמה ְכִהְלָכָתה ,ּ תֹוָרה ִלׁשְ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ה ֶזה יֹוֶרה ׁשֶ ִּהּנֵ ּּ ּ וִמי ֶזה ,ּ

ר ָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְסרֹונֹו ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְראֹותֹו ַהִמׁשְ ּ לֹא ִיְזלו ֵעיָניו ְדָמעֹות ּבִ ּּ ּ ּ
ּוְפִחיתותֹו ּ.  

ָמה  )צא לֹא ִלׁשְ ֶגֶדר ׁשֶ ּ ּבְ ּ  

ר ְלָפֵרׁש ְלׁשֹון ַהַמֲאָמר ַעל ֹאֶפן ֶזה  ִלְכאֹוָרה ֶאְפׁשָ ַּהָאְמָנם ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ
ר ַכָוָנתֹו ַעל ְל-ַּהָגָהה [ ּ ֶאְפׁשָ ָכַתב ַהתֹוְסּ ַּקְנֵטר ְכמֹו ׁשֶ ּ . ן"ן ח" אב:)ְּפָסִחים נ(פֹות ּ

ר ְלָפֵרׁש  ַעל ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ָגַרס ֶאְפׁשָ ל ֶהָחִסיד ּבַ ּוְבֵעץ ַחִיים ְכַתב ָיד ׁשֶ ּ ּ ּ
ַּעל ַעם ָהָאֶרץ ְולֹא ַעל ַתְלִמיד ָחָכם כו' ּכו ה ְמֹאד ְמאֹד]. 'ּ ִּעם ָכל ֶזה ָדָבר ָקׁשֶ ּ 
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ׁשו ְכָללות ָכל ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ִנְפָטּלֹוַמר ְוִכי ּבְ ּי ָעְסִקיַנן ְולֹא ּבִ ּ ּ
תֹוָרה ְוָהְרָאָיה ַּעל ֶזה ָאְמרֹו ֶדֶרך ְכָללות ּּבַ ּ ְ ַתְדֵלי  :ּ ַּוֲאִפילו ָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּּ ּ ּּ ּ

אֹוַרְיָתא ָכל ֶחֶסד ְדָעְבִדי ְלַגְרַמְיהו ּּבְ ּ ְּוֵאין לֹוַמר ְדִמַלת ָכל ִהיא ְיֵתָרה , ַעְבֵדי ּ ּ ּ
ָתא ׁשְ ּבַ ּוְמׁשַ ֶדה,ּ ֲהֵרי ִמְקָרא דֹוֵרׁש ְוָכל ַחְסדֹו ְכִציץ ַהׂשָ ּ ׁשֶ ּ ּ לֹא ֶנֱאַמר ְוַחְסדֹו  ,ּ ּׁשֶ ּ

ֶּאָלא ְוָכל ַחְסדֹו ְקֵראת ,ּ תֹוָרה ַהּנִ ּ ִלְרמֹז ִכי ָכל ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבַ ּ ּ ּ
ֶדה ִמׁשום ּתֹוַרת ֶחֶסד ַההוא ֶאל ִציץ ַהׂשָ ּ ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה ֵהם דֹוִמים ּבַ ּ ּּ ּ ּ

ִּדְלַגְרַמְיהו ַעְבֵדי יתֹו ֵמַאֲחִריתֹו .ּ ְזָכר ְלֵעיל יוַבן ֵראׁשִ אור ָלׁשֹון ַהּנִ ּ ֲאָבל ּבֵ ָאְמרֹו ּּ ּבְ
ְפָחה ְוַתַח ל ְפָרס ִאיִהי ׁשִ לֹׁש ָרְגָזה ֶאֶרץְּוִיְרָאה ְוַאֲהָבה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ   .ת ׁשָ

ֵּלית ִיחוָדא ַעד ְדֵעֶרב ַרב ִיְתָמחון ֵמָעְלָמא  )צב ּּ  

ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ָכַתב ּבְ ָמה ׁשֶ ְּוָהִעְנָין יוַבן ּבְ ּ ּ וְבִגין ָדא .):ַּדף כז(ּ
ִריך הוא לֹא טֹוב ֱהיֹות א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ה לֹו ְּ ּ ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו ָדא ָּהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ ּ

ִכיְנָתא ְפָחה ִדׁשְ ָנה ִאְתָתא ְדַההוא ַנַער ְוִאיהו ׁשִ ִּמׁשְ ּּ ּ ָרֵאל ִאיִהי ֵעְזר ,ּ ּ ְוִאי ָזכו ִיׂשְ
ר ָגלוָתא ִמִסְטָרא ְדֶהֵתר ָטהֹור ָכׁשֵ ּלֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ְוִאי לֹא ִאיִהי ְכֶנְגדֹו ִמִסְטָרא ְדָטֵמא ,ּ ּ

ָּפסול ָאסור ּ ּת ִיחוָדא ַעד ְדֵעֶרב ַרב ִיְתָמחון ֵמָעְלָמאְּדֵלי' ְּוכו ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקַבר . ּּ
א ה ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלָטא ַעל ,ּמׁשֶ ָנה ְדׁשָ ּ וְקבוְרָתא ִדיֵליה ִאיִהי ִמׁשְ ּּ ּ ּּ

ה ָלה ְלמׁשֶ ּ וַמְלָכא וַמְטרֹוִניָתא,ַּמְטרֹוִניָתא ְדִאיִהי ַקּבָ ֲעָלה ּּ א ִמּבַ ִּמְתָפְרׁשָ ִגין  ,ּ ּוּבְ
לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ַתַחת ֶעֶבד ִכי ִיְמלֹוך ָדא ַעְבָדא ְיִדיָעא ָּדא ַתַחת ׁשָ ְּ ּ ּ ְפָחה ָדא ,ּ ּ ְוׁשִ

ָנה ע ָלֶחם ָדא ֵעֶרב ַרב,ִמׁשְ ּבַ ּ ְוָנָבל ִכי ִיׂשְ ּ.  

ְטִתי ֶאת   )צג ט ִמְלׁשֹון ָפׁשַ ְּפׁשָ ּ ָתְנִתי ּּ ּּכֻ ים , ּ ִחיַנת ַהַמְלּבוׁשִ הוא ּבְ ּׁשֶ ּּ
  ִחיצֹוִניַה

ע עֹוָלמֹות  ָכל ַאְרּבַ ה ְכלוָלה ְוִנְמֵצאת ּבְ ה ְמבָֹאר ִכי תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ִּהּנֵ ּּ ּּ ּ
ִריָא"ֲּאִצילו [ֲע"יּבֲִא ָי"ה ְיִציָר"ת ּבְ עֹוַלם ָהֲאִצילות ָאז  ]ה"ּה ֲעׂשִ ּוִבְהיֹוָתה ּבְ ּ ּ

ָלה ֶטת ִמָכל ַהְלב,ִנְקְרָאה ַקּבָ ם ִהיא ֻמְפׁשֶ ּ ִכי ׁשָ ּ ים ּ ט ִמְלׁשֹון ּוׁשִ ְקָרא ְפׁשָ ַּהּנִ ּ
ְטִתי ֶאת ָּפׁשַ ֻּכָתְנִתי ּ ּ ים ַהִחיצֹוִני, ּ ִחיַנת ַהַמְלּבוׁשִ הוא ּבְ ּׁשֶ י עֹור ,ּּ הוא ַעל ַגּבֵ ּ ׁשֶ ּ

ט ֵמָעָליו ִלְפָעִמים ָּאָדם ַהִמְתַפׁשֵ ּ ט,ּ ּ ְוֶזהו ִעַקר ִמַלת ְפׁשָ ּּ ּ.  
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ל  )צד ְלטֹון ׁשֶ ִּדְבֵרי ַהזֹוַהר ַעל ַהׁשִ ַאֲחִרית ּ ּ ָהֶעֶרב ַרב ְוַהַמָצב ּבְ ּ
ִמים ְתקוָפה ָהַאֲחרֹוָנה וכו, ַהּיָ קֹוֶרה ּבַ י ַמה ׁשֶ ּוְלַגּבֵ ּּ ּ ּ':  

ה ָלׁשֹון ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְבַרְעָי ר ַדף קכ( ְמֵהיְמָנא אִּהּנֵ ִמְדּבָ ּּבַ ִּעם ַתְרגום , )ְד ְוֵאיָלך"ּ ּ ּ
ִּעְקֵרי ַהְדָבִרים ּ: 

ד אינון מחללין אורייתא קודשא בריך הוא כ: כגוונא דא בישראל…
דדרגייהו , תחות שעבודא דלהון, ייעול לון בגלותא דבני עשו ובני ישמעאל

ובהון יתבררו ויתלבנו ויצורפו כצרוף הכסף , ואתדנו תמן, "נחש"ו" כלב"
, וצרפתים כצרוף את הכסף ")זכריה יג(הדא הוא דכתיב , וכבחון הזהב

אם יהיו חטאיכם  ")ישעיה א( עד דיתקיים בהו ,"ובחנתים כבחון את הזהב
 ".כשלג ילבינו, כשנים

ָרֵאל ָיֵפרו ֶאת ֻחֵקי ַהתֹוָרה[ ִיׂשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ ַּיְכִניס אֹוָתם ְלַצֵער ַתַחת ה "ַּהָקּבָ, ּ
ל ַהֻמְסְלִמים ְוַהנֹוְצִרים ן אֹוָתם, ְוָהֶעֶרב ַרב, ְּיֵדיֶהם ׁשֶ ְּכֵדי ְלָבֵרר וְלַלּבֵ ּ[ 

וב ורע דאיהו איסור והיתר טומאה וטהרה לא שלטא על ואילנא דט…
דלית , דהא פרנסה דילן לא ליהוי אלא מסטרא דאילנא דחיי, ישראל יתיר

 )זכריה יג(דכתיב , תמן לא קשיא מסטרא דרע ולא מחלוקת מרוח הטומאה
ח מעמי הארץ אלא "דלא יתפרנסון ת, "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"

ולא מערב רב דאכלין טומאה ,  טהרה כשר היתרדאכלין, מסטרא דטוב
בגין דאינון בנוי , ז"דאינון מסאבין דמסאבין גרמייהו בנשג, פסול איסור

כי משורש  ")ישעיה יד(ועלייהו אתמר , ז חזרין לשרשיהו"דלילית דאיהי נשג
 ".נחש יצא צפע

לו יֹוֵתר[ ִּלְקַראת ַהְגאוָלה ַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים לֹא ְיַקּבְ ּּ ּ ֶאת ַפְרָנָסָתם ֵמָהֶעֶרב ּ
ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ְוַרע וְבֻטְמָאה, ַרב ְרָמז ּבְ ַּהּנִ ָלֶהם ַתִגיַע , ּ ֶּאָלא ַהַפְרָנָסה ׁשֶ ּ ֵעץ "מּּ

ִמים ". ַּהַחִיים ים ִיְרֵאי ׂשָ ָלֶהם ַתִגיַע ֵמֲאָנׁשִ ַהַפְרָנָסה ׁשֶ יר ַהזֹוַהר ׁשֶ ַּמְסּבִ ּ ּ ּ
ר ְוַהֶיֶתר ָּהאֹוְכִלים ָכׁשֵ אֹוְכִלים ְטֵרפֹות ְוֻטְמאֹות, ּ ּוְמַטְמִאים , ְולֹא ֵמָהֶעֶרב ַרב ׁשֶ ּ

ִמְשָכִבים ֲאסוִרים ֶּאת ַעְצָמם ּבְ ּ[. 
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יחזקאל (ד אמר נביאה עלייהו "ורשעים בחשך ידמו אינון ערב רב ובג…

 . ואל אדמת ישראל לא יבאו)יג

ל ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהֶזה[ ֲּאָבל ָהֶעֶרב ַרב ַהֶזה ְיַקּבֵ ה ְוִת, ּ בוָאה ַהָקׁשֶ ְּתַקֵים ּבֹו ַהּנְ ּ ּ
ָרֵאל לֹא ָיבֹואו" לֹא ִיְזכו ִלְגאוָלה(" ְּוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ָמקֹום ַאַחר ַהָפסוק ַהֶזה ְמפָֹרׁש ְכעֶֹנׁש ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ּּ ּ ּ( 

לא תאחר בכל יכולתך ’ ד-באומאה עלך בשמא ד: ל רעיא מהימנא"א…
 וירא כי אין איש עוזר לי לאפקא  ויפן כה וכה)שמות ב(, דהא אנא בצערא סגי

 ויתן את רשעים קברו ולא )ישעיה נג(לי מהאי צערא בהאי קבורה דאתמר עלי 
אשתמודען בי ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת דסרח 
בינייהו דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר 

תהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון וא
 ואתן צאני צאן מרעיתי )יחזקאל לד(עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו 

ואנשי חיל ויראי חטא , ח"אדם אתם ולית לון יכולת למעבד טיבו עם ת
מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון 

א יהא תקומה לנפילו דלהון ואפילו חיי באתרין סגיאין אלא דבר קצוב דל
 .שעה

ינו [ ה ַרּבֵ ִביא -ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  -ּמֹׁשֶ ר ִכְבָיכֹול ִעם ֵאִלָיהו ַהּנָ ְּמַדּבֵ ּ אֹודֹות , ּ
ֲהֵרי גֹוֵאל ִראׁשֹון(ַּעְצמֹו ִכְבָיכֹול  ּהוא ַגם גֹוֵאל ַאֲחרֹון, ּׁשֶ ּ ְתקוַפת ַאֲחִרית ַהָיִמים, )ּ ּּבִ ּ ,

ֵעֶרך ָכךְואֹוֵמר ל ְֹו ּבְ לֹא ִתְתַעֵכב  :ְּ יַע אֹוְתך ׁשֶ ּבִ ֲּאִני ַמׁשְ ּ ּ ְבׂשֹוַרת ַהְגאוָלה(ָ ּּבִ ִּכי ֲאִני , )ּ
ַצַער ָגדֹול עֹוֵזר ִלי ָלֵצאת ֵמַהַצַער ַהֶזה! ִּנְמָצא ּבְ ְּוֵאין ִמי ׁשֶ ב . ּ ַוֲאִני ֶנְחׁשָ

ל ָהֶעֶרב ַרב ְכֶכֶלב ֵמת ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ֶא, ּּבְ ִּמׁשום ׁשֶ ָחְכַמת סֹוְפִרים "ְּצָלם ִהְתַקֵים ּ
ּגֹוֵעל ָובוז ְלתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה(" ִּתְסַרח ָרֵאל, )ּ ִיׂשְ ָכל ָמקֹום וָמקֹום ּבְ ְּוָחְזרו ָהֶעֶרב ַרב , ּּבְ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ל ַהָקּבָ, ְּוַנֲעׂשו ַמְנִהיִגים ׁשֶ ְוֵאין ָלֶעֶרב ַרב ְיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות , ה"צֹאנֹו ׁשֶ
י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא עֹוְבִרים ֵמִעיר ָלִעיר , ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםטֹוב ִעם  ְּלַבֵקׁש (ְוַאְנׁשֵ

ְּתרומֹות ִיֵתן(, ְּולֹא ְיחֹוְננו, )ּ ְּוֵאין ִכְמַעט ִמי ׁשֶ ּ ְולֹא נֹוְתִנים , ּוַמְחִריִמים ָלֶהם ָהֶעֶרב ַרב, )ּ
ָּדָבר ָקצוב("ָּלֶהם ֶאָלא ַתְקִציִבים  ָלׁשֹו-" ּ ְּוֶזה ְמֻכָון ִמְלַמְעָלה , ְּמֻדְלָדִלים )ן ַהזֹוַהר ּבְ

ְנִפיָלָתם לֹא ִתְהֶיה ָלֶעֶרב ַרב ְתקוָמה ּבִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ[ 



פב  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדוחקא ביגונא חשיבין 
 בנים המסולאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל )איכה ד(ככלבים 

 .ניא בינייהודלא אשכחו אכס, חוצות

. ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל
כי מלאה הארץ  ")בראשית ו(דאינון דיינין רישי עמא ! מארי שוחד! גזלנין

 ".היו צריה לראש ")איכה ה(עלייהו אתמר " חמס מפניהם

ַצַע[ י ֶהָחִיל ְוִיְרֵאי ַהֵחְטא ּבְ דַֹחק וְבָיגֹון, רְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנׁשֵ ְוֵהם , ּּבְ
ִבים ִכְכָלִבים ֶּנְחׁשָ ֵאיָכה , ּ ֶהם ַהָפסוק ּבְ ּוִמְתַקֵים ּבָ ּּ ָפז "ּ ִנים ַהְמֻסָלִאים ּבַ ּּבָ ּ

רֹאׁש ָכל חוצֹות בו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ּבְ ֵּאיָכה ֶנְחׁשָ ְּוֵאלו . ְוֵהם לֹא מֹוְצִאים ָמנֹוַח, "ּּ ּ
יִרים ׁשַ, ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ֲעׁשִ ְמָחה, ְלָוהּבְ ׂשִ ְכָלל, ּבְ ִלי ַצַער ְוָיגֹון ּבִ ! ֵּהם ַגְזָלִנים. ּבְ

י ָהָעם! לֹוְקֵחי ׁשַֹחד ְּוֵהם ֵאלו ַהׁשֹוְפִטים ְוָראׁשֵ ּ ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ", ּ
ֵאיָכה , "ִּמְפֵניֶהם  ".].ָּהיו ִצֶריָה ָלרֹאׁש"ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּבְ

ְּוָכל ֶזה ְכַבר ִהְתַקֵי ֲּאַנְחנו ֲהֵרי ַחִיים ֶאת ֶזה , םּ ִסְפֵרי ָהֶעֶרב (ּ ֲאִריכות ּבְ ַּעֵין ּבַ ּ
ינו ַחִיים ִוויַטאל–ז ֲחָלִקים "ַרב י ל ַרּבֵ ַהְקָדָמתֹו ׁשֶ ֲאִריכות ּבְ ּ וְרֵאה ּבַ ּ ּ ֵסֶפר , ּּ ּבְ

  "ַהזֹוַהר ְוָהֶעֶרב ַרב"

ָכל יֹום ְויֹו ּוִבְזכות ִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ּּ ּ ְוִנְזֶכה ,ּ ְנַנַצח ֶאת ָהֶעֶרב ַרב,םּ
נו וְבָכל ְמאֵֹדנו ָכל ֹכֵחנו וְבָכל ַנְפׁשֵ ְּלַטֵהר ְלָבֵבנו ַלֲעֹבד ְליֹוְצֵרנו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֻּקַים ְתּו, ּּ

יה ִמן ָגלוָתא , ַּהאי ֵסֶפר ַהֹזַהרב"ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ִּיְפקון ּבֵ ּ ַרֲחֵמיּּ " ּבְ
ִביַאת גֹוֵא ָיֵמינוּּבְ ְמֵהָרה ּבְ   .  ָאֵמן,ּל ֶצֶדק ּבִ

  



  

  

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ   ֶּעְזִרי ֵמִעם ַהׁשֵ

  ֵסֶפר

 .והאדרותר הקדוש תיקונים מעלת הלימוד בספר הזוה  .א
 הקדוש ברוך צרךוכשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שה  .ב

כן גאולה העתידה לא תהיה , הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה
  .שה הזווהגאולה עד שיזכו לתוספות הקד

כדי שיהי לנו מגן עתה לאחוז , ללמוד זוהר והאידרא במירון   .ג
 .בלבב שלם לאבינו שבשמים

 .במירון לומדים זוהר הקדוש ברציפות  .ד
ה לומדים הזוהר באימה וביראה ובדביקות "י ע"על קבר רשב  .ה

 .גדולה
י בא מגן עדן מעוטר "הרשב, כשאנחנו עוסקים בדברי האידרא  .ו

 .ויושב בינינוכמלך 
ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר והתיקונים באופן שישלימם   .ז

 .כל שנה
 מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא =תקון לגאולה האמתית   .ח

 .קדישא
 .אורך הגלות מחמת העדר לימוד הסוד  .ט
 .באהלומד מובטח לו שהוא בן עולם ה  .י

  
 é ÅãÀé ì Çò ø ÉåàÈì à Åö Éåé"é ÄîÈì Éåò Èä ø Çä Éf Çä ì Çò Àô Äî"  
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הזוהר אתהילות

ספר

הזוהר תהילות
א פרק

והאדרות תיקונים הקדוש הזוהר בספר הלימוד מעלת

עלאהא) קדישא באדרא שנמצא מי של ובעולם הזה בעולם חלקו אשרי
ע"ב)בזוהר קל"ד ׁשמעֹון,(דף רּבי אמר וז"ל: ּדמאן[להחברים], חּולקיּה זּכאה ְְִִִֵַַַָָָָ

ּביּה. ּדאנן עּלאה קּדיׁשא אּדרא ּבהאי שנמצאּדאׁשּתכח מי של ובעולם הזה בעולם חלקו [אשרי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
עלאה" קדישא בו]ב"אדרא שאנו ּדאתי.הזה ּובעלמא ּדין, ּבעלמא חּולקיּה ְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָזּכאה

הבא] ובעולם הזה בעולם חלקו עּלאה,[אשרי ּבקדּוׁשא יתבין עליונה]ּדאנן בקדושה יושבים אנו [כי ְְֲִִִַַָָָָ
לן אסחר עּלאה לן)אּׁשא דאסחר עלאה אשא בין כי[(ס''א אותנו, מסבבת העליונה אש ְִֶַַָָָָ

מלמעלה אש ירדה קדישא, האידרא את לחבר והחברים שמעון רבי כשישבו
מסביב אותם עּלאיןוכו']והקיפה ּתּקּונין ּכל קּדיׁשא(לדיוקנא)והא ּדדיקנא ְְְִִִִִִַָָָָָ

הסודותאתּתקנּו, ידי על נתתקנו, דא"א קדישא הדיוקנא של העליונים התיקונים כל [והרי ְִָָ
בהם] לדּוכתייהּו.שפירשנו ואסחרּו כלואתעּטרּו א"א פני את והקיפו למעלה [ונתעטרו ְְְְְְְְֲִַַַ

לו] המיוחס במקומו .תיקון

ישראלב) יגאלו הזוהר למוד ידי על זי"ע: הגר"א כתב
זוהר כד.)בתקוני דף ששי, תקון חבורא(סוף מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה :

ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא יתגלי כד י)דילך, כה, וקראתם(ויקרא
כאן. עד בארץ. החבורדרור מזה ויחיו, יעסקו לומר רוצה יתפרנסו, למטה אדם בני [וכמה

בארץ"] דרור "וקראתם יקיום זה ידי ועל הימים, בסוף האחרון, בדור למטה יתגלה כאשר ,שלך,

לשונו. כאן עד הזוהר, למוד ידי על שיגאלו בבאורו: הגר"א שם וכתב

ותתאין עלאין עמנא, אסתכם הוא בריך קודשא בודאי חבריא שמעון רבי אמר
לאתחדשא האי כולי דעתיד ביה, אתגלייא דהאי דרא זכאה חבורא, בהאי למהוי

קרא לקיימא בתראה, בדרא יומיא בסוף דמשה ידא ט')על א' ש"היה(קהלת מ"ה
וכו'. שיהיה קי"א)ה"וא דף .(זוהר



הזוהר תהילות ב

צריךג) לא באילן תשובה, עלאה דאימא זוהרא מן הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי
ניסיון

אתמר בגינייהו דחיי אילנא דאיהו דבינה מסטרא יבינו "והמשכילים

זוהרא מן הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי הרקיע" כזוהר יזהירו "והמשכילים

מאילנא למטעם ישראל דעתידין ובגין נסיון צריך לא באילין תשובה. עלאה דאימא

בדד ה' בהו ויתקיים ברחמי גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר האי דאיהו דחיי

נכר." אל עמו ואין קכג:)ינחנו דף נשא .(ר"מ

פסחד) בדם לקדשם הוא ברוך הקדוש שהוצרך עד ממצרים ישראל נגאלו שלא כשם
הזו הקדושה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה כן מילה, ובדם

מהזוהר שהחבור מכאן, מבאר הדורהנה שיבוא עד וכו' גנוז להיות עתיד היה

אז כי משיח, יבוא העוסקים ובזכות לתחתונים, יתגלה שאז הימים בסוף האחרון

ובגיניה שאמר וזהו לביאתו. קרובה סבה תהיה זה אשר בסבתו, דעה הארץ תמלא

נגאלו שלא כשם ישראל, יגאלו זה שבזכות כדי וכו', אחזתו אל איש ושבתם

כן מילה, ובדם פסח בדם לקדשם הוא ברוך הקדוש שהוצרך עד ממצרים ישראל

רצון והוא הזו, הקדשה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה

בה. הזוכה ואשרי יתברך, ראשון)האל מאמר מאמרות, עשרה (של"ה,

נחה) כתיבת - הזוהר ספר
כזוהר יזהירו והמשכילים בהון דאתמר קבלה מארי אינון יבינו "והמשכילים

כתיבת דאיהו הזוהר ספר דאתקרי דא בזוהר משתדלין דקא אינון אילין הרקיע

הילוד הבן "כל יתקיים דבהון ממלכותא ושבע מעיר שניים בה דמתכנשין נח

דא". דספרא אורה ודא תשליכהו" קנ"ג)היאורה בהעלותך .(זוהר

ביומוו) יום דבר היום אותו של תיקון כל הימים באלו התיקונים שילמוד אדם אשרי
יעבור ולא

דבר היום אותו של תיקון כל הימים באלו התיקונים שילמוד אדם ואשרי

יעבור ולא ביומו יקדוםיום שלא טוב לכן וכוונה. וטעם שורש יש דבר לכל כי

מר קדוש המופלא הרב מורינו ראשינו עטרת של הטוב מנהגו היה וכן יאחר, ולא

הענינים מכל פונה היה הצבור עול לו שהיה בזמן ואפילו זיע"א הפרד"ס שארונו

היום, חובת מהזוהרולימד יום בכל דפים חמשת שילמוד תשובה לבעל טוב גם

הגדוליםהקדוש שם בספר שכתב ב')כמו אות ב' מערכה ב' לכל.(חלק מועד פאלאג'י, חיים (רבינו

חי)



הזוהר גתהילות

בבקיאותז) זוהר ללמוד בעיון)האריז"ל: שיעמיק יום(בלי בכל דפים 50 40

שלא זו והיא ההשגה, לענין עצה ז"ל מורי לו שאמר יצ"ו הלוי הר"א לי אמר

בזוהר ושילמוד הידיעה חסרון על ויבכה הלילה בחצי ושיקום בטילה שיחה ישיח

בספר ושיקרא יום, בכל עלים נ' או מ' בעיון, שיעמיק בלי בלבד, בקיאות דרך

החכמה לכל זכה איך לו כששאלתי ז"ל, מורי לי אמר ואמנם רבים, פעמים הזוהר

ז"ל, הרמ"ק גם כי לו ואמרתי זאת, בחכמה מאד במאד שטרח לי והשיב הזאת,

שטרחנו הוא שהאמת לי ואמר זאת, בחכמה מאד במאד טרחתי חיים אני וגם

כי כמוהו עשינו לא אבל דורינו, אנשי משאר יותר מאד היהמאד לילות כמה

ימי של לילות ששה ולפעמים הזוהר, ספר של אחד מאמר על שינה, בלתי נשאר

היה ולא בלבד, בזוהר אחד, מאמר עיון על ויושב מתבודד היה שבשבוע, החול

ההם, הלילות כל פעמים.ישן וויטאל)רוב חיים מרבי טובות הנהגות - צדיקים (הנהגות

ויעסוקח) שיעיין והוא בקליפות שיעיין ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיין לו טוב
קבלה." ובספרי בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשים

שיעיין טוב במהירות, מאד בעיון ובקי חריף שהוא מי אומר היה זלה"ה "ומורי

קשה והוא כ"כ מהיר שאינו מי אבל וכו', יותר ולא ביום שתים או אחת שעה

והוא בקליפות שיעיין ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיין לו טוב יותר העיון

קבלה." ובספרי בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשים ויעסוק הנהגתשיעיין חיים עץ (פרי

.הלימוד)

לבט) למחלת מסוגת יום בכל זוהר לומר
בעולם, ליצלן רחמנא ואפיקורסות מינות תתגבר המשיח ביאת קודם אמר

פי על אף זוהר יום בכל לאמר האחד הללו, דברים בשלושה ליזהר לזה והעצה

כי שאומר מה מבין הלבשאינו לטהרת מסוגלת זוהר דכיא).אמירת מירא ישרים, (אור

שבשמיםי) לאבינו שלם בלבב לאחוז עתה מגן לנו שיהי כדי במירון, והאידרא זוהר ללמוד
כל נגד אותנו ולהציל להגן מאד לנו נצרך הזה בזמן הקדוש הזוהר "לימוד

הוא,רע גרועות בדורות עתה זאת החכמה גילוי כי עתה, מגן לנו שיהיה כדי

שבשמים. לאבינו שלם בלבב מעשהלאחוז אנשי היו הקודמים דורות אותן כי

אנחנו רחוקים עתה המקטרגים, מפני אותן מצילין היו טובים והמעשים וחסידים

החביות. בתוך השמרים כמו העליון בחכמהמשרש קריאותינו לא אם עלינו יגן מי

לע"ח)."הזאת בהקדמות צמח יעקב מוהר"ר .(החכם



הזוהר תהילות ד

ב פרק
זלה"היא) החיים אור להרה"ק מסע אגרת

את לראות ת"ו לצפת מעכו נסענו ל"ו, וית"ן שנת ב' באדר ה' ב' יום "היום
וכו' למירון הלכנו כך ואחר הגליל, בארץ ה' האדון גדולפני בחשק שם ולמדנו

מהלילה שעות ד' עד הזוהר ספר ובשמחה גדולה וחזרנוובאהבה לאכול ועמדנו ,
שם, שהיו מהחברים אחד לכל הרב שנתן כפי ללימודינו האכילה אחר ספרתיכף

הזוהר של ו',אחד ובסוף שעות, ששה עד ולמדנו בראשית, ספר חלקי והיה
שעות ח' עד ולמדנו וכו', נהיה לא כמוהו אשר טוב ריח הבית נתמלא שעות

ולאמהלילה משמרתינו על עמדנו שעות כשני היום שהאיר וקודם לישון והלכנו ,
כותיקין התפללנו המזרח פני וכשהאיר ללמוד, וישבנו שעות. שני אם כי ישננו
תורה, דברי של בדיבור אפילו בינתים הפסק בלי שעות י"ח עד ללמוד וישבנו
בבוקר ו' וביום מהלילה, שעות ח' עד חמישי יום כל ללימדנו חזרנו שאכלנו ואחר

משמרתוכו', עשינו שבת מוצאי ליל ובלילה זוהר. לומדים היינו השבת יום ובכל
שהתחלנו ובשעה היה, וכן ביחד. אותם שנלמד הרב אמר שהאדרות הלילה כל
סמוך האדרות וגמרנו וכו' בנשמותינו הגדול והרגש גדולה הארה היתה האדרות

גדולה". בשמחה יוחאי בר מאמרי ולמדנו היום בא"ילאור עמו שנסעו מתלמידיו מאחד (כת"י

דרשב"י) הילולא המנהגים, טעמי - הקדושים .למקומות

ברציפותיב) הקדוש זוהר לומדים במירון
למירון וכו' סגולה חכמי כל הולכים יעבור ולא חוק בשנה פעמים ששני "להיות

ע"ה. ר"א של קברו עד ע"ה רשב"י של קברו מן אחד, אוהל פורסים ויושביםושם
הסדר וזה הזוהר, בספר ועוסקים רצופים לילות וי' ימים י' ור"א רשב"י בין שם
תמיד" השנה ראש קודם ימים ועשרה שבועות קודם ימים עשרה עושים .הם

לחכמה) מצרף ספר - שלומיל שלמה מהר' קודש .(מכתב

אותו של דישראל ארעא תקיפי קדישין רבנן כמלאכים הראשונים נהגו "וכך
בשנה, פעמים שתי במירון ה' בית בחצרות שעלו דעה, זוהרהדור שם ולמדו

עילאה בתשובה נפשם לתיקון לבם ומרירות בבכי לבם את שפכו בקודש, ".הקדוש

מצפת התורה וגדולי חכמי ושאר האריז"ל גורי תלמידי כן שנהגו מצינו וכן

הקדושת"ו זוהר ספרי שם ללמוד בשנה פעמים שני מירונה המנהגים.לעלות (טעמי

דרשב"י) הילולא .עניני

עילאיןיג) רזין לכם יגלו כן לקרות תתמידו ואם
ע"ה ובנו יוחאי בר שמעון מערתם"ורבי על זוהר בקרותכם לקראתכם שמחו

להם הסמוך מערתםובכפר על זוהר בקרותכם מאד שמחים הם כי תדעו ובכן וכו',
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להם הסמוך בכפר עילאיןאו רזין לכם יגלו כן לקרות תתמידו (מגידוכו'."ואם

אמור) פ' .מישרים

גדולהיד) ובדביקות וביראה באימה הזוהר לומדים ע"ה רשב"י קבר על
זצ"ל הקדוש של"ה בעל מהרב כתוב מצאתי לומדים"וכך ע"ה רשב"י קבר ועל :

ראשון יום היום כי אודיעכם ושוב וכו'. גדולה ובדביקות וביראה באימה הזוהר
הזוהר." למדתי ושם הצדיקים במערת דרשב"י)הייתי הילולא עניני המנהגים .(טעמי

ג פרק
יוםטו) בכל זוהר

ופוסקים גמרא משנה תנ"ך יום בכל וספריוזוהרילמוד ואגדות ומדרשים
שמים. לשם ולמודו מעשיו כל שיהיו האדם את מוכיחים הם כי צדיקיםיראה, (הנהגות

מזלאטשוב) מיכל יחיאל מרבי א"ב סדר פי על קדושות הנהגות -

הזוהרטז) בספר רבה שקידה
הזוהר. בספר רבה ושקידה ה' יראת ומלא נבון לב זו לחכמה צדיקיםצריך (הנהגות

מראשקוב) שבתי מרבי התורה קביעת סדר -

יוםיז) בכל זוהר ילמוד
ובספרי ופוסקים, ואגדות מדרשים זוהר וגמרא משנה תנ"ך יום בכל ילמוד
ולמודיו מעשיו כל שיהיו האדם את מזכירים יראים הספרי כי ומאוד מאוד יראים

יתברך. מנאדבורנא)להשם הירש צבי מרבי טובות הנהגות - צדיקים (הנהגות

לנשמהיח) גדול תיקון
שיטעה ואף קאמר מאי ידע לא בשגם לימוד כל על מרומם הזוהר לימוד

והוא לנשמהבקריאתו גדול מ"ד)תיקון אות ב' סי' מו"ב זלה"ה, .(החיד"א

ותהילים. משניות תיקונין זוהר הוא הלימוד אלול סי'בחודש מו"ב זלה"ה, (החיד"א

רמ"ח) אות .ח'

הקדושיט) בזוהר השינה קודם ללמוד
הקדוש. בזוהר או באגדה או השינה קודם לילה בכל ללמוד צדיקיםיזהר (הנהגות

זצ"ל) מזלוטשוב מיכל יחיאל מרבי ב' נוסח - טובות הנהגות -

חלוםכ) מתענית ומציל – הקדוש זוהר בספר לשכיבה סמוך לעסוק
זוהר בספר או במשניות גרסא שיעור איזה לשכיבה סמוך בתורה לעסוק יזהר

אותו. תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר אזוהרותהקדוש - צדיקים (הנהגות

החיד"א) - אזולאי דוד יוסף חיים מרבי ותיקונים
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בטלה שיחה מן ההוא השבת יום כל יזהר עגומה... ונפשו בשבת חלום הרואה
התורה בעסק עצמו כולהויקדש רבא אדרא ללמוד (החיד"א).וטוב

עוסקו כי ומובן בשבת, חלום לתענית מעולם נזקק שלא אמר שהרשב"י הקדוש, בזוהר ומובא המחבר: (הערת

ומעוררים לנשמתו, מתקשרים זי"ע הרשב"י תורת בלומדם אשר העם, כל יעשו וכן הדינים, כל ביטלו התורה בסודות

יזכה זה ידי ועל ביום, לימודו מלבד השינה, קודם זוהר ללמוד הצדיקים כל שכתבו וכמו עליהם, טוב וממליץ זכותו,

כך) על הקדוש האר"י דברי כידוע הטהורים, להיכלות תעלה השינה בעת .שנשמתו

ד פרק
זהכא) בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ישראלאם ישועות ישע תפרח

ואיך הראשונים בדורות נתגלה לא הקדוש הזוהר ספר מדוע לחקור יש "ועוד
מהחרבן שנים אלף שעבר אחר אבל וכו', מהם הגרועים בדורות כן אחר נתגלה

אשתהויי הרבים ובעוונותינו לבוא יכול היה אז תתכ"ח אלפים ד' שנת שנשלמו
ותורתו יתברך שמו וחילול חטאים כל על ובפרט לכלל, נוסף חטא וזה אשתהי
שכתוב וכמו ברגלים, הברירה ועתה הרבה, נתברר כבר יען מאד היצה"ר ונתגבר
אליה כלתה כי בראותה שמתגברת התאוה שהוא יסגא, חוצפא משיחא בעקבות

להחטיא,רעה ומתגברת זצ"ל האר"י רבינו באורך שביאר כחהוכמו כשל אבל
הרבה הוברר כבר כי הצרות ותוקף הרעות זצ"לבענין האר"י כבוד מפי כאמור

הדורות, על להגן הזוהר אור נתגלה מהחרבן שנה האלף שאחר לדורות סמוך ולכן
ישועות ישע תפרח זה בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ושאם

רי"ט)."ישראל א' גדולים מערכת .(חיד"א

ולקדשהכב) הנפש להאיר גדול תיקון הוא הזוהר לימוד
אשר על ששאל אחד למשכיל השבתי תשובה ז"ל"וזו האר"י גורי כתבו

לבעל תיקון נתן ז"ל והרב ולקדשה הנפש להאיר גדול תיקון הוא הזוהר שלימוד
דקריאתה קאמר מאי ידע דלא אע"ג יום בכל זוהר דפים חמשה ללמוד תשובה

ולתקנה הנפש להאיר הלא כיזו ונראה זו. סגולה בו יש הזוהר לימוד דווקא
התורה מכל גדול כחו כמה פלא והוא ומקרא ותלמוד משנה לימוד על אםיותר

לימוד כל כי ספק אין כי דע לו אמרתי ואני דבריו, אלו וכו' למשנה ואם למקרא
מרומם והוא ורם נשא הקדושה ודאיבתורה באמיתיות לשמה יהיה אם ובפרט

הדודים ומייחד העולמות ומתקן עליותיו בשמים לימודבונה גדול אשר אמנם ,

סוד בהם ניכר ואינו מאד מלובשים הם והתלמוד ומשנה שהמקרא היינו הזוהר

דרך יבין שלא הקורא פתי ואין בפירוש התורה בסודי שמדבר הזוהר כן לא כלל,
התורה, רזי בעומקי דבריו מזהירי"ןכי הן לבוש בלי גלויים תורה סתרי להיות ולכן
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הנפש סתרומאירי"ם להבין היינו מאד וחתומים סתומים דבריו מה דצד ואע"ג
ולא רבה צריכא דודאי מתכונתן ועל בורין על הדברים תוכן ולידע בעצם עליון
רזין היותן ניכר בכללות ברם מקבל. לאוזן גדול חכם מפי אם כי הדברים יבינו

למעלה." עליונים בשורשיהם רושם עושים והדברים ספריםעילאין מערכת הגדולים שם (ספר

ב') אות

בינינוכג) ויושב כמלך מעוטר עדן מגן בא הרשב"י האידרא, בדברי עוסקים כשאנחנו
מבינינו רשב"י שנפטר אחר היום בדברי"אפילו עוסקים שאנחנו זמן כל

בינינו ויושב בראשו שעטרותיו כמלך מעוטר עדן מגן ובא "אתעטר (אור"האדרא

זצ"ל) הרמ"ז בשם אזולאי למהר"א .החמה

חשובכד) יותר הוא הזה בזמן המועטת זו עבודה כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אותן כל
קיים המקדש בית שהיה בזמן שהיו נביות אילי מכל
הזוהר בחיבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי בגלות"ודע השכינה להיות לא היה

בבעלה ליחדה סמך לה לעשות ורצה לה, עוזר ובאין תומך באין שפע באפס
התורה בסודות עוסקים וחבריו הוא שהיו במה הזוהר החיבור ע"י גמור יחוד

או"ר בגימטריא ר"ז סוד שהוא הסוד ע"י ושכינתיה קב"ה ליחד גורם וגםשזהו
אשר הקטרוגים והשבתת הגלות וקלות הקליפות ביטול יהיה ההוא החיבור ע"י

בסוד הם הק' והשמות הקדושה מדת נגד שעה ובכל עת בכל לוהטים החיצונים
בישין חיוון הנקראים העולם אומות בין בגלות הנתונים ישראל בני ונגד השכינה

וכו', ודובין סודות,אריות בחינת והם ורומח וחרב קלע נקרא בתורה והעוסק
עת זה וספר כנזכר זה חיבור ידי על מרעתם להצילם מלכאכדי בימי להתגלות יד

כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה לשכינתא. סעדא ליתן כדי משיחא
שהיה בזמן שהיו נביות אילי מכל חשוב יותר הוא הזה בזמן המועטת זו עבודה

קיים." המקדש כ"ד)בית נהר ראשון מעין לאברהם .(חסד

ה פרק
בלבדכה) בקיאות דרך הזוהר לימוד

מורי אמר השגה,(האר"י)א. לענין טובה עצה הלוי להר"א לברכה שילמודזכרונו
יום בכל עלין חמישים או ארבעים בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות דרך בזוהר

רבות. פעמים הזוהר בספר ד')ושיקרא עמוד ט' דף הקודש רוח (שער

שנהכו) כל שישלימם באופן והתיקונים הזוהר בלימוד שיעורו לקבוע ראוי
שנה בכל והתיקונים חדש וזוהר ישן זוהר לסיים שיראה זו בדרך .ויתנהג

יספיק לא השבועות, סדר על הקדוש הזוהר של הפרשיות סדר ילמוד אם אך
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לכן גדולות. בפרשת דהיינו אחת, בפרשה שבועות ושלשה שנים ראוילפעמים

להשלים שיוכל יום, בכל דפין ג' ותיקונים הקדוש מזוהר הלימוד שיעור שיקבע

שנה בכל ותיקונים וחדש ישן הזוהר בשארכל לימודו יקבע דפין ג' לימוד ואחר ,

ספרי כל שיסיים עד שיכול סדר על המקובלים ספרי וילמוד המקובלים, ספרי

וכו', הנמצאים שנההמקובלים בכל לסיימם יזהר והתיקונים הקדוש הזוהר אך

חייו ימי כל יתנהג וכזה הניצוץ).כנ"ל, שער השישי, שער העבודה, ושורש (יסוד

להנפשכז) גדול תועלת הוא יום בכל זוהר דפין חמש לימוד
כי כתבו, גדולהמקובלים תועלת הוא יום בכל הקדוש מזוהר דפין חמש

לנפש גדול ולתקנהותיקון ולזככה ולפשעיםלהאירה לחטאים ותיקון מרפא והוא ,

הנפש. ז')של ס"ק תקט"ו סימן אפרים (מטה

הנפש ולקדש לטהר מאד נשגב הזוהר ספר מאילימוד ידע לא אי ואפילו

הקב"ה.קאמר לפני חשוב הוא הרבה שגיאות בו "זוהר")ושוגה ערך ז' מע' יועץ .(פלא

שכן וכל והתיקונים הזוהר שספר זוטאידוע, ואדרא רבא דבריםאדרא הם

דברים רצוף אחד בדבור אשר ונוראה נפלאה בחכמה ונכתבו מאד, מאד עמוקים

משפטים בפרשת קדישא הסבא שאמר וכמו מאד, גדול בהעלם נאמר והכל הרבה,

ע"ב) ק' ארחוי(דף לאסתמרא ידע דיוחאי בריה יוחאי, בר שמעון רבי כי – מהרשב"י [חוץ

דרכיו] לשמור .יודע

ע"ה רשב"י שאמר ומה וראה, עיניך שא "עוד, רבא04 קלד:)באדרא לשונו:(נשא וזה
ּולאסּתּלקא לאתעּטרא ּדפּומנא, מּלי מחּכאן והוּו עלּה, ּדנהרין ּתּקּונין אּלין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוחמינא
ואתּתּקן ואתעּטר סליק וחד חד ּכל מּפּומנא, מתּתּקנן הוֹו וכד ּבאתריּה. חד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָּכל

מּכל הכא, ּדאתּתקן ּתּקּונא דכל)ּבההּוא בהבל ּדחד(ס''א ּובׁשעתא מינן. ּדחד ּפּומא ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ
למּלה ּומחּכה יתיב הוה ּתּקּונא ההּוא ּתּקּונא, ּבההּוא לתּקנא ּפּומא, ּפתח ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמינן

ואתעּטר. ּבדּוכּתיּה סּלקא ּוכדין מּפּומיכֹון, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּדנפיק

התם אמר ע''א]ועוד קמ''ג דף - ג' חלק צּדיקּייא,[זוהר איּנּון זּכאין לשונו: ִִִַַַָָוזה

חברייא) אתון קּדיׁשין(ס''א ּדכל רּוח עּלאה, קּדיׁשא ּברּוח ּדאתמרּו קּדיׁשין, מּלין הני ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּדכל

וכו'. ּביּה, אתּכּללן ְְִִִֵַָָעּלאין

ברוח נאמרו כולם קדישא באדרא האמורים דברים דכל להדיא לך הרי

פעולות עושין היו ככתבן דברים מפיהם יוצאים שהם עצמם והמילות הקודש,

מפומייהו יצאו כאשר ההם הדברים בלמדנו ואנחנו ונוראות, ונשגבות גדולות

לנו ואין אצלינו וסגורים חתומים שהם פי על אף הקודש, ברוח קדישי דרבנן
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אשר האותיות קדושת מפני למעלה ותיקון פועל בקריאתם עושים מהם, ידיעה

שהם כמו מפינו נ"ו).יוצאים דעה יורה א' פעלים (רב

שהואכח) הנגלה בלימוד להשיג עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד בחלק ילמוד אם
בחוץ

מבחוץ עליו מכרזת תורתו מבפנים בתורה העוסק ע"ב)"כל ט"ז קטן יובן(מועד .

הכוונה, להשיגבס"ד עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד בחלק ילמוד אם

בחוץ שהוא הנגלה סימןבלימוד שיראה הסוד, של הלימוד בזכות בו שיתחכם ,

בלימודו. יהוידע)יפה (בן

הבוקרכט) באשמורת הקדוש הזוהר לימוד
זכה מגלותאם ישראל יצאו בזכותו כי הקדוש, בזוהר באשמורת ילמוד

ללילה מזכךשדומה הוא כי הלשון ילמוד כן פי על אף להבינו, זכה שלא ואף .

זצ"ל)הנשמה. טכאריק אברהם לר' אברהם בית (סידור

ו פרק

הבאל) עולם בן שהוא לו מובטח הלומד הסוד; לימוד העדר מחמת הגלות אורך
דחייא, סמא אפי'א. יום בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל כל על גדול חיוב

שכרו לגודל קץ ואין נשמתו, ומקדש ומטהר עולמות בונה בזה כי בעלמא, גירסא

ליוצרו, גדול רוח נחת ועושה הגאולה מקרב בזה פרשתכי הקדוש בזוהר כמובא

ע"ב)נשא קכ"ד גלותא(דף מן ביה יפקון כו' הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי

בדרא לתתא יתגלי כד דילך חיבורא מהאי ו', תיקון סוף ובתיקונים ברחמי,

וגו'. בארץ דרור וקראתם ובגיניה יומיא בסוף בתראה

לשונו: וזה מלך, כסא בספר ל' ובתיקון חכםב. תלמיד על חיוב גדול כמה

גלותא, אורך וגורם קבלה, לומדים אינם אם גדול כמה ועונשם קבלה, כיללמוד

רח"ל, הגאולה מעכבים נעשההם שלא מה הקבלה בלימוד א' בשעה יעשה כי

הגאולה. לקרב כוחה גדול כי התורה, בפשטי ימים חודש בלימוד

בונה בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי מלך: בכסא שם מ"ב ובתיקון ג.

למעלהעולמות, תיקון בו יעשה א' מאמר פי' אפי' ולהבין ללמוד יזכה אם וכש"כ

עוה"ב בן שהוא לו ומובטח תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא א' בשעה

דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהי' דמלכא היכלא מבני



הזוהר תהילות י

אפשרלא) אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא בעקבתא עכשיו
הקדוש בזוהר היינו יקרים, בסמים רק נשמתם, לטהר

להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרים ומה ד.
התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים ועכשיונשמות

לטהר אפשר אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא בעקבתא
הקדוש בזוהר היינו יקרים, בסמים רק אפי'נשמתם, לזה מסוגל הזוהר לשון כי ,

רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהי' ובזה בלגלול, ואפי' לחוד בפיטפוט
ו החומרי, הזה דףבעולם פנחס פרשת הקדוש מזוהר כנודע הרוחני, בעוה"ב גם

הגואל ביאת עד אבתריה, דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא רי"ט,
ישראל. נפשות להחיות רב באור מאיר יוחאי בן שמעון רבי של תורה אור

כן על דפיםה. ה' הפחות לכל הקדוש זוהר ללמוד מאוד אדם כל יתחזק
יום רצון.בכל יהי כן אמן ותתא, לעילא בהון ופורקנא חדוא שיגרום (צוואתכדי

מפידהייץ) זי"ע שווארץ אהרן ב"ר מאיר הר"ד

גלותאלב) מן יפקון בדא אז הזוהר ספר הקדוש ספרו כשיתגלה
יאמר או גלי, בריש נפקין ישראל ובני ותרגומו רמה, ביד יוצאים ישראל "ובני

הקדוש בזוהר דאיתא דרך על גלי הזוהר)בריש גלותא(הקדמת מן יפקון דא בספרא
גלותא, מן יפקון בדא הזוהר ספר כשיתגלה יותר עוד שמבאר שם ועיין ברחמי.

בפסוק: שמרומז ותרגומווזה רמה, ביד כנ"ל הגלות מן היינו יוצאים, ישראל ובני
ספר הקדוש ספרו כשיתגלה גל"י י'וחאי, ב'ן ש'מעון ר'בי ר"ת ברי"ש גלי בריש

והבן גלותא, מן יפקון בדא אז בשלח)."הזוהר פ' אפרים מחנה .(דגל

עצמו על זצ"ל)"ואמר מקוריץ פינחס בלימודשהוא(הרה"ק אפילו ותענוג חיות לו אין
ותיקונים." הזוהר מן כמו ג')הגמרא אות ע"ב דף פנחס (מדרש

ז פרק
זוהרלג) הרבה למוד

ליה ואמר זה על מאד לו והפציר דאגות מן שינצל מרבו שביקש אמר עוד
ליה ואמר זוהר לומד אני ליה ואמר זוהר זוהרללמוד הרבה אות."למוד יז. דף (שם

ב')

בטחלד) תישן ואז ממש, השינה קודם - הקדוש הזוהר תקוני תלמוד
גדול צער לי יש ומאוד וכו' נ"י דוד מו"ה וכו' המובהק תלמידי קדושת לכבוד

אתך אלוקי"ם ויהי איעצך אבל מאמרמזה תלמוד ממש השינה קודם לילה בכל
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תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש הזוהר מתיקוני יטעאחד והשי"ת בעזהי"ת,
אליעזר במוהר"ר ישראל מורו מנאי רצון יהי כן אמן דוקא ויראתו אהבתו בלבנו

ממעזבוז. שם טוב)בעל שם (כתר

בישאלה) מילי כל מונע ריקניא, אליבא הקדוש זוהר דף
בישא מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר לבבךדף ישיאך פן והשמר

מזה כא).לחדול אות מחוסט גרינוואלד משה ר' (הנהגות

הק' בזוהר ענין איזה וללמוד דאפשר מה כל בדיבור למעט התפילה "וקודם
חדש. בזוהר או בתיקונים אהרן)או בית בספר היום .(סדר

יום רצופים שנים חמשה ולהתענות נעורים חטאות על באמת לשוב "צריך

משנה תנ"ך לילה באותו וללמוד שישי ליל כל ניעור ולהיות וכו' בשבוע אחד
וכו'." יעקב עין תיקונים חכמה ראשית זוהר הדרכהגמרא זיע"א טשערנאביל מר"מ תורה (לקוטי

א')

מימיולו) אור ראה לא הזוהר ספר אור ראה שלא מי
זוהר בזיו נועם באמרי ולהגות לילך לאור שזכינו חלקינו טוב מה "אשרינו
להבין וקץ סוף להם שאין מים מחמדים, וכולו ממתקים חכו הקדוש, אור עליון
ולהשי להתייחד מרכבה להיות ואיך המרכבה, ובמעשה בראשית במעשה בולהשכיל

ו ושרשה, מחצבה מקור אל אורנפש ראה שלא מי אשר בנפשי ונשרש נחלט זאת
מימיו אור ראה לא הזוהר בהעלותך)."ספר פי' צבי (עטרת

הלב עבודת אמתת אמת ומבקשי המשתוקקים החברים ורעי אחי "שמעוני
בהיכלו, ולבקר ה' בנועם ידועלחזות כאשר הזוהר בספר ותדבק תשתוחח נפשי
הזוהר ספר סגולת מרע)וכו'."ומפורסם .(סור

לבורא חיובך עת בכל שתראה יראים בספרי נפשך כשתדבק הדברים "ותכלית

עלמין דאשאכל כשלהובא לבך ילהב והוא דכלא עיקרא הזוהר בספר ובפרט
הסוגר והוא המפתח הוא הזוהר טוב)."ספר ועשה מרע .(סור

ונגדלז) המקטרגים נגד ומחסה מגן שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק
היצה"ר

ולכל ותלמידיו לאנ"ש תמיד לאמר מזידיטשוב דרבינו בפומיה מרגלא "והוה
ביתו נגדבאי ומחסה מגן שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק כי

היצה"ר ונגד נר"ןהמקטרגים את לתקן נשמה]שיזכו רוח מכל[נפש ובר נקי שלהם

התלמידים לאחד רבינו שאל פעם עליונה, בקדושה ולקדשם לטהר ופגם סיג
בשברון וענה האריז"ל, ובכתבי והתיקונים הק' בזוהר לומד לא מדוע החשובים,
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ואני גברא וטהר יתירה קדושה צריכים הזה הקדוש ללימוד כי אעשה מה רבי, לב,
ללמוד, הקדשים לקודש לגשת אוכל ואיך זאת. בי אינךאין אם רבינו לו ואמר

ואז וקדש ראה וכזה בו ותדבק הזה הקדוש לימוד ולמד צא וטהור קדוש עוד
בלעדו." מה דבר להשיג הזה בדור אפשר אי כי ותטהר צביתתקדש לספר (מההקדמה

.לצדיק)

הזוהר,לח) ידי על חדשה, בריה שנעשה עד ממש, חדש אור ורגע עת בכל לו יתחדש
האריז"ל ומרן

שום לו יתחדש ולא התורה אור לעולם יטעם לא ולחוץ משפה למדן "כי
היפך הם הבלים בהבל וגרסות זרות בסברות כמחדש שסובר החידושים וכל אור

הטמא את ולטהר אמיתית לנפשהלכה מתוקים עיניים מאירות שהם והזוהר וכו',
המשכלת בריהישראלי שנעשה עד ממש חדש אור ורגע עת בכל לו שיתחדש

האריז"ל ומרן הזוהר ידי על כ"ח)."חדשה דף דברים הברכה .(היכל

עולםלט) טוב לראות קדושה בלתי יום לבלות מבלי ימים אוהב חיים החפץ האיש מי
הזוהר בספר ידבק הזה בעולם הבא,

ממש חיים שהם ותיקונים הזוהר בספר עוסק שאינו מי האחרון הזה "ובדור
ובתלמוד,לנפש ובמשנה במקרא בלולה הוא, שעוסק תורתו שכל נאמנה ידע

ורמאות טעות כולו והוא לנפש והארה בחיים עסק לו ואין כדואג, ולחוץ משפה
ולהשתרר הדור וגדול וראש רב להיות שם, מאנשי להיות אלא בתורה עוסק ואינו

הבריות חייםעל אורחות ישיג לא ובודאי וכו', בחיים חלק ולא חיים לו ואין ,

על אלא עליונה שכינתא להמשיך אפשר אי הזה ובדור הזוהר, לימוד ידי על אלא
יום לבלות מבלי ימים אוהב חיים החפץ האיש מי הזה ובדור וכו', הזוהר ידי

הזוהר." בספר ידבק הזה בעולם הבא, עולם טוב לראות קדושה הברכהבלתי (היכל

י"ט) פ' ז' דברים עקב פרשת

אורמ) עליך מאיר והקב"ה עליך שורה השכינה שממש הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט
חיות

שרע מחמת הוא וכו', הזה בזמן שנתגלה זה לימוד אחי, תדע העיקר "אבל

לימוד בעת ובאמת הנפש, נזדכך זה ובלימוד נופל, ישראל וכנסת מאד גובר
המצוות כוונת וידיעות לימוד ידי ועל הנפש, מאיר ותיקונים זוהר ובפרט הסודות

גדול,מעו אור רב בעילוי למטה ויאיר עליונים בשרשים לימודרר בעת ובפרט
חיות אור עליך מאיר והקב"ה עליך שורה השכינה שממש הזוהר ובלבדספר ,

ולסבול ואפר עפר להיות זה לימוד ידי על שתזכה ועוד באמת, הכנעה לך שתהיה
דשין שהכל התחתונה כאסקופא בעיניך שתהיה עקב ודישות וחירופין יסורים
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השכינהעליך, זיו ובנועם הקדושה של המוחין בהרחבת לך יעזור יתברך והשם

וכלל כלל הרגש שום אלה מכל תרגיש מצותיך)."שלא נתיב מספר ד' אות היחיד (שביל

קאמר מאי ידע דלא אע"ג וכו' הזוהר בספר לקרות גדול"צריך תיקון כי

טעמים מכמה כנודע ולנשמתו למטרוניתא מאד בסו"ס."ועצום להרמ"ז שבועות ליל (בתיקון

למהרנ"ש) הארץ .טוב

מקום מכל קאמר מאי מבין ולא ידע דלא גב על אף הזוהר בספר "יעסוק

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

שם) הוש"ר ליל .(תיקון

נפשמא) לכל השוה ודבר לנשמה מסוגל הקדוש זוהר
קודם הקדוש זוהר ספר יום בכל לומר עצמו את להרגיל אדם כל צריך וגם

יאמרהתפילה ואל הקדוש תיקונים ספר לגמור טובים ימים אחר עד אלול ומן

כבר כי קבלה. בספרי פנימה הקודש אל לגשת אנכי ומי יבש עץ אני הן הסריס

מזידיטשוב ז"ל מהר"צ המנוח המפורסם הצדיק ובראשם הצדיקים כל הסכימו

ואף בימינו ושקר היצר מעצת זהו כי מוכיחות ראיות בכמה מרע סור בספרו

הכל. מבין השוהשאינו דבר והוא לנשמה מסוגל הקדוש הזוהר לשון מקום מכל

נשמתו ושורש הבנתו לפי אחד כל הוא, שם וגדול קטן ישראל נפש (הנהגות.לכל

ה') אות מבאקשעוויץ האראוויץ הירש צבי רבי ישרות

ותיקוןמב) מרפא הוא – יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד
ותיקון גדול תועלת והוא יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע וראוי

לזכות רעות ותאוות רעות מדות קוצים ולכלות ולתקנה ולזככה להאירה לנפש גדול

הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא השם אותבנועם להחיד"א באצבע (מורה

מ')

יוםמג) בכל תיקונים או זוהר דפין חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון
תיקונים או זוהר דפין חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י מרן נתן וכן

שניהם או בזוהר, או במשניות בלילה, לימודו לקבוע ורבי מורי נהג וכן יום בכל

טובים. מ')כאחד אות להחיד"א באצבע (מורה

ותיקונים. הזוהר דברי יאמר בהם מבין אינו אם ואף קבלה בספר כי"ילמוד

הנשמה לטהר מסוגלים הלימוד)."הם כוונת בסדר ז"ל קאפיל יעקב לר' האריז"ל (סידור
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שאמרמד) מה כלל מבין שאינו אף לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשון
ש דאיתא דרך מבין"על שאינו אף לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשון

שאמר מה כלוםכלל לקח שלא פי על אף בושם של לחנות הנכנס כמשל מכל.

עמו קלט טוב ריח ישקני)".מקום ד"ה בליקוטים אפרים מחנה .(דגל

המוח טמטום בחינת שיש בליאזני הזקן אדמו"ר מפי' בפירוש ששמענו "וכמו

קאמר". מאי ידע דלא אף הקדוש הזוהר דברי קריאת מועיל ולזה אריאלוכו', (חנה

ס"ד) עמ' .שמות

ח פרק

יתברךמה) סוף לאין האדם את מקשרין עצמן הקדוש זוהר של והדיבור התיבות
שזוהר מזיטאמיר אהרן ר' הקדוש בשם אמר הקדוש זוהר לימוד "ובענין

ביאור, בלא לאומרו צריך עצמןהקדוש הקדוש זוהר של והדיבור התיבות כי

יתברך סוף לאין האדם את מקודםמקשרין יעיין ביאור עם ללמוד שרוצה מי רק ,

ביאור". בלי כסדר יאמר והזוהר מאמרבהביאור ה' דרוש הא' שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

.ב')

יוקרבמו) מקום מכל ללמוד הראויים במעלות כך כל עצמו את קידש שלא פשוט איש
יומיא בסוף בפרט ההיא החכמה אל

שהמה דכיון קשה לכאורה סודך. על העומדים ואשרי לומדך העם אשרי "עוד

כנודע פחותה מדרגה שהוא עם בלשון קראם איך וכו' הקדוש זוהר לומדי לומדי"ך

ש נראה הוא מזה אך במעלותוכו', כך כל עצמו את קידש שלא פשוט איש גם

אלין יומיא בסוף בפרט ההיא החכמה אל יוקרב מקום מכל ללמוד הראויים

הגאולה התקרבות תליא י"ח)בב"א."שבזה אות עיני גל מאמר יששכר .(שער

ותיקון גדול תועלת והוא יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע "וראוי

רעות, ותאוות רעות מדות קוצים ולכלות ולתקנה ולזככה להאירה לנפש גדול

מרן נתן וכן הנפש, של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא השם בנועם לזכות

נהג וכן יום, בכל תיקונים או זוהר דפין חמש שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י

צבי." מוהר"ר הקדוש דודי ורבי ל"א)מורי סימן אלף התורה שביל זיע"א. מקאמארנא מצותיך .(נתיב

י'וחאי ב'ן ש'מעון ר'בי מ'תורת ר"ת אלוה, אחזה מבשר"י (ביתעכ"ל.""כתיב

בעומר) ל"ג .אהרן
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זכה מגלות"אם ישראל יצאו בזכותו כי הקדוש בזוהר באשמורת ילמוד

מזכך הוא כי הלשון ילמוד כן פי על אף להבינו זכה שלא ואף ללילה, שדומה

זצ"ל)הנשמה." טכאריק אברהם מר' אברהם בית .(בסידור

הקדושמז) הזוהר כל כולם בין יגמרו ובזה עירם לאנשי הקדוש הזוהר דפי לחלק לב ישימו
ויום יום בכל

לחלק לב שישימו ופלך פלך וכל ועיר עיר כל ומנהיגי ראשי החכמים אלה גם

אחד פתקא על חלק כל ולרשום חלקים לכמה חלקים ג' הקדוש הזוהר דפי

הרשום חלק אחד כל ללמוד ה' דבר על החרדים עירם לאנשי הפתקאות ויחלקו

ויום יום בכל הקדוש הזוהר כל כולם בין שיגמרו לעשות יוכלו ובזה יום בכל

רצון. יהי כן בימינו במהרה הגואל יבא הקדוש הזוהר לימוד בזכות כי נודע וכבר

ד') שער אליהו (כסא

קדישאמח) דארעא מארי הגאונים רבנים מטעם - האמתית לגאולה תקון
פחות או יותר הראשון שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור

כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי אחד זוהר סיום אשתקד של חברתו בני עם

אויבינו עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים

לכבודם ידוע מיניכבר כל מבטל הוא אשר הקדוש הזוהר לימוד מעלת

מעלמא וביזה וחרבא ומותנא ורעות קשות וגזרות כברפורעניות שעברה והשנה .

במודעות ישראל עם האמתית"עוררנו לגאולה מארי"תקון הגאונים רבנים "מטעם

למטה נעתקה היא אשר קדישא" בארץדארעא לגמור הזוהר לימוד על לשקוד

סיומים אלף לארץ ששובחוצה לערך רק נגמר לא קבלנו אשר הרשימות וכפי

ישראל בר מכל מבקשים הקדושה ארץ וגאוני רבני אנחנו כן על סיומים מאות

הבעל"טאש אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור בכדי פעם עוד ללמוד משגת ידו ר

אשתקד של חברתו בני עם פחות או יותר הראשון שיעור אחדכפי זוהר סיום

עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי

ונראה לבטח ישכון וישראל תושיה ידיהם תעשינה ולא מחשבותם ויקלקל אויבינו

בארץ דרור .וקראתם

לשונו: וזה מלך כסא בספר ל' ללמודובתיקון חכם תלמיד על חיוב גדול כמה

הם כי גלותא אורך וגורם קבלה לומדים אינם אם גדול כמה ועונשם קבלה

הגאולה כלמודרח"למעכבים נעשה שלא מה הקבלה בלמוד אחת בשעה יעשה כי

הגאולה. לקרב כחה גדול כי התורה בפשטי ימים חודש
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מלך בכסא שם מ"ג בונהובתיקון בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי
תיקוןעולמות בו יעשה אחד מאמר פירוש אפילו ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל

תמימה שנה הפשט בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה שהואלמעלה לו ומובטח
ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני הבא עולם בן

דרקיעא .במלכותא

אותםמט) מבינים לא אם אף בבית תורה סתרי מחזיקים אם זכות יש
נשמות להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבא ועכשיו התורה בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים

נשמתם לטהר אפשר אי רח"ל החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא
הקדוש, בזוהר היינו יקרים, בסמים בפטפוטרק אפילו לזה מסוגל הזוהר לשון כי

בעולם רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהיה ובזה בליגלוג ואפילו לחוד
הרוחני הבא בעולם וגם החומרי פנחסהזה פרשת הקדוש מזוהר רי"ט)כנודע (דף

תורה אור הגואל ביאת עד אבתריה דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא
אותם. מבינים לא אם אף בבית תורה סתרי מחזיקים אם זכות שערשיש אליהו (כסא

י"ח) אות ד'

ליוצרונ) גדול רוח נחת ועושה הגאולה מקרב בזה כי שכרו לגודל קץ אין
גירסא אפי' יום בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל כל על גדול חיוב דחיי "סמא

נשמתו ומקדש ומטהר עולמות בונה בזה כי בזהבעלמא כי שכרו לגודל קץ ואין
ליוצרו גדול רוח נחת ועושה הגאולה דףמקרב נשא פ' הקדוש בזוהר כמובא

ובתיקונים ברחמי. גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר דאיהו דילך חבורא בהאי קכ"ד
יומיא בסוף בתראה בדרא לתתא יתגלי כד דילך חבורא מהאי ו' תיקון סוף

בארץ. דרור וקראתם ובגינה:

ישראל נפשות להחיות רב באור מאיר רשב"י של תורה אור הגואל ביאת עד

בונה בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי מלך, בכסא שם מ"ב ובתיקון
למעלה תיקון בו יעשה אחד מאמר פי' אפי' ולהבין ללמוד יזכה אם וכש"כ עולמות
עוה"ב בן שהוא לו ומובטח תמימה שנה הפשט בלמוד יעשה שלא מה אחת בשעה

דרקיעא, במלכותא ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני
נשמות להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבתא ועכשיו התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים
נשמתם לטהר אפשר אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא

בפיטפוט אפי' לזה מסוגל הזוהר לשון כי הקדוש בזוהר היינו יקרים סמים רק
בעוה"ז רעים וממקרים מיצה"ר רע מכל נשמר יהיה ובזה בעילוג ואפי' לחוד
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בוצינא רי"ט, דף פנחס פ' הקדוש מזוהר כנודע הרוחני בעוה"ב וגם החומרי,
אבתריה. דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר שלקדישא תורה אור הגואל ביאת עד

ללמוד מאד אדם כל יתחזק כן על ישראל. נפשות להחיות רב באור מאיר רשב"י
בהון ופורקנא חדוא שיגרום כדי יום בכל דפים ה' הפחות לכל הקדוש זוהר

רצון יהי כן אמן ותתא מפידהייץ)."לעילא זיע"א שווארץ אהרן ב"ר מאיר הר"ד .(צוואת

יום בכל התפילה מתיקונים.""ואחר או הקדוש מזוהר מאמר יאמר (סדרוכו'

אהרן) בית בספר .היום

בספר או במשניות, גירסא שיעור אחר לשכיבה סמוך בתורה לעסוק "יזהר
אותו." תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר הק' ח')הזוהר סימן שמיר .(צפורן

חיין ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מאן כל

אורייתא להון ויהב בהון אתרעי הוא ברוך דקודשא דישראל חולקיהון "זכאה

ד דאתי לעלמא וחיין עלמא להאי חיין נש בר אחיד דביה דחיי אילנא כלדקשוט
חיין ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מיליןמאן דשביק מאן וכל

חיין מילי וכל חיין, דהוא בגין מחיין מתפרש כאלו מאורייתא ואתפרש דאורייתא
הקדוש. הזוהר לשון כאן עד למוצאיהם" הם חיים "כי דכתיב הוא הדא

זוכים הכל אין שהרי והוא אחר חידוש הוא וכו' דשביק מאן כל הרמ"ז ומפרש

חכמים, להיות עליהם נגזר שלא מי יעשו ומה וכו' תורה של אמרלכתרה לזה
לחוד בפטפוט גם התורה כח גדול כי בעלמא לגרוס אחד תיקונים ב' להם שיש

זכות לו יש בלגלוג שביקואפילו אלא כן עושה שאינו מי כי אמר זה וכנגד וכו' ,
שיעשה אע"פ פירוש מתמן, ומתפרש כאילת וכו' דייקא מילי דאורייתא, מילי

וכו' טובים. בעלמאמעשים וגירסא בקריאה לבד המלות חיין, מלוי זהוכל למה
בחכמת ידע לא כי אף בסגולתו מועיל רפואה משקה ששותה לחולה דומה

הזוהר)הרפואה." לפירוש קמח: דף .(רמ"ז

ידיעה בלא אפילו ניסים לעשות בו כח יש הקדוש, בזוהר הקורא כל

ומפרש כהוגה הוא הרי ובגימגום לבד בקריאה אפי' וכו' דאשתדל מאן "וכל
השם ידיעהאת בלא אפילו ניסים לעשות בו כח שיששיש בגמרא שכתוב וכמו ,

בעולם רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר שיהיה זה וכל להגן, בפסוקים כח

הרוחני הבא בעולם וגם החומרי הלאהזה הרוחניות סוד ידע לא שהוא גם כי
עליו להסך קעח:)."יתעורר דף .(רמ"ז

הבא עולם בן שהוא בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה לה' עת קובע אם
דמלכא היכלא מבני
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בגירסא הזוהר לימוד כי הקבלה, שלומד למי השכר וגודל החיוב יודע "ממנו

יעשה אחד מאמר פירוש ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל עולמות, בונה בעלמא

צורך ואין תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה למעלה תיקון

זלה"ה, האר"י הקדוש גבורת מפי המפורשים לזה בראיות ודאילהאריך אלא

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

כולם כנגד ישתדלוןהוא אם הא מיניה דוק בהון, ישתדלון דלא וגרים שאמרו, וזה ,

למעלה, פירות עושה כולה תורתו לשנה יום אפילו יכולתו כפי אחד כל וכלבהון

הבא עולם בן שהוא בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה לה' עת קובע אם שכן

ודי דרקיעא במלכותא היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני

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

בשקידה והתיקונים הזוהר בדברי ללמוד עצמכם תרגילו ואחי בני כן "על

טעם טעם ולא מימיו מאורות ראה לא מדבש מתוקים הזוהר אור ראה שלא ומי

סגולההתורה השפתים מן בעלמא אמירה אפילו ומזככה. הנפש מטהר שהוא ועוד ,

וסיג פגם מכל ממש הנפש תיקוני שהם התיקונים ספר ובפרט מאד הנפש ותיקון

ז"ל)וחולאת." מקאמארמנא עדן עצי ספר .(בהקדמת

מאד. מאד מסוגל הזוהר ספר שכל נעשהוד"ודע הזוהר לימוד ידי שעל ע

מאד מעורר הזוהר של והלשון הקדושה. התורה של לימודים מיני לכל חשק

יתברך השם ק"ח)."לעבודת הר"ן .(שיחות

ט פרק

אבלנא) לנגדו, לתבלין בנגלה תורה די והיה כך, כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם
בנסתר. גם להתחזק וצריכים יותר, מתגבר הרע היצר הגאולה קודם עתה

ז"ל מאלכסנדר העניך ר' להרה"ק לו אמר ז"ל מפרשיסחא בונם ר' הק' הרב

ובין בה דעסיק בעידנא בין ותורה לומדים, מקום שהיא פראג עיר על לי חידוש

אחורנית ליום מיום היהדות שם ירוד ואיך ומצלי מגני בה עסיק דלא בעידנא

הנגלית בתורה די היה דמקודם הוא הענין אכן דמשיחארח"ל בעקבתא עתה אבל

מתחזק הוא שכבה וקודם דולק נר רואים שאנו כמו הנסתר תורת גם להיות צריך

והיה כך כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם כן כמו יותר עולה ושלהבת ביותר

יותר מתגבר הרע היצר הגאולה קודם עתה אבל לנגדו לתבלין בנגלה תורה די

בנסתר גם להתחזק נ"ז).וצריכים דף שמחה (תורת
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זמןנב) קודם שעה חצי ויכולתו ונשמתו כחו לפי אחד כל זלה"ה האר"י מרן כתבי זוהר
התפלה

בלי הוא ברוך המקום לפני חביב הוא חצות תיקון שאמירת הנעים אחי דע

ועל השכינה גלות על גדולות בבכיות לבבו אמיתיות כפי אחד כל והוא שיעור

יותר יום בכל מתגברים הרשעים והחיצונים דייקא הקדושים ישראל ודחקות צער

כך ואחר ביתם אנשי בפרנסת הקדושים ישראל לבני המצערים הם והם ויותר

גמרא משניות ותהלים ותשבחות האר"ישירות מרן כתבי זוהר מדרש זלה"האו

התפלה זמן קודם שעה חצי עד זאת ונמשך ויכולתו ונשמתו כחו לפי אחד כל והוא

זו שעה פיובחצי ועל דייקא הקודש רוח פי על שנתיסדו מוסר בספרי יעיין

אמת שהואהקדמת אפילו לבבו ישות מתוך להתפלל יעמוד שלא כדי וזהו

הרע היצר מצד חלק בו יש שבעולם ישות עניני כל התפלה קודם כי חוץדקדושה

מצוה של צריךמשמחה התפלה בתוך הדין הוא וכן לברכה זכרונם רבותנו כדברי

ולקיים אחדלחזק כל והוא דקדושה לבבו בשמחת יתברך השם בדרכי לבו ויגבה

דקדושה גופו ומזג נשמתו כח מקאמרנא).כפי צבי אליעזר מרבי כללים - צדיקים (הנהגות

התפילהנג) קודם הקדוש זוהר ללמוד
או כן גם לימוד איזה התפלה אחר ללמוד ישראל בר שצריך מרבותי קבלתי

כלל הקדוש זוהר אז ילמוד ולא הקדושה גמרא דפין ב' או אחד דף או מדרש

התפלהכי קודם הוא דייקא הזוהר לימודזמן כי זאת יבין דקדושה והמשכיל

כי יכעוס שלא בביתו ובפרט רעות ממדות האדם את מונע התפלה גמר אחר

להתגבר הקליפות יכולין אז לעיל כנתבאר אמיתי בלב הקדוש ישראל בר כשמתפלל

עוד ולא ממדריגתו אותו להפיל כדי זרה אש לו להביא קנאה להם יש כי עליו

ומדרכים ממחשבות היום כל אותו לשמור הנפש תיקון הוא הזה שלימוד

לאחוז יכול לזה גמור השלימות בתיקון עוד אין כשהוא הוא זה וכל מקולקלים

לו אין אז גדול בשלימות השלם בתיקון הוא אם אבל זרה אש התפלה אחר בו

אינו הוא ואם גדול בשלימות שתהיה זו מתפלה מיירי הזה ותיקון מזה פחד שום

דקדושה. למשכיל כנודע ח"ו זרה אש בו נאחז אז גדול -בשלימות צדיקים (הנהגות

מקאמרנא) צבי אליעזר מרבי כללים

בזוהרנד) ענין איזה ללמוד התפלה קודם
ו דאפשר מה כל בדבור למעט התפלה אוקודם בזוהר ענין איזה ללמוד

חדש. זוהר או מקארלין)תיקונים אהרן מרבי היום סדר - צדיקים (הנהגות



הזוהר תהילות כ

בישאנה) מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף
ריקניא אליבא הקדוש זוהר לבבךדף ישיאך פן והשמר בישא מילי כל מונע

שפירשתי מה ידוע כי בזה וכיוצא בהו"ת לעסוק עליך שמוטל מחמת מזה, לחדול
דמיתי פעמים והרבה כנגדך אחרים הרבה בטלים לך יש התורה מן בטלת אם

השמים ומן אחר לזמן הנ"ל לימוד ודחיתי עיון בשיעור עתה לעסוק יותר שטוב
התפלה. קודם אחרים ביטולים לי גרינוואלדנזדמנו משה מרבי ישרות הנהגות - צדיקים (הנהגות

הבושם) ערוגת בעל מחוסט

הזוהר ספר ילמוד הבוקר ברוך.באשמורת שלמה מרבי האדם ודרך הנהגות - צדיקים (הנהגות

מבודאפעסט)

החשךנו) במקום שמאיר הארה מלשון הוא זוהר
ביד והבחירה היעוצה עצה לזה יש וכו'. האבן לב שנעשה הוא הלב "טמטום

וכו', ליה שמבטלין ידי על זוהרהאדם כי הזוהר ספר ללמוד לזה, היעוצה ועצה
החשך במקום שמאיר הארה מלשון בזההוא יהיה הלימוד שאר ובנידון וכו' .

מביןהאופן שאינו אף הקדוש בזוהר למודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
סגולה הוא הכי אפילו מבין שאינו לו איכפת מה קדש)."כי אמרי שערים מאה .(ספר

הכפוריםנז) יום עד אלול מר"ח התיקונים בספר ללמוד הקדמונים, תקנת
עדות בנו העיד העד כאשר זה, לימוד וארוכה מרפא זה, הוא ארכ"ן "כמה
הזוהר בלימוד הרגיל שכל אמונה, עדי"ו ויהי זיע"א האר"י הקדוש הרב נאמנה,
באי"ם או"ר כבן נשמה רוח נפש את מזכך בבינה, חלק לו שאין פי על אף הקדוש

ליה. שקי"ד באיתנ"ה תעל"ה ליה, דאהניא היינו התיקונים בספר ובפרט לבינה,
הכפורים יום עד אלול מר"ח התיקונים בספר ללמוד הקדמונים, לבררותקנת

בורר, זה בפ' ברורי"ן עדי בא זה בלימוד לפר"ר, התינוק שדרך פסולת מתוך אוכל
ועליהם בעם, המתנדבים הלב בנדבות זרעם, ועל עליהם היהודים וקבלו וקימו

לשעורי"ן ירדו אז ביומו יום דבר ללמוד חובה, ושעוראקבענום זוטא שעורא
זי"ע)."רבה פרחי יצחק כהר"ר ליוורנו דפוס תקונים הדפוס לבית המביא הרב הקדמת .(מתוך

יוםנח) בכל ילמוד הזוהר יבין שלא מי אף
כי מה דבר יום בכל ילמוד הזוהר יבין שלא מי לנשמהאף מסוגל הוא .הלשון

מבודאפעסט) ברוך שלמה מרבי האדם ודרך הנהגות - צדיקים (הנהגות

אותונט) תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת בכל
לנשמה תיקון שהוא משניות תנ"ך יום בכל ללמוד דהיינו לתורה עתים לקבוע

האריז"לוזוהר של שמע וקריאת השינה קודם יעקב ועין ערוך בשעריושלחן (כמבואר
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המקוהציון) מן וטהרה קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט' לטבול במקוה ולילך
והבן. מטשערנאביל)העליונה מרדכי מרבי הדרכות - צדיקים (הנהגות

לנשמה. תיקון שהוא משניות תנ"ך דהיינו לתורה עתים יקבע התפלה ואחר
לומר וגם וזוהר. דעה יורה ערוך ושלחן חיים אורח ערוך שלחן לימוד כך ואחר
עריצים לזמר מלשון היא וזמירות ישראל. זמירות נעים שהוא תהלים יום בכל

אדם. בני עונות מחמת שנעשו והמסכים והדינים הקליפות כל ומכרית מזמר שבזה
אותו תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת אחרובכל ישוב שלא

וה השפילות גדולהתאוותו אימה עליו ויפול בבגדים תפסו הכתוב כמאמר זרות.
מטשערנאביל)ויראה. מרדכי מרבי הדרכות - צדיקים (הנהגות

ה'ס) בתורת כסדרן שיעורין לבטל לא
תורה דהיינו ה', בתורת כסדרן שיעורין לבטל שלא נדר בלי עצמנו על קבלנו
יום בכל זה מוסר, מדרש, גמרא, משניות, קבלה, שאר או זוהר כתובים, נביאים

לקמן יתבאר כאשר ערוך שלחן גם אומץ להוסיף יעזרנו יתברך והשם עדכ"ש,
פוסקים. מדינאב)ושאר אלימלך צבי מרבי ואזוהרות הנהגות - צדיקים (הנהגות

הקדושסא) בזוהר תמידי לימוד
והתורות, המשפטים החוקים הברית, דברי החבריםאלה עליהם קבלו אשר

נעשו כי כולם, קו"ש, יחוד לשם עליהם לקיים החתום, על באו אשר הקדושים,
ה', עבודת הזאת העבודה את לעבוד אחד, כאיש להיות מהםכולם אחד להחשב

עליהם: קבלו אשר וזה הזאת, העבודה לכל ככולם,

הזה, הקדוש התלמוד בבית יפסיק, לא אשר תמידי לימוד לקבוע ראשונה,
הבוקר, תפלת מאחר זה, אחר זה חלקו מהם איש כל ללמוד הקדוש, הזוהר בספר
הזה בלימוד התנו אשר התנאים לפי תמיד, הימים כל ערב, מנחת תפלת עת ועד

ה' לרמח"ל).לפני הישיבה (תקנות

אורה.סב) ושערי זוהר יום בכל עלללמוד מסלאנט זונדל יוסף מרבי פרטיות הנהגות - צדיקים (הנהגות

הגר"א) פי

הלוי להר"א ז"ל מורי אמר דרךוכן בזוהר שילמוד השגה, לענין טובה עצה
בלב הזוהרבקיאות בספר ושיקרא יום, בכל עלים נ' או מ' בעיון שיעמיק בלי
רבים. ע"ב)פעמים י"א דף רוה"ק בשער ויטאל חיים (הרב

הזוהרסג) ללימוד חדש גילוי יום בכל
אחר. פירוש יום בכל לו יש הזוהר שספר זללה"ה מאא"ז אפרים,שמעתי מחנה (דגל

ב') טור פ"ד ע' בא, פרשת
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מתיקונים. או הקדוש מזוהר מאמר יאמר וכו', יום בכל התפילה היוםאחר (סדר

אהרן) בית ספר מקארלין, אהרן ר' הרב הרה"ק שכתב ואזוהרות

לא כי אף יום בכל הקדוש זוהר אמירת זצוקלה"ה: מקאברין מהר"מ אמר
הנשמה. מזכך הקדוש זוהר אמירת זה כל עם אומר הוא מה לישרים)ידע (אור

לשכיבה סמוך בתורה לעסוק אויזהר במשניות גירסא שיעור בספראיזה
הקדוש אותו.זוהר תנצור בשכלו למד אשר התורה קדושת ח')אשר סימן שמיר (צפורן

הרבה. זוהר וללמוד תהלים הרבה לומר הזהיר אחת ר"פפעם מהרה"ק פנחס, (מדרש

ב) אות יז, מקוריץ,

אמר, הגיאותעוד מן שינצל מרבו ליהשביקש ואמר זה, על מאוד לו והפציר
רבו: לו השיב זוהר, לומד אני ליה ואמר זוהר, זוהר.שילמוד הרבה (מדרששילמוד

עג) אות לו, מקוריץ, ר"פ מהרה"ק פנחס,

הקדוש, בזוהר לימודו רוב יהי' גדול, עסק בעל שהוא יוםמי בכל קבוע עת
צפור. קן במאמר הזוהר בספר ובפרט מוסר, ספרי התניא)ללמוד בעל - הזקן .(אדמו"ר

מעט,יל זוהר יום בכל זוהרמוד היום כל דף.ובשבת תצא פרשת הזקן אדמו"ר (מאמרי

תתל"א)

וספר חכמה ראשית כמו מוסר ספרי ללמוד יום בכל קבוע עת שיהיה והעיקר
תם לרבינו הזוהרהישר בספר 40).ובפרט ע' שערים (מאה

י פרק

לפרנסהסד) מסוגל יום בכל זוהר אמירת
אחד לאדם אמר פרנסהעוד לו ויהיה ויום יום בכל זוהר פנחס.שיאמר (מדרש

מ"ג) אות ע"א ל"ו דף

לפרנסה יוםסגולה בכל זוהר לומר המים)- ובארות פנחס .(מדרש

התורהסה) לימוד ותאוות הנפש לטהרת מועיל השכם בבוקר הזוהר אמירת או לימוד
מאוד בניי תזוהרו כן גם זה לומרללמודובכלל פנים כל על או יום, בכל

השכם ריקנאבבוקר הק'אליבא זוהר הנפש,שיעור לטהרת מאוד מועיל זה ודבר
הלימוד תאות תשמעווגורר אם היקרים בניי אשריכם הקודש, עבודת בספר כנזכר

ג')בקולי. סימן האב (רחמי
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הקדושסו) הזוהר ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא תקיף כמה
נוהגים אנחנו בש"סוכן כרסנו ממלאים אנו ויום יום שבכל הקבלה בלימוד

בקבלה עוסקים אנו כך ואחר בש"סופוסקים, כרסו אדם שימלא עד להמתין כי ,
ואמת ודפח"ח בפרטיות. יום בכל הכוונה כרחך ועל חיי, כמה יודע מי ופוסקים,

התוס' כפי' יושק, ט'.)ושפתיים שם.(גיטין עיין ,

מזידיטשוב) מהרי"א ומעלתו(הגה"צ שיאו לשמים גדלה כך כל אם ורעיי, וכמהאחיי
הקדוש הזוהר ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא גזעותקיף בארץ ושורש ,

המר, הגלות מן חפשי רצוצים אוזןלשלח להאיר האדם לב יתלהב לא האיך
ספרי ושאר ובתיקונים בוזה"ק יום בכל קבוע שיעור לקבוע בלימודים לשמוע

הניצוץ)כו'.המקובלים שער הששי, שערי העבודה, ושורש (יסוד

הכפוריםסז) יום עד הזוהר ספר כל לגמור מכוונים
אלול חודש שמראש יום ארבעים מאותם יום בכל לומר נהיגי מעשה אנשי

הזוהר תיקוני הקדוש מספר דפים איזה כפורים יום אחר כלעד לגמור ומכוונים ,

זוהר התיקוני לימוד על מאוד שהלהיבו בספרים ועיין הכפורים. יום עד הספר
והתיקונים הקדוש הזוהר של הלשון מקום מכל מבין, שאינו ואף אלו. יום בארבעים

לנשמה. מאוד י"ז)מסוגל ס"ק תקפ"א סימן אפרים (מטה

השנה מראש ימים מ' מאותן יום בכל מעשה ואנשי חסידים כן גם נהגו כבר
הזוהר, תיקוני הקדוש בספר הכיפורים יום אלועד הקדושים בימים לימוד כי

בב"א הגאולה לקרב וסגולתו והנשמה, הגוף .מטהר

כ"ג)סח) ס"ק שם אפרים למטה המטה זוהר(קצה דפין ה' לאמר תשובה לבעל תיקון
וה הגוף שמטהר יום, בכל תיקונים נשמהאו

ותיקון גדולה תועלת והוא יום, בכל זוהר דפים חמש ללמוד עצמו לקבוע ראוי

רעות, ותאות רעות מדות קוצים, ולכלות ולתקנה, ולזככה להאירה לנפש גדול
הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא ה', בנועם מרןלזכות נתן וכן

יום בכל תיקונים או זוהר דפים חמש שיאמר תשובה לבעל תיקון וכן1האריז"ל ,
צבי. מוהר"ר הקדוש דודי ורבי מורי נהג

ל"א)סט) סי' א' אות התורה שביל מקאמארנא, למהרי"א מצותיך זיע"א(נתיב טוב שם הבעל
זוהר תיקוני ללמוד מעורר

נ"י הכהן יוסף יעקב מ' הקדוש הגאון הרב המובהק תלמידי לך רושם הנני

עת. בכל אותו שתשא בכדי בכיון קטן נייר על וכו'בקצרה ורבי ממורי קבלתי
יום.(הבעש"ט) בכל השנה בכל ילמד תיקונים טוב), שם (כתר
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תישןע) ואז הקדוש, הזוהר מתיקוני אחד מאמר ממש, השינה קודם לילה בכל ללמוד
תירא ובל בטח

אתך, אלוקים ויהי אחדאיעצך מאמר תלמוד ממש השינה קודם לילה בכל
תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש הזוהר אהבתומתיקוני בלבנו יטע והשי"ת .

רצון. יהי כן אמן דוקא, ויראתו

ממעזבוז. שם בעל אליעזר במוהר"ר ישראל מורו טוב)מנאי שם (כתר

כרסועא) שימלא עד להמתין ואין – הקבלה חכמת ללמוד צריכים בפרטיות יום בכל
חיי כמה יודע מי כי ופוסקים, בש"ס

ל'.)אחז"ל שליש(קידושין במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם

ביומי, אמרינן כי ומתרץ: חיי? כמה איניש ידע וכי בגמרא: שם והקשה בתלמוד.
כתוב, שם ובתוספר תלמוד. ימים ב' משנה, ימים ב' מקרא, ימים ב' שם: ופירש"י

" לפרש לי' נראה ולכן חיי. כמה ידע מי למיפרך איכא דאכתי נהירא, ",ליומידלא

ישלש. עצמו ויום יום ויוםשבכל יום שבכל הקבלה בלימוד נוהגים אנחנו וכן
בקבלה עוסקים אנו כך ואחר ופוסקים, בש"ס כרסנו ממלאים להמתיןאנו כי ,

בכל הכוונה כרחך ועל חיי, כמה יודע מי ופוסקים, בש"ס כרסו אדם שימלא עד
התוספות כפירש יושק, ושפתיים ואמת חן חכם פי ודברי בפרטיות. ט'.)יום ,(גיטין

שם. מזידיטשוב)עיין מהרי"א (הגה"צ

יא פרק

שנהעב) שלושים במשך ישראל, לארץ שבא שמאז אמר, ע"ה בנדר יצחק לוי רבי הרה"צ
פעמים משלושים למעלה הזוהר את לעבור הספיק

המערכת: הוא[הערת ב"אשר אחד כל יום ל354 המחולק היומי זוהר בלימוד
ביום] דקות 12 של בלימוד שנה כל הזוהר את לסיים יכול .שם",

כגון אחד, חלק למד יום ובכל חלקים, לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק היה
לומד והיה החלקים, לשבע מחלק היה זוהר, דפים עשרים בה שיש בפרשה
יותר מעט לומד היה בלבד, דפים ארבע של פרשה ואילו ליום, דפים כשלושה

ליום זוהר מעמוד

במשךהרה"ח ישראל לארץ שבא שמאז פעם, לי אמר ע"ה בנדר יצחק לוי ר'
פעמים! משלושים למעלה הזוהר את לעבור הספיק שנה, שמדישלושים היות

– הקפדני וסדרו שבו, הדעת הישוב בגודל הזוהר. כל את מסיים היה בשנה שנה
את בשבוע שבוע מדי לסיים שיוכל כזה, באופן הזוהר לימוד את לעצמו סידר
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הזו, הפרשה של חלקיהזוהר לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק יוםוהיה ובכל ם,
לשבע מחלק היה זוהר, דפים עשרים בה שיש בפרשה כגון אחד, חלק למד
בלבד, דפים ארבע של פרשה ואילו ליום, דפים כשלושה לומד והיה החלקים,

ליום. זוהר מעמוד יותר מעט לומד המערכת:היה המחולק[הערת היומי זוהר בלימוד
ביום] דקות 12 של בלימוד שנה כל הזוהר את לסיים יכול אחד כל יום .ל354

ועלעג) הזוהר כל על לעבור זוכים ספורות שנים במשך אזי אחד, דף יום כל כשלומדים
חדש והזוהר זוהר תיקוני

בחוש כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים יראת הרבה באדם מחדיר אלוזה ואף

שעל שמע קריאת לפני כגון זוהר, של אחד דף לפחות יום מדי ללמוד לקבוע צריכים זאת בכל כך, כל סדר בעלי שאינם

כזה, ובאופן אחר. מסויים בזמן או ספורותהמיטה, שנים במשך אזי אחד, דף יום כל כשלומדים
חדש והזוהר זוהר תיקוני ועל הזוהר כל על לעבור עניניםזוכים הרבה ויש ,

כך, ואחר היהדות. את המאירים שבהם, אגדה בדברי ובפרט מעט, בהם שמבינים
יראת הרבה באדם מחדיר וזה יותר. מעט להבין זוכים שניה, פעם כשלומדים

בחוש. כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים

מ"ב)והחיד"א אות ב' סימן באצבע וז"ל:(מורה כלכתב על מרומם הזוהר לימוד "כי
לנשמה..." גדול תיקון והוא קאמר... מאי ידע לא בשגם מוהר"ןלימוד ורבינו

כתב התורהזיע"א של לימודים מיני לכל חשק נעשה הזוהר לימוד ידי "שעל
ק"ח)הקדושה" אות הר"ן הזוהר(שיחות ש"לימוד שם וכתב מבין, שאינו הגם היינו

עיי"ש. מאד" מאוד ימימסוגל במשך התורה כל את לגמור שיוכל בטוח שאינו מי לכל כדאי פנים כל על

הש"ס את באמירה לעבור לימודיו, כל מלבד יום, בכל שעה חצי הפחות לכל זמן לקבוע זאת, להבטיח יוכל ומי חייו,

הוא בריך בקודשא אחיד באורייתא דאחיד ומאן מדרשים. תיקונים זוהר, מכילתא, תוספתא, ספרי, ספרא ירושלמי, בבלי,

וי"ג) י"ב י' בסעיפים ב' (פרק תורה תלמוד הלכות הרב בשו"ע להלכה(ועיין היטב זה ענין מתבאר שם
ולמעשה).

לנפשעד) מסוגל הלשון כי קאמר, מאי מבין שאינו אף הזוהר ללמוד
אב רחמי לימוד)ובספר בתורה(ערך ידו השיגה ולא זכה שלא "מי וז"ל: כתב

בכל שילמוד בעיון, ללמוד צלולה דעתו ואין ודאגות בעסקיו מאד שטרוד מי או

בעלמא, באמירה משניות ופרק גמרא דף מאייום מבין שאינו אף הזוהר כשלומד
בלבו, קצת פנים כל על שישאר ספק ובלתי לנפש, מסוגל הלשון כי ואניקאמר,

הש"ס סדר שנה בכל גומר והיה בלימוד יד לו היה שלא אחד סנדלר הכרתי
בעלמא הגדוליםבאמירה כאחד פניו על אלקים צלם שאמרוהיה וכמו עכ"ל. ..."

ע"ג)רבינו ח"ב קודש שרפי את(שיח שגומרים עד הפנים על אלקים צלם שורה שאין
שליט"א)הש"ס. שכטר מאיר יעקב רבי מהגה"צ אמרים (לקט
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-עה) קאמר מאי ידע דלא אע"ג יום בכל מהזוהר דפים ה' ללמוד תשובה לבעל תיקון
לימוד כח כי ומקרא, ותלמוד המשנה מלימוד יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד

למשנה אם למקרא אם התורה מכל הזוהר
כתב כן וכו' למלך" ה' "והיה ויאמר לשבח עלינו אחר עד התפלין יסיר לא

קדושות ד' אחר עד יחלוץ לא וכתבו רמ"א על השיגו ומ"א טו"ז ומיהו רמ"א

קדישים, וג' לציון, ובא וקדושת עשרה, שמונה וקדושת היוצר וקדושת ברכו והם

רבה אליה כתב כן תתקבל. קדיש אחר עד כ"ד)דהיינו ס"ק נ"ו לעשות(סימן והנהיג

רמ"א כ"כדברי סימן מח"ב וכ"כ חיים מקור יו"ד)(וכ"כ ס"ק כ"ו ובסימן התפיליןה לחלוץ דאין וכתב

הממעיט ואחד המרבה אחד בהם שילמוד חלקיעד לקנות האדם יזכה לא כי

ויותר תם רבינו של בתפילין וביותר בתפילין שילמוד עד ונשמה רוח נפש הנשמה

תיקון הוא הזוהר שלימוד ז"ל האר"י גורי כתבו שכן הקדוש בזוהר ללמוד טוב

ולקדשה, הנשמה להאיר נתןגדול ז"ל דפיםוהרב ה' ללמוד תשובה לבעל תיקון

קאמר מאי ידע דלא גב על אף יום בכל להאירמהזוהר היללא היא זו דקריאתה

כי ונראה ולתקנה. הנפש מלימודעל יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד

ומקרא ותלמוד למקראהמשנה אם התורה מכל הזוהר לימוד כח כי פלא והוא

למשנה. ע"ב)אם די"ג הבי"ת מערכת (ח"ב הגדולים בשם כתב איןועוד כי דע אמרתי ואני וז"ל:

לשמה יהיו אם ובפרט מרומים הוא ורם נשא הקדושה התורה לימוד כל כי ספק

ואפילו הדודים ומייחד העולמות ומתקן מעלותיו בשמים בונה כי ודאי באמיתות

דיבר כאשר ביומו יום דבר הלכה משנה מקרא ללמוד גברא חובת דרזין מארי

ממנו וכמעשהו ז"ל האר"י שבמקראבקדשו היינו הזוהר לימוד גדל אשר אמנם

שמדבר הזוהר כן לא כלל סוד שהם ניכר ואינו מאד מלובשים הם ותלמוד ומשנה

בפירוש תורה התורהבסתרי רזי בעמקי דבריו כלל דרך יבין שלא הקורא פתי ואין

דבצד ואע"ג הנפש ומאירין מזהירין ה"ן לבוש בלי גלויים התורה סתרי להיות ולכן

הדברים תוכן ולידע בעצם עליון סתר להבין היינו מאד סתומים הזוהר דברי מה

חכם פי על אם כי הדברים יובנו ולא רבה צריכים דודאי מתכונתן ועל בוריין על

עילאין(מפה)גדול רזין כוונתן ניכר בכללות בהם שמבין המקבל והדבריםלאוזן

למעלה עליונים בשרשיהם רושם וכו'.עושים

הקדושעו) הזוהר בספר לקרוא עצמם ירגילו לבחורים גם
טוב' ועשה מרע ל'סור מהרצ"א בהוספות גם ז')וראה דף ט' בידינו(אות שמקובל

הנפש לזכך מסוגל הקדוש הזוהר לשון כן פי על אף יבין שלא מי עיי"ש.שגם

הקדוש, הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל הוא, התורה הואנתיב ומועיל וטוב

לבחורים. גם
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הוא התורה נתיב ומועילבכלל וטוב הקדוש, הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל
לבחורים גם מאדהוא משפיע הקדושה שלשונם הקדוש הזוהר מוסרי ובפרט ,

הקדוש הזוהר מוסרי רק ערוכים שבו ספר שיצא וכמדומני הנפש, על לטובה
הזוהר קטעי כל כי לישראל", ב"חוק הם מלוקטים כן וכמו בנקל, להבינם שאפשר

מוסריים. קטעים הינם שם אשר הקדוש

טוב ולכן האדם, נפש את לקדש מאד מועיל הקדוש הזוהר שלימוד וכידוע
להתיש זה לימוד בו שיפעל ספק וללא בהתלהבות, יום בכל דפים כמה בזה שיקרא

הרע, מאדיצרו לנשמה מועילה הקדוש הזוהר בספר הבנה ללא הגירסא גם כי
ומבינם בלשונו הזוהר מוסרי קורא כאשר שכן וכל הקדושים, בספרים כמבואר

מקאמרנא והרב מאד. שיועיל לא)בוודאי סימן א' התורה שביל מצוותיך", בענין(נתיב כותב
הזוהר: לימוד יוםמעלת בכל זוהר דפים 5 ללמוד עצמו לקבוע תועלתוראוי והוא ,

רעות, ותאוות רעות מידות קוצים ולכלות ולזככה, להאירה לנפש גדול ותיקון גדול
נתן וכן ה', לנועם אולזכות זוהר דפין 5 שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י מרן

יום. בכל המוסר)תיקונים נתיב - עשר הששה הנתיב תשס"ה לוגאסי ישראל יעקב הרב לנתיבתי, (אור

יב פרק
קבלעז) ללמוד יתחיל בחיים החפץ בסוד: שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה החכם

חולים שהיו גדולים חכמים לתלמידי יעץ פעם שלא שמענו זצ"ל מרבינו
שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד הח"ן בתורת לעסוק עצמם על שיקבלו

עם ביחד הלך פתייהבקטנותו יהודה מחו"רחכם אחד את לבקר זצ"ל ואביו זצ"ל
חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק שהיה זצ"ל י. שלמה רבי בבל
מעט עמו והתעכב קטן פתק י. שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
ענה בפתק? לו כתבת מה יהודה ח' את יצחק ח' אביו שאל שיצאו לאחר ויצא,

נגמר, שלו התיקון הפשט לימוד שמצד לו כתבתי יהודה, ח' בחייםלו חפץ ואם
קבלה ללמוד שיתחיל היההרי ולכן יומים, לאחר ונפטר רצה, לא שלמה רבי אך ,

ששמע ומי גדולים לכמה זו הצעה שהציע רבינו ואמר זו, עצה רבינו להם מייעץ
זצוק"ל)הבריא. דרזי שמואל חכם המקובל הגה"צ של לדמותו קוים שמואל" "זכר (קונטרס

ימיםעח) לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי על
חיים מרבה תורה ז')מרבה ב' המוחין(אבות דאורות דידוע בס"ד, לפרש נראה .

חיים ט')נקראים פרק כ"ט שער חיים אורות(עץ ממשיך שבה, הסוד בחלק תורה והלומד ,

בחלק גם שלומד דייקא, מרבה תורה, מרבה שאמרו וזה חיים. שנקראים המוחין
חיים. שנקראים המוחין אורות מרבה אז שבה, אחרי)הסוד הקדמת ב' שנה הלכות חי איש (בן
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ולכל לחולים זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת מובן זה ולפי המחבר: (הערת
ימים) יאריכו שבזכותה הסוד תורת ללמוד אחד

בעט) נשברו צילום מכונת 10 ש גדולות כה מניעות הם קבלה ספרי להדפיס המניעות
יפסיק? אני וגם המכה את קיבלתי גם - הרגל את שבר כך ואחר מקומות, 10

את לאור כשהוציא אירע כך נפש, במסירות הדבר כרוך היה אף פעמים ...

הלך הענין גמר לאחר זה, דבר שפתח מי היה לא אז שעד אלוקים צירופי הק"כ
ו הדפים, את לצלם גאולה לשכונת שישרבינו חנויות ל-10 קרוב שנכנס סיפר

ואף התקלקלה, המכונה הצילום באמצע שצילם חנות ובכל צילום, מכונות בהם
המשיך. עיכובים שראה פי על

כל מסיבה הנהג אך לכותל, לקחתו שיבוא לרכב רבינו חיכה לילה באותו
כשהגיע והנה רגלי, לכותל ללכת החליט כך רבינו משראה מלבוא, בושש שהיא

יכל שלא מאוד חזקה בצורה הריצפה על והחליק מעד שערים מאה לשכונת
ללכת, אנשיםלהמשיך מב' וביקש רבינו התייאש לא העזים הכאבים למרות

ואחד מימין אחד בידיו סייעו אנשים אותם ואכן לכותל, להגיע לו שיעזרו
הרגל את שיחבשו חולים לקופת הלך התפילה לאחר ורק כשהגיעמשמאל, ,

שליט"א כדורי יצחק רבי הצדיק הגאון וראה הצהרים אחרי את[זצ"ל]לישיבה
בזה, מלעסוק שיפסיק וכדאי השמים מן רמז כאן יש אולי לו רמז החבושה, רגלו

" בפשטות רבינו לו יפסיק?ענה אני וגם המכה את קיבלתי ".גם

בתפילה: ה' לפני עמד הפסח, חג לפני יומיים אירע זה שדבר רבינו ואמר
וכדי פסח, לפני אנחנו ועתה לכבודך אלא עשיתי לכבודי לא עולם של ריבונו
ללכת צריך הפסח חג של ראשון טוב ביום לרגל לעלות וכן חמץ בדיקת לקיים
כבר למחרת שמיד וסיפר בריאות, רגליים צריך אני מדריגות, 150 ולעלות רגלי
שטיפל אח אותו רגיל, הלך כבר פסח בערב מכן לאחר ויומיים שיפור, הרגיש

שלך ברגל שקרה מה הגיוני לא זה לרבינו אמר חולים בקופת שמואל".בו "זכר (קונטרס

זצוק"ל) דרזי שמואל חכם המקובל הגה"צ של לדמותו .קוים

ולחסדפ) ולחן להצלחה, מסוגלת התפילה קודם לטוב, זכור הנביא אליהו פתח אמירת
ימים לאריכות סגולה ותפילה הקדוש הזוהר לימוד -

ימים אריכות מביא בכוונה שתפילה ברכותידוע במסכת ואמר(נד:)כדאיתא :
יהודה דבריםרב בהן]שלשה המאריך[המאריך אדם של ושנותיו ימיו מאריכין

רואים אנו וכן תפילהבתפלתו, זמן שדוחה כך כל גדולה הקדוש הזוהר שלימוד
ימים אריכות ומביא –
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ישראל סגולות לה)בספר - לד – ל אותיות - תפילה ימלל,(אות מי תפילה: - ל :

תפילתו קודם לטוב, זכור הנביא אליהו פתיחת סגולות קול ישמיע אשרומי ,

מסוגלת גם והיא בביאורו, באורך אליהו כסא בספר עיין בנין, כל יסוד נמצא ממנה
דברים: ולחסדלכמה ולחן יאמר:להצלחה, ואחריה וגו'"וכו', חנה ,"ותתפלל

עוד וישנו ח"י. של ברכות תיבות כנגד תיבות, קי"ג בה ויש למאוד, עד המהוללת
שאין שאומרים. הפילוסופים סברת לשלול למאוד, עד נשגב לאמירתה אחד טעם

והבין. השלמות, להשיג כח אדם נפשו)ביד .(ימלט

תפילה: - כמולד ריקם, חוזרת תפילתו אין בדמעות, שמתפלל מי סגולה,
הקודש, בזוהר רכ"ג)שכתוב דף ויחי דתנינן,(פרשת והיינו לשונו: וזה דאושיד, נש בר כל

יכול ולא יתקרע, עונשא עליה דאתגזר גב על אף הוא, בריך קודשא קמיה דמעין
ביה לשלטא עונשא ב')וכו',ההוא עמוד רפ"ח בדף שם, ועוד שם. בכי(עיין חזקיהו "ויבך :

שם. עיין דמעין. קמיה דקיימא תרעא דלית גדול",

" ברכות: במסכת לברכה. זכרונם רבותינו אמרו חוץוכן ננעלו, השערים כל
ננעלו דלא דמעות שמותמשערי פרשת בזוהר אמרו וכן שם. עיין ב')", עמוד י"ב ,(דף

שכתוב, אנוןוכמו עאלין דלא תרעא לך דלית בצלותיה, דמעין דאושיד מאן
שםדמעין ועוד שם. עיין א')וכו', עמוד כ' וצעיק(בדף ובכי דצלי, מאן האי רבנן, תנו .

הדרה לא ולעולם בלבא, דהיא שלמתא צלותא האי בשפוותה, למרחש יכול לא עד

גדולה אמר, ר"י ימיו. מכל אדם של דין גזר שקורע צעקה, גדולה אמרי ריקניא,
בעולם שמושלת צעקה, גדולה אומר, ר"י מעלה. של הדין מדת על שמושלת צעקה,
דכתיב: הבא, והעולם הזה העולם האדם נוחל צעקה בשביל הבא, ובעולם הזה

יצילם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל לשונו:ויצעקו כאן עד ."

תפילה - לילה "הביאה הפסוק: תפילה כל קודם לומר גדול וסוד סגולה .

מטעמים". לי ועשה המקובלים)ציד בשם תפילה, בסידור כתוב :(כך

לרבינו שראיתי מה טובא, לי דתמיה מלתא להזכיר פה אתי מקום והנה
ברכות במסכת אגדות, בחידושי לברכה, זכרונו ס"א)מהרש"א שם,(דף דאמרו .

המקום לפני מועטין אדם של דבריו יהיו וכו'.לעולם

מדת האדם על יבוא אם דגם לומר, דבא לברכה, זכרונו המהרש"א רבינו שם:
ידבר ואל רחמי"ם, בבקש"ת מועטים הוא ברוך הקדוש לפני דבריו יהיו פורעניות,
רבותינו אמרו הא הקדושים, דבריו להבין זכיתי ולא שם. עיין וכו", הרבה בו

ברכות במסכת לברכה, ב']זכרונם עמוד ל"ב נענה,,[דף ולא שהתפלל אדם רואה אם
ויתפלל "יחזור שנאמר: ה'. אל רבאקוה במדרש אמרו כן וכמו שם. עיין וכו'",
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כתיב רבה, אר"ח ואתחנן, "פרשת ה': אל ומתפלל,קוה וחוזר מתפלל הוי וכו'",
הרואה. בפרק אמרו ועוד שם. עיין לך, שיתנו שעה שתיקותאיש דיסורי קבלה

רחמי המהרש"אומבעי דברי בכאן להבין לי גדול עיון צריך כן ואם שם. עיין ,

דאמרו במה ט', סימן מקץ פרשת תנחומא במדרש מצאתי שוב לברכה, זכרונו

אסור, ליה אמר שעה, בכל להתפלל מהו הקדוש. רבינו את אנטונינוס שאל שם,
והבן. לברכה, זכרונו המהרש"א דברי לישב אפשר זה פי ועל היטב. שם (ועייןעיין

.בהקדמה)

המעתיק] חז"ל:[הערת דברי על שכתב חכמה" ה"ראשית פי על ליישב ויש :
את זה על והביא מועטין, דבריך יהיו כן על הארץ על ואתה בשמים האלוקים
וטס עולה מיד דיבור אך למעלה, שעולה עד זמן יש מעשה דלכל הזוה"ק: דברי

שלא כדי קדושה בדברי גם מילותיו לברור האדם דצריך ביאר זה פי ועל לרקיע,
הנ"ל] המהרש"א כוונת וזוהי עכ"ד כהוגן, שלא דבר יאמר

תפילהפא) לזמן חושש היה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה בעת
בכסא י"ט סימן ראש בשמים ותשובות בשאלות ראיתי בזה, דברי ומדי
קיצונגין מהר"י שהחסיד ושמעתי לשונו: וזה אחד, יד מכתב שהעתיק דהרסנא,

לברכה, תפילהזכרונו לזמן חושש היה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה ,שבעת

שנודע אלא אחריו, שקרא מפורסם ספר באיזה שראיתי לי וכמדומה שם. עיין

ראש. בשמים ותשובות שאלות ספר על עוררין שיצא מכבר

למרן הגדולים, בשם אזולאי[ועיין דוד יוסף ספריםחיים במערכת לברכה, זכרונו

שם אנשי תולדות ובספר ראש, בשמים המתחיל: בדיבור ב', א',מערכת עמוד כ"ד (דף

שם) עיין דברי, מדי המתחיל: .בדבור

חמד, שדי בספר ז')ועיין אות י"א סימן הפוסקים חזי,,(כללי שפיר ירושלמי תנא שהוא
זה בענין המדברים הספרים בכל משוטטות .ועיניו

הנחמד ספר לידי בא פעליםוכעת להגאוןרב לברכה,מהר"א, הגר"אזכרונו ,בן

הגאון בשם שהביא שם, בהערה ב' באות שם ומצאתי מוילנא. לברכה, זכרונו
לשונו: וזה שכתב, לחכמה. מצורף בספר לברכה, זכרונו היש"ר

"תפילה דכתיב: מאי כתוב. לברכה, זכרונו הקנה, בן נחוניא לרבי הבהיר, ובספר
אלא ליה, מבעיא תהלה תפילה, שגיונות", על הנביא לבולחבקוק המפנה כל

מתפלל כאילו יתברך, השם לפני מקובל מרכבה, במעשה ומסתכל העולם מעסקי
היום "כל דאמרת: כמה שגיונות", על הנביא לחבקוק "תפילה שנאמר: באהבתה.

מרכבה מעשה ניהו ומאי בה", מקורתשגה כמבואר הוא והרי לשונו. כאן עד ,
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הנזכר החסיד בשם ראש, בשמים ותשובות בשאלות הגאון שכתוב למה חיים, מים
עלינו. יגן זכותו לעיל.

יג פרק
הרׁשּב"י ּגאּלת - מספר ְְְִִִֵֶַַַָֻנסּפח

סיוון כ"ו קרח, ּפרׁשת ג' יֹום ׁשליט"א מהאלמין אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ּדרׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּדברי
תש"ע

הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק לצּיֹון)ּדרׁשה (ראׁשֹון ְְְִִִִַַַָָָֹ

יבאר: ְַֹּבֹו

יכֹול ּבהתעֹוררּות בּתהּו, ימיו רֹוב עליו ּׁשעברּו מי ּגם יכֹול קצר ׁשּבזמן איך ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹא.
אחיׁשּנה. ּבעּתּה עצּום, לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה הּקטן לּפסּוק ולזּכֹות הּכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלתּקן

ּבעדך. יסּיעּו הּצּדיקים נׁשמֹות ּכל ּתרצה רק אם אֹותֹו, מסייעין לּטהר הּבא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָב.

ּכל ּביד הּגאּולה.ג. את ּולהביא עׁשיר, להיֹות אחד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

והאברכים. הּבחּורים ּליּמּוד ידי על ּומּגיעה קרֹובה, הּגאּולה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָד.

יׁשיבה ּבחּור ׁשּכל חּיים, החפץ ּפסק יהּודי)ה. הּקדֹוׁש(וכל הזֹוהר ּכל ּבׁשּבת, ילמד , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּפרׁשה. ֶַַָָָׁשעל

קֹודׁש. ּבׁשּבת ּובפרט ּבׂשמחה, הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד מעלת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָו.

ראתה"!!! לא "עין ּבׁשנה, ּתֹורה ׁשעֹות מיליֹוני לעׂשרֹות זֹוכים לּיֹום ּבעׂשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻז.

ּבמחּצתֹו ויֹוׁשב זֹוכה וגם הרׁשּב"י ּבנׁשמת מתּדּבק הּקדֹוׁש זֹוהר הּלֹומד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָח.

זי"ע. הרׁשּב"י ידי על והגּונים טֹובים לׁשּדּוכים לזּכֹות ְְְְֲִִִִִִֵַַַָט.

אברכים 100.000 ּכּלימּוד מעלתֹו קֹודׁש, ּבׁשּבת זֹוה"ק אחת ׁשעה הּלֹומד ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָי.
ּביֹום. ׁשעֹות 10 ְְִַָהּלֹומדים

עֹומד. העֹולם ּׁשעליהם צּדיקים מל"ו להיֹות יכֹול אחד ּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיא.

ׁשלמהפב) לך האלף ּבסֹוד זהר סּיּומי ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאלף
ּכבר וארּגן ׁשעׂשה ׁשבּועים לפני אלי טלּפן ואחד הם, קדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָב"ה,
סּיּומי אלף לארּגן ׁשרֹוצה ׁשעבר ּבׁשבּוע אלי טלּפן ואחד הּקדֹוׁש, זהר סּיּומי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשלמה לך האלף ּבסֹוד לי1זהר יׁש ּובאמת הׁשלמה. לּגאּלה מהר נזּכה זה ּובזכּות , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשרֹוצה ּומי ּורבבֹות, ּבאלפים זהר הׁשעּורי לארּגן ּבקל ׁשּיכֹולים איך קּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתכנית
אלינּו. יתקּׁשרּו ׁשּתף ְְְִִֵֵַָֻלהיֹות
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אלי"פג) לד' ִֵַָ"מי
מתארּגנים יׂשראל אלפי ׁשּמאֹות איך ולראֹות לחזֹות מרּבה וׂשמחה ּכפּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻענג

לבּדֹו" לד' "ּבלּתי דגליהם על וחרתּו העֹולמי, הזהר והזהר)למפעל הרמח"ל ּבספר (ראה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אׁש להבֹות חֹוצב ּבקֹול ּומתריעים יׂשראל, ערי על ּדֹוגלים הּזה אלי"ּובּדגל לד' ,"מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

עדין ׁשּיׁשנם לפליטה, ׁשּנׁשארּו ד' יראי יׂשראל, ּתפּוצֹות ּבכל סביבם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומתקּבצים

קּבּוץ ועֹוׂשים זי"ע, לרׁשּב"י להתקרב ּבאמת החפצים ּדמׁשיחא, עקבתא ּדֹור ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבדֹורנּו

קדֹוׁשים, יׂשראל והמֹוני ּכּלֹו, העֹולם ּובכל ּבארץ, ׁשיעּורים להקים ּופעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻורּבּוץ

האמת ּכי ההּכרה לרגל אחריהם אהבה ּבעבֹותֹות ונמׁשכים יהּודי, זיקת ּבלּבם ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפֹועם

לרגלם. ְְֵַָנר

אלֹוקיפד) אֹור ּבׁשפע ְְֱִִֶַלזּכֹות
מאמר את היטב ׁשּיֹודעים יׂשראל ּבני מאחינּו יּקירי רברבי הני ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָב"ה

העֹולם ׁשּכל לדעת וצלּול הּבהיר ּומחם - הבל" הּכל קהלת אמר הבלים "הבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹקהלת

ּכּמה יׂשראל ּכלל את –לזּכֹות הּוא האמּתי והעּקר - מֹועיל" ּבם אין "הבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּזה

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ידיהם על ולזּכֹות צ"ט)ׁשּיֹותר, סנהדרין ּגמרא .(עּין ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מאֹות ׁשּקנּו מהם יׁש אׁשר ותפארּתם, הֹודם ּבמלא להּכירם ּומחּזק מפעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּמה

ּבעֹולם ּתֹורה ׁשעה ׁשל ערך ׁשּיֹודעים מּפני – חּנם לחלּקה – סטים ׁשל אלפים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻויׁש

ולרבבֹות. לאלפים ׁשּמכּפל הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּובפרט – ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּזה

להם יׁש ּגדֹולה זכּות איזה לכם לזכּיֹות1ּתתאר ּבקּלּות לזּכֹות יכֹול אחד וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

למה אׁשר - , 505 ּבסך ספרים 101 קֹונה אּתה - לספר ׁשקלים ּבחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלּו:

- הפסדּה. ּכנגד מצוה ׂשכר מחּׁשב הוי – ל-101-ּנחׁשב! מחּלק אּתה ּוראה ּבא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

"מיכאל", ּכמנין מלאכיםיהּודים –וכּמה זה. מּכח נבראים ולרבבֹות לאלפים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשנה לאלף ׁשוה ערּכֹו אׁשר – הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשעה קדׁש ּבׁשּבת לֹומד יהּודי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזכּותך

חל ּביֹום ּפׁשט חי,לּמּוד איׁש הּבן סךלפי - ּבאלף מכּפל - ּבׂשמחה ּוכׁשּלֹומד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשנה מליֹון צּדיקים)הּכל ללמֹוד(ארחֹות עצמֹו על מקּבל וכאׁשר אחד, מיהּודי רק וזה – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכאילּו לֹו עֹולה למד ולא ידע ׁשּלא ימיו על ּומצטער הּקדֹוׁש זֹוהר קֹודׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשּבת

הּׁשּבתֹות, ּבכל ׁשנה הּׁשבעים ּכל ׁשנהלמד מליֹון עֹולה: לכּמה וחׁשב ּליּמּודצא (ׁשעה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת) הּקדֹוׁש ׁשנה,זֹוהר מליֹון 780 ו' מליארד 3 עֹולה ׁשנה 70 ּכפּול ׁשּבתֹות 54 ּכפּול ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

ָּתֹורה.

מזּכה ׁשאּתה יהּודים ּבמאה ּתכּפיל ּכך עֹולה:ואחר לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

– ּתֹורה.378.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ּוׁשמֹונה ׁשבעים מאֹות ְְְְְִִִֵֶָָָֹׁשלׁש
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ּבעׂשר ּתכּפיל ּכך אחר יהּודים, לאלף יזּכה עֹולה:ואם לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּתֹורה.3.780.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ׁשמֹונים מאֹות ׁשבע טריליֹון ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשלׁש

העֹולמֹות, ּבכל הּוא נפלא ורׁשם ּפעל איזה עֹוׂשה, ּזה מה מּׂשג לנּו יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהאם

לך ׁשמּורים .1וכּלם ְְְִָָֻ

לזכּות, נׁשמת, לעּלּוי ללּמּוד ּומנּדבים וחֹוטפים, ּבאים מּדּוע היּפלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָעּתה,

ׁשּלא מזּכרת איזה אֹו ּברכֹון, לתת ּבמקֹום – יפה, ּׁשּתעלה לׂשמחה ׁשלימה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלרפּואה

ּכלּום, מּמּנה חּייךזֹוכרים ּכל ותׂשמח – מצחיק. ּבמחיר זהר ותּקּוני זהר חּלק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּבא ּבעֹולם ּובוּדאי הּזה ּכלּבעֹולם ּובּבא, ּבזה לטֹובה לעד אֹותך יזּכרּו וכך . ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבעדך, טֹוב ימליצּו ּבּׁשמים הּמלאכים וגם זי"עהּקרֹובים, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

ּכך על לך ויֹודה אֹותך יברך לקּיםּבעצמֹו רק צריך - ּלחׂשב, מה עֹוד יׁש נּו, – . ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אם נּמּוח הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע "אם חז"ל: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמאמר

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּומתלהב ּומזּדּכך, מּטהר לּבך איך ותּוכח נּסה מתּפֹוצץ". הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּברזל

עצּוםפה) חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻכח
עצּום חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ּומכרּווכח ׁשעמדּו ּכדי עד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבעצמם וקּימּו יׂשראל, ּכלל את ּולזּכֹות לזּכֹות ּכדי ּברׁשּותם אׁשר ּכסף "ּבֹוזּוּכלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זהב" ּבֹוזּו ּבגלּותא,ּכסף ׁשכינתא ׁשל הּצער ּכנגד – וזהב ּכסף ּנחׁשב מה ּכי - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עצמֹו מכין והעֹולם - הּגזרֹות, ומתּבּטלים הּקלּפֹות נׂשרפים זה ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

גלּותא מן יּפקּון ּדא "ּבספרא – לרׁשּב"י רּבינּו מׁשה ׁשהבטיח ּכמֹו הׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּגאּלה

הּגדֹולֹות להבטחֹות ונזּכה העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע הרּבים מזּכי ּובזכּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּברחמי".

הרׁשּב"י קכ"ח:)ׁשל ּתרּומה –(ּבזהר ְְְִֶַַָָֹ

את המזּכה ׁשּכל וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד זיע"א: יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמר

הּקדֹוׁש] הּזהר [ּבהפצת לזההרּבים זֹוכה אדם ּכל ּׁשאין מה מעלֹות, ּבׁשלׁש מתעּלה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ועּל רּוח נחת עֹוׂשה - הרׁשעה. מלכּות את ּכֹופה את- מעמיד - יתּברך. להּׁשם ּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשלֹום. ּומרּבה יחרב, ׁשּלא העֹולם ְֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּבעֹולם לעׁשירּות זֹוכה - לבניו. ּבנים לראֹות זֹוכה הרׁשּב"י: לֹו מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָועל

לׁשנים נכנס - לֹו. ּולהרע להּזיק ׁשּיכֹול אחד ׁשּום אין - הּבא. לעֹולם זֹוכה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה.

לֹו והצלחה ּברכה ׁשפע עליו מׁשּפיעים - ּבידֹו. מֹוחה ואין – עדן ּגן ׁשערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר

מברכים והרׁשּב"י הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּולזרעֹו לֹו ענינים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבכל

להּקדֹוׁש ּכּלם את קרב הּוא ׁשּגם אבינּו, אברהם ּבהם ׁשּנתּברך הּברכֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹותם

אֹותֹו, ּומלּוים עליֹונים מלאכים מחנֹות לארּבע קֹורא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּוא. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּברּוך
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ּגנּוזים עֹולמֹות לׁשבעים "סֹוד")ונכנס –(ּגימטרּיא אחר אדם ׁשּום ּבהם זֹוכה ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו. רק ְִַָֻּומיחדים

הרּבים: מזּכי ׁשל הּזכּות מּגדל נֹורא סּפּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּונסּפר

ּבּׁשמיםפו) הּגדֹול הכי הּיחסן הּוא הרּבים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזּכה
ע"ב י"א ּדף למׁשה ּתהּלה ּבקנטרס ּבהקּדמה הּתֹורה על מׁשה יׂשמח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבספר

ּתרּומה ּבזהר מבאר ע"ב)וזל"ק: קכ"ח חייבא(ּדף ּבתר למרּדף ּבעי זּכאה וכּו'1ההּוא ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
חּיבים] אנׁשים אחר לרּדף צריך איהּו[זּכאי ודא ליה ּברא הּוא ּכאּלּו ליה ּדיחּׁשב ּבגין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ורּבים ּבאהרן ּדא ועל וכּו', אחרא משבחא יּתיר דקב"ה יקרא ביה דיסּתלק ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹׁשבחא
ׁשם ועין והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון ע"א)הׁשיב קכ"ט ּכּמה(ּבדף ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּבתׁשּובה. רׁשעים ׁשּמחזירים הּצּדיקים זכּות ּגדֹולים ּכּמה ׁשם ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָהפליגּו

ּבעֹולם נפּגׁשּו אחת ׁשּפעם איך מוזלל"ה לֹו סּפר אׁשר ז"ל מאדמו"ח ׁשמעּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכן

רש"י וׁשאל זצ"ל, מדראהאּביטש איציקל רּבי הּקדֹוׁש הרב עם ז"ל רש"י ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהעליֹון
מיׁשרים הּמּגיד מיכל ר' הּקדֹוׁש הרב לבנֹו לֹו יׁש ּומצוה זכּות איזה איציקל רּבי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז"ל
רּבי לֹו והׁשיב הּנ"ל, הרב ּבנֹו עם העֹולמֹות ּבכל ׁשּמרעיׁשין ׁשּׁשֹומע מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמזלאטשֹוב,
ואמר ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו נתקררה ולא לׁשמּה, ּתֹורה ׁשּלֹומד איך הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאיציקל

ּדעּתֹו נתקררה לא ּבּה וגם וסּגּופים, ּבּתעניתים עצמֹו את לסּגף הרּבה ׁשּבנֹו עֹוד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו
וכּדֹומה, לאביֹונים נתן ּופּזר ּוצדקה, בגמ"ח הרּבה אׁשר עֹוד לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

לֹו אמר ׁשּוב ּדעּתֹו נתקררה לא מעֹוןועֹוד הׁשיב ּתׁשּובהׁשרּבים ּבעלי הרּבה ועׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמרעיׁשים מה הּקדֹוׁשה ּדעּתֹו ונחה ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו וׁשקטה נחה ּובזה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

מעלה ׁשל הּפמליא ּכל ּכאן.אתֹו עד ְְֶַַַַָָָָָֹ

עיניו אׁשר לאדם ואך לֹו ּבׂשר עיני אׁשר לסּפר יּוכל לא ּכזאת מעׂשה ּכי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמּובן
ּכזאת. לסּפר יּוכל לזּולתֹו יּׁשמע ׁשּלא מה ורֹואה ׁשֹומע עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשֹוטטֹות

וכל , הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלֹומדים לאּלּו הּוא ּגדֹול זכּות איזה להבין יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה
מהם, מדּברים מעלה ׁשל ּגזרֹותהּפמליא מיני מּכל יׂשראל עם ּכל נּצֹולים ׁשּבזכּותם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לראֹותּה ּבקרֹוב ׁשּנזּכה הּגאּלה, ּומקרבין ורעֹות, .קׁשֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

זֹו.פז) סּבה על אּלא נענׁשים אינן אֹו זֹוכין אינן הּדֹורֹות ראׁשי ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָכל
– קדּׁשה ׁשערי ּבּספר זי"ע ויטאל חּיים רּבי ז)ּכתב ׁשער ב מ(חלק לחּיבּיא:: זּכי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ספ"ח)אמרּו רּבא ּכמׁשה(אלּיהּו ׁשּׁשקּול ׁשמּואל להעמיד אלקנה זכה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשמּואל וכן אֹותן, ּומזּכה עּמֹו הרּבה אדם לבני ּומעלה לרגל עֹולה ׁשהיה מּפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואהרן,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחריו, נֹוהג ז')ּבנֹו א' יׂשראל(ׁשמּואל את וׁשפט וגֹו' והּגלּגל אל ּבית וסבב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשּום אּלא מעלֹותיו לכל זכה לא ואברהם ּביתֹו, ׁשם ּכי הרמתה (ּבראׁשיתּותׁשּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
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ה') ּוכתיבי"ב ּבחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש י"ח)ואת י"ח ּגדֹול(ׁשם לגֹוי יהיה היֹו ואברהם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וגֹו', ה' ּדרך וׁשמרּו וגֹו', יצּוה אׁשר ידעּתיו ּכי זֹוכיןוגֹו' אינן הּדֹורֹות ראׁשי וכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹו סּבה על אּלא נענׁשים אינן .1אֹו ֱִִֵֶֶַָָָָ

ליּהפח) דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ּבר ּבעי ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּכד
ּתלּויה הּגאּולה וכל העֹולם ׁשּכל ּכזה ּדבר ּובפרט טֹוב, ּדבר ׁשּכל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָצריכים

להּגיע ויכֹולים הּכל, על לעבר יכֹולים חזק רצֹון עם אבל מניעֹות, הרּבה יׁשנן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבזה,
" הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדׁשמּיא, סּייעּתא עם ּבאמת ּׁשרֹוצים מה ּבעילכל ּכד ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכּמה להּטהר רֹוצה אדם ּבן ּכאׁשר ליּה", דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבר
לֹו. עֹוזרים ְְִִַָמלאכים

הּנביא ירמיהּו ידי על השי"ת הבטיח ּכבר י"ט)ועֹוד ט"ו יקר(ּפרק ּתֹוציא "ואם , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הגּון אדם ּתֹוציא אם - מּזֹולל" יקר ּתֹוציא "ואם רׁש"י ּופרׁש תהיה", ּכפי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּזֹולל

מבּטלּה. ואּתה ּגזרה ּגֹוזר ׁשאני - ּתהיה" "ּכפי למּוטב. ׁשּתחזירנּו רׁשע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמאדם

נׁשמתם מטהרים ׁשהם ּבעֹולם ּגדֹולים הכי הרּבים מזּכי נקראים הזֹוהר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָולֹומדי
ּברּוחנּיּות ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם את ּומּצילים יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָונׁשמת

נׁשמעת. ּותפּלתם ּפרֹות עֹוׂשה ּוברּכתם ועצּום רב ּכחם ּבוודאי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּובגׁשמּיּות,

יקרים וחצייהּודים אחד ּכמעט יׁש ּגדֹולים, ׁשמּיא לרחמי נזקקים אנּו עּתה : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבטּוחים אנּו ולכן יהּודים, מליאן עׂשרה חמׁש את לחּסל רֹוצים ׁשּכּלם ערבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביליאן
ּבׁשנה הזהר ּכל ויגמרּו ּדּקֹות, 12 רק ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הזהר את ילמדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאם
ּדא ׁשּבספרא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהבטיח ּכמֹו מׁשיח, מחבלי יּנצלּו ּבוּדאי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,

גלּותא. מן ְִִָָיּפקּון

יׂשראלפט) ארץ יֹוׁשבי ּכל נּצלּו נּסים ׁשּבנסי איך וׁשמעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהסּכיתּו
ראׁש ׁשל הּמרּכזית הּלּולא ּבסעּודת ׁשהייתה ּבדרׁשה ׁשאמרּתי מה ּכאן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאסּפר

זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש ורּבנּו מֹורינּו יׁשיבתהּמקּבלים וראׁש מייסד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֻ
יׁשיבת ּביׁשיבתֹו, ׁשהתקיימה - ׁשרעּבי ׁשלֹום הרב ׁשם על ׁשלֹום" "נהר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻהּמקּבלים

ׁשלֹום" "נהר -הּמקּבלים תש"ע ׁשנת וּירא ּפרׁשת ׁשּׁשי ּגדֹוליּבליל ראׁשי ּבהתאּסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
הרהגה"צ ּדרּכֹו ּוממׁשיך ּתלמידֹו ׁשל ּבראׁשּותֹו - הקודש מארץ הּמקּבלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיׂשראל

ׁשליט"א. ׁשמּואלי ּבניהּו רּבי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקּובל

אּדירֹות ּבכמּיֹות נֹוראים וטילים ּפצצֹות עם מלאה אֹוניה הּגיע עת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבאֹותּה

נֹוראה!!!. מּסּכנה נּצלּו יׂשראל ארץ ויֹוׁשבי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומפחידֹות

ונּצלּו האֹוניה את ּתפסּו נּסים הּזהּובנּסי ההּצלה ונס יׂשראל, ארץ יֹוׁשבי ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק ּבזכּות הּקדֹוׁשיםקרה ּדבריו את ׁשּלמדנּו זיע"א, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ



הזוהר תהילות לו

את ּפרסמנּו ּגם ואז אדם, ׁשל חּיים ׁשנה 75 ּכמֹו חֹול ּביֹום הּקדֹוׁש הזֹוהר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּמּוד
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ּבעניין זיע"א מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּבׁשּבתּדברי ּובפרט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשנה למליֹון וׁשווה ּבאלף מכּפיל ּובׂשמחה ׁשנה, אלף ּכמֹו ׁשווה ׁשּׁשעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָקֹודׁש,
הּנגלה ּתֹורת ּליּמּוד .(ּפׁשט)ׁשעֹות ְְִִֶַַַָ

זמּנם את ונּצלּו הּקדֹוׁש, זֹוהר בלימּוד להרּבֹות התעֹוררּו יהּודים אלפי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועׂשרֹות
הרמה, מעלתֹו את היוודעם אחרי קֹודׁש זכינּוּבׁשּבת הּצּדיקים הּלֹומדים ּובזכּות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשים יׂשראל מחנה ּבכל וחנית, חרב ּתעבֹור לא אׁשר רּוחנית, מגן .לחֹומת ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לנּו: עׂשה יתּברך הּׁשם נּסים ּכּמה להתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּוכדאי

ׁשּׁשלחּוא. הּצֹורר הּצר מחּמת מּביתם הגלּו יהּודים ּכּמיליֹון ׁשנתים ׁשּלפני נזּכר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבֹואֹו
הּדרֹום. יּׁשּובי לכל ּוּפצצֹות ְְִִִֵַַָָטילים

חיפהב. וכל מירֹון, נהריה, צפת, ׁשמֹונה, מּקרית הּצפֹון יּׁשּובי ּכל ּכן ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובּׁשנה
לּגלּות. הלך ׁשּיכל מי וכל רח"ל, נפׁשֹות וסּכנת ּנֹורא ּבפחד היּו ְְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהקריֹות

נהרסּו.ג. מׁשּפחֹות ּכּמה היּו, רח"ל הרּוגים ְְְֲִִֶֶַַָָָּכּמה

הּיֹום.ד. עד ׁשמטּוּפלים ּבנפׁש ּפצּועים וכּמה ּבגּוף ּפצּועים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכּמה

ׁשהם הּקדֹוׁש, הזֹוהר לֹומדי ּבזכּות ורק אך וגלּות, ונזק מהרג נּצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועּתה
האמּתּיים הרּבים .1מזּכי ְֲִִִִֵַַָָ

נפׁש ּובחרּוף לטרֹוריסטים, לעזֹור לעּזה ּבדרּכם אֹוניֹות ׁשׁש נתּפסּו הּזה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּׁשבּוע
החֹולים ּבבּתי ּכּמה עֹוד ויׁש הארץ, יֹוׁשבי את להּציל ּכדי עצמם את החיילים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָסּכנּו

האֹונּיֹות, מּסּכנת ׁשּנּצלנּו ב"ה ׁשלימה, לרפּואה ּתפילה עםׁשּצריכים ּבזכּות והּכל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
יׂשראל ּכלל את ּומזּכים הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל הּיֹומי ּדף ׁשּלֹומדים הּצּדיקים .יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

רּוחניתצ) מגן ְִֵֶַָָערּכת
ולא חייל, ׁשּום יּפגע ׁשּלא אמּתית מגן וערכת נפלאה עצה לנּו יׁש לכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדעּו

החיילים לכל לחּלק ּפׁשּוט נזק, ׂשּום ותּקּוני1יקרה הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל קּונטרסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּוׁשמירתם. להּצלתם לנּוזֹוהר יׁש ּוכרגע החיילים, לכל לחלּוקּה מתנּדבים מחּפׂשים [אנחנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

יצ"ו] חיילים אלף ּכעׂשרים ּבׁשביל .ּתֹורם ְְְִִִִֵֶֶֶַַ

ּולהצלת החֹולים, לרפּואת הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבזכּיֹות עֹוד ונרּבה ּבֹואּו ורעי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻאחי
ּכּתּקנת הּקדֹוׁש זֹוהר לּלּמּוד מתאחדים יׂשראל עם וכל זֹוכים היינּו ואם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָעם

נגאלים. היינּו ּכבר ְְְִִִַַַָָָהרמח"ל

נח ּתבת ּכמֹו הּוא הּקדֹוׁש הזהר ּכי אֹומרים: והרׁשּב"י רּבינּו ׁשאּלּו1מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
מׁשיח. מחבלי יּנצלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּילמדּו



הזוהר לזתהילות

ּבּדֹור יׂשראל עם הּצלת סֹוד ּתלּוי ּבזה ׁשרק לנּו, אֹומר הּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהרמח"ל
ּוסגּלת ּבכח ּוגאּלתֹו, הּקדֹוׁש:1האחרֹון לׁשֹונֹו וזה הּקדֹוׁש, הזהר לּמּוד ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

ונּנצלצא) הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבריחת
וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבריחת הרמח"ל: ּכתב ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻועֹוד
הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשּבריחת ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹנברח
ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבסֹודּה
יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים ׁשּבסֹוף עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹואז

ׁשּנאמר יב)וזהּו נב, לפניכם(יׁשעיה הלך ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ְְְֱִִֵֵֶַָֹה'

ּבכל ּדי ּככֹוכבים, הרּבים למצּדיקי קדׁש ּוקריאת לאֹורייתא, רּבא מֹודעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן
הּכנסת ּבית לגּבאי וכן ּבהם, ּתלּויה הרּבים ׁשּזכּות הרּבים מזּכי הם ואתר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתר
לקּבל ׁשּביׂשראל, החכמים לתלמידי ּובעּקר ּכּלֹו, ּובעֹולם הּקדׁש ּבארץ מדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּובּתי
ּדברֹו לקּים הּקדֹוׁש, הרמח"ל יׂשראל, ּכל ׁשל ּדרּכם מֹורה הּוא הלא צּדיק, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעצתֹו

ּגרים ּבּה ּגדֹולה ׁשכּונה ּבכל אפׁשר ואם לאלקים, ּגדֹולה עיר ּבכל ּולארּגן ּדּבר, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
ועד מּבקר פ"ו, ּבאּגרת ּכּנזּכר הּקדֹוׁש הּזהר ׁשל רצּוף לּמּוד יׂשראל, אמּוני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומי

יעבר ולא חק ּבׁשעה[ערב יׁשּתּתף אחד ׁשּכל ּדי לערך, מתנּדבים 80 ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
הּׁשוה ּדבר וזה ׁשבּועּיֹות, ּבׁשעתים ּדי אזי מתנּדבים, 40 רק יׁש ואם ּבׁשבּוע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאחת

ספק] ללא נפׁש .לכל ְְֵֶֶָָֹ

עםצב) את להּציל ּכדי לקיימה, אפׁשר ּבקל אׁשר ויהּודי יהּודי לכל ּונחּוצה חׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעצה
ּברחמים לגאּולה ּבמהרה ולזּכֹות ורעֹות, קׁשֹות ּגזרֹות מּכל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָיׂשראל

אחד אברך לכל ּבׁשבּוע אברכים 80 ל' לׁשּלם ּתכנית לארּגן יכֹול ּכנסת ּבית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל
לאברך. לחדׁש מאה הּכל: סך לׁשעה, 25ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹֻֻ

ּכדי 25 רק לתת יכֹול אחד, לאברך ׁשעה עבּור רק לׁשּלם ׁשרֹוצה אחד ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל

נפׁש, לכל השווה ּתֹוכניּת וזֹוהי הּקדֹוׁש, זֹוהר ׁשל אחת ּבׁשעה לאלזּכֹות ּוּבוודאי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּזה. הּגדֹול ּבּדבר חלק לקּבל ירצה ׁשּלא אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיּמצא

ּבקּלּות יכֹולים הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּילמדּו יׁשיבֹות ּבחּורי לארּגן הרֹוצים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָוגם
לזה לזּכֹות יכֹולּובמהירּות ּבחּור וכל ּליּמּוד, לׁשעה 10 לּבחּור ׁשּיׁשּלמּו ידי על , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּכל ּיזּכה וכך ּפעם ּבכל ּדּקֹות 12 כ ּביֹום חלקים לחמׁש הּזאת הּׁשעה את ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחּלק
להצלחה עליו ימליץ ׁשהרשּב"י ּבׁשנה, ּפעמים 5 הּכל סך הזֹוה"ק את לסּים יֹום 70ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האמּתי נׁשמתֹו מׁשֹורׁש הגּון ּולזיוּוג ּבּתֹורה 1.3500ועלּיה ידי על ׁשּזֹוכה והּפרנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדֹולר)ּבׁשנה מאלף עניניו(ּפחֹות ּבכל ּומתּברך עסקיו ּבכל ּומצליח ּבחּייו, עֹולמֹו רֹואה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ



הזוהר תהילות לח

זכּות לֹו ויׁש ּביתֹו. ּבני ועל עליו ּומגן טֹוב ממליץ הּקדֹוׁש ׁשהרשּב"י ׁשּתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוכה
ׁשנה, 282 ׁשוה חֹול ימי 282 ב' עֹולה אׁשר הרׁשּב"י, ּתֹורת ּליּמּוד ׁשעֹות 354 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
אלף ּכפּול טֹובים וימים ׁשּבת ימי 72 ו' - ׁשנה. 282.000 אלף: ּכפּול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּובׂשמחה
מליֹון ּוׁשּתים ׁשבעים 72.000.000 ׁשוה: אלף, ּכפּול ּובׂשמחה ׁשנה, אלף 72 ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשוה:

ּכמניין ּתֹורה. ל"חסדׁשנה הּיֹוםויזּכה ּכל אל ג)",חסד נב ּפרק .(ּתהילים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום. ּבכל אחת ׁשעה ׁשּלֹומד אחד מּבחּור מקּבל אּתה זה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ּבמסחר.צג) ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבדּיּוק ּברּוחנּיּות הּנפׁש חׁשּבֹון ּתעׂשּו צֹועק: זי"ע חּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהחפץ
לּיֹום ׁשקל ׁשּבעׂשר חּסכֹון תֹוכניּת לך יׁש לעׂשרֹות($2.50)האם זֹוכה אּתה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשאין הּזה הּתענּוג וכל ּכּולֹו. העֹולם ּבכל כזה ּדבר אין ּתֹורה, ׁשל ׁשעֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמיליֹוני
יׁשעיה הּנביא ּכדברי לתאר, תּוכל לא הּזה, ּבעֹולם ג')ּכדגמתֹו ס"ד לא(ּפרק "ּומעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לֹו למחּכה יעׂשה זּולתך אלהים ראתה לא עין האזינּו לא ּוברׁש"י1ׁשמעּו (סנהדרין". ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ע"א) -צ"ט ראתה לא לּדברעין קץ .ּדאין ְֲִֵֵַַָָָָֹ

הּקדֹוׁשה הּׁשכינה את לׂשּמח ותתארגנּו ּתתחּברּו קדֹוׁשים ּולהעלֹותּהיׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
חצֹות ּתיקּון לֹומר החּיּוב גֹודל על עֹוררּו ּוקדֹוׁשים צּדיקים ּכּמה אׁשר הּגלּות 1מּבֹור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ּגדֹולה עצה לנּו יׁש וכאן הּׁשכינה, ּגלּות על יׂשראל עם ׁשפכּו ּכבר ּדמעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָוכּמה

הרמח"ל. ּכּתּקנת עֹולמים ּבגאּלת ּוׁשכינּתיּה קב"ה ּוליחד הּׁשכינה את לׂשּמח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻועצּומה

חׁשּבֹון יעׂשּו ליֹום, ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל המחּלק הּיֹומי הזהר לפי ילמדּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֻואם
ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, לׂשרי ּולהֹודיע הּקדֹוׁש. הזֹוהר ּכל את סּימּו ּפעמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה

לעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל את לאחד עׂשרת, וׂשרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמּׁשים
ּביֹומו. יֹום מּדי ְִִִֵסּיּומים

קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל נזּכה הּזה הּגדֹול הּתּקּון ידי ׁשעל רצֹון עם1ויהי מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

הרמח"ל. ּכהבטחת ח"ו, קׁשה הּגזרה מּפני אמּתית מגן לחֹומת ונזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל,

יעקבצד) ּתֹולעת ּתיראי ְֲִִַַַַֹאל
אֹומר: יׁשעיה יד-טּו)הּנביא מא אני(ּפרק יׂשראל מתי יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפיפּיֹות ּבעל חדׁש חרּוץ למֹורג ׂשמּתיך הּנה יׂשראל: קדֹוׁש וגאלך ה' נאם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעזרּתיך
ּתׂשים ּכּמץ ּוגבעֹות ותדק הרים ׁשבטיאּתדּוׁש ּתדחלּון לא ּבאר: יֹונתן ּובתרּגּום : ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּדיׂשראל: קּדיׁשא ּופריקכֹון ה' אמר ּבסעדכֹון מימרי ּדיׂשראל, זרעיתא יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּדבית
וילּמדנּו ּכּתֹולעת, ּבגלּות חּלׁשים ׁשהם לפי - יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ּבאר: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוברד"ק

לך לֹומר לתֹולעת, יׂשראל נמׁשלּו אּלאלּמה הארזים את מּכה אינּה זֹו ּתֹולעת מה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
העֹולם רׁשעי ּומּכים ּבּתפּלה, ּכחם ּכל יׂשראל ּכך הּקׁשה, את ּומּכה רּכה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּפה,

ּבּלבנֹון ארז ׁשּנאמר ּבהם ונמׁשלים ּכארזים חזקים .ׁשהם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
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ּבפיהם אּלא יׂשראל ׁשל ּכחם אין - יעקב קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּקֹול

הראׁשֹונה! הּמּכה את ולתת האֹויב, את לנּצח אּדיר, ּכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבידנּו

הראׁשֹונה! הּמּכה את נֹותנים הּקדֹוׁש הזהר ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומדי

" להחזיר מתּכֹוננים ׁשנּיההּצבא צֹוללֹות,מּכה ידי על לאירן " ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁש אֹומרת "זאת את ׁשּתּתן אירן זֹו ׁשּתהיה העבּדה, עם הׁשלימּו הּמּכהּכבר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ליׂשראלהראׁשֹונה" ּגרעינית ּפצצה רח"ל),[ח"ו]- נפׁש ּכמיליֹון לגּבֹות עלּול ׁשּזה מׁשער .(והּצבא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּמּצב! עם הׁשלימה ּכבר ְְְִִִִַַַָָָָהּמדינה

הּזה! הּמּצב עם מׁשלימים לא ְְֲִִִֶַַַַַָֹאנחנּו

ּבׂשֹונאיהם! הּמה היהּודים יׁשלטּו אׁשר הּוא! ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹונהפך

את נּתן הראׁשֹונה"אנחנּו "הּמּכה ְֲִִֵֶַַַָָָ

"ואיׁש הּקדֹוׁש זהר ללּמּוד ... הּמלך" מדינֹות ּבכל ּבעריהם הּיהּודים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נקהלּו
העּמים": ּכל על ּפחּדם נפל ּכי לפניהם עמד ב)לא ט ּפרק .(אסּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מסּפר ואפילּו הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל את לסּים ּביֹומֹו יֹום מּדי יכֹולים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאנחנּו
ּוברחמים. ּבחסד הּגאּלה את ּונקרב האסֹון את נמנע וכך ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּפעמים,

הּקדֹוׁש ּבּזהר זי"ע לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר קכ"ד)וכך ּדף נׂשא ,(ּפרׁשת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדילך חּבּורא הּדברים:"ּבהאי [ּבאּור ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ויּסּורים צרֹות ללא ּברחמים הּגלּות מן יׂשראל ּבני יצאּו הּקדֹוׁש, הּזהר ספר ׁשּלך, החּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבזכּות

מׁשיח!] חבלי צער ְְִֵֶַַַָֹּוללא

זאת? ליּׂשם יכֹולים האם - אפׁשרי? זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכיצד

ואחד! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית - ואפׁשר! אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאכן,

יכלנּו! לא ּתאמרּו ׁשּלא - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְְִֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

אלי! לה' מי - לנּו! הּוא קדֹוׁש וחֹוב הּדבר, ְְִֵֵַַַָָָָָּבידינּו

א: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 354 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּביחד]קבּוע מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית הּיֹומי[ּכגֹון זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לׁשנה. ימים 354 ל ְְִִָָָָֻמחּלק

ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 12 מ יֹותר לא לֹוקח לאחד, ּדּפים 6-7 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 12 ּב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת



הזוהר תהילות מ

ב: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 177 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּביחד]קבּוע מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית הּיֹומי[ּכגֹון זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשנה. ימים 354 ל ְְִִָָָָֻמחּלק

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 24 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 12-14 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 24 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

ג קבּועאפן ּבאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 89 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית מחּלק[ּכגֹון הּיֹומי זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לׁשנה. ימים 354 ְִִָָָל

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 48 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 24-28 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 48 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

אנׁשים. ל45 ה' ואפן ד' אפן יׁש ְְְֲִֵֵֶֶָֹֹוכן

קׁשֹותצה) ּגזרֹות מּכל להּצילנּו הרׁשּב"י את לנּו וׁשלח לּמּכה רפּואה לנּו הקּדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה
ְָורעֹות.

מּתרּדמתכם, יׁשנים ְְְִִֵֵֶַַעּורּו

הּנֹורא!- מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָעם

ידי- על רק אפׁשר ְְְֵֶַַָֹוזאת

הּקדֹוׁש"- "הזהר ׁשהּוא – נח ֵֶַַַַַָֹֹּתבת

יכלנּו! לא ּתּגידּו אל - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְִִַַַַַָָֹֹֹאל

העֹולם מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש הזהר לּמּוד ידי ׁשעל ּבוּדאּות, יֹודע הרע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּיצר

להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה הּמלחמה וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומתּבּטל
מּמׁש. האמת הפך והבל, ׁשטּות ׁשל ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹות

סּכנה! זהירּות, ּכן נחמניעל ּבר ׁשמּואל רּבי ּכדאמר הּיצר! ּברׁשת לּפל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד הּזה ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּיעׂשה

נב:)וכּו'... ּדף .(סּכה ְַָֹֻ

הּכתּוב: ּבנּו יתקּים טז-יח)ּובזכּותכם פ' טּו ּפרק ופחד(ׁשמֹות אימתה עליהם "ּתּפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית: זּו עם יעבר עד ה' עּמך יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹועך ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבגדל

ידיך: ּכֹוננּו אדנ-י מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּתך מכֹון נחלתך לעלם(יח)ּבהר ימלך ה' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
בב"א. ֶָועד",
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הרׁשּב"י אְְִַַָֻּגאּלת

ֵֶספר

הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת
ׁשליט"א מהאלמין אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ּדרׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמּדברי

תש"ע סיוון כ"ו קרח, ּפרׁשת ג' ִַַָָָֹיֹום

הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק לצּיֹון)ּדרׁשה (ראׁשֹון ְְְִִִִַַַָָָֹ
ה' ּבׁשם הּבאים ְְִִֵַָּברּוכים

הּקדֹוׁש הּקהל וכל הּקהּלה ראׁשי חׁשּובים, רּבנים ׁשליט"א, הּצּדיק הרב ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָּברׁשּות
ֶַהּזה.

ולא אידיׁש, ׂשפת היא ׁשּלי אם ׁשהּׂשפת קטּנה, הקּדמה אּגיד ּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבראׁשית

קצת התרּגלּתי אנׁשים, עם קצת ּׁשּדּברּתי מה רק העברית, ׂשפה ּבכלל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָלמדּתי
אל נכנסים הּלב מן הּיֹוצאים ׁשּדברים ידּוע אבל לי, קׁשה קצת ּכן ועל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׂשפה,
הּׁשם ׁשּבעזרת מקּוה ואני הּׁשֹומעים, לבבֹות יבין ׁשּלי ׁשהּלב ּבטּוח אני ּכן ועל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּלב,

הּׁשני. את אחד ִִֵֶֶַָָנבין

לעצמי חׁשבּתי ּומּוסר. וחּזּוק ּברכה ּדברי ׁשאּגיד מּמּני ּבּקׁשּו ׁשליט"א ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהרּבנים

לצּיֹון ּבראׁשֹון ׁשּיֹוׁשבים ּכאלּו, צּדיקים לאנׁשים מּוסר ּדברי לֹומר ראּוי אני ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאם
אֹותם קֹורא זי"ע והרׁשּב"י ונׂשּגבה, רמה ׁשּמעלתם הּקדֹוׁש זֹוהר ולֹומדים – ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָיצ"ו

יׁשעיה הּנביא ּדברי להמליץ ניּתן ועליכם ועד". לעֹולם כז)"ּככֹוכבים מא "ראׁשֹון(ּפרק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ללּמּוד מתקּבצים לצּיֹון ׁשּבראׁשֹון ידי ּדעל אּתן". מבּׂשר ולירּוׁשלם הּנם הּנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלצּיֹון

מּלׁשֹון, הּנם" "הּנה – ּומּוכנים הּקדֹוׁש ּומזּמןהזֹוהר מּוכן לזּכֹותהּנני ּומתנּדבים - ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
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- נזּכה ּכן ידי על הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּבלימּוד יׂשראל אּתן"את מבּׂשר ‡"ולירּוׁשלם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

לסרב. לי קׁשה היה ּכך, ּכל מּמּני מבּקׁשים אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

יׁשמעּו. ּכן ּגם אנׁשים ּוׁשאר ּבקֹול, מּוסר ּדברי לעצמי ׁשאמר החלטּתי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל

ּבּמדּבר הּׁשבּוע ּבפרׁשת א)איתא טז לוי(ּפרק ּבן קהת ּבן יצהר ּבן קרח "וּיּקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
אהרן ועל מׁשה על וּיּקהלּו ראּובן, ּבני ּפלת ּבן ואֹון אליאב ּבני ואבירם ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹודתן

על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ה' ּובתֹוכם קדׁשים ּכּלם העדה כל ּכי לכם רב אלהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻוּיאמרּו
הטעתֹו. עינֹו זה לׁשּטּות ראה מה היה ׁשּפּקח וקרח מקׁשה ּוברׁש"י ה'". .(ּתנחּומא)קהל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לראֹות צריך ּבאחד עינים ׁשּתי לאדם יׁש ּכי זי"ע, אלימלך הּנעם ּבזה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובאר
הּבֹורא, ּגדלּות רק ראה וקרח עצמֹו, ׁשפלּות לראֹות צריך ּובאחד הּבֹורא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגדלּות

ּגדֹול. טעּות טעה לכן עצמֹו ׁשפלּות ראה ְְְִֵַָָָָָָָֹולא

על ׁשלח ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ּכמֹו להינצל, ּכדי להתּפּלל הלך ׁשּקרח ּמצינּו לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאכן

ּכב)הּכתּוב יג ּפרק ּבלׁשֹון(ּבּמדּבר וסּים רּבים ּבלׁשֹון ּפתח חברֹון". עד וּיבא בּנגב "וּיעלּו : ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
- חברֹון" עד "וּיבא רׁש"י: וּפירש קברייחיד, על ונׁשּתּטח ׁשם הלך לבּדֹו ּכלב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעצתם·אבֹות להיֹות לחבריו נּסת יהא ּבחלקֹו)ׁשּלא חברֹון לקּבל ּזכה ּכן ידי הּוא(ועל וכן , ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּׁשלג‡. ּתכּבסני ואטהר באזֹוב ּתחּטאני הפסוק: על רמז כתב התורה" ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ובשמחת
תהילים ט')אלּבין נ"א אליהו(פרק מביא יוחאי בר שמעון "רבי גימטריה הפסוק וס"ת ר"ת , ְִַ
בטוב" 1090)וגאולה .(ע'

לך·. שלח הפסוק ביאור אל בזה נבא ונבא: ד"ה שלח פרשת - ושמש מאור ובספר
המה נשמות מאותם שהשילוח אחרים נשמות עמהם תשלח שאתה למשה הקב"ה שאמר
יעכבו ואולי לסייעם, כדי צדיקים נשמות עיבור להם למשוך דהיינו ישראל, מבני ולא ממך
אנשים תיבת יוצדק ועתה עזר. אחד לכל שהיה בפרט איש, ביד הבחירה כי מלטעות, אותם
אליו להמשיך הוצרך סוסי בן לגדי גם הקדושים. שבטים נשמת על נאמר שזאת צדיקים,
יהושע כי השבט, נשמת אליו להמשיך הוצרך לא נון בן להושע אבל הצדיק, יוסף נשמת
שמו על אחד אות לו הוסיף כן פי על אף נשמה, לעיבור צריך היה ולא גדול צדיק היה

במצודתם. יולכד השבטיםשלא נשמות מהם פרחה תיכף אזי המרגלים, הטעו כאשר אך
יחידים ונשארו דבה.הקדושים להוציא אחרא הסטרא אל עצמם הטעו והמרגלים אך,

ויעלו נאמר לכך יהודה, נשמת ממנו פרחה ולא להשי"ת, זכה ומחשבתו דעתו היה כלב
חברון עד ויבא שכלבבנגב יחיד לשון ויבא נאמר כי לבדו, כלב על נאמר הפסוק שזה ,

ועל כלב, על נאמר זאת כי רבים, לשון ויעלו נאמר כן פי על ואף לחברון, בא היה לבדו
כנ"ל. העיבור בסוד בתוכו שהיה שבטו נשמת

הישר" "קב בספר ו')ועיין נשמות(פרק וכמה – אותו מסעיין ליטהר הבא בעניין
לסייעו. עליו מתחברים העליון מעולם צדיקים
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א)אֹומר ּוכתיב(ּדברים ּבּה" ּדרך אׁשר הארץ את אּתן א)"ולֹו לכלב(ׁשֹופטים "וּיּתנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חברֹון". לד)את (סֹוטה ְֶֶָ

ׁשמּואל מּמּנּו ׁשּיצא הקודש ּברּוח ׁשראה - הטעתֹו, ׁשעינֹו מּפני לּמה ּכך ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכל

ּבתהּלים ׁשּנאמר ּכמֹו יחד, ואהרן מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ו')הּנביא צ"ט ואהרן(ּפרק "מׁשה ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ

נטל ולא עצמֹו על וסמך יענם". והּוא ה' אל קראים ׁשמֹו ּבקראי ּוׁשמּואל ְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹּבכהניו

אבֹות זכּות ּומבּקׁש מתייעץ ולא עצמֹו על ׁשּסֹומך אחד ּכל ּכן ּכמֹו הּזקנים, מן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעצה

וׁשלֹום. חס לּפֹול ְִַָָיכֹול

ּבדבריהם ּולהאמין חכמים, ּבקֹול לׁשמֹוע חייבים ּכּמה לידע צריך ּכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעל

ּבפרׁשת ּכדפרׁשּתי ּכלּום, ללא האמת ּבעֹולם עצמֹו וּימצא יבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשים,

א')מּקץ מ"א היאֹור".(ּפרק על עמד והּנה חלם ּופרעה ימים ׁשנתים מּקץ "ויהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ׁשּפעם אביו, ּבׁשם ּׁשּסּפר זי"ע, מפרימישלאן מאיר רּבי הרה"ק ּדברי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבהקּדם

לימים, צעיר אחד איׁש העליֹון לעֹולם הביאּו ּכי וראה נׁשמה", "עלּית לֹו היתה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאחת

- הּזקן ּולאיׁש ויׂשיׂש, זקן ׁשם קראּו להּצעיר והּנה ימים. ּוׂשבע זקן איׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָואחריו

ּתתלֹוצצּו? ולּמה האמת, עֹולם הּוא ּפה הלא וׁשאל: וילד. ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹקטן

הרּבה המּועטֹות ּבׁשנֹותיו ּפעל הּצעיר האיׁש ּכי הּוא, ּכן האמת ּכי לֹו, ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשיבּו

ועל חּייו, ׁשנֹות ׁשמֹונים ּבכל ּכלּום ּפעל לא הּזקן אבל לֹו, נחׁשב לּׁשנה ויֹום ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּמאד,

מסּכן. ילד הּוא ְִֵֵֶֶּכן

" הּכתּוב: ׁשאמר ׁשּזהּו זצ"ל, מאיר ר' הּצּדיק ימיםואמר ׁשנתים מּקץ ",ויהי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּׁשנים ׁשּמּכל ימים", - "ׁשנתים רֹואה הּוא והּנה חּייו, לקץ האדם ּבהּגיע אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיׁש

אחדים. ימים אּלא אצלֹו אין ׁשּלֹו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָהרּבֹות

" הּזה, ּבעֹולם האדם לחּיי הּואׁשנתיםמרּמז מעט ׁשעֹוד חֹולפת, ׁשינה ּכמֹו ," ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אֹותּיֹות על יׁשאלּוהּו וׁשם מעלה ׁשל ּדין ּבית לפני "מ'ק'ץ'נּגׂש מ'זּוזה"ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"צ'יצית". ּבזה]."ק'דּוׁשה" ׁשהארכנּו מה ּבספרנּו [ועין ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה" על עֹומד "יאֹורוהּנה וּתבת אפ"ל, מרּמז", ורזיןיאֹור הּתֹורה סֹודֹות על " ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ

זֹוהר ּבּתיקּוני ׁשּכתּוב ּכמֹו נ"ג:)ּדאֹורייתא, הּכתּוב(כ"א כ"ב)על א', היאֹורה(ׁשמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ד" לפי "אֹורּתׁשליכּוהּו, ּבגימטרּיא עּיי"ש.רז" ," ְְְְִִִִִֵַַָָ

" עֹומדעֹומדוהּנה לֹו)" ׁשּנתּגּלה הּסֹוף על היאֹור ב120-(על ׁשעברּתי מה ׁשּכל ּומׁשּתֹומם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

" ּתֹורה, הרּבה ולמדּתי צּדיק ׁשאני וחׁשבּתי חֹולםׁשנה "ּופרעה לׁשֹוןּפרעה", ּגּלּוי" ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב מה)ּכמֹו יג, ּכאן.(וּיקרא עד מגּלה, יהיה ׁשראׁשֹו ּדפרּוׁשֹו פרּוע, יהיה ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
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" מּקץוזהּו זמן,וּיהי ּכך ּכל הּגאּולה ּוזמן הּקץ ׁשּנתארך הּקץ, סּבת היינּו " ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הֹורים לקֹול ׁשמעּתי ולא הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ידי על הּגאּולה לקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹויכֹולּתי

ׁשאֹומרים אלףּומֹורים ּפי עֹולה הּקדֹוׁש זֹוהר ּליּמּוד אחת וכּו'.‚ׁשּׁשעה , ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

כאשר‚. אברם "וילך לך: לך פרשת הדרושים בספר זיע"א חי איש הבן רבנו וכתב
ואקדים מחרן, בצאתו היו כמה שנותיו עתה שפרט בס"ד. לי נראה ועוד וכו', ה'" אליו דבר

למועד בחזון ז"ל מהררא"ף הרב שכתב ד')מה ושנות(דף ימים תוסיף ה' "יראת פי על ,

שניהם ועמדו אחד ביום שנפטרו ושמעון בראובן מדבר, הכתוב במה תקצורנה", רשעים
כמה לראובן שאלו ששים. בן ושמעון שנה, שבעים בן נפטר ראובן מעלה. של דין בית לפני
ושואלים שנים. עשרה בן אתה אלא כן, לא לו אומרים שבעים, אומר והוא חייך ימי
ראובן ואז ארבעים. בן אתה אלא כן, לא לו ואומר ששים. ואומר חייך ימי כמה לשמעון
היה ואיך שלו, מילה בסעודת מזומן הייתי אני והלא מנאי. קשיש שזה אפשר איך צועק

שנה, שלושים מנאי המעשים,קשיש כשרון לפי החשבון כאן לו שעברואומרים ושנים
אתה לכן שנים, הם המעשים בכשרות שהם שנים ורק לשנים. נחשבים אין בחטאים לאדם
המעשים. בכשרון שנים עשרה וחיית תשובה, עשית שנה ששים ואחר חוטא, היית ימיך כל
תשובה, עשה עשרים אחר ושמעון שנים. עשרה ימיך נמצא חיים, לשנות חשבנום לאלו

ארבעים. בן והוא עשרה, בן אתה נמצאת המעשים. בכשרון שנה ארבעים אמרוחיה ולזה
וחוזרים ממנו שחסרו השנים את האחרונים בשנים מתקן יש כי ימים", תוסיף ה' "יראת

כלום חסר אינו ונמצא לו, ואיןונוספים שנותם שמקלקלים תקצרנה", רשעים "ושנות .

קטנים עלמא בההוא נחשבים שבעים, בני זקנים שימותו פי על אף ולכך העבר, מתקנים
" בס"ד פירשתי ובזה ע"ש. עכת"ד עשר, הואבני שם וגדול זהקטון מי יתברר שם כי ,"

ראובן וכמו לדרדקי, התם הדר דקשיש בתר יש כי בשנים, גדול זה ומי בשנים, הקטן
הנזכר.

ובזה זקנותינו, את ביישה שלא ילדותינו אשרי דסוכה בגמרא שכתוב מה יובן ובזה
ימים, לאורך הבא עולם הוא ה'" בבית "ושבתי השלום עליו המלך דוד שאמר מה יובן
שלש בן דח"א ידוע והנה הזה, בעולם אני כאשר שנה שבעים בן זקן נחשב אני שם שגם
חושב היה כן אם שלש, בן ולמ"ד מ"ח, בן וח"א בוראו, את אבינו אברהם הכיר שנים
מ"ח ולמ"ד שנים, ע"ו בן שהוא נחשב בצאתו, ועתה ממנו, השלש אותם דחסרו שוגה איש
את שהכיר אחר השלום עליו אבינו דאברהם והגיד הכתוב בא לכך שנים, ז"ך בן נחשב

בגיו לו שהיו שנים אותם את תיקן בןהשי"ת, היה מחרן בצאתו כי ממנו, נחסרו ולא תו
עכ"ל. שלמים, שנה ושבעים חמש

שעה עולה ערכו אשר הקדוש הזוהר בלימוד ימיו למלא הוא היעוצה העצה כן ואם
כדי יתברך, השם את עבד לא אשר ימיו כל בתשובתו לתקן יוכל כן ידי ועל לשנה, אחת

" לפסוק בביאור הרב שאמר וכמו יבוש, ימיםשלא תוסיף ה' בשםיראת שהבאנו וכמו ,"
טהורה. שמים ליראת זוכה הזוה"ק לימוד ידי שעל המרח"ו,
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עינים מאֹור ׁשּבת)ּובספר מּסכת לּקּוטי ּדבריו:(ּבריׁש ּתרף וזה הּנ"ל, הּפסּוק על ּכתב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
אחרֹונים ּבדֹורֹות יׁש אבת קברי על הׁשּתטחּות ׁשל הּסגּלה ּכׁשּלֹומדיםׁשאֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

וחכם ּתּנא ׂשּום ּומדּברּדברי והּלֹומד ׁשּלֹו, והמֹוחין החּיּות הּוא ּתֹורתֹו ׁשּדברי , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
רּוחא התּדּבקּות ונקרא הּדּבּורים, לתֹוך ׁשּלֹו ּומֹוחין חּיּות ּומכניס מדּבק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּדבריו

ּבגמרא אמרּו ּכך ועל ע"א)ּברּוחא, צ"ז לֹומר(יבמֹות ואפׁשר ּבּקבר, ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
על הׁשּתטחּות זאת ּבחינה ונקראת צּדיקים... קברי על הׁשּתטחּות ּבחינת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּדזהּו
הּצּדיק. אֹותֹו ׁשל מֹוחין מחּיה ּולכך ּומזּכיר, ׁשּלֹומד ּדבריהם ׁשהן צּדיקים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָקברי

אמרים" ב"לּקּוטי ע"א)וכתב ד' ודף ב' אמר(ּדף ּבגמרא ּכׁשּלֹומד לׁשֹונֹו: ׁשמעֹון,וזה רּבי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּתּנאּתיבת חיֹות הּוא ּברּוךׁשמעֹון הּוי"ה וׁשם ׁשּלֹו, חּיּות הּוא האדם ּכל ׁשם וכן , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הּמֹוחין עם החּיּות ּומקּׁשר מחּיה מקּׁשר„הּוא הּוא ּורחימּו ּבדחילּו ּכׁשּלֹומד נמצא ... ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לרּבי אצלֹועצמֹו ולֹומד עּכ"ל.ׁשמעֹון , ְְְְְִִֵֶַַַַ

אמן: עלינּו יגן זכּותֹו מּסדיגּורה האדמֹו"ר ּבׁשבילואמר הּוא להּצּדיק ׁשהּצּיּון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּצּדיק לנׁשמת הּוא הּצּדיק ׁשל והּספר והּנפׁש, .הּגּוף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

הרׁשּב"י ּבתֹורת לֹומדים ׁשּכאׁשר רֹואים מּכאן האמּור הּתנאיםּומּכל ּתֹורת (ּובכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

האמּתּיים) והּצּדיקים ּתֹורתםוהאמֹוראים הּלֹומד ּבנׁשמת מאירים והּצּדיקים ּבהם, ּמתדּבקין , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּתלמידי אחד לפני ׁשעמד הּקדֹוׁש האר"י עם הּמעׂשה ּוכידּוע ּבעדֹו, ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּומסייעים
אעׂשה ּומה ענה: הּוא? חׁשּוב ּכה והאם לכבֹודֹו, עמד מה מּפני ּוכׁשּׁשאלּוהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחכמים,

עמדּתי. הּקדֹוׁש האמֹורא ולכבֹוד אליו, והתלווה עּמֹו נכנס חכםׁשרבא ׁשהּתלמיד (ׁשאחר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

האמֹורא) נׁשמת עּמֹו נתדּבק רבא ׁשל ּתֹורתֹו ּדברי .למד ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

איסטרֹולסה מהרח"א הּגאֹון ׁשּכתב מה וׁשמעּו וּיׁשלחהסּכיתּו ּפרׁשת אברהם ּבן (ּבספרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"ב) כ"ג יבמֹותּדף ּבמּסכת חז"ל אמרּו והּנה ּכתב: ע"ב), צ"ו וכּו'(ּדף ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
זה ּולפי ׁשם, ויֹוׁשבּכדאיתא זֹוכה הּוא ּגם מֹותֹו, אחרי חי החכם ׁשּיהיה הּגֹורם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

להחיֹותֹו,ּבמחּצתֹו ּגרם הּוא ׁשהרי החכם, הּבא, לעֹולם ּבא ּכׁשהּוא ספק ואין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּפניו לקּבל לקראתֹו יֹוצאין מרחמֹוהי סיעת עם .ּבעצמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

חי„. איש הבן לך)וכתב לך פרשת בס"ד(בדרושים לי נראה ברכה". והיה שמך "ואגדלה
המקובלים, דאמרו תמיד" לנגדי ה' "שויתי עםע"ד בשילוב שמו אותיות יצייר שהאדם

יתברך שמו לעשותאותיות שאמרו, דרך על האדם. שם באותיות נשמה אותיות שילוב
יום בזה,בכל יעשה וכן יתברך. שמו מאותיות טובה שפע האדם ישיג פירשתיואז ובזה .

גדיל לשון נדגול" " משאלותיך" כל ה' ימלא נדגול אלקינו ובשם בישועתך "נרננה בס"ד
כאן, שאמר וזה משאלותיך". כל ה' "ימלא כן ידי ועל אלקינו. שם באותיות שמינו שנשלב

בך. ברכה תהיה שבזה כדי שמי. באותיות שמך שאשלב גדיל, לשון שמך" "ואגדלה
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ּבמחּצת ויֹוׁשב זֹוכה ּתֹורה לאֹור להֹוציא מּממֹונֹו ספרים הּמדּפיס ּכתב: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָועֹוד
הּספרים, מחּברי חכמים הּדעתהּתלמידי ותרּבה לעֹולם, החּבּור יצא ידֹו על ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. לֹומדים היּו לא ּבירכתים, הּמׁשּכן למקצֹועֹות ּגנּוז היה ואּלּו עת, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹּבכל

"צּואה ּבספרֹו זיע"א, פלאג'י חּיים רּבי הּקדֹוׁש רּבינּו שכתב מה ּוראה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹּבא
וז"ל: ּבמחּצתֹומחּיים" ויֹוׁשב זֹוכה חכם ספרי ּבעצהּמדּפיס ׁשהחכם ספק ואין מֹו... ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבחלֹום ׁשראה מאדם וׁשמעּתי הּבא. לעֹולם ּכׁשּבא אֹוהביו, סיעת עם לקראתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא
והתּפּלא והׁשּתֹומם ׁשנים, ּכּמה זה ׁשּנפטר ּגדֹול רב אצל יֹוׁשב אחד הּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלבעל

לכך, ההדיֹוט זכה הּקדֹוׁשים.איך מּספריו אחד ספר הדּפיס ׁשהּלה ידע עּכ"ל.ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ורּבֹותי! ְַַַמֹורי
וכל לכך! ּכמּה לב ּכל הלא הּקדֹוׁש? הרׁשּב"י ּבמחּצת לׁשבת רֹוצה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמי

נפׁשֹו" ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר "וכל זה! ּבעד יּתן ּדעלמא ד')חללא ב' ּפרק .(אּיֹוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשעּורי את להפיץ לעזר אלינּו, יתקּׁשר זה לכל לזּכֹות ׁשרֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמי
הּקדֹוׁש. הרׁשּב"י לברּכת ְְְְְִִִֶַַַָָויזּכה

חּיים החפץ ועליואֹומר ּברּוחנּיּות, לנהג עליו ּכן ּבגׁשמּיּות נֹוהג ׁשהאדם ּכׁשם : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והמׁשיל הּצבי, קרן על ּכסּפֹו יניח ׁשּלא מניֹותיו, את מׁשקיע היכן היטב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלבּדק
את לבּדק עליו לעסק, ׁשּתף להיֹות ׁשּכדי יֹודע עׁשיר וכל סֹוחר ּכל אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻמׁשל

האם מהענין? ירויח האם ּכדאּיֹות? ּתׂשּואֹות יניב העסק האם העסק, ׁשל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכדאּיּותֹו
הּתֹורה, מחזיקי ּכן ּבּפח, יּפל ולא ּבעסק יפסיד לא וׁשלֹום ׁשחס ּכדי ּביתרה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹיצא
מֹוסדֹות מחזיקים הּנכם אמנם העסק: את להׁשּביח ּכיצד ולדעת לברר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעליכם
יֹותר, הרּבה להרויח יכֹולים הּנכם אבל לחׁשּבֹונכם, נזקפים הּלֹומדים ּוזכּיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה,

הּזמן ּבאֹותֹו יכֹולים הּנכם זכּיֹותיכם, את אלפים ּבאלפי להכּפיל יכֹולים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנכם
זכּיֹות. יֹותר עֹוד לצּבר הּכסף ְְְִֵֶֶַֹֻּובאֹותֹו

מלך הּכּסא מ"ג)ּכתב זהר ׁשּלֹומד(ּתּקּוני למי הּׂשכר וגדל החּיּוב ּגדל יּודע - : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ללמד יזּכה אם ׁשּכן וכל עלמין, ּבֹונה ּבעלמא ּבגירסא הּזהר לּמּוד ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקּבלה,

אחד, מאמר ּפרּוׁש יעׂשהּולהבין ּׁשּלא מה אחת ּבׁשעה למעלה ּתּקּון ּבֹו יעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתמימה ׁשנה הּפׁשט עּכ"ל.ּבלּמּוד , ְְְִִַַַָָָָ

ּבקּבלה, ּומבין יֹודע ׁשּלא לערךּולמי ּבגירסא, אפּלּו הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד עֹולה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּקּבלה קנ"ה)לּמּוד סימן החּיים אחת,(ּכף ׁשעה ואפּלּו זהר ׁשהּלֹומד ּדבר, ׁשל ּפרּוׁשֹו . ֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבׂשמחה לֹומד וכאׁשר הּנגלה, ּבתֹורת ּתמימה ׁשנה למד ּכאּלּו זֹוכה ּבלבד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבאמירתֹו
אלף ּכפּול זכּיֹותיו צּדיקים:הכּפיל האֹורחֹות ּכדברי ׁשוה, ׂשמחה מּתֹוך ׁשהּלֹומד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׂשמחה מּתֹוך לֹומד ׁשאינֹו מּמי ּפעם הּׂשמחה).ּכאלף ׁשער צּדיקים .(אֹורחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
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ּפעמים אלף ׁשוה קדׁש, ּבׁשּבת ׁשעה דהלֹומד זיע"א: חּיים יֹוסף רּבנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר
החל. ּבימֹות ׁשנּיה)לּמּוד ׁשנה ׁשמֹות ּפרׁשת חי איׁש ועֹוד(ּבן עֹוד, ׁשוה צער מּתֹוך לֹומד אם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּפעמים נתןמאה ּדרּבי ּבאבֹות ּכדאיתא ו'), מׁשנה ג' מּפעם,(ּפרק ּבצער ּפעמים מאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבצער ׁשּלא קהלת‰אחת זּוטא ּבמדרׁש חז"ל ואמרּו ט), ב עמּדה(ּפרׁשה חכמּתי "אף ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלמדּתי ּתֹורה ּכל ּפּפא ּבר חמא ר' אמר לי(ּכאן)לי". נתקיימה .Â[ּבאף] ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

גדלה,‰. המשפחה אבל ובקדושה. בתורה מעייניו כל שהיו עלייה, בן באברך מעשה
קנה ללוות שהצליח במעט היה. לא למסחר וכסף ידע, לא מקצוע פרנסה. לחפש ונאלץ
ופרוטה לדג, פרוטה הרוויח כבודדים. מוכרם והחל בשוק, הציבה . מלוחים דגנים חבית
מפעימים, ומדרשים סבוכות סוגיות הומה שמוחו עדין אברך בשוק, עמד הצטרפה. לפרוטה
ומונה מליחים עוטף למרחקים. ומדיפות גדים ציר נוטפות ואצבעותיו למותניו מרובב סינר
אבינו, רוחשות:"השיבנו, ושפתיו לרוחניות נכספת נפשו המדרש. בבית וליבו מטבעות,

לתורתך"...
מברדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק של מדרשו בבית כדרכו התפלל הנוראים בימים
ואמר אליו הצדיק פנה כיפור יום במוצאי מים. נחלי ניגרו עיניו כמים. לב ושפך זצ"ל,

רעש!" ועוררה במרום, נשמעה לו:"תפילתך
אחת עולם, של ריבונו אמרת: במרומים. לשוכן פנית כיפור, יום המשיך:"בליל והצדיק
שאלמד רוצה אתה הרי משם?! הגליתני מדוע חיי! ימי כל ה' בבית שבתי מאיתך, שאלתי
לי תן הזהב, ולך הכסף לך והרי כיס! חסרון איפוא? מעכב, מי ללמוד. רוצה ואני תורה,
פרנסה! בדאגות להטרד מבלי הקרובה בשנה תלמודי על ואשקוד זהובים, ועשרים מאה
שיהיו ברגע נאותה. בקשה זו אין לא, אמרת: ובבוקר הלילה, כל לחשוב פנאי לך היה אבל
עצמו להכניס לאדם לו אסור דגים. חנות לפתוח הרע היצר יפתני זהובים ועשרים מאה לי
בתפילת בפסח. ושישים כעת, זהובים שישים לי תן עולם, של ריבונו וביקשת: לניסיון.
בתפילת חודש. בכל זהובים עשרה לך שיינתנו ביקשת גדול. סכום זה שגם החלטת מוסף
לשבוע"... וחצי "שניים הסופית: ההצעה את גיבשת פיתוי. יהווה זה שגם החלטת, נעילה
רעש, ועוררה למרום עלתה עובדה: הייתה, כנה והתפילה היה! כן אכן, האברך: השתאה

בלהיטות. שאל רבי?!" לבקשה, "ונענו שמע! והרבי
הרבי. השיב "לא",

באכזבה. האברך קרא "מדוע?!"
שלך, הלב כאב את רוצים אולי שלך, הלימוד את שרוצים לך סיפר מי ענה:" והרבי
באמונה ומתנו שמשאו אברך של שדמות רוצים אולי כרצונך. ללמוד יכול שאינך על
כשרגלייך בערב, שלך התורה שיעור את רוצים אולי השוק. על תקרין בנועם והליכותיו

מדרש. לבית עולה אך לשינה, משווע ואתה טרוטות עיניך דואב, וגופך דברבצקות ו"יפה
לימוד שעות מאה על שכר מקבל ואתה בצער", שלא ממאה בצער דוגמה,אחד ומהווה

שרוצים!"... מה זה אולי הסוחרים. לכל
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ּונחּׁשב ּבאּו ּביצרם, הּמֹוׁשלים אּלּו - חׁשּבֹון" ּבאּו הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ"על
עֹולם ׁשל עח:)חׁשּבֹונֹו קֹודׁש(ב"ב ּבׁשּבת הּקדֹוׁש ּזהר לּמּוד ׁשל אחת ׁשעה ּכיצד :Ê, ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשעה ּדלּמּוד חׁשּבֹון: ּבאּו ּכעת - החל. ּבימי ּפׁשט לּמּוד ׁשנה מליֹון לערך ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹעֹולה
ּבאלף, מכּפל ּובׁשּבת ּפׁשט, לּמּוד ׁשנה לערך ׁשוה החֹול ּבימֹות הּקדֹוׁש ּזהר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻאחת

השירים בשיר המלך שלמה מה(ואמר כּלה אחתי דדיך ּיפּו "מה י'), פסוק ד' ְֲִִַַַַָָֹֹפרק
וז"ל: במדבר" חן "מצא בספר זה על וביאר ּבׂשמים". מּכל ׁשמניך וריח מּיין דדיך ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֹּטבּו
המצווה לקיים יכול לא כאשר הקב"ה על לאדם שיש שהגעגועים געגועים מלשון דודיך
"ורי ליין, שנמשלה התורה מלימוד אפילו "מיין", טובו", "מה בבחינת הם כראוי חוללמוד

מדוע חז"ל שדרשו כמו היצר, בכבישת כשמצטער וכן אדם של ליסורים רומז שמניך"
יסורים ידי על ישראל כך שמן ממנו יוצאים כתיתתו ידי על זית מה לזית ישראל נמשלו
והגעגועים שהצער בפועל, מצוות מיני מכל בשמים" מכל שמניך "וריח וזה ומטהרים, עולים
מה בעצמו, ללמוד יכול שלא דמי להוסיף ויש עכ"ל. ניחוח. כריח יתברך לפניו רצויים הם
חבריו, עם דיבוריו ידי על או ממונו, ידי על או ללמוד, לאחרים ׁשּיזּכה נעים ומה ְֶֶַטוב

בלימודם. עימהם משתתף שבזה
.Â– בסמ"ג איתא י"ב)וכן מצוה - עשה מצות חכמים(חלק אמרו ב): נז, גיטין - ב פג, (שבת

שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי אין באהל, ימות כי אדם התורה זאת רמז, דרך
שלמה אמר וכך עליהם, ט)עצמו ב, באף,(קהלת שלמדתי חכמתי לי, עמדה חכמתי אף

לי תתקסח)עמדה רמז קהלת וילקוט ב פרשה רבה .(קהלת

אבות כה)ובמסכת משנה ה אגרא(פרק צערא לפום אומר הא הא בן המאירי: כתב
פרי ממנה ימשך בתורה שיתעמל מה כפי למעלה שפי' כמו פרי במקום הוא אגרא פירוש
ז"ל ואמרו בטן, חדרי תרד לא והתענוג המנוחה קריאת כי האמת, השגת לומר רצה נבחר,
צערא לפום לפרש ויש לי, עמדה באף שלמדתי חכמה לי" עמדה חכמתי "אף שם, מד"ר
כמאמר, הטובות, בפעולות ועמלו האיש ענין לפי הוא ודומיהן בצדקות שהלמוד אגרא,
ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד מנחות מס' סוף ז"ל וכאומרם עבד לא ליה כדבעי

נתן רבי של ובברייתא לשמים, לבו מהלך(פי"ב)שיכוין שהיה הזקן בהלל מעשה אמר,
דינרין, בב' לו אמרו הסאה, בכמה להם אמר חטה, מביאין שהיו אדם בבני פגע בדרך,
אמרו עליהם, מתמיה התחיל דינרין, בג' לו אמרו הסאה, בכמה להם אמר באחרים, פגע

רחוק. [מ]יותר אותה מביאין שאנו כלומר אגרא, צערא לפום לו,
.Êהּבאּור ּתליין. ׁשביעאה ּביֹומא ותּתא, ּדלעיּלא ּברּכאן ּכל אֹומר הזוה"ק חׁשּבֹון: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבֹואּו

אׁשּתכח לא אמאי ותאנא, הּׁשּבת מּיֹום מׁשּפעֹות הן וׁשּלמּטה ׁשּלמעלה הּברכֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבזה:
יֹומא, ּדההּוא מּׁשּום הּׁשּבת?] ּביֹום הּמן ּבּמדּבר ירד לא מּדּוע [וׁשנינּו ׁשביעאה, ּביֹומא ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּנא
ׁשׁשת ּכל מּמּנּו ׁשּמתּברכין הּיֹום הּוא ׁשהּׁשּבת [היֹות עּלאין, יֹומין ׁשיתא ּכל מיּניּה ְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתּברכאן
אחד [וכל ּביֹומֹוי, חד ּכל לתּתא, מזֹוניּה יהיב וחד חד וכל העליֹונים], [הּספירֹות] ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּימים
ּביֹומא ּדמתּברכאן ּברכה מההיא ליֹומֹו], אחד ּכל למּטה, מזֹון מׁשּפיע מהעליֹונים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָואחד

הּׁשּבת]. ּביֹום מתּברכין ׁשהעליֹונים הּברכה מאֹותּה זה [וכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשביעאה
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מצטער ואם ׁשנה. מליֹון לערך לּמּודֹו עֹולה הּכל, סך ּבאלף, מכּפל ׁשּוב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובׂשמחה
ׁשנה. מליֹון מאה ערּכֹו וׁשווה ּבמאה, מכּפיל ׁשּוב ּכך על יצרֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכביׁשת

האם נצחים? לנצח ׁשמּורה ּבטּוחה, להׁשקעה ּכדאּיֹות יֹותר מניֹות לך יׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאם
לדעת רֹוצה הּנך וּדאי יֹותר? ּברּוכה ׁשּתפּות קּימת האם יֹותר? מצלח עסק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻּמצאת

ּבכך? לזּכֹות ּתּוכל ְְְִֵַַָּכיצד

ּבֹו, ּתֹומכים ׁשהנכם ּתֹורני מֹוסד ּכל אֹו ּכֹולל יׁשיבה, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָּכל

ּזהר. ׁשל ׁשבּועית ׁשעה לפחֹות ׁשּילמדּו ְְְְְִִֶֶַַָָָֹּבּקׁשּו
קדׁש ּבׁשּבת ּובפרט הּסדרים, ּבין הּקדֹוׁש ּזהר ללמד יכֹול אברך אֹו ּבחּור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכל

ימים ל-354 המחּלק הּיֹומי הּזהר סדר ּפי על ללמד ואפׁשר – ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּמעלתֹו
– יֹום ּבכל ּבלבד ּדּקֹות 12 ילמדּו - ּבחּורים 500 ׁשל ּביׁשיבה ּולדגמא: - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבׁשנה.
ּביֹום ּדּקֹות ּוב-24 ּבׁשנה, ּפעמים מאֹות חמׁש הּזהר ספר ּכל את לסּים יּוכלּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכך

הּגאּלה. מביא ּתּכף ּכאחד, סּיּומים דּבאלף וכּידּוע סּיּומים, לאלף מגןיזּכּו ("ּתֹורתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.לנּו") ָ

הּזמן, ּובאֹותֹו הּכסף ּבאֹותֹו זכּיֹות מליֹוני ּתצּבר ּבאחּוזיםּבכך ּתׁשּואֹות ּתרויח ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ
הּזהר ׁשל ּתרּגּומֹו וזהּו - הּנצח. ּבעֹולם ׁשּקּימים ּגבֹוהים קנ.)הכי ּוראה(ּבהעלֹותך "ּבא : ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

יחד, ׁשּנׁשּתּתפּו מלּמד ּבאהליך', ויּׂשׂשכר ּבצאתך זבּולן ׂשמח אמר 'ולזבּולן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּכתּוב:
ויּׂשׂשכר לזה... חלק נֹותן וזה ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב וזה מלחמה, ועֹוׂשה יֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָזה

ׁשּיתּברך יחּדיו, נׁשּתּתפּו ּכן ועל וּדאי, ּבּתֹורה חלקֹו לזבּולּון ונֹותן ּבּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחלקֹו
הּכל." ּברּכת היא הּתֹורה ׁשל הּברכה ּכי מּיׂששכר, ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻזבלּון

ובחּורי החׁשּובים הּכֹוללים אברכי ּכבֹוד אל נרּגׁשת ּבפנּיה ּבאנּו זאת ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
"הׁשֹומרים" ּבבחינת ואּתם העֹולם עֹומד עליכם אׁשר ׁשיחיּו, הּקדֹוׁשֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּיׁשיבֹות

ע"ב)האמּתּיים. קנ"א ּדף וּיצא ּפרׁשת הּקדֹוׁש זֹוהר ע"ב, ו ּדף חגיגה מּסכת .(ירּוׁשלמי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

יׂשראל ּבארץ הּמּצב ּכּולֹו)ּכּידּוע ּתּזל(ּובעֹולם עין וכל נקרע והּלב ּדאגה, מעֹורר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבית ׁשחרב מּיֹום חז"ל ואמרּו רח"ל. והּכללּיֹות הּפרטּיֹות הּצרֹות מּגדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹותדמע
רח"ל נֹוראה ּבסּכנה עֹומד הּיּׁשּוב וכל מחברֹו, מרּובה ׁשּקללתֹו יֹום לך אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש

זאבים ׁשבעים ּבין ׁשעֹומדת אחת אּמֹות"ּככבׂשה הּגענּוÁ(ׁשבעים ׁשּכבר וכמדּמה .) ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

.Áהטורים בעל שכתב מה וראה ובא הקדושה, התורה לימוד אלא עצה לנו ואין
בהעלותך ט"ז)בפרשת פסוק י"א איש(פרק שבעים לי למצריםאספה שירדו נפש ע' כנגד -

אדיר אדון אחד ה' אלקים א-ל הן: ואלו להקב"ה לו שיש שמות ע' וכנגד אומות ע' וכנגד
ברוך הכופר אשכול אמונה לאחר מלכותו מוסר שאינו אחרון אפים ארך אמת אמיץ אהיה
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ואין החרבֹות, מצחצחֹות והאּמֹות וגֹו'. ּגֹוים" רגׁשּו "לּמה ע"ה הּמלך ּדוד ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻלמאמר
נׁשק ּביֹום לראׁשי לסּכתה ּולקּוֹות ׁשּבּׁשמים, אבינּו על אּלא להּׁשען מי על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלנּו

קמ) ּפרק ּגֹוג(ּתהילים ׁשל נׁשקֹו זה נׁשק. ּביֹום אחר ּדבר ע"א), עח ּדף יבמֹות מּסכת (ירּוׁשלמי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יעּוצה אחת עצה לנּו יׁש לׁשמּה"Ëאך ּתֹורה הּקדֹוׁשÈ"ּליּמּוד הזֹוהר ולּמּוד , ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

טהור טוב חכם חסין חוקר חנון חסיד חי זוכר ועד היודע דגול גבור גואל גאה גדול בורא
נושא פשע נושא עון נושא חסד נוצר נצח נשגב נורא המסתתר כבוד סתר יושב ישר עינים
קדוש צבאות צבי צור פודה עזוז עופר עליון סלח סלה קדם יושב סלה נוטר נוקם חטא
שוכן שר שלטון שופט שומר חסד רב מאחר מלכותו קבל שלא ראשון רם רחום קרוב קנא
אחים אלופים הצדק אלי נעורים אשת הן' ואלו ישראל של שמות וע' תקיף. תמים עד
בכור חי אל בני בנים אגודה איומה אגוז אצילים אדירים אפרים אישים אם אום אהובים
חכמים קדש זרע ונשואים העמוסים גפן נעול גל נעול גן גדול גוי בעולה ברה בתי בהירים
כהנים כרם כנה כלה ידידים ילדי יהודים יוסף יעקב ישורון ישראל יקירים יחידים טובים
עברים עדה ענוים עליונים סגולה נטע נער נאוה נדיבים נחלה חתום מעין מלכים משרתים

עמים ע"כ.עבדים תמימים יה שבטי רכים רבים קנוים קדושים צדיקים צאן פרזים פדוים
חומשי בה' וזהירין בקיאין שיהיו לך לומר דאספה, ה' על תגין אספה. לירושלם. שמות וע'

דומין: יהו בגימטריא עמך. תורה.
.Ë,לׁשמּה ּתֹורה הּוא הּסֹוד פ"א)ּתֹורת יצחק יֹוסף:(אֹור הּבית למרן הּמּגיד ׁשאמר ּוכמֹו . ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּבר יתהֹון ידע ּדלא סתימין רזין דתדּביק ּבּה לּבך אפּתח הּקּבלה, ּבחכמת עּתים ּתקּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאם
ּבא)נׁש. ּפרׁשת מיׁשרים מסּתּכלין(מּגיד ּדלא עיינין ּוסתימין לּבא אּטימין ּדאּנּון לעלמא ווי - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

דאֹורייתא. כ"ח.)ּברזי ּדף א' חלק לאׁשּתדלא-(זהר בעאן ולא יּבׁשה, לאֹורייתא ּדעבדין אינּון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
וי יביׁשה, ב' ואׁשּתארת מינּה, י' דאיהי דחכמה נביעּו ּדאסּתּלק דגרמין דקּבלה, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָבחכמה

ּבעלמא. ואּבדן והרג ּוביזה וחרּבא ענּיּותא ּדגרמין ל')לֹון תי' .(תיק"ז ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּברית ּבספר ה')וכתב ּפרק יב מאמר ב' לשונו:(חלק וזה האמת, ּבחכמת עסק ׁשּלא ּומי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבבּזיֹון, מּׁשם אֹותּה ּדֹוחין עדן, ּבגן לעלֹות רֹוצה ׁשּנׁשמתֹו ּבׁשעה אֹותּה, ללמד רצה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹולא
הּׁשירים: ׁשיר ּבּזהר ׁשאמרּו ּבחכמתאּכמֹו למנדע ּבאֹורייתא, ּדמׁשּתּדלי אינּון ּכל זּכאין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

עיּלאין. ּברזין ּומסּתּכלין ידעי ואינּון ּבהאדמאריהֹון, עלמא, מהאי נפיק נׁש ּבר ּדכד ּבגין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
אּלא עֹוד, ולא ּדעלמא. ּדינין ּכל מּניּה ּדאפרסמֹונאאסּתּלקּו דרזי ּתרעי ּתליסר ליּה ּדפתחין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבהּו ּתלייא עיּלאה ּדחכמתא אנּתדכיא, אם לך צאי ּבּנׁשים, הּיפה לך תדעי לא אם כּו'. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
דעלמא ּברזין ידעּת ולא הכא, תיעֹול ּדלא עד ּבחכמתא, אסּתּכלת ולא ידיעה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָאתיא

לׁשֹונֹו. ּכאן עד למיעל. ּכדי אנּת לית לך, צאי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָעיּלאה,
ׂשֹורפים ּכנפים ׁשׁש ּבעלי הּׂשרפים ׁשּבעֹולם הּטֹובים מעׂשים ּכל ּבידֹו יׁש אפּלּו עֹוד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹולא

ויֹום, יֹום ּבכל נׁשמתֹו ּבּזהראת ׁשאמרּו רמז:)ּכמֹו ּפקּודי קּדיׁשא(ּפרׁשת חיותא האי לׁשֹונֹו זה : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּוכפּום ּדמאריּה, ּדחכמתא ּברזא לּה ׁשאל ּכדין לגּביּה, ּומטאת סּלקא נׁשמתא ּכד ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָקּיימא

ואדּבק אבתרּה ּדרדיף חכמתא בה)ההיא אחרים: יכיל(ספרים ואי אגריּה. ליּה יהבי הכי , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
וקּיימא. עיילה, ולא לבר, ליּה ּדחי אדּבק, ולא ְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָלאדּבקא
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ּובגׁשמּיּות,È‡ּבׂשמחה ּברּוחנּיּות הּברכֹות ּכל ּולהׁשּפיע ּפרענּות ּכל לעצר ּבכחֹו אׁשר ,. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

זי"ע, טֹוב ׁשם הּבעל ראה)ואמר ּפרׁשת עינים מאירֹות וכּמה(ספר ּכּמה אחת על לשונו: וזה , ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ
הּקּבלה ּדרך חכמת הּוא האמּונה חכמת אחר מאד ּובכל נפׁש ּובכל לב ּבכל לרּדף לנּו ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּיׁש

האמת. ּדרך ְֱֶֶֶֶָׁשהּוא
.Èחכם תלמיד רב מעלה של דין הבית לפני באו דפעם הידוע הסיפור פי על ויתבאר

והשיב הזה, בעולם מעשהו היה מה לרב ושאלו מאוד. פשוט כפרי איש עם ביחד אחד
את שאלו כך אחר לשמה. היתה לא שתורתו כיון לגיהנם, ודנוהו בתורה, עוסק שהיה
עם היה כי למד שלא והשיב למדת? האם הזה, בעולם מעשיך היה מה הפשוט, הכפרי
לבבו בכל בשלימות אורחים הכנסת מצות שבכפר, בביתו שקיים לו, היתה זאת ורק הארץ,
והטעם מנוחתו. תהא ושם העליון עדן לגן שיכנס אותו דנו ואז מאודו, ובכל נפשו ובכל

מעל של דין בבית עלי' מדקדקים אין אורחים הכנסת מצות גבי כי לשמהבזה, היתה אם ה
לינת בו ללון ומקום לאכול לחם להם ונתן עניים נפשות החיה סוף כל סוף דהלא כך, כל
וידוע עדן. לגן ליכנס הניחוהו כן על דיליה, מצוה עביד כך ובין כך דבין ונמצא לילה,
לפעם, מפעם בצלו להסתופף אליו בא שהיה אחד כפרי שהיה זי"ע מבעלז מהרי"ד מהרה"ק
אל דירתו לעקור שרוצה עצמו את מזכיר היה מהרי"ד הרה"ק של בחדרו שהיה עת ובכל
דירתו לעקור לו הניח לא מהרי"ד הקדוש והרב בכפר, לדור מאוד עליו קשה כי העיר תוך

בכפר מקיים שאתה אורחים הכנסת מצות יותר הרבה חשוב שבשמים באמרו (עלמהכפר,

אצלך) ומתאכסנים לפתחך משחרים הדרכים על שנוסעים שאנשים דירתךידי יד על פועל שהיית ממה
בעיר.

עולמו יפסיד שלא לאורייתא: רבה מודעה וגםומכאן בריה, כל שכר מקפח הקב"ה אין (אמנם

מצוה) כהכשר הפחות לכל שנחשב ללשמה, להגיע מנת על לומדה רק אם שכר יש לשמה שלא תורה שישיםעל ,

העליון עדן לגן שיזכה די לא ובזה הקדוש", "הזוהר הח"ן, תורת ללמוד וכוונתו מגמתו
עליו. זכות ימליץ בעצמו הרשב"י בספראלא הזוהר"(כדאיתא )."נשמת

.‡Èזוהר קנא:)עיין דף ויצא פרשת א היא(חלק בה אשתכח דאורייתא זמנא כל דהא :

עלה, דקיימי דחיי אילנא דאורייתא בגין אינון)קיימא, נוסחי אתער(תרי דאורייתא זמנא כל
אסתלק דחיי אילנא לתתא, אורייתא פסק לעילא, אעדי לא דחיי אילנא (מינה)לתתא,

[ביאור: באורייתא, בה יחדון דחכימיא זמנא כל דא ועל אֹוחזיםמעלמא, ׁשהחכמים זמן ְֲֲִִֶַַָָּכל
ּבׂשמחה אֹותּה ולֹומדים והידיםּבּתֹורה יעקב קול הקול כתיב דהא בהו, סמא"ל יכיל לא [ ְְְְִִַָָָ

דבור פסק, לא קול דההוא בעוד יעקב, קול דאקרי עלאה אורייתא הוא דא עשו, ידי
מלה ואמרו ואזלו חייא, רבי ואתער למפסק, אורייתא אצטריך לא דא ועל ויכלא, שלטא

דכתיב הוא, והכי דא, ידעין כלא ייסא, רבי אמר לחכימיא. א)דא קכז יהו"ה(תהלים אם
קיימא קדישא קרתא באורייתא, דמשתדלין אינון אלין שומר, שקד שוא עיר ישמר לא

הקודש עיר ׁשּירּוׁשלים [ביאור: דעלמא, תקיפין גברין על ולא יׂשראל)עלייהו, ארץ (וכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

האמּתּיים הּׁשֹומרים הם ּכי ּובׂשמחה לׁשמּה הּתֹורה לֹומדי ידי על רק ונׁשמרּת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּמתקיימת
וגו': עיר יׁשמר לא יהו"ה אם ּדכתיב היינּו ידי] ועֹוצם ּכחי ְְְְְִִִִִִִֵַָֹֹֹֹולא
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הּפרענּות מן ּׁשּמּציל – ּברציפּות הּקדֹוׁש הזֹוהר ללּמּוד זי"ע הרמח"ל ּתּקנת ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻוכּידּוע
הּגאּולה ּומביא לנּו")– מגן "ּתֹורתֹו ּבספר הּובא וכן ה', ּפרק הזֹוהר אֹור ספר .(עיין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חדא" "ּכניׁשתא ּבבחינת הּקדֹוׁש הזֹוהר ספר את המסיימים ׁשּכל ידּוע ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהוי
הּקדֹוׁש) הּגּבֹורים(זֹוהר ׁשלטי ּכל עליו ּתלּוי הּמגן "אלף ּבבחינת ד'הם ּפרק הּׁשירים (ׁשיר ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ועֹומדד') ּתלּוי עליהם - עליו" "ּתלּוי ּומֹוׁשיע, מגן עֹולם ׁשל אּלּופֹו הּמגן" "אלף ,ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

אֹותם, ּוממתקים הּגבּורֹות על ׁשֹולטים והם הּגּבֹורים" ׁשלטי "ּכל יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹהּצלת
בב"א. הּגאּולה ּבאה ּבּמדּבר)ּומּיד חן .(מצא ְְִִֵַַַָָָָָָ

מן ּכּולֹו העֹולם את לפטֹור אני "יכֹול הרׁשּב"י מאמר היטב מתּבאר זה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולפי
ּלכם להרׁשֹות הּכֹוללים, ּולראׁשי הּיׁשיבֹות לראׁשי ּבבּקׁשה ּפנּו ּכן על - ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדין".

ּובוּדאי ּבׂשמחה, הּקדֹוׁש הזֹוהר ללּמּוד סדר ּכל ּבהתחלת ּדּקֹות עׂשר ׁשנים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָלהקּדיׁש
ּוכידּוע עׂשּו. ׁשּכך וּכֹוללים יׁשיבֹות ּבהרּבה הּמציאּות נֹודע ׁשּכבר ּכמֹו עּמכם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיסּכימּו

ּדלתּתא אתערּותא קֹודם צריך ׁשּיצליח, ּכדי ׁשּבקדּׁשה ּדבר ּפרׁשתּדכל הּקדֹוׁש זֹוהר (עיין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ע"ז:) ּדף ּלך הּקדֹוׁשלך ּבזֹוהר והּקריאה הלימּוד ּבמעלת ׁשּנאמרּו האּדירֹות הּמעלֹות וכל . ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

קֹוראהם הּוא אׁשר את ּכלל מבין ׁשאינֹו ּבמי הרֹופא,ּגם אל ההֹולך ּכמׁשל – ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להתרּפא ּכדי ּברפּואה להבין צריך ׁשאינֹוÈ·אינֹו הגם הּקדֹוׁש ּבזֹוהר הּלֹומד ּכן , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

נּגאל ּכן ידי ועל עלּיֹותיו", ּבּׁשמים "ּובֹונה ועצּום ּגדֹול ּכֹוחֹו הלימּוד עצם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמבין,
אב נקרא ע"ה אבינּו יעקב – יּוׁשע ּומּמּנה ליעקב היא צרה עת ּכי ּבקרֹוב, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמהרה

ּגימטרּיה וׁשבעים נפׁש, ׁשבעים מּדתֹו"סֹוד"ׁשל ׁשהיא – הּתֹורה ּליּמּוד ידי ּדעל – ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּכנגד – הּקדֹוׁש זֹוהר ּובפרט ע"ה, אבינּו יעקב ׁשל"סֹו"ד"ׁשל אב נקרא ּובזה , ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כזה: אֹותּיֹות ּבמּלּוי יעקֹוב ּכּידּוע ועֹוד – העֹולם אּמֹות מּׁשבעים נּנצל נפׁש, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבעים
בי"ת וי"ו קו"ף עי"ן סגּלתÈ‚יו"ד מּכח - ּומּמּנה – תש"ע ׁשהּׁשנה – 770 ּגימטרּיה ,ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

.·È:כתב בהעלותך פרשת הקדוש קמח:)ובזוהר דף ג פתח,(חלק יהודה ו)רבי יט (תהלים

בהון, אתרעי הוא בריך דקודשא דישראל, חולקיהון זכאה וגו', מחופתו יוצא כחתן והוא
אחיד דביה דחיי, אילנא דקשוט, אורייתא להון ירית)ויהב עלמא(ס"א להאי חיין נש בר

חיין ליה אית בה, ואחיד באורייתא, דאשתדל מאן דכל דאתי, לעלמא אחידוחיין (ס"א

דהיאבחיין) בגין מחיין, מתפרש כאלו מאורייתא, ואתפרש דאורייתא, מלי דשביק מאן וכל ,
מּלֹוי" "וכל וגם חּיים, הם ּבפרטּות ּדבריה וכל מּדבׁש: הּמתֹוק [ּובאר חיין מלוי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחיין,
ּומֹועיל רפּואה הּׁשֹותה לחֹולי ּדֹומה זה למה ּבעלמא, ּבגירסא ּבקריאה לבּדם הּמילֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיינּו

ּדכתיב הּוא הדא הרפּואה], חכמת יֹודע ׁשּלא ּפי על אף ּכב)לֹו ד וגֹו',(מׁשלי הם חּיים ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ח)ּוכתיב ג וגֹו'.(ׁשם לׁשרך ּתהי רפאּות ְְְְְִִִֶָָָ
.‚Èוּירא ּפרׁשת הּזהר לׁשֹון ע"א)וזה קיט [ההע(ּדף והקּדמֹות. הּזהר מפרׁשי ּפי על רֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּתֹוספת.] קצת עם ׁשליט"א מֹורגנׁשטרן הגרי"מ המקּבל מהּגאֹון החכמה' 'ים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻספרי
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ּבתרין אּלא אּמאי, ּבוא"ו מלא יעקֹוב", ּבריתי את "וזכרּתי ואמר, ּפתח ׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָרּבי
אבל יעקב, ּבּה ּדׁשרי אתר ּדחכמתא, ּדרּגא רזא ּדאיהּו חדא ּדחכמתא, רזא איהּו ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָָֹסטרין
ּבית ּדיתּפקדּון זמנא ההּוא ּגלּותא, ּגֹו אנּון ּדכד אּתמר, ּדיׂשראל ּגלּותא על קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהאי
ּופלג רגעי ׁשית ּדוא"ו, ּברזא ּופקידה ׁשּתיתאה. ּבאלף ואיהּו ּדוא"ו, ּברזא יתּפקדּון ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹיעקב
לברּתּה ּפקידּו ׁשמּיא אלּה יקים ׁשּתיתאה, ּבאלף ּדדׁשא לעּבּורא ׁשנין ּדׁשּתין ּובזמנא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעּדן,

ְֲַֹּדיעקב.
הראׁשֹונֹות הּׁשנים ׁשּׁשים ּכאׁשר ׁשנה, מאה ׁשּנמׁשך ּבעּתּה ּגאּלה ׁשל ּתהליך על מדּבר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ[הּזהר

ּדדׁשא עּבּורא אתנקראֹות ׁשּפֹותח יֹוסף ּבן מׁשיח ּבסֹוד צירּה על הּמסּתֹובבת ּדלת ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
התחילּו ׁשאז ת"ש ּבׁשנת הּׁשנים מאה התחילּו החכמה', 'ים ספרי הקּדמֹות לפי וסֹוגר. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשפע
מּכל הּניצֹוצֹות ּברּור את סּימּו ׁשּבּה הּׁשֹואה ּופרצה העֹולם, מּבריאת חדׁשֹות ׁשנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמאה
לא ּכמעט הּמקֹומֹות ׁשּברב ׁשרֹואים ּכפי ּגלּותם, ׁשנֹות ּברב חנה יׂשראל עם ּבהם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמקֹומֹות
ּכל ּגלּותם. ׁשנֹות ּברב הּיהּודים חנּו ּבהם מהארצֹות יצאה הּמזרח יהדּות וכן יהּודים. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹנׁשארּו
ּובמקּביל הּמקֹומֹות. ּבכל הּברּורים את לסּים ׁשּתפקידֹו יֹוסף ּבן מׁשיח לתקּופת ׁשּיך ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזה
ידי על ּובין יהּודים, ידי על ּבין יׂשראל ארץ ּבבנּית ּגדֹולה ּתנּופה הּמאה ּבתחּלת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהתחילה
לארצם ׁשּיׁשּובּו יׂשראל ּבני עבּור מיעד זה ׁשּכל לּכל ּוברּור לעצמם, ּכביכֹול ׁשּבֹונים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹערבים
לקּבל הּגׁשמּיים הּכלים את להכין ׁשּתפקידֹו יֹוסף ּבן מׁשיח לתקּופת ׁשּיך זה ּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבקרֹוב.
ׁשצחצּוח ּכמֹו אחרים, ׁשּטעּו ּכפי ּדגאּלה אתחלּתא אינּה לּגאּלה והכנה הּגאּלה. אֹורֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻאת

להאריך. הּמקֹום ּכאן ואין ּדׁשּבת, אתחלּתא אינֹו לׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהּמנעלים
ּכּמה אֹו הּדֹור מּצּדיקי אחד ׁשהּוא יֹוסף ּבן מׁשיח ׁשל זהּותֹו לענין להּכנס ּכּונה ּכאן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ[אין
הזּכרנּו.] ׁשּלא רּבֹות ועֹוד ׁשהזּכרנּו הענינים ּכל את ּובגׁשמּיּות ּברּוחנּיּות לפעל ׁשּדֹואגים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמהם,
ּופלּגא ׁשנין ׁשית זמנא ּומההּוא ּופלּגא, ׁשנין ׁשית זכירה לּה ּדּיהא עד זמנא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּומההּוא
זמנא ההּוא ועל מעלמא, לּה לאדחּיא ּדיעקב ּברּתיּה על עממּיא ּכּלהֹון ויזּדּוגּון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻאחרנין,

יּוׁשע". ּומּמּנה ליעקב היא צרה "ועת ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתיב
החכמה' 'ים ׁשּלפי אחת, ּכל ׁשנים וחצי ׁשׁש ׁשל נֹוספֹות ּתקּופֹות ׁשּתי על הּזהר מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ[ּכאן
לּמּוד ּבהתּפּׁשטּות ּדוד, ּבן ּומׁשיח יֹוסף ּבן מׁשיח לחּבר היא אּלּו ּתקּופֹות ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתכלית
ּכמֹו ּדוד. צמח ּבסֹוד ואתר אתר ּבכל הּתֹורה לֹומדי ורּבּוי יׂשראל, ּבקרב הּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפנימּיּות
ותהיה ירּוׁשלים נגד העֹולם אּמֹות יתעֹוררּו וׁשלש הּׁשבעים לגמר ׁשּסמּוך הּזהר מצּין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻכן

יּוׁשע" ּומּמּנה ליעקב היא צרה נגד"ועת יֹוצאת ׁשארה"ב ּבימינּו רֹואים ּכבר ּׁשּלצערנּו מה , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
היל"ת.] ְִַָירּוׁשלים

הּוא ּבריך וקדׁשא ּדרֹומי, רּבתא קרּתא לגֹו יתּכּנׁשּון עלמא מלכי ּכל ּותלת, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻּבׁשבעין
ימטּון ּדלא מלכין אּנּון ּבר מעלמא. ויתאּבדּון אלּגביׁש ואבני ּוברּדא אּׂשא עליהּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָיתער
עלמא, ּבכל יּתער מׁשיחא מלּכא זמנא ּומההּוא אחרנין, קרבין לאּגחא ויהדרּון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלתּמן,
ּבכל יתּכּנׁשּון יׂשראל ּבני וכל עלמא, סיפי מּכל חּילין וכּמה עּמין ּכּמה עּמּה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָויתּכּנׁשּון

אּנּון ּדאׁשּתלימּו עד אתרי. אתאּנּון "והביאּו ּוכדין ּבה"א, יתחּבר וא"ו ּכדין לּמאה, ׁשנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
לאּתערא זמנא ּבההּוא זמינין יׁשמעאל ּובני וגֹו'". ליהו"ה מנחה הּגֹוים מּכל אחיכם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
אל הּגֹוים ּכל את "ואספּתי ּדכּתיב ירּוׁשלים, על למיתי ּדעלמא עּמין ּכל עם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעליהֹון
ועל יהו"ה על יחד נֹוסדּו ורֹוזנים ארץ מלכי "יתיּצבּו ּוכתיב וגֹו'", לּמלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָירּוׁשלים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת יד

עֹולמים ּתׁשּועת יּוׁשע הּסֹוד ערבֹות")ּליּמּוד "בּדי "הלֹוא(ספר – הּדבר! ּבידנּו זכרּו! - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ויתקיים אני, ּגּבֹור יאמר והחלׁש אּתה", יׂשראל ׁשבטי ראׁש ּבעיניך אּתה קטן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאם

" הּפסּוק לאלףּבנּו יהיה אחיׁשּנה"È„הּקטן ּבעּתּה ה' אני עצּום, לגֹוי (יׁשעיהוהּצעיר ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכב) ס בב"א.ּפרק ְֶֶ

לאתחּברא יּתער, זעירא וא"ו לבתר למֹו". ילעג יהו"ה יׂשחק ּבּׁשמים "יֹוׁשב ּוכתיב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמׁשיחֹו",
ּבמעׂשיו", יהו"ה "יׂשמח ּדכּתיב ּכמה עלמא, לחדּתא ּבגין עּתיקין, ּדהוֹו נׁשמתין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָּולחּדׁשא
לנחּתא ּבמעׂשיו", יהו"ה "יׂשמח יאֹות. ּכדקא לאתחּברא לעֹולם", יהו"ה כבֹוד "יהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּוכתיב

ּכחד. ּכּלהּו עלמין לחּברא חדּתין, ּברין ּכּלהֹון ּולמהוי לעלמא, ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֻֻלֹון
ּתתחיל וׁשלש הּׁשבעים ׁשּבׁשנת הּמאה, סֹוף עד הּׁשנים וׁשבע עׂשרים על הּזהר מדּבר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ[ּכאן
ותתחיל אלּגביׁש, אבני העֹולם אּמֹות על ימטיר והּקּב"ה ירּוׁשלים על ּבפֹועל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּמלחמה
עׂשרים ּתּמׁשכנה אּלּו ּומלחמֹות ה', מלחמֹות להּלחם ׁשּיתעֹורר ּדוד ּבן מׁשיח ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּתקּופה

הּׁשלם.] ּגלּיֹות וקּבּוץ הּׁשלם הּיחּוד יהיה ואז הּמאה, סֹוף עד ׁשנים החשמ"ל)וׁשבע סוד (מספר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
.„Èאחד הּמדרׁש ׁשּבבית ידי ׁשעל לנּו, מגן ּתֹורתֹו הּספר ּדברי ּפי על הּוא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּבאּור

ּבעּתּה ה' ל"אני נזּכה ּכך ידי ועל ׁשלימה, הּגאּולה יהיה ּתכף זֹוהר, סיּומי אלף וּיעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָילמדּו
יבארּו ּובזה הּמלּבי"ם. ׁשּכתב ּכמֹו ּבזריזּות הּדבר אעׂשה המיעד העת ּבבא - ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻאחיׁשּנה"
סיּומי אלף ונעׂשה ּבּזהר, ולגרס ללמד נתחיל ּכּלנּו ׁשאם צּדיקים", ּכּלם "ועּמך ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻֻהּפסּוקים
ידי מעׂשה מּטעי "נצר הארץ, לירּׁשת ונזּכה ארץ" יירׁשּו "לעֹולם צּדיקים, להיֹות נזּכה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻזֹוהר,
יהיה "הּקטן הּבא ּבּפסּוק ּׁשאמר למה ׁשּזכינּו ּבּמה אּתנּו להתּפאר יּוכל ׁשהקּב"ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהתּפאר",
אפּלּו ׁשהּקטן, להיֹות יכֹול איך וׁשאלנּו אחיׁשּנה", ּבעּתּה ה' אני עצּום לגֹוי והּצעיר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלאלף
ׁשּילמדּו ידי ׁשעל לפרׁש, אפׁשר עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, יהיה ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו קטן, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָילד

מּמׁש.. ּומּיד ּתכף ׁשלימה להגאּולה הּׁשם ּבעזרת נזּכה זֹוהר, סיּומי אלף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוּיעׂשּו
בתרא בבא מסכת - אגדות בחדושי קכ"ז)וראה נראה(עמוד אחישנה. בעתה ה' אני :

בעתה, כתיב אחישנה, בעתה ה' אני ואמר, זה מקרא לו הביא לכך עילש רב דאיכסף מפני
וכמו בעת, שלא הגאולה מביא שהקב"ה דמשמע אחישנה, וכתיב מיוחד, עת שיש משמע

חלק בפרק א')שהקשו צ"ח שניהם(סנהדרין שיהיו דצריך אלא אחישנה, וכתיב בעתה, כתיב
ומפני הדין, לך אמרתי שאני גב על אף כי ור"ל הגאולה, מביא יתברך השם ואז מיוחד זמן
לכאן באתי לא אלו כי זה, דין שתקבל לפניך אותי שהקרה יתברך השם מקום מכל בא
התורה, שתקבל רוצה יתברך שהשם לך, שיש מעלה על מורה זה ודבר שמעת, לא עתה
קרוב זה ופירוש חלוק. אין זה, היה ידי שעל או השכל, לך נתן יתברך השם אם לי ומה
עליו אמר דאכסף מפני כי דפירוש, ר"ח פירוש דרך על ואפילו נכון. והוא ז"ל רש"י לפי'
כשתגיע אבל הגדולים, כאחד שתהיה שנה, לארבעים הגיע לא עדיין כי ביוש, אין זה כי
אם חדוש שאין אמר כי לפרש, כן גם נראה זה ולפי זה, דין יודע היית אז, שנה לארבעים
השם לפעמים מקום מכל ולהבין, לדעת חכמה בך שיש גב על אף כי זה, דבר ידעת לא
ה' אני כתיב, ולכך רוצה, יתברך השם אשר הזמן שיגיע עד דבר האדם מן מונע יתברך
מונע יתברך השם כי לדעת לך אפשר היה החכמה מצד הזה, הדבר וכך אחישנה. בעתה
ועתה לאדם, נגלה שיהיה רוצה יתברך השם אשר הזמן שמגיע עד האדם, מן דבר לפעמים
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ּבראדין ּביׁשיבתֹו זיע"א חּיים החפץ לּמה להבין יכֹולין הּבחּוריםּובזה לכל צּוה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּׁשבּוע ּפרׁשת ּכל ׁשל הּזהר את ׁשּבת ּכל ורּביÂËלגמר ׁשעֹות, הרּבה ׁשּלֹוקח הּגם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

השם שאין רק נחשב כלל חסרון זה ואין לך, נגלה להיות יתברך השם גזר אשר הזמן
עכלה"ק. זה, לדבר הזמן שמגיע עד אחד, דבר לאדם לגלות לפעמים רוצה יתברך

לימ בענין הוא שגילווכן אחת בשעה הזוהר לימוד של עניינו וגודל הקדוש הזוהר וד
חדושו עם ובפרט זיע"א, שרעבי מרדכי ורבי חי, איש הבן מלך, הכסא ויטאל, חיים רבי לנו
שנה מליון של לחשבון שוה בשבת הקדוש זהר אחת ששעה שאמרו צדיקים, האורחות של
שעות אחד ביום שעות 10 שלומדים אברכים אלף מאה של חשבון אומרת זאת תורה.

הזה השכר את מקבלים הקדוש זוהר בשבת אחת שעה לומדים ואנחנו הנגלה, (ראהתורת

הזהר) מיליוןאור כזה, גבוה לערך אחת בשעה שזוכה הזה הגדול הזכות את לתאר יכול מי .

תורה. שנה
.ÂË'ר הרב צריך כשהיה כדלהלן: זצ"ל חיים החפץ על סיפר הגדולים המאורות בספר

כשאך – חיים החפץ התעורר בריסק בעיר – הצבא גיוס – לצו להתייצב תלמידו שלום
שר' השתדלות מעשה לעשות בכדי לבריסק לנסוע העז רצונו את והביע – הדבר לו נודע
והפצרתו ביתו ובני מקורביו של להפצרותיהם הודות ורק וכו' בפך חלילה יילכד לא שלום
על להשאר נעתר וכו', לבריאותו להזיק חלילה עלול שזה בנמקם, בעצמו שלום ר' של
סאלאוויטשיק חיים רבי דבריסק הגאב"ד לכבוד המלצה מכתב בכתיבת ולהסתפק מקומו,
דף על שלום ר' במעמד תיכף שרשם היה [וכן שלום. ר' עבור להשתדל שיואיל זצ"ל.
את מצא לבריסק שלום ר' כשבא דבריסק]. להגאב"ד מכתב לכתוב בזה"ל: ברורה המשנה
מכל תורה גדולי רבנים במסבת צבור בצרכי עוסק תחכמוני בשבת יושב חיים ר' הגאון
ומיד תיכף קם חיים, מהחפץ מכתב עבורו שיש חיים לר' וכשהודיעו דסביב, הגלילות

המכתב, את לקרוא והתחיל האסיפה, את מה לזמן והפסיק הגביהממקומו לקרוא ובגמרו
ישראל רבי גדול" "כהן מצות לקיים ומזומן מוכן הנני ואמר למעלה, ידו את חיים רבי

הכהן. מאיר
מקומות אל החוצה ויצא חיים רבי הרב מהר שפתיו על רוטטים הדברים ובעודם
קצר בזמן שלום ר' של ולהצלתו לטובתו השתדל בשאר וישתדל וההשתדלות, המעשה

טוב. בכי הדבר נסתיים מאד
שורות, מבין נא, שמע אלו, בדברים שלום ר' אל ויפן ביתו, אל שב חיים רבי והרב
לך אודיע ולכן אליך, הוגה שהוא והחיבה האהבה ניכרת חיים, מהחפץ שקבלתי המכתב
העילאית, במדריגתו אותו רואה שאני כפי חיים החפץ של וערכו טיבו את אורחא, אגב

מדריגתו לפי לו שיתאים אחר תואר לך שישאין היינו ומצוה" "גוזר של התואר אם כי
עכ"ד. למלאכים גם ולצוות אומר לגזור וכח שליטה לו

קודשו רוח על מאד נשתוממתי חיים החפץ על חיים רבי של הערכתו את וכששמעתי
המקומות כל אל להתחבא רגיל הייתי בעצמי אני כי האמת, את שכיוון חיים רבי של

הנהגותיו, אחרי ולעקוב להתבודד אוהב היה חיים שהחפץ פעםוהפינות לי ואיסתייעא
עסקו שבשעת הקשבתי חיים, החפץ התבודד בה העליה על מתחבא כשהייתי מילתא
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חּדּוׁשֹוחּיי עם ּובפרט זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי ורּבי חי, איׁש הּבן מלך, הּכּסא ויטאל, ם ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
צּדיקים, הארחֹות ׁשלׁשל לחׁשּבֹון ׁשוה ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר אחת ׁשּׁשעה ׁשאמרּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשעֹות 10 ׁשּלֹומדים אברכים אלף מאה ׁשל חׁשּבֹון אֹומרת זאת ּתֹורה. ׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמליֹון
אחד ּכל אחד ּביֹום לֹומדים אנׁשים אלף מאה ּכן! ׁשֹומעים? אּתם – אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּביֹום
אחת ׁשעה לֹומדים ואנחנּו הּנגלה, ּתֹורת ׁשעֹות מליֹון ׁשל החׁשּבֹון יֹוצא ׁשעֹות, 10ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

– הּזה הּׂשכר את מקּבלים הּקדֹוׁש, זֹוהר עלּבׁשּבת ׂשכר ׁשּמקּבלים יֹותר, ועֹוד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לׁשמּה ּתֹורה הּוא הּסֹוד ּתֹורת ּכי לׁשמּה, הּזהר)ּתֹורה אֹור .(ראה ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

עליו ׁשּתׁשרה רצה ּכאׁשר הּנביא ׁשאליׁשע הּׂשמחה, ּכח ּגדֹול ּכּמה ּוראה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבא
ׁשּנאמר לפניו, ׁשּינּגנּו ּבּקׁש הּקדׁש, טּו)רּוח ג ּפרק ב והיה(מלכים מנּגן לי קחּו ועּתה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּופנימי, עמק יֹותר ׁשהּלּמּוד ׁשּככל הּקדֹוׁש ּבזֹוהר וכתּוב ה'. יד עליו וּתהי המנּגן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכנּגן
הּקדֹוׁש ׁשהּזהר איך מבינים, עּתה העליֹונים. לעֹולמֹות ּומּגיע עליֹונים, ׁשמים ּבֹונה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכך
הּנׁשמה, ׁשל הּפנימי מחלק היא ׁשּגם הּׂשמחה, עם הּתֹורה, ּפנימּיּות לּמּוד ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
לערך מאד ּגבֹוּה ערּכם הּבא, עֹולם מעין – הּנׁשמֹות עֹולם ׁשהּוא קדׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּובׁשּבת

ּתֹורה. ׁשנה ְִָָָמיליֹון

קדׁש! ּבׁשּבת הּתֹורה לּמּוד ׁשל העצּום ּכחֹו ּוראּו ְְִֶֶֶַַָָָֹֹּבֹואֹו
חי איׁש הּבן ׁשנּיה)מרן ׁשנה ׁשמֹות לברכה(ּפרׁשת זכרֹונם המקּבלים ּכתבּו וז"ל: ּכֹותב ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ּבעסק הּנעׂשה מן יֹותר ּפעמים אלף ׁשּבת, ּביֹום הּתֹורה ּבעסק הּנעׂשה הּפעל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּדגדֹול

עליון למלאכי בשמות ומצוה גוזר קדישין. פתגמין מבטא שהוא ובנסתר בנגלה בתורה
וכה. כה לעשות הכלים,ומפקדם אל נחבא אגלהוימצאני שלא רבים בתחנונים ויבקשני

ושמעתי. שראיתי דבר שמץ אף לרבים
את שימנו עירו לבני יעץ וגם פטירתו קודם צווה זצ"ל הוראדנער נחום'קע ר' כשמת

דגרודנה. אב"ד בתור חיים לג'החפץ היום את מחלק שהיה הייתה נחום'קע ר' של ודרכו
בלימוד שעות ושמונה קבלה. בלימוד שעות ארבע חסד. לצרכי שעות ארבע חלקים.
ישורנו. לא זר שעין בביהמ"ד עצמו את סוגר היה בלילה בקבלה עסקו ובשעת גפ"ת.
ר' של עבודתו שרשי על להתחקות בכדי התנור כותלי בין חיים החפץ התחבא פעם
הבימה על בעמדו נחום'קע ר' חיים. החפץ את שהדהים מה דבר קרה אבל נחום'קע,
חיים שהחפץ עד גדול כך כל אור עמוד מוקף נעשה ופתאום תורה. בסתרי העיון אחוז

החוצה. ולצאת לאט בלאט להשתמט והוכרח מהפחד. התעלף כמעט
השמש שבא עד בבוקר, שבע משעה בתורה עוסק היה חייו של ידועה לאבתקופה

מגירסא. פומיה מעטפסק טועם היה ובערב לעצמו, שסינן מרק מעט לוגם היה בבוקר
נפשו. את מחיה היה ובזה המרק, מן שנשאר ידועהאוכל למקום הולך היה מנחה לתפלת

ובוכה. דמעות שם מוריד והיה בשדה, ומסויים
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ׁשעֹות אלף ׁשוה ׁשּבת, ׁשל אחת ׁשעה אֹומרת, זאת עּכ"ל. החל, ימי ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּתֹורה
חל, ּביֹום הּקדֹוׁש זהר לּמּוד ׁשל אחת דׁשעה מלך הּכּסא למדּנּו ּוכבר חל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּביֹום

ּפׁשט. לּמּוד ׁשל ׁשלמה מּׁשנה ְְִִֵֵֶָָָָיֹותר

ׁשנים מאלף יֹותר קדׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר לּמּוד ׁשל אחת ׁשעה ּולמד: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹצא
חׁשּבֹון". ּבֹואּו הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן "על חל. ּביֹום ְְְְְִֵֶַַָֹֹּפׁשט

את מתּקן קדׁש, ּבׁשּבת ׁשעֹות ׁשׁש הּקדֹוׁש זהר לֹומדים ּכאׁשר ונתּבֹונן: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהבה
העֹולם. ׁשל הּׁשנים אלפים ׁשׁשת ֲִִֵֶֶַָָָָָּכל

ׁשלמה הּגאּלה להביא אפׁשר קדׁש ּבׁשּבת זהר אחת ׁשעה לּמּוד ידי ּבספרעל : ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
כ"ב)יׁשעיה ּפסּוק ס' ּבעּתּה(ּפרק ה' אני עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה "הּקטן נאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ֲִֶָאחיׁשּנה".

ׁש הּפסּוק ּכּונת מה ּבאּור, לאלףוצריך יהיה אדםהּקטן ׁשּבן להיֹות יכֹול איך , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
כ"א, ּפסּוק את ּבהקּדם ונפרׁש - עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, להיֹות יזּכה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקטן,

" צּדיקיםׁשאמר: ּכּלם להתּפאר",ועּמך ידי מעׂשה מּטעי נצר ארץ יירׁשּו לעֹולם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
להיֹות יכֹול איך צּדיקיםּדהּנה ּכּלם לנּוועּמך נתן הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש הלא וכּו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻ

ּומי אֹותֹו, לנּצח מאד וקׁשה ּכבדה, מלחמה אּתֹו לנהל וצריך ּגדֹול, ּדי הרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיצר
המפרׁשים: ּדברי נקּדים זאת ּולבאר – צּדיק? ּדהוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיימר

יׁשעיה על יֹונתן ּכב)ּבתרּגּום ּפסּוק ס לעם(ּפרק ּודחּלׁש לאלפא יהי ּבהֹון "ּדזעיר : ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
איתינה". ּבזמנּה ה' אנא ְְְֲִִִַַָָָּתּקיף

" ׁשם: לאלףּובמלּבי"ם יהיה "הּקטן הּכּמּות, ּברּבּוי - "והּצעיר" ּבכח - יהיה" ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עצּום חּלׁשיםלגֹוי והעם עּתה מתמהמּה ׁשאני והּגם ועצמה, ּבכח האיכּות ּברּבּוי - " ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" הּנה אחיׁשּנהּומעּטים, ּבעּתּה ה' -אני ּבזריזּות" הּדבר אעׂשה המיעד העת ּבבא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
חיׁש) ּפעל ּגדר זה עּכ"ל.(ּכי הבטחתי, את ואמּלא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׁשּבת לּמּוד ּבענין זי"ע, מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּדברי ּפי על הּוא, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהּבאּור
ׁשנים, אלף ׁשּלמד ּכמֹו זה זהר, אחת ׁשעה קֹודׁש ּבׁשּבת ׁשּילמד ידי ׁשעל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹקֹודׁש,
ּבריאת ימי ּכנגד ׁשנה אלפים ׁשׁשת ׁשּלמד ּכמֹו נחׁשב ּבׁשּבת, ׁשעֹות ׁשׁש לֹומד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואם

ל" נזּכה ּכך ידי ועל אחיׁשּנההעֹולם. ּבעּתּה ה' אעׂשהאני המיעד העת ּבבא - " ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
צּדיקים", ּכּלם "ועּמך הּפסּוקים יבארּו ּובזה הּמלּבי"ם. ׁשּכתב ּכמֹו ּבזריזּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
ארץ" יירׁשּו "לעֹולם צּדיקים, להיֹות נזּכה ּבּזהר, ולגרס ללמד נתחיל ּכּלנּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻׁשאם
להתּפאר יּוכל ׁשהקּב"ה להתּפאר", ידי מעׂשה מּטעי "נצר הארץ, לירּׁשת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻונזּכה

ׁשנה, אלפים ׁשׁשת הּבריאה ּכל את לקּים ׁשעֹות ׁשׁש ׁשל ּבלּמּוד ׁשּזכינּו ּבּמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּתנּו
עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה "הּקטן הּבא ּבּפסּוק ּׁשאמר למה נזּכה ּכן ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָועל
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ּפׁשּוטֹו קטן, ילד אפּלּו ׁשהּקטן, להיֹות יכֹול איך וׁשאלנּו אחיׁשּנה", ּבעּתּה ה' ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאני
אחת ׁשעה ׁשּילמד ידי ׁשעל לפרׁש, אפׁשר עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, יהיה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכמׁשמעֹו,

אלף. ּכפּול ׁשּנחׁשב קדׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּזהר

ׁשהבאנּו ּכמֹו ימיו ּכל קטן ׁשהיה מי אפילּו ּפירּוש דהקטן לפרׁש: יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָועֹוד
ּׁשּנׁשאר מי ויׁש הּטֹובים, מעׂשיו לפי האדם ּגיל מחׁשיבים ׁשּבּׁשמים הּדרׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבתחּלת

להעלֹותם ימיו, ּכל לתּקן ׁשּיזּכה לאלף יהיה הּוא ּגם ׁשנה, ׁשמֹונים ּבן ּכׁשהּוא ּגם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ידי על תֹוסיףלקדּוׁשה ה' "יראת הּפסּוק על חי איׁש הּבן ּדברי ב' ּבהערה (ועּין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

.ימים") ִָ

ׁשנין", אלפי ה"ׁשית ּכל מתּקן הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ידי ׁשעל ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּומה

ּבזמן ללמֹוד יכֹולים מדרׁש ּבית וכל ּכן, לעׂשֹות קדֹוׁשה חּבּורה ידי על ּבקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאפׁשר
אנׁשים 36 יׁש ּכאׁשר לדגמא: ׁשעֹות, ׁשׁש לזמן להם עֹולה ׁשּביחד הּקדֹוׁש זֹוהר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻקצר
ׁשעֹות ׁשׁש קיּבל יׂשראל עם הּקדֹוׁש, זֹוהר ּדּקֹות 10 רק ּבׁשּבת ּביחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּלֹומדים
העֹולם, ּבריאת ׁשל ׁשנה אלפים ׁשׁשת ּכנגד ׁשהם ּבׁשּבת, הּקדֹוׁש זֹוהר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּליּמּוד

הּוא ּכאילּו הּׂשכר מקּבל מהם אחד וכל הּגאּולה. ּומחיׁשים הּבריאה ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּומתּקנים
ׁשעֹות, הּׁשׁש ּכל למד חסד)לבּדֹו אהבת חּיים הּׁשכינה,(חפץ הׁשראת ׁשּיׁש ּבחבּורה ּובפרט , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

צּדיקים, וׁשׁש מּׁשלׁשים ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש ּדֹור ּׁשאין חז"ל ּדברי זה על להמליץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואפׁשר
ÊËׁשלֹוׁשים ּׁשהאיר לּצּדיקים הּׁשמּור לבֹוא לעתיד ׁשּיתּגּלה ּבּתֹורה הּגנּוז אֹור ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוכנגד

הּבריאה. ׁשל הראׁשֹונים קֹודׁש ּובׁשּבת ׁשּבת ּבערב רצּוף ׁשעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשׁש

הּזהר ּבלּמּוד ׁשאנחנּו לנּו מגּלים זיע"א, והרׁשּב"י הּנביא אלּיהּו רּבינּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמׁשה
הרׁשּב"י אֹומר ּכך אחר, ּדבר ידי על ולא יבֹוא זה ידי על ורק הּגאּלה, את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻמביאים

ּגלּותא. מן יּפקּון ְְִִָָָּבדא

הּגר"א רּבינּו אׁשר זיע"א, הרמח"ל רּבינּו הּׁשם קדֹוׁש את השי"ת לנּו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהעמיד
ּברגל הֹולך הייתי ּבימיו חי הייתי אּלּו אמר: ׁשנים)זיע"א ּכּמה ּבערך ׁשּזה – לאיטליה (מּוילנא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יתרה. אחת אֹות אפּלּו אין יׁשרים ּבמסּלת אׁשר אמר ועֹוד הּקדֹוׁשים, ּפניו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלהקּביל
הּזה הּקדֹוׁש הּצּדיק הזֹוהר(הרמח"ל)והּוא לּמּוד – זֹו אּלא אחרת עצה ׁשאין אמר, , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבספרא הּקדֹוׁש: ּבזֹוהר ּׁשּכתּוב ּומה היׁשּועֹות, ּולהמׁשיך הּגזרֹות, לבּטל - ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש
ּברחמי" ּגלּותא מן יּפקּון סגּלהּדא ּבתֹורת רק ולא ּדוקא .זהּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

.ÊË– סוכה לנר בערוך מה:וכתב שלעולם)(דף רק קאמר לא דהא לק"מ ולענ"ד וז"ל: ,
בר בלא דעיילי משנים פחות ולא המאירה באספקלריא דמסתכלי מל"ו פחות אבלאין

מאלף. יותר הרבה שיהיו ואפשר מל"ו הרבה יותר שהם אפשר
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יבֹוא, ּכׁשהּמׁשיח אּתהידּוע : הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלמדּו אּלּו ּכל על ּבאצּבע יראה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ליׁשּועה צּפית מין ואיזה לבֹוא, לֹו עזר ׁשּלא למי ּתהיה ּבּוׁשה ואיזֹו לבֹוא. לי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹעזרּת

למענֹו. ּפעּלה ׁשּום עֹוׂשה לא אם הזֹוהר)הּוא, מאֹורֹות ּבספר .(ראה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֻ

אֹותֹו מסייעין לּטהר ע"ב)הּבא ל"ח ּובאר(יֹומא ּבעי, לּבא רחמנא חז"ל ואמרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הכי החלק נקרא לכן ּבסתר והּוא הראׁשי האיבר הּוא ּדהּלב ערבֹות" "ּבּדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבספר

הּזהר ּתֹורת ׁשּנלמד רֹוצה הקּב"ה ורחמנא ּפנימית היא הּנׁשמה כן ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּפנימי,
ּכּמּובא לּבא ׁשהיא ּבינה ּכנגד ולּמּודֹו הּתֹורה ּפנימּיּות הּלב ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

לטֹוב. זכּור אלּיהּו ְְִֵַָָָּבפתח

הּקדֹוׁש, לּמפעל יצטרפּו יהּודים ׁשּיֹותר וכּמה ּבנּו, אּלא ּתלּוי הּדבר אין ּכך, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאם
ליׁשּועה, צּפית את הּטֹוב הכי ּבאפן מקּימים ׁשּבזה הּקדֹוׁש, הּזהר והפצת ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבלּמּוד
אמן! ּברחמים ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח את לנּו יׁשלחּו הּׁשמים מן ּתכף ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבוּדאי

ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּנביא, אלּיהּו רּבינּו, מׁשה - מהימנא הרעיא ורּבֹותי! ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמֹורי
הבה ּברחמים. הּגלּות מן נצא הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּכׁשּנלמד לנּו, אֹומרים זיע"א ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיֹוחאי
ׁשחּיבים וכּידּוע ׁשּנקּים. עלינּו מחּכים רק מּזמן, לכך הסּכימּו ּכבר ּבּׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָנתּבֹונן,

ּדלתּתא אתערּותא הּקדֹוׁשקדם ּבּזהר ע"ז:)ּכמבאר ּדף לך לך ּכאׁשר,(ּפרׁשת ּבוּדאי הלא ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
לביאת ּבאמת מחּכים ׁשאנּו אֹומרת, זאת הּקדֹוׁש, זֹוהר לֹומדים ׁשאנּו ּבּׁשמים ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיראּו

ּברחמים. נּגאל ּתכף ְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמׁשיח,

רּבא, ּבאדרא ׁשמעֹון רּבי אימאאמר לא לׁשמּיא ׁשמעֹון, רּבי אמר לׁשֹונֹו: וזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר לא אני ּבאּור: עלמין. קּיּומי אנן דהא דתשמע, אימא לא לארעא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹדיצייתין,

רּבינּו מׁשה ּכי רּבינּו, מׁשה ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשמע, לארץ לא וגם ׁשּיאזינּו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלּׁשמים
וארץ, ׁשמים ּבהם העיד זה ועל יחטאּו, ׁשּלא יׂשראל עם את אנחנּוהזהיר אבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכי וארץ, ׁשמים לעדּות צרך ואין העֹולם. קּיּום ׁשהיא הּסֹוד ּבתֹורת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹוסקים
הּנּסיֹון. מן נּצלים הּסֹוד ּבתֹורת ְְִִִִִַַַָָָהעֹוסקים

העֹולם קּיּום היא הּסֹוד ׁשּתֹורת רֹואים אנּו ּתלּויהמּכאן הּגאּולה ּכל וכּידּוע , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכמבאר , הּקדֹוׁש הזֹוהר קכ"ד:)ּבלּמּוד יׂשראל:(ח"ג דעתידין "ּובגין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
ועֹוד ּברחמי, גלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר, ספר האי ּדאיהּו ּדחּיי, ּמאילנא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלמטעם

לנּסיֹון יצטרכּו נכר"לא אל עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "ה' ּבהֹון ויתקּים ל"ב), .(ּדברים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשאמרּו ד"מּוכמֹו ח"ב הּקדֹוׁש יקּיםע"ב)(זֹוהר ּדא דדרא "זכּו ּדֹורֹו: על ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָָ
יתּפרנסּון לתּתא נׁשא ּבני "וכּמה איתא: ו' ּובּתּקּון מׁשיחא". מלּכא ּדייתי עד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָעלמא

וקראת ּובגניּה יֹומּיא, ּבסֹוף ּבתראה ּבדרא לתּתא יתגלי ּכד ּדילך חיבּורא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָמהאי
וגֹו'". ּבארץ ְְֶָָּדרֹור
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עׂשרה ּבׁשמֹונה יֹום ּבכל אֹומרים וכּו',אנּו ה"א הּוא ׁשאּתה לך. אנחנּו "מֹודים : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבתפּלת ּגם נּסים, הּקּב"ה עּמנּו עֹוׂשה ויֹום יֹום ּבכל וכּו', עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסיך ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָועל
להֹודֹות וכּו', צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמיך "ואּתה אנּו מֹודים הּנּסים" ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ"על

הּגדֹול". לׁשמך ְְְִֵַַָָּולהּלל

נּסים הרּבה אך נּסים. קצת לנּו נתּגּלה לפעמים ויֹום, יֹום ּבכל מתחּדׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָנּסים

הּפסּוק על סֹופר החתם ׁשּבאר ּוכמֹו ׁשנים. הרּבה אחרי רק לנּו לגיתּגּלּו ּפרק (ׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ידכג) הנהגת את מבינים הּמעׂשה אחרי ׁשרק יראּו", לא ּופני אחרי את ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ"וראית
השי"ת.

הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ּבזכּות ּגלּויים ְְִִִִִַַַָנּסים
הּיֹומי, הּדף סדר לפי הּקדֹוׁש הּזהר ספר את ׁשּסּימנּו ּבּיֹום ּׁשּקרה מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹאסּפר
ּבעּזה, הּמלחמה נפסקה מּמׁש הּיֹום ּבאֹותֹו הּׁשנה, חדׁשי לי"ב ּכרכים ּבי"ב ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמדּפס
ּכבר קׁשה ּבגלּות ׁשהיּו אחרי לביתם, אנׁשים מליֹון וחזרּו טבת. ּבחדׁש היה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹזה
הּקדֹוׁש, והזהר הרׁשּב"י ּבזכּות ׁשם, ׁשהיה הּגדֹולים הּנּסים על [וב"ה ׁשבּועֹות ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה

הלאה]. ה' יעזר ְֲֵַָָֹּכן

ּדהינּו, מגלּותא", יפקּון ּדא "ּבספרא הּקדֹוׁש הזהר ּדברי התקּימּו זּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹּובזכּות

להבין נּוכל וכעת עלינּו, ׁשעברה הּקטּנה הּגלּות מן יצאּו ּכּלֹו הּספר ּכל ּבגמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשרק
ּביֹומֹו יֹום ּדבר המחּלק" ה"ּזהר את ּכּלנּו נסּים ׁשאם הּיֹומי")מּזה, רבבֹות("ּדף ּבאלפי , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ

למטעם יׂשראל דעתידין "ּובגין ׁשהזּכרנּו הרׁשּב"י להבטחת נזּכה ּבוּדאי הזהר, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹסּיּומי
ּברחמי". גלּותא מן ּביּה יּפקּון הזהר ספר האי ּדאיהּו ּדחּיי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמאילנא

ּתֹוׁשבי ּכל את הּציל יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי אׁשר נס, עֹוד ארע ּתקּופה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּובאֹותּה

ח"ו. ׁשמׁש לבית להּגיע מּוכנים ׁשהיּו הּטוח ארּכי מהּטילים ׁשמׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבית

לפ"ק תשס"ט יתרֹו ּפרׁשת קֹודׁש ׁשּבת [ּבערב אז ּדּוחּו הּתֹורה)ּבעּתֹונים קּבלת ](ּבזמן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מאׁשר ּגדֹול יֹותר טילים ּבמסּפר ׁשמׁש ּבית את להפּגיז ׁשאף החמאס ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנראה,
ׁשמׁש ׁשּבבית ּׁשּידּוע אטֹום, ּבפצצֹות לפּגע רצּו ּכי ׁשבע, לבאר אֹו לאׁשדֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלחּו

ׁשמׁש, מּבית קילֹומטר ּכּמה אחד טיל רק והּגיע אטֹום. ּפצצֹות עם מלאים הרים ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
ויׁשלחּו ׁשהּגיע הּמקֹום איפה הּמקֹום להם יּודע ׁשּלא ּכדי ּבסֹוד, זה את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהחזיקּו
ולילה יֹומם זה על ׁשעבדּו הּיֹומי הזהר ּבזכּות היה והּכל טילים. יֹותר וׁשלֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹחס

ׁשמׁש. ְֵֶֶּבבית

לבנֹות ׁשּזכה ׁשליט"א ראזנּבערג נחּום הרב להגה"צ הּזה הּסּפּור ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּסּפרּתי

מּפי וׁשמע זכה חרּפֹו וּבימי ּפׁשּוטים ּׁשהּדברים לי אמר מקואֹות, 300 לערך ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולתּקן
יהּודים מליֹון 6 רצח ימ"ש הּגדֹול ּכׁשהרׁשע לֹו: סּפר וכך ּבעצמֹו, זצ"ל ה"סּלם" ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּבעל
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אּלא ּתסּתּים לא זּו ּומלחמה זה, רׁשע לנּצח אפׁשר "אי לכּלם: אמרּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּבאירֹוּפה,
הזהר ותרּגם "הּסּלם" ּבעל יׁשב לכן הּקדֹוׁש". זהר וילמדּו יהּודים יקּומּו ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹֻאם
עבֹודתֹו, ּבסּיּום ואכן הּׁשגתם. ּכפי ּפׁשּוטים ליהּודים מּובן ׁשּיהיה הקדש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹללׁשֹון
וכך ּבּמלחמה, קׁשה ּתבּוסה ימ"ש היטלר נחל הזהר, ספר על הּתרּגּום ׁשּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּיֹום

ׁשּׂשר היהּודים מעט אֹותֹונּצלּו ׁשל מּצּפרניו יׂשראל ארץ נּצלה ּגלּויים ּובנּסים דּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּקדֹוׁש. הזהר ּבזכּות – ימ"ש. ְִַַַָָָֹרׁשע

גלּותא מן יּפקּון ּדא ּבספרא נׂשא ּפרׁשת הּקדֹוׁש בזֹוהר מפרׁש נכּתב ּכך ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֹואכן
הּספר ּבזה הּקדֹוׁש)ּברחמי– ּברחמים.(הזהר הּגלּות מן יצאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּביׁשיבת למד הּימים", "ׁשׁשת מלחמת ּבעת תשכ"ז, ּבׁשנת אׁשר לי סּפר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעֹוד
יצאּו ּדאז ּבּימים זצוק"ל. חּיים" ה"אמרי ּבעל וקדֹוׁש הּגאֹון אצל ּברק ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויזניץ
להּלחם החליטּו ּולבנֹון, סּוריה עירק, ירּדן, מצרים, יׂשראל: עם נגד מדינֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחמׁש
ּתחּלת לפני ימים ׁשלׁשה - נֹורא מּמׁש והּפחד מאד, ּגדֹולה היתה והּסּכנה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנגּדנּו,

סּוריה יתקפּו שמא האֹויב, ּפחד מּפני הּגליל ּכביׁשי סגּורים היּו ּכבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּמלחמה
רׁשיֹון וקּבל ּבּקׁש זי"ע מויזניץ האדמֹו"ר ּבדרכים. לּסע הרׁשּו ולא הּצפֹון. את ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּולבנֹון

ואמר: לׁשם, ּבדרּכֹו מיחד, צבאי ּבמׁשריֹון ונסע למירֹון, להּגיע ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֻֻמיחד

רׁשּב"י. ׁשל הּקדֹוׁש לּצּיּון עלה וכך ׁשּצריך. מה ּכל אפעל ׁשמעֹון לרּבי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכׁשאּגיע
"ספר ּכתּוב ּכאן ואמר: ראׁשֹון ּדף ּפתח הזהר ספר לקח הּקדֹוׁש לּצּיּון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשּנכנס
הזהר" "ספר ספר לעכטיגע די איז ּדאס ּופרׁש: רׁשּב"י", האלֹוקי מהּתנא ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהזהר

רׁשּב"י, פּון וועם? פּון "האלֹוקי" ּגעטליכקייט "מהּתנא" אּונז לערנט [ּתרּגּוםוואס ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּמּוארללשה"ק: הּספר אֹותנּו(הזהר)זה מרשב"י].(מהּתנא)ׁשּמלּמד מּמי? אלקּות, ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ואמר: נׁשק הּקדֹוׁש, לּצּיּון נּגׁש ּכך האּמֹותאחר ּכל ׁשל הּקׁשרים ּכל נּתקּתי ּכבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
וכּלנּו רׁשּב"י. הּקדֹוׁש ּבּתּנא ּדבקּתי ּכי זאת? עׂשיתי היאך ליׂשראל. להרע ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהרֹוצֹות

זּו. ּבמלחמה ׁשּקרּו הּגדֹולים הּנּסים על הּצּדיק,יֹודעים ּבנׁשמת מתּדּבק הּצּדיק ׁשל ּבספר (ׁשהּלֹומד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הזהר") "מאֹורֹות ּבספר .ועּין ְְְֵֵֶַַַֹ

ּומפעיל מעֹורר זה ידי ׁשעל הּקדֹוׁש ּבזהר הּלֹומד ּכח ּגדֹול ּכּמה רֹואים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמּכאן

אני יכֹול ׁשאמר: ּכמֹו עלינּו, לרחם ּכפׁשּוטֹו, מּמׁש ע"ה הרׁשּב"י נׁשמת את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּוממׁשיך
הּפׁשּוט. ּבדֹורנּו ואפילּו הּדין. מן ּכּלֹו העֹולם את ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻלפטר

ההיא: ּבּמלחמה ׁשהיּו מהּנּסים ּוראּו ּפרטית:(תשכ"ז)ּבֹואּו ּבהׁשּגחה אלי ׁשּנתּגּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

א)ּבתהּלים קיז האּמים:(ּפרק ּכל ׁשּבחּוהּו ּגֹוים ּכל ה' את עלינּו(ב)הללּו גבר ּכי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

על ה' את ויׁשּבחּו יהללּו הּגֹוים איך ׁשֹואלים הללוי-ה, לעֹולם ה' ואמת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָחסּדֹו
יׂשראל? עם ׁשעֹוׂשה ְֲִִִֵֶֶַָָהחסדים
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ליׂשראל ּוׁשמדֹות צרֹות מתכננים הם ּכּמה יֹודעים הּגֹוים ׁשרק ּבזה: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּביאּור
ה'. ניסי את יֹודעים הם ורק יֹודעים, לא היהּודים וזה מצליחים, ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹח"ו,

ּכדלהּלן: ְְְִִַַָוהּסּפּור

רפּואֹות. ּבׁשביל למיאמי הרּבה נֹוסע ְְְְִִִִִִֵֵַַַָהייתי

יהּודי ּבא ּבמיאּמי, הארּבער" "בל הּמדרׁש ּבבית לֹומד ׁשאני ּבאמצע אחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹום
אדם ּכמֹו נראה ׁשהּוא עליו ענתה ּפניו הּכרת ּביֹותר, מפחיד היה ׁשּלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשהּמראה

ֶחֹולה.

ולאכל לׁשּתֹות אֹותֹו ּומכּבד הּבא, ּברּוך עליכם ׁשלֹום לֹו ואֹומר לפניו, רץ ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאני
ּבא? יהּודי מאיפה אֹותֹו ׁשֹואל ואני ְְֲִִֵֵֵַָֹמזֹונֹות,

ׁשהם עליהם ׁשּמצּיר איך ידיו, ׁשּתי את ּתכף לי מראה ּבאזיקים,הּוא אסּורֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

רּוסיה.. – מסיּביר ּבא והּוא מות", "מׁשּפט הּמּלים את ידיו על ּגם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָוחתּום

היה: ּכך ׁשהיה מעׂשה מסּפר, ְְְֲֵֵֶַַָָָָָוהּוא

ּברּוסיה. הּמלחמה אֹונּיֹות על ּבּצבא מפּקד והייתי הרּוסי, ּבּצבא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָעבדּתי

מלחמה להכין לסּוריה אֹותי ׁשלחּו תשכ"ז] [ּבׁשנת הּימים ׁשׁשת מלחמת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלפני

יׂשראל. ארץ ׁשל האֹונּיֹות ּכל את ּולפֹוצץ יׂשראל, ארץ נגד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּגדֹולה

ׁשל הּנמל וכל יׂשראל ארץ ׁשל האֹונּיֹות מּכל מּפֹות לי היה הּמלחמה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלפני
ְָסּוריה.

יׂשראל ארץ ׁשל אֹונּיֹות על ּפצצֹות לׁשלח היה ותפקידי הּמלחמה ׁשהחלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלפני
יׂשראל? ארץ את לפֹוצץ אני הֹולך ואיך יהּודי, אני לעצמי, וחׁשבּתי ּפחד עלי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנפל

יהּודי]. ׁשהּוא ידע לא אחד אף ׁשּברּוסיה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ[ּבטּוח

האֹונּיֹות ּבמקֹום סּוריה ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ ּפקּודה ונתּתי ּתכף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהחלטּתי
יׂשראל. ארץ ְִֵֶֶֶָׁשל

ּכאׁשר יׂשראל, ארץ ׁשל ולא סּוריה ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּנגמר

למׁשּפט. אֹותי והעמידּו ּבאזיקים אֹותי וׂשמּו ּתפסּו מּיד הּדבר, ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָנֹודע

ּבֹוגד! מּמׁש ואּתה ּבתפקידך מעלּת הרי עׂשית? מה אֹותי ׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּבמׁשּפט

ּבא ּופׁשּוט יׂשראל, ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ מּוכן הייתי יֹודע, לא אני ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעניתי

מלאך כזה)איזה ׁשהּוא מה המּפֹות!(אֹו את לי והחליף , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

מׁשּפט לבית אֹותֹו וׁשלחּו הּסֹוהר, לבית והׁשליכהּו אֹותֹו אסרּו ׁשּתכף ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכּמּובן
רח"ל. ּבתלּיה מות מׁשּפט ּדינּו וגזרּו – ְְְְְְִִִִֶָָָָָָּברּוסיה
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חק יׁש [ּכי ׁשהּוא? מה להּגיד רֹוצה אם אֹותֹו ׁשאלּו לתלּיה, אֹותֹו ׁשּלקחּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלפני
רֹוצה אני ענה הּיהּודי רֹוצה], ׁשהּוא מה לבּקׁש יכֹול ׁשהּוא, מי ׁשהֹורגים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּקֹודם
הּמדינה. לבּטחֹון ּמאד ונחּוץ ּמאד. ּדחּוף ּדבר הּמדינה, מנהיג עם לדּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹּומבּקׁש

הּנאמן הכי הּידיד הייתי הּׁשנים ּכל הּיהּודי, אמר הּנׂשיא לפני הביאּוהּו ְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכאׁשר
זה ׁשּבכלל ּדבר, קרה ּכאן אך הּמדינה. לטֹובת ׁשּביכֹולּתי מה ּכל ועׂשיתי ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמדינה,

נאמן איׁש לתלֹות לּמדינה, ּגדֹול ּבּזיֹון זה יהיה יהרגני ואם ּבאׁשּמתי. ולא אני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא
והּבּוׁשה כזה, ּדבר לעׂשֹות לּמדינה ּובּוׁשה ּגדֹולה אׁשמה זה ויהיה לּמדינה. ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָכמֹוני

עֹולם! לדראֹון וּתּׁשאר ּתמחק לא ְִִֵֵֵַַַָָָֹֹהּזאת

הלא לך, לעׂשֹות ׁשּצריכים חֹוׁשב אּתה מה ּכן אם אֹותֹו, ׁשֹואל הּמדינה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמנהיג

מות? מׁשּפט מיתה לך ְְִִִֶַַָָָָמּגיע

והחּיֹות הּיער ּבאמצע אֹותֹו יׂשימּו וׁשם לסיּביר, אֹותֹו ׁשּיׁשלחּו הּיהּודי, ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָענה
ּכזאת אׁשמה עליה ּתּקח ולא נקי ּדם ּבידים ּתׁשּפך לא הּמדינה אבל אֹותֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹיאכלּו

נאמן? ּכך ּכל אדם ּבן ְֱֲֶֶַָָָָָלהרֹוג

ּבסּביר. ליער אֹותֹו וׁשלחּו הסּכים, הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמנהיג

הּמלך ּדוד יד)ּכתפּלת ּכד ּפרק ב ּנא(ׁשמּואל נּפלה מאד לי צר ּגד אל ּדוד "וּיאמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אּפלה". אל אדם ּוביד {רחמיו} רחמו רּבים ּכי ה' ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹביד

לא ׁשהחּיֹות ּכדי לאדמה מּתחת ּגדֹול ּבֹור לעצמֹו חפר לסיּביר, הּגיע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר
החּיֹות ׁשל מהעֹור ּבגדים לעצמֹו הכין ּכן ּכמֹו הּקר, מּפני להגן וגם אֹותֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹיאכלּו
ּׁשּמתּו, ּורמׂשים ׁשקצים מיני ּכל אכל ּולמחייתֹו ׁשם, ׁשּׂשֹורר הּגדֹול מהּקר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשּמתּו
ׁשהּוא מה ועֹוף חּיה מין ּכל ׁשל הּטעם וידע ׁשהבין עד מּתר], נפׁש ּפּקּוח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ[מּפני

ֵאֹוכל.

התר ּבּקׁש לארץ, לחּוץ מּׁשם לצאת ּכבר ויכלּו נפלה, מרּוסיה הּברזל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכׁשחֹומת
הּברית. לארצֹות ונסע לֹו, ונתנּו ְְְְְְְִִַַַָָָנסיעה,

אׁשר ּבּכליֹות, נּתּוח לעבֹור צריך והיה חֹולה, ּמאד היה הּברית לארצֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהּגיע
לא הּכנסת, לבית הּכנסת מּבית הֹולך הּוא לכן ּכסף, הרּבה עֹולה ּבׁשבילזה ּכסף סֹוף ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

ִַַהּנּתּוח.

למכסיקֹו. ׁשהּגיע ְְִִִֶֶַַעד

ּבנקניק אֹותֹו ּכּבדּו אֹורחים ּבהכנסת זה(סלמי)ׁשם את לאכֹול הֹולך הּוא , ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבׂשר! לא זה ּדם! מּמׁש זה צֹועק, הּוא ּפתאֹום ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּבתאבֹון,

מׁשּגע! ּכמֹו עליו מסּתּכל הּבית ְְְִִֵַַַַַַָָָֻהּבעל
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חיֹות מיני ּכל אכלּתי ׁשנה עׂשרה וׁשבע מסיּביר, ּבא אני הּבית, לבעל עֹונה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּוא
אני וכאן עצּומֹות. ּבענּיים עֹוף אֹו חּיה מין ּכל ׁשל הּטעם יֹודע ואני מתים, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָועֹופֹות

ּדם! מּמׁש – ּדם ׁשל טעם מּמׁש ְִֶַַַַָָָָָמרּגיׁש

זה, על יׁש חֹותמֹות עם הׁשגחֹות ּכּמה ּוראה הסּתּכל לֹו: אֹומר הּבית ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּבעל
אֹומר? ׁשאּתה מה להיֹות יכֹול ְְִֵַַָָָֹולא

ּכּמה ּבתֹוך ותראה האׁש, על הנקניק את ותׂשים ּכלי ּתּקח האֹורח, לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעֹונה

יהיה!. מה ְִֶַַּדּקֹות

ּדם. מּלא היה הּכלי ּכל ּדּקֹות, ּכּמה ותֹוך זה, את עׂשה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוא

יֹודע ּומי טרף, והּכל ּכלּום אֹומר לא ׁשההכׁשר לראֹות הזּדעזע הּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹוהּבעל
הּיֹום? עד היהּודים ּכל אכלּו ְְִַַַַָָמה

זאת ׁשמעּו ּכאׁשר ּכרת, מאּסּורי ׁשּיּנצלּו הציּבּור את לעֹורר החליט הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבעל
ּבראׁש. ּבכּדּור להרגֹו עליו אּימּו האיטליזים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבעלי

מקראקס אחד ּביניהם אנׁשים, לכּמה קראתי ּתכף הּזה הּסּפּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכׁשּׁשמעּתי
אחד ּפעם ּפעמים, לֹו להֹודֹות ׁשּצריך ּדֹובר, הּזה הּיהּודי מה ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּבוונצּואלה,
ּתכף ּכרת, מאּסּורי רּוחנית ּׁשהּציל ׁשנּיה ּופעם ּגׁשמית, מּפרענּות יׂשראל את ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשהּציל

הּטֹוב. הּכרת הרּבה לֹו חייבים ּבוודאי ּכי ּכסף, ׁשל יפה סכּום לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאירגנּתי

ּכבר וארּגן ׁשעׂשה ׁשבּועים לפני אלי טלּפן ואחד הם, קדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָב"ה,

סּיּומי אלף לארּגן ׁשרֹוצה ׁשעבר ּבׁשבּוע אלי טלּפן ואחד הּקדֹוׁש, זהר סּיּומי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף
ׁשלמה לך האלף ּבסֹוד ליÊÈזהר יׁש ּובאמת הׁשלמה. לּגאּלה מהר נזּכה זה ּובזכּות , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשרֹוצה ּומי ּורבבֹות, ּבאלפים זהר הׁשעּורי לארּגן ּבקל ׁשּיכֹולים איך קּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתכנית
אלינּו. יתקּׁשרּו ׁשּתף ְְְִִֵֵַָֻלהיֹות

אלי" לד' ִֵַָ"מי
מתארּגנים יׂשראל אלפי ׁשּמאֹות איך ולראֹות לחזֹות מרּבה וׂשמחה ּכפּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻענג

לבּדֹו" לד' "ּבלּתי דגליהם על וחרתּו העֹולמי, הזהר והזהר)למפעל הרמח"ל ּבספר (ראה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אׁש להבֹות חֹוצב ּבקֹול ּומתריעים יׂשראל, ערי על ּדֹוגלים הּזה אלי"ּובּדגל לד' ,"מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.ÊÈהיה לא סופו, עד העולם שנברא מיום הדורות, "ובכל כתב: זצ"ל המבי"ט רבינו
זצ"ל הרמ"ע ורבינו המן". לאוכלי אלא התורה ניתנה לא כי המדבר. כדור בתורה שלם דור

לדור, התורה את נתן יתברך שהבורא ּדֹור", לאלף ציווה "ּדבר הפסוק על אדםכתב שכל ְִֶֶָָָ
– הקדוש" "הזוהר – הרשב"י תורת והפצת ובלימוד אחר! בדור אנשים כאלף שקול בו

לאלף". יהיה "הקטן בבחינת ונחשב שקול אחד כל
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עדין ׁשּיׁשנם לפליטה, ׁשּנׁשארּו ד' יראי יׂשראל, ּתפּוצֹות ּבכל סביבם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומתקּבצים
קּבּוץ ועֹוׂשים זי"ע, לרׁשּב"י להתקרב ּבאמת החפצים ּדמׁשיחא, עקבתא ּדֹור ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבדֹורנּו
קדֹוׁשים, יׂשראל והמֹוני ּכּלֹו, העֹולם ּובכל ּבארץ, ׁשיעּורים להקים ּופעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻורּבּוץ
האמת ּכי ההּכרה לרגל אחריהם אהבה ּבעבֹותֹות ונמׁשכים יהּודי, זיקת ּבלּבם ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפֹועם

לרגלם. ְְֵַָנר

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ְְֱִִֶַלזּכֹות
מאמר את היטב ׁשּיֹודעים יׂשראל ּבני מאחינּו יּקירי רברבי הני ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָב"ה

העֹולם ׁשּכל לדעת וצלּול הּבהיר ּומחם - הבל" הּכל קהלת אמר הבלים "הבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹקהלת
ּכּמה יׂשראל ּכלל את –לזּכֹות הּוא האמּתי והעּקר - מֹועיל" ּבם אין "הבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּזה

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ידיהם על ולזּכֹות צ"ט)ׁשּיֹותר, סנהדרין ּגמרא .(עּין ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מאֹות ׁשּקנּו מהם יׁש אׁשר ותפארּתם, הֹודם ּבמלא להּכירם ּומחּזק מפעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּמה
ּבעֹולם ּתֹורה ׁשעה ׁשל ערך ׁשּיֹודעים מּפני – חּנם לחלּקה – סטים ׁשל אלפים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻויׁש

ּובפ – ולרבבֹות.הּזה לאלפים ׁשּמכּפל הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד רט ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

להם יׁש ּגדֹולה זכּות איזה לכם לזכּיֹותÁÈּתתאר ּבקּלּות לזּכֹות יכֹול אחד וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
למה אׁשר - , 505 ּבסך ספרים 101 קֹונה אּתה - לספר ׁשקלים ּבחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלּו:

- הפסדּה. ּכנגד מצוה ׂשכר מחּׁשב הוי – ל-101-ּנחׁשב! מחּלק אּתה ּוראה ּבא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈעליו זיע"א: סלנטר ישראל רבי ישראל גדול על סיפר הגדולים המאורות בספר
ממך". "ויראו וכו' ה'" שם כי הארץ עמי כל "וראו פניונתקיים קלסתר וזיו ותארו דמותו

מאד. נורא ויראתוהיה חכמתו זה עם וכו' והיופי החן מתנת לו חלק יתברך ה' אשר עם
באיזה מחשבתו העמיק אשר בעת וביחוד חיים. מלך פני באור הטהור, פניו את האירה
בוער הטהור פניו והיה מגשמיותו, נפשו התפשט כמעט ה', ביראת או בתורה אם ענין,

אש, מאדכלבת נורא ה' כמלאך תארו היה ראהואז שלא ומי אליו מגשת חרדו אשר
פניו, על שפוך היה אלקי רוח כי בזה, ציור להיות לו אפשר אי השמשבעיניו, וכצאת

תבניתו,בגבורה. דמות צלם את הגליון פני על לצייר אומן, לצייר מעולם הניח לא הוא
ענין. בשום זה אבה לא כי

היה ולפעמים קבלה ספרי גם אצלו היה כי בנסתרות, גם הרבה ידע הנראה לפי
בזה מאומה דבר לא בקדש כדרכו אולם קבלה. מספרי ספר איזה להשיג בנרות מחפש

בזה. לנו נודעו לא עקבותיו כן ועל אדם, שום עם
וזה לו. צריכים שרבים איש להיות צריך שהאדם הנוראים בימים בפומיה מרגלא
גבוה, צרכי "חיים" פירש חיים", אלוקים למענך החיים בספר "וכתבנו מתפללים שאנו
אם כן שאין מה שאוכל, ב"הצימעס" שקיים, המצווה שאוכל להיות יכול כן, לא דאם

הם. גבוה צרכי חייו כי למאומה, לו נחשב אינו פרנסתו אז גבוה, צרכי חייו



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת כו

"מיכאל", ּכמנין –יהּודים זה. מּכח נבראים ולרבבֹות לאלפים מלאכים וכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשנה לאלף ׁשוה ערּכֹו אׁשר – הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשעה קדׁש ּבׁשּבת לֹומד יהּודי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזכּותך

חל ּביֹום ּפׁשט חי,לּמּוד איׁש הּבן סךלפי - ּבאלף מכּפל - ּבׂשמחה ּוכׁשּלֹומד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשנה מליֹון צּדיקים)הּכל ללמֹוד(ארחֹות עצמֹו על מקּבל וכאׁשר אחד, מיהּודי רק וזה – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכאילּו לֹו עֹולה למד ולא ידע ׁשּלא ימיו על ּומצטער הּקדֹוׁש זֹוהר קֹודׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשּבת
הּׁשּבתֹות, ּבכל ׁשנה הּׁשבעים ּכל ׁשנהלמד מליֹון עֹולה: לכּמה וחׁשב ּליּמּודצא (ׁשעה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת) הּקדֹוׁש ׁשנה,זֹוהר מליֹון 780 ו' מליארד 3 עֹולה ׁשנה 70 ּכפּול ׁשּבתֹות 54 ּכפּול ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָ
ָּתֹורה.

מזּכה ׁשאּתה יהּודים ּבמאה ּתכּפיל ּכך עֹולה:ואחר לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

– ּתֹורה.378.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ּוׁשמֹונה ׁשבעים מאֹות ְְְְְִִִֵֶָָָֹׁשלׁש

ּבעׂשר ּתכּפיל ּכך אחר יהּודים, לאלף יזּכה עֹולה:ואם לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּתֹורה.3.780.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ׁשמֹונים מאֹות ׁשבע טריליֹון ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשלׁש

העֹולמֹות, ּבכל הּוא נפלא ורׁשם ּפעל איזה עֹוׂשה, ּזה מה מּׂשג לנּו יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהאם
לך ׁשמּורים .ËÈוכּלם ְְְִָָֻ

לזכּות, נׁשמת, לעּלּוי ללּמּוד ּומנּדבים וחֹוטפים, ּבאים מּדּוע היּפלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָעּתה,

ׁשּלא מזּכרת איזה אֹו ּברכֹון, לתת ּבמקֹום – יפה, ּׁשּתעלה לׂשמחה ׁשלימה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלרפּואה
ּכלּום, מּמּנה חּייךזֹוכרים ּכל ותׂשמח – מצחיק. ּבמחיר זהר ותּקּוני זהר חּלק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּבא ּבעֹולם ּובוּדאי הּזה ּכלּבעֹולם ּובּבא, ּבזה לטֹובה לעד אֹותך יזּכרּו וכך . ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבעדך, טֹוב ימליצּו ּבּׁשמים הּמלאכים וגם זי"עהּקרֹובים, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

ּכך על לך ויֹודה אֹותך יברך לקּיםּבעצמֹו רק צריך - ּלחׂשב, מה עֹוד יׁש נּו, – . ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אם נּמּוח הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע "אם חז"ל: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמאמר
ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּומתלהב ּומזּדּכך, מּטהר לּבך איך ותּוכח נּסה מתּפֹוצץ". הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּברזל

על שיחו מרי את לפניו שפך והלה הדור, מגאוני אחד עם נפגש גדוליפעם אשר
הקבלה. סודות מגלים ואינם אמותיהם בד' עצמם את סוגרים עומדהמקובלים הוא והנה

כלפי קשות במילים שיחתו גמר הוא לעומקו. לרדת יודע ואיננו ב"זהר" קשה בענין
של מהתעצמותו כנראה, נבהל, ישראל ר' הדין. את בזה ליתן עתידים שהם המקובלים,
ביחד אולי בו, מתקשה שהוא ב"זוהר" המקום את לו להראות לפניו והציע גאון אותו

פירושו. למצוא עדיצליחו הענין כל את והבהיר המאמר על עין כהרף עבר ישראל ר'
והשתוממותו תמהונו לרוב גאון אותו של עיניו 330].שאורו עמ' המוסר [תנועת

.ËÈזצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם
לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא

.ז"ל)



הרׁשּב"י כזְְִַַָֻּגאּלת

עצּום חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ּומכרּווכח ׁשעמדּו ּכדי עד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבעצמם וקּימּו יׂשראל, ּכלל את ּולזּכֹות לזּכֹות ּכדי ּברׁשּותם אׁשר ּכסף "ּבֹוזּוּכלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זהב" ּבֹוזּו ּבגלּותא,ּכסף ׁשכינתא ׁשל הּצער ּכנגד – וזהב ּכסף ּנחׁשב מה ּכי - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
עצמֹו מכין והעֹולם - הּגזרֹות, ומתּבּטלים הּקלּפֹות נׂשרפים זה ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

גלּותא מן יּפקּון ּדא "ּבספרא – לרׁשּב"י רּבינּו מׁשה ׁשהבטיח ּכמֹו הׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּגאּלה
הּגדֹולֹות להבטחֹות ונזּכה העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע הרּבים מזּכי ּובזכּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּברחמי".

הרׁשּב"י קכ"ח:)ׁשל ּתרּומה –(ּבזהר ְְְִֶַַָָֹ

את המזּכה ׁשּכל וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד זיע"א: יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמר
לזה זֹוכה אדם ּכל ּׁשאין מה מעלֹות, ּבׁשלׁש מתעּלה הּקדֹוׁש] הּזהר [ּבהפצת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהרּבים

את מעמיד - יתּברך. להּׁשם ועּלּוי רּוח נחת עֹוׂשה - הרׁשעה. מלכּות את ּכֹופה -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשלֹום. ּומרּבה יחרב, ׁשּלא העֹולם ְֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּבעֹולם לעׁשירּות זֹוכה - לבניו. ּבנים לראֹות זֹוכה הרׁשּב"י: לֹו מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
לׁשנים נכנס - לֹו. ּולהרע להּזיק ׁשּיכֹול אחד ׁשּום אין - הּבא. לעֹולם זֹוכה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה.

לֹו והצלחה ּברכה ׁשפע עליו מׁשּפיעים - ּבידֹו. מֹוחה ואין – עדן ּגן ׁשערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר
מברכים והרׁשּב"י הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּולזרעֹו לֹו ענינים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבכל
להּקדֹוׁש ּכּלם את קרב הּוא ׁשּגם אבינּו, אברהם ּבהם ׁשּנתּברך הּברכֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹותם
אֹותֹו, ּומלּוים עליֹונים מלאכים מחנֹות לארּבע קֹורא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּוא. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּברּוך

ּגנּוזים עֹולמֹות לׁשבעים "סֹוד")ונכנס –(ּגימטרּיא אחר אדם ׁשּום ּבהם זֹוכה ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו. רק ְִַָֻּומיחדים

הרּבים: מזּכי ׁשל הּזכּות מּגדל נֹורא סּפּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּונסּפר

ּבּׁשמים הּגדֹול הכי הּיחסן הּוא הרּבים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזּכה
ע"ב י"א ּדף למׁשה ּתהּלה ּבקנטרס ּבהקּדמה הּתֹורה על מׁשה יׂשמח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבספר

ּתרּומה ּבזהר מבאר ע"ב)וזל"ק: קכ"ח חייבא(ּדף ּבתר למרּדף ּבעי זּכאה וכּו'Îההּוא ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

.Îּתרּומה ּפרׁשת ריׁש הּזהר ע"ב)ּובספר זּכאה(קכ"ח ואמר, זֹו מצוה ּבׁשבח לסּפר הגּדיל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
יקרא ּביּה דיסתלק ׁשבחא איהּו ודא וכּו' ׁשלים ּבאגר ליּה ּולמקני חיביא ּבתר למרּדף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָּבעי
ּכתיב ּדא ועל וכּו', מכלא יּתיר ּדא ואסּתלקּותא אחרא ּמשבחא יּתיר הּוא ּבריך ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָּדקּודׁשא

ב')ּבאהרן ּפרק ּוכתיב(מלאכי מעֹון, הׁשיב וגֹו',(ׁשם)ורּבים והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּב הכי אסּתּלק ּדלא מה סלּוקין ּבׁשלׁשה אסּתּלק ּכתיבואיהּו נׁש ּבר האי ועל אחרא, נׁש ר ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

לעלמא וזּכי עלמא ּבהאי וזּכי לבנֹוי, ּבנין למחמי וזּכי והּׁשלֹום, החּיים אּתֹו היתה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבריתי
ּכתיב ועליּה ּבידיה, דימחי מאן ולית ּתרעי ּבתליסר ועאל ב')ּדאתי קי"ב ּבארץ(ּתהּלים ּגּבֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מלּכא ּכדין ליׁשרים. אֹור ּבחׁשך זרח לעד, עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון וגֹו', זרעֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהיה
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ודא ליה ּברא הּוא ּכאּלּו ליה ּדיחּׁשב ּבגין חּיבים] אנׁשים אחר לרּדף צריך ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ[זּכאי
ּבאהרן ּדא ועל וכּו', אחרא משבחא יּתיר דקב"ה יקרא ביה דיסּתלק ׁשבחא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹאיהּו

ׁשם ועין והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון הׁשיב ע"א)ורּבים קכ"ט (ּבדף ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ּבתׁשּובה. רׁשעים ׁשּמחזירים הּצּדיקים זכּות ּגדֹולים ּכּמה ׁשם הפליגּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָּכּמה

ּבעֹולם נפּגׁשּו אחת ׁשּפעם איך מוזלל"ה לֹו סּפר אׁשר ז"ל מאדמו"ח ׁשמעּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכן

רש"י וׁשאל זצ"ל, מדראהאּביטש איציקל רּבי הּקדֹוׁש הרב עם ז"ל רש"י ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהעליֹון
מיׁשרים הּמּגיד מיכל ר' הּקדֹוׁש הרב לבנֹו לֹו יׁש ּומצוה זכּות איזה איציקל רּבי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז"ל
רּבי לֹו והׁשיב הּנ"ל, הרב ּבנֹו עם העֹולמֹות ּבכל ׁשּמרעיׁשין ׁשּׁשֹומע מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמזלאטשֹוב,
ואמר ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו נתקררה ולא לׁשמּה, ּתֹורה ׁשּלֹומד איך הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאיציקל

ּדעּתֹו נתקררה לא ּבּה וגם וסּגּופים, ּבּתעניתים עצמֹו את לסּגף הרּבה ׁשּבנֹו עֹוד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו
וכּדֹומה, לאביֹונים נתן ּופּזר ּוצדקה, בגמ"ח הרּבה אׁשר עֹוד לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

לֹו אמר ׁשּוב ּדעּתֹו נתקררה לא מעֹוןועֹוד הׁשיב ּתׁשּובהׁשרּבים ּבעלי הרּבה ועׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמרעיׁשים מה הּקדֹוׁשה ּדעּתֹו ונחה ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו וׁשקטה נחה ּובזה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

מעלה ׁשל הּפמליא ּכל ּכאן.אתֹו עד ְְֶַַַַָָָָָֹ

עיניו אׁשר לאדם ואך לֹו ּבׂשר עיני אׁשר לסּפר יּוכל לא ּכזאת מעׂשה ּכי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמּובן
ּכזאת. לסּפר יּוכל לזּולתֹו יּׁשמע ׁשּלא מה ורֹואה ׁשֹומע עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשֹוטטֹות

דחיביא נפׁשין עבד ּכד לאברהם ּדבריך ברכאן ּבכל נׁש ּבר ּדההּוא לדיֹוקנא ּבריך ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָקּדיׁשא
ּבני ידעי הוּו ואלמלא אחרא. נׁש ּבר ּבהּו זכה ּדלא גניזין עלמין לׁשבעין עאל ואיהּו ְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָוכּו'
ּכמאן ורדפי אּבתרייהּו אזלי הוּו בגינייהּו, וזכאן לצּדיקיא ּגרמי וזכּו ּתֹועלּתא ּכּמה ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָנׁשא

וכּו': חּיין ּבתר ְְְִִַָָדרדיף
חּיבים, אנׁשים אחר לרּדף צריך זּכאי, אמר ּתרּומה ּפרׁשת ּתחּלת הּזהר ּבספר - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ[ּתרּגּום
מּׁשבח יֹותר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּכבֹוד ּבֹו ׁשּיתעּלה הּׁשבח הּוא וזה ׁשלם, ּבׂשכר אֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָולקנֹות

ּבאהרן, ּכתּוב זה ועל מהּכל, יֹותר היא זֹו ועלּיה מעֹון".אחר, הׁשיב ""ורּבים ּבריתיוכתּוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
והּׁשלֹום החּיים אּתֹו עלּיֹות,היתה ּבׁשלׁשה מתעּלה אדם ּבן ואֹותֹו ּבן", ּכן עֹולה ּׁשּלא מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

אחר "אדם ּכתּוב, זה אדם ּבן ועל והּׁשלֹום". החּיים אּתֹו היתה ּבניםּבריתי לראֹות וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּימחה מי ואין ׁשערים, עׂשרה ּבׁשלׁש ועֹולה הּבא, לעֹולם וזֹוכה הּזה ּבעֹולם וזֹוכה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלבניו,

" ּכתּוב ועליו ּבחׁשךּבידֹו, זרח לעד עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון זרעֹו. יהיה ּבארץ ּגּבֹור ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ליׁשרים ּבכלאֹור אֹותֹו מברך אדם, ּבן אֹותֹו ׁשל לדיֹוקן מברך הּקדֹוׁש הּמלך ּכאׁשר ," ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

נעלמים עֹולמֹות לׁשבעים עֹולה והּוא לחּיבים, נפׁשֹות עׂשה ּכאׁשר לאברהם ׁשּברך ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּברכֹות
לּצּדיקים נמׁשך ּוזכּות ּתֹועלת ּכּמה אדם ּבני יֹודעים היּו ואּלּו אחר, אדם ּבן ּבהם זכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּלא

חּיים]: אחר ׁשרֹודף ּכמי ורֹודפים אחריהם הֹולכים היּו ּבעבּורם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוזֹוכים
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וכל , הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלֹומדים לאּלּו הּוא ּגדֹול זכּות איזה להבין יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה
מהם, מדּברים מעלה ׁשל ּגזרֹותהּפמליא מיני מּכל יׂשראל עם ּכל נּצֹולים ׁשּבזכּותם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לראֹותּה ּבקרֹוב ׁשּנזּכה הּגאּלה, ּומקרבין ורעֹות, .קׁשֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

א נענׁשים אינן אֹו זֹוכין אינן הּדֹורֹות ראׁשי זֹו.כל סּבה על ּלא ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
– קדּׁשה ׁשערי ּבּספר זי"ע ויטאל חּיים רּבי ז)ּכתב ׁשער ב לחּיבּיא:(חלק מזּכי : ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ספ"ח)אמרּו רּבא ּכמׁשה(אלּיהּו ׁשּׁשקּול ׁשמּואל להעמיד אלקנה זכה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשמּואל וכן אֹותן, ּומזּכה עּמֹו הרּבה אדם לבני ּומעלה לרגל עֹולה ׁשהיה מּפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואהרן,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחריו, נֹוהג ז')ּבנֹו א' יׂשראל(ׁשמּואל את וׁשפט וגֹו' והּגלּגל אל ּבית וסבב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשּום אּלא מעלֹותיו לכל זכה לא ואברהם ּביתֹו, ׁשם ּכי הרמתה (ּבראׁשיתּותׁשּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ה') ּוכתיבי"ב ּבחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש י"ח)ואת י"ח ּגדֹול(ׁשם לגֹוי יהיה היֹו ואברהם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וגֹו', ה' ּדרך וׁשמרּו וגֹו', יצּוה אׁשר ידעּתיו ּכי זֹוכיןוגֹו' אינן הּדֹורֹות ראׁשי וכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹו סּבה על אּלא נענׁשים אינן .Î‡אֹו ֱִִֵֶֶַָָָָ

.‡Îיונה לרבינו תשובה שערי בספר ג)ראה במחלוקת(שער מחזיק שאינו מי וז"ל: ,
ועובר חטאתם, לכל מפשעיהם נענש הוא הרי העון, ומושכי טוב לא דרך על המתיצבים על

שנאמר יז)בלאו, יט, ונאמר(ויקרא חטא, עליו תשא ולא ט): י, חטאת(הושע הגבעה מימי :

הדור עמד שם אם פירוש: - עולה בני על מלחמה בגבעה תשיגם לא עמדו שם ישראל
ההוא. הדור לבני מלחמה השיגה כאשר הרע לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא הזה

וכן עמדו. שם אם כמו: עמדו" כב)"שם מד, לומר:(בראשית רוצה עזב. ואם - אביו את ועזב :
נפשם על ועמדו נקהלו כי מאלה טובים היו הם אכן חטאתם, היתה גבעה חטא ממין

ונאמר הרע, כג)לבער ה, באו(שופטים לא כי יושביה, ארור אורו ה', מלאך אמר מרוז אורו :

ונאמר בגבורים, ה' לעזרת ה', יז)לעזרת א, לשם(דברים שהוא מי וכל איש. מפני תגורו לא :
שנאמר השם, קדושת על נפשו ימסור כו)יתברך לב, כל:(שמות אליו ויאספו אלי לה' מי

לוי ונאמרבני ז), כה, אוהב(במדבר כי אף ירא, כל על וחובה בידו. רמח ויקח פינחס וירא :
רבותינו ואמרו במעל, וסגנים שרים יד והנה יראה כי קנאה, להעיר לב ה)טהר - כו :(ב"ר

שנאמר פרצה, אינה הגדולים מן שאינה פרצה ב)כל ט, היתה(עזרא והסגנים השרים ויד :
ראשונה. הזה במעל

שם, הששי)עוד החלק - קצה תוכחות,(באות בפיו ואין מוחה ואינו למחות בידו שיש מי -

נצטוינו והנה מוכיח, לאיש להם יהיה ולא ישגיח, ולא עין ילטוש לא החטאים מעשה ועל
שנאמר עמנו, מקרב הרע ו)לבער יג, רבותינו(דברים ואמרו מקרבך". הרע "ובערת נד,: (שבת

למחותב) בידו יש ביתו, אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות בידו שיש מי כי :
מוחה ואינו העולם בכל למחות בידו יש עירו, אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי

ונאמר העולם, כל על לז)נתפש כו, לברכה(ויקרא זכרונם בו ודרשו באחיו", איש "וכשלו :

ב) כז, ואמרו(סנהדרין אחיו. בעון איש לזה.(שם): זה ערבים ישראל כל :



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת ל

ליּה דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ּבר ּבעי ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּכד
ּתלּויה הּגאּולה וכל העֹולם ׁשּכל ּכזה ּדבר ּובפרט טֹוב, ּדבר ׁשּכל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָצריכים
להּגיע ויכֹולים הּכל, על לעבר יכֹולים חזק רצֹון עם אבל מניעֹות, הרּבה יׁשנן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבזה,

" הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדׁשמּיא, סּייעּתא עם ּבאמת ּׁשרֹוצים מה ּבעילכל ּכד ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכּמה להּטהר רֹוצה אדם ּבן ּכאׁשר ליּה", דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבר

לֹו. עֹוזרים ְְִִַָמלאכים

הּנביא ירמיהּו ידי על השי"ת הבטיח ּכבר י"ט)ועֹוד ט"ו יקר(ּפרק ּתֹוציא "ואם , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הגּון אדם ּתֹוציא אם - מּזֹולל" יקר ּתֹוציא "ואם רׁש"י ּופרׁש תהיה", ּכפי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּזֹולל

מבּטלּה. ואּתה ּגזרה ּגֹוזר ׁשאני - ּתהיה" "ּכפי למּוטב. ׁשּתחזירנּו רׁשע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמאדם

נׁשמתם מטהרים ׁשהם ּבעֹולם ּגדֹולים הכי הרּבים מזּכי נקראים הזֹוהר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָולֹומדי

ּברּוחנּיּות ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם את ּומּצילים יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָונׁשמת
נׁשמעת. ּותפּלתם ּפרֹות עֹוׂשה ּוברּכתם ועצּום רב ּכחם ּבוודאי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּובגׁשמּיּות,

יקרים וחצייהּודים אחד ּכמעט יׁש ּגדֹולים, ׁשמּיא לרחמי נזקקים אנּו עּתה : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבטּוחים אנּו ולכן יהּודים, מליאן עׂשרה חמׁש את לחּסל רֹוצים ׁשּכּלם ערבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביליאן
ּבׁשנה הזהר ּכל ויגמרּו ּדּקֹות, 12 רק ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הזהר את ילמדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאם

ּדא ׁשּבספרא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהבטיח ּכמֹו מׁשיח, מחבלי יּנצלּו ּבוּדאי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,
גלּותא. מן ְִִָָיּפקּון

יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ּכל נּצלּו נּסים ׁשּבנסי איך וׁשמעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהסּכיתּו
ראׁש ׁשל הּמרּכזית הּלּולא ּבסעּודת ׁשהייתה ּבדרׁשה ׁשאמרּתי מה ּכאן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאסּפר

זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש ורּבנּו מֹורינּו יׁשיבתהּמקּבלים וראׁש מייסד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֻ
יׁשיבת ּביׁשיבתֹו, ׁשהתקיימה - ׁשרעּבי ׁשלֹום הרב ׁשם על ׁשלֹום" "נהר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻהּמקּבלים

שם, השביעי)עוד החלק - קצו ואומר(באות עורף, קשה עם מקומו אנשי את הרואה -

והנה פיו, יחשוך כן על תוכחות? אמלא ופי נכוחות להם אדבר אם יקשיבו לא אולי בלבו:
תלין ולא אולתם, משנת יעורו העיר רוחם אם אולי ולהזהיר, להוכיח נסה לא כי ישא, עונו

לברכה זכרונם רבותינו ואמרו משוגתם. א)אתם נה, שכתוב(שבת מה בענין ד): ט, :(יחזקאל

פי על אף הדין: מדת אמרה וגו'", והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו "והתוית
ברוך הקדוש אמר מיחו! ולא למחות להם היה התורה את וקיימו גמורים צדיקים שהללו
של רבונו הדין: מדת אמרה מהם: מקבלים היו לא מוחים היו שאם לפני וידוע גלוי הוא:

יחדלו!עולם! ואם לקולם העם ישמעו אם ידעו לא הם - גלוי לפניך השםאם וצוה
כן אחרי ו)יתברך פסוק על(שם נענשו כי המקודשים, הצדיקים והם תחלו", "וממקדשי :

ונאמר מיחו, שלא יז)דבר יט, חטא".(ויקרא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח :



הרׁשּב"י לאְְִַַָֻּגאּלת

ׁשלֹום" "נהר -הּמקּבלים תש"ע ׁשנת וּירא ּפרׁשת ׁשּׁשי ּגדֹוליּבליל ראׁשי ּבהתאּסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
הרהגה"צ ּדרּכֹו ּוממׁשיך ּתלמידֹו ׁשל ּבראׁשּותֹו - הקודש מארץ הּמקּבלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיׂשראל

ׁשליט"א. ׁשמּואלי ּבניהּו רּבי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקּובל

אּדירֹות ּבכמּיֹות נֹוראים וטילים ּפצצֹות עם מלאה אֹוניה הּגיע עת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבאֹותּה
ויֹוׁשבי נֹוראה!!!.ּומפחידֹות מּסּכנה נּצלּו יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּזה ההּצלה ונס יׂשראל, ארץ יֹוׁשבי ּכל ונּצלּו האֹוניה את ּתפסּו נּסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובנּסי
ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק ּבזכּות הּקדֹוׁשיםקרה ּדבריו את ׁשּלמדנּו זיע"א, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

את ּפרסמנּו ּגם ואז אדם, ׁשל חּיים ׁשנה 75 ּכמֹו חֹול ּביֹום הּקדֹוׁש הזֹוהר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּמּוד
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ּבעניין זיע"א מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּבׁשּבתּדברי ּובפרט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשנה למליֹון וׁשווה ּבאלף מכּפיל ּובׂשמחה ׁשנה, אלף ּכמֹו ׁשווה ׁשּׁשעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָקֹודׁש,
הּנגלה ּתֹורת ּליּמּוד .(ּפׁשט)ׁשעֹות ְְִִֶַַַָ

זמּנם את ונּצלּו הּקדֹוׁש, זֹוהר בלימּוד להרּבֹות התעֹוררּו יהּודים אלפי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועׂשרֹות
הרמה, מעלתֹו את היוודעם אחרי קֹודׁש זכינּוּבׁשּבת הּצּדיקים הּלֹומדים ּובזכּות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשים יׂשראל מחנה ּבכל וחנית, חרב ּתעבֹור לא אׁשר רּוחנית, מגן .לחֹומת ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לנּו: עׂשה יתּברך הּׁשם נּסים ּכּמה להתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּוכדאי

ׁשּׁשלחּוא. הּצֹורר הּצר מחּמת מּביתם הגלּו יהּודים ּכּמיליֹון ׁשנתים ׁשּלפני נזּכר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבֹואֹו
הּדרֹום. יּׁשּובי לכל ּוּפצצֹות ְְִִִֵַַָָטילים

חיפהב. וכל מירֹון, נהריה, צפת, ׁשמֹונה, מּקרית הּצפֹון יּׁשּובי ּכל ּכן ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובּׁשנה
לּגלּות. הלך ׁשּיכל מי וכל רח"ל, נפׁשֹות וסּכנת ּנֹורא ּבפחד היּו ְְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהקריֹות

נהרסּו.ג. מׁשּפחֹות ּכּמה היּו, רח"ל הרּוגים ְְְֲִִֶֶַַָָָּכּמה

הּיֹום.ד. עד ׁשמטּוּפלים ּבנפׁש ּפצּועים וכּמה ּבגּוף ּפצּועים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכּמה

ׁשהם הּקדֹוׁש, הזֹוהר לֹומדי ּבזכּות ורק אך וגלּות, ונזק מהרג נּצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועּתה
האמּתּיים הרּבים .Î·מזּכי ְֲִִִִֵַַָָ

ּובחרּוף לטרֹוריסטים, לעזֹור לעּזה ּבדרּכם אֹוניֹות ׁשׁש נתּפסּו הּזה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּׁשבּוע
ּבבּתי ּכּמה עֹוד ויׁש הארץ, יֹוׁשבי את להּציל ּכדי עצמם את החיילים סּכנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁש

האֹונּיֹות, מּסּכנת ׁשּנּצלנּו ב"ה ׁשלימה, לרפּואה ּתפילה ׁשּצריכים והּכלהחֹולים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

.·Î,בתורה כאן מתחזקים שיהודים ידי דעל זי"ע: סלנטר ישראל רבי בשם ומפורסם
בפריז שיהודים פועל הרוחני העולם)הכח קודש.(ובכל שבת בשמירת מתחזקים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת לב

את ּומזּכים הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל הּיֹומי ּדף ׁשּלֹומדים הּצּדיקים יׂשראל עם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבזכּות
יׂשראל .ּכלל ְְִֵָָ

רּוחנית מגן ְִֵֶַָָערּכת
ולא חייל, ׁשּום יּפגע ׁשּלא אמּתית מגן וערכת נפלאה עצה לנּו יׁש לכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדעּו

החיילים לכל לחּלק ּפׁשּוט נזק, ׂשּום ותּקּוניÎ‚יקרה הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל קּונטרסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּוכרגע החיילים, לכל לחלּוקּה מתנּדבים מחּפׂשים [אנחנּו ּוׁשמירתם. להּצלתם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָזֹוהר

יצ"ו]. חיילים אלף ּכעׂשרים ּבׁשביל ּתֹורם לנּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָיׁש

ּולהצלת החֹולים, לרפּואת הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבזכּיֹות עֹוד ונרּבה ּבֹואּו ורעי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻאחי
ּכּתּקנת הּקדֹוׁש זֹוהר לּלּמּוד מתאחדים יׂשראל עם וכל זֹוכים היינּו ואם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָעם

נגאלים. היינּו ּכבר ְְְִִִַַַָָָהרמח"ל

נח ּתבת ּכמֹו הּוא הּקדֹוׁש הזהר ּכי אֹומרים: והרׁשּב"י רּבינּו ׁשאּלּוÎ„מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
מׁשיח. מחבלי יּנצלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּילמדּו

.‚Îזצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם
לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא

.ז"ל)

.„Îּפרׁשת ּובזהר מּמלכּותא: וׁשבע מעיר ׁשנים ּבּה ׁשּנתּכּנסּו נח ּכתבת הּוא הּזהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹספר
קנג:)ּבהעלתך ּדף ג זמנא,(חלק ּבההּוא ּבהּו דיתקיים רשיעייא, רב ערב ואינּון י), יב (ּדנּיאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

זרעא אינּון ויצרפּו מׁשנה, מארי אינּון יתלּבנּו רׁשעים, והרׁשיעּו רּבים ויּצרפּו ויתלּבנּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיתּבררּו
ּדכתיב, הּוא הּדא עּמא, ּדׁשאר ט)קּדיׁשא יג והרׁשיעּו(זכריה הּכסף, את ּכצרף ּוצרפּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יבינּו והּמׂשּכילים רב. ערב אינון ׁשם)רׁשעים, ּׁשּכתּוב(ּדנּיאל ּומה [ּבאּור: קּבלה, מארי אינּון ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּזהר לֹומדי וכן הּתֹורה ּבסֹודֹות העֹוסקים הּקּבלה ּבעלי הם אּלּו יבינּו, והּמׂשּכילים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבדנּיאל
ּבהֹון דאּתמר ג)הּקדֹוׁש] ּפסּוק מׁשּתּדלין(ׁשם ּדקא איּנּון אּלין הרקיע. ּכזהר יזהירּו והמׂשּכילים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּז ספר ּדאקרי ּדא, הןּבזהר הּזהר, ספר הּנקרא הּזה ּבאֹור ׁשעֹוסקים הם אּלּו [ּבאּור: הר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
הּקדֹוׁש ׁשהּזהר [ּבאּור: נח ּכתבת ּדאיהּו ׁשּילמדּו], לאחרים המזּכים ּובוּדאי ּבעצמם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹהּלֹומדים
מי רק ּכך נּצל, ׁשהאמין מי רק נח ׁשּבתבת ּוכמֹו הּפרענּיֹות מּכל ׁשּמּציל נח ּתבת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻנקרא
אחד ּולזמנין מּמלכּותא. וׁשבע מעיר, ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין יּנצל], הזוה"ק את וילמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיאמין
לכך], ׁשּיזּכּו מעּטים רק יהיּו ּבּדֹור זכּות ּכׁשאין ולפעמים [ּבאּור: מּמׁשּפחה. ּוׁשנים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמעיר,

יתקּים הּזהר] ּבספר ללמד ׁשּיזּכּו ׁשּבאּלּו [ּבאּור: א)ּדבהֹון הינּו(ׁשמֹות [ּבאּור: הּיּלֹוד הּבן ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הרׁשּב"י ּבנׁשמת מתּדּבק בזוה"ק ׁשהּלֹומד וכּידּוע קּדיׁשא, מאיּמא הּנֹולדֹות הּנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכל
הּׁשם] אֹור מּלׁשֹון היאֹורה מּלת את ּדֹורׁש [ּבאּור: ּתׁשליכּוהּו. היאֹורה לכך] ידֹו על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזֹוכה
על ּולהּגאל ּבאֹורֹו לראֹות ׁשּיזּכּו הּזה הּספר ׁשל האֹור וזהּו [ּבאּור: ּדא. ּדספרא אֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָודא
ּבנׁשמֹות מתלּבׁש ׁשאּתה לפי ּומּכחך מּסּבתך הּוא והּכל [ּבאּור: דילך סּבה על וכלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹידֹו]

חכמים]. ּתלמידי ְֲִִֵֶַָׁשל



הרׁשּב"י לגְְִַַָֻּגאּלת

ּבּדֹור יׂשראל עם הּצלת סֹוד ּתלּוי ּבזה ׁשרק לנּו, אֹומר הּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהרמח"ל
ּוסגּלת ּבכח ּוגאּלתֹו, הּקדֹוׁש:Î‰האחרֹון לׁשֹונֹו וזה הּקדֹוׁש, הזהר לּמּוד ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבריחת
ְִֵָונּנצל

וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבריחת הרמח"ל: ּכתב ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻועֹוד
הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשּבריחת ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹנברח

ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבריחת
ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ׁשּבסֹודּה הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּבריחת
עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ואז ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים יב)ׁשּבסֹוף נב, ּתצאּו(יׁשעיה בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ה' לפניכם הלך ּכי תלכּון לא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּובמנּוסה

ספר ּכי והאמת, מׁשיח מחבלי ויּנצל אחרא, הּסטרא מן ּבֹורח הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּיתּדּבק מי ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכל
אחריו נׁשאר רׁשּב"י)הּזהר אחרא,(אחרי הּסטרא מן ׁשּבֹורח נקרא ּבֹו ׁשּיתּדּבק מי ׁשּכל זי"ע, ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
לֹו יצטרך ׁשּלא הּימים)עד ּכי(ּבאחרית והאמת ּבזה, נמצא ּתֹועלת מה ואֹודיעך יציאה, אּלא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מׁשיח. מחבלי הּצלה הּוא ּכי הּוא, ּגדֹול ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּתֹועלת
.‰Îּדברי ּבּה. הּזֹוכה ואׁשרי הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד ּתהיה לא העתידה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

הּדֹור ׁשּיבֹוא עד וכּו' ּגנּוז להיֹות עתיד היה הּזהר ׁשחּבּור מּכאן מבאר "הּנה הּקדֹוׁש: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשל"ה
ּתּמלא אז ּכי מׁשיח, יבֹוא העֹוסקים ּובזכּות לּתחּתֹונים. יתּגּלה ׁשאז הּימים, ּבסֹוף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהאחרֹון
איׁש "וׁשבּתם ּובגינּה ׁשאמר וזה לביאתֹו, קרֹובה סּבה ּתהיה זה אׁשר ּבסּבתֹו ּדעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהארץ
עד מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל, יּגאלּו זה ׁשּבזכּות ּכדי וכּו', אחּזתֹו" ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאל
יהיה לא העתידה הּגאּלה ּכן הּמילה, ּובדם הּפסח ּבדם לקּדׁשם הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשהצרך

ּבּה" הּזֹוכה ואׁשרי יתּברך, האל רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד (עׂשרההּגאּלה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

הּברית) לּוחֹות ׁשני ראׁשֹון, מאמר .מאמרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָ

הּקדֹוׁש" "הּזהר ּבלּמּוד אּלא יׂשראל, מעם ּגזרֹות לבּטל עצה מצא לא זי"ע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהרמח"ל
כן, ּכמֹו ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻּברצף
הּזהר ּבספר והּקריאה הּלּמּוד מסּגלים ּברחמים, הּגאּלה קרּוב ׁשל הּנפלאה לּמעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּבנֹוסף

ליצלן. רחמנא צרה ּכל מּפני ּבצּורה ּכחֹומה ולהיֹות קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁש
יׂשראל חכמי יׁשליכּו אל ועּתה - לזכּות לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבֹוד

נתי אלמלא אני ּכי ּגום, אחרי הּזה הּדבר מקֹוםאת ּבכל זה ּדבר קֹובע הייתי חילי ּׁשר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ּכי לזכּות, לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ּכבֹוד אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומקֹום,

ּכלל". הּוא קׁשה ּדבר לא ּכי לעׂשֹותֹו יכֹול ּבמקֹומֹו אחד וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹיׂשראל,
עצה מצא ולא הּתֹורה מכמּני ּבכל עצּום ּבקי היה אׁשר זי"ע, ּכהרמח"ל ּגדֹול לנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומי
ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּזהר ּבספר לּמּוד הּזֹו, העצה את אּלא יׂשראל מעם ּגזרֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלבּטל

ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ספר ׁשל העליֹונה (אּגרתהּקדּׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

הזֹוהר) מאֹורֹות – .הרמח"ל ְַַ



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת לד

ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבסֹודּה
יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים ׁשּבסֹוף עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹואז

ׁשּנאמר יב)וזהּו נב, לפניכם(יׁשעיה הלך ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ְְְֱִִֵֵֶַָֹה'

ּבכל ּדי ּככֹוכבים, הרּבים למצּדיקי קדׁש ּוקריאת לאֹורייתא, רּבא מֹודעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן

הּכנסת ּבית לגּבאי וכן ּבהם, ּתלּויה הרּבים ׁשּזכּות הרּבים מזּכי הם ואתר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתר
לקּבל ׁשּביׂשראל, החכמים לתלמידי ּובעּקר ּכּלֹו, ּובעֹולם הּקדׁש ּבארץ מדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּובּתי
ּדברֹו לקּים הּקדֹוׁש, הרמח"ל יׂשראל, ּכל ׁשל ּדרּכם מֹורה הּוא הלא צּדיק, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעצתֹו
ּגרים ּבּה ּגדֹולה ׁשכּונה ּבכל אפׁשר ואם לאלקים, ּגדֹולה עיר ּבכל ּולארּגן ּדּבר, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר

ועד מּבקר פ"ו, ּבאּגרת ּכּנזּכר הּקדֹוׁש הּזהר ׁשל רצּוף לּמּוד יׂשראל, אמּוני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומי
] יעבר ולא חק ּבׁשעהערב יׁשּתּתף אחד ׁשּכל ּדי לערך, מתנּדבים 80 ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

הּׁשוה ּדבר וזה ׁשבּועּיֹות, ּבׁשעתים ּדי אזי מתנּדבים, 40 רק יׁש ואם ּבׁשבּוע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאחת
ספק]. ללא נפׁש ְְֵֶֶָָֹלכל

להּציל ּכדי לקיימה, אפׁשר ּבקל אׁשר ויהּודי יהּודי לכל ּונחּוצה חׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעצה
ּברחמים לגאּולה ּבמהרה ולזּכֹות ורעֹות, קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאת

אחד אברך לכל ּבׁשבּוע אברכים 80 ל' לׁשּלם ּתכנית לארּגן יכֹול ּכנסת ּבית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל
לאברך. לחדׁש מאה הּכל: סך לׁשעה, 25ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹֻֻ

ּכדי 25 רק לתת יכֹול אחד, לאברך ׁשעה עבּור רק לׁשּלם ׁשרֹוצה אחד ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל
נפׁש, לכל השווה ּתֹוכניּת וזֹוהי הּקדֹוׁש, זֹוהר ׁשל אחת ּבׁשעה לאלזּכֹות ּוּבוודאי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הּזה. הּגדֹול ּבּדבר חלק לקּבל ירצה ׁשּלא אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיּמצא

ּבקּלּות יכֹולים הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּילמדּו יׁשיבֹות ּבחּורי לארּגן הרֹוצים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָוגם
לזה לזּכֹות יכֹולּובמהירּות ּבחּור וכל ּליּמּוד, לׁשעה 10 לּבחּור ׁשּיׁשּלמּו ידי על , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּכל ּיזּכה וכך ּפעם ּבכל ּדּקֹות 12 כ ּביֹום חלקים לחמׁש הּזאת הּׁשעה את ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחּלק
להצלחה עליו ימליץ ׁשהרשּב"י ּבׁשנה, ּפעמים 5 הּכל סך הזֹוה"ק את לסּים יֹום 70ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האמּתי נׁשמתֹו מׁשֹורׁש הגּון ּולזיוּוג ּבּתֹורה ÂÎ.3500ועלּיה ידי על ׁשּזֹוכה והּפרנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדֹולר)ּבׁשנה מאלף עניניו(ּפחֹות ּבכל ּומתּברך עסקיו ּבכל ּומצליח ּבחּייו, עֹולמֹו רֹואה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

זכּות לֹו ויׁש ּביתֹו. ּבני ועל עליו ּומגן טֹוב ממליץ הּקדֹוׁש ׁשהרשּב"י ׁשּתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוכה
ׁשנה, 282 ׁשוה חֹול ימי 282 ב' עֹולה אׁשר הרׁשּב"י, ּתֹורת ּליּמּוד ׁשעֹות 354 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

אלף ּכפּול טֹובים וימים ׁשּבת ימי 72 ו' - ׁשנה. 282.000 אלף: ּכפּול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּובׂשמחה

.ÂÎ?שלו השדכן יהיה שהרשב"י רוצה לא מי



הרׁשּב"י להְְִַַָֻּגאּלת

מליֹון ּוׁשּתים ׁשבעים 72.000.000 ׁשוה: אלף, ּכפּול ּובׂשמחה ׁשנה, אלף 72 ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשוה:
ּכמניין ּתֹורה. ל"חסדׁשנה הּיֹוםויזּכה ּכל אל ג)(ּתהי",חסד נב ּפרק .לים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום. ּבכל אחת ׁשעה ׁשּלֹומד אחד מּבחּור מקּבל אּתה זה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבדּיּוק ּברּוחנּיּות הּנפׁש חׁשּבֹון ּתעׂשּו צֹועק: זי"ע חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחפץ
.ּבמסחר ְְִָ

לּיֹום ׁשקל ׁשּבעׂשר חּסכֹון תֹוכניּת לך יׁש לעׂשרֹות($2.50)האם זֹוכה אּתה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשאין הּזה הּתענּוג וכל ּכּולֹו. העֹולם ּבכל כזה ּדבר אין ּתֹורה, ׁשל ׁשעֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמיליֹוני
יׁשעיה הּנביא ּכדברי לתאר, תּוכל לא הּזה, ּבעֹולם ג')ּכדגמתֹו ס"ד לא(ּפרק "ּומעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לֹו למחּכה יעׂשה זּולתך אלהים ראתה לא עין האזינּו לא ּוברׁש"יÊÎׁשמעּו (סנהדרין". ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ע"א) -צ"ט ראתה לא לּדברעין קץ .ּדאין ְֲִֵֵַַָָָָֹ

הּקדֹוׁשה הּׁשכינה את לׂשּמח ותתארגנּו ּתתחּברּו קדֹוׁשים ּולהעלֹותּהיׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

חצֹות ּתיקּון לֹומר החּיּוב גֹודל על עֹוררּו ּוקדֹוׁשים צּדיקים ּכּמה אׁשר הּגלּות ÁÎמּבֹור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ּגדֹולה עצה לנּו יׁש וכאן הּׁשכינה, ּגלּות על יׂשראל עם ׁשפכּו ּכבר ּדמעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָוכּמה
הרמח"ל. ּכּתּקנת עֹולמים ּבגאּלת ּוׁשכינּתיּה קב"ה ּוליחד הּׁשכינה את לׂשּמח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻועצּומה

חׁשּבֹון יעׂשּו ליֹום, ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל המחּלק הּיֹומי הזהר לפי ילמדּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֻואם
ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, לׂשרי ּולהֹודיע הּקדֹוׁש. הזֹוהר ּכל את סּימּו ּפעמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה

לעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל את לאחד עׂשרת, וׂשרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמּׁשים
ּביֹומו. יֹום מּדי ְִִִֵסּיּומים

קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל נזּכה הּזה הּגדֹול הּתּקּון ידי ׁשעל רצֹון עםËÎויהי מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הרמח"ל. ּכהבטחת ח"ו, קׁשה הּגזרה מּפני אמּתית מגן לחֹומת ונזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל,

.ÊÎברכות לד:)ובגמרא הנביאים(דף כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר וז"ל: ,
ולמהנה חכם, לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם, לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא כולן
למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין עצמן, חכמים תלמידי אבל מנכסיו, חכם תלמיד
לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר לו,

זולתך. אלהים ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח,
.ÁÎרבה אליהו א)ראה סימן - ושאר(או"ח ושל"ה חכמה ראשית האריך עוד וז"ל: ,

דקאים מאן כתבו עוד שם. עיין המבטלו ובעונש לילה חצות קימת מצות בגודל מוסר ספרי
פה. שבעל בתורה יעסוק למיגרס בחצות

.ËÎשלא ישראל, עם ומעל מעלינו, הדינים כל להמתיק נוכל הזוהר לימוד ידי על
אסונות, ושאר ואלמנות, יתומים הרבה כך כל לנו קליהיה בלימוד יכולים אנחנו ואם

ביום דקות 12 דקות)של 12 יום כל יום 354 ל המחולק [ואם(בזוהר הקשות, הגזירות כל לבטל
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יעקב ּתֹולעת ּתיראי ְֲִִַַַַֹאל
אֹומר: יׁשעיה יד-טּו)הּנביא מא אני(ּפרק יׂשראל מתי יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפיפּיֹות ּבעל חדׁש חרּוץ למֹורג ׂשמּתיך הּנה יׂשראל: קדֹוׁש וגאלך ה' נאם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעזרּתיך
ּתׂשים ּכּמץ ּוגבעֹות ותדק הרים ׁשבטיאּתדּוׁש ּתדחלּון לא ּבאר: יֹונתן ּובתרּגּום : ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּדיׂשראל: קּדיׁשא ּופריקכֹון ה' אמר ּבסעדכֹון מימרי ּדיׂשראל, זרעיתא יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּדבית

וילּמדנּו ּכּתֹולעת, ּבגלּות חּלׁשים ׁשהם לפי - יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ּבאר: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוברד"ק
לך לֹומר לתֹולעת, יׂשראל נמׁשלּו אּלאלּמה הארזים את מּכה אינּה זֹו ּתֹולעת מה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

העֹולם רׁשעי ּומּכים ּבּתפּלה, ּכחם ּכל יׂשראל ּכך הּקׁשה, את ּומּכה רּכה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּפה,
ּבּלבנֹון ארז ׁשּנאמר ּבהם ונמׁשלים ּכארזים חזקים .ׁשהם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

היומי דף הפחות לכל ללמוד יכול ביום, דקות 12 של זמן זוהר"אין רק"תיקוני שלוקח
והנורא? הגדול הדין ליום נענה מה עשינו, ולא ביום] דקות 1-2

רח"ל. ואלמנות יתומים שציער למי הגדול בעונש זצ"ל, חיים מהחפץ נורא סיפור ראה
מראדין מאיר ישראל רבי והצדיק פרשתהגאון התורה" על חיים "חפץ בספרו חיים החפץ (בעל

התגוררהמשפטים) בעיירתנו הבא: המעשה את ומקורבים תלמידים לחבורת פעם סיפר: זצ"ל
מצבה מפאת רוח, וגס נוקשה אדם של בבעלותו שהייתה שכורה, בדירה ענייה אלמנה
מכך וכתוצאה העלובה, דירתה עבור שכירות דמי בתשלום מתעכבת האלמנה היתה הקשה
לבו על לדבר ניסו המקום שכני לה. אשר כל עם לרחוב שישליכנה הבית בעל עליה איים
התשלומים מועדי וידחה הכרחי קוים כדי לה שאין מרודה אלמנה על שיחוס אדם, אותו של

אטומות. אזנים על נפלו הפצרותיהם כל אולם דירה. כשכר לו המגיעים
ביתה, אל השוק מן האלמנה שבה – גדול שלג עם קר חורף יום זה היה – אחד בוקר
מעל הגג בהסרת עסקו פועלים וכמה ברחוב, מוטלים היו חפציה מעט ושבר! שוד והנה
הבתים, אחד לפרוזדור חפציה את והכניסו באו ושכנים זעקה, קול האישה הקימה דירתה.

כלל. לו נוגע אינו הענין כל כאילו זע, ולא נע לא הבית בעל אולם
– חיים" "החפץ המשיך – רבים באותוימים שחזיתי הזוועה, מראה את בלבי שמרתי

לראשה. קורת-גג בלא שנותרה המסכנה, האלמנה של זעקות-השבר הדהדו ובאזני בוקר,
עלבונה את היום בבוא יתבע האלמנות, דיין הוא, ברוך שהקדוש הלב, בכל האמנתי אולם

האכזר הבית מבעל מרודה אלמנה אותה אדםשל ואותו אחדות, שנים משחלפו זאת עם .

המעשה בשמים נרשם לא האמנם עצמי? את שואל הייתי ובשלווה, בשלום לחיות המשיך
לא ויתום אלמנה "כל בפירוש: כתבה התורה והרי הרחוב? אל מסכנה השלכת של האכזרי

אותו"... והרגתי אפי וחרה צעקתו אשמע שמוע אותו... תענה ענה אם כ"א-כ"ג)תענון. .(שמות

בעיירתנו הקול ועבר מדירתה, האלמנה גירוש מיום בדיוק שנים עשר חלפו-עברו והנה
משונה מיתה מת והאיש מרובים, ימים עברו ולא אכזר, בעל-בית לאותו נשך שוטה שכלב

רח"ל. נוראים, יסורים מתוך
האסונות!!! כל את נמנע הקדוש הזוהר לימוד ידי ועל
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ּבפיהם אּלא יׂשראל ׁשל ּכחם אין - יעקב קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּקֹול

הראׁשֹונה! הּמּכה את ולתת האֹויב, את לנּצח אּדיר, ּכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבידנּו

הראׁשֹונה! הּמּכה את נֹותנים הּקדֹוׁש הזהר ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומדי

" להחזיר מתּכֹוננים ׁשנּיההּצבא צֹוללֹות,מּכה ידי על לאירן " ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ

" את ׁשּתּתן אירן זֹו ׁשּתהיה העבּדה, עם הׁשלימּו ׁשּכבר אֹומרת הּמּכהזאת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
[ח"ו],הראׁשֹונה" ליׂשראל ּגרעינית ּפצצה רח"ל)- נפׁש ּכמיליֹון לגּבֹות עלּול ׁשּזה מׁשער .(והּצבא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ה עם הׁשלימה ּכבר ּמּצב!הּמדינה ְְְִִִִַַַָָָָ

הּזה! הּמּצב עם מׁשלימים לא ְְֲִִִֶַַַַַָֹאנחנּו

ּבׂשֹונאיהם! הּמה היהּודים יׁשלטּו אׁשר הּוא! ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹונהפך

את נּתן הראׁשֹונה"אנחנּו "הּמּכה ְֲִִֵֶַַַָָָ

"ואיׁש הּקדֹוׁש זהר ללּמּוד ... הּמלך" מדינֹות ּבכל ּבעריהם הּיהּודים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נקהלּו
העּמים": ּכל על ּפחּדם נפל ּכי לפניהם עמד ב)לא ט ּפרק (אסּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מסּפר ואפילּו הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל את לסּים ּביֹומֹו יֹום מּדי יכֹולים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאנחנּו
ּוברחמים. ּבחסד הּגאּלה את ּונקרב האסֹון את נמנע וכך ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּפעמים,

הּקדֹוׁש ּבּזהר זי"ע לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר קכ"ד)וכך ּדף נׂשא ,(ּפרׁשת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּדברים: [ּבאּור ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדילך חּבּורא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"ּבהאי
ללא ּברחמים הּגלּות מן יׂשראל ּבני יצאּו הּקדֹוׁש, הּזהר ספר ׁשּלך, החּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבזכּות

מׁשיח!] חבלי צער ּוללא ויּסּורים ְְְִִִֵֶַַַָָֹצרֹות

זאת? ליּׂשם יכֹולים האם - אפׁשרי? זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכיצד

ואחד! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית - ואפׁשר! אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאכן,

יכלנּו! לא ּתאמרּו ׁשּלא - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְְִֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

אלי! לה' מי - לנּו! הּוא קדֹוׁש וחֹוב הּדבר, ְְִֵֵַַַָָָָָּבידינּו

א: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 354 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית [ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹקבּוע
לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק הּיֹומי ְְִִִַַָָָָֹֻזהר

ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 12 מ יֹותר לא לֹוקח לאחד, ּדּפים 6-7 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 12 ּב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת
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ב: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 177 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית [ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹקבּוע

לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק הּיֹומי ְְִִִַַָָָָֹֻזהר

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 24 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 12-14 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 24 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

ג קבּועאפן ּבאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 89 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

זהר סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ[ּכגֹון
לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק ְְִִִַָָָָֻהּיֹומי

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 48 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 24-28 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 48 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

אנׁשים. ל45 ה' ואפן ד' אפן יׁש ְְְֲִֵֵֶֶָֹֹוכן

ּגזרֹות מּכל להּצילנּו הרׁשּב"י את לנּו וׁשלח לּמּכה רפּואה לנּו הקּדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
ורעֹות. ְָָקׁשֹות

מּתרּדמתכם, יׁשנים ְְְִִֵֵֶַַעּורּו
הּנֹורא! מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָעם

ידי על רק אפׁשר ְְְֵֶַַָֹוזאת
הּקדֹוׁש" "הזהר ׁשהּוא – נח ֵֶַַַַַָֹֹּתבת

יכלנּו! לא ּתּגידּו אל - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְִִַַַַַָָֹֹֹאל
הע מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש הזהר לּמּוד ידי ׁשעל ּבוּדאּות, יֹודע הרע ֹולםהּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה הּמלחמה וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומתּבּטל
מּמׁש. האמת הפך והבל, ׁשטּות ׁשל ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹות

סּכנה! זהירּות, ּכן נחמניעל ּבר ׁשמּואל רּבי ּכדאמר הּיצר! ּברׁשת לּפל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד הּזה ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּיעׂשה

נב:)וכּו'... ּדף .(סּכה ְַָֹֻ

הּכתּוב: ּבנּו יתקּים טז-יח)ּובזכּותכם פ' טּו ּפרק ופחד(ׁשמֹות אימתה עליהם "ּתּפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית: זּו עם יעבר עד ה' עּמך יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹועך ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבגדל

ידיך: ּכֹוננּו אדנ-י מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּתך מכֹון נחלתך לעלם(יח)ּבהר ימלך ה' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
בב"א. ֶָועד",



הרׁשּב"י לטְְִַַָֻּגאּלת

מׁשּפטים: ּבפרׁשת לנּו אֹומרת הּקדֹוׁשה החּקיםהּתֹורה את אתהם והזהרּתה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ואּתה יעׂשּון: אׁשר הּמעׂשה ואת בּה ילכּו הּדרך את להם והֹודעּת הּתֹורת ְְְְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹואת
ׂשרי עלהם וׂשמּת בצע ׂשנאי אמת אנׁשי אלקים יראי חיל אנׁשי העם מּכל ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחזה

עׂשרת וׂשרי חמּׁשים ׂשרי מאֹות ׂשרי כ-כא):אלפים יח ּפרק .(ׁשמֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

לאחד עׂשרת, וׂשרי חמּׁשים ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, ׂשרי למּנֹות מתארּגנים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹאנּו

[לפי ּביֹומֹו, יֹום מּדי סּיּומים ולעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
יׂשראל. עם להּצלת ליֹום] ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל' המחּלק הּיֹומי ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹֻהזהר

" ּבספר הּמּובא הטפס לפי הּלּמּוד סדר את ּולחּלק הּׁשמֹות, למּלאֹות ּתיבתנא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
".נח ַֹ

הם, רּבים ּכי הּזהר ללֹומדי האמּורֹות והּברכֹות היׁשּועֹות ּכל את לפרט צרך ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאין

ּברכֹות לעין, ּגלּויֹות יׁשּועֹות לידך, ׁשּיתּגלּגל הּבא ּבעסק זאת ּתראה הּׁשם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעזרת
ּתּקנת ידּוע ועֹוד - ּגלּויים. וחסדים וׁשעל, צעד ּכל על ּדׁשמּיא סּיעּתא הּטבע, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָמעל
ּברחמים, ונּגאל הּצרֹות מן נּפדה הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד ידי על ּדרק זיע"א ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

הּקדֹוׁש ּבּזהר קכד)ּומפרׁש נׂשא ויתקּים(ּפרׁשת ּברחמי", גלּותא מן יפקּון ּדא "ּבספרא : ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

יחזקאל הּנביא ׁשל ההבטחה כה)ּבנּו ּוטהרּתם",(לו טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אמן! ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּבביאת עֹולמים ּבתׁשּועת להּוׁשע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָונזּכה

צּדיקאי: ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ואמרּתם יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹואמרּתם

יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו ּבעדנּו, טֹוב ימליץ הּוא עינינּו, מאירת היא לנּו, מגן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּתֹורתֹו
ְֲֶַַואמרּתם:

יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו מזהיר, החּמה ּכאֹור הּבהיר, ּתֹורה ּבסֹוד האיר, יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלכל
ְֲֶַַואמרּתם:

יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו תֹורה, סתרי למד ׁשם הּגזרה, מּפני מערה, ּבתֹוך ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֻהחּבא
ְֲֶַַואמרּתם:



  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ְמִחיַצת  ּבִּבִ ג  י"ָהַרׁשְ

  

ת  )א ּבָ בועֹות ַאֲחֵרי ׁשַ   ז..........................................................................................ּׁשָ

ל  )ב ְרָכָאן ּכָ א ִּדְלֵעיָלא ּבִ יֹוָמא ְוַתּתָ ִביָעָא ּבְ ְלָין הׁשְ   ח.................................................ּתַ

ת  )ג ּבָ דוָקה ְּרפוָאה ּהוא קֹוֶדׁש ׁשַ   ט...................................................ַהחֹוָלִאים ְלָכל ּּבְ

ַּמדוַע  )ד ת ִנְקָרא ּ ּבָ ְלַאַחר ׁשַ ת ּׁשֶ ּבָ תׁשַ" ׁשַ בועֹות ְך"ָנא ּבָ   ט.........................................ּׁשָ

ל  )ה ָרכֹות ּכָ ְלַמְעָלה ַהּבְ ה ּׁשֶ ְלַמּטָ ת ִּמיֹום ְּוׁשֶ ּבָ עֹות ֵהן ַּהׁשַ ּפָ ת ִּמיֹום ֻמׁשְ ּבָ   י................ַּהׁשַ

ם   )ו ׁשֵ ָהָאָדם ּכְ ִמיות נֹוֵהג ׁשֶ ַגׁשְ ּּבְ ן ּ רוָחִניות ִלְנהֹג ָעָליו ּכֵ ּּבְ   יא.........................................ּּ

ַּוֲאִפלו ּזַֹהר ַּהלֹוֵמד   )ז ָעה ּ ֲאִמיָרתֹו ,ַאַחת ׁשָ ְלַבד ּבַ ִאלו זֹוֶכה ּבִ ּּכְ ָנה ָלַמד ּ  ִמיָמהּתְ ׁשָ

תֹוַרת ְגֶלה ּבְ   יא.................................................................................................ַהּנִ

ּבֹון ּּבֹאו   )ח ב ּּבֹאו - ֶחׁשְ ּוְנַחׁשֵ ּבֹונֹו ּ ל ֶחׁשְ   יב......................................................עֹוָלם ׁשֶ

ָדִאיֹות יֹוֵתר ְמָניֹות ְָלך ֵיׁש ַהִאם   )ט ָקָעה ּּכְ טוָחה ַלַהׁשְ   יב............................................ּּבְ

ר  )י י ַעל ִלְלמֹד ֶאְפׁשַ ָנה ָיִמים 354-ְל ַּהְמֻחָלק ַּהיֹוִמי ַּהזַֹהר ֵסֶדר ּפִ ׁשָ   יב........................ּבְ

יָבתֹו ַּחִיים ַהָחֵפץ   )יא יׁשִ ַראִדין ּבִ חוִרים ְלָכל ִּצָוה ּבְ ל ִלְגמֹר ַּהּבַ ת ּכָ ּבָ ל ַּהזַֹהר ֶאת ׁשַ  ׁשֶ

ל ת ּכָ ָרׁשַ בוַע ּפָ ַּהׁשָ   יג.............................................................................................ּ

ֵּאלו   )יב לֹוְמִדים ּ ּיוְכלו ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּׁשֶ ֵאָלה ַעל ַלֲענֹות ּ ל ַּהׁשְ יָת ׁשֶ ֵני ִּליׁשוָעה ִצּפִ  ִמּפְ

ֵהם יַח ֶאת ְלָהִביא ְּוָעְמלו ָטְרחֹו ׁשֶ ׁשִ   יד..............................................................ַהּמָ

לֹא ִמי  )יג יַח יֹאַמר ַמה ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר לֹוֵמד ּׁשֶ ׁשִ ּמָ ׁשֶ   יד.........................................בֹואָי ּכְ

יַח   )יד ׁשִ ּמָ ׁשֶ ע ַיְרֶאה ,ָיבֹוא ּכְ ֶאְצּבַ ל ַעל ּבְ ֵּאלו ּכָ ָלְמדו ּ ּׁשֶ ה" ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ  ִלי ָעַזְרּתָ ַאּתָ

  יד............................................................................................................"!ָלבֹוא

ים  )טו לֹׁשִ ים ְּיהוִדים ֶאֶלף ׁשְ ָהַרב ְמַחּכִ   יד.........................................................ָיבֹוא ׁשֶ

ה  )טז ּמָ יֹוֵתר ּכַ ֹאֶפן ְּמַקְיִמים  – ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ַוֲהָפַצת ְּלִלּמוד ִּיְצָטְרפו ְּיהוִדים ּׁשֶ  ֲהִכי ּבְ

יָת ֶאת ַהּטֹוב   טו..................................................................................ִּליׁשוָעה ִצּפִ

ַמִים  )יז ׁשָ ָבר ּּבַ ימו ּכְ ים ַרק ,ִּמְזַמן ְְלָכך ִּהְסּכִ ַקֵים ָּעֵלינו ְמַחּכִ ּנְ   טו...................................ּׁשֶ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ד  י"ָהַרׁשְ
ַע  )יח ים רׁשַ ְּלִהְתַגלֹות ָעִתיד ַּהֲחִמׁשִ יֵמי ּ יַח ְֶמֶלך ּבִ ׁשִ   טו...........................................ַהּמָ

ֵאינֹו ִמי  )יט ִלּמוד רֹוֶצה ׁשֶ ּּבַ י ,ַּהזַֹהר ּ ִלּמוד ִאם ּכִ ְגֶלה ּּבְ ק ּהוא ֲהֵרי ,ְלַבד ַהּנִ  ִּמְתַדּבֵ

ֲאָתר   טז.................................................................................................אְּדמֹוָת ּבַ

ַער ֶזה "ִמי"  )כ ים ַּהׁשַ ְתַגָלה ַּהֲחִמׁשִ ַּהּמִ   טז...............................................ַּהסֹוד ְללֹוְמֵדי ּ

ר ִאי  )כא ָמ ּתֹוָרה ְּלִלּמוד ְּלַהִגיַע ֶאְפׁשָ ִלי ּהִלׁשְ   יז.....................................ַּהסֹוד ּתֹוַרת ּבְ

תֹוַרת ָהעֹוְסִקים  )כב ָסיֹון ִמן ִּנָצִלים ַּהסֹוד ּבְ   יז..........................................................ַּהּנִ

ִּקיום ִהיא ַּהסֹוד ּתֹוַרת   )כג   יז..........................................................................עֹוָלםָה ּ

ה  )כד ֵני ַכּמָ א ּבְ א ָנׁשָ ְרְנסון ְלַתּתָ ְִדיָלך ִּחּבוָרא ֵמַהאי ִּיְתּפַ   יח..........................................ּ

ֵּאלו תִּמְתָגרֹו ַּמְלֻכיֹות ָרִאיָת ִאם  )כה ֵאלו ּ ּּבְ ה ,ּ ל ְלַרְגלֹו ַצּפֵ יַח ׁשֶ ׁשִ   יח..........................ּמָ

ַמע עֹוד ַמה   )כו ִסין ִנׁשְ ַאל - ּבְ   יח...................................................ל"ַזַצ ַּחִיים ַהָחֵפץ ׁשָ

י ְרֶכםֲּעבו   )כז ְרּתִ ָרֵאל ִּנְדֵחי" ִסְפִרי ֶאת ִחּבַ   יט........................................................."ִיׂשְ

  יט.................................................................ְּמתוָחה ַּהִדין ִּמַדת ,ְוָאיֹום נֹוָרא ַאְיי   )כח

ַמִים ִמן ִּאיּתות ֵהם ּוֵּאל ֲאסֹונֹות   )כט ִבין ְלִמי ַרק ,ַּהׁשָ ּמֵ ָפה ֶאת ּׁשֶ   כ..........................ַּהׂשָ

ַעת ְּמַדְוִחים  )ל ׁשְ יגוֵעי ,ֶטַבע ֲאסֹונֹות ,ֱאֶמת ּבִ ָצצֹות ,ֵטרֹור ּּפִ   כ...........................ָאטֹום ּפְ

ֶאָחד ְצִריִכים לֹא ֲּאַנְחנו   )לא   כ...................................,ַּחִיים ְלַהֵחֶפץ ְּוְיַגֶלה ִּמִסין ָיֹבא ׁשֶ

ים ִּנִסים  )לב ָכל ִּמְתַחְדׁשִ   כא.......................................................................,ְויֹום יֹום ּבְ

ן מֹוִציא ַּהַגַעׁש ַהר  )לג ַמִים ֵלב ַעד ָּגדֹול ָעׁשָ   כא.....................................................ַּהׁשָ

לום ַלֲעׂשֹות ּיוַכל לֹא ַּהָצָבא  )לד   כג.........................................................................ּּכְ

ה ַמה  )לה ְזכות ה"ַּהָקּבָ ָעׂשָ ֵיׁש ּּבִ ָבר ָּלנו ּׁשֶ יעוִרים 2000 ְְלֵעֶרך ּכְ זַֹהר ּׁשִ   כג........ַּהָקדֹוׁש ּבְ

ָקָרה ַמה  )לו ּׁשֶ יֹום ּ ִסַיְמנו ּבְ ּׁשֶ   כג.......................................ַּהיֹוִמי ֹוׁשַּהָקד ַּהזַֹהר ֵסֶפר ֶאת ּ

ַאְלֵפי  )לז ַווְדַאי ַּהזַֹהר ִּסיוֵמי ְרָבבֹות ּבְ ה ּבְ ּבִ ְלַהְבָטַחת ִנְזּכֶ   כג...............................י"ָהַרׁשְ

י  )לח ְמעֹו ַרּבִ ן ןׁשִ ל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ ֵבי ּכָ ית ּתֹוׁשְ ֶמׁש ּבֵ   כד........................ֵמַהִטיִלים ׁשֶ

ְזכות ָהָיה ַהּכֹל  )לט ָעְבדו ַּהיֹוִמי ַּהזַֹהר ּּבִ ֵבית ָוַלְיָלה יֹוָמם ֶזה ַעל ּׁשֶ ֶמׁש ּבְ   כד................ׁשֶ

ר ִאי  )מ ע ְּלַנֵצַח ֶאְפׁשָ ֵיים לֹא ּזו ּוִמְלָחָמה ,ש"ימ ִהיְטֶלר ֶזה ָרׁשָ ְסּתַ ן ִאם ֶּאָלא ,ּּתִ  ּכֵ

ָּיקומו   כד....................................................................ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ְּוִיְלְמדו ְּיהוִדים ּ

ֵקׁש ע"זי ִמִוויְזִניץ ר"ָהַאְדמֹו  )מא ל ּּבִ יֹון ְוִקּבֵ ירֹון ְּלַהִגיַע ְמֻיָחד ִּרׁשָ   כה........................ְּלּמִ

ַאִגיַע  )מב ׁשֶ י ּּכְ ְמעֹון ְלַרּבִ ל ֶאְפַעל ׁשִ ָצִריך ַמה ּכָ ְׁשֶ   כה...................................................ּ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ה  י"ָהַרׁשְ
ַבר  )מג י ּכְ ְקּתִ ל ִנּתַ ִרים ּכָ ל ַּהְקׁשָ ל ׁשֶ ָרֵאל ְלָהַרע ָהרֹוצֹות ָהֻאּמֹות ּכָ י - ְלִיׂשְ י ּכִ  ָּדַבְקּתִ

ּנָא ּתַ ּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבְ   כו........................................................................................י"ַרׁשְ

זַֹהר ַּהלֹוֵמד  )מד יך ּוַמְפִעיל ְמעֹוֵרר ,ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְוַמְמׁשִ ַמת ּ ּבִ ִנׁשְ ׁש י"ָהַרׁשְ ְפׁשוטֹו ַמּמָ   כו...ּּכִ

ר  )מה ֲאׁשֶ ן ּכַ ֵהר רֹוֶצה ָאָדם ּבֶ ה ְלִהּטָ ּמָ   כו....................................לֹו עֹוְזִרים ַמְלָאִכים ּכַ

ָרֵאל   )מו ים ִיׂשְ ָבר ִּאְרֵגן ְוֶאָחד ,ֵהם ְקדֹוׁשִ   כז...........................ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִּסיוֵמי ֶאֶלף ּכְ

י   )מז ְלּתִ י - ְּלַבדֹו 'ַלד ּבִ   כז.............................................................ְּלַרְגָלם ֵנר ֱאֶמתָה ּכִ

י ָּהִעָקר  )מח ָלל ֶאת ְלַזּכֹות ּהוא ,ָהֲאִמּתִ ָרֵאל ּכְ ה ִיׂשְ ּמָ יֹוֵתר ּכַ  ֲהֵבל" ִּמֶזה ְּוחוץ ,ּׁשֶ

  כז........................................................................."ָהֶבל ַהּכֹל קֶֹהֶלת ָאַמר ֲהָבִלים

ה  )מט ּמָ ּוְמַחֵזק ַמְפִעים ּכַ יָרם ּ ְמלֹא ְלַהּכִ ם הֹוָדם ּבִ ֵּאלו ,ְוִתְפַאְרּתָ יֹוְדִעים ּ ל ְָהֵעֶרך ּׁשֶ  ׁשֶ

  כח....................................................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד

ְזכוְתך   )נ ָּבִ ת ּלֹוֵמד יְּיהוִד ּ ּבָ ׁשַ ָעה קֹוֶדׁש ּבְ ר ,ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ׁשָ ֶוה ֶעְרּכֹו ֲאׁשֶ ָנה ְלֶאֶלף ׁשָ  ׁשָ

ט ִּלּמוד ׁשָ יֹום ּפְ לֹוֵמד - חֹול ּבְ ּוְכׁשֶ ְמָחה ּ ׂשִ ל ,ּבְ ֶאֶלף ֻמְכּפָ ָנה ִמְליֹון ַהּכֹל ְַסך - ּבְ   כח...ׁשָ

ֵלא   )נא ַּמדוַע ֲהִיּפָ ִאים ּ ּוְמַנְדִבים ,ְוחֹוְטִפים ּבָ   כח.......................................ַּהזַֹהר ְּלִלּמוד ּ

ִּקְימו   )נב ַעְצָמם ּ ֶסף ּּבֹוזו" ּבְ י - "ָזָהב ּּבֹוזו ּכֶ ב ַמה ּכִ ֶסף ֶנְחׁשָ ֶנֶגד ,ְוָזָהב ּכֶ ל ַּהַצַער ּכְ  ׁשֶ

א ִכיְנּתָ ָגלוָתא ׁשְ   כט............................................................................................ּּבְ

ּבִ ַהְבָטַחת  )נג ֶוה י"ָהַרׁשְ ה ְצָדקֹות ֵמֶאֶלף יֹוֵתר ׁשָ ַאּתָ   כט.....................................נֹוֵתן ׁשֶ

ה לּכָ  )נד ַזּכֶ ים ֶאת ַהּמְ ֲהָפַצת ָהַרּבִ יִעים - ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבַ ּפִ ַפע ָעָליו ַמׁשְ ָרָכה ׁשֶ  ּבְ

ָכל לֹו ְוַהְצָלָחה ל סֹוף ַעד ּוְלַזְרעֹו לֹו ִעְנָיִנים ּבְ   כט......................................ַּהדֹורֹות ּכָ

ה  )נה ַזּכֶ ים ֶאת ַהּמְ ַמִים ַּהָגדֹול ֲהִכי ַּהַיְחָסן ּהוא ָהַרּבִ ׁשָ   ל............................................ּּבַ

ל  )נו ַמְלָיא ּכָ ל ַהּפַ ִרים ַמְעָלה ׁשֶ ֵּמֵאלו ְמַדּבְ לֹוְמִדים ּ   לא...........................ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּׁשֶ

א מֹוָדָעה  )נז ֶוה ָּדָבר - ְלאֹוַרְיָתא ַרּבָ   לג...................................ָסֵפק ְללֹא ֶנֶפׁש ְלָכל ַּהׁשָ

ל ֶאת ְלָפֵרט ְֹצֶרך ֵאין  )נח ָרכֹות ַּהְיׁשועֹות ּכָ י ַהרַּהזֹ ְללֹוְמֵדי ָּהֲאמורֹות ְוַהּבְ ים ּכִ  ֵהם ַרּבִ

  לח.....................................................................................................................

  

  

 



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ו  י"ָהַרׁשְ
  

  



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ז  י"ָהַרׁשְ
  

  

ֶנֱאַמר  ִליָטר "ַאְדמֹוק "י ָכ"עּׁשֶ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ֵבי ְעָיה"ּת ַהִמְדָרׁש ּבְ   "ָהאְלִמין-ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ֶמׁש ק "בעיה ית ׁשֶ   ו"תּבֵ

ַהֲעלֹוְתך ק "בשב ת ּבְ ָָפָרׁשַ   ק"ע לפ"תשּ

בועֹות  )א ת ַאֲחֵרי ׁשָ ּבָ   ּׁשַ

רוִכים ִאים ּּבְ ם ַהּבָ ׁשֵ בחודש סיון אחר  אנחנו עומדים כעת – 'ה ּבְ
שאמרו פתגם , ע"ומובא בשם כמה מתלמידי בעל שם טוב זי, קבלת התורה

 נָאך שבת –" שבועות נָאךשבת : "באידיש בשבת של אחר חג השבועות
יש שתי " נָאך"בשפת האידיש למילה : משמעות הפתגם הוא כך. שבועות

ומשמעות נוספת מלשון , "אחרי"משמעות אחת הוא מלשון , משמעיות
 לכך  יש"שבועות שבת נָאך"אומרים  כאשר וכך. שבועות" עדיין"או " עוד"

נוספת  ומשמעות, שבועות היא אחרי שהשבת אחד, שתי משמעויות
 לקרוא  שרגילים,הצדיקים ממליצים היו זה  ועל.שבועות עדיין היא שהשבת



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ח  י"ָהַרׁשְ

  אכן,שבועות אחרי היא במשמעות שהשבת" שבועות שבת נָאך"זו  לשבת

 חג עדיין  היא,השבועות חג שאחרי  שהשבת,נוספת משמעות בכך יש

  ?הביטוי ותמשמע  מה.השבועות

אחד הפירושים שלחג השבועות יש , ישנם הרבה פירושים על זה
תשלומים במצוות עליה לרגל והבאת קרבנות הרגל עד שבעה ימים אחר 

ושבת שאחר כך ממשיך עדיין קדושת חג השבועות כמו שבעת . 'וכו, הרגל
  .ימי החג

 רביות הארוכה היא, נשא פרשת, כידוע: ואפשר לפרש טעם נוסף על זה
 ? -ומדוע , הפרשיות מכל הארוכים ,עליה הזוהר הקדוש ומאמרי ,בתורה

בשבת  נקראים שהם משום – ל"זצ ם"הרי חידושי בעל הגאון הקדוש אמר
  ! להט זה בעצמנו נבחן, לתורה הצימאון בלהט, תורה מתן חג שאחרי

 שבת נָאך"ובזה נבין מה שאנו קוראים השבת אחר שבועות 
כי זכינו בשבועות לקבלת התורה " בועותשבת עוד ש", "שבועות

ונמשך התלהבות וצמאון התורה גם , ערי קדושהבחמשים שולהיכנס 
  . לשבת זו

ִביָעָאה ַתְלָין  )ב יֹוָמא ׁשְ ְרָכָאן ִדְלֵעיָלא ְוַתָתא ּבְ ל ּבִ ּּכָ ּ ּ  

כל ברכאן דלעילא  )א" עח"שמות דף פ(ק "איתא בזוה: עוד אפשר לבאר
 וכל הענינים של משך השבוע בין ברוחניות ,ותתא ביומא שביעאה תליין

כ כיון ששבת הוא בחינת "וא, בין בגשמיות נתברכין ונשפעין כבר מקודם
כדי שיועיל כח השבת לעשות תשובה , ק"שבת את ה"נתן לנו השי, אהבה

ק רבי פנחס "והרה. שלא ישאר שום רושם של פגם לדורות, מאהבה
חג וממילא ב, ולל כל החתונהששבת לפני החתונה כ, ע אמר"מקאריץ זי

נשפעים כל מיני שפע , השבועות שהוא החתונה בין ישראל לאבינו שבשמים
ובפרט בלימוד תורת הסוד ששבועות , עוד מהשבת הקודם, ברכה והצלחה

ּבִ"כמבואר בספרינו , הוא העת הרצון לזה ַמת ָהַרׁשְ וממילא ,  באריכות"י"ִנׁשְ
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 וכך הוא ממשיך לכל .שבועותהוא עוד , "אחר שבועות שבת נָאך"
  .שבתות השנה

דוָקה ְלָכל ַהחֹוָלִאים  )ג ת קֹוֶדׁש הוא ְרפוָאה ּבְ ּבָ ּׁשַ ּ ּ  

וידוע , )על פסוק ועשו ארון עצי שטים, פרשת תרומה(ק נועם אלימלך "בספהועיין 
ומובא בספר תפילה , גם דהשבת קודש הוא רפואה בדוקה לכל החולאים

ע אודות הקמיעות "ק החוזה מלובלין זי"הרה שסיפרו ל)פרשת ויקהל(למשה 
'  וכו"שבת" כתוב בהם ההיש, ע"ק רבי משה לייב סאסובער זי"של הרה

'  פי)פרשת משפטים(ק תפארת שלמה "ובספה .ש"והוא קמיע של תחלואים עיי
תֹומלשון ,  רומז לשבתו"שבת, ז הפסוק רק שבתו יתן ורפא ירפא"עד ּבַ  – ּׁשַ

  .ש"עיי, דשבת הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, רפאיתן ועל ידי זה ורפא י

ת   )ד ּבָ ְלַאַחר ׁשַ ת ׁשֶ ּבָ ַּמדוַע ִנְקָרא ׁשַ ּ ת ָנא"ּ ּבָ בועֹות ְך"ׁשַ   ּׁשָ

כמו כן מצינו לאידך , והנה כמו שהשבת הוא משפיע לכל ימות השבוע
ביצה (ל "כמו שארז, דבששת ימי המעשה צריכים לעשות הכנה לשבת, גיסא

ומזה , )על פסוק זכור את יום השבת לקדשו, בפרשת יתרו(ל "ן ז"רמבועיין , )א"ז ע"דף ט
ן "כמו שכתב הרמב, היום יום פלוני בשבת, הטעם אנו אומרים בשיר של יום

לא תהא מונה כדרך , רבי יצחק אומר,  בשם המכילתא)בפרשת יתרו שם(ל "ז
 ימי שהגוים מונין, ופירושה. אלא תהא מונה לשם שבת, שהאחרים מונים

או על שמות , יקראו לכל יום שם בפני עצמו, השבוע לשם הימים עצמן
וישראל מונים כל , או שמות אחרים שיקראו להם, כנוצרים, המשרתים

כי זו מן המצוה שנצטוינו בו , שני בשבת, אחד בשבת, הימים לשם שבת
בי אברהם אבן וכך פירש ר, וזה פשוטו של מקרא, לזכרו תמיד בכל יום

ולפי זה יובן שפיר מדוע נקרא שבת שלאחר  .ל שם"ן ז"ל הרמב"עכ, עזרא
דחג השבועות שהיה באמצע השבוע הוא הכנה , "ך שבועות"שבת נא"שבת 

, כיון שצריכים לעשות הכנה לשבת בכל ששת ימי המעשה, לשבת הבאה
  .כ עדיין יש השפעה מיום מתן תורה על השבת הבאה"וע
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כיון דכל , ת יש לו כח משבת שלפניודשבועו, וכן הדבר גם לאידך גיסא
וכמו שכתב באור החיים , ברכאין דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין

  .ש עוד"עיי',  על פסוק כי בו שבת וגו)פרשת בראשית(הקדוש 

כ מכח "ולפי זה צריכים לומר דמה שניתנה תורה בחג השבועות היתה ג
ן דכל ההשפעות כיו, כדי שיהא קיום לתורה אצל ישראל, השבת שלפניו

, לפני מתן תורה,  ובאמת נצטוו ישראל על השבת במרה.תלוים ביום השבת
שומר שבת "ל על הפסוק "ועוד אמרו חז, כי ממנה מתחיל כל קיום התורה

, ונקרא כשומר כל התורה כולה, שכל השומר שבת קודש מחול לו, "מחללו
  :)פרשת יתרו דף פח(ק "וכן כתוב בזוה

כ שפיר קורים "ע,  נודעת לה לשבת ביום מתן תורהוכיון שחיבה יתירה
,  שעדיין הוא שבועותרושפי, שבועות" נאך" שבת גם לשבת שלאחריו

דהשבת , דהרי חג השבועות יום מתן תורה מורה על חשיבות השבת וכאמור
וכתב , וימות השבוע הם הכנה לשבת קודש, משפיע על ימות השבוע הבאה

ימים '  נשפעים משבת שעברה וג-ג-ב-ימים ראשונים א' ל דג"האריז
כמו כן שבועות נשפע משבת שעברה ,  מכינים לשבת הבאה-ו-ה-הבאים ד

יוצא שהמכין לשבת בהעלותך הוא חג השבועות ולכן , ומכין לשבת הבאה
  . נמשך קדושתו לשבת הבאה

 ,השבת שלאחר חג השבועותמפני מה יש לומר בביאור הענין ועוד 
ודכולי עלמא  :)דף פו(מסכת שבת דהרי נאמר ב, תשבועו" נאך"שבת נקרא 

 ל כן ע)קדושת לוי שהבאנו לעיל' עי(בסיון '  בזהוהי, שראלבשבת ניתנה תורה לי
כיון , שבועות" נאך" יש שבת ם כןאף בשנה שחל באחד מימות השבוע ג

  . לקבלת התורה סיוע מהשבתהדבשבת ניתנה תורה נמצא שהי

ְלַמְע  )ה ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ָפעֹות ִמּיֹום ּּכָ ת ֵהן ֻמׁשְ ּבָ ְלַמָטה ִמּיֹום ַהׁשַ ָּלה ְוׁשֶ ּ ּ ּ
ת ּבָ   ַּהׁשַ

ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ְוַתָתאק אומר "הזוה: בואו חשבון! מורי ורבותי ָּכל ּבִ ּ ּ ּ ּ ,
ִביָעָאה ַתְלָיין יֹוָמא ׁשְ כל הברכות שלמעלה ושלמטה מיום : הביאור בזה. ּּבְ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ יא  י"ָהַרׁשְ

יֹוָמא , אְוָתאָנ השבת הן משפעות מיום השבת א ּבְ ְתַכח ָמּנָ ֲּאַמאי ָלא ִאׁשְ
ִביָעָאה ִּמׁשום ְדַההוא ] ?ושנינו מדוע לא ירד במדבר המן ביום השבת[, ׁשְ ּּ ּ

יָתא יֹוִמין ִעָלִאין, יֹוָמא יה ָכל ׁשִ ְרָכאן ִמיּנֵ ִּמְתּבָ ּ היות שהשבת הוא היום [, ּ
 ַחד ְוַחד ְוָכל, ]העליונים] הספירות[שמתברכין ממנו כל ששת הימים 

ָּיִהיב ְמזֹוֵניה ְלַתָתא יֹומֹוי, ּ וכל אחד ואחד מהעליונים משפיע [, ָּכל ַחד ּבְ
ִביָעָאה, ]כל אחד ליומו, מזון למטה יֹוָמא ׁשְ ְרָכאן ּבְ ָרָכה ְדִמְתּבָ  ֵּמַהִהיא ּבְ

   .]וכל זה מאותה הברכה שהעליונים מתברכין ביום השבת[

ַג   )ו ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ רוָחִנּיותּכְ ן ָעָליו ִלְנֹהג ּבְ ִמּיות ּכֵ ּׁשְ ּ ּ  

רוָחִניות:ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ִמיות ֵכן ָעָליו ִלְנהֹג ּבְ ַגׁשְ ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּ ּּ ּּ ּ ,
ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו לֹא ָיִניַח ַכְספֹו ַעל ֶקֶרן ַהְצִבי, ְּוָעָליו ִלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ, 

ר  ל ֲאׁשֶ יל ָמׁשָ ָתף ָלֵעֶסקְוִהְמׁשִ ְכֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ָּכל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ּ  ָעָליו ,ּ
ל ָהֵעֶסק ִּלְבדֹוק ֶאת ְכָדִאיותֹו ׁשֶ ּ ּ ַּהִאם ָהֵעֶסק ָיִניב ְתׁשואֹות ְכָדִאיֹו, ּ ּ ּ ַהִאם ? תּ

ִיְתָרה? ַיְרִויַח ֵמָהִעְנָין ֵעֶסק ְולֹא ְּכֵדי ׁשֶ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ לֹום לֹא ַיְפִסיד ּבָ ַחס ְוׁשָ
ַפח ִּיפֹול ּבַ יַח ֶאת ָהֵעֶסק, ּ ּבִ ֵּכן ַמֲחִזיֵקי ַהתֹוָרה ֲעֵליֶכם ְלָבֵרר ְוָלַדַעת ֵכיַצד ְלַהׁשְ ּּ :

ֶכם ַמֲחִזיִקים ָאְמָנם  ּבֹוְנ, ּמֹוְסדֹות ַהתֹוָרהִהּנְ ּוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים ְלֶחׁשְ ּ , כםּ
ה יֹוֵתרכם  ִהּנְֲאָבל ֶכם ְיכֹוִלים , יכולים ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ַאְלֵפי ֲאָלִפים ִהּנְ ְּלַהְכִפיל ּבְ

ֶכם ְיכֹוִלים , כםֶּאת ְזֻכיֹוֶתי אֹותֹו ַהְזַמן וְבאֹותֹו ַהֶכֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתרִהּנְ ּּבְ ּ ּ 
  .ְּזֻכיֹות

ָעה ַאַחתַּהלֹוֵמד    )ז ֹּזַהר ַוֲאִפלו ׁשָ ּ ֲאִמי,ּ ִאלו  ּבַ ְלַבד זֹוֶכה ּכְ ָּרתֹו ּבִ ּ
תֹוַרת ַהִנְגֶלה ָנה ְתִמיָמה ּבְ ָּלַמד ׁשָ ּ  

ּוַבֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּ לֹוֵמד  - ?ּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ
ָלה ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, ַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ֵכ, ּ ּן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד ְּוָכל ׁשֶ

ּוְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ה , ּּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך(ּ ּ ִּתקוֵני זַֹהר מ, ּ ּ לֹא יֹוֵדַע וֵמִבין  .)ג"ּ ּוְלִמי ׁשֶ ּּ

ַק ָלהּבְ ִגיְרָסא, ּבָ ּעֹוֶלה ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ָלה , ּ ְּלֵעֶרך ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ַּכף (ְ

ל ָדָבר. )ה"קנַּהַחִיים ִסיָמן  ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ָעה ַאַחת, ּ ַהלֹוֵמד ֹזַהר ַוֲאִפלו ׁשָ ּׁשֶ ּ ֲאִמיָרתֹו ,ּּ  ּבַ
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ָנה ְתִמיָמה  ְלַבד זֹוֶכה ְכִאלו ָלַמד ׁשָ ּּבִ ּ ּ ְגֶלהּ תֹוַרת ַהּנִ ְמָחה , ּבְ ׂשִ ר לֹוֵמד ּבְ ְוַכֲאׁשֶ
ִּהְכִפיל ְזֻכיֹוָתיו ָכפול ֶאֶלף ּ ּ ְּכִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ְמָחה :ּ ַהלֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ְ ׁשֶ ּ ּ

ְמָחה ֵאינֹו לֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ֶוה ְכֶאֶלף ַפַעם ִמִמי ׁשֶ ְׁשָ ּ ּ ּ ַער ַהׂשִ( .ּ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ . )ְמָחהּ
נו יֹוֵסף ַחִיים זיע ְּוָאַמר ַרּבֵ ת קֹוֶדׁש: א"ּ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ֶוה ֶאֶלף ְפָעִמים , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ּׁשָ

ימֹות ַהחֹול ִּלמוד ּבִ ִנָיה( .ּ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ּּבֶ ּ(  

ּבֹון  )ח ל עֹוָלם - ּּבֹאו ֶחׁשְ ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ּּבֹאו וְנַחׁשֵ ּ ּ  

ּבֹוןַעל " ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ֵּכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ִיְצָרם –" ּ ִלים ּבְ ֵּאלו ַהמֹוׁשְ ּ ּּבֹאו , ּ
ל עֹוָלם ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ּוְנַחׁשֵ ל ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש : :)ב עח"ב( ּ ָעה ַאַחת ׁשֶ ֵּכיַצד ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ ט, ּבְ ָנה ִלמוד ְפׁשַ ּעֹוָלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ ּ יֵמי ַהחֹולְ ָּכֵעת ּבֹאו  -.  ּבִ ּ
ּבֹון ט: ֶחׁשְ ָנה ִלמוד ְפׁשָ ֶוה ְלֵעֶרך ׁשָ ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ְּדִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְּ ּ ת , ּ ּבָ ּוְבׁשַ

ֶאֶלף ֶאֶלף, ֻּמְכָפל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכָפל ּבְ ּוְבׂשִ ּ ַּסך ַהכֹל, ּ ְעֹוָלה ִלמודֹו ְלֵעֶרך ִמְליֹון , ְ ּ ּ
ָנה   .ׁשָ

טוָחהַהִא  )ט ָקָעה ּבְ ָדִאּיֹות ַלַהׁשְ ּם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ּכְ ָ  

טוָחה ָקָעה ּבְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ְכָדִאיֹות ַלַהׁשְ ּ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ? ּׁשְ
רוָכה יֹוֵתר? ַּהִאם ָמָצאָת ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתר ָתפות ּבְ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ּ ָך ַּוַדאי ִהּנְ? ּ

ָכך ְרֹוֶצה ָלַדַעת ֵכיַצד תוָכל ִלְזכֹות ּבְ ּ ּּ ּ?  

יָבה ִהְנֶכם תֹוְמִכים ּבֹו, ָּכל ְיׁשִ ּכֹוֵלל אֹו ָכל מֹוָסד תֹוָרִני ׁשֶ ּ ּ ִיְלְמדו  ,ּ ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ
ל זַֹהר בוִעית ׁשֶ ָעה ׁשְ ְּלָפחֹות ׁשָ ּ.  

ר    )י ִּלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהזַֹהר ַהּיֹוִמי ַהְמֻחָלֶאְפׁשַ ּ ָיִמים  354- ְלק ּ
ָנה ׁשָ   ּבְ

חור ָּכל ּבָ ין ַהְסָדִרים, ְאֹו ַאְבֵרך ּ ָּיכֹול ִלְלמֹד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ּ ת , ּ ּבָ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ
ַמֲעָלתֹו ְגדֹוָלה קֹוֶדׁש ּׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהֹזַהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק  – ּ ְּוֶאְפׁשָ ּ ּ -ְלּ

ָנה 354 ׁשָ ל : ֻדְגָמאּוְל -. ָיִמים ּבְ יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים500ּבִ ּ ַדקֹות 12ִּיְלְמדו  - ּ ּבַ ּ
ָכל יֹום ְלַבד ּבְ ְּוָכך יוְכלו ְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהֹזַהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְפָעִמים  – ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְ
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ָנה ׁשָ יֹום ִיְזכו ְלֶאֶלף ִסיוִמים 24-ּוְב, ּבְ ַּדקֹות ּבְ ּּ ּ ּ ְּוַכָידוַע ְד, ּ ּ ֶאֶלף ִסיוּ ּּבְ  ,ִּמים ְכֶאָחדּ
ֵּתֶכף ֵמִביא ַהְגֻאָלה ּ ּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו(". ּ ּ(".  

ֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמן אֹותֹו ַהּכֶ ָכך ִתְצּבֹר ִמְליֹוֵני ְזֻכיֹות ּבְ ּּבְ ּ ּּ ַּתְרִויַח , ְ
ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ְּתׁשואֹות ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוֶזהו ַתְרגו -. ּ ּּ ל ּ מֹו ׁשֶ

ַהֲעלֹוְתך קנ(ַּהֹזַהר  ַּהָכתוב ּּבֹא וְרֵאה" :).ָּבְ ֵצאֶתך ': ּ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ְָוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ּ ּ
אָֹהֶליך ׂשָכר ּבְ ְָוִיׂשָ ַתְתפו ַיַחד', ּ ׁשְ ּנִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ה ִמְלָחָמה, ּ ב , ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ְוֶזה יֹוׁשֵ

תֹוָרה תֹוָרה... ֵחֶלק ָלֶזהְוֶזה נֹוֵתן , ְּועֹוֵסק ּבַ ׂשָכר ֶחְלקֹו ּבַ ְּוִיׂשָ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון , ּ ּ
תֹוָרה ַוַדאי ֶּחְלקֹו ּבַ ַתְתפו ַיְחָדיו, ּ ְּוַעל ֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ שָכר, ּ ֵרך ְזֻבלון ִמִיׂשָ ִיְתּבָ ּׁשֶ ּּ ִּכי , ְ

ְרַכת ַהֹכל ל ַהתֹוָרה ִהיא ּבִ ָרָכה ׁשֶ ַּהּבְ ּ ּ".  

יָב   )יא יׁשִ ים ּבִ ל ַהָחֵפץ ַחּיִ חוִרים ִלְגֹמר ּכָ ַראִדין ִצָוה ְלָכל ַהּבַ ּתֹו ּבְ ּ
בוַע ת ַהׁשָ ל ָפָרׁשַ ל ּכָ ת ֶאת ַהזַֹהר ׁשֶ ּבָ ּׁשַ ּ ּ ּ  

ובזה יכולין להבין למה החפץ חיים בישיבתו בראדין צוה לכל הבחורים 
, לגמור כל שבת את הזוהר של כל פרשת השבוע הגם שלוקח הרבה שעות

, א"ורבי מרדכי שרעבי זיע, הבן איש חי, הכסא מלך, ורבי חיים וויטאל
שאמרו ששעה אחד זוהר הקדוש , ובפרט עם חידושו של האורחות צדיקים
זאת אומרת חשבון של מאה אלף . בשבת שוה לחשבון של מליון שנה תורה

כן מאה אלף ?  אתם שומעים– שעות ביום אחד 10אברכים שלומדים 
יוצא החשבון של מליון שעות ,  שעות10אנשים לומדים ביום אחד כל אחד 

ק מקבלים את השכר "תורת הנגלה ואנחנו לומדים שעה אחת בשבת זוה
 ועוד יותר שמקבלים שכר על תורה לשמה כי תורת הסוד הוא תורה –הזה 

בא וראה כמה גדול כח השמחה שאלישע הנביא . )ראה אור הזוהר(לשמה 
מלכים ב פרק ( שנאמר כאשר רצה שתשרה עליו רוח הקודש ביקש שינגנו לפניו

ּ ְוַעָתה ְקחו ִלי ְמַנֵגן ְוָהָיה ְכַנֵגן ַהְמַנֵגן ַוְתִהי ָעָליו ַיד ה)טו ג ּּ ּ ּּ ק "וכתוב בזוה. 'ּ
שככל שהלימוד יותר עמוק ופנימי כך בונה שמים עליונים ומגיע לעולמות 

, עתה מבינים איך שהזוהר הקדוש שהוא לימוד פנימיות התורה. העליונים
ובשבת קודש שהוא עולם , ה שגם היא מחלק הפנימי של הנשמהעם השמח

  .   לערך מיליון שנה תורהערכם גבוה מאוד ,  מעין עולם הבא–הנשמות 
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ל    )יב ֵאָלה ׁשֶ לֹוְמִדים זַֹהר ַהָקדֹוׁש יוְכלו ַלֲענֹות ַעל ַהׁשְ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ֵהם ָטְרחֹו ְוָעְמלו ְלָהִב ִּצִפיָת ִליׁשוָעה ִמְפֵני ׁשֶ ּּ יַחּ   ּיא ֶאת ַהָמׁשִ

 ציפית לישועהק יוכלו לענות על השאלה של "עתה אלו שלומדים זוה
עסקת ועוד שכשישאלו אותם , מפני שהם טרחו ועמלו להביא את המשיח

ולמדתי כמו , ק ובפרט בשבת"אני למדתי כל יום זוה! הם יענו? בתורה
מדו ועוד זיכיתי לאחרים שיל.  שעות10מאה אלף אברכים ביום אחד 

  .כדי שהמשיח לא יהיה בצער, ק"בזוה

יַח ָיבֹוא   )יג ָמׁשִ ׁשֶ לֹא לֹוֵמד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמה ֹיאַמר ּכְ ִּמי ׁשֶ ּ ּּ  

מה עשיתי לקירוב , ק מה יאמר כשמשיח יבוא"ומי שלא לומד זוה
  .אם יזכה, ובאיזה פנים יקבל את המשיח, הגאולה

יַח ָיבֹוא   )יד ָמׁשִ ׁשֶ ע ַע, ּּכְ ֶאְצּבַ ָלְמדו ַיְרֶאה ּבְ ל ֵאלו ׁשֶ ּל ּכָ ּּ ּזַֹהר ּ
ַּאָתה ָעַזְרָת ִלי ָלבֹוא" ַּהָקדֹוׁש ּ!"  

ק אתה "יראה באצבע על כל אלו שלמדו זוה, והרי ידוע כשהמשיח יבוא
ואיזה מין ציפית , ואיזה בושה יהיה למי שלא עזר לו לבוא. עזרת לי לבוא

  .לישועה הוא אם לא עושה שום פעולה למענו

ים ֶא   )טו לֹׁשִ ָהַרב ָיבֹואׁשְ ים ׁשֶ   ֶּלף ְיהוִדים ְמַחּכִ

סלוצק שהיה  של  רבה,ל"הלוי זצ בית ונספר סיפור נפלא מבעל
 שהרב אחר בריסק שבעיר סיפרו, לוורשה עבר ואחר שנים ,מגדולי הדור

 אנשים של הכינו משלחת אז, רב צריכים והיו יהודים נשארו אלפי, עזב

רב  להיות הלוי בית מבעל שלבק וורשה ללכת לעיר להם ואמרו נכבדים
 שישב מי אין וכעת, לפנים שישבו בה עולם גדולי שיש וכך כך לו אמרו. העיר

 כלום לי חסר  לא."ושלחתיה היתה עמי" .בתוקף סרב הרב, הרב כסא על

 :ואמר אחד קם בסוף. כלום עזר ולא 'וכו לפייסו  התחילו.מרבנות לי די, כאן
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 מחכים, בריסק שבעירנו לדעת צריך הרב אבל, הרב מכבוד מחילה"
 זאת ששמע  ברגע!?לסרב יכול הרב וכי, יבוא שהרב יהודים אלף שלושים

. ואם יהודים מחכים אי אפשר להתעכב ,יעזור לא תירוץ ששום אמר, הרב
 – יהודים הרבה כך כאשר מחכים כל מכאן רואים, חפץ חיים"ה אמר

שאנחנו  יםבשמ יראו אם, השמים כלפי כך ,להתעכב אין יכולים
  !לא יוכלו יותר לעכב את ביאתו, המשיח לביאת באמת מחכים

ּיֹוֵתר ְיהוִדים ִיְצָטְרפו ְלִלמוד ַוֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש    )טז ָמה ׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּ ּּ ּ–  
ֹאֶפן ֲהִכי ַהטֹוב ֶאת ִצִפיָת ִליׁשוָעה ִמים ּבְ ְּמַקּיְ ּ ּ  

טרפו וכמה שיותר יהודים יצ, אין הדבר תלוי אלא בנואם כך 
למפעל הקדוש בלימוד והפצת הזוהר הקדוש שבזה מקיימים באופן 

בוודאי תיכף מן השמים ישלחו לנו את , הכי הטוב את ציפית לישועה
  !משיח צדקנו במהרה בימנו ברחמים אמן

ימו ְלָכך ִמְזַמן  )יז ָבר ִהְסּכִ ַמִים ּכְ ׁשָ ּּבַ ְ ּ ם, ּ ְנַקּיֵ ים ָעֵלינו ׁשֶ ַּרק ְמַחּכִ ּ  

ורבי , אליהו הנביא,  משה רבינו-הרעיא מהימנא ! ַתימֹוַרי ְוַרּבֹו
ק נצא מן הגלות "שכשנלמד זוה, שמעון בן יוחאי אומרים לנו

רק מחכים , בשמים כבר הסכימו לכך מזמן, הבה נתבונן, ברחמים
כמבואר עלינו שנקיים וכידוע שחייבים קודם איתערותא דלתתא 

שאנו לומדים  בשמים אשר יראוהלא בוודאי כ, :)ז"פרשת לך לך דף ע(ק "בזוה
תיכף נגאל , המשיח לביאת באמת שאנו מחכיםזאת אומרת , ק"זוה

  . ברחמים

יַח   )יח יֵמי ֶמֶלך ַהָמׁשִ לֹות ּבִ ים ָעִתיד ְלִהְתּגַ ַער ַהֲחִמׁשִ ּׁשַ ְ ּ ּ  

ֶזה  בועֹות ָכתוב ּבָ אֹוְמִרים ִלְפֵני ִתיקון ֵליל ׁשָ ַחְרָתנו ׁשֶ ְתִפַלת ַאָתה ּבְ ּּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָּאַהְבָת אֹוָתנו : ַּהָלׁשֹון ְּוִהְבַדְלָתנו ִמֻטְמאֹת ִמְצַרִים ', וגוּ ְּוִהְכַנְסָתנו ', וגוּ ּ

יֹום ַהֶזה ה ּבְ ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ַּלֲחִמׁשִ ּ ַער , ַּעד ָכאן, ּ ַמע ִדְביֹום ֶזה זֹוִכים ָלׁשַ ַּמׁשְ
ה יָנה וְקדֹוׁשָ ל ּבִ ים ׁשֶ ַּהֲחִמׁשִ ִתיקו. ּ ּוְמקֹורֹו ּבְ ִּתיקון (ֵני זֹוַהר ּּ ְדִנְכָתב  )כא וכגּ
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תֹוָרה  ים ּּבַ ֵעיֲּחִמׁשִ ה ז "ְּפָעִמים ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשָ ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ָּזכו ְלֲחִמׁשִ ּּ
ת ֱאמֹורע "ועיי. ש"עיי זֹוַהר ָפָרׁשַ אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש . ּּבְ ְּוַעֵין ּבְ ּ ר (ּ ִמְדּבָ  )'כד זּּבַ
ְלָיוִּיַזל ַמִים"פ "עה יַח  ," ִמּדָ יֵמי ֶמֶלך ַהָמׁשִ ים ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ַער ַהֲחִמׁשִ ְּדׁשַ ְ ּ ּ ּ
  .ש"ִּעֵיי

ִלמוד    )יט ֵאינֹו רֹוֶצה ּבַ ִּמי ׁשֶ ּ ִלמוד ַהִנְגֶלה ְלַבד ,ַּהזַֹהרּ י ִאם ּבְ ּּכִ ּּ, 
ֲאָתר ְדמֹוָתא ק ּבַ ֲּהֵרי הוא ִמְתַדּבֵ ּ ּ  

ּוְבקוְנְטֵרס  ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי , )יגֶּפֶרק (ֵּעץ ַהַחִיים ּ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִיפֹל ַהּנֹוֵפל כו י ַגם ּבְ ַנְפׁשֹו ּכִ ּהוא ִמְתַחֵיב ּבְ ּ ּּ ּ ר ְלֵעיל ' ּ ְזּכַ ּנִ ּכַ

ה כו ַרּבָ רוִרים ַאּדְ לֹא ְיָבֵרר ּבֵ ְלַבד ׁשֶ ֹאֶרך ְולֹא זֹו ּבִ ּּבְ ּ ּ ָאַמר ִמי ' ְ ּוְכמֹו ׁשֶ
ֵא ק ׁשֶ ּבֵ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הוא ִמְתּדַ ִלּמוד ַהּנִ י ִאם ּבְ ִלּמוד ַהֶזה ּכִ ּינֹו רֹוֶצה ּבַ ּ ּּ ּ

מֹוָתא כו ֲאָתר ּדְ ה ' ּּבַ ַרק ּבָ הוָבא ְלֵעיל ׁשֶ ַוְיִחי ׁשֶ זַֹהר ּדְ ַתב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ְוַעל ּּ
ִחיַנת ֵעץ ַהַח ָּיָדה ִיְזֶכה ְלאֹור ַהַחִיים ִכי ִהיא ִהיא ּבְ ּּ ִּיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי ּ ּ

רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו וְמקֹור ַנְפׁשֹו  ֵעֶסק תֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ֶהם ּבְ ַּאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ּ ּ
ַרך כו ִיחודֹו ִיְתּבָ ּוְלַיֲחָדן ּבְ ּ   .ל"עכ, 'ְּ

ָלה ְללֹוְמֵדי ַהּסֹוד" ִמי"  )כ ים ַהִמְתּגַ ַער ַהֲחִמׁשִ ֶּזה ַהׁשַ ּ ּ ּ  

ָנה ָאבֹות ּו ר ְלָפֵרׁש ַהִמׁשְ ָנה (ָּבֶזה ֶאְפׁשָ ַּאָתה ָעִתיד ִלֵתן " ִמי"ְוִלְפֵני  )'אפג ִמׁשְ ּ
ּבֹון  ִגיַמְטִרָיה " ִמי"ִּדין ְוֶחׁשְ ּּבַ יםּ ְיכֹוִלים ִלְזכֹות ַעל ְיֵדי , ֲּחִמׁשִ ּׁשֶ ִּלמוד ּ ּתֹוַרת ּ

ּבֹון, ַּהסֹוד ַּאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוֶחׁשְ ּ ַרך ִעם ְּכל. ּ ר ָתבֹוא ְלָפָניו ִיְתּבָ ְֹוַמר ַכֲאׁשֶ ּ ּ
ים ַהִמְתַגָלה ְללֹוְמֵדי ַהסֹוד" ִמי" ַער ַהֲחִמׁשִ ֶּזה ַהׁשַ ּ ּ ּ ּ ָּאז תוָכל , ּ ּבֹוןָלֵתת ּ , ִּדין ְוֶחׁשְ

תֹוָרה ֵאָלה ָעַסְקָת ּבַ ַּעל ַהׁשְ ּ ת קֹוֶדׁש ִמְליֹון ׁשָ, ּ ּבָ ל ׁשַ ָעה ׁשֶ ִיְהֶיה ְלך ִמָכל ׁשָ ּׁשֶ ָ ָנה ּ
ל ִצִפיָת ִליׁשוָעה, ּתֹוָרה ֵאָלה ׁשֶ ְּוַעל ַהׁשְ ּ ַאָתה לֹוֵמד זֹה, ּ ָכל יֹום ׁשָ ּׁשֶ ּ לֹא ַרק , ק"ּ

ַאָתה ְמַחֶכה ַלְגֻאָלה ּׁשָ ּ ּ כֹונֹות ְלָקֵרב ֶאת , ּ ה ֶאת ַהְפֻעלֹות ַהּנְ ֶּאָלא ַאָתה עֹוׂשֶ ּּ ּ
ַרֲחִמים ַּהְגאוָלה ּבְ ּ .  
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יַע ְלִלמ   )כא ר ְלַהּגִ ִלי תֹוַרת ַהּסֹודִּאי ֶאְפׁשָ ָמה ּבְ ּוד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ּ 

ים" ִמי"ֶזה ְלָבַני " ָרז"ִּגיָלה " ִמי"ל "ואפ  ִגיַמְטִרָיה ֲחִמׁשִ ּּבַ ּ ַע, ּ " ָרז"י "ׁשֶ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלִהיָכֵנס ָלׁשַ ּׁשֶ ּ ּ אֹור ַהַחִיים ע "ועיי. ּ ּּבְ

מֹות (ַּהָקדֹוׁש  ם , ָוֵאֵרדפ " עה)'ח' גׁשְ ַּהתֹוָרה יוְכלו ְלִהיָכֵנס י "ְדַע, )ב יב"כַּוִיְקָרא (ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ָמהי "עְוֶזה ַרק , ְּלׁשַ ִּלימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּּ ּ ִלי , ּ ר ְלַהִגיַע ָלֶזה ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ּׁשֶ

ּתֹוַרת ַהסֹוד ְכְמבֹוָאר ְבזֹוַה ָלוַב, ל"ּוָבַרְמַחק "ּ ַמ"ּׁשְ לֹו ֶּסֶכת ׁשְה ּבְ ּבועֹות ׁשֶ ַּדף (ּ

  .:)קפג

ַעל  ל ֶזה ׁשֶ ֲעֵרי ֹוּ תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכְיֵדירֹוִאים ִמּכָ ים ׁשַ ּת ַלֲחִמׁשִ
ָנה ּכוָל ָכל ַהׁשָ ה ְוֶזה ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ֶפׁש , ּהּּ ך ֶאת ַהּנֶ תֹוַרת ַהּסֹוד ְמַטֵהר וְמַזּכֵ ְׁשֶ ּ ּ

ֵסֶפר א ֵהֵבאנו ּבְ מֹו ׁשֶ יִקיםּּכְ   .ע"זי ,ֹור ַהזֹוַהר ֵמֶאֶלף ַצּדִ

תֹוַרת ָהעֹוְסִקים   )כב יֹון ִמן ִּנָצִלים ַהּסֹוד ּבְ   ַּהִנּסָ

י ָאַמר עֹוד ְמעֹון ַרּבִ ם ׁשִ א ׂשָ ִאְדָרא ַרּבָ י ָאַמר :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה, ּּבְ ְמעֹון ַרּבִ , ׁשִ
ַמָיא ִּקיוֵמ ֲאַנן ְדָהא, ַמעְדִתְש ֵאיָמא לֹא ְלַאְרָעא, ְדְיַצְייִתין ֵאיָמא לֹא ִּלׁשְ  יּ

יאור .ָעְלִמין ַמִים אֹוֵמר לֹא ֲאִני: ּּבִ ַמע ָלָאֶרץ לֹא ְוַגם ְּשַיֲאִזינו ַּלׁשָ ִתׁשְ  ְּכמֹו ּׁשֶ
ָאַמר ה ׁשֶ ינו מֹׁשֶ ה ִּכי, ַּרּבֵ ינו מֹׁשֶ ָרֵאל ַעם ֶאת ִהְזִהיר ַּרּבֵ לֹא ִיׂשְ  ֶזה ְוַעל, ֶּיֶחְטאו ּׁשֶ

ֶהם ֵהִעיד ַמִים ּבָ ִהיא ַהּסֹוד ְּבתֹוַרת עֹוְסִקים ֲּאַנְחנו ֲאָבל, ָוָאֶרץ ׁשָ ִּקיום ׁשֶ ּ 
ַמִים ְּלֵעדות ְֵרךצֹו ְוֵאין .ָהעֹוָלם י ָוָאֶרץ ׁשָ תֹוַרת ָהעֹוְסִקים ּכִ  ַהּסֹוד ּבְ
יֹון ִמן ִּנָצִלים ּסָ   .ַהּנִ

  ָהעֹוָלם ִּקּיום ִהיא ַהּסֹוד ּתֹוַרת   )כג

אן תֹוַרת רֹוִאים ָּאנו ִמּכָ ִּקיום ִהיא ּסֹודַה ּׁשֶ ְּוַכָידוַע ָכל , ָהעֹוָלם ּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ְתלוָיה ְבִלימוד ַהזֹוַה ּ ּּ זֹוַהר ְכְמבֹוָאר, ק"ּ  ּוְבִגין": :)ד"ג קכ"ח( ַּהָקדֹוׁש ּבְ

ָרֵאל ְדַעִתיִדין ִאיָלָנא ְלִמְטָעם ִיׂשְ ַחֵיי ּמְ ִאיהו ּּדְ  ִּיְפקון, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ָהִאי ּּדְ
יה ַרֲחֵמי ּוָתאָגל ִמן ּּבֵ יֹון,ּבְ הֹון ְוִיְתַקֵיים, ּ ְועֹוד לֹא ִיְצָטְרכו ְלִנּסָ ָדד' ה" ּבְ  ּבָ

  .)ב" לְּדָבִרים( "ֵנָכר ֵאל ִּעמֹו ְוֵאין ַּיְנֶחּנו
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א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי    )כד ֵני ָנׁשָ ַּכָמה ּבְ ּ ְִדיָלךִּחּבוָרא ּּ ּ  

ָאְמרו ְבזֹוַה ּוְכמֹו ׁשֶ ָּזכו ְדָדָרא ָדא ְיַקֵים : "ּ ַעל דֹורֹו)ב"מ ע"ב ד"ח ח"זֹוַה(ק "ּ ּ ּ
יָחא ָּעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמׁשִ ּוַבִתקון ו". ּ ּּ א ְלַתָתא : "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּ

סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבָ ִּיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחיבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתָגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ְ ּ ּ ּ ּ ,
ָאֶרץ ַוגוּו ְּבִגֵניה ְוָקָראָת ְדרֹור ּבָ ּּ'."  

רֹות ַמְלֻכּיֹות ָרִאיָת ִאם  )כה ֵּאלו ִמְתּגָ ֵאלו ּ ּּבְ ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה, ּ  ׁשֶ
יַח   ָּמׁשִ

ָבִרים, ְוגֹוֵעׁש סֹוֵער ָהעֹוָלם זֹו זֹו ִּמְתָגרֹות ַּמְלֻכיֹות, ּבֹו קֹוִרים ּדְ , ּבְ
ֵּאלו ִּמְתָגרֹות ֹותַּמְלֻכי ָרִאיָת ִאם" ָּאְמרו ּוְכָבר ֵאלו ּ ּּבְ ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה, ּ  ׁשֶ

יַח נו ִּמְתַקֵים ֶזה ִסיָמן. אָמׁשִ ִמְתַקֵים ְּכמֹו, ּּבָ ּׁשֶ  ּדֹור ָרִאיָת ִאם "נֹוַסף ִסיָמן ּ
ּוְמַגֵדף ְמָחֵרף ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה ּ יַח ׁשֶ ִביל ַּהכֹל "ִּכי". ָמׁשִ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ם": ִיׂשְ , ִנְלָחִמים ׁשָ

ָכאן ְּכֵדי ּוָפסוק. ַמִים ְּוְיֶאְגרו ֲּאטוִמים ֲחָדִרים ְּיַמְגנו, ָמֵגן ַעְרכֹות ִעם ֵּיְלכו ּׁשֶ ּ 
ְנִביֵאי ּהוא ְמפָֹרׁש מו, ּגֹוִים ִּהְכַרִתי:" ְּוַהֶצֶדק ָהֱאֶמת ּבִ ָּנׁשַ  ִלְפָעִמים". בִּפּנֹוָתם ּ

ה ַרק יםְוִלְפָעִמ, ָּכִליל ַאַחת ֻּאָמה ַהּבֹוֵרא ַמְכִרית ים ְוִעיר ְמחֹוז, ַאַחת ִּפּנָ  ִנְכָתׁשִ
ים ָמָמה ְוַנֲעׂשִ ִלי ּחוצֹוָתם ִּהְכַרִתי:" ְוִלְפָעִמים. ׁשְ ִּנְצדו, עֹוֵבר ִמּבְ ִלי ָעֵריֶהם ּ  ִמּבְ

ב ֵמֵאין, ִאיׁש ּוַמדוַע" יֹוׁשֵ   ".ּמוַסר ִּתְקִחי, אֹוִתי ִּתיְרִאי ְַאך: ָּאַמְרִתי", ּּ

ַמ עֹוד ַמה   )כו ִסין עִנׁשְ ים - ּבְ ַאל ַהָחֵפץ ַחּיִ   ל"ַזַצ ׁשָ

ר ֶאת ִּמִספור ְלָהִביןִּנַתן  ַּהְדָבִרים ֶּפׁשֶ ּ ": ַּחִיים ֶהָחֵפץ ַּהָגַדת"ּבְ ּהוָבא ִנְפָלא ּ
ה יהוִדי ַמֲעׂשֶ ב ּּבִ ָעַסק ִסין ּתֹוׁשָ ִעְסֵקי ׁשֶ , ְּלֵאירֹוָפה ָנַסע ִמְסָחרֹו ּוְלֶרֶגל ְּיבוא ּבְ

 

אמר רבי לוי אם ראית דור מחרף ומגדף צפה לרגלו של  ) רמז תקמט- פרק ט -עמוס (ילקוט שמעוני ] א[

  .לעולם אמן ואמן' אשר חרפו עקבות משיחך וכתיב בתריה ברוך ה' משיח מה טעם אשר חרפו אויביך ה

ֵרׁש] ב[ ְרָענות ֵהֵבאִתי: י"ַרׁשִ ּפֵ ֵדי ַהנֹוְכִרים ַעל ּּפֻ ְראוׁשְ ּכְ ֵרת ְולֹא", ְּוִתיְראו ּּתִ  ֶּיְחְרבו ְולֹא, "ְּמעֹוָנה ִיּכָ

י ּתֵ ָרֵאל ּבָ ְלַבד ּזו ְולֹא. ָחִליָלה ִיׂשְ ל "ֶּאָלא, ּבִ ר ּכָ י ֲאׁשֶ ַקְדּתִ ֵרת לֹא, "ָעֶליָה ּפָ ה ִיּכָ ּנָ ל ִמּמֶ ר ַהּטֹוב ּכָ  ִציִוויִתי ֲאׁשֶ

ירוש [!ָעֶליָה ְלָהִביא ֵר ְולֹאי " רשּּפֵ ל. ּיהְּמדוַר ֶּיְחְרבון ְולֹא - ְּמעֹוָנה תִיּכָ ר ּכָ י ֲאׁשֶ ַקְדּתִ ֵרת ְולֹא – ָעֶליָה ּפָ  ִיּכָ

ִּמֶמנו ּ ל ּ ר ַּהטֹוב ּכָ   :]ָעֶליָה ְלָהִביא ִּצִויִתי ֲאׁשֶ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ יט  י"ָהַרׁשְ

ר ְְוֵאיך לֹא ֶאְפׁשָ ֵרך ָראִדין ְלַעָייָרה ָּלסור ּבְ ְוְלִהְתּבָ א? "ַּחִיים ָחֵפץ" הִּמִפי ּ , ּבָ
  .ַעְצמֹו ְּוִהִציג

ַּהַצִדיק ְּפֵני ּאֹורו ַאל, ּ ַמע ַמה: "ְוׁשָ   "?ְבִסין ִנׁשְ

ַהְיהוִדים ְּוִסֵפר ,ֶנֱאָנח ּׁשֶ , ְוַרב ְַמְדִריך ְוֵאין ,ְקַטּנֹות ּלֹותיַּהְקִה, ְמַעט ְמֵתי ּ
  ...ְוׁשֹוֵחט הֹוָרָאה ֹוֶרהמ

ְרִתי ֲּעבוְרֶכם   )כז ָרֵאל ִּנְדֵחי"ִסְפִרי  ֶאת ִּחּבַ   "ִיׂשְ

ַּהַצִדיק ַנֲעֶנה ים ָצַרת: "ּ ְתקוָפֵתנו ִהיא ַרּבִ ּּבִ  ִּמיהוִדים זֹאת ֲאִני ׁשֹוֵמַע! ּ
ָצפֹון ה ןָּסיֹויִנ. ּובאֹוְסְטַרְלַיה ַאְפִריָקה ְבְדרֹום, ְדרֹוָמהּוִב ַאֶמִריָקה ּבְ , ּהוא ָקׁשָ

ְרִתי ֲּעבוְרֶכם. ּבֹו ַלֲעמֹוד ִּניַתן ְַאך ֵחי"ִסְפִרי  ֶאת ִּחּבַ ָרֵאל ִנּדְ  ָּקֵחהו"... ִיׂשְ
ַמָתָנה ּוְתַלֵמד ִּתְלַמד, ּּבְ   !ֲאֵחִרים ּ

ַמע עֹוד ּוַמה   "?ְבִסין ִנׁשְ

ָּתַמה ֵאָלה ְּיהוִדי אֹותֹו ּ ְקָעה ְוֵהִציף, ִנְפָרץ ֲעָנק ְשֶסֶכר ִּסֵפר ְךַא. ַּלׁשְ  ַרֲחַבת ּבִ
יַע. ָיַדִים ִחית ְּכָפִרים ִהְטּבִ דו ֲאָלִפים ֵמאֹות, ָּטְבעו ֲאָלִפים. ְּיבול ְוִהׁשְ  קֹורֹות ִּאּבְ

  ...ַּגג

  ְּמתוָחה ַּהִדין ִּמַדת, ְוָאיֹום נֹוָרא ַאְיי   )כח

ָכל ּוִמְתַעְנֵין, ִּמְזַדְעֵזַע" ַּחִיים ָחֵפץ"ַוֲה ת, ְוָאיֹום ָראנֹו ַאְיי. ְּפָרט ּבְ  ִמּדַ
ין   !...ְּמתוָחה ַהּדִ

ַאל ֵהֵעז י": ְוׁשָ   !"?ְוָלֶהם ָּלנו ַמה, ַרּבִ

ִּאלו ": ַּחִיים ָחֵפץ" ַהָעָנה הו  ָהָיהּ ָמה ַּמִציבִּמיׁשֶ ִכָכר ּבָ ה ָהִעיר ּּבְ ַוְרׁשָ יַרת, ּבְ  ּבִ
ִאיִדיׁש ִלְנאֹם ּוַמְתִחיל ָעֶליָה עֹוֶלה, ּפֹוִלין   "?ְּדָבָריוְּמַכֵון  הָהָי ְלִמי, ּבְ

ַּלְיהוִדים: "ָהִאיׁש ָעָנה   !"ַּוַדאי ּ

ַּמדוַע" ִעיר ֵהם ִּמעוט ֲהלֹא", "ַּחִיים ָחֵפץ" הֹחֵקר, "ּ   !"ַּהְגדֹוָלה ּבְ

ר , "ָאֵכן" ָפה ֶאת ְמִביִנים ֵהם ַרק ֲאָבל", ָהִאיׁשִּאׁשֵ   "...ַּהׂשָ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כ  י"ָהַרׁשְ

ֵּאלו ֲאסֹונֹות   )כט ּתותיִא ֵהם ּ ַמִים ִמן ּ ֵמִבין ְלִמי קַר, ַּהׁשָ ּׁשֶ  ֶאת ּ
ָפה   ַּהׂשָ

ִדיוק" ּּבְ ְָכך ּ ֵּאלו ֲאסֹונֹות". "ַּחִיים ָחֵפץ" ַהִהְתַלֵהב!" ּ ּתותיִא ֵהם ּ  ִמן ּ
ַמִים ִבין ְלִמי ַרק"? ֵהם ְמאֹוְתִתים ְלִמי ֲאָבל, ַּהׁשָ ּמֵ ָפה ֶאת ּׁשֶ  ַמה... "ַּהׂשָ
ְּמתוָחהַה ַּהִדין ִּמַדת יֵתְּבִאיתו ַּהִסיִנים ְמִביִנים ְּמכוָוִנים? ּ  ְּכֵדי, ֵּאֵלינו ֵהם ּ
ׁשוב ּנָ ְתׁשוָבה ּׁשֶ ְיהוִדי ְמסֹוְבִבים? ֲעֵליֶהם ֵנַדע ֵּכיַצד ֲאָבל. ּּבִ ּׁשֶ  ִגיַעַי ְמִסין ּ

ְּוְיַסֵפר, ְלַראִדין ְוָיבֹוא, ְּלֵאירֹוָפה ִפיק ְּכֵדי. ּ ּנָ ְתׁשוָבה ְּוָנׁשוב, ַּהֶלַקח ֶאת ׁשֶ  ּּבִ
עֹוד   "...ֵעדמֹו ִמּבְ

ַעתְּמַדְוִחים   )ל ׁשְ ִּפיגוֵעי, ֶטַבע ֲאסֹונֹות ,ֱאֶמת ּבִ   ָאטֹום ְּפָצצֹות ,ֵטרֹור ּ

ֲּעבוֵרנו ָּדֲאגו, ּ ַעתְּמַדְוִחים , ְוָזִמין ַּעְדָכִני ׁשֹוֵטף ְלֵמיַדע ּ ׁשְ  ֲאסֹונֹות. ֱאֶמת ּבִ
ִּפיגוֵעי, ֶטַבע לֹא ְּכֵדי .ָהֵאיָמה ֶאת ְמָקְרִבים. ָאטֹום ְּפָצצֹות ֵטרֹור ּ  ְִנְצָטֵרך ּׁשֶ

ֵרנו ַעל ִלְחוֹוָתה ִפיק ְּכֵדי. ָחִליָלה ְּבׂשָ ּנָ ִּמִמְקֵריֶהם ֶלַקח ׁשֶ ל ּ  ְּוָנׁשוב, ֲאֵחִרים ׁשֶ
ְתׁשוָבה אֹוָהֵלינו ִיְקַרב לֹא ֶנַגע" ֶזה ְיֵדי ְוַעל ,ּּבִ ִנְתַחֵנן ּוְכֵדי. "ּּבְ , ְּלּבֹוְרֵאינו ׁשְ

מֹו ְוָקדֹוׁש ָמרֹום" ְּגבורֹות ּפֹוֵעל, ׁשְ ה ּ  זֹוֵרַע מֹותִמְלָח ַעלּבַ, ֲחָדׁשֹות עֹוׂשֶ
  ".ְּיׁשועֹות ַמְצִמיַח, קֹותָדְצ

ין    )לא ֶאָחד ָיֹבא ִמּסִ יםְּוְיַגֶלה ֲּאַנְחנו לֹא ְצִריִכים ׁשֶ   ,ְלַהֵחֶפץ ַחּיִ
שמע פעם ממה שקרה בסין וצעק אוי , א"החפץ חיים זיע! מורי ורבותי

 אנחנו שומעים כל שבוע שטפונות רעידת אדמה !מדת הדין מתוחה? ווי
, אנחנו לא צריכים שאחד יבא מסין ויגלה להחפץ חיים, הר געש, בכל העולם

מה שנשמע שם העיתונים מדווחים לא רק את החדשות אלא רואים גם 
אלא ששליחים מארץ ? ולא רק זה, וכמה פצועים, צילומים כמה אנשים מתו
  ?י חשב שזה בכלל נוגע אלינוומ, ישראל יוצאים לעזור להם

ָכל אֹוְמִרים ָּאנו מֹוֶנה יֹום ּבְ ׁשְ ֵרה ּבִ ַאָתה. ְָלך ֲּאַנְחנו מֹוִדים" :ֶעׂשְ  ּהוא ּׁשָ
ִָנֶסיך ְוַעל', ְּוכוא "ה ָכל ּ ּבְ ִּעָמנו יֹום ׁשֶ ָכל', ְּוכו ּ ה ְויֹום יֹום ּבְ ִּעָמנו עֹוׂשֶ ה "ַּהָקּבָ ּ

ְתִפַלת ַּגם, ִּנִסים ִסיםַה ַעל "ּּבִ ַרֲחֶמיך ְּוַאָתה "ָּאנו מֹוִדים" ּּנִ ים ָּבְ  ָּעַמְדָת ָהַרּבִ
ֵעת ָלֶהם ּוְלַהֵלל ְלהֹודֹות', ְּוכו ָצָרָתם ּבְ ְמך ּ   ."ַּהָגדֹול ְָלׁשִ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כא  י"ָהַרׁשְ

ים   )לב ים ִנּסִ ָכל ִּמְתַחְדׁשִ   ,ְויֹום יֹום ּבְ

ים ִּנִסים ָכל ִּמְתַחְדׁשִ ִּנְתַגָלה ִלְפָעִמים, ְויֹום יֹום ּבְ  ְַאך. ִּנִסים ְקָצת ָּלנו ּ
ה ִּיְתַגלו ִּנִסים ַהְרּבָ ּ ה ַאֲחֵרי ַרק ָּלנו ּ ִנים ַהְרּבֵ יֵאר ּוְכמֹו .ׁשָ ּבִ פ "ס עה"החת ׁשְ

ַרקָּראו ּ ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי וָפַני לֹא ֵי)שמות פרק לג כג( ה ַאֲחֵרי ׁשֶ  ְמִביִנים ַּהַמֲעׂשֶ
  .ת"השי ָיד ַהְנָהַגת ֶאת

ִדיוק ּּבְ ִסיםַה אֹוָתם ּ  ִלְפֵניכתוב בתורה בפסוקים ש ,ַּהיֹום רֹוִאים ּאנחנו ּּנִ
ן ִסיַני ְוַהר" ,ּתֹוָרה ַּמָתן שכידוע כל מה , מה זה אומר לנו בימינו, "ּּכולֹו ָעׁשַ

  .שמתרחש בעולם נרמז בפרשת השבוע

ַעׁש ַהר   )לג ןמֹוִציא  ַהּגַ דֹול ָעׁשָ ַמִים ֵלב ַעד ּגָ   ַּהׁשָ

ים ְזַמּנִ ֵּאלו ּבִ ֵיׁש רֹוִאים ּנואנח ּ ּמֹוִציא, גַּהַגַעׁש ַהר ּׁשֶ ן ּׁשֶ  ֵלב ַעד ָּגדֹול ָעׁשָ
ַמִים ְייכו ַמהו, ַּהׁשָ ל תַּהׁשַ ן ׁשֶ ָרֵאל ַעם ִעם ַּהֶזה ֶהָעׁשָ  ַמה ָּלנו ִּאְכַפת ַמה? ִיׂשְ

ֵיׁש ם ּׁשֶ ֵאיֶזה ׁשָ   ?ְרחֹוָקה ְמִדיָנה ּבְ

 

ַרׁשִ רֹוִאים ָּאנו] ג[ ֶרק ׁשֹוְפִטיםי "ּבְ סוק ב ּפֶ ר ז ּּפָ ִנים, ּיכוֶהֱאִר ָיִמים -'  וגוָיִמים ֶּהֱאִריכו ֲאׁשֶ  לֹא ׁשָ

דֹו ְּשִנְתַעְצלו ְלִפי, ֶּהֱאִריכו ֶהְסּפֵ ֱאַמר ּהוא, ּבְ ּנֶ סוק( ׁשֶ ָר, ַּגַעׁש ַהר: ) טּּפָ ְרצות .ְרָגןְלהֹו ָהָהר ֲעֵליֶהם ַעׁשׁשֶ ִהְתּפָ  ּׁשֶ

ַלח ּהוא ַּהַגַעׁש ַהר ם ִנׁשְ ַרך ֵּמַהׁשֵ מֹו ְִיְתּבָ ְתִהִליםש "כמ ׁשְ יט ) לבקד( ּּבִ ּבִ נו ַהּמַ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ְרָעד ִיַגע ּבֶ ָּלָאֶרץ ַוּתִ ּ .

ֵרׁש "ּוְבַרׁשִ נו"י ּפֵ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ִּיַגע ּבֶ ִסיַני - "ּ ֹפָרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ מֹות י( ּכְ ן ּכולֹו)ט"ׁשְ יֵאר"מלביוב. ּ ְוַהר ִסיָני ָעׁשָ : ם ּבִ

יט" ּבִ ְרצֹונֹו ְלַה- "ַהּמַ ַיֲעֶלה ּבִ ֵעת ׁשֶ ּ אוָלם ַגם ּבְ ּ ְרָעד , ְחִריב ֶאת ָהעֹוָלםּ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ַחד -ְּוהוא ַמּבִ ֵני ּפַ  ִמּפְ

נו , ָעְנׁשֹו ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ָבר ִיַגע ּבֶ ְּוַגם ּכְ ּי ֵאׁש ַהְיסֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים וְמִדינֹות"ע, י ַרַעׁש ָהָאֶרץ" ע-ּ כ, ּ ּז ַגם ָאז "ּבְ

יט ַרק, ֶאל ְיֵרָאיו' ֵעין ה ִעיםְוָאז ַיּבִ   .ּ ְלַהֲאִביד וְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרׁשָ

ית ָיָקר ּוִבְכֵלי ֵראׁשִ ֶרק ּבְ סוק לה ּפֶ ֱאַמר ּוַמה:  ז ּּפָ ּנֶ ָקֵבר ׁשֶ ַחת ַּוּתִ ֶזה ָרַמז. ֵאל ְלֵבית ִמּתַ יָדה ּבָ ִהְסּפִ  ׁשֶ

ָראוי ֲהֵרי ּּכָ ית ׁשֶ ָהר ָהָיה ֵאל ּבֵ מֹו ֲעֵליֶהם ׁשּגֹוֵע ָהָהר ָהָיה ִהְסִפיָדה לֹא ְּוִאילו, ּבָ ָדְרׁשו ּכְ ּׁשֶ  ָּגַעׁש ַהר ֵאֶצל ּ

ת( ּבָ ֲאִריכות ָּכתוב ְוֵכן. )ב" עקה ׁשַ   .ְדַבׁש ַהְיָערֹות ֶזה ַעל ּּבַ

ִצינו ְְוָכך ָהָיה ַמה ּּמָ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ מֹו, ּתֹוָרה ַמּתָ תוב ּכְ ּכָ ְתִהִלים ּׁשֶ ִתיב, )ח"ס( ּּבִ ך "ּכְ ֵצאְתך ִלְפֵני ַעּמֶ ֶָאלֹקים ּבְ ָ 

ימֹון ֶסָלה ַצְעְדך ִביׁשִ ָּבְ ּ:  

ָרֵאל] ג[ ֵני ֱאלִֹקים ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵני ֶאלִֹקים ֶזה ִסיַני ִמּפְ ַמִים ָנְטפו ִמּפְ ה ַאף ׁשָ ם ְועֹוד, :"ֶּאֶרץ ָרָעׁשָ ה ׁשָ  ָלּמָ

ים ָהָהר ָחַמד  ַרְצדון ָהִרים ַגְבֻנּנִ ּּתְ ּ ְבּתֹו ַאף הֶאלִֹקיםּ ּכֹן ָלֶנַצח'  ְלׁשִ ְנָאן ֲאדֶֹרֶכ, ִיׁשְ  ָני -ב ֶאלִֹקים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ

קֶֹדׁש לש "ע, ָּבם ִסיַני ּבַ ֶרק ּכָ   .ַהּפֶ
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ַּכָמה ִלְפֵני בועֹות ּ יֹום ּׁשָ ַאְרֵצנו אןָּכ ָהָיה'  בּבְ ה ּּבְ  ְּמאֹד ָּגדֹול ַחְמִסין ַּהְקדֹוׁשָ
ְרפו ֵּכן ּוַמְחַמת ָחָזק ְּורוַח ַּכָמה ִּנׂשְ ִתים ּ ּוַבַלְיָלה, ּּבַ  ַמה בֵשחֹו ִמי, ַקר ָהָיה ְּכָבר ּ

ִריָאה ֶטַבע ַרק ֶזה ֲהלֹא ,ֵּאֵלינו ָּקׁשור ֶזה   !ַחם ַּפַעם ַקר ַּפַעם, ַהּבְ

 

ן ׁשָ ים ַהר ּבָ ן ַהר ַגְבֻנּנִ ׁשָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים : ַּהר ֶאלִֹקים ַהר ּבָ נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָּעִליָת ַלּמָ

ּכֹן ָיה ֶאלִֹקים הְוִה: ִּלׁשְ ֶפֶרק ּנֵ ּכַֹח'  הקֹול, ט" כּבְ ר ֲאָרִזים ׁשֵֹבר'  הקֹול'  וגוּבַ ּבֵ , ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי ֶאת'  הַוְיׁשַ

מֹו ַּוַיְרִקיֵדם לש "ע',  וגוֵעֶגל ּכְ ֶרק ּכָ   . ַהּפֶ

ם ְכְמבֹוָאר ָהָיה ְוֶזה ַרׁשִ ׁשָ ֵעת, י"ּבְ ן ּבְ ּנ ַּנֲעׂשו ְּדָבעֹוָלם ָחֵזיַנן, ּתֹוָרה ַמּתַ הָרַע ָהָאֶרץ, ֲּעצוִמים ּוִייםׁשִ , ׁשָ

ַמִים רו ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי, ָּרְקדו ֶהָהִרים, ָּנָטפו ַּהׁשָ ּבְ   , ְועֹוד, ְועֹוד ְּוָרְקדו, ִּנׁשְ

מֹו ֵצאת: "אפשר לבאר על דרך הפסוקכ "ּכְ ָרֵאל ּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ַּהַיְרֵדן ַּוָיֹנס ָרָאה ַּהָים'  וגוִמּמִ , ְלָאחֹור ִּיסֹוב ּ

ְבֵני ְּגָבעֹות, ְכֵאִלם ְּקדוָר ֶהָהִרים י ַהָים ְָלך ַמה, ֹצאן ּכִ נוס ּכִ ְלַעם"',  וגו,ָאֶרץ ּחוִלי ָאדֹון ִּמִלְפֵני'  וגוּּתָ  ּׁשֶ

ָרֵאל ַמע ְלַפֵחד ַּדי ִיׂשְ ֵאין ַמה ַיֲעקֹב ה -ֶאלֹוֹ◌ ִּמׁשֵ ן ּׁשֶ  ַוֲהָצַפת הָהֲאָדָמ ִלְרִעיַדת ְצִריִכים ֵהם ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות ּכֵ

ים ָאר ַּהַיּמִ ין ַמְרִעין ּוׁשְ יׁשִ ְזכות ֶזה ְוָכל, ּבִ ַּההְֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמִים ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמ" ּּבִ ּ ְבִחיַנת" ,יםּ  ַמִים ֵאין ּבִ

ְזכות, ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבִ ִּליּמוד ּׁשֶ ַמִים ְלִיְרַאת ַּמִגיִעיםק "זֹוַה ּ   .ְּנפולֹות אֹותְלִיְר ְצִריִכים ְוֵאין ׁשָ

ר ְדּבָ ּמִ ינו ָזכו ְלִנִסים ְגלוִים ּבַ ה ַרּבֵ ְזכות מֹׁשֶ ּבִ מֹו ׁשֶ ִיְהֶיה ּכְ ָהָיה הוא ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ה ְלִנִסים ְגלוִים , ּ ן ִנְזּכֶ ּּכֵ ּ ּ

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ ָידוַע ֵמָהֲאִרי "ּּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ יי "שהרשב' י הק"ּ ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ ר ְלָפֵרש , ה"עּנו ּהוא ִנׁשְ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ

סוק  ר ִצָוה ה"ַּהּפָ ָרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ַּוְיַדּבֵ ֶהְקֵדם ַמה ְדִאיָתא , "'ּ ּּבְ ּ

קוִנים  ּתִ יקון ס(ּּבְ ָכל )א"ב רע"ּט ַדף קי"ּּתִ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ר ִאְתּפַ ּ ֲאׁשֶ ָכל ַצִדיק ְוָחָכם ְדִמְתַעֵסק , ָּדָרא ְוָדָראּ ּּבְ ּ ּ

אֹוָרְייָתא א , ּבְ ְנָיא ַקִדיׁשָ ֵסֶפר ּתַ ַמת משרע, )ב"פמ(ְּוִאיָתא ּבְ ׁשְ ָכל דֹוד ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמּנִ ּבְ ין "ּׁשֶ ׁשִ ּה וִמְתַלּבְ

ל ַחְכֵמי ַהדֹור ֵעיַני ָהֵעָדה גוף ְוֶנֶפׁש ׁשֶ ּּבְ ּוְכְמרוָמז ַגם בש. 'ּד ַדַעת ֶאת ָהָעם כו ְלַלּמֵ,ּ ּ ה ְמקֹומֹות "ּ ַכּמָ ת (ס ּבְ ּבָ ׁשַ

ה ל, ב"א ע"ק יָצה ל, א"ט ע"ֻסּכָ ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים )ג"ֻּחִלין צ, ב"ח ע"ּבֵ ָאְמרו ַעל ַהּתְ יר ָקָאְמְרת"ּ ׁשֶ ּפִ ה ׁשַ י "ופירש" . מֹׁשֶ

ם ה ׁשָ ֻסּכָ ה , ּבְ ּ ָגדֹול ַהדֹור-מֹׁשֶ סֶֹרת ַהׁשַּו. ּ ם ִצֵין למ"ַבּמָ ת ַדף ק"ש רש"ּס ׁשָ ּבָ ׁשַ יר ָקָאַמר , א"ּי ּבְ ּפִ ה ׁשַ  -מֹׁשֶ

דֹורֹו ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ינו ּבְ לֹוַמר ַרּבֵ ְּוַהְיינו ִדְלָכל ת. ש"עיי, ּּכְ ה "ּ ל מֹׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ ּח וַמְנִהיג ּבְ ּ

  .ה"ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע

ַעְו ָכל דֹור"ָּכַתְבנו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבְ דֹור, ּי ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן ׁשֶ ּבַ ה ׁשֶ ִחיַנת מֹׁשֶ ינו ע, ּּבְ ה ַרּבֵ ה "ַּעל ָידֹו ּפֹוֵעל מֹׁשֶ

ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה י ַהדֹור ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ ְכָלל' ּ ה ָרָצה ְשְי, ּבִ ּמֹׁשֶ ְבִחיָנה וַמְדֵרָגה ׁשֶ ְּוְשְיַקְיימו אֹוָתם ּבִ   .ּיַקמו אֹוָתםּ

ה ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית וְתִמיִדית ּטֹות, ְּוִהּנֵ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ינו ע, ְּוֶזהו ַוְיַדּבֵ ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ַּהְיינו ֲאׁשֶ ה "ּ

דֹורֹו ּבְ ּטֹות ׁשֶ י ַהּמַ ר ֶאל ָראׁשֵ ָכל, ְּוֵכן ַחְכֵמי ַהדֹור, ִּדּבֵ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ֵהם ִאְתּפַ ּׁשֶ ִרים ִלְבֵני ּ ּ דֹור ְודֹור ְמַדּבְ

ְבדֹוָרם ָרֵאל ׁשְ ר ִצָוה ה, ֵלאמֹר ְלדֹורֹות ַאֲחֵריֶהם, ִיׂשְ ֶּזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה', ּ ּׁשֶ ֹאֶפן ָכֶזה ' ּ ּבְ

ינו ע ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָדם ְלַקְייָמם"ּׁשֶ הוא ַמְרֶאה, ה ְמַלּמְ ֹאֶפן וִבְבִחיַנת ׁשֶ ַּהְיינו ּבְ ּ עֹו ְואֹוֵמר (" ָלֶהם ּ ֶאְצּבָ ַּהְיינו , ")ֶזה"ַמְרֶאה ּבְ

ּבָ ינו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ִפי ׁשֶ ִחיָנתֹו ּכְ ּבְ לֹוםי "ּּבִ יעור ל "אפְוֶזה ,  ָרָצה ְלַקְייָמם,ֲּעֵליֶהם ַהׁשָ ל ַרב וַמִגיד ׁשִ ַּעל ּכָ ּּ

יעוִרים, ק"זֹוַהְבּ ּוְמַאְרְגֵני ַהׁשִ ַתב , ּּ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵבּל "א ז"ַּהְגָרּכְ זֹוַהר ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ יקוֵני זֹוַהר ְוַהּמַ ּאור ַהּתִ ּ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד,ָהָרִקיַע זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַיְזִהירו ּכַ יעוִרים ּבְ ל ֵאלו ַהְמַקְיִמים ׁשִ ֶזה סֹוֵבב ַעל ּכָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְּוָכַתְבנו ַעל , ּ

ִּדְבֵרי ַהְגָר ם ֵסל "א ז"ּ ׁשֵ ֵלם ּבְ ים"ֶפר ׁשָ   .ש"ִּעֵיי, "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ
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לוםַלֲעׂשֹות  לּוַכי לֹא ָבאָּצַה   )לד   ּּכְ

ַּכָמה א ֶזה ַאֲחֵרי ָיִמים ּ ֵאָלה ִעם ִּדין ְעֹוֵרך ְּיהוִדי ֵאַלי ּבָ ה ְּמֹאד ׁשְ ְוְבתֹוך, ָקׁשָ ּ 
יֹום ןוֵּכיָו ֶּהְחִליטו ּסוְרָיה ִעם ְשִאיַרן ִלי ִּסֵפר ַּהְדָבִרים ּבְ ִני ׁשֶ  ְָצִריך ָהָיה ָעָברֶש ׁשֵ

ן ָלָאֶרץ ָלבֹוא ּיוְכלו לֹא ַאִוירֹוִנים ָלֵכןְו, ַּגַעׁשַה ַהרֶמ ֶהָעׁשָ רות ְוֵאין ָּלטוס ּ  ֶּאְפׁשָ
ָרֵאל ֶאֶרץ ַעל ִלְזרוק ּטֹוב ֲהִכי ַּהְזַמן ֶזה ֵּכן ַעל ,ְלַהְמָראֹות ֵיׁש ַהִטיִלים ָּכל ִיׂשְ  ּׁשֶ

ַּכָמה יֹוֵדַע ִמי(, ָלֶהם ֵהִכינו ִטיִלים ֲאָלִפים רֹותֲעׂשְ ּ ְּכלום ַּלֲעׂשֹות ַכלּוי לֹא ָבאָּצְוַה, )ּׁשֶ  ִּמְפֵני. ּ
ן ֶרה ֶהָחָזק ֶהָעׁשָ ִיׁשְ ָרֵאל ֶאֶרץ ַעל ּׁשֶ   .ִיׂשְ

ה ַמה   )לה ְזכותה "ַּהָקּבָ ָעׂשָ ׁש ּּבִ ּיֵ ָבר ָּלנו ׁשֶ יעוִרים 2000 ְְלֵעֶרך ּכְ  ּׁשִ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש   ּּבְ

ה ַמה ְזכותה "ַּהָקּבָ ָעׂשָ ֵיׁש ּּבִ , ק"ְבזֹוַה ּיעוִריםׁשִ 2000 ְְלֵעֶרך ְּכָבר ָּלנו ּׁשֶ
ַלח ְנָיִנים ְּוַכָמה, ָּגדֹול ַחְמִסין ִעם ֲחָזָקה ּרוַח ָּלנו ׁשָ ְרפו ּבִ ֶזה [ִּנׂשְ ּבֹון ָהָיה ּׁשֶ  ֶחׁשְ

ַמִים ְמֻיָחד ׁשָ ֵקָטה יָתהָהְי ָהָאֶרץ ָּכל ֲאָבל, ּּבַ בו ְולֹא, ׁשְ ְּכלום ָּחׁשְ ה ִּמַמה ּ ַנַעׂשֶ , ׁשְ
ָרֵאל ֶאֶרץ ְוָכל, ]עֹוְבִרים ּנוֲאַנְח ִּנִסים ְּוֵאיֶזה בו ִיׂשְ ְּכלוםה "וב, ָלֶבַטח ָּיׁשְ  לֹא ּ

ָרֵאל ְלָעם ָקָרה ָגָחה ָיד ֶאת ְוִלְראֹות .ה" בְּוִניַצְלנו, ִיׂשְ ְלָבנֹון, ַּהֻמְפָלָאה ַּהַהׁשְ  ּבִ
ַּהְסמוָכה ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּ ן ִּהִגיַע ִיׂשְ ָר ְלֶאֶרץ ְּוִאילו, ָהֲעָרֶפל ָעׁשָ  וֶזהו. ִנְכַנס לֹא ֵאלִיׂשְ

  .ָּגלוי ֵנס ַּמָמׁש

ָקָרהַמה    )לו ּׁשֶ יֹום ּ ַיְמנו ּבְ ּסִ   ַהּיֹוִמי ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר  ֵסֶפר ֶאת ּׁשֶ

ָקָרה ַמה ֲּאַסֵפר ּׁשֶ יֹום ּ ִסַיְמנו ּבְ ּׁשֶ  ַּהַדף ֵסֶדר ְלִפי ַּהָקדֹוׁש ַהזֹוַהר ֵסֶפר ֶאת ּ
ַּהֻמְדָפס, ַּהיֹוִמי י ּ יב "ְלי ְּכָרִכיםב "ּבְ ָנה חֹוְדׁשֵ אֹותֹו, ַּהׁשָ  הָקִנְפְס ַּמָמׁש ַּהיֹום ּבְ

ַעָזה ַּהִמְלָחָמה חֹוֶדׁש ָהָיה ֶזה, ּּבְ ים ִמְליֹון ְּוָחְזרו. ֵטֵבת ּבְ  ַאֲחֵרי, ְלֵביָתם ֲאָנׁשִ
ָהיו ָגלות ּׁשֶ ה ּּבְ ַּכָמה ְּכַבר ָקׁשָ בועֹות ּ ִסים ַעלה "וב [ּׁשָ ָהָי ַּהְגדֹוִלים ַּהּנִ ם הׁשֶ , ׁשָ

ְזכות ּבִ ּּבִ  ].ָהְלָאה' ה ַיֲעזֹר ֵּכן, ַּהָקדֹוׁש ְוַהזֹוַהרי "ָהַרׁשְ

ַאְלֵפי   )לז ַווְדַאיַּהזַֹהר  ִּסיוֵמי ְרָבבֹות ּבְ ה ּבְ ּבִ ְלַהְבָטַחת ִנְזּכֶ   י"ָהַרׁשְ

ּוִבְזכות ִּהְתַקְימו , ּזו ּ ִסְפָרא "ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר  ִּדְבֵריּ ִּמָגלו ִּיְפקון ָּדא ּבְ , "ָתאּ
ַרק, ּינוְּדָהְי ְגַמר ׁשֶ ּכולֹו ַּהֵסֶפר ָּכל ּבִ ַּהָגלות ִמן ָּיְצאו ּ ה ּ ָעְבָרה ַּהְקַטּנָ , ָּעֵלינו ׁשֶ
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ִאם, ִּמֶזה ְלָהִבין ּנוַכל ְוָכֵעת ּכוָלנו ְּנַסֵים ׁשֶ ּ ַּהְמחוָלק זֹוַהר" הֶאת ּ  יֹום ְּדַבר" ּ
יֹומֹו ַאְלֵפי, ")ַּהיֹוִמי ַּדף(" ּבְ ַווְדַאי ַהזֹוַהר ִּסיוֵמי תְרָבבֹו ּבְ ּבִ ְלַהְבָטַחת ִּנְזֶכה ּבְ י "ָהַרׁשְ

ִהְזַכְרנו ּׁשֶ ָרֵאל ְדַעִתיִדין ּוְבִגין "ּ ְּדַחֵיי ְּמִאיָלָנא ְלִמְטָעם ִיׂשְ ְּדִאיהו ּ  ֵסֶפר ַהאי ּ
יה ִּיְפקון ַהזֹוַהר ַרֲחֵמי ָּגלוָתא ִמן ּּבֵ  ". ּבְ

י   )לח ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ ֵבי  ּכָ יתּתֹוׁשְ ֶמׁש ּבֵ  ׁשֶ
  ַהִטיִליםֵמ

ּוְבאֹוָתה ְּתקוָפה ּ ר, ֵנס עֹוד ֵאַרע ּ י ֲאׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  ָּכל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ
ֵבי ית ּתֹוׁשָ ֶמׁש ּבֵ ָהיו ַּהְטָוח ֲּאֻרֵכי ְמַהִטיִלים ׁשֶ ֶמׁש ְלֵבית ְּלַהִגיַע ּמוָכִנים ּׁשֶ   .ו" חׁשֶ

ְזכות ָהָיה לַהּכֹ   )לט ָעְבדו ַהּיֹוִמיַּהזַֹהר  ּּבִ  ָוַלְיָלה יֹוָמם ֶזה ַעל ּׁשֶ
ֵב ֶמׁש יתּבְ   ׁשֶ

ִעתֹו תק "ערשב [ָאז ִּדיְווחונים ּּבָ ְזַמן(ק "ְלפט " תשסִיְתרֹו ָּפָרׁשַ ַלת ּבִ  ַקּבָ

ַאף ַהַחַמאס ִּכי ,ִנְרָאה] )ַּהתֹוָרה ית ֶאת ְלַהְפִגיז ׁשָ ֶמׁש ּבֵ ִמְסַפר ׁשֶ  יֹוֵתר ִטיִלים ּּבְ
ר ָּגדֹול ְלחו ֵמֲאׁשֶ ׁשָ ּׁשֶ דֹוד  ּ ֵאר אֹוְּלַאׁשְ ַבע ִלּבְ ְפַצצֹות ִלְפֹגַע ָּרצו ִּכי, ׁשֶ , ָאטֹום ּּבְ

ָידוַע ּׁשֶ ּ ֵבית ּ ּבְ ֶמׁש ׁשֶ  ֶאָחד ִּטֵיל ַרק ְּוִהִגיַע .ָאטֹום ְּפָצצֹות ִעם ְמֵלִאים ָהִרים ֵיׁש ׁשֶ
ַּכָמה ית ִקילֹוֶמֶטר ּ ֶמ ִמּבֵ סֹוד ֶזה ֶאת ְּוֶהֱחִזיקו, ׁשׁשֶ לֹא ְּכֵדי, ּבְ  ָלֶהם ִּיָוַדע ּׁשֶ

ִהִגיַע ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַּהָמקֹום לֹוח ּׁשֶ ְזכות ָהָיה ְּוַהֹכל .ִטיִלים יֹוֵתרו " חְוִלׁשְ  ּּבִ
ָעְבדו ַּהיֹוִמי ַהזֹוַהר ֵב ָוַלְיָלה יֹוָמם ֶזה ַעל ּׁשֶ ֶמׁש יתּבְ   .ׁשֶ

ר   )מ ע ֶזה ְּלַנֵצַחִאי ֶאְפׁשָ ּוִמְלָחָמה זו לֹא , ש"ימִהיְטֶלר  ָרׁשָ ּ
ים ִּתְסַתּיֵ ן ָיקומו ְיהוִדים ,ּ ּ ֶאָלא ִאם ּכֵ ּ ּ ְּוִיְלְמדו זַֹהר ּ   ַּהָקדֹוׁשּ

ָסַפְרִתי  ְּכׁשֶ ּ ַּהִספורּ ּ ִליָטראזנבערג  ּחוםָנ ָהַרבצ "להגה ַּהֶזה ּ ָזָכהא "ׁשְ  ּׁשֶ
ּוְלַתֵקן ִלְבנֹות ַהְדָבִרים ִלי ָאַמר, ִמְקָואֹות 300 ְְלָעָרך ּ ּׁשֶ ְּפׁשוִטים ּ יֵמי חֹוְרפו ּ  ֹוּבִ

ַעל הָזָכה ַמע ִמִפי ּבָ ַעְצמֹו"ַזַצ" ֻּסָלם"ּ ְוׁשָ ְּוָכך ִסֵפר ל, ל ּבְ ע ַהָגדֹול : וְ ָהָרׁשָ ְּכׁשֶ ּ
ֵאירֹוָפה6ש ָרַצח "ימ ּ ִמְליֹון ְיהוִדים ּבְ ָּאַמְרִתי ְלכוָלם, ּ ּ ר : "ּ ע ָרׁשְָּלַנֵצַח ִאי ֶאְפׁשָ
ּוִמְלָחָמה זו לֹא ִתְסַתֵיים ֶאָלא ִאם ֵכן ָיקומו ְיהוִדים , ֶזה ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּוִיְלְמדו ֹזַהר ּ . "ַּהָקדֹוׁשּ

ב  ַעל ָלֵכן ָיׁשַ ַּהֻסָלם"ּבַ ִיְהֶיה מוָבן ַלְיהוִדים ַהֹקֶדׁש ְלָלׁשֹון ַּהֹזַהר ְּוִתְרֵגם " ּ ּׁשֶ ּּ ּ
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ְּפׁשוִטים ְכִפי  ּ ָגָתםּ ִס. ַּהׂשָ ּיום ֲעבֹוָדתֹוְּוָאֵכן ּבַ ָגַמר ַהַתְרגום ַעל ֵסֶפר , ּ יֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ
ִמְלָחָמה"ָנַחל ִהיְטֶלר ימ, ַהזֹוַהר ה ּבַ ּש ְתבוָסה ָקׁשָ ּ ְּוָכך ִנְצלו ְמַעט ַהְיהוִדים , ּ ּ ּ ְ

ְרדו ׂשָ ּׁשֶ ע , ּ ל אֹותֹו ָרׁשָ ָרֵאל ִמִציפֹוְרָניו ׁשֶ ִסים ְגלוִיים ִנְצָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוַבּנִ ּ ּ ּּ  –. ש"ימּ
ְזכות    .ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ּּבִ

ְּוָאֵכן ָכך ִנְכַתב ְמֹפָרׁש ְבזֹוַה ְ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא "ּ ת ָנׂשֹא ּבְ ּק ָפָרׁשַ ּ ּ ּ
ַרֲחֵמי ֶזה ַהֵסֶפר –ּבְ ַרֲחִמים)ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ּ ּבָ ּ ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.  

ֵקע "זיר ִמִוויְזִניץ "ָהַאְדמֹו   )מא יַע ּּבִ יֹון ְמֻיָחד ְלַהּגִ ל ִרׁשָ ּׁש ְוִקּבֵ
ְּלִמירֹון ּ  

ַנת תשכ ׁשְ ר ּבִ ֵעת ִמְלֶחֶמת , ז"ּעֹוד ִסֵפר ִלי ֲאׁשֶ ת ַהָיִמים"ּבְ ׁשֶ ָלַמד , "ּׁשֵ
יַבת ִוויְזִניץ ב יׁשִ ַעל ה"ּבִ ָיִמים , ל"זצוק" ִּאְמִרי ַחִיים"ּב ֵאֶצל ַהָגאֹון ְוָקדֹוׁש ּבָ ּבְ

ָרֵאל ְמ5ָּיָצאו , ְּדָאז ּסוְרָיה וְלָבנֹון, ִעיָרק, ַּיְרֵדן, ִמְצַרִים: ִדינֹות ֶנֶגד ַעם ִיׂשְ ּ, 
ֶּהְחִליטו ְלִהָלֵחם ֶנְגֵדנו ּּ ְּוַהַסָכָנה ָהְיָתה ְגדֹוָלה ְמאֹד, ּ ּ ּ ְּוַהַפַחד ַמָמׁש ּנֹוָרא , ּ ּ- 

ה ָיִמים ִלְפֵני ְתִחַלת ַהִמְלָחָמה ְכַבר ָהיו ְסגוִרים  לֹוׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ י ַהָגִליל ִמְפֵני ַפַחד ּ ְּכִביׁשֵ ּ ּ ּ
ִּיְתְקפו ֶשָמא, ָהאֹוֵיב ּ סוְרָיה וְלָבנֹון ֶאת ַהָצפֹוןּ ּ ְדָרִכים. ּ ְּולֹא ֻהְרׁשו ִלַסע ּבִ ּ .

יֹון ְמֻיָחד ְלַהִגיַע ְלִמירֹוןע "ְזָיר ִמִוויְזִניץ "ָהַאְדמֹו ל ִרׁשָ ֵקׁש ְוִקּבֵ ּּבִ ּ ּ ּ   :ְוָאַמר, ּ

יַע    )מב ַאּגִ ׁשֶ ָצִריךְלַרּכְ ל ַמה ׁשֶ ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ְּבִ ּ  

ַאִגיַע  ׁשֶ ָצִריךּּכְ ל ַמה ׁשֶ ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ְְלַרּבִ ְּוָכך ָעָלה ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש . ּ ּ ְ

ּבִ ל ַרׁשְ ף ִראׁשֹון . י"ׁשֶ ְכַנס ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָלַקח ֵסֶפר ַהזֹוַהר ָפַתח ּדַ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ת: ְוָאַמר אן ּכָ ּבִ"ּוב ּכָ דאס : ּוֵפַרׂש, "י"ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ֵמַהַתָנא ָהֶאלֹוִקי ַרׁשְ

" ֵּמַהַתָנא"ֶּלעְרְנט אונז ָוואס " ַּהזַֹהרֵסֶפר "ֵסֶפר ֶלעְכִטיֶגע ִאיז ִדי 
ּבִ? ֶוועםּפון " ָהֶאלֹוִקי"ֶגעְטִליְכֵקייט  ַּתְרגום ללשה[ ,י"ּפון ַרׁשְ ֶזה  :ק"ּּ
ֶפר ַהּמוָאר  ד אֹוָתנו )רַהזֹוַה(ַּהּסֵ ַלּמֵ ּמְ י, ּ ֱאלֹקות)ֵּמַהַתָנא(ּ ׁשֶ ּבִִמ? ִמּמִ   .]י"ַרׁשְ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כו  י"ָהַרׁשְ

ל ָהֻאמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע    )מג ל ּכָ ִרים ׁשֶ ל ַהְקׁשָ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ
ָרֵאל י ָדַבְקִתי  - ְלִיׂשְ ּּכִ ַתּ ּבִָּנא ּּבְ   י"ַּהָקדֹוׁש ַרׁשְ

ַּאַחר ָכך ִנַגׁש  ְ ְּלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָנׁשַּ ל : ק ְוָאַמרּ ִרים ׁשֶ ל ַהְקׁשָ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ ּ
ָרֵאל ל ָהֻאּמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע ְלִיׂשְ יִתי זֹאת. ּכָ א ? ְֵהיַאך ָעׂשִ ַתּנָ ַבְקִתי ּבְ י ּדָ ּּכִ

ּבִ ְלָחָמה זו. י"ַּהָקדֹוׁש ַרׁשְ ּמִ ָקרו ּבַ ים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּסִ ְּוֻכָלנו יֹוְדִעים ַעל ַהּנִ ּ ּּ ּ ּ. 
ֵסֶפר ַּהלֹוֵמדׁשֶ( ל ּבְ ַּהַצִדיק ׁשֶ ק ּ ַמת ִּמְתַדּבֵ ִנׁשְ ַּהַצִדיק ּבְ ֵסֶפר ְּוַעֵין, ּ   .)ַהזֹוַהר ְמאֹורֹות ּבְ

ֹזַהרַּהלֹוֵמד    )מד יך ּוַמְפִעיל ְמעֹוֵרר ,ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְוַמְמׁשִ ַמת ּ  ִנׁשְ
ּבִ ְפׁשוטֹו ַּמָמׁשי "ָהַרׁשְ   ּּכִ

ַּכָמה רֹוִאים ִּמָכאן זַֹהר ַּהלֹוֵמד ּכַֹח ָּגדֹול ּ ַעל ַּהָקדֹוׁש ּבְ  ְמעֹוֵרר ֶזה ְיֵדי ׁשֶ
יך ּוַמְפִעיל ְוַמְמׁשִ ַמת ֶאת ּ ּבִ ִנׁשְ ִּכְפׁשוטֹו ַּמָמׁשה "י ע"ָהַרׁשְ  ְּכמֹו, ָּעֵלינו ְלַרֵחם, ּ
ָאַמר ּכולֹו ָהעֹוָלם ֶאת ִלְפֹטר ֲאִני ָיכֹול ׁשֶ דֹוֵרנו ַּוֲאִפילו. ַּהִדין ִמן ּ ַּהָפׁשוט ּּבְ ּ .  

ר   )מה ֲאׁשֶ ן ּכַ ָמה ְּלִהָטֵהר רֹוֶצה ָאָדם ּבֶ   לֹו עֹוְזִרים ַמְלָאִכים ּּכַ

ָכל ָלַדַעת ְצִריִכים ָכל ָכֶזה ָּדָבר ּוִבְפָרט ,טֹוב ָּדָבר ּׁשֶ ַּהְגאוָלה ְוָכל ָהעֹוָלם ּׁשֶ ּ 
ְּתלוָיה ֶזה ּ ָנם ּבָ ה ֶיׁשְ , ַּהֹכל ַעלבֹר ַלֲע ְיכֹוִלים ָחָזק ָרצֹון ִעם ֲאָבל, ְמִניעֹות ַהְרּבֵ

רֹוִצים ַמה ְלָכל ְּלַהִגיַע ִויכֹוִלים ֱאֶמת ׁשֶ ִּסַיְעָתא  ִעם ּבֶ ַמָיאּ ִּדׁשְ ָכתוב ְּכמֹו ,ּ ּׁשֶ ּ 
ַעי ַּכד"ק "ְבזֹוַה ר ּבָ ַּכָמה ָייאְכְלִאְתַד ַנׁש ּבַ ר, "ֵּליה ְדִמַזְמִנין ןּוִאּנ ּ ן ַּכֲאׁשֶ  ָאָדם ּבֶ
ַּכָמה ְּלִהָטֵהר רֹוֶצה   . לֹו עֹוְזִרים יםַמְלָאִכ ּ

ַמָיא ְלַרֲחֵמי ִנְזָקִקים ָּאנו יְליָאן ַוֲחִצי ֶאָחד ִּכְמַעט ֵיׁש ,ְּגדֹוִלים ּׁשְ  ַעַרִבים ּבִ
ֻכָלם ּׁשֶ ֵרה ָחֵמׁש ֶאת ְּלַחֵסל רֹוִצים ּ טוִחים ָּאנו ְוָלֵכן, ְּיהוִדים ִּמְליָאן ֶעׂשְ ִאם ּּבְ  ׁשֶ
ָכ ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר  ֶאת ִּיְלְמדו ַּדקֹות 12 ַרק ָויֹום יֹום לּבְ ָנהַּהֹזַהר  ָּכל ּורְוִיְגְמ, ּ ׁשָ  ּבְ
ַוַדאי  ,ַאַחת ְצלוּּבְ יַח ֵמֶחְבֵלי ִּיּנָ ִהְבִטיַח ְּכמֹו, ָמׁשִ י ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  יֹוָחִאי ּבֶ

ִסְפָרא ּבְ   .ָּגלוָתא ִמן ִּיְפקון ָּדא ׁשֶ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כז  י"ָהַרׁשְ

ָרֵאל   )מו ים ִיׂשְ ןְוֶאָחד  ,ֵהם ְקדֹוׁשִ ּזַֹהר  ִּסיוֵמי ֶאֶלף ָברּכְ ִאְרּגֵ
  ַּהָקדֹוׁש

ָרֵאל, ה"ב ים ִיׂשְ בוַעִים ִלְפֵני ֵאַלי ִּטיְלֵפן ְוֶאָחד, ֵהם ְקדֹוׁשִ ה ּׁשְ ָעׂשָ  ְּוִאְרֵגן ׁשֶ
בוַע ֵאַלי ִּטיְלֵפן ְוֶאָחד, ַּהָקדֹוׁשֹּזַהר  ִּסיוֵמי ֶאֶלף ְּכָבר ׁשָ ָעַבר ּּבְ רֹוֶצה ׁשֶ  ְּלַאְרֵגן ּׁשֶ
סֹוד זֹוַהר יִּסיוֵמ ֶאֶלף לֹֹמה ְָלך ָהֶאֶלף ּבְ ּוִבְזכות, ׁשְ  ְּלַהְגאוָלה ַמֵהר ִּנְזֶכה ֶזה ּ

ֵליָמה ְיכֹוִלים ְֵאיך ַּקָלה ָּתְכִנית ִלי ֵיׁש ּוֶבֱאֶמת. ׁשְ ַקל ּׁשֶ יעוֵר ְּלַאְרֵגן ּבְ ֹּזַהר  יַּהׁשִ
ֲאָלִפים רֹוֶצה ּוִמי, ּוְרָבבֹות ּבָ ָתף ִלְהיֹות ׁשֶ ר ּׁשֻ   .ֵּאֵלינו ּוִּיְתַקׁשְ

ְלִתי ַלד   )מז ָלם - ְּלַבדֹו' ּּבִ י ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרּגְ   ּכִ

ָרֵאל  ֵמאֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ְמָחה ְמרוָבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ֹּעֶנג ָכפול ְוׂשִ ְ ּ ּ ּ
ִּמְתַאְרְגִנים ַלִמְפָעל  ְלִתי ַלד"ַעל ִדְגֵליֶהם  ְּוָחְרתו, ָהעֹוָלִמיַּהֹזַהר ּ ְרֵאה ( "ְּלַבדֹו' ּּבִ

ֵסֶפר ָהַרְמַח קֹול חֹוֵצב  )ְוַהזֹוַהרל "ּבְ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ּוַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּּ ּ

ָרֵאל ִיְרֵאי ד, "ֵאָלי' ִמי ַלד"ֶלָהבֹות ֵאׁש  ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ּוִמְתַקּבְ ּּ '
ָנם  ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ֱאֶמת ַדִין ֲעּ יָחא ַהֲחֵפִצים ּבֶ דֹוֵרנו דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּּבְ ּ ּ

ּבְִלִהְתָקֵרב  ָאֶרץע "זיי "ָלַרׁשְ יעוִרים ּבָ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים ׁשִ ְּועֹוׂשִ ּ ּ ּ, 
ּוְבָכל ָהעֹוָלם כולֹו ים,ּּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת ְיה, ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ִכים ,ּוִדיּ פֹוֵעם ּבְ  ְוִנְמׁשָ

ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלם ּּבַ ּ ּ.  

ָּהִעָקר ָהֲאִמִתי   )מח ּיֹוֵתר ּ הוא,ּ ָמה ׁשֶ ָרֵאל ּכַ ָלל ִיׂשְ , ְּלַזּכֹות ֶאת ּכְ
ְּוחוץ ִמֶזה    "ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהּכֹל ָהֶבלֲהֵבל "ּ

רֹוִאים ה "ב ּנַַהֵנׁשֶ ּי ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו ּבַ יֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר "ּ ּי ׁשֶ
ָכל -" ֲּהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהֹכל ָהֶבל"ֹקֶהֶלת  ִהיר ְוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ּ ומָֹחם ַהּבָ ּ ּ

ם מֹוִעיל"ז "העוה ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ְּלַזכֹות ֶאת ְכָלל–ּ ָרֵאל ּ  ִיׂשְ
יֹוֵתר ַּכָמה ׁשֶ ּ ַפע אֹור ֱאלֹוִקי ,ּ ׁשֶ  )ט"ַסְנֶהְדִרין צ' ַעֵיין גמ(ּ ְוִלְזכֹות ַעל ְיֵדיֶהם ּבְ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כח  י"ָהַרׁשְ

ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם   )מט יָרם ּבִ ָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהּכִ ּּכַ ּ ּ ֵּאלו , ּ ּ
ּיֹוְדִעים  ל ְָהֵעֶרך ׁשֶ ִּלמוד ַהזַֹהרׁשֶ ּ ּ  

ַּכָמה ַמְפִעים וְמ ּ ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתםּ ַּחֵזק ְלַהִכיָרם ּבִ ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם , ּ ֲאׁשֶ
ל ֵסִטים  ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ּׁשֶ ם –ּ ּ ַלֲחלוָקה ִחּנָ ל –ּ יֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ְ ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ

ָעה תֹוָרה בעוה ּ וִבְפָרט ִלימוד ַהזֹוַה–ז "ּׁשָ ּּ מוְכָפל ַלֲאָלִפים ְוִלְרק"ּ ּ ׁשְ   ָבבֹות ּ

ָעה    )נ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּּבִ ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשָּ ר  ,ּ ֲאׁשֶ
ָנה  ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ִּלמוד ֶעְרּכֹו ׁשָ יֹום חֹולּ ט ּבְ ְמָחה - ְּפׁשָ ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ּ, 

ֶאֶלף  ָנה-ֻּמְכָפל ּבְ   ְ ַסך ַהּכֹל ִמְליֹון ׁשָ

ַקלות , ּת ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהםָּלֶכם ֵאיֶזה ְזכוְּתתָֹאר  ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ּ
ִּלְזֻכיֹות ָהֵאלו ּ ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך 101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ  ,₪ 505ְ ְסָפִרים ּבְ

ב - ר ְלַמה ֶנְחׁשָ ַכר ִמְצָוה ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדה – !ֲאׁשֶ ב ׂשְ ֶּהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ַּאָתה ּּבֹא וְרֵאה  -. ּ
ּ ְיהוִדים ְכִמְנַין 101-ֵּמַחֵלק ל ּ ְוַכָמה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות "ִמיָכֵאל"ּ

ָעה זֹוַה –. ִּנְבָרִאים ִמכַֹח ֶזה ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּּבִ ּ ר –ק "ָּ  ֲאׁשֶ
יֹום חֹו ט ּבְ ָנה ִלימוד ְפׁשָ ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ֶּעְרכֹו ׁשָ ּ ּ ּ ן ִאיׁש ַחי לּ לֹוֵמד , ְלִפי ַהּבֶ ּוְכׁשֶ ּ

ְמָחה  ׂשִ ֶאֶלף -ּבְ ָנה -ּ ֻמְכָפל ּבְ ּ ַסך ַהֹכל ִמְליֹון ׁשָ ּ ְוֶזה ַרק ִמיהוִדי –))ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים(ְ
תֹות 70, ֶאָחד ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ֵמָאה ְיהוִדים , ׁשָ ְּוַאַחר ָכך ַתְכִפיל ּבְ ּ ּ ְ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו –ּ

ג ַמ הֻּמׂשָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ה ֶזה עֹוׂשֶ ם ִנְפָלא הוא ּבְ ֵּאיֶזה ֹפַעל ְורֹׁשֶ מוִרים , ּ ְּוֻכָלם ׁשְ ּ
 .ְָלך

ִאים ְוחֹוְטִפים   )נא ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּ וְמַנְדִבים ְלִלמוד,ּ ּּ   ַּהזַֹהר ּ

ִאים ְוחֹוְטִפים, ַּעָתה ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּ וְמַנְדִבים ְלִלמוד לע,ּ ּּ , ּותִלְזכ, נ"ּ
ַתֲעֶלה ָיֶפה, ש"לרפו ְמָחה ׁשֶ ְּלׂשִ ְרכֹון– ,ּ ָמקֹום ָלֶתת ּבִ לֹא , ּבְ ּ אֹו ֵאיֶזה ַמְזֶכֶרת ׁשֶ ּ

ה ְכלום ּזֹוְכִרים ִמֶמּנָ ּ ְמִחיר ַמְצִחיק,ּ ּ ַחֵלק זֹוַהר ְוִתקוֵני זֹוַהר ּבִ ּ ַמח ָכל  – .ּ ְּוִתׂשְ
עֹוָלם ַהּבָ ַווְדַאי ּבָ עֹוָלם ַהֶזה וּבְ ַּחֶייך ּבָ ּ ָ ֶזה . אּ ְָוָכך ִיְזְכרו אֹוְתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּ ּ

ּ ָכל ַהְקרֹוִבים,ּוְבָבא ֲעְדך ּ ְוַגם ַהַמְלָאִכים,ּ ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ָּבַ ּ ְמעֹון ,ּ י ׁשִ  ְוַרּבִ
ר יֹוָחאי ִזי ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ָכךע "ּבַ ְּבְ ָ ָ  - ,שֹובּנו ֵיׁש עֹוד ַמה ַלְח - .ְּ

ֵכהו לביהמ: "ל"ְָצִריך ַרק ְלַקֵיים ַמֲאָמר ֲחַז ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ִּאם ָפַגע ּבְ ּ ָ ד ִאם ֶאֶבן "ּ
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ְרֶזל הוא ִמְתפֹוֵצץ ּהוא ִנמֹוַח ִאם ּבַ ּ ך ִמַטֵהר וִמְזַדֵכך". ּּ ְַנֵסה ְוִתיָווַכח ֵאיך ִלּבְ ָ ְּ ּּ ּ ּ ּ ּ, 
ַמִים ׁשָ ּבַ ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ.  

ַעְצָמם ִקּיְ   )נב ֶסף ּבֹוזו ָזָהב"ּמו ּבְ ּּבֹוזו ּכֶ ֶסף - " ּ ב ּכֶ י ַמה ֶנְחׁשָ  ּכִ
ל ,ְוָזָהב ֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ִכיְנָתא ּ ּכְ ָגלוָתאּׁשְ   ּּבְ

ְּוֹכַח ְגֻדַלת  ִּלמוד ּ ָעְמדו וָמְכרו ְכֵלי "ַהזֹוַהּ ק ָעצום ַעד ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ֵחׁשֶ ּק ָנַתן ּבָ ּּ ּ ּ ּ
ְרׁשוָת ר ּבִ ֶּכֶסף ֲאׁשֶ ָרֵאלּ ּם ְכֵדי ִלְזכֹות וְלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ּ ּ ַעְצָמם ,ּּ ּ ְוִקְימו ּבְ ּּבֹוזו "ּ

ֶּכֶסף ּבֹוזו ָזָהב ב ֶכֶסף ְוָזָהב -" ּ ּ ִכי ַמה ֶנְחׁשָ ָגלוָתא–ּ ִכיְנָתא ּבְ ל ׁשְ ּ ְכֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ ּ, 
ֵעי ּוַמה ַגם ׁשָ ָרִפים ַהְקִלפֹות"ּ ּז ִנׂשְ ְטִלים ַה ּ  ְוָהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו -, ְּגֵזרֹותְּוִמְתּבַ

ֵליָמה ַּלְגֻאָלה ַהׁשְ ּבִ, ּ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח מֹׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן  "–י "ּ ּּבְ ּ
ַרֲחֵמי ָכל ָהעֹוָלמֹות ". ָּגלוָתא ּבְ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ונזכה ּ

ּבִַהְבָטחֹותל ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ּ ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   .:)ח"ּ

ּבִ  )נג ַאָתה נֹוֵתן י"ַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ֶוה יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ְצָדקֹות ׁשֶ   ּׁשָ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"זיעָאַמר ַרּבִ ָכל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּׁשֶ
ים  ַּהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ֲהָפַצת[ּ ּ ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּבַ לֹׁש ַמֲעלֹות] ּ ׁשָ ֵאין , ִּמְתַעֶלה ּבְ ַּמה ׁשֶ

ָעה - ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכות ָהִרׁשְ ם  -. ּ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ּעֹוׂשֶ ּ ּּ
ַרך לֹא ֵיָחֵרב -. ְִיְתּבָ ַּמֲעִמיד ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ּ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ל ַהְמ   )נד ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּּכָ ים ּבַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַּזּכֶ ִפיִעים  - ּ ַּמׁשְ
ל  ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ַפע ּבְ ָּעָליו ׁשֶ

  ַּהדֹורֹות

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ּירות זֹוֶכה ַלֲעׁשִ –. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ
עֹוָלם ַהֶזה א –. ּּבָ ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו -. זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ֵּאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ .– 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו – ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע  –. ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ
ָכל ִעְנָיִנים לֹו ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ְּלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל ַהדֹורֹותּּבְ רוך  -. ּ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ּבִ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינוי "ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְּמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְ ,
רוך הוא ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת כוָלם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ רוך הוא קֹוֵרא  – . ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ל  י"ָהַרׁשְ

ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹוְלַא ְּרּבַ ְבִעים עֹוָלמֹות , ּ ְוִנְכַנס ְלׁשִ
ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ לֹא , ")סֹוד"ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחרּׁשֶ  .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו ,ּזֹוֶכה ּבָ

ּוְנַסֵפר ל ְמַזֵכי ָהַרּבִּ ּ ִספור ּנֹוָרא ִמגֶֹדל ַהְזכות ׁשֶ ּ ּּ ּ   :יםּ

ַמִים   )נה ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ים הוא ַהּיַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַּהְמַזּכֶ ּ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה בקו"ּבְ ה ַדף י' ּת ּבַ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ ּ ב "א ע"ּ
זֹוַהר ְתרוָמה ד: ק"ְוַזל ְּמבֹוָאר ּבְ ַתר "ח ע" קכףּ ֵעי ְלִמְרָדף ּבָ ּב ַההוא ַזָכָאה ּבָ ּ ּ

ִגין ְדֶיְחַשב ֵלי] זכאי צריך לרדוף אחר אנשים חייבים[' ּ ְוכודָאַחָייַב ְּכִאלו ' ּבְ ּ ּ
ָרא ֵלי ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ֵבי' ּהוא ּבָ ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא "ְיָקֵרא דקב' ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ

ִריִתי ָהְיָת' ַּאֲחָרא ְוכו יב ֵמָעֹון ְוָכתוב ּבְ ים ֵהׁשִ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ְּוַעל ָדא ּבְ ּה ִאתֹו ַהַחִיים ּ ּ

 

זכאה בעי למרדף ,  הגדיל לספר בשבח מצוה זו ואמר)ב"ח ע"קכ(ובספר הזוהר ריש פרשת תרומה ] ד[

ודא איהו שבחא דיסתלק ביה יקרא דקודשא בריך הוא יתיר ' בתר חיבא ולמקני ליה באגר שלים וכו

,  ורבים השיב מעון)'מלאכי פרק ב(ועל דא כתיב באהרן ', מכלא וכומשבחא אחרא ואסתלקותא דא יתיר 

ואיהו אסתלק בשלשה סלוקין מה דלא אסתלק הכי ',  בריתי היתה אתו החיים והשלום וגו)שם(וכתיב 

וזכי בהאי , וזכי למחמי בנין לבנוי, ועל האי בר נש כתיב בריתי היתה אתו החיים והשלום, בר נש אחרא

 גבור )'ב ב"תהלים קי(ועליה כתיב ,  דאתי ועאל בתליסר תרעי ולית מאן דימחי בידיהעלמא וזכי לעלמא

כדין מלכא . זרח בחשך אור לישרים, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד', בארץ יהיה זרעו וגו

ואיהו עאל ' קדישא בריך לדיוקנא דההוא בר נש בכל ברכאן דבריך לאברהם כד עבד נפשין דחיביא וכו

ואלמלא הוו ידעי בני נשא כמה תועלתא וזכו גרמי . ין עלמין גניזין דלא זכה בהו בר נש אחראלשבע

  :'הוו אזלי אבתרייהו ורדפי כמאן דרדיף בתר חיין וכו, לצדיקיא וזכאן בגינייהו

 בספר הזוהר תחילת פרשת תרומה אמר זכאי צריך לרדוף אחר אנשים חייבים ולקנות -תרגום [

ועלייה זו היא , ה הוא השבח שיתעלה בו כבוד הקדוש ברוך הוא יותר משבח אחראותם בשכר שלם וז

ואותו בן , וכתוב בריתי היתה איתו החיים והשלום. ורבים השיב מעון, ועל זה כתוב באהרן, יותר מהכל

ועל בן אדם זה כתוב בריתי היתה אתו . אדם מתעלה בשלשה עליות מה שלא עולה כן בן אדם אחר

ועולה בשלש עשרה שערים ואין , ב"ז וזוכה לעוה"ם וזוכה לראות בנים לבניו וזוכה בעוההחיים והשלו

הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך . מי שימחה בידו ועליו כתוב גבור בארץ יהיה זרעו

כאשר המלך הקדוש מברך לדיוקן של אותו בן אדם מברך אותו בכל הברכות שבירך , אור לישרים

והוא עולה לשבעים עולמות נעלמים שלא זכה בהם בן אדם ,  כאשר עשה נפשות לחייביםלאברהם

היו הולכים אחריהם , ואילו היו יודעים בני אדם כמה תועלת וזכות נמשך לצדיקים וזוכים בעבורם, אחר

  ]:ורודפים כמי שרודף אחר חיים
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לֹום ועיי ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים "ט ע"קכ' ש בד"ְּוַהׁשָ ּא ַכָמה ִהְפִליגו ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ּׁשֶ ּ.  

ַמְעִתי מאדמו ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ּ ְֵכן ׁשָ ַפַעם ַאַחת ִנְפְגׁשו "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ּ ּ ְ

עֹוָלם  ַאל ' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ָהֶעְליֹון רשּבָ יְטש ְוׁשָ ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ
ּאיציקל ֵאיֶזה ְזכות וְמַצֵוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר' ל ר"י ז"רש ּ ּ ֶמיְכל  'ּ

ָכל ָהעֹוָלמֹות ִע ין ּבְ ׁשֹוֵמַע ְשַמְרִעיׁשִ ִרים ִמְזָלאְטשֹוב ַמה ׁשֶ ַּהַמִגיד ֵמׁשָ ּ נֹו ָהַרב ּ ם ּבְ
יב לֹו ר, ל"ַהּנַ ָמה, ל"ִאיִציְקל ַהּנַ' ְוֵהׁשִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ  ְולֹא ִנְתָקְרָרה ,ְ

ל רש ַּדְעתֹו ׁשֶ ַתַעֵניִתים ,ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ּוְסגוִפים ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַד,ּ ּ ְוַגם ּבָ הּ ְּעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ה , ּ ר ַהְרּבֵ ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ

ּ וִפֵזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכדֹוֶמה,ּח וְצָדָקה"בגמ ּ ּ ְועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב ,ּ ּ ּ
יב ֵמָעֹוןָאַמר לֹו  ים ֵהׁשִ ַרּבִ עֹוָלם וָבֶזה ָנָחה  ׁשֶ ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ה ּבַ ה ַהְרּבֵ ְּוָעׂשָ ּ ּ

ל רשְוׁשָ ְעתֹו ׁשֶ ה ַמה ְשַמְרִעׁישים אֹתֹו , ל"י ז"ָּקָטה ּדַ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ
ל ַמְעָלה ל ַהָפַמְלָיא ׁשֶ   .כ" עּּכָ

ר  ר לֹו ְוַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ְמוָבן ִכי ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּּ ּ
עֹוָלמֹות ֶע ַמע ְלזוָלתֹוֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבָ לֹא ִיׁשְ ְּליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ּיוַכל . ּ

  .ְּלַסֵפר ָכזֹאת

ל   )נו ִרים ּכָ ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ֵּמֵאלו ַּהַפַמְלָיא ׁשֶ לֹוְמִדים ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּׁשֶ ּ  

לֹוְמִדים זֹוַה ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ּּ ָכל ְו, ק"ּ
ִרים ֵמֶהם ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ָרֵאל ִמָכל ִמיֵני , ַּהַפַמְלָיא ׁשֶ ְזכוָתם ִנצוִלים ָכל ַעם ִיׂשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּוְמַקְרִבין ַהְגאוָלה, ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּּ ְזֶכה ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

ר ֵאֵלינו רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִיְתַקׁשֵ ִּמי ׁשֶ עוֵרי , ּ ַּלְעזֹור ְלָהִפיץ ֶאת ׁשִ
ּבִק "ַהזֹוַה ת ָהַרׁשְ ה ְלִבְרּכַ   .ַּהָקדֹוׁשי "ְוִיְזּכֶ
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ּבִ נו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ י : אֹוְמִריםי "ֹּמׁשֶ מֹו ַּהזַֹהר ּכִ ַּהָקדֹוׁש הוא ּכְ  הֹנַחֵּתַבת ּ
יַח ְצלו ֵמֶחְבֵלי ְמׁשִ ִיְלְמדו ִיּנָ ֵאלו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ .  

ַרק : ֹּוׁש אֹוֵמר ָלנוַּהָקדל "ְוָהַרְמַח ָרֵאל ׁשֶ ֶזה ָתלוי סֹוד ַהָצַלת ַעם ִיׂשְ ּּבָ ּ ּ
ּדֹור ָהַאֲחרֹון וְגאוָלתֹו ּּבַ כַֹח וְסֻגַלת, ּ ּּבְ ִּלּמוד ַהֹזַהר  וּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו , ַּהָקדֹוׁש ּ

 

ה] ה[ סו ּבָ ּנְ ְתּכַ ּנִ ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ ּ ּ ְלכוָתאּ ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ פרשת בהעלותך זוהר וב: ּ ׁשְ

 יתבררו ויתלבנו ויצרפו )דניאל יב י(, דיתקיים בהו בההוא זמנא, ערב רב רשיעייאואינון , :)חלק ג דף קנג(

הדא הוא , ויצרפו אינון זרעא קדישא דשאר עמא, יתלבנו אינון מארי משנה, רבים והרשיעו רשעים

דניאל (והמשכילים יבינו . באינון ערב ר, והרשיעו רשעים,  וצרפתים כצרוף את הכסף)כריה יג טז(, דכתיב

אל הם בעלי הקבלה העוסקים , ומה שכתוב בדניאל והמשכילים יבינו: ביאור[,  אינון מארי קבלה)שם

יִלים ַיְזִה)שם פסוק ג(דאתמר בהון ] בסודות התורה וכן לומדי הזוהר הקדוש ּכִ זַֹהר ָהָרִקיַע ְוַהַמׂשְ ִּאֵלין . ּירו ּכְ

זַֹהר ָדא ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּ אלו הם שעוסקים באור הזה הנקרא ספר : ביאור[ּ

ֵתיַבת ֹנַח , ]הן הלומדים בעצמם ובוודאי המזכים לאחרים שילמדו, הזוהר ְּדִאיהו ּכְ שהזוהר : ביאור[ּ

כך רק מי שיאמין , יבת נח שמציל מכל הפרעניות וכמו שבתיבת נח רק מי שהאמין ניצלהקדוש נקרא ת

ַנִים ֵמִעיר, ]ק ינצל"וילמד את הזוה ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ְּדִמְתּכַ ְלכוָתא, ּ ַבע ִמּמַ ַנִים , ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּוׁשְ

ָחה ּפָ ׁשְ שבאלו שיזכו : ביאור[ִּדְבהֹון  , ]רק מעטים זיזכו לכךולפעמים כשאין זכות בדור יהיו : ביאור[. ִמּמִ

מֹות א(ִּיְתָקֵיים ] ללמוד בספר הזוהר ן ַהִילֹוד  )ׁשְ ל ַהּבֵ ּ ּכָ , היינו כל הנשמות הנולדות מאימא קדישא: ביאור[ּ

ִליכוהו] י וזוכה על ידו לכך"ק מתדבק בנשמת הרשב"וכידוע שהלומד בזוה ׁשְ ַּהְיאֹוָרה ּתַ ּ דורש : ביאור[. ּ

ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא] את מילת היאורה מלשון אור השם וזהו האור של הספר הזה שיזכו : ביאור [.ּ

והכל הוא מסיבתך ומכוחך לפי שאתה : ביאור[וכלא על סיבה דילך] לראות באורו ולהיגאל על ידו

 ].מתלבש בנשמות של תלמידי חכמים

ר יֹוַח ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ָבהּבְ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ֵצל, אי ָעׂשְ ָבה ַהזֹאת ְוִנּנָ ְּוֻכָלנו ִנְבַרח ְלַהּתֵ ּ ִריַחת  ּ ּבְ ְוִנְמָצא ׁשֶ

ָבה ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה ַהזַֹהר, ַרּבִ סֹוָדה ַנֲעׂשָ ּבְ ּׁשֶ ים ִרּבֹוא, ּ ׁשִ ל ַהׁשִ ר ּבֹו ִנְכְללו ּכָ ֲּאׁשֶ ּ ָמִתין  ּ , ִנׁשְ

קוִניםּכַ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּּמֻ ָרֵאל, ּ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ סֹוף ַהָיִמים לֹא ִיְצָטֵרך ֶאָלא ְיִציָאה, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּבְ ַּעד ׁשֶ ְ ּ ,

ֱאַמר  ּנֶ ְעָיה נב(ְּוֶזהו ׁשֶ י הֵֹלך ִלְפֵנ: ")יב, ְיׁשַ ֵצאו וִבְמנוָסה לֹא ֵתֵלכון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְּכִ ּ ּ ּ ּוְמַאִסְפֶכם ֱאלֵֹקי ' יֶכם הּ ּ

ָרֵאל   …"ִיׂשְ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָרא  ק ּבַ ִיְתַדּבֵ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ ּ ּּ יַח, ּ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י ֵסֶפר ַהזַֹהר , ְוָהֱאֶמת ְוִיּנָ ּּכִ

ַאר ַאֲחָריו  ּבִ(ִנׁשְ ִיְתַד, ע" ְזָי)י"ַאֲחֵרי ַרׁשְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָראּ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ לֹא ִיְצָטֵרך לֹו , ּּבֵ ְַעד ׁשֶ ּ

ַאֲחִרית ַהָיִמים( ֶזה, ּ ֶאָלא ְיִציָאה)ּּבְ י ּתֹוֶעֶלת ָגדֹול הוא, ְָואֹוִדיֲעך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבְ ְּוָהֱאֶמת ּכִ י הוא ַהָצָלה , ּ ּּכִ ּ

יַח   .ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ

ַּהְגֻאָל] ו[ ה ַהזֹותה ָהֲעִתיָדה לֹא ּ ִיְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ְּהֶיה ַעד ׁשֶ ּּ ּ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָלדברי" ּ ה "ּ ַהְשׁ

ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו" :ַּהָקדֹוׁש אן ׁשֶ ה ְמֹבָאר ִמּכָ ִּהּנֵ ּ ּ סֹוף ַהָי'ּּ ָיבֹוא ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּ ַעד ׁשֶ  ,ִמיםּּ

ְחּתֹוִנים ָאז ִיְתַגֶלה ַלּתַ ּׁשֶ יַח.ּ ּ וִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ְהֶיה ,ּ ר ֶזה ּתִ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּמָ י ָאז ּתִ ּ ּכִ

ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ָאַמר וְבִגיֵנה ,ִסּבָ ּ ְוֶזה ׁשֶ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְבּתֶ ֵדי ׁשֶ,'ּ ְוכו"ְּוׁשַ ָרֵאל ּכְ ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ִיׂשְ ּּבִ ּּ ,

יָלה ַסח וְבַדם ַהּמִ ַדם ַהּפֶ ם ּבְ רוך הוא ְלַקְדׁשָ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ְצַרִים ַעד ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּּ ְּ ְ ן ,ּ  ּכֵ
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ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה: ַּהָקדֹוׁש ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ּנו ִנְבַרח ְּוֻכָל, ּּבְ
ֵצל ְּלַהֵתָבה ַהֹזאת ְוִנּנָ כאשר מדת הדין מתוחה על , אשר על כן בשעה זו, ּ

כאשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים , שונאיהם של ישראל בארץ ובעולם
שבדרך הטבע אי אפשר לנו להתגונן ', ואין עצה ואין תבונה לנגד ה, אימה

, ים לנו מנגדוחיים תלוי, )ישמעאל(בפני צאצאיו של אותו פרא אדם 
שיבואו ימים שלא יהיה לנו על מי : ל שניבאו לנו"ומתקיימת בנו נבואת חז

ועלינו ללכת עתה בעקבי . )חלק' סנהדרין פ(להישען אלא על אבינו שבשמים 
ולהרבות בתפילה ובתחנונים לפני בעל , לתפוס אומנות אבותינו, הצאן

ולהשתמש בכלל וכן להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים , הרחמים
  .כוח הרוחני שבידינו

א ְלאֹוַרְיָתא    )נז ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְללֹא ָסֵפק -מֹוָדָעה ַרּבָ ָּדָבר ַהׁשָ ּ  

וקריאת קודש למצדיקי הרבים , מודעה רבא לאורייתאומכאן 
וכן , הם מזכי הרבים שזכות הרבים תלויה בהם, די בכל אתר ואתר, ככוכבים

ובעיקר , ובעולם כולו,  הקודשלגבאי בית הכנסת ובתי מדרש בארץ
הלא הוא מורה  ,לקבל עצתו של צדיק, לתלמידי החכמים שבישראל

 

ִיְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַּהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּּ ה ַהזֹוּ ּ ַהְקֻדׁשָ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ֵרי ַהזֹוֶכה , ּ ְּוַאׁשְ

ה ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון( "ּּבָ ִרית, ֲעׂשָ ֵני לוחֹות ַהּבְ   . )ּׁשְ

ָרֵאל"ל ְזָי"ָהַרְמַח ל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ִלּמוד , ָּע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ ֶּאָלא ּבְ ַּהזַֹהר ַהָקד"ּ ֶרֶצף ְללֹא " ֹוׁשּ ּבְ

ֹכַח, ֶהְפֵסק ּבְ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש "ׁשֶ ַרֲחִמים"ּ ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ל ּכָ ּ ְלַבּטֵ ּ מֹו ֵכן. ּּ ְפָלָאה , ּכְ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ ּבְ

ַרֲחִמים ל ֵקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ּׁשֶ ּ ֵסֶפר ַהזֹיםְּמֻסָגִל, ּ ּ ַהִלּמוד ְוַהְקִריָאה ּבְ ּּ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ּ ל ּכָ ַּהר ַהָקדֹוׁש ְלַבּטֵ ּ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֵני ּכָ צוָרה ִמּפְ חֹוָמה ּבְ   . ּּכְ

בֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּּכְ ּ ָרֵאל ֶאת ַהָדָבר  - ּ ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ה ַאל ַיׁשְ ְּוַעּתָ ּ

ר ַח,ֲּחֵרי ֵגָוםַּהֶזה ַא י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ָכל ָמקֹום וָמקֹוםִלְיּ ּכִ ּי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ בֹוד ּתֹוַרְתֶכם ,ּ  ֲאָבל ּכְ

ִּיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּ ָרֵאל,ּ מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ ְמקֹומֹו ָי, ּכִ כֹול ַלֲעׂשֹותֹו  ְוָכל ֶאָחד ּבִ

ָלל ה הוא ּכְ י לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ּּכִ ּ".  

ָהַרְמַח ּוִמי ָלנו ָגדֹול ּכְ ּ ל ְגֵזרֹות "ל ְזָי"ּ י ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ָּע ֲאׁשֶ ּ

ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ֵּמַעם ִיׂשְ ֵסֶפר ַהזַֹה, ּ ִּלּמוד ּבְ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסקּ ֹכַח, ר ּבְ ּבְ ל ֵסֶפר  ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַּהְקֻדׁשָ ּ

ַרֲחִמים ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ל ּכָ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבּטֵ ּ ּ ּּ   .)ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר –ל "הרמחִּאֶגֶרת (. ּ
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ולארגן , לקיים דברו אשר דיבר, ל הקדוש"דרכם של כל ישראל הרמח
בה גרים שלומי , ואם אפשר בכל שכונה גדולה, בכל עיר גדולה לאלוקים

מבוקר ועד , ו" פלימוד רצוף של הזוהר הקדוש כנזכר באגרת, אמוני ישראל
די שכל אחד ישתתף ,  מתנדבים לערך80ובמקום שיש [ערב חוק ולא יעבור 

אזי די בשעתיים ,  מתנדבים40ואם יש רק , בשעה אחת בשבוע
ויהי רצון שעל ידי התיקון , ]וזה דבר השוה לכל נפש ללא ספק, שבועיות

מת מגן ונזכה לחו, הגדול הזה נזכה לבטל כל גזירות קשות מעל עם ישראל
  .ל"כהבטחת הרמח, ו"אמיתית מפני הגזירה קשה ח

ְעָיה אֹוֵמר ִביא ְיׁשַ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב ְמֵתי  )ּטו-ֶּפֶרק מא יד(: ַהּנָ ּ
ָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִתיך ְנֻאם ה ְִיׂשְ ָרֵאל’ ּ ְמִתיך ְלמֹוַרג :ְְוגֲֹאֵלך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ה ׂשַ ְ ִהּנֵ ּ

ַעל ִפ ָּחרוץ ָחָדׁש ּבַ יםּ ּיִפיֹות ָתדוׁש ָהִרים ְוָתדֹק וְגָבעֹות ַכמֹץ ָתׂשִ ּּ ּ ּ ּ ּוְבַתְרגום  :ּ ּּ
יֵאר ָרֵאל: יֹוָנָתן ּבִ ְבַטָיא ְדֵבית ַיֲעקֹב ַזְרִעיָתא ְדִיׂשְ ּלֹא ִתְדַחלון ׁשִ ּ ּ  ֵמיְמִרי ,ּ

ַסַעְדכֹון ָאַמר  ָרֵאל'הּבְ א ְדִיׂשְ ּ וָפִריְקכֹון ַקִדיׁשָ ּ יֵאר ק"רדוב :ּ ּ ִתיְרִאי ַאל: ּבִ
ָגלות ַכתֹוַלַעת-ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב  ים ּבְ ֵהם ַחָלׁשִ ּ ְלִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ִויַלְמֵדנו ,ּ לו ּ ה ִנְמׁשְ ָּלּמָ

ָרֵאל ְלתֹוַלַעת ִּיׂשְ ה ֶאת ָהֲאָרִזים ֶאָלא ,ּ ּ לֹוַמר ָלך ַמה תֹוַלַעת זֹו ֵאיָנה ַמּכָ ּ ּ ְ

ֶפה ה,ּבְ ה ֶאת ַהָקׁשֶ ה וַמּכָ ּ ְוִהיא ַרּכָ ך ִי,ּ ְתִפָלהְ ּכָ ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ּׂשְ ים ,ּ ּ וַמּכִ
ְלָבנֹון ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ֲאָרִזים ְוִנְמׁשָ ֵהם ֲחָזִקים ּכַ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ   .ִּרׁשְ

  



ְמִחיַצת  ּבִּבִ לה  י"ָהַרׁשְ

ִפיֶהם ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ל ִיׂשְ   ֵּאין ּכָֹחם ׁשֶ
ָיֵדנו ּכַֹח ַאִדיר ּּבְ ה ָהִראׁשֹוָנה ,ֵיבְּלַנֵצַח ֶאת ָהאֹו, ּ   !ָּלֵתת ֶאת ַהַמּכָ

ִנָיה"ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר "ַצַה ה ׁשְ ֹּזאת אֹוֶמֶרת ,  ְלִאיַרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות"ַּמּכָ
ה ִלימו ִעם ָהֻעְבּדָ ָבר ִהׁשְ ּכְ ִתְהֶיה זֹו, ּׁשֶ ִתֵתן ֶאת ּׁשֶ ּ ִאיָרן ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה"ּ ּ ְפָצָצה - "ַּהַמּכָ

ָרֵאל  ֶזה ָעלול ִלְגבֹות (, ]ו"ח[ַּגְרִעיִנית ְלִיׂשְ ֵער ׁשֶ ְּוַהָצָבא ְמׁשַ ּ ִמְליֹון ּ   ).ל"ֶנֶפׁש ָרחּכְ

ִליָמה ִעם ַהַמָצב ַבר ִהׁשְ ַּהְמִדיָנה ּכְ ּ ִליִמים ִעם ַהַמָצב ַהֶז !ּ ֲּאַנְחנו לֹא ַמׁשְ ּ ּ   !הּ

ְּוַנֲהפֹוך הוא ׂשֹוְנֵאיֶהם! ְ ְלטו ַהְיהוִדים ֵהָמה ּבְ ר ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ!  

ָכל ְמִדינֹות ַהֶמֶלך" ָעֵריֶהם ּבְ ְִנְקֲהלו ַהְיהוִדים ּבְ ּ ּ ְּלִלמוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש " ... ּּ ּ ּ
י ָנַפ" ל ָהַעִמיםְוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ּכִ ּל ַפְחָדם ַעל ּכָ ּ ֶּאְסֵתר ֶפֶרק ט ב( ":ּ ּ(  

ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲאִפילו  יֹומֹו ְלַסֵים ֶאת ּכָ ֲּאַנְחנו ְיכֹוִלים ִמיֵדי יֹום ּבְ ּּ ּ
ִּמְסָפר ְפָעִמים ֶחֶסד וְבַרֲחִמים, ּ ְּוָכך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון וְנַקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ּבְ ּ ּּ ְ .  

ּבְְִוָכך לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּ אֹוֵמר מׁשֶ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש "י זי"ּ ּע ּבַ ת ָנׂשא ַדף (ּ ָּפָרׁשַ ּ

ַרֲחֵמי", )ד"קכ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ יָלך ּדְ ַהאי ִחּבוָרא ּדִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ אור ". [ְ ּּבֵ
ָבִרים ְלך: ַהּדְ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ָרֵאל ִמן ַהָגלות , ּ ֵני ִיׂשְ ֵּיְצאו ּבְ ּּ

יַח ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ּּבְ ּ ּ [!  

ִרי יַצד ֶזה ֶאְפׁשָ ם זֹאת-? ּכֵ   ?ּ ַהִאם ְיכֹוִלים ְלַייׂשֵ
ר, ָאֵכן ר ְוֶאְפׁשָ ָתְכִנית ַקָלה וַמְתִא-! ֶאְפׁשָ ּ ּבְ   !יָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדּ

לֹא ַתִגידו לֹא ָיָדְענו ּׁשֶ ּ ּ ּ לֹא תֹאְמרו לֹא ָיֹכְלנו-! ּ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ!  

ָיֵדינו ַהָדָבר ּּבְ   !ֵאָלי'  ִמי ַלה-! ּנוּהוא ָלְוחֹוב ָקדֹוׁש , ּ
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ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ְסִביַבְתֶכם354ִּאם ֵיׁש ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ אֶֹפן ּ ֲאָנׁשִ  ּבְ
ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ִלְלמֹוד ]  ִמְדָרׁש ּבְ

ַּעל ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה354ּ   .  ָיִמים ְלׁשָ

ִּלמוד  ִפים ָלֶאָחד6-7ּ קֹות12לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל, ּ ּדַ ל ֵסֶפר ֶאְפׁשָ ּ וְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד12ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 177ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים12-14ּ קֹות24לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד24ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 118ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנהָיִמי 354ּ   .ּם ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים18-20ּ קֹות36לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד36ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ְס89ִּאם ֵיׁש ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ אֶֹפן ּ ֲאָנׁשִ ִביַבְתֶכם ּבְ
ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ

ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים24-28ּ קֹות48לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ר ְלַה, ּ ּדַ ל ֵסֶפר ֶאְפׁשָ ְּתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד48ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 45ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵת, ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-י ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד ִפים52ְְלֵעֶרך  ּ קֹות96לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת קֹו96ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְלָבדּ ּדַ   !ת ּבִ

:ַּמְסלול א

:בַּמְסלול 

:גַּמְסלול 

:דַּמְסלול 

:הַּמְסלול 



ְמִחיַצת  ּבִּבִ לז  י"ָהַרׁשְ

ּבִ"ַּהָקּבָ ַלח ָלנו ֶאת ָהַרׁשְ ה ְוׁשָ ּה ִהְקִדים ָלנו ְרפוָאה ַלַמּכָ ּ ּּ ּ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות "ּ ּי ְלַהִציֵלנו ִמּכָ ּ ּ
  . ְוָרעֹות

ָרֵאל ָזקוק  ֵּמַהַמּבול ַהנֹוָראְּלִהָנֵצל ַּעם ִיׂשְ ּ ּ!   

ר ַרק   :ַעל ְיֵדיְוזֹאת ֶאְפׁשָ

  

ַוָדאותַּהֵיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע  ּּבְ ַעל ְיֵדי , ּ ִּלמוד ַהֹזַהר ׁשֶ ּ ּהוא ִנְדָחה ִמן , ַּהָקדֹוׁשּ
ְלטֹונֹו ֵטל ׁשִ ָּהעֹוָלם וִמְתּבַ לֹוְוזֹוִה, ּ ּי ַהִמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַּעל ֵכן הוא ִמְתַאֵמץ . ּ ּ ּ

טות ְוֶהֶבל ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ְּלַהְחִדיר ַמֲחׁשָ ֵּהֶפך ָהֱאֶמת ַמָמׁש, ּ ְ.  

ָנה ן ְזִהירות ַסּכָ ת ַהֵיֶצר! ַּעל ּכֵ ֶרׁשֶ ּלֹא ִלפֹול ּבְ ר !ּ מוֵאל ּבַ י ׁשְ ּ ִכְדָאַמר ַרּבִ ּ
י יֹוָנָת עֹוָלם ַהֶזה וֵמִעיד ָעָליו ן ַנֲחָמִני ָאַמר ַרּבִ ֵּיֶצר ָהַרע ְמִסיתֹו ְלָאָדם ּבָ ּ

א ֵצל, ְלעֹוָלם ַהּבָ ה ְוִיּנָ ך ְמֻנָול ֶזה : ַמה ַיֲעׂשֶ ָמֵעאל ִאם ָפַגע ּבָ י ִיׁשְ א ְדֵבי ַרּבִ ַּתּנָ ְ ּ ּ
ְדָרׁש ֵכהו ְלֵבית ַהּמִ ֻּסָכה ַדף נֹב(... 'ְּוכו, ָּמׁשְ ּ(: .  

ּוִבְזכוְתֶכם ִיְתַקֵים ּ נו ַהָכתוב ּ ּּבָ ִּתֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה " )יח-טז' פשמות פרק טו ( :ּּ ּ
ְגֹדל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ָכָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר ַעְמך ה ָָוַפַחד ּבִ ָּ ּ ּ ְּתִבֵאמֹו  :ּ ַעד ַיֲעֹבר ַעם זו ָקִניָת'ּ
ְבְתך ָפַעְלָת ה ַהר ַנֲחָלְתך ָמכֹון ְלׁשִ ְּוִתָטֵעמֹו ּבְ ּּ ָ ָ ָָי כֹוֲננו ָיֶדיך-נּ ִמְקָדׁש ֲאדֹ'ּ ּ  'ה :ּ

  .א"בב, "ְִיְמלֹך ְלֹעָלם ָוֶעד

ְּוִהְזַהְרָתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִקים ְוֶאת ַהתֹורֹת ְוהֹוַדְעָת ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרך ֵיְלכו  ְ ּ ּ ּ ּּ
ר ַיֲעׂשון ה ֲאׁשֶ ָּבה ְוֶאת ַהַמֲעׂשֶ י ַחִיל ִיְרֵאי ֶאלִֹקים  :ּּ ְּוַאָתה ֶתֱחֶזה ִמָכל ָהָעם ַאְנׁשֵ ּ

ֵרי ַא ים ְוׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ׂשָ ְמָת ֲעֵלֶהם ׂשָ י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוׂשַ ְּנׁשֵ ּ
רֹת   .)כא-שמות פרק יח כ( :ֲעׂשָ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ לח  י"ָהַרׁשְ

ֵרי ַאָלִפים ָּאנו ִמְתַאְרְגִנים ְלָמנֹות ׂשָ ֵרי ֵמאֹות,ּ ים,  ׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי ,ּׂשָ  ְוׂשָ
רֹת ָרֵאל ְבִלימוד ַהזֹוַהְּלַאֵחד ֶאת ָכל ַעם , ֲעׂשָ ְּוַלֲעׂשֹות ִסיוִמים ִמיֵדי יֹום , ק"ִּיׂשְ ּ
יֹומֹו ְּלִפי ַהזֹוַהר ַהיֹוִמי ַהְמחוָלק [, ּבְ ּ ַּדִפים ְליֹום 6-7יֹום  354ל ּ ְּלַהָצַלת ַעם ] ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ

מֹות ָּנא ְלַמְלאֹות ַהׁשֵ ּוְלַחֵלק ֶאת ֵסֶדר ַהלימוד ְלִפי ַהטֹוֶפס ַהמוָב, ּ ּ ּּ ּ ֵסֶפר א ּ ּבְ
  ."ֵּתַבת נַֹח"

ָרכֹות ָהֲאמורֹות    )נח ל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ֵּאין ֹצֶרך ְלָפֵרט ֶאת ּכָ ּ ְ

ים ֵהם י ַרּבִ   ְּללֹוְמֵדי ַהזַֹהר ּכִ

ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהֹזַהר ִכי  ֵּאין צֶֹרך ְלָפֵרט ֶאת ָכל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ּּ ּ ּ ְ

ים ֵהם ֶעְזַרת ַהׁשֵ, ַרּבִ ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדךּּבְ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ָם ִתְרֶאה זֹאת ּבְ ּ ּ ּ ְּיׁשועֹות , ּ
ְּגלויֹות ָלַעִין ָרכֹות ֵמַעל ַהֶטַבע, ּ ַעל, ּּבְ ַמָיא ַעל ָכל ַצַעד ְוׁשַ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ַוֲחָסִדים , ּ

ְּגלוִיים ְּועֹוד ָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח -. ּ ּ ְּדַרק ַעל ְיֵדי ִלמוא "זיעל "ּ ּ ּד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ ,
ַרֲחִמים ִּנָפֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל ּבְ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּוְמפָֹרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא (ּ : )קכדָּפָרׁשַ

ַרֲחֵמי" ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ ִביא , "ּ ל ַהּנָ נו ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ְּוִיְתַקֵים ּבָ ּ
ְּקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרֶתםְוָזַר", )ּלֹו כֹה(ְיֶחְזֵקאל  ע , "ּּ ְּוִנְזֶכה ְלִהָוׁשַ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ִביַאת ָמׁשִ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבְ ּּבִ ּ ּ!   

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו ֲעֵדנו, ִּהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינו, ּ ּהוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ ֲּאדֹוֵננו , ּ
ר יֹוָחאי   :ּ ַוֲאַמְרֶתם.ּבַ

י ֲעִקיָבא ָרֵאל, ָאַמר ַרּבִ ֵריֶכם ִיׂשְ ֲהִרין, ַאׁשְ ּוִמי , ִּלְפֵני ִמי ַאֶתם ִמּטַ
ַמִים, ְמַטֵהר ֶאְתֶכם ׁשָ ּבַ ָרֵאל , ְואֹוֵמר. ֲּאִביֶכם ׁשֶ ְקֶוה 'הִמְקֵוה ִיׂשְ  ַמה ּמִ

ֵמִאים רוך הוא ְמַטֵהר ֶאת ִי, ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ ַּאף ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרֵאלּ   :ׂשְ

  



ְּלִלמוד ֵסֶפר  ּוִבְפָרט  - ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהרּ
ִּלמוד  ִּתקוֵני ַהֹזַהר"ּ ּ ּ חֶֹדׁש ֱאלול" ּ   ּּבַ

ִלר "ַאְדמֹוק "ִמָכ   א"יָטֵמָהאְלִמין ׁשְ

ֶמׁשק"בעיה ית ׁשֶ   ו" ת ָרַמת ּבֵ
  ק"ע לפ"תש אלול 'ביום ב

 
  



  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ג  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

  

ַכ א'לֹ י'ּכִ )א ִּתׁשָ  ַזְרעֹו ְיֵדי ַעל ,יֹוַחאי אֹוִתּיֹות ,ֹו'ַזְרע י'ִּמִפ ח'ּ

ל הוא יֹוַחאי ׁשֶ י ּׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ַכח לֹא ,יֹוַחאי ּבֶ ִּתׁשָ   ו..ַּהתֹוָרה ּ

ֵּמַהִנּגון )ב ל ּ ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ,ֱּאלול ּבְ  ַּהֵלב ּ

ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ ה ,ּּכְ ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים ַנֲעׂשֶ דֹוִלים ּ  ּגְ

  ח...........................................................................ְלַמְעָלה

ִּלמוד )ג ֱאֶמת ִּלְתׁשוָבה מֹוִעיל ַּהֹזַהר ּ   יא...............................ּבֶ

ֵסֶפר )ד ַּהִתקוִנים ּבְ ּ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם ַהָחְכמֹות ּכָ ּבָ   יא................ׁשֶ

ַהִתקוִנים ֶעְרּכֹו ֵאין ְַאך ,ְונֹוָרא ָקדֹוׁש ַּהזַֹהר )ה ּּכְ ּ   יא...................ּ

ם ֹנַעם ִלְראֹות ְיכֹוִלים ָידֹו ַעל )ו   יא....................................ַּהׁשֵ

ִּתקוִנים ֲאִמיַרת ַלתַמֲע ּגֶֹדל )ז ּ חֶֹדׁש ּ ך ,ֱּאלול ּבְ ְמַזּכֵ ְׁשֶ  ַּהֶנֶפׁש ּ

ָמה ּרוַח   יב....................................................................ּוְנׁשָ

ִלים :ֵהם ַרב ָהֶעֶרב )ח ים ַהְמַחּבְ  ֶאת ּוְמַצֲעִרים ָּהֲאִמִתּיִ

ָרֵאל   טו..........................................................................ִיׂשְ

ָרֵאל ַרק )ט ַּהְדבוִקים ְלִיׂשְ זֹוַהר ּ  אֹור ִיְהֶיה ַּהָקדֹוׁש ּבְ

בֹוָתם מֹוׁשְ   טז....................................................................ּבְ

ָגלות )י ְזכות ָהַאֲחרֹוָנה ּּבְ ה ַּהָקדֹוׁש ַהזֹוַהר ּּבִ  ְּלַאְרֶאנו ִנְזּכֶ
  יח.........................................................................אֹותִנְפָל

ִּהְתַפֵלל ַּהָנִביא יֹוָנה )יא ָרֵאל ַעל ּ ָנְצלו ִיׂשְ ּיִ ּׁשֶ   יט......ַרב ֵמָהֶעֶרב ּ
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ב )יב ב לֹא ֵלִצים ּוְבמֹוׁשָ ב ֵאיֶזה .ָיׁשַ  )ת"לילי( זֹו ֵלִצים מֹוׁשַ
ל ִּאָמם ִהיא .ַרב ֶעֶרב ׁשֶ ִנָדה ְּמַטְמָאה ׁשֶ ָבה ּּכְ מֹוׁשָ  ְוֵכן .ּבְ

ָבם ְּמַטְמִאים ַרב ֶעֶרב מֹוׁשָ ַּלַצִדיִקים ּבְ ִבים ּ ּיֹוׁשְ יֵניֶהם ׁשֶ   יט...ּבֵ

או )יג ק ְיֵדי ַעל ִּתְהֶיה ָלהַּהּגְ ִנְתַדּבֵ ּׁשֶ ַצִדיק ּ ׁש ּּבְ ּיֵ  ּכַֹח לֹו ׁשֶ

ל ֹנַח ֵּתַבת ְוִלְהיֹות ְלָהֵגן ָרֵאל ׁשֶ ּבִ ּהוא ,ִיׂשְ   כהַּהָקדֹוׁש י"ָהַרׁשְ

ִּתקוֵני ִלְלֹמד )יד ּ ִעים ֹזַהר ּ  יֹום ַעד ֱּאלול חֶֹדׁש ֹראׁשֵמ יֹום ַאְרּבָ

פוִרים ַּהּכִ   כה.......................................................................ּ

ֵרי )טו ִלים ִמי ַאׁשְ ׁשְ ּיַ ַּהִתקוִנים ֵסֶפר ׁשֶ ּ ָיִמים ּ ֵּאלו ּבְ ה ּ  ֵּמֲחִמׁשָ

ר ָאב ָעׂשָ פוִרים יֹום ַעד ּבְ ַּהּכִ ַלִים ַּיִקיֵרי - ּ  ִליםַמְתִחי ְּירוׁשָ

ֲאִמיַרת ַּהִתקוִנים ּבַ ּ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ   כו............................ּבְ

ינו )טז ֶרְסֶלב ַנְחָמן ַּרּבֵ  ְמֹאד ִהְפִליג ,ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ,ִמּבְ

ָמה ַבח ְּפָעִמים ּּכַ ׁשֶ ֻדַלת ּבְ ת ּּגְ ַּהִתק ְּקֻדׁשַ   כו.................ֹזַהר ּוֵניּ

ַּהִתקוִנים ֵסֶפר ַעל )יז ּ ַּיְסִפיקו לֹא ְלַבד ּ  ְוָכל ְסָפִרים ֲאָלִפים ּ

 ּוְרִמיזֹות ַהּסֹודֹות ִּרּבוי ֹעֶצם ְלָבֵאר ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות

ׁש ּיֵ ם ׁשֶ   כו........................................................................ׁשָ

ה )יח ל ֶּעְרּכָ ָעה ׁשֶ   מב..........................................................ׁשָ

ה )יט ים ֶאת ַּהְמַזּכֶ ְחָסן ּהוא ָהַרּבִ דֹול ֲהִכי ַהּיַ ַמִים ַהּגָ ׁשָ   מד.......ּּבַ

ַּהַמְדִפיס )כ ב זֹוֶכה ָחָכם ִסְפֵרי ּ ְמִחָצתֹו ְויֹוׁשֵ   מה......................ּּבִ

ּכוָלנו ְוִנְתַאֵחד ּּבֹואו )כא ַיַחד ּ   מז...........................................ּבְ

ְזכוְתך" )כב ָּבִ ְעִתי ּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֵיׁש ְָלך ,!ִּהּגַ   נ..................!"ָהָעם ּּבִ
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  ק"ע לפ"תש אלול' ביום ב

ם ה ׁשֵ ִאים ּבְ רוִכים ַהּבָ  'ּּבְ

ְרׁשות ִנים ּּבִ ִליָט ֲּחׁשוִבים ָהַרּבָ יא"ׁשְ ַּהְקִהָלה  ָראׁשֵ   .ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהָקָהל ְוָכל ּ

ְקׁשו  ּּבִ יּ ַאִגיד ִּמֶמּנִ ָר ִּדְבֵרי ּׁשֶ ְּוִחזוק ָכהּבְ ּומוָסר ּ ְבִתי, ּ  ֲאִני ַהִאם ְלַעְצִמי ָּחׁשַ
ים ּמוַסר ִּדְבֵרי לֹוַמר ָּראוי ָּכֵאלו ַּצִדיִקים ַלֲאָנׁשִ נו ַהָקדֹוׁש ׁשְ ּ ִרים ְלַרּבֵ ְּמקוׁשָ ּ ּ

ֶרְסַלב  ינו ַנְחָמן ִמּבְ ִביםַּרּבֵ יֹוׁשְ ֶמׁש  ּׁשֶ ֵבית ׁשֶ ְּוִלקוֵטי מֹוֲה ק"זֹוַה ְולֹוְמִדיםּבְ   ?ן"ַרּ

ים ִאם ֲאָבל ְָכך ָּכל יִּמֶמּנִ ְמַבְקׁשִ ה ָהָיה ּ   .ְלָסֵרב ִלי ָקׁשָ

אֹוַמ ֶּהְחַלְטִתי ֵּכן ַעל קֹול ּמוָסר ִּדְבֵרי ְלַעְצִמי רׁשֶ ָאר, ּבְ ים ּוׁשְ  ֵּכן ַּגם ֲאָנׁשִ
ְמעו   .ִּיׁשְ

אריה שאג מי לא "רמזו הקדמונים בחודש אלול  ָּכֵעת עֹוְמִדים ֲּאַנְחנו
, אלול ראש השנה יום הכיפורים הושענא רבא ה ראשי תיבות" ארי–" יירא

מאימת המשפט   בבוא חודש אלול,אפילו דגים שבים רועדים
 אריה הוא חודש אב שמזלו). עמוס ג ח(אריה שאג מי לא יירא .המתקרב
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מה (, "י ולא אחרי אשה"אחורי אר) א"ברכות ס(ל "וזה שרמזו רז, אריה
כמו שאריה שהוא מזל חודש אב הוא , רבןוונה בחטמ שמוכיח שכל הגאולה

שצריך להתחיל בתשובה במזל אב  והיינו) ראשי תיבות של ימי התשובה
 שלמה ה שאמרוז ,לא אחורי אשה דהיינו אלול שמזלו בתולה, ה"שהוא ארי

עד אשר לא תחשך ") קהלת יב ב(', וזכור את בוראך וכו) קהלת יב אב(
תענית  (ל" כאמרם ז שתשש כחה של חמהו באב"דהיינו קודם ט, "השמש

  .והבן, )א"ז ע"כ

 יום 40רמז ל, 40 וסופי תיבות אלול ראשי תיבות י'דודי ל'ו דודי'ני ל'א
שהם בבחינת מקוה המטהר נשמות ישראל  ח אלול ועד יום הכיפורים"שמר

 שחסידים ואנשי מעשה לומדים וגומרים כל תיקוני זוהר הקדוש .קדושים
שהזוהר הקדוש מטהר כמו מקוה כמו , יום הכיפוריםבחודש אלול עד 

  . ע"זיפנחס מקאריץק רבי "שאמר הרה

י "רצ "רטט קולו של הגה, שבהשמע קול ברכת חודש אלול, ידוע[
  .]ונתעלף... הרינו מקבל עלי את אלול : ואמר, ל" זצבלאזר

אמר כשברכו היום את , ל"זצדברי חיים מצאנז הגאון הקדוש בעל 
  ."גם הקירות בכו "החוזה מלובלין"החודש אצל 

-ל העיד על הגאון הקדוש רבי יצחק הלוי איש"ט זצ"מורינו הבעש
אחר הימים (שמראש חודש אלול ועד אחר היריד בקראסנא , ל"הורוויץ זצ

ח אלול ועד יום "ובארבעים יום שמר, שורה עליו רוח הקודש) הנוראים
כן הקפיד שלא , מעותמרוב ד" ראשית חכמה" ההוא מרטיב את, הכיפורים

  .בלשון הקודשאלא , לדבר בימים אלה

ַכ'י לֹ'ּכִ  )א ּא ִתׁשָ ל ,  אֹוִתּיֹות יֹוַחאי,ֹו'י ַזְרע'ּח ִמִפ'ּ ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ׁשֶ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ַכח ַהתֹוָרה,ּיֹוַחאי ׁשֶ ּ לֹא ִתׁשָ ּּ  

  :ע"ן התחיל רבינו זי"בתחילת הספר ליקוטי מוהר
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א ָהֱאלִֹקי ְלכ ם ִהְתַגלות ִנְפָלא ִמּסֹוד ְגֻדַלת ַהַתּנָ ּו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ַהׁשֵ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ

ָרֵאל ַעל ָידֹו ַתַכח תֹוָרה ִמִיׂשְ לֹא ִתׁשְ ן יֹוַחאי ִהְבִטיַח ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ּ .
ִדְבֵרי  ַּכמוָבא ּבְ ּ ת קלח(ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ּבָ ְכְנסו ַרּבֹוֵתינו ְלֶכֶרם ': :)ׁשַ ּנִ ְּכׁשֶ ּ ּ

ַיְבֶנה ָאְמרו ן יֹוַחאי : ּּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָרֵאל ְוָאַמר ַרּבִ ַתַכח ִמִיׂשְ ִתׁשְ ֲּעִתיָדה תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַתַכח לֹא ִתׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ֱאַמר. ּ ּנֶ ַכח ִמִפ: "ׁשֶ ִּכי לֹא ִתׁשָ ּ ּ ֹזַהר". י ַזְרעֹוּ : :)ָנׂשא קכד( ְּוַכְמבָֹאר ּבַ

ה ִמן ָגלוָתא' ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ַהאי ִחּבוָרא ּדְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ'.  

ה ל תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ְּוַעָתה ּבֹוא וְרֵאה ְוָהֵבן ִנְפָלאֹות ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּ ּּ ּ ִּכי ַעל ֵכן . ּ ּ
ן יֹוַח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּאי ַעְצמֹו ַעל ֶזה ַהָפסוק ְָסַמך ַרּבִ ַכח ִמִפי ַזְרעֹו"ּ ִּכי לֹא ִתׁשָ ּ ּ ִּכי . "ּ

ַעְצמֹו ְמֻרָמז ְוִנְסָתר סֹוד ַהֶזה ֶזה ַהָפסוק ּבְ ֱאֶמת ּבְ ּּבֶ ּ ּ ּ ל יֹוַחאי,ּ ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ׁשֶ  , ׁשֶ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ַתַכח ַהתֹוָרה ִמ,ּׁשֶ ּ ַעל ָידֹו לֹא ִתׁשְ ּ ָרֵאלּּ ִּכי סֹוֵפי . ִּיׂשְ

ל ֶזה ַהָפסוק  ֵּתבֹות ׁשֶ ּ ַכא' לֹי'ִּכ"ּ ּ ִתׁשָ ְוֶזה  ,י"יֹוַחאּ ֵהם אֹוִתיֹות "ֹו' ַזְרעי'ּ ִמִפח'ּ
ַכח ִמִפי ַזְרעֹו ְמַרֵמז וְמַגֶלה ַהָפסוק ִכי לֹא ִתׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּמִפי ַזְרעֹו ַדְי, ּ ַּהְינו ִמִפי , ָקאּ ּ

ל ֶזה ּבְ ֶזה ַהָפסוקַזְרעֹו ׁשֶ הוא ְמֻרָמז ְוִנְסָתר ּבְ ַּעְצמֹו ׁשֶ ּּ ּ א יֹוַחאי, ּ הוא ַהַתּנָ ּׁשֶ י . ּ ּכִ
ר ְלֵעיל ְזּכַ ּנִ סֹוֵפי ֵתבֹות ּכַ ֶזה ַהָפסוק ּבְ ז ּבְ ֻרּמָ ּמְ ל יֹוַחאי ׁשֶ ַּעל ְיֵדי ַזְרעֹו ׁשֶ ּ ּ ,

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ַכח ַהתֹו, ּׁשֶ ַּעל ָידֹו לֹא ִתׁשָ א , ָרהּּ זַֹהר ּדָ י ּבַ ּּכִ
ר ְלֵעיל ְזּכַ ּנִ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּכַ ּּ.  

ָפסוק ַאֵחר,ְוַדע ַעְצמֹו הוא ְמַרֵמז ּבְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ סֹוד ַרּבִ ּ ׁשֶ ּּ א . ּ ִּכי ַדע ִכי ַהַתּנָ ּ ּּ
ִחיַנת  ְמעֹון הוא ּבְ י ׁשִ ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ָּדִנֵיאל ד(ּ  ,ִחת'ָנַּמָיא 'ׁשְ ן'ִמׁש 'ַּקִדי'ְויר 'ִע: )ּ

י ֵתבֹות  ְמעֹוָּראׁשֵ   ].ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה [.'ְּוכון "ׁשִ

שרבינו הקדוש גילה לנו התגלות הנפלא הזה של : מזההיוצא לנו 
וידוע שהצדיקים הקדושים , י בתחלת ספרו הקדוש"הזוהר והרשב

 וכל –מרמזים בתחלת ספרם יסוד חיבורם ועל מה מיוסד כל הספר 
ל היה שנצא מן הגלות ושלא תשכח התורה "ו הקדושה של רביזעבודת

כפי שאנחנו רואים באמת בכל הספר הקדוש ליקוטי , מישראל
ן שמחזק ומעורר אנשים לעבודת השם ושלא יתייאשו אף פעם "מוהר

  . וזה הכל תלוי בלימוד הזוהר הקדוש–' וכו' ושנתחזק בשמחה וכו
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ל ַהִתקוִנים ּבְ  )ב ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּּ ּ ּ וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ,ּחֶֹדׁש ֱאלולּ ּ ּ
ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ דֹוִלים ְלַמְעָלה, ּּכְ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ּגְ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ.  

יחֹות ָהַרכתוב בספר  ינו ): ז"קכ, אות(ן "ׂשִ ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַרּבֵ ר ל "זּ ְמַדּבֵ
ּנֹוֲהִגין , ֵּמִעְנַין ֱאלול ָמה ׁשֶ ֱאלולְּוָאַמר ׁשֶ ּלֹוַמר ִתקוִנים ּבֶ ּ ּ ל ַהִתקוִנים, ּ גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּּ ּ ּ, 

ֵיׁש ְלָכ ְּוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ׁשֶ ּ ּ ֵבית , ל ֶאָחד ָאזּ ָכל ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ
ַּהִמְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילותֹו ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִת, ּ ִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּ ּקוִנים ְגּ ּ דֹוִלים ּ

  .ְלַמְעָלה

 –"  וברית לא תופרשפרו מעשיכם"אנו אומרים בתפילת ראש השנה "
] רבי סעדיה גאון[ג "הסיפור על רס  ידוע.הוא המוטו של ימים אלו

,  ומתוודה בבכי על חטאיו?,'שהשתוממו לראות אותו מתנפל לפני ה
 והשיב להם שלמד', האם הוא חושב שכה כבדים חטאיו לפני ה והתפלאו

ֵיַדע בלא , שהכניס אותו לביתו , מאיש מכניס אורחים,דרכו זאת , מי הואּׁשֶ
ִהְתַחֵוור , אֹוֵרַחונהג בו כבוד כדרך שנוהגים בסתם   ,אֹוֵרַחלו מי הוא אותו ְכׁשְ

 ג"וכאשר רס, כראוי  על שלא נהג בו כבוד,התנפל לפניו בתחנונים שימחל לו
י סוף כל סוף נהג בו לפי דעתו  שהר,ניסה להניח דעתו] רבי סעדיה גאון[

  .לא הואיל בכך מאומה, אורחו וידיעתו אודות

', ככל שמעמיק בגדלות ה] רבי סעדיה גאון[ ג"אף אני כך הסביר הרס
ואמר הרבי . לצנינים היא בעיני, כך התנהגותי הקודמת לפניו, יום ביומו מדי

  . צריך לשפר- שאפילו מעשה טוב ,ע"זי בונם' ר

 ,כשמברכים חודש אלול" – גדול  הישיבות היה פחדבעולם ,אלול"
 המלך "של אלול, אחר אלול גם ישנו אבל ."רועדים שבים אפילו דגים

  : בליקוטי תורה פרשת ראהר הזקן"בלשון האדמו או" "בשדה

 ומקבלין , יוצאין אנשי העיר לקראתו,בואו לעיר שקודם ,אלמלך משל
מקבל את  והוא,  להקביל פניולצאת  מי שרוצהלרשאין כ ואז ,פניו בשדה

 

משל למה הדבר דומה אם אזרח רוצה " ך בשדהבחודש אלול שהמל"בעל התניא היה אומר [] א[

הסיכוי להיפגש עם המלך . י שיחת טלפון"לכתוב מכתב למלך שמעונין להפגש איתו או שיעזור לו ע
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העירה הרי הם  ובלכתו, לכולם ומראה פנים שוחקות ,כולם בסבר פנים יפות
  ).ב, ב"פרשת ראה ל, ליקוטי תורה. (הולכים אחריו

ן "ל אומר בליקוטי מוהר"וזהו הענין של התבודדות שרבינו ז
, ה"שבהתבודדות בשדה יכולים להתקרב להקב, )א"ב תורה י"ח(

בשביל מה בא , בודדות הוא לידע מה הוא עושה בעולםועיקר ההת
, ואיך יכול לתקן מה שחיסר, מה יכול לתקן, מה יהיה איתו, לעולם

  .ה"ונסביר את זה בע, ומה התכלית שלו בעולם הזה

וכמבואר בספרי המוסר והחסידות , ימים אלו הם מסוגלים לכך ביותר
ומרן הגאון הצדיק רבי ". אלול"נקראת לעולם קודם חודש " פרשת ראה"כי 

: שסדר הפרשיות: אמר, וזכותו יגן עלינו אמן, יהודה צדקה זכר צדיק לברכה
, וזאת הברכה, האזינו, וילך, נצבים, כי תבוא, כי תצא, ראה שופטים

לפיכך , ראה אלול הגיע, ה ראשי תבות"רא. רומז לנו דבר יפה, בראשית
, תשפוט דרכיך, עשיךתבדוק מ, ושוטרים תתן לך בכל שעריך" שופטים"

ושם , לשמים" כי תבוא" אז יהיה ,מן העולם" כי תצא"ועוד עליך לזכור 
" האזינו"אם ? אך לאן" וילך"אחרי כן , "נצבים"תעמוד לדין שנאמר אתם 

מתחיל גלגול חדש " בראשית"ואם לא אז , "וזאת הברכה"אז , שמע לתורה
 .לתקן הכל

 לרכוש לעצמו מצות ,בחודש אלול צריך אדם לעבוד כמה שיותר
כיון שאינו , חומרות וחסידויות, ואפילו דקדוקי סופרים, ומעשים טובים

  . איזה מהם יכריע את הדין לטובה,יודע
 

. י עבדיו"אולי יש איזה אחוז מתוך מאה אלף שהמכתב בכלל יגיע למלך ולא יעבור סינון ע, קלוש

עם לטקס חגיגי ללחוץ ידים לאזרחים דבר שפעם ופתאום באותו עיר יצאו בכרזות שמחר המלך יורד ל

ואותו אזרח פשוט שכבר שנים מחכה לתשובה לגבי מכתבו מוצא את עצמו לוחץ יד למלך . בשנה קורה

אותו דבר חדש אלול נאמר שהמלך בשדה , ומשוחח איתו בספונטניות וזה הזמן לפרוק ולדרוש הכל

. ת אלול קול דודי דופק ואומר לנשמה"ר" ודי ליאני לדודי וד"שהשכינה שורה למטה כל חודש אלול 

חדש אלול זה הזמן הכי נכון שאלוקים קשוב ובוחן ביתר ". עליך זרח’ קומו אורי כי בא אורך וכבוד ה

שאת וביתר עוז כל אחד ואחד לכן עלינו להשאיר רושם טוב כדי שניכתב לחיים טובים ולשלום בראש 

  .]השנה
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במה שונה חודש אלול , עליו השלום, שאלו פעם את המגיד מדובנא
  ?משאר חדשי השנה

ומרוב , אחד בא לבית הכנסתעשיר אדם : ענה להם כדרכו במשל
" שלום"בקושי רב פלט , ולא התערב בין הבריות, יה לבו גסעשירותו ה

ואותו עשיר , ועד בית הכנסתווהנה הגיע זמן הבחירות ל. לכמה אנשים
, לאחד קנה פתיחת ההיכל, מיד החל לשנות את יחסו. הגיש מעמדותו

, וכך עשה בכל שבת ושבת, ולשלישי עליית ששי, ולשני הרמת ספר תורה
  !!!הבחירות? מה גרם לו זאת. והיה מתערב עם הבריות

בקושי מקים מצות , בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, כך הוא האדם
אולם בהגיע חודש אלול רואה ?? מאן דכר שמיה, ועל חומרות, בסיסיות

ומיד נותן אל לבו לקיים כל מצוה וחסידות , הוא את עצמו קרוב ליום הדין
השלוה , השלום, ריאותהב, הפרנסה, שבאה לידו כדי ליפול בחלק החיים

, שיצר הרע אורב לנו בכל יום ובכל רגע, ודבר ראשון שעלינו לדעת הוא. ’וכו
 ופגשו ,לים שחזרו מהמלחמה ששים ושמחים על הנצחוןיוכבר ספרו על חי

ועתה נכונה לכם , חזרתם מן המלחמה הקטנה: "בחסיד אחד שאמר להם
  )כתונת פסים". ( היא מלחמת היצר-מלחמה גדולה 

ֶפׁש  ך ַהּנֶ ר ִהיא ְמַזּכֵ ָעִרים גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני זַֹהר ֲאׁשֶ ׁשְ ְנֹוַדע ּבַ ּ ּּ ּ ּ
יֵמי חֶֹדׁש ֱאלול ּוִבְפָרט ּבִ ֲאִמיַרת , ּ א ֶמֶלך ׁשֶ ּסֵ ַמת ּכִ ַהְקּדָ ְומוָבא ּבְ ּ ּ

ֶפׁש ָגדֹול ִלי ֲהָבָנה הוא ִתקון ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ְגֵריָדא ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ וְכֵעין ֶזה מוָבא ,ּּ ּ
ם טֹוב ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ַתְלִמיֵדי ַהּבַ עֹוָלם... ּּבְ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ  ,ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ

יַאת ַהגֹוֵאל ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּוֶזה ְיָקֵרב ּבְ ּ.  

ָמהּוְבֵסֶפר  ַהְקּדָ א ֶמֶלך ּבַ ּסֵ ֵלב: ל"וז, כתוב, ְּכִ ִחּבור ֶזה ּבְ ֵלם ִּלְלמֹד ּבְ  ׁשָ
ק ַרב  ֹחֶדׁש ֱאלול ּוְבֵחׁשֶ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ִּכי הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקֵדׁש ַהּנְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ֲּאִפלו ּבְ ּּ רוַח ּ ה ַעד ׁשֶ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ
ָוַנת ָה ר ּבֹו ְלָהִבין ּכַ ם ְיַדּבֵ ַּהׁשֵ ּבִּ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש ומוָעט"ַרׁשְ ּי ּבְ ֶפר ֶזה ּ  ִמּסֵ

ה ֵני ֲעִלָיה,ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ּ ובֹו ִיְזֶכּ ה ,ּ ֶאָחד ִנְזֶכּ ּ ְוֻכָלנו ּכְ ּ
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ּבִ נו ְנבוַאת ָהַרׁשְ ְיֻקַים ּבָ ּׁשֶ ּ ּ יה"ּ ָאה ָדָרא ְדַהאי ָרָזא ִאְתַגְלָייא ּבֵ ּי ַזּכָ ּ. 
ּוִבְסֻגָלתֹו רֹורּוְקָראֶתם " ,ּ יֵחנו"ּדְ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבֶ ּ.  

ִּלמוד ַהזַֹהר מֹו  )ג ּ ֱאֶמתִעּ   ּיל ִלְתׁשוָבה ּבֶ

ע בספר  ֶאְצּבַ ָיִמים : ל"כתוב וז, )ח"ֶקַטע רמ' ִסיָמן ח(מֹוֶרה ּבְ ה ּבְ ְוַיְרּבֶ
ֵּאלו  ְצָדָקה וְבִלמוד זַֹהר ְוִתקו] ְּיֵמי ֱאלול[ּ ּּבִ ּ ּּ ִּנים וְתִהִליםּ ּ.  

עֹוָלם  )ד ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ  

יחֹות ָהַרבספר  ֶרְסֶלב ִסיָמן קכ(ן "ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ : ל"כתוב וז, )ח"ַּרּבֵ
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ַגְדלות ְקֻדׁשַ ׁשֶ ִּהְפִליג ְמֹאד ַכָמה ְפָעִמים ּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ ל ַלֲעסֹק  ָרִגיהְוָהָי. ּ

יֵמי ֱאלול לֹא ּבִ ָנה ֲאִפלו ׁשֶ ָכל ַהׁשָ יֹוֵתר ַגם ּבְ ּּבֹו ּבְ ּּ ּ ּ ֵסֶפר ַהִתקוִנים , ְוָאַמר. ּ ּבְ ּׁשֶ ּּ
עֹוָלם ְוכו ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ּּכְ ּ'.  

יחֹות ָהַרבספר  ֶרְסֶלב ִסיָמן ח(ן "ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ ִלּמוד : ל"כתוב וז, )'ַּרּבֵ ּּבְ
ה ְלָהִביןהר ָהָיַּהזַֹה ִיְזֶכּ ה ַעד ׁשֶ   .ּ ּבֹוֶכה ַהְרּבֵ

ַהִתקוִנים, ַּהזַֹהר ָקדֹוׁש ְונֹוָרא  )ה ַּאך ֵאין ֶעְרּכֹו ּכְ ּ ּ ְ  

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַרבספר  ינו ַנְחָמן ִמּבְ ַּפַעם ַאַחת : ל"כתוב וז, )ט"שנ(, ּן ַרּבֵ
ָּאַמר ְכַמְתִמיַה ִוין, ּ ֶּפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֵס,ֵּאֶצל ָהעֹוָלם ַהֹכל ׁשָ ּ ּ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו . ּ ּ ּ

ין ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש וֵבין ֵסֶפר , ָהָיה ֱאֶמת ֵיׁש ִחלוק ָגדֹול ְוָעצום ּבֵ ּבֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּהִתקוִנים ּ ֶפר ַהזַֹהר הוא ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְמאֹד, ּ ּסֵ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ֵּאין לֹו ׁשום , ּ

ל ֵסֶפר ַהִתקוִניםְֵעֶרך ֶנֶגד ְקֻד ת ְוסֹודֹות ׁשֶ ּׁשַ ּּ ּ.  

ם  )ו   ַּעל ָידֹו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֹנַעם ַהׁשֵ

ֵסֶפר  ית ַאֲהרֹןּּבַ ֹעֶמר"ַל(, ּבֵ ִר"ְּכִתיב : כתוב, )ג ּבָ ׂשָ  ,"ּי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַה"ִמּבְ
י ֵתבֹות  י 'ַרּתֹוַרת 'ִמָּראׁשֵ   .ֹוַחאי'ין 'ּבְֶמעֹון 'ׁשִּבִ
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חֶֹדׁש ֱאלולּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמ   )ז ּיַרת ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ך ַהֶנֶפׁש רוַח , ּ ְמַזּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ָמה   ּוְנׁשָ

ֵסֶפר  ה  :כתוב, )ז"א ְסִעיף ָקָטן י"ִסיָמן תקפ(ַּמֵטה ֶאְפַרִים ּבְ י ַמֲעׂשֶ ַאְנׁשֵ
רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלול ַעד ַאַחר  ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ ְּנִהיֵגי לֹוַמר ּבְ

ֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהריֹום ּכִ ִפים ִמּסֵ ּפוִרים ֵאיֶזה ּדַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּוְמַכְוִנים ִלְגמֹר ָכל  ,ּ ּ ּ
ַּהֵסֶפר ַעד יֹום ַהִכפוִרים ּ ּ ִהְלִהיבו ְמֹאד ַעל ִלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר . ּ ְסָפִרים ׁשֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִעים יֹום ֵאלו ַאְרּבָ ּּבְ ֵאינֹו ֵמִבין. ּ ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִּמָכ, ְוַאף ׁשֶ ּל ָמקֹום ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ
ָמה ׁשָ ְּוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמֹאד ַלּנְ ּ ּ ּ.  

ֵסֶפר ְקֵצה ַהַמֶטה ְלַמֵטה ֶאְפַרִים  ּּבְ ּ  :מוסיף, )ג"א ְסִעיף ָקָטן כ"ִסיָמן תקפ(ּ
ָמה ׁשָ ים ֵאלו ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ָיִמים ַהְקדֹוׁשִ י ִלּמוד ּבַ ּּכִ ּ ּּ ּ ּ ָּלתֹו ְלָקֵרב ּוְסֻג, ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  

ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבְ י ָנָתן ִמּבְ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ– 
ָנה ֲהָלָכה ו( ִחיַנת : ל"וז, )ִּהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ ַּהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַמְכִניִסין ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה, יַחָמׁשִ ּׁשֶ ּ ְ ּ ית ַמֲאָמר ָסתום , ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ֵּהם יֹוְדִעים ַהסֹוד ׁשֶ ּ
ּבִ ַרׁשְ ּי ִגָלה ָעָליו ע"ׁשֶ ֱאלול ָּפִנים ' ּ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ֶהם ּבְ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ

הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָק ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ַּוֲעׂשֶ ּּ ּ ּ ּ   .דֹוׁשּ

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יַח ִחיַנת ָמׁשִ ִּכי ָכל ַצִדיק ֲאִמִתי הוא ּבְ ּ ּ ּ ית ַמֲאָמר , ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ר יֹוַחאי ִגָלה  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ְבִעים ַאְנִפין ּ ֶהם ָּעָליו ׁשִ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ, 

ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ.  

ֵאלו ק "כי כתוב בזוה, ואפשר לבאר דבריו הקדושים ּׁשֶ שלא לומדים ּ
, ואין להם שום חלק לעולם הבא בגן עדן העליון, תורת הסוד הם מהערב רב

ק מעורר "ובגלל זה רואים שהזוה, ]ס" פעמים כל הש10אפילו שילמדו [
 שהם ,שלא רוצים ולא מעוררים על לימוד תורת הסוד ומדבר מהערב רב

ק ורבי חיים ויטאל כותבים שיתרחקו מאלו עד קצה "והזוה. רב רבמהע
 130ולערך , ק מעורר על הערב רב" פעמים הזוה172ולערך , האחרון
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עוררו גם כן נגד , ט ותלמידיהם ועוד"מקומות שצדיקי הדור תלמיד בעש
  .הערב רב שיתרחקו מהם

  .ע" מסאטמאר זיר"ק מרן אדמו"כאספר סיפור נפלא מ

ליקוטי , ל" שנה הגיע לידי כמה מספרי רבינו זצ17חור בן כשהייתי ב
, והתחלתי ללמוד ולהתפלל בספרים אלו, ועוד, ן ליקוטי תפילות"מהר

  .והרגשתי ממש עליה גדולה ביראת שמים

בא . כדי שעוד בחורים יתעוררו, החלטתי שאלמד את הספרים ברבים
טמאר אמר אלי המגיד שיעור ואמר לי אתה יודע שרבינו הקדוש מסא

ולמה לא די , ואסור ללמוד בספרים אלו, שהספרים האלו הם לא בשבילנו
  ?באר מים חיים, מאור ושמש, לך נועם אלימלך

ואמרתי לו שאני , ע"ר מסאטמאר זי"ק מרן אדמו"תיכף נכנסתי לכ
ן והתחלתי ללמוד "ובא לידי ספר ליקוטי מוהר, לומד בכמה ספרי חסידות

האם כדאי ,  והרגשתי ממש התעוררות גדולה דקות10-15כל יום לערך 
  ?לבסובעוד כמה ספרים מבר, ללמוד בספר הזה

 שנים למדתי כבר כל ספרי 16שבהיותי בן , רבינו הקדוש ענה לי
שהוא ראה וגילה יותר מכל תלמידי בעל שם , ורואים בספרים שלו, ברסלב

  .ספריועל כן דבר טוב שתלמד , טוב מה שיהיה בדור האחרון על הערב רב

ובא אלי אותו הראש , ן"הרווכך היה שהמשכתי ללמוד בספר ליקוטי מ
  ?הלא אמרתי לך שהרבי אמר שאסור ללמוד ספריו, ישיבה ואמר לי

ואמר לי שטוב לי , אני שאלתי את רבינו הקדוש, סליחה, עניתי לו
  .ללמוד הספרים האלו

ק הם הצדיקים "ק שמי שמעורר ללימוד הזוה"היוצא לנו מהזוה
ערב מהואלו שלא מעוררים הם , שבהם נשמת משיח צדקינו, האמיתיים

ת כמו שכתוב בֹזַהר. וצריך להתרחק מהם, ברב ד "קכ ַּדף ָנׂשא ּהקדוש ָפָרׁשַ
 

ִּלמוד ְיֵדי ַעל ֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ָמֵעאל ֶאדֹום ,ָנָחׁש , ּכֶ   ְוִיׁשְ
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ת זַֹהר] ב[ ָרׁשַ   :א"ד ע"קכ ַּדף ָנׂשא ּפָ

הו: ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִפקוִדין, ֵּאִלּיָ ּקום ַאְפַתח ִעִמי ּבְ ּּ ּ ְּדַאְנְת הוא עֹוֵזר ִלי, ּ ּ ָכל ִסְטָרא, ּ ְְדָהא ֲעָלך . ּבְ ּ

ַקְדִמיָתאִּאְתַמר ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן,  ּבְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּוֶבן ַאֲהֹרן ַוַדאי ִאיהו ָאח ִדיִלי. ִּפְנָחס ּבֶ ּּ ֵלי יז( ,ּ ּ ָאח ְלָצָרה )ִמׁשְ

  .ִּיָוֵלד

אור[ ְצוֹו: ּּבֵ י וְתַסְיֵעִני ְלָבֵאר ַטֲעֵמי ַהּמִ ַתח ִעּמִ ִביא קום ּפְ ינו ָאַמר ְלֵאִלָיהו ַהּנָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּּ ּ ּ ה עֹוֵזר ִלי ּ י ַאּתָ ת ּכִ

ָכל ַצד ִלי, ּבְ ה ִנְקָרא ָאח ׁשֶ   ).ְּוַאּתָ

ָרֵאל...  ִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ד ִאינון ְמַחְלִלין אֹוַרְייָתא, ּּכְ ּּכַ ּ ָגלוָתא ִדְבֵני , ּ ִריך הוא ֵייעול לֹון ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמֵעאל ו וְבֵני ִיׁשְ ְעּבוָדא ִדְל, ֵּעׂשָ ְּתחֹות ׁשִ ּ ֶל, הֹוןּ ְייהו ּכֶ ְּדַדְרּגַ ְּוִאְתָדנו ַתָמן, ׁש"ב ְוָנָח"ּ ּ ְררו , ּּ ּוְבהֹון ִיְתּבָ ּ

ֶסף ְוִכְבחֹון ַהָזָהב ְצרֹוף ַהּכֶ נו ְוִיָצְרפו ּכִ ְּוִיְתַלּבְ ּ ֶסף  )ְזַכְרָיה יג( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ְצֹרף ֶאת ַהּכֶ ּוְצַרְפִתים ּכִ ּ

ְבחֹן ֶאת ַהָז ּוְבַחְנִתים ּכִ ּ הו, ָהבּ ים ּבְ ַּעד ְדִיְתַקּיֵ ְעָיה א( ,ּ ינו )ְיׁשַ ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ִּאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּּ ּ.  

אור[ ֲעוֹון ִחלול ַהּתֹוָרה: ּּבֵ ֵהם ְמַחְלִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ָאז ּבַ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ֵעין ֶזה ּבְ ּּכְ ּ רוך הוא ַיְכִניס ,ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ָמֵעאלאֹוָתם ּבְ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ל ּבְ ְעּבוד ׁשֶ ָּגלות וְבׁשִ ּ ֶלב ְוָנָחׁש,ּ ְדֵרָגָתם ּכֶ ּמַ ֶלב,  ׁשֶ ו ּכֶ ָמֵעאל ָנָחׁש,ֵעׂשָ ם ,  ְוִיׁשְ ְוׁשָ

ָרֵאל ַעד ַהְגֻאָלה נו ְוִיְצָטְרפו ִיׂשְ ִּיְתַלּבְ ּ ּ ּ.(  

ִגיֵניה ִאְתַמר, ְּוִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ּּבְ מֹות טו( ,ּ ִים ְוגֹו'ֵּרהו הַּויֹו )ׁשְ קו ַהּמָ ִים ַוִיְמּתְ ֵלך ֶאל ַהּמַ ּ ֵעץ ַוַיׁשְ ּ ִגין . 'ְּ ּבְ

ָרֵאל ִעם ֵעֶרב ַרב ְלהו ֲהוֹו ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ַּדֲהוֹו ִיׂשְ ּּכֻ ּ ֶּחְציֹו ָמתֹוק ִמִסְטָרא ִדיִמיָנא, ְּוַעל ָדא, ּ ּ , ְּוֶחְציֹו ַמר. ּ

ָמאָלא ִּמִסְטָרא ִדׂשְ ָרֵאלּוְבִזְמָנ. ּ ְלהו ִמִסְטָרא ְדָרע, ּא ְדֵעֶרב ַרב ֲהוֹו ַמֲחִטיִאין לֹון ְלִיׂשְ ִאילו ֲהוֹו ּכֻ ַּהֵוי ּכְ ּ ּ ּּ ּוַמָיא . ּ

ְלהו ְמִריִרין ִּאְתַהְדָרא ּכֻ ַמָיא, ּ ַההוא ֵעץ ַמר ּבְ ּּכְ מֹות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּתֹות  )ׁשְ ַּוָיֹבאו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ּ

י ָמִרים ֵהםַמִים ָרה ּכִ   . ִמּמָ

אור י ָמִרים , ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע: ּּבֵ ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ָמָרה ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ִביל ֵעץ ַהַדַעת ֶנֱאַמר ּבְ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ

ַּויֹוֵרהו ה, ֵהם ֵהם ָרִעים', ֵעץ ְוגֹו' ּ ֵעֶרב ַרב ׁשֶ ָרֵאל ְמֹעָרִבים ּבְ ָהיו ִיׂשְ ָרֵאל, ְּלִפי ׁשֶ ָלֵכן ָהָיה , ּוַמְחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ

ָלם ִמַצד ָהַרע ְוָלֵכן ַהַמִים ָהיו , ְָצִריך ְלָבֵרר ֶאת ַהּטֹוב ֵמָהַרע ָרֵאל ָהיו ּכֻ ֵעֶרב ַרב ַמֲחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

  .ָמִרים

ַגְווָנא ְדִנְסיֹוָנא ְדסֹוָטה, ְוַהאי ֵעץ ַמר ִּאיהו ּכְ ּ ְעָלהִאי ָסַט, ּ ּת ְתחֹות ּבַ ין ָלה , ּ ְקּיָ ִּאינון ַמִיין ְדַאׁשְ ּ ּ ּ

ּוְבהֹון ְוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵריָכה, ִּאְתֲהָדרו ְמִריִרין ּ ּ ִתיב, ּ , ְּוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִאי ָלא ָסַטת ַמה ּכְ

ר ּאוף ָהָכא ַוִיְמְתקו ַהָמִים. ְואֹוִליַדת ּבַ ּ ּּ.  

אור[ ִיםְוֵע: ּּבֵ נו ְלתֹוך ַהּמַ ה ַרּבֵ ִליך מׁשֶ ִהׁשְ ר ׁשֶ ְץ ַהּמַ ל ַהסֹוָטה, ְּ ָסיֹון ׁשֶ מֹו ַהּנִ ָּהָיה ּכְ ַחת , ּ ִאם ָסְטָתה ּתַ ׁשֶ

ֲעָלה קו אֹוָתה ָחְזרו ִלְהיֹות ָמִרים, ּּבַ ִהׁשְ ִים ׁשֶ ּאֹוָתם ַהּמַ תוב , ּּ ְּוַעל ָיָדם ִהְתַקֵים ַהּכָ ְּוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה "ּ

ים, "ֵּרָכהְי ִנים ְקדֹוׁשִ ּתֹוִליד ּבָ תוב ׁשֶ ה ָאז ּכָ ַחת ִאיׁשָ ְּוִאם לֹא ָסְטָתה ּתַ ְדקו ֶאת , ּ ִים ּבָ ָמָרה ַהּמַ אן ּבְ ַּגם ּכָ ּ

ָרֵאל ָלם ְטהֹוִרים, ִיׂשְ ְּוִנְמְצאו ּכֻ ַמֲאַמר ַהזַֹהר ְלֵעיל ַדף קכ. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵאר ַרּבִ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּּכְ   ).ב"ד ע"ּ

ַגְו ְתַרְייָתא, ּוָנא ָדאּכְ פוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ָּדִניֵאל יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּיְתֲעִביד ְלַנּסְ ְררו )ּ ּ ִיְתּבָ

ים נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְּוִיְתַלּבְ ְטָרא ְדטֹוב, ּּ ְּדִאינון ִמּסִ ּּ ִנְסיֹוָנא, ּ ִעים ִאינ. ְוַקְייִמין ּבְ יעו ְרׁשָ ְּוִהְרׁשִ ְטָרא ְדַרעּ ּון ִמּסִ ּ ,

הֹון  ים ּבְ ָרֵאל לֹא ָיֹבאו ְוָקִטיל לֹון)ְיֶחְזֵקאל יג(ְוִיְתַקּיֵ   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ
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ַעל : א"ע ִּלמוד ְיֵדיׁשֶ  ֶאדֹום ,ָנָחׁש ,ּ ֶכֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ
ָמֵעאל   ].  ספרים17י כבר על זה לערך וכתבת[, ל"ואכמ, ְוִיׁשְ

ר עֹוד  יםְּדָבָריו ֹוַמר לֶאְפׁשָ ַּכְמבָֹאר , ַּהְקדֹוׁשִ ִּתקוֵני זַֹהר ּבְּ ּ ּ ַעל ְיֵדי :) ג"נַּדף (ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ֵיׁש לֹו ֹכַח ְלָהֵגן ְוִלְהיֹות ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ַהַצִדיק ׁשֶ ק ּבְ ְתַדּבֵ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּבִ, ּּ י "ּהוא ָהַרׁשְ

ִהְבִטיַח  ֻּסָכה ַד(ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ י :): ף מהּ י ִיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ ְּוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ְבֵראִתי  ּנִ ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִמן ַהִדין ִמיֹום ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ

  .'ְּוכו, ַּעד ָעָתה

ים ַה :ָהֶעֶרב ַרב ֵהם  )ח ִלים ָהֲאִמִתּיִ ָרֵאלְמַצֲעִרים ֶאתּוְּמַחּבְ    ִיׂשְ

ִּתקוֵני זַֹהּוּבְ ּ תוב :)ג"נַּדף (ר ּּ ג ָגדֹול ִאיהו ֵעֶרב ַרב: ּּכָ ּּדָ ִאינון , ּ ּא ְדִאיהו"נ(ּּדְ ּ( 
ָלהןָמא, ַרב ַהחֹוֵבל ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְוִאיִהי , ִּאיהו חֹוֵבל, ּ חֹוֵבל ֶאָלא ַרב ִמּכָ

ָלה לילית ַחָייָבא, ַחּבָ ִנין ּדְ ָרֵאל ַוֲחִבילו ָית ִדְבהֹו, ִּעֶרב ַרב ּבְ ּן ָחאבו ִיׂשְ ּ
ִרית ָאת ּבְ ַרְייהו ּבְ ׂשְ ִּאינון ַרב ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּּבִ ּ ָרֵאל, ּ ָגה ְלִיׂשְ , ְּוִאינון ּדָ

א ָאְמרו  ּוְבִגין ּדָ ר יא ה(ּ ִמְדּבָ ָגה ְוגֹו)ּּבַ   .'ּ ָזַכְרנו ֶאת ַהּדָ

אור[ ְּמָבֵאר ַהָפסוק : ּּבֵ ג ָג, )'א' יֹוָנה ב(ּ ֵהם ּּדָ דֹול רֹוֵמז ַעל ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ
ֶמ ל ַהּסָ ְלתֹו ׁשֶ ַּתַחת ֶמְמׁשַ הוא רֹאׁש ְלָכל , ם"ְך ֵמ"ּ ְקָרא ַרב ַהחֹוֵבל ׁשֶ ַּהּנִ

ָלה ָלה, ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּוַבת זוגֹו ִנְקֵראת ַחּבָ ָלה, ּ ִנים ׁשֶ ְּוָהֵעֶרב ַרב ִנְקָרִאים ּבָ ּ, 
ָרֵא ֵני ִיׂשְ ַעל ָיָדם ָחְטאו ּבְ ִריָתםּׁשֶ ִחיתו אֹות ּבְ ֵעֶגל ְוָחְבלו ְוִהׁשְ ּל ּבָ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב , ּ ּ

ְמעו ָלֶהם ׁשָ ָגלות ִמְפֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ים ַעל ִיׂשְ ַּרב ַנֲעׂשו ָראׁשִ ּ ּּ ּ ְוֵהם ְמִביִאים , ּ
ַצֲעִרים אֹוָתם ּמְ ַצַער ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ֲאגֹות ְלִיׂשְ ָאַמר ַהָכתוב ,ּּדַ ּ ְוֶזה ׁשֶ ר (ּ ִמְדּבָ  )יא הּּבַ

ָּזַכְרנו ֵאת ַהָדָגה" ּ ִמְלׁשֹון ְדָאָגה–" ּ ּ.[  

 

אור[ ָרֵאל ִלְפֵני ַהְגֻאָלה ָהַאֲחרֹוָנה: ּּבֵ רוך הוא ְלַנסֹות ֶאת ִיׂשְ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵעין ֶזה ַיֲעׂשֶ ּּכְ ּ ּּ ּ ֵדי ְלָבֵרר ֶאת , ְּ ּכְ

מ ׁשָ ֵמאֹותַהּנְ מֹות ַהּטְ ׁשָ יד ֲעֵליֶהם ֹעל ַהָגלות ְוַהָצרֹות, ֹּות ַהְקדֹוׁשֹות ִמן ַהּנְ ַיְכּבִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ ְּוַהַצִדיִקים , ּ ּ

ה ֲאִמיִנים ּבַ ל ַהָצרֹות ֵהן ַרק ִנְסיֹונֹות ְוֵהן ְלטֹוָבה' ַהּמַ ּכָ קו ּבְ, ּׁשֶ ְמָאָתם ְוִיְתַדּבְ נו ְוִיָטֲהרו ִמּטֻ ִּיְתַלּבְ ּ ַרך ּּ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ּ

ְתׁשוָבה וְתִפָלה ֵאת ּבִ ֶיֶתר ׂשְ ּּבְ ּ ּטֹוָבה, ּ דו ְויֹאְבדו ְולֹא ִיְראו ּבַ ּמְ ּתַ ָרֵאל ְוִיׁשְ ַלל ִיׂשְ ִעים ֵיְצאו ִמּכְ ְּוָהְרׁשָ ּ ּ ְוֶזה ַמה , ּ

תוב  ּכָ ּׁשֶ ִעים"ּ יעו ְרׁשָ ַצד ָהַרע" ְּוִהְרׁשִ ּמִ ֵּאלו ׁשֶ ּ ס, ּ ֶהם ַהּפָ יֶחְזֵקאל ְּוִיְתַקֵים ּבָ ָרֵאל לֹא  ")ט, יג(ּוק ּבִ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

ָרֵאל"ָּיבֹואו   .)ְּוֶאֶרץ ָהַעִמים הֹוֶרֶגת אֹוָתם, ּ ְולֹא ִיְזּכו ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
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ְייהו ַסִגיִאין ְצַרִים ְקִטיל ִמּנַ ָרֵאל ִמּמִ ּוְבִזְמָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ ּ ּוְבָגלוָתא , ּ ּ
רוך הוא ְלָקְטָלא לֹון ַּבְתָרָאה ָעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ מֹות ז יח( ְּוָדא ִאיהו, ּ  )ׁשְ

ְיאֹו ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ   .ר ֵמָתהְוַהּדָ

ְצָרִים[ ָרֵאל ִמּמִ ָיְצאו ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּּ יִגים , ּ ִעים –ֶּנֶהְרגו ַהּסִ  ֵהם ָהְרׁשָ
ך ת ֹחׁשֶ ַמּכַ תו ּבְ ּמֵ ְׁשֶ ּ יַח, ּ ׁשִ יַאת ַהּמָ ָגלות ָהַאֲחרֹון ֹקֶדם ּבִ ְּוֵכן ּבַ ָעִתיד , ּ

ֵהם ָהֵע ִעים ׁשֶ ל ָהְרׁשָ רוך הוא ַלֲהרֹוג ֶאת ּכָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֶזהו ְזַמן , ֶרב ַרבּ ּׁשֶ ּ
רור ָכתוב . ַּהּבֵ ְּוֶזה ׁשֶ מֹות ז(ּ ְיאֹור ֵמָתה", )יח, ׁשְ ר ּבַ ְּוַהָדָגה ֲאׁשֶ ָאז ָתמות –" ּ ּ ׁשֶ ּ

ְקֵראת ָדָגה ּנִ ֵטל ַהְקִלָפה ְפלֹוִנית ׁשֶ ְּוִתְתּבַ ּ ּ ּ ּ[.  

מֹוׁשְְלַרק   )ט זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִיְהֶיה אֹור ּבְ ָרֵאל ַהְדבוִקים ּבְ ִּיׂשְ ּ   בֹוָתםּ

א אֹוַרְייָתא ה, ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור ּדָ ְּדִאְתַמר ּבָ ֵלי ו כג( ּ ָסְרַחת ,  ְותֹוָרה אֹור)ִמׁשְ
ְייהו ָרֵאל , ְּלַגּבַ ִיׂשְ מֹות א כב(ְּוִאְתַמר ּבְ ִליכוהו )ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ַה, ז"ּאֹור ִאיהו ָר ת זוֵגיה ּדְ ַּהְיאֹוָרה ּבַ ה, ּהוא אֹורּ ִאְתַמר ּבָ ּּדְ ם י כג( ּ ּוְלָכל  )ׁשָ
בֹוָתם מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ   .ּבְ

אור[ ְקֵראת ְיאֹור " ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור"ּוְמָבֵאר : ּּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ֶּזה ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ
ֵעיֵנ, "ְותֹוָרה אֹור"ִּמְלׁשֹון  ְּוזֹאת ַהתֹוָרה ָהְיָתה ְמֻבֶזה ּבְ ּ ְכַמֲאַמר י ָהֵעֶרב ַרבּ

סֹוף סֹוָטה(ל "ֲחַז יַח)ּבְ ִעְקבֹות ַהָמׁשִ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ְּוָחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח... ּ ּבְ
ִּיָמֲאסו ְּוָהֱאֶמת ְתֵהא ֶנְעֶדֶרת, ּ ּ.  

ַסְנֶהְדִרין  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּ ַתְנָיא.)צז(ְוֵכן ּבְ א ּבֹו, ּדֹור, ַרּבִ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ית ַהַוַעד , ּׁשֶ ּּבֵ
תֹוֵמם(ְּוַהַגְבָלן , ְּוַהָגִליל ֶיֱחַרב, )ְלזֹונֹות( )ִּלְזנות(ִיְהֶיה  ם( )ִּיׁשְ י , )ֶיֱאׁשַ  )ָּגִליל(ְוַאְנׁשֵ

ְּגבול( ּ ְיסֹוְבבו ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיֹחָננו)ּ ְּוָחְכַמת ַהסֹוְפִרים ִתְסַרח, ּ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ּ
ִּיָמֲאסו ּוְפֵני ַהדֹו, ּ ּר ִכְפֵני ֶכֶלבּ ֱאַמר, ְּוָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת, ּ ּנֶ ְעָיה נט(, ׁשֶ ַּוְתִהי ָהֱאֶמת  ")ְיׁשַ

תֹוֵלל ֶּנְעֶדֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמׁשְ ּ ."  

ָרֵאל ֶנֱאַמר  ִיׂשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה"ֲאָבל ּבְ ָּכל ַהּבֵ ּ ן , ְּכלֹוַמר', ְוגֹו" ּ ֵאת ָכל ַהּבֵ ּׁשֶ
ַּהִילֹוד  ָרֵאל ׁשֶ–ּ ְגֶלה  ִיׂשְ ּנִ ה ּבַ לֹוְמִדים ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ִנים ָמַתי ׁשֶ ְקְראו ּבָ ּּנִ ּ ּ ּ
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ְסָתר  ּוַבּנִ ִגיַמְטִרָיה ר"אֹוּ ִכי –ּ ֶזהו סֹודֹות ַהתֹוָרה, גז"ָרּ ּבְ ּׁשֶ ּ ְוַהְיאֹוָרה ֶזה ִנְגלֹות , ּ
בֹוָתם ָכל מֹוׁשְ ָרֵאל ּבְ ַּהתֹוָרה ְוֵהם ָיִאירו ִלְבֵני ִיׂשְ ּ.[  

 

ה. 1] ג[ ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ַהְקָדָמה ַהׁשְ ְּרֵאה ּבְ ּ ּ ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָהְיָתה ִעַקר ּכַ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ן ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָּוַנת ַרּבִ

ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר ּיֹוַחאי ּבְ ֵאין ּתֹוֵמך ְוֵאין עֹוֵזר, ּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ְֶלֱהיֹות ַהׁשְ ּ ְּוָרָצה ְלַיֲחָדה ִעם , ּ

ְפֶאֶר ָהָיה הוא ִעם ֲחֵבָריו עֹו"ַהּתִ ָמה ׁשֶ ּת ִיחוד מוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּבְ ּ ּ סֹודּ א , ְּסִקים ּבַ ֶזה ּגֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ּ

ִכיְנֵתי ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ הוא ָר' ְ ּז ְדַהְינו אֹו"ַּעל ְיֵדי ַהּסֹוד ׁשֶ טול ַהְקִלפֹות , ר"ּ ְּוַגם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה הוא ּבִ ּ ּ ּ ּּ

לות ְּוַקלות ַהּגָ ּ ַתת ִקְטרוָגם, ּ ּבָ ָכל , ְּוַהׁשְ ֵהם לֹוֲחמֹות ּבְ ֶניָה ׁשֶ ִכיָנתֹו ְוֶנֶגד ּבָ ם ְוֶנֶגד ׁשְ ָעה ֶנֶגד ַהׁשֵ ֵּעת וְבָכל ׁשָ ּ

ְקָרִאים ֵחיָון ין ָהֻאּמֹות ַהּנִ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵהם ִיׂשְ ּׁשֶ ָרֵאל, ּ ֵהם ִיׂשְ ין ְדָאְכִלין ָעָנא ׁשֶ ין ְוֻדּבִ יׁשִ , ֵּחיָון ּבִ

ִחּבור ֶזה כו, ב ְוָהרַֹמחְּוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִנְקָרא ַהֶקַלע ְוַהֶחֶר ִחיַנת ַהסֹודֹות ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ּבְ ְּוֵהם ּבְ ּ ּ ֶפר ', ּ ְוַהּסֵ

יָחא א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ַּהֶזה ָעִתיד ְלִהְתַפְרֵסם ּבִ ם. ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ֻאָלה ּבְ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ַלּגְ ּיִ ל אֹוָתם ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ַטְחנו  ם ּבָ ּוַבַהׁשֵ ְכַלל ַהזֹוִכיםּּ ִנְהֶיה ּבִ ּׁשֶ ן ְיִהי ָרצֹון, ּ   .ָאֵמן ּכֵ

ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם . 2 לֹום , ְוַדע: ל" וז)ד"ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ּבְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָוַנת ָהַרּבִ י ִעַקר ּכַ ּּכִ ּ ּ

ָגלו ִכיָנה ּבְ ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָלה ִלְהיֹות ַהׁשְ ּּבְ ּ ּּ ֵאין ּתֹוֵמך וְבֵאין עֹוֵזר ָלהּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ּת ּבְ ּ ְּוָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלה , ְ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ָהָיה הוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבְ ַמה ׁשֶ ַבֲעָלה ִיחוד ָגמור ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַהזַֹהר ּכְ ֶּסֶמך ְלַיֲחָדה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ

א ּבְ ֶזהו גֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ּ הוא סֹוד ָרּּ א ַעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ִכיְנּתָ ִּריך הוא וׁשְ ּ ּּ ִגיַמְטִרָיא אֹו"ְ ְוַגם ַעל ְיֵדי , ר"ּז ּבְ

ָכל ֵעת  ר ַהִחיצֹוִנים לֹוֲהִטים ּבְ ַתת ַהִקְטרוִגים ֲאׁשֶ ּבָ ּטול ַהְקִלּפֹות ְוַקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ַּהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ָעה  הּוְבָכל ׁשָ ֶּנֶגד ִמַדת ַהְקֻדׁשָ ּ ין , ּ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ ִכיָנה ְוֶנֶגד ּבְ סֹוד ַהׁשְ ים ֵהם ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ְּוַהׁשֵ ּ ּ ּּ

ין ְוכו ין ֲאָריֹות ְוֻדּבִ יׁשִ ְקָרא ֵחיָוון ּבִ ּתֹוָרה ִנְקָרא ֶקַלע ְוֶחֶרב ְורַֹמ', ֻּאּמֹות ָהעֹוָלם ַהּנִ ִחיַנת , חְוָהעֹוֵסק ּבַ ְוֵהם ּבְ

ר ְזּכַ ּנִ ֵדי ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּכַ ּסֹודֹות ּכְ ֵדי , ּ יָחא ּכְ א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ְּוֵסֶפר ֶזה ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ּ

א ִכיְנּתָ ן ַסֲעָדא ִלׁשְ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ִלְגֻאָלה. ִלּתֵ ּיִ ל ֵאלו ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּּ ּ ּ ְזַמן ַהֶזה הוא ּכִ, ּ ּי ֲעבֹוָדה זֹו ַהמוֶעֶטת ּבַ ּּ ּ ּ

ם ית ַהִמְקָדׁש ַקּיָ ָהָיה ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבַ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ ּיֹוֵתר ָחׁשוב ִמּכָ ּ ּ ּ .  

לֹו ִאלו תֹוֵפס ּכֻ ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּּ ּ  

ים. 3 ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ תֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ ים ְוֶזה ְלׁשֹונֹוְו. ּבְ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ֵּכן ּכָ ל : ּ ּכָ

ָלה ַּהתֹוָרה ּכֻ ֵּחֶלק ַהִנְגֶלה ְוַהִנְסָתר, ּּ ּ ה, ַּהּכֹל ַאְחדות ֶאָחד, ּ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ְּוַהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהִנְסָתר ׁשֶ ּ ּ ָלה , ּ ּדֹוֶחה ּכֻ ּ ּ

י ַהדֹוֶחה , ְוֶנֱעָנׁש לֹוּּכִ ִאלו דֹוֶחה ּכֻ ֵּחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּ ן ַהַמְלִעיג ַעל ִדְבֵרי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ ּ

ִכיָנה ִפיַע ְלַהׁשְ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ּּבְ ילו זֹאת, ּ ּכִ ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ָל, ּ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ַהלֹוֵמד ּכָ ּּכִ ּה ּ

ְקֵראת זֹא, לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן יַע ְלִמָדה ַהּנִ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ּּכִ עֹור . 'ּת ְוכו"ּ תוב ַהּנֵ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ַלְיָלה ָיד, ּּבַ ְקָרא ַלְיָלה ּכַ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהּתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ אֹו, ּוַעּ ר "ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ

י אֹו, ַהּתֹוָרה ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ּכִ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ְקָרא יֹום, ַּהְינו ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוַרת ַהׁשֵ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ֲהֵרי ֶזה , ּ

ַנְפׁשֹו ב ּבְ לֹו וִמְתַחּיֵ ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּּ ּּ ּתֹוָרהַמ, ּ ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ֵאין ּכֵ ּה ׁשֶ ּ ,

יגֹו ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ַּהַגם ׁשֶ ם ֶחְפצֹו, ּ תֹוַרת ַהׁשֵ י ִאם ּבְ יך, ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ְוְכמֹו ׁשֶ יג , ּ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּּ

ּתֹוָרה ּבַ י ַהּתֹוֵפ, ַּגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ לֹו כוּכִ ִאלו ּתֹוֵפס ּכֻ ּס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּ ּּ ּ'.  

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּסֹוד ִתקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ  
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ָגלות   )י ה ְלַאְרֶאנו ִנְפָלאֹותּּבְ ְזכות ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִנְזּכֶ ּ ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ּּ  

ְתָרָאה ָגלוָתא ּבַ א ּבְ ַגְווָנא ּדָ יה ָהָוה ָר )ַהְיאֹוָרה( ּּכְ ַּהזַֹהר ּבֵ ִאיהו אֹור , ז"ּ ּּדְ
פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִי )ִמיָכה ז טו(ְּלַקֵיים , ּּדְ ּם ַאְרֶאּנו ָּכִ

ִליכוהו, ִנְפָלאֹות ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ּ ּ ּּ ת ְתַחיון, ּ ְּוָכל ַהּבַ ּּ ,
אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ַתְדִלין ּבְ ִמׁשְ ִּאֵלין ּדְ ּ ּ.  

אור[ ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ִיְתַגֶלה אֹור ָרֵזי ַהתֹוָרה: ּּבֵ ְּכמֹו ֵכן ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ַהֹזַהר ְּוֶזהו, ּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ הוא אֹור ַהְפדות ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ֶזה ָתבֹא ַהְגאוָלה. ּ ּּ ְְוָכך , ּ

ִּיְתַקֵים ַהָפסוק ּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות": ּ ּּכִ אן , "ָ ַגם ּכָ ּׁשֶ
ֶזה ָגלות ֵעֶרב ַרב ּסֹוף ַהָגֻליֹות ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ִלּמוד ַהזַֹהר ִנ, ּ ֵצל ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ּבַ ּּנָ ּ ּ

ן"ְוֶזה , ַּהָקדֹוׁש ל ַהּבֵ ן - "ּכָ ְבִחיַנת ּבֵ הוא ּבִ לֹוֵמד ֶאת סֹודֹות -ּ ִמי ׁשֶ ּ ׁשֶ

 

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו. 4 ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּפְ ּ ּ ּּ ְמעֹון ּבֶ: ל" וז.)א"ַּדף נ' ִסיָמן ח(, ּ י ׁשִ ן יֹוַחאי ַרּבִ

ִּגָלה וָפַתח ָהע ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ִנים ׁשֶ קוֵני זַֹהר, ת"ּּפָ ְּוָקָרא אֹוָתם ּתִ הוא ְלׁשֹון אֹור, ּ ֵני ׁשֶ ּר ִגיַמְטִרָיא "ְואֹו, ִּמּפְ ּ

ּתֹוָרה ְוכו, ז"ָר רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוהוא ָהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ַעל ְיֵדי ֶזה', ּ ל ׁשֶ יֹכֶלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ּ ִיְהֶיה ּבִ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ַּמה ׁשֶ ּ ִנים ַהָללו, ּ ׁשָ ִאם ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ּ ּ ְּ ְ ,

ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ דורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּסְ ּׁשֶ ּ ֶלג ַי, ּ ׁשֶ ינוְּוָאז ּכַ קוִנים .ְּלִבּ ֵסֶפר ַהּתִ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ּ ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ

ׁשוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ חֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ ּּבְ ה , ּ ִניֹות ְלמֹׁשֶ נו ַהלוחֹות ׁשְ ָאז ִנּתְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ל ַהִדְבֵר לֹום ִעם ּכָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ּ ׁשוָבה, י ּתֹוָרהּ ּוְלַתֵקן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתְ א ִעיָלָאה "ַּהזֹוַה. (ּּ ׁשוָבה-ק ִאיּמָ   ).ּ ּתְ

א ָר"אֹו ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

ִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו . 5 קוֵני זַֹהר ְלַהּמַ ָרֵאל ַעל ּתִ ֵסֶפר אֹור ִיׂשְ ּּבַ ּ ּּ ּ קון ל( –ּ ּּתִ : ה ְלׁשֹונֹוְוֶז, :)ז"ּ ַדף ע-ו "ּ

ֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ְדאֹוַרְיָתא ִּעַקר ַהּגְ ּ ּ י אֹו, ּ ה ָר"ּכִ יַמְטִרּיָ ה סֹו"ְוֶזה ִנְקָרא ּכֵ, ז"ר ּגִ יַמְטִרּיָ ּגִ ְוֶזה . ד"ד ִמיסֹו"ן ׁשֶ

ִמְדָרׁש תוב ּבַ ּכָ ּׁשֶ ִעים אֹוְמִרים לֹא ֵכן, ֲּאִני ָאַמְרִתי ְיִהי ֵכן, ּ ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ, ְוָהְרׁשָ תֹוָרה ֶאָלא ׁשֶ ֵּאין ּבַ ּ
ט ּן לֹא ָיקומו"ַעל ּכֵ, ַּהְפׁשָ ָיֵמינו. ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶלה ָלנו ּבִ ְתּגַ ּיִ ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה ְוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּ ְּוַעל דֹור ', ּ כוּּ

ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים גוַפְייהו ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ה ָאקום, ּ ם, ַּעּתָ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ְבָעַתִיםּ ְמֵרנו , ּ ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ם ִיׁשְ ַּאך ַהׁשֵ ּ ְ

ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ִעים ֲאׁשֶ ֵּמָהְרׁשָ ּ ֻרם ֻזלות, ּ ֵהם ּכְ ּׁשֶ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים , ּ

רוך הוא ְירֹוֵמם ל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ רומֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְּ ּ.  

א ֵאיר ּבְ"אֹו   ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו; ף"ן סֹו"ִגיַמְטִרּיָ

ַאְגָרא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב . 6 ּּבְ ְּ ּ בֹוא(ּ ת ּתָ ָרׁשַ י ָבא ': ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ַהְפָטַרת ּפָ ּקוִמי אֹוִרי ּכִ

ְעָיה ס א(' ְאֹוֵרך ִגיַמְטִרָיה ֵאי"אֹו, )ְיׁשַ ּוְבִגיַמְטִרָיה ָר, ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ּר ּבְ ר , ז"ּ הוא סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּׁשֶ

ְּוֶזהו קוִמי אֹוִר. ּר ָלנו"ּהוא אֹו בֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"ּ ִיְתַגֶלה ּכְ ּׁשֶ ּ ּ י ָבא אֹוֵר, ם"ן עֹוָל"ּ ָבר ִנְתַגָלה ָלֶהם , ְך"ּכִ י ּכְ ּּכִ ּ

הוא ָר ּנֹוָדע, ֹור ַהּתֹוָרהא, ז"ָּחְכַמת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ סֹוד ַמְלכותֹו ּכַ ְהֶיה ְגֻאָלה ְלִהְתַגלֹות ּבְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ּ ּּ ּ. 
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ִליֻכהו"ַהְיאָֹר" –ַּהתֹוָרה  ּה ַתׁשְ ָים ָחְכַמת ַהּסֹוד– "ּ ת ",  ִלְצלֹול ּבְ ְוָכל ַהּבַ
ְּתַחיון ַעד ַעָתה- "ּּ ּ ֵאלו ׁשֶ ּ ְגֶלה ּ ּנִ זַֹהר -ּ ָעְסקו ּבַ ּ ַגם ֵהם ִיְלְמדו ְוִיְגְרסו ּבַ ּ ּ ּ

  ].ַּהָקדֹוׁש

ָנְצלו ֵמָהֶעֶרב ַרב  )יא ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ּיֹוָנה ַהָנִביא ִהְתַפֵלל ַעל ִיׂשְ ּ ּ ּּ  

ָבר ַאֵחר ַוְיַמן יהו ג ָגדֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה "ּדָ א ֲעִניוָתא, )יֹוָנה ב א(ּה ּדָ ּּדָ ּ ,
ִאיהו ֶעֶצ ְּונוְקָבא ִדיֵליה ִעָצבֹון, בּּדְ ּ א ָדָגה, ּ כוָרא ָדג נוְקּבָ ּּדְ א הוא , ּ ם ב(ּּדָ  )ׁשָ

ַּוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל יהו ּ ָגה"ה ֱאלָֹהי"ּ ֵעי ַהּדָ ְפָנא ַדֲעִניוָתא ְדָמֵטי , ו ִמּמְ ִּמּכַ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ַויֹאֶמר יהו, ִלְמעֹוי ּדְ ּּבְ ג ַוָיֵקא ֶאת"ּ  יֹוָנה ְוגֹוֵמר ּה ַלּדָ

ם יא( דֹוֲאִגין ִמן ֲעִניוָתא,)ׁשָ דֹוֲחָקא ִדְדָאָגה ִדְלהֹון ּדְ ּ ּבְ ִּמּדֹוֲחָקא ִיְפקון ִמן , ּ
ָּגלוָתא מוֵאל ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יַע)כח-כב, ּׁשְ א ְנבוָאה . ּ ְוֶאת ַעם ָעִני תֹוׁשִ ּּדָ

ָרֵאל ִמן  א ְדִיְפקון ִיׂשְ ָּגלוָתא ִבְדָאָגה ְּדיֹוָנה ְדִנְתַנּבָ דֹוֲחָקא"ס(ּ ּ ַדֲעִניוָתא)א ּבְ ּ.  

אור[ אור נֹוַסף: ּּבֵ ַּלָפסוק ּּבֵ ל ִלְדָאָגה:ּ רֹוָצה , ּ ַהָדג ִנְמׁשַ  –ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה ׁשֶ
ָרֵאל ּוְדָאָגה זֹו ֲעִניות, ֵהם ִיׂשְ א ַעל ְיֵדי ַהָסֶמ, ּּ ּבָ ת זוגֹו"ְך ֵמ"ּׁשֶ ּם וְפלֹוִנית ּבַ , ל" רחּ

ִרית גֹוְרִמים ִלְדָאָגה זֹוּׁשֶ ַהַכַעס ְוֵכן ְפַגם ַהּבְ ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ ּ ְּוזֹו ִתְהֶיה ְפֻעַלת ָהֵעֶרב , ּ ּ ּ
ִביא ֶאל ה.ַרב ּ ְוַעל ָכך ִהְתַפֵלל יֹוָנה ַהּנָ ּ ְ ָרֵאל ֵמֲעִניות ְוָרָעב ' ּ ַיִציל ֶאת ִיׂשְ ֱּאלָֹקיו ׁשֶ ּ ּּ

ַמִגיַע ֶאל ַהֵמַעִים ּׁשֶ ּוְבאֹותֹו ַהְז, ּּ ָרֵאל ּ ר ִיְתַמֵלא ְסַאת ַהָצרֹות ֵיְצאו ִיׂשְ ַּמן ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ֵּמַהָגלות ָכתוב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ מוֵאל ב כב(ּ יַע", )כח-ּׁשְ ר "ְּוֶאת ַעם ָעִני תֹוׁשִ ַכֲאׁשֶ ּ רֹוֵמז ׁשֶ

יֵעם ְוִיְגָאֵלם ֲעִניות ָאז יֹוׁשִ ָרֵאל ּבַ ִּיְהיו ִיׂשְ ּוְבִלמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש(] .ּּ ּ ּ ִנָצִלים ִמָכל ּּ ּ
ָּהֲעִניות ְוַהִנְסיֹונֹות ּ(.  

ב  )יב ב ֵלִצים לֹא ָיׁשַ ב ֵלִצים זֹו . ּוְבמֹוׁשָ ִּאָמם ) ת"לילי(ֵאיֶזה מֹוׁשַ
ל ֶעֶרב ַרב ָבה. ׁשֶ מֹוׁשָ ִנָדה ּבְ ִהיא ְמַטְמָאה ּכְ ּׁשֶ ְוֵכן ֶעֶרב ַרב . ּ

יֵנ ְּמַטְמִאים ִבים ּבֵ ּיֹוׁשְ ָבם ַלַצִדיִקים ׁשֶ מֹוׁשָ ּּבְ  יֶהםּ

ּוְבִת ּקוֵני זֹוַהרּ ִּתיקון ( ּ ַּעל ַהָפסוק  ,)ב"ז ע"כַּדף ג "יּ ר לֹא ָהַלך ּ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְַאׁשְ

ִעים ֲעַצת ְרׁשָ ל ָהִאיׁש  -' וגו ּבַ ֵרי וְתִהָלתֹו ׁשֶ ַּאׁשְ ֲעַצת ֲאׁשֶ -ּ ְר לֹא ָהַלך ּבַ

ִעים ב ֵלִצים לֹ, ְרׁשָ ֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמד וְבמֹוׁשָ ּּבַ ְ בּ ְּתִהיִלים ֶפֶרק (. א ָיׁשָ ָּפסוק א ּ ּ

  )א
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ֵרי ָהִאיׁש ר אהי"ּהוא אהי .ַאׁשְ ים ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר . ה"ה ֲאׁשֶ ֹראׁש ְלָכל ָהָראׁשִ
יר ז( ך ָעַלִיך ַכַכְרֶמל )ׁשִ ּרֹאׁשֵ ּ ְ ל רֹאׁש. ְ ך ְכַאְרָגָמן. ְּוֶזה ְתִפיִלין ׁשֶ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ּ ְ זֹו . ּ

ל ַיד ֵרי ּו. ְּתִפיִלין ׁשֶ ֶזה ָהַאׁשְ ִחים ְלַבת ּבָ ּבְ י(בֹו ְמׁשַ ֵראׁשִ ֵרי ת "ְּוַעל ֵכן ּבְ ם ַאׁשְ ׁשֵ
ת ם ּבַ ָכתוב  )ׁשֵ ֶּזה הוא ׁשֶ ית (ּּ ֵראׁשִ ִרי  )לּבְ ָאׁשְ נֹותּבְ רוִני ּבָ ִּכי ִאׁשְ ּ ֵּהם ַהַצִדיִקים [. ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַמֲעִלים ֶאת ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ָמ ]ּ ִּמי זֹוֶכה ִליָכֵנס ׁשָ ֲעַצת , הּ ר לֹא ָהַלך ּבַ ְֲאׁשֶ

ִעים ל ֵעץ ַהָדַעת טֹוב ְוַרע. ְרׁשָ ִהיא ֵעָצה ָרָעה ִמַצד ׁשֶ ּׁשֶ ִעים(. ּ ֶזה . ִמי ָהְרׁשָ
ְּבֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמדּו) ְוָנָחׁש ל"סמא ֵּאיֶזה ֶדֶרך ַחָטִאים. ְ ְ ה . ּ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּזו ׁשֶ ּ

ֵלי ( ה ְמָנָא )לִמׁשְ ֵּכן ֶדֶרך ִאׁשָ ְ ּ ֶּפת ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ּ ב ֵלִצים לֹא . 'וגוּ ּוְבמֹוׁשָ
ב ב ֵלִצים זֹו . ָיׁשַ ל ֶעֶרב ַרב )ת"לילי(ֵאיֶזה מֹוׁשַ ם ׁשֶ ָאה . ִאּמָ ִהיא ְמַטּמְ ׁשֶ

ָבה מֹוׁשָ ה ּבְ ִנּדָ ִאיםדְוֵכן ֶעֶרב ַרב. ּכְ ִבים  ה ְמַטּמְ יֹוׁשְ יִקים ׁשֶ ָבם ַלַצּדִ מֹוׁשָ ּּבְ ּ
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ִּפים וַמֲאִמיִנים ִלְגאוָלהַּהְמַצ ּ ֵּהם ִיְזּכו ְלָכל ַהטֹובֹות ַהמוְבָטחֹות, ּ ּּ:  

י יֹוִסי ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ְעָיה (, ּפָ ך ְוגֹוֵה )מאְיׁשַ ֱחִרים ּבָ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ְן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ִריך הוא  .'ּ א ּבְ ָּזִמין קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ד ְלִיׂשְ ל ִאינון ָטָבאן. ְלֶמְעּבַ ל ה "ָעִתיד ַהָקּבָ... (ְּדָקֲאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּּכָ ָרֵאל ֶאת ּכָ ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ

או ְנִב ְתַנּבְ ּנִ ָגלות, יֵאי ָהֱאֶמתַּהּטֹובֹות ׁשֶ ְּוָסְבלו ֲעֵליֶהם ּבְ ְתִחין ַסְפִרין, ֲאָבל ָאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ...)ּ ְוַחָמָאן , ּפָ

ל ִאינון ָטָבאן ַחָכן, ּּכָ אֹוָרְייָתא, ְּדָקא ּמְ ִתיִבין ּבְ ִריך הוא ֲעַלְייהו, ְוַחָמָאן ּכְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ּוִמְתַנֲחִמין , ְּ

ָרֵאל ֶהֱחִזיקו (... ָגלֹוְתהֹוןּבְ ִהְבִטיַח ַמֲעַמד ְּוִיׂשְ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ ים ֶאת ּכָ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ר ָראו ּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

ִי ך, ְּוַעל ָדא ...)ת"ַהׁשֵ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ֵָהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ך. ּ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ רֶֹגז ַאַעְלך ְדַאְתִקפֹו . ַָמאי ּכָ ְָנִחיֵריהֹון ּבְ

ָגלוָתא ָדא ּּבְ ַההוא ִזְמָנא. ּ ָרֵאל. ּּבְ ל ָטִבין ְדֶיְחמון ְלהֹון ְלִיׂשְ ְלמו ִמּכָ ֵּיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ַרק (. ּ ִביא ׁשֶ א ַהּנָ ְוַעל ֶזה ִהְתַנּבֵ

ְגא מֹוַח ּבַ ה ִלׂשְ בוָאה הוא ִיְזּכֶ ה ְלִקיום ַהּנְ ֶהֱאִמין ְוִציּפָ ִּמי ׁשֶ ּּ ּ י ָהְלכו ַאֲחֵרי , ּוָלהּ ְלמו ּכִ ְּוָהֵעֶרב ַרב ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ּ

זֹוַהר ַהָקדֹוׁש –ַהֶהֶבל  ת ָהֵעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ּבְ ְּוָהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליּפַ ּבול, ּ ִהִציָלה ֵמַהּמַ ִתיַבת ֹנַח ׁשֶ ּּכְ ּ.( 

א ַדף ( י ִתׂשָ ת ּכִ ָרׁשַ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ   )ב"עח "קפּּ

ָּהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליַפת ָהֶעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ַבזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ִהִציָלה ֵתּכְ, ּ ּיַבת ֹנַח ׁשֶ
ֵּמַהַמּבול ּ   

ִעים ְשְמַהֵעֶרב ַרב(, ְּוִאינון ֵעֶרב ַרב ְרִשיַעָייא ַההוא ִזְמָנא )ְואֹוָתם ָהְרׁשָ הו ּבְ ְּדִיְתַקֵיים ּבְ ֶהם ִיְתַקֵיים ּבָ(, ּ

תוב יַח ַהּכָ ׁשִ יַאת ַהּמָ ָּדִנֵיאל ( :)ִּלְפֵני ּבִ ִעים )יבּ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ִיְתַלּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ירור (. ּּ ָאז ִיְהֶיה ּבִ ּׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ָּגמור ּבְ נו )ּ ָנה: ִּיְתַלּבְ ִיְתַב(. ִּאינון ָמאֵרי ִמׁשְ ֶנה ׁשְ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֵּאלו ּבַ ְּררו ַעל ְיֵדי ִליּמוד ַהּתֹוָרהּ ְּוִיָצְרפו )ּּ ּ :

א ֵאר ַעּמָ א ִדׁשְ ִּאינון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ים טֹוִבים (. ּ ְררו ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות וַמֲעׂשִ ָאר ָהָעם ִיְתּבָ ל ׁשְ ְּוֶזַרע ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב )ּוְצָדָקה ְצרֹ )יגְזַכְרָיה (, ּ ים ּכִ ֶסףּוְצַרְפּתִ ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקה(. ף ֶאת ַהּכֶ ֶסף ׁשֶ ְּדָהִיינו ַעל ְיֵדי ּכֶ ּ( 

ִעים יעו ְרׁשָ ָרֵאל(. ִּאינון ֵעֶרב ַרב, ְּוִהְרׁשִ ָלל ִיׂשְ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב ַרב ָיְצאו ִמּכְ ּ ּ(.  
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יִלים ָיִבינו) ָּדִנֵאל יב( ּכִ ׂשְ ָלה, ְּוַהּמַ יִלים ֵה(, ִּאינון ָמאֵרי ַקּבָ ּכִ ׂשְ סֹודֹות ַהּתֹוָרהְוַהּמַ עֹוְסִקים ּבְ ּם ֵאלו ׁשֶ ּ (

הֹון  ַמר ּבְ ָּדִנֵיאל יב(ְּדִאּתְ זַֹהר ָהָרִקיַע) ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ זַֹהר ָדא. ְּוַהּמַ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ

אֹו(, ֵּסֶפר ַהזַֹהר עֹוְסִקים ּבְ ֵּאלו ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ְקָרא ֵסֶפר ַהזֹוַהרּ ִתיַבת ֹנַח) ּר ַהֶזה ַהּנִ ְּדִאיהו ּכְ ִתיַבת (, ּ הוא ּכְ ּׁשֶ

ּבול ִציל ֵמַהּמַ ּמַ ֹּנַח ׁשֶ ּ ַנִים ֵמִעיר) ּ ה ׁשְ ין ּבָ ְנׁשִ ְתּכַ ַבע ּמַמְלכוָתא, ְּדּמִ ָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ . ּוׁשְ

לֹא ּכוָל( מֹו ׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּבולּ יָבה ִלְפֵני ַהּמַ ֵנס ַלּתֵ ּם ָזכו ְלִהיּכָ יִלים ִיְזּכו ְלִהיָנֵצל ַעל ְיֵדי , ּ ּכִ ׂשְ ך ַרק ַהְזִריִזים ְוַהּמַ ּּכָ ּ ְ

י ַהְזַמן ָקַצר, ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַמְלָאִכי , ּּכִ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרק ג(ּּכְ סוק א' ּפֶ ִני ׁשֹוֵלַח ַמְלָאִכי וָפָנה ֶד) 'ּּפָ ִּהּנְ ְֶרך ְלָפַני ּ

א ָאַמר ה ה ּבָ ם ֲחֵפִצים ִהּנֵ ר ַאּתֶ ִרית ֲאׁשֶ ים וַמְלָאך ַהּבְ ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ ְוִפְתאֹום ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ ּ ּ '

זֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ִדְבהֹון ) ְצָבקֹות ִיְזּכו ַלַעסֹוק ּבְ ֵאלו ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ מֹות א(ִיְתַקֵיים ) ּ ן ַה) ׁשְ ל ַהּבֵ ִליכוהוּכָ ׁשְ ִּילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ּ ּ ּ .

ִנים( ְבִחיַנת ּבָ יַח ִצְדֵקינו,ִלְהיֹות ּבִ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ּ וְמָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ָיֵמינו, ּ ְמֵהָרה ּבְ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא) ּּבִ ּ ּ ,

ה ִדיָלך ְְוֹכָלא ַעל ִסּבָ ל ֵסֶפר זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָיִאי. (ּ מֹוֵתיֵהםְּוֶזה ָהאֹור ׁשֶ ִנׁשְ ּבִ, ר ּבְ ְזכות ָהַרׁשְ   ).ּי ַהָקדֹוׁש"ְּוָכל ֶזה ּבִ

ַהֲעלֹוְתך ( ת ּבְ ָרׁשַ ָזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ יקון כ, ב"ג ע"ַּדף קנ,  ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא-ּ יקוֵני זֹוַהר ּתִ ְּוַעֵין ּתִ ּ ּא ַעּמוד "ּ
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ָמה לֹא ִלׁשְ ֵּעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ַמה ׁשֶ: ּ ל ְּוִהּנֵ אֹוַרְיָתא ּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ְתִחַלת ְדָבָריו ַוֲאִפילו ּכָ ַתב ּבִ ּּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶּחֶסד ְדָעְבִדי ְלַגְרַמְיהו ְוכו ּ טֹו ְמֹבָאר.'ּ ׁשָ ּפְ ר ַהּתֹוָרה , ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ּ וִבְפָרט ּבִ ּ ּ

ית ַקְרדֹם ָרס ְוַהְסֵפקֹות ְיֵתרֹותַּנֲעׂשֵ ל ּפְ ּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ּ ַלֲחֹתך ּבָ ּ ְ, 

יבֹות י ְיׁשִ ַלל ָראׁשֵ ָכל ָהָאֶרץ ְודֹוִמים ,ֵני ַסְנֶהְדָראֹותָי ְוַד,ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמּכְ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ  ִלְהיֹות ׁשְ

ַמֲע י דֹור ַהְפָלָגהּבְ יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמִים ּׂשֵ ׁשָ ַּהּבֹוִנים ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ּבַ ך ,ּ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ יֶהם ִהיא ַמה ׁשֶ ת ַמֲעׂשֵ ְ ְוִעַקר ִסּבַ ּ ּ

ם ה ָלנו ׁשֵ תוב ְוַנֲעׂשֶ ַּהּכָ ית . ּ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ תוב ּבְ ּכָ ּּכַ סוק ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַע):ה"ַּדף כ(ּ ּל ּפָ ּ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ֵעֶרב ַרב,ַּהׁשָ יִנים ֵיׁש ּבָ ה ּמִ ֲחִמׁשָ ת ִגּבֹוִרים,ִמיִנים' ּ וִמן ַהג,ּ ׁשֶ ְקָרא ּכַ ּ ֵמֶהם הוא ַהּנִ ְּדָעַלְייהו , ּ ּ

ַמר ר ֵמעֹוָלם ִאּתְ ה ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ ם ֵּהּמָ י ַהׁשֵ הֹון ְּדִא ִּמִסְטָרא ְּוִאיּנון, ַּאְנׁשֵ ָמר ּבְ ֵּלין ְדִאּתְ ית יא(ּ ֵראׁשִ ָהָבה ) ּבְ

ִּנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוגֹו ּ הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ' ּ ְוָיין ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ י ְכֵנִסיֹות וּבָ ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנו ׁשֵ ְּוַנֲעׂשֶ ּּ

יה ָמה, ַּעל ֵריׁשֵ ְּולֹא ִלׁשְ ד,ּ ְגָמָרא.'ּ לֹון ְוכוּ ֶאָלא ְלֶמְעּבַ ת ַהזֹאת ָאְמרו ּבַ ה ַעל ַהּכַ ּ ְוִהּנֵ ּ ּתֹוָרה :ּ ל ָהעֹוֵסק ּבַ  ּכָ

ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמה ֹנַח לֹו ׁשֶ לֹא ִלׁשְ ּׁשֶ ּ.  

ָמה ֵאין עֹוְסִקין ִלׁשְ ים ָהֵאֶלה ַמְרִא: ְּרָאָיה ׁשֶ ּתֹוָרה ְּוָאְמָנם ָהֲאָנׁשִ ל ִעְסָקם ּבַ י ּכָ ָאְמָרם ּכִ יָמה ַוֲעָנָוה ּבְ ּים ּתֵ

ָמה ּהוא ִלׁשְ ָאְמרֹו ְלׁשֹון . ּ ך הוא ּבְ לֹא ּכָ לֹום ֵהִעיד ֲעֵליֶהם ׁשֶ י ֵמִאיר ָעָליו ַהׁשָ א ַרּבִ ּנָ ה ֶהָחָכם ַהָגדֹול ַהּתַ ְּוִהּנֵ ְ ּ ּ ּ

ָמה זֹוֶכה ִל ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָללות ּכָ ּּכְ ה ְוכוּ ֵאינֹו ּפֹוֵסק ' ְּדָבִרים ַהְרּבֵ ָנָהר ׁשֶ ה ּכְ ּוְמַגִלים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ּ

ל ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה ִמן  ין ׁשֶ ין ִטּפִ ה וְלהֹוִציא ִטּפִ י ִהְצָטְרכֹו ִלְטרַֹח וְלַעֵין ּבָ ְלּתִ ר ֵמֵאָליו ּבִ ְתַגּבֵ ְּוהֹוֵלך וְכַמְעָין ַהּמִ ּ ּּ ּ ּ ְ

ִהְלָכָתה ִהּנֵ,ַּהֶסַלע ָמה ּכְ ּתֹוָרה ִלׁשְ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּה ֶזה יֹוֶרה ׁשֶ ר לֹא ִיְזלו ֵעיָניו ְדָמעֹות  ,ּ ּוִמי ֶזה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְסרֹונֹו וְפִחיתותֹו ׁשְ ְראֹותֹו ַהּמִ ּּבִ ּ ַער ַהַהְקָדמֹות .(ּ י ַחִיים ִוויַטאל ַעל ׁשַ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ן אֹור ְּוַעֵי –ּּ

ֶרק    .)ח"כַהזֹוַהר ּפֶ

ֵסֶפר ַהֹזַהר: ָהֵעֶרב ַרב ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ָפה ְוַלחוץ, ִּמי ׁשֶ ל תֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ ּּ לֹו ָטעות ְוַרָמאות, ּ ְּוּכֻ ּּ ּ ,
ם י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ דֹול ַהדֹור וְלִה, ּ ִּלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש ּגְ ָתֵרר ַעל ּ ּׂשְ

ִרּיֹות ים , ַהּבְ ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ים-ְוֵאין לֹו ַחּיִ יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ָפה ְוַלחוץ, י"ּּ ל ּתֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ לֹו ָטעות , ּּ ְּוּכֻ ּ

אות ם,ְּוַרּמָ י ׁשֵ ּתֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ִריֹות, ּ ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ,
  



כב  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר
 

ַחִיים  ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכ-ּ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּּ ּ ּ ְתֵבי ָמָרן ָהַרב ּ

ְלַבד דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון: ַּחִיים ִויַטאל ּבִ ּּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר, ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ֵהם ַחִיים "ּּ ּי ׁשֶ

ֶפׁש ׁש ַלּנֶ ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים, ַמּמָ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ָפה ֵיַדע ֶנֱאָמָנ, ּ עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ּה ׁשֶ ּ

דֹוֵאג, ְּוַלחוץ ֶפׁש, ּכְ ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות, ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ ּתֹוָרה ֶאָלא , ּּ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ

ם י ׁשֵ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּ ִריֹותּ ֵרר ַעל ַהּבְ ַחִיים, ּּתָ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ.  

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ ֲעָלה: ּ ה ִלְרצֹות ָלה ִעם ּבַ ַער ְלַגּבָ נו ַמאן ְדִיּתְ ֵּלית ּבָ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא , ּ ַצְוִחין ּבְ

ה אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ּפֶ ָין, ּּבְ ה קוׁשְ ַכּמָ ה .ּּבְ ְוֵלית , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ַּכְלִבין ְדָאְמִרין ַהב ַהבְכּ ְוַצְוִחין ּבָ

א ִכיְנּתָ ַדל ְלָסְלָקא ׁשְ ּתַ ַּמאן ְדִיׁשְ ּוְבַוַדאי. ּ יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב  ּ ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ ּ

ְלַב לֹו אֹור, דַּחִיים ִויַטאל ּבִ ּכֻ ֲעֵרי אֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ ְּוֵכן ּבַ ל. ּ ְהֶיה ְמֻקּבָ לֹא ּתִ ה ִמֶזה ׁשֶ ּוְכָבר ֶהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ת ֵעֶקב ז( .ֲּעֹבד ֵמַאֲהָבה ַוֲעֹבד ִמִיְרָאה ָרׁשַ ָרָכה קֹוַמְרָנה ּפָ ֶרק  – ט"י', ֵהיַכל ַהּבְ   .)'יאֹור ַהזֹוַהר ּפֶ

ַּרק ַהלֹוֵמד ת ָמה ַמִציל ֶאת ָהעֹוָלםּ ֹּוָרה ִלׁשְ ּ 

ל  :)ט"צַסְנֶהְדִרין (ל "ְּוָאְמרו ֲחַז ָפַמְלָיא ׁשֶ לֹום ּבְ ים ׁשָ ָמה ֵמׂשִ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ַסְנְדִרי ּכָ י ֲאֶלּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ַמְלָיא ׁשֶ ָמעוִזי ַיֲעׂשֶ" :ַּמְעָלה וַבּפָ ּאֹו ַיֲחֵזק ּבְ ה ִליּ לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ָנה  ".ה ׁשָ ִאילו ּבָ ַּרב ָאַמר ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ְלֵטִרין ׁשֶ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ" :ּפַ ִסיִתיך ִלְנטַֹע ׁשָ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָָוָאׂשִ ָּ ּ י  ".ּ ַרּבִ

ל ָהעֹוָל:יֹוָחָנן ָאַמר ֱאַמר ַאף ָמֵגן ַעל ּכָ ּנֶ ִסיִתיך: "ּם ּכולֹו ׁשֶ ָוְבֵצל ָיִדי ּכִ ּ ּ ְוֵלִוי ָאַמר ַאף ְמָקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ".ּ ּ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ י ַאּתָ   ". ְּוֵלאמֹר ְלִציֹון ַעּמִ

ֵסֶפר  ַער (" ֶּנֶפׁש ַהַחִיים"ְוֵעין ּבְ ֶרק ' דׁשַ ָמה זֹוֶכה ְל, )ה"כּפֶ ַרק ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִלׁשְ ְוֵאין . ַקֵיים ָהעֹוָלםּׁשֶ

ָמה יֹוֵתר ְמִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְּלך ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ָ   .)ַעֵיין אֹור ַהזֹוַהר(, ּ

וכל זה כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים בו יתברך ובתורתו בעיון : וזה לשון נפש החיים

שבטלים לגמרי מעסק ואז האנשים . חפצם כל הימים' ורק בתורת ה. ושקידה ויגיעה גדולה לשמה

הדבוקים בו יתברך ' המה ירדו שאול חיים ומגורשים מהסתפח בנחלת עבדי ה. התורה מרוע בחירתם

הגם כי נתמעטו וירדו , ועל כל פעולת העולם גם כל העולמות. ו"ומארץ חיים יכרתו ח. ובתורתו

כמו שכתוב בתנא ו "וכמעט שנטיו רגלם ליחרב ח, בסבת החטאים האלה בנפשותם, מקדושתם ואורם

ה להחריב את "אמרו חכמים כל זמן שבני אדם מבטלין מן התורה מבקש הקב: )ב"רבא פ(דבי אליהו 

ואין מצוקין אלא תלמידי " מצוקי ארץ וישת עליהם תבל' כי לה ")ה"בסדר אליהו זוטא פ(ושם . 'העולם כו

ולם כולו ואלמלא בתי כנסיות ה לחבל את כל הע"בכל יום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקב. 'חכמים כו

ובתי מדרשות שתלמידי חכמים יושבין בהם ועוסקים בדברי תורה היו מחבלין את כל העולם כולו מיד 

העוסקים בתורה הקדושה . קורא' עם כל זה עדיין יוכלו להתקיים על ידי השרידים אשר ה. ש"ע' כו

ו העולם פנוי לגמרי אפילו רגע "אם היה חאבל . ו"שלא יתבטלו לגמרי לחזור לתהו ובהו ח. יומם ולילה

תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונבטלים . אחת ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורה הקדושה

שבידו להעמיד ולקיים את כל העולמות . רב כחו. ואף גם איש אחד מישראל לבד. ו"ממציאות לגמרי ח

 )'ט ב"סנהדרין פרק חלק דף צ(כמו שכתוב . קדושה לשמהוהבריאה בכללה על ידי עסקו והתבוננותו בתורה ה

אבות (וכן אמרו  בפרק התורה . רבי יוחנן אומר אף מגין על כל העולם כולו. 'כל העוסק בתורה לשמה כו

  .ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. ' כל העוסק בתורה לשמה כו)ו"פ
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  : ל"וז, "נתיבי הזוהר"בספר ] ה[

יַח"ֱהיֹות ַוֲחַז יַאת ַהָמׁשִ ִבים ֶאת ּבִ ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ַהְמַעּכְ ילו ָלנו ׁשֶ ּל ּגִ ּ ּ , ְּוָכל ַהָצרֹות ֵמֲחָמָתם, ּ
ה ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ְּוַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָמֵלא ִמֶזה ּבְ ָּלַקְטנו ַמְרֶאה ְמקֹומֹות ִנְרָחב וְבֶהֵקף ִנְפָלא, ּ ּּ ּ.  

ְתבו ְוִה ַמְרֶאה 310 ּכָ ְּזִהירו אֹוָתנו ִלְהיֹות ִנְזָהִרים ִמן ָהֵעֶרב ַרב ְּמקֹומֹות ׁשֶ ֶנֶגד  - ּ עֹוָלמֹות י "שּכְ
ַּהמוָכִנים ְלַצִדיֵקי ָהֱאֶמת ּ ּ.  

. עב,  זוהר שמות מה-. רסג עא. עב, רסב. עב, כח. עב, כז. עא, כו. עא, זֹוַהר בראשית דף כה: ְרֵאה

 זוהר -. עא, רכד. עב, רכג. עא, רג. עא,  קצז.עא, קצה. קצ עב. עא, קכד. עא, קכ. עא, קיד. עא, סז

. עב, קנב. עא, קכד. עב,  זוהר במדבר קכב-. עא, קיא. עא, צז. עב, פו. עב, כח. עא, כח. עב, ויקרא כז

 -. עא, רפב. עא, רעט. עב, רעז. עב, רעו. עא,  זוהר דברים רעג-. עב, רמו. עא, רלז. עב, רלא. עא, רל

. עב, נ. עא, מט. עא, מב. עב, מא. עב, ל. עב, כח. עב, כז. עא, כז. עב, עא, כב. עא, טו: דף, תיקוני זוהר

. עא, קמ. עא, קלח. עב, קכח. עא, קיט. עא, קיז. עא, קיב. צז עא, עב, צו. עב, עה. עא, נה. עב, נג. עא, נב

יתרו ' פ. ינאגווני ע' יתרו מאמר ד' פ:  זוהר חדש-. עב, קמז. עב, קמו. עא, קמד. עב, קמא. עא, קמא

  . דף כז עא:  תיקוני זוהר חדש-. יתרו מאמר שרטוטין דמצחא' פ. ימי בראשית' מאמר ז

. ת"מ' עץ חיים שער לב פרק א. ר חיים ויטאל על שער הקדמות"הקדמת מוה: ל"עץ חיים להאריז

: וקים שער הפס-. הקדמה לט. הקדמה לג. ' שער הגלגולים הקדמה כ-. ג"שער מט פ. ת"ו מ"שער לח פ

, תולדות' פ:  ספר הליקוטים-. ישעיה', ספר מלכים א. עקב, בלק, כי תשא, בשלח, בא, שמות, ויגש' פ

', ספר מלכים א, וילך, כי תצא, עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך, כי תשא, בשלח, שמות, וישב

, ויקהל, כי תשא, ומהתר, משפטים, בשלח יתרו, בא' פ: ל" ספר עץ הדעת טוב להאריז-. תהלים, ישעיה

, משפטים' י פ" שער מאמרי הרשב-. פנחס, בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים, שמיני, פקודי

   –. ויקהל, שמות, מקץ, בראשית' ליקוטי תורה פ

שער כג : ק" פרדס רימונים להרמ-. י"מסכת סדר ליל פסח פ, ב"מסכת יעקב פ: ספר משנת חסידים

 ספר הפליאה להמקובל האלקי רבי אביגדור -. 'א' ב סי"ח: א אבולעפיא" למהר אוצר עדן הגנוז–. טז' פ

' ש מולכו דרוש על פ" ספר המפואר למוהר–. ב"ב פל"מ אבן גבאי ח" עבודת הקודש למר–. קרא מפראג

א אזולאי מעין " חסד לאברהם למהר-. במדבר' פ, תרומה'  מגיד משרים לרבינו יוסף קארו פ-.בראשית

', ב. 'נהר א, מעיין הששי הקדמה, לב, כה, נהר יז' מעיין ה, נהר נד' מעיין ד, ז"נהר ס'  מעיין ב,נהר יז' א

, קדושים בהר, תזריע, ויקרא, תרומה, בא, וארא, ויגש, וישלח, תולדות' פ: ת" מגלה עמוקות עה-. 'ה

' אופנים על פב " מגלה עמוקות רנ-. וזאת הברכה, ואתחנן, פנחס, בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי

 ספר מבוא לחכמת הקבלה -, רנב, רנא, קצח, קפז, קמד, קכ, קי, צז, פ, עח, עד, נח, אופן כד: ואתחנן

:  ספר מעולפת ספירים-. חנוכה' ב מאמר א"ח, ז"פ' ב שער ו"ח, ז"פ' א שער ז"ח: ש טולידאנו"למהר

 ספר עשרה מאמרות -, ביום עשרים ואחד אות ל, טו, ג"יום תשעה עשר אות י: ש אלגאזי"מוהרנ

, ד" ספר יונת אלם פ-, כב', ג' א סי"מאמר אם כל חי ח, ב"כ' ג פ"מאמר חיקור דין ח: ע מפאנו"להרמ

מאמר , ג"נ' סי, ו"כ' סי: מאמר מאה קשיטה, ד"ז פי"חלק י, ב"י, י"ה פ"ח, ד"ב פ"ח: מאמר הנפש: כתבים

מסכת ', עמק ברכה אות ו: שער האותיות: שה הקדו" של-. ב"ח' מאמר צבאות ה, ג"י ח"כת: 'שבתות ה

תשובה אות ' מסכת יומא הל, מסכת תענית דרוש מטות מסעי אות כד, ו"שבועות פרק תורה אור אות מ

' פ', א אות ג"כי תשא תו' פ', בא תורה אור אות ג' ספר שמות פ. ויגש, מקץ, וישב:  ספר בראשית-, סב
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יֵניֶהם ִנ, ּבֵ הּכְ ֵרי .ּדָ אֹותֹו ַאׁשְ ִמְתַדֵבק ּבְ ּוִמי ׁשְ ל . ּ הוא ַהֶכֶתר ְוָהרֹאׁש ׁשֶ ּׁשֶ ּ
תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים. ַּהתֹוָרה ֹּנאַמר ּבֹו ְוָהָיה ְכֵעץ ׁשָ ּ ֱאַמר ּבֹו . ּ ּנֶ ְּוֶזה ֵעץ ַהַחִיים ׁשֶ

  .ְּוָעֵלהו לֹא ִיּבֹול

 

ואתחנן ' פ', א אות ב"חוקת תו' פ, א אות יג" בהעלותך תוספר במדבר נשא', א אות ב"ויקהל פקודי תו

א תניא "ספר אדיר במרום ח, ספר דרך עץ חיים: ל הקדוש" הרמח-. ו" ווי העמודים פ-, ג', א אות א"תו

 ספר -. מלכים' ב מאמר ביאור ז"ח, למגזר מילין דקשוט, ומחצדי חקלא זעירין אינון, אמר רבי שמעון

תיקונא חמשין , תיקונא תמניא ועשרין, תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, הקדמה: תיקונים חדשים

, ת בראשית"ל עה" פירוש הרמח–.  מאמר ויהי מקץ-, כ"צבקות ח'  ספר קנאת ה-.תיקונא שבעין, וחמש

 ראשי פרקים -. דרושי ונתת הכסף–. ג"תצ' ב בשבט ה" דרוש בסעודת ליל טו–. דברים, במדבר, שמות

תפילה , שעא, שי, רפט, רב, קעז, קעו, קנד, קנא, תפילה קיג: ו תפילות" ספר תקט-, ל"ת לרמח"ד

יט בסוד נורא ' א סי"ח, א"טו פ' א סי"ח: ש אלישוב" שערי הלשם מהר-. ן"תפלה ואתחנ, תצה, ל"חשמ

. א"שלמה פיאבן , א מוילנא" הגר-. ד"יג פ' סי', ז' סי', ו' סי', ה' סי', סימן ד, ג"פ, ב"פ' ב' ב סי"ח, עלילה

' אדרת אליהו פ.  יהל אור על הזוהר בראשית דף כח עב–. א על תיקוני זוהר דף קיא עא"ביאור הגר

  .ביאור על תיקוני זוהר דף צז עב. דברים

פקודי דף , כי תשא, וארא:  היכל הברכה-. תצא'  קאמרנא פ– אוצר החיים :תלמידי בעל שם טוב

'  זוהר חי פ-. ד"כי תבא דף כח ע. א"דף רט ע, עקב דף סח עב, אתצ' דף יג עב פ, ראה' פ, בלק' פ, שיח

' פ. ד"דף שכט ע, דף קיג, ג"דף קיב ע, דף קו עא, ד"דף קא ע. דף לז עא. דף כג עב, בראשית דף כה עא

אופן טז דף , א אופן ז דף מז" זקן ביתו מ-. דף קע עב. ד"דף פו ע. ג"ע' שמות דף ז. דף תלט, תכו' ויחי ד

, נשא דף תס'  תולדות יעקב יוסף פ-. אות כו'  נתיב מצוותיך שביל אמונה ג-. ג דף רט"ד אופן י"מ, עה

 דברי -. כב, ח' א סי"ן ח"ליקוטי מוהר. ' בני יששכר מאמר חודש אדר מאמר ג-. שופטים דף תרסו' פ

. ם אות יאאור עול. ב"פ' ארץ החיים א.  אשרי האיש דף מט-. דברי שמחה מכתב יג. ויקהל' חיים פ

דברי . קפח' נשא ע' דברי יואל פ. קלו' על הגאולה ע. 46ת דף "נפלאות היהודי ח. 'תפארת היהודי אות ו

' מכתב התעוררות ע. אשרי האיש דף מט. טו' ת א"דברי תורה מונקאטש מהדו. נח'  פ)סלאנים(שמואל 

מאמרי , שמחת ישראל. עב' אמת ואמונה דף ו. צ' זכרון יעקב יוסף מע. ק רבי דוד מלעלוב"הרה. עג

גלות , ם"חידושי הרי. שלח' השמטות לפ, ם על מסכת גיטין"חידושי הרי. 'גאולת הארץ דף ו. שמחה

תמוז ' ס דרוש ח"חת. חוט המשולש דף מב. א על דרך הרמז מגילת אסתר א"פירוש הגר. וגאולה

פ דף "ב הגש"י ט"מהר. כהקדושת יום טוב פרשת וזאת הבר. על הגאולה ועל התמורה דף קפז. ט"תקס

' סי' ויואל משה מאמר א. רנ' קרח ע'  חידושי תורה פ-. ג כלל י פרט א" ח)קאלאמייא(משכיל אל דל . קטז

' ע, כו בשלח' חידושי תורה ע. ,קעז' על הגאולה ע. לח' חידושי תורה דברים ע. ש דף קנ"מאמר ש. קנג

 -. קנה' י ע"ת דרשות מא"חיד, לב' כ ע"תש, תקלו ' ע, לד' ז ע"תשי. קלג' בהעלותך ע. רנ' קרח ע, קעט

 שולחן -. וישלח דף קכ' פ, קלה' א ע"ח' דברי יואל מכ. קסא, קנז, קנב' ויואל משה ע. דברות קודש

. כה' ח ע"סיפורי הרמ.  אור הנר דף יג-. זכרון צדיקים חודש אייר, הטהור מאמר אמונה ופרנסה דף עד

  258 דף )ש מבעלזא"סיפורים מהר(פאר וכבוד . )מרגליות(' ד' ד א" אוצר הסיפורים ח-
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אוָלה ִתְהֶיה   )יג ַּהּגְ ַצּ ק ּבְ ִנְתַדּבֵ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ׁש לֹו ּכַֹח ְלָהֵגן ּ ּיֵ ִּדיק ׁשֶ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּבִ, ְּוִלְהיֹות ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ   ּי ַהָקדֹוׁש"ּהוא ָהַרׁשְ

ּ וִביִמיָנא ִיְפקון יק ַח.)ַּדף נד(, ּ ַצּדִ ִגין ּדְ ר " ּבְ ּי ָעְלִמין ִאיהו ָעִני ְדִאְתַקׁשַ ּ
יִמיָנא ְּדִאיהו ֶפַסח, ּבִ ִא, ּ ָרֵאל ּדְ ַגְווָנא ְדִיׂשְ הֹון ּכְ ְּוַאְת  )ְיֶחְזֵקאל טז ז(ְּתַמר ּבְ

  .ְוַהאי יֹוָנה ִאיִהי יֹוָנה ְדֵתיַבת ֹנַח, רֹום ְוֶעְרָיהֵע

אור[ ּוִביִמיָנא ִיְפקון : ּּבֵ ים –ּ ֵמׂשִ ְזכות ַהַצִדיק ׁשֶ ֶחֶסד וְבַרֲחִמים ּבִ ֵיְצאו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאְמרו ֲחַז ַּעְצמֹו ְכָעִני ְכמֹו ׁשֶ ּ ָרכֹות "ּ ָכל יֹום : :)ף יזַּד(ל ּבְ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ּבְ

ִביל ֲחִניָנא  ׁשְ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִנזֹוִנין ּבִ ָּויֹום ּבַ ּ ּ ּ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַקב ֲחרוִבין ֵמֶעֶרב ׁשַ ִני ַדי לֹו ּבְ ִני ַוֲחִניָנא ּבְ ּּבְ ֶפַסח ׁשֶ ,ּ ּוְכמֹו ּבַ ִּדֵלג ּ ּ

ָרֵאל וְגָאָלם ם ַעל ַמַצב ִיׂשְ ַּהׁשֵ ּ ֵאין ָלנו , ּ ְגֻאָלה ָהַאֲחרֹוָנה ֲאִפלו ׁשֶ ָּכך ִיְגָאֵלנו ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ ּ
ל , ְּזֻכיֹות ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלָהֵגן ְוִלְהיֹות ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ יק ׁשֶ ַצּדִ ק ּבְ ּבֵ ְתּדַ ּנִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ

ָרֵאל ּבִ, ִיׂשְ ִהְבִטיַחּי ַהָק"ּהוא ָהַרׁשְ ֻּסָכה ַדף מה( דֹוׁש ׁשֶ י ::)ּ ּ ְוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ
ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ לֹו ִמן ּ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ּכָ
ְבֵראִתי ַעד ָעָתה ּנִ ין ִמיֹום ׁשֶ ַּהּדִ ַרֲחִמ', ּ ְוכו,ּ ֵּכן ִנְזֶכה ִלְגֻאָלה ּבְ ּ ְמֵהָרה ּ ים ּבִ

ָיֵמינו ָאֵמן   .]ּּבְ

ִעים יֹום ֵמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום    )יד ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ַאְרּבָ ּ ּ ּ
פוִרים ַּהּכִ ּ  

ַהְקָדַמ ַּהמֹוִציא ָלאֹור ִתקוֵני ֹזַהר ֵמַהְגָר תּּבְ ּ ּ ּ ָּכתוב, א"ּ סֹוף : ל"וז, ּ ְּיֻעַין ּבְ
ַעל ִכֵסא ֶמֶלך ְַהְקָדַמת ּבַ ּ ּ ִהְלִהיבו ְמֹאד  ְועֹוד,ּ ים ׁשֶ ַכָמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּ ּבְ ִלְלֹמד ּ

פוִרים  רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ַאְרּבָ ַּהִתקוֵני ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִתקון ו( ָכַתב ּבְ ְּואוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיך ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַּוִיְפַתח נַֹח ֶאת' ְ ַּחלֹון ַהֵתָבה ֲאׁשֶ ּ ר ּ

ה ְוָדא יֹום ַהִכפוִרים ָּעׂשָ ּ א ִעָלָאה  ,ּ ֵתַבת נַֹח ִהיא ִאּמָ ַּחלֹון ִדיִלי הוא ַעמוָדא ּּדְ ּּ ּ ּ
ּ ְדֵביה אֹור ְיֵת,ְּדֶאְמָצִעיָתא ֵבאור ַהְגָר.ָרה אֹוריּ ּ ְוָכַתב ּבְ יֹום ַהִכפוִרים "ּ ּבְ ּא ׁשֶ ּ ּ

ַּחלֹונֹות ַהֵתָבה  א ִעָלָאה ְפּ ְּוהוא ְתׁשוָבה ִאּמָ ּ ּ ּ ָכתוב  ,ּתוִחיםּ ְּוֶזהו ׁשֶ ִּמֵקץ ּּ
ִעים יֹום ִעים יֹום ַהְידוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול,ַאְרּבָ ֵהם ַאְרּבָ ּ ׁשֶ ַרְעָיא ְו ,ּ

ֵתַבת נַֹח  ַגָווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ ְּמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַהִתקוֵני זַֹהר ּדְ ּ ַּכָידוַע' ְּוכוּּ ּ ּ.  
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ִלים ֵסֶפר ַה   )טו ׁשְ ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ ר ַאׁשְ ה ָעׂשָ ָיִמים ֵאלו ֵמֲחִמׁשָ ִּתקוִנים ּבְ ּ ּּ ּ ּ
פוִרים  ָאב ַעד יֹום ַהּכִ ּּבְ ֲאִמיַרת -ּ ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ּ ַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ

ָאב ר ּבְ ה ָעׂשָ ַּהִתקוִנים ֵמֲחִמׁשָ ּ ּ ּ.   

ה ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֵסֶדר ִתקוֵני זַֹהר ַהָק י ַמֲעׂשֶ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ַּהְרּבֵ ּּ דֹוׁש ּ
ָאב ַעד יֹום ַהִכפוִרים ר ּבְ ת ָעׂשָ ֵּמֲחֵמׁשֶ ּ חֶֹדׁש . ּ ִּכי ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ ּ

ָמה ׁשָ ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמֶלך ׁשֶ ֱּאלול ְמֹבָאר ּבְ ּּ ּ ְ ּ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ֵקץ . ּ ּ
ַּהְגֻאָלה אֹור ַצִדיִקים, ּ ְּוֵכן ָכתוב ּבְ ּ ִלים ֵסֶפר )'ו ִסיָמן ב"ִסיָמן ל( ּ ַיׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ּ ַאׁשְ

ֲאִמיַרת ַהִתקוִנים  ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ָיִמים ֵאלו ְוַיִקיֵרי ְירוׁשָ ַּהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ָאב ר ּבְ ה ָעׂשָ   .ֵּמֲחִמׁשָ

ֶרְסֶלביַרּבֵ   )טז ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ּנו ַנְחָמן ִמּבְ   ִהְפִליג ְמֹאד,ּ
ת ַהִתקוֵני ֹזַהר ֻדַלת ְקֻדׁשַ ַבח ּגְ ׁשֶ ָמה ְפָעִמים ּבְ ּּכַ ּ ּּ ּ ּ ּ  

ֶרְסֶלב ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ַּרּבֵ ּ ָיַדע ָכל ִדְבֵרי ָה,ּ " ֵּעץ ַחִיים"ּ
ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמֵסֶפר ַהֹזַהר"ְּוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר" ְּפִרי ֵעץ ַהַחִיים"ּו ָּהִעָקר  ְו,ּ

ֵּמַהִתקוִנים ּ יֵמי ְנעוָריו. ּ ֶזה ָהָיה ּבִ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה ׁשֶ ּּ ּ ה . ּ ּמָ ְוִהְפִליג ְמֹאד ּכַ
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ׁשֶ ְּפָעִמים ּבְ ּּ ּ ּ ּ יֹוֵתר ַגם . ּ ְּוָהָיה ָרִגיל ַלֲעסֹק ּבֹו ּבְ

ָנה ָכל ַהׁשָ לֹא ּבִ,ּּבְ ּ ֲאִפלו ׁשֶ   .ּיֵמי ֱאלולּּ

יחֹות ָהַר ֵסֶפר ֵסֶפר ׂשִ ָּכתוב, )ח"אֹות קכ(ן "ּבְ ל  :ּ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּּ
עֹוָלם ְוכו ּבָ   .'ַּהָחְכמֹות ׁשֶ

ַּעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות    )יז ּּ ּ ּ
םֹּעֶצם ִרּבוי ַה ֵאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ׁש ׁשָ ּיֵ   ּּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ

ֵסֶפר  יחֹות ָהַרּבְ ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד : כתוב, )ה"אֹות רפ(ן "ׂשִ ּׁשָ ּ ּ ּ
ה ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ר ּבְ ִדּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ֲּהלֹא ָכל ֵסֶפר : ָאַמר. ּ

ִּתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ית ְלַבדּ ְּוַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו . ֵראׁשִ ּּ ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ֲּאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר עֶֹצם ִרּבוי ַהסֹודֹות ׁשֶ ּ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון, ּ ֲּאׁשֶ ּ ,

ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ַּכָידוַע ַלכֹל ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנ, ּּ ָביֹות לֹא ֲּאׁשֶ
ַּיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו וְרִמיזֹוָתיו ְוכו ּ ּ ְכָלל . 'ּ ּנִ ְּוָכל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
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ְזַכר ְלֵעיל ּּבֹו ַכּנִ ית ְלַבד,ּ ֵראׁשִ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ַעל ֵתַבת ּבְ ּ ָרא ְיכֹוִלין , ּּ ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ
ַּגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתק ּ ּ ּוִנים ִעם ִרּבוי סֹודֹות ְוכוּ ּ ְזַכר ְלֵעיל' ּ ַּכּנִ ּ.  

ה ֵער ְקָצת ַגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּכי ֵכן , ּ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות ְכמֹו ֵאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים  ַּעל ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים"ּבְ ּ ית ְלַבד" ּ ֵראׁשִ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּׁשֶ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה , ְּוַעָתה. ּ ּ ּ ּ
ה ֵתבֹות ָכֵאלו ה ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ר ,ּ ר ִאי ֶאְפׁשָ  ֲאׁשֶ

ר ִמֶזה ְכָלל ְּלָבֵאר וְלַדּבֵ ּ ּ.  

ית ֱהיֹו, עֹוד ָרִציִתי ְלעֹוֵרר ְבֶנה ּבֵ ּנִ ַמָיא ָזִכיִני ׁשֶ ׁשְ ִסַיְעָתא ּדִ ּבְ ּת ׁשֶ ּ ּּ
ינו ַהָקדֹוׁש ל ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ְדָרׁש ָחָדׁש ַעל ׁשְ ַּהּמִ ַבר ּכֹוֵלל ַעל ה "וב, ּ ִאְרְגנו ּכְ ּׁשֶ ּ

ָלה ִּליּמוד ַהזֹוַהר ְוַקּבָ ָכל ָמקֹום וָמקֹום,ּ ֶהם ִיְלְמדו ְוֵכן ַיֲעׂשו ּבְ ּמֵ ּ ׁשֶ ּ ּ וְבָכל ,ּ
הִע ַאְרֵצנו ַהְקדֹוׁשָ ּיר ְוִעיר ּבְ ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּכולו, ּ ּ.  

ַרֵבינו  ְּוַכָידוַע ׁשְ ּ ל ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ל "זּ ִיְגְמרו ּכָ יו ׁשֶ ִּצָוה ְלָכל ֲאָנׁשָ ּ ּ ּּ
ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ הֹוֵצאנו ָלאֹור ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ' ֶוֱהיֹות ַוה, ּבְ ָּעַזר ָלנו ׁשְ ּ

חוָלק  ֻחָלק ַּהּמְ ַּהיֹוִמי ּמְ ָנה 354'לּ ך ַקל , ְּיֵמי ַהׁשָ ל ּכָ ְוְבֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהֶזה ּכָ ּ ּ
ָכל יֹום ְלֵעֶרך  קֹות 12ְִלְגרֹוס ַהזֹוַהר ּבְ ָכל , ּּדַ ְּוָכך ִיְגְמרו ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ִגיִעים ְלאוָמן ָיִביאו ַמָתָנה ְלַרּבֵ, ׁשָ ּמַ ׁשֶ ְּוָכך ּכְ ּ ּ ּ ל , ל"זּנו ְ ִּסיום ּכָ ּ
ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ְוזֹוַהר ָחָדׁש ּ.  

ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ָּכתוב ּבְ ּ יחֹות ָהַר"ּ ֶרְסֶלב " ן"ׂשִ י ַנְחָמן ִמּבְ נו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ֵּמַרּבֵ ּ
ִלּמוד ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְמאֹד ְמֹאד": )ח"קאֹות ( א"זיע ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ ַעל ְיֵדי , ְוַדע. ּּ ׁשֶ

הִל ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ּּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ְּוַהָלׁשֹון , ּּ
ַרך ם ִיְתּבָ ל ַהֹזַהר ְמעֹוֵרר ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְׁשֶ ּ ּ".  

ְּלֵמִדים ָאנו ִמֶזה ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּׁשֶ ּ ּ ל , ּ ִלי ָגדֹול ְלַקּבֵ ּהוא ּכְ ּ
ְרּכ םּדַ ֹּו תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ק ְלִלּמוד ַהתֹוָרה , ּ ּוִמי לֹא ְמַחֵפׂש ַהיֹום ֵחׁשֶ ּ ּּ ּ

ם ְּוִהְתעֹוְררות ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ך אֹוָתם  – ּ ים ְלַחּנֵ ְוִבְפָרט ַהְצִעיֵרי ֹצאן ֳקָדׁשִ ּ ּ ּ
ַמִים וִמדֹות טֹובֹות קות ַהתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ְּלַחׁשְ ּ ְהוא ֶדֶרך טֹוב , ּּ ך , ּומֹוִעילּ ְְלַחּנֵ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ה ּבְ ּאֹוָתם ִלְלֹמד ַהְרּבֵ קות , ּ ָנֵקל ְלַחׁשְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזכו ּבְ ּ ּ
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ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ַּהתֹוָרה ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ּ ּּ יור ַרק ַהתֹוָרה , ּ ִּכי ֵאין ָלנו ׁשִ ּ ּּ ּ
ם ָכֵא, ַּהזֹאת ַרךְּוִיְתעֹוֵרר ִלּבָ ם ִיְתּבָ ְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ּ.  

  )ג, ב"דניאל י" (והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"

  !הזוהר להם חלק בקריאתצריך שיהיה כל ישראל 

בא לאפשר לכל ישראל , הזוהר המחולק החדש המחולק לימי השנה
השכינה לתיקון , ספר הזוהר ובסיומו בארץ ובעולם להיות שותפים בקריאת

ורעות מעל עם   ולביטול כל גזירות קשות,לתיקון כל ישראל, הקדושה
  .ישראל

על , ישנם אלף מאמרים מצדיקי יסוד עולם" אור הזוהר"בספר 
  !אפילו ללא הבנה, חשיבות הלימוד והקריאה בזוהר

 מן התיקונים הגדולים ":כתב, )ל"לרמח( -אדיר במרום בספר 

ולהצמיח קרן , כי הוא לגאולה הוכן... ַהרֵסֶפר ַהזֹושניתקנו בעולם היה 
   .ישועה לבית ישראל

 -רעיא מהימנא " (הגלות ברחמים י ספר הזוהר ייצאו ישראל מן"ע"
' ובשם ר". לנשמה אמירת הזוהר מסוגל: "ובשם הבעל שם טוב נאמר). נשא

אורשזוהר הקדוש צריך לאמרו בלא : "אהרן מזיטאמיר נאמר ִּכי ַהֵתבֹות , ּּבֵ ּ
ַרךְו ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף ִיְתּבָ ל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקׁשְ ְַהִדּבור ׁשֶ ּ ּ ּ".  

כי אני , חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום ועתה אל ישליכו"
אבל כבוד תורתו ייקח ! מקום הייתי קובע דבר זה בכל, אלמלא איישר חילי

וכל אחד ! ישראל לטובה לכלכי אין כמוה , את העצה הזאת ויהי לו לזכות
  ).ל לרבו"אגרת רמח". (כי לא דבר קשה הוא כלל, במקומו יוכל לעשותו

ה ָיֵמינו ָאנו, ְוִהּנֵ ּּבְ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל, ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנִגיׁש ְלָכל ָאָדם ּבְ ָּזִכינו ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ַקלות וַבְפרוטֹות ַמָמׁש ּּבְ ּ ּ ּּ ּוְכָבר ָיְצאו ֵסִטים ְמֵהְיָכל, ּ ּבִּ ַרְאשות י "ּא ְדַרׁשְ צ "הגהּּבְ

ִליָט מוֵאִלי ׁשַ ׂשָכר ׁשְ ָנָיהו ִיׂשָ ַּהְמקוָבל ָהַרב ּבְ ּ פֹוְרָמט ִכיס א "ּּ ֲחָלִקים ְוֵכן  70ּּבְ
ִּתיקוֵני זֹוַהר ל , ּ ְדפוס ׁשֶ ל ה "בּוְכֵעת מֹוִציִאים ָלאֹור , ְּכָרִכים 12ְּוֵכן ּבִ  18ֵסט ׁשֶ



כט  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ְּכָרִכים ְגדֹוִלים ִעם ּבִ ָקרֹוב ֵיֵצא ָלאֹורּ ּבְ ּיאור ֶנְחָמד ְוַקל ְמֹאד ׁשֶ ְזכות ּו, ּ ְפָרט ּבִ ּּבִ
ל ִמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי ים ׁשֶ ְּמַזֵכי ָהַרּבִ ְפֻעַלת ֵסֶפר , ּ זֹו ַכָוַנת ַהְדָבִרים ׁשֶ ְּוִנְרֶאה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ְתקוָפה ְמֻאֶחֶרת ַיֲחִסית ִלְת(ַּהֹזַהר  ָאְמָנם ִנְתַגָלה ּבִ ּׁשֶ ּ ּבִּ ְצִריָכה  )י"ּקוַפת ַרׁשְ
סֹוף ַהָיִמים ָרֵאל ּבְ ְּלִהָמֵצא ִלְכַלל ִיׂשְ יַח, ּ ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ דֹורֹו ׁשֶ ּּבְ דֹוֵרנו , ְ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ

ָיֵמינו ֵאיָנה ִמְקִרית ְכָלל , ָּאנו ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ִגיׁשות ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ַהּנְ ְּוָלֵכן ִנְרֶאה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
  .ְּוִעָקר

ָּבר ָקְראו ָכל ְגדֹוֵלי ַהדֹורּוְכ ּ ּ ְתקוָפה  ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבִ ֶּאת ַהִצּבור ִלְקִריָאה ּבְ ּּ ּ
ם ְגדֹוִלים .זֹו ׁשֵ ַמְעִתי ּבְ ְּוׁשָ ָאָדם, ּ כֹון ׁשֶ ּנָ ַּיְקִציב ְלַעְצמֹו ֲאִפלו ְק ׁשֶ ל ָדָבר ּ ִּריָאה ׁשֶ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמֵדי יֹום ּמוָעט ּבְ ּ ּוְבָכך יוַכל ּבְ, ּ ֵסֶפר ַהֹזַהרְּ ם ִלְדּבֹק ּבְ ֶּעְזַרת ַהׁשֵ ּ .
ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ְלַבֵטל , ְוָהֱאֶמת ִעְנַין ֹכחֹו ׁשֶ ֵמֵעֶבר ַלְדָבִרים ָהֲאמוִרים ְלַמְעָלה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

יַח ֲעבור ָהָאָדם ַהָדֵבק ּבֹו ֶּאת ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמָמֵרק ֶאת , ּ ֲּהֵרי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ
ַמת ָהָא ָּדם ִמָכל ָדָבר ַרעִנׁשְ ְּוַהְקִריָאה ּבֹו ִהיא ְסֻגָלה ְלָכל ַהְיׁשועֹות , ּ ּ ּ
  .ְוַהַהְצָלחֹות

א ! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי א ַקִדיׁשָ ִאְדָרא ַרּבָ ּּבְ ָּכתוב) א"ח ע"ֹּזַהר ֵחֶלק ג ַדף קכ(ּ ּ :
ן יֹוָח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִגָלה ַרּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָהָיה ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבְ ּׁשֶ ְוֶזה : ּאי ֶאת ָהִאְדָראּ

ָּתָנא ָרִזין ְדָרִזין: ְּלׁשֹון ָהִאְדָרא ָרֵזי ְדָרִזין, ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַּכד ָפַתח ַרּבִ ּ , ִאְזַדַזע ַאְתָרא, ּ
ֵסֶפר ָרָזא ְדָרִזין[ ּבְ ְבַרְיָתא ׁשֶ ָּלַמְדנו ּבִ ּ ְמעֹון ְלָפֵרׁש ֶאת , ּ י ׁשִ ר ָפַתח ַרּבִ ְּוַכֲאׁשֶ

ֱאַמר ּבֹו ַוֶיֱחַרד ָכל ַּהסֹודֹות ִנְז ּנֶ ם ְכִדְמיֹון ַהר ִסיַני ׁשֶ בו ׁשָ ָיׁשְ ַּדֲעַזע ַהָמקֹום ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ
ִדְמיֹון [. ַּוְחֵבִרין ִאְתַחְלָחלו] ָּהָהר ְמאֹד ְּוַהֲחֵבִרים ִהְתַחְלְחלו ְוִנְרַעדו ּכְ ּ

ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱאַמר ַוֶיֱחַרד ּכָ ּנֶ ַמַתן תֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ֲחֶנהּ ה ָגדֹול –]. ּמַ ּמָ ּ ּכַ
ּבִ ל ָהַרׁשְ ִלּמוד תֹוָרתֹו זֹוִכים ְלַמֲעַמד ַהר ִסיָני "י זי"ְּזכותֹו ׁשֶ ר ּבְ ּע ֲאׁשֶ ּ

ַלת ַהתֹוָרה   .ְּוַקּבָ

ינו ָצדֹו ֵסֶפר ְפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּבְ ּ ִלין זיּ ּק ַהכֵֹהן ִמלוּבְ ּ ּא ַעמוד א"ַּדף נ' ִסיָמן ח(, ע"ּ ּ( ,
ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהעַרּבִ: ל"וז ְמעֹון ּבֶ ּי ׁשִ ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ ְוָקָרא , ת"ּ

ִּתקוֵני זַֹהראֹוָתם  הוא ְלׁשֹון אֹור, ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ִּגיַמְטִרָיא ר "אֹוְו, ּ ְּוהוא ָהאֹור , ז"ָרּ
תֹוָרה ְוכו רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ יכֶֹלת ָהָאָדם ׁשֶ', ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ל ַמה ׁשֶ ְּלַתֵקן ּכָ ּ ּ ם ,ּ ּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ְ



ל  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ִנים ַהָללו ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ַרך ׁשֶ ִּיְתּבָ ּ ּ ּ ּ ית, ְ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְסדורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,
ינוְּוָאז ַכ ֶלג ַיְלִבּ ּׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלול ְוָלֵכן . ּ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ָרֵאל ִלְלֹמד ּבְ ּנֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ ּּ

ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ַּוֲעׂשֶ ָאז ִנְתנו ַהלוחֹות ,ּ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּּ
לֹום ִעם ָכ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ִניֹות ְלמֹׁשֶ ּׁשְ ּ ּ ּל ַהִדְבֵרי תֹוָרהּ ּוְלַתֵקן ַהכֹל ַעל ְיֵדי , ּ ּ ּ

ְּתׁשוָבה   .ל"עכ, ּ

ּוְבקוְנְטֵרס  ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי , )ֶּפֶרק יג(ֵּעץ ַהַחִיים ּ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִיפֹל ַהּנֹוֵפל כו י ַגם ּבְ ַנְפׁשֹו ּכִ ּהוא ִמְתַחֵיב ּבְ ּ ּּ ּ ר ' ּ ְזּכַ ּנִ ְלֵעיל ּכַ

ה כו ַרּבָ רוִרים ַאּדְ לֹא ְיָבֵרר ּבֵ ְלַבד ׁשֶ ֹאֶרך ְולֹא זֹו ּבִ ּּבְ ּ ּ ָאַמר ִמי ' ְ ּוְכמֹו ׁשֶ
ק  ּבֵ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הוא ִמְתּדַ ִלּמוד ַהּנִ י ִאם ּבְ ִלּמוד ַהֶזה ּכִ ֵאינֹו רֹוֶצה ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

מֹוָתא כו ֲאָתר ּדְ ֹזַהר ְדַוְי'ּּבַ ָכַתב ּבַ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ה ְוַעל ָיָדה ּ ַרק ּבָ הוָבא ְלֵעיל ׁשֶ ִּחי ׁשֶ ּ ּ
ִחיַנת ֵעץ ַהַחִיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה  ִּיְזֶכה ְלאֹור ַהַחִיים ִכי ִהיא ִהיא ּבְ ּ ּּ ּ
רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו וְמקֹור ַנְפׁשֹו וְלַיֲחָדן  ֵעֶסק תֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ֶהם ּבְ ְּוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ּ ּ ּ

ַרך כו ִיחודֹו ִיְתּבָ ּּבְ   .ל"עכ', ְּ

ָנה ָאבֹות  ר ְלָפֵרׁש ַהִמׁשְ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ ָנה א(ּ ַּאָתה ָעִתיד ִלֵתן " ִמי" ְוִלְפֵני )'פג ִמׁשְ ּ
ּבֹון  ִגיַמְטִרָיה נ" ִמי"ִּדין ְוֶחׁשְ ּּבַ ְיכֹוִלים ִלְזכֹות ַעל ְיֵדי לימוד תֹוַרת ַהסֹוד', ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ּבֹוןַּאָתה ָעִתיד  ִּלֵתן ִדין ְוֶחׁשְ ַרך ִעם . ּ ר ָתבֹוא ְלָפָניו ִיְתּבָ ְְכלֹוַמר ַכֲאׁשֶ ּ ּ ֶזה " ִמי"ּ

ַער ַהנ ַּהִמְתַגָלה ְללֹוְמֵדי ַהסֹוד' ַּהׁשַ ּ ּ ּבֹון, ּ ָּאז תוָכל ָלֶתת ִדין ְוֶחׁשְ ּ ּ.  

ים" ִמי"ֶזה ְלָבַני " ָרז"ִּגיָלה " ִמי"ל "ואפ ִגיַמְטִרָיה ֲחִמׁשִ ּּבַ ּ ַע, ּ " ָרז"י "ׁשֶ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ֵנס ָלׁשַ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלִהיּכָ ּׁשֶ ּ אֹור "ועיי. ּ ע ּבְ

ַּהַחִיים ַהָקדֹוׁש  מֹות ג(ּ ם ,ָוֵאֵרדפ " עה)'ח' ׁשְ ּי ַהתֹוָרה יוְכלו "ְדַע, )ב יב"ַּוִיְקָרא כ( ְוׁשָ ּ ּּ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ֵנס ְלׁשַ ָמהּי ִליּמ"ְוֶזה ַרק ע, ְּלִהיּכָ ּוד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ר , ּ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ִלי תֹוַרת ַהּסֹוד ְּלַהִגיַע ָלֶזה ּבְ ַּכְמֹבָאר  ּ ָל, ל"ּוָבַרְמַחק "ְבזֹוַהּ ַמֶסֶכת "ּוַבׁשְ ּה ּבְ
לֹו  בועֹות ׁשֶ ּׁשְ   .:)ַּדף קפג(ּ

ים ׁשַ ַעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַלֲחִמׁשִ ל ֶזה ׁשֶ ּרֹוִאים ִמּכָ ֲעֵרי ּ
ָנה ּכוָלה ָכל ַהׁשָ ה ְוֶזה ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ּ ֶפׁש , ּּ ך ֶאת ַהּנֶ תֹוַרת ַהּסֹוד ְמַטֵהר וְמַזּכֵ ְׁשֶ ּ ּ

יִקים ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר ֵמֶאֶלף ַצּדִ ֵהֵבאנו ּבְ מֹו ׁשֶ   .ע"זי, ּּכְ
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ם  ְמעֹון ׂשָ י ׁשִ אעֹוד ָאַמר ַרּבִ ִאְדָרא ַרּבָ י ׁשִ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּּבְ , ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ
ַמָיא לֹא ֵאיָמא ְדְיַצְייִתין ְּדָהא ֲאַנן ִקיוֵמי , ְלַאְרָעא לֹא ֵאיָמא ְדִתְשַמע, ִּלׁשְ ּ

יאור. ָעְלִמין ַמע ְכמֹו : ּּבִ ִתׁשְ ַמִים ְשַיֲאִזינו ְוַגם לֹא ָלָאֶרץ ׁשֶ ֲּאִני לֹא אֹוֵמר ַלׁשָ ּ ּ ּ
ינו ה ַרּבֵ ָאַמר מֹׁשֶ ינו ִהְזִה, ּׁשֶ ה ַרּבֵ ִּכי מֹׁשֶ לֹא ֶיֶחְטאוּ ָרֵאל ׁשֶ ּיר ֶאת ַעם ִיׂשְ ְוַעל ֶזה , ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ֶהם ׁשָ ִהיא ִקיום , ֵהִעיד ּבָ ֲּאָבל ֲאַנְחנו עֹוְסִקים ְבתֹוַרת ַהּסֹוד ׁשֶ ּ ּּ
תֹוַרת ַהּסֹוד ִנָצִלים ְֹצֶרך ְוֵאין . ָהעֹוָלם י ָהעֹוְסִקים ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ ּכִ ְּלֵעדות ׁשָ ּ

יֹון ּסָ   .ִמן ַהּנִ

תֹוַרת ַהּסֹוד ִהיא ִקיום ָהעֹוָלם אן ָאנו רֹוִאים ׁשֶ ִּמּכָ ּ ּ ְוַכָידוַע ָכל ,ּּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ְתלוָיה ְבִלימוד ַהזֹוַה ּ ּּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ק"ּ ּוְבִגין : ":)ד"ג קכ"ח(ְּכְמבֹוָאר ּבְ

ָרֵאל ְלִמְטָעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ָהִאי ֵסֶפר ְּדַעִתיִדין ִיׂשְ ּ ּּ יה ִמן , ּ ַהֹזַהרּ ִּיְפקון ּבֵ ּ
ַרֲחֵמי הֹון , ָּגלוָתא ּבְ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר' ה"ְוִיְתַקֵיים ּבְ ּּבָ   .)ב"ְּדָבִרים ל(" ּ

ָאְמרו ְבזֹוַה ּוְכמֹו ׁשֶ ָּזכו ְדָדָרא ָדא ְיַקֵים : "ּ ַעל דֹורֹו)ב"מ ע"ב ד"ח ח"זֹוַה(ק "ּ ּ ּ
יָחאָּעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְל ְזכות ִלימוד ַהזֹוַה" ָּכא ְמׁשִ ּבִ ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ק ְוָהִאְדרֹות "ּ

יֹון ַרֲחִמים ְועֹוד לֹא ִיְצָטְרכו ְלִנּסָ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ק "ש ְבזֹוַה" כמ.ּ
ּוַבִתקוִנים ּּ ּוַבִתקון ו. ּ ּּ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי : "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ ִּחיבוָרא ּ

סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבָ ִּדיָלך ַכד ִיְתָגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ְ ָאֶרץ , ּ ּוְבִגֵניה ְוָקָראָת ְדרֹור ּבָ ּ ּ
ת ָנׂשֹא ָאַמר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ". 'ַּוגו א ִיְפקון ִמן ָגלוָתא "ּוְבָפָרׁשַ ִסְפָרא ּדָ ּּבְ ּ

ַרֲחֵמי   ".ּבְ

ָכל יֹום ּבִ ֵרהָּאנו אֹוְמִרים ּבְ מֹוָנה ֶעׂשְ ָמֹוִדים ֲאַנְחנו ְלך: "ׁשְ ַאָתה הוא . ּ ּׁשָ ּ
ָכל יֹום ִעָמנו ְוכו', ּא ְוכו"ה ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ּ ּ ָ ה ִעָמנו ַהָקּבָ', ּ ָכל יֹום ְויֹום עֹוׂשֶ ּּבְ ּ ה "ּ

ְתִפַלת , ִּנִסים ַּגם ּבִ ִסים"ּ י"ּמֹוִדים ָאנו " ַּעל ַהּנִ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְָוַאָתה ּבְ ּם ָעַמְדָת ּ
ֵעת ָצָרָתם ְוכו ְמך ַהָגדֹול', ָּלֶהם ּבְ ְּלהֹודֹות וְלַהֵלל ְלׁשִ ָ ּ ּ".  

ָכל יֹום ְויֹום ים ּבְ ִּנִסים ִמְתַחְדׁשִ ִּלְפָעִמים ִנְתַגָלה ָלנו ְקָצת ִנִסים, ּ ּ ּ ְַאך . ּ

ִנים ה ׁשָ ה ִנִסים ִיְתַגלו ָלנו ַרק ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ַּהְרּבָ ּ ּ ּ י. ּ ּבִ פ "ס עה"ֵאר החתּוְכמֹו ׁשְ
ְּוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי וָפַני לֹא ֵיָראו" )שמות פרק לג כג( ה ְמִביִנים "ּ ַרק ַאֲחֵרי ַהַמֲעׂשֶ ּ ׁשֶ

  .ת"ֶאת ַהְנָהַגת ָיד השי
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ִסים ָאנו רֹוִאים ַהיֹום ִדיוק אֹוָתם ַהּנִ ּּבְ ּּ ים ֵאלו ָאנו רֹוִאים ,ּּ ְזַמּנִ ּ ּבִ ּ ֵיׁש ַהר ּ ּׁשֶ
ּמֹו, וַּהַגַעׁש ַמִיםּׁשֶ ן ָגדֹול ַעד ֵלב ַהׁשָ ִּציא ָעׁשָ , ְועֹוד ְרִעידֹות ֲאָדָמה, ּ

 

ַרׁשִ רֹוִאים ָּאנו] ו[ ֶרק ׁשֹוְפִטיםי "ּבְ סוק ב ּפֶ ר ז ּּפָ ִנים, ֶּהֱאִריכו ָיִמים -'  וגוָיִמים ֶּהֱאִריכו ֲאׁשֶ  לֹא ׁשָ

ְתַעְצלו  ְלִפי, ֶּהֱאִריכו ּנִ ּׁשֶ דֹוּ ֶהְסּפֵ ֱאַמר ּהוא, ּבְ ּנֶ סוק( ׁשֶ ָר, ַּגַעׁש ַהר: ) טּּפָ ְרצות .ְרָגןְלהֹו ָהָהר ֲעֵליֶהם ַעׁשׁשֶ ִהְתּפָ  ּׁשֶ

ַלח ּהוא ַּהַגַעׁש ַהר ם ִנׁשְ ַרך ֵּמַהׁשֵ מֹו ְִיְתּבָ ְתִהִליםש "כמ ׁשְ נו) לבקד( ּּבִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ְרָעד ִיַגע ּבֶ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ּ ַהּמַ ּ .

ֵרׁש "ּוְבַרׁשִ נ"י ּפֵ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ִסיַני - "ּוִּיַגע ּבֶ ֹפָרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ מֹות י( ּכְ ן ּכולֹו)ט"ׁשְ יֵאר"מלביוב. ּ ְוַהר ִסיָני ָעׁשָ : ם ּבִ

יט" ּבִ ְרצֹונֹו ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם- "ַהּמַ ַיֲעֶלה ּבִ ֵעת ׁשֶ ּ אוָלם ַגם ּבְ ּ ְרָעד , ּ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ַחד -ְּוהוא ַמּבִ ֵני ּפַ  ִמּפְ

ָבר ִי, ָעְנׁשֹו נו ְוַגם ּכְ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ַּגע ּבֶ ּי ֵאׁש ַהְיסֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים וְמִדינֹות"ע, י ַרַעׁש ָהָאֶרץ" ע-ּ כ, ּ ּז ַגם ָאז "ּבְ

ִעים, ֶאל ְיֵרָאיו' ֵעין ה יט ַרק ְלַהֲאִביד וְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרׁשָ   .ְּוָאז ַיּבִ

ית ָיָקר ּוִבְכֵלי ֵראׁשִ ֶרק ּבְ סוק לה ּפֶ ֱאַמר ּוַמה : ז ּּפָ ּנֶ ָקֵבר ׁשֶ ַחת ַּוּתִ ֶזה ָרַמז. ֵאל ְלֵבית ִמּתַ יָדה ּבָ ִהְסּפִ  ׁשֶ

ָראוי ֲהֵרי ּּכָ ית ׁשֶ ָהר ָהָיה ֵאל ּבֵ מֹו ֲעֵליֶהם ּגֹוֵעׁש ָהָהר ָהָיה ִהְסִפיָדה לֹא ְּוִאילו, ּבָ ָדְרׁשו ּכְ ּׁשֶ  ָּגַעׁש ַהר ֵאֶצל ּ

ת( ּבָ ֲאִריכות ָּכתוב ְוֵכן. )ב" עקה ׁשַ   .ְדַבׁש ַהְיָערֹות ֶזה ַעל ּּבַ

ִצינו ְְוָכך ָהָיה ַמה ּּמָ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ מֹו, ּתֹוָרה ַמּתָ תוב ּכְ ּכָ ְתִהִלים ּׁשֶ ִתיב, )ח"ס( ּּבִ ך  "ּכְ ֵצאְתך ִלְפֵני ַעּמֶ ֶָאלֹקים ּבְ ָ

ימֹון ֶסָלה ַצְעְדך ִביׁשִ ָּבְ ּ:  

ֵני ֶאלִֹקים ֶזה ִסי)ט( ַמִים ָנְטפו ִמּפְ ה ַאף ׁשָ ָרֵאלּ ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ֵני ֱאלִֹקים ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ם ְועֹוד, :"ַני ִמּפְ ה ׁשָ  ָלּמָ

ים ָהָהר ָחַמד  ַרְצדון ָהִרים ַגְבֻנּנִ ּּתְ ּ ְבּתֹו ַאף הֶאלִֹקיםּ ּכֹן ָלֶנַצח'  ְלׁשִ ְנָאן ֲאדֹ, ִיׁשְ  ָני -ֶרֶכב ֶאלִֹקים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ

קֶֹדׁש לש "ע, ָּבם ִסיַני ּבַ ֶרק ּכָ   .ַהּפֶ

ןַהר ֶא ׁשָ ים ַהר ּבָ ן ַהר ַגְבֻנּנִ ׁשָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים : ּלִֹקים ַהר ּבָ נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָּעִליָת ַלּמָ

ּכֹן ָיה ֶאלִֹקים ה: ִּלׁשְ ֶפֶרק ְוִהּנֵ ּכַֹח'  הקֹול, ט" כּבְ ר ֲאָרִזים ׁשֵֹבר'  הקֹול'  וגוּבַ ּבֵ , נֹוןַּהְלָב ַאְרֵזי ֶאת'  הַוְיׁשַ

מֹו ַּוַיְרִקיֵדם לש "ע',  וגוֵעֶגל ּכְ ֶרק ּכָ   . ַהּפֶ

ם ְכְמבֹוָאר ָהָיה ְוֶזה ַרׁשִ ׁשָ ֵעת, י"ּבְ ן ּבְ ּנוִיים ַּנֲעׂשו ְּדָבעֹוָלם ָחֵזיַנן, ּתֹוָרה ַמּתַ הָרַע ָהָאֶרץ, ֲּעצוִמים ּׁשִ , ׁשָ

ַמִים רוִנׁשְ ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי, ָּרְקדו ֶהָהִרים, ָּנָטפו ַּהׁשָ   , ְועֹוד, ְועֹוד ְּוָרְקדו, ּּבְ

מֹו ֵצאת: "אפשר לבאר על דרך הפסוקכ "ּכְ ָרֵאל ּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ַּהַיְרֵדן ַּוָיֹנס ָרָאה ַּהָים'  וגוִמּמִ , ְלָאחֹור ִּיסֹוב ּ

ְבֵני ְּגָבעֹות, ְכֵאִלם ְּקדוָר ֶהָהִרים י ַהָים ְָלך ַמה, ֹצאן ּכִ נוס ּכִ ְלַעם"',  וגו,ָאֶרץ ּחוִלי דֹוןָא ִּמִלְפֵני'  וגוּּתָ  ּׁשֶ

ָרֵאל ַמע ְלַפֵחד ַּדי ִיׂשְ ֵאין ַמה ַיֲעקֹבֱאלֹוַקי  ִּמׁשֵ ן ּׁשֶ  ַוֲהָצַפת ָהֲאָדָמה ִלְרִעיַדת ְצִריִכים ֵהם ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות ּכֵ

ים ָאר ַּהַיּמִ ין ַמְרִעין ּוׁשְ יׁשִ ְזכות ֶזה ְוָכל, ּבִ ַּההְֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמ" ּּבִ ְבִחיַנת" ,יםִּים ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמּ  ַמִים ֵאין ּבִ

ְזכות, ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבִ ִּליּמוד ּׁשֶ ַמִים ְלִיְרַאת ַּמִגיִעיםק "זֹוַה ּ   .ְּנפולֹות ְלִיְראֹות ְצִריִכים ְוֵאין ׁשָ

ינו ָזכו ְלִנִס ה ַרּבֵ ְזכות מֹׁשֶ ּבִ מֹו ׁשֶ ִיְהֶיה ּכְ ָהָיה הוא ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ רּּ ְדּבָ ּמִ ּים ְגלוִים ּבַ ה ְלִנִסים ְגלוִים , ּ ן ִנְזּכֶ ּּכֵ ּ ּ

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ ָידוַע ֵמָהֲאִרי "ּּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ינו י "שהרשב' י הק"ּ ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ ּהוא ִנׁשְ ר ְלָפֵרש , ה"עּ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ

סוק  ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ"ַּהּפָ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ר ִצָוה הַוְיַדּבֵ ָּרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ֶהְקֵדם ַמה ְדִאיָתא , "'ּ ּּבְ ּ

קוִנים  ּתִ יקון ס(ּּבְ ָכל ָדָרא ְוָדָרא)א"ב רע"ּט ַדף קי"ּּתִ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ר ִאְתּפַ ּ ֲאׁשֶ ּ ָכל ַצִדיק ְוָחָכם ְדִמְתַעֵסק , ּ ּּבְ ּ ּ

אֹוָרְייָתא ְנָיא ַקִד, ּבְ ֵסֶפר ּתַ א ְּוִאיָתא ּבְ ַמת משרע, )ב"פמ(יׁשָ ׁשְ ָכל דֹוד ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמּנִ ּבְ ה "ּׁשֶ

ל ַחְכֵמי ַהדֹור ֵעיַני ָהֵעָדה גוף ְוֶנֶפׁש ׁשֶ ין ּבְ ׁשִ ּוִמְתַלּבְ ּ ד ַדַעת ֶאת ָהָעם כו,ּ ּוְכְמרוָמז ַגם בש .'ּ ְלַלּמֵ ּ ה "ּ ַכּמָ ס ּבְ
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ְטפֹונֹות ָרֵאל, ְוׁשִ ן ַהֶזה ִעם ַעם ִיׂשְ ל ֶהָעׁשָ ְייכֹות ׁשֶ ַּמה ִאְכַפת ָלנו ַמה ? ַּמה ַהׁשַ ּ
ֵאיֶזה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה ם ּבְ ֵיׁש ׁשָ   ?ּׁשֶ

ים  ֵני ֳחָדׁשִ ַאְרֵצנוִלְפֵני ׁשְ ָּהָיה ָכאן ּבְ ה ַחְמִסין ָגדֹול ְמֹאד ְורוַח ּ ּ ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ
ִתים,ָחָזק ְרפו ַכָמה ּבַ ּ וַמְחַמת ֵכן ִנׂשְ ּ ּ ּּ ּוַבַלְיָלה ְכָבר ָהָיה ַקר, ּ ּ ִמי חֹוֵשב ַמה ֶזה , ּ

ָּקׁשור ֵאֵלינו ִריָאה, ּ ַּפַעם ַקר ַפַעם ַחם, ֲהלֹא ֶזה ַרק ֶטַבע ַהּבְ ּ!  

א ֵא ַּכָמה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה ּבָ הּ ֵאָלה ְמֹאד ָקׁשָ ַּלי ְיהוִדי עֹוֵרך ִדין ִעם ׁשְ ּ ְ ְוְבתֹוך , ּ ּ
ִני ֶשָעָבר ָהָיה ָצִריך  יֹום ׁשֵ ּבְ ְַהְדָבִרים ִסֵפר ִלי ְשִאיַרן ִעם סוְרָיה ֶהְחִליטו ֵכיָוון ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ן ֶמַהר ַהַגַעׁש ְּוָלֵכן ַאִוירֹוִנים לֹא יוְכלו ָלטוס ְוֵא, ָּלבֹוא ָלָאֶרץ ֶהָעׁשָ ּ רות ּ ּין ֶאְפׁשָ
ֵיׁש , ְלַהְמָראֹות ָרֵאל ָכל ַהִטיִלים ׁשֶ ַּעל ֵכן ֶזה ַהְזַמן ֲהִכי טֹוב ִלְזרוק ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּּ ּ

ֵהִכינו(, ָלֶהם רֹות ֲאָלִפים ִטיִלים ׁשֶ ִּמי יֹוֵדַע ַכָמה ֲעׂשְ ּ ְּוַהָצָבא לֹא יוַכל ַלֲעׂשֹות , )ּ ּ ּ
ְּכלום ן ֶהָחָזק ׁשֶ. ּ ָרֵאלִּמְפֵני ֶהָעׁשָ ֶרה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ   .ִּיׁשְ

ה ַהָקּבָ ֵיׁש ָלנו ְכָבר ְלֵעֶרך "ַּמה ָעׂשָ ְזכות ׁשֶ ְה ּבִ ּ ּ יעוִרים 2000אלפיים ּּ ּ ׁשִ
ַלח ָלנו רוַח ֲחָזָקה ִעם ַחְמִסין ָגדֹול, ק"ְבזֹוַה ּׁשָ ּ ְרפו , ּ ְנָיִנים ִנׂשְ ְּוַכָמה ּבִ ֶזה ָהָיה [ּ ּׁשֶ

ַמִי ׁשָ ּבֹון ְמֻיָחד ּבַ ֵקָטה, םֶּחׁשְ בו ְכלום ִמַמה , ֲּאָבל ָכל ָהָאֶרץ ָהְייָתה ׁשְ ְּולֹא ָחׁשְ ּ ּּ
ה ַנַעׂשֶ ְּוֵאיֶזה ִנִסים ֲאַנְחנו עֹוְבִרים, ׁשְ בו ָלֶבַטח, ]ּּ ָרֵאל ָיׁשְ ה "וב, ְּוָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ

 

ת ק(ְמקֹומֹות  ּבָ ה ל, ב"א ע"ׁשַ יָצה ל, א"ט ע"ֻסּכָ ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים )ג"ֻּחִלין צ, ב"ח ע"ּבֵ ָאְמרו ַעל ַהּתְ יר "ּ ׁשֶ ּפִ ה ׁשַ מֹׁשֶ

ם"ופירש" . ָקָאְמְרת ה ׁשָ ֻסּכָ ה , י ּבְ ּ ָגדֹול ַהדֹור-מֹׁשֶ סֶֹרת ַהׁשַ. ּ ם ִצֵין למ"ּוַבּמָ ת ַדף ק"ש רש"ּס ׁשָ ּבָ ׁשַ , א"ּי ּבְ

יר ָקָאַמר  ּפִ ה ׁשַ לֹוַמר ַר-מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ינו ּבְ ְּוַהְיינו ִדְלָכל ת. ש"עיי, ּּבֵ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש "ּ ּח וַמְנִהיג ּבְ ּ

ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע ל מֹׁשֶ   .ה"ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ

ַע ָכל דֹור"ְּוָכַתְבנו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבְ דֹור, ּי ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן ׁשֶ ּבַ ה ׁשֶ ִחיַנת מֹׁשֶ ינו עַעל ָידֹו, ּּבְ ה ַרּבֵ ה "ּ ּפֹוֵעל מֹׁשֶ

ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה י ַהדֹור ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ ְכָלל' ּ ה ָרָצה ְשְייַקמו אֹוָתם, ּבִ ּמֹׁשֶ ְבִחיָנה וַמְדֵרָגה ׁשֶ ְּוְשְיַקְיימו אֹוָתם ּבִ ּ ּ.  

ה ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית וְתִמיִדית י , ְּוִהּנֵ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ּטֹותְּוֶזהו ַוְיַדּבֵ ינו ע, ַהּמַ ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ַּהְיינו ֲאׁשֶ ה "ּ

דֹורֹו ּבְ ּטֹות ׁשֶ י ַהּמַ ר ֶאל ָראׁשֵ ִרים ִלְבֵני , ְּוֵכן ַחְכֵמי ַהדֹור, ִּדּבֵ ָכל דֹור ְודֹור ְמַדּבְ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ֵהם ִאְתּפַ ּׁשֶ ּ ּ

ְבדֹוָרם ָרֵאל ׁשְ ר ִצָוה הֶּזה ַהָדָבר, ֵלאמֹר ְלדֹורֹות ַאֲחֵריֶהם, ִיׂשְ ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה', ּ ֲאׁשֶ ּׁשֶ ֹאֶפן ָכֶזה ' ּ ּבְ

ינו ע ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָדם ְלַקְייָמם"ּׁשֶ הוא ַמְרֶאה ָלֶהם , ה ְמַלּמְ ֹאֶפן וִבְבִחיַנת ׁשֶ ַּהְיינו ּבְ ּ עֹו ְואֹוֵמר ("ּ ֶאְצּבָ ַּהְיינו , ")ֶזה"ַמְרֶאה ּבְ

ינו ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ִפי ׁשֶ ִחיָנתֹו ּכְ ּבְ ּבָּּבִ לֹוםי " ְוָהַרׁשְ יעור ל "אפְוֶזה ,  ָרָצה ְלַקְייָמם,ֲּעֵליֶהם ַהׁשָ ל ַרב וַמִגיד ׁשִ ַּעל ּכָ ּּ

יעוִרים, ק"זֹוַהְבּ ּוְמַאְרְגֵני ַהׁשִ ַתב ַהְגָר, ּּ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵבּל "א ז"ּּכְ זֹוַהר ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ יקוֵני זֹוַהר ְוַהּמַ ּאור ַהּתִ ּ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ׁשֶ,ָהָרִקיַע זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַיְזִהירו ּכַ יעוִרים ּבְ ל ֵאלו ַהְמַקְיִמים ׁשִ ֶּזה סֹוֵבב ַעל ּכָ ּ ּ ּּ ּ ְּוָכַתְבנו ַעל , ּ

ִּדְבֵרי ַהְגָר ם ל "א ז"ּ ׁשֵ ֵלם ּבְ ים"ֵסֶפר ׁשָ   .ש"ִּעֵיי, "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ
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ָרֵאל ְּכלום לֹא ָקָרה ְלָעם ִיׂשְ ָגָחה. ה"ְּוִניַצְלנו ב, ּ , ּ ַהֻמְפָלָאהְּוִלְראֹות ֶאת ָיד ַהַהׁשְ
ָרֵאל ְלָבנֹון ַהְסמוָכה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּּבִ ן ָהֲעָרֶפל,ּ ָרֵאל לֹא , ּ ִהִגיַע ָעׁשָ ְּוִאילו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ַּמָמׁש ֵנס ָגלויְּוֶזהו . ִנְכַנס ּ.  

ִסַיְמנו ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְלִפי ֵסֶדר ַהַדף  יֹום ׁשֶ ָקָרה ּבְ ֲּאַסֵפר ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
י, ִמיַּהיֹו ַּהֻמְדָפס ּבְ ָנה"ּב ְכָרִכים ְלי"ּ י ַהׁשָ אֹותֹו ַהיֹום ַמָמׁש ִנְפְסָקה , ּב חֹוְדׁשֵ ּּבְ ּ

ַעָזה ַּהִמְלָחָמה ּבְ חֹוֶדׁש ֵטֵבת, ּ ים ְלֵביָתם. ֶזה ָהָיה ּבְ ַאֲחֵרי , ְּוָחְזרו ִמְליֹון ֲאָנׁשִ
בועֹות  ה ְכַבר ַכָמה ׁשָ ָגלות ָקׁשָ ָהיו ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ םה ַע"וב[ּ ָהָיה ׁשָ ִסים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּל ַהּנִ ּ ,

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ  ].ָהְלָאה' ֵּכן ַיֲעזֹר ה, ּי ְוַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש"ּּבִ

ּוִבְזכות זו  ּ ִּהְתַקְיימו ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּ ּ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמָגלוָתא"ּ ּּבְ ּּ ּ" ,
ְּדָהְיינו ְגַמר ָכל ַהֵסֶפר , ּ ַרק ּבִ ּׁשֶ ּכולֹוּ ָעְבָרה ָעֵלינו,ּ ה ׁשֶ ּ ָיְצאו ִמן ַהָגלות ַהְקַטּנָ ּ ּּ ּ. 

ְּוָכֵעת נוַכל ְלָהִבין ִמֶזה ִאם ְנַסֵים כוָלנו ֶאת ה, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּזֹוַהר ַהְמחוָלק"ּ ְּדַבר יֹום " ּ
יֹומֹו  ַּדף ַהיֹוִמי("ּבְ ַווְדַאי ִנְזֶכה ְלַהְבָט, ")ּ ַאְלֵפי ְרָבבֹות ִסיוֵמי ַהזֹוַהר ּבְ ּּבְ ַחת ּ

ּבִ ִהְזַכְרנו "ָהַרׁשְ ּי ׁשֶ ִאיהו "ּ ַחֵיי ּדְ ִאיָלָנא ּדְ ָרֵאל ְלִמְטָעם ּמְ ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ ּּ
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ַּהאי ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקון ּבֵ ּּ." 

ּוְבאֹוָתה ְתקוָפה ֵאַרע עֹוד ֵנס ּ ן יֹוַחאי ִהִציל ֶא, ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ַרּבִ ּת ָכל ֲּאׁשֶ
ֶמׁש ח ָהיו מוָכִנים ְלַהִגיַע ְלֵבית ׁשֶ ֶמׁש ְמַהִטיִלים ֲאֻרֵכי ַהְטָוח ׁשֶ ית ׁשֶ ֵבי ּבֵ ּתֹוׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ו"ּ

ִעתֹונים ִדיְווחו ָאז  ּּבָ ת ִיְתרֹו תשס"בערש[ּ ַלת (ק "ט ְלפ"ּק ָפָרׁשַ ְזַמן ַקּבָ ּבִ
ַאף ְלַהְפִגיז ֶאת ּבֵ, ִנְרָאה)] ַּהתֹוָרה ִמְסַפר ִטיִלים יֹוֵתר ִּכי ַהַחַמאס ׁשָ ֶמׁש ּבְ ּית ׁשֶ

ַבע,ָּגדֹול ֵאר ׁשֶ דֹור אֹו ִלּבְ ְלחו ְלַאׁשְ ׁשָ ר ׁשֶ ּ ֵמֲאׁשֶ ְפַצצֹות ָאטֹום, ּ ִּכי ָרצו ִלְפגַֹע ּבְ ּ ּ ,
ֶמׁש ֵיׁש ָהִרים ְמֵלִאים ִעם ְפָצצ ֵבית ׁשֶ ּבְ ָידוַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ְּוִהִגיַע ַרק ִטי. ֹות ָאטֹוםּ ל ֶאָחד ּ

ַּכָמה ִקי ֶמׁשּ ית ׁשֶ סֹוד, לֹוֶמֶטר ִמּבֵ לֹא ִיָוַדע ָלֶהם , ְּוֶהֱחִזיקו ֶאת ֶזה ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ
לֹוח ח ִהִגיַע ְוִלׁשְ ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַהָמקֹום ׁשֶ ּ ְזכות . ו יֹוֵתר ִטיִלים"ּ ְּוַהֹכל ָהָיה ּבִ ּ

ֶמׁש ֵבית ׁשֶ ָעְבדו ַעל ֶזה יֹוָמם ָוַלְיָלה ּבְ ַּהזֹוַהר ַהיֹוִמי ׁשֶ ּ.  

ִסְּכ ַּהִספור ַהֶזה להגהְּרִתי ַּפּׁשֶ ּ ּ ִליָט"ּ ָזָכה "ּצ ָהַרב ָנחום ראזנבערג ׁשְ ּא ׁשֶ

ְִלְבנֹות וְלַתֵקן ְלָעָרך  ּ ַהְדָבִרים ְפׁשוִטים,ָאַמר ִלי, אֹותו ִמְקָו300ּ ּ ׁשֶ ּ ּ יֵמי חֹוְרפו ,ּ  וּבִ
ַעל ה ַמע ִמִפי ּבָ ַעְצמֹו"ַזַצ" ֻּסָלם"ָּזָכה ְוׁשָ ְּוָכך ִסֵפ, ל ּבְ ע ַהָגדֹול : ר לוְ ָהָרׁשָ ְּכׁשֶ ּ

ֵאירֹוָפה6ש ָרַצח "ימ ּ ִמְליֹון ְיהוִדים ּבְ ָּאַמְרִתי ְלכוָלם, ּ ּ ע ": ּ ר ְלֵנַצח ָרׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ
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ן ָיקומו ְיהוִדים ַוִיְלְמדו זֹוַהר , ֶזה ּוִמְלָחָמה זו לֹא ִתְסַתֵיים ֶאָלא ִאם ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ַע".ַּהָקדֹוׁש ב ּבָ ַּהֻסָלם"ל  ָלֵכן ָיׁשַ ִיְהֶיה מוָבן " ּ ְּוִתְרֵגם ַהזֹוַהר ְלָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ׁשֶ ּ ּ

ָגָתם ַּלְיהוִדים ְפׁשוִטים ְכִפי ַהׂשַ ּ ּ ּ ּּ ִסיום ֲעבֹוָדתֹו. ּ ְּוָאֵכן ּבַ ּ ָגַמר ַהַתְרגום ַעל , ּ יֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ
ִמְלָחָמה,ש"ָנַחל ִהיְטֶלר ימ, ֵסֶפר ַהזֹוַהר ה ּבַ ּ ְתבוָסה ָקׁשָ ּ ָּכך ִנְצלו ְמַעט ְו, ּ ּ ְ

ְרדו ׂשָ ַּהְיהוִדים ׁשֶ ע , ּּ ל אֹותֹו ָרׁשָ ָרֵאל ִמִציפֹוְרָניו ׁשֶ ִסים ְגלוִיים ִנְצָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוַבּנִ ּ ּ ּּ ּ
ְזכות ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש–. ש"ימ ּ ּבִ ּ.  

ְּוָאֵכן ָכך ִנְכַתב ְמֹפָרׁש ְבזֹוַה ְ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמ"ּ ת ָנׂשֹא ּבְ ּק ָפָרׁשַ ּ ּן ָגלוָתא ּ
ַרֲחֵמי ֶזה ַהֵסֶפר –ּבְ ַרֲחִמים) ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ּ ּבָ ֵּיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.  

ַנת תשכ ׁשְ ר ּבִ ֵעת ִמְלֶחֶמת , ז"ּעֹוד ִסֵפר ִלי ֲאׁשֶ ת ַהָיִמים"ּבְ ׁשֶ ָלַמד , "ּׁשֵ
יַבת ִוויְזִניץ ב יׁשִ ַעל ה"ּבִ ָיִמים , ל"זצוק" םִּאְמִרי ַחִיי"ּב ֵאֶצל ַהָגאֹון ְוָקדֹוׁש ּבָ ּבְ

ָרֵאל5ָּיָצאו , ְּדָאז ּסוְרָיה וְלָבנֹון, ִעיָרק, ַּיְרֵדן, ִמְצַרִים:  ְמִדינֹות ֶנֶגד ַעם ִיׂשְ ּ ,
ֶּהְחִליטו ְלִהָלֵחם ֶנְגֵדנו ּּ ְּוַהַסָכָנה ָהְיָתה ְגדֹוָלה ְמאֹד, ּ ּ ּ ְּוַהַפַחד ַמָמׁש ּנֹוָרא , ּ ּ- 

ה ָיִמים ִלְפֵני ְתִחַל לֹוׁשָ ּׁשְ י ַהָגִליל ִמְפֵני ַפַחד ּ ּת ַהִמְלָחָמה ְכַבר ָהיו ְסגוִרים ְכִביׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶּשָמא ִיְתְקפו סוְרָיה וְלָבנֹון ֶאת ַהָצפֹון, ָהאֹוֵיב ּ ּ ּ ְדָרִכים. ּ ְּולֹא ֻהְרׁשו ִלַסע ּבִ ּ .

יֹון ְמֻיָחד ְלַהִגיַע ְל"ר ִמִוויְזִניץ ְזָי"ָהַאְדמֹו ל ִרׁשָ ֵקׁש ְוִקּבֵ ּע ּבִ ּ ּ   :ְוָאַמר, ִּמירֹוןּ

ַאִגיַע  ׁשֶ ָצִריךּּכְ ל ַמה ׁשֶ ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ְְלַרּבִ ְּוָכך ָעָלה ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש . ּ ּ ְ

ּבִ ל ַרׁשְ ְכַנס ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָלַקח ֵסֶפר ַהזֹוַהר. י"ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ף ִראׁשֹון ,ּ ּ ָפַתח ּדַ
תוב : ְוָאַמר אן ּכָ ּבִֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵמַה"ּּכָ דאס : ּוֵפַרׂש, "י"ַּתָנא ָהֶאלֹוִקי ַרׁשְ

" ֵּמַהַתָנא"ָוואס לערנט אונז " ֵסֶפר ַהזֹוַהר"ִאיז ִדי לעכטיגע ֵסֶפר 
ּבִ? ּפון וועם" ָהֶאלֹוִקי"געטליכקייט  ַּתְרגום ללשה[, י"ּפון ַרׁשְ ֶזה : ק"ּּ

ֶפר ַהּמוָאר  ד אֹוָתנו ) ַהזֹוַהר(ַּהּסֵ ַלּמֵ ּמְ י, ּ ֱאלֹקות)ֵּמַהַתָנא(ּׁשֶ ? ִמּמִ
ק ְוָאַמר" אח].י"מרשב ּכ ִנַגׂש ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָנׁשַ ּ ִרים : ּ ל ַהְקׁשָ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ ּ

ָרֵאל ל ָהֻאּמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע ְלִיׂשְ ל ּכָ יִתי זֹאת. ׁשֶ ַבְקִתי ? ְֵהיַאך ָעׂשִ י ּדָ ּּכִ
ּבִ א ַהָקדֹוׁש ַרׁשְ ַתּנָ ְּוֻכָלנו יֹוְד. י"ּּבְ ָקרו ּ ים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּסִ ִּעים ַעל ַהּנִ ּ ּ

ְלָחָמה זו ּמִ ַמת ַהַצִדיק( .ּּבַ ִנׁשְ ק ּבְ ל ַהַצִדיק ִמְתַדּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ ַהלֹוֵמד ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ְּוַעֵין , ּ
ֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר   ).ּבְ
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ַעל ְיֵד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ִּמָכאן רֹוִאים ַכָמה ָגדֹול כַֹח ַהלֹוֵמד ּבְ ּ ּ ּ ּּ י ֶזה ְמעֹוֵרר ּ
ּבִ ַמת ָהַרׁשְ יך ֶאת ִנׁשְ ְוַמְפִעיל וַמְמׁשִ ּ ּה ַמָמׁש ִכְפׁשוטֹו"י ע"ּ ּ ְּכמֹו , ְּלַרֵחם ָעֵלינו, ּ

ָאַמר ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָהעֹוָלם כולֹו ִמן ַהִדין ּׁשֶ ּ דֹוֵרנו ַהָפׁשוט. ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּּ .  

ה ְלַסֵפר ֲאָבל ַהְזַמן ָק ֵּיׁש ַהְרּבֵ ָּלֵכן ְנַסֵפר ַרק ַעל ְקֵצה ַהַמְזֵלג, ָצרּ ּ:  

ִלקוֵטי  ָּכתוב ּבְ ּּ ַּעל ַהָפסוק , ן"מֹוֲהַרּ ם ּ ר ׁשָ ה ִנַגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ּוֹמׁשֶ ּ
ָהֲעָרֶפל ֵהם ַהְמִניעֹות): שמות כ יח(ָהֱאלִֹקים  רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ִמְצָוה , ּׁשֶ ְּכׁשֶ

ְּגדֹוָלה ֵיׁש ְמִניעֹות ְג ֲּאָבל לֹא ְצִריִכים ְלַפֵחד ִמן ַהְמִניעֹות וְצִריִכים , דֹולֹותּ ּ
ָכל ַהֹכחֹות  ְּלִהְתַחֵזק ּבְ ם הוא ה "ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ַהָקּבָּ ִּכי ׁשָ ְְוֵיׁש ְלַהֲאִריך . ֱאלִֹקיםּ

ֶזה ִקצור, ּבָ ֲּאָבל ֲאַסֵפר ּבְ ּ ּ.  

ָנה ְלֵעֶרך ָרִאיִתי ָכל ִסְפֵרי 42ִלְפֵני  ּ ׁשָ ה ְכַרִכים ִעם ַהר ַּהזְֹ ֲחִמׁשָ ַּהָקדֹוׁש ּבַ ּ ּ ּ
ְּנקודֹות ָיפֹות ְמאֹד ָנה ְלֵעֶרך , ּ ְְדפוס ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ּ תֹוַקְקִתי , ָיֶפהְמאֹד ּ ִּהׁשְ ְמאֹד ּ

ִיְהֶיה ַקל ְלָכל ֶאָחד  ְּלַהְדִפיסֹו ְכֵדי ׁשֶ ּ ְקׁשו ִמֶמּנו , ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ֶאת ִלְגֹרס ּ ֲּאָבל ּבִ ּּ ּ
ִלי ָכַאב . ְּולֹא ָיֹכְלִתי ִלְקנֹות ֶאת ֶזה, ְּוֶזה ָהָיה ָאז הֹון תֹוָעפֹות$ 300 ַּהֵלב ׁשֶ ּ ּ

לֹא ָזִכיִתי ִלְקנֹות וְלַהְדִפיס ֶאת ֶזה ה ְזַמן ַעל ֶזה ׁשֶ ַּהְרּבֵ ּ ּ.  

יֹות ּבֹוְדדֹות ַהָחק ְּוָאז הֹוֵצאנו ָלאֹור ֶאת  ָפָרׁשִ ָרֵאל ּבְ ְוָאז לֹא ָהָיה [ְּלִיׂשְ
ר ּבְ ָרֵאל"בארצהֶאְפׁשָ ל ָחק ְלִיׂשְ ְּוָכך ְלָכל ַהָפחֹות ִיְלְמדו ֶאת ] ב ְלַקּבֵ ּ ל ֹּזַהר ְ ׁשֶ

ָרֵאלַהָחק  ה "ב, קַהָחְוָכל , ְלִיׂשְ ם ה ֶזה ָעׂשָ ים , ָּגדֹולרֹׁשֶ ֲאָנׁשִ ָראו ֵאיך ׁשֶ ְַעד ׁשֶ ּ
ָלֶהם ֶאת  ַטִלית ׁשֶ ּהֹוְלִכים וַמֲחִזיִקים ּבְ ּ ָרֵאק ַהָחּ ְלַעם ִנְכַנס ק ַהָחה "וב, לְלִיׂשְ

ָרֵאל ְָכך ְוַאַחר , ִיׂשְ ָגדֹולק ַהָחְּלַהְדִפיס ֶאת ִּהְתִחילו ּ ָרֵאל ּבְ ְּוַהיֹום ַמְדִפיִסים , ְלִיׂשְ
מֹוֶנה ֲאָלִפים ֵסִטים ָנה ְלֵעֶרך ׁשְ ְְכָבר ָכל ׁשָ ּ ּ.  

ַנת תשמ ׁשְ ָכל"ּבִ הו ׁשֶ ָצִריך ַלֲעׂשֹות ַמׁשֶ ְבִתי ׁשֶ ּג ָחׁשַ ּ ּ ְ ּ ָרֵאל יוְכלו ּ ּ ֶאָחד ִמִיׂשְ ּ ּ
ַקלות ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ּ ים , ּ לֹא ִיְהֶיה ִלי ְמִניעֹות ֵמֲאָנׁשִ ְכֵדי ׁשֶ ֶּהְחַלְטִתי ׁשֶ ּ ּ

ָאר ְדָבִרים ּוׁשְ ַכ, ּ ָמאְנִסיִּהׂשְ ם , ְּרִתי ֶחֶדר ּבְ ַגְרִתי ׁשָ אָרא ַפאְרק ׁשֶ ֶּזה ָרחֹוק ִמּבָ ּ ּ
ָעה ַוֲחִצי ְנִסיָעה ָכל ֶדֶרך ְְלֵעֶרך ׁשָ ְּ ּ.  

ַכְרִתי ְמכֹוַנת ִצלום ְוִהְתַחְלִתי ְלַהֲעִתיק ַמֲאָמִרים ִמָכל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש  ִּהׂשְ ּ ּּ ּּ ּ
ַּעל ִעְנְיֵני תֹוָרה וְתִפָלה וַמֲא ּּ ל ָדִוד ַהֶמֶלך עּ ְָמִרים ׁשֶ ּ ְרִתי ִעם ַמְדִפיס , ה"ּ ְּוִדּבַ ּ



לז  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ֲאִני ִיֵתן לֹו ָכל יֹום ה ְכלום ַרק ַמה ׁשֶ לֹא ַיֲעׂשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ַּיְדִפיס ֵתֶכף וִמַיד ִעם ְנקודֹות, ּ ּּ ּ ,
ֲהָכַנת ַהֵסֶפר ָכל יֹום ְלֵעֶרך  ְְוָעַבְדִתי ּבַ ּ ּ עֹות10-12ּ ֲע"ּוב,  ׁשָ , בֹוָדהה ִהְצָלְחִתי ּבָ

ַּרק ִהְצָטְרכו ְלַהְדִפיס ַהֹכל ֵמָחָדׁש, ְּוָאז עֹוד לֹא ָהָיה ַהתֹוְכנֹות[ ּ ּ.[  

ַעל ָדָבר ה ַהּבַ ַבר ? ַּמה ָעׂשָ ִבים ְיָקִרים4ּהוא ׁשָ ל ֲחִצי , ּ ְמַחׁשְ ִלי ׁשֶ ַּוֲעבֹוָדה ׁשֶ
ה הֹוָצאֹות ְולֹא ָיכְֹלִתי ְלַהְדִפיס ְכ ָנה ְלֵעֶרך ִעם ַהְרּבֵ ּׁשָ ּ ּ ִּכי ַהַמְדִפיס ָעַזב , ּלוםְ ּ ּ

ּאֹוִתי ְוָאַמר ִכי הוא לֹא ְמֻסָגל ְלִהָלֵחם ִעם ַהס ּ ּ ׁשום ֹאֶפן ָלֵתת , מ"ּ לֹא רֹוֶצה ּבְ ּׁשֶ ּ
  .ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה

ית ֵראׁשִ ְּוָגַמְרִתי ָאז ַרק ֵסֶדר ּבְ ַאר , ּ ר ְדָבִרים ִנׁשְ ִמְדּבָ מֹות ַוִיְקָרא ּבַ ּוׁשְ ּ ּ ּ
ֶא ִלי ְנקודֹותּבְ   .ְּמַצע ּבְ

ית ֵראׁשִ ַרק ָרִציִתי ְלהֹוִציא ָלאֹור ֲאִפילו ֵסֶדר ּבְ ִנים ָכל ַפַעם ׁשֶ ְּוַאַחר ׁשָ ּ ּ ,
ב ר ַהְמַחׁשֵ ּבַ ִּנׁשְ ּ.  

ָרֵאל ַתֲעֹזר ִלי ְלַהְתִחיל ִעם "ב ְזכות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבִתי ׁשֶ ָעִליִתי ָלָאֶרץ ָחׁשַ ּה ׁשֶ ּּ ּ

ִבים עֹוד ַהַפַעם, ַלֲעבֹודְּוִהְתַחְלִתי , ָהֲעבֹוָדה רו ַהְמַחׁשָ ּבְ ְּוִנׁשְ ּ ּ.  

ַאְצִליַח ה ְתִפָלה ְלִהְתַפֵלל ׁשֶ ָצִריך ַהְרּבֵ ֶּהְחַלְטִתי ׁשֶ ּּ ּ ְּ ִלי ְתִפיָלה לֹא הֹוֵלך , ּ ְִכי ּבְ ּ ּ
ְּכלום ַרֵבינו  .ּ ְּכמֹו ׁשְ ַעל ָכל ָדָבר ְוָדָבר ָצִריך ְלַהְרע "זיּ ָכל ְסָפָריו ׁשֶ ְאֹוֵמר ּבְ ּ ּבֹות ּ

ְתִפיָלה   .ּּבִ

ִנים ָנַסְעִתי ִלְצָפת ִלְפֵני ל ֵני ׁשָ רֹוִאים "ִּלְפֵני ׁשְ ם ִדיָרה ׁשֶ עֹוֶמר ָלַקְחִתי ׁשָ ּג ּבָ ּ ּ
ּבִ ם ֶאת ִציֹון ָהַרׁשְ ִּמׁשָ ַרך "ּ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ה ָיִמים ְתִפלֹות ׁשֶ לֹׁשָ ְי ְוֶהְחַלְטִתי ַלֲעׂשֹות ׁשְ ּ ּ ּ ּ

אוַכל ְלַה,ַיֲעֹזר ִלי ל ַהזֹוַהּ ׁשֶ ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש ׁשֶ   .ק"ְצִליַח ּבַ

ה ָיִמים ְוֵלילֹות ָהִייִתי  לֹׁשָ ִהְתּבֹוְדדות ׁשְ ַתֲעִנית ִדּבורוּּבְ ּּבְ ּ יֹום ּוְבָכל  ,ּ
ּבִ ל ָהַרׁשְ ה ְפָעִמים ְתִהִלים ְוִהְסַתַכְלִתי ְלֵעֶבר ַהִציון ׁשֶ לֹׁשָ ָּאַמְרִתי ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִתי ,י"ּ ּ וִבַקׁשְ ּ ּ

ַא ֲהָפַצת ַהזֹוַהׁשֶ   .ק"ְצִליַח ּבַ

ים ָּלַקְחִתי ֶאת ַהָיִמים ַהְקדֹוׁשִ ּ עֹוֶמר"ֶזה ָהָיה יֹום ִלְפֵני ל, ּ עֹוֶמר" ְול,ג ּבָ  ,ג ּבָ
עֹוֶמר"ְויֹום ַאֲחֵרי ל   .ג ּבָ



לח  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ְְוַאַחר ָכך ב ַמָיא ְוִהְתַחְלִתי ְלַסֵדר ֶאת ַהַדף ַהיֹוִמי "ּ ּה ִהְתִחיל ַהִסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ים, ק"ל ַהזֹוַהׁשֶ ָכל ָהאֹוַפּנִ ֲּאָבל ַהְמִניעֹות ָהיו ָכל ָכך ְגדֹולֹות ּבְ ְ ּ ּ ּ ָּכל ַהַמְדִפיִסים , ּ ּ ּ

ִבים לֹא ַפַעם ְולֹא ַפֲעַמִים רו ָלֶהם ָכל ַהְמַחׁשְ ּבְ ָעְבדו ִאיָתנו ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּוַהְמכֹונֹות , ּּ
רו ּבְ ִּצלום ִנׁשְ ּ ּוְמכֹוַנת ִצלום ֶאָחת ָחָד, ּ ה ֲהִכי ַהְיָקָרהּּ ְלחו , ׁשָ  ְמכֹונֹות ֲחָדׁשֹות 7ּׁשָ
רו ּבְ ְּוֻכָלם ִנׁשְ ַבע ְמכֹונֹות , ּ ׁשֶ ִהְסטֹוְרָיה ָדָבר ָכֶזה ׁשֶ לֹא ָהָיה ּבַ ֵּהם אֹוְמִרים ׁשֶ ּ ּ ּ

ִרים ּבָ ֵסֶפר . (ֲחָדׁשֹות ִנׁשְ ֲאִריכות ּבְ   ").ֶאל ָהֲעָרֶפל"ְּרֵאה ּבַ

ְּוִעם ָכל ַהְמִניעֹות ָהֵאלו ּ ּ ִהַגְענו ַעד כֹה שב'  הּ ָּעַזר ָלנו ׁשֶ ּ ּה הֹוֵצאנו ָלאֹור "ּּ
ְּלֵעֶרך ֶרַבע ִמְליֹון ַעלֹוִנים וְלֶעֶרך  ּ ֶאֶלף ִתיקוֵני זֹוַהר ְואֹור ַהזֹוַהר ְגדֵֹלי 150ְ ּ ּ

ֵחֶלק ִמן ָהעֹוָלם ָכאן ְכָבר ָר ָאר ְסָפִרים ׁשֶ ָרֵאל ְוַהזֹוַהר ְוזֹוַהר ַהָקדֹוׁש וׁשְ ִּיׂשְ ּ ּ ּאו ּ
ְּוַאַחר ָכל ַהְמִניעֹות ָעַזר ָלנו ַהֶשִי .ֶאת ֶזה ּ ה ְכָרִכים ת "ּ ׁשָ ל ׁשִ ָיָצא ָלאֹור ֶהֵסט ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ְדְפסו ַסך  ּנִ ְזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ְּוִתקוֵני זֹוַהר ַדף ַהיֹוִמי ִנְדְפסו , ֲאָלִפים ֵסִטים 8000ּ ּּ ּּ ּ
ים ׁשֶ 10.000 ֵּסִטים וְבתֹוך ַכָמה ֳחָדׁשִ ּ ְ ָּיָצא ָלאֹור עֹוָלם ִכְמַעט ִנְגַמרּ   .ַּהְסחֹוָרה ּ

ֲאִני ְמַסֵפר ֶאת ַהִספור ָּהִעָקר ׁשֶ ּ ּ ָכל ָדָבר טֹוב,ּּ ְצִריִכים ָלַדַעת ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ וִבְפָרט ,ּ
ֶזה ָכל ָהעֹוָלם ְוָכל ַהְגאוָלה ְתלוָיה ּבָ ָּדָבר ָכֶזה ׁשֶ ּּ ּ ּ ה ְמִניעות,ּ ָנם ַהְרּבֵ ֲאָבל ִעם , ּ ֶיׁשְ

ֱאֶמת ִעם כֹוִלים ְיְו, ֹּון ָחָזק ְיכֹוִלים ַלֲעבֹור ַעל ַהֹכלָרצ רֹוִצים ּבֶ ְּלַהִגיַע ְלָכל ַמה ׁשֶ
ַמָיא ִּסַייְעָתא ִדׁשְ ּּ ָכתוב ְבזֹוַה, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ר ַנׁש ְלִאְתַדְכָייא ַכָמה ִאּנון "ק "ּ ַעי ּבַ ַּכד ּבָ ּ ּ ּ

ן ָאָדם רֹוֶצה , "ְּדִמַזְמִנין ֵליה ר ּבֶ ְּלִהָטֵהר ַכָמה ַמְלָאִכים עֹוְזִרים לֹוַּכֲאׁשֶ ּ ֲאָבל . ּ
ה ְמִניעֹות ָּצִריך ָלַדַעת ִכי ָכל ִמְצָוה ְלִפי גֹוֶדל ַהִמְצָוה ִיְהֶיה ַהְרּבֶ ּ ּ ֲאַנְחנו , ְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ינו  ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ּרֹוִאים ׁשֶ לֹא ְיכֹוִלים ִלְראֹות, ֶאל ָהֲעָרֶפלִּנַגׁש ּ ֶּזה ַהְמִניעֹות ׁשֶ ּדוַע ַמ ,ּ ּ
ם ָהֱאלִֹקים"ּ ִמְפֵני – ר ׁשָ גֹות ְגדֹולֹות ָלֵכן ֵי" ֲאׁשֶ ם ֵיׁש ֱאלֹקות ְוַהׂשָ ׂשָ ּׁשֶ ּ , ׁש ֲעָרֶפלּּ

ה ִנַגׁש  ַּאך מֹׁשֶ ֶעְזִרי ֵמִעם הְ ְּללֹא ַפַחד וָבטוַח ּבְ ּ ּ'.  

היוצא לנו מזה שכל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם ועל ידי 
וכל אחד , זו הקדוש התורה של אחד היה אברהםשיחשוב מה שכתב רבינ

 

ם ַרק ַעל,)ג"ְיֶחְזֵקאל ל(" ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" ]ז[ ַאְבָרָהם ָעַבד ַהׁשֵ ָהָיה ֶאָחד ּ ׁשֶ הוא , ְיֵדי ׁשֶ ַדְעּתֹו ׁשֶ ב ּבְ ָחׁשַ ּׁשֶ

עֹוָלם ֵני ָהעֹוָלם, ַרק ְיִחיִדי ּבָ ָלל ַעל ּבְ ל ּכְ ּכֵ ָסִרים ֵמַאֲחֵרי ה, ְולֹא ִהְסּתַ ָאר , ּומֹוְנִעים אֹותֹו' ּׁשֶ ְּולֹא ַעל ָאִביו וׁשְ

ִאלו , ַהּמֹוְנִעים ַּרק ּכְ עֹוָלםּ ם."ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ":ְּוֶזהו, ּהוא ֶאָחד ּבָ ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ל ָהרֹוֶצה ִלְכֹנס ּבַ ִאי , ּ ְוֵכן ּכָ

י ִאם ַעל ר לֹו ִלְכֹנס ּכִ עֹוָלם ֶאְפׁשָ י ִאם הוא ְלַבדֹו ְיִחיִדי ּבָ עֹוָלם ּכִ ֵאין ּבָ ַיְחׁשֹב ׁשֶ ִחיָנה זו ׁשֶ ְּיֵדי ּבְ ּ ל , ּּ ּכֵ ְולֹא ִיְסּתַ
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זאת אומרת שכל אחד יכול לעשות גדולות , יכול להיות אברהם אבינו
רצון [וצריך רק הרצון ] ל מזכיר את זה הרבה פעמים"רבינו ז[, ונצורות

אז נפתחים הצינורות ויש ,  שאם יש רצון טוב באמת–אותיות צינור 
 במקוה ותפילות וההתבודדות לבורא ועיקר הוא להתפלל] סייעתא דשמיא

אך ורק לאוקמא , ולבקש מהשם שיזכה לעשות פעלים גדולים, כל עולמים
  .ולמהר את ביאת המשיח צדקינו, שכינתא מעפרא

ַמָיא ָאנו ִנְזָקִקים ְלַרֲחֵמי ׁשְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ יְליָאן ַעַרִבים ,ּ ּ ְוֵיׁש ִכְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ּבִ
ֻכָלם רֹוִצים ְל ּׁשֶ ֵרה ִמְליָאן ְיהוִדיםּ ַּחֵסל ֶאת ָחֵמׁש ֶעׂשְ ּ ִאם , ּ טוִחים ׁשֶ ְּוָלֵכן ָאנו ּבְ ּ

ָכל יֹום ָויֹום ַרק  ִּיְלְמדו ֶאת ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות12ּ ָנה , ּ ׁשָ ְּוִיְגְמרו ָכל ַהזֹוַהר ּבְ ּ

 

ּתֹו וָבָניו ְוַכיֹוֵצא, ּל ׁשום ָאָדם ַהּמֹוְנעֹוַע גֹון ָאִביו ְוִאּמֹו אֹו חֹוְתנֹו ְוִאׁשְ ּּכְ ֵני , ּ ָאר ּבְ ֵיׁש ִמׁשְ ִניעֹות ׁשֶ ּאֹו ַהּמְ ּ

ַרך, ָהעֹוָלם ְלִעיִגים וְמִסיִתים ומֹוְנִעים ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְַהּמַ ּ ל. ּ ּכֵ לֹא ָיחוׁש ְוִיְסּתַ ְּוָצִריך ׁשֶ ּ ָללְ  ַרק ִיְהֶיה,  ֲעֵליֶהם ּכְ

ְבִחיַנת ּנַ "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ":ּבִ עֹוָלם ּכַ ִאלו הוא ָיִחיד ּבָ ּּכְ ּ   )ן בתחילת חלק שני"ליקוטי מוהר( :ל"ּ

ַעל ם ַהּבַ ׁשֵ ִרים ּבְ ַסּפְ ּמְ ּוֵמֵעין ֶזה ַמה ׁשֶ ם ּ ל, ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, טֹוב ׁשֵ ֶלך , ָמׁשָ ּמֶ יַח ְׁשֶ ֶאָחד ִהּנִ

ָמקֹום ֶאָחד ֲאִחיַזת, ּאֹוָצר ָגדֹול ּבְ ב ּבַ ֵני ְוִסּבֵ או ּבְ ּבָ ה חֹומֹות ְסִביב ָהאֹוָצר וְכׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵּעיַנִים ּכַ ָּאָדם ְלֵאלו  ּ ּ

ׁש, ַהחֹומֹות ֵהם חֹומֹות ַמּמָ ָרם, ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּבְ ה ְלׁשַ ֶכף. ְוָקׁשֶ ּוְקָצָתם ָחְזרו ּתֵ רו חֹוָמה ַאַחת וָבאו ּוְקָצ, ּ ּבְ ָּתם ׁשִ ּ ּ

ָרה ּבְ ִנָיה ְולֹא ָיְכלו ְלׁשַ ֶּאל ַהׁשְ ּ ּ ָאִרים, ּ ׁשְ ּבֹר ַהּנִ רו יֹוֵתר ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ּבְ ּוְקָצָתם ׁשִ ּ ן, ּ א ַהּבֶ ּבָ : ָאַמר, ְֶמֶלך ַעד ׁשֶ

ֲאִחיַזת, ֲאִני יֹוֵדַע ל ַהחֹומֹות ֵהם ַרק ּבַ ּכָ ָללּוֶבֱאֶמת ֵא, ֵעיַנִים ׁשֶ ָעַבר ַעל , ּין ׁשום חֹוָמה ּכְ ְְוָהַלך ָלֶבַטח ַעד ׁשֶ

ָלם ִניעֹות ְוַהֲהָסתֹות וִפּתוִיים. ּּכֻ ל ַהּמְ ל ֵמֵאָליו ַעל ּכָ ְמׁשָ יל ַהּנִ ּכִ ׂשְ ּוִמֶזה ָיִבין ַהּמַ ּ ּ ִחיַנת חֹומֹות, ּ ֵהם ּבְ ֵיׁש , ׁשֶ ּׁשֶ

ל ִיְרַאת ַמִים ַעל אֹוָצר ׁשֶ ֱאֶמת ֵאיָנם , ׁשָ ּבֶ לוםׁשֶ יץ. ּּכְ ְּוָאז ֵאין לֹו ׁשום ְמִניָעה וִבְפָרט , ְּוָהִעָקר ֵלב ָחָזק ְוַאּמִ ּ

ִמיות ַגׁשְ ִניעֹות ּבְ ַּהּמְ גֹון ֵמֲחַמת, ּ ּתֹו וָבָניו ְוחֹוְתנֹו אֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוכו ּכְ ּמֹוֵנַע אֹותֹו ִאׁשְ ָּממֹון אֹו ׁשֶ ֵהם , ְּוַכיֹוֵצא', ּ

ֵטִלים וְמֻב ָלם ּבְ ּּכֻ ַרךּ ם ִיְתּבָ יץ ְלַהׁשֵ ִלּבֹו ָחָזק ְוַאּמִ ִלים ְלִמי ׁשֶ ְּטָ ּ ל ַהִגּבֹוִרים. ּ ְּוַגם ֲאִפלו ְגבוָרה ׁשֶ ּ ּ ּהוא ַרק ֵמחֶֹזק , ּ

ְלָחָמה, ְּוֹאֶמץ ַהֵלב ֵרי ַהּמִ ִקׁשְ יֹוֵתר ָלרוץ ּבְ ֵיׁש לֹו ֵלב ָחָזק ּבְ ּׁשֶ ְסָפִרים, ּ ּמוָבא ּבַ ּּכַ   )סימן מו חלק שני ,ן"ליקוטי מוהר(: ּ

שאין בעולם כי , בוס כי אם על ידי שיחשוס בעבודת השם באמת אי אפשר לו לכנוכל הרוצה לכנ

כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו , ולא יסתכל על שום אדם המונעו. אם הוא לבדו יחידי בעולם

וצריך . האמתאו המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים מן דרך , וכיוצא בהם

לקוטי (: שלא יחוש ולא יסתכל עליהם כלל רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם כאלו הוא יחידי בעולם

  )'ערך מניעות אות ט ,עצות

כגון מחמת ממון או , ואז אין לו שום מניעה בפרט המניעות בגשמיות, קר הוא לב חזק ואמיץיהע

שכן שאר אנשים כשמונעים אותו על ידי דבריהם מכל , שמונע אותו אשתו ובניו וחותנו או אביו ואמו

: שם יתברךההכל בטל ומבוטל למי שמתחזק ומאמץ את לבבו ב, ובליצנות שלהם מלהתקרב אל האמת

  )'ערך מניעות אות ט ,לקוטי עצות(
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יַח, ַאַחת ְצלו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ַווְדַאי ִיּנָ ִהְבִטיַח , ּּבְ ן יֹוָחִאי ְּכמֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  

ים ֵהם, ה"ב ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ה ְוִאְרֵגן , ִיׂשְ ָעׂשָ בוַעִים ׁשֶ ְּוֶאָחד ִטיְלֵפן ֵאַלי ִלְפֵני ׁשְ ּ ּ
ְּכָבר ֶאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ָעַבר , ּ בוַע ׁשֶ ׁשָ ְּוֶאָחד ִטיְלֵפן ֵאַלי ּבְ רֹוֶצה ְלַאְרֵגן ּ ּׁשֶ ּ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ֶָאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ּבְ ּוִבְזכות ֶזה ִנְזֶכה ַמֵהר ְלַהְגאוָלה , ּ ּ ּּ
ֵליָמה יעוֵרי זֹוַהר . ׁשְ ַקל ְלַאְרֵגן ַהׁשִ ְיכֹוִלים ּבְ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלי ָתְכִנית ַקָלה ֵאיך ׁשֶ ּּ ּ ְ ּ ּ

ֲאָלִפים וְרָבבֹות רו ֵאֵלינוּוִמי ׁשֶ, ּּבָ ָתף ִיְתַקׁשְ ּרֹוֶצה ִלְהיֹות ׁשֻ ּ ּ ּ.  

מירושלים , השבת הזה בא לבית המדרש שלנו יהודי בעל תשובה
עד שלקח לו , שהיה לו חבר שעבר על העבירות שבתורה, וסיפר, ק"עיה

ולא , הוא נסע לארצות הברית, ואספר בקיצור, זה סיפור גדול, אשה נכרית
פתח ספר חק , וכשבא הביתה, י"ותו חזרה לאשלחו א, היה לו ניירות וויזא

שהעבירות שהוא עושה זה , וקרה מה שכתוב בזוהר הקדוש שמה, לישראל
ולקח אותו למעיין , פחד מאוד ותיכף קרה לחבר שלו', איסור כרת וכו

  .ונעשה בעל תשובה גמור, ובכה כמה שעות, ואחר כך נסעו לכותל, במוצא

וכמה [, ום שאי אפשר לנו לתארהזוהר הקדוש זה כח כה עצ, רבותי
 ולכן אשרי חלקם של מזכי –מחברה בעלי תשובה עבדו עליו ולא עזר כלום 

 וכבר –, שהם מהגדולים של מחזירי תשובה בכל העולם" הידברות"הרבים 
שהם יודעים , חלקו קרוב לשני אלפים סטים של זוהר לבעלי תשובה

י "כח הרשב] או וכן יעשוומהם יר, ומבינים את הסוד איך להחזיר בתשובה
והיום בבוקר . יכולים לחזור בתשובה, שברגע אחד עם קצת זוהר הקדוש

  .ולא היה לי עוד זמן לראות המכתב,  דפים3הביא לי האברך הזה מכתב של 

ָרֵאל  ֵמאֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ְמָחה ְמרוָבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ֹּעֶנג ָכפול ְוׂשִ ְ ּ ּ ּ
ְלִתי ַלד"ְּוָחְרתו ַעל ִדְגֵליֶהם , ּ ַלִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמיִּמְתַאְרְגִנים ְרֵאה " (ְּלַבדֹו' ּּבִ

ֵסֶפר ָהַרְמַח קֹול ) ל ְוַהזֹוַהר"ּבְ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ּוַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּּ ּ

ִצים ְסִביָב, "ֵאָלי' ִמי ַלד"חֹוֵצב ֶלָהבֹות ֵאׁש  ָרֵאל ּוִמְתַקּבְ ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ּם ּבְ ּ
יָחא ' ִיְרֵאי ד דֹוֵרנו דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ָנם ַעָדִין ּבְ ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּבָ ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ָלַרׁשְ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים "י ִזי"ַהֲחֵפִצים ּבֶ ּע ְועֹוׂשִ ּ ּ
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ָאֶרץ יעוִרים ּבָ ָּכל ָהעֹוָלם כולֹוּוְב, ּׁשִ ים, ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת , ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ּפֹוֵעם ּבְ
ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלם, ְּיהוִדי ִכים ּבַ ְּוִנְמׁשָ ּ ּ.  

רֹוִאים ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו "ב ּה ׁשֶ ּ ֵנּ יֹוְדִע"ּבְ ים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר ּי ׁשֶ
ָכל -" ֲּהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהֹכל ָהֶבל"ֹקֶהֶלת  ִהיר ְוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ּ ומָֹחם ַהּבָ ּ ּ

ם מֹוִעיל"ז "העוה ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ָרֵאל  -ּ ְּלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ּ
יֹוֵתר ַּכָמה ׁשֶ ּ ַפע אֹור ֱאלֹוִקי ְּוִלְזכֹות ַעל ְיֵד, ּ ׁשֶ  .)ט" ַסְנֶהְדִרין צראַעֵיין גמ(יֶהם ּבְ

ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם ַּכָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהִכיָרם ּבִ ּ ּּ ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם , ּ ֲאׁשֶ
ל ֵסִטים  ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ּׁשֶ ם –ּ ּ ַלֲחלוָקה ִחּנָ ל –ּ יֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ְ ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ

ּ וִבְפָרט ִלימוד ַהזֹוַה–ז "ָּעה תֹוָרה בעוהׁשָ ּּ מו"ּ   .ְּכָפל ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹותּק ׁשְ

ְּתתָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכות ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהם ּ ַקלות , ּ ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ּ
ִּלְזֻכיֹות ָהֵאלו ּ ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך  ְס101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ ,  505₪ְָפִרים ּבְ

ב- ר ְלַמה ֶנְחׁשָ ַכר ִמְצָוה ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדה–!  ֲאׁשֶ ב ׂשְ ּ ֶהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ּ ּבֹא וְרֵאה ַאָתה -. ּ ּ
ּ ְיהוִדים ְכִמְנַין 101ֵּמַחֵלק ל ה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות " ִמיָכֵאל"ּ ְוַכּמָ

ְזכוְתך ְיהו–. ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה ּ ּבִ ָעה זֹוַהָּ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ  -ק "ִּדי לֹוֵמד ּבְ
ן ִאיׁש ַחי יֹום חֹול ְלִפי ַהּבֶ ט ּבְ ָנה ִליּמוד ְפׁשָ ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ר ֶעְרּכֹו ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ,

ְמָחה  ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ֶאֶלף -ּ ָנה -ּ ֻמְכָפל ּבְ אֹוְרחֹות (ְ ַסך ַהּכֹל ִמְליֹון ׁשָ
תֹות70, ּיהוִדי ֶאָחדְוֶזה ַרק ִמ -))ַּצִדיִקים ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ך ַתְכִפיל ,  ׁשָ ְּוַאַחר ּכָ ּ ְ

ֵמָאה ְיהוִדים  ה–ּּבְ ג ַמה ֶזה עֹוׂשֶ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו ֻמׂשָ ם , ּ ֵּאיֶזה פַֹעל ְוֹרׁשֶ
ָכל ָהעֹוָלמֹות מוִרים ְלך, ִּנְפָלא הוא ּבְ ְָוֻכָלם ׁשְ ּ ּ.  



מב  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ָעה    )יח ל ׁשָ ה ׁשֶ   ֶּעְרּכָ

ַּרּבֹוֵתינו ִהְפִליגו תֹות ַעל ְפֵני זֹו ּ ּבָ ׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ ל תֹוָרה ַהּנִ ְבָחה ְוֶעְרָכה ׁשֶ ׁשִ ּ ּבְ ּ ּ ּּ
ימֹות ַהחֹל ְלֶמֶדת ּבִ ת , ַהּנִ ִּכְלׁשֹון ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש סֹוף ָפָרׁשַ ּ ּ ַלח"ּ ּ ַזָכָאה –" ְָלך-ׁשְ

אֹוַרְיָתא ַתְדִלין ּבְ ּחֹוְלֵקיהֹון ְדָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּּ ָאר יֹוִמיןּיֹוָמא ְדׁשַ, ּ ָתא ִמׁשְ ּּבְ ּ."  

ִסְפרֹו , ַח ַהּטֹוב"ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ִנָיה"ּבֶ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ּ ָפָרׁשַ ּ ,
  :ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ִלים  ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ ת: ל"ַזּ ּבָ יֹום ׁשַ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ְּדָגדֹול ֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ ֶאֶלף , ּ
ל ְיֵמי ַהחֹולְּפָעִמים יֹוֵת ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ   .ק"עכל. ּר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ

ּוֵבאורֹו ל ַהָקּבָ, ל"ּ ַעל ִפי ַמֲאַמר ֲחַז:ּ ִניםה "ְּדיֹומֹו ׁשֶ ֱאַמר ִכי , ֶאֶלף ׁשָ ּנֶ ּׁשֶ
ֵעיֶניך ְכיֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו ִנים ּבְ ֶּאֶלף ׁשָ א  –' ָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ  –ְוׁשַ

ל ַהָקּבָ, ת אֹוֶמֶרתזֹא ְּכיֹומֹו ׁשֶ ר (.ה"ּ ִמְדּבָ   .)ָּמָצא ֵחן ּבַ

ר ַעל ֵכן ת קֹוֶדׁש, ֲּאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָּכל ְפֻעָלה ְקדֹוׁשָ ּ ְְלֵעֶרך ְיֵמי , עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות, ּ

  .ַהחֹול

ְנֹוַדע ִדְבֵרי ַהִכֵסא ֶמֶלך, ּוְבנֹוָסף ָלֶזה ּ ּ ַכף ַהַחִיי, ּ ְּוהוָבא ְפָסקֹו ּבְ ּ ִסיָמן ּ ם ּבְ
ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ה"קנ ִלמוד ׁשָ ְּדּבַ ּ ּ ִלמוד , ּ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ּעֹוֶלה ְלֵעֶרך ִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְ

ט   .ַּהְפׁשָ

ַּהיֹוֵצא ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ֵאֶלה ּ ּ ת קֹוֶדׁש, ּ ּבָ ׁשַ ָעה זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּדַהלֹוֵמד ׁשָ ּ ,
ט ּבְ ָנה ְפׁשָ ְּכלֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ   .יֹום חֹולּ

ת קֹוֶדׁש, ּוְלִפי ֶזה ּבָ ׁשַ עֹות ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ׁש ׁשָ ִּאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד ׁשֵ ּ ּ ָזָכה , ּ ֲּהֵרי ׁשֶ

ִריָאה ית ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ְּלַתֵקן ָכל ַהׁשִ ּ.  
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ַעל  ֵהִאיר ֵעיֵנינו ּבָ ּזֹאת ְועֹוד ְלִפי ַמה ׁשֶ א ֶמֶלך"ּ ּסֵ ִלּמוד ַהזַֹהר  "ְַהּכִ ּּדְ ּ
טַה ל ִלּמוד ַהְפׁשָ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרך ׁשָ ָּקדֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ּ ְ ַהּטֹוב ח "ֲהֵריּוָמָרָנא , ּ
ִסְפרֹו ע "ִזי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ֶאֶלף ְפָעִמים ִמְימֹות  "ּבֶ ּבָ ׁשַ ְּדִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַעל אֹוְרחֹות ַצ, ַהחֹול ל ּבַ ּוְבנֹוָסף ַעל ָכך ִחדוׁשֹו ׁשֶ ּּ ְ ִּדיִקים ַהְמָבֵארּ ְּדִלמוד : ּ ּ ְוָכל (ּ
ְמָחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלף ) ִמְצָוה ׂשִ ה ּבְ ֲּהַנֲעׂשֶ ּ ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזי –ּ   :ע"ּ

ּבִ ְמָחה תֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש וְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ַּהזַֹהר  "–י "ּ
ָעה ַא" ַּהָקדֹוׁש ׁשָ ָנהעֹוֶלה ּבְ ל ִמְליֹון ׁשָ יֵמי ַהחֹול(, ְַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ ּ  .(  

ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמר א ַפַעם ּבְ ּטֵ י ִהְתּבַ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נו ָמְרּדְ ַּרּבֵ ל  ":ּ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ִּלמוד תֹוָרה  ּ ְַעל ֶדֶרך ּ תּ ּבָ יֹום ַהׁשַ ט ּבְ ַּהְפׁשָ ֵלָמ, ּ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלמוד ׁשָ ּׁשָ יֹום ֹחלּ . ה ּבְ

יֹום חֹל ָלה ּבְ ל ִלמוד ֹזַהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ְּוׁשָ ט , ּ ל ִלמוד ְפׁשָ ָנה ׁשֶ ִּהיא ְכמֹו ׁשָ ּ ּ ּ
יֹום חֹל ְבִעים ְו. ּבְ ָוה ְלִלמוד ׁשִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוֹזַהר ּבְ ִּלמוד ַקּבָ ּּ ָחֵמׁש ְּ

ימֹות ַהֹחל ָנה ּבִ   ח".ׁשָ

ִאים ְוחֹוְטִפיםֲה, ַּעָתה ִּיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּוְמַנְדִבים ְלִלמוד לע, ּ ּּ , ִּלְזכות, נ"ּ
ֵלָמה ַתֲעֶלה ָיֶפה, ִּלְרפוָאה ׁשְ ְמָחה ׁשֶ ְּלׂשִ ָמקֹום –, ּ ְרכֹוןָלֵתת  ּבְ ּאֹו ֵאיֶזה ַמְזֶכֶרת , ּבִ

ה ְכלום לֹא זֹוְכִרים ִמֶמּנָ ּׁשֶ ּ ּ ְּוִתקוֵני ֹּזַהר ַּחֵלק , ּ ְמֹּזַהר ּ ַמח ָכל –. ִחיר ַמְצִחיקּבִ ּ ְוִתׂשְ
עֹוָלם ַהֶזה  ַּחֶייך ּבָ ָ ַווְדַאי ּ אּוּבְ עֹוָלם ַהּבָ ֶזה . ּבָ ְָוָכך ִיְזְכרו אֹוְתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּ ּ

א ָּכל ַהְקרֹוִבים, ּוַבּבָ ֲעְדך, ּ ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ְָוַגם ַהַמְלָאִכים ּבַ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְוַרּבִ
ר יֹו ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ָכך"ָחאי זיּבַ ְע ּבְ ָ ָ  - ַלֲחׁשֹבּ נו ֵיׁש עֹוד ַמה -. ְּ

ֵכהו לביהמ: "ל"ֲחַזְלַקֵים ַמֲאַמר ְָצִריך ַרק  ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ִּאם ָפַגע ּבְ ּ ָ ד ִאם ֶאֶבן "ּ
ְרֶזל הוא ִמְתפֹוֵצץ ּהוא ִנמֹוַח ִאם ּבַ ּ ַּנֵסה ְוִתיָווַכח". ּּ ּ ך ִמַטֵהר וִמְזַדֵכך ,ּ ְ ֵאיך ִלּבְ ָ ְּ ּ ּ ּ

ַמִים ׁשָ ּבַ ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ.  

ְּגֻדַלת ִלימוד ַהזֹוַה ַחּכְֹו ּ ּ ּ ָעְמדו וָמְכרו "ּ ק ָעצום ַעד ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ֵחׁשֶ ּק ָנַתן ּבָ ּ ּ ּּ
ְרׁשוָתם ְכֵדי ִלְזכֹות וְלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ר ּבִ ְּכֵלי ֶכֶסף ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוַקְימו , ָרֵאלּ ַעְצָמם ּ ּבְ

 

ה ֶא: ר"רשהערה מאת ] ח[ נו ִיְמָצא ַהקֹוֵרא ִמְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהְמַדּמֶ ַּוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרּבֵ ּּ ָנהּ ׁשְ  ּת ִלּמוד ַהּמִ

ָחִציר וְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ת , ּּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַּוֵיֵצא"ְוַכּנִ ֶבן  ":)ַּדף עה(ּבְ ַּווי ְלִאינון ְדָאְכִלין ּתֶ ּ

ִסְתֵרי ְדאֹוַרְיָתא אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ ַהְקָדָמתֹו ְלאּ ַחִיים ִויָטְּועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנו ָהַרב". ּּבְ ַער ַהַהְקָדמֹות"ּל ּבְ , "ּׁשַ

ָלה ת ּתֹוַרת ַהַקּבָ ין ְלֻעּמַ ְפָחה וְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ קֹוְרִאים ְלִלּמוד ַהּנִ ְּלׁשֹונֹות וְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ ּּ ּ ּ.  
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ּּבֹוזו ֶכֶסף ּבֹוזו ָזָהב" ב ֶכֶסף ְוָזָהב -" ּּ ּ ִכי ַמה ֶנְחׁשָ ִכיְנָתא –ּ ל ׁשְ ּ ְכֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ
ָגלוָתא ּוַמה ַגם , ּּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ּ ְטִלים ַהְגֵזרֹותׁשֶ ָרִפים ַהְקִלפֹות ְוִמְתּבַ ִּנׂשְ ּ ּ  ְוָהעֹוָלם -, ּ

ֵליָמהֵמִכין ַעְצמֹו  ַּלְגֻאָלה ַהׁשְ ּבִ, ּ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח מֹׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא  "–י "ּ ּבְ
ַרֲחֵמי ָּדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ָכל ". ּ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ּ

ּבְִּוִנְזֶכה ָהעֹוָלמֹות  ל ָהַרׁשְ ּזַֹהר ְתרוָמה קכּבְ(י "ּלַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ   .:)ח"ּ

ן יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"ָאַמר ַרּבִ ָכל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּׁשֶ
ים  ַּהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש[ּ ּּבַ לֹׁש ַמֲעלֹות] ּ ׁשָ ֵאין , ִּמְתַעֶלה ּבְ ַּמה ׁשֶ
ָעהּ כֹוֶפה ֶאת ַמ-ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה  ם -. ְּלכות ָהִרׁשְ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ּ עֹוׂשֶ ּ ּּ

ַרך לֹא ֵיָחֵרב-. ְִיְתּבָ ּ ַמֲעִמיד ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ּ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ירות -. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ּ זֹוֶכה ַלֲעׁשִ
עֹוָלם ַהֶזה א ז-. ּּבָ ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו-. ֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ּ ֵאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ .- 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן  ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו–ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע -.  ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ
ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל ַהד ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ּּבְ ּ רוך -. ֹורֹותּ ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ּבִ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינו"ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ּי ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְ ,
רוך הוא ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת כוָלם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ רוך הוא קֹוֵרא -. ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶע ְּליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹוְלַאְרּבַ ְבִעים עֹוָלמֹות , ּ ְוִנְכַנס ְלׁשִ
ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ ּׁשֶ  .ּ וְמֻיָחִדים ַרק לֹו-ּ

ּוְנַסֵפר  יםּ י ָהַרּבִ ל ְמַזּכֵ ִּספור ּנֹוָרא ִמגֶֹדל ַהְזכות ׁשֶ ּּ ּ ּ:  

ה ֶאת ָהַרּבִ   )יט ַמִיםַּהְמַזּכֶ ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ּים הוא ַהּיַ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה "ּבְ ֻקְנְטֵרס ּת ּבַ ה ּבְ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ  )ב"א ע"ַּדף י(ּ
זֹוַהר ְתרוָמה : ק"וזל ְּמבֹוָאר ּבְ ַתר )ב"ח ע"דף קכ(ּ ֵעי ְלִמְרָדף ּבָ ּ ַההוא ַזָכָאה ּבָ ּ ּ

ִגי,'ַּחָייַבָא ְוכו ָרא ֵליהן ְדֶיְחַשב ֵלי ּבְ ּ ְכִאלו הוא ּבָ ּ ּ ָבָחא ְדִיְסַתֵלק הּ ּ ְוָדא ִאיהו ׁשְ
ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא ַאֲחָרא ְוכו" ְיָקֵרא דקבהֵבי ּ יב .'ּ ים ֵהׁשִ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ּ ְוַעל ָדא ּבְ

לֹום"ֵּמָעֹון ְוָכתוב  ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ּ ַכָמה )א"עט " קכףש בד"ועיי( "ּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים ׁשֶ ִּהְפִליגו ׁשָ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ.  
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ַמְעִתי מאדמו ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ְּוֵכן ׁשָ ַפַעם ַאַחת "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ְ

עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ִּנְפְגׁשו ּבָ יְטש ִאי' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּ ִציְקל ִמְדָראהאּבִ
ַאל רש ּאיציקל ֵאיֶזה ְזכות וְמַצֵוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר' ל ר"י ז"ְוׁשָ ּ ּ ֶמיְכל ' ּ

נֹו ָהַרב  ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵמַע ְשַמְרִעיׁשִ ִרים ִמְזָלאְטשֹוב ַמה ׁשֶ ַּהַמִגיד ֵמׁשָ ּ ּ
יב לֹו ר, ל"ַהּנַ ָמה, ל"ְקל ַהּנִַאיִצי' ְוֵהׁשִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ ְולֹא ִנְתָקְרָרה , ְ

ל רש ַּדְעתֹו ׁשֶ ַתַעֵניִתים , ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּׁשֶ ּ
ּוְסגוִפים ה, ּ ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוַגם ּבָ ּ ּ ר ַה, ּ ה ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ ְרּבֵ

ּוִפֵזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכדֹוֶמה, ּח וְצָדָקה"בגמ ּ ְּועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב , ּ ּ ּ
עֹוָלם וָבֶזה ָנָחה ָאַמר לֹו  ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ה ּבַ ה ַהְרּבֵ יב ֵמָעֹון ְוָעׂשָ ים ֵהׁשִ ַרּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ל רש ְעתֹו ׁשֶ ָקָטה ּדַ ְעת, ל"י ז"ְּוׁשָ ה ַמה ְשַמְרִעׁישים אֹתֹו ְּוָנָחה ּדַ ֹּו ַהְקדֹוׁשָ
ל ַמְעָלה  ל ַהָפַמְלָיא ׁשֶ   .כ"עּּכָ

ר  ר לֹו ְוַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ְמוָבן ִכי ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּּ ּ
ַמ לֹא ִיׁשְ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ּיוַכל . ּע ְלזוָלתֹוֵּעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבָ

  .ְּלַסֵפר ָכזֹאת

לֹוְמִדים זֹוַה ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ּּ ְוָכל , ק"ּ
ִרים ֵמֶהם ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ָרֵאל ִמָכל ִמיֵני , ַּהַפַמְלָיא ׁשֶ ְזכוָתם ִנצוִלים ָכל ַעם ִיׂשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּוְמַקְרִבין ַהְגאוָלה, עֹותְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָר ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּּ ְזֶכה ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

ְמִחָצתֹו  )כ ב ּבִ ַּהַמְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ּ ּ  

י ַחִיים ָפָלאִג ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ָּכַתב ַרּבֵ ּ ִסְפרֹו , א"י זיע'ּ ַּצָוָאה ֵמַחִיים"ּבְ : ל"ְוז" ּ
ְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכ ְמִחָצתֹוַּהּמַ ב ּבִ ַעְצמֹו ...ּה ְויֹוׁשֵ ֶהָחָכם ּבְ  ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ

א, יֹוֵצא ִלְקָראתֹו ִעם ִסיַעת אֹוֲהָביו א ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבָ ָרָאה . ְּכׁשֶ ַמְעִתי ֵמָאָדם ׁשֶ ְּוׁשָ
ִנים ְפַטר ֶזה ַכָמה ׁשָ ּנִ ב ֵאֶצל ַרב ָגדֹול ׁשֶ ִית ֶאָחד יֹוׁשֵ ֲחלֹום ְלַבַעל ַהּבַ ּּבַ ּ תֹוֵמם , ּ ְּוִהׁשְ

ְְוִהְתַפֵלא ֵאיך ָזָכה ַהֶהְדיֹוט ְלָכך ְ ּ ַהָלה ִהְדִפיס ֵסֶפר ֶאָחד ִמְסָפָריו , ּ ְּולֹא ָיַדע ׁשֶ ּ ּ
ים   .ל"עכ. ַּהְקדֹוׁשִ

ּבִ ְמִחַצת ָהַרׁשְ ֶבת ּבִ  ?ּי ַהָקדֹוׁש"ִּמי לֹא רֹוֶצה ָלׁשֶ

ֵמַה ְלָכך ל ֵלב ּכָ ְֲהלֹא ּכָ ָעְלָמא ִי! ּ ַעד ֶזהְוָכל ֲחָלָלא ּדְ   !ֵּתן ּבְ
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ַעד ַנְפׁשֹו" ר ָלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ִּאיֹוב ֶפֶרק ב(" ְּוכֹל ֲאׁשֶ   .)'ד' ּ

ר ֵאֵלינו רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִיְתַקׁשֵ ִּמי ׁשֶ עוֵרי , ּ ַּלֲעֹזר ְלָהִפיץ ֶאת ׁשִ
ּבִּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשַה ת ָהַרׁשְ ה ְלִבְרּכַ   .ּי ַהָקדֹוׁש" ְוִיְזּכֶ

ר ְלַהְמִליץ ִדְבֵרי ֲחַזְוַעל ֶזה ֶאְפ ַמָזל ֲאִפילו ֵסֶפר תֹוָרה ל "ּׁשָ ַּהֹכל ָתלוי ּבְ ּּ ּּ ּ
ֵהיָכל ּבַ ַבע ,טׁשֶ ְבִעים ְוׁשֶ ַּמָזל ִגיַמְטִרָיה ׁשִ ּ ֶסט , ּ ים ָזִכינו ׁשְ י ָהַרּבִ ְזכות ְמַזּכֵ ּבִ ּׁשֶ ּ

ְבִחיַנת ְתנו עֹז ֶלֱאלֹוִקים, ח" ש77ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש עֹוֶלה ַרק  ּּבִ ּעֹז ִגיַמְטִרָיה (, ּ ּ
ל ַמְעָלה 77 ּוָבֶזה נֹוֵתן כַֹח ְוִעלוי ְלָפַמְלָיא ׁשֶ ּּ ְכִניס ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוָכל ) יּ ַהּמַ

ַזל ָהֶעְליֹון ה ִלְבָרָכה ִמּמַ ַּהָקדֹוׁש ְלֵביתֹו ִיְזּכֶ ּ ּ.  

ָעה ַאַחת ת ַרק ׁשָ ּבָ ִיְלַמד ָכל ׁשַ ִּכי ֲאִפילו ַרק ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ , ּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁשּ
ל הוא ְיַקּבֵ ר ִלְספֹר ַהְזֻכיֹות ׁשֶ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ּ ָיכֹול ִלְספֹר ָכל , ּ עֹוָלם ׁשֶ ב ּבָ ֵּאין עֹוד ְמַחׁשֵ ּ ּ ּ

לֹו ָכר ׁשֶ ַּהׂשָ ה , ּ ָרֵאל" חֹוַמת ָמֵגן"ְוַכּמָ ה ' ּהוא ּבֹוֶנה ִלְכָלל ִיׁשְ ּוַמִציל וְמַזּכֶ ּּ
  .ְלָכל ָהעֹוָלם 

זֹו ָּכתוב ּבְ יִרים ּ יר ַהׁשִ סֹודֹות ַהתֹוָרה ]: ב"ו ע"פַּדף [ַּהר ָחָדׁש ׁשִ ָּהעֹוְסִקים ּבְ
ָנה ִרים ׁשָ ָמָתם עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ ר ִנׁשְ ַּכֲאׁשֶ אֹור , ּ ִּהיא ִמְתַעֶטֶפת ּבְ

ל סֹודֹות ַהתֹוָרה ּת וְלִהְתַאֵחז ְּוכֹחֹות ַהְקִלפֹות ְוַהִחיצֹוִנים לֹא ְיכֹוִלים ָלֶגׁשֶ, ּׁשֶ
מֹות ׁשָ אֹוָתם ַהּנְ ַהָקּבָ, ּבְ ְּולֹא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ָמה עֹוד ה "ּ ׁשָ ּחֹוֵקק ֶאת אֹוָתה ַהּנְ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ל ַהׁשְ ְלבוׁש ׁשֶ ַחִיים ַחיוָתה ּבִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ה, ּ ַע ּבָ ַתֲעׁשֵ ְּוַגם ִמׁשְ , ְולֹא עֹוד, ּ
ת  יֹוֶרׁשֶ אְוז "עוהעֹוָלמֹות ' בֶּאָלא ׁשְ לֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהתֹוָרה, עֹוָלם ַהּבָ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ,

ר ַיֲעֶלה ָלעֹוַה ים טֹוִבים ְוָלַמד , ב"ַּכֲאׁשֶ ּופֹוְסִקים ְוכוס "שֲּאִפילו ֵיׁש לֹו ַמֲעׂשִ ּ' ,
 

, התמו" שבהיכל"לכאורה הלשון . הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, ל"איתא בחז] ט[

וזהו המזל שקוראים בה ולא שתעמוד , שהרי המזל הוא שיוציאו הספר תורה מההיכל ויקראו בה

  ?בהיכל

שאם מביישים הספר תורה על ידי שמדברים באמצע הקריאה ובין גברא לגברא , הנראה לפרש

את שמצווה כז. וזה באמת מת מצווה .אז יותר רצוי לספר תורה שתהיה בהיכל ולא שיוציאו אותה' וכו

ד והארון "שהביהמ, וזהו הפשט משכן העדות. מקבלים שכר עבור כל העולם, שרק יחידים מקיימים

 .ל"קודש יהיו עדות על כל הנ

  .בביאור פסוק זה, ל"ח וואלזין זצ"ועיין נפש החיים להגר] י[



מז  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ְּולֹא ָלַמד תֹוַרת ַהסֹוד ּדֹוִחים אֹותֹו ִמַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, ּ ְּוִאם הוא ָלַמד ֲאִפילו , ּ ּ
לֹא עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֶאת תֹוַרת ַהסֹוד,  ֵהִביןּׁשֶ ְּמַלְמִדים אֹותֹו ּבָ ּ ב , ּ ְוָיֹכל ֵליׁשֵ

סֹודֹות ַהתֹוָרה יבֹות ְגבֹוהֹות ְוַלֲעסֹק ּבְ יׁשִ ּּבִ ּ.  

ִּמְפַצַצת ִמי לֹא ְמַפֵחד  ל ִאיָרןּ  ?ָאטֹום ׁשֶ

בֹו ָאנו ִנְמָצִאים ָצב ׁשְ ּּכוָלנו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ ּ ּוִמי יֹוֵדע ַמה ֻיַלד  – !ּּ ּ
  !!!יאיֹום

ינו ה ַרּבֵ ִביא, ּמֹׁשֶ ֵּאִלָיהו ַהּנָ לֹום, ּ ן יֹוָחאי ֲעֵליֶהם ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּמַגִלים , ְּוַרּבִ
ַרֲחֵמי, ָּלנו ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַרק ּבְ ּׁשֶ ִיְלְמדו זֹוַהר , ּ ְּוַרק ֵאלו ׁשֶ ּּ ּ

ְצל הוא ַהַּהָקדֹוׁש ִיּנָ ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ּו ּבְ   .ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּ

ְּוִנְתַאֵחד כוָלנו ּבְּּבֹואו    )כא   דַיַחּ
ל ּּבֹואו  ף ַהיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ַיַחד ְוַנְתִחיל ִלְלמֹוד ּכָ ְּוִנְתַאֵחד כוָלנו ּבְ ּ ּ

ִּתיקוֵני זֹוַהר יֹום, ּ קֹות ּבְ ֵתי ּדַ ֶזה לֹוֵקַח ַרק ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ר ַגם ִלְלמֹוד , ּ ְּוֶזה ֶאְפׁשָ
מַֹע ב ֶטֶלפֹון"קֹול ַהזֹוַהר"ְוִלׁשְ ָעה ֶאָחת ְלַמַען  , ּבְ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ ּ

ִּתקוֵני  ּ הּ ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַּהׁשְ ַרך, יבּ ם ִיְתּבָ ְוְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ּ ְטלו ֵמָעֵלינו ָכל ְגֵזרֹות ,ּ ּ ִיְתּבַ ּ ּ ּ ּ
ַרֲחִמים, ָּקׁשֹות ְוֵרעות ְּוִנְזֶכה ִלְגאוָלה ּבְ ּבִ, ּ ָכַתב ָהַרׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ א  ,י"ּ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ַרֲחֵמי ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַרֲחִמים, ּ ֵסֶפר ַהֶזה ֵנֵצא ִמן ַהָגלות ּבְ ּּבְ ּ ּ . 

ַמִיםׁשִּהְקִד ם ׁשָ ָכל יֹום ְלׁשֵ ּו ִמְזַמְנֶכם ַהָיָקר ּבְ ִביל ְיׁשוַעת ָהָעם, ּ ׁשְ , ּּבִ
ּוְלַהָצַלת ַהדֹור כולֹו  ּּ ִמיו –ּ רוָחִניות וְבַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ   .תּ

 

שהמצב היום יכול , א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט] יא[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ו יותר ממלחמת העולם"היות מסוכן חל

 10כבן [שבילדותו , ראש ישיבת פורת יוסף, ע"וכבר ידוע מעשה מהגאון רבי יהודה צדקה זי] יב[

, רקים פ24ושאלו מפני מה יש למסכת שבת , ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "בא לקבל ברכת האדמו] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , וחזר ותשובתו בידו, י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"והלך הגר

ובשבת ביותר ראוי לקשט הכלה העליונה : ה-א. [ן" קישוטי כלה כנודע ליודעי ח24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה



מח  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ּנֹות ֶאת ַהַמָצב כֵֹחינו ְלׁשַ ּּבְ ּ ָיֵדינו ַהָדָבר, ּ ּּבְ ּּבֹואֹו ִנְתַגֵייס כוָלנו, ּ ַּהְגדֹוִלים ִעם  ,ּ
ים ְּגאֹוִנים ִעם ְפׁשוִטים, ַּהְקַטּנִ ּ ינוִנים, ּ ַּצִדיִקים וּבֵ ּ ַּמִגיֵדי , ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ּ

חוִרים יעוִרים ִעם ּבַ ּׁשִ ְּמַלְמִדים ִעם ִת, ּ ןּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ִּהְתִחילו ִלְלמֹוד , ינֹוקֹות ׁשֶ
מֹור ְוַלֲעׂשֹות וְלַקֵיים ֶאת ִליּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ד ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ ּ ּ ֶדֶרך , ּּ ְְוִנְפָעל ּבְ

ַרֲחִמים יַח ִצְדֵקינו ּבְ ּזו ְלָקֵרב וְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ּ ּ.  

ים ְמֻיָחד ְלַהְזִהיר ְגדֹוִלים ַעל ְקַטּנִ נֹו, ּּבִ ך ִעם ֲחִניכֹו , ָאב ִיְלַמד ִעם ּבְ ְְמַחּנֵ

ּוְמַלֵמד ִעם ַתְלִמידֹו ּ ים, ּ ֲהֵרי ִאם ֵאין ְגָדִיים ֵאין ְתָייׁשִ ּׁשֶ ָּכך ַיְחדֹר ַתְלמוָדם , ּ ּ ּ ְ ּ
ֲערוָתם ְּלַתְלמוֵדי תֹוָרה, ִּמּנַ יבֹות וְלכֹוְלִלים, ּּ ִּליׁשִ ל ְתנוָפה, ּ ְּותֹוַרת ַהסֹוד ְתַקּבֵ ּ ּ ּ ,

ַהְקָדָמה ְלֵבאורֹו ַעל ִתיקוֵני ְוִנ ִכֵסא ֶמֶלך ּבַ ָכתוב ּבְ ֵני ֲעִלָיה ְכמֹו ׁשֶ ְּזֶכה ִלְהיֹות ִמּבְ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ ּ ּּ
  .זֹוַהר

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ּוְכָבר ָפַסק ַרּבִ ּ ּ ִיְלֹמד זֹוַהר, ל"ּ ְּמַלֵמד ָצִריך ׁשֶ ְ הוא , ּ ּׁשֶ
ִחיַנת  י, "ֵּעץ ַחִיים"ּבְ ָמה ְך ְּויוַכל ְלַהְמׁשִ ֶכל , ְלַתְלִמיִדיםְנׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶזה ׁשֶ ִּכי ּבָ

ר ַלִתינֹוק ָמה ֲאִמִתית, ָּיׁשָ ֶזה ֵמִניַח ְנׁשָ   .ּּבָ

ָרתֹו ֵסֶפר ָחָכם ָהָרִזים הֹוִסיף ַעל ִדּבְ נֹו ְלְמַלֵמד ְלָלְמדֹו : ּּבְ ָאב ׁשֹוֵלַח ּבְ ְּכׁשֶ ּ
ְָדָבר ָהִראׁשֹון ָצִריך ְל, ֶּאְצלֹו תֹוָרה נֹו לֹוֵמד זֹוַהר, ָבֵררּ ל ּבְ ד ׁשֶ ַלּמֵ י , ִאם ַהּמְ ּכִ

יך ִלְבנֹו, ִאם לֹא ד ַיְמׁשִ ַלּמֵ ָמה ַהּמְ ר  - ְָאז ִמי יֹוֵדַע ֵאיֶזה ְנׁשָ ְוַגם ִאי ֶאְפׁשָ
ַמִים ִיְהֶיה ְלַהְמַלֵמד ְקָצת ִיְרַאת ׁשָ ִלי ִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּׁשֶ ּּבְ ּ ּ  ְכְמבֹוָאר ,ּ

ְסָפִרים יםּבִ   .ּ ַהְקדֹוׁשִ

כמה גדול כח הלומד בזהר הקדוש שעל ידי זה מעורר ומפעיל וממשיך 
כמו שאמרו , לרחם עלינו, ממש כפשוטו, י עליו השלום"את נשמת הרשב

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן : )ב"סוכה דף מה ע(בגמרא 
 ,שנבראתי עד עתה יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 'יוחאי

 ואילמלי יותם בן ,ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו
 ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה . מיום שנברא העולם עד סופו,עוזיהו עמנו

 אני , אם אלף הן, ראיתי בני עלייה והן מועטין,משום רבי שמעון בן יוחאי
  .  אני ובני הן,ם הן אם שני, אני ובני מהן, אם מאה הם,ובני מהן
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 - יגי"בכל רגע תוכלו להתקשר לנשמת הרשבואפילו בדורנו הפשוט 
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים "נו זפירשו רבותי:  וזה לשונו)ערך דובב( כתב בספר פלא יועץ )יג

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד שפעם אחת היכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, בתמידותשהיה לומד ספרו סיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה , אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר ?ולמיםוכי אפשר לו לאדם לגור בשני ע? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי . ז"יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה, רבונו של עולם: דוד לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

כך כיין הטוב הולך לדודי וח"? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר. דובבות בקבר

מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד . ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

  .אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

' מכל מקום איך דר בב, ביןהיינו לה): ...  דרוש ז-חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש

, עומדת שםו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים,  כשאומרים דבר שמועה מפיואבל, עולמות

, בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' וכך שפיר אמרינן דר בב

 -חלק ראשון , ביערות דבשועיין עוד (, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, כך אמרו שפתותיו דובבות בקבר

  ).דרוש טז

:  סוד לוז,כותל המערביבענין ] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

ויש שם גם חלק מן הנפש . ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ס זה לוז שעליו יבנה הבנין "וה, בינשאר הכותל המער, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי' והיא נק

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק, ל"לע

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' חלק ג( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

דאיהו , פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"רפנחס דף 

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה

ואשכח אלין צדיקייא מחדתין , כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, ייתאדאור

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

שהוא בא , פנחס בן יאירבי ר לפנו מקום  פנו מקוםשמעו קול אחד שהיה אומר: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דיק חידש בו דברי תורהדבכל מקום שהצ, שלמדנו, אצלינו

ולומדים , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 
  



נ  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל מכל הצרות , ידממקור הברכות
  .ומונע פגועים ואסונות

ְזכוְתך "  )כב ָּבִ ְעּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֵיׁש ְָלך , !ִּתיִהּגַ   !"ָהָעםּּבִ
ֵטא  עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח :צדיק ואמרַּפַעם ִּהְתּבַ

 יתבונן מלך אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים, ובאו לך
לפתע ירים ,  יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו,המשיח בעיניו הטהורות

אז , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ידו ויראה באצבעו
בהפנותו אצבע על יהודי , רישמיע מלך המשיח את קולו ויאמ

כך ַיְרֶאה על כל !". לך יש חלק בגאולת העם, !בזכותך הגעתי: "מסויים
יָאתֹו ָפַעל ְלַמַען ּבִ   .ּיהודי ויהודי ׁשֶ

שהמשיח בכבודו ובעצמו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
ְזכוְתך ִהַגְעִתי" –יעיד עלינו  ּּבִ ּּ ָ."  

 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו, שם תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, מר מלפניםונתחדש אותו דבר תורה שא

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור : על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא) א

ותרבה , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו,  המשכן בירכתייםואילו היה גנוז למקצועות, הדעת בכל עת

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' שפתותיו דובבות וכו) ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם "הגאון מהרח( .וצאין לקראתו לקבל פניובעצמו עם סיעת מרחמוהי י

  ).ע"וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זי (.)ב"ג ע"פרשת וישלח דף כ

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו:  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק)ב

ל "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .אודות הוצאה לאור, "פטצדקה ומש"לספר , זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"בספרו 

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש

, ד הצלחות ברוחניות ובגשמיותועו! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב] יד[

ועל ידי , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

 .כן בודאי יצליח בכל עניניו



נא  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

למען ַּהְקִריבֹו ִמַדקֹוֵתיֶכם ,  לימוד לשם שמיםתנו, יהודים יקרים, על כן
ונלך , לגרום לפדות נפשנו, לעשות נחת רוח ליוצרינו, השכינה הקדושה

  .א"כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב

זכאה דרא דהאי "י "וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב
בן דוד משיחנו מלך ,  עינינוותחזנה" וקראתם דרור" ובסגולתו ,אתגליא ביה

, ל חי חלקינו-ובשכר זאת א,  והדר אלוקינו"עוז"ב, ביופיו יבוא ויגאלינו
, ואז ישמח ליבינו, יגלה כבוד מלכותך עלינו, צורינו מגינינו' ונחה עליו רוח ה

  .מן כן יהי רצוןא, בישועת מלכינו, ותגל נפשינו
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  :ּבֹו ְיֹבָאר
ֹחֶדׁש ֱאלול  .א ַּמֲעלֹות ֲאִמיַרת ַהזַֹהר ּבְ ּ.  
ִּהְתעֹוְררות ְלֹחֶדׁש ֱאלול  .ב ּ.  
ַעל ְתׁשוָבה  .ג ה ּבַ ָחֵמׁש ַדקֹות ַנֲעׂשֶ ּּבְ ּ ּ ּ.  
ל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ַאְבָרָהם ָאִבינו  .ד   .ּּכָ
ֵאם "ַּגם ַאְדמֹוִרי  .ה יבֹות ׁשֶ י ְיׁשִ ִנים ְוָראׁשֵ ּיָנם ְמעֹוְרִרים ְלִלמוד ַהֹזַהר ַרּבָ ּ ּ

ָרֵאל, ַּהָקדֹוׁש ל ָצרֹות ִיׂשְ ִמים ַעל ּכָ י ָהֶעֶרב ַרב ְוֵהם ָהֲאׁשֵ   .ֵהם ֵמָראׁשֵ
ָרֵאל ֲאִמִתִיים ִמדֹור ָהָעַבר וִמדֹוֵרנו ְמעֹוְרִרים  1000  .ו ִנים ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ַּרּבָ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְּלִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ.  
א ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹוןַּרק ַהלֹוְמִד  .ז עֹוָלם ַהּבָ ּים זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִיְזּכו ּבָ ּ ּ.  

ה  .ח ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ים ׁשַ ַּעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַלֲחִמׁשִ ּ ּ.  
ִּמי ִגָלה סֹוד ֶזה  .ט יַח  ּ לו ְפֵני ְמׁשִ ְיַקּבְ ָפַרִדים ִיְהיו ֵמָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַהּסְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

   ?ִּצְדֵקנו
ֶוה ְלֵמָאה ֶאֶלף   .י ת ֹקֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ִלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ

ל ֶאָחד  לֹוְמִדים ּכָ יֹום 10ַּאְבֵרִכים ׁשֶ עֹות ּבְ   .ׁשָ

 
  



  

  נדפס הזההספר 
  ר"ח מוהר"בנדבת הרה

  לרפואה שלימה במהרה 

  

  

  



ּבִ ג  י"אֹור ָהַרׁשְ

  

ֲּאִפלו  )א ָים ָּדִגים ּ ּבַ ּׁשֶ ֹבא רֹוֲעִדים ּ   ח........................................................ֱּאלול חֶֹדׁש ּבְ

י ֲחִסיִדים  )ב ה ְוַאְנׁשֵ קוֵני ּגֹוְמִרים ַמֲעׂשֵ ּּתִ ּפוִרים יֹום ַעד ֱּאלול ֵמחֶֹדׁש ּזַֹהר ּ   ח...............ַּהּכִ

  ח...................................................................................ַּצִדיִקים ֵאֶצל ֱּאלול חֶֹדׁש  )ג

גון  )ד ֵּמַהּנִ קוִנים לׁשֶ ּ ַּהּתִ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ,ֱּאלול ּבְ ְתַאֲחִרים ַּהֵלב ּ ּמִ ׁשֶ ה ,ּכְ  ַנֲעׂשֶ

ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים   ט............................................................ְלַמְעָלה ְּגדֹוִלים ּ

נו ּנֹוָרא ִּסּפור  )ה   ט....................................................................ע"זי אֹוןָג ַסַעְדָיה ֵּמַרּבֵ

ל  )ו ִגיד ָמׁשָ ָנא ֵּמַהּמַ ִּמדוּבְ   יא......................................................................................ּ

ִלּמוד  )ז ֲּאִפלו ַּהזַֹהר ּּבְ ִגְרָסה ּ ה ּבְ ֵני ִלְהיֹות ִיְזֶכּ   יב.............................................ָּיהֲעִל ִמּבְ

ֱאֶמת ִּלְתׁשוָבה מֹוִעיל ַּהזַֹהר ִּלּמוד  )ח   יב...................................................................ּבֶ

ם ֹנַעם ִלְראֹות ְיכֹוִלים ָידֹו ַעל  )ט   יב......................................................................ַּהׁשֵ

קוִנים ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל  )י ּּתִ חֶֹדׁש ּ ך ,ֱּאלול ּבְ ַזּכֵ ּמְ ֶפׁש ְׁשֶ ָמה ּרוַח ַהּנֶ   יב.....................ּוְנׁשָ

ַּהַצִדיִקים  )יא ִי ַּהְגדֹוִלים ּ ִחיַנת יםָּהֲאִמּתִ יַח ּבְ   יג.......................................................ָמׁשִ

ֵּאלו  )יב לֹא ּ עֹוָלם ִּיְזּכו לֹא ,ַּהסֹוד ּתֹוַרת לֹוְמִדים ּׁשֶ א ּבָ  ֲּאִפילו ,ָהֶעְליֹון ֵעֶדן ְלַגן ַהּבָ
ִיְלְמדו ּׁשֶ ָעִמים 10 ּ ל ּפְ   יג............................................................................ס"ַּהׁשַ ּכָ

יד ָהַרב  )יג ְסּפִ ְלָאך ּהוא ַּהׁשֹוֵחט ּהוא ַהּמַ ֶות ְַהּמַ   טו..................................................ַהּמָ

ַּהַצִדיִקים  )יד ִיים ּ ֶהם ,ָהֲאִמּתִ ּבָ ַמת ׁשֶ יַח ִנׁשְ   כב..............................................ִּצְדֵקנו ָמׁשִ

ִלים ֵהם ַרב ָהֵעֶרב  )טו ִיים ַהְמַחּבְ ָרֵאל ֶאת ּוְמַצֲעִרים ָּהֲאִמּתִ   כג..................................ִיׂשְ

ָרֵאל ַרק  )טז ַּהְדבוִקים ְלִיׂשְ זַֹה ּ בֹוָתם אֹור ִיְהֶיה ַּהָקדֹוׁש רּּבַ מֹוׁשְ   כד...............................ּבְ

ֵעיֵני ְּמֻבֶזה ָהְיָתה ַּהסֹוד ּתֹוַרת  )יז   כד..........................................................ַרב ָהֵעֶרב ּבְ

ָגלות  )יח ְזכות רֹוָנהָהַאֲח ּּבְ ה ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּּבִ   כו............................ִנְפָלאֹות ְּלַאְרֶאנו ִנְזּכֶ



ּבִ ד  י"אֹור ָהַרׁשְ
ב  )יט ב לֹא ֵלִצים ּוְבמֹוׁשָ ב ֵאיֶזה .ָיׁשַ ם )ת"לילי( זֹו ֵלִצים מֹוׁשַ ל ִאּמָ ִהיא .ַרב ֶעֶרב ׁשֶ  ׁשֶ

ָאה ִנָד ְמַטּמְ ָבה הּּכְ מֹוׁשָ ִאים ַרב ֶעֶרב ְוֵכן .ּבְ ָבם ְמַטּמְ מֹוׁשָ ַּלַצִדיִקים ּבְ ִבים ּ יֹוׁשְ  ּׁשֶ

יֵניֶהם   כז............................................................................................................ּבֵ

קוֵני ִלְלמֹד  )כ ּּתִ ִעים זַֹהר ּ ּפוִרים יֹום ַעד ֱּאלול חֶֹדׁש ֵמרֹאׁש יֹום ַאְרּבָ   לב....................ַּהּכִ

ֵרי  )כא ִלים ִמי ַאׁשְ ַיׁשְ קוִנים ֵסֶפר ּׁשֶ ַּהּתִ ָיִמים ּ ֵּאלו ּבְ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ  יֹום ַעד ּבְ

ּפוִרים ַלִים ַּיִקיֵרי - ַּהּכִ ֲאִמיַרת ַמְתִחיִלים ְּירוׁשָ קוִנים ּבַ ַּהּתִ ר הֵּמֲחִמׁשָ ּ ָאב ָעׂשָ   לג........ּבְ

יִלים"  )כב ּכִ ׂשְ זַֹהר ַּיְזִהירו ְוַהּמַ ל - "ָהָרִקיַע ּכְ ָרֵאל ּכָ ִיְהֶיה ְָצִריך ִיׂשְ  ֵחֶלק ָלֶהם ּׁשֶ

ְקִריַאת   לד...............................................................................................!ַּהזַֹהר ּבִ

יבות ַעל ,ַמֲאָמִרים ֶאֶלף  )כג ַּהִלּמוד ֲּחׁשִ זַֹהר ְּוַהְקִריָאה ּ   לד.........................................ּּבַ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ֲאִמיַרת  )כד   לד..........................................................................ִלְנׁשָ

ֵעת  )כה ל ֵסט ה"ב ָלאֹור מֹוִציִאים ּכָ ָרִכים 18 ׁשֶ אור ִעם ְּגדֹוִלים ּכְ ָקרֹוב ,ַקל ּּבֵ ּבְ  ֵיֵצא ׁשֶ

ל ֵסט ְועֹוד ,ָלאֹור ָרִכים 12 ׁשֶ אור ִעם ּכְ   לד...................................................ָחָדׁש ּּבֵ

ׁשֶ  )כו יַחּכְ ׁשִ ַּהְסָפַרִדים ,ָיבֹוא ּמָ ל ָהִראׁשֹוִנים ִּיְהיו ּ ֵני ְלַקּבֵ יַח ּפְ   לה....................ִּצְדֵקנו ָמׁשִ

ה ָקרֹוב  )כז לֹׁשָ עוִרים ֲאָלִפים ִלׁשְ ַאְרֵצנו ּׁשִ ה ּּבְ   לו.............................................ַּהְקדֹוׁשָ

ָעה ִסיַני ַהר ַמֲעַמד  )כח ׁשָ ִגָלה ּבְ ּׁשֶ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   לז.........................ָּהִאְדָרא ֶאת יֹוָחאי ּבֶ

ֵאינֹו ִמי  )כט ִניִמיות לֹוֵמד ׁשֶ ּּפְ ַנְפׁשֹו ִּמְתַחֵיב ּהוא ֲהֵרי ,ַהּתֹוָרה ּ   לז.................................ּבְ

ים ִלְזּכֹות ְיכֹוִלים ַּהסֹוד ּתֹוַרת ְיֵדי ַעל  )ל ֲעֵרי ַּלֲחִמׁשִ ה ׁשַ   לז..................................ְּקדוׁשָ

ּתֹוַרת ְסִקיםעֹו ֲּאַנְחנו  )לא ִהיא ַּהסֹוד ּבְ ִּקיום ׁשֶ   לח............................................ָהעֹוָלם ּ

ים ִּנִסים  )לב ָכל ִּמְתַחְדׁשִ   לח........................................................................ְויֹום יֹום ּבְ

ְטפֹונֹות ,ֲאָדָמה ְרִעידֹות דְועֹו ,ַּהַגַעׁש ַהר  )לג   לט.....................................................ְוׁשִ

ְזכות  )לד ִּנַצְלנו ַּהזַֹהר ּּבִ ָאה ּ   מא...........................................................ִטיִלים ֶאֶלף ִמּמֵ

י  )לה ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ ֵבי ּכָ ית ּתֹוׁשָ ֶמׁש ּבֵ   מא........................ֵמַהִטיִלים ׁשֶ

  מב..........................................................................................ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד  )לו

ָכל ָּקדֹוׁשַה ַּהזַֹהר ֶאת ִּיְלְמדו ִאם  )לז ַּדקֹות 12 ַרק ָויֹום יֹום ּבְ ל ְּוִיְגְמרו ,ּ ָנה ַּהזַֹהר ּכָ ׁשָ  ּבְ

ַוַדאי ,ַאַחת ְצלו ּּבְ יַח ֵמֶחְבֵלי ִּיּנָ   מג......................................................................ָמׁשִ

ה  )לח ַעל ַנֲעׂשֶ ׁשוָבה ּבַ ָחֵמׁש ּּתְ ַּדקֹות ּבְ   מג....................................................................ּ

ּבִ ּכַֹח  )לט ֶרַגע י"ָהַרׁשְ ּבָ ְתׁשוָבה ַלֲחזֹר ְיכֹוִלים ,ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ְקָצת ִעם ֶאָחד ׁשֶ   מד...........ּּבִ

  מד....................................................................................................ֵאָלי 'ַלד ִמי  )מ

ָּקנו  )מא ל ַוֲאָלִפים ֵמאֹות ּ   מה.........................................................................ֵסִטים ׁשֶ



ּבִ ה  י"אֹור ָהַרׁשְ
ָעה  )מב ת ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ וֶוה ,קֹוֶדׁש ּבְ  יםַאְבֵרִכ ֶאֶלף 100.000 -ל ָשׁ

לֹוְמִדים יֹום ּׁשֶ עֹות 10 ֶאָחד ּבְ   מה.........................................................................ׁשָ

ִּגלוי ַאַחר  )מג ּ עֹות 6-8 ְּיהוִדים לֹוְמִדים ,ַּהָגדֹול ַּהסֹוד ּ ת ּזַֹהר ׁשָ ּבָ ׁשַ   מה........................ּבְ

ה  )מד ׁשָ ַכר ַעל ְסָפִרים ּׁשִ   מו...........................................................................ְוֹעֶנׁש ׂשְ

ה  )מה ל ֶּעְרּכָ ָעה ׁשֶ   מח...........................................................................................ׁשָ

ה  )מו ַזּכֶ ים ֶאת ַהּמְ ַמִים ַּהָגדֹול ֲהִכי ָסןַּהַיְח ּהוא ָהַרּבִ ׁשָ   נא...........................................ּּבַ

יס  )מז ְדּפִ ב זֹוֶכה ָחָכם ִסְפֵרי ַהּמַ ְמִחָצתֹו ְויֹוׁשֵ   נב.........................................................ּּבִ

ָּלנוּכֻ ְוִנְתַאֵחד ּּבֹואו  )מח ַיַחד ּ   נג................................................................................ּבְ

ֹכֵחינו  )מט ּנֹות ּּבְ ָצב ֶאת ְלׁשַ   נד..............................................................................ַּהּמַ

ְזכוְתך"  )נ ָּבִ י ּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֵיׁש ְָלך !ִּהַגְעּתִ   נט.......................................................!"םָהָע ּּבִ

יַח  )נא ׁשִ ְכבֹודֹו ַהּמָ ְזכוְתך" – ָּעֵלינו ָיִעיד ּוְבַעְצמֹו ּבִ ָּבִ י ּ   נט...................................."ִּהַגְעּתִ

ל  )נב יָבה ּכָ ל אֹו ּכֹוֵלל ,ְיׁשִ ִהְנֶכם ּתֹוָרִני מֹוָסד ּכָ ְקׁשו ,ּבֹו ּתֹוְמִכים ׁשֶ ּּבַ ִיְלְמדו ּ ּׁשֶ  ְלָפחֹות ּ

ָעה בוִעית ׁשָ ל ּׁשְ   ס......................................................................................ּזַֹהר ׁשֶ
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ֶנֱאַמר  ִליָטר "ַאְדמֹוק "י ָכ"עּׁשֶ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ֶנֶסת  ֵבית ַהּכְ   ו"ת" בת ים"ק " בעיה- "ּאֹור ַהַחָמה"ּבְ

  ק"ע לפ"תשֱּאלול ' בביום 

ם ה ׁשֵ ִאים ּבְ רוִכים ַהּבָ  'ּּבְ

ִליָט ְּרׁשותּבִ ּוִבְרׁשות א "ָהַרב ׁשְ ִניםּ ִליָטַּהֲחׁשוִבים  ָהַרּבָ יא"ׁשְ   ָראׁשֵ
ַּהְקִהָלה   .ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהָקָהל ְוָכל ּ

ְקׁשו  יּּבִ ַאִגיד ִּמֶמּנִ ָרָכה ִּדְבֵרי ּׁשֶ ְּוִחזוק ּבְ ּומוָסר ּ ְבִתי, ּ  ֲאִני ַהִאם ְלַעְצִמי ָּחׁשַ
ים ּוַסרמ ִּדְבֵרי לֹוַמר ָּראוי ָּכֵאלו ַּצִדיִקים ַלֲאָנׁשִ ִבים ּ יֹוׁשְ ַבת ּׁשֶ  ְולֹוְמִדיםָים -ּבְ
ַּהָקדֹוׁש ְוִלקוֵטי מֹוֲהַרֹּזַהר  ּ   ?ן"ּ

ים ִאם ֲאָבל ְָכך ָּכל יִּמֶמּנִ ְמַבְקׁשִ ה ָהָיה ּ   .ְלָסֵרב ִלי ָקׁשָ

אֹוַמ ֶּהְחַלְטִתי ֵּכן ַעל קֹול ּמוָסר ִּדְבֵרי ְלַעְצִמי רׁשֶ ים ָארּוׁשְ, ּבְ  ֵּכן ַּגם ֲאָנׁשִ
ְמעו   .ִּיׁשְ
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ֹבא חֶֹדׁש ֱאלול   )א ם רֹוֲעִדים ּבְ ּיָ ּבַ ֲּאִפלו ָדִגים ׁשֶ ּּ ּ ּ  

ֹחֶדׁש  ָּכֵעת עֹוְמִדים ֲּאַנְחנו ַאג ֵיה ַאְר"ַּהַקְדמֹוִנים ָּרְמזו ֱּאלול ּבְ לֹא ִמי ׁשָ
י ה "ַאְרֵי –" ִייָרא ָנה ֹראׁש ֱּאלול ֵּתבֹות ָראׁשֵ ַּהִכפוִרים יֹום ַהׁשָ ּ ְעָנא ּ אהֹוׁשַ , ַרּבָ

ֲּאִפלו  ָים ָּדִגים ּ ּבַ ּׁשֶ בֹא רֹוֲעִדים ּ ָפט ֵמֵאיַמת ֱּאלול ֹחֶדׁש ּבְ ַּהִמׁשְ  .ַּהִמְתָקֵרבּ

וזה , אריה אריה הוא חודש אב שמזלו. )עמוס ג ח(אריה שאג מי לא יירא 
מה שמוכיח שכל הגאולה (, "י ולא אחרי אשה" אחורי אר)א"ברכות ס(ל "שרמזו רז

  והיינו)כמו שאריה שהוא מזל חודש אב הוא ראשי תיבות של ימי התשובה, רבןוטמונה בח

לא אחורי אשה דהיינו , ה"תחיל בתשובה במזל אב שהוא ארישצריך לה
',  וזכור את בוראך וכו)קהלת יב אב( שלמה ה שאמרוז ,אלול שמזלו בתולה

ו באב שתשש כחה "דהיינו קודם ט, "עד אשר לא תחשך השמש" )קהלת יב ב(
  .והבן, )א"ז ע"תענית כ( ל" כאמרם זשל חמה

ה ּגֹו  )ב י ַמֲעׂשֵ ְּמִרים ִתקוֵני זַֹהר ֵמחֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ּּ ּ ּ
פוִרים ַּהּכִ ּ  

רמז , ארבעים וסופי תיבות אלול ראשי תיבות י'דודי ל'ו דודי'ני ל'א
שהם בבחינת מקוה המטהר  ח אלול ועד יום הכיפורים" יום שמרארבעיםל

 שחסידים ואנשי מעשה לומדים וגומרים כל תיקוני .נשמות ישראל קדושים
שהזוהר הקדוש מטהר כמו , הר הקדוש בחודש אלול עד יום הכיפוריםזו

  . ע" זיאפנחס מקאריץק רבי "מקוה כמו שאמר הרה

ּחֶֹדׁש ֱאלול ֵאֶצל ַצִדיִקים  )ג ּ  

אמר כשברכו היום את , ל"זצדברי חיים מצאנז הגאון הקדוש בעל 
  ."גם הקירות בכו "החוזה מלובלין"החודש אצל 

 

ת ַהזַֹהר ]א[ ְקֻדׁשַ ֵהר ּבִ ם ְלִהּטָ ֵאין ָלֶכם ִמְקֶוה ְצִריִכים ַאּתֶ ׁשֶ ּּכְ ֲעבור : ָאַמר. ּ ֵני ָאָדם אֹוְמִרים ּבַ ְּקָצת ּבְ

ָפִרים ְוֵאין ָלֶהם ִמְקֶוה ֵאיָנם רֹוִצים ִלְלמֹד זַֹהר ּכְ ִבין ּבַ יֹוׁשְ ּׁשֶ א, ּ י ַּעל ֶד, ַּוֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם ַאְדַרּבָ ַמְעּתִ ׁשָ ֶּרך ׁשֶ ְ

ת ּבָ ת ֵאין ָצִריך ִלְטּבֹל ַעל ַהׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל יֹום טֹוב ּבְ ׁשֶ ָאַמר ּכְ ֵּמָהַרב ׁשֶ ת , ְ י ַמה ָצִריך ִמְקֶוה ְגדֹוָלה ִמְקֻדׁשַ ּּכִ ּ ּ ְ

ְנָחס ִמָקאִריץ זי(. יֹום טֹוב י ּפִ ֵלם ַדף קס, ע"ַרּבִ ְנָחס ַהׁשָ ִּאְמֵרי ּפִ   )ד"ּ



ּבִ ט  י"אֹור ָהַרׁשְ

-ד על הגאון הקדוש רבי יצחק הלוי אישל העי"ט זצ"מורינו הבעש
אחר הימים (שמראש חודש אלול ועד אחר היריד בקראסנא , ל"הורוויץ זצ

ח אלול ועד יום "ובארבעים יום שמר, שורה עליו רוח הקודש )הנוראים
כן הקפיד , מרוב דמעות" ראשית חכמה" ההוא מרטיב את, הכיפורים

  .בלשון הקודשאלא , שלא לדבר בימים אלה

חֶֹדׁש ֱאלול  )ד ל ַהִתקוִנים ּבְ ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ,ּ ּ ּ
ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ דֹוִלים ְלַמְעָלה, ּּכְ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ּגְ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ.  

ֵסֶפר   ָּכתוב ּבְ יחֹות ָהַרּ ינו : )ז"קכ, אות(ן "ׂשִ ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַרּבֵ ר ל "זּ ְמַדּבֵ
ֱאלול, ַּין ֱאלולֵמִעְנ ּנֹוֲהִגין לֹוַמר ִתקוִנים ּבֶ ָמה ׁשֶ ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ ל ַהִתקוִנים, ּ גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּּ ּ ּ, 

ֵיׁש ְלָכ ְּוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ׁשֶ ּ ּ ֵבית , ל ֶאָחד ָאזּ ָכל ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ
ַּהִמְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילותֹו ּה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ, ּ ּקוִנים ְגדֹוִלים ּ ּ ּ

  .ְלַמְעָלה

נו ַסַעְדָיה ָגאֹון זי  )ה ִּספור נֹוָרא ֵמַרּבֵ ּּ   ע"ּ

"  וברית לא תופרשפרו מעשיכם"אנו אומרים בתפילת ראש השנה "
] רבי סעדיה גאון[ג "הסיפור על רס  ידוע. הוא המוטו של ימים אלו–

,  ומתוודה בבכי על חטאיו?,'פני השהשתוממו לראות אותו מתנפל ל
והשיב להם שלמד ', האם הוא חושב שכה כבדים חטאיו לפני ה והתפלאו

ֵיַדע בלא , שהכניס אותו לביתו , מאיש מכניס אורחים,דרכו זאת , מי הואּׁשֶ
ִהְתַחֵוור , אֹוֵרַחונהג בו כבוד כדרך שנוהגים בסתם   ,אֹוֵרַחלו מי הוא אותו ְכׁשְ

 ג"וכאשר רס, כראוי  על שלא נהג בו כבוד,תחנונים שימחל לוהתנפל לפניו ב
 שהרי סוף כל סוף נהג בו לפי דעתו ,ניסה להניח דעתו] רבי סעדיה גאון[

  .לא הואיל בכך מאומה, אורחו וידיעתו אודות

', ככל שמעמיק בגדלות ה] רבי סעדיה גאון[ ג"אף אני כך הסביר הרס
ואמר הרבי . לצנינים היא בעיני,  לפניוכך התנהגותי הקודמת, יום ביומו מדי

  . צריך לשפר- שאפילו מעשה טוב ,ע"זי בונם' ר
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, כשמברכים חודש אלול" – גדול בעולם הישיבות היה פחד ,אלול"
 המלך "של אלול, אחר אלול גם ישנו אבל ."רועדים שבים אפילו דגים

  : בליקוטי תורה פרשת ראהר הזקן"בלשון האדמו או" "בשדה
 ומקבלין , יוצאין אנשי העיר לקראתו,בואו לעיר שקודם ,בלךלמ משל

מקבל את  והוא, לצאת להקביל פניו רשאין כל מי שרוצה ואז ,פניו בשדה
העירה הרי הם  ובלכתו, לכולם ומראה פנים שוחקות ,כולם בסבר פנים יפות

  .)ב, ב"פרשת ראה ל, ליקוטי תורה(. הולכים אחריו

וכמבואר בספרי המוסר והחסידות , יותרימים אלו הם מסוגלים לכך ב
ומרן הגאון הצדיק רבי ". אלול"נקראת לעולם קודם חודש " פרשת ראה"כי 

: שסדר הפרשיות: אמר, וזכותו יגן עלינו אמן, יהודה צדקה זכר צדיק לברכה
, וזאת הברכה, האזינו, וילך, נצבים, כי תבוא, כי תצא, ראה שופטים

לפיכך , ראה אלול הגיע, ה ראשי תבות"רא. רומז לנו דבר יפה, בראשית
, תשפוט דרכיך, תבדוק מעשיך, ושוטרים תתן לך בכל שעריך" שופטים"

ושם , לשמים" כי תבוא" אז יהיה ,מן העולם" כי תצא"ועוד עליך לזכור 
" האזינו"אם ? אך לאן" וילך"אחרי כן , "נצבים"תעמוד לדין שנאמר אתם 

מתחיל גלגול " בראשית"אם לא אז ו, "וזאת הברכה"אז , שמע לתורה
 .חדש לתקן הכל

 

משל למה הדבר דומה אם אזרח רוצה " בחודש אלול שהמלך בשדה"יא היה אומר בעל התנ[ ]ב[

הסיכוי להיפגש עם המלך . י שיחת טלפון"לכתוב מכתב למלך שמעונין להפגש איתו או שיעזור לו ע

. י עבדיו"אולי יש איזה אחוז מתוך מאה אלף שהמכתב בכלל יגיע למלך ולא יעבור סינון ע, קלוש

יצאו בכרזות שמחר המלך יורד לעם לטקס חגיגי ללחוץ ידים לאזרחים דבר שפעם ופתאום באותו עיר 

ואותו אזרח פשוט שכבר שנים מחכה לתשובה לגבי מכתבו מוצא את עצמו לוחץ יד למלך . בשנה קורה

אותו דבר חדש אלול נאמר שהמלך בשדה , ומשוחח איתו בספונטניות וזה הזמן לפרוק ולדרוש הכל

. ת אלול קול דודי דופק ואומר לנשמה"ר" אני לדודי ודודי לי"ה כל חודש אלול שהשכינה שורה למט

חדש אלול זה הזמן הכי נכון שאלוקים קשוב ובוחן ביתר ". עליך זרח’ קומו אורי כי בא אורך וכבוד ה

שאת וביתר עוז כל אחד ואחד לכן עלינו להשאיר רושם טוב כדי שניכתב לחיים טובים ולשלום בראש 

  .]השנה
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 לרכוש לעצמו מצות ,בחודש אלול צריך אדם לעבוד כמה שיותר
כיון שאינו , חומרות וחסידויות, ואפילו דקדוקי סופרים, ומעשים טובים

  . איזה מהם יכריע את הדין לטובה,יודע

יד ִמדוּבְ   )ו ל ֵמַהַמּגִ ָּמׁשָ ּ   ָנאּ

במה שונה חודש אלול , עליו השלום, אשאלו פעם את המגיד מדובנ
  ?משאר חדשי השנה

ומרוב , אחד בא לבית הכנסתעשיר אדם : ענה להם כדרכו במשל
" שלום"בקושי רב פלט , ולא התערב בין הבריות, עשירותו היה לבו גס

ואותו עשיר , ועד בית הכנסתווהנה הגיע זמן הבחירות ל. לכמה אנשים
, לאחד קנה פתיחת ההיכל, את יחסומיד החל לשנות . הגיש מעמדותו

, וכך עשה בכל שבת ושבת, ולשלישי עליית ששי, ולשני הרמת ספר תורה
  !!!הבחירות? מה גרם לו זאת. והיה מתערב עם הבריות

בקושי מקים מצות , בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, כך הוא האדם
ואה אולם בהגיע חודש אלול ר?? מאן דכר שמיה, ועל חומרות, בסיסיות

ומיד נותן אל לבו לקיים כל מצוה וחסידות , הוא את עצמו קרוב ליום הדין
השלוה , השלום, הבריאות, הפרנסה, שבאה לידו כדי ליפול בחלק החיים

, שיצר הרע אורב לנו בכל יום ובכל רגע, ודבר ראשון שעלינו לדעת הוא. ’וכו
 ופגשו ,וןלים שחזרו מהמלחמה ששים ושמחים על הנצחיוכבר ספרו על חי

ועתה נכונה לכם , חזרתם מן המלחמה הקטנה: "בחסיד אחד שאמר להם
  )כתונת פסים(".  היא מלחמת היצר-מלחמה גדולה 

ֶפׁש  ך ַהּנֶ ר ִהיא ְמַזּכֵ ָעִרים גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני זַֹהר ֲאׁשֶ ׁשְ ְנֹוַדע ּבַ ּ ּּ ּ ּ
יֵמי חֶֹדׁש ֱאלול ּוִבְפָרט ּבִ ַהְק, ּ ּומוָבא ּבְ ֲאִמיַרת ּ א ֶמֶלך ׁשֶ ּסֵ ַמת ּכִ ְּדָ

ֶפׁש ָגדֹול ִלי ֲהָבָנה הוא ִתקון ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ְגֵריָדא ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ וְכֵעין ֶזה מוָבא ,ּּ ּ
ם טֹוב ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ַתְלִמיֵדי ַהּבַ עֹוָלם... ּּבְ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ  ,ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ

ֶעְזַרת יַאת ַהגֹוֵאלְוֶזה ְיָקֵרב ּבְ ם ֶאת ּבִ ּ ַהׁשֵ ּ.  
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ִגְרָסה     )ז ִלמוד ַהזַֹהר ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ּּ ּ הּ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ    ִיְזֶכּ

ֵסֶפר  ַהְקָדָמהוּבְ ִּכֵסא ֶמֶלך ּבַ ְ ּ ָּכתוב, ּ ֵלם : ל"וז, ּ ֵלב ׁשָ ִחּבור ֶזה ּבְ ִּלְלמֹד ּבְ
ק ַרב  ׁש ּוְבֵחׁשֶ י הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּּכִ ּ חֶֹדׁש ּּ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ַּהּנְ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ֱּאלול ֲאִפלו ּבְ ּ ּּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ
ּבִ ר ּבֹו ְלָהִבין ַכָוַנת ָהַרׁשְ ם ְיַדּבֵ רוַח ַהׁשֵ ַּעד ׁשֶ ּּ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש "ּ ֶפר ֶזה י ּבְ ּומוָעט ִמּסֵ ּ

הַמֲחִזיק  ֵני ֲעִלָיה,ֶאת ַהְמֻרּבֶ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ּ ובֹו ִיְזֶכּ ה ,ּ ֶאָחד ִנְזֶכּ ּ ְוֻכָלנו ּכְ ּ
ּבִ נו ְנבוַאת ָהַרׁשְ ְיֻקַים ּבָ ּׁשֶ ּ ּ יה"ּ ָאה ָדָרא ְדַהאי ָרָזא ִאְתַגְלָייא ּבֵ ּי ַזּכָ ּ. 

ּוִבְסֻגָלתֹו רֹור" ,ּ ִוד ְמׁשִ"ּוְקָראֶתם ּדְ ן ּדָ   .ּיֵחנוּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבֶ

ִּלמוד ַהזַֹהר מֹו  )ח ּ ֱאֶמתִעּ   ּיל ִלְתׁשוָבה ּבֶ

ֵסֶפר  ע ּבְ ֶאְצּבַ ָיִמים ֵאלו : ל"כתוב וז , )ח"ֶקַטע רמ' ִסיָמן ח(מֹוֶרה ּבְ ה ּבְ ְּוַיְרּבֶ ּ
ְצָדָקה וְבִלמוד ֹזַהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים] ְּיֵמי ֱאלול[ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

םַעל ָידֹו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֹנַעם ַה  )ט   ּׁשֵ

ֵסֶפר   ית ַאֲהרֹןּבְ ֹעֶמר"ַל(, ּבֵ ִר"ְּכִתיב : כתוב, )ג ּבָ ׂשָ , "ּי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַה"ִמּבְ
י ֵתבֹות  י 'ַרּתֹוַרת 'ִמָּראׁשֵ   .ֹוַחאי'ין 'ּבְֶמעֹון 'ׁשִּבִ

חֶֹדׁש ֱאלול   )י ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ך ַהֶנֶפׁש רוַח , ּ ְמַזּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ָמה   ּוְנׁשָ

ָּכתוב, )ז"א ְסִעיף ָקָטן י"ִסיָמן תקפ(ַּמֵטה ֶאְפַרִים ֵסֶפר ּבְ ה ְנִהיֵגי : ּ י ַמֲעׂשֶ ַאְנׁשֵ
רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד ַאַחר יֹום  ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ ּלֹוַמר ּבְ

ֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהר ִפים ִמּסֵ פוִרים ֵאיֶזה ּדַ ּּכִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּוְמַכְו, ּ ִּנים ִלְגמֹר ָכל ַהֵסֶפר ּ ּ
ַּעד יֹום ַהִכפוִרים ּ ִהְלִהיבו ְמֹאד ַעל ִלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר . ּ ְסָפִרים ׁשֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ִעים יֹום ֵאלו ַאְרּבָ ּּבְ ֵאינֹו ֵמִבין. ּ ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּמָכל ָמקֹום , ְוַאף ׁשֶ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ

ְּוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמֹאד ּ ָמהּּ ׁשָ   . ַלּנְ

ֵסֶפר   ְּקֵצה ַהַמֶטה ְלַמֵטה ֶאְפַרִים ּבְ ּ י : מוסיף, )ג"א ְסִעיף ָקָטן כ"ִסיָמן תקפ(ּ ּכִ
ָמה ׁשָ ים ֵאלו ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ָיִמים ַהְקדֹוׁשִ ִּלּמוד ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב , ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  
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ַּהַצִדיִקים ַהּגְ   )יא יםּ יַח ּדֹוִלים ָהֲאִמִתּיִ ִחיַנת ָמׁשִ   ּבְ

ֵסֶפר  ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבְ י ָנָתן ִמּבְ ּ ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ– 
ָנה ֲהָלָכה ו( יִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים: ל"וז, )ִּהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ ַּהַצּדִ ּ ּ יַח ּ ִחיַנת ָמׁשִ , ּבְ

ַמְכ ִּניִסין ֶדֶרך ַהְתׁשוָבהּׁשֶ ּ ְ ית ַמֲאָמר ָסתום , ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ֵּהם יֹוְדִעים ַהסֹוד ׁשֶ ּ
ּבִ ַרׁשְ ּי ִגָלה ָעָליו ע"ׁשֶ ֱאלול ָּפִנים ' ּ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ֶהם ּבְ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ

הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ַּוֲעׂשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ל ְתׁשוָבהְלַה ְּכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יַח ִחיַנת ָמׁשִ יק ֲאִמִתי הוא ּבְ ל ַצּדִ י ּכָ ּּכִ ית ַמֲאָמר ,ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ּ הוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִע ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ֶהם ּים ַאְנִפין ּ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ.  

ֵּאלו ׁשֶ   )יב ּלֹא לֹוְמִדים תֹוַרת ַהּסֹודּ א ְלַגן ,ּ עֹוָלם ַהּבָ ּ לֹא ִיְזּכו ּבָ
ְלְמדו , ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ּיִ ֲּאִפילו ׁשֶ ל ַהׁשַ 10ּ ְּפָעִמים ּכָ   ס"ּ

ֵאלו  הזוהר הקדוש דברי על פי, ואפשר לבאר דבריו הקדושים ּׁשֶ שלא ּ
, העליוןגן עדן לעולם הבא לא יזכו בו, לומדים תורת הסוד הם מהערב רב

דף (כמבואר בזוהר חדש שיר השירים , ]ס" פעמים כל הש10אפילו שילמדו [

אותנו כל כך הרבה מעורר מזהיר ו זוהר הקדושובגלל זה רואים שה, )ב"ו ע"פ
ומפריעים למזכי הרבים , תורת הסודללמוד שלא רוצים פעמים על אלו 

, רב רבשהם מהעשנדע , המעוררים את עם ישראל לתשובה וללימוד הסוד
והם מחטיאי , )ד"דף קכ(וכמבואר בזוהר הקדוש ברעיא מהימנא במדבר 

והיסורים וכל הצרות ] גד דברים המעכבים את התשובה"מכ[הרבים 

 

, רכילות, ואלו הן, עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה: .)מסכת יומא דף ו(ף "אה בריר ]ג[

והמרגיל בסעודה שאינה מספקת , והמתחבר לרשע, ובעל מחשבות רעות, ובעל חמה, לשון הרע

והפורש מן , והמתכבד בקלון חברו, והאומר אחטא ואשוב, והחולק עם גנב, והמסתכל בעריות, לבעליה

, והמעכב את הרבים מלעשות מצוה, והמקלל את הרבים, והמבזה רבותיו, והמבזה אבותיו, צבורה

והמקבל שוחד על מנת להטות , והמשתמש בעבוטו של עני, והמטה את חברו מדרך טובה לדרך רעה

והרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה , והמוצא אבדה ואינו מחזירה לבעליה, אחרים בדין
  



ּבִ יד  י"אֹור ָהַרׁשְ

, בכל אשמים הערב רב, ל"רחעל עם ישראל והגזירות הנוראות שלא יבואו 
אלו היו ו, ה"י ע"ואין אדם ניצול מהם ומהמונם אלא אם ידבק בתורת הרשב

 וזוכים לכל הברכות דבוודאי היו נשמרים וניצליםומדים זוהר הקדוש ל
  .ההאמורות בתורה ולא ישמע עוד שוד ושבר בארצנו

 

א את והשונ, והחושד כשרים, והחולק על דברי חכמים, והאוכל שוד עניים יתומים ואלמנות, בידו

  .והמלעיג על המצות, התוכחות

ד דברים המעכבים את "אלו הן כ :ק"וזל,  שמוסיף כמה דברים נחוצים)ג"פרק מ(ועיין ספר קב הישר 

 הרגיל בסעודה שאינה ,המתחבר לרשע, בעל מחשבות רעות, רוגז, ורכילות, לשון הרע, התשובה

או האומר אחטא ויום , האומר אחטא ואשוב, החולק עם גנב, המסתכל בעריות, מספקת לבעלים

והמטה , המונע רבים או יחיד לעשות מצוה, המקלל לרבים, המבזה תלמידי חכמים, כיפורים הוא מכפר

צא אבידה ואינו המו, המקבל שוחד, המשתמש בעבוטו של עני, את חבירו מדבר מצוה לדבר עבירה

, הפורש עצמו מן הציבור, ומי שבניו יוצאין לתרבות רעה ואין מוחה בידן, מכריז עליה להחזירה

המלעיג על המצות , המלעיג על דברי חכמים, השונא תוכחות, חושד בכשירים, המתכבד בקלון חבירו

להעתיק אותם רשום וכל ירא שמים בידו , ד דברים שאדם צריך ליזהר בהם"הא לך כ. ומנהג חסידים

בכתב אמת ולהניח בסדור תפלה שלו להיות עיניו משוטטות בהם בכל יום פעמים ערב ובקר ולא יהיה 

  .ל"עכ, נכשל בהם

ה ָצרֹות ]ד[ ּמָ ּכַ ֶרת ְלַחְכֵמי ַהדֹורֹות ֵליַדע וְלהֹוִדיַע וְלִהָוַדע ׁשֶ י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ְּוָכַתְבּתִ ּ ּ ַרּבֹות ְוָרעֹות , ּ

ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרהּגֹוְר ִהְתַרׁשְ   ִּמים ָלעֹוָלם ּבְ

ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ֶרת ְלַחְכֵמי ַהדֹורֹות ֵליַדע וְלהֹוִדיַע וְלִהָוַדע ׁשֶ י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ְּוָכַתְבּתִ ּ ּ ַּרּבֹות ְוָרעֹות גֹוְרִמים , ּ

ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה  ִהְתַרׁשְ ּכָָּלעֹוָלם ּבְ מֹו ׁשֶ ר ְלֵעיל ּכְ ְזּכַ קוִנים ַהּנִ ּתִ ּתוב ּבַ לוָתא ְוכוּּ ְּדָגִרים ֲעִנּיוָתא ְוֹאֶרך ּגָ ּ ְּ ּ' .

ָיָדם ְיֹכֶלת  ׁש ּבְ ּיֵ ַצָואָרם ַעל ׁשֶ ְלּגוָלם ַהּכֹל הוא ָתלוי ּבְ ָרֵאל ְוֹקֶצר ּגִ ִכיָנה ְוֹקֶצר ָצַרת ִיׂשְ לות ַהׁשְ ְּוֹקֶצר ּגָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְו ָרֵזי תֹוָרה ַלֲעֹסק ּבְ עור ִלמוָדם ַהָקבוַע ָלֶהם וְלַהִניַח ְפַנאי ַלֲעֹסק ּבְ ֵּאיָנם רֹוִצים ְלַמֵעט ִמׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ֲעָדםְוסֹודֹוֶתיָה ר ּבַ ּ ְוהוא ַרחום ְיַכּפֵ   .)ט באריכות"ועיין אור הזוהר פרק כ(. ּ

אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְר]ה[ ִנים ַהּגְ ה ִמַטַעם ַרּבָ ּ מֹוָדָעה ֲחָדׁשָ ֹקד ַעל ִלמוד ַהזַֹהר ִלְגֹמר ּ א ִלׁשְ ָּעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיוִמים ּּבָ ּ ׁש , ּ ְלנו לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ְוְכִפי ָהְרׁשִ ּ ּ

  .ֵּמאֹות ִסּיוִמים

ָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּכְ ּ ּ ְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ֲאׁשֶ, ּ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ּר הוא ְמַבּטֵ ּּ

א וִבָזה ֵמָעְלָמא ְּוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ָרֵאל , ּ ָבר עֹוַרְרנו ַעם ִיׂשְ ָעְבָרה ּכְ ָנה ׁשֶ ְּוַהׁשָ ית"ּ קון ַלְגֻאָלה ָהֲאִמּתִ ּּתִ ּ ּּ "

ִנים ַהְגאֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא ַק ַעם ַרּבָ ִּמּטַ ר ְלֵעילּ ְזּכַ א ַהּנִ ָאֶרץ וְבחוָצה , ִּדיׁשָ קֹד ַעל ִלּמוד ַהזַֹהר ִלְגמֹר ּבָ ִּלׁשְ ּ ּ ּ

ָּלָאֶרץ ֶאֶלף ִסיוִמים ְלנו, ּ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ׁש ֵמאֹות ִסיוִמים, ּ ּלֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ּ ְ.  

ן ֲאַנְחנו ֵני וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהְקד, ַּעל ּכֵ ַּרּבָ הּ ֶגת, ֹוׁשָ ר ָידֹו ַמׂשֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ְּמַבְקׁשִ ַעם , ּ ִלְלמֹד עֹוד ּפַ

כ ְכֵדי ְגמֹר ָהֶאֶלף ִסיוִמים ּבְ ּּבִ ּ חֹות"ּ עור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִפי ׁשִ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה ּכְ ּה ֱאלול ַהּבָ ּ ֵני ֶחְבָרתֹו , ּ ִעם ּבְ

ַקד ּתָ ל ֶאׁשְ ִּסיום זֹ, ׁשֶ ָרֵאלּ ַּהר ֶאָחד ְלִעלוי ַמַזל ַעם ִיׂשְ ּ ל ַהָצִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ ְוָיֵפר , ּ
  



ּבִ טו  י"אֹור ָהַרׁשְ

ָּהַרב ַהַמְסִפיד הוא ַהׁשֹוֵחט הוא ַהַמְלָאך ַהָמֶות   )יג ּ ּ ְּ ּ ּּ  

 בארצות הברית כשנלחמתי נגד הרבנים ראשי האמרתי בדרשכבר ו
בית החיים נתמלא הובגללם , לב ודםהערב רב שהאכילו נבילות וטריפות ח

" המגלה עמוקות"וכמו שהיה המעשה בזמן [, ע"אלפים צעירים וצעירות לב
ומאכילים " התמימים"וסומכים עליהם הרבנים הנותנים הכשר אלו ו] ע"זי

אומרים וצועקים ואחר כך , וגורמים לאסונות, חלב ודם, נבילות וטריפות
אך , ועוון פלוני ופלוני, בעוון הצניעות ואסון זה כביכולשנפטר זה , בהספד

רק הערב רב מכשילים , וטהוריםמימים ת" ועמך כולם צדיקים"האמת ש
ואותו הרב הצועק ובוכה הוא השוחט , ומונעים מהם לעשות תשובה, אותם

  .ואין קטיגור נעשה סניגור,  הוא המקטרגוהוא מלאך המות

 

בֹוָתם ָיה, ֲּעַצת אֹוְיֵבינו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ יָנה ְיֵדיֶהם ּתוׁשִ ֲעׂשֶ ְּולֹא ּתַ ֶנָחַמת ִציֹו, ּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ , ןְּוִיׂשְ

ן ְיִהי ָרצֹון ָיֵמינו ָאֵמן. ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַלִים ּתִ ְּירוׁשָ ַנת תפא' א. ּ   . ר ִלְפָרט ָקָטן"ְּלחֶֹדׁש ִאָיר ׁשְ

ּקֶֹדם ַהִלּמוד יֹאַמר ִכיַנת ֻעֵזנו :ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלִעלוי ׁשְ ֲּהֵרי ֲאַנְחנו לֹוְמִדים ּבְ ּ ּּ ּּ ָּהִרים ֶקֶרן ַמַזל ּוְל, ּ

ָרֵאל ל ַהָצִרים אֹוָתנו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים, ִיׂשְ ְּוִלְסֹתם ִפי ּכָ ּּ ּ ָנה, ּ ּוְלַהֲחִזיר ָהֲעָטָרה ְלָיׁשְ ְּוֹיאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו , ּ ּ
ן ָלֶבַטח ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ן ְיִהי ָרצֹון, ְוִיׂשְ   .)391ועיין אור הזוהר באריכות בעמוד ( .ָאֵמן ּכֵ

  :מענין הערב רב, ים מספר לב יצחקואעתיק איזה גרגר ]ו[

  אופנים על מה שאומרים ברוך מרדכי וארור המן' ה

   כמנין בשר502' ארור המן גם כן בגימטרי -   כמנין בשר502' ברוך מרדכי בגימטרי

 ברוך מרדכיכי ,  ארור המן-ביאור נפלא בביאור שושנת יעקב שאנו אומרים ברוך מרדכי 

  . וצריך ביאורבשר כמנין 502'  גם כן בגימטריארור המן ובשר כמנין 502' ריבגימט

 אפשר לפרש בסייעתא דשמיא בדרך רמז כי התורה הקדושה מרמזת לנו שיסוד כל החיים :אופן א

כדבעי אז יהיה ברוך מרדכי היהודי היהודי וכל היהודים " בשר" שאם נזהרים בכשרות הבשרהוא ה

 אינו כשר כדבעי יהיה ארור המן שחס ושלום המן יהיה לו "בשר"ם חס ושלום האבל א. יהיו מתברכים

  .הכוח לשלוט על היהודים

 גם כן כלב ולהבדיל - 52'  בגימטריאליהודהנה , ל בהקדם"הנ' אפשר לפרש גמטרי: אופן ב

, )' העמוד(דברי גאונים , ואפשר לפרש בהקדם מה שכתב בספר אמרי צדיקים,  וצריך ביאור52' בגמטרי

אז , אם השוחט ירא שמים כדבעי, שוחט רע מלאך המות בעיר, דאם השוחט כשר אליהו הנביא בעיר

אור ישראל בפתיחה פירוש בזה דבר ' ובס, אז מלאך המות בעיר, ואם אינו כהוגן, אליהו הנביא בעיר

ו כשהשוחט דהיינ, כלבים בוכין מלאך המות בעיר, כלבים שוחקין אליהו בעירל "נפלא מה שאמרו חז

לכלב תשליכון "ירא שמים אז הכשרות לאכילה והטריפות להכלבים שזה מנת חלקם כמו שנאמר 
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, פרט לאחרונהובכל יום מתחדשים ושומעים צרות על גבי צרות 
של צדיקים קדושים משפחה שלימה המקרה המזעזע והנורא איך ש

שלא היה דבר כזה מימות , ל"מן העולם רחברגע אחת ע נעלמה "ל זוטהורים
מה באו הצרות מפני ו? למהעל מה ומחפשים כולם ו, ש"הרשע היטלר ימ

ועל כולם פחד המלחמה מצפון !!!  שאין בדעת האנושי לסבול?האלו
שמבקש להשמיד להרוג ולאבד את כל , ובראשם המן מפרס, םומדרו

  .  יפר עצתו' ה, היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד

 

אבל אם שוחט , כיון שאכילת הבשר כהוגן, ואם כן הרי זה סימן שאליהו בעיר, ועל כן שוחקין, "אותו

ואז ,  בוכיןשלא כהוגן ומאכיל נבילות וטריפות לישראל חס ושלום אז גוזל חלק הכלבים ועל כן הם

 .חס ושלום, מלאך המות בעיר

ובזה אפשר לפרש מה שכתבנו לעיל דהנה אם הבשר כשר ואוכלים כשרות אז אנו זוכים 

, כי היהודים לא אוכלים את הטריפות חס ושלום(שאומרים רק ברוך מרדכי ואליהו הנביא בעיר וכלבים צוחקים 

קלל את המן כי אין לו שום שליטה על היהודים ואז  ואין אנו צריכים ל)והכלבים מקבלים את כל הטריפות

אבל . דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו' זוכים שמרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול וכו

, בשר' אם חס ושלום הבשר אינו כשר ואוכלים טריפות אז אנו צריכים לומר ארור המן שגם כן בגימטרי

וגוזלים מהכלבים את הטריפות ומפני זה בוכין , במקום ליתנו להכלבים, כלים את הטריפותכי היהודים או(ואז הכלבים בוכים 

  .  ועל כן מלאך המות בעיר חס ושלום)הכלבים

ם ואין לו זמן לעבוד בריטעיל ונעשה חכם ונעשה "ך מ"וידוע דהמלאך המות הוא הסמ

רבנים בכל מקום מסיטרא שמעמיד שוחטים ו, ם הוא"ך מ"וכל תכסיסי מלחמה של הסמ, האלסעילער

רק מעמיד , ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד"ך מ"וידוע שמערמת הסמ, שהבשר לא יהיה כשרדיליה 

תולדות "וראה מה שכתב בעל . ועל ידי זה הכל ברשתו' שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דילי

א יצטרך לילך ולפתות עתה התחכם היצר הרע של:  וזה לשון קדשו)ה העולה"פרשת נשא בד(" יעקב יוסף

והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא , רק יחיד אשר רבים נכשלים בו, וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד

ם על הדת ונעשים יועל ידי זה מעביר. ש"עיי, דיליה המאכיל טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו

הרבה , י שוחטים שהיו קלים" כותב שע)'ז' סי' ד חלק א"יו(ת "אפיקורסים כמו שכתוב הדברי חיים בשו

  .)ש באריכות"עיי(ל "ועזבו את דרך היהדות רח, קהילות התקלקלו בגרמניה

שהיראת שמים יראה על , וכן כתוב בתבואת שור כתוב שהשוחט חייב להיות ירא שמים מרבים

הם , וממילא הוא מקלקל גם אחרים האוכלים משחיטתו, ואם לא אז הוא מתקלקל יותר ויותר, פניו

   .)ל"מערכת שחיטה של רבה של שאמלוי זצ" טיול בפרדס(". תמלאים מטומאה עד שהם הופכים לאפיקורסיםמ

 במתניתא תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין : )ב"ע' דף ח( בבא בתרא ראה ]ז[

 מלמדי :י"רשופ. ותאמת לאמתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוק

  . שמלמדין ומחנכין אותן בדרך טובה מצדיקי רבים הן-תינוקות 



ּבִ יז  י"אֹור ָהַרׁשְ

 וזה !זה אומר ביטול תורה! זה אומר אהבת ישראל! זה אומר צניעות
. והכל אמת. אומר התפילין והמזוזות שאם המזוזות כשרים אז אין אסונות

 עם ישראל לקדושה ולעוררו לתשובה בבת אך השאלה איך אפשר לקרב את
  . אחת על הכל

ורבי , אליהו הנביא, בואו ונראה מה מגלים לנו משה רעיא מהימנא
נינצל מכל לומדים זוהר הקדוש שבזכות ה, א"שמעון בן יוחאי זיע

וכוח הלימוד הזה כל כך גדול וחשוב בשמים שבזכות זה השם , חהפורעניות
  .נו סוכת שלומויתברך מגן עלינו ופורס עלי

 

  :א"ץ עדה החרדית משנת תרפ"קטע ממכתב הבד ]ח[

ֻאָלה ָהֲאִמִתית ִּתקון ַלּגְ ּּ א ּּ אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִנים ַהּגְ ִּמַטַעם ָהַרּבָ ּ ּ  

א ָה ּנָ ל ַהּתַ י ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ָּידוַע ַלּכֹל ּכִ ְחּתֹוִנים, ֱאלִֹהיּ ֱאַמר ָעָליו,אֹור ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ  ֶזה : ַהּנֶ

ּ וַבְגָמָרא ָאְמרו,ָּהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרִגיז ַמְמָלכֹות יִליד ְוִאי לֹא לֹא " ,ּּ ְמעֹון ּתֵ י ׁשִ ַרּבִ יה ּכְ ִּדיִליָדה ִאיּמֵ ּ

יִליד נוּ הוא ֲעֶטֶרת :)ז"ַמּכֹות י( "ּתֵ נו ְוִתְפַאְרּתֵ ּרֹאׁשֵ ּבִ, ּ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןי "ָהַרׁשְ ר ּתֹוָרתֹו ּבֹוַקַעת ְלַאְלֵפי ,ּ  ֲאׁשֶ

ַמִלים ְוַחיֹות ַהקֶֹדׁש,ֲאָלִפים ְוִרְבֵבי ִרְבבֹות עֹוָלמֹות ים ְוַחׁשְ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ין ׂשְ ּ ְועֹוֶבֶרת ּבֵ ּ  ְמקֹום ַנֲהֵרי ֵאׁש ,ּ

רוך הואאֹוֶכֶלת ֵאׁש ּ ַעד קֹול ְדָמָמה ַדָקה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ּ ים וְמַרֵחם ַעל  ,ּ ה עֹוָלמֹות ֲחָדׁשִ ה ובֹוֶנה ּבָ ֵמַח ּבָ ְּוׂשָ ּּ ּ

  .ָעְלָמא

ַתב ַהָגאֹון ִחיָד ּכָ ּּפוק ֲחֵזי ַמה ׁשֶ ּ א"ּ    :ּא ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ל ִל ִּלמוד ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ּ ּמוד ֲאִפלו ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּ ּ ּּ ּ.  

ֵסא ֶמֶלך"ְוָהַרב  ְּכִ קון מ(" ּ רוׁש ַעל ּתִ ּּפֵ   : ָאַמר)ג"ּּ

ִגיְרָסא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ִּלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ּעֹוד ָאַמר ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּ:  

ַהאי ֵסֶפר ַהֹזַהר ִיְתָפְר ּּבְ ְתָרָאהּ ָדָרא ּבַ ְלָיא ּבְ ד ִאְתּגַ לוָתא ּכַ ּקון ִמן ּגָ ּ .  

ַדף קכ ְמעֹון: ד"עֹוד ּבְ י ׁשִ ינו ְלַרּבִ ה ַרּבֵ ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך . ְּלׁשֹון מׁשֶ זַֹהר ָהָרִקיַע ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ְְוַהּמַ ּ ּ ּ

ִאיֵלין לֹא ָצִריך ִנָסיֹון ְּדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ְ ּ ּ ּ   : ָרָצה לֹוַמר– ּ

יַח ֵסֶפר ַהזַֹהר לֹא ִיְסּבֹל ֶחְבֵלי ָמׁשִ י ַהלֹוֵמד ּבְ ּּכִ ּ  

ָרֵאל ֲעִתיִדין ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ָדא הוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּ ּ ּּ ַרֲחֵמיּּ יה ִמָגלוָתא ּבְ ּ ּבֵ ּ ּ.  

קוִנים ַהְקָדַמת ַהּתִ ּעֹוד ּבְ ּ ּכִ" :ּ ֹזַהר ָהָרִקיַעְּוַהַמׂשְ ְמעֹון ' ְוגֹו" ּיִלים ַיְזִהירו ּכְ י ׁשִ יִלים ִאֵלין ַרּבִ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ּ

יא ְנׁשו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא, ְוַחְבַרּיָ ד ִאְתּכַ ַּיְזִהירו ּכַ ּ הו ִעְמהֹון וְלָכל , ּ ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלהֹון וְלֵאִלּיָ ּ ּ ּּ
  



ּבִ יח  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

ָמִתין ִדְמִתיְבָתאן ְלַנֲחָת ִּנׁשְ ֶכלּ ְסָיא וְבֹאַרח ׂשֵ ִאְתּכַ א ּבְ יַנְייהו וְלָכל ַמְלָאַכּיָ ּא ּבֵ ּ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא ְיִהיב ְרׁשו  .ּ ּ ּ

א ִדיֵליה ַדְרּגָ ם ּבְ ל ׁשֵ נוִיין ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין ְטִמיִרין ּכָ ין וְלָכל ּכִ ין וְלָכל ֲהַוּיָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְּלָכל ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּוְרׁשוָתא , ּ ּ

א ְיִהיב ַל ר ְסִפיָרן ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין ְטִמיִרין ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה לֹון ַעד ְדֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלּכָ ֲּעׂשַ ּּ ּּ

יָחא   .ְמׁשִ

י ַּהּמוָרם ִמן ָהָאמור ּכִ ּ:  

ִלמוד ַהזַֹהר ֻאָלה ְתלוָיה ּבְ ַּהּגְ ּ ּּ ּ ּ  

ּטול ִלּמ עֹוָלם ּבִ ה ִנְכּתֹב ַמה גֹוֵרם ּבָ ְּוַעּתָ ּוד ַהזַֹהרּ י , ּ ל ָהֱאלִֹהי ַרּבִ ְּוִנַקח אֹותֹו ִמִדְבֵרי ָהַרב ַהָגדֹול ַהְמֻקּבָ ּ ּ

א ַּחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְלִמיד ָהַרב ָהֲאִר,ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן" ּתַ ַער ,ּ ַהְקָדַמת ׁשַ תוב ּבְ ּ ַהּכָ ּ

ִעיר:ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ַּהַהְקָדמֹות ַאְלֵפי ַחִיים,ּ ֲאִני ַהָצִעיר ּבָ ּ ַהַדל ּבְ ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב יֹוֵסף ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ,ּ  ִויַטאל ּבֶ

א ֵמִהים,ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ בֹוַתי ּתְ ּתֹוֵמם וַמְחׁשְ י ִמׁשְ ְבּתִ ׁש ּכִֹחי ְוָיׁשַ ׁשַ ים ְלֹכַח ּתָ לֹׁשִ ן ׁשְ ְהיֹוִתי ּבֶ י ָעַבר,ּ ּבִ  , ָקִציר ּכִ

ָלה ַקִיץ ְענו,ּכָ ּ ַוֲאַנְחנו לֹא נֹוׁשַ רוָפה לֹא ָעְלָתה ְלַמֲחָלֵתנו,ּ ּ ּתְ ֵתנו , ּ ֵרנו ְולֹא ָעְלָתה ֲארוָכה ְלַמּכָ ֵּאין ָמזֹור ִלְבׂשָ ּ ּ

נו ית ִמְקָדׁשֵ ן ּבֵ ּוְלֻחְרּבַ ָנה ַהיֹום ְוַגם ָנטו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ּּ י ּפָ ּאֹוי ָלנו ּכִ ל ַה,ּּ אּ ְוָכלו ּכָ ן ָדִוד לֹא ּבָ ִּקִצים ַוֲעַדִין ּבֶ ּּ .

י ן ִיׁשַ א ּבֶ ַני ַלֲחקֹר ְוָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה ִנְתָאֵרך ִקֵצנו ְוָגלוֵתנו וַמדוַע לֹא ּבָ ָנה ֶאת ּפָ ָּוֶאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ?  

י ָדַוי י ְוִלּבִ ִקְרּבִ ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ּבְ ֲאָמר ֶאָחד הוָבא, ּ קון לִּמּמַ קוִנים ּתִ ֵסֶפר ַהּתִ ּ ּבְ ּּ : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו' ּ

ִתיב ְורוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ְוכו יָנא ּכְ ּנִ ּּתַ ה רוַח ' ְּוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ֶאְקָרא ְוכו' ּ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ַההוא ִזְמָנא ַוִיְזּכֹור ּכִ ּּבְ ּּ

ּהֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב  ִהִלים עח לט(ְ יַחְוָדא ִא,  ְלָעְלָמא)ּּתְ ּיהו רוָחא ְדָמׁשִ ַּוי לֹון ָמאן ְדָגְרִמין ְדֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא , ּ ּ ּ

ה, ְּוָלא ְיתוב ְלָעְלָמא ׁשָ ְּדִאֵלין ִאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ּּ ָלה, ּ ַתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ רֹוֶצה ( ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ּלֹוַמר ִלּמוד ַהזַֹהר ַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי יְּדָגְרִמין ְד, )ּ ִּאְסּתַ ָאַרת ב, ִּמיָנה' ּ ּתְ ה' ְוִאׁשְ ְּדָגְרִמין ַוי לֹון , ְיֵביׁשָ

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ֲּעִנּיוָתא ְוַחְרּבָ ָמה ְדִאְתַמר, ּ יַח ּכְ ְּוַהאי רוַח ְדִאְסַתַלק ִאיהו רוַח ְדָמׁשִ ּּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו , ּ

ְּוִאיהו רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵע, ֹּקֶדׁשּרוַח ַה ּ ּ םּ ָּצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ְעָיה יא ב( ּ אן.)ְיׁשַ   .ַעד ּכָ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ִָיְלְמדו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ  

י ִלּמוד ַהזַֹהר הוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמי ֲּהֵרי ּכִ ּ יַחּ ל ָמׁשִ ָמתֹו ׁשֶ ן ,ם ְוִנׁשְ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ְקָדׁש ְוִיׂשְ ֶנה ַהּמִ ּ ְוִיְתַגֶלה ְוִיּבָ ּּ

יַח, ָלֶבַטח לֹא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ טוַח ׁשֶ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו ּבָ ֵני ִעיר ַהקֶֹדׁש  ,ּּ ן ֲאַנְחנו ַחְכֵמי ְוַרּבָ ר ַעל ּכֵ ֲּאׁשֶ ּ

ֶנה ְוִתּכ ּבָ ַלִים ּתִ ָיֵמינו ָאֵמןְּירוׁשָ ְמֵהָרה ּבְ י ִדיִנים,ֹּוֵנן ּבִ ּ וָבּתֵ ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ ,ּ ּ ִנְתעֹוַרְרנו ְלַיֵסד ִלּמוד ַהזַֹהר ּבָ ּ ּ ּ ּּ

ְכֵדי ִלְגמֹר ַהֵסֶפר ַהזַֹהר ּּבִ כ,ּ ּ ְוִיְהֶיה ַהִסיום ּבְ ּ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה"ּ ּה ֱאלול ַהּבָ ִריַאת ָהעֹוָלם,ּ ּ ַהֹזַהר ְּוִיְלְמדו,  יֹום ּבְ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ְָוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ִנים,ְּוָלֵכן ֲאַנְחנו קֹוְרִאים ָלֶכם ִתים,סֹוֲחִרים, ּ ַאֵחינו ֲחָכִמים ַרּבָ ֲעֵלי ּבָ ֲעֵלי ְמָלאכֹות,ּ ּבַ ּ ִחְזקו ְוִאְמצו , ּבַ ּ

ָּלַקַחת ֵחֶלק ִעָמנו ּבֹור, ּ ֶחְבָרה ַהזֹאת. ֲאִניְּוַהַחָלׁש ֹיאַמר ּגִ רו ּבַ ּ ְזכו ְוִהְתַחּבְ ּ  ,ּ ְוָכל ֶאָחד ַיְחטֹף ֵחֶלק ֵמַהזַֹהר,ּ

ָאֶרץ  ין ּבָ ִאים ְוַהְמַנֲהִלים ּבֵ ּבָ ר ִיְתנו ָלֶכם ַהּגַ ֶדר ֲאׁשֶ ִפי ַהּסֵ ַעת ַהְפַנאי וֵבין ַהְדֵבִקים ִיְלֹמד ֵאיֶזה ָעִלין ּכְ ּוִבׁשְ ּ ּּ ּ ּ

חוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָרֵאל ַאׁשְ.ּּבֵ ּ ְדעו ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,ֵריֶכם ִיׂשְ ַמִים,ּ ׁשָ ּבַ ְּדעו, ּ ֲאִביֶכם ׁשֶ ל ִמָלה וִמָלה ,ּ ּ ּכָ ּּ

י ִרְב ית ֶאֶלף ֲאָלִפין ְוִרּבֵ ַמִיםבַנֲעׂשֵ ׁשָ ה ,ֹּון עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּבַ ַהְקָדַמת אֹור ַהַחּמָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ   .ּּכַ

ֵלם ל ָחֵבר ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ ֵלם ַעל ג,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו" ַעד כּכָ ל ִסּיום ׁשָ ּ וְלַזֵוג ּכָ ּ ' אֹו ד' ּ
ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ָמה ִסּיוִמים ֵיׁש ּבְ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ֲּחֵבִרים ּבִ ּ וְכָבר ִמִנינו ֶחְבַרת ,ּּ ּּ

ֶזה ַתֵדל ּבְ ים ְלִהׁשְ ה ֶאת ָהַרּבִ ְּמַזּכֶ ּ  
  



ּבִ יט  י"אֹור ָהַרׁשְ

 וחסדים פשוטים סובבים את כלל רק רחמיםו, צרותולא יהיו שום 
  .ישראל

בשבת לימוד זוהר הקדוש שעה אחת בכי , אין בעיות של ביטול תורה
 אברכים 100.000' תורה נגלה בחול ושווה לליון שעות ימאשר עולה לערך 

, ורה לשמהוזה עוד יותר כי זה ת, ביום אחדבהתמדה  שעות 10לומדים ה
  .שמגן על כל הדור

זוהר הקדוש שלומדים כי רק בכמה דקות , אין לנו דאגות של צניעות
  ]ראה להלן [.עושים תיכף תשובה

כי אם לומדים זוהר הקדוש אחד , אין לנו שאלה של אהבת ישראל
 יהדות הגולהתראו איך שהתאחדו כל ארצנו הקדושה עם . אוהב את השני

   .ולתולז וכל אחד מעורר ,ביחד

, ת אנחנו מקושרים עם קהילות רבות בארץ"בחסדי השי
. ומרגישים איך שכולם אוהבים זה את זה בזכות לימוד הזוהר הקדוש

וצריכים כל עם ישראל , רק אחדות, ובאמת זה מה שצריך כלל ישראל
ל לומר לפני התפילה הריני "להתאחד באהבה כמו שתיקן האריז

ובזה זוכה לתקן את " לרעך כמוךואהבת "מקבל עלי מצוות עשה של 
ה הקדוש בנוסח של הלשם יחוד לומר "כל ישראל וכמו שאמר השל

ואמרו , ובזה מתקן את כל הגלגולים של הכלל ישראל, בשם כל ישראל

 

םְו ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ,ּ ַאֵחינו,ַאּתֶ ֵאי וְמַנֲהֵלי ַעם קֶֹדׁש ּבָ ּ ַגּבָ ּ ּ ר ֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר ,ּ ים " ֲאׁשֶ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ִפי ּכֹחֹו,"ּכַ ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר ּכְ ָמרֹות ִמׁשְ ּ ִעְמדו ַוֲעׂשו ִמׁשְ י ,ּ ֹאֶפן ּכִ ל ָחֵבר ּבְ  ּכָ

ֵלם ַעד כ ֵלם ַעל ג,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו"ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ ל ִסּיום ׁשָ ּ וְלַזֵוג ּכָ ּ ְכֵדי ָלַדַעת ' אֹו ד' ּ ֲחֵבִרים ּבִ

ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ָמה ִסּיוִמים ֵיׁש ּבְ ּּכַ ה ֶאת ָה.ּּ ּ וְכָבר ִמִנינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ַתֵדל ּּ ים ְלִהׁשְ ַּרּבִ ּ

ֶזה   .ּבְ

ים  ית קֶֹדׁש ַהָקָדׁשִ ְמִסַלת ּבֵ י ִעיר ַהקֶֹדׁש ּבִ ָלֶהם ִעם ַאְנׁשֵ י חוץ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהִלּמוד ׁשֶ י ַגם ַאְנׁשֵ ּוָברור ּכִ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶזה ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ סֹוד ּכָ ַנת ְגֻאָל, ּבְ ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ְּוִנּכָ ל ּ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ּה ִויׁשוָעה ּבְ

לֹו ּבִ ,ָּהעֹוָלם ּכֻ א ָהַרׁשְ ּנָ ִני וְזכות ַהּתַ ַעם ֵסֶדר ׁשֵ ְּוַאַחר ַהִסיום ִאם ִיְצָטֵרך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד ּפַ ּ ְּ ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו "ּ ּ

ם ׁשָּ ָיֵגן ָעֵלינו ְוָי,ָאֵמן   .לֹוםֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאּתֶ



ּבִ כ  י"אֹור ָהַרׁשְ

אלו , טורק הערב רב. בכנישתא חדא תיכף יבוא משיח"בזוהר הקדוש 
כמו , המחפשים כסף וכבוד ובונים בנינים גדולים להתפאר ולהתגדל

 

ל  ]ט[ ְלטֹון ׁשֶ ִּדְבֵרי ַהזֹוַהר ַעל ַהׁשִ ִמיםָהֵעֶרב ּ ַאֲחִרית ַהּיָ ַּרב ְוַהַמָצב ּבְ קֹוֶרה , ּ י ַמה ׁשֶ ּוְלַגּבֵ ּ ּ
ְתקוָפה ָהַאֲחרֹוָנה וכו ּּבַ ּ':  

ה ָלׁשֹון ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ר ַדף קכ(ִּהּנֵ ְדּבָ ּמִ ּּגום ִעְקֵרי ַהְדָבִריםִּעם ַתְר, )ְד ְוֵאיָלך"ּּבַ ּ ּ: 

קודשא בריך הוא ייעול לון בגלותא דבני עשו  כד אינון מחללין אורייתא: כגוונא דא בישראל…

ובהון יתבררו ויתלבנו , ואתדנו תמן, "נחש"ו" כלב"דדרגייהו , תחות שעבודא דלהון, ובני ישמעאל

ובחנתים , וצרפתים כצרוף את הכסף ")זכריה יג(הדא הוא דכתיב , וכבחון הזהב ויצורפו כצרוף הכסף

 ."ילבינו כשלג, אם יהיו חטאיכם כשנים ")ישעיה א(עד דיתקיים בהו , "הזהב כבחון את

ָרֵאל ָיֵפרו ֶאת ֻחֵקי ַהתֹוָרה[ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּּכְ ּ ל ַהֻמְסְלִמים "ַּהָקּבָ, ּ ּה ַיְכִניס אֹוָתם ְלַצֵער ַתַחת ְיֵדיֶהם ׁשֶ ּ

ן אֹוָתם, ַרבְוָהֶעֶרב , ְוַהנֹוְצִרים ֵדי ְלָבֵרר וְלַלּבֵ  .]ּּכְ

דהא פרנסה , וטהרה לא שלטא על ישראל יתיר ואילנא דטוב ורע דאיהו איסור והיתר טומאה... 

תמן לא קשיא מסטרא דרע ולא מחלוקת מרוח  דלית, דילן לא ליהוי אלא מסטרא דאילנא דחיי

ח מעמי הארץ אלא "דלא יתפרנסון ת, "ץאעביר מן האר ואת רוח הטומאה ")זכריה יג(דכתיב , הטומאה

דאינון מסאבין , ולא מערב רב דאכלין טומאה פסול איסור ,דאכלין טהרה כשר היתר, מסטרא דטוב

ישעיה (ועלייהו אתמר , ז חזרין לשרשיהו"דאינון בנוי דלילית דאיהי נשג בגין, ז"דמסאבין גרמייהו בנשג

 ."נחש יצא צפע כי משורש ")יד

ְרָנָסָתם ֵמָהֶעֶרב ַרבִּלְקַראת ַהְג[ לו יֹוֵתר ֶאת ּפַ ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים לֹא ְיַקּבְ ּאוָלה ּתַ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב , ּ ְרָמז ּבְ ַּהּנִ

ָלֶהם ַתִגיַע מ, ְּוַרע וְבֻטְמָאה ְרָנָסה ׁשֶ ֶּאָלא ַהּפַ ּ ִגיַע ֵמֲאָנׁשִ". ֵּעץ ַהַחִיים"ּ ָלֶהם ּתַ ְרָנָסה ׁשֶ ַהּפַ יר ַהזֹוַהר ׁשֶ ַּמְסּבִ ים ּ

ר ְוַהֶיֶתר ׁשֵ ִמים ָהאֹוְכִלים ּכָ אֹוְכִלים ְטֵרפֹות ְוֻטְמאֹות, ִּיְרֵאי ׂשָ ִאים ֶאת ַעְצָמם , ְולֹא ֵמָהֶעֶרב ַרב ׁשֶ ּוְמַטּמְ

ִבים ֲאסוִרים ִמְשּכָ  ].ּּבְ

 ואל אדמת ישראל לא )יחזקאל יג(נביאה עלייהו  ד אמר"ורשעים בחשך ידמו אינון ערב רב ובג... 

 .יבאו

ל ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהֶזהֲא[ ָּבל ָהֶעֶרב ַרב ַהֶזה ְיַקּבֵ ה , ּ ְּוִתְתַקּיֵם ּבֹו ַהְנבוָאה ַהָקׁשֶ ּ ָרֵאל לֹא "ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

לֹא ִיְזּכו ִלְגאוָלה(" ָּיבֹואו ֹעֶנׁש ׁשֶ סוק ַהֶזה ְמֹפָרׁש ּכְ ָמקֹום ַאַחר ַהּפָ ּּבְ ּ ּ ּּ( 

, תאחר בכל יכולתך דהא אנא בצערא סגי  לא’ד-באומאה עלך בשמא ד: ל רעיא מהימנא"א... 

 )ישעיה נג(לאפקא לי מהאי צערא בהאי קבורה דאתמר עלי   ויפן כה וכה וירא כי אין איש עוזר לי)שמות ב(

אשתמודען בי ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת דסרח  ויתן את רשעים קברו ולא

 כל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכווןסופרים תסרח בינייהו ב בינייהו דחכמת

ואתן צאני  )יחזקאל לד(ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו 

חטא מסובבים מעיר  ואנשי חיל ויראי, ח"צאן מרעיתי אדם אתם ולית לון יכולת למעבד טיבו עם ת

סגיאין אלא דבר קצוב דלא יהא   ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתריןלעיר ולא יחוננו ומחרימין

 .שעה תקומה לנפילו דלהון ואפילו חיי
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כמו שכתוב , והם אלו המעכבים הגאולה, שכתוב בהקדמת עץ חיים
י ִמְפֵני ֵגָוה ְוָדמַֹע " )ז"ג י"פרק י(ירמיה ב ִמְסָתִרים ִתְבֶכה ַנְפׁשִ ָמעוָה ּבְ ְּוִאם לֹא ִתׁשְ ּ ּ ּ ּ

ה ֵעֶדר  ּבָ ִּתְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ִדְמָעה ִכי ִנׁשְ ּ ל מפני מה אריכת "וביארו חז, "'הּ
  .מפני בעלי גאווההגלות 

 לחינם הזוהר הקדוש ורבי חיים וויטאל כותבים שיתרחקו מהם עד ולא
,  פעמים הזוהר הקדוש מעורר על הערב רב172 ולערך ,קצה האחרון

, ט ותלמידיהם ועוד" מקומות שצדיקי הדור תלמיד בעש130ולערך 
  .עוררו גם כן נגד הערב רב שיתרחקו מהם

 

ינו [ ה ַרּבֵ הו ַהָנִביא- ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא -ֹּמׁשֶ ְבָיכֹול ִעם ֵאִלּיָ ר ּכִ ּ ְמַדּבֵ ְבָיכֹול , ּ ֲהֵרי גֹוֵאל (אֹודֹות ַעְצמֹו ּכִ ּׁשֶ

ּהוא ַגם ג, ִראׁשֹון ּ ְתקוַפת ַאֲחִרית ַהָיִמים, )ֹוֵאל ַאֲחרֹוןּ ּּבִ ך, ּ ֵעֶרך ּכָ ְְואֹוֵמר לֹו ּבְ ב  :ְ לֹא ִתְתַעּכֵ יַע אֹוְתך ׁשֶ ּבִ ּ ֲאִני ַמׁשְ ּ ָ

ְבׂשֹוַרת ַהְגאוָלה( ּּבִ דֹול, )ּ ַצַער ּגָ י ֲאִני ִנְמָצא ּבְ עֹוֵזר ִלי ָלֵצאת ֵמַהַצַער ַהֶזה! ּכִ ְּוֵאין ִמי ׁשֶ ֵעיֵניֶהם ַוֲאִני ֶנְחׁשָ. ּ ב ּבְ

ֶכֶלב ֵמת ל ָהֶעֶרב ַרב ּכְ ֶאְצָלם ִהְתַקֵים , ׁשֶ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּגֹוֵעל ָובוז ְלתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה(" ָּחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח"ּ ָכל , )ּ ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ָרֵאל, ָּמקֹום וָמקֹום ּבְ ל ִיׂשְ ְּוָחְזרו ָהֶעֶרב ַרב ְוַנֲעׂשו ַמְנִהיִגים ׁשֶ ְוֵאין ָלֶעֶרב ַרב , ה"ל ַהָקּבָֹצאנֹו ׁשֶ, ּ

י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא עֹוְבִרים ֵמִעיר ָלִעיר , ְּיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים רומֹות(ְוַאְנׁשֵ ְּלַבֵקׁש ּתְ ְולֹא , )ּ

ן(, ְּיחֹוְננו ִיּתֵ ְמַעט ִמי ׁשֶ ָּדָבר ָקצוב("ְּתִנים ָלֶהם ֶאָלא ַתְקִציִבים ְולֹא נֹו, ּוַמְחִריִמים ָלֶהם ָהֶעֶרב ַרב, )ְּוֵאין ּכִ ָלׁשֹון -" ּ  ּבְ

ְנִפיָלָתם, ּ ְמֻדְלָדִלים)ַהזֹוַהר לֹא ִתְהֶיה ָלֶעֶרב ַרב ְתקוָמה ּבִ ֵדי ׁשֶ ְּוֶזה ְמֻכָון ִמְלַמְעָלה ּכְ ּּ ּ ּ[. 

מסולאים  בנים ה)איכה ד(ביגונא חשיבין ככלבים  וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדוחקא

 .דלא אשכחו אכסניא בינייהו, חוצות בפז איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל

דאינון ! מארי שוחד! גזלנין. צערא בלא יגונא כלל ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא

 ."לראש היו צריה ")איכה ה(עלייהו אתמר " מלאה הארץ חמס מפניהם כי ")בראשית ו(דיינין רישי עמא 

ַצַער[ י ֶהָחִיל ְוִיְרֵאי ַהֵחְטא ּבְ ֹדַחק וְבָיגֹון, ְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנׁשֵ ָלִבים ,ּּבְ ּכְ ִבים ּכִ ֶהם , ְוֵהם ֶנְחׁשָ ּוִמְתַקֵים ּבָ ּ

ֵאיָכה  סוק ּבְ ל חוצֹות"ַּהּפָ ֹראׁש ּכָ בו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ּבְ ָפז ֵאיָכה ֶנְחׁשָ ִנים ַהְמֻסָלִאים ּבַ ּּבָ ּ ּ  מֹוְצִאים ְוֵהם לֹא, "ּ

יִרים. ָמנֹוַח ְּוֵאלו ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ֲעׁשִ ְלָוה, ּ ׁשַ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ְכָלל, ּבְ ִלי ַצַער ְוָיגֹון ּבִ ְזָלִנים. ּבְ ! לֹוְקֵחי ׁשַֹחד! ֵהם ּגַ

י ָהָעם ְּוֵהם ֵאלו ַהׁשֹוְפִטים ְוָראׁשֵ ּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְפֵניֶהם", ּ ָּהיו ִצֶריָה "ֵאיָכה ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּבְ, "ּּכִ

 ].."ָלֹראׁש

ַבר ִהְתַקֵים ֲּאַנְחנו ֲהֵרי ַחִיים ֶאת ֶזה , ְּוָכל ֶזה ּכְ ִסְפֵרי ָהֶעֶרב ַרב י(ּ ֲאִריכות ּבְ ַּעֵין ּבַ ּ וְרֵאה –ז ֲחָלִקים "ּ

ינו ַחִיים ִוויַטאל ל ַרּבֵ ַהְקָדָמתֹו ׁשֶ ֲאִריכות ּבְ ּּבַ ּ ֵסֶפר , ּּ   ."בַהזֹוַהר ְוָהֶעֶרב ַר"ּבְ

ָכל יֹום ְויֹום ּוִבְזכות ִליּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ה ְלַטֵהר ְלָבֵבנו ַלֲעֹבד ְליֹוְצֵרנו , ְּנַנַצח ֶאת ָהֶעֶרב ַרב, ּּ ְּוִנְזּכֶ ּ

נו וְבָכל ְמֹאֵדנו ָכל ּכֵֹחנו וְבָכל ַנְפׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּוְתֻקַים ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא , ּ ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ"ּ יה ִמן , ַהרּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ

ַרֲחֵמי ָּגלוָתא ּבְ ָיֵמינו" ּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּּבְ   . ָאֵמן, ּ
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ַּהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִי   )יד ּ יַח ִצְדֵקנו, יםּ ַמת ָמׁשִ ֶהם ִנׁשְ ּבָ   ּׁשֶ

הם  זוהר הקדוש שמי שמעורר ללימוד הזוהר הקדושהיוצא לנו מה
וכן כתוב בזוהר , שבהם נשמת משיח צדקינו, הצדיקים האמיתיים

הקדוש דבדרא בתראה יתלבש נשמת משה בצדיקי ישראל ויעוררו את עם 
מעוררים הם מהערב ואלו שלא . יק"ישראל על לימוד כל חלקי התורה

ד "דף קכ(הר הקדוש פרשת נשא ובזכמו שכתוב . וצריך להתרחק מהם, יארב

 

ְהֶיה ]י[ ַּהְגֻאָלה לֹא ּתִ ָלה,ּ ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהּתֹוָרה,ּ ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ְוִעַקר ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ֶרק י( .ּ ֵלָמה ּפֶ   )'א אֹות ג"ֶאֶבן ׁשְ

ִּלמוד ְיֵדי ַעל ]יא[ ֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ָמֵעאל ֶאדֹום ,ָנָחׁש , ּכֶ   ְוִיׁשְ

ת זַֹהר ָרׁשַ הו: ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא :.)קכד ַּדף( ָנׂשא ּפָ ִפקוִדין, ֵּאִלּיָ ּקום ַאְפַתח ִעִמי ּבְ ּּ ּ ְּדַאְנְת הוא עֹוֵזר , ּ ּ ּ

ָכל ִסְטָרא, ִלי ַקְדִמיָתאְּדָה. ּבְ ּא ֲעָלך ִאְתַמר ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, ְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּוֶבן ַאֲהֹרן ַוַדאי ִאיהו ָאח . ִּפְנָחס ּבֶ ּּ

ֵלי יז(, ִּדיִלי ּ ָאח ְלָצָרה ִיָוֵלד)ִמׁשְ ּ.  

אור י וְתַסְיֵעִני ְלָבֵאר ַט: ּּבֵ ַתח ִעּמִ ִביא קום ּפְ ינו ָאַמר ְלֵאִלָיהו ַהּנָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּּ ּ ּ ה עֹוֵזר ִלי ּ י ַאּתָ ְצוֹות ּכִ ֲעֵמי ַהּמִ

ָכל ַצד ִלי, ּבְ ה ִנְקָרא ָאח ׁשֶ   .ְּוַאּתָ

ָרֵאל...  ִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ד ִאינון ְמַחְלִלין אֹוַרְייָתא, ּּכְ ּּכַ ּ ָגלוָתא ִדְבֵני , ּ ִריך הוא ֵייעול לֹון ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמֵעאל ו וְבֵני ִיׁשְ ְּעּבוָדא ִדְלהֹוןְּתחֹות ׁשִ, ֵּעׂשָ ֶל, ּ ְייהו ּכֶ ְּדַדְרּגַ ְּוִאְתָדנו ַתָמן, ׁש"ב ְוָנָח"ּ ּ ְררו , ּּ ּוְבהֹון ִיְתּבָ ּ

ֶסף ְוִכְבחֹון ַהָזָהב ְצרֹוף ַהּכֶ נו ְוִיָצְרפו ּכִ ְּוִיְתַלּבְ ּ ֶסף  )ְזַכְרָיה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ְצֹרף ֶאת ַהּכֶ ּוְצַרְפִתים ּכִ ּ

ּוְבַחְנִתים ּכִ הו, ְּבחֹן ֶאת ַהָזָהבּ ים ּבְ ַּעד ְדִיְתַקּיֵ ְעָיה א( ,ּ ינו )ְיׁשַ ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ִּאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּּ ּ.  

אור[ ֲעוֹון ִחלול ַהּתֹוָרה: ּּבֵ ֵהם ְמַחְלִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ָאז ּבַ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ֵעין ֶזה ּבְ ּּכְ ּ רוך הוא ַיְכ,ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִניס ּ

ָמֵעאל ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ל ּבְ ְעּבוד ׁשֶ ָגלות וְבׁשִ ּאֹוָתם ּבְ ּ ֶלב ְוָנָחׁש,ּ ְדֵרָגָתם ּכֶ ּמַ ֶלב,  ׁשֶ ו ּכֶ ָמֵעאל ָנָחׁש,ֵעׂשָ ם ,  ְוִיׁשְ ְוׁשָ

ָרֵאל ַעד ַהְגֻאָלה נו ְוִיְצָטְרפו ִיׂשְ ִּיְתַלּבְ ּ ּ ּ.(  

ִגיֵניה ִאְתַמר, ְּוִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ּּבְ ְמְתקו ַהָמִים ְוגֹו’ ּ ַוּיֹוֵרהו ה)מֹות טוׁשְ(, ּ ֵלך ֶאל ַהַמִים ַוּיִ ׁשְ ֵּעץ ַוּיַ ּּ ּ ִגין . 'ְ ּבְ

ָרֵאל ִעם ֵעֶרב ַרב ְלהו ֲהוֹו ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ַּדֲהוֹו ִיׂשְ ּּכֻ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא, ְּוַעל ָדא, ּ ֶּחְציֹו ָמתֹוק ִמּסִ , ְּוֶחְציֹו ַמר. ּ

ָמא ְטָרא ִדׂשְ ָרֵאל. ָלאִּמּסִ ּוְבִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ֲהוֹו ַמֲחִטיִאין לֹון ְלִיׂשְ ְטָרא ְדָרע, ּ ְלהו ִמּסִ ִאילו ֲהוֹו ּכֻ ַּהֵוי ּכְ ּ ּּ ּ .

ְלהו ְמִריִרין ּוַמָיא ִאְתַהְדָרא ּכֻ א, ּּ ַמּיָ ַההוא ֵעץ ַמר ּבְ מֹות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּכְ ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלו )ׁשְ ּ

י ָמִרים ֵהםִל תֹות ַמִים ִמָמָרה ּכִ ּׁשְ ּ.  

אור י ָמִרים , ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע: ּּבֵ ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ָמָרה ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ִביל ֵעץ ַהַדַעת ֶנֱאַמר ּבְ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ

ַּויֹוֵרהו ה, ֵהם ֵעֶרב ַרב ', ֵעץ ְוגֹו' ּ ָרֵאל ְמֹעָרִבים ּבְ ָהיו ִיׂשְ ֵהם ָרִעיםְּלִפי ׁשֶ ָרֵאל, ׁשֶ ָלֵכן ָהָיה , ּוַמְחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ

ָלם ִמַצד ָהַרע ְוָלֵכן ַהַמִים ָהיו , ְָצִריך ְלָבֵרר ֶאת ַהּטֹוב ֵמָהַרע ָרֵאל ָהיו ּכֻ ֵעֶרב ַרב ַמֲחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

  .ָמִרים
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ַעל  )א"ע ִּלמוד ְיֵדיׁשֶ  ֶאדֹום ,ָנָחׁש ,ּ ֶכֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ
ָמֵעאל השם יתברך יעזור ,  ספרים17וכתבתי כבר על זה לערך [, ל"ואכמ, ְוִיׁשְ
והציבור מבקש , כי אין כבר לקבל אותם,  להדפיסם עוד הפעםלי שאוכל

  ]. לדעת קצת על הערב רב כדי שיוכלו להתגונן נגדם שלא יפלו בפח שלהם

ים ְדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ ר לֹוַמר ּבִ ִּתקוֵני ֹזַהר ּבְְכְמבֹוָאר , ּעֹוד ֶאְפׁשָ ּ ּ ַעל ְיֵדי  :)ג"נַּדף (ּ
ֵי ַהַצִדיק ׁשֶ ק ּבְ ְתַדּבֵ ּנִ ּׁשֶ ּ ָרֵאלּּ ל ִיׂשְ ּׁש לֹו ֹכַח ְלָהֵגן ְוִלְהיֹות ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ּבִ, ּ י "ּהוא ָהַרׁשְ

ִהְבִטיַח  ֻּסָכה ַדף מה(ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ י : :)ּ י ִיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ ְּוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִמן ַה ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּ ְבֵראִתי ּ ּנִ ִּדין ִמיֹום ׁשֶ ּ

  'ְּוכו, ַּעד ָעָתה

ים ַהַרב ֵהם ָהֵעֶרב    )טו ִלים ָהֲאִמִתּיִ ָרֵאלּוְּמַחּבְ   ְמַצֲעִרים ֶאת ִיׂשְ

ִּתקוֵני זַֹהר ּוּבְ ּ תוב :)ג"נַּדף (ּּ ג ָגדֹול ִאיהו ֵעֶרב ַרב: ּּכָ ּּדָ ִאינון , ּ ּא ְדִאיהו"נ(ּּדְ ּ( 
ָלהָּמאן חֹוֵבל ֶאָל, ַרב ַהחֹוֵבל ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְוִאיִהי , ִּאיהו חֹוֵבל, א ַרב ִמּכָ

ָל לילית ַחָייָבא, הַחּבָ ִנין ּדְ ָרֵאל ַוֲחִבילו ָית , ִּעֶרב ַרב ּבְ ִּדְבהֹון ָחאבו ִיׂשְ ּ
 

ַגְווָנא ְדִנְסיֹוָנא ְדס, ְוַהאי ֵעץ ַמר ִּאיהו ּכְ ּ ְעָלה, ֹוָטהּ חֹות ּבַ ְקָיין ָלה ִאְתֲהָדרו , ִּאי ָסַטת ּתְ ִּאיּנון ַמִיין ְדַאׁשְ ּּ ּ ּ

ּוְבהֹון ְוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵריָכה, ְמִריִרין ּ ּ ִתיב, ּ ר, ְּוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִאי ָלא ָסַטת ַמה ּכְ ּאוף . ְואֹוִליַדת ּבַ

ִים קו ַהּמָ   .ָּהָכא ַוִיְמּתְ

אור ִים: ּּבֵ נו ְלתֹוך ַהּמַ ה ַרּבֵ ִליך מׁשֶ ִהׁשְ ר ׁשֶ ְְוֵעץ ַהּמַ ל ַהסֹוָטה, ְּ ָסיֹון ׁשֶ מֹו ַהּנִ ָּהָיה ּכְ ַחת , ּ ִאם ָסְטָתה ּתַ ׁשֶ

ֲעָלה קו אֹוָתה ָחְזרו ִלְהיֹות ָמִרים, ּּבַ ִהׁשְ ִים ׁשֶ ּאֹוָתם ַהּמַ תוב , ּּ ְּוַעל ָיָדם ִהְתַקֵים ַהּכָ ּה ְוָנְפָלה ְוָצְבָתה ִבְטָנ"ּ

ים, "ְּיֵרָכה ִנים ְקדֹוׁשִ ּתֹוִליד ּבָ תוב ׁשֶ ה ָאז ּכָ ַחת ִאיׁשָ ְּוִאם לֹא ָסְטָתה ּתַ ְדקו ֶאת , ּ ִים ּבָ ָמָרה ַהּמַ אן ּבְ ַּגם ּכָ ּ

ָרֵאל ָלם ְטהֹוִרים, ִיׂשְ ְּוִנְמְצאו ּכֻ ַמֲאַמר ַהזַֹהר ְלֵעיל . ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵאר ַרּבִ ּבֵ מֹו ׁשֶ   .)ב"ד ע"ַּדף קכ(ּּכְ

ַגְווָנא ָדא ְתַרְייָתא, ּּכְ פוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ָּדִניֵאל יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּיְתֲעִביד ְלַנּסְ ְררו )ּ ּ ִיְתּבָ

ים נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְּוִיְתַלּבְ ְטָרא ְדטֹוב, ּּ ְּדִאינון ִמּסִ ּּ ִנְסיֹוָנא, ּ יעו . ְוַקְייִמין ּבְ ְטָרא ְדַרעְּוִהְרׁשִ ִעים ִאינון ִמּסִ ְּרׁשָ ּ ּ ,

הֹון  ים ּבְ ָרֵאל לֹא ָיֹבאו ְוָקִטיל לֹון)ְיֶחְזֵקאל יג(ְוִיְתַקּיֵ   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

אור ֻאָלה ָהַאֲחרֹוָנה: ּּבֵ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּגְ רוך הוא ְלַנּסֹות ֶאת ִיׂשְ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵעין ֶזה ַיֲעׂשֶ ּּכְ ּּ ֵדי ְלָבֵרר, ְּ  ֶאת ּכְ

מֹות ַהְטֵמאֹות מֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִמן ַהְנׁשָ ַּהְנׁשָ ּ לות ְוַהָצרֹות, ּּ יד ֲעֵליֶהם ֹעל ַהּגָ ְכּבִ ּיַ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ְּוַהַצִדיִקים , ּ ּ

ה ל ַהָצרֹות ֵהן ַרק ִנְסיֹונֹות ְוֵהן ְלטֹוָבה' ַּהַמֲאִמיִנים ּבַ ּכָ נו ְוִיָטֲהרו ִמֻטְמָאָתם ְוִיְת, ּׁשֶ ִּיְתַלּבְ ּ ם ּ ַהׁשֵ קו ּבְ ַּדּבְ ּ ּ
ְתׁשוָבה וְתִפָלה ֵאת ּבִ ֶיֶתר ׂשְ ַרך ּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ּטֹוָבה, ְ דו ְויֹאְבדו ְולֹא ִיְראו ּבַ ּמְ ּתַ ָרֵאל ְוִיׁשְ ַלל ִיׂשְ ִעים ֵיְצאו ִמּכְ ְּוָהְרׁשָ ּ ּ ּ ,

תוב  ּכָ ְּוֶזה ַמה ׁשֶ ִעים"ּ יעו ְרׁשָ ַצד ָהַרע" ְּוִהְרׁשִ ּמִ ֵּאלו ׁשֶ ּ יֶחְזֵקאל ְּוִיְתַקֵים, ּ סוק ּבִ ֶהם ַהּפָ ְוֶאל ַאְדַמת  ")ט, יג(ּ ּבָ

ָרֵאל לֹא ָיבֹואו ָרֵאל" ִּיׂשְ   .ְּוֶאֶרץ ָהַעִמים הֹוֶרֶגת אֹוָתם, ְּולֹא ִיְזּכו ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
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ִרית ָאת ּבְ ַרְייהו ּבְ ׂשְ ִּאינון ַרב ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּּבִ ּ ָרֵאל, ּ ָגה ְלִיׂשְ , ְּוִאינון ּדָ
ר יא ה(ּא ָאְמרו ּוְבִגין ּדָ ִמְדּבָ ָגה ְוגֹו)ּּבַ   .'ּ ָזַכְרנו ֶאת ַהּדָ

אור[ ְּמָבֵאר ַהָפסוק : ּּבֵ ֵהם , )'א' יֹוָנה ב(ּ ג ָגדֹול רֹוֵמז ַעל ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ ּּדָ
ֶמ ל ַהּסָ ְלתֹו ׁשֶ ַּתַחת ֶמְמׁשַ הוא רֹאׁש ְלָכל  ,ם"ְך ֵמ"ּ ְקָרא ַרב ַהחֹוֵבל ׁשֶ ַּהּנִ

ָלה ָלהּו, ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ָלה, ַּבת זוגֹו ִנְקֵראת ַחּבָ ִנים ׁשֶ ְּוָהֵעֶרב ַרב ִנְקָרִאים ּבָ ּ ,
ִריָתם ִחיתו אֹות ּבְ ֵעֶגל ְוָחְבלו ְוִהׁשְ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ַעל ָיָדם ָחְטאו ּבְ ּׁשֶ ּ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב , ּ ּ

ְמעו ָלֶהם ׁשָ ָגלות ִמְפֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ים ַעל ִיׂשְ ַּרב ַנֲעׂשו ָראׁשִ ּ ּּ ּ ְוֵהם ְמִביִאים , ּ
ַצֲעִרים אֹוָתם ּמְ ַצַער ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ֲאגֹות ְלִיׂשְ ָאַמר ַהָכתוב , ּּדַ ְּוֶזה ׁשֶ ר יא ה(ּ ִמְדּבָ  )ּּבַ

ָּזַכְרנו ֵאת ַהָדָגה" ּ ִמְלׁשֹון ְדָאָגה–" ּ ּ.[  

ְייהו ַסִגיִאין ְצַרִים ְקִטיל ִמּנַ ָרֵאל ִמּמִ ּוְבִזְמָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ ּ ּוְבָגלוָתא , ּ ּ
רוך הוא ְלָקְטָלא לֹון ַּבְתָרָאה ָעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ מֹות ז יח( ְּוָדא ִאיהו, ּ  )ׁשְ

ְיאֹור ֵמָתה ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ   .ְוַהּדָ

ְצָרִים[ ָרֵאל ִמּמִ ָיְצאו ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּּ יִגים , ּ ִעים –ֶּנֶהְרגו ַהּסִ  ֵהם ָהְרׁשָ
ך ת ֹחׁשֶ ַמּכַ תו ּבְ ּמֵ ְׁשֶ ּ ָגלות , ּ ְּוֵכן ּבַ יַחּ ׁשִ יַאת ַהּמָ ָעִתיד , ָהַאֲחרֹון ֹקֶדם ּבִ

ֵהם ָהֵעֶרב ַרב ִעים ׁשֶ ל ָהְרׁשָ רוך הוא ַלֲהרֹוג ֶאת ּכָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֶזהו ְזַמן , ּ ּׁשֶ ּ
רור ָכתוב . ַּהּבֵ ְּוֶזה ׁשֶ מֹות ז(ּ ְיאֹור ֵמָתה", )יח, ׁשְ ר ּבַ ְּוַהָדָגה ֲאׁשֶ ָאז ָתמות –" ּ ּ ׁשֶ ּ

ֵטל ַהְקִל ְּוִתְתּבַ ְקֵראת ָדָגהּ ּנִ ָּפה ְפלֹוִנית ׁשֶ ּ ּ[.  

ָרֵאל ַהְדבוִקים ְלַרק    )טז ִּיׂשְ זַֹהר ּ בֹוָתםּּבַ מֹוׁשְ   ַּהָקדֹוׁש ִיְהֶיה אֹור ּבְ

א אֹוַרְייָתא ה, ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור ּדָ ְּדִאְתַמר ּבָ ֵלי ו כג( ּ ָסְרַחת ,  ְותֹוָרה אֹור)ִמׁשְ
ְייהו ָרֵאל , ְּלַגּבַ ִיׂשְ ִליכוהו )מֹות א כבׁשְ(ְּוִאְתַמר ּבְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ַההוא אֹור, ז"ּאֹור ִאיהו ָר ת זוֵגיה ּדְ ַּהְיאֹוָרה ּבַ ה, ּּ ִאְתַמר ּבָ ּּדְ ם י כג( ּ ּוְלָכל  )ׁשָ
בֹוָתם מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ   .ּבְ

ֵעיֵני ָהֵעּתֹוַרת ַהּסֹוד    )יז   ֶרב ַרבָּהְיָתה ְמֻבֶזה ּבְ

אור ְקֵראת ְיאֹור " ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור"ּוְמָבֵאר : ּּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ֶּזה ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ
ֵעיֵני ָהֵעֶרב ַרב, "ְותֹוָרה אֹור"ִּמְלׁשֹון  ְּוזֹאת ַהתֹוָרה ָהְיָתה ְמֻבֶזה ּבְ ּ ְכַמֲאַמר ּ



ּבִ כה  י"אֹור ָהַרׁשְ

סֹוף סֹוָטה(ל "ֲחַז יַח)ּבְ ִעְקבֹות ַהָמׁשִ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ְּפִרים ִתְסַרחְוָחְכַמת סֹו... ּ ּבְ
ִּיָמֲאסו ְּוָהֱאֶמת ְתֵהא ֶנְעֶדֶרת, ּ ּ.  

ַסְנֶהְדִרין  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּ ַתְנָיא.)צז(ְוֵכן ּבְ א ּבֹו, ּדֹור, ַרּבִ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ית ַהַוַעד , ּׁשֶ ּּבֵ
ת(ְּוַהַגְבָלן , ְּוַהָגִליל ֶיֱחַרב, )ְלזֹונֹות( )ִּלְזנות(ִיְהֶיה  ם( )ֹוֵמםִּיׁשְ י , )ֶיֱאׁשַ ְּגבול( )ָּגִליל(ְוַאְנׁשֵ ּ( 

ְּיסֹוְבבו ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיֹחָננו ְּוָחְכַמת ַהסֹוְפִרים ִתְסַרח, ּ ְּוִיְרֵאי ֵחְטא ִיָמֲאסו, ּ ּ ,
ּוְפֵני ַהדֹור ִכְפֵני ֶכֶלב ּ ּ ֱאַמר, ְּוָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת, ּ ּנֶ ְעָיה נט(, ׁשֶ ְּעֶדֶרת ַּוְתִהי ָהֱאֶמת ֶנ ")ְיׁשַ

תֹוֵלל   ". ְּוָסר ֵמָרע ִמׁשְ

ָרֵאל ֶנֱאַמר  ִיׂשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה"ֲאָבל ּבְ ָּכל ַהּבֵ ּ ן , ְּכלֹוַמר', ְוגֹו" ּ ֵאת ָכל ַהּבֵ ּׁשֶ
ַּהִילֹוד  ְגֶלה –ּ ּנִ ה ּבַ לֹוְמִדים ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ִנים ָמַתי ׁשֶ ְקְראו ּבָ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ּ ִיׂשְ ּ ּ ּ

ְסָתר  ּוַבּנִ ִגיַמְטִרָיה ר"אֹוּ ִכי –ּ ֶזהו סֹודֹות ַהתֹוָרה, יבז"ָרּ ּבְ ּׁשֶ ּ ְוַהְיאֹוָרה ֶזה ִנְגלֹות , ּ
בֹוָתם ָכל מֹוׁשְ ָרֵאל ּבְ ַּהתֹוָרה ְוֵהם ָיִאירו ִלְבֵני ִיׂשְ ּ.[  

 

ה. 1 ]יב[ ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ַהְקָדָמה ַהׁשְ ְּרֵאה ּבְ ּ ּ ְמעֹון ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָהְי: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ י ׁשִ ָוַנת ַרּבִ ָּתה ִעַקר ּכַ ּ

ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר ן יֹוַחאי ּבְ ּּבֶ ֵאין ּתֹוֵמך ְוֵאין עֹוֵזר, ּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ְֶלֱהיֹות ַהׁשְ ּ ְּוָרָצה ְלַיֲחָדה ִעם , ּ

ְפֶאֶר ָהָיה הוא ִעם"ַהּתִ ָמה ׁשֶ ּת ִיחוד מוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּבְ ּ ּ סֹודּ א , ּ ֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבַ ֶזה ּגֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ּ

ִכיְנֵתי ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ הוא ָר' ְ ּז ְדַהְינו אֹו"ַּעל ְיֵדי ַהּסֹוד ׁשֶ טול ַהְקִלפֹות , ר"ּ ְּוַגם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה הוא ּבִ ּ ּ ּ ּּ

לות ְּוַקלות ַהּגָ ּ ַתת ִקְטרוָגם, ּ ּבָ ֵהם לֹוֲח, ְּוַהׁשְ ֶניָה ׁשֶ ִכיָנתֹו ְוֶנֶגד ּבָ ם ְוֶנֶגד ׁשְ ָעה ֶנֶגד ַהׁשֵ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ּמֹות ּבְ ּ

ְקָרִאים ֵחיָון ין ָהֻאּמֹות ַהּנִ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵהם ִיׂשְ ּׁשֶ ָרֵאל, ּ ֵהם ִיׂשְ ין ְדָאְכִלין ָעָנא ׁשֶ ין ְוֻדּבִ יׁשִ , ֵּחיָון ּבִ

ִחּבור ֶזה כו, ַלע ְוַהֶחֶרב ְוָהרַֹמחְּוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִנְקָרא ַהֶק ִחיַנת ַהסֹודֹות ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ּבְ ְּוֵהם ּבְ ּ ּ ֶפר ', ּ ְוַהּסֵ

יָחא א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ַּהֶזה ָעִתיד ְלִהְתַפְרֵסם ּבִ ם. ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ֻאָלה ּבְ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ַלּגְ ּיִ ל אֹוָתם ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ּוַבַהׁשֵ ְכַלל ַהזֹוִכיםּ ִנְהֶיה ּבִ ַטְחנו ׁשֶ ּם ּבָ ּ ן ְיִהי ָרצֹון, ּ   .ָאֵמן ּכֵ

ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם . 2 לֹום , ְוַדע: ל" וז)ד"ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ּבְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָוַנת ָהַרּבִ י ִעַקר ּכַ ּּכִ ּ ּ

ִכ ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָלה ִלְהיֹות ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ ֵאין ּתֹוֵמך וְבֵאין עֹוֵזר ָלהּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ּיָנה ּבְ ּ ְּוָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלה , ְּ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ָהָיה הוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבְ ַמה ׁשֶ ַבֲעָלה ִיחוד ָגמור ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַהזַֹהר ּכְ ֶּסֶמך ְלַיֲחָדה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ

ֶזהו גֹוֵרם ְלַיֵח ּׁשֶ ּ הוא סֹוד ָרּ א ַעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּד קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ִגיַמְטִרָיא אֹו"ְ ְוַגם ַעל ְיֵדי , ר"ּז ּבְ

ָכל ֵעת  ר ַהִחיצֹוִנים לֹוֲהִטים ּבְ ַתת ַהִקְטרוִגים ֲאׁשֶ ּבָ ּטול ַהְקִלּפֹות ְוַקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ַּהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

הּו ָעה ֶנֶגד ִמַדת ַהְקֻדׁשָ ְּבָכל ׁשָ ּ ין , ּ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ ִכיָנה ְוֶנֶגד ּבְ סֹוד ַהׁשְ ים ֵהם ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ְּוַהׁשֵ ּ ּ ּּ

ין ְוכו ין ֲאָריֹות ְוֻדּבִ יׁשִ ְקָרא ֵחיָוון ּבִ ּתֹוָרה ִנְקָרא ֶקַלע ', ֻּאּמֹות ָהעֹוָלם ַהּנִ ִחיַנת , ְוֶחֶרב ְורַֹמחְוָהעֹוֵסק ּבַ ְוֵהם ּבְ

ר ְזּכַ ּנִ ֵדי ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּכַ ּסֹודֹות ּכְ ֵדי , ּ יָחא ּכְ א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ְּוֵסֶפר ֶזה ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ּ

א ִכיְנּתָ ן ַסֲעָדא ִלׁשְ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ִל. ִלּתֵ ּיִ ל ֵאלו ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּ ּ ּ ְזַמן ַהֶזה הוא , ְּגֻאָלהּ י ֲעבֹוָדה זֹו ַהמוֶעֶטת ּבַ ּּכִ ּּ ּ ּ

ם ית ַהִמְקָדׁש ַקּיָ ָהָיה ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבַ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ ּיֹוֵתר ָחׁשוב ִמּכָ ּ ּ ּ .  

לֹו ִאלו תֹוֵפס ּכֻ ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּּ ּ  
  



ּבִ כו  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְזכות    )יח ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ּּבְ ה ְלַאְרֶאנו ַּהזַֹהר ּ ַּהָקדֹוׁש ִנְזּכֶ ּ
  ִנְפָלאֹות

 

ת ְק. 3 ָרׁשַ תֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ יםּבְ ים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. דֹוׁשִ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ְּוֵכן ּכָ ל : ּ ּכָ

ָלה ַּהתֹוָרה ּכֻ ֵּחֶלק ַהִנְגֶלה ְוַהִנְסָתר, ּּ ּ ה, ַּהּכֹל ַאְחדות ֶאָחד, ּ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ְּוַהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהִנְסָתר ׁשֶ ּ ּ ָלה , ּ ּדֹוֶחה ּכֻ ּ ּ

לֹוּכִ, ְוֶנֱעָנׁש ִאלו דֹוֶחה ּכֻ ּי ַהדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּּ ן ַהַמְלִעיג ַעל ִדְבֵרי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ ּ

ִכיָנה ִפיַע ְלַהׁשְ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ּּבְ ילו זֹאת, ּ ּכִ ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ל ַה, ּ י ַהלֹוֵמד ּכָ ָלה ּּכִ ּּתֹוָרה ּכֻ ּ

ְקֵראת זֹא, לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן יַע ְלִמָדה ַהּנִ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ּּכִ עֹור . 'ּת ְוכו"ּ תוב ַהּנֵ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ַלְיָלה ְקָרא ַל, ּּבַ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהּתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ָידוַעּ ְּיָלה ּכַ אֹו, ּ ר "ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ

י אֹו, ַהּתֹוָרה ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ּכִ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ְקָרא יֹום, ַּהְינו ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוַרת ַהׁשֵ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ֲהֵרי ֶזה , ּ

ב ּבְ לֹו וִמְתַחּיֵ ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּּ ּּ ּתֹוָרה, ַנְפׁשֹוּ ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ֵאין ּכֵ ַּמה ׁשֶ ּ ,

יגֹו ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ַּהַגם ׁשֶ ם ֶחְפצֹו, ּ תֹוַרת ַהׁשֵ י ִאם ּבְ יך, ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ְוְכמֹו ׁשֶ יג , ּ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּּ

ּתֹוָרה ּבַ לֹו כו,ַּגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ִאלו ּתֹוֵפס ּכֻ י ַהּתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּ ּכִ ּ ּּ ּ'.  

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּסֹוד ִתקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ  

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו. 4 ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּפְ ּ ּ ּּ י: ל" וז.)א"ַּדף נ' ִסיָמן ח(, ּ ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ  ׁשִ

ִּגָלה וָפַתח ָהע ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ִנים ׁשֶ קוֵני זַֹהר, ת"ּּפָ ְּוָקָרא אֹוָתם ּתִ הוא ְלׁשֹון אֹור, ּ ֵני ׁשֶ ּר ִגיַמְטִרָיא "ְואֹו, ִּמּפְ ּ

ּתֹוָרה ְוכו, ז"ָר רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוהוא ָהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ל ׁשֶ', ּ יֹכֶלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ַּעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ַּמה ׁשֶ ּ ִנים ַהָללו, ּ ׁשָ ִאם ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ּ ּ ְּ ְ ,

ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ דורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּסְ ּׁשֶ ּ ינוְוָאז , ּ ֶלג ַיְלִבּ ׁשֶ ּּכַ קוִנים .ּ ֵסֶפר ַהּתִ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ּ ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ

ׁשוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ חֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ ּּבְ ה , ּ ִניֹות ְלמֹׁשֶ נו ַהלוחֹות ׁשְ ָאז ִנּתְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

לֹום ִעם ּכָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ׁשוָבה, ּל ַהִדְבֵרי ּתֹוָרהּ ּוְלַתֵקן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתְ א ִעיָלָאה "ַּהזֹוַה(. ּּ ׁשוָבה-ק ִאיּמָ   .)ּ ּתְ

א ָר"אֹו ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

ִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו . 5 קוֵני זַֹהר ְלַהּמַ ָרֵאל ַעל ּתִ ֵסֶפר אֹור ִיׂשְ ּּבַ ּ ּּ ּ קון ל( –ּ ּּתִ : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, :)ז"ף עּ ַד-ו "ּ

ֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ְדאֹוַרְיָתא ִּעַקר ַהּגְ ּ ּ י אֹו, ּ ה ָר"ּכִ יַמְטִרּיָ ה סֹו"ְוֶזה ִנְקָרא ּכֵ, ז"ר ּגִ יַמְטִרּיָ ּגִ ְוֶזה . ד"ד ִמיסֹו"ן ׁשֶ

ִמְדָרׁש תוב ּבַ ּכָ ּׁשֶ ִעים אֹוְמִרים לֹא ֵכן, ֲּאִני ָאַמְרִתי ְיִהי ֵכן, ּ ֵה, ְוָהְרׁשָ תֹוָרה ֶאָלא ׁשֶ ֵאין ּבַ ּם אֹוְמִרים ׁשֶ ּ
ט ּן לֹא ָיקומו"ַעל ּכֵ, ַּהְפׁשָ ָיֵמינו. ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶלה ָלנו ּבִ ְתּגַ ּיִ ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה ְוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּ ְּוַעל דֹור ', ּ כוּּ

ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים גוַפְייהו ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ה ָאקום, ּ ְזכות ִאְמ, ַּעּתָ ְבָעַתִיםּּבִ ם ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ּרֹות ַהׁשֵ ְמֵרנו , ּ ם ִיׁשְ ַּאך ַהׁשֵ ּ ְ

ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ִעים ֲאׁשֶ ֵּמָהְרׁשָ ּ ֻרם ֻזלות, ּ ֵהם ּכְ ּׁשֶ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים , ּ

רוך הוא ְירֹו ל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ רומֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְּ   .ֵמםּ

א ֵאי"אֹו ִגיַמְטִרּיָ   ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו; ף"ן סֹו"ר ּבְ

ַאְגָרא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב . 6 ּּבְ ְּ ּ בֹוא(ּ ת ּתָ ָרׁשַ י ָבא ': ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ַהְפָטַרת ּפָ ּקוִמי אֹוִרי ּכִ

ְעָיה ס א(' ְאֹוֵרך ִגיַמְטִרָיה "אֹו, )ְיׁשַ ּוְבִגיַמְטִרָיה ָר, ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ֵאיּר ּבְ ר , ז"ּ הוא סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּׁשֶ

ְּוֶזהו קוִמי אֹוִר. ּר ָלנו"ּהוא אֹו בֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"ּ ִיְתַגֶלה ּכְ ּׁשֶ ּ ּ י ָבא אֹוֵר, ם"ן עֹוָל"ּ ָבר ִנְתַגָלה ָלֶהם , ְך"ּכִ י ּכְ ּּכִ ּ

ּנֹוָדע, אֹור ַהּתֹוָרה, ז"ּהוא ָרָחְכַמת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ סֹוד ַמְלכותֹו ּכַ ְהֶיה ְגֻאָלה ְלִהְתַגלֹות ּבְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ּ ּּ ּ. 



ּבִ כז  י"אֹור ָהַרׁשְ

ַגְווָנא ּדָ ְתָרָאהּכְ ָגלוָתא ּבַ יה ָהָוה ָר )ַהְיאֹוָרה( ּא ּבְ ַּהזַֹהר ּבֵ ִאיהו אֹור , ז"ּ ּּדְ
פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו  )ִמיָכה ז טו( ְּלַקֵיים, ּּדְ ּּכִ ָ

ִליכוהו, ִנְפָלאֹות ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ּ ּ ּּ ת ְתַחיון, ּ ְּוָכל ַהּבַ ּּ ,
אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ַתְדִלין ּבְ ִמׁשְ ִּאֵלין ּדְ ּ ּ.  

אור[ ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ִיְתַגֶלה אֹור ָרֵזי ַהתֹוָרה: ּּבֵ ְּכמֹו ֵכן ּבַ ּ ּ ּּ ּ ְּוֶזהו ַהֹזַהר , ּ ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ הוא אֹור ַהְפדות ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ֶזה ָתבֹ. ּ ּא ַהְגאוָלהּ ְְוָכך , ּ

ִּיְתַקֵים ַהָפסוק ּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות: "ּ ּּכִ אן , "ָ ַגם ּכָ ּׁשֶ
ֶזה ָגלות ֵעֶרב ַרב ּסֹוף ַהָגֻליֹות ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ִלּמוד ַהזַֹהר , ּ ֵצל ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ּבַ ִּנּנָ ּ ּ

ן"ְוֶזה , ַּהָקדֹוׁש ל ַהּבֵ הו- "ּכָ ן ּ ִמי ׁשֶ ְבִחיַנת ּבֵ לֹוֵמד ֶאת סֹודֹות -א ּבִ ּ ׁשֶ
ִליֻכהו"ַהְיאָֹר" –ַּהתֹוָרה  ּה ַתׁשְ ָים ָחְכַמת ַהּסֹוד– "ּ ת ",  ִלְצלֹול ּבְ ְוָכל ַהּבַ

ְּתַחיון ְגֶלה - "ּּ ּנִ ַעד ַעָתה ָעְסקו ּבַ ּ ֵאלו ׁשֶ ּ ּ זַֹהר -ּ ּ ַגם ֵהם ִיְלְמדו ְוִיְגְרסו ּבַ ּ ּ ּ
  ].ַּהָקדֹוׁש

ב   )יט בּוְבמֹוׁשָ ב ֵלִצים זֹו .  ֵלִצים לֹא ָיׁשַ ִּאָמם  )ת"לילי(ֵאיֶזה מֹוׁשַ
ל ֶעֶרב ַרב ָבה. ׁשֶ מֹוׁשָ ִנָדה ּבְ ִהיא ְמַטְמָאה ּכְ ּׁשֶ ְוֵכן ֶעֶרב ַרב . ּ

יֵניֶהם ְּמַטְמִאים ִבים ּבֵ ּיֹוׁשְ ָבם ַלַצִדיִקים ׁשֶ מֹוׁשָ ּּבְ ּ 

ּוְבִת ּקוֵני זֹוַהרּ ִּתיקון ( ּ ּ ַהָפסוק ַעל ,)ב"ז ע"כַּדף ג "יּ ר לֹא ָהַלך ּ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְַאׁשְ

ִעים ֲעַצת ְרׁשָ ל ָהִאיׁש  -' וגו ּבַ ֵרי וְתִהָלתֹו ׁשֶ ַּאׁשְ ֲעַצת ֲאׁשֶ -ּ ְר לֹא ָהַלך ּבַ

ִעים ב, ְרׁשָ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמד וְבמֹוׁשָ ּּבַ ְ ְּתִהיִלים ֶפֶרק (. ּ ָּפסוק א ּ ּ

  )א

ֵרי ָהִאיׁש ר אהי"ּהוא אהי .ַאׁשְ ים ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר . ה"ה ֲאׁשֶ ֹראׁש ְלָכל ָהָראׁשִ
יר ז( ך ָעַלִיך ַכַכְרֶמל )ׁשִ ּרֹאׁשֵ ּ ְ ל רֹאׁש. ְ ך ְכַאְרָגָמן. ְּוֶזה ְתִפיִלין ׁשֶ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ּ ְ זֹו . ּ

ל ַיד ֵרי . ְּתִפיִלין ׁשֶ ֶזה ָהַאׁשְ ִחים ְלַבת ּבָ ּבְ ֵר(ּובֹו ְמׁשַ יְּוַעל ֵכן ּבְ תת "אׁשִ ם ּבַ ֵרי ׁשֵ ם ַאׁשְ ֶזה  )ׁשֵ
ָכתוב  ּהוא ׁשֶ ית (ּּ ֵראׁשִ ִרי  )לּבְ ָאׁשְ נֹותּבְ רוִני ּבָ ִּכי ִאׁשְ ּ ַמֲעִלים ֶאת [. ּ ֵּהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַּהׁשְ ָמה ]ּ ִּמי זֹוֶכה ִליָכֵנס ׁשָ ִעים, ּ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלך ּבַ ִהיא . ְֲאׁשֶ ׁשֶ
ל ֵעץ ַהָדַעת טֹוב ְוַרעֵעָצה ָרָע ּה ִמַצד ׁשֶ ִעים(. ּ ְּבֶדֶרך ַחָטִאים ּו )ְוָנָחׁש ל"ֶזה סמא. ִמי ָהְרׁשָ ְ

ֵּאיֶזה ֶדֶרך ַחָטִאים. לֹא ָעַמד ְ ה . ּ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּזו ׁשֶ ֵלי (ּ ה ְמָנָאֶפת  )לִמׁשְ ֵּכן ֶדֶרך ִאׁשָ ְ ּ ּ
ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה  ב ֵלִצים לֹא . 'וגוּ בּוְבמֹוׁשָ ב ֵלִצים זֹו . ָיׁשַ ֵאיֶזה מֹוׁשַ



ּבִ כח  י"אֹור ָהַרׁשְ

ל ֶעֶרב ַרב )ת"לילי( ם ׁשֶ ָבה. ִאּמָ מֹוׁשָ ה ּבְ ִנּדָ ָאה ּכְ ִהיא ְמַטּמְ  יגְוֵכן ֶעֶרב ַרב. ׁשֶ
ִאים יֵניֶהם ידְמַטּמְ ִבים ּבֵ יֹוׁשְ יִקים ׁשֶ ָבם ַלַצּדִ מֹוׁשָ ּּבְ ה, ּ ִנּדָ ִמְתַדֵבק  .ּכְ ּוִמי ׁשְ ּ

 

  : ל"וז, בספר מטעמי הזוהר ]יג[

ִּפים וַמֲאִמיִנים ִלְגאוָלהַּהְמַצ ּ ֵּהם ִיְזּכו ְלָכל ַהטֹובֹות ַהמוְבָטחֹות, ּ ּּ:  

י יֹוִסי ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ך ְוגֹו )מאְעָיה ְיׁשַ(, ּפָ ֱחִרים ּבָ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ְֵהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ד  .'ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָּזִמין קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ל ִאינון ָטָבאן. ְלִיׂשְ ְתה "ָעִתיד ַהָקּבָ(... ְּדָקֲאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּּכָ ּנִ ל ַהּטֹובֹות ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ּכָ או ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ ַּנּבְ

ָגלות, ְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְּוָסְבלו ֲעֵליֶהם ּבְ ְתִחין ַסְפִרין, ֲאָבל ָאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ...)ּ ל ִאינון ָטָבאן, ּפָ ַחָכן, ְּוַחָמָאן ּכָ , ְּדָקא ּמְ

אֹוָרְייָתא ִתיִבין ּבְ ִריך הוא ֲעַלְייהו, ְוַחָמָאן ּכְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ָגלֹוְתהֹוןּוִמְת, ְּ ָרֵאל ֶהֱחִזיקו (... ַנֲחִמין ּבְ ְּוִיׂשְ

ִי ִהְבִטיַח ַהׁשֵ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ ים ֶאת ּכָ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ר ָראו ּבִ ֲאׁשֶ ַּמֲעַמד ּכַ ֱחִרים , ְּוַעל ָדא ...)ת"ּ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ֵּהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ

ך ך. ָּבְ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ ָגלוָתא ָדא .ַָמאי ּכָ רֶֹגז ַאַעְלך ּבְ ְּדַאְתִקפֹו ְנִחיֵריהֹון ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא. ָ ל . ּּבְ ְלמו ִמּכָ ֵּיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ

ָרֵאל ה ִלׂשְ(. ָּטִבין ְדֶיְחמון ְלהֹון ְלִיׂשְ בוָאה הוא ִיְזּכֶ ה ְלִקיום ַהּנְ ֶהֱאִמין ְוִציּפָ ַרק ִמי ׁשֶ ִביא ׁשֶ א ַהּנָ ְּוַעל ֶזה ִהְתַנּבֵ ּּ ּ ְגאוָלהּ ְוָהֵעֶרב , ּמֹוַח ּבַ

י ָהְלכו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל  ְלמו ּכִ ַּרב ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש –ּ ת ָהֵעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ּבְ ְּוָהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליּפַ ִהִציָלה , ּ ִתיַבת ֹנַח ׁשֶ ּּכְ

ּבול י ִתׂשָ(. )ֵּמַהּמַ ת ּכִ ָרׁשַ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ   )ב"ח ע"קפּא ַדף ּ

ִהִציָלה ֵתּכְ, ַּלַעסֹוק ַבזֹוַהר ַהָקדֹוׁשֻמְכָרח ָּהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליַפת ָהֶעֶרב ַרב  ּיַבת ֹנַח ׁשֶ
ֵּמַהַמּבול ּ   

ִעים ְשְמַהֵעֶרב ַרב(, ְּוִאינון ֵעֶרב ַרב ְרִשיַעָייא ַההוא ִזְמָנא )ְואֹוָתם ָהְרׁשָ הו ּבְ ְּדִיְתַקֵיים ּבְ יַאת ִי(, ּ ֶהם ִלְפֵני ּבִ ְתַקֵיים ּבָ

תוב יַח ַהּכָ ׁשִ ָּדִנֵיאל ( :)ַּהּמָ ִעים )יבּ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ִיְתַלּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ָרֵאל(. ּּ ִיׂשְ ירור ָגמור ּבְ ָאז ִיְהֶיה ּבִ ּׁשֶ נו )ּּ : ִּיְתַלּבְ

ָנה ׁשְ(. ִּאינון ָמאֵרי ִמׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֵּאלו ּבַ ִיְתַבְררו ַעל ְיֵדי ִליּמוד ַהּתֹוָרהּ ֶּנה ׁשְ ְּוִיָצְרפו )ּּ א: ּ ֵאר ַעּמָ א ִדׁשְ ִּאינון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְוֶזַרע (. ּ

ים טֹוִבים וְצָדָקה ְררו ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות וַמֲעׂשִ ָאר ָהָעם ִיְתּבָ ל ׁשְ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב )ּ ְצרֹף ֶאת ּוְצַרְפּתִ )יגְזַכְרָיה (, ּ ים ּכִ

ֶסף ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקה(. ַהּכֶ ֶסף ׁשֶ ְּדָהִיינו ַעל ְיֵדי ּכֶ ִעים )ּ יעו ְרׁשָ ָרֵאל(. ִּאינון ֵעֶרב ַרב, ְּוִהְרׁשִ ָלל ִיׂשְ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב ַרב ָיְצאו ִמּכְ ּ ּ(   

יִלים ָיִבינו)ָּדִנֵאל יב( ּכִ ׂשְ ָלה, ּ ְוַהּמַ ׂשְ(, ִּאינון ָמאֵרי ַקּבָ סֹודֹות ַהּתֹוָרהְוַהּמַ עֹוְסִקים ּבְ יִלים ֵהם ֵאלו ׁשֶ ּּכִ הֹון )ּ ַמר ּבְ ּ ְדִאּתְ

ָּדִנֵיאל יב( זַֹהר ָהָרִקיַע)ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ זַֹהר ָדא. ּ ְוַהּמַ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ֵּאלו ֵהם (, ּ ּ

עֹו ַּהַצִדיִקים ׁשֶ ְקָרא ֵסֶפר ַהזֹוַהרּ אֹור ַהֶזה ַהּנִ ִתיַבת ֹנַח)ְּסִקים ּבְ ּ ְדִאיהו ּכְ ּבול(, ּ ִציל ֵמַהּמַ ּמַ ִתיַבת ֹנַח ׁשֶ הוא ּכְ ּׁשֶ ּּ ה )ּ ין ּבָ ְנׁשִ ְתּכַ ּ ְדּמִ

ַנִים ֵמִעיר ַבע ּמַמְלכוָתא, ׁשְ ָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ מֹו ׁשֶ(. ּוׁשְ ּכְ יָבה ִלְפֵני ׁשֶ ֵנס ַלּתֵ ּלֹא ּכוָלם ָזכו ְלִהיּכָ ּ ּ

ּבול יִלים ִיְזּכו ְלִהיָנֵצל ַעל ְיֵדי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש, ַּהּמַ ּכִ ׂשְ ך ַרק ַהְזִריִזים ְוַהּמַ ּּכָ ּ ּ י ַהְזַמן ָקַצר, ְ ַמְלָאִכי , ּּכִ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרק ג(ּּכְ סוק א' ּפֶ ִני )'ּּפָ  ִהּנְ

ר ׁשֹוֵלַח ַמְלָאִכ ִרית ֲאׁשֶ ים וַמְלָאך ַהּבְ ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ ְי וָפָנה ֶדֶרך ְלָפַני וִפְתאֹום ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ ְּ ּ ּּ

א ָאַמר ה ה ּבָ ם ֲחֵפִצים ִהּנֵ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ִדְבהֹון ) ְצָבקֹות' ַאּתֶ ִיְזּכו ַלַעסֹוק ּבְ ֵאלו ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ מֹות א( ִיְתַקֵיים )ּ ן ַהִילֹוד  ּכָ)ׁשְ ּל ַהּבֵ ּ

ִליכוהו ׁשְ ַּהְיאֹוָרה ּתַ ִנים(. ּ ְבִחיַנת ּבָ יַח ִצְדֵקינו,ִלְהיֹות ּבִ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ּ וְמָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ָיֵמינו, ּ ְמֵהָרה ּבְ ּ ְוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא)ּּבִ ּ ּ ,

ה ִדיָלך ְְוֹכָלא ַעל ִסּבָ ל ֵסֶפר זֹוַהר ַהָק(. ּ מֹוֵתיֵהםְּוֶזה ָהאֹור ׁשֶ ִנׁשְ ּבִ, דֹוׁש ָיִאיר ּבְ ְזכות ָהַרׁשְ ת ( )ּי ַהָקדֹוׁש"ְּוָכל ֶזה ּבִ ָרׁשַ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ

ַהֲעלֹוְתך  יקון כ, ב"ג ע"ַּדף קנ,  ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא-ָּבְ יקוֵני זֹוַהר ּתִ ְּוַעֵין ּתִ ּ   .)ד"נ, ג"ּא ַעּמוד נ"ּ

ָמה לֹא ִלׁשְ ֵּעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ אֹוַרְיָתא ְוִה: ּּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ְתִחַלת ְדָבָריו ַוֲאִפילו ּכָ ַתב ּבִ ּכָ ה ַמה ׁשֶ ּּנֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ל ֶחֶסד ְדָעְבִדי ְלַגְרַמְיהו ְוכו ּּכָ ּ טֹו ְמֹבָאר.'ּ ׁשָ ּפְ ר ַהּתֹוָרה , ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ּ וִבְפָרט ּבִ ּ ּ

ָרס ְוַהְסֵפקֹות ְיֵתרֹותַנֲעׂשֵ ל ּפְ ּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ּית ַקְרדֹם ַלֲחֹתך ּבָ ּ ְ ּ, 

יבֹות י ְיׁשִ ַלל ָראׁשֵ ָכל ָהָאֶרץ ְודֹו,ֵני ַסְנֶהְדָראֹותָי ְוַד,ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמּכְ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ ִמים  ִלְהיֹות ׁשְ
  



ּבִ כט  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

י דֹור ַהְפָלָגה יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ַמִים ּּבְ ׁשָ ַּהּבֹוִנים ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ּבַ ך ,ּ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ יֶהם ִהיא ַמה ׁשֶ ת ַמֲעׂשֵ ְ ְוִעַקר ִסּבַ ּ ּ

ם ה ָלנו ׁשֵ תוב ְוַנֲעׂשֶ ַּהּכָ ית . ּ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ תוב ּבְ ּכָ ּּכַ סוק ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות  ְוֶזה ):ה"ַּדף כ(ּ ְּלׁשֹונֹו ַעל ּפָ ּ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ֵעֶרב ַרב,ַּהׁשָ יִנים ֵיׁש ּבָ ה ּמִ ֲחִמׁשָ ת ִגּבֹוִרים,ִמיִנים' ּ וִמן ַהג,ּ ׁשֶ ְקָרא ּכַ ּ ֵמֶהם הוא ַהּנִ ְּדָעַלְייהו , ּ ּ

ַמר ר ֵמעֹוָלם ִאּתְ ה ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ ם ֵּהּמָ י ַהׁשֵ הֹון  ְטָראִּמִס ְּוִאיּנון, ַּאְנׁשֵ ָמר ּבְ ְּדִאֵלין ְדִאּתְ ית יא(ּּ ֵראׁשִ  ָהָבה ִנְבָנה )ּבְ

ָּלנו ִעיר וִמְגָדל ְוגֹו ּ הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ' ּ ְוָיין ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ י ְכֵנִסיֹות וּבָ ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנו ׁשֵ ְּוַנֲעׂשֶ ּּ

יה ָמה, ֵּריׁשֵ ְּולֹא ִלׁשְ ד לֹון ְוכוּ ֶאָל,ּ ְגָמָרא.'ּא ְלֶמְעּבַ ת ַהזֹאת ָאְמרו ּבַ ה ַעל ַהּכַ ּ ְוִהּנֵ ּ לֹא :ּ ּתֹוָרה ׁשֶ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּ ּכָ

ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמה ֹנַח לֹו ׁשֶ   .ִּלׁשְ

ָמה ֵאין עֹוְסִקין ִלׁשְ ים ָה :ְּרָאָיה ׁשֶ ל ִעְסָקם ְוָאְמָנם ָהֲאָנׁשִ י ּכָ ָאְמָרם ּכִ יָמה ַוֲעָנָוה ּבְ ֵּאֶלה ַמְרִאים ּתֵ ּ

ָמה ּתֹוָרה הוא ִלׁשְ ּּבַ ָאְמרֹו . ּ ך הוא ּבְ לֹא ּכָ לֹום ֵהִעיד ֲעֵליֶהם ׁשֶ י ֵמִאיר ָעָליו ַהׁשָ א ַרּבִ ּנָ ה ֶהָחָכם ַהָגדֹול ַהּתַ ְּוִהּנֵ ְ ּ ּ ּ

ָמ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָללות ּכָ ה ְוכוְּלׁשֹון ּכְ ּה זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ ֵאינֹו ' ּ ָנָהר ׁשֶ ה ּכְ ּוְמַגִלים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ּ

ל ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה  ין ׁשֶ ין ִטּפִ ה וְלהֹוִציא ִטּפִ י ִהְצָטְרכֹו ִלְטרַֹח וְלַעֵין ּבָ ְלּתִ ר ֵמֵאָליו ּבִ ְתַגּבֵ ּּפֹוֵסק ְוהֹוֵלך וְכַמְעָין ַהּמִ ּ ּּ ּ ּ ְ

ִהְלָכָתה,ַלעִּמן ַהֶס ָמה ּכְ ּתֹוָרה ִלׁשְ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ה ֶזה יֹוֶרה ׁשֶ ּ ִהּנֵ ר לֹא ִיְזלו ֵעיָניו ְדָמעֹות ,ּ ּ וִמי ֶזה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְסרֹונֹו וְפִחיתותֹו ׁשְ ְראֹותֹו ַהּמִ ּּבִ ּ ַער ַהַהְקָד( .ּ י ַחִיים ִוויַטאל ַעל ׁשַ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ֶרק  –מֹות ּּ ְּוַעֵין אֹור ַהזֹוַהר ּפֶ

  .)ח"כ

ֵסֶפר ַהזַֹהר: ָהֵעֶרב ַרב ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ָפה ְוַלחוץ, ִּמי ׁשֶ ל ּתֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ אות, ּּ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוּכֻ ּ ְוֵאינֹו , ּ

ם י ׁשֵ ּתֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ִריֹותִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול , ּעֹוֵסק ּבַ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ַּהדֹור וְלִהׂשְ ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים , ּ

ַחִיים  יג ָאְרחֹות ַחִיים-ְּולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ָפה ְוַלחוץ, י"ּ ל תֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ ּּ לֹו ָטעות, ּ ְּוּכֻ ּ 

ְּוַרָמאות ם, ּ י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ָתֵרר ַעל , ּ דֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ִּלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש ּגְ ּ ּ

ִרּיֹות ים , ַהּבְ ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלמוד -ְוֵאין לֹו ַחּיִ יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּּ ּ ּ ַּהֹזַהר ּ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון - ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ ּּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי , ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּּ

ֶפׁש"ָמָרן ָהֲאִר ׁש ַלּנֶ ֵהם ַחִיים ַמּמָ ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים, ּי ׁשֶ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ל ּתֹוָרתֹו ,ּ ּכָ  ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ

ָפה ְוַלחוץ עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ּׁשֶ דֹוֵאג, ּּ ֶפׁש, ּכְ ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות, ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ ְוֵאינֹו , ּּ

ם י ׁשֵ ּתֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ִריֹותִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַה, ּעֹוֵסק ּבַ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ּדֹור וְלִהׂשְ ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים , ּ

ַחִיים   .ְּולֹא ֵחֶלק ּבַ

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ ֲעָלה: ּ ה ִלְרצֹות ָלה ִעם ּבַ ַער ְלַגּבָ נו ַמאן ְדִיּתְ ֵּלית ּבָ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא , ּ ַצְוִחין ּבְ

ה אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ּפֶ ַכּמָ, ּּבְ ָיןּבְ ה . ּה קוׁשְ ְוֵלית , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ַּכְלִבין ְדָאְמִרין ַהב ַהבְכְּוַצְוִחין ּבָ

א ִכיְנּתָ ַדל ְלָסְלָקא ׁשְ ּתַ ַּמאן ְדִיׁשְ ּוְבַוַדאי. ּ יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב  ּ ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ ּ

ְלַבדַּחִיים  לֹו אֹור, ִויַטאל ּבִ ּכֻ ֲעֵרי אֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ ְּוֵכן ּבַ ל. ּ ְהֶיה ְמֻקּבָ לֹא ּתִ ה ִמֶזה ׁשֶ ּוְכָבר ֶהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ת ֵעֶקב ז( .ֲּעֹבד ֵמַאֲהָבה ַוֲעֹבד ִמִיְרָאה ָרׁשַ ָרָכה קֹוַמְרָנה ּפָ ֶרק  – ט"י', ֵהיַכל ַהּבְ   .)'יאֹור ַהזֹוַהר ּפֶ

ָמה ַמִציל ֶאת ָהעֹוָלםַר ּק ַהלֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ּ 

ל  :)ט"צַסְנֶהְדִרין (ל "ְּוָאְמרו ֲחַז ָפַמְלָיא ׁשֶ לֹום ּבְ ים ׁשָ ָמה ֵמׂשִ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ַסְנְדִרי ּכָ י ֲאֶלּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ַמְלָיא ׁשֶ ָמע" :ַּמְעָלה וַבּפָ ה ִליאֹו ַיֲחֵזק ּבְ לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ּוִזי ַיֲעׂשֶ ָנה ".ּ ִאילו ּבָ ּ ַרב ָאַמר ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ְלֵטִרין ׁשֶ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ" :ּפַ ִסיִתיך ִלְנטַֹע ׁשָ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָָוָאׂשִ ָּ ּ י ".ּ  ַרּבִ
  



ּבִ ל  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

ֱאַמר ַאף ָמֵגן ַע:יֹוָחָנן ָאַמר ּנֶ ל ָהעֹוָלם ּכולֹו ׁשֶ ִסיִתיך: "ּל ּכָ ָוְבֵצל ָיִדי ּכִ ּ ּ ְוֵלִוי ָאַמר ַאף ְמָקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ".ּ ּ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ י ַאּתָ   ". ְּוֵלאמֹר ְלִציֹון ַעּמִ

ֵסֶפר  ַער (" ֶּנֶפׁש ַהַחִיים"ְוֵעין ּבְ ֶרק ' דׁשַ ַרק ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִלׁשְ, )ה"כּפֶ ְוֵאין . ָּמה זֹוֶכה ְלַקֵיים ָהעֹוָלםׁשֶ

ָמה יֹוֵתר ְמִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְּלך ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ָ   .)ַעֵיין אֹור ַהזֹוַהר(, ּ

וכל זה כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים בו יתברך ובתורתו בעיון : וזה לשון נפש החיים

ואז האנשים שבטלים לגמרי מעסק . םחפצם כל הימי' ורק בתורת ה. ושקידה ויגיעה גדולה לשמה

הדבוקים בו יתברך ' המה ירדו שאול חיים ומגורשים מהסתפח בנחלת עבדי ה. התורה מרוע בחירתם

הגם כי נתמעטו וירדו , ועל כל פעולת העולם גם כל העולמות. ו"ומארץ חיים יכרתו ח. ובתורתו

ו כמו שכתוב בתנא "גלם ליחרב חוכמעט שנטיו ר, בסבת החטאים האלה בנפשותם, מקדושתם ואורם

ה להחריב את "אמרו חכמים כל זמן שבני אדם מבטלין מן התורה מבקש הקב: )ב"רבא פ(דבי אליהו 

ואין מצוקין אלא תלמידי " מצוקי ארץ וישת עליהם תבל' כי לה ")ה"בסדר אליהו זוטא פ(ושם . 'העולם כו

 לחבל את כל העולם כולו ואלמלא בתי כנסיות ה"בכל יום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקב. 'חכמים כו

ובתי מדרשות שתלמידי חכמים יושבין בהם ועוסקים בדברי תורה היו מחבלין את כל העולם כולו מיד 

העוסקים בתורה הקדושה . קורא' עם כל זה עדיין יוכלו להתקיים על ידי השרידים אשר ה. ש"ע' כו

ו העולם פנוי לגמרי אפילו רגע "אבל אם היה ח. ו"ובהו חשלא יתבטלו לגמרי לחזור לתהו . יומם ולילה

תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונבטלים . אחת ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורה הקדושה

שבידו להעמיד ולקיים את כל העולמות . רב כחו. ואף גם איש אחד מישראל לבד. ו"ממציאות לגמרי ח

 )'ט ב"סנהדרין פרק חלק דף צ(כמו שכתוב . וננותו בתורה הקדושה לשמהוהבריאה בכללה על ידי עסקו והתב

אבות (וכן אמרו  בפרק התורה . רבי יוחנן אומר אף מגין על כל העולם כולו. 'כל העוסק בתורה לשמה כו

  .ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. ' כל העוסק בתורה לשמה כו)ו"פ

  :ל" וז,"נתיבי הזוהר"בספר  ]יד[

יַח"ֱהיֹות ַוֲחַז ׁשִ יַאת ַהּמָ ִבים ֶאת ּבִ ַעּכְ ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ַהּמְ ּל ִגילו ָלנו ׁשֶ ּ ְוַהזֹוַהר , ְּוָכל ַהָצרֹות ֵמֲחָמָתם, ּ

ה ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ַּהָקדֹוׁש ָמֵלא ִמֶזה ּבְ ָּלַקְטנו ַמְרֶאה ְמקֹומֹות ִנְרָחב וְבֶהֵקף ִנְפָלא, ּ ּּ ּ.  

ְתבו ְוִהְזִהירו אֹוָתנו ִלְהיֹות ִנְזָהִרים ִמן ָהֵעֶרב ַרב ְמקֹומֹות ׁשֶ ַמְרֶאה 310 ּּכָ ּ ֶנֶגד  -ּ עֹוָלמֹות י "שּכְ

ַּהּמוָכִנים ְלַצִדיֵקי ָהֱאֶמת ּ.  

. עב,  זוהר שמות מה-. רסג עא. עב, רסב. עב, כח. עב, כז. עא, כו. עא, זֹוַהר בראשית דף כה: ְרֵאה

 זוהר -. עא, רכד. עב, רכג. עא, רג. עא, קצז. עא, קצה.  עבקצ. עא, קכד. עא, קכ. עא, קיד. עא, סז

. עב, קנב. עא, קכד. עב,  זוהר במדבר קכב-. עא, קיא. עא, צז. עב, פו. עב, כח. עא, כח. עב, ויקרא כז

 -. עא, רפב. עא, רעט. עב, רעז. עב, רעו. עא,  זוהר דברים רעג-. עב, רמו. עא, רלז. עב, רלא. עא, רל

. עב, נ. עא, מט. עא, מב. עב, מא. עב, ל. עב, כח. עב, כז. עא, כז. עב, עא, כב. עא, טו: דף, רתיקוני זוה

. עא, קמ. עא, קלח. עב, קכח. עא, קיט. עא, קיז. עא, קיב. צז עא, עב, צו. עב, עה. עא, נה. עב, נג. עא, נב

יתרו ' פ. גווני עינא' מר דיתרו מא' פ:  זוהר חדש-. עב, קמז. עב, קמו. עא, קמד. עב, קמא. עא, קמא

  . דף כז עא:  תיקוני זוהר חדש-. יתרו מאמר שרטוטין דמצחא' פ. ימי בראשית' מאמר ז

  



ּבִ לא  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

. ת"מ' עץ חיים שער לב פרק א. ר חיים ויטאל על שער הקדמות"הקדמת מוה: ל"עץ חיים להאריז

:  שער הפסוקים-. לטהקדמה . הקדמה לג. ' שער הגלגולים הקדמה כ-. ג"שער מט פ. ת"ו מ"שער לח פ

, תולדות' פ:  ספר הליקוטים-. ישעיה', ספר מלכים א. עקב, בלק, כי תשא, בשלח, בא, שמות, ויגש' פ

', ספר מלכים א, וילך, כי תצא, עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך, כי תשא, בשלח, שמות, וישב

, ויקהל, כי תשא, תרומה, משפטים, ובשלח יתר, בא' פ: ל" ספר עץ הדעת טוב להאריז-. תהלים, ישעיה

, משפטים' י פ" שער מאמרי הרשב-. פנחס, בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים, שמיני, פקודי

   –. ויקהל, שמות, מקץ, בראשית' ליקוטי תורה פ

שער כג : ק" פרדס רימונים להרמ-. י"מסכת סדר ליל פסח פ, ב"מסכת יעקב פ: ספר משנת חסידים

 ספר הפליאה להמקובל האלקי רבי אביגדור -. 'א' ב סי"ח: א אבולעפיא"וצר עדן הגנוז למהר א–. טז' פ

' ש מולכו דרוש על פ" ספר המפואר למוהר–. ב"ב פל"מ אבן גבאי ח" עבודת הקודש למר–. קרא מפראג

ין א אזולאי מע" חסד לאברהם למהר-. במדבר' פ, תרומה'  מגיד משרים לרבינו יוסף קארו פ-.בראשית

', ב. 'נהר א, מעיין הששי הקדמה, לב, כה, נהר יז' מעיין ה, נהר נד' מעיין ד, ז"נהר ס' מעיין ב, נהר יז' א

, קדושים בהר, תזריע, ויקרא, תרומה, בא, וארא, ויגש, וישלח, תולדות' פ: ת" מגלה עמוקות עה-. 'ה

' ב אופנים על פ" עמוקות רנ מגלה-. וזאת הברכה, ואתחנן, פנחס, בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי

 ספר מבוא לחכמת הקבלה -, רנב, רנא, קצח, קפז, קמד, קכ, קי, צז, פ, עח, עד, נח, אופן כד: ואתחנן

:  ספר מעולפת ספירים-. חנוכה' ב מאמר א"ח, ז"פ' ב שער ו"ח, ז"פ' א שער ז"ח: ש טולידאנו"למהר

 ספר עשרה מאמרות -, ים ואחד אות לביום עשר, טו, ג"יום תשעה עשר אות י: ש אלגאזי"מוהרנ

, ד" ספר יונת אלם פ-, כב', ג' א סי"מאמר אם כל חי ח, ב"כ' ג פ"מאמר חיקור דין ח: ע מפאנו"להרמ

מאמר , ג"נ' סי, ו"כ' סי: מאמר מאה קשיטה, ד"ז פי"חלק י, ב"י, י"ה פ"ח, ד"ב פ"ח: מאמר הנפש: כתבים

מסכת ', עמק ברכה אות ו: שער האותיות: ה הקדוש" של-. ב"ח' מאמר צבאות ה, ג"י ח"כת: 'שבתות ה

תשובה אות ' מסכת יומא הל, מסכת תענית דרוש מטות מסעי אות כד, ו"שבועות פרק תורה אור אות מ

' פ', א אות ג"כי תשא תו' פ', בא תורה אור אות ג' ספר שמות פ. ויגש, מקץ, וישב:  ספר בראשית-, סב

ואתחנן ' פ', א אות ב"חוקת תו' פ, א אות יג"ספר במדבר נשא בהעלותך תו', א אות ב"ויקהל פקודי תו

א תניא "ספר אדיר במרום ח, ספר דרך עץ חיים: ל הקדוש" הרמח-. ו" ווי העמודים פ-, ג', א אות א"תו

 ספר -. מלכים' ב מאמר ביאור ז"ח, למגזר מילין דקשוט, ומחצדי חקלא זעירין אינון, אמר רבי שמעון

תיקונא חמשין , תיקונא תמניא ועשרין, תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, הקדמה:  חדשיםתיקונים

, ת בראשית"ל עה" פירוש הרמח–.  מאמר ויהי מקץ-, כ"צבקות ח'  ספר קנאת ה-.תיקונא שבעין, וחמש

 ראשי פרקים -. דרושי ונתת הכסף–. ג"תצ' ב בשבט ה" דרוש בסעודת ליל טו–. דברים, במדבר, שמות

תפילה , שעא, שי, רפט, רב, קעז, קעו, קנד, קנא, תפילה קיג: ו תפילות" ספר תקט-, ל"ת לרמח"ד

יט בסוד נורא ' א סי"ח, א"טו פ' א סי"ח: ש אלישוב" שערי הלשם מהר-. ן"תפלה ואתחנ, תצה, ל"חשמ

. א"אבן שלמה פי,  מוילנאא" הגר-. ד"יג פ' סי', ז' סי', ו' סי', ה' סי', סימן ד, ג"פ, ב"פ' ב' ב סי"ח, עלילה

' אדרת אליהו פ.  יהל אור על הזוהר בראשית דף כח עב–. א על תיקוני זוהר דף קיא עא"ביאור הגר

  .ביאור על תיקוני זוהר דף צז עב. דברים

פקודי דף , כי תשא, וארא:  היכל הברכה-. תצא'  קאמרנא פ–אוצר החיים : תלמידי בעל שם טוב

'  זוהר חי פ-. ד"כי תבא דף כח ע. א"דף רט ע, עקב דף סח עב, תצא' ף יג עב פד, ראה' פ, בלק' פ, שיח

' פ. ד"דף שכט ע, דף קיג, ג"דף קיב ע, דף קו עא, ד"דף קא ע. דף לז עא. דף כג עב, בראשית דף כה עא
  



ּבִ לב  י"אֹור ָהַרׁשְ

ֵרי אֹותֹו ַאׁשְ הוא ַהֶכ. ּבְ ּׁשֶ ל ַהתֹוָרהּ תול ַעל . ֶּתר ְוָהרֹאׁש ׁשֶ ֹּנאַמר ּבֹו ְוָהָיה ְכֵעץ ׁשָ ּ
ֱאַמר ּבֹו ְוָעֵלהו לֹא ִיּבֹול. ַּפְלֵגי ָמִים ּנֶ ְּוֶזה ֵעץ ַהַחִיים ׁשֶ ּ.  

ִעים יֹום ֵמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום   )כ ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ַאְרּבָ ּ ּ ּ
פוִרים ַּהּכִ ּ  

ַהְקָדַמת  ּיא ָלאֹור ִתקוֵני ֹזַהר ֵמַהְגָרַּהמֹוִצּּבְ ּ ּ ָּכתוב, א"ּ סֹוף : ל"וז, ּ ְּיֻעַין ּבְ
ַעל ִכֵסא ֶמֶלך ְַהְקָדַמת ּבַ ּ ּ ִהְלִהיבו ְמֹאד ,ּ ים ׁשֶ ַכָמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּ ְועֹוד ּבְ ִלְלֹמד ּ

פו רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ַאְרּבָ ַּהִתקוֵני ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ּּ ּ  .ִריםּ
ִתקון ו ָכַתב ּבְ ְּואוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיך ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַּוִיְפַתח נַֹח ֶאת' ְ ר  ּ ַּחלֹון ַהֵתָבה ֲאׁשֶ ּ

ה ְוָדא יֹום ַהִכפוִרים ָּעׂשָ ּ א ִעָלָאה  ,ּ ֵתַבת נַֹח ִהיא ִאּמָ ַּחלֹון ִדיִלי הוא ַעמוָדא ּּדְ ּּ ּ ּ
ּ ְדֵביה אֹור ְיֵת,ְּדֶאְמָצִעיָתא ֵבאור ַהְגָר.רָרה אֹויּ ּ ְוָכַתב ּבְ יֹום ַהִכפוִרים "ּ ּבְ ּא ׁשֶ ּ ּ

ַּחלֹונֹות ַהֵתָבה  א ִעָלָאה ְפתוִחיםּ ְּוהוא ְתׁשוָבה ִאּמָ ּ ּ ּּ ָכתוב  ,ּ ְּוֶזהו ׁשֶ ִּמֵקץ ּּ
ִעים יֹום ִעים יֹום ַהְידוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול,ַאְרּבָ ֵהם ַאְרּבָ ּ ׁשֶ ַרְעָיא ְו ,ּ

ֵתַבת נַֹח ְמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַגָווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ ּ ַהִתקוֵני זַֹהר ּדְ ּ ַּכָידוַע' ְּוכוּּ ּ ּ.  

 

 טז דף אופן, א אופן ז דף מז" זקן ביתו מ-. דף קע עב. ד"דף פו ע. ג"ע' שמות דף ז. דף תלט, תכו' ויחי ד

, נשא דף תס'  תולדות יעקב יוסף פ-. אות כו'  נתיב מצוותיך שביל אמונה ג-. ג דף רט"ד אופן י"מ, עה

 דברי -. כב, ח' א סי"ן ח"ליקוטי מוהר. ' בני יששכר מאמר חודש אדר מאמר ג-. שופטים דף תרסו' פ

. אור עולם אות יא. ב" פ'ארץ החיים א.  אשרי האיש דף מט-. דברי שמחה מכתב יג. ויקהל' חיים פ

דברי . קפח' נשא ע' דברי יואל פ. קלו' על הגאולה ע. 46ת דף "נפלאות היהודי ח. 'תפארת היהודי אות ו

' מכתב התעוררות ע. אשרי האיש דף מט. טו' ת א"דברי תורה מונקאטש מהדו. נח'  פ)סלאנים(שמואל 

מאמרי , שמחת ישראל. עב' ת ואמונה דף ואמ. צ' זכרון יעקב יוסף מע. ק רבי דוד מלעלוב"הרה. עג

גלות , ם"חידושי הרי. שלח' השמטות לפ, ם על מסכת גיטין"חידושי הרי. 'גאולת הארץ דף ו. שמחה

תמוז ' ס דרוש ח"חת. חוט המשולש דף מב. א על דרך הרמז מגילת אסתר א"פירוש הגר. וגאולה

פ דף "ב הגש"י ט"מהר. פרשת וזאת הברכהקדושת יום טוב . על הגאולה ועל התמורה דף קפז. ט"תקס

' סי' ויואל משה מאמר א. רנ' קרח ע'  חידושי תורה פ-. ג כלל י פרט א" ח)קאלאמייא(משכיל אל דל . קטז

' ע, כו בשלח' חידושי תורה ע. ,קעז' על הגאולה ע. לח' חידושי תורה דברים ע. ש דף קנ"מאמר ש. קנג

 -. קנה' י ע"ת דרשות מא"חיד, לב' כ ע"תש, תקלו ' ע, לד' ז ע"שית. קלג' בהעלותך ע. רנ' קרח ע, קעט

 שולחן -. וישלח דף קכ' פ, קלה' א ע"ח' דברי יואל מכ. קסא, קנז, קנב' ויואל משה ע. דברות קודש

. כה' ח ע"סיפורי הרמ.  אור הנר דף יג-. זכרון צדיקים חודש אייר, הטהור מאמר אמונה ופרנסה דף עד

  258 דף )ש מבעלזא"סיפורים מהר(פאר וכבוד . )מרגליות(' ד' ד א"ים ח אוצר הסיפור-
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ר    )כא ה ָעׂשָ ָיִמים ֵאלו ֵמֲחִמׁשָ ִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ׁשְ ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּּ ּ ּ
פוִרים  ָאב ַעד יֹום ַהּכִ ּּבְ ֲאִמיַרת -ּ ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ּ ַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ

ַּהִתקוִנים ֵמ ּ ָאבּ ר ּבְ ה ָעׂשָ    .ֲּחִמׁשָ

ה ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֵסֶדר ִתקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁש  י ַמֲעׂשֶ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ַּהְרּבֵ ּּ ּ
ָאב ַעד יֹום ַהִכפוִרים ר ּבְ ת ָעׂשָ ֵּמֲחֵמׁשֶ ּ חֶֹדׁש . ּ ִּכי ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ ּ

ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמ ֱּאלול ְמֹבָאר ּבְ ּ ּ ָמהּ ׁשָ ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ֶּלך ׁשֶ ּ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ֵקץ . ְ ּ
ַּהְגֻאָלה אֹור ַצִדיִקים , ּ ְּוֵכן ָכתוב ּבְ ּ ִלים ֵסֶפר  )'ו ִסיָמן ב"ִסיָמן ל(ּ ַיׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ

ֲאִמיַרת ַהִתק ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ָיִמים ֵאלו ְוַיִקיֵרי ְירוׁשָ ַּהִתקוִנים ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּוִנים ּּ
ָאב ר ּבְ ה ָעׂשָ   .ֵּמֲחִמׁשָ

ְּוַכָידוַע  נו ּ ַרּבֵ נו ַּהָקדֹוׁש ּׁשֶ ֶרְסַלב ַּרּבֵ יו ל "זצַנְחָמן ִמּבְ ִּצָוה ְלָכל ֲאָנׁשָ
ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ל ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ּבְ ִיְגְמרו ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ָּעַזר ָלנו ' ֶוֱהיֹות ַוה, ּ

הֹוֵצאנו ָלאֹור ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ֻחָלק ּׁשְ חוָלק ַהיֹוִמי ּמְ ּ ַהּמְ ּ ָנה 354'לּ , ְּיֵמי ַהׁשָ
ָכל יֹום ְלֵעֶרך  ך ַקל ִלְגרֹוס ַהזֹוַהר ּבְ ל ּכָ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהֶזה ּכָ ְוּבְ ְ ּ קֹות 12ּ ְְוָכך , ּּדַ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ִּיְגְמרו ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ִגיִעים ְלאוָמן ָיִביאו , ּ ּמַ ׁשֶ ְּוָכך ּכְ ּ ּ ְ

נו ַמ ָּתָנה ְלַרּבֵ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ְוזֹוַהר ָחָדׁש, ל"זּ ִּסיום ּכָ ּ ּ ּ.  

ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים  ה ֵחׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ַנֲעׂשֶ ּּ ּּ  

ֵסֶפר  ַהָקדֹוׁש  ָּכתוב ּבְ ּ יחֹות ָהַר"ּ ֶרְסֶלב " ן"ׂשִ י ַנְחָמן ִמּבְ נו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ֵּמַרּבֵ ּ
ִלּמוד ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְמאֹד ְמֹאד": )ח"קת אֹו( א"זיע ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ ַעל ְיֵדי , ְוַדע. ּּ ׁשֶ

ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ְּוַהָלׁשֹון , ּּ
ַרך ם ִיְתּבָ ל ַהֹזַהר ְמעֹוֵרר ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְׁשֶ ּ ּ".  

ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ִמֶזהְּלֵמִדים ָאנו ּׁשֶ ּ ּ ל , ּ ִלי ָגדֹול ְלַקּבֵ ּהוא ּכְ ּ
ם ְרּכֹו תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּּדַ ק ְלִלּמוד ַהתֹוָרה , ּ ּוִמי לֹא ְמַחֵפׂש ַהיֹום ֵחׁשֶ ּ ּּ ּ

ם ְּוִהְתעֹוְררות ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ך א – ּ ים ְלַחּנֵ ְוִבְפָרט ַהְצִעיֵרי ֹצאן ֳקָדׁשִ ּ ּ ֹוָתם ּ
ַמִים וִמדֹות טֹובֹות קות ַהתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ְּלַחׁשְ ּ ּהוא ֶדֶרך טֹוב ומֹוִעיל, ּּ ך , ְּ ְְלַחּנֵ

ֵסֶפר  ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ה ּבְ ּאֹוָתם ִלְלמֹד ַהְרּבֵ קות , ּ ָנֵקל ְלַחׁשְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזכו ּבְ ּ ּ
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ל ַהתֹוָרה ַה ַּהתֹוָרה ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ּּ הּ יור ַרק ַהתֹוָרה , ְּקדֹוׁשָ ִּכי ֵאין ָלנו ׁשִ ּ ּּ ּ
ַרך, ַּהזֹאת ם ִיְתּבָ ְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ם ָכֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְְוִיְתעֹוֵרר ִלּבָ ּ ּ.  

ֹזַהר ָהָרִקיַע"   )כב יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ָרֵאל ָצִריך  -" ּ ל ִיׂשְ ְּכָ

ְקִריַאת ַהזֹ ְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ּבִ ּיִ   !ַהרּׁשֶ

בא לאפשר לכל ישראל , המחולק החדש המחולק לימי השנהַּהזֹוֵהר 
לתיקון השכינה , ספר הזוהר ובסיומו בארץ ובעולם להיות שותפים בקריאת

ורעות מעל עם   ולביטול כל גזירות קשות,לתיקון כל ישראל, הקדושה
  .ישראל

יבות , ֶאֶלף ַמֲאָמִרים   )כג ַּהִלמוד ַּעל ֲחׁשִ ּ זַֹהרה ְּוַהְקִריָאּ   ּּבַ

ֵסֶפר  על , ישנם אלף מאמרים מצדיקי יסוד עולם" אור הזוהר"ּבְ
  !אפילו ללא הבנה, חשיבות הלימוד והקריאה בזוהר

ֵסֶפר  שניתקנו  מן התיקונים הגדולים ":כתב, )ל"לרמח( -אדיר במרום ּבְ
ולהצמיח קרן ישועה לבית , כי הוא לגאולה הוכן... ֵסֶפר ַהזֹוַהרבעולם היה 

   .לישרא

ָמהַּהזַֹהר ֲאִמיַרת    )כד ל ִלְנׁשָ   ְמֻסּגָ

. ) נשא-רעיא מהימנא (" הגלות ברחמים  ספר הזוהר ייצאו ישראל מןל ידיע
אהרן ' ובשם ר". לנשמה אמירת הזוהר מסוגל: "ובשם הבעל שם טוב נאמר

אורשזוהר הקדוש צריך לאמרו בלא : "מזיטאמיר נאמר ִּכי ַהֵתבֹות ְוַהִדּבור , ּּבֵ ּ ּ ּ
ַרךׁשֶ ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף ִיְתּבָ ְל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקׁשְ ּ".  

ֵעת    )כה ל ה "במֹוִציִאים ָלאֹור ּכָ דֹוִלים ִעם  18ֵסט ׁשֶ ָרִכים ּגְ ּכְ
אור  ָקרֹוב ֵיֵצא ָלאֹור,ַקלּּבֵ ּבְ ל ,  ׁשֶ ָרִכים ִעם  12ְועֹוד ֵסט ׁשֶ אור ּכְ ּּבֵ

  ָחָדׁש

ה ָיֵמינו, ְוִהּנֵ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל, ּ ָאנוּּבְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנִגיׁש ְלָכל ָאָדם ּבְ ָּזִכינו ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ַקלות וַבְפרוטֹות ַמָמׁש ּּבְ ּ ּ ּּ ּבִ, ּ ּוְכָבר ָיְצאו ֵסִטים ְמֵהְיָכלא ְדַרׁשְ ּ ַרְאשות י "ּ צ "הגהּּבְ
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ִליָט מוֵאִלי ׁשַ ׂשָכר ׁשְ ָנָיהו ִיׂשָ ַּהְמקוָבל ָהַרב ּבְ ּ פֹוְרָמט א "ּּ ֲחָלִקים ְוֵכן  70ִּכיס ּבְ
ִּתיקוֵני זֹוַהר ל , ּ ְדפוס ׁשֶ ל ה "בּוְכֵעת מֹוִציִאים ָלאֹור , ְּכָרִכים 12ְּוֵכן ּבִ  18ֵסט ׁשֶ

ָקרֹוב ֵיֵצא ָלאֹור ּבְ יאור ֶנְחָמד ְוַקל ְמֹאד ׁשֶ ְּכָרִכים ְגדֹוִלים ִעם ּבִ ּ ּ ועוד סט של , ּ
על ידי הצדיק , בקרוב'  כרכים עם ביאור חדש עומד להופיע בעזרת ה12

, 74ח השומר "ר, המזכה את הרבים לשם שמים הרב פנחס ראובן מבני ברק
, בלבד ₪ 77 כרכים ב 6ושם אפשר גם לקבל את ספרי הזוהר החדשים של 

וגם אפשר לקבל שם תיקוני זוהר דף היומי , הסחורה כמעט אזלה כבר
  .בפורמט כיס בשני כרכים

יַח    )כו ָמׁשִ ׁשֶ יַח ַהּסְ, ָיבֹואּּכְ ל ְפֵני ָמׁשִ ָּפַרִדים ִיְהיו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ּ ּ
  ִּצְדֵקנו

, ה שענין לימוד הזוהר הקדוש נכנס חזק מאוד גם אצל האשכזנים"ב
וכמעט , שפשוט לא ידעו ממושג כזה שכל יהודי צריך ללמוד זוהר הקדוש

יום יום מטלפנים אלי חרדים מירושלים בני ברק שאין להם בבית זוהר 
ח "וכאן כדאי לספר מה ששמעתי ממחותני להבחל. ורוצים לרכוש, ושהקד

, ]ע"ושו, ס"מייסד מפעל הש[, ה"ר מקלויזנבורג זצללה"ק מרן האדמו"כ
הספרדים יהיו הראשונים לקבל פני , שכשמשיח יבואשאמר כמה פעמים 

היו הרבה מחסידים אחרים . [בגלל שיש להם אמונה פשוטה, משיח צדקינו
 אבל –? מה איפה אנחנו, שהוציא אותם מן הכלל, רוגז עליושהיו מאוד ב

ז "צסנהדרין (ל " וכאמרם ז– ולא פחד לומר האמת, ידוע שהוא היה איש קדוש

י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּ ַתְנָיא )א"ע א ּבֹו , ּדֹור, ַרּבִ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ית ַהַוַעד ִיְהֶיה -ּׁשֶ  )לזנות(ּ ּבֵ
ם [)ישתומם(ְּוַהַגְבָלן , ְּוַהָגִליל ֶיֱחַרב, ]ְלזֹונֹות[ י , ]ֶיֱאׁשַ ְּגבול [)גליל(ְוַאְנׁשֵ ְּיסֹוְבבו ] ּ

ְּוָחְכַמת ַהסֹוְפִרים ִתְסַרח, ֵּמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיֹחָננו ְּוִיְרֵאי ֵחְטא ִיָמֲאסו, ּ ּוְפֵני , ּ
ַּהדֹור ִכְפֵני ֶכֶלב ּ ֶרת, ּ ֱאַמר, ְוָהֱאֶמת ֶנְעּדֶ ּנֶ ָּהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת ַּוְתִהי  ")ישעיה נט(, ׁשֶ

תֹוֵלל ַּוְתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת", ַמאי". ְּוָסר ֵמָרע ִמׁשְ , ְּמַלֵמד, ַּאְמֵרי ְדֵבי ַרב? "ּ
ית ֲעָדִרים ֲעָדִרים ְוהֹוֶלֶכת ָלה ֲעׂשֵ ּנַ תֹוֵלל, ְוָסר ֵמָרע", ַמאי. ּׁשֶ ַּאְמֵרי ְדֵבי ? "ִּמׁשְ

יָלא י ׁשִ ָסר ֵמָרע , ַרּבִ ָּכל ִמי ׁשֶ ִריֹות ִמׁשְ-ּ ּתֹוֵלל ַעל ַהּבְ ּ.[  

  :ויש להוסיף על זה שני דברים
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בגלל שאבותיהם ואבות ? למה יש להם אמונה פשוטה. א
והם ממשיכים בדרכי אבותיהם , אבותיהם למדו זוהר הקדוש

  .לומדים

אלו , בוודאי כשמשיח יבוא את מי הוא יקרב הראשונים. ב
  .שהם היו אלו שגרמו לביאתו, זוהר הקדוששלמדו 

ה ֲאָלִפים    )כז לֹׁשָ עוִרים ָקרֹוב ִלׁשְ הּׁשִ ַאְרֵצנו ַהְקדֹוׁשָ ּּבְ ּ  

, ה שזכינו להגיע לקרוב לשלשה אלפים שיעורים בארצינו הקדושה"וב
לכן חובה גדולה על כל . והדרך עוד פתוחה לפנינו, אמנם כל זה רק ההתחלה

וללמוד ולעשות עוד שיעורים , א"י זיע"אחד ואחד להפיץ תורת הרשב
ובכל , ושכל בית המדרש וכל ישיבה שיהיו שיעורים בזוהר הקדוש, רביםב

  .    א"נקל את צער השכינה וצער של עם ישראל ונזכה להגאולה שלימה בב

ְפֻעַלת ֵסֶפר ַהֹזַהר  זֹו ַכָוַנת ַהְדָבִרים ׁשֶ ְּוִנְרֶאה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְתקוָפה ְמֻאֶחֶרת (ּ ָאְמָנם ִנְתַגָלה ּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ּבִַיֲחִסית ִלְתק סֹוף ַהָיִמים )י"ּוַפת ַרׁשְ ָרֵאל ּבְ ְּצִריָכה ְלִהָמֵצא ִלְכַלל ִיׂשְ ל ֶמֶלך , ּ דֹורֹו ׁשֶ ְּבְ

יַח דֹוֵרנו ָאנו, ַּהָמׁשִ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ ל ֵסֶפר ַהֹזַהר , ּ ִגיׁשות ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ַהּנְ ְּוָלֵכן ִנְרֶאה ׁשֶ ּ ּ
ָיֵמינו ֵאיָנה ִמְקִרית ְכָלל ְוִעָקר ּּבְ ּ ּ ּ.  

ּר ָקְראו ָכל ְגדֹוֵלי ַהדֹורּוְכָב ּ ּ ֶּאת ַהִצּבור ִלְקִריָאה  ּ ֵסֶפר ּ ְתקוָפה ּבְ ּ ַהזַֹהר ּבִ ּ

ם ְגדֹוִלים .זֹו ׁשֵ ַמְעִתי ּבְ ְּוׁשָ ָאָדם, ּ כֹון ׁשֶ ּנָ ַּיְקִציב ְלַעְצמֹו ֲאִפלו ְק ׁשֶ ל ָדָבר ּ ִּריָאה ׁשֶ
ֵסֶפר ּמוָעט  ּ ַהֹזַהר ִמֵדי יֹוםּבְ ּוְבָכך יוַכל ּבְ, ּ ם ִלְדּבֹק ְּ ֵסֶפר ֶּעְזַרת ַהׁשֵ . ּ ַהֹזַהרּבְ

ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ְלַבֵטל , ְוָהֱאֶמת ִעְנַין ֹכחֹו ׁשֶ ֵמֵעֶבר ַלְדָבִרים ָהֲאמוִרים ְלַמְעָלה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
יַח ֲעבור ָהָאָדם ַהָדֵבק ּבֹו ֶּאת ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמָמֵרק ֶאת , ּ ֲּהֵרי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ

ַמת ָה ָּאָדם ִמָכל ָדָבר ַרעִנׁשְ ְּוַהְקִריָאה ּבֹו ִהיא ְסֻגָלה ְלָכל ַהְיׁשועֹות , ּ ּ ּ
  .ְוַהַהְצָלחֹות
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ן יֹוָחאי ֶאת    )כח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ַרּבִ ּגִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַּמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבְ
  ָּהִאְדָרא

א ! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי א ַקִדיׁשָ ִאְדָרא ַרּבָ ּּבְ ּ ָכתוב)א"ח ע"ּזַֹהר ֵחֶלק ג ַדף קכ(ּ ָהָיה : ּ ׁשֶ
ן יֹוָחאי ֶאת ָהִאְדָרא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִגָלה ַרּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַּמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבְ ּ ְוֶזה ְלׁשֹון : ּ

ָּתָנא ָרִזין ְדָרִזין: ָּהִאְדָרא ָרֵזי ְדָרִזין, ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַּכד ָפַתח ַרּבִ ּ , ִאְזַדַזע ַאְתָרא, ּ
ְבַרְיָתא ׁשֶ[ ָּלַמְדנו ּבִ ְמעֹון ְלָפֵרׁש ֶאת , ּ ָרָזא ְדָרִזיןֵסֶפר ּבְּ י ׁשִ ר ָפַתח ַרּבִ ְּוַכֲאׁשֶ

ֱאַמר ּבֹו ַוֶיֱחַרד ָכל  ּנֶ ם ְכִדְמיֹון ַהר ִסיַני ׁשֶ בו ׁשָ ָיׁשְ ַּהסֹודֹות ִנְזַדֲעַזע ַהָמקֹום ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ִדְמיֹון ְּוַהֲחֵבִרים ִהְתַחְלְחלו ְוִנְר[. ַּוְחֵבִרין ִאְתַחְלָחלו] ָּהָהר ְמאֹד ַּעדו ּכְ

ֲחֶנה ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱאַמר ַוֶיֱחַרד ּכָ ּנֶ ַמַתן תֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ה ָגדֹול –]. ּ ּמָ ּ ּכַ
ּבִ ל ָהַרׁשְ ִלּמוד תֹוָרתֹו זֹוִכים ְלַמֲעַמד ַהר ִסיָני "י זי"ְּזכותֹו ׁשֶ ר ּבְ ּע ֲאׁשֶ ּ

ַלת ַהתֹוָרה   .ְּוַקּבָ

ֵאינֹו לֹוֵמד ְפ   )כט ִּניִמּיות ַהתֹוָרהִּמי ׁשֶ ַנְפׁשֹו,ּ   ּ ֲהֵרי הוא ִמְתַחּיֵב ּבְ

ּקוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחִיים ּבְ ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי , )ֶּפֶרק יג(ּ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִיפֹל ַהּנֹוֵפל כו י ַגם ּבְ ַנְפׁשֹו ּכִ ּהוא ִמְתַחֵיב ּבְ ּ ּּ ּ ר ְלֵעיל ' ּ ְזּכַ ּנִ ּכַ

ֹאֶר ה כוּבְ ַרּבָ רוִרים ַאּדְ לֹא ְיָבֵרר ּבֵ ְלַבד ׁשֶ ּך ְולֹא זֹו ּבִ ּ ּ ָאַמר ִמי ' ְ ּוְכמֹו ׁשֶ
ק  ּבֵ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הוא ִמְתּדַ ִלּמוד ַהּנִ י ִאם ּבְ ִלּמוד ַהֶזה ּכִ ֵאינֹו רֹוֶצה ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

מֹוָתא כו ֲאָתר ּדְ הוָבא ' ּּבַ ַוְיִחי ׁשֶ זַֹהר ּדְ ַתב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ה ּּ ַרק ּבָ ְוַעל ְּלֵעיל ׁשֶ
ִחיַנת ֵעץ ַהַחִיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי  ָּיָדה ִיְזֶכה ְלאֹור ַהַחִיים ִכי ִהיא ִהיא ּבְ ּּ ּּ ּ
רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו וְמקֹור ַנְפׁשֹו  ֵעֶסק תֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ֶהם ּבְ ַּאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ּ ּ

ִיחודֹו ִי ּוְלַיֲחָדן ּבְ ַרך כוּ ְּתּבָ   .ל"עכ', ְ

ה  )ל ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ַּעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַלֲחִמׁשִ ּ ּ  

ַעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות  ים ׁשֶ ָּידוַע ִמְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּּ ּ
ָנה ּכוָלה ָכל ַהׁשָ ה ְוֶזה ּבְ ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ַּלֲחִמׁשִ ּ ּ ּּ תֹו, ּ ַרת ַהּסֹוד ְמַטֵהר ּׁשֶ

יִקים ֵסֶפר  אֹור ַהזֹוַהר ֵמֶאֶלף ַצּדִ ֵהֵבאנו ּבְ מֹו ׁשֶ ֶפׁש ּכְ ך ֶאת ַהּנֶ ּוְמַזּכֵ   .ע" זי,ְּ



ּבִ לח  י"אֹור ָהַרׁשְ

תֹוַרת ֲּאַנְחנו עֹוְסִקים    )לא ִהיא ִקּיום ָהעֹוָלםּּבְ   ַּהּסֹוד ׁשֶ

ם  ְמעֹון ׂשָ י ׁשִ אעֹוד ָאַמר ַרּבִ ִאְדָרא ַרּבָ ְמעֹוןָאַמר: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּּבְ י ׁשִ ,  ַרּבִ
ַמָיא לֹא ֵאיָמא ְדְיַצְייִתין ְּדָהא ֲאַנן ִקיוֵמי , ְלַאְרָעא לֹא ֵאיָמא ְדִתְשַמע, ִּלׁשְ ּ

יאור. ָעְלִמין ַמע ְכמֹו : ּּבִ ִתׁשְ ַמִים ְשַיֲאִזינו ְוַגם לֹא ָלָאֶרץ ׁשֶ ֲּאִני לֹא אֹוֵמר ַלׁשָ ּ ּ ּ
ינו ה ַרּבֵ ָאַמר מֹׁשֶ י, ּׁשֶ ה ַרּבֵ לֹא ֶיֶחְטאוִּכי מֹׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ּנו ִהְזִהיר ֶאת ַעם ִיׂשְ ְוַעל ֶזה , ּּ

ַמִים ָוָאֶרץ ֶהם ׁשָ ִהיא ִקיום , ֵהִעיד ּבָ ֲּאָבל ֲאַנְחנו עֹוְסִקים ְבתֹוַרת ַהּסֹוד ׁשֶ ּ ּּ
תֹוַרת ַהּסֹוד . ָהעֹוָלם י ָהעֹוְסִקים ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ ּכִ ְּוֵאין צֹוֵרך ְלֵעדות ׁשָ ְ

יֹוןִּנָצִלים ִמן ַהּנִ   .ּסָ

תֹוַרת ַהּסֹוד ִהיא ִקיום ָהעֹוָלם אן ָאנו רֹוִאים ׁשֶ ִּמּכָ ּ ְּוַכָידוַע ָכל , ּּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ְתלוָיה ְבִלימוד ַה ּ ּּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש , זוהר הקדושּ : :)ד"ג קכ"ח(ְּכְמבֹוָאר ּבְ

ָרֵאל ְלִמְטָעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיה" ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ ּּ ּ ּו ָהִאי ֵסֶפר ַהֹזַהרּ ִּיְפקון , ּ
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ הֹון , ּ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר' ה"ְוִיְתַקֵיים ּבְ ּּבָ ּ "

  .)ב"ְּדָבִרים ל(

ָאְמרו ְבּ ּוְכמֹו ׁשֶ ָּזכו ְדָדָרא ָדא : "ּ ַעל דֹורֹו)ב"מ ע"ב ד"ח ח"זֹוַה(ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ
יָחאְּיַקֵים ָע ְּלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמׁשִ ְזכות ִלימוד ַה" ּ ּבִ ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּּ  זוהר הקדושּ

יֹוןְוָהִאְדרֹות  ַרֲחִמים ְועֹוד לֹא ִיְצָטְרכו ְלִנּסָ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ש "כמ. ּ
ּ וַבִתקוִניםזוהר הקדושְב ּּ ּוַבִתקון ו. ּ ּּ א ְל: "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ַּתָתא ִיְתַפְרְנסון ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָיאיֵמַהא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבָ ּ ִחיבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתָגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ְ ּ ּוְבִגֵניה , ּ ּ
ָאֶרץ ַוגו ְּוָקָראָת ְדרֹור ּבָ ת ָנׂשֹא ָאַמר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ". 'ּ א "ּוְבָפָרׁשַ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ַרֲחֵמי ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ   .א" בב"ּ

ָכל יֹום ְויֹום   )לב ים ּבְ ים ִמְתַחְדׁשִ   ִּנּסִ

ֵרה מֹוָנה ֶעׂשְ ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ָמֹוִדים ֲאַנְחנו ְלך: "ָּאנו אֹוְמִרים ּבְ ַאָתה הוא . ּ ּׁשָ ּ
ָכל יֹום ִעָמנו ְוכו', ּא ְוכו"ה ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ּ ּ ָ ה ִעָמנו ַהָקּבָ', ּ ָכל יֹום ְויֹום עֹוׂשֶ ּּבְ ּ ה "ּ

ְתִפַלת , ִּנִסים ַּגם ּבִ ִסים"ּ ים ָעַמְדָת "ּמֹוִדים ָאנו " ַּעל ַהּנִ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְּוַאָתה ּבְ ָּ

ֵעת ָצָרָתם ְוכו ְמך ַהָגדֹול', ָּלֶהם ּבְ ְּלהֹודֹות וְלַהֵלל ְלׁשִ ָ ּ ּ".  



ּבִ לט  י"אֹור ָהַרׁשְ

ָכל יֹום ְויֹום ים ּבְ ִּנִסים ִמְתַחְדׁשִ ִּלְפָעִמים ִנְתַגָלה ָלנו ְקָצת ִנִסים, ּ ּ ּ ְַאך . ּ

ִניםַה ה ׁשָ ה ִנִסים ִיְתַגלו ָלנו ַרק ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ְּרּבָ ּ ּ ּ יֵאר החת. ּ ּבִ פ "ס עה"ּוְכמֹו ׁשְ
ְּוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי וָפַני לֹא ֵיָראו" )שמות פרק לג כג( ה ְמִביִנים "ּ ַרק ַאֲחֵרי ַהַמֲעׂשֶ ּ ׁשֶ

  .ת"ֶאת ַהְנָהַגת ָיד השי

ַעׁש   )לג ְטפֹונֹות, הְועֹוד ְרִעידֹות ֲאָדָמ, ַהר ַהּגַ   ְוׁשִ

ִסים ָאנו רֹוִאים ַהיֹום ִדיוק אֹוָתם ַהּנִ ּּבְ ּּ ים ֵאלו ָאנו רֹוִאים ,ּּ ְזַמּנִ ּ ּבִ ּ ֵיׁש ַהר ּ ּׁשֶ
ַמִים, טוַּהַגַעׁש ן ָגדֹול ַעד ֵלב ַהׁשָ ּמֹוִציא ָעׁשָ ּׁשֶ , ְועֹוד ְרִעידֹות ֲאָדָמה, ּּ

 

ַרׁשִ רֹוִאים ָּאנו ]טו[ ֶרק ׁשֹוְפִטיםי "ּבְ סוק ב ּפֶ ר ז ּּפָ ִנים, ֶּהֱאִריכו ָיִמים -'  וגוָיִמים ֶּהֱאִריכו ֲאׁשֶ  לֹא ׁשָ

דֹו ְּשִנְתַעְצלו ְלִפי, ֶּהֱאִריכו ֶהְסּפֵ ֱאַמר ּהוא, ּבְ ּנֶ סו( ׁשֶ ָר, ַּגַעׁש ַהר: ) טקּּפָ ְרצות .ְרָגןְלהֹו ָהָהר ֲעֵליֶהם ַעׁשׁשֶ ִהְתּפָ  ּׁשֶ

ַלח ּהוא ַּהַגַעׁש ַהר ם ִנׁשְ ַרך ֵּמַהׁשֵ מֹו ְִיְתּבָ ְתִהִליםש "כמ ׁשְ נו) לבקד( ּּבִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ְרָעד ִיַגע ּבֶ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ּ ַהּמַ ּ .

ֵרׁש "ּוְבַרׁשִ ָהִרים "י ּפֵ נוִּיַגע ּבֶ ִסיַני - "ְּוֶיֱעׁשָ ֹפָרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ מֹות י( ּכְ ן ּכולֹו)ט"ׁשְ יֵאר"מלביוב. ּ ְוַהר ִסיָני ָעׁשָ : ם ּבִ

יט" ּבִ ְרצֹונֹו ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם- "ַהּמַ ַיֲעֶלה ּבִ ֵעת ׁשֶ ּ אוָלם ַגם ּבְ ּ ְרָעד , ּ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ַחד -ְּוהוא ַמּבִ ֵני ּפַ  ִמּפְ

נו ְוַג, ָעְנׁשֹו ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ָבר ִיַגע ּבֶ ּם ּכְ ּי ֵאׁש ַהְיסֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים וְמִדינֹות"ע, י ַרַעׁש ָהָאֶרץ" ע-ּ כ, ּ ּז ַגם ָאז "ּבְ

ִעים, ֶאל ְיֵרָאיו' ֵעין ה יט ַרק ְלַהֲאִביד וְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרׁשָ   .ְּוָאז ַיּבִ

ית ָיָקר ּוִבְכֵלי ֵראׁשִ ֶרק ּבְ סוק לה ּפֶ ֱאַמר ּוַמה:  ז ּּפָ ּנֶ ָקֵבר ׁשֶ ַחת ַּוּתִ ֶזה ָרַמז. ֵאל ְלֵבית ִמּתַ יָדה ּבָ ִהְסּפִ  ׁשֶ

ָראוי ֲהֵרי ּּכָ ית ׁשֶ ָהר ָהָיה ֵאל ּבֵ מֹו ֲעֵליֶהם ּגֹוֵעׁש ָהָהר ָהָיה ִהְסִפיָדה לֹא ְּוִאילו, ּבָ ָדְרׁשו ּכְ ּׁשֶ  ָּגַעׁש ַהר ֵאֶצל ּ

ת( ּבָ ֲאִר ָּכתוב ְוֵכן. )ב" עקה ׁשַ   .ְדַבׁש ַהְיָערֹות ֶזה ַעל ּיכותּבַ

ִצינו ְְוָכך ָהָיה ַמה ּּמָ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ מֹו, ּתֹוָרה ַמּתָ תוב ּכְ ּכָ ְתִהִלים ּׁשֶ ִתיב, )ח"ס( ּּבִ ך  "ּכְ ֵצאְתך ִלְפֵני ַעּמֶ ֶָאלֹקים ּבְ ָ

ימֹון ֶסָלה ַצְעְדך ִביׁשִ ָּבְ ֵני ֶאלִֹקים ֶז :ּ ַמִים ָנְטפו ִמּפְ ה ַאף ׁשָ ָרֵאלֶּאֶרץ ָרָעׁשָ ֵני ֱאלִֹקים ֱאלֵֹקי ִיׂשְ  ְועֹוד, :"ה ִסיַני ִמּפְ

ם ים ָהָהר ָחַמד ׁשָ ַרְצדון ָהִרים ַגְבֻנּנִ ה ּתְ ּ ָלּמָ ּ ְבּתֹו ַאף הֶאלִֹקיםּ ּכֹן ָלֶנַצח'  ְלׁשִ ֶרֶכב ֶאלִֹקים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי , ִיׁשְ

ְנָאן ֲאדֹ קֶֹדׁש-ׁשִ לש "ע, ּ ָני ָבם ִסיַני ּבַ ֶרק ּכָ   .ַהּפֶ

ן ׁשָ ים ַהר ּבָ ן ַהר ַגְבֻנּנִ ׁשָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים : ַּהר ֶאלִֹקים ַהר ּבָ נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָּעִליָת ַלּמָ

ּכֹן ָיה ֶאלִֹקים ה: ִּלׁשְ ֶפֶרק ְוִהּנֵ ּכַֹח'  הקֹול, ט" כּבְ ר ֲאָרִזים ׁשֵֹבר'  הקֹול'  וגוּבַ ּבֵ , ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי ֶאת'  הַוְיׁשַ

מֹו ַּוַיְרִקיֵדם לש "ע',  וגוֵעֶגל ּכְ ֶרק ּכָ   . ַהּפֶ

ֹבָאר  ָהָיה ְוֶזה ּמְ םּכַ ַרׁשִ ׁשָ ֵעת, י"ּבְ ן ּבְ ּנוִיים ַּנֲעׂשו ְּדָבעֹוָלםֲחִזיָנן , ּתֹוָרה ַמּתַ ה ָהָאֶרץ, ֲּעצוִמים ּׁשִ , ָרֲעׁשָ

ַמִים רו ֹוןַּהְלָבנ ַאְרֵזי, ָּרְקדו ֶהָהִרים, ָּנְטפו ַּהׁשָ ּבְ   , ְועֹוד, ְועֹוד ְּוָרְקדו, ִּנׁשְ

סוק ר ְלָבֵאר ַעל ֶדֶרך ַהּפָ ן ֶאְפׁשָ מֹו ּכֵ ּּכְ ְ ֵצאת: "ּ ָרֵאל ּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ַּהַיְרֵדן ַּוָיֹנס ָרָאה ַּהָים'  וגוִמּמִ , ְלָאחֹור ִּיסֹוב ּ

ְבֵני ְּגָבעֹות, ְכֵאִלם ְּקדוָר ֶהָהִרים י ַהָים ְָלך ַמה, ֹצאן ּכִ נוס ּכִ ְלַעם"',  וגו,ָאֶרץ ּחוִלי ָאדֹון ִּמִלְפֵני'  וגוּּתָ  ּׁשֶ

ָרֵאל ַמע ְלַפֵחד ַּדי ִיׂשְ ֵאין ַמה ַיֲעקֹב קיֶאלֹו ִּמׁשֵ ן ּׁשֶ  ַוֲהָצַפת ָהֲאָדָמה ִלְרִעיַדת ְצִריִכים ֵהם ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות ּכֵ

ים ָאר ַּהַיּמִ ין ַמְרִעין ּוׁשְ יׁשִ ְזכות ֶזה ְוָכל, ּבִ ַּההְֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמִים ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמ" ּּבִ ּ ְבִחיַנת" ,יםּ  ַמִים ֵאין ּבִ

ְזכות, ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבִ ִּליּמוד ּׁשֶ ַמִים ְלִיְרַאת ַּמִגיִעיםק "זֹוַה ּ   .ְּנפולֹות ְלִיְראֹות ְצִריִכים ְוֵאין ׁשָ
  



ּבִ מ  י"אֹור ָהַרׁשְ

ן ַהֶזה ִעם, ושיטפונות ל ֶהָעׁשָ ְייכֹות ׁשֶ ָרֵאלַּמה ַהׁשַ ַּמה ִאְכַפת ָלנו ַמה ?  ַעם ִיׂשְ ּ
ֵאיֶזה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה ם ּבְ ֵיׁש ׁשָ   ?ּׁשֶ

ים  ֵני ֳחָדׁשִ ה ַחְמִסין ָגדֹול ְמֹאד ְורוַח ִלְפֵני ׁשְ ַאְרֵצנו ַהְקדֹוׁשָ ָּהָיה ָכאן ּבְ ּּ ּ ּ ּ
ִתים,ָחָזק ְרפו ַכָמה ּבַ ּ וַמְחַמת ֵכן ִנׂשְ ּ ּ ּּ ּוַבַלְיָלה ְכָבר ָהָיה ַק, ּ ּ ִמי חֹוֵשב ַמה ֶזה , רּ

ָּקׁשור ֵאֵלינו ִריָאה, ּ ַּפַעם ַקר ַפַעם ַחם, ֲהלֹא ֶזה ַרק ֶטַבע ַהּבְ ּ!  

ה ֵאָלה ְמֹאד ָקׁשָ א ֵאַלי ְיהוִדי עֹוֵרך ִדין ִעם ׁשְ ַּכָמה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה ּבָ ּּ ְ ּ ְוְבתֹוך , ּ ּ
ַּהְדָבִרים ִסֵפר ִלי ְשִאיַרן ִעם סוְרָיה ֶהְחִליטו ֵכי ּ ּ ּ ִני ֶשָעָבר ָהָיה ָצִריך ּ יֹום ׁשֵ ּבְ ְָוון ׁשֶ

ן ֶמַהר ַהַגַעׁש רות , ָּלבֹוא ָלָאֶרץ ֶהָעׁשָ ְּוָלֵכן ַאִוירֹוִנים לֹא יוְכלו ָלטוס ְוֵאין ֶאְפׁשָ ּ ּ ּ
ֵיׁש , ְלַהְמָראֹות ָרֵאל ָכל ַהִטיִלים ׁשֶ ַּעל ֵכן ֶזה ַהְזַמן ֲהִכי טֹוב ִלְזרוק ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּּ ּ

ֵהִכינוִמ(, ָלֶהם רֹות ֲאָלִפים ִטיִלים ׁשֶ ּי יֹוֵדַע ַכָמה ֲעׂשְ ּ ְּוַהָצָבא לֹא יוַכל ַלֲעׂשֹות ְכלום, )ּ ּּ ּ ִּמְפֵני . ּ
ָרֵאל ֶרה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִיׁשְ ן ֶהָחָזק ׁשֶ   .ֶּהָעׁשָ

 

ְזכות מֹׁשֶ ּבִ מֹו ׁשֶ ִיְהֶיה ּכְ ָהָיה הוא ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ רּּ ְדּבָ ּמִ ינו ָזכו ְלִנִסים ְגלוִים ּבַ ּה ַרּבֵ ּ ּּ ה ְלִנִסים ְגלוִים , ּ ן ִנְזּכֶ ּּכֵ ּ ּ

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ ָידוַע ֵמָהֲאִרי "ּּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ינו י "שהרשב' י הק"ּ ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ ּהוא ִנׁשְ ר ְלָפֵרש , ה"עּ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ

סוק  י"ַּהּפָ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ר ִצָוה הַוְיַדּבֵ ָרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ ּ ַהּמַ ֶהְקֵדם ַמה ְדִאיָתא , "'ּ ּּבְ ּ

קוִנים  ּתִ יקון ס(ּּבְ ָכל ָדָרא ְוָדָרא)א"ב רע"ּט ַדף קי"ּּתִ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ר ִאְתּפַ ּ ֲאׁשֶ ּ ָכל ַצִדיק ְוָחָכם ְדִמְתַעֵסק , ּ ּּבְ ּ ּ

אֹוָרְייָתא א ְוִאי, ּבְ ְנָיא ַקִדיׁשָ ֵסֶפר ּתַ ַמת משרע, )ב"פמ(ָּתא ּבְ ׁשְ ָכל דֹוד ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמּנִ ּבְ ין "ּׁשֶ ׁשִ ּה וִמְתַלּבְ

ל ַחְכֵמי ַהדֹור ֵעיַני ָהֵעָדה גוף ְוֶנֶפׁש ׁשֶ ּּבְ ד ַדַעת ֶאת ָהָעם כו,ּ ּוְכְמרוָמז ַגם בש. 'ּ ְלַלּמֵ ּ ה ְמקֹומֹות "ּ ַכּמָ ּבָ(ס ּבְ ת ׁשַ

ה ל, ב"א ע"ק יָצה ל, א"ט ע"ֻסּכָ ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים )ג"ֻּחִלין צ, ב"ח ע"ּבֵ ָאְמרו ַעל ַהּתְ יר ָקָאְמְרת"ּ ׁשֶ ּפִ ה ׁשַ י "ופירש" . מֹׁשֶ

ם ה ׁשָ ֻסּכָ ה , ּבְ ּ ָגדֹול ַהדֹור-מֹׁשֶ סֶֹרת ַהׁשַ. ּ ם ִצֵין למ"ּוַבּמָ ת ַדף ק"ש רש"ּס ׁשָ ּבָ ׁשַ ּפִ, א"ּי ּבְ ה ׁשַ  -יר ָקָאַמר מֹׁשֶ

דֹורֹו ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ינו ּבְ לֹוַמר ַרּבֵ ְּוַהְיינו ִדְלָכל ת. ש"עיי, ּּכְ ה "ּ ל מֹׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ ּח וַמְנִהיג ּבְ ּ

  .ה"ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע

ַע ָכל דֹור"ְּוָכַתְבנו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבְ ִחיַנת מֹׁשֶ, ּי ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן ׁשֶ דֹורּבְ ּבַ ינו ע, ּה ׁשֶ ה ַרּבֵ ה "ַּעל ָידֹו ּפֹוֵעל מֹׁשֶ

ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה י ַהדֹור ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ ְכָלל' ּ ה ָרָצה ְשְייַקמו אֹוָתם, ּבִ ּמֹׁשֶ ְבִחיָנה וַמְדֵרָגה ׁשֶ ְּוְשְיַקְיימו אֹוָתם ּבִ ּ ּ.  

ה ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית וְתִמיִדית ּטֹותְּוֶזהו ַוְיַד, ְּוִהּנֵ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ינו ע, ּבֵ ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ַּהְיינו ֲאׁשֶ ה "ּ

דֹורֹו ּבְ ּטֹות ׁשֶ י ַהּמַ ר ֶאל ָראׁשֵ ִרים ִלְבֵני , ְּוֵכן ַחְכֵמי ַהדֹור, ִּדּבֵ ָכל דֹור ְודֹור ְמַדּבְ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ֵהם ִאְתּפַ ּׁשֶ ּ ּ

ְבדֹוָרם ָרֵאל ׁשְ ר ִצָוה ה,  ַאֲחֵריֶהםֵלאמֹר ְלדֹורֹות, ִיׂשְ ֶּזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה', ּ ּׁשֶ ֹאֶפן ָכֶזה ' ּ ּבְ

ינו ע ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָדם ְלַקְייָמם"ּׁשֶ הוא ַמְרֶאה ָלֶהם , ה ְמַלּמְ ֹאֶפן וִבְבִחיַנת ׁשֶ ַּהְיינו ּבְ ּ עֹו ְואֹוֵמר ("ּ ֶאְצּבָ ַּהְיינו , ")ֶזה"ַמְרֶאה ּבְ

ִחיָנתֹו ּכְ ּבְ ּבָּבִ ינו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ לֹוםי "ִּפי ׁשֶ יעור ל "אפְוֶזה ,  ָרָצה ְלַקְייָמם,ֲּעֵליֶהם ַהׁשָ ל ַרב וַמִגיד ׁשִ ַּעל ּכָ ּּ

יעוִרים, ק"זֹוַהְבּ ּוְמַאְרְגֵני ַהׁשִ ַתב ַהְגָר, ּּ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵבּל "א ז"ּּכְ יִלים ַיְזִהירוּבְ ּכִ ׂשְ יקוֵני זֹוַהר ְוַהּמַ ּאור ַהּתִ ּ זֹוַהר ּ  ּכְ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד,ָהָרִקיַע זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַיְזִהירו ּכַ יעוִרים ּבְ ל ֵאלו ַהְמַקְיִמים ׁשִ ֶזה סֹוֵבב ַעל ּכָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְּוָכַתְבנו ַעל , ּ

ִּדְבֵרי ַהְגָר ם ל "א ז"ּ ׁשֵ ֵלם ּבְ ים"ֵסֶפר ׁשָ   .ש"ִּעֵיי, "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ
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ְזכות    )לד ִּנַצְלנו ִמֵמָאה ֶאֶלף ִטיִליםַּהזַֹהר ּּבִ ּ ּ  

ה ַהָקּבָ ֵיׁש"ַּמה ָעׂשָ ְזכות ׁשֶ ּה ּבִ ְ ָלנו ְכָבר ְלֵעֶרך ּ ּ  2000ּיֹוֵתר ְמַאְלִפים ּ
יעוִרים ְבּ ַלח ָלנו רוַח ֲחָזָקה ִעם ַחְמִסין ָגדֹול, ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּׁשִ ּׁשָ ּ ְנָיִנים , ּ ְּוַכָמה ּבִ

ְרפו  ַמִים[ִּנׂשְ ׁשָ ּבֹון ְמֻיָחד ּבַ ֶזה ָהָיה ֶחׁשְ ּׁשֶ ֵקָטה, ּ ְולֹא , ֲּאָבל ָכל ָהָאֶרץ ָהְייָתה ׁשְ
הָח ַנַעׂשֶ בו ְכלום ִמַמה ׁשְ ּׁשְ ּ ְּוֵאיֶזה ִנִסים ֲאַנְחנו עֹוְבִרים, ּּ בו , ]ּּ ָרֵאל ָיׁשְ ְּוָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ

ָרֵאל"וב, ָלֶבַטח ּה ְכלום לֹא ָקָרה ְלָעם ִיׂשְ ְוִלְראֹות ֶאת ָיד . ה"ְּוִניַצְלנו ב, ּ
ָגָחה ַהֻמְפָלָאה ַּהַהׁשְ ְלָבנֹון ַהְסמוָכה ְלֶאֶרץ ִי, ּ ּּבִ ָרֵאלּ ן ָהֲעָרֶפל,ׂשְ ְּוִאילו , ּ ִהִגיַע ָעׁשָ

ָרֵאל לֹא ִנְכַנס ּוֶזהו ַמָמׁש ֵנס ָגלוי. ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ.  

ִסַיְמנו ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְלִפי ֵסֶדר ַהַדף  יֹום ׁשֶ ָקָרה ּבְ ֲּאַסֵפר ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
י, ַּהיֹוִמי ַּהֻמְדָפס ּבְ י "ּב ְכָרִכים ְלי"ּ ָנהב חֹוְדׁשֵ אֹותֹו ַהיֹום ַמָמׁש ִנְפְסָקה , ַּהׁשָ ּּבְ ּ

ַעָזה ַּהִמְלָחָמה ּבְ חֹוֶדׁש ֵטֵבת, ּ ים ְלֵביָתם. ֶזה ָהָיה ּבְ ַאֲחֵרי , ְּוָחְזרו ִמְליֹון ֲאָנׁשִ
בועֹות  ה ְכַבר ַכָמה ׁשָ ָגלות ָקׁשָ ָהיו ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ם"וב[ּ ָהָיה ׁשָ ִסים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּה ַעל ַהּנִ ּ ,

ְזכות ּבִּּבִ  ].ָהְלָאה' ֵּכן ַיֲעזֹר ה, ּי ְוַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש" ָהַרׁשְ

ּוִבְזכות זו  ּ ִּהְתַקְיימו ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּ ּ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמָגלוָתא"ּ ּּבְ ּּ ּ" ,
ְּדָהְיינו ְגַמר ָכל ַהֵסֶפר כולֹו, ּ ַרק ּבִ ּׁשֶ ּ ָעְב,ּּ ה ׁשֶ ּ ָיְצאו ִמן ַהָגלות ַהְקַטּנָ ּ  .ָּרה ָעֵלינוּּ

ְּוָכֵעת נוַכל ְלָהִבין ִמֶזה ִאם ְנַסֵים כוָלנו ֶאת ה, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּזֹוַהר ַהְמחוָלק"ּ ְּדַבר יֹום " ּ
יֹומֹו  ַּדף ַהיֹוִמי("ּבְ ּבִ, ")ּ ַווְדַאי ִנְזֶכה ְלַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ַאְלֵפי ְרָבבֹות ִסיוֵמי ַהזֹוַהר ּבְ ּּבְ י "ּ

ִהְזַכְרנו  ּׁשֶ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ּוְבִגין ְדַעִת"ּ ַחֵיי ּדְ ִאיָלָנא ּדְ ָרֵאל ְלִמְטָעם ּמְ ּיִדין ִיׂשְ ּ
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ַּהזֹוַהר ִיְפקון ּבֵ ּּ ." 

ן יֹוַחאי ִהִציל ֶאת    )לה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶמׁש ַּרּבִ ית ׁשֶ ֵבי ּבֵ ל תֹוׁשָ ּּכָ
  ַהִטיִליםֵמ

ּוְבאֹוָתה ְתקוָפה ֵאַרע עֹוד ֵנס ּ ר ַרּבִ, ּּ ן יֹוַחאי ִהִציל ֶאת ָכל ֲאׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ּי ׁשִ ּ
ֶמׁש ח ָהיו מוָכִנים ְלַהִגיַע ְלֵבית ׁשֶ ֶמׁש ְמַהִטיִלים ֲאֻרֵכי ַהְטָוח ׁשֶ ית ׁשֶ ֵבי ּבֵ ּתֹוׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ו"ּ

ִעתֹונים ִדיְווחו ָאז  ּּבָ ת ִיְתרֹו תשס"בערש[ּ ַלת (ק "ט ְלפ"ּק ָפָרׁשַ ְזַמן ַקּבָ ּבִ

ִמְסַפר ִטיִלים יֹוֵתר ִּכ, ִנְרָאה] )ַּהתֹוָרה ֶמׁש ּבְ ית ׁשֶ ַאף ְלַהְפִגיז ֶאת ּבֵ ּי ַהַחַמאס ׁשָ
ַבע,ָּגדֹול ֵאר ׁשֶ דֹור אֹו ִלּבְ ְלחו ְלַאׁשְ ׁשָ ר ׁשֶ ּ ֵמֲאׁשֶ ְפַצצֹות ָאטֹום, ּ ִּכי ָרצו ִלְפגַֹע ּבְ ּ ּ ,
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ֶמׁש ֵיׁש ָהִרים ְמֵלִאים ִעם ְפָצצ ֵבית ׁשֶ ּבְ ָידוַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ִּהִגיַע ַרק ִטיְו. ֹות ָאטֹוםּ ל ֶאָחד ּ
ֶמׁש ית ׁשֶ ַּכָמה ִקילֹוֶמֶטר ִמּבֵ סֹוד, ּ לֹא ִיָוַדע ָלֶהם , ְּוֶהֱחִזיקו ֶאת ֶזה ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ

לֹוח ח ִהִגיַע ְוִלׁשְ ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַהָמקֹום ׁשֶ ּ ְזכות . ו יֹוֵתר ִטיִלים"ּ ְּוַהֹכל ָהָיה ּבִ ּ
ָעְבדו ַעל ֶזה  ַּהזֹוַהר ַהיֹוִמי ׁשֶ ֶמׁשּ ֵבית ׁשֶ   .יֹוָמם ָוַלְיָלה ּבְ

  ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם   )לו

כל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם ועל ידי שיחשוב מה 
וכל אחד יכול להיות , טזשכתב רבינו הקדוש התורה של אחד היה אברהם

 

ם ַרק ַעל,)ג"ְיֶחְזֵקאל ל(" ָרָהםֶאָחד ָהָיה ַאְב" ]טז[ ַאְבָרָהם ָעַבד ַהׁשֵ ָהָיה ֶאָחד ּ ׁשֶ ַדְעּתֹו , ְיֵדי ׁשֶ ב ּבְ ָחׁשַ ׁשֶ

עֹוָלם הוא ַרק ְיִחיִדי ּבָ ֵני ָהעֹוָלם, ּׁשֶ ָלל ַעל ּבְ ל ּכְ ּכֵ ָסִרים ֵמַאֲחֵרי ה, ְולֹא ִהְסּתַ ְולֹא ַעל ָאִביו , ּומֹוְנִעים אֹותֹו' ּׁשֶ

ָאר ַהּמ עֹוָלם, ֹוְנִעיםּוׁשְ ִאלו הוא ֶאָחד ּבָ ַּרק ּכְ ּ ֲעבֹוַדת ."ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ":ְּוֶזהו, ּ ל ָהרֹוֶצה ִלְכֹנס ּבַ  ְוֵכן ּכָ

ם י ִאם ַעל, ַּהׁשֵ ר לֹו ִלְכֹנס ּכִ עֹו ִאי ֶאְפׁשָ י ִאם הוא ְלַבדֹו ְיִחיִדי ּבָ עֹוָלם ּכִ ֵאין ּבָ ַיְחׁשֹב ׁשֶ ִחיָנה זו ׁשֶ ְּיֵדי ּבְ ּ , ָלםּּ

ל ַעל ׁשום ָאָדם ַהּמֹוְנעֹו ּכֵ ּתֹו וָבָניו ְוַכיֹוֵצא, ְּולֹא ִיְסּתַ גֹון ָאִביו ְוִאּמֹו אֹו חֹוְתנֹו ְוִאׁשְ ּּכְ ֵיׁש , ּ ִניעֹות ׁשֶ ּאֹו ַהּמְ

ֵני ָהעֹוָלם ָאר ּבְ ַרך, ִּמׁשְ ְלִעיִגים וְמִסיִתים ומֹוְנִעים ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְַהּמַ ּ לֹ. ּ ְּוָצִריך ׁשֶ ָללְ ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ , ּא ָיחוׁש ְוִיְסּתַ

ְבִחיַנת ַרק ִיְהֶיה ּנַ "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ":ּבִ עֹוָלם ּכַ ִאלו הוא ָיִחיד ּבָ ּּכְ ּ   .)ן בתחילת חלק שני"ליקוטי מוהר( ל"ּ

ַעל ם ַהּבַ ׁשֵ ִרים ּבְ ַסּפְ ּמְ ּוֵמֵעין ֶזה ַמה ׁשֶ ם ּ ל, ָכהֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָר, טֹוב ׁשֵ יַח , ָמׁשָ ֶלך ֶאָחד ִהּנִ ּמֶ ְׁשֶ

ָמקֹום ֶאָחד ֲאִחיַזת, ּאֹוָצר ָגדֹול ּבְ ב ּבַ ֵני ְוִסּבֵ או ּבְ ּבָ ה חֹומֹות ְסִביב ָהאֹוָצר וְכׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵּעיַנִים ּכַ ָּאָדם ְלֵאלו  ּ ּ

ׁש, ַהחֹומֹות ֵהם חֹומֹות ַמּמָ ָרם, ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּבְ ה ְלׁשַ ֶכףּוְקָצ. ְוָקׁשֶ רו חֹוָמה ַאַחת וָבאו , ָּתם ָחְזרו ּתֵ ּבְ ּוְקָצָתם ׁשִ ּ ּ ּ

ָרה ּבְ ִנָיה ְולֹא ָיְכלו ְלׁשַ ֶּאל ַהׁשְ ּ ּ ָאִרים, ּ ׁשְ ּבֹר ַהּנִ רו יֹוֵתר ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ּבְ ּוְקָצָתם ׁשִ ּ ן, ּ א ַהּבֶ ּבָ : ָאַמר, ְֶמֶלך ַעד ׁשֶ

ֲאִחי, ֲאִני יֹוֵדַע ל ַהחֹומֹות ֵהם ַרק ּבַ ּכָ ָלל, ֵעיַנִים ַזתׁשֶ ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשום חֹוָמה ּכְ ָעַבר ַעל , ּ ְְוָהַלך ָלֶבַטח ַעד ׁשֶ

ָלם ִניעֹות ְוַהֲהָסתֹות וִפּתוִיים. ּּכֻ ל ַהּמְ ל ֵמֵאָליו ַעל ּכָ ְמׁשָ יל ַהּנִ ּכִ ׂשְ ּוִמֶזה ָיִבין ַהּמַ ּ ּ ִחיַנת חֹומֹות, ּ ֵהם ּבְ ֵיׁש , ׁשֶ ּׁשֶ

ל ִיְרַאת ַמ ַעל אֹוָצר ׁשֶ לום, ִיםׁשָ ֱאֶמת ֵאיָנם ּכְ ּבֶ יץ. ּׁשֶ ְּוָאז ֵאין לֹו ׁשום ְמִניָעה וִבְפָרט , ְּוָהִעָקר ֵלב ָחָזק ְוַאּמִ ּ

ִמיות ַגׁשְ ִניעֹות ּבְ ַּהּמְ גֹון ֵמֲחַמת, ּ ּתֹו וָבָניו ְוחֹוְתנֹו אֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוכו ּכְ ּמֹוֵנַע אֹותֹו ִאׁשְ ָּממֹון אֹו ׁשֶ  ֵהם, ְּוַכיֹוֵצא', ּ

ַרך ם ִיְתּבָ יץ ְלַהׁשֵ ִלּבֹו ָחָזק ְוַאּמִ ִלים ְלִמי ׁשֶ ֵטִלים וְמֻבּטָ ָלם ּבְ ְּכֻ ּ ּ ל ַהִגּבֹוִרים. ּּ ְּוַגם ֲאִפלו ְגבוָרה ׁשֶ ּ ּ ּהוא ַרק ֵמחֶֹזק , ּ

ְלָחָמה, ְּוֹאֶמץ ַהֵלב ֵרי ַהּמִ ִקׁשְ יֹוֵתר ָלרוץ ּבְ ֵיׁש לֹו ֵלב ָחָזק ּבְ ּׁשֶ ְסָפִרים, ּ ּמוָבא ּבַ ּּכַ   .)סימן מו חלק שני ,ן"ליקוטי מוהר( ּ

שאין בעולם כי , בוס כי אם על ידי שיחשוס בעבודת השם באמת אי אפשר לו לכנוכל הרוצה לכנ

כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו , ולא יסתכל על שום אדם המונעו. אם הוא לבדו יחידי בעולם

וצריך . ם ומסיתים ומונעים מן דרך האמתאו המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגי, וכיוצא בהם

לקוטי (. שלא יחוש ולא יסתכל עליהם כלל רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם כאלו הוא יחידי בעולם

  )'ערך מניעות אות ט ,עצות

כגון מחמת ממון או , ואז אין לו שום מניעה בפרט המניעות בגשמיות, קר הוא לב חזק ואמיץיהע

מכל שכן שאר אנשים כשמונעים אותו על ידי דבריהם , וחותנו או אביו ואמושמונע אותו אשתו ובניו 
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וצריך , זאת אומרת שכל אחד יכול לעשות גדולות ונצורות, אברהם אבינו
אז נפתחים ,  שאם יש רצון טוב באמת–ותיות צינור רצון א[רק הרצון 

ועיקר הוא להתפלל במקוה ותפילות ] הצינורות ויש סייעתא דשמיא
ולבקש מהשם שיזכה לעשות פעלים , וההתבודדות לבורא כל עולמים

ולמהר את ביאת המשיח , אך ורק לאוקמא שכינתא מעפרא, גדולים
  .צדקינו

ָכל יֹום ָויֹום ַרק ַּהָקַּהזַֹהר ִּאם ִיְלְמדו ֶאת    )לז ּ ַדקֹות12דֹוׁש ּבְ ּ ,
ל  ָנה ַאַחתַּהֹזַהר ְּוִיְגְמרו ּכָ ׁשָ ַוַדאי , ּבְ יַחּּבְ ִּיָנְצלו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ּ  

ַמָיא ָאנו ִנְזָקִקים ְלַרֲחֵמי ׁשְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ יְליָאן ַעַרִבים ,ּ ּ ְוֵיׁש ִכְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ּבִ
ֻכָלם רֹוִצים ְלַח ּׁשֶ ֵרה ִמְליֹון ֵּסל ֶאּ ִאם , ְּיהוִדיםת ָחֵמׁש ֶעׂשְ טוִחים ׁשֶ ְּוָלֵכן ָאנו ּבְ ּ

ָכל יֹום ָויֹום ַרק ַּהֹזַהר ִּיְלְמדו ֶאת  ּ ַדקֹות12ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְּוִיְגְמרו ָכל , ּ ָנה ַּהֹזַהר ּ ׁשָ ּבְ
ַוַדאי , ַאַחת יַחּּבְ ְצלו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י ׁשִ, ִּיּנָ ִהְבִטיַח ַרּבִ ן יֹוָחִאי ְּכמֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ

ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  

ים ֵהם, ה"ב ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ה ְוִאְרֵגן , ִיׂשְ ָעׂשָ בוַעִים ׁשֶ ְּוֶאָחד ִטְלֵפן ֵאַלי ִלְפֵני ׁשְ ּ ּ
ְּכָבר ֶאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ רֹוֶצה , ּ ָעַבר ׁשֶ בוַע ׁשֶ ׁשָ ְּוֶאָחד ִטיְלֵפן ֵאַלי ּבְ ּ ְּלַאְרֵגן ּ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ֶָאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ּבְ ּוִבְזכות ֶזה ִנְזֶכה ַמֵהר ְלַהְגאוָלה , ּ ּ ּּ
ֵליָמה יעוֵרי זֹוַהר . ׁשְ ַקל ְלַאְרֵגן ַהׁשִ ְיכֹוִלים ּבְ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלי ָתְכִנית ַקָלה ֵאיך ׁשֶ ּּ ּ ְ ּ ּ

ֲאָלִפים וְרָבבֹות רֹוֶצה ִלְה, ּּבָ רו ֵאֵלינוּוִמי ׁשֶ ָתף ִיְתַקׁשְ ּיֹות ׁשֻ ּ ּ ּ.  

ָחֵמׁש ַדקֹות   )לח ַעל ְתׁשוָבה ּבְ ה ּבַ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ ּ  

מירושלים , השבת הזה בא לבית המדרש שלנו יהודי בעל תשובה
עד שלקח לו , שהיה לו חבר שעבר על העבירות שבתורה, וסיפר, ק"עיה

ולא , ריתהוא נסע לארצות הב, ואספר בקיצור, זה סיפור גדול, אשה נכרית
פתח ספר חק , וכשבא הביתה, י"שלחו אותו חזרה לא, היה לו ניירות וויזא

 

 שם יתברךההכל בטל ומבוטל למי שמתחזק ומאמץ את לבבו ב, ובליצנות שלהם מלהתקרב אל האמת

  .)'ערך מניעות אות ט ,לקוטי עצות(
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שהעבירות שהוא עושה זה , וקרה מה שכתוב בזוהר הקדוש שמה, לישראל
ולקח אותו למעיין , פחד מאוד ותיכף קרה לחבר שלו', איסור כרת וכו

  .גמורונעשה בעל תשובה , ובכה כמה שעות, ואחר כך נסעו לכותל, במוצא

ּבִ   )לט ֶרַגע ֶאָחד ִעם ְקָצת י "ּכַֹח ָהַרׁשְ ּבָ ְיכֹוִלים , ַּהָקדֹוׁשּזַֹהר ׁשֶ
ְתׁשוָבהַלֲחֹזר    ּּבִ

וכמה [, הזוהר הקדוש זה כח כה עצום שאי אפשר לנו לתאר, רבותי
 ולכן אשרי חלקם של מזכי –מחברה בעלי תשובה עבדו עליו ולא עזר כלום 

 וכבר –, של מחזירי תשובה בכל העולםשהם מהגדולים " הידברות"הרבים 
שהם יודעים , חלקו קרוב לשני אלפים סטים של זוהר לבעלי תשובה

י "כח הרשב] ומהם יראו וכן יעשו, ומבינים את הסוד איך להחזיר בתשובה
והיום בבוקר . יכולים לחזור בתשובה, שברגע אחד עם קצת זוהר הקדוש

  . היה לי עוד זמן לראות המכתבולא,  דפים3הביא לי האברך הזה מכתב של 

  ֵאָלי' ִמי ַלד  )מ

ָרֵאל  ֵמאֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ְמָחה ְמרוָבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ֹּעֶנג ָכפול ְוׂשִ ְ ּ ּ ּ
ִּמְתַאְרְגִנים ַלִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְלִתי ַלד"ְּוָחְרתו ַעל ִדְגֵליֶהם , ּ ְרֵאה (" ְּלַבדֹו' ּּבִ

ֵסֶפר  ָהַרְמ קֹול חֹוֵצב )ל ְוַהזֹוַהר"ַחּבְ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ּ וַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּּ ּ

ָרֵאל ִיְרֵאי ד, "ֵאָלי' ִמי ַלד"ֶלָהבֹות ֵאׁש  ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ּוִמְתַקּבְ ּּ '
דֹוֵרנו דֹו ָנם ַעָדִין ּבְ ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ ֱאֶמת ּּ יָחא ַהֲחֵפִצים ּבֶ ּר ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ

ּבָ ָאֶרץ"ְלִהְתָקֵרב ָלַרׁשְ יעוִרים ּבָ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים ׁשִ ּי  ְועֹוׂשִ ּ ּ ּוְבָכל , ּ
ָּהעֹוָלם כולֹו ים, ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת ְיהוִדי, ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ּפֹוֵעם ּבְ ִכים , ּ ְוִנְמׁשָ

ֲע ּבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלםּבַ ּ ּ. 

רֹוִאים ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו "ב ּה ׁשֶ ּ ֵנּ יֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר "ּבְ ּי ׁשֶ
ִהיר ְוָצלול ָלַדַע-" ֲּהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהֹכל ָהֶבל"ֹקֶהֶלת  ּ ומָֹחם ַהּבָ ָכל ּ ּת ׁשֶ

ם מֹוִעיל"ז "העוה ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ָרֵאל  -ּ ְּלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ּ
יֹוֵתר ַּכָמה ׁשֶ ּ ַפע אֹור ֱאלֹוִקי , ּ ׁשֶ  )ט" ַסְנֶהְדִרין צראַעֵיין גמ(ְּוִלְזכֹות ַעל ְיֵדיֶהם ּבְ
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ָּקנו ֵמאֹות    )מא ל ֵסִטיםַוֲאָלִפים ּ   ׁשֶ

ַּכָמה ַמְפ ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתםּ ִּעים וְמַחֵזק ְלַהִכיָרם ּבִ ּ ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם , ּ ֲאׁשֶ
ל ֵסִטים  ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ּׁשֶ ם –ּ ּ ַלֲחלוָקה ִחּנָ ל –ּ יֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ְ ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ

ָעה תֹוָרה בעוה ּ וִבְפָרט ִלימוד ַה–ז "ּׁשָ ּּ מוְכָפל ַלֲאָלזוהר הקדושּ ּ ׁשְ ִפים ּ
  ְוִלְרָבבֹות 

ְּתתָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכות ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהם ּ ַקלות , ּ ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ּ
ִּלְזֻכיֹות ָהֵאלו ּ ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך 101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ ,  505₪ְ ְסָפִרים ּבְ

ב- ר ְלַמה ֶנְחׁשָ ַכ–!  ֲאׁשֶ ב ׂשְ ּר ִמְצָוה ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדהּ ֶהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ּבֹא וְרֵאה ַאָתה -. ּ ּ
ּ ְיהוִדים ְכִמְנַין 101ֵּמַחֵלק ל ה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות " ִמיָכֵאל"ּ ְוַכּמָ

ָעה זוהר –. ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּ ּבִ ּ ָּ

ר ֶעְרּכֹו ׁשָ-הקדוש  ן  ֲאׁשֶ יֹום חֹול ְלִפי ַהּבֶ ט ּבְ ָנה ִליּמוד ְפׁשָ ֶּוה ְלֶאֶלף ׁשָ ּ ּ
ְמָחה , ִאיׁש ַחי ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ֶאֶלף -ּ ָנה-ּ ֻמְכָפל ּבְ אֹוְרחֹות ( ְ ַסך ַהּכֹל ִמְליֹון ׁשָ

תֹות70, ְּוֶזה ַרק ִמיהוִדי ֶאָחד -)ַּצִדיִקים ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ך ַתְכִפיל ,  ׁשָ ְּוַאַחר ּכָ ּ ְ

ה–ֵּמָאה ְיהוִדים ּבְ ג ַמה ֶזה עֹוׂשֶ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו ֻמׂשָ ם , ּ ֵּאיֶזה פַֹעל ְוֹרׁשֶ
ָכל ָהעֹוָלמֹות מוִרים ְלך, ִּנְפָלא הוא ּבְ ְָוֻכָלם ׁשְ ּ ּ.  

ָעה ַאַחת    )מב ת קֹוֶדׁשּזַֹהר ׁשָ ּבָ ׁשַ וֶוה , ַּהָקדֹוׁש ּבְ  100.000 -לָשׁ
יֹום ֶאַאְבֵרִכים ֶאֶלף  לֹוְמִדים ּבְ עֹות 10ָחד ּׁשֶ   ׁשָ

-שווה ל, ת זוהר הקדוש בשבת קודשיהודי אחד שלומד שעה אח
אם , זאת אומרת,  שעות10 אלף אברכים שלומדים ביום אחד 100.000

השכר של , ניקח כל האברכים בכל ארץ ישראל שלומדים תורה ביום אחד
  .יהודי אחד שלומד שעה אחת בשבת קודש שווה יותר

לוי ַהּסֹוד   )מג ַּאַחר ּגִ דֹולּ עֹות  6-8ּלֹוְמִדים ְיהוִדים ,  ַהּגָ ּזַֹהר ׁשָ
ת ּבָ ׁשַ   ּבְ

שגילינו את הסוד הגדול הזה מהבן איש חי , ה שבזכות הזה"ב
  . שעות זוהר הקדוש6-8אמר לי יהודי אחד שלומד כל שבת , ל"זצ
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כל ירא , אם מגלים להם כח של זכות התורה, ישראל קדושים הם
תיכף עושה לו שיעורים רבים , שמים שמפחד ומאמין בשכר ועונש

  .בזוהר הקדוש

ַכר    )מד ה ְסָפִרים ַעל ׂשְ ׁשָ   ְוֹעֶנׁשּׁשִ

ְרִתי   אלפים וחילקנו 5והדפסתי ,  ספרים על שכר ועונשששהה "בִּחּבַ
תתפללו שיהיה לי הזכות להדפיס את זה עוד הפעם לשם , את זה בחינם

  .שמים לאוקמא שכינתא מעפרא

ְלִמי ֲחִגיָגה ו(  ):ְּירוׁשַ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּהַמָצב ּבְ ּוָבעֹוָלם כולֹו(ּ ְּוַהֵלב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ִתַזל , ּר ְדָאָגה ְמעֹוֵר)ּּ ּ ּ
ְּוִתְדָמע ִמֹגֶדל ַהָצרֹות ַהְפָרִטיֹות ְוַהְכָלִליֹות רח ּּ ּ ּ ּל ִמיֹום "ְּוָידוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז. ל"ּ

ה ֵמֲחֵברֹו ִקְלָלתֹו ְמֻרּבֶ ית ַהִמְקָדׁש ֵאין ְלך יֹום ׁשֶ ָחַרב ּבֵ ּׁשֶ ָ ּ ְּוָכל ַהִיׁשוב עֹוֵמד , ּ ּ ּ
ְבִעים ְזֵאִבים "ל "ַּסָכָנה נֹוָרָאה רחּבְ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ה ַאַחת ׁשֶ ְבִעים ֻאמֹות(ְּכִכְבׂשָ . )ּׁשִ

ְכָבר ִהַגְענו ְלַמֲאָמר ָדִוד ַהֶמֶלך ע ְְוִכְמֻדֶמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים"ה "ּ ּ ְּוָהֻאמֹות . 'ְוגֹו" ּ
ַמִיםְּוֵאין ָלנו ַעל ִמי, ְמַצְחְצחֹות ַהֲחָרבֹות ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ּ ְלִהׁשָ ּּ ּוְלַקוֹות , ּ ּ

ק  יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ְּתִהיִלים ֶפֶרק קמ(ְלַסכָֹתה ְלרֹאׁשִ ק, )ּ יֹום ָנׁשֶ ל . ָּדָבר ַאַחר ּבְ קֹו ׁשֶ ֶזה ִנׁשְ
ְלִמי ְיָבמֹות עח(ּגֹוג    .).ְּירוׁשַ

ַּאך ֵיׁש ָלנו ֵעָצה ַאַחת ְיעוָצה  ּ ִּלימוד תֹו"ְ ּ ּ ָמהּ ְּוִלמוד ַה, יז"ָּרה ִלׁשְ זוהר ּ
ְמָחההקדוש ׂשִ ָרכֹות ,  ּבְ ִפיַע ָכל ַהּבְ ֹכחֹו ַלֲעצֹר ָכל ֻפְרָענות וְלַהׁשְ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ּּ ּ

 

ָמה ]יז[ ּּתֹוַרת ַהסֹוד הוא ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ית יֹוֵסףּוְכמֹו ׁשְ. )א"אֹור ִיְצָחק פ(, ּ ִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ע : ָּאַמר ַהּמַ ְקַבּ ִאם ּתִ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ים ּבְ ר ָנׁש, ִּעּתִ יק ָרִזין ְסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ ה ְדַתְדּבֵ ך ּבָ ח ִלּבְ ֶּאְפַתּ ּ ת ּבֹא(. ָ ָרׁשַ ִרים ּפָ  )ַּמִגיד ֵמיׁשָ

א ו- יִמין ִלּבָ ּ ַווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאּטִ ּ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתאּ ִלין ּבְ ּכְ ּ ִאינון - .)ח"ַּדף כ' זַֹהר ֵחֶלק א(. ְּסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסּתַ

ה ׁשָ ָלה, ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ ַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי , ְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ְּדָגְרִמין ְדִאְסּתַ ּ ּ

ָאַרת ב, ִּמיָנה' י ּתְ ה' ְוִאׁשְ ָעְלָמא, ְיֵביׁשָ ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּ   .)'ל' ז תי"תיק(. ּ



ּבִ מז  י"אֹור ָהַרׁשְ

ִמיות רוָחִניות וְבַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ְּוַכָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח, ּ ּ ּ ּע ְלִלמוד ַה"ל זי"ּ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ
ְרִציפות  ַמִצי–ּּבִ ּ ׁשֶ ּ ּל ִמן ַהֻפְרָענות ּ ּ וֵמִביא ַהְגאוָלה –ּ ְוֵכן , ה"ַעֵיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ(ּּ

ֵסֶפר   ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו"ּהוָבא ּבְ ּ(".  

ְבִחיַנת  ָכל ַהְמַסְיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ֶּלֱהֵוי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ ּ ָתא "ּ ְּכִניׁשְ
ְבִחיַנת )זוהר הקדוש(" ֲחָדא ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים " ֵהם ּבִ ֶּאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ֹכל ׁשִ ּ ּ ּ יר (ּ ׁשִ

יִרים ד ָרֵאל-, ) ד,ַּהׁשִ ּ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ְכַלל ִיׂשְ ּ ּ ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים", ּ ּכֹל ׁשִ ּ "
ְּוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְגבורֹות וְמַמְתִקים אֹוָתם ּ ָאה ַהְגאוָלה בב, ּ ּוִמַיד ּבָ ּּ   .א"ּ

ּבִ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם כולֹו "י "ּוְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ּ
י ַהכֹוְל-". ִּמן ַהִדין יבֹות וְלָראׁשֵ י ַהְיׁשִ ה ְלָראׁשֵ ַבָקׁשָ ּ ַעל ֵכן ְפנו ּבְ ּּ ּּ ּ ְלַהְרׁשֹות , ִליםּ

ַהְתָחַלת ָכל ֵסֶדר ְלִלמוד ַה ר ַדקֹות ּבְ ֵנים ָעׂשָ ָּלֶכם ְלַהְקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ  זוהר הקדושּ
ְמָחה ׂשִ ּוְבַוַדאי ַיְסִכימו ִעָמֶכם, ּבְ ּ ּּ יבֹות , ּ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ְכָבר נֹוַדע ַהְמִציאות ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ

ָכך ָעׂשו ְּוכֹוְלִלים ׁשֶ ְ ּ ְּוַכָידו. ּ ַיְצִליַח ָצִריך קֹוֶדם ּ ה ְכֵדי ׁשֶ ְקֻדׁשָ ּבִ ְַע ְדָכל ָדָבר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ִּאְתֲערוָתא ִדְלַתָתא  ּ ת ֶלך ְלך ַדף ע(ּ ַּעֵיין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ָ ְּ ּ ְּוָכל ַהַמֲעלֹות ָהַאִדירֹות . :)ז"ּ ּ

ַמֲעַלת ַהִלימוד ְוַהְקִריָאה ְבּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ּ ֵאינֹו ֵמִבין ּ ֵהם ַגם זוהר הקדושּ ִמי ׁשֶ ּבְ
ר הוא קֹוֵרא  ְּכָלל ֶאת ֲאׁשֶ ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹוֵפא–ּ ְֵאינֹו ָצִריך ְלָהִבין , ּ ְכָמָשׁ

ְרפוָאה ְכֵדי ְלִהְתַרֵפא ּּבִ ּ ֵּכן ַהלֹוֵמד ְבּ, ּ ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם זוהר הקדושּ  ֲהַגם ׁשֶ
ַּהִלימוד כֹוחֹו ָגדֹול ְוָעצום  ּּ ׁשָ"ּ ּובֹוֶנה ּבַ ְמֵהָרה , "ַּמִים ֲעִליֹוָתיוּ ְּוַעל ְיֵדי ֵכן ִנָגֵאל ּבִ ּ

ָקרֹוב ע , ּבְ ה ִיָוׁשַ ִּכי ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב וִמֶמּנָ ּּ ל "ּ ַיֲעקֹב ָאִבינו ע–ּ ה ִנְקָרא ָאב ׁשֶ
ְבִעים ֶנֶפׁש ְבִעים ִגיַמְטִרָיה סֹוד , ׁשִ ְּוׁשִ ּי ִלימוד ַהתֹוָרה " ְדַע–ּ ּ ּ ִהיא ִמָדת–ּ ל ּ ׁשֶ ֹו ׁשֶ

ְכֶנֶגד סֹו– זוהר הקדושּוִבְפָרט , ה"ַּיֲעקֹב ָאִבינו ע ל , ד"ּ ׁשֶ ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב ׁשֶ
ְבִעים ֶנֶפׁש ְבִעים ֻאמֹות ָהעֹוָלם , ׁשִ ֵצל ִמׁשִ ִּנּנָ ִמלוי אֹוִתיֹות –ּ ּ ְועֹוד ַכָידוַע ַיֲעקֹוב ּבְ ּּ ּּ ּ

ִּגיַמְטִרָיה , ת"ו בי"ף וי"ן קו"ד עי"יו: ָכֶזה ָנה תש– 770ּ ַהׁשָ ה –ע "ּ ׁשֶ ּ וִמֶמּנָ ּ- 
ע ְתׁשוַעת עֹוָלִמים  ִּמֹכַח ְסֻגַלת ִלימוד ַהסֹוד ִיָוׁשַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ָיֵדנו ! ִּזְכרו - ")ַּבֵדי ֲעָרבֹות"ֵסֶפר (ּ ּּבְ

ָבר ָרֵאל ָאָתה "– !ַהּדָ ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניך רֹאׁש ׁשִ ֲּהלֹוא ִאם ָקטֹן ַאָתה ּבְ ְוֶהָחָלׁש , "ָּ



ּבִ מח  י"אֹור ָהַרׁשְ

נו ַהָפסוק , ּבֹור ָאִניֹּיאַמר ִג ְּוִיְתַקֵיים ּבָ ַּהָקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום "ּּ ּ ּ
ה' ֲאִני ה ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ְעָיה ס(" ּ   .א" בב) כב,ְיׁשַ

ָעה    )מה ל ׁשָ ה ׁשֶ   ֶּעְרּכָ

ׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ ל תֹוָרה ַהּנִ ְבָחה ְוֶעְרָכה ׁשֶ ׁשִ ַּרּבֹוֵתינו ִהְפִליגו ּבְ ּ ּ ּ תֹות ַעל ְפֵני זֹו ּּ ּּבָ
ימֹות ַהחֹל ְלֶמֶדת ּבִ ת , ַהּנִ ִּכְלׁשֹון ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש סֹוף ָפָרׁשַ ּ ּ ַלח"ּ ּ ַזָכָאה –" ְָלך-ׁשְ

אֹוַרְיָתא ַתְדִלין ּבְ ּחֹוְלֵקיהֹון ְדָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּּ ָאר יֹוִמין, ּ ָתא ִמׁשְ ּבְ ּיֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ."  

ן ִאיׁש ַחי"ִסְפרֹו ּבְ, ַח ַהּטֹוב"ָמָרָנא ָהֵרי ִנָיה"ּבֶ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ּ ָפָרׁשַ ּ ,
  :ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ִלים  ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ ת: ל"ַזּ ּבָ יֹום ׁשַ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ְּדָגדֹול ֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ ֶאֶלף , ּ
ל ְיֵמי ַהחֹול ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ְּפָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ   .ק"עכל. ּ

ּוֵבאורֹו ל ַהָקּבָ, ל"ּ ַעל ִפי ַמֲאַמר ֲחַז:ּ ִניםה "ְּדיֹומֹו ׁשֶ ֱאַמר ִכי , ֶאֶלף ׁשָ ּנֶ ּׁשֶ
ֵעיֶניך ְכיֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו ִנים ּבְ ֶּאֶלף ׁשָ א  –' ָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ  –ְוׁשַ

ל ַהָקּבָ, זֹאת אֹוֶמֶרת ְּכיֹומֹו ׁשֶ ִמְד( .ה"ּ רָּמָצא ֵחן ּבַ   .)ּבָ

ר ַעל ֵכן ת קֹוֶדׁש, ֲּאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָּכל ְפֻעָלה ְקדֹוׁשָ ּ ְְלֵעֶרך ְיֵמי , עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות, ּ

  .ַהחֹול



ּבִ מט  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְנֹוַדע ִדְבֵרי ַהִכֵסא ֶמֶלך, ּוְבנֹוָסף ָלֶזה ּ ּ ִסיָמן , ּ ַכף ַהַחִיים ּבְ ְּוהוָבא ְפָסקֹו ּבְ ּ ּ
ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקד, ה"קנ ִלמוד ׁשָ ְּדּבַ ּ ּ ִלמוד , ֹוׁשּ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ּעֹוֶלה ְלֵעֶרך ִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְ

ט   .ַּהְפׁשָ

ַּהיֹוֵצא ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ֵאֶלה ּ ּ ת קֹוֶדׁש, ּ ּבָ ׁשַ ָעה זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּדַהלֹוֵמד ׁשָ ּ ,
יֹום חֹול ט ּבְ ָנה ְפׁשָ ְּכלֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ ּ.  

ׁש ׁשָ, ּוְלִפי ֶזה ִּאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד ׁשֵ ת קֹוֶדׁשּ ּבָ ׁשַ ּעֹות ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָזָכה , ּ ֲּהֵרי ׁשֶ

ִריָאה ית ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ְּלַתֵקן ָכל ַהׁשִ ּ.  

ַעל  ֵהִאיר ֵעיֵנינו ּבָ ּזֹאת ְועֹוד ְלִפי ַמה ׁשֶ א ֶמֶלך"ּ ּסֵ ִלּמוד ַהזַֹהר  "ְַהּכִ ּּדְ ּ
ל ִלּמו ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרך ׁשָ ַּהָקדֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ְ טּ ַהּטֹוב ח "ֲהֵריּוָמָרָנא , ּד ַהְפׁשָ

ִסְפרֹו ע "ִזי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ֶאֶלף ְפָעִמים ִמְימֹות  "ּבֶ ּבָ ׁשַ ְּדִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַעל אֹוְרחֹות ַצִדיִקים ַהְמָבֵאר, ַהחֹול ל ּבַ ּוְבנֹוָסף ַעל ָכך ִחדוׁשֹו ׁשֶ ּ ּּ ְּ ְּדִלמוד : ּ ּ ְוָכל (ּ

ְמָחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלף ֲהַנֲעׂשֶ )ִמְצָוה ׂשִ ּה ּבְ ּ ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזי –ּ   :ע"ּ

ּבִ ְמָחה תֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש וְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ַּהזַֹהר  "–י "ּ
ָנה" ַּהָקדֹוׁש ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ׁשָ י(, ְעֹוֶלה ּבְ ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ   .  )ֵמי ַהחֹולּ

ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמר א ַפַעם ּבְ ּטֵ י ִהְתּבַ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נו ָמְרּדְ ַּרּבֵ ל  ":ּ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ִּלמוד תֹוָרה  ּ ְַעל ֶדֶרך ּ תּ ּבָ יֹום ַהׁשַ ט ּבְ ַּהְפׁשָ יֹום ֹחל, ּ ֵלָמה ּבְ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלמוד ׁשָ ּׁשָ ּ .

ָל ל ִלמוד ֹזַהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ְּוׁשָ יֹום חֹלּ ט , ה ּבְ ל ִלמוד ְפׁשָ ָנה ׁשֶ ִּהיא ְכמֹו ׁשָ ּ ּ ּ
יֹום חֹל ְבִעים ְו. ּבְ ָוה ְלִלמוד ׁשִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוֹזַהר ּבְ ִּלמוד ַקּבָ ּּ ָחֵמׁש ְּ

ימֹות ַהֹחל ָנה ּבִ   יח".ׁשָ

ִאים ְוחֹוְטִפים, ַּעָתה ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּוְמַנְדִבים ְלִל, ּ ּמוד לעּ , ִּלְזכות, נ"ּ
ֵלָמה ַתֲעֶלה ָיֶפה, ִּלְרפוָאה ׁשְ ְמָחה ׁשֶ ְּלׂשִ ָמקֹום –, ּ ְרכֹוןָלֵתת  ּבְ ּאֹו ֵאיֶזה ַמְזֶכֶרת , ּבִ

ה ְכלום לֹא זֹוְכִרים ִמֶמּנָ ּׁשֶ ּ ּ ְּוִתקוֵני ֹּזַהר ַּחֵלק , ּ ְמִחיר ַמְצִחיקֹּזַהר ּ ַמח ָכל –. ּבִ ּ ְוִתׂשְ
 

ָנה: ר"רשהערה מאת ] יח[ ׁשְ ה ֶאת ִלּמוד ַהּמִ נו ִיְמָצא ַהקֹוֵרא ִמְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהְמַדּמֶ ַּוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרּבֵ ּ ּּ ּ 

ת , ָּחִציר וְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרהּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַּוֵיֵצא"ְוַכּנִ ֶבן  ":)ַּדף עה(ּבְ ַּווי ְלִאינון ְדָאְכִלין ּתֶ ּ

ִסְתֵרי ְדאֹוַרְיָתא אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ ְּועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויָט". ּּבְ ַהְקָדאּ ַער ַהַהְקָדמֹות"ָמתֹו ְלּל ּבְ , "ּׁשַ

ָלה ת ּתֹוַרת ַהַקּבָ ין ְלֻעּמַ ְפָחה וְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ קֹוְרִאים ְלִלּמוד ַהּנִ ְּלׁשֹונֹות וְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ ּּ ּ ּ.  



ּבִ נ  י"אֹור ָהַרׁשְ

עֹוָלם ַהֶז ַּחֶייך ּבָ ָ ַווְדַאי ה ּ אּוּבְ עֹוָלם ַהּבָ ֶזה . ּבָ ְָוָכך ִיְזְכרו אֹוְתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּ ּ
א ָּכל ַהְקרֹוִבים, ּוַבּבָ ֲעְדך, ּ ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ְָוַגם ַהַמְלָאִכים ּבַ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְוַרּבִ

ר יֹוָחאי זי ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ָכ"ּבַ ּע ּבְ ָ ָ  - ַלֲחׁשֹבּ נו ֵיׁש עֹוד ַמה -. ְךְ
ֵכהו לביהמ: "ל"ֲחַזְלַקֵים ַמֲאַמר ְָצִריך ַרק  ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ִּאם ָפַגע ּבְ ּ ָ ד ִאם ֶאֶבן "ּ

ְרֶזל הוא ִמְתפֹוֵצץ ּהוא ִנמֹוַח ִאם ּבַ ּ ַּנֵסה ְוִתיָווַכח". ּּ ּ ך ִמַטֵהר וִמְזַדֵכך ,ּ ְ ֵאיך ִלּבְ ָ ְּ ּ ּ ּ
ַמִיםּוִמְתַלֵהב ְלָאִב ׁשָ ּבַ ּינו ׁשֶ ּ.  

ְּגֻדַלת ִלימוד ַהזֹוַה ַחּכְֹו ּ ּ ּ ָעְמדו וָמְכרו "ּ ק ָעצום ַעד ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ֵחׁשֶ ּק ָנַתן ּבָ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ְרׁשוָתם ְכֵדי ִלְזכֹות וְלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ר ּבִ ְּכֵלי ֶכֶסף ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוַקְימו , ּ ַעְצָמם ּ ּבְ

ּּבֹוזו ֶכֶסף ּבֹוזו ָזָה" ב ֶכֶסף ְוָזָהב -" בּּ ּ ִכי ַמה ֶנְחׁשָ ִכיְנָתא –ּ ל ׁשְ ּ ְכֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ
ָגלוָתא ּוַמה ַגם , ּּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ּ ְטִלים ַהְגֵזרֹותׁשֶ ָרִפים ַהְקִלפֹות ְוִמְתּבַ ִּנׂשְ ּ ּ  ְוָהעֹוָלם -, ּ

ֵליָמה ֵּמִכין ַעְצמֹו ַלְגֻאָלה ַהׁשְ ה ַרּבֵ, ּ ִהְבִטיַח מֹׁשֶ ּבְִּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא  "–י "ּינו ְלַרׁשְ ּבְ
ַרֲחֵמי ָּדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ָכל ". ּ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ּ

ּבְִּוִנְזֶכה ָהעֹוָלמֹות  ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ(י "ּלַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   .:)ח"ּ

ן יֹוַח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"אי זיעָאַמר ַרּבִ ָכל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּׁשֶ
ים  ַּהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש[ּ ּּבַ לֹׁש ַמֲעלֹות] ּ ׁשָ ֵאין , ִּמְתַעֶלה ּבְ ַּמה ׁשֶ
ָעה-ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה  ּ כֹוֶפה ֶאת ַמְלכות ָהִרׁשְ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ-. ּ ּ עֹוׂשֶ ּ ם ּּ

ַרך לֹא ֵיָחֵרב-. ְִיְתּבָ ּ ַמֲעִמיד ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ּ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ירות -. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ּ זֹוֶכה ַלֲעׁשִ
עֹוָלם ַהֶזה א-. ּּבָ ָיכֹול ְלַה-.  זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ּ ֵאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ִּזיק וְלָהַרע לֹוּ ּ .- 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן  ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו–ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע -.  ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ
ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל ַהדֹורֹות ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ּּבְ ּ רוך -. ּ ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ּבִ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינוי ְמָבְר"ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ִּכים אֹוָתם ּבְ ְ ,
רוך הוא ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת כוָלם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ רוך הוא קֹוֵרא -. ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹו ְּלַאְרּבַ ְבִעים עֹוָל, ּ מֹות ְוִנְכַנס ְלׁשִ
ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ ּׁשֶ  .ּ וְמֻיָחִדים ַרק לֹו-ּ



ּבִ נא  י"אֹור ָהַרׁשְ

ַמִים   )מו ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ים הוא ַהּיַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַּהְמַזּכֶ ּ ּ  

ֵסֶפ ה עהּבְ ַמח מֹׁשֶ ַהְקָדָמה "ר ִיׂשְ ֻקְנְטֵרס ּת ּבַ ה ּבְ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ  )ב"א ע"ַּדף י(ּ
זֹוַהר ְתרוָמה : ק"וזל ְּמבֹוָאר ּבְ ַתר )ב"ח ע"דף קכ(ּ ֵעי ְלִמְרָדף ּבָ ּ ַההוא ַזָכָאה ּבָ ּ ּ

ִגין ְדֶיְחַשב ֵלי,'ַּחָייַבָא ְוכו ָרא ֵליה ּבְ ּ ְכִאלו הוא ּבָ ּ ּ ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ּ ְוָדא ִאיהו הּ ׁשְ
ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא ַאֲחָרא ְוכו" ְיָקֵרא דקבהֵבי ּ יב .'ּ ים ֵהׁשִ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ּ ְוַעל ָדא ּבְ

לֹום"ֵּמָעֹון ְוָכתוב  ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ּ ַכָמה )א"ט ע" קכףש בד"ועיי( "ּ ּ
ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַה ִּהְפִליגו ׁשָ ּּ ּ ְתׁשוָבהּ ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ַּצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ַמְעִתי מאדמו ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ְּוֵכן ׁשָ ַפַעם ַאַחת "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ְ

עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ִּנְפְגׁשו ּבָ יְטש ' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּ ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ
ַאל רש ּה ְזכות וְמַצֵוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ראיציקל ֵאיֶז' ל ר"י ז"ְוׁשָ ּ ּ ֶמיְכל ' ּ

נֹו ָהַרב  ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵמַע ְשַמְרִעיׁשִ ִרים ִמְזָלאְטשֹוב ַמה ׁשֶ ַּהַמִגיד ֵמׁשָ ּ ּ
יב לֹו ר, ל"ַהּנַ ָמה, ל"ִאיִציְקל ַהּנַ' ְוֵהׁשִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ ְתָקְרָרה ְולֹא ִנ, ְ

ל רש ַּדְעתֹו ׁשֶ ַתַעֵניִתים , ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּׁשֶ ּ
ּוְסגוִפים ה, ּ ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוַגם ּבָ ּ ּ ה , ּ ר ַהְרּבֵ ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ

ּוִפֵזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכ, ּח וְצָדָקה"בגמ ְּועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב , ּדֹוֶמהּ ּ ּ
עֹוָלם וָבֶזה ָנָחה ָאַמר לֹו  ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ה ּבַ ה ַהְרּבֵ יב ֵמָעֹון ְוָעׂשָ ים ֵהׁשִ ַרּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ל רש ְעתֹו ׁשֶ ָקָטה ּדַ ה ַמה ְשַמְרִעׁישים אֹתֹו , ל"י ז"ְּוׁשָ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ
ל ַהָפַמְלָיא ל ַמְעָלה ּּכָ   .כ"ע ׁשֶ

ר  ר לֹו ְוַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ְמוָבן ִכי ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּּ ּ
ַמע ְלזוָלתֹו לֹא ִיׁשְ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ֵּעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבָ ּיוַכל . ּ

  .ְּלַסֵפר ָכזֹאת

לֹוְמִדים זֹוַהִּמֶזה ְיכֹוִלים ְל ָּהִבין ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ְוָכל , ק"ּּ
ִרים ֵמֶהם ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ָרֵאל ִמָכל ִמיֵני , ַּהַפַמְלָיא ׁשֶ ְזכוָתם ִנצוִלים ָכל ַעם ִיׂשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּוְמַקְרִבין ַהְגאוָלה, ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ָקרֹוב ִל, ּּ ְזֶכה ּבְ ּנִ   .ְּראֹוָתהּׁשֶ



ּבִ נב  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְמִחָצתֹו   )מז ב ּבִ ַּהַמְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ּ ּ  

י ַחִיים ָפָלאִג ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ָּכַתב ַרּבֵ ּ ִסְפרֹו , א"י זיע'ּ ַּצָוָאה ֵמַחִיים"ּבְ : ל"ְוז" ּ
ְמִחָצתֹו ב ּבִ ְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ַּהּמַ ֶהָחָכם ּבְ...ּ ַעְצמֹו  ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ

א, יֹוֵצא ִלְקָראתֹו ִעם ִסיַעת אֹוֲהָביו א ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבָ ָרָאה . ְּכׁשֶ ַמְעִתי ֵמָאָדם ׁשֶ ְּוׁשָ
ִנים ְפַטר ֶזה ַכָמה ׁשָ ּנִ ב ֵאֶצל ַרב ָגדֹול ׁשֶ ִית ֶאָחד יֹוׁשֵ ֲחלֹום ְלַבַעל ַהּבַ ּּבַ ּ תֹוֵמם , ּ ְּוִהׁשְ

ְְוִהְתַפֵלא ֵאיך ָזָכה ַהֶהְדיֹוט ְלָכך ְ ּ ַהָלה ִהְדִפיס ֵסֶפר ֶאָחד ִמְסָפָריו , ּ ְּולֹא ָיַדע ׁשֶ ּ ּ
ים   .ל"עכ. ַּהְקדֹוׁשִ

ּבִ ְמִחַצת ָהַרׁשְ ֶבת ּבִ  ?ּי ַהָקדֹוׁש"ִּמי לֹא רֹוֶצה ָלׁשֶ

ֵמַה ְלָכך ל ֵלב ּכָ ְֲהלֹא ּכָ ַעד ֶזה! ּ ָעְלָמא ִיֵתן ּבְ   !ְּוָכל ֲחָלָלא ּדְ

ַעד ַנְפ" ר ָלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ִּאיֹוב ֶפֶרק ב(" ׁשֹוְּוכֹל ֲאׁשֶ   .)'ד' ּ

ר ֵאֵלינו רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִיְתַקׁשֵ ִּמי ׁשֶ עוֵרי , ּ ַּלֲעֹזר ְלָהִפיץ ֶאת ׁשִ
ּבִּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשַה ת ָהַרׁשְ ה ְלִבְרּכַ   .ּי ַהָקדֹוׁש" ְוִיְזּכֶ

ר ְלַהְמִליץ ִדְבֵרי ֲחַז ַמָזל ל "ְּוַעל ֶזה ֶאְפׁשָ ַּהֹכל ָתלוי ּבְ ּ ּ ֲּאִפילו ֵסֶפר תֹוָרה ּ ּ
ֵהיָכל ּבַ ַבע, יטׁשֶ ְבִעים ְוׁשֶ ַּמָזל ִגיַמְטִרָיה ׁשִ ּ ים ָזִכינו , ּ י ָהַרּבִ ְזכות ְמַזּכֵ ּבִ ּׁשֶ ּ

ֶסט זֹוַהר ַהָקדֹוׁש עֹוֶלה ַרק  ְבִחיַנת ְתנו עֹז ֶלֱאלֹוִקים, ח" ש77ּׁשְ ּּבִ עֹז (, ּ

ִּגיַמְטִרָיה  ּוָבֶזה נֹוֵתן כַֹח ְוִעלוי ְל 77ּ ּּ ל ַמְעָלהּ ָפַמְלָיא ׁשֶ
כ

ְכִניס ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוָכל  ) ַהּמַ
ַזל ָהֶעְליֹון ה ִלְבָרָכה ִמּמַ ַּהָקדֹוׁש ְלֵביתֹו ִיְזּכֶ ּ ּ.  

 

, תמוה" שבהיכל"לכאורה הלשון . הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, ל"איתא בחז ]יט[

וזהו המזל שקוראים בה ולא שתעמוד , הספר תורה מההיכל ויקראו בהשהרי המזל הוא שיוציאו 

  ?בהיכל

שאם מביישים הספר תורה על ידי שמדברים באמצע הקריאה ובין גברא לגברא , הנראה לפרש

שמצווה כזאת . וזה באמת מת מצווה .אז יותר רצוי לספר תורה שתהיה בהיכל ולא שיוציאו אותה' וכו

ד והארון "שהביהמ, וזהו הפשט משכן העדות. בלים שכר עבור כל העולםמק, שרק יחידים מקיימים

 .ל"קודש יהיו עדות על כל הנ

  .בביאור פסוק זה, ל"ח וואלזין זצ"ועיין נפש החיים להגר ]כ[
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ָעה ַאַחת זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ת ַרק ׁשָ ּבָ ִיְלַמד ָכל ׁשַ ִּכי ֲאִפילו ַרק ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ,
ר ִלְספֹר ַהְזֻכיֹות ׁשֶ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ לּ ָיכֹול ִלְספֹר ָכל , ּהוא ְיַקּבֵ עֹוָלם ׁשֶ ב ּבָ ֵּאין עֹוד ְמַחׁשֵ ּ ּ ּ

לֹו ָכר ׁשֶ ַּהׂשָ ה , ּ ָרֵאל" חֹוַמת ָמֵגן"ְוַכּמָ ה ' ּהוא ּבֹוֶנה ִלְכָלל ִיׁשְ ּוַמִציל וְמַזּכֶ ּּ
  .ְלָכל ָהעֹוָלם 

יִרים  יר ַהׁשִ זֹוַהר ָחָדׁש ׁשִ ָּכתוב ּבְ ּ סֹודֹות ַהתֹוָרה ָהעֹוְסִקים ]: ב"ו ע"פַּדף [ּ ּּבְ
ָנה ִרים ׁשָ ָמָתם עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ ר ִנׁשְ ַּכֲאׁשֶ אֹור , ּ ִּהיא ִמְתַעֶטֶפת ּבְ

ל סֹודֹות ַהתֹוָרה ת וְלִהְתַאֵחז , ּׁשֶ ְּוכֹחֹות ַהְקִלפֹות ְוַהִחיצֹוִנים לֹא ְיכֹוִלים ָלֶגׁשֶ ּ
מֹות ׁשָ אֹוָתם ַהּנְ ַהָקּבְָּולֹא עֹוד ֶאָל, ּבְ ָמה עֹוד ה "ּא ׁשֶ ׁשָ ּחֹוֵקק ֶאת אֹוָתה ַהּנְ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ל ַהׁשְ ְלבוׁש ׁשֶ ַחִיים ַחיוָתה ּבִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ה, ּ ַע ּבָ ַתֲעׁשֵ ְּוַגם ִמׁשְ , ְולֹא עֹוד, ּ
ת  יֹוֶרׁשֶ אז "עוהעֹוָלמֹות ' בֶּאָלא ׁשְ לֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהתֹוָרה, ְועֹוָלם ַהּבָ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ,

ר ַיֲעֶלה ָלעֹוַהַּכ ים טֹוִבים ְוָלַמד , ב"ֲאׁשֶ ּופֹוְסִקים ְוכוס "שֲּאִפילו ֵיׁש לֹו ַמֲעׂשִ ּ' ,
ְּולֹא ָלַמד תֹוַרת ַהסֹוד ּדֹוִחים אֹותֹו ִמַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, ּ ְּוִאם הוא ָלַמד ֲאִפילו , ּ ּ

לֹא ֵהִבין עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֶא, ּׁשֶ ּת תֹוַרת ַהסֹודְּמַלְמִדים אֹותֹו ּבָ ב , ּ ְוָיֹכל ֵליׁשֵ
סֹודֹות ַהתֹוָרה יבֹות ְגבֹוהֹות ְוַלֲעסֹק ּבְ יׁשִ ּּבִ ּ.  

ל ִאיָרן ִּמי לֹא ְמַפֵחד ִמְפַצַצת ָאטֹום ׁשֶ ּ? 

בֹו ָאנו ִנְמָצִאים ָצב ׁשְ ּּכוָלנו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ ּ ּוִמי יֹוֵדע ַמה ֻיַלד  – !ּּ ּ
  !!!כאיֹום

ינו ה ַרּבֵ ִביאֵּאִלָי, ּמֹׁשֶ לֹום, ּהו ַהּנָ ן יֹוָחאי ֲעֵליֶהם ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּמַגִלים , ְּוַרּבִ
ַרֲחֵמי, ָּלנו ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַרק ּבְ ּׁשֶ ִיְלְמדו זֹוַהר , ּ ְּוַרק ֵאלו ׁשֶ ּּ ּ

הוא ַה ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ְצלו ּבְ ַּהָקדֹוׁש ִיּנָ ּ   .ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּ

ָלנו ִנְתַאֵחד ּּבֹואו ְו   )מח ּּכֻ ַיַחדּ   ּבְ

ָלנו ּּבֹואו ְוִנְתַאֵחד  ּּכֻ ל ּ ף ַהיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ַיַחד ְוַנְתִחיל ִלְלמֹוד ּכָ ּּבְ
ִּתיקוֵני זֹוַהר יֹום, ּ קֹות ּבְ ֵתי ּדַ ֶזה לֹוֵקַח ַרק ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ר ַגם ִלְלמֹוד , ּ ְּוֶזה ֶאְפׁשָ

 

שהמצב היום יכול , א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט ]כא[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ת העולםו יותר ממלחמ"להיות מסוכן ח
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מַֹע ב ֶטֶלפֹון"קֹול ַהזֹוַהר"ְוִלׁשְ ָעה ֶאָחת ְלַמַען ּו , ּבְ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ְּבׁשַ
ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ִּתקוֵני ַהׁשְ ּּ ּ ַרך, כבּ ם ִיְתּבָ ְוְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ּ ְטלו ֵמָעֵלינו ָכל ְגֵזרֹות ,ּ ּ ִיְתּבַ ּ ּ ּ ּ

ַרֲחִמים, ָּקׁשֹות ְוֵרעות ְּוִנְזֶכה ִלְגאוָלה ּבְ ּבִ, ּ ָכַתב ָהַרׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא  ,י"ּ א ּבְ ּדָ
ַרֲחֵמי ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַרֲחִמים, ּ ֵסֶפר ַהֶזה ֵנֵצא ִמן ַהָגלות ּבְ ּּבְ ּ ּ . 

ַמִיםׁשִּהְקִד ם ׁשָ ָכל יֹום ְלׁשֵ ּו ִמְזַמְנֶכם ַהָיָקר ּבְ ִביל ְיׁשוַעת ָהָעם, ּ ׁשְ , ּּבִ
ּוְלַהָצַלת ַהדֹור כולֹו  ּּ ִמיות –ּ רוָחִניות וְבַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ.  

כֵֹחינו ְל ּנֹות ֶאת ַהַמָצבּּבְ ּׁשַ ָיֵדינו ַהָדָבר, ּ ּּבְ ּּבֹואֹו ִנְתַגֵייס כוָלנו, ּ ַּהְגדֹוִלים ִעם  ,ּ
ים ְּגאֹוִנים ִעם ְפׁשוִטים, ַּהְקַטּנִ ּ ינוִנים, ּ ַּצִדיִקים וּבֵ ּ ַּמִגיֵדי , ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ּ

חוִרים יעוִרים ִעם ּבַ ּׁשִ ל ּבֵ, ּ ְּמַלְמִדים ִעם ִתינֹוקֹות ׁשֶ ןּ ִּהְתִחילו ִלְלמֹוד , ית ַרּבָ
מֹור ְוַלֲעׂשֹות וְלַקֵיים ֶאת ִליּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ד ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ ּ ּ ֶדֶרך , ּּ ְְוִנְפָעל ּבְ

ַרֲחִמים יַח ִצְדֵקינו ּבְ ּזו ְלָקֵרב וְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ּ ּ.  

נֹות ֶאת ַהַמָצב    )מט ֹכֵחינו ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ  

דֹוֵרנו ַה ַּוֲאִפילו ּבְ ּבִּ ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ָכל ֶרַגע תוְכלו ְלִהְתַקׁשֵ ָּפׁשוט ּבְ ּ ּ ּ  כגי"ּ
ּנֹות ֶאת ַהַמָצב ֹכֵחינו ְלׁשַ ּּבְ ּ ע "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות - כדּ

 

 10כבן [שבילדותו , ראש ישיבת פורת יוסף, ע"וכבר ידוע מעשה מהגאון רבי יהודה צדקה זי ]כב[

,  פרקים24ושאלו מפני מה יש למסכת שבת , ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "בא לקבל ברכת האדמו] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , וחזר ותשובתו בידו, ול לחכמי הספרדיםי צדקה לשא"והלך הגר

ובשבת ביותר ראוי לקשט הכלה העליונה : ה-א. [ן" קישוטי כלה כנודע ליודעי ח24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה

א אמרה ול, אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא' אזל ר: ...)א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז ]כג[

דאמר רב יהודה אמר ? ורבי יוחנן מאי טעמא קפיד כולי האי. ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

אלא אמר דוד לפני ? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : רב

דאמר רבי יוחנן משום . ז"יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה, רבונו של עולם: הקדוש ברוך הוא

.  שפתותיו דובבות בקבר-כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב "? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר

אף , ניח אדם אצבעו עליו מיד דובבמה כומר של ענבים כיון שמ. ככומר של ענבים". שפתי ישנים

  .תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר

, עולמות' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין: ... ) דרוש ז-חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש

וכך שפיר , עומדת שםו, יםאז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומד, אבל כשאומרים דבר שמועה מפיו
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כך אמרו , גם נתלבשת בגוף בקבר בהבלא דגרמי, בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' אמרינן דר בב

  .) דרוש טז-חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, שפתותיו דובבות בקבר

באדם : סוד לוז, נין כותל המערביבע] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

' ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק. ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

, ל"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי" וחיים להריובספר תורה

פרשת פנחס ' חלק ג(הרי הוא בא מעולם העליון לאותו מקום כמבואר בזוהר הקדוש , שכבר בעולם העליון

, דאיהו גבייכו, פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"דף ר

פקיד לההוא אתר ואתי , כד איהו בההוא עלמא, תנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתאד

, לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי דאורייתא, וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, ליה לגביה

, רייתאואשכח אלין צדיקייא מחדתין מלין דאו, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה

שהוא בא , בי פנחס בן יאיררשמעו קול אחד שהיה אומר פנו מקום פנו מקום ל: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, שלמדנו, אצלינו

ולומדים שם , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו, תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, ונתחדש אותו דבר תורה שאמר מלפנים

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור תורה : לם הבאעל ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעו

ותרבה הדעת , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל במסכת "והנה אמרו חז - .לא היו לומדים בו, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, בכל עת

גם , ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי מותו, כדאיתא שם' כו שפתותיו דובבות ו)ב"ו ע"דף צ(יבמות 

החכם בעצמו , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, הוא זוכה ויושב במחיצתו

ג "א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ"הגאון מהרח( .עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו

  .)ע"י דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זיוכן שמעת(. )ב"ע

ל שכל תלמיד חכם שאומרים דבר "פירשו רבותינו ז:  וזה לשונו)ערך דובב(כתב בספר פלא יועץ  ]כד[

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד ת הישפעם אחכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, שהיה לומד ספרו בתמידותסיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

אודות , "צדקה ומשפט"לספר , ח זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן"צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה

ר מסאדיגורא זכותו יגן "גם האדמו. ) ריזאות' ע ס"מ, "תורה וחיים"ל בספרו "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .הוצאה לאור

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, מביא שהציון להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש, עלינו אמן
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שכידוע שהזוהר הקדוש מגן , כהיכיר לכם טובה ותושפעו ממקור הברכות
  .ומציל מכל הצרות ומונע פגועים ואסונות

ְעָיה אֹוֵמרַהּנָ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב  )טו-ֶּפֶרק מא יד(: ִביא ְיׁשַ ְמֵתי ּ
ָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִתיך ְנֻאם ה ְִיׂשְ ָרֵאל’ ּ ְמִתיך ְלמֹוַרג ָחרוץ : ְְוגֲֹאֵלך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ה ׂשַ ִּהּנֵ ְ ּ

ַעל ִפיִפיֹות ָתדוׁש ָהִרים ְוָתֹדק וְגָבעֹות ַכמֹץ ָת ָּחָדׁש ּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ יםּ ּוְבַתְרגום יֹוָנָתן : ׂשִ ּּ
יֵאר ָרֵאל: ּבִ ְבַטָיא ְדֵבית ַיֲעֹקב ַזְרִעיָתא ְדִיׂשְ ּלֹא ִתְדַחלון ׁשִ ּ ּ ַסַעְדכֹון , ּ ֵמיְמִרי ּבְ

ָרֵאל' ָאַמר ה א ְדִיׂשְ ּוָפִריְקכֹון ַקִדיׁשָ ּ ּ :  

יֵאר"ּוָבַרַד ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב : ק ּבִ ֵהם ַחָלׁשִ-ּ ָגלות ּ ְלִפי ׁשֶ ּים ּבְ
תֹוַלַעת ָרֵאל ְלתֹוַלַעת, ּּכַ לו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ ֵדנו ָלּמָ ִּויַלּמְ ּ ּלֹוַמר ָלך ַמה תֹוַלַעת זֹו , ּּ ְ

ֶפה ה ֶאת ָהֲאָרִזים ֶאָלא ּבְ ֵּאיָנה ַמּכָ ה, ּ ה ֶאת ַהָקׁשֶ ה וַמּכָ ְּוִהיא ַרּכָ ך , ּ ְּכָ

ְתִפָלה ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ִּיׂשְ ים ִרׁשְ, ּ ֲאָרִזים ּוַמּכִ ֵהם ֲחָזִקים ּכַ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ
ְלָבנֹון ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ   .ְּוִנְמׁשָ

ִפיֶהם ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ל ִיׂשְ   ֵּאין ּכָֹחם ׁשֶ
ָיֵדנו ּכַֹח ַאִדיר ּּבְ ה ָהִראׁשֹוָנה ,ְּלַנֵצַח ֶאת ָהאֹוֵיב, ּ   !ָּלֵתת ֶאת ַהַמּכָ

ִנָיה"ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר "ַצַה ה ׁשְ ֹּזאת אֹוֶמֶרת ,  ְלִאיַרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות"ַּמּכָ
ה ִלימו ִעם ָהֻעְבּדָ ָבר ִהׁשְ ּכְ ִתֵתן ֶאת , ּׁשֶ ִתְהֶיה זֹו ִאיָרן ׁשֶ ּׁשֶ ּ ה ָהִראׁשֹוָנה"ּ ְּפָצָצה  - "ַּהַמּכָ

ָרֵאל  ֶזה ָעלול ִלְגבֹות (, ]ו"ח[ַּגְרִעיִנית ְלִיׂשְ ֵער ׁשֶ ְּוַהָצָבא ְמׁשַ ּ ִמְליֹון ּ   ).ל"ֶנֶפׁש ָרחּכְ

ִליָמה ִעם ַהַמָצב ַבר ִהׁשְ ַּהְמִדיָנה ּכְ ּ ִליִמים ִעם ַהַמָצב ַהֶזה !ּ ֲּאַנְחנו לֹא ַמׁשְ ּ ּ ּ!  

 

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב ]כה[

 ידי ועל, י עליו השלום ולעורר זכותו"בוכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרש

 .כן בודאי יצליח בכל עניניו



ּבִ נז  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְּוַנֲהפֹוך הוא ְלטו ַהְיהוִדים! ְ ר ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ׂשֹוְנֵאיֶהםּ   !ּ ֵהָמה ּבְ

ָכל ְמִדינֹות ַהֶמֶלך" ָעֵריֶהם ּבְ ְִנְקֲהלו ַהְיהוִדים ּבְ ּ ּ ְּלִלמוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש " ... ּּ ּ ּ
ל ָהַעִמים" י ָנַפל ַפְחָדם ַעל ּכָ ְּוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ּכִ ּ ֶּאְסֵתר ֶפֶרק( ":ּ   ) ט בּ

ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲאִפילו  יֹומֹו ְלַסֵים ֶאת ּכָ ֲּאַנְחנו ְיכֹוִלים ִמיֵדי יֹום ּבְ ּּ ּ
ִּמְסָפר ְפָעִמים ֶחֶסד וְבַרֲחִמים, ּ ְּוָכך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון וְנַקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ּבְ ּ ּּ ְ .  

ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּוָכך אֹוֵמר מׁשֶ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש "י זי"ְ ּע ּבַ ת ָנׂשא ַדף (ּ ָּפָרׁשַ ּ

ַרֲחֵמי", )ד"קכ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ יָלך ּדְ ַהאי ִחּבוָרא ּדִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ אור ". [ְ ּּבֵ
ָבִרים ְלך: ַהּדְ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ָר, ּ ֵני ִיׂשְ ֵּאל ִמן ַהָגלות ֵּיְצאו ּבְ ּ

יַח ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ּּבְ ּ ּ [!  

ִרי יַצד ֶזה ֶאְפׁשָ ם זֹאת-? ּכֵ   ?ּ ַהִאם ְיכֹוִלים ְלַייׂשֵ

ר, ָאֵכן ר ְוֶאְפׁשָ ָתְכִנית ַקָלה וַמְתִאיָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד-! ֶאְפׁשָ ּ ּבְ ּ!  

לֹא ַתִגידו לֹא  ּׁשֶ ּ ּ לֹא תֹאְמרו לֹא ָיֹכְלנו-! ָּיָדְענוּ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ!  

ָיֵדינו ַהָדָבר ּּבְ   !ֵאָלי'  ִמי ַלה-! ּנוּהוא ָלְוחֹוב ָקדֹוׁש , ּ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 354ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ ֵתי , יָבהְיׁשִ, ּּכְ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ִלְלמֹוד ]  ִמְדָרׁש ּבְ
ַּעל ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה354ּ   .  ָיִמים ְלׁשָ

ִּלמוד  ִפים ָלֶאָחד6-7ּ קֹות12לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ְלָבד12ב , ַבת ַאַחתַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 177ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ּר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל ִּפי ֵסֶדר זֹוַה ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים12-14ּ קֹות24לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד24ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

:ַּמְסלול א

:בַּמְסלול 



ּבִ נח  י"אֹור ָהַרׁשְ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 118ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ּמוד ִל ִפים18-20ּ קֹות36לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד36ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ְסִביַבְתֶכם ּב89ְִּאם ֵיׁש ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ אֶֹפן ּ ֲאָנׁשִ
ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ

ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים24-28ּ קֹות48לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵי, ּ ּדַ ֶּאְפׁשָ ל ֵסֶפר ּ ם ֶאת ּכָ
ַבת ַאַחת ְלָבד48ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 45ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד ִמְדָרׁש-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד ִפים52ְְלֵעֶרך  ּ קֹות96לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד96ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ּבִ"ָּקּבַָה ַלח ָלנו ֶאת ָהַרׁשְ ה ְוׁשָ ּה ִהְקִדים ָלנו ְרפוָאה ַלַמּכָ ּ ּּ ּ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות "ּ ּי ְלַהִציֵלנו ִמּכָ ּ ּ
  . ְוָרעֹות

ָרֵאל ָזקוק  ֵּמַהַמּבול ַהנֹוָראְּלִהָנֵצל ַּעם ִיׂשְ ּ ּ!   

ר ַרק ַעל ְיֵדי  :ְוזֹאת ֶאְפׁשָ

  

:גַּמְסלול 

:דַּמְסלול 

:הַּמְסלול 



ּבִ נט  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְעִתי"   )נ ְזכוְתך ִהּגַ ּּבִ ָ ְגֻאַלת ָהָעם! ּ ְּלך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ ָ"!  

ֵטא ַפַעם ַצִדיק ְוָאַמר ִּהְתּבַ ּ יַח :ּ ׁשִ בֹוא ֶמֶלך ַהּמָ צו, ְּבְ ָרֵאל ִנְקּבְ  ַּעם ִיׂשְ
ְוָבאו ָלך ּ ֵמִחים, ּ ים וׂשְ ׂשִ ּוְפֵליַטת ָהָעם ׂשָ ֵעת ַהזֹאת ִיְתּבֹוָנן ֶמֶלך , ּ ְּבְ ּ

הֹורֹות ֵעיָניו ַהּטְ יַח ּבְ ׁשִ יו,ַהּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ ְלֶפַתע ָיִרים ,  ִיְבָחן ּכָ
עֹו ֶאְצּבָ ְפִליָאה ְו, ָידֹו ְוַיְרֶאה ּבְ ּּכוָלם ָיִרימו ֵעיֵניֶהם ּבִ ֲחֶזהּ ּמַ יטו ּבַ ָאז , ַּיּבִ

יַח ֶאת קֹולֹו ְויֹאַמר ׁשִ ִמיַע ֶמֶלך ַהּמָ ע ַעל ְיהוִדי , ְַיׁשְ ִהָפנֹותֹו ֶאְצּבַ ּּבְ ּ
ְזכוְתך ִהַגְעִתי: "ְּמסוָיים ּּבִ ּּ ְגֻאַלת ָהָעם, !ָ ְּלך ֶיׁש ֵחֶלק ּבִ ל !". ָ ך ַיְרֶאה ַעל ּכָ ְּכָ

ָפַעל ְלַמַען ּבִ ְּיהוִדי ְוְיהוִדי ׁשֶ ּ   .יָאתֹוּ

ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינו    )נא יַח ּבִ ַּהָמׁשִ ּ ְעִתי "–ּ ְזכוְתך ִהּגַ ּּבִ ָ ּ"  

ִרים ְזֶכה ִלְהיֹות ִמן ַהזֹוִכים ַהְמֻאׁשָ ּנִ ַּהְלַואי ׁשֶ ּ ּ ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו , ּ יַח ּבִ ַהָמׁשִ ּׁשֶ ּ
ְזכוְתך ִהַגְעִתי "–ָּיִעיד ָעֵלינו  ּּבִ ּ ָ ּ."  

ַמִים, ם ְיָקִריםְּיהוִדי, ַּעל ֵכן ם ׁשָ ְּתנו ִלימוד ְלׁשֵ ּּ ּ ַּהְקִריבֹו ִמַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען , ּ
ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַּהׁשְ ַּלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְליֹוְצֵרנו, ּ נו, ּ ִּלְגרֹם ִלְפדות ַנְפׁשֵ ְּוֵנֵלך ּכוָלנו , ּ ּ ְ

יַח בב ׁשִ ל ֶאת אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַהּמָ ֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ ְּכְ   .א"ּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר   !ִּלְנִדיֵבי ַעם ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה ִדי ּבְ
ְרכו ה" ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ   .ֲעֵליֶכם'  נַֹעם ה–" 'ּּבְ

ָתף ָלֵעֶסק ֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ ּכְ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ּ ָעָליו ִלְבדֹוק ֶאת ,ּּכָ
ל ָהֵעֶסק ְּכָדִאיותֹו ׁשֶ ּ ּק ָיִניב ְתׁשואֹות ְכָדִאיֹותַהִאם ָהֵעֶס, ּ ּ ּ ַהִאם ַיְרִויַח ? ּ

ִיְתָרה? ֵמָהִעְנָין ֵעֶסק ְולֹא ִיפֹול ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ לֹום לֹא ַיְפִסיד ּבָ ַחס ְוׁשָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ
ַפח   .ּּבַ

ִמיות ֵכן ָעָליו ִלְנהֹג :ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ַגׁשְ ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּּ ּ
רוָחִני ּּבְ ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו, ּותּ לֹא ָיִניַח ַכְספֹו ַעל , ְּוָעָליו ִלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ך ַמֲחִזיק מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה, ֶּקֶרן ַהְצִבי ָּאְמָנם ִהּנְ ּוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים , ָ ּ ּ
ּבֹוְנך ה יֹו, ְָלֶחׁשְ ך ָיכֹול ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ַאְלֵפי , ֵתרֲָאָבל ִהּנְ ך ָיכֹול ְלַהְכִפיל ּבְ ִּהּנְ ָ



ּבִ ס  י"אֹור ָהַרׁשְ

ֲָאָלִפים ֶאת ְזֻכיֹוֶתיך אֹותֹו ַהְזַמן וְבאֹותֹו ַהֶכֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתר , ּ ך ָיכֹול ּבְ ִּהּנְ ּ ּ ָ

  .ְּזֻכיֹות

ּוַבֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּ לֹוֵמד -? ּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ּ ִיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, ָלהַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד , ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ

ּוְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ה , ּּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ְן ַהִכֵסא ֶמֶלךְלׁשֹו(ּ ּ ִּתקוֵני זַֹהר מ, ּ ּ לֹא יֹוֵדַע . )ג"ּ ּוְלִמי ׁשֶ ּ

ָלה ַקּבָ ִגיְרָסא, ּוֵמִבין ּבְ ּעֹוֶלה ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ְּלֵעֶרך ִלּמוד , ּ ְ

ָלה ַּכף ַהַחִיים ִסיָמן קנ( ַּהַקּבָ ל ָדָבר. )ה"ּ ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ַהלֹוֵמד ֹזַהר ַוֲאִפל, ּ ּׁשֶ ָעה ַאַחתּּ , ּו ׁשָ
ְגֶלה תֹוַרת ַהּנִ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ְלַבד זֹוֶכה ְכִאלו ָלַמד ׁשָ ֲאִמיָרתֹו ּבִ ּּבַ ּ ּ ר לֹוֵמד , ּ ְוַכֲאׁשֶ

ְמָחה ִהְכִפיל ְזֻכיֹוָתיו ָכפול ֶאֶלף ׂשִ ּּבְ ּ ּ ְּכִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ַהלֹוֵמד ִמתֹוך : ּ ְׁשֶ ּ ּ
ֶוה ְכֶאֶלף ַפ ְמָחה ׁשָ ּׂשִ ְמָחהּ ֵאינֹו לֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ְַעם ִמִמי ׁשֶ ּ ַער (. ּ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ

ְמָחה נו יֹוֵסף ַחִיים זיע. )ַּהׂשִ ְּוָאַמר ַרּבֵ ת קֹוֶדׁש: א"ּ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ֶוה ֶאֶלף , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ׁשָ
ימֹות ַהחֹול ְּפָעִמים ִלמוד ּבִ ּ ָנה (. ּ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ִנָיהּּבֶ   )ּׁשְ

ּבֹון" ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ִיְצָרם–" ּ ִלים ּבְ ּ ֵאלו ַהמֹוׁשְ ּ ּּבֹאו , ּ
ל עֹוָלם  ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ּוְנַחׁשֵ ל ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש : :)ב עח"ב(ּ ָעה ַאַחת ׁשֶ יַצד ׁשָ ּּכֵ ּ ּ

ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ ָנה, ּבְ יֵמי ַהחֹולְעֹוָלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ט ּבִ ּ ִלּמוד ְפׁשַ ּ ָכֵעת ּבֹאו -. ּ ּ
ּבֹון ט: ֶחׁשְ ָנה ִלמוד ְפׁשָ ֶוה ְלֵעֶרך ׁשָ ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ְּדִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְּ ּ ת , ּ ּבָ ּוְבׁשַ

ֶאֶלף ֶאֶלף, ֻּמְכָפל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכָפל ּבְ ּוְבׂשִ ּ ְעֹוָלה ִלּמודֹו ְלֵעֶרך , ְַסך ַהּכֹל, ּ ּ
ָנהִמְלי   .ֹון ׁשָ

טוָחה ָקָעה ּבְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ְכָדִאיֹות ַלַהׁשְ ּ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ? ּׁשְ
רוָכה יֹוֵתר? ַּהִאם ָמָצאָת ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתר ָתפות ּבְ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ּ ך ? ּ ַָוַדאי ִהּנְ ּ

ָכך ְרֹוֶצה ָלַדַעת ֵכיַצד תוָכל ִלְזכֹות ּבְ ּ ּּ ּ?  

יָבה   )נב ל ְיׁשִ ִהְנֶכם תֹוְמִכים ּבֹו, ּכָ ל מֹוָסד תֹוָרִני ׁשֶ ּּכֹוֵלל אֹו ּכָ ּ, 
ְלְמדו ְלָפחֹו ּיִ ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּ ל זַֹהרּ בוִעית ׁשֶ ָעה ׁשְ ּת ׁשָ ּ  

חור אֹו ַאְבֵרך ְָכל ּבָ ּ ין ַהְסָדִרים, ּ ָּיכֹול ִלְלמֹד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ּ ת , ּ ּבָ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ
ַמ ר ִלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהזַֹהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק ְל–ֲּעָלתֹו ְגדֹוָלה ּקֹוֶדׁש ׁשֶ ּ ְוֶאְפׁשָ ּ ּ ּ-
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ָנה354 ׁשָ ל : ּ וְלֻדְגָמא-.  ָיִמים ּבְ יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים 500ּבִ ּ ַדקֹות 12ּ ִיְלְמדו -ּ ּבַ ּ
ָכל יֹום  ְלַבד ּבְ ּ ְוָכך יוְכלו ְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהֹזַהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְפָעִמים –ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ָנה ׁשָ יֹום ִיְזכו ְלֶאֶלף ִסיוִמיםּ ַד24-ּוְב, ּבְ ּקֹות ּבְ ּּ ּ ֶאֶלף ִסיוִמים ְכֶאָחד, ּ ְּוַכָידוַע ְדּבְ ּ ּּ ּּ ,
ֵּתֶכף ֵמִביא ַהְגֻאָלה ּ ּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו(". ּ ּ(".  

אֹותֹו ַהֶכֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמן ָכך ִתְצּבֹר ִמְליֹוֵני ְזֻכיֹות ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַּתְרִויַח ְתׁשואֹות , ְ ּ ּ
ֲאחו ַצחּּבַ עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ִּזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ּ ל ַהֹזַהר -. ּ ּ ְוֶזהו ַתְרגומֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ

ַהֲעלֹוְתך קנ( ּּבֹא וְרֵאה ַהָכתוב: ".)ָּבְ ׂשָכר ': ּּ ֵצאֶתך ְוִיׂשָ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ְּוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ָ ּ ּ
ֹאָהֶליך ַתְתפו ַיַחד', ָּבְ ׁשְ ּנִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ה ִמְלָחָמהֶזה י, ּ ב ְועֹוֵסק , ֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ְוֶזה יֹוׁשֵ

תֹוָרה תֹוָרה... ְוֶזה נֹוֵתן ֵחֶלק ָלֶזה, ּּבַ ׂשָכר ֶחְלקֹו ּבַ ְּוִיׂשָ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון ֶחְלקֹו , ּ ּ
תֹוָרה ַוַדאי ּּבַ ַתְתפו ַיְחָדיו, ּ ְּוַעל ֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ שָכר, ּ ֵרך ְזֻבלון ִמִיׂשָ ִיְתּבָ ּׁשֶ ּּ ל ִּכי ַה, ְ ָרָכה ׁשֶ ּבְ

ְרַכת ַהֹכל ַּהתֹוָרה ִהיא ּבִ ּ ּ".  

ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהֹזַהר ִכי  ֵּאין צֶֹרך ְלָפֵרט ֶאת ָכל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ּּ ּ ּ ְ

ים ֵהם ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדך, ַרּבִ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ם ִתְרֶאה זֹאת ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָּבְ ּ ּ ּ ּ ְּיׁשועֹות , ּ
ְּגלויֹות ָלַע ָרכֹות ֵמַעל ַהֶטַבע, ִיןּ ַעל, ּּבְ ַמָיא ַעל ָכל ַצַעד ְוׁשַ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ַוֲחָסִדים , ּ

ְּגלוִיים ּ ְועֹוד ָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח-. ּ ּ ּא ְדַרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש"ל זיע"ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַרֲחִמים ִּנָפֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל ּבְ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּוְמפָֹרׁש ּבַ, ּ ת ָנׂשֹא קכד(ּ : )ָּפָרׁשַ

ַרֲחֵמי" ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים , "ּ ע ּבִ ְּוִנְזֶכה ְלִהָוׁשַ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ִביַאת ָמׁשִ ּּבְ ּ!  
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  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
  "ְּמאֹורֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .א
ִּהְתַגלות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ב ּ ּ ּ"  
ִּאְגרֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ג ּ"  
  "ְּוַהֹזַהרל "ָהַרְמַח"ֵסֶפר   .ד
  "'ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה"ֵסֶפר   .ה
יַח ְוַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ו ַּהָמׁשִ ּ"  
ַּהַצִדיִקים"ֵסֶפר   .ז   "ְּוַהֹזַהר ּ
ּבֹונֹות"ֵסֶפר   .ח   "ַּהזַֹהר ֶחׁשְ
ְעִתי"ֵסֶפר   .ט ְלִתי ְונֹוׁשַ ִּקּבַ ּ"  
 "ֵּאֶלה ִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש"ֵסֶפר   .י

 "ַּהזַֹהרֲהָפַצת "ֵסֶפר   .יא
ים"ֵסֶפר   .יב   "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ

 



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
ְּתׁשוַבת "ֵסֶפר   .א ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִנְפָלאֹות "ֵסֶפר   .ב
ְּתִהלֹות "ֵסֶפר   .ג  "ַּהזַֹהרּ
ְּגֻאַלת "ֵסֶפר   .ד ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
ְמִחיַצת "ֵסֶפר   .ה ּבִּבִ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִמְפֲעלֹות "ֵסֶפר   .ו
ּבִאֹור "ֵסֶפר   .ז  "י"ָהַרׁשְ
 "ַרבְוָהֵעֶרב ַּהזַֹהר "ֵסֶפר   .ח
ּבְִּזכוָתא "ֵסֶפר   .ט  "י"ְּדַרׁשְ
 "ַּהֹזַהרִגיַמְטִרָיאֹות "ֵסֶפר   .י

ַער "ֵסֶפר   .יא ַּהִתקוִניםׁשַ ּ ּ" 
יָרה "ֵסֶפר   .יב ר  - ְוִזְמָרהׁשִ  "יֹוַחאיּבַ
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ה ְל ּנָ ַּהַצִדיק ֵאינֹו נֹוֵתן ׁשִ ִעים ּ ּמֹוִכיַח ָהְרׁשָ יֹום וַבַלְיָלה ַעד ׁשֶ ֵּעיָניו ּבְ ּ
ְתׁשוָבה ָיׁשובו ּבִ ּוְמִביָאם ׁשֶ ּ ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש( ּּ   .:)כ, ֵחֶלק א, ּ

ָכר ְלַהֲחִזיר ֲחֵברֹו ְלמוַטב ָהיו  ֵני ָהעֹוָלם ֹגֶדל ַהׂשָ ִּאילו ָהיו יֹוְדִעים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
מֹו ׁשֶ ִמיד ּכְ ֶסף ְוָזָהברֹוְדִפים ַאֲחָריו ּתָ ת ( רֹוֵדף ַאֲחֵרי ּכֶ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ּ

רוָמה קכח   .)א,  קכט- ב , ּּתְ
ה  ה ַקלות רֹאׁש וְמַעט ֵהּמָ ֵני ָאָדם נֹוֲהִגים ּבָ ּבְ ה רֹוֶאה ׁשֶ ַאּתָ ִּמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ּ

ַקְיִמין אֹוָתה ּמְ ּׁשֶ ה ַעד , ּ ֶנת וְמַצּפֶ ַוַדאי ַמְמּתֶ ה ִמְצָוה זֹו ּבְ ִּהּנֵ ה ִאיׁש ּ י ִיְבַחר ּבָ ּּכִ
ה ר ְלִהָזֵהר ּבָ ר ְוָיׁשָ ׁשֵ ּּכָ ַאֲהָבה ִלְכבֹוד , ּ ים ַעל ִמְצָוה זֹו ְלַקְיָמה ּבְ ּוְלעֹוֵרר ַרּבִ ּ ּ
ִריך הוא ְוכו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ רוָמה( 'ְּ ת ּתְ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ֶרק ס, ּּ ר ּפֶ   .)ד"ַּקב ַהָיׁשָ

ֵאין ָלה דֹו ל ִמְצָוה ׁשֶ ּּכָ ּ ֵמת ּ ִהיא ּכְ ה ְלִפי ׁשֶ ּנָ ְדְרׁשֶ ְיַבֵקׁש אֹוָתה ּתִ ֵּרׁש ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּ ּ
ֵאין ָלה רֹוְדִפים ְרדֹף ַאֲחֶריָה ַלֲעׂשֹוָתה, ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ְצָוה ְמַקְטֶרֶגת , ּ ַהּמִ ׁשֶ

ל ְוכו י ִמּכָ ִנְתַעַלְמּתִ ה ְגרוָעה ָאֹנִכי ׁשֶ ּמָ ְּואֹוֶמֶרת ּכַ ּ   .)ה"ים אֹות קֲחִסיִדֵסֶפר (' ּ



  ֵסֶפר
  "ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב"
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ïåîîä øçà .äìéçú ú÷åìçîäå ,íìåë ãâðë ú÷åìçîä éë , íäå
 íéàø÷ð"íé÷ìîò",íìåòä ïî åøáòéù ãò àá ãåã ïá ïéàå  , íäéìòå
 øîàð)äë íéøáã ,èé(" :÷ìîò øëæ úà äçîú "øäåæá øàåáîë.  

)íéøáã úùøô åäéìà úøãà(  

 áøòä ïî ìàøùé íò úà ìéöäì ÷ñåòù éîì ìåãâä øëùä åá øàåáé íâ
áø ,ç íúùøá åìôé àìù íéáøä úà øøåòîå"å.  

øàåáé ãåò : íéùçðë íéàîø íä áø áøòäùíéáø÷òå , øäåæá øàåáîë
æå ùãç" ì)æ øîàî åøúé úùøô ùãç øäåæ 'úéùàøá éîé(:  

" åá ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà–áø áøò ïåðéà äìéã ïéáø÷òå ïéùçðå ."  
àááå äæá íãàä úà íéùéðòî øùà íéìåãâä íéùðåòä åá øàåáé ãåò , ïéàùå

ø áøòä úà øæòù äæ ìò àááå äæá ìåáñéù äîë ãò øòùì ìåëé íãàá ,
íäì íéøæåòä åìà éãé ìò äùòðä ìåãâä íâôäå , ìë ìò ìèåîù áåéçä ìãåâå

íäé÷åã÷ãå íäéúåèøôá íäá é÷á úåéäì ùéàå ùéà , ñç åìùëé àìù éãë
 ìù äâìôä øåã ìù äøæ äãåáò éúá úåðáì íåìùå ì ÈcÀâ Äîe øé Äò eð Èl äÆð ÀáÄð ä Èá Èä

 í ÅL eð Èl ä ÆN ÂòÇðÀå íÄé Çî ÈM Çá ÉåLà ÉøÀå)áàé úéùàø ,ã( , úùåã÷ ãåñé éåìú äæá éë
ìàøùé ,ãåã ïá çéùî úàéá ïë íâ éåìú åáå , íééç åðéáø åðì äìéâù åîë

òéæ ìàèéåå"æéøàä ãéîìú à"åúîã÷äá íééç õò ùåã÷ä åøôñá ì.  
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 äàø àì ïééãò äæ ïéòë é÷ðò óñåà
äæä íåéä ãò ñåôãä øåà,  
 åðåöøáù éî ìëì äðåúð úåùøäå
äæ øôñî íéòè÷ ñéôãäì,  

øôñä ìë åà ,àåäù ïåùì ìëá ,
äðéãîå äðéãî ìëá , úåáøäì éãë

íìåòá íéîù úàøéå äøåú , øøåòìå
 äáåùúá ìàøùé éðá åðéçà úåáì

äîéìù.  
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ìåãâ éåìéâ  íééç õò ùåã÷ä øôñî 
å íééç åðéáøìòéæ ìèéå"à  

 ïeðé Äà ì Èk eìé Äô ÂàÇå åé Èø Èá Àã ú Çìé Äç Àz Äa á Çú Èk Æy ä Çî äÅð ÄäÀå
 é Åì Àã Çz ÀL Äî Àã à ÈúéÀé Çø Éåà Àaåëå eäéé Åî ÀøÇâ Àì é Åã Àá Èò Àã ã Æñ Æç ì Èk ,' íò

åòá äæ åðéðîæá èøôáå øàåáî åèùôù úåéä" øùà ä
 äøåú éìòá úö÷ ìöà äá êåúçì íåãø÷ úéùòð äøåúä

øåúá í÷ñò øùà úå÷ôñäå ñøô ìá÷ì úðî ìò ä
 éðééãå úåáéùé éùàø ììëî íúåéäì íâå úåøéúé
 íéîåãå õøàä ìëá óãåð íçéøå íîù úåéäì úåàøãäðñ
 åùàøå ìãâî íéðåáä äâìôä øåã éùðàì íäéùòîá

íéîùá . êë øçà áúëù äî àéä íäéùòî úáéñ ø÷éòå
íù åðì äùòðå áåúëä . úùøôá øäåæä øôñá áåúëë

ë óã úéùàøá"äò " úåãìåú äìà ÷åñô ìò åðåùì äæå á
õøàäå íéîùä .âä ïîå áø áøòá ùé íéðéî äùîçù '

 øîúà åäééìòã íéøåáâ úë àø÷ðä àåä íäî íéðéî
 àøèñî ïåðéàå íùä éùðà íìåòî øùà íéøåáâä äîä
åâå ìãâîå øéò åðì äðáð äáä ïåäá øîúéàã ïéìéàã '
ùå úåùøãî éúáå úåéñðë éúá ïéðáá íù åðì äùòðå ïéå

ñ ïåäá" ãáòîì àìà äîùì àìå äéùéø ìò äøèòå ú
åëå ïåì ' ÷ñåòä ìë àøîâá åøîà úàæä úëä ìò äðäå

 åéðô ìò åúééìù äëôäðù åì çåð äîùì àìù äøåúá
íìåòä øéåàì àöé àìå.  

zZzZzZzZ 
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 éðéðò ïëåú"áø áøò " áø áøòäå øäåæä øôñî–è ÷ìç "æ  

 ז................................ע אשר חזה על מנהיגי הדור האחרון"חזון הבעל שם טוב הקדוש זי
 הסימן -ס רמאים כמו עלי האילנות"יהיו הרבה רבי: ל בנוסח אחר"נבואת הבעל שם טוב הנ

 צריך תפלה הרבה להנצל ממנהיג –הכיר צדיק אמת אם נזהר משקר עד קצה האחרון ל

 ח........................................................................................................................שקר
 ט...................................................................ע"ירחמיאל מפרשיסחא זי' ק ר"עוד מהרה
 ס'רבי פאלשע זיין וועלן ן'משיח פאר :ונענה עלים עמוס אילן ליד פעם ברע טוב שם הבעל

 ט..........................................................בוים אויפן דא סאיז בלעטלאך וויפל אזויפיל
 רוב צרות ישראל -ס כמו יאק מאק' יהיו רעבי–נבואת הבעל שם טוב הקדוש בשינוי קצת 

 י.............................................................................................................ל ידיהםבא ע
 יא..........................................................................................ע"בשם הבעל שם טוב זי

 ת"שהשי התפלל השלום עליו המלך דוד – גמורים רשעים ס'רבי יהיו המשיח ביאת קודם

 יא.................................................................................מהם חסידיו נפשות ישמור
 יא........................ע"אורי מסטרעליסק זי' ק ר"ל מהרה"בספר ארץ החיים מביא דברים הנ

 יב......................................................................ל בשינוי קצת"ק הנ"ל מהרה"דברים הנ
 יב..................................................................................................ע"היהודי הקדוש זי

 לא – לקראתו שילכו בראשיהם מלכיהם עם חסידים הרבה פניו מעל ישלח צדקינו משיח

 להיות הוא עבודה יותר – מיוי כל זה על להתפלל צריך כי ,בו שטעו החסידים טענת יועיל

 יב.....................................................................בעצמו טהור מלהיות לטהור מחובר
 יג..............................................................................................................ל"ק הנ"הרה

 יג................ישראל יעשו ומה יתקלקל ס"רבי של הענין שגם קדשו ברוח שראה מאוד גנח
 יד.........................................................................................ע"ק מרוזין זי"נבואת הרה

 אני – ועצומים גדולים נסיונות ויהיו ,הבעל לנביאי השמים מן אש ירד דמשיחא בעקבתא

 יד............................................................................להזהר תדעו למען זאת מודיע
 טו............................................................................................ל"השלמה על דברים הנ

 טו...........................................שקר מנהיג שהוא בידוע קרובים ומרחק רחוקים המקרב
 הגורמים הם המנהיגים ,יאמר בימינו – אל פעל מה תמהין הצדיקים גם :בימיו מרוזין ק"הרה

 טז...............................................................................................הגדול החשכות
 יז..................................................................................ע"שמואל מסלונים זי' ק ר"הרה

 האחרון הבירור יהיה זה – עול הפורקי של לצדם השמים מן אש תרד הגאולה לפני מדרש

 יז.........................................הזה המופת בפני אפילו הכשרים ישראל בני יתבטלו שלא
 יח.................................................................................................ע"ק מלובלין זי"הרה

 יח.......................................הגאולה נידחת אמלוך אני אומר אחד שכל המנהיגים בעוון
 יט............................................................................................ע"ק מראפשיטץ זי"הרה
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 יט..ע"א להכניע בהכרח – ניכרים יהיו לא – עליהם ירכב מ"שהס ראשים יהיו הגאולה קודם
 יט....................................................................................................ל"ק הנ"עוד מהרה

 יט................................כמוהו קדוש אין אחריו ויאמרו )מינות( נכריה אשה עם העיר רב
 כ.....................................................................................................ל"ק הנ"עוד מהרה

 כ..הקרון לדחוף יעזרו שלא מבניו ביקש ,קרון על דבר הבעל עם ביחד יסעו ם"האדמורי כל
 כא......................................................................................ע"דוד מלעלוב זי' ק ר"הרה

 – נפש פיקוח מפני פניו לקבל ילכו בהכרח – קודש בשבת שיסעו ס'רבי יהיו האחרון בדור

 כא..............................................................פנים כל על להם יעזור שלא מבנו ביקש
 כא.........מראש זה אמרתי שאני ,לפרסם העצה – באמונה נסיונות להם יהיה צדיקים אפילו

 את יבזה הפשוט – עם מפשוטי יותר בניםר אצל האפיקורסות יתפשט דמשחיא בעיקבתא

 כב..............................................................................אפיקורסות בו שנכנסת הרב
 כג....................................................................ע"ק מלעכוויטש זי"ק מקאצק והרה"הרה

 צד כל אצל שיצמח משיח חבלי זהו – למינות יפלו שלא םרחמי צריכים יהיו ס'רבי אפילו

 כג............................................................................................................מינות
 כד...............................................................................ע"בונם מפרשיסחא זי' ק ר"הרה

 כד.......................................ההסתר מרוב המשיח באמונת נבוכים יהיו הצדיקים אפילו
 כד..................................................................................קצת בשינוי ל"הנ דברים

 כה..................................................................................................מ מגור"ק הרי"הרה
 כה.............להם ישמעו לא ,פשוט לפי ת"השי מדרך שינטו הגאולה לפני מנהיגים היוי אם

 כה.....................................................האמונה עליהם יקשה לבנים בגדי לבושי אפילו
 כו..............................................................................................................ע"א זי"הגר

 יתגבר – נוהגים שאינם ופרנסים דיינים שיעמידו יהיה דמשיחא עיקבתא של הדור עוון

 הוא ברוך הקדוש אך – החנופה בעוון כליה יתחייבו – הדור וגדולי בזקנים אף החוצפה

 כו...........................................רופיןאג מבעלי יראה מחמת רק עשו לא כי עליהם ירחם
 כח......................................................................................................ע"החתם סופר זי
 המנהיגים יהיו כן אם – רב מהערב זרוע בעלי לישראל מנהיגים יעמדו דמשיחא בעקבתא

 מפניהם יגורו שלא ,יהיה היהדות קיום אך – ו"ח עוד ישראל םש יזכר שלא ...אז ושלום חס

 כח...................................................................האבות וקבלת התורה נגד יאמרו אם
 וזה ,ממנו למטה שאין השפלות בתכלית הם כשישראל בטוחים היותר הגאולה מזמני אחד

 כט............................................משיחנו פני יביט זה ידי ועל ,המנהיגים שפלות ידי על
 לא....................................................................................ע"רבינו הקדוש מסאטמאר זי

 צהע אין הגדולה התמורה ידי על – אבתריה נענין מה אנן בימיו כן אמר סופר החתם אם

 לא.............................................................................הגאולה אל לזכות רק אחרת
 בראשיהם מלכיהם עם האחרונים דורות של השפלות תכלית צפה השלום עליו רבינו משה

 לא...........גדולה ישועה יצמח זה ידי על שאדרבה נחמו הוא ברוך הקדוש – מאוד ונתיירא
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 נעשו הזה בדור ,זרה עבודה לעובדי עוד נחשבים היו הקדוש בדור אשר מנהיגים הרבה

 לג................................................................................................ס'ורבי מנהיגים
 שכחת הגורמים הרעים נהיגיםהמ – אמת ממנהיגי ודל עני יהיה דמשיחא עיקבתא של הדור

 לד............................העם את מתעים ממשלתם כסא ולחזק ביתם להגדיל עבור – התורה
 לה...................................................גדולים היותר מכשולות גורמים הרעים המנהיגים

 לו.........................................................................המשיח ביאת קודם של הדור פני
 לו.......................................................העולם מהשפעת יראים הכשרים המנהיגים אף
 לז...................................................................עיניהם לנגד הדור וטובת 'ה כבוד אין

 לז.........................................................................המכשולות כל גורמים המנהיגים
 לח..........................................................רב הערב לשיטת הדור את מושכין הגדולים

 לח.........................................................................הדור מנהיגי נעשו יםריק אנשים
 כזה בזמן – לדעתם אותו מנהיגין הדור כי ,מלהנהיג הרועה חדל הרבים בעוונותינו עכשיו

 לט.............................................................................האבות בדרכי להתבונן צריך
 לט..................................................מישראל רבים להציל מציאות היה הגדולים לולא

 מ....................................................................יעשה הדור עושים שהגדולים מה כל
 מ.................העם יתר ידו על יללהכש להמנהיג רק ומפתה נתחכם זקנותו לעת דבר הבעל

 מא.............................כוזבות מדעות נשפעים זה ידי ועל ,הדור אל עיניהם המנהיגים כל
 מא..................................הכשרים יםהמנהיג אף עינים בסמיות נענשין הדור עוון ידי על

 ישארו ,התורה בשכחת יפלו שהגדולים פי על אף ,דורנו על השלום עליו אבינו יעקב תפלת

 מב...................................................................לפליטה פשוטים יהודים פנים כל על
 מג....................הראשונים מדורות רק ,המנהיגים מן הנהגה לידע יוכלו לא האחרון דורב

 מג.....................................................................................דורנו על 'ישעי נבואת
 מג.............................................................................................ישראל רועי הוי
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à.         

éæ ùåã÷ä áåè íù ìòáä ïåæç" ìò äæç øùà ò
 ïåøçàä øåãä éâéäðî  

 הם יעכבו את –ס כארבה לרוב "בעיקבתא דמשיחא יהיו רבי
 - יגרמו פירוד לבבות ושנאת חנם ומדות רעות–הגאולה 

 או ,צריך לדקדק אם הרבי הוא משורש רחמנים – מאוד
  משורש פרה ראש ולענה

ã÷ä øôñá íééçä øöåà ùå)äëøáä ìëéä ùîåçá (äâäì" ÷

äììöæ àðøîà÷î"æå ï÷ä çéìù úåöî àöú úùøô ä"ì : äúòîå

ééçà åòãú,ïåúçúå ïåéìò äôá äøéîùä ø÷éòù , âäðî èùôúðù åîë àìå 

éáø ùé øéòå øéò ìëáå äðô ìëáù òøä, øáãî äæ éáø ìù úëî àåäù éîå 

úøçà øéòáù éáø ìò ÷ç éìáì åéô øòåôå äøñ.  

 ÷éãöä ùåã÷ä åðéáøî ÷äáåî ãéîìú äéäù éîçå éøåîî

äåî" é÷åìà ïøî òñð úçà íòôù áåùèàìæî ìëéî ìàéçé ø

 êøãä ìò áåè íù ìòá ìàøùé åðéáø íéîéä úòáù øåà íéùã÷ ùãå÷

äçðî ììôúäì øòéä ìà êìäå, ãåàî åùàø äëîù íéãéîìúä åàøå 

 äáø äéëáå úåðåùî úå÷òö äëåáå ÷òåöå ïìéàá åäîú ïë åàø äîäå

äæ äî ìòå äæ äî ùåã÷ äô åìàùå, ìò åùã÷ çåøá äôöù áéùäå 

 çéùîì íéëåîñ åéäéù úåøåãä íäå áåøì äáøàë íééáø åéäéù äàøå
äìåàâä úà åáëòé íä úåììëá íéðáä ìòî íàä çìùìî, éë èåùôå 

 íðç úàðùå úåááì ãåøéô íøåâ úåãî åúòîùîì íéøñäì ãîìî åðéàå
úåøùéå úåáåèäãåáò éëøãå , ÷éãö äæéà ãâð äøñ øáãì äìéìç èøôáå 

úååöîá ÷æçåîä ìàøùé øá íåù ìò åìéôà åà øåãä ìåãâ åà, íäå 

åìù éáøì òñåð åðéàù éî ìëî àìåìéèå àëåç úåùòì êôéäá íéãîìî, 

úåìâä úåëéøàå íðç úàðùå úåááì ãåøéô íøåâ äæå, ÷ã÷ãì êéøö ãåàîå 

 úå÷áãúä ïéðòî äæä òøä øåãáíé÷éãöä, äîë éúøäæäù éô ìò óà 

áúë  

éúòîù  
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 úîàá äéäéù ãáìáå íãàä ìë äæ éë øåãä ÷éãöá åîöò ÷áãì íéîòô

íéîù úåëìî ìá÷ì éãë íéîú áìáå, øéàäì åùôð äìòî øåãä ÷éãöå 

úååöîå äøåúá äàìôð äøàäá, ìà úåòéñð úåìåòô åðéðéòá åðéàøù åîë 

íé÷éãöä,åùôð øåîùì êéøö ãåàî äæä òøä øåãá ìáà ,  äáøä éë

úååöîå äøåú ìåò åðîî ÷åøôì åì àçéð àøé÷ôäá éë íéòñåð, ïååéëå 

íéðô úåæòå ãéñç íù ìá÷îù,éøîâì úååöîå äøåú ìåò ÷øåô æà , ïëìå 

 åà íéðîçø ìàøùé éðá ùøåùî éáøä íà äòéñð ïéòî ãåàî ÷ã÷ãú

äðòìå ùàø äøåô ùøåùî, íñøåôî ìò àì íà äøñ øáãìî êéô øåîùúå 

åòùøá,ìàå éëøã ïéàù äî äë ãò éúøáãù éúåà íéùàú , éúéåèöð êë éë 

äìéìä íåìçá,äìëò "÷.  

gG 

á.          

ðä áåè íù ìòáä úàåáð"øçà çñåðá ì : åéäé
éáø äáøä"úåðìéàä éìò åîë íéàîø ñ- ïîéñä 

 äö÷ ãò ø÷ùî øäæð íà úîà ÷éãö øéëäì
 ïåøçàä– âéäðîî ìöðäì äáøä äìôú êéøö 

ø÷ù  
  ע"סחא זי ירחמיאל מפרשי'ק ר"מהרה

íìéöé íéòùø ãéî åéãéñç úåùôð, éî äðäã ãçà ùåã÷ ùåøéô 

 úåøé÷ç òáùá åð÷ð÷ ìò úåäúì êéøö àåä ÷éãö äæéàì òñåðù

úîà ÷éãö àåä íà úå÷éãá òáùáå, øùà àçéùîã àúá÷éòá èøôáå 

÷ä áåè íù ìòáä àáéð øáë'éæ " äéäå êøãá åéãéîìú íò êìäù úòá ò

éä øùà úåðìéà äáøä íù øôñì ìëåé àì øùà äáøä ïéìòá ïéàìåîî å

éæ ùåã÷ä áåè íù ìòáä äëäå"úåðìéàá åùàø úà ò, åéãéîìú åì åìàùå 

ïë äùåò àåä äîì, ùåã÷ä áéùäå  äéäé àçéùîã àúá÷éòáù åòãúù

øîåù  



 ט ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 úà íéòèîå íéàîøî åéäéå éáø íùá íîöò úà íéðëîù íéùðà
ïéìòä åìà åîë äáøä úåéøáä) ÷ä ìàéîçøé éáøä éð÷æå'éæ " ïë íâ ò

ïôåàä ìò øîà ( àåäù êì òãååúé ä÷éãáä øçà íà àåä äæá ïîéñäå

ïåøçàä äö÷ ãò ø÷ùî øäæð,÷éãö àåäù òãú éæà , åðîî òîùú íàáå 

ø÷ù ìù øåáéã äæéà,òîì éæà íùä ïåìåáâ ìòî êîöò úà ÷çøä , éë 

àøçà àøèñä ãöî àåä,åì øîàú àîè àöå ,ììë åéìà òîùú ìàå , éë 

ç åì ïéàìàøùé é÷åìàá ÷ì, äáàú ìà íéúôåîå úåúåà êì äàøé íà óàå 

 åì)íù ÷çöé éîòèîáå òéøæú úùøô ééçã àðìéàá ïééòå ( íãàä äðäå

éùä éðôì äðéçúå äìéôú ìéôäì êéøö" äìáé àìù úåéîé ñç ÷éøì 

äùåã÷ã àøèñî åððéàù ÷éãö ìöà íåìùå,éùä éæàå "ãëî åìéöî ú"ø, 

úåùôð øîåù áåúëä øîàù äæåíéòùø ãéî åéãéñç , íäù íéðáøä ïúåà 

ïìöéì àðîçø òùø àåä éøîâì ø÷ùî ùøôð åðéàù éî ìë éë íéòùø, 

éùäå" ÷éãö ìà åëæéù ÷ø äæë éàîøì åàåáé àìù åéãéñç úà øåîùé ú

úîàä.  

) xpd xe` xtq–i sc mi`xep mipipr "b(  

gG 

â.          

äøäî ãåò"ø ÷'éæ àçñéùøôî ìàéîçøé "ò  

 mrt xar aeh my lraddprpe milr qenr oli` cil :
giyn x`t'iax ryl`t oiif olree o' ltiee litief` q

miea otie` `c fi`q j`lhrla.  
äðòðå íéìò ñåîò ïìéà ãéì íòô øáò áåè íù :çéùî øàô' ï

éáø òùìàô ïééæ ïìòåå'êàìèòìá ìôéåå ìéôéåæà ññ ' àã æéà

íéåá ïôéåà.  

)nxd oxn ixetiq"k cenr g"d,xdn d"x w'vf mip`lqn lih`n "l(  

ìòáä  



 י ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

gG 

ã.          

 úö÷ éåðéùá ùåã÷ä áåè íù ìòáä úàåáð– 
éáòø åéäé'÷àî ÷àé åîë ñ- ìàøùé úåøö áåø 

íäéãé ìò àá  

îàé ø÷åéäå éâñé àôöåç àçéùîã àúåá÷òá äúòé øêåìîà éðà, 
ä çéùî åðéôà çåø íéùã÷ä ùãå÷ ùåã÷ä ïøîå'øä  ìòá ìàøùé á

áåè íùãá äçðî úìéôú úòá  åøòù èøîå åùàøá äëä úçà íòô êø

 åùã÷ çåøá äàøù êë øçà øîàå äéäé çéùîä éîéì áåø÷ù) ñòéáø
÷àî ÷àé (äðåîàä äãáàð äæ éãé ìòå,êøàúî õ÷äå ,  áåø èòîëå

 äìôúå äøåú ìåèéáå úåøøúùä äæ ïî àá ìàøùé ìù úåòøå úåøö

í÷åòî êøã åì úåéäì úåùå÷ò íéîå÷ò íéëøãå,ìôúäì åéëøã ù÷òîå  ì

äìéìá úåòù äùìù äçðîå úåöç øçà úåòù òáøà úéøçù, éøùàå 

 úåøàäá íéðåéìò íéîùä éîùá åùàø øùà úîà ÷éãöì åîöò ÷áãîä

óåñ ïéà øåà.  

 dkxad lkid– icewt zyxt –iy sc "g  

)`"dxdl dxez ixac oiir d"cdn yh`wpenn w"` z'h "oeyld dfa z`f `iady e :

ycewd gexa d`x aeh my lradyoeyld dfa miiax mipexg`d zexeca didiy dn  :

 w`n w`i)oinyney enk (dle`bd miakrn didi dnde ce`n daxd, eizexac o`k cr 

miyecwd.  

gG 

êà  



 יא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

ä.         

éæ áåè íù ìòáä íùá"ò  

iax eidi giynd z`ia mcew' mixenb miryx q– cec 
iydy lltzd melyd eilr jlnd" zeytp xenyi z

mdn eiciqg  
 íùá)éæ áåè íù ìòáä"ò ( øîàù çéùîä úàéá íãå÷ù

éøåîãàå íéðáø äéäé"íéøåîâ íéòùø åéäéù í, ìòå 

íåìùå ñç íäéøçà åëøëé àìù íéîéîúä, åéìò êìîä ãåã ììôúä 

 íåìùä"íìéöé íéòùø ãéî åéãéñç úåùôð øîåù",ãå "ì .[ åëøáúé íâå

ãåàî äáøä íäì åòééñéù íéðø÷ùå íéèåù íìåòá.  

)d ixy`n sc yi`"`ixdnl h"zeilbxn f(  

gG 

å.          

ðä íéøáã àéáî íééçä õøà øôñá"äøäî ì" ÷
ø'éæ ÷ñéìòøèñî éøåà "ò  

ãåîòä éðôì ùãå÷ úáùá ììôúä úçà íòô, ÷åñôì òéâäùëå 

íìéöé íéòùø ãéîå åéãéñç úåùôð øîåù, íéîòô äîë øîà 

äìåãâ äéëáá,à ç åúðååë äéä äî íéãéîìúä åúåà åìàù äìéôúä ø

áåëå úåòø úåáø ÷åñôä íéîòô äîë åìôëáå äéëá,'åùã÷ äôá äðòå  :

 àçå÷ô åéðéòá äàø øùà øåãä éîñøåôî äéäé ìàåâä úàéá íãå÷ù
íéøåîâ íéòùø åéäéù íéîñøåôî íäéðéá àöîé, øîåù äëá äæ ìòå 

íìéöé íéòùø ãéî åéãñç úåùôð.  

]íéøîåàå  

áô(  



 יב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

)` miigd ux`'a wxt ,'ecwd aeh my lrad icinlz xtqa qtcp  y

k wlg"c(  

gG 

æ.          

ðä íéøáã"äøäî ì"ðä ÷"úö÷ éåðéùá ì  

öæ ïéèòøèñî" åéãéñç úåùôð øîåù ÷åñôä ìò åîùî øîà ì

øîàù íìéöé íéòùø ãéî :éáø åéäé çéùîä úàéá éðôì' ñ
 íéøåîâ íéòùøïìöéì àðîçø, íéøáåñ íúåîéîúá íä íéãéñçä ïä ìáà 

ä ãáåò àåä íáøù'åéìà íéòñåð ïëìå ,ä úàæì  åéìò êìîä ãåã ììôú

 íåìùå ñç åìùëé àìù íìéöé íéòùø ãéî åéãñç úåùôð øîåù íåìùä

éáøá'åìàë ñ.  

)i ze` mler xe`"`(  

gG 

ç.         

éæ ùåã÷ä éãåäéä"ò  

 mr miciqg daxd eipt lrn glyi epiwcv giyn
 ez`xwl ekliy mdiy`xa mdikln– zprh lirei `l 

ea erhy miciqgd,lk df lr lltzdl jixv ik  eini – 
 xedh zeidln xedhl xaegn zeidl `ed dcear xzei

envra  
 øåäèì øáåçîä ìë äëøáì íðåøëæ åðéîëç åøîàã àä ìò

øåäè,åî íéæøä íëç ùåã÷ä áøä úçà íòô åì äù÷ä "ù ä" á

æ"ïéãä úãî äú÷ì ïë íà àçñéùøôî ì, ÷éãöêì äîãúéù úàæ ïëúéä 

äøäå"÷  

å úåà'(  



 יג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 éìáäî ìãáåîå ùåøô äéä øùà éúéîà àøåáäì åéîé ìë ãáòå äæä íìåò

ùôð úåøéñîá åîù êøáúé,åäåîë øåäè äùòð äéäé åì øáçúä êà àåäå , 

 øåäè úåéäìî äìåãâ øúåé äãåáò àåä øåäèì øáåçî úåéäì éë åì áéùäå

åîöòá,åîùî íéøôñ äîëá äìà åéøáã àáåäå ,)  åìà íéøáã íéîéàúîå

åî âìôåîä ãéñçä çåðîä éãéãé éôî éúòîù øùàì" ïäëä øòá ÷çöé ä

ïéùøòëøòùî,åî ùåã÷ä ïåàâä áøä éôî åîöòá òîùù "öæ ùåáéì ä" ì

÷ãáà" äðùä ùàøã ïåùàø íåéá ùåã÷ä éãåäéä ìù åãéîìú øéîæåö ÷

éæ ùåã÷ä éãåäéä åáø íùá øôéñ" åëìé æà åðé÷ãö çéùî àåáéùë ò

íé÷éãöä ìë åúàø÷ì,ìàøùé éâéäðîå , åáàù øùà íéãéñçä íéùðà íò 

éîéî øùà äìàë íéâéäðî íäéðá åéäéå íä ùâ íäì øîàé åðé÷ãö çéùî
êìù íéãéñçä íò äàìä, )øîà úçà íòô: àééæ èòåå åðé÷ãö çéùî 

íéãéñç òðééã èéî øéã èøàô ïéâàæ(, ãåàî åëáéå íéãéñçä åáø÷é æàå 

åøîàéå:åðé÷ãö çéùî ,åðîùàå åðàèç äî , àåä éë äðåîà åðì äéä àìä 

úîà ÷éãö,åìú äîå åðéìò êúð,íäì áéùé åðé÷ãö çéùîå :  ìù åéîé ìë
 øù÷úäì äëæé éë åîù êøáúé àøåáäî ù÷áì êøåöäî ùéà

úîà ÷éãöá.íéîúá íéëìåääî áåè òðîé àì åîù êøáúé àøåáäå , íàå 

úîàä íëì øéàî äéä úîà ÷éãöá øù÷úäì úîàá íëðåöø äéä, 

úîàäì úîàä íëðåöø äéä àì éàãååáå.  

ecig icedid zx`tz mixetiqe dxez iy  

gG 

è.         

äøä"ðä ÷" ì  

iax ly oiprd mby eycw gexa d`xy ce`n gpb" q
l`xyi eyri dne lwlwzi  

äøäî äùòî éúòîù"öæ éãåäéä ÷"ì , äéä úçà íòô )íù ãåò(  



 יד ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

öæ éãåäéä"äøä íò äìéìá ì"ø ÷'öæ íðåá äçîù "åãéîìú äéäù ì, 

ãåàî çðâå áùåç ÷ø ïùé äéä àì éãåäéäå,ä åì ìàùå ø" íðåá äçîù ø

öæ"òî äî ìçðåâ åãåáë úì,öæ éãåäéä øîàå "ì, äùî øçàìù éúáùç éðà 

íéèôåù åéä,íéàéáð íéèôåù øçàìå ,äìåãâä úñðë éùðà êë øçàå , 

íé÷ñåôå íéàøåîàå íéàðú åéä êë øçàå, íùì íéçéëåî åéä êë øçàå 

íéîù, íéîù íùì àìù íéçéëåîä åáøúðù åì÷ì÷úð êë øçàå, 
 êë øçàåéáø åìéçúä'ñ,ì÷ì÷úé äæ íâù äàåø éðàù çðåâ éðà äæ ìò , 

ìàøùé åùòé äî .ò"ë.  

icedid ze`ltp ,) sc dxez iyecig46(  

gG 

é.          

äøä úàåáð"éæ ïéæåøî ÷"ò  

lrad i`iapl minyd on y` cxi `giync `zawra, 
 minevre milecb zepeiqp eidie– ornl z`f ricen ip` 

xdfdl ercz  
 ìò åøéäæä åðéðôìù úåøåãî íéùåã÷äå íé÷éãöä åðéúåáø äæ

 àúá÷éòá úåðåéñðäî åðì òøàéù äî íùã÷ çåøá åàøù

àçéùîã, äîë òîùù ïîéäî ùéàå íñøåôî íëç ãéîìú éôî éúòîùå 

 ïéæåøî ùåã÷ä áøä ìöà ìéâø äéä øùà åðúåçî òîùù åéáàî íéîòô

éæ"äðù íéøùòî øúåé ò,åìà íéøåáéã åùã÷ äôî òîùå ,åòãú  åîëã 

ìòáä éàéáðì ãøé àìå ìîøëä øäá åäéìàì íéîùä ïî ùà ãøéù, 

 éàéáðì íéîùä ïî ùà ãøéù êôéää äéäé àçéùîã àúá÷éòá
íéøîå íéù÷ íéîåöòå íéìåãâ úåðåéñðä åéäéå ìòáä,  ãîåò éðàå

øáãá íéøéäæ úåéäì åòãú ïòîì äæ ìò íëì øéäæîå, ìáå÷î äæ ïéòëå 

øáëå  



 טו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

äøäî"éæ õéùôàøî ÷"ãö ãåòå ò ìãåâ ùàøî åãéâäù íéùåã÷å íé÷é

äæ ìò åøéäæäå åðéãâðì åãîòéù úåðåéñðä.  

)lw cenr dle`bd lr"e(  

gG 

àé.         

ðä íéøáã ìò äîìùä" ì  

 bidpn `edy recia miaexw wgxne miwegx axwnd
xwy  

ðä íéøáãä åðéáø òîù åðîîù ïîéäîä ùéàäù òåãé" áøä àåä ì

äåî ùéùéä ïåàâä"àùéù ïéîéðá ìàåîù ø òîùù íåìùä åéìò 

øî'ðä á÷òé "äøäî åìöà ìáå÷î äéäù íéôñåð íéøáã ãåò ì" ïéæåøî ÷

éæ"ðä íéøáãì äîìùä åîë ïéàøðù ò"øîàù ì : úàéá íãå÷ù åòãú

 íéàéáð äøåúäî ïë íâ åøøáéù íé÷éãöå íéìåãâ åéäéù åîë çéùîä

ù íéáåúë"åëå éîìùåøé éìáá í,' íéòùøä êøãë úîàä êøãî êåôéä 

 åòãúåíäî ãàî øîùäì .åúåà åìàùå:íúåà øéëäì ìëåð êéà ïë íà , 

 àöîé íéøùëå íéàøé íéùðà ìò íàáù íëãéá äéäé äæä ïçáîäù áéùäå

äáåç ãéîú,íúåà áø÷éå úåëæ ãéîú àöîé íéòùø ìòå íúåà ÷çøéå , éøä 

åúàî å÷éçøú ÷çøäå íäî ïë íâ àåäù ïîéñ äæ, åéúåøáã ïàë ãò 

íéùåã÷ä.  

gG 

äðä  
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áé.         

dxd"exn weinia oif : l` lrt dn oidnz miwicvd mb
–xn`i epinia , zekygd minxebd md mibidpnd 

lecbd  
äìæ" íéðô áèééá ä) íåéìå äðùä ùàøì ïåøëæ éðáà

íéøåôéëä ( ïéæåøî ìàøùé øåà ùåã÷ä åðéáø íùá àéáî

äìæ" áåúëä øîàî ùåøéôù ä)ë øáãîá"â ( ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë

ìà ìòô äî,  éðéòî úîìòð êøáúé åúâäðä äúéä íéðåîã÷ä íéîéá éë

íéðåîä,íé÷éãöäå íéàéáðä åéãáò ìà åãåñ äìéâ ìáà , äúò ìáà 

 íâ øùà åðîëù ìò úåøåøö äæì äæ úåôåëú úåøö íéáøä åðéúåðååòá

ä äùò äæ äî ìòå äæ äî àìôé äéìòä éðá íä ìàøùé éðéòá'äëë ,  äæå

áåúëù: ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë äéìò éðáå íéðåîä úåâéøãî éðù íä, 

ìà ìòô äî ääéîú ïåùìá,ò ïàë ã .àà íééñîå"äìæ æ"íù ä, åéúåãâäå 

äìæ éøåî éðôì åîùá"åéðéòá áèåäå ä,ëò "ã.  

 ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë ÷åñôä ùøôì øùôà åðøåã ãöî

ìàøùé ìéáùá åîë àåäù, íøåáòáå ìàøùé úáéñá ) äîë åðéöîå

îìäù íéîòô"ãìéáùáå øåáòá íå÷îá úùîùî  (áåúëä úðååë äéäúå, 

"ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë", éâéäðî íä ìàøùé éùòî ìéáùá øîåìë 

ìà ìòô äî åøîàé øåãä, øúñäìå úåëùçì íéîøåâ íéâéäðîä éùòî éë 

éäîúã ãò àøåðä íéðôïìà ìòô äî ïéìééùå , øåæòé íéîìåòä ìë àøåáäå 

 ìë úòåùéá äøäî úåàøì äëæðùïúçîùáå ìàøùé, ãåáë úåìâúäá 

ïîà åðéîéá äøäîá åðéìò íéîù.  

tw cenr `yp zyxt l`ei ixac"g  

gG 

úùåã÷å  

éôìå  
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âé.         

äøä"ø ÷'éæ íéðåìñî ìàåîù "ò  

 ly mcvl minyd on y` cxz dle`bd iptl yxcn
 ler iwxetd– elhazi `ly oexg`d xexiad didi df 

a elit` mixykd l`xyi ipat ipd ztenddf  
éá ìëå äúàäáéúä ìà êú, ìëå úåéçöð àéä äùåã÷ä äøåúä 

úò ìëá ìàøùéî ùéà ìëì òâåð äëåúî øåáéã, äùøô ùéù íùë 

 êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë äøåúá)ë íéøáã-ë "à ( íéøôñá åùøéôå

ïîæ ìëáù øöéä úîçìî ìò äðååëäù íéùåã÷ä, ïéðòù øîåì ùé ïë åîë 

èøàåå ùéãéé à àåä äáéúä, éãåäéù äáéúä çëá  éðôì åéôî àéöåî

úîà úðéçáá àåä êåøá ùåã÷ä, íéðåãéæä ìåáîä éîî ìöðéäì àåä ìåëé 

àîè íã úåçéúø éðéî ìëî åîöò úà øäèìå, åîë øúñä ïîæá ãçåéîáå 

åðéîé ìù,äìåãâ úåëùçäù , åãçàúäù çð úáéú úðéçá úåùòì êéøö 

øåäè ïéî ìë äëåúá, åøù÷úéå åãçàúé íéøùëä íéãåäéä ìëù åðééäã 

úéúéîà íéøéáç úáäàá,ùøãîá àúéà äðäå , äìåàâä éðôìù íéîéá éë 

 éðá åâìôúé ùã÷îä úéá úà íé÷äì øáë åëøèöé øùàë úéúéîàä

íéããö éðùì ìàøùé, åøçáé íäù ìåãâ ïäë åúåàá åöôçé úîàá íéøùëä 

åæ äøèòì íéàúîë åá, íéãåäéä íäù åøîàé ìåò íé÷øåôä åìéàå 

íééúéîàä, íéëéøöù íä íäå íúðáä éôë ìåãâ ïäëä úà øåçáì, åòéøëéå 

éçáä êøãë íäéðéá æà'æ åäéìà éîéá äúéäù "ì, íäéðéá åùòéù åðééäã 

åúà úîàä íéîùä ïî ùàá åì åðòéù éî ìëù ïîéñ,  ìåãâä ïåéñðäå
 åìà ìù íãöì ãøú íéîùä ïî ùàäù äæ ïôåàá æà äéäé

íúîçìîá åçéìöé íäå äøåúä ïî å÷çøúäù,áä äéäé äæ êà  øåøé
äæä úôåîä éðôá åìéôà åìèáúé àì úîàá íéøùëä éë ïåøçàä, 
 øùå÷î äéäéù àéä éãåäé ìëì äæ àøåð áöîá ãîòî ÷éæçäì äöòäå

àá  
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äøåúì íéøùå÷îä íéøùë íéãåäéìå íé÷éãöì,úéçöð àéä äøåúä éë , 

íéáöîäå íéúòä ìëá ãîòî ÷éæçäì øùôà äæ çëáå.  

gp zyxt l`eny ixac  

gG 

ãé.         

äøä" ïéìáåìî ÷éæ"ò  

 zgcip jeln` ip` xne` cg` lky mibidpnd oeera
dle`bd  
åîåãà úùåã÷ ãåáëî éúòîùå" ìà÷æçé åðéáø ùåã÷ä áøä ø

éæ òååàðéùî"éæ ïéìáåìî äæåçä ùåã÷ä åðéáø íùá ò" íòô éë ò

ãåàî äáåø÷ äìåàâä åùã÷ çåøá äàåøù äçîùá ãéâä úçà, øáëå 

á íçìäì êìéì øøåòúäì äùî éðáä åìçäåðãò, ïî ïåöø úòä àåä ïë éë 

íéîùä, äëá äæ øçà øö÷ ïîæå )ïéìáåìî éáøä (ãåàî, äàåø éë øîàå 

 äîçìîì íúéëøòå íúëéìäî åøæçéù íéîùä ïî æåøë àöéù åùã÷ çåøá

 éðôî åðãòáåðøåãá íéâéäðîä ïååòá ïîæì úéçãð äìåàâä éë, ìëù 
êåìîà éðà øîåà ãçà, íéùåã÷ä åéúåøáã ïàë ãò, ïðàå  éðòð äî

äéøúáà,äæä êåùçä ìôùä øåãá äîëå äîë úçà ìò ,ä ' åðîçøé 

áåðéîéá äøäî.  

)dxdn dxez ixac"yh`wpenn w,ecdn "` z'h "e(  

gG 

è"å.  
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åè.         

äøä"éæ õèéùôàøî ÷"ò  

qdy miy`x eidi dle`bd mcew" mdilr akxi n– `l 
 mixkip eidi–` ripkdl gxkda "r  

 éìúôð åðéáø ùåã÷ä éøåî øîà äæ)øîõèéùôà (ø ÷éãöä ìà' 

òååàø øéòá àôéì éëãøî, äéäé çéùî úàéá íãå÷ù éãéãé òã 

ñä áìëäù íéùàøî"î ê"ííäéìò áëåø äéäé ,íéøëéð äéäé àìå , 

à òéðëäì çøëäáååîöò ú,åáìá äî òãåé éî éë , íäî ìöðäì ìåëé àìå 
äðåîà åì ùéå äîùì äøåú ãîåìä àìà,  äæî äðéî à÷ôð äîå

êì éúøîàù,éë ä éë úàæë äáùçî ìò äìòéù äìéìç ' àìå ááìì äàøé 

íãàä, éùä éðôì äéëáá íéîçø ù÷áúù àìà"úîà êøãá åðçðé ú, 
òïàë ãùãå÷ éøîà .  

)kz sc igie zyxt ig xdef"e(  

gG 

æè.         

äøäî ãåò"ðä ÷"ì  

 dixkp dy` mr xird ax)zepin ( oi` eixg` exn`ie
edenk yecw  

åîãà åùã÷ äôî éúòîùù" áøä øø ùåã÷ä ÷éãöä' íäøáà 

öæ äçîù" ùãå÷ä øéò äô ãåáë åúçåðîå áéðøàáî áøä ì

ú íéìùåøé"å,öæ õéùôàøî áøä åðé÷æ íùá øîàù "ì, éë åòã øîàù 

 åãçé òñé øéòä áøù ãò íìåòá ø÷ùä êë ìë äáøúé çéùîä úàéá íãå÷

ìò  

åîë  
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 äéøëð äùà íò)úåðéî ìò åúðååë (úçà äìâòá, åøîàé øéòä éðáî íéáøå 

åëå åäåîë ùåã÷ ïéà åéøçà' .ò"÷ä åéôî éúòîùù äî ë'ðä "ì.  

)n sc yi`d ixy`"h(  

gG 

æé.         

äøäî ãåò"ðä ÷"ì  

ixenc`d lk"oexw lr xac lrad mr cgia erqi m, 
oexwd segcl exfri `ly eipan ywia.  

äòéîù ãò éôî,æ ïøî øùà "äøäî øôéñ ì" õèéùôàøî ÷

øîàù,à ïåø÷ ìò øáã ìòáä òñé çéùîä úàéá éðôì øù, 

éøåîãàä ìëå"ïåø÷ä ìò åîò åòñé í,äøä øîàå "÷ä åéðáì ÷' íâ àìä 

éáø åéäú íúà'ñ,éà êééà êéà èòá  ïôåèù ïôìòä èùéð ùèàë èìàæ ø

òãïâàåå í, =] íëîî ù÷áî éðà :ïåø÷ä óåçãì åøæòú àìù úåçôä ìëì [

ïàë ãò.  

)b wxt jihtyn dnlyl'(  

gG 

éúòîù  
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çé.         

äøä"ø ÷'éæ áåìòìî ãåã "ò  

iax eidi oexg`d xeca' ycew zaya erqiy q– 
 ytp gewit iptn eipt lawl ekli gxkda– epan ywia 
mipt lk lr mdl xefri `ly  

æ áàìñéãéàååî" úéáî åìöà ìáå÷îù äî íéîòô äîë øôéñ ì

åéúåáà,äøä åðé÷æù "ø àøåðäå ÷'éæ áåìòìî ãåã " íòô øîà ò

úçàäøä åðáì "ø ÷'éæ áåìòìî äùî "ïåùìä äæá ò :ïáòì äùî, èñìàæ 

ïñéåå,éáòø ïééæ ïìòåå ïòîå÷ èòåå çéùî øàô ' åö ïòîå÷ ïìòåå ñàåå ñ

úáù íåà ïøàô÷òååà ïåà úáù íåà ïøàô, èòåå íìåò øòöðàâ øòã ïåà 

ïèééìâàá ïééâñéåøà,ïééâñéåøà ïæåî êéåà èñòåå åã ïåà , èùéð áéåà ìééåå 

ååïáòì ïèéî èìòèùòâðééà ïééæ åèñò, ïéìàôðééøà èòåå ïâàåå øòã ïåà 

òèàìá ïéà, êéà âàæ ïôåèùñéåøà ïôìòä èòåå íìåò øòöðàâ øòã ïåà 

øéã, ïôìòä èùéð ùèàë èñìàæ ùãå÷ úáù æéà ñò æà ÷ðòãòâ 

ïâàåå éã ïôåèùèéî .ùåã÷ä åðåùì ïàë ãò.  

gG 

èé.         

dpen`a zepeiqp mdl didi miwicv elit` – dvrd 
mqxtl,y`xn df izxn` ip`y   

 øéîàèéæî øéàîä øåà ìòáî íù àéáä ìàøùé úøàôú øôñ

 åéìà òéâä úåòåáùä âç áøò íåéá åúøéèô éðôì èåðéî äøùòë

ø ìåãâä ïåàâä åãéîìú'æ áåèñàñî øåàéðù "ì,åîãàå "æ ø" åéðôå áëù ì

øé÷ä ìà,øåàéðù àåä äúà äæ øîàå åéðô úà áéñä æà , åò ïîæ äéäé ã

äøä"ö  

óåñá  
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 êøåö íäì äéäé êåîëå éðåîë ùéà åìéôàù çéùîä úàéá éðôì
 àøåá ùéù äîéìù åúðåîà íà ïåáùç úåùòì äðéôá ããåáúäì

íìåòá,ùàøî äæ úà éúøîà éðàù íñøôúù äæì äöòäå .  

gG 

ë.          

 mipax lv` zeqxewit`d hytzi `igync `zawira
 mr iheytn xzei– ea zqpkpy axd z` dfai heytd 

it`zeqxew  
 óñåé á÷òé ïåøëæ)ö úëøòî' ( éãéãéî ãçàî éúòîù áúåë

éø ùåã÷ íé÷åìà ùéàî éáéé áø ùåã÷ä øôñá äàøù" é

äìöæ àäøèñåàî"ä, àôöåç àçéùîã àúá÷éòá äèåñ äðùîä ùøéôù 

éâñé,íéðáø ìöà åìéôà úåñøå÷éôàä èùôúú çéùîä úàéá íãå÷ éë , 

êë ìë íäì ÷éæé àì íò éèåùôå,ù åîë  íéãâá ìëåàù ùòä úòìåú êøã

÷ù ìù àì ìáà éùîå øîö ìù åîë íéáåùç íéãâáá à÷ååã èùôúî, 

 ïî íéøîùð íðéàù íéðáøä ìöà èùôúé çéùîä úàéá íãå÷ ïë åîë

åëå íéñøå÷éôàä,'  äæáéå ñøå÷éôà àåä áøäù ïéáé èåùôä ùéàå
åúåà,óåöç åì øîàé áøäå ,áéùé èåùôäå , éðîî äôöåç äæù úîà 

úåæáìóåöç éðàå áøä úà , ñøå÷éôà úîàá äúà ìáà,  ùåøéô äæå

äðùîä,éâñé äôöåç àçéùîã àúá÷éòá , íéôöåçî äáøä åéäéù åðééä 

úåñøå÷éôà åá ñðëðù áøä úà åæáéù.  

gG 

øôñá  
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àë.          

äøä"äøäå ÷öà÷î ÷"éæ ùèéååëòìî ÷"ò  

iax elit`' zepinl elti `ly mingx mikixv eidi q– 
 lk lv` gnviy giyn ilag edfzepin cv  

å óã äðåîàå úîà'ò "ñøú úðùá ñôãðù á" áå÷èøéòôá ç

ø ïåàâä úîëñäá'éæ ÷ñéøáî íééç "ò,ïåùìä äæá íù áåúë , 

 àìëéú àãù àçéùîã àúá÷éòáù äì àðéîà àðî úòãì êðåöø íàå

ø äðåîàä ïéðòá àìåëá"ì,æ åðéúåáø åãéâäù äî ãáìî äðä " íâ íéùãç ì

íéùåã÷ä íäéøôñá íéðùé, äðåîàá àäé ììëá øåøéáä ø÷éòù, éì ùé 

åîãà äìåâä éðá ìë ùàøî éðæàá éúòîùù äî äìá÷á" áåùèëàñî ø

èéìù" à)öæ"ì (äìì÷åöæ ÷öà÷î åðúåç íùá"éæ ä" àúá÷éòáù ò

åå åìéôà ïéôøàã ïéìòåå àçéùîãé ÷òååà èùéð íéîçø ñéöòôéùæ òñé

úåðéî ïéà ïìàôåö,  =]çø ïéëéøö åéäé àçéùîã àúá÷éòá åìà åìéôà íéî

íéðáì íéùåáìî íò ïéëìåäù ,úåðéîá åìôé àìù .[ áøäî éúòîù íâ

åëå ÷éãöä'ø '÷åöæ ïéøáà÷î äùî "äøä íùá øîàù ì" ùèéååëòìî ÷

æ"ì,çéùî éìáç ïéðò äæ éë , ãö à ïéøòãòé ïéà ïòîãéåå êéæ èòåå éñ 

úåðéî,ïìöéì àðîçø .  

gG 

øôñá  
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áë.          

äøä"ø ÷'éæ àçñéùøôî íðåá "ò  

icvd elit` aexn giynd zpen`a mikeap eidi miw
xzqdd  

ãáà ãéñçä ïåàâä éðúåçî éì áúë"éù ÷öàøàòñ ÷' åì øôéñ 

äøä"ø ÷'æ äîìù äéòîù "ø ùåã÷ä åéáà íùá ì'éøà á÷òé ' 

 ïéîéæãøî)äøä ãéîìú"øäî ÷"é÷øàååî é (ø éáøäî òîùù' íãå÷ù íðåá 

 åðéáé àìù ãò êë ìë ìåãâ øúñä äéäé çéùîä úàéá íé÷éãöä íâ

ïáì éãâáá íéëìåäù,àå ïëéä ééúî,çéùîä úðåîàá ïë íâ íéëåáð äéäéå .  

)l`xyi zgny,dgny ixn`n (  

gG 

âë.         

pd mixac"zvw iepiya l  
 õøàä úìåàâ øôñá áúë)å óã' ( ïéîæãàøî ÷éãöä áøäî éúòîù

éæ"äøä åáø éôî òîùù ò"åî ÷"ø ä' àçñéùøôî íðåá äçîù 

öæ"ì,îä úàéá íãå÷ù  çéù íéëåáð äéäé íéîñøåôîä íé÷éãöä óà
çéùîä úàéá úðåîàá íåìùå ñç, éðéðòá æà äéäéù øúñää áåøî 

òáèä,åëå úéáä ïáøåçî êøòì äðù íéôìà éðù éøçà òðîðäî äæ ïéàå ' 

ò"ù .ñ úåà ìéòì ïééòå"à.  

)l`xyi zgny,dgny ixn`n (  

gG 

ñ"à(  

ñ"à(  
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ãë.          

äøä"éøä ÷"øåâî î  

piy dle`bd iptl mibidpn eidi m`iyd jxcn eh" z
heyt itl,mdl ernyi `l   

éøä éùåãéç øôñ óåñá"ñî ìò í' ñôãð øùà ïéùåãé÷ úåëìäå ïéèéâ 

ìøú úðùá àùøàååá"çìù úùøôì úåèîùäá íù áúë å, ïåùì äæå 

åùã÷ :íéìâøîä àèç ï÷úì úéöéö úùøôá áéúë, ùåøéô åøåúú àìå 

ùø"íéìâøî éðù àðéòå àáì é,øùòäù íâäù àèç äéäå  éðéò íéàéùð ä

ïë åøîà äãòä,íäéøçà åøåúú àìù ìàøùé éðáì éåàø äéä , àåäå 
 íéâéäðî åà ø÷ù éàéáð åéäéù íâäù ìàøùé úåììëì ãîìì

áøéëòíéìåãâ øàùå í,éùä êøãî íéèåðù åàøéå "èåùô éôì ú, àì 
ììë íäì åòîùé,äìåàâä íãå÷ åìàë úåðåéñð ãåò äéäé øùôàå , ãò 

ùåã÷ä åðåùì ïàë.  

)ek"pdl gly zyxt zekfd xtqa k"l(  

gG 

äë.          

dpen`d mdilr dywi mipal icba iyeal elit`  
úåàøåðå úåìåãâ úåøö ïìöéì àðîçø æà äéäé åðçéùî úàéá, 

 íéðáì éãâáá äøåö éùðà åìéôà æà äæ éðôîå)ìá" òñééå à

æà íé÷éãöä ùåáìî àåä ñòöéôàæ ( æåçàìî íäéìò äù÷é)ìá ïåù

æðëùà:ìàäéöðåà ïéè (ìàøùé òîùá,îëå åøîàù å: ãçà íà éë øàùéù 

 äçôùîá íéðùå øéòá)øîàå åìù äãøö òáöàá äëä äæ éøçàå (: ïë àì

 àåä ìë ìéöé äçôùîá íéðùå øéòä ìë ìò ìéöé øéòá ãçà àìà
äçôùîä.  

ã(  

íãå÷  
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ixd iyecig"dle`be zelb m  

gG 

åë.         

øâä"éæ à"ò  

 mipiic ecinriy didi `giync `zawir ly xecd oeer
te mibdep mpi`y miqpx– mipwfa s` dtvegd xabzi 

 xecd ilecbe– dtepgd oeera dilk eaiigzi – j` 
 zngn wx eyr `l ik mdilr mgxi `ed jexa yecwd

oitexb` ilran d`xi  
êìîä ïúéá úðâ .åëå éàçåé ïá ïåòîù éáø úà åéãéîìú åìàù,' 

åëå áéúëã åðééäå ãò,'ìéâîã äééìëä éë åðéðò  øîâ ìò æîøî åæ ä

 øùä ìàëéî ãåîòé àéää úòáå áåúëù åîë àçéùî úåá÷òáù äéìëä

ì ÷ìçá áåúëù åîë ìåãâä"íù ïééò ç.  

åëå åáééçúð äî éðôî'åëå øåãä åúåàáù ' åøîà íäì øîà 

íúà, àì éëä åàìá àä øåãä åúåàáù à÷ååã íëì äù÷ù 

íúà åøîà ïë íà äéìëä áåéç ìò íëì àéù÷,à "ôî ì åúãòñî åðäðù éð

òùøä åúåà ìù,åéúùîîå òøä øöé ìù åéúååàúî , åðì äù÷ äæ ìáà 

 øåãä åúåà åàèç äîå íìåò úåîéî íéðù äîëî äæî åúù íéáø àìä

øúåé,àå "øîåì øùôà éà éëä åàìá äæ éë ì, øçà åëìäù íúåà ïë íàã 

åâøäé äúùîä,åëå åâåøäé ïùåùáù ïë íà åøîà åäæå ,'à " äúà øåîà ì

à"íìöì ååçúùäù éðôî ì, éâñé àôöåç àçéùî úåá÷éòá éë ïéðòäå ) óåñ

äèåñ (íéøòð éðôî åãîòé íéð÷æå íéð÷æ éðô åðéáìé íéøòðå, íúðååë åäæå 

 åøîàù)é äâéâç"ã (é" ç÷åëå åúòã äøø÷úð àìå äéòùé ìù úåìì,' äæå 

äéä ìàøùéì àðåù äéòùéù êúòã à÷ìñ éëå åîìåäì äù÷, ìëã àìà 

øöçá  

åìàùå  



 כז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 ïé÷çåã àð÷øåô áø÷î àúåìâá ìàøùéì ïéãáòãåøîàù åîë: " àøâà

à÷çåã äìëã",äìåàâä áø÷ì ïúáåèì ïä úåìì÷ä ìë êëìå , éô ìò óàå 

ï÷æá øòð åáäøé øîàù ãò åúòã äøø÷úð àì ïë, àçéùî éúà éàãåå æàù 

éâñé àôöåç àçéùî úåá÷òáã, ïééã ïéãéîòî éë àéää àôöåçä ìù ïéðòäå 

ïåâä åðéàù ñðøôå,å  åøîà)æ ïéøãäðñ' ( åìéàë ïåâä åðéàù ïééã ãéîòîä ìë

åëå äøéùà òèåð,' áäæ éäìàå óñë éäìà íàø÷ éîìùåøéáå ) íù ïééò

ùøäîá"à (åðéáìé íéð÷æ éðô íéøòð êëìå, íéøòð éðôî åãîòé íéð÷æ ìáà 

êëì ïçéøëä éî, íâ íìåëáå íéð÷æá óà àåäå àôöåçä äøáâù àìà 

øåãä éìåãâá, åøîàå )äèåñî "à ( êìîä ñôéøâàì åôéðçäù äòùá

äéìë øåãä åúåàáù ìàøùé ìù íäéàðåù åáééçúð, åáééçúð êëéôìå 

à÷ååã øåãä åúåàáù ìàøùé .à"øáãá ùé íéðô àåùî éëå ì, ìò àîìùá 

äù÷ äøæ äãåáò ìáà äéìë åáééçúðù ùåøéôá åðéöî àì åúãåòñ,à " ì

éôåøâà éìòá íäù äàøé úîçî íéðôì àìà åùò àì íä úãå÷ô éô ìò ï

îë íéáëåë éãáåòî íéøùä"éîìùåøéá ù, äùò àì àåä êåøá ùåã÷ä óà 

íéðôì àìà.  

xbd yexit"r `"` xzq` zlibn fnxd c'  

gG 



 כח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

æë.         

éæ øôåñ íúçä"ò  

 rexf ilra l`xyil mibidpn ecnri `giync `zawra
 ax axrdn–f` melye qg mibidpnd eidi ok m`  ...

g cer l`xyi my xkfi `ly" e– zecdid meiw j` 
didi , dxezd cbp exn`i m` mdiptn exebi `ly

zea`d zlawe  
à ÷ìç éøáòä áì øôñá'ì óã "ò â"á,åðåùì äæå  : äøùòá

äèåñ óåñã ïéúéðúî øîàî ùøåã úåøîàî, àçéùîã àúá÷éòá 

ìåãâ éðô åàùé àì äùåã÷ã õîåà íäì äéäé øùà íéàøéä ÷ø æà, àìå 

 àìà ùéà éðôî åøåâéìàåâä úàéá ãò íúðåîà ìò æåò ó÷åúá åãîòé, 

öæ åðéáø ìöà äùòðä äùòî éúòîù äæ ïéòëå"ì,)  èåç øôñá åéøáã àáåî

î óã ùìåùîä"ïåùì éåðéùá úö÷ á.(  

 åðéáø äéä úçà)øôåñ íúçä (öæ" åðúìéä÷ì êåîñ íå÷î õé÷á ì

çö øéåà áåàùì âøåáùòøô,éøëð úéá øåãîá øã ãéîúå , íòô 

éäù òøéà àøéå ãáëð ùéà úéøá ïá ìöà øåâì êìäå åúøéã äðùî ä

íé÷åìà,ìåãâ õøàä íò äéä ìáà ,íéîé åøáò àìå , åðéáø òîùù ãò 

ãåàî åéìò øáãî àéðñëàä ìòáäù,óëéú çìùå ,àåä úîà íà åúàø÷ì , 

éðîî úéàø äî åìàùå øáãä úîà éë äðòå, éøåçàî éúéàøù áéùäå 

íéøäöá ãåòñì áùéù åðéáø úà úìãäùåãé÷ éìá ùãå÷ úáùá , äæéàå 

ùåãé÷ àìá ìëåà éãåäé,úéøçù úìéôú úçà ùãé÷ øáë éë òãé àì àåäå , 

æ åðéáø øäøä äìéìáå"ä åì äùò äî ìò ì,' åúåð÷æ úòìù äáéñ àéä 

ïééøáò àåäù éáîåôá åéìò åøîàé, éøáã ìò øáòù éðôî åúòãá äìòå 

ùá øåãì øåñà ãéñç õøàä íò äëøáì íðåøëæ åðéîëçåúåðë, àì ïééãòå 

åúòãá áùééúð,úàæä àøîâäî òãåé éúééä àìä øîà éë ,ä ïúð àì äîìå ' 

àáåî  

íòô  



 כט ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

àøîâ éàä éúòãá,éúøéã äðùî éúééä àìå ,øîà áåù : éáìá äçîù úúð 

ä' ìàåâä úàéá íøè ìàøùé ìò åãîòé àìä éîé ìë øòèöî éúééä äæ ìò 

åðéîéá äøäîáòåøæ éìòá áø áøò éðá íéòø íéòåø ,øàåáîë  ïéúéðúîá 

ùåã÷ä øäåæáå,íåìùå ñç íéâéäðîä åéäé ïë íàù éúøäøäå , øëæé àì æàå 

àåää ïîæá ãåò ìàøùé íù, åðéîëç åøîàù äî ìåãâ äîë éì äàøä äæå 

ñîá äëøáì íðåøëæ'ë äöéá "ä,ìàøùéì äøåú äðúð äîì , íäù éðôî 

ïéæò,ðô ìá÷ì íéàá íéîëç éãéîìú äîëå ìåãâ áøå ï÷æ éðà ïðà éæç é, 

íåìùå ñç ïééøáò éðà éë õøàä íò àéðñëà ìòá éàä øîà éëä åìéôà, 

äîì,íéøäöá ùãå÷ úáùá ùåãé÷ ïéùåòù åéúåáàî äàø àåäù éðôî , 

ïë éúéùò àì éðàå,ùàééúà àì ïë íà , äì íéðîàðä éë éðà çèáåîå' 
ùéà éðô åàùé àì,æ åðéáø øôéñ úàæä äùòîä " íéîòô äîë ì

ééçá íä øùà åéãéîìúìíåéä åðúà í,éøáòä áìä éøáã ïëåú ïàë ãò .  

)i wxt onwl oiir"h ze` h"xg` ote`a zvw df xn`n f(  

gG 

çë.          

 md l`xyiyk migeha xzeid dle`bd ipnfn cg`
epnn dhnl oi`y zeltyd zilkza, ici lr dfe 

mibidpnd zelty,epgiyn ipt hiai df ici lre   
éùî éðô èáäå íé÷åìà äàø åðéðéâî êéøöçá íåé áåè éë êç

 ùîù éë òùø éìäàá øåãî é÷åìà úéáá óôåúñä éúøçá óìàî

ä ïâîå'ä ïúé ãåáëå ïç íé÷åìà 'íéîúá íéëìåäì áåè òðîé àì ,)  íéìäú

ô"ã.(  

åâå íé÷åìà äàø åðéðéâî ïåùàø ÷åñô' àäì ø÷éò òâåðã äàøé 

ïãéã,áìá øîàéå òîùé òîåùä éë  íéé÷î äàðå ùøåã äàð äæ å éë

íåùîõåçáî íäéìò ïâäì øéòäî éúçøáå éúòñð ïë , íéøáåñ íäù åîë 

áéúë  

äðä  



 ל ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

ïâîì íäì éðàù íéáøä åðéúåðååòá, éúçøá éë äîãé ïë àì éááì ìáà 

ááìä êøå àøéä ùéàä éî áéúë àìä éùôðì, íðåøëæ åðéîëç åøîàå 

 äëøáì)î äèåñ"ò ã"à ( äìôúì äìôú ïéá çù åìéôàå åãéáù úåøéáòî

øåòî äéìò øæåçäîçìîä éë, àìä ùåçé àìå òîùé éî ééòøå ééçà 

éðîî åãáë ãáë àùîëå éùàø åøáò äðäëå äðäë äìàë úåøéáò, êéàå 

äìà ìë ìåáñàå àùà - ìò íéðéâîä íé÷éãö íìåò éðåàâá åðøáã äë ãòå 

éä øùà äîåçë íøåãåíéòùôî óçå íéé÷ð , éðåîë øé÷ä áåæàì ìáà 

éçà åìéçú,íëéðô åàùú éìò íàå ,åà  êëù øåãì éåà äùåá äúåàì é

åéîéá äúìò,ä íòî áåùçå ìåãâ ìä÷ äéäéù 'äðëñ ÷ôñá íéðåúð , äéäéå 

ïåéáàå éðòì úåàåùð íäéðéò,ä äúà 'íé÷éøå íéìã åðúãéîò äàøå äèéáä , 

êéðá åòéâä úåìôùäî øåòéù äæéàì úòãé äúà àåìä äúà àåìä, íà 

íëøá åòøëéå íäéðéò åàùé éìà, äðäå  éë òåãé ìáåñ åðé÷ãö çéùî
íåé íåé åðéúåðååòá ïéùéá ïéòøî, åðîî åéðô øéúñîë àåä êåøá ùåã÷äå 

ä àøé æà õ÷ úò ãò'äáåèì äèáä åéìò èéáéå ,îëå "áîø ù" ïë íâ ï

 íù ïééò íé÷åìà òãéå ìàøùé éðá úà íé÷åìà àøéå ÷åñôá)á úåîù' 

ë"ä.(  

øùé úåéäá àåä íéçåèá øúåéä äìåàâä éðîæî ãçà úéìëúá ìà

 åçéùî éðô èéáé êçøë ìò éæà åðîî äèîì ïéàù úåìôùä

åùîìçùãå÷ úçùî ïîù , àåä ìàøùé éðá úìôù äôéà òãåé äîáå 

ä äàøé éæà åá åçèáé øùà íðéâî úà íé÷åìà úåàøá' øåòéùäî äîë 

åðîî äèîì ïéàù åòéâä úåìôù, íé÷åìà äàø åððéâî àø÷ øîàù äæå 

éöá íéñç åðàù ïéâîä åúåà äèáä êçéùî éðô èáäå äæ éãé ìòå åì

äìåàâ úðùìå äáåèì.  

gl yexc xteq mzg'qwz fenz "h  

gG 

äðäå  



 לא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

èë.          

éæ øàîèàñî ùåã÷ä åðéáø"ò  

 dixza` oiprp dn op` einia ok xn` xteq mzgd m`
– zekfl wx zxg` dvr oi` dlecbd dxenzd ici lr 

dle`bd l`  
äìæ øôåñ íúçä áúëù"åðéðéâî áåúëä ùøôì ä íé÷åìà äàø 

êéçéùî éðô èáäå, íéðéâîä äîä éî äàøé àåä êåøá ùåã÷äù 

åðé÷ãö çéùî éðô úèáä àìà úøçà äöò åðì ïéàù äàøúéå ìàøùé ìò, 

äìæ øôåñ íúçä äæ øîàå"åøåãá ä, äãéøéá äéøúáà ïéðòð äî ïðàå 

åðéðôìù øåãì êøòå ïåéîã äì ïéàù äàøåðä, äàøåðä äøåîúäá èøôáå 

ðéðîæá äø÷ù øùàë áééç åìåëù øåãì íéáøä åðéúåðååòá åðòâäù å

äëøáì íðåøëæ åðéîëç åàáðúä, ìù øåãáù äøåîúä ìòå äìåàâä ìò äæå 

úøçà äöò åðì ïéà éë äìåàâì äëæð äøåîúä, àìå ïååò øôëé íåçø àåäå 

 áéùäì ìàøùé ìò úòã òéôùäì áåèì øåëæ åäéìà úà åðì çìùéå úéçùé

ðá áìå íéðá ìò úåáà áìíúåáà ìò íé, úéúéîàå äîéìù äìåàâì äëæðå 

íéìùåøéå ïåéö úîçðá úåàøìå, ãåã éãé ìò ïúçîùå ìàøùé ìë úòåùéáå 

åðé÷ãö çéùî,åðéîéá äøäîá ,ïîà .  

tw sc dxenzd lre dle`bd lr qxhpew"f  

gG 

ì.          

 ly zeltyd zilkz dtv melyd eilr epiax dyn
`xiizpe mdiy`xa mdikln mr mipexg`d zexec 

åîëå  



 לב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 ce`n– df ici lr daxc`y engp `ed jexa yecwd 
dlecb dreyi gnvi  

 úåøåã íåìùä åéìò åðéáø äùî äàøùëù øîåì ùàøá ùé íå÷î

 äìôúå äøåú ìåèéáá úåìôùä úéìëúì åòéâäù êéà íéðåøçàä

 íúàèçå íòùô ìò çéëåîå àéáð ïéàå øåãä éôì ïë íâ íäìù ñðøôå

éîùáù íäéáàì íáì úà áéäìäìåí, úéìëúá äîä íéîùåâî äæ éãé ìòå 

 øòèöî äéäå åéøåçàì íåìùä åéìò åðéáø äùî òúøð ïë ìò úåéîùâä

äæä äàøîä ìò ãåàî, áéùîìå íçðîì äéäå åáì áùééúð êë øçà íðîà 

åùôð, êøáúé åîù äìâúéù êøáúé íùä ùåãé÷ äéäé äæî äáøãàù 

ìàøùéì äìåãâ äòåùé çîöéå åðéìò,ä äîåàù éãé ìò éë  íäç úéìàøùé

äðåúçúä äìòîáå úåìôùä úéìëúá, íéìëä úåøéáùä úîâåã äùòð 

ðë íéòåãéä"ì, êë øçà åëæéå íäéøåòð øùðë ùãçúé êë øçà ïë íàå 

 úéçöð ééç ùãçä íìåòì) øôñì äçéúôá äùî çîùé øôñá ïééòå

ôì íù øîàù äî úéùàøá'ôä 'ìàøùé úìåúá íå÷ óéñåú àìå äìôð  (

ùî úðååë äéä åäæå ìë éðéòì úåçåìä úøéáù ïéðòá íåìùä åéìò åðéáø ä

ìàøùé,ø øîåì äö êéà íäéîéá íúåàøá íéðåøçàä úåøåã éùðàù ïååéë 

 ïë íàå íøåã éôì ïë íâ íìäðîå íäéâéäðî íò úåìôùä úéìëúì åòéâäù

 ìò äéìë ìàøùé éàðåù åáééçúð íåìùå ñçù íáìá åáùçéå íùôðì åàøéé

ìò åðéáø äùî íäì äàøä ïë à÷ééã íäéðéòì úåçåìä úøéáù íåìùä åé

 äìåãâ äòåùé çîöé íéìëä úøéáùä éãé ìò äáøãà éë åãçôé àìù

 ééçá íâô ìë ïå÷éúå ùãç íìåò ùãçúéù åðéìò êøáúé åîù ùãé÷å

úéçöð.  

dkxa zyxt aeh mei zyecw  

gG 

äðäå  



 לג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

àì.          

 cer miaygp eid yecwd xeca xy` mibidpn daxd
dxf dcear icaerl,rp dfd xeca iaxe mibidpn ey'q  

 íå÷îä åðáø÷ åéùëòå åðéúåáà åéä äøæ äãåáò éãáåò

åëå åúãåáòì' ÷ã÷ãì ùéå åðéúåáà åéä äìéçúî äéì àåäã 

äøæ äãåáò éãáåò,ò äæ íù ñçééúé àìã íù ìäìåòôä , åéäù ìéáùá éëå 

äðååëä øåàéá êéøöå åðéúåáà åéä äøæ äãåáò éãáåò, åðéöîã äàøðå 

ù íé÷åñôáîë äæ íùá äðåëî êøã äøåîå âéäðîáåúëù å òùéìàá 

ìàøùé áëø éáà éáà åäéìàì,ëå òîùî ïëá úåîå÷î äî, ïéàã øùôàå 

ùîî åðéúåáà ìò äðååëä,ø àìà øîåì äö åéä íäøáà àáù íãå÷ã 

äøæ äãåáò éãáåò íìåë íòä éùàø,æå áåúëù ä äãåáò éãáåò äìéçúî 

íòä éëéøãî åéä íäå åðéúåáà åéä äøæ, åúãåáòì íå÷îä åðáø÷ù øçàå 

úîà éâéäðîì åðéëæå äøæ äãåáò éãáåò åìà ìë å÷çøúð, úåçö êøãáå 

 àìèöéà ùáåìù éî ìë äìà åðéîéá íéáøä åðéúåðååòá äðäã øîåì øùôà

ìàøùé âéäðîå éáø íùá åîöò úà øéúëî ïáì éãâáå ïðáøã, ìàøùé úãòå 

íìåò ìù åîåøá íéãîåòä íéøáãá åëåîñé åéìò,á  éø÷éòáå úãä éø÷éò

äðåîàä,äøåú úòã àåä åúòã êàù øîåàå æéøëî ãçà ìëå , äæ éãé ìòå 

íéáøä åðéúåðååòá úåøåú éúùë äøåúä úéùòð, úåøåãá äìéçúîå 

íéîåã÷ä,êë ìë äìåãâ ø÷ùä úåøáâúä äéä àìù , úîà é÷éãö ãåò åéäå 

íìåòá,ïåîää ïéá íâ úîà éøáã åøëéðå ,áùçð åìàî äáøä åéä æà  å

äøæ äãåáò éãáåòì,äìåàâäå äðåîàä éø÷éòá íäéúåòéãå íúô÷ùä éôì , 

áåúëù äæåäøæ äãåáò éãáåò äìéçúî , äìéçúî íéáùçð åéäù åìàù 

åðéúåáà åéä äøæ äãåáò éãáåòì, ìàøùé éëéøãîå éâéäðîì åéùëò åùòð 

åðéúåáà íùá íéàø÷ðù,ðë "ì.  

xdn"h i"hw sc gqt ly dcbd a"f  

gG 

äìéçúî  



 לד ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

áì.          

ir ly xecd ibidpnn lce ipr didi `giync `zaw
 zn`–mibidpnd   dxezd zgky minxebd mirxd– 

 z` mirzn mzlynn `qk wfgle mzia licbdl xear
 mrd  

 íéèôåù åìëéù ãò àá ãåã ïá ïéà äëøáì íðåøëæ åðéîëç

ìàøùéî íéòøä,øåãä àåä âéäðîä éë ,âéäðîä àåä øåãäå , ìëå 

 íéìåãâä ïî äðéàù äöøôäöøô äðéà, àçéùî úåá÷ò ìù øåãä åúåàå 

úîà éâéäðîî ìãå éðò äéäé, åðéîëç åøîàù åîë äéäé øéòæî èòî éë 

ä ïéãé éë ÷åñô ìò äëøáì íðåøëæ' éë äàøé éë íçðúé åéãáò ìòå åîò 

ùø ùøéôå íéãéîìú åèòîúð ãé úìæà" éãé íé÷éæçîä äìàë íéãéîìú é

áèåîì íøéæçäì ìàøùé,äéäé êéà äúòîå  íà åìàä ïàöä ééðò úåâäðúä 

 éúéîàä íäéáà íà äæä íåúé øåã åùòé äîå íäì ïéà íà úîà äòåø

ä éãáò çåøèì àåä åúîâîå åúéìëú ìëù äæä âéäðîä àåä àåäù' áø÷ìå 

íéîùáù íäéáàì íéðá áì, òùøä äîù èôùîä íå÷îáå íäî õìåç 

éâøåç áàå ìéåà äòåø- àúéàå )ùøãîá (îù àø÷ ïë ìò ÷åñô ìò éåì å

íå÷îì íéðá úåìì ãéúòù íåùî, ìù äìéôúä úðååë ùøôì øùôà äæáå 

)ïè÷ øåôéë íåé .(ä äåöé'"  åãñç" úåéîîå÷" éðáéùä" éåðì" øàôì" íå÷î

"éùã÷î,äî ìåàùì øùôà êéà äîúîë àåäå äî éãé ìò ùøôîå øæåçå ' 

äæ øáã,ä äùòéù úåå÷ì ìëåé êéàå ' íðåøëæ åðéîëç åøîà àåìä ïë 

äëøáì äàøé äàåøä àìäå åéòî åøúååé ïøúåå àåä êøåá ùåã÷ä øîåàä 

äøåú ìù äîåé÷ ïéðòá íå÷î ìù åéðá ìù íáöîå íãîòî úåðéçáá àåä 

ãåàî ìàøùé ìãéå ,ùéíéòø÷ íéòø÷ úéùòð äøåúäù úåîå÷î , äîëå 

äá åöøô úåöøô,åøôù úåîå÷î ùéå õãîåòë , åòéøäå åôéñåäù ùéå 

 ìò äáåøî õåøôù ãò úåùòìãîåòä, éøîâì íäî çëùð èòîëù ùéå 

ä íò äîäù,'ä éãáåòå íéàøéäù ùéå ' åðéúåáà êøã ìò ÷ø úîàá 

åøîà  



 לה ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íéòåáöäå íéòùåôä úëäî ìâøá íéñøãðå íéôãøð íéðåùàøä, äåö äøåúå 

äùøåî äùî åðì,íëéúåáùçî éúåáùçî àìù êì øîåà éðà , úîàáå 

ìà íò ãø ãåò äãåäé,å ñåàéîå úçëù ìù íéøáãä úáéñå  äøåúä úåáéæò

äîä ìàøùé éðáî àì íéðåù úåîå÷îá, åèôùé ãçåùá øùà úéùàø ÷øå 

åøåé øéçîá äéðäëå, íúéá ãåáë ìéãâäì øåáò øùà, àùðìå ÷æçìå 
éëùåð íúìùîî àñëííäéðùá ,éîò úà íéòúîå , åéðá íéøñåîå 

íåìù åàø÷å ééçöð ïãáàå äâéøäì íå÷î ìù, øùà íìåò ìåáâ éâéùîå 

éðåùàøä åìáâí,åéøöì áéùé í÷ð íå÷é åéãáò íãù ïîæä àåáé éëå , ïäå 

ïë íéááñîå íéîøåâä äîä,ùî "ä ìà äìôú éðàå ä' ááñéù " áùéå" óøöî

" øäèîå" úà" éðá"éåì, äåöîä íäéìòù íéâéäðîäå íéòåøä äîä ïä 

ä íò íéùã÷ ïàö øøåòì úàæä' êåùîìå úéøåáë íááì øäèìå ñáëìå 

àë øñåîå äøåú éøáãá íúåàíéîë íãà áì íéëùåîä äì, øäèé íúåà 

äìëéå øòáéå óøöéå, éúù ìò íéçñåôä íâ àìà íéöå÷ä ãáì àì 

íéôéòñä,éøëð ùåáìî íéùåáìå , æàå " äéäå"äì'"  éùéâî"äçðî, àììëù 

 áìä ïî íéàöåéä íéøáãå íéòîùð åéøáã íéîù úàøé åá ùéù íãà àåä

øô åùòé íúçëåúå íäéøáã éàãååá áìä ìà íéñðëð íò ïåîä ìöà ùãå÷ é

ä',éúöôç øùà úà äùòå , íéðäë úîàá äîä ïä äìàä íéâéäðî æàå 

äì',íéìéà áìçî áéù÷äì áåè çáæî òåîù åä àìî àø÷î éøäù  .åëå'.  

dbdn lc l` likyn"if `iin`l`wn lld iax w"r ,b wlg'` hxt i llk '  

gG 

âì.         

milecb xzeid zeleykn minxeb mirxd mibidpnd  
ì ùé êøã ìò íòä úà íéâäðîù äòùá ìàøùé éâéäðî äðäã ùøô

äæî äìåãâ øúåé äìòî êì ïéà äøùéä, ùéùë äæ úîåòì íðîà 

 øúåéä íéìåùëî íéîøåâ íä íéáåè àì íéâéäðî íåìùå ñç ìàøùéá

íéìåãâ, àøîâá øàåáîëå )ð óã àî÷ àáá"ò á"à ( àðò ìò àéòø æéâø ãë

ãåò  



 לו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

àúåîñ àãâðì ãáò,ùø ùøéô "íå÷îäùë é äðîî ìàøùé éàðåùî òøôð 

ïéðâåäî ïðéàù ïéñðøô ïäì, íéáøä åðéúåðååòá ùåçá úàæ ïéàåøù åîëå 

 äëøáì íðåøëæ åðéîëç åðì åàáéðù àçéùîã àúá÷éò äæä ïåøçàä øåãá

 íéøîåàá)î óã äèåñ"ò è"á (åëå éðôë øåãä éðô' éî ìò åðì ïéà åîééñå 

íéîùáù åðéáà ìò àìà ïòùäì,åñôá åðéöî ïëå  é÷)ì ìà÷æçé"ã (

 ãò ìàøùé éòåø éåä øîåì çúôå ìàøùé éòåø ìò úððå÷î äàåáðäù

íäî åðàö ìéöé àåä êåøá ùåã÷äù óåñáì íééñù) . äùî ìàåéå ãåò ïééò

à øîàî'éñ 'ð÷ "â.(  

)gxw zyxt dxez iyecig,x cenr "p(  

gG 

ãì.          

giynd z`ia mcew ly xecd ipt  
äéäéù êéà,ù øåã ìò éà÷ äæ ÷åñô äàøð ïë ãåã ïá úàéá íãå÷, 

 éðô àåä êéà äæî ïéàåø äëøáì íðåøëæ åðéîëç éøáãî øàåáî

çéùîä úàéá íãå÷ ìù øåãä, íéèôåùä ìù äâäðää çë äéäé êéàå 

 íéèôåùä ìë åìëéù äëøáì íðåøëæ åðéîëç åãéòäù ãò íéøèåùå

ìàøùéî íéøèåùå,åëå åðéîéá äúìò êëù åðì éåà '.  

) mixac dxez iyecigmy,  cenrl"g(  

gG 

äì.          

mlerd zrtydn mi`xi mixykd mibidpnd s`  
äæä øîäå òøä ïéðòä ìë åðéìà òéâä äðä íéáøä åðéúåðååòá, 

åæ úùøá åñôúð íéáøä åðéúåðååòá øùà, íáåøî øáãî éðéàå 

äéäé  

äúòîå  



 לז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

úåðåéöì åñôúð øáë íááì úåéîéðôá íöòá øùà íäî, óà àìà 

é ìáà ïéðòä íöòá ïë íðéàù íéèòåîäíìåòä úòôùäî íéàø.  

)rw cenr dle`bd lr"f(  

gG 

åì.         

d ceak oi`'mdipir cbpl xecd zaehe   
çéùîä úàéá éðôìù úåøåãá,äìàë íéâéäðî íðùé , íéîùù 

úîàä úà úåàøî íäéðéò åçè úîàáù óà äãòä éðéòì íîöò, 

ä ãåáë ïéàù'íäéðéò ãâðì øåãä úáåèå , íéìåëé íðéàù íòä ïåîäå 

éòá ïéçáäìêùåçäå øåàä ïéá ìéãáäì íìëù ï,íäéøçà íéëùîð , 

íéâéäðîä íäù íéáùåçå,øåãì øîå äù÷ øáã äæå , êåúá øúñä àåäå 

øúñä.  

)l`xyi ux`n zeyxce dxez iyecig,k cenr "e(  

gG 

æì.         

 zeleyknd lk minxeb mibidpnd  
 íéâéäðîä éãé ìò ìàøùé ììëä ìùëðù íéîòô äîë åàø øáãîá

øîä àèçá åîë ìåãâ ìåùëî åîøâå ìàøùé éàéùð åéäù íéìâ

íé÷åñôá øàåáîë ìàøùéì,ä ùà íá øòáúå áéúë íéððåàúîá íâ ' 

æ åùøãå äðçîä äö÷á ìëàúå"ùø àéáä ì"æ é" íäáù íéðéö÷á ì

íéìåãâáå, ãòåî éàåø÷ äãò éàéùð ïë íâ åéä çøå÷ ìù åúå÷åìçîá áåùå 

íù éùðà,íìåòä ìëá íù íäì äéäù ,ùîä íãé ìòå  ìë úà åúèéùì êé

øáë åàø ïë íà äãòä,  íä ìàøùéáù íéâéäðîäù ãéòä ïåéñðäå
úåìåùëîä ìë íéîøåâ,åììä íéðåøçàä úåøåãá ïë íâ àéäù åîëå .  

äðäå  

äðäå  



 לח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

)gxew dxez iyecig,x cenr "p(  

gG 

çì.          

ax axrd zhiyl xecd z` oikyen milecbd  
éùîã àá÷éòá íéáøä åðéúåðååòá äìà åðéúåøåãá úàæ ïéàåøù àç

íúèéùá ïéëìåäå áø áøòä íò åøáçúðå åôøèöð øåãä éìåãâù, 

áø áøòä úèéùá øåãä ìë ìôåðå ìùëð äæ éãé ìòå, ìåãâ øúåéä ìåùëîå 

ä íùá ìëä ïéùøåãù äî àåä' ìãåâ úà íøåâ äæ äùåã÷ä äøåúä íùáå 

øåãä áåø úà íäéøçà ïéëùåîå úåçåîä ìåáìá.  

)jzelrda dxez iyecig,lw cenr "b(  

gG 

èì.          

xecd ibidpn eyrp miwix miyp`  
úåìëå úåàåø, ïðáøã àìèöéà åùáìå íé÷éø íéùðà åî÷ù êéà 

 éâéäðî åùòðå íòä ìò íåñøéôäå ø÷ùä çëá íéèìúùî íäå

øåãä,åéâéäðî íä äìàù øåãä åúåàì åì åà .  

)ycew zexac qxhpew(  

gG 

åîëå  

åðéðéò  



 לט ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

î.         

 epizepeera eiykrbidpdln drexd lcg miaxd, ik 
n xecd mzrcl eze` oibidp– opeazdl jixv dfk onfa 

zea`d ikxca  
ùø ïåùìá ïðåáúð"æ é"ðä ì" àì íà áåúëä ìò íéøéùä øéùá ì

 êúåà âéäðäìî äòåøä ìãçù áúëù íéùðá äôéä êì éòãú

äòåø êì äéäé àìù øîà àìå,ìàøùéá äòåø äéäéù øåøá äæù òîùîã , 

âéäðäìî ìãçù àìà, äîîã ïáåî åðéàå êùôð, àìù áåùçì ìëåð àì íà 

âéäðäìî ìãçù áåùçð äîì äòåø äéäé, äæä áöîäì ïååéëù äàøðå 

 øåãä àáøãà éë âéäðî úåéäì ìãç ïë íà øåãä øçà êùîð äòåøäù

åúåà ïéâéäðî,äáæëðä íúòãì ìàøùé éòåø úà ïéëéùîî äîäå , åúåà ìòå 

ùø ùøéôë ïàöä éá÷òá êì éàö øîà ïîæä"æ é"á éððåáúä ì êéúåáà éëøã

íéðåùàøä.  

)my dyn l`eie,pw cenr "f(  

gG 

àî.          

l`xyin miax livdl ze`ivn did milecbd `lel  
 íéøéáòîä íéòúî íéâéäðî åî÷ äìà åðéîéá íéáøä åðéúåðååòá

íäéðôì òðëäìå íãâð ìèáúäì øåñàå äøåúä êøãî íòä úà ,

 íéìåãâä ïî äðéàù äöøéô ìë äëøáì íðåøëæ åðéîëç åøîàå äðéà

äöøéô,êë ìë ìôù øåãäù éô ìò óàù åéùëò íéàåø åðàå , íå÷î ìëî 

 äùåã÷ä äøåúä êøãá êìéì íòä ïåîäî äáøä ìéöäì úåàéöî äéä

 íä íéáåè àìä íéâéäðîä íéáøä åðéúåðååòáù àìà úîàä êøã

åðéøëåòá.  

øùàëå  

ìáà  



 מ ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

)glya dxez iyecig, enrrw c"h(  

gG 

áî.          

 dyri xecd miyer milecbdy dn lk  
àçéùîã àúá÷éò åðéøåãá åéùëò à÷ò àã íéáøä, 

 úåðîúä úàøéîå øåãä úàøéî íéãçåùî íéâéäðîäù

íéðéò úåîñîä úåîåöò úåòéâð äîåãëå, úéøàù óà äæ øçà åëùîðå 

ä éàøé äèéìôä' ìò ïðçúàå úùøô äáø ùøãîá øàåáîë íéâéäðîä çëî 

íéðá ãéìåú éë áåúëä,åàèç ïë ïáåøë áåúëä øîàù äæ åâå éì ,' éàî 

íáåøë,àéìîâ ïá ïåòîù ïáø øîà  øåãä íéùåò íéìåãâäù äî ìëù ì

ùåòáàäå øéúî àéùðä ãöéë ä"åëå øîåà ã'à éðàå øéúî àéùðä å øñ

éðééãäåíáà íéøîåà "øñåà åðàå øéúî ãé íéøîåà øåãä ìë øàùå í

åëå åðàå ïéøéúî íéðééãä,'åèçì øåãä ìëì íøâ éî à àèçù àéùðä 

ëå äìéçúå'  

)` wlg miazkn l`ei ixac'lw cenr "d(  

gG 

âî.          

 bidpndl wx dztne mkgzp ezepwf zrl xac lrad
mrd xzi eci lr liykdl  

íãà øàùá óà ãéîú àéä ïë, ìò åìùëé íìåòäù ìåìò àåäù éî 

øúåé øáã ìòáä åéìò øáâúî åãé, ìùëäì íéìåìò íìåòäù éôì 

åãé ìò,ãé ìò çéåøäì ìåëé øáã ìòáäå úçà íòôá äáøä å, àéáäù åîëå 

äìæ øôåñ íúçä"åáø íùá äáåùúá ä,  åúð÷æ úòì ìéñëå ï÷æ êìîäù
 äùìùì ÷ø äúôîù íéìâø ùìù ìù àñëá åì éâñù åúòãá øîâ

åðååòáååðéú  

åîëå  



 מא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íãà éðá,úåôéøèå úåìéáð ìéëàäì èçåùä úà , àìù ïæçä úàå 
åúìéôú áøòé,úåæåæîå ïéìéôúá ìéùëäì øôåñä úàå , ïéà íàù 

éàå ïéìéôúäìôú ïéàå úåøùë ï, ãçàå ãçà ìë ìöà êìéì øúåé êéøö ïéà 

úåéèøôá,íéìâø ùìù ìù àñëá äéì éâñù øôåñ íúçä àéáî ïë , íåéäå 

 éâñå äùìù ìöà êìéì ãåàî åì áøå øúåé ï÷æåä øáëù äæì óà êéøö ïéà

éì'øúåé ììåë äæù íìåòá úåðéî åãé ìò õéôîù ãçàá ,éì éâñ äæáå '.  

)yz dxez iyecigi"f,l cenr "c(  

gG 

ãî.          

dpnd lkixecd l` mdipir mib, mirtyp df ici lre 
zeafek zercn  

 ãáìî øùà ìôùä åðéøåãá øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå

 úðéáå åéîëç úîëç äãáàå áåúëä íéé÷úð íéáøä åðéúåðååòáù

äëøáì íðåøëæ åðéîëç åøîàù åîë äìéîä ïáåî àåìîá øúúñú åéðåáð, 

î õåçäæ, ìë  åúåàì íéëéøö éë åúòôùäå øåãä ìà íäéðéò íéâéäðîä

íéðåù íéðôåàá íðåîäîå íäî äòôùäå äáåè ú÷æçä øáã, ÷ôñ ïéàå 

úåáæåë úåòãá íäéìò íéòéôùîù.  

)rw cenr dle`bd lr"f(  

gG 

äî.          

 mibidpnd s` mipir zeinqa oiyprp xecd oeer ici lr
mixykd  

éäðîä ìù íéðéò úåéîñù äàìôäá äæá øéëäì àìù íéâ

íòä úîùàî àá àéä úîàä, éðéò úåéîñì êëá íéùðòðù 

ì÷å  

øàåáîå  



 מב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íéâéäðîä,ùøáå "æ é"ð óã àî÷ àááá íù ì"ò á" ãéáò íøîåà ìò à

éô àúåîñ àãâðì' æå" úåøåáá úìôåðå úìùëðå äéðéò ø÷ðî úëùåîä æòì ì

äéøçà øãòäå, íéñðøô íäì äðîî ìàøùé éàðåùî òøôð íå÷îäùë êë 

ïéðâåäî íðéàù, ëò"ì.  

åäðúéà åäéåååøú íéáøä, íéðîúð øåãä ïååò éãé ìòù 

 íéøùëä íâ ìáà íéðâåäî íðéàù íéñðøô äáøä

íéðéò úåéîñ éãéì íéàá íéðâåäîäå, òîùî àúåîñ àãâðì ãéáò ïåùìäå 

òøäì ïååëúî åðéàù óà íéðéò úåéîñá ïéùðòðù äàìôä éøáãë ïë íâ.  

)pw dyn l`eie"a(  

gG 

åî.         

i zltzepxec lr melyd eilr epia` awr, it lr s` 
dxezd zgkya elti milecbdy, mipt lk lr ex`yi 

dhiltl miheyt micedi  
 éðôì ììôúäå éðåéîã ìòåôä äùò íåìùä åéìò åðéáà á÷òéù ïáåé

éùä" äðçîä ìà åùò àåáé íà ú"øåãáù íéãçåéîá åðééä úçàä, 

åäëäå,ò úééîñå äøåúä úçëù ìù äëîá ðë íéðé"ì, äéäå íéðô ìë ìò 

 äðçîä"øàùðä " åéäé íä íéìåãâä ïî íðéàù íéàøé íéãåäé íúñ íäù

åìà ìù íúòôùä úçú åìôé àìå äèéìôì íéðô ìë ìò.  

)yz dxez iyecig"l cenr k"a(  

gG 

åðéúåðååòáå  

äæáå  



 מג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

æî.         

mibidpnd on dbdpd rcil elkei `l oexg`d xeca, wx 
mipey`xd zexecn  

áî úåðéçá éúùä åìà éëùø éøáãá àéãäá ïéøàå"æ é"ðä ì" ì

åâå êì éòãú àì íà áåúëä ìò íéøéùä øéùá,' øåã äéäéù 

íéâéäðîä ïî äâäðä òãéì åìëåé àìù, íéøëéð íéá÷òäù éàãåå äæ ìáà 

íäá ïðåáúäì íéðåùàøä éëøãî, ù÷áîå ïðåáúîä íùî òãéì ìëåéå 

úîàä.  

)qw cenr dyn l`eie"`(  

gG 

çî.          

iryi z`eap'epxec lr   
éòùé àéáðäù' äæ ìò ïðå÷î )éòùé'à ' ( íéáðâ éøáçå íéøøåñ êéøù

ãçåù áäåà åìåë, äæ åðøåã ìò äàåáð àåä ÷åñôä äæ ìëå 

ãçåù éáäåà íä íìåëù íéáøä åðéúåðååòá, íé÷åñô äáøä íðùéù åîëå 

ãéúòä ìò íéàáðúîù.  

)yz dxez iyecig"l cenr k"a(  

gG 

èî.          

l`xyi irex ied  
ëù íéðéòì êéà íéáøä åðéúåðååòá ùåðà úåøòù øîñúå úåàåø ê

äæä øåãá íéòåøä íäù, ìåôéì àìù àéîùã àúòééñì ïéëéøöå 

úîàáå  

ååîë  

éåàå  
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íúòôùäá.  

)yz dxez iyecig"l cenr k"a(  

  



  







 



 
 

 
  "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב
 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או

 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב
 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

hazohar.com@gmail.com 

ה ְל ּנָ ַּהַצִדיק ֵאינֹו נֹוֵתן ׁשִ ִעים ּ ּמֹוִכיַח ָהְרׁשָ יֹום וַבַלְיָלה ַעד ׁשֶ ֵּעיָניו ּבְ ּ
ְתׁשוָבה ָיׁשובו ּבִ ּוְמִביָאם ׁשֶ ּ ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש( ּּ   .:)כ, ֵחֶלק א, ּ

ָכר ְלַהֲחִזיר ֲחֵברֹו ְלמוַטב ָהיו  ֵני ָהעֹוָלם ֹגֶדל ַהׂשָ ִּאילו ָהיו יֹוְדִעים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
מֹו ׁשֶ ִמיד ּכְ ֶסף ְוָזָהברֹוְדִפים ַאֲחָריו ּתָ ת ( רֹוֵדף ַאֲחֵרי ּכֶ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ּ

רוָמה קכח   .)א,  קכט- ב , ּּתְ
ה  ה ַקלות רֹאׁש וְמַעט ֵהּמָ ֵני ָאָדם נֹוֲהִגים ּבָ ּבְ ה רֹוֶאה ׁשֶ ַאּתָ ִּמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ּ

ַקְיִמין אֹוָתה ּמְ ּׁשֶ ה ַעד , ּ ֶנת וְמַצּפֶ ַוַדאי ַמְמּתֶ ה ִמְצָוה זֹו ּבְ ִּהּנֵ ה ִאיׁש ּ י ִיְבַחר ּבָ ּּכִ
ה ר ְלִהָזֵהר ּבָ ר ְוָיׁשָ ׁשֵ ּּכָ ַאֲהָבה ִלְכבֹוד , ּ ים ַעל ִמְצָוה זֹו ְלַקְיָמה ּבְ ּוְלעֹוֵרר ַרּבִ ּ ּ
ִריך הוא ְוכו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ רוָמה( 'ְּ ת ּתְ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ֶרק ס, ּּ ר ּפֶ   .)ד"ַּקב ַהָיׁשָ

ֵאין ָלה דֹו ל ִמְצָוה ׁשֶ ּּכָ ּ ֵמת ּ ִהיא ּכְ ה ְלִפי ׁשֶ ּנָ ְדְרׁשֶ ְיַבֵקׁש אֹוָתה ּתִ ֵּרׁש ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּ ּ
ֵאין ָלה רֹוְדִפים ְרדֹף ַאֲחֶריָה ַלֲעׂשֹוָתה, ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ְצָוה ְמַקְטֶרֶגת , ּ ַהּמִ ׁשֶ

ל ְוכו י ִמּכָ ִנְתַעַלְמּתִ ה ְגרוָעה ָאֹנִכי ׁשֶ ּמָ ְּואֹוֶמֶרת ּכַ ּ   .)ה"ים אֹות קֲחִסיִדֵסֶפר (' ּ



  ֵסֶפר
  "ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב"

ְסַתֵעף   ְּוָכל ַהּמִ
ä ïéðòå éùòî øå÷çìå ãåîéìä áåéç ïéðò ìãåâ øàåáé åá"áø áøò" ,

íãâð íåçìì íéëéøöù êéàå , ìëá ìàøùé íò ìë úà íéì÷ì÷îù
åìåë íìåòä ,äùåã÷ä åðéúøåúáù úåöîä ìë íéø÷åòå , áúëù åîë

òéæ àðìéååî ùåã÷ä ïåàâä"à ,ùîç íðùéùáø áøò éðéî ä ,íäå :
à(

òøä ïåùì éìòáå ú÷åìçî éìòá ,
á(

 úåðæ åîë äåàúä øçà íéôãåøä
äîåãëå ,

â(
íìù íáì ïéàå íé÷éãöë íîöò íéàøîù íéàîøä ,

ã(
íù íäì úåùòì úåáøç íéðåáå ãåáëä øçà íéôãåøä ,

ä(
 íéôãåøä

ïåîîä øçà .äìéçú ú÷åìçîäå ,íìåë ãâðë ú÷åìçîä éë , íäå
 íéàø÷ð"íé÷ìîò",íìåòä ïî åøáòéù ãò àá ãåã ïá ïéàå  , íäéìòå
 øîàð)äë íéøáã ,èé(" :÷ìîò øëæ úà äçîú "øäåæá øàåáîë.  

)íéøáã úùøô åäéìà úøãà(  

 áøòä ïî ìàøùé íò úà ìéöäì ÷ñåòù éîì ìåãâä øëùä åá øàåáé íâ
áø ,ç íúùøá åìôé àìù íéáøä úà øøåòîå"å.  

øàåáé ãåò : íéùçðë íéàîø íä áø áøòäùíéáø÷òå , øäåæá øàåáîë
æå ùãç" ì)æ øîàî åøúé úùøô ùãç øäåæ 'úéùàøá éîé(:  

" åá ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà–áø áøò ïåðéà äìéã ïéáø÷òå ïéùçðå ."  
àááå äæá íãàä úà íéùéðòî øùà íéìåãâä íéùðåòä åá øàåáé ãåò , ïéàùå

ø áøòä úà øæòù äæ ìò àááå äæá ìåáñéù äîë ãò øòùì ìåëé íãàá ,
íäì íéøæåòä åìà éãé ìò äùòðä ìåãâä íâôäå , ìë ìò ìèåîù áåéçä ìãåâå

íäé÷åã÷ãå íäéúåèøôá íäá é÷á úåéäì ùéàå ùéà , ñç åìùëé àìù éãë
 ìù äâìôä øåã ìù äøæ äãåáò éúá úåðáì íåìùå ì ÈcÀâ Äîe øé Äò eð Èl äÆð ÀáÄð ä Èá Èä

 í ÅL eð Èl ä ÆN ÂòÇðÀå íÄé Çî ÈM Çá ÉåLà ÉøÀå)áàé úéùàø ,ã( , úùåã÷ ãåñé éåìú äæá éë
ìàøùé ,ãåã ïá çéùî úàéá ïë íâ éåìú åáå , íééç åðéáø åðì äìéâù åîë

òéæ ìàèéåå"æéøàä ãéîìú à"åúîã÷äá íééç õò ùåã÷ä åøôñá ì.  
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 äàø àì ïééãò äæ ïéòë é÷ðò óñåà
äæä íåéä ãò ñåôãä øåà,  

 åðåöøáù éî ìëì äðåúð úåùøäå
äæ øôñî íéòè÷ ñéôãäì,  

 åàøôñä ìë ,àåäù ïåùì ìëá ,
äðéãîå äðéãî ìëá , úåáøäì éãë

íìåòá íéîù úàøéå äøåú , øøåòìå
 äáåùúá ìàøùé éðá åðéçà úåáì

äîéìù.  
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ìåãâ éåìéâ  íééç õò ùåã÷ä øôñî 
å íééç åðéáøìòéæ ìèéå"à  

 ïeðé Äà ì Èk eìé Äô ÂàÇå åé Èø Èá Àã ú Çìé Äç Àz Äa á Çú Èk Æy ä Çî äÅð ÄäÀå
 é Åì Àã Çz ÀL Äî Àã à ÈúéÀé Çø Éåà Àaåëå eäéé Åî ÀøÇâ Àì é Åã Àá Èò Àã ã Æñ Æç ì Èk ,' íò

åòá äæ åðéðîæá èøôáå øàåáî åèùôù úåéä" øùà ä
 äøåú éìòá úö÷ ìöà äá êåúçì íåãø÷ úéùòð äøåúä

øåúá í÷ñò øùà úå÷ôñäå ñøô ìá÷ì úðî ìò ä
 éðééãå úåáéùé éùàø ììëî íúåéäì íâå úåøéúé
 íéîåãå õøàä ìëá óãåð íçéøå íîù úåéäì úåàøãäðñ
 åùàøå ìãâî íéðåáä äâìôä øåã éùðàì íäéùòîá

íéîùá . êë øçà áúëù äî àéä íäéùòî úáéñ ø÷éòå
íù åðì äùòðå áåúëä . úùøôá øäåæä øôñá áåúëë

ë óã úéùàøá"äò " úåãìåú äìà ÷åñô ìò åðåùì äæå á
õøàäå íéîùä .âä ïîå áø áøòá ùé íéðéî äùîçù '

 øîúà åäééìòã íéøåáâ úë àø÷ðä àåä íäî íéðéî
 àøèñî ïåðéàå íùä éùðà íìåòî øùà íéøåáâä äîä
åâå ìãâîå øéò åðì äðáð äáä ïåäá øîúéàã ïéìéàã '
ùå úåùøãî éúáå úåéñðë éúá ïéðáá íù åðì äùòðå ïéå

ñ ïåäá" ãáòîì àìà äîùì àìå äéùéø ìò äøèòå ú
åëå ïåì ' ÷ñåòä ìë àøîâá åøîà úàæä úëä ìò äðäå

 åéðô ìò åúééìù äëôäðù åì çåð äîùì àìù äøåúá
íìåòä øéåàì àöé àìå.  

zZzZzZzZ 
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 éðéðò ïëåú"áø áøò " áø áøòäå øäåæä øôñî–é ÷ìç "æ  
 ח...........................................................................חמשה מיני ערב רב יש: זוהר הקדוש

 את וחומסין בגלותא הראשים המה "עמלקים"ה ע"ר ע"נג וסימנם יש רב ערב מיני חמשה

 להגדיל רק שמים לשם לא מדרשות ובתי כנסיות תיב הבונים המה "גיבורים"ה – ישראל

 ח.....................................................................................ישראל את וגוזלין שמם

 ט.............................................................................................ביאור על הזוהר הקדוש

 בכלי המתמנה אבל – ישראל מכנסת שנשמתו בידוע ברחמים ומנהיגם הציבור על המתמנה

 העם על בזה ולהתגבר שם להם לקנות התורה מוסדות הבונים – נחש משורש נשמתו חמס

 ט...............................................רב מהערב "גיבורים"ה המה חזקה ביד עליהם למשול
 י....................הוא ברוך הקדוש על שולטין ילוכא ישראל על ראשים הם רב שהערב בזמן
 יא......................................העולם מהאומות רב הערב בגלותא ישראל את מעכבין יותר

 יא..................................................עצמן לתועלת רק עושין רב הערב שעושין טוב כל
 יב.......................................................הראשים הם רב הערב כאשר לישראל להם אוי

 יב.................................................................................................ע"א מווילנא זי"הגר

 קושי ידי על מישראל שיתבררו עד הגאולה יהיה ולא בישראל מאוד דבוקין רע הערב

 כל וגורמים בגלות ישראל ראשי המה – רב ערב מיני 'ה ביאור יש רב ערב מיני חמשה הגלות

 יב..........................................................................................................הצרות

 יד...................................................................................ע"א מווילנא זי"ליקוטים מהגר

 יד................................................בגלותא ראשין דהן רב הערב בעיני ימאסו חטא יראי
 טו..............גדול שם להם לעשות להוראה הגיעו שלא פי על אף להורות קופצים רב הערב

 טו............................................................רב מהערב הן שבדור ורשעים פנים עזי כל
 טז..................................................דמשיחא בעקבתא עכשיו הם דורות ד"מתתקע רוב

 טז.................................................................................................ע"א מווילנא זי"הגר

 טז.........................העולם מן שיעברו עד הגאולה יהיה לא – רב הערב מיני חמשה ביאור

 יז................................................................................................................ל"עוד מהנ

 יז..........................................................................רב ערב מיני מחמשה ביאור עוד
 מן הטוב להפריד הבירור גמר זה – עמלק משורש המה ישראל על חמס כלי העומדים אותן

 יז.............................................................................................................הרע
 ובתפלה ,אחד מאכל אכלו שלא באכילה רב הערב מן מופרשין ישראל שהיו מחמת

 להם ויעשו מאתם להתפרד לדורות לזה התיקון – העגל את עשו לכך עצמן בפני שהתפללו

 שיהיה למנהיג מתאוים רב הערב – ביחד עמהם לאכול לא גם ,עצמן בפני המדרש בית

 על וזהב כסף אוספים גם – שנותנים כסף בשביל ומתמנים – ובתפלה במאכל מידת עמהם

 שוחטים מעמיד רק אחד כל את מפתה שאינו התחכם מ"הס – חסרונם למלאות הרבנות ידי

 יט.......................ובתפלה בטריפות העם כל נכשלים זה ידי ועל דיליה מכת ציבור ושליח

 כג................................................................................ע"ק רבינו נחמן מברסלב זי"הרה
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 ידי על הוא מלכותם עיקר – שיעבודייהו לתחות אנשים וכופין אחרא הסטרא של רועים יש

 כג............................עזותם נגד לעמוד עזות ידי על כן גם הוא מהם להנצל והעצה ,עזות
 כג......ונאבד כלה ולבסוף כלל קיום לו אין אך ,שעה לפי ותקיף גדול הוא – דקליפה רב יש

 ם"מהרמב גם מבואר כן – מעמלק ששורשם יתרחמי ישראל מזרע הנולדים אף :החמה האור
 כה....................................................................................הגלגול סוד פי על והוא

 כו...................................................................................................ע"ק מצאנז זי"הרה

 כבוד בבשביל מעשיהם כל רב מהערב המה שבדור בתים והבעלי והחסידים הרבנים רוב

 כו...................................................................................הציבור על לשרור וממון
 בדור אבתריה נענין מה אנן – רב מהערב הוא הדור שרוב דורו עד ל"האריז גם כן כתב כבר

 כו.......................כראוי ומאמינים ומצוות תורה שומרי אחד אחוז נשאר אם יודע מי – זה

 כח............................................................................................ע"ק מציעשינוב זי"הרה

 תורה כמו טובים דברים רב בבהער שרואים אף ל"הנ ח"ד על קודש הזרע בדברי ביאור

 וניסיון בחירה זהו – בירור זמן הוא כי ,בהם וסלמא מוכרחים כן פי על אף ,ושלום ארץ ודרך

 כח.....................................................................................................אלו בימים
 יטעו שלא שנה לחמישים אחת בעיבור בא משה – רב ערב הם שלהם וראשים הדור רוב

 כט...............................................................................ישראל את רב הערב ראשי
 והבעל ל"האריז כמו דור בכל להתגלגל הוצרך משה – רב מהערב הם הראשים עם הדור רוב

 ל................................................................................................הקדוש טוב שם
 דההע וראשי מנהיגים רוב יהיו המשיח ביאת שקודם הקדוש טוב שם מהבעל גם מקובל כן

 של הבירור גמר הוא עכשיו – רב הערב בכלל יהיה שלא ליפחד צריך אחד כל – רב מהערב

 ל...................................................................................................הגלגולים כל

 לא..................................................................................................ע"הבעל שם טוב זי

 לא...........................חפשית הבחירה שיהא כדי יהודאין משידין איש ראנב צדיק כל נגד

 לב..............................................................................................................ל"עוד מהנ

 תקיפות לו ויש הבריות על משתרר אלא ממש בו אין שקר מנהיג נגדו יש אמת צדיק לכל

 לב........................................................................חפשית הבחירה זה ידי ועל גדול

 לג...............................................................................................................ל"עוד מהנ

מתא הצדיק נגד זה לעומת זה שיהיה כדי הדור וגדול רבי נעשה הוא ם"הס שמעמיד הצדיק
 לג...................................................................................................................

 לג..........................................................................ע"ירחמיאל מפרשיסחא זי' ק ר"הרה

 אחר לגריעותא שנשתנה מי – האמת הצדיק את להכיר השמים מן עיניו מאירין זכה אם

 לג..........................................תרחקנו ורחק אחרא מהסטרא שהוא מןסי לגדולה שעלה
 ותלמידיו דקדושה הצדיק בינותם להבחין הסימן – דקליפה צדיק ויש דקדושה צדיק יש

 ובמעשים טובות במדות רק ועוסקים רעות ממדות עצמם ושומרים המצוות בכל מדקדקים

.רעות במדות ומתנהגים ולמשא ולעול בקלות עשיותם כל ותלמידיו דקליפה הצדיקו ,טובים
 לד..................................................................................................................

 – מאוד רבים הם – בברכה מלובש אחרא מהסטרא כנגדו קללה יש כן אמת צדיק שיש כמו
 לה........................................................................אליו נמשכים הארץ מעמי ורבים



 ו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 לו.....................................................................................ע"זי' בשם הבעל שם טוב הק

 לו................האמת מצדיק צדיק יותר הבריות לעיני נראה הוא מ"הס שמעמיד צדיק אותו
 לז.....................................................................אחרא מהסטרא הדור וגדול ורבי רב

 לז.........................................................................ע"זי הקדוש טוב שם הבעל בשם
 בעלי ,חזנים ,שוחטים ,רבנים , דיקיםצ ,אחרא להסטרא ממש כנגדו יש בקדושה שיש מה כל

 לז..........................................................................'ה יראי ,פרושים ,חסידים ,בתים

 לח......................................................................ע"ק מסאסוב זי"ל בשם הרה"דברים הנ

 לח....................................................................אחרא הסטרא לפני נכנעת הקדושה
 בסטרא נגדו יש בקדושה שיש מה כל מסאסוב ק"הרה – בראש לקפוץ הרב הערב תשוקת כל

 יש ע"זי 'הק טוב שם הבעל – צלחה דרכם כי אחרא הסטרא לפני כפופים הצדיקים ,אחרא

 ראש אבל ,פתאום לגדולה עולה אחרא דסטרא ראש – מ"הס אותם שמפרסם מפורסמים

 צדיק כל – צדיק אינו שמא יתיב פחדא בהאי מלובלין ק"הרה – חדא בשעתא לאו דקדושה

 אחד כל וכן – עצמו על רחמים לבקש צריך אחד כל וכן – עצמו על רחמים לבקש צריך

 לח..............................רב הערב מראשי וינצל אמת לצדיק שיתקשר רחמים לבקש צריך
 מ..................................................................נוגה מקליפת הוא ורבי רב להיות תאוה
 לצרה יפול שלא אחריהם ימשך שלא הרבה להתפלל צריך – ראש נתנה אומרים רב הערב

 מא...נוגה מקליפת הוא שמא מאוד מפחד היה ע"זי שובמזידיט ק"הרה – תקומה בלי עמוקה
 מב.............ומטומא טמא ונקרא כמוהו ואין צדיק שהוא וסובר מאוד קשה היא נוגה קליפת

 – חפשית הבחירה שיהא כדי וגה קליפת מצד נפלאות עושה יהודי שד רמאי שי הצדיק נגד
 מג..................................................................אליו תמשך ברע טוב מעורב אתה אם
 וראש עולם גאון שהוא סובר – תחתיו הכל להכניע רוצה – אלוה עצמו ועושה מתגאה יש

 מד.........................טומאה סימני כל בו יש – חיים אלוקים דברי ומהפך הגולה בני כל של
 כמשתחוה לו המשחוה – זרה עבודה הוא הצדיקים כל תחתיו ולהכניע להשתרר גאווה

 מד..................................................................................................זרה לעבודה
 מה........................................................עוד ואפסי אני אומרים אחרא הסטרא מנהיגי

 מה..................................נוגה מקליפת שהוא 'סי העולם בכל כמותו אין וסובר המתגאה
 מו...........................................הלומדים בין מצוי זאת קליפה ברו ורב רבי להיות גאווה
 מו....................................................................דקליפה ראש נעשה לישראל המיצר
 מו........................................................................בו שנתדבקו רב הערב עמו מטעה
 מז...............................................................................בעולם גוברים יהודאין שדין

 מז............................................................................מאוד גוברת שקר של הקליפה
 מז...................וסמכם עשאם שהוא מ"הס מנהיגי אחרי לטעות שלא גדולתו תפילות צריך
 מח....................שוא בהתנשאות המתנהגים רב הערב ראשי להכניע יכול בעיר אחד צדיק
 מח..................................יהודי שד לש שקר משפת נפשי הצילה מתפלל בעצמו ת"השי
 מט......................................נוגה מקליפות הוא ורבי רב והוא הפנימיות יראה לו אין אם

 ולא ואבן עץ כמו יויה ורבי רב אלהות עצמן העושין רב הערב ראשי כי ת"מהשי הבטחה

 מט.....................................................................................אצלם דבר שום יפעלו

 נ................................................................................ע"אליעזר מקמארנא זי' ק ר"הרה

 נוגה מקליפת הוא אמתוב ולילה יומם בתורה ולעסוק בפרישות להתנהג לאדם מפתה היצר

 אלא הבריות מן לפרוש אין – לפניו נדמו כבהמות וכולם העולם בכל כשיסבור בזה והסימן –

 נ..................................................................................השם בדרך הולכים כשאין



 ז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 ענדילימ 'ר הקדוש רבו בזכות וניצל אחרא הסטא לרשות שנתפס 'א מחסיד נורא מעשה

 נב..................................................................................................ע"זי מרימנוב
 עשה ולא ממנו שניצול 'לה כך אחר הודה – ם"מ ך"מהסמ מפורסם רבי אליו בא אחת פעם

 נו..........................................................................................התחברות שום עמו
 נז..............לתיקון ע"זי מצאנז ק"הרה אצל ובא אחרא מסטרא שהיה 'א מרבי נורא מעשה

 נט....ביניהם להבחין אפשר ואי ממש עמלקים וישנם צדיקים ישנם ברבים תורה מרביצי בין
 ס........................................הצרות כל סובלים עמלק מזרע שהם ברבים תורה ממרביצי

 סא......................................................................רב הערב לפני עצמו להכניע אסור
רב הערב ידי על יתמנו ולא המשיח ביאת עד יםהמנהניג ימנה ת"שהשי ,התפלל רבינו משה

 סא..................................................................................................................
 המנהיג יהי בעצמו הוא ברוך שהקדוש ,האחרון הדור עד התפלל השלום עליו רבינו משה

 סב...........................................................................ודם בשר מנהיג כלל יהיה ולא
 סב..................................רב הערב ידי על מנהיג מלהיות ,העגל לעשות יותר בחר אהרן

 

 



 ח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 

à.          

ùåã÷ä øäåæ :ùé áø áøò éðéî äùîç  

bp mpniqe yi ax axr ipin dyng"x r" r
d"miwlnr " z` oiqnege `zelba miy`xd dnd

 l`xyi–d "mixeaib "a mipead dnd izae zeiqpk iz
 z` oilfebe mny licbdl wx miny myl `l zeyxcn

l`xyi  
 ïåðéàå áø áøòá ïåðà ïéî)éñ'âð "ø ò"ò (ð"â íéìéô"ò íéøåá" íé÷ð

ø"ò íéàô"ä úìôð åäéðéâáå íé÷ìî'àäøúàî àøéòæ , íòìá 

ååä ÷ìîòã àøèñî ÷ìáå,ò ìåè "ì íòìá ïî í" ìáá øàúùà ÷ìá ïî ÷

)é úéùàøá"à (ëä ììá íù é'õøàä ìë úôù , åøàúùàã ïåðà ïéìàå 

 ïåäá øîúàã ïéìàî)æ íù' (íå÷éä ìë úà çîéå, åøàúùàã ïéìàîå 

 ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàå éâñ àîåé÷á ïéùéø ïåðà äòéáø àúåìâá ïåäðî

ñîç éìë, øîúéà åäééìòå )å íù' ( ïéìà íäéðôî ñîç õøàä äàìî éë

íé÷ìîò ïåðà.  

úéìú àðéîåâå íéøåáéâä äîä øîúà åäééìò äà' íùä éùðà 

 ïåäá øîúàã ïéìàã àøèñî ïåðàå)é úéùàøá"à ( äðáð äáä

ñ ïåäá ïééåùå úåùøãîå úåéñðë éúá ïéðáå íù åðì äùòðå øéò åðì" ú

äã àîùì àìå éåùéø ìò äøèòå' áéúëã àéä àãä íù ïåì ãáòîì àìà 

ã ìàøùé ìò ïéøâáúî àøçà àøèñå íù åðì äùòðå àòøàã àøôòë ïåðà

 øîúéà åäééìòå àúãéáò úøáçàå ïåì ïéìæâå)æ íù' ( ìò ãåàî åøáâ íéîäå

õøàä.  

k sc ziy`xa xdef"d  

gG 

ùîçå  

íéøåáéâ  
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á.          

ùåã÷ä øäåæä ìò øåàéá  

 recia mingxa mbidpne xeaivd lr dpnznd
 l`xyi zqpkn eznypy– qng ilka dpnznd la` 

 ygp yxeyn eznyp– zepwl dxezd zecqen mipead 
 cia mdilr leynl mrd lr dfa xabzdle my mdl

d dnd dwfg"mixeaib "ax axrdn  
øäåîë ùåã÷å øéò é÷åìàä ìáå÷îä ïåàâä æô íúëá" ïåòîù ø

÷åöæ àéáì"éàçåé øá øîæ øáçî ìòá ì,æå "äô óãá ì : úéà

òã àøèñî àéåáåáøò úéàå ùçðã àøèñî àéáåáøò' ïéîåà ìò ïðîî 

ïãéòáå ïåéçì åîãã,  åäåëå ïéìéìå ïéçåøå ïéãùã àäéåáåáøò úéàå

åëå ìàøùéá ïéááøåòî,' åáéøçä øùà íä áø áøò íéàø÷ðä íä íä 

 äéúçúå äîåú íéàøîä íä ìàøùéá äî íéáø íåéä ãåòå åðéùã÷î

úøäáä ãåîòú,øåëæé øùà äôéì÷ä éëìî úùîçá àéãäá øàáúé øùàë , 

ùéø ïåðéà äàòéáø àúåìâá ïåäðî åøàúùàã ïéìàîå àéâñ àîåé÷á ïé

ñîç éìë ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàå, ìàøùé íòá íéãåøä äìà éë øîà 

 øåáéöä ìò äðîúîä ìë éë úåàä íäì äæå äîä ìàøùé éðáî àì êøôá

 éë ìàøùé úñðëî åúîùðù òåãéá íäéìò åùôð ïúåðå íéîçøá íâéäðîå

íâäðé íîçøî, äàá íäéúåùôð ñîç éìëá ìàøùé ìò íéðîúîä íðîà 

ùøåùîåëå ùçð ,' øîàå äìà äîä éî øàéáå íéøåáâ àø÷ð éùéìùä ïéîä 

 äâìôä øåã íä íùä éùðà íìåòî øùà íéøåáâä äîä øîúà åäééìò

áä éôì íìåòä ãéøîäì åøàéáù åîë ãéö øåáâ äéä àåä ãåøîðî åàáù" ä

 éùðà äâìôä øåãá"íùä "åëå åðì äðáð äáä åøîà øùà' åðì äùòðå "íù "

åëå óåìàî äãéøôäì,' éúáå úåéñðë éúá íéðåáä íúåà íä íäîù øîàå 

åùàø ìò úøèòå äøåú øôñ íäá íéîùä úåùøãî, ÷ø íúðååë ïéàå 

àúéà  
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åëå ìãâîä éðåá åùò ïë éë íéîù íùì àìå íù íäì úåð÷ì' . åðáé àì éë

 íöôç úåùòì íãéá áøç úåéäì ÷ø úåùøãî éúáå úåéñðë éúá íä

úîä íéøåáéâä äîä íòä ìò øáâúäì íðåöøå íééðòä ìàøùé ìò íéøáâ

 íéñçåéî íä õøàä ìò ãåàî ãåàî øáâ íéîäå øîúéà åäééìòå íéãøåîä

íééç íéî àø÷ðä äøåúä éî ìà àì ìåáîä éî íéðåãéæä íéîä ìà,ëò "ì.  

gG 

â.          

 eli`k l`xyi lr miy`x md ax axrdy onfa
 `ed jexa yecwd lr oihley  

äì äîåøú íëúàî åç÷ áéúë'ã áø áøòî àìå  åàéø÷úà àì

 àðîæá úåëéáë áø áøò ïåäðî øáòúàã ãò øåáéçå äìä÷

ãçà éåâ ååä àì åìéàë åäééðéá ïéáøòúîã,âáå " àìå äîåøú íëúàî åç÷ ã

åëééðééáå éðéá ïéðøçà àôúùì àðéòá àìã àøçà åôúåùî, àìà ãåò àìå 

 áéúë äî ìàøùéá ïéáøåòî ïåðéà áø áøò ãë)à äëéà' (ùàøì äéøö åéä, 

àøùéå úãò ìë ùàø úà åàù áéúë äî ïéìà åäééðéî éøáòúîã øúá ì

ìàøùé éðá, àøééãì éòá àðà àåä êéøá àùãå÷ øîàã àìà ãåò àìå 

 áéúëã àéä àãä ïåëîò)ë úåîù"ä (íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå, 
 øåàù áëòî éî øîúéà åäééìò àúåìâá ìàøùé éðá ãë àìà ãåò àìå

äñéòáù,éðúî éøàî äåî÷åà àäå ' ìò íéùàø ïåðéà áø áøòã àðîæá 

 åìéàë ìåëéáë ìàøùé)ñ"àåä êéøá àùãå÷ã éðèìåù ïéøáò à ( ïéãáò

âáå éìæîå àéáëåë éèôùîá ïåìòééå àåä êéøá àùãå÷á åðèìù" ïéçååö ã

 ïéøîàå)ë äéòùé"å (ä'êúìåæ íéðåãà åðåìòá åðéäìà .  

`pnidn `irx qgpt zyxt xdef  

gG 

äîå  
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ã.          

a l`xyi z` oiakrn xzei zene`dn ax axrd `zelb
mlerd  

 õåîì ïééîã àîìòã ïéîåà ïåðéàå äñéòáù øåàù ïåðéà áø áøòã

åëò ïéîåàî ìàøùéì áø áøò àúåìâá ïéáëòî øéúé" äîë í

áëòî äñéòáù øåàù áëòî éî ïðáø äåî÷åàã, ìàøùéá ïé÷áã ïåðéàã 

äñéòáù øåàùë .åëò ïéîåà ìáà" àìà ïåðéà åàì í)à íéìäú' (îë õå

çåø åðôãú øùà.  

 qgpt zyxt `pnidn `irx  

gG 

ä.          

onvr zlrezl wx oiyer ax axrd oiyery aeh lk  
åðô åëøãì ùéà àìà ùéà ïéà éë àøéå äëå äë, ïåäìã ïé÷ñòá 

åäö÷î åòöáì ùéà ïåäìéã ïéçøåàá,àîìò éàäã àòöáá , àúøéì 

àîìò éàä, ïåäá øîúàã ïéìàã àøèñî ïåðéà åàìå )é úåîù"ç ( éùðà

òöá éàðåù úîà éùðà íé÷ìà éàøé ìéç, ïéúåìöá ïéçååö åäìåë àìà 

íéáìëë éøåôéëã àîåéá,ééçå äøôëå äçéìñå àðåæî àðì áä áä , åðáúë 

íééçì,äéáâì éçååöã àîìòã ïéîåà ïåðéàã íéáìëë ùôð éæò ïåðéàå , úéìå 

ïéôðà úùá ïåì, äúðéëù øåæçéã àúáåéúá äéì àø÷ã ïàî úéà àìã 

ìàåä êéøá àùãå÷,äéáâì øãäîì äéðéî à÷çøî éäéàã , ïééîãàå 

 ïåäá øîúàã íéáìëì)÷ íéìäú"å (íäéùòî åãîìéå íééåâá åáøòúéå, 

áø áøò ïåðéàå,ãñç ìëã ,ïéãáò åäééîøâì ïéãáòã .  

 d`zizy `pewz xdef ipewz)k sc"r a"re `"a(  

gG 

ïéâáå  

ïôéå  
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å.          

miy`xd md ax axrd xy`k l`xyil mdl ie`  
ìàøùéìáø áøòá åòìáúà ãë , øîúéà åäééìòã )î úéùàøá"à ( àìå

äìéçúá øùàë òø ïéäàøîå äðáø÷ ìà åàá éë òãåð.  

 ïåäá øîúà áø áøòå àîìòã ïéîåàã ïðîî ìë àúåìâã) äëéà

à (åìù äéáéåà ùàøì äéøö åéä,äéøö ,áø áøò ïåðéà éàãåå , 

 øîúà åäééìò)à äéòùé' (ë íéáðâ éøáçå íéøøåñ êøùåâå ãçåù áäåà åì,' 

åìù äéáéåà,ïðîî ïéòáùå ìàòîùéå åùò ïéìà , äåìùá åäìåë ïåðéàã 

àúåéðòá à÷çåãá ìàøùéå àøúåòá.  

àùéá äéáåáøòá åìòáúà ãë àîìòì éåå àã, åòìáúàã íøâ ïàîå 

äðáø÷ ìà åàá éë òãåð àìå åäééòîá, ïéùéá ïåäéãáåòã ïéâá 

ïåäéãéá, áéúëã àéä àãä ) íéìäú÷"å (íäéùòî åãîìéå íééåâá åáøòúéå.  

xdfd ipewiz , oixyre cg `pewiz)p sc"r a"`(  

gG 

æ.          

øâä"éæ àðìéååî à"ò  

 cr dle`bd didi `le l`xyia ce`n oiweac rx axrd
 ipin dyng zelbd iyew ici lr l`xyin exxaziy

d xe`ia yi ax axr' ax axr ipin – iy`x dnd 
d lk minxebe zelba l`xyizexv  

ïéáåñå ïáúå õåî úìåñô éðéî äùìù ùé äàåáúáù, ìàøùéá ïë 

îë äàåáúì åìùîðù" ù)à äéîøé' (åúàåáú úéùàø, åàöîð 

áø áøòå åùòå ìàòîùé íäù úìåñô éðéî äùìù, ÷çöéå íäøáà ãâðå 

éåå  

àðîæá  

ïéâáå  

åîë  



 יג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

åùòå ìàòîùé åàöé íäîù, óñåé ïá çéùî íäù íéçéùî éðù åàåáé 

 ãåã ïá çéùîå)ãç øäåæ éðå÷éúì ù"à å' àìå äùò úååöî ãâð íäå 

äùòú (åëå ïáúå õåîî ìàøùé úà åøøáé íäå,'çåø éðôì õåîë åéäéå , 

ù÷ì åùò úéáå, áø áøòä ïî åøøáéù ãò øåîâ øåøéá äéäé àì ïééãò ìáà 

ãàî äèçá íé÷áã íäù ïéáåñä ãâð íäù, á÷òé ãâðëù úìåñôä íäå 

)íéîù úåëìî ìåò ú÷éøôå äøåú ìåèéá ãâð íäå(,) ð øäåæ éðå÷éú"à â' (

 íäéùòîî íéãîåì ìàøùéå ìàøùéá ãåàî íé÷åáã íäå) ìéòì ïééò

á äøòäá'ô "á(, êúååàâ éæéìò íéøéùòä íäå ) åøîà íäéìòå) ïéøãäðñ

ö"ç (åëå ìàøùéî çåøä éñâ åìëéù ãò àá ãåã ïá ïéà' ( øùôà éàù åîëå

áèéä äàåáúä ïåçèúù ãò çî÷äî ïéáåñä ãéøôäì,ôà éà ïë  øù

áèéä äàåáúä ïåçèúù ãò çî÷äî ïéáåñä ãéøôäì, øùôà éà ïë 

áèéä äàåáúä ïåçèúù ãò çî÷î ïéáåñä ãéøôäì, ãéøôäì øùôà éà ïë 

úåìâä éùå÷ éãé ìò ÷ø áø áøòä.  

)è ñåîò' (åëå äøáëá òåðé øùàë ìàøùé éðá úà éúåòéðäå' 

åëå éîò éàèç ìë åúåîé áøçá'úëåñ úà íé÷à àåää íåéá  ãåã 

åëå' ( øîàð äæ ìòå)á òùåä'' (åëå øáãîä äéúëìåäå äéúôî éëðà äðä,' 

äìéôà éîé äùìùá ìàøùé éòùø ìë åøøáúé íùå,)  úåøö åìáñé íùå

úåøö øàùå íéçåìî åìëàéù úåìåãâ,ë ùãç øäåæ éðå÷éú "â æ' .î ïééòå" ù

é óã äçâùäå äðåîà øôñá úåëéøàá äæá"ë è'ë "à ( ìë íéîøåâä íäå

éáúåìâä úëéøàå äøåú ìåè,âð íéàø÷ðå "ø ò" ò)íéìéôð úåáéú éùàø, 

íéøåáéâ,íé÷ìîò ,íéàôø ,íé÷ðò , .( äååàúä øçà íéôãåøä íä íéìéôð

îë"åëå õøàá åéä íéìéôðä ù'åëå íãàä úåðá ìà ,' éùðà íä íéøåáéâ 

 íäì úåùòì äøåú øôñì ïéèéùëú ïéáãðúîå úåéñðë éúá íéðåáù íùä

íù,íä íé÷ìîò  ìàøùé ééðòì íéìæåâå ñîç éìë úåìâá ìàøùé éùàø 

 ùàøì äéøö åéä øîàð íäéìòå)ì ùãç øäåæ éðå÷éú"á æ'(, íä íéàôø 

äøåú éìòá íò ä÷ãöå íéãñç úåìéîâ úåùòì íéôøúîù, íä íé÷ðò 

 íéîëç éãéîìú ïéìæìæîä)ö øäåæ éðå÷éú"á æ'â 'ã äøòäá ìéòì ïééòå " ä

éöåöéðù åîë (å íéðô éæò ìëå áøò ìù ïúîùð ìåâìâî íä øåãáù íéòùø

)æå"ù  



 יד ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

ïé÷ éðáå áø, äî éãé ìò ìëä ùã÷îä úéá ïáøåçå úåøöäå úåìâä ìëå 

 íäéìòù áåèä ãöî ÷ãö éøéâ íäù øåáñ àåäù áø áøòì äùî ìáé÷ù

 åøîà)ô íéçñô"æ (åëå ìàøùé úà àåä êåøá ùåã÷ä äìâä àì' àìà 

íéøâ íäéìò åôñåúéù,äù òøä ãöî íä áø áøòä ìáà  úåáéú éùàøä àå

áø áøòä ìù,æå "øò éììö åèðé éë íåéä äðô éë åðì éåà ù"á, áøòä íä 

îë áøòä ïîæá ìâòä åùòù áø" ùù åàá äùî ùùåá éë ù)ô úáù"è (

æå àøéòæ áøò ïë íâ ùéå"á íéáøòä ïéá ù'øéòæå áø áøò íäù íéáøò , 

áøòä ïéá ìù òøä çë ùéúäì äðè÷å äìåãâ äçðî åðé÷úä äæ ãâðëå íé

)ì ùãç øäåæ éðå÷éú"à ã .( íòä éùàø íäù éðôî áø áøò íéàø÷ðå

áø íéàø÷ð ïëìå úåìâá, ìáåçä áø )ñ øäåæ éðå÷éú"à à' (îëå" äéøëæ ù

)é"à (àìå íòåð éúàø÷ àì'íéìáåç éúàø÷ ,îá æîåøî äæå " úà íùéå ù

äðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä,íòä éùàø íäù áø áøòä íä , äàì úàå 

øçà äéãìéåíéðå,áø áøòä úçú íéôåôë íäù íéáåèä õøàä éîòä íä , 

 íìåëî íéìôù íäù íéîëç éãéîìúä íä íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå

ò íéàø÷ð íäå"úéáä úø÷ò àéäù ìçø ù,ò ìàøùé íéàø÷ð ïëå " óñåé ù

)ùãç øäåæ éðå÷éú.(  

i wxt dnly oa`"`  

gG 

ç.          

øâäî íéèå÷éì"éæ àðìéååî à"ò  

pira eq`ni `hg i`xi`zelba oiy`x odc ax axrd i  
 äééåæá ïëñîä úîëç)è úìä÷' (àúåìâá èøôáå, íééðòä ìöà àéäå 

íéðåéáàå,ùîë àúåìâá äééåæá àéäå " ë)î äèåñ"è ( íéøôåñ úîëçå
ã.  



 טו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

åñàîé àèç éàøéå çøñú,àúåìâá íéùàø ïäã áø áøòä éðéòá àåäå , ïëå 

àåáì ãéúòì íéîëç éãéîìúä éðôì áø áøòä åéäé,òå  øîàð äæ ì) ìàåîù

à'á ' (åì÷é éæåáå ãáëà éãáëî éë.  

)iw xdef ipewiz"r `"`,c "okqnd znkge d,iw mihtyn xdef oiire " c

r"`,c "jlic ezigp d (  

gG 

è.          

 eribd `ly it lr s` zexedl mivtew ax axrd
lecb my mdl zeyrl d`xedl  

áøòî åá íéìåìë åéäù úåîùðä ìéáùá àèç ïåùàøä íãà áø 

àåèçì åì åîåøâ ïåðéà, åúåà ìë äéä íåìùä åéìò åðéáø äùî ïëå 

àåáø íéùù øåãä,áø áøòä ìò íâ íäéìò èùôúî åçåøå , àá ïë éãé ìòå 

úåòè ììëì, íéöôå÷ íäå ìåãâå áø íù íäì úåéäì íéöåøù áø áøò ïäå 

úåøåäì,äàøåäì åòéâä àìù éô ìò óà , ììëì àáå äùî íäéìò ñòëå 

ëì àá ñòëúåòè ìì, ä÷åñô äëìä åàöîé àìù íøâå òìñá äëäå 

ãçà íå÷îá,ïé÷åøéôå úåéùå÷á ïéôéè ïéôéè íéîä åàöéå .  

)k ziy`xa xe` ldi"r g"a,c "ediipiba dyne d(  

gG 

é.          

ax axrdn od xecay miryxe mipt ifr lk  
 äùî ìåáé÷ éãé ìò ìëä úåøöä ìëå ùã÷îä úéá ïáøåçå úåìâä ìë

ìùä åéìò åðéáøáø áøòì íå, ïåäðî ïä øåãáù íéòùøå íéðô éæò ìëå 

ø"æå ïåäìéã ìåâìâ ïäù ïåäìéã ïéúîùðî ì" àøîâá ù)ì äöéá"ò á"á ( éðä

éúà÷ áø áøòî.  

áé.  

â(  



 טז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

)v xdef ipewiz"r f"`,c "ediilre d(  

gG 

àé.          

rwzzn aex"`giync `zawra eiykr md zexec c  
ò÷úú ïúåàî áåø"îå úåîìåò äðåá äéä ïäáù úåøåã ã àåä ïáéøç

éâñé àôöåç àçéùîã àúá÷òá íéîéä óåñá åéùëò, åøîàå ) äâéâç

é"ò ã"à (áø áøòä íäå øåãáù íéðô éæò ïäù.  

)k ycg xdef ipewiz"r f"`,c "llnn `ce d,c xtq oiire "b v'r "`(  

gG 

áé.          

øâä"éæ àðìéååî à"ò  

 ax axrd ipin dyng xe`ia– cr dle`bd didi `l 
 mlerd on exariy  

à áø áøò éðéî'òøä ïåùì éìòáå ú÷åìçî éìòá ,á ' íéôãåøä 

äîåãëå úåðæ åîë äååàúä øçà,â ' íîöò íéàøîù íéàîøä 

íìù íáì ïéàå íé÷éãöë .ã'ïåîîä øçà íéôãåøä , éë äìéçú ú÷ìçîäå 

íìåë ãâðë ú÷åìçîä, ãò àá ãåã ïá ïéàå íé÷ìîò íéàø÷ðä íäå 

 øîàð íäéìòå íìåòä ïî åøáòéù)éøáãë í"é ä"è ( ÷ìîò øëæ úà äçîú

øäåæá øàåáîë.  

)edil` zxc`,mixac zyxt (  

gG 

ã(  

ùîçä  



 יז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

âé.          

ðäî ãåò"ì  

ax axr ipin dyngn xe`ia cer  
àúåìâá ìàøùé éðáã ïéùéø íé÷ìîò, ïäå ìàøùé ééðòì íéìæåâå 

ïåäìéã ïéúîùðå ìåáîä øåãã àøèñî, ãøôðå íéøöîá åôøèöðå 

áø áøòá òøä,åéìò äùî ïåì ìéá÷ ãëå ìàøùéá ïúîùð åáøòúð íåìùä , 

éòéáøä úåìâ äæä úåìâä àåäå, íéìéôðäå äâìôä øåãã àøèñî íäå 

 íéøåáéâ)å úéùàøá,ã ' ( íù úåùòì ìéáùá ïåäéãáåò ìëã íùä éùðà ïä

 íéàôø)íù ( éìòá íò ä÷ãöå ãñç úåìéîâ úåùòì íéöåø íðéàù íä

 íé÷ðò äøåú)íù (íéîëç éãéîìúá íéìæìæîä .  

)f ipewizv xde"r f"a,c "miwlnr d(  

gG 

ãé.          

 yxeyn dnd l`xyi lr qng ilk micnerd oze`
 wlnr– rxd on aehd cixtdl xexiad xnb df   

ñ óã çìùá øäåæá áåúëù äî ïë íâ ïðåáúú"ò æ"à à" ø

 øã êì úéì àîìòì ïééúàã ïéøã ìëá àøãå àøã ìëá àãåäé

 àåä êéøá àùãå÷å àùéá àòøæ àåääî åäá úéìãëò àáø÷ åäá çâà" ì

 äîåà ìëáå øåãå øåã ìëá ìàøùé ìò úåòø úåîöò íéöòåéä ìë éë

íúåëìîá,à ïéøèñã úòãäî àåäå úòãäî àåäå úòãäî àá äöòä äðä ' 

 ìë íâ øùà úéùàøá øäåæá øîåà åøæâ ïëå ÷ìîò ùøåù àåä øùà

 øùà áø áøòä úåúë ïéàøúá ïéøãá ìàøùé ìò ñîç éìë íéãîåòä

é íä åðéáø÷á ÷ìîò ùøåùî äî ïä íéñøå÷éôà íøéñåî íéðéî íéáùå

ä(  

äúòîå  



 יח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

òãä"ñã ú"øò à"ø á"îéâá á'òã " äæ éë øáãîä øåãá åøîà øùà äîäå ú

ùî" ùéàä ä)äùåã÷ã úòã (ðòãé àì"åëå å'.  

 åììä úåøåãá äàøú øùàë àøå÷ä ãéãé)àçéùîã àúá÷éò (

úåñøå÷éôàä äáøúð íéáøä åðéúåðååòá øùà,ïéîéé÷ã ïúåà íâå  

 àì íé÷åçá úåòø úåöòá íäéìòî íøåò úà èåùôì ìàøùé ìò ñîç éìë

íéáåè,ãå "ì, ãéøôäì øåøéáä øîâ äæ äðäã àçéùî éìâøì äôöú äðä 

åèä"øä ïî á"òãä õò éãé ìò íéáøä åðéúåðååòá øùà ò" òøå áåè ú

äååäúðù äî äååäúð,åðéîéá äøäîá øåøéáä øîâåé øùàëå , àá äðä 

å åðé÷ãö çéùî àåáéøçàé àì.  

b xn`n xc` yceg ixn`n xkyyi ipa'dl dngln '  
)dxd ixacn cer oiire"k wxt onwl oiprd dfa w"i ze` b"c(  

gG 

äðäå  



 יט ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

åè.          

 dlik`a ax axrd on oiyxten l`xyi eidy zngn
` lk`n elk` `lyחד, onvr ipta elltzdy dltzae 

 lbrd z` eyr jkl– cxtzdl zexecl dfl oewizd 
a mdl eyrie mz`nonvr ipta yxcnd zi, `l mb 
 cgia mdnr lek`l– bidpnl mie`zn ax axrd 

 dltzae lk`na cinz mdnr didiy– mipnzne 
 mipzepy sqk liaya– ici lr adfe sqk mitqe` mb 

 mpexqg ze`lnl zepaxd–qd " epi`y mkgzd n
 xeaiv gilye mihgey cinrn wx cg` lk z` dztn

p df ici lre dilic zkn zetixha mrd lk milyk
dltzae  

 øäåæá øàåáîã)ö÷ àùú éë"ò à"òå à"á ( àì ùãå÷ íò ìàøùéã
 ñåøáîåéå ñðåé íéùðà éðù íäù áø áøò ÷ø ìâòä úà åùò
åëå áø áøò àø÷ðù äìåãâ äçðî àåäù äìòîìå ùùî ïéùøç éãáòã' 

äå øîàðù ãåçì ìàøùéì ÷ø ïééôç øáãîá ø÷é éððò ìë íéîëç ãéîìúå' 

åëå øáì ååä ïéøéòá ìëå áø áøòå íîåé íäéðôì êìåä' åìëà ìàøùé åúå 

 àìå ìàøùé éðá ïîä úà åìëà ìàøùé éðáå æéøëà àø÷å áø áøò àìå ïîä

åëå àøçà' àììëá éåäðå àãç àîò àðìë àäð åà åøîàå åî÷ àúùäå 

åëå êäéã ïàî ïåì àäé åà ïåëîò'æå "à åðéðôì åëìé øùà ù' ñç ïøäà 

àã íåìùååëå àùéã÷ àîòá ïåôúúùé åì' àìà ïéååëúà áèì ïøäàå 

âáå íäîò àáìá åôúúùà ìàøùéî ïéàéâñ" êéøèöéà äùî àúà ë

åëå àøøáì'ééåòé "ù.  

 éðååâ éøúá áø áøò ïî ïéùøôåîå ïéìãáð ìàøùé åéäù éôì äæî

à ìëàî ïéìëåà åéä àìù äìéëàá' ìëàî ìåëàì àìù íâå 

ðå"ì  

äìåòä  



 כ ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

åðìù,ìå åàø éðéò øùàëå  ùã÷úäì äöåøù éîá ãéîú åæ äîçìî øæ à

 ììôúäì øùôà éàù øçàî åîöò éðôá ïéðîá ììôúäì ùåøô úåéäìå

äæá àöåéë íéîòè äîëå äãîåìî íéùðà úåöî ïéùåòù øåáéöá, ïéðòáå 

 úåëìäá é÷á åðéàù åìéôà íéèçåù ìëäù àøã éøùëà àì äìéëà

æäù íéùåã÷ä åðéúåáø ãâð àåäå íéîù àøé åðéàå äèéçù íé÷ñåôä åøéä

ä úà àøé èçåùä äéäéù íéðåøçàå íéðåùàø'íéáøî , ùåç ïéðòá èøôáå 

áìä úàøé åúðååë éôì àåäù ïéëñä ú÷éãá úùâøäå ùåùéî,îëå " åðéáø ù

 äðåé)äèéçù úåëìä äòã äøåé êåøò ïçìåùá àáåä (ééåòé"ù.  

 ïéàé÷á ïðéà äáøä éë åì øîàé ùåã÷ íìåòä éìëàîî ùøåôä

ëìäáåðîî íéôòúñî ïéðéã äáøäù äôéèùå äçéìî úå, 

 àìå úåèøôá íéùðì äçéìî úåëìä íéùøåã íéçéëåî äîë åéä åðéðîæáå

äúò ïë,ïúáéñîá áñé àì ùã÷úäì äöåøù éî éàãååáå , øùàëå 

ùøäåî"ìù ìòá åãéîìúì øéäæä ì" ìëî øúåé ìëàîá ä)ìùá" øòù ä

äùåã÷ úåà úåéúåàä (íù ïééåòé .çî éúòîù ïëå äúò éë ãçà íë

 ãéçé ìë åúùøá ãåëììå úåúôì êìéì êøèöé àìù òøä øöéä íëçúä

åá íéìùëð íéáø øùà ãéçéä úà ãåëìì åîöò ìë ÷ø ãéçéå, àåäå 

íéáøì úåôéøè ìéëàîä äéìéã àøèñî ãçà øéòá èçåù ãéîòîù, íìåëå 

äæ øåáò åúùøá íéãëìð,ùä ïëå " åðéáàì ìàøùé ïéá øåñøñ àåäù õ

äì íéîùáùïúáåç éãé íéáø àéöå, åøéäæä åðéúåáøå )è úéðòú"ò æ"à (

ùä äéäéù íéðåøçàå íéðåùàø íé÷åñôá" äúò ïë àìå íòáù øçáåîä õ

òãåðë íòáù òåøâä ïéøçåáù .äæá êéøàäì ïéàå, úåùòì êéøö éàãååáå 

îë"áîøä ù" í)å ÷øô úåòã úåëìä'à äëìä ' ( øáãî ïåìî éððúé éî ãò

åëå'íù ïééåòé ,øäàå  éãë ìàøùé íò áøòúäì íúðååë òåø äàøù ï

ïúâéøãîì ìàøùé íò êåùîì, àùéã÷ àîò íò ïåôúúùé íà øîà êëì 

åëå,'îëå áäæ é÷åìà áø áøòä åùòù ìâòä àöé äæîå " ÷øôá ïéøãäðñá ù

 àî÷)æ óã'ò "á (áäæ é÷åìà éúà ïåùòú àìî, àìà äéîúá éøù õòã àä 

à"áäæ ìéáùá àáä é÷åìà éùà ø,î ùøéôå ùøäå"æå íéðôåà éðù à" éë ì

 ïéöåøù íâå äøùùì åðúðù áäæ ìéáùá ïéðîúî íäù åùò úåòø íéúù

éàãååáå  



 כא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

åëå ïðåøñç úåàìîì úåðáøä éãé ìò óñëå áäæ óåñàì,' åðéúåáø åàá øáëå 

åëå' éîìùåøéáå ãò )â ÷øô íéøåëéá'â äëìä ' (ø øîà' ïéìéàì ì÷éî àðî 

ø àôñëá ïéúéðúîã'æ é÷åìà ïåäéìò àø÷ éîà  ïéàå éáø åúåà ïéøå÷ ïéà áä

åéðôá ïéãîåò,åëå øåîç ìù úòãøîë åéìòù úéìèäå 'ééåòé "ù.  

ðä äùøô ïáåé" ãò ïîæ ìëá úâäåð àéäå øáãîá äéä àéäù ì

åðéîéá äøäîá åðçéùî úàéá,æå " äùî ùùåá éë íòä àøéå ù

 íäéðáø íò éðåîä úâäðä ïéðòá úåøåãìå àåää ïîæá øñåî æîø àåäù

 ùéùä úãåáòå úøåúá ÷ñåòä øåãä éùàø éøéùë' íåéá úåòù ùù ãò 

îë íìåëì øçåàîä íëç ãéîìú úãåòñ ïîæ àåä æàù" àî÷ ÷øôá ù

 úáùã)åé"ã ( ìëá êë äòã øåã äéäù åøåã ìëì ùàø äùî äéäù åîëå

íåìùä åéìò åðéáø äùî éöåöéðî íä íéøéùëä íäáù ùàøä øåãå øåã, 

îëå" íéðå÷éúá ù)èñ ïå÷éú,òå òøá á÷ò úùøô øäåæ ïéé"òø î"ò â"à (

æå ùøãîáå"åëæ äéäéù àåä äéäù äî ù') à úìä÷' (ëå"ìá ë" úåàî ùù ú

åâå éìâø óìà'ìá íâå " åøåãá äéä øùàëå äùî àø÷ð äòã åì ùéù éî ä

 øåãå øåã ìëá ùéù áø áøòä àåä íâ éë øåã ìëá àéä êë äùî ìù

îë"íéáúëá ù,æå "äù äùî ùùá éë íòä àøéå ù àäåù íøéòáù øùë áø

 äéäù úåããåáúäá ÷ñåò ïééãòù ùù àá éë íâ ìä÷ä ÷ñòá ç÷ôì àåáì

 åëìéù íé÷åìà åðì äùò åøîàå úîåøòúá åî÷ ãéî äæì æà êéøö ïîæä

 úëàìî åúëàìîá ãéîú ÷ñåò àåäù âéäðî àìá äøéáë åðçðà éë åðéðôì

ä,'äòåø àìá ïàöë øéòä éðá åðçðàå ,øéñî äéä åðéðîæá øùàëå  éðôì ä

äøøùä,âéäðîì åðà ïéëéøöå , ùéàä äùî äæ éë åøîàå íäéøáã åøàéáå 

 ïéøáåâá øáâ ùéà äéäù äùî äæ éë øîåì äöøå åì äéä äî åðòãé àì

 øåçáì úøçà êøã ç÷ìù åì äéä äî åðòãé àì äúò âéäðî úåéäì

äãéãáá, éë êë øçà àåáé éë íâ åðì âéäðîå áø úåéäì éåàø åðéà äúòîå 

 ïéëéøöà úåììëá åîò äéäðù äæë ùàøì åðà' àìù äìôúáå ìëàîá 

úò ìëá åðîî ùåøôé,æå " ìàøùéå äùî ïë ïéàù äî åðéðôì åëìé øùà ù

åëå ïî úìéëàáå ø÷é ééððò éãé ìò åðîî ïéãøôð íäù' ìò úåøåãì æîøäå 

åîöò éðôá ïéðî éãéçé éùðà íò äùåòù éãé, íäîò ìëåà åðéà íâå 

äæáå  



 כב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

ñ äéä äæù ììë äáéñîááäæ ìâò úåùòì áø áøòì äáé,îëå " øäåæá ù

ðä"ì, éô ìò äðîúðù áäæ é÷åìà àéäù áäæ ìâò àöé äæ ãöî úåøåãì ïëå 

áäæ ìéáùá äøøùä,øéòá ïéëåãéù äùåò åãéá ÷ôéñ ïéàùëå , åîëå 

ùä ùåøéô éúòîùù" ñ)ä úåøåëá'ò "à ( áåèñåéáå÷ åà áðâ íëáø äùî

ñ íò ïúçúäì éãë úåùôð áðåâù'é àåáø åëå ìàøù' äúò éëä íåùîå 

øéòá íéðáøä íä íéáø,æå " äáøä úå÷ìàì ååéàù åðéðôì åëìé øùà ù

)ñ óã ïéøãäðñ"ò â"à ( äùòð äæ ãöîù ãò íéðúåçîäå áøä àåäù

úåáéøîå úåèè÷, ãò øéòäî äøåú ä÷ìúñðù úåçåìä åøáúùð äæ ãöîå 

éùä éîçøáù" åúåàøäì éãë øôòì ìâòä ïçèå äùî úà çìùå øæç ú

ùùîî åá ïéà, úåèåñë ÷ãáå áøì åúåà åìá÷å åøæçå åééðôì åëìéù óà 

)î óã äøæ äãåáò"ò ã"à (äèåñ úåöîá äæ éøçà ïééò úåèåñë ùåøéôå, 

 íäî äôéâîá íäî áøçá åúî íäîù òøä ïî áåèä øøáúðå áéèéä ïéáúå

 ï÷åøãäá)ñ óã àîåé"ò å"á ( ìçîðå äìôúá äùî ãîòùëù óåñáå

 úåùòì äåöå ìàøùéìáø áøòî àìå ãáì ìàøùé ìù óñëî ïëùî, 

îëå" øäåæá ù)ö÷ ìä÷éå"ò ä"á ( ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå

åâå äîåøú íëúàî åç÷' éãéçéì ùøãîä úéá åùòéù úåøåãì æîøäå 

à úåììëá åéäéù øùôà éà éë íò éðåîäî íéãøôð åéäéù ìàøùé' àéäå 

äæá íòøúäì äìéçú åì÷ì÷ù äî ïå÷éú,äéä øùàëå  úøæò ùã÷îá 

ãáì ìàøùé úøæòå íéðäë.  

ðä àãáåò éåä ïãéãá áúåëä" äîì æîåøîå àôéñì àùéøî ì

äá úåùòì äåö ùéàä äæ à÷ååã"ãàøâ éøàùá î.(  

z sc `yp zyxt sqei awri zeclez"q  

gG 

)éðàå  
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æè.          

äøä"éæ áìñøáî ïîçð åðéáø ÷"ò  

 zegzl miyp` oiteke `xg` `xhqd ly mirex yi
 ediiceariy–ir zefr ici lr `ed mzekln xw, dvrde 

 cbp cenrl zefr ici lr ok mb `ed mdn lvpdl
mzefr  

íéòåøä åìàì àåáì øùôà éàå,äùåã÷ä ìù úåéììë íäù , ìò àìà 

úåæò éãé, äëøáì åðåøëæ åðéúåáø øîàîë )ä ÷øô úåáà' ( æò éåä

øîðë,îë " ù)è úåîù"å (êùã÷ äåð ìà êæòá úìçð, éãé ìò åðééä  úåæò

äùåã÷ä êåúì ïéñðëð,àøçà àøèñä ìù íéòåø ùé éë , ïë íâ íäå 

øåãä éîñøåôî,åäééãåáòéù úåçúì íéùðà ïéôåëå , àåä íúåëìî ø÷éòå 

úåæò éãé ìò, àðú àìá àúåëìî úåæò éë )÷ ïøéãäðñ"ò ä"à(, íäå 

íúåæòá íéáìëë,éçáá 'ð äéòùé "íéòåø äîä ùôð éæò íéáìëäå å, éðô ïäå 

ôë øåãä áìøëä éð)î äèåñ"ò è"á(, úçúî íäî ìöðäì éãë ïë ìòå 

úåæò éãé ìò ÷ø øùôà éà íúìùîî,íúåæò ãâð ãåîòì , êæòá úìäð æàå 

êùã÷ äåð ìà,äùåã÷ä êåúì ñðëðù .  

xden ihewil"g o"k oniq `"a ,mzeg jeza mzeg  

gG 

æé.          

 dtilwc ax yi–dry itl siwze lecb `ed , oi` j` 
seqale llk meiw el ca`pe dlk   

æåáå äååàâá ÷úò ÷éãö ìò íéøáåãä íéòùø êà, íä ïéìá÷î ïéàî 

ïåøñéçä íéìùäì çåøä,äôéì÷ã áø ùéù òã êà ,éçá àåäå 'åùò , 

ã(  

á(  



 כד ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

îë" åùòá ù)ì úéùàøá"â (éçá àåäå áø éì ùé') ì íù"å (åùò éôåìà, 

åùò éáøáø íåì÷ðåà íåâøúù åîëå,éçá ' äôéì÷ã áøä , ïéìá÷î íäîå 

òùøä çåøä íé,éçá åàåä 'îë äøòñä çåø äàîåèä çåø "ë íù ù" ïä æ

 øéòù ùéà éçà åùò,äòù éôì óé÷úå ìåãâ íäìù çåøä ïë ìòå , åîë 

åúòùá ìåãâ àåäù äøòñ çåø, ïë ìòå )åé íéìäú"ã ( çéôé åéøøåö ìë

íäá,à÷ééã çéôé ,éçá ééã ìò íäéìò øáâúîù ' ìåãâ àåäù åéô çåø 

åúòùá,÷ åì ïéàù êà ììë íåé,ãáàðå äìë óåñìå , äéôåâ øòñîå 

äéúîùðå,îëå " ù)æ íéøáã' (åãéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùîå, íìùîå 

åì êùîðù ïåøñçä úåîéìù ïåùì,éçá åðééäã 'çåøä úëéøà , ìà åäæå 

åéðô,éçá àåä åéðô éë 'çåøä ,îë " ù)â äéòùé' ( äæ íá äúðò íäéðô úøëä

 íèåçä)÷ úåîáé"ë (.éçá àåäù'çåøäî ,îë "íééç úîùð åéôàá çôéå ù, 

åéôàá íééç çåø úîùð øùà ìë,åãéáàäì àåä êà , ìåãâ àåäù óà éë 

äòù éôì,ðë ãáàð óåñì "ì,éçá äåæå ') á ÷øô úéðòú éîìùåøé'à äëìä ' (

íéòùøì íéôà êøà,äîéùðä çåøä éë ,éçáá àåä 'íéôà êøà , åðééäå 

éôà êéøàî'äéìéã éáâå , éôìù óà éë óé÷úå ìåãâ çåøä äòù,éçá ' êéøàî 

äéôà,ðë äéìéã éáâ óåñì êà " ìàøùé íéàø÷ð ïë ìòå ì)ð äéòùé"ã ( äéðò

äøòåñ,øéòù ùéà åùò úìùîî úçú åéùëò íä éë , äøòñ çåø éçá 

ðä"ì,íé÷éãöá ÷åáãä êà ,íééç çåøä ìá÷î ,ïåøñçä úåîéìù , ÷éãöäî 

äùåã÷ã áøäå.  

xden ihewil"g o"g oniq ` ,'adf zxepn izi`x  

gG 
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çé.          

dngd xe`d : ingxzi l`xyi rxfn miclepd s`
 wlnrn myxeyy–anxdn mb x`ean ok " lr `ede m

leblbd ceq it  
 úéùàøá úùøô ùåã÷ä øäåæá áéúëã äî éô)ë óã"ò ä"à ( ùîç

åëå áø áøòá ïåðéà ïåðéî'åëå äàòéáø àúåìâá åøàúùàã ïåðéàîå ' 

ë ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàåëå ñîç éì'íé÷ìîò ïåðéà ïéìà , åøîà ãåòå 

ìàøùéá íéáøåòî áø áøò ïéìà ÷ìîò øëæ úà äçîú ùåã÷ä øäåæá, 

 ùøåùù éîøúé ìàøùòé òøæî íéãìåðä åìàá óàã äîçä øåàá øàéáå

÷ìîòã àøèñî íäéúåîùð,î éúøàéá øáëå "áîøä ù"æ í"ïîéú úøâàá ì, 

 ìò ãîòù éî ìëù êøáúé àøåáä åðçéèáä øáëåéðéñ øä, íéðéîàî íäù 

åãé ìò àáù äî ìëá íåìùä åéìò åðéáø äùî úàåáðá, éðáå íäéðáå íä 

åëå íìåò ãò íäéðá,' äðåúðä úãä êøãî äèðù éî ìëù úòãì ùé êëéôì 

àåää ãîòîá,íää íéùðàä òøæî åðéàù , íðåøëæ åðéúåáø åøîà ïëå 

äàåáðá ÷ôúñîä ìë ìò äëøáì,éðéñ øä ìò åéúåáà åãîò àì ëò "ì, 

 íé÷éãöå íéøùëì íé÷æçåî åéúåáàù íéîòôì éîøúé éøä äøåàëìå

íéñçåéîå,éðéñ øä ìò åãîò àìù øîåì øùôà êéàå , éô ìò øàáúé ïëà 

áîøä éøáã"æ ï" ùàø äøåô ùøåù íëá ùé ïô ÷åñôä ìò íéáöð äùøôá ì

äìæå äðòìå"øî àöé àì ÷åúî ùøåùî ÷, íùä íò íìù åááì øùà ìëå 

åé àì ãáëðääá äãåî ãéì, ïá ãéìåäå áåúëä ïî äæá éìò äù÷ú ìàå 

õéøô,ëò åá ùøôì ìëåà àì ìåãâ ãåñå øáãä úîà éë "ì,ùäå éèð÷øäå " ê

ìåâìâä ãåñ àåäù åãåñ åìéâ äøåúä ìò,ø " ùøåù íéîãå÷ä íéìåâìâáù ì

áø áøòî íäéúåáàå íäéúåîùð,éçá êùîðé íùîå ã' åéìà äòø ùôð 

ç äøæ äãåáòá äãåî úåéäìíåìùå ñ, éøáã ïë íâ øàáúé äæ êøã ìòå 

áîøä"æ í"îá ïì" éðéñ øä ãîòîá äðåúðä úãä êøãî äèðù éî ìëù ù

íää íéùðà òøæî åðéàù, íéøùë íéùðà òøæî àåä úåàøä éôìù óà 

ìò  



 כו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íéñçåéîå, ìåìâá åéúåáà íä åìàå áø áøòî íäéúåîùð ùøåù ìáà 

íåã÷ä,åøéëæäù ìàøùéá íéáøåòîä áø áøòä äîä ïäå  ùåã÷ä øäåæá 

ðä" àåä äù÷ øúåéä úåìâäã úåîå÷î äîëá ùåã÷ä øäåæá øàåáîå ì

áø áøòá ìàøùé úåìâ.  

xt l`ei ixac'w sc glyie "k  

gG 

èé.          

äøä"éæ æðàöî ÷"ò  

 dnd xecay miza ilrade miciqgde mipaxd aex
 xexyl oenne ceak liayaa mdiyrn lk ax axrdn

xeaivd lr  
åñôä úðååëù øîåì ùéåëå íéøáãä äìà øîàù ÷'äù åðééä ' äåö 

íòô íåùá áø áøòä íò åøáçúé àìù, íééåàø äéäé äæ éãé ìòå 

éãñç ìë áø áøòä êà íéùåã÷ íîöòá ìàøùé éë ïëùî úåðáì' éãáòã 

éîøâì' øåãáù íéúá éìòáäå íéãéñçäå íéðáøäù ìéìòá äàøðë åãáò 

øåøùì íéöåøå áø áøòî ïáåø íéáøä åðéúåðååòá äîä ìëå øåáéöä ìò 

ïåîîå ãåáë ìá÷ì åäééîøâì ÷ø íäéùòî, íò ÷ø øáçúäì ïéà ïëìå 

äì íùôð íéøñåîù úîàá íéãáåò'íîöòì úìòåú íåù ìá÷ì àì .  

ldwie zyxt zehnyd miig ixac  

gG 

ë.          

fix`d mb ok azk xak" `ed xecd aexy exec cr l
 ax axrdn– df xeca dixza` oiprp dn op` – in 

äæå  



 כז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

p m` rcei` feg` x`yחד zeevne dxez ixney 
ie`xk mipin`ne  

 ìä÷éå úùøôì äèîùä øôñä óåñá íéãòåîä ìò íééç éøáãá

áø áøòä íò øáçúäì àìù øäæäì äáøä íù øáãù, áúëå 

æå òöîàá" øåãáù íéúá éìòáäå íéãéñçäå íéðáøäù ìéìòá äàøðë ì

áø áøòî íéáøä åðéúåðååòá äîä,ééåòé "êéøàäù ù,áøäå  íéäîú åéä ä

 äàøéå äøåú àìî äéäù øåãá ùåã÷ äôî åàöéù åììä íéøåáéãä ìò

íéùåã÷å íéìåãâ äáøäå,øàäì íé÷åñôä øòùá êë øçà éúéàøå "æ é" ì

 äæá äéäå äùî íìá÷ù áø áøòäî äáøä íù øáãù ïðçúàå úùøô

äì÷ú,íäî øåãä áåø äúòå åéøáã òöîàá áúëå , ìò íâ ïë áúëù éøäå 

øàä ìù íøåã"éçøäå "äìæ å"ä,ìàøùé ìöà åãìåðù óàå , úåîùðä ìáà 

äîçä øåàá øàéáù åîë áø áøòî íä, øåãá øáãð äîå øîàð äîå 

 äøåú éøîåù ìàøùéî àáåøã àáåø åéä íéîãå÷ä úåøåãáù äæä ìôùä

îë úååöîå"àåáú úùøô äùî çîùéá ù, ú÷æçäù òùåäé éðôä úòãå 

áåø úîçî ä÷æç ÷ø àåä íé÷ñåôáù úåøùë,òé íéøùë ìàøùé áåøù ï, 

 ìåãâ äîë äéäù óà éåàøë íéîùì íúðååë äéä àìù äáøä äéäù àìà

øôñî ïéà íéùåã÷å, àèåòéîù íéáøä åðéúåðååòá äæ øåãá íðîà 

èåòéîä úéìëúá àèåòéîîã, éðá øôñîî ãçà æåçà óà øàùð àì éìåà 

úååöîå äøåú éøîåù åéäéù ìàøùé, íéøîåùä íéèòîä äìà ïéá óàå 

 äøåúíìéâøäë úååöîå,éä ìëá íéðéîàîù ïåðéà ïéøéòæ ïäá óà " íéø÷éò â

éåàøë,íéëìåäå íéáøúî áø áøòä úåúëå , ùåã÷ä øäåæá øàåáîå 

åøéáç ïî òåøâ ãçà ìë áø áøòá áåúë äùîç ùéù úéùàøá, íäá ùéå 

íé÷ìîò íâ, úåøåãáù áø áøòäì ïåéîã åì ïéà åðøåãáù áø áøòäå 

íéîãå÷ä,úéìëúá äîä éë  úàéá íøè äàáä äðåúçúä äãéøéî úåòéøâä 

çéùîä,íéøùëä íéâéäðîä ìò íâ òéôùî äæë øåã áöîå , ïéëéøöå 

ìöðäì íéîù éîçøì.  

w sc zereay yly xn`n dyn l`eie"p  

áúëå  



 כח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

gG 

àë.          

äøä"éæ áåðéùòéöî ÷"ò  

c lr ycew rxfd ixaca xe`ia"pd g" mi`exy s` l
lye ux` jxce dxez enk miaeh mixac ax xrdame, 

mda qe`nl migxken ok it lr s`, xexia onf `ed ik 
–el` minia oeiqipe dxiga edf   

 òøæ ìàøùé ìù ïáø éáã àøôñá éúéàø øùà úà éðà äñëîä

ùãå÷,ä éððç éë èøôáå ' éôì íéùåã÷ä åéøáãá èòî ïéáäì 

àà ïøî ùãå÷ éøáã"äâä æ" ìä÷éå úùøôá úåèîùäá íééç éøáã ìòá ÷

) ñåôãáò óã ùèà÷ðåî "ç"á (ìëì íéòåãéä, òøæä éøáã íä êë äðäå 

ñ óã àùú úùøôá ùãå÷"ãá è"æá ä"åëå àùú éë ãåò øîåì ùéå ä' 

îë áø áøòä åðì íéùåòù äîî íéàá úåðåøñçä ø÷éò íù øàáîå" ù

íìåòä úåîåàî øúåé ìàøùéì ïé÷éòîã ùåã÷ä øäåæá, ÷æçì ø÷éòäå 

íéøöîî ìàøùé éë ãåàî äðåîàá åîöò ïäå äðåîàä úåëæá ÷ø åìàâð 

äãéúòä äìåàâ, íéòùø êøã íéàåøù úîçî äðåîàá ÷åæéç êéøöå 

úçìöî, äìâé äøäîá êøáúé éàãååáù åáìá äðåîàä òåá÷ì êéøö ïëì 

åëå äìëú ïùòë äìåë äòùøä ìëå åðéìò åúåëìî ãåáë'úéù ÷ø ' äöåø 

ò åðúåà øøáì"æà úìåñôá íéîãä úåáåøòúî äìåç åá ùéù éî ã íéùåò é

 åðîî èéìôäì éãë åìù íéîãä ìë èòîìå óåâä úà ùéçëäì úåàåôø åì

 øùôà éàù ãåàî é÷ðä úéöîúä íã éúìåæ øàùé àìå íéòøä íéîãä

åëå ì÷ì÷úäì ïôåà íåùá'íìåàë àéøá äùòðå , åðà äæ êøã ìò êë 

ééåòé íéòøä úåååàúá ñåàîì íéëéøö"ùåã÷ä åðåùìá ù, äî ïéáäì ùéå 

 ìùîä úåëééùìùîðì,ðä éøáã éô ìò êà " íéàåø íà íâ éë øàåáî ì

 íäá)áø áøòä åðééä (õøà êøã âäðîå äøåú åîë íéáåè íéøáã, èøôáå 

éúøîà  



 כט ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 åîë ïë éô ìò óà ãàî äáåè äãî àéäå ìëì ãåñé àåä íåìù úãî éë

 óà íäá ùé øùà ùôð àåä íãäå íéîã åðîî èéìôäì çøëåî äìåçäù

éùîã àúá÷éòá ïë åîë úåáåøòú úö÷ ìëá ñåàîì íéçøëåî àç

ðä úåëåìäú" äæå øåøéáä ïîæ àåä éë íéìéòåî íéøáã äæá ùé íà íâ ì

åìàä íéîéá ïåéñðäå äøéçáä àåä,éùäå "åúáäàå åúàøé åðáìá ïåëùé ú, 

åðéùôð úåãôå åðéúìåàâì äøäîá äëæðå.  

ùåã åãéãé"áì äôöî ú"è  

÷ä' íàèùøòáìàä øòá øëùé äçîù   

i azkn dgny ixac"b  

gG 

áë.          

ax axr md mdly miy`xe xecd aex –  `a dyn
 axrd iy`x erhi `ly dpy miyingl zg` xeaira

l`xyi z` ax  
ã øäåæ ìò úéùàøá éç øäåæ ùåã÷ä'ë "ò ä" à) óã øôñä éôãá

ö"å (éæ àðøààî÷î ùåã÷ä ïåàâäî"ò,æå " äéä áø áøòäù ì

åëå íð÷úì äöø äùîå äùî ìù òøä ÷ìç' øåã ìëá íå÷é åîöò äùîå 

åëå áø áøò ïéá äàøúá àøã åìà íéîéá íâ ìâìâúéå øåãå' áåø äúòå 

 áø áøò íä íäìù íéùàøå øåãä... íéðåù íéëøãì ìàøùé úà

åëå íéì÷ìå÷î'äìëò "÷.  
)b wxt lirl oiir'a ze` ' xz` lka miy`xdc `yp zyxt yecwd xdefa ok x`eanc 

 `lnze ax axrdn eidi xz`emdiptn qng ux`d,b ze` mye ' zyxt yecwd xdefdn 

ax axrdn xwy ipiice mi`nx l`xyi lr oehlyi zelbd seqac `vz,my oiir .(  

gG 

øôñá  



 ל ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

âë.          

 ax axrdn md miy`xd mr xecd aex– jxved dyn 
fix`d enk xec lka lblbzdl" aeh my lrade l
yecwd  

åòèé àìùå áø áøòäî íäìù íéùàøä íò øåãä áåø úà 

 êìúù åëøã éôì êöòåéä ïî øäæä íéì÷å÷î íéëøãá ìàøùé

 êùåçá ìéñë ìù úåéìëñá úååöîäå äìéôúä ìë úà úåæáì ùãçä êøãá

 íéøåøî íéëøãá íìåòä ìë ìà äòèäù øåøàäå àîèä äùòù åîë êìåä

äðòìë,øåãå øåã ìëá ïëå , øåã ìëá åðéáø äùî ìâìâúäì êøöåä äæìå 

øàä ïøî åîë øåãå"éøäå éá" áøò åòèé àìù àé÷éãö øåã ìëá ìëå áåè ù

ìàøùé úà íäìù íéùàø íò áø, øàåáî äæ ìëå ) äøåú éèå÷éìá

æéøàäì"ïðçúàå úùøô ì (ëò íéøéàî íéðéòá ïééòîì"ì.  

)iw sc ziy`xa ig xdef"b(  

gG 

ãë.          

 z`ia mcewy yecwd aeh my lradn mb laewn ok
ax axrdn dcrd iy`xe mibidpn aex eidi giynd – 
ax axrd llka didi `ly cgtil jixv cg` lk – 
mileblbd lk ly xexiad xnb `ed eiykr  

 íðåøëæ åðéúåáø åãéòä øùà åðé÷ãö çéùîä úàéá íãå÷

 äëøáì)äèåñ óåñ (úøãòð àäú úîàä éë, èåìùé àø÷ùå 

àîìòá,÷ä áåè íù ìòáä éôî ìáå÷îå 'åéãéîìúå , úàéá íãå÷ éë 

 áåø åéäé çéùîäáø áøòäî äãòä éùàøå íéâéäðî.  

äúòå  

åéùëòå  



 לא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 úéùàøá úùøô éç øäåæ ùåã÷ä øôñä)é÷ óã"â(, øåãä áåø äúòå 

áø áøòî íä íäìù íéùàøä íò, àøéì ìàøùé øá ìë êéøö ïëì 

áø áøòä ììëá äéäé àìù ãçôéìå, äøåúá úåáøäì ÷ø äöò åðì ïéàå 

äì äìôúå,'íéðåðçúå äáåùúá åîò ããåáúäìå , íéîî åðìéöéù  íéðåãæä

åììä íéòùøîå,åðéúåùôð ïå÷éú ìò ïéúîäì éàðô ãåò åðì ïéà éë , åîë 

 äëøáì íðåøëæ åðéúåáø åøîàù)à úåáà'é "ã (éúîéà åéùëò àì íà, éë 

íéìåâìâä ìë ìù øåøéáäå øîâä åéùëò, õôç íäá ïéà øùà íéîé åòéâé éë 

çéùîä úåîé åìà,åùôð úà ï÷úì ãåò øùôà éà øùà ,äé øåøéáäå  à

òøá àáåîë çéùîä úàéáì êåîñ" áøòäî ìàøùé åñðúéù àùð úùøô î

çéùîä úàéá íãå÷ áø, íéùãç äòùúá åðé÷ãö çéùî úåìâúä øçà íâå 

åúàéá íãå÷,äéçúä íìåò ãò êë øçà íâå , øîàé ùåã÷ ïåéöá øàùðäå 

åì,àøåðäå ìåãâä øåàäì åëæéå ,åéùëò ìù åðéùòîá éåìú ø÷éòå , åîë àìå 

çù íéìéñëäìëå ìëî åøèôé çéùîä úàéáá éë åáù, çøè àìù éî éë 

úáùá ìëàé äî ùãå÷ úáù áøòá, åéùëò ìàøùé øá ìë êéøö ïëì 

íéðåðçúå äáåùúá úåáøäì, áåøá åðéúåùôð úà àåä êåøá ùåã÷ä ï÷úéù 

åéãñçå åéîçø,íéîùáù åðéáà ìò ÷ø ïòùäì åðì ïéà éë .  

r sc dqpxte dpen` xn`n xedhd ogley"c  

gG 

äë.          

éæ áåè íù ìòáä" ò  

 `diy ick oi`cedi oiciyn yi` `xap wicv lk cbp
ziytg dxigad  

ôá éøåîî éúòîù éë éì äàøð ïéðòä' úàøá àåù äî ìò 

)ô íéìäú"è ( éðá ìë äáåùúä äéäå òøä øöéä úðòè àåäù

ñî äìòîìî äùåã÷ äîùðä úãø úòá éë íãà" ìëåé àì äúòî øîåì í

æå"ì  

ïéáäìå  



 לב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

èñäì åúìåòô ìåòôì ïë íàå áèåîì íìåòä øéæçé äæù øçàî úåúôìå ïé

÷éøì àøáð äîì,ú òìá ùéà äæ ãâð åì íéðúåðù ãò " ïéàãåäé ïéãéù ç

 åà äæá ÷áãé äöøéù éîå íìùä ùéà äæî õöåìúé øùà ïë íâ àøáðù

úéùôç äøéçáäå äæá.  

qxz sc mihtey zyxt sqei awri zeclez" e  

gG 

åë.          

ðäî ãåò"ì  

ecbp yi zn` wicv lkl `l` ynn ea oi` xwy bidpn 
 df ici lre lecb zetiwz el yie zeixad lr xxzyn

ziytg dxigad  
áéø é÷åìà ïøî"áåè ù,ñ øöéä úðòè " äùåã÷ äîùð ãøåéùë í

äæä íìåòì ääåáâ,úàøá àåù äî ìò , íìåòä ìë øéæçé äæ éøäå 

äìôúìå äøåúì äìåãâ äðåîàá áèåîì, åðéà éðçåø êàìî éðà éøäå äàøð, 

 òîùé éúô éîå äáäàå äàøéá áåè êøãì íãà éðá êéøãî óåâá äéä àåäå

éì, ïéà åãâðîä åãâð ùé úîà ÷éãö ìëì éë íãà éðá ìë äáåùúä äúéäå 

 åîöò äàøî úåéøáä ìò øøúùî àìà äáäà àìå äàøé àì ùîî åá

 åì ùéå íéðåù íéøáãìå úåøæ úåîëçìå ø÷ôäì íãà éðá êùåî ÷éãö

å ìåãâ úåôé÷úúéùôç äøéçáä äúòî, éðáá äéäé ìëä íãà éðá ìë åäæå 

ùàøå äðòì íãà.  

)ky sc ziy`xa ig xdef"r h"c (  

gG 

øîà  



 לג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

æë.          

ðäî ãåò"ì  

qd cinrny wicvd" xecd lecbe iax dyrp `ed m
y ickizn` wicvd cbp df znerl df did  

ë óã øäåæ ìò íù"ò ç" à)é÷ øôñä éôã"ò á"â ( åîë åðåùì äæå

ä ïøî øîàùáéø" åúáäàá úîà ÷éãö éë úàøá àåù äî ìò ù

 éðá ìë äáåùúä äéä äæ ìòå äùåã÷ì íìåòä ìë úà äìòé åìù úåéçáå

ñ åá ùáìúîù åìù àîâåã äéäé ïëù íãà" áøå éáø åúåà äùåòå òùøä î

 ùàø íäì ùé áø áøò íéòùøì éë äøéçáä øàùð äúòîå øåãä ìåãâå

ä áåè úéçåìçì åá ïéà ùáé õò íúåîë àåäùáæëå ø÷ù ìë, éâäðî ïëå 

éùä úãåáòì ìåãâ øæò àåä úåãâðúä úîàáù ìåãâðë øæò ãåñé åéùðà" ú

åëå'úåëéøàá íù ïééò .  

gG 

çë.          

äøä"ø ÷'éæ àçñéùøôî ìàéîçøé " ò  

 wicvd z` xikdl minyd on eipir oixi`n dkf m`
 zn`d– dlecbl dlry xg` `zerixbl dpzypy in 

 wgxe `xg` `xhqdn `edy oniqepwgxz  
ø ùåã÷ä ÷éãöä'ääá ìàéîçøé "ø ö' éãåäéä àø÷ðä ÷çöé á÷òé 

äøä éáàå àçñéùøôî"ø ÷'äøäå íùî ÷çöé "ø ÷' ãåã ïúð 

ìæ òöååàìãéùî"ä ä'ö÷ú " úîàá íàù åîùá íéðá úøàôú øôñá áúë è

ä êøã ãåîìì øåãä ÷éãöì òñåð' êøãì êìéì åì ïéòééñî íéîùä ïî æà 

ãåò  

áøä  



 לד ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

ãö åðéàù åìéôà úîàäåáì úåìàùî ìë åì ïéðúåðå øåãä ÷é, ÷éãöä íàå 

 äô êì äî éë äàìä êì åì øîàì åéðéò ïéøéàî æà íåìùå ñç úîà åðéà

ïáåîë ù÷áì, íà äùåã÷ì äìò åà øùòúð ãçà íàù àðîéñ áúë ãåòå 

éçá åúåàá àåä ìãâúðù éøçà' éåðéù åá äìòä àìå íãå÷î äéäù 

 ïä ïåîîá ïä àúåòéøâì ãåáëá úåéðçåøáéñä æà úåéîùâå' àøèñî àåäù 

äùåã÷ã,ïìöéì àðîçø àøçà àøèñî àåäù òãé æà êôéäì íà ìáà , 

åðîî åð÷çøú ÷åçøå,íéùåã÷ä åéúåøáã ïàë ãò .  

 xii` yceg miwicv oexkf  

gG 

èë.          

 dtilwc wicv yie dyecwc wicv yi– oigadl oniqd 
 lka miwcwcn eicinlze dyecwc wicvd mzepia

mixneye zeevnd wx miwqere zerx zecnn mnvr 
miaeh miyrnae zeaeh zecna, dtilwc wicvde 

 mibdpzne `ynle lerle zelwa mzeiyr lk eicinlze
zerx zecna.  

íãàä åì . ùåãé÷ äùåã÷ã ÷éãö ùéù àåä òåãé éë øîåìë

íùä,äôéì÷ã ÷éãö ùéå ,ä äùò äæ ìåî äæå ,' äøéçáäå 

úéùôç,åá àöåéë éúòîù ïëå äìæ éáøå éøåî éáà éðåãàî "ä, ÷åñô ìò 

äìì÷å äëøá íåéä íëéðôì ïúåð éëðà äàø,) é íéøáã"ë à"å ( àåä äëøá

äùåã÷ã ÷éãö,äôéì÷ã àåä àìà ÷éãö ïë íâ àåä äìì÷å ,áåúëä øîàå , 

äàø,ääå÷ô éðéòá ,íëéðôì ïúåð éëðà ,ìàøùéî ãçàå ãçà ìëì ,íåéä , 

íåéå íåé ìëá,ä äùåã÷ä äøåúä éë òãåðë úåéçöð àé,äëøá , ÷éãö 

äëøá àø÷ðäå äùåã÷ã,äôéì÷ã ÷éãö àåä äìì÷å , äæéàá øîàú íàå 

äæì äæ ïéá ïéçáäì òãåé éðà ïîéñ,øîàå áåúëä íééñî äæì , ïîéñä äæù 

øåáéù  



 לה ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

êãéá øåñî äéäé,äëøá úà ,ðë äùåã÷ã ÷éãö àåäù "ì, áøäì ïîéñ àåä 

åìù åéãéîìúìå,ä úååöî ìà åòîùú øùà 'ëé÷åìà í, íé÷ã÷ãîå 

äùòú àì úååöîá,úåòø úåãîî íîöò íéøîåùå , ÷ø ãéîú íé÷ñåòå 

íéáåè íéùòîå úåáåè úåãîá, úååöî ìà åòîùú øùà ììëá àåä ìëäù 

ä'òãåðë ,ïìöéì àðîçø äôéì÷ã ÷éãö àåäù äìì÷ä úàå , ïîéñ àåä 

åìù åéãéîìúå áøäì,ä úååöî ìà åòîùú àì øùà 'íëé÷åìà , äöø 

éùò ìëù øîåìàùîìå ìåòìå úåì÷á àåä íúå, úåãîá âäðúðî ïë íâ ïëå 

úåòø,ä úååöî ìà åòîùú àì øùà ììëá àåä ìëäå 'íëé÷åìà , ïàë ãò 

çôãå ùåã÷ä éôî éúòîù"ç, êøã åì ùéù éáø äæéà àðúä øîà äæì 

íãà åì øåáéù äøùé,ë øîàå áéùä "òãåðë ÷éãö úðéçá àåäù ì, 

áåè íéùòîáå úååöîá äéùåòì úøàôúååéúåéùò ìëá ãñçáå ïçá íé, ïëå 

íãàä ïî åì úøàôú, àøåáä úáäàå åúùåã÷å åúàøé ìãåâ úîçî øîåìë 

àåä êåøá,éáø íù åì úøàôúù íãà éðá ìë äàåø ,÷áãú åáå  , àúéàãë

)æ óã úéðòú'ò "à (àåä ïåâä íëç ãéîìú íà, àì åúåàå ìëàú åðîî 

úåøëú,) åðîî ãîìå (ñå úøëå úéçùú åúåà åàì íàååéìòî ø ,ïàë ãò, 

 äæì"íãàä ïî åì úøàôú íà "ïë íâ, æà "÷áãú åáå."  

n ezia owf xtq"f ote` `'n sc "f  

gG 

ì.          

 `xhqdn ecbpk dllw yi ok zn` wicv yiy enk
 dkxaa yaeln `xg`– ce`n miax md – miaxe 

eil` mikynp ux`d inrn  
éëðà, ùøåùî àåäù êìù éãåäé úãå÷ð ìò çéâùú ãéîúù  úåáà

åéà" ï÷úì äùåã÷ ùøåùì êùîð äéäéå äìéìç ì÷ì÷úé àìù é

åëå ùé ïéòèîå úåòè äáøä éë úîàá êùôð,' ïéëéøöù íòèä øîàå 

ë ùåôéç"éëðà úãå÷ð ìò çéâùäì ë, äëøá íåéä íëéðôì ïúåð øîàå 

äàø  



 לו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

äëøáä úà äìì÷å,åëå äëøá ùáåìî äéäé äìì÷ä íâå ,' ùéù åîë éë 

äùåã÷å äåáâ äîùð ÷éãö,ïë  øø÷éù äëøáá ùáåìî äìì÷ åãâð äéäé 

 äéäé àåäù ãåòå íéìáäå íéðåùî íéëøãì íúåà êåùîéå íãà éðá úåááì

 ìéìå íîåé äøåúá ÷ñåòå ïéìéôúáå úéìèá íåéä ìë äðòúîå áùåéå ùåøô

 úåîëçì êåùîì ìéëùîå íëç àåäå åäåîë ùåã÷ ïéàù åîöò äàøîå

ìá äèåðä ìë êùîúé åéìàå äëç ïîùî ÷ìç úåøæ éãë òøä ãöì åá

úåéùôç äøéçáä äéäéù,ñ éë ãåàî íéáø íäå " ñðëðå íùâúð òùøä í

÷éãöä ìù åãâðë àåäù äëøáá ùáåìîä äìì÷ä äæ ìù áìá, íéáøå 

 íìåòä äæî ììë äðäð åðéàå ùåã÷ àåä éë åéìà íéëùîð õøàä éîòî

íéùôèä úðáäì, äãå÷ðä äúåà åìöà øåîù éãåäé úãå÷ðù éî ìáà 

åùîé äùåã÷äåëå ùåã÷ ùøåùì åúåà ê,' àì íà êì äéäé äìì÷äå 

 ïî íúøñå òøä ãöì äèåð êáìå êîöò úà äèùîå äòèî äúàå åòîùú

 íéäìà éøçà úëìì äìì÷ä êì íåøâéå äìì÷ä úà ÷áãú éæà êøãä

íéøçà.  

)t yix dkxad lkid'd`x (  

gG 

àì.          

÷ä áåè íù ìòáä íùá'éæ "ò  

qd cinrny wicv eze`"ad ipirl d`xp `ed n zeix
zn`d wicvn wicv xzei  

éæ áåè íù ìòáä" áø áøò éùàø íéöç éìòá åäåîèùéå ò

åëå äâåð úôéì÷î' åðéàù éî úà êåùîéå óåâá àåù àåä äâåðå 

åìöà òøá áøåòîù éî úàå éåàø, äîå÷áå äàøîá åéä ïéåù ïéøéòù éðùå 

íéîãáå,ñä ãéîòîù åúåà éë "÷éãöî øúåé úåéøáä éðéòì ÷éãö àåä î 

åëå åéìà ïéåàøä ïéëùîð åéìàå úîà,'ñä øùàå "ãâðì ìæàæò ãéîòî í, ùé 

íùá  



 לז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 úéìèá íåéä ìëå íéîã ÷ìçîå ÷éãö ùéàì åîöò äàøî äîå÷å äàøî åì

 åðéàø äæ ìëå åéáà úà äîø øùà òùøä åùòë ø÷ùå àåù ìëäå ïéìéôúå

 êãáòì åðáì øäèå éðøæò éðåôãø ø÷ù äæä íåéä ãò ïøî úå îéî åðéðéòá

úîàáïåöø éäé ïë ïîà .  

)lz sc ziy`xa ig xdef"h(  

gG 

áì.          

`xg` `xhqdn xecd lecbe iaxe ax  
ñ åá ùáìúîù"øåãä ìåãâå áøå éáø åúåà äùåòå òùøä î, äúòîå 

 àåäù äòåøå ùàø íäì ùé áø áøò íéòùøì éë äøéçáä øàùð

áæëå ø÷ù ìëä áåè úéçåìçì åá ïéà ùáé õò íúåîë,åéùðà âéäðî êëå .  

)xdefiw sc ziy`xa ig "r a"b(  

gG 

âì.          

if yecwd aeh my lrad mya"r  

`xg` `xhqdl ynn ecbpk yi dyecwa yiy dn lk, 
 miwicv,mipax ,mihgey ,mipfg ,miza ilra , 

miciqg,miyext ,d i`xi '.  
êîî äìòîì äî,åëå 'ùåøéôá éúòîù êëå , éáøå éøåî éáà éðåãàî 

ëä"äìæ î"ä,éðé÷æî òîùù ,ä áøä øåãä úôåî ùåã÷ä ÷éãö, 

äåî"äìæ óåùèéôî éëãøî íäøáà ø"ä,é÷åìà åðéáøî òîù àåäå ,ø éáø ' 

äìæ êìîéìà"ä,é÷åìà åðéáøî òîù àåäù ,ø éáø 'äìæ øòáåã "ä, àåäù 

é÷åìà åððéáøî åîöòá òîù,äìæ áåè íù ìòá "ä,åùã÷ äô øîàù , åîë 

ùé  

òã  



 לח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

äùåã÷á ùéù,íéðáø íé÷éãö ,íéèçåù ,íéðæç ,úá éìòá íé,íéãéñç , 

íéùåøô,úëì òðöä ,éåìâáå øúñá íéîù àøé ,ñì ùé ùîî åãâðë " î

äìà ìë àîèä,ïéáîì éãå ,ùåã÷ä åðéáø àðúä àá äæì , äìåãâ äøäæàá 

íäéìò åçéâùéù ìàøùé éðáì,äæä äéùòä íìåòá âäðúäì êéàä òãéì , 

øåãä é÷éãö íò,åëå íéðáøå 'ïáäå , åéãñçå åéîçø áåøá áåèä íùäå 

ãâäíéìå,äùåã÷ã ÷ìçî úåéäì åðéëæé , åðåöø òâøå úò ìëá úåùòìå 

áåèä åîù êøáúé.  

n ezia owf"h ote` `"r sc f"d  

gG 

ãì.          

ðä íéøáã"äøä íùá ì"éæ áåñàñî ÷"ò  

`xg` `xhqd iptl zrpkp dyecwd  
ë óã úéùàøá øäåæ ìò ãåò íù"ò æ" à)÷ óã øôñä éôã"ä ( íùá

ôîä ìàøùé áäåàä ùåã÷ä ïåàâäøäî íñøå' áåñàñî áééì äùî 

éæ"àøçà àøèñî àåäù åãâðë ùé äùåã÷á ùéù äî ìëù ò,èçåù ,ïæç , 

ùîù,áø ,ïãîì ,àøçà àøèñî àåäù íãâð ùé äìà ìëì , ãåòå 

 êãáò åùòì á÷òé åîë àøçà àøèñ ïî àåäù éî éðôì úòðëð äùåã÷äù

íéùåã÷ä åéúåøáã ïàë ãò á÷òé.  

)ziy`xa ig xdef(  

gG 

äì.          

zweyz lky`xa uetwl axd axrd  – dxd" w
 `xhqa ecbp yi dyecwa yiy dn lk aeq`qn

ïééòå  



 לט ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

`xg`, ik `xg` `xhqd iptl mitetk miwicvd 
dglv mkxc – wd aeh my lrad'if " minqxetn yi r

qd mze` mqxtny"n –  dler `xg` `xhqc y`x
me`zt dlecbl, `zrya e`l dyecwc y`x la` 

`cg – dxd"t i`da oilaeln w epi` `ny aizi `cg
 wicv–envr lr mingx ywal jixv wicv lk  –  oke

 envr lr mingx ywal jixv cg` lk– cg` lk oke 
gx ywal jixvמ lvpie zn` wicvl xywziy mi

ax axrd iy`xn  
 íùøåùù ùàø äðúð íåéä ãò áø áøòä ú÷åùú ìë åðì äùò

òåãéë ùàøî,ïåùàøå ùàøá úåìòì íöôç ìë ïëìå , íäå 

íîöòì ïéùåòå äâåð úåôéì÷î,äðòìå ùàø ,éãåäé øù àåäù , úôéì÷î 

äâåð,äöä øîàå "ø ÷' úåáéú éùàø áåñàñî áééì äùî ò'æ'à'æ'ì' æ' ä

ì' úîåòæ' äò' äùà'íé÷åì, äàøîá ïéåù ïäéðù åéäéù äîåãá ùîî 

íéðáø ùéù íéîãáå äîå÷áå,éáøå ,èçåùå ,ïæçå , äâåðã àøèñî ÷éãöå 

äù÷ äôéì÷ úøàîî úòøö íäå äùåã÷ã àøèñá ùéù åìà ìë ãâð 

äò÷áå äçìö íëøã éë åäééî÷ àééôëúà àéé÷éãöå,)  äðçî ìâã øôñá ïééò

íéøôà ( íñøôîù íéîñøåôî ùéù áåè íù ìòá ìàøùé áøä ïøî íùî

îñä íúåà"î ê"íù ïééò òùøä í, åäá éáúë áø áøò ìù íéùàø ìëå 

íåàúô äîé÷ åì ùé àãç àúòùá íå÷,áà  åàì ìàøùé úùåã÷ã ùàø ì

åëå àãç àðîæá,'äéì øéäð àãç àðîæá åùòì ìáà , äæå áø áøòä íä êëå 

ùàøì êúåà äùòðå àãç àúòùá áø áøò ìù íå÷.  

úåéìëå úåáì ïçåáì àìà äìâð àì éáéáçå éçà íéðéðò äìà, äúàå 

 áø øçà àìå øåãä ùàøå ÷éãö íåù øçà øäøäú àì äìéìç éðá

ëå íëç ãéîìúåå,'íéùåã÷å íé÷éãö êéðéòá åéäé íìåëå , äðéî à÷ôð éàîå 

åøåãá ÷éãö ìë ïä éîçø àéòáéîì äæ éúáúëù äîî,ìàøùé ïåîä ïäå , 

íå÷  

ìëå  



 מ ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 úåùòìå åîöò ìéôùäì ïéìáåìî ùåã÷ä åðéáø åðúåà øéäæäù åîë

äìôúå äøåú ìë íãå÷ äáåùú, øçàù ãçà ãéîìú åðîî òîùù åîë 

åãåîéì íãå÷ úåöç, ìù åðåáø øîà  áåúëù ïúåà ïî éðà øùôà íìåò

é÷åç øôñì êì äî íäéìò, äéëáå éåöéø éøáãá êéøàäå ãåàî øîøîúäå 

éúåîë íìåòá òåøâ ïéà øîà ïëå íéðåðçúå, êàìî éì øîàé íà åìéôà 

åì ïéîàî éðéà ÷éãö éðàù íùä, åîöòá àåä êåøá ùåã÷ä éì øîàé íàå 

÷éãö éðàù, éë øúåé àìå òâø åúåà ìò åì ïéîàà  úåçãì ìëåé ì÷ðá

åëå úéúçú ìåàùì,'íéøáù óìàì øáùð åááì äéäé ìòå , äðéî à÷ôð ïëå 

 øù÷úäì íááì øøåòéù íéîçøä ìòáî íéîçø åù÷áéù ìàøùéî ïåîäì

 áø áøò éùàø íò úåøù÷úä íäì éäé àìå äùåã÷ä ïî úîà ÷éãöì

 ïéìéôúå úéìèá äðòúîå áùåé ùåã÷å ùåøô ãéñçå ÷éãö íîöò ïéàøî

ë ãîåìíåéä ì, äðäð åðéàå íìåòä áåèî ììë òãåé åðéàù åîöò äàøî 

øáã íùî äæä íìåòî,äå ' íäå íãà éðá éòâð äìà ìëî åðúåà ìéöé 

øåãä éùàø, äøéçá äéäéù éãë íéîùä ïî íìòäá àåä êë ìë úîàáå 

 úåáì ïçåáì äìâðå øëéð àìà øáã íåùá øëéä íäì ïéàù ãò úéùôç

íìåòá àöîð íåùì àìå úåéìëå, ïëù ìëîå øåäøä íåù øäøäì äìéìçå 

 íé÷éãö åðéðéòá íìåë éë äìéìçå äìéìç ìàøùé éùàø ãâð øåáéã äæéà

íéîëç éãéîìú øåãä éùàø íéðåéìò íéùåã÷å,ä 'íåøì ãò íìæî äéáâé , 

éîçø éòáéîì àìà åðéøáãî äðéî à÷ôð íåù ïéàå,ò " íã÷ ïî àðã ë

íéðåðçúå úåéëáá àéîùã à÷ìà,ëò "ì.  

)kid`yz zyxt dkxad l(  

gG 

åì.          

dbep ztilwn `ed iaxe ax zeidl de`z  
 úåéøáä ìò øøúùäì ø÷ùå úåéðôå úååàú àìî àåä äâåð

éáøå áø úåéäì,îë " éãåã éøåî íé÷åìà êàìî åùã÷ äôî ù
úôéì÷  



 מא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

áéøä ïøîî äìá÷áå áåùèãéæî éáö åðéáø" åîöò óâñì ì÷éðá éë áåè ù

úåùéøôá åéîé ìë,éù àåä åúåéîéðôå éáøå áø äéä, éë ìáää äæ âéùîå 

ëò éåáàå éåàå åúåà åéëéìåî äá êìéì äöåø íãàù êøãá"ì.  

)w sc ziy`xa ig xdef"r e"`(  

gG 

æì.          

 y`x dpzp mixne` ax axrd– daxd lltzdl jixv 
 ila dwenr dxvl leti `ly mdixg` jyni `ly

dnewz – dxd"if aeyhicifn w" ce`n cgtn did r
 ztilwn `ed `nydbep  

ìàøùé éðá ùàø úà àùú, úôéì÷îå áø áøòî íéùàø äîë ùé éë 

 àùéø éàäå åäééî÷ ïééôëúà àé÷éãöå àîòã ïéùéø ïéîéé÷ ïåðéàå äâåð

éìá àøôòá,ùàø äðúð íéøîåà áø áøòå , ïéëùåî äáøä íéùàø ùéå 

úçù øàáì íäá íé÷éáãä íéãéøåî íäå íéðåù íéëøãì, øàåáîë 

)úåãìåúá (ä ïøî íùááéø é÷åìàä ùåã÷"áåè ù, äáøä ììôúäì êéøöå 

 ä÷åîò äøö øåáì äìéìç ìåôé éë íäéøçà êåùîé àì åáìù íå÷îä éðôì

åëå äìéìç äîå÷ú éìá,' íé÷åìà ùéà åðéáø éãåã éì øîà ùåøéôáå 

øäåî"éæ õ" ò)éáö úøèò ìòá áåùèãéæî ( úòãéä éðá ÷éæééà ïåùìä äæá

úééä ïééãò äðù íéòáøà ïá éúééäùë ïééãò éðà øùôà íàä ãçôî é

äâåð úôéì÷î, éúééäå å÷éç ìò éúìãâ éøåòðî éë ãàî éðô åîëøëúðå 

úåîø úåâøãî àìôå àìôä àìôð úåùåã÷ úåâéøãîá åøéëî, éì áéùäå 

 äúà äîìå äæî äáøä ãçôî éðà òâø ìëáå äúò íâä êë ìë úãøç äîì

äæ ìò äéîúî, åìôðù åùàø èøîé éë ùéàå àìî àø÷î àåäå  ìë åì

éùä ãçôå äàøé úîçî åùàø úåøòù"àåä øåäè éàãååá ú, àåä éë 

äìåãâ äâéøãî,øì äéäù åîë äøäèå äùåã÷á âìôåî àìà äæá äëæé àì ' 

éë  



 מב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 òâð åá äéäé éë áéúë úàæä äìåãâä ìë øçà ïë éô ìò óà éøåãîä à÷ééç

úåìåãâá ãëìðå òùøä åùò íãîãà éîøàä ïáì, àîè àåä òåøö ùéà 

îèé àîè àåäïäëä åðà, åòâð åá æçà íù ìàøùé ùàø àåäù åùàøá 

ïìöéì àðîçø úåîìåò éðùî äçãðå äâåð úôéì÷, íéååãä ìë ååãé äæ ìòå 

 åìù íéùàøîå äâåð ìù úåòè úôéì÷î åùôð ìéöéù ìçðë äòîã êôùéå

 øåáùéå äøåàì äìéôàî åðàéöåéå åðéìò íçøé ïåéìò êìîå ïéàãåäé ïéãù

 åðéøàååö ìòî úåìâä ìåòïåöø éäé ïë ïîà.  

)`yz zyxt dkxad lkid(  

gG 

çì.          

 oi`e wicv `edy xaeqe ce`n dyw `id dbep ztilw
`nehne `nh `xwpe edenk  

éæ àðøîà÷î ùåã÷ä ïåàâäì êéúååöî áéúð ùåã÷ä øôñ åðåùì" ò

)â äðåîà ìéáù'ë úåà "å (àá" ïéà äâåð úåôéì÷ úåòèî ìöðäìå ã

åëå çë'ùåøôéå åîöò óâñéù óà äâåð úåòè éãéì àåáì ìåëé åîöò , 

íìåòá åäåîë ïéàå ÷éãö àåäù åúòãá øáåñ éæà íùì ìôåðùëå, äôéì÷äå 

 íéúôåî äùåòå ÷éãö àåäù øåáñéù íéúåèùå íéúåòè äîë åì ïéîæé

çéìöîå åìù ø÷ùá úåìåòôå,úòøö òâð äù÷ äôéì÷ àåäå , éøåî éì øîàå 

åã åúîùð øåà äéäùë éôøåç éîéá ùåã÷ä éáøå úáäì ùàá äøåúá ú÷ì

ïåùìä äæá éì øîàå àìôð úå÷éáãá úáäìù, úòãéä éáéáç éðá ÷éæééà 

 àåä êåøá íå÷îä éðôì äëåáå àøééúî éúééä äðù íéòáøà ïá éúåéä úòá

äâåð úåòè úåôéì÷î éðà øùôàù, éá äøúåð àìå ãåàî éðô åîëøëúðå 

äîùð,éì øîàå ,á íåéä ãåòä êë ìë úæòãæð äîì éáéáç éðá  éðà òâø ìë

äâåð úåòè úåôéì÷î äéäà àìù àøééúî,äù÷ äôéì÷ àéä éë , äáøä ùéå 

 íéëøãì úåùôð äîë íéëùåîå ìàøùé éìåãâ íäéðéòá íäå íù åøàùðù

åëå íéòøå íéðåùî,' æçàúäì íéìåëé ïééãò äìåãâä äâéøãîá ãîåòù óàù 

äæå  



 מג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

àîåèî àîè àø÷ðå äâåð úåôéì÷î úåòè äæéà åá, åùôð ÷åãáé ïëìå 

úåëå ãéî'ïéðòä ìë íù ïééò .  

gG 

èì.          

 cvn ze`ltp dyer icedi cy i`nx yi wicvd cbp
ziytg dxigad `diy ick dbe ztilw –  dz` m`
eil` jynz rxa aeh axern  

 éðá áìá óøåù ùà äàøéå äáäà øåà øéàéù ùåã÷å ÷éãö äéäéù

íéáåè íéùòîìå úååöîìå äìôúìå äøåúì íãà, åãâð äéäé ïë 

à éàîø åîöò äàøîå äàøé àìå äáäà àì åá ïéà êùåç àìî åáì øù

åìöà íãà éðá áåø êéùîéå ùåøôå ùåã÷, úéùôç äøéçáä äéäé äúòîå 

 ãù úåàîøäå ø÷ùä ìà êìéì åà éúéîà ÷éãö ïåéìò øåà ìà åîöò ÷áãì

åëå éãåäé,' ãöî íéúôåî äùåòå úåãéúò éøáã øáãîù íåìç ïéðò àöîð 

åëå äâåð úôéì÷'ùé ïëå úàæ äðéçáî àéáð , åà àéáð êáø÷á íå÷é éë åäæå 

åëå íåìç íìåç'åëå ÷é÷ã åøéäð åàå åá ùé ' ãéãé ìò êáø÷á í÷ àåäå 

 àùéø êéìò í÷ êë äæä íìåò ìáäá úåàîøáå úåòèá êìåä äúàù

 íéàèçå íéòø äøåøà úëì òøéàù åîë øåîâ òø àåä ùàøä äæù àáäãã

 äòèäù àîèäå øåøàä íäìù ùàøä éãé ìò ìàøùéî úåááøå íéôìà

åëå' ìôð òøä úåøøúùäå úåàîøå ø÷ùå äååàâå ñòë éãé ìò åì àá äæå 

åëå íéîìåò íìåòì ïå÷éúå äîå÷ú åì ïéàù úçù øàáì' áøåòî äúà íàå 

 øáãîå úò ìëá úåàìôð êì äùåòä éãåäé ãùì êùîúú ø÷ùá òøå áåè

úåàìôðå úåãéúò éøáã äâåðáù áåèä ãöî .  

)zyxt dkxad lkidbi d`x  ,a(  

gG 

åîë  



 מד ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

î.          

del` envr dyere d`bzn yi –  lkd ripkdl dvex
 eizgz– ipa lk ly y`xe mler oe`b `edy xaeq 

 miig miwel` ixac jtdne dlebd– ipniq lk ea yi 
 d`neh  

 äîä íéèòåî íéðåîã÷ä åáúëù åîë äåìà åîöò äùåòå äàâúî

òøôë øëð ìà íäìù äååàâá íîöò íéùåò íðéàù íìåòá òùøä ä

 åîöò äùòù éãé ìò àéáðä äéøëæ âøäù äãåäé êìî ùàåéëå íøéçëå

 éðîéñá úàù àåäå úáùá úåéäì ìçù íéøåôéëä íåéá åâøäì øéúäå äåìà

äàîåè, äáùçîä íâô éãé ìòå øåáéãáå äøåúá åîöò íéàâúî ùéå 

 úåùàðúä úàù ÷ìîò øçà ìà äùòðå øåãì ïéìåëé àåäå éðà ïéà úåàéâá

òøä, äùòðå  éáøå áø äéäé àåäå åéìà åçôñé ìëäù ÷÷åúùîù úçôñë

 ùàø åéìà íéìôè øåãä ìëå íìåò ïåàâ àåäù åáì ïåãæá øáåñå áðæå ùàøå

äìåâä éðá ìë, àìà òãåé åðéà àúúòîùã àúøåö åìéôà äæä éðòäå 

íééç íé÷åìà éøáã êéôäì,íéáåè àì íé÷ñô ÷ñåô , éùðàë íéàâúî ùéå 

îéñ íò âìùë äæò úøäá íù øéàé ïåéìò êìî äîå÷îá äìåò äàîåè éð

ïîà úåòè ìëî åðìéöéå åðéðéò.  

)w sc ziy`xa ig xdef"r `"c(  

gG 

àî.          

 `ed miwicvd lk eizgz ripkdle xxzydl dee`b
dxf dcear – dxf dcearl degzynk el degynd  

 íéîù íùì àìù éáøå áø úåéäì øøúùäì äååàâä àåäù äøæ

ãöä ìëì úéîäì åðåöøå íéòðëð íìåë åéäéù åúååàâ áå÷î íé÷é

ùé  

äãåáò  



 מה ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íéáø÷òå íéùçð ìù ÷éø øåá àåäå åéúçú, àåä åì òðëðäå äååçúùîäå 

øëð ìà úãåáòì äåçúùî.  

)t sc zeny ig xdef"c cenr e'(  

gG 

áî.          

cer iqt`e ip` mixne` `xg` `xhqd ibidpn  
ë" àòðöá äøåúá íé÷ñåòä åîñëé ñåñë úîëñäå ïååúà á

ì éìáî äîùìäøæ äãåáò éáøå áø úåéä, äæáðå ìôù àìà 

íé÷éãöä êøãë,íéãéñçäå ,åëð àì , úçú åìôé àì äøéáù íäì ïéà 

äøéáùä,åëå íäì åùòð úåàìô éàìô úåìéôà éë ' àøçà àøèñá åãâð ùéå 

åøáùð åìà ìë éñôàå éðà øîåàå åðå÷á ÷åáã àåäù äàâúî, éãîåì ìáà 

äøéáù éìá íéîéé÷å íééç äîùì äøåú.  

)`x`e zyxta dkxad lkida(  

gG 

âî.          

iq mlerd lka ezenk oi` xaeqe d`bznd' `edy 
dbep ztilwn  

åôö"ù åãåñù äùåã÷ã ø"åëå ïéøåäð ò,' äôéì÷á øåôö åãâð ùéå 

 åúåîë ïéàù øáåñå äâåð úôéì÷ úåòè ìù äøàä äôéì÷ã ïéçåî

íìåòä ìëá,ë øôñî øåôö ïá ÷ìá àøéå äâåð úôéì÷ " ïäå ìáä íòô à

äîä ìáä äôéì÷ã íéìáä ìáä.  

)wla zyxt yix dkxad lkid(  

gG 

èçä"ä  

ùé  



 מו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

ãî.          

 oia ievn z`f dtilw aex axe iax zeidl dee`b
micneld  
àø÷é àîè àîèå áåè åèåòéîå òø, ùéù íãà éðáá íùâúà àåäå 

îë ùàøå éáøå áø úåéäì ïåàâå äååàâ íäì" äáøä ãéñçä ù

äòøôë äéäé àìù åááì ÷åãáì ïéëéøö úå÷éãá íéøîâ íéòùø íøéçëå 

úåäìà ïîöò åùòù, áøò íò éùàøå íéãîåìä ïéá éåöî úàæ äôéì÷ áåøå 

óìç åáù áåèäå ïìöéì àðîçø òø åáåø úåéäì úåçãì ìëåé ì÷áå.  

)`vz zyxt dkxad lkid(  

gG 

äî.          

dtilwc y`x dyrp l`xyil xvind  
åëå äùåã÷á ùéù'ä úøåú íùîù 'êéôá , ïéãî ïäë äôéì÷á ùé ïë 

ø äìåò ùàø äùòð ìàøùéì øöéîä ùàøì äéøö åéä áø áøò éùà

åëå äôéì÷ã ùàøá,'åéãâá ñáëé íúåà àùåðäå .  

)q sc awr zyxt dkxad lkid"r g"a(  

gG 

åî.          

ea ewaczpy ax axrd enr drhn  
 êìåä äâåð äôéì÷î éáøå áø ÷ðåé íùîå äúøéáâ ùøéú éë

êéùîäìå úåòèäì íéðîæä úåðùì íéðåùî íéëøãá åîò úà 

ëò åá å÷áãúðù áø áøò"ì.  

åáåø  

åîë  

äçôùå  



 מז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

)w sc ig xdef"r r"a(  

gG 

æî.          

 mlera mixaeb oi`cedi oicy  
 íéøáåâ ïéàãåäé ïéãù úåæòäå úåôéöçä äøáâù äæä ïîæá

àòøàã àøôòë àé÷éãöå íìåòá.  

)l sc ig xdef"r f"a(  

gG 

çî.          

ce`n zxaeb xwy ly dtilwd  
 úòãä úåùéìç ìë çîù áìáå äáäàá ìëä äæä øåãá øùà

úé åîù éùøåãì' åéìàå áæëáå ø÷ùá ãåàî úøáåâ äôéì÷ä éë 

ù èáð ïá íáòøé éìâòì åîë ïéëùîð"è, øôò ãò ïéìôùð äéãîåìå äøåúäå 

ùîî.  

)k sc ig xdef"r b"a(  

gG 

èî.          

qd ibidpn ixg` zerhl `ly ezlecb zelitz jixv" n
 mknqe m`yr `edy  

öò ä÷áãéù äáøç íìåòä úà äòèî úåòèäå ø÷ùä íå÷îì ïî

 úåòèäå ø÷ùä íå÷îì åîöò ÷áãìå òñéì åúáëøîá áëåøå

 ÷áãäìî ìöðéù úåù÷áå úåìéôúå äìåãâ äðçáä êéøö êëì àîìò éòèî

èøôáå  

ìá÷ú  

ñä"í  



 מח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íéðåù íéëøãá áæëáå ø÷ùá àîìò éòèîì, ìò ïòùäì àìà åðì ïéàå 

ñä åäòèé àìù äéëááå äòîãá åéðôì ììôúäì íéîùáù åðéáà" ÷áãì í

 éòèîáåîöòáåìù íéùàø àîìò,íëîñå íàùò àåäù .  

)f sc dnexz ig xdef'r "b(  

gG 

ð.          

 ax axrd iy`x ripkdl leki xira cg` wicv
`ey ze`ypzda mibdpznd  

 äðéãîá åà øéòá áø áøò éùàø íéùàø äîë ùéùë

 ãéîìú äðéãîá ùéå àåù ìù úåàùðúäáå ø÷ùá íéâäðúîä

áå úîà áìá úîàá âäðúîä ãçà ÷éãöå íëçøáùðå øåäè áì, øùàë 

 ìë åãøôúé åà úîàä ìà åîöò úà ÷áãîå äìéôúáå äîùì äøåúá ÷ñåò

 íîåøìå úîàä ìéôùäì êë ìë çë íäì äéäé àìå ø÷ùå ïåà éìòåô

ø÷ùä,úîà áìá ãáìáå ,ëò éúòîù êë "ì.  

)x sc mixac dkxad lkid"r h"`(  

gG 

àð.          

iyd" ly xwy ztyn iytp dlivd lltzn envra z
 icedi cy  

éùä ù÷áîå áø áøò éùàøî á÷òá" úôùî éùôð äìéöä ú

 ø÷ù)äæë éåìéîá (éù"å÷ ï"éø ó"ù ù'÷'ø,'ð úåáéú éôåñ 'ô'ù' .

éåä àéøèîéâ úåéòöîà úåéúåàå"ä,éåäå " ø÷ù ïéá ìéãáîä òöîàáù ä

ùôðì, éæò íò øáåâ ÷éãöä ùôð úîåòì àøáðù éãåäé ãù ìù ø÷ùä éë 

éúòîù  

ùåãéðù  



 מט ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

çú úåìôùá ùôðäå åìù íéðôø÷ùä ú,éùäù ãò " ììôúî åîöòá ú

ø÷ùä úçú òðëð úåéäì êøèöé àìù ø÷ù úôùî éùôð äìéöä.  

)`vz zyxt dkxad lkid(  

gG 

áð.          

 `ed iaxe ax `ede zeiniptd d`xi el oi` m`
dbep zetilwn  

 éë úåáåçø äàø÷ð úåéîéðô äàøé úøçà øàá øôçéå éøåîî

öá íäéðôî åîöò íöîöì úåôéì÷ä ãçô íù ïéà úåðè÷å øò

ïéøåñéå,ä áéçøä äúò éë äáøãà àìà äùåã÷ä ïî å÷ðé àìù ' åðì 

 áéùäì úåøéô úåùòì õøàá åðéøôå æàå úåáåçø àø÷ðä äàøéä úåéîéðôá

 íà ìáà íúåà úåùòìå úúåùôð úåìòäì éáøå áø úåéäìå ïååòî íéáø

äâåð úåôéì÷î àåä éáøå áø àåäå úåéîéðôä äàøé åì ïéà,éúòîù êë .  

)lkidx sc mixac dkxad "h(  

gG 

âð.          

iydn dghad" onvr oiyerd ax axrd iy`x ik z
 mey elrti `le oa`e ur enk eidi iaxe ax zedl`

mlv` xac  
 òåãé éë äæä úåìâá äéäéù äî úøçà äøåùá ãåò øùáì àá êë

 ïééòå úåîùå íéôùë éãé ìò äéä íéðåîã÷ íéîéá äøæ äãåáòù

òá íééçä øåà ùåã÷ä éøáãá äéä ìáå úåàìô àéìôî äéäù ùåîë ïéð

íìåòä áåø åéøçà äòèî, ïë éô ìò óà äñåàî øåòô ìù äøæ äãåáò ïëå 

éúòîù  

øçàå  



 נ ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 úåìâáù íéøçà íéäìà ìáà äàîåèä éðéðòá äàìôð äîëç çë äá äéä

 ììë çë íåù éìá úåèùôá ïáàå õò äéäé êéúåáàå äúà úòãé àì øùà

áàå õò äéäéå äàîåèä úåòáèä êøã íäî íìòúé éë íéöò ìë åîë ï

íéðáàå, éë íä äøæ äãåáò éãáåòì åàì õøàì äöåçáù íééåâ åæîø äæ ìòå 

ñ éë äçèáä íâå íáòøéì äéäù åîë øëð ìà úãåáò éëøã íäî íìòð" î

 áø úåäìà ïîöò ïéùåòå øäåæá øàåáîë áø áøò éùàøá åîéùâúà àá÷åðå

éùä åðúåà çéèáî éáøå"íìöà íãà ìåòôé àìù ïáàå õò åéäéù ú íåù 

 ïáàå õò ìöà êìåää åîë àìà íééç àìå äàåôø àìå íéðá àì ëøáã

 íéñð àåä êåøá ùåã÷ä äùåò úò ìëá úîà é÷éãö ìáà çåø åá ïéàù

íãé ìò ìàøùé åîòì úåòôùäå.  

)gk `eaz zyxt dkxad lkid ,cq(  

gG 

ãð.          

äøä"ø ÷'éæ àðøàî÷î øæòéìà "ò  

 dxeza weqrle zeyixta bdpzdl mc`l dztn xvid
eidbep ztilwn `ed zn`ae dlile mn –  dfa oniqde

eiptl encp zendak mleke mlerd lka xeaqiyk – 
 jxca mikled oi`yk `l` zeixad on yextl oi`

myd  
øåáéöä ïî ùåøôú . àìå àåä åãáì áùåéù éî äàøð äøåàëì

 íé÷åìà êàìîå ùåã÷ ùéà àåä íéìàøùéä íãà éðá íò óúúùé

æá ùåøô àåäù éîå òîù àìå äàø àì éë òø íåù äùòé àìå àèçé àìå ä

ä ãáò àø÷ð àåä éàãååáå íãà éðá òø' , úåòã éìåãâå íéáø åáùçé äæì 

 àáä úåòøä ìë éë äæî äìòîì ïéàù äùåã÷ êøã àåä úåùéøôäù

ìà  



 נא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 íãàä ìçä øùàë éë äéàø àäå íãà éðá íò óúúùðù ãöî àåä íãàì

 åìà íò åìà åáøòúð äîãàä éðô ìò áåøì äàð÷äå äåàúä åãìåðå

 áåùç øáã àåä úåùéøôäù úåòã äìåãâå íéáø å÷éæçé äæì òãåðë ãåáëäå

éùä éðôì"øåòéùì ïéà ú,äæä êøãá êåìäì ïåâäå ïåëðå éåàøå , àá äæ ìò 

 íãà éðáî úåããåáúäå úåùéøôäù ãçà ïë åðéà àåäù øîàå ììä àðúä

åè àì áéúëãë ììë äùâøä éìá àåäå àèçé àìù øùôà éà íãàä úåéä á

åãáì.  

åîààî éúòîù"äìæ ø" êìîéìà éáø é÷åìà åðéáø íùá øôéñù ä

äìæ" ìåãâ íâå åîöò éðôì áåùçå ïåâä ùéà åéðôì àá úçà íòôù ä

ðä é÷åìà åðéáø éðôì àáå äéä äøåúá" íåìù íåù åáø åì ïúåð äéä àìå ì

ä ïëå ìåãâ øúñäá åéúåéùò ìëá åúéáá âäðúî äéä äæë áåùç ùéàå äé

ðä ùåã÷ä åðéáø åì øîàå ìåãâ øúñäá ïë íâ åãáì áùåé" ïúðù íãå÷ ì

íåìù åì :ä íàð åðàøà àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà' úà àìä 

ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä') ë äéîøé"ë â"á ( åúåà äçåã äéä

 áùéå êæä ìëùì àáù ãò íéãé éúùá äáåùúáäæ ìò äîéìù, êë øçà 

 åðéáøì ñðëð äéäåëå íåìù åì ïúéì,'ò "ë .åîàà áúë ïëå"äìæ ø" åøôñá ä

 äëøáä ìëéä)ë ÷ìá úùøô"à â' (úåáåè úåãî àåä éãåäéä ø÷éò, êéøöå 

 ìàøùé ùéàì äúôî òøä øöéä éë äáøä ùåôéçå ä÷éãá ìàøùé øá

 äøåúá ÷ñåò úåéäì íãà éðáî åîöò øúñäì úåéøáä éðéòá ùåøô úåéäì

 ìë ïéìéôúå úéìèá ìéìå íåé éàãååá íéîå íçì èòîá åîöò ÷éôñìå íåéä

åì øîàé ùåã÷ éàçåé øá ïåòîù éáø åîë áåèä ãöî àåä íà, ìáà 

åãáì åáù øöéä úöò äâåð úåôéì÷î àìà äæ ïéà åìåëë åáåø íéîòôì, 

 áùåé àìà úå÷éáãå äàøéå äáäà éúìá äøåúá ÷ñåò àåäù ãåò àìå

ò éðéðò ìëî ùøåô äéäéù éãë åìù øöéä úåøéø÷á ä÷ã äéðôáå äæä íìå

 åîöò àåä øáñéùë äùåã÷ã ãöî åðéàù ïîéñäå ììë ùéâøî åðéà åìù

äæë ùåã÷å ÷éãö íìåòá åúåîë ïéàù, ãáì åéðéòá íìåòä éðá ìëå 

 çåøä úåñâ åîöò àåä äæä êøãäù òãåé åðéà àåäå åéðôì åîãð úåîäáë

áä ãåîòú åéúçúå ïéìéôúå úéìèá íåé ìë áùåéù èáð ïá íáòøé ìù úøä

ïëå  



 נב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 ìë ìò äøñ øáãì äàð÷å äàðùå ú÷åìçîå íéðãî øøåòì úáøöä äúùô

ìàøùé éðá, äîùì úîàá íéãéñçäå íéùåã÷ íé÷éãöä øàù ìò èøôáå 

íù ïééò àåä êéøá àùãå÷ã.  

 äëøáì íðåøëæ åðéúåáø åøîà)ã ÷øô ïî÷ì'î "à ( íëç äæéà

 æà íéìàøùé íãà éðáá úåøáçúäá åðééä íãàä ìëî ãîåìä

ãîåì äøéáò äùåò åðéà äæä ùåøôäù øîàú åìéôà ãåò àìå íãà ìëî 

 äæä ùåøôä ùéàäù àéòáéî àìå äùåò åðéà ïë íâ úååöî ìáà àéñäøôá

 øàåúá àåä àìà àéñäøôá òùø àìå äùåã÷ã ÷éãö øàåúá åðéà àåä

øáä øåù àø÷ðä øòéá úìãâðä äñâ äîäá, äøîä åéìò øáâúääù ãåòå 

äòåøâ äòø äãî àåäù äøåçù åîöòì äîãéå íìåòáù úåãî ìëî øúåé 

 íäù íéùðà äîëá äø÷éù åîë äùåã÷ã åðéàù úåãéñôî úåøåö äæéà

íãáì íéáùåéä úòãä éùåìç, ùåøôú ìà øîàå àðúä ììä øéäæä äæ ïëì 

øåáéöä ïî, íéòø íä åøéò éùðàå åúéá éðá éùðàù íãà äàåø íà ìáà 

ãåàî íéàèçå,íäéðéòá äàåðù àéä äùåã÷ã êøãå , åòøæìå åì áåè éæà 

ìåãâ úåùéøôá åãáì à÷ååã áùéù åéøçà,áîøä áúëù åîë " í)ìä' úåòã 

å ÷øô'à äëìä '(, øåáéöä ïî ùåøôú ìà ììä àðúä øîàù åäæù àöî ð 

úøçà äøéøá íåù åì ïéàù ìåãâ ÷çåãá àìà.  

n ezia owf"i ote` c"x sc b"h  

gG 

äð.          

` ciqgn `xep dyrn' `xg` `hqd zeyxl qtzpy 
ex yecwd eax zekfa lvip'if aepnixn ilicprn "r  

åéãçé íéòøî úáñîá íéãéñçä åáùé úçà, íéãéñçä êøãá 

íéðåîã÷ä,íé÷éãö éøåôéñ åøôéñå , íäéðôì òéôåäå àá íåàúôå 

åîãàä íáø"÷åöæ ùèéååàáåéìî ÷ãö çîö ìòá ø"ì, ÷éãö åæéàî íìàùå 

äæì  

íòô  



 נג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

úòë íéøáãî íúà,úòë íéøáãîù åì åøîàå åðòå øî " éìéãðòî ø

÷åöæ áåðîéøî"ì,íää íéîéá ïåè÷ ãçà øð éðôì åáùé íäå , íäì øîà 

÷ãö çîöä,úåøð äáøä ÷éìãäì ïéëéøö éìéãðòî éáøäî ïéøáãîùë , éë 

úîà ÷éãö äéä àåä,úîà øåàå , äîù úåøð äáøä åàéáä óëéúù ïáåîëå 

íúåà å÷éìãäå,äøåà úéáä àìîúðå , êåúá ÷ãö çîöä åîöò áùé æàå 

äøåáçä ìâñ,øîàå çúôå , éìéãðòî éáø éáøä äéä éî íëì äøôñà 

ïãò åúîùð áåðîéøî.  

åù äéä áåðîéø"íñøåôî ìäåîå ìåãâ íëç ãéîìú á, éùðàîå 

äòãå äìòîä,îøä éáøä åì øîàå "ãåàî åùôðá øäæéù î, éë 

ø íéðåöéçä"åâéùäì åéøçà íéôãåø ì,åùä " éøáã åáìì íù àì æìä á

éáøä,éáøäå îøä "åùäù ùéâøäùë î"éáøä éøáã åáì ìò íù àì á, íòôå 

åùä úà åðéîæä úçà"êåîñä øôë åæéàì á,ìäåî íù äéäéù ,åùä " òñð á

åì åàéáäù äìâòä íò äîù,øéòäî àöé êà øùàëå , äìâò ìòáä äèð 

íéáøä êøãî,úåøòéá òñðå ,åùä "ùéâøä á,øùé àì êøãá òñåð àåä éë , 

ìåà äìâòä éìòá úà ìàùåêøãá àåä äòåú é, äðä äìâòä ìòá åäðò 

íå÷îäì äàåáð óëéú,úåøòéá ÷åîò ÷åîò åòñðå ,íéøää ìò íéâìãîå , 

úåòáâä ìò íéöô÷îå,íù åãøéå úéá äæéà ìà åàá íåàúôå , ùéâøä æàå 

åùä" àì íå÷îá àåäù äúò àåä éøä íå÷î äæéàá åéðéòá äúò äàø íâå á

øåäè, äîë åøéäæäù éáøä úøäæà ïéáäå íéîòô, íù àìù ìò èøçúäå 

åùã÷ éøáãì åáì,íùî øåñì äöò íåù äéä àì ìáà , íù úéáì ñðëðå 

áøò úòì,ãìéä úà úåàøì äöåøù øîàå ,ãìéä úà åì åäàøäå , íàå 

åùä úà äúàøùë ãìéä"ìäåîä á,äøîàå ãåàî äãøçúä , íà äàøéù 

øãçäá íù ùéà ïéà,øúñ øáã åì øîàì äöåø àéäùå ,åùä äì øîàå "á 

úéáá ùéà ïéàù ìäåîä, úåéëáá úåëáì úãìåéä äùàä äìéçúä æà 

úåøî,åì äøôéñå , úéáî ïàëì äñôúð àéäù íéðù äæéà äæù êéà 

äéúåáà,àåä íéðåöéçä ìù íå÷î ïàëå ,äôî úàöì äìåëé äðéà àéäå , 

äéìò íéøòèöîå íéëåá çèá äúçôùîå äéøåäå, ïàëì äñôúð àéäå 

äùàå ìòáë äîò øã íäî ùàøäååéãçé ,øëæ ïá äãéìåä åéùëòå , äù÷áå 

øéòá  



 נד ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

äìéî úéøá úåùòì,äæá äðåöø äì åùòå ,ñðëðù äôéà òãé äúò ïëìå , éë 

àáù éî ïàëì,ãòå íìåòì àöåé åðéà ,åì øîàì äìåëé àéä äöò ÷ø , 

àåäå,åîöòá øåöòì ìëåé íàù , éìåàù äå÷ú ùé æà ììë íåòèé àìù 

äôî úàöì ìëåé,å øåöòì ìëåé àì íà ìáà äô äî íåòèé, èåìç àåä æà 

íìåòì äô.  

àåää,úåìâòá òåñðì íù åàá ,íéðåù íéðéîî íéùðà éôìà , 

íéðåù íéãâî éðéî ïçìåùä ìò åàéáäå, óãåð äéä íçéøù 

ãåàî,åìëà íìåëå ,ìëàéå íåòèé àåä íâù åðîî åù÷éáå , èîúùä àåäå 

íéðåù íéöåøéúá íäî åîöò,ïùéì êìä êë øçàå ,ù ø÷åááå åôñàúð áå, 

ðë íéùðà íéôìàì åàáå"ì,åùäå "äìéî úéøáä äùò á, úéøáä éøçàå 

ìåëàì äãåòñì åáùé,íéìëàî äîù åàéáäå , çéø øùà íéëìî íéðãòîî 

ìåëàì íéøéøâî åéä íéìëàîä,åúåà åù÷éá äîäå , úãåòñ àåä øùà 

åìù äåöî,ìëåà åðéàå íúåà ùééáî òåãîå , åù÷éá úåáø úøöôäá íìåëå 

ìëàéùíäîò , äðäð àìå ìëà àìå íäî èîúùä úåçåë éöîà ìëá àåäå 

ììë,øëæðë úãìåéä úöòå úãå÷ôë ,ãåàî àîöå áòø äéä úîàá àåäå , 

ïìöéì àðîçø ñåîìåá åæçàù åîöòá ùéâøäù èòîë, àìå åîöò ÷ôàúäå 

íù íòè,áåðîéø øéòì åîò åòñéù ìäåîä ù÷á äãåòñä åøîâùëå , åòñðå 

åîò,éòì äøæç åàéáäå áåðéîéø ø.  

åéùîùî ìà äåö éìéãðòî éáø,øîàå ,åùä àåáé çèá " éðåìô á

éúéáì,ã÷ô éáøä åì åøîàú æà ,åì øîàú àîè àîè ,äéä ïëå , 

åùä"éìéãðòî éáø éáøäì êìä äøéòä àáù óëéú á,åäåùøâ åéùîùîå , 

éáøä øîà ïë åì åøîàå,êì øîàðù ,åùä "íéîé äæéà ãåàî øòèöä á, 

éå íåé ìëáåéáøä úéáì àåáì äöøù íå,åäåùøâå åéùîùî æà , åì åøîàå 

éáøä øîà äëå äë,åùä ìãúùäå "íéãáåëî íéùðà éãé ìò äáøä á, ãò 

åéðôì àåáì åäåùøä éáøäù,îøä éáøä åì øîà æàå "î, íéîòô äîë äðä 

êëå êë êì éúøîàå éúøäæä,åðéøáãì êùôð úîù àìå , øòö äîë äúòå 

éì äéä, äúàù éúòãåðùë íù øáë,êéìò éúììôúä äîëå äîëå , àìù 

äìéìá  

éáøä  



 נה ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íåìùå ñç íäîò ìåàùì êùôð ãøú,äðëñá ãåò äúàù òã ìáà , íä éë 

ãåàî êúåà íéöåø,íòôä ãåò êúåà åñôúéå ,òãåé éî æàå , ìëåú íà 

íùî úàöìå êùôð èìîäì,êì ùé úçà äöò ÷ø ïëìå , ÷áãúäå æåçà 

éá,íòôä ãåò êúåà åðéîæé íä íàå ,íäîò òñú æà ,íùì àåáúùëå , æà 

åéðôá åì øîàúå íäáù ìåãâä ìà ñðëú,ìåèéáá ,íåìë äúà ïéà , äëå 

íìåëì øîàú,íìèáì êéøö äúàù êìù ïå÷éúä åäæå ,òã ìáà , ïéëú éë 

äáøã äðëäá êîöò,äòéñðä äæ ìò ,àåä ïè÷ øáã àì éë , úåðåéñð äîëå 

íù êì äéäé,éá êùôð ÷áãå æåçà ìáà , ãåîòì çë êì äéäéå  ìëá

úåðåéñðä,íìèáú íàå ,ãòå íìåòì íäî øèôú æà , äæ äùòù ïáåîë 

åùä"îø éáøä ìù åçåëá úåðëää á"î.  

íòôä ãåò åäðîæäå åàá íåàúô,îøä éáøäì êìä æà "î, øèôéì 

åðîî íåìùá,íåìùì áåø÷á øåæçéå çéìöéù åäëøáéå , òñðå 

íäîò,óëéú íìåëì øîà äúéáä íù åàåááå ,íåìë íúà ïéà èìçäá , 

åðîî å÷çù íìåëå,úçàá àåäå , íúà ïéà øåîâ ìåèéáá øîà íìåëì 

íåìë,åùä øîà êëå êëù åì åøôñå íäáù ìåãâäì åñðëðå "ìäåîä á, 

åðúàî ãçàå ãçà ìëì,åö íäáù ìåãâä ïúð æà , ìë úà åôñàé øùà 

åúéáá íäìù äøåáçä,åùä úà åàéáé íùå "á,æà øîàé äî äàøðå , êëå 

äåä,åøéáòéå ìå÷ ,íäìù ìåãâì åñðëðå äîù åàá íìåëå ,åúåà åàéáäå , 

íäìù ìåãâì êåîñ åúåà åäåáéùåäå,úçàá àåäå , øîàå íúåà ìèéáù 

íåìë íúà ïéà,äøåáçì íäáù ìåãâä óöôöå , åàéöåä ãçàë íìåëå 

åùä éðôì òéâäù ãò ùà é÷éæ éöåöéð íäéôî"á, ùâøúðå ãçôúðù ïáåîëå 

äæî ãåàî,úçàá àåä ìáà ,å èìçäá íåìë íúà ïéà øîà àåä, ãåòå 

åúåà åìäáå åäåãçôù úåìäáå íéãçô éðéîá, åúîùð äàöéù èòîë 

úåî ãçôî,íäì øîàù ìåèéáä éøáã åéôî ùî àì ìáà ,íåìë íúà ïéà , 

äøáçäî åèòîúðå åúçôð íòôá íòôáù äàøå,íù úéáäî , åéìò øòâå 

äìåãâ äøòâá íäáù ìåãâä,ì óöçúî äúà ãöéë åì øîàå éðô, úøéîàá 

åìàë ìåèéáä éøáã, äæî êøéáòäì úçà òâøá ìåëé éððäù òãåé äúà ïéàå 

íìåòä,ãòå íìåòì íùî àöú àìù àáø àîåäúã àá÷åðì , øîàå äðòå 

äðäå  



 נו ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

åì, éøåî ìù çëá àìà éçåëá àì êìù äøåáçä ãâðå êãâð ãåò éððäù òã 

èéìù áåðîéøî éìéãðòî éáø éáøä éáøå"à.  

ú éøáã íù ìåãâäåúáåù,åéùîùîì øîàå äåö , øãçá äðä 

 úåîù ìë éìöà íåùøå çðåî éðåìô äøåùáå éðåìô æâøàå éðåìô

äúò ìùå øáòù ïîæä ìù íééáøä, íúçéùå íúåâäðúä ìë íù íùåø íâå 

íúìåáçúå,úåàîøá íéøîåàå íéáúåë íäù íúøåú éøáã úà åìéôàå , 

íäéìäåàì íéãéñç íäì ãåöì éãë,íéãéñçä úåîù úà íâå íäìù , øùà 

íúåà íéøéëîå íéòãåé, úåòéâðå úåéðô åæéà úîçî íäéìà íéãåîö íäå 

åëå úåðåù'åëå ,'åùäì øîàå "ìäåîä á, åðéìöà íåùø êìù éáøä íà òã 

øëæðë åðéñ÷ðôá,êì äå÷úå äð÷ú ïéà æà , íåùø åðéà àåä íà ìáà 

åðéìöà,ïë íâ åðîî åðà íéãçôî æà , êúéáì êãéîòðå êúåà áåæòðå 

áêîå÷î ìò íåìù.  

åéùîùî åìéäáä,éðåìô øãçì åëìäå , úà íùî àéáäå 

øëæðë ø÷ù ìù íéîñøåôîä íééáøä ìù íéñ÷ðôä, çúô àåäå 

íéñ÷ðôä ìë óãôãå,øîàå äðòå , áåðîéøî éìéãðòî éáø éáøä ïéà äðä 

ììë åðéìöà íùøð,íùî åäåøèô ïëìå , íåìùì áåðîéøì åúéáì åøåøéæçäå 

ðîéøì åàåááåáå,éìéãðòî éáø éáøä ìà êìä óëéú , øáñá åäåìá÷ éáøäå 

úåôé íéðô.  

)g mixetiqd xve`"` c'c 'dxd mya "`ixdn v"f zeilbxn f"l(  

gG 

åð.          

qdn mqxetn iax eil` `a zg` mrtn"n j"m – 
dl jk xg` dced' mey enr dyr `le epnn levipy 

zexagzd  
úéðáøì øîà úçà,ôðá úåöò úù òãé àì éë åù, áøò íåéä éë 

òåîùë  

óëéúå  

íòô  



 נז ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

áøò úåðôì ùãå÷ úáù,íéðáì íéãâáá êìåäå íñøåôî éáø éìöà àåáé , 

åìù íéãéñçä íò éìöà àáå, äáøäå àøçà àøèñî ïìöéì àðîçø àåäå 

åîò åàåáé úåôéì÷,íåìù åìéôà åì ïúéì ìëåà êéàäå ,äøäì äøîà "÷, 

åùééáì ìëåú àì àåìä, äå÷îäì úéðù íòô êìú íåìù úìéàù øçà 

èììåá,áåè áåè äì øîà ,äùòà ïë , ìöà åîò áùéì ìëåà êéàä ìáà 

ãçà ïçìåù,åì äøîà ,äáåè åì úåùòìå åòéðëäì ìëåú éìåà ,äì øîà , 

øùôà éàù øáã àåä,åì äøîà ,åùééáì ìëåú àì ïë éô ìò óà , ìëåú 

íìåòáù úåáø÷ íåù åîò úåùòì àìå ãçéá åîò áùéì, áùéå äùò ïëå 

ä íåé ìëá ãçéá åîòåéðôá èéáä àìå ùãå÷ úáù, øîà êë øçà 

á éë úéðáøäì"ä åìéöä ä'äéìéã úëî ,úåøáçúä íåù åì äùò àìå .  

dxdn mixetiq ceake x`t"xdn w" sc `flran y258  

gG 

æð.          

` iaxn `xep dyrn' lv` `ae `xg` `xhqn didy 
dxd"if fp`vn w"oewizl r  

éæ æðàöî ùåã÷ä ïøî øôéñ úçà"à éáø äéäù ò'  íñøåôîå ìåãâ

à ãéñç åì äéäå' òñð åéìà òñðù íòô ìëáå ïéñëð øéúòå øéùò 

åáøì ÷éðòäì áåè ìë äàìî äìâò íò, ìâìâä åéìò êôäúð íåéä éäéå 

 øáòå úåéð÷éø íéãéá åáøì òñéì ùåá äéäå ìåãâ éðò äùòðå åðåä ìë ãáàå

òñð àìå áø ïîæ,äî äéäé åùôðì øîàå ìåãâ úå÷÷åúùä åúæçàù ãò  ,

åøòéá äòúù ãò éìâø úëìì ìéçúä,à ï÷æ åéìà äìâð íåàúô ' àåùðå 

à ïìéà úçú ìåãâ øöåà êàøàå àåá éðá àøéú ìà åì øîàå íéðô' äéä ïëå 

 úàöì øùéä êøãä úà åì äàøä íâ úåôòåú ïåä ìåãâ øöåà íù àöîù

øòéä ïî,øòéä ïî úàöì øùéä êøãä úà åì äð÷ åúåøùòì øæçù ïååéëå , 

 øæçù ïåéëå òñð áåùå áåè ìë åàìîå áö úìâò íåù åì äð÷ åúåøùòì

íã÷îë åáøì,íåìù åì ïúðå åáø ïúôî ìò êøã øùàë éäéå , åì øîà 

íòô  



 נח ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 àøçà àøèñäî àåä êùåëøå êðåä ìëù äàåø éðàù òãú òåãé éáøä

ïìöéì àðîçø,íúãåöîá úñôúðù êì òã äúòå , íéøáãä ãéñçä òåîùë 

ãì àã åéúåáåëøàå ãåàî ìçìçúð äìàä ãåàî úåëáì ìéçúäå ïù÷ð à

úàæä äòøä äëåáîäî åàéöåéù åáø éðôì úåâåôä ïéàî ãåàî, áøä ïòéå 

 êðåä ìë óåñàú íàá ÷ø íäî ìöðäì àåáîå äöò íåù êì ïéà øîàéå

ðä ï÷æä íù úàöîù íå÷î åúåàáå øòéä åúåàá áåù êìúå êùåëøå"ì, 

åá øéöôúå íòôä ãåò ï÷æä êì äìâúé æà úåëæ êì äéäé íàå êîî ìá÷éù 

ïå÷éú êì äéäé æà äöøúé íàå øöåàä úà äøæçá, äîäîúä àì ãéñçä 

 ìéàåéù åá øéöôäå ï÷æä åéìà äàøðå åáø åì øîàù åîë ìëä äùòå äáøä

åì ïúðù ùåëøä äøæçá ìá÷ì, êîî ç÷à ãçà éàðúá ÷ø ï÷æä äðò æà 

äøæçá, àåä íâù òãé òåãéù éîùá åì øîàúå êáøì óëéú òñéú íàá 

 åîöòáä ìë íò"òéðòååøàä "ïìöéì àðîçø åðéìà íéëééù ïë íâ íä åìù, 

 åì ïúðå äæì íéëñä êçøë ìòá ìáà åðæà òîùì ãçôðå ùòøð ãéñçä

äøæçá ìëä,äìàä íéøáãë åì øîàå åáøì óëéú òñðå , ïë áøä òåîùë 

úåããåáúäá ãçåéî øãçá åîöò øâñå åéðô åîëøëúðå äãòøå ìéç åúæçà, 

÷îì øîà íùî àöéùëå åéáøå"èëòøòâ éæà øò " òååòèñéáòøä úà áæòå

úåìâ åîöò ìò ìáé÷å,äøä íééñå "éæ æðàöî ÷"ò, êéæ øò èøòâìàåå èöòé 

ïå÷éú à êàð ïùéè éã øòèðåà àã,åðéìò ïâé åúåëæ .  

)dxd myae ze`gqep dnka xteqi z`fd dyrnd dpde" cieq`pn w

if"xg` gqepa zvw izrny r,dxd myae " xney lra wif mipen`" r

fp`va ayei jk xg` dyrp `edd iaxdy xtiqy izrny.(  

 ùéà éì øôéñ øùà úà òéãåäìî òðîà àì àúìéî êäã

 øàîèàñî ùåã÷ä åðéáø ìöà ãîòî åúåàá äéäù ïîàð

éæ"ò,à øôéñ íéçéùä ãçà êåúá åéîé óåñá úçà íòô ' íéáøå÷îäî 

úàæä äùòîä,äéëáá åðéáø äòâ øôñì åîéúäëå ãåàî ãò äìåãâ , àìå 

äëåøà äòùë åîöò åòéâøäì íéìåëé åéä, ìéòì ïééò íéòð àøå÷ äúàå 

ì úåà äæ ÷øôá"äøäù ä" àåä àîù äòù áéúé àãçô éàäá ïéìáåìî ÷

é÷åç øôñì êì äî ïäéìò áåúëù ïúåàî, íéîòô äîë éúàáä íâ 

àîåéñìå  
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äøäî"äøä åãåã åì øîàù äî àðøàî÷î ÷"éæ áåùèéãéæî ÷" ìëáù ò

åä òâøì úåà ìéòì ïééò äâåð úôéì÷î éðà àîù ãîåòå ãçôî à" úåàå æ

ì"ç, å÷éðòäù ïåéìò éùåã÷ ïåðáìä éæøà äìàä íééúéîàä íé÷éãöä íòå 

ïúîå÷á äîç,äîãàä ìò íééç åðà íúåëæáå , íúåìãâá âùåî åðì ïéàå 

,äùåã÷ã àøèñî íä íà íäééç éîé ìë åãòøå åãçô, ïðà ïéðòð äî 

åøçàä øåãá ïúåéðòá úîà é÷éãö ãåò åðì ïéàù ìôàäå ìôùäå äæìä ï

íééúéîà íééâäðîå, äáøàë ãåàî äáøä íéàöîð ø÷ù éâéäðî äæ úîåòìå 

éæ áåè íù ìòáä ïåùìë úåðìéàä éìòëå áåøì"ä ÷øô ìéòì àáåîä ò' 

à úåà'áå ' åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò åðì ïéàù éàãååáå éàãååá 

ðìéöéù åéðôì ïðçúäìå ù÷áì íéîùáù íéðø÷ùäå íéòåáöä éðøôöî å

 úåôéì÷î øùà ïúåàî ïäå íäéùøù äâåð úôéì÷î øùà äìà ïä äìàä

íéòáåð úåøçà, íò ìò íçøéå ñåçéå íðåîäîå íäî åðìéöé àåä ïîçøä 

ìåãâ øåàì äìéôàî äøäîá åðàéöåéå ïåéáàå éðò,ïåöø éäé ïë ïîà .  

) yecwd oxn xtiq zg` mrty izrny dqtcdd xnba zrk

h`qnif x`n"oeyld dfa miiqe ef `caer r, ` oreerb oiey fi` q`c 

rahn ` sie` oian ` oreerb fi` q`ee iax,dlkr "w.(  

gG 

çð.          

 miwlnr mpyie miwicv mpyi miaxa dxez iviaxn oia
mdipia oigadl xyt` i`e ynn  

 íä éî åìàì åìà ïéá ïéçáäì äøåàëì ïéòä úåàø éôì øùôà éà

æðù ÷ìîò òøæî åøàùðù íäî éîå íéøåîâ íé÷éãö åùòðå åëëã

íé÷ìîò,ùãå÷ åìåë íäéðù ïéàøð ïéòä úåàø éôìã , ïéá ùé úîàáå 

 íäù ùéå íéøåîâ íé÷éãö íäù ùé íéðéî éðù íéáøá äøåú éöéáøî

 ÷ìîò òøæî íäù íéøëéð ïéà íäéðô ìòå ïîä øåøà ììëá íäå íé÷ìîò

ìáà  



 ס ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

 êåøáä åîë ùîî äæë íéðô åì ùé ïîä øåøàäùéëãøî, ÷øå êàå 

÷ìîò òøæî íäù åìàî ìöðäì øùôà íéîù éîçøáå àéîùã àúòééñá.  

 úà ïéáæåòå úîàä ìà åãé ìò ïéàáå ïéé úåñåë äæéà ïéúåùùë ïë

 éî éùåðàä ìëùá ïéçáäì ììë øùôà éàù ïéàåø æà éøîâì ø÷ùä

ïîä øåøà ììëá éîå éëãøî êåøá ììëá àåä, ùéà íåù ìò êåîñì ïéàù 

øåøéááéëãøî êåøá ììëá àåäù øîåì , åéôá ãéîú øîåà ïîä øåøà íâã 

íéîù ãåáëå äøåú ÷ø äöåø àåäù, ìë äàøé äæ ïéðòá áèéä åððåáúé íàå 

 àéîùã àúòééñ éãé ìò ÷øå íéáøä åðéúåðååòá êë àåä úîàäù ãçà

íðåîäîå íäî ìöðäì øùôà íéìåãâ íéîù éîçøáå, àøîâä ùåøéô äæå 

åôá éîåñáì íãà áééç éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò àéø

 ììëá àåä éî ïéçáäì íéìåëé åðà ïéàù åæ äâùä éãéì àåáéå åúòãá ïéáéù

 íéîìåòä ìë àøåáäî ÷ø ù÷áðå éëãøî êåøá ììëá àåä éîå ïîä øåøà

äùåã÷ä äøåúá úîàä êøãá íé÷áã äéäðå åðúåà ìéöéù.  

)iyz dxez iyecig"lwz cenr f"e(  

gG 

èð.          

iviaxnn lk milaeq wlnr rxfn mdy miaxa dxez 
zexvd  

 íäéúåîùðù ùîî íé÷ìîò íäù íéáøá äøåú éãîåì ïéá íâ ùé

÷ìîò òøæî àåä, ÷ìîò úàîåèá åøàùðù úåîùð íðùé íâå 

 íäù íéîëç éãéîìúä ïúåàî úåøöä ìë ìàøùé ììëä íéìáåñ íäîå

ä íéøôåëä íò ãéá ãé íéëìåäå ÷ìîò òøæî'åðøîùé .  

)my(  

gG 

ìòå  

ìáà  



 סא ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

ñ.          

ax axrd iptl envr ripkdl xeq`  
ùø"æ é"íéðåëð ì, úàæ åøîà äî åðçðå ïøäàå äùî åøîàù äîã 

áø áøòä ìà àìå ìàøùé éðá ìà, øåñà áø áøòä éðôì éë 

ïôåàå íéðô íåùá åîöò òéðëäì, äàøéäå äøåúä çë íéìéôùî äæá éë 

äãåáòä çëå.  

)glya zyxt dxez iyecig,rw cenr "h(  

gG 

àñ.          

nlltzd epiax dy,iydy " cr mibipdpnd dpni z
ax axrd ici lr epnzi `le giynd z`ia  

ù÷éáå ïàë åúìôúá åðéáø äùî ãîòùë,ä ãå÷ôé ' éäìà 

úåçåøä,ãáì åéøçà àåáéù âéäðîä ìò ù÷éá àì , ìò úîàá éë 

ù÷áì êë ìë åì äéä àì äæ,ããéîå ããìà åàáéð øáë éøäù , úî äùî 

ñéðëî òùåäéå,éùäî ù÷éá àìà " ìë óåñ ãò ìàøùé éâéäðî ìò ú

úåøåãä,çéùî ìù åøåã ãò ,àéää úòá øåãä úåìôù åùã÷ çåøá äàøù , 

áø áøòä éãé ìò äðîçúéù äìàë íéâéäðî åéäéù äàøå, íéòåè íéâéäðî 

øùéä êøãî øåãä úà íéòèîå,éùäî äùî æà ù÷éá ïëìå "ú,ä ãå÷ôé ,' 

éùäù" úàéá ãò íéâéäðîä äðîé úçéùîä, éùðéà éãé ìò åðîúéù àìå 

çéùîä úàéá éðôì ìù ìôùä øåãäî éìòî àìã, àì åìàë íéâéäðî éë 

ìàøùé íòì åçìöé,ìàøùé ììëì íåöòå áø ÷æéäå ñøä íéîøåâå .  

)`n zeyxce dxez iyecig"i,pw cenr "d(  

gG 

éøáãå  

äðäå  



 סב ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

áñ.          

oexg`d xecd cr lltzd melyd eilr epiax dyn, 
 idi envra `ed jexa yecwdy llk didi `le bidpnd

mce xya bidpn  
æø åøîàù äî éô ìò åðéáø äùî úìôú ùøôì ãåò"ì,ùéà , 

ä øîàðù àåä êåøá ùåã÷ä äæ'äîçìî ùéà , øùàë äðäã 

çéùîä úàéá éðôì äéäéù øåãä úåìôù äàøå åðéáø äùî ïðåáúä, íàå 

øåãì ñøäì øáãä äìéìç äéäé íãé ìò âéäðî äðîúé, ù÷éá ïëì 

ùäîé"ú, áø áøòä éãé ìò ìàøùé ìò âéäðî äðîúéù êéøö äìéìç íàù 

íãå øùá âéäðî ììë ìàøùéì äéäé àìù áèåî,éùä àìà " åãåáëá ú

íâéäðé åîöòáå,ä ãå÷ôé øîàù åäæå 'åâå 'äãòä ìò ùéà ,éùäù " ìåëéáë ú

êøáúé åîù ïòîì íìäðìå ìàøùé úà âéäðäì äãòä ìò åîöò äðîé, 

ò ùøãîá åøîàù ïéòëåä"ô,àå "ãù ì"ùéàä éðôì íéîçø íëì ïúé é, äæ 

àåä êåøá ùåã÷ä.  

)`n zeyxce dxez iyecig"i,pw cenr "d(  

gG 

âñ.          

lbrd zeyrl xzei xga oxd`, ici lr bidpn zeidln 
ax axrd  

äæ ïéðò íâ ïáåé, áø áøòä ÷ø åù÷éá ìâòä äùòî ìöà éøäã 

ùãç âéäðî íäì åðîéù,ùùåá éë íòä àøéå áéúëãë äùî , 

íòäå,òåãéë áø áøòä àåä , úàå áìë úà íäéìò úåðîì ïøäà ùùç ïëìå 

ïåùçð,íéøåîâ íé÷éãö íäù òãéù óà , äìùîîä çëù ïååéë úàæ ìëá 

çéìùä ãéá, òéâé áø áøòä ìù òøä íúáùçî éãé ìò åðîúé íàù ïéáä 

øùôàå  

äæáå  



 סג ַּהזַֹהר ְוָהֵעֶרב ַרב

íéîã úåëéôù éãéì ãò øáãä,ïë ìò øúéå , íâ àìà ùùç íøåáò ÷ø àì 

ùç åîöòìäæî ù,áø áøòä ìù äòøä íúáùçî òéôùú åéìò íâ éìåàù , 

äâäðää åì øéæçäì åéðéòá äù÷é äùî øåæçéùë æàå, êë éãéì òéâéå 

äùî éðéòá äù÷éù,ñåúä ìòá éøáãëå ,' áèåîù åùôðá èéìçä ïëìå 

ìâòä äùòéù, äùî øåæçéùë ãéî øôàå øôò äùòéå ìèåáé éàãååáù 

åðéáø, ìò äðîúðù âéäðî úåéäìî áø áøòä éãé, íéìåëé äæ éãé ìòù óà 

ìâòä òåðîì.  

)`n zeyxce dxez iyecig"i,pw cenr "d( 

  



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בו נלקט מדעתם והשקפתם של גדולי ישראל
על לימוד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

גדולי ישראל
והזוהר

וה גמדעתם של שקפשקפתם

שבט שנת תש”ע לפ”ק - עיה”ק בית שמש תובב”א

ע‘יר ו‘קדיש מ‘ן ש‘מיא נ‘חית - כ‘י ל‘א תש-כ‘ח מפ‘י זרע‘ו



ָעה ִמְכָתִבים מכ ְּונֹוְספו ּבֹו ַאְרּבָ ִליָטר "ָמָרן ַאְדמֹוק "ּ   א"ׁשְ

בֹוד ַאְדמֹוִר .א יבֹות, ם"יֶאל ּכְ י ַהְיׁשִ יֵצי ַהּתֹוָרה, ָּראׁשֵ , ַמְרּבִ
ִנים ְלָחן ָערו, ְוַרּבָ ַדף ַהיֹוִמי וְבׁשֻ עוִרים ּבְ ַּמִגיֵדי ַהׁשִ ּ ּּ ּ ְוִדי , ְך יֹוִמיּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ִליָט, ּבְ ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ׁשְ  .א"ְּוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ

ֲהָפַצת   .ב ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ּבַ ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ְתַנְדִבים ּבָ ְּלָכל ַהּמִ ּ
לֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ַּהזַֹהר ּבְ   !ּ ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי-ּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרהִלְנִדיֵבי ַעם   .ג  !ִדי ּבְ

יבֹות   .ד בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ֶּאל ּכְ ּ ּ
ִיְחיו ַּהְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ּ ְבִחיַנת  ,ּ ם ּבִ ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאּתֶ ֲאׁשֶ

ִיים" ַהׁשֹוְמִרים" ְלִמי ֲח( .ָּהֲאִמּתִ  ):ִגיָגה וְּירוׁשַ

  

 
  



  

  לאוקמה שכינתא מעפרא ולגאולת עם ישראל בחסד וברחמים

  :ואה שלימהלרפ
  ה צופיה'דניאל בן סאסיי | ה צופיה'יעקב בן סאסיי

  ה צופיה'זמירה בת סאסיי

*  

  :לזיווג
  ה צופיה'סאסי יצחק בן סאסיי | ה צופיה'אסתר בת סאסיי

   ולאחיו ולאחיותיושלמה בן זמירה | מרים בת אסתר
  הד צופיה בת הזמרלה'יסאסי

  לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה
  והצלחה בכל העניינים פרנסה טובה

*  
  ה צופיה'לאה בת סאסיי

  לישוב הדעת ופרנסה טובה
  ובריאות לכל בניה

*  

  :ואה שלימהלרפ
  הדמרדכי בן הזמרל | הדיהודה בן הזמרל

  הד הזמרלתמזל טוב ב
  ולחזרה בתשובה הם וכל בנותיהם

  

  ת לעדצדקתם עומד
  לעילוי נשמת אבי מוריספר קדוש זה נדפס 

  ל" זסאסי בן זולה גויטע' ר
  ה" עה'ה בת סאסיידנ אמי מורתי הזמרל"לעו

  ל" זהדנ אליעזר בן הזמרל"לעו
  ל" זנ סאסי אסף בן כרמלה"לעו

  תהא נשמתם צרורות בצרור החיים



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ג  י"ּ

  

ּדֹוֵרנו ָזָכה  )א תֹוְקקות ּ ְּלִהׁשְ ת ּ ַּהִנְסָתר ְלתֹוַרת ְּמֻחֶדׁשֶ ּ 

ּוְלִצָמאֹון ִרים ְּוִזיָוה ְּלהֹוָדה ֱאלִֹקי ּ ֻאָלה ַּפֲעֵמי ֶאת ַּהְמַבׂשְ   הַּהּגְ

ְזכות  )ב ֵני ֵּיְצאו ,ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּּבִ ָרֵאל ּבְ לות ִמן ִיׂשְ  ַּהּגָ

ַרֲחִמים   ז.............................................ְּוִיּסוִרים ָצרֹות ְללֹא ּבְ

ָמה  )ג ֵני ּּכַ ִּיְתַפְרְנסון ְּלַמָטה ָאָדם ּבְ ְלך ַּהִחּבור ֶּזהִמ ּ ָׁשֶ ר ּ ֲאׁשֶ  ּכַ

ֶלה דֹור ְּלַמָטה ִּיְתּגַ סֹוף ָהַאֲחרֹון ּּבַ ִמים ּבְ   ט.........................ַהּיָ

ָעה  )ד ׁשָ ה ַאַחת ּבְ ִּתקון ּבֹו ַיֲעׂשֶ ּ לֹא ַמה ְלַמְעָלה ּ ּׁשֶ ה ּ  ַיֲעׂשֶ

ִלמוד ּּבְ ט ּ ָנה ַּהְפׁשָ   ט.............................................ְּתִמיָמה ׁשָ

יַצד  )ה יַאת ֶאת ְנָקֵרב ּכֵ יַח ּבִ   י......................................? ַּהָמׁשִ

ָמה  )ו דֹול ּּכַ ל ּכֹחֹו ּגָ י ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ   יא........................יֹוַחאי ּבַ

ֲּאִפלו ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר  )ז ִגְרָסא ּ ב ,ּבְ ִלמוד לֹו ֶנְחׁשָ ּּכְ ָלה ּ   יא....ַּהַקּבָ

ק ַּמהו  )ח ָלנו ַהּסֹוִדי ַּהֶנׁשֶ ּׁשֶ ית ּ ּבִ   יא...............ּאֹוְיֵבינו ֶאת ְלַהׁשְ

ִזיל ַּמָמׁש !ְּוַאִדיר ָנִדיר !ַיֲהלֹוִמים ִמְכֵרה ָּמָצאנו  )ט   יב.....ַּהזֹול ּבְ

ָעה  )י ל ַאַחת ׁשָ ִּלמוד ׁשֶ ת ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ּ ּבָ ׁשַ  יֹוֵתר ,ֹקֶדׁש ּבְ

ִנים ֵמֶאֶלף ט ׁשָ יֹום ְּפׁשָ   יב.............................................חֹל ּבְ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ד  י"ּ

ר  )יא ֲאׁשֶ ׁש ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר לֹוְמִדים ּכַ עֹות ׁשֵ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ  ,ֹקֶדׁש ּבְ
ל ֶאת ְּמַתֵקן ׁשֶ ּכָ ִנים ֲאָלִפים תׁשֵ ל ַּהׁשָ   יב................ָהעֹוָלם ׁשֶ

ן ִלְהיֹות ָיכֹול ְֵאיך  )יב ּבֶ ה ָקָטן ָאָדם ׁשֶ  ְלֶאֶלף ִלְהיֹות ִיְזֶכּ

  יב.........................................................ָּעצום ְלגֹוי ְּוַהָצִעיר

ַּהִלמוד ְיֵדי ַעל  )יג ּ ָעה ּ ת ֹזַהר ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ ב ,קֹוֶדׁש ּבְ  ֶנְחׁשַ

ִלמוד ּּכְ ִנים ֶאֶלף ּ   יג.....................................ַּהתֹוָרה ִנְגלֹות ׁשָ

ה ַעד ָּלַמְדנו  )יד ׁשָ עֹות ּׁשִ עֹות 'ו ּוְבסֹוף ,ׁשָ ִית ִּנְתַמֵלא ׁשָ  ַהּבַ

ר טֹוב ֵריַח מֹוהו ֲאׁשֶ   יד........................................ִנְהָיה לֹא ּּכָ

ָּפׁשוט ְּיהוִדי  )טו ת ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ַּהלֹוֵמד ּ ּבָ ׁשַ ׁש ֹקֶדׁש ּבְ  ׁשֵ

עֹות ָכך ַמֲחִזיק ,ׁשָ ל ֶאת ְּבְ ִריָאה ּכָ ָלה ַהּבְ ּּכֻ   יד.........................ּ

ִּלמוד  )טז ְלֶהֶבת ַלֶהֶבת ֵאׁש ּהוא ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּ ְמַנֶקה ׁשַ ּׁשֶ ּ 

ך ְוְמַזּכֵ ל ִעם ָהָאָדם ֶאת ּ לֹו ָהעֹוָלם ּכָ  אֹותֹו ּוֵמִביא ,ּּכֻ

ְעָתא ֶעְליֹונֹות ְלַדְרּגֹות ַמּיָא ְּוִסּיַ ּכֹל ִּדׁשְ   טו...........................ּבַ

יַח ִלימֹות ָקרֹוב  )יז ֲּאִפלו ַּהָמׁשִ   טז.............ִּנְסָתרֹות ֵּיְדעו ְנָעִרים ּ

ט ְהֹוֵלך ַּהֹזַהר אֹור  )יח ּוִמְתַפׁשֵ ּ לֹו עֹוָלםּבָ ּ יַע ּּכֻ ּגִ ּיַ  ְוַיְבִעיר ּוְכׁשֶ

ל ְוָיִאיר ִּפָנה ּכָ ה ּ ְבַעת ָלאֹור ִנְזּכֶ ִמים ׁשִ  ִּלְגֻאָלה ַהּיָ

ֵלָמה   יז.......................................................................ַּהׁשְ

  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ה  י"ּ
  

  

ְּלַחֵזק ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּּ ת ּ ּבָ ׁשַ   קֹוֶדׁש ּבְ
ֶנֱאַמר  ִליָטר "ַאְדמֹוק "י ָכ"עּׁשֶ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ְעָיה"ד "בביהמ ֶמׁש -" ָהאְלִמין ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ
  ק"ט לפ"סְסִליחֹות תש' א

ת ְלתֹוַרת ַהִנ  )א תֹוְקקות ְמֻחֶדׁשֶ ָּזָכה דֹוֵרנו ְלִהׁשְ ּ ּּ ְּסָתר וְלִצָמאֹון ּּ ּ ּ
ֻאָלה ִרים ֶאת ַפֲעֵמי ַהּגְ ֱּאלִֹקי ְלהֹוָדה ְוִזיָוה ַהְמַבׂשְ ּ ּ ּ ּ  

ְמעו ְּיהוִדים ַהְסִכיתו ְוׁשִ ּ ָמעו" ,ּּ קֹולֹו ִתׁשְ ַּהיֹום ִאם ּבְ ּ יַח : "ּ ָּכך ָאַמר ַהָמׁשִ ְ ּ
ן ֵלִוי  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָּזָכה דֹוֵרנו. )א/ַּסְנֶהְדִרין ַדף צח(ְלַרּבִ ת ְלתֹוַרת ּ תֹוְקקות ְמֻחֶדׁשֶ ּ ְלִהׁשְ ּ ּ

ִרים ֶאת ַפֲעֵמי ַהְגֻאָלה ְסָתר וְלִצָמאֹון ֱאלִֹקי ְלהֹוָדה ְוִזיָוה ַהְמַבׂשְ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּכמֹו , ּ
זַֹהר ָכתוב ּבַ ּׁשֶ ּ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלֵני ְדַחֵיי ְדִאיהו ַהאי ֵסֶפר : "ּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּ ּ ּּ

ַרֲחֵמי,רַּהֹזַה ּ ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּ ּוַבִתקוִנים , "ּ ּּ ְתַרֵא:  ִאיָתא)'ַּדף מ(ּ י ּוְבָדָרא ּבָ
סֹוף יֹוַמָיא ִגיֵניה,ּּבְ ָאֶרץ ְוכואּ ּבְ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ת ָנׂשא . 'ּּ ּוַבֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּ ּ

 

ֻאָלה ָת] א[ ַּהּגְ ָחְכַמת ָהֱאֶמתּ ַנֲעֹסק ּבְ ׁשֶ   ּבֹוא ּכְ

ַער ַהַהְקָדמֹותע "ל זי"ק ָהַרְמַחְְוָכך ָזַע ׁשַ ן יֹוַחאי ְוֶזה :ּּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ָאַמר ֵליה ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּ ּ

סֹו: ְלׁשֹונֹו א ּבְ ה ִעָלִאי ַעד ְדִיְתַגְלָיא ְלַתּתָ ּמָ ְרְנסון ּכַ ָאה ַאְנּתְ ְדֵמַהאי ִחּבוָרא ִיְתּפַ ה ַזּכָ ּמָ י ּכַ ַּרּבִ ּ ּּ ּ ּף יֹוַמָיא וְבִגיֵניה ּ ּ ּ

ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו" ְבּתֶ ה.'ּ ְוכו"ְּוׁשַ י ֵחְטא ֶזה ֵהֵחל ִלְהיֹות ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַעד ַעּתָ ר ָנׁשוב , ֲהֵרי ְמֹבָאר ּכִ ּ ְוַכֲאׁשֶ
  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ו  י"ּ
 

ָיֵמי ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּבִ ָחְכָמה ַהזֹאת ִיָגֲאלו ִיׂשְ ְתׁשוָבה ַלֲעסֹק ֵמַאֲהָבה ּבַ ּּבִ ּ ט אֹוָתם .. .ּנו ָאֵמןּּ ׁשָ ת ַחְכֵמי ַהּפְ ּוְכֶנֶגד ּכַ

ְפׁשוָטן  ִטים ּבִ ׁשָ ִסּפוִרים ַהּפְ ְקָרא ֵעץ ַהַחִיים ְוַחֵיי עֹוָלם ְועֹוְסִקים ּבְ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַהּנִ ר ֵהם מֹוֲאִסים ַלֲעסֹק ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

ְלַבד ְל,ּבִ ט ּבִ ׁשָ ּתֹוָרה ֶאָלא ַהּפְ ֵאין ּבַ לֹום,ַבדּ ְואֹוְמִרים ׁשֶ ר , ָחס ְוׁשָ ְזּכַ ּנִ ר הוא ִנְקָרא ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע ּכַ ּ ֲאׁשֶ ּ

ם ִיְרְמָיה(ּ ֲעֵליֶהם ָאְמרו ,ְלֵעיל ה ְלָהַרע וְלֵהיִטיב לֹא ָיָדעו: ") כבׁשָ ֲּחָכִמים ֵהּמָ ֵעץ ,"ּ ת ֱהיֹוָתם מֹוֲאִסים ּבְ ִסּבַ י ּבְ  ּכִ

רוך הוא  ַּהַחִיים ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ִכים אֹותֹו ְלַרע ּ ֵטי ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע וְמַהּפְ ְפׁשָ ּעֹוֵזר אֹוָתם ְוֵהם ׁשֹוִנים ּבִ ּ

ַחת ְיֵדיֶהם  ר ְוַתָקלֹות ַרּבֹות יֹוְצאֹות ִמּתַ ׁשֵ ר ופֹוְסִלים ֶאת ַהּכָ ּתָ הֹור ְואֹוְסִרים ֶאת ַהּמֻ ִאים ֶאת ַהּטָ ּוְמַטּמְ ּ ּ

ים ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ   .ּּבַ

ָרֵאלַוֲהֵרי ֵני ִיׂשְ ַעם ּבְ ר ּבְ ּתֹות ֲאׁשֶ ל ַהּכִ ֲארו ּכָ ָחְכָמה ַהזֹאת, ּ ִנְתּבָ ֶאָחד ִנְמְנעו ִמְלַהֲחִזיק ּבַ ָלם ּכְ ר ּכֻ ֲּאׁשֶ ּּ ּ ,

תֹו וְפִנָיתֹו ִפי ִסּבָ ל ֶאָחד ּכְ ּּכָ ים ֵאין, ּ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ּבַ ְתַקֵים ּבָ ּנִ ַּעד ׁשֶ ּ ל ּ ִנ ְּמַנֵהל ָלה ִמּכָ י', ּים ָיָלָדה ְוכוּבָ , ּרוׁשּפֵ

ָלה ִנים ָמאֵרי ַקּבָ י ִעם ֱהיֹוָתם ּבָ ָחְכָמה ַהזֹאת, ּכִ ל ֶזה ִנְתָיֲאׁשו ִמְלִהְתַעֵסק ּבַ ִּעם ּכָ ּּ י ְדָבִרים ֵאלו . ּ ְּוֵאין ָסֵפק ּכִ ּ ּ

ְנבוָאה ֶנֶאְמרו ַעל דֹורֹות ֵאלו ָהַאֲחרֹוִנים ּּבִ ּ ּּ ְסָבַרת ַחְכֵמי ד. ּ לֹא ּכִ ּׁשֶ ֹּורֹוֵתינו ֵאֶלהּ ָבר , ּ י ּכְ ם ּכִ ַדְעּתָ ִבים ּבְ ַהחֹוׁשְ

ֶחְלָקם ֵמִחים ּבְ ָצִריך ָלֶהם וׂשְ יגו ַמה ׁשֶ ִּהׂשִ ְּ ּ ּ י, ּ תוב ֵמִעיד ַוַיְרא ּכִ ה ַהּכָ ְּוִהּנֵ י ֵאין ַמְפִגיַע ּ ּתֹוֵמם ּכִ ֵּאין ִאיׁש ַוִיׁשְ ּ ,

ִליָלה ְלׁשֹון ׁשְ ך ׁשֹו, ּבִ ּכָ ך רֹואֹותְאֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ ּכָ ַרך ָעֵלינו, ְְמעֹות ְואֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ ֵּעדותֹו ִיְתּבָ ְּוֵאין ָלנו ֵלב , ְּ

ָחְכָמה ַהזֹאת ָּלַדַעת ַלֲחזֹר וְלִהְתַעֵסק ּבַ ַרך, ּּ ּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמך, ְְלַהֲחִזיק ִיְתּבָ יט ְוֵאין ֹעֵזר ְוֶאׁשְ תוב ְוַאּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְּכְ ּ .

ֱהיֹוֵתנ ָחְכָמה ַהזֹאתְּוהוא ּבֶ ּו ֲעסוִקים ּבַ ּ ְתָקֵרב ַהְגֻאָלה, ּ י ַעל ָיָדה ּתִ ּּכִ ּ ִכיַנת ֻעזֹו ָהִיינו , ּ ְּוִכְבָיכֹול ְיׁשוָעָתה ִלׁשְ ּ ּּ

ע ִלי ְזרִֹעי, ְּמַמֲהִרים ְלַהְצִמיָחה תוב ַוּתֹוׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְבָיכֹול, ּּכְ ׁש ּכִ ֲאָמר ׁשֶ, ִלי ַמּמָ ּמַ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכַ ִּהְתַחְלנו ְוַכּנִ

ַהְקָדָמֵתנו זֹאת ּּבְ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת, ּ לוי ּבְ י ַהּכֹל ּתָ ּּכִ ה ִהיא גֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב , ּ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעֵסק ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ְרֶמל ה ְוִנְקָרא ֲהַדר ַהּכַ נו ַהְמֻכּנֶ נו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ִמְקָדׁשֵ ְנַין ּבֵ ּּבִ ּ ָאַמר ַה, ּ מֹו ׁשֶ ְרֶמלּכְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ תוב רֹאׁשֵ ְּכָ ְ ּ.  

תוב ָאַמר ַהּכָ ְּוֶזה ַמה ׁשֶ ר: ּ ְדּבָ ְרֶמל ַהּמִ ה ַהּכַ י ַלִסּבֹות, ָרִאיִתי ְוִהּנֵ ִרים ְלֵעיל ָהָי ּּכִ ְזּכָ ר הַהּנִ ְרֶמל ִמְדּבָ  ַהּכַ

ים ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ֵמם ּבַ לֹא , ּׁשָ ל דֹור ׁשֶ י ּכָ ר ְלֵעיל ּכִ ְזּכַ ּנִ ּּכַ ָיָמיוּ ְקָדׁש ּבְ ית ַהּמִ ִאלו ֶנֱחַרב , ִּנְבָנה ּבֵ ֲּהֵרי הוא ּכְ ּּ

ָיָמיו ֵני ֲחרֹון ַאּפֹו, ּבְ ם ִמּפְ ֵני ַהׁשֵ צו ַגם ֵהם ְוָכל ָהָרָעה ַהזֹאת ִהיא ִמּפְ ְּוָכל ָעָריו ֵהם ָעֵרי ְיהוָדה ִנּתְ ּ ּ י, ּּ ֵני ּרוׁשּפֵ  ִמּפְ

ר ִעְסָקה ְלהֹור, ַּהָחְכָמה ַהזֹאת רוך הוא, ֹותֲּאׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ׁשְ י ּכָ ּּכִ ְּ ֵני , ּ תוב ִמּפְ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ם ה, ִהיא ַהָחְכָמה, ַּהׁשֵ ֵאין ִמְתַעֵסק ּבָ ּׁשֶ ֵני ֲחרֹון ַאּפֹו, ּ י, ְּוַגם וִמּפְ רוך הוא קֹוַרת , ּרוׁשּפֵ י ֵאין לֹו ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּּכִ ְּ ּ

עֹוָלמֹו ָחְכָמה זֹוֶא, ּרוַח ּבְ ר עֹוְסִקים ּבְ ֲאׁשֶ   .ָּלא ּכַ

סוק  יִרים ַעל ּפָ יר ַהׁשִ זַֹהר ׁשִ ּּבְ יִרים(ּ יר ַהׁשִ י ְוכו ) א זּׁשִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ל ִאינון ' ַּהּגִ ַּזָכִאין ּכָ

ַתְדִל ְּדִמׁשְ ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹוןןיּּ ִלןיְּוִאינון ָיְדִע,  ְלִמְנַדע ּבְ ּ וִמְסַתּכְ ָרִזין ִעיָלִאיןםיּ ר ָנׁש ּכַ,ּ ּבְ ִגין ְדּבַ ָנֵפיק  דּ ּבְ

ל ִדיִני, ֵמַהאי ָעְלָמא ַהאי ִאְסַתְלקו ִמֵניה ּכָ ּּבְ ּ ּּ ּ ֶּאָלא ְדִמְתַפְתָחא, ְוָלא עֹוד. ּ ְדַעְלָמאםּ ּ ּ ֵּליה ְתֵריַסר ַתְרֵעי ן ּ ּ ּ
ַּדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ְדָכל ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ַתְלָייא  ּ ּ הוּ רוך הוא ָחִק, ְוָלא עֹוד .ּּבְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ׁשֶ ְּ ּ ּק ֵליה יּ

יָרא ַההוא ּפוְרּפִ ּּבְ ן, ּ ּמָ ְּדָכל ְדיֹוְקִנין ְגִליִפין ּתַ ּ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּּבְ רוך הוא, ּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָעא ּ ְעׁשְ ּתַ  ִאׁשְ

ַגן ֵעֶדן יה ּבְ ֵרין ָע, ּּבֵ ָּחְכְמָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש. ַעְלָמא ָדא ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ְלִמיןְוַאְחֵסין ּתְ ַחד ְלִמְנַדע , ְ

ָרִזין ְדָמאֵריה ָלא ּבְ ּכָ ּוְלִאְסּתַ ּ ְּוַחד ְלִמְנַדע ֵליה ְלגוֵפיה. ּ מֹוְדָעא ֵמָאן ִאיהו, ּּ ּתְ ּוְלִאׁשְ ְּוֵאיך ִאיהו ּ ְּוִתיקוָנא ְדגוָפא  ,ְ ּ ּ

א ְדכֹוָלא. ַּקןְֵהיַאך ִאְתּתַ י ַמְלּכָ ִדיָנא ַקּמֵ ין ְלֵמיַעל ּבְ ְּוֵהיַאך ִאיהו ַזּמִ ּ ָרִזין , דְוַח .ְ ָלא ּבְ ּכָ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ

ָמִתין ַּמאן ִאיהו ַהִהיא ֶנֶפׁש ְדֵביה. ְּדִנׁשְ ּ ְּוַעל ָמה ַאְתָיא ְלַהאי גוָפא ְסרוָחה, ּוֵמָאן ַאְתָיא, ּ אן וָמָח, ּ ְּדיֹוָמא ּכָ ר ּ

ֵבי ַהאי ָעְלָמא . ִקְבֵריּהּבְ ָלא ּבְ ּכָ יה ְּוַחד ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ַקן, ּ ָרִזין ִעיָלִאין , ּוְלָבַתר. ְּוַעל ַמה ִאְתּתַ ּּבְ

מֹוַד ּתְ ר ָנׁש ִמגֹו ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא. ע ְלָמאֵריְלִאׁשְ ל ּבַ ּכַ ְּוָכל ָדא ִיְסּתַ ּ ּּ.  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ז  י"ּ

ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו  ")ב"ד ע"ַּדף קכ( ּּבְ ּּ ֵּסֶפר ַהֹזַהר כוְּ יה ִמן ָגלוָתא ' ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ
ַרֲחֵמי   ". ּבְ

ְזכות ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  )ב ּּבִ ּ לות ,ּ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ּ ֵיְצאו ּבְ ּ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסוִרים   ּּבְ

אור ַהְדָבִרים ּּבֵ ְלך: ּ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַה,ּ ּ ׁשֶ ֵני ,ָּקדֹוׁשּ ּ ֵיְצאו ּבְ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים ָרֵאל ִמן ַהָגלות ּבְ ִּיׂשְ ּּ יַחבּ ְוַאף ! ּ וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

 

א ֲחֵזי ל ַמאן, ּתָ ָלא ְיִדיָעהּכָ ּ ְדָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאין ִאיתְּדַּאף ַעל ַגב , ּ ּּבֵ ַמְפִקין , ּ

ְרִע ל ּתַ ּ ְדַההוא ָעְלָמאיןֵּליה ִמּכָ א ֲחֵזי .'ְּוכו ּ ִתיב,ּתָ יִרים(  ַמה ּכְ יר ַהׁשִ יםִא: ) א חּׁשִ ׁשִ ּנָ ּם לֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ִאם , ְ

ָלא ְיִדיָעה ָחְכָמה, ַאְנּתְ ַאְתָיא ּבְ ַלת ּבַ ּכְ , ְּוָלא ְיַדְעּתְ ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ַּעד ְדָלא ָאִתית ְלָהָכא, ְוָלא ִאְסּתַ

ים ַּאף ַעל ַגב ׁשִ ּנָ ְּדַאְנּתְ ַהָיָפה ּבַ ִמְצוֹות ּ ים טֹוִבים ּבְ ַדי ְלֵמיַעל ָהָכא ּוְבַמֲעׂשִ   .)ל"עכ(. 'ְּוכו ְָלךְצִאי  ֵלית ַאְנּתְ ּכְ

ֲאָמִרים ְדַאף ַעל ַגב  ֵני ַהּמַ ׁשְ תוב ְלֵעיל ּבִ ּכָ ְראֹותֹו ַמה ׁשֶ ּתֹוֵמם ָהָאָדם ּבִ י ִלְכאֹוָרה ִיׁשְ ְּוֵאין ָסֵפק ּכִ ּ ּ ִאית ְּדּ

ּיה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאיןֵל ָכ, ּ ְרָעא ְדַההוא ָעְלָמא ְוִאְתָדַנת ּבְ ל ּתַ ַּמְפִקין ֵליה ִמּכָ ּּ ִדְבֵרי .ל יֹוָמאּ יל ּבְ ּכִ ׂשְ  ָאְמָנם ַהּמַ

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִא,ַרּבָ ּנָ ל ּתַ ן ׁשֶ ָנה ַרּבָ ָהָיה ּבֹוֶכה,ים ָמאֵרי ִמׁשְ ִטיָרתֹו ׁשֶ ֵעת ּפְ ָראוהו ּבְ ּ ׁשֶ ֵני ,ּ ֵיׁש ְלָפָניו ׁשְ יב ׁשֶ ּ ְוֵהׁשִ

ֵאיֶזה ֶדֶרך מֹוִליִכים  ְְדָרִכים ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ ּ רו ָעָליו ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ְוָאְמרו ָעָליו ,אֹותֹוּ ה ִסּפְ ַמֶסֶכת ֻסּכָ ּ וּבְ ּ ּּ ּ

יַח לֹא ִהּנִ ְלמוד ְוכוּׁשֶ ָנה ְולֹא ּתַ ּ לֹא ִמְקָרא ְולֹא ִמׁשְ יַחת ְדָקִלים ְוכו' ּ ָבה ׂשִ ה ֶמְרּכָ ּוַמֲעׂשֵ ל ֶזה ָהָיה ' ּּ ְוִעם ּכָ

  .ִמְתָיֵרא

י  ַרּבִ ַּגם ָמִצינו ּבְ ָמתֹו ּבֹוּ ר ִנׁשְ ִפי ֶקׁשֶ לֹום ּכְ ר ׁשוְפֵריה ֵמֵעין ׁשוְפֵריה ְדַיֲעקֹב ָאִבינו ָעָליו ַהׁשָ הו ֲאׁשֶ ַּאּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ. 

י ָעָליו ֶנֱאַמר  ְגָמָרא ּכִ ְּוָאְמרו ּבַ ִנים"ּ ָּזֵקן וְנׂשוא ּפָ הו"ּ י ַאּבָ ּ הוא ָהרֹאׁש ָדא ַרּבִ ִנים ְלדֹורֹו ,ּּ ִאים ּפָ ָהיו נֹוׂשְ ּ ׁשֶ

ַמִים ׁשָ ֲעבורֹו ּבַ ּּבַ ִטיָרתֹו ,ּ ַעת ּפְ ׁשְ י ְלֹתהו ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכֵליִתי" ְוָהָיה אֹוֵמר ּבִ י ְלִריק ָיַגְעּתִ ַּוֲאִני ָאַמְרּתִ ַעל ,"ּ  ְוָכל ּבַ

ֶכל ִיְתַמה ִמְדָבִרים ֵאֶלה ְולֹא יוְבנו ּׂשֵ ּ ּ ּ י ְלַמְעָלה ִעְנַין ֶהְפֵרׁש,ּ ַתְבּתִ ּכָ ָמה ׁשֶ ֶטיָהּ זוָלִתי ּבְ ְפׁשָ  , ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבִ

א ְוֶזה סֹוד  יַח ְותֹוַרת ָהעֹוָלם ַהּבָ ל ָמׁשִ ר ִהיא ֶהֶבל ִלְפֵני ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ֵהם ּתֹוַרת ָהעֹוָלם ַהֶזה ֲאׁשֶ ְּלֹתהו ְוֶהֶבל "ּׁשֶ

ֲאָמִרים ָהֵאלו". ּּכִֹחי ִכֵליִתי ל ַהּמַ ֵבאור ּכָ אִתי ְלַהֲאִריך ּבְ ְּוִאלו ּבָ ּ ּּ ה לֹא ִיְכלו ִי,ְּ ְּכֶלה ַהְזַמן ְוֵהּמָ ּ ָאֵכן נוַכל .ּ

ר ְלֵעיל ְזּכַ ִפי ַהּנִ ֶדֶרך ְקָצָרה ּכְ עֹוָלם ַהֶזה וְבַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ,ְְלָהִבין ּבְ ִטִיית ִהיא ּבָ ׁשְ ַכר ִמְצוֹות ְותֹוָרה ַהּפַ י ׂשְ ּ ּכִ ּ ּ, 

ַי ר ַעד ׁשֶ ַּהָאְמָנם ְלֵמיַעל ְלָעְלָמא ִעָלָאה ִאי ֶאְפׁשָ ָחְכַמת ַהזַֹהרּ יג ָידֹו ּבְ ׂשִ ר ּתַ ִפי ֲאׁשֶ ִפי ְיָכְלּתֹו ּכְ ֲּעסֹק ָהָאָדם ּכְ ּ, 

ים טֹוִבים ִמְצוֹות וְבַמֲעׂשִ ְרִעין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ַאף ַעל ַגב ְדִאיִהי ָיָפה ּבְ ל ּתַ ֵדין ַמְפֵקי ֵליה ִמּכָ ְּוִאי לֹא ּכְ ּ ּ ּּ ל "עכ(. ּ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאתַהּכֹל ּתָ. )ו לעץ חיים"הקדמת המהרח ּלוי ּבְ ה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחור , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּּ ּ

נו ְוִתְפַאְרֵתנו ית ִמְקָדׁשֵ ְנַין ּבֵ ְּוִעּכוב ּבִ ּ ּּ ַּהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִיים( ּ ּ ּ(.  

, בצרות שונות ומשונות, הנוראהזה קרוב לאלפיים שנה טובעים בגלות , גוי קדוש, עם ישראל] ב[

מדוע הגלות הקשה אינה מגיעה ? על מה ולמה, אסונות שלא שיערום אבותינו, כל יום גרוע מקודמו

  ?לסיומה

  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ח  י"ּ
 

  ?ַּוֲעִנּיות ִמְלָחמֹות ֲאסֹונֹות, ָלעֹוָלםִמי ֵמִביא 

ִתקוֵני זַֹהר  ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ קון (ּ ּּתִ לֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהזַֹהראֹו: ַמְזִהיר, )'לּ ּי ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ֵהם , ּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

  . ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ְמִביִאים ָלעֹוָלם ֹעִני

ַעל ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶי: ַּמְזִהיר אֹוָתנו  )ד"ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ּבַ ּטול ַהְקִלּפֹות הּ ּ ּבִ ּ

ַתת ַהִקְטרוִגיםְו ּבָ ַּקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ.  

ַלִים ֵני ְירוׁשָ ַנת תרפ(, ַּרּבָ ל : ְמעֹוְרִרים )א"ׁשְ ר הוא ְמַבּטֵ ָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּּ

ְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ל ִמיֵני ּפֻ ּּכָ ּ.  

ינו ַהָקד ַּרּבֵ י ַחִיים ִויָטאל ּ ַער ַהַהְקָדמֹות(ֹּוׁש ַרּבִ ַהְקָדָמה ָלׁשַ ּּבַ ֵאיָנם  )ּ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּ

בֹוד ַלּתֹוָרה ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְתַרְג,ּעֹוְסִקים ּבְ י ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָגלות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ ּ ּכִ ׁשֹות ּּ

עֹוָלם   ָלבֹוא ּבָ

י ָנה ּרוׁשְוֶזה ֶאְצִלי ּפֵ ׁשְ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ָאַמר ַר: )ו בָאבֹות ( ַהּמִ ָכל יֹום ְויֹום ּבַ ן ֵלִוי ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּבִ

ל ּתֹוָרה:ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּ אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ִלי ָסֵפק ּבִ,ּ י ּבְ ֶטיָה וְבִסּפוֶריָה  ּכִ ְפׁשָ ְּהיֹוָתם עֹוְסִקים ּבִ ּ

ָרֵאל  סוָתה ְוָכל ָהֻאּמֹות יֹאְמרו ְלִיׂשְ ת ּכְ ק הוׁשַ ְגֵדי ַאְלְמנוָתה ְוׂשַ ת ּבִ ְּלַבָדם ִהיא לֹוֶבׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּדֹוֵדך ִמדֹוד ַמה"ּ  ַמה ,"ְּ

ַהְב,ּּתֹוַרְתֶכם ִמּתֹוָרֵתנו ּ ֲהלֹא ַגם ּתֹוַרְתֶכם ִסּפוִרים ּבְ ּ ֵאין ֶעְלּבֹון ּתֹוָרה ָגדֹול ִמֶזה.ֵלי ָהעֹוָלםּ  ְוָלֵכן אֹוי ָלֶהם ,ּ

בֹוד ַלּתֹוָרה ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ל ּתֹוָרה ְוֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ַּלּבְ ּ י ֵהם ַמֲאִריִכים ,ּ  ּכִ

ְתַרְגׁשֹות ָל ַּהָגלות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ עֹוָלםּּ ַהְקָדָמֵתנו זֹאת ְוֶזה ַעְצמֹו ,בֹוא ּבָ ִהְתַחְלנו ּבְ ֲאָמר ׁשֶ ּמַ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכַ ּנִ ּ ּכַ ּּ

ָכל יֹום ְכִריז ּבְ ת קֹול ַהּמַ   .ּהוא ּבַ

סוק  ּפָ ת ּבְ,"קֹול אֹוֵמר ְקָרא"ּ ְוִנְרַמז ּבַ ָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּפָ ן ּבְ ֶזה ָאְמרו ַגם ּכֵ יֹוֵצא ּבְ ּ ְוַעל ּכַ ּּ  .)ב"ַּדף קנ(ַָהֲעלְֹתך ּ

ְמעֹון ָאַמר :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו י ׁשִ ר ָנׁש ְדָאַמר, ַרּבִ ַּווי ְלַההוא ּבַ ָעְלָמא ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָאָתא, ּ , ְּלַאֲחָזָאה ִסּפוִרין ּבְ

ּוִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי ּ א ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ְּדאֹוַרְייָתא ְּועֹוד ַהאי ִמָלה. ּ ְּלבוׁשָ א ִאיהו ּוַמ. ּּ יב ְדַההוא ְלבוׁשָ ּאן ְדָחׁשִ ּ ּ ּ ּ

ׁש ח רוֵחיה, ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא, אֹוַרְייָתא ַמּמָ יּפַ ּּתִ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ך ָאַמר ָדִודּו. ּ ִגין ּכַ ּּבְ ְ 

לֹום  ֶלך ָעָליו ַהׁשָ ַּהּמֶ ִהִלים קיט(ְ יָטה ִנְפָל' :)ּּתְ א ְדאֹוַרְייָתא',ָאֹות ִמּתֹוָרֶתךַּגל ֵעיַני ְוַאּבִ ּ ַמה ִדְתחֹות ַהאי ְלבוׁשָ ּּ 

ין ְדָעְלָמא. 'ְּוכו ׁשִ א, ִּטּפְ ַההוא ְלבוׁשָ ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ָּלא ִמְסּתַ ּ ְּדִאיהו ִסּפור ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּ יר ְוכו, ּ עֹוד ֵיׁש  .'ְּוָלא ַיּתִ

ָרׁשָ ּפָ ֶזה ּבַ יֹוֵצא ּבְ ר ַעְצָמה ָּמקֹום ַאֵחר ַאֵחר ּכַ ְזּכַ ּוַמאן ְדָאַמר:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ַּדף קמט(ּה ַהּנִ ְּדַההוא ִסּפוָרא , ּ ּ ּ

ְלַבד ָקֲאֵתי, ְּדאֹוַרְייָתא ְּלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ִסּפוָרא ּבִ ח רוֵחיה, ּ יּפַ ּּתִ , ָּלאו ִאיִהי אֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ְּדִאי ָהִכי. ּ

  .אֹוַרְייָתא ְקׁשֹוט

נו מֹׁשֶ ּה ַחִיים לוָצאטֹו ַזַצַּרּבֵ ָיֵדינו: צֹוֵעקל "ּ ָלל ֶזה הוא ּבְ ה ּכְ ְּוִהּנֵ ְקָדׁש , ּ ית ַהּמִ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ל דֹור ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּּ

ָיָמיו ָיָמיו ,ּבְ ִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּ ּכְ ֶרק א(ּ ְלִמי יֹוָמא ּפֶ ִחיָרה ְוָהיו ְיכ, )'אֲהָלָכה ' ְּירוׁשַ ֲעֵלי ּבְ ה ּבַ ֵהּמָ ֹוִלים ִלְפֹעל ֵּמַאַחר ׁשֶ

ְקָדׁש ְולֹא ָעׂשו ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִיּבָ יֶהם ַהּטֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ּּבְ ּ יֵמיֶהם, ּ ִאלו ֶנֱחַרב ּבִ ָּלֵכן ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ּכְ ן ַהָדָבר ַהֶזה . ּ ּּכֵ ּ

קוִנ ּטֹוב ְוַלֲעׂשֹות ּתִ ַרע ְוִלְבחֹר ּבַ ִחיָרה ִלְמֹאס ּבָ ט ַהּבְ ּפַ ָלנו ִמׁשְ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּּ ּים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ּתֹוָרֵתנו ְוֵאין ּ ּ

ָזִקין, ִנְמָצא, ָּאנו עֹוְסִקים ּנְ ָּאנו ַהְגָרָמא ּבַ ֶרת, ּ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַגּבֶ ּׁשֶ ְפָרט ִלּמוד ָחְכַמת , ַחס ְוָחִליָלה, ּ ּּבִ

ָלה, ָהֱאֶמת ּהוא ִלּמוד ַהַקּבָ ּ קוִנים, ּ ּהוא רֹאׁש ְלָכל ַהּתִ מֹו, ּּ ן יֹוַחאיּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ , ּ ׁשֶ

ֶפה ָמֵלא, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָרֵאל ִמָגלוָתא : ּבְ קון ִיׂשְ ְּדֵביה ִיּפְ ּּ ָרֵאל ִמן ַהָגלות-ּּ ָלה ֵיְצאו ִיׂשְ ְזכות ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּבִ ּ ּ ּּ ּ.  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ט  י"ּ

ַמִים ִהְסִכימו ְלָכך ְִמׁשָ ּ ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ְמבָֹאר! ּ ּּבְ ּ ּ ִביא ,ּ ֵאִלָיהו ַהּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ִעמֹוָּזכור ָלטֹוב ִנְגָלה א ׁשֶ ר יֹוַחאי ְוַלַחְבַרָיא ַקִדיׁשָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּ ְלַרּבִ ּ ְוָלַמד ִעָמֶהם ,ּ

מֹות ִעְנַין ִתקוֵני ְנׁשָ ִּסְתֵרי תֹוָרה ּבְ ּ ּ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם, ּ ת קֹול ִמׁשָ ַּכָמה : ָּיְצָאה ּבַ ּ
עֹו ר יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ַּרב כֹחֹו וְקֻדׁשָ ּ ְְוַאַחר ָכך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה , ָלםּ ּ

זֹו ַהָלׁשֹון ְּנבוָאה ּבְ ֵני ָנׁשָ': ּ ּא ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ְּוַכָמה ּבְ ְ ּ ּ ּ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ ִּיְתַגלו ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגיֵניה, ּ ָאֶרץ, ''ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ'' .  

ר   )ג ֲאׁשֶ ְלך ּכַ ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ָמה ּבְ ָּכַ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ִמים סֹוף ַהּיָ דֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ֶלה ְלַמָטה ּבַ ִּיְתּגַ ּ ּ  

אור ַהְדָבִרים ּּבֵ ר : ּ ְלך ַכֲאׁשֶ ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ַּכָמה ּבְ ָּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִּיְתַגֶלה  סֹוף ַהָיִמיםּ דֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ְּלַמָטה ּבַ ּ ּוִבְזכותֹו ִיְתַקֵים ַהָפסוק , ּ ּ ּּ ּוְקָראֶתם ''ּ

ָאֶרץ ֵלָמה-''ְּדרֹור ּבָ ּ ַהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ֵסֶפר ַהָקֶנה ַעל ַהָפסוק . ּ ְּוָכַתב ּבְ ּ ּ
ְבֶתם וְרִאיֶתם כו" ְּוׁשַ ּ ר לֹא ֲעָבדֹו'  ּ ֹזַהר ִּכי ִמי, "ַלֲאׁשֶ ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ עֹוֵסק ַדְוָקא ּבַ ּ ׁשֶ ּ

ַּגם ֵאינֹו ִנְקָרא ַתְלִמיד ָחָכם .ַּהָקדֹוׁש ִנְקָרא לֹא ֲעָבדֹו ם ַתְלִמיד, ּ ׁשֵ י , ַּרק ּבְ ּכִ
ם ָחָכם ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמה ַהְפִניִמית   ...ש" יעוּׁשֵ

ָעה ַא  )ד ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ַמה ׁשֶַחתּבְ ּ ַיֲעׂשֶ ּ ּ ִלמוד ּ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ַּהְפׁשָ ּ  

ּוַבֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ָכַתב ְּ ּ ּ ָיַדְעָת ַכָמה ְגדֹוָלה ַמֲעַלת ִלמוד ָחְכַמת : ּ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָלה... 'ָּהֱאֶמת כו לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע ֹגֶדל ַהִחיוב ְוֹגֶדל ַהׂשָ ּ ּ ּ ּּ ִּכי ִלמוד, ּ ּ  ּ ַהֹזַהרּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמיןַגם ִגיְרָסא ּבְ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש , ג ּבְ ְּוָכל ׁשֶ ּּ ּ ּ

 

ן ָאָדם: ּומֹוִסיףל "ּזֹאת אֹוֵמר ַגם ָהַרְמַח ר ְלָפֶניךּבֵ, ּבֶ ִבין ֶאת ֲאׁשֶ ט ָנא וְרֵאה, ָין ּתָ קוִנים , ְּוַהּבֵ ל ַהּתִ ּכָ ּׁשֶ ּ

ַחת ָיֶדיך ה ּתַ ַָהְגדֹוִלים ֵהּמָ ֶקֶרן ָזִוית ִהיא מוַנַחת. ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ּ ה ַהָחְכָמה ַהזֹאת ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ,

ְּוֵאין דֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵקׁש ּ ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים ְלָהַרְמַחֵסֶפר(. ּ ְ ִרים- א"יעל ז"ּ ַעל ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ְתֵחי ָחְכָמה - ּ ּבַ ְּוהוא ַהְקָדָמה ַלֵסֶפר ּפִ ּ ְּוהוא , ּ

ְּמֻיָסד ַעל ֵסֶפר ֵעץ ַהַחִיים ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  ּּ   .)ל"זּ

ל שעל לימוד ספר הזוהר " חיים זצל משם רבו החפץ"וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ] ג[

 והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה ,אין שום הגבלה כי רובו מדרש

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

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ י  י"ּ

ָעה ַא, ָחדַמֲאָמר ֶא ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ִלמוד ַחתּ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ַּהְפׁשָ ְִכֵסא ֶמֶלך תקו(ּ ּ   .)ג" מז"ּ

יַח  )ה יַאת ַהָמׁשִ יַצד ְנָקֵרב ֶאת ּבִ    ?ּּכֵ

יָחא, ֶּאת ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבֵקׁש, ְּיהוִדים ְיָקִרים ַּכָידוַע ָאנו דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יַח ִצְדֵקנו ַכָמה  ה ְלָזֵרז וְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ר ַעל ֵכן ְזכות ִהיא ָלנו ְוחֹוָבה ְקדֹוׁשָ ַּוֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

י יַח-!!! ֹוֵתר ַמֵהרּׁשֶ יַאת ַהָמׁשִ ּ ֵכיַצד ְנָקֵרב ֶאת ּבִ ִּכי ֵהם ַחֵיינו ְוֹאֶרך ָיֵמינו "? ּ ְּ ּ ּ
ּוָבֶהם ֶנְהֶגה יֹוָמם ָוַלְיָלה ל ִלמוד ַהתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה –" ּ ּ ָעֵלינו ֻמֶטֶלת ַהחֹוָבה ׁשֶ ּ ּּ ּ

ע  ִרים ְוַאְרּבַ יָמָמהֶעׂשְ עֹות ּבִ ָּכל ַדָקה ְפ, ׁשָ ּ ּ ּנוָיה ְלַהְקִדיׁש ְלִלמוד ּ ּּ ַּהתֹוָרה ּ
ה ָּכך ָהעֹוָלם ִמְתַקֵים, ַּהְקדֹוׁשָ ְ ָאבֹות, ּ א ּבְ ְּכַמֲאַמר ַהַתּנָ ה ְדָבִרים : "ּ לֹׁשָ ַּעל ׁשְ

ר ֵתֵבל וְמלֹואֹו ִנְתָמִכים ּבֹו –..." ָּהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהתֹוָרה ּ ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ֲאׁשֶ ּ
ָעִנים ָעָליו הּ הוא ,ְוִנׁשְ ִּלמוד ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ ֵאין ָאנו ְמִביִנים ָמה ַהפַֹעל - ד!ּ ּ

עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ִלמוד ִדּבור תֹוָרה ַאַחת ה ּבָ ֲעׂשָ ַּהּנַ ּ ּּ ָכל זֹאת , ּ ְַאך ּבְ

ל ר ֶאת ָהאֶֹזן ֹנאַמר ָמׁשָ ּבֵ ְּנַצֵיר ְלַעְצֵמנו ְנָמָלה: ְלׂשַ ֵּמרֹב ַקְטנוָתה, ּ ּ ִהיא ֵאיָנה ּ
ן ֱאנֹוׁש רֹוֶאה ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה ּבֶ ְּיכֹוָלה ִלְראֹות ַמה ׁשֶ ּ ָלה .ּ ּ ִהיא ַמִכיָרה ֶאת ַהֵקן ׁשֶ ּ ּ ּ

ְּוֶאת ַאְדמֹות ַהחֹול ִמְסִביָבה ים ְולֹא ַמִכיָרה , ּ ַּאף ַפַעם לֹא ָרֲאָתה ְמחֹוזֹות ֲחָדׁשִ ּ
לֹא ְמֻסֶגֶלת .ֶמְרָחִבים ַוַדאי ׁשֶ ּ ּבְ ּ ֶכל ֱאנֹוׁש ֵמִביןּ ׂשֵ ְּלָהִבין ַמה ׁשֶ ּ ָכך ָאנו ְכַלֵפי .הּ ּ ּּ ְ

 

ו עם בן ל הורה לשואליו ללמד זוהר כספר מוסר ואף למד בעצמ"וכן רבנו מרן החזון איש זצ

, שאמר: )ל"ק החזון איש זצ"עובדות על מרן הגה(, ובספר מעשה איש. ל"הגאון רבי שמריהו גריינמן זצ, אחותו

  .ל"לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז

  ..ה נוטריקון אור הזוהר" אור)ב"ז ע"מגילה ט(, אורה זו תורה, "ליהודים היתה אורה"] ד[

ל ַהּתֹוָרהַּהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ] ה[ ר ׁשֶ דֹוֶחה ֶאת , ְסּתָ ָלהּכְ ּּכֻ לֹו וִמְתַחֵיב ו, ּ ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ַנְפׁשֹו   .ּבְ

ָלה ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּּכָ ר,ּ ְסּתָ ְגֶלה ְוַהּנִ ה, ּ ַהּכֹל ַאְחדות ֶאָחד, ֵחֶלק ַהּנִ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ר ׁשֶ ְסּתָ ְּוַהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּ, 

ָלה ְוֶנֱעָנׁש ּדֹוֶחה ּכֻ ּ לֹו, ּ ִאלו דֹוֶחה ּכֻ י ַהדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּכִ ּּ ּּ ְלִעיג ַעל ִדְבֵרי ֲחָכִמים . ּ ן ַהּמַ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ

ִכיָנה יַע ְלַהׁשְ ּפִ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ּכִ, ָּהעֹוְסִקים ּבְ ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ל , ּילו זֹאתּ י ַהלֹוֵמד ּכָ ּּכִ

ָלה לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן ַּהּתֹוָרה ּכֻ ְקֵראת זֹא, ּ יַע ְלִמָדה ַהּנִ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ּּכִ תוב  .'ּת ְוכו"ּ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ַלְיָלה עֹור ּבַ י ַהּתֹוָרה ּבַ, ַּהּנֵ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ָידוַעּ ְקָרא ַלְיָלה ּכַ ְגֶלה ַהּנִ ֵּחֶלק ַהּנִ ְוֵאינֹו ָחֵפץ , ּ

אֹו י אֹו, ר ַהּתֹוָרה"ּבְ ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ּכִ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ְקָרא יֹום, ַּהְינו ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוַרת ַהׁשֵ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ,

ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָה ֲּהֵרי ֶזה דֹוֶמה ּכְ ּּ ַנְפׁשֹוּ לֹו וִמְתַחֵיב ּבְ ַּאְחדות ּכֻ ּ ר , ּּ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ֵאין ּכֵ ַּמה ׁשֶ ּ
  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ יא  י"ּ

ַמִים;ַמְעָלה ׁשָ ּ ֵמרֹב ַקְטנוֵתנו ֵאיֶנּנו ְמִביִנים ַמה ִמְתַרֵחׁש ּבַ ּ ּ ּ ֵּאיֶנּנו ְמֻסָגִלים , ּ ּ
רֹוִאים ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה ְּלָהִבין ְכהוא ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַמִים ָלָאֶרץ, ּ ְּיהוִדי ּ ְכׁשֶ,ִּמן ַהׁשָ ּ

ה ב ִלְלמֹד ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ל ָמקֹום וִמְתַיׁשֵ ה ְרצֹונֹו ׁשֶ ּעֹוׂשֶ ּ ּ ַּכָמה ַמְלָאִכים , ּ ּ
יִבים ְלקֹולֹו ֶהָעֵרב ִבים וַמְקׁשִ ּ ִלְמִתיקות ַהִלמוד,ּיֹוׁשְ ּּ ְֵאיֶזה ֹעֶנג הוא ֵמֵסב ְלֶמֶלך , ּ ּ

  .ה"ַּמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקּבָ

דֹול ּכֹ   )ו ָמה ּגָ ר יֹוַחאיּּכַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ   חֹו ׁשֶ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ַּכָמה ָגדֹול ֹכחֹו ׁשֶ ּּ ּבִ: ּ ָאַמר ָהַרׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש "ְּכמֹו ׁשֶ
ַמֶסֶכת ֻסָכה  ּּבְ י ִיְרְמָיה ִמׁשום : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ב"ה ע"ַּדף מ(ּ ְּוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ּ ּ

ְמ י ׁשִ ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִמן ַהִדין ִמיֹום ַרּבִ ּעֹון ּבֶ ּ ּ ּ ּ
ו  ְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכׁשָ ּנִ ִני ִעִמי ִמיֹום ׁשֶ ְבֵראִתי ַעד ַעָתה ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ

ְבָרא  ּנִ ן ֻעִזָיהו ִעָמנו ִמיֹום ׁשֶ ְּוִאְלָמֵלי יֹוָתם ּבֵ ּּ ּּ   ".ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹוּ

ַּהָקדֹוׁש ֲאִפלו ַּהזַֹהר    )ז ּ ִגְרָסאּ ָלה,ּבְ ִלמוד ַהַקּבָ ב לֹו ּכְ ּ ֶנְחׁשָ ּ ּ  

ּּבֹואו וְראו ַכָמה ַמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ ּ ּּ ּ לֹא לֹוֵמד , ּ ּוִבְפָרט ְלִמי ׁשֶ ּ
ָלה ב ל,ַקּבָ ִגיְרָסא ֶנְחׁשָ ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ָלהּ ֹּו ְכִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ַּכף ַהַחִיים ִסיָמן (. ּ ּ

  )ה"קנ

ית ֶאת אֹוְיֵבינו  )ח ּבִ ָלנו ְלַהׁשְ ק ַהּסֹוִדי ׁשֶ ַּמהו ַהֶנׁשֶ ּ ּּ ּ  

ל ַעם ַּהִאם ָאנו יֹוְדִעים !!! ַרּבֹוַתי, ַאַחי ְוֵרַעי ַּמִהי ֶעְרַכת ַהָמֵגן ָהֲאִמִתית ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ק ַהסֹוִדי ׁשֶ? ִיׂשְ ׁשֶ ַּמהו ַהּנֶ ית ֶאת אֹוְיֵבינוּ ּבִ ָּלנו ְלַהׁשְ ּ ה ַהטֹוָבה -? ּ ּ ַמִהי ֲהַגּנָ

ים ָכל ַהְזַמּנִ ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ יֹוֵתר ׁשֶ    !?ּּבְ

 

ּתֹוָרה ּבַ יגֹו,ׁשֶ ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ּ ַהַגם ׁשֶ ם ֶחְפצֹו, ּ תֹוַרת ַהׁשֵ י ִאם ּבְ יך, ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ְוְכמֹו ׁשֶ ּ ,

ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּתֹוָרהּּ ּבַ לֹו כו, ּיג ַגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ִאלו ּתֹוֵפס ּכֻ י ַהּתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּכִ ּ ּּ ת ( .'ּ ָרׁשַ ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ

ים ים. ְקדֹוׁשִ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ְּוֵכן ּכָ ּ(  
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ִזיל ַהזֹול! ָּנִדיר ְוַאִדיר! ָּמָצאנו ִמְכֵרה ַיֲהלֹוִמים  )ט ַּמָמׁש ּבְ ּ  

ַּמָמׁש ! ִּדיר ְוַאִדירָנ! ּ ָמָצאנו ִמְכֵרה ַיֲהלֹוִמים,ְּיהוִדים ְיָקִריםזֹאת ְועֹוד 
ִזיל ַהזֹול ל ָכל ֶאָחד! ּּבְ ג ָיד ׁשֶ ֶהׂשֵ ּּבְ   !!!ַּרק ִלְרצֹות וְלַהֲאִמין! ּ

ָעה   )י ת ֹקֶדׁשׁשָ ּבָ ׁשַ ל ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ַּאַחת ׁשֶ ּ  יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ,ּ
יֹום חֹל ט ּבְ ִנים ְפׁשָ   ּׁשָ

ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ִּנָיה כֹוֵתב ְוזָּמָרן ַהּבֶ ִלים : ל"ּ ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ
ת ֶאֶלף ְפָעִמים  ּבָ יֹום ׁשַ ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְדָגדֹול ַהפַֹעל ַהּנַ ּּ ּ

ל ְיֵמי ַהֹחל ֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ,זֹאת אֹוֶמֶרת. ל"עכ, ּיֹוֵתר ִמן ַהּנַ  ׁשָ
ת ּבָ ל ׁשַ יֹום ֹחלׁשֶ עֹות ּבְ ָוה ֶאֶלף ׁשָ ְוְכָבר ִלְמָדנו ַהִכֵסא ֶמֶלך  , ׁשָ ּ ּ ּ ל ְדּּ ָעה ַאַחת ׁשֶ ׁשָ

יֹום ֹחל ִּלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ט,ּ ל ִלמוד ְפׁשָ ֵלָמה ׁשֶ ָנה ׁשְ ּ יֹוֵתר ִמׁשָ ּ ּ ּ.  

ת ֹקֶדׁש: ּוְלַמדֵצא  ּבָ ׁשַ ל ִלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָעה ַאַחת ׁשֶ ּׁשָ ּ ר ֵמֶאֶלף  יֹוֵת,ּ
יֹום ֹחל ט ּבְ ִנים ְפׁשָ ּבֹון. "ּׁשָ ִלים ּבֹואו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ּ".  

ר לֹוְמִדים ֹזַהר ַהָקדֹוׁש    )יא ֲאׁשֶ ׁש ּּכַ ת ֹקֶדׁשׁשֵ ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ְּמַתֵקן , ׁשָ
ת  ׁשֶ ל ׁשֵ ִנים ֲאָלִפים ֶאת ּכָ ל ָהעֹוָלםַּהׁשָ   ׁשֶ

ר : ָהָבה ְוִנְתּבֹוֵנן ׁש ּלֹוְמִדים ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַּכֲאׁשֶ ת ֹקֶדׁשׁשֵ ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ְּמַתֵקן , ׁשָ
ת  ׁשֶ ִנים ֲאָלִפים ֶּאת ָכל ׁשֵ ל ָהעֹוָלםַּהׁשָ   .ׁשֶ

ר ְלָהִביא ַהְגֻאָלה  ת קֶֹדׁש ֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת זַֹהר ּבְ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ׁשָ ּ ּ
ֵלָמה ְעָיה : ׁשְ ֵסֶפר ְיׁשַ ָּפסוק כ' ֶּפֶרק ס(ּבְ ַּהָקָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי : "ֶנֱאַמר )ב"ּ ּ

ה'ָּעצום ֲאִני ה ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּ ּבְ ּ."  

ה ִלְהיֹות ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר    )יב ן ָאָדם ָקָטן ִיְזֶכּ ּבֶ ֵּאיך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ְ

  ְּלגֹוי ָעצום

אורְו ָּצִריך ּבֵ ַּמה ַכָוַנת ַהָפסוק ׁשֶ, ְ ּּ ְֵאיך ָיכֹול ִלְהיֹות , ה ְלֶאֶלףַּהָקָטן ִיְהֶיּ

ן ָאָדם ָקָטן ִיְזֶכה ִלְהיֹות ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ּבֶ ּׁשֶ ּ ֶהְקֵדם -? ּ את ּ ְוְנָפֵרׁש ּבַ
ָּפסוק כ ָאַמר, א"ּ יִקים: "ׁשֶ ָלם ַצּדִ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ה ְ ּ ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ
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ה ֵאיך ָיכֹול ִלְהיֹות ,"ָּיַדי ְלִהְתָפֵאר ְ ְדִהּנֵ יִקיםּ ָלם ַצּדִ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ֲּהלֹא ַהָקדֹוׁש ', ּ ְוכוְ
רוך הוא ָנַתן ָלנו ֵיֶצר ָהַרע ֵדי ָגדֹול ּּבָ ּ ּ ּ ְּוָצִריך ְלַנֵהל ִאתֹו ִמְלָחָמה ְכֵבָדה, ְּ ּ ה , ְ ְוָקׁשֶ

ּוִמי ֵייַמר ַדֲהֵוי ַצִדיק, ְּמאֹד ְלַנֵצַח אֹותֹו ּ ּ זֹאת ַנְקִדים ִדְבֵרי ֵארַבּ וְל–? ּ ּ
ים ְעָיה : ַהְמָפְרׁשִ ַתְרגום יֹוָנָתן ַעל ְיׁשַ ּּבְ ֶּפֶרק ס ָפסוק כב(ּ ּ הֹון ְיִהי ְלַאְלָפא : ")ּ ִּדְזֵעיר ּבְ

ּוְדַחָלׁש ְלַעם ַתִקיף ֲאָנא ה ּ ּ ִזְמָנה ַאְיִתיָנה’ ּ י". ּּבְ ּוַבַמְלּבִ ם"ּ ַּהָקָטן ִיְהֶיה : "ם ׁשָ
ִרּב-" ְלֶאֶלף ּוי ַהַכמות ּבְ ּּ כַֹח -" ְּוַהָצִעיר", ּ ִרּבוי ָהֵאיכות -" ִּיְהֶיה ְלגֹוי ָעצום" ּבְ ּ ּבְ ּ

ֹכַח ְוָעְצָמה ים וְמַעִטים, ּבְ ֲאִני ִמְתַמְהֵמַה ַעָתה ְוָהָעם ַחָלׁשִ ְּוַהַגם ׁשֶ ּ ּּ ּ ה ֲאִני ה, ּ ' ִהּנֵ
ה  ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ה ַהָד-ּ בֹא ָהֵעת ַהְמֹיָעד ֶאֱעׂשֶ ְזִריזות ּ ּבְ ִּכי ֶזה ֶגֶדר ֹפַעל ִחיׁש(ָּבר ּבִ ּ ּ( 

  .ל"עכ, ַּוֲאַמֵלא ֶאת ַהְבָטָחִתי

ַּעל ְיֵדי ַהִלמוד    )יג ּ ָעה ַאַחת ֹזַהרּ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ִלמוד  ,ּבְ ב ּכְ ֶּנְחׁשַ ּ
ִנים   ִּנְגלֹות ַהתֹוָרה ֶאֶלף ׁשָ

אור הוא ְּוַהּבֵ ן ִאיׁש ַחי , ּ ַּעל ִפי ִדְבֵרי ַהּבֶ ְֵסא ֶמֶלך ְּוַהִכּ ִעְנַין ִלמוד ע"זיּ ּ ּבְ ּ
ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ ַעל , ּבְ ִיְלמֹד ְיֵדי ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ּׁשֶ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ֹזַהרּבְ ָלַמד ,ׁשָ ּ ֶזה ְכמֹו ׁשֶ ּ

ִנים ׁש ְוִאם לֹוֵמד , ֶאֶלף ׁשָ תׁשֵ ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ָנה ,ׁשָ ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ָלַמד ׁשֵ ב ְכמֹו ׁשֶ ּ ֶנְחׁשָ ּ
ִריַאת ָהעֹוָלםְּכֶנֶגד ְי ְּוַעל ְיֵדי ָכך ִנְזֶכה . ֵמי ּבְ ה' ֲאִני ה"ְלְּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ בֹא -" ּ  ּבְ

ָכַתב המלבי ְזִריזות ְכמֹו ׁשֶ ה ַהָדָבר ּבִ ָּהֵעת ַהְמֹיָעד ֶאֱעׂשֶ ּ ּ  ּוּוָבֶזה ְיֹבֲאר. ם"ּ
ַּהְפסוִקים  ְּוַעֵמך ֻכָלם ַצִדיִקים"ּ ּ ּ ְ ִאם ֻכָלנו ַנְתִח, "ּ ּׁשֶ ּ ֹזַהרּ ּ ִנְזֶכה ,ּיל ִלְלֹמד ְוִלְגרֹס ּבַ

ת ָהָאֶרץ" ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ", ִּלְהיֹות ַצִדיִקים ְּוִנְזֶכה ִליֻרׁשַ ה ", ּ ֵּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ
ַהָקּבָ, "ָּיַדי ְלִהְתָפֵאר ׁש "ׁשֶ ל ׁשֵ ִלמוד ׁשֶ ָזִכינו ּבְ ֶמה ׁשֶ ּה יוַכל ְלִהְתָפֵאר ִאָתנו ּבַ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ע ָנהׁשָ ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ִריָאה ׁשֵ ֹּות ְלַקֵים ֶאת ָכל ַהּבְ ָאַמר , ּ ְּוַעל ְיֵדי ֵכן ִנְזֶכה ְלַמה ׁשֶ ּ ּ
א  ָפסוק ַהּבָ ּּבַ ַּהָקָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני ה"ּ ּ ה'ּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּ ּבְ ּ" ,

ַהָקָטן ַאְלנו ֵאיך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ְּוׁשָ ְ ִּפלו ֶיֶלד ָקָטן ֲא,ּ ָמעֹו,ּ ּ ְפׁשוטֹו ְכַמׁשְ ּ  ִיְהֶיה ,ּ
ְּוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום, ְלֶאֶלף ר ְלָפֵרׁש? ּ זַֹהר , ֶאְפׁשָ ָעה ַאַחת ּבַ ִיְלמֹד ׁשָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ת קֶֹדׁש ּבָ ׁשַ ב ָכפול ֶאֶלף,ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְחׁשָ ּנֶ ּ ׁשֶ ּ.  
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עֹות   )יד ה ׁשָ ׁשָ ָּלַמְדנו ַעד ׁשִ ִית ֵריַח '  וּוְבסֹוף, ּ עֹות ִנְתַמֵלא ַהּבַ ּׁשָ
מֹוהו לֹא ִנְהָיה ר ּכָ   ּטֹוב ֲאׁשֶ

ּעֹוד ָמָצאנו ִעְנַין ִלמוד  ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ עֹות וְסֻגָלתֹוּ ׁש ׁשָ ך ׁשֵ ֶמׁשֶ ּּבְ ּ ֵסֶפר (, ְ ּּבַ

ִּאֶגֶרת ַמַסע אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ּּ ְּכַתב ָיד ֶאָחד ִמַתְלִמיָדיו, ּ עֹות, ל"ְוז, )ּ ה ׁשָ ׁשָ ְּוָלַמְדנו ַעד ׁשִ ּ ,
ר ָכמֹוהו לֹא ִנְהָיה' ּוְבסֹוף ו ִית ֵריַח טֹוב ֲאׁשֶ עֹות ִנְתַמֵלא ַהּבַ ּׁשָ ּ   ו.ּ

עֹות  ׁש ׁשָ ְּועֹוד ָמָצאנו ִעְנַין ִלמוד ׁשֵ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ ְּוַהָגאֹון :... )ל"באגרת הרמח(ּ
ַאל ֶאת"ר ינו ׁשָ ל ַרּבֵ אַסאן ַרּבֹו ׁשֶ ִיְהֶיה כַֹח ָכֶזה ּי ּבַ ינו ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין ׁשֶ ּ ַרּבֵ ּ ּ ּ

ְּלַהִסְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהתֹוָרה ֵבאור ַמְסִפיק סֹוד ָכל ָהִעְנָין, ּ יב לֹו ּבְ ינו ֵהׁשִ ְּוַרּבֵ ּ ּ ּ ,
ינו ְּוֵכן כֹוֵתב לֹו ַרּבֵ ּ ִכי הוא ָרָאה ֹזאת ִמקֶֹדם ְוִהְקִדים ְרפוָאה ַלַמָכה,ּ ּּ ּ ּּ ּ ְוִתֵקן ,ּ

ַחר ַעד  ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהׁשַ ִיְלְמדו ֹזַהר ְוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּבְ לֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ַהְיׁשִ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִלְלֹמד ָכל ַהיֹום  .ֵּצאת ַהכֹוָכִבים ִלמוד ַהְתִמיִדי ׁשֶ ְּועֹוד הֹוִסיפו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ֻּכלֹו ְועֹוד ׁשֵ ּ חוץ ִמן ַהֵלילֹות ִממֹוָצֵאי יֹום ִכפור ְוכו,ַּלְיָלהּ ּ ּּ ּ ּ  ְוֵכן ,'ּ
ל ְכבֹוד  ְזַמן ַהִלמוד ַהְכָלִלי ׁשֶ ל ַהֹזַהר ֲאִפלו ּבִ לֹא ִלְפֹסק ִמן ַהִלמוד ׁשֶ ּהֹוִסיפו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּּ

י  ה ַחִייםּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ָפט הבה(. )ה"זללה( זּמֹׁשֶ ה ִמׁשְ   ) אֹות ידת"ָּיִרים מׁשֶ

ָּפׁשוט ְּיהוִדי    )טו עֹותַּהלֹוֵמד ּ ׁש ׁשָ ת ֹקֶדׁש ׁשֵ ּבָ ׁשַ  ,ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ
ָכך ַמֲחִזיק  ָלהְּבְ ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ ֶּאת ּכָ ּ  

ִּפְלֵאי ְפָלאֹות ל ְיהוִדי ָפׁשוט ַהלֹוֵקַח : ּ ִּמָכאן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֶאת גֶֹדל ַהֹכַח ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ
עֹותַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹד  ׁש ׁשָ ת ֹקֶדׁש ׁשֵ ּבָ ׁשַ ָכך הוא  ,ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּבְ ּׁשֶ ַמֲחִזיק ֶאת ְ

ִריָאה ֻכָלה ָּכל ַהּבְ ּ ּ ִיְתַגֶלה בב, ּ יַח ׁשֶ יַאת ַהָמׁשִ ִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ּבִ ִּמיֹום ּבְ ּ ּ . א"ּּ
 

  :לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון ]ו[

ועמדנו , שעות מהלילה' דנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד דולמ... 

וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של , לאכול

שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר ' ובסוף ו, ולמדנו עד ששה שעות, והיה חלקי ספר בראשית. הזוהר

  .)י"עניני הילולא דרשב, טעמי המנהגים' נדפס בס, י אחד מתלמידיו"כת, אגרת מסע אור החיים הקדוש(. 'היה וכוכמוהו לא נ

ִמיִני] ז[ ת ׁשְ ָרׁשַ ּוְלׁשֹון ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּפָ ה: ּ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ִיְתַגֶלה , ּ ׁשֶ ַּהְינו ּכְ ּ ּ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש (ּ י ּבְ ּּכִ

ִחי הּבְ ן יֹוַחאי ָהָי, ַנת מׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ההְּוִאיָתא ְדַרּבִ ִחיַנת מׁשֶ ה, ) ּבְ ָבר מׁשֶ ָדַרׁש ּכְ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , ַּהְינו ַרּבִ

ה ׂשַֹרף, ֵּסֶפר ַהזַֹהר יָלא ִיְהֶי, ָאז ְוִהּנֵ ל ַהְקִלּפֹות וִמּמֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּּ ּבהּ ֶנה ּבִ ִיּבָ ּ ַהְגֻאָלה ׁשֶ ּ   ..ָא"ּ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ טו  י"ּ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ִּמָכאן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ֹכַח ָגדֹול ֵיׁש ּבַ ּ ּ ּ ְּמַתֵקן ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ּ ּ ּ
ֻּכלֹו ל ִלמוד ָכֶזה.ּ ֵער גֶֹדל ָהָעְצָמה ׁשֶ ּ ַהִאם נוַכל ְלׁשַ ּ ּּ ַּהִאם נוַכל ֶלֱאמֹד ֶאת כֹחֹו ! ?ּ ּ

ֵעת ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש! ?ָהַרב ָרִקיַע ּבְ ַּהִאם נוַכל ְלַדְמֵין ַמה קֹוֶרה ּבָ ּּ ּ ּּ?!  

ִּלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא   )טז ּּ ך ֶאת ֵאׁש ַלּ ְמַנֶקה וְמַזּכֵ ְלֶהֶבת ׁשֶ ְֶהֶבת ׁשַ ּ ּ ּ
לֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְעָתא ,ָּהָאָדם ִעם ּכָ ּ וֵמִביא אֹותֹו ְלַדְרּגֹות ֶעְליֹונֹות ְוִסּיַ ּ

ּכֹל א ּבַ ַמּיָ   ִּדׁשְ

ְלֶהֶבת ְמַנֶקה וְמַזֵכך ֶאת ָהָאָדם ִעם ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹוחֲהֵרי ֶזה ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ּ ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ, 
כֹלּו ַמָיא ּבַ ֵּמִביא אֹותֹו ְלַדְרגֹות ֶעְליֹונֹות ְוִסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּ.  

ָרֵאל ְלִמְטַעם יַּדֲעִתיִדין טיןִגּבְ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהֹזַהר, ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי יאִיׂשְ ּ ּ ,
יה  יבִּיְפקון ַרֲחֵמין ִמּּבֵ ָּגלוָתא ּבְ ּ.  

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ּ ִמׁשו]:ּּ ָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ַהַחִיים ּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּם ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהֶזה ּׁשֶ ּ ַרֲחִמיםַעל ָידֹו ֵיְצ, ּ ּאו ִמן ַהָגלות ּבְ ת ָנׂשא (. ּּ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ

  :)ַּדף קכד

 

א על שער "ו זיע" הקדמת מוהרח-עץ חיים ( "הבתרזי התורה דבריהם כגחלי אש להבת שלהם " ]ח[

  .)ההקדמות

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוכו ]ט[ ִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ִדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַמה ׁשֶ. 'ּ ם ּבְ ַּעֵין ׁשָ תוב ּ ּּכָ

ְתִחַלת ָהִעְנָין ם ָהָרָמ. ּּבִ ׁשֵ ה ּבְ אֹור ַהַחּמָ תוב ּבְ ּכָ ם ַמה ׁשֶ ְּוַעֵין ׁשָ ּ י : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ק ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ְוָהִעְנָין ּכִ

ֱאָצלֹות ֶאֶרת ִמַצד ַהְסִפירֹות ַהּנֶ ִּמִסְטָרא ַדֲאִצילות ַהּתֹוָרה ִמְתּבָ ּּ ּ ם ְוָכל ִעְנְיֵני ַהּת, ּ רוׁשָ מֹות ּפֵ ׁשָ ֹּוָרה ִמַצד ַהּנְ ּ

רוׁש ַהזַֹהר סֹוד ּפֵ ּּבְ סֹוד ַהּטֹוב. ּ ָלם ּבְ ָרֵאל ְוִיְהיו ּכֻ ְררו ִיׂשְ לו ַהְקִלּפֹות ְוִיְתּבָ ּטְ ִיְתּבַ ר ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ׁשֶ ְּוַכֲאׁשֶ ּּ ּ ּּ אֹוָתם . ּּ

ים טֹוִבים ְוִנְתַעְסקו סֹוד ַמֲעׂשִ טו ַעְצָמם ּבְ ִקׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ָטֳהָרה וִבְנִקיותּ יֶהם וִבְתִפָלָתם ַעל ֶדֶרך ַהסֹוד ּבְ ַמֲעׂשֵ ּ ּבְ ּ ּּ ּ ְ ּ ֶאל , ּ

ָמה ַדֲאִצילות ׁשָ ֶהם ִמְתנֹוֵצץ סֹוד ֵעץ ַהַחִיים ִמַצד ַהּנְ ִלי ָסֵפק ּבָ ּּבְ ּ ּ ֵעת ַהְגֻאָלה. ּ ְּוֵאלו ֵאיָנם ְצִריִכים ְלִנָסיֹון ּבְ ּּ ּ ּ ,

ָסיֹון הוא ְלאֹו ַהּנִ ֵני ׁשֶ ִּמּפְ ט ִמִסְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת ְוכוּ ׁשָ סֹוד ַהּפְ ֵהם ּבְ ָּתם ׁשֶ ּ ּ ם ', ּ ׁשָ ִריַאת ְיִציָרה ׁשֶ ָמָתם ִמּבְ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ

ִהִלים יב ט( ִעים ִיְתַהָלכון)ּּתְ ּ ָסִביב ְרׁשָ ּ. 

ָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכו ]י[ ַּדֲעִתיִדין ִיׂשְ ק ֱאִליֶעֶזר(, ְולֹא ֵעֶרב ַרב. 'ּ ׂשֶ  .)ַּדֶמּ

ְּטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוכוְלִמ ]יא[ ּ סֹוד . 'ּ ַמֵס(ּבְ תוב ּבְ ּכָ ַּמה ׁשֶ ּ ָרכֹות ַדף יז' ּ ַחֶייך.)ּּבְ ְרֶאה ּבְ ָ עֹוָלְמך ּתִ ַּחיות אֹורֹות , ָּ ּ

ל עֹוָלם ֶעְליֹון ּרוָחִנִיים ׁשֶ ק ֱאִליֶעֶזר(, ּ ׂשֶ  .)ַּדּמֶ

ַרֲחֵמי ]יב[ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ קון ּבֵ ִּיּפְ ּּ ְזכות ֵא. ּ ִדְבֵרי ַהזַֹהרּּבִ ָרֵאל ָהעֹוְסִקים ּבְ ּלו ִיׂשְ ּ ָרֵאל ִמן , ּ ל ִיׂשְ ֵּיְצאו ּכָ

ר ַהֶזה ָּגלות ַהּמַ ּ ק ֱאִליֶעֶזר(, ּ ׂשֶ  .)ַּדּמֶ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ טז  י"ּ

ַּהָגאֹון ִמִויְלָנא ֵלָמה ( .ּ ַּהְגֻאָל: ְּמעֹוֵרר אֹוָתנו )11,3ֵסֶפר ֶאֶבן ׁשְ ּה וִביַאת ּ
ָלה ִלּמוד ַהַקּבָ יַח ְתלוִיים ַרק ּבְ ׁשִ ַּהּמָ ּ ּ   ]ראה עוד בפנים הספר[ .ּ

ְזכות ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיבֹוא ַהגֹוֵאל ּּבִ ּ ּ ּ ן סוֵליָמן ָמאִני( .ּ י ֵאִלָיהו ּבֶ ַּרּבִ ּ ִּכֵסא , ּ ּ

ֵּאִלָיהו ַער ד, ּ   )'ׁשַ

יַח ֲאִפלו ְנָעִרי  )יז ָּקרֹוב ִלימֹות ַהָמׁשִ ּ ּם ֵיְדעו ִנְסָתרֹותּ ּ  

ְמעֹון ן לֹוָאַמר  י ׁשִ ָדא ְדִיְתְגֵלי ָכל ָכך ית ֵלַרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יָחא, ְלַעְלָמא ֲּאִפלו, ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ָכָחא ּ  ַּרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ

ְּטִמיִרין ְדָחְכְמָתא וְלִמְנַד ִנין ּיה ּבֵעּ ּבְ ִּקִצין ְוחוׁשְ ּוְבַההוא ,ּ ִּזְמָנא ִאְתַגְלָיא  יגּ ּ
  .ְּלֹכָלא

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ְמעֹון ]:ּּ י ׁשִ ל ַהָקדֹוׁש :ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ ּ ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ
ִיְתַגֶלה ָלעֹוָלם ָכל ָכך ֶזה ׁשֶ רוך הוא ּבָ ְּבָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ִיְהֶיה ָקרֹוב ִלי. ּ ּוְכׁשֶ יַחּ ּ ֲאִפלו ,ּמֹות ַהָמׁשִ ּ

ל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִצים  עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמֹצא ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּבָ ְּנָעִרים ׁשֶ ּ
ּבֹונֹות ּוְבאֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַגֶלה ַלֹכל, ְוֶחׁשְ ּ ּ ּ ת ַוֵיָרא ַדף קיח( .ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּ ּ(.  

ה ע"זיּוַלאי ּמֹוֵרינו ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאז ֶפר אֹור ַהַחּמָ ָמתֹו ַלּסֵ ַהְקּדָ ַדף ( ּבְ ּּבַ

ַנת ה:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ָּהִראׁשֹון טור ג ּוִמׁשְ ְבָחר '  ש)ֲאָלִפים(' ּ ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ
ים ים ְגדֹוִלים וְקַטּנִ ַרּבִ קו ּבָ ִיְתַעּסְ ּׁשֶ ּּ ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ּ ַתב ׁשָ ְוַאַחר : עֹוד ּכָ

יַחׁשֶ ׁשִ ְזכות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ְּבִ ְזכות ַאֵחר, ּ ֵּאין ָראוי , ְּולֹא ּבִ
ל יג ֵחֶלק , ְּלִהְתַרׁשֵ ל ְוָזָכה ְלַהׂשִ ַתּדֵ ֲחָננֹו ָהֵאל ְוָיַגע וָמָצא ְוִהׁשְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ּ

עֹוָלם ַהֶזה ג ּבָ ׂשָ ַּהָחְכָמה ַהּמֻ עֹוָלם ַהֶזה ְקָצת ִמ, ּ ַּתֲענוג ָּזָכה ִלְטֹעם ּבָ ּ
א   .ָהעֹוָלם ַהּבָ

 

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלֹכָלא ]יג[ ּ יַח ִיְתַגֶלה סֹודֹות ַהּתֹוָרה ַלּכֹל, ָרָצה לֹוַמר. ּ ׁשִ ָּקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ י ֶז, ּ ה ּכִ

יָחא ְוכו תוב ְלֵעיל ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּכָ ָּקֵאי ַעל ַמה ׁשֶ ּ ַתב מֹוֵרינו ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי . 'ּ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ה  ַהְקָדָמתֹו ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּבְ ּ ּ ַדף ָהִראׁשֹון טור ג(ּ ּּבַ ְגַזר ּוָמָצ:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ּ ּנִ י ַמה ׁשֶ תוב ּכִ ּאִתי ּכָ ּ

ָגלוי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּבְ לֹא ִיְתַעְסקו ּבְ ְּלַמְעָלה ׁשֶ ּ ּ ַנת ה, ּ לום ׁשְ ׁשְ ָּהָיה ִלְזַמן ָקצוב ַעד ּתַ ם ָוֵאיָלך , נ" ר)ֲאָלִפים(' ּ ְוִמׁשָ ּ ּ

ָרה ַהְגֵזָרה ְוָהְרׁשות ְנתוָנה ְלִהְתַע ְתָרָאה ְוֻהּתְ ִּיָקֵרא ָדָרא ּבַ ּ ּ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ֵּסק ּבְ ּ. 



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ יז  י"ּ

ָרֵאל ִָמי ְכַעְמך ִיׂשְ ּ ָרֵאל ִמְתַגֵיס ! ּ ַּמה ֶנְהָדר ִלְראֹות וְלִהָוַדע ֵאיך ִעם ִיׂשְ ּ ְ ּ ּ ּ
ל תֹוָרה ִּלְלחֹום ִמְלַחְמָתה ׁשֶ ְצָבא , ּּ ֹזַהר י "ע' הִּמְצָטֵרף ְלַחָיִלים ּבִ ַּהִלמוד ַהיֹוִמי ּבַ ּ ּ ּ ּ

ל ָהָעם ֻכלֹו ְלָהִביא ֶאת ַהְגאוָלה ַּמה ַמְפִעים וְמ. ַּהָקדֹוׁש ַּרֵגׁש ְלִהָוַכח ִלְתׁשוָקה ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ְמֵהָרה ֵלָמה ּבִ   .ַּהׁשְ

ל ִסְפֵרי ַהֹזַהר ִעם " ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי" ֲהָפָצה ׁשֶ ִהְתִחיל ּבַ  60,000ֵּמָאז ׁשֶ
ִמים ִּמְסַפר לֹוְמִדים ָעָלה  ְרׁשָ ר ְפָעִמים ָכָכַהּנִ ְּלֶעׂשֶ ֵּכן ִיְרּבו הּ ּ.  

ל ָהָעם ַהְמֻיָחד ַעד ַעְצָמם ַמֲעִציִמים ֶאת ַהֹכַח ׁשֶ ִרים ּבְ ַּהִמְסָפִרים ְמַדּבְ ּּ ּ ,
ַכת ַהָגלות וְבַוַדאי ְמָקְרִבים ַהְגאוָלה ֶחׁשְ ּכֹוְכֵבי אֹור ֵאלו ְמַנְצְנִצים ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ .  

לֹו    )יח עֹוָלם ּכֻ ט ּבָ ּאֹור ַהזַֹהר הֹוֵלך וִמְתַפׁשֵ ּ ּ ּ ְ יַע ְוַיְבִעיר ְוָיִאיר ּ ּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ
ֵלָמה ִמים ִלְגֻאָלה ַהׁשְ ְבַעת ַהּיָ ה ָלאֹור ׁשִ ל ִפָנה ִנְזּכֶ ּּכָ ּ ּ ּ  

ה ִנְזֶכה  ַיִגיַע ְוַיְבִעיר ְוָיִאיר ָכל ִפּנָ עֹוָלם ֻכלֹו וְכׁשֶ ט ּבָ ּאֹור ַהֹזַהר הֹוֵלך וִמְתַפׁשֵ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ

ְבַעת ַהָיִמים ִל"בעז ֵלָמהּה ָלאֹור ׁשִ ְּגֻאָלה ַהׁשְ ּ.  

נו "השי ָכל כֵֹחנו וְבָכל ַנְפׁשֵ ְזֶכה ְלַטֵהר ְלָבֵבנו ַלֲעֹבד ְליֹוְצֵרנו ּבְ ּנִ ּת ַיֲעזֹר ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּוְבָכל ְמֹאֵדנו נו ִּויֻקַים , ּ ַהאי  ":ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנאּּבָ ִּיְפקון , ֵּסֶפר ַהזַֹהרּבְ ּ

ַרֲחֵמ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ ָיֵמינו ָאֵמן" יּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּּבְ ּ.  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ יח  י"ּ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ יט  י"ּ

בֹוד ַאְדמֹוִר . א יבֹות, ם"יֶאל ּכְ י ַהְיׁשִ יֵצי ַהתֹוָרה, ָּראׁשֵ , ַּמְרּבִ
ִנים ְלָחן ָערוך, ְוַרּבָ ַדף ַהיֹוִמי וְבׁשֻ עוִרים ּבְ ְַמִגיֵדי ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּּ 

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, יֹוִמי ְמֶלאֶכת , ְוִדי ּבְ ְוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ
ִליָט  .א"ַּהקֶֹדׁש ׁשְ

ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש  . ב ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ְתַנְדִבים ּבָ ְּלָכל ַהּמִ ּ
ּלֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ּבְ ּ ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹהר -ּּבַ

 !ָהעֹוָלִמי

ָכל ֲאַתר  ֲּחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהתֹוָרהִלְנִדיֵבי ַעם ַמ  . ג ִדי ּבְ
 !ַוֲאַתר

יבֹות  . ד בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ֶּאל ּכְ ּ ּ
ִיְחיו ַּהְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ּ ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאֶתם  ,ּ ֲּאׁשֶ

ְבִחיַנת  ָּהֲאִמִתִיים" ַהׁשֹוְמִרים"ּבִ ְלִמי ֲחִג( .ּ  ):יָגה וְּירוׁשַ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ כ  י"ּ

 

  'מכתב א

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁש ק"אבדק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ  ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר , ה"ב ּבָ ִפיך"ֶעֶרב ׁשַ ם ּבְ ְָלַמַען ִתְהֶיה תֹוַרת ַהׁשֵ ּ ּ " ְלַמַען" "ּ
ִּגיַמְטִרָיה  ַנת " ֵקץ"ּ ָבט ׁשְ " ּר ַהֹזַהרֵסֶפר אֹו "-. ק"פל" ע"תש"חֶֹדׁש ׁשְ
ִגיַמְטִרָיה  ן "תשּּבְ ּבַ ן ְּכְּדֵדין ּע חוׁשְ ּבַ   .ְּדֵדיןּחוׁשְ

לֹום ְוָכל טוב ֶסָלה ַּהַחִיים ְוַהׁשָ ּ בֹוד ַאְדמֹוִר, ּ י , ם"יֶאל ּכְ ָראׁשֵ
יבֹות יֵצי ַהתֹוָרה, ַּהְיׁשִ ִנים, ַּמְרּבִ ְלָחן, ְוַרּבָ ַדף ַהיֹוִמי וְבׁשֻ עוִרים ּבְ ַּמִגיֵדי ַהׁשִ ּּ ּ ּ 

ְָערוך יֹוִמי ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ּ ְמֶלאֶכת ַהֹקֶדׁש , ְוִדי ּבְ ְּוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ
ִליָט   .א"ׁשְ

ִלמוד תֹוַרת  ים ּבְ אנו ְלַהִציַע ִלְפֵניֶכם ַהָצָעה ִנְפָלָאה ְלַזכֹות ֶאת ָהַרּבִ ּּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ּבִ ּוְלָקֵרב ַהְגאוָלהע "זיי "ָהַרׁשְ ְסָפִרים ַהְק, ּּ ַּכמוָבא ּבִ ּ ּ ה ּ ים ַהחֹוָבה ַהְקדֹוׁשָ ּדֹוׁשִ

ַּהֻמֶטֶלת ַעל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ ּ.  

ְגֶלה תֹוַרת ַהּנִ ְזכוְתֶכם ִלְקּבַֹע ִעִתים ַלתֹוָרה ּבְ ַהִצּבור ִמְתַאֵסף ּבִ ָּלֵכן ֱהיֹות ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ,
ְסָתר ְוָהיו תֹוַרת ַהּנִ ֶיְדֶכם ְלַזכֹוָתם ּבְ ֵּיׁש ּבְ ּ עור ,  ַלֲאָחִדיםּ ְּדַהְינו ְלַהְתִחיל ֶאת ַהׁשִ ּּ ּ

ך ָחֵמׁש  בוַע ֶמׁשֶ ת ַהׁשָ ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַעל ָפָרׁשַ עור ּבְ ְאֹו ְלַסֵים ֶאת ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ה טֹוב  ֵסֶפר סור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ַּדקֹות ַכְמבָֹאר ּבַ ּ ּ ּ ּ ק ַנְפׁשְ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו :)ז"ַּדף ט(ּ ָך ִּתְדּבַ

ָכל ֵעת ִחיוְבך ְלבֹוֵרא ָכ ִתְרֶאה ּבְ ִסְפֵרי ְיֵרִאים ׁשֶ ּּבְ ָ ּ ּ ֵסֶפר, ל עֹוָלִמיםּ ַּהֹזַהר  ּוִבְפָרט ּבְ

הוא ִעַקר ָכל ִסְפֵרי מוָסר ּׁשֶ ּּ ְלֶהֶבת ֵאׁש ָלֲעבֹוָדה ַהְתִמיָמה, ּ ׁשַ ך ּבְ ְּוהוא ַיְלֵהב ִלּבְ ָ ּ ,
ֵּסֶפר ַהֹזַהר הוא ַהַמְפֵתַח ְוהוא ַה ּּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. ּסֹוֵגרּ

י ַחִיים ַפאַלאִג ּוְבֵסֶפר ְזִכיָרה ְלַחִיים ְלַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּּ ּ ַדף לג ַעמוד ג'אֵחֶלק (ל "י ַזַצ'ּ ּ ּ'( ,
ֲעֵלי ִסְפֵרי מוָסר" ֵכל ֶיֶתר ַעל ָכל ּבַ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש מוַסר ַהׂשְ ֵיׁש ּבַ ם ׁשֶ ּמוַסר ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

אְּוָכל ֵתָבה ְוֵת ַתוְוֵני ְדִלּבָ ָּבה נֹוֵקב ְויֹוֵרד ּבְ   .ַּעד ָכאן, "ּ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ כא  י"ּ

ר ִלְלמֹד ַהֹזַהר  ּוְבַקל ֶאְפׁשַ ָרֵאל"ּ ִתֵקן ָהֲאִריַז, "ָחק ְלִיׂשְ ּׁשֶ ִמיֵדי יֹום , ל"ּ
ּבִ יֹומֹו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְטִעים ֶאת ֹנֶפת צוף ִדְבֵרי ָהַרׁשְ ּּבְ ַּלִצּבור ַהלֹוְמִדיםע "זיי "ּ ּ ּ ,

ָכַתב ַהִחיָדְּכמֹו עֹוָלם ַהְמַזֵכ, ל"ַזַצא "ּ ׁשֶ ֵאין עֹוד ִלמוד ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ָמה ְכמֹו ִלמוד ּ ׁשָ ּך ַהּנְ ּ ּ ְ

ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ.  

ְּוַהלֹוֵמד ַהזַֹהר ּמֹוִציא ִמִפיו, ּ ֲּאִפלו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ָבָריו רוך הוא ְמַתֵקן ּדְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ָּכך ָאְמרו ַקָמאי וְסָמכוהו ַאְקָרא  ְו.ְּ ּ ּ ּּ ְוִדְגלֹו ְ

ַּאל ִתְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאָלא ְוִדלוגֹו, ָעַלי ַאֲהָבה ּּ ָהַרב ִחיָד.ּ קוְנְטֵרס טֹוב "ּ ְוַעֵין ּבְ ּא ּבְ
ם ה ׁשֵ   .'ּא ְוכו"א ז"ַעִין ּבְ

ֵעת ִלמוד ִסְתֵרי תק "ְוָכַתב ָהַרַמ ֱעָרב ִכי ּבְ ֵסֶפר אֹור ַהּנֶ ּּבְ ּ ּ ֹוָרה ִמְתעֹוֵרר ּ
ַרך ִכי ַעָזה ַכָמֶות ַאֲהָבה ם ִיְתּבָ ֶפׁש ֶרֶגׁש ִנְפָלא ְלַהׁשֵ ּנֶ ּּבַ ּ ּ ְ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא , ּ ּומוָבא ּבְ ּ

ת ָנׂשא זַֹהר ָפָרׁשַ ִכיִלים ַיְזִהירו : :)ד"ַּדף קכ(, ּּבְ ְּוַהַמׂשְ ַהאי ִחּבוָרא ּ זַֹהר ָהָרִקיַע ּבְ ּּכְ ּ
ִאיהו ֵסֶפ יָלך ּדְ ּּדִ ִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה, ּר ַהֹזַהרְ ִּמן זֹוֲהָרא ּדְ ּ ִאֵלין ָלא .ּ ּ ּבְ

ָּצִריך ִנָסיֹון ְ ָרֵאל , ּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר , ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי" ְלִמְטַעם"ּ ּ
ַרֲחֵמי, ַּהֹזַהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ הֹון, ּּ ָדד ַיְנֶחּנו 'ה )ָבִרים לבְּד(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ ּ ּבָ

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[. ְּוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ּ ָרֵאל ִלְטֹעם : ]ּּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ִּמׁשום ׁשֶ ּ
הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהֶזה ֵּמִאיַלן ַהַחִיים ׁשֶ ּ ּ ַרֲחִמים, ּ ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ .  

ּוַבִמְקָדׁש  ּ ֵניה ְדָקָאַמר ְלִמְטַעם)ְּעָיא ְמֵהיְמָנא ָכאןְלַר(ְֶמֶלך ּ ּ דוק ִליׁשְ ּּ לֹוַמר , ּ
ם טוב טוב ַהׁשֵ ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ֵפרוׁש ַמַאְמֵרי ַהֹזַהר ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ יה ִמן , ּ ְּוָאז ִיְפקון ּבֵ ּ

י ֲאָמָריו ִכי ָנֵעמו ִיְטֲעמו ֵפרוׁשֵ ָּגלוָתא ְכׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ נו ֶז, ּ ְזַמּנֵ ְּכמֹו ּבִ הוא ַאֲחִרית ַהָיִמים ּ ּה ׁשֶ ּ
ּוְזַמן ַהְגֻאָלה ּ ָכַתב ַהִחיָד. ּ ר ְלָהִבין ַמה ׁשֶ ְּוַעל ִפי ֶזה ֶאְפׁשַ ִּכי , ְועֹוד, ל"ַזַצא "ּ
ִלי ְלָהִבין מֹוִעיל ְמאֹד ֲּאִמיַרת ַהֹזַהר ִדֵיק ַהִמְקָדׁש ֶמֶלך , ְלַבד ּבְ ְְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ " ְלִמְטָעם"ּ

ֶזה מֹוֶרה ַעל ֲאִמ יה ִמן ָגלוָתא ּׁשֶ ִאם טֹוֲעִמים ַרק ֶאת ַהֹזַהר ִיְפקון ּבֵ ּיָרה ְלַבד ׁשֶ ּ ּ ּ

ַרֲחֵמי   .ּבְ

ּוַבִתקוִנים סֹוף ִתקון  ּ ּּ ּּ ְִחּבוָרא ִדיָלךֵמַהאי ', וּ ָדָרא , ּ ַּכד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ּוְבִגיֵניה , ַּבְתָרָאה ּבְ ּ וְקָראֶתם ְד) י,ַּוִיְקָרא כה(ּ ָאֶרץ ְוגֹוֵמרּ ּוַבִתקון  .רֹור ּבָ ּּ ּ

ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך' ל ְּבְ ּ ַּכָמה ָגדֹול ִחיוב ַעל ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלֹמד : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָלה ָלה, ַקּבָ ם ַכָמה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ְּוָעְנׁשָ ּ ְּוגֹוֵרם ֹאֶרך ָגלוָתא, ּ ּ ִּכי ֵהם , ְ
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ַּהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלןְּמַעְכִבים  ָלה ַמה , ּ ִלמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ ִּכי ַיֲעׂשֶ ּ ּ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ִלמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ לֹא ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי ָגדֹול ֹכָחה ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה, ּ ּ ּּ ּ ּ." 

ּוַבִתקון  ּּ ִכֵסא ֶמֶלךב "מּ ם ּבַ ְׁשָ ּ ִּכי ִלמוד ַהזֹ", ּ ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה ּ ִגיְרָסא ּבְ ַּהר ַהָקדֹוׁש ּבְ
ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד וְלָהִבין ֲאִפלו ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, עֹוָלמֹות ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ה ּבֹו , ּ ַיֲעׂשֶ

ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ִּתקון ְלַמְעָלה ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ ּ ,
ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלָכאּוֻמְבָט א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ּח לֹו ׁשֶ ּ ְְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהֶמֶלך , ּ ּ ּ

ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ַּהיֹוׁשְ ּ ַמת  ְוֵאין .ּ ִנׁשְ ם ָכֵעֶסק ּבְ ַּנַחת רוַח ַלַהׁשֵ ּ ּ
ֶלת ִכ ִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִתית ַהְמֻקּבֶ ַּהתֹוָרה ׁשֶ ּ ַרך ּ ה יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְי ִמֶמּנָ ּ

ֲעבֹוָדתֹו וִמְצוֹוָתיו   . ַּעד ָכאן...". ּּבַ

ֶאֶבן  ֵלָמה ְּוָכתוב ּבְ ּ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֵהם ַחִיים )ל"א ַז"ּו ְלַהְגָר"אֹות כ' ֶּפֶרק ח(ׁשְ ּּ ּ ּ
ֶפׁש ְוַהִחיצֹוִניות ְלִחיצֹו הוא ַהּנֶ ִּלְפִניִמיות ַהגוף ׁשֶ ּ ּ ּּ ִּניות ַהגוףּּ ּּ ֶרֶמז , ּ ְוָהעֹוְסִקים ּבְ

ֶהם ם . ְּוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָגרֹות ּבָ ֶפֶרק י(ְוָכַתב עֹוד ׁשָ  )'א אֹות ג"ּבְ
ַּהְגֻאָלה לֹא ִתְהֶיהְד ּ ַּרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהתֹוָרה, ּ ּ ָלה, ּ ִלמוד ַהַקּבָ ְּוִעַקר ַהְגֻאָלה ּבְ ּּ ּ ּ ּ.  

ֵסֶפרְוָכַתב  ַער ו( ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ּבְ ֵאין ָאָדם ָיכֹול :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ֶּפֶרק ג' ׁשַ
מֹו ִמָכל ִלמוֵדנו ַרך ׁשְ ַגת ְגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ִיְתּבָ ָּלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהׂשָ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ ְּכמֹו ִמִלמוד , ּ ּ ּ ּ

ָלה ּוְבִיחוד ִמִלמוד ֵסֶפר ֹזַהר ַהָק, ָּחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ ּּ ּדֹוׁש ְוַהִתקוִניםּ ּ ָחְכַמת ָאָדם , ּ
ָּתִאיר ָפָניו ְוכו ּ ּ'.  

ם  ַער ַאֲהַבת ַהׁשֵ ׁשַ ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות ָכַתב ּבְ ְּוָהַרב ֶהָחִסיד ּבַ ּ ְוֶזה ' ֶּפֶרק ו(ּ

ְָוָראוי ְלך: )ְלׁשֹונֹו ָּלַדַעת ִכי ְזכות ַהַמֲאִמין ֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ַמִגיַע ֶאל , ָאִחי, ּ ּ ּּ ּ ּ
ַרךַה ִתקון ַנְפׁשֹו ֶלֱאלִֹהים ִיְתּבָ ְַתְכִלית ָהְרחֹוָקה ּבְ ּ ּ ְּוִאלו ָהָיה ָקרֹוב ַלַמְלָאִכים , ּ ּ ּ

ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ַתְדלוָתם ּבַ ִחים ְוִהׁשְ ּבָ ִמדֹוֵתיֶהם ַהטֹובֹות וִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמׁשֻ ּּבְ ּּ ּּ ּ
מ ְּוַאֲהָבָתם ַהַזָכה ּבֹו ֵאיָנם ִכְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ֵני ָאָדם ֶאל ַהֶדֶרך ַהטֹוָבה ּ ֹּוֶרה ּבְ ְ ּ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּוְמַיׁשְ ָכל ַהָיִמים , ּ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ים ְוכו ּוְבָכל ַהְזַמּנִ   .ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹוָּכאן ַעד . 'ּּ

ָלּוְכאֹור  ל ַהְשׁ אורֹו ׁשֶ ָּלֵעיַנִים ּבֵ ָכַתב ַעל ָכך, דֹוׁשּה ַהָק"ּ ְׁשֶ ּ ה ְמֹבָאר : "ּ ִהּנֵ
ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו ִּמָכאן ׁשֶ ּ ּּ ּ ָיבֹוא ' ּ ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ַּעד ׁשֶ

סֹוף ַהָיִמים ָאז ִיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים, ּּבְ ּׁשֶ ּ ּ יַח. ּ ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּ ,



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ כג  י"ּ

ֵל י ָאז ִתּמָ ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹוּּכִ ר ֶזה ִתְהֶיה ִסּבָ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ָעה ּבְ  ,ּא ָהָאֶרץ ּדֵ
ָאַמר וְבִגיֵנה  ְּוֶזה ׁשֶ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְּוׁשַ ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ', ְּוכו" ּ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּּ

ָרֵאל ֻהְצ,ִיׂשְ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּ ּ רוך הוא ּ ַּרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ְּ
ַדם ַהֶפַסח וְבַדם ַהִמיָלה ם ּבְ ְּלַקְדׁשָ ּ ּ ֵּכן ַהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד , ּ ּּ ּ ּ

ה ַהזֹו ִיְזכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָרה (" ּ ֲעׂשָ

ִרית, ֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹוןַמֲאָמר ֵני לוחֹות ַהּבְ   . )ּׁשְ

ַרֲחִמים, ְּכמֹו ֵכן ל ֵקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ְפָלָאה ׁשֶ נֹוָסף ַלַמֲעָלה ַהּנִ ּּבְ ּ ּ ְּמֻסָגִלים , ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ְכחֹוָמה  ַּהִלמוד ְוַהְקִריָאה ּבְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

צ ּוָרה ִמְפֵני ָכל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלןּבְ ּ ּ .  

נו  ְּוַכָידוַע ַרּבֵ ּ ה ַחִיים , ל"ַּהָקדֹוׁש ָהַרְמַחּ נו מׁשֶ ַּרּבֵ ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ּלוָצאטֹו ּ
ִּלְבָרָכה ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל ַה, ּ ִרים"ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ יָבתֹו ֵסֶדר, ְועֹוד" ּ יׁשִ ִּתֵקן ּבִ ּ 

ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ְכָלל ֵמֵעת  ִמׁשְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ל ִגיְרָסא ּבְ ִּלמוד ְמֻיָחד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
יָבתֹו, ְלֵעת יׁשִ ְּוָקַבע ָדָבר ֶזה ַכַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּ ּ ְּוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר , ּ

ֶזה ַהָלׁשֹון ָרֵאל ּבְ ִאֶגֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ּּבְ ּת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות קֶֹדׁש זֹא: "ּ ּ
ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם ֵצל ֵמֶרׁשֶ ּוְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַעל זֹאת ְולֹא ַיְחְדלו, ְּלִהּנָ ּּ ּּ ,

ִּכי ַרב ַהָדָבר ְוָעצום ְמאֹד ּ ּ ...  

ָרֵאל ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ...  ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ ּ ִּכי ֲאִני , ַּאֲחֵרי ֵגָוםּ
ָכל ָמקֹום וָמקֹום ר ַחְיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ ִּאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ּ ֲּאָבל ְכבֹוד , ּ

ּתֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּ ּ ִּכי ֵאין ָכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל , ּ ּ
ָרֵאל ְמקֹומֹו , ִיׂשְ ה הוא ְכָללְוָכל ֶאָחד ּבִ ָּיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִכי לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ּּ ּ ."  

ּוִמי ָלנו ָגדֹול ְכָהַרְמַח ּ ּ ָכל "ּ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ּל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ֲאׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו י ַהתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ִּמְכַמּנֵ ּ ּ ּ ּ, 

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ִּלמוד ּבְ ּ ל ֵסֶפר ַהֹזַהר , ּ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ כַֹח ַהְקֻדׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ַרֲחִמים ַּהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ.   

ּטול ַהְקִלפֹות ְוַקלות ַהָג ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּלות ּ
ַתת ַהִקְטרוִגים ּבָ ְּוַהׁשְ   .)ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ( ּ
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ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת ַּהּכֹל ָתלוי ּבְ ּ ה ִהיא , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ
נו ְוִתְפַאְרֵתנו ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ּגֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ּ ּ ּ ּ ּב ַחִיים ִויַטאל ַּהְקָדַמת ָהַר( ּ

  .)ְּלֵעץ ַחִיים

ְפָלא  ָזִכינו ְלַהִכיר ַמֲעַלת ִדְבֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש וָפֳעָלם ַהּנִ ְּוַאֲחֵרי ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ
רוָכה ָפָעָתם ַהּבְ ְּוַהׁשְ ָכל ַהחוִגים ִנְמְצאו ְגדֹוֵלי ַהדֹורֹות , ּ ּבְ ּלֹא ִיָפֵלא ִאם ֵכן ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ָקְבעו ִלמוָדם ְוִעי ּׁשֶ ּ ּּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּוָנם ּבַ ּ ים וְלׁשֹוְמֵעי ִלְקָחם ַעל , ּ ְּוַאף ִהְמִליצו ָלַרּבִ ּ

ֵאר ִיְתּבָ ַּהתֹוֶעֶלת ֵמַהִלמוד ּבֹו ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִמיִני ת ׁשְ ּוְלׁשֹון ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָפָרׁשַ ּ ה: ּ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ַּהְינו , ּ
ִיְתַגֶלה  ְּכׁשֶ ּ ּ הִּכי ּבְ(ּ ִחיַנת מׁשֶ ה, ָּכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , )ְּוִאיָתא ְדַרּבִ

ה ָדַרׁש ְכָבר מׁשֶ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ּ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאז , ֵּסֶפר ַהזַֹהר, ַּהְינו ַרּבִ
ה ׂשַֹרף ל ַה, ְוִהּנֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ יָלא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ּּ ְּקִלפֹות וִמּמֵ ּ ּ ּ ֶנה ּ ִיּבָ ּׁשֶ

ָיֵמינו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ֵסֶפר ִאְמֵרי קֹוֶדׁש  ָניֹות ַמֲהִרי, )ו"ֶּפֶרק ט(ּבְ ַעל ֵפרוׁש ַהִמׁשְ ר ּבַ ִחּבֵ ּׁשֶ ּ ָהָיה (ח "ּ ׁשֶ

ֵּמרֹוֵאי ְפֵני ֲאדֹוֵננו ַהְגָר יֹום ִיְהֶיה ְוכו: "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ל"א ַז"ּּ ְּוַהִלמוד ּבַ ּּ ּ , ְּוִסְפֵרי מוָסר' ּ
ִּחיוָבם ָגדֹול ַמָמׁש ּ ּ ְּכמֹו ְלִהְתַפֵלל אֹו ְלָהִניַח ְתִפִלין ְוכו, ּ ּ ּּ ּ  טֹוב ְמאֹד – ְוזַֹהר, 'ּ

ִבין ַעְמקותֹו ְמַעט, ְּלִלּמוד ּמֵ יָטא ְלִמי ׁשֶ ְּפׁשִ ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ִלְלֹמד ְלִפי , ּ ּ
ְּפׁשו ּטֹו ַגם ֵיׁש ּבֹו מוַסר ָגדֹולּ ּוְלׁשֹונֹו ְמֻסָגל, ּּ   .ַּעד ָכאן ,"ּ

י ַיֲעֹקב ִמִליָסא  נו ַהָגאֹון ַרּבִ ּוְבַצָוַאת ַרּבֵ ּ עו ", )'אֹות ג(ּ ת ִתְקּבְ ּבָ ָכל ׁשַ ַּגם ּבְ ּ ּ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש עור ּבַ ִּלְלֹמד ׁשִ ּ   .ַּעד ָכאן, "ּ

י ַאְבָרָהם ַעְנְתּבִ ְּוַהָגאֹון ַרּבִ ִסְפרֹו ל "ַזַצ יּ ִרים"ּבְ ַער ַהְתׁשוָבה(" אֶֹהל ְיׁשָ ּׁשַ ֶּפֶרק , ּ

ם ָהֲאִריַז: ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )'א ָּמָצאנו ָרִאינו ִמׁשֵ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ל "ּ ִלמוד ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָמה ְלִהְזַדֵכך ְמאֹד ׁשָ ְְוַהִתקוִנים ֵהם יֹוִעילו ַלּנְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵאינֹו ֵמִב, ּ ין ָהָאָדם ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ

ּעֹוֶמק ַכָוָנתֹו ֵכל ְוָכל ְדָבָריו , ּ טות ְדָבָריו ֵהם ִדְבֵרי מוַסר ַהׂשְ ַּדֲאִפילו ְלִפי ַפׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ֵלב ַהלֹוֵמד ְוַהׁשֹוֵמַע ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ְוִנְכָנִסים ּבְ ּ ְברֹון , ּ ְבִכָיה ְוׁשִ ּוִבְפָרט ִאם ִיְתעֹוֵרר ּבִ ּ

ֵסֶפר ַה לֹוֵמד ּבְ ֵּלָבב ְכׁשֶ ְמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו, ֹּזַהרּ ּנִ ְּוִיְבְרחו ַהַמִזיִקים , ֵאין ָסֵפק ׁשֶ ּ ּ
ת ְּוַהִסְטָרא ַאֲחָרא ִמֶמּנו ַהְרֵחק ִכְמַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְלְמדו ִלמוד ֶזה , ּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ַלְיָלה ֵמֲחצֹות ַלְיָלה ְוֵאיֵלך ְּבַ ָמתֹו, ּ יֹוִעיל ְמֹאד ְלַזֵכך ִנׁשְ ְׁשֶ ּ ּבֹוָכה ַעל ָגלות  ,ּ ַּאַחר ׁשֶ ּ
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ן ְוַהָגלות ִכיָנה ְוַהֻחְרּבָ ַּהׁשְ ּ ַחר, ּ ַיֲעֶלה ַעמוד ַהׁשַ ב ְוִיְלמֹד ַעד ׁשֶ ְּוַאַחר ָכך ֵיׁשֵ ּ ּ ּ ְ ר , ּ ִויַחּבֵ
ם ַחְסדֹו"ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ַלְיָלה ָויֹום ּיֹוָמם ְיַצֶוה ַהׁשֵ ּ ל ֶחֶסד ָמׁשוך ָעָליו , "ּ חוט ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ

ּיֹום ִמׁשום ְדָּכל ַה ּ ּ יֹרה ִעִמי"ּ ַלְיָלה ׁשִ ּּבַ ֵסֶפר ". ּ תֹות לֹא ִיְלֹמד ֶאָלא ּבְ ּבָ ׁשַ ְּוַגם ּבְ
ת ָקדֹׁש ְוֵסֶפר ַהֹזַהר ָקדֹׁש, ַּהֹזַהר ּבָ ַהׁשַ ּׁשֶ ָלה ְיַלְמדֹו , ּ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוִאם ְלֵאל ָידֹו ּבְ ּ

ת ּבָ יֹום ַהׁשַ ְּוִיְהֶיה לֹו ִסיוַע ָגדֹול ּבְ, ּּבְ ּ ִּלמודֹוּ ּ.  

ְבֵחי ָהֲאִריַז ׁשִ א ְלָפָניו ְוָרָצה ִתקון ַלֲעֹונֹוָתיו ל "ְוָכַתב ּבְ ּבָ ע ׁשֶ ַּעל ֶאָחד ָרׁשָ ּ ּ
ִּמֶמּנו ָכל יֹום ַכָמה ַדִפים ִמֵסֶפר ַהֹזַהר, ּ ִיְלֹמד ּבְ ָידֹו ׁשֶ ָמַסר ּבְ ּוִמְכָלל ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ,

ּוְסֻגַלת ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַה ּ ּּ ִלּבֹוּ ם ּבְ   .ּר יֹוִעיל ְלָאָדם ְלַהְכִניס ִיְרַאת ַהׁשֵ

ם טֹוב ְו ַעל ׁשֵ ַּעד ַכָמה ָהָיה ָחִביב ִלמוד תֹוַרת ַהסֹוד ַעל ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ
יָכיו י ִיְצָחק ֵאייִזיק , ּוַמְמׁשִ ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ֵּיׁש ִלְלֹמד ִמַמה ׁשֶ ּ ּ

ּכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןִּמִזיִדיְטׁשֹוב ְז ַעְצמֹו ְוָאַמר, ּ ָנה ַהְפִרי ֵעץ , ֵהִעיד ּבְ ָלַמד ְוׁשָ ּׁשֶ ּ
ַּחִיים ֵמָאה ְפָעִמים ְוֶאָחד ּ.  

ּוַבֵסֶפר  יר ָהרֹוִעים"ּ ּ ַעמוד פ'ֵחֶלק א(" ַאּבִ ַפַעם ַאַחת ְּמֻסָפר , )ח"ג אֹות קס"ּ ּׁשֶ
נו ַה ִהְתּבֹוֵדד ַעְצמֹו ַרּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל "ּר ִמסֹוְכְטׁשוב ַזַצ"ָּקדֹוׁש ְונֹוָרא ַאְדמֹוּּבְ

ִּלְלמֹד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוכו ּ ַעל רֹאׁשֹו ', ּ ְטֵרייְמל ׁשֶ ך ֶאת ּכֹוַבע ַהׁשְ ה ָמׁשַ ְְוִהּנֵ

ה לֹו ָהָיה ְמֻכּסֶ ַצח ׁשֶ ל ַהּמֶ ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ה ַעד ַגּבֹות ֵעיָניו ּבְ ְּלַמּטָ ך , ּ ְְוַאַחר ּכָ

ֵער וִבְנִהיָמה ִהְתִחיל ִלְלמֹד  ֵאין ְלׁשַ ִהְתַלֲהבות ֲעצוָמה וְבֵאיָמה ְוִיְרָאה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ
ָקה ְמאֹד ָמָמה ּדַ קֹול ּדְ הֹור ְנִהיָמה , ּּבְ ְּוַרק ִלְפָרִקים ִהְתָפֵרץ ִמִלּבֹו ַהּטָ ּ

יַה ֶאת ַגּב, ְּגדֹוָלה ַעל ֵאיֶזה ְרָגִעים הֹוִרים ְולֹא ִהְגּבִ ְּולֹא ָרמו ֵעיָניו ַהּטְ ּ ֹות ּ
ך ִלּמודֹו ְוכו ָכל ֶמׁשֶ יט חוָצה ִמן ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ֵּעיָניו ְלַהּבִ ּ ְּ ּ ּ ,'

ן יֹוֵתר  נו ַהָקדֹוׁש ּכֵ ָלַמד ַרּבֵ עֹות ָרָאה ׁשֶ ך ַעל ַהּמֹוֶרה ׁשָ יט ַאַחר ּכָ ִהּבִ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ְ

ֵלמֹות עֹות ׁשְ ע ׁשָ ִהְתעֹוְררות ְוַחד, ֵמַאְרּבַ ּ ְקִטיָרא ִמְתִחָלה ַעד ְּוַהּכֹל ָהָיה ּבְ ּ
ָכל  ֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ט חוָצה ִמּסֵ ִלי ַהּבֵ ִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע ַאַחת וּבְ ּסֹוף ּבְ ּ ּ ּ

  .ּ ַעד ָכאן,ְּזַמן ַרב ַההוא

רוָרה  ֶנה ּבְ ּוַבִמׁשְ ְרֵכי יֹוֵסף ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ִסיָמן א ְסִעיף ָקָטן יב(ּּ ם ּבִ ׁשֵ ָּכַתב ּבְ ּ :
ָכל יֹום ָויֹום ִאם ְמַעט ְוִאם ְְוָצִריך" ּ ָהָאָדם ִלְקּבַֹע לֹו ֵעת ִלְלמֹד ִסְפֵרי מוַסר ּבְ

ה ִכי ַהָגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָגדֹול ֵהיֶמּנו ַּהְרּבֵ ּ ּ ְּוַתְבִלין ַהֵיֶצר ָהַרע הוא תֹוַכַחת , ּ ּ ּ
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ַער ַהִציון ". ל"ַמֲאָמֵרי ֲחַז ּוְבׁשַ ּּ ם , )ו"אֹות כ(ּ ׁשֵ הוא יֹוֵתר ִחיוב ָּכַתב ּבְ ַּהַחֵיי ָאָדם ׁשֶ ּּ ּ
ָניֹות ִּמִלמוד ִמׁשְ ּ   .ַּעד ָכאן, ּ

ָרֵאל"ּוְבֵסֶפר  ּג ַעמוד תקנ"כ(" ֵמִאיר ֵעיַני ִיׂשְ י , )ו"ּ ל ַרּבִ ְמקוָרבֹו ׁשֶ ּמוָבא ׁשֶ ּ
לֹוך ַזַצ לֹמֹה ּבְ ַּתְלִמיד ֶהָחֵפץ ַחִיים(ל "ְׁשְ לֹֹמה ִסֵפר לֹו , ּכֹוֵתב )ּ י ׁשְ ַרּבִ ַעל ַרּבֹו ָמָרן ּׁשֶ

ה, ע"ֶּהָחֵפץ ַחִיים זי ל ַהָפָרׁשָ ת קֹוֶדׁש ָלַמד ֶאת ַהֹזַהר ׁשֶ ּבָ ָכל ׁשַ ּׁשֶ ּ ַּגם ָהָיה אֹוֵמר , ּ
ה ל ַהָפָרׁשָ ִיְלְמדו ַהֹזַהר ׁשֶ ַּלֲאֵחִרים ׁשֶ ּ ּ חוִרים, ּ ֲּאִפילו ּבַ ֻרּבֹו . ּ ְוָהָיה אֹוֵמר ׁשֶ

  .ְּכִמְדַרׁש

ּוְבִמְכְת ְדפוס ֶהָחָדׁש' ַּדף יד אֹות ג(ל "ּץ ַחִיים ַזַצֵבי ָמָרן ֶהָחֵפּ נֹו ָהַרב , )ּּבִ ִסֵפר ּבְ ּׁשֶ ּ
ָאְמרֹו ִכי , ַּאְרֵיה ֵליּב ַעל ָאִביו ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחִיים ָלה ּבְ ָחְכַמת ַהַקּבָ ֶהֱחִזיק ְמֹאד ּבְ ּׁשֶ ּ

ּהוא ֶאָחד ֵמֶחְלֵקי תֹוָרה ַהיֹוֵתר ַנֲעִלים  ּ י ֶמְרָכָבהָּד"ּוְכֵעין ַמֲאָמָרם (ּ ָּבר ָגדֹול ַמֲעׂשֵ ּ"( ,
פוֵמיה ָתִמיד  ּוַמְרְגָלא ּבְ ּ ּ ֲאֵפָלהּּ ים ָאנו ּבַ ׁשִ ִלי ִסְתֵרי תֹוָרה ְמַגׁשְ י ּבְ ּּכִ  ְוִאי ,ּּ

ִריָאה ַהְנָהָגתֹו ִעם ַהּבְ ר ָלבֹא ַעד ֵחֶקר ֱאלֹוַה ּבְ ָּאְמָנם ָדַאג ִכי לֹא ַיְסִפיק לֹו , ֶּאְפׁשַ ּ ּ
ַּהְזַמן ְלִהְתַעֵמ הּ ים, ּק ּבָ ֵהם ֹצֶרך ַרּבִ ְגִלים ׁשֶ ִביל ִלמוָדיו ַהּנִ ׁשְ ְּבִ ּ ִסְפֵרי , ּ ְּוִעֵין ּבְ

ָלה ַרק ִלְפָעִמים ָעה ְמֻאֶחֶרת, ַּהַקּבָ ׁשָ ַלְיָלה ּבְ ְּוַעל ִפי רֹוב ּבַ ֹּכה זֹוֵכר ָאנִֹכי ִמיֵמי , ּ
ִרים ַהַקְד, ְּנעוַרי ָלה ָהָיה לֹו ַרק ֵמַהְמַחּבְ ִּסְפֵרי ַקּבָ , ְּכמֹו ֵסֶפר ְיִציָרה, מֹוִניםּ

אוֵרי ַהְגָר ְּוִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ִעם ּבֵ ּ ֵּכן ֵסֶפר ַהְתמוָנה, א"ּ ּ ֵּכן ֵסֶפר , ְּוִסְפֵרי ַהֹזַהר, ּ
ה  ַּהַפְרֵדס מׁשֶ ְּוִסְפֵרי ֵעץ ַחִיים וְפִרי ֵעץ ַחִיים, קֹוְרדֹוֵבירֹוְלּ ֵּכן ֵסֶפר ֲעבֹוַדת , ּּ

ַּהקֶֹדׁש ְלַהַגּבַ ֲעֵרי אֹוָרה ְוִגיַנת ֱאגֹוז , איּ י יֹוֵסף ִגיְקַטְלָיא ֲהלֹא ֵהם ׁשַ ְוִסְפֵרי ָהַרּבִ
ַפע ָטל ם ַעמוד קע(ּזוָלָתם לֹא , ְוֵסֶפר ׁשֶ ְּועֹוד ַעֵין ׁשָ ּ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף , ב אֹות צא"ּ ּ82(.  

ה ִאיׁש  ּ ַעמוד צ'גֵחֶלק (ּוְבֵסֶפר ַמֲעׂשֵ ָמָרן :ּמוָבא )ח"ּ ָאַמר ל "ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצּ ׁשֶ
ַמְרָיהו ְגֵרייִניַמן ַזַצ י ׁשְ ְּלַהָגאֹון ַרּבִ ֵאין ֵסֶפר מוַסר ָכל ָכך טֹוב ְכמֹו ֵסֶפר  ,ל"ּ ּׁשֶ ּ ְּ ּ

ַּהֹזַהר וַפַעם ָאְמרֹו ִלְלמֹד ֹזַהר י , ּ ְּוַאף הוא ַעְצמֹו ָלַמד ֵסֶפר ַהֹזַהר ִעם ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ
ַמְרָיהו ַזַצ   .ּ ָכאןַעד, ל"ּׁשְ

ם  ּ ַעמוד צג'דֵחֶלק (ְועֹוד ׁשָ ִליָט:ּמוָבא )ּ מוֵאל ַהֵלִוי ָוואְזְנר ׁשְ י ׁשְ ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ׁשֶ ּ א "ּ
ַאל ַפַעם ֶאת ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ לֹא ל "ּׁשָ ּאֹודֹות ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

יב ָמָרן ַז, ִּהִגיַע ְלָחְכָמה זֹו ַּען ַהִלמוד ָאסורְלַמ, ל"ְוֵהׁשִ ּ ּ ֲאָבל ְלַמַען ִיְרַאת , ּ
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ֱּאלִֹקים ֻמָתר וִמְצָוה ְגדֹוָלה ִהיא ּ ְִכי ֵאין ָלך ַמֲאָמֵרי ֲחַז, ּ ַמְלִהיִבים ָכל ָכך ל "ּ ְׁשֶ ּ ּ ּ
ְּכמֹו ַמֲאָמֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ.  

ם ׁשוֵלי ָהַעמוד( ְועֹוד ׁשָ ּּבְ מוֵאל ֲעִק:ּמוָבא )ּּ י ׁשְ ָהַרב ַרּבִ ֶלִזיְנֶגר ּ ׁשֶ יָבא ׁשְ
ִליָט ְטַרְסּבוְרג"ֲאַב(א "ׁשְ ר ִמְצָוה : ְּמַסֵפר )ּד ׁשְ חור ָצִעיר ְלַאַחר ּבַ ְהיֹוִתי ֲעַדִין ּבָ ּּבִ

ִליָטִּנְתַלֵויִתי ַפַעם  מוֵאל ָוואְזְנר ׁשְ י ׁשְ ְּלַהָגאֹון ַרּבִ ח  ,א"ּ ָהָיה ֻמּנָ ְוָאז ִזְכרֹוִני ׁשֶ
ְלָחן ֵסֶפר  ָהָיה ְללֹא ְכִריָכה(" רַּהזַֹה"ַעל ַהׁשֻ מוֵאל ָוואְזְנר, )ּׁשֶ י ׁשְ ְּוָאַמר ַהָגאֹון ַרּבִ ּ :

ֵסֶפר ֶזה ה ּבְ לֹוְמִדים ַהְרּבֵ ְְוַהֲחזֹון ִאיׁש ִחֵיך. ִּנְרֶאה ׁשֶ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף ( ּ ּ86(.  

ּוְבֵסֶפר ֵלב ֵאִלָיהו ֵחֶלק  ים ְוַהְנָהגֹות ַעמוד ע( 'אּּ ַמֲעׂשִ ּּבְ י :אּמוָב )ה"ּ ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ׁשֶ
ֵּאִלָיהו ָלאְפָיאן ְזצוַק ּּ ָכל יֹום ַאַחר ַהָצֳהַרִים ָהָיה לֹוֵמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ל"ּ ּ ּבְ ּ

ְנִעימות קֹולֹו ְוִהְתַלֲהבות ְגדֹוָלה ּּבִ ּ ּ.  

ִגיַח ְדַקֶמִניץ"ּוְבֵסֶפר  ַּהַמׁשְ ַּעמוד פ' וֶּפֶרק (" ּ י מֹ:ּמוָבא, )ח"ּ ַהָגאֹון ַרּבִ ה ּ ׁשֶ ׁשֶ
ֶטְרן ַזַצ ָכל ַלְיָלה ל "ַאֲהרֹן ׁשְ יַבת ַקֶמִניץ ָהְיָתה לֹו ְקִביעות ּבְ יׁשִ ְהיֹותֹו ַתְלִמיד ּבִ ּּבִ ּ

ם ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעֵין ׁשָ יָנה ּבְ ִּלְפֵני ַהׁשֵ ּ ּ.  

י ַחִיים ָקִמיל ַזַצ ְּוָהַרב ַהָגאֹון ַרּבִ יַבת אֹוָפִקים ל"ּ ָנַהג ַאַחר , רֹאׁש ְיׁשִ
ְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשְסע ת ִלְלֹמד ּדִ ּבָ ּוַדת ֵליל ׁשַ ּ ּ וִמְדָרׁש ַתְנחוָמא ּ ת ּּ ַּעל ָפָרׁשַ

בוַע ַּהׁשָ ּ.  

ִקיאות ֶדֶרך ּבְ ה ִמִלמוד ַהֹזַהר ֲאִפילו ּבְ יג תֹוֶעֶלת ְמֻרּבֶ ְּועֹוד ַיׂשִ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ָכַתב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
י ַחִיים ִויָטאל ַזַצ ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ּבְל "ּ ּׁשַ ְוֵכן : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, :)ַּדף יא(ּ

ְּדַהְינו ָהֲאִר(ל "ָאַמר מֹוִרי ַז י ַאְבָרָהם ַהֵלִוי ֵעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין  )ּי ַהָקדֹוׁש"ּ ְּלָהַרב ַרּבִ
ִעיו ַיֲעִמיק ּבְ ִלי ׁשֶ ְלָבד ּבְ ִקיאות ּבִ ֹזַהר ֶדֶרך ּבְ ִיְלמֹד ּבַ ָגה ׁשֶ ַּהׂשָ ּּ ּ ְּ ּ ּ ָעִלים ' נאֹו ' מן ּ

ָכל יֹום ים, ּבְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְפָעִמים ַרּבִ ִיְקָרא ּבַ ְּוׁשֶ ּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, "ּ

ּוַבֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ְלַהָגאֹון ִחיָד ּ ּ ע אֹות מ(ל "ַזא "ּ ֶאְצּבַ ִּלמוד ֵסֶפר , )ד"מֹוֶרה ּבְ ּ
ַגם לֹא ׁשֶ ַּהֹזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ְקִריָאתֹו ,  ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּ ִיְטֶעה ּבִ ְּוַאף ׁשֶ

ָמתֹו ְוכו ְּוהוא ִתקון ָגדֹול ְלִנׁשְ ּ ּּ ּ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף (. 'ּ ּ76 ,82(.  

י ַחִיים ַפאַלאִג ְּוָכַתב ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ִסְפרֹו ל "י ַזַצ'ּ ְוֶזה , )'ֶּפֶרק ו(" ּלוַח ֶאֶרז"ּבְ
ָכרֹו ִאתֹוֲּהַגם ִדְבָכל ַה: ְלׁשֹונֹו ה ׂשְ לֹוֵמד ָהָאָדם ִהּנֵ ּתֹוָרה ׁשֶ לֹוֵמד  ,ּּ ִּמָכל ָמקֹום ּבַ ּ
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נו ָהֲאִר ן ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי גוֵרי ַרּבֵ ָלה ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָחָדׁש ְוָיׁשָ ִדְבֵרי ַקּבָ ּּבְ ּ ּּ ּ א "זיעי "ּ
ָגב ַהִלמוד ְמאֹד, ְּוַכדֹוֶמה ָלֶהם ִּנׂשְ ּ ּ ִּכי ֲאִפילו ֵאינֹו ֵמִב ,ּ לֹוֵמדּ ָכרֹו  ,ּין ַמה ׁשֶ ׂשְ

ה ּוְמֻסָגל ְלַהְבִריַח ִמֶמּנו ַהִיסוִרין ,ְמֻרּבֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ּוַבֵסֶפר ַהְקָדָמה(" ְּזִכיָרה ְלַחִיים: "ּ ל "ְּוֶאת ֶזה ָכַתב ָהַרב ַז: ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ּּבַ
ָרה  ִגְליֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵסֶדר ַחֵיי ׂשָ ּּבְ ּ ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּדִמי ׁשֶ, ):קל(ּ יג ּבְ ַּיׂשִ ּ ּ ּ ּ

א ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ִדיוק וְבִעיון ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּוֵפרוׁשֹו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּעד ָכאן ְדָבָריו, ּ ּ.  

ט  הוא ְלִפי ַהְפׁשָ יוַכל ְלָהִבין ֲאִפילו ׁשֶ ִלמוד ַמה ׁשֶ ְּנקֹוט ִמיָהא ַפְלָגא ְדּבַ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְלִתי ִדיוק ְוִעיון ּּבִ ּּ ּ ּ ּ ָכֹמִני ְוכוּ חוץ ַאֲהֵני ' ּ ִנְסָתרֹות ְכֶבן זֹוָמא ִמּבַ ְּדֵאין ָלנו ֵעֶסק ּבְ ּּ ּ ּ

ֵּליה ִמיָהא ְדִמְסָתָמא לֹא ִיְרֶאה ְפֵני ֵגיִהּנֹם ּ ּ ּ ָכַתב  ).רכה(ְּוַעֵין ֵסֶדר ַוְיִחי . ּ ַּמה ׁשֶ
ם א . ׁשָ ֵסֶפר ִהלוָלא ַרּבָ ֵהִביא ּבְ ּוְרֵאה עֹוד ַמה ׁשֶ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּד, ):ן"ַּג(ּּ ָּכל ָהעֹוֵסק ּבְ

ָמר ִמָכל ָדָבר ָרע ְּיֵהא ִנׁשְ י ֵתבֹות ַר, ּ ְּדָראׁשֵ מֹור ִגיַמְטִרָיה "ִסיָדיו ִי"ְּגֵלי ֲח"ּ ּׁשְ ּ
  .ר"ּזֹוַה

ַדף נה(ּעֹוד ָכַתב  ֵסֶפר ַהֹזַהר ַמְכִניַע ֶאת ִיְצרֹו ָהַרע ְוקֹוֶנה  ):ּבְ ְּדַהלֹוֵמד ּבְ

עֹוָלם ַה ֵלמות ּבָ םּׁשְ א ְיֻעַין ׁשָ ֶּזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ּ ְּוַעל ַהכֹל ְדִלמוד ַהֹזַהר ְמָקֵרב . ּ ּ ּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ם ְפָעִמים ַרּבֹות, ּ ָכַתב ׁשָ ְּוַהְקִלפֹות ָכרֹת ִיָכֵרתון ְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ.  

ּוְבקוְנְטֵרס ַחִיים וָמזֹון  ּ ן ִמְנָחה , )ד"אֹות מ' בֵחֶלק (ּּ י "ֵּהֵבאִתי ִמֵסֶפר ָקְרּבַ ַּגם ּכִ
ִּיְתנו ַבגֹוִים ּ ִּגיַמְטִרָיה  "ּ ם ,ר"ּר ַהזֹוַה"ֵסֶפּ ֵצם ַעֵין ׁשָ ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ַעָתה ֲאַקּבְ ּ ּ .

יֹום ִמיַע ִלי ִדְבֵסֶפר ַהזַֹהר ַיְרִגיל יֹוֵתר ֵמַהִתקוִנים ּבַ ְּוָהא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוַבִתקוִנים ַיְרִגיל  ,ּ ּ ּּ ּ
יֹום ַלְיָלה יֹוֵתר ִמּבַ ּּבַ ָכתוב ְלִפ, ּ ּי ַמה ׁשֶ ּהוא ֵסֶפר ַהזַֹהר" ָּמאֹור ַהָגדֹול"ּ ַּהָמאֹור "ְו, ּ

ּהוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים" ַּהָקָטן ּּ א , ּ ֵסֶפר ִהלוָלא ַרּבָ ם ּבְ ָכתוב ׁשָ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ   .).ַּדף נ(ּ

ם  ּד ַעמוד ד"ּ ַדף י'ֵחֶלק א(ְוָכַתב עֹוד ׁשָ ּבִ, )'ּ לֹום ָּעָליו ַהׁשָי "ַּעל ַמאי ְדָאַמר ַרׁשְ
ָעְלָמא" ִכיַח ּבְ ַצֲעָרא, ֲאָנא ׁשְ ַחֵיי ָלא ָיִתיב ָעְלָמא ּבְ ְּדָהא ּבְ ית ַדף רכח(" ּ ֵראׁשִ ּזַֹהר ּבְ ּ.( ,

ְקִביעות : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ן ְוָחָדׁש ְוִתקוֵני ַהֹזַהר ּבִ זַֹהר ָיׁשָ ִּמֶזה ָתִבין ְדַהלֹוֵמד ּבְ ּּ ּּ ּ
ּוְרִגילות ֻמְבָטח לֹו ְדָיֵגן ָעָליו ִמיָתָתןּ ַּדף (ְּוַעֵין ֵסֶדר ִיְתרֹו ... ּ ִדְגדֹוִלים ַצִדיִקים ּבְ

ָכַתב ָהַרַמ .)ח"ס ה ַזכוָתא(ז "ַּמה ׁשֶ י ֹמׁשֶ ַּרּבִ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַיְכִסיפו  )ּ ְּדִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ּבַ ּ ּ ּ
א עֹוָלם ַהּבָ ם, לֹו ּבָ ְּועֹוד ְיֵתָרה ַעל ֹזאת ִדְבֵרי מֹוֵרנו ַר, ְּיֻעַין ׁשָ י ַחִיים ִויַטאל ּ ּּבִ

ְּוָכל ַהְגָבעֹות ִהְתַקְלָקלו: ")ִיְרְמָיה ד כד(ָאַמר עֹוד : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ע"זי ִּכי ַהְגָבעֹות , "ּ ּ
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ְזַכר ִחינֹות ֶהָהִרים ַהּנִ ְקָרִאים ְגָבעֹות ֵאֶצל ּבְ חוִרים ַהּנִ ֵּהם ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּבַ ּ ּ ּ ,
ה ַהְגָבעֹות ֵאלו ִנ ִּהּנֵ ּ ים ֶאת , ְּתַקְלְקלו ְלַגְמֵריּ ְראֹות ַהַתְלִמיִדים ַהְקַטּנִ ִּכי ּבִ ּ ּ

ִטים ְוֵאיָנם ֲעסוִקים  ַּהְגדֹוִלים ֶהָהִרים ָהָרִמים רֹוְדִפים יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאֲחֵרי ַהְפׁשָ ּ ּ
ה ֵהם ִנְמָנִעים ִמ ָחְכָמה ַהזֹאת ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ִכי ִמִיְרָאָתם ִלָכֵנס ּבָ ּּבַ ּ ּּ ְּלִהְתַעֵסק ּ ּ

ְזַכר ה ַכּנִ ּּבָ ּ ְּוַעל ֵכן ְגָבעֹות ֵאלו ִנ, ּ ּ ּ ם ׁשֶֹרׁש פֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה ּ ְּתַקְלְקלו ְוִלּבָ ּ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֶהם ֲחלוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש ִלְכֹפר ּבְ ּּבָ תֹוָרה ֶאָלא , ּ ֵאין ּבַ ְּואֹוְמִרים ׁשֶ ּ

ַהֲעלְֹתך ת ּבְ ָפָרׁשַ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ְלַבד ַעל ֶדֶרך ַהּנִ יָה ּבִ ֶטיָה וְלבוׁשֶ ְָפׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּין ָסֵפק ִכי ְוֵא, ּ
ֹזַהר ם ּבַ ְזַכר ׁשָ א ַכּנִ עֹוָלם ַהּבָ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ ּ ה . ּ ֵאר ְלַמְעָלה ַהִסּבָ ּוְכָבר ִנְתּבָ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה  ם עֹוְסִקים ּבְ ָטה ַרק ַעד ׁשָ ה ִכְפׁשָ א ֵאיֶנּנָ ִּכי תֹוַרת עֹוָלם ַהּבָ ּּ ּּ ּ
ַחר ּבָ, ְוסֹודֹוֶתיָה לֹא ּבָ ת לֹא יֹאַכל ְּוֶזה ׁשֶ ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ֵמֶעֶרב ׁשַ ּה ְולֹא ָטַרח ּבָ ּ

ת ּבָ ׁשַ ה ֲעָבַדי יֹאֵכלו ְוַאֶתם ִתְרָעבו"ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , ּבְ ִּהּנֵ ּּ ּאֹור ַהזַֹהר ַדף ( .'ְוגֹו" ּ ּ493(.  

ֵסֶפר ַהזַֹה ל ַהִלּמוד ּבְ ה ָגדֹול ְוָעצום ּכֹחֹו ׁשֶ ּמָ ָתא ַעד ּכַ ֲּחִזיָנן ַהׁשְ ּ ּ ּּ ֵאין , רּ
י ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ָּלנו ֶאָלא ְלַחֵזק ֶאת ְיֵדי עֹוׂשֵ ּ ּ  ְלהֹוִסיף ָלֶהם ֹאֶמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק ,ּ

ה ֲעבֹוָדָתם ַהְקדֹוׁשָ יך וְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו , ּּבַ צו ָמְתַנִים ְוִחְגרו עֹז ְלַהְמׁשִ ַּאּמְ ּ ְּ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ רְלַפְרֵסם ּכֹחֹו ּבָ, ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ּעֹוָלם וְלַסֵיַע ּבְ ּ ,
ִריך הוא ְואֹוַרְיָתא  א ּבְ ְּוהֹוִסיפו ַלֲעׂשֹות ַחִיל וְלַהְרּבֹות ַחָיִלים ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

ִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ְּלאוְקָמא ׁשְ ּ.  

ְּועֹוד ִלְמָדנו מֹוֵרנו ָהַרְמַח ּ ְָואֹוִדיֲעך : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו )ך"ל לרב"ַרְמַח(ו "טִּאֶגֶרת ל "ּ

ָאַמר ַהָכתוב ֶזה סֹוד ָגדֹול ַמה ׁשֶ ּּבָ ּ ַצר ְלך וְמָצאוך ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוכו: "ּ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ ָ ָ ּ '
ם ֱאלֶֹהיך ְבָת ַעד ַהׁשֵ ְָוׁשַ ּ רות ַהִסְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר , ַּדע, )ל, ְּדָבִרים ד( 'ְּוכו" ּ ִּכי ִהְתַגּבְ ּ ּ ּ
לֹום ְגֵזרֹות ַעל  ָרֵאלַּחס ְוׁשָ ַמְדֵרגֹות, ִיׂשְ ך ְלִפי ֲעִלָיָתה ְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ּבַ ִּנְמׁשַ ּ ּ ִּכי , ְ

ֶרת ְּכִפי ֲעלֹוָתה ָכך ִמְתַגּבֶ ְ ּ ְסִפירֹות זו. ּּ ֶרת ּבַ ה ִהיא עֹוָלה וִמְתַגּבֶ ְּוִהּנֵ ּּ ְוָאז , ן"ּ
ָרֵאל דֹוֵחק ַאַחר דֹוֵחק ִּנְדָחִקים ִיׂשְ ִהיא ַמַגַעת ְל. ּ ֶבת , "ָּמאִאי"ַּעד ׁשֶ ְוִהיא חֹוׁשֶ

ם ַגם ֵכן ק ׁשָ ְּלִהְתַדּבֵ ּ סֹוד, ּ ִּאיָמא ִדיִנין ִמְתָעִרין ִמיָנה "ּבְ ּ ְַאך , ). סה'גּזַֹהר ֵחֶלק (" ּ

ֱאֶמת ֵאיָנה ְיכֹוָלה ִּכי ִאיָמא ִהיא ֵחרות, ּּבֶ ּ ה. ּ ה , ְּוָאז ַאְדַרּבָ ִקין ּבָ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ִּיׂשְ
סֹוד ַהְת ּובֹוְרִחין ּבְ ְגֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות,ּׁשוָבהּ ּ ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריך ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ הֹוֵלך , ְּ ְׁשֶ

ר כֹחֹו ּבַ ם ִנׁשְ ַמִגיַע ְלִאיָמא ְוׁשָ ר ִמְסִפיָרה ִלְסִפיָרה ַעד ׁשֶ ּוִמְתַגּבֵ ּ ּּ ּּ ה , ּ ִּכי ַאְדַרּבָ ּ
ָרֵאל ִּמְתעֹוֶרֶרת ַהְתׁשוָבה ְלִיׂשְ ֶבר ְגאֹו"ְּוהוא סֹוד . ּ ֵלי טז(" ןִּלְפֵני ׁשֶ ְּוַעל ֵכן , )יח, ִמׁשְ
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ּבִ ה ְוַרׁשְ ִריַחת מֹׁשֶ ָּהיו ַעל ְיֵדי ַהְגֵזָרהי "ַּגם ּבְ ה ֵסֶפר , ּ ְבִריָחה זֹאת ַנֲעׂשֶ ּבִ ְוֵכיָון ׁשֶ
ִיְזַדֵמן ֵאָליו, ַּהֹזַהר ה ְכָבר ִעְנַין ַהֵתָבה ַקָים ְועֹוֵמד ְלָכל ִמי ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ ּ ְּדַהְינו, ּ ק : ּ ְדּבָ ַהּנִ

ֵּסֶפר ַהֹזַהר ְכָבר ַמִגיַע ְלּבַ ּ ּ ְְוֵאין ָצִריך לֹו ֶחְבֵלי , ְּוָיָצא ִמן ַהִסְטָרא ַאֲחָרא" ִּאיָמא"ּ

יַח ת ָנׂשֹא,ָמׁשִ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ ַכֻמְזָכר ּבְ ּ ְתִחָלה, ּּ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ּבִ ִעְנַין ׁשֶ  .ּּבְ
ה ּלֹא ִנְתַגָלה ַה, ִּעם ָכל ֶזה, ְוִהּנֵ ה ַאֲחֵרי ֵהָעׂשֹותֹוּ ְזַמן ַהְרּבֵ ֹּזַהר ֶאָלא ּבִ ִּכי ֲהלֹא , ּ

ה ְזַמּנָ ַּהְפֻעָלה ַהֹזאת ֵאיָנה ְצִריָכה ְלִהָמֵצא ֶאָלא ּבִ ּּ ּּ ּ ֵּפרוׁש, ּ סֹוד : ּ ָרֵאל ּבְ ִיְבְרחו ִיׂשְ ּׁשֶ ּ
ַּהֹזַהר ַהֶזה ָדָרא ְדַמ, ּ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ ִּכי ְפֻעָלתֹו ֵאינֹו ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ יָחא ּ סֹוף  -ְּלָכא ְמׁשִ ּבְ

יַח, ַּהָיִמים ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ דֹורֹו ׁשֶ ּּבְ   .)ך"ל לרב"ַרְמַח, ו"ּל ִאֶגֶרת ט"ִּאְגרֹות ַרְמַח(. ְ

ה ָיֵמינו ָאנו, ְוִהּנֵ ּּבְ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל, ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָמצוי ְלָכל ָאָדם ּבְ ָּזִכינו ׁשֶ ּ ּּ ּ ,
זֹו ַכָו ְרֶאה ׁשֶ ּוְכִפי ַהּנִ ּּ ְפֻעַלת ֵסֶפר ַהֹזַהר  ,ַּנת ַהְדָבִריםּ ּׁשֶ ּ ְתקוָפה ְמֻאֶחֶרת (ּ ָאְמָנם ִנְתַגָלה ּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ּבִ סֹוף ַהָיִמים )י"ַּיֲחִסית ִלְתקוַפת ַרׁשְ ָרֵאל ּבְ ְּצִריָכה ְלִהָמֵצא ַלְכָלל ִיׂשְ ּ ל , ּ דֹורֹו ׁשֶ ּבְ
יַח דֹוֵרנו ָאנו, ָמׁשִ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ ְּוִכְקִריַאת ָכל ְג, ּ ֵסֶפר ּ ּדֹוֵלי ַהדֹור ֶאת ַהִצּבור ְלִלמוד ּבְ ּּ ּ ּ

ְתקוָפה זֹו ַּהֹזַהר ַדְוָקא ּבִ ּ ָאָדם, ַּרּבֹוֵתינוְּוָאְמרו  .ּ כֹון ׁשֶ ּנָ ַיְקִציב ְלַעְצמֹו  ׁשֶ
י יֹום ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמּדֵ ָבר מוָעט ּבְ ל ּדָ ֲּאִפילו ְקִריָאה ׁשֶ ּ ֶעְזַרת , ּ ּוְבָכך יוַכל ּבְ ְּ

ם ִלְד ֵסֶפר ַהזַֹהרַּהׁשֵ ל ֶאת ֶחְבֵלי . ּּבֹק ּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ְלַבּטֵ ּוִמְלַבד ּכֹחֹו ׁשֶ ּ ּ
ֵבק ּבֹו יַח ֲעבור ָהָאָדם ַהּדָ ַמת , ָּמׁשִ ֶפר ַהזַֹהר ְמָמֵרק ֶאת ִנׁשְ ּסֵ ֲּהֵרי ָידוַע ׁשֶ ּ

ָבר ָרע ל ּדָ ְּוַהְקִריָאה ּבֹו ִהיא ְסגוָלה ְלָכל ַהְיׁשועֹות , ָהָאָדם ִמּכָ ּ ּ
  .)ך"ל לרב"ַרְמַח, ו"ּל ִאֶגֶרת ט"ִּאְגרֹות ַרְמַח( .ַהַהְצָלחֹותְו

י ְרׁשומֹות  ְּוָדְרׁשו דֹוְרׁשֵ ֵאינֹו ֵמִבין... ּּ ְּדַאף ַעל ַגב , ִנְרֹמז לֹו, ְוַגם ִמי ׁשֶ ּ
ָאָדם הוא ִכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ּׁשֶ ַמָיא ִיְכְפלו לֹו ׂשְ, ּ ִּעם ָכל ֶזה ִמׁשְ ּ ּ ּ ְוֵיׁש . ָכרֹוּ

ָפסוק  ֶּרֶמז ּבַ ְּתִהִלים לו ז(ּ יַע ֲהָוָי' )ּ ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ יַע ֲהָוָי'ְּדֵתבֹות ', ה"ּ ' ה"ּתֹוׁשִ
ל ֵתבֹות ַיֲעלו ְכִמְסַפר ֵתבֹות  ֵתי כֹוְלִלים ׁשֶ ִּעם ַהֵתבֹות וׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּר ִתקוִני"זַֹה'ּ ּ ' ם"ּ

ִדְקדוק צ ּּבְ ַּהְקָדַמת ַהמֹוִצ(. ח"ּ ּיִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹוּ ּּ ּ ּ(  

ֶנה ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין ל "ְּוָאְמרו ֲחַז ִמׁשְ ּּבַ ֶנה א'ֶּפֶרק י(ּ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם )' ִמׁשְ ּ ָכל ִיׂשְ
א ֱאַמר , ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ּנֶ ְעָיה ס(ׁשֶ ּ ְוַעֵמך ֻכָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָא)ְיׁשַ ּ ּ ּ ְ ֶרץ ֵנֶצר ּ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ַּמָטַעי ַמֲעׂשֵ י ֵתבֹות " ק"ֵחֶל" .ּ ָלה"ָּראׁשֵ ִּחזוק ִלמוד ַקּבָ ּּ ּ" ,
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָרֵאל ֶיׁש ֵחֶלק ּבַ ְלָכל ִיׂשְ ְּלַלְמֵדנו ׁשֶ ּ ּ ּ ָלה , ְועֹוד, ּ ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּ– 
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ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִיְזכו ְלעֹוָלם  ּ ּ אּ ִּגיַמְטִרָיה " ֵחֶלק"ְועֹוד ] ְרֵאה ְלֵעיל[, ַהּבָ ּ
ּ ְדַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכה ְל"ֶצַמח" ֶָאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח"ּ ּ ְּוַקְרנֹו ָתרום , "ּ ּ
יׁשוָעֶתך" ָּבִ יׁשוָעֶתך  -" ּ ָּבִ ִּגיַמְטִרָיה –ּ ְּגאוָלהע "תש] "ִּעם ָהאֹוִתיֹות[ּ ּוְלִפי ֶזה ". ּ

י ַחִיים ִויָטאל זיּמו ָכַתב מֹוֵרנו ַרּבִ ָּבן ַמה ׁשֶ ּ א ָתלוי , ע"ּ עֹוָלם ַהּבָ ְּדָכל ֶחְלקֹו ּבָ ּ ּ
ִלמוד ֶזה ּּבְ ה ַזכוָתא(ז "ְּועֹוד ָכַתב ָהַרַמ, ּ י ֹמׁשֶ ַּרּבִ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש  )ּ ְּדִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ּבַ ּ ּ

א עֹוָלם ַהּבָ ם, ַּיְכִסיפו לֹו ּבָ   , ְּיֻעַין ׁשָ

ּהֹוִסיפו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחָיִלים , ַּאר ָלנו ֵאיפֹה ְלָבֶרְכֶכםִנׁשְ ּ
ִריך ִהיא ְואֹוַרְיָתא א ּבְ ְְלקוְדׁשָ ַלם ,ּ ר ֻתׁשְ י ְיֵדיֶכם ַעד ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ּ ִויִהי ַהּבְ

ָּכל ַהְמָלאָכה ֵלמותֹו ָהֲאִמִתית, ּ ְּלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ֵלם ' ם הִויִהי ׁשֵ, ּ ׁשָ
ֵלם ְוִתכֹון  ָיֵמינו ָאֵמןַּמְלכותֹו ְּוהכסא ׁשָ ְמֵהָרה ּבְ יֵחנו ּבִ ִביַאת ַמְלֵכנו וְמׁשִ ָּלַעד ּבְ ּ ּ ּ ּ .

ּבִ ּוְכַדאי הוא ַרׁשְ א ָהֱאלִֹקי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן, י"ּ ַּהַתּנָ ּ ִּלְפטֹר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם , ּ
ֻּכלֹו ִמן ַהִדין וְלָקֵרב ֶאת  ּ ּ ַּהְגֻאָלהּ ם , ּ ִהָגלות ִנְגלֹות אֹור ַהׁשֵ ְּוֵעיֵנינו ֶתֱחֶזיָנה ּבְ ּ ּּ ּ
ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּם ּבְ ּ.  

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ּׁשָ ּ  
ֶמׁשק "ֲאַבְדַק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ   ֲעֶטֶרת ְיׁשַ
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  'במכתב 

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁש ק"אבדק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ  ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ֲהָפַצת ַהזַֹהר ָכל ַהּמְִל ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ּבַ ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ִבים ּבָ ְּתַנּדְ ּ
לֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ   !ּ ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי-ּּבְ

ֵרי ֶח ְזִכיֶתם ְלַסֵיַע ְלַאׁשְ ְּלְקֶכם ׁשֶ ּ ָקדֹוׁש ְוָיָקר ַהְמָזֵרז וְמָקֵרב ַהְגֻאָלה ִמְפַעלּ ּ ּ
ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּכַהְבָטַחת מׁשֶ ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש "ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבַ ּ ּ ּ

ת ָנׂשא ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵס", ָּפָרׁשַ ּּבְ ּּ יה ִמן ָגלוָתא ְּ ֶּפר ַהֹזַהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ ּ

ַרֲחֵמי ְזכות ִחּבוְרך". ּבְ ּבִ ָׁשֶ ּ ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ּ ָרֵאל ִמן ַהָגלות , ּ ֵני ִיׂשְ ֵּיְצאו ּבְ ּּ
יַח ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ּּבְ ּ ּ !  

ימו ְלָכך ַמִים ִהְסּכִ ְְוַאף ִמׁשָ ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ! ּ ְמבָֹאר ּבְ ּּכַ ּ ִתיָתָאה (ּּ ִּתקון ׁשְ ּ ּ

סֹופֹו ר יֹוַחאי , )ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ָזכור ְלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ ֵאִלָיהו ַהּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ִעְנַין ִתקוֵנ ֶהם ִסְתֵרי תֹוָרה ּבְ ִעּמֹו ְוָלַמד ִעּמָ א ׁשֶ יׁשָ ּוְלַחְבַרָיא ַקּדִ ּ ּ מֹותּּ , י ְנׁשָ

ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם  ת קֹול ִמׁשָ י "ָּיְצָאה ּבַ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ה ַרב ּכֹחֹו וְקֻדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ
עֹוָלם ר יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבַ זֹו ַהָלׁשֹון,"ׁשִ ּ ְוַאַחר ָכך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבוָאה ּבְ ּ ְ ּ ,

א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהא" ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ ָדָרא ּ ּי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתַגלו ְלַתָתא ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ּוְבִגיֵניה, ּּבַ ָאֶרץ", ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּוִבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש". ּ ַּכָמה : ּ ּ

ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ּּבְ ּ ּ ר ִיְתַגֶלה ְלַמָטהּ ְלך ַכֲאׁשֶ ּ ַהִחּבור ׁשֶ ּ ּּ ּ ָ דֹור ּ ּ ּבַ
סֹוף ַהָיִמים ּוִבְזכותֹו ִיְתַקֵים ַהָפסוק , ָּהַאֲחרֹון ּבְ ּ ּּ ָאֶרץ"ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ"- 

ֵלָמה ַּהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ּ .  

ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ גֶֹדל ַהַמֲעָלה ׁשֶ ָכל ַהדֹורֹות ִהִכירו ּבְ ָרֵאל ּבְ ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ,
ְמַבֵט ּׁשֶ א וִבָזה ֵמָעְלָמאּ ּל ָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ָתה ֲא, ֵהם ָיְדעו ֶאת עֶֹצם ְקֻדׁשָ ּׁשֶ ּּ ָעְלָמאּ ֲאִמיָרה ּבְ ִּפלו ּבַ ּוִמי ָלנו ָגדֹול ְכָהַרְמַח. ּ ּ ּ ל "ּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן  ה ַחִי-ּ י מׁשֶ ּים לוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכותֹו ּ ַרּבִ ּּ
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ַעל ַה, ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ִרים"ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ י , "ּ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ֲּאׁשֶ
ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ַּהתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ּ ּ ּ ִּלמוד , ּ ּ

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסקּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר , ֵּסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ כַֹח ַהְקֻדׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ַרֲחִמים ַּהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ .  

יָבתֹו ָּלֵכן ִת יׁשִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקֵּקן ּבִ ל ִגיְרָסא ּבְ ֵּסֶדר ִלּמוד ְמֻיָחד ׁשֶ ּ ּ דֹוׁש ּ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ ַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנה ּ ְוָקַבע ָדָבר ֶזה ,ּבְ ּּכַ ּ

יָבתֹו יׁשִ ֶזה ַהָלׁשֹון,ּבִ ָרֵאל ּבְ ִאֶגֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ּ ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר ּבְ ּ זֹאת ": ּ
ֵצל  ָּהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהםּ  ,ֵּמֶרׁשֶ

ּוְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַעל ֹזאת ְולֹא ַיְחְדלו ִכי ַרב ַהָדָבר ְוָעצום ְמאֹד ּ ּּ ּ ּּ ְּוַעָתה ... ּ
ָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָום ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ַּאל ַיׁשְ ּ ר ,ּ ּ ִכי ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ּ

ָכל ָמקֹום וָמקֹוםֵחיִלי ָהִיי ִּתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ ֲּאָבל ְכבֹוד תֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת , ּ ּ ּ
ָרֵאל ָּהֵעָצה ַהֹזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ִכי ֵאין ָכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ ּ ּ ְוָכל ֶאָחד , ּ

ה הוא ְכָלל ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִכי לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ּּבִ ּּ ּ ."  

יָכיו ָמִצינו ֲחִביבות ְמֻיֶחֶדת ְלִלמוד ַּגם ֵא ם טֹוב וַמְמׁשִ ַעל ׁשֵ ֶּצל ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּ ּ ּּ ּ
ּתֹוַרת ַהסֹוד י ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמִזיִדיְטׁשֹוב , ּ ְּכבֹוד ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ

ר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמר ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ֲאׁשֶ ִניִתי ַהָלַמ: ּ ְּפִרי ֵעץ "ְּדִתי ְוׁשָ
  .ֵּמָאה ְוֶאָחד ְפָעִמים" ַּחִיים

ִּתקון מ" ְךִכֵסא ֶמֶל"ּבְ ּ ָעְלָמא , ּג ָכַתב"ּ ִגיְרָסא ּבְ י ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּּכִ ּ ּ
ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֲאִפלו ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶא, ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ , ָחדּ

ָנה  ט ׁשָ ִלּמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
א, ְּתִמיָמה ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ְוִיְהֶיה , ּ

ַמְלכ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלך ַהיֹוׁשְ ֵּמרֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ְ ְרִקיָעאּ   .ּוָתא ּדִ

ִתקו ַּגם ּבְ ּ ה ָגדֹול ִחיוב ַעל ַתְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ָּכַתב'  לןּ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ
ָלה ם ַכָמ.ַקּבָ ּ ְוָעְנׁשָ ָלה ְוגֹוֵרם ֹאֶרך ָגלוָתא ִכי ֵהם ּ ּה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ּ ּ ְּ

ְּמַעְכִבים ַהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִליְצ ּ ָלה ַמה , ַלןּ ִלּמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ּּכִ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ִלּמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ לֹא ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ י ָגדֹול ּכָֹחה ְלָקֵרב , ּ ּּכִ ּ

ַּהְגֻאָלה ּ.  
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ָּכאן ַהָמקֹום  יִבים ְמֹאד ֶאת ִלמּ ְּלַהֲאִריך ִמַכָמה ְוַכָמה ְמקֹורֹות ַהַמֲחׁשִ ּ ּ ּ ּ ּוד ְ
ָיֵמינו ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַדְוָקא ּבְ ּ יָחא, ּ ּדֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ִרים , ּ ֵסֶפר אֹור ְיׁשָ ֵּכן מוָבא ּבַ ּ ּ

ָכַתב ֵּמיָרא ַדְכָיא ׁשֶ ר ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרסות ַרֲחָמָנא : ּ יַח ִתְתַגּבֵ יַאת ַהָמׁשִ ֹּקֶדם ּבִ ּּ ּ ּ ּ
עֹוָלם ה ְדָבִרים ַהָללוָּהֵעָצה ְלֶזה ְלִהָזֵהר . ִליְצַלן ּבָ לֹׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ָכל יֹום , ּ ָהֶאָחד ֵלאמֹר ּבְ

אֹוֵמר ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ֹּזַהר ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִּכי ֲאִמיַרת זַֹהר ְמֻסֶגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵלב, ּ ּ ּ.  

ִּמְקַדׁש ֶמֶלך ְלִתקוֵני ֹזַהרּומֹוִסיף ְלָבֵאר ּבְ ּ ְ ֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב , ּ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ ׁשֶ
ה ַנַחת רוַח ָגדֹול ְליֹוְצרֹו ַּהְגֻאָלה ְועֹוׂשֶ ּּ ָכתוב,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ְּכִאלו ְפָדַאִני ֲאִני וָבַני : ּ ּּ ּ ּ

ִּמן ַהָגלות כו ּ לֹא ִיְתַגֶלה ְוִיְהֶיה ָגנוז ַעד סֹוף יֹוַמָיא ִדְבִגיֵנה . 'ּ ִּכי ָכך ָגַזר ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ
י ְסֻגָלה , ָּיבֹוא ְדרֹור זוָלתֹוּּכִ   .ּזֹו ּבֹו ְולֹא ּבְ

רוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזה ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹות ַרּבִ א ִלְכתֹב , ּּבִ י ַאּבָ ִּצָוה ְלַרּבִ ּ
ֶדֶרך ְֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמיה ּ ֶמֶרת ַעד ָדָרא ּבַ ּ ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ

יָחא ֶעְזַרת ְּכ, ַּמְלָכא ְמׁשִ ָיֵמינו ּבְ ְזכות ַהִמְתַעְסִקים ּבֹו ִתְצַמח ַהְגֻאָלה ּבְ ּבִ ֵּדי ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ
ת ַוְיִחי  ָפָרׁשַ ְזַכר ּבְ ם ַכּנִ ַּהׁשֵ ּ ַּעל ָדא ְכִתיב, )ז"ַדף רי(ּ ָמה : ּ ַּקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ

ֶמֶרת' ְּמלֹא ָהעֶֹמר ָמן כו ה "ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל זלה(. דְוָהֵבן ֶזה ְמאֹ, ְּלַאְצָנעוָתא, ְלִמׁשְ

ַער ַהַהְקָדמֹות ַהְקָדָמתֹו ְלׁשַ ּּבְ ּ(.  

ָל ׁשְ ה ְמבָֹאר ּבַ ָרה ַמֲאָמרֹות, ה"ִּהּנֵ ַהִחּבור ֵמַהֹזַהר , ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֲעׂשָ ּׁשֶ ּ
ָּהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו ּ סֹוף ַהָיִמים ׁשֶ' ּ ָיבֹוא ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ַּעד ׁשֶ ָּאז ִיְתַגֶלה ּּ ּ

ַּלַתְחתֹוִנים ּוִבְזכות , ּ יַחּ תֹו, ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ִסּבָ ִּכי ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּ ּ ּ ,
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ר זֹו ִתְהֶיה ִסּבָ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל . ֲּאׁשֶ ָאַמר וְבִגיֵניה ְוׁשַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲּאֻחָזתֹו ְוכו ְזכ', ּ ּבִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאלּכְ ּותֹו ִיָגֲאלו ִיׂשְ ָרֵאל , ּּ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ּ
ַדם ֶפַסח וְבַדם ִמיָלה ם ּבְ ׁשָ רוך הוא ְלַקּדְ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ְצַרִים ַעד ׁשֶ ִּמּמִ ּ ּּ ְ ְּ ,

ה ַה ִיְזּכו ְלתֹוְספֹות ַהְקֻדׁשָ ן ְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִתְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּּכֵ ּ ּ ּּ ּ ּּ , ּזֹוּ
ַרך ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ּ.  

ּוְלׁשֹון ֶדֶגל ַמֲח ִמיִניּ ת ׁשְ ה: ֵּנה ֶאְפַרִים ָפָרׁשַ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ַּהְינו , ּ
ִיְתַגֶלה  ְּכׁשֶ ּ ּ ה(ּ ִחיַנת מׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ ִּכי ּבְ ְמעֹו, ּ י ׁשִ הְּוִאיָתא ְדַרּבִ ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ , )ן ּבֶ

ה ָדַרׁש ְכָבר מׁשֶ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ּ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאז , ֵּסֶפר ַהזַֹהר, ַּהְינו ַרּבִ
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ה ׂשַֹרף יָלא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה, ְוִהּנֵ ל ַהְקִלפֹות וִמּמֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ֶנה  ּ ִיּבָ ּׁשֶ
ְמֵהָרה ָיֵמינו ָאֵמןּבִ   . ֶסָלה ָוֶעדּ ּבְ

ּטול ַהְקִלפֹות ְוַקלות ַהָגלות  ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַתת ַהִקְט ּבָ   .)ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ( ּרוִגיםְּוַהׁשְ

ַּהכֹל ָתלוי ּ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאתּ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִה, ּ ּבְ ּ ה ִהיא ּ ק ּבָ ְּתַעּסֵ
נו ְוִתְפַאְרֵתנו  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ּגֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ּ ּ ּ ּ ַּהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל (ּ ּ

  .)ְּלֵעץ ַחִיים

ֵסֶפר ַהזַֹהר ל ַהִלּמוד ּבְ ך ָגדֹול ְוָעצום ּכֹחֹו ׁשֶ ֵדי ּכָ ִּאם ַעד ּכְ ּ ּּ ּ ֵּאין ָלנו , ְ
ֶּאָלא ְלַחֵזק ֶאת ְי י ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁשּ  ְלהֹוִסיף ָלֶהם ֹאֶמץ ְוֹכַח ְוחֶֹזק ,ֵּדי עֹוׂשֵ

ֲעבֹוָדָתם ַהְקדֹו הּּבַ יך וְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו , ׁשָ צו ָמְתַנִים ְוִחְגרו עֹז ְלַהְמׁשִ ַּאּמְ ּ ְּ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ֶא, ׁשֶ ָכל ַמה ּדְ עֹוָלם וְלַסֵיַע ּבְ ְּלַפְרֵסם ּכֹחֹו ּבָ רּ   .ְפׁשָ

ַאר ָלנו ֵאיפֹה ְלָבְרְכֶכם ּהֹוִסיפו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחָיִלים , ִּנׁשְ ּ
ִריך ִהיא ְואֹוַרְיָתא א ּבְ ְְלקוְדׁשָ ַלם ,ּ ר ֻתׁשְ י ְיֵדיֶכם ַעד ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ּ ִויִהי ַהּבְ

ָּכל ַהְמָלאָכה ֵלמותֹו ָהֲאִמִתיְל, ּ ָּהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ֵלם , תּ ם ׁשָ ם ַהׁשֵ ִּויִהי ׁשֵ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יֵחנו ּבִ ִביַאת ַמְלֵכנו וְמׁשִ ֵלם ְוִתכֹון ִכְסאֹו ָלַעד ּבְ ְּוִכְסאֹו ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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  'גמכתב 

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁש ק"אבדק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ  ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ְרכו " ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ   .םֲעֵליֶכ' הנַֹעם  –" 'הּּבְ

ָתף ָלֵעֶסק ֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ ּכְ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ָּעָליו ִלְבדֹוק ֶאת  ,ּּכָ
ְּכָדִאיו ּ ל ָהֵעֶסקּ ַּהִאם ָהֵעֶסק ָיִניב ְתׁשואֹות ְכָדִאיֹו, תֹו ׁשֶ ּ ּ ַהִאם ַיְרִויַח ? תּ

ִיְתָרה? ֵמָהִעְנָין לֹום לֹ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ ַחס ְוׁשָ ֵעֶסק ְולֹא ִיפֹול ְּכֵדי ׁשֶ ּא ַיְפִסיד ּבָ
ַפח   .ּּבַ

ִמיות ֵכן ָעָליו ִלְנֹהג ְּכׁשֵ :ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ַגׁשְ ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ּם ׁשֶ ּ ּ
רוָחִניות ּּבְ ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו, ּּ לֹא ָיִניַח ַכְספֹו ַעל , ְּוָעָליו ִלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ך ַמֲחִזיק מֹוְסדֹות ַהתֹוָרהָאְמ, ֶּקֶרן ַהְצִבי ָּנם ִהּנְ ּוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים , ָ ּ ּ
ּבֹוְנך ה יֹוֵתר, ְָלֶחׁשְ ך ָיכֹול ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ַאְלֵפי , ֲָאָבל ִהּנְ ך ָיכֹול ְלַהְכִפיל ּבְ ִּהּנְ ָ

ֲָאָלִפים ֶאת ְזֻכיֹוֶתיך אֹותֹו ַהְזַמן וְבאֹותֹו, ּ ך ָיכֹול ּבְ ִּהּנְ ּ  ּ ַהֶכֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתרָ
  .ְּזֻכיֹות

ּוַבֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּ לֹוֵמד  - ?ּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ
ָל ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, הַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד , ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ

ּ ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחדּוְלָהִבין ה , ּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך(ּ ּ ִּתקוֵני זַֹהר מ, ּ ּ לֹא יֹוֵדַע וֵמִבין  .)ג"ּ ּוְלִמי ׁשֶ ּּ

ָלה ַקּבָ ּעֹוֶלה ִלמוד ַהֹזַהר ַה, ּבְ ּ ִגיְרָסאּ ָּקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּ ָלה , ּ ְּלֵעֶרך ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ַּכף (ְ

ל ָדָבר. )ה"קנַּהַחִיים ִסיָמן  ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ָעה ַאַחת, ּ ַהלֹוֵמד ֹזַהר ַוֲאִפלו ׁשָ ּׁשֶ ּ ֲאִמיָרתֹו ,ּּ  ּבַ
ְגֶלה תֹוַרת ַהּנִ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ְלַבד זֹוֶכה ְכִאלו ָלַמד ׁשָ ּּבִ ּ ּ ר ל, ּ ְמָחה ְוַכֲאׁשֶ ׂשִ ֹוֵמד ּבְ

ִּהְכִפיל ְזֻכיֹוָתיו ָכפול ֶאֶלף ּ ּ ְּכִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ְמָחה :ּ ַהלֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ְ ׁשֶ ּ ּ
ְמָחה ֵאינֹו לֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ֶוה ְכֶאֶלף ַפַעם ִמִמי ׁשֶ ְׁשָ ּ ּ ּ ְמָחה( .ּ ַער ַהׂשִ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ ּ( .
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נו יֹוֵסף ַח ת קֹוֶדׁש: א"ִּיים זיעְּוָאַמר ַרּבֵ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ֶוה ֶאֶלף ְפָעִמים , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ּׁשָ
ימֹות ַהחֹול ִּלמוד ּבִ ִנָיה( .ּ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ּּבֶ ּ(  

ּבֹון" ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ִיְצָרם –" ּ ִלים ּבְ ֵּאלו ַהמֹוׁשְ ּ ּּבֹאו , ּ
ּוְנַחׁשֵ ל עֹוָלםּ ּבֹונֹו ׁשֶ ל ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹו: :)ב עח"ב( ב ֶחׁשְ ָעה ַאַחת ׁשֶ ֵּכיַצד ׁשָ ּ ּ ּ ׁש ּ

ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ יֵמי ַהחֹול, ּבְ ט ּבִ ָנה ִלמוד ְפׁשַ ּעֹוָלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ ּ ָּכֵעת ּבֹאו  -. ְ ּ
ּבֹון ֶוה ְלֵעֶר: ֶחׁשְ ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ְּדִלמוד ׁשָ ּ ּ ּ טּ ָנה ִלמוד ְפׁשָ ּך ׁשָ ּ ּ ת , ְ ּבָ ּוְבׁשַ

ֶאֶלף ֶאֶלף, ֻּמְכָפל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכָפל ּבְ ּוְבׂשִ ּ ַּסך ַהכֹל, ּ ְעֹוָלה ִלמודֹו ְלֵעֶרך ִמְליֹון , ְ ּ ּ
ָנה   .ׁשָ

טוָחה ָקָעה ּבְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ְכָדִאיֹות ַלַהׁשְ ּ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ? ּׁשְ
רוָכה יֹוֵתר?  ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתרָּמָצאָתַהִאם  ָתפות ּבְ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ּ ך ? ּ ַָוַדאי ִהּנְ ּ

ָכך ְרֹוֶצה ָלַדַעת ֵכיַצד תוָכל ִלְזכֹות ּבְ ּ ּּ ּ?  

יָבה ִהְנֶכם תֹוְמִכים ּבֹוּכֹו, ָּכל ְיׁשִ ֵּלל אֹו ָכל מֹוָסד תֹוָרִני ׁשֶ ּ ּ,  

ִיְלְמדו ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּּ ל זַֹהר ְלָפחֹות ׁשָּ בוִעית ׁשֶ ָּעה ׁשְ ּ.  

חור ָּכל ּבָ ין ַהְסָדִרים, ְאֹו ַאְבֵרך ּ ָּיכֹול ִלְלמֹד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ּ ת , ּ ּבָ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ
ַמֲעָל קֹוֶדׁש ר ִלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהֹזַהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק  – ּתֹו ְגדֹוָלהּׁשֶ ְּוֶאְפׁשָ ּ ּ -ְלּ

ָנה 354 ׁשָ ל : ֻדְגָמאּוְל -. ָיִמים ּבְ יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים500ּבִ ּ ַדקֹות 12ִּיְלְמדו  - ּ ּבַ ּ
ָכל יֹום ְלַבד ּבְ ְּוָכך יוְכלו ְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהֹזַהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְפָעִמים  – ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ָנה ׁשָ יֹום ִיְזכו ְלֶאֶלף ִסיוִמים 24-ּוְב, ּבְ ַּדקֹות ּבְ ּּ ּ ּ ְּוַכָידוַע ְד, ּ ּ ֶאֶלף ִסיּ ּוִמים ְכֶאָחדּּבְ ּ, 
ֵּתֶכף ֵמִביא ַהְגֻאָלה ּ ּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו(". ּ ּ(".  

ֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמן אֹותֹו ַהּכֶ ָכך ִתְצּבֹר ִמְליֹוֵני ְזֻכיֹות ּבְ ּּבְ ּ ּּ ַּתְרִויַח , ְ
ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ְּתׁשואֹות ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוֶזהו ַתְרגו -. ּ ּּ ל ּ מֹו ׁשֶ

ַהֲעלֹוְתך קנ(ַּהֹזַהר  ַּהָכתוב ּא וְרֵאהּבֹ" :).ָּבְ ֵצאֶתך ': ּ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ְָוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ּ ּ
אָֹהֶליך ׂשָכר ּבְ ְָוִיׂשָ ַתְתפו ַיַחד', ּ ׁשְ ּנִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ה ִמְלָחָמה, ּ ב , ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ְוֶזה יֹוׁשֵ

תֹוָרה תֹוָרה...  ֵחֶלק ָלֶזהְוֶזה נֹוֵתן, ְּועֹוֵסק ּבַ ׂשָכר ֶחְלקֹו ּבַ ְּוִיׂשָ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון , ּ ּ
תֹוָרה ַוַדאי ֶּחְלקֹו ּבַ ַתְתפו ַיְחָדיו, ּ ְּוַעל ֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ שָכר, ּ ֵרך ְזֻבלון ִמִיׂשָ ִיְתּבָ ּׁשֶ ּּ ִּכי , ְ

ְרַכת ַהֹכל ל ַהתֹוָרה ִהיא ּבִ ָרָכה ׁשֶ ַּהּבְ ּ ּ".  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ לח  י"ּ

ֵּאין צֶֹרך ְלָפֵרט ֶאת ָכ ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהֹזַהר ִכי ְ ּל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ּ ּ ּ
ים ֵהם ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדך, ַרּבִ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ם ִתְרֶאה זֹאת ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָּבְ ּ ּ ּ ּ ְּיׁשועֹות , ּ

ְּגלויֹות ָלַעִין ָרכֹות ֵמַעל ַהֶטַבע, ּ ַמָיא ַעל ָכל ַצַעד ְו, ּּבְ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ַעלּ ִדים ַוֲחָס, ׁשַ
ְּגלוִיים ְּועֹוד ָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח -. ּ ּ ְּדַרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשא "זיעל "ּ ּ ּ ּ ּ ,

ַרֲחִמים ִּנָפֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל ּבְ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּוְמפָֹרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא (ּ : )קכדָּפָרׁשַ
ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָג" ּּבְ ַרֲחֵמיּ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים , "ּלוָתא ּבְ ע ּבִ ְּוִנְזֶכה ְלִהָוׁשַ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ִביַאת ָמׁשִ ּּבְ ּ!  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ לט  י"ּ

  

  'מכתב ד

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁשֲעֶטֶרת ְיׁשַ ק"אבדק ית ׁשֶ  ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ

יבֹות ַהְקדֹוׁשֹות  בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ֶּאל ּכְ ּ ּ ּ
ִיְחיו ּׁשֶ ְבִחיַנת  ,ּ ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאֶתם ּבִ " ַהׁשֹוְמִרים"ֲּאׁשֶ

ָּהֲאִמִתִיים ְלִמי ֲחִגיָגה ו( .ּ   ):ְּירוׁשַ

ַּהַמָצב ּבְ ָרֵאל ּ ּוָבעֹוָלם כולֹו(ֶאֶרץ ִיׂשְ ְּוַהֵלב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ִתַזל , ּ ְמעֹוֵרר ְדָאָגה)ּּ ּ ּ
ְּוִתְדָמע ִמֹגֶדל ַהָצרֹות ַהְפָרִטיֹות ְוַהְכָלִליֹות רח ּּ ּ ּ ּל ִמיֹום "ְּוָידוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז. ל"ּ
ִקְלָלתֹו ְמֻר ית ַהִמְקָדׁש ֵאין ְלך יֹום ׁשֶ ָחַרב ּבֵ ּׁשֶ ָ ּ ה ֵמֲחֵברֹוּ ְּוָכל ַהִיׁשוב עֹוֵמד , ּבֶ ּ ּ

ַסָכָנה נֹוָרָאה רח ְבִעים ְזֵאִבים "ל "ּּבְ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ה ַאַחת ׁשֶ ְבִעים ֻאמֹות(ְּכִכְבׂשָ . )ּׁשִ
ְכָבר ִהַגְענו ְלַמֲאָמר ָדִוד ַהֶמֶלך ע ְְוִכְמֻדֶמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים"ה "ּ ּ ְּוָהֻאמֹות . 'ְוגֹו" ּ

ַמִים, ְמַצְחְצחֹות ַהֲחָרבֹות ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ְּוֵאין ָלנו ַעל ִמי ְלִהׁשָ ּּ ּוְלַקוֹות , ּּ ּ
ק  יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ְּתִהיִלים ֶפֶרק קמ(ְלַסכָֹתה ְלרֹאׁשִ ק, )ּ יֹום ָנׁשֶ ל . ָּדָבר ַאַחר ּבְ קֹו ׁשֶ ֶזה ִנׁשְ

ְלִמי ְיָבמֹות עח(ּגֹוג    .).ְּירוׁשַ

ּׁש ָלנו ֵעָצה ַאַחת ְיעוָצה ְַאך ֵי ָמה"ּ ִּלימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּּ ּ ְּוִלמוד ַהזֹוַה, יד"ּ ק "ּ
ְמָחה ׂשִ רוָחִניות , ּבְ ָרכֹות ּבְ ִפיַע ָכל ַהּבְ ֹכחֹו ַלֲעצֹר ָכל ֻפְרָענות וְלַהׁשְ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ִמיות ּוְבַגׁשְ ְּוַכָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח, ּּ ּ ּ ּע ְלִלמוד ַהזֹו"ל זי"ּ ְרִציפות "ַהּ ַמִציל –ּק ּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ
ִּמן ַהֻפְרָענות  ּ וֵמִביא ַהְגאוָלה –ּ ֵסֶפר , ה"ַעֵיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ(ּּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן "ְּוֵכן הוָבא ּבְ

  .")ָּלנו

 

ָמה ]יד[ ּּתֹוַרת ַהסֹוד הוא ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ית יֹוֵסףּוְכמֹו). א"אֹור ִיְצָחק פ(, ּ ִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ָאַמר ַהּמַ ע : ּ ׁשְ ְקַבּ ִאם ּתִ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ים ּבְ ר ָנׁש, ִּעּתִ יק ָרִזין ְסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ ה ְדַתְדּבֵ ך ּבָ ח ִלּבְ ֶּאְפַתּ ּ ת ּבֹא( .ָ ָרׁשַ ִרים ּפָ  )ַּמִגיד ֵמיׁשָ

יִמין ִלּבָ- ּ ַווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאּטִ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתאּ ִלין ּבְ ּכְ ּא וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסּתַ ּ ִאינון - .)ח"ַּדף כ' זַֹהר ֵחֶלק א(. ּ

ה ׁשָ ָלה, ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ ַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי , ְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ְּדָגְרִמין ְדִאְסּתַ ּ ּ

ָאַרת ב, ָּנהִמי' י ּתְ ה' ְוִאׁשְ ָעְלָמא, ְיֵביׁשָ ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּ   .)'ל' ז תי"תיק(. ּ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ מ  י"ּ

ְבִחיַנת  ָכל ַהְמַסְיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ֶּלֱהֵוי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ ּ ָתא "ּ ְּכִניׁשְ
ְבִחיַנת )ק"זֹוַה( "ֲחָדא ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים " ֵהם ּבִ ֶּאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו כֹל ׁשִ ּ ּ ּ יִרים (ּ יר ַהׁשִ ּׁשִ

ָרֵאל–, ) ד,ד ּ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ְכַלל ִיׂשְ ּ ּ ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים", ּ ּכֹל ׁשִ ְוֵהם " ּ
ּׁשֹוְלִטים ַעל ַהְגבורֹות וְמַמְתִקים אֹוָתם ּ ָאה ַהְגאוָלה בבּוִמ, ּ ַּיד ּבָ ּ   .א"ּ

ּבִ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם כולֹו "י "ּוְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ּ
י ַהכֹוְלִלים-". ִּמן ַהִדין יבֹות וְלָראׁשֵ י ַהְיׁשִ ה ְלָראׁשֵ ַבָקׁשָ ּ ַעל ֵכן ְפנו ּבְ ּּ ּּ ּ ְלַהְרׁשֹות , ּ

ָּלֶכם ְלַהְקִדיׁש ׁשְ ַהְתָחַלת ָכל ֵסֶדר ְלִלמוד ַהזֹוַהּ ר ַדקֹות ּבְ ֵּנים ָעׂשָ ּ ּ ּ ְמָחה"ּ ׂשִ , ק ּבְ
ּוְבַוַדאי ַיְסִכימו ִעָמֶכם ּ ּּ יבֹות ְוכֹוְלִלים , ּ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ְכָבר נֹוַדע ַהְמִציאות ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ

ָכך ָעׂשו ּׁשֶ ְ ַי. ּ ה ְכֵדי ׁשֶ ְקֻדׁשָ ּבִ ְּוַכָידוַע ְדָכל ָדָבר ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְּצִליַח ָצִריך קֹוֶדם ִאְתֲערוָתא ּ ְ

ִּדְלַתָתא  ת ֶלך ְלך ַדף ע"זֹוַהַּעֵין (ּ ּק ָפָרׁשַ ָ ְּ ַמֲעַלת . :)ז"ּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְּוָכל ַהַמֲעלֹות ָהַאִדירֹות ׁשֶ ּ ּ
זֹוַה ַּהִלימוד ְוַהְקִריָאה ְבּ ר הוא קֹוֵרא "ּ ֵאינֹו ֵמִבין ְכָלל ֶאת ֲאׁשֶ ִמי ׁשֶ ּק ֵהם ַגם ּבְ ּ ּ

ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹוֵפאּ ְכ– ְרפוָאה ְכֵדי ְלִהְתַרֵפא, ָמָשׁ ֵּאינֹו ָצִריך ְלָהִבין ּבִ ּ ּ ֵּכן , ְ
זֹוַה ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימוד כֹוחֹו ָגדֹול ְוָעצום "ַּהלֹוֵמד ְבּ ּק ֲהַגם ׁשֶ ּּ ּובֹוֶנה "ּ

ַמִים ֲעִליֹוָתיו ׁשָ ּּבַ ְמֵהָרה ּבְ, "ּ ְּוַעל ְיֵדי ֵכן ִנָגֵאל ּבִ ִּכי ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב , ָקרֹובּ
ע  ה ִיָוׁשַ ּוִמֶמּנָ ְבִעים ֶנֶפׁש"ּ ַיֲעקֹב ָאִבינו ע–ּּ ל ׁשִ ְבִעים ִגיַמְטִרָיה , ה ִנְקָרא ָאב ׁשֶ ְּוׁשִ ּ

ִּלימוד ַהתֹוָרה ְיֵדי ְּדַעל  –סֹוד  ּ ּ ל ַיֲעקֹב ָאִבינו ע–ּ ִהיא ִמָדתֹו ׁשֶ ּ ׁשֶ ּוִבְפָרט , ה"ּ
ְכֶנֶג–ק "זֹוַה ְבִעים ֶנֶפׁש, ד"ד סֹוּ ׁשֶ ל ׁשִ ְבִעים ֻאמֹות , ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב ׁשֶ ֵצל ִמׁשִ ִּנּנָ ּ

ִמלוי אֹוִתיֹות ָכֶזה–ָהעֹוָלם  ּ ְועֹוד ַכָידוַע ַיֲעקֹוב ּבְ ּּ ּּ , ת"ו בי"ף וי"ן קו"ד עי"יו: ּ
ִּגיַמְטִרָיה  ָנה תש– 770ּ ַהׁשָ ה –ע "ּ ׁשֶ ּ וִמֶמּנָ ּ ִמכַֹח ְסֻגַלת ִלימו-ּ ּ ּ ּ ע ּ ּד ַהסֹוד ִיָוׁשַ ּ

ְּתׁשוַעת עֹוָלִמים  ָבר! ִּזְכרו - ")ַּבֵדי ֲעָרבֹות"ֵסֶפר (ּ ָיֵדנו ַהּדָ ֲהלֹוא ִאם ָקטֹן  "– !ּּבְ
ָרֵאל ָאָתה ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניך רֹאׁש ׁשִ ַּאָתה ּבְ נו , ְּוֶהָחָלׁש ֹיאַמר ִגּבֹור ָאִני, "ָּ ְּוִיְתַקֵיים ּבָ

ַּהָפסוק  ֶּאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני הַּהָקטֹן ִיְהֶיה ָל"ּ ה' ּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ְעָיה (" ּ ְיׁשַ

  .א" בב) כב,ס

  



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בו נלקט מדעתם והשקפתם של גדולי ישראל
על לימוד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

גדולי ישראל
והזוהר

וה גמדעתם של שקפשקפתם

שבט שנת תש”ע לפ”ק - עיה”ק בית שמש תובב”א

ע‘יר ו‘קדיש מ‘ן ש‘מיא נ‘חית - כ‘י ל‘א תש-כ‘ח מפ‘י זרע‘ו



ג

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
 

גדולי ישראל והזוהר

ראשונים
רבינו אהרן הלוי זצ"ל (בעל ספר החנוך)

רבינו בחיי זצ"ל
רבי יהודה החסיד זצ"ל (בעל ספר חסידים)

רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל (בעל שערי אורה)

רבי משה בן נחמן זצ"ל (הרמב"ן)

רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל (הרשב"א)

אחרונים
רבי דוד בן שלמה אבן זמרא זצ"ל (הרדב"ז)

רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל (בעל אור החמה)

רבי אליהו די-ווידאש זצ"ל (בעל ראשית חכמה)

רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בעל החרדים)

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בעל יערות דבש)

רבי יוסף קארו זצ"ל (בעל השולחן ערוך)

רבי יעקב קאפיל זצ"ל

רבי יעקב צמח זצ"ל

רבי יצחק דלטאש זצ"ל

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל

רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל (בעל 

השל"ה הקדוש)

רבי מאיר פאפריש זצ"ל

רבי משה קורדובירו זצ"ל (הרמ"ק)

רבי משה זכותא זצ"ל (הרמ"ז)

רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל (הרמח"ל)

רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל (המבי"ט)

רבי נתן שפירא זצ"ל (בעל מגלה עמקות)

רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל
עוררו על לימוד הזוהר

מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא, ואח"כ בדורות הבאים אליהו הנביא 
זכור לטוב, ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר. 

גדולי  ליטא,  גדולי  החסידות,  גדולי  אחרונים,  ראשונים,  הזוהר:  לימוד  על  ועוררו  החשיבו  הדורות  בכל 
הספרדים ועד גדולי זמנינו. (לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב)

[דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"]

רבי אברהם ווינברג זצ"ל (בעל יסוד העבודה מסלונים)

רבי אברהם טכאריק זצ"ל

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל (בעל אוהב 

ישראל)

רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ"ל

רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

רבי אהרן מקרלין זצ"ל

רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (בעל נועם אלימלך)

רבי אשר מסטולין זצ"ל

רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל 

רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)

רבי ברוך ממזיבוז זצ"ל

רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל (בעל זהר 

הרקיע)

רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ"ל

רבי הלל מפאריטש זצ"ל

רבי זאב וואלף זצ"ל (בעל אור המאיר מזיטאמיר)

רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל (בעל 

מנחת אלעזר)

רבי חיים האלברשטאם מצאנז זצ"ל (בעל דברי חיים)

רבי חיים הכהן זצ"ל

רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל (באר מים חיים)

רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה) זצ"ל

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

רבי חנוך העניך זצ"ל (בעל הלב שמח מאלעסק)

רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל (בעל השפת אמת מגוד)

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל (בעל תולדות יעקב יוסף)

רבי ישראל זצ"ל (בעל שם טוב) 

רבי ישראל המגיד מקאזניץ זצ"ל (בעל עבודת ישראל)

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל

רבי יעקב קטינא זצ"ל (בעל רחמי האב)

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל

רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי יצחק מסקווירא זצ"ל

רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל (בעל ישמח 

ישראל מאלכסנדר)

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ"ל

רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ"ל (שארית ישראל)

רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל

רבי מנחם מענדל מרימאנאוו זצ"ל (בעל מנחם ציון) 

רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

רבי מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל (בעל מאור עינים) 

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ"ל

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (בעל הצמח צדק 

מליובאוויטש) 

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (אדמו"ר האחרון 

מליובאוויטש)

רבי מסאטאנאב זצ"ל

רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל (בעל דגל 

מחנה אפרים)

רבי משה גרינוואלד מחוסט זצ"ל (בעל ערוגת הבשם)

רבי משה טייטלבוים זצ"ל (מאיהעל בעל ישמח משה)

רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל (בעל יושר דברי אמת) 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל (בעל בני יששכר)

רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל  (בעל 

עטרת צבי) 

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

רבי צבי הירש מנדבורנה זצ"ל (בעל צמח ה' לצבי)

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל  (בעל דרכי תשובה 

ממונקאטש) 

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמן זצ"ל (בעל המאור ושמש)

רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל (בעל סגלת 

ישראל) 

רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

רבי שלמה שלימל זצ"ל

רבי שמואל העליר זצ"ל (גאב"ד צפת) 

רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל (אדמו"ר הזקן בעל התניא)

 גדולי החסידות
זצ ווינברג זצ ווינברג

גג   



ד

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
 

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

רבי אברהם אזולאי זצ"ל (בעל חסד לאברהם)

רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל

רבי אברהם כלפון זצ"ל

רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל

רבי אליהו בן סולימן מאני זצ"ל (בעל כסא אליהו)

רבי אליעזר בר יצחק פאפו זצ"ל (בעל פלא יועץ)

רבי אליעזר בר שם טוב פאפו זצ"ל (בעל דמשק אליעזר) 

רבי חיים חורי זצ"ל

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל (החיד"א) 

רבי חיים פלאג'י זצ"ל

רבי חיים בן עטר זצ"ל (בעל אור החיים הקדוש)

רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

רבי יהודה פתייה זצ"ל (בעל בית לחם יהודה) 

רבי יהודה חייט זצ"ל (בעל מנחת יהודה) 

רבי יוסף אירגס זצ"ל (בעל שומר אמונים הקדמון) 

רבי יוסף חיים זצ"ל (בעל בן איש חי)

רבי יעקב אנהורי זצ"ל

רבי יצחק בן צבי אשכנזי זצ"ל

רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל

רבי משה בסולה זצ"ל

רבי שלום בן משה בוזגלו זצ"ל (בעל כסא מלך) 

רבי  שלום עגיב זצ"ל (בעל באר לחי)

רבי שמעון לביא זצ"ל (בעל כתם פז ובעל המחבר השיר 

בר יוחאי)

רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד זצ"ל (בעל המטה 

אפרים)

רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זצ"ל (בעל יסוד 

ושרש העבודה)

רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ"ל

רבי יעקב מליסא זצ"ל (בעל חוות דעת)

רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל (בעל פתחי שערים)

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל (בעל החפץ חיים)

רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא זצ"ל (בעל "ספר 

הברית")

רבי שלמה אלישיב זצ"ל (בעל הלשם) 

ספר אברהם במחזה
ספר אור יצחק

ספר אור ישרים מירא דכיא
ספר אור יקר

ספר אור לישרים
ספר אורה ושמחה

ספר ארץ נושנת
ספר באר לחי רואי

ספר בית אשר
ספר בנין יוסף

ספר בנין שלמה
ספר ברית מנוחה

ספר דבר יום ביומו
ספר דברי יהודה
ספר דברי יעקב

ספר דורש טוב
ספר דרך אר"ץ (מנהגי יהודי ארם צובה)

ספר דרכי ציון
ספר הדרת מלך

ספר הנהגות ישרות (מתלמיד הבעל 
שם טוב זצ"ל)

ספר הקנה
ספר הקנה הגדול

ספר הפליאה
ספר התקונים דפוס ליוורנו

ספר ויקהל משה
ספר זהר דפוס מנטובה

ספר זכירה לחיים
ספר חגי ומועדי ישראל

ספר חות יאיר

ספר חיים שאל
ספר טהרת הקדש הקדמון

ספר טעמי המנהגים
ספר יוחסין השלם

ספר יסוד יוסף
ספרי יראים

ספר ירים משה משפט הבה"ת
שו"ת ישכיל עבדי

ספר כגן הירק
ספר לקוטים יקרים
ספר מאירות עינים

ספר מאיר לעולם
ספר מבוא לחכמת הקבלה

ספר מבשר צדק
ספר מסילות חכמה

ספר מעבר יבק
ספר מעין גנים

ספר מעשי אמת (לתלמיד החוזה 
מלובלין זצ"ל)

ספר מצרף לחכמה
ספר מקדש מלך

ספר סדר היום
ספר נופת צופים

ספר סוד השם ליראיו
ספר סדור פסח כהלכתו

ספר סמא דחיי
ספר עמוד העבודה

ספר עמק המלך
קונטרס עץ החיים
ספר עשר קדשות

ספר פי חכם
שאלות ותשובות פרחי כהנה

ספר פרי קדש הלולים
ספר קהלת יעקב (לבעל מלא הרועים 

זצ"ל)

ספר קהלות יעקב
ספר קול בוכים

ספר שאלות ותשובות דביר
ספר שלום ירושלים

ספר שלחן ערוך הרב (הלכות 
תלמוד תורה)

ספר תיקון ליל הושענא רבה
ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו

רבי אברהם בן יעקב הכהן זצ"ל (בעל סגלות ותפלות)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

רבי אהרן ראטה זצ"ל (בעל שומר אמונים)

רבי בנימין ראבינאוויטש זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

רבי דניאל פריש זצ"ל (בעל מתוק מדבש) 

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ב

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ד

רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק זצ"ל

רבי אליהו לאפיאן זצ"ל

רבי יהודה אשלג זצ"ל (בעל הסולם)

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ"ל

רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל

רבי יוסף ישר זצ"ל

רבי יחזקאל שרגא משינאווא זצ"ל (בעל דברי יחזקאל) 

רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם 

מסטראפקוב זצ"ל
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל (הגאב"ד פוסק הדור בעל 

מנחת יצחק)

רבי יצחק כדורי זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם זצ"ל (מצאנז-

קלויזנבורג)

רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל

רבני ירושלים שנת תרפ"א
רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל (גאב"ד ירושלים 

האדמו"ר מדושינסקי)

רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל

רבי משה אריה פריינד זצ"ל (הגאב"ד ירושלים)

רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל (חבר הבד"ץ)

רבי משה הלברשטאם זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל (בעל שו"ת ברכות שמים) 

רבי שלום מאסקאוויטש זצ"ל (בעל דעת שלום משאץ) 

רבי שמואל הורוביץ זצ"ל (בעל ימי שמואל)

רבי אברהם י. מונסה שליט"א

רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א (חבר הבד"ץ)

הרב אליהו הלוי ינאי שליט"א
רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א (ראש ישיבת 

המקובלים נהר השלום ירושלים)

רבי גבריאל צינער שליט"א (בעל נטעי גבריאל)

רבי יהודה שנפלד שליט"א

רבי יוסף ליברמן שליט"א (ראש מתיבתא כולל שומרי 

החומות)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

רבי יעקב משה הלל שליט"א (ראש מתיבתא אהבת שלום)

רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א (גאב"ד ירושלים)

הרב כלפון משה הכהן טוניס  שליט"א

הרב מרדכי סגרון שליט"א

רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (ראב"ד כפר חב"ד)

רבי משה שטרנבוך שליט"א (ראב"ד ירושלים) 

רבי משולם פייש סג"ל לאווי שליט"א (האדמו"ר 

מטאהש)

רבי עובדיה יוסף שליט"א (בעל שו"ת יבי"א ושו"ת יחו"ד)

רבי ראובן אלבז שליט"א

רבי שלום יהודה גראס שליט"א (בעל שמירת המצות 

והכשרות, גאב"ד ואדמו"ר האלמין)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א (פוסק הדור בעל 

שבט הלוי)  

 גדולי ליטא
לנא הו מו

ל
מוילנא הו

גג   

 גדולי הספרדים
אזולארהם אזולא רהם

גג   

 גדולי דורינו
ל זצ ם חור

יעקרהם בן יעק בן רהם
גג   

 ספרים
הם במחזה

יצחק
במחזה הם

סס   



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

מז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

גדולי ישראל והזוהר

כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבה ובזה מעלמא, והשנה שעברה 
כבר עוררנו עם ישראל "תקון לגאולה האמיתית" מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא קדישא" הנז"ל לשקוד על לימוד הזוהר לגמור בארץ 
ובחוצה לארץ אלף סיומים, וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות סיומים, ע"כ אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים 
מכל בר ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי גמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות עם בני 
חברתו של אשתקד, סיום זוהר אחד, לעילוי מזל עם ישראל, ולבטל כל הצרים אותם עליונים ותחתונים, ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם 

ולא תעשינה ידיהם תושיה, וישראל ישכון לבטח ונראה בנחמת ציון אכי"ר. ירושלים ת"ו בש"א לחדש אייר שנת תפא"ר לפ"ק.
קודם הלימוד יאמר: הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום פי כל הצרים אותנו עליונים 

ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו  וישראל ישכון לבטח אמן כי"ר.
שקולה  היא  תורה  שתלמוד  חכז"ל  אמרו  כבר 
עמלו  להיות  הזוכה  אשרי  המצות  כל  כנגד 
זוה"ק  בספר  בנסתר  הן  בנגלה  הן  בתורה 
האלקי  התנא  רשב"י  הוא  וכדאי  והתיקונים. 
זיע"א לפטור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב 
את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור 
ה' ומלאה הארץ דעה את ה' בבא גא"צ וישראל 

נושע בה' תשועת עולמים בעגלא ובקרוב 

נאם יצחק ירוחם בהגאון החסיד 
מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב זצ"ל דיסקין

מסכים אני לכל המדובר למעלה ומבקש מאחב"י 
בכל מקום להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר 
הנזכר וזכות התנא הקדוש רשב"י זיע"א ותוה"ק 
יגן עלינו לזכות לראות בגאולת ישראל ברחמים 
עתה  בגוים  יתנו  כי  גם  הנביא  כמ"ש  בב"א 

אקבצם.

ובעה"ח יום פסח שני תרפ"א
בא ס"ט יפרח כשושנה לפ"ק
הצבי יעקב מאיר ס"ט ראשון לציון
וראש הרבנים בא"י.

הלימוד  ונחיצות  תועלת  ע"ד 
הקדוש  הזוהר  של  הקדוש 
בזה  כתבתי  כבר  התיקונים 
ברחמיו  השי"ת  שעברה  שנה 
תשובה  התעוררות  יתן 
ישראל  עמנו  בלב  מלעילא 
קרובה  בישועה  לראות  ונזכה 

כעתירת לב ונפש המחכה.
הק' יוסף חיים זאננעפעלד 
רב ואב"ד לקהלת 
האשכנזים בעה"ק ירושלים תובב"א

אור  האלהי,  התנא  של  הזוהר  ספר  כי  לכל  ידוע 
זה  עליו  הנאמר  והתחתונים  העליונים  העולמות 
האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו 
לא  לא  ואי  תיליד  שמעון  כרבי  אימיה  דילידה 
תיליד (מכות י"ז ע"ב) הוא עטרת ראשינו ותפארתנו, 
זיע"א אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים  הרשב"י 
ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים 
אוכלת  אש  נהרי  מקום  הקודש  וחיות  וחשמלים 
בה  ושמח  הקב"ה  לפני  דקה  דממה  קול  עד  אש 

ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא.
לימוד  זלה"ה,  חיד"א  הגאון  שכתב  מה  חזי  פוק 
מאי  ידע  דלא  אפילו  למוד  כל  על  מרומם  הזוהר 

קאמר.
אמר לימוד  והרב "כסא מלך" (פירוש על תיקון מ"ג) 

הזוהר בגירסא בונה עולמות עליונים.
עוד אמר אליהו ז"ל לרבי שמעון בהאי ספר הזוהר 

יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראה. 
עוד בדף קכ"ד ע"ב לשון משה רבינו לרבי שמעון. 
חבורא  בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים 
נסיון  צריך  לא  באלין  הזוהר  ספר  דאיהו  דילך 
(ר"ל כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח) ובגין 

הוא  דא  דחיי  מאילנא  למטעם  עתידין  דישראל 
ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי. 

יזהירו  "והמשכילים  התיקונים  בהקדמת  עוד 
שמעון  ר'  אינון  והמשכילים  וגו'  הרקיע"  כזוהר 
חבורא  האי  למעבד  אתכנשו  כד  יזהירו  וחבריא 
רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל נשמתין 
מלאכייא,  ולכל  בינייהו  לאחתא  דמתיבתא 
באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו 
לגלאה  כנויין  וכל  הוויין  וכל  קדישין  שמהן  לכל 

ורשותא  דיליה,  בדרגא  שם  כל  טמירין  רזין  לון 
דלא  טמירין  רזין  לון  לגלאה  ספירן  לעשר  יהב 
דמלכא  דרא  דייתי  עד  לון  לגלאה  רשו  אתייהב 
תלויה  הגאולה  כי  האמור  מן  המורם  משיחא. 

בלימוד הזוהר.
הזוהר,  לימוד  בטול  בעולם  גורם  מה  נכתוב  ועתה 
האלהי  המקובל  הגדול  הרב  מדברי  אותו  ונקח 
זיע"א  זלה"ה תלמיד הרב האר"י  ויטאל  חיים  רבי 
וז"ל אני הצעיר  הכתוב בהקדמת שער ההקדמות, 
יוסף  ויטאל בן לא"א הרב  בעיר הדל באלפי חיים 
כחי  תשש  לכח  שלשים  בן  בהיותי  זלה"ה  ויטאל 
וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי עבר קציר 
עלתה  לא  תרופה  נושענו  לא  ואנחנו  קיץ  כלה 
ארוכה  עלתה  ולא  לבשרינו,  מזור  אין  למחלתנו, 
למכתנו, ולחרבן בית מקדשנו, אוי לנו כי פנה היום 
וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא 
ועל מה  זה  ולדעת מה  פני לחקור  ואתנה את  בא. 
ישי?  בן  בא  לא  ומדוע  וגלותינו  קצינו  נתארך  זה 
ממאמר  דוי,  ולבי  בקרבי  ואנינה  לי  און  ומצאתי 
תנינא  וז"ל  ל'  תקון  התיקונים  בספר  הובא  אחד 
מה  אומרת  והיא  וכו'  מרחפת  אלהים  ורוח  כתיב 
ויזכור כי בשר המה  וכו'  וכו' ובההוא זמנא  אקרא 
רוח הולך ולא ישוב דא הוא רוחו של משיח ווי לון 
לאשתדלא  בען  ולא  עלמא  מן  ליה  דיזיל  דגרמי 
עניותה  וגרמי  הזוהר)  לימוד  (ר"ל  הקבלה  בחכמת 
רוח  והאי  בעלמא,  ואבדן  והרג  ובזה  וחרבא 
דאתמר  כמה  משיח  של  רוחו  הוא  דא  דאסתלק 
ויראת  דעת  רוח  וגבורה  עצה  רוח  רוה"ק  ואיהו 

ה' ע"כ.
הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו 
ישכון  וישראל  המקדש  ויבנה  ויתגלה  משיח  של 

חבלי  צער  יסבול  שלא  בטוח  בו  והלומד  לבטח, 
ורבני עיר הקודש  משיח, אשר על כן אנחנו חכמי 
למוד  ליסד  נתעוררנו  דינים  ובתי  תו"ב  ירושלים 
הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר 
ויהיה הסיום בכ"ה אלול הבע"ל יום בריאת העולם, 
בסוד  פעמים  אלף  והתיקונים  הזוהר  וילמדו 
אנחנו קוראים לכם אחינו  האלף לך שלמה. ולכן 
חכמים רבנים, סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות 
חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו, והחלש יאמר גבור 
זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף  אנו 
חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד 
הגבאים  לכם  יתנו  אשר  הסדר  כפי  עלין  איזה 
ישראל  בחו"ל אשריכם  בין  בארץ  בין  והמנהלים 
כל  דעו  שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר  מי  דעו 
מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות 

עליונים בשמים כנזכר בהקדמת אור החמה. 
ואתם אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו"ל 
אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם 
ועד עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר 
וחבר כפי כחו באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם 
סיום  כל  ולזווג  רבעו  או  חציו  או  אלול  כ"ה  עד 
שלם על ג' או ד' חברים בכדי לדעת כמה סיומים 
יש בכל עיר ועיר להשלים אלף פעמים וככר מנינו 
וברור  בזה  להשתדל  הרבים,  את  מזכה  חברת 
עם אנשי  יעלה הלימוד שלהם  חו"ל  גם אנשי  כי 
עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל 
שנת  חדשה  לשנה  ונכנס  בזה,  זה  ערבים  ישראל 
כל  ועל  ישראל  עמו  על  ברחמים  וישועה  גאולה 
נחזור  עוד  יצטרך  אם  הסיום  ואחר  כולו,  העולם 
יגן  זיע"א  וזכות התנא הרשב"י  עוד פעם סדר שני 

עלינו ויגן עליכם ואתם שלום. 

ל ל דם מעלת למוד ה
ל "תקון ישראל ם

רבה ובזה מעלמאל
הזו לימוד על וד

קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר-שנת תרפ"א

תקון לגאולת האמתית -  מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא קדישא



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר

הסכמת רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

האמת אגיד, שאני יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני כדאי ליתן הסכמה, וכל 
שכן בדבר שלא בי הוא, אבל כולי עלמא מכירים את כבוד... הכהן הגדול בלימוד 
לשמה  בתורה  העוסק  וחכמיה  ירושלים  מיקירי  אחד  שמו...  ומפורסם  הקבלה 
במוסרות  הקשור  הוא  ידידי  ויקירא  רבא  גברא  האי  הוא  הלא  צפוניה,  ומגלה 
אשלג  לייב  יהודה  רבי  הגאון  הרב  קדושת  כבוד  הקודמתו  ביראתו  לבבי... 
שליט"א... ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו יתקיימו ובעזרת השם 

המחכה לישועה קרובה. הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי אליהו לאפיאן זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנני להביא לפניכם שאבי הגאון הצדיק (רבי אליהו לאפיאן) זכר צדיק לברכה 
שאחר שזכה ללמוד תורת הח"ן והגיע למעלות רמות כידוע לכל, וכשהגיעו 
ספרי בעל הסולם לידיו עסק ועמל בהם בכל כוחו, והפליג בשבחם ואמר שזו 
השיטה נכונה והאמיתית ומביאה את האדם לדביקות בהשם, ולהבין את כל 
דברי האר"י הקדוש זכותו יגן עלינו אמן, וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל 

דבר בטוב טעם השווה לכל נפש.

הסכמת המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנה באו לפני תלמידי כבוד קדושת האדמו"ר הרב ברוך שלום הלוי אשלג 
הקדוש  האר"י  תורת  על  ביאורים  כתביו.  תכריך  ובידם  לברכה  צדיק  זכר 
ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על הזוהר הקדוש וכבר הסכימו 
צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית 
הזוהר קודש הקדשים כבוד קדושת אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זכר 
צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא זכותו יגן עלינו, כי חזו נכוחה יחידות 
מפעליו, אשר מתוך התגלות רוח השם עליו השכיל להוציא מאפילה לאורה 

ירדה לעולם כביום נתינת התורה  וכתבי האר"י הקדוש, ושמחה  את מאור התורה הזוהר הקדוש 
ממש. ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

הסכמת חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי 
שביקשו לפרסם גדולת לימוד הזוהר הקדוש, ולבקש  וכו'  ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א 

מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום בלי נדר.

ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל, וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום, 
לפי דפוס ווילנא, וביקש הסכמה מאתנו על כך.

וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון הקדוש הנזכר לעיל, כבוד קדושת 
תבנה  הקודש  עיר  דפה  הגאב"ד  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן 
ותכונן, ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זכרונם צדיקים וקדושים לברכה וזכותם יגן עלינו וגם 
הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק של עדתינו זכרונם צדיקים לברכה וחתמו בקריאות קודש 

על כך בניסן תרצ"א.

למיטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  ואמר  הביא  כבר  קכד:)  דף  נשא  (פרשת  קדישא  מהימנא  וברעיא 
ובדרא  איתא:  מ')  (דף  ובתיקונים  ברחמי,  גלותא  מן  יפקון  הזוהר  ספר  האי  דאיהו  דחיי  מאילני 

בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.

ותכונן  תבנה  הקודש  ארץ  ברחבי  וברוחניות  בגשמיות  ליעקב  היא  צרה  שעת  כזאת  בעת  והנה 
ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו, עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו על שארית 
פליטתינו, ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו', ושנזכה לראות בקרוב בתגלות כבוד שמו 
יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים 

יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.

וכו'  גזירות קשות  והוא כתריס בפני הפורעניות ולבטל  דבר גדול מאוד הוא להנהיג כנזכר לעיל, 
ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש, ואשרי המקיימים כן בכל יום.

... לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל, למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה 
ויזכו ללמוד כנזכר לעיל בקדושה ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.

ולכל ישראל להיושע  לנו  בוודאי תעמוד  וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, 
צדק  גואל  בביאת  ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב  שנזכה  ובפרט  בכלל 

ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב, הרב ישראל 
יעקב פישר זכר צדיק לברכה, הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב 

משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה, הרב בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה, הרב 
ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה. ולהבדיל בין חיים לחיים: הרב משה שט־
רנבוך שליט"א, הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק 

מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)
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גדולי ישראל והזוהר

חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" מנוקד

ולהדפיס  ישראל  בני  מאחינו  רבים  בקשת  פי  על  חדשה  מהדורא  להוסיף  בדעתו  עלה 
הקדוש  הזוהר  האומרים  לאלו  בזה  התועלת  גודל  כנודע  מלא,  בניקוד  הזוהר  הספר 

המסוגל לטהרת הנשמה, ואינם יודעים לקרות בלא ניקוד.

וכבר בדורות שלפנינו נדפס הזוהר הקדוש כמה פעמים עם ניקוד בדפוסי ליוורנו ולהלאה, 
זכר צדיק לברכה לחיי העולם  גם הגאון הקדוש הרב משה אריה פריינד  וכבר הסכימו 
חבר  הורוויץ  דוד  אברהם  רבי  הגאון  טובים  לחיים  ויבדל  הקודש,  עיר  פה  גאב"ד  הבא 

הבית דין צדק דפה עיר הקודש ירושלים, על הדפסת התיקוני זוהר בניקוד מלא.

ובפרט בדורינו  יזכו לשלומים כמי נהר,  ועל כן לפעלא טבא אמינא יישר, והעוסקים בו 
שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים, וכבר הובטחנו שעסק הזוהר הקדוש מסוגל 
מגלותא  יפקון  דא  זוהר  בזכות  "כי  קכד:):  נשא  (פרשת  מהימנא  הרעיא  כדברי  אחרון  לדור 

ברחמי" אמן.

ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  בוודאי  בטהרה,  תורתו  שילמדו  הרשב"י  האלקי  התנא  וזכות 
להיוושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות בגאולתן וישועתן ונחמתן של ישראל בביאת 

גואל צדק ברחמים גדולים, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן.

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד: הרב יצחק טוביה 
ווייס גאב"ד ירושלים שליט"א, הרב משה שטרנבוך ראב"ד ירושלים שליט"א. ולהבדיל בין 

חיים לחיים: הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב משה הלברשטאם זכר צדיק 
לברכה - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 

צדיק לברכה)

רבי משה אריה פריינד זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ובפרט  הנפש  מזכך  היא  אשר  זוהר  תיקוני  אמירת  מעלת  גודל  בשערים  נודע 
בימי חודש אלול, ומובא בהקדמת כסא מלך שאמירת התיקונים גרידא אפילו 
בלי הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה מובא בספרי תלמידי הבעל שם טוב... 

וישוטטו רבים ותרבה הדעת בעולם וזה יקרב בעזרת השם את ביאת הגואל.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זכר צדיק לברכה

לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 
צדיק לברכה)

א משה זצ"לרבי פריינד
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

הסכמת רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ונזכה  נעמו,  כי  ויהנו מנופת צוף דברי הזוהר הקדוש  וכן שלימים  ויבואו רבים 
להבטחת אליהו הנביא איש מבשר טוב (זוהר חלק ג' קכד:): ובגין דעתידין ישראל 

למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זכר צדיק לברכה
לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

זצ"ל ווייס יעקב יצחק רבי צחקצחקהסכמת

לספר

הסכמת רבי יוסף ליברמן שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר, ובלי נדר בסייעתא דשמיא 
ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני זוהר, ובוודאי כל בני גילי כן יעשו, ויהיה להם חיבור זה 
לתועלת רבה, ועל ידי זה תתרבה הדעת דקדושה, ויקויים בנו מאמר הזוהר הקדוש ברעיא 
יפקון ביה  ג' קכד:) עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר  (חלק  מהימנא 
(הסכמת הגאון הצדיק רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש מתיבתא כולל שומרי החומות, מגלותא ברחמי. 
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

רוח להקדוש ברוך  נחת  ויהיו דבריו  ולאמצו,  גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו 
הוא ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה.

(הסכמת הגאון הצדיק פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א לספר תיקוני הזוהר עם 
פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

הסכמת רבי רפאל בלום שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

נפלא, חמיד  ולהאדירה בביאור  אשרי חלקו שזיכוהו מן השמים להגדיל תורה 
ותרב הדעת שנפתחו שערים  ורגיג אשר יהיה לתועלת עם סגולה בעזרת השם, 
יוצא  מפורש  וכאשר   – ערך  בלי  רב  ושכרו  כמונו  לפשוטים  גם  וללמד  ללמוד 
יעזור  מדברי הזוהר הקדוש שהעתיק בהקדמתו, שבזכות לימוד הזוהר הקדוש 
(הסכמת הגאון הקדוש מקאשוי רבי רפאל בלום  לנו הקדוש ברוך הוא למיפק מן גלותא. 

זכותו יגן עלינו אמן

לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)
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גדולי ישראל והזוהר

נדפס בלוח עמוד היומי על ידי "מרכז מתוק מדבש"
ע"י הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

ולהנהיג לימוד עמוד היומי  הנני בזה בקריאה קדושה מעומקא דליבא... 
בספר הזוהר... - ועל ידי הפצת לימוד הזוהר בכל תפוצות ישראל, נזכה 
בישועת  ולהיוושע  נפשינו  וראש לפדיון  לכל צרותינו תחילה  וקץ  לסוף 
עולמים. (הגאון הצדיק המקובל רבי יחיאל פישל אייזנבאך זכר צדיק לברכה ראש מתי־

בתא שער השמים)

רבי דניאל פריש זצ"ל

ראוי לקבוע לייסד שיעור קבוע בסייעתא דשמיא בספרא קדישא הדין (ספר 
הפורענות  בפני  כתריס  שהוא  יום,  בכל  אחד  עמוד  ביומו,  יום  מדי  הזוהר) 

רבה  ברכה  קודש  שפע  ולהשפיע  רעים,  וחולאים  קשות  גזירות  לבטל 
רפואות וישועות עד בלי די. (הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לב־

רכה)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

יומי  עמוד  של  לימוד  לקבוע  השם,  ויראי  תורה  לבני  גדול  בקול  ואקרא 
את  ולהחיש  הנפש  את  לטהר  כדי  יעבור,  ולא  חק  הקדוש  הזוהר  בספר 

גאולתינו ופדות נפשינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א)

רבי יעקב משה הלל שליט"א

ובפרט בדורות אלו האחרונים  גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה  ידוע ומפורסם 
קכ"ד:)  נשא  מהימנא  (רעיא  הרשב"י  וכהבטחת  הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר 

דבדא יפקון מן גלותא וברחמי.

משקל  האמת,  תורת  ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך  שהיא  זו  בהשתדלות  ויש 
מכריע לזכות כנגד פורצי הדור שנתרבו בעונותינו הרבים בימינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי 

יעקב משה הלל שליט"א ראש מתיבתא אהבת שלום)



נד

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א

מרגלית יקרה, אוצר קדוש ונעלה העניק השם יתברך ברוב חסדיו לעמנו עם סגולה, והוא 
ספר הזוהר הקדוש שנתחבר בקדושה עליונה על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

זכותו יגן עלינו אמן.

הקדוש  הזוהר  בספר  והלימוד  הקריאה  שבזכות  הקדושים  בספרים  ומפורסם  וידוע 
מובטח לנו שנזכה וניגאל ברחמים בלא צרות ויסורים רחמנא ליצלן... לאור זאת, ומתוך 
צפייה אמיתית לביאת משיח צדקינו. החלטנו להקים את עמותת "היכלא דרשב"י" אשר 
תופעל ללא כל מטרת רווח ואשר שמה לה מטרה אחת ויחידה לקרב את גאולת ישראל 
ידי הפצת הזוהר הקדוש  וזאת בעיקר על  ישראל  גזירות קשות מעם  כל  ולבטל  ברחמים 

ומעלותו הגדולה...

ביומו  יום  מידי  לעסוק  יוכל  מישראל  אדם  שכל   - חוברות  ל-50  הקדוש  הזוהר  חלוקת 
בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא בניקל במשך שנה - חלוקת תיקוני הזוהר 
ספר  את  לסיים  כדי  תשובה,  ימי  ועשרת  אלול  ימי  כנגד  יום  ל-40  מחולק  חוברות  ב-8 

תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג.

בית  של  שליחים  להיות  חינם,  למתנת  חסדיו  וברוב  ברחמיו  יתברך  השם  זיכנו  וכעת 
המחולקת  ומיוחדת  נפלאה  במהדורה  הקדוש  הזוהר  ספר  את  לאור  ולהוציא  ישראל, 
לחמישים חוברות כנגד שבתות השנה ובחלוקה פנימית לשבעת ימי השבוע כדי שכל 
אדם מישראל יוכל לעסוק מידי יום ביומו בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא 

בניקל במשך שנה.

בחלוקה  מחולק  חוברות  בשמונה  הזוהר  תיקוני  ספר  את  זו  למהדורה  הוספנו  כן  כמו 
פנימית לארבעים יום כנגד ימי אלול ועשרת ימי תשובה, כדי להקל על הציבור הלומדים 

המעוניינים לסיים את ספר תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג. 

(מתוך הקדמת הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א
לספריו הקדושים "זוהר הקדוש המחולק" יוצא לאור על ידי היכלא דרשב"י י-ם)



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

נה

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
מכתבים

גדולי ישראל והזוהר

הרב מאיר שטרן
הרב דאתרא קדישא מירון ואזור מרום הגליל

טל: 046987107  046990382   ת.ד. 33
ח' שבט תש"ע

ביבמות (צז ע"א) בכורות (לא ע"ב) דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל 
תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר. 
ורש"י  חי.  אני  כאלו  בקבר  נעות  שפתי  שיהא  לשונו,  וזה  ביבמות  שם  ורש"י 
שם בבכורות וזה לשונו: והנאה הוא לו שדומה כחי. רבינו גרשום שם דובבות 
בעולם הזה ושפתותיו דובבות בעולם הבא. ואמרתי לפרש תוכן של "שפתותיו 
באים  אנו  כי  זה,  ידי  על  ולנו  לו  יוצא  הנאה  ומה  המשמעות  מהו  דובבות", 
להרשב"י ומבקשים כל אחד בבקשתו הרוחנית והגשמית, ששניהם אחד, כי אי 
שהשם  בעדנו  ויעתיר  שיתפלל  הרשב"י  לפני  נתרצה  ובמה  זה,  בלי  זה  אפשר 
יתברך ימלא בקשתנו, וזה על ידי שאנו לומדים תורתו כבקשתו "למדו תורתי" 
[גטין ס"ז] ועושים לו נחת רוח, ועל ידי זה הוא מחזיר לנו נחת רוח ומתפלל בעדנו, 

וכוחו גדול, כמו שאמר על עצמו: יכולני לפטור את כל העולם מן הדין. וכמבואר 
בזוהר הקדוש (ח"ג דקכ"ח) וזה לשונו: אנן קיומי עלמין, דעלמא מתברך בגינן.

על כן בואו ונחזיק טובה להרה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק אדמו"ר מהאלמין 
הזוהר"  "אור  להפיץ  ולילה  יומם  בהשתדלותו  רבים  ומזכה  שזוכה  שליט"א, 
ולהלהיב את ליבות בני ישראל קדושים, לעסוק וללמוד תמידין כסדרן את תורת 
הרשב"י בזוהר הקדוש, ומלבד גודל ההתעוררות שנשמת בני ישראל מקבלים 
על ידי למוד זוהר הקדוש להתקרב להקב"ה באמונה שלמה ולתשובה שלמה 
באמת, להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים גם לעורר התנא הקדוש 
ויגולו עלינו מדת הרחמים,  הרשב"י שימליץ טוב בעדנו לפטר אותנו מן הדין, 

שנזכה לגאולה שלימה במהרה, אמן כן יהי רצון.

כה דברי ידידו עוז מוקירו כערכו הרמה
מברכו בהצלחה גדולה בעבודתו הקדושה הנ"ל
מאיר שטרן



פו

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה)  (אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א) וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

פז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר

לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 



פח

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה

(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  
אישור הבנק

לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים 

בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם 

בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם 

למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון 

יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון 

מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             

בנק  
סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

על כן נבקש לחזק את תקנת 
תש"ע  בשנת  זצ"ל,  הרמח"ל 
פי  על  הגאולה  שנת  שהיא 
ולייסד  ולקיים  הזוהר הקדוש, 
שיעורים אלו בכל מקום לימוד 
מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה, 
(להרמח"ל  ואתר.  אתר  ובכל 
משיח  נשמת  כידוע,  היה, 
איך  הסוד  את  וידע  צדקינו, 

לקרב הגאולה).
צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
ברציפות  שעות   12 הכוכבים 
זוהר   שיעורי  מתקיימים 
אברכים,  ידי  על  המחולקים 
כשאברך אחד מסיים מתחיל 
ביניהם,  הפסק  ללא  השני 
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע 

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי. 
2.מירון: ציון הרשב"י.

3.בית לחם: קבר רחל.
4.חברון מערת המכפלה.

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל. 

תאריך  



יַאת ָאָדם ָלעֹוָלם ְלִלמוד תֹוַרת ַהּסֹוד  .א ִעַקר ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ה , ּ ְזּכֶ ּוָבֶזה ּיִ
ְלּגוָליו ל ּגִ ְּלַתֵקן ּכָ ּ.  

ִלמוד תֹוַרת ַהּסֹוד ּיִ  .ב ַּרק ּבְ ּ ה ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹוןּ  .ְזּכֶ

י תֹוָרה ִיְלַמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש   .ג ים וְלַחֵדׁש ִחדוׁשֵ ָּהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָכל יֹום  .ּבְ

ים וְמֻתָקִנים  .ד ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ה ְלַחּיִ ְזּכֶ ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּיִ ּּבְ ּּ ּּ ּ. 

ִּלְזּכֹות ִלְגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה ַעל ְיֵדי ִלמוד  .ה ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ. 

ּבִ  .ו ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ַּהלֹוֵמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִמְתַקׁשֵ ּ ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות י "ּּ
ידוִכים ֲהגוִנים ַפְרָנָסה ְוׁשִ ְלָחנֹו ּבְ ָּסמוך ַעל ׁשֻ ּ ְּ. 

ַמִים   .ז ָרֵאל ִיְלְמדו זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִיְזּכו ְלִיְרַאת ׁשָ חוֵרי ִיׂשְ ל ּבַ ּּכָ ּ ּּ ּ
ָמָתםְטהֹוָרה  ּוְלִזיווִגים ִמׁשֹוֶרׁש ִנׁשְ ּבִ, ּ  .ע"זיי "ַעל ְיֵדי ָהַרׁשְ

ל   .ח ָרֵאל ֲחֵבִרים לֹוְמִדים זַֹהר ַהָקדֹוׁש וְבָכך ֶנֱאָגד ֶאת ּכָ ל ִיׂשְ ְּכָ ּ ּ ּ
ָרֵאל' ַהד ְכָלל ִיׂשְ אי, ִמיִנים ּבִ לֹו ַזּכַ ּכֻ ּוְבָכך ִנְהֶיה דֹור ׁשֶ ּ ְ ד , ּ ּוִמּיַ

ַרֲחִמים  .ִנְגָאִלים ּבְ

 
  



  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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  ]א"ב ע"זוהר פרשת בלק דף ר[

ּתו ָפַתח ְוָאַמר ּ ים ְלִהָלֵחם ָעֶליָה ) דברים כ(, ּ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּ
ה ְוגֹו ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא', ְלָתְפׂשָ ַּכָמה ָטִבין ִאיּנון ָאְרִחין וׁשְ ּ ּ ְּדָהא ְבָכל ִמָלה , ּ ּ

ּוִמָלה א, ָּמה ֵעיִטיןִּאית ַכ, ּ ַּכָמה ַמְרְגָלאן ְדָקא ְמַנֲהָרן ְלָכל , ַּכָמה ָטִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ
ְּוֵלית ָלך ִמָלה ְבאֹוַרְייָתא, ְסָטר ה ַכָמה ּבוִציִנין ְמַנֲהָרן ְלָכל ְסָטר, ְ ְּדֵלית ּבָ ּּ ַהאי . ּ

ֵטיה ְּקָרא ִאיהו ְכפום ְפׁשָ ּ יה. ּּ יה ְכפום ִמְדָרׁשֵ ְּוִאית ּבֵ ּ יה ָחְכָמָתא ִעָלָאה.ּּ ּ ְוִאית ּבֵ ּ ּ ,
ְְלִאְזַדֲהָרא ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ּ אֹוַרְייָתא ָתִדיר. ּ ְתַדל ּבְ ַּזָכָאה חוָלֵקיה ָמאן ְדִאׁשְ ּּ ּ ּ ּ.  

ים ְלִהָלֵחם ָעֶליָה ) דברים כ(, ּעֹוד ָפַתח ְוָאַמר[ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּ
ה ְוגֹו ַּכָמה טֹו. 'ְּלָתְפׂשָ ִביֵלי ַהתֹוָרהּ ִּבים ֵהם ַדְרֵכי וׁשְ ּ ָכל ָדָבר ְוָדָבר ֵיׁש , ּ ֲהֵרי ּבְ ּׁשֶ
ַּכָמה ֵעצֹות ַּכָמה טֹובֹות ִלְבֵני ָאָדם, ּ ְמִאירֹות ְלָכל ַצד, ּ ַּכָמה ַמְרָגִליֹות ׁשֶ ּּ ּ ְָוֵאין ְלך , ּ

ֵאין ּבֹו ַכָמה ֵנרֹות ְמִאיִרים ְלָכל ַצד תֹוָרה ׁשֶ ָּדָבר ּבַ ּ ּ ָּפסו. ּ ּק ֶזה הוא ִכְפׁשוטֹוּ ְוֵיׁש , ּּ



ד  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

ָצִריך, ּּבֹו ְכִפי ִמְדָרׁשֹו ְְוֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה ְלַהְזִהיר ְלִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ִמי . ּ ַאׁשְ
תֹוָרה ָתִמיד ַתֵדל ּבַ ִמׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ[.  

ה ְתַדל ּבָ ָּמאן ְדִאׁשְ ּ יה, ּ תֹוַרת ְיָי) תהלים א(, ַּמה ְכִתיב ּבֵ  ֶחְפצֹו ִּכי ִאם ּבְ
ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה ֶּאָלא ָמאן . ְֲאַמאי ָדא ָסִמיך ְלָדא. ְוָהָיה ְכֵעץ, ּ

אֹוַרְייָתא יֹוָמם ָוָלְיָלה ְתַדל ּבְ ְּדִאׁשְ א, ּ תול ַעל , ָלא ִליֱהֵוי ְכָאָעא ְיֵביׁשָ ֶּאָלא ְכֵעץ ׁשָ ּ
ין. ַּפְלֵגי ָמִים ָרׁשִ יה ׁשָ יה ְקִליִפין, ַּמה ִאיָלן ִאית ּבֵ ְּוִאית ּבֵ יה מֹוָחא, ּ , ְּוִאית ּבֵ

יה ַעְנִפין יה ַטְרִפין, ְּוִאית ּבֵ ְּוִאית ּבֵ יה ָפְרִחין, ּ ְּוִאית ּבֵ א, ּ יה ִאיּבָ ְבַעת . ְּוִאית ּבֵ ׁשִ
ר, ִּזיִנין ִאֵלין ְבָעה ָעׂשָ ְבִעין, ַּסְלִקין ְלׁשִ הו . ְלׁשִ ּאֹוף ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִאית ּבְ ּ ּ

ָטא ִדְקָראְפ א. ׁשָ ְּדָקא ָרִמיז ָחְכָמָתא, ֶרֶמז. ְּדָרׁשָ . ָרִזין ְטִמיִרין. ִגיַמְטִרָייאֹות. ּ
ָּרִזין ְסִתיִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ר. ּ ָּפסול ְוָכׁשֵ ִּאיסור ְוֶהיֵתר. ָטֵמא ְוָטהֹור. ּ ִּמָכאן . ּ

ָטָאן ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר, ּוְלָהְלָאה ִּמְתַפׁשְ ָּלאו ִאיהו , ְוִאי ָלאו, ְּכֵעץ ַוָדאיְוָהָיה . ּ
ָחְכְמָתא   .ָחָכם ּבְ

ה[ ַתֵדל ּבָ ִמׁשְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ַּמה ָכתוב ּבֹו, ּ תֹוַרת ה) תהלים א(? ּ ֶחְפצֹו ' ִּכי ִאם ּבְ
ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה ְָלָמה ֶזה ָסמוך ָלֶזה. ְּוָהָיה ְכֵעץ, ּ ּ ַתֵדל ? ּ ִמׁשְ ֶּאָלא ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ

תֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים, לֹא ִיְהֶיה ְכֵעץ ָיֵבׁש, ּּבַ ֶּאָלא ְכֵעץ ׁשָ ּ ּ ָמה . ּ
ים ָרׁשִ , ְוֵיׁש ּבֹו ָעִלים, ְוֵיׁש ּבֹו ֲעָנִפים, ְוֵיׁש ּבֹו מַֹח, ְּוֵיׁש ּבֹו ְקִלפֹות, ִאיָלן ֵיׁש ּבֹו ׁשָ

ר-ְּוֵיׁש ּבֹו ְפִרי , ְּוֵיׁש ּבֹו ְפָרִחים ְבָעה ָעׂשָ ְבָעה סוִגים ֵאלו עֹוִלים ְלׁשִ ּ ׁשִ ְבִעים, ּּ , ְלׁשִ
ט ַהִמְקָרא ֶהם ְפׁשַ ַּגם ִדְבֵרי תֹוָרה ֵיׁש ּבָ ּ ּ רֹוֵמז ָחְכָמה, ְּדָרׁש, ּ ִּגיַמְטִרָיאֹות, ֶרֶמז ׁשֶ ּ ,

ּסֹודֹות ִנְסָתִרים ֵאלו ַעל ֵאלו, סֹודֹות ְטִמיִרים ּּ ּ ר, ּ ָּפסול ְוָכׁשֵ ִּאסור , הֹורָטֵמא ְוָט, ּ ּ
ִטים ָהֲעָנִפים ְלָכל ַצד. ְּוֶהֵתר ִּמָכאן ָוָהְלָאה ִמְתַפׁשְ ּ ְּוָהָיה ְכֵעץ ַוַדאי, ּ  -ְוִאם לֹא . ּ

ָחְכָמה   .]ֵאינֹו ָחָכם ּבְ

א ְבִריך הוא, ָּתא ָחֵזי ַתְדֵלי ְבאֹוַרְייָתא ַקֵמי ֻקְדׁשָ ַּכָמה ֲחִביִבין ִאיּנון ְדִמׁשְ ְּ ּ ּ ּּ ּ ,
ְּדֲאִפילו  ּ ָעְלָמאּ ָלא, ְבִזְמָנא ְדִדיָנא ַתְלָיא ּבְ ָלא ְלַחּבְ , ְּוִאְתְייִהיב ְרׁשו ִלְמַחּבְ

א ְבִריך הוא ָפִקיד ֵליה ִעָלַווְייהו ֻּקְדׁשָ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ְ ַתְדֵלי ּבְ ַּעל ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּּ ּ .
א ְבִריך הוא ְּוָהִכי ָאַמר ֵליה ֻקְדׁשָ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר, ְּ ִג, ּ ּין חֹוֵביהֹון ַסִגיִאין ּבְ

ְּדָחָטאן ְלַקָמאי ּ ִדיָנא, ּ ְּוִאְתַחְייבו ּבְ ּ.  
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רוך [ תֹוָרה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ַתְדִלים ּבַ ִמׁשְ ְּבֹא וְרֵאה ַכָמה ֲחִביִבים אֹוָתם ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִח, ּהוא עֹוָלם ְוִנְתָנה ְרׁשות ַלַמׁשְ ַהִדין ָתלוי ּבָ ְזַמן ׁשֶ ֲאִפלו ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ִחיתּ , ית ְלַהׁשְ

רוך הוא ְמַצֵוהו ֲעֵליֶהם ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ תֹוָרה, ּ ַתְדִלים ּבַ ַּעל אֹוָתם ַהִמׁשְ ּּ ְְוָכך אֹוֵמר , ּ

רוך הוא ָּלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר: ּ ָחְטאו ְלָפַני , ּ ים ׁשֶ ְגַלל ַהֲחָטִאים ָהַרּבִ ּּבִ
ְּוִהְתַחְיבו ְבִדין ּ.[  

ים, יםָיִמים ַרּבִ ָּדא ָבַתר ָדא, ְּתָלָתא יֹוָמא. (ָמאי ַרּבִ ים, ּ , ִאְקֵרי ָיִמים ַרּבִ
ים, ּאֹוף ָהָכא ִכי ָתצור ֶאל ִעיר ָּדא ָבַתר ָדא, ְּתָלָתא יֹוִמין) ָיִמים ַרּבִ ּ ,

ָמָתא ְתמֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ְּדִאׁשְ ים ְתָלָתא יֹוִמין ִאיּנון. ּ ְּמָנָלן ְדָיִמים ַרּבִ ּ , ִּתיבִּדְכ, ּ
ים) ויקרא טו( ה ִכי ָיזוב זֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ ְּוִאׁשָ ּּ ים ִאיּנון. ּ ֶּאָלא . ְּוִכי ָיִמים ַרּבִ

ְּתָלָתא יֹוִמין ָדא ָבַתר ָדא ים, ּ ּאֹוף ָהִכי ִכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים . ִאְקֵרי ָיִמים ַרּבִ
ים ְּתָלָתא יֹוִמין ָדא ָבַתר ָדא, ַרּבִ ּ ְתמ, ּ ְּדִאׁשְ ָמָתאּ ְָתא ְוַאְפִקיד ָלך . ֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ּ

ֵני ֵביִתי) ָּכל(ַעל  ִחית ֶאת ֵעָצה. ּבְ ָּדא ַתְלִמיד ָחָכם ְדָדא ִאיהו ְבָמָתא, ּלֹא ַתׁשְ ּ ּ ,
ְּדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ   .ִאיָלָנא ְדָיִהיב ִאיִבין, ּּ

ים[ ים, ָיִמים ַרּבִ ה ָיִמים ֶזה ַא(? ַּמה ֶזה ַרּבִ לֹׁשָ יםׁשְ . ַּחר ֶזה ִנְקְראו ָיִמים ַרּבִ
ים ַּאף ָכאן ִכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּנֹוָדע ֶדֶבר ) ּ ה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשֶ לֹׁשָ ּׁשְ

ִעיר ה. ּבָ לֹׁשָ ים ֵהם ׁשְ ָיִמים ַרּבִ ִין ָלנו ׁשֶ ִּמּנַ ָכתוב ? ּ ּׁשֶ ה ִכי ָיזוב ) ויקרא טו(ּ ְּוִאׁשָ ּ ּ
ּזֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ ים ֵהם. יםּ ה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה ? ְוִכי ָיִמים ַרּבִ לֹׁשָ ֶּאָלא ׁשְ

ים ְַגם ָכך. ִנְקָרִאים ָיִמים ַרּבִ ּ ים , ּ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ה ָיִמים ֶזה -ּ לֹׁשָ  ׁשְ
ִעיר ּנֹוָדע ֶדֶבר ּבָ ָּבֹא ַוֲאַצְוך ַעל . ַּאַחר ֶזה ׁשֶ ֵני ֵביִתי) ָּכל(ּ ִּחית ֶאת ֵעָצה לֹא ַתׁשְ: ּבְ

ִעיר- הוא ּבָ ּ ֶזה ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ הוא ֵעץ ַהַחִיים, ּ ּׁשֶ ּנֹוֵתן ֵפרֹות, ּ   ].ִּאיָלן ׁשֶ

ָּדָבר ַאֵחר ֶאת ֵעָצה ְתָזָבא ִמן ִדיָנא, ַּההוא ְדָיִהיב ֵעיָטא ְלָמָתא, ּ ְּלִאׁשְ ּ ,
ה ְּואֹוִליף לֹון ָאְרָחא ְדָיֲהכון ּבָ ִחי, ּ ּת ֶאת ֵעָצה ִלְנדֹוַח ָעָליו ַגְרֶזןְּוַעל ָדא לֹא ַתׁשְ ּ ,

ְּלַנְדָחא ָעֵליה ִדיָנא א ְמָלֲהָטא, ּ ָנא, ְּוָלא ְלאֹוָשָטא ָעֵליה ַחְרּבָ ּנָ א ְמׁשָ ַהִהיא , ַחְרּבָ
י ְדָעְלָמא ַאר ִאיְנׁשֵ ִּכי ִמֶמּנו ֹתאֵכל. ְדָקְטָלא ִלׁשְ ּ יה. ּ ָלא ָאִכיל ִמּנֵ ְּוִכי ַההוא ְמַחּבְ ּ ,

ּ ִכי ִמֶמּנו ֹתאֵכלֶּאָלא. ָלא ַּהִהיא ְדָכל רוִחין ַתִקיִפין , ַּהִהיא ִטְנָרא ַתִקיָפא, ּ ּ ּ
ה ין ָנְפִקין ִמּנָ ְּוַקִדיׁשִ א ְבַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדֵלית ֲהָנָאה ְוִתיאוְבָתא ְלרוַח ֻקְדׁשָ ּּ ֶּאָלא , ּ
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ּאֹוַרְייָתא ְדַההוא ַזָכָאה ַּכְבָיכֹול ִאיהו ְמַפְרֵנס ָלה, ּ ּ ּיב ָלה ְמזֹוָנא ְבַהאי ְוָיֵה, ּ
ִנין ְדָעְלָמא, ָעְלָמא ַּיִתיר ִמָכל ָקְרּבְ ּ ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ֶאת ֵעָצה [ ֵצל ִמן ַהִדין וְמַלֵמד -ּ ּנֹוֵתן ֵעָצה ָלִעיר ְלִהּנָ ּ אֹותֹו ׁשֶ ּ ּ
ֵיְלכו ָבה ּאֹוָתם ֶדֶרך ׁשֶ ּ ּ ְ ִחית ֶאת ֵעָצה ִלְנדַֹח ָעָליו ַגְרֶז, ּ ְּוַעל ֶזה לֹא ַתׁשְ ּ ִּלְנֹדַח ָעָליו . ןּ

יט ָעָליו ֶחֶרב לֹוֶהֶטת, ִּדין נוָנה, ְולֹא ְלהֹוׁשִ י , ֶּחֶרב ׁשְ ָאר ַאְנׁשֵ הֹוֶרֶגת ׁשְ ּאֹוָתה ׁשֶ
ִּכי ִמֶמּנו תֹאֵכל. ָהעֹוָלם ּ ל אֹוֵכל ִמֶמּנו. ּ ְּוִכי אֹותֹו ְמַחּבֵ ֶּאָלא ִכי ִמֶמּנו . לֹא? ּ ּ ּ ּ
ה, תֹאֵכל הּאֹוָתה, אֹותֹו ֶסַלע ָקׁשָ ָכל רוחֹות ֲחָזקֹות וְקדֹוׁשֹות יֹוְצאֹות ִמֶמּנָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ל אֹותֹו ַצִדיק עֹוָלם ַהֶזה ֶאָלא תֹוָרתֹו ׁשֶ ֵאין ֲהָנָאה ְוַתֲאָוה ְלרוַח ַהֹקֶדׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ .
נֹו עֹוָלם ַהֶזה יֹוֵתר ִמָכל ָקְרּבְ ִּכְבָיכֹול הוא ְמַפְרֵנס אֹוָתה ְונֹוֵתן ָלה ָמזֹון ּבָ ּּ ּ ּ ת ּ

  .לעולם אמן ואמן'  ברוך ה].ָהעֹוָלם
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רבי אלעזר חסמא ] "ח"ג י"פ: [ל הקדושים במסכת אבות"אמרו חז
תקופות וגימטריות פרפראות , הן הן גופי הלכות, אומר קינין ופתחי נדה

  ".לחכמה

שמביאין , נו מידי דגריר לבאפרפראות לחכמה היי: "ל"י ז"ופירש רש
כן העוסק לדרוש , לפני הסעודה שום דבר וממשיכין לבו של אדם לאכילה

שיש בהן חכמה , תיבות שבתורה בגימטריא הן הן מממשיכין אותו לחכמה
  ".גדולה

עם לבן : "על דברי יעקב אבינו] 'ב ה"בראשית ל[ובפירושו על התורה 
כלומר עם לבן , ג"גרתי בגימטריא תרי: "י"אומר רש] ה, לב, בראשית" [גרתי

  .ופירוש זה מיוחס לרבי משה הדרשן, "ג מצוות שמרתי"הרשע גרתי ותרי

: על דברי אחשוורוש להמן במגילת אסתר] ב"ג ע"י[ובגמרא מגילה 
: מפרשים התוספות, "הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך"
 - 165 -כלומר הכסף " [רמז לו שיתלה עליו, ץ'גימטריא דהכסף עולה הע"

  ].העץ

ל בחיבורי קדשו הרבה בפרפראות לחכמה "א ז"וגאון עוזינו החיד
כמבואר בכל חיבורי קדשו , ולעשות ציצים ופרחים בגימטריות לתורה

ונראה להביא מדבריו , ופעמים הרבה כתב בענין הגימטריא, א"זיע
' רכת ג קונטרס אחרון מע-חלק ספרים (הקדושים בספרו שם הגדולים 

הראשונים נוחי נפש היה רצונם " גימטריאות: "וזה לשונו, )'אות ב
ועוד . וזימנין דמשכחת בתלמוד ובמדרשים כמה גימטריאות, בגימטריאות

ראיתי , "רמזים וגימטריאות): "'אות א' קונטרס אחרון מערכת ר(שם 
לרבינו בעל הרוקח בכתב יד ולרבינו אפרים בכתב יד שמרבים לעשות 

ל רומזים מגימטריא של "וכמעט רוב דרשות רז,  וגימטריאותרמזים
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ובספר פענח , ומעין דוגמא בפרפראות רבינו יעקב בעל הטורים. הפסוקים
ל בספר הנחמד מנות "ש אלקבץ הלוי ז"והרב המקובל עיר וקדיש מהר. רזא

הרבה , הלוי מביא משם רבינו אלעזר מגרמיזא בעל הרקח בספר שערי בינה
ל "ונותן לו את השבח כי משתדל לרמוז דרשות רז,  דרך זהגימטראות על

: וזה לשונו, )ז"אות כ' מערכת ג(ועוד כתב בספרו דבש לפי . בפסוק
 ספר ישן בשם רבינו -" כי לא דבר רק הוא מכם"גימטריאות עולה כמספר 

  ).וכן נמצא בספר פענח רזא(, ל"יהודה החסיד ז

ת חות יאיר "ספרו המופלא שוב, ל כתב"והגאון רבי חיים יאיר בכרך ז
מצאתי בספר כנפי יונה שאם אפשר להעלות פסוק : "וזה לשונו, )י"ס ר"ס(

מכתבי קודש לרמוז ראשי תיבות וסופי תיבות וגימטריות לשמות 
  .הקדושים ועניני עליונים מה טוב ומה נעים

והמובחרים שבגימטריות הם אותן המכוונים בלי דוחק וצורך חשבון 
שבזה נדחק הרב בעל , או עם האותיות, ועם הכולל והמלה, מספר קטן

או שנצרך לצרף שני מיני , ]בעל כנפי יונה-[י "ובכמה מקומות בכ, הטורים
רמזים ראשי תיבות או סופי תיבות עולה בגימטריא ובכהאי גוונא חילוף 
, אותיות ראשי תיבות וסופי תיבות עם הגימטריא או דברים רחוקים מאלה

כי ודאי אחר החיפוש יראה וימצא אלפים , ת הזמן בהם אסורובכולם לבלו
  . והיא מלאכה ואינה חכמה, ורבבות

, אל ישלך אחר גיוו, בלבבו והוא מוטעם ונכון בלי דוחק' רק אשר נתן ה
כי הוא סימן טוב לנשמתו , רק יכתבנו לזכרון ויהיה בעיניו כמוצא שלל רב

". וקדוש יאמר לו,  גבוהשיש לו יניקה ומבוא במקום, חלק אלוה ממעל
ט הביא "אות מ' מערכת ג(ל בספרו נפש חיים "י ז"הגאון רבי חיים פאלאג

ל בספרו נפש היפה "י ז"ועיין גם לבנו רבי יצחק פאלאג, )עיין שם, דבריו
  ).'אות י' מערכת ג(

להגאון הרב הגדול החסיד המקובל רבי " דרך הקודש"ובהקדמת ספר 
עד העיד על רבו איש האלקים ולו דומיה ה, ל"מנחם מנדל משקלוב זצ

שהעמיד את ספריו על חכמה : ל"א מווילנא זצוק"רבינו הגדול הגר, תהילה
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, ]ז"דף ט[א "מ משקלוב ח"והובא במבוא לכתבי הגרמ, ש"זו דגימטריאות ע
  .והבן, ועיין שם עוד בארוכה בזה

 )'פרק א' שער ל(ע בספרו פרדס רמונים "ל זי"ק ז"ואיש האלקים רמ
, והגימטריאות, ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא על ידי הצירופים: "כתב

, וראשי פסוקים, ותוכי תיבות, וסופי תיבות, וראשי תיבות, והתמורות
ועניינים אלו נשגבים . וצירוף אותיות, ודילוג אותיות, וסופי פסוקים

על פי כי יתחלפו , וסודם נשגב ואין בנו כח להשיגם לרוב העלמם, ונעלמים
', ועל זה נאמר ארוכה מארץ מדה וגו, דרכים אלו לאין סוף ולאין תכלית

, אחר העכול החומר העכור, ועינינים אלו אנחנו מקוים שיתגלו אחר התחיה
ועיין שם , ל"עכ" וישאר הצורה כחפץ יוצרה, ואחר שיצרף הגוף הנגוף

  . שהאריך למאוד מאוד בעניני הגימטריא וכלליה

ג "ג דל"ספ(ל בספרו עץ אבות על מסכת אבות שם "ץ ז"והגאון יעב
שאין אדם דן , כללו של דבר גימטריא וגזירה שוה דינן שוה: "כתב) ב"ע

אותן מעצמו על מנת לחדש דברים אשר לא שערום אבותינו הקדמונים 
ל ומסורת רבותינו זה "רק אם לקיים דברי חז, בעלי הקבלה האמיתית

 ובזה האופן ראוי לחפש אחר גימטריאות ,ויש כאן שכר הרבה ליטול, מותר
מצוה להביא , כזה ראה וקדש, לסמוך עליה דברים ישרים הנאמרים באמת

עיין בכל , "כסף מחירה לא ישקל, וכל המרבה הרי זה משובח, מן החדש
ג מנחם "נדפס מחדש על ידי הרהה "שמנה לחמו"בספר ועיין (, דבריו שם
  ).באריכות דבריו, א"וויין שליט

ן "וצא בזה היה עושה הרב הגדול מאריה דארעא דישראל הרב המגוכי
ל בגימטריא "לרמוז דרשות רז, ו"רבי משה גלאנטי השני רבה של ירושלים ת

אשר בלי , ל קונטרס בזה בסוף ספר קרבן חגיגה"ונדפס להרב ז. של הפסוק
ל "בלוי זמן וטורח כמעט היה שורה עליו רוח חכמה לכוון דרשות רז

והביא בספר . ח שם"כמו שהעיד עליו נכדו הרב המגי, של הפסוקבגימטריא 
כנפי יונה שאם יעלה רמז בפסוק בראשי תיבות וסופי תיבות וגימטריא 

. ש"ע" בכיון למספר שמות הקודש ועניינים עליונים מה טוב ומה נעים
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וכן במערכת , ז"אות ט'  מערכת צ-ועיין עוד בשם הגדולים חלק הספרים (
  .)ד"אות כ' ר

ל הקדושים וגדולי ישראל לדורותיהם ראינו לנכון "ולאור כל דברי חז
מעט מזעיר ממה שהתגלה לנו , להגיש לפני לומדי הזוהר ישראל הקדושים

בסייעתא דשמיא רמזים נפלאים ועצומים לרמז על כוחו הרב של רבי 
:  וכמו בת קול יוצאת מן השמים ומכרזת–א ותורתו "שמעון בר יוחאי זיע

 א וכל לומדי הזוהר הקדוש מתקשרים לנשמתו–י ובתורתו " ברשבהזהרו

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים "פירשו רבותינו ז:  וזה לשונו)ערך דובב( כתב בספר פלא יועץ ]א[

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה ר ויש לו דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקב

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד שפעם אחת היכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, שהיה לומד ספרו בתמידותסיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה , לשמעתא בי מדרשאאלעזר אמר ' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר דוד ?וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי יוחנן . ז"דבר שמועה מפי בעוהיהי רצון שיאמרו , רבונו של עולם: לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : משום רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי "? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר. דובבות בקבר

מר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד מה כו. ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

  . אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

 אבל, עולמות' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין): ...  דרוש ז-חלק שני (, יערות דבשוביאר בעל ה

וכך שפיר אמרינן , עומדת שם, תלבשת שם בלומדיםאז נשמת צדיק מ, כשאומרים דבר שמועה מפיו

כך אמרו שפתותיו , בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' דר בב

ראה ). [ דרוש טז-חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, דובבות בקבר

באדם נשאר : סוד לוז, בענין כותל המערבי] ים לוצאטורבי משה חי[ל "ל זצ"בליקוטים מכתבי הרמח

הבלא ' ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק. ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ואותה , ל"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש. דגרמי

 ].הבלא דגרמי' הקדושה השורה עליו נק

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' חלק ג( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

יהו דא, פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"פנחס דף ר

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה
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ק נבראים "ומכח לומדי ומפיצי הזוה, בלי ספק ונשענים על כוחו הרב
ושכינתא , מלאכים לאלפים ולרבבות המלמדים סנגוריה על עם ישראל

  .עילאה חופפת על הבנים

ק כאשר יהיה " אשר כבר אמרו בזוה–וכל ישראל חברים מקשיבים 
  ".לציון גואל"תיכף ובא " נישתא חדאכ"

נשקו בר ") ב"י' פרק ב(בתהילים בספר בדי ערבות כתב לבאר הנאמר 
 ".פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו

 שהלומד "ישקני מנשיקות פיהו" מלשון "נשקו בר": אפשר לבאר
שזה , נקרא תבואה מבוררת וזכה" בר", י מתדבק בנשמתו"תורת הרשב
פן " למה –בר יוחאי " בר"י מלשון "ועוד רומז לתורת הרשב, תורת הסוד

 

דתין ואשכח אלין צדיקייא מח, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, דאורייתא

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

, שהוא בא אצלינו, שמעו קול אחד שהיה אומר פנו מקום לבי פנחס בן יאיר: תרגום הזוהר

פוקד לאותו מקום ] העליון[כשהוא בעולם ההוא , דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, שלמדנו

כעין , ולומדים שם תורה, וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה ונתחדש אותו דבר , זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, תורה שאמר מלפנים

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור : בעולם הבאעל ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו ) א

ותרבה , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, הדעת בכל עת

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' בבות וכושפתותיו דו) ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם "הגאון מהרח( .בעצמו עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו

  .)ב"ג ע"פרשת וישלח דף כ

בעולם האמת יוצא לקראתו ומקביל , דהמדפיס ספרי החכם, רבי יהודה החסיד מובא בשם וכן

  . ומלמד עליו סנגוריא, פניו

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו:  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק)ב

ל "ח פלאגי זצ"מהר עוד ראה( .אודות הוצאה לאור, "צדקה ומשפט"לספר , זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"בספרו 

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש
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 ואם לא –שהלימוד הזה משבית חרון אף מהעולם " יאנף ותאבדו דרך
אשר זה מביא , "ותאבדו דרך", שזהו, בתורה' תלמדו לא תדעו להבין רצון ה

  ". אשרי כל חוסי בו",  אשר על כן–ו "ח" כי יבער כמעט אפו"-ל

  666=  כולל 1+  אותיות 12 + 653: גימטריה" שרי כל חוסי בוא"

  666=  התיבות 3+ לימוד זוהר בשמחה 

  666= שמעון ' ר

  666= י מגננו "הרשב

רצה לומר שעל ידי לימוד הזוהר בשמחה מגין עלינו זכותו של התנא 
ובזכות לימוד תורתו נגאל ברחמים גאולה פרטית , ע"י זי"האלוקי הרשב

ותחזינה . "יראו ענינו וישמח לבנו אמן כן יהיה רצון, ל ישראלוגאולת כל
   .א"בב" עינינו בשובך לציון ברחמים

לכן יתלהבו הלבבות וישמחו החברים ביודעם שתורתם ומעשיהם 
ובספרא דא יפקון  "– ובזכותכם נזכה לרחמי שמים מרובים –עושים פירות 

  .במהרה בימינו אמן" מן גלותא ברחמי

 את כל היהודים הקדושים  התורה ושמחת לומדיהונברך בברכת
  .בקרוב במהרה דידן החפצים בקרוב הגאולה ברחמים
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מניןכ) 717(בגימטריא 
  תיקון העולם

  ]זהו תיקון העולם: ביאור[

  כמנין) 621(בגימטריא 
  איש יקר

  ]הלומד אידרא קדישא הוא איש יקר[

  כל אויבי היהודים ימותו

  ]בזכות לימוד האדרא נינצל[
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כמנין) 853(בגימטריא 
)ב, בראשית י( בני יפת גמר ומגוג

  ]אידרות נינצל ממלחמת גוג ומגוגבלימוד ה[

כמנין) 430(בגימטריא 
  צדיק יסוד עולם

  ]ע הוא מעמיד את העולם"י זי"שכל הדבק בתורת הרשב [

  טיהודי פשו
ועוד שאפילו , כל יהודי פשוט הלומד זוהר נחשב לצדיק יסוד עולם[

  ]הפשוט ביותר חייב ללמוד זוהר הקדוש

  עיקר הגאולה
  ]ור הזוהרתלוי בא[

  ב"אל קעידה בארה
 ]הזוהר מציל מהם[

  נפש
 ] אור הזוהר-יסוד הנפש [

  חיים חדשים
 ]שהלומד זוהר זוכה לחיים חדשים[

  חידוש אמונה
ומי שלא לומד חסר לו , ועוד שזהו עיקר האמונה, זוכה לחידוש האמונה[

 ]אמונה

  היהדות
 ]זהו עיקר היהדות[
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  טיפול ברגליים
 ] עיקבתא דמשיחא–ועוד הוא תרופה לדור הרגליים , והוא רפואה לרגליים[

כמנין) 1026(בגימטריא 
תורה קדושה

 ]הר הקדושוחיוב מהתורה ללמוד ז[

  העולם בפני תיקונו הסופי
 ]באחדות ולימוד הזוהר הקדוש יתוקן העולם בשלימות[

כמנין) 455(בגימטריא 
 וחסד ירדפוניטוב

ובאחדות , שכל הזוכה לארגן ולסיים אלף סיומים של הזוהר הקדוש[
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי "מובטח לו ש, ישראל אפשר בקל לזכות לכך

 "].חיי

כמנין) 1434(בגימטריא 
לקראת בואו של משיח

 ]. לימוד הזוהר–יח שזוהי ההכנה הטובה ביותר לבואו של המש[

  ישראל יגאלו בזכות האבת
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  .] לעורר זכות אבות ולגאולה שלימהואז יזכו כל ישראל[

כמנין) 1307(בגימטריא 
תקנת השבים

 ]זוהי תקנת השבים ותיקון חטאת נעורים[

  תרומה לביטחון ישראל
ורמים האמתיים הם הת, ואכן בחורי ישראל הלומדים זוהר הקדוש[

, וללמוד בו, וחובה על חייל לשאת בכיסו זוהר הקדוש, לבטחון ישראל
ועל , וזכות לימוד הזוהר תגן גם על חבריו, ומובטח לו שישוב לשלום לביתו

 ].עם ישראל

כמנין) 1387(בגימטריא 
  פצצת אטום אירנית

 ]. מציל ומגןהרוהזו, הפצצת אטום בגלל הערב רב[

כמנין) 802(בגימטריא 
שכר מצוה מצוה

ובלימוד הזוהר נזכה לדור שכולו , עלות ורק לקיים מצוותלבכך זוכה [
 ].זכאי
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  'חייב להתקרב לה
  ].'חייב להתקרב לה, אוטומטית, הלומד זוהר[

   ועזריהלחנניא מישא
הלומדים זוהר ינצלו מאש בעולם כך כל , כמו שהם ניצלו מכבשן האש[

  ].ומאש של גיהנום, הזה

  מחלת הסרטן
  ].ינצלו ויתרפאו החולים[

  מקרי מות
  ].ו"מגן שלא יהא מקרה מות ח[

כמנין) 1330(בגימטריא 
   נצח ישראל לא ישקר

  ].זה נצחיות עם ישראל שלומדים זוהר הקדוש[

  יו באהבה ואחוה שלום ורעותאלו יצליחו ויח
  ].הלומדים זוהר הקדוש הם יצליחו ויחיו באהבה ואחוה ושלום וריעות[

כמנין) 1304(בגימטריא 
  המשכן משכן העדת

  ].בלימוד הזוהר והסוד בונים משכן לשכינה הקדושה[
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כמנין) 1218(בגימטריא 
  ל שלנוארץ ישרא

  ].רק כך נזכה לארץ המובטחת בשמחה ובנחת[

כמנין) 1238(בגימטריא 
  ואברך מברכיך ומקללך אאר ונברכו

 אחד –מפיצי הזוהר ומזכי הרבים המתנהגים כאברהם אבינו עליו השלום [
  ]. יזכו לברכת אברהם–היה אברהם 

יןכמנ) 453(בגימטריא 
  הקל קול יעקב

זאת אומרת שהבטחה של הקול קול יעקב ] [ואז לא יהיו הידיים ידי עשו[
ולכן גם הליטאים שמחביאים את לימוד הזוהר חייבים , היא בלימוד הזוהר
, רבי ישראל סלנטר, א"כמו גדולי ישראל ובראשם הגר, ללמוד זוהר ברבים

  "].וגבר ישראל"ובכך יהיה , םיהחזון איש ועוד צדיק, החפץ חיים

   כמנין) 1081(בגימטריא   .1

  אנא שבו בתשובה
ובכך , הרבים הגדול שמעורר את כולם ללמוד זוהר הקדוש הוא המזכה[

  ].חוזרים עם ישראל בתשובה



יט  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  

כמנין) 1484(בגימטריא 
  שראלרזי התורה עם י

  ].שמלמד ומפיץ את תורת הסוד לעם ישראל[

כמנין) 633(בגימטריא 
  תהיה בריא

  ]על ידי הזוהר תהיה בריא[

  יותר טוב
  ]תלמד זוהר ויהיה לך יותר טוב[

  גוב האריות
  ].הן ברוחניות והן בגשמיות, וכך ינצלו מגוב האריות כדניאל בשעתו[

  ראוי לפרסום
  ].צריך לפרסם בגדול את הזוהר הקדוששכל אחד [



כ  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1277(בגימטריא 
  רעידת אדמה בישראל

 -ששעה נחשב למליון שנה תורה בחול , הלומד זוהר בשבת בשמחה[
וכולם . (מציל מרעידת אדמה בישראל. זה א) א"עיין מאורות הזוהר ח(

כשכך יעשו כל . ב). ל"רח, םובעול, ובאירן, בהודו, ילה'זוכרים מה שקרה בצ
נחשב כרעידת אדמה רוחנית , וילמדו זוהר בשבת בשמחה, היהודים

  ].ובוודאי מיד יבוא משיח צדקינו

כמנין) 1429(בגימטריא 
  ישראל יגאל בזכות אבות

ועם ישראל יגאל במהרה בזכות , אבות הקדושים יבקשו את הגאולה[
  .]הזוהר

כמנין) 1035(בגימטריא 
  ויפה שעה אחת קודם

  ].שצריך להזדרז להירשם בספר החיים[

  כובש את יצרו
,  ולכן גם הזקנים שכביכול יש להם דעה–" איזהו גיבור הכובש את יצרו["

כולם בלימוד הזוהר ינצחו את היצר , וגם הנערים שיש להם תסיסת היצר
  ].ושהויתעלו בקד, הרע

      



כא  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

 

כמנין) 943(בגימטריא 
  ת אליה הנביאאשולח לכם 

, ילמדו זוהר הקדוש" הבל פה שאין בו חטא"כשילדי ישראל הטהורים [
ועוד הרוצה לזכות , מיד השם יתברך שולח לנו את אליהו הנביא לגאולנו

  ]. ילדיו הטהורים זוהר הקדושילמד עם, לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב

  

כמנין) 997(בגימטריא 
  ואני תפילתי

, למד עם ילדי ישראל זוהר הקדוש, אם רוצה אתה שתתקבל תפילתך[
  ].וזוהי סגולה לקבלת התפילה

כמנין) 655(בגימטריא 
  אנא בכח גדולת ימינך

, מגביר את החסדים העליונים, וד זוהר הקדוש באחדות ואהבהישיבת לימ[
  "].עושה חיל' ימין ה, רוממה' ימין ה"ואז 



כב  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1309(בגימטריא 
  שאלי שלום ירושלים

להרבות שלום , י עליו השלום שזוכים על ידי לימוד תורתו"ישועות הרשב[
  ].ושלימות ירושלים

כמנין) 1679(בגימטריא 
  בסוכות תשבו שבעה ימים

וזוכים , שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל, "עליהם יומם' וענן ה["
וכמו שתמיד היה , ח"עיין ירושלמי יבמות ע[, "סכותה לראשי ביום נשק"ל

על סכנת , את הפסוק הזה" אבי עזרי"דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל 
נינצל ,  התאחדות עם ישראל בלימוד הזוהר הקדושובזכות, ]האטום

כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת , ועוד, ממלחמת גוג ומגוג
  ].כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל השבוע בלי הפסק, ימים

כמנין) 347(בגימטריא 
  מלך עז פנים

  ]. פניםכוח לומדי הזוהר מנצח את מלך עז[

  ארמילוס
  ].ואת ארמילוס הרשע[



כג  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  נאסראלה
  ].ואת נסראלא[

  אירופים
  ].ואת שונאי ישראל בני עשו וישמעאל[

  חג פורים
וכמו בחג הפורים נזכה , גוג עם ישראל את הניסים והנפלאותחואז י[

  ].ונראה את כל האותות והמופתים הנפלאים

יןכמנ) 1486(בגימטריא 
  ימית את הרשעים

  ].ובזה ימותו כל הרשעים וינצלו הצדיקים[

כמנין) 383(בגימטריא 
  ל ארך אפים-א

  "].ל ארך אפים- א" זוכים למידת , בזה שכל יהודי לומד זוהר הקדוש[

כמנין) 424(בגימטריא 
  האידרא רבא

  צדיק טהור
  ] האדרא והזוהר נחשב צדיק טהורהלומד[

  משיח בן דוד



כד  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

בזכות שכל יהודי ויהודי לומד זוהר הקדוש ובזכות לימוד האידרא יבוא [
  ].משיח בן דוד

      

כמנין) 1096(בגימטריא 
  ליהודים היתה אורה ושמחה

  "].שמחהליהודים היתה אורה ו" לימודו זוהר ברציפות ובזכותכם [

כמנין) 1012(בגימטריא 
  אנרגיה גרעינית

כולם יודעים . ומציל מפצצת אטום, זהו האנרגיה הגרעינית האמיתית[
" מפעל הזוהר העולמי"והאמת ש, שיש מרכז לאטום בסביבות בית שמש

 זה -שמגן על עם ישראל , שנמצא בבית שמש הוא מרכז האטום האמיתי
  ].כנגד זה

כמנין) 621(בגימטריא 
  כל אויבי היהודים ימותו

  ].תלמדו זוהר במירון ואז כל האויבים ימותו[



כה  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 836(בגימטריא 
  )עם הכולל(יום כיפורים הקדוש 

הרוצה לקבל קדושת יום הכיפורים ולכפר כל העונות אפילו באמצע [
ם "כמו שכתב הרשב, ילמד האידרות הקדושות במירון בשמחה, השנה

' י: ה יום שנתנו בו לוחות האחרונות"ד, א"א ע"ב דף קכ"בפירושו במסכת ב
בתשרי הוא יום הכיפורים נתרצה המקום בשמחה לישראל ואותו היום ירד 

ועל ידי שילמוד האדרא בשמחה יזכה שהקדוש . ל"עכ, משה והלוחות בידו
  ].נותיו בשמחהברוך יכפר עו

ַּהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים : ל"וז, ועוד אפשר לבאר על פי דברי ליקוטי הלכות ּ ּ
יַח ִחיַנת ָמׁשִ ָּהֲאִמִתִיים ּבְ ַמְכִניִסין ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה, ּ ּׁשֶ ּ ְ ּ ל , ּ ֵּהם יֹוְדִעים ַהסֹוד ׁשֶ

ּבִ ַרׁשְ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ּי ִגָלה ָעָליו ע"ּּבְ ֶהם ׁשֶָּפִנים ' ּ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ִּכי , ּ
ָּכל ַצִדיק ֲאִמִתי הו ּ ּ יַחּ ִחיַנת ָמׁשִ ית ַמֲאָמר , א ּבְ ֵראׁשִ ל ּבְ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִעים ַאְנִפין  ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ּ ֶהם ּ ּנֹוֲהִגין ַלֲעסֹק ּבָ ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִני ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ , ּם ַהָקדֹוׁשּ

ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ.  
ָנה ֲהָלָכה ו(   )ִּהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ

  .י לתשובה גדול כמו יום הכיפורים"מכאן רואים שכח הרשב

כמנין) 609(בגימטריא 
  וברכהשלום 

  ].לימוד האדרא במירון יביא עלינו ברכה ושלום[



כו  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 976(בגימטריא 
  אלעזר בר שמעון

מעורר גם את זכות בנו התנא , י עליו השלום"לימוד האדרא אצל הרשב[
  ].ע"האלוקי רבי אלעזר זי

  נטורי קרתא
  ].לומדי הזוהר הם שומרי העיר האמתיים[

  ם סוףקריעת י
  ]זיווגים ופרנסה[

וזוכים , יקרע להם את הים' ה, י"בלימוד הזוהר והתקשרות לנשמת הרשב[
ולפרנסה ברויח , י הוא השדכן"כי הרשב, לזיווגים אמתיים משורש נשמתם

  ].י"כי הם סמוכים על שולחן הרשב, ובשפע

כמנין) 1183(בגימטריא 
  שתהיה לנו שנה טובה

וכדאי מאוד שכולם , זכות לימוד הזוהר נזכה לשנה טובה ומבורכתב[
לסימן טוב והצלחה לכל , ילמדו זוהר הקדוש על השולחן בראש השנה

  ]השנה

  ודויד בן ישי מלך על כל ישראל
, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, באמת לימוד הזוהר הקדוש הוא תיבת נח[

לימוד הזוהר שהוא מחייב אותנו להתמיד ב, ע"ל זי"וכמו שרבנו הרמח
, ובזכות זה נזכה למלכות דויד בן ישי, להצלת עם ישראל, כתיבת נח

  ].א"בב



כז  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1435(בגימטריא 
  ישראל יגאלו בזכות אבות

  .]בת מעורר זכות אבות ומחיש הגאולהלימוד האדרא בש[

כמנין) 1440(בגימטריא 
  לרחוק ולקרובשלום שלום 

וידוע ] [לימוד האדרות בשבת מחזיר את ישראל בתשובה ומרבה שלום[
גם יהודי בקצה העולם , כשיהודי מתחזק כאןע "זי ישראל מסלנט ידברי רב

  ].חוזר בתשובה

  תגידו שלום על ישראל
ר בניהו "כמו שסיפר הרב הצדיק המקובל הר, תלמדו את האדרות בשבת[

ר זקן המקבלים "ר ועט"מפי מו) ת נהר שלוםראש ישיב(א "שמואלי שליט
ה ששמע מפי המקובל האלקי "ר יצחק כדורי זללה"המקובל האלקי כמהר

, בכל שבת קודש" אדרא רבא"ל שהיה קורא כל ה"ר סלמאן אליהו זצ"ח
ל "לרבנו האריז" עץ חיים"ושאל אותו מפני מה עושה כן והשיב לו שכל 

הוא כמו שאני חוזר " אדרא רבא"הוברגע שאני קורא " אדרא רבא"מקורו ב
 תביאו גלל זהוב, א"זיע, ל"לרבנו האריז" עץ חיים"על כל הספר הנורא 

  ].ברכה ושלום על ישראל

      



כח  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  

כמנין) 876(בגימטריא 
  תיבת נוח

  ]זהו התיבת נח של עם ישראל[

  מרן עובדיה יוסף שיחיה
וכל תורת הסוד , ו בתורה בלי הפסקא שבזכות עמל"זכות מרן שליט[

ונודע מבזמן רבנותו בקהיר על ידי הבנים והנכדים של [שגור על לשונו 
) י" תש–ז "בשנים תש" (אהבה ואחוה"אחד הרבנים החשובים מקהילת 

לבד משקידתו , שהיה שוקד ומתמיד בלימוד הזוהר הקדוש ותורת הסוד
שיבת המקובלים וכולם  ופעם אמר דרשה בי–ס התורה "על כל חלקי פרד

 מגן על ,]התפעלו לראות איך שכל העץ חיים שגור על לשונו בעל פה

  ].א"ולאורו נלך לקבל פני משיח צדקינו בב, הדור כולו

כמנין) 992(בגימטריא 
  עול מלכות שמים

  ].בלימוד הזוהר נקבל עול מלכות שמים וזוכים ליראת שמים אמיתית[

  רפא חולי עמו ישראל
 ].בלימוד הזוהר ממשיך רפואות לכל עם ישראל[



כט  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1062(בגימטריא 
  אוהב שלום ורודף שלום

  !!!].למד זוהר, יות ולהרבות שלוםכלהרבות ז[

כמנין) 604(בגימטריא 
  ישראל סבא

  ].וזכה לאחרים שילמדו, והרולמד ז, לך בדרך ישראל סבא[

  אור וישועה
  ].מביאים לעולם אור וישועה" מפעל הזוהר העולמי"ותפים בשכל ה[

כמנין) 742(בגימטריא 
  קץ כל בשר

ועוד שעל ידי כן תזכה , "קץ כל בשר"למד וסיים האידרות ובכך תינצל מ[
  ].לתיקון השלם

  אדום ישמעאל עמלק
כמו שכתוב שבסוף הגלות יתחברו , מגן מאדום ישמעאל וקליפת עמלק[

  ]אדום וישמעאל ועל ידי לימוד האידרות נינצל

  השפעה האירני
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  ].מבטל כל השפעת האירנים שיתבטלו כעפרא דארעא[

כמנין) 679(בגימטריא 
  יחי עם ישראל

  ].זוהר הקדושמזל ישראל יעלה מעלה מעלה בזכות סיומי ספר ה[

כמנין) 1193(בגימטריא 
  מקרבת את הגאולה

  ].למד האדרות הקדושות ותקרב את הגאולה[

  גוג ומגוג ומשיח צמח בן דויד המלך ומקדש
ולהתגלות , בלימוד האדרות הקדושות נזכה להינצל ממלחת גוג ומגוג[

  ].א"ולניצחון המשיח ובנין בית המקדש בב

כמנין) 1411(בגימטריא 
  ואתם תחרישון

מלשון רחושי " תחרישון", "ילחם לכם ואתם תחרישון' ה"התורה אומרת [
ובזכות זה , דרותשכל ישראל ילמדו זוהר הקדוש והא, מרחשי שפתותיינו

  "].ילחם לכם' ה"
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כמנין) 1023(בגימטריא 
  שלום על ישראל

  ].כשעם ישראל באחדות לומדים זוהר הקדוש מביאים שלום[

כמנין) 353(בגימטריא 
  מרפא לב

הוא מרפא את הלב לכל , וכן הלומד זוהר בקול" קול הזוהר"הלומד עם [
  ]הצרות והדאגות

  רפא ללבי
  ].א יחלה ויהיה תמיד בריא אולםלימוד הזוהר בקול רפואה ללב של[

  אור עולם
ל על בית "קול הזוהר הוא אור העולם שמאיר לעולם כולו וכמו שאמרו חז[

: ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב): "א"ע' בבא בתרא דף ד(המקדש 
  ]שנקרא אורו של עולם, ""ונהרו אליו כל הגוים"

  סגלה מכל העמים
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ְמעו ") 'שמות יט ה(בלימוד הזוהר יתקיים בנו הפסוק [ מֹוַע ִתׁשְ ְּוַעָתה ִאם ׁשָ ּ ּ
ל ָהָאֶרץ י ִלי ּכָ ים ּכִ ל ָהַעּמִ ִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָלה ִמּכָ ַמְרֶתם ֶאת ּבְ ֹקִלי וׁשְ ּּבְ ּ ּ.["  

  ה ליראיו"סוד הוי
  ]ליראיו והלומדים יזכו לגלויים רוחניים' הוא סוד ה[

  שמחה
  ].ביאה לרוח הקודשושמחה מ, הזוהר זוכים לשמחה בלימוד[

  הגיע הזמן להחליף
  ].ולהתחיל ללמוד זוהר, ל"להחליף את הדמיונות באמונה בדברי חז[

  ה מלך העולם"הקב
ועוד אם מאמין אתה , ה מלך העולם"הזוהר תדע ותחוש שהקבמוד בלי[

   ].רוץ ללמוד זוהר כי זה רצונו יתברך ויתעלה, יתברך מלך העולם' שה

כמנין) 359(בגימטריא 
  עם פלסטיני

 ]הר ננצח את ישמעאל הפלסטיניובלימוד הז[

  חמחג ש
, ה לאנהרא לסיהרא"וזמין קב, )ב"ע' חלק א דף ע(כתוב בזוהר הקדוש [

) ישעיה ל כו(כמה דכתיב , ולאפקא לה מחשוכא בגין ההוא חויא בישא
ה ִי" ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ְבַעת ְּוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ְהֶיה ׁשִ

יֹום ֲחֹבׁש ה תֹו ִיְרָפא' ַּהָיִמים ּבְ ֶבר ַעּמֹו וַמַחץ ַמּכָ ֶּאת ׁשֶ ההוא אור , מאי אור, "ּ
וכל הימים יהפכו לימים טובים . ל"עכ, ה בעובדא דבראשית"דגניז ליה קב

  ].א"בב, ונזכה לחג שמח בביאת המשיח

והיה , ז נאמר"וע: ל"וז, ) פתח ל-א "ף אנתיב פרצו(ומבואר בפתחי שערים 
', אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים גו

ושלימותה היא כאשר , י החמה"שעכשיו הלבנה אין לה אור מעצמה רק ע
י שהיא מתרחקת "וחסרונה ע, היא באה בפניה נגד החמה במילוי הלבנה
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ים בנוקבא עצמה רק שין אורות חדוכן בכל שית אלפי שנין שא. מן החמה
אור ) א"מן החמה שהיא הז(א ומקבלת ממנה "במה שבאה בזיווגה עם ז

, אז הנוקבא סוד הלבנה יהיה לה אור מעצמה' אבל באלף הז, החסדים
שהיא שליטת , במה שאור החמה סוד התיקונים שנעשו בשית אלפי שנין

,  בנוקבא עצמה אורוהם יוסיפו, יעלו למדרגת בינה, הדכורא בחינת חמה
   .והוא אור שבעת הימים, שהיא שביעאה עלייהו, בסוד הארת בינה

      

כמנין) 1435(בגימטריא 
  ישראל יגאלו בזכות אבות

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה ): ב"ה ע"דף מ(כמו שכתוב בגמרא סוכה [
ול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין משום רבי שמעון בן יוחאי יכ

מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד 
עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר 
חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן 

מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן מועטין אם אלף הן אני ובני 
ע נגאל במהרה "י זי"ובזכות הנדבקים בתורת הרשב. ל"עכ, אני ובני הן

  ].ברחמים
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כמנין) 1210(בגימטריא 
  פשט רמז דרש סוד

ס ובהתאחדות כל שבטי ישראל בלימוד "יש בתורה ארבעה חלקי פרד[
   ].ס"זוכים לקבל את חלק נשמתו בתורה בכל חלקי הפרד, הקדושהזוהר

כמנין) 1386(בגימטריא 
  ה הוא אוהב רק אותי"הקב

ודע שכל , יתברך' ק ובכך תזכה לאהבת ה"תחזור בתשובה ותלמד זוה[
וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שרק , יתברך' הלומד זוהר נקרא בן יחיד אצל ה

  ].מי שלומד תורת הסוד נקרא בבחינת בן

ְצוֹות ַעל ִפי סֹוד ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהּמִ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוָהעֹוֵסק ּבְ ּ ִנְקָרא , ּ

רוך הוא ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּּבֵ ְּ ָרִקיַע, ּ ִריך הוא ִמְתָפֵאר ּבֹו ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָאְמרו , ְּ ְּכמֹו ׁשֶ ִתקוֵנ(ּ ּּבְ י ּ

ִּאם ְכָבִנים ִאם ַכֲעָבִדים: )ּזַֹהר וְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּמאן ְדאֹוִליף ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ּ ן , ּ ִאיְקֵרי ּבֵ

ְּלַמְלָכא וְלַמְטרֹוִניָתא ר, ּ לֹא ּבָ א , ְּוֲעִייל ּבְ ִגְנֵזי ְדַמְלּכָ ְּוִאית ֵליה ְרׁשות ְוהוְרָמָנא ְלַחֵפׂש ּבְ ּ ּ ּ
ָעא ו ַתְעׁשְ ְּלִאׁשְ טּ ָפַמְלָיא ִדיֵליה, ְּלַקׁשֵ ח ֵליה ּבְ ְתּבַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ַּעד ָכאן , ְּ

ִרית ֵחֶלק ב(                                                                  .ְלׁשֹונֹו   )'ַּמֲאָמר יב ֶפֶרק ה' ֵסֶפר ַהּבְ
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ניןכמ) 1686(בגימטריא 
  כל עוד הנר דולק אפשר לתקן

נצל כל רגע ולמד זוהר הקדוש ובכך תתקן את נשמתך ותאיר עיני [
  ].ישראל

כמנין) 308(בגימטריא 
  ביליונר

  ].הר הקדושוהעשיר הגדול היותר בעולם הוא הלומד ז[

  פייגהנחמן בן 
קדוש בכל ל צוה לכולם ללמוד ולסיים את הזוהר ה"זצ שורבינו הקד[

  ].שנה

  מסחר
וילמד בזוהר הקדוש ויזכה אחרים , הסוחר האמיתי לא יבזבז את זמנו[

ֵרי ָאָדם ָמָצא ) יח-פרק ג יג(ויזכור דברי שלמה המלך במשלי , ללמוד ַאׁשְ
ָּחְכָמה ְוָאָדם ָיִפיק ְתבוָנה ֶסף וֵמָחרוץ ְתבוָאָתה: ּ ַחר ּכָ י טֹוב ַסְחָרה ִמּסְ ּּכִ ּּ ּ ּּ :

וו ָבהְיָקָרה ִה ּיא ִמְפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציך לֹא ִיׁשְ ּ ָ ֹמאוָלה : ּ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ֹּאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ְ

ר ְוָכבֹוד לֹום: עֹׁשֶ ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ֲחִזיִקים : ּדְ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ
ר ה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאׁשָ ּּבָ ּ.[  

  הצופן הגנטי
  ].ק בצופן הגנטי לימוד הזוהרלכל יהודי טמון עמו[
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כמנין) 359(בגימטריא 
  חג שמח

ולא ניתנו ימים טובים לישראל , תלמד זוהר, אתה רוצה לזכות לחג שמח[
  ].אלא כדי שיעסקו בתורה

  אדם נדיב ורחב לב
שמנדב זכויות לאין קץ , מי שהוא נדיב ורחב לב הוא לומד זוהר הקדוש[

  ]א"כותו יבוא משיח צדקינו בבובז, לעם ישראל

  במיטב הארץ
' רוצה ה) " פרק שביעי יא-שער הקדושה  (–כתב בספר ראשית חכמה [

על הקמים בחצות לילה וממתינים עד , "את יראיו את המיחלים לחסדו
הרי מבואר מהמאמרים האלו החיוב המוטל  - .היום לקבל חוט של חסד

וכן מבואר , קשר לילה ביוםהרי על העוסק בתורה מחצות לילה ואילך ל
וכד אתער איילתא , זה לשונו) א"זוהר פרשת ויקרא דף כה סוף ע(עוד שם 

קדישא ברוח צפון נחתא וקם ההוא זכאה דקני לה ואתגבר כאריא תקיפא 
באורייתא עד דאתי צפרא ואזיל בההיא איילתא קדישא לאתחזאה קמי 

  .עד כאן לשונו, מלכא לקבלא חד חוטא דחסד

ה "ואר יותר בבירור ואמרו וקם ההוא זכאה דקני ליה ביאר מורי עהרי מב
שצריך שתהיה קימת חצות להתקשר בשכינה , דבר גדול בדבריו אלו

כאדם המקנא לאשתו שאינו רוצה שתפרד אהבתה ממנו ואין הנאה אלא 
כן הצדיק מקנא שאינו רוצה שתפרד השכינה ממנו ותעזוב , מצד האהבה

ולכן מרוב האהבה שיש לו בה קם לעשות , ואותו ותפרד אהבתה ממנ
רצונה לעסוק בתורה שעל ידי עסק התורה הוא זווגה ובלי ספק שמי 

  .שיקום לעסוק בתורה בחשק אהבה זו הנזכרת לא יבא לו שינה

, ה בדבריו ואתגבר כאריא תקיפא עד דאתי צפרא"י ע"ולזה אמר הרשב
  ,והקם בחצות הוא דוגמת צדיק העליון לסוד הזווג

טרף ) ה, תהלים קיא(על פסוק ) א"פרשת אמור דף צ ע(וכן פירשו בזוהר 
) יב, משלי לא(מהו טרף נתן ליראיו אלא כי כתיב , זה לשונו, נתן ליראיו

מהכא אוליפנא דכל בר נש דלעי , ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה
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באורייתא בליליא וקם בפלגות ליליא בשעתא דכנסת ישראל אתערת 
תא למלכא והאי אשתתף בהדה והאי אקרי מרי מלכא ויהבין לאתקנא בי

הדא הוא דכתיב ותתן טרף לביתה וחק , ליה כל יומא מאינון תקוני ביתא
מאן ביתא דכל אינון דמשתתפי בהדה בליליא אקרון ביתה בני , לנערותיה

טרף ממש דאיהו נטלא מאתר , מהו טרף, ביתה ובגין כך טרף נתן ליראיו
ומאן זכי להאי , ממרחק תביא לחמה) יא, שם לא(כתיב ד, רחיקא עילאה

מאן דאשתדל , טרף סופיה דקרא אוכח דכתיב יזכור לעולם בריתו
ולא עוד אלא דצדיק חד עילאה אית , באורייתא לאשתתפא בהדה בליליא

והוא אשתתף בהדיה וירתין תרווייהו לכנישתא , ליה לקודשא בריך הוא
והטעם שיזכו . עד כאן לשונו,  ירשו ארץוצדיקים) כט, תהלים לז(דישראל 

, לסוד הטרף הנזכר במאמר הקמים בחצות מפני שהיא מדה כנגד מדה
כמו שהם גורמים להמשכת הברכות ממקום הקדוש כדכתיב שאו ידיכם 

כן ראוי שינתן להם מזונם ) א"ע, פרשת ויקרא דף יג(כמבואר בזוהר , קודש
 המעלה הגדולה שיש לעוסק הרי מבואר. משם ומכלל הן אתה שומע לאו

פרשת (וכן ביארו עוד בזוהר . בתורה מחצות ואילך ומקשר לילה ביום
שיש שבח לתפלת שחרית כאשר האדם מחבר ) א"תרומה דף קלא ע

אמר שם שכאשר מגיע עת הבוקר כדין כרוזא , עמה תורת עסק הלילה
שבחי קדים וקרי אתעתדו קדישי עליונים אינון דמבחן למאריהון אתתקנו ב

זכאה חולקיה מאן דקם מגו , כדין אתפרשו יממא מן ליליא, דיממא
עד כאן , תושבחתא דאורייתא דלעי בליליא בההוא זמנא צלותא דצפרא

 -  .ל"עכ, עיין שם, וכן מבואר גם כן במעלתו בריש פרשת ואתחנן. לשונו
  ].ולומדי הזוהר יזכו לירש במיטב הארץ

כמנין) 774(בגימטריא 
   בריאות וממוןהאהב

הלומד זוהר הקדוש זוכה להיות אהוב למעלה ונחמד למטה ויבורך [
  ].בשפע ובריאות בכל עניניו
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כמנין) 426(בגימטריא 
  שינוי האדם

לימוד הזוהר הקדוש באחדות חברים משנה את האדם לטובה ונהיה [
  ].ריאה חדשהבממש 

  ביעור חמץ
  ].בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה מבער את החמץ הרוחני[

  יין משובח
  ].כלימוד הזוהר הקדוש") סוד"יין גימטריה (אין לך יין עתיק ומשובח [

כמנין) 383(בגימטריא 
  איש חסד

וכל המזכה את הרבים זוכה , אתה הגומל חסד האמיתי עם כל היהודים[
ובזכותך לא ] ב"ד ע"ק פרשת תרומה דף קכ"ין זוהועי, י"להבטחת הרשב

שכל , עניים וצרות יתומים ואלמנות ונפדה מכל גזירות קשות ואכזריות
ובפרט ברבים מרבה רחמים וחסדים לכל העולם , הלומד זוהר הקדוש

פלאות כמו שכבר צועקים מאות שנים כל גדולי ישראל נוממשיך ישועות ו
  )].ראה אור הזוהר ותרווה נחת(

  הברכה מצויה
תלמדו זוהר הקדוש ותגלו לכל ישראל את הזכות העצומה והנפלאה [

ותמיד תהיה הברכה מצויה בביתכם ובכל מעשה , בלימוד הזוהר הקדוש
  ].ידיכם

  קול ברמה
ָמע' ּכֹה ָאַמר ה") טז-פרק לא יד(אמר הנביא ירמיה [ ָרָמה ִנׁשְ ְנִהי  קֹול ּבְ

ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ י ֵאיֶנּנוּּבְ ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ּכֹה ָאַמר . ּה ַעל ּבָ
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ָכר ִלְפֻעָלֵתך ְנֻאם ה' ה י ֵיׁש ׂשָ ְמָעה ּכִ ִכי ְוֵעיַנִיך ִמּדִ ְִמְנִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ְ בו ֵמֶאֶרץ ' ְּ ְּוׁשָ
ְְוֵיׁש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתך ְנֻאם ה. אֹוֵיב בו ָבִנים ִלְגבוָלם' ּ ְּוׁשָ בלימוד הזוהר . "ּ

יתברך לרחל אמנו ' הקדוש באחדות בקול ברמה יקויים ההבטחה של ה

בו ָבִנים ִלְגבוָלם ְּוׁשָ   ].א" בב,ּ

כמנין) 388(בגימטריא 
  ה ימלוך לעולם ועד"הוי

אחד ושמו ' ביום ההוא יהיה ה, בלימוד הזוהר ביחד תתגלה מלכות הויה[
  ].אחד

  ים לך מזל טובאנחנו מאחל
ע "י זי"כל המלאכים בשמים ובראשם משה רבינו אליהו הנביא והרשב[

  ].מאחלים לך מזל טוב וברכה והצלחה בכל העניינים

  שיח סוד
ובזה יהיה לך , הזוהר הקדוש הוא שיח סוד שרפי קודש מלאכי מעלה[

  ].ורק לומדי תורת הסוד זוכים לגן עדן העליון, העליוןעדן כרטיס כניסה לגן 

כמנין) 394(בגימטריא 
  דע מה למעלה ממך

ועוד שעל ידי , אם אתה זוכר מה למעלה ממך בוודאי תלמד זוהר הקדוש[
 ].לימוד הזוהר זוכים ליראת שמים בחוש

  דרכי נעם
כל הלומד הזוהר הקדוש מקבל נעימות נפלאה ומתיקות עצומה בכל [

 ].החיים שלו

   הלוחםהיהודיהארגון
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ארגון לומדי הזוהר הם הלוחמים האמתיים נגד קליפת הערב רב וכת [
 ].ובלימוד זוהר הקדוש כוח הקדושה ינצח ויבוא משיח, דליה

כמנין) 389(בגימטריא 
  האיש החכם

וכתב ). ג"עין הקורא נהר י, חסד לאברהם(רק הלומד זוהר בתואר חכם [
ותדעו כי כל התורה שמותיו של , "תהיו כסוס כפרדאל : "ע"א זי"החיד

. 'ד'ר'ומי שאינו מאמין בסוד נשאר פ, ס'ד'ר'ונדרשת פ, הקדוש ברוך הוא
  )] ט, תהלים לב, א"יוסף תהלות להחיד(

  סלמנדרה
אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי ): א"ז ע"דף כ(במסכת חגיגה [

ומה , מר מסלמנדראקל וחו, חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן
סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו תלמידי 

על אחת כמה ' חכמים שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם ה
  .וכמה

 חיה קטנה שיוצאה מתנור -ה סלמנדרא "ד, )ב"ג ע"ס(י סנהדרין "וברש
 מצינו ובאחז, והסך מדמה אין האור שולט בו, שהאש בוערת בו שבע שנים

  .גם את בנו העביר באש ולא מצינו לו בן אלא חזקיהו) טז' מלכים ב(כתוב 

מפני , וכל לומדי הזוהר הקדוש מוגנים ושמורים מפני האש הנורא בגיהינם
ֵאׁש ְנֻאם ) פרק כג כט(כדכתיב ירמיה ' שעוסקים בתורת ה ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ּכָ

יׁש ְיפֵֹצץ ָסַלע' ה   .ּוְכַפּטִ

כמנין) 386(בגימטריא 
  בן ישידוד

 מחכה לכל יהודי שילמד זוהר הקדוש כדי שתשוב מלכות בית ךדוד המל[
  ].דוד למקומה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו
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  הבעש״ט
, מחכה לך שתלמד זוהר הקדוש כמו ששאל את המשיח אמתי קאתי מר[

ז "חלק ט(ת קודש וכתוב באגרו, וענה לכשיפצו מעיינותיך חוצה
כיון שזהו : וזה לשונו, אוויטשוביר האחרון מל"ק האדמו"של כ) ו"תתקע'ה

... הכרך השעה להפיץ המעיינות חוצה וביחוד בין אחינו הספרדים שיחיו
ובפרט במאור ואור פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות 

, ניני קבלהשלפני כמה דורות היה זה נחלת הספרדים לימוד הזוהר וע
 ].ועיקר ביאת המשיח תלוי בלימוד הזוהר ועניני קבלה. ל"עכ

  חסידי ברסלב
 ].כל חסידי ברסלב לומדים זוהר בחבורה קדושה[

  לגמול חסד עם כל אדם
ל על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל "הרוצה לקיים דברי חז[

 ].בלימוד הזוהר מקיים שלשתם כאחד, העבודה ועל גמילות חסדים

  מיליון דולר
 ]לימוד שעה זוהר בשבת בשמחה שווה מליון שנה תורה פשט בחול[

  סוף עמלק
 .]ק"בלימוד הזוהר הקדוש נקיים מצוות מחיית עמלק ככתוב בזוה[

  ה ענני"ענני הוי
  ]כל תפילותיך יתקבלו ברצון אם תלמד זוהר הקדוש[

  רופא מומחה
ומתקן כל , וף ונפשע הוא הרופא המומחה הגדול שמרפא ג"י זי"הרשב[

  ].לכך זוכים לומדי זוהר הקדוש, הגלגולים שעברו ושלא יהיו יותר
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כמנין) 386(בגימטריא 

כמנין) עם הכולל 386(בגימטריא 
  אלולחודש

כבר אמרנו למעלה שהזוהר הקדוש הוא הסלמנדרא שמגן ולכן מאוד [
  ].לימוד זוהר הקדוש להתכונן לראש השנהנחוץ בחודש אלול להתחזק ב

  משיח וודאי
  "].בדא יפקון מן גלותא ברחמי"כבר אמרו בזוהר הקדוש [

  שכינה
  ]הלומד זוהר הקדוש מקים שכינתא מעפרא[

  רופא לכל חי
ַּויֹאֶמר ִאם ") ו"ו כ"שמות פרק ט(ישמרהו ככתוב , ה"ורופא כל חי זה הקב[

ַמע ְלקֹול ְיהָֹו מֹוַע ִתׁשְ ה ְוַהֲאַזְנָת ְלִמְצֹוָתיו ּׁשָ ֵעיָניו ַתֲעׂשֶ ר ּבְ ּה ֱאלֶֹהיך ְוַהָיׁשָ ּ ּ ָ

י ֲאִני  ים ָעֶליך ּכִ ְמִתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ל ֻחָקיו ּכָ ַמְרָת ּכָ ְָוׁשָ ּ ּּ
 וכבר אמרו רבותינו שבלימוד זוהר הקדוש חוזרים בתשובה ".ְָיהָֹוה רְֹפֶאך

  )].ועיין אור הזוהר באריכות(, המצוות ביראה ואהבהומקיימים כל 

כמנין) 610(בגימטריא 
  דור שכולו זכאי

דהלומד זוהר הקדוש גם , )סופר(ידוע מה שפסק הכף החיים : הקדמה[
וכבר הבטיחו משה רבינו ואליהו , בלי הבנה נחשב לו כלימוד הקבלה

הזוהר הקדוש יצאו מן הגלות ע דבספר "הנביא לרבי שמעון בר יוחאי זי
  .א"בב, השם יזכינו יראו עינינו וישמח לבנו, ברחמים ובלי נסיונות
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ה "ביקש הקב) וראה בספר שירה וזמרה(, ל בגמרא סנהדרין"אמרו חז
וכל , ומפני שלא אמר שירה נפסד, לעשות את חזקיהו המלך למשיח

ם דמפני א ש"ומבאר המהרש, העולמות התחננו לפני השם יתברך על זה
שלא היה כדורו של חזקיהו מדן ועד באר שבע אפילו תינוקות קטנים 

ולכן היה דור שכולו , כולם ידעו את הלכות החמורות של טומאה וטהרה
  .ומי יודע מתי יהיה שוב, זכאי

ע "א זי"ל והגר" הרמח,ש" הרש,ו"ואמרו כל הקדושים ובראשם המהרח
אז , וד וחכמת הקבלהדרק כאשר כולם ילמדו זוהר הקדוש תורת הס

ולימוד חכמת , ומובן מפני שבזה יהיו דור שכולו זכאי, תבוא הגאולה
 ]הקבלה מביא לדור שכולו זכאי

  אתרוג
ועוד , שיש לו גם ריח וגם טעם, בארבעת המינים האתרוג הוא הכי מושלם
וכל זה מרמז שבלימוד חכמת , דוד המלך נמשל לאתרוג שדומה ללב

  .א"אתרוג ויזכו למלכות דוד בבהקבלה יזכו לשלימות כ

בלי עצבות
בלימוד חכמת הקבלה תגורש הסטרא אחרא שממנה העצבות כמו 

ובשלימות הלימוד , "והסר ממנו יגון ואנחה", י על התפילה"שביאר האר
 .יזכה לששון ושמחה

  דרכי שלום
  .זהו דרך התורה של דרכי שלום

  האור שבכולם
ועתה על ידי לימוד , ים שבכל דורזהו האור הגנוז שבתורה שגנוז לצדיק
 .הזוהר הקדוש יכול כל אחד לזכות לכך

  הבאנו שלום עליכם
  .בלימוד חכמת הקבלה יבוא שלום האמיתי

  הלהבה הנצחית
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היא הבוערת בכל אחד ואחד ללא הפסק ללמוד את הזוהר הקדוש המאיר 
כמו שכתוב בזוהר , ולימוד תורת הקבלה הוא עיקר חיותה, את הנשמה

 .ש דעל ידי לימוד הסוד זוכה לכל חלקי הנשמה שלוהקדו

  לחיות בעולם הבא
, ולחיות לעולם הבא, רק בלימוד חכמת הקבלה זוכה ליכנס לגן עדן העליון

 . ולהרגיש עוד בחיותו בעולם הזה טעם גן עדן ומעין עולם הבא

  מעשר
ועוד לעשר , כל אחד חייב להקדיש מעשר מזמונו ללימוד תורת הסוד

וכמו שאמר הגאון הקדוש , זכות אחרים ולהפיץ את הזוהר הקדושמזמנו ל
דכל מה שזכה לחלקי התורה , ל"רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצ

  . וחידושיה הוא מחמת שעישר משמנו לזיכוי הרבים

שלימוד חכמת הקבלה ותורת הסוד סגולה , ועוד מעשר מלשון עשירות
ודרשו בספרים הקדושים . לעשירות ברוחניות וגשמיות ולאריכות ימים

  .מעון שמנה לחמו'בי ש'מר ר'לימוד א'מ, ר שמנה לחמו'ש'א'מ"

כמנין) 725(בגימטריא 
  אנחנו דור שכולו זכאי

  .בלימוד זוהר הקדוש אנחנו דור שכולו זכאי ומיד מגיע המשיח לגאולנו

  לארץ בוא יבוא שלום
  .א"ויבא שלום אמיתי על ארץ ישראל בב

  אמהותארבע
ות הקדושות יעמוד לנו המיבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו וזכות הא

  .ולכל זה נזכה על ידי לומדי זוהר הקדוש



מה  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 730(בגימטריא 
  שיהיה שמחה אהבה בלב

ויש אחדות , כך מתרבה הקדושה והשמחה וכולם אוהבים זה את זה
ליהו זכור לטוב לבשרינו בשורות טובות בגאולה ומיד יבוא א, בלבבות

  .א"השלימה בב

כמנין) 728(בגימטריא 
  גמר חתימה טובה

כל לומדי הזוהר הקדוש יזכו לגמר חתימה טובה ולשנה נפלאה ובשורות 
  .טובות לכן רוץ ורשם בספר החיים של לומדי תורת חיים

כמנין) 636(בגימטריא 
  מסכתסיום

י ונחשב ליומא טבא לרבנן "הלומד זוהר במירון מתקשר לנשמת הרשב
 . ושמחתו גדולה כסיום מסכת

  העיןראש
רפואה לראש ולעין ועוד הוא נחשב לראש ועיני העדה שמציל את כלל 

  .ישראל

    
  פנהראש

 .ממנו יתד ממנו פינה לכל דבר שבקדושה

  שיעורים
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ר הקדוש ונחשב לכם שאתם דבוקים ונמצאים כל הרבו שיעורים בזוה
 .י במירון"הזמן אצל הרשב

  שמחו צדיקים בהויה
ובלומדכם זוהר , קבלת פני רבו כקבלת פני השכינה, ל הקדושים"אמרו חז

, הקדוש במירון אתם צדיקים ושמחים ומשמחים וגורמים ליחוד העליון
  .ונחת רוח לפניו יתברך

כמנין) 1024(מטריא בגי
  בעזרת השם

אתה רוצה לעזרת השם בכל עניניך ברוחניות ובגשמיות תלמד את 
  .האידרות הקדושות

  זאת התורה
לכל אחד ואחד ללמוד את האדרות הקדושות ועוד , זאת חוקת התורה

 . כידוע מגדולי המקובלים, דכל תורת הסוד כלולה באדרות

  חתונת כסף
ילמד את האדרות , להיות חתן תורה אמיתימי שנכספה נפשו ונשמתו 

 . י תמליץ טוב בעדו בזה ובבא"הקדושות ויזכה שנשמת הרשב

  לולב אתרוג ערבה הדס
בעם ישראל יש ארבעה מינים של יהודים ומצוה לאגד ולאחד את כולם 

ולימוד הזוהר הקדוש מאחד את כל עם ישראל , ורק כך יבוא משיח
  .באמת

  נישואין מאושרים
ואין , צריך לשמח את השכינה הקדושה, זכות לנישואין מאושריםהרוצה ל

לך תיקון וקישוט להשכינה הקדושה יותר מלימוד הזוהר הקדוש 
 .ועל כן זוהי חובה קדושה על כל יהודי, והאידרות

  רשע אבד מן העולם טובה באה לעולם



מז  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

נים מן העולם ימ והאידרות יאבדו כל הרשעים וכל הבלימוד הזוהר הקדוש
 .בה וברכה יבוא על ישראלוטו

  תוספי תזונה
והמזון הכי משובח והכי מעולה הוא , אי אפשר לחיות בלי מזון לנשמה

  .לימוד הזוהר הקדוש

כמנין) 1391(בגימטריא 
  מזל טוב ליום הולדתך עד מאה ועשרים

מת תחיה ואז בא, אם תלמד את הזוהר הקדוש תזכה לתקן את כל ימיך 
כי הם חייך . "עד מאה ועשרים שנה שכל החיים שלך יהיו מלאים בתורה

 "ואורך ימיך

  עזרה לאישה חולת סרטן
שזה , ובתיקון השכינה הקדושה, השכינה הקדושה בצער ואין שם על לב

ַּוֹיאֶמר "י זוכים לכל הרפואות שבעולם "נעשה על ידי לימוד תורת הרשב
ַמע ְלק מֹוַע ִתׁשְ ה ְוַהֲאַזְנָת 'הֹול ִּאם ׁשָ ֵעיָניו ַתֲעׂשֶ ר ּבְ ּ ֱאלֶֹהיך ְוַהָיׁשָ ּ ּ ָ

ים  ְמִתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ל ֻחָקיו ּכָ ַמְרָת ּכָ ְּלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ ּּ
י ֲאִני    .)ו"ו כ"שמות ט( .ָ רְֹפֶאך'הָָעֶליך ּכִ

כמנין) 1432(בגימטריא 
  רק בריאות ואושר

ְַאך טֹוב ָוֶחֶסד ", הלומד זוהר הקדוש בשבת יזכה לרק בריאות ואושר
ֵבית ה ְבִתי ּבְ ל ְיֵמי ַחָיי ְוׁשַ פוִני ּכָ ִּיְרּדְ , )'ו ג"תהילים כ( "יםְ ְלאֶֹרך ָיִמ'ּּ

, לאורך ימים שהוא שבת קודש מעין עולם הבא' שבזכות שנשב בבית ה

ל ְיֵמי ַחָייְַאך טֹוב ָוֶחֶס" -נזכה ל  פוִני ּכָ ּד ִיְרּדְ ּ."  



מח  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1143(בגימטריא 
אריכות ימים ושנים

כל הלומד זוהר הקדוש בשבת קודש זוכה לאריכות ימים ושנים בעולם 
  .הזה ובעולם הבא

  חג שבועות שמח
כידוע דברי הבן איש חי והכסא מלך שהלומד שעה זוהר הקדוש בשבת 

וממילא הוא לו כיום קבלת התורה ומגיע לו על , שנה תורהנחשב כאלף 
  . זה חג שבועות שמח

  לידתו של המשיח
תלמד שעה זוהר הקדוש בשבת ויתנוצץ ותאיר ותתגלה נשמתו של 

  .א"משיח צדקינו בב

כמנין) 1464(בגימטריא 
  שהשם ישמח אתכם

ל קדושת השבת גם בדיבור יזכה הלומד זוהר הקדוש בשבת ושומר ע
  .לשמחה אמיתית מהשם יתברך

  "מרפא כמו אלף שנה תורה"
את דברי רבי שמעון בר יוחאי , הביאו רבותינו בעלי התוספות בגמרא שבת

ה שאסור לדבר דיבורי חול בשבת קודש ולכן תנצל כל רגע בשבת "ע
 ללימוד זוהר הקדוש ותזכה לרפואת הנפש ורפואת הגוף ויחשב לך

  .בשמים כל שעה כמו שלמדת תורת הנגלה אלף שנה



מט  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1709(בגימטריא 
  ו מרפא ותיקון מיוחד לכל היהודיםלכל בשר

, לימוד זוהר הקדוש בשבת מתקן את כל נשמות היהודים  מכל הגלגולים
  .ומיד יבוא משיח, ולהבדיל גם הנפטרים, החיים

 כמנין )1222(בגימטריא 
  מאחל חג שבועות שמח

כשכל היהודים יקבלו בקבלה אמיתית ללמוד זוהר הקדוש באחדות גמורה 
  .הוא כמו קבלת התורה בהר סיני

י ): ב"א ע"דף רמ(וכתוב בזוהר הקדוש פרשת פנחס  י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ
ַאר ַחְבַרָייא א וׁשְ ַּאּבָ יהְו, ּ ְתָטחו ַקּמֵ ִּאׁשְ ּ א. ּ י ַאּבָ ִאְלָמֵלא ָלא , ָאַמר ִרּבִ

א ְבִריך הוא, ִּאְתְמַסר אֹוַרְייָתא ְבטוָרא ְדִסיַני ֶּאָלא ְדָאַמר ֻקְדׁשָ ְ ָהא ַבר , ּ
יִלי ֵיי ְלָעְלָמא, יֹוָחאי אֹוַרְייָתא ְוִסְתִרין ּדִ   .ּדַ

י ַאּבָ]: לשון הקודש[ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ או ַרּבִ חו ּּבָ ַתּטְ ָאר ַהֲחֵבִרים ְוִהׁשְ ּא וׁשְ ּ ּ
א. ְלָפָניו י ַאּבָ ַהר ִסיַני, ָאַמר ַרּבִ ָהָיה , ִּאם לֹא ִנְמְסָרה ַהתֹוָרה ּבְ ֶּאָלא ׁשֶ

רוך הוא ּאֹוֵמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָת, ּ ן יֹוַחאי הוא ַהתֹוָרה ְוַהּסְ ֲּהֵרי ּבֶ ּ ִלי ּ י -ִּרים ׁשֶ  ּדַ
  .ָלעֹוָלם

  רפואת הגוף והנפש
 .לת לימוד הזוהר הקדוש הוא קבלת התורה ורפואה לנפש ולגוףבקב

  מזל אושר בריאות ואהבה
  .אהוב למטה ונחמד למעלה, וזוכים למזל אושר בריאות ואהבה

 



נ  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

 
כמנין) 1223(בגימטריא 

  אליהו ומשיח מגיעים תיכף מיד לגאול
רק לקבל בהחלטה גמורה , בואו וראו מה נשאר לכםאחינו בני ישראל 
, גדולים וקטנים זקנים עם נערים, ללא יוצא מן הכלל, ללמוד זוהר הקדוש
כמו שכבר אמרו כל גדולי הדורות , חכמים ומקובלים, למדנים ופשוטים

ומי לא , ובזה תבוא הגאולה תיכף ומיד, ע למאות ולאלפים"א וזי"שליט
על כן כל אחינו היהודים האמתיים , הערב רברוצה שתבוא הגאולה רק 

בואו ונתאחד למען להקים השכינה ולסעדה ותבוא הברכה והגאולה 
  . בקרוב במהרה בימינו אמן ואמן

  



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
  "ְּמאֹורֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .א
ִּהְתַגלות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ב ּ ּ ּ"  
ִּאְגרֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ג ּ"  
  "ְּוַהֹזַהרל "ָהַרְמַח"ֵסֶפר   .ד
  "'ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה"ֵסֶפר   .ה
יַח ְוַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ו ַּהָמׁשִ ּ"  
ַּהַצִדיִקים"ֵסֶפר   .ז   "ְּוַהֹזַהר ּ
ּבֹונֹות"ֵסֶפר   .ח   "ַּהזַֹהר ֶחׁשְ
ְעִתי"ֵסֶפר   .ט ְלִתי ְונֹוׁשַ ִּקּבַ ּ"  
 "ֵּאֶלה ִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש"ֵסֶפר   .י

 "ַּהזַֹהרֲהָפַצת "ֵסֶפר   .יא
ים"ֵסֶפר   .יב   "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ

 



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
ְּתׁשוַבת "ֵסֶפר   .א ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִנְפָלאֹות "ֵסֶפר   .ב
ְּתִהלֹות "ֵסֶפר   .ג  "ַּהזַֹהרּ
ְּגֻאַלת "ֵסֶפר   .ד ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
ְמִחיַצת "ֵסֶפר   .ה ּבִּבִ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִמְפֲעלֹות "ֵסֶפר   .ו
ּבִאֹור "ֵסֶפר   .ז  "י"ָהַרׁשְ
 "ַרבְוָהֵעֶרב ַּהזַֹהר "ֵסֶפר   .ח
ּבְִּזכוָתא "ֵסֶפר   .ט  "י"ְּדַרׁשְ
 "ַּהֹזַהרִגיַמְטִרָיאֹות "ֵסֶפר   .י

ַער "ֵסֶפר   .יא ַּהִתקוִניםׁשַ ּ ּ" 
יָרה "ֵסֶפר   .יב ר  - ְוִזְמָרהׁשִ  "יֹוַחאיּבַ

 



ִעְנ ָלִלים ְיסֹוִדִיים ְוִעָקִרִיים ּבְ ּּכְ ַין ּּ
ֲּאִמיַרת ְוִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּּ ּ ּ ְלָכל  ּ

ָרֵאל ֵאין , ֶּאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ׁשֶ ֲּאִפילו ּכְ
לום ּוִבְפָרט ִליָלִדים ְקַטִנים, ְּמִביִנים ּכְ ּ.  

 
  



  

  לאוקמה שכינתא מעפרא ולגאולת עם ישראל בחסד וברחמים

  :ואה שלימהלרפ
  ה צופיה'דניאל בן סאסיי | ה צופיה'יעקב בן סאסיי

  ה צופיה'זמירה בת סאסיי

*  

  :לזיווג
  ה צופיה'סאסי יצחק בן סאסיי | ה צופיה'אסתר בת סאסיי

   ולאחיו ולאחיותיושלמה בן זמירה | מרים בת אסתר
  הד צופיה בת הזמרלה'יסאסי

  לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה
  והצלחה בכל העניינים פרנסה טובה

*  
  ה צופיה'לאה בת סאסיי

  לישוב הדעת ופרנסה טובה
  ובריאות לכל בניה

*  

  :ואה שלימהלרפ
  הדמרדכי בן הזמרל | הדיהודה בן הזמרל

  הד הזמרלתמזל טוב ב
  ולחזרה בתשובה הם וכל בנותיהם

  

  ת לעדצדקתם עומד
  לעילוי נשמת אבי מוריספר קדוש זה נדפס 

  ל" זסאסי בן זולה גויטע' ר
  ה" עה'ה בת סאסיידנ אמי מורתי הזמרל"לעו

  ל" זהדנ אליעזר בן הזמרל"לעו
  ל" זנ סאסי אסף בן כרמלה"לעו

  תהא נשמתם צרורות בצרור החיים



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ג  ּ

  

ּוְמַקֵדׁש ְמַטֵהר ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד :יֹוֵעץ ֶפֶלא  )א ֶפׁש ּ  ֲּאִפילו ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִּלּמוד - ַהּנֶ
ֵאין ָלל ֵמִבין ּבְ ּוְמקוָבל ָּחׁשוב ,ּכְ ּוְמרו ּ ם ִלְפֵני ָצהּ   ט..............................................ַּהׁשֵ

ַעל )ב ם ַהּבַ קוֵני ִלְלמֹד ְמעֹוֵרר ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ ּּתִ   ט................................זַֹהר ּ

ָכ ִלְלמֹד  )ג ָנה קֶֹדם ַלְיָלה לּבְ ׁש ַּהׁשֵ קוֵני ֶאָחד ַמֲאָמר ,ַמּמָ ִּמּתִ ן ְוָאז ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ יׁשַ  ּתִ

ַטח יָרא ּוַבל ּבֶ   י ּתִ

ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר )ד ַמת ּ   י...............................................................................ַהּתֹוָרה ִנׁשְ

ַעם )ה ט ַהּטַ ׁשֵ ְתַפּ ּנִ קוִנים ִּלּמוד ּׁשֶ ַּהּתִ יֵמי ּ ׁשוָבה ּבִ   י...............................ַּהזַֹהר ִמן יֹוֵתר ַּהּתְ

לו ִּקְיימו  )ו ָרֵא ֲעַדת ְקַהל ַּהְיהוִדים ְּוִקּבְ ל ַּהָקדֹוׁש ְּבִלימוד ְלַהֲחִזיק לִיׂשְ יקוִנים ׁשֶ  ַּהּתִ

ים ָיִחיד ְוַהזֹוַהר ַער ְוַרּבִ   י.......................................................................ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ַעל  )ז ם ַהּבַ ל קֶֹדם :טֹוב ׁשֵ ִפָלה ּכָ   יא...............................................זַֹהר ַמַאְמֵרי ִּיְלְמדו ּּתְ

ִפָלה ֲהָכָנה זַֹהר  )ח   יא............................................................................................ַּלּתְ

דֹור  )ט ינות ַּהֶזה ּּבַ ַהּמִ ינֹוק ִעם ִלְלמֹד ְצִריִכין ּגֹוֵבר ּׁשֶ ן ּתִ ָעה ּבֶ ׁשְ ִנים ּתִ  ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשָ

קוִנים ְּוַהּתִ   יא........................................................................................................ּ

ַע ָּראוי  )י עורֹו ִלְקֹבּ ִלּמוד ּׁשִ קוִנים ַּהזַֹהר ּּבְ ְּוַהּתִ ֹאֶפן ּ ִליֵמם ּבְ ַיׁשְ ל ּׁשֶ ָנה ּכָ   יא.....................ׁשָ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהָקדֹוׁש זַֹהר  )יא ׁשָ ֶוה ְוָדָבר ַלּנְ   יב..............................................ֶנֶפׁש ְלָכל ַּהׁשָ

ֵרי  )יב ִיְלמֹד ָאָדם ַאׁשְ קוִנים ּׁשֶ ַּהּתִ ֵאלו ּ ּּבְ ל ַּהָיִמים ּ קון ּכָ ּּתִ ל ּ  יֹום ְּדַבר ַּהיֹום אֹותֹו ׁשֶ

יֹומֹו   יב...............................................................................................ַיֲעֹבר ְולֹא ּבְ

קון )יג ּּתִ ׁשוָבה ְלַבַעל ּ יֹאַמר ּּתְ ה ּׁשֶ ין ֲּחִמׁשָ קוִנים אֹו זַֹהר ַּדּפִ ּּתִ ָכל ּ   יג.........................יֹום ּבְ

ְּוִתקוִנים זַֹהר דִלְלמֹ  )יד ִפָלה קֶֹדם ָחָדׁש זַֹהר אֹו ּ   יג....................................................ַּהּתְ

קון  )טו ּּתִ ׁשוָבה ְלַבַעל ּ ם לֹוַמר ּּתְ ין ַהׁשֶ קוִנים אֹו זַֹהר ַּדּפִ ּּתִ ָכל ּ ַטֵהר ,יֹום ּבְ ּמְ ַּהגוף ׁשֶ ּ 

ָמה ׁשָ   יג..........................................................................................................ְוַהּנְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ד  ּ
ָכל לֹוַמר  )טז ה יֹום ּבְ ּמָ ים ּכַ קוֵני ַּדּפִ ּּתִ קו זַֹהר ּ   יד..........................................ַּהִדיִנים ְּוִיְמּתְ

ֵסֶפר )יז קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם מֹותַהָחְכ ּכָ ּבָ   יד....................................................ׁשֶ

קוִנים ֶעְרּכֹו ֵאין ְַאך ,ְונֹוָרא ָקדֹוׁש ַּהזַֹהר  )יח ַהּתִ ּּכְ   יד......................................................ּ

ֶהם ֵמִבין ֵאינֹו ִאם ַאף  )יט יקוִנים ַהזֹוַהר ִּדְבֵרי יֹאַמר ּבָ   טו............................................ְּוּתִ

לֹא ִמי )כ  ַטַעם ָטַעם ְולֹא ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא ,ִּמְדַבׁש ְּמתוִקים ַּהזַֹהר אֹור ָרָאה ּׁשֶ

הוא ְועֹוד - ַהּתֹוָרה ֶפׁש ְמַטֵהר ּׁשֶ ֲּאִפלו - ָּכהּוְמַזּכְ ַהּנֶ ָעְלָמא ֲאִמיָרה ּ ָפַתִים ִמן ּבְ  ַּהׂשְ

ְּוִתקון ְּסֻגָלה ֶפׁש ּ קוִנים ֵסֶפר ּוִבְפָרט - ְמֹאד ַהּנֶ ַּהּתִ ֵהם ּ קוֵני ׁשֶ ּּתִ ֶפׁש ּ ׁש ַהּנֶ ל ַמּמָ  ִמּכָ

ָגם   טו............................................................................................ְוחֹוַלַאת ּוְסָיג ּפְ

ְּלֵאלו אֹוי  )כא לֹא ּ ֵני ,ַּהזַֹהר ֶאת ִלְלמֹד רֹוִצים ּׁשֶ ֵהם ִמּפְ  ,ֹעִני ָלעֹוָלם ְמִביִאים ׁשֶ
  טו............................................................................................ַוֲאסֹונֹות ִמְלָחמֹות

קוֵני ִּלּמוד )כב ַּהּתִ ַּהְגֻאָלה ְמָקֵרב ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּ ָיֵמינו ְמֵהָרהּבִ ּ   טו...................................ּּבְ

קוִנים ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל  )כג ְּוַהּתִ  ְוָהַרע ַּהקֹוִצים ְמַבֵער י"ָהֲאִר ָמָרן ְוִכְתֵבי ּ

ַנְפׁשֹו ּבְ ה ,ׁשֶ ק ְוִיְזֶכּ אֹור ַעְצמֹו ְלַדּבֵ הְו ,ֶעְליֹון ּבְ עֹוָלם טֹובֹות ִּמדֹות ְלָכל ִיְזֶכּ ּבָ  - ׁשֶ
ְזַמן ,י"ָהֲאִר ָמָרן ָאַמר ּבַ רֹות ַּהֶזה ּׁשֶ ְמָחה ִנְגלֹות ַּנֲעׂשו ִנְסּתָ קֹום ִלְפֵני ְוׂשִ  ִלְלמֹד ַהּמָ

ָרֵזי ּוְלַגלֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ר ְלָכל ָרִזין ּ ָרֵאל ּבַ   טז..........................................................ִיׂשְ

ֵסֶפר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )כד קוִנים ַּהזַֹהר ּבְ ְּוַהּתִ ִלין ָמָרן ְוִכְתֵבי ּ ל ְמַבּטְ  ָרעֹות ְּגֵזרֹות ּכָ

יִכים ַפע ּוַמְמׁשִ ַּחיות ְואֹור ׁשֶ ְרֵאִלי ָאָדם ּ ַּחיות - ַּהִיׂשְ ְרֵאִלי ָאָדם ּ לוי ַּהִיׂשְ ֵסֶפר ּּתָ  ּבְ

ה ִלְלמֹד ָמָרן ֵביּוְבִכְת ַּהזַֹהר ְקֻדׁשָ ְמָחה ּּבִ   טז.....................ְוַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ּוְבֹנַעם ּוְבׂשִ

ָעִרים נֹוַדע )כה ׁשְ קוֵני ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל ּּבַ ּּתִ ר זַֹהר ּ ך ִהיא ֲאׁשֶ ֶפׁש ְְמַזּכֵ  ִּויׁשֹוְטטו ,ַהּנֶ
ים ה ַרּבִ עֹוָלם ַּהַדַעת ְוִתְרּבֶ ֶעְזַרת ְיָקֵרב ְוֶזה ּבָ ם ּבְ יַאת ֶאת ַּהׁשֵ   יז....................ַּהגֹוֵאל ּבִ

ם ַּיֲעׂשו  )כו ַמְלָיא ְלַמְעָלה רֹׁשֶ ּפַ ל ּבְ   יז..............................................................ַמְעָלה ׁשֶ

ָכל ִנְפָלָאה ֵעָצה  )כז לֹום ָחס ַצַער ִמיֵני ּבְ  ...ַּהֵלב ְּוִטְמטום ַהּמִֹחין ְּוַקְטנות ִויִריָדה ְוׁשָ

ְּוִתקוִנים זַֹהר לֹוַמר ים - ּ ׁשוִטים ֲאָנׁשִ ָּזכו ּּפְ   יח...................ְּגבֹוִהים ְלִעְנָיִנים ֶזה ְיֵדי ַעל ּ

קוִנים ַּהֵסֶפר ִנְקָרא ָלֵכן  )כח ּּתִ י ,ּ ר ּכִ ִיחוִדים ְמַדּבֵ קון ּּבְ ּּתִ ן ְלָבֵרר עֹוָלמֹות ּ  ִמן ַהּטֹוב ּוְלַלּבֵ

סֶֹלת ַּהְסָיִגים   יח..............................................................................................ְוַהּפְ

י זַֹהר ִיְלמֹד ַּלְיָלהּבַ  )כט ְזכותֹו ּכִ ָרֵאל ֵּיְצאו ּּבִ ֵּמַהָגלות ִיׂשְ   יט...........................................ּ

ק ַּהְסָפִרים  )ל ִיְדּבַ ֶהם ּׁשֶ יַח ָהָאָדם ּבָ ּבִ ֶהם ְלַהׁשְ ּבִ ִּחּבוֵרי ֵהם ּבָ לֹום ָעָליו י"ָהַרׁשְ מֹו ַּהׁשָ  ּכְ

קוִנים ּזַֹהרַה ְּוַהּתִ יר ְמֵהיְמָנא ְוַרְעָיא ּ יִרים ְוׁשִ א ַּהׁשִ   יט.........................................ְוַסּבָ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ה  ּ
ֵסֶפר ַיֲעסֹק  )לא קוִנין ּבְ ַּהּתִ ּבִ ּ א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִזְכרֹונֹו י"ְלָהַרׁשְ  ַעְצמֹו ַּהזַֹהר ְוֵסֶפר ...ַהּבָ

ת ִּמֵדי ּבֹו ֲעסֹקַי ּבָ תֹו ׁשַ ּבָ ׁשַ ָחְדׁשֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ   כ............................................................ּבְ

ִתקוֵני ַּהַלְיָלה ֶאת ָוָיֵאר  )לב ּּבְ ֶעֶצם ַּהזַֹהר ּ ַמִים ּכְ   כ..........................................ַלּטַֹהר ַּהׁשָ

קוִנים ִּלּמוד )לג ַּהּתִ ָיה עֹוַלם ְּמַתֵקן ּ   כ...................................................................ָּהֲעׂשִ

דֹוֵרנו  )לד ֵאינֹו ִמי ּּבְ זַֹהר עֹוֵסק ׁשֶ ְּוִתקוִנים ּבְ ל י"ָהֲאִר ְוִכְתֵבי ּ  ִמן ּהוא ּתֹוָרתֹו ֵעֶסק ּכָ

ָפה   כא.................................................................................................ְּוַלחוץ ַּהׂשָ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ְלׁשֹון  )לה ׁשָ   כא..........................................ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדָלא ַאף ַלּנְ

קוִנים ֵסֶפר )לו ַּהּתִ קון ּהוא ּ ּּתִ ֶפׁש דֹולָּג ּ   כב.................................................................ַלּנֶ

קוֵני ִלְלמֹד )לז ּּתִ ָכל זַֹהר ּ   כב................................................................................יֹום ּבְ

ָכל לֹוַמר  )לח ה יֹום ּבְ ּמָ ים ּכַ קוֵני ַּדּפִ ּּתִ   כב........................................ַּהִדיִנים ּקוְוִיְמּתְ זַֹהר ּ

קוִנים ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַמֲעַלת ֹּגֶדל  )לט ְּוַהּתִ   כב...................................................................ּ

ָלה ִּלּמוד ִּעַקר )מ קוִנ ַּהזַֹהר - ַּהַקּבָ ְּוַהּתִ   כג................................................................יםּ

קוִנים ַּהזַֹהר  )מא ְּוַהּתִ ַמת - ּ ל ֶנֶגד ַּהָצָלה ֹעֶגן ַהּתֹוָרה ִנׁשְ   כג....................................ַרע ּכָ

עֹוָלם טֹובֹות ִּמדֹות ְלָכל זֹוִכים ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )מב ּבָ   כג........................................ׁשֶ

קוִנים ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד  )מג ּּתִ ַחר ֵמֲעלֹות ,ָחָדׁש ְוזַֹהר ּ ֵרַפת ָמַנע ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ַּהׁשַ  ׂשְ

ְלמוד   כד........................................................................................................ַּהּתַ

ֵּאִלָיהו )מד ִביא ּ י ָאַמר ַהּנָ ְמעֹון ְלַרּבִ ן ׁשִ דֹור ,יֹוַחאי ּבֶ ּבַ ְרְנסון ָהַאֲחרֹון ּׁשֶ  ִמּתֹוָרתֹו ִּיְתּפַ

ְהֶיה ּתִ ֶפׁש ָמתֹוק ׁשֶ א ַלּנֶ   כה..................................................................ָלֶעֶצם ּוַמְרּפֵ

ְּגֻאַלת )מה ָרֵאל ּ   כה...................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ִיׂשְ

קוִנים ַּהזַֹהר ִלְלמֹד ָּראוי  )מו ְּוַהּתִ ינֹוקֹות ִעם ּ ֵני ּתִ ע ּבְ ׁשַ ֵדי ,ּתֵ ִיְרָאָתם ּכְ ְהֶיה ּׁשֶ  קֹוֶדֶמת ּתִ

  כו........................................................................................................ְלָחְכָמָתם

ְּוִתקוִנים זַֹהר ִלְלמֹד  )מז ִפָלה קֶֹדם ָחָדׁש זַֹהר אֹו ּ   כו..................................................ַּהּתְ

ל ִלְפֵני ִלְלמֹד  )מח ִפָלה ּכָ קוִנים אֹו ָּקדֹוׁשַה ֵּמַהזַֹהר ֶאָחד ַמֲאָמר ּּתְ ֵּמַהּתִ   כז.......................ּ

ל  )מט יקו לֹא ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ּכָ ל ְוִרְמזֹוָתיו סֹודֹוָתיו ְלָבֵאר ַּיְסּפִ קוִנים ֵסֶפר ׁשֶ ַּהּתִ ּ 

ר   כז....................................................................................ָהַרְעיֹון ְיִכיֵלם לֹא ֲאׁשֶ

קוִנים ִּלּמוד ְיֵדי ַעל  )נ ּתִ ּּבַ קו ֵהִבין ּ ְמּתְ ּנִ ל ּׁשֶ   כח.................................................ַּהִדיִנים ּכָ

קוִנים ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל  )נא ּּתִ חֶֹדׁש ּ ך ,ֱּאלול ּבְ ַזּכֵ ּמְ ֶפׁש ְׁשֶ ָמה ּרוַח ַהּנֶ   כח..................ּוְנׁשָ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ו  ּ
גון  )נב ֵּמַהּנִ ל ּ קוִנים ׁשֶ ַּהּתִ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ֱּאלול ּבְ ְתַאֲחִרים ַּהֵלב ּ ּמִ ׁשֶ ה ,ּכְ  ַנֲעׂשֶ

ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים   כט..........................................................הְלַמְעָל ְּגדֹוִלים ּ

ַּהַצִדיִקים )נג ִיים ַּהְגדֹוִלים ּ ִחיַנת ָּהֲאִמּתִ יַח ּבְ ְכִניִסין ,ָמׁשִ ּמַ ְֶדֶרך ׁשֶ ׁשוָבה ּ  יֹוְדִעים ֵהם ,ַּהּתְ

ל ַּהסֹוד ית ׁשֶ ֵראׁשִ ּבִ ָּסתום ַמֲאָמר ּבְ ַרׁשְ ִּגָלה י"ׁשֶ ִנים 'ע וָעָלי ּ ּנֹוֲהִגין ּפָ ֶהם ַלֲעסֹק ׁשֶ  ּבָ

ֵאלו ּּבְ ֱאלול ַּהָיִמים ּ ֶרת ּּבֶ ׁשוָבה ְיֵמי ַוֲעׂשֶ הוא ּּתְ קוִנים ֵסֶפר ּׁשֶ ַּהּתִ   ל..................ַּהָקדֹוׁש ּ

קוֵני ִלְלמֹד  )נד ּּתִ ִעים זַֹהר ּ ּפוִרים יֹום ַעד ֱּאלול חֶֹדׁש אׁשֵמרֹ יֹום ַאְרּבָ   ל......................ַּהּכִ

חֶֹדׁש  )נה ְלמוד ַּהיֹום ֲחִצי ֱּאלול ּבְ ֶרת - ָהֱאֶמת ָחְכַמת ּּתַ ׁשוָבה ְיֵמי ּוַבֲעׂשֶ ְלמוד לֹא ּּתְ  ּּתַ

י ּוַבָי ,ַּדְוָקא ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִאם ּכִ ין ִמיםּ ּבֵ ּפור ׁשֶ ה ְלֻסּכֹות ּּכִ ְרּבֶ ִלּמוד ּתַ ִהִלים ּּבְ  ַּהּתְ

  לא............................................................................................................ְּוַהזַֹהר

חֶֹדׁש )נו ת ַהּכֹל ַיד ֱּאלול ּבְ ׁשֶ ּמֶ ֵסֶפר ְמׁשַ קוִנים ּבְ ַּהּתִ   לא...................................................ּ

ֵרי )נז ִלים ִמי ַאׁשְ ַיׁשְ קוִנים ֵסֶפר ּׁשֶ ַּהּתִ ָיִמים ּ ֵּאלו ּבְ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ ּפוִרים יֹום ַעד ּבְ  ַּהּכִ

ַלִים ַּיִקיֵרי - ֲאִמיַרת ַמְתִחיִלים ְּירוׁשָ קוִנים ּבַ ַּהּתִ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ   לא.....................ּבְ

  לא.....................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ִּמְסְקִוויָרא ר"ָהַאְדמֹו ָנַהג ְוֵכן )נח

ת ְיֵדי ַעל )נט ּבִ ְּדָרׁשַ ִעְנָיִנים י"ָהַרׁשְ ַּהָללו ּבָ  ְּוֶזהו ,ְלַמְעָלה ָהִעְנָיִנים אֹוָתן ְּוִנְבנו ַּנֲעׂשו ּ
ל קון ִּעַקר ּכָ ּּתִ ָלה ִּלּמוד ּ ל יֹוֵתר ַּהַקּבָ ָאר ִמּכָ   לב.................................ַהּתֹוָרה ֶחְלֵקי ׁשְ

ָלה ָחְכַמת  )ס ם ִנְקָרא ַּהַקּבָ ׁשֵ ר ּבְ ִּמׁשום ,ִנְסּתָ ר ּ ַדּבֵ ּמְ  ְלַמְעָלה ָהֶעְליֹוִנים ֵמעֹוָלמֹות ׁשֶ

ֵאין ,ְלַמְעָלה ָגה ׁשֶ ֶזה ּוְתִפיָסה ַּהׂשָ ִרָיה ְּלׁשום ּבְ ר ֶנֱעָלם ְּוהוא ּּבְ   לב...........ֵמַהּכֹל ְוִנְסּתָ

ל  )סא ְצִחִיים ַּהַחִיים ִמן ּפֹוֵרׁש ָהֱאֶמת ֵמָחְכַמת ַהּפֹוֵרׁש ּכָ  ָחְכַמת ִּלּמוד סֹוד - ַּהּנִ

ָלה יַמת ַּהַקּבָ ִתי ַמְחּכִ לֹא ִמי - ּפֶ   לג.....ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא זֹו ַהָחְכָמה אֹור ָרָאה ּׁשֶ

ִי ּפֹוֵעל ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִּלּמוד  )סב ֶנהּׁשֶ ית ּבָ ְקָדׁש ּבֵ   לג.................................................ַּהּמִ

ר ִאי )סג יך ֶאְפׁשָ ִכיָנה ְְלַהְמׁשִ דֹור ַּהׁשְ  ַּחִיים ָהַרב ָמָרן ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל ַרק ,ַּהֶזה ּּבַ

ְלַבד ִויַטאל   לד...................................................................................................ּבִ

א עֹוָלם טֹוב ִלְראֹות ָיִמים אֹוֵהב ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי  )סד עֹוָלם ַהּבָ ק ,ַּהֶזה ּבָ  ִיְדּבַ

ֵסֶפר ְלַבד ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ָמָרן ּוְבִכְתֵבי ַּהזַֹהר ּבְ   לה..............................................ּבִ

קוֵני ֵסֶפר  )סה ּּתִ ַּהגוף ְמַטֵהר זַֹהר ּ ּוְמַקֵדׁש ּ ָמה ּ ׁשָ חֶֹדׁש אֹותֹו ַּהלֹוֵמד ְלָכל ַהּנְ   לה.....ֱּאלול ּבְ

קוִנים )סו ַּהּתִ ק ְּסֻגָלָתן - ּ   לה......................................................................ַּהִדיִנין ְלַמּתֵ

קוֵני )סז ּּתִ ֶפׁש ּ ְּוַהגוף ַהּנֶ   לו...........................................................................................ּ

קוֵני סֹוד  )סח ּּתִ ִגָלה ַּהזַֹהר ּ ּׁשֶ י ּ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ   לו..................................................יֹוַחאי ּבֶ

ַעל  )סט ם ַהּבַ קוֵני ִלְלמֹד ְמעֹוֵרר ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ ּּתִ   לז.............................זַֹהר ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ז  ּ
ִאלו ָּהַאְחדות ִמן ֵחֶלק ַהּתֹוֵפס  )ע ּּכְ לֹו ּתֹוֵפס ּ   לז...........................................................ּּכֻ

  לז...................................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַמֲעַלת ֹּגֶדל )עא

ִגיַמְטִרָיא ר"אֹו  )עב   לט.......................................................................................ז"ָר ּּבְ

ִגיַמְטִרָיא ר"אֹו  )עג   לט...................................................ז"ָר ;ם"עֹוָל ן"ֲאדֹו ;ף"סֹו ן"ֵאי ּּבְ

ינו  )עד ֶרְסֶלב ַנְחָמן ַּרּבֵ ה ְמֹאד ִהְפִליג ,ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ,ִמּבְ ּמָ ָעִמים ּכַ ַבח ּפְ ׁשֶ  ּבְ

ְּגֻדַלת תְק ּ קוֵני ֻּדׁשַ ַּהּתִ   מ..................................................................................זַֹהר ּ

ֵסֶפר  )עה קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם ַהָחְכמֹות ּכָ ּבָ   מ............................................'ְּוכו ׁשֶ

ק ֵסֶפר ַעל  )עו יקו לֹא ְלַבד ּוִניםַּהּתִ  ְלָבֵאר ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ְוָכל ְסָפִרים ֲאָלִפים ַּיְסּפִ

ֵיׁש ּוְרִמיזֹות ַּהסֹודֹות ִּרּבוי ֹעֶצם ם ּׁשֶ   מ..................................................................ׁשָ

ֵסֶפר  )עז קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם תַהָחְכמֹו ּכָ ּבָ   מא...........................................'ְּוכו ׁשֶ

קוִנים ֵסֶפר ַעל  )עח ַּהּתִ יקו לֹא ְלַבד ּ  ְלָבֵאר ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ְוָכל ְסָפִרים ֲאָלִפים ַּיְסּפִ

ֵיׁש ּוְרִמיזֹות ַּהסֹודֹות ִּרּבוי ֹעֶצם ם ּׁשֶ   מא................................................................ׁשָ

קוֵני ֵסֶפר ֶאת  )עט ּּתִ ִמיד ַּהזַֹהר ּ   מב............................................................................ּתָ

ל ָלַמד  )פ קוֵני ,זַֹהר ַּהַלְיָלה ּכָ ּּתִ ּוְתִהִלים זַֹהר ּ ִים ,ּ ּמַ ַּהְקפוִאים ּבַ ּלוֲאִפ ,ּ ֵעת ּ ָהָיה ּבְ  ׁשֶ

  מד.............................................................................................................חֹוֶלה

ֵאין ִמי ַאף )פא ָחְכָמה ָיד לֹו ׁשֶ ַנע לֹא זֹו ּבְ ִּמׁשוט ִיּמָ ִסְפֵרי ּ ִלים ּבְ   מד.........................ַהְמֻקּבָ

ָחְכָמה ְּקִריָאֵתנו לֹא ִאם ,ַהְמַקְטְרִגים ִמן ָּעֵלינו ָּיֵגן ַמה יּכִ  )פב ְפָלָאה זֹאת ּבְ  ַהּנִ

  מה........................................................................................................ְּוָהֲעֻמָקה

ָכל  )פג ָנה קֶֹדם ַלְיָלה ּבְ ׁש ַּהׁשֵ ְלמֹד ,ַמּמָ קוֵני ֶאָחד ַמֲאָמר ּתִ ִּמּתִ   מה............................ַהרזֹ ּ

לֹוְמִדים )פד ׁשֶ ל ּּכְ ך ֲאַזי ,ֶאָחד ַּדף יֹום ּכָ ֶמׁשֶ ִנים ְּבְ ל ַעל ַלֲעֹבר זֹוִכים ְּספורֹות ׁשָ  ַּהזַֹהר ּכָ

קוֵני ְוַעל ּּתִ ָאָדם ַּמְחִדיר ֶזה - ָחָדׁש ְּוַהזַֹהר זַֹהר ּ ַמִים ִיְרַאת הַהְרּבֵ ּבָ ֹנַעם ׁשָ  ּוְבִזיו ּבְ

ְרֶאה ,ְמֻיָחד ּנִ חוׁש ּכַ   מה.......................................................................................ּּבְ

ַעל ,ַּדע  )פה ה ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ׁשֶ ק ַנֲעׂשֶ ל ִּלּמוִדים ִמיֵני ְלָכל ֵחׁשֶ ה ַהּתֹוָרה ׁשֶ   מו...ַּהְקדֹוׁשָ

ָכל ִלְגמֹר  )פו ָנה ּבְ ל ׁשָ ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ּכָ ָלה ִסְפֵרי ְוָכל ,ָחָדׁש ְוזַֹהר ּ  י"ֵמָהֲאִר ַקּבָ
  מו.................................................................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו

קוֵני  )פז ַּהּתִ ַּהגוף ְמַטֵהר זַֹהר ּ ּוְמַקֵדׁש ּ ָמה ּ ׁשָ חֶֹדׁש ַּהלֹוְמדֹו ְלָכל ַהּנְ ֲּאִפלו ֱּאלול ּבְ ּ 

ִגיְרָסא ָעְלָמא ּבְ ֵאין ּבְ רוׁש ֵמִבין ּבְ   מז...........................................................ֲאָמָריו ּּפֵ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ח  ּ
ִדְבֵרי ִלְלמֹד  )פח קוִנים רַּהזַֹה ּבְ ְּוַהּתִ ִקיָדה ּ ׁשְ הוא ,ּבִ ֶפׁש ְמַטֵהר ּׁשֶ ָכה ַהּנֶ ּוְמַזּכְ ֲּאִפלו ּ ּ 

ָעְלָמא ֲאִמיָרה ָפַתִים ִמן ּבְ ְּוִתקון ְּסֻגָלה ַּהׂשְ ֶפׁש ּ קוִנים ֵסֶפר ּוִבְפָרט ְמֹאד ַהּנֶ ַּהּתִ ֵהם ּ  ׁשֶ

קוֵני ּּתִ ֶפׁש ּ ׁש ַהּנֶ   מז............................................................................................ַמּמָ

ִלּמוד  )פט חֶֹדׁש ֶזה ֵסֶפר ּּבְ ֶרת ֱּאלול ּבְ ׁשוָבה ְיֵמי ּוַבֲעׂשֶ ְּגֻאָלתֹו ְלָקֵרב ְּסֻגָלתֹו ּּתְ ַרך ּ  ְִיְתּבָ

  מז....................................................................................................ְּיׁשוָעתֹו ְוֵקץ

קוִניםְו ַּהזַֹהר ִּיְלְמדו  )צ ַּהּתִ ָעִמים ֶאֶלף ּ סֹוד ּפְ לֹמֹה ְָלך ָהֶאֶלף ּבְ   מח................................ׁשְ

ל )צא ֵלם זַֹהר ִיְלמֹד ָחֵבר ּכָ ּוְלַזֵוג ,ִרְבעֹו אֹו ֶחְציֹו אֹו ֱּאלול ה"כ ַעד ׁשָ ל ּ ִּסיום ּכָ ֵלם ּ  ׁשָ

ְכֵדי ֲחֵבִרים 'ד אֹו 'ג ַעל ה ָלַדַעת ּבִ ּמָ ִּסיוִמים ּכַ ָכל ֵיׁש ּ ִלים ְוִעיר ִעיר ּבְ  ֶאֶלף ְלַהׁשְ

ָעִמים ינו ּוְכָבר ,ּפְ ה ֶחְבַרת ִּמּנִ ים ֶאת ְמַזּכֶ ֵדל ָהַרּבִ ּתַ ֶזה ְּלִהׁשְ   מט................................ּבְ

ה מֹוָדָעה  )צב ַע ֲחָדׁשָ ִנים םִמּטַ א ְּדַאְרָעא ָמאֵרי ַּהְגאֹוִנים ַרּבָ קֹד ַּקִדיׁשָ  ִּלּמוד ַעל ִלׁשְ

ָאֶרץ ִלְגמֹר ַּהזַֹהר ּוְבחוָצה ּבָ ִּסיוִמים ֶאֶלף ָלָאֶרץ ּ ימֹות ּוְכִפי ,ּ ר ָהְרׁשִ ְלנו ֲאׁשֶ  לֹא ִּקּבַ

ׁש ְְלֵעֶרך ַרק ִנְגַמר ִּסיוִמים ֵמאֹות ׁשֵ   נ.......................................................................ּ

ַּהִלּמוד קֶֹדם  )צג   נ............................................................................................:יֹאַמר ּ

בֹוד ַּהָגאֹון ִּדְבֵרי  )צד י ָהַרב ּמֹוֵרינו ּכְ ִליָט ִּדיְסִקין ְּירוָחם ִיְצָחק ַרּבִ   נ...........................א"ׁשְ

רוך  )צה ְּבָ ם ּ י ,ַּהׁשֵ ִּמִציֹון ּכִ ֵצא ּ ם ּוְדַבר ּתֹוָרה ּתֵ ַלִים ַּהׁשֵ   נא....................................ִּמירוׁשָ
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ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ט  ּ

  

  

 

  

ִּלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמַטֵהר וְמַקֵדׁש ַהֶנֶפׁש : ֶפֶלא יֹוֵעץ  )א ּּ ּ ּּ ִּלמוד  -ּ ּ
ָלל ֵאין ֵמִבין ּכְ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפילו ּבְ ּ ָּחׁשוב וְמקוָבל וְמרוָצה ִלְפֵני , ּ ּ ּ ּ ּ
ם   ַּהׁשֵ

ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׁשְ ּּ ֶפׁשּ ַּוֲאִפלו ִאי לֹא ָיַדע , ׁש ַהּנֶ ּ
רוך הוא ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ִגיאֹות ַהְרּבֵ ַּמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ ּ ְּ ּוְנִהי . ּ

לֹוֵמד ָצִריך ְלָהִבין ְלָפחֹות ַמהו ָהִעְנָין ׁשֶ ָניֹות ְוַכדֹוֶמה ֵיׁש ֵדעֹות ׁשֶ ִלמוד ַהִמׁשְ ּבְ ּׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָללָבל ֲא ֵאין ֵמִבין ּכְ ִלּמוד ְתִהִלים ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ּ ּּ ל , ּּ ָּחׁשוב וְמֻקּבָ ּ

ם ְוכו ּוְמֻרֶצה ִלְפֵני ַהׁשֵ ּּ ּ'. 

  )זַֹהר', ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ז(

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹוֵרר ִלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר  )ב ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּ ּּ ּ  

ם ְלךִהְנִני רֹו ּ ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ָהַרב ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ַיֲעקֹב יֹוֵסף ,ָׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ָכל ֵעת,ַּהֹכֵהן ֵנרֹו ָיִאיר א אֹותֹו ּבְ ִתׂשָ ְכֵדי ׁשֶ ֵכיָון ּבִ ְקָצָרה ַעל ְנָיר ָקָטן ּבְ ּ ּבִ ְלִתי . ּ ִּקּבַ

י ְוכו ם טֹוב[' ִּמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַעל ׁשֵ ִּתקוִנ, ]ַהּבַ ָכל יֹוםּּ ָנה ּבְ ָכל ַהׁשָ  .ּים ִיְלַמד ּבְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ י  ּ
ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ָנה ַמָמׁש )ג ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ִּלְלֹמד ּבְ ַּמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ַהזַֹהר , ּ ּ ּ ּ
ַטח וַבל ִתיָרא, ַּהָקדֹוׁש ן ּבֶ ְּוָאז ִתיׁשַ ּּ  

ִָאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאְתך ָנ, ָּ ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהׁשֵ ׁש ִתְלמֹד ַמֲאָמר ּּבְ ּה ַמּמָ
ַטח וַבל ִתיָרא ן ּבֶ ֶּאָחד ִמִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָאז ִתיׁשַ ּ ּ ּ ּּ ַרך ִיַטע . ּּ ם ִיְתּבָ ְּוַהׁשֵ ְ ּ

נו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ַדְוָקא ִלּבֵ ּּבְ   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ּ

י ֱא ן מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ָרֵאל ּבֶ אי מֹורֹו ִיׂשְ עִזּבוזִּמּנַ ם ִמּמֶ ַעל ׁשֵ   .ִּליֶעֶזר ּבַ

ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ַמת ַהתֹוָרה )ד ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ִנׁשְ ּ ּ ּ  

ם  סֹוד ַהזַֹהר ְוִתקוִניםַּעֵין ׁשָ ּגֶֹדל ַהִחיוב ַלֲעֹסק ּבְ ּּ ּ ּ ַמת ַהתֹוָרה ּ ּ ְוֵהם ִנׁשְ
ָבִרי ָמָתא ּדְ ָמָתא ְלִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ה ְלִאְסַתּכְ ּוְבֶזה ִיְזֶכּ ּם ַעִתיִקים ְוכוּ ּ'.  

  .)ַּדף רמז' ְַהְדַרת ֶמֶלך ֵחֶלק ג(

יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ִמן ַהזַֹהר )ה ט ִלמוד ַהִתקוִנים ּבִ ִנְתַפׁשֵ ַּהַטַעם ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ּ  

ָּהֵני ִמיֵלי ְמַחִיים ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹו, ּ ָכל ָהָאֶרץ ִמְזַמן ֲאׁשֶ ּמוַדַעת ֹזאת ּבְ  רּ
ֵני ל ׁשְ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהֹזַהר, ּ ַהְמאֹורֹותְיָקרֹות ׁשֶ ּ ּ לו ַהְיהוִדים , ּ ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ

ל ֵסֶפר ִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד  ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ ְּקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ים ַער ְוַעד ָזֵקן, ְוַרּבִ יג. ִמּנַ ְּוַהַגם ְדֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהׂשִ ּ  ּ וְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹותּ

ים ָהֵאלו ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ְּטהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ָצָמא ֶאת ַּאף ַעל ִפי ֵכן , ּ ׁשֹוִתים ּבְ
ְקִריָאָתם ְמאֹד ְמאֹד ְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבים ּבִ   .ּּדִ

ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ְבִלימוד  ִּקְיימו   )ו לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ְּוִקּבְ ּ ּ
ים ִמַנַער ְוַעד ָזֵקןַּהָקדֹוׁש ל ַהִתיקוִנים ְוַהזֹוַהר ָיִחיד ְוַרּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ  

ַרם  יםּבְ ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמָאה ֲאָנׁשִ ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ִּאם ֶהֱחִזיקו ּבְ ּ ּ ,
ים ִלּמוד ַהִתקוִנים ַמֲחִזיִקים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ה ּבְ ִּהּנֵ ּ ִתים , ּּ ֲעֵלי ּבָ ִּכְמַעט רֹב ּבַ ּ

ִלמוד ַהִתקוִניםַמֲחִזיִקים  ּּבְ ּּ ּ ָנה. ּ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְּוֶזה ַדְרָכן וִמְנָהָגם ּבְ ּ ט . ּ ְתַפׁשֵ ּנִ ַעם ׁשֶ ְּוַהּטַ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יא  ּ

יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ִמן ַהזַֹהר ִּלּמוד ַהִתקוִנים ּבִ ּ ּ ּ ּ ר ֶיֱחָטא הוא , ּּ ִּכי ָכל ָאָדם ֲאׁשֶ ּ ּ

ֲאִצילו ָיה ּבַ ֲעׂשִ ּפֹוֵגם יֹוֵתר ּבַ ּ ִריָא"ּ ָי"ה ְיִציָר"ת ּבְ ה"ּה ֲעׂשִ ּבָ ְבִעים , ּה ׁשֶ ְּוָידוַע ִכי ַהׁשִ ּ ּ
ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה ַרּבִ ָעׂשָ ִּתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ים יֹוֵתר ,ּ ְדָרׁשִ ּנִ ּ ֵכיָון ׁשֶ

ֶדֶרך ַהִמְסָפר ּּבְ ּ ָיה יֹוֵתר ׁשֶ, ְ עֹוָלם ֲעׂשִ ַּעל ֵכן ִלמוָדם ְמַתֵקן ּבָ ּ ּ ּ ם הוא סֹוד ַהִמְסָפר ּ ּׁשָ ּ ּ ּ
ּבֹון ֵסֶפר ַהִתקוִנים. ְוַהֶחׁשְ יֵמי ַהְתׁשוָבה ַהֹכל ְרִגיִלים ּבְ ָּלֵכן ּבִ ּּ ּ ּּ.  

ָנָיהו( ַהְקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ּּבֶ ּ(  

ם טֹוב   )ז ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמַאְמֵרי ֹזַהר: ַהּבַ ֹּקֶדם ּכָ ּ ּ  

ם טֹוב ִצ ַעל ׁשֵ יוַהּבַ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמַאְמֵרי זַֹהר :ָּוה ַלֲאָנׁשָ ֹקֶדם ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ.  

ְעָיה ֲעִטָיה( ר ְיׁשַ י ִיְצָחק ּבַ   )ִעְנַין זַֹהר, ּדֹוֵרׁש טֹוב, ַּרּבִ

ֹּזַהר ֲהָכָנה ַלְתִפָלה  )ח ּ  

יו  ם טֹוב ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמֲאַמר זַֹהר ַּהּבַ ֹקֶדם ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ
ְּוִתקוִנים ּ.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ ְרנֹוּבִ   )'ּטור ג' ַּדף ט', ַהְדָרָכה ז) ְטׁשֶ

ָעה   )ט ן ִתׁשְ ַהִמינות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלֹמד ִעם ִתינֹוק ּבֶ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּׁשָ ּ ּ ּ  

ַהִמ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ְּולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבַ ּּ ּ ּינות גֹוֵבר ּ ן ּ ָּהיו לֹוְמִדין ִעם ִתינֹוק ּבֶ ּ
ֶהם ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ָעה ׁשָ ִּתׁשְ ּ ּּ  ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ּ

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית. ְּוִיְתַקֵיםְלָחְכָמתֹו  ַמִים ּבִ   .ְְוָכך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ

ינו ַהָק( ַּרּבֵ ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהּ   )'ִמׁשְ

ִליֵמם     )י ׁשְ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּבְ עורֹו ּבְ ַע ׁשִ ָּראוי ִלְקֹבּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָנה  ל ׁשָ   ּכָ

ן  ִיְרֶאה ְלַסֵים זַֹהר ָיׁשָ ֶדֶרך זֹו ׁשֶ ְּוִיְתַנֵהג ּבְ ּ ָנהְ ָכל ׁשָ ְּוֹזַהר ָחָדׁש ְוַהִתקוִנים ּבְ ּ ּ .
בועֹות ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַעל ֵסֶדר ַהׁשָ יֹות ׁשֶ ַּאך ִאם ִיְלמֹד ֵסֶדר ַהַפְרׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּלֹא ַיְסִפיק , ְ

ה ַאַחת ָפָרׁשָ בועֹות ּבְ ה ׁשָ לֹׁשָ ַנִים וׁשְ ִּלְפָעִמים ׁשְ ָפָרׁשֹות ְגדֹולֹות, ּ ְּדַהְינו ּבְ ּ ָלֵכן . ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יב  ּ

עור ַהִלּמוד ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים גָרא ע ׁשִ ִיְקַבּ ּוי ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ָכל יֹום' ּ ִפין ּבְ , ּּדַ
ָנה ָכל ׁשָ ן ְוָחָדׁש ְוִתקוִנים ּבְ ל ַהזַֹהר ָיׁשָ ִלים ּכָ יוַכל ְלַהׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ְּוַאַחר ִלמוד ג, ּ ּ '

ִלים ָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ׁשְ ע ִלמודֹו ּבִ ַּדִפין ִיְקַבּ ּ ּ ִלים ַעל ֵסֶדר ְו, ּ ִיְלמֹד ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ
ְמָצִאים ְוכו ִלים ַהּנִ ְיַסֵים ָכל ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ָיכֹול ַעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ַּאך ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ', ּ ּ ְ

ְזַכר ְלֵעיל ָנה ַכּנִ ָכל ׁשָ ְּוַהִתקוִנים ִיָזֵהר ְלַסְיָמם ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָכֶזה ִיְתַנֵהג ָכל ְיֵמי ַחָייו, ּ ּ.  

י, ֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדהְיס( ׁשִ ַער ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש   )יא ָמה ְוָדָבר ַהׁשָ ל ַלְנׁשָ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסּגָ ּ ּ  

ְּוַגם ָצִריך ָכל ָאָדם  ָכל יֹום ֵסֶפר ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְ ְּלַהְרִגיל ֶאת ַעְצמֹו לֹוַמר ּבְ ּ
ּקֶֹדם ַהְתִפָלה ּ וִמן ֱאלו,ּ ּל ַעד ַאַחר ָיִמים טֹוִבים ִלְגֹמר ֵסֶפר ִתקוִנים ּ ּּ

ת ֶאל ַהֹקֶדׁש ְפִניָמה ,ְּוַאל ֹיאַמר ַהָסִריס .ַּהָקדֹוׁש ּ ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש וִמי ָאנִֹכי ָלֶגׁשֶ ּ ּ
ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ם ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם . ּבְ ִּכי ְכָבר ִהְסִכימו ָכל ַהַצִדיִקים וְבֹראׁשָ ּּ ּּ ּּ ּ ּ ַּהָמנֹוַח ּ

ַכָמה ְרָאיֹות מֹוִכיחֹות  ִסְפרֹו סור ֵמַרע ּבְ ּמֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ּ ּּ

ָיֵמינו ֶקר ּבְ ִּכי ֶזהו ֵמֲעַצת ַהֵיֶצר ְוׁשֶ ּּ ֵאינֹו ֵמִבין ַהכֹל,ּ ְּלׁשֹון ַהֹזַהר ִּמָכל ָמקֹום , ּ ְוַאף ׁשֶ
ַּהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ַל ם ּ ָרֵאל ָקָטן ְוָגדֹול ׁשָ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ִיׂשְ ָבר ַהׁשָ ָמה ְוהוא ּדָ ׁשָ ּּנְ ּ

ָמתֹו, ּהוא ל ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתֹו ְוׁשֶֹרׁש ִנׁשְ   .ּכָ

רֹות( ם,ַהְנָהגֹות ְיׁשָ עִוויץ אֹות ַהׁשֶ אְקׁשֶ י ְצִבי ִהיְרׁש ָהאָראִוויץ ִמּבָ   ) ַרּבִ

ְלֹמד ַהִתקו   )יב ּיִ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ל ּ ל ִתקון ׁשֶ ִמים ּכָ ֵאלו ַהּיָ ִּנים ּבְ ּּ ּּ
יֹומֹו ְולֹא ַיֲעֹבר   ּאֹותֹו ַהּיֹום ְדַבר יֹום ּבְ

ל אֹותֹו  ל ִתקון ׁשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּכָ ִיְלמֹד ַהִתקוִנים ּבְ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ
יֹומֹו ְולֹא ַיֲעבֹר ַבר יֹום ּבְ ִּכי ְלָכל ָדָבר ֵיׁש ׁשֹ ,ַּהיֹום ּדְ ָלֵכן טֹוב . ֶּרׁש ְוַטַעם ְוַכָוָנהּ

לֹא ִיְקֹדם ְולֹא ְיַאֵחר ּׁשֶ נו מֹוֵרנו ָהַרב ַהֻמְפָלא , ּ ל ֲעֶטֶרת ָראׁשֵ ְּוֵכן ָהָיה ִמְנָהגֹו ַהטֹוב ׁשֶ ּ ּ ּ
ָהָיה לֹו עֹל ַהִצּבו"ּו ַהַפְרֵד"ָקדֹוׁש ַמר שארונ ְזַמן ׁשֶ ּס ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַוֲאִפלו ּבַ ּ ּ ּּ ּ ר ּ

ָּהָיה פֹוֶנה ִמָכל ָהִעְנָיִנים ְוִלֵמד חֹוַבת ַהיֹום ּ ּ ת , ּ ִיְלמֹד ֲחֵמׁשֶ ַּגם טֹוב ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ

ם ַהְגדֹוִלים ֵחֶלק ב ֵסֶפר ׁשֵ ָכַתב ּבַ ָכל יֹום ֵמַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְכמֹו ׁשֶ ַּדִפים ּבְ ּ ּּ ּּ ּ ' ַמֲעָרָכה ב' ּ
  .'אֹות ב

ינו ַחִיים ָפאָלאִג( ַּרּבֵ  )מֹוֵעד ְלָכל ַחי, י'ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יג  ּ

ה ַדִפין ֹזַהר אֹו ִתקוִנים    )יג ּיֹאַמר ֲחִמׁשָ ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ָכל יֹום   ּבְ

ִפין זַֹהר אֹו "ָנַתן ָמָרן ָהֲאִרְוֵכן  ה ּדַ יֹאַמר ֲחִמׁשָ ּי ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָכל יֹום ִּתקוִנים ּבְ ַלְיָלהְוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְו ,ּּ ַע ִלמודֹו ּבַ י ִלְקבֹּ ַּרּבִ ּ ֹזַהר, ּ ָניֹות אֹו ּבַ ִמׁשְ ּּבַ ּ ,

ֵניֶהם ְכֶאָחד טֹוִבים   .ּאֹו ׁשְ

ע ְלַהִחיָד( ֶאְצּבַ   )'א אֹות מ"מֹוֶרה ּבְ

ִּלְלֹמד ֹזַהר ְוִתקוִנים אֹו ֹזַהר ָחָדׁש ֹקֶדם ַהְתִפָלה   )יד ּּ ּ  

ִדּבור ָכל ַמה ְד ֹּקֶדם ַהְתִפָלה ְלַמֵעט ּבְ ּ ּ ּ רּ זַֹהר , ֶאְפׁשָ ְּוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ

ִתקוִנים ַּהָקדֹוׁש אֹו ּבַ ּ זַֹהר ָחָדׁש ּּ   .אֹו ּבְ

ית ַאֲהרֹן( ֵסֶפר ּבֵ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהֹקֶדׁש ּבַ ּ ּ(  

ָכל יֹום ְוכו ַּאַחר ַהְתִפָלה ּבְ ּ ּיֹאַמר ַמֲאָמר ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ִמִתקוִנים' ּ ּּ ּ ּ.  

י ַאֲהֹרן ִמַקְרִליןֵסֶד( ָכַתב ָהַרב ַהָקדֹוׁש ָהַרב ַרּבִ ּר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ׁשֶ ּ ּ ית ַאֲהרֹן, ּ   )ֵסֶפר ּבֵ

ַמִים, ַאַחי ְוֵרַעי ִּאם ָכל ָכך ְגדֹוָלה ַלׁשָ ּ ְ ּ יאֹו וַמֲעָלתֹו ְוַכָמה ַתִקיף ֵחיָלא  ּ ּׂשִ ּ ּ ּ
ל ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּדַהאי ִאיָלָנא ַרְבְרֵבי ׁשֶ ּ ּ ֵלַח , ּ ַהָקדֹוׁשּ ֶאֶרץ ִגְזעֹו ְלׁשַ ְּוׁשֶֹרׁש ּבְ ּ

י ִמן ַהָגלות ַהַמר ְּרצוִצים ָחְפׁשִ ּ ְָהֵאיך לֹא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר אֶֹזן , ּּ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ָכל יֹום ּבַ עור ָקבוַע ּבְ ִלּמוִדים ִלְקּבַֹע ׁשִ מַֹע ּבְ ִּלׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ 
ָאר ִסְפֵר ִלים כוּוׁשְ   .'ּי ַהְמֻקּבָ

י, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ( ׁשִ ֲעֵרי ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

ָכל    )טו ם ַדִפין ֹזַהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר ַהׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ
ָמה, יֹום ְמַטֵהר ַהּגוף ְוַהְנׁשָ ּׁשֶ ּּ.  

ַע ַעְצמֹו ִלְלמֹד ָחֵמׁש  ָכל יֹוםָּראוי ִלְקבֹּ ִפים זַֹהר ּבְ ְּוהוא תֹוֶעֶלת , ּּדַ ּ
ֶפׁש ְלָהִאיָרה וְלַזְכָכה וְלַתְקָנה ְּגדֹוָלה ְוִתקון ָגדֹול ַלּנֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּוְלַכלֹות קֹוִצים, ּ ִּמדֹות , ּ

ֹנַעם ַהׁשֵ, ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ִּלְזכֹות ּבְ ִעים , םּ ְּוהוא ַמְרֵפא ְוִתקון ַלֲחָטִאים וְפׁשָ ּ ּּ ּ
ֶפׁש ל ַהּנֶ יֹאַמר "ְוֵכן ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר. ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יד  ּ

ָכל יֹום ִפים זַֹהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ָּחֵמׁש ּדַ ּּ י דֹוִדי ַהָקדֹוׁש , ּ ְּוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְוַרּבִ ּ
י ְצִבי   .ּמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמָקאַמאְרָנאְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ְלמֹו( ִביל ַהתֹוָרה אֹות א, ֵּרינו ָהַרב ַרּבִ   )א"ִסיָמן ל' ּׁשְ

ָמה ַדִפים ִתקוֵני ֹזַהר ְוִיְמְתקו ַהִדיִנים   )טז ָכל יֹום ּכַ ּלֹוַמר ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ ּ.  

ה  ּמָ ר ֹקֶדם ַהְתִפָלה יֹוֵתר טֹוב ּכַ ָכל יֹום ִאם ֶאְפׁשָ ְּוִתְרֶאה לֹוַמר ּבְ ּ
ִפ ּים ִתקוֵני זַֹהרּּדַ ם,ּּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ יִנים ּבְ ּ ְוִיְמְתקו ַהּדִ ּ ּ.  

ם כ( ִּאְגרֹות ׁשֹוְמֵרי ֱאמוִנים ׁשָ   )ַז"ּ

ֱאֶמת ַעל ַחָטאת ְנעוִרים ָּלׁשוב ּבֶ אֹותֹו ...ּּ י ְוִלְלמֹד ּבְ ׁשִ ּ ִלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ
ּ ִתקוִנים.....ַלְיָלה ּ ּ .  

יל -ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( עְרָנאּבִ י ָמְרְדַכי ִמְטׁשֶ ַּהְדָרכֹות ֵמַרּבִ ּ(  

עֹוָלם  )יז ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ  

ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ַגְדלות ְקֻדׁשַ ׁשֶ ִּהְפִליג ְמאֹד ַכָמה ְפָעִמים ּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ  ָרִגיל הְוָהָי. ּ
ָנ ָכל ַהׁשָ יֹוֵתר ַגם ּבְ ַּלֲעֹסק ּבֹו ּבְ יֵמי ֱאלולּ לֹא ּבִ ּה ֲאִפלו ׁשֶ ּּ ֵסֶפר , ְוָאַמר. ּ ּבְ ׁשֶ

עֹוָלם ְוכו ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ַּהִתקוִנים ּכְ ּ ּ ּּ'.  

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן קכ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ח"ּן ַרּבֵ

ַהִתקוִנים, ַּהזַֹהר ָקדֹוׁש ְונֹוָרא   )יח ַּאך ֵאין ֶעְרּכֹו ּכְ ּ ּ ְ  

ּ ָאַמר ְכַמְתִמיַהַּפַעם ַאַחת ִוין, ּ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים,ֵּאֶצל ָהעֹוָלם ַהֹכל ׁשָ ּ ּ ּ .
ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה ּ ין ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ֱאֶמת ֵיׁש ִחלוק ָגדֹול ְוָעצום ּבֵ ּבֶ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ּוֵבין ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּּ ֶפר ַהזַֹהר הוא ָק, ּ ּסֵ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ֵאין לֹו , דֹוׁש ְונֹוָרא ְמֹאדּ
ל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ת ְוסֹודֹות ׁשֶ ּׁשום ֵעֶרך ֶנֶגד ְקֻדׁשַ ּ ּּ ּ ְ.  

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר( ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ט"שנ, ּן ַרּבֵ
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ֶהם ֹיאַמר ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים   )יט ַּאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ ּ  

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ְבֵרי ַהזַֹהר ְוַאף, ִיְלֹמד ּבְ ֶהם יֹאַמר ּדִ ּ ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ
ְּוִתקוִנים י , ּ ָמהּכִ ׁשָ   .ֵּהם ְמֻסָגִלים ְלַטֵהר ַהּנְ

ִּסדור ָהֲאִר( י ַיֲעֹקב ָקאִפיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה" קֹול ַיֲעקֹב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד, ְּלַרּבִ ּּבְ ּּ ּּ(  

לֹא ָרָא  )כ ּה אֹור ַהזַֹהר ְמתוִקים ִמְדַבׁשִּמי ׁשֶ ּ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות , ּ
ָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרה  ָכה - ִּמּיָ הוא ְמַטֵהר ַהֶנֶפׁש וְמַזּכְ ּ ְועֹוד ׁשֶ ּ ּּ

ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהֶנֶפׁש ְמֹאד - ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ּ ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּ ּּ ּ ּּ- 
ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקו ּּ ל ְפָגם וְסָיג ּ ֵהם ִתקוֵני ַהֶנֶפׁש ַמָמׁש ִמּכָ ִּנים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ

  ְוחֹוַלַאת

ַני ְוַאַחי  ן ּבָ ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַעל ּכֵ ַּתְרִגילו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִקיָדה ׁשְ ַבׁש,ּבִ לֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹהר ְמתוִקים ִמּדְ ּ וִמי ׁשֶ ּּ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות , ּ

ָּיָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרהִמ ָכה, ּ ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ְּועֹוד ׁשֶ ּ ֲּאִפלו , ּ ּ
ֶפׁש ְמאֹד ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ֲּאִמיָרה ּבְ ּ ּ ּוִבְפָרט ֵסֶפר , ּ

ל ְפָגם וְסָיג  ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ   .ְוחֹוַלַאתּ

ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ּ(  

לֹא רֹוִצים ִלְלֹמד ֶאת ַהזַֹהר   )כא ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּ ֵהם ְמִביִאים , ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ
  ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ָלעֹוָלם ֹעִני

לֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהזַֹהר ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּ ֵהם ְמִביִאים ָלעֹוָלם ִּמְפֵנ, ּּ י ׁשֶ
  . ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ֹעִני

ִּתקוֵני ַהזַֹהר( ּ ּ ִּתקון , ּ ּ ּ30(  

ָיֵמינו   )כב ְמֵהָרה ּבְ ֻאָלה ּבִ ִּלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְמָקֵרב ַהּגְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ  

ִּלּמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּ ָמה וְסֻגָל... ּ ׁשָ ְּמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ּ ּ תֹו ְלָקֵרב ּ
ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  

י ַחִיים( ְּקֵצה ַהַמֶטה, ַּמֵטה ֶאְפַרִים, ְ ְצִבי ֶעְהְרְנֵרייךַּרּבִ   )ְסִעיף ָקָטן כג, ּ
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ַגן ֵעֶדן ְוָלֵכן טֹוב ִלְגרֹס ֵסֶפר  ה ְוָיִבין ּבְ יג ִיְזֶכּ ַרח ְולֹא ִהׂשִ ּטָ י ִמי ׁשֶ ּּכִ
ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוַר ּ לֹא ָיִבין אֹוָתםּ ְּעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַכיֹוֵצא ַגם ׁשֶ ּ ּ.  

ְפֵתי ְרָננֹות ֶפֶרק כו(   )ַּמֲעָבר ַיּבֹק ַמֲאָמר ׂשִ

ַּעל ְיֵדי ִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר   )כג ּּ ּ ּ י ְמַבֵער "ּ
ַנְפׁשֹו ּבְ ק ַעְצמֹו, ַּהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ ה ְלַדּבֵ אֹור ֶעְליֹוןְוִיְזֶכּ ה ְלָכל ,  ּבְ ְוִיְזֶכּ

עֹוָלם  ּבָ ְזַמן ַהֶזה ִנְסָתרֹות ,י" ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר-ִּמדֹות טֹובֹות ׁשֶ ּבַ ּ ׁשֶ ּ ּ
ָרֵזי ַהתֹוָרה וְלַגלֹות ָרִזין  ְמָחה ִלְפֵני ַהָמקֹום ִלְלֹמד ּבְ ַּנֲעׂשו ִנְגלֹות ְוׂשִ ּ ּּ ּ

ָרֵאל ר ִיׂשְ   ְלָכל ּבַ

ּוְבֵעת ִעְקְבָתא ִד ַהְנָהגֹות ּ רות ָהַרע ְוָהַעזות ְוַהִמדֹות ָרעֹות ּבְ יָחא ִהְתַגּבְ ְּמׁשִ ּ ּ ּּ ּ
ַמִים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוַאֲחֵריֶהם  י ֵעֶרב ַרב ִנְתַגָלה ָהאֹור ַהָגנוז ִמן ַהׁשָ ָּראׁשֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ּוְבֶזה ַהִלּמוד ְמַבֵער ַהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶי "ִּכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ּ ק ּּ ה ְלַדּבֵ ַנְפׁשֹו ְוִיְזֶכּ ּבְ
עֹוָלם ּבָ ה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות ׁשֶ אֹור ֶעְליֹון ְוִיְזֶכּ ּ ְוָלֶזה ִנְתַגָלה ָהאֹור ַעְצמֹו ּבְ ּ

יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלִֹקית .ַּהֶזה ַתׂשִ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ּ ְוִעַקר ִלמוְדך ּבִ ּ ּּ ּּ ּ ּ ָ ּ ּ
ֵעת ִל ך ּבְ ַנְפׁשְ ּמוְדך וְבָכל ַהיֹוםָּבְ ּ ָּ ְזַמן ַהֶזה ִנְסָתרֹות "ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר... ּ ּבַ ּי ׁשֶ ּ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה וְלַגלֹות ָרִזין ְלָכל  קֹום ִלְלמֹד ּבְ ְמָחה ִלְפֵני ַהּמָ ַּנֲעׂשו ִנְגלֹות ְוׂשִ ּ ּ ּ
ָרֵאל ר ִיׂשְ   .ּבַ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמ( ַּרּבִ ָרָכה, ְרָנהּ   :)ְּדָבִרים ָרח, ֵהיַכל ַהּבְ

ל    )כד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ְמַבְטִלין ּכָ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְרֵאִלי  ׂשְ ַפע ְואֹור ַחּיות ָאָדם ַהּיִ יִכים ׁשֶ ֵזרֹות ָרעֹות וַמְמׁשִ ּּגְ ּ ַחּיות -ּ

ֵסֶפר ַה ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ׂשְ ָּאָדם ַהּיִ ה ּ ְקֻדׁשָ ּזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלֹמד ּבִ ּ ּ
ְמָחה וְבֹנַעם וְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּוְבׂשִ ּ ּ  

ל ָמָרן ָהֲאִר ּבֹוְרִחים ִמִלְלֹמד ָרִזין ׁשֶ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ ּי ְוֵסֶפר ַהֹזַהר "ְּוֵכן ֵיׁש ַהְרּבֵ

יָח ִעְקבֹות ְמׁשִ ר ֵהם ַחֵיינו ְולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ר ָהַרע ְוַהִמינות גֹוֵבר ּ ּא ֲאׁשֶ ּ ּ
ְתֵבי ָמָרן ְוָהיו  ל ְיֵמיֶהם ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּכִ ָּהיו ׁשֹוְקִדין ּכָ ּ ּ ּּ ּ

ל ְגֵזרֹות ָרעֹות ִלין ּכָ ַפע ְואֹורְּמַבּטְ יִכים ׁשֶ ְרֵאִלי ... ּ ְוָהיו ַמְמׁשִ ַּחיות ָאָדם ַהִיׂשְ ּּ
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ֵסֶפר ַהזַֹהר ָּתלוי ּבְ ּ ְמָחה וְבֹנַעם וְבִיְרָאה ּ וְבִכְתֵבי ָמָרןּ ה וְבׂשִ ְקֻדׁשָ ּ ִלְלמֹד ּבִ ּ ּ ּ
ים ָרֵאל ְקדֹוׁשִ תֹו ְוָכל ִיׂשְ ָגתֹו וְקֻדׁשָ ְּוַאֲהָבה ָכל ֶאָחד ְלִפי ַהׂשָ ּּ ּ.  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּרּבִ   )'ִמׁשְ

ר ִהיא נֹו   )כה ָעִרים ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ֲאׁשֶ ׁשְ ַּדע ּבַ ּ ּ ּ
ך ַהֶנֶפׁש ְּמַזּכֵ עֹוָלם ְוֶזה ְיָקֵרב , ְ ה ַהַדַעת ּבָ ים ְוִתְרּבֶ ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ ּ

יַאת ַהּגֹוֵאל ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ   ּּבְ

ָעִרים גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני זֹ ׁשְ ּנֹוַדע ּבַ ּּ ּ ֶפׁש ּ ך ַהּנֶ ר ִהיא ְמַזּכֵ ְַהר ֲאׁשֶ

יֵמי חֶֹדׁש ֱאלול ּוִבְפָרט ּבִ ֲאִמיַרת , ּ א ֶמֶלך ׁשֶ ּסֵ ַמת ּכִ ַהְקּדָ ְומוָבא ּבְ ּ ּ
ֶפׁש ָגדֹול וְכֵעין ֶזה מוָבא  ִלי ֲהָבָנה הוא ִתקון ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ְגֵריָדא ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ

ם  ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ַתְלִמיֵדי ַהּבַ עֹוָלם ... טֹובּּבְ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ
יַאת ַהגֹוֵאל ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּוֶזה ְיָקֵרב ּבְ ּ.  

ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַה( ּ ה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ִעם ֵפרוׁש "ַבֲאַגּ י מׁשֶ ּד ַרּבִ ּּ ּּ ּ ּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהָמ ל ַרּבִ ּתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּּ ּ(  

ַפ   )כו ם ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשו ֹרׁשֶ ל ַמְעָלהּ   ַמְלָיא ׁשֶ

ֲהַדְייהו ְלַחְזקֹו וְלַאְמצֹו ַּגם ֲאִני ִמְצָטֵרף ּבַ ּ ּּ ְּוִיְהיו ְדָבָריו ַנַחת רוַח ְלַהָקדֹו, ּ ּ ׁש ּּ
ַפ ם ְלַמְעָלה ּבְ רוך הוא ְוַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּּבָ ּ ּ ל ַמְעָלהְּ   .ַמְלָיא ׁשֶ

ִליָט( מוֵאל ַהֵלִוי ָוואְזֶנער ׁשְ י ׁשְ ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק פֹוֵסק ַהדֹור ַרּבִ ּ ּ ּּ ּּ ּא ְלֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש "ּ ּּ ּּ ּ
ָּמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻק ּּ י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ ל ַרּבִ ּּבָ ּ(  

ִתקוֵני זַֹהר ה לֹוְמִדים ּבְ ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה יֹוִסיף ַהְרּבֵ ִלי ָסֵפק ׁשֶ ּּבְ ּוְבִלי , ּּ
ל ִתקוֵני זַֹהר ן ִלְלמֹד ּבֹו ֶאת ּכָ ְרצֹוִני ַגם ּכֵ ַמָיא ּבִ ׁשְ ִסַיְעָתא ּדִ ֶּנֶדר ּבְ ּ ּּ ּ ּ אי , ּ ּוְבַוּדַ

ן ַיֲעׂשוּכָ ֵני ִגיִלי ּכֵ ּל ּבְ ה, ּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ְּוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרּבָ
ה ְקֻדׁשָ ַעת ּדִ ה ַהּדַ ִּתְתַרּבֶ ּ.  

ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה  ִלי ָסֵפק ׁשֶ ִתקוֵני זַֹהרּּבְ ה לֹוְמִדים ּבְ ּיֹוִסיף ַהְרּבֵ ּ וְבִלי ֶנֶדר ,ּ
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ל ִתקוֵני זַֹהר ּ ן ִלְלמֹד ּבֹו ֶאת ּכָ ְרצֹוִני ַגם ּכֵ ּּבִ ּּ ֵני , ּ ל ּבְ אי ּכָ ּוְבַוּדַ

ן ַיֲעׂשו ִּגיִלי ּכֵ ה,ּ ַעת , ּ ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרּבָ ה ַהּדַ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְתַרּבֶ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יח  ּ

ה ְקֻדׁשָ נו ַמֲאַמר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ,ּּדִ ּ ִויֻקַים ּבָ ּ ּ  ֲעִתיִדין ::)קכד' ֵחֶלק ג(ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּ

ָרֵאל ְלִמ ַרֲחֵמייִיׂשְ יה ִמָגלוָתא ּבְ ְּטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ.  

ִליָט( ְרַמן ׁשְ י יֹוֵסף ִליּבֶ ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ּ ּא רֹאׁש ְמִתיְבָתא כֹוֵלל ׁשֹוְמ"ּ ְּלֵסֶפר ִתקוֵני , ֵרי ַהחֹומֹותּ ּ ּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבִ ַּהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ(  

לֹום ִויִריָדה ְוַקְטנות    )כז ָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוׁשָ ֵּעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
ַּהמִֹחין ְוִטְמטום ַהֵלב ּ ּלֹוַמר ֹזַהר ְוִתקוִנים... ּ ים ְפׁשוִטים ָזכו  - ּ ֲּאָנׁשִ ּּ ּ

בֹוִהים   ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים ּגְ

לֹום ִויִריָדה ְוַקְטנות ַהּמִֹחין ְוֶזה  ָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוׁשָ ֵּעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
ְּוִטְמטום ַהֵלב  ְדָבִרים ַקִלים ְכמֹו ֵעין ַיֲעקֹב ִמְדּ ִּלְלמֹד ּבִ לֹוַמר ֹזַהר ָרׁש אֹו ּ

ְּוִתקוִנים  ְּוַגם ִלְלֹמד ְגָמָרא ָפׁשוט ַגם ִכי לֹא מוָבן ֶאְצלֹו ְכלום ּ ּ ּּ ּ ּ ְּוֶזה ֵעָצה ְגדֹוָלה ּּ
ל ִמיֵני ְיִריָדה ְוַקְטנות  ְּוִנְפָלָאה ְלִהְתַעלֹות ִמּכָ ְּולֹא ְכַדַעת ַהׁשֹוִטים ּ ּ

ִל ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵאין ִלְלמֹד ּבְ אֹוְמִרים ׁשֶ יֹות ּׁשֶ ל ִעמֹו ְוָידוַע ַכָמה ַמֲעׂשִ ּּבֹו ּבַ ּ ּּ ים ּ ֵמֲאָנׁשִ
ָזכו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים ְגבֹוִהים ְּפׁשוִטים ׁשֶ ּ ּּ ּ.  

ֹּנַעם ַהְלָבבֹות ַמֲאָמר ִלמוד ַהתֹוָרה( ּ ּ ּ(  

ֶפר ִתקוִנים   )כח ָּלֵכן ִנְקָרא ַהּסֵ ּ ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹות , ּ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ּּכִ ּּ ּ
ָיִגים ְוַהְפֹסֶלתְלָב ן ַהטֹוב ִמן ַהּסְ ֵּרר וְלַלּבֵ ּ ּ  

ִּתקוֵני ֹזַהר ּ ֶזה  :ּ ָכאן ּבְ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכִ ּנִ ִּנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּּ
ָלׁשֹון ַהָקדֹוׁש ַהֶזה  ִפירֹות ְוֵהם ִנְקָרִאים ּבַ ֶפר ִמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהּסְ ַּהּסֵ ּ ּ ּ ּ

מֹו ִּתקוִנים ּכְ ִתקון אּּ ָאַמר ּבְ ּ ׁשֶ ר ִתקוִנין" :'ּ ַּאְנְת הוא ְדַאִפיַקת ֲעׂשַ ּ ּ ּּ ְוָקִריָנן , ּ
ר ְסִפיָרןהְל ִפירֹות ֵהם ָהָיה ְנֻקּדֹות ְוכו,"ֹון ֲעׂשַ ה ַהּסְ ְּורֹב ִדְבֵרי ֶזה  .'ּ ְוִהּנֵ

מֹות ְוִיחוִדים ְוֵהם ֶעֶצם עֹוָלם  ַּהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל ֶדֶרך ֵצרוֵפי ַהׁשֵ ּּ ְ ְּ ַּהִתקון ִמַמה וֵבן ּ ּּ ּ ּ
ר ַהְסִפירֹות ִה ַאְנִפין ם ּבְָדֲחַיְתֶּהָחָדׁש ֶעׂשֶ ִּצנֹוֵרי ַהְסִפירֹות ְלִאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ּ ּ

ִיחוִדים ִתקון ּק ַהִדיִנים ֵּתְלַמ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ֶפר ִתקוִנים ּכִ ָּלֵכן ִנְקָרא ֶזה ַהּסֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
ן ַהּט ָיִגים ְוַהְפסֶֹלתּעֹוָלמֹות ְלָבֵרר וְלַלּבֵ מֹות  ֹּוב ִמן ַהּסְ ַּעל ְיֵדי ִיחוֵדי ׁשֵ

ר ּבֹו  ר הוא ְמַדּבֵ ָעה ְוָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ֵכִלים ִמֵכִלים ׁשֹוִנים ְלִפי ַהְזַמן ְוַהׁשָ ים ּבְ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ
רֹב ְדָבָריו סֹוֵבב ַעל ַעְצמות  ֵאין ֵכן ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ַּהִמדֹות ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יט  ּ

ְמקֹומֹות מוָעִטים  ר ִמן ִיחוִדים זוַלת ּבִ ֶדֶרך ַחִיים ְותֹוֵכחֹות מוָסר ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

  .אָרְדּוְבִסְפֵרי ִא

לֹו( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ּבְ ּּבַ ּ ּ ּ(  

ְצָדָקה ְיָפֵרק ר ֲחָטָאיו ּבִ ר ָחַנן לֹו ֱאלִֹקים עֹׁשֶ ָיִמים ֵאלו ְו ֲאׁשֶ ה ּבְ ַּיְרּבֶ ּ
ְצָדָקה ְוִלּמוד זַֹהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים ּּבִ ּ ּ ע ִסיָמן ח(           . ּּ ֶאְצּבַ   )אֹות ֹרַמח' מֹוֶרה ּבְ

לות   )כט ָרֵאל ֵמַהּגָ ְזכותֹו ֵיְצאו ִיׂשְ י ּבִ ַלְיָלה ִיְלֹמד ֹזַהר ּכִ ּּבַ ּ ּ ּ  

ִעִתי,ִאם ָזָכה ְלָחְכַמת ֱאֶמת ּ ְמֻסֶגֶלת ַהַהְצָלָחה ּבָ ּם ַהָללוּ י ָאז ֶנֱאַמר ,ּ  ּכִ
ה ְמַגָלה ִסְתָרה ֶאָלא ְלַבֲעָלה ,סֹוד ֲהָוָיה ִליֵרָאיו ְּוֵאין ָהִאׁשָ ּּ ּ ּ וַבַלְיָלה ִיְלמֹד ֹזַהר .ּ ּ

ל ְלַלְיָלה ָרֵאל ֵמַהָגלות ְוַהָגלות ִנְמׁשָ ְזכותֹו ֵיְצאו ִיׂשְ מֹורֹות ִכי ּבִ ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ לֹא  ּ ּוִמי ׁשֶ ּ
ָמה ָזָכה ְלָהִבי ׁשָ ך ַהּנְ י ַהָלׁשֹון ְמֻסָגל ְלַזּכֵ זַֹהר ַאף ַעל ִפי ֵכן ִיְקָרא ּכִ ְן ּבַ ּ ּ ּ ּ

ּוְלָהִאיָרה זַֹהר ִנְפָלא לֹוֵמד ֹזַהר .ּ ּ וְבֵסֶפר ַהִתקוִנים ַעל ַהיֹוֵתר טֹוב וְכׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְפֵנ ל אֹות ִחּדוׁש ּבִ י ּכָ ָכל ִמָלה וִמָלה ּכִ ְּיַעֵין ְלָחְכַמת ֱאֶמת ּבְ ּּ ּ  י ַעְצמֹוּ

ְרִאים ְפׁשוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד ָבִרים ַהּנִ ְּוַהּדְ ּ.  
קֹוֶבער ֵסֶדר ִלמוד ַדף יז( ַתי ָראׁשְ ּבְ י ׁשַ ִּסדור ַרּבִ ּּ ּּ(  

ּבִ  )ל ֶהם ֵהם ִחּבוֵרי ָהַרׁשְ יַח ּבָ ּבִ ֶהם ָהָאָדם ְלַהׁשְ ק ּבָ ְדּבַ ּיִ ָפִרים ׁשֶ י "ַּהּסְ
מֹו ַהזַֹהר ְוַהִת לֹום ּכְ ָּעָליו ַהׁשָ ּ יִרים ּ יר ַהׁשִ ּקוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ ּ ּ

א   ְוַסּבָ

ֶהם ֵהם ִחּבוֵרי ָאְמָנם  יַח ּבָ ּבִ ֶהם ָהָאָדם ְלַהׁשְ ק ּבָ ִיְדּבַ ָפִרים ׁשֶ ַּהּסְ ּ
ּבִ יר "ָהַרׁשְ מֹו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ לֹום ּכְ ּי ָעָליו ַהׁשָ ּּ ּ ּ

א יִרים ְוַסּבָ ֵני ְדָרִכים ָהֶאָחד ' ּ ְוכוַּהׁשִ ְסָפִרים ֵאֶלה ָצִריך ׁשְ ה ֶאל ַהְמַעֵין ּבִ ְּוִהּנֵ ְ ּ ּ
ִקיאות ְוַאל ַיֲעִמיק  ִיְזֹכר ַהּבְ ה וְלַצֵין לֹו ִציוִנים ְכֵדי ׁשֶ ן ְלׁשֹונֹו ְפָעִמים ַהְרּבֵ ּנֵ ְּלׁשַ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ

ה ָמ'  ְוַהב,ִראׁשֹוָנה ַהְרּבֵ ִעיִיְלמֹד ּבִ ִני ּבְ ּון ַרב ְכִפי ֹכחֹוּקֹום ׁשֵ ּ ּ ִנְמָצא ֶאל ַהְמַעֵין .ּ
ְבִקיאות ֵתי ֲהָלכֹות ּבִ ּׁשְ ֶפֶרק א'  ָהא,ּ ְזָכִרים ּבְ עֹות ַהּנִ ׁשָ ִעיון ּבַ ּּבְ ּ ּ ְבִקיאות '  ַהב,'ּ ּּבִ

ְּכִפי כֹחֹו ֶזה,ּ ה ּבְ ֶזה,ּ ְפָעִמים ַיְרּבֶ ָעה ְוַה,ּ ְפָעִמים ְיַמֵעט ּבְ ּ ַהֹכל ְלִפי ַהֹצֶרך ַהׁשָ ְ ּ ֵקט ּ ׁשְ
ֶכל ִריָאה לֹו,ַּהׂשֵ ּ ִכי הוא ֵיֵלך ָלֶבַטח ַדְרכֹו,ּ וְבֶזה ּבְ ּּ ְ ָרה,ּ יג ַהֶדֶרך ַהְיׁשָ ְ ְוַיׂשִ ּ  ְוַאף ִאם ,ּ

ֵאינֹו ֵמִבין ּ ִעם ָכל ֶזה לֹא ַיְפִסיק ִגְרָס,ִּיְרֶאה ֶאל ַהְמַעֵין ׁשֶ ּ ִמפוֵמיהםָתּ ּ ּ ִכי ֶנֱאָמן ,ּ
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ַעל ְמַלאְכתֹו ְלַהְמִציאֹו ּ ִנְסַתר ַהַחָמהּּבַ ן  ,ּ נֹו ּכֵ ר ַיְרִגיל ִאיׁש ֶאת ּבְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּּכִ
יִתיו  ָחְכָמה זֹו ְמַעט ְמַעט ְוָדָבר ֶזה ִנּסִ ה ַלעֹוֵסק ּבְ רוך הוא ְמַזּכֶ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ֶהְעַתְקנו ֵמַהֹזַהר ְּוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהזֹו ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ים ַדף ( ּ ת ְקדֹוׁשִ ָּפָרׁשַ ֵחֶלק א )פהּ   .'ּבְ

  )'ֶּפֶרק ג' אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג(

ּבִ   )לא ֵסֶפר ַהִתקוִנין ְלָהַרׁשְ ַּיֲעֹסק ּבְ ּ א"ּ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ... י ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ
ָחְדׁשֹו תֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ַעְצמֹו ַיֲעֹסק ּבֹו ִמֵדי ׁשַ ּ  

ֵסֶפר ַהִתקוִנין ְל ַּיֲעֹסק ּבְ ּבִּּ הוא "ָהַרׁשְ א ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ
ת  ּבָ י ׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוֵסֶפר ַהזַֹהר ַעְצמֹו ַיֲעסֹק ּבֹו ִמּדֵ ת ְלָהִבין ַעל ָידֹו ּבְ ִּפּנַ ּ ּ

ָחְדׁשֹו  תֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ִהַצְעִתי ַהְדָבִריּבְ ִהיא ָאָדם ֵאֶלה ׁשֶ ְּוַהֹכל ְלִפי ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ם ּ
ִכיל ָיִבין ְוִיְבַחר ְּלָפָניו ְוַהַמׂשְ ם, ֵּסֶדר ַהיֹום(                                        .ּ מֹוֲעֵדי ַהׁשֵ ֵּסֶדר ַהִלמוִדים ּבְ ּ ּ ּ(  

ַמִים ַלטַֹהר   )לב ֶעֶצם ַהׁשָ ִתקוֵני ַהזַֹהר ּכְ ָּוָיֵאר ֶאת ַהַלְיָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ  

ִכי טֹוב ֶאל ָתא ָהָרִזים ְולֹא חור ַכֲאָרִזים ִנְכָנס ּבְ ְּוִעם ֱהיֹותֹו ּבָ ּ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ּ  ֵהׁשִ
ִּמְפֵני ֹחֶסר ְזַמּנֹו ִכי ָאַמר  ֶבת ַהְזַמן וְבֵעת ּ קֹום ָקְדָמה ְלַמְחׁשֶ ֶבת ַהּמָ ַּמְחׁשֶ ּ

מֹורֹות ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ָוָיֵאר ֶאת  מו ֵעיָניו ַאׁשְ מֹורֹות ִקּדְ ׁשְ ת ַהּמִ ְּפֻקּדַ ּ
ֶעֶצם ַהׁשָ ִתקוֵני ַהזַֹהר ּכְ ַּהַלְיָלה ּבְ ּ ּ ּ   .ַמִים ַלּטַֹהרּ

ַהְקָדָמה( ֵאלֹות וְתׁשובֹות ְדִביר יֹוֵסף ּבַ ּׁשְ ּ ּ ַעל ַיד ַמְלָאִכי, ּ   )ִּמַתְלִמידֹו ּבַ

ה   )לג ּיָ ִּלמוד ַהִתקוִנים ְמַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּּ ּּ ּ  

ָיה ִתקוִנים ַמְבִריַח ַהְקִלפֹות וְמַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ַּהלֹוֵמד ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ַּעל ֵכן ָראוי . ּ ּ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש וְבֵסֶפר ִתקוִניםִלְל ּמֹד ּבַ ּּ ּּ ר ֵהם ְמֵלִאים ִזיו וְמִפיִקים נַֹגה , ּ ֲּאׁשֶ ּ

ִסְתֵרי תֹוָרה ַּגם ְדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר, ּּבְ ּ ַמִים . ּ ְסָתר ּבֹוֵרא ׁשָ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ַהּנִ ּ ּ
ים ט ּבֹוֵרא ֲאָרצֹות ֲחָדׁש, ֲחָדׁשִ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ַהְפׁשָ ּ ר , ֹותּ ֱאַמר ִכי ַכֲאׁשֶ ּנֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ים ְוכו ַמִים ַהֳחָדׁשִ ַּהׁשָ ּוָבֶזה ָרְמזו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . 'ּ ּ ֶזֶרּ ַמִים ּבַ ת "ְּוׁשָ
ן ּקוִנים'ִּתֲעָיא ְמֵהיְמָנא 'ַרַהר 'זֹ נֹוָטִריקֹון ,ִּתּכֵ ּ.  

ְפִנים ַהֵסֶפר - ְבָרָכהֵּסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלַחִיים חֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִל( ְּוַעֵין עֹוד ּבִ ַהְקָדָמתֹו , ּ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ִּמֵסֶפר ּבֶ ּ
ָנָיהו   )ְּלִסְפרֹו ּבְ
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ֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר   )לד ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ דֹוֵרנו ִמי ׁשֶ ּּבְ ל ֵעֶסק "ּּ י ּכָ
ָפה ְוַלחוץ ּתֹוָרתֹו הוא ִמן ַהׂשָ ּּ ּ  

דֹור ַהֶזה ָהַאֲח. א ּּבַ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי , רֹוןּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ֶפׁשי "ָמָרן ָהֲאִר ֵהם ַחִיים ַמָמׁש ַלּנֶ ּׁשֶ ָנה וְבַתְלמוד , ּ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

ָפה ְוַלחוץ, ּופֹוְסִקים עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ל תֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֵּיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ּ  ,ְּכדֹוֵאג, ּּ
ֶפׁש ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות, ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ ְוֵאינֹו עֹוֵסק , ּּ

ם י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּּבַ ָתֵרר ַעל , ּ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ
ִריֹות ַחִיי, ַּהּבְ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ   ...םּ

ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל . ב יך ׁשְ ר ְלַהְמׁשִ ּוַבּדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ ְּ ּ
רוַח ַהקֶֹדׁש ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ְּיֵדי ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּ ּ ּ ּ ,

ּוַבדֹור ַהֶזה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים ִמּבְ ּ ּ ה ּ ְלִתי ְקֻדׁשָ ִּלי ְלַבלֹות יֹום ּבִ ּ ּ
עֹוָלם ַהֶזה א ּבָ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב  ,ִּלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ ק ּבְ ִּיְדּבַ ּ

ְלַבד  רוַח ַהֹקֶדׁשַּחִיים ִויַטאל ּבִ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּ.  

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ֵע, ּוֶבֱאֶמת ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ֵמִאיר , ּת ִלּמוד ַהּסֹודֹותּבְ ּ ּּ ּ
ֶפׁש   .ַהּנֶ

ְּנִתיב ַהִיחוד, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ָקאַמאְרָנא( ִביל א, ּ   )'אֹות ב' ׁשְ

ָמה ַאף ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר   )לה ל ַלְנׁשָ ְּלׁשֹון ַהֹזַהר ְמֻסּגָ ּ ּ  

ְּכָבר נֹוַדע גֶֹדל ְיַקר ִתְפֶא ּ ֶּרת ְוֹגֶדל ְתִהלֹות ּ ֵּסֶפר ַהָיָקר ְוַהָקדֹוׁש ִתקוֵני זַֹהר ּ ּּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ר ַהַתּנָ ִחּבֵ ּׁשֶ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע  ,ּ ַאׁשְ

ְלתֹוָתיו יֹום יֹום ֹקד ַעל ּדַ ר ֲחָכִמים ִהִגידו  ,לֹו ִלׁשְ ֲּאׁשֶ ַאף ְלׁשֹוּ ּנֹו ְלׁשֹון ַהָזָהב ׁשֶ
ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר) ַּהזַֹהר( ָמה ַאף ּדְ ׁשָ   .ְּמֻסָגל ְמאֹד ַלּנְ

ַּהְסָכַמת ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֵמַאְפָטא ִתקוֵני זַֹהר ְדפוס ֶמעִזּבוז( ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ(  
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ֵּסֶפר ַהִתקוִנים   )לו ּ דֹול ַלֶנֶפׁש ּ ּהוא ִתקון ּגָ ּ ּּ ּ  

ל ֶאָחד ֵמֶחְבָרֵתנו ּבְ ַּהְתָמָדה ֵסֶפר ַהִתקוִניםִּלְלמֹד ּכָ ִּכי הוא ִתקון , ּּ ּּ ּ ּ
ֶפׁש   .ָּגדֹול ַלּנֶ

ם( ִּאְגרֹות ׁשֹוְמֵרי ֱאמוִנים ִאֶגֶרת ַהׁשֶ ּּ(  

ָכל יֹום   )לז ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ  

ָכל  ַּוֲאִני ְמַצֶוה ְלָכל ֶאָחד ֵמָהַאְבֵרִכים ִפים ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּלֹוַמר ֵאיֶזה ּדַ ּּ ּ
ֶפׁש ַהְמ,יֹום ל ִמֶזה ָחִליָלה, ֻּסָגל ְמאֹד ַלּנֶ ְּולֹא ְלִהְתַרׁשֵ ֵער ֹגֶדל , ּ י ֵאין ְלׁשַ ּּכִ

יִנים ְצָמח ִמֶזה ְוִיְמְתקו ַהּדִ ְּועֶֹצם ַהּטֹוָבה ַהּנִ ּ ּ.  

ם ִאֶגֶרת ט(   )ו"ּׁשָ

ָמה ַדִפים ִתקוֵני ֹזַהר ְוִיְמְתקו ַהִדיִנים   )לח ָכל יֹום ּכַ ּלֹוַמר ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ ּ.  

ה ְוִתְרֶא ּמָ ר ֹקֶדם ַהְתִפָלה יֹוֵתר טֹוב ּכַ ָכל יֹום ִאם ֶאְפׁשָ ּה לֹוַמר ּבְ ּ
ִפים ִתקוֵני זַֹהר ּּדַ ּּ ם,ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ יִנים ּבְ ּ ְוִיְמְתקו ַהּדִ ּ ּ.  

ם כ(   )ַז"ׁשָ

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים   )לט ּּ ּ ּ ּ  

ֵצל ִמַגֲאָוה ְּסֻגָלה ְלִהּנָ ִלּמו, ּ ה, ּד זַֹהר ַהָקדֹוׁשְּלַהְרּבֹות ּבְ דוק וְמֻנּסֶ ּּבָ ּ.  

  )ִסְפֵרי ְיֵרִאים(

י ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ ַנְפׁשֹו  ,ַּלֲאהוִבי ּבְ י ְקׁשוָרה ּבְ ִמְכָתב ', ְּוכוַּנְפׁשִ אִתי ּבְ ְּוָכֵעת ּבָ
ר ִעְמך ֹקֶדם ְנִסיָעִתי ַכְחִתי ְלַדּבֵ ׁשָ ָׁשֶ ּ ּ ַתְתִחיל לֹוַמר ִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָק ּ ּׁשֶ ּּ ּ ּ דֹוׁש ּ

  .'ְּוכו
ית ַאֲהֹרן ַדף ָקַמ( י ַאֲהרֹן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ֵּמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַאְדמֹו, ִּמְכָתִבים ֹקֶדׁש, ט"ֵּסֶפר ּבֵ   )ּר ַרּבִ
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ָלה   )מ ִּעַקר ִלמוד ַהַקּבָ ּּ ַּהֹזַהר ְוַהִתקוִנים -ּ ּ ּ ּ  

ְגֶלה ְכִלמוד ֵּאינֹו דֹוֶמה ַחיות ְוַתֲענוג ִלמוד ַהּנִ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ַהֹזַהר ְוַהִתקוִניםּ ּ ּ ְוָאַמר ַעל . ּ
הוא מֹו ִמן ַהזַֹהר  ַּעְצמֹו ׁשֶ ִלּמוד ַהְגָמָרא ּכְ ֵּאין לֹו ַחיות ְוַתֲענוג ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְּוִתקוִנים ּ.  
י ִפְנָחס ִמקֹוִריץ( ִּמְדָרׁש ִפְנָחס ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ   )ב אֹות ג"ע, ּ

ָלה ְו ִעְנַין ִלְלמֹד ַקּבָ ַעְצְמך , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ִכְתֵבי ָהֲאִרּבְ ָָיַדְעִתי ִכי ַאָתה ּבְ ּ ּּ
ְלֲעֵדי ֵאיֶזהו ָגדֹול ִמְמך ְולֹא ִתְמָצא ֶזה ּלֹא ִתְרֶצה ִלְלמֹד ּבִ ָּ ּ ּ ֲעֵרי , ּ ַּרק ִתְלֹמד ֵסֶפר ׁשַ

ת ֱאגֹוז  ְּוִעַקר ֵסֶפר ַהזַֹה, ]ְּלָהַרב יֹוֵסף ִגיָקַטְלָיא[אֹוָרה ְוִגּנַ ּר ְוַהִתקוִניםּ ּּ.  

ר ִדְבֵרי ֱאֶמת ִסיָמן לט(   )ּיֹׁשֶ

ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים    )מא ּ ּ ל ַרע-ּ ַמת ַהתֹוָרה ֹעֶגן ַהָצָלה ֶנֶגד ּכָ ּ ִנׁשְ ּ  

ִכיִלים ָיִבינו ְּוַהַמׂשְ ָלה, ּ ְּדִאְתַמר , ִּאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ הֹון ּ ָּדִנֵיאל יב(ּבְ ּ( 
זַֹה יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ א. ר ָהָרִקיַעְּוַהַמׂשְ זַֹהר ּדָ ִלין ּבְ ַתּדְ ָקא ִמׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ּדְ ּ ּ ,

ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּדִאיהו ְכֵתיַבת ֹנַח, ּּדְ ּ ַנִים ֵמִעיר ,ּ ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ַבע , ּּדְ ְוׁשֶ
ְלכוָתא ָפָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ִּמּמַ ַנִים ִמִמׁשְ ּוׁשְ ּ מֹות א(ֵּיים ִּדְבהֹון ִיְתָק. ּ ) ׁשְ

ִליכוהו ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ָּכל ַהּבֵ ּ ּ ּ ּּ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא. ּ ּ.  

ַהֲעלְֹתך קנ(   )ג"ָזַֹהר ּבְ

ם  ַהֲעלְֹתך(ַּעֵין ׁשָ ת ּבְ ָזַֹהר ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר וַבִתקוִנים )ּ ּגֶֹדל ַהִחיוב ַלֲעסֹק ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ,
ַמת ַהתֹוָרה ָבִרים ַעִתיִקים ְוכו, ְּוֵהם ִנׁשְ ָמָתא ּדְ ָמָתא ְלִנׁשְ ִנׁשְ ה ּבְ ּוָבֶזה ִיְזֶכּ ּ ּ'.  

ם( ַהֲעלְֹתך ׁשָ ת ּבְ ַָהְדַרת ֶמֶלך ַלזַֹהר ָפָרׁשַ ְּ   .)ַז"ַּדף ְרַמ, ּ

ָלה ִנים ָמאֵרי ַקּבָ   .ּבָ

ַהְקָדָמה ַדף א( ִּתקוֵני זַֹהר ּבַ ּ ּ ּ ּ(.  

ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר זֹוִכים ְלָכל ִמד   )מב ּ ּ עֹוָלםּ ּבָ   ֹות טֹובֹות ׁשֶ

ּדֹות ָרעֹות  רות ָהַרע ְוָהַעזות ְוַהּמִ יָחא ִהְתַגּבְ ְמׁשִ ֵעת ִעיְקָבא ּדִ ּּבְ ּּ ּ
י ֵעֶרב ַרב ַהְנָהגֹות ָראׁשֵ ַמִים ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּבְ ִּנְתַגָלה ָהאֹור ַהָגנוז ִמן ַהׁשָ ּ ּ ּ ּּ
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ְּוַהִתקוִנים ְוַאֲחֵריֶהם ְוכו ּ ּוָבֶזה ַהִלּמוד', ּּ ַנְפׁשֹו ּּ ּבְ ּ ְמַבֵער ַהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ
ק ַעְצמֹו ְלאֹור ֶעְליֹון עֹוָלם, ְּוִיְזֶכה ְלַדּבֵ ּבָ ה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ְוָלֶזה , ְוִיְזֶכּ

ִּנְתַגָלה ָהאֹור ַהֶזה ּ ּ.  

יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלֹ ַתׂשִ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ְּוִעַקר ִלמוד ּבִ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ך ּ ַנְפׁשְ ִָקית ּבְ

ֵעת ִלמוְדך וְבָכל ַהיֹום ּּבְ ּ ָּ ל אֹו חֹוֵקר ְוכו, ּ ִתְהֶיה ְמֻקּבָ ְּולֹא ׁשֶ ְוִלְפָעִמים ָהָאָדם . 'ּ
ֶכל ַקְטנות ַהׂשֵ ּהוא ּבְ ּ ּלֹא ִיְפֹטר ֶאת ַעְצמֹו ִמְכלום ִכי ֶזה ִמינות ְוכו, ּ ּ ּּ ְוָאז ' ּ

ה  ָפָתיו ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ּוַמְלָכאֲעִקיַמת ׂשְ ֵהןּ ִכיב ַעל ֲאָבִנים ְואֹוִתיֹות ְכמֹו ׁשֶ ּ ׁשְ ּ.  

ָרָכה ְדָבִרים ַדף ר( ֵּהיַכל ַהּבְ   :)ח"ּ

ִלּמודֹו ְמאֹד ה ְמֹאד , ָּהָיה ַמְתִמיד ּבְ ְך "ּס ופֹוְסִקים ְוַתַנ"ׁשְַוָלַמד ַהְרּבֵ
ְּוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוֵעין ַיֲעקֹב  ּ ְתֵבי ָהֲאִריַזּ ִקיאותֹו , 'ְּוכו ל"ְוָכל ּכִ ְּוֹגֶדל ּבְ

ֵעיֵנינו ְקָצת ָרִאינו ּבְ ָכל ַהְסָפִרים ְכִפי ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ עור, ּ ִלי ׁשִ ִסְפֵרי ּוִבְפָרט , ָּהָיה ּבְ ּבְ
ְתֵבי ָהֲאִרְך ְוֵעין ַיֲעקֹב "ַּתַנ ּי ְוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים"ְוָכל ּכִ ּ ּ.  

ְבֵחי ָהַר( ֶרְסֶלב"ׁשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )' זּן ַרּבֵ

ִּלמוד ַהזַֹהר   )מג ּ ִּתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש, ּ ּ ַחר ַעד ֵצאת , ּ ֵּמֲעלֹות ַהׁשַ
ֵרַפת ַהַתְלמוד ַּהּכֹוָכִבים ָמַנע ׂשְ ּ  

ַּתָקנֹות ִראׁשֹונֹות ר לֹא ַיְפִסיק ּ ַע ִלּמוד ְתִמיִדי ֲאׁשֶ ִּלְקבֹּ ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה  ..ּ ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים ּּבְ ּ ּ ֵמַאַחר  ְּלֹמד ָכל ִאיׁש ֵמֵהם ֶחְלקֹו ֶזה ַאַחר ֶזהִל, ּ

ְּתִפַלת ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת ְתִפַלת ִמְנָחה ֶעֶרב  ּּ ת ְויֹום ּ ּבָ ָּכל ַהָיִמים ָתִמיד חוץ ִמׁשַ ּ ּ ּ ּ
ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִלְלֹמד ָכל ַהיֹום ֻכל', ּטֹוב ְוכו ִלמוד ַהְתִמיִדי ׁשֶ ְּועֹוד הֹוִסיפו ּבַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ ֹו ּּ

ַלְיָלה חוץ ִמן ַהֵלילֹות ִממֹוָצֵאי יֹום ִכפור ְוכו עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ְּועֹוד ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּ   .'ְּוכו' ּ

ַנת תצ ּא ָהָיה ְגֵזרֹות נֹוָראֹות ְוכו"ּוִבׁשְ ְּלַבֵער ִסְפֵרי ַהַתְלמוד ' ּ ֵני ּ ל ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל ְוכו ה "ר ְּוַהָגאֹון', ִּיׂשְ ינו מׁשֶ ַאל ְלַרּבֵ אָסאן ׁשָ ַּחִיים לוָצאטֹו ּי ּבָ  )ל"ַרְמַח(ּ

ֵבאור סֹוד ָכל ָהִעְנָין, ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין יב לֹו ּבְ ינו ֵהׁשִ ְּוַרּבֵ ּ ִּכי הוא ָרָאה זֹאת , ּ ּ
ִיְלְמדו זַֹהר ְוִתקוִנים ִּמֹקֶדם  לֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ה ְוִתֵקן ּבַ ּכָ ים ְרפוָאה ַלּמַ ְּוִהְקּדִ ּ ּּ ּּ ּ

ִל ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְוכוְוזַֹהר ָחָדׁש ּבְ ּי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהׁשַ ּ'.  

ה( ה ַחִיים לוָצאטֹו, ָיִרים מׁשֶ ינו מׁשֶ ִּעְנָיִנים ִנְפָלִאים ֵמַרּבֵ ּּ(  
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ן יֹוַחאי   )מד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הו ַהָנִביא ָאַמר ְלַרּבִ ֵּאִלּיָ דֹור ָהַאֲחרֹון ,ּ ּבַ ּ ׁשֶ
ִתְהֶיה ִּיְתַפְרְנסון ִמתֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ָמתֹוק ַלֶנֶפׁש וַמְרֵפא ָלֶעֶצםּ ּּ  

מֹות ְוַכָמה  ַמִים ִעם ַכָמה ֲחָייִלין ְנׁשָ ִביא ָזכור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשָ ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻכְלהו ַּמְלָאִכים וׁשְ ּּ ּּ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ְוָאַמר ְלַרּבִ

י ַאְנְת  י ַרּבִ אֹוַרְייָתאַּרּבִ ּהוא ִאיָלָנא ִדְרָבה וְתִקיף ּבְ ַעְנִפין ִדיָלך ְדִאינון , ּ ּּבְ ּ ְּ

ין ְרָיין ַתָמן, ֵּאָבִרין ַקִדיׁשִ ַּכָמה עֹוִפין ׁשַ ּּ ין ְכַגְווָנא ִדְלִעיָלא, ּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדִנׁשְ ּ ּ ,
יה  ְּדִאְתַמר ּבֵ ַמָיא)שם ט(ּ ּ וְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן ִצֲפֵרי ׁשְ ּ ּ א ְלַתָתא , ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְּוַכּמָ

ְִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ּ ּ ָדָרא ּבַ, ּ ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ סֹוף ּ ְתָרָאה ּבְ
ּוְבִגיֵניה , ּיֹוַמָיא ָאֶרץ ְוגֹוֵמר)ַּוִיְקָרא כה י(ּ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ.  

ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ו( ּּ ּּ סֹופֹו' ּ   )ּבְ

ֶביְוֶזה ָא ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ ַּמר וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ר , ָקאַּדְים "ּוְקָראֶת, ָהּ ֲאׁשֶ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים"ִּתְקְרא ּו אֹוָתם ּבְ ּ ּּ ּוִבְזכוָתא ָתְלָיא ִמיְלָתא, ּ ּ ּ ְּדַעל ְיֵדי , ּ

ֶביָהֶזה  ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ ְּכלֹוַמר ְדֵהם , יאיֹוֵבל ִהְּוַעל ֶזה ִסֵים ְוָקָאַמר . ּדְ ּ
ִחיָנה ַאַחת יָנה, ּבְ ִחיַנת ּבִ יֹוֵבל ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ יָנה ִלי , ּ ְּכמֹו ֵכן ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִני ּבִ ּ ּ ּ ּ

ְּגבוָרה ּ.  

הוא  ַמֲאָמר ַהָלֶזה ַעל ְיֵדי ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבַ ָאְמרו ּבַ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּּ ּ ּ
ִּמִסְטָרא ְד י ְיסֹוֵב"ִּביָנה ְוִיְהיו טֹוֲעִמיּ ּם ִמְלַמָטה ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ַנְפׁשִ ּ ב ַיְנֵחִני "ּ

ֶזה ִכי  יָנה ִּלְרמֹז ּבְ ִּעם ַהכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ּבִ ּ   .ם"ַּחִייּ

ם' ֶּנֶפׁש ַחִיים ַמֲעֶרֶכת ַהז(   )אֹות ַהׁשֶ

ָרֵאל ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר   )מה ֻאַלת ִיׂשְ ּּגְ ּ ּ ּ  

א ְדָאַמר ִמִלין ִאֵליןָאַמר ִריך ִהיא ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ י ֵמִאיר ּבְ ּ ַרּבִ ּ ּ הֹון , ְ ְלַיֲחָדא ּבְ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ִריך הוא  .ְ א ּבְ ּקום ֵאִלָיהו ְנִביָאה ִליָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

ִכיְנֵתיה ּוׁשְ ָאר ְנִביֵאי, ּּ ְְוִיְתֲערון ִעָמך ׁשְ ּ ַהאי ִחּבוָראַוֲע, ּ א ּבְ ֵּביד ֵליה ִקּנָ ּוְלָכל , ּ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ָאְזִלין ִמְתַתְרֵכי ּבָ ְרָיין ּדְ ַּמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ ָרא לֹון , ּ ְלַחּבָ

ַהאי ִחּבוָרא יה ְנָייָחא , ּּבְ ָחא ּבֵ ַתּכָ ְּלִאׁשְ ִּתקוֵני זַֹהר ַדף ַל(' ְּוכוּ ּ ּ ִּדֵיק א. .)ג"ּ ְמרֹו ֹוּ
ְּלהֹוִדיֵענו ִכי , ַּהאי ִחּבוָראּבְ ְוָקא ִחּבור ֶזה ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְמֻסָגל ִלְסֻגָלה ּ ּּדַ ּ ּ ּ ּּ
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י ָחא ּבֵ ַתּכָ ִכיְנֵתיּהֶּזה ְלִאׁשְ ד ַקן ׁשְ ּ ַנייָחא וְלֶמְעּבַ ִית ְּוָאז ִצפֹור ָמְצָאה ּבַ, ּהּ
ם ַלִים ִכֵסא ַהׁשֵ ירוׁשָ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ָּכתובְּכמֹו ׁשֶ, ּ ַלִים :ּ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראו ִלירוׁשָ ּ ּבָ ּ

ם ְוכו ִּכֵסא ַהׁשֵ ּ ּ ָי', ּ ְתֻתַקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ְּכׁשֶ ּ ּ נוִיים הּ ָכל סֹודֹוָתיו ּבְ ְסֻגַלת ִחּבור ׁשֶ ּ ּבִ ּּ ּ
ָיה ַּעל ִמְסָפר ָקָטן ְלַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּ ּ.  

ְִמתֹוך ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמֶלך( ְּ ּ ּ ּ(  

ַהְקָדַמת ּ אֹור ַהַחָמה ָכַתבּּבְ ַעְצמֹו ּ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָאַמר ַרּבִ ּכֵ  ,ׁשֶ
ם ים ִיְלְמדו ִמּסֹוד ַהׁשֵ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ ּׁשֶ ם ,ּ   .ַּעֵין ׁשָ

ע   )מו ֵני ֵתׁשַ ָּראוי ִלְלֹמד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ִעם ִתינֹוקֹות ּבְ ּ ּּ ּּ ֵדי , ּ ּכְ
ְרָאָתם ִתְהֶיה קֹוֶדֶמת ְלָח ּיִ   ְכָמָתםּׁשֶ

ּלו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ינות גֹוֵבר ָהיו לֹוְמִדין ִעם  ,ּ ַהּמִ ּדֹור ָהַרע ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ
ִנים ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים  ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ִּתינֹוק ּבֶ ּ ּ ּּ הּ  ִיְרַאת ֶחְטאֹו הְוָהָי, ַּלֲהגֹות ּבָ

  .ּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים

ֶּסֶכת ָאבֹות ֶפֶרק דנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמ( ָנה כ' ּ   )'ִמׁשְ

ּוְלִפי ֶזה ִיְתָפֵרׁש ִלְרמֹז לֹו ָאָדם הוא ִכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע , ּ ְּדַאף ַעל ַגב ׁשֶ ּ ּ ּ
ָכרֹו, ִלְקרֹות ַמָיא ִיְכְפלו לֹו ׂשְ ִּעם ָכל ֶזה ִמׁשְ ּ ּ ּ ָפסוק . ּ ְּוֵיׁש ֶרֶמז ּבַ ְּתִהִלים (ּ ָאָדם ' )ַזלו ּ

ּוְבֵהָמה תֹו יַע ּ יַע 'ְּדֵתבֹות , ה"הויׁשִ ל  'ה"הויּתֹוׁשִ ֵתי כֹוְלִלים ׁשֶ ִּעם ַהֵתבֹות וׁשְ ּ ּּ
ֵּתבֹות ַיֲעלו ְכִמְסַפר ֵתבֹות  ּּ ּ ּר ִתקוִני"זַֹה'ּ ִדְקדוק ְצ 'ם"ּּ ּּבְ   .ח"ּ

ַּהְקָדַמת ַהמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּּ ּּ ּ ּ(  

ּוִנים אֹו ֹזַהר ָחָדׁש ֹקֶדם ַהְתִפָלהִּלְלֹמד ֹזַהר ְוִתק   )מז ּ ּ  

ר ִדּבור ָכל ַמה ְדֶאְפׁשָ ֹּקֶדם ַהְתִפָלה ְלַמֵעט ּבְ ּ ּ ּ זַֹהר , ּ ְּוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ

ִתקוִנים ַּהָקדֹוׁש אֹו ּבַ ּ זַֹהר ָחָדׁש ּּ   .אֹו ּבְ

ית ַאֲהרֹן( ֵסֶפר ּבֵ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהֹקֶדׁש ּבַ ּ ּ(  
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ל ְתִפָלה ַמֲאָמר ֶאָחד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ִלְלֹמ   )מח ּד ִלְפֵני ּכָ ּּ ּ
ֵּמַהִתקוִנים ּ ּ  

יל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  עְרנֹוּבִ ּוְבִלקוֵטי תֹוָרה ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמְטׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ַהְדָרָכה ז(ּּ  ,)'ּבְ
ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוֵמִביא  ַעל ׁשֵ ֵּמַהּבַ ּל ְתִפָלה ַמֲאָמר  ִלְלמֹד ִלְפֵני ּכָ:ּ ּ

ֶּאָחד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ֵמַהִתקוִנים ּּ ּ ּ.  

ְצָדָקה ְיָפֵרק ר ֲחָטָאיו ּבִ ר ָחַנן לֹו ֱאלִֹקים עֹׁשֶ ָיִמים ֵאלו  ֲאׁשֶ ה ּבְ ְּוַיְרּבֶ ּ
ְצָדָקה ְוִלּמוד זַֹהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים ּּבִ ּ ּ ּּ .  

ע ִסיָמן ח( ֶאְצּבַ   )אֹות ֹרַמח' מֹוֶרה ּבְ

ִנים ְרצוִפים  ה ׁשָ ֱאֶמת ַעל ַחֹטאות ְנעוִרים וְלִהְתַעּנֹות ֲחִמׁשָ ָּצִריך ָלׁשוב ּבֶ ּ ּ ּּ ּ ְ

בוַע ְוכו ׁשָ ּיֹום ֶאָחד ּבְ אֹותֹו ַלְיָלה ַתַנ,'ּ י ְוִלְלמֹד ּבְ ׁשִ ּ ְוִלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ , ְך"ּ
ָנה ית ָחְכָמה, זַֹהר, ְּגָמָרא, ִמׁשְ ּקוִניםִּת, ֵראׁשִ   .'ֵּעין ַיֲעקֹב ְוכו, ּ

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ עְרָנאּבִ   )'ַהְדָרָכה א) ְטׁשֶ

ית ַדַעת"ְּוֶזהו  ם ֵראׁשִ ִּיְרַאת ַהׁשֵ א, "ּ ַּדַעת ִהיא ְלׁשֹון ִהְתּבֹוְננות וִביָנה ִלּבָ ּ ּ ,
ֵלב ֶּזהו ָחְכָמה ּבַ ְּוִעָקר הוא ַעל ְיֵדי ַהתֹוָרה. ּ ּ ָכתוב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ם ַהּבַּ ׁשֵ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ

ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמֲאַמר זַֹהר ְוִתקוִנים ְוכו קֶֹדם ּכָ יו ׁשֶ ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ'.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ עְרָנאּבִ   )' ַהְדָרָכה ז) ְטׁשֶ

ל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו ְוִרְמזֹוָתיו    )מט ּּכָ ּ
ל ֵסֶפר ַהִת ר לֹא ְיִכיֵלם ָהַרְעיֹוןּׁשֶ ּקוִנים ֲאׁשֶ ּ  

ַּעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר עֶֹצם ִרּבוי  ּ ּ ּּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהַרְעיֹון, ַּהּסֹודֹות ׁשֶ ת , ֲאׁשֶ ַּכָידוַע ַלכֹל ַגְדלות ְקֻדׁשַ ּ ּּ ּ ּּ

ַּהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ּּ ר , ּ ָּכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו ֲאׁשֶ ּ ּ
  .ְוִרְמזֹוָתיו

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן רפ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ה"ּן ַרּבֵ

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ֶהם יֹאַמר ִדְבֵרי ַהזַֹהר , ִיְלֹמד ּבְ ְּוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ
ְּוִתקוִנים ָמהֵּהם ְמֻסָגִלִּכי , ּ ׁשָ   .ים ְלַטֵהר ַהּנְ
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ִּסדור ָהֲאִר( י ַיֲעֹקב ָקאִפיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה" קֹול ַיֲעקֹב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד, ְּלַרּבִ ּּבְ ּּ ּּ(  

ינו ְלַאַחד ַהַתְלִמיִדים ַהֲחׁשוִבים ָאלֹו ַרּבֵ ַּפַעם ׁשְ ּּ ֹזַהר , ּ ַּמדוַע לֹא לֹוֵמד ּבַ ּ ּ
ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים וְבִכְתֵבי ָהֲאִר ּ ּ ְברֹון ֵלב, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּּ ׁשִ י: ְוָעָנה ּבְ ָמה , ַרּבִ

ה ִכי ַלִלמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְצִריִכים ְק ֶּאֱעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ה ְיֵתָרה ְוַטֵהר ַגְבָראּ ֻּדׁשָ י , ּ ַוֲאִני ֵאין ּבִ
ים ִלְלמֹד, זֹאת ת ְלֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ְּוֵאיך אוַכל ָלֶגׁשֶ ינו. ְ ִָאם ֵאיְנך עֹוד : ְּוָאַמר לֹו ַרּבֵ

ׁש,ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ק ּבֹו ְוָכֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ּ ֵצא וְלַמד ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְוִתְדּבַ ּ ּ ּ ,
ְלָעָדהִּכי , ְּתַקֵדׁש ְוִתְתַטֵהרְּוָאז ִת ַבר ָמה ּבִ יג ּדְ ּדֹור ַהֶזה ְלַהׂשִ ר ּבַ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ּ.  

ַּהְקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיק( ּּ ּ(  

ל ַהִדיִנים   )נ ִנְמְתקו ּכָ ִתקוִנים ֵהִבין ׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּּ ּּ  

ֲחצֹות ַהַלְיָלה ְוָרִא ר ִהְתעֹוַרְרִתי ּבַ ַּכֲאׁשֶ ּ ִאֶגֶרת ּ , ּ מוַנַחת ְלָפַניַאַחתּיִתי ׁשֶ
ָנה ַעל ֵעיַני לֹא ָיכְֹלִתי ִלְקרֹותֹו עֹוד ֶחְבֵלי ׁשֵ ר ּבְ ר ָלַמְדִתי תֹוָרִתי , ֲּאׁשֶ ַּעד ֲאׁשֶ ּ

ֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּבַ ּּ ּ ּ ַתִים, ּ ָעה ׁשְ ְּוהוא ַעד ַמֲחִצית ׁשָ ְּוָאז ִנְזַכְרִתי ִלְקרֹות , ּ ּ
ל ַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹוָּהִאֶג ֶּרת ׁשֶ ר , ּ ְזּכַ ַּוֲהִבינִֹתי ַעל ָידֹו ַמֲאַמר ַהזַֹהר ַהּנִ

יִנים ְוכו ל ּדִ ְמְתקו ּכָ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ'.  

א( ָרֵאל ְלַהַמִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵּסֶפר ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּ ּ ּ סֹוָפן, ּ ִּלקוִטים ּבְ ּ(  

מֹו ֵאין ָא ַרך ׁשְ ַגת ְגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ִיְתּבָ ְָדם ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהׂשָ ּ ּ ּ ּ
ָלה מֹו ִמִלּמוֵדי ָחְכַמת ַהַקּבָ ל ִלּמוֵדנו ּכְ ִּמּכָ ּ ּ ִיחוד ִמִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּּ ּּבְ ּ ּּ

ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּּ ָּחְכַמת ָאָדם ָתִאיר ָפָניו , ּ ת ָהֶעְליֹוִנים ֵּמִרּבוי ָהעֹוָלמֹוּ
ים ְלֵאין ֵקץ ְוסֹוף ְוַתְכִלית   .ַּהְקדֹוׁשִ

י, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ( ׁשִ ֲעֵרי ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

חֶֹדׁש ֱאלול    )נא ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ך ַהֶנֶפׁש רוַח , ּ ְמַזּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ָמה   ּוְנׁשָ

ה ְנִהיֵגי י ַמֲעׂשֶ רֹאׁש ַאְנׁשֵ ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ  לֹוַמר ּבְ
ֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהר ִפים ִמּסֵ פוִרים ֵאיֶזה ּדַ ּחֶֹדׁש ֱאלול ַעד ַאַחר יֹום ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ּוְמַכְוִנים ִלְגמֹר ָכל ַהֵסֶפר ַעד יֹום ַהִכפוִרים ּ ּּ ּ ִהְלִהיבו ְמאֹ. ּּ ְסָפִרים ׁשֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ ד ַעל ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כט  ּ

ִעים יֹום ֵאלו ַאְרּבָ ִּלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּּ ּ ּ ֵאינֹו ֵמִבין. ּ ל , ְוַאף ׁשֶ ִּמָכל ָמקֹום ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ
ָמה ׁשָ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמֹאד ַלּנְ ּ ּ ּּ ּ.  

  )ז"א ְסִעיף ָקָטן י"ַּמֵטה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקפ(

ְּכָבר ָנֲהגו ַגם ֵכן ֲחִס ּּ ָכל יֹום ֵמאֹוָתן מּ ה ּבְ י ַמֲעׂשֶ  ֵמֶעֶרבׁשֶָיִמים ' יִדים ְוַאְנׁשֵ
ּרֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהִכפוִרים ּּ ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהֹזַהר,ּ ּ ּבַ ּ ּ ּּ י ִלּמוד , ּ ּּכִ

ָמה ׁשָ ים ֵאלו ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ָיִמים ַהְקדֹוׁשִ ּּבַ ּּ ּ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ַהְג, ּ ּ ֻּאָלה ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ם ְסִעיף ָקָטן כ( ְּקֵצה ַהַמֶטה ְלַמֵטה ֶאְפַרִים ׁשָ ּ   )ג"ּ

ם ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֵ ָיִמים ַהָללו: ּבְ ִלים ֵסֶפר ִתקוִנים ּבַ ַיׁשְ ֵרי ְלִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּּ ּ ּּ ּ.  
  )'ג ְסִעיף ָקָטן ט"ַּמֵטה ֶאְפַרִים ִסיָמן תר(

ַּכָמה  ַּמְרֵפא ַוֲארוָכה ִלמוד ַהֶזה, ּן הוא ֶזה"ָכְרַאּ ּ ּּ נו , ּ ר ָהֵעד ֵהִעיד ּבָ ַּכֲאׁשֶ ּ
ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו"ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ָהֲאִר, ֵּעדות ֶנֱאָמָנה ָכל , ּו ֱאמוָנה"ַוְיִהי ָעָדי, ּ ּׁשֶ

ֵאין לֹו ֵחֶל ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ָּהָרִגיל ּבְ ּ ּ ּ ִביָנהּ ְְמַזֵכך ֶאת ֶנֶפׁש , ק ּבְ ּ
ָמה ְכֵבן אֹו ּרוַח ְנׁשָ ִאי"ּ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהְינו ְדַאַהְנָיא ֵלי, ם ְלִביָנה"ר ּבָ ּוִבְפָרט ּבְ ּ ּ ּּ , ּהּ

ֵסֶפר ַהִתקוִנים , ּה"ד ֵלי"יִּק ׁשָּה"ֵניָתֵאה ּבְ"ַּתֲעֶל ְּוַתָקַנת ַהַקְדמֹוִנים ִלְלמֹד ּבְ ּּ ּ ּ
פוִרים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ּ ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ ֶדֶרך ַהִתינֹוק ּּ ְּלָבֵרר אֶֹכל ִמתֹוך ְפסֶֹלת ׁשֶ ְּ ְּ ּ

רוִרי, ר"ְלָפֵר א ֲעֵדי ּבֵ ִלמוד ֶזה ּבָ ּּבְ ּ ֶפֶרק ֶזה ּבֹוֵרר"ּ לו ַהְיהוִדים . ּן ּבְ ְּוִקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ
ָע, ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ִנְדבֹות ַהֵלב ַהִמְתַנְדִבים ּבָ ּּבְ ּ , ַּוֲעֵליֶהם ְקַבֲענום חֹוָבה, םּ

עוִרי יֹומֹו ָאז ָיְרדו ְלׁשִ ִּלְלֹמד ְדַבר יֹום ּבְ ּ ה"ּ עוָרא ַרּבָ עוָרא זוָטא ְוׁשִ ּן ׁשִ ּ ּ.  

ַּהְקָדַמת ָהַרב ַהֵמִביא ְלֵבית ַהְדפוס ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּ ּּ ּ ּּ ּ י ִיְצָחק ַפְרִחי ְזכותֹו, ּ ְּכבֹוד ָהַרב ַרּבִ  ָיֵגן ּ
  )ָּעֵלינו

חֶֹדׁש ֱאלול וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב    )נב ל ַהִתקוִנים ּבְ ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ דֹוִלים ְלַמְעָלה, ּּכְ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ּגְ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ.  

ר ֵמִעְנַין ֱאלול ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְמַדּבֵ ּנֹוֲהִגין ל, ּ ָמה ׁשֶ ֹּוַמר ִתקוִנים ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ּ
ֱאלול ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ָאז, ּּבֶ ל ַהִתקוִנים ְוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ׁשֶ גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ֵמֲחַמת , ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ל  ּ

ֵבית ַהִמְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילותֹו ָכל ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז ּבְ ּׁשֶ ּ ה ְדָבִרים , ּ ִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּ
ֶּעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ְגדֹוִל ּ   .ים ְלַמְעָלהּ

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ז"קכ, ּן ַרּבֵ

יַח   )נג ִחיַנת ָמׁשִ ים ּבְ דֹוִלים ָהֲאִמִתּיִ ַּהַצִדיִקים ַהּגְ ּ ַמְכִניִסין ֶדֶרך , ּ ְׁשֶ ּ ּ
ַּהְתׁשוָבה ּבִ, ּ ַרׁשְ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ל ּבְ י "ֵּהם יֹוְדִעים ַהּסֹוד ׁשֶ

ָלה ָעָליו ע ֱאלול 'ּּגִ ִמים ּבֶ ֵאלו ַהּיָ ֶהם ּבְ נֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ּ ָפִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ַּוֲעׂשֶ ּּ ּ ּּ ּ.  

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִּכי ָכל ַצִדיק ֲא ּ יַחּ ִחיַנת ָמׁשִ ִּמִתי הוא ּבְ ית ַמֲאָמר , ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִעים ַאְנִפין  ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ּ ֶהם ּ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַה ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ִּתקוִנים ַהָקדֹוׁשּ ּּ ּ ,

ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ.  

ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ( י ָנָתן ִמּבְ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ָנה ֲהָלָכ-ּ   )ה וּ ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ

ִעים יֹום ֵמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום   )נד ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ַאְרּבָ ּ ּ ּ
פוִרים ַּהּכִ ּ  

ִהְלִהיבו  ים ׁשֶ ַכָמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ַעל ִכֵסא ֶמֶלך ְועֹוד ּבְ סֹוף ַהְקָדַמת ּבַ ְּיֻעַין ּבְ ּ ְ ּ ּ ּ ּ
רְֹמֹאד  ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ַאְרּבָ ִּלְלמֹד ַהִתקוֵני ַהזַֹהר ּבְ ּ ּאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ּּ

פוִרים  ַּהּכִ ִתקון ו(ּ ָכַתב ּבְ ְּואוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיך ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַּוִיְפַתח נַֹח ֶאת' ְ ַּחלֹון  ּ
ה ְוָדא יֹום ַהִכפוִרים  ר ָעׂשָ ַּהֵתָבה ֲאׁשֶ ּ ּ א ִעָלָאה ּ ֵתַבת ֹנַח ִהיא ִאּמָ ַּחלֹון ִדיִלי ּּדְ ּ

ּהוא ַעמוָדא ְדֶאְמָצ ּ ִּעיָתא ְדֵביה אֹור ְיֵתּּ ֵבאור ַהְגָריּ ָּרה אֹור ְוָכַתב ּבְ יֹום "ּ ּבְ א ׁשֶ
ַּהִכפוִרים ַחלֹונֹות ַהֵתָבה  ּ ּ ּ א ִעָלָאה ְפתוִחים ּ ְּוהוא ְתׁשוָבה ִאּמָ ּ ּ ּּ ָכתוב ּ ְּוֶזהו ׁשֶ ּּ

ִעים יֹום ַהְידוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול  ֵהם ַאְרּבָ ִעים יֹום ׁשֶ ִּמֵקץ ַאְרּבָ ּ ַרְעָיא ְוּ
ֵתַבת נַֹח  ַגָווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ ְּמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַהִתקוֵני זַֹהר ּדְ ּ ַּכָידוַע' ְּוכוּּ ּ ּ.  

ַּהְקָדַמת ַהמֹוִציא ָלאֹור ִתקוֵני זַֹהר ֵמַהְגָר( ּּ ּ ּ   ) א"ּ
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חֶֹדׁש ֱאלול ֲחִצי ַהּיֹום ַתְלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת    )נה ּּבְ ֶרת ְיֵמי - ּּ ּ וַבֲעׂשֶ
ְּתׁשוָב י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַדְוָקאּ ּה לֹא ַתְלמוד ּכִ ּ ין ,ּ ּבֵ ִמים ׁשֶ ּ וַבּיָ

ִלמוד ַהְתִהִלים ְוַהזַֹהר ה ּבְ פור ְלֻסּכֹות ַתְרּבֶ ּּכִ ּ ּ ּּ ּּ ּ.  

ּוְבֹחֶדׁש ֱאלול ֲחִצי ַהיֹום ַתְלמוד ָחְכַמת  ּ ּ ָּהֱאֶמת ַוֲחִצי ַהיֹום ַתְלמוד טור ּּ ּ ּ ּ
ְלָחן ָערו ּוֵבית יֹוֵסף ְוׁשֻ ָנה ְוִכפור ְוֻסָכה ְולוָלב ִעם ָכל ּ ּך ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְ

ָיִכים ָלֶהם ַּהפֹוְסִקים ַהׁשַ ּ י ִאם ָחְכַמת  ,ּ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה לֹא ַתְלמוד ּכִ ּוַבֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ְוָקא ִלּמוד ַהְתִהִלים ְוַה,ָהֱאֶמת ּדַ ה ּבְ פור ְלֻסּכֹות ַתְרּבֶ ין ּכִ ּבֵ ּ וַבָיִמים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּזַֹהר ּ

ִכיל ְוַתְצִליַח ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון ר ִתְפֶנה ַתׂשְ ַרך ָכל ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּוַכיֹוֵצא וְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ ּ.  
ֲּעבֹוַדת ַהֹקֶדׁש ֵחֶלק ַהַתְכִלית ֶפֶרק ע( ּּ'(  

ֵסֶפר ַהִתקוִנים  )נו ת ּבְ ֶמׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלול ַיד ַהּכֹל ְמׁשַ ּּבְ ּּ ּ ּ  

ת ּבֹוֵּסֶפר ַהִתְוִלְהיֹות  ׁשֶ ּמֶ חֶֹדׁש ֱאלול ַיד ַהּכֹל ְמׁשַ ּקוִנים ּבְ ּ ּ.  
ַהְקָדָמה( ִּכֵסא ֶמֶלך ּבַ ְ ּ ּ(  

ר    )נז ה ָעׂשָ ָיִמים ֵאלו ֵמֲחִמׁשָ ִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ׁשְ ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּּ ּ ּ
פוִרים  ָאב ַעד יֹום ַהּכִ ּּבְ ֲאִמיַרת -ּ ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ּ ַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ

ָאבַּהִת ר ּבְ ה ָעׂשָ ּקוִנים ֵמֲחִמׁשָ ּ ּ  

ה ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֵסֶדר ִתקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁש  י ַמֲעׂשֶ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ַּהְרּבֵ ּּ ּ
ָאב ַעד יֹום ַהִכפוִרים ר ּבְ ת ָעׂשָ ֵּמֲחֵמׁשֶ ּ חֶֹדׁש . ּ ִּכי ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ ּ

ַהְקָדַמת  ֱּאלול ְמֹבָאר ּבְ ָמהּ ׁשָ ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ִּכֵסא ֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ֵקץ . ּ ּ
ַּהְגֻאָלה אֹור ַצִדיִקים ִסיָמן ל, ּ ְּוֵכן ָכתוב ּבְ ּ ִלים ֵסֶפר ' ו ִסיָמן ב"ּ ַיׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ

ֲאִמיַרת  ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ָיִמים ֵאלו ְוַיִקיֵרי ְירוׁשָ ַּהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּּ ַּהִתקוִנים ּּ ּּ
ָאב ָאב ּבְ ר ּבְ ה ָעׂשָ   .ֵּמֲחִמׁשָ

ְקִו" ְוֵכן ָנַהג ָהַאְדמֹו  )נח   .ויָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהר ִמּסְ
ין ַהְמָצִרים ֶפֶרק מ( ִּנְטֵעי ַגְבִריֵאל ּבֵ   )ג"ט ִסיָמן י"ּּ
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ּבִ  )נט ת ָהַרׁשְ ִעְנָיִנים ַהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן "ּ ַעל ְיֵדי ְדָרׁשַ ּי ּבָ ּ ּ ּ
ל , ִעְנָיִנים ְלַמְעָלהָה ָלה יֹוֵתר ִמּכָ ל ִעַקר ִתקון ִלמוד ַהַקּבָ ְּוֶזהו ּכָ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ָאר ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה   ּׁשְ

ר ְלַמְעָלה  ָלה הוא ְלַדּבֵ ת ְוגֶֹדל ַמֲעלֹות ִלּמוד ַהַקּבָ ה ִעַקר ְקֻדׁשַ י ִהּנֵ ּּכִ ּּ ּּ
אֹורֹוֵתי ה וְכֵדי ְלַתֵקן וְלעֹוֵרר ּבְ ְּולֹא ְלַמּטָ ַהְקָדַמת זַֹהר . ֶהם ְלַמְעָלהּּ ְּוַעֵין ּבְ ּ

ית ב ֵראׁשִ ַּעמוד א' ּבְ י ֶאְלָעָזר. 'ּ א כו .ָאַמר ַרּבִ ָנא ַמְקְדׁשָ ִתיָקא ִדיִלי ּבְ ּׁשְ ַּעֵין ' ּ
ם ַהְקָדַמת ִתקוִנים ג. ׁשָ ְּוֵכן ּבְ ּ ּ ּסֹוף ַעמוד ב' ּ ַמָיא ' ּ א ִמׁשְ ְּוֶנֱעָנה ַמְלָאך ִמגֹו ֶאׁשָ ּ ּ ּ ְ

ה ֶמְרָכָבה, ְוָאַמר ֵרת כו, ֵּהן ֵהן ַמֲעׂשֵ ִצין ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ַּוֲהוֹו ִמְתַקּבְ ְּוהוא ִכי. 'ּ ַעל  ּ
ּבִ ת ָהַרׁשְ ָרׁשַ ִעְנָיִנים ַהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן ָהִעְנָיִנים ְלַמְעָלה"ְיֵדי ּדְ ּי ּבָ ּ ּ ּ .

ָלה יֹוֵתר ִמּכָ ל ִעַקר ִתקון ִלּמוד ַהַקּבָ ְּוֶזהו ּכָ ּ ּּ ּ ּ ָאר ֶחְלֵקי ַהתֹוָרהּ ָאר . ּל ׁשְ ִּכי ׁשְ
עֹוָלם ַהֶזה ר ּבָ ֵאי ָהִעְנָיִנים ֲאׁשֶ נֹוׂשְ ׁש ּבְ ָּכל ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ֲהֵרי ְמֻלּבָ ּ ֵאין ֵכן ,ּ ּ ַמה ׁשֶ ּ

ָלה וִבְפָרט ִדְבֵרי ָהֲאִר ִּלמוד ַהַקּבָ ּ ּּ נוִיים ַעל ָהִאְדרֹות "ּ ר ֵהם ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ
ִּסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְוִעְמֵקי ִסְתֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשְו ּ ּ ֵאי ָהִעְנָיִנים ַרק . ּ ֲּהוֹו ָכל נֹוׂשְ

ֲאִצילות וְבעֹוָלמֹות ְדאֹור ֵאין סֹוף ּּבַ ּ ּ.  

ם ִנְסָתר )ס ׁשֵ ָלה ִנְקָרא ּבְ ּ ָחְכַמת ַהַקּבָ ר ֵמעֹוָלמֹות , ּ ְמַדּבֵ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּ
ה , ָלהָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ְלַמְע ִרּיָ ֶזה ְלׁשום ּבְ ָגה וְתִפיָסה ּבְ ֵאין ַהׂשָ ּׁשֶ ּ ּ

ְּוהוא ֶנֱעָלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹל ּ.  

ם ִנְסָתר ׁשֵ ָלה ּבְ ּוְלָכך ִנְקָרא ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּ ֵאי ָהִעְנָיִנים ,ְ ל נֹוׂשְ ּכָ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ
ר ֶהם הוא ֵמעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ ִרים ּבָ ָאנו ְמַדּבְ ּׁשֶ  , ְלַמְעָלה ְלַמְעָלהּ

ִרָיה ַוֲהֵרי הוא ֶנֱעָלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹל ֶזה ְלׁשום ּבְ ָגה וְתִפיָסה ּבְ ר ֵאין ַהׂשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ .
ה ְגֶלה ִמתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ֵאין ֵכן ָכל ֶחְלֵקי ַהּנִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֵאי ָהִעְנָיִנים . ּ ֲּהֵרי ֲהוֹו ָכל נֹוׂשְ

ֶהם ְגלוִיים ַלכֹ ּבָ ּׁשֶ ּ ַער ד. לּ ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשַ ֶזה ּבְ ְּוַעֵין ּבָ ם"ֶּפֶרק כ' ּ ְּוֵכן הוא . ּח ַעֵין ׁשָ
ָל ׁשְ ַהְקָדַמת תֹוְלדֹות ָאָדם"ּּבַ ּה ּבְ ַער ב. ּ ם ׁשַ ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשָ ְּוַעֵין ּבְ ' ֶּפֶרק ה' ּ

ַהָגָהה ב ָכל עֹוָלם עֹוָלם. 'ּּבְ ִּכי ָכל ַהתֹוָרה ֻכָלה הוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּעל ָכל ִעְנְיֵניֶהם ַהִמְתַיֵחס . ּּ ּ
ָכל ֶאָחד ָיך ָכאן,ּבְ עֹוָלם ַהֶזה ַעל ָהִעְנָיִנים ַהׁשַ הוא ּבָ ּ וְכמֹו ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאם ֵכן ֲהֵרי ְמבָֹאר . ּ

ְלַמְעָלה וְלַמָטה ֵאר ֵהיִטיב ָכל ַמה ׁשֶ ה ְמפָֹרׁש ּבָ ּּבָ ּ ּּ ּ ָיך ,ְועֹוד. ּ ְ ִכי ְלִפי ְדָבָריו ֲהֵרי ׁשַ ּ ּ ּ
ם ִנְסָתרַּג ׁשֵ ַעל ֶפה ֻכָלה ּבְ ּבְ ּם ֵכן ִלְקרֹא ְלָכל תֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ ּ ְסָתר ְוִנְטָמן ָכל ,ּּ ּנִ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ ּ ּ
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ְכָתב ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ֶרֶמז ּבַ ָכַתְבִתי ִכי ִמׁשום . ִּעְנְיֵניֶהם ַרק ּבְ ַּאך ָהִעָקר הוא ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ֵאי ָכל ָהִעְנָיִנים ַהָללו ֵה ּנֹוׂשְ ּׁשֶ ּ ם ִנְסָתר,ּם ֶנֱעָלִמים ֵמֵעיֵני ָכל ַחיּ ׁשֵ ּ ְלָכך ִנְקָרא ּבְ ְ.  

ם ֵחֶלק ב ( ֲעֵרי ַהֶלׁשֶ ַנת ָחְכַמת ָהֱאֶמת-ד " ִסיָמן י-ּׁשַ   ) ִמׁשְ

ים   )סא ים ַהִנְצִחּיִ ל ַהפֹוֵרׁש ֵמָחְכַמת ָהֱאֶמת פֹוֵרׁש ִמן ַהַחּיִ ּ ּכָ ּ  סֹוד -ּ
יַמת ֶפ ָלה ַמְחּכִ ִּלמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּ לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה -ִתי ּ ּ ִמי ׁשֶ

ָמיו   זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ

ּעֹוד ֵפרוׁש ַהָפסוק ּּ ָכתוב , ּ ַּמה ׁשֶ ּ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביך"ּ ִעְנַין ַאְחדותֹו , "ּ ּּבְ
מֹוָתיו ְוסֹוד ָהֲאִצילות ַרך ִויִדיַעת ׁשְ ִּיְתּבָ ָאַמר ַהָפסוק , ָּאַמר ַדע. ְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְּתִהִלים (ּ ּ

י, )ד"י, א"צ ְגֵבהו ּכִ ֲּאׂשַ ִמי ּ ָלה , ָיַדע ׁשְ ּהוא סֹוד ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ר[ּ ] ֲאׁשֶ
יַמת ֶפִתי לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו, ַּמְחּכִ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ,

רוך הוא ְוסֹו ִכיל סֹוד ַאְחדותֹו ּבָ ִּכי ָאז ָיִבין ְוַיׂשְ ּ ְּ ּ ָגָחתֹו ְוִעְנְיֵני ַהְתָאִרים ּ ּד ַהׁשְ ּ
ֱעָלִמים ֵמַחְכֵמי ַהִפילֹוסֹוִפים תֹוָרה ַהּנֶ ְזָכִרים ּבַ ַּהּנִ ּ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָכל ֵאֶלה, ּ ַּאׁשְ ּ .
ים ִמזֹו ַהָחְכָמה ֵני ָאָדם פֹוְרׁשִ ה ּבְ ְּוַיַען ִכי ַהְרּבֵ ּ ה פֹוֵרׁש , ּ ּנָ ְּוָכל ַהפֹוֵרׁש ִמּמֶ ּ

ְצִחִיים ָהרוָחִנִייםֵּמַהַחִיי ּם ַהּנִ ַּעל ֵכן ַאְעִתיק ִדְבֵרי ַהֲחָכִמים ַחְכֵמי ָהֱאֶמת , ּּ ּ ּ
ָכְתבו ַעל ִעְנָין ַהֶזה ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ָל( ָרה ַמֲאָמרֹות-ּה ַהָקדֹוׁש "ׁשְ ֲעׂשָ   )'ּ ַהַמֲאָמר ָהִראׁשֹון י- ּבַ

ית ַהִמְק   )סב ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ִּלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת פֹוֵעל ׁשֶ ּ   ָּדׁשּּ

ָיֵדינו ה ְכָלל ֶזה הוא ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ָיָמיו , ּ ית ַהִמְקָדׁש ּבְ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ָכל דֹור ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ- 
ָיָמיו  ְּכִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּ ְלִמי יֹוָמא ֶפֶרק א(ּ ְּירוׁשַ ִחיָרה ְוָהיו , )'ֲהָלָכה א' ּ ֲעֵלי ּבְ ֵהָמה ּבַ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ

יֶהם  ַמֲעׂשֵ ית ַהִמְקָדׁש ְולֹא ָעׂשוְיכֹוִלים ִלְפֹעל ּבְ ֶנה ּבֵ ִיּבָ ַּהטֹוִבים ׁשֶ ּ ּ ּ ָלֵכן ַמֲעֶלה , ּ
יֵמיֶהם ֲּעֵליֶהם ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבִ ּ ִחיָרה . ּ ָפט ַהּבְ ָלנו ִמׁשְ ֵּכן ַהָדָבר ַהֶזה ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

טֹוב ְוַלֲעׂשֹות ִתקוִנים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ֵעֶסק  ַרע ְוִלְבחֹר ּבַ ִּלְמאֹס ּבָ ּ ּ ּ ּתֹוָרֵתנו ְוֵאין ּ ּ
ְנָזִקין,ִנְמָצא, ָּאנו עֹוְסִקים ּ ָאנו ַהְגָרָמא ּבִ ֶרת, ּ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַגּבֶ ּׁשֶ ַחס , ּ

ְפָרט ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת, ְוָחִליָלה ּּבִ ָלה, ּ ּהוא ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּהוא רֹאׁש ְלָכל , ּּ
ַּהִתקוִנים ּ ָאַמר ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ן יֹוַחאיּ ְמעֹון ּבֶ ֶפה , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, י ׁשִ ּבְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לד  ּ

ָרֵאל ִמָגלוָתא. ָמֵלא ֵביה ִיְפקון ִיׂשְ ּּדְ ּּ ָרֵאל ,ּ ָלה ֵיְצאו ִיׂשְ ְזכות ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּבִ ּ ּּ
ִּמן ַהָגלות ּ.  

ֵּסֶפר ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים( ְ ּ(  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְת ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ל תֹוָרתֹו , י"ֵבי ָהֲאִרּ ּּכָ
ָפה ְוַלחוץ ּהוא ִמׂשָ אות, ּּ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוּכֻ ּ תֹוָרה ֶאָלא , ּ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּ
ם י ׁשֵ ִריֹות, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ָתֵרר ַעל ַהּבְ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהּדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ,

ַחִיים ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל - ּ אי לֹא ַיׂשִ ּ וְבַוּדַ ּ ּ ּ
ְלַבד ְּיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּ ּ.  

דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ּּבַ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן  ,ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ֵהם ַחִיים ַמָמׁש ַלי "ָהֲאִר ּׁשֶ ֶפׁשּ ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים, ּנֶ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ, 

ָפה ְוַלחוץ עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ל תֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֵּיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ּ ְוֵאין לֹו ֵעֶסק , ְּכדֹוֵאג, ּּ
ֶפׁש ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות ,ּּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ תֹו, ּּ ָּרה ֶאָלא ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ

ם י ׁשֵ ִריֹות, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ָתֵרר ַעל ַהּבְ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ְוֵאין  ,ּ
ַחִיים ּלֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ.  

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ ֲעָלה: ּ ה ִלְרצֹות ָלה ִעם ּבַ נו ַמאן ְדִיְתַער ְלַגּבָ ֵּלית ּבָ ּ ּ ּּ ּ ,
אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא ּבְ ַּצְוִחין ּבְ ָין, ּ ַכָמה קוׁשְ ּּבְ ַכְלִבין . ּ ה ּבְ ְּוַצְוִחין ּבָ

ַתַדל ְלָסְלָקא , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ְּדָאְמִרין ַהב ַהב ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ּּ
ִכיְנָתא אי. ּׁשְ יג ָאְרחֹות ַח ּוְבַוּדַ ִּיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ

ְלַבד ֻכלֹו אֹור, ָּמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ֲעֵרי אֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ ְּוֵכן ּבַ ּ ּוְכָבר . ּ
ל לֹא ִתְהֶיה ְמֻקּבָ ה ִמֶזה ׁשֶ ֶּהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ֶּאָלא ֲעבֹד ֵמַאֲהָבה ַוֲעֹבד ִמִיְרָאה, ּ ּ.  

ר  )סג דֹור ַהֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ִכיָנה ּבַ יך ַהׁשְ ּ ְלַהְמׁשִ ּ ּ ּ ַרק ַעל ְיֵדי ַהזַֹהר ,ְ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ

ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל ְיֵדי  יך ׁשְ ר ְלַהְמׁשִ ּוַבדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ ְ ּ ּ ּ
ַּהֹזַהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  רוַח ַהֹקֶדׁשּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּּבִ ּ ּ.  

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לה  ּ

א   )סד ים אֹוֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
עֹוָלם ַהֶזה ים ִויַטאל , ּּבָ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ ק ּבְ ִּיְדּבַ ּ

  ְלַבדּבִ

ּוַבדֹור ַהֶזה ּ ְלִתי ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים  ּ ִלי ְלַבלֹות יֹום ּבִ ִּמּבְ ּ
ה עֹוָלם ַהֶזה ְּקֻדׁשָ א ּבָ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ,ִּלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ ק ּבְ ּ ִיְדּבַ ּ

רוַח ַהָּמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּּבִ   .ֹּקֶדׁשּ

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ָמה ְלָכל ַהלֹוֵמד   )סה ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר ַהּגוף וְמַקֵדׁש ַהְנׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
חֶֹדׁש ֱאלול   ּאֹותֹו ּבְ

ָ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך,ּוְבֵכן נו ִלְלמֹד,ּ ִלּבֵ ִיַטע ַאֲהָבתֹו ְותֹוָרתֹו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ִחּבור ֶזה ּ ּ ּבְ
ק ַרב ֵלם וְבֵחׁשֶ ֵלב ׁשָ ָמה ְלָכל ַהלֹוֵמד , ּּבְ ׁשָ ׁש ַהּנְ י הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּּכִ ּ ּ ּּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריוּּ ּּבְ ּ.  

ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ַעל ַהִתקוִנים( ּ ּ ְ ּ ּ ּ(  

ּ ַהִתקו  )סו ּ ּ ְסֻגָלָתן ְלַמֵתק ַהִדיִנין-ִנים ּ ּ ּ  

ִּתקוֵני זַֹהר ְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנים. ּּ ּנִ ִּנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּ ֶזה ַהֵסֶפר , ּ ָכאן ּבְ ר ּבְ ִּכי ְמַדּבֵ ּ
ִּמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהְסִפירֹות ּ ְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש ַהֶזה ִתקוִנים, ּ ְּוֵהם ִנְקָרִאים ּבִ ּ ּּ ְּכמֹו , ּ

ָאַמר  ִּתקון אּבְ(ׁשֶ ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים [)'ּ ּּבְ ּ ּ ר ִתקוִנין] ּ ַּאְנְת הוא ְדַאִפיַקת ֲעׂשַ ּּ ּּ ּ ,
ר ְסִפיָרן   .ְוָקִריָנן לֹון ֲעׂשַ

ה ַהְסִפירֹות ֵהם ָהיו ְנֻקדֹות ְוכו ְּוִהּנֵ ּּ ְְורֹב ִדְבֵרי ֶזה ַהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל ֶדֶרך ', ּ ְּ ּּ
מֹות ְוִיחוִדים ֵּצרוֵפי ַהׁשֵ ּם ֶעֶצם עֹוַלם ַהִתקון ממְוֵה, ּּ ּ ן ֶהָחָדׁש ַעל ְיֵדי "ה וב"ּ

ַאְנִפין ְלַמֵתק ַהִדיִנין ִצּנֹוֵרי ַהְסִפירֹות ְלִאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ִּהְתַיֲחָדם ּבְ ּ ּּ ּ ּ ָלֵכן . ּ
ֶפר ִתקוִנים ִּנְקָרא ֶזה ַהּסֵ ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹות, ּּ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ּּכִ ּ ן ְּלָבֵרר וְלַלּבֵ, ּּ

ֵכִלים ִמֵכִלים  ים ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ַּהִטיב ִמן ַהְסָיִגים ְוַהְפסֶֹלת ַעל ְיֵדי ִיחוֵדי ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
ר ּבֹו ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ר הוא ְמַדּבֵ ָעה ְוָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּׁשֹוִנים ְלִפי ַהְזַמן ְוַהׁשָ ּּ ּ ֵאין . ּ ַּמה ׁשֶ

רֹב ְדָבָריו סֹוֵבב ַעל ַע ֵּכן ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ ּ ֶדֶרך ַחִיים ְותֹוֵכחֹות ּ ְּצמות ַהִמדֹות ּבְ ְ ּ ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לו  ּ

ְמקֹומֹות מוָעִטים וְבִסְפֵרי ִאְדָרא ְוִסְפָרא ,ּמוָסר ר ִמן ִיחוִדים זוַלת ּבִ ּ ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ּ ּ ּ
ִּדְצִניעוָתא ּ.  

לֹו( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ינו ְצִבי ִהיְרׁש ִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ָּהַרב ַרּבֵ ּ ּּ ּ(  

ִּתקו   )סז ּ ֵּני ַהֶנֶפׁש ְוַהּגוףּ ּ  

ָרֵאל ִיׂשְ ָעִלי, ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ ֱאלול רֹאׁש -י ֵא"ַכְבׁשֵם ִמ"ַרב ּבְ ֶאָחד ּבֶ ּל ּבְ
ָנה ַל ֵאיָמ"ֲאׁשְֵמַּהׁשָ ָמם, ה ְרצֹון קֹוָנם"ר ּבְ ְפֵני ֲאׁשָ ִרים ּבִ ִּכי , ָּהֱאִליִלים ִמְתַאׁשְ

ַּאְתָיא ִלמוִדי ָנהן"ּ ָנה ְוׁשָ ָנה"ֵלא ֲע"ּבָ, י ִמְקָרא"ֵלא ֲע"ּבָ, ּ ִמֵדי ׁשָ ן ֵסֶדר "ֵה, י ִמׁשְ
ֵסֶפר ִתקוִנים ָקֶנ ָנה ּבְ ׁשְ ַּלּמִ ֶפׁש ְוִתקוֵני ַהגוף, ף"ּצוה ָו"ּּ ִּתקוֵני ַהּנֶ ּ ּ ּּ ּ ם , ּ ְלׁשֵ

ַּהָללו ְמּן גֹוְמִרים "יִסּרוְג ּן ְוַהָללו אֹו"יִרֲהַטּ ֶאיָה לם "יִרׁשְּ ל ּבָ ֹּו ְיׁשובון"ּכָ ּ.  

ילֹוְגָראדֹוִּמתֹו( ּך ַהְקָדַמת ַהַמִגיַה ְלִתקוֵני זַֹהר ְדפוס ּבִ ּּ ּּ ּּ ּ ְ(  

ן יֹוַחאי  )סח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּ סֹוד ִתקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ  

ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ ְוָקָרא , ת"ּ
ּאֹוָתם ִתקוֵני זַֹה הוא ְלׁשֹון אֹור, רּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּר ִגיַמְטִרָיא ָר"ְואֹו, ּ ְּוהוא , ז"ּ

תֹוָרה ְוכו רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ יכֶֹלת ', ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ ׁשֶ
ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ל ַמה ׁשֶ ָּהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ּ ּ ְה ְיָבֵרך אֹותֹו ְוַעל ְיֵדי ֶז, ּ

ִנים ַהָללו ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ּ ּ ּּ ּ ת ְיֵמי , ְ ׁשֶ ְסדורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ית ֵראׁשִ ינו, ּבְ ֶלג ַיְלִבּ ְּוָאז ַכׁשֶ ּ ּ.  

ֶרת ְיְוָלֵכן  חֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ּנֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ ֵמי ּּ
ְּתׁשוָבה ה , ּ ִניֹות ְלמֹׁשֶ ָאז ִנְתנו ַהלוחֹות ׁשְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ

לֹום ִעם ָכל ַהִדְבֵרי תֹוָרה ינו ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ּ ּ ּ ּוְלַתֵקן ַהכֹל ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה, ּ ּּ ּ ּ.  

ינו ָצדֹוק ַהֹכֵהן ִמלו( ְּפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּ ּ ּ ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ּּבְ   .)א"ַּדף נ' ִסיָמן ח, ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לז  ּ

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹוֵרר ִלְלֹמד ִתקוֵני    )סט ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּ ּּ ּ
  ֹזַהר

ם ְלך ּ ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ָהַרב ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ַיֲעקֹב יֹוֵסף ,ִָהְנִני רֹוׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ָכל ֵעת,רַּהֹכֵהן ֵנרֹו ָיִאי א אֹותֹו ּבְ ִתׂשָ ְכֵדי ׁשֶ ֵכיָון ּבִ ְקָצָרה ַעל ְנָיר ָקָטן ּבְ ּ ּבִ ְלִתי . ּ ִּקּבַ

י ְוכו ם טֹוב[' ִּמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַעל ׁשֵ ָכל יֹום, ]ַהּבַ ָנה ּבְ ָכל ַהׁשָ ִּתקוִנים ִיְלַמד ּבְ ּ ּּ.  

ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ִאלו תֹוֵפ  )ע ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ לֹוּּ   ּס ּכֻ

ַלְיָלה עֹור ּבַ ֵחֶלק , ַּהּנֵ י ַהתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ
ְקָרא ַלְיָל ְגֶלה ַהּנִ ָידוַע"ַהּנִ ּה ּכַ ּר ִגיַמְטִרָיא "ִּכי אֹו, ְּוֵאינֹו ָחֵפץ ֵמאֹור ַהתֹוָרה, ּ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ָר ַּהְינו ּבְ ְקָרא יֹוׁשֶ, ּ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת תֹוַרת ַהׁשֵ ֶּזהו ּבְ ּ ּ ֲהֵרי  ,ם"ּ
ַנְפׁשֹו לֹו וִמְתַחֵיב ּבְ ִאלו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ֶּזה ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּ ּּ ֵאין ֵכן ִאם . ּ ַּמה ׁשֶ ּ

ְסָתר ָּחֵפץ ַגם תֹוַרת ַהּנִ ּ יגֹו, ּ ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ַּהַגם ׁשֶ ם ִּכי ִא"ַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ּ
ם ֶחְפצֹו תֹוַרת ַהׁשֵ ֵפַרׁש ּוְכמֹו , "ּּבְ יך ַהָקדֹוׁשּׁשֶ ָּהַאְלׁשֵ יג ַגם ֵחֶלק ֶזה , ְ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּ ּּ

תֹוָרה ּבַ ִּכי ַהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ְכִאלו תֹוֵפס ֻכלֹו ְוכו, ּׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ'.  

ים( ת ְקדֹוׁשִ ְּכתֶֹנת ַפִסים ָפָרׁשַ ּּ ּ(  

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמו   )עא   ּד ַהזַֹהרּ

ִתקוִנים ָאְמרו ּבַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּּ ִּתקון ל( ּ ּ י  :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ָּנִתיב ִתְנָיָנא' ּ ּקומו ְוִאְתָערו ְלַגּבֵ ּ ּ
ִכיְנָתא ה, ּׁשְ ע ּבָ ָלא ֻסְכְלָתנו ְלִמְנּדַ א ּבְ ִאית ְלכֹון ִלּבָ ּּדְ יַנְיכו, ּ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ּקומו]: ַּהזַֹהרּ ה ְוִהּ ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ִביל ַהׁשְ ׁשְ ְּתעֹוְררו ּבִ ּ ֲהֵרי , ּ ׁשֶ
יג איָקֵיׁש ָלֶכם ֵלב ֵר יָנה ָלַדַעת וְלַהׂשִ ִלי ּבִ ּן ּבְ תֹוְכֶכם, ָּתהֹוּ ִהיא ּבְ   .ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ

ְעָיה מ ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְקָרא  גֹון ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך ְוֶא, )ְיׁשַ ל ָּּכְ
ים ִתְפֶנה  ִּמי ִמְקדֹוׁשִ ר ָחִציר, ְוִהיא ָאְמַרת ָמה ֶאְקָרא, )ִּאיֹוב ח א(ּ ׂשָ ל ַהּבָ , ּכָ

ָאְכִלין ָחִציר ְבִעיָרן ּדְ ּּכָֹלא ִאינון ּכִ ֶדה , ּ ִציץ ַהׂשָ ל ֶחֶסד , )שם(ְּוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ּכָ
ָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדין   .ּּדְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לח  ּ

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ָכתוב , ְּוסֹוד ַהָדָבר]: ַהרַּהזֹּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְעָיה מ(ּ קֹול אַֹמר ' )ְיׁשַ
ָרֵאל ִלְקרֹות וְלִהְתַפֵלל , 'ְקָרא ל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ִלּבֹו ׁשֶ קֹול דֹוֵפק ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ָרֵאל, ַּלֲהָרַמת ִהׁשְ ל ָכל ִיׂשְ מֹות ׁשֶ ִהיא ְכָללות ְנׁשָ ּׁשֶ  הִביא ְרָאָיּ וֵמ,ּּ
ֵּמַהָכתוב  ְקִריָאה ֵפרוׁשֹו ְתִפָלה, 'ְָּקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך'ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִכיָנה ֲאָבל , ּ ַּהׁשְ
ה כַֹח ְלָהִרים ֶאת ַעְצִמי ֵמָעָפר(, 'ָמה ֶאְקָרא'אֹוֶמֶרת  ְּכלֹוַמר ֵאין ּבָ ִביל , ּּ ׁשְ ּבִ

ר ָחִציר'ׁשֶ ׂשָ ל ַהּבָ ְבֵהמֹות , 'ּכָ ה ּכִ ָלם ֵהּמָ ב ְוָחִצירּּכֻ ְּכלֹוַמר , אֹוְכֵלי ֶעׂשֶ
ֵהמֹות ִלי ַדַעת ְכמֹו ּבְ ים ַהִמְצוֹות ּבְ עֹוׂשִ ּׁשֶ ּ ֶדה', ּ ִציץ ַהׂשָ ל , 'ְּוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ּכָ

ים עֹוׂשִ ים, ַהֲחָסִדים ׁשֶ ִמְצוֹות , ְלַעְצָמם ֵהם עֹוׂשִ ֵאין ַכָוָנָתם ּבַ ְּכלֹוַמר ׁשֶ ּ ּ ּ
ים עֹוׂשִ ְכ, ׁשֶ ִתְהֶייָנה ּבִ ִפיַע ַנַחת רוַח ְליֹוְצָרם ֶאָלא ַרק ְלתֹוֶעֶלת ַעְצָמם ּׁשֶ ֵּדי ְלַהׁשְ ּ ּ

ים ַהִמְצוֹות   .ֵּהם עֹוׂשִ

אֹוַרְייָתא ִלין ּבְ ַתּדְ ִמׁשְ ל ִאינון ּדְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ ָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו , ּ ל ֶחֶסד ּדְ ּּכָ
  .ָעְבִדין

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ּלו ַהטֹוִבַוֲאִפ]: ַּהזַֹהרּ ּ ֶהםּ ּבָ ם ַעל ֵעֶסק , ים ׁשֶ ָמְסרו ְזַמּנָ ּׁשֶ ּ
ֶּאָלא ְלתֹוֶעֶלת גוָפם ַעְצָמם, ּלֹא ָעׂשו ֶזה, ַּהתֹוָרה ּ ִלי ַכָוָנה ָהְרצוָי, ּ ּּבְ ּ ְכֵדי , הּ ּבִ

ִפיַע ַנַחת רוַח ְליֹוְצָרם ְּלַהׁשְ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא  ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב] 'ְּוכו[ּּבְ ִּאיהו רוָחא ְוָדא , ְלָעְלָמא, ְּ ּ
יַח   .ְדָמׁשִ

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ֵעת ַהִהיא ֶנֱאַמר ַעל ַהדֹור]: ַּהזַֹהרּ ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב, ּּבָ ְּ ,
יַח, ְלָהעֹוָלם ְּדַהְינו רוַח ַהָמׁשִ ּ ּ ָרֵאל ִמָכל ָצרֹוֵתיֶהם ַעד , ּ ַּהָצִריך ִלְגֹאל ֶאת ִיׂשְ ְ ּ
ַּלְגֻאָלה ֵלָמה ְלַקֵים ַה ּ ַּהׁשְ ָּכתובּ ם ְוגֹו, ּ ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּ ָּהרוַח ַהֶזה ' ּ ּ

ְִנְסַתֵלק לֹו ְוָהַלך ּ עֹוָלם, ּ   .ְוֵאינֹו ֵמִאיר ּבָ

ֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְלָעְלָמא ָגְרִמין ּדְ ַּוי לֹון ָמאן ּדְ ִאֵלין , ּ ּּדְ
ה ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ָלה, ִּאינון ּדְ ַתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ   .ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ל ]: ַּהֹזַהרּ רוחֹו ׁשֶ ים ַהגֹוְרִמים ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ֲאָנׁשִ ּ
יַח ִיְסַתֵלק ְוֵיֵלך לֹו ֵמָהעֹוָלם ְולֹא יוַכל ָלׁשוב ְלעֹוָלם ָּמׁשִ ּ ְ ּ ים , ּ ֵהָמה ֵהם ָהעֹוׂשִ ּׁשֶ

הֶּאת ַהתֹוָר ֶכל ְוַדַעת, ְּכלֹוַמר, ה ִליֵבׁשָ ל ׂשֵ הו ַלְחלוִחית ׁשֶ ִלי ַמׁשֶ ּּבְ ּ ִּכי , ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לט  ּ

ל ַהתֹוָרה י ׁשֶ ֵחֶלק ַהַמֲעׂשִ ִּמְצַטְמְצִמים ַרק ּבַ ל וְלָהִבין , ּ ַתּדֵ ְּוֵאיָנם רֹוִצים ְלִהׁשְ ּ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ סֹודֹות ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ִמ, ּּבְ ִכיל ּבְ ֵּליַדע וְלַהׂשְ ּ   .ְצָוהּ

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ַּוי לֹון ּדְ ּ ּ.  

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ יֶהם ַהָללו, אֹוי ָלֶהם]: ַּהזַֹהרּ ַמֲעׂשֵ ֵהם גֹוְרִמים ּבְ ּׁשֶ ּ ִיְהיו , ּ ּׁשֶ ּ
ע ָמדֹות ּבָ ֲּעִניות ְוֶחֶרב ְוָחָמס וִבָזה ַוֲהִריגֹות ְוַהׁשְ ּ ּ   .ֹוָלםּ

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )'אֹות ע" ּ

א ָר"אֹו   )עב ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

אֹוַרְיָתא ִּעַקר ַהְגֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ּדְ ּ ּ ִּגיַמְטִרָיה ר "אֹוִּכי , ּ ְוֶזה ִנְקָרא , ז"ָרּ
ִגיַמְטִרָיה ן "ּכֵ ּׁשֶ ִמְדָרׁש. ד"ִמיסֹוד "סֹוּ ָכתוב ּבַ ְּוֶזה ׁשֶ ּ , ֵכןֲּאִני ָאַמְרִתי ְיִהי , ּ

ִעים אֹוְמִרים לֹא ֵכן ט, ְוָהְרׁשָ תֹוָרה ֶאָלא ַהְפׁשָ ֵאין ּבַ ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ן לֹא "ַּעל ֵכ, ּ
ָּיקומו ָיֵמינו כו. ּ ְמֵהָרה ּבְ ִיְתַגֶלה ָלנו ּבִ ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה ְוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַעל ', ּ

ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים ּדֹור ׁשֶ ּ ּ ּ ּ גוַפְייהוּ ּ ַּעָתה ָאקום, ּ ם , ּ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ּ
ְבָעַתִים ר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְַאך , ַּהְמֻזָקקֹות ׁשִ ִעים ֲאׁשֶ ְמֵרנו ֵמָהְרׁשָ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּּ ּ

ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ֵהם ְכֻרם ֻזלות, ְּוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ּׁשֶ ּ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים , ּ
רומֹו ׁשֶ רוך הוא ְירֹוֵמםּּבְ ּל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ.  

ָרֵאל ַעל ִתקוֵני ֹזַהר ְלַהַמִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ( ּאֹור ִיׂשְ ּ ּּ ּּ ּ ִתקון ל-ּ ּ   :)ז"ּ ַדף ע-ו "ּ

א ֵאי" אֹו  )עג ִגיַמְטִרּיָ   ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו; ף"ן סֹו"ר ּבְ

ְקוִמי אֹוִרי ִכי ָבא אֹוֵרך' ּ ְעָיה(' ּ ִגיַמְטִרָיה ר "אֹו, ) ס אְיׁשַ ן "ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ֵאיּּבְ
ּוְבִגיַמְטִרָיה , ם"עֹוָל ר הוא אֹו, ז"ָרּ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּקוִמי ְּוֶזהו . ּר ָלנו"ּּ
ִיְתַגֶלה ְכבֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"אֹוִר ּׁשֶ ּ ּ ּ י ָבא אֹוֵר, ם"ן עֹוָל"ּ ִּכי ְכָבר ִנְתַג, ְך"ּכִ ּ ָּלה ּ

הוא ָר ָּלֶהם ָחְכַמת סֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֶ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְהֶיה ְגֻאָלה , ּאֹור ַהתֹוָרה, ז"ּ ּ ּ
סֹוד ַמְלכותֹו ַכּנֹוָדע ְּלִהְתַגלֹות ּבְ ּ ּ ּ.  

ת ָתבֹוא( ַּאְגָרא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ַהְפָטַרת ָפָרׁשַ ּ ּ ְּ ּ ּ(  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מ  ּ

ינו ַנ   )עד ֶרְסֶלבַּרּבֵ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ְחָמן ִמּבְ  ִהְפִליג ְמֹאד ,ּ
ת ַהִתקוֵני ֹזַהר ֻדַלת ְקֻדׁשַ ַבח ּגְ ׁשֶ ָמה ְפָעִמים ּבְ ּּכַ ּ ּּ ּ ּ ּ  

ֶרְסֶלב ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ַּרּבֵ ּ ָיַדע ָכל ִדְבֵרי ָה,ּ " ֵּעץ ַחִיים"ּ
ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמֵסֶפר ַהֹזַהר ְוָהִעָקר "ּ ְוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר"ְּפִרי ֵעץ ַהַחִיים"ּו ּ ּ

ֵּמַהִתקוִנים ּ יֵמי ְנעוָריו. ּ ֶזה ָהָיה ּבִ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה ׁשֶ ּּ ּ ה . ּ ּמָ ְוִהְפִליג ְמֹאד ּכַ
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ׁשֶ ְּפָעִמים ּבְ ּּ ּ ּ ּ יֹוֵתר ַגם ְוָהָיה ָרִגיל ַל. ּ ֲּעסֹק ּבֹו ּבְ

ָנה ָכל ַהׁשָ יֵמי ֱאלול,ּּבְ לֹא ּבִ ּ ֲאִפלו ׁשֶ ּּ ּ.  

יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

עֹוָלם ְוכו  )עה ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ'.  
יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

ּ ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפ  )עו ּ ּ ּיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות ּ
ם ׁש ׁשָ ּיֵ ֵּאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי ַהּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ ּ  

ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות  ר ּבְ ִדּבֵ ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד ׁשֶ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ּתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ית ְלַבדֲּהלֹא ָכל ֵס: ָאַמר. ּ ֵראׁשִ ֶּפר ִתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ּ .

ְּוַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי ַהסֹודֹות  ּ ּ ּּ ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון, ּׁשֶ ֲּאׁשֶ ת ַהִתקוִנים ַהָקד, ּ ַּכָידוַע ַלכֹל ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ , ֹוׁשּּ

ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו וְרִמיזֹוָתיו ְוכו ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ְוָכל . 'ּ
ְזַכר ְלֵעיל ְכָלל ּבֹו ַכּנִ ּנִ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ַעל ֵתַבת ,ּ ּ ּּ

ית ְלַבד ֵראׁשִ ָרא ְיכֹוִל, ּבְ ּין ַגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתקוִנים ִעם ִרּבוי ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל' ּסֹודֹות ְוכו ַּכּנִ ּ.  

ה ֵער ְקָצת ַגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּכי ֵכן , ּ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות ְכמֹו  ַּעל ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּּ ֵּאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים ּ ּּ ּ ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים"ּבְ ּ ית ְלַבד" ּ ֵראׁשִ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּׁשֶ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה , ְּוַעָתה. ּ ּ ּ ּ
ה ֵתבֹות ָכֵאלו ה ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ר ,ּ ר ִאי ֶאְפׁשָ  ֲאׁשֶ

ר ִמֶזה ְכ ְּלָבֵאר וְלַדּבֵ ּ   .ָללּ

יחֹות ָהַר(   )ן אֹות רפה"ׂשִ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מא  ּ

עֹוָלם ְוכו   )עז ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ'.  
יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

ּ ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות   )עח ּּ ּ ּ
םֵּאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי  ׁש ׁשָ ּיֵ   ַּהּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ

ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות  ר ּבְ ִדּבֵ ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד ׁשֶ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ּתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ית ְלַבד: ָאַמר. ּ ֵראׁשִ ֲּהלֹא ָכל ֵסֶפר ִתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ּ ּ .

ְּוַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּ ּ ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי ַהסֹודֹות ּ ּ ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון, ּׁשֶ ֲּאׁשֶ ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש, ּ ַּכָידוַע ַלכֹל ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו  ֲּאׁשֶ ּ ּוְרִמיזֹוָתיו ְוכוּ ְוָכל . 'ּ
ְזַכר ְלֵעיל ְכָלל ּבֹו ַכּנִ ּנִ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ַעל ֵתַבת ,ּ ּ ּּ

ית ְלַבד ֵראׁשִ ָרא ְיכֹוִלין ַגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתקוִנים ִעם ִרּבוי , ּבְ ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְז' ּסֹודֹות ְוכו   .ַּכר ְלֵעילַּכּנִ

ה ֵער ְקָצת ַגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּכי ֵכן , ּ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות ְכמֹו ֵאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים  ַּעל ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים"ּבְ ּ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ" ּ ּׁשֶ ית ְלַבדּ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה , ְּוַעָתה. ֵראׁשִ ּ ּ ּ
ה ֵתבֹות ָכֵאלו ה ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ר ,ּ ר ִאי ֶאְפׁשָ  ֲאׁשֶ

ר ִמֶזה ְכָלל ְּלָבֵאר וְלַדּבֵ ּ יחֹות ָהַר(                .ּ   )ן אֹות רפה"ׂשִ

ֲעַדִין ֵאין ָאנו יֹו ִּכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ י ּ ִגָלה ַרּבִ ְּדִעין וְמִביִנים ְכָלל ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֹזַהר ְוִתקוִנים ר יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבַ ּׁשִ נו, ּ ַּאף ַעל ִפי ֵכן הוא ִתקון ָגדֹול ְלַנְפׁשֵ ּ ּּ ּ ִּכי ְכָבר , ּּ ּ

ה ְוֵהִכין ָלנו ֵכִלים ִנְפָלִאים ְוִתקוִנים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ַדְרֵכי ָּעׂשָ ּ ּ ּּ ה ּ ּ תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּ
ִגָלה ּׁשֶ ַרך, ּ רֹוֶצה ְלִהְתַיֵגַע ְלַבֵקׁש אֹותֹו ִיְתּבָ ַעל ַיד ֶזה ִמי ׁשֶ ְׁשֶ ּ ָנֵקל , ּ ּיוַכל ָלבֹוא ּבְ

גֹות ֱאלֹקות ְּלַהׂשָ ִגָלה, ּ ַּעל ְיֵדי ַהְדָרִכים ְוַהֵכִלים ְוַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י  א ַרּבִ ְּוַעל ֵכן ַגם ַאַחר ַהַתּנָ ּ ר יֹוַחאי ָזִכינו ְלִכְתֵבי ָהֲאִרּ ְמעֹון ּבַ י ִזְכרֹונֹו "ּׁשִ
הֹוִסיף ְלַגלֹות ִתקוִנים ִנְפָלִאים ְוכו ִּלְבָרָכה ׁשֶ ּ ּ ּ ָזִכינו ', ּ דֹורֹוָתיו ָזִכינו ְלָמה ׁשֶ ְּוֵכן ּבְ ּּ

ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְב ַעל ׁשֵ ָהיו ִמימֹות ַהּבַ ַּעל ְיֵדי ְגדֹוֵלי ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ וּ   .ָרָכה ַעד ַעְכׁשָ

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ד( ּ(  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מב  ּ

ִּתקוֵני ֶאת ֵסֶפר    )עט ּ ַּהזַֹהר ָתִמידּ ּ  

ַער ַהַהְקָדמֹות ַהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלׁשַ ְּרֵאה ּבְ ּּ ְּוֶזה תֶֹכן , ּ
ְגֶלה ׁשֶ: ְּדָבָריו ֵחֶלק ַהּנִ ְעָיא ּבְ ֹזַהרְולֹא ִמּבַ ַוַדאי ָיכֹול ָכל ָאָדם ַלֲעסֹק, ּּבַ ּבֹו ּבְ ּׁשֶ ּ ,

י ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאר ִמְדְרׁשֵ ׁשְ הוא עֹוֵסק ּבִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ֵחֶלק , ּ ֶּאָלא ֲאִפלו ּבְ ּ ּ
ִעיון ֹזַהר ָיכֹול ָכל ָאָדם ַלֲעֹסק ּבֹו ֲאִפלו ּבְ ּבַ ִּסְתֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ הוא , ּ ְּכמֹו ׁשֶ עֹוֵסק ּ

ִעיון ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּבְ ּּבְ ּ ִעיון, ּ ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעסֹק ּבְ ּוִמי ׁשֶ ּּ ְלָפחֹות , ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ְבִקיאות ּבְ ַּיֲעסֹק ּבִ ָרֵאל ִלְגֹרס ֶאת , ּ ַלל ִיׂשְ ְרִגיִלים ּכְ ּחוץ ַמה ׁשֶ ּ

ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ְוֶאת ֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ּּ חֶֹדׁש ֱאלול, ּ ָתִמידּּ ּוִבְפָרט ּבְ ׁש , ּ ַהְמַקּדֵ
ַרך ם ִיְתּבָ ְוְמַטֵהר ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם וַמְלִהיבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ּ ל ַתְכִלית , ּ ֶזהו ּכָ ּׁשֶ ּ ּ

רוך הוא  ִּלּמוד ְוִגְרַסת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאך ְוַרק ְלִהְתָקֵרב ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ְּ ּ ּ
םְוִלְזּכֹות ְלִיְרַא   . ּת ַהׁשֵ

* * *  

ֵאָלה ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר, ֱאֹמר ָנא ִלי: ׁשְ ֻגָלה ּבְ ַּמהו ַהּסְ ּ ּּ.  

ְּתׁשוָבה ֵסֶפר ַהזַֹהר: ּ ָפִרים ְלָהעֹוְסִקים ּבְ ּסְ ְּסֻגלֹות ַרּבֹות ָמִצינו ּבַ ּ ּ ,
ר ֵמֵהם ְבָעה ָעׂשָ ִקצור ְלֻדְגָמא ׁשִ ְּוָכאן ַנֲעֶלה ּבְ ּ:  

ֵס לֹו ָיֵגּנו ָעָליוַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבְ ְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים ׁשֶ י ׁשִ ֶּפר ַהזַֹהר ְזכות ַרּבִ ּּ ּ. 

ְּזִכיָרה ְלַחִיים ַדף יד ַעמוד ד( ּ ּ ּ'( 

א,ְועֹוד ְפָרטות ָיֵגן ָעָליו ַגם ָלעֹוָלם ַהּבָ ן יֹוַחאי ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְזכות ַרּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ. 

ַמֲחֶזה ְדרוׁש ט( ֵּסֶפר ַאְבָרָהם ּבַ ּ  )ז"ּ

ַמִיםְו ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְסֻגָלה ְלִיְרַאת ׁשָ ּ ּ ּ. 

סֹוָלה ְלֵסֶפר ַהִתקוִנים( ה ּבָ י מׁשֶ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ּ ּ ּ( 

ָגה ֵסֶפר ַהזַֹהר ְסֻגָלה ְלַהׂשָ ָּהֵעֶסק ּבְ ּ ּ. 

ַער רוַח ַהֹקֶדׁש ַדף יא"ָהֲאִר( ׁשַ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ(: 



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מג  ּ

זַֹהר רות ַּהָקדֹו ָּהֵעֶסק ּבַ ְתִדירות ְסֻגָלה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִהְתַקׁשְ ּׁש ּבִ ּּ ּ
רוך הוא ָּלֵאין סֹוף ּבָ ְּ. 

ָרֵאל( י ִיׂשְ   , דֹוב ִמִויֶלעְדִניקַרּבִ
ַער א רות ׁשַ ַער ַהִהְתַקׁשְ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ְּדרוׁש ה ַמֲאָמר ב' ּ ּ( 

זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ְלַבַע ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּל ְתׁשוָבהּ ּ. 

ְבֵחי ָהֲאִר(  )י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ׁשִ

ָמה ׁשָ זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ. 

ע אֹות מד( ֶאְצּבַ  )מֹוֶרה ּבְ

ֶפׁש ת ַהּנֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר ֵמִביא ְלַטֲהַרת וְקֻדׁשַ ּ ְֶפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך זַֹהר(            .ּּ ּ( 

ָמה ׁשָ ּוְלַזּכות ַהּנְ ּ. 

י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך אֹות טַּהָג( ְהֹות מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ( 

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמִסיר ִטְמטום ַהֵלב ִּלּמוד ּבַ ּ ּּ ּ. 

ָעִרים ְלַבַעל ַהַתְנָיא(  )ֵּמָאה ׁשְ

ִלּמוד ַהזַֹהר ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ּּבְ ּ. 

ִּכֵסא ֶמֶלך ַעל ִתקוֵני ַהֹזַהר ִת( ּּ ּ ּ ְ ּ ּקוןּ  ) מג אֹות סּ

עֹוָלם ַהֶזהַּהלֹוֵמד ּבְ ֵּסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבָ ב , ּ ָאז ֶלָעִתיד ָלבֹוא לֹא ֵיׁשֵ
ה בוׁשָ  .ּּבְ

ב ַדף קפ( ת ַוֵיׁשֵ ּזַֹהר ָפָרׁשַ ּ ְכָללות. ה"ּ   ,ּּבִ
ת ַצו ִלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ָפָרׁשַ ּוִבְפָרטות ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ( 

ִּלּמוד ִסְתֵרי ַהתֹוָרה הוא ִסיוַע ַרב ַלֲהָבַנ ּ ּּ  .ּת ִנְגלֹות ַהתֹוָרהּ

ֵסֶפר תֹוַרת ָאבֹות( י ַאְבָרָהם ִמְסלֹוִנים ּבְ ַּרּבִ ּ( 

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ. 

ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהַכָונֹות"ָהָרָמ( ּז ּבְ ּ ּ( 



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מד  ּ

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ֶלֱאמוָנה ַּהִלּמוד ּבַ ּּ ּ. 

ַער ט אֹות גִּאְמֵרי ִפְנָחס(  ) ׁשַ

ֲערורֹות ֵגָפה ְוׁשַ ַפְחתֹו ִמּמַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמִציל ֶאת ָהָאָדם וִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ. 

ַער ו אֹות עג( ם ׁשַ  )ׁשָ

ִים ּנַ  .ֵּמִביא ְרפוָאה ִלְכֵאב ׁשִ

ִלין( י ֱאֶמת ְלַתְלִמיד ַהחֹוֶזה ִמלוּבְ ַּמֲעׂשֵ ֵסֶפר ֱאֶמת ְוַיִציב ֵח ּ ִּנְדַפס ּבַ ּ ַּעמוד ל' ֶלק דּ ּ( 

ְּוהוא ְרפוָאה ָלַרְגַלִים וְלהֹוָצַאת קֹוץ ּ ּ. 

ַער ט אֹות ג(  )ִּאְמֵרי ִפְנָחס ׁשַ

ל ַהַלְיָלה ֹזַהר  )פ ִּתקוֵני ֹזַהר וְתִהִלים, ָּלַמד ּכָ ּּ ּ ַמִים ַהְקפוִאים, ּ ּּבַ ּ ּ ,
ָהָיה חֹוֶלה ֵעת ׁשֶ ֲּאִפלו ּבְ ּ  

ינו ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ְצ ַּרּבֵ ִּבי ֱאִליֶמֶלך ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּּ ּ ּ ְ, 
ָהָיה חֹוֶלה  ֵעת ׁשֶ ֲּאִפילו ּבְ ְּוָצִריך ִלְרפוָאה ְגדֹוָלה ָתַבר ְגִזיָזא ְדַבְרָדאּ ּ ּ ּּ ּ ְוָיַרד  ,ְ

ָהר ַהָקפוא ַתַחת ַהֶקַרח ַהּנֹוָרא ּנָ ְּוָטַבל ּבַ ּּ ל ַהַלְיָלה ַהזַֹהר ,ּ ם ּכָ ּ ְוָלַמד ׁשָ ּ
ִים ַהָקפואַּהָק תֹוך ַהּמַ ּדֹוׁש ְוִתקוֵני ַהזַֹהר וְתִהִלים ּבְ ּ ּּ ְּ ּ ּ.  

ִּמתֹוך ַהְקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיק( ּּ ּ ְ ֲאִריכות, ּ ה ּבַ ם ַמֲעׂשֶ ַּעֵין ׁשָ ּ(  

ִסְפֵרי    )פא ָחְכָמה זֹו לֹא ִיָמַנע ִמׁשוט ּבְ ֵאין לֹו ָיד ּבְ ַּאף ִמי ׁשֶ ּ ּ
ִלים   ַהְמֻקּבָ

ֵס ִליםְוָהָרִגיל ּבְ ֶּפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ְוִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ּ ּ ֵעיָניו ִיְרֶאה וְלָבבֹו ָיִבין ,ּ ּ ּבְ
ּ וְלפום ַצֲעָרא ַאְגָרא, ְוִיְמסֹר ַנְפׁשֹו ָעֶליָה,ּגֶֹדל ַמֲעַלת ָחְכָמה זֹו ַאף ִמי  ָאְמָנם .ּ

ִסְפֵרי ַהְמ ַנע ִמׁשוט ּבְ ָחְכָמה זֹו לֹא ִיּמָ ֵאין לֹו ָיד ּבְ ּׁשֶ ים ּ ִלים ַהְמָפְרׁשִ ֻקּבָ
ָוַנת ַהְתִפלֹות וְבָרכֹות וִמְצוֹות ּּכַ ּ ּ ּּ.  

ל  רומֹו ׁשֶ ִזְכרֹו ִכי ֵהם ְדָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ה ִיְתַלֵהב ִלּבֹו ּבְ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ִּכי ָאז ּבִ ּ ּ ּ
ַּעל ָגבֹוַהֵמּעֹוָלם ָעמֹק ָעמֹק ְוָגבֹוַה  ה ַהּבֹוֶנה ּבַ.ּ ֵרי ְילוד ִאׁשָ ּ ַאׁשְ ַמִים ֲעִליֹוָתיו ּ ּׁשָ ּ

ל ְפָרס ְתִפָלתֹו ְלַקּבֵ ְּולֹא ְיֵהא עֹוֵבד ּבִ ן ָלַדַעת ,ּ ְרׁשָ ׁשָ ּ ַרק ְיַכֵון ְלַתֵקן ַהְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מה  ּ

ר ים ֲאׁשֶ ָאֶרץ ֵהָמה ְוַאִדיֵרי ָכל ְקדֹוׁשִ ּּבָ ּ ה , ְוִלּבֹו ָלמֹו ָאב ִיְצַעק,ָבם ֶחְפִצי ּ ַמֲעׂשֵ ּ ׁשֶ
  .ּינוָּיֵדינו ְיכֹוֵנן ָעֵל

ַאל(   )ְ ֵעֶרך סֹוד,ּ ַמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים,ַּחִיים ׁשָ

ֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְמַקְטְרִגים   )פב י ַמה ּיָ ָחְכָמה , ּּכִ ִּאם לֹא ְקִריָאֵתנו ּבְ
ֹּזאת ַהִנְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ּ  

א  י ֶצַמח ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְּוַהָגאֹון ַרּבִ סֹוף ַהַהְקָדָמה(ּ  )ּ ְלֵעץ ַחִייםָּמבֹוא ּבְ
י ַמה ָיֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְמַקְטְרִגים": ּכֹוֵתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּּכִ ִּאם לֹא ְקִריָאֵתנו , ּ

ְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ָחְכָמה זֹאת ַהּנִ ּדֹור ַהֶזה, ּּבְ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ן ֵסֶפר , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ
ַּהִתקוִנים ר מוָבא ֵמָהֲאִר, ּּ ָיהּי ַהָקדֹו"ֲּאׁשֶ ה ְלִתקון עֹוַלם ֲעׂשִ ֲעׂשָ ּנַ ּׁש ׁשֶ ּ ַעד , "ּ

  .ָּכאן

ָנה ַמָמׁש   )פג ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ּּבְ ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני , ּ ּ ּ ּ
  ֹזַהר

יקֹוָלֵייאב ְזכותֹו ָיֵגן  י ָדִוד ִמּנִ ם טֹוב ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּוְבִמְכָתב ֵמַהּבַ ּּ ּ ּ
ָּעֵלינו ָכתוב ֲָאָבל ִאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאְתך: "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ,ּּ ָנה , ָּ ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ּּבְ

ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ֹזַהר ְוכו, ַּמָמׁש ּ ּ ּ ֹגֶדל ". 'ּ ר ַמְפִליִגים ּבְ ים ֲאׁשֶ ְועֹוד ַרּבִ
ִעְקְב ִּלמוד וְקִריַאת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּבְ ּ ּּ ּּ ּ יָחא ָדאּ ָּתא ִדְמׁשִ ַּכָמה תֹוֶעֶלת , ּ ּ ּ

ֶפׁש ְלָהִאיָרה ה ַלּנֶ ֵּיׁש ּבָ ְּלַתְקָנה וְלַזְכָכה, ּ ּ ּּ יה ִמָגלוָתא , ּ א ִיְפקון ּבֵ ּוְבזַֹהר ּדָ ּ ּּ ּ ּ
ַרֲחֵמי"   ". ּבְ

ל יֹום ַדף ֶאָחד  )פד לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ ּ ּכְ ִנים ְספורֹות זֹוִכים , ּ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ֲּאַזי ּבְ ְ

ל ַהזַֹהר ְוַעל ִתקוֵני ֹזַהר ְוַהזַֹהר ָחָדׁש ַלֲעֹבר ַעל ּ ּכָ ּּ ּ ּ ֶזה ַמְחִדיר -ּ
ֹנַעם וְבִזיו ְמֻיָחד ַמִים ּבְ ה ִיְרַאת ׁשָ ָאָדם ַהְרּבֵ חוׁש, ּּבָ ִנְרֶאה ּבְ ּּכַ ּ  

ֲעֵלי ֵסֶדר ָכל ָכך ֵאיָנם ּבַ ְְוַאף ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּ ַע ִלְלֹמד ִמֵדי , ּ ָכל זֹאת ְצִריִכים ִלְקבֹּ ּּבְ
ל ֹזַהריֹום ַעל ַהִמָטה, ּ ְלָפחֹות ַדף ֶאָחד ׁשֶ ַמע ׁשֶ ְּכגֹון ִלְפֵני ְקִריַאת ׁשְ ּ ְזַמן , ּ אֹו ּבִ

ּוְבאֶֹפן ָכֶזה. ְּמֻסָים ַאֵחר ף ֶאָחד, ּ ל יֹום ּדַ לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ ִנים , ּּכְ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ְֲאַזי ּבְ

ל ַהזַֹהר ְוַעל ִתקוֵני זֹ ְּספורֹות זֹוִכים ַלֲעבֹר ַעל ּכָ ּ ּּ ה , ַּהר ְוַהזַֹהר ָחָדׁשּ ְוֵיׁש ַהְרּבֵ
ֶהם ְמַעט ְמִביִנים ּבָ ֶהם, ִּעְנָיִנים ׁשֶ ּבָ ִדְבֵרי ַאָגָדה ׁשֶ ּוִבְפָרט ּבְ ַּהְמִאיִרים ֶאת , ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מו  ּ

ַּהַיֲהדות ְְוַאַחר ָכך. ּ ִנָיה, ּ לֹוְמִדים ַפַעם ׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ְוֶזה . זֹוִכים ְלָהִבין ְמַעט יֹוֵתר, ּ
ָאָדם  נַֹעם וְבִזיו ְמֻיָחדַּמְחִדיר ּבָ ַמִים ּבְ ה ִיְרַאת ׁשָ חוׁש, ַּהְרּבֵ ְרֶאה ּבְ ַּכּנִ ּ .  

ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר, ַּדע   )פה ּׁשֶ ּ ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים , ּ ה ֵחׁשֶ ַּנֲעׂשֶ ּ
ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ ּ  

ינו ַהָקדֹוׁש  ְּועֹוד אֹוֵמר ַרּבֵ ם אֹות ק(ּ ַעל ְיֵדי ִל, ְוַדע: ")ח"ׁשָ ּמוד ַהזַֹהרׁשֶ ּ ה , ּ ַנֲעׂשֶ
ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ֵּחׁשֶ ּ ּ ֲּהֵרי ָלנו ְסֻגָלה . ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, "ּ ּ

ם דוָקה ְלַהִגיַע ְלִצָמאֹון ִלְדַבר ַהׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְכֶטער( י ַיֲעֹקב ֵמִאיר ׁשֶ ֵסֶפר ְלַהָגאֹון ַרּבִ ְּוִנְכַתב ּבַ ּ ּ(  

ל ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁשִלְגֹמר ּבְ   )פו ָנה ּכָ ָּכל ׁשָ ּ ְוָכל , ּ
ָלה ֵמָהֲאִר   י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ִסְפֵרי ַקּבָ

ינו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ב ַרּבֵ ּוַפַעם ֶאָחד ִחׁשֵ ָכל ּּ ָהָאָדם ָצִריך ִלְלֹמד ּבְ ְַמה ׁשֶ ּ
ֵאין ַהיֹום ַמְסִפיק ּיֹום ַעד ׁשֶ ַהְינו, ּ ָנה ּּדְ ָכל ׁשָ ף "ס ִעם ָהִרי"ׁשַ ִלְגֹמר ּבְ

ְלָחן ָערוך ַהְגדֹוִלים, ׁש"ְוָהרֹא ָעה ׁשֻ ְּוַאְרּבָ ְ ים ֻכָלם, ּ ְּוָכל ַהִמְדָרׁשִ ּ ְוָכל ִסְפֵרי , ּ
ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּ ָלה ֵמָהֲאִר, ּ ַּגם . י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוָכל ִסְפֵרי ַקּבָ

ְקָצת ִעיוןְצִריִכין ִלְלמֹ יֹום ּבִ עור ּבַ ּד ֵאיֶזה ׁשִ ּּ ה ְדָבִרים, ּ ב ַהְרּבֵ ְּועֹוד ִחׁשֵ ַּגם . ּ
ָכל יֹום ְּצִריִכין לֹוַמר ְתִהִלים ּבְ ה, ּ ה ַהְרּבֵ ּוְתִחּנֹות וַבָקׁשֹות ַהְרּבֵ ּ ּ.  

ה ֵמִעְנָין ֶזה ְמִהירות ָגדֹול וִבְזִר ְּוָאז ִסֵפר ַהְרּבֵ ְצִריִכין ִלְלמֹד ּבִ ּׁשֶ ּּ ּיזות ּ
ה ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ִדְקּדוִקים ַהְרּבֵ ְעתֹו ּבְ ל ּדַ ְּוִלְבִלי ְלַבְלֵבּ ָבִרים ַהָללו ֵהם . ּ ְּוַהּדְ ּ

ים דוִקים וְמֻנּסִ ּּבְ ּ.  

ַּגם לֹא ָהָיה ְמַצֶוה ַלֲחזֹר ֵתֶכף ַעל ִלמודֹו ּּ ּ ַּרק ְרצֹונֹו ָתִמיד ָהָיה ִלְלֹמד ַהֵסֶפר , ּ ּ
לֹוֵמ ּאֹו ַהפֹוֵסק ׁשֶ ְזִריזותּ ּד ְכֵסֶדר ֵמֹראׁשֹו ְלסֹופֹו ּבִ ִני , ּ ְּוַאַחר ָכך ַיְתִחיל ַפַעם ׁשֵ ְ ּ

ְּוִיְגמֹר אֹותֹו ֻכלֹו ְּוֵכן ַפַעם ַאַחר ַפַעם. ּ ּ.  

ָכל יֹום ְצִריִכין ִלְלמֹד ָכל ָכך ּבְ ִהְזִהיר ׁשֶ ְַגם ָאַמר ְלַבל ִיְהֶיה ִנְבָהל ִמֶזה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ...
ְּולֹא ָעֶליך ַהְמָל' הָ ֵטל ִמֶמּנָ ן חֹוִרין ְלִהּבָ ּאָכה ִלְגֹמר ְוִאי ַאָתה ּבֶ   .)ָאבֹות ב טז( 'ּ

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב אֹות עו"ֵסֶפר ׂשִ   )ן ִמּבְ
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ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו    )פז ַּהִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר ַהּגוף וְמַקֵדׁש ַהְנׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵאין  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ֵּמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריוּּ ּ  

ּוְבסֹוף ַהְקָדַמת ַהִכֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ּּ ְ ּ ּ י הוא " :ּ ַּהִתקוֵני זַֹהר[ּּכִ ְמַטֵהר ] ּּ
ָעְלָמא  ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ׁש ַהּנְ ַּהגוף וְמַקּדֵ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו ּּבְ סֹוף ִתקון וְו ".ּ ם ּבְ ּׁשָ ּ י ַהלֹוֵמד ִגיְרָסא " :'ּ ּּכִ ּ
ָעְלָמא ָמתֹו... ּבְ ָטֳהָרה ִנׁשְ ׁש ּבְ ֲעָמלֹו וְמַקּדֵ ָכר טֹוב ּבַ ּוְבִסדור  ".ֵּיׁש לֹו ׂשָ ּּ

ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד"ָהֲאִר י ַיֲעקֹב ָקאִפיל ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּּ ּ ּ ִסְפֵרי " :ּ ִיְלמֹד ּבְ
ָלהַק י ֵהם ... ּבָ ְבֵרי ַהֹזַהר ְוִתקוִנים ּכִ ֶהם יֹאַמר ּדִ ְּוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ ּ

ָמה ׁשָ ינו ַחִיים ָפאָלאִג ".ְּמֻסָגִלים ְלַטֵהר ַהּנְ ּוְרֵאה ַגם ֶנֶפׁש ַחִיים ֵמַרּבֵ ּּ י 'ּּ
  .ַּמֲעֶרֶכת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש

ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּבִ  )פח ּ ִלְלֹמד ּבְ ּ ּ ִקיָדהּ הוא ְמַטֵהר ַהֶנֶפׁש , ׁשְ ּׁשֶ ּ
ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהֶנֶפׁש  ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּוְמַזּכְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ֵהם ִתקוֵני ַהֶנֶפׁש ַמָמׁש ְּמֹאד וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ  

ְּוֵכן ֵמִביא ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמָקאָמאְרָנא ּבִ ִביל ַהתֹוָרה א" ִָמְצוֹוֶתיךְנִתיב "ּ ' ּׁשְ
ִפין "ְְוָכך ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר": )א"אֹות ל( ה ּדַ יֹאַמר ֲחִמׁשָ ּי ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָכל יֹום ֹּזַהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ּ וְבַהְקָדָמתֹו ַלֲעֵצי ֵעֶדן,"ּּ ִדְבֵרי ַהזַֹהר ": ּ ִּלְלמֹד ּבְ
ִקי ׁשְ ְּוַהִתקוִנים ּבִ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ... ָדהּּ ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ֶפׁש ְמֹאד ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ,ּ ּ ּּ
ׁש ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ּׁשֶ ּּ."  

ּוְבַהְקָדָמתֹו ַלֲעֵצי ֵעֶדן ִדְבֵרי ַהזַֹה" :ּ ִקיָדהִּלְלמֹד ּבְ ׁשְ ּר ְוַהִתקוִנים ּבִ ּּ ...
ָפַתִים ְסֻגָלה  ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ

ֶפׁש ְמאֹד ְּוִתקון ַהּנֶ ׁש,ּ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ."  

חֶֹדׁש   )פט ִלמוד ֵסֶפר ֶזה ּבְ ּּבְ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ְסֻגָלתֹו ּ ּ ֱאלול וַבֲעׂשֶ ּ ּ ּּ
ַרך ְוֵקץ ְיׁשוָעתֹו ֻאָלתֹו ִיְתּבָ ְּלָקֵרב ּגְ ְ ּ  

ֵסֶפר ַהִתקוִנים יבות ַהִלמוד ּבְ ְּוכֹה כֹוֵתב ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ֲחׁשִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ :
ְּוַהלֹוְמִדים ּבֹו ָעֵלימֹו ִתֹטף ִמָלתֹו ְלָהִבין ִעְמֵקי סֹו ּּ ִלּמוד ֵסֶפר ִּכי , דֹות ִאְמָרתֹוּ ּּבְ
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ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה חֶֹדׁש ֱאלול וַבֲעׂשֶ ֶּזה ּבְ ּ ּ ַרך ְוֵקץ ,ּ ְ ְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ְגֻאָלתֹו ִיְתּבָ ּ ּּ
ַלִים ָיִרים ִנסו ,ְּיׁשוָעתֹו ירוׁשָ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ּ וְמֵהָרה ִיָגֶלה ָעֵלינו ְכבֹוד ַמְלכותֹו וְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

  . לֹוְוִדְג

ַהְקָדָמתֹו ּבִ: ְּוֶזה ְלׁשֹון ָהַרב ּבְ ַבח ָלָמה ָקָרא ָהַרׁשְ ַּאְקִדים ַטַעם ְלׁשֶ י ִזְכרֹונֹו "ּ
א ְלִחּבור ֶזה ִתקוִנים ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּ ּ לֹ, ּ ׁשְ ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר ָמִצינו ַטֲעמֹו ְמֹפָרׁש  אמֹּבִ ּ

ת ָנׂשא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ָא, ּּבְ ּבִׁשֶ ּי ַהאי ִחּבוָרא "ַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלָהַרׁשְ
ִּדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר ִמן זֹוֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה ּּ ּ ּ ּ ּּ ִאֵלין ָלא ָצִריך . ְ ְּבְ ּ ּ

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִּנָסיֹון ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר , ּ ּּדְ
ַרֲחֵמי, ַהרַּהזֹ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ּ .  

ִני ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ָהַרב ַאְבָרָהם י( ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ֵחֶלק ׁשֵ ּ ּ ְּסָפַרִדי(ט "ּמוְנָסה ס. ּ ַנת תשס) ָטהֹור ּ   )ב"ׁשְ

*  *  *  

לֹֹמה  )צ סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ִָיְלְמדו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ  

יַח ל ָמׁשִ ָמתֹו ׁשֶ ּ ֲהֵרי ִכי ִלמוד ַהֹזַהר הוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים ְוִנׁשְ ּּ ּ ּ ְוִיְתַגֶלה ,ּ ּ
ָר ֶנה ַהִמְקָדׁש ְוִיׂשְ ְּוִיּבָ כֹן ָלֶבַטחּ לֹא ִיְסּבֹל ַצַער , ֵּאל ִיׁשְ טוַח ׁשֶ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו ּבָ ּּ

יַח ֶנה , ֶחְבֵלי ָמׁשִ ַלִים ִתּבָ ֵני ִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ר ַעל ֵכן ֲאַנְחנו ַחְכֵמי ְוַרּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ְּוִתכֹוֵנן ּבִ ּ וָבֵתי ִדיִנים,ּ ּ ּ ִנְתעֹוַרְרנו ְלַיֵס,ּ ָאֶרץ ּ ּד ִלמוד ַהֹזַהר ּבָ ּ ּ

ְכֵדי ִלְגֹמר ַהֵסֶפר ַהֹזַהר ּוְבחוץ ָלָאֶרץ ּבִ ּ ּ כ,ּ ּ ְוִיְהֶיה ַהִסיום ּבְ ּ א ָעֵלינו "ּ ּה ֱאלול ַהּבָ ּ
ִריַאת ָהעֹוָלם,ְלטֹוָבה סֹוד ,  יֹום ּבְ ְּוִיְלְמדו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּּ ּ

לֹֹמה   .ָָהֶאֶלף ְלך ׁשְ
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ִנים,ֵּכן ֲאַנְחנו קֹוְרִאים ָלֶכםְוָל ֲעֵלי ,סֹוֲחִרים, ּ ַאֵחינו ֲחָכִמים ַרּבָ  ּבַ
ִתים ֲעֵלי ְמָלאכֹות,ּּבָ נו, ּבַ ּ ִחְזקו ְוִאְמצו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעּמָ ּ ְּוַהַחָלׁש יֹאַמר , ּ

ֶחְבָרה ַהזֹאת.ִּגּבֹור ֲאִני רו ּבַ ּ ְזכו ְוִהְתַחּבְ ּ  ,ַּהזַֹהר ְוָכל ֶאָחד ַיְחטֹף ֵחֶלק ֵמ,ּ
ר ִיְתנו ָלֶכם  ֶדר ֲאׁשֶ ִפי ַהּסֵ ֵבִקים ִיְלֹמד ֵאיֶזה ָעִלין ּכְ ַעת ַהְפַנאי וֵבין ַהּדְ ּוִבׁשְ ּ ּ ּּ

חוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ ִאים ְוַהְמַנֲהִלים ּבֵ ַּהַגּבָ ָרֵאל.ּ ֵריֶכם ִיׂשְ עו ִמי , ַאׁשְ ּ ּדְ
ַמִים,ְמַטֵהר ֶאְתֶכם ׁשָ ּבַ ית ֶאֶלף ֲאָלִפין ,ּעוּדְ, ּ ֲאִביֶכם ׁשֶ ל ִמָלה וִמָלה ַנֲעׂשֵ ּ ּכָ ּּ

י ִרְב ַמִיםבְוִרּבֵ ׁשָ ַהְקָדַמת אֹור ַהַחָמה ,ֹּון עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּבַ ְזַכר ּבְ ַּכּנִ ּ ּ ּ .  

ֵלם ַעד כ  )צא ל ָחֵבר ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ  ,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו" ּכָ
ֵלם ַע ל ִסּיום ׁשָ ּוְלַזֵוג ּכָ ּ ָמה ִסּיוִמים ' אֹו ד' ל גּ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ֲּחֵבִרים ּבִ ּ

ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ה ,ֵּיׁש ּבְ ּ וְכָבר ִמִנינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ּּ
ֶזה ַתֵדל ּבְ ים ְלִהׁשְ ֶּאת ָהַרּבִ ּ  

ָאֶרץ וְבחוץ ָלָא,ּ ַאֵחינו,ְּוַאֶתם ֵאי וְמַנֲהֵלי ַעם ֹקֶדׁש ּבָ ּ ַגּבָ ּ ּ ר ֲעֵליֶכם ,ֶרץּ  ֲאׁשֶ
ים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד"ֶנֱאַמר  ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ָמרֹות ,"ּ ּ ִעְמדו ַוֲעׂשו ִמׁשְ ּ

ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר ְכִפי כֹחֹו ִּמׁשְ ֵלם  ,ּ ל ָחֵבר ִיְלֹמד זַֹהר ׁשָ י ּכָ ֹאֶפן ּכִ ּבְ
ֵלם ַעל גּ ו,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו"ַעד כ ל ִסיום ׁשָ ְּלַזֵוג ּכָ ֲחֵבִרים ' אֹו ד' ּּ

ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ה ִסיוִמים ֵיׁש ּבְ ּמָ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ּּבִ ּ ּ וְכָבר .ּ
ֶזה ל ּבְ ַתּדֵ ים ְלִהׁשְ ה ֶאת ָהַרּבִ ינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ִּמּנִ ּ.  

י חוץ ָלָאֶרץ ַי י ַגם ַאְנׁשֵ ּוָברור ּכִ ּ י ִעיר ּּ ָלֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ֲּעֶלה ַהִלּמוד ׁשֶ ּּ
ֶזה ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ סֹוד ּכָ ים ּבְ ית קֶֹדׁש ַהָקָדׁשִ ְמִסַלת ּבֵ ַּהקֶֹדׁש ּבִ ּּ ,

ל  ָרֵאל ְוַעל ּכָ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ַנת ְגֻאָלה ִויׁשוָעה ּבְ ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ְּוִנּכָ ּ ּ
לֹו ִני וְזכות , ָּהעֹוָלם ּכֻ ְּוַאַחר ַהִסיום ִאם ִיְצָטֵרך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד ַפַעם ֵסֶדר ׁשֵ ּ ּּ ְ ּ ּ
ּבִ א ָהַרׁשְ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ַּהַתּנָ לֹום,ּ ּ ָיֵגן ָעֵלינו ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאֶתם ׁשָ ּ .  
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אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָע  )צב ִנים ַהּגְ ה ִמַטַעם ַרּבָ ּ מֹוָדָעה ֲחָדׁשָ א ּ ּא ַקִדיׁשָ
ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיוִמים ֹקד ַעל ִלמוד ַהזַֹהר ִלְגֹמר ּבָ ִּלׁשְ ּ ּ ּּ ּ ,

ׁש ֵמאֹות ִסּיוִמים ְלנו לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ּ ְּ  

ְּכָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּּ ר ה,ּ ּוא ְמַבֵטל ָכל ִמיֵני  ֲאׁשֶ ּ ּ
א וִבָזה ֵמָעְלָמא ֻּפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ ּ ָעְבָרה , ּ ָנה ׁשֶ ְּוַהׁשָ

ָרֵאל ְּכָבר עֹוַרְרנו ַעם ִיׂשְ ִּתקון ַלְגֻאָלה ָהֲאִמִתית" ּ ּ ּּ ּ ִנים ַהְגאֹוִנים " ּ ַעם ַרּבָ ִּמּטַ
ַאְרָעא ַקּדִ ר ְלֵעילָמאֵרי ּדְ ְזּכַ א ַהּנִ ָאֶרץ ,יׁשָ קֹד ַעל ִלּמוד ַהזַֹהר ִלְגֹמר ּבָ ּ ִלׁשְ ּ

ּוְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסיוִמים ּ ְלנו, ּּ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ  לֹא ִנְגַמר ַרק ,ּ
ׁש ֵמאֹות ִסיוִמים ְּלֵעֶרך ׁשֵ ּ ְ.  

ן ֲאַנְחנו ֵני וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ,ַּעל ּכֵ ּ ַרּבָ ָרֵאל ,הּ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ּ ְמַבְקׁשִ
ֶגת ר ָידֹו ַמׂשֶ כ,ֲּאׁשֶ ְכֵדי ְגֹמר ָהֶאֶלף ִסיוִמים ּבְ ּ ִלְלמֹד עֹוד ַפַעם ּבִ ּ ּ ּה ֱאלול "ּ

עור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ָפחֹות ִפי ׁשִ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה ּכְ ַּהּבָ ּ ֵני ֶחְבָרתֹו ,ּ  ִעם ּבְ
ָתַקד ל ֶאׁשְ ּ ִסיום זַֹהר,ּׁשֶ ָרֵאלּ ּ ֶאָחד ְלִעלוי ַמַזל ַעם ִיׂשְ ּ ל ַהָצִרים ,ּ ל ּכָ ּ וְלַבּטֵ ּ

בֹוָתם,ּאֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים  ְולֹא ,ּ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ָיה יָנה ְיֵדיֶהם תוׁשִ ַּתֲעׂשֶ ּ ּ ֶנָחַמת ִציֹון, ּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ כֹּ ָרֵאל ִיׁשְ ֵמן  ָא,ְּוִיׂשְ

ן ְיִהי ָרצֹון ָיֵמינו ָאֵמן. ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ַלִים ִתּבָ ְּירוׁשָ ּּ ַנת ' א. ּ ְּלחֶֹדׁש ִאָיר ׁשְ
   .ר ִלְפָרט ָקָטן"תפא

ּ ֹקֶדם ַהִלמוד ֹיאַמר  )צג ּ ּ:  

ִכיַנת ֻעֵזנו ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלִעלוי ׁשְ ֲּהֵרי ֲאַנְחנו לֹוְמִדים ּבְ ּ ּּ ּּ ים ֶקֶרן ּ וְלָהִר,ּ
ָרֵאל ּ ְוִלְסֹתם ִפי ָכל ַהָצִרים אֹוָתנו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים,ַּמַזל ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּ וְלַהֲחִזיר ,ּ

ָנה ֹכן ָלֶבַטח,ָּהֲעָטָרה ְלָיׁשְ ָרֵאל ִיׁשְ ּ ְויֹאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו ְוִיׂשְ ּ   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ּ

בֹוד מֹוֵרינו   )צד אֹון ּכְ ּ ִדְבֵרי ַהּגָ י ִיְצָחק ְירוָחם ִדיְסִקין ּ ָּהַרב ַרּבִ ּ
ִליָט   א"ׁשְ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עֹוׂשֶ ַל, ֶּעְזִרי ֵמִעם ַהׁשֵ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ִיְּירוׁשָ ּם ִעיר ַהקֶֹדׁש ִתּבָ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ
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ְּכָבר ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ַתְלמוד תֹוָרה ִהיא ׁשְ,ּ ּ ׁשֶ ּקוָלה ְכֶנֶגד ָכל ּּ ּ ּ
ְסָתר.ַּהִמְצוֹות ּנִ ְגֶלה ֵהן ּבַ ּנִ תֹוָרה ֵהן ּבַ ֵרי ַהזֹוֶכה ִלְהיֹות ֲעָמלֹו ּבַ ּ ַאׁשְ ּ ֵסֶפר ֹזַהר ,ּ  ּבְ

ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּ ּּ.  

ּבִ ּוְכַדאי הוא ַרׁשְ א ָהֱאלִֹקי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,י"ּ ּ ַהַתּנָ ּ  ִלְפטֹר ֶאת ,ּ
ל ָה ין וְלָקֵרב ֶאת ַהְגֻאָלהּכָ לֹו ִמן ַהּדִ ּעֹוָלם ּכֻ ּּ ִהָגלות ִנְגלֹות  ,ּ ְּוֵעיֵנינו ֶתֱחֶזיָנה ּבְ ּּ ּ

ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ם ּבְ ם וָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּאֹור ַהׁשֵ ּ ּּ ע ,ּ ָרֵאל נֹוׁשַ  ְוִיׂשְ
ֲעָגָלא וְבָקרֹוב ם ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבַ ַהׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ.  

ַהָגאֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינו ָהַרב ּם ִיְצָחק ְירוָחםּוְנא ּּבְ ּ  
ַע ְיהוָדא ֵליּב ה ְיהֹוׁשֻ י מׁשֶ יְסִקין ַּרּבִ יק ִלְבָרָכה ּדִ   ֵזֶכר ַצּדִ

ְַעל ֶדֶרך  ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהִתקוִנים ּ ּתֹוֶעֶלת וְנִחיצות ַהִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ָנ ֶזה ׁשָ ְּכָבר ָכַתְבִתי ּבְ ּ ָעְבָרהּ ַרֲחָמיו ִיֵתן ִהְתעֹוְררות ְתׁשוָבה .ה ׁשֶ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ּ ַהׁשֵ ּּ ּ ְ ּ

ָרֵאל ֵלב ַעמֹו ִיׂשְ ִּמְלֵעיָלא ּבְ יׁשוָעה ְקרֹוָבה ַכֲעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ,ּ ּ ְוִנְזֶכה ִלְראֹות ּבִ ּּ
  .ַּהְמַחָכה

ַּהָקָטן יֹוֵסף ַחִיים ָזאֶנעְנֶפעְלד ּ  
ַנִזיםּד ִלְקִהַל"ַבַרב ְוַא ּכְ   ּת ָהַאׁשְ

ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ְירוׁשָ ּּבְ ָיֵמינו ָאֵמן ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ִּתּבָ ּ  

ם  )צה רוך ַהׁשֵ ּ ּבָ ְ ַלִים, ּ ם ִמירוׁשָ י ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוָרה וְדַבר ַהׁשֵ ּּכִ ּּ ּ ּ ּ  

ְנִביִאים  ָכְתבו ּבִ ָּידוַע ַמה ׁשֶ ּּ מוֵאל ז(ּ ָנה ְוָסַבב ְְוָהַלך ִמּדֵ" )ז"ט', ּׁשְ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ
ית ַפט ֶאת ּבֵ ְצָפה ְוׁשָ ֵּאל ְוַהִגְלָגל ְוַהּמִ ּ ל ּ ָרֵאל ֵאת ּכָ קֹומֹות ָהֵאֶלה  ִיׂשְ ַּהּמְ

י ָבתֹו ָהָרָמָתה ּכִ יתֹו ּוְתׁשֻ ם ּבֵ ל ָהֲעָירֹות ְלַהֲחִזיָרם ,"ׁשָ ָהָיה ְמַחֵזר ַעל ּכָ ּ ׁשֶ
ִנינו ֵלָמה ׁשָ ָנה ׁשְ ְתׁשוָבה וִמׁשְ ּּבִ ּ ָאבֹות ּ ים  )ח"י' ֶּפֶרק ה( ּבְ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ ּכָ

א ַעל ָידֹו   .ֵאין ֵחְטא ּבָ

א ְדֵבי ֵאִלָיהו ֶפֶרק י ּוְבַתּנָ ּ ּּ ָמא תֹאַמר אֹוָתן : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,א ִאיָתא"ּ ּ ְוׁשֶ ּ
ְנָיִמין ִמְפֵני ָמה ֶנֶהְרגו ִגְבַעת ּבִ ֶהְרגו ּבְ ּנֶ ְבִעים ֶאֶלף ׁשֶ ּׁשִ ָהָיה ָלֶהם ְלִפ? ּּ י ׁשֶ

יַח ִהּנִ ן ֶאְלָעָזר ִעָמֶהםְּלַסְנֶהְדִרין ְגדֹוָלה ׁשֶ ַע וִפְנָחס ּבֶ ה ִויהֹוׁשֻ ּ מׁשֶ  ָהָיה ָלֶהם ,ּ
ְגֵדיֶהם ְלַמְעָלה  יַה ּבִ ָמְתֵניֶהם וְלַהְגּבִ ְרֶזל ּבְ ל ּבַ ֵּליֵלך ְוִלְקׁשֹר ֲחָבִלים ׁשֶ ּ ְ
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ָכל ֲעָי ֵּמַאְרֻכּבֹוֵתיֶהם ִויַחְזרו ּבְ ּ ָרֵאלּ  , יֹום ֶאָחד ְלָלִכיׁש יֹום ֶאָחד ְלֵבית ֵאל,רֹות ִיׂשְ
ַלִים ָרֵאל,ּיֹום ֶאָחד ְלֶחְברֹון יֹום ֶאָחד ִלירוׁשָ ָכל ְמקֹומֹות ִיׂשְ ּ ִויַלְמדו ֶאת , ְוֵכן ּבְ ּ

ה לֹׁשָ ַתִים וִבׁשְ ָנה וִבׁשְ ׁשָ ָרֵאל תֹוָרה ְוֶדֶרך ֶאֶרץ ּבְ ִּיׂשְ ּּ ִיְתַגֵדל,ְּ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ מֹו ּ ּ ְוִיְתַקֵדׁש ׁשְ
ָרא ִמסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ּבָ עֹוָלמֹות ֻכָלן ׁשֶ רוך הוא ּבָ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְּ  ְוֵהן לֹא .ּ

ָּעׂשו ֵכן ְכְנסו ְלַאְרָצם ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם ִנְכַנס ְלַכְרמֹו וְלֵיינֹו ,ּ ּנִ ּ ֶאָלא ְכׁשֶ ּּ ּ ּ
לֹו ֵדהו ְואֹוְמִרים ׁשָ ּוְלׂשָ יּ לֹא ְלַהְרּבֹות ֲעֵליֶהם ֶאת ַהֹטַרח,ְם ָעַלִיך ַנְפׁשִ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ .  

י ְלַחּיָ  )צו אי ְמַזּכֵ ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַבּיָ ּ ָלָמה ָזָכה :ּ
ה ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ֶּאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ׁשְ ָהָיה עֹוֶלה ,ּּ ּ ִמְפֵני ׁשֶ

ה אֹוָתםּוַמֲעֶלה ִלְב ה ִעמֹו וְמַזּכֶ ֵּני ָאָדם ַהְרּבֵ נֹו ָנַהג ,ּ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ
  .ַאֲחָריו

ֲעֵרי  ׁשַ א ּבְ ְּוֶזה ְלׁשֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ
ה  ַער ז' ֵחֶלק ב(ְּקֻדׁשָ   :)'ׁשַ

ְּמַזֵכי ְלַחָי ַּבָיא ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו יּ ּ ה ָזָכה ֶאְלָקָנה  :ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהּ ָלּמָ
ה ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ְּלַהֲעִמיד ׁשְ ָהָיה עֹוֶלה וַמֲעֶלה ִלְבֵני ,ּּ ּ ִמְפֵני ׁשֶ ּ

ה אֹוָתם ה ִעּמֹו וְמַזּכֶ נֹו ָנַהג ַאֲחָריו ְוָסַבב ַהִגְלָגל ,ָּאָדם ַהְרּבֵ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ ּ ּ
ָרֵאלּוֵבית ֵאל ְוׁשָ ָבתֹו ָהָרָמָתה. ַפט ֶאת ִיׂשְ יתֹו ּוְתׁשֻ ם ּבֵ ְוַאְבָרָהם לֹא  .ִּכי ׁשָ

ָּזָכה ְלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶאָלא ִמׁשום  ּ ָחָרן"ּ ר ָעׂשו ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ   .'ּ ְוכו"ְּוֶאת ַהּנֶ

ים ה ֶאת ָהַרּבִ ר ָנׁש , ָּעְלִמין ְגִניִזין' ָעאל ְלע: ַהְמַזּכֶ הו ּבַ ָלא ָזֵכי ּבְ ּּדְ
יהֹון ְדַחָייַבָיא, ֲחָראַא ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ֵני . ּּ ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ

א ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ד ָזכו ְלהֹון )ּ ִגיַנְייהו ּכַ אן ּבְ ְּוַזּכָ ֲהוֹו . ּ
ָּאְזלו ֲאַבְתַרְייהו ַתר ַחִייןְו, ּ ָרִדיף ּבָ ַמאן ּדְ   .ַּרְדֵפי לֹון ּכְ

ת ְתרוָמה  ּוְבֵסֶפר ַהֹזַהר ֵריׁש ָפָרׁשַ ּּ ּ ִּהְגִדיל ְלַסֵפר :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)א"ַּדף קכ(ּ ּ
ַתר ַחָייָבא ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ַבח ִמְצָוה זֹו ְוָאַמר ַזָכָאה ּבָ ׁשֶ ּּבְ ּ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ ּוְלִמְקֵני ֵליה ּבַ ּ, 

ִריך הואְוָד א ּבְ יה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ָבָחא ְדִיְסָתַלק ּבֵ ּא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ְּ ּ ּּ ָבָחא , ּ ַּיִתיר ִמׁשְ
ְּוִאְסַתְלקוָתא ָדא ַיִתיר ִמכָֹלא ְוכו, ַאֲחָרא ּּ ּּ ּ ַאֲהרֹן,'ּּ ּ ְוַעל ָדא ְכִתיב ּבְ  )מלאכי ב(, ּ

יב ֵמָעֹון ים ֵהׁשִ ִריִתי ָהְיָת)מלאכי ב(ּוְכִתיב . ְוַרּבִ לֹום ּבְ ּה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּ ּ ִאיהו .ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נג  ּ

ְתַלת ִסלוִקין ִּאְסַתָלק ּבִ ּ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ַּמה ְדָלא ִאְסַתָלק ָהִכי ּבַ ּ ר ָנׁש . ּ ַהאי ּבַ
לֹום, ְּכִתיב ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ִנין ִלְבנֹוי. ּ ַהאי , ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי ּבְ ְוָזֵכי ּבְ

ְתֵריַסר ַתְרֵעי. ָּזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתיָעְלָמא ְו יֵדיה, ָּעאל ּבִ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ְוַעל . ּ
ָּדא ְכִתיב ְּתִהִלים קיב(, ּ ִרים ְיבֹוָרך)ּ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ְ ִגּבֹור ּבָ ּ ר . ּ הֹון ָועֹׁשֶ

ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ך ְו. ּבְ חֹׁשֶ ִריך ְלַההוא ִדיוְקָנא' ּכוְָזַרח ּבַ ְּכֵדין ַמְלָכא ּבָ ּּ ּ ְ ּ ּ ,
ְרָכאן ְדָבִריך ְלַאְבָרָהם ָכל ּבִ ְּבְ ּ הו , ָּעְלִמין ְגִניִזין' ְּוִאיהו ָעאל ְלע' ְּוכו, ּ ְּדָלא ָזֵכי ּבְ ּ

ר ָנׁש ַאֲחָרא יהֹון ְדַחָייַבָיא, ּבַ ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו . ּּ
א ֵני ָנׁשָ ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ַיְדֵעי ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ִגיַנְייהו ַכד ָזכו ) ּ ְּוַזָכאן ּבְ ּּ ּ

ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ְלהֹון ַתר ַחִיין, ּ ְּוַרְדֵפי לֹון ְכַמאן ְדָרִדיף ּבָ ּ ַּעד ָכאן מֹוֵרינו . (ּ ּ
  ):ִויַטאלָּהַרב ַחִיים 

ִרים ָכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו סֹוף ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ּבְ ּוְבִאֶגֶרת ַהמוָסר ׁשֶ ּ ּ ּּ ְלזֹאת : ּ
ים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלעֹוְרָרם ְלִהְתּכֹוְננות ַהִיְרָאה ְוַהּמוָסר ָּיׂשִ י ֵעיֵני ,ּּ  ּכִ

יר ֶחְסרֹונֹוֵתי ָּהָאָדם ְפקוחֹות ַעל ֲאֵחִרים ָלַדַעת וְלַהּכִ ּ  ְוִכי ִנְצָרִכים ,ֶהםּ
ה ה ִלְמסֹר ְלַמְרּבֵ ִלּמוד ַהּמוָסִרי ְלַמַען ְיׁשֹוְטטו ּבֹו .ֵהּמָ ָכל עֹז ּבַ ן ַיֲחִזיק ּבְ ּ ּכֵ ּ ּ ּ

ים ְתלוָיה ּבֹו ם וְזכות ָהַרּבִ ה ִיְרַאת ַהׁשֵ ים ְוִתְרּבֶ ַּרּבִ ּ ּ ּ יָלא ְלַאט ְלַאט ,ּ ּ וִמּמֵ
ְנִתי ִּלּמוד ַהּמוָסר ַיְדִריֵכמֹו ּבִ כֹוָחהּ ִמית ְוַגם ,ּב ַהֶצֶדק ְוַהּנְ ּ ְוִהיא ְרפוָאה ַגׁשְ ּ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,ּרוָחִנית ים ֵאין :ּ ּכְ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ  ּכָ
א ַעל ָידֹו   .ֵחְטא ּבָ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת    )צז ֵני ָאָדם ֶאל ַהֶדֶרך ַהטֹוָבה וְמַיׁשְ מֹוֶרה ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּ
ֲעבור ְזֻכּיֹוָתם,ֹוֵראַהּב ּ ְזֻכּיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּ  

ם  ַער ַאֲהַבת ַהׁשֵ ׁשַ ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות ָכַתב ּבְ ְּוָהַרב ֶהָחִסיד ּבַ ּ ְוֶזה ' ֶּפֶרק ו(ּ

ְָוָראוי ְלך: )ְלׁשֹונֹו ּ ָלַדַעת ִכי ְזכות ַהַמֲאִמין ֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ַמִגיַע ֶאל , ָאִחי,ּ ּ ּּ ּ ּ
ַרךַּהַתְכִל ִתקון ַנְפׁשֹו ֶלֱאלִֹהים ִיְתּבָ ְית ָהְרחֹוָקה ּבְ ּ ּ ְוִאלו ָהָיה ָקרֹוב ַלַמְלָאִכים ,ּ ּ ּ

ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ַתְדלוָתם ּבַ ִחים ְוִהׁשְ ּבָ ִמדֹוֵתיֶהם ַהטֹובֹות וִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמׁשֻ ּּבְ ּּ ּּ ּ
ְּוַאֲהָבָתם ַהַזָכה ּבֹו  ּמֹוֶרה ּ ְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ֶרך ַהּטֹוָבה ֵּאיָנם ּכִ ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ְּבְ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּוְמַיׁשְ ָכל ,ּ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ
ים  ַּהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ּ ּ ַעד ָכאן ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו.'ְּוכוּ ּ.  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נד  ּ

ְזִהירות ַהָכ ְּוֹאֶפן ַהתֹוֵכָחה ָצִריך ִלְהיֹות ּבִ ּ ְ ל ַהׁשֹוְמִעיםּ ַער ,ּבֹוד ׁשֶ ׁשַ ּ ַכְמבָֹאר ּבְ
ָרה ַעל ָפסוק  ת ַחֵיי ׂשָ ַּהְפסוִקים ָפָרׁשַ ּּ ּ ם'ּּ רוך ַהׁשֵ ּּבֹא ּבְ ְ ָעַמד ְזַכְרָיהו :ּ ָכַתב'ּ ּ ִכי ְכׁשֶ ּ ּ

ִביא ִמַמַעל ָלָעם  ִּדְבֵרי ַהָיִמים ב(ַּהּנָ ָרֵאל)ד"כ' ּ ּ ְוֵחֵרף ְוִגֵדף ֶאת ְכָללות ִיׂשְ ּ ַמר ָלֶהם  ְוָא,ּ
ם ְוכו ָּלָמה ַאֶתם עֹוְבִרים ֶאת ִמְצַות ַהׁשֵ ּ ּ ם ְוכו' ּ ִּכי ֲעַזְבֶתם ֶאת ַהׁשֵ ּ ּ ה ֲאִבָיה ,'ּ ּ ְוִהּנֵ

ן ְרַחְבָעם ן ֶמֶלך,ּבֶ ָהָיה ֶמֶלך ּבֶ ְ ׁשֶ ָעׂשו ֶאת ָהֲעָגִלים ,ְ ָרֵאל ַעל ׁשֶ ּ ְוֵחֵרף ֶאת ִיׂשְ
ָכתוב , ֶנֱעַנׁש,ְּכָיָרְבָעם ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ם ַוָימֹת" )כ-יג, ברי הימים בד(ּ ַּוִיְגֵפהו ַהׁשֵ ּּ ּ ּ ַאף ַעל ִפי ,"ּ

ִדין ְוכו ָהָיה ּבְ ה.'ּׁשֶ קול ְכמֹׁשֶ ׁשָ ִביא ׁשֶ ְעָיה ַהּנָ ּ ְוֵכן ְיׁשַ ּ ָאַמר ,ּ ְוְבתֹוך ַעם" ַעל ׁשֶ ּ 
ָפַתִים ה ַכּנֹו"ְטֵמא ׂשְ ּנָ אֹוָתה ִמיָתה ָרָעה ְמׁשֻ ה ּבְ ּ ֶנֱהַרג ַעל ְיֵדי ְמַנׁשֶ ּ ְיָבמֹות (ָדע ּ

ְ ְוָלֵכן ֶנֱהַרג ְזַכְרָיהו ַעל ְיֵדי יֹוָאׁש ַהֶמֶלך,:)ט"מ ּ ָרֵאל ָכָאמור,ּ ֵחֵרף ֶאת ִיׂשְ ּ ְוַיַען ׁשֶ ּ, 
ֵני ַסְנֵחִריב ָהיו ֵגִרים ִמּבְ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ׁשֶ ׁשְ ַּאַחר ָכך ִנְתַגְלֵגל ּבִ ּ ּּ ְ ּ ְוַהכֵֹהן ַההוא ,ּ ּ

יֵמיֶהם ֵחְרָפ ר ּבִ ָלם ֲאׁשֶ ֵני ֲעָמַמָיא ִלׁשְ ּם ְוָאַמר ָלֶהם ִיְזלון ּבְ ּ ַעד ָכאן .:)א"יֹוָמא ע(ּ
ַער ַהְפסוִקים ִּמׁשַ ּ ּ.  

ים ַדף פ ת ְקדֹוׁשִ ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ ִּמָכאן : ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ה"ּ
א ָעָליו ֵחְטא ּוְלָהְלָאה ְולֹא ִתׂשָ ּ א , ּ ָּדָבר ַאֵחר ְולֹא ִתׂשָ ּ ר ּ ָּעָליו ֵחְטא ְדָהא ֵכיָון ְדּבַ ּּ

ִאְתַגְלָיא, ָּנׁש אֹוַכח ְלַחְבֵריה ְּוִאְזְדַמן ְלאֹוָכָחא ֵליה ּבְ ּ ָּלא ְיַסֵלק ַקֵמיה ַההוא , ּ ּ ּ ּ
ְּדָאִסיר ֵליה ַוַדאי, ּחֹוָבה ַדֲעֵביד ֶּאָלא ֵייָמא ְסָתם, ּ ְּוָלא ְיַסֵלק ֲעלֹוי ַההוא חֹוָבא , ּ ּ

ִאְתַגְלָייא ים ֲעלֹוי חֹוָבאְו, ּּבְ ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ְדַבר ָנׁש, ָלא ַיְרׁשִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּּ ְּ ,
ַחָייַבָיא ֲּאִפילו ּבְ ּ ְדָבִרים : ַּעד ָכאן .ּ ָּיָצא ָלנו ִמֶזה ִכי ַהתֹוֵכָחה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ ּ ּ ּ

ַּרִכים וְבַרֲחָמנות וְבֶדֶרך ִנְסָתר ְ ּ ּ ּ ַהְדָבִרים ַי,ּ ּ ְכֵדי ׁשֶ םּ  ְוָחִליָלה ְלהֹוִכיַח ,ֲּעׂשו רֹׁשֶ
ִבְזיֹונֹות וְלנַֹכח ָדָבר,ּּבְ ם ֵיׁש ִאסור ּבַ ר ַהְדָבִרים לֹא ַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּ ִכי ִמְלַבד ֲאׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ.  

ַתֵדל ְוַלֲעׂשֹות  יבֹות ְוַהֲחָכִמים ְלִהׁשְ ֵאי ַהְיׁשִ ַּעל ֵכן חֹוָבה ֻמֶטֶלת ַעל ַגּבָ ּ ּ ּ ּ
ְכֵדי ׁשֶ ִּתקוִנים ּבִ ּ ָכל ָמקֹוםּ ִּתְתַקֵים ִמְצַות ַהתֹוֵכָחה ּבְ ר ,ּּ בֹות ֲאׁשֶ ַהמֹוׁשָ ְפָרט ּבְ ּ ּבִ

ָרֵאל ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה,ֵהם ְסִביבֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵהָמה ַכצֹאן ֲאׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ְזֻכיֹות ִמי  ,ּ ֵּאיָנם ּכִ
ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ֶרך ַהּטֹוָבה וְמַיׁשְ ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ּמֹוֶרה ּבְ ּׁשֶ ּ  ַהּבֹוֵרא ְ
ים ָכל ַהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ַּכמוָבא  ,ּּ ּ ּ

י יֹוָחָנן ַמֲאַמר ַרּבִ ַיְלקוט ּבְ ּּבַ ם,ּ ם: ּ ְיֻעַין ׁשָ יבֹות ַהׁשֵ ֵאי ַהְיׁשִ ּוְבַוַדאי ִכי ַגּבָ ּ ּ ּ ֲעֵליֶהם  ּ
ּה ָכזֹו וְצִריִכים ַלֲעֹזר ְלֶהָחָכם ַהִמְתַנֵדב ָלֶלֶכת ֵאיֶזה ְמִביִנים ִמְצָוה ַרּבָ ִּיְחיו ּ ּ ּ

ַעד ִתקון ָכֶזה בועֹות ּבְ ּׁשָ ּ ּּ לֹא ַיְחְסרו לֹו ֵמַהְסָפָקתֹו,ּ ּ ִכי ִמְלַבד ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ֶאָלא ָצִריך ,ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נה  ּ

ְְלהֹוִסיף לֹו ֲעבור הֹוָצַאת ַהֶדֶרך ּ ָבה ,ּ ֲעֵלי ַהמֹוׁשָ ּ ְולֹא ְיֵהא ֻמָטל ַעל ּבַ לֹא ּ ְּכֵדי ׁשֶ ּ
ֵעיֵניֶהם ם,ֶּיְחַסר ְכבֹודֹו ּבְ ּ וְדָבָריו ַיֲעׂשו רֹׁשֶ   . ְוַדי ְלָהִבין,ּ

ִעים ִאם  ּוַמה טֹוב וַמה ָנּ עור מוָסר ֶהּּ ַתֵדל ְלַסֵדר ָלֶהם ׁשִ ִיׁשְ ָּחָכם ַההֹוֵלך ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ָטָלה ִלְמֹנַע אֹוָתם ֵמ ְזַמן ַהּבַ ָכל ַלְיָלה ַאַחר ֲעבֹוָדָתם ּבִ ַּהִטיוִלים ְוכוּּבְ ּ ּ ּ ִכי ָעָליו ,'ּ
ְרַכת טֹוב ָּתבֹוא ּבִ ָמה ,ּ ר ַיֲעֹבר ׁשָ ֵאיֶזה ָיִמים ֲאׁשֶ ה ּבְ ר ַיֲעׂשֶ ּ ַיַען ַהְדָרׁשֹות ֲאׁשֶ ּ

ֵּאיָנם ַמְסִפיִקים ְלעֹוֵרר ַהְלָבבֹות ָכל ַלְיָלה ,ּ ר ּבְ ִיְהֶיה ָמקֹום ָקבוַע ֲאׁשֶ ּ ְוָצִריך ׁשֶ ּ ְ

ָמה מו ִּיְלְמדו ׁשָ ם ְוִלְהיֹות ַעם ,ָסרּּ ּ וְבֹרב ַהָיִמים ַהְפֻעָלה ִתְהֶיה ְלַאֲהַבת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ
יַאת ַהגֹוֵאל ָּקדֹוׁש ֶנֱאָמִנים ְלָדָתם וְלתֹוָרָתם ַעד ּבִ   . ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד,ּ

  )א"ץ שנת תרפ"ק של הבד"מתוך קו(

 



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נו  ּ

ל ַּהְגדֹוָלה ּ ַמְבִהיק ַעל ַהתֹוֶעֶלת ּתֹוְכָנן אֹור ִּהְתעֹוְררות ׁשֶ
ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר  ּּבְ ּ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל ּ ַּהָקדֹוׁש ּבְ   ִעם ְנָעִריםִלְזֵקִנים ּ

  
ר  ֲעֵרי ְזבולִסְפֵרי ְמַחּבֵ ְכַתב ָידס "ד ֲחָלִקים ְוׁשַ"י ּׁשַ   ּבִ

ַלִים תובב"עיה  א"ּק ְירוׁשָ

ַלִים תֹוְבָב"ע פעיה"ג ֲאָדר תש"ה כ"ב ּק ְירוׁשָ   א"ּ

ה ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם ֲאַב ִּהּנֵ ּ לֹום ְיהו"ּ י ׁשָ ָדה ְגָראס ּד ָהאְלִמין ַרּבִ
ִליָט ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֶדֶרך ִלמוד "ׁשְ ּא ָהעֹוֵסק ּבְ ּּ ְּ ּ ּ ּּ ּ

ים ַרּבִ ַהֹזַהר הוא ֵמעֹוָלם ָהֲאִצילות, ּבָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ֵיׁש ָאבֹול ְמ"ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִריַז, ּּ ּר ׁשֶ
ָיה ְועֹוָלם ְיִציָרה ְועֹוָלם  ִריָאה ְועֹוָלם ֲאִצילותּעֹוָלם ֲעׂשִ לֹוֵמד ֹזַהר , ַּהּבְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ

ָמה, ֲּאִצילותָהש זֹוֶכה ְלעֹוָלם ֹודַהָק ֵיׁש ֶנֶפׁש רוַח וְנׁשָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ַרק לֹוֵמד , ּּ ּוִמי ׁשֶ
לֹוֵמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש זֹוֶכה ְל ָמה וִמי ׁשֶ ׁשָ ּנְ ֶנֶפׁש רוַח ְולֹא ּבַ ִּנְגָלה הוא זֹוֶכה ּבְ ּ ּ ּ ּ ל ּ ַקּבֵ

ָמה ֵמעֹוָלם ֲאִצילות עֹוָלם ֶעְליֹון ְמֹאד ּוְלַאַח, ְּנׁשָ ב ּבְ ִרים זֹוֶכה ֵליׁשֵ ר ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ָמה ְגבֹוָהה ל ְנׁשָ ְּמֹאד וְלַקּבֵ י , ּ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ר ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ְּוַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִנְתַחּבֵ ּ ּ

ר יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבַ ֶּאָחד ָצִריך ִלְלֹמד ָכל יֹום חוץ ִמִלמוד ְוָכל ֶאָחד ְו, א"ׁשִ ּּ ּ ּ ְ

תֹוַרת ָהֲאִריַז ְגֶלה ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַגם ָחׁשוב ְמֹאד ִלָכֵנס ּבַ ַּהּנִ ּ ּ ּ ל "ּל ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ּ
ְיֵהא ּבָּקומ ְמ"ּד ַדְוָקא ִעם ַרּמֹוְלְוֶזה ְצִריִכים ִל, תונֹוָוַּכר ַהַעֵּסֶפר ֵעץ ַחִיים ְוׁשַ ּל ׁשֶ

ָכל ִכְתֵבי ָהֲאִריַזּבָ ְּוֶזהו ְמָקֵרב ַהְגאוָלה, ל"ִּקי ּבְ ה ,ּּ ּ וְלָכך ָדָבר ָגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ָעׂשָ ּ ּ ְ ּ
ָכל  ים ּבְ ַרּבִ יעוִרים ּבְ ים וֵמִקים ׁשִ ַרּבִ יץ תֹוַרת ַהֹזַהר ּבְ ַמְרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נז  ּ

ָכרֹו ָגדֹול ְמאֹד, ָּמקֹום וָמקֹום ּוׂשְ ים ּוְל, ּ ָּכך ִמְצָוה ְגדֹוָלה ְלַחְזקֹו ַעל ַהִזכוי ָהַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְ

ַפְחתֹו , ַּהֶזה ר יֹוַחאי ָיֵגן ָעָליו ְוַעל ָכל ִמׁשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלֵֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ּוְזכותֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
  .ּוְלָכל ָהעֹוְזִרים לֹו

ַּהכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְלַמַען ָכבֹוד ַהתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה ּ:  

ָּהַרב ְזבולון ַהְמּבוְרֶגר ּ ֲעֵרי ְזבול י, ּ ר ִסְפֵרי ׁשַ   ֲחָלִקיםד "ְּמַחּבֵ

  

  
יַב ְּלתֹוַרת ַהִנְגֶלה ְוַהִנְסָתר, "ּתֹוַרת ֲחַכם"ת ֹראׁש ְיׁשִ ּ ּ  

ַלִים ק "פעיה  א"תובבְּירוׁשָ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ְתָרא , ּ ִני ּבַ ק "פעיה, ק"ע לפ"ם תש"ְלַמְטמֹוִניז "כׁשֵ
  .א"תובב

ל  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ָגדֹול ׁשְ יהוָדה וְבִיׂשְ ֵּהן נֹוַדע ּבִ ַּהָמאֹור ַהָגדֹול ַהְמק "ָכּ ֻפְרָסם ּּ
ִליָטר "צ מוה"ת הגה"לשו לֹום ְיהוָדה ְגָראס ׁשְ ֵמָהאְלִמין ר "ַאְדמֹוא "ּׁשָ

ִליָט ה ָתְקפֹו וְגבוָרתֹו , א"ׁשְ רֹות ִחּבוָריו ַהְמִעיִדים ַעל ַמֲעׂשֵ ר ְיִעידון ַעׂשְ ְּוַכֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
תֹוָרה ְּוַעל ְפֻעַלת ַצִדיק ְלַחִיים ִלְגֹדר ִפְרֵצי ַהחֹוָמ, ּּבַ ּּ ּּ ָרֵאל ֶזה ּ ית ִיׂשְ ֶכֶרם ּבֵ ּה ּבְ

ִנים ֵכן ִיְרּבו ׁשָ ַּרּבֹות ּבַ ּ ה ֶזה ַעָתה ְיהוָד, ּ ְּוִהּנֵ ֶקֶרב ָהָעם 'ּ ּה ַיֲעֶלה ְלַהְרּבֹות ָפֳעִלים ּבְ
ַּעל ְדַבר ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר , ּ ים ּבְ עוִרים ַרּבִ ָיְסדֹו ׁשִ ְּוִהְגִדיל ַלֲעׂשֹות ּבְ ּ ּ

ַכָמ ִרים , ה ָעִריםּּבְ ְּוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמָכל ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ַקָמֵאי וַבְתָרִאי ַהְמַדּבְ ּּ ּ ּ
ם ֵסֶפר  ׁשֵ ְסֻגַלת ִלמוד ַהזַֹהר וְקָראֹו ּבְ ּּבִ ּּ ּ ַּגם ָזָכה ְלַהֲהִדיר וְלַהְדִפיס ', ּאֹור ַהזַֹהר'ּ ּ ּ

ֵּמָחָדׁש ִסְפֵרי ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ּ ּ א ְכגֹון ּוְלמֹוָתר , ּ ַהְסָכָמה ַעל ַגְבָרא ַרּבָ ַּלֲעלֹות ּבְ ּּ
ָרֵאל ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ָעִרים ּבְ ׁשְ ָּדא ְדִאיְתַמֵחי ַגְבָרא ִויַהְללוהו ּבַ ּ ּּ ּ ּ ַּגם ִמן ַהמֹוָתר , ּ ּ

ָרֵאל ְלֵעֶסק ַה ֵקרוב ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ַעָמיו ּבְ ה ּבְ ָעׂשָ ַח ַהָדָבר ַהטֹוב ׁשֶ ּבֵ ְּלַהֵלל וְלׁשַ ּּ ּ ּ ָּקדֹוׁש ּ
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ְּדִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּ ּ נו ָהֲאִר, ּ ּוִמַקְדַמת ְדָנא ָמִצינו ְלַרּבֵ ּ ּּ ַער רוַח ל "י ז"ּ ׁשַ ַּעְצמֹו ּבְ
ָאַמר ַלַמֲהַר) ב"יַּדף (ַּהֹקֶדׁש  ִלי "ַּהֵלִוי א "ּׁשֶ ְלָבד ּבְ ִקיאות ּבִ ֹזַהר ֶדֶרך ּבְ ִיְלמֹד ּבְ ּׁשֶ ְ ּ ּ

ִעיון  ַיֲעִמיק ּבְ ּׁשֶ ּ יםָע' נאֹו ' מּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְפָעִמים ַרּבִ ִיְקָרא ּבְ ָכל יֹום ְוׁשֶ ִּלים ּבְ ּ ּ" ,
ְבֵחי ָהֲאִר ַּעמוד מ "הנד(י "ּוְבֵסֶפר ׁשִ ַעל ְתׁשוָבה ֶאָחד ) א"נּ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ָּכַתב ׁשֶ ּּ ּּ ּ

ְלִתי ׁשו ָרה ַדִפים ִמֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָלׁשֹון ְלַבד ּבִ ָכל יֹום ֲעׂשָ ּלֹוַמר ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוֵהן , ם ֲהָבָנהּ
ְבֵחי ָהֲאִר ֵסֶפר ׁשִ ַעל ְתׁשוָבה ֶאָחד ְלַלְמדֹו י "ּהוָבא ּבְ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ן ׁשֶ ְּדפוס ָיׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ָכל יֹום  ַּדִפים' האֹו ' דּבְ ם ַהְגדֹוִלים א "ְוַהִחיָד, ּ ׁשֵ ְַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרך ֵסֶפר (ּּבְ

ִהיר ֵמיה ְדַרּבֵ) ַהּבָ ֵּהִביא ִמׁשְ ּ ַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר ָכל יֹום י "ּנו ָהֲאִרּ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ
ַּדִפים זַֹהר' ה ּ ְּוַכיֹוֵצא ּבֹו ָכַתב , ּ ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיך ק "הגהּ ְנִתיב (ִָמָקאַמְרָנא ּבְ

ִביל  ַגם , )א"לאֹות ' אַּהתֹוָרה ׁשְ ם ׁשֶ ְּוָכַתב ׁשָ ׁש ּמֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ִהיְרק "הגהּ
י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ק "להגהְּוֵכן ָמִצינו , ּב ָנַהג ֵכןֹוִמִזיְדְטׁש ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ִאְמֵרי (ּ

ַּעמוד א "ח ח"הנמִּפְנָחס  ָצִריך לֹוַמר ) ד"רסּ ְׁשֶ ָכל יֹום' גאֹו ' בּ ַּדִפין ּבְ ְּוַעֵין עֹוד , ּ
יִתי ַע ן ּבֵ ֵסֶפר ּבֶ ה ַהּנֹוָרא ַהמוָבא ּבְ ַּהַמֲעׂשֶ ּ ְְוֵאין ַכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריך, ל ָאבֹותּ ּ.  

ְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהֹזַהר לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְּוַהַגם ְדּבִ ְּכָבר ָכַתב ָהַרב , ּ ּ
ע אֹות א "ִחיָד ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ִּלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמוד "ד "מּבְ ּּ ּּ ּ

ַגם לֹא ָיַדע ַמאי ָק ׁשֶ ָמה, ָאַמרּּבְ ׁשָ ְקִריָאתֹו הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ִיְטֶעה ּבִ ְּוַאף ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ."
ם ם ַהְגדֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ׁשָ ִסְפרֹו ׁשֵ ְּוֵכן ָכַתב ּבְ ׁשו, ּ ַאל ת "ְּועֹוד ּבְ ַּחִיים ׁשָ

ּוִמַקְדַמת ְדָנא ְכָבר ָכַתב ֵמֵעין ֶזה ַמֲהִר', בסֹוף אֹות  ה"עִסיָמן א "ח ּ ּ ֶצַמח  י"ּ
בועֹות  ֵסֶדר ַהִלמוד ְדֵליל ׁשָ ַמִים ּבְ ִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ , )ב"עֵריׁש א "לַּדף (ּ

ְלֵהי קוְנְטֵרס ֶדֶרך ֵעץ ַחִייםל "ְוָהַרְמַח ׁשִ ּּבְ ְ ּ ִסְפרֹו ִכֵסא ֶמֶלך ַעל , ּ ְְוַהִמְקַדׁש ֶמֶלך ּבְ ְּ ּ ּ ּ
ַּהִתקוִנים  ּ ִּתקון (ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ִּלמ"ִּכי ) 'סאֹות ג "מּ ִגיְרָסא ּבְ ּוד ַהֹזַהר ּבְ ּ

ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה  ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ה ִלמוד ַהְפׁשָ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ֵסֶפר ְזִכי, "ּ ְּוַעֵין עֹוד ּבַ ָרה ּ

י ַחִיים ַפַלאִג ְּלַחִיים ְלַהָגאֹון ַרּבִ ַּאַפְרַקְסָתא ְדַעְנָיא ת "ובשו, ד"ע' ב דף ע"חי 'ּּ
  .ד"עִסיָמן 

ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש א "זיעָהֶאְמָצִעי ר "ַאְדמֹוק "הגהְּכָבר ֵהִעיד , ִאיְבָרא ּּבְ ּ
אוֵרי ַהֹזַהר ( ֵריׁש ֵסֶפר ּבֵ ִּנְדַפס ּבְ ּ ַמ) "ל"ַהּנַק "להגהּ ְּעִתי ִמִפי ָקְדׁשֹו ׁשָ ל "זּ
ַעל ַהַתְנָיא ק "דהגה[ ַתִים] א"זיעּּבַ ּלֹא ַפַעם וׁשְ ּ ה ֶקַבע ְלִלמוד , ּ ָכל ָיָמיו ָעׂשָ ּׁשֶ ּ ּ
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ת ְוכו ּבָ ׁשַ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ִעיון ָגדֹול' ּ ּּבְ ּ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא , ּ ָאַמר ּבְ ְּוכֹה ָאַמר ְדַמה ׁשֶ
ת ָנׂשֹא  זַֹהר ָפָרׁשַ יה ִיְפקון ִמן ָגלוָתא כוּּבְ ִּדְבַהאי ִחּבוָרא ְדֵסֶפר ַהֹזַהר ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ַּהְינו , 'ּ

ִעיון ָגדֹול ַדְוָקא ְוכו ִלמוד ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ִיְהֶיה ְמֻכָון ַעל ִפי , 'ּ ָכל ִמָלה ׁשֶ ִדְקדוק ַהָלׁשֹון ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָלה ֲּאִמתות ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ֶהְרָאה ְמק". ּ ם ׁשֶ נו ָהֲאִרְּוַעֵין ׁשָ ִדְבֵרי ַרּבֵ ַער י "ֹּורֹו ּבְ ׁשַ ּבְ

ּרוַח ַהקֶֹדׁש  ם(ּ ַמה) ׁשָ ֵני דֹורֹו ּׁשֶ ָגה יֵֹתר ַעל ָכל ּבְ ָזָכה ְלַהׂשָ ּ ׁשֶ ּ ּ ִּכי ַכָמה ֵלילֹות "ּ ּ ּ
ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנה ַעל ַמֲאַמר ֶאָחד ׁשֶ ְלִתי ׁשֵ ָאר ּבִ ָּהָיה ִנׁשְ ה ֵלילֹות , ּ ׁשָ ְּוִלְפָעִמים ׁשִ

ל  ְלָבדׁשֶ זַֹהר ּבִ ב ַעל ִעיון ַמֲאַמר ֶאָחד ּבַ בוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוׁשֵ ׁשָ ּבְ ְּיֵמי ַהחֹול ׁשֶ ּ ּּ ,
ן לֹא ָהָיה  ָּכל ַהֵלילֹות ָהֵהםָיׁשָ ֵניֶהם". ּ ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ ִּמֶזה ְוַגם , ְוָאֵכן ְיֵרא ׁשָ

יַח ָידֹו ל ַיּנִ ֵרי, ִּמֶזה ּבַ ֵרי לֹו ְוַאׁשְ אְוַאׁשְ ֶזה וַבּבָ   .ּ ֶחְלקֹו ּבָ

י  ְּוַעל ָכל ֵאֶלה ְועֹוד טוָבא ֵיׁש לֹוַמר ִכי ַכָמה ְגדֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּּ צ "ק הגה"כּ
ִליָט יםא "ֵמָהאְלִמין ׁשְ ִזכוי ָהַרּבִ ר ָגדֹול ְזכותֹו ַעד ְמֹאד ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ִויֵהא ַרֲעָוא , ּ

יה ַאכֹוָלא ְכָרָכא ְּדֵתירֹום ֵריׁשֵ ּ ּ ּה ְלַהְגִדיל תֹוָרה וְלַהֲאִדיָרה ְכַאַוות ַנְפׁשֹו ְּוִיְזֶכ, ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ַעד ִכי ָמְלָאה , ַּהְטהֹוָרה ֶקֶרב ִיׂשְ ְּוַיֲאִריך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכתֹו הוא וָבָניו ּבְ ּ ּ ּ ְ

ְמֵהָרה ִדיָדן' הָּהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת  ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ַּכַמִים ַלָים ְמַכִסים ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵכן ָאֵמן, ּ
  .ְיִהי ָרצֹון

ה ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום תֹוָרתֹו ּבְ לֹומֹו וׁשְ ֶזה דֹוֵרׁש ׁשְ ְּוִהְנִני ּבָ ּ ּ:  

ֶטעְרן' הק   ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

  

א ְּדַאְתָרא ָהַרב   ַּהָגִליל ְמרֹום ְוֵאזֹור ֵמירֹון ַּקִדיׁשָ
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ָבט' ח   .ע"תש ׁשְ

יָבמֹות כֹורֹות .)צז( ּבִ י  ְּדָאַמר :)לא( ּבְ ִּמׁשום יֹוָחָנןַרּבִ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ,יֹוַחאי ּבַ
אֹוְמִרים ָחָכם ַּתְלִמיד ָּכל מוָעה ְּדַבר ׁשֶ עֹוָלם ִּמִפיו ּׁשְ ְפתֹוָתיו ַּהֶזה ּבָ  ּדֹוְבבֹות ׂשִ

ֶקֶבר ם י" ְוַרׁשִ.ּּבַ יָבמֹות ׁשָ ְיֵהא ,ׁשֹונֹוְל ְוֶזה ּבִ ָפַתי ּׁשֶ ֶקֶבר ָנעֹות ׂשְ ִאלו ּּבַ ּּכְ ּ 
ם י"ְוַרׁשִ .ַחי ֲאִני ְבכֹורֹות ׁשָ דֹוֶמה לֹו ּהוא ַוֲהָנָאה :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה ּבִ ינו .ְּכַחי ּׁשֶ  ַּרּבֵ
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ם ֵּגְרׁשֹום עֹוָלם ּדֹוְבבֹות ׁשָ ְפתֹוָתיו ַּהֶזה ּבָ עֹוָלם ּדֹוְבבֹות ְוׂשִ א ּבָ  ִּתיְוָאַמְר .ַהּבָ
ל ּתֶֹכן ְלָפֵרׁש ְפתֹוָתיו" ׁשֶ ָמעות ַּמהו ,"ּדֹוְבבֹות ׂשִ ַּהַמׁשְ  ְּוָלנו לֹו יֹוֵצא ֲהָנָאה ּוַמה ּ

ִאים ָּאנו ִּכי, ֶזה ְיֵדי ַעל ּבִ ּבָ ים י"ְלָהַרׁשְ ּוְמַבְקׁשִ תֹו ֶאָחד ָּכל ּ ַבָקׁשָ  ָּהרוָחִנית ּּבְ
ִמית ֵניֶהם, ְּוַהַגׁשְ ׁשְ רֶא ִאי ִּכי ,ֶאָחד ּׁשֶ ִלי ֶזה ְפׁשָ ּוַבֶמה ,ֶזה ּבְ ּבִ ִלְפֵני ִּנְתַרֶצה ּ  י"ָהַרׁשְ
ִיְתַפֵלל ּׁשֶ ּ ֲעֵדנו ְוַיֲעִתיר ּ ם ּּבַ ַהׁשֵ ַרך ּׁשֶ ֵתנו ְּיַמֵלא ְִיְתּבָ ָקׁשָ ּּבַ ָאנו ְיֵדי ַעל ְוֶזה, ּ  ּׁשֶ
תֹו ּתֹוָרתֹו לֹוְמִדים ְּכַבָקׁשָ ִּגִטין ["ּתֹוָרִתי ִּלְמדו" ּ ים] ז"ס ּ  ְוַעל ,ּרוַח ַנַחת לֹו ְועֹוׂשִ

ּוִמְתַפֵלל ּרוַח ַנַחת ָּלנו ַמֲחִזיר ּהוא ֶזה ְיֵדי ּ ֲעֵדנו ּ ָאַמר ְכמֹו ּ,ָּגדֹול ְוֹכחֹו ,ּּבַ  ַעל ׁשֶ
זַֹהר ְוַכְמֹבָאר .ַּהִדין ִמן ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ִלְפֹטר ְיכֹוַלִני :ַעְצמֹו ּ ַדף 'גֵחֶלק ( ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ִּקיוֵמי ֲאַנן :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה )ח"קכ ֵרך ְּדָעְלָמא, ָעְלִמין ּ ִגיָנן ְִמְתּבָ   .ּבְ

ְּלָהַרב ַהַצִדיק  טֹוָבה ְוַנֲחִזיק ּּבֹואו ֵּכן ַעל יּ לֹום ַרּבִ  ק"ָכ ,ְּגָראס ְּיהוָדה ׁשָ
ִליָט ֵמָהאְלִמין ר"ַאְדמֹו זֹוֶכה ,א"ׁשְ ּוְמַזֶכה ּׁשֶ ים ּ ַתְדלותֹו ַרּבִ ִהׁשְ ּּבְ ּ  ָוַלְיָלה יֹוָמם ּ

ֵני ִלּבֹות ֶאת ּוְלַהְלִהיב "ַּהֹזַהר אֹור" ְלָהִפיץ ָרֵאל ּבְ ים ִיׂשְ  ְוִלְלֹמד ַלֲעֹסק ,ְקדֹוׁשִ
ּבִ ּתֹוַרת ֶאת ְּכִסְדָרן ְּתִמיִדין זַֹהר י"ָהַרׁשְ ּוִמְלַבד ,ַּהָקדֹוׁש ּּבַ  ַּהִהְתעֹוְררות ֹּגֶדל ּ

ַמת ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִלים ִיׂשְ ּמודִל ְיֵדי ַעל ְמַקּבְ ְּלַהָקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ּ
רוך הוא  ּּבָ ֱאמוָנהְּ ֵלָמה ּּבֶ ֵלָמה ְּוִלְתׁשוָבה ׁשְ ֱאֶמת ׁשְ ּוְלִהְתַקֵדׁש ְּלִהָטֵהר ,ּבֶ ּ 

ה ְקֻדׁשָ ל ּּבִ א ְלעֹוֵרר ַּגם זֹוִכים, ַמְעָלה ׁשֶ ּבִ ַּהָקדֹוׁש ַּהַתּנָ ַיְמִליץ י"ָהַרׁשְ  טֹוב ּׁשֶ
ֲעֵדנו ְּוָיֹגלו ,ַּהִדין ִמן ּאֹוָתנו ִלְפֹטר ּּבַ ְזֶכה ,ָהַרֲחִמים ִּמַדת ָּעֵלינו ּ ּנִ ֵלָמה ִּלְגֻאָלה ּׁשֶ  ׁשְ

ְמֵהָרה   .ָרצֹון ְיִהי ֵּכן ָאֵמן ,ּבִ

ְּכֶעְרכֹו מֹוִקירֹו עֹז ְיִדידֹו ִּדְבֵרי ּכֹה ַהְצָלָחה ְמָבְרכֹו, ָהָרָמה ּ  ְּגדֹוָלה ּבְ
ֲעבֹוָדתֹו ה ּבַ   :ל"ַהּנַ ַּהְקדֹוׁשָ

ֶטְרן   ֵמִאיר ׁשְ
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ב ְמקֹוִמי ַרב   ֹּפָרת מֹוׁשָ
ב 097963061 ֶטֶלפֹון רֹון ֵלב. נ.ד ֹּפָרת מֹוׁשָ ָ  ַהּשׁ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָבט,ּ ַנת ,  ַלֹחֶדׁש ׁשְ ם"ׁשְ ְּיַצֶוה ַהׁשֵ  ְּוַהְיינו, "ע"תש'ה "ּ
ָלה" ִּגיַמְטִרָיא ַהז – "ע"התש" ַקּבָ ּ   .ׁש"ּר ַהָקדֹו"ַהוּׂ

ִּלְכבֹוד תֹוָרתֹו ַהָגאֹון ַהַצִדיק , ּוְבָרָכה ַהְמָלָצה ּ ּ יּ לֹום ַרּבִ  ְּגָראס ְּיהוָדה ׁשָ
ִליָט יםְּמַזֶכה  ,ִמיןֵמָהאְל ר"ָהַאְדמֹו א"ׁשְ ית, ָהַרּבִ ְעָיה ֲעֶטֶרת" ַּהִמְדָרׁש ּבֵ  "ְיׁשַ

ית ָרַמת ק"ַק ֶמׁש ּבֵ   .ׁשֶ

ְמחו ַמִים ִּיׂשְ ַמְחִתי. ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַּהׁשָ י ְוָיֵגל ּׂשָ ְראֹוִתי ִלּבִ ְפָעל ֶאת ּבִ  ַהּמִ
יר ּבִ ר ַהּכַ ָתה ָידֹו ֲאׁשֶ מֹו ְוַנֲעָלה, ָעׂשְ  ְלַזּכֹות – "ָהעֹוָלִמי ַּהזַֹהר ִמְפַעל" ׁשְ

ים ֶאת ֵמי ָהַרּבִ ְבֵרי ֵעֶדן ּבְ י ִּמתֹוַרת ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּדִ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ , יֹוַחאי ּבַ
ית ּוְלָכל ָּלנו ַּתֲעמֹד ְּזכותֹו ָרֵאל ּבֵ   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון ִיׂשְ

ה ָעִרים נֹוַדע ִהּנֵ ׁשְ יבות ַמֲעַלת ֹּגֶדל ּּבַ ִּלמוד ַּוֲחׁשִ ָלה ָחְכַמת ּ  ְּכַמֲאַמר, ַּהַקּבָ
ּבִ זַֹהר א"זיע י"ַרׁשְ ַהֲעלְֹתך [ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִכיִלים"]: ג"קנ ָּבְ ְּוַהַמׂשְ  ָמאֵרי ִּאינון ָּיִבינו ּ

ָלה הֹון ְּדִאְתַמר ַקּבָ ִכיִלים ּבְ ְּוַהַמׂשְ  ְּדָקא ִּאינון ִּאיֵלין, ָהָרִקיַע ְּכזַֹהר ַּיְזִהירו ּ
ַתְדִלין ִּמׁשְ זַֹהר ּ ין ֹנַח ְּכֵתַבת ְּדֵאינֹו ַּהֹזַהר ֵסֶפר ְּדִאְתְקֵרי ָּדא ּבְ ׂשִ ְּדִמְתַכּנְ ה ּ ַנִים ּּבָ  ׁשְ

ַבע ֵמִעיר ִּמַמְלכוָתא ְוׁשֶ ִליֻכהו ּ ָכלִּיְתַקֵים ִּדְבהֹון ּ ן ַהִילֹוד ַהְיאָֹרה ַתׁשְ ַּהּבֵ ּ ּ   ְוָדאּ
ֻּעֵזנו ְּגאֹון ְוִדְבֵרי. "ָּדא ְדִסְפָרא אֹוָרה ל ּ י ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ ן ַּחִיים יֹוֵסף ַרּבִ  ִאיׁש ּבֶ

ֹראׁש [א"זיע ַחי ּוְתבוָנה ַּדַעת ִסְפרֹו ּבְ ַמע"]: ּ יל ְוָיִבין ַּהׁשֹוֵמַע ִיׁשְ ּכִ ׂשְ  ֶאת ַהּמַ
ר ִּהִגידו ֲחָכִמים ֲאׁשֶ ר ּ ָרֵאל ִאיׁש ְלָכל ְּוהֹוִדיעו ִּהְזִהירו ַוֲאׁשֶ ת ִיׂשְ  ֶאל ָלֶגׁשֶ

ֵעֶסק ַּהקֶֹדׁש ֲחִזיִקים ִהיא ַּחִיים ֵעץ ְּוִנְסָתֶריָה ַּהתֹוָרה סֹודֹות ּבְ ה ַלּמַ  ,"ּּבָ
יםְמ ְועֹוד ַמת ְמֵהיְמָנא ָהַרְעָיא ִּדְבֵרי פָֹרׁשִ ה ִנׁשְ ינו מׁשֶ ּבִ ַּרּבֵ , ָנׂשא ֹזַהר [י"ָלַרׁשְ

ִכיִלים"]: :קכד ַּדף 'גֵחֶלק  ְּוַהַמׂשְ ַהאי, ָהָרִקיַע ְּכזַֹהר ַּיְזִהירו ּ ְִדיָלך ִּחּבוָרא ּבְ ּ ,
ְּדִאיהו ְּדִאיָמא זֹוֲהָרא ִמן, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּ ִאיֵלין, ּׁשוָבהְּת, ִּעָלָאה ּ , ִּנָסיֹון ְָצִריך לֹא ּּבְ

ָרֵאל ַּדֲעִתיִדין ּוְבִגין ְּדַחֵיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיׂשְ ְּדִאיהו, ּ ִּיְפקון, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ַהאי ּ ּ 
יה ָּגלוָתא ִמן ּּבֵ ַרֲחֵמי ּ נו ּמֹוֵרנו ִּדְבֵרי ְוֵהם. 'ְּוכו "...ּבְ ָרֵאל ְקדֹוׁש ְּוַרּבֵ  ש"ָהַרׁשַ ִיׂשְ
ר א"זיע ָמתֹו ֲּעִלַית ֶטֶרם א"זיע ִיְצָחק ִּחְזִקָיה ָהַרב ִלְבנֹו ָמַסר ֲאׁשֶ  ְלִגְנֵזי ִנׁשְ
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ַמֲעָלה ַּהדֹורֹות ַחְכֵמי ִּדְבֵרי ּנֹוְדעו ַּגם. ְמרֹוִמים ה ּּבַ ל ָהַרּבָ ַּהִלמוד ׁשֶ ּ זַֹהר ּ  ּּבַ
ֵהם ן"ֵח ְותֹוַרת ַּהָקדֹוׁש ְִזכוך ׁשֶ ּ ּ ָמה ּ ׁשָ ָגה ָּכל ִּכי ּרוְוָאְמ, ַלּנְ תֹוָרה ָּהְראוָיה ַּהַהׂשָ  ּּבַ

ִלמוד ַמְתִחיָלה ּּבְ ְַאַחר ָכך  ְוַרק ּתֹוָרה ְוִסְתֵרי ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ מוָעה ָיִביןּ ַמה ּׁשְ  ּבְ
ְיַגֶלה ּׁשֶ ּ זַֹהר ִלְקֹרא ְּלַחֵזק ִּהְרּבו ְְלִפיָכך. ּ ַּוֲאִפלו ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִגיְרָסא ּ ּ ִפי ְוַאף ַעל, ּבְ

לֹא ָמתֹו ָיִבין ּׁשֶ ַוַדאי ִנׁשְ ְיֵהא ּוִבְלַבד, לֹו ָּתִבין ּּבְ ִיְרַאת ּׁשֶ ַמִים ּבְ  ַּהֵלב ְוַטֲהַרת ׁשָ
ְּוַהגוף ּ.  

ם  רוך ַהׁשֵ ּוּבָ ְ ּ ִּזָכנוּ ַרך  ּ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ּוְלַלֵמד ִלְלמֹדּ ֵסֶפר ּ ַּכָמה ֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּבְ ּ 
ִנים ת מֹוָצֵאי ּוְבָכל, ַרּבֹות ׁשָ ּבָ  ֵמֲחֵמׁש ְלַמְעָלה ִעם ְּלִהְסתֹוֵפף זֹוִכים קֶֹדׁש ׁשַ

ֵבית ְּקבוִעים לֹוְמִדים ֵמאֹות נו ּבְ ִוד" ִּמְדָרׁשֵ ֶלך ּדָ ב "ְַהּמֶ  ִּמְלַבד, ֹּפָרת מֹוׁשָ
עוֵרי ֵלילֹות ן" ֵחּׁשִ בוַע ּבְ ַּהׁשָ ֲחבוָרא ִּמְנָהֵגנו נֹוַדע עֹוד. ּ א ּּבַ יׁשָ ר ַקּדִ  ֲאׁשֶ

ִליםְמ י ַעְצָמם ַעל ַקּבְ ָחְדׁשֹו חֶֹדׁש ִמּדֵ ף ִּלּמוד ּבְ ָכל ְליֹום ּדַ  ַּהזַֹהר ֶחְלֵקי ּבְ
ְוְבָסמוך ַּהָקדֹוׁש ּ ִּסיום עֹוְרִכים ָלרֹאׁש חֶֹדׁש ּ יֹוָמא ּ ָנן ָטָבא ּבְ  ְלַרּבָ

  .ְוַתְלִמיֵדיהֹון

ְּכבֹוד תֹוָרתֹו  ָזָכה ּוְכָבר ָהמֹון ְלָהִפיץּ ּוַמִקיף סֹוֵבב "ַּהזַֹהר אֹור" ִסְפרֹו ֶאת ּבֶ ּ 
ּבִ ּוַמֲעַלת, ַּהָקדֹוׁש ַּהֵסֶפר ַמֲעַלת ַעל ּוְזכות א"זיע י"ָהַרׁשְ ַּהִלמוד ּ ּ  ְועֹוד. ּבֹו ּ

ִּתקוֵני" ַּהָקדֹוׁש ַּהֵסֶפר ֶאת ִּהְדִפיס ּ ָס ְּוִחְלקֹו ,"ַּהֹזַהר ּ ָנה ְיֵמי ה"ִלׁשְ  ְלַמַען ,ַּהׁשָ
ֶּיְהגו ָנה ָלֶהם ְוַיֲעֶלה ְליֹום ַּדף ְּוַהלֹוְמִדים יםַּהגֹוְרִס ּבֹו ּ  ֶאת ְוֵכן. ְּתִמיָמה ְלׁשָ

רוָכה ָיְזָמתֹו ִעידוד ַּהּבְ עוֵרי ּּבְ ּבִ אֹור" ּׁשִ ְּלִלמוד "י"ָהַרׁשְ ָכל ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ  ּבְ
ְּוִיׁשוב ָמקֹום ָהָיה ּוַמה, ּ ִים ִלְפֵני ּׁשֶ עוִרים 180-ְּכ ְּכָחְדׁשַ ה הָעָל ,ּׁשִ ַּכיֹום ְוִהְתַרּבָ ּ 
עוִרים 550-ֵמ ְלַמְעָלה ְלִמְנָין לו ּׁשִ ִהְתַקּבְ ָכל ּׁשֶ  ִּמְתַפְרְסִמים ְּוַהְדָבִרים. ָמקֹום ּבְ

ֲעלֹוֵני ִרים ַּהְמַחְזִקים "ַּהֹזַהר אֹור" ּבַ ּוְמַקׁשְ . ֶאָחד ַעם ִלְהיֹות ַּהלֹוְמִדים ֶאת ּ
ּוְלַהְדִפיס ַּחָיִלים ְלהֹוִסיף ְּוִנְתַעָלה ָעָלה ְּוַעָתה  ְוַלֲהִפיצֹו ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ַּמֲהדוַרת ּ

ֲהמֹון ית ּבַ ָרֵאל ּבֵ   .ִיׂשְ

ֵרי" קֹד ִלי ׁשֹוֵמַע ָאָדם ַאׁשְ  ְּלַזכֹות ּהוא ָּגדֹול ָּדָבר. "יֹום יֹום ַּדְלתֹוַתי ַעל ִלׁשְ
ים ֹזַהר ָהַרּבִ ּוְסֻגָלתֹו, ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ית ֲהמֹוֵני ְלָבבֹות ְּלַחֵזק ְוֶעְליֹוָנה ָרָמה ּ  ּבֵ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ְּוִנְתַפְרְסמו. ְּגֵזרֹות ּוְלַבּטֵ נו ּמֹוֵרנו ִּדְבֵרי ּ ל ְּוַרּבֵ  ָהַרב ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ
י ָּמְרְדַכי ְרַעּבִ ִּלמוד ִּכי, א"זיע ׁשַ ָלה ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ ָעה ְוַקּבָ ת ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָוה ּבְ  ׁשָ
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ְּלִלמוד ִנים 75 ּ ימֹות ׁשָ ִּגיַמְטִרָיא  ּהוא "ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר" ּוִמְנַין! ַהֹחל ּבִ  ּתֹוָרה"ּ
ן", "ֲחִביָבה יַח ָּדִוד ּבֶ , "'ה ַחְסֵדי ְּוִיְתּבֹוְננו", "ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ֶעְליֹון' ה", "ִָצְדֶקך ְמׁשִ

ה" ּ כֹוְנֵנהוָּיֵדינו ּוַמֲעׂשֵ ָנה ּוִבְפָרט. "ּ ׁשָ  ַעל ָחָדׁש אֹור" ְּכִמְנַין – ע"תש"ה – ַּהזֹו ּּבַ
ים ְּיׁשֹוְטטו. "ִּציֹון ה ַרּבִ ַּכַמִים ַּהַדַעת ְוִתְרּבֶ ָכל ְּמַכִסים ַּלָים ּ ַּפְרֵד ּבְ   .ַּהתֹוָרה ס"ּ

א ַּגְבָרא ְלַהאי ִּנְמְטֵייה ְּוַאִפְריֹון ּוִמְגדֹול ָמעֹוזָּהַרב ַהָגאֹון  ְּוַיִקיָרא ַרּבָ  ְּמַזֵכה ּ
ר, יםָהַרּבִ ּוְנצורֹות ְּגדֹולֹות ִלְפֹעל ַנְפׁשֹו ִאְוָתה ֲאׁשֶ  ְלַעם ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר קֶֹדׁש ִּמִזיו ּ

ר ְוָאִמיָנא. ָקדֹוׁש ר ְלאֹוַרְיָתא ֵּחיֵלה ִאיׁשַ ֲאׁשֶ ם  ּבַ  ְְמֹבָרך ְְלָבֵרך ְּוִהְננו. ִּאתֹוַּהׁשֵ
ֵחֶפץ ם ׁשֶ ָידֹו ַּהׁשֵ ְּגֻדָלתֹו ֵּתֵרב. ִיְצַלח ּבְ ָּיפוצו, ּ ַּפְרֵד ְּלַהְגִדיל ּחוָצה ַמְעְינֹוָתיו ּ  ס"ּ

ּוְלַהֲאִדיָרה ַּהתֹוָרה ּ.  

ֻּכָלנו ְּוִנְזֶכה ּ ַמָיא  ּ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָכלּ ִּלמוֵדינו ּׁשֶ ּ ִכיְנָתא ְלָהִקים ְיֵהא ּ  ּׁשְ
ִּמָגלוָתא ָקרֹוב ּ ִנים ֵאם, ּבְ ֵמָחה ַהּבָ ְמֵהָרה, ׂשְ ָיֵמינו ּבִ   .ָאֵמן ּּבְ

ִבְרַכת   :ַּהתֹוָרה ּּבְ
ַכי ִיְצָחִקי ַּהחֹוֶנה ֹפה פֹוָרת – ַאְבָרָהם ָמְרּדְ ּ  

  

 ִּראׁשֹון ְלִציֹון 12ּקוק ָהַרב ְרחֹוב 
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ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   ע"תשֲאָדר ד "כ ,ּ

י ַהָגַהִלְכבֹוד  ָרֵאל ֻפְרָסם ַּהְמצ "ְיִדיד ַנְפׁשִ ָזָכה ְלַזכֹות ֶאת ַעם ִיׂשְ ּׁשֶ ּ

ּוְלַהֲעִמיד ַהָדת ַעל  ִּתְקָנה ּ רותּ ַכׁשְ ִחיָטה, ּּבְ ׁשְ ִנקור, ּבִ ּּבְ ָטֳהָרה, ּ ְוהֹוִציא . ְועֹוד, ּבְ
ים ֵמָעוֹון  יב ַרּבִ ַעל ָיָדם ֵהׁשִ ים ׁשֶ י ר "ָהַאְדמֹוק "ָכְסָפִרים ַרּבִ לֹום ְיהוָדה ַרּבִ ּׁשָ

ִליטְגראֹס ְמ ב "ָּהאְלִמין ׁשַ ֵבית ָּא ַהיֹוׁשֵ ֶמׁשּבְ   .ׁשֶ

ִנים  ׁשָ ים ּבְ ִהְנֶכם עֹוׂשִ ים ׁשֶ ֶזה ְלַהֲעלֹות וְלהֹודֹות ַעל ִזיכוי ָהַרּבִ ָּרִציִתי ּבָ ּּ
ַהִפיְצֶכם ָהַאֲחרֹונֹות  ִּלמוד ַהֹזַהר ֶאת ּבַ ּ ִחיּבור ַהְסָפִרים ְוַהחֹוְברֹות ּ עֹוָלם וּבְ ּּבָ ּ ּ
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ים ֵהן ֵרי ָהַרּבִ ּ ְלַהְלִהיב ַהֲהמֹוִנים ְוֵהן ְלתֹוֶעֶלת ַהלימוד ַהֻמְקֶרֶבת ַהְגאוָלה ְוַאׁשְ ּּ ּ ּ
  .ֶחְלֵקיֶכם

ּוַבֹזַהר ַהָקדֹוׁש  ּ ת ָנׂשֹא ַדף קכּ ָּפָרׁשַ ַרעָיה ְמֵהיְמָנא מתֹוָאב"ּ ּ ּבְ ּר ַהָצרֹות ּ
יַח ֵהן ּבְׁשַּהָק ָגלות ִלְפֵני ְימֹות ַהָמׁשִ ִיְהֶיה ּבְ ֹּות ׁשֶ ּ ָמֵעאל ּ ָגלות ִיׁשְ ָּגלות ֵעָשיו ֵהן ּבְ ּ

ְקָרִאים ֶכֶלב ְוָנ ּנִ ּׁשֶ ָמֵעאל ִנְקָרא ָנָחׁש ָחּ ִיׁשְ ֵפירוש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְמבֹוָאר ׁשֶ ּׁש וּבְ ּ ּ
יו ֶכֶלב ֲחַז.ְּוֵעׂשָ יר ִכי ֵיׁש ּבַ אֹוְמִרים ְלָנָחׁש ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש ְלך "ּ ְוִנְרָאה ְלַהְסּבִ ָל ׁשֶ

ך  ִהּנְ ְמֵעאִלים ֶנֱהָרִגים ,ּיֹוֵרק וֵמִטיל ֶאֶרסָׁשֶ ַהִיׁשְ ּ וֶבֱאֶמת ָכך רֹוִאים ׁשֶ ְ ּ ּ
ּוִמְתפֹוֵצִצים ְכֶשָהִעיָקר ַלֲהרֹוג ְיהוִדים ְּוִאילו ֵעָשיו לֹא ִיְתַאבדו, ּּ ְוֶאת ַעְצָמם לֹא  ּּ

ִביל ְיהוִדים ׁשְ ַּיֲהרֹגו ּבִ ֶּאָלא ְכֶכֶלב. ּ ם ַב. ּ ִּמי יוַכל "ּ ַהָקדֹוׁש ַהרּזְֹוַעל ֶזה מֹוִסיף ׁשָ
ֱאמוָנה[ יַח ְלִהיָנֵצל ּבֶ ִלְפֵני ַהָמׁשִ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ּ ִגיָנם ִאיְתָמר ] ּ ִביָלם ֹנאַמר[ּּבְ ׁשְ ] ּבִ

ִכיִלים ַיְזִהרו ְכ ְּוַהַמׂשְ ּּ ַהאי " ָהָרִקיַע ּזַֹהרּ ִּדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ִּחּבוָרא ּבְ ּ ' ְּוכוַּהֹזַהר ְּ
ָרֵאל ְלִמיְטַעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ּ ִיׂשְ ּ ּּ ִּיְפקון ַּהֹזַהר ֵסֶפר ַהאי ּ

ַרֲחֵמי  ה ְּדֵהיינו [ִּמן ָגלוָתא ּבְ נו ַרֲעָיא מֹׁשֶ ְזכות ְּמַגֶלה ְמֵהיְמָנא ַּרּבֵ ּבִ ָּלנו ׁשֶ ִּלמוד ּ ּ
רוך הואַּהֹזַהר  ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ִיְפקֹוד ֵמַהָגלותּ ִתְוֵכן ] ּ ּקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּסֹוף ִתיקון וּ ' ְּוכו' ּ

ֵּמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד " ְ ּ ָדָרא ִּאְתַגְלָיא ּ ְתָרא ְּלַתָתא ּבְ ּוְבִגיֵניה ּף יֹוַמָיא ּסֹוּבְּבַ ּ
ַּוִיְקָרא כ[ ָא] 'ה י"ּ ׂשָכר ַמֲאָמר ט. "ֶרץְּוָקָראָת ְדרֹור ּבְ ֵני ִיׂשָ ּוְבֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ '

ירג "לִּאָיר  עֹוֶמר ַמְסּבִ תֹוָרה ְוהוא מֹוִסיף ,ּבָ א ּבַ ָהאֹור ַהָגנוז ֶנְחּבָ ּ ׁשֶ ּּ י ּ ַרּבִ ְמעֹון ׁשֶ ׁשִ
ִּגָלה  ֶּאת ָהאֹור ַהָגנוז ְוָלֵכן ַמְדִליִקים אֹורֹות וְמדוּ ּ ּ יַח ּ ִיְתַגֶלה אֹור ְמׁשִ ּרֹות ַעד ׁשֶ ּ ּ

ִּצְדֵקנו ְכַמֲאָמר ֲחַז יַח וִבְזכות ּל ַויֹאֶמר ֶאלֹוִקים ְיִהי אֹו"ּ ל ְמׁשִ ּר ֶזה אֹור ׁשֶ ּ
ָהאֹור ִכי טֹוב ְוכו ִּהְתַעְסקות ּבְ ּּ ִּנְזֶכה ִלְבָרָכה ְלַחִיים ְוְל' ּ ָרֵאליִאָהּ . ּר ְלֵעיֵני ָכל ִיׂשְ
ְּוַגם ְכבֹודֹו הֹוִציא ַהֵסֶפר אֹור  ָרֵאל ִמָכל ַהחוִגים ֵהן ִּלֵקט ּובֹו ַּהֹזַהר ּ ִּמְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּ ּ

ְכַנז ְוִליָטא ְוֵהן ִמְגדֹוֵלי ִּמיֹוְצֵא ּי ַהִמְזָרח ְוֵהן ִמיֹוְצֵאי ַאׁשְ ּ ּ ֵני "יָהַאְדמֹוִרּ ם ְוַרּבָ
יבות  ִּלמוד ַהֹזַהר וַמֲעָלָתה ְּקִהילֹות ַהֲחִסיִדים ַעל ֲחׁשִ ּ ּּ ָגָבהּ ׂשְ ְּוטֹוָבה ְמרוָבה , ַּהּנִ

ַּהַמַגַעת ְללֹוְמֶדיָה  ְזִכיֶתם ָלֶזהיֶכֵרְשַאְוּ   . ּם ׁשֶ

ָאְמָנם  ַּכמוָבן ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ ּ ִּלמוד ַהֹזַהר ְמָקֵרב ַהְגאוָלה ּ ּּ ּ ֲּאָבל ֵיׁש ָתִמיד ' ְּוכוּ
ֵאיָנה ָנכֹוָנהֻמְסָמִכים ַחָכִמים ֵאֶצל ל אֹוׁשְּד וִלּמֹוְלִל צוָרה ׁשֶ לֹא ְיַלְמדו ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָכבֹוד ַרב ה  :ּבְ   ןִּראׁשֹון ְלִציֹו, ַנֲחׁשֹוִניֹמׁשֶ
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ן ַהָגאֹון מוהר מוֵאל ֲאַב"ּּבֶ ט"ד ְדַק"ּר ׁשְ ִטְפֶנׁשְ  ק ׁשְ

ַּתמוז ו "כ ּ ַּהִמְפָעל ַהָקדֹוׁש ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמיִלְכבֹוד , ט"שסהתּ ּ ּ.  

ִּמַפַחד ִטְרדֹות ׁשֹונ, ִהְנִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִלְדַבר ִמְצָוה   .ֹותּ

רָאְמִריַנן ְלָפֳעָלא ָטָבא  ְּכבֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב ַהֻמְבָהק ֶהָחִסיד , ֲּאַיׁשֵ ּ
נֹות ַּהָקדֹוׁש  ׁשְ ם ְוַהֲעֵרב ַעל ִלּמוד ַהָקדֹוׁש זַֹהר ּבִ ּכֵ ה ַהׁשְ ָּהָיה ַמְזִהיר ַהְרּבֵ ּ
ָמד יֵמי ְסָטִלין ְוַתְלִמיָדיו ,ַּהׁשְ ִעים ִיְרַקב ּבִ ם ְרׁשָ ָקְדׁשֹו ְלַהְקִהיל ָנַה, ׁשֵ ג ּבְ

ְפֵניֶהם ִדְבֵרי תֹוָרה ים ְוִלְדרֹׁש ּבִ ַרּבִ ְּקִהלֹות ּבָ ּ ּוְמַצֵטט ָלֶהם , ּ זַֹהר ְלַטֵהר ַמֲאָמֵרי ּ
ָמָתם ע, ִנׁשְ ַאְרּבַ בו ּכְ תֹות ַהַקִיץ ְוָיׁשְ ּבְ ׁשַ ה ְיהוִדים ּבְ ָּהיו ֶנֱאָסִפים ַהְרּבֵ ּ ּּ ,

עֹות ְרצופֹו ע ָוֵחִצי ׁשָ ָרֵאל ,תַּאְרּבַ י ִיׂשְ ָמׁש ַרּבִ ּ ִלְפָעִמים ְנִדירֹות ָהָיה ַהׁשַ י ּ ן ַרּבִ ּבֶ
לֹום  ּטֹוִבָיה ָעָליו ַהׁשָ   . ֵּמִביא ָלַרב כֹוס ַמִיםּ

ַעל ֶפה ט ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָהָיה ְמַצּטֵ ׁשֶ ּּכְ ּ ים , ּ ּוִבְפִנים ָהיו ַמְרִגיׁשִ ּ ּ
ך ִמְתָגֵרׁש ַהֹחׁשֶ ּׁשֶ ְ.  

ְמעו ְּכמֹו ֵכן ָנַהג  ִיׁשְ ׁש ׁשֶ ֵני ָחֵמׁש ׁשֵ יב ַעל ָידֹו ְיָלִדים ּבְ ָקְדׁשֹו ְלהֹוׁשִ ּּבְ ּ
ְפִנים ַהֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְּוִיְסַתְכלו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ַאְיִזיק ִמקֹוַמְרָנא  ֵרי ַמְעָלה ַרּבִ ָּהָיה ְמַצֵטט ֶאת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִמׂשָ ּּ ּ ל "ַזַצּ
ָקְדׁשֹו ָאַמר ּבְ ְדָרַכי ְיַהֵלכוּלו ַע: "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ִּמי ׁשֹוֵמַע ִלי ִיׂשְ ּ ׁש ', ְוגֹו" ּ ֵני ׁשֵ ְיָלִדים ּבְ

ַמִים ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ִּיְלְמדו ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִיָכֵנס ּבָ ּ ּ .  

ים ית ָחְכָמה ִעם ְקַטּנִ אֹוְמִרים , ְּכמֹו ֵכן ָנַהג ִלְלמֹד ֵראׁשִ ַמה ׁשֶ ָּהָיה אֹוֵמר ׁשֶ ּ
ִכיִלים ] ֹזַהר[ד ּלֹא ְלַלֵמד ֶיֶל ְּמקֹורֹו ֵמַהַמׂשְ   .ַּרֲחָמָנא ִלְצָלןּ

ָיאס   ָּהַרב ְמַנֵחם ֶמְנֶדל טוּבְ
מוֵאל ֲאַב י ׁשְ ן ַהָגאֹון מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּּבֶ ּ טק "ְדַקד "ּ ִטְפֶנׁשְ   ׁשְ

  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ סו  ּ

ֵווייֶצער לֹמֹה יוָדא ׁשְ   ָּהַרב ׁשְ
ִּמְלָפִנים ַרב ִדְקַהל ַדְרֵכי ֹנַעם ּ ִעיר ַהתֹו ּ ִריתָרה ָמאְנִסי ּּבְ  ַאְרצֹות ַהּבְ

ֵעת חֹוֶנה ֹפה  דֹודִּעיר ַהקֶֹדׁש ּּכָ ָרֵאל, ַאׁשְ  ֶאֶרץ ִיׂשְ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ַעל "כ, ּ ל ַהּבַ א ׁשֶ ּא ֲאָדר יֹוָמא ְדִהילוָלא ַקִדיׁשָ נַֹעם "ּּ
י ר" ְֱאִליֶמֶלך ַּהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ֱּאִליֶמֶלך ִמִליֶז' ּ   א "ק זיעעְנְס'ְ

לֹום  ַּהַחִיים ְוַהׁשָ א ְוַיִקיָרא ְּוָכל טוב ֶסָלה ּ ִּלְכבֹוד ַהאי ַגְבָרא ַרּבָ מֹו ּ ְּכבֹוד ׁשְ
ִּתְפַאְרתֹו ָהַרב ַהַצִדיק  ּ ּ ים ָהעֹוָלִמי ּ י ַּהְמַזֶכה ָהַרּבִ לֹום יוָדא ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּׁשָ

ִליָט   .ָהאְלִמיןק "ְדַקד "ֲאַבא "ְּגָראס ׁשְ

ָּהַרב ַהַצִדיק ּה ְכבֹוד ִהּנֵ ָּידוַע ִלי עֹוד ִמָגלות ָאֶמעִריָקאּ ָנה , ּּ ִעים ׁשָ ֶּזה ְכַאְרּבָ
ָלַחם ֶנֶגד ְמזוזֹות ַהְפסולֹות ש  יֵמי ְנעוָריו ְכׁשֶ ּּבִ ּ ּּ ּ ִרית ָהיו 90%ּ ַאְרצֹות ַהּבְ ּ ָאחוז ּבְ ּ

ְּפסולֹות ה קֹול קֹוֵרא, ּ רֹות ְסָפִר'ּוִפְרֵסם ַהְרּבֵ רות ַהְסָתס ְוַעׂשְ ּים ַעל ַכׁשְ ּ , ם"ּ
ֵעת ַהְתִפָלה רו ּבְ לֹא ְיַדּבְ ֵתי ְכֵנִסיֹות ׁשֶ ת ּבָ ְּוַאַחר ָכך ָלַחם ַעל ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ְּוִהְדִפיס ַעל , ְ

ים ְסָפִרים ְוקוְנְטֵרִסים ֶּזה ַגם ֵכן ַכֲחִמׁשִ ּ ּ ּ ִחיָטה , ּ ֵבית ַהׁשְ ל ּבְ ִהְתַקּבֵ ְּוַאַחר ָכך ְכׁשֶ ּ ְּ

ֵאין ַהׁשֹוֲחִטים נֹוֲהִגים ַּהְגדֹוָל ֵרר לֹו ׁשֶ ִחיָטה ִנְתּבָ ּה ְלַהְתִחיל ֶאת ְמֶלאֶכת ַהׁשְ ּ
ְלָחן ָערוך ׁשֻ ִחיָטה וִבְבִדיַקת ַהַסִכיִנים ַכְמבָֹאר ּבְ ׁשְ ְּבִ ּ ּּ ּ ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות , ּ ׁש ּבַ ְוֵיׁש ֲחׁשָ

ִביא, ּוְטֵרפֹות ָּאז ֵהִרים ַכׁשֹוָפר קֹולֹו ְכַמֲאַמר ַהּנָ קֹול ְמָחָאה ַאִדיָרה, ּּ , ּּבְ
ּוִבְמִסירות ֶנֶפׁש ַקט  ָנחְולֹא, ּ רות , ְולֹא ׁשָ ְּוהֹוִציא ְמאֹות ְסָפִרים ַעל ִעְנְיֵני ַכׁשְ ּ

ּוְלַהְזִהיר ַעל ָכל ַהְפָרצֹות ּ ין ַחִיים ְלַחִיים ְוַיַחד ִעם , ּ ְּלַהְבִדיל ּבֵ ּ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ּ ּ ּ
ֶרעִצין ַזַצ ה"ּׁשוַעל ּבַ[ל "ִמֶדּבְ ֵאר מׁשֶ רות ָהעֹוָלִמי"ָיַסד ֶאת ] ת ּבְ ַּוַעד ַהַכׁשְ ּ "

ִמְפָעִלים ׁשֹוִנים רות ּבְ ִּלְבדֹק ֶאת ַמַצב ַהַכׁשְ ּ ּ ִדיָקָתם ַהַקְפָדִנית ִנְתַגָלה , ּ ְּוַעל ְיֵדי ּבְ ּ ּ ּ
ַמֲאִפָיה ְגדֹוָלה  ּּבְ עֶקעִרי["ּ ַלַע" ּבֶ ִויְלַיאְמְסּבוְרג] ז"ּבְ יַצת , ּּבְ ָרְכׁשו ּבֵ ְּנֵבָלה ׁשֶ

זֹול ְמַסֵפק ּבְ ִּמִמְפָעל ׁשֶ ּ ל עֹופֹות , ּ ֵמַעִים ׁשֶ ְמָצאֹות ּבַ יִצים ַהּנִ ִצים ֶאת ַהּבֵ ְמַקּבְ ּׁשֶ ּ
ַחִים ַהְגדֹוִלים ָבֵתי ַהִמְטּבָ ֱהָרִגים ּבְ ַּהּנֶ ּ זֹול, ּ מֹוְכִרים ּבְ ִמִדיָנא ָאסור , ּׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ֶהם ֲאִפלו ּבַ ַתֵמׁש ּבָ ְּלִהׁשְ ּ ּ חוִטיםּ עֹופֹות ַהׁשְ ְמָצִאים ּבָ ּּנִ ר, ּ ׂשָ ִדיָנם ְכִדין ּבָ ּׁשֶ ְּוָאסור , ּ
ִמיֵני ַמֲאֶפה ים אֹוָתם ּבְ יֹוֶרה ֵדָעה ַּכְמבָֹאר , ָלׂשִ . ז"ּב וְבִסיָמן פ"ִסיָמן פּּבְ

עֹופֹות ַהֲהרוִגים ִדיָנם ִכְנֵבָלה ְמָצִאים ּבָ ְּוַהּנִ ּ ּ.  

ָכל ַהַמֲאִפ ּבְ ְּועֹוד ָמְצאו ׁשֶ עֶקעִריס(ּיֹות ּ ַתְמׁשו ) ּבֶ ִרים ִהׁשְ ַּהְכׁשֵ ּ ּ ּ
ְפֶלעיֶווער ִאים ִמְמִדינֹות ֲאֵחרֹות"ּבִ ה ֵמֶהם ּבָ ַהְרּבֵ א , ּס ׁשֶ ְּוׁשום ַרב לֹא ָהָיה ּבָ
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רוָתן ם ִלְבֹדק ֶאת ַכׁשְ ְּלׁשָ ּ ל . ּ מֹוְכִרים ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ ַהַמְמַתִקים ׁשֶ ְּועֹוד ָמְצאו ׁשֶ ּּ ּ ּ
ן  ית ַרּבָ ר לֹא טֹובּבֵ ר טֹוב, ָהָיה ַהֶהְכׁשֵ ְּוַעל ְיֵדי ְפִעילות ַהַוַעד ִנְכְנסו ַתַחת ֶהְכׁשֵ ּ ּ ּ ּ .  

ֵהָמה  ר ּבְ ְבׂשַ ם ֶאת ַהַהְזָנָחה ַהְגדֹוָלה ּבִ ֵתֲארו ׁשָ ַּגם הֹוִציאו ְסָפִרים ׁשֶ ּּ ּּ
ְּוַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ה, ּוְבעֹופֹות ר' ּ ׂשָ ִּהְפִסיקו ֵתֶכף ֶלֱאֹכל ּבָ ְכָבר ְוַר, ּ ּק אֹוָתם ׁשֶ

ְזִליָלה וִב ָקִעים ַרק ּבִ ל ֲאֶמִריָקה וְמׁשֻ ֲעֵרי ֻטְמָאה ׁשֶ ים ׁשַ ֲחִמׁשִ ְקעו ּבַ ּׁשָ ּ ּּ " ְפֶרעסס"ּ
ַהֹכל ַרק פֹוִליִטיק ָּאְמרו ׁשֶ ּ יכו ֶאת ַה, ּ ַיְמׁשִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ְּולֹא ִאְכַפת ָלֶהם ִאם , "ְפֶרעסס"ּ

ר אֹו לֹא אֹוְמִר, ָּכׁשֵ רָּהִעָקר ׁשֶ ָכׁשֵ ְּוַכָידוַע ִמְכַתב ַהֲחזֹון ִאיׁש . [ּים ׁשֶ ּ ָכַתב "ַזַצּ ּל ׁשֶ
ִויְלָנא ר, עֹוד ּבְ ְכָלל ָכׁשֵ לֹא ִאְכַפת ָלֶהם ִאם ּבִ ַּעל ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ֵיׁש ֲחִתיָמה , ּּ ֶּאָלא ַרק ׁשֶ ּ

ל ַרב ְפלֹוִני ַאְלמֹוִני ר, ּׁשֶ ֱאֶמת ָכׁשֵ ּבֶ   ].ְּולֹא ׁשֶ

ֶזה ר ְנֵבָלה, ְּוִאם לֹא ַדי ּבָ ׂשַ אֹוְכִלים לֹא ַרק ּבְ ַּאַחר ְזַמן ִנְתַגָלה ׁשֶ ֶּאָלא ַגם , ּ ּ
ֵהם ִאסוֵרי ְכִריתותֶלֵח ּב ְוָדם ׁשֶ ּּ ֵסֶדר ַוִיְקָרא [, ּ ַּכָכתוב ּבְ ּ ּ ְוֵחֶלב  ")כז-כד' ֶּפֶרק ז(ּ

ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכֻלהו ִּכי ָכל אֹ ְּנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ ֵכל ֵחֶלב ִמן ּ
ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֵמַעֶמיָה ה ַליהָֹוה ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ה ִאׁשֶ ר ַיְקִריב ִמֶמּנָ ֵהָמה ֲאׁשֶ ַּהּבְ ְוָכל  ּּ

ר תֹאַכל ָכל ָדם  ֵהָמה ָכל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ בֵֹתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ כֹל מֹוׁשְ ָּדם לֹא תֹאְכלו ּבְ ּּ ּּ ּ
ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמיָה ל ְמַהְדִרין ] ".ְּוִנְכְרָתה ַהּנֶ ָגחֹות ַהְמֻהָדרֹות ׁשֶ ְּוֶזה ָהָיה ַתַחת ַהׁשְ ּ ּ ּ

ְּוֶזה ִנְתַגָלה ַעל ְיֵדי , ִּמן ַהְמַהְדִרין ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ּ ּ י ָמְרְדַכי ַמְלָאִכי ּ ל ַרב "ַזַצַּרּבִ
ֵתל ָאִביב ם ַת, ּבְ ׁשָ י ַעל ַהְמַנְקִרים ׁשֶ ם ִכְמַפֵקַח ָראׁשִ ֵמׁש ׁשָ ׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ נות ּ ַּחת ָהַרּבָ

ית נות, ָהָראׁשִ ה ִמַטַעם ָהַרּבָ קור ָהָיה ַתַחת ִפקוַח ָגדֹול ְוֵיׁש ֲעֵליֶהם ְמֻמּנֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ,
יֶהם ִאם ֵהם ַכֲהָלָכה ְמַבֵקר ֶאת ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ ּ.  

ִרית ּו ל ַהקֹוְרִאים ְלַעְצָמם ] ַאֶמִריָקה[ְבַאְרצֹות ַהּבְ ַּתַחת ַהִפקוַח ׁשֶ ּ ּּ ּ
ר ְנֵבָלה ְוָחָלב ְוָדם" ִאיםַקּנָ" ׂשַ ּוַמְסִתיִרים ֶאת ַעְצָמם ֵמֲאחֹוֵרי , ַמֲאִכיִלים ּבְ ּ

ם  ִאים"ַּהׁשֵ מֹוְסִרים " ַקּנָ ָרֵאל ׁשֶ ם ַהֶזה ְמַבִזים ְגדֹוֵלי ְוַצִדיֵקי ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוְבכַֹח ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ת ְוַטֲהַרת ִיׂשְ ם ַעל ְקֻדׁשַ רֹאׁש "ֶהם ַרׁשְִוִנְתַעְלָמה ֵמ, ַּנְפׁשָ ּי ַעל ַהְגָמָרא ּבְ

ָנה ַדף י ַּהׁשָ ּ ְמַבֶזה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים-ּא ֶאִפיקֹורֹוס "ז ע"ּ ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין . ּ ְּוֵכן ּבְ
י ֲחִניָנא : ֶּאִפיקֹורֹוס: )ב"ט ע"ַּדף צ( י ְוַרּבִ ָּאְמֵרי ַתְרַוְייהו ַרּבִ ֶּזה ַהְמַבֶזה ַתְלִמיד "ּ ּ

ת ְוֵכן , "ָחָכם ּבָ ַמֶסֶכת ׁשַ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ָכל : )ב"ט ע"ַּדף קי(ִּאיָתא ּבְ ּ
ַּהְמַבֶזה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין לֹו ְרפוָאה ְלַמָכתֹו ּ ּ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ַמאי , ּ
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יָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ָתֵרעו ַאל ִתְגעו ִבְמׁשִ ִּדְכִתיב ַאל ִתְגעו ִבְמׁשִ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּיָחי ֵאלו ִתינֹוקֹות ּ ּ ּ
ן ְוִלְנִביַאי ַאל ָתֵרעו ֵאלו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ית ַרּבָ ל ּבֵ ּׁשֶ ּּ   .ל"עכ, ּּ

ָקָפה ִעְנְיֵני ַהׁשְ ֵיׁש לֹו ֵדָעה ַאֶחֶרת ּבְ ְּוַאף ׁשֶ ַמאי ְוִהֵלל, ּ ָחְלקו ׁשַ ֲּהֵרי ֵמָאז ׁשֶ ּ ּ ,
ין ְגדֹוֵלי ַהדֹור ַּעד ַהיֹום ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּבֵ ּ ִלים ,ּ ְמֻקּבָ ִנים ׁשֶ ּ וַמְכִריִעים ְלִפי ְגדֹוֵלי ָהַרּבָ ּ ּ

ַּעל ַהִצּבור ֲהָלָכה ִקְימו , ּ ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּבַ ַמֶסֶכת ְיָבמֹות ְדַאף ׁשֶ ּוְכמֹו ְדִאיָתא ּבְ ּּ ּ ּ ּּ
לֹום ֱאָהבו" ָּהֱאֶמת ְוַהׁשָ ֵיׁש" ּ ִביל ׁשֶ ׁשְ זו ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּבִ לֹום לֹא ּבִ ְּוַחס ְוׁשָ ּ  לֹו ּ

ֶזה  ְֵדָעה ַאֶחֶרת ְוֵיׁש ְלַהֲאִריך ּבָ ְְוֵאין ָכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריךּ ּ.  

ָצַעק ָהַרב ַמְלָאִכי ָהָיה קֹולֹו ְכקֹול קֹוֵרא  רות ִכי ַגם ְכׁשֶ ת ַהַכׁשְ ְּוַנֲחֹזר ְלָפָרׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ר ָאֶמעִריָקא ִמְדּבָ ּוְכָבר ָהָיה ָהַרב ַעל ַדְרכֹו ֲחָזָרה ְלֶאֶר, ּּבַ ּ ָרֵאל ִעם ַהסֹוד ּ ּץ ִיׂשְ

ֻטְמאֹות ֲחמורֹות ָרֵאל ּבְ ְמַטְמְטִמים ֶאת ִיׂשְ ַּהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ּ ה ִאם אּ ּ וַמה ַיֲעׂשֶ ּ

 

ה נֹוָרִאים ִדְבֵרי הזוה) א ַמֲאָכלֹות . א: ק"ְּוַכּמָ לֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה הוא ִמּפְ סֹוֵבל ָהָאָדם ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ּיֹוֵצא ֵמְרׁשות ַהְקֻדׁשָ. ב). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ֲּאסורֹות  ּ ּה ְוִנְכָנס ִלְרׁשות ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש (ּ

ָאָדם . ג). ב"ּג ַדף מ"ח ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ּכְ ְצרֹור ַהַחִיים ּכְ קו ּבִ י לֹא ִיְתַדּבְ ם ּכִ ּאֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ ּ ּ

י , ְמֹגָעל רוך הואּכִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ עֹוָלּ א ּ גֹוֲעלֹו ּבָ ּם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ק ַנְפׁשֹו . ד). א"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ּ ְמַדּבֵ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורוחֹו ּּבַ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו , ּ ֵני ַחָיה . ה). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ְּורוַח ַהּטֻ ה ּפְ ַּנֲעׂשֶ

ַמֲאָכלֹות . ו). ה"כּב ַדף ק"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ָרָעה  לֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה הוא ִמּפְ סֹוֵבל ָהָאָדם ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשות ַהִסְטָרא ָאֳחָרא . ז). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ֲּאסורֹות  ּיֹוֵצא ֵמְרׁשות ַהְקֻדׁשָ ּ ּּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש (ּ

ָאָדם אֹוי ָל. ח). ב"ּג ַדף מ"ח ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ּכְ ְצרֹור ַהַחִיים ּכְ קו ּבִ י לֹא ִיְתַדּבְ ם ּכִ ֶּהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ ּ ּ

י , ְמֹגָעל רוך הואּכִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ א ּ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ּ גֹוֲעלֹו ּבָ ּ ק ַנְפׁשֹו . ט). א"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ּ ְמַדּבֵ

ִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורוחֹוּבַ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו , ּ ֵני ַחָיה . י). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ְּורוַח ַהּטֻ ה ּפְ ַּנֲעׂשֶ

  ).ה"ּב ַדף קכ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ָרָעה 

מֹו נו ּכְ ית ָקְדׁשֵ ְנַין ּבֵ ב ּבִ ל ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ְמַעּכֵ ְּוֶהָעוֹון ׁשֶ דֹוֵרנו ּ ֵסֶפר ָהָאִביב ֵמַהּנֹוֵגַע ָלַדַעת ּבְ תוב ּבְ ּכָ ּ ׁשֶ ּ

ר' ָנָתן ַאְדֶלר ְוַתְלִמידֹו ר' ר: ל"ְוז ְסּתָ ּנִ ִלים ּבַ ּבוְרג ְמֻקּבָ ֶרעׁשְ ה סֹוֵפר ִמּפְ ָנָתן ַאְדֶלר ָרָצה ִלְפסֹל ' ר, ּמׁשֶ

ַּהׁשֹוֲחִטים ִדְפַרְנְקפוְרט ְדַמְין ּּ ך ּוְלַהְכִניַע חֹוַתם ַה, ּ סֹוד ַעל ַחְרּבְ סוִלים ּבְ ׁשֹוֶרה ַעל ׁשֹוֲחִטים ּפְ ִָסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּ ּ ּ

ְחֶיה ְוגֹו יַח' ּתִ א ָמׁשִ ל ְרצֹונֹו ּבָ יג ּכָ ְם ֶהֱעִמיד ָעָליו רֹוְדִפים ַקָצִבים ְוֻהְצַרך ִלְברַֹח "ְַאך הס, ְּוִאְלָמֵלא ִהׂשִ ּ

ְרָסאֹות' ס ָרץ ַאֲחָריו י"ְוַתְלִמידֹו החת ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְלָעְלָמא ַהֵדין ְוָרַמז ַעל . [ּפַ ַעל ׁשֵ ְּוֶזה ָהָיה סֹוד ְיִריַדת ַהּבַ ּ

ְצַעד ָאֶרץ" ם"ַזַע"ֶזה ּבְ בֹות ְז, ּתִ י ּתֵ   ]. ְקָואֹות'ּירוִבין ִמ'ִביָחה ֵע'ָראׁשֵ

אור ֶיֶתר ּבֵ ּוְכֵדי ְלָהִבין ְקָצת ּבְ ר ֲעַדִין, ּ יֵתנו ֲאׁשֶ ָיֵמינוִּמי ֶהֱחִריב ֶאת ּבֵ ָגלות ֲעַדִין , ּ לֹא ִנְבָנה ּבְ ִכיָנה ּבְ ְּוַהׁשְ ּ

ֲעוֹוֵננו מֹול ַגם ַהיֹום? ּּבַ י ַגם ּתְ ן ִיׁשַ א ּבֶ ּוַמדוַע לֹא ּבָ ּ ּ ּּ ֵסֶפר ? ּ ה"ְּרֵאה ּבַ ה מׁשֶ ִרית ַמּטֵ ַדף " ּבְ ַסח ּבַ ל ּפֶ ַּעל ַהָגָדה ׁשֶ ּ

ס ִלְפֵני ד[ָהַאֲחרֹון  ָנה' ִנְדּפַ ָדָבר ֶזה : ה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹוְוֶז] ְמאֹות ׁשָ ִאיְתַרע ֶחְזָקָתם ָרִאינו ְלַמְפֵרַע ׁשֶ ו ׁשֶ ְּוַעְכׁשָ ּ

ָיֵמינו ר ֲעַדִין לֹא ִנְבָנה ּבְ יֵתנו ֲאׁשֶ ֶּהֱחִריב ֶאת ּבֵ ֲעוֹוֵננו, ּ ָגלות ֲעַדִין ּבַ ִכיָנה ּבְ ְּוַהׁשְ ּ ה ִקְלקוִלים . ּ ּמָ ר ִנְמָצא ּכַ ְּוַכֲאׁשֶ
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ָגַנח ִמְכֵאב ֵלב ְוָאְמרו לֹו  ֲחמורֹות ַעד ׁשֶ ּבַ ֲחמורֹות ׁשֶ ֵּאין ׁשֹוְמִעים לֹו ֲאִפלו ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ
י ַוַע ים ֵתֵלך ֶאל ַאְנׁשֵ ְֲאָנׁשִ רותּ ּד ַהַכׁשְ יֶהם , ּ ַמֲעׂשֵ ִאים ׁשֶ ל ַהַקּנָ ִנים ׁשֶ ֵּהם לֹא ְכָהַרּבָ ּ ּ

יֶהם ַהְמֹתָעִבים לֹא ִיְתַפְרְסמו ַמֲעׂשֵ ִתיק ֶאת ַהֹכל ׁשֶ ְּלַהׁשְ ּ ּ ּ ר ֶאל ַוַעד , ּ ְּתַדּבֵ

 

ר ֵאין ְלַהֲעל ָתֵרַעֲאׁשֶ י ָקָצר ַהְיִריָעה ִמְלִהׁשְ ֹּות ַעל ַהֵסֶפר ּכִ ים ֵמֲחַמת ִצְמרֹו . 'ְּוכו, ּ ָבׂשִ ִחיַטת ַהּכְ ׁשְ ּוִבְפָרט ּבִ

ך ל ּכָ ה ֵאינֹו ְמַדְקְדִקים ּכָ חֹט ַהְרּבֵ ֵיׁש ָלֶהם ִלׁשְ ְָקרֹוב ַהָדָבר ִלְפׁשַֹע וְלַקְלֵקל וֵמֲחַמת ׁשֶ ּ ּּ ּ חֹט, ּ , ּוְמַמֲהִרים ִלׁשְ

ֵררְו ר ִנְתּבָ ֲאׁשֶ ֲאִכיִלין ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות ּכַ ּמַ ָּקרֹוב ְלַוַדאי ׁשֶ ִיְהֶיה ... ּ ּוִמי ׁשֶ ַמה ּ ָדָבר ְולֹוַמר ַמה ֶגֶבר ּמוּתְ ּּבַ גוְבִרין ּ ּּבְ

ׁשֹוֲחִטים ֶאת  ָיָדם ׁשֶ ַוַדאי ִמְנַהג ֲאבֹוֵתיֶהם ּבְ ָדָבר ַהֶזה ּבְ ּוַמה יֹום ִמיֹוַמִים ְוָיֵקל ּבַ ּ ּּ ּּ ן ָלנו ּ ִּדְבֵריֶהם ֵלאמֹר ִמי ִיּתֵ ּ

ר  ׂשַ ְקׁשו ֶלֱאֹכל ּבְ ּבִ ָלָיה ַעל ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ ִנְתַחְיבו ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ֲחטו ׁשֶ ְטחו ֶאָלא ַוִיׁשְ ְקִרי ַוִיׁשְ ר ְוַאל ּתִ ׂשָ ֶּלֱאֹכל ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ר ְנִחיָרה ַוֲאבֹוֵתינו ָחְטאו ְוֵאיָנם ׂשַ ֲאָוה ַהְינו ּבְ ּּתַ ּ ִדים , ּ יֶהם לֹא טֹוִבים ִלְהיֹות ִנְלּכָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ַּוֲאַנְחנו ִאם ַנֲעׂשֶ

לֹום ֲעוֹוָנם ַחס ְוׁשָ ְּואֹוי ָלנו ִמיֹום ַהִדין ְואֹוי ָלנו ִמיֹום ַהּתֹוֵכָחה, ּבַ ּּ ר: ּּ ה ְלַדּבֵ ר , ְּוֵאין ָלנו ּפֶ ּוִמי יוַכל ְלַהִגיד וְלַסּפֵ ּ ּּ

ָעַבר ָעֵלינו ַעד ּכֹה ַּמה ׁשֶ ה ָרעֹותּ ּמָ ָגְרמו ָלנו ַהׁשֹוֲחִטים ּכַ ּ ׁשֶ ּ ּ גוָמה, ּ ין ּפְ ַסּכִ ֲחטו ְלַעְצָמם ּבְ ׁשָ ְּולֹא ָיְדעו ׁשֶ ּ מֹו , ּּ ּכְ

ה רח ְכַלל ְנֵבָלה וְטֵרָפה ַלּכֹל הוא ַהְקִלּפָ ֵּכן ִיְהֶיה ִמיָתָתם ּבִ ּ ִליך אֹוָתם"ּ ׁשְ ֶכֶלב , ְל ּתַ ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ְמֻגְלָגל ּבְ ּ

ֲאִריכות ָגדֹול"עיי' ְּוכו ּש ּבַ ּ .  

גול ָיְצאו ִמן ַהָדת ְלֵעֶרך ג ר ּפִ ׂשַ ַעל ְיֵדי ּבְ ְְוָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ּ ְמֹבָאר בשו, ל"ָּוֵחִצי ִמיְלָיאן ְיהוִדים רח' ּ ּת ִדְבֵרי "ּכַ

ַטְמֵטם ַהֵלב ַהִי) 'א ִסיָמן ז"ד ח"יו" (ַּחִיים ּמְ ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ׁשֶ ֵאין ֲעֵבָרה ּכְ ּׁשֶ ּ ְרֵאִליּ ים , ׂשְ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ

ֶאֶרץ לֹוֵע ה ְקִהלֹות ּבֶ ּמָ ָּרִאינו ַעל ְיֵדי ֶזה ָיְצאו ִמן ַהָדת ּכַ ּ ּ ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות ַעל ְיֵדי "ּ מו ּבִ ּטְ ָאְכלו ְוִנְתּפַ ּז ׁשֶ ּ ּ

ּם ַהַקִלים"ַהׁשֹוִבי ֶאְבדו , ּ ּנֶ ְּוָגְברו ֲעֵליֶהם ֵדעֹות ָזרֹות ַעד ׁשֶ   ).ּש ְדָבָריו ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש"עיי(ִּמן ַהָקָהל ּּ

ב ֵמָהַרְמּבָ" (ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים"ּוְב ת ֵעֶקב ִמְכּתָ ָרׁשַ ִתים ) ל"ם זצ"ּפָ ְתִחַית ַהּמֵ ְפרו ּבִ ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ּכָ ׁשִ ּׁשֶ ּ ּ

ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ַעד ׁשֶ מו ּבְ ּטְ ָאְכלו ְוִנְתּפַ ְגַלל ׁשֶ ּּבִ ּ ָלם רחּ ָּיְצאו ֵמַהָדת וָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ְוָהַרג ֶאת ּכֻ ְ ּ ּּ   .ל"ּ

ִחּבוט ַהֶקֶבר ַעל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ְּוָידוַע ְדָהֹעֶנׁש ּבְ ּ ּּ ֵסֶפר אֹור ַצִדיִקים : ּ ַתב ּבְ ֶרק י(ּּכָ ְוֶזה , )ט"ּפֶ

לֹא ָהָיה ְמַדְקֵדק ּבְ: ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו י ִמי ׁשֶ ַּדע ּכִ רּּ ין ִאסור ְלֶהּתֵ עֹוָלם ַהֶזה ְולֹא ָהָיה ִנְזָהר ְלַהְבִחין ּבֵ ַּמֲאָכִלים ּבָ ּּ ,

ּתֹוָרה ֶאָלא ֵמֲחָכֵמינו ז ַּוֲאִפלו ֵאינֹו ִאסור ְמֹפָרׁש ּבַ ּ ּּ ה . ל"ּּ ה ַעל ִחּבור ַהֶקֶבר וַמּכֶ א ַהְמֻמּנֶ ְלַאַחר מֹותֹו ּבָ ָּעְנׁשֹו ׁשֶ ּּ ּ

ְרִביטֹו ׁשַ ְטנֹו ּבְ ְרֶזל ְוֵאׁשַעל ּבִ ל ּבַ ְנָדא,  ׁשֶ ְרׁשַ ֵרסֹו ִנְבַקַעת ְויֹוֵצא ּפַ ּכְ ים , ַּעד ׁשֶ ָניו וַמּכִ ִכין אֹותֹו ַעל ּפָ ְּוָאז ְמַהּפְ

הֹוֵצאָת, אֹותֹו ַלע ַמה ׁשֶ ה ַהֶזה , ְּואֹוְמִרים לֹו ּבְ ְמֵרנו ְוַיִציֵלנו ִמִדין ַהָקׁשֶ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּוְמִדְכוֹוֵתיהּ ִאסור ּוִבְפָר, ּ ּט ּבְ ּ

הוא ָעֹון ָחמור ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ּּבָ אן ְלׁשֹונֹו, ּ   .ַעד ּכָ

ם הרה ׁשֵ י ּבְ ַמְעּתִ ה ַמה ׁשָ ְדָרׁשָ י ּבַ ּוְכָבר ָאַמְרּתִ ּ ְעְלז זי"ּ י ַאֲהרֹן רַֹקח ִמּבֶ ל : ע"ק ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ּכֹחֹו ׁשֶ י ּכָ ּכִ

ע ַהֶגְרָמִני ימ ָאְכל"ָּהָרׁשָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָהיו ׁשֹוֲחִטים ַקִלים וִמֶזה נֹוַלד ֲעָמֵלק ַהֶגְרָמִניש ּבָ ּו ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ְדָבֵעי יִנים ּכִ ִחיזו ַהַסּכִ לֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ֶנֶגד ִמָדה ִמּפְ ִמָדה ּכְ ְּוָהָיה ּבְ ּ ּ ּ ר , ּ הוא ׂשַ ַעל ָדָבר ׁשֶ ל ַהּבַ ִחיז ֶאת ַהֶחֶרב ׁשֶ ִּהׁשְ ּ

ל ֲעָמֵלק ְוַעל ְי חֹט ִמיְליֹוֵני ְיהוִדים רחׁשֶ ֹכחֹו ִלׁשְ   , ל"ֵּדי ֶזה ָהָיה ּבְ

ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות  ִנים ּבִ רֹות ׁשָ רֹות ַאְלֵפי ְיהוִדים ַעׂשְ ילו ַעׂשְ ְּוֵכן ִהְכׁשִ ּ ָהָיה ָהַרב -ּ ׁשֶ ִעיר ְקָראָקא ּכְ  ּבָ

ַעל  ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ַּהָקדֹוׁש ּבַ ל " ּ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַהְמֻקּבָ יָרא זצוקּ ּפִ י ָנָתן ֶנַטע ׁשַ ית ִדין ְקָראָקא "ַרּבִ  -ּל ַאב ּבֵ

ְתקוַפת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ר ִהְתַרֵחׁש ּבִ ְּמֹאָרע ַמְסִעיר ׁשֶ ּּ יָרא זצָנַטע ָנָתן ' ּ ּפִ ַעל "ׁשַ ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ל ּבַ ְוָהַרב , ל"זצ" ּ

ַעל  ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ַּהָקדֹוׁש ּבַ קון ָג" ּ ָּנַתן ּתִ ׁשוָבהּּ ֲעֵלי ּתְ   .ּדֹול ְלַהּבַ

  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ע  ּ

לֹום ְי ְלחו אֹותֹו ֶאל ָהַרב ׁשָ ִתיָקה ְוׁשָ ׁשְ רות ֵהם לֹא ַיַעְברו ַעל ֶזה ּבִ ַּהַכׁשְ ּ ּ ּהוָדה ּ
ְּגָראס ְוִסֵפר לֹו ַהֹכל ּ ָדָבר ָלְרחֹוב וָבִעתֹוִנים ְוהֹוִדיַע ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק . ּ ְּוֵתֶכף ָיָצא ּבַ ּּ ּ ּ ּ

ֵכן הוא. ל"ַזַצִּמָקאׁשֹוי  ית ִדין וֵבְררו ֶאת ַהָדָבר ׁשֶ יב ּבֵ ְּוהוא הֹוׁשִ ּ ּ ּּ ּ ְוָאז ָיָצא ִעם , ּ
לֹא ֶלֱאכֹ ִּמְכָתב ְלַתְלִמיָדיו ׁשֶ ַעד ּ ה ְפָעִמים ׁשֶ ֵהָמה וְבַעל ֶפה ָאַמר ַהְרּבֵ ר ּבְ ׂשַ ּל ּבְ ּ ּ

ָרה ֵהָמה ְכׁשֵ ר ּבְ ׂשַ יַח לֹא ִיְהֶיה ּבְ יַאת ַהָמׁשִ ּּבִ ז ַעל "ּוְכמֹו ֵכן ָאַמר ָהִריְדּבַ[, ּ
יָקאגֹוי ׁשִ ָנה ֶנֶגד ַהַקָצִבים ּבְ ָלַחם ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ְלִמי ְכׁשֶ ְּירוׁשַ ּ ּ ּ ּבְ: ָאַמר, ּ ַאְרצֹות ׁשֶ

ָרה ֵהָמה ְכׁשֵ ר ּבְ ׂשַ ִרית ְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה ּבְ ְּוֶזה ַהֹכל הֹודֹות ִלְפֻעלֹוָתיו ] ַּהּבְ ּ
לֹום יוָדא ְגָראס  י ׁשָ ים ָהעֹוָלִמי ָהַרב ַהַצִדיק ַרּבִ ל ְמַזֵכה ָהַרּבִ יִרים ׁשֶ ַּהַכּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ִליָט ּוִמי יֹוֵדַע ַכָמה ְזַמן ָהָיה עֹוֵבר ְוִא, א"ׁשְ ּ ָהָיה ִמְתַגֶלה ֵאי ַפַעםּ ְכָלל ׁשֶ ּם ּבִ ּ ּ.  

ְמַנִסים ְלַהְסִתיר  ָרֵאל ׁשֶ חוֵרי ְוַיְלֵדי ִיׂשְ ה ַהְזנות ַוֲהִריַגת ּבַ ְּכמֹו ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָנה ִעים ׁשָ ִנים ֶזה ַאְרּבָ מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה וְבַהֲעָלַמת ָהַרּבָ ּּבְ ְוִאם ֶאָחד ֵהִרים קֹולֹו , ּ

הֹוָצַאת ְכַתב , םְלַהְזִהיר ֶאת ָהָע ָּיְצאו ֶנְגדֹו ְכִאלו ָהָיה ֶאָחד ִמן ָהֵריִקים ּבְ ּּ ּּ ּ
רֹוֵצַח ֲחִסיִדי ֵטרֹוִריְסִטי ְוַחאַמאִסי ָיָרה ּבֹו ְלָהְרגֹו, ְּפַלְסֵטר ָעָליו , ְּוֶזה ָגַרם ׁשֶ

ּוְבֶדֶרך ֵנס ִנַצל ְ ּ.  

הֹודֹות ִלְפֻעלֹוָתיו ַהַכּבִ, ַּנֲחֹזר ְלָהַרב ְגָראס ּׁשֶ י ּ סור ֵמַרע ְלַאְפרוׁשֵ ּירֹות ּבְ ּ
ָרֵאל ֵּמִאיסוָרא ָזָכה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ִהְתִחיל ְלעֹוֵרר , ּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּופֹה ּבְ

ה טֹוב"ְל ַתֲעמוָלה עֹוָלִמית, "ַוֲעׂשֵ ּבִ, ּּבְ ל ַרׁשְ ָמתֹו ׁשֶ ׁשְ ׁש ּבֹו ִניצֹוץ ִמּנִ י "ְוִנְתַלּבֵ
ַּהָקדֹוׁש ְלַהְדִפיס וְל ּ ה ּ ָּהִפיץ ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוֵני זַֹהר ְואֹור ַהֹזַהר ְועֹוד ַהְרּבֵ ּּ ּ ּ

ם ִחּנָ ּבִ, ְּסָפִרים ַעל ַהֹזַהר ּבְ ָרֵאל ִלְלֹמד תֹוַרת ָהַרׁשְ ֵני ִיׂשְ ְּלעֹוֵרר ּבְ , ּי ַהָקדֹוׁש"ּ
ַמִים וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ְמֻסָגל ְלִיְרַאת ׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ְסָפִרים, ּ ַּכמוָבא ּבִ ּ ּ ֵאלוּ ּ.  

ה ַרּבו ּבֹו , ְּוָדָבר ָגדֹול ָעׂשָ ֲאֶמִריָקה ׁשֶ דֹור ֶהָעכור ַהֶזה וִבְפָרט ּבַ ְפָרט ּבַ ּּבִ ּ ּּ ּ
ִאים ָכר ְכִפְנָחס", ֵּמַהקֹוְרִאים ַעְצָמם ַקּנָ ים ׂשָ ה ִזְמִרי וְמַבְקׁשִ ים ַמֲעׂשֵ ּעֹוׂשִ ּ ּ", 

ְנֵבלֹות ְוִאסוֵרי ְכּוְלַאַחר  ְתַפְטמו ּבִ ּנִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ָהִאְטִליִזים [ִּריתות ּ עְרס" ה-ׁשֶ " ּּבוְטׁשֶ
ֵהם ֲהִכי ְגרוִעים, ]ַמְלִעיִטים אֹוָתם, ַּהְטֵמִאים ּׁשֶ ַמֶסֶכת סֹוָטה , ּ ַּכְמבָֹאר ּבְ ַּדף (ּ

ֵאיָנן : ):כב ין ְולֹא ִמִמי ׁשֶ אי ַמְלָכא ִלְדִבִיֵתיה ַאל ִתְתָיְרִאי ִמן ַהְפרוׁשִ ָּאַמר ָלה ַיּנַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְּפרוׁשִ יןּ דֹוִמין ַלְפרוׁשִ ּין ֶאָלא ִמן ַהְצבוִעין ׁשֶ ּּ ּ ּ ין ,ּ ה ִזְמִרי וְמַבְקׁשִ יֶהן ְכַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּ ׁשֶ ּ ּ

ָכר ְכִפְנָחס ַרׁשִ. ּׂשָ ם"ּוְרֵאה ּבְ ֶּאָלא ִמן ַהְצבוִעים : י ׁשָ ּ ֵאין ַמְרִאיָתם -ּ ּ ְכלֹוַמר ׁשֶ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ עא  ּ

חוץ ְוֵאין תֹו ְּכתֹוְלדֹוָתם ֶאָלא ְצבוִעין ִמּבַ ּ ּ ּ ה ִזְמִרי . ַּכן ְכָבָרםּ יֶהם ְכַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ- 
ָדן ְכִפְנָחס ִריֹות ְלַכּבְ ָכר ְכִפְנָחס אֹוְמִרים ַלּבְ ים ׂשָ ִעים וְמַבְקׁשִ ֵהן ְרׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ְּוִאיָכא , ּ

ִּדְמָפֵרׁש ֵלה ְלִעְנַין ְצִניעוָתא ּ ְּוֵאלו  .ּ ִביּ ַּהְצבוִעים ְוַהֲחֵנִפים ְוַהְטֵמִאים חֹוׁשְ ּ ם ּ
ַּעְצָמם ְכַצִדיִקים ם ַהָטֵמא ְתִפִלין, ּ יִחים ַעל רֹאׁשָ ִאים ְלֵבית ַהְכֶנֶסת וַמּנִ ֲּהלֹא ּבָ ּ ּ ּ ּ ,

ֶבל ׁשֶ ים ִכְנבוַכְדֶנאַצר ֶמֶלך ּבָ ים ְצָדָקה ְועֹוׂשִ ְְועֹוׂשִ ּ ּ ְצָדָקה ִיְפרֹק"ּ ֲאָבל , "ֶחְטאֹו ּבִ
ְקִלַפת ֲעָריֹות ל ְוׁשֹוָרה ֲעֵל, ֵּהם ִנְטָמִאים ּבִ ּיֶהם רוַח ַהֻטְמָאה ׁשֶ , ַּהִסְטָרא ַאֲחָראּ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש [ ַּכְמבָֹאר ּבַ ּ ָפִטים ּ ת ִמׁשְ ָּפָרׁשַ ְּוֵכן ָכַתב ַהְגָר, )ב"א וע"ה ע"ַּדף קכ(ּ א "ּ
יֹו ַהָגהֹוָתיו ב"ד ִסיָמן פ"ּבְ ָחָלב ֶאת ַהֹזַהר ' ּז ּבְ ר ּבְ ׂשָ ְמַצֵין ַעל ִעְנַין ּבָ ְּפָעִמים ׁשֶ ּ ּ ּ
ַּאך ִמְצוֹות ֵאלו ְמאוִסים ִלְפֵני , ]הַּהֶז ּ ּ רוך הואְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֲעׂשו ִעם ְקִלַפת , ּ ּנַ ּׁשֶ ּ

כ, ֲעָריֹות אֹור ַהַחִיים תובְּכמֹו ׁשֶ ת ַאֲחֵרי(ַּהָקדֹוׁש ּ ּבָ סֹוף ָפָרׁשַ   .)ּּבְ

ֲאֶמִריָקה ְלָגֵרׁש ֶאת ָהַרע ַעל ָכל ָפִנים ָזָכה ּבַ ַּעל ֵכן ְלַאַחר ׁשֶ ּ  ֵמאֹוָתם ּּ
ם ַּהְיֵרִאים ֶאת ְדַבר  רות ַהַמֲאָכִלים ַּהׁשֵ ַכׁשְ ְתעֹוְררו ַעל ָידֹו ְוֵהֵחלו ְלִהָזֵהר ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ּבִ ל ָהַרׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש וְלַהְכִניָסם "ָּזָכה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלעֹוֵרר ִלְלֹמד ֶאת ִסְפֵרי ַהזַֹהר ׁשֶ ּ
ים וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ֵלב ַרּבִ ּּבְ ּ ּ.  

ה ֲעבֹוָדתֹו ַהְקדֹוׁשָ ַיְצִליַח ּבַ ַּעל ֵכן ָאנו ְמַאֲחִלים לֹו ׁשֶ ּ ּ ְמַמֵדי , ּ ְּוִאם ַיֲעבֹד ּבִ
ַמִים ֹּכחֹות ַהְגדֹוִלים ְלַהְכִניס ִיְרַאת ׁשָ ל ְפֵני , ּ ְּיכֹוִלים ֲאַנְחנו ְלָהִכין ַעְצֵמנו ְלַקּבֵ ּ ּ

יַח ִצְדֵקנו ָיֵמ, ְּמׁשִ ְמֵהָרה ּבְ ִיְתַגֶלה ּבִ ּׁשֶ ּ   .ּינוּ

ֵמַח וְבִבְרַכת ָכל טוב ר ְוׂשָ ִבְרַכת ַחג ָכׁשֵ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ:  

ֵווייֶצער לֹֹמה יוָדא ׁשְ   ּׁשְ

  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ עב  ּ

ְקָואֹותַרב  -ָראֶזעְנֶבעְרג ָּנחום ָהַרב    ַהּמִ
ּבֹוןָיְצָאה אש "ס "ובעמח רוְקִליןֹּפה  -" ֵמֶחׁשְ  ָיאְרק אּנו, ּּבְ

  . יומא דהילולא– אתרא קדישא מירון –ו "י עש"עמ

המאור הגדול , לכבוד האי גברא רבא ויקירא המפורסם לשם ולתהלה
מגלה אור , מאיר עיני העולם, משנתו קב ונקי, חריף ובקי, מעוז ומגדול

, ממצדיקי הרבים, ובנרו יאירו כל המחשכים, ממנו ישקו כל העדרים, נעלםה
, ר מהאלמין"ק האדמו"כ, כבוד הרב הרבני המפורסם, זכותו לעד בשחקים

מנהוריה אהני , שלומו לעד ישגיה, א"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"הרה
  .רוב ברכות וכל טוב לעד סלה, לן שרגיה

  .אלוקי רבי שמעון בר יוחאיאפתח פי במילי לכבוד התנא ה

מכל תפוצות ישראל ו.  יום קדוש ונורא–ג בעומר "לכנודע לכל אשר 
כל , י ולהוושע"מתקבצים ועולים מירונה לשמוח עם התנא האלוקי רשב

אכן , מבקש בקשתו ומייחל לישועתומתחנן , אחד אומר תהילים כפי כוחו
למוד בספר הזוהר למאוד יש לדעת שביום ההילולא יש ענין גדול מאוד 

ושפתותיו דובבות , עם הצדיק, כביכול, שאז מדבק, שחיברו התנא האלוקי
שיקבל על עצמו ללמוד מן ספר הזוהר גם ונחוץ  כדאי כמו כן. ובודאי יוושע

וכך כל ההשפעות הטובות של יום נשגב ,  מידי יום ביומובמשך השנה כולה
  .זה תמשכנה לכל השנה

, ל בעצמו"זצ" סולם"שמעתי מפי בעל היתי ואזכרה בימי חורפי אשר זכ
אמרתי ,  באירופה מליון יהודים6ש רצח "כשהרשע הגדול ימ:  סיפר ליוכך

זו לא תסתיים אלא אם כן יקומו ומלחמה , אי אפשר לנצח רשע זה: "לכולם
ותרגם הזוהר " הסולם"לכן ישב בעל . " הקדושיהודים וילמדו זוהר

, ואכן בסיום עבודתו. שוטים כפי השגתםמובן ליהודים פ' ק שיהי"ללשוה
ש תבוסה קשה "נחל היטלר ימ, ביום שגמר התרגום על ספר הזוהר

ובנסים גלויים ניצלה ארץ , וכך ניצלו מעט היהודים ששרדו, במלחמה
  . בזכות הזוהר הקדוש–. ש"מציפורניו של אותו רשע ימישראל 



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ עג  ּ

ן מן גלותא בספרא דא יפקופרשת נשא ק "בזוהמפורש כך נכתב ואכן 
  . ברחמיםיצאו מן הגלות) הזוהר הקדוש( בזה הספר –ברחמי

ב "למדתי בישיבת וויזניץ ב, "ששת הימים"עת מלחמת , ז"בשנת תשכ
 מדינות 4יצאו , בימים דאז, ל"זצוק" אמרי חיים"אצל הגאון וקדוש בעל ה

הסכנה , סוריה ולבנון החליטו להלחם נגדינו, ירדן, מצרים: נגד עם ישראל
שלושה ימים לפני תחילת המלחמה כבר  -יתה גדולה והפחד ממש נורא ה

. שמא תתקוף לבנון את הצפון, היו סגורים כבישי הגליל מפני פחד האויב
ר מוויזניץ ביקש וקיבל רשיון מיוחד להגיע "האדמו. לא הרשו לנוע בדרכיםו

 וכך עלה לציון. כשאגיע לרבי שמעון אפעל כל מה שצריך: ואמר, למירון
כשנכנס לציון הקדוש לקח ספר הזוהר פתח דף ראשון . י"הקדוש של רשב

דאס איז די : ופירש, "י" רשביספר הזוהר מהתנא האלוק"כאן כתוב : ואמר
געטליכקייט " מהתנא"וואס לערנט אונז " ספר הזוהר"לעכטיגע ספר 

) הזוהר(זה הספר המואר : ק"תרגום ללשה[, י"פון רשב? פון וועם" האלוק"
כ ניגש לציון הקדוש "אח. ]י"מרשב? ממי, אלוקות) מהתנא(מד אותנו שמל

כבר ניתקתי כל הקשרים של כל האומות הרוצות להרע : נשק ואמר
וכולנו יודעים . י"כי דבקתי בתנא הקדוש רשב? היאך עשיתי זאת. לישראל

  .על הניסים הגדולים שקרו במלחמה זו

על ' מובא בגמ, כיום כשארץ ישראל נמצאת בסכנה גדולה מאירן
כי , בהגיע זמן פטירתי ראו לקבור אותי עמוק עמוק באדמה, אמורא שאמר

על כן מוטלת . לא יאכל) שהוא אירן(לא יהיה קש בישראל שהסוס הבבלי 
 זקוק לישועות ם ישראלכי ע, עלינו החובה להזדרז בלימוד הזוהר הקדוש

  .וכשנדבק בספר הזוהר נמתיק כל חבלי משיח, גדולות

, ב"אומרת ברכות נ' הגמ.. צריכים שהלימוד יהיה בקדושה ובטהרהרק 
', מספרת הגמ, ועד כמה גדולה תפילה זו, "תפילת עזרא"עזרא הסופר תיקן 

? אם אין לך מקוה היאך תטהר: אמרה לו האשה, ו"על אדם שרצה לחטוא ח
  .ופרש מן העבירה ולא נכשל
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 – ו כגנות עלי נהרכנחלים נטי" על הפסוק ז"עיין גמרא ברכות דף ט(
ע בספר אמרי פנחס השלם " הקדוש רבי פנחס מקאריץ זיראיתי מהצדיק

קצת בני אדם אומרים בעבור שיושבין בכפרים ואין להם : אמר: ד"דף קס
 על דרך ששמעתי -ואני אומר להם אדרבא , מקוה אינם רוצים ללמד זוהר

כי מה , בתמהרב שאמר כשחל יום טוב בערב שבת אין צריך לטבול על הש
ויש לחלק בין גירסת הזוהר להעמקה . (צריך מקוה גדולה מקדושת יום טוב

  .)בקדושת הקבלה

פרשת " מאור ושמש"כפי שמביא ה, וכל שכן ללימוד הזוהר הקדוש
רק שלמדו קבלה שלא , שהיו כולם צדיקים גדולים, ש"ץ ימ"על כת ש, אחרי

ק "בל אם נלמד בזוהא .ל"רח' הבטהרה לכן נהיו אפיקורסים וכופרים  ב
בקדושה ובטהרה נהיה משומרים מכל חטא ועוון ונביא בכך הגאולה 

  .השלימה

אדם קדוש שיש לו הזכות להמתיק לכלל , י זכאי"ה גלגל הזכות ע"הקב
שמסר , א"שלום יהודה גראס שליטהצדיק רבי הרב , ישראל חבלי משיח

, בקדושהולכל דבר ש, למצות, למקוואות, נפשו כפשוטו ממש לשחיטה
  .שסייע לביאתו, משיח צדקינו ודאי יראה עליו באצבעו

יחד עם כלל ישראל נברכו לזכות לאריכות ימים ושנים ולקבל פני 
  .א"בב ,ותחזינה עינינו בשמחה זו, משיח צדקינו

  ' עבד לעבדי ה,מכבדו ומוקירו כערכו הרם
   רב המקוואות,הרב נחום ראזנבערג
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חשיפה

גדולי ישראל והזוהר

נכבשת  אחת  ועוד  מדינה  עוד  השניה,  העולם  מלחמת 
הוא  עומד  כבר  נגדו,  שיכול  מי  אין  ימ"ש,  היטלר  ע"י 
העומד  מן  חרדים  כולם  הולמים,  הלבבות  א"י,  בשערי 
את  ולאבד  להרוג  להשמיד  ממטרתו  מפחדים  לקרות, 

כל היהודים טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו 
הקדוש,  הזוהר  את  ומברר  מבאר  ומתרגם,  כותב  בידו, 
יוחאי "בספרא דא  בר  ידע את שכתב רבי שמעון  ידוע 
יפקון מגלותא", בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות, לכן 
תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל יהודי, 

גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.

לאחר יגיעה עצומה גמר את המלאכה והביא את הזוהר הקדוש לדפוס. באותו הזמן נתבשרו 
תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא הצליח, הוא לא כבש 

את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה בדרום, 
החמאס משגר טילי קסאם, מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ, ובעיקר לבית שמש, 

הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש" בבית שמש.

העולמי",  הזוהר  "מפעל  המכון  ופלא  הפלא 
על  תקופה  באותה  שקד  שמש,  בבית  הפועל 
היום  באותו  היומי,  העמוד  ע"פ  הזוהר  הוצאת 
שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים 
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת 
היתה  בעזה  המלחמה  מהלך  כל  ובכלל  עזה. 
לא  אם  יודע  מי  הטבע,  לדרך  ומעל  ניסים  בניסי 
והדברים  לנו,  שעמדה  היא  הקדוש  הזוהר  זכות 

מדברים בעד עצמם...

העול מלחמת

חשיפה
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חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות*א למספר עצום 
של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה 

משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000   X10  10

100000000000   X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

זי"ע לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל
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חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

75X354X10    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    265,500 שעות תורה בנגלה

(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

מבוסס על 10 שעות לימוד תורה ביום
[למעשה החשבון של 75 שנה מתייחס ל 24 שעות ביממה]

וכעת נעשה חשבון, אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת במשך 52 שבתות בשנה לאורך 70 שנה 
70X52X265,500=966,240,000 :יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון כמעט למליארד שעות, 
והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש 

נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר 
ב11 דורותא בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון זאת אומרת 

מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה:  48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000 שעות, 
כלומר כ-47 מיליון מליראדי [ביליון] שעות תורה. 

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

זי"ע: לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

חשבון מדויק של זכות הזוהר הקדוש
ליהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד זוהר שעה אחת ביום

א ֶמֶלְך (תקוני זוהר מ"ג): סֵּ הידעת!!! - ְלׁשוֹן ַהכִּ

ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  דוָֹלה  גְּ ה  מָּ כַּ יַָּדְעתָּ  שֶׁ ְוֵכיָון 
ְלִמי  ָכר  ַהשָּׂ ְוגֶֹדל  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִיוַָּדע  כּו'...  ָהֱאֶמת 
ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ָלה, כִּ בָּ ּלוֵֹמד ַהקַּ שֶׁ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָעְלִמין,  ּבוֶֹנה 
ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ

ִמיָמה. ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ בְּ

והחשבון של שעה אחת לימוד זוהר ביום, הוא שוה ל:

3540 שעות בשנה
(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

במשך 50 שנה ליהודי בודד יעלה המאזן:  172,500 שעות תורה.

שיצטבר ב 11 דורות בהתחשב במשפחה בת 5 ילדיםא למספר 
עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון

סך הכל שעות התורה: 84,228,515,625,000 שעות, 
כלומר כ-84,000 מליראדי [ביליון] שעות תורה. (48,828,125 מוכפל ב- 172,500)

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את 
הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11
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ָרה קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ

גדולי ישראל והזוהר

י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר  ִלּצֹר ֶקשֶׁ ה  ְמַנסֶּ ֲאִני  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ּדֹוֶחה אֹוִתי  י,  נִּ ִממֶּ ט  מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ ּושְׁ יַע,  ִהגִּ ָרעֹון  ַהפֵּ ְזַמן  לוֹ.  ְלַהְלוֹות  י  ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ְוהּוא חוֵֹסם כָּ
י ַעל  ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהלַּ ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ שְׁ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכוָֹנה, ְלהוֵֹרִני כֵּ ַמתַּ טֹוב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַרּבֹוֵתינּו:  ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ ֹזאת  ית, ַרק בְּ ְלָהשִׁ ָיַדע  ית לֹא  ֵעָצה ַמֲעשִׂ ַלֲעֹזר.  ָכל ְמאֹודוֹ  ָרָצה בְּ ב, הּוא  ְוָחשַׁ יב  נ. ִהְקשִׁ
ִלּמּוד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  דֹוָלה  גְּ ִהְתעֹוְררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרֹוָנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  "כְּ
ל  כָּ ל  ָלִלית שֶׁ ַהכְּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ה  ִנְזכֶּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ ִהְבִטיַח  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ְוִאם  יֹוְמיֹוִמי, 

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ עמ"י, בְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ֶהֱחַלְפנּו  ְרִאיִתיו,  ַרּבֹות לֹא  ִנים  שָּׁ ְנעּוִרים שֶׁ ְיִדיד  י  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ָהרּוָחִנית שֶׁ ֵמַהֲחָוָיה  ִנְרגָּׁש  י  כֻּלִּ שֶׁ ֲחָזָרה, כְּ ֶרְך  דֶּ בַּ
לוֹ  ַאר  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  הּוא  נָּה  ִממֶּ ְלֵחֶלק  ר  ֲאשֶׁ דֹוָלה,  גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ שֶׁ ה  ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ ר  ִמְספַּ

ָך רֹוֶצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ 60,000$ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָנה טֹוָבה  שָׁ ה? ִמי ֵאינוֹ רֹוֶצה בְּ ָנה ַהֲחָדשָׁ ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ ַלשָּׁ ָנה, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיֹות כְּ ל שָׁ ִסּיּוָמּה שֶׁ ָאנּו עֹוְמִדים בְּ
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ ּוְמתּוָקה יֹוֵתר? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

טֹוָבה  ָנה  שָׁ בְּ עּו  ְוִתוָּשְׁ  [15 בעמוד  ְמפָֹרט  כַּ  – ד'  ַמְסלּול  בְּ ְליֹום  ּקֹות  דַּ  5- [כְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ַעְצְמֶכם  ַעל  לּו  ַקבְּ
ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב.
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

תש"ע - מספר 9
אמ"ת בגימטריא 9 

שנת תש"ע - שנה של תורת אמ"ת
ע' ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוָכְך  שַׁ יל 'תֵּ ָבר ִמגִּ קֹוִלי, ָהָיה לֹוֵמד כְּ ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע בְּ
י ִיְצָחק  דֹוׁש ַרבִּ ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית (ָהַרב ַהקָּ ַמִים בִּ ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד)

ן  בֶּ ינֹוק  תִּ ִעם  לֹוְמִדין  ָהיּו  ּגֹוֵבר  ינּות  ַהמִּ שֶׁ ַהזֶּה  ּדֹור  בַּ ִלי  ׁשֹוֵמַע  י  ַעמִּ ְולּו 
ֶחְטאוֹ  ִיְרַאת  ְוָהָיה  ֶהם  בָּ ַלֲהגֹות  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ָעה  שְׁ תִּ
ָחְכָמה  ְמקֹום  בִּ ַמִים  שָׁ ִיְרַאת  רֹוֵכׁש  ָהָיה  ְוָכְך  ְוִיְתַקיֵּם.  ְלָחְכָמתוֹ  קֹוֶדֶמת 

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ ִחיצֹוִנית. (ַרבֵּ

עשרת ימי תשובה לשנת תש"ע

ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בַּ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  אִריץ  ִמקָּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמָהַרב  מּוָבא 

ִלְלמֹד  ְלִמיִדים)  (ַלתַּ ד  ְמַלמֵּ "ָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ק"ן),  ף  (דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ

י ַמה  ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ יָּכֹול ְלַהְמשִׁ ים, שֶׁ ִחיַנת ֵעץ ַהַחיִּ הּוא בְּ ֹזַהר, שֶׁ

אן  ית", ַעד כָּ ָמה ֲאִמתִּ יח ּבוֹ ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ ינֹוק, בָּ ר ְלַהתִּ ֶכל ָישָׁ ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ שֶּׁ

ָיֵגן ָעֵלינּו.  ם טֹוב ְזכּותוֹ  ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ ַוֲאִני שָׁ ְלׁשֹונוֹ. 

ּיּוַכל  אֶֹפן שֶׁ ָרֵאל, בְּ שְׂ ל ִאיׁש ִמיִּ ל כָּ ָמה שֶׁ שָׁ י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב ּוֵמִאיר ֶאת ַהנְּ כִּ

זּוָלתוֹ. ה גַּם בְּ ָמה ְקדֹושָׁ ל ְנשָׁ יַע ֶהָאָרה שֶׁ פִּ ְלַהשְׁ

ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו:  ַעל שֵׁ ָלה ֵמַהבַּ ַקבָּ
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה)  (אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א) וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל



א

ספר

שירה וזמרה
לא ברא הקב"ה את עולמו

אלא בשביל שירה וזמרה (ירושלמי)

שירי בר יוחאי
לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

שיר בר יוחאי:
להרב המקובל האלהי הרב רבי שמעון לביא 

זיע"א בעהמח"ס כתם פז:
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ׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחתָּ ַאׁשְ ר יוָֹחִאי ִנְמׁשַ בַּ

ת ַהּקֶֹדׁש,  דַּ ְחתָּ ִממִּ ַחת קֶֹדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יוָֹחאי ׁשֶ (מלכות) בַּ

בר יוחאי: ֵאֶרָך.  ָך פְּ אָת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשְ ָנׂשָ
 , ַרְחתָּ ר בָּ , יוֹם ַנְסתָּ יוֹם ֲאׁשֶ ְבתָּ ב טוֹב ָיׁשַ ר יוָֹחאי מוֹׁשַ (יסוד) בַּ

בר יוחאי: ם ָקִניָת הוְֹדָך ַוֲהָדֶרָך.  , ׁשָ ָעַמְדתָּ ְמָערוֹת צּוִרים ׁשֶ ּבִ
ֵהם  ְיהָֹוה  ִלּמּוֵדי  עוְֹמִדים,  ים  טִּ ׁשִ ֲעֵצי  יוָֹחאי  ר  בַּ הוד)  (נצח 

ה יוֹרּוָך  לוְֹמִדים, אוֹר ֻמְפָלא אוֹר ַהְיקוֹד ֵהם יוְֹקִדים, ֲהלֹא ֵהמָּ
בר יוחאי: מוֶֹרָך. 
ּפּוִחים, ָעִליָת ִלְלקֹט ּבוֹ ֶמְרָקִחים,  ֵדה תַּ ר יוָֹחאי ְוִלׂשְ (תפארת) בַּ

בר יוחאי: ֲעבּוֶרָך.  ה ָאָדם ֶנֱאַמר בַּ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעׂשֶ סוֹד ּתוָֹרה כְּ
ת  ֵאׁש-דָּ ּוְבִמְלֶחֶמת  ְגבּוָרה,  בִּ ֶנֱאַזְרתָּ  יוָֹחאי  ר  בַּ (גבורה) 

בר יוחאי: ַלְפתָּ ֶנֶגד צוְֹרֶריָך.  ְעָרּה, ׁשָ ְעָרה, ְוֶחֶרב הוֵֹצאָת ִמתַּ ַ ַהּשׁ
ַלִיׁש,  ּוְפֵני ַאְרֵיה  ְעתָּ  ִיׁש, ִהגַּ ׁשַ ר יוָֹחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני  (חסד) בַּ

בר יוחאי: ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך.  ת ּכוֶֹתֶרת ַעל ַעִיׁש, תָּ לַּ ם ּגֻ גַּ
ים,  ׁש ֳחָדׁשִ ים, ַקו ָירוֹק ְמַחדֵּ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהקֳּ ר יוָֹחאי בְּ (בינה) בַּ

בר יוחאי: ֶריָך.  ין ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרתָּ ִקׁשְ ים, ָקׁשַ ִ תוֹת סוֹד ֲחִמּשׁ בָּ ַבע ׁשַ ׁשֶ
ִניָמה,  ַקְפתָּ ִלְכבּוָדּה פְּ ר יוָֹחאי יּוד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהׁשְ (חכמה) בַּ

ח ִזיו  רּוב ִמְמׁשַ רּוָמה, ַאתְּ כְּ ית תְּ ִים ְנִתיבוֹת ֵראׁשִ תַּ ים ּוׁשְ לׁשִ ׁשְ
בר יוחאי: אוֶֹרָך.  

י ַרב  יט כִּ ַהבִּ ר יֹוָחאי אוֹר ֻמְפָלא רוֹם ַמְעָלה, ָיֵראָת ִמלְּ (כתר) בַּ

בר יוחאי:  ֲעלּוָמה ְוַאִין קוֵֹרא ָלּה, ַנְמתָּ ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרָך.  ָלּה, תַּ
ֵרי  ֵרי ָהָעם ֵהם לוְֹמֶדָך, ְוַאׁשְ ָך, ַאׁשְ ֵרי יוַֹלְדתֶּ ר יוָֹחאי ַאׁשְ בַּ

יָך ְואּוֶריָך: מֶּ ן ּתֻ י חׁשֶ ָהעוְֹמִדים ַעל סוֶֹדָך, ְלבּוׁשֵ

ׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחתָּ ַאׁשְ ר יוָֹחאי ִנְמׁשַ בַּ
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ר יוָֹחאי: ִהּלּוָלא ְדבַּ ֵרנּו ַמה טוֹב ֶחְלֵקנּו בְּ ַאׁשְ
ר יוָֹחאי: ִהּלּוָלא ְדבַּ ִעים גוָֹרֵלנּו בְּ ּוַמה נָּ

ה הּוא  ר יוָֹחאי, ַאתָּ ִהּלּוָלא ְדבַּ ַמע קוֵֹלנּו, בְּ ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ יֵענּו, בִּ מוֹׁשִ

ָדִוד  ן  בֶּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ נּו,  ִלבֵּ ְוָיֵגל  ָיבוֹא  ְמֵהָרה  בִּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ָיבוֹא ְוִיְגָאֵלנּו, בִּ

ה  ֻאלָּ גְּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָעֵלינּו,  ַמְלכּוְתָך  בוֹד  כְּ ה  לֵּ גַּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְגָאֵלנּו, בִּ ֵלָמה תִּ ׁשְ

ִרים  ְיׁשָ ּדוֹר  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ בוֵֹנּנּו,  תְּ ל  כֵּ ְוַהׂשְ ָעה  דֵּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ָבְרֵכנּו, בִּ תְּ

ַהיוֹם  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ִעיֵרנּו,  ְלִצּיוֹן  ִכיָנְתָך  ׁשְ ב  ָהׁשֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְוָעֵתנּו, בִּ ַמע ׁשַ ׁשְ תִּ

ּוְלִציוֹן  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵתנּו,  ִפלָּ תְּ ְלָפֶניָך  ְוֵתָעֵרב 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ׁשּובוֹ ֶיֱחזּו ֵעיֵנינּו, בִּ בְּ

ינּו  ר יוָֹחאי, ֶזה ה' ִקוִּ ִהּלּוָלא ְדבַּ ְזכּות ָאבוֹת ָיֵגן ָעֵלינּו, בְּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ יֵענּו, בִּ ְויוֹׁשִ

ָעֵלינּו  ר יוָֹחאי, ֲחמוֹל  ִהּלּוָלא ְדבַּ ָעֵלינּו, בְּ ְוַרֵחם ָנא  חּוס 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְוַעל עוָֹלֵלינּו, בִּ

טּוְבָך  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָלנּו,  ֶרׁש  ִהדָּ ּוֵמִטיב  טוֹב 
ֵרנּו ְוכו':  ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְוַחְסְדָך ָעֵלינּו, בִּ

ר יוָֹחאי, ְיִהי ה' ֱאלֵֹקינּו  ִהּלּוָלא ְדבַּ ינּו, בְּ ְחתֵּ ים תַּ ר ַעמִּ ַיְדבֵּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ נּו, בִּ ִעמָּ

בוֹד ְוָהָדר  ר יוָֹחאי, כָּ ִהּלּוָלא ְדבַּ נּו, בְּ ֶתר ִהּלּוִמים ְלׂראׁשֵ כֶּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֵרנּו, בִּ ַעטְּ תְּ
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נּו  ֶלֶחם ֻחקֵּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵננּו,  תְּ ה תִּ ְוִלְתִהלָּ ם  ְלׁשֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ַהְטִריֵפנּו, בִּ

ְרָכְתָך  ִמבִּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ א ָיֵדינּו, בִּ ַמלֵּ

ַנֲהֵלנּו  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵחנּו,  כָּ ׁשְ תִּ ַאל  יר  ְוַאדִּ ָנאוֹר 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְלִציוֹן גוָֹרֵלנּו, בִּ

ָנא  ְסַלח  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָצרוֵֹתינּו,  ְלָכל  ָוֵקץ  סוֹף 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ַלֲעוֵֹננּו, בִּ

ֱאלֵֹקי  ָעְזֵרנּו  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָלנּו,  ַהיוֹם  ָרצוֹן  ֵעת 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֵענּו, בִּ ִיׁשְ

ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵתנּו,  ִלְתִפלָּ ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ ָלנּו  ַתח  פְּ
יוָֹחאי. ר  בַּ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  בִּ ַפְרְנֵסנּו,  תְּ ֶרַוח  בְּ ְרָנָסה  פַּ יוָֹחאי, 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ  

ר יוָֹחאי, ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ִהּלּוָלא ְדבַּ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְלגוֲֹאֵלנּו, בְּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ נּו, בִּ ה ִעמָּ ֲעׂשֵ

ְקַהל  קוֵֹמם  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ יֵננּו,  דִּ ַזר  גְּ רוַֹע  ְקַרע 
ֵרנּו ְוכו':  ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֲעָדֵתנּו, בִּ

ְרפּוָאה  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ נּו,  ַמְלכֵּ ִלְראוֹת  ְרצוֵֹננּו 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֵאנּו, בִּ ְרפָּ ֵלָמה תִּ ׁשְ

ר יוָֹחאי, ׁשּוָבה ה' ֶאת  ִהּלּוָלא ְדבַּ ָאֳהֵלינּו, בְּ ֵמָאז בְּ כוֹן כְּ ׁשְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ בּוֵתנּו, בִּ ׁשְ

ְבֶנה ָלנּו  ר יוָֹחאי, תִּ ִהּלּוָלא ְדבַּ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו, בְּ ׂשִ ֲעֵלנּו בְּ תַּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ נּו, בִּ ׁשֵ ִמְקדָּ
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ר יוָֹחאי: ְמעוֹן בַּ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרבִּ ַוֲאַמְרתֶּ
יָקאי: ְמעוֹן ַצדִּ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרבִּ ַוֲאַמְרתֶּ

ִאיׁש ֱאִקים ָקדֹוׁש הּוא, ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו, ֵלב ָחָכם 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּברּו הּוא ִמִּפי ֶעְליֹון, ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון, ְמאֹור ָגִליל 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהֶעְליֹון, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַמָּדע  ָמֵלא  ְּתִמיָמה,  ּתֹוָרה  ְּבַדת  ִמְלָחָמה,  ְוִאיׁש  גּבֹור 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוָחְכָמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּדַרׁש ָּכל ַּתֲעלּומֹות, ְּבעֹז ְוַתֲעצּומֹות, ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִסְתֵרי  ָלַמד  ָׁשם  ַהְּגֵזָרה,  ִמְּפֵני  ְמָעָרה,   ְּבתֹו ֻהְחָּבא 
ַוֲאַמְרֶּתם: תֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ֶחְלקֹו  ּטֹוב  ַמה  ְלַמֲאָכלֹו,  ְוָחרּוב  לֹו,  ַמְעָין  ִנְבָרא  ְוָׁשם 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוֶחְבלֹו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַרִּבים  ִזָּכה  ֵריָכא,  ּוַבר  ֵריָכא  ֵּדין  ִלְבָרָכה,  ַצִּדיק  ֵזֶכר 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוָזָכה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַהַּמְרִגיז  ֶזה  ֲערּוכֹות,  ַּבִּמְׁשָנה  ֵהם  ֲהָלכֹות,  ַּכָּמה  ִחֵּדׁש 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַמְמָלכֹות, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

לֹו  הֹודּו  ְנִקָּיה,  אֹוָתּה  ָעָׂשה  ְטֶבְרָיה,  ִעיר  ֶאת  ִטֵהר 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִמְּׁשַמָיא, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַּכָּמה  ִּבֵּטל  ֵּפרֹות,  עֹוִׂשים  ְּדָבָריו  ַהִּנְסָּתרֹות,  ָּכל  ָיַדע 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְּגֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּכל ָיָמיו ֲאֶׁשר ָחָיה, אֹות ַהֶּקֶׁשת א ִנְהָיה, ִּכי הּוא אֹות 
ַוֲאַמְרֶּתם: עֹוָלם ָהָיה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֵהִאיר, ְּבסֹוד ּתֹוָרה ַהָּבִהיר, ְּכאֹור ַהַחָּמה 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַמְזִהיר, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 



ו
ָמקֹום ָּבַחר ִּבְׁשַמָּיא, ִעם ַהָּנִביא ֲאִחָיה, ֶזה ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ֶנְחָמד ְמאֹד ְלַמֲעָלה, ָזָכה ִליָקר ּוְגֻדָּלה, ֶּכֶתר ֶעְליֹון לֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִנְגָלה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ֶׁשַּבֲחּבּוָרה, ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא תֹוָרה, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִּתֵּקן  ָּבם  ִמְּפִניִנים,  ְיָקִרים  ִּתּקּוִנים,  ִׁשְבִעים  ָעָׂשה 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהֶעְליֹוִנים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּפַתח ֶאת ִּפיו ְּבָחְכָמה, הֹוִציא אֹור ַּתֲעלּוָמה, ִּתֵּקן ָזֳהֵרי 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַחָּמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִלְפטֹור  ָיכֹול  ַהֶּנְעָלם,  ִמְדָרׁש  ִּגָּלה  ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  ַצִּדיק 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ְוִהִּציל  ַהּקֹוִצים,  ֶאת  ְוִהְכִרית  ָעִריִצים,  ִזֵּמר  קֹולֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַהְּלחּוִצים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָרָאה ָּפָניו ְמִאיִרים, ְּבִׁשְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים, ֵעת ִּגָּלה סֹוד 
ַוֲאַמְרֶּתם:  ִנְסָּתִרים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָׁשלֹום ָרב ַעל ִמְׁשָּכבֹו, ַמה ָיְפיֹו ּוַמה ּטּובֹו, ּדֹוֵבר ֱאֶמת 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִּבְלָבבֹו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַיְמִליץ טֹוב  ֵעיֵנינּו, הּוא  ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת  ָמֵגן  ּתֹוָרתֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַּבֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ם  ָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאתֶּ ֵריֶכם ִיׂשְ י ֲעִקיָבא, ַאׁשְ ָאַמר ַרבִּ
ַמִים. ְואוֵֹמר,  ָ ּשׁ בַּ ֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ׁשֶ ִמטַּ
ֵמִאים, ַאף  ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהטְּ ָרֵאל ְיָי, ַמה מִּ ִמְקֵוה ִיׂשְ

ָרֵאל: רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דוֹׁש בָּ ַהקָּ



ז

ניגון קול הזוהר – אידיש #1

בלימי
די איבעראשונג ווערט פארשפרייט,

פון איבעראל אפילו פון ווייט,
גאר א זעלטענע געלעגענהייט, 

חאפט אריין ווייל ס'איז נישטא קיין צייט, 

קומט יודעלעך לאמיר לערנען צוזאם,

עס זאל פלאקערען דער קול הזוהר פלאם,

אלע אינאיינעם שבת אחים גם,

אויסנוצען יעדע רגע, עד יעבור זעם,

לימוד הזוהר, א גוואלדיגע זכיה,

דערהייבען אונזערע נשמות מיט א גרויסע עליה,

מיט אזא קליינע פעולה,

וועט ענדלעך קומען די גאולה, 



ח

ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #1
ניגון כי הרבית

שמחה בלב גדולה ומאירה, גדולה ומאירה,
לנו זכות נפלאה וטהורה, נפלאה וטהורה,

בואו יהודים נתחמם,
עם קול הזוהר נתרומם,

כולנו שבת אחים, אהובים וברוכים,

לימוד הזוהר – זכות עצומה, זכות עצומה,
עלי-ה גבוהה לנשמה, גבוהה לנשמה,

כה קטנה היא הפעולה, ומקרבת הגאולה

התנא רבי שמעון בר יוחאי,
אליו מתחברים כל אחי,

בלימוד הזוהר הקדוש,
יתגלה בן דוד בראש.



ט

ניגון "קול הזוהר" – אידיש #2
ניגון  כי הרבית

טייערע יידישע קינדער,
קומטס, מ'גייט זעהן וואונדער,

2 - ס'איז שוין ממש – זמן משיח,
     זייט'ס ענק אביסל מטריח, 

לאמיר הערן דעם גרויסן סוד,
"קול הזוהר" דאס איז דער יסוד,

לערנען פלייסיג מיט א ברען, 
יעדע רגע וואס מען קען,

איי, איי, איי,

ווער עס וויל זוכה זיין,  
אנטקעגען משיח צו גיין,

זאל אריין כאפן – יעדע מינוט,
ווייל מ' הערט משיח'ס טריט



י

ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #2
ניגון "כי כל פה לך יודה"

יהודים יקרים עד מאוד,

פלאי פלאים נהנה עוד ועוד

הנה מתנגנים פעמי משיח,

אחר כותלינו משגיח,

הנה מתנגנים פעמי משיח,

את עצמינו מעט נטריח

בואו נשמע את הסוד,

"קול הזוהר" הוא היסוד,

נלמד באש קודש ובחום,

כל רגע בוהק כיהלום,

החפץ במהרה לזכות  לאורה, 

לראות בנוי את משכן השכינה,

לנצל רגעיו כל דקה בחייו,

ובוא יבא ברינה



יא

ניגון "קול הזוהר" – אידיש #3
ניגון אני מאמין

אזוי נאנט מיר שטייען,
די ידן בעטען און שרייען,

ווען וועט משיח שוין זיין דא,
מיר ווארטן קוים, א שעה נאך א שעה,

פאר די צרות זאל קומען א סוף,
די בית המקדש זאל זיך בויען אויף,

וואס קענען מיר קינדער דערויף?

קומט'ס קינדער זיך צאם – נעמען,

די הארץ זיך אנווארעמען,

גרויסע און קליינע די זכיה האבן דא,

הערן "קול הזוהר" א שעה נאך א שעה,

בזכות התנא ר' שמעון, אלע גוטע השפעות אראפ קומען,

בגאולה שלימה בקרוב, צו אונז קומען.



יב

ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #3
ניגון אני מאמין

אני מאמין

אני מאמין

מבקשים ומיחלים עד מתי,

שיאמר לצרותינו  די,

בנה ביתך כבתחילה,

בכח העצום של כל מילה

ליטול חלק בביאת הגאולה,

בצוותא נלמד בחשק,

נשאב קדושה, במתק "קול הזוהר",

ישמע ברמה קול המעורר את הנשמה,

בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי,

בכל העולמות יושפע שפע רב בלי די,


	שער - ובו יב ספרים
	פנים השער
	1 - ספר תשובת הרשבי
	פנים
	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים


	2 - ספר נפלאות הזוהר
	3 - ספר תהלות הזהר
	שער.pdf
	P1.pdf
	פנים
	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים


	4 - ספר גאולת הרשבי
	שער.pdf
	P1.pdf
	פנים
	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	יב
	פנים
	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים



	5 - במחיצת הרשבי
	6 - ספר מפעלות הזוהר
	7 - אור הרשבי
	שער
	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים


	8 - הזוהר והערב רב
	9 - זכותא דרשבי
	10 - ספר גימטריאות הזוהר
	שער
	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים


	11 - ספר שער התקונים המנוקד
	12 - ספר שירה וזמרה



