
ּ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
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ַ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 ּ
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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

  



יג  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ִ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
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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, ּ ּ.  
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ַ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



כג  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ְ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 ְ ּ ּ. 
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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 ּ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 ּ ּ(   
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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
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  : 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
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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"ּ



מח  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

ַ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".ְ
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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
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ְ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
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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  
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ְּ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
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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 ּ ּ'.  
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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 ְּ ּ ּ
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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 ּ[. 



פא  ִּנְפָלאֹות ַהֹזַהר

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

  


