
  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
לֹ  בּועֹות תשׁשְ ָלה ֶעֶרב ׁשָ ת ְיֵמי ַהְגּבָ   ע"ׁשֶ

ַלת ַהּתֹוָרה   ִהְתעֹוְררּות ְלַקּבָ
ָלה ּבָ דֹוׁש ְוָחְכַמת ַהּקַ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ   ּבְ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

  "ַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמיִמְפ "יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

  לטובים' הטיבה ה
  נדפסהזה הספר 

  ר"ח מוהר"בנדבת הרה
  חיים אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה

  לרפואה שלימה במהרה 
רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו  האלקיזכות התנא 

כל ' שימלא ה, למליı יושר והקדושה תעמוד ל
פרנסה , בבריות גופא, לטובה ולברכה ומשאלות לב

אריכות ימים ושנים  ,כבודעושר ו, בשפע וברווח
 .ר"אכי, השלימות בבריאות טובים

  תנצלות המוציאים לאורה
היות והשקענו עמל רב ודמים מרובים שיצא הספר לאור מבורר 

ובכל זאת אמר נעים זמירות , ]לפי כוחותינו[ומנופה בלא שגיאות 

הדפוס  ואפשר שנשארו אי אלו טעויות, ישראל שגיאות מי יבין

, בקשתינו מכל לומד בספר באם ימצא טעות להודיעינו לכן –וכדומה 

  .'הבאה בעזרת ה כדי שנוכל לתקנו בהוצאה, ותודה למפרע

  הבעלות וכל הזכויות אינן שמורות למחבר
וכל המעונין יכול [, להקליט, לצלם, להעתיק, כל אחד יכול לשכפל

לסדר או לקלוט בכל דרך , לאחסן במאגר מידע, ]לקבל הטקסט חינם

כל חלק שהוא מהחומר  –ל אמצאי אלקטרוני אופטי או מכני אחר ובכ

הן לשימוש מסחרי , הן ליחיד, בספר זה ובכל הספרים שהוצאנו לאור

מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה מותר ומצוה בהחלט בלא 

ואם אחד מעוניין להדפיס נעזור לו בכל , רשות מפורשת בכתב

  .עלות הספרבפחות מדמי  כוחותינו להוציא לאור

  



 ג  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

  

  ֵסֶפר
  אִסיַניַהּזַֹהר ְוַהר 

  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
בּועֹות תש ָלה ֶעֶרב ׁשָ ת ְיֵמי ַהְגּבָ לֹׁשֶ   ע"ׁשְ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

ַלת ַהּתֹוָרהִהְת    עֹוְררּות ְלַקּבָ
ָלהּבְ  ּבָ דֹוׁש ְוָחְכַמת ַהּקַ   ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ

רּוִכים ִאים ּבְ ם ַהּבָ ׁשֵ  'ה ּבְ

ְרׁשּות אֹוִנים ּבִ ִנים ַהּגְ יבֹות  ,ָהַרּבָ י ְיׁשִ ִליָט ָראׁשֵ נּו  ,א"ׁשְ ִאְרּגְ ים ׁשֶ י ָהַרּבִ ּוְמַזּכֵ
ּבּוץ ֶאת  הַהּקִ דֹול ַהּזֶ ָהלּוִבְרׁשּות ּכֹל , ַהּגָ דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ   .ַהּזֶ

ים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְמַיֲחִלים  הֵמ ּוְמַצּפִ ּבּוץ ַהּזֶ דֹול ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּקִ ם ַהּגָ ֵ , ִקידּוש ַהׁשּ
יַח ִצְדֵקינּו  ִביַאת ָמׁשִ ֻלּיֹות ּבְ ּבּוץ ּגָ ְמֵהָרה ֶאת ַהּקִ ם ּבִ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ   .א"בבָיִביא ּבְ

בּועֹות ָ ה ְלַחג ַהׁשּ ָרׁשָ ת: ְסִמיכֹות ַהּפָ ָרׁשַ חּול ִלְפֵני ַחג  ּפָ ִמיד ּתָ ר ּתָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
בּועֹות ָ ר ִסיַני " :)ד"ס, ח"תכ' סי(ע "ְוֵכן מּוָבא בשו, ַהׁשּ ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ּוְלעֹוָלם קֹוִרין ּפָ

  ".קֹוֵדם ֲעֶצֶרת
 

  .ע"סיון תש 29' נדפס בעלון אור הזהר מס ]א[



 ד  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ַעם ְלָכְך "ּוְמָבֵאר המג ם סק(א ֶאת ַהּטַ ֲעֶצֶרת ר" :)ד"ׁשָ י ּבַ ה ָלִאיָלנֹות ְוָלֵכן "ּכִ
ּתִ  ,ם ִסְדָרּה ֶאָחד ַאַחר ַהּתֹוָכחֹותקֹוִרי ֵדי ׁשֶ ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ּכְ ָ ָנה וְ , ְכֶלה ַהׁשּ ֵחל ׁשָ ּתָ

  .ל"ַעכַּ  ,ּוִבְרכֹוֶתיָה 

בּועֹות  ֶעֶרב ְלׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ   ַהֲהָכָנה ְלַקּבָ

ַלת ַהּתֹוָרה ה ֲהָכָנה ְלַקּבָ י ְדרּוׁשָ יר ּכִ ַפת ֱאֶמת ַמְסּבִ ֹו ִהיא ֲהָכָנה ז, ַהׂשְ
ב יַע ְלָכךְ ' ַוה, ָטֳהַרת ַהּלֵ ָנה . עֹוֵזר ָלנּו ְלַהּגִ ָכל ׁשָ ת ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה ִמְתַרֶחׁשֶ ַקּבָ

  .ְלָכל ָאָדם, ֵמָחָדׁש 

ן ַהּתֹוָרה בּועֹות הּוא ַמּתָ ָ ל ַחג ַהׁשּ ָכָניו ׁשֶ דּוַע . ֶאָחד ִמּתְ ּיָ ְכֵדי ָלֶתת , ּכַ ּבִ
הּו  ִמיׁשֶ ָנה ֵיׁש צֹוֶרך ּבְ ל אֹוָתּה ַמּתָ ַקּבֵ ּיְ   ,ׁשֶ

ר ה" ּבֵ ָפִנים ּדִ ִנים ּבְ ֶכם ' ּפָ ָבִרים ה(ִעּמָ ן ֵלב ': )ד', ּדְ ִנים ְלָפִנים ּכֵ ַמִים ַהּפָ ּכַ
ד ְוַתְלִמיד ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְלמֹוד -' ָהָאָדם ְלָאָדם ָהַרב רֹוֶצה ְלַלּמֵ  )ְוֵיׁש ְלךָ (, ֵיׁש ְלָך ׁשֶ

ְלִמיד רֹוֶצה ִלְלמֹוד ְוָהַרב ֵא  דּתַ ַרם ָהָכא . ינֹו רֹוֶצה ְלַלּמֵ אן(ּבְ ד -  )ּכָ  ,ָהַרב ָרָצה ְלַלּמֵ
ִתי כא(" ְוַתְלִמיד רֹוֶצה ִלְלמֹוד ִסיְקתא ַרּבָ  .)ּפְ

ַלת ַהּתֹוָרה ַקּבָ ְוֵאיְך ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהִכין , ּבֹואּו ְוִנְרָאה ַמה ָהָיה ּבְ
ַלת ַהּתֹוָרה ה, ַעְצֵמנּו ְלַקּבָ   ?ּוַבּמֶ

דֹוׁש ִמי  ּלֹא רֹוֶצה ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ָמתֹו לֹא ָעְמָדה , ׁשֶ ׁשְ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ
ַלת ַהּתֹוָרה ַקּבָ ַהר ִסיָני ּבְ   ּבְ

י  יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ל ָהֱאלִֹקי ַהּגָ ֻקּבָ הְיהּוָדה ָהַרב ַהּמְ ַתּיָ ה ְיׁשּוָעה ( ּפְ ְיאּוָדה מֹׁשֶ

ַתָיא יק ִלְבָרָכה )ּפְ ר, ֵזֶכר ַצּדִ ּבִ  ֲאׁשֶ ה "י זי"ָהַרׁשְ ּלָ י ַאְבָרָהם ַעֶדס [ע ִהְתּגַ ] ע"זיְלַרּבִ
ַיְדִפיס ֶאת  ׁש ׁשֶ דֹוׁשֹותְוֵזֵרז ּוִבּקֵ ַעל ָהִאְדרֹות ַהּקְ   .ִסְפרֹו ַיִין ָהֶרַקח ׁשֶ

ּבִ  ְבֵרי ָהַרׁשְ ָמָתם ָעְמָדה ַעל "ֵמִביא ֶאת ּדִ ׁשְ ּנִ ִאיר ָלַדַעת ִמי ֵאּלּו ׁשֶ י ַהּמֵ
ַק  ַלת ַהּתֹוָרהַהר ִסיָני ּבְ   ּבָ



ה  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ַלת  ַקּבָ ים ּבְ ְבֵרי ֶאלֹוִקים ַחּיִ מֹוַע ּדִ ְרחּו ְולֹא ָרצּו ִלׁשְ ּבָ ּוִמי ֵאּלּו ׁשֶ
  .ַהּתֹוָרה

ַהֲעלְֹתָך  ף קנב(ּוְבזַֹהר ּבְ ֲהו .)ּדַ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ּדַ ּו ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ּבְ
ִסיַני טּוָרא ּדְ  .ָקְייֵמי ּבְ

ָאהַחכִּ : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  א ִעּלָ ַמְלּכָ החכמים שהם עבדים של [, יִמין ַעְבֵדי ּדְ
ִסיַני, ]מלך העליון טּוָרא ּדְ ַקְיימּו ּבְ ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני[, ִאיּנּון ּדְ ָלא  ,]אֹוָתם ׁשֶ

ְמָתא ִנׁשְ א ּבְ ֵלי ֶאּלָ ּכְ ׁש ְוכוּ , ִמְסּתַ א אֹוַרְייָתא ַמּמָ כֹּלָ ָרא ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ֵאיָנם [ 'ּדְ
ׁש ִמ  ל ַהּתֹוָרה ַמּמָ ר ּכָ ִהיא ִעּקַ ַמת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִנׁשְ א ּבְ ִלים ֶאּלָ ּכְ לֹוַמר , ְסּתַ ּכְ

ִניִמּיֹות גּוֵפי ַהּתֹוָרה ֵיׁש ּפְ ּפּוִרים ְוַגם ּבְ ּסִ ּבַ ּיֹוְדִעים ׁשֶ ֵהם ָרֵזי ַהּתֹוָרה , ׁשֶ ׁשֶ
ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ן ּבְ ִריְך ְלַכּוֵ ּצָ נֹות ׁשֶ ּוָ אן ְלׁשֹונוֹ ַע ]. ְוַהּכַ ִצדוֹ . [ד ּכָ ב ּבְ , ְוִנְכּתַ

יקָאַמר  ְעּתִ ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל : ַהּמַ ָמע אֹוָתם ׁשֶ ַמׁשְ
ְמָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ].ַהר ִסיַני ְמָתא ְדִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ּכְ  .ְזִמיִנין ְלִאְסּתַ

ל  ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵהם[ ָמה ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ל ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ּכֵ ֲעִתיִדים ְלִהְסּתַ
רּוְך הּוא ִלְדרֹוׁש ּתֹוָרה , ַהּתֹוָרה דֹוׁש ּבָ ִתים ָעִתיד ַהּקָ ת ַהּמֵ ִחּיַ י ַאַחר ּתְ ּכִ

סֹודֹות ֶנֱעָלִמים ה ּבְ ה ֵליַדע ְמ , ֲחָדׁשָ ְזַמן ַהּזֶ ר ּבִ ִאי ֶאְפׁשַ .] הּוָתּה ַמה ׁשֶ
רּוׁש ( אּור ֵמַהּפֵ ַבׁש "ַהּבֵ   .)"ָמתֹוק ִמּדְ

יְך ְואֹוֵמר ַהָגה ה זצ "ּוַמְמׁשִ ַתּיָ י : ע"יָהַרב ּפְ ָנתֹו ּכִ ּוָ ֵבאּור ּכַ ְוִנְרֶאה ִלי ּבְ
ית ָהָהר ְוַאַחר  ַתְחּתִ ִבים ּבְ ָרֵאל ִלְקַראת ָהֱאלִֹקים ָהיּו ִמְתַיּצְ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ה ּכְ ְתִחּלָ ּבִ

ְך ֶנֱאַמר ַעְמדּו ֵמָרחֹק" :ּכָ ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש , "ַוּיַ י ָהיּו ְיֵרִאים ּפֶ ּכִ
דֹוָלה ַהּזֹאת ְוָימּותוּ  ֵמִחים ִלְקַראת . ַהּגְ ים ּוׂשְ ׂשִ ָהיּו ׂשָ ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם ׁשֶ

ִכיָנה  ְ קֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעמֹד ֵמָרחַהׁשּ ֹוק ֲאִפילּו ִאם ְולֹא ָרצּו ָלזּוז ִמּמְ
ׁש  ר , ָימּותּו ַמּמָ ְזּכַ ּזַֹהר ַהּנִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ טּוָרא "ַוֲעֵליֶהם הּוא ַמה ׁשּ ַקְיימּו ּבְ ִאיּנּון ּדְ

ִסיַני ִסיַני , "ּדְ טּוָרא ּדְ א ָעְמדּו ּבְ לֹוַמר ְולֹא ָנעּו ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֶאּלָ ּכְ
ה ְוַעד סֹוף ִחּלָ ר . ְכַמת ָהֱאֶמתְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים ְלָח  ,ִמּתְ מֹות ֲאׁשֶ ׁשָ ְואֹוָתן ַהּנְ

ִסים ְועֹוְמִדים  ,ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ּנָ ה ׁשֶ ם ַעּתָ ים ּגַ ן ֵהם עֹוׂשִ ּכֵ
דֹוָלה ַהּזֹאת ,ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהּגְ ְרָאָתם ּפֶ   .ִמּיִ
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קוֹ  ָכל ַהּמְ ִניִמי ּבְ נּוז ְלֵאּלּו ֵאין ָמקֹום ּפְ קֹום ַהּגָ מֹו ַהּמָ מֹות ְבַגן ֵעֶדן ּכְ
ַרךְ  ם ִיְתּבָ ׁשֵ ק ּבַ ּבֵ ּיֹוְדִעים ֶאת ַהּסֹוד ְויֹוְדִעים ְלִהּדַ ֲעֵמִלים ... ׁשֶ ְוֵאּלּו ׁשֶ

ֶהם ... ְלָהִבין ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד ַח ּבָ ּבֵ ּתַ ַרְך ִמׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֵהם ֵאּלּו ׁשֶ
ָכל יֹום ים ְוֵהם ִנְכָנִסים  ֵהם ֵאּלוּ , ּבְ דֹוׁשִ ין ָהֶעְליֹוִנים ַהּקְ עֹוִלים ּבֵ ׁשֶ

ָיָדם ֶחה ּבְ ּמְ ּיִ ן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְוֵאין ִמי ׁשֶ ל ּגַ ָעִרים ׁשֶ ְ ָכל ַהׁשּ ה , ּבְ ּמָ ּכַ
א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּ דֹול ֶחְלֵקיֶהם ּוְזכּוָתם ּבָ   ּגָ

ָרה י ׂשָ ֹזַהר ַחּיֵ ם ּבְ ף קל( ּגַ ָמִתין ִמּגּוָפא ֵמַהאי : :)ּדַ א ַכד ָנְפִקין ִנׁשְ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ָעאן ְלַסְלָקא, ַעְלָמא ה ַתְרִעין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי, ּבָ ִאי ִאיּנּון  )וְ (, ְוַכּמָ

יָדא ְדדּוָמה ְלָאֳעָלא אן ּוָמְסֵרי לֹון ּבִ הּו ְבִאינּון ַנְפׁשָ הּו ָאֲחִדין ּבְ ְטַרְייהּו ֻכּלְ  ִמּסִ
ם יִהּנָ ּגֵ  .לֹון ּבַ

אּור[ ַעת : ּבֵ ׁשְ לֹוַמר ּבִ ה ּכְ מֹות ֵמַהּגּוף ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשָ ּיֹוְצאֹות ַהּנְ ׁשֶ מֹו ֵכן ּכְ ּכְ
ִטיָרה ַגן ֵעֶדן, ַהּפְ ַתח , רֹוצֹות ַלֲעלֹות ִלְמקֹום ְמנּוָחָתן ּבְ ָעִרים ְוׁשֹוְמֵרי ַהּפֶ ה ׁשְ ְוַכּמָ

יִקים ִנְמָצִאים יִחים אֹוָתּה , ּוַמֲחנֹות ַמּזִ ָמה ְוֵאיָנם ַמּנִ ׁשָ ֶנֶגד ַהּנְ ְוֵהם עֹוְמִדים ּכְ
ם , ַלֲעלֹות ּדָ ָפׁשֹות ִמּצִ ָפׁשֹות - ִאם אֹוָתם ַהּנְ אֹוָתן ַהּנְ ֶהם ּבְ ם אֹוֲחִזים ּבָ ּלָ , ּכֻ

יִהּנֹם ַיד דּוָמה ְלַהְכִניָסם ַלּגֵ   .]ּומֹוְסִרים אֹוָתם ּבְ

הוּ  ָעְברּו  ּוְלָבַתר ָסְלָקן ְוָאֲחָדן ּבְ ין ִאיּנּון ּדְ ְוִאינּון ָנְטֵלי ְלהֹון ּוַמְכְרֵזי ְבהּו ִאּלֵ
ּקּוֵדי ְדָמאֵריהֹון ָכל ָעְלָמא, ַעל ּפִ ְטָיין ּבְ יִהּנֹם. ְוֵכן ׁשָ ֵרי ְלהּו ַלּגֵ ְוֵכן , ּוְלָבַתר ְמַהּדְ

ֵריַסר ַיְרֵחי ֵכי ְבַההּוא ֲא . ַעד ּתְ ּכְ ּתַ ֵריַסר ַיְרֵחי ִמׁשְ ִאְתֲחֵזי לֹוןְלָבָתר ּתְ   .ַתר ּדְ

אּור[ ֶהם: ּבֵ יִהּנֹם ְוׁשּוב אֹוֲחִזים ּבָ ְך עֹולֹות ֵמַהּגֵ ׁש , ְוַאַחר ּכָ ּיֵ זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ
יִהּנֹם ין עֹוֵנׁש ְלעֶֹנׁש ַמֲעִלים אֹוָתם ֵמַהּגֵ ּבֵ ִעים ׁשֶ , ְוֵהם נֹוְטִלים אֹוָתם, ְרׁשָ

ֶהם וְלהֹוִדיָעם ַעל ֵאיזֹו : ּוַמְכִריִזים ּבָ , ֲעֵבָרה רֹוִצים ְלַהֲעִניׁש אֹוָתם ַעְכׁשָ
ָעְברּו ַעל ִמְצוֹות ִרּבֹוָנם ָכל ָהעֹוָלם . ּוַמְכִריִזים ֲעֵליֶהם ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ְוֵכן ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ

ֵדי ְלַבְייָשם ָכל ָהעֹוָלם ּכְ יִהּנֹם. ּוַמְכִריִזים ֲעֵליֶהם ּבְ ְך ַמֲחִזיִרים אֹוָתם ַלּגֵ , ְוַאַחר ּכָ
יםוְ  ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ֶהם ַעד ׁשְ ים ִעּמָ ּמֹוִציִאים אֹוָתם , ֵכן עֹוׂשִ זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ

יִהּנֹום ְוֵכן חֹוֵזר  ְך ׁשּוב ַמְחִזיִרים אֹוָתם ַלּגֵ יִהּנֹם ּוַמְכִריִזים ֲעֵליֶהם ְוַאַחר ּכָ ֵמַהּגֵ
ים ֵהם ׁשֹוְכִכים ְוָנִח . ָחִליָלה ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ אֹותֹו ָמקֹום ָהָראּוי ְוַאַחר ׁשְ ים ּבְ

  .]ָלֶהם
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ְייהוּ  דּוְכּתַ ָמר ְוָזָכאן ּבְ א ְכָמה ְדִאּתְ ָזכּו ָסְלֵקי ְלֵעיּלָ ָמִתין ּדְ   .ִאיּנּון ִנׁשְ

אּור[ כוּ : ּבֵ ּזָ מֹות ׁשֶ ׁשָ ד ְלַמְעָלה, ֲאָבל אֹוָתם ַהּנְ ֵאר, עֹולֹות ִמּיַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ , ּכְ
ְמנוּ  ְמקֹוָמם ָהָראּוי ָלֶהם ְבַגן ֵעֶדןְוֵהם זֹוכֹות ָלנּוַח ּבִ   .]ָחה ְנכֹוָנה ּבִ

א ָחֵזי ה ָטִבין ְלַההּוא ַעְלָמא, ּתָ ִניז ְלהּו ַכּמָ יַקָיא ְדִאְתּגְ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ , ַזּכָ
ָקא  ּבְ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתּדַ ִאינּון ּדְ ִניָמָאה ְבָכל ִאיּנּון ּכְ ְוֵלית ֲאַתר ּפְ

ִתיב, ְבהּו ְבָכל יֹוָמא ין ּכְ ְעָיה ָסד(, ַעל ִאּלֵ ה , ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלֶתךָ  )ְיׁשַ ַיֲעׂשֶ
ה לוֹ    .ִלְמַחּכֵ

אּור[ ה , ּבֹא ְרֵאה: ּבֵ ּמָ ְגְנזּו ָלֶהם ּכַ ּנִ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ יִקים ְוַאׁשְ ּדִ ִאים ַהּצַ ה ַזּכָ ּמָ ּכַ
א ַגן ֵעֶדן ְוֵאין ָמ , טֹובֹות ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבְ קֹומֹות ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַהּמְ ִניִמי יֹוֵתר ּבְ קֹום ּפְ

ק  ּבֵ ּיֹוְדִעים ֶאת סֹוד ִרּבֹוָנם ְוַעל ְיֵדי ֶזה יֹוְדִעים ִלּדַ נּוז ְלאֹוָתם ׁשֶ קֹום ַהּגָ מֹו ַהּמָ ּכְ
ָכל יֹום ָווָנָתם ּוַמֲעׂשֵ , ּבְ ל ּכַ ְהֶיה ּכָ ּתִ רּוְך הּוא ְוָצִריְך ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ ֶרְך ַהּסֹוד ּבַ יֶהם ַעל ּדֶ

ְמַאִצילּות ָמה ׁשְ יְך ֲעֵליֶהם ְנׁשָ יִכים , ְוָאז ֵהם זֹוִכים ְלַהְמׁשִ ּוְבָכל יֹום ַמְמׁשִ
ָנָתם  ַכּוָ תּוב ּבְ ִפירֹות ָלֶזה ָהעֹוָלם ַעל ֵאּלּו ּכָ ה אֹור ַהּסְ ּכָ ְעָיה ָסד(ַהּזַ ַעִין לֹא  )ְיׁשַ

ה  ה לוֹ ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ ל ׁשּום ָנִביא לֹא , ִלְמַחּכֵ סּוק ַעִין ׁשֶ ירּוש ַהּפָ ּפֵ
ה לוֹ  ַרְך ִלְמַחּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ ֲעׂשֶ ּיַ דֹול ׁשֶ ָכר ַהּגָ ָ   .]ָרֲאָתה ֶאת ַהׂשּ

ה לוֹ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָמאי ִלְמַחּכֵ ְדָבִרים )ִאּיֹוב לב(ּכְ ה ֶאת ִאּיֹוב ּבִ ין . ִחּכָ ְוִאּלֵ
ָד  ה ְדָחְכְמָתאִאיּנּון ּדְ ה, ְוָדְייִקין ָלּה , ֲחִקין ְלִמּלָ ִריָרא ְדִמּלָ אן ָלּה ְלִמְנַדע ּבְ , ּוְמַחּכָ

מֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון ּתְ ָכל יֹוָמא, ְוִאׁשְ הֹון ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתַ ָמאֵריהֹון ִמׁשְ ין ִאיּנּון ּדְ ין , ִאּלֵ ִאּלֵ
ין יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִעּלָ ָעאִלין ּבֵ ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ָמאן ְוִאלֵּ , ִאיּנּון ּדְ ל ּתַ ין ָעאִלין ּכָ

ִיְמֵחי ִביֵדהֹון ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּדְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּבְ   .ַזּכָ

אּור[ ה לוֹ : ּבֵ ה ִלְמַחּכֵ ֱאַמר ? ַמה ּזֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְדָבִרים )ִאּיֹוב לב(ּכְ ה ֶאת ִאּיֹוב ּבִ . ִחּכָ
סּוק ירּוש ַהּפָ ֱאלִ : ּפֵ ִלּבֹו ַעד ׁשֶ מּור ּבְ ָ ׁשּ ַמה ׁשֶ יב ֶאת ִאּיֹוב ּבְ ָהׁשִ ין ִמּלְ יהּוא ִהְמּתִ

ָבִרים ֵרר לֹו ֲאִמּתּות ַהּדְ ָחַקר ְוִנְתּבָ הֹות מהרצ. [ׁשֶ ּדֹוֵרׁש : א"ּוְבַהּגָ ִנְרָאה ִלי ׁשֶ
ה"ִמיַלת  ׁשֹון ֵחיְך ַהּטֹוֵעם ֶאת ָהאֶֹכל" ִלְמַחּכֵ ְך ֵהם ְמַדְייִקים ָלַד , ִמּלְ ַעת ּוְלָהִבין ּכָ

ְהיּו ְמתּוִקים ַלֵחיךְ  ּיִ ְוֵאּלּו ֵהם ַהדֹוֲחִקים ּוְמַייְגִעים ַעְצָמם ]. ַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ים ָלַדַעת  ים ּוְמַצּפִ ה ּוְמַחּכִ ָכל ִמּלָ ְבֵרי ַהָחְכָמה ּוְמַדְייִקים אֹוָתּה ּבְ ְלָהִבין ֶאת ּדִ

ָבר רּור ַהּדָ יאּור , ֶאת ּבֵ ה לוֹ ִלְמ "ְוֶזה ַהּבִ יר ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאת " ַחּכֵ ְוַכָווָנָתם ְלַהּכִ
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ָכל יֹום, ְוֵכן ֵהם נֹוָדִעים ְלִרּבֹוָנם. ּבֹוְרָאם ֶהם ּבְ ַח ּבָ ּבֵ ּתַ ִרּבֹוָנם ִמׁשְ . ְוֵהם ֵאּלּו ׁשֶ
ים ין ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ ְכָנִסים ּבֵ ּנִ ְ , ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ָכל ַהׁשּ ָעִרים ְוֵאּלּו ִנְכָנִסים ּבְ

ַמְעָלה ּלְ ְמֶחה ְבָיָדם, ׁשֶ ּיִ ֵנס ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ִהיּכָ ָבם ִמּלְ ֵרי . ְוְיַעּכְ ַאׁשְ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ָתם ְוַגם יֹוְדִעים ֶאת , ֶחְלָקם ּבָ ְתִפּלָ ּיֹוְדִעים ְלַרּצֹות ֶאת ּבֹוְרָאם ּבִ ׁשֶ

ָמִרים  ל ַהֵחְטא ְוִנׁשְ ָגם ׁשֶ ּנוּ גֹוֶדל ַהּפְ ָאִרים ְטהֹוִרים, ִמּמֶ ֵריֶהם , ְוָלֵכן ִנׁשְ ַוֲאׁשֵ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְבָטח ַרק ָלֶהם ּכְ דֹול ַהּמֻ ָכר ַהּגָ ָ ְזּכּו ַלׂשּ ּיִ א ׁשֶ ַעִין לֹא "ָבעֹוָלם ַהּבָ

  ."]ָרֲאָתה

ֲעֶרֶכתֶהָעַרת (  ִנים: ַהּמַ פּוִסים ְיׁשָ ּדְ ה ִנְמָצא ּבְ ַעּמּוד נּוְבהֹוָצַאת ָמת, ַהזֹוַהר ַהּזֶ ַבׁש ִנְמָצא ּבְ ד "ֹוק ִמּדְ

ָרה קל( י ׂשָ ּבִ  :)ַחּיֵ ַרׁשְ דֹוׁש ַהּיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ֵהיְכָלא ּדְ ַע (י "ּוַבּזַֹהר ַהּקָ לֹום י"ׁשֶ יַבת ְנַהר ׁשָ - י ְיׁשִ

ל  ),ם ָטן ׁשֶ ֵסט ַהּקָ ֵחֶלק ט 70ּבְ ים ִנְמָצא ּבְ ַרּכִ   .)ד"י –ג "ַעּמּוד י' ּכְ

ָחכְ  עֹוֵסק ּבְ רּוְך הּוא אֹוָתם ִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ַמת ָהֱאֶמת ִנְקָרא ּבֵ
ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִנְדֵחת ִמחּוץ ַלֵהיָכל ְולֹא  ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ׁשֶ

ר  ה ְוַכֲאׁשֶ בּוׁשָ ַחת ַלֵהיָכל ּבְ א ִנְמֵצאת ִמּתַ עֹוָלה ְלַמְעָלה ֶאּלָ
ָרִפים עֹוִלים ֵהם ּבֹוֲעִטים בָּ  ְ ַכְנֵפיֶהם ְוׂשֹוְרִפים אֹוָתהּ ַהׂשּ ְוָכְך ... ּה ּבְ

ים טֹוִבים ׁש ָלּה ַמֲעׂשִ ּיֵ ׁשֶ ם ּכְ ָכל יֹום ְוָכל ֶזה ּגַ   .ִנּדֹוֶנת ּבְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ָחְכַמת ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא ּבֵ עֹוֵסק ּבְ ם ִמי ׁשֶ  ּגַ
ַהר  ת ּבְ ָרׁשַ סֹוף ּפָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ף ִק (ּכְ ם :)יאּדַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְיעּוָין ׁשָ ִעְנַין . ּבְ ְוֵכן ּבְ

זַֹהר  ר ּבְ ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֲאׁשֶ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ד ְלאֹוָתם ׁשֶ ָהעֶֹנׁש ַהְמֻעּתַ
קּוֵדי  ף רמז(ּפְ ֵמיּה  ל"יֹוִפיֵא ַהאי ֵחיָוָתא : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ : :)ּדַ יָמא ּבְ , ׁשְ ָכל ָרֵזי ְוִאיִהי ַקּיְ

ָחְכְמָתא  י (ּדְ לָ "יֹוִפיֵא ּכִ ה ַקּבָ ִגיַמְטִרּיָ יּה  ְלָכל ִאיּנּון )ה"ל ּבְ ָחְכְמָתא ַקְייִמין ּבֵ ָחאן ּדְ ַמְפּתְ
יּה . 'ְוכוּ  ָקא ּוָמָטאת ְלַגּבֵ ְמָתא ַסּלְ ד ִנׁשְ יָמא ּכַ א ַקּיְ יׁשָ ֵדין , ַהאי ֵחיָוָתא ַקּדִ ּכְ

ָחְכְמָת  ָרָזא ּדְ ַאל ָלּה ּבְ ָמאֵריּה ׁשָ ָרִדיף ֲאַבְתָרּה , א ּדְ ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא ּדְ
ּה ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה  ק ּבָ ק. ְוַאְדּבַ ָקא ְוָלא ַאְדּבַ ֵחי ֵליּה ְלַבר, ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ , ּדָ

ְכִסיפוּ , ְוָלא ַעְייָלה חֹות ַההּוא ֵהיָכָלא ּבִ יָמא ּתְ ְד , ְוַקּיְ ין , ַפְייהוּ ְוַכד ַנְטֵלי ּגַ ִאּלֵ
ְתחֹוָתּה ְדַהאי ֵחיָוָתא ָרִפים ּדִ ַגְדַפְייהוּ , ׂשְ י ּבְ ְטׁשֵ הּו ּבַ ּלְ ֵדין ּכֻ ְואֹוְקדּון ָלּה , ּכְ

יָמא, ְוִאּתֹוְקַדת ְוָלא ִאּתֹוְקַדת יָמא ְוָלא ַקּיְ ָכל יֹוָמא, ְוַקּיְ ָדָנת ּבְ ְנִהיַרת , ְוָהִכי ִאּתְ
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ב . ְוָלא ְנִהיַרת עֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלּה ְוַאף ַעל ּגַ ַההּוא , ּדְ ֵלית ַאְגָרא ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ָחְכְמָתא, ָעְלָמא ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ ָמאֵריהֹון , ּכְ יָקָרא ּדְ ָלא ּבִ ּכְ ', ְוכוּ ְלִאְסּתַ

ם   .ְיעּוָין ׁשָ

מָּ  ִגְלּגּול ּכַ א ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוָלבֹוא ּבְ ֹעֶנׁש ֶזה ֶאּלָ י ּבְ ָעִמים ְולֹא ּדַ ה ּפְ
יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ה ְוַצַער ַהּמִ ֶזה , ְוִלְסּבֹל ַצַער עֹוָלם ַהזֶּ ְוֵיׁש ָסֵפק ּבְ

ְצָוה ּבֹו ְיַקּיֵם ֹזאת ַהּמִ ִני ׁשֶ ֵ ָמתֹו ּגּוף ַהׁשּ ִנׁשְ ה ּבְ   אּוַלי ִיְזּכֶ

ּמָ  ִגְלּגּול ּכַ א ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ֹעֶנׁש ֶזה ֶאּלָ י ּבְ ָעִמים ְולֹא ּדַ ה ּפְ
יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְוִלְסּבֹל ַצַער ה ְוַצַער ַהּמִ ֶזה אּוַלי , עֹוָלם ַהּזֶ ְוֵיׁש ָסֵפק ּבְ

יק לֹו ָלבֹוא  י ֵאין ַמְסּפִ ְצָוה ּכִ ם זֹאת ַהּמִ ּבֹו ְיַקּיֵ ִני ׁשֶ ֵ ָמתֹו ּגּוף ַהׁשּ ִנׁשְ ה ּבְ ִיְזּכֶ
סֹוד ָהִעּבּור ת ׁשַ , ּבְ ְתִחּלַ ְמבָֹאר ּבִ ְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ ּכַ ִעְנַין ֵעֶסק : ַער ַהּמִ ְלעֹוָלם ּבְ

ִהיא ֶאָחד ֵמַרַמ  הּוא ִעְנַין "ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִלים אֹוָתּה ׁשֶ ה ִאם לֹא ִהׁשְ ח ִמְצַות ֲעׂשֵ
ַפְרּדֵ  ָכל ַאַחת "ִעְסקֹו ּבְ ָרׁש סֹוד ּבְ ט ֶרֶמז ּדְ ׁשָ בֹות ּפְ י ּתֵ הּוא ָראׁשֵ ס ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ִפ  ַעת ִלְטרַֹח ֵמֶהם ּכְ דֹו ַמּגַ ּיָ יג ַעד ָמקֹום ׁשֶ ִ ר יּוַכל ְלַהׂשּ ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַרב , י ֲאׁשֶ
ֵדהוּ  ַלּמְ ּיְ ִהיא , ׁשֶ ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּתַ ר ִמְצָוה ֶאָחד ׁשֶ ן ֲהֵרי ִחּסֵ ה ּכֵ ְוִאם לֹא ָעׂשָ

ל ַע  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ְצוֹות ְוָצִריְך ׁשֶ ָכל ַהּמִ קּוָלה ּכְ דֹוָלה ּוׁשְ דּגְ ְטַרח ּבְ ּיִ ִחינֹות ' ד ׁשֶ ּבְ
ְרֵד  ל ַהּפַ רס "ׁשֶ ְזּכַ אן ְלׁשֹונוֹ . ַהּנִ   .ַעד ּכָ

ִביא ִיְרְמָיה  ְבֵרי ַהּנָ ֶזה ּדִ ָאְמרֹו  )ב"ִסיָמן כ(ּוַמה ְמאֹד ִנְמְלצּו ּבְ ְבּכּו ּבְ ַאל ּתִ
יד ַעל ' ְוכוּ  ְלֵמת ִצים ְלַהְסּפִ ְתַקּבְ ּבּור ַהּמִ ר ִעם ַהּצִ הּוא ְמַדּבֵ ְפָטר ׁשֶ יק ַהּנִ ֵאיֶזה ַצּדִ

ְזכּותֹו ֲעֵליֶהם ָהָיה ֵמֵגן ּבִ יק ֶאָחד ֵמַהּדֹור ׁשֶ ְחַסר ַצּדִ ּנֶ , ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ַעל ׁשֶ
ְבּכּו ְוכוּ  ִביא ַאל ּתִ יִקים ֵאיָנם זֹוִכים ' ְוָקָאַמר ְלהּו ַהּנָ ל ַצּדִ ם ׁשֶ ֻרּבָ ְלִפי ׁשֶ

ָכל דלַ  ְרֵד ' ֲעסֹק ּבְ ִגְלּגּול "ֶחְלֵקי ַהּפַ ן ֻמְכָרִחים ֵהם ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ס ְוִאם ּכֵ
ד ִלים ִלּמּוָדם ּבְ ֵדי ְלַהׁשְ ג' ּכְ י ֲאִפילּו הּוא ָעַסק ּבְ ְרֵד ' ֲחָלִקים ּכִ ס "ֶחְלֵקי ַהּפַ

ה ִיְפַעל ֵא "לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ל ֵאּלֶ לֹוׁש ִעם ֶהן ּכָ ֲעַמִים ׁשָ ל ּפַ
ֶבר ַהְדָרא" ּגָ ִסיָדא ּדְ ן ַהְוָיא ּפְ ִגְלּגּול ְוִאם ּכֵ ּיֹום . ְלַהֲחִזירֹו ּבְ ּבֹו ּבַ ר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ

ל  ְלּגֵ ְפָטר הּוא חֹוֵזר ּוִמְתּגַ ּנִ םׁשֶ ת ֱאמֹר ְיעּוָין ׁשָ ָרׁשַ זַֹהר ֵריׁש ּפָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ן . ּכַ ְוִאם ּכֵ
ִסי ךְ ֵאין ָלֶכם ּפְ ל ּכָ כּו ָבכֹו ַלהֵֹלךְ , ָדא ּכָ ָבר ָעַסק , ָאְמָנם ּבְ ּכְ יק ׁשֶ ְלאֹותֹו ַצּדִ
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ד ס' ּבְ ְרּדֵ ַבת ַלהֵֹלְך ִהיא ָחֵסר ו, ֶחְלֵקי ַהּפַ י ּתֵ ַבת ַלהֵֹלְך ד' ּכִ ֲחׁשֹב ּתֵ ' ְוִאם ּתַ
ָעִמים ִעם ד ֶנֶגד ד' ּפְ ֵהם ּכְ ִגי' ַהּכֹוְלִלים ׁשֶ ס ֵהם ּבְ ְרּדֵ ְרֵד ֶחְלֵקי ַהּפַ ה ּפַ . ס"ַמְטִרּיָ

ָעה לֹא  י ַעל ַאְרּבָ יק לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ּכִ ּדִ ה ַהּצַ ּזֶ ׁשֶ
יֶבּנוּ  ה. ֲאׁשִ ֱאֶמת ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָלא ַהְדָרא ּבֶ ִסיָדא ּדְ הּו ּפְ ּזֶ   . ׁשֶ

ַמת ֵסֶפר ( ית ֶלֶחם ְיהּוָדה"ֵמַהְקּדָ ה ְיׁשּוָעה לְ " ּבֵ יק ְיאּוָדה מֹׁשֶ ּדִ אֹון ַהּצַ ל ָהֱאלִֹקי ַהּגָ ֻקּבָ ָהַרב ַהּמְ

יק ִלְבָרָכה ַתָיא ֵזֶכר ַצּדִ   .)ּפְ

לּות ִמְתָאֶרֶכת ָתם ? ַעל ַמה ַהּגָ ל ְמַגּמָ ִנים ֲחׁשּוִבים ּכָ ה ַרּבָ ְוָלּמָ
ֵהא ָלֶהם  ּיְ ם ַעל ַאֲחִריָתם ׁשֶ ְבּתָ דֹוָלה ְוהֶ ְלָוָיה ּוַמְחׁשַ ד ָארֹוְך ּגְ ְסּפֵ
  ?ּוְמֻפְרָסם

ְך  ל ּכָ לּות ַוֲהֵרי ֵיׁש ּכָ ֵני ַמה ֲאִריכּות ַהּגָ דֹוָלה ִמּפְ ֵאָלה ּגְ ִרית ׁשְ ֵסֶפר ַהּבְ ַתב ּבְ ּכָ
ֱאֶמת ֵאּלּו  ּבֶ ְך ּוַמְגֶלה ׁשֶ ְלִלים ְוֵהיַאְך לֹא הֹוִעילּו ְועֹוָנה ַעל ּכָ ה לֹוְמִדים ּוִמְתּפַ ַהְרּבֵ

ים לֹא ֵאמוּ  ל ֲאָנׁשִ א ּכָ א ֵמַעְפָרא ֶאּלָ ִכיְנּתָ ָווָנָתם ֵאיָנּה ְלאּוְקֵמי ׁשְ ם ְוָכל ּכַ ן ּבָ
ַח  ּבֵ ּתַ ד ּוְלִהׁשְ י ִויֵהא ָלֶהם ָמקֹום ְמֻכּבָ ִיְקְראּו ָלֶהם ַרּבִ בֹוד ְוׁשֶ ם ּכָ ָתם ַרק ְלׁשֵ ְמַגּמָ

ִרּיֹות ין ַהּבְ ם ַעל ַאֲחִריָתם ׁשֶ , ּבֵ ְבּתָ ָתם ּוַמְחׁשַ ֵהא ָלֶהם ְועֹוד ְמַגּמָ ה ּיְ דֹוָלה ְלִוּיָ ּגְ
ם ַעל ֵלב ְלַמַען  ל ַהּיֹום ְוֵאין ִאיׁש ׁשָ ד ָארֹוְך ּוְמפֹוְרְסם ְוַרק ֶזהּו ִעְנָיָנם ּכָ ְוֶהְסּפֵ

ים דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ אן ּתֹוָכן ּדְ ה ְוַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ַעד ּכָ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ . ַהׁשּ
ה ֵאין ַהּסֵ ( ַחת ָיֵדינוּ ְוַעּתָ   .)ֶפר ּתַ

ִגְלּגּול ה ְוחֹוֵזר ּבְ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר הּוא ִאיׁש ָהעֹוָלם ַהזֶּ   ִמי ׁשֶ

ד  ִבים ַעל ַהֶהְסּפֵ ֵני ַמה חֹוׁשְ ה מּוָבן ִמּפְ הּוְלָוָיה ַעּתָ עֹוָלם ַהּזֶ ַח ּפֹה ּבָ ּבֵ ּתַ , ְלִהׁשְ
י ָה  ִגְלּגּול ׁשּוב ְוֵהם ַאְנׁשֵ י ֵהם חֹוְזִרים ּבְ ה ְמַעְנֵייַנם ּכִ ה ָלֵכן ָהעֹוָלם ַהּזֶ עֹוָלם ַהּזֶ

ּבִ  ים ּוְבתֹוַרת ָהַרׁשְ ֵעץ ַהַחּיִ ים ָהאֹוֲחִזים ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִעְנָייָנם , ע"י ִזי"ְוַרק ַהּצַ
ֱאֶמת א ּבֶ י עֹוָלם ַהּבָ ת ָלֶהם ַמה , ַרק ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵהם ַאְנׁשֵ ְולֹא ִאְכּפַ

ִרּיֹותיֹאְמרּו  מֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ע, ַהּבְ ָעָליו ֶנֱאַמר "ּכְ , "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם"ה ׁשֶ
ֱאֶמת ַמִים ּבֶ בֹוד ׁשָ   .ְוָכל ִעְנָייָנם ְלַהְרּבֹות ּכְ
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ּלֹא ִנְבָרא ּלֹא ָלַמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ׁשֶ   ִמי ׁשֶ

ל  ינוּ ָהֱאלַֹקי ַהְמֻקּבָ דֹוׁש ַרּבֵ יק ַהּקָ ּדִ ה "ַיֲעקֹב ַאּבּוַחִציָרא זצוקללה ַהּצַ
ף קפ( ֶלְך ּדַ ְנֵזי ַהּמֶ ִסְפרֹו ּגִ ְמעֹון ּבַ  )ה"ּבְ י ׁשִ ם ַרּבִ ׁשֵ דֹוׁש אֹוֵמר ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ אֹו : ר יֹוַחאי ּבַ

ְצָוה ַהּזֹאת"יֹאַמר  י ַהּמִ ר ' ְוגוֹ " ּכִ הּוא ִעּקַ ָלה ׁשֶ ּבָ ָבא ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהּקַ ר ּדְ ֶאְפׁשָ
יַא  ּבִ . ת ָהָאָדם ָלעֹוָלםּבִ ַתב ָהַרׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּזַֹהר "ּכְ ָעִמים ּבַ ה ּפְ ּמָ לֹום ּכַ ָ י ָעָליו ַהׁשּ

דֹוׁש  ּלֹא , ַהּקָ ֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ׁשֶ ּלֹא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ׁשֶ ִמי ׁשֶ ּדְ
ַרךְ  ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ , תֹו ְוַאֲהָבתוֹ ְוִיְרָא , ִנְבָרא ּדִ

לֹום. ַוֲעבֹוָדתוֹ  ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ לֹמֹה ַהּמֶ לֹום ִלׁשְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ , ּוְכמֹו ׁשֶ
ע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהוּ "   ". ּדַ

ָרֵאל ּוְלַהְזִהיר ַלּדֹורֹות  לֹום ְלַצּוֹות ְלִיׂשְ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ א מׁשֶ ּבָ
ְנעּו , ִאיםַהבָּ  ּלֹא ִיּמָ ַדַעת ׁשֶ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעד סֹוף ִמּלָ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּבְ

  .ַהּדֹורֹות

ֶרְך טֹוב ְלֶדֶרְך ַרע ֵני ָאָדם ִמּדֶ יַח ּבְ ִמיד ְלַהּדִ ְעּתֹו ּתָ ה ֵיֶצר ָהַרע ּדַ ּוִבְפָרט . ְוִהּנֵ
ה לֹו ִמ  ָלה עֹוׂשֶ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ק ּבְ ִבים אֹותֹו ָהרֹוֶצה ְלִהְתַעּסֵ ְכׁשֹולֹות ּוְדָבִרים ַהְמַעּכְ

ִלים אֹותוֹ  ְ ל ֶזה . ּוְמַרׁשּ ֱאמֹר לֹו ֵאין ַהּגּופֹות ׁשֶ ֶדֶרְך ֲחִסידּות ּבֶ ָבא לֹו ּבְ ְוהּוא ּדְ
א רּוַח ַהּקֶֹדׁש  א ְנִביִאים ְוֵליּכָ ֵליּכָ ּום ּדְ ַמן ְראּוִיים ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ִמׁשּ . ַהּזְ

ָלָמא ּדוֹ  ִבׁשְ ָעה ָהיּו ְראּוִיים ּדְ ָהָיה ּדֹור ּדֵ לֹום ׁשֶ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ רֹו ׁשֶ
ַמִים ְוָלַמד  ָ לֹום ַלׁשּ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ָעָלה מׁשֶ ָזכּו ַעד ׁשֶ ּום ּדְ ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ִמׁשּ

ָרֵאל ּפֶ  ה ְוָאַמר ְלִיׂשְ ה ֶאל ּפֶ רּוְך הּוא ּפֶ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ הִמּפִ ָהיּו , ְועֹוד. ה ֶאל ּפֶ ׁשֶ
ד ַעְצָמם ים אֹותֹו ַהּדֹור ִמּצַ דֹוׁש , ְקדֹוׁשִ ָתם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהּקָ ָ ּכַֹח ְקֻדׁשּ ּמִ ַעד ׁשֶ

ם ּיָ רּוְך הּוא ּבַ ם , ּבָ ּלָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם " ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ "ְוָאְמרּו ּכֻ ּוְכמֹו ׁשֶ
ה ֵאין ׁשּום ָרֲאָתה ׁשִ : ִלְבָרָכה ּלֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּוַבּדֹור ַהּזֶ ֶ ם ַמה ׁשּ ְפָחה ַעל ַהּיָ

ה ָבר ִמּזֶ ָרֵאל ּוְלַהְזִהיר ְלֶזה . ּדָ לֹום ְלַצּוֹות ְלִיׂשְ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ א מׁשֶ ּבָ
ִאים ְנעּו , ַלּדֹורֹות ַהּבָ ּלֹא ִיּמָ ַדַעת ׁשֶ ָכל ּדֹור וָ ִמּלָ דֹור ַעד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּבְ

  .סֹוף ַהּדֹורֹות
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ָכל יֹום ְויֹום  ָכא ּבְ ּיְ יַמְטִרּיָה  –ׁשַ ָלה"ִמְצָוה ִעם ַהּכֹוֵלל ּגִ ּבָ   "ַהּקַ

תּוב ָאַמר ַהּכָ ְצָוה ַהּזֹאת: "ְוֶזה ׁשֶ י ַהּמִ ָלה" ּכִ ּבָ ִעם " ִמְצָוה. "ִהיא ִלּמּוד ַהּקַ
ה  יַמְטִרּיָ ָלה"ַהּכֹוֵלל ּגִ ּבָ א לְ ְוָעֶליָה " ַהּקַ לֹום ּבָ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ַהְזִהיָרם מׁשֶ

ַכח ֵמֶהם ְלעֹוָלם ָ ׁשּ ּלֹא ּתִ ָך ַהּיֹום"ְוָלֶזה ָאַמר , ׁשֶ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ָכא " ֲאׁשֶ ּיְ ַהְינּו ׁשַ ּדְ
ָכל יֹום ְויֹום יִדיָעָתּה , ּבְ ץ ּבִ ק ּוְלִהְתַאּמֵ ה ְלִהְתַחּזֵ   .ּוְלִפיָכְך ָצִריְך ַאּתָ

ְמעוּ  ׁשְ   ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע ַאל ּתִ

ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע  ׁשְ ּלֹא ְלָלְמָדּה ַאל ּתִ ה ֵיֶצר ָהַרע ְמִדיֲחָך ׁשֶ י ִהּנֵ ּכִ
ֵני ְטָענֹות ְ ָבה, ַאַחת: ִמׁשּ ה ֶמְרּכָ ם , אֹוֵמר ְלָך ֶזה ַמֲעׂשֵ ֵ י ַהׁשּ ַמע ִמּפִ ָ ׁשּ ָצִריְך ָנִביא ׁשֶ

ָבר ַעל ֲאִמּתָ  ּיֹוִדיַע ָלנּו ַהּדָ נּו ֵאין ָנִביא ְולֹא רּוַח ַהּקֶֹדׁש . תוֹ ׁשֶ ְזַמּנֵ ו ּבִ זֹאת . ְוַעְכׁשָ
ָבר ַרע, ְועֹוד ל ּדָ ָלה ָצִריְך ִלְהיֹות ּגּוף ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְוָנִקי ִמּכָ מֹו , ַהּלֹוֵמד ַקּבָ ּכְ

ים ּוְטה ָהיּו ְקדֹוׁשִ ָתם ׁשֶ ָ רֹב ְקֻדׁשּ ּמֵ ְצַרִים ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ָרֵאל ׁשֶ ָעְברּו , ֹוִריםִיׂשְ יָון ׁשֶ ּכֵ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהּקָ ּיָ ִנים , ְועֹוד, ּבַ ָתם ָראּו אֹותֹו ּפָ ָ ֵמרֹב ְקֻדׁשּ

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָפִנים ּבְ ָלה. ּבְ ּבָ ְך ִלּמּוד ַהּקַ ּיָ ֱאֶמת ׁשַ ה ּבֶ ַמן . ְלֵאּלֶ ֲאָבל ּגּופֹות ַהּזְ
ה ְבָרה ִסְטָר , ַהּזֶ ּגָ ָלה, א ָאֳחָראׁשֶ ּבָ חּול ַהּקַ ִפים ְוַעל ִמי ּתָ   .ֵהם ְסרּוִחים ּוְמֻטּנָ

ָרֵאל  ךָ  –ְלַהְזִהיר ְלִיׂשְ   לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִמּמְ

ָרֵאל ְוָאַמר ָלֶהם ַאל  לֹום ְלַהְזִהיר ְלִיׂשְ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ א מׁשֶ ְלִפיָכְך ּבָ
י ַמה  ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע ּכִ ׁשְ ה ֵאין ָנִביא ְולֹא רּוַח ּתִ ַמן ַהּזֶ ּזְ אֹוֵמר ָלֶכם ּבַ ֶ ׁשּ

ָבָריו ֵמֶהֶבל ִיְמֲעטוּ . ַהּקֶֹדׁש  ְלָחן ֶהָערּוְך . ּדְ ׁשֻ ה ַהּכֹל ָערּוְך ּומּוָכן ּכְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ם ּבַ י ּגַ ּכִ
ָפִרים. ִלְפֵני ָהָאָדם ּסְ מּו ּבַ בּו ְוֶנְחּתְ ָלה ִנְכּתְ ְבֵרי ַקּבָ ָכל ּדִ לֹא "ֶגד ֶזה ָאַמר ּוְכנֶ . ּדְ

ךָ    ".ִנְפֵלאת ִהיא ִמּמְ

ִעין אֹותוֹ  ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ   ַהּבָ

ִנית ֵ ֲעָנה ַהׁשּ ִריְך ִלְהיֹות ּגּוף ָטהֹור ְוָקדֹוׁש , ּוְכֶנֶגד ַהּטַ ּצָ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ּטֹוֵען ַהּיֵ . ׁשֶ
ׁש  ה ָהרֹוֶצה ְלִהְתַקּדֵ ַמן ַהּזֶ ּזְ ם ּבַ י ּגַ ם ֶזה ֵאיָנּה ַטֲעָנה ּכִ ֵהר ָיכֹול ִלְהיֹות  ּגַ ּוְלִהּטָ
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ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה מֹו ׁשֶ ִעין אֹותוֹ , ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּכְ ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ , ַהּבָ
ַהְינוּ " ְולֹא ְרחֹוָקה ִהיא"ְוַעל ֶזה ָאַמר  ךָ , ּדְ ֳהָרה ֵאיָנּה ְרחֹוָקה ִמּמְ ה ְוַהּטָ ָ ֻדׁשּ , ַהּקְ

יל ּוְמָפֵר  ָאַמר ְוַאּזִ ַאַחר ֶזה ְוֶזה ׁשֶ סּוִקים ׁשֶ ל ַהּפְ ַמִים ִהיא ֵלאמֹר ִמי "ׁש ּכָ ָ ׁשּ לֹא ּבַ
ַמִים ָ ַהְינוּ " ַיֲעֶלה ָלנּו ַהׁשּ ַמִים ּוְצִריִכים : ּדְ ָ ׁשּ לּוי ּבַ ָבה ּתָ ה ֶמְרּכָ י ַמֲעׂשֵ לֹא ּתֹאַמר ּכִ

ֲעֶלה  ּיַ לֹום ׁשֶ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ַמִיםָאנּו ָנִביא ּכְ ָ ה , ָלנּו ַלׁשּ ְויֹוֵרד ָלנּו ַמֲעׂשֵ
ָבה תוֹ , ֶמְרּכָ ן, ְלֶזה ָאַמר. ְויֹוִדיעּו ָלנּו ַעל ֲאִמּתָ ֲחׁשֹב ּכֵ ֲאָרה , ַאל ּתַ י לֹא ִנׁשְ ּכִ
ַמִים ָ ׁשּ ם ִהיא"ְוַגם , ּבַ ְבֵרי " לֹא ֵמֵעֶבר ַלּיָ ּדִ ֶצר ׁשֶ ּטֹוֵען ַהּיֵ ִנית ׁשֶ ֵ ֲעָנה ַהׁשּ ֶנֶגד ַהּטַ ּכְ

ם ּגּוף ַקּבָ  ּלָ ם ְוָהיּו ּכֻ ָעְברּו ֶאת ַהּיָ ָרֵאל ׁשֶ מֹו ִיׂשְ ָלה ְצִריִכים ּגּוף ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּכְ
ם זֹו ֵאיָנּה ַטֲעָנה, ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְוָנִקי ַעְברּו , ּגַ ּיַ הֹוִרים ׁשֶ גּוף ַהּטְ לּוי ּבְ ֵאין ֶזה ּתָ

ם   .ַהּיָ

ׁש  ְתַקּדֵ ּתִ ְכׁשֶ ָך ּדִ לּוי ּבְ ַהּכֹל ּתָ ה ַלֲעׂשֹות ּדְ ְלָבְבָך ּוְבִפיָך ָיכֹול ַאּתָ ּבִ
ָלה ְבֵרי ַקּבָ   ַהּכֹל ְוֵליַדע ּדִ

ְהֶיה ָראּוי  ּיִ ֵהר ַעד ׁשֶ ׁש ּוְלִהּטָ ּיּוַכל ְלִהְתַקּדֵ יֵדי ָאָדם ׁשֶ לּוי ּבִ ו ַהּכֹל ּתָ ם ַעְכׁשָ ּגַ
ם  ַסּיֵ ּמְ ָבה ְוֶזהּו ׁשֶ ה ֶמְרּכָ ל ַמֲעׂשֵ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַה "ְלַקּבֵ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ּכִ ָבר ְמאֹד ּבְ ּדָ

ה ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל " ַלֲעׂשֹותוֹ  ְלָבְבָך ּוְבִפיָך ָיכֹול ַאּתָ ׁש ּבִ ְתַקּדֵ ּתִ ְכׁשֶ ָך ּדִ לּוי ּבְ ַהּכֹל ּתָ ּדְ
ָלה ְבֵרי ַקּבָ   .ְוֵליַדע ּדִ

הֹור אן ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו ַהּטָ   .ַעד ּכָ

ְדֵבקּות גַּ  דֹוׁש ּבִ בִּ ַהּלֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ ֵאינֹו ֵמִבין ָהַרׁשְ ַעְצמֹו "ם ׁשֶ י ּבְ
ּתֹוָרה דֹול ּבַ ָה ְלָחָכם ּגָ ֲעׂשֶ דֹו ַוּיַ   ְיַלּמְ

יו, ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ּמֹוִציא ִמּפִ ֶ , ֲאִפּלּו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשּ
ָבָריו ן ּדְ רּוְך הּוא ְמַתּקֵ דֹוׁש ּבָ אי ּוְסָמכוּ . ַהּקָ הּו ַאְקָרא ְוִדְגלֹו ְוָכְך ָאְמרּו ַקּמָ

א ְוִדּלּוגוֹ , ָעַלי ַאֲהָבה ְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאּלָ ָהַרב ִחיָד . ַאל ּתִ ן ּבְ קּוְנְטֵרס טֹוב ַעִין "ְוַעּיֵ א ּבְ
ם ה ׁשֵ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה' א ְוכוּ "א ז"ּבְ ּבָ ְצָפת ּתִ ֶזה ּבִ ה נֹוָרא ּכָ , ּוַמֲעׂשֶ

ָהיּו נֹוֲהִגים ׁשֶ  ָכל ֵליל לׁשֶ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְלכּו ִלְמָעַרת ַרּבִ ג ָלעֶֹמר "ּיֵ
ה ֲחָכִמים ִויִחיִדים ּמָ ִקים אֹותֹו ְלָכל , ּכַ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְמַחּלְ ם ּכָ ְולֹוְמִדים ׁשָ
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ֶהם ִאיׁש ֶאָחד ְמֻיָחד . ֶאָחד ֵמַהּקֹוְרִאים ֵחֶלק ֶאָחד ָהָיה ִעּמָ ַוְיִהי ַהּיֹום ׁשֶ
ְפֵניֶהםוְ  ֶהם, ָידּוַע ּבִ , ְוָנְתנּו לֹו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהּזַֹהר ִעם ַהּקֹוְרִאים ִלְקרֹות ִעּמָ

צּוַרת ָאָדם ְבֵהָמה ּבְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ְוהּוא ּכִ ַעְצמֹו ׁשֶ ֶמה . ְוהּוא יֹוֵדַע ּבְ
ה אֹותֹו ָהִאיׁש  ּמּוד ָיָצא ? ָעׂשָ ל ַהּלִ יַע ָהֵעת ׁשֶ ּגִ ּיַ ָעָרה ֹקֶדם ׁשֶ ַלחּוץ ֵמַהּמְ

ה ְמאֹד ֵלְך ָהלְֹך ּוָבכֹה ַהְרּבֵ ה , ַוּיֵ ִכּיָ רּו ִריֵסי ֵעיָניו ֵמַהּבְ ְמַעט ִנּסְ ּכִ ַעד ׁשֶ
ְמקֹומוֹ  ן ּבִ ָמה ְוָיׁשַ ְרּדֵ ן יֹוַחאי, ְוָנְפָלה ָעָליו ּתַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ֵאָליו ַרּבִ , ְוָאז ּבָ

ֲחלֹום, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַחת: ְוָאַמר לוֹ  ,ּבַ יָרא ְוַאל ּתֵ ָך , ַאל ּתִ ה ַמה ּלְ ַעּתָ
ם גֹוָרְלךָ , ִנְרּדָ ָעָלה ּבְ יבֹו ָהִאיׁש . קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך ַהֵחֶלק ׁשֶ ֲהֵרי : ֱהׁשִ

ָלל ִלְקרֹות ְבֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ן יֹוַחאי. ֲאִני ּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ קּום : ָאַמר לֹו ַרּבִ
ְגדֹוֵלי ַהֲחָכִמיםְקָרא ַוֲאנִ  ֶעָך ְוִתְמָצא ַעְצְמָך יֹוֵדַע ִלְקרֹות ּכִ , ְוֵכן ָהָיה. י ֲאַסּיְ

טֹוב ָנתֹו ּוָמָצא ַעְצמֹו יֹוֵדַע ּבְ ְ ל ָהרֹוִאים אֹותֹו , ְוֵהִקיץ ִמׁשּ ְוָתְמהּו ָעָליו ּכָ
ּלֹא ָיְדעּו ּבֹו ִמּקֶֹדם ָבִרים נֹוָרִאים ׁשֶ ְצאּו ּבֹו ּדְ ּמָ הַעד כָּ  .ׁשֶ ֲעׂשֶ   .אן ַהּמַ

ּום ָהָרׁשָ  א ִמׁשּ י ָהעֹוָלם ַהּבָ רּוׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ז ִזְכרֹונֹו "ּוָבֶזה ּפֵ
תּוב , ִלְבָרָכה ָאַמר ַהּכָ ֶ הּו ַמה ׁשּ ּזֶ יַבת ָנֶפׁש ׁשֶ ִמיָמה ְמׁשִ ָידּוַע , ּתֹוַרת ֲהָוָיה ּתְ ּדְ

ם ֵ ִלּמּוד ַהּסֹוד ִנְקָרא ּתֹוַרת ַהׁשּ סּוק , ּדְ ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ָאַמר ּתֹוַרת ֲהָוָיה  ט ְוֶזהּו ׁשֶ ׁשָ תֹוַרת ֲהָוָיה ֶחְפצֹו ֶזה ַהּסֹוד ּוְבתֹוָרתֹו ֶזה ַהּפְ ּבְ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ֵלמּות ְוֶזה ׁשֶ ׁשְ ִריְך ִלְלמֹד אֹוָתּה ּבִ ּצָ לֹוַמר ׁשֶ ִמיָמה ּכְ הּוא ּתְ ׁשֶ

יב ַנְפׁשוֹ ִלְלמֹד ַרּבִ  דֹו ּוֵמׁשִ ן יֹוַחאי ְמַלּמְ ְמעֹון ּבֶ ָאַמר  י ׁשִ יַבת ְוֶזהּו ׁשֶ ְמׁשִ
דֹו ּת 'נֹוָטִריקֹון ְמ  ְמַעט ָיְצָאה ֹוַחאי 'ן י'ְמעֹון ּבֶ 'ֹוָרה ׁשִ 'ַלּמְ ּכִ ְוָאַמר ֶנֶפׁש ׁשֶ

  .ַנְפׁשֹו ְוָחְזָרה לוֹ 

ב ַאף ַעל ּגַ ֵרׁש ִלְרמֹז לֹו ּדְ ְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע  ּוְלִפי ָהִכי ִיְתּפָ ָאָדם הּוא ּכִ ׁשֶ
ר ָקָרה ָלִאיׁש  ֲאׁשֶ ְקֶרה לֹו ּכַ ּיִ ר ׁשֶ ָכרֹו ְוֶאְפׁשָ לּו לֹו ׂשְ א ִיְכּפְ ַמּיָ ְ ל ֶזה ִמׁשּ ִלְקרֹות ִעם ּכָ

סּוק  ּפָ ָנתֹו ְלטֹוָבה ְוֵיׁש ֶרֶמז ּבַ ּוָ יו ְוִתְהֶיה ּכַ רּו ַמֲעׂשָ ה ִאם ֻיְכׁשְ  ָאָדם ּוְבֵהָמה'ַהּזֶ
יַע ֲהָויָ  ֵתבֹות  'ה"ּתֹוׁשִ יַע ֲהָויָ 'ּדְ בֹות ּוב 'ה"ּתֹוׁשִ ל ב' ִעם ַהּתֵ בֹות ' ּכֹוְלִלים ׁשֶ ּתֵ

בֹות  ר ּתֵ ִמְסּפַ ּקּוִנים'ַיֲעלּו ּכְ ִדְקּדּוק ַצח' ֹזַהר ּתִ פּוס (. ּבְ ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ּדְ ַהְקּדָ

  )ִליוֹוְרנוֹ 
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ייַעְכׁשָ  ּדִ ה ַהּצַ ֵאין זֹוַהר ו מּוָבן ָלּמָ ֶ ִית ׁשּ ים לֹא ִנְכְנסּו ַלּבַ ּיִ ִקים ָהֲאִמּתִ
דֹוׁש  יַע ְלַמְדֵרַגת ָאָדם, ַהּקָ דֹוׁש לֹא ִהּגִ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ , ְוָכל ִמי ׁשֶ

ּלֹוְמִדים זֹוַהר ְזכּות ֵאּלּו ׁשֶ ָאָדם ּוְבֵהָמה 'ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ְוַחי ַרק ּבִ
יַע ֲהָויָ    'ה"ּתֹוׁשִ

ָרְמזּו ּוְבזֶ  הּו ָהֶרֶמז ׁשֶ ּזֶ א ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ן ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ם ּכֵ רּוׁש ּגַ ה ּפֵ
ֵהָמהְלִאיׁש ֶאָחד  ַבת ּבְ ֲחלֹום ּתֵ ֶהְראּו לֹו ּבַ י  ׁשֶ רּוׁשֹו ּוֵפְרׁשּו לֹו ּכִ ַיַען ְולֹא ָיַדע ּפֵ

ֵביתֹו ָלכֵ  ָהָיה לֹו ּבְ ַכר ֵסֶפר ַהּזַֹהר ׁשֶ ּמָ ֵהָמהׁשֶ ַבת ּבְ י  ן ֶהְראּו לֹו ּתֵ ָראׁשֵ ּדְ
בֹות  י 'ּבִ ּתֵ ִית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן'ַה ן 'ִמ ּקֶֹדׁש 'ַה ַעְרּתִ    .ּבַ

יַע ֲהָויָ ' יַמְטִרּיָא ' ה"ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּגִ ן יֹוַחאי'ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   'ַרּבִ

יַע ֲהָויָ ' ים לו ז( 'ה"ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ִהּלִ ר גִּ , )ּתְ ִדּיּוק ִמְסּפַ א ּבְ י 'יַמְטִרּיָ ַרּבִ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ   .'ׁשִ

יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו אֹות נ( אְרִניב, ה"ֵסֶפר ַמְגּדִ דֹוׁש ִמּבַ ם ָהַרב ַהּקָ ׁשֵ   .)ּבְ

ל לקב ּלֵ ה ָנִכין ֶאת ַעְצֵמנּו ְוִנְתּפַ סֹוד ַהּזֶ י ַהּיְ ָנה "ַעל ּפִ ָ ם ַהׁשּ ֲעזֹר ָלנּו ּגַ ּיַ ה ׁשֶ
בלְ  ה ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֵמָחָדׁש ִמּתֹוְך ָטֳהַרת ַהּלֵ דֹוׁשָ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִמּתֹוְך , ַקּבֵ

יו , ַאְחדּות ַלּפָ לּות ּכְ ּטְ ל  - ִמּתֹוְך ַהְכָנָעה ְוִהְתּבַ ְוַהְלַוואי ְוִנְהֶיה ְראּוִיים ְלַקּבֵ
יַח  ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ָקרֹוב ּפְ  .א"בבּבְ

יחַ לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהקָּ  ֵני ָמׁשִ ל ּפְ   דֹוׁש ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ

דֹוׁש  ְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּלָ יַח , ְוֵאּלּו ׁשֶ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ֵהם ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ
ה ֻאּלָ ם ַהּגְ ַרְזּתֶ ּזֵ ר ּכֲֹחֶכם ׁשֶ בֹוא יֹאַמר ָלֶהם ִייׁשַ ּיָ ם, ּוְכׁשֶ , ּוִבְזכּוְתֶכם ָהעֹוָלם ַקּיָ

ֵלם ּוָבא ָ ּקּונֹו ַהׁשּ   .ַעל ּתִ

ִרים ָ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאׁשּ ְזּכֶ ּנִ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו , ַהְלַואי ׁשֶ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ
י" –ָיִעיד ָעֵלינּו  ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ן". ּבִ ַמִים, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ַעל ּכֵ ם ׁשָ נּו ִלּמּוד ְלׁשֵ , ּתְ

הַהְקִריבּו ִמַדּקֹוֵת  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ִלְגרֹם , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנוּ , יֶכם ְלַמַען ַהׁשּ
נוּ  ל , ִלְפדּות ַנְפׁשֵ ֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ נּו ּכְ ּלָ דֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ּכֻ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דּו ּבְ ְוִלּמְ



 טז  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

יַח בב ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ נּו ְכֶאָחד נִ . א"ֶאת אֹור ּפְ ּבִ ְוֻכּלָ נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ י "ְזּכֶ
יּה ּוְבְסגּוָלתֹו " ַהאי ִאְתַגְלְיא ּבֵ ָרא ּדְ ָאה ּדָ רֹור"ַזּכָ , ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ " ּוְקָראֶתם ּדְ

יֵחנּו ֶמֶלְך  ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ָיְפיֹו ּבֶ כַ , ְוָהָדר ֱאלֵֹקינוּ " עֹז"ּבְ , ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנוּ ּבְ -ר זֹאת ֵא ּוִבׂשְ
נוּ ' ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה, ל ַחי ֶחְלֵקנוּ  בֹוד ַמְלכּותֹו ָעֵלינוּ , צּוֵרנּו ָמִגּנֵ ֶלה ּכְ ְוָאז , ִיּגָ
נוּ  ַמח ִלּבֵ נוּ , ִיׂשְ נוּ , ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ יׁשּוַעת ַמְלּכֵ ן ִיְהֶיה ָרצֹון, ּבִ   .ָאֵמן ּכֵ

  




