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ְצאּו ָלאֹור ַעל ְיֵדי  ּיָ   "ָהעֹוָלִמיַהּזַֹהר ִמְפַעל "ׁשֶ
ֵרי תשע ע"ֵמֶאלּול תש ׁשְ   א"ַעד ּתִ

ָרֵאל  ֲעִתיִדין ִיׂשְ י" ְלִמְטָעם"ּוְבִגין ּדַ ַחּיֵ , ֵמִאיָלָנא ּדְ
ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּדְ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ   ".ִיְפקּון ּבֵ

  

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

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך  .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל  .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו  .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָי  .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ  .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא קֹוֵר  .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 
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 ג  ּכַֹח ַהּזַֹהר

  

  ֵסֶפר
  ּכַֹח ַהּזַֹהר

  

ָמה   ַהְקּדָ
יׂשּו ַה 'יָ  הֹוִרים וְ 'ׂשִ א 'ָיִגילּו ַה 'ּטְ ּנָ ַהאי ּתַ ְפָלא ּדְ לֹות ָהאֹור ַהּנִ ִהּגָ ִרים ּבְ ְיׁשָ

יׁש ַמ  ְרִעיׁש עֹוָלמֹות ּוַמְרּגִ א ַהּמַ יׁשָ יּה ָיִחילּו ְוָיזּועּו ַקּדִ ְמָלכֹות ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ִמּנֵ
ּפִ ּוכְּ  ְמעֹון ָלִביא זצוקללהמֹו ׁשְ י ׁשִ יק ַהְמקּוָבל ַרּבִ ּדִ ר יֹוָחִאי"ה "ֵייט ַהּצַ ה , ּבַ ַנֲעׂשֶ

ֲעבּוֶרךָ  ר יֹוָחאי " ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ ּנָ א ְוַרְעיָ , ע"זיהּוא ַהּתַ
ינּו ע –ְמֵהיְמָנא  ה ַרּבֵ ִביא ָזכֹור ַלּטֹוב ִהְבִטיחּו ּוָפְסקוּ "מֹׁשֶ הּו ַהּנָ ַהאי ": ה ְוֵאִלּיָ ּבְ

ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר יָלְך ּדְ ָרֵאל ... ִחּבּוָרא ּדִ " ְלִמְטָעם"ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ
יֵמִאיָלָנא  ַחּיֵ ִאיהּו ֵסֶפר , ּדְ ַרֲחֵמיָגלּוָתא יּה ִמן ִיְפקּון ּבֵ , ַהּזַֹהרּדְ ". ּבְ

ם  הֹון הְוִיְתַקּיֵ ָדד ' ּבְ ָבִרים לב( ֵנָכרֵאל ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ּבָ ירּוש )יב, ּדְ ֵני : ּפֵ ּוִמּפְ
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ים ׁשֶ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחּיִ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ֵיְצאּו ִמן ֹו ּובּ ַעל ָידֹו , ׁשֶ

ַרֲח  לּות ּבְ נּו , ִמיםַהּגָ סּוק ְוִיְתַקֵיים ּבָ ִלי ִקְטרּוגַהּפָ לּות ּבְ ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהּגָ ֵ ַהׁשּ . ׁשֶ
ף קכד( ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ רּוׁש מהְרַמ : (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ י , )ק"ַהּפֵ יׁשֵ ְבֵרי ַקּדִ ְוֵאין ַמה ְלהֹוִסיף ַעל ּדִ

  .ֶעְליֹוִנים

יֵקי ַהּדֹורֹות דֹוֵלי ְוַצּדִ דֹוׁש הּוא  ְוָכל ּגְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ִמיָלָתם ֲאמּוָרה ּדְ
ִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְזּכֹות , אַהּפֹוֵתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר דֹוׁש הּוא ַהּמֵ ְוִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ

 

מקודם היה די בתורת הנגלה אבל עתה בעקבתא דמשיחא צריך  :)ז"דף נ( בספר תורת שמחה ]א[

כמו שאנו רואים נר דולק וקודם שנכבה היא מתחזקת ביותר ושלהבת עולה , להיות גם תורת הנסתר

אבל עתה , והיה די תורת הנגלה לתבלין נגדו, ל כךכמו כן מקודם לא היה יצר הרע מתגבר כ .יותר

  .קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר
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אֹור ְיָקרֹות ָמתֹו ּבְ י , בְלָהִאיר ִנׁשְ יִתי ַנְפׁשִ ֶבר יֹאַמר ִזּכִ ְלָעַדי ּוִמי ַהּגֶ ַהִלימּוד ִמּבַ
הַהּטָ  ינּו ְוקֹול , הֹור ַהּזֶ נּו "ל זי"ָהַרְמַח ְקִריַאת ַרּבֵ קּומּו ְוחּוׁשּו  –ע ְמַהְדֵהד ּבָ

ַלת  ָרֵאל ַעם ְלַהּצָ ַרק  –ִיׂשְ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּדְ ְרִציפּות ּבְ דֹוׁש ּבִ ְנעּו ַהּקָ ָצרֹות ִיּמָ
ַפע , גל"ַוֲאסֹונֹות רח ֶ ה ָהַרֲחִמים ְוַהׁשּ ֵאל ְוִיְתַרּבֶ ְמֵהָרהְוִנּגָ י . ּבִ דֹוֵלי ּוַקִדיׁשֵ ְועֹוד ּגְ

 

מי שהיה יכול להשיג סודות התורה ולא השתדל  :)ד"כ 'סי(ח "ל באבן שלמה פ"א ז"הגר ]ב[

  .ל"להשיגן נידון בדינין קשין ר

אשר חכמים הגידו ואשר ויבין המשכיל את  ישמע השומע :בן איש חי בראש ספרו דעת ותבונה

הזהירו והודיעו לכל איש ישראל לגשת אל הקודש בעסק סודות התורה ונסתריה עץ חיים היא 

  . למחזיקים בה

לא כאותם הטפשים , אשריהם המשתדלים בחכמת הקבלה :מתוך הסכמה לספר איפה שלימה

למה לא , אשאלה להם, ס ופוסקים"הפוטרים את עצמם מלימוד הקבלה מפני שלא מלאו כרסם בש

יזכרו טענתם זו בשעה שפונים לדבר דברים בטלים הגוררים אחריהם לישנא בישא ולשון הרע 

אין זה כי אם שמזניחים את החכמה , ס ופוסקים"שמחוייב לפרוש מהם גם מי שמלא כרסו בש

בסתר את  חזקה שמבטל, מי שמבטל בגלוי את הנסתר: שעל זה אמר אחד מן הגדולים, עצמה

התאחדו לעילא ולתתא בלמוד , הדבקו בקשורא דמלכא עלאה, חזקו ואמצו, אחים יקרים, לכן .הנגלה

כי מכל מלה ומלה , בה היקרא בעצמו אף על פי שהוא שוג, ואף אם אינו מוצא מי שילמדנו, הקבלה

   .'נעשין אילנין רברבין וכו

מאחר שעושה המצוות בלי ', והנה בלי ידיעת חכמת הקבלה הוא כבהמה וכו :אברהם אזולאי 'ר

, שאין בו טעם אכילת אדם, טעם במצוות רק כמצות אנשים מלומדה ודמיין לבהמות האוכלים חציר

וכדומה וטרוד הרבה לא יפטור עצמו מעסק חכמה זאת  שא ומתןואפילו הוא בעל עסקים גדול במ

כי הוא , יום משאר דברים ולימודים למען ישאר לך זמן לעסוק בחכמה זוותשתדל לקמוץ זמן מה ',וכו

 .'וכו האדם שור אוכל עשבכי בלעדיה , יסודי התורה ואי אתה פטור מפנימיות התורה

ודא איהו רוחא דמשיח , רוח הולך ולא ישוב לעלמא', בההוא זמנא וכו :'תקון ל -תקוני זהר ב ]ג[

ולא , דאלין אינון דעבדי לאורייתא יבשה, ולא יתוב לעלמא, ן עלמאוי לון מאן דגרמין דיזיל ליה מ

בעת  :תרגום .וי לון דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא. בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה

וזהו רוחו של משיח אוי להם לאלו שגורמים שיסתלק וילך לו , רוח הולך ולא ישוב לעולם', ההיא וכו

ולא רוצים להשתדל , שהמה הם העושים את התורה ליבשה, שוב לעולםמהעולם ולא יוכל ל

  .אוי להם שהם גורמים עניות וחרב וביזה והרג והשמדות בעולם. בחכמת הקבלה

ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל בתיקוני  :הסכמת הרב מנחם מענכין על איפה שלימהב

שיח מן העולם ולא ישוב לעולם שהם עושים את וי לון דגרמין דיזיל ליה רוחו של מ": 'זוהר תקון ל

של המאמרים הללו  יהכמה נפישא חיל ,"'התורה יבשה ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה וכו

תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה , שנוקבים ויורדים לפני לפנים חדרי לבו של אדם המאמין האמיתי

לחמות המשסות וההריגות הוא בעצמו בהעלותו על ליבו כי עניות דישראל והגזרות והמ, חידודין
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ּוּוי ְוֵזְרזּו ְלַתְלִמיֵדיֶהם ּצִ ה ׁשֶ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ יִרים ֲאׁשֶ ֵאי ֵמַאּדִ ָעם ֶאת  דַקּמָ ְלָהִפיץ ּבָ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ דּות ַהׁשּ ה ְלַמַען ּפְ דֹוׁש ַהּזֶ , ְלתֹוְמָכה ּוְלַסֲעָדּה , הַהִלימּוד ַהּקָ

ִריְך הּואּוְלַיְחָדא ּבְ  א ּבְ ֵאל, קּוְדׁשָ ה ְלִהּגָ זּוַע  וּוָבֶזה ִנְזּכֶ ּה לֹא ּתָ ק ּוִמּנֵ י , ּובֹו ִתְדּבָ ּכִ
ֶזה  יָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ּבָ אהּוא ַחּיֶ   .ּוַבּבָ

י ָחִיל ִיְרֵאי  ן ָקמּו ַאְנׁשֵ ֵמִחים ּוְמִאיִרים ֶאת ' הֱאלִֹקים אֹוֲהֵבי ַעל ּכֵ ׂשְ
ֱע  אֹור ַהּנֶ ַאֲהָבהָהעֹוָלם ּבְ ה ּבְ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ מֹו ִיְתּבָ ִמים ְלַמַען ׁשְ ְבַעת ַהּיָ , ָלם אֹור ׁשִ

ם ָמָרן כ ִליָט ֵמָהאְלִמין ר "ָהַאְדמוֹ ק "ּוְברֹאׁשָ ר ִנְלָחם ִמְלֲחמֹות ה"ׁשְ ' א ֲאׁשֶ
ֶבר הּוַקם ַעל אּוָלה הּוא ַהּגֶ ְוָכְך  ,"ָהעֹוָלִמיַהּזַֹהר ִמְפָעל "ֶאת ְוִיֵסד , ְלִקירּוב ַהּגְ

ָלִאים  ּקּוי ַהּפְ ְפָלָאה ְוׁשִ רּוָפה ַהּנִ ָעם ֶאת ַהּתְ ׁש ְמִפיִצים ּבָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמּמָ ּבִ
דֹוׁש  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ֻיָחד הּוא ּלִ ים . זַהּמְ ה ֵהם ָהֲעלֹוּנִ ְפָעל ַהּזֶ ֻעּלֹות ַהּמִ ְוֵחֶלק ִמּפְ

 

, ובפמליא של מעלה העני חייבו על דלותו ושפלותו, גורם לזה מפני שלא עוסק בחכמת הקבלה

, אשר גם יום הכיפורים אין מכפר עליהם, כל זה נקרא חטאים שבין אדם לחבירו, ההרוג על הריגתו

 .אוי לנו מיום הדין והתוכחה

כי מי שעוסק רק , "איתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדוושבתם ור" :ספר הקנה הקדוש ]ד[

כי שם חכם אינו רק על חכמת , גם אינו נקרא תלמיד חכם רק בשם תלמיד" לא עבדו"בנגלה נקרא 

 .)מאיפה שלימה( .הקבלה

  :חיים-ל בהקדמה לעץ"הרב חיים ויטאל ז ]ה[

ההרים  אצל בחינת הבחורים הנקראים גבעות ,חכםי ההם תלמיד - "וכל הגבעות התקלקלו"

ההרים הרמים , הנה הגבעות אלו נתקלקלו לגמרי כי בראות התלמידים הקטנים את הגדולים. הנזכר

ואינם יודעים כי מיראתם ליכנס בה  ,רודפים יומם ולילה אחרי הפשטים ואינם עוסקים בחכמת הקבלה

ולענה ועלתה בהם  ולבם שורש פורה ראש, ועל כן גבעות אלו נתקלקלו, הם נמנעים מלהתעסק בה

ואין , חלודת טיט ורפש לכפור בחכמת האמת ואומרים שאין בתורה אלא פשטיה ולבושים בלבד

כי תורת עולם הבא אינה כפשטה רק עד שם עוסקים ברזי , ספק כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא

הנה "ועליהם נאמר , וזה שלא טרח בה בעולם הזה מערב שבת לא יאכל בשבת. תורה וסודותיה

 ."'עבדי יאכלו ואתם תרעבו וגו

אחרי שחפשת כל מיני סבות  :ספר הבריתוזה לשון : כל ענין הגאולה תלויה בלימוד הזוהר ]ו[

קבע בהחלט שהוא בזה העון של , ועם ישראל עדיין סבל צרות צרורות, על מה נתאחרה הגאולה

 .'בזיון תורת הקבלה כמפורש בזהר תקון ל

אליהו בן יוסף פתח , ואמרו במסכת אצילות בתחילתו :קדמתו כותבלשם שבו ואחלמה בה ]ז[

לחנם צלל במים  - ואין בו יראה , גמרא, שאפילו אדם מישראל למד משנה, ליראיו  'כתיב סוד ה"

וכל מי שהוא ירא שמים רודף אחר נסתרות שהוא עיקר החכמה . אדירים וכל מה שטרח לחנם טרח
  



 ו  ּכַֹח ַהּזַֹהר

ל ְיהוּ , ַהְמצּוָייִנים ְלִתְפָאָרה ּכָ ְך ׁשֶ ה ְולֹא ִיְהֶיה ּכָ ם ַהּזֶ יתֹו ֶאת ַהּבֹׂשֶ ִדי ָיִביא ֶאל ּבֵ
ִית  ִלי ֵסֶפר ּבַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ דֹוׁש ַהּזַֹהר ּבְ ים ֶיְהּגּו ּבֹו , חַהּקָ ה ּוְגדֹוִלים ּוְקַטּנִ ְוִתְרּבֶ

ַעת  .ַהּדָ

ה  ַעד ַעּתָ ָבר ּוֶבֱאֶמת ׁשֶ ֶרַבע ִמְליֹון ּכְ ְקנּו ּכְ ְפָלִאים ם ִקים ֵמָהֲעלֹוִניעֹוּתָ ִחּלַ ַהּנִ
ִחיָנם, ְועֹוד יַע ֶאת ָהֲאִר , ְוַהּכֹל ּבְ ּבִ ָרֵאל[י "ְוֵאין ַהּקֹוֵמץ ַמׂשְ ֵני , ֶאֶרץ ִיׂשְ ַבד ּבְ ִמּלְ

סּוק , ]ַהּגֹוָלה ֶהם ַהּפָ ם ּבָ ית כ(ְוִנְתַקּיֵ ֵראׁשִ קּו ", )'ט ב"ּבְ ֵאר ַהִהיא ַיׁשְ י ִמן ַהּבְ ּכִ
ָבר ָאְזלוּ , "ָהֲעָדִרים ה ּכְ אֹון ּגֹוֵבר ְוַעּתָ ּמָ ּוק ְוַהּצִ ְרצֹוֵננּו ל, ִמן ַהׁשּ ל "ְוַגם ׁשֶ קּו ּכָ ַיׁשְ

רּו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ ַדי ִיׁשְ ים ק(" ַחְיתֹו ׂשָ ִהּלִ ְבֵרי ֲחזַ , )א"ד י"ּתְ דּוַע ּדִ ּיָ ֵאין "ַאְך ּכַ ל ּדְ
א ֵמֻחְלָיתוֹ  ִרים ְוֵאין ֲאִרי נֹוֵהםּוָממֹוָנא , ַהּבֹור ִמְתַמּלֵ ל  ָקא ּגָ ה ׁשֶ א ִמּתֹוְך ֻקּפָ ֶאּלָ

ל , אֹוֵכל ְצנּו ּכָ ֵלם ָהֲעלֹוִנים ְלֵסֶפר ָלֵכן ִקּבַ ֵצא ׁשָ ם ָרצֹון ִויִהי , ְלָכל ּדֹוֵרׁש ְוִיּמָ ֻקּיָ ּיְ ׁשֶ
ֱאָמר ַעל ַהּתֹוָרה  סּוק ַהּנֶ נּו ַהּפָ ָכל ֵעת"ּבָ ָך ּבְ יָה ְיַרּוּוֻ ּדֶ ֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן ּדַ " ַאּיֶ

לֵ (   . )ט"י' י בִמׁשְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה ׁשֶ ְהֶיה - ּוא 'ָהָיה ה'ה ׁשֶ 'מ"לּוְתִחּנָ ּיִ י " ׁשֶ ָראׁשֵ
בֹות מֹׁשֶ  י ּגֹוֵאל ִראׁשֹון הּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון, ה"ּתֵ דֹוׁש , טּכִ ים ַהּקָ ן אֹור ַהַחּיִ ְוַעּיֵ

 

בשעה שאתה עוסק  -? אימתי אתה עושה לאלוקים כבוד, "כבוד אלוקים הסתר דבר"  'ודעת וכו

ואני תמה מאד על איזה חכמי הדור שאין להם ידיעה כלל כי איך יכולים . עיין שם 'בנסתרות וכו

להתאפק מבלי לעסוק בחכמת האמת שהיא פנימיות התורה והיא מוזר בפניהם עד שאינם יודעים 

לא בשמים " )ה"בעירובין נ(ש "אינם מספיקים כלל כמ וכל ההתנצלות והתירוצים הרי. מה שהיא מאומה

, ופשוט הוא שהכוונה היא על כל חלקי התורה, שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה" היא

 ".והחלק הנסתר עלתה על כולנה

ים לֹא ִנכְ יַעְכׁשָ  צדיקים לא נכנסו לבית שאין שם זוהר ]ח[ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ה ַהּצַ ִית ו מּוָבן ָלּמָ ְנסּו ַלּבַ

דֹוׁש  ֵאין זֹוַהר ַהּקָ ֶ יַע ְלַמְדֵרַגת ָאָדם, ׁשּ דֹוׁש לֹא ִהּגִ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ ּלֹוְמִדים , ְוָכל ִמי ׁשֶ ְזכּות ֵאּלּו ׁשֶ ְוַחי ַרק ּבִ

יַע ֲהָויָ 'ְוָעָליו ֶנֱאַמר , זֹוַהר   .'ה"ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

ן ֲאדֹונִ  ם ּכֵ רּוׁש ּגַ ֶהְראּו לֹו ּוְבֶזה ּפֵ ָרְמזּו ְלִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ זֶּהּו ָהֶרֶמז ׁשֶ א ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ י ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ

י  רּוׁשֹו ּוֵפְרׁשּו לֹו ּכִ ֵהָמה ְולֹא ָיַדע ּפֵ ַבת ּבְ ֲחלֹום ּתֵ ֵביתֹו ָלֵכן ֶהְראּו לֹו ּבַ ָהָיה לֹו ּבְ ַכר ֵסֶפר ַהזַֹּהר ׁשֶ ּמָ ַיַען ׁשֶ

הֵ  ַבת ּבְ בֹות בִּ ּתֵ י ּתֵ ָראׁשֵ י הַ 'ָמה ּדְ ֵהמָ 'ן הַ 'ּקֶֹדׁש מִ 'ַעְרּתִ ִית הּוא ּבְ  .ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן"ּבַ

הגאולה לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר הגאולה  :)'ג 'א סי"באבן שלמה פי( ל"א ז"הגר ]ט[

אפילו הפשוט אינו  כל זמן שאינו מבין הסוד :)'יח -  'ה(ל משלי "א ז"הגרוב .תליא בלימוד הקבלה

  .הנה היצר הרע עושה אתכם שישמן לב העם הזה ולא ילמוד קבלה: ובמקום אחר .ברור בידו



ז  ּכַֹח ַהּזַֹהר

רּוָמה  ת ּתְ ָרׁשַ ן ּפָ ם ְוִתְמָצא ַנַחתַעּיֵ ל . ׁשָ צּו ּכָ אּו ְוִנְקּבְ ה ּבָ ר ַעּתָ ָהֲעלֹוִנים ְוַכֲאׁשֶ
ֻיָחִדים ִלְהיֹות ֵסֶפר  ָיֶדיךָ ְוָהיּו ַהּמְ ל ֶאָחד יּוַכל , ַלֲאָחִדים ּבְ ּתֹות ֵלָהנֹות ּכָ ְוִלׁשְ

סּוק , ִמּצּוף ְדַבׁש  י"ְוַנְמִליץ ֶאת ַהּפָ ּבִ ה ּוִמּצּור ְדַבׁש ַאׂשְ ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ , "ֶעךָ ַוּיַ
ים פ( ִהּלִ בֹות ַר . )ז"א י"ּתְ י ּתֵ סּוק ֵהם רֹוְמִזים ֶאל ָראׁשֵ בֹות ַהּפָ י ׁשִ 'סֹוֵפי ּתֵ ְמעֹון 'ּבִ
סּוק ֵהם אֹוִתּיֹות . וֹ "ּתֹוָרה בּ 'ל ַה 'כָּ  בֹות ַהּפָ י ּתֵ ל "ן ֶאָח "ּבֶ ְוֵכן ָראׁשֵ ּכָ ד ׁשֶ

ן ָיִחיד ּוְמֻיָחדַהּלֹוֵמד ּזַֹהר  דֹוׁש ִנְקָרא ּבֶ ַרךְ  ַהּקָ ם ִיְתּבָ ֵ ְבֵרי  ,ֵאֶצל ַהׁשּ דּוַע ּדִ ְוַכּיָ
ף קי(ַהזֹוַהר  ַהר ּדַ ְקָרא ּבְ ַרק לֹוְמֵדי : )א"ב ע"ַוּיִ דֹוׁש ֵהם ִנְקָרִאים ַהּזַֹהר ׁשֶ ִנים "ַהּקָ ּבָ

ם ַלה   ".'יַאּתֶ

 

רּוְך הּוא ]י[ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ָלה ִנְקָרא ּבֵ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ָמתֹו ֵמעֹוַלם ָהֲאִצילּות , ָהעֹוֵסק ּבְ ִלּמּוד  -ְוִנׁשְ ּבְ

ט ִנְקָרא ֶעֶבד ׁשָ   .ַהּפְ

ָראֵ  ְכִתיב , ֲעָבִדיםל ִאְקרּון ִיׂשְ ִניםְוִאְקרּון  ,ֲעָבַדי ֵהםּדִ ְכִתיב  ,ּבָ םּדִ ִנים ַאּתֶ ם ֱאלֵֹקיֶכם ּבָ ֵ ִזְמָנא  .ַלַהׁשּ ּבְ

ָלל אֹוַרח ּכְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ר ָנׁש ּלְ ָיַדע ֵליּה ּבַ ָמאֵריהּ , ּדְ ּקּוָדא ּדְ ָעִביד ּפִ ֵדין ִאְקֵרי ֶעֶבד ּדְ יּה ְרׁשּו ְוֵלית לֵ , ּכְ

ֵביֵתיהּ  ְגִניזֹוי ּוְבָרִזין ּדְ א ּבְ ׂשָ   .ְלַחּפְ

ָרט ֹאַרח ּפְ ר ָנׁש ּבְ ָיַדע ֵליּה ּבַ ִזְמָנא ּדְ יֵליהּ , ּבְ ן ְרִחיָמא ּדִ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ ְגִניזֹוי ,ּכְ ָחִפיׂש ּבִ ֵבן ּדְ ָכל ָרִזין , ּכְ ּבְ

ֵביֵתיּה  אֹוָצרֹות [ּדְ ׂש ּבָ ַחּפֵ ּמְ ן ַהזֶּה ׁשֶ ּבֵ יתוֹ ּכַ ָכל סֹודֹות ּבֵ ֶרְך ֱאֶמת, ּבְ ָרא ּבּוְכָרא ]. ּדֶ ן ּבְ ִאְקֵרי ּבֵ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ

ִריְך הּוא א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלקּוְדׁשָ מֹות ד(ּכְ ָרֵאל )ׁשְ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ֶעֶבד, ּבְ ָלָלא ּדְ ְרֵמיּה ִמּכְ ְלִמְפַלח , ָלא ִיּפּוק ּגַ

ָכל ּפּוְלָחנִ  ֲאבֹויַלֲאבּוי ּבְ ִאיּנּון ְיָקָרא ּדַ ן. ין ּדְ ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ְלַגֵבי ֲאבֹוי ּבֵ ְגִניזֹוי , ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלָכל ּבַ א ּבִ ׂשָ ְלַחּפְ

ֵביֵתיהּ  ע ָרִזין ּדְ ָלא ֲאַבְתַרְייהּו כוּ , ּוְלִמְנּדַ ּדְ ּתַ   .'ּוְלִאׁשְ

ן ַהאי ּבֵ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ לָ , ַזּכָ ּדְ ּתַ ָזֵכי ְלִאׁשְ ֲאבֹויּדְ ִגְנֵזי ּדְ ע ּבְ ֵביֵתיהּ , א ְלִמְנּדַ ְבָרא ְיִחיָדאי , ּוְבָכל ָרִזין ּדְ ּכִ

ָנזֹוי ָכל ּגְ ְלֵטיּה ֲאבֹוי ּבְ ַאׁשְ א, ּדְ יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ ׁשַ אֹוַרְייָתא, ְוָדא ִאיהּו ְיָקָרא ּדְ ל ּבְ ּדַ ּתְ ִיׁשְ ע ֵליּה , ַמאן ּדְ ְלִמְנּדַ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יֵליהּ ּובְ . ּלְ ִניִזין ּדִ ִריְך הּוא, ִאיּנּון ּגְ א ּבְ קּוְדׁשָ ן ּלְ ַמָיא ,ִאְקֵרי ּבֵ ל ֵחיֵלי ׁשְ ִיְמֵחי , ּכָ ֵלית ַמאן ּדְ

יֵדיהּ  י ֲאבֹוי, ּבִ ִאְצְטִריְך ְלֵמיַעל ְלַגּבֵ ֲעָתא ּדְ ָכל ׁשַ הּו כוּ . ּבְ ּלְ ָעְלִמין ּכֻ ָאה חּוָלֵקיּה ּבְ ר ָנׁש . 'ַזּכָ א ִאיהּו ּבַ , ּדָ

ָכל ָעְלִמיןּדְ  ְרָיין ּדְ יִלין ּוַמׁשִ ין ַחּיָ ָכל ִאּלֵ ִריְך הּוא ַאְכִריז ֲעלֹוי ּבְ א ּבְ ָהרּו  ,ּוְבָכל ִאיּנּון ְרִקיִעין, קּוְדׁשָ ִאְזּדְ

א ֵבי ַמְלּכָ ְפַלְנָיא ְמֵהיְמָנא ּדְ יֵדיהּ , ּבִ ָמאֵריּה ּבִ ְנֵזי ּדְ ָכל ּגִ ַהאי ָעְלָמא. ּדְ ָאה ִאיהּו ּבְ ָעְלָמא ְוזַ , ַזּכָ ָאה ִאיהּו ּבְ ּכָ

ָאֵתי   .ּדְ

ר ָנׁש , ֵמַההּוא יֹוָמא ּוְלַהְלָאה מֹוַדע ּבַ ּתְ הוּ , ִאׁשְ ּלְ ָעְלִמין ּכֻ ים ּבְ ִאְצְטִריךְ . ְוִאְתְרׁשִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ל ֵחיִלין , ּבְ ּכָ

יהּ  ּבֵ ָהָרן ְלֶמֱהִוי ּגַ הּו ִאְזּדְ ּלְ ְרָיין ּכֻ ִריְך הּוא ָלא , ּוַמׁשִ א ּבְ ְלחֹודֹויְוקּוְדׁשָ א ִאיהּו ּבִ ֵעי ֶאּלָ ַער. ּבָ ֵיאֹות , ְוָקָלא ִאּתְ

ָיִחיד יּה ּדְ ּבֵ ִחיד ְלֶמֱהֵוי ּגַ ָיִחיד, הּוא ְלּיָ ָקא ָיִחיד ּבְ ף קי, ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא', זַֹהר ֵחֶלק ג( .ּוְלִאְתַעּסְ   )ב"קי- א"ּדַ

ָלה ִנים ָמאֵרי ַקּבָ ף ( .ּבָ ָמה ּדַ ַהְקּדָ ּקּוֵני זַֹהר ּבַ   .)אּתִ

ָרֵאל ֲעָבִדים ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ָרֵאל ּכִ ִיׂשְ ַמר ּבְ ְבִריָאה ִאּתְ ְטָרא אֹוַרְיָתא ּדִ ם , ִמּסִ ִנים ַאּתֶ ֲאִצילּות ּבָ ְטָרא ּדַ ּוִמּסִ

ם ֱאלֵֹקיֶכם ֵ ף ה( .ַלַהׁשּ ם ּדַ   )'ׁשָ

  



ח  ּכַֹח ַהּזַֹהר

ַרךְ  ה ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתּבָ דֹוׁש ַהּזֶ ה ַהִלימּוד ַהּקָ ֲעׂשֶ ּיַ ְוָיִחיׁש  ,יאִויִהי ָרצֹון ׁשֶ
ְמֵהָרה ֶזה , ְלָגֳאֵלנּו ּבִ ַרֲחִמים ּבָ נּו ּבְ ה ִלְפדּות ַנְפׁשֵ א ְוַעל ָידֹו ִנְזּכֶ ל ּוַבּבָ ִעם ּכָ

ָרֵאל ַאֵחינוּ  ֵמִחים  ,ִיׂשְ ים ּוׂשְ ׂשִ ִבְנַין ׂשָ יַח ִצְדֵקינוּ ּבְ ן ְיִהי  יבִעיְרָך ִעם ָמׁשִ ָאֵמן ּכֵ
  .ָרצֹון

ת ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה  ִבְרּכַ   ְולֹוְמֶדיָה ּבְ
ַעד  ָרֵאלַחְבֵרי ַהּוַ ַלת ַעם ִיׂשְ   ָהעֹוָלִמי ְלַהּצָ

ַעל ְיֵדי    "ָהעֹוָלִמיַהּזַֹהר ִמְפָעל "ׁשֶ

 

ִלים ֲעבֹוָדתֹו בְּ  ִהׁשְ י ׁשֶ י סֹוד ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ָלַמד ַהּתֹוָרה ַעל ּפִ ֵלמּותִמי ׁשֶ ְ ְבִחיַנת , ַתְכִלית ַהׁשּ הּוא ַרק ּבִ

ָרֵאל ֲעָבִדים, ֶעֶבד ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ְבִחיַנת ּכִ א ְוַהַחּיֹות , ֲעָבַדי ֵהם, ּבִ ּסֵ ם ַהּכִ ָ ׁשּ ִריָאה ׁשֶ ָמָתם ֵמעֹוַלם ַהּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֵהם ִנְקָרִאים ֶעֶבד ְוָאָמה ים ׁשֶ ּלֹוֵמד ְועֹובֵ ֲאָבל , ְואֹוַפּנִ רֹות ִמי ׁשֶ ִנְסּתְ ְפִניִמּיּות ַהָחְכָמה ּבְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ד ַהׁשּ

ן ְבִחיַנת ּבֵ ה ִיחּוִדים הּוא ּבִ ֵלָמה ַהּתֹוָרה ְועֹוׂשֶ ׁש ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֲעבֹוָדה ׁשְ ּמֵ ָמתֹו ֵמעֹוַלם , ּוְכֵבן ְמׁשַ י ִנׁשְ ּכִ

יר ִלי ֶאְפַרִים"ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ,ָהֲאִצילּות ים(. 'ְוגוֹ " ֲהֵבן ַיּקִ יָרא ִלְפִרי ֵעץ ַחּיִ ּפִ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ָנָתן ׁשַ  .)ַהְקּדָ

ֶרת קֶֹדׁש  ]יא[ אן ֵמִאּגֶ יק ּכָ ֶפר  –ְוַנְעּתִ ה'ִמּסֵ ְקֵהל מׁשֶ ף ל' ַוּיַ ֵעיר ְוָאַמר : ז"ּדַ י ְמַעט ִמזְּ ַתְבּתִ ל ּכָ ַוֲאִני ַהּדַ

ִריַאת ָהעֹוָלם  ָלל ּבְ ַהּכְ ֵדי ְלהֹוִדיַע ָלנּו ּגֶֹדל ֹעז ֱאלֹקּותֹו ְוהֹוִדיַע ָלנּו ׁשֶ ְכַלל ַהּכֹל ּכְ רּוִאים ּבִ ְוָהָאָדם ְוָכל ַהּבְ

ְלּתֹו ְוִתְפַאְרּתוֹ  נֹו , ְוַחְסּדֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוֶמְמׁשַ לֹמֹה ּבְ ִוד ִלׁשְ ר ָאַמר ּדָ ֲאׁשֶ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהוּ "ּכַ ֵאין , "ּדַ ׁשֶ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ֱאלֹקּותוֹ  ְלַהּקָ יר ּבֶ ּכִ ּמַ י ׁשֶ א ִמּמִ עֹוָלם ֶאּלָ רּוְך הּוא , הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר ּבָ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ֶזה ִנְקָרא ּבֵ

ּלֹו בְּ  ַמְלָיא ׁשֶ ּפָ ַח ִעּמֹו ּבַ ּבֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ א ְוַהּקָ ַמְלּכָ ִגְנֵזי ּדְ ׂש ּבְ ם ָכל יֹום וּ ְוֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלַחּפֵ ְדיֹוָקנֹו ִנְרׁשָ

ְפַלְנָיא ְדיֹוָקָנא ּדִ א ּוַמְכִריִזין ְלָפָניו ֱהֵוי ְזִהיִרין ּבִ ַמְלּכָ ין אֹוֲהֵבי ּדְ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ְוהּוא ֵיׁש לֹו , ְלַמְעָלה ּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל ִיְרַאת ֱאלִֹקים, ְרׁשּות ְלַבּטֵ ל ּבְ יק מֹוׁשֵ יק, ַצּדִ י ַצּדִ ל ּבִ ֵפל וּ . ִמי מֹוׁשֵ ָ ֶזה עֹוָלם ַהׁשּ ָמה יֹוֶרֶדת ּבְ ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ְבׁשָ

ָרִזין יִעים אֹוָתּה קֶֹדם ּוַמְרֶאה ָלּה ָרֵזי ּדְ ּבִ ּלֹא , ַמׁשְ יִעין אֹוָתּה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה ׁשֶ ּבִ א ּוַמׁשְ ַמְלּכָ אֹוְצֵרי ְוִגיְנִזין ּדְ

ֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש בְּ  א ּכְ ְרֶדה ָלעֹוָלם ֶאּלָ אֹוַרְיָתאּתִ ְמעֹון . ָרִזין ּדְ י ׁשִ ל ָהַרּבִ ה ַמַאְמֵרי זַֹהר ׁשֶ ּמָ י ִמּכַ ְוַגם הֹוַכְחּתִ

ֵצרּוף כָּ  ּלֹו ּבְ ַמְלָיא ׁשֶ ל ּפָ יּה ִעם ּכָ ִכיְנּתֵ רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ן ְרׁשּות ְוהֹוְרְמָנא ֵמַהּקָ ן יֹוַחאי ִנּתָ מֹות ּבֶ ׁשָ ל ַהּנְ

ַגן עֵ  יַקּיָא ּדְ ַצּדִ ּקּוֵני ַהזַֹּהר ע, ֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון ְלַגּלֹות ָלנּו ַהזַֹּהרּדְ ַמת ּתִ ַהְקּדָ ְדִאיָתא ּבְ ן ' ּכִ ין ַקח ִצְנֶצֶנת ַהּמָ ַאְנּפִ

א ְוִיְטֲעמּון ְתַרְייּתָ ָרא ּבַ ֶמֶרת ַעד ּדָ יוֹ . ְלִמׁשְ לֹא ִנּסָ לּוָתא ּבְ ָרֵאל ִמן ּגָ יָלְך ִיְפקּון ִיׂשְ ִחּבּוָרא ּדִ ָלל ִזיֲהָרא ּבְ ן ּכְ

ְמָחה ּוַבִהְת  ִ ה ְוַהֵחרּות ְוַהׂשּ ֻאּלָ אֹוַרְיָתא ַהּגְ לֹום ָרָזא ּדְ ים ְוׁשָ ם ָיָצא ָלעֹוָלם ַחּיִ ָ ָאה ִמׁשּ א ִעּלָ ִאיּמָ עֹוְררּות ּדְ

קֹור ָהֶעְליֹון ְחּתֹון ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַהּמָ אן ְלׁשֹונוֹ . ַהּתַ  . )24אור הזוהר עמוד (. ַעד ּכָ

, א"על ידי עסק ישראל ישראל בסודות התורה יבוא משיח צדקינו בב קבלה חכמת הקבלה ]יב[

 משיח בן יוסףגימטריה  ,ת"ו דל"ך וא"סמבמילוי  ד"סו: וסימן לדבר. כמבואר בספר הזהר הקדוש

 .)קהילות יעקב ערך סוד( .חיה ויתקיים על ידי זכות לימוד רזין דאורייתאמשיח בן יוסף ישאף , במכוון



 ט  ּכַֹח ַהּזַֹהר

  ָמבֹוא
ֵני : ק"ּכֹוֵתב ָהַרַמ  "ַהּזַֹהר"ַעל ֵסֶפר  ֵרא ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִמּפְ ֶפר ִיּקָ ְוָלֶזה ַהּסֵ

ַעת ָהאֹור ַההּוא ְמַהזֹוַהר ָהֶעְליֹון ּפָ ָחה ֱאלִֹקית , ַהׁשְ ּגָ ַהׁשְ יִעים ּבְ ּפִ ְוֶדֶרְך אֹורֹו ַמׁשְ
ִקים ּבוֹ  ְתַעּסְ ל ַהּמִ ָרֵזי ּתֹוָרה , יגּכָ ע ּבְ ּפַ ַעת מּוׁשְ ַפע ֶעְליֹון ֵמַהּדַ ָהָיה אֹור ְוׁשֶ ׁשֶ

ָהְיינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכוּ  ם יָון ְוכֵּ ' ּדְ ָ ע ִמׁשּ ּפַ ׁשְ ּנִ ה ַהִחּבּור ִאְתְקֵרי ׁשְ ֵסֶפר ַהּזֶ
לֹוַמר , ַהּזַֹהר ע ּכְ ּפַ ׁשְ ּנִ ה קֹוְרדֹוִבירוֹ ( ידַההּואֵמַהּזַֹהר ׁשֶ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביךָ , ָהַרב מֹׁשֶ  .)'ב, ּדַ

 

שכל מי שלא טעם טעם חכמת הקבלה לא טעם טעם וידוע שאמר לבניו  :ה הקדוש"השל ]יג[

אין יצר הרע יכול , העוסקים ברמז וסוד: ל"א ז"וכן כתב הגר  .")עשרה מאמרות"ועיין ב(יראת חטא מימיו 

 .)ח"י, 'א על משלי ה"הגרפירוש (. להתגבר בהם

לפי שאינם עוסקים , רחל מבכה על בניה :ל בהקדמתו לספר קול ברמה"ג יעקב צמח ז"הרה ]יד[

אז מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה  'ולזה אין משיח בא שיאמר לה ה, בחכמה זאת הממהרת את הקץ

, הזוהר ובחכמת הקבלה כלומר שכיוון שביאת המשיח תלויה בתשובה ובעסק, על בניה כי איננו  'וכו

ואין בניה עוסקים בה כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה כי אין מדרש קבוע כראוי בכל עיר ועיר כמו 

   .כי אין בניה מושכים וממהרים את המשיח, ולכן איננו, שיש בעסק התלמוד

ומה גם בדורנו זה עתה שהוא דרא בתראה וצריך להתגלות בו חכמת  :ל"בספר קהלת יעקב וז

פרי עץ חיים  .וזכות הזוהר יגלה מלכא משיחאוכן ברעיא מהימנא ובתקונים , אמת כדי שיבוא משיחה

ונראה שעל ידי זכות העוסקים בחכמת האמת יש כח בידם להגין על : )ש"ה מרנ"הג(שער העמידה 

   .)'ח  ל תיקון"ח לרמח"ועיין עוד תקו( משיח בן יוסף שלא ימות על ידי הרשע ארמילוס

אשר הם , י וספר הזוהר"יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר :מארנאהרבי מקא

היו שוקדים כל ימיהם ללמוד ספר , בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר, ולו עמי שומע לי, חיינו

ולו עמי  ...ט והיו מבטלים כל גזרות רעות"בלול עם חסידות של מרן הבעש, ל"י ז"הזוהר וכתבי האר

היו למדים עם תינוק בן תשע שנים ספר הזוהר ותיקונים , בדור הרע הזה שהמינות גובר, לישומע 

   .והיה יראתו קודמת לחכמתו ויתקיים, ולהגות בה

התנהגות האדם בעסק החכמה האמיתית הגם שלא הגיע  ":בני יששכר"לבעל  )א"פ( מעין גנים

כי , לא פטר עצמו מעסק החכמה האמיתיתעם כל זה , עדיין למדרגה שיהיה ראוי לעמוד בהיכל המלך

ס ופוסקים ועסק העיון "ה עסק העיון בש"מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד ה, היא הצלחת הנפש

ובפרט בדורתינו אלה אחר התנוצצות אורות של ... בסודות התורה חכמה האמיתית חכמת הקבלה

ל הנסתרות לנו ולבנינו כמו "אריזה ואילך על ידי אור שבעת הימים מרן ה"עולם התקון משנת של

ם והוא עיקר תורת ישראל אשר הש, ואין לאדם להפטר מעסק חכמת הקבלה בשום אופן, הנגלות

  .'הגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל וכו יתברך
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ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ַחּיּות  לּוי ּבְ ְרֵאִלי ּתָ ׂשְ ִלְלמֹוד ] ל"ָהֲאִריזַ [ָאָדם ַהּיִ
ְמָחה ּוְבנֹוַעם וּ  ה ּוְבׂשִ ְקדּוׁשָ תֹו ְוָכל ּבִ ָגתֹו ּוְקדּוׁשָ ָ ל ֶאָחד ְלִפי ַהׂשּ ְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכָ

ים  ָרֵאל ְקדֹוׁשִ קֹוַמְרֶנה' ר(ִיׂשְ ֵרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ּמִ ֶנה כ' ּפֵ ֵאינֹו . )'ִמׁשְ
ֲענּוג ַחּיּות ּדֹוֶמה  ְגֶלה ִלּמּוד ְוּתַ ִלּמּוד ַהּזַֹהרַהּנִ ּקּוִנים ּכְ ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו ָהַרב . ְוַהּתִ

קֹוִריץ ְנָחס ּמִ י ּפִ דֹוׁש ַרּבִ הּוא ֵאין ּלֹו , ַהּקָ ֲענּוג ַחּיּות ׁשֶ ִלּמּוד ְוּתַ ָמָרא ֲאִפילּו ּבְ ַהּגְ
מֹו ִמן  ּקּוִנים ּכְ ְנָחס(ַהּזַֹהר ְוּתִ   .)'אות ג, ב"ע, ִמְדָרׁש ּפִ

כְ  ל ׁשִ ָרֵאל ּכּולֹו ַעל ּכָ ם בֹוָתיו ַעם ִיׂשְ ּלָ ְקדּוַשת ּכֻ ּתֹוְקִקים ָלחּוׁש ּבִ ִמׁשְ
ִלימּוד ַהזֹוַהר, ַהזֹוַהר ַהר ה, ֲחֵפִצים ּבְ ַעל ְיֵדי ' רֹוִצים ְלִהְתַעּלֹות ְוַלֲעלֹות ּבְ

ֶפר ַהזֹוַהר ימּוד ִמּסֵ מּוָחׁש ּבְ , ַהּלִ אֹון , "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"זֹאת ָראּו ּבְ ּמָ ַהּצִ
ְבֵרי ה', ה ָלַדַעת ֶאת מֹוַע ֶאת ּדִ י ִאם ִלׁשְ ִים ּכִ ֶחם ְולֹא ָצֵמא ַלּמַ ְוַעל ', לֹא ָרָעב ַלּלֶ

ל לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ֶלפֹוִנים ׁשֶ ְך ָיִעידּו ַאְלֵפי ַהּטֶ ִבים, ּכָ ּוֵמאֹות , ֵמאֹות ִמְתַנּדְ
ָקִרים ים ַלּבְ יעּוִרים ַהנֹוְסִדים ֲחָדׁשִ אֹון ַרב, ׁשִ ּמָ   .ְוַעַדִיין ַהּצִ

ָרצּו ָהֲעלֹוִנים  ר ִנְרָחב ְלֵאּלּו ׁשָ קּו ּכָ ְצאּו ַעל ָיֵדינּו ִהיוּו ְמקֹור ָחׁשּוב ְוִסּפְ ּיָ ׁשֶ
ְבנּו ָנכֹון ֶאת , ַאְך ְלֲצַעֵרינוּ , ָלַדַעת ַעל ַהזֹוַהר ּקּוׁש לֹא ִחיׁשַ ל ַהִציּבּור ַהּבִ ֶהָעצּום ׁשֶ

יק ַעלֹוִנים ְלּכּוָלם ְדַפְסנּו ַמְסּפִ ׁש עֹוד ַעלֹוִנים .ְולֹא ּהִ ִרים ְלַבּקֵ ְ   .ְוַעַדִיין ִמְתַקׁשּ

ים  ן ָאַסְפנּו ָהֲעלֹוּנִ יו 34, ֶאָחדִלְכָרְך ַעל ּכֵ ל ֶאָחד יּוַכל , ַעלֹוִנים ַיְחּדָ ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ים יג ָהֲעלֹוּנִ ִ ֵדי ְלַפְרֵסם ּכַֹח , ְלַהׂשּ עֹוָלםַהּזַֹהר ּכְ ֵדי ְלָהִפיץ אֹורֹו , ּבָ ְוִלְמׁשְֹך ּכְ

ִביַאת גֹוַאֵלינוּ  ָרֵאל ּבְ ַלל ִיׂשְ עֹות טֹובֹות ַעל ּכְ ּפָ יֵחנּו ָאֵמן טוַהׁשְ ׁשִ   . ּוּמְ

 

והלואי היו מלמדים דרך ', ואומר אני הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה הק

אזי בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמות החיצוניות והיו כל , ק בחכמה הלזולתלמידים לעסו

אך שבעוונותינו גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי ; כמו שנדחה החושך מפני האור 'החכמות נדחים מפני

, ק"ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדרגה ורוה, הדור סגרו את דלתי החכמה בפני פרחי הכהונה

רנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתגבר בעוונותינו הרבים חשיכות החכמות הנה עבור זה נשא

 .ויאמר אלהים יהי אור ויאר לנו: י"ובב ,החיצוניות הכסיל בחושך הולך

, לא ראה אורות מימיו, ומי שלא ראה חכמה זאת, שחייב אדם לידע שמו יתברך, כלל העולה ]טו[

 .א"ח צדקינו בבובזכותא יבוא משי.... ' והכסיל בחשך הולך וכו



יא  ּכַֹח ַהּזַֹהר

ה ַמְלָאִכים ְסִביבֹו  ַמִים ִעם ַכּמָ ָ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשּ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
הוּ  ּלְ ָאה ֲעָטָרא ַעל ּכֻ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה [, ּוׁשְ ֲעָטָרה ּוׁשְ

ל  מֹותַעל ּכָ ׁשָ ן יֹוַחאי]... ַהּנְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ְוָאַמר ְלַרּבִ

ַמִים ָ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשּ הּו ַהּנָ מֹות  ֵאִלּיָ ל ְנׁשָ ה ֲחָייִלין ׁשֶ ּמָ ִעם ּכַ
הוּ  ּלְ ָאה ֲעָטָרא ַעל ּכֻ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ה ַמְלָאִכים ְסִביבֹו ּוׁשְ ִכינָ [, ְוַכּמָ ה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ּוׁשְ

ל  מֹותֲעָטָרה ַעל ּכָ ׁשָ ן יֹוַחאי]... ַהּנְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ַאְנּתְ הּוא : ְוָאַמר ְלַרּבִ י ַרּבִ ַרּבִ
אֹוַרְייָתא ה הּוא ִאיָלן [, ִאיָלָנא ִדְרָבה ּוְתִקיף ּבְ ֵדל ַאּתָ ּתֹוָרהַהּגָ ק ּבַ ] ּוִמְתַחּזֵ

ִאינּון ֵאָבִר  יָלְך ּדְ ַעְנִפין ּדִ יןּבְ יׁשִ ים[, ין ַקּדִ דֹוׁשִ ֵהם ֵאָבִרים ַהּקְ ָך ׁשֶ ּלְ ֲעָנִפים ׁשֶ , ּבָ
ן, ]ֵאָבֶריךָ ְסִביבֹות ְוַהְינּו  ּמָ ְרָיין ּתַ ה עֹוִפין ׁשַ ּמָ ין , ּכַ יׁשִ ָמִתין ַקּדִ ִנׁשְ ה עֹופֹות [ּדְ ּמָ ּכַ

ם ּמֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֹוִרים ׁשָ ל ְנׁשַ ַגְווָנא ] ׁשֶ ְלֵעיָלאּכְ דּוגְ [, ּדִ ל ִאיָלן ּכְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ַמת ַהּנְ
יּה , ]ָהֶעְליֹון ַמר ּבֵ ֱאַמר ּבוֹ [ְדִאּתְ ּנֶ ם ט(] ׁשֶ ֵרי ּוְבַעְנפֹוִהי ְידּוָרן  )ׁשָ אִצּפֳ ַמּיָ , ׁשְ

ַמִיםּוַבֲעָנָפיו ְיַקנְּ [ ָ זְוַהְינּו , נּו עֹופֹות ַהׁשּ מֹות ּדְ ׁשָ ַמִים "ַהּנְ ְקָרא ׁשָ סֹוד(א ַהּנִ א "מ( ּבְ

ַמִיםְוַאּתָ  )ב"ל 'ח ָ ַמע ִמן ַהׁשּ ׁשְ ְמעֹוןְוָאַמר )] ה ּתִ י ׁשִ ִביא ְלַרּבִ הּו ַהּנָ ה : ֵאִלּיָ ְוַכּמָ
ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלךְ  א ִיְתּפַ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ָדָרא , ּבְ א ּבְ ֵלי ְלַתּתָ ד ִיְתּגַ ּכַ

א סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ְקָרא כה י(ּוְבִגיֵניּה , ּבַ ָאֶרץּוְקָר  )ַוּיִ רֹור ּבָ רּוׁש . 'ְוגו אֶתם ּדְ : ּפֵ
ךָ  ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ה ִיְתּפַ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ יקּון [ ,ּכַ ְהֶיה ָלֶהם ָמזֹון ְוּתִ ּיִ ׁשֶ

ֶפׁש ַעל ְיֵדי לִּ  סֹוף ] ק"יּמּוד ַהזֹוַה ַהּנֶ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ ר ִיְתּגַ ֲאׁשֶ ּכַ
ִמ  יַח ָקרֹוב ְלִביַאת [, יםַהּיָ ׁשִ ִביל ] ַהּמָ ם  ק"ִלּמּוד ַהזֹוַה ּוִבׁשְ תּוב ִיְתַקּיֵ ּכָ ַמה ׁשֶ

ֶביָה " ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ יַח ִצְדֵקינוּ  - "ּוְקָראֶתם ּדְ בֹוא ָמׁשִ ּיָ ירּוׁשֹו ׁשֶ ְוִיְתַקע  טזּפֵ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ דֹול ְלֵחירּוֵתנּו ּבִ ׁשֹוָפר ּגָ ּקּון ו(. ּבְ ּקּוֵני ֹזַהר ּתִ סֹופֹו ' ּתִ ָר  - ּבְ   .)ר"ָא ובל"ַהּגְ

ׁש ֶמֶלךְ  ְקּדָ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֶיׁש : ָאַמר, ּוַבּמִ ּמָ י ּכַ ל ּכִ ּדֵ ּתַ ִלּמּוד ְלִמׁשְ רּוׁש ּבְ ּפֵ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָכרוֹ ְלֹגֶדל ְוֵאין ֵקץ , ַמֲאָמֵרי ַרּבִ ֵרינּו ּוַמה טֹוב , ׂשְ ְוַאׁשְ

יֵחנוּ  יַאת ְמׁשִ ה ַלְעזֹור ּוְלָקֵרב ּבִ ַרְך  ,ֶחְלֵקנּו ִאם ִנְזּכֶ ַזר ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְך ּגָ י ּכָ ּכִ
ִמים  דֹוׁש ַעד סֹוף ַהּיָ נּוז ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ה ְוִיְהֶיה ּגָ ּלֶ ְתּגַ ּלֹא ּיִ ְזכּותֹו ָיבֹא ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

י ְסגּוָלה זּו ּבֹו ַדְווָקא ְולֹא, ַהּגֹוֵאל זּוָלתוֹ  ּכִ   .ל"עכ, ּבְ
 

א ֶמֶלךְ  ]טז[ ּסֵ ׁשֹון ַהּכִ בָּ : ּלְ ּמּוד ָאַמר ַהּקָ ָרכֹות ח ע(ה "ְוַעל ֶזה ַהּלִ ָדַאִני ִלי ּוְלָבַני , )א"ּבְ ִאילּו ּפְ ב ּכְ ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ

לּות  .ֵמַהּגָ



יב  ּכַֹח ַהּזַֹהר

דֹוׁש  יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ אּוָלה ַעל ְיֵדי ּלִ  .ּוְבֵכן ְיהּוִדי ָיָקר ּבֹא ּוְתָקֵרב ַהּגְ

דֹוׁש  1000ַמה אֹוְמִרים  - ֲהָיַדְעּתָ  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ָרֵאל ַעל ּלִ דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ
  ?ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד

רּוץ לֹא יַ  –ֲהָיַדְעּתָ  ּום ּתֵ ׁשּ ה ִלְלמֹד ּזַֹהר , ֲעמֹד ְלךָ ׁשֶ ּוֻמְכָרח ַאּתָ
מּור ִחּיּוב ּגָ דֹוׁש ּבְ ָמְתךָ , ַהּקָ ָרֵאל, ְלִנׁשְ ֵני ִיׂשְ ִדין ֲעֵרבּות ְלַאֵחינּו ּבְ , ְוַגם ּבְ

ה ָ ֻדׁשּ ַעת ְוַהּקְ ה ַהּדַ ְרּבֶ ֶזה ּתִ ּבָ ָרֵאל, יזׁשֶ ְנעּו ָצרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ַפע , ְוִיּמָ ֶ ה ַהׁשּ ְוִיְרּבֶ
דוֹ    .ׁש ְוָהַרֲחִמיםַהּקָ

ׁשּוָבה ְפָלא  :ַהּתְ ֵסֶפר ַהּנִ ְמָצא ּבְ ן " אֹור ַהזֹוַהר"ּתִ םַעּיֵ ה , ׁשָ ּוְתַגּלֶ
יִנים ּנִ ּפְ ז ּוּמִ   .ֲאָמרֹות ְיָקרֹות ִמּפָ

יִלים ַיְזִהירּו ּכזֹוַהר ָהָרִקיַע  ּכִ ׂשְ לֹום : ְוַהּמַ ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ָכְך אֹוֵמר מׁשֶ
ּבִ  ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר: "א"זיעי "ְלַרׁשְ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ... ּבְ

ָרֵאל  י" ְלִמְטָעם"ִיׂשְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ִאיהּו ֵסֶפר , ּמְ יּה ִמן , ַהּזַֹהרּדְ ִיְפקּון ּבֵ
לּוָתא  ַרֲחֵמיּגָ ם ". ּבְ הֹון הְוִיְתַקּיֵ ָדד ' ּבְ ָבִרים לב( ָכרנֵ ֵאל ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ּבָ , ּדְ

ירּוש )יב הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר: ּפֵ ים ׁשֶ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחּיִ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּום ׁשֶ ַעל , ִמׁשּ
ַרֲחִמים לּות ּבְ נּו , ָידֹו ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ סּוק ְוִיְתַקֵיים ּבָ לּות ַהּפָ ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהּגָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶ

ִלי ִקְטרּוג ף קכדַרְעָיא (. ּבְ ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ   ))ק"ְרַמ : (ְמֵהיְמָנא ּפָ

 

 

ְנט זי ]יז[ ּלַ ָרֵאל ִמּסַ נּו ִיׂשְ ָאַמר ַרּבֵ ר ְיהּוִדי ִמְתַחזֵּ : ע"ָידּוַע ַמה ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרהּדְ אן ּבְ ד , ק ּכָ ִמּיָ

ִריז ּפַ ְמָצא ּבְ ֶנְגּדֹו עֹוד ְיהּוִדי ָרחֹוק ַהּנִ ק ּכְ ת קֹוֶדׁש , ִמְתַחזֵּ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ   .ּבִ

ֶמׁש  ֵסֶפר ָמאֹור ָוׁשָ ן ּבְ ת ַוְיִחי(ְוַעּיֵ ָרׁשַ ָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ִנצּ  )ּפָ ּלְ ַהְרָחָבה ֵאיְך ֻמְכָרח ׁשֶ ֵאר ּבְ ּבֵ ֹוצֹות ַוֲחָלִקים ׁשֶ

לּויֹות ּבוֹ  מֹות ַהּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ם ֶאת ּכָ ְתׁשּוָבה ְמעֹוֵרר ּגַ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר . ּוְבִהְתעֹוְררּותֹו ַוֲחָזָרתֹו ּבִ תּוב ּבְ  .ע"זין "ְוֵכן ּכָ




