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ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿



ֵסֶפר
זֹוַהר ֲחצֹות

ּובֹו ד' ְסָפִרים ִנְפָּתִחים:

ספר א: זֹוַהר ַהִהְתעֹוְררּות, ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר
ָזן, ִּדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים ָהִראׁשֹוִנים  ְוִנְפָלא ָמֵלא ִמַּזן ֶאל  ְוהּוא: ִלּקּוט ָּגדֹול 
ְוָהַאֲחרֹוִנים ְּגדֹוֵלי ַהְּמֻקָּבִלים, ְסַפְרִדים, ֲחִסיִדים ְוִליָטִאים, ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י 
ַהָּקדֹוׁש,  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְוַתְלִמיֵדי  ָהֲאִריַז"ל  ּתֹוַרת  ִעם  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ְזָי"ע. ּובֹו ֲהָלכֹות ְוַהְנָהגֹות, ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבם ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִמָּקטֹן ְוַעד 
ָּכל  ֶאת  ּוְלַקֵיים  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור  ּוְלַלֵּמד  ִלְלמֹוד  ְוַכָּיאּות,  ָּכָראּוי  ָּגדֹול 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ְוַלּׁשֹוְמִעים יּוְנָעם, ְוָּתבֹא ֲעֵליֶהם ִּבְרַּכת טֹוב, ְוָכל 

ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִׂשְמָחָתּה, בב"א.
ּבֹו ְיבַֹאר: א. גֹוֶדל ַהִחּיּוב ַלֲערְֹך ִּתיקּון ֲחצֹות, ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַצַער ַהְּׁשִכיָנה.  
ב. ַמֲעַלת ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה, ּוִבְפָרט ְּבִלימּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. ג. ִמי 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ָלקּום ַּבֲחצֹות, ְיַקֵּים ַעל ְיֵדי ִיָּׂשׂשָכר ּוְזבּולּון. ד.  ַהְּנִדיִבים 
ָּבָעם ַיְתנּו ִעם ַהּלֹוְמִדים ֶׁשִּיְלְמדּו ְלָכל ַהָּפחֹות ְׁשָעַתִים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. ה.  

ָּכל ָהִעָּקר ַהְּגאּוָלה ְּתלּוָיה ְּבִתּקּון ֶזה ּוְבִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד.

ֵסֶפר ב: ֲחצֹות ָהַרְׁשִּב"י, ּובֹו ב' ֲחָלִקים
ֵחֶלק א': ּבֹו ָיבֹואּו ַמֲאָמֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַהְמַדְּבִרים ֵמִעְנַין ִקיַמת ֲחצֹות 

יקּוֶניָה, ּוְסגּוֹלֶתיָה ַהַּלְיָלה ֲאִמיָרָתּה, ִתּ
ֵחֶלק ב': ּבֹו ָיבֹואּו ַמֲאָמֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַהְמַדְּבִרים ֵמִעְנַין ַהָּגדֹול ֶׁשל 

ִלּמּוד ּתֹוָרה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ּוְבַאְׁשמֹוֶרת - ִּתּקּונֹו, ּוְסגּוָלתֹו

ספר ג: ֲחצֹות ַהַּצִּדיִקים
ְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  הּוא ִלּקּוט ָּגדֹול ְוִנְפָלא ָמֵלא ִמַּזן ֶאל ָזן, ִמְּגדֹוֵלי ַתּ
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ָּבם  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ְוַהְנָהגֹות,  ֲהָלכֹות  ּובֹו  ְזָי"ע.  ַהָּקדֹוׁש, 
ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ָּכָראּוי ְוַכָּיאּות, ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיים 
ִּבְרַּכת  ֲעֵליֶהם  ְוָּתבֹא  יּוְנָעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים  ַהּזֹאת.  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת 

טֹוב, ְוָכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִׂשְמָחָתּה, בב"א.

ספר ד: ֵסֶדר ִּתיקּון ֲחצֹות, ִעם ִּדְבֵרי ַהזֹוַהר ַעל ַהִּתּקּון
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ספר א'

 זֹוַהר
 ַהִהְתעֹוְררּות

ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר



התעוררות לזוהר  מפתחות

  

א'פרק                                                                                                       א
חצות  תיקון מעלת גודל                                                                                  א

ב'פרק                                                                                                       ד
בחצות  לקום בכוחו שאין האדם יעשה  מה                                                           ד

עמה  המתחברים כל חלקם נוטלים ישראל, כנסת על חסד של חוט מושך כשהקב"ה
בלילה                                                                                                        ד

שבחצות  התורה  בעסק להרגו עד – להרגו" השכם להרגך  "הבא                               ה
ג'פרק                                                                                                        ו

הקדוש  זוהר  בחצות הלומדים חכמים  תלמידי ידי יחזיק לקום , בכוחו שאין מי               ו
ד'פרק                                                                                                       ז

שבאצילות  בתפארת  פוגם התורה, בסודות עסק שלא מי                                        ז
נשמע ברמה וקולה אמנו, רחל זכות בזה  מעוררים  בודאי                                         ז

אלינו  הרשב"י נשמת להמשיך הזוה"ק לימוד  זכות כולנה  ועל                                  ח
לימודם יתבלו הפחות לכל  אשר התורה ללומדי תרומתם להתנות זאת, ישכילו חכמו לו

הרשב "י  בתורת                                                                                            ט
ה 'פרק                                                                                                      ט

השכינה  גלות על ולקונן לבכות  החובה                                                              ט
האסונות  את ימנע  בכך הרי בתיקונו שיעסוק עת בכל                                            ט

ניזונים ישראל שממנה האמא שהיא  השכינה  מצער  לנו איכפת לא  כי              ט
אני  חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה                                                               י

מידה  כנגד מידה  עמנו מתנהג יתברך הוא כי                                                        י
ומשעבודצריכים  גדול לאור מאפילה לצאת יוכלו כך  ורק המקדש, בית על רחמים לבקש
לגאולה                                                                                                      יא

לחיות  למה  להם אין חיים?... לנו למה דוד  בית ומלכות ירושלים לנו אין באם              יא
זאת  על ומתפללים  מבקשים  בניו שיהיו יתברך לפניו הוא  רוח  נחת וכבר                   יב

ו'פרק                                                                                                      יב
המקדש  בית  בנין תבעו שלא אלא נפלו לא   דוד בימי שנפלו אלפים  אותן  כל           יב

בשמחתה  ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל                                                   יג
על  לבקש צריכים  האיך ללמדם הפשוטים, להאנשים  להשפיע  צריכים הדור גדולי

הגאולה                                                                                                     יג
והצלחה  רפואה  מביאה  היא  המקדש בית לבנין  והדרישה התפילה                            יד

ז'פרק                                                                                                      יד
התורה  מלימוד יותר חשוב שהוא כך כדי עד גדול כך  כל הוא חצות תיקון              יד

ציון  ישראל  בשמחת  לראות  לתחיה , להנטותו לו יזכרו לא עשה  אשר צדקותיו כל
וירושלים                                                                                                  טו

התעוררות לזוהר  מפתחות 

חצות  תיקון לעשות צריך אחד כל                                                                   יז
נורא  הוא  שלה שהצער  השכינה , על  אמר: המלאך המגיד                                      יח

צ"ג)פרק  (פרק הישר  קב   ט'                                                                       יח
כוכבים עבודת  עובד כאלו הכועס                                                                    יט

כביכול  השכינה , וגלות הבית חרבן  על להתאבל החיוב                                          יט
תורה  לכתר  זוכה השכינה , גלות על המצטער                                                      כא

הנביא  ירמיה של  גלגול אברהם רבי                                                                 כא
שחורים בלבושים אשה דמות                                                                         כא

צד)י'פרק  פרק  הישר  (קב                                                                           כב
חשש  בלא המשא יסבל  ושלום, חס צער, עליו ובא השכינה , צער  על להתאבל רגיל  כבאם

ישראל  בנחמת לראות  יזכה המקדש בית חרבן  על המתאבל                                 כה
י"א פרק                                                                                                    כו

חצות  תיקון של ההנהגה  חלק                                                                        כו
בי"פרק                                                                                                    כז

הזקן  מאדמו"ר  חצות תיקון סדר                                                                     כז
פרק  חי י"ג איש מהבן  חצות תיקון  הלכות                                                     כח

האמיתית  הקבלה פי על  המוסכם חצות תיקון  זמן                                              כח
ידפרק                                                                                                    כט

היום חצות אחר  חצות תיקון לומר  נוהגים רבים המצרים בין בימי                           כט
טו פרק                                                                                                    כט

לאה  ותיקון  רחל תיקון                                                                                כט
חצות  תיקון אמירת קודם וידוי לומר נוהגים מקומות בכמה                                       ל

השחר עמוד קודם לקום  פנים כל על יתגבר  בחצות, לקום לו אפשר אי אם                 ל
ביום חסד  של חוט עליו מושך הוא ברוך הקדוש בלילה  בתורה העוסק  כל                 לא

טזפרק                                                                                                     לא
הבית  חורבן על  ממש בכייה  לבכות  המצרים בין ענין                                         לא

יזפרק                                                                                                      לא
רח"ל  ומשמד  מאסונות מציל חצות תיקון                                                           לא

שלו  חצות התיקון של בדמעות ספוגים  והיו התכריכים  על התיקון את אמר               לב
י"ח פרק                                                                                                    לג

הזוהר לומדי כוח                                                                                        לג
המשיח !!! את נביא  אלו שעות בשתי                                                                לג

י"ט פרק                                                                                                   לד
הגאלה  לקרב  כחה  גדול  כי קבלה , ללמד חכם תלמיד  על חיוב  גדול כמה            לד
השלם לתקונו העולם יבוא הקדוש זוהר ונלמד באהבה נתאחד כולנו אם              לו

כ'פרק                                                                                                      לז
בלי  זהר שילמדו שלו בישיבה  ותקן  למכה, רפואה  והקדים  מקדם זאת ראה  הרמח "ל

הפסק                                                                                                       לז



התעוררות לזוהר  מפתחות
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הפסק                                                                                                       לז



התעוררות לזוהר  מפתחות

משיח  פני לקבל הראשונים  יהיו בהם התומכים וכל  הרשב"י חצות כולל אברכי יבוא, כשמשיח 
צדקנו                                                                                                       לז

העם!" בגאולת  חלק יש  לך  הגעתי! "בזכותך                                                      לט


ההתעֹוררּות ְְִַַזֹוהר

ּובּנסּתר  ּבּנגלה ּומנהגיו ְְְִִִִֶַַָָָָּדיניו 
צדקךָ " מׁשּפטי  על לךְ  להֹודֹות אקּום  לילה ְְְְְִִֵֶַַָָָ"חצֹות

חצֹות קימת  ּבענין הלכ ֹות עם  והתחּזקּות ְְְְְְְִִִִִַַַָהתע ֹורר ּות


           

            
            

    



א' ּפ רק
חצות תיקו מעלת  גודל

תיקון הנה  ואמירת לילה חצות קימת של רצון ועת המעלה גודל נודע 
בהפלגות  בזוה "ק כמבואר הקדושה  השכינה בצער להשתתף חצות
מבהילים, דברים בסידורו הק' השל"ה שכתב  מה ולמד צא נוראות ,
הכוונות, בשער  זיע"א  הק' האר"י לשון וזה החי, האר"י  בבכתבי ומקורם
ואין לשכרו ותכלית קץ  אין  ושכינתיה  קוב "ה ליחד לילה  בחצות "הקם 
ודבריהם למטה הגוזרים צדיקים  אותם  מכלל ויהיה ממנו , למעלה 

למעלה" בדוקמתקיימים שהוא  הקדושים בספרים ומבואר עכל"ק . ,
הטבע . בשינוי אפילו ישועה להחיש  ומנוסה

בזוה"ק ומפורש  הקדוש רשב"י מפי ויקרא)יוצא  לעסוק(פרשת הקם  מעלת  ,
הזוהר: לשון וזה הלילה בחצות  ע"א)בתורה  כ"ב  דף ג' זכּ אה(חלק 

דּ חסד וחוּ טא  בּ א וֹ רייתא ... וא ׁש ּת דּ ל זמנא  בּ הה וּ א  דּ א ּת ער מאן חוּ לקי ּה 



התעוררות לזוהר  מפתחות
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העם!" בגאולת  חלק יש  לך  הגעתי! "בזכותך                                                      לט


ההתעֹוררּות ְְִַַזֹוהר
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ההתעוררותזוהר  א'|ב חצות |ּפרק תיקון  מעלת גודל ֶ ֶ 

דּ חלין  וּ מנּ י ּה  דּ מלכּ א , בּ עטרא  נׁש  בּ ר אתע ּט ר ח וּ טא  דּ מהה וּ א  עלייה וּ ,  אתמׁש
ואפילּ וּ ע לּ אין בּ ידוֹ י . דּ ימחי מאן ולית  מלכּ א , ּת רעי בּ כל עאל  ה וּ א  ות ּת אין, 

דּ הא בּ גין דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  עלמא , למידן קיימין דּ דינא  דּ מאריה וֹ ן בּ זמנא 
לא דּ א  וּ בגין דּ מל כּ א , מהיכלא  דּ איה וּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא  דּ מלכּ א , בּ רׁש ימוּ  אתרׁש ים

עכ"ל דּ צ דּ יק יּ יא , ח וּ לקיה וֹ ן זכּ אה דּ ינא . עלי ּה  דּ יינין

בּ ּת וֹ רה...הקודש:בלשון  ועוֹ סק  זמן  בּ אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ תע וֹ רר מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי 
בּ עטרת  אדם מתעּט ר ח וּ ט  ׁש ּמ אוֹ ת וֹ  עליהם,  נמׁש חסד ׁש ל וחוּ ט
ואין  ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס הוּ א ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים  פ וֹ חדים וּ מּמ נּ וּ  ,הּמ ל
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן עוֹ מדים הדּ ין  ׁש בּ עלי בּ זמן  ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה  מי
מהיכל  ׁש הוּ א ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם נרׁש ם ׁש הרי מ וּ ם דּ ין, עליו דּ נים

עכ "ל. ה צּ דּ יקים , ׁש ל חלקם אׁש רי  דּ ין. עליו דנים לא ולכן ,ה ּמ ל

שהוא רואים הלילה, בחצות הקם מעלת את  משבח הזוהר  כמה  כאן 
העליונים  פוחדים וממנו הגמורים הצדיקים כמו בזה נעשה
ברוך  הקדוש המלך, בחותם נרשם כי בידו, שימחה מי ואין והתחתונים
הצרות  כל הלא  כי זיע "א הק ' הבעש "ט בכתבי מבואר הענין ויסוד - הוא .
מתאבלים  כאשר ולכן הקדושה, השכינה בצער  הוא שורשם והרעות
הענינים  כל ממילא מתקנים השכינה , צער  דהיינו הענין שורש  על ומבכים

הישועות. בכל  להיוושע השפע  ומשתלשל

י"ז )הנביאאומר י"ג פרק ּת דמע(ירמיה ודמע גוה  מּפ ני  נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מס ּת רים 
חז"ל ודרשו ה '". עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה  עיני ע"ב )ותרד ה ' דף אמר (חגיגה : 

ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו יש  מקום  דרב  משמיה  איניא  בר שמואל רב 
ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל רב  אמר גוה , מפני  מאי  שמו ,
גאוותה מפני  אמר נחמני  בר שמואל  רב  כוכבים , לעובדי ונתנה  מהם  שניטלה 

ב וכתוב עכ"ל . שנטלה , שמים  מלכות  ובאדרא)זוה "ק של ע "א , מ"ו  דף  ב  כל(חלק 
מקשיבים וכולם  המלאכים  את  משקיט הקב "ה  לילה חצות  אחר הלומד
עאל הוא  בריך קודשא  ליליא  בפלגות  אבל  הקדוש : הזוהר לשון וזה  לקולו,
ולמלעי למיקם  נש  לבר ליה בעי  וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא  דעדן בגנתא 
כלהו  דעדן דבגנתא  צדיקיא  וכל  הוא  בריך דקודשא  אתמר והא  באורייתא ,

דכתיב  הוא  הדא לקליה , י "ג)צייתין ח' פרק  השירים חברים א(שיר  בּ גּ נּ ים  היּ וֹ ׁש בת

בגנים (שם)וברש "יא. אומרהיושבת הקב"ה בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל לכנסת

חצות ההתעוררותזוהר  תיקון  מעלת א'|גודל ג |ּפרק ֶ ֶ 

כנסת  דא  בגנים  היושבת אוקמוה והא הׁש מיעיני. לקוֹ ל מק ׁש יבים 
דאורייתא  בשבחא  הוא בריך לקודשא ליה  משבחת דאיהי ישראל,
בריך  לקודשא  ליה לשבחא בהדה, דאשתתף  מאן חולקיה זכאה בליליא,

דאורייתא. בשבחא הוא

מובאובכתבי השירים)האר"י  שיר  ספר  הפסוקים חברים :(שער  בּ גּ נּ ים "ה יּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעיני ", לקוֹ ל תיבות מקׁש יבים קשיביםמ'בירים ח'ראשי  

הוא ה'קולך ל' עלחמלה,שמיעני , שמות , בפרשת  בזוהר שדרשו כמו
בזוהר  נתבאר [ושם  – זה . והבן וגו', עליו ותחמול בוכה נער והנה  פסוק

הפסוק  על  ו ')הקדוש  ב ' פרק  נער (שמות וה נּ ה  ה יּ לד את  וּת ראהוּ  "וּת פּת ח
בוכה היהודי  שכאשר זה", העברים  מיּ לדי וּת אמר עליו וּת חמל  בּ כה 
כל ממנו ומבטלת  הקדושה , השכינה  עליו חומלת  מיד  בתשובה  ושב 

ורחמים , טוב שפע  לו ומשפעת  וכו', קשין ב 'דינין חלק זוה"ק עוד (ועיין

ע "א קס "ה  החתם ).בדף מרן כי וכנודע  הדורות , בכל ה' יראי  נהגו וכן [
כל  עם חצות תקון סדר לערוך שישי ליל בכל נהג  זיע "א סופר

ישיבתו. בני

ובבתי  כנסיות בבתי  ויושבת אחרים  של
לקולך מדרשות . מקשיבים מלאכי חברים 

מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך  השרת 
כנסיות . בבתי קולך לשמוע השמיעניובאים 

שנאמר הם יקדישו כך ל"ח)ואחר  ברן (איוב 
בקר  כוכבי  כךיחד ואחר ישראל, ויריעואלו
אלקים . בני כל 

וע"ב:ב. ע"א קס"ה דף חלק בלשון זוהר
אêאהקודש : מ êפניו, כת äב  לא  לפניו. äְְְְִִֶָָָָָָֹועלז

לפניו, אבל éלäם . õà çŁדע מי אין  Łהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָלפניו,
להéנס üצרי ה åה, הרקיע  אצל ìŁכנס  ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמי 
הåה  Łהרקיע מäם  éלל, àעצב ולא łàְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמחה
Łהרי  éלל, ורגז  עצב  õŁרה  לא Łם  õáְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹרם,
Łעõמד áד õל éהן זה, ועל łàמחה. הéל Łְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹם
łàמחה  רק  Łדñה לבית נכנס היה לא  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹלפניו
זה  ועל õáרם. הëקõם  Łהרי  łמחה, äְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלהרא õת

ק)éת äב באו (תהלים בשמחה ה' את עבדו ָ
בו  להראות  שלא  צריך  שהרי ברננה. לפניו
בצער Łה äא  מי ,üé אם  ôאמר , ואם  ְְִִִֶַַַָֹעצב.
õחקâ üõôמä ,õàל את  לëłח יכ õל êŁא ְְְִִֵֶֶַַַָָֹודחק,

אם העליõן. üלëה לפני רחמים Łñלב õל Łְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָי
àעצב  יéנס ולא éלל, ôפ êה יתêïל לא ,üéְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
äלהéנס õàל את לëłח יכ õל לא  Łהרי éְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלל,
הåה? לאדם ŁçŁ הäñôן מה łàמחה. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו
äננעל הערים éל ,äנינŁ הרי וâאי  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָא êא
âמעה  ואין ,äרá נס לא דמע õת וŁערי ,ä רáְְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָֹונס
על  הממìים  אõתם וכל ועצב , צער  üõôמ ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻא êא
קõŁת חתיכõת מàŁרים êéם  הערים , ְְְֲִִִַַָָָָֻא õתם 
ã תõוא âמע õת , אõתן äמכניסים äְְְְִִִַַָָָמנע äלים

.Łõדñ ה üלëה לפני נכנסת  קס''הôפ êה (דף  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עצב ע''ב) õ תõמא âחק Ł י מקõם  õתõלא ְְֵֵֶֶַָָואז

ìŁאמר õמé אדם , õ תõא Łל  סג)ודחק (ישעיה ְְֱֶֶֶַַָָ
לא צרתם  העõלם(לו)àכל õתõ א äŁôקת צר. ְְַָָָָָָָ

ôמיד õ קתäŁôŁ éזכר הזה, לëקõם ְְְִֶֶֶַַָָָָָָהעליõן 
äמõצא לáבירה  üלëה ìŁéכנס  הìקבה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאל
נמסר רõצה, היא מה éל  אז àעצב, ãתõ ְְִִֶֶֶַָָָָָא
ח õזרת לא  ôפêה ãתõ וא אדם  õתõ וא àְְְְִֶֶֶָָָָָָֹידיה ,
א Łרי  עליו. חס הäא  üäרà Łõדñוה ְְֵֵַַָָָָָָריקם,
לפני  âמעõת üפõŁ אדם õתõא Łל  õְְְִֵֵֶֶֶָָָחלק

עכ"ל. ,õתêתפà הäא üä רà Łõדñְִִַָָָה
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דּ חלין  וּ מנּ י ּה  דּ מלכּ א , בּ עטרא  נׁש  בּ ר אתע ּט ר ח וּ טא  דּ מהה וּ א  עלייה וּ ,  אתמׁש
ואפילּ וּ ע לּ אין בּ ידוֹ י . דּ ימחי מאן ולית  מלכּ א , ּת רעי בּ כל עאל  ה וּ א  ות ּת אין, 

דּ הא בּ גין דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  עלמא , למידן קיימין דּ דינא  דּ מאריה וֹ ן בּ זמנא 
לא דּ א  וּ בגין דּ מל כּ א , מהיכלא  דּ איה וּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא  דּ מלכּ א , בּ רׁש ימוּ  אתרׁש ים

עכ"ל דּ צ דּ יק יּ יא , ח וּ לקיה וֹ ן זכּ אה דּ ינא . עלי ּה  דּ יינין

בּ ּת וֹ רה...הקודש:בלשון  ועוֹ סק  זמן  בּ אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ תע וֹ רר מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי 
בּ עטרת  אדם מתעּט ר ח וּ ט  ׁש ּמ אוֹ ת וֹ  עליהם,  נמׁש חסד ׁש ל וחוּ ט
ואין  ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס הוּ א ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים  פ וֹ חדים וּ מּמ נּ וּ  ,הּמ ל
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן עוֹ מדים הדּ ין  ׁש בּ עלי בּ זמן  ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה  מי
מהיכל  ׁש הוּ א ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם נרׁש ם ׁש הרי מ וּ ם דּ ין, עליו דּ נים

עכ "ל. ה צּ דּ יקים , ׁש ל חלקם אׁש רי  דּ ין. עליו דנים לא ולכן ,ה ּמ ל

שהוא רואים הלילה, בחצות הקם מעלת את  משבח הזוהר  כמה  כאן 
העליונים  פוחדים וממנו הגמורים הצדיקים כמו בזה נעשה
ברוך  הקדוש המלך, בחותם נרשם כי בידו, שימחה מי ואין והתחתונים
הצרות  כל הלא  כי זיע "א הק ' הבעש "ט בכתבי מבואר הענין ויסוד - הוא .
מתאבלים  כאשר ולכן הקדושה, השכינה בצער  הוא שורשם והרעות
הענינים  כל ממילא מתקנים השכינה , צער  דהיינו הענין שורש  על ומבכים

הישועות. בכל  להיוושע השפע  ומשתלשל

י"ז )הנביאאומר י"ג פרק ּת דמע(ירמיה ודמע גוה  מּפ ני  נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מס ּת רים 
חז"ל ודרשו ה '". עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה  עיני ע"ב )ותרד ה ' דף אמר (חגיגה : 

ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו יש  מקום  דרב  משמיה  איניא  בר שמואל רב 
ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל רב  אמר גוה , מפני  מאי  שמו ,
גאוותה מפני  אמר נחמני  בר שמואל  רב  כוכבים , לעובדי ונתנה  מהם  שניטלה 

ב וכתוב עכ"ל . שנטלה , שמים  מלכות  ובאדרא)זוה "ק של ע "א , מ"ו  דף  ב  כל(חלק 
מקשיבים וכולם  המלאכים  את  משקיט הקב "ה  לילה חצות  אחר הלומד
עאל הוא  בריך קודשא  ליליא  בפלגות  אבל  הקדוש : הזוהר לשון וזה  לקולו,
ולמלעי למיקם  נש  לבר ליה בעי  וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא  דעדן בגנתא 
כלהו  דעדן דבגנתא  צדיקיא  וכל  הוא  בריך דקודשא  אתמר והא  באורייתא ,

דכתיב  הוא  הדא לקליה , י "ג)צייתין ח' פרק  השירים חברים א(שיר  בּ גּ נּ ים  היּ וֹ ׁש בת

בגנים (שם)וברש "יא. אומרהיושבת הקב"ה בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל לכנסת
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כנסת  דא  בגנים  היושבת אוקמוה והא הׁש מיעיני. לקוֹ ל מק ׁש יבים 
דאורייתא  בשבחא  הוא בריך לקודשא ליה  משבחת דאיהי ישראל,
בריך  לקודשא  ליה לשבחא בהדה, דאשתתף  מאן חולקיה זכאה בליליא,

דאורייתא. בשבחא הוא

מובאובכתבי השירים)האר"י  שיר  ספר  הפסוקים חברים :(שער  בּ גּ נּ ים "ה יּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעיני ", לקוֹ ל תיבות מקׁש יבים קשיביםמ'בירים ח'ראשי  

הוא ה'קולך ל' עלחמלה,שמיעני , שמות , בפרשת  בזוהר שדרשו כמו
בזוהר  נתבאר [ושם  – זה . והבן וגו', עליו ותחמול בוכה נער והנה  פסוק

הפסוק  על  ו ')הקדוש  ב ' פרק  נער (שמות וה נּ ה  ה יּ לד את  וּת ראהוּ  "וּת פּת ח
בוכה היהודי  שכאשר זה", העברים  מיּ לדי וּת אמר עליו וּת חמל  בּ כה 
כל ממנו ומבטלת  הקדושה , השכינה  עליו חומלת  מיד  בתשובה  ושב 

ורחמים , טוב שפע  לו ומשפעת  וכו', קשין ב 'דינין חלק זוה"ק עוד (ועיין

ע "א קס "ה  החתם ).בדף מרן כי וכנודע  הדורות , בכל ה' יראי  נהגו וכן [
כל  עם חצות תקון סדר לערוך שישי ליל בכל נהג  זיע "א סופר

ישיבתו. בני

ובבתי  כנסיות בבתי  ויושבת אחרים  של
לקולך מדרשות . מקשיבים מלאכי חברים 

מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך  השרת 
כנסיות . בבתי קולך לשמוע השמיעניובאים 

שנאמר הם יקדישו כך ל"ח)ואחר  ברן (איוב 
בקר  כוכבי  כךיחד ואחר ישראל, ויריעואלו
אלקים . בני כל 

וע"ב:ב. ע"א קס"ה דף חלק בלשון זוהר
אêאהקודש : מ êפניו, כת äב  לא  לפניו. äְְְְִִֶָָָָָָֹועלז

לפניו, אבל éלäם . õà çŁדע מי אין  Łהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָלפניו,
להéנס üצרי ה åה, הרקיע  אצל ìŁכנס  ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמי 
הåה  Łהרקיע מäם  éלל, àעצב ולא łàְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמחה
Łהרי  éלל, ורגז  עצב  õŁרה  לא Łם  õáְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹרם,
Łעõמד áד õל éהן זה, ועל łàמחה. הéל Łְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹם
łàמחה  רק  Łדñה לבית נכנס היה לא  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹלפניו
זה  ועל õáרם. הëקõם  Łהרי  łמחה, äְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלהרא õת

ק)éת äב באו (תהלים בשמחה ה' את עבדו ָ
בו  להראות  שלא  צריך  שהרי ברננה. לפניו
בצער Łה äא  מי ,üé אם  ôאמר , ואם  ְְִִִֶַַַָֹעצב.
õחקâ üõôמä ,õàל את  לëłח יכ õל êŁא ְְְִִֵֶֶַַַָָֹודחק,

אם העליõן. üלëה לפני רחמים Łñלב õל Łְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָי
àעצב  יéנס ולא éלל, ôפ êה יתêïל לא ,üéְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
äלהéנס õàל את לëłח יכ õל לא  Łהרי éְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלל,
הåה? לאדם ŁçŁ הäñôן מה łàמחה. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו
äננעל הערים éל ,äנינŁ הרי וâאי  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָא êא
âמעה  ואין ,äרá נס לא דמע õת וŁערי ,ä רáְְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָֹונס
על  הממìים  אõתם וכל ועצב , צער  üõôמ ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻא êא
קõŁת חתיכõת מàŁרים êéם  הערים , ְְְֲִִִַַָָָָֻא õתם 
ã תõוא âמע õת , אõתן äמכניסים äְְְְִִִַַָָָמנע äלים

.Łõדñ ה üלëה לפני נכנסת  קס''הôפ êה (דף  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עצב ע''ב) õ תõמא âחק Ł י מקõם  õתõלא ְְֵֵֶֶַָָואז

ìŁאמר õמé אדם , õ תõא Łל  סג)ודחק (ישעיה ְְֱֶֶֶַַָָ
לא צרתם  העõלם(לו)àכל õתõ א äŁôקת צר. ְְַָָָָָָָ

ôמיד õ קתäŁôŁ éזכר הזה, לëקõם ְְְִֶֶֶַַָָָָָָהעליõן 
äמõצא לáבירה  üלëה ìŁéכנס  הìקבה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאל
נמסר רõצה, היא מה éל  אז àעצב, ãתõ ְְִִֶֶֶַָָָָָא
ח õזרת לא  ôפêה ãתõ וא אדם  õתõ וא àְְְְִֶֶֶָָָָָָֹידיה ,
א Łרי  עליו. חס הäא  üäרà Łõדñוה ְְֵֵַַָָָָָָריקם,
לפני  âמעõת üפõŁ אדם õתõא Łל  õְְְִֵֵֶֶֶָָָחלק

עכ"ל. ,õתêתפà הäא üä רà Łõדñְִִַָָָה



ההתעוררותזוהר  ב'|ד בחצות |פרק  לקום בכוחו שאין  האדם יעשה מה

ב' פרק
בחצות  לקו בכוחו   שאי  האד יעשה מה

השכינה והנה  צער  לב  על שם  איש ואין הלבבות, נתמעטו  הדורות בחולשת
לקום  בשבוע או בחודש  פעם לפחות להשתדל יראה הנה הקדושה,
לקום  יתאמץ פנים כל ועל הקדוש , האר "י שסידר הסדר ולערוך בחצות

שכתוב וכמו ה' עבדי מכלל ולהיות שיכול, לילה באיזה פרקבחצות (תהילים

א') דייקא ,קל"ד בּ לּ ילוֹ ת " ידוד  בּ בית  העמדים  ידוד עבדי  כּ ל ידוד  את  בּ רכוּ  "ה נּ ה 
השחר  עמוד לפני  שעה  איזו לקום  פנים  כל  על יתאמץ  יכול שאינו לילה ובאיזה 

ע "ה המלך  דוד שאמר ט')כמו נ "ז פרק וכ נּ וֹ ר (תהילים ה נּ בל עוּ רה  כב וֹ די  "ע וּ רה
חר" חייםגאעירה  אורח ערוך בשולחן  שנפסק  וכמו א), סעיף א "יתגבר (סימן 

בכתבי וכתוב  השחר", מעורר הוא  שיהא  בוראו לעבודת  בבוקר לעמוד  כארי 
מהקליפה ניצול  אז בתורה  ויום לילה  ומחבר השחר עלות  קודם  כשקם  האר"י 

אז, אותה)שמתעוררת  ומכניע תול"ע, אותיות בהיפוך עולת  הבעל(הנקראת תלמידי  צוו וכן .
עצמו  את  ירגיל ויישן, יחזור שלא  כדי  משנתו כשיתעורר מיד  זי "ע , טוב  שם 
שכתוב, כמו הקב "ה , המלכים  מלכי מלך לפני שוכב הוא  מי לפני מיד להתבונן
בשר  מלך לפני  שוכב  היה  ואילו וכו', מלא " אני  הארץ  ואת  השמים  את "הלא 
זה : נוסח  שניעור מיד לומר עצמו להרגיל  וטוב וכו'. בנפשו מתחייב היה  ודם 
אמונתך: רבה  בחמלה . נשמתי בי  שהחזרת וקים  חי מלך לפניך אני מודה 
יצחק שמו אם כגון – נשמה  אותיות  בשילוב  שמו אותיות  במחשבתו ויצייר
ובזה ה ', בעבודת  ויצליח נשמתו כח יגביר ובזה – ינצשחמקה  – נישצמחהק 

בזריזות . ויקום  עליו הנצב ה ' את  יזכור

כל  חלק  נוטלי ישראל , כנסת על  חסד של  חוט  מוש כשהקב"ה
בלילה עמה  המתחברי

–וכתב הקדוש דר השל"ה  פרק  חולין כ"ב )(מסכת  מוסר  תוכחת חיים רנהך וכשקול :
הקול ומקשיב  מעלה  צבא  כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה , עולה  תורה  של
שכתוב כענין ההוא , הקול  מקשיבים  המלאכים  צבא  וכל  ישראל וכנסת  ההוא ,

יג) ח, וכשהקב "ה(שה "ש השמיעיני. לקולך מקשיבים  חברים  בגנים  היושבת  ,
עמה המתחברים כל  חלקם  נוטלים  ישראל , כנסת על חסד של חוט  מושך 
וגו' לך להודות  אקום  לילה חצות  אמר זה , דבר יודע  דוד שהיה  ולפי  בלילה .

ז'ג. זה  פסוק לאמר  נפלאה סגולה לשעה והוא  לכוון מכן ולאחר – והפוך ישר  פעמים 

להרגו"ההתעוררותזוהר  השכם להרגך ב'|"הבא ה|פרק 

סב ) קיט, וכתיב (תהלים ט), נז , את(תהלים מעיר אני רז"ל ודרשו וגו', כבודי עורה  ,
והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן היה  שלא  לפי  אותי , מעיר השחר ואין השחר
שירות מכמה  מעוטרת  הכלה  באה  השחר עמוד וכשעלה נעלם . סוד
דודה . בחיק  ויושבת  וממטה , ממעלה  כלולה  תודה, מיני  וכמה  ותושבחות 

הטוב , התיקון באותה  אותה  ביתו וכשרואה  בני כל בספר, לכתוב מצוּ ה
חסד של חוט עליהם ומושך בלילות, ה' בבית נכתר העומדים החוט ומאותו .

הדין  בעלי ואין ותחתונים , עליונים  ממנו ויראים המלך , בכתר צדיק  אותו
ולפיכך ביתו, מבני  שהוא  וניכר המלך בסימן רשום  שהוא  לפי  עליו, שולטים 
בו, מאירה  הקדושה  שהנשמה  עצמו על מעיד בזה  והנזהר אותו. דנין  אין
מזהיר  היה  רצויה  שעה  שהיא  ובשביל לעבודתו. מתעורר ביוצרו  ומאהבתו

ואומר יט)הנביא  ב , וכתיב (איכה אשמורות, לראש  בלילה  רוני קומי ט), כו, ,(ישעיה
הנץ עם  שיתפלל  עד  משיתחיל  יפסיק  שלא ליזהר וצריך בלילה . אויתיך  נפשי 

עכ"ל. החמה ,

שבחצות התורה בעסק להרגו  עד – להרגו"  השכ להרג "הבא

וישלח וכתב  פרשת חי איש  בן  בספרו הטוב ראשונה)הרי"ח וז"ל:(שנה  ,
ישראל אם  כי יעקב  עוד שמך  יקרא  לא  יעקב, שמך אלהים  לו ויאמר
אשר  ישראל שם  ליתרון טעם  בס "ד נ"ל  ישראל, שמו את  ויקרא שמך, יהיה 

ל והוא ,נתן אלו ו, צדיקים  דשלשה דוד, משה  יעקב מספר, הוא  ישראל כי 
והיינו  הוא , ברוך שבשם ו"ה בחינת  הם  כי  אחד, בחיבור להיות  צריכין

ע "ה, רבנו משה וכן וא "ו באות מלגאו,יעקב ומשה  מלבר שיעקב  אלא 
אחרונה , ה "א  בחי' הוא  ודוד  ז"ל , האר"י רבינו ובדברי  בזוה"ק  כנזכר
דכתיב מרע "ה  על  לו רמז יצאו" מחלציך "ומלכים  השי"ת  לו אמר ולכן
שזכה המלכים ראש  שהוא  ע "ה , המלך דוד  ועל מלך, בישורון ויהי ביה 
ו"ה אותיות  לחבר צריך  כי  ישראל, בשם  שלשתם  ונרמזו המלכות , ונטל 
מן  נשמותיהם  שיצאו ישראל ולכן ושלום , חס  יתפרדו שלא  ביחד תמיד
להורות וגם  בו, שנקראו ישראל של  זה  לשם  זכו ג"כ ו"ה , בחינת  חיבור
בתורה לעסוק  צריך  ולכן ו"ה , אותיות  לחבר בתורה  לעסוק תמיד צריכין כי
סוד הוא  היום  כי ולילה ", יומם בו "והגית  שכתוב  כמו ובלילה  ביום 
והלילה היום  לחבר ג"כ להשתדל צריך  ולכך  ה "א , סוד  היא  והלילה וא "ו

התורה . בעסק 

ויצליח. יועיל ובס"ד בבוקר, לקום  שרוצה
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השכינה והנה  צער  לב  על שם  איש ואין הלבבות, נתמעטו  הדורות בחולשת
לקום  בשבוע או בחודש  פעם לפחות להשתדל יראה הנה הקדושה,
לקום  יתאמץ פנים כל ועל הקדוש , האר "י שסידר הסדר ולערוך בחצות

שכתוב וכמו ה' עבדי מכלל ולהיות שיכול, לילה באיזה פרקבחצות (תהילים

א') דייקא ,קל"ד בּ לּ ילוֹ ת " ידוד  בּ בית  העמדים  ידוד עבדי  כּ ל ידוד  את  בּ רכוּ  "ה נּ ה 
השחר  עמוד לפני  שעה  איזו לקום  פנים  כל  על יתאמץ  יכול שאינו לילה ובאיזה 

ע "ה המלך  דוד שאמר ט')כמו נ "ז פרק וכ נּ וֹ ר (תהילים ה נּ בל עוּ רה  כב וֹ די  "ע וּ רה
חר" חייםגאעירה  אורח ערוך בשולחן  שנפסק  וכמו א), סעיף א "יתגבר (סימן 

בכתבי וכתוב  השחר", מעורר הוא  שיהא  בוראו לעבודת  בבוקר לעמוד  כארי 
מהקליפה ניצול  אז בתורה  ויום לילה  ומחבר השחר עלות  קודם  כשקם  האר"י 

אז, אותה)שמתעוררת  ומכניע תול"ע, אותיות בהיפוך עולת  הבעל(הנקראת תלמידי  צוו וכן .
עצמו  את  ירגיל ויישן, יחזור שלא  כדי  משנתו כשיתעורר מיד  זי "ע , טוב  שם 
שכתוב, כמו הקב "ה , המלכים  מלכי מלך לפני שוכב הוא  מי לפני מיד להתבונן
בשר  מלך לפני  שוכב  היה  ואילו וכו', מלא " אני  הארץ  ואת  השמים  את "הלא 
זה : נוסח  שניעור מיד לומר עצמו להרגיל  וטוב וכו'. בנפשו מתחייב היה  ודם 
אמונתך: רבה  בחמלה . נשמתי בי  שהחזרת וקים  חי מלך לפניך אני מודה 
יצחק שמו אם כגון – נשמה  אותיות  בשילוב  שמו אותיות  במחשבתו ויצייר
ובזה ה ', בעבודת  ויצליח נשמתו כח יגביר ובזה – ינצשחמקה  – נישצמחהק 

בזריזות . ויקום  עליו הנצב ה ' את  יזכור

כל  חלק  נוטלי ישראל , כנסת על  חסד של  חוט  מוש כשהקב"ה
בלילה עמה  המתחברי

–וכתב הקדוש דר השל"ה  פרק  חולין כ"ב )(מסכת  מוסר  תוכחת חיים רנהך וכשקול :
הקול ומקשיב  מעלה  צבא  כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה , עולה  תורה  של
שכתוב כענין ההוא , הקול  מקשיבים  המלאכים  צבא  וכל  ישראל וכנסת  ההוא ,

יג) ח, וכשהקב "ה(שה "ש השמיעיני. לקולך מקשיבים  חברים  בגנים  היושבת  ,
עמה המתחברים כל  חלקם  נוטלים  ישראל , כנסת על חסד של חוט  מושך 
וגו' לך להודות  אקום  לילה חצות  אמר זה , דבר יודע  דוד שהיה  ולפי  בלילה .

ז'ג. זה  פסוק לאמר  נפלאה סגולה לשעה והוא  לכוון מכן ולאחר – והפוך ישר  פעמים 

להרגו"ההתעוררותזוהר  השכם להרגך ב'|"הבא ה|פרק 

סב ) קיט, וכתיב (תהלים ט), נז , את(תהלים מעיר אני רז"ל ודרשו וגו', כבודי עורה  ,
והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן היה  שלא  לפי  אותי , מעיר השחר ואין השחר
שירות מכמה  מעוטרת  הכלה  באה  השחר עמוד וכשעלה נעלם . סוד
דודה . בחיק  ויושבת  וממטה , ממעלה  כלולה  תודה, מיני  וכמה  ותושבחות 

הטוב , התיקון באותה  אותה  ביתו וכשרואה  בני כל בספר, לכתוב מצוּ ה
חסד של חוט עליהם ומושך בלילות, ה' בבית נכתר העומדים החוט ומאותו .

הדין  בעלי ואין ותחתונים , עליונים  ממנו ויראים המלך , בכתר צדיק  אותו
ולפיכך ביתו, מבני  שהוא  וניכר המלך בסימן רשום  שהוא  לפי  עליו, שולטים 
בו, מאירה  הקדושה  שהנשמה  עצמו על מעיד בזה  והנזהר אותו. דנין  אין
מזהיר  היה  רצויה  שעה  שהיא  ובשביל לעבודתו. מתעורר ביוצרו  ומאהבתו

ואומר יט)הנביא  ב , וכתיב (איכה אשמורות, לראש  בלילה  רוני קומי ט), כו, ,(ישעיה
הנץ עם  שיתפלל  עד  משיתחיל  יפסיק  שלא ליזהר וצריך בלילה . אויתיך  נפשי 

עכ"ל. החמה ,

שבחצות התורה בעסק להרגו  עד – להרגו"  השכ להרג "הבא

וישלח וכתב  פרשת חי איש  בן  בספרו הטוב ראשונה)הרי"ח וז"ל:(שנה  ,
ישראל אם  כי יעקב  עוד שמך  יקרא  לא  יעקב, שמך אלהים  לו ויאמר
אשר  ישראל שם  ליתרון טעם  בס "ד נ"ל  ישראל, שמו את  ויקרא שמך, יהיה 

ל והוא ,נתן אלו ו, צדיקים  דשלשה דוד, משה  יעקב מספר, הוא  ישראל כי 
והיינו  הוא , ברוך שבשם ו"ה בחינת  הם  כי  אחד, בחיבור להיות  צריכין

ע "ה, רבנו משה וכן וא "ו באות מלגאו,יעקב ומשה  מלבר שיעקב  אלא 
אחרונה , ה "א  בחי' הוא  ודוד  ז"ל , האר"י רבינו ובדברי  בזוה"ק  כנזכר
דכתיב מרע "ה  על  לו רמז יצאו" מחלציך "ומלכים  השי"ת  לו אמר ולכן
שזכה המלכים ראש  שהוא  ע "ה , המלך דוד  ועל מלך, בישורון ויהי ביה 
ו"ה אותיות  לחבר צריך  כי  ישראל, בשם  שלשתם  ונרמזו המלכות , ונטל 
מן  נשמותיהם  שיצאו ישראל ולכן ושלום , חס  יתפרדו שלא  ביחד תמיד
להורות וגם  בו, שנקראו ישראל של  זה  לשם  זכו ג"כ ו"ה , בחינת  חיבור
בתורה לעסוק  צריך  ולכן ו"ה , אותיות  לחבר בתורה  לעסוק תמיד צריכין כי
סוד הוא  היום  כי ולילה ", יומם בו "והגית  שכתוב  כמו ובלילה  ביום 
והלילה היום  לחבר ג"כ להשתדל צריך  ולכך  ה "א , סוד  היא  והלילה וא "ו

התורה . בעסק 

ויצליח. יועיל ובס"ד בבוקר, לקום  שרוצה
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צריך על עוד  בלילה , בתורה לעסוק כדי באשמורת לקום שצריך מלבד כן
לעשות כדי התורה בעסק  היום תחלת עם  הלילה  סוף שיחבר  להזהר

בשלימות ו"ה חיבור ז "ל,בזה חכמינו  אמרו ולכן  השכם: להרגך הבא 
לקום האדם  שצריך  יצה "ר, על דקאי המוסר  חכמי וכתבו להרגו ,
יותר מעולה  שהוא לילה , הנקרא  שבחצות  התורה בעסק להרגו  באשמורת

ליל, הנקרא הראשון  בחצות  התורה  למפרעמעסק ליל"ה בזה, ואמרתי
אדם  ובן  זאת יעשה אנוש  ואשרי ל'הרגו, י'שכימו  ל'הרוג  ה'בא ר "ת הוא 
בתורה, לעסוק השני  בחצות לילה  בכל באשמורת ניעור שיהיה בה, יחזיק
הפליג כמה בזוה "ק ולמד צא דברים , לכמה זה בעת תורה לימוד מועיל כי

זה לימוד ותועלת הטהור )בשבח  .(עכ"ל

ג' פרק 
בחצות  הלומדי חכמי תלמידי ידי יחזיק ,לקו בכוחו שאי מי

הקדוש  זוהר

וזבולון ועוד יששכר  בדין הפוסקים  כל עליה שסמכו  העצה לקיים יכול
רמ"ו ) סימן יו "ד לו (שו "ע וייחשב  בחצות, הקמים  את  מכספו להחזיק דהיינו

החיים  כף  בספר מובא וכן בעצמו, עשאה  כאילו מ')לצדקה  סעיף ג' סי'  (פלאג"י

וכן  - בחצות . הלומדים  חכמים  תלמידי  ידי יחזיק  לקום , בכוחו שאין דמי
יכולתו  בכל להתאמץ אדם  לכל  מאד החיוב  וז"ל , אליעזר דמשק  בספר הוא 
על לקיימה , אפשר ואי העולם  בעסקי  מאד  שטרוד ומי חצות  תקון לקיים 
- בו. חלק  לו ויהא יקיימה  שהוא  אוריין בר איזה  להחזיק יראה  פנים כל
כידוע הקדוש , זוהר שעות  2 הפחות לכל ללמוד שמחויב  האברך , עם ויתנה
הלילה , באשמורות  שעות  שתי ועד  הלילה  שמחצות  הקדוש , האדרא  מספר

הסוד. תורת  ללימוד בפרט בשמים, מסוגל  הכי  זמן ב ')הוא  נ "ו פרק  (ישעיה

גורלו  ונעים  חלקו טוב  ומה  בּ ּה ", יחזיק  אדם  וּ בן זּ את  יע שׂ ה  אנוֹ ׁש  "א ׁש רי 
הבטיחו  אשר לכל  יזכה ובכך זולתך ", אלו-הים  ראתה  לא "עין הבא, בעולם 

הקדושים . חז"ל 

הקמים וכל אברכים עם יעשה זבולון, יששכר  עסקת לעשות שיכול אחד
שיח לשפוך רחל לקבר  ילכו יכולים ואם הקדוש , זוהר בחצות ללמוד
הקדוש , זוהר ילמדו ושמה ונורא, קדוש  במקום ישראל  ישועת ולעורר 
הניצוצות  ללקט אותה מסייעים ובזה גדול, הכי השכינה תיקוני  שהוא
למקום  אבינו יעקב ידי על נקבע  וכבר השבי, מבור ונגאלת הקדושים,

שבאצילות ההתעוררותזוהר  בתפארת ד'|פוגם ז|פרק

וישועה, ויחי)תפלה בפרשת  וברש"י ויחי, וזוה"ק וישלח מד"ר מה(כמאחז"ל נודע וכבר ,
לוי  בקדושת  זיע "א  מברדיטשוב  הגה "ק  ויצא)שכתוב ונורא(פרשת עצום  קול כי

זכות גודל  לשער יוכל ומי  עכת "ד. רחל, בקבר להתפלל  שבאים  עת  בכל יוצא 
לישועת שואבת  אבן הייתה  הדורות בכל  אשר רחל, בקבר התפלה  וסגולת 

זיע "א  מוילנא  הגר"א  אשר עד והפרט, ו )הכלל  תיקון לתיקו"ז עיקר (בביאורו  כי  כתב 
רחל. בקבר היא  הגלות בזמן השכינה  השארת

ד' פרק 
שבאצילות בתפארת  פוג התורה, בסודות עסק שלא מי

ס 'וכתב  כי נתבאר, וכבר  וז"ל: י"ז הקדמה  הגלגולים שער  האר"י בכתבי
וכנגדם  באגדה, וכנגדם  הפשט, כפי כלם הם  התורה פירושי רבוא 
שאינה  מישראל נשמה  שאין לפי פרד"ס . בר"ת הנרמזים  וכו', בקבלה 
ויש פירושים, מיני שני שמשיגה נשמה יש  ואמנם אלו. בחי' מד' כלולה
פירושים  רבוא ס' כל משגת היתה  מרע "ה של  נשמתו והנה ויותר. יותר
לחדש , עתיד ותיק  שתלמיד מה  כל אפילו שידע  רז"ל וכמ"ש  שבתורה,
ישראל, נשמות רבוא ס ' כל כוללת היתה שנשמתו לפי הוא, הדבר  וטעם
הנשמות  בחי' כפי  בתורה, פירושים כ"כ ישיגו ישראל חכמי שאר גם  ולכן
בספירת  פוגם בתורה, עוסק  שאינו  האדם  כי דע , גם בו... הנכללות
שבכל  בת"ת היא  התורה  כי  אבי"ע , עולמות מד' עולם שבכל התפארת ,
ד'רש , ר'מז, פ'שט, והם , פרד"ס , וסימנם מדרגות ד' בה יש  האמנם עולם.
ועליו  המעלות, כל לסוף זוכה ארבעתם לעומק לירד שזכה  ומי ס 'וד.
התורה  בפשטי אפילו לעסוק  רצה  שלא מי האמנם לו. למחכה יעשה נאמר
פוגם  לדבר, ראיה להביא רצה שלא  ומי שבעשיה . בת"ת פוגם והמקרא,
שבבריאה. בת"ת פוגם  התורה, בדרשות עסק  שלא ומי שביצירה. בת "ת

עכ "ד. שבאצילות , בתפארת  פוגם התורה , בסודות עסק  שלא  ומי

נשמע ברמה  וקולה אמנו , רחל זכות בזה  מעוררי בודאי

ויראה ועל  תורה מופלגי עליה בני נאספים כזה סגולה  במקום כאשר  כן
על  שוקדים מכן ולאחר חצות תקון באמירת השכינה צער  על לקונן
בלימוד  יעסקו בוודאי הבוקר , אור  עד תורה של ובעמלה בטהרה תלמודם
שכתב כמו הקדושה, השכינה  תיקוני הם שהם ובתיקונים, הקדוש  זוהר 
ומחדש לו, ששייך התורה חלק את מגלה לא שאדם זמן  שכל  החיד"א
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צריך על עוד  בלילה , בתורה לעסוק כדי באשמורת לקום שצריך מלבד כן
לעשות כדי התורה בעסק  היום תחלת עם  הלילה  סוף שיחבר  להזהר

בשלימות ו"ה חיבור ז "ל,בזה חכמינו  אמרו ולכן  השכם: להרגך הבא 
לקום האדם  שצריך  יצה "ר, על דקאי המוסר  חכמי וכתבו להרגו ,
יותר מעולה  שהוא לילה , הנקרא  שבחצות  התורה בעסק להרגו  באשמורת

ליל, הנקרא הראשון  בחצות  התורה  למפרעמעסק ליל"ה בזה, ואמרתי
אדם  ובן  זאת יעשה אנוש  ואשרי ל'הרגו, י'שכימו  ל'הרוג  ה'בא ר "ת הוא 
בתורה, לעסוק השני  בחצות לילה  בכל באשמורת ניעור שיהיה בה, יחזיק
הפליג כמה בזוה "ק ולמד צא דברים , לכמה זה בעת תורה לימוד מועיל כי

זה לימוד ותועלת הטהור )בשבח  .(עכ"ל

ג' פרק 
בחצות  הלומדי חכמי תלמידי ידי יחזיק ,לקו בכוחו שאי מי

הקדוש  זוהר

וזבולון ועוד יששכר  בדין הפוסקים  כל עליה שסמכו  העצה לקיים יכול
רמ"ו ) סימן יו "ד לו (שו "ע וייחשב  בחצות, הקמים  את  מכספו להחזיק דהיינו

החיים  כף  בספר מובא וכן בעצמו, עשאה  כאילו מ')לצדקה  סעיף ג' סי'  (פלאג"י

וכן  - בחצות . הלומדים  חכמים  תלמידי  ידי יחזיק  לקום , בכוחו שאין דמי
יכולתו  בכל להתאמץ אדם  לכל  מאד החיוב  וז"ל , אליעזר דמשק  בספר הוא 
על לקיימה , אפשר ואי העולם  בעסקי  מאד  שטרוד ומי חצות  תקון לקיים 
- בו. חלק  לו ויהא יקיימה  שהוא  אוריין בר איזה  להחזיק יראה  פנים כל
כידוע הקדוש , זוהר שעות  2 הפחות לכל ללמוד שמחויב  האברך , עם ויתנה
הלילה , באשמורות  שעות  שתי ועד  הלילה  שמחצות  הקדוש , האדרא  מספר

הסוד. תורת  ללימוד בפרט בשמים, מסוגל  הכי  זמן ב ')הוא  נ "ו פרק  (ישעיה

גורלו  ונעים  חלקו טוב  ומה  בּ ּה ", יחזיק  אדם  וּ בן זּ את  יע שׂ ה  אנוֹ ׁש  "א ׁש רי 
הבטיחו  אשר לכל  יזכה ובכך זולתך ", אלו-הים  ראתה  לא "עין הבא, בעולם 

הקדושים . חז"ל 

הקמים וכל אברכים עם יעשה זבולון, יששכר  עסקת לעשות שיכול אחד
שיח לשפוך רחל לקבר  ילכו יכולים ואם הקדוש , זוהר בחצות ללמוד
הקדוש , זוהר ילמדו ושמה ונורא, קדוש  במקום ישראל  ישועת ולעורר 
הניצוצות  ללקט אותה מסייעים ובזה גדול, הכי השכינה תיקוני  שהוא
למקום  אבינו יעקב ידי על נקבע  וכבר השבי, מבור ונגאלת הקדושים,

שבאצילות ההתעוררותזוהר  בתפארת ד'|פוגם ז|פרק

וישועה, ויחי)תפלה בפרשת  וברש"י ויחי, וזוה"ק וישלח מד"ר מה(כמאחז"ל נודע וכבר ,
לוי  בקדושת  זיע "א  מברדיטשוב  הגה "ק  ויצא)שכתוב ונורא(פרשת עצום  קול כי

זכות גודל  לשער יוכל ומי  עכת "ד. רחל, בקבר להתפלל  שבאים  עת  בכל יוצא 
לישועת שואבת  אבן הייתה  הדורות בכל  אשר רחל, בקבר התפלה  וסגולת 

זיע "א  מוילנא  הגר"א  אשר עד והפרט, ו )הכלל  תיקון לתיקו"ז עיקר (בביאורו  כי  כתב 
רחל. בקבר היא  הגלות בזמן השכינה  השארת

ד' פרק 
שבאצילות בתפארת  פוג התורה, בסודות עסק שלא מי

ס 'וכתב  כי נתבאר, וכבר  וז"ל: י"ז הקדמה  הגלגולים שער  האר"י בכתבי
וכנגדם  באגדה, וכנגדם  הפשט, כפי כלם הם  התורה פירושי רבוא 
שאינה  מישראל נשמה  שאין לפי פרד"ס . בר"ת הנרמזים  וכו', בקבלה 
ויש פירושים, מיני שני שמשיגה נשמה יש  ואמנם אלו. בחי' מד' כלולה
פירושים  רבוא ס' כל משגת היתה  מרע "ה של  נשמתו והנה ויותר. יותר
לחדש , עתיד ותיק  שתלמיד מה  כל אפילו שידע  רז"ל וכמ"ש  שבתורה,
ישראל, נשמות רבוא ס ' כל כוללת היתה שנשמתו לפי הוא, הדבר  וטעם
הנשמות  בחי' כפי  בתורה, פירושים כ"כ ישיגו ישראל חכמי שאר גם  ולכן
בספירת  פוגם בתורה, עוסק  שאינו  האדם  כי דע , גם בו... הנכללות
שבכל  בת"ת היא  התורה  כי  אבי"ע , עולמות מד' עולם שבכל התפארת ,
ד'רש , ר'מז, פ'שט, והם , פרד"ס , וסימנם מדרגות ד' בה יש  האמנם עולם.
ועליו  המעלות, כל לסוף זוכה ארבעתם לעומק לירד שזכה  ומי ס 'וד.
התורה  בפשטי אפילו לעסוק  רצה  שלא מי האמנם לו. למחכה יעשה נאמר
פוגם  לדבר, ראיה להביא רצה שלא  ומי שבעשיה . בת"ת פוגם והמקרא,
שבבריאה. בת"ת פוגם  התורה, בדרשות עסק  שלא ומי שביצירה. בת "ת

עכ "ד. שבאצילות , בתפארת  פוגם התורה , בסודות עסק  שלא  ומי

נשמע ברמה  וקולה אמנו , רחל זכות בזה  מעוררי בודאי

ויראה ועל  תורה מופלגי עליה בני נאספים כזה סגולה  במקום כאשר  כן
על  שוקדים מכן ולאחר חצות תקון באמירת השכינה צער  על לקונן
בלימוד  יעסקו בוודאי הבוקר , אור  עד תורה של ובעמלה בטהרה תלמודם
שכתב כמו הקדושה, השכינה  תיקוני הם שהם ובתיקונים, הקדוש  זוהר 
ומחדש לו, ששייך התורה חלק את מגלה לא שאדם זמן  שכל  החיד"א



ההתעוררותזוהר  ד'|ח הרשב"י |פרק נשמת  להמשיך הזוה"ק לימוד זכות

השכינה, צער  וזה הקליפות, בין  נמצאת התורה נשמתו , שקיבלה חידושים
נאמר זה תורה"ועל של מעלבונה  לנו  חברים ד"אוי בהתאחדות כן על ,

הקדוש , זוהר בלימוד עליה אמנובני רחל  זכות בזה  מעוררים  בודאי
מנוחתה ממקום  תקום הזכות ובזו  דילה, עילאה לרוחא נייחא  וגורמים

ברמה המשליכיםוקולה  חביבי בני חזו לאמר, בניה, על מבכה רחל נשמע 
קונם . רצון לעשות ואונם  נפשם  ומוסרים  מהם, רבים  חשבונות

אלינו הרשב "י  נשמת להמשי הזוה "ק  לימוד זכות  כולנה ועל 
לדרך והנה מעל גלויות ישועות  לראות בידם, ועלתה כן עשו  רבים

רחל  זכות רבוותא, זכותא הני לצירופא חזי  כי זה, בזכות הטבע ,
להחזקת  והטהורה הנקיה הצדקה  וזכות לילה, חצות סגולת וזכות  אמנו
זכויות  עושין בודאי  אלו כל אשר שבדור, עליה  מבני התורה עמלי
הרשב "י נשמת להמשיך הזוה"ק  לימוד זכות כולנה ועל חבילות, חבילות
ליוצרו  רוח  נחת ועושה  למעלה, גדולים שעשועים עושה בזה  כי – אלינו

נאמר  ועליו  מ "ג)– פ"א אבות אמר(פרקי סוכו איש  אנטיגנוס  כעבדים : תהיו אל
הרב את המשמשים כעבדים  היו אלא פרס לקבל מנת  על הרב את המשמשים

פרס לקבל שלא מנת  לאברהם)על  ולשם(חסד א ּת כם", האמת  דּ בריכם  "ויבּ חנוּ  ,
לימודיכם . שמים 

חבורותד. לעשות שצריך  נורא מכתב
הקדוש הזוהר  בלימוד  קדושות
קשות גזירות לביטול הקבלה  ובחכמת

במהרה  הגאולה  קץ ולקירוב

בעל  בהוצאת  הפסוקים  שער  האר"י  בכתבי 
הקדוש  מהגאון ההסכמה מובא  הסולם ,

האלוקי  הכהן המקובל דוויק שאול חיים רבי 
"השד"ה " המכונה  כל זצ "ל  ואשרי ... וז"ל: ,

תורה  תעלומות, לאור  להוציא  בידו, מחזיק
היא חיים עץ  גדול, שכרו כי בהינומא , יצאה
חכמת להגדיל המחזיק ובפרט בה , למחזיקים
כי  לומדיה, ביד ולהחזיק ולהאדירה , האמת
מקרבים בכוונה ותפילה הזה  הקדוש הלימוד
ברעיא בזוה"ק שכתוב כמו  הגאולה, קץ

נשא בפרשת ע"ב)מהימנא קכ"ה בהאי (דף
ותיקוני  וכו', מגלותא  ישראל יפקון ספרא
שם האריך בתחילתו ל' תיקון הקדוש  הזוהר 

שמבטל  כתב, שם  בתחילתו מ"ג ובתיקון בזה,
קץ  ולקרב מישראל קשות  גזירןת כמה
תחזקנה  קדוש עם  חיל  אנשי  ולכן הגאולה,

לע דגל ידיכם  להרים  קדושות, חבורות שות
על  אשר  הזה, הקדוש  בלימוד  להחזיק התורה
משעיבוד לחירו ,ת מעבדות יוצאים  אנו ידו
למלך ה' והיה גדול, לאור  ומאפילה  לגאולה
אחד, ושמו אחד ה' ויהיה הארץ, כל על 
שאנן , נוא ירושלים  בקרוב לראות ונזכה
בדוכנו, ולוי בעבודתו וכהן מכונו על ומקדש
שכתוב  מקרא  בנו ויקויים  קריב, בזמן בעגלא
ציון" שיבת  את ה ' בשוב יראו בעין עין "כי
עליון. מלך  במהרה עלינו וימלוך אפיריון  ובנין 
הקדושה... התורה לכבוד  החותם  דברי כה
הכהן  דוויק שאול חיים  הצב"י כ"ד
אוצרות  ספר  על שלימה איפה בעהח"ס
יהוידע, בן בנייהו וספר חיים,
נהר  ועלי אמת שפת ספר על והו"ב

השכינה ההתעוררותזוהר  גלות על ולקונן לבכות ה'|החובה  ט|פרק

לכל אשר התורה  ללומדי  תרומת להתנות  זאת, ישכילו  חכמו לו 
הרשב "י בתורת   לימוד יתבלו הפחות 

מביא ובספר  החיד"א מבעל דוד  קדושים)ראש  והשמירה(בפרשת דההגנה  ,
גם בסגולתו, בו יזכו ומצלי , דאגוני התורה ללומדי  המובטחת
גדולה המחזיק , דמעלת ביותר והפליג  הדין, בעלמא  גם  אף החיים  עץ  מחזיקי 
גדולה המחזיק  ואילו בה , דעסיק בעידנא  רק  אגוני  הרי דהלומד הלומד , על
ישכילו  חכמו לו בה . עסיק  דלא  בעידנא ובין בה  דעסיק  בעידנא בין שמירתו
לימודם יתבלו הפחות  לכל אשר התורה  ללומדי  תרומתם  להתנות  זאת ,
בלימוד כי – הקדוש  זוהר לימוד שעתיים  הפחות  [לכל זי"ע  הרשב"י  בתורת 
הנגלה , תורת  שלימה  שנה  לימוד של  שכר מקבל  אתה  הקדוש  זוהר אחת  שעה 

תיקו"ז ) על מלך מהימנא(כסא הרעיא  שאמר כמו לגאולה . העיקר הוא  כי  –[
אכי"ר. במהרה , ברחמי  מגלותא  יפקון דא  "בספרא 

ה ' פרק 
השכינה גלות על ולקונ לבכות  החובה 

והגזירות מורי הצרות  רחמנים , בני  רחמנים יקרים אחים (שלאורבותי

ומתחדשים ,תבואנה) הולכים  ישראל, הכלל  על ובין הפרט על  בין
חז"ל  ע"א)וכמאמר מ"ט דף יהושע(סוטה ר' משום  אומר גמליאל בן שמעון "רבן :

קללתו  מרובה  ויום  יום  בכל רבא אמר וכו': אין המקדש  בית  שחרב  מיום 
בוקר". יתן מי תאמר ובערב  ערב  יתן מי תאמר "בבקר שנאמר: חבירו משל 

האסונות את  ימנע   בכ הרי  בתיקונו  שיעסוק עת בכל 
את והנה לבטל  כדי לעשות עוד אפשר מה וסגולות עצות מחפשים אנו

בגלל  הוא  להגזירות שהעיקר מוכח ומזה ישועה, ולהביא הגזירות
את  ימנע  בכך הרי  בתיקונו שיעסוק עת בכל כן אם המקדש , בית חורבן
השמים, מן בנוי לירד עתיד המקדש  שבית הקדוש  בזוהר  וכתוב  האסונות.

המקדש . בית את בונים עלמא בהאי ישראל מעשי ידי ועל

שממנה האמא שהיא השכינה  מצער לנו  איכפת לא כי 
ניזוני ישראל 

לאחד ומפורסם  שנסע  טשערנוביל בית מאדמורי אחד על הסיפור 
בעל  והלך חצות , תיקון  עשיית בעת בלילה ובכה העיירות



ההתעוררותזוהר  ד'|ח הרשב"י |פרק נשמת  להמשיך הזוה"ק לימוד זכות

השכינה, צער  וזה הקליפות, בין  נמצאת התורה נשמתו , שקיבלה חידושים
נאמר זה תורה"ועל של מעלבונה  לנו  חברים ד"אוי בהתאחדות כן על ,

הקדוש , זוהר בלימוד עליה אמנובני רחל  זכות בזה  מעוררים  בודאי
מנוחתה ממקום  תקום הזכות ובזו  דילה, עילאה לרוחא נייחא  וגורמים

ברמה המשליכיםוקולה  חביבי בני חזו לאמר, בניה, על מבכה רחל נשמע 
קונם . רצון לעשות ואונם  נפשם  ומוסרים  מהם, רבים  חשבונות

אלינו הרשב "י  נשמת להמשי הזוה "ק  לימוד זכות  כולנה ועל 
לדרך והנה מעל גלויות ישועות  לראות בידם, ועלתה כן עשו  רבים

רחל  זכות רבוותא, זכותא הני לצירופא חזי  כי זה, בזכות הטבע ,
להחזקת  והטהורה הנקיה הצדקה  וזכות לילה, חצות סגולת וזכות  אמנו
זכויות  עושין בודאי  אלו כל אשר שבדור, עליה  מבני התורה עמלי
הרשב "י נשמת להמשיך הזוה"ק  לימוד זכות כולנה ועל חבילות, חבילות
ליוצרו  רוח  נחת ועושה  למעלה, גדולים שעשועים עושה בזה  כי – אלינו

נאמר  ועליו  מ "ג)– פ"א אבות אמר(פרקי סוכו איש  אנטיגנוס  כעבדים : תהיו אל
הרב את המשמשים כעבדים  היו אלא פרס לקבל מנת  על הרב את המשמשים

פרס לקבל שלא מנת  לאברהם)על  ולשם(חסד א ּת כם", האמת  דּ בריכם  "ויבּ חנוּ  ,
לימודיכם . שמים 

חבורותד. לעשות שצריך  נורא מכתב
הקדוש הזוהר  בלימוד  קדושות
קשות גזירות לביטול הקבלה  ובחכמת

במהרה  הגאולה  קץ ולקירוב

בעל  בהוצאת  הפסוקים  שער  האר"י  בכתבי 
הקדוש  מהגאון ההסכמה מובא  הסולם ,

האלוקי  הכהן המקובל דוויק שאול חיים רבי 
"השד"ה " המכונה  כל זצ "ל  ואשרי ... וז"ל: ,

תורה  תעלומות, לאור  להוציא  בידו, מחזיק
היא חיים עץ  גדול, שכרו כי בהינומא , יצאה
חכמת להגדיל המחזיק ובפרט בה , למחזיקים
כי  לומדיה, ביד ולהחזיק ולהאדירה , האמת
מקרבים בכוונה ותפילה הזה  הקדוש הלימוד
ברעיא בזוה"ק שכתוב כמו  הגאולה, קץ

נשא בפרשת ע"ב)מהימנא קכ"ה בהאי (דף
ותיקוני  וכו', מגלותא  ישראל יפקון ספרא
שם האריך בתחילתו ל' תיקון הקדוש  הזוהר 

שמבטל  כתב, שם  בתחילתו מ"ג ובתיקון בזה,
קץ  ולקרב מישראל קשות  גזירןת כמה
תחזקנה  קדוש עם  חיל  אנשי  ולכן הגאולה,

לע דגל ידיכם  להרים  קדושות, חבורות שות
על  אשר  הזה, הקדוש  בלימוד  להחזיק התורה
משעיבוד לחירו ,ת מעבדות יוצאים  אנו ידו
למלך ה' והיה גדול, לאור  ומאפילה  לגאולה
אחד, ושמו אחד ה' ויהיה הארץ, כל על 
שאנן , נוא ירושלים  בקרוב לראות ונזכה
בדוכנו, ולוי בעבודתו וכהן מכונו על ומקדש
שכתוב  מקרא  בנו ויקויים  קריב, בזמן בעגלא
ציון" שיבת  את ה ' בשוב יראו בעין עין "כי
עליון. מלך  במהרה עלינו וימלוך אפיריון  ובנין 
הקדושה... התורה לכבוד  החותם  דברי כה
הכהן  דוויק שאול חיים  הצב"י כ"ד
אוצרות  ספר  על שלימה איפה בעהח"ס
יהוידע, בן בנייהו וספר חיים,
נהר  ועלי אמת שפת ספר על והו"ב

השכינה ההתעוררותזוהר  גלות על ולקונן לבכות ה'|החובה  ט|פרק

לכל אשר התורה  ללומדי  תרומת להתנות  זאת, ישכילו  חכמו לו 
הרשב "י בתורת   לימוד יתבלו הפחות 

מביא ובספר  החיד"א מבעל דוד  קדושים)ראש  והשמירה(בפרשת דההגנה  ,
גם בסגולתו, בו יזכו ומצלי , דאגוני התורה ללומדי  המובטחת
גדולה המחזיק , דמעלת ביותר והפליג  הדין, בעלמא  גם  אף החיים  עץ  מחזיקי 
גדולה המחזיק  ואילו בה , דעסיק בעידנא  רק  אגוני  הרי דהלומד הלומד , על
ישכילו  חכמו לו בה . עסיק  דלא  בעידנא ובין בה  דעסיק  בעידנא בין שמירתו
לימודם יתבלו הפחות  לכל אשר התורה  ללומדי  תרומתם  להתנות  זאת ,
בלימוד כי – הקדוש  זוהר לימוד שעתיים  הפחות  [לכל זי"ע  הרשב"י  בתורת 
הנגלה , תורת  שלימה  שנה  לימוד של  שכר מקבל  אתה  הקדוש  זוהר אחת  שעה 

תיקו"ז ) על מלך מהימנא(כסא הרעיא  שאמר כמו לגאולה . העיקר הוא  כי  –[
אכי"ר. במהרה , ברחמי  מגלותא  יפקון דא  "בספרא 

ה ' פרק 
השכינה גלות על ולקונ לבכות  החובה 

והגזירות מורי הצרות  רחמנים , בני  רחמנים יקרים אחים (שלאורבותי

ומתחדשים ,תבואנה) הולכים  ישראל, הכלל  על ובין הפרט על  בין
חז"ל  ע"א)וכמאמר מ"ט דף יהושע(סוטה ר' משום  אומר גמליאל בן שמעון "רבן :

קללתו  מרובה  ויום  יום  בכל רבא אמר וכו': אין המקדש  בית  שחרב  מיום 
בוקר". יתן מי תאמר ובערב  ערב  יתן מי תאמר "בבקר שנאמר: חבירו משל 

האסונות את  ימנע   בכ הרי  בתיקונו  שיעסוק עת בכל 
את והנה לבטל  כדי לעשות עוד אפשר מה וסגולות עצות מחפשים אנו

בגלל  הוא  להגזירות שהעיקר מוכח ומזה ישועה, ולהביא הגזירות
את  ימנע  בכך הרי  בתיקונו שיעסוק עת בכל כן אם המקדש , בית חורבן
השמים, מן בנוי לירד עתיד המקדש  שבית הקדוש  בזוהר  וכתוב  האסונות.

המקדש . בית את בונים עלמא בהאי ישראל מעשי ידי ועל

שממנה האמא שהיא השכינה  מצער לנו  איכפת לא כי 
ניזוני ישראל 

לאחד ומפורסם  שנסע  טשערנוביל בית מאדמורי אחד על הסיפור 
בעל  והלך חצות , תיקון  עשיית בעת בלילה ובכה העיירות



ההתעוררותזוהר  ה'|י  אני |פרק חנון  כי  ושמעתי אלי  יצעק  כי והיה

המקדש , בית חורבן על והשיב  בוכה , הוא מה על אותו  לשאול האכסניא
לו  השיב הגאולה , כשתהיה יהיה מה אותו ושאל הגאולה, על ומבקש 
צאן  כאן לי  יש  והרי אותו  שאל לירושלים, אותנו ויקח יגאלנו שהמשיח
צרות  הרבה יש  הרי לו השיב  הכל, את יעזוב אני ואיך ומרעה, ובקר
שהמשיח טוב  יותר הרי  לו אמר  יפסק, הכל הקודש  בארץ  ושם  מהגויים
אנו  ובקר..., הצאן עם כאן  נשאר  ואנחנו ישראל, לארץ  הגויים כל את יקח

ככ  כולנו  באמת אבל עליו  השכינה מחייכים מצער לנו  איכפת לא  כי  ה,
הנביא צווח זה ועל ניזונים, ישראל שממנה האמא אב )שהיא נ ' פרק :(ישעיה

עוֹ נה ". ואין קראתי איׁש  ואין בּ אתי  מ דּ וּ ע  א ּמ כם , ׁש לּ חה  "וּ בפ ׁש עיכם

אני חנו כי  ושמעתי אלי יצעק כי והיה 
"אלה ובפרשת  בפסוק: פעמיים "משכן" שכתוב  מהי רש"י מבאר פקודי 

המקדש בית  – למשכן לרמז  העדות", משכן  המשכן פקודי 
זלמן  ר ' והקשה ישראל. של עוונותיהן על חורבנין בשני שנתמשכן 
כותבת  משכון  לגבי הרי למשכון , המקדש  בית את לקח ה' אם מוואלאזין

כה)התורה כב  לא(שמות יתברך  ה' מדוע  כן ואם  לו", תשיבנו השמש  בא  "עד 
להחזיר  שצריך בתורתו, כותב  שהוא כמו המקדש , בית  את  לנו החזיר

שכתוב ותירץ , כו )משכון? פסוק יצעק(שם כי  "והיה  המשכון מחזיר אינו אם 
המשכון  את  המלווה  יעכב  שלא  מצוה  התורה ולכן אני", חנון כי  ושמעתי  אלי 
כאשר  אבל  מהמלוה . ויפרע  המשכון בעל  של לצעקותיו יאזין ה ' כי  אצלו,
אם אכפת, לא  זה אחד  לאף  צועק , לא  אחד ואף  המקדש , בית  הוא המשכון

את  חסר הרי  – המשכון את  יחזיר הוא ברוך  הקדוש  מדוע  כ"ו )כן כ"ב  פרק  (שמות

מדבריו, כאן רואים  - אלי ". יצעק  כּ י  אם "והיה  בנו, אלא תלוי הדבר שאין 
יהיה  ה' מאתנו, שלקח המשכון את  לנו שישיב  יתברך לה ' ונצעק  נתחזק
כמו  מאתנו, שלקח המשכון את לנו ויחזיר בתורתו הציווי את  לקיים מוכרח

כ"ו )שכתוב: כ"ב  פרק -(שמות אני ". ח נּ וּ ן כּ י ו ׁש מע ּת י  אלי יצעק כּ י  והוסיף"והיה 
זלמן, ביתר' את לנו ישיב יתברך שה' ויזעק  יתפלל יחיד אדם אם  שגם

מקבל שהיה  השכינה  השראת ואת השפע את השמים מן לו  יעניקו המקדש,
קיים, היה  לו המקדש, עכת "ד.בבית

מידה כנגד מידה עמנו מתנהג   יתבר הוא  כי 
אב )היּ עב"ץבּ ס דּ וּ ר ט' בּ ידינוּ ,(הלכת  זה ע וֹ ן א לּ א  היה  לא "אלמלא  מוּ בא : , ְְִָ

בּ עיני וה וּ א גּ ל וּ תינוּ  להארי דּ י  כּ רא וּ י, ירוּ ׁש לים  על מתא בּ לים  ׁש אין

המקדש ההתעוררותזוהר  בית  על  רחמים  לבקש ה'|צריכים  יא|פרק

ה ּמ פלג וֹ ת הה ׁש מדוֹ ת  לכל וחזקה  עצ וּ מה  גּ לוּ יה ה יּ וֹ תר ה ּק רוֹ בה  ה ּס בּ ה 
על ּפ זוּ רנוּ  מק וֹ ם בּ כל בּ גּ ל וּ ת , מצא וּ נוּ  א ׁש ר ה ּמ בהיל וֹ ת וה נּ וֹ ראוֹ ת  ה גּ דוֹ לוֹ ת 
ולא ירוּ ׁש לים  את  ׁש כחנוּ  וכוּ '... בּ גּ וֹ ים  להרגּ יע  לנוּ  ה נּ ח לא  נרדּ פנוּ  צ וּ ארנוּ 

לבּ נוּ  על עינינעלתה  מל הרא החרן את  ור אים ל תל  אים יר לים בי  אנ פרט (עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

(!לנ אי מריים יג וֹ ננוּ ולא על יג וֹ ן ונוֹ סף  לדוֹ ר מ דּ וֹ ר נׁש כּ חנוּ  מלּ ב  כּ מת  כּ ן על ְְִִַָֹ
מדה כעין דהוא  לבאר [ויש  עכת "ד. לדברינוּ  יוֹ דה  אמת  א וֹ הב  וכל וּ מכא וֹ בינוּ 
ה ּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים  מוּ בא  לדבריו, רמז מצאתי ה ' בּ חסדי ואני  - מדה ]. כנגד
ה ' ימין חיל עוֹ שׂ ה  ה ' "ימין ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  יׁש וּ ע וֹ ת  ה ּפ וֹ עלת  ה יּ ד היא  ימין ׁש יּ ד
על בּ ּמ זמוֹ ר וה נּ ה  אוֹ יב ", ּת רעץ ה ' ימינ בּ כּ ח  נא דּ רי  ה ' ימינ" רוֹ ממה",
ירוּ ׁש לים א ׁש כּ ח  "אם  מוּ בא  ה גּ לוּ ת  על המדבּ ר ה ּמ זמוֹ ר ׁש ה וּ א  בּ בל נהרוֹ ת 

ימיני" ם)ּת ׁש כּ ח ע ין זה, הארי הלה  לחכמת מפח יעקב  קה ת ספר נפלאים רמזים (וע ין ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

על יׁש וּ ע וֹ ת  בּ עצמנוּ  מוֹ נעים  ה כינה גּ לוּ ת  על צ וֹ עקים  לא אנוּ  אם א וֹ מרת  זאת 
מוּ בא וכן צרוֹ ת  לעצמנוּ  מזמינים  וחלילה  וחס ישׂ ראל  את  ה ּמ וֹ ׁש יע  יד ידי 

ה בּ רית  ט"ז )בּ ספר כ' ט' מאמר  א מדּ ה(חלק כּ נגד  מ דּ ה  ע ּמ נוּ  מתנהג  ית בּ ר ה וּ א  "כּ י  ֲֵֶַָ
עליכם ". אחוּ ס  לא  אני  אף  עלי  לא  עצמכם  על כּ אב  חסים אינכם א ּת ם  וא וֹ מר

לצאתצריכי יוכלו  כ ורק המקדש, בית על רחמי לבקש
לגאולה ומשעבוד גדול  לאור מאפילה 

שמואלאיתא  בית מטות )בספר ישראל(פר ' בני  שיזכו רוצה  יתברך  "ה ' וז"ל:
היו  לא  מנוחה  להם  היה ואילו המקדש , בית  חורבן על  רחמים ויבקשו
בני שאם  כלומר - עכ"ל . בגלות " מנוחה  להם אין ולכן רחמים , מבקשים
בית על רחמים לבקש  צריכים  ומהצרות , מהגלות  לצאת  רוצים  ישראל

לגאולה . ומשעבוד גדול לאור מאפילה  לצאת  יוכלו כך  ורק  המקדש ,

לה אי ...? חיי לנו  למה דוד בית  ומלכות   ירושלי לנו אי בא
לחיות למה 

דבש איתא  אייבשיץ)ביערות יהונתן  ר ' אין (להגאון וז"ל : א ' דרוש  א ' חלק 
בנין  על הפוגות  באין דמעה  להוריד צריך כי להאריך, צורך

האנושית , שלמות  תכלית  הוא  כי דוד , קרן והחזרת לנו ירושלים  אין באם
ללא  ישראל שכלל  פירושו חיים? לנו למה  דוד בית ומלכות  ירושלים

לחיות למה  להם אין לבקש ירושלים, צריך לחיות  שרוצה  מי  כל  ולכן ,
עכת "ד. זה , על רחמים 



ההתעוררותזוהר  ה'|י  אני |פרק חנון  כי  ושמעתי אלי  יצעק  כי והיה

המקדש , בית חורבן על והשיב  בוכה , הוא מה על אותו  לשאול האכסניא
לו  השיב הגאולה , כשתהיה יהיה מה אותו ושאל הגאולה, על ומבקש 
צאן  כאן לי  יש  והרי אותו  שאל לירושלים, אותנו ויקח יגאלנו שהמשיח
צרות  הרבה יש  הרי לו השיב  הכל, את יעזוב אני ואיך ומרעה, ובקר
שהמשיח טוב  יותר הרי  לו אמר  יפסק, הכל הקודש  בארץ  ושם  מהגויים
אנו  ובקר..., הצאן עם כאן  נשאר  ואנחנו ישראל, לארץ  הגויים כל את יקח

ככ  כולנו  באמת אבל עליו  השכינה מחייכים מצער לנו  איכפת לא  כי  ה,
הנביא צווח זה ועל ניזונים, ישראל שממנה האמא אב )שהיא נ ' פרק :(ישעיה

עוֹ נה ". ואין קראתי איׁש  ואין בּ אתי  מ דּ וּ ע  א ּמ כם , ׁש לּ חה  "וּ בפ ׁש עיכם

אני חנו כי  ושמעתי אלי יצעק כי והיה 
"אלה ובפרשת  בפסוק: פעמיים "משכן" שכתוב  מהי רש"י מבאר פקודי 

המקדש בית  – למשכן לרמז  העדות", משכן  המשכן פקודי 
זלמן  ר ' והקשה ישראל. של עוונותיהן על חורבנין בשני שנתמשכן 
כותבת  משכון  לגבי הרי למשכון , המקדש  בית את לקח ה' אם מוואלאזין

כה)התורה כב  לא(שמות יתברך  ה' מדוע  כן ואם  לו", תשיבנו השמש  בא  "עד 
להחזיר  שצריך בתורתו, כותב  שהוא כמו המקדש , בית  את  לנו החזיר

שכתוב ותירץ , כו )משכון? פסוק יצעק(שם כי  "והיה  המשכון מחזיר אינו אם 
המשכון  את  המלווה  יעכב  שלא  מצוה  התורה ולכן אני", חנון כי  ושמעתי  אלי 
כאשר  אבל  מהמלוה . ויפרע  המשכון בעל  של לצעקותיו יאזין ה ' כי  אצלו,
אם אכפת, לא  זה אחד  לאף  צועק , לא  אחד ואף  המקדש , בית  הוא המשכון

את  חסר הרי  – המשכון את  יחזיר הוא ברוך  הקדוש  מדוע  כ"ו )כן כ"ב  פרק  (שמות

מדבריו, כאן רואים  - אלי ". יצעק  כּ י  אם "והיה  בנו, אלא תלוי הדבר שאין 
יהיה  ה' מאתנו, שלקח המשכון את  לנו שישיב  יתברך לה ' ונצעק  נתחזק
כמו  מאתנו, שלקח המשכון את לנו ויחזיר בתורתו הציווי את  לקיים מוכרח

כ"ו )שכתוב: כ"ב  פרק -(שמות אני ". ח נּ וּ ן כּ י ו ׁש מע ּת י  אלי יצעק כּ י  והוסיף"והיה 
זלמן, ביתר' את לנו ישיב יתברך שה' ויזעק  יתפלל יחיד אדם אם  שגם

מקבל שהיה  השכינה  השראת ואת השפע את השמים מן לו  יעניקו המקדש,
קיים, היה  לו המקדש, עכת "ד.בבית

מידה כנגד מידה עמנו מתנהג   יתבר הוא  כי 
אב )היּ עב"ץבּ ס דּ וּ ר ט' בּ ידינוּ ,(הלכת  זה ע וֹ ן א לּ א  היה  לא "אלמלא  מוּ בא : , ְְִָ

בּ עיני וה וּ א גּ ל וּ תינוּ  להארי דּ י  כּ רא וּ י, ירוּ ׁש לים  על מתא בּ לים  ׁש אין

המקדש ההתעוררותזוהר  בית  על  רחמים  לבקש ה'|צריכים  יא|פרק

ה ּמ פלג וֹ ת הה ׁש מדוֹ ת  לכל וחזקה  עצ וּ מה  גּ לוּ יה ה יּ וֹ תר ה ּק רוֹ בה  ה ּס בּ ה 
על ּפ זוּ רנוּ  מק וֹ ם בּ כל בּ גּ ל וּ ת , מצא וּ נוּ  א ׁש ר ה ּמ בהיל וֹ ת וה נּ וֹ ראוֹ ת  ה גּ דוֹ לוֹ ת 
ולא ירוּ ׁש לים  את  ׁש כחנוּ  וכוּ '... בּ גּ וֹ ים  להרגּ יע  לנוּ  ה נּ ח לא  נרדּ פנוּ  צ וּ ארנוּ 

לבּ נוּ  על עינינעלתה  מל הרא החרן את  ור אים ל תל  אים יר לים בי  אנ פרט (עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

(!לנ אי מריים יג וֹ ננוּ ולא על יג וֹ ן ונוֹ סף  לדוֹ ר מ דּ וֹ ר נׁש כּ חנוּ  מלּ ב  כּ מת  כּ ן על ְְִִַָֹ
מדה כעין דהוא  לבאר [ויש  עכת "ד. לדברינוּ  יוֹ דה  אמת  א וֹ הב  וכל וּ מכא וֹ בינוּ 
ה ּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים  מוּ בא  לדבריו, רמז מצאתי ה ' בּ חסדי ואני  - מדה ]. כנגד
ה ' ימין חיל עוֹ שׂ ה  ה ' "ימין ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  יׁש וּ ע וֹ ת  ה ּפ וֹ עלת  ה יּ ד היא  ימין ׁש יּ ד
על בּ ּמ זמוֹ ר וה נּ ה  אוֹ יב ", ּת רעץ ה ' ימינ בּ כּ ח  נא דּ רי  ה ' ימינ" רוֹ ממה",
ירוּ ׁש לים א ׁש כּ ח  "אם  מוּ בא  ה גּ לוּ ת  על המדבּ ר ה ּמ זמוֹ ר ׁש ה וּ א  בּ בל נהרוֹ ת 

ימיני" ם)ּת ׁש כּ ח ע ין זה, הארי הלה  לחכמת מפח יעקב  קה ת ספר נפלאים רמזים (וע ין ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

על יׁש וּ ע וֹ ת  בּ עצמנוּ  מוֹ נעים  ה כינה גּ לוּ ת  על צ וֹ עקים  לא אנוּ  אם א וֹ מרת  זאת 
מוּ בא וכן צרוֹ ת  לעצמנוּ  מזמינים  וחלילה  וחס ישׂ ראל  את  ה ּמ וֹ ׁש יע  יד ידי 

ה בּ רית  ט"ז )בּ ספר כ' ט' מאמר  א מדּ ה(חלק כּ נגד  מ דּ ה  ע ּמ נוּ  מתנהג  ית בּ ר ה וּ א  "כּ י  ֲֵֶַָ
עליכם ". אחוּ ס  לא  אני  אף  עלי  לא  עצמכם  על כּ אב  חסים אינכם א ּת ם  וא וֹ מר

לצאתצריכי יוכלו  כ ורק המקדש, בית על רחמי לבקש
לגאולה ומשעבוד גדול  לאור מאפילה 

שמואלאיתא  בית מטות )בספר ישראל(פר ' בני  שיזכו רוצה  יתברך  "ה ' וז"ל:
היו  לא  מנוחה  להם  היה ואילו המקדש , בית  חורבן על  רחמים ויבקשו
בני שאם  כלומר - עכ"ל . בגלות " מנוחה  להם אין ולכן רחמים , מבקשים
בית על רחמים לבקש  צריכים  ומהצרות , מהגלות  לצאת  רוצים  ישראל

לגאולה . ומשעבוד גדול לאור מאפילה  לצאת  יוכלו כך  ורק  המקדש ,

לה אי ...? חיי לנו  למה דוד בית  ומלכות   ירושלי לנו אי בא
לחיות למה 

דבש איתא  אייבשיץ)ביערות יהונתן  ר ' אין (להגאון וז"ל : א ' דרוש  א ' חלק 
בנין  על הפוגות  באין דמעה  להוריד צריך כי להאריך, צורך

האנושית , שלמות  תכלית  הוא  כי דוד , קרן והחזרת לנו ירושלים  אין באם
ללא  ישראל שכלל  פירושו חיים? לנו למה  דוד בית ומלכות  ירושלים

לחיות למה  להם אין לבקש ירושלים, צריך לחיות  שרוצה  מי  כל  ולכן ,
עכת "ד. זה , על רחמים 



ההתעוררותזוהר  ו'|יב המקדש |פרק בית  בנין תבעו שלא אלא נפלו לא

ומתפללי  מבקשי בניו  שיהיו יתבר לפניו  הוא רוח נחת  וכבר 
זאת על 

ישריםצא מסילת בספר שכתב  ממה החסידות )ולמד חלקי בביאור י"ט וז"ל:(פרק 
הכונה על  מצותיו במעשה  עובד שהוא  העבודה מלבד כזה  החסיד והנה
מצד החורבן, ועל הגלות  על ממש  צער תמיד שיצטער צריך ודאי  הנה  הזאת ,
יהיה שבה  לפי לגאולה , ויתאוה  יתברך, לכבודו כביכול  מיעוט גורם  שזה מה 
למעלה , שהבאנו אליהו דבי התנא  שכתב  מה  והוא  יתברך , השם  לכבוד עילוי
ישראל בני גאולת  על תמיד  ויתפלל  וכו', ירושלים לכבוד  ומיצר ומתאוה 

שאתפללוהשבת  ספון אני  ומה  אני מי אדם  יאמר ואם לעילוי . שמים  כבוד 
הישועה ? ותצמח  הגליות  יכנסו תפלתי  המפני וכו', ירושלים  ועל  הגלות  על

ששנינו כאותה  בצדו, ל "ח)תשובתו שכל(סנהדרין כדי  יחידי אדם  נברא לפיכך  :
בניו  שיהיו יתברך  לפניו הוא  רוח נחת  וכבר העולם , נברא  בשבילי  יאמר אחד 
הזמן  הגיע  שלא  מפני  בקשתם  תעשה  שלא  ואף  זאת , על  ומתפללים  מבקשים
עכ"ל. בזה , שמח והקב "ה  שלהם  את  עשו הם  הנה  שיהיה , טעם  מאיזה  או

ו ' פרק 
 בני תבעו שלא אלא נפלו לא   דוד בימי  שנפלו   אלפי אות כל 

המקדש  בית 

טוב מובא  שוחר  י"ז )במדרש  המלך(תהילים דוד בימי  שהיתה  המגפה  על
לדוד הנביא  גד  אומר המגפה  אחרי  נפש !!! אלף שבעים  בה  שנהרגו
כך על אמרו מזבח". לה ' והקם  עלה  לו  ויאמר וגו' דוד  אל גד  "ויבא  המלך
לבנו, מכה  שהיה  לאחד דומה , הדבר למה  "משל תהילים : במדרש  חכמינו

לו אמר שהכהו לאחר אותו. מכה  הוא  למה  הבן יודע  היה  לבנו )ולא  לך(האב  ,
אותן  כל כך , בו. השגחת  ולא  ימים  כמה  היום  שצויתיך  פלוני  דבר עשה 
והלא המקדש . בית  בנין תבעו שלא  אלא  נפלו לא  - דוד בימי  שנפלו אלפים 
כך בימיהם , חרב  ולא  בימיהם  נבנה  שלא  אלו אם  ומה  וחומר, קל דברים 
והיה בימינו שחרב אנו המקדש . בית  בנין תבעו שלא  על ונענשו להם , נעשה 
- וכמה . כמה  אחת  על רחמים , מבקשים  ולא  מתאבלין אנו ואין בימינו,
בכל תפלות  שלש  מתפללין ישראל  שיהו הראשונים  חסידים  התקינו לפיכך ,
בונה ותקנו לירושלים . עבודה  וסדר לציון שכינתך  השב  אנא , ויום , יום 
רבינו". משה  בצווי המזון. וברכת  בתפלה , עצמה , בפני  ברכה  ה ', ירושלים 
הוא לכך  הקרובה הסיבה  - שהיו השמדות  כל  " כי  היעב "ץ בעל  לומד  ומכאן

ב ׂשמחתּהההתעוררותזוהר  ורֹואה זֹוכה ירּוׁשלים על הּמתאּבל ו'|ּכל יג |פרק ָ ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ְ ָ ַ ִ ֶ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ 

ביקשנו  שלא  זה  על  עונש  נקבל שעוד היינו - ." ירושלים  על אבל חסרון מפני 
נפשנו  בכל רחמים  לבקש  אותנו מחייבים  האלו הדברים  וכמה  זה , על  רחמים 

השכינה . גלות  ועל המקדש  בית  בנין על ומאודנו

 מחתב וראה  זכה  לייר על ה תאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָל
השכינה הגר "ח הקמת למען מתפללים היינו שאם אמר, מולאזין

היינו  כבר שלמה, בגאולה יתברך כבודו ושיתגלה הקדושה,
לבּ נוּ , דוה זה  ו"על הגשמי, מצבינו על רק מתפללים שאנו אלא נגאלים,

ב וֹ " הלּ כוּ  ׁש וּ עלים  ׁש מם צ יּ וֹ ן  הר  על עינינוּ , ח ׁש כ וּ  אלּ ה העל פרק (איכה 
-י"זי "ח) חז"ל. ע"ב )ואמרו ל דף  הוא(תענית ירושלים  על והבכי  הצער שהאבל

זוֹ כה - ירוּ ׁש לים  על ה ּמ תא בּ ל כּ ל  אמרוּ , "מ כּ אן ירושלים. בנין את  שמביא  זה 
בּ שׂ מחת ּה ". רוֹ אה  אינוֹ  - ירוּ ׁש לים על מתא בּ ל וּ ׁש אינוֹ  ב שׂ מחתּה , ורוֹ אה

האי  ללמד , הפשוטי להאנשי להשפיע   צריכי הדור גדולי
הגאולה על  לבקש  צריכי

בימיתנא  ישראל בני מאסו  דברים בג ' יוחאי, בן שמעון  רבי משום
אמר וכו'. המקדש  ובבית  דוד בית במלכות שמים, במלכות רחבעם:
ישראל  אין [נ.א . לישראל טוב  סימן  מראין אין מנסיא: בן שמעון רבי

שנאמר שלשלתם ויבקשו  שיחזרו עד לעולם], גאולה  סימן  פרקרואין (הושע

דה) מצּ בהג ואין זבח ואין שׂ ר ואין מל אין ישׂ ראל  בּ ני י ׁש ב וּ  רבּ ים  ימים  "כּ י 
דּ וד ואת  אלהיהם  ידוד את  וּ בק ׁש וּ  י שׂ ראל בּ ני  יׁש ב וּ  אחר וּ תרפים. אפ וֹ ד ואין
ישראל בני ישובו "אחר ה יּ מים ". בּ אחרית  ט וּ בוֹ  ואל ידוד אל  וּ פחדוּ  מל כּ ם 
בית "מלכות  זו מלכם " דוד  "ואת  שמים  מלכות  זה אלוקיהם " ה' את  ויבקשו
הזה ", הטוב  "ההר שנאמר: המקדש  בית  זה  טובו" ואל  ה ' אל ופחדו דוד",

ק"ו ) ח' פרק  א' שמואל  שמעוני שאנו .(ילקוט בנוסח החיד"א  כתב זה קילקול ולתיקון
מרדנו  שמים , במלכות "מרדנו כיפור: יום תפילות  של בתחנון אומרים

מבקשים". אנחנו ושלשתם  - המקדש בבית  מאסנו דוד, בית  רואיםבמלכות
המקדש , בית  על לבקש  כל  קודם  צריכים יהיו ישראל  שבני הנביא, מדברי 

דוד בית  מלכות  ועל  שמים , מלכות  ומובא(משיח)ועל  הגאולה. תלוי  ובזה  ,
הקדוש  החיים בהר )באור לשונו:(פרשת וזה  בני, ליבות  בהעיר תהיה  והגאולה

אביכם ?! שולחן מעל גולים  בחוץ , תשבו כי  לכם הטוב  להם, ויּ אמר אדם
אתוכו' ה' יבקש ומהם ישראל, גדולי הארץ אדוני כל הדין את ליתן עתידים 

העלוב, הבית  שהגדוליםעלבון החלק  את יותר רואים  ומכאן - שם . עיין



ההתעוררותזוהר  ו'|יב המקדש |פרק בית  בנין תבעו שלא אלא נפלו לא

ומתפללי  מבקשי בניו  שיהיו יתבר לפניו  הוא רוח נחת  וכבר 
זאת על 

ישריםצא מסילת בספר שכתב  ממה החסידות )ולמד חלקי בביאור י"ט וז"ל:(פרק 
הכונה על  מצותיו במעשה  עובד שהוא  העבודה מלבד כזה  החסיד והנה
מצד החורבן, ועל הגלות  על ממש  צער תמיד שיצטער צריך ודאי  הנה  הזאת ,
יהיה שבה  לפי לגאולה , ויתאוה  יתברך, לכבודו כביכול  מיעוט גורם  שזה מה 
למעלה , שהבאנו אליהו דבי התנא  שכתב  מה  והוא  יתברך , השם  לכבוד עילוי
ישראל בני גאולת  על תמיד  ויתפלל  וכו', ירושלים לכבוד  ומיצר ומתאוה 

שאתפללוהשבת  ספון אני  ומה  אני מי אדם  יאמר ואם לעילוי . שמים  כבוד 
הישועה ? ותצמח  הגליות  יכנסו תפלתי  המפני וכו', ירושלים  ועל  הגלות  על

ששנינו כאותה  בצדו, ל "ח)תשובתו שכל(סנהדרין כדי  יחידי אדם  נברא לפיכך  :
בניו  שיהיו יתברך  לפניו הוא  רוח נחת  וכבר העולם , נברא  בשבילי  יאמר אחד 
הזמן  הגיע  שלא  מפני  בקשתם  תעשה  שלא  ואף  זאת , על  ומתפללים  מבקשים
עכ"ל. בזה , שמח והקב "ה  שלהם  את  עשו הם  הנה  שיהיה , טעם  מאיזה  או

ו ' פרק 
 בני תבעו שלא אלא נפלו לא   דוד בימי  שנפלו   אלפי אות כל 

המקדש  בית 

טוב מובא  שוחר  י"ז )במדרש  המלך(תהילים דוד בימי  שהיתה  המגפה  על
לדוד הנביא  גד  אומר המגפה  אחרי  נפש !!! אלף שבעים  בה  שנהרגו
כך על אמרו מזבח". לה ' והקם  עלה  לו  ויאמר וגו' דוד  אל גד  "ויבא  המלך
לבנו, מכה  שהיה  לאחד דומה , הדבר למה  "משל תהילים : במדרש  חכמינו

לו אמר שהכהו לאחר אותו. מכה  הוא  למה  הבן יודע  היה  לבנו )ולא  לך(האב  ,
אותן  כל כך , בו. השגחת  ולא  ימים  כמה  היום  שצויתיך  פלוני  דבר עשה 
והלא המקדש . בית  בנין תבעו שלא  אלא  נפלו לא  - דוד בימי  שנפלו אלפים 
כך בימיהם , חרב  ולא  בימיהם  נבנה  שלא  אלו אם  ומה  וחומר, קל דברים 
והיה בימינו שחרב אנו המקדש . בית  בנין תבעו שלא  על ונענשו להם , נעשה 
- וכמה . כמה  אחת  על רחמים , מבקשים  ולא  מתאבלין אנו ואין בימינו,
בכל תפלות  שלש  מתפללין ישראל  שיהו הראשונים  חסידים  התקינו לפיכך ,
בונה ותקנו לירושלים . עבודה  וסדר לציון שכינתך  השב  אנא , ויום , יום 
רבינו". משה  בצווי המזון. וברכת  בתפלה , עצמה , בפני  ברכה  ה ', ירושלים 
הוא לכך  הקרובה הסיבה  - שהיו השמדות  כל  " כי  היעב "ץ בעל  לומד  ומכאן

ב ׂשמחתּהההתעוררותזוהר  ורֹואה זֹוכה ירּוׁשלים על הּמתאּבל ו'|ּכל יג |פרק ָ ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ְ ָ ַ ִ ֶ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ 

ביקשנו  שלא  זה  על  עונש  נקבל שעוד היינו - ." ירושלים  על אבל חסרון מפני 
נפשנו  בכל רחמים  לבקש  אותנו מחייבים  האלו הדברים  וכמה  זה , על  רחמים 

השכינה . גלות  ועל המקדש  בית  בנין על ומאודנו

 מחתב וראה  זכה  לייר על ה תאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָל
השכינה הגר "ח הקמת למען מתפללים היינו שאם אמר, מולאזין

היינו  כבר שלמה, בגאולה יתברך כבודו ושיתגלה הקדושה,
לבּ נוּ , דוה זה  ו"על הגשמי, מצבינו על רק מתפללים שאנו אלא נגאלים,

ב וֹ " הלּ כוּ  ׁש וּ עלים  ׁש מם צ יּ וֹ ן  הר  על עינינוּ , ח ׁש כ וּ  אלּ ה העל פרק (איכה 
-י"זי "ח) חז"ל. ע"ב )ואמרו ל דף  הוא(תענית ירושלים  על והבכי  הצער שהאבל

זוֹ כה - ירוּ ׁש לים  על ה ּמ תא בּ ל כּ ל  אמרוּ , "מ כּ אן ירושלים. בנין את  שמביא  זה 
בּ שׂ מחת ּה ". רוֹ אה  אינוֹ  - ירוּ ׁש לים על מתא בּ ל וּ ׁש אינוֹ  ב שׂ מחתּה , ורוֹ אה

האי  ללמד , הפשוטי להאנשי להשפיע   צריכי הדור גדולי
הגאולה על  לבקש  צריכי

בימיתנא  ישראל בני מאסו  דברים בג ' יוחאי, בן שמעון  רבי משום
אמר וכו'. המקדש  ובבית  דוד בית במלכות שמים, במלכות רחבעם:
ישראל  אין [נ.א . לישראל טוב  סימן  מראין אין מנסיא: בן שמעון רבי

שנאמר שלשלתם ויבקשו  שיחזרו עד לעולם], גאולה  סימן  פרקרואין (הושע

דה) מצּ בהג ואין זבח ואין שׂ ר ואין מל אין ישׂ ראל  בּ ני י ׁש ב וּ  רבּ ים  ימים  "כּ י 
דּ וד ואת  אלהיהם  ידוד את  וּ בק ׁש וּ  י שׂ ראל בּ ני  יׁש ב וּ  אחר וּ תרפים. אפ וֹ ד ואין
ישראל בני ישובו "אחר ה יּ מים ". בּ אחרית  ט וּ בוֹ  ואל ידוד אל  וּ פחדוּ  מל כּ ם 
בית "מלכות  זו מלכם " דוד  "ואת  שמים  מלכות  זה אלוקיהם " ה' את  ויבקשו
הזה ", הטוב  "ההר שנאמר: המקדש  בית  זה  טובו" ואל  ה ' אל ופחדו דוד",

ק"ו ) ח' פרק  א' שמואל  שמעוני שאנו .(ילקוט בנוסח החיד"א  כתב זה קילקול ולתיקון
מרדנו  שמים , במלכות "מרדנו כיפור: יום תפילות  של בתחנון אומרים

מבקשים". אנחנו ושלשתם  - המקדש בבית  מאסנו דוד, בית  רואיםבמלכות
המקדש , בית  על לבקש  כל  קודם  צריכים יהיו ישראל  שבני הנביא, מדברי 

דוד בית  מלכות  ועל  שמים , מלכות  ומובא(משיח)ועל  הגאולה. תלוי  ובזה  ,
הקדוש  החיים בהר )באור לשונו:(פרשת וזה  בני, ליבות  בהעיר תהיה  והגאולה

אביכם ?! שולחן מעל גולים  בחוץ , תשבו כי  לכם הטוב  להם, ויּ אמר אדם
אתוכו' ה' יבקש ומהם ישראל, גדולי הארץ אדוני כל הדין את ליתן עתידים 

העלוב, הבית  שהגדוליםעלבון החלק  את יותר רואים  ומכאן - שם . עיין



ההתעוררותזוהר  ז'|יד ּגדֹול|פרק ּכ ּכל ה ּוא חצֹות  ָ ָ ָ ֲ ִּתיקּון 

להאנשים להשפיע צריכים  הדור גדולי  הקטנים , את להזהיר צריכים 
הגאולה , על לבקש  צריכים האיך וללמדם  גדולים , רחמים  לבקש  הפשוטים ,

במהרה . הגאולה  תהיה  כך ורק  וכך

והצלחה רפואה מביאה היא המקדש בית  לבני והדרישה התפילה 

כתוב ובדברי יז )הנביאים  ל ארּפ א,:(ירמיה   וּ מּמ כּ וֹ תי ל ארכה  אעלה  "כּ י 
לּה ". אין דּ רׁש  - היא צ יּ וֹ ן ,ל קרא וּ  נדּ חה  כּ י ה'. הזהנאם מהפסוק  

אחרות .לומדים , רבות  לצרות  גורם לציון הדרישה חוסר התפילהכי ומאידך
והצלחה . רפואה  מביאה  היא  המקדש  בית  לבנין לוהדרישה  ארכה "אעלה 

." ארּפ א  וּ מּמ כּ וֹ תי

ז ' פרק 

י תר חב ה א  די עד דל  ל  ה א חצת   יקְֲִֵֵֶַָָָָָ
הרה ְִַָמלימד

אאיתא  הּק צרים , הּק יץ בּ לילי  הוּ א אם והנּ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה הכּ וּ נ וֹ ת בּ ׁש ער 
בּ ּת וֹ רה  לעסוֹ ק ּת חוּ ׁש  אל החר , לעּמ וּ ד קר וֹ ב יהיה מנתוֹ  כּ ׁש יּ ק וּ ם
ּת עסק זמן  יאר  אם  ּכ ואחר הבּ כיּ ה, סדר ּת עשׂ ה רק  ׁש עה, בּ א וֹ תּה 

מזּ הבּ ּת וֹ רה , ּת תבּ ּט ל ׁש לּ א  מאד רב ותזּ הר  ענין  הוּ א  כּ י אחד, לילה אפילוּ  
בּ נפׁש  גּ דוֹ לה ּת וֹ עלת  "ע וֹ שׂ ה ז "ל, האר "י זה על אמר  ועוֹ ד  ה ּת וֹ עלת.

ח ׁש וּ בהאדם". ׁש הוּ א  ּכ כּ די עד גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל הוּ א חצ וֹ ת ׁש ּת ּק וּ ן כּ אן  רוֹ אים 
עדיף חצ וֹ ת  ּת יק וּ ן ׁש אמירת ה ּפ וֹ סקים כּ ל ּפ סק וּ  וכן  הּת וֹ רה , מלימוּ ד יוֹ תר

מסליחוֹ ת. אפילוּ 

על וכן  חצוֹ ת אחר ה נּ ע שׂ ים  הּת ּק וּ נים  שׂ כר  גּ ד וֹ ל זכּ וּ תא, מׁש ה רבּ י כּ תב 
ּת פ לּ וֹ ת  ׁש אר  כּ ל על ע וֹ לה וה וּ א הבּ ית, חר בּ ן ועל הכינה  גּ לוּ ת
הנּ וֹ דע כּ תב וכן עכת"ד. אפן, בּ ׁש וּ ם  לבּט לוֹ  ואין  הה וּ א, בּ זּ מן  וּ סליחוֹ ת 

כ"א)בּ יהוּ דה את ד' ר יסדּ רוּ :(ר ים דּ בר, כּ ל קדם העם, דּ לּ ת בּ ין ה לּ וֹ מדים בּ ין ְְִ
בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הזּ מן בּ זה וּ בפרט הכינה, גּ לוּ ת על דּ מעה  לה וֹ ריד חצ וֹ ת ּת ּק וּ ן

גּ ל וּ תינוּ , אר וזהוּ  ל ּק לּפ ה , כּ ח ונוֹ תנים הרׁש עים מת גּ בּ רים  ורא וּ יהרבּ ים  
חצוֹ ת , ּת ּק וּ ן ידי  על  כּ חן וּ להּת י ׁש  ה ּק ל ּפ וֹ ת, נגד בּ תחבּ וּ לוֹ ת  מלחמה  לעשׂ וֹ ת 

- ׁש ם . עיּ ין הרא ׁש וֹ נים . הדּ וֹ רוֹ ת  היוּ  מא ׁש ר יוֹ תר בּ זה  ל זּ הר רבורא וּ י וּ במע שׂ ה 
חצ וֹ ת "(ס"א)להגּ ר"א ּת ּק וּ ן ולעשׂ וֹ ת בּ חצ וֹ ת  לק וּ ם  "ׁש יּ ׁש  ּפ סק : עיי"ש ., 
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לרא ת לתחה ,  ת להנט  ל כרי לא ע ה  אר צדקתיו  ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹל
ליויר צ יראל  ְְְִִִִִֵַַָָמחת 

הלםוע יּ ן ה לּ וי קדת מת )בּ ספר  ר ת מ"ו פ"ב אב ת "לא (רקי  הּמ תחיל דּ בּ וּ ר ְִֵַַָָָ
על  מצטער  ׁש לּ א מי לג בּ י מסקנוֹ ת ׁש ּת י ׁש ם וּ מביא למד" ה בּ ייׁש ן

ה כינה. גּ לוּ ת
אפ ׁש רא. היה ׁש יּ ׁש (לפר)ולכן ירוּ ׁש לים  על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  מי דּ כל ה ּמ אמר, ְֵָ

חלּ וּ ל על האביל וּ ת  וּ ביחוּ ד למעלה , ה נּ זכּ ר אבילוּ ת  בּ חינוֹ ת  מיני  כּ ּמ ה  בּ ּה 
,ית בּ ר ׁש מוֹ  ח לּ וּ ל על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  ׁש אחרי  ה גּ וֹ יים . בּ ין הגּ דוֹ ל  כּ לׁש מוֹ  לכן 

ציּ וֹ ן  ישׂ ראל בּ שׂ מחת  לראוֹ ת לתחיּ ה, להנטוֹ תוֹ  לוֹ  יזּ כרוּ  לא ע שׂ ה  אׁש ר צדקוֹ תיו
נחת.וירוּ ׁש לים  לעשׂ וֹ ת  ולא  מלּמ דה. אנׁש ים  מצווֹ ת היוּ  מעשׂ יו כּ ל ספק  בּ לי  כּ י  

.ית בּ ר הגּ דוֹ ל  לׁש מוֹ  לׁש מ וֹ רוּ ח וּ דבק וּ ת  אהבה  בּ חינת  איזה  מיג היה  אם  כּ י  
לּפ ה יד  לשׂ ים  ויּ תאּפ ק  הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  חלּ וּ ל וֹ  וראה  יוּ כל איככה  ,ית בּ ר

ּת כ וּ פה . אביל וּ ת  זה  על מלּ התא בּ ל
ה ּמ אמרב . בּ אוּ ר אל נבוֹ א ל וֹ מרוּ מעּת ה רצה ירוּ ׁש לים  על הּמ תאבּ ל כּ ל  

גּ דל  ּת מיד וּ לשׂ כלוֹ  לעצמ וֹ  מז כּ יר  הוּ א  ואז וּ דברים, בּ לב בּ פעל  ׁש ּמ תא בּ ל
לשׂ כלוֹ  מנּ יח אינ וֹ  וּ בזה  מּמ נּ וּ , ה נּ ע דּ ר  והּת ענוּ ג  והלמוּ ת  ה נּ עימוּ ת
האמּת יּ ים ה ּת ענ וּ גים  נעימוּ ת  ייג  ׁש לּ א עד  ּכ כּ ל  וּ להת גּ ם להתעבּ וֹ ת 

כּ נּ "ל ׁש נּ עדּ רוּ ... וּ בינתוֹ  שׂ כלוֹ  ּת מיד  ּוּ מזכ מלּט ׁש  ה וּ א הזּ וֹ  בּ אבילוּ ת אבל 
ע ּק ר ׁש זּ ה  שׂ כלוֹ   ּמזכ ׁש הוּ א  לוֹ מר  רצה  זוֹ כה , ׁש אמר וזה  היטב , בּ אר הכּ ל

וּ בהיר,  ז נע שׂ ה  לוֹ מר רצה זוֹ כה, ואוֹ מרוֹ  בּ נחמתּה האדם, ר וֹ אה  ולכן  
ושׂ שׂ  הּמ ע ּת ד, הּט וֹ ב וּ נעימ וּ ת  היקר  גּ דל  ׁש ּמ יג לוֹ מר , רצה  ו שׂ מחתּה ,
הוּ א אז  וכ וּ ', לוֹ מר רצה  מתא בּ ל ׁש אינ וֹ  וכל בּ וֹ , וּ מתע נּ ג  וּ מתנחם  ו שׂ מח
החיל  ה גּ לוּ ת צר וֹ ת הּת לא וֹ ת ההרגּ ל  אחר וּ להתעבּ וֹ ת להתגּ ם שׂ כל וֹ  מנּ יח
יתעבּ ה ליוֹ ם  יוֹ ם  וּ מדּ י ה כל, יעזבה וּ  יוֹ מים  יוֹ ם, האבל  יעזוֹ ב אם  ולכן  ה זּ ה ,

הנּ עימ וּ ת ייג ולא  הכל  כּ לל.ויתגּ ם עליו  יתאבּ ל ולא  ה נּ עים והיקר  
בּ שׂ מחתּה  לשׂ מח ייג וּ ה  לא הּט וֹ בה  ׁש ּת בוֹ א ׁש אפ לּ וּ  עד עוֹ ד, יתגּ ם  וּ מזּ ה

בּ נעימוּ תּה , מזדּ כּ וּ להתענּ ג ׁש אינוֹ  לוֹ מר , רצה ז וֹ כה, אינוֹ  ׁש אמר וזה 
מיג אינ וֹ  רוֹ אה  ׁש הוּ א אף  לוֹ מר  רצה בּ נחמתּה , ר וֹ אה אינוֹ  ולכן שׂ כלוֹ ,
רצה  כּ נּ וֹ דע, הכל  עין ראיּ ת הוּ א כּ אן  ה נּ זכּ רת ראיּ ה וּ לׁש וֹ ן כּ נּ "ל, הּת ענוּ ג

ייג". והּמ תאבּ ל כּ נּ "ל, מיג  ׁש אינ וֹ  זכת לוֹ מר  מלדי  מדלי  היחד אחד ברי א) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻ

(ז הערה ל בין ודי יראל , .על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

אחרועּת ה עד ער ׁש יּ אר רצ וּ י אוּ לי בּ יׁש יבה ה בּ חוּ ר לח ׁש ב  יבוֹ א ׁש ּמ א 
חצוֹ ת, ּת ּק וּ ן ידי על ׁש נּ ע שׂ ה ה גּ דוֹ ל בּ ה ּת ּק וּ ן להׁש ּת ּת ף  כּ די חצ וֹ ת
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להאנשים להשפיע צריכים  הדור גדולי  הקטנים , את להזהיר צריכים 
הגאולה , על לבקש  צריכים האיך וללמדם  גדולים , רחמים  לבקש  הפשוטים ,

במהרה . הגאולה  תהיה  כך ורק  וכך

והצלחה רפואה מביאה היא המקדש בית  לבני והדרישה התפילה 

כתוב ובדברי יז )הנביאים  ל ארּפ א,:(ירמיה   וּ מּמ כּ וֹ תי ל ארכה  אעלה  "כּ י 
לּה ". אין דּ רׁש  - היא צ יּ וֹ ן ,ל קרא וּ  נדּ חה  כּ י ה'. הזהנאם מהפסוק  

אחרות .לומדים , רבות  לצרות  גורם לציון הדרישה חוסר התפילהכי ומאידך
והצלחה . רפואה  מביאה  היא  המקדש  בית  לבנין לוהדרישה  ארכה "אעלה 

." ארּפ א  וּ מּמ כּ וֹ תי

ז ' פרק 

י תר חב ה א  די עד דל  ל  ה א חצת   יקְֲִֵֵֶַָָָָָ
הרה ְִַָמלימד

אאיתא  הּק צרים , הּק יץ בּ לילי  הוּ א אם והנּ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה הכּ וּ נ וֹ ת בּ ׁש ער 
בּ ּת וֹ רה  לעסוֹ ק ּת חוּ ׁש  אל החר , לעּמ וּ ד קר וֹ ב יהיה מנתוֹ  כּ ׁש יּ ק וּ ם
ּת עסק זמן  יאר  אם  ּכ ואחר הבּ כיּ ה, סדר ּת עשׂ ה רק  ׁש עה, בּ א וֹ תּה 

מזּ הבּ ּת וֹ רה , ּת תבּ ּט ל ׁש לּ א  מאד רב ותזּ הר  ענין  הוּ א  כּ י אחד, לילה אפילוּ  
בּ נפׁש  גּ דוֹ לה ּת וֹ עלת  "ע וֹ שׂ ה ז "ל, האר "י זה על אמר  ועוֹ ד  ה ּת וֹ עלת.

ח ׁש וּ בהאדם". ׁש הוּ א  ּכ כּ די עד גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל הוּ א חצ וֹ ת ׁש ּת ּק וּ ן כּ אן  רוֹ אים 
עדיף חצ וֹ ת  ּת יק וּ ן ׁש אמירת ה ּפ וֹ סקים כּ ל ּפ סק וּ  וכן  הּת וֹ רה , מלימוּ ד יוֹ תר

מסליחוֹ ת. אפילוּ 

על וכן  חצוֹ ת אחר ה נּ ע שׂ ים  הּת ּק וּ נים  שׂ כר  גּ ד וֹ ל זכּ וּ תא, מׁש ה רבּ י כּ תב 
ּת פ לּ וֹ ת  ׁש אר  כּ ל על ע וֹ לה וה וּ א הבּ ית, חר בּ ן ועל הכינה  גּ לוּ ת
הנּ וֹ דע כּ תב וכן עכת"ד. אפן, בּ ׁש וּ ם  לבּט לוֹ  ואין  הה וּ א, בּ זּ מן  וּ סליחוֹ ת 

כ"א)בּ יהוּ דה את ד' ר יסדּ רוּ :(ר ים דּ בר, כּ ל קדם העם, דּ לּ ת בּ ין ה לּ וֹ מדים בּ ין ְְִ
בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הזּ מן בּ זה וּ בפרט הכינה, גּ לוּ ת על דּ מעה  לה וֹ ריד חצ וֹ ת ּת ּק וּ ן

גּ ל וּ תינוּ , אר וזהוּ  ל ּק לּפ ה , כּ ח ונוֹ תנים הרׁש עים מת גּ בּ רים  ורא וּ יהרבּ ים  
חצוֹ ת , ּת ּק וּ ן ידי  על  כּ חן וּ להּת י ׁש  ה ּק ל ּפ וֹ ת, נגד בּ תחבּ וּ לוֹ ת  מלחמה  לעשׂ וֹ ת 

- ׁש ם . עיּ ין הרא ׁש וֹ נים . הדּ וֹ רוֹ ת  היוּ  מא ׁש ר יוֹ תר בּ זה  ל זּ הר רבורא וּ י וּ במע שׂ ה 
חצ וֹ ת "(ס"א)להגּ ר"א ּת ּק וּ ן ולעשׂ וֹ ת בּ חצ וֹ ת  לק וּ ם  "ׁש יּ ׁש  ּפ סק : עיי"ש ., 
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לרא ת לתחה ,  ת להנט  ל כרי לא ע ה  אר צדקתיו  ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹל
ליויר צ יראל  ְְְִִִִִֵַַָָמחת 

הלםוע יּ ן ה לּ וי קדת מת )בּ ספר  ר ת מ"ו פ"ב אב ת "לא (רקי  הּמ תחיל דּ בּ וּ ר ְִֵַַָָָ
על  מצטער  ׁש לּ א מי לג בּ י מסקנוֹ ת ׁש ּת י ׁש ם וּ מביא למד" ה בּ ייׁש ן

ה כינה. גּ לוּ ת
אפ ׁש רא. היה ׁש יּ ׁש (לפר)ולכן ירוּ ׁש לים  על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  מי דּ כל ה ּמ אמר, ְֵָ

חלּ וּ ל על האביל וּ ת  וּ ביחוּ ד למעלה , ה נּ זכּ ר אבילוּ ת  בּ חינוֹ ת  מיני  כּ ּמ ה  בּ ּה 
,ית בּ ר ׁש מוֹ  ח לּ וּ ל על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  ׁש אחרי  ה גּ וֹ יים . בּ ין הגּ דוֹ ל  כּ לׁש מוֹ  לכן 

ציּ וֹ ן  ישׂ ראל בּ שׂ מחת  לראוֹ ת לתחיּ ה, להנטוֹ תוֹ  לוֹ  יזּ כרוּ  לא ע שׂ ה  אׁש ר צדקוֹ תיו
נחת.וירוּ ׁש לים  לעשׂ וֹ ת  ולא  מלּמ דה. אנׁש ים  מצווֹ ת היוּ  מעשׂ יו כּ ל ספק  בּ לי  כּ י  

.ית בּ ר הגּ דוֹ ל  לׁש מוֹ  לׁש מ וֹ רוּ ח וּ דבק וּ ת  אהבה  בּ חינת  איזה  מיג היה  אם  כּ י  
לּפ ה יד  לשׂ ים  ויּ תאּפ ק  הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  חלּ וּ ל וֹ  וראה  יוּ כל איככה  ,ית בּ ר

ּת כ וּ פה . אביל וּ ת  זה  על מלּ התא בּ ל
ה ּמ אמרב . בּ אוּ ר אל נבוֹ א ל וֹ מרוּ מעּת ה רצה ירוּ ׁש לים  על הּמ תאבּ ל כּ ל  

גּ דל  ּת מיד וּ לשׂ כלוֹ  לעצמ וֹ  מז כּ יר  הוּ א  ואז וּ דברים, בּ לב בּ פעל  ׁש ּמ תא בּ ל
לשׂ כלוֹ  מנּ יח אינ וֹ  וּ בזה  מּמ נּ וּ , ה נּ ע דּ ר  והּת ענוּ ג  והלמוּ ת  ה נּ עימוּ ת
האמּת יּ ים ה ּת ענ וּ גים  נעימוּ ת  ייג  ׁש לּ א עד  ּכ כּ ל  וּ להת גּ ם להתעבּ וֹ ת 

כּ נּ "ל ׁש נּ עדּ רוּ ... וּ בינתוֹ  שׂ כלוֹ  ּת מיד  ּוּ מזכ מלּט ׁש  ה וּ א הזּ וֹ  בּ אבילוּ ת אבל 
ע ּק ר ׁש זּ ה  שׂ כלוֹ   ּמזכ ׁש הוּ א  לוֹ מר  רצה  זוֹ כה , ׁש אמר וזה  היטב , בּ אר הכּ ל

וּ בהיר,  ז נע שׂ ה  לוֹ מר רצה זוֹ כה, ואוֹ מרוֹ  בּ נחמתּה האדם, ר וֹ אה  ולכן  
ושׂ שׂ  הּמ ע ּת ד, הּט וֹ ב וּ נעימ וּ ת  היקר  גּ דל  ׁש ּמ יג לוֹ מר , רצה  ו שׂ מחתּה ,
הוּ א אז  וכ וּ ', לוֹ מר רצה  מתא בּ ל ׁש אינ וֹ  וכל בּ וֹ , וּ מתע נּ ג  וּ מתנחם  ו שׂ מח
החיל  ה גּ לוּ ת צר וֹ ת הּת לא וֹ ת ההרגּ ל  אחר וּ להתעבּ וֹ ת להתגּ ם שׂ כל וֹ  מנּ יח
יתעבּ ה ליוֹ ם  יוֹ ם  וּ מדּ י ה כל, יעזבה וּ  יוֹ מים  יוֹ ם, האבל  יעזוֹ ב אם  ולכן  ה זּ ה ,

הנּ עימ וּ ת ייג ולא  הכל  כּ לל.ויתגּ ם עליו  יתאבּ ל ולא  ה נּ עים והיקר  
בּ שׂ מחתּה  לשׂ מח ייג וּ ה  לא הּט וֹ בה  ׁש ּת בוֹ א ׁש אפ לּ וּ  עד עוֹ ד, יתגּ ם  וּ מזּ ה

בּ נעימוּ תּה , מזדּ כּ וּ להתענּ ג ׁש אינוֹ  לוֹ מר , רצה ז וֹ כה, אינוֹ  ׁש אמר וזה 
מיג אינ וֹ  רוֹ אה  ׁש הוּ א אף  לוֹ מר  רצה בּ נחמתּה , ר וֹ אה אינוֹ  ולכן שׂ כלוֹ ,
רצה  כּ נּ וֹ דע, הכל  עין ראיּ ת הוּ א כּ אן  ה נּ זכּ רת ראיּ ה וּ לׁש וֹ ן כּ נּ "ל, הּת ענוּ ג

ייג". והּמ תאבּ ל כּ נּ "ל, מיג  ׁש אינ וֹ  זכת לוֹ מר  מלדי  מדלי  היחד אחד ברי א) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻ

(ז הערה ל בין ודי יראל , .על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

אחרועּת ה עד ער ׁש יּ אר רצ וּ י אוּ לי בּ יׁש יבה ה בּ חוּ ר לח ׁש ב  יבוֹ א ׁש ּמ א 
חצוֹ ת, ּת ּק וּ ן ידי על ׁש נּ ע שׂ ה ה גּ דוֹ ל בּ ה ּת ּק וּ ן להׁש ּת ּת ף  כּ די חצ וֹ ת



ההתעוררותזוהר  ז'|טז הּׁשכינה |פרק ּגלּות על מצטער ׁשּלא  ָ ִ ְ ַ ָ ַ ֵ ַ ְ ִֹ ֶ ִמי

אינוֹ  עיפוּ ת מחמת למחרת וגם ה יּ ׁש יבה, סדרי יׁש בּ ׁש   ּכ ידי  על ׁש אם  ודּ אי
ל בּ חוּ ר ס בּ ה אינ וֹ  אבל  , ּכ לע שׂ וֹ ת לבחוּ ר נכוֹ ן לא  כּ ראוּ י, ללמד  יכוֹ ל
כּ מ וֹ  ׁש לּ וֹ , ענין אינוֹ  הכינה גּ לוּ ת על וּ צעקה חצ וֹ ת  ׁש ּת ּק וּ ן לחׁש ב, יׁש יבה
ּת ּק וּ ן  לה גּ יד בּ יׁש יב וֹ ת נהגוּ  ׁש לּ א  לי ׁש ענוּ  מבּ חוּ רים  ּת ׁש וּ בה ק בּ לּת י ׁש כּ בר 
ׁש יּ ׁש  מי לכל וּ מתחנּ ן הפל אני וּ ּפ וֹ נה  גּ דוֹ ל, ו ׁש יבּ וּ ׁש  טעוּ ת וזוֹ הי חצוֹ ת,
ׁש היא, ס בּ ה מכּ ל ׁש אם וּ להסבּ יר  להבהיר יׁש יבה, בּ חוּ רי על הׁש ּפ עה לוֹ 

חצ וֹ ת לתּק וּ ן הראוּ יה  בּ ׁש עה ער יםהוא מ מרת א מחית, ממחה  א  (לדגמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֻ

(' וכ כּ ן י יעשׂ ה  לא  ואם  חצ וֹ ת , לתּק וּ ן דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ויּ ק דּ י ׁש  החׁש יב וּ ת  גּ דל ידע ְִִ
חׁש וּ בה מצוה  אליו  ּׁש י ׁש לא  זוֹ , בּ מחׁש ב ּת וֹ   ימׁש י ,אבר כּ ׁש יּ היה  גּ ם 
מהא וֹ ר  לעיל הבאתי וּ כבר בּ פעל , הרב  לצערינוּ  רוֹ אים  כּ מוֹ  זוּ , ונשׂ גּ בה 

ה יּ קר  הענין על  לה ׁש ּפ יע  בּ כחוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש  ע וֹ שׂ ההחיּ ים  ולא  ה זּ ה  
– הדּ ין. את  יּת ן לבּ וֹ !!!כּ ן, אל יּת ן והחי 

ס "ג)או "חובש "ע תק "פ י וֹ ם(ס ' בּ כל  מתענּ ים  ׁש יּ היוּ  ׁש גּ זרוּ  ׁש אוֹ מר מי  י ׁש  מ וּ בא :
וּ לעתיד ה '. ח לּ וּ ל ועל  ׁש נּ שׂ רפה, ה ּת וֹ רה  ועל ה בּ ית  חרבּ ן על וה ' ב '

וע יּ ין וּ ל שׂ מחה ..." ל שׂ שׂ וֹ ן ה '  ֹיהפ ו" ׁש הביא וּ בּ רוּ רהבּ מ ׁש נהלבוֹ א  החיּ ים  וכף  
ה לּ ל וּ " ה דּ ברים  על ית ּפ לּ ל ּפ נים  כּ ל  על להתע נּ וֹ ת  יכוֹ ל ׁש אינוֹ  "וּ מי  המ "א  בּ ׁש ם 

שו"ע  ג)וע יּ ין ב , ס"ק .(ס"א 

לשונו:כתב  וזה יתברך, שמו  חילול על מתאבל שאינו מי על הגר "א
לראות  לתחיה, להנטותו לו יזכרו  לא עשה, אשר  צדקותיו כל לכן 

וירושלים. ציון ישראל אנשיםבשמחת מצוות היו  מעשיו  כל ספק בלי כי
משיג היה  אם  כי יתברך , הגדול לשמו רוח נחת  לעשות ולא מלומדה,
חילולו וראה יוכל איככה יתברך , לשמו  ודביקות  אהבה  בחינת איזה 
אבילות זה  על מלהתאבל לפה  יד  לשים  ויתאפק הרבים , בעוונותינו 

מפניתכופה בשמחתה לראות זוכה הוא שמתאבל מי כי  כתב , עוד  ?
אבל  הטוב , את  טוב  כשיהיה  אז ויבין  בגשמיות , כך כל נפל לא שהוא
שיהיה  הטוב את  להבין  כלל יוכל לא מגושם, ונשאר מתאבל שאינו  מי
אלוקינו  בית בנין למען  קדוש  עם  ישראל והתעוררו  עורו ע"כ. כן, אחרי
"ראוי ס "ג  א' סי' או"ח בשו "ע שנפסק  וכפי  ישראל, גאולת להחיש 
ובפרט - המקדש ". בית חורבן  על ודואג  מיצר להיות שמים ירא לכל
בית  חורבן על להתאבל נהגו  עולם  מדורות  אשר המצרים בין בימי
חצות  תקון אמירת מנהג  חשיבות אודות בפוסקים  מוזכר וכבר המקדש .

אלו. בימים 

חצות ההתעוררותזוהר  תיקון  לעשות צריך אחד ז'|כל יז|פרק

חצות תיקו לעשות   צרי אחד כל 
שאייש  גבוה מעל גבוה דבר הוא חצות  שתיקון שחושבים אנשים

לא  עוד וזה יועילו הם  מה כי לעשות, פשוטים  לאנשים אפשר
הקדו  התיקונים ולעשות לומר זה מדרגתם את ושמעתי הללו, שים

בדו  שלכאורה משפיעים מפי  כן  ששומעים  אברכים כמה מפי  בפירוש 
משום  או  חצות, תיקון עושים אבותיהם את ראו  שלא כיון מליבם, כן
שראינו  מה  כל לאור  לכן ישנו... כבר כשהם שעשו  משום או עשו שלא
דעת, בר  לכל הוא פשוט  ודבר  הדברים לבאר  כלל צריך אין לעיל
תיקון  לעשות  צריך אחד שכל הוא, למעלה שהבאנו  הגאונים כל שדעת
פשוטים  לאנשים שייך לא שזה זה על אומרים לא פנים כל ועל חצות,

הקדוש , החיים אור מבעל שהבאנו וכמו להיפך , עולםאלא שגדולי
זה , על ישראל את עוררו  שלא  זה  על הדין  את  ליתן וכל עתידים 

בתיקון  ולעסוק להתעורר  עצמו ויזרז לעצמו הנפש  חשבון יעשה  אחד
התיקון  את שיעשה וודאי בחצות ער הוא אם פנים כל ועל זה , קדוש 
חולקים  כלל ואין ומבוררים פשוטים והדברים לוקח, זה זמן כמה כי

זה. על

ע"א)ברכותובגמרא  ג' ׁש לׁש (דף  רב , אמר ׁש מוּ אל  בּ ר יצחק רב  אמר :
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר כּ ל  ועל  ה לּ ילה , הוי  מׁש מרוֹ ת 

א וֹ י  וא וֹ מר, כּ ארי, וׁש וֹ אג  את(החרבי)ה וּ א  החרב ּת י  ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם ] [לבּ נים  ְֱִֶֶַ
אמר  ּת ניא , הע וֹ לם ... א ּמ וֹ ת  לבין בּ ני  את  והגליתי  היכלי את  ו שׂ רפּת י  בּ יתי 
מחרב וֹ ת אחת  לחרבּ ה  ונכנס ּת י  בּ דּ ר  ּמה ל הייתי אחת  ּפ עם  יוֹ סי , רבּ י 
והמּת ין  ה ּפ תח על  לי  וׁש מר לּט וֹ ב , זכוּ ר אל יּ ה וּ  וּ בא  להת ּפ לּ ל, ירוּ ׁש לים 
רבּ י,  עלי ׁש ל וֹ ם  לי, אמר ּת פ לּ תי , ׁש ּס יּ מּת י  לאחר ּת פ לּ תי . ׁש ּס יּ מּת י  עד  לי
בּ חרבּ ה ׁש מע ּת  ּק וֹ ל מה  בּ ני , לי, ואמר וּ מוֹ רי ... רבּ י  עלי ׁש ל וֹ ם  לוֹ , ואמרּת י 

אוֹ י  וא וֹ מרת , כּ יוֹ נה  ׁש ּמ נהמת  ק וֹ ל - בּ ת  ׁש מע ּת י  ל וֹ , ואמרּת י  (שהחרבתי)זוֹ ? 
את והגליתי היכלי  את  ושׂ רפ ּת י בּ יתי את  החרבּת י ] ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם  [לבּ נים 
זוֹ  ׁש עה  לא  , רא ׁש וחיּ י  , ח יּ י בּ ני, לי , אמר כּ וֹ כבים. הע וֹ בדי לבין בּ ני

א וֹ מ ולא בּ לבד  . ּכ א וֹ מרת  ּפ עמים  ׁש ל ׁש  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל  א לּ א , ּכ (עוד )רת  
א לּ א  בּ לבד ], זמן)[זוֹ  וּ לב ּת י(בכל  כּ נס יּ וֹ ת  לבּת י  נכנסין ׁש יּ שׂ ראל [בּ ׁש עה ] 
וע וֹ נין, ׁש מי ּה (אמן)מדרׁש וֹ ת  מברך)"יהא  בּ רוּ (רבא ה ּק ד וֹ ׁש  ["מבר [ה גּ ד וֹ ל 

כּ .(כביכול)ה וּ א  בּ בית וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ קלּ סין ה ּמ ל א ׁש רי וא וֹ מר, רא ׁש וֹ  מנענע 
ׁש גּ ל וּ  לבּ נים להם  וא וֹ י כּ וֹ כבים . הע וֹ בדי לבין בּ ניו את  ׁש הגלה  לאב  לּ וֹ  וּ מה 

אביהם . ׁש לחן מעל 
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אינוֹ  עיפוּ ת מחמת למחרת וגם ה יּ ׁש יבה, סדרי יׁש בּ ׁש   ּכ ידי  על ׁש אם  ודּ אי
ל בּ חוּ ר ס בּ ה אינ וֹ  אבל  , ּכ לע שׂ וֹ ת לבחוּ ר נכוֹ ן לא  כּ ראוּ י, ללמד  יכוֹ ל
כּ מ וֹ  ׁש לּ וֹ , ענין אינוֹ  הכינה גּ לוּ ת על וּ צעקה חצ וֹ ת  ׁש ּת ּק וּ ן לחׁש ב, יׁש יבה
ּת ּק וּ ן  לה גּ יד בּ יׁש יב וֹ ת נהגוּ  ׁש לּ א  לי ׁש ענוּ  מבּ חוּ רים  ּת ׁש וּ בה ק בּ לּת י ׁש כּ בר 
ׁש יּ ׁש  מי לכל וּ מתחנּ ן הפל אני וּ ּפ וֹ נה  גּ דוֹ ל, ו ׁש יבּ וּ ׁש  טעוּ ת וזוֹ הי חצוֹ ת,
ׁש היא, ס בּ ה מכּ ל ׁש אם וּ להסבּ יר  להבהיר יׁש יבה, בּ חוּ רי על הׁש ּפ עה לוֹ 

חצ וֹ ת לתּק וּ ן הראוּ יה  בּ ׁש עה ער יםהוא מ מרת א מחית, ממחה  א  (לדגמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֻ

(' וכ כּ ן י יעשׂ ה  לא  ואם  חצ וֹ ת , לתּק וּ ן דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ויּ ק דּ י ׁש  החׁש יב וּ ת  גּ דל ידע ְִִ
חׁש וּ בה מצוה  אליו  ּׁש י ׁש לא  זוֹ , בּ מחׁש ב ּת וֹ   ימׁש י ,אבר כּ ׁש יּ היה  גּ ם 
מהא וֹ ר  לעיל הבאתי וּ כבר בּ פעל , הרב  לצערינוּ  רוֹ אים  כּ מוֹ  זוּ , ונשׂ גּ בה 

ה יּ קר  הענין על  לה ׁש ּפ יע  בּ כחוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש  ע וֹ שׂ ההחיּ ים  ולא  ה זּ ה  
– הדּ ין. את  יּת ן לבּ וֹ !!!כּ ן, אל יּת ן והחי 

ס "ג)או "חובש "ע תק "פ י וֹ ם(ס ' בּ כל  מתענּ ים  ׁש יּ היוּ  ׁש גּ זרוּ  ׁש אוֹ מר מי  י ׁש  מ וּ בא :
וּ לעתיד ה '. ח לּ וּ ל ועל  ׁש נּ שׂ רפה, ה ּת וֹ רה  ועל ה בּ ית  חרבּ ן על וה ' ב '

וע יּ ין וּ ל שׂ מחה ..." ל שׂ שׂ וֹ ן ה '  ֹיהפ ו" ׁש הביא וּ בּ רוּ רהבּ מ ׁש נהלבוֹ א  החיּ ים  וכף  
ה לּ ל וּ " ה דּ ברים  על ית ּפ לּ ל ּפ נים  כּ ל  על להתע נּ וֹ ת  יכוֹ ל ׁש אינוֹ  "וּ מי  המ "א  בּ ׁש ם 

שו"ע  ג)וע יּ ין ב , ס"ק .(ס"א 

לשונו:כתב  וזה יתברך, שמו  חילול על מתאבל שאינו מי על הגר "א
לראות  לתחיה, להנטותו לו יזכרו  לא עשה, אשר  צדקותיו כל לכן 

וירושלים. ציון ישראל אנשיםבשמחת מצוות היו  מעשיו  כל ספק בלי כי
משיג היה  אם  כי יתברך , הגדול לשמו רוח נחת  לעשות ולא מלומדה,
חילולו וראה יוכל איככה יתברך , לשמו  ודביקות  אהבה  בחינת איזה 
אבילות זה  על מלהתאבל לפה  יד  לשים  ויתאפק הרבים , בעוונותינו 

מפניתכופה בשמחתה לראות זוכה הוא שמתאבל מי כי  כתב , עוד  ?
אבל  הטוב , את  טוב  כשיהיה  אז ויבין  בגשמיות , כך כל נפל לא שהוא
שיהיה  הטוב את  להבין  כלל יוכל לא מגושם, ונשאר מתאבל שאינו  מי
אלוקינו  בית בנין למען  קדוש  עם  ישראל והתעוררו  עורו ע"כ. כן, אחרי
"ראוי ס "ג  א' סי' או"ח בשו "ע שנפסק  וכפי  ישראל, גאולת להחיש 
ובפרט - המקדש ". בית חורבן  על ודואג  מיצר להיות שמים ירא לכל
בית  חורבן על להתאבל נהגו  עולם  מדורות  אשר המצרים בין בימי
חצות  תקון אמירת מנהג  חשיבות אודות בפוסקים  מוזכר וכבר המקדש .

אלו. בימים 

חצות ההתעוררותזוהר  תיקון  לעשות צריך אחד ז'|כל יז|פרק

חצות תיקו לעשות   צרי אחד כל 
שאייש  גבוה מעל גבוה דבר הוא חצות  שתיקון שחושבים אנשים

לא  עוד וזה יועילו הם  מה כי לעשות, פשוטים  לאנשים אפשר
הקדו  התיקונים ולעשות לומר זה מדרגתם את ושמעתי הללו, שים

בדו  שלכאורה משפיעים מפי  כן  ששומעים  אברכים כמה מפי  בפירוש 
משום  או  חצות, תיקון עושים אבותיהם את ראו  שלא כיון מליבם, כן
שראינו  מה  כל לאור  לכן ישנו... כבר כשהם שעשו  משום או עשו שלא
דעת, בר  לכל הוא פשוט  ודבר  הדברים לבאר  כלל צריך אין לעיל
תיקון  לעשות  צריך אחד שכל הוא, למעלה שהבאנו  הגאונים כל שדעת
פשוטים  לאנשים שייך לא שזה זה על אומרים לא פנים כל ועל חצות,

הקדוש , החיים אור מבעל שהבאנו וכמו להיפך , עולםאלא שגדולי
זה , על ישראל את עוררו  שלא  זה  על הדין  את  ליתן וכל עתידים 

בתיקון  ולעסוק להתעורר  עצמו ויזרז לעצמו הנפש  חשבון יעשה  אחד
התיקון  את שיעשה וודאי בחצות ער הוא אם פנים כל ועל זה , קדוש 
חולקים  כלל ואין ומבוררים פשוטים והדברים לוקח, זה זמן כמה כי

זה. על

ע"א)ברכותובגמרא  ג' ׁש לׁש (דף  רב , אמר ׁש מוּ אל  בּ ר יצחק רב  אמר :
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר כּ ל  ועל  ה לּ ילה , הוי  מׁש מרוֹ ת 

א וֹ י  וא וֹ מר, כּ ארי, וׁש וֹ אג  את(החרבי)ה וּ א  החרב ּת י  ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם ] [לבּ נים  ְֱִֶֶַ
אמר  ּת ניא , הע וֹ לם ... א ּמ וֹ ת  לבין בּ ני  את  והגליתי  היכלי את  ו שׂ רפּת י  בּ יתי 
מחרב וֹ ת אחת  לחרבּ ה  ונכנס ּת י  בּ דּ ר  ּמה ל הייתי אחת  ּפ עם  יוֹ סי , רבּ י 
והמּת ין  ה ּפ תח על  לי  וׁש מר לּט וֹ ב , זכוּ ר אל יּ ה וּ  וּ בא  להת ּפ לּ ל, ירוּ ׁש לים 
רבּ י,  עלי ׁש ל וֹ ם  לי, אמר ּת פ לּ תי , ׁש ּס יּ מּת י  לאחר ּת פ לּ תי . ׁש ּס יּ מּת י  עד  לי
בּ חרבּ ה ׁש מע ּת  ּק וֹ ל מה  בּ ני , לי, ואמר וּ מוֹ רי ... רבּ י  עלי ׁש ל וֹ ם  לוֹ , ואמרּת י 

אוֹ י  וא וֹ מרת , כּ יוֹ נה  ׁש ּמ נהמת  ק וֹ ל - בּ ת  ׁש מע ּת י  ל וֹ , ואמרּת י  (שהחרבתי)זוֹ ? 
את והגליתי היכלי  את  ושׂ רפ ּת י בּ יתי את  החרבּת י ] ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם  [לבּ נים 
זוֹ  ׁש עה  לא  , רא ׁש וחיּ י  , ח יּ י בּ ני, לי , אמר כּ וֹ כבים. הע וֹ בדי לבין בּ ני

א וֹ מ ולא בּ לבד  . ּכ א וֹ מרת  ּפ עמים  ׁש ל ׁש  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל  א לּ א , ּכ (עוד )רת  
א לּ א  בּ לבד ], זמן)[זוֹ  וּ לב ּת י(בכל  כּ נס יּ וֹ ת  לבּת י  נכנסין ׁש יּ שׂ ראל [בּ ׁש עה ] 
וע וֹ נין, ׁש מי ּה (אמן)מדרׁש וֹ ת  מברך)"יהא  בּ רוּ (רבא ה ּק ד וֹ ׁש  ["מבר [ה גּ ד וֹ ל 

כּ .(כביכול)ה וּ א  בּ בית וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ קלּ סין ה ּמ ל א ׁש רי וא וֹ מר, רא ׁש וֹ  מנענע 
ׁש גּ ל וּ  לבּ נים להם  וא וֹ י כּ וֹ כבים . הע וֹ בדי לבין בּ ניו את  ׁש הגלה  לאב  לּ וֹ  וּ מה 

אביהם . ׁש לחן מעל 



ההתעוררותזוהר  ט '|יח פרק

רא הא   הער הכינה , על  אמר:  לא ה ְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיד
הּמ לא וּ בעת  הּמ גּ יד זצוק"ל, קארוֹ  יוֹ סף ר' מרן  ׁש לּ מד  ׁש ב וּ עוֹ ת ליל  ּת יקוּ ן  

כּ לל, לתאר וֹ  אפׁש ר ואי  נּ וֹ רא, ה וּ א ׁש לּ ּה  ׁש ה צּ ער  ה כינה  על לוֹ  אמר
ריבי  ור וֹ ב  אלפים  אלפי מאלף  אחד מׁש ערים היּ יתם "ואלּ וּ  ה לּ ׁש וֹ ן : בּ זה
ולא בּ לבּ כם  שׂ מחה  נכנסת היתה  לא  בּ וֹ , ׁש ר וּ יה  אני אׁש ר מהצּ ער רבבוֹ ת

בּ עפר". מוּ ׁש לכת  אני בּ סיבּ תכם כּ י בּ זוֹ כרכם בּ פיכם  האלוקישׂ ח וֹ ק  המקובל (עדת ֵ

ועד ) די", "לכה על – זצוק"ל  אלקבץ הוי למה .רבי ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

מנין צרפנוּ  לארגּ ן ׁש יּ וּ כל מי אׁש רי הּק דוֹ ׁש , הח יּ ים מהא וֹ ר  נוֹ ראה ּת פלּ ה 
מדּ וֹ ת  י"ג  ּפ עמים ג' יגּ ידוּ  מנין יׁש  אם וכוּ ' ה כּ נסת  בּ ית בּ כּ וֹ לל,

טעמים) יאמר נצר (ביחיד ואמת : חסד – ורב  א ּפ ים  אר וח נּ וּ ן רחוּ ם  א -ל ה ' – ה ' : ְְִִִַָָֹ
ונּק ה . וחּט אה  ופ ׁש ע  עוֹ ן נשׂ א  לאלפים  חסד

ונׁש מתנוּ יהי רוּ חנוּ  נפׁש נוּ  אוֹ ר  ידידוּ ת אלקינוּ  מלכּ נוּ  אבינ וּ  מ לּ פני רצ וֹ ן 
לע וֹ לם  ח וֹ זר וֹ ת ׁש אינן מדּ וֹ ת  עשׂ רה לׁש לׁש  כּ ר ּת  אׁש ר  בּ רית למען 
והחזר קדׁש נוּ  לבית ׁש כינת וה ׁש ב  וח בּ תנוּ , אהבתנ וּ  זכר ,מ לּ פני
נפׁש נוּ  כּ פרידת מ ּמ נּ וּ   ּפ רידת קׁש ה כּ י  קדם, כּ ימי בּ נ וּ  להׁש ּת עׁש ע
, קדׁש מעוֹ ן ואל ,ׁש כינת גּ אלּ ת  אל נפׁש נוּ  וכלתה מעינוּ , המוּ  מגּ וּ פנוּ ,

מתח נּ נים הנּ נוּ  נכספנוּ , יי  ולרצוֹ נ(כיםב)גּ ל וּ ת על הרחמן אב  יי לפני ִ
על והערבה  ה נּ עימה  בּ אהבת נפ ׁש נוּ  וד בּ ק  ׁש כינת יי ה וֹ ׁש יעה  ה כינה ,

רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן בּ היכלּה  מל כּ נוּ  וייע וּ ל ונׁש מתנוּ , רוּ חנוּ  (הע קנפ ׁש נוּ  ְַָ

רדיטב ) .מר ְְִִִַ

ט ' צ"ג)פרק  (ּפ רק היּ ׁש ר קב  -

יוֹ חנןא . ר בּ י א)אמר עד לא ף בּ עוֹ לם(רכת ּפ יו שׂ חוֹ ק  ׁש יּ מ לּ א  לאדם  אס וּ ר : ְַַָ
ׁש נּ אמר ב )ה זּ ה , קכו רבּ י(הים על עליו אמרוּ  ּפ ינוּ ", שׂ חוֹ ק  י ּמ לא  "אז : ְִִ

רבּ יּה . י וֹ חנן מרבּ י ׁש מע  מכי  ּפ יו שׂ חוֹ ק  מ לּ א  ׁש לּ א לקי ׁש , בּ ן ׁש מע וֹ ן

הוּ א ב. הלּ ב וּ טחוֹ ל, וכבד לב  בּ אדם  בּ רא  יתבּ ר הם כּ י הוּ א והענין
מצּ ד  מּת חּת יו והּט ח וֹ ל ימין , מצּ ד מּת חּת יו - והכּ בד בּ אמצע, למעלה
ׁש הכּ בד  לפי "אדוֹ ם", ה נּ קרא ע שׂ ו ׁש ל ׁש ר ׁש  על מרּמ ז  הוּ א הכּ בד שׂ מאל.
אדם, הוּ א ׁש לּ וֹ  והר אדם, ותב ׁש ילוֹ  "אדוֹ ם", עשׂ ו נקרא  ולכן  דּ ם, כּ לּ וֹ 

והּט ח וֹ  דּ ין. ישׂ ראל,וכ לּ וֹ  על מרּמ ז  והלּ ב  הרׁש עה. לילי "ת על מר ּמ ז הוּ א ל 
אם  כּ י דּ מים  ּכ כּ ל נטל לא כּ ן ועל לאלהיהם. הם קדוֹ ׁש ים כּ י  קדוֹ ׁש , עם 
מה  טהוֹ ר. לדם נדּ ה דּ ם בּ ין - לדם דּ ם בּ ין מבחין טהוֹ ר, דּ ם  , ּוהז הבּ ר וּ ר

ּכֹוכבים ההתעוררותזוהר  עב ֹודת  עֹובד ּכאּלּו ט '|ה ּכֹועס יט|פרק ַ ֵ ְ ִ ֵ ֲ ַ ָ ִ 

מבחין  ואינ וֹ  טמא, דּ ם  כּ ל אצלוֹ ] [ּפ רוּ ׁש : לג בּ יּה  ׁש וֹ אב - הכּ בד כּ ן אין
בּ כעס . ּת מיד  הוּ א והכּ בד לדם, דּ ם בּ ין 

כבי עבדת עבד א ְֲִִֵֵַַָהעס 

לברכהג. זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  כּ ן  ףועל ג' בחלק  ב , ע ד כז ף א  חלק  (זהר  ְֵֵֶֶַַַַֹ

א) ע ד כּ יקעט כּ תב ּת י, כּ בר כּ י זרה ", עב וֹ דה  עוֹ בד כּ א לּ וּ  ה כּ וֹ עס  "כּ ל : ַ
אחרים ", "אלהים  ׁש נּ קרא  סמא "ל ׁש ל  כּ ח  הוּ א  כּ י  ה כּ בד, מצּ ד ה וּ א  ה כּ עס 
בּ חל וֹ ם בּ לּ ילה  אדם  לבני  להתראוֹ ת  ׁש דּ רכּ ּה  לילי "ת, מצּ ד ה וּ א  וה ּט חוֹ ל 
ה ּט חוֹ ל ולכן לב ּט לה , זרע  מּמ נּ וּ  ׁש יּ צא  ׁש גּ וֹ רמת  עד א ה , כּ דמוּ ת  וּ בהקיץ 

ב )שׂ וֹ חק  עד  סא לישׂ ראל(רכת מאיר היה  אזי ק יּ ם , ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ בהי וֹ ת  . ְַָ
נאמר ׁש עליהם  העלי וֹ נים , ע וֹ למוֹ ת  מני  א וֹ רוֹ ת  ג)ׁש ני  א  "יהי(ראית אוֹ ר : ְִֵ

בּ נוּ אוֹ ר"ויהי  א ׁש ר ולאה , רחל  הא ּמ הוֹ ת  נׁש מוֹ ת  הן הא לּ וּ  העוֹ למוֹ ת  וּ מרׁש  
ׁש לּ א לילי"ת , וזוּ גת וֹ  הסמא "ל את  מכניעים  היוּ  והם  ישׂ ראל , בּ ית  ׁש ּת יהן

ּפ עמים  וּ ׁש ני  לי שׂ ראל, רעה  לע שׂ וֹ ת  ׁש ליטה  ׁש וּ ם  להם  גּ ימטריּ א"אוֹ ר"היה  
מעלה"שׂ חוֹ ק " ׁש ל  ׁש הא וֹ רוֹ ת  העווֹ נוֹ ת  גּ רמוּ  ה בּ ית , נחרב  כּ אׁש ר כּ ן אין מה , 

בּ עווֹ נוֹ תינוּ  בּ נוּ , שׂ וֹ חקת  היא  אזי  ה נּ זכּ רוֹ ת , ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש ּת י גּ ברוּ  ואז נס ּת לּ ק וּ ,
י ּמ לא "אז - מ ׁש יחנוּ  וּ כׁש יּ ב וֹ א  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  וּ שׂ חוֹ "ק  שׂ מחה  אין ולכן הרבּ ים ,
ׁש לּ א ,ית בּ ר ה בּ וֹ רא  לרצּ וֹ ת   אי לדעת  האדם   צרי וּ מכּ אן ּפ ינוּ ". שׂ ח וֹ "ק 

ואםל ל שׂ חק , לנוּ  אס וּ ר  כּ י החרבּ ן, בּ ׁש עת  עכׁש ו שׂ וֹ חק וֹ ת ּפ נים  ׁש וּ ם  הרא וֹ ת  
הב' וּ מת גּ בּ רין לשׂ חוֹ ק , לּט ח וֹ ל  כּ ח נוֹ תן ה וּ א  אזי  בּ זה , נזהר אינוֹ  האדם 

לעיל. ה נּ זכּ רוֹ ת  קל ּפ וֹ ת 

ביכל ה כינה , וגלת הית  חר על להתאל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻהחב

מצוה ד. ׁש ל ׁש אינן שׂ מח וֹ ת ׁש אר  גּ ם  אלּ א אס וּ ר, לבד שׂ חוֹ ק מלּ וּ י ולא
בּ דברי וכמבאר  כּ לל. בּ הם להרבּ וֹ ת  אין מצוה ׁש ל שׂ מחה ואפלּ וּ  אס וּ ר,

תזריע  ּפ ר ׁש ת הזּ הר  כּ תב  מה ראה לברכה, זכר וֹ נם ב )חכמינוּ  עד מה :(ף  ַַ

דּ פטירא ה  חד חמ וֹ  חקל, חד מטוֹ  כּ ד  בּ אוֹ רחא, אזלי  הווֹ  יוֹ סי ור בּ י חיּ א "ר בּ י
אפרסמן)דּ קיטפא ל עץ  :ר)עטיפא יוֹ סי : רבּ י  אמר ימין, לצד  בּ דּ ר ׁש היה  ְְֲֵֵֶַ

ׁש כיח בּ עיני  דּ קטרא  לפניעטיפא  כיח ק ה ית חרן  א רפת ל ען י : ר) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

( קה ית חר ן את  מיד ה כרים ציקים ".עיני  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

יõסי ה. ור àי חçא ר àי  :Łקד àל õŁן  הåהר  Łä רïְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ä רא אחד, לłדה äיעáהŁé ,ü רâà הõלכים äְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָהי

יõסי: רàי אמר אפרסמõן. עץ ימין לצד ü רâàְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
...äעינינà מצäי  עŁן Łל עטיפה ְֲֲִִֵֵֶָָָָָעטיפה



ההתעוררותזוהר  ט '|יח פרק

רא הא   הער הכינה , על  אמר:  לא ה ְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיד
הּמ לא וּ בעת  הּמ גּ יד זצוק"ל, קארוֹ  יוֹ סף ר' מרן  ׁש לּ מד  ׁש ב וּ עוֹ ת ליל  ּת יקוּ ן  

כּ לל, לתאר וֹ  אפׁש ר ואי  נּ וֹ רא, ה וּ א ׁש לּ ּה  ׁש ה צּ ער  ה כינה  על לוֹ  אמר
ריבי  ור וֹ ב  אלפים  אלפי מאלף  אחד מׁש ערים היּ יתם "ואלּ וּ  ה לּ ׁש וֹ ן : בּ זה
ולא בּ לבּ כם  שׂ מחה  נכנסת היתה  לא  בּ וֹ , ׁש ר וּ יה  אני אׁש ר מהצּ ער רבבוֹ ת

בּ עפר". מוּ ׁש לכת  אני בּ סיבּ תכם כּ י בּ זוֹ כרכם בּ פיכם  האלוקישׂ ח וֹ ק  המקובל (עדת ֵ

ועד ) די", "לכה על – זצוק"ל  אלקבץ הוי למה .רבי ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

מנין צרפנוּ  לארגּ ן ׁש יּ וּ כל מי אׁש רי הּק דוֹ ׁש , הח יּ ים מהא וֹ ר  נוֹ ראה ּת פלּ ה 
מדּ וֹ ת  י"ג  ּפ עמים ג' יגּ ידוּ  מנין יׁש  אם וכוּ ' ה כּ נסת  בּ ית בּ כּ וֹ לל,

טעמים) יאמר נצר (ביחיד ואמת : חסד – ורב  א ּפ ים  אר וח נּ וּ ן רחוּ ם  א -ל ה ' – ה ' : ְְִִִַָָֹ
ונּק ה . וחּט אה  ופ ׁש ע  עוֹ ן נשׂ א  לאלפים  חסד

ונׁש מתנוּ יהי רוּ חנוּ  נפׁש נוּ  אוֹ ר  ידידוּ ת אלקינוּ  מלכּ נוּ  אבינ וּ  מ לּ פני רצ וֹ ן 
לע וֹ לם  ח וֹ זר וֹ ת ׁש אינן מדּ וֹ ת  עשׂ רה לׁש לׁש  כּ ר ּת  אׁש ר  בּ רית למען 
והחזר קדׁש נוּ  לבית ׁש כינת וה ׁש ב  וח בּ תנוּ , אהבתנ וּ  זכר ,מ לּ פני
נפׁש נוּ  כּ פרידת מ ּמ נּ וּ   ּפ רידת קׁש ה כּ י  קדם, כּ ימי בּ נ וּ  להׁש ּת עׁש ע
, קדׁש מעוֹ ן ואל ,ׁש כינת גּ אלּ ת  אל נפׁש נוּ  וכלתה מעינוּ , המוּ  מגּ וּ פנוּ ,

מתח נּ נים הנּ נוּ  נכספנוּ , יי  ולרצוֹ נ(כיםב)גּ ל וּ ת על הרחמן אב  יי לפני ִ
על והערבה  ה נּ עימה  בּ אהבת נפ ׁש נוּ  וד בּ ק  ׁש כינת יי ה וֹ ׁש יעה  ה כינה ,

רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן בּ היכלּה  מל כּ נוּ  וייע וּ ל ונׁש מתנוּ , רוּ חנוּ  (הע קנפ ׁש נוּ  ְַָ

רדיטב ) .מר ְְִִִַ

ט ' צ"ג)פרק  (ּפ רק היּ ׁש ר קב  -

יוֹ חנןא . ר בּ י א)אמר עד לא ף בּ עוֹ לם(רכת ּפ יו שׂ חוֹ ק  ׁש יּ מ לּ א  לאדם  אס וּ ר : ְַַָ
ׁש נּ אמר ב )ה זּ ה , קכו רבּ י(הים על עליו אמרוּ  ּפ ינוּ ", שׂ חוֹ ק  י ּמ לא  "אז : ְִִ

רבּ יּה . י וֹ חנן מרבּ י ׁש מע  מכי  ּפ יו שׂ חוֹ ק  מ לּ א  ׁש לּ א לקי ׁש , בּ ן ׁש מע וֹ ן

הוּ א ב. הלּ ב וּ טחוֹ ל, וכבד לב  בּ אדם  בּ רא  יתבּ ר הם כּ י הוּ א והענין
מצּ ד  מּת חּת יו והּט ח וֹ ל ימין , מצּ ד מּת חּת יו - והכּ בד בּ אמצע, למעלה
ׁש הכּ בד  לפי "אדוֹ ם", ה נּ קרא ע שׂ ו ׁש ל ׁש ר ׁש  על מרּמ ז  הוּ א הכּ בד שׂ מאל.
אדם, הוּ א ׁש לּ וֹ  והר אדם, ותב ׁש ילוֹ  "אדוֹ ם", עשׂ ו נקרא  ולכן  דּ ם, כּ לּ וֹ 

והּט ח וֹ  דּ ין. ישׂ ראל,וכ לּ וֹ  על מרּמ ז  והלּ ב  הרׁש עה. לילי "ת על מר ּמ ז הוּ א ל 
אם  כּ י דּ מים  ּכ כּ ל נטל לא כּ ן ועל לאלהיהם. הם קדוֹ ׁש ים כּ י  קדוֹ ׁש , עם 
מה  טהוֹ ר. לדם נדּ ה דּ ם בּ ין - לדם דּ ם בּ ין מבחין טהוֹ ר, דּ ם  , ּוהז הבּ ר וּ ר

ּכֹוכבים ההתעוררותזוהר  עב ֹודת  עֹובד ּכאּלּו ט '|ה ּכֹועס יט|פרק ַ ֵ ְ ִ ֵ ֲ ַ ָ ִ 

מבחין  ואינ וֹ  טמא, דּ ם  כּ ל אצלוֹ ] [ּפ רוּ ׁש : לג בּ יּה  ׁש וֹ אב - הכּ בד כּ ן אין
בּ כעס . ּת מיד  הוּ א והכּ בד לדם, דּ ם בּ ין 

כבי עבדת עבד א ְֲִִֵֵַַָהעס 

לברכהג. זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  כּ ן  ףועל ג' בחלק  ב , ע ד כז ף א  חלק  (זהר  ְֵֵֶֶַַַַֹ

א) ע ד כּ יקעט כּ תב ּת י, כּ בר כּ י זרה ", עב וֹ דה  עוֹ בד כּ א לּ וּ  ה כּ וֹ עס  "כּ ל : ַ
אחרים ", "אלהים  ׁש נּ קרא  סמא "ל ׁש ל  כּ ח  הוּ א  כּ י  ה כּ בד, מצּ ד ה וּ א  ה כּ עס 
בּ חל וֹ ם בּ לּ ילה  אדם  לבני  להתראוֹ ת  ׁש דּ רכּ ּה  לילי "ת, מצּ ד ה וּ א  וה ּט חוֹ ל 
ה ּט חוֹ ל ולכן לב ּט לה , זרע  מּמ נּ וּ  ׁש יּ צא  ׁש גּ וֹ רמת  עד א ה , כּ דמוּ ת  וּ בהקיץ 

ב )שׂ וֹ חק  עד  סא לישׂ ראל(רכת מאיר היה  אזי ק יּ ם , ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ בהי וֹ ת  . ְַָ
נאמר ׁש עליהם  העלי וֹ נים , ע וֹ למוֹ ת  מני  א וֹ רוֹ ת  ג)ׁש ני  א  "יהי(ראית אוֹ ר : ְִֵ

בּ נוּ אוֹ ר"ויהי  א ׁש ר ולאה , רחל  הא ּמ הוֹ ת  נׁש מוֹ ת  הן הא לּ וּ  העוֹ למוֹ ת  וּ מרׁש  
ׁש לּ א לילי"ת , וזוּ גת וֹ  הסמא "ל את  מכניעים  היוּ  והם  ישׂ ראל , בּ ית  ׁש ּת יהן

ּפ עמים  וּ ׁש ני  לי שׂ ראל, רעה  לע שׂ וֹ ת  ׁש ליטה  ׁש וּ ם  להם  גּ ימטריּ א"אוֹ ר"היה  
מעלה"שׂ חוֹ ק " ׁש ל  ׁש הא וֹ רוֹ ת  העווֹ נוֹ ת  גּ רמוּ  ה בּ ית , נחרב  כּ אׁש ר כּ ן אין מה , 

בּ עווֹ נוֹ תינוּ  בּ נוּ , שׂ וֹ חקת  היא  אזי  ה נּ זכּ רוֹ ת , ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש ּת י גּ ברוּ  ואז נס ּת לּ ק וּ ,
י ּמ לא "אז - מ ׁש יחנוּ  וּ כׁש יּ ב וֹ א  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  וּ שׂ חוֹ "ק  שׂ מחה  אין ולכן הרבּ ים ,
ׁש לּ א ,ית בּ ר ה בּ וֹ רא  לרצּ וֹ ת   אי לדעת  האדם   צרי וּ מכּ אן ּפ ינוּ ". שׂ ח וֹ "ק 

ואםל ל שׂ חק , לנוּ  אס וּ ר  כּ י החרבּ ן, בּ ׁש עת  עכׁש ו שׂ וֹ חק וֹ ת ּפ נים  ׁש וּ ם  הרא וֹ ת  
הב' וּ מת גּ בּ רין לשׂ חוֹ ק , לּט ח וֹ ל  כּ ח נוֹ תן ה וּ א  אזי  בּ זה , נזהר אינוֹ  האדם 

לעיל. ה נּ זכּ רוֹ ת  קל ּפ וֹ ת 

ביכל ה כינה , וגלת הית  חר על להתאל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻהחב

מצוה ד. ׁש ל ׁש אינן שׂ מח וֹ ת ׁש אר  גּ ם  אלּ א אס וּ ר, לבד שׂ חוֹ ק מלּ וּ י ולא
בּ דברי וכמבאר  כּ לל. בּ הם להרבּ וֹ ת  אין מצוה ׁש ל שׂ מחה ואפלּ וּ  אס וּ ר,

תזריע  ּפ ר ׁש ת הזּ הר  כּ תב  מה ראה לברכה, זכר וֹ נם ב )חכמינוּ  עד מה :(ף  ַַ

דּ פטירא ה  חד חמ וֹ  חקל, חד מטוֹ  כּ ד  בּ אוֹ רחא, אזלי  הווֹ  יוֹ סי ור בּ י חיּ א "ר בּ י
אפרסמן)דּ קיטפא ל עץ  :ר)עטיפא יוֹ סי : רבּ י  אמר ימין, לצד  בּ דּ ר ׁש היה  ְְֲֵֵֶַ

ׁש כיח בּ עיני  דּ קטרא  לפניעטיפא  כיח ק ה ית חרן  א רפת ל ען י : ר) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

( קה ית חר ן את  מיד ה כרים ציקים ".עיני  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

יõסי ה. ור àי חçא ר àי  :Łקד àל õŁן  הåהר  Łä רïְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ä רא אחד, לłדה äיעáהŁé ,ü רâà הõלכים äְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָהי

יõסי: רàי אמר אפרסמõן. עץ ימין לצד ü רâàְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
...äעינינà מצäי  עŁן Łל עטיפה ְֲֲִִֵֵֶָָָָָעטיפה



ההתעוררותזוהר  ט '|כ הּׁשכינה |פרק וגלּות ה ּבית חר ּבן  על להתא ּבל  ָ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ֻ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ַהחּיּוב 

ראה ולכן הּמ קדּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב מ יּ וֹ ם שׂ מחה בּ ׁש וּ ם להס ּת כּ ל רׁש וּ ת אין 
דּ מן  ׁש פיכת ועל הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית חר בּ ן על להתאבּ ל  הח יּ וּ ב גּ דל כּ ּמ ה

לוֹ מר אדם וצרי ישׂ ראל, קלז )ׁש ל דּ מע וֹ ת(הים   ולׁש ּפ בּ בל", נהרוֹ ת  "על : ְִִ
הריגת על - בּ ּת ה לּ ים  פ "ג  סימן - לאסף " מזמוֹ ר ו"ׁש יר ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על

ננעלוּ  לא  דּ מע וֹ ת ׁש ערי  כּ י  ב )ה צּ דּ יקים , ע ד לב ויׁש (רכ ת לע וֹ לם , נמחקים  ואין ְַָ
ׁש ל ה ּת פ לּ וֹ ת על ממ נּ ה כּ ן גּ ם  וה וּ א  דּ מע וֹ ת , אוֹ תן ׁש ּמ ק בּ ל אחד, ממנּ ה  בּ רקיע 

ירחמיא"ל  וּ ׁש מוֹ  הא וֹ פנּ ים , שׂ רי  מן  מלא וה וּ א  בּ דמע וֹ ת, ׁש הן חלקי שׂ ראל (זהר ֵֶַֹ

ב ) עד רמה ף חיּ וֹ ת,ב  מא וֹ ת  ׁש ׁש  על ׁש וֹ לט וה וּ א  והוּ א ו , אחרינין דּ מעין  ואנּ וּ ן ַַ
יב כּ יוּ ן " מר ׁש לוֹ ם מלאכי  חצּ ה צעקוּ  אראלּ ם "הן  דּ מעוֹ ת ז )אוֹ תן לג ,(י עיה ְְַָ

רתיכין  לוֹ ן נטלי  כּ לּ ה וֹ ן - מעלמין מס ּת לּ קין כּ ד זכּ אין על דּ י ׁש דּ וּ ן דּ מעין וא נּ וּ ן
כּ תיב דּ א  ועל ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על דּ א וֹ ׁש דּ ן דּ מעין בּ א נּ וּ ן לוֹ ן וערבי ע לּ אין

ח) כה א נּ וּ ן (ם "ּפ נים "? א נּ וּ ן מאן ּפ נים ", כּ ל  מעל דּ מעה  אלקים  ה ' "וּ מחה  : ָ
כּ ן וּ בתר עלּ אין, ק דּ י ׁש ין רתיכין הארץ(ם)א לּ ין כּ ל מעל יסיר ע ּמ וֹ  "וחרּפ ת  : ָ

דּ בּ ר". ה ' ּפ י כּ י 
וּ להתא נּ חהכּ לל  הכינה גּ לוּ ת על מר בּ לב להתע וֹ רר האדם  צרי ּת דיר כּ י  

אדמתנוּ , על בּ הי וֹ תנוּ  כּ י לבּ וֹ , אל ולשׂ ים  הּמ ר, הגּ לוּ ת אריכוּ ת על
והיוּ  יוֹ ם, בּ כל הארה מק בּ לים  היינוּ  - הכּ רוּ בים  בּ ין ׁש וֹ רה היתה והכינה

נקראים יט)ישׂ ראל כו  ואל(ברים הכינה  אל  קרוֹ בים והיינוּ  לה '", קד וֹ ׁש  "עם  : ְִָ
עכׁש ו, כּ ן  אין מה ּת ה וֹ ם , בּ עמקי וּ דח וּ פים  נחבּ אים הי וּ  וה ּק לּפ וֹ ת ה ּק דה ,
וּ מכניעים הארץ, וקצווֹ ת  ּפ נּ וֹ ת  בּ כל מפזּ רים  ונסחפים , נדחפים  הן י שׂ ראל
ה כּ ב וֹ ד. כּ ל להם וחוֹ לקין ול ׁש וֹ ן א ּמ ה  כּ ל נגד  גּ דוֹ לה  בּ הכנעה  בּ גּ ל וּ ת  עצמם 

ׁש יּ שׂ ראל ה . בּ ראוֹ תּה  גּ דוֹ לה הנאה לּה  וי ׁש  ו שׂ וֹ חקת מחיּ כת  היא וה לּ ילית
בּ נוּ הן  מקיּ ם מּמ ׁש  אׁש ר  האּמ וֹ ת, נגד עצמן כו )מכניעין מד "כּ י(הים : ְִִ

להם ואנחנוּ  רגליהם , כּ ּפ וֹ ת  ּת חת  למרמס  אנחנוּ  וּ מּמ ׁש  נפׁש נוּ ", לעפר ׁש חה 
מן  קצת  עין נוֹ שׂ אים  כּ ּפ ן ויגיע  י שׂ ראל ׁש ל  טרחם  וכל  ולׁש פחוֹ ת , לעבדים 
מ כּ ים י שׂ ראל, בּ ית  ואנחנוּ  מיּ דם , חזקה  בּ יד ולוֹ קחים  בּ ישׂ ראל  הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת 
כּ ל לבּ וֹ  אל אדם  י שׂ ים  לא   והיא ה ם , קד ת  על  ונשׂ רפים  ונׁש חטים  ונהרגים 
לגא לּ ת ה יּ כים  בּ ּמ קוֹ מוֹ ת  בּ תפלּ ת וֹ  לכוּ ן בּ ל בּ וֹ , נוֹ גע  אלהים  ׁש יּ ראת  מי 
כּ ב וֹ דוֹ . ׁש כינת  למען הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת  מידי ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש יּ גאלנוּ  ישׂ ראל,

âמעõתו. äואל :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְְֵֵֶַַָָֹֹ
äצעק אראêם  "הן âמעõת אõתן  וה äא  ְְְֲֲֵֵֶֶָָָָאחרõת ,
âמעõת äואל יב éיäן", מר Łלõם מלאכי ְְְְֲִֵֵַַָָָָֻחðה
מן  ëŁéסêôקים הâðיקים  על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָהïŁìכ õת 

הëר éב õת לõקחõת הâמע õת  éל את ְְְֶֶַַָָָָָהעõלם ,
âמעõת àא õתן א õתן äמער àבõת ְְְְְְֶַָָָָהעליõנõת
"äמחה  éתäב: זה ועל הàית, חרàן על äכïŁìŁְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ
הם מי   ïנים " éל מעל  âמעה אלקים  ְֱִִִִֵֵַָָָֹה'

ּתֹורה ההתעוררותזוהר  לכתר ז ֹוכה הּׁשכינה, ּגלּות על ט '|הּמצטער כא|פרק ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ְ ִ ָ ֶ ְ ֶ ֶ ָ 

רה לכתר זכה  ה כינה, לת על ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה צטער
הכינה ו . גּ לוּ ת על צער ּת דיר ׁש בּ לבּ וֹ  מי "כּ ל בּ ידי, היא  אמ ּת ית  וקבּ לה 

ז"ל האר "י כּ תב  מה ודע ּת וֹ רה", לכתר זוֹ כה  רק- העב דה עד צ יקים (אר ֲִִֶֶַַָָ

דּ ירת וֹ יז ) ׁש היתה  ׁש בּ ת ", ה"ּת ּק וּ ני  ׁש חבּ ר ה לּ וי אברהם  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  על ,
כּ ל וסוֹ בב  קם  היה  לילה  חצ וֹ ת וּ בכל  בּ ימינוּ , בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  בּ צפת ,
הלא י שׂ ראל, בּ ית  אחינוּ  ואמר: מר בּ ק וֹ ל קוֹ ל וֹ  ונתן יה וּ דים , ׁש ל  הרחוֹ ב וֹ ת 
ל שׂ רפת היה  מק דּ ׁש נוּ  וּ בית  בּ גּ ל וּ ת , הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  ׁש הכינה לכם , ידוּ ע 
ונהרג וּ  וּ מרים , קׁש ים  ע נּ וּ יים  יּס וּ רים, וסוֹ בלים  ה ּמ ר בּ גּ לוּ ת  הם  וי שׂ ראל א ׁש ,
בּ ית מית וֹ ת  בּ ארבּ ע נערים  עם  זקנים  וּ בת וּ לוֹ ת , בּ חוּ רים  וחסידוֹ ת , חסידים  כּ ּמ ה 
מ ּט וֹ תיכם על  ׁש וֹ כבין וא ּת ם  וּ מׁש נּ וֹ ת , קׁש וֹ ת בּ מית וֹ ת  וּ נד וֹ נין ונתלין דּ ין,

ובטח. בּ ה ׁש קט

הביא ירמה  ל  ל ל  אברה ְְְִִִִִֶַַַָָָָרי 
את ז. ה' יׁש מע אוּ לי וחנּ וּ ן, רח וּ ם מל ׁש הוּ א אלהינוּ , ה' אל ונצעק קוּ מוּ 

צוֹ עק , החסיד והיה ישׂ ראל, ּפ לטת ׁש ארית ע ּמ וֹ , על וירחם ּת פ לּ תנוּ , קוֹ ל
מדר ׁש וֹ ת, לבּת י חדא בּ ׁש עה כּ לּ ם קמים והיוּ  העיר , בּ ני לכל מנ וּ חה  נתן ולא
יׁש  הגתוֹ , כּ פי אי ׁש  איׁש  לוֹ מדין היוּ   ּכ ואחר חצ וֹ ת, הּת ּק וּ ן א וֹ מרים והיוּ 
בּ גּ מרא  ע וֹ סקים היוּ  מהן  ויׁש  וּ בזּ הר , ק בּ לה בּ דברי ע וֹ סקין  היוּ  מהן
היוּ   ּכ ואחר וּ כתוּ בים, וּ נביאים בּ ּת וֹ רה ע וֹ סקים היוּ  מהן ויׁש  וּ בּמ ׁש ניוֹ ת,
והרב רחמים". מע וֹ ררים  והי וּ  ה יּ וֹ ם אוֹ ר  עד וּ בּק ׁש וֹ ת ּפ זמ וֹ נים אוֹ מרים 
ז "ל, הלּ וי אברהם רבּ י החסיד על ואמר  בּ חסידוּ תוֹ  מפליג  היה  ז "ל האר"י

הנּ ביא. ירמיהוּ  ׁש ל גּ לגּ וּ ל היה ׁש הוּ א 

ריח ילב א ה ְְְִִִִָמת
למוּ ת,ח . ימי והגּ יע וּ  ,ימי ׁש למוּ  כּ י  דּ ע  ז "ל: האר"י לוֹ  אמר  אחת  וּ פעם 

ּת חיה  אזי זוֹ , ּת ּק נה ּת ע שׂ ה ואם  ,ׁש אלּמ ד אחת ּת ּק נה ׁש ּת ע שׂ ה לא אם
להתּפ לּ ל  ּת ל ו ׁש ם ליר וּ ׁש לים, ׁש ּת ל , ּׁש ל הּת ּק נה היא וז וֹ  ׁש נים , כ"ב ע וֹ ד
הל ואז ה כינה, לראוֹ ת ותזכּ ה ,ּת ח נּ ת  ות ׁש ּפ הּמ ערבי ה כּ תל לפני 
 ּכ ואחר ואפר , שׂ ק בּ תענית  לילוֹ ת  וג ' ימים ג ' עצמוֹ  וסגר לביתוֹ  החסיד
וּ בבכיּ ה  וּ בתחנ וּ נים בּ תפ לּ ה  הּמ ערבי כּ תל לפני  וּ בא  לירוּ ׁש לים  החסיד הל
ׁש ח וֹ רים, מלבּ ׁש ת אה דּ גמת צוּ רה הכּ תל גּ בּ י על ראה  ּכ ואחר גּ דוֹ לה,
ואמר: גּ דוֹ ל בּ בכי  וּ בוֹ כה צוֹ עק והיה ארצה ּפ ניו על נפל ּפ חדּ וֹ  מרב ותכף

עלי õנõת, קדõŁõת  מר éבõת אõתן  הן éי ְְְִֵֶֶָָָ"ïנים "? הארץ éל מעל יסיר  õëע "וחר ïת :üé ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָואחר



ההתעוררותזוהר  ט '|כ הּׁשכינה |פרק וגלּות ה ּבית חר ּבן  על להתא ּבל  ָ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ֻ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ַהחּיּוב 

ראה ולכן הּמ קדּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב מ יּ וֹ ם שׂ מחה בּ ׁש וּ ם להס ּת כּ ל רׁש וּ ת אין 
דּ מן  ׁש פיכת ועל הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית חר בּ ן על להתאבּ ל  הח יּ וּ ב גּ דל כּ ּמ ה

לוֹ מר אדם וצרי ישׂ ראל, קלז )ׁש ל דּ מע וֹ ת(הים   ולׁש ּפ בּ בל", נהרוֹ ת  "על : ְִִ
הריגת על - בּ ּת ה לּ ים  פ "ג  סימן - לאסף " מזמוֹ ר ו"ׁש יר ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על

ננעלוּ  לא  דּ מע וֹ ת ׁש ערי  כּ י  ב )ה צּ דּ יקים , ע ד לב ויׁש (רכ ת לע וֹ לם , נמחקים  ואין ְַָ
ׁש ל ה ּת פ לּ וֹ ת על ממ נּ ה כּ ן גּ ם  וה וּ א  דּ מע וֹ ת , אוֹ תן ׁש ּמ ק בּ ל אחד, ממנּ ה  בּ רקיע 

ירחמיא"ל  וּ ׁש מוֹ  הא וֹ פנּ ים , שׂ רי  מן  מלא וה וּ א  בּ דמע וֹ ת, ׁש הן חלקי שׂ ראל (זהר ֵֶַֹ

ב ) עד רמה ף חיּ וֹ ת,ב  מא וֹ ת  ׁש ׁש  על ׁש וֹ לט וה וּ א  והוּ א ו , אחרינין דּ מעין  ואנּ וּ ן ַַ
יב כּ יוּ ן " מר ׁש לוֹ ם מלאכי  חצּ ה צעקוּ  אראלּ ם "הן  דּ מעוֹ ת ז )אוֹ תן לג ,(י עיה ְְַָ

רתיכין  לוֹ ן נטלי  כּ לּ ה וֹ ן - מעלמין מס ּת לּ קין כּ ד זכּ אין על דּ י ׁש דּ וּ ן דּ מעין וא נּ וּ ן
כּ תיב דּ א  ועל ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על דּ א וֹ ׁש דּ ן דּ מעין בּ א נּ וּ ן לוֹ ן וערבי ע לּ אין

ח) כה א נּ וּ ן (ם "ּפ נים "? א נּ וּ ן מאן ּפ נים ", כּ ל  מעל דּ מעה  אלקים  ה ' "וּ מחה  : ָ
כּ ן וּ בתר עלּ אין, ק דּ י ׁש ין רתיכין הארץ(ם)א לּ ין כּ ל מעל יסיר ע ּמ וֹ  "וחרּפ ת  : ָ

דּ בּ ר". ה ' ּפ י כּ י 
וּ להתא נּ חהכּ לל  הכינה גּ לוּ ת על מר בּ לב להתע וֹ רר האדם  צרי ּת דיר כּ י  

אדמתנוּ , על בּ הי וֹ תנוּ  כּ י לבּ וֹ , אל ולשׂ ים  הּמ ר, הגּ לוּ ת אריכוּ ת על
והיוּ  יוֹ ם, בּ כל הארה מק בּ לים  היינוּ  - הכּ רוּ בים  בּ ין ׁש וֹ רה היתה והכינה

נקראים יט)ישׂ ראל כו  ואל(ברים הכינה  אל  קרוֹ בים והיינוּ  לה '", קד וֹ ׁש  "עם  : ְִָ
עכׁש ו, כּ ן  אין מה ּת ה וֹ ם , בּ עמקי וּ דח וּ פים  נחבּ אים הי וּ  וה ּק לּפ וֹ ת ה ּק דה ,
וּ מכניעים הארץ, וקצווֹ ת  ּפ נּ וֹ ת  בּ כל מפזּ רים  ונסחפים , נדחפים  הן י שׂ ראל
ה כּ ב וֹ ד. כּ ל להם וחוֹ לקין ול ׁש וֹ ן א ּמ ה  כּ ל נגד  גּ דוֹ לה  בּ הכנעה  בּ גּ ל וּ ת  עצמם 

ׁש יּ שׂ ראל ה . בּ ראוֹ תּה  גּ דוֹ לה הנאה לּה  וי ׁש  ו שׂ וֹ חקת מחיּ כת  היא וה לּ ילית
בּ נוּ הן  מקיּ ם מּמ ׁש  אׁש ר  האּמ וֹ ת, נגד עצמן כו )מכניעין מד "כּ י(הים : ְִִ

להם ואנחנוּ  רגליהם , כּ ּפ וֹ ת  ּת חת  למרמס  אנחנוּ  וּ מּמ ׁש  נפׁש נוּ ", לעפר ׁש חה 
מן  קצת  עין נוֹ שׂ אים  כּ ּפ ן ויגיע  י שׂ ראל ׁש ל  טרחם  וכל  ולׁש פחוֹ ת , לעבדים 
מ כּ ים י שׂ ראל, בּ ית  ואנחנוּ  מיּ דם , חזקה  בּ יד ולוֹ קחים  בּ ישׂ ראל  הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת 
כּ ל לבּ וֹ  אל אדם  י שׂ ים  לא   והיא ה ם , קד ת  על  ונשׂ רפים  ונׁש חטים  ונהרגים 
לגא לּ ת ה יּ כים  בּ ּמ קוֹ מוֹ ת  בּ תפלּ ת וֹ  לכוּ ן בּ ל בּ וֹ , נוֹ גע  אלהים  ׁש יּ ראת  מי 
כּ ב וֹ דוֹ . ׁש כינת  למען הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת  מידי ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש יּ גאלנוּ  ישׂ ראל,

âמעõתו. äואל :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְְֵֵֶַַָָֹֹ
äצעק אראêם  "הן âמעõת אõתן  וה äא  ְְְֲֲֵֵֶֶָָָָאחרõת ,
âמעõת äואל יב éיäן", מר Łלõם מלאכי ְְְְֲִֵֵַַָָָָֻחðה
מן  ëŁéסêôקים הâðיקים  על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָהïŁìכ õת 

הëר éב õת לõקחõת הâמע õת  éל את ְְְֶֶַַָָָָָהעõלם ,
âמעõת àא õתן א õתן äמער àבõת ְְְְְְֶַָָָָהעליõנõת
"äמחה  éתäב: זה ועל הàית, חרàן על äכïŁìŁְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ
הם מי   ïנים " éל מעל  âמעה אלקים  ְֱִִִִֵֵַָָָֹה'

ּתֹורה ההתעוררותזוהר  לכתר ז ֹוכה הּׁשכינה, ּגלּות על ט '|הּמצטער כא|פרק ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ְ ִ ָ ֶ ְ ֶ ֶ ָ 

רה לכתר זכה  ה כינה, לת על ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה צטער
הכינה ו . גּ לוּ ת על צער ּת דיר ׁש בּ לבּ וֹ  מי "כּ ל בּ ידי, היא  אמ ּת ית  וקבּ לה 

ז"ל האר "י כּ תב  מה ודע ּת וֹ רה", לכתר זוֹ כה  רק- העב דה עד צ יקים (אר ֲִִֶֶַַָָ

דּ ירת וֹ יז ) ׁש היתה  ׁש בּ ת ", ה"ּת ּק וּ ני  ׁש חבּ ר ה לּ וי אברהם  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  על ,
כּ ל וסוֹ בב  קם  היה  לילה  חצ וֹ ת וּ בכל  בּ ימינוּ , בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  בּ צפת ,
הלא י שׂ ראל, בּ ית  אחינוּ  ואמר: מר בּ ק וֹ ל קוֹ ל וֹ  ונתן יה וּ דים , ׁש ל  הרחוֹ ב וֹ ת 
ל שׂ רפת היה  מק דּ ׁש נוּ  וּ בית  בּ גּ ל וּ ת , הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  ׁש הכינה לכם , ידוּ ע 
ונהרג וּ  וּ מרים , קׁש ים  ע נּ וּ יים  יּס וּ רים, וסוֹ בלים  ה ּמ ר בּ גּ לוּ ת  הם  וי שׂ ראל א ׁש ,
בּ ית מית וֹ ת  בּ ארבּ ע נערים  עם  זקנים  וּ בת וּ לוֹ ת , בּ חוּ רים  וחסידוֹ ת , חסידים  כּ ּמ ה 
מ ּט וֹ תיכם על  ׁש וֹ כבין וא ּת ם  וּ מׁש נּ וֹ ת , קׁש וֹ ת בּ מית וֹ ת  וּ נד וֹ נין ונתלין דּ ין,

ובטח. בּ ה ׁש קט

הביא ירמה  ל  ל ל  אברה ְְְִִִִִֶַַַָָָָרי 
את ז. ה' יׁש מע אוּ לי וחנּ וּ ן, רח וּ ם מל ׁש הוּ א אלהינוּ , ה' אל ונצעק קוּ מוּ 

צוֹ עק , החסיד והיה ישׂ ראל, ּפ לטת ׁש ארית ע ּמ וֹ , על וירחם ּת פ לּ תנוּ , קוֹ ל
מדר ׁש וֹ ת, לבּת י חדא בּ ׁש עה כּ לּ ם קמים והיוּ  העיר , בּ ני לכל מנ וּ חה  נתן ולא
יׁש  הגתוֹ , כּ פי אי ׁש  איׁש  לוֹ מדין היוּ   ּכ ואחר חצ וֹ ת, הּת ּק וּ ן א וֹ מרים והיוּ 
בּ גּ מרא  ע וֹ סקים היוּ  מהן  ויׁש  וּ בזּ הר , ק בּ לה בּ דברי ע וֹ סקין  היוּ  מהן
היוּ   ּכ ואחר וּ כתוּ בים, וּ נביאים בּ ּת וֹ רה ע וֹ סקים היוּ  מהן ויׁש  וּ בּמ ׁש ניוֹ ת,
והרב רחמים". מע וֹ ררים  והי וּ  ה יּ וֹ ם אוֹ ר  עד וּ בּק ׁש וֹ ת ּפ זמ וֹ נים אוֹ מרים 
ז "ל, הלּ וי אברהם רבּ י החסיד על ואמר  בּ חסידוּ תוֹ  מפליג  היה  ז "ל האר"י

הנּ ביא. ירמיהוּ  ׁש ל גּ לגּ וּ ל היה ׁש הוּ א 

ריח ילב א ה ְְְִִִִָמת
למוּ ת,ח . ימי והגּ יע וּ  ,ימי ׁש למוּ  כּ י  דּ ע  ז "ל: האר"י לוֹ  אמר  אחת  וּ פעם 

ּת חיה  אזי זוֹ , ּת ּק נה ּת ע שׂ ה ואם  ,ׁש אלּמ ד אחת ּת ּק נה ׁש ּת ע שׂ ה לא אם
להתּפ לּ ל  ּת ל ו ׁש ם ליר וּ ׁש לים, ׁש ּת ל , ּׁש ל הּת ּק נה היא וז וֹ  ׁש נים , כ"ב ע וֹ ד
הל ואז ה כינה, לראוֹ ת ותזכּ ה ,ּת ח נּ ת  ות ׁש ּפ הּמ ערבי ה כּ תל לפני 
 ּכ ואחר ואפר , שׂ ק בּ תענית  לילוֹ ת  וג ' ימים ג ' עצמוֹ  וסגר לביתוֹ  החסיד
וּ בבכיּ ה  וּ בתחנ וּ נים בּ תפ לּ ה  הּמ ערבי כּ תל לפני  וּ בא  לירוּ ׁש לים  החסיד הל
ׁש ח וֹ רים, מלבּ ׁש ת אה דּ גמת צוּ רה הכּ תל גּ בּ י על ראה  ּכ ואחר גּ דוֹ לה,
ואמר: גּ דוֹ ל בּ בכי  וּ בוֹ כה צוֹ עק והיה ארצה ּפ ניו על נפל ּפ חדּ וֹ  מרב ותכף

עלי õנõת, קדõŁõת  מר éבõת אõתן  הן éי ְְְִֵֶֶָָָ"ïנים "? הארץ éל מעל יסיר  õëע "וחר ïת :üé ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָואחר



ההתעוררותזוהר  י'|כב הּׁשכינה |ּפרק צער על להתאּבל  רגיל  אם ֶ ֶ ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ָ 

וּ זעקוֹ ת, בּ בכיּ ה  מארי והיה נפ ׁש י! על אהּה  אוֹ י! בּ כ ׁש ראיתי לי! אוֹ י
ו יּ רדּ ם. ׁש נּ תעלּ ף  עד ראׁש וֹ  שׂ ערוֹ ת ממרט  והיה

התנחם,ט . ואמרה: נאים בּ בגדים הכינה אליו ׁש בּ אה בּ חלוֹ ם ראה ואז
אׁש יב כּ י לגב וּ לם, הבּ נים ויׁש וּ בוּ  ,לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  אברהם, בּ ני
אל  וּ בא לצפת וחזר  רגליו  את ויא ויּ יקץ אוֹ תם. ורחמּת י ׁש בוּ תם  את
ּפ ני לרא וֹ ת ׁש זּ כית  ּב רוֹ אה אני ז"ל: האר "י אמר ותכף  ז"ל, האר"י
ׁש החסיד  הוי, וכן ׁש נים. כ"ב עוֹ ד ׁש ּת חיה בּ טוּ ח, ּת היה וּ מעּת ה הכינה ,

ׁש נים. כ"ב  הּמ עשׂ ה זה אחר חי היה

אוֹ וּ מהחסיד הלּ ילה בּ חצ וֹ ת לק וּ ם  כּ ן, לע שׂ וֹ ת אדם  כּ ל יראה לעיל, הנּ זכּ ר 
הריגת  ועל הּמ קדּ ׁש  בּ ית  חר בּ ן על להתא בּ ל הבּ קר אוֹ ר קדם
ׁש מים, לׁש ם לבּ וֹ  ׁש יּ כוּ ן וּ בלבד - הּמ מעיט ואחד הּמ רבּ ה, ואחד הּק דוֹ ׁש ים,
ׁש לּ א  הבּ ר יּ וֹ ת, א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש בּ חוּ  כּ די הבּ ר יּ וֹ ת , בּ פני ׁש יּ תּפ אר זאת  יעשׂ ה ולא
מכוּ ן  ׁש הוּ א וּ מי  גּ דוֹ ל, ענׁש  מק בּ ל גּ ם אלּ א  זה, על שׂ כר  מק בּ ל לא ׁש ה וּ א דּ י

א וֹ מר הוּ א הכּ תוּ ב עליו אזי ׁש מים, ה)לׁש ם  ח, ידע(קהלת  לא  מצוה "ׁש וֹ מר : ֶֶֹ
רבּ י הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י  מ וֹ רי אמן. וירוּ ׁש לים , צ יּ וֹ ן בּ בנין לרא וֹ ת  ויזכּ ה רע ", דּ בר

ז"ל. י וֹ סף 

י ' צד)ּפ רק  ּפ רק  ה יּ ׁש ר (קב  

יד )כּ תיב א . מג בריחים ",(יעיה וה וֹ רד ּת י בבלה  ׁש לּ חּת י למענכם  ה ' אמר "כּ ה  : ְְַָ
בּ צרתן  ׁש נּ ׁש ּת ּת ף  לי שׂ ראל, ה וּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  אהבת  גּ דל נת בּ אר זה בּ פס וּ ק 

ׁש היה וּ כמוֹ  לגּ לוּ ת . ע ּמ הם  דּ כתיבוירד א)בּ מצרים , א  מצרימה(מת "ה בּ אים  : ְ
ליעקב הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר וּ בס וֹ ד ה כינה , לרבּ וֹ ת  - "את " יעקב ", את 

ד ) מו כּ תיב(ראית  בּ בל  וּ בגל וּ ת  וג וֹ ', "אעל ואנכי מצרימה   ע ּמ ארד  "אנכי : ְִֵ
יד ) מג צר"(יעיה  לוֹ  צרתם  וּ "בכל  בבלה ", ׁש לּ חּת י  "למענכם  ט): סג ׁש בּ כל(ם , ְְַָָ

מצרים . מגּ לוּ ת  יוֹ תר ק ׁש ה  ה וּ א  גּ ל וּ ת

יסל ,ל ו חס צער, עליו  בא  ה כינה, צער על  להתאל רגיל  ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹא
ח לא ְֲַַָָֹה א

ב )וּ בזּ הר ב . עד ב  ף  ב  דּ מר גּ יל ז איתא(חלק מאן יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י "אמר  ֵֶַַ
הזּ ה  מאוֹ י יס בּ ל צער, עליו דּ בא גּ ב על אף  דּ ׁש כינתא בּ צערא  עצמוֹ 

àâר ". ה ' Łמעõן ז.ïִִֵי ר àי  אמר  :Łקד àלõŁן הåהר  Łä רïְְִִֵֶַַַַָָֹֹ

הּׁשכינה ההתעוררותזוהר  צער על להתאּבל  רגיל  י'|אם כג |ּפרק ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ָ ֶ ֶ 

דּ ישׂ ראל, וצערא דּ ׁש כינתא  בּ צערא עצמוֹ  מר גּ יל דּ לא מאן אבל חיׁש , ולא
עליו  דּ אתיא כּ יון  - הזּ ה הע וֹ לם ׁש ל וע דּ וּ נין  בּ תפנ וּ קין הוּ א יוֹ מין  כּ ל רק
כּ ד  למב כּ י אחד כּ ל אצטרי דּ א ועל ׁש לים. צער איה וּ  דּ א צער , איזה

בּ גלוּ תא. בּ צערא הן י שׂ ראל

כּ דכתיבחג. בּ תפנוּ קין , ישׂ ראל דּ הו וֹ  ׁש לים, צערא הוי בּ בל בּ גלוּ ת וה נּ ה
ב ) ד נחתין (איכה הווֹ  וה ׁש ּת א וגוֹ ', בּ ּפ ז" המסלּ אים  היקרים  צ יּ וֹ ן "בּ ני  : ֵָ

אזלין  הווֹ  וכד לאח וֹ ריהן, מה דּ קין וידיה וֹ ן צ וּ אריה וֹ ן על  ורחים בּ גל וּ תא
בּ גל וּ תא בּ ני  לּמ ה ואמר: דּ יליּה  ּפ מליא  לכל ה וּ א  בּ רי קד ׁש א  קרא  בּ גל וּ תא,

דּ כתיב  ה וּ א  הדא  ע ּמ כוֹ ן, ואנא כּ לּ כוֹ ן, חוּ ת וּ  ק וּ מוּ  הכא ?! יד )וא ּת וּ ן מג :(יעיה ְְַָ

"בּ ריחים "? מאן כּ לּ ם ", בריחים  וה וֹ רדּת י  בבלה  ׁש לּ חּת י  למענכם  ה ' אמר "כּ ה 
על ה ּק דׁש  רוּ ח וּ ׁש ריאת  את ּפ ּת ח וּ  נחתוּ , וכד ע לּ אין, וּ מׁש רין רתיכין כּ ל א לּ ין
דּ ׁש מיּ א חילא וכל הכא , מאריכ וֹ ן הא  לישׂ ראל : לה וֹ  אמר ה נּ ביא , יחזקאל
כּ ל יחזקאל  לה וּ  דּ אמר עד י שׂ ראל, הימנוּ ה וּ  ולא עּמ כוֹ ן. לד וּ ר דּ את וּ  וּ רתיכוֹ י ,

ׁש נּ אמר בּ נב וּ אה , דּ חמי ד )מה  א רבּ י(יחזקאל אמר וג וֹ ', רוּ ח" וה נּ ה "וארא  : ְְֵֶ
דּ קד ׁש א ׁש רא וּ  ׁש למה, חדותא  י שׂ ראל חדוֹ  ׁש עּת א  בּ האי י וֹ חאי : בּ ן ׁש מעוֹ ן

בּ רא ׁש ית . ּפ רׁש ת  ׁש ם  ע יּ ן לׁש וֹ נוֹ , כּ אן עד  עּמ ה וֹ ן. ה וּ א  הוּ א  בּ רי

על והנּ ה  נפׁש ם למסר  ר בּ ה בּ אהבה עליהם ׁש ּמ ק בּ לים  צדּ יקים י ׁש  דּ וֹ ר בּ כל 
יהוּ דה ר בּ י אמר  הם, ב )קדת  עד ה ף ם יוֹ דעים ט:(זהר אלמלי ַַַָֹ

להצטער õעצמ את ëŁר áיל מי י õחאי : àְְְְִִִֵֶֶֶַַַָן
צער, עליו àŁא  ïי  על אף  הכינה àְְִִֶַַַַַַַָָָָצער 

א לדאג. üצרי õואינ הåה הfiëא מי יסàל בל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
וצערן  ה כינה  àצער  להצטער רגיל õאינŁְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
àתענäגים הם  ימיו éל רק יłראל, Łְְֲִִֵֵֶַַָָָָל
אליו  áëŁיע éיון  הåה, העõלם Łל äֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמעדìים 
ü צרי זה ועל ה לם, צער הäא זה צער, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאיזה
הáלäת. àצער הם łçŁéראל  לב õéת אחד éְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָל

àבל ח. àגלäת והìה :Łקד àלõŁן  ה åהר Łä רïְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ה áלäת לפני יłראל ä היŁ Łלם, צער  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
צõçן  "àני éדכתיב: àתענäגים , ְְְְְְֲִִִִִִֵַַמתעâנים
הם ועכŁו ,'õוג ïàז" המסêאים  ְְְְְִִֵַַַַָָָָֻהיקרים 
וידיהם צäאריהם  על ורחים  לáלäת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיõרדים 
áàלäת, הõלכים  ä היŁכä לאחõריהם. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻמה âקים 
õêŁ ïמליא לכל הäא üäרà Łõדñה ְְֶַַָָָָָָָקרא
äרד äמäק éאן ?! ואôם áàלäת  àני "לëה ְְְֶַַַַָָָָָָואמר:

"éה  éŁת äב : äזה ע ëכם!" ואני לבבל, êéְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻכם
והõרדôי  בבלה êŁחôי  למענכם  ה' ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָאמר
éל  äê א "àריחים"? הם מי , êéם" ִִִִִֵֵָָָָֻבריחים 
äרדçŁ äבŁעה העליõנõת, והëחנõת ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָהëר éב õת 
על  Łרתה Ł דñה ורäח ה מים äחôנפ ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹלבבל ,
"הרי  לי łראל: יחזקאל ואמר  הìביא , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחזקאל 
äמרéב õתיו, המים צבא  וכל  éאן , ְְְְְֲִֶַַַָָָָָאדõנכם 
יłראל , õל äהאמינ ולא עëכם ". לדäר äיעáהŁְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ראה  מה éל יחזקאל להם ïíŁר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעד
אמר ,'õוג ר äח" והìה "וארא  éŁתäב: àְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנבäאה,
äמחł Łעה ã תõ אà" יõחאי: àן Łמעõן ְְְִִֶַַָָָָר àי 
ŁõדñהŁ ä ראŁ éיון Łלמה, łמחה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיłראל 

עëהם ". נמצא הäא üäרàְִִֶָָָ

יłראל ט. עם äê א :Łקד àלõŁן הåהר Łä רïְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
Łõדñה לפני  הם חביבים ëéה עד  י õדע ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהיה
äהי  עליהם  õ אהבת ëéה ועד הäא , üä רàְֲֲֵֶַַַָָָָ
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וּ זעקוֹ ת, בּ בכיּ ה  מארי והיה נפ ׁש י! על אהּה  אוֹ י! בּ כ ׁש ראיתי לי! אוֹ י
ו יּ רדּ ם. ׁש נּ תעלּ ף  עד ראׁש וֹ  שׂ ערוֹ ת ממרט  והיה

התנחם,ט . ואמרה: נאים בּ בגדים הכינה אליו ׁש בּ אה בּ חלוֹ ם ראה ואז
אׁש יב כּ י לגב וּ לם, הבּ נים ויׁש וּ בוּ  ,לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  אברהם, בּ ני
אל  וּ בא לצפת וחזר  רגליו  את ויא ויּ יקץ אוֹ תם. ורחמּת י ׁש בוּ תם  את
ּפ ני לרא וֹ ת ׁש זּ כית  ּב רוֹ אה אני ז"ל: האר "י אמר ותכף  ז"ל, האר"י
ׁש החסיד  הוי, וכן ׁש נים. כ"ב עוֹ ד ׁש ּת חיה בּ טוּ ח, ּת היה וּ מעּת ה הכינה ,

ׁש נים. כ"ב  הּמ עשׂ ה זה אחר חי היה

אוֹ וּ מהחסיד הלּ ילה בּ חצ וֹ ת לק וּ ם  כּ ן, לע שׂ וֹ ת אדם  כּ ל יראה לעיל, הנּ זכּ ר 
הריגת  ועל הּמ קדּ ׁש  בּ ית  חר בּ ן על להתא בּ ל הבּ קר אוֹ ר קדם
ׁש מים, לׁש ם לבּ וֹ  ׁש יּ כוּ ן וּ בלבד - הּמ מעיט ואחד הּמ רבּ ה, ואחד הּק דוֹ ׁש ים,
ׁש לּ א  הבּ ר יּ וֹ ת, א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש בּ חוּ  כּ די הבּ ר יּ וֹ ת , בּ פני ׁש יּ תּפ אר זאת  יעשׂ ה ולא
מכוּ ן  ׁש הוּ א וּ מי  גּ דוֹ ל, ענׁש  מק בּ ל גּ ם אלּ א  זה, על שׂ כר  מק בּ ל לא ׁש ה וּ א דּ י

א וֹ מר הוּ א הכּ תוּ ב עליו אזי ׁש מים, ה)לׁש ם  ח, ידע(קהלת  לא  מצוה "ׁש וֹ מר : ֶֶֹ
רבּ י הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י  מ וֹ רי אמן. וירוּ ׁש לים , צ יּ וֹ ן בּ בנין לרא וֹ ת  ויזכּ ה רע ", דּ בר

ז"ל. י וֹ סף 

י ' צד)ּפ רק  ּפ רק  ה יּ ׁש ר (קב  

יד )כּ תיב א . מג בריחים ",(יעיה וה וֹ רד ּת י בבלה  ׁש לּ חּת י למענכם  ה ' אמר "כּ ה  : ְְַָ
בּ צרתן  ׁש נּ ׁש ּת ּת ף  לי שׂ ראל, ה וּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  אהבת  גּ דל נת בּ אר זה בּ פס וּ ק 

ׁש היה וּ כמוֹ  לגּ לוּ ת . ע ּמ הם  דּ כתיבוירד א)בּ מצרים , א  מצרימה(מת "ה בּ אים  : ְ
ליעקב הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר וּ בס וֹ ד ה כינה , לרבּ וֹ ת  - "את " יעקב ", את 

ד ) מו כּ תיב(ראית  בּ בל  וּ בגל וּ ת  וג וֹ ', "אעל ואנכי מצרימה   ע ּמ ארד  "אנכי : ְִֵ
יד ) מג צר"(יעיה  לוֹ  צרתם  וּ "בכל  בבלה ", ׁש לּ חּת י  "למענכם  ט): סג ׁש בּ כל(ם , ְְַָָ

מצרים . מגּ לוּ ת  יוֹ תר ק ׁש ה  ה וּ א  גּ ל וּ ת

יסל ,ל ו חס צער, עליו  בא  ה כינה, צער על  להתאל רגיל  ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹא
ח לא ְֲַַָָֹה א

ב )וּ בזּ הר ב . עד ב  ף  ב  דּ מר גּ יל ז איתא(חלק מאן יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י "אמר  ֵֶַַ
הזּ ה  מאוֹ י יס בּ ל צער, עליו דּ בא גּ ב על אף  דּ ׁש כינתא בּ צערא  עצמוֹ 

àâר ". ה ' Łמעõן ז.ïִִֵי ר àי  אמר  :Łקד àלõŁן הåהר  Łä רïְְִִֵֶַַַַָָֹֹ

הּׁשכינה ההתעוררותזוהר  צער על להתאּבל  רגיל  י'|אם כג |ּפרק ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ָ ֶ ֶ 

דּ ישׂ ראל, וצערא דּ ׁש כינתא  בּ צערא עצמוֹ  מר גּ יל דּ לא מאן אבל חיׁש , ולא
עליו  דּ אתיא כּ יון  - הזּ ה הע וֹ לם ׁש ל וע דּ וּ נין  בּ תפנ וּ קין הוּ א יוֹ מין  כּ ל רק
כּ ד  למב כּ י אחד כּ ל אצטרי דּ א ועל ׁש לים. צער איה וּ  דּ א צער , איזה

בּ גלוּ תא. בּ צערא הן י שׂ ראל

כּ דכתיבחג. בּ תפנוּ קין , ישׂ ראל דּ הו וֹ  ׁש לים, צערא הוי בּ בל בּ גלוּ ת וה נּ ה
ב ) ד נחתין (איכה הווֹ  וה ׁש ּת א וגוֹ ', בּ ּפ ז" המסלּ אים  היקרים  צ יּ וֹ ן "בּ ני  : ֵָ

אזלין  הווֹ  וכד לאח וֹ ריהן, מה דּ קין וידיה וֹ ן צ וּ אריה וֹ ן על  ורחים בּ גל וּ תא
בּ גל וּ תא בּ ני  לּמ ה ואמר: דּ יליּה  ּפ מליא  לכל ה וּ א  בּ רי קד ׁש א  קרא  בּ גל וּ תא,

דּ כתיב  ה וּ א  הדא  ע ּמ כוֹ ן, ואנא כּ לּ כוֹ ן, חוּ ת וּ  ק וּ מוּ  הכא ?! יד )וא ּת וּ ן מג :(יעיה ְְַָ

"בּ ריחים "? מאן כּ לּ ם ", בריחים  וה וֹ רדּת י  בבלה  ׁש לּ חּת י  למענכם  ה ' אמר "כּ ה 
על ה ּק דׁש  רוּ ח וּ ׁש ריאת  את ּפ ּת ח וּ  נחתוּ , וכד ע לּ אין, וּ מׁש רין רתיכין כּ ל א לּ ין
דּ ׁש מיּ א חילא וכל הכא , מאריכ וֹ ן הא  לישׂ ראל : לה וֹ  אמר ה נּ ביא , יחזקאל
כּ ל יחזקאל  לה וּ  דּ אמר עד י שׂ ראל, הימנוּ ה וּ  ולא עּמ כוֹ ן. לד וּ ר דּ את וּ  וּ רתיכוֹ י ,

ׁש נּ אמר בּ נב וּ אה , דּ חמי ד )מה  א רבּ י(יחזקאל אמר וג וֹ ', רוּ ח" וה נּ ה "וארא  : ְְֵֶ
דּ קד ׁש א ׁש רא וּ  ׁש למה, חדותא  י שׂ ראל חדוֹ  ׁש עּת א  בּ האי י וֹ חאי : בּ ן ׁש מעוֹ ן

בּ רא ׁש ית . ּפ רׁש ת  ׁש ם  ע יּ ן לׁש וֹ נוֹ , כּ אן עד  עּמ ה וֹ ן. ה וּ א  הוּ א  בּ רי

על והנּ ה  נפׁש ם למסר  ר בּ ה בּ אהבה עליהם ׁש ּמ ק בּ לים  צדּ יקים י ׁש  דּ וֹ ר בּ כל 
יהוּ דה ר בּ י אמר  הם, ב )קדת  עד ה ף ם יוֹ דעים ט:(זהר אלמלי ַַַָֹ

להצטער õעצמ את ëŁר áיל מי י õחאי : àְְְְִִִֵֶֶֶַַַָן
צער, עליו àŁא  ïי  על אף  הכינה àְְִִֶַַַַַַַָָָָצער 

א לדאג. üצרי õואינ הåה הfiëא מי יסàל בל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
וצערן  ה כינה  àצער  להצטער רגיל õאינŁְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
àתענäגים הם  ימיו éל רק יłראל, Łְְֲִִֵֵֶַַָָָָל
אליו  áëŁיע éיון  הåה, העõלם Łל äֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמעדìים 
ü צרי זה ועל ה לם, צער הäא זה צער, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאיזה
הáלäת. àצער הם łçŁéראל  לב õéת אחד éְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָל

àבל ח. àגלäת והìה :Łקד àלõŁן  ה åהר Łä רïְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ה áלäת לפני יłראל ä היŁ Łלם, צער  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
צõçן  "àני éדכתיב: àתענäגים , ְְְְְְֲִִִִִִֵַַמתעâנים
הם ועכŁו ,'õוג ïàז" המסêאים  ְְְְְִִֵַַַַָָָָֻהיקרים 
וידיהם צäאריהם  על ורחים  לáלäת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיõרדים 
áàלäת, הõלכים  ä היŁכä לאחõריהם. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻמה âקים 
õêŁ ïמליא לכל הäא üäרà Łõדñה ְְֶַַָָָָָָָקרא
äרד äמäק éאן ?! ואôם áàלäת  àני "לëה ְְְֶַַַַָָָָָָואמר:

"éה  éŁת äב : äזה ע ëכם!" ואני לבבל, êéְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻכם
והõרדôי  בבלה êŁחôי  למענכם  ה' ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָאמר
éל  äê א "àריחים"? הם מי , êéם" ִִִִִֵֵָָָָֻבריחים 
äרדçŁ äבŁעה העליõנõת, והëחנõת ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָהëר éב õת 
על  Łרתה Ł דñה ורäח ה מים äחôנפ ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹלבבל ,
"הרי  לי łראל: יחזקאל ואמר  הìביא , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחזקאל 
äמרéב õתיו, המים צבא  וכל  éאן , ְְְְְֲִֶַַַָָָָָאדõנכם 
יłראל , õל äהאמינ ולא עëכם ". לדäר äיעáהŁְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ראה  מה éל יחזקאל להם ïíŁר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעד
אמר ,'õוג ר äח" והìה "וארא  éŁתäב: àְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנבäאה,
äמחł Łעה ã תõ אà" יõחאי: àן Łמעõן ְְְִִֶַַָָָָר àי 
ŁõדñהŁ ä ראŁ éיון Łלמה, łמחה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיłראל 

עëהם ". נמצא הäא üäרàְִִֶָָָ

יłראל ט. עם äê א :Łקד àלõŁן הåהר Łä רïְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
Łõדñה לפני  הם חביבים ëéה עד  י õדע ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהיה
äהי  עליהם  õ אהבת ëéה ועד הäא , üä רàְֲֲֵֶַַַָָָָ
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ׁש וֹ אגים  הוי  יתהוֹ ן, הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ רחים דּ ישׂ ראל, חביב וּ תא ישׂ ראל
אחריו. לרדּ ף כּ כפירים

וּ בפרטעל וּ בח בּ ה, בּ אהבה הגּ לוּ ת על עליו לק בּ ל ישׂ ראל בּ ר כּ ל צרי כּ ן 
יוֹ דעים  ואינם בּ ביתם  יוֹ ׁש בים היוּ  נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה א ׁש ר  ה זּ ה הּמ ר בּ גּ לוּ ת 
עלילוֹ ת  עליהם ּמ עלילין  מה  ׁש קרים עלילוֹ ת עליהם בּ א וּ פתא וֹ ם מה, דּ בר
למק וֹ ם   ונׁש ל אביו, וּ מ בּ ית וּ בנ וֹ תיו וּ מ בּ ניו מאׁש ּת וֹ  האיׁש  ונלקח ׁש קר ,
להעיד, ׁש קרים עדוּ ת מעמידין הרׁש עה והאּמ ה ועקרבּ ים, נח ׁש ים  בּ ין אפל
ואׁש ּת וֹ  וּ מרים , ק ׁש ים  בּ ע נּ וּ יים  היּ הוּ דים את לד וּ ן מצוּ ים מׁש ּפ ט  ויוֹ ׁש בי
אוּ לי הּק הל, ואל  ה' אל וצוֹ עקים בּ וֹ כים אזי הצּ ער , את ׁש וֹ מעין כּ ׁש הן וּ בניו
זרע הם, קדוֹ ׁש  עם ישׂ ראל, וּ בני הּת פ וּ סים, את לפטר בּ הׁש ּת דּ ל וּ ת יוּ כלוּ 
האביוֹ נים  נפ ׁש וֹ ת לפדּ וֹ ת מע וֹ ת ונוֹ תנים מלבּ וּ ׁש יהם את ּפ וֹ ׁש טין  - רחמנים
בּ וֹ כים  העם וכל יוֹ עיל, לא ה וֹ ן כּ ל ולפעמים וחמוּ רה, ק ׁש ה מ ּמ יתה
ואׁש  גּ פרית בּ שׂ רפת הּק ׁש ים , והע נּ וּ יים  החמ וּ ר  מ ׁש ּפ ט בּ ׁש מעם למׁש ּפ חוֹ תם 
ּת חת  ּת ק וּ עים בּ מסמר וֹ ת אוֹ תן מע נּ ין  הּמ יתה  וקדם קדוֹ ׁש ים, ׁש ל לבּ ם  על
ולפעמים  הע נּ וּ יים! גּ דל לסּפ ר יוּ כל מי א וֹ י! בּ רזל. ׁש ל וּ מנעלים הצּ ּפ רנים
ואחר בּ חיּ ים, בּ ע וֹ דנּ וּ  קדׁש  ה בּ רית  וח וֹ תכין הצּ וּ אר מאחוֹ רי  הלּ ׁש וֹ ן  חוֹ תכין
לד' א וֹ תוֹ  חוֹ תכין   ּכ ואחר והראה, והכּ בד הלּ ב  ולוֹ קחין הבּ טן ח וֹ תכין  ּכ
אינם  כן ּפ י על ואף  כּ אלּ וּ , יּס וּ רים  סוֹ בלין  הּק דוֹ ׁש ים כן ּפ י על ואף  חלקים,
ונ וֹ תן  הּק דוֹ ׁש ים מן הצּ וּ רה נ וֹ טל הוּ א  ּבּ רו והקד וֹ ׁש  דּ תם. להמיר ר וֹ צים
בּ חנּ ם,  ּפוה עבדיו דּ ם נקמת לעתיד ׁש יּ נקם כּ די ׁש לּ וֹ , ה ּפ וֹ רּפ ירא  ֹבּ ת ו

ׁש קרים. בּ עלילוֹ ת הּק דוֹ ׁש ים מן הנּ ׁש מ וֹ ת האּמ וֹ ת ׁש נּ וֹ טלין

עליו ועל לק בּ ל מח יּ ב  ישׂ ראל בּ ר וכל הדּ וים , כּ ל ידווּ  הזּ ה הצּ ער כּ ל 
כּ זה  צער  ועל כּ זוֹ , סבּ ה ו ׁש לוֹ ם, חס לוֹ , ׁש יּ זדּ ּמ ן  בּ אם בּ אהבה,
נפׁש וֹ ת  על ואנחוֹ ת בּ כיּ וֹ ת  מלאים מעלה ׁש ל העוֹ למוֹ ת וכל מילּ לת, הכינה 
לבּ ם  את  מיחדים ׁש הן  בּ אׁש ר ניחוֹ ח , וריח  לה ' קר בּ ן דּ גמת ׁש הן הּק דוֹ ׁש ים,
הּק דוֹ ׁש  ליח וּ ד הגּ דוֹ ל ׁש מוֹ  קדת על עצמם וּ מ וֹ סרים  ׁש בּ מים לאביהם

וּ ׁש כינתיּה . הוּ א  ּבּ ר ו

בּ ראׁש יתותדע, ּפ רׁש ת בּ זּ הר , ב )דּ איתא עד לח הרביעי(ף  בּ היכל כּ י  , ַַ
וכל וירוּ ׁש לים  צ יּ וֹ ן אבלי  י וֹ ׁש בין ׁש ם  דּ למעלה , היכלוֹ ת  מבעה 
לה ּק דוֹ ׁש  מחיצה  יׁש  ה ני  וּ בהיכל ה ם , קדת על נפׁש ם ׁש ּמ סרוּ  ההרוּ גים 

אחרי  רצים  ä והי אחריו, לר âף éאריõת âרכיו.õŁְְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָֹאגים  לŁמר נפ Łם  äמõסרים  הëצוõת ְְְְְִִִִַַָָָֹקäçם 

י ׂשראלההתעוררותזוהר  ּבנחמת לראֹות י'|יז ּכה כה|ּפרק ִ ְ ֶ ִ ְ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ָ ֵ ֶ ֶ 

וירוּ ׁש לים ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית  חרבּ ן על גּ דוֹ לה  בּ כיּ ה  יׁש  וׁש ם  ול ּמ ׁש יח, ה וּ א   ּבּ רו
וׁש ם הרביעי , להיכל י וֹ רד] [ּפ רוּ ׁש : נחית  צדקנוּ  וּ מׁש יח  ה צּ דּ יקים , והריגת 
ה ם , קד ת  על למוּ ת  נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים  כּ ל בּ פרוֹ טרוֹ ט להזכּ יר מתחיל
בּ ית מ זּ רע נשׂ יאים כּ ל ׁש ם  וּ מתק בּ צין גּ ד וֹ לה , בּ בכיּ ה  לב כּ וֹ ת  מ ׁש יח  וּ מתחיל
בּ ק וֹ ל ׁש נית  ּפ עם  ע וֹ ד לב כּ וֹ ת  מתחיל וה וּ א  א וֹ ת וֹ , וּ מנחמין א וֹ ת וֹ  וא וֹ חזין דּ וד 

ואז י גּ ד וֹ ל. חדׁש , ראׁש  עד ׁש ם וּ מתע כּ ב למעלה למעלה  סליק  קלא וההוּ א 
והרבּ ה  ההיכלוֹ ת, לכל דּ מאירין נהוֹ רין כּ ּמ ה עּמ יּה  ונחתין קלא, ההוּ א נחית
דּ סבלי וּ מכאוֹ בין מרעין וּ בני קט וֹ לין  לה נּ י הּק וֹ ל עם יוֹ רדים רפוּ אוֹ ת מיני 
אלּ ין  כּ ל ּת ּמ ן וּ רׁש ימין  דּ חקיקין ּפ וֹ רּפ ירא, האי  מ ׁש יח לבי ׁש  וּ כדין יּס וּ רים.
וקדׁש א  והגּ זלנים, הרצחנים ית למידן ּפ וֹ רּפ ירא האי עם וסליק  קטוֹ לין,

דּ כתיב לעתיד, דּ פ וֹ רּפ ירא לב וּ ׁש א הה וּ א למלבּ ׁש  זמין הוּ א  ו )בּ רי קי :(הים ְִִ

ועדּ וּ נים , נה וֹ רין עּמ יּה  ונחתין ל וֹ ן ונחים  אתא דּ י  עד  גויּ וֹ ת ". מלא  בּ גּ וֹ ים  "ידין
ּפ וֹ רּפ ירא , האי כּ מוֹ  ללבּ ׁש  עתיד  מלא וכל ע ּמ י ּה , וּ רתיכין מלאכים  וכּמ ה 
וחבריו  עקיבא  רבּ י  עם מׁש יח  ה וֹ ל  ּכ ואחר דּ הרוּ גין, דּ י וֹ קנא  בּ ה וֹ ן דּ אית 
ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ל וֹ  מראה  ות ּמ ן אלהים , זוּ לת  לרא וֹ ת  י וּ כל  עין דּ אין לאתר
רא וּ י כּ ן על  ּת נחוּ מין. מקבּ ל  וּ מׁש יח - נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  הּק ד וֹ ׁש ים  ׁש ל ה כר גּ דל
ה גּ לוּ ת . על גּ דל ועל החרבּ ן גּ דל  על ולב כּ וֹ ת  להתא וֹ נן י שׂ ראל מ זּ רע  אי ׁש  לכל

י ראל נחמת לרא ת  יז ה  קה ית  חר על  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהתאל 

ואפר ,ד. בּ עפר  הארץ על וּ להתּפ לּ ל להתא בּ ל איׁש  לכל יפה ּמ אד וּ מה
אנוּ  ׁש צּ ריכים האבלוּ ת, ימי ׁש הן ,ואיל בּ תּמ וּ ז י"ז מיּ וֹ ם וּ בפרט 
צער . ויוֹ ם  מבוּ כה יוֹ ם  ׁש הוּ א בּ אב , ּת ׁש עה ׁש ל בּ יּ וֹ ם ׁש כּ ן וּ מכּ ל להתאבּ ל
לבית  אנׁש ים ׁש בּ אים  מדינוֹ ת , בּ רב גּ דוֹ ל מכׁש וֹ ל ראיתי הר בּ ים, וּ בעווֹ נוֹ תינ וּ 

עõלה י. ה õñל õתõ וא :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְֵֶֶַַַָֹֹ
,Łחד Ł רא עד Łם äמתעéב למעלה ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹלמעלה
א õרõת ëéה õëע ויõרדים הõñל , יõרד  ְְְִִֵַַָָואז
רפäאõת מיני והר àה ההיכל õת , לכל ëŁְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאירים

ä להר ה õñל עם Łמõי õרדים  קד ת על גים  ְְְֲִִִַַַַֻ
אז הäíçרים . àעלי ועל החõלים ועל ü רàְְְֲִִִִֵַַַַַַָָית
äר äŁמים Łחקäקים  ה àגד, את  הŁëיח Łבõְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָל
עם ועõלה ה ם, קדת  על ההר äגים ְְֲִִֵֶַַַַָָֻעליו
Łõוהקד והáזלנים, הרõצחים  את  לדäן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהàגד
לבõא, לעתיד הàגד Łàלל עתיד הäא üä רàְִִִֶֶֶַָָָָֹ

עד áוõçת". מלא  õáàים  "ידין  éŁתäב: õמéְְִִִֵֶַַָָָ
ההרäגים, נŁמõת  את äמנחם àא  ŁְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהŁëיח
מלאכים וכ ëה  ותענäגים , א õרõת  õëע ְְְְְֲִִִִַַַָָויõרדים 
õמé Łàלל עתיד ü מלא וכל ,õëע äְְְְְִִִֶַָָָָֹמר éב õת 
ואחר ההר äגים, צäר õת עליו ŁçŁ הåה, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהàגד
למקõם וחבריו עקיבא  רàי עם  מŁיח üלõה üéְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
üä רà Łõדñה רק לראõת יכõלה ãאינ Łְְִִֵֶַַַָָָָָהעין 
áדל  ה äא  üä רà Łõדñ ה õל מראה וŁם ְְֶֶַַָָָֹהäא,
äמŁיח   נפŁם ä סרëŁ הñדŁõים  Łל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָהfiכר

ôנחäמים. ְְִֵַַמקàל
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ׁש וֹ אגים  הוי  יתהוֹ ן, הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ רחים דּ ישׂ ראל, חביב וּ תא ישׂ ראל
אחריו. לרדּ ף כּ כפירים

וּ בפרטעל וּ בח בּ ה, בּ אהבה הגּ לוּ ת על עליו לק בּ ל ישׂ ראל בּ ר כּ ל צרי כּ ן 
יוֹ דעים  ואינם בּ ביתם  יוֹ ׁש בים היוּ  נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה א ׁש ר  ה זּ ה הּמ ר בּ גּ לוּ ת 
עלילוֹ ת  עליהם ּמ עלילין  מה  ׁש קרים עלילוֹ ת עליהם בּ א וּ פתא וֹ ם מה, דּ בר
למק וֹ ם   ונׁש ל אביו, וּ מ בּ ית וּ בנ וֹ תיו וּ מ בּ ניו מאׁש ּת וֹ  האיׁש  ונלקח ׁש קר ,
להעיד, ׁש קרים עדוּ ת מעמידין הרׁש עה והאּמ ה ועקרבּ ים, נח ׁש ים  בּ ין אפל
ואׁש ּת וֹ  וּ מרים , ק ׁש ים  בּ ע נּ וּ יים  היּ הוּ דים את לד וּ ן מצוּ ים מׁש ּפ ט  ויוֹ ׁש בי
אוּ לי הּק הל, ואל  ה' אל וצוֹ עקים בּ וֹ כים אזי הצּ ער , את ׁש וֹ מעין כּ ׁש הן וּ בניו
זרע הם, קדוֹ ׁש  עם ישׂ ראל, וּ בני הּת פ וּ סים, את לפטר בּ הׁש ּת דּ ל וּ ת יוּ כלוּ 
האביוֹ נים  נפ ׁש וֹ ת לפדּ וֹ ת מע וֹ ת ונוֹ תנים מלבּ וּ ׁש יהם את ּפ וֹ ׁש טין  - רחמנים
בּ וֹ כים  העם וכל יוֹ עיל, לא ה וֹ ן כּ ל ולפעמים וחמוּ רה, ק ׁש ה מ ּמ יתה
ואׁש  גּ פרית בּ שׂ רפת הּק ׁש ים , והע נּ וּ יים  החמ וּ ר  מ ׁש ּפ ט בּ ׁש מעם למׁש ּפ חוֹ תם 
ּת חת  ּת ק וּ עים בּ מסמר וֹ ת אוֹ תן מע נּ ין  הּמ יתה  וקדם קדוֹ ׁש ים, ׁש ל לבּ ם  על
ולפעמים  הע נּ וּ יים! גּ דל לסּפ ר יוּ כל מי א וֹ י! בּ רזל. ׁש ל וּ מנעלים הצּ ּפ רנים
ואחר בּ חיּ ים, בּ ע וֹ דנּ וּ  קדׁש  ה בּ רית  וח וֹ תכין הצּ וּ אר מאחוֹ רי  הלּ ׁש וֹ ן  חוֹ תכין
לד' א וֹ תוֹ  חוֹ תכין   ּכ ואחר והראה, והכּ בד הלּ ב  ולוֹ קחין הבּ טן ח וֹ תכין  ּכ
אינם  כן ּפ י על ואף  כּ אלּ וּ , יּס וּ רים  סוֹ בלין  הּק דוֹ ׁש ים כן ּפ י על ואף  חלקים,
ונ וֹ תן  הּק דוֹ ׁש ים מן הצּ וּ רה נ וֹ טל הוּ א  ּבּ רו והקד וֹ ׁש  דּ תם. להמיר ר וֹ צים
בּ חנּ ם,  ּפוה עבדיו דּ ם נקמת לעתיד ׁש יּ נקם כּ די ׁש לּ וֹ , ה ּפ וֹ רּפ ירא  ֹבּ ת ו

ׁש קרים. בּ עלילוֹ ת הּק דוֹ ׁש ים מן הנּ ׁש מ וֹ ת האּמ וֹ ת ׁש נּ וֹ טלין

עליו ועל לק בּ ל מח יּ ב  ישׂ ראל בּ ר וכל הדּ וים , כּ ל ידווּ  הזּ ה הצּ ער כּ ל 
כּ זה  צער  ועל כּ זוֹ , סבּ ה ו ׁש לוֹ ם, חס לוֹ , ׁש יּ זדּ ּמ ן  בּ אם בּ אהבה,
נפׁש וֹ ת  על ואנחוֹ ת בּ כיּ וֹ ת  מלאים מעלה ׁש ל העוֹ למוֹ ת וכל מילּ לת, הכינה 
לבּ ם  את  מיחדים ׁש הן  בּ אׁש ר ניחוֹ ח , וריח  לה ' קר בּ ן דּ גמת ׁש הן הּק דוֹ ׁש ים,
הּק דוֹ ׁש  ליח וּ ד הגּ דוֹ ל ׁש מוֹ  קדת על עצמם וּ מ וֹ סרים  ׁש בּ מים לאביהם

וּ ׁש כינתיּה . הוּ א  ּבּ ר ו

בּ ראׁש יתותדע, ּפ רׁש ת בּ זּ הר , ב )דּ איתא עד לח הרביעי(ף  בּ היכל כּ י  , ַַ
וכל וירוּ ׁש לים  צ יּ וֹ ן אבלי  י וֹ ׁש בין ׁש ם  דּ למעלה , היכלוֹ ת  מבעה 
לה ּק דוֹ ׁש  מחיצה  יׁש  ה ני  וּ בהיכל ה ם , קדת על נפׁש ם ׁש ּמ סרוּ  ההרוּ גים 

אחרי  רצים  ä והי אחריו, לר âף éאריõת âרכיו.õŁְְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָֹאגים  לŁמר נפ Łם  äמõסרים  הëצוõת ְְְְְִִִִַַָָָֹקäçם 

י ׂשראלההתעוררותזוהר  ּבנחמת לראֹות י'|יז ּכה כה|ּפרק ִ ְ ֶ ִ ְ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ָ ֵ ֶ ֶ 

וירוּ ׁש לים ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית  חרבּ ן על גּ דוֹ לה  בּ כיּ ה  יׁש  וׁש ם  ול ּמ ׁש יח, ה וּ א   ּבּ רו
וׁש ם הרביעי , להיכל י וֹ רד] [ּפ רוּ ׁש : נחית  צדקנוּ  וּ מׁש יח  ה צּ דּ יקים , והריגת 
ה ם , קד ת  על למוּ ת  נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים  כּ ל בּ פרוֹ טרוֹ ט להזכּ יר מתחיל
בּ ית מ זּ רע נשׂ יאים כּ ל ׁש ם  וּ מתק בּ צין גּ ד וֹ לה , בּ בכיּ ה  לב כּ וֹ ת  מ ׁש יח  וּ מתחיל
בּ ק וֹ ל ׁש נית  ּפ עם  ע וֹ ד לב כּ וֹ ת  מתחיל וה וּ א  א וֹ ת וֹ , וּ מנחמין א וֹ ת וֹ  וא וֹ חזין דּ וד 

ואז י גּ ד וֹ ל. חדׁש , ראׁש  עד ׁש ם וּ מתע כּ ב למעלה למעלה  סליק  קלא וההוּ א 
והרבּ ה  ההיכלוֹ ת, לכל דּ מאירין נהוֹ רין כּ ּמ ה עּמ יּה  ונחתין קלא, ההוּ א נחית
דּ סבלי וּ מכאוֹ בין מרעין וּ בני קט וֹ לין  לה נּ י הּק וֹ ל עם יוֹ רדים רפוּ אוֹ ת מיני 
אלּ ין  כּ ל ּת ּמ ן וּ רׁש ימין  דּ חקיקין ּפ וֹ רּפ ירא, האי  מ ׁש יח לבי ׁש  וּ כדין יּס וּ רים.
וקדׁש א  והגּ זלנים, הרצחנים ית למידן ּפ וֹ רּפ ירא האי עם וסליק  קטוֹ לין,

דּ כתיב לעתיד, דּ פ וֹ רּפ ירא לב וּ ׁש א הה וּ א למלבּ ׁש  זמין הוּ א  ו )בּ רי קי :(הים ְִִ

ועדּ וּ נים , נה וֹ רין עּמ יּה  ונחתין ל וֹ ן ונחים  אתא דּ י  עד  גויּ וֹ ת ". מלא  בּ גּ וֹ ים  "ידין
ּפ וֹ רּפ ירא , האי כּ מוֹ  ללבּ ׁש  עתיד  מלא וכל ע ּמ י ּה , וּ רתיכין מלאכים  וכּמ ה 
וחבריו  עקיבא  רבּ י  עם מׁש יח  ה וֹ ל  ּכ ואחר דּ הרוּ גין, דּ י וֹ קנא  בּ ה וֹ ן דּ אית 
ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ל וֹ  מראה  ות ּמ ן אלהים , זוּ לת  לרא וֹ ת  י וּ כל  עין דּ אין לאתר
רא וּ י כּ ן על  ּת נחוּ מין. מקבּ ל  וּ מׁש יח - נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  הּק ד וֹ ׁש ים  ׁש ל ה כר גּ דל
ה גּ לוּ ת . על גּ דל ועל החרבּ ן גּ דל  על ולב כּ וֹ ת  להתא וֹ נן י שׂ ראל מ זּ רע  אי ׁש  לכל

י ראל נחמת לרא ת  יז ה  קה ית  חר על  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהתאל 

ואפר ,ד. בּ עפר  הארץ על וּ להתּפ לּ ל להתא בּ ל איׁש  לכל יפה ּמ אד וּ מה
אנוּ  ׁש צּ ריכים האבלוּ ת, ימי ׁש הן ,ואיל בּ תּמ וּ ז י"ז מיּ וֹ ם וּ בפרט 
צער . ויוֹ ם  מבוּ כה יוֹ ם  ׁש הוּ א בּ אב , ּת ׁש עה ׁש ל בּ יּ וֹ ם ׁש כּ ן וּ מכּ ל להתאבּ ל
לבית  אנׁש ים ׁש בּ אים  מדינוֹ ת , בּ רב גּ דוֹ ל מכׁש וֹ ל ראיתי הר בּ ים, וּ בעווֹ נוֹ תינ וּ 

עõלה י. ה õñל õתõ וא :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְֵֶֶַַַָֹֹ
,Łחד Ł רא עד Łם äמתעéב למעלה ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹלמעלה
א õרõת ëéה õëע ויõרדים הõñל , יõרד  ְְְִִֵַַָָואז
רפäאõת מיני והר àה ההיכל õת , לכל ëŁְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאירים

ä להר ה õñל עם Łמõי õרדים  קד ת על גים  ְְְֲִִִַַַַֻ
אז הäíçרים . àעלי ועל החõלים ועל ü רàְְְֲִִִִֵַַַַַַָָית
äר äŁמים Łחקäקים  ה àגד, את  הŁëיח Łבõְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָל
עם ועõלה ה ם, קדת  על ההר äגים ְְֲִִֵֶַַַַָָֻעליו
Łõוהקד והáזלנים, הרõצחים  את  לדäן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהàגד
לבõא, לעתיד הàגד Łàלל עתיד הäא üä רàְִִִֶֶֶַָָָָֹ

עד áוõçת". מלא  õáàים  "ידין  éŁתäב: õמéְְִִִֵֶַַָָָ
ההרäגים, נŁמõת  את äמנחם àא  ŁְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהŁëיח
מלאכים וכ ëה  ותענäגים , א õרõת  õëע ְְְְְֲִִִִַַַָָויõרדים 
õמé Łàלל עתיד ü מלא וכל ,õëע äְְְְְִִִֶַָָָָֹמר éב õת 
ואחר ההר äגים, צäר õת עליו ŁçŁ הåה, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהàגד
למקõם וחבריו עקיבא  רàי עם  מŁיח üלõה üéְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
üä רà Łõדñה רק לראõת יכõלה ãאינ Łְְִִֵֶַַַָָָָָהעין 
áדל  ה äא  üä רà Łõדñ ה õל מראה וŁם ְְֶֶַַָָָֹהäא,
äמŁיח   נפŁם ä סרëŁ הñדŁõים  Łל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָהfiכר

ôנחäמים. ְְִֵַַמקàל
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בּ שׂ חוֹ ק עוֹ סקים אלּ א מר, וּ בק וֹ ל בּ בכי קינוֹ ת א וֹ מרים ׁש אין דּ י  ולא הכּ נסת,
בּ שׂ מחת  שׂ מחים  הם כּ אלּ וּ  מלא , בּ פה ושׂ וֹ חקים וּ שׂ מחים רא ׁש  וקלּ וּ ת
האנׁש ים  אוֹ תן וכל גּ דוֹ ל, וענׁש ם מרה, ׁש יּ היה אחריתם ז וֹ כרים  ואין  ּת וֹ רה,
וּ פרנסי הר בּ נים ועל מׁש יחנ וּ . כּ ׁש יּ בוֹ א ישׂ ראל בּ נחמוֹ ת לרא וֹ ת יזכּ וּ  לא
אל  המחים  ישׂ ראל, ּפ וֹ ׁש עי בּ ידי למחוֹ ת עליהם מּט ל י שׂ ראל ודיּ ני הדּ וֹ ר
להחרים  וּ ראוּ יין  בּ קנסוֹ ת אוֹ תם לקנס  וּ צריכין וּ מבוּ כה, צרה בּ יוֹ ם גּ יל
ה גּ לוּ ת  ואריכוּ ת  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית החר בּ ן על ּת מיד ׁש ּמ תאבּ ל מי אבל  אוֹ תם.
מ ׁש יחנוּ  בּ ביאת הנּ חמה לראוֹ ת יזכּ ה - י שׂ ראל ׁש ל בּ צערן עצמוֹ  וּ מצער 
עיר וּ בירוּ ׁש לים הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ בנין  ולשׂ מח צבאוֹ ת  ה' קנאת ולראוֹ ת

ה כּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  י)הּק דׁש , סו ה ּמ תא בּ לים(יעיה כּ ל משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  "שׂ י שׂ וּ  : ְְַָ
ז"ל. י וֹ סף  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י מוֹ רי  אמן, עליה ",

י "א  ּפ רק
חצות תיקו של  ההנהגה חלק

מנהגתיקון הוא בית חצות  חורבן על להתאבל הלילה בחצות לקום
פי על לאמרו שיש הזמן שם  על לו ניתן השם המקדש .

הלילה. בחצות ההלכה 

שראויחז"ל  אולם ל אמרו המקדש  בית חורבן על תמיד להיצר  יהודי כל
מינימל  חובה מקומות ישנה מיני בכל החורבן להזכיר אדם כל על ית

לא  אם  אזכרכי  לא אם ימיני תשכח  ירושלים  אשכחך "אם הפסוקים פי  על
מיוחד  זמן למצא למדו מכאן שמחתי", ראש על ירושלים את אעלה
חורבן  להזכיר שמחה בכל חיוב  וכן  חצות, תיקון דוגמת החורבן  להזכיר
לפי אך הדברים, פשט לפי זה – בחתונות. כוס  ששוברים דוגמת ירושלים
הקב"ה  צער  עם להשתתף הזמן זה זו, בעת בוודאי דברים  של סודם

נווהו. על ששואג  עת  באותה

להתחנן איתא  לקום הבוקר  אור קודם ישכים א ' סימן  חיים  אורח  בטור
שמשתנות  לשעות שיכוין שמקדים, למי וטוב  בוראו... לפני
הלילה, ולסוף  הלילה, שלישי שני ולסוף  הלילה, בשליש  שהן  המשמרות ,
אומות  בין ישראל ופיזור  הבית  לחורבן נזכר הקב"ה הזמנים שבאלו
רצוייה  והפיזור החורבן על שעה באותה  אדם  שיתפלל והתפילה העולם,
הממעיט ואחד המרבה  אחד המקום, לפני תחינתו ויפיל להתקבל. וקרובה

הזקן ההתעוררותזוהר  מאדמו"ר חצות תיקון  י"ב|סדר כז|ּפרק ֶ ֶ 

שלא  בהם מהרבות בכוונה מעט  טוב  כי בתחנוניו , לבו שיכוין  ובלבד
חצות, בשעת מנין, ללא יחיד, לעשותו ניתן חצות תיקון  - בכוונה.

הארץ, על לרצפה)מתיישבים  בינו לחצוץ שמיכה או בד מנעלים ,(ופורסים חולצים 
לאחר  הוידוי  את  אומרים  קודם  וקינות : תפילות  תהילים פרקי  מספר וקוראים 
לאסף " "מזמור ע "ט ומזמור בבל " נהרות  "על קל"ז מזמור את  קוראים מכן
אומרים כן אחרי  לנו". היה  מה  ה ' "זכור איכה , במגילת ה ' פרק את  ואומרים 
קומי " מעפר "התנערי  פסוק את  אומרים  ולסיום  מנהגה , כפי  עדה  עדה  קינות ,
לאה תיקון ואת  החורבן על וצער בכי שזה  רחל תיקון את  כולל  התיקון וגו'.

הבית . בניית  לשם  תהילים  -

מברסלברבי יותר נחמן  נמוכים שהדורות ככל שדווקא אנו )חידש  (דורותנו

לעין  בשמים פעולו וגדול גדל , חצות  ותיקון בחצות הקימה ערך  כך
משם ולגאול הנמוך  למקום  להיכנס  שיכול זה  הוא השפל אדם  דוקא  כי ערוך,

הקדושה . ניצוצי את 

י" ב ּפ רק  
חצות תיקו הזק סדר מאדמו "ר

הדברים  יסירו ואחר  בלבם, ה' יראת נגע  אשר  החיל כל האלה, והאמת
פחות, או  עשרה אגודות, אגודות ויתאספו הבושה, מסוה
הגם  והנה בסידורים. הנדפס  חצות תיקון כסדר  ויעשו  ביחידות , אפילו  או

דוקא האמיתי בחצות הוא המובחר אברהם)שהזמן כמגן אין (דלא כן פי על  אף ,
בזוהר  כמ"ש  התיכונה , האשמורה  מתחלת  היא  זמנה תחלת  אלא  לעכב , זה 
זמנה וסוף  ובחורף, בקיץ האמיתי, חצות  לפני  שעות  שתי שהן ויקהל, פ '
חיים , עץ  בפרי כמ"ש  להקדים , יכול היה  שלא  למי  היום, אור עד נמשך 
זוכה ירושלים  על  המתאבל שכל חז"ל, ברכת  עליהם  ותבא  יונעם , ולשומעים 

דכתיב: לעתיד, בשמחתה  י יא)ורואה  סו פרק וגיל וּ (ישעיה ירוּ ׁש לם  את  "שׂ מחוּ 
וּ שׂ בע ּת ם ּת ינק וּ  למען עליה . ה ּמ תא בּ לים  כּ ל מ שׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  שׂ י שׂ וּ  אהביה  כּ ל  ב ּה 

רצון. יהי  כן אמן כּ ב וֹ דּה ", מזּ יז והתע נּ גּת ם  ּת מצּ וּ  למען ּת נחמיה  מד

ממנעל וכה יחפים ורגליו שבפתח המזוזה אצל הארץ  על ישב יעשה:
יאמר: האפר ובשומו תפילין  הנחת במקום מצחו על מקלה אפר  ויתן

ג) סא פרק ּת חת(ישעיה  שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן אפר ּת חת  ּפ אר להם  לתת  צ יּ וֹ ן לאבלי "ל שׂ וּ ם 
להת ּפ אר". ידוד מּט ע ה צּ דק  אילי להם וקרא  כּ הה  רוּ ח ּת חת  תה לּ ה  מעטה  אבל
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בּ שׂ חוֹ ק עוֹ סקים אלּ א מר, וּ בק וֹ ל בּ בכי קינוֹ ת א וֹ מרים ׁש אין דּ י  ולא הכּ נסת,
בּ שׂ מחת  שׂ מחים  הם כּ אלּ וּ  מלא , בּ פה ושׂ וֹ חקים וּ שׂ מחים רא ׁש  וקלּ וּ ת
האנׁש ים  אוֹ תן וכל גּ דוֹ ל, וענׁש ם מרה, ׁש יּ היה אחריתם ז וֹ כרים  ואין  ּת וֹ רה,
וּ פרנסי הר בּ נים ועל מׁש יחנ וּ . כּ ׁש יּ בוֹ א ישׂ ראל בּ נחמוֹ ת לרא וֹ ת יזכּ וּ  לא
אל  המחים  ישׂ ראל, ּפ וֹ ׁש עי בּ ידי למחוֹ ת עליהם מּט ל י שׂ ראל ודיּ ני הדּ וֹ ר
להחרים  וּ ראוּ יין  בּ קנסוֹ ת אוֹ תם לקנס  וּ צריכין וּ מבוּ כה, צרה בּ יוֹ ם גּ יל
ה גּ לוּ ת  ואריכוּ ת  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית החר בּ ן על ּת מיד ׁש ּמ תאבּ ל מי אבל  אוֹ תם.
מ ׁש יחנוּ  בּ ביאת הנּ חמה לראוֹ ת יזכּ ה - י שׂ ראל ׁש ל בּ צערן עצמוֹ  וּ מצער 
עיר וּ בירוּ ׁש לים הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ בנין  ולשׂ מח צבאוֹ ת  ה' קנאת ולראוֹ ת

ה כּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  י)הּק דׁש , סו ה ּמ תא בּ לים(יעיה כּ ל משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  "שׂ י שׂ וּ  : ְְַָ
ז"ל. י וֹ סף  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י מוֹ רי  אמן, עליה ",

י "א  ּפ רק
חצות תיקו של  ההנהגה חלק

מנהגתיקון הוא בית חצות  חורבן על להתאבל הלילה בחצות לקום
פי על לאמרו שיש הזמן שם  על לו ניתן השם המקדש .

הלילה. בחצות ההלכה 

שראויחז"ל  אולם ל אמרו המקדש  בית חורבן על תמיד להיצר  יהודי כל
מינימל  חובה מקומות ישנה מיני בכל החורבן להזכיר אדם כל על ית

לא  אם  אזכרכי  לא אם ימיני תשכח  ירושלים  אשכחך "אם הפסוקים פי  על
מיוחד  זמן למצא למדו מכאן שמחתי", ראש על ירושלים את אעלה
חורבן  להזכיר שמחה בכל חיוב  וכן  חצות, תיקון דוגמת החורבן  להזכיר
לפי אך הדברים, פשט לפי זה – בחתונות. כוס  ששוברים דוגמת ירושלים
הקב"ה  צער  עם להשתתף הזמן זה זו, בעת בוודאי דברים  של סודם

נווהו. על ששואג  עת  באותה

להתחנן איתא  לקום הבוקר  אור קודם ישכים א ' סימן  חיים  אורח  בטור
שמשתנות  לשעות שיכוין שמקדים, למי וטוב  בוראו... לפני
הלילה, ולסוף  הלילה, שלישי שני ולסוף  הלילה, בשליש  שהן  המשמרות ,
אומות  בין ישראל ופיזור  הבית  לחורבן נזכר הקב"ה הזמנים שבאלו
רצוייה  והפיזור החורבן על שעה באותה  אדם  שיתפלל והתפילה העולם,
הממעיט ואחד המרבה  אחד המקום, לפני תחינתו ויפיל להתקבל. וקרובה

הזקן ההתעוררותזוהר  מאדמו"ר חצות תיקון  י"ב|סדר כז|ּפרק ֶ ֶ 

שלא  בהם מהרבות בכוונה מעט  טוב  כי בתחנוניו , לבו שיכוין  ובלבד
חצות, בשעת מנין, ללא יחיד, לעשותו ניתן חצות תיקון  - בכוונה.

הארץ, על לרצפה)מתיישבים  בינו לחצוץ שמיכה או בד מנעלים ,(ופורסים חולצים 
לאחר  הוידוי  את  אומרים  קודם  וקינות : תפילות  תהילים פרקי  מספר וקוראים 
לאסף " "מזמור ע "ט ומזמור בבל " נהרות  "על קל"ז מזמור את  קוראים מכן
אומרים כן אחרי  לנו". היה  מה  ה ' "זכור איכה , במגילת ה ' פרק את  ואומרים 
קומי " מעפר "התנערי  פסוק את  אומרים  ולסיום  מנהגה , כפי  עדה  עדה  קינות ,
לאה תיקון ואת  החורבן על וצער בכי שזה  רחל תיקון את  כולל  התיקון וגו'.

הבית . בניית  לשם  תהילים  -

מברסלברבי יותר נחמן  נמוכים שהדורות ככל שדווקא אנו )חידש  (דורותנו

לעין  בשמים פעולו וגדול גדל , חצות  ותיקון בחצות הקימה ערך  כך
משם ולגאול הנמוך  למקום  להיכנס  שיכול זה  הוא השפל אדם  דוקא  כי ערוך,

הקדושה . ניצוצי את 

י" ב ּפ רק  
חצות תיקו הזק סדר מאדמו "ר

הדברים  יסירו ואחר  בלבם, ה' יראת נגע  אשר  החיל כל האלה, והאמת
פחות, או  עשרה אגודות, אגודות ויתאספו הבושה, מסוה
הגם  והנה בסידורים. הנדפס  חצות תיקון כסדר  ויעשו  ביחידות , אפילו  או

דוקא האמיתי בחצות הוא המובחר אברהם)שהזמן כמגן אין (דלא כן פי על  אף ,
בזוהר  כמ"ש  התיכונה , האשמורה  מתחלת  היא  זמנה תחלת  אלא  לעכב , זה 
זמנה וסוף  ובחורף, בקיץ האמיתי, חצות  לפני  שעות  שתי שהן ויקהל, פ '
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זוכה ירושלים  על  המתאבל שכל חז"ל, ברכת  עליהם  ותבא  יונעם , ולשומעים 

דכתיב: לעתיד, בשמחתה  י יא)ורואה  סו פרק וגיל וּ (ישעיה ירוּ ׁש לם  את  "שׂ מחוּ 
וּ שׂ בע ּת ם ּת ינק וּ  למען עליה . ה ּמ תא בּ לים  כּ ל מ שׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  שׂ י שׂ וּ  אהביה  כּ ל  ב ּה 

רצון. יהי  כן אמן כּ ב וֹ דּה ", מזּ יז והתע נּ גּת ם  ּת מצּ וּ  למען ּת נחמיה  מד

ממנעל וכה יחפים ורגליו שבפתח המזוזה אצל הארץ  על ישב יעשה:
יאמר: האפר ובשומו תפילין  הנחת במקום מצחו על מקלה אפר  ויתן

ג) סא פרק ּת חת(ישעיה  שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן אפר ּת חת  ּפ אר להם  לתת  צ יּ וֹ ן לאבלי "ל שׂ וּ ם 
להת ּפ אר". ידוד מּט ע ה צּ דק  אילי להם וקרא  כּ הה  רוּ ח ּת חת  תה לּ ה  מעטה  אבל
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- י"ג  חיּפ רק  איש  מהבן חצות תיקון הלכות 
ראשונהבספר שנה וישלח  פרשת חי איש  ב ד )בן  בחצות(אות הקם  וז"ל :

לישן, דמוכרח  הבוקר אור עד  ללמוד יכול היה  ולא  תורה  ולמד  לילה 
שינתו, אחר לקום ישתדל מקום בתורה,מכל לעסוק השחר עמוד  קודם מעט

התורה  בעסק היום עם הלילה  לחבר בדכדי מפורש  וכאשר האר"י, רבינו ברי 
תיקון  ויקרא  לילה, בחצות  ניעור להיות  האדם  שצריך  הכונות , בשער ז"ל 
של אחרונה  חצות  כל  ניעור להיות  יכול אינו ואם  בתורה , ויעסוק חצות 
לעסוק השחר עלות קודם  שעה  חצי  כמו לקום  יחזור נמי  הכי  אין הלילה ,

השחר, מעורר אני שחר" "אעירה  שנאמר וזה שיהא בתורה , הוא דהעיקר
היום  בסוף בערב גם בו יזהר ויום לילה של זה וחבור השחר, עמוד בעת  נעור

התורה  בעסק  הלילה  .עם 

השחר ,ירא  עלות קודם נקביו לבדוק שיקדים ונשכר, זריז יהא שמים
עין  שישים וצריך הכסא , בבית  בהיותו ויום לילה יחבר שלא באופן 
תיקון  שעשה הלילה כל ניעור  שהוא  ומי בו , להזהר זה בדבר  השגחתו
אחר השחר ברכות שיברך שכתבנו רבא, והושענא שבועות  ליל או  כרת 
מסופק הוא ואם השחר , עלות  אחר  יברך התורה ברכת ורק לילה, חצות
שהוא  רגעים  באותם יזהר לאו , או עלה אם יודע שאינו השחר  בעליית
ושותק : יושב יהיה ולא ותשבחות שירות פיוטים בהם לומר בהם, מסתפק 

האמיתית הקבלה פי  על   המוסכ חצות תיקו  זמ
שעות זמן י"ב אחר הוא האמיתית , הקבלה פי על המוסכם חצות תיקון

בודאי, היום חצות הוא שאז אדם כל בראש  כשהחמה  היום  מחצות
ז"ל  דוד בית  הרב  מ "ש  נודע  והנה שלום, בנהר ז "ל הרש"ש רבינו וכמ"ש
אינו  ותפלה ק"ש  מצות של דברים בכמה דארז"ל החמה דהנץ  ל"ו, בסי'
שתעלה  קודם אחת שעה הוא אלא בארץ , חמה זריחת לנו, כשנראה
כל  עם  אמנם יע "ש ... זה על ראיות והביא  לנו, ותראה הארץ על  השמש 
בארץ , זריחתה לנו תתראה כאשר  הולכים אין חצות תיקון בענין זה
בית  סברת  לפי גם יזהר  חצות , בנקודת  ניעור  להיות עצמו על והמדקדק 
בית  סברת  אחר  ללכת  לנו די חצות, אחר  בעונה המדקדק  וכן ז"ל , דוד
הולכים  אין תוב "ב  ירושלים בעה"ק  החסידים  שגם ושמעתי ז"ל, דוד
על  השמש  מזריחת  חושבין  אלא דוד, בית  סברת אחר  חצות בתיקון

עכל"ק . הארץ ,

היום ההתעוררותזוהר  חצות  אחר חצות יד |תיקון כט|פרק

יד  פרק

היו חצות  אחר חצות  תיקו לומר נוהגי רבי המצרי בי בימי

היום.בימי חצות אחר חצות תיקון  לומר נוהגים רבים המצרים בין
חורבן  על וצער  קינות שתוכנו רחל, תיקון סדר את  ואומרים
שוכנת  היא אשר השכינה גלות ובפרט הגלות, לבו  אל ויתן ביהמ''ק .
נפלה  שנים כמה זה  השו''ע : למרן  הקדושה  השכינה  שאמרה וכמו בעפר,
וכו '. אשפתות חובקת בעפר  מושלכת ואני לי , מנחם  ואין ראשי , עטרת
מהצער רבבות רבי ורוב  אלפים  אלפי מאלף אחד משערים הייתם ואילו
בפיכם, שחוק  ולא  בלבבכם שמחה  נכנסת היתה  לא בו, שרויה אני אשר
תיקון  לומר המנהג ואמנם ע ''כ. בעפר. מושלכת אני בסיבתכם כי בזכרכם
נהגו  לא השנה ימות בשאר אבל המצרים, בבין רק היום חצות אחר חצות
לאה  תיקון לומר טוב לכתחלה - לילה. חצות  אחר אלא חצות  תיקון  לומר 
עמוד  אחר  גם לאה תיקון לומר  מותר מקום ומכל השחר, עמוד קודם
עמוד  שעלה אחר  לומר  אין רחל תיקון  אבל מזמורים. אלא  שאינם השחר,

מבשן)השחר. אשיב  שו"ת  – ופוסקים (שו"ע

טו  פרק 

לאה ותיקו רחל  תיקו

נקרא תיקון  והשני רחל, תיקון נקרא הראשון חלקים, לב ' נחלק חצות 
לאה. הואתיקון  לאה  ותיקון  החורבן, עניני על מדבר  רחל תיקון 

להשי''ת והודאה בקשה  שבח פרקי אומרים בעיקר  השנה לילות  ברוב  .
שבהם  זמנים  יש  אולם  לאה . תיקון אומרים מכן ולאחר רחל, תיקון
צער בהם להזכיר  שאין  רחל, תיקון  אומרים ואין לאה , תיקון  רק  אומרים 
תיקון  בהם  אומרים שאין הימים הם  ואלו הסוד]. פי על טעמים [ועוד
יום], באותו שמתוודים אף המולד, אחר  [ובער ''ח חודש  ראש רחל:
ניסן, חודש  כל  הפורים, ימי החנוכה , ימי עצרת, שמיני עד השנה ומראש 
אומרים  שאין זמנים ויש  העומר]. בימי שמתוודים [אף העומר. ימי וכל
טוב , יום ליל שבת, ליל הם: ואלו  לאה, תיקון ולא רחל תיקון לא  בהם
השנה, ראש לילי פסח, המועד חול תורה, שמחת  סוכות, שבועות, פסח ,

לאה. תיקון  אומרים סוכות  המועד בחול אבל הכפורים. יום וליל
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- י"ג  חיּפ רק  איש  מהבן חצות תיקון הלכות 
ראשונהבספר שנה וישלח  פרשת חי איש  ב ד )בן  בחצות(אות הקם  וז"ל :

לישן, דמוכרח  הבוקר אור עד  ללמוד יכול היה  ולא  תורה  ולמד  לילה 
שינתו, אחר לקום ישתדל מקום בתורה,מכל לעסוק השחר עמוד  קודם מעט

התורה  בעסק היום עם הלילה  לחבר בדכדי מפורש  וכאשר האר"י, רבינו ברי 
תיקון  ויקרא  לילה, בחצות  ניעור להיות  האדם  שצריך  הכונות , בשער ז"ל 
של אחרונה  חצות  כל  ניעור להיות  יכול אינו ואם  בתורה , ויעסוק חצות 
לעסוק השחר עלות קודם  שעה  חצי  כמו לקום  יחזור נמי  הכי  אין הלילה ,

השחר, מעורר אני שחר" "אעירה  שנאמר וזה שיהא בתורה , הוא דהעיקר
היום  בסוף בערב גם בו יזהר ויום לילה של זה וחבור השחר, עמוד בעת  נעור

התורה  בעסק  הלילה  .עם 

השחר ,ירא  עלות קודם נקביו לבדוק שיקדים ונשכר, זריז יהא שמים
עין  שישים וצריך הכסא , בבית  בהיותו ויום לילה יחבר שלא באופן 
תיקון  שעשה הלילה כל ניעור  שהוא  ומי בו , להזהר זה בדבר  השגחתו
אחר השחר ברכות שיברך שכתבנו רבא, והושענא שבועות  ליל או  כרת 
מסופק הוא ואם השחר , עלות  אחר  יברך התורה ברכת ורק לילה, חצות
שהוא  רגעים  באותם יזהר לאו , או עלה אם יודע שאינו השחר  בעליית
ושותק : יושב יהיה ולא ותשבחות שירות פיוטים בהם לומר בהם, מסתפק 

האמיתית הקבלה פי  על   המוסכ חצות תיקו  זמ
שעות זמן י"ב אחר הוא האמיתית , הקבלה פי על המוסכם חצות תיקון

בודאי, היום חצות הוא שאז אדם כל בראש  כשהחמה  היום  מחצות
ז"ל  דוד בית  הרב  מ "ש  נודע  והנה שלום, בנהר ז "ל הרש"ש רבינו וכמ"ש
אינו  ותפלה ק"ש  מצות של דברים בכמה דארז"ל החמה דהנץ  ל"ו, בסי'
שתעלה  קודם אחת שעה הוא אלא בארץ , חמה זריחת לנו, כשנראה
כל  עם  אמנם יע "ש ... זה על ראיות והביא  לנו, ותראה הארץ על  השמש 
בארץ , זריחתה לנו תתראה כאשר  הולכים אין חצות תיקון בענין זה
בית  סברת  לפי גם יזהר  חצות , בנקודת  ניעור  להיות עצמו על והמדקדק 
בית  סברת  אחר  ללכת  לנו די חצות, אחר  בעונה המדקדק  וכן ז"ל , דוד
הולכים  אין תוב "ב  ירושלים בעה"ק  החסידים  שגם ושמעתי ז"ל, דוד
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נפלה  שנים כמה זה  השו''ע : למרן  הקדושה  השכינה  שאמרה וכמו בעפר,
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מהצער רבבות רבי ורוב  אלפים  אלפי מאלף אחד משערים הייתם ואילו
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עמוד  שעלה אחר  לומר  אין רחל תיקון  אבל מזמורים. אלא  שאינם השחר,

מבשן)השחר. אשיב  שו"ת  – ופוסקים (שו"ע

טו  פרק 

לאה ותיקו רחל  תיקו

נקרא תיקון  והשני רחל, תיקון נקרא הראשון חלקים, לב ' נחלק חצות 
לאה. הואתיקון  לאה  ותיקון  החורבן, עניני על מדבר  רחל תיקון 

להשי''ת והודאה בקשה  שבח פרקי אומרים בעיקר  השנה לילות  ברוב  .
שבהם  זמנים  יש  אולם  לאה . תיקון אומרים מכן ולאחר רחל, תיקון
צער בהם להזכיר  שאין  רחל, תיקון  אומרים ואין לאה , תיקון  רק  אומרים 
תיקון  בהם  אומרים שאין הימים הם  ואלו הסוד]. פי על טעמים [ועוד
יום], באותו שמתוודים אף המולד, אחר  [ובער ''ח חודש  ראש רחל:
ניסן, חודש  כל  הפורים, ימי החנוכה , ימי עצרת, שמיני עד השנה ומראש 
אומרים  שאין זמנים ויש  העומר]. בימי שמתוודים [אף העומר. ימי וכל
טוב , יום ליל שבת, ליל הם: ואלו  לאה, תיקון ולא רחל תיקון לא  בהם
השנה, ראש לילי פסח, המועד חול תורה, שמחת  סוכות, שבועות, פסח ,

לאה. תיקון  אומרים סוכות  המועד בחול אבל הכפורים. יום וליל



ההתעוררותזוהר  טו |ל  חצות |פרק תיקון  אמירת קודם וידוי

לאה,בליל תיקון בו אומרים ואין רחל, תיקון רק בו  אומרים באב  תשעה
מפני אומרים , רחל תיקון אבל זה. ביום בתורה לקרוא שאסור  לפי
באב , תשעה ביום תורה ללמוד חיוב  יש  [ואמנם החרבן. בעניני שעוסק
או  האבל, בימי ללמוד חיוב  שאין  שאומר כמי ודלא אבלות, בימי  או
שמדברי הרעים, דברים ילמד ללמוד ירצה אם ורק  באב , בתשעה

תורה] ללמוד חיוב  יש  אלה בימים  שגם  משמע שו "ת הפוסקים – ופוסקים (שו"ע 

מבשן) .אשיב 

חצות תיקו אמירת   קוד וידוי לומר נוהגי מקומות  בכמה
וכן בכמה  חצות, תיקון  אמירת  קודם וידוי לומר נוהגים מקומות 

לתפלת  סמוך חצות התיקון את אומרים אם אמנם מנהגינו.
במנחה. וידוי  שאומרים אחר  התיקון, קודם וידוי לומר  ראוי אין  מנחה ,
שעל  שמע בקריאת שאמר לוידוי סמוך  חצות התיקון את  אומר אם וכן
תשובה  ימי  ובעשרת אלול בחודש  וכן וידוי. הפעם  עוד יאמר לא המטה ,
הוידוי יאמרו לא  הסליחות, בתוך וידוי ואומרים סליחות, בהם  שאומרים

לסליחות]. סמוך חצות התיקון  [כשאומרים  חצות. תיקון  (שו"עקודם

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

קוד לקו פני כל על יתגבר בחצות, לקו לו אפשר אי  א
השחר עמוד

חצות,אם תיקון אז  לעשות הלילה בחצות  ולקום להשכים  לו  אפשר
וגו' אשמורות" לראש  בלילה  רוני "קומי שנאמר : כמו טוב , מה

יט) ב  ממרום (איכה "ה' שנאמר: ההיא, בעת  מקונן שהקב "ה וכמו
נוהו" על ישאג  שאוג קולו  יתן  קדשו וממעון ל)ישאג כה  ,(ירמיהו

היכלי את ושרפתי ביתי  את  החרבתי  שבעוונותיהם  לבנים  "אוי ואומר:
האומות " לבין א)והגליתים  ג לקום(ברכות  לו אפשר אי  בחצות ,ואם

המלך דוד שאמר וכמו השחר, עמוד  קודם  לקום  פנים  כל על  יתגבר
שחר" "אעירה  השלום : ג)עליו קח מט ואין (תהלים השחר את  מעורר אני 

חצות . תיקון לעשות יכול הלילה  חצות  לאחר וגם  אותי. מעורר השחר
אליהו  פתח לומר חצות  תיקון לאחר תיכף הקדושים  ישראל ונהגו

לטוב  זכור זוהר )הנביא  מתיקוני שמים(שהוא  ושערי  לכך  מסוגל  הזמן כי  ,
אליהו )פתוחים  פתח סגולת ספר  כפי(ועיין  איש  איש  בתורה , יעסוק  כך ואחר ,

לנשמה . זוכה  זה  ידי ועל ובזוהר במשניות שו "ת יכולתו. – ופוסקים (שו"ע

מבשן) .אשיב

ומשמד ההתעוררותזוהר  מאסונות מציל חצות טז|תיקון לא|פרק

של חוט  עליו מוש הוא ברו הקדוש בלילה בתורה העוסק  כל 
ביו חסד

"קומיתנא  שנאמר : כנגדו, שכינה בלילה, בתורה  העוסק כל חייא : רבי
ה'" פני נכח לבך כמים שפכי אשמורות לראש  בלילה יט)רוני ב  .(איכה

חז"ל  ואמרו כנגדך. אז היא  שהשכינה ע"ב )פירוש , יב  דף ריש (חגיגה אמר :
חסד של  חוט  עליו מושך הוא  ברוך  הקדוש  בלילה בתורה  העוסק  כל לקיש 
משום חסדו, ה ' יצוה  יומם  טעם  ומה  חסדו", ה ' יצוה  "יומם  שנאמר: ביום ,

לקיש  ריש  אמר דאמרי  ואיכא  עמי ", שירה  בעולם "ובלילה  בתורה העוסק  כל
לעולם  חסד של חוט עליו מושך הוא  ברוך הקדוש ללילה דומה שהוא הזה 

עמי .הבא שירה  ובלילה  חסדו ה ' יצוה  יומם  שנאמר ליום  דומה  (שו"עשהוא 

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

טז  פרק 

הבית חורב על  ממש  בכייה  לבכות    צריה י ְִֵַָעני

ואחת כתב  עשרים והם הּמ צרים  בּ ין  "ענין הכוונות" ב "שער ז"ל האר "י
מאד  הוא וכשר  טוב  מנהג  באב . תשעה עד לתמוז י"ז  שבין ימים 
ולבכות  הימים אלו בכל היום חצי אחר  באבלות לשבת נפש  בעל לכל
אז  כי הוא  היום  חצות אחר זה היות וטעם הבית. חורבן על ממש  בכייה

ז  לסבה אשר  ערב " צללי ינטו "כי בסוד הדינין התעוררות נשרףהוא ו
היום, חצי אחר  האדם .ההיכל בנפש  גדולה תועלת עושה זה  ועניין ודבר  -

של) חצות  הלילות(תיקון  שאר בכל אפילו כי להזכירו צורך אין הלילה  חצות 
להוסיף שצריך המצרים  בין בלילות  שכן ומכל החורבן, על  להתאבל צריך

נאמר ועליו י)בבכייה . סו שׂ ישׂ וּ (ישעיה  אהביה , כּ ל ב ּה  וגילוּ  ירוּ ׁש לם  את "שׂ מחוּ 
עכ"ל. עליה ", ה ּמ תא בּ לים  כּ ל  משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה 

יז  פרק 

רח"ל ומשמד מאסונות מציל  חצות  תיקו

ע"ה :תיקון  פתיה  יהודה  ח"ר של  מספרחצות שליט "א הרב מו"ר 
דרך  ישראל לארץ להיכנס  ניסו הארורים שהגרמנים שבתקופה 
ההשמדה. במחנות  שלהם הנוראיים המעשים ברבים נודעו  כבר  מצרים ,



ההתעוררותזוהר  טו |ל  חצות |פרק תיקון  אמירת קודם וידוי

לאה,בליל תיקון בו אומרים ואין רחל, תיקון רק בו  אומרים באב  תשעה
מפני אומרים , רחל תיקון אבל זה. ביום בתורה לקרוא שאסור  לפי
באב , תשעה ביום תורה ללמוד חיוב  יש  [ואמנם החרבן. בעניני שעוסק
או  האבל, בימי ללמוד חיוב  שאין  שאומר כמי ודלא אבלות, בימי  או
שמדברי הרעים, דברים ילמד ללמוד ירצה אם ורק  באב , בתשעה

תורה] ללמוד חיוב  יש  אלה בימים  שגם  משמע שו "ת הפוסקים – ופוסקים (שו"ע 

מבשן) .אשיב 

חצות תיקו אמירת   קוד וידוי לומר נוהגי מקומות  בכמה
וכן בכמה  חצות, תיקון  אמירת  קודם וידוי לומר נוהגים מקומות 

לתפלת  סמוך חצות התיקון את אומרים אם אמנם מנהגינו.
במנחה. וידוי  שאומרים אחר  התיקון, קודם וידוי לומר  ראוי אין  מנחה ,
שעל  שמע בקריאת שאמר לוידוי סמוך  חצות התיקון את  אומר אם וכן
תשובה  ימי  ובעשרת אלול בחודש  וכן וידוי. הפעם  עוד יאמר לא המטה ,
הוידוי יאמרו לא  הסליחות, בתוך וידוי ואומרים סליחות, בהם  שאומרים

לסליחות]. סמוך חצות התיקון  [כשאומרים  חצות. תיקון  (שו"עקודם

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

קוד לקו פני כל על יתגבר בחצות, לקו לו אפשר אי  א
השחר עמוד

חצות,אם תיקון אז  לעשות הלילה בחצות  ולקום להשכים  לו  אפשר
וגו' אשמורות" לראש  בלילה  רוני "קומי שנאמר : כמו טוב , מה

יט) ב  ממרום (איכה "ה' שנאמר: ההיא, בעת  מקונן שהקב "ה וכמו
נוהו" על ישאג  שאוג קולו  יתן  קדשו וממעון ל)ישאג כה  ,(ירמיהו

היכלי את ושרפתי ביתי  את  החרבתי  שבעוונותיהם  לבנים  "אוי ואומר:
האומות " לבין א)והגליתים  ג לקום(ברכות  לו אפשר אי  בחצות ,ואם

המלך דוד שאמר וכמו השחר, עמוד  קודם  לקום  פנים  כל על  יתגבר
שחר" "אעירה  השלום : ג)עליו קח מט ואין (תהלים השחר את  מעורר אני 

חצות . תיקון לעשות יכול הלילה  חצות  לאחר וגם  אותי. מעורר השחר
אליהו  פתח לומר חצות  תיקון לאחר תיכף הקדושים  ישראל ונהגו

לטוב  זכור זוהר )הנביא  מתיקוני שמים(שהוא  ושערי  לכך  מסוגל  הזמן כי  ,
אליהו )פתוחים  פתח סגולת ספר  כפי(ועיין  איש  איש  בתורה , יעסוק  כך ואחר ,

לנשמה . זוכה  זה  ידי ועל ובזוהר במשניות שו "ת יכולתו. – ופוסקים (שו"ע

מבשן) .אשיב

ומשמד ההתעוררותזוהר  מאסונות מציל חצות טז|תיקון לא|פרק

של חוט  עליו מוש הוא ברו הקדוש בלילה בתורה העוסק  כל 
ביו חסד

"קומיתנא  שנאמר : כנגדו, שכינה בלילה, בתורה  העוסק כל חייא : רבי
ה'" פני נכח לבך כמים שפכי אשמורות לראש  בלילה יט)רוני ב  .(איכה

חז"ל  ואמרו כנגדך. אז היא  שהשכינה ע"ב )פירוש , יב  דף ריש (חגיגה אמר :
חסד של  חוט  עליו מושך הוא  ברוך  הקדוש  בלילה בתורה  העוסק  כל לקיש 
משום חסדו, ה ' יצוה  יומם  טעם  ומה  חסדו", ה ' יצוה  "יומם  שנאמר: ביום ,

לקיש  ריש  אמר דאמרי  ואיכא  עמי ", שירה  בעולם "ובלילה  בתורה העוסק  כל
לעולם  חסד של חוט עליו מושך הוא  ברוך הקדוש ללילה דומה שהוא הזה 

עמי .הבא שירה  ובלילה  חסדו ה ' יצוה  יומם  שנאמר ליום  דומה  (שו"עשהוא 

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

טז  פרק 

הבית חורב על  ממש  בכייה  לבכות    צריה י ְִֵַָעני

ואחת כתב  עשרים והם הּמ צרים  בּ ין  "ענין הכוונות" ב "שער ז"ל האר "י
מאד  הוא וכשר  טוב  מנהג  באב . תשעה עד לתמוז י"ז  שבין ימים 
ולבכות  הימים אלו בכל היום חצי אחר  באבלות לשבת נפש  בעל לכל
אז  כי הוא  היום  חצות אחר זה היות וטעם הבית. חורבן על ממש  בכייה

ז  לסבה אשר  ערב " צללי ינטו "כי בסוד הדינין התעוררות נשרףהוא ו
היום, חצי אחר  האדם .ההיכל בנפש  גדולה תועלת עושה זה  ועניין ודבר  -

של) חצות  הלילות(תיקון  שאר בכל אפילו כי להזכירו צורך אין הלילה  חצות 
להוסיף שצריך המצרים  בין בלילות  שכן ומכל החורבן, על  להתאבל צריך

נאמר ועליו י)בבכייה . סו שׂ ישׂ וּ (ישעיה  אהביה , כּ ל ב ּה  וגילוּ  ירוּ ׁש לם  את "שׂ מחוּ 
עכ"ל. עליה ", ה ּמ תא בּ לים  כּ ל  משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה 

יז  פרק 

רח"ל ומשמד מאסונות מציל  חצות  תיקו

ע"ה :תיקון  פתיה  יהודה  ח"ר של  מספרחצות שליט "א הרב מו"ר 
דרך  ישראל לארץ להיכנס  ניסו הארורים שהגרמנים שבתקופה 
ההשמדה. במחנות  שלהם הנוראיים המעשים ברבים נודעו  כבר  מצרים ,



ההתעוררותזוהר  יז|לב מוצאפי |פרק סלמאן  הרה "ג של חצות  תיקון 

ירושלים  לרחובות זצוק "ל אמת " "האמרי מגור האדמו"ר  פעם יצא
הקב"ה  לו  זימן ישראל. עם את התוכפות  הצרות על  צער  מרוב בלילה,
לשם  נכנס  בירושלים. הסופר  עזרא הכנסת מבית נוראות בכיות לשמוע
חצות  בתיקון  הרצפה על יושב  זצוק "ל פתיה  יהודה  רבי חכם את  וראה
גלות  ועל הצדיקים הריגת על  הבית, חורבן על שליש  בדמעות ובוכה
שמתחת  וראה האדמו "ר התבונן - חצות. בתיקון שמתוקן כמו השכינה 

זצוק"ל פתיה הרה"ג של מושבו  שיאספומקום כוסות שתי תלמידיו  הניחו 
מלאות הכוסות והיו נורא בכי מרוב מעיניו  שנוטפות הדמעות  כל את

עמד דמעות כך אחר חדא. כשעה והשתומם זצוק"ל האדמו "ר שם עמד  .
בית  חורבן על כך שבוכים  צדיקים  כמה עוד בישראל  היו אילו ואמר,
אילו  אחר [בנוסח  באירופה . השואה להתרחש  יכולה הייתה  לא - המקדש 
השואה!]. קוראת היתה לא באיררופא  חכמים התלמידי  כן עושים היו

 התיקו של  בדמעות  ספוגי והיו  התכריכי על התיקו את  אמר
שלו חצות

זצוק "ל:תיקון  מוצאפי סלמאן  הרה "ג  של ישחצות מיוחדת חשיבות
גם  בלילה ביום. וגם בלילה גם אלו  בימים חצות  תיקון לאמירת
את  לומר מאוד וחשוב  רחל. תיקון רק וביום לאה. תיקון  וגם רחל תיקון

השכינההתיקון של הצער עומק את כשמבינים הלב , מעומק בבכיה 
ובגלות- הבית יעקבבחורבן  ח"ר ופרישא. קדישא חסידא אחד. חכם והיה

חצות  תיקון בלי לילה  עליו עובר היה ולא וחסיד צדיק  שהיה ע "ה מוצפי
ו  שליש. בדמעות גדול על בבכי אותו  אומר  היה התיקון  את אומר  כשהיה

הרב  של התכריכים  והיו  ועשרים , מאה לאחרי לעצמו שקנה התכריכים
- שלו . חצות התיקון  של בדמעות ספוגים  באו ז "ל עולמו לבית כשנפטר

ולא  שלו  התכריכים את וראו מעלתו  את הכירו  שלא קדישא החברה אנשי 
הללו  התכריכים עם אותו  נקבור  לא לי: אמרו  וערכם. מעלתם את הבינו
חשובים  הם כותנה של הם אפילו להם: אמרתי פשתן. של לא שהם
אופן  בכל הזה. הגדול הצדיק  של הדמעות  למעלת ערך אין כי ביותר ,
תכריכים  לקנות במצוות מקמץ  היה  לא ז"ל הרב  בודאי אותם, תבדקו

פשתן , של באמת  שהם ומצאו  לבדיקה  אותם שלחו מהודרים. רקשאינם
אריג . של אחר סוג  כמו  ונראו  צבעם השתנה  דמעות שאנשישמרוב  אחרי -

של  המשמעות  את לאט  לאט לעכל התחילו בו , טיפלו קדישה החברה
הצער עם נפגשו הם בתחילה. בהם  זלזלו שהם הללו  הקדושים התכריכים

הזוהרההתעוררותזוהר  לומדי י"ח|כוח לג |פרק

כשסיימו  ונרעדו . הקדושה, השכינה  על הזה המיוחד הצדיק  של והבכי
פשתן  של אחד מטר  ובידו קדישא החברה ראש אלי נגש  המלאכה את
לקחת  רשות ביקש  הוא מיותר. להם שנשאר לעצמו  הרב שהכין ממה
החשיבות, כל עם לו: אמרתי ועשרים , מאה אחרי בו להקבר  לעצמו  אותו
לי. ולא היורש  שהוא שלו לבן שייך זה ערוך שולחן פי על הלכה . יש 
של  מיוחד כך כל דבר  על ויתר לא שהבן כמובן לך. יתן אם אותו שאל

עליון. כך כל צדיק

י"ח  פרק
הזוהר לומדי  כוח

הגּ אוּ לה צריכים  וכל הע וֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה דּ בר  וּ בפרט  ט וֹ ב , דּ בר ׁש כּ ל  לדעת 
יכוֹ לי חזק  רצ וֹ ן  עם אבל מניע וֹ ת, הר בּ ה י ׁש נן בּ זה, לעברּת לוּ יה ם 

כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  דמזמניןׁש כּ תוּ ב א נּ וּ ן  כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר בּ עי  "כּ ד 

לוֹ ,והּפ ר וּ ׁש ,ליּה ", עוֹ זרים  מלאכים כּ ּמ ה להּט הר ר וֹ צה אדם  בּ ן כּ א ׁש ר 
- בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע  אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח  יתבּ ר ׁש הם
מטהרים  ׁש הם בּ ע וֹ לם  גּ דוֹ לים הכי הר בּ ים מזכּ י נקראים הז וֹ הר ולוֹ מדי
קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת מ כּ ל ישׂ ראל עם את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצ וּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בג ׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם

נחוסמורי לא היאך בגלותא? שכינתא תהא  מתי עד קדוש ! קהל ורבותי
אלינו, ומתחנן ביסורים מתגולל המשיח מלך - שבשמים? אבינו על
- בנו!!! רק תלוי זה וכל לגאלנו, רוצה יתברך  השם  לבוא, רוצה הוא
טובה  עצה לנו נתנו  זיע "א והרשב "י הנביא אליהו רבינו  משה העצה? ומה
ומיד. תיכף  שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה 
השם. בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו יקרים! אחים -

ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות  שעות מיליוני  להרבות  עלינו 
הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיח!!! את  נביא אלו שעות בשתי 
למעןרבותי מתאספים  כולם ונורא! גדול השם קידוש  ב "ה כאן  לנו יש 

שמים !!! כבוד  יתרמו הרבות כולו העולם בכל אחד  כל כאשר



ההתעוררותזוהר  יז|לב מוצאפי |פרק סלמאן  הרה "ג של חצות  תיקון 

ירושלים  לרחובות זצוק "ל אמת " "האמרי מגור האדמו"ר  פעם יצא
הקב"ה  לו  זימן ישראל. עם את התוכפות  הצרות על  צער  מרוב בלילה,
לשם  נכנס  בירושלים. הסופר  עזרא הכנסת מבית נוראות בכיות לשמוע
חצות  בתיקון  הרצפה על יושב  זצוק "ל פתיה  יהודה  רבי חכם את  וראה
גלות  ועל הצדיקים הריגת על  הבית, חורבן על שליש  בדמעות ובוכה
שמתחת  וראה האדמו "ר התבונן - חצות. בתיקון שמתוקן כמו השכינה 

זצוק"ל פתיה הרה"ג של מושבו  שיאספומקום כוסות שתי תלמידיו  הניחו 
מלאות הכוסות והיו נורא בכי מרוב מעיניו  שנוטפות הדמעות  כל את

עמד דמעות כך אחר חדא. כשעה והשתומם זצוק"ל האדמו "ר שם עמד  .
בית  חורבן על כך שבוכים  צדיקים  כמה עוד בישראל  היו אילו ואמר,
אילו  אחר [בנוסח  באירופה . השואה להתרחש  יכולה הייתה  לא - המקדש 
השואה!]. קוראת היתה לא באיררופא  חכמים התלמידי  כן עושים היו

 התיקו של  בדמעות  ספוגי והיו  התכריכי על התיקו את  אמר
שלו חצות

זצוק "ל:תיקון  מוצאפי סלמאן  הרה "ג  של ישחצות מיוחדת חשיבות
גם  בלילה ביום. וגם בלילה גם אלו  בימים חצות  תיקון לאמירת
את  לומר מאוד וחשוב  רחל. תיקון רק וביום לאה. תיקון  וגם רחל תיקון

השכינההתיקון של הצער עומק את כשמבינים הלב , מעומק בבכיה 
ובגלות- הבית יעקבבחורבן  ח"ר ופרישא. קדישא חסידא אחד. חכם והיה

חצות  תיקון בלי לילה  עליו עובר היה ולא וחסיד צדיק  שהיה ע "ה מוצפי
ו  שליש. בדמעות גדול על בבכי אותו  אומר  היה התיקון  את אומר  כשהיה

הרב  של התכריכים  והיו  ועשרים , מאה לאחרי לעצמו שקנה התכריכים
- שלו . חצות התיקון  של בדמעות ספוגים  באו ז "ל עולמו לבית כשנפטר

ולא  שלו  התכריכים את וראו מעלתו  את הכירו  שלא קדישא החברה אנשי 
הללו  התכריכים עם אותו  נקבור  לא לי: אמרו  וערכם. מעלתם את הבינו
חשובים  הם כותנה של הם אפילו להם: אמרתי פשתן. של לא שהם
אופן  בכל הזה. הגדול הצדיק  של הדמעות  למעלת ערך אין כי ביותר ,
תכריכים  לקנות במצוות מקמץ  היה  לא ז"ל הרב  בודאי אותם, תבדקו

פשתן , של באמת  שהם ומצאו  לבדיקה  אותם שלחו מהודרים. רקשאינם
אריג . של אחר סוג  כמו  ונראו  צבעם השתנה  דמעות שאנשישמרוב  אחרי -

של  המשמעות  את לאט  לאט לעכל התחילו בו , טיפלו קדישה החברה
הצער עם נפגשו הם בתחילה. בהם  זלזלו שהם הללו  הקדושים התכריכים

הזוהרההתעוררותזוהר  לומדי י"ח|כוח לג |פרק

כשסיימו  ונרעדו . הקדושה, השכינה  על הזה המיוחד הצדיק  של והבכי
פשתן  של אחד מטר  ובידו קדישא החברה ראש אלי נגש  המלאכה את
לקחת  רשות ביקש  הוא מיותר. להם שנשאר לעצמו  הרב שהכין ממה
החשיבות, כל עם לו: אמרתי ועשרים , מאה אחרי בו להקבר  לעצמו  אותו
לי. ולא היורש  שהוא שלו לבן שייך זה ערוך שולחן פי על הלכה . יש 
של  מיוחד כך כל דבר  על ויתר לא שהבן כמובן לך. יתן אם אותו שאל

עליון. כך כל צדיק

י"ח  פרק
הזוהר לומדי  כוח

הגּ אוּ לה צריכים  וכל הע וֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה דּ בר  וּ בפרט  ט וֹ ב , דּ בר ׁש כּ ל  לדעת 
יכוֹ לי חזק  רצ וֹ ן  עם אבל מניע וֹ ת, הר בּ ה י ׁש נן בּ זה, לעברּת לוּ יה ם 

כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  דמזמניןׁש כּ תוּ ב א נּ וּ ן  כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר בּ עי  "כּ ד 

לוֹ ,והּפ ר וּ ׁש ,ליּה ", עוֹ זרים  מלאכים כּ ּמ ה להּט הר ר וֹ צה אדם  בּ ן כּ א ׁש ר 
- בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע  אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח  יתבּ ר ׁש הם
מטהרים  ׁש הם בּ ע וֹ לם  גּ דוֹ לים הכי הר בּ ים מזכּ י נקראים הז וֹ הר ולוֹ מדי
קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת מ כּ ל ישׂ ראל עם את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצ וּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בג ׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם

נחוסמורי לא היאך בגלותא? שכינתא תהא  מתי עד קדוש ! קהל ורבותי
אלינו, ומתחנן ביסורים מתגולל המשיח מלך - שבשמים? אבינו על
- בנו!!! רק תלוי זה וכל לגאלנו, רוצה יתברך  השם  לבוא, רוצה הוא
טובה  עצה לנו נתנו  זיע "א והרשב "י הנביא אליהו רבינו  משה העצה? ומה
ומיד. תיכף  שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה 
השם. בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו יקרים! אחים -

ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות  שעות מיליוני  להרבות  עלינו 
הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיח!!! את  נביא אלו שעות בשתי 
למעןרבותי מתאספים  כולם ונורא! גדול השם קידוש  ב "ה כאן  לנו יש 

שמים !!! כבוד  יתרמו הרבות כולו העולם בכל אחד  כל כאשר



ההתעוררותזוהר  י "ט|לד קּבלה |פרק  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב  ָ ָ ַֹ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ָּגדֹול 

יום  מידי סיום ונעשה אברכים 50 ניקח  כסף די  לנו וכשיהיה להאברכים
הסיום  למעל שותפים יהיה ישראל בני  אחינו שכל עד בעזהי"ת  ביומו,
בזיכוי איך מובן  עתה במירון הקדוש  הרשב"י בציון העולמי הזוהר 

למיליארדי זכויותינו  את  מכפיל כי  חיסרון  לידי יבואו לא שעות הרבים
תבוא  האחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו  קץ, אין עד תורה
היחידה  שהעצה המקובלים וכתבו הקדושה, התורה ובכוח בזכות רק

ומגוג גוג ממלחמת הזוהריאלהינצל ולימוד הסוד תורת ללמוד היא ,
המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה, הקדוש 

של ביאת  בואו לקראת כמנין  (1434) בגימטריא הזוהר  בזכות המשיח 
– המשיח  של לבואו ביותר  הטובה ההכנה  [שזוהי - משיח 

הזוהר]. לימוד

י "ט  פרק

ח ד ל י קלה , ללמד   חכ למיד על  ח ב דל ְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹה
הא ה ְְֵַָָֻלקרב

ז וֹ ר בּ וֹ תינוּ  ּפ ני על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בחּה  הפליג וּ  
ּפ ר ׁש ת סוֹ ף הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  כּ לׁש וֹ ן  החל, בּ ימוֹ ת הנּ למדת
יוֹ מא בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  דּ כל חוּ לקיה וֹ ן  זכּ אה – " ל "ׁש לח

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א

כּ תב מרנא ׁש ניּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת  ּפ ר ׁש ת חי" איׁש  "בּ ן  בּ ספר וֹ  ה ּט וֹ ב , הרי"ח 
ה ּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה ּפ על דּ גדוֹ ל  ז "ל: ה ּמ קבּ לים כּ תבוּ  לׁש וֹ נ וֹ : וזה 

הקדושיא. בזוהר מתאחדים  ישראל
שבעהכמנין(1679)בגימטריא  תשבו בסוכות

שהשכינה ימים. יומם", עליהם  ה' ["וענן
ל"סכותה  וזוכים ישראל , על חופפת הקדושה 
ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין נשק", ביום  לראשי 
כלה  לירחי בפתיחה דורש היה  שתמיד וכמו
על  הזה, הפסוק את עזרי" "אבי בעל מרן
ישראל  עם  התאחדות ובזכות האטום], סכנת 
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתאלäëד  צילא Ł דוñ ה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹ

àתהêיםéסéה : ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל נŁקו זה נŁק" ְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

קּבלה ההתעוררותזוהר  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב י "ט|ּגדֹול  לה|פרק  ָ ִ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַֹ ָ ָ 

החוֹ ל. ימי ׁש ל ה ּת וֹ רה  מעסק הנעשׂ ה מן  יוֹ תר ּפ עמים  אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם
ׁש נים , אלף הּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מוֹ  חז"ל , מאמר ּפ י על  וּ בא וּ רוֹ : עכל"ק.
מעין היא קוֹ דׁש  ו ׁש בּ ת – וג וֹ ' אתמוֹ ל  כּ יוֹ ם  בּ עיני ׁש נים  אלף  כּ י ׁש נּ אמר 
ה כּ ל  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת כּ ן  אם הּק בּ "ה . ׁש ל כּ יוֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת  – הבּ א עוֹ לם
בּ ׁש בּ ת קדוֹ ׁש ה ּפ עלּ ה  כּ ל כּ ן , על א ׁש ר  ויתעלּ ה, השי"ת ׁש ל יוֹ מוֹ  ׁש ל   בּ ער

החוֹ ל . ימי לער יד וֹ ת, אלף  ע וֹ לה  במדבר )קוֹ דׁש , חן ׁש רע בּ י(מצא מרדּ כי רבּ נוּ  - . 
ואמר: מקרביו בּ אזני  ּפ עם התבּ ּט א הּפ ׁש טזי"ע דּ ר על  ּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש ל "ׁש עה 

זהר  לּמ וּ ד ׁש ל אחת  וׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה לל ּמ וּ ד ׁש וה הבּ ת, בּ י וֹ ם 
הכּ ף הגה "ק וּ פסק  חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה  כּ מוֹ  היא חל, בּ יוֹ ם וק בּ לה

סקי"ב )החיּ ים בּ קד ׁש וֹ (קנ "ה  דּ בּ ר וּ כבר - ה ּק בּ לה. ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר דּ לּמ וּ ד  , 
הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ לּמ וּ ד "מל "הכּ ּס א בּ על עינינוּ  מאוֹ ר זי"ע בוּ זגלוֹ  מהר"ש

החיּ ים  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא הּפ ׁש ט, לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה לער אחת ׁש עה  (סימןעוֹ לה ִָ

ס י"ב ) מל"קנ "ה ה "כסא  וז"ל: מ "ג), בּ גירסא (ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד  כּ י  : ִַַ
מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל ע וֹ למוֹ ת , בּ וֹ נה  בּ עלמא
ׁש נה  הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א  מה אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד,
מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מבּ ני  הבּ א ע וֹ לם בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח ּת מימה,

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ה ּמ ל ּפ ני 

כּ תבגּ ם  ל' מל)בּ תּק וּ ן  חכם (ה א ּת למיד על חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה  , ִֵֶֶַ
גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם ק בּ לה ל וֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה. ללמד
הּק בּ לה  בּ לּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה יע שׂ ה  כּ י  ליצלן, רחמנא  הגּ אלּ ה מע כּ בים הם כּ י 
ה גּ א לּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה לּ א מה

זּ הרהעוֹ לה ׁש עה  דהלוֹ מד  זי"ע , ה ּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  רבּ וֹ תינ וּ  מדּ ברי 
זה , וּ לפי חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נה  אלף  כּ לוֹ מד  קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש 
כּ ל  לת ּק ן  ׁש זּ כה  הרי ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר  ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ללמד יּ זכּ ה  אם
צדּ יקים אוֹ רח וֹ ת  בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על וּ בנוֹ סף  ה בּ ריאה . ימי אלפין  ה ׁש ית

המחה) דּ לּמ וּ ד(ער  מצוה)הּמ באר יוֹ צא (וכל אלף, כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה הנעשׂ ה ְְְִִַַַָָָ
ה ּק דוֹ ׁש " "הזּ הר – הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די  ׁש כּ אׁש ר

ׁש נה  מלי וֹ ן ׁש ל לער אחת בּ ׁש עה החל)עוֹ לה  ימי  ט כּ פוּ ל(לד וּ בי ּס וּ רים  . ְִִֵַָ
ׁש נה  מליוֹ ן מאה ׁש ווה בּ ׁש בּ ת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד  הכּ ל ס מאה ,
הזוֹ הר  בלימוּ ד וחׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  ּת וֹ רה !!!!!
הּפ ס וּ ק את  וּ מק יּ ם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את משׂ ּמ ח א ּת ה ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת , הּק דוֹ ׁש 

ה '". כ"ח נא יגדּ ל  "ועּת ה



ההתעוררותזוהר  י "ט|לד קּבלה |פרק  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב  ָ ָ ַֹ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ָּגדֹול 

יום  מידי סיום ונעשה אברכים 50 ניקח  כסף די  לנו וכשיהיה להאברכים
הסיום  למעל שותפים יהיה ישראל בני  אחינו שכל עד בעזהי"ת  ביומו,
בזיכוי איך מובן  עתה במירון הקדוש  הרשב"י בציון העולמי הזוהר 

למיליארדי זכויותינו  את  מכפיל כי  חיסרון  לידי יבואו לא שעות הרבים
תבוא  האחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו  קץ, אין עד תורה
היחידה  שהעצה המקובלים וכתבו הקדושה, התורה ובכוח בזכות רק

ומגוג גוג ממלחמת הזוהריאלהינצל ולימוד הסוד תורת ללמוד היא ,
המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה, הקדוש 

של ביאת  בואו לקראת כמנין  (1434) בגימטריא הזוהר  בזכות המשיח 
– המשיח  של לבואו ביותר  הטובה ההכנה  [שזוהי - משיח 

הזוהר]. לימוד

י "ט  פרק

ח ד ל י קלה , ללמד   חכ למיד על  ח ב דל ְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹה
הא ה ְְֵַָָֻלקרב

ז וֹ ר בּ וֹ תינוּ  ּפ ני על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בחּה  הפליג וּ  
ּפ ר ׁש ת סוֹ ף הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  כּ לׁש וֹ ן  החל, בּ ימוֹ ת הנּ למדת
יוֹ מא בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  דּ כל חוּ לקיה וֹ ן  זכּ אה – " ל "ׁש לח

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א

כּ תב מרנא ׁש ניּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת  ּפ ר ׁש ת חי" איׁש  "בּ ן  בּ ספר וֹ  ה ּט וֹ ב , הרי"ח 
ה ּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה ּפ על דּ גדוֹ ל  ז "ל: ה ּמ קבּ לים כּ תבוּ  לׁש וֹ נ וֹ : וזה 

הקדושיא. בזוהר מתאחדים  ישראל
שבעהכמנין(1679)בגימטריא  תשבו בסוכות

שהשכינה ימים. יומם", עליהם  ה' ["וענן
ל"סכותה  וזוכים ישראל , על חופפת הקדושה 
ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין נשק", ביום  לראשי 
כלה  לירחי בפתיחה דורש היה  שתמיד וכמו
על  הזה, הפסוק את עזרי" "אבי בעל מרן
ישראל  עם  התאחדות ובזכות האטום], סכנת 
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתאלäëד  צילא Ł דוñ ה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹ

àתהêיםéסéה : ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל נŁקו זה נŁק" ְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

קּבלה ההתעוררותזוהר  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב י "ט|ּגדֹול  לה|פרק  ָ ִ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַֹ ָ ָ 

החוֹ ל. ימי ׁש ל ה ּת וֹ רה  מעסק הנעשׂ ה מן  יוֹ תר ּפ עמים  אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם
ׁש נים , אלף הּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מוֹ  חז"ל , מאמר ּפ י על  וּ בא וּ רוֹ : עכל"ק.
מעין היא קוֹ דׁש  ו ׁש בּ ת – וג וֹ ' אתמוֹ ל  כּ יוֹ ם  בּ עיני ׁש נים  אלף  כּ י ׁש נּ אמר 
ה כּ ל  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת כּ ן  אם הּק בּ "ה . ׁש ל כּ יוֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת  – הבּ א עוֹ לם
בּ ׁש בּ ת קדוֹ ׁש ה ּפ עלּ ה  כּ ל כּ ן , על א ׁש ר  ויתעלּ ה, השי"ת ׁש ל יוֹ מוֹ  ׁש ל   בּ ער

החוֹ ל . ימי לער יד וֹ ת, אלף  ע וֹ לה  במדבר )קוֹ דׁש , חן ׁש רע בּ י(מצא מרדּ כי רבּ נוּ  - . 
ואמר: מקרביו בּ אזני  ּפ עם התבּ ּט א הּפ ׁש טזי"ע דּ ר על  ּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש ל "ׁש עה 

זהר  לּמ וּ ד ׁש ל אחת  וׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה לל ּמ וּ ד ׁש וה הבּ ת, בּ י וֹ ם 
הכּ ף הגה "ק וּ פסק  חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה  כּ מוֹ  היא חל, בּ יוֹ ם וק בּ לה

סקי"ב )החיּ ים בּ קד ׁש וֹ (קנ "ה  דּ בּ ר וּ כבר - ה ּק בּ לה. ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר דּ לּמ וּ ד  , 
הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ לּמ וּ ד "מל "הכּ ּס א בּ על עינינוּ  מאוֹ ר זי"ע בוּ זגלוֹ  מהר"ש

החיּ ים  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא הּפ ׁש ט, לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה לער אחת ׁש עה  (סימןעוֹ לה ִָ

ס י"ב ) מל"קנ "ה ה "כסא  וז"ל: מ "ג), בּ גירסא (ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד  כּ י  : ִַַ
מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל ע וֹ למוֹ ת , בּ וֹ נה  בּ עלמא
ׁש נה  הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א  מה אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד,
מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מבּ ני  הבּ א ע וֹ לם בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח ּת מימה,

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ה ּמ ל ּפ ני 

כּ תבגּ ם  ל' מל)בּ תּק וּ ן  חכם (ה א ּת למיד על חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה  , ִֵֶֶַ
גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם ק בּ לה ל וֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה. ללמד
הּק בּ לה  בּ לּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה יע שׂ ה  כּ י  ליצלן, רחמנא  הגּ אלּ ה מע כּ בים הם כּ י 
ה גּ א לּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה לּ א מה

זּ הרהעוֹ לה ׁש עה  דהלוֹ מד  זי"ע , ה ּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  רבּ וֹ תינ וּ  מדּ ברי 
זה , וּ לפי חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נה  אלף  כּ לוֹ מד  קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש 
כּ ל  לת ּק ן  ׁש זּ כה  הרי ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר  ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ללמד יּ זכּ ה  אם
צדּ יקים אוֹ רח וֹ ת  בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על וּ בנוֹ סף  ה בּ ריאה . ימי אלפין  ה ׁש ית

המחה) דּ לּמ וּ ד(ער  מצוה)הּמ באר יוֹ צא (וכל אלף, כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה הנעשׂ ה ְְְִִַַַָָָ
ה ּק דוֹ ׁש " "הזּ הר – הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די  ׁש כּ אׁש ר

ׁש נה  מלי וֹ ן ׁש ל לער אחת בּ ׁש עה החל)עוֹ לה  ימי  ט כּ פוּ ל(לד וּ בי ּס וּ רים  . ְִִֵַָ
ׁש נה  מליוֹ ן מאה ׁש ווה בּ ׁש בּ ת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד  הכּ ל ס מאה ,
הזוֹ הר  בלימוּ ד וחׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  ּת וֹ רה !!!!!
הּפ ס וּ ק את  וּ מק יּ ם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את משׂ ּמ ח א ּת ה ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת , הּק דוֹ ׁש 

ה '". כ"ח נא יגדּ ל  "ועּת ה
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ל הע יבא  דה זהר ונלמד אהבה  נתאחד לנ  ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָא
לה נ ְִֵַָלת

ׁש נים צא מאלף  יוֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת ׁש עה וּ למד: 
הבה  - ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ אוּ  הּמ וֹ ׁש לים יאמר וּ  כּ ן "על חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט
כּ ל  את מת ּק ן קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  הּק דוֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים כּ אׁש ר ונת בּ וֹ נן:

הע וֹ לם. ׁש ל הנים אלפים ז וֹ הרׁש ׁש ת ונלמד  בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנ וּ  אם 
בּ ׁש בּ ת זהר אחת ׁש עה ל ּמ וּ ד ידי על - הלם . לתּק וּ נ וֹ  העוֹ לם  יבוֹ א  ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש למה : הגּ אלּ ה  להביא  אפׁש ר יׁש עיה קדׁש  כ"ב )בּ ספר ס ק  ס ' נאמר:(רק  ֶֶָ
אחי ׁש נּ ה ". בּ ע ּת ּה  ה ' אני  עצ וּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף  יהיה  בּ א וּ ר,"ה ּק טן  וצרי - 

ׁש  הּפ ס וּ ק  כּ וּ נת  לאלף,מה  יהיה יזכּ ההּק טן קטן אדם  ׁש בּ ן להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי 
ׁש אמר: כ "א, ּפ ס וּ ק  את  בּ הק דּ ם  ונפרׁש  - עצ וּ ם ? לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף להי וֹ ת 

צדּ יקים  כּ לּ ם   דּ ה נּ ה"וע ּמ להת ּפ אר", ידי מע שׂ ה  מּט עי  נצר ארץ  יירׁש וּ  לע וֹ לם  
יצר  לנוּ  נתן ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים  כּ לּ ם   וע ּמ להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי
וּ מי א וֹ ת וֹ , לנצּ ח מאד וקׁש ה כּ בדה , מלחמה א ּת וֹ  לנהל  וצרי גּ דוֹ ל , דּ י  הרע 
על י וֹ נתן בּ תרגּ וּ ם  המפרׁש ים : דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר – צ דּ יק ? דּ הוי יימר

ב )יׁש עיה  סק ס  ה '(רק  אנא  ּת ּק יף  לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא  יהי  בּ ה וֹ ן "דּ זעיר : ְֶֶָ
ׁש ם : וּ במלבּ י"ם  איתינה ". לאלף "בּ זמנּה  יהיה ה כּ ּמ וּ ת ,"הּק טן בּ רבּ וּ י - 

ׁש אני וה גּ ם ועצמה, בּ כח האיכ וּ ת  בּ רבּ וּ י  - עצ וּ ם " לגוֹ י  "יהיה  בּ כח - "וה צּ עיר"
העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  בּ עּת ּה  ה ' אני  הנּ ה  וּ מע ּט ים , ח לּ ׁש ים  והעם ע ּת ה  מתמהמ ּה 

בּ זריזוּ ת  הדּ בר אע שׂ ה  חי )המיעד על דר זה ע כּ "ל.(י  הבטחתי , את  ואמלּ א  ִִֶֶֶַֹ

לּמ וּ ד וה בּ א וּ ר  בּ ענין זי"ע מל והכּ ּס א חי איׁש  הבּ ן  דּ ברי ּפ י על הוּ א, 
זה  זהר, אחת ׁש עה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד ידי ׁש על ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת
ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת, ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  לוֹ מד ואם ׁש נים, אלף ׁש לּ מד כּ מוֹ 

ל  נזכּ ה  ּכ ידי ועל הע וֹ לם . בּ ריאת ימי כּ נגד ׁש נה אלפים בּ ע ּת ּה ׁש ׁש ת ה ' אני 
הּמ לבּ י "ם.אחיׁש נּ ה" ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  בּ זריז וּ ת הדּ בר  אעשׂ ה המיעד העת  בּ בא - 

וגם  ונלמד נתאחד כּ לּ נוּ  ׁש אם צדּ יקים", כּ לּ ם  וע ּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה
ונזכּ ה  ארץ " יירׁש וּ  "לע וֹ לם  צדּ יקים, להיוֹ ת נזכּ ה הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  לגרס 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הקבּ "ה להתּפ אר ", ידי מע שׂ ה  מ ּט עי "נצר הארץ, ליר ת
ׁש ׁש ת  הבּ ריאה כּ ל את לק יּ ם ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נוּ 
לאלף יהיה  "הּק טן הבּ א בּ ּפ ס וּ ק אמר  למה נזכּ ה כּ ן ידי ועל ׁש נה , אלפים 
להיוֹ ת  יכוֹ ל אי ו ׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה", בּ ע ּת ּה  ה' אני עצוּ ם לג וֹ י והצּ עיר
עצוּ ם? לג וֹ י והצּ עיר לאלף, יהיה כּ מׁש מע וֹ , ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן , ילד אפלּ וּ  ׁש הּק טן ,

הפסקההתעוררותזוהר  ּבלי  זהר ׁשּילמדּו ׁשּלֹו ּביׁשיבה  כ'|תּקן לז|פרק ִ ֵ ְ ְ ִ ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ַֹ ְ ִ ֶ ְ ֵ 

קדׁש , בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת ׁש עה  ׁש יּ למד ידי ׁש על מתבּ אר: ועּת ה
לאלף . יחׁש ב  אחד כּ ל וכ – אלף כּ פוּ ל ׁש נּ ח ׁש ב

כ' פרק
 ייבה   ות ל ה , רפאה  יוהק דמ זאת ראה  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהרמח "ל 

הפסק  לי  זהר למדְְְְִִֵֶֶַֹ
וּ סג לּ תוֹ ,ע וֹ ד ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש   בּ מׁש הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר לּמ וּ ד ענין ארת מצאנ וּ  (פר ִֵֶֶֶַ

מלמידיו ) אחד יד תב  ,דה החים א ר ׁש עוֹ ת ,מ ע ׁש ה  עד  ולמדנוּ  וז"ל , , ְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
ענין  מצאנוּ  ועוֹ ד  נהיה . לא  כּ מוֹ ה וּ  א ׁש ר טוֹ ב  ריח ה בּ ית  נתמלּ א  ׁש ע וֹ ת  ו' וּ בס וֹ ף

הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  הרמח"ל)ל ּמ וּ ד ׁש ל(ארת רבּ וֹ  בּ אסאן ר"י וה גּ א וֹ ן ...: ְִֶֶ
נגד אחרא  לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח  ׁש יּ היה  הענין ס וֹ ד לוֹ  לבאר רבּ ינוּ  את ׁש אל  רבּ ינוּ 

רבּ ינוּ , ל וֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  ס וֹ ד מס ּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ורבּ ינוּ  כּ יה ּת וֹ רה , 
זהר  ׁש יּ למד וּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה  ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה והקדּ ים מּק דם זאת ראה הוּ א 
הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים . צאת  עד החר מעלוֹ ת  הפסק בּ לי חדׁש  וזהר ות ּק וּ נים
בּ לּ ילה, ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  וע וֹ ד כּ לּ וֹ  ה יּ וֹ ם כּ ל ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הּת מידי בּ לּ ּמ וּ ד 

ה לּ י מן ׁש לחוּ ץ  ה לּ ּמ וּ ד  מן לפסק  ׁש לּ א  ה וֹ סיפוּ  וכן וכוּ ', כּ ּפ וּ ר י וֹ ם  מ ּמ וֹ צאי  לוֹ ת  
ח יּ ים  מׁש ה  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל ה כּ ללי ה לּ ּמ וּ ד בּ זמן אפלּ וּ  .(זללה"ה)ה זּ הר 

יד ) את הבה"ת  מט מה ְִִֶָָָָ(ירים

הלּ וֹ קחּפ לאי ּפ ׁש וּ ט יהוּ די ׁש ל הכּ ח  גּ דל את להבין  יכוֹ לים מ כּ אן ּפ לאוֹ ת: 
הוּ א  ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת, ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זהר ללמד עצמוֹ  על
הּמ ׁש יח בּ יאת  עד הע וֹ לם  בּ ריאת מיּ וֹ ם כּ לּ ּה , ה בּ ריאה כּ ל את  מחזיק

בב"א . הּק ד וֹ ׁש ׁש יּ תגּ לּ ה בּ זּ הר יׁש  גּ דוֹ ל כּ ח  איזה להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את כּ זה ?!ׁש ּמ תּק ן  לּמ וּ ד ׁש ל העצמה גּ דל לׁש ער  נ וּ כל האם 

בּ עת  בּ רקיע ּק וֹ רה  מה  לדמין נ וּ כל האם הרב?! כּ חוֹ  את לאמד נוּ כל האם
האדם  את  ּוּ מז כ ׁש ּמ נּק ה ׁש להבת  להבת אׁש  זה הרי הּק דוֹ ׁש ?! הזּ הר  לּמ וּ ד
- בּ כּ ל. דּ ׁש מיּ א וסיּ ע ּת א עליוֹ נוֹ ת לדר גּ וֹ ת אוֹ תוֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל עם 

הגבּ לוֹ ת... ׁש וּ ם אין הזּ הר לּמ וּ ד על ח יּ ים החפץ כּ תב  זה חים)וּ בגלל (החפץ  ִֵֶַָ

יהי  ה  מכי ה וכל הר"י חצת  לל  אברכי יב א, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיח 
צדקנ מיח  ני לקל ניְְְִִִִֵֵֵַַָָהרא

האשכנזים,ב"ה  אצל  גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין 
הקדוש , זוהר ללמוד צריך יהודי שכל כזה  ממושג  ידעו  לא שפשוט
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ל הע יבא  דה זהר ונלמד אהבה  נתאחד לנ  ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָא
לה נ ְִֵַָלת

ׁש נים צא מאלף  יוֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת ׁש עה וּ למד: 
הבה  - ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ אוּ  הּמ וֹ ׁש לים יאמר וּ  כּ ן "על חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט
כּ ל  את מת ּק ן קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  הּק דוֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים כּ אׁש ר ונת בּ וֹ נן:

הע וֹ לם. ׁש ל הנים אלפים ז וֹ הרׁש ׁש ת ונלמד  בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנ וּ  אם 
בּ ׁש בּ ת זהר אחת ׁש עה ל ּמ וּ ד ידי על - הלם . לתּק וּ נ וֹ  העוֹ לם  יבוֹ א  ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש למה : הגּ אלּ ה  להביא  אפׁש ר יׁש עיה קדׁש  כ"ב )בּ ספר ס ק  ס ' נאמר:(רק  ֶֶָ
אחי ׁש נּ ה ". בּ ע ּת ּה  ה ' אני  עצ וּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף  יהיה  בּ א וּ ר,"ה ּק טן  וצרי - 

ׁש  הּפ ס וּ ק  כּ וּ נת  לאלף,מה  יהיה יזכּ ההּק טן קטן אדם  ׁש בּ ן להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי 
ׁש אמר: כ "א, ּפ ס וּ ק  את  בּ הק דּ ם  ונפרׁש  - עצ וּ ם ? לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף להי וֹ ת 

צדּ יקים  כּ לּ ם   דּ ה נּ ה"וע ּמ להת ּפ אר", ידי מע שׂ ה  מּט עי  נצר ארץ  יירׁש וּ  לע וֹ לם  
יצר  לנוּ  נתן ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים  כּ לּ ם   וע ּמ להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי
וּ מי א וֹ ת וֹ , לנצּ ח מאד וקׁש ה כּ בדה , מלחמה א ּת וֹ  לנהל  וצרי גּ דוֹ ל , דּ י  הרע 
על י וֹ נתן בּ תרגּ וּ ם  המפרׁש ים : דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר – צ דּ יק ? דּ הוי יימר

ב )יׁש עיה  סק ס  ה '(רק  אנא  ּת ּק יף  לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא  יהי  בּ ה וֹ ן "דּ זעיר : ְֶֶָ
ׁש ם : וּ במלבּ י"ם  איתינה ". לאלף "בּ זמנּה  יהיה ה כּ ּמ וּ ת ,"הּק טן בּ רבּ וּ י - 

ׁש אני וה גּ ם ועצמה, בּ כח האיכ וּ ת  בּ רבּ וּ י  - עצ וּ ם " לגוֹ י  "יהיה  בּ כח - "וה צּ עיר"
העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  בּ עּת ּה  ה ' אני  הנּ ה  וּ מע ּט ים , ח לּ ׁש ים  והעם ע ּת ה  מתמהמ ּה 

בּ זריזוּ ת  הדּ בר אע שׂ ה  חי )המיעד על דר זה ע כּ "ל.(י  הבטחתי , את  ואמלּ א  ִִֶֶֶַֹ

לּמ וּ ד וה בּ א וּ ר  בּ ענין זי"ע מל והכּ ּס א חי איׁש  הבּ ן  דּ ברי ּפ י על הוּ א, 
זה  זהר, אחת ׁש עה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד ידי ׁש על ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת
ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת, ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  לוֹ מד ואם ׁש נים, אלף ׁש לּ מד כּ מוֹ 

ל  נזכּ ה  ּכ ידי ועל הע וֹ לם . בּ ריאת ימי כּ נגד ׁש נה אלפים בּ ע ּת ּה ׁש ׁש ת ה ' אני 
הּמ לבּ י "ם.אחיׁש נּ ה" ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  בּ זריז וּ ת הדּ בר  אעשׂ ה המיעד העת  בּ בא - 

וגם  ונלמד נתאחד כּ לּ נוּ  ׁש אם צדּ יקים", כּ לּ ם  וע ּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה
ונזכּ ה  ארץ " יירׁש וּ  "לע וֹ לם  צדּ יקים, להיוֹ ת נזכּ ה הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  לגרס 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הקבּ "ה להתּפ אר ", ידי מע שׂ ה  מ ּט עי "נצר הארץ, ליר ת
ׁש ׁש ת  הבּ ריאה כּ ל את לק יּ ם ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נוּ 
לאלף יהיה  "הּק טן הבּ א בּ ּפ ס וּ ק אמר  למה נזכּ ה כּ ן ידי ועל ׁש נה , אלפים 
להיוֹ ת  יכוֹ ל אי ו ׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה", בּ ע ּת ּה  ה' אני עצוּ ם לג וֹ י והצּ עיר
עצוּ ם? לג וֹ י והצּ עיר לאלף, יהיה כּ מׁש מע וֹ , ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן , ילד אפלּ וּ  ׁש הּק טן ,

הפסקההתעוררותזוהר  ּבלי  זהר ׁשּילמדּו ׁשּלֹו ּביׁשיבה  כ'|תּקן לז|פרק ִ ֵ ְ ְ ִ ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ַֹ ְ ִ ֶ ְ ֵ 

קדׁש , בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת ׁש עה  ׁש יּ למד ידי ׁש על מתבּ אר: ועּת ה
לאלף . יחׁש ב  אחד כּ ל וכ – אלף כּ פוּ ל ׁש נּ ח ׁש ב

כ' פרק
 ייבה   ות ל ה , רפאה  יוהק דמ זאת ראה  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהרמח "ל 

הפסק  לי  זהר למדְְְְִִֵֶֶַֹ
וּ סג לּ תוֹ ,ע וֹ ד ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש   בּ מׁש הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר לּמ וּ ד ענין ארת מצאנ וּ  (פר ִֵֶֶֶַ

מלמידיו ) אחד יד תב  ,דה החים א ר ׁש עוֹ ת ,מ ע ׁש ה  עד  ולמדנוּ  וז"ל , , ְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
ענין  מצאנוּ  ועוֹ ד  נהיה . לא  כּ מוֹ ה וּ  א ׁש ר טוֹ ב  ריח ה בּ ית  נתמלּ א  ׁש ע וֹ ת  ו' וּ בס וֹ ף

הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  הרמח"ל)ל ּמ וּ ד ׁש ל(ארת רבּ וֹ  בּ אסאן ר"י וה גּ א וֹ ן ...: ְִֶֶ
נגד אחרא  לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח  ׁש יּ היה  הענין ס וֹ ד לוֹ  לבאר רבּ ינוּ  את ׁש אל  רבּ ינוּ 

רבּ ינוּ , ל וֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  ס וֹ ד מס ּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ורבּ ינוּ  כּ יה ּת וֹ רה , 
זהר  ׁש יּ למד וּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה  ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה והקדּ ים מּק דם זאת ראה הוּ א 
הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים . צאת  עד החר מעלוֹ ת  הפסק בּ לי חדׁש  וזהר ות ּק וּ נים
בּ לּ ילה, ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  וע וֹ ד כּ לּ וֹ  ה יּ וֹ ם כּ ל ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הּת מידי בּ לּ ּמ וּ ד 

ה לּ י מן ׁש לחוּ ץ  ה לּ ּמ וּ ד  מן לפסק  ׁש לּ א  ה וֹ סיפוּ  וכן וכוּ ', כּ ּפ וּ ר י וֹ ם  מ ּמ וֹ צאי  לוֹ ת  
ח יּ ים  מׁש ה  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל ה כּ ללי ה לּ ּמ וּ ד בּ זמן אפלּ וּ  .(זללה"ה)ה זּ הר 

יד ) את הבה"ת  מט מה ְִִֶָָָָ(ירים

הלּ וֹ קחּפ לאי ּפ ׁש וּ ט יהוּ די ׁש ל הכּ ח  גּ דל את להבין  יכוֹ לים מ כּ אן ּפ לאוֹ ת: 
הוּ א  ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת, ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זהר ללמד עצמוֹ  על
הּמ ׁש יח בּ יאת  עד הע וֹ לם  בּ ריאת מיּ וֹ ם כּ לּ ּה , ה בּ ריאה כּ ל את  מחזיק

בב"א . הּק ד וֹ ׁש ׁש יּ תגּ לּ ה בּ זּ הר יׁש  גּ דוֹ ל כּ ח  איזה להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את כּ זה ?!ׁש ּמ תּק ן  לּמ וּ ד ׁש ל העצמה גּ דל לׁש ער  נ וּ כל האם 

בּ עת  בּ רקיע ּק וֹ רה  מה  לדמין נ וּ כל האם הרב?! כּ חוֹ  את לאמד נוּ כל האם
האדם  את  ּוּ מז כ ׁש ּמ נּק ה ׁש להבת  להבת אׁש  זה הרי הּק דוֹ ׁש ?! הזּ הר  לּמ וּ ד
- בּ כּ ל. דּ ׁש מיּ א וסיּ ע ּת א עליוֹ נוֹ ת לדר גּ וֹ ת אוֹ תוֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל עם 

הגבּ לוֹ ת... ׁש וּ ם אין הזּ הר לּמ וּ ד על ח יּ ים החפץ כּ תב  זה חים)וּ בגלל (החפץ  ִֵֶַָ

יהי  ה  מכי ה וכל הר"י חצת  לל  אברכי יב א, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיח 
צדקנ מיח  ני לקל ניְְְִִִִֵֵֵַַָָהרא

האשכנזים,ב"ה  אצל  גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין 
הקדוש , זוהר ללמוד צריך יהודי שכל כזה  ממושג  ידעו  לא שפשוט



ההתעוררותזוהר  כ'|לח מ ׁשיח|פרק ּפני  לק ּבל הראׁשֹונים  ַ ִ ָ ֵ ְ ֵ ַ ְ ִ ִ ָ ְ ִיהיּו

מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים רק  ענין שזה וחשבו
להם  שאין  מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק, בני מירושלים יהודים אלי
וללמוד  ביתם אל הזה הבושם  להכניס  לזכות ורוצים הקדוש , זוהר  בבית

הקדוש . בזוהר ללמוד ושוב ולסיים,

הקדושורק זוהר  שלומדים חכם ,אלו בשם  אחרים נקראו  במקומות ואילו
הקדוש !!! הזוהר בלימוד מדבקותם בא  זה כל רבי? בשם רק נקראו 

הקדושים בספרים חכםוכתוב  בשם  נקרא הסוד תורת שלומד  מי ,יב שרק 
הזוהר את פעמים כמה כבר  סיימו העם שפשוטי  היום שראים וב"ה
זה  וכל הקדוש , זוהר  שלומדים  לפני לילה  כל לישון הולכים ולא הקדוש 

הברכות  וכל והטהורה. התמימה אמונתם ניסים יג מכוח והישועות 

õâחה יב. הõôרה , Łל ה ìס ôר חלק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָהõâחה
הìגלה  חלק ,ãêé הõôרה éל :Łונענ ,ãêéְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻ
חלק  והõâחה אחד, אחדäת ה éל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹוהìסôר,
éי  ,Łונענ ãêé õâחה ,ãà חפץ õאינŁ ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהìסôר
.õêé õâחה äê אé האחדäת  מן חלק  ְְִִֵֶֶֶַַָֻהõâחה
העõסקים חכמים  âברי על הëלעיג éŁן äְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמéל
éŁתב  õמé להכינה, להïŁיע õז àְְְְְְְִִֶַַַַָָָָחכמה
הõêמד éי זאת , äילéłי äחכמ äל הñנה àְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹספר 
éי  למדן, רק חכם  נקרא  לא ãêé ה õôרה éְְִִַַַָָָָָָָֹֻל
הìקראת למâה להïŁיע éדי הõêמד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָאם
äהינ êàילה, הìעõר éŁתäב וזה .'äוכ ְְְְֵֶֶַַַַָָֹזא"ת 
àחלק  הõôרה àלבŁäי רק ועõסק  נע õר  Łְְִֵֵֵֵֶֶַַַָהäא
àא õ"ר חפץ õואינ çéדäע, לילה הìקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהìגלה

àרזי ה õôרה, ä הינ ר"ז , áימטרçה  אõ"ר éי ְְְִִִֵַַַָָָָ
הם  õôרת àחינת ä הåŁ וס õדõתיה , ְְִֵֶֶֶַַַַָָה õôרה

י õם, אתìŁקרא õâחה äê אé õâמה זה  הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָ
,õŁנפà äמתחçב õêé אם האחדäת éן אין מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻ

Łאי  הáם õôàŁרה, ה ìסôר  àחלק áם ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחפץ
àתõרת אם  éי נאמר זה  על ,õיגfiלה õל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָאפŁר
äê כאä ,ü יŁ האל ŁירïŁ õכמä ,õחפצ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָה ם
מן  חלק  הõôפס  éי õôàŁרה, זה חלק áם  ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה fiיג

õêé õôפס äê אé יעקבכä'.האחדäת  (õôלדõת ְְְֲִֵַַָֹֻ

íïים éתנת õספרà éתäב  וכן קדŁõים . ïרŁת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיõסף

קדŁõים) .ïר Łת  ְִַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב  ק "ז חכם (פרק ִָָ"מי
ה '" חסדי ä ננõàוית א êה  לרמוי Łמר מ"י יש  ז ְְְְְְִִֵֵֶַָ

בתיקוני  כמבואר בינה, שערי  חמישים בבחינת 

הזוהר לימוד  – מ"י  בתורת  שהעוסק זוהר ,
חכם, הנקרא  הוא – בינה וישמר בבחינת 

תיבות :אל"ה זוהר,ה'מרותא'ימודל 'ראשי
ל  יזכה יבוננהו "מלשון ויתבוננוהוא "יסובבנהו

התרגום: שביאר עיניהון"כמו כבבת  "נטרינון
שמירה, ה'מלשון  ישמרוהו חסדי ה' שחסדי

עינא תמיד עליו שיהא  ויזכה העין כבבת 
"הנה  כנאמר  נאים דלא  עינא  ההוא  פקיחא

ישראל" שומר  ישן ולא  ינום  (כדאיתאלא

ע"ב) קכ"ט  רבא  חäורא,באידרא âריŁא  עינõי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  éסäתא  לית  עיינין , מאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ôŁניין
הìה  דכתיב טעמא. מאי עינא. על áבינין ְְְִִִֵֵֵַַָָָולית
יłראל  יłראל. õŁמר  יי Łן ולא  ינäם  ְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹלא 

קכ "א)âלעיêא. עיני ý(תהלים א Łר  äכôיב  ְְֲִִִֵֵֶֶָ
לב) ותאנא,(ירמיה ïק äחõת . מהäכתיב éל ְְְִַָָָ

áבינין  ולית  עינא , על  éסäתא לית  ברחמי, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָדאתי
àעא âלא  חוורא , ריŁא  éŁן éל עינא. ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָעל

נטירä)מידי . .(ס "א ְִִִ

בתורהיג. ב')כתוב כ"ח כל (דברים עליך "ובאו :
ראשי  האל "ה והשיגוך " האלה הברכות
ביאור : ה'קדוש, ה'זוהר  ל 'ומדי א'נו תיבות:
הרשב "י  לנשמת  ונתקשר בתורה נידבק כאשר 
יכריזו  ומשמים הקדוש , הזוהר  בלימוד זי "ע
נזכה  אז הקדוש , הזוהר לומדי שאנו עלינו
ולגאולה  בתורה הכתובות הברכות  לכל

בב "א. שלימה

העם!"ההתעוררותזוהר  בגאולת חלק  יש לך הגעתי! כ'|"בזכותך לט|פרק

עד  ועצום רב כוחו זי"ע  הרשב"י כי הזה , הקדוש  הלימוד בזכות  ונפלאות 
הקדוש , בזוהר  עליו שאמרו  לנוכדי נתן  אלא  בסיני תורה  ניתנה  לא אילו 

התורה . לעולם ותאיר  תתגלה שממנו דיינו , יוחאי בר שמעון  רבי את השם 
רמ"א) דף פנחס  פרשת .(זוהר 

ולזכותואפילו  - הרשב "י לנשמת להתקשר  תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
ותושפעו טובה לכם יכיר זי"ע  הרשב "י ובוודאי  נפלאות , לישועות 

הברכות ומונעידממקור  הצרות  מכל ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע ,
ואסונות . פגועים 

"!הע בגאולת  חלק יש ל הגעתי!  בזכות"

ואמר :התבטא  צדיק  ובאופעם  נקבצו  ישראל עם  המשיח, מלך בבוא 
מלך  יתבונן  הזאת  בעת ושמחים , ששים  העם ופליטת  לך,
ידו ירים  לפתע  מעשיו , לפי ואחד אחד כל  יבחן  הטהורות בעיניו  המשיח
ישמיע אז  במחזה , ויביטו  בפליאה  עיניהם  ירימו  כולם  באצבעו , ויראה
"בזכותך  מסויים : יהודי על אצבע בהפנותו  ויאמר , קולו את  המשיח מלך
שפעל  ויהודי יהודי כל על יראה כך  העם !". בגאולת חלק  יש לך  הגעתי!

- ביאתו . כשמשילמען  הם ובוודאי הקדוש , זוהר שלמדו אלו יבוא, ח
שזרזתם  כוחכם יישר להם יאמר ומשיח פניו, לקבל הראשונים , יהיו

- השלם . תיקונו על ובא קיים, העולם ובזכותכם  שנזכההגאולה, הלואי
– עלינו יעיד ובעצמו בכבודו  שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות

הגעתי". "בזכותך

למעןעל  מדקותיכם  הקריבו  שמים , לשם לימוד תנו  יקרים , יהודים  כן ,
נפשנו , לפדות  לגרום  ליוצרינו , רוח נחת  לעשות  הקדושה , השכינה
אמן . בימינו  במהרה המשיח מלך פני אור את  לקבל יחד  כאחד כולנו  ונלך



בנקל !יד. פרנסה טוב ! שידוך רוצה אחד כל 
ברוחניות הצלחות ועוד לילדים! ברכה
אפשרות ואחד אחד לכל יש  וכאן ובגשמיות ,

עליו הרשב"י נשמת את  עליו להמשיך 
יצליח בודאי  כן ידי  ועל זכותו, ולעורר השלום

עניניו. בכל 



ההתעוררותזוהר  כ'|לח מ ׁשיח|פרק ּפני  לק ּבל הראׁשֹונים  ַ ִ ָ ֵ ְ ֵ ַ ְ ִ ִ ָ ְ ִיהיּו

מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים רק  ענין שזה וחשבו
להם  שאין  מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק, בני מירושלים יהודים אלי
וללמוד  ביתם אל הזה הבושם  להכניס  לזכות ורוצים הקדוש , זוהר  בבית

הקדוש . בזוהר ללמוד ושוב ולסיים,

הקדושורק זוהר  שלומדים חכם ,אלו בשם  אחרים נקראו  במקומות ואילו
הקדוש !!! הזוהר בלימוד מדבקותם בא  זה כל רבי? בשם רק נקראו 

הקדושים בספרים חכםוכתוב  בשם  נקרא הסוד תורת שלומד  מי ,יב שרק 
הזוהר את פעמים כמה כבר  סיימו העם שפשוטי  היום שראים וב"ה
זה  וכל הקדוש , זוהר  שלומדים  לפני לילה  כל לישון הולכים ולא הקדוש 

הברכות  וכל והטהורה. התמימה אמונתם ניסים יג מכוח והישועות 

õâחה יב. הõôרה , Łל ה ìס ôר חלק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָהõâחה
הìגלה  חלק ,ãêé הõôרה éל :Łונענ ,ãêéְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻ
חלק  והõâחה אחד, אחדäת ה éל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹוהìסôר,
éי  ,Łונענ ãêé õâחה ,ãà חפץ õאינŁ ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהìסôר
.õêé õâחה äê אé האחדäת  מן חלק  ְְִִֵֶֶֶַַָֻהõâחה
העõסקים חכמים  âברי על הëלעיג éŁן äְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמéל
éŁתב  õמé להכינה, להïŁיע õז àְְְְְְְִִֶַַַַָָָָחכמה
הõêמד éי זאת , äילéłי äחכמ äל הñנה àְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹספר 
éי  למדן, רק חכם  נקרא  לא ãêé ה õôרה éְְִִַַַָָָָָָָֹֻל
הìקראת למâה להïŁיע éדי הõêמד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָאם
äהינ êàילה, הìעõר éŁתäב וזה .'äוכ ְְְְֵֶֶַַַַָָֹזא"ת 
àחלק  הõôרה àלבŁäי רק ועõסק  נע õר  Łְְִֵֵֵֵֶֶַַַָהäא
àא õ"ר חפץ õואינ çéדäע, לילה הìקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהìגלה

àרזי ה õôרה, ä הינ ר"ז , áימטרçה  אõ"ר éי ְְְִִִֵַַַָָָָ
הם  õôרת àחינת ä הåŁ וס õדõתיה , ְְִֵֶֶֶַַַַָָה õôרה

י õם, אתìŁקרא õâחה äê אé õâמה זה  הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָ
,õŁנפà äמתחçב õêé אם האחדäת éן אין מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻ

Łאי  הáם õôàŁרה, ה ìסôר  àחלק áם ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחפץ
àתõרת אם  éי נאמר זה  על ,õיגfiלה õל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָאפŁר
äê כאä ,ü יŁ האל ŁירïŁ õכמä ,õחפצ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָה ם
מן  חלק  הõôפס  éי õôàŁרה, זה חלק áם  ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה fiיג

õêé õôפס äê אé יעקבכä'.האחדäת  (õôלדõת ְְְֲִֵַַָֹֻ

íïים éתנת õספרà éתäב  וכן קדŁõים . ïרŁת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיõסף

קדŁõים) .ïר Łת  ְִַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב  ק "ז חכם (פרק ִָָ"מי
ה '" חסדי ä ננõàוית א êה  לרמוי Łמר מ"י יש  ז ְְְְְְִִֵֵֶַָ

בתיקוני  כמבואר בינה, שערי  חמישים בבחינת 

הזוהר לימוד  – מ"י  בתורת  שהעוסק זוהר ,
חכם, הנקרא  הוא – בינה וישמר בבחינת 

תיבות :אל"ה זוהר,ה'מרותא'ימודל 'ראשי
ל  יזכה יבוננהו "מלשון ויתבוננוהוא "יסובבנהו

התרגום: שביאר עיניהון"כמו כבבת  "נטרינון
שמירה, ה'מלשון  ישמרוהו חסדי ה' שחסדי

עינא תמיד עליו שיהא  ויזכה העין כבבת 
"הנה  כנאמר  נאים דלא  עינא  ההוא  פקיחא

ישראל" שומר  ישן ולא  ינום  (כדאיתאלא

ע"ב) קכ"ט  רבא  חäורא,באידרא âריŁא  עינõי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  éסäתא  לית  עיינין , מאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ôŁניין
הìה  דכתיב טעמא. מאי עינא. על áבינין ְְְִִִֵֵֵַַָָָולית
יłראל  יłראל. õŁמר  יי Łן ולא  ינäם  ְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹלא 

קכ "א)âלעיêא. עיני ý(תהלים א Łר  äכôיב  ְְֲִִִֵֵֶֶָ
לב) ותאנא,(ירמיה ïק äחõת . מהäכתיב éל ְְְִַָָָ

áבינין  ולית  עינא , על  éסäתא לית  ברחמי, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָדאתי
àעא âלא  חוורא , ריŁא  éŁן éל עינא. ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָעל

נטירä)מידי . .(ס "א ְִִִ

בתורהיג. ב')כתוב כ"ח כל (דברים עליך "ובאו :
ראשי  האל "ה והשיגוך " האלה הברכות
ביאור : ה'קדוש, ה'זוהר  ל 'ומדי א'נו תיבות:
הרשב "י  לנשמת  ונתקשר בתורה נידבק כאשר 
יכריזו  ומשמים הקדוש , הזוהר  בלימוד זי "ע
נזכה  אז הקדוש , הזוהר לומדי שאנו עלינו
ולגאולה  בתורה הכתובות הברכות  לכל

בב "א. שלימה

העם!"ההתעוררותזוהר  בגאולת חלק  יש לך הגעתי! כ'|"בזכותך לט|פרק

עד  ועצום רב כוחו זי"ע  הרשב"י כי הזה , הקדוש  הלימוד בזכות  ונפלאות 
הקדוש , בזוהר  עליו שאמרו  לנוכדי נתן  אלא  בסיני תורה  ניתנה  לא אילו 

התורה . לעולם ותאיר  תתגלה שממנו דיינו , יוחאי בר שמעון  רבי את השם 
רמ"א) דף פנחס  פרשת .(זוהר 

ולזכותואפילו  - הרשב "י לנשמת להתקשר  תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
ותושפעו טובה לכם יכיר זי"ע  הרשב "י ובוודאי  נפלאות , לישועות 

הברכות ומונעידממקור  הצרות  מכל ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע ,
ואסונות . פגועים 

"!הע בגאולת  חלק יש ל הגעתי!  בזכות"

ואמר :התבטא  צדיק  ובאופעם  נקבצו  ישראל עם  המשיח, מלך בבוא 
מלך  יתבונן  הזאת  בעת ושמחים , ששים  העם ופליטת  לך,
ידו ירים  לפתע  מעשיו , לפי ואחד אחד כל  יבחן  הטהורות בעיניו  המשיח
ישמיע אז  במחזה , ויביטו  בפליאה  עיניהם  ירימו  כולם  באצבעו , ויראה
"בזכותך  מסויים : יהודי על אצבע בהפנותו  ויאמר , קולו את  המשיח מלך
שפעל  ויהודי יהודי כל על יראה כך  העם !". בגאולת חלק  יש לך  הגעתי!

- ביאתו . כשמשילמען  הם ובוודאי הקדוש , זוהר שלמדו אלו יבוא, ח
שזרזתם  כוחכם יישר להם יאמר ומשיח פניו, לקבל הראשונים , יהיו

- השלם . תיקונו על ובא קיים, העולם ובזכותכם  שנזכההגאולה, הלואי
– עלינו יעיד ובעצמו בכבודו  שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות

הגעתי". "בזכותך

למעןעל  מדקותיכם  הקריבו  שמים , לשם לימוד תנו  יקרים , יהודים  כן ,
נפשנו , לפדות  לגרום  ליוצרינו , רוח נחת  לעשות  הקדושה , השכינה
אמן . בימינו  במהרה המשיח מלך פני אור את  לקבל יחד  כאחד כולנו  ונלך



בנקל !יד. פרנסה טוב ! שידוך רוצה אחד כל 
ברוחניות הצלחות ועוד לילדים! ברכה
אפשרות ואחד אחד לכל יש  וכאן ובגשמיות ,

עליו הרשב"י נשמת את  עליו להמשיך 
יצליח בודאי  כן ידי  ועל זכותו, ולעורר השלום

עניניו. בכל 





ספר
ֲחצֹות  ָהַרְׁשִּב"י

 ֵחֶלק ב'
 ִמֵסֶפר זֹוַהר ֲחצֹות

 ּבֹו ָיבֹואּו ַמֲאָמֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
ִּתיקּוֵני זֹוַהר, ְוזֹוַהר ָחָדׁש

 ּבֹו ָיבֹוא ִהְתעֹוְררּות ֲעצּוָמה ַעל ִקיַמת ֲחצֹות ַהַּלְיָלה
  ַוֲאִמיַרת ַהִּתּקּון,

 ּוַמֲעַלת ִתיקּוֶניָה, ַאִמיָרֶתיָה ּוְסגּוֹלֶתיָה

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי בית שמש
חודש מנחם אב שנת תשע"ב



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' א ֶֶּפרק 

חציויהי ׁש עד מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הּק דוֹ ׁש  ׁש אין ידע, לא הלּ ילה
עם  עדן לגן נכנס הוּ א  ּבּ ר ו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א  הצּ דּ יקים

כּ לׁש הרי הלּ ילה בּ ראׁש ית 
וערמת  ע וֹ לוֹ ת, הנּ ׁש מ וֹ ת
כּ ׁש נּ חלק  בּ הם. מתּת ּק נת הח ּט ים
וקוֹ רא, מתעוֹ רר  קוֹ ל אז  הלּ ילה,
הצּ פ וֹ ן. מצּ ד מתע וֹ רר הּק וֹ ל ואוֹ תוֹ 
אוֹ תוֹ  עד מגּ יעוֹ ת הלהב וֹ ת ואוֹ תם
ק וֹ רא  ואז  גבר, ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם
הגּ בר. קריאת ונקראת בחיל,

אוֹ תּה וּ מיהוּ  מכּ ה גּ בריא"ל. ? 
ׁש לּ מ ּט ה, הּת רנגוֹ ל בּ כנפי הלהבת

וקוֹ רא.
ׁש לואז הדּ ין בּ ק יּ וּ ם וּ מּט ה מעלה 

כּ תוּ ב  ואז עוֹ מדים. המאל
ג) ויּ חרד(רות הלּ ילה בּ חצי ויהי

א' ּפרק

הּמ ק דּ ׁש  חר בּ ן על בּ כ יּ ה - חצ וֹ ת  ּת יק וּ ן ענין

חצי ויהי דּ עד  מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הקּ ד וֹ ׁש  דּ אין ידע. א לילה
עם עדן לגּ ן נכנס הוּ א  ּבּ רו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א הצּ דּ יקים,

עדן  בגן הצּ דּ יקים עם ה' בּ חצ וֹ ת

כּ ל דּ הא דּ ליליא, בּ ראׁש יתא 
וערימת סלקין, נׁש מתין
את ּפ ליג  כּ ד בּ הוֹ ן. מת ּת קּ נא חטין
וההוּ א וקרי, איתער קלא כּ דין ליליא,
וההוּ א דצפ וֹ ן. מּס טרא איתער קלא
אתר  לההוּ א עד  מטי ׁש לה וֹ בי
ואיקרי  בּ חילא. קרי כּ דין גבר, דּ איקרי
גבריא"ל. איהוּ . וּ מאן הגּ בר. קריאת 
בּ גדפ וֹ י  ׁש להוֹ בא ההוּ א בּ טׁש 

וקרא. דּ לתּת א, דתרנגוֹ לא

דדינאכדין בּ ק יּ וּ מא ות ּת א  עילא 
כּ תיב , וּ כדין קיימא. ד שׂ מאלא

ג) האיׁש (רות ו יּ חרד הלּ ילה בּ חצי ויהי

חדש זוהר
מגילת 
רות 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' א ֶֶּפרק 

חציויהי ׁש עד מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הּק דוֹ ׁש  ׁש אין ידע, לא הלּ ילה
עם  עדן לגן נכנס הוּ א  ּבּ ר ו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א  הצּ דּ יקים

כּ לׁש הרי הלּ ילה בּ ראׁש ית 
וערמת  ע וֹ לוֹ ת, הנּ ׁש מ וֹ ת
כּ ׁש נּ חלק  בּ הם. מתּת ּק נת הח ּט ים
וקוֹ רא, מתעוֹ רר  קוֹ ל אז  הלּ ילה,
הצּ פ וֹ ן. מצּ ד מתע וֹ רר הּק וֹ ל ואוֹ תוֹ 
אוֹ תוֹ  עד מגּ יעוֹ ת הלהב וֹ ת ואוֹ תם
ק וֹ רא  ואז  גבר, ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם
הגּ בר. קריאת ונקראת בחיל,

אוֹ תּה וּ מיהוּ  מכּ ה גּ בריא"ל. ? 
ׁש לּ מ ּט ה, הּת רנגוֹ ל בּ כנפי הלהבת

וקוֹ רא.
ׁש לואז הדּ ין בּ ק יּ וּ ם וּ מּט ה מעלה 

כּ תוּ ב  ואז עוֹ מדים. המאל
ג) ויּ חרד(רות הלּ ילה בּ חצי ויהי

א' ּפרק

הּמ ק דּ ׁש  חר בּ ן על בּ כ יּ ה - חצ וֹ ת  ּת יק וּ ן ענין

חצי ויהי דּ עד  מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הקּ ד וֹ ׁש  דּ אין ידע. א לילה
עם עדן לגּ ן נכנס הוּ א  ּבּ רו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א הצּ דּ יקים,

עדן  בגן הצּ דּ יקים עם ה' בּ חצ וֹ ת

כּ ל דּ הא דּ ליליא, בּ ראׁש יתא 
וערימת סלקין, נׁש מתין
את ּפ ליג  כּ ד בּ הוֹ ן. מת ּת קּ נא חטין
וההוּ א וקרי, איתער קלא כּ דין ליליא,
וההוּ א דצפ וֹ ן. מּס טרא איתער קלא
אתר  לההוּ א עד  מטי ׁש לה וֹ בי
ואיקרי  בּ חילא. קרי כּ דין גבר, דּ איקרי
גבריא"ל. איהוּ . וּ מאן הגּ בר. קריאת 
בּ גדפ וֹ י  ׁש להוֹ בא ההוּ א בּ טׁש 

וקרא. דּ לתּת א, דתרנגוֹ לא

דדינאכדין בּ ק יּ וּ מא ות ּת א  עילא 
כּ תיב , וּ כדין קיימא. ד שׂ מאלא

ג) האיׁש (רות ו יּ חרד הלּ ילה בּ חצי ויהי

חדש זוהר
מגילת 
רות 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א

הר ׁשּב"י חצֹות 
א' ֵֶחלק 

הּקדֹוׁש הז ֹוהר  מאמרי יב ֹוא ּו ֵַַַַָָָּבֹו
ּוסג ּולתיה ּתיק ּוניה , אמירתּה, ה ּלילה חצֹות  קימת מענין  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהמדּברים



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א'ב ֶֶּפרק 

מ ׁש כבת א ה והנּ ה ויּ לּ פת האי ׁש 
רגּ לתיו.

ׁש לׁש ויהי ׁש נינוּ , הלּ ילה. בּ חצי 
ועל הלּ ילה, הוּ א מׁש מרוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב וּ מׁש מר מ ׁש מר  כּ ל
וּ בכל כּ ארי . וׁש וֹ אג הוּ א  ּבּ ר ו
ידוּ עים, מלאכים וּ מ ׁש מרה מ ׁש מרה
הּמ ׁש מרוֹ ת  בּ ׁש לׁש  בּ לּ ילה ממנּ ים

הלּ לוּ .
הם בּ ּמ ׁש מרה  הראׁש וֹ נה, 

ׁש א וֹ מרים ה ּמ לאכים 
הם  וּ מה הלּ ילה. בּ ראׁש ית ׁש ירה

כד )?אוֹ מרים  מזמוֹ ר (תהלים לדוד 
וגוֹ ', הארץ  בּ הר (שם)לה' יעלה מי  

וג וֹ '.(שם)ה'. לבב וּ בר  כ ּפ ים נקי
האדם מוּ ם בּ ני נׁש מוֹ ת ׁש כּ ל 

לעלוֹ ת. ור וֹ צ וֹ ת יוֹ צאוֹ ת
הממ נּ ים כּ ׁש  ׁש ל לּמ ק וֹ ם עוֹ לוֹ ת 

הּמ ׁש מרה  ע וֹ מדים ׁש ם הלּ ל וּ 
מאוֹ ת  ׁש לׁש  ׁש ם יׁש  הראׁש וֹ נה,
כּ ח ׁש בּ וֹ ן  היכלוֹ ת, וחמה ׁש ים
עליהם. מגנּ ים וּ ממנּ ים הנה, ימוֹ ת

ּפ וֹ תחים אם הנּ ׁש מוֹ ת, אוֹ תן זוֹ כוֹ ת 
לא, ואם עליוֹ נים. ּפ תחים להן
והוֹ לכוֹ ת  החוּ צה, אוֹ תן  דּ וֹ חים
וּ פוֹ גׁש וֹ ת  העוֹ לם, בּ כל  וּ מׁש וֹ טט וֹ ת
וּ מוֹ דיעוֹ ת  הרע וֹ ת, הר וּ חוֹ ת אוֹ תן את
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, להן
ּפ וֹ תחים  להכּ נס, זוֹ כוֹ ת  אם אמת.
למקוֹ ם  וע וֹ לוֹ ת ונכנס וֹ ת ּפ תח, להן

האחר וֹ ת. אוֹ תן

מרגּ לוֹ תיו. ׁש וֹ כבת  אה והנּ ה ו יּ לּ פת 

ּת לתויהי ּת נן, הלּ ילה. בּ חצי 
כּ ל  ועל הלּ ילה, הוי מׁש מר וֹ ת 
 ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  יוֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר
מׁש מרה וּ בכל כּ ארי. וׁש וֹ אג הוּ א
ממנּ ן  ידיעין, מלאכין וּ מׁש מרה

מׁש מרוֹ ת .בּ לי  ּת לת  בּ אילין ליא 

מלאכין בּ ּמ ׁש מרה אינ וּ ן הראׁש וֹ נה, 
בּ ריׁש  ׁש ירתא דּ אמרין

קאמרי. וּ מאי כד)ליליא. לדוד(תהלים  
וגו', הארץ  לה' יעלה(שם )מזמוֹ ר מי 

ה'. וגו'.(שם )בּ הר לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי 

נפק וּ בּ גין נׁש א, דּ בני נׁש מתין דּ כל 
סלקין  כּ ד  לסלקא. וּ בעאן
דּ מׁש מרה ממנּ ן דּ אלּ ין לד וּ כּת א
מאה ּת לת  ּת ּמ ן אית  קיימין , ראׁש וֹ נה
יוֹ מי  כּ חוּ ׁש בּ ן היכלין, וחמׁש  ו ׁש יּת ין

עלייהוּ . ּת ריסין וּ ממנּ ן ׁש ּת א,

להוֹ ן אי ּפ תחין נ ׁש מתין, אינוּ ן זכּ אין 
לוֹ ן  דּ חיין לאו , ואי עילּ אין. ּפ תחין
עלמא , בּ כל וּ מׁש טטי ואזלין לבר,
ואוֹ דעין  בּ יׁש ין, רוּ חין בּ אינוּ ן וּ פגעי
וּ מנהוֹ ן  כּ דיבין, מנהוֹ ן מילין, להוֹ ן
להוֹ ן  ּפ תחין לאעלא, זכּ אן אי ק ׁש וֹ ט.
לדוּ כ ּת א וסלקין ועאלין ּפ תחא,

אוֹ חרנייתא. דּ אינוּ ן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' גֶֶּפרק 

הממ נּ ים מׁש מרת הם ׁש ם ׁש ניּ ה, 
ׁש נּ קראים  האחרים ,

ׁש ּמ תאבּ  צ יּ וֹ ן, חוּ ר בּ ן אבלי על לים 
הּמ קדּ ׁש . בּ ית

הגּ בר,וּ באוֹ ת ּה  קריאת ׁש ל העה 
אוֹ תּה  ׁש ּמ תעוֹ ררת
מאוֹ תּה  הצּ פוֹ ן, צד ׁש ל הלהבת
הזּ את, הלהבת התעוֹ ררוּ ת
כּ נפי עד  הזּ ה, לעוֹ לם כּ ׁש יּ וֹ רדת
ק וֹ רא  הזּ ה, הע וֹ לם ׁש ל הּת רנגוֹ ל

ואוֹ מר  ׁש לבחיל, לבּ כ יּ ה התע וֹ רר וּ  : 
בּ עלי אוֹ תם כּ ל הּמ ק דּ ׁש  בּ ית

ׁש כּ תוּ ב לג)הלוֹ ם, מלאכי(ישעיה 
יבכּ יוּ ן. מר ׁש לוֹ ם

רוֹ אה מי ׁש לּ א וּ מי בכי, ׁש ר וֹ אה 
ׁש ל לבּ כי מתכּ נּ סים כּ לּ ם בכי,
הער בּ וּ ביה  ראה  מי הּמ קדּ ׁש . בּ ית
וכל המים, צבאוֹ ת כּ ל ׁש ל
ׁש גּ וֹ עוֹ ת  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת הּמ ר כּ בוֹ ת

?וּ בוֹ כוֹ ת 

וּ בוֹ כה,וה ּק דוֹ ׁש  גּ וֹ עה הוּ א  ּבּ ר ו 
מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  וּ ב וֹ עט

ואז,(ותשעים)ו ׁש בעים רקיעים. 
כּ תוּ ב , העה ג)בּ אוֹ ת ּה  ויהי(רות  

ויּ לּ פת. האיׁש  ויּ חרד הלּ ילה בּ חצי
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - האי ׁש 
בּ ית  חרבּ ן  על  קוֹ ל ונ וֹ תן ׁש וֹ אג 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כה)ה ּמ ק דּ ׁש . ה'(ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  וּ מּמ עוֹ ן  יׁש אג מ ּמ רוֹ ם

ממנין מׁש מרה  אינוּ ן ּת ּמ ן ׁש ניּ יה, 
אבלי  איקרוּ ן אחרנין,
בּ ית חוּ רבּ ן על מתאבּ לי דּ קא צ יּ וֹ ן,

הּמ קדּ ׁש .

החר בּ ן  על בּ כ יּ ה

הגּ בר,וּ בהה וּ א דּ קריאת ׁש עתא 
ׁש להוֹ בא ההוּ א דּ איתער
דּ ההוּ א אתער וּ  מההוּ א צפ וֹ ן, דּ סטר
עלמא , להאי נחתא כּ ד  ׁש לה וֹ בא,
עלמא , דּ האי ּת רנגוֹ לא גּ דפי עד 
לבכיא אתערוּ  ואמר, בחיל, קרי
מאריהוֹ ן  אינ וּ ן כּ ל מקדּ ׁש א, דבי

דּ כתיב , לג)דּ ׁש לוֹ ם מלאכי (ישעיה  
יב כּ יוּ ן. מר  ׁש לוֹ ם

דּ לאמאן וּ מאן בּ כיא, חמאדּ חמא 
לבכיה מת כּ נׁש ין כּ וּ לּ הוּ  בּ כיא,
ער בּ וּ ביא חמא מאן מק דּ ׁש א . דּ בי
ק דּ יׁש ין  רתיכין וכל ׁש מיא , חילי דּ כל

וּ בכ וֹ . גּ ע וֹ 

וּ בכיוה ּק ד וֹ ׁש  גּ עי  הוּ א   ּבּ ר ו, 
מאה בּ תלת וּ בעיט
ׁש עתא בּ ההיא וּ כדין, רקיעין. ות ׁש עין

ב)כּ תיב , הלּ ילה(רות בּ חצי ויהי 
דּ א האיׁש , ו יּ לּ פת . האיׁש  ו יּ חרד 
קלא ויהיב דּ ׁש אג  הוּ א,  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 
הוּ א הדא מק דּ ׁש א. דּ בי חוּ רבּ ן על

כה )דכתיב , יׁש אג (ירמיה מ ּמ רוֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אוֹ ג קוֹ לוֹ . יּת ן קד ׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א'ב ֶֶּפרק 

מ ׁש כבת א ה והנּ ה ויּ לּ פת האי ׁש 
רגּ לתיו.

ׁש לׁש ויהי ׁש נינוּ , הלּ ילה. בּ חצי 
ועל הלּ ילה, הוּ א מׁש מרוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב וּ מׁש מר מ ׁש מר  כּ ל
וּ בכל כּ ארי . וׁש וֹ אג הוּ א  ּבּ ר ו
ידוּ עים, מלאכים וּ מ ׁש מרה מ ׁש מרה
הּמ ׁש מרוֹ ת  בּ ׁש לׁש  בּ לּ ילה ממנּ ים

הלּ לוּ .
הם בּ ּמ ׁש מרה  הראׁש וֹ נה, 

ׁש א וֹ מרים ה ּמ לאכים 
הם  וּ מה הלּ ילה. בּ ראׁש ית ׁש ירה

כד )?אוֹ מרים  מזמוֹ ר (תהלים לדוד 
וגוֹ ', הארץ  בּ הר (שם)לה' יעלה מי  

וג וֹ '.(שם)ה'. לבב וּ בר  כ ּפ ים נקי
האדם מוּ ם בּ ני נׁש מוֹ ת ׁש כּ ל 

לעלוֹ ת. ור וֹ צ וֹ ת יוֹ צאוֹ ת
הממ נּ ים כּ ׁש  ׁש ל לּמ ק וֹ ם עוֹ לוֹ ת 

הּמ ׁש מרה  ע וֹ מדים ׁש ם הלּ ל וּ 
מאוֹ ת  ׁש לׁש  ׁש ם יׁש  הראׁש וֹ נה,
כּ ח ׁש בּ וֹ ן  היכלוֹ ת, וחמה ׁש ים
עליהם. מגנּ ים וּ ממנּ ים הנה, ימוֹ ת

ּפ וֹ תחים אם הנּ ׁש מוֹ ת, אוֹ תן זוֹ כוֹ ת 
לא, ואם עליוֹ נים. ּפ תחים להן
והוֹ לכוֹ ת  החוּ צה, אוֹ תן  דּ וֹ חים
וּ פוֹ גׁש וֹ ת  העוֹ לם, בּ כל  וּ מׁש וֹ טט וֹ ת
וּ מוֹ דיעוֹ ת  הרע וֹ ת, הר וּ חוֹ ת אוֹ תן את
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, להן
ּפ וֹ תחים  להכּ נס, זוֹ כוֹ ת  אם אמת.
למקוֹ ם  וע וֹ לוֹ ת ונכנס וֹ ת ּפ תח, להן

האחר וֹ ת. אוֹ תן

מרגּ לוֹ תיו. ׁש וֹ כבת  אה והנּ ה ו יּ לּ פת 

ּת לתויהי ּת נן, הלּ ילה. בּ חצי 
כּ ל  ועל הלּ ילה, הוי מׁש מר וֹ ת 
 ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  יוֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר
מׁש מרה וּ בכל כּ ארי. וׁש וֹ אג הוּ א
ממנּ ן  ידיעין, מלאכין וּ מׁש מרה

מׁש מרוֹ ת .בּ לי  ּת לת  בּ אילין ליא 

מלאכין בּ ּמ ׁש מרה אינ וּ ן הראׁש וֹ נה, 
בּ ריׁש  ׁש ירתא דּ אמרין

קאמרי. וּ מאי כד)ליליא. לדוד(תהלים  
וגו', הארץ  לה' יעלה(שם )מזמוֹ ר מי 

ה'. וגו'.(שם )בּ הר לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי 

נפק וּ בּ גין נׁש א, דּ בני נׁש מתין דּ כל 
סלקין  כּ ד  לסלקא. וּ בעאן
דּ מׁש מרה ממנּ ן דּ אלּ ין לד וּ כּת א
מאה ּת לת  ּת ּמ ן אית  קיימין , ראׁש וֹ נה
יוֹ מי  כּ חוּ ׁש בּ ן היכלין, וחמׁש  ו ׁש יּת ין

עלייהוּ . ּת ריסין וּ ממנּ ן ׁש ּת א,

להוֹ ן אי ּפ תחין נ ׁש מתין, אינוּ ן זכּ אין 
לוֹ ן  דּ חיין לאו , ואי עילּ אין. ּפ תחין
עלמא , בּ כל וּ מׁש טטי ואזלין לבר,
ואוֹ דעין  בּ יׁש ין, רוּ חין בּ אינוּ ן וּ פגעי
וּ מנהוֹ ן  כּ דיבין, מנהוֹ ן מילין, להוֹ ן
להוֹ ן  ּפ תחין לאעלא, זכּ אן אי ק ׁש וֹ ט.
לדוּ כ ּת א וסלקין ועאלין ּפ תחא,

אוֹ חרנייתא. דּ אינוּ ן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' גֶֶּפרק 

הממ נּ ים מׁש מרת הם ׁש ם ׁש ניּ ה, 
ׁש נּ קראים  האחרים ,

ׁש ּמ תאבּ  צ יּ וֹ ן, חוּ ר בּ ן אבלי על לים 
הּמ קדּ ׁש . בּ ית

הגּ בר,וּ באוֹ ת ּה  קריאת ׁש ל העה 
אוֹ תּה  ׁש ּמ תעוֹ ררת
מאוֹ תּה  הצּ פוֹ ן, צד ׁש ל הלהבת
הזּ את, הלהבת התעוֹ ררוּ ת
כּ נפי עד  הזּ ה, לעוֹ לם כּ ׁש יּ וֹ רדת
ק וֹ רא  הזּ ה, הע וֹ לם ׁש ל הּת רנגוֹ ל

ואוֹ מר  ׁש לבחיל, לבּ כ יּ ה התע וֹ רר וּ  : 
בּ עלי אוֹ תם כּ ל הּמ ק דּ ׁש  בּ ית

ׁש כּ תוּ ב לג)הלוֹ ם, מלאכי(ישעיה 
יבכּ יוּ ן. מר ׁש לוֹ ם

רוֹ אה מי ׁש לּ א וּ מי בכי, ׁש ר וֹ אה 
ׁש ל לבּ כי מתכּ נּ סים כּ לּ ם בכי,
הער בּ וּ ביה  ראה  מי הּמ קדּ ׁש . בּ ית
וכל המים, צבאוֹ ת כּ ל ׁש ל
ׁש גּ וֹ עוֹ ת  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת הּמ ר כּ בוֹ ת

?וּ בוֹ כוֹ ת 

וּ בוֹ כה,וה ּק דוֹ ׁש  גּ וֹ עה הוּ א  ּבּ ר ו 
מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  וּ ב וֹ עט

ואז,(ותשעים)ו ׁש בעים רקיעים. 
כּ תוּ ב , העה ג)בּ אוֹ ת ּה  ויהי(רות  

ויּ לּ פת. האיׁש  ויּ חרד הלּ ילה בּ חצי
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - האי ׁש 
בּ ית  חרבּ ן  על  קוֹ ל ונ וֹ תן ׁש וֹ אג 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כה)ה ּמ ק דּ ׁש . ה'(ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  וּ מּמ עוֹ ן  יׁש אג מ ּמ רוֹ ם

ממנין מׁש מרה  אינוּ ן ּת ּמ ן ׁש ניּ יה, 
אבלי  איקרוּ ן אחרנין,
בּ ית חוּ רבּ ן על מתאבּ לי דּ קא צ יּ וֹ ן,

הּמ קדּ ׁש .

החר בּ ן  על בּ כ יּ ה

הגּ בר,וּ בהה וּ א דּ קריאת ׁש עתא 
ׁש להוֹ בא ההוּ א דּ איתער
דּ ההוּ א אתער וּ  מההוּ א צפ וֹ ן, דּ סטר
עלמא , להאי נחתא כּ ד  ׁש לה וֹ בא,
עלמא , דּ האי ּת רנגוֹ לא גּ דפי עד 
לבכיא אתערוּ  ואמר, בחיל, קרי
מאריהוֹ ן  אינ וּ ן כּ ל מקדּ ׁש א, דבי

דּ כתיב , לג)דּ ׁש לוֹ ם מלאכי (ישעיה  
יב כּ יוּ ן. מר  ׁש לוֹ ם

דּ לאמאן וּ מאן בּ כיא, חמאדּ חמא 
לבכיה מת כּ נׁש ין כּ וּ לּ הוּ  בּ כיא,
ער בּ וּ ביא חמא מאן מק דּ ׁש א . דּ בי
ק דּ יׁש ין  רתיכין וכל ׁש מיא , חילי דּ כל

וּ בכ וֹ . גּ ע וֹ 

וּ בכיוה ּק ד וֹ ׁש  גּ עי  הוּ א   ּבּ ר ו, 
מאה בּ תלת וּ בעיט
ׁש עתא בּ ההיא וּ כדין, רקיעין. ות ׁש עין

ב)כּ תיב , הלּ ילה(רות בּ חצי ויהי 
דּ א האיׁש , ו יּ לּ פת . האיׁש  ו יּ חרד 
קלא ויהיב דּ ׁש אג  הוּ א,  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 
הוּ א הדא מק דּ ׁש א. דּ בי חוּ רבּ ן על

כה )דכתיב , יׁש אג (ירמיה מ ּמ רוֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אוֹ ג קוֹ לוֹ . יּת ן קד ׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב'ד ֶֶּפרק

זוֹ  - נוהוּ  על יׁש אג ׁש אג  קוֹ לוֹ .
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ויּ לּ פת (איובהכינה. 

דּ רכּ ם.ו ) ארחוֹ ת י לּ פתוּ 
וכלואז הרקיעים, בּ כל בּ וֹ עט  הוּ א 

בּ וֹ כים  הּמ רכּ ב וֹ ת וכל הצּ באוֹ ת
הם  מה העה. בּ אוֹ תּה  וּ מתאבּ לים

עט )?אוֹ מרים  בּ אוּ (תהלים אלהים 
נבלת  את נתנוּ  וגוֹ '. בּ נחלת גוֹ ים

וגוֹ '. קלט )עבדי נהרוֹ ת (שם על 
וג וֹ '. בּ בל

ׁש ּמ ּמ נּ וּ דּ בר  צדּ יק זה וּ  אחר , 
לכל בּ רכוֹ ת י וֹ צאוֹ ת 
הח יּ וֹ ת  [אותן] וכל הּת ח ּת וֹ נים,
מאוֹ תוֹ  מתבּ רכ וֹ ת כּ לּ ן  הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
ולכן  לּת ח ּת וֹ נים, ׁש וֹ פע  הפע 
נ ׁש בּ ע ּת י לבחירי . בּ רית כּ רּת י כּ ת וּ ב
ׁש הוּ א  האמ וּ נה סוֹ ד  זה - עבדּ י לדוד 
קיּ וּ ם  הזּ ה, בּ צּ דּ יק  ּת מיד עוֹ מד
חוּ ץ  לעוֹ למים יתּפ זּ ר וּ  ׁש לּ א העוֹ לם,
הבּ רכוֹ ת, ׁש פע ׁש נּ מנע  הגּ לוּ ת מ זּ מן
וכל הׁש לם, לא האמ וּ נה וסוֹ ד
הלּ ילה, וּ כ ׁש נּ כנס  נמנע וּ . החדווֹ ת
נכנסוּ  לא החדווֹ ת הזּ מן מאוֹ תוֹ 

.הּמ ל לפני

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

כּ דּ בר  ויּ לּ פת , ׁש כינ ּת א . דּ א נוה וּ , על
ו)אחר דּ רכּ ם.(איוב ארחוֹ ת  ילּ פת וּ  

וכל כדין כּ וּ לּ הוּ , בּ רקיעין בּ עט  איהוּ  
בּ כאן  רתיכין, וכל חיּ ילין,
מאי  ׁש עתא. בּ ההוּ א וּ מתאבּ לן 

עט )קאמרי, גּ וֹ ים(תהלים בּ אוּ  אהים 
עבדי נבלת  את  נתנוּ  וגו'.  בּ נחלת

קלז)וגו'. וגו'.(שם בּ בל נהרוֹ ת  על 

ב' ּפרק

בּ וֹ כים לילה, בּ עת  הכינה עם יחד מעלה מלאכי ּכ ל החר בּ ן בּ עת
ה כינה צער  גוֹ דל מחמת בּ רקיע  וּ ב וֹ עטים

איהוּ דּ בר  דּ א ע "א )אחר, רלא (דף 
בּ רכאן  נפקין דּ מיניּה  צדּ יק 

וכל ּת ּת אי, ק דּ יׁש ן,(אינון)לכ לּ הוּ  חיוון 
את בּ  נגיד וּ כּ לּ הוּ  ההוּ א מן רכאן, 

כּ רּת י  כּ תיב,  ּכ וּ בגין לתּת אי, דּ נגיד 
לבחירי. פט )בּ רית  נׁש בּ ע ּת י (תהלים 

דמהימנוּ תא , רזא דא עבדי , לדוד
דּ א. בּ צ דּ יק ּת דיר קיימא דּ איהוּ 
ית בּ דּ רוּ ן  דּ לא דעלמא, ק יּ וּ מא
דּ נגיד וּ  דּ גלוּ תא, בּ זמנא  בּ ר לעלמין,
דמהימנוּ תא ורזא אתמנעוּ . דּ ברכאן
אתמנע וּ . חדוון וכל אׁש ּת לּ ים, לא
חדוון  זמנא, מההוּ א  ליליא, עייל וכד

מלכּ א. ק ּמ י עאלוּ  לא

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל

זוה"ק
פרשת 
דף  ויחי 
ע"א  רלא

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב' ה ֶֶּפרק

וּ כׁש נּ חלק  ׁש ירה, וּ מז ּמ רים עוֹ מדים
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
עליוֹ נים  וּ מזדּ עזעים בּ רקיע, וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים.
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

חלקי בּ ׁש לׁש ת ׁש ירה ואוֹ מרים 
בּ תׁש בּ ח וֹ ת  מׁש בּ חים וכלּ ם הלּ ילה,
כּ לּ ם  המים, חילוֹ ת וכל ידוּ ע וֹ ת,
בּ יּ וֹ ם, וי שׂ ראל בּ לּ ילה, מתע וֹ ררים
עד למעלה מקדּ ׁש ים לא וּ קדה
כּ ל ואז למ ּט ה, מקדּ ׁש ים ׁש יּ שׂ ראל
הם  את מק דּ ׁש ים המים חילוֹ ת
ישׂ ראל זה ועל כּ אחד. הּק דוֹ ׁש 
מעליוֹ נים  מתק דּ ׁש ים קדוֹ ׁש ים
של שהקדושה  [משום ותחּת וֹ נים

ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

בּ זמנאולית בּ ר קּמ יּה , נייחא 
בּ אוֹ רייתא. לתּת א דּ מתערי
אינוּ ן  וכל הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין,

דּ צ דּ יקיא כּ לּ הוּ (דעמיה )נ ׁש מתין , 
וּ כדין  קלא לההוּ א וחדיין צייתין

לכלהו נייחא. נייחא  ואתי  קמיה (ס"א 
עמיה ) דצדיקיא אשתכח )נשמתין  .(קמיה 

מק דּ ׁש א דּ אתחריב דּ מיּ וֹ מא בּ גין
דּ לא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א אוֹ מי לת ּת א,
עד דּ לעילא, ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייע וּ ל
דּ לתּת א. לירוּ ׁש לם  ישׂ ראל דּ יעלוּ ן

יא )דּ כתיב, ולא(הושע קד וֹ ׁש   ּבּ קרב 
חברייא אוּ קמוּ ה והא בּ עיר , אב וֹ א

ה .) .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,

ישׂ ראל ׁש  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א מא 
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב'ד ֶֶּפרק

זוֹ  - נוהוּ  על יׁש אג ׁש אג  קוֹ לוֹ .
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ויּ לּ פת (איובהכינה. 

דּ רכּ ם.ו ) ארחוֹ ת י לּ פתוּ 
וכלואז הרקיעים, בּ כל בּ וֹ עט  הוּ א 

בּ וֹ כים  הּמ רכּ ב וֹ ת וכל הצּ באוֹ ת
הם  מה העה. בּ אוֹ תּה  וּ מתאבּ לים

עט )?אוֹ מרים  בּ אוּ (תהלים אלהים 
נבלת  את נתנוּ  וגוֹ '. בּ נחלת גוֹ ים

וגוֹ '. קלט )עבדי נהרוֹ ת (שם על 
וג וֹ '. בּ בל

ׁש ּמ ּמ נּ וּ דּ בר  צדּ יק זה וּ  אחר , 
לכל בּ רכוֹ ת י וֹ צאוֹ ת 
הח יּ וֹ ת  [אותן] וכל הּת ח ּת וֹ נים,
מאוֹ תוֹ  מתבּ רכ וֹ ת כּ לּ ן  הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
ולכן  לּת ח ּת וֹ נים, ׁש וֹ פע  הפע 
נ ׁש בּ ע ּת י לבחירי . בּ רית כּ רּת י כּ ת וּ ב
ׁש הוּ א  האמ וּ נה סוֹ ד  זה - עבדּ י לדוד 
קיּ וּ ם  הזּ ה, בּ צּ דּ יק  ּת מיד עוֹ מד
חוּ ץ  לעוֹ למים יתּפ זּ ר וּ  ׁש לּ א העוֹ לם,
הבּ רכוֹ ת, ׁש פע ׁש נּ מנע  הגּ לוּ ת מ זּ מן
וכל הׁש לם, לא האמ וּ נה וסוֹ ד
הלּ ילה, וּ כ ׁש נּ כנס  נמנע וּ . החדווֹ ת
נכנסוּ  לא החדווֹ ת הזּ מן מאוֹ תוֹ 

.הּמ ל לפני

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

כּ דּ בר  ויּ לּ פת , ׁש כינ ּת א . דּ א נוה וּ , על
ו)אחר דּ רכּ ם.(איוב ארחוֹ ת  ילּ פת וּ  

וכל כדין כּ וּ לּ הוּ , בּ רקיעין בּ עט  איהוּ  
בּ כאן  רתיכין, וכל חיּ ילין,
מאי  ׁש עתא. בּ ההוּ א וּ מתאבּ לן 

עט )קאמרי, גּ וֹ ים(תהלים בּ אוּ  אהים 
עבדי נבלת  את  נתנוּ  וגו'.  בּ נחלת

קלז)וגו'. וגו'.(שם בּ בל נהרוֹ ת  על 

ב' ּפרק

בּ וֹ כים לילה, בּ עת  הכינה עם יחד מעלה מלאכי ּכ ל החר בּ ן בּ עת
ה כינה צער  גוֹ דל מחמת בּ רקיע  וּ ב וֹ עטים

איהוּ דּ בר  דּ א ע "א )אחר, רלא (דף 
בּ רכאן  נפקין דּ מיניּה  צדּ יק 

וכל ּת ּת אי, ק דּ יׁש ן,(אינון)לכ לּ הוּ  חיוון 
את בּ  נגיד וּ כּ לּ הוּ  ההוּ א מן רכאן, 

כּ רּת י  כּ תיב,  ּכ וּ בגין לתּת אי, דּ נגיד 
לבחירי. פט )בּ רית  נׁש בּ ע ּת י (תהלים 

דמהימנוּ תא , רזא דא עבדי , לדוד
דּ א. בּ צ דּ יק ּת דיר קיימא דּ איהוּ 
ית בּ דּ רוּ ן  דּ לא דעלמא, ק יּ וּ מא
דּ נגיד וּ  דּ גלוּ תא, בּ זמנא  בּ ר לעלמין,
דמהימנוּ תא ורזא אתמנעוּ . דּ ברכאן
אתמנע וּ . חדוון וכל אׁש ּת לּ ים, לא
חדוון  זמנא, מההוּ א  ליליא, עייל וכד

מלכּ א. ק ּמ י עאלוּ  לא

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל

זוה"ק
פרשת 
דף  ויחי 
ע"א  רלא

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב' ה ֶֶּפרק

וּ כׁש נּ חלק  ׁש ירה, וּ מז ּמ רים עוֹ מדים
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
עליוֹ נים  וּ מזדּ עזעים בּ רקיע, וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים.
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

חלקי בּ ׁש לׁש ת ׁש ירה ואוֹ מרים 
בּ תׁש בּ ח וֹ ת  מׁש בּ חים וכלּ ם הלּ ילה,
כּ לּ ם  המים, חילוֹ ת וכל ידוּ ע וֹ ת,
בּ יּ וֹ ם, וי שׂ ראל בּ לּ ילה, מתע וֹ ררים
עד למעלה מקדּ ׁש ים לא וּ קדה
כּ ל ואז למ ּט ה, מקדּ ׁש ים ׁש יּ שׂ ראל
הם  את מק דּ ׁש ים המים חילוֹ ת
ישׂ ראל זה ועל כּ אחד. הּק דוֹ ׁש 
מעליוֹ נים  מתק דּ ׁש ים קדוֹ ׁש ים
של שהקדושה  [משום ותחּת וֹ נים

ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

בּ זמנאולית בּ ר קּמ יּה , נייחא 
בּ אוֹ רייתא. לתּת א דּ מתערי
אינוּ ן  וכל הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין,

דּ צ דּ יקיא כּ לּ הוּ (דעמיה )נ ׁש מתין , 
וּ כדין  קלא לההוּ א וחדיין צייתין

לכלהו נייחא. נייחא  ואתי  קמיה (ס"א 
עמיה ) דצדיקיא אשתכח )נשמתין  .(קמיה 

מק דּ ׁש א דּ אתחריב דּ מיּ וֹ מא בּ גין
דּ לא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א אוֹ מי לת ּת א,
עד דּ לעילא, ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייע וּ ל
דּ לתּת א. לירוּ ׁש לם  ישׂ ראל דּ יעלוּ ן

יא )דּ כתיב, ולא(הושע קד וֹ ׁש   ּבּ קרב 
חברייא אוּ קמוּ ה והא בּ עיר , אב וֹ א

ה .) .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,

ישׂ ראל ׁש  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א מא 
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב'ו ֶֶּפרק

לא  הוא  ברוך הקדוש של שמו 
ומלמטה] מלמעלה אלא עולה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יט )כּ אחד. (ויקרא 
ה' אני קדוש כי  תהיו קדשים

אלהיכם.

לגּ גּ וֹ ת,מה   ּכּ ל עלית כּ י אפ וֹ א  ּל 
הּמ קדּ ׁש , כּ ׁש נּ חרב ׁש הרי
אוֹ תם  לכל ועלתה בּ אה הכינה
מדוֹ רּה  בהם ׁש היה הּמ ק וֹ מוֹ ת
בּ ית  על  בּ וֹ כה והיתה בּ ראׁש וֹ נה,
לגּ לוּ ת, ׁש הלכוּ  ישׂ ראל  ועל  מדוֹ ר ּה ,
והצּ דּ יקים  החסידים א וֹ תם כּ ל ועל
לנוּ  וּ מנּ ין ונאבדוּ . ׁש ם ?ׁש היוּ  

לא)ׁש כּ תוּ ב  קוֹ ל(ירמיה ה' אמר  כּ ה 
רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע בּ רמה
ואז  נתבּ אר . והרי בּ ניה, על  מב כּ ה
את  ׁש וֹ אל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

ל ּה  ואוֹ מר אפוֹ א הכינה  ּל מה : 
לגּ גּ וֹ ת.  ּכּ ל עלית כּ י

זה מה  עלית כּ י ׁש הרי  , ּכּ ל זּ ה 
 ּכּ ל זּ ה מה להכלילמסּפ יק . ? 

והּמ ר כּ בוֹ ת  הצּ באוֹ ת  כּ ל עּמ ּה 
חר בּ ן  על ע ּמ ּה  בּ כוּ  ׁש כּ לּ ם  האחרים

הּמ קדּ ׁש . בּ ית
אמרה וּ מוּ ם  אפ וֹ א.  ּל מה  ּכ 

בּ גּ לוּ ת,לפניו  בּ ני וכי : 
כּ אן  לּ י מה ואני נ שׂ רף , ?והּמ קדּ ׁש  

ואוֹ מרת, כב )התחילה (ישעיה 
קריה  הוֹ מ יּ ה עיר  מלאה ּת ׁש אוֹ ת
ולא  חרב חללי  לא  חללי עלּ יזה

דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 
אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

מק דּ ׁש  ּכ ׁש אין הח ּס ר וֹ ן צער  וגדל הגּ לוּ ת צער בּ כ יּ ת

ל גּ גּ וֹ ת ,מה  ּכּ ל עלית כּ י איפה  ּל 
מק דּ ׁש א , אתחרב  כּ ד  דּ הא
אינוּ ן  בּ כל וּ סליקת  אתאת , ׁש כינ ּת א
בּ קדמיתא. בּ הוּ  מד וֹ רּה  דּ הוה אתרין,
ועל  מד וֹ רּה , בּ ית  על בּ כת  והות 
אינוּ ן  כּ ל ועל בּ גלוּ תא, דּ אזלוּ  ישׂ ראל 
ואתאביד וּ . ּת ּמ ן דּ הווּ  וחסידי צ דּ יקי

דּ כתיב , לא )וּ מנלן, יי (ירמיה אמר כּ ה 
תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל
אּת מר. והא בּ ניה, על מב כּ ה רחל
ל ּה  ׁש איל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין
כּ י  איפה  ּל מה לּה . ואמר לׁש כינּת א,

לגּ גּ וֹ ת .  ּכּ ל עלית 

מהוּ מה וּ  סגיא, עלית  כּ י דּ הא , ּכּ ל 
חילין  כּ ל בּ הדּה  לאכללא . ּכּ ל
עּמ ּה  בּ כוּ  דּ כ לּ ה וּ  אחרנין, רתיכין וכל

מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על

אמרהוּ בגין איפה.  ּל מה , ּכ 
בּ גלוּ תא , בּ ני וכי קּמ יּה ,
לּ י  מה ואנא אּת וֹ קדא , וּ מק דּ ׁש א

ואמרת , ׁש ריאת כב)הכא. (ישעיה  
קריה הוֹ מיּ ה עיר מלאה ּת ׁש וּ אוֹ ת 
מתי  ו א חרב  חללי לא חללי ע לּ יזה

פרשת 
מקץ 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג' ז ֶֶּפרק

ׁש עוּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה. מתי
בּ ארנוּ , והנּ ה וגוֹ '. בּ בּ כי אמרר מ נּ י 

לּה  אמר  הוּ א  ּבּ ר ו (ירמיהׁש ה ּק דוֹ ׁש  
מ בּ כישם) קוֹ ל מנעי ה' אמר כּ ה

וג וֹ '.
בּ ית וּ בא ׁש נּ חרב  מ יּ וֹ ם וּ ראה, 

ׁש לּ א  יוֹ ם היה לא הּמ קדּ ׁש ,
ׁש כּ אׁש ר  מוּ ם קללוֹ ת, בוֹ  נמצאוּ 
ישׂ ראל היוּ  ק יּ ם, היה הּמ קדּ ׁש  בּ ית
עוֹ לוֹ ת  וּ מקריבים עב וֹ דוֹ ת עוֹ בדים
בּ בית  ׁש וֹ רה  והכינה וקר בּ נ וֹ ת,
ׁש רוֹ בצת  אם כּ מ וֹ  עליהם הּמ ק דּ ׁש 
מאיר וֹ ת, הּפ נים כּ ל והי וּ  בּ ניה, על
למעלה  ברכוֹ ת ׁש נּ מצאוּ  עד
נמצאוּ  ׁש לּ א י וֹ ם היה  ולא וּ למ ּט ה,
ישׂ ראל והיוּ  וּ שׂ מחוֹ ת, בּ רכוֹ ת בוֹ 
העוֹ לם  וכל  בּ ארץ , לבטח ׁש רוּ יים

בּ גללם. נזּ וֹ ן היה

יוֹ ׁש בים ר בּ י הי וּ  יוֹ סי  ור בּ י אלעזר 
בּ ּת וֹ רה  וּ מתעּס קים אחד לילה
קרא   ּכ בּ ין הלּ ילה. ׁש נּ חלק טרם

ברכה. בּ רכוּ  רבי הגּ בר . לו (אמר  
הוא ברוך  שהקדוש הזמן הוא כעת אלעזר ,

אמר הצדיקים . עם להשתעשע עדן  בגן נכנס 

ברוך הקדוש  משתעשע למה  יוסי, רבי לו 

בּ א הוא) ואמר , אלעזר ר בּ י בּ כה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זעזע  כּ אן עד וּ ראה ,
רקיעים  ותׁש עים  מאוֹ ת ׁש לׁש  הוּ א

מנּ י  ׁש ע וּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה 
אוֹ קימנא ,אמרר והא וגו'. בּ בּ כי 

לּה , אמר הוּ א בּ רי (ירמיה דּ ק וּ ד ׁש א 
וגו'.לא ) מבּ כי קוֹ ל מנעי יי אמר כּ ה

בּ י ו ּת א דּ אתחריב מיּ וֹ מא חזי, 
דּ לא יוֹ מא הוה לא מק דּ ׁש א,
בּ י  דּ כד  בּ גין לווטין. בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
ּפ לחין  ישׂ ראל הווּ  ק יּ ים , הוה מק דּ ׁש א
וקרבּ נין, ע לּ וּ ון וקרבין ּפ וּ לחנין
עלייהוּ , מק דּ ׁש א בּ בי ׁש ריא וּ ׁש כינּת א
כּ ל  והו וּ  בּ נייא. על דּ רביעא כּ אּמ א
בּ רכאן  דּ אׁש ּת כּ חוּ  עד  נהירין, אנ ּפ ין
דּ לא יוֹ מא, הוה ולא ות ּת א. לעילא
והו וּ  וחדוון. בּ רכאן בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
וכל  בּ ארעא, לרחצן ׁש ראן ישׂ ראל 

בּ גינייהוּ . אּת זן הוה עלמא

ג' ּפרק 

בּ ניו בּ עת  על רחמים מעוֹ רר  החרבּ ן על הּק בּ "ה בּ כ יּ ת  

יתבי רבּ י  הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י אלעזר 
מתעסקי  וקא חד, ליליא
ליליא. את ּפ ליג לא עד בּ אוֹ רייתא,
בּ רכתא , בּ ריכ וּ  גּ ברא, קרא אדּ הכי
זמנא  הוא השתא אלעזר, רבי ליה (אמר

דעדן בגנתא עאל הוא בריך דקודשא

יוסי, רבי ליה  אמר צדיקיא, עם  לאשתעשעא

הוא ) בהך קודשא משתעשע  רבּ י אמאי בּ כה
הׁש ּת א עד  חזי, ּת א ואמר, אלעזר
ּת לת אזדּ עזע , הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

זוהר
שמות 
פרשת 
דף  ויקהל 
- קצה:
קצו.



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב'ו ֶֶּפרק

לא  הוא  ברוך הקדוש של שמו 
ומלמטה] מלמעלה אלא עולה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יט )כּ אחד. (ויקרא 
ה' אני קדוש כי  תהיו קדשים

אלהיכם.

לגּ גּ וֹ ת,מה   ּכּ ל עלית כּ י אפ וֹ א  ּל 
הּמ קדּ ׁש , כּ ׁש נּ חרב ׁש הרי
אוֹ תם  לכל ועלתה בּ אה הכינה
מדוֹ רּה  בהם ׁש היה הּמ ק וֹ מוֹ ת
בּ ית  על  בּ וֹ כה והיתה בּ ראׁש וֹ נה,
לגּ לוּ ת, ׁש הלכוּ  ישׂ ראל  ועל  מדוֹ ר ּה ,
והצּ דּ יקים  החסידים א וֹ תם כּ ל ועל
לנוּ  וּ מנּ ין ונאבדוּ . ׁש ם ?ׁש היוּ  

לא)ׁש כּ תוּ ב  קוֹ ל(ירמיה ה' אמר  כּ ה 
רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע בּ רמה
ואז  נתבּ אר . והרי בּ ניה, על  מב כּ ה
את  ׁש וֹ אל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

ל ּה  ואוֹ מר אפוֹ א הכינה  ּל מה : 
לגּ גּ וֹ ת.  ּכּ ל עלית כּ י

זה מה  עלית כּ י ׁש הרי  , ּכּ ל זּ ה 
 ּכּ ל זּ ה מה להכלילמסּפ יק . ? 

והּמ ר כּ בוֹ ת  הצּ באוֹ ת  כּ ל עּמ ּה 
חר בּ ן  על ע ּמ ּה  בּ כוּ  ׁש כּ לּ ם  האחרים

הּמ קדּ ׁש . בּ ית
אמרה וּ מוּ ם  אפ וֹ א.  ּל מה  ּכ 

בּ גּ לוּ ת,לפניו  בּ ני וכי : 
כּ אן  לּ י מה ואני נ שׂ רף , ?והּמ קדּ ׁש  

ואוֹ מרת, כב )התחילה (ישעיה 
קריה  הוֹ מ יּ ה עיר  מלאה ּת ׁש אוֹ ת
ולא  חרב חללי  לא  חללי עלּ יזה

דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 
אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

מק דּ ׁש  ּכ ׁש אין הח ּס ר וֹ ן צער  וגדל הגּ לוּ ת צער בּ כ יּ ת

ל גּ גּ וֹ ת ,מה  ּכּ ל עלית כּ י איפה  ּל 
מק דּ ׁש א , אתחרב  כּ ד  דּ הא
אינוּ ן  בּ כל וּ סליקת  אתאת , ׁש כינ ּת א
בּ קדמיתא. בּ הוּ  מד וֹ רּה  דּ הוה אתרין,
ועל  מד וֹ רּה , בּ ית  על בּ כת  והות 
אינוּ ן  כּ ל ועל בּ גלוּ תא, דּ אזלוּ  ישׂ ראל 
ואתאביד וּ . ּת ּמ ן דּ הווּ  וחסידי צ דּ יקי

דּ כתיב , לא )וּ מנלן, יי (ירמיה אמר כּ ה 
תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל
אּת מר. והא בּ ניה, על מב כּ ה רחל
ל ּה  ׁש איל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין
כּ י  איפה  ּל מה לּה . ואמר לׁש כינּת א,

לגּ גּ וֹ ת .  ּכּ ל עלית 

מהוּ מה וּ  סגיא, עלית  כּ י דּ הא , ּכּ ל 
חילין  כּ ל בּ הדּה  לאכללא . ּכּ ל
עּמ ּה  בּ כוּ  דּ כ לּ ה וּ  אחרנין, רתיכין וכל

מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על

אמרהוּ בגין איפה.  ּל מה , ּכ 
בּ גלוּ תא , בּ ני וכי קּמ יּה ,
לּ י  מה ואנא אּת וֹ קדא , וּ מק דּ ׁש א

ואמרת , ׁש ריאת כב)הכא. (ישעיה  
קריה הוֹ מיּ ה עיר מלאה ּת ׁש וּ אוֹ ת 
מתי  ו א חרב  חללי לא חללי ע לּ יזה

פרשת 
מקץ 
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ׁש עוּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה. מתי
בּ ארנוּ , והנּ ה וגוֹ '. בּ בּ כי אמרר מ נּ י 

לּה  אמר  הוּ א  ּבּ ר ו (ירמיהׁש ה ּק דוֹ ׁש  
מ בּ כישם) קוֹ ל מנעי ה' אמר כּ ה

וג וֹ '.
בּ ית וּ בא ׁש נּ חרב  מ יּ וֹ ם וּ ראה, 

ׁש לּ א  יוֹ ם היה לא הּמ קדּ ׁש ,
ׁש כּ אׁש ר  מוּ ם קללוֹ ת, בוֹ  נמצאוּ 
ישׂ ראל היוּ  ק יּ ם, היה הּמ קדּ ׁש  בּ ית
עוֹ לוֹ ת  וּ מקריבים עב וֹ דוֹ ת עוֹ בדים
בּ בית  ׁש וֹ רה  והכינה וקר בּ נ וֹ ת,
ׁש רוֹ בצת  אם כּ מ וֹ  עליהם הּמ ק דּ ׁש 
מאיר וֹ ת, הּפ נים כּ ל והי וּ  בּ ניה, על
למעלה  ברכוֹ ת ׁש נּ מצאוּ  עד
נמצאוּ  ׁש לּ א י וֹ ם היה  ולא וּ למ ּט ה,
ישׂ ראל והיוּ  וּ שׂ מחוֹ ת, בּ רכוֹ ת בוֹ 
העוֹ לם  וכל  בּ ארץ , לבטח ׁש רוּ יים

בּ גללם. נזּ וֹ ן היה

יוֹ ׁש בים ר בּ י הי וּ  יוֹ סי  ור בּ י אלעזר 
בּ ּת וֹ רה  וּ מתעּס קים אחד לילה
קרא   ּכ בּ ין הלּ ילה. ׁש נּ חלק טרם

ברכה. בּ רכוּ  רבי הגּ בר . לו (אמר  
הוא ברוך  שהקדוש הזמן הוא כעת אלעזר ,

אמר הצדיקים . עם להשתעשע עדן  בגן נכנס 

ברוך הקדוש  משתעשע למה  יוסי, רבי לו 

בּ א הוא) ואמר , אלעזר ר בּ י בּ כה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זעזע  כּ אן עד וּ ראה ,
רקיעים  ותׁש עים  מאוֹ ת ׁש לׁש  הוּ א

מנּ י  ׁש ע וּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה 
אוֹ קימנא ,אמרר והא וגו'. בּ בּ כי 

לּה , אמר הוּ א בּ רי (ירמיה דּ ק וּ ד ׁש א 
וגו'.לא ) מבּ כי קוֹ ל מנעי יי אמר כּ ה

בּ י ו ּת א דּ אתחריב מיּ וֹ מא חזי, 
דּ לא יוֹ מא הוה לא מק דּ ׁש א,
בּ י  דּ כד  בּ גין לווטין. בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
ּפ לחין  ישׂ ראל הווּ  ק יּ ים , הוה מק דּ ׁש א
וקרבּ נין, ע לּ וּ ון וקרבין ּפ וּ לחנין
עלייהוּ , מק דּ ׁש א בּ בי ׁש ריא וּ ׁש כינּת א
כּ ל  והו וּ  בּ נייא. על דּ רביעא כּ אּמ א
בּ רכאן  דּ אׁש ּת כּ חוּ  עד  נהירין, אנ ּפ ין
דּ לא יוֹ מא, הוה ולא ות ּת א. לעילא
והו וּ  וחדוון. בּ רכאן בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
וכל  בּ ארעא, לרחצן ׁש ראן ישׂ ראל 

בּ גינייהוּ . אּת זן הוה עלמא

ג' ּפרק 

בּ ניו בּ עת  על רחמים מעוֹ רר  החרבּ ן על הּק בּ "ה בּ כ יּ ת  

יתבי רבּ י  הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י אלעזר 
מתעסקי  וקא חד, ליליא
ליליא. את ּפ ליג לא עד בּ אוֹ רייתא,
בּ רכתא , בּ ריכ וּ  גּ ברא, קרא אדּ הכי
זמנא  הוא השתא אלעזר, רבי ליה (אמר

דעדן בגנתא עאל הוא בריך דקודשא

יוסי, רבי ליה  אמר צדיקיא, עם  לאשתעשעא

הוא ) בהך קודשא משתעשע  רבּ י אמאי בּ כה
הׁש ּת א עד  חזי, ּת א ואמר, אלעזר
ּת לת אזדּ עזע , הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

זוהר
שמות 
פרשת 
דף  ויקהל 
- קצה:
קצו.
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בּ ית  חר בּ ן  על וּ בכה בּ הם, והכּ ה
 ֹלתו דמעוֹ ת ׁש ּת י והוֹ ריד הּמ ק דּ ׁש ,
 ֹמ ּת ו בּ בניו  ונזכּ ר  הגּ ד וֹ ל היּ ם

בּ כ יּ ה.
לׁש לׁש ה מוּ ם  נחלק ׁש הלּ ילה 

ע שׂ רה  בּ ׁש ּת ים צדדים
ואם  בּ וֹ , ר ׁש וּ מים ׁש היוּ  ׁש עוֹ ת
ׁש עוֹ ת  אוֹ תן הלּ ילה, ׁש עוֹ ת נוֹ ספוֹ ת
נח ׁש בוֹ ת  ולא היּ וֹ ם, ׁש ל הן ׁש נּ וֹ ספוּ 
ׁש הן  עשׂ רה לׁש ּת ים ּפ רט מהלּ ילה,
נחלקוֹ ת  עשׂ רה ׁש ּת ים וא וֹ תן ׁש לּ וֹ .
מחנוֹ ת  וּ ׁש לׁש ה צדדים, ל ׁש לׁש ה

נחלקוּ  קדוֹ ׁש ים מלאכים (התמגו )ׁש ל 
צדדים. ׁש לׁש ה  בּ אוֹ תם

ׁש עוֹ ת מחנה בּ ארבּ ע ממ נּ ה ראׁש וֹ ן  
רא ׁש ית  ׁש ל ראׁש וֹ נ וֹ ת
הם  וּ מה אדוֹ נם. את ל ׁש בּ ח הלּ ילה

כד )?אוֹ מרים  הארץ (תהלים לה' 
יסד ּה  י ּמ ים על הוּ א כּ י  וגוֹ ', וּ מלאּה 
נקי וגוֹ ', ה' בהר יעלה מי וגוֹ ',
ׁש ל הּט עם מה וגוֹ '. לבב  וּ בר  כ ּפ ים

ּפ וֹ רשׂ זה  הלּ ילה ׁש כּ אׁש ר מוּ ם ? 
העוֹ לם  בּ ני כּ ל  אז  העוֹ לם, על כּ נפיו
ויוֹ צאת  הּמ ות טעם ט וֹ עמים
ואוֹ תם  למעלה, לעלוֹ ת נׁש מתם
מי ואוֹ מרים, עוֹ מדים מלאכים
הבּ ית. הר זה  - ה' הר ה'. בהר יעלה
כּ מ וֹ  י שׂ ראל. עזרת זה - קדׁש וֹ  מק וֹ ם

למ ּט ה. גּ ם  ּכ ׁש לּ מעלה,
כּ ּמ ה מ וּ ם  ורקיע רקיע  ׁש בּ כל 

שׂ רים  וכּמ ה ממנּ ים

בּ הוּ , וּ בטׁש  רקיעין, ות ׁש עין מאה 
ואוֹ ריד מק דּ ׁש א, בּ י חרבּ ן על וּ בכה

ע "ב)ּת רין רבּ א ,(י"ט יּמ א  לגוֹ  דּ מעין 
בּ כיה. מגּ וֹ  לבנוֹ הי ואד כּ ר

ליליא ,בּ גין את ּפ לג סטרין דּ לתלת  
ׁש עּת י רׁש ימין בּ תריסר דּ הו וֹ  

בּ ליליא , ׁש ע ּת י  א ּת וֹ ספן ואי בּ יּה ,
דּ יממא דּ מּת וֹ ספאן, ׁש ע ּת י אינּ וּ ן
בּ ר  מליליא, אתחׁש יבוּ  ולא אינּ וּ ן,
ּת ריסר, ואינּ וּ ן דּ ילּה . דּ אינּ וּ ן ּת ריסר

סטרין, לתלת  כ"ו את ּפ לגוּ  רות  (זהר 
דּ מלאכין ע "א ) מׁש ריין וּ תלת 

את ּפ לגוּ  אתמנון)ק דּ יׁש ין, בּ אינּ וּ ן (ס"א 
סטרין. ּת לת

בּ ד'מרייא אתמנּ א קדמאה, 
קמייתא , ׁש עּת י
לׁש בּ חא דּ ליליא, דּ ׁש ירוּ תא

קאמרי. וּ מה  כד)למאריהוֹ ן, (תהילים 
על  הוּ א כּ י וגוֹ ', וּ מאּה  הארץ  ליי'
יי' בהר יעלה מי וגוֹ ', יסד ּה  ימים
מאי  וגוֹ '. לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי וגוֹ ',
ּפ רישׂ  ליליא דּ כד  בּ גין דּ א. טעמא
עלמא בּ ני כּ ל כּ דין, עלמא, על גּ ד ּפ וֹ י
ונפקי  דּ מוֹ תא, טעמא טעמין
ואינּ וּ ן  לעילּ א, לסלּ קא נ ׁש מתייהוּ 
יעלה מי אמרי, וקא קיימין מלאכין
מק וֹ ם הבּ ית . הר דּ א יי', הר יי'. בהר
כּ גוונא ישׂ ראל. עזרת  דּ א קד ׁש וֹ ,

לתּת א. נמי הכי דּ לעילּ א,
כּ ּמ הבּ גין וּ רקיעא, רקיעא דּ בכל 

קיימין  סרכין וּ כ ּמ ה ממנן,

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג' ט ֶֶּפרק

יוֹ צאוֹ ת, וּ כ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ם, עוֹ מדים
אינן  ואם למעלה, לעלוֹ ת רוֹ צ וֹ ת
הח וּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים זוֹ כוֹ ת
בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת והוֹ לכוֹ ת
ׁש ל קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה אוֹ תן  ולוֹ קחים
דּ ברים  להם וּ מוֹ דיעים רוּ חוֹ ת
מּמ ה  אמת דּ ברי ולפעמים כּ וֹ זבים,
כּ מ וֹ  הּק ר וֹ ב, בּ זּ מן  לבא עתיד

ׁש בּ אר וּ ה.
הוֹ לכוֹ ת ואוֹ תן  הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת 

למעלה, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת
וּ מעלים  ּפ תחים, להם וּ פוֹ תחים
הר  ׁש נּ קרא מק וֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלתו אוֹ תן
למ ּט ה, הבּ ית הר  ׁש ל הּס וֹ ד כּ מוֹ  ה',
מקוֹ ם  אוֹ תוֹ   ֹלתו נכנסים וּ מם
נראוֹ ת  ׁש ם  קד ׁש וֹ , מקוֹ ם ׁש נּ קרא
כן  כּ מוֹ  אד וֹ נם. לפני  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל
לפני ישׂ ראל ׁש נּ ראוּ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ 
ׁש נּ קרא  ה ּמ ק וֹ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש הנּ ׁש מ וֹ ת  בּ ׁש עה ישׂ ראל. עזרת
רבּ וֹ נם  שׂ מחת  אזי ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת
ׁש נּ קרא  הּמ קוֹ ם בּ הם לתּק ן היא,
את  רוֹ ׁש מים וׁש ם הּק דׁש ים, קדׁש 

וּ זכיּ וֹ תיהם. מעשׂ יהם כּ ל
ׁש עוֹ ת מחנה  בּ ארבּ ע ממנּ ה ׁש ני 

אוֹ מרים  ואינם אחר וֹ ת,
ׁש נּ חלק  עד לׁש עתים, ּפ רט ׁש ירה,
לגן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ונכנס הלּ ילה

עדן.

בּ עאן  נפקין, נׁש מתין וכד  ּת ּמ ן.
אינּ וּ ן  זכיין לא ואי לעילּ א, לסלּ קא
וׁש אטין  ואזלין לבר, לוֹ ן דּ חיין
חבילי  כּ מה  לוֹ ן ונטלין בּ עלמא,
כּ דיבן, מלּ ין לוֹ ן ואוֹ דעין טהירין,
דּ אתי  מּמ ה דּ ק ׁש וֹ ט , מלּ ין וּ לזמנין

ע "ב)לזמן דּ אוּ קמוּ ה.(רנ"ב כּ מה קריב , 

אזלין ואינּ וּ ן דּ צ דּ יק יּ יא, נ ׁש מתין 
לוֹ ן  וּ פתחין לעילּ א, ו ׁש אטן
אתר  ההוּ א לגוֹ  לוֹ ן וסלּ קין ּפ תחין,
דּ הר  דּ רזא  כּ גוונא יי', הר דּ אקרי

ע וּ מ ּת ּמ ן לת ּת א. לגוֹ הבּ ית  אלין 
קד ׁש וֹ . מקוֹ ם דּ אקרי אתר ההוּ א
לקמי  נ ׁש מתין כּ ל  אתחזיין דּ ת ּמ ן
אתר, ההוּ א דּ א כּ גוונא מאריהוֹ ן.
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י ישׂ ראל דּ אתחזוּ ן
ישׂ ראל. עזרת  דּ אקרי אתר הוּ א,
כּ דין  ּת ּמ ן, קיימין דּ נׁש מתין בּ ׁש עתא
בּ הוּ  לאתּת קנא דּ מאריהוֹ ן, חדוה

קד ׁש  דּ אקרי ע "ב)אתר, (רנ "ח  
ע וֹ בדיהוֹ ן  כּ ל רׁש ימין ות ּמ ן הקּ ד ׁש ים.

דּ להוֹ ן. וזכוון
בּ ארבּ עמרייא  אתמנּ א ּת ניינא, 

אמרי  ולא אחרנין, ׁש ע ּת י
דּ את ּפ לג  עד  ׁש ע ּת י, ּת רי בּ ר ׁש ירתא,
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א ועאל ליליא,

דּ עדן. בּ גנּת א



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג'ח ֶֶּפרק

בּ ית  חר בּ ן  על וּ בכה בּ הם, והכּ ה
 ֹלתו דמעוֹ ת ׁש ּת י והוֹ ריד הּמ ק דּ ׁש ,
 ֹמ ּת ו בּ בניו  ונזכּ ר  הגּ ד וֹ ל היּ ם

בּ כ יּ ה.
לׁש לׁש ה מוּ ם  נחלק ׁש הלּ ילה 

ע שׂ רה  בּ ׁש ּת ים צדדים
ואם  בּ וֹ , ר ׁש וּ מים ׁש היוּ  ׁש עוֹ ת
ׁש עוֹ ת  אוֹ תן הלּ ילה, ׁש עוֹ ת נוֹ ספוֹ ת
נח ׁש בוֹ ת  ולא היּ וֹ ם, ׁש ל הן ׁש נּ וֹ ספוּ 
ׁש הן  עשׂ רה לׁש ּת ים ּפ רט מהלּ ילה,
נחלקוֹ ת  עשׂ רה ׁש ּת ים וא וֹ תן ׁש לּ וֹ .
מחנוֹ ת  וּ ׁש לׁש ה צדדים, ל ׁש לׁש ה

נחלקוּ  קדוֹ ׁש ים מלאכים (התמגו )ׁש ל 
צדדים. ׁש לׁש ה  בּ אוֹ תם

ׁש עוֹ ת מחנה בּ ארבּ ע ממ נּ ה ראׁש וֹ ן  
רא ׁש ית  ׁש ל ראׁש וֹ נ וֹ ת
הם  וּ מה אדוֹ נם. את ל ׁש בּ ח הלּ ילה

כד )?אוֹ מרים  הארץ (תהלים לה' 
יסד ּה  י ּמ ים על הוּ א כּ י  וגוֹ ', וּ מלאּה 
נקי וגוֹ ', ה' בהר יעלה מי וגוֹ ',
ׁש ל הּט עם מה וגוֹ '. לבב  וּ בר  כ ּפ ים

ּפ וֹ רשׂ זה  הלּ ילה ׁש כּ אׁש ר מוּ ם ? 
העוֹ לם  בּ ני כּ ל  אז  העוֹ לם, על כּ נפיו
ויוֹ צאת  הּמ ות טעם ט וֹ עמים
ואוֹ תם  למעלה, לעלוֹ ת נׁש מתם
מי ואוֹ מרים, עוֹ מדים מלאכים
הבּ ית. הר זה  - ה' הר ה'. בהר יעלה
כּ מ וֹ  י שׂ ראל. עזרת זה - קדׁש וֹ  מק וֹ ם

למ ּט ה. גּ ם  ּכ ׁש לּ מעלה,
כּ ּמ ה מ וּ ם  ורקיע רקיע  ׁש בּ כל 

שׂ רים  וכּמ ה ממנּ ים

בּ הוּ , וּ בטׁש  רקיעין, ות ׁש עין מאה 
ואוֹ ריד מק דּ ׁש א, בּ י חרבּ ן על וּ בכה

ע "ב)ּת רין רבּ א ,(י"ט יּמ א  לגוֹ  דּ מעין 
בּ כיה. מגּ וֹ  לבנוֹ הי ואד כּ ר

ליליא ,בּ גין את ּפ לג סטרין דּ לתלת  
ׁש עּת י רׁש ימין בּ תריסר דּ הו וֹ  

בּ ליליא , ׁש ע ּת י  א ּת וֹ ספן ואי בּ יּה ,
דּ יממא דּ מּת וֹ ספאן, ׁש ע ּת י אינּ וּ ן
בּ ר  מליליא, אתחׁש יבוּ  ולא אינּ וּ ן,
ּת ריסר, ואינּ וּ ן דּ ילּה . דּ אינּ וּ ן ּת ריסר

סטרין, לתלת  כ"ו את ּפ לגוּ  רות  (זהר 
דּ מלאכין ע "א ) מׁש ריין וּ תלת 

את ּפ לגוּ  אתמנון)ק דּ יׁש ין, בּ אינּ וּ ן (ס"א 
סטרין. ּת לת

בּ ד'מרייא אתמנּ א קדמאה, 
קמייתא , ׁש עּת י
לׁש בּ חא דּ ליליא, דּ ׁש ירוּ תא

קאמרי. וּ מה  כד)למאריהוֹ ן, (תהילים 
על  הוּ א כּ י וגוֹ ', וּ מאּה  הארץ  ליי'
יי' בהר יעלה מי וגוֹ ', יסד ּה  ימים
מאי  וגוֹ '. לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי וגוֹ ',
ּפ רישׂ  ליליא דּ כד  בּ גין דּ א. טעמא
עלמא בּ ני כּ ל כּ דין, עלמא, על גּ ד ּפ וֹ י
ונפקי  דּ מוֹ תא, טעמא טעמין
ואינּ וּ ן  לעילּ א, לסלּ קא נ ׁש מתייהוּ 
יעלה מי אמרי, וקא קיימין מלאכין
מק וֹ ם הבּ ית . הר דּ א יי', הר יי'. בהר
כּ גוונא ישׂ ראל. עזרת  דּ א קד ׁש וֹ ,

לתּת א. נמי הכי דּ לעילּ א,
כּ ּמ הבּ גין וּ רקיעא, רקיעא דּ בכל 

קיימין  סרכין וּ כ ּמ ה ממנן,

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג' ט ֶֶּפרק

יוֹ צאוֹ ת, וּ כ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ם, עוֹ מדים
אינן  ואם למעלה, לעלוֹ ת רוֹ צ וֹ ת
הח וּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים זוֹ כוֹ ת
בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת והוֹ לכוֹ ת
ׁש ל קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה אוֹ תן  ולוֹ קחים
דּ ברים  להם וּ מוֹ דיעים רוּ חוֹ ת
מּמ ה  אמת דּ ברי ולפעמים כּ וֹ זבים,
כּ מ וֹ  הּק ר וֹ ב, בּ זּ מן  לבא עתיד

ׁש בּ אר וּ ה.
הוֹ לכוֹ ת ואוֹ תן  הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת 

למעלה, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת
וּ מעלים  ּפ תחים, להם וּ פוֹ תחים
הר  ׁש נּ קרא מק וֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלתו אוֹ תן
למ ּט ה, הבּ ית הר  ׁש ל הּס וֹ ד כּ מוֹ  ה',
מקוֹ ם  אוֹ תוֹ   ֹלתו נכנסים וּ מם
נראוֹ ת  ׁש ם  קד ׁש וֹ , מקוֹ ם ׁש נּ קרא
כן  כּ מוֹ  אד וֹ נם. לפני  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל
לפני ישׂ ראל ׁש נּ ראוּ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ 
ׁש נּ קרא  ה ּמ ק וֹ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש הנּ ׁש מ וֹ ת  בּ ׁש עה ישׂ ראל. עזרת
רבּ וֹ נם  שׂ מחת  אזי ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת
ׁש נּ קרא  הּמ קוֹ ם בּ הם לתּק ן היא,
את  רוֹ ׁש מים וׁש ם הּק דׁש ים, קדׁש 

וּ זכיּ וֹ תיהם. מעשׂ יהם כּ ל
ׁש עוֹ ת מחנה  בּ ארבּ ע ממנּ ה ׁש ני 

אוֹ מרים  ואינם אחר וֹ ת,
ׁש נּ חלק  עד לׁש עתים, ּפ רט ׁש ירה,
לגן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ונכנס הלּ ילה

עדן.

בּ עאן  נפקין, נׁש מתין וכד  ּת ּמ ן.
אינּ וּ ן  זכיין לא ואי לעילּ א, לסלּ קא
וׁש אטין  ואזלין לבר, לוֹ ן דּ חיין
חבילי  כּ מה  לוֹ ן ונטלין בּ עלמא,
כּ דיבן, מלּ ין לוֹ ן ואוֹ דעין טהירין,
דּ אתי  מּמ ה דּ ק ׁש וֹ ט , מלּ ין וּ לזמנין

ע "ב)לזמן דּ אוּ קמוּ ה.(רנ"ב כּ מה קריב , 

אזלין ואינּ וּ ן דּ צ דּ יק יּ יא, נ ׁש מתין 
לוֹ ן  וּ פתחין לעילּ א, ו ׁש אטן
אתר  ההוּ א לגוֹ  לוֹ ן וסלּ קין ּפ תחין,
דּ הר  דּ רזא  כּ גוונא יי', הר דּ אקרי

ע וּ מ ּת ּמ ן לת ּת א. לגוֹ הבּ ית  אלין 
קד ׁש וֹ . מקוֹ ם דּ אקרי אתר ההוּ א
לקמי  נ ׁש מתין כּ ל  אתחזיין דּ ת ּמ ן
אתר, ההוּ א דּ א כּ גוונא מאריהוֹ ן.
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י ישׂ ראל דּ אתחזוּ ן
ישׂ ראל. עזרת  דּ אקרי אתר הוּ א,
כּ דין  ּת ּמ ן, קיימין דּ נׁש מתין בּ ׁש עתא
בּ הוּ  לאתּת קנא דּ מאריהוֹ ן, חדוה

קד ׁש  דּ אקרי ע "ב)אתר, (רנ "ח  
ע וֹ בדיהוֹ ן  כּ ל רׁש ימין ות ּמ ן הקּ ד ׁש ים.

דּ להוֹ ן. וזכוון
בּ ארבּ עמרייא  אתמנּ א ּת ניינא, 

אמרי  ולא אחרנין, ׁש ע ּת י
דּ את ּפ לג  עד  ׁש ע ּת י, ּת רי בּ ר ׁש ירתא,
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א ועאל ליליא,

דּ עדן. בּ גנּת א
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ואוֹ תם ואלּ ה  ציּ וֹ ן אבלי  הם 
בּ ית  חרבּ ן על ׁש בּ וֹ כים
העוֹ ת  ארבּ ע וּ בתחלּ ת הּמ ק דּ ׁש .
ואוֹ מרים, ּפ וֹ תחים האמצעיּ וֹ ת

קלז ) ׁש ם (תהלים בּ בל נהר וֹ ת על
הם  ואלּ ה וג וֹ ', בּ כינוּ  גּ ם י ׁש בנוּ 
ישׂ ראל, עם בּ בל  נהרוֹ ת על  ׁש בּ וֹ כים
וּ מ נּ ין  בּ כינוּ . גּ ם ׁש כּ תוּ ב  מ ּמ ׁש מע

ׁש ם  ׁש בּ וֹ כים הן לנוּ  ׁש כּ תוּ ב  ? 
חצה  זּ ה מה חצה. צעק וּ  זוֹ אראלּ ם ? 

הכינה  את לוּ וּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם בּ בל ,
ישׂ ראל. עם בּ כוּ  הם ו ׁש ם בּ בל, עד

וּ מסיּ מים  בּ זה, ּפ וֹ תחים זה זכר ועל : 
וג וֹ '. אדוֹ ם לבני ה'

הוּ א ואז  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מתע וֹ רר  
בּ רקיעים, וּ מכּ ה בּ מעלוֹ תיו
ׁש נים  וּ מזדּ עזעים ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ 
וּ בוֹ כים, וגוֹ עים ע וֹ למוֹ ת אלפי עשׂ ר 

כה)ׁש כּ ת וּ ב יׁש אג (ירמיה מּמ ר וֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אג ק וֹ לוֹ  י ּת ן קדׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן
וּ מ וֹ ריד בּ י שׂ ראל, ונזכּ ר נוהוּ . על
ואז  הגּ דוֹ ל, היּ ם  ֹלתו דמע וֹ ת ׁש ּת י
ׁש בּ צד אחת ׁש להבת מתע וֹ ררת
צפ וֹ ן  ׁש בּ צד אחד רוּ ח  וּ מ כּ ה צפ וֹ ן,
וּ מׁש וֹ טט והוֹ ל ה להבת, בּ אוֹ תּה 
נחלק  ׁש עה וּ באוֹ תּה  בּ ע וֹ לם.
וּ מכּ ה  הוֹ לכת וה להבת הלּ ילה,

ד' ּפרק 

בּ כוּ הן הם  ו ׁש ם בּ בל, עד  הכינה  את  לוּ וּ  ּכ לּ ם  חצה , צעק וּ  אראלּ ם 
ישׂ ראל  עם

דּ בכ וּ ואלּ ין ואינּ וּ ן צ יּ וֹ ן, אבלי אינּ וּ ן 
מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על
אמצע יּ ן, ׁש ע ּת י דּ ארבּ ע  וּ ב ׁש ירוּ תא

ואמרי, קלז)ּפ תחי נהרוֹ ת(תהלים על 
ואלּ ין  וגוֹ ', בּ כינוּ  גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל
ע ּמ הוֹ ן  בּ בל, נהרוֹ ת  על דּ בכ וּ  אינּ וּ ן

ע "א )דּ ישׂ ראל, קצ "ו  מּמ ׁש מע(דף 
ּת ּמ ן. דּ בכוּ  וּ מנלן בּ כינוּ . גּ ם דּ כ ּת יב

לג)דּ כּת יב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
בּ גין  בּ בל, דּ א חוּ צה. מהוּ  חוּ צה.
בּ בל. עד לׁש כינה  אוֹ זפ וּ ה דּ כ לּ הוּ 
דּ א ועל דּ י שׂ ראל. עּמ הוֹ ן בּ כ וּ  ות ּמ ן
לבני  יי' זכוֹ ר וּ מסיּ ימי בּ האי, ּפ תחי

וגוֹ '. אד וֹ ם
הוּ אכּ דין בּ רי קוּ ד ׁש א אּת ער 

בּ רקיעין  וּ בטׁש  בּ דרגּ וֹ י,
אלפיכּ דאמרן, ּת ריסר  ואזדּ עזעוּ  

וּ בכי וגעי דּ כּת יב ,עלמין, כה ), (ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  יׁש אגוּ מּמ ע וֹ ן מּמ רוֹ ם יי'
לוֹ ן  ואד כּ ר נוהוּ , על יׁש אג ׁש אוֹ ג ק וֹ לוֹ 

יּמ אל  לג וֹ  דּ מעין ּת רין ואחית  ישׂ ראל, 
חד ׁש להוֹ ביתא אּת ער וּ כדין רבּ א.
חד רוּ חא וּ בטׁש  צפ וֹ ן, דּ בסטר
ׁש להוֹ ביתא , בּ ההוּ א צפ וֹ ן דּ בסטר
וההיא בּ עלמא, ו ׁש אטא ואזלא
וׁש להוֹ ביתא ליליא, את ּפ לג  ׁש עתא
דּ תרנגוֹ לא , בּ גדפ וֹ י וּ בטׁש  אזלא

קצ"ו דף
ע"א 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ד' יא ֶֶּפרק

הּק דוֹ ׁש  אז וק וֹ רא, הּת רנג וֹ ל בּ כנפי 
עדן. לגן  נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו

עדול ּק ד וֹ ׁש  מנ וּ חה אין הוּ א  ּבּ רו 
עדן  לגן ׁש נּ כנס 
הצּ דּ יקים. נׁש מ וֹ ת עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וג וֹ '. ועּמ י אני נמכּ רנוּ  כּ י - והּס ימן

ז ) זה (אסתר הוּ א מי הּמ ל ויּ אמר
מּמ ׁש ּת ה  בּ חמתוֹ  קם והּמ ל וגוֹ ',

וג וֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת אל  היּ ין
הוּ א בּ ׁש עה   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ כנס 

עצי אוֹ תם כּ ל אז עדן, לגן 
הצּ דּ  נׁש מוֹ ת אוֹ תן וכל יקים הגּ ן 

ואוֹ מרים, כד )ּפ וֹ תחים שׂ אוּ (תהלים 
מל זה מי וגוֹ '. ראׁש יכם ׁש ערים 
ראׁש יכם  ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ בוֹ ד
הצּ דּ יקים  ׁש נּ ׁש מוֹ ת וּ בׁש עה גוֹ '.
מחזיקים  אז לגוּ פן, חוֹ זר וֹ ת ׁש בּ ארץ
ואוֹ מרים  מלאכים, אוֹ תם כּ ל בּ הם

קלד ) עבדי(שם כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הליׁש י הּמ חנה ׁש זּ ה ולמדנ וּ  ה'.
העוֹ ת  בּ ארבּ ע זה את ׁש אוֹ מר

האחרוֹ נ וֹ ת.
אוֹ ר וא וֹ מרים ׁש ע וֹ לה עד  ׁש ירה 

מ ׁש בּ חים  ואז  הבּ קר,
כּ וֹ כבים  אוֹ תם כּ ל אדוֹ נם את
הּמ לאכים  אוֹ תם וכל וּ מזּ לוֹ ת,
כּ לּ ם  בּ יּ וֹ ם, ׁש לטוֹ נם העליוֹ נים
ואוֹ מרים  אדוֹ נם את מ ׁש בּ חים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לח )ׁש ירה. בּ רן (איוב 
בּ ני כּ ל ו יּ ריע וּ  בקר כּ כבי יחד

אלהים.

עאל  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין וקארי,
דּ עדן. בּ גּ נּת א

נייחאוקוּ ד ׁש א ליּה  לית  הוּ א בּ רי 
דּ עדן  לגנ ּת א דּ עאל עד 
דּ צ דּ יקיּ יא. בּ נ ׁש מתהוֹ ן לאׁש ּת ע ׁש עא

ז)וסימן ועּמ י (אסתר אני נמכּ רנוּ  כּ י  
וגוֹ ', זה הוּ א מי הּמ ל ו יּ אמר וגוֹ '.
אל  היּ ין מּמ ׁש ּת ה בּ חמת וֹ  קם והּמ ל

וגוֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת
עאל בּ ׁש עתא הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א 

כּ ל  כּ דין דּ עדן, בּ גּ נ ּת א
אינּ וּ ן  וכל דּ גּ נּת א, אילנין אינּ וּ ן
ואמרי, ּפ תחי דּ צ דּ יק יּ יא , נ ׁש מתין

כד) וגוֹ '.(תהלים ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ 
ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ ב וֹ ד  מל זה מי
דּ נׁש מתהוֹ ן  וּ ב ׁש עתא וגוֹ '. ראׁש יכם
אהדרוּ  בּ ארעא דּ י דּ צ דּ יקיּ יא
אינּ וּ ן  כּ ל בּ הוּ  אתקיפ וּ  כּ דין לגוּ פייהוּ ,

ואמרי קלד)מלאכין, הנּ ה(תהילים 
ואוֹ ליפנא יי'. עבדּ י כּ ל יי' את  בּ רכ וּ 
דּ א , אמרי קא ּת ליתאה מרייא דּ דא

בּ תרייתא. ׁש ע ּת י בּ ארבּ ע
נהוֹ ראוקאמרי  דּ סליק  עד  ׁש ירתא, 

מׁש בּ חין  דּ כדין דּ צפרא,
וכל  וּ מזּ לי, כּ כביא אינּ וּ ן כּ ל  למריהוֹ ן
ׁש לטניהוֹ ן  דּ י עלּ אין, מלאכין אינּ וּ ן
למאריהוֹ ן, מׁש בּ חן כּ לּ הוּ  בּ יממא,
דכתיב , הוּ א הדא ׁש ירתא. ואמרי

לח ) כּ ל (איוב ויּ ריעוּ  בקר כּ כבי יחד בּ רן
אהים. בּ ני
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ואוֹ תם ואלּ ה  ציּ וֹ ן אבלי  הם 
בּ ית  חרבּ ן על ׁש בּ וֹ כים
העוֹ ת  ארבּ ע וּ בתחלּ ת הּמ ק דּ ׁש .
ואוֹ מרים, ּפ וֹ תחים האמצעיּ וֹ ת

קלז ) ׁש ם (תהלים בּ בל נהר וֹ ת על
הם  ואלּ ה וג וֹ ', בּ כינוּ  גּ ם י ׁש בנוּ 
ישׂ ראל, עם בּ בל  נהרוֹ ת על  ׁש בּ וֹ כים
וּ מ נּ ין  בּ כינוּ . גּ ם ׁש כּ תוּ ב  מ ּמ ׁש מע

ׁש ם  ׁש בּ וֹ כים הן לנוּ  ׁש כּ תוּ ב  ? 
חצה  זּ ה מה חצה. צעק וּ  זוֹ אראלּ ם ? 

הכינה  את לוּ וּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם בּ בל ,
ישׂ ראל. עם בּ כוּ  הם ו ׁש ם בּ בל, עד

וּ מסיּ מים  בּ זה, ּפ וֹ תחים זה זכר ועל : 
וג וֹ '. אדוֹ ם לבני ה'

הוּ א ואז  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מתע וֹ רר  
בּ רקיעים, וּ מכּ ה בּ מעלוֹ תיו
ׁש נים  וּ מזדּ עזעים ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ 
וּ בוֹ כים, וגוֹ עים ע וֹ למוֹ ת אלפי עשׂ ר 

כה)ׁש כּ ת וּ ב יׁש אג (ירמיה מּמ ר וֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אג ק וֹ לוֹ  י ּת ן קדׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן
וּ מ וֹ ריד בּ י שׂ ראל, ונזכּ ר נוהוּ . על
ואז  הגּ דוֹ ל, היּ ם  ֹלתו דמע וֹ ת ׁש ּת י
ׁש בּ צד אחת ׁש להבת מתע וֹ ררת
צפ וֹ ן  ׁש בּ צד אחד רוּ ח  וּ מ כּ ה צפ וֹ ן,
וּ מׁש וֹ טט והוֹ ל ה להבת, בּ אוֹ תּה 
נחלק  ׁש עה וּ באוֹ תּה  בּ ע וֹ לם.
וּ מכּ ה  הוֹ לכת וה להבת הלּ ילה,

ד' ּפרק 

בּ כוּ הן הם  ו ׁש ם בּ בל, עד  הכינה  את  לוּ וּ  ּכ לּ ם  חצה , צעק וּ  אראלּ ם 
ישׂ ראל  עם

דּ בכ וּ ואלּ ין ואינּ וּ ן צ יּ וֹ ן, אבלי אינּ וּ ן 
מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על
אמצע יּ ן, ׁש ע ּת י דּ ארבּ ע  וּ ב ׁש ירוּ תא

ואמרי, קלז)ּפ תחי נהרוֹ ת(תהלים על 
ואלּ ין  וגוֹ ', בּ כינוּ  גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל
ע ּמ הוֹ ן  בּ בל, נהרוֹ ת  על דּ בכ וּ  אינּ וּ ן

ע "א )דּ ישׂ ראל, קצ "ו  מּמ ׁש מע(דף 
ּת ּמ ן. דּ בכוּ  וּ מנלן בּ כינוּ . גּ ם דּ כ ּת יב

לג)דּ כּת יב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
בּ גין  בּ בל, דּ א חוּ צה. מהוּ  חוּ צה.
בּ בל. עד לׁש כינה  אוֹ זפ וּ ה דּ כ לּ הוּ 
דּ א ועל דּ י שׂ ראל. עּמ הוֹ ן בּ כ וּ  ות ּמ ן
לבני  יי' זכוֹ ר וּ מסיּ ימי בּ האי, ּפ תחי

וגוֹ '. אד וֹ ם
הוּ אכּ דין בּ רי קוּ ד ׁש א אּת ער 

בּ רקיעין  וּ בטׁש  בּ דרגּ וֹ י,
אלפיכּ דאמרן, ּת ריסר  ואזדּ עזעוּ  

וּ בכי וגעי דּ כּת יב ,עלמין, כה ), (ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  יׁש אגוּ מּמ ע וֹ ן מּמ רוֹ ם יי'
לוֹ ן  ואד כּ ר נוהוּ , על יׁש אג ׁש אוֹ ג ק וֹ לוֹ 

יּמ אל  לג וֹ  דּ מעין ּת רין ואחית  ישׂ ראל, 
חד ׁש להוֹ ביתא אּת ער וּ כדין רבּ א.
חד רוּ חא וּ בטׁש  צפ וֹ ן, דּ בסטר
ׁש להוֹ ביתא , בּ ההוּ א צפ וֹ ן דּ בסטר
וההיא בּ עלמא, ו ׁש אטא ואזלא
וׁש להוֹ ביתא ליליא, את ּפ לג  ׁש עתא
דּ תרנגוֹ לא , בּ גדפ וֹ י וּ בטׁש  אזלא

קצ"ו דף
ע"א 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ד' יא ֶֶּפרק

הּק דוֹ ׁש  אז וק וֹ רא, הּת רנג וֹ ל בּ כנפי 
עדן. לגן  נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו

עדול ּק ד וֹ ׁש  מנ וּ חה אין הוּ א  ּבּ רו 
עדן  לגן ׁש נּ כנס 
הצּ דּ יקים. נׁש מ וֹ ת עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וג וֹ '. ועּמ י אני נמכּ רנוּ  כּ י - והּס ימן

ז ) זה (אסתר הוּ א מי הּמ ל ויּ אמר
מּמ ׁש ּת ה  בּ חמתוֹ  קם והּמ ל וגוֹ ',

וג וֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת אל  היּ ין
הוּ א בּ ׁש עה   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ כנס 

עצי אוֹ תם כּ ל אז עדן, לגן 
הצּ דּ  נׁש מוֹ ת אוֹ תן וכל יקים הגּ ן 

ואוֹ מרים, כד )ּפ וֹ תחים שׂ אוּ (תהלים 
מל זה מי וגוֹ '. ראׁש יכם ׁש ערים 
ראׁש יכם  ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ בוֹ ד
הצּ דּ יקים  ׁש נּ ׁש מוֹ ת וּ בׁש עה גוֹ '.
מחזיקים  אז לגוּ פן, חוֹ זר וֹ ת ׁש בּ ארץ
ואוֹ מרים  מלאכים, אוֹ תם כּ ל בּ הם

קלד ) עבדי(שם כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הליׁש י הּמ חנה ׁש זּ ה ולמדנ וּ  ה'.
העוֹ ת  בּ ארבּ ע זה את ׁש אוֹ מר

האחרוֹ נ וֹ ת.
אוֹ ר וא וֹ מרים ׁש ע וֹ לה עד  ׁש ירה 

מ ׁש בּ חים  ואז  הבּ קר,
כּ וֹ כבים  אוֹ תם כּ ל אדוֹ נם את
הּמ לאכים  אוֹ תם וכל וּ מזּ לוֹ ת,
כּ לּ ם  בּ יּ וֹ ם, ׁש לטוֹ נם העליוֹ נים
ואוֹ מרים  אדוֹ נם את מ ׁש בּ חים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לח )ׁש ירה. בּ רן (איוב 
בּ ני כּ ל ו יּ ריע וּ  בקר כּ כבי יחד

אלהים.

עאל  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין וקארי,
דּ עדן. בּ גּ נּת א

נייחאוקוּ ד ׁש א ליּה  לית  הוּ א בּ רי 
דּ עדן  לגנ ּת א דּ עאל עד 
דּ צ דּ יקיּ יא. בּ נ ׁש מתהוֹ ן לאׁש ּת ע ׁש עא

ז)וסימן ועּמ י (אסתר אני נמכּ רנוּ  כּ י  
וגוֹ ', זה הוּ א מי הּמ ל ו יּ אמר וגוֹ '.
אל  היּ ין מּמ ׁש ּת ה בּ חמת וֹ  קם והּמ ל

וגוֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת
עאל בּ ׁש עתא הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א 

כּ ל  כּ דין דּ עדן, בּ גּ נ ּת א
אינּ וּ ן  וכל דּ גּ נּת א, אילנין אינּ וּ ן
ואמרי, ּפ תחי דּ צ דּ יק יּ יא , נ ׁש מתין

כד) וגוֹ '.(תהלים ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ 
ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ ב וֹ ד  מל זה מי
דּ נׁש מתהוֹ ן  וּ ב ׁש עתא וגוֹ '. ראׁש יכם
אהדרוּ  בּ ארעא דּ י דּ צ דּ יקיּ יא
אינּ וּ ן  כּ ל בּ הוּ  אתקיפ וּ  כּ דין לגוּ פייהוּ ,

ואמרי קלד)מלאכין, הנּ ה(תהילים 
ואוֹ ליפנא יי'. עבדּ י כּ ל יי' את  בּ רכ וּ 
דּ א , אמרי קא ּת ליתאה מרייא דּ דא

בּ תרייתא. ׁש ע ּת י בּ ארבּ ע
נהוֹ ראוקאמרי  דּ סליק  עד  ׁש ירתא, 

מׁש בּ חין  דּ כדין דּ צפרא,
וכל  וּ מזּ לי, כּ כביא אינּ וּ ן כּ ל  למריהוֹ ן
ׁש לטניהוֹ ן  דּ י עלּ אין, מלאכין אינּ וּ ן
למאריהוֹ ן, מׁש בּ חן כּ לּ הוּ  בּ יממא,
דכתיב , הוּ א הדא ׁש ירתא. ואמרי

לח ) כּ ל (איוב ויּ ריעוּ  בקר כּ כבי יחד בּ רן
אהים. בּ ני
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התנוֹ דדוּ ק וֹ רא קוֹ ל (מההשמטות) : 
צ דּ יקים  מחנ וֹ ת
מי .לכ ׁש זּ כיתם אׁש ריכם קדוֹ ׁש ים,
בּ היוֹ ת  כאלּ ה, ראה מי כּ זאת, ׁש מע 
האי ׁש  ידי על  בּ נסעוֹ  הרקיע נגּ וּ ן כּ ל
מסּת לּ ק  והוּ א הבּ דּ ים, לב וּ ׁש 
עוֹ לה  מנגּ ן , והעּמ וּ ד עוֹ מד. והרקיע
אוֹ ר  זהר , אוֹ ר  ׁש נּ מׁש עד  ויוֹ רד,
העּמ וּ ד. בּ אוֹ תוֹ  מלמעלה  נעם
האוֹ ר  לנגד ע וֹ מדים והצּ דּ יקים
חצוֹ ת  עד מ ּמ נּ וּ  ונהנים ההוּ א

הלּ ילה.
בּ רוּ בּ חצי הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 

הצּ דּ יקים, עם ל כּ נס הוּ א
והע ּמ וּ ד הרקיע  ס בּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
מתנא, הגּ ן וקרקע  מנ גּ ן,
מחּפ וֹ תיהם  ע וֹ לים והצּ דּ יקים
מתמלּ א  הגּ ן וכל בּ וֹ ראם, לקראת
מז דּ וּ גוֹ ת  ׁש עה בּ אוֹ תּה  מ כּ ב וֹ דוֹ .
ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת זכרים הרוּ חוֹ ת
ּת אותם  נעם וּ מאוֹ תוֹ  ׁש נּ בראוּ , קדם
ּפ רי, ע וֹ שׂ ים כּ לּ ם ה', בּ נעם לחזוֹ ת

לגּ רים  רוּ ח וֹ ת כאן:דּ הינוּ  (עד  
מההשמטות)

חצוֹ ת בּ א ׁש ּמ תע וֹ רר בּ ׁש עה ראה, 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הלּ ילה

עדן  בגן הלּ ילה בּ חצי הצּ דּ יקים

צ דּ יקיםק וֹ ל  מחנוֹ ת  התנ וֹ דד וּ  קוֹ רא
ׁש זכיתם אׁש ריכם קד וֹ ׁש ים,
כּ אלה , ראה מי כּ זאת, ׁש מע  מי . לכ
ידי  על בּ נוֹ סע וֹ  הרקיע  נגוּ ן כּ ל בּ היוֹ ת
והרקיע והוּ א הבּ דים, לבוּ ׁש  האיׁש 
עד ויוֹ רד, עוֹ לה מנגּ ן, והעמוּ ד  ע וֹ מד .
נוֹ עם אוֹ ר זוֹ הר, א וֹ ר  ׁש נמׁש
והצדיקים העמוּ ד. בּ אוֹ ת וֹ  מלמעלה
ונהנים ההוּ א האוֹ ר לנגד ע וֹ מדים

הלּ ילה. חצ וֹ ת  עד (מההשמטות)מּמ נּ וּ  

בּ רוּ בּ חצי  הקּ דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 
הצּ דּ יקים , עם ליכּ נס הוּ א
והעמוּ ד הרקיע סיבּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
והצדיקים מתנשׂ א, הגּ ן וקרקע מנ גּ ן,
בּ וֹ ראם , לקראת מחוּ ּפ וֹ תיהם ע וֹ לים
בּ אוֹ תה מ כּ ב וֹ ד וֹ . מתמלא הגּ ן וכל
זכרים הרוּ חוֹ ת  מזדוּ וגּ וֹ ת  ׁש עה
ׁש נבראוּ , ק וֹ דם ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת 
בּ נוֹ עם לחזוֹ ת  ּת אותם נוֹ עם וּ מאוֹ תוֹ 
רוּ חוֹ ת דּ היינ וּ  ּפ רי, עוֹ שׂ ים כּ וּ לם ה'

מההשמטות)לגּ רים: כאן (עד 

ה' ּפרק

בּ חצ וֹ ת מזּמ רוֹ ת  האילנ וֹ ת

ּפ לגוּ תּת א דאתער בּ ׁש עתא חזי, 
עאל  הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א ליליא

זוהר
שמות 
דף  ויקהל 
רט:

בראשית 
עז. לך לך

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' יגֶֶּפרק 

עם  להׁש ּת ע ׁש ע העדן  לגן  נכנס 
העדן  גּ ן ׁש ל האילנוֹ ת כּ ל הצּ דּ יקים,
ׁש כּ תוּ ב  לפניו, מ ׁש בּ חים מז ּמ רים

טז ) א הימים היּ ער (דברי עצי ירנּ נ וּ  אז
וג וֹ '. ה' מלּ פני

לבית ר בּ י מּט בריה בּ א היה אבּ א 
יעקב  ורבּ י ׁש לּ חמיו, טר וֹ ניא
טר ׁש א. בּ כפר נפ גּ ׁש וּ  עּמ וֹ . היה בּ נוֹ 
לבעל אבּ א רבּ י  אמר  לׁש כּ ב, כּ ׁש רצ וּ 

ּת רנגוֹ להבּ ית  כּ אן י ׁש  לוֹ : אמר ? 
הבּ ית  לּמ ה בּ על לוֹ : אמר  מוּ ם ? : 

מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם ׁש אני

י ׁש לוֹ אמר סימן ׁש הרי  ,צרי לא : 
הזּ ה  ׁש הּמ ׁש קל - בּ בּ ית לי
אוֹ תוֹ  ממ לּ א אני מּט תי, ׁש לּ פני
וּ בחצוֹ ת  טּפ ה . ט ּפ ה וּ מטפטף בּ מים,
הּמ ים, כּ ל  מתרוֹ קנים מּמ ׁש  הלּ ילה
הזּ ה  [הדבוק] הגּ לגּ ל וּ מתגּ לגּ ל
ואז  הבּ ית. בּ כל קוֹ לוֹ  ונׁש מע  ונוֹ הם,
אחד וזקן מ ּמ ׁש . הלּ ילה חצ וֹ ת הוּ א
לילה  חצ וֹ ת בּ כל קם ׁש היה לי היה
עשׂ ה   ּכ וּ מ וּ ם בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל

אבּ א  רבּ י  אמר זה. בּ רוּ את  : 
בּ חצוֹ ת  לכאן. ׁש לחני הרחמן 
[הדבוק ]. הגּ לגּ ל  א וֹ תוֹ  נהם הלּ ילה

עם לאׁש ּת עׁש עא דעדן לגנתא
דעדן  דּ בגנתא אילנין כּ להוּ  צ דּ יקיא,

דּ כתיב , קּמ יּה . וּ מׁש בּ חן (דברימזּמ רן 
טז) א  מ לּ פני הימים היּ ער עצי ירנּ נוּ  אז

וגו'. יי

מּמ ׁש  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת קם  אבּ א ר בּ י

לבי ר בּ י מטבריה אתי הוה אבּ א 
יעקב ורבּ י דּ חמוּ י, טרוֹ ניא
בּ כפר  אערעוּ  ע ּמ יּה , הוה בּ ריּה 
רבּ י  אמר למׁש כּ ב, בּ ע וּ  כּ ד טרׁש א.
הכא אית  דּ ביתא למריּה  אבּ א
דביתא , מארא ליּה  אמר ּת רנגוֹ לא.
דּ קאימנא בּ גין ליּה  אמר אּמ אי.

מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת 

להׁש ּת ע ׁש ע העדן לגן נּ כנס  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הלילה, בּ חצ וֹ ת
הצּ דּ יקים. עם

סימנאאמר דּ הא ,אצטרי לא ליּה  
דּ קּמ י  טקלא דּ הדין בּ ביתא לי
טיף ונטיף מיא ליּה  מלינא ערסאי
אתרק וּ  מּמ ׁש  ליליא בּ פלגוּ ת  טיף ,
קיטפא האי ואת גּ ל גּ ל מיא , כּ להוּ 
בּ יתא , בּ כל קליּה  ואׁש ּת מע ונהים,
וחד מּמ ׁש , ליליא פלגּ וּ ת  הוּ א וּ כדין
ּפ לגּ וּ ת בּ כל קם דּ הוה לי הוה סבא
 ּכ וּ בגיני בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל ליליא
בּ רי אבּ א ר בּ י אמר האי, עבד
ליליא בּ פל גּ וּ ת  הכא, דׁש דרני רחמנא
רבּ י  קמוּ  דקיטפא, גּ לגּ לא ההוּ א נהים
גברא לההוּ א ׁש מעוּ  יעקב . ורבּ י אבּ א

בראשית 
לך  לך
צב :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה'יב ֶֶּפרק 

התנוֹ דדוּ ק וֹ רא קוֹ ל (מההשמטות) : 
צ דּ יקים  מחנ וֹ ת
מי .לכ ׁש זּ כיתם אׁש ריכם קדוֹ ׁש ים,
בּ היוֹ ת  כאלּ ה, ראה מי כּ זאת, ׁש מע 
האי ׁש  ידי על  בּ נסעוֹ  הרקיע נגּ וּ ן כּ ל
מסּת לּ ק  והוּ א הבּ דּ ים, לב וּ ׁש 
עוֹ לה  מנגּ ן , והעּמ וּ ד עוֹ מד. והרקיע
אוֹ ר  זהר , אוֹ ר  ׁש נּ מׁש עד  ויוֹ רד,
העּמ וּ ד. בּ אוֹ תוֹ  מלמעלה  נעם
האוֹ ר  לנגד ע וֹ מדים והצּ דּ יקים
חצוֹ ת  עד מ ּמ נּ וּ  ונהנים ההוּ א

הלּ ילה.
בּ רוּ בּ חצי הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 

הצּ דּ יקים, עם ל כּ נס הוּ א
והע ּמ וּ ד הרקיע  ס בּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
מתנא, הגּ ן וקרקע  מנ גּ ן,
מחּפ וֹ תיהם  ע וֹ לים והצּ דּ יקים
מתמלּ א  הגּ ן וכל בּ וֹ ראם, לקראת
מז דּ וּ גוֹ ת  ׁש עה בּ אוֹ תּה  מ כּ ב וֹ דוֹ .
ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת זכרים הרוּ חוֹ ת
ּת אותם  נעם וּ מאוֹ תוֹ  ׁש נּ בראוּ , קדם
ּפ רי, ע וֹ שׂ ים כּ לּ ם ה', בּ נעם לחזוֹ ת

לגּ רים  רוּ ח וֹ ת כאן:דּ הינוּ  (עד  
מההשמטות)

חצוֹ ת בּ א ׁש ּמ תע וֹ רר בּ ׁש עה ראה, 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הלּ ילה

עדן  בגן הלּ ילה בּ חצי הצּ דּ יקים

צ דּ יקיםק וֹ ל  מחנוֹ ת  התנ וֹ דד וּ  קוֹ רא
ׁש זכיתם אׁש ריכם קד וֹ ׁש ים,
כּ אלה , ראה מי כּ זאת, ׁש מע  מי . לכ
ידי  על בּ נוֹ סע וֹ  הרקיע  נגוּ ן כּ ל בּ היוֹ ת
והרקיע והוּ א הבּ דים, לבוּ ׁש  האיׁש 
עד ויוֹ רד, עוֹ לה מנגּ ן, והעמוּ ד  ע וֹ מד .
נוֹ עם אוֹ ר זוֹ הר, א וֹ ר  ׁש נמׁש
והצדיקים העמוּ ד. בּ אוֹ ת וֹ  מלמעלה
ונהנים ההוּ א האוֹ ר לנגד ע וֹ מדים

הלּ ילה. חצ וֹ ת  עד (מההשמטות)מּמ נּ וּ  

בּ רוּ בּ חצי  הקּ דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 
הצּ דּ יקים , עם ליכּ נס הוּ א
והעמוּ ד הרקיע סיבּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
והצדיקים מתנשׂ א, הגּ ן וקרקע מנ גּ ן,
בּ וֹ ראם , לקראת מחוּ ּפ וֹ תיהם ע וֹ לים
בּ אוֹ תה מ כּ ב וֹ ד וֹ . מתמלא הגּ ן וכל
זכרים הרוּ חוֹ ת  מזדוּ וגּ וֹ ת  ׁש עה
ׁש נבראוּ , ק וֹ דם ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת 
בּ נוֹ עם לחזוֹ ת  ּת אותם נוֹ עם וּ מאוֹ תוֹ 
רוּ חוֹ ת דּ היינ וּ  ּפ רי, עוֹ שׂ ים כּ וּ לם ה'

מההשמטות)לגּ רים: כאן (עד 

ה' ּפרק

בּ חצ וֹ ת מזּמ רוֹ ת  האילנ וֹ ת

ּפ לגוּ תּת א דאתער בּ ׁש עתא חזי, 
עאל  הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א ליליא

זוהר
שמות 
דף  ויקהל 
רט:

בראשית 
עז. לך לך

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' יגֶֶּפרק 

עם  להׁש ּת ע ׁש ע העדן  לגן  נכנס 
העדן  גּ ן ׁש ל האילנוֹ ת כּ ל הצּ דּ יקים,
ׁש כּ תוּ ב  לפניו, מ ׁש בּ חים מז ּמ רים

טז ) א הימים היּ ער (דברי עצי ירנּ נ וּ  אז
וג וֹ '. ה' מלּ פני

לבית ר בּ י מּט בריה בּ א היה אבּ א 
יעקב  ורבּ י ׁש לּ חמיו, טר וֹ ניא
טר ׁש א. בּ כפר נפ גּ ׁש וּ  עּמ וֹ . היה בּ נוֹ 
לבעל אבּ א רבּ י  אמר  לׁש כּ ב, כּ ׁש רצ וּ 

ּת רנגוֹ להבּ ית  כּ אן י ׁש  לוֹ : אמר ? 
הבּ ית  לּמ ה בּ על לוֹ : אמר  מוּ ם ? : 

מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם ׁש אני

י ׁש לוֹ אמר סימן ׁש הרי  ,צרי לא : 
הזּ ה  ׁש הּמ ׁש קל - בּ בּ ית לי
אוֹ תוֹ  ממ לּ א אני מּט תי, ׁש לּ פני
וּ בחצוֹ ת  טּפ ה . ט ּפ ה וּ מטפטף בּ מים,
הּמ ים, כּ ל  מתרוֹ קנים מּמ ׁש  הלּ ילה
הזּ ה  [הדבוק] הגּ לגּ ל וּ מתגּ לגּ ל
ואז  הבּ ית. בּ כל קוֹ לוֹ  ונׁש מע  ונוֹ הם,
אחד וזקן מ ּמ ׁש . הלּ ילה חצ וֹ ת הוּ א
לילה  חצ וֹ ת בּ כל קם ׁש היה לי היה
עשׂ ה   ּכ וּ מ וּ ם בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל

אבּ א  רבּ י  אמר זה. בּ רוּ את  : 
בּ חצוֹ ת  לכאן. ׁש לחני הרחמן 
[הדבוק ]. הגּ לגּ ל  א וֹ תוֹ  נהם הלּ ילה

עם לאׁש ּת עׁש עא דעדן לגנתא
דעדן  דּ בגנתא אילנין כּ להוּ  צ דּ יקיא,

דּ כתיב , קּמ יּה . וּ מׁש בּ חן (דברימזּמ רן 
טז) א  מ לּ פני הימים היּ ער עצי ירנּ נוּ  אז

וגו'. יי

מּמ ׁש  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת קם  אבּ א ר בּ י

לבי ר בּ י מטבריה אתי הוה אבּ א 
יעקב ורבּ י דּ חמוּ י, טרוֹ ניא
בּ כפר  אערעוּ  ע ּמ יּה , הוה בּ ריּה 
רבּ י  אמר למׁש כּ ב, בּ ע וּ  כּ ד טרׁש א.
הכא אית  דּ ביתא למריּה  אבּ א
דביתא , מארא ליּה  אמר ּת רנגוֹ לא.
דּ קאימנא בּ גין ליּה  אמר אּמ אי.

מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת 

להׁש ּת ע ׁש ע העדן לגן נּ כנס  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הלילה, בּ חצ וֹ ת
הצּ דּ יקים. עם

סימנאאמר דּ הא ,אצטרי לא ליּה  
דּ קּמ י  טקלא דּ הדין בּ ביתא לי
טיף ונטיף מיא ליּה  מלינא ערסאי
אתרק וּ  מּמ ׁש  ליליא בּ פלגוּ ת  טיף ,
קיטפא האי ואת גּ ל גּ ל מיא , כּ להוּ 
בּ יתא , בּ כל קליּה  ואׁש ּת מע ונהים,
וחד מּמ ׁש , ליליא פלגּ וּ ת  הוּ א וּ כדין
ּפ לגּ וּ ת בּ כל קם דּ הוה לי הוה סבא
 ּכ וּ בגיני בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל ליליא
בּ רי אבּ א ר בּ י אמר האי, עבד
ליליא בּ פל גּ וּ ת  הכא, דׁש דרני רחמנא
רבּ י  קמוּ  דקיטפא, גּ לגּ לא ההוּ א נהים
גברא לההוּ א ׁש מעוּ  יעקב . ורבּ י אבּ א

בראשית 
לך  לך
צב :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה'יד ֶֶּפרק 

וׁש מעוּ  יעקב, ורבּ י אבּ א רבּ י  קמוּ 
בּ יר כּ תי יוֹ ׁש ב  ׁש היה האי ׁש  אוֹ תוֹ  את
אוֹ מר, והיה עּמ וֹ , בניו וּ ׁש ני הבּ ית

קיט )כּ תוּ ב  אקוּ ם (תהלים לילה חצוֹ ת 
מה  . צדק מ ׁש ּפ טי על ל לה וֹ דוֹ ת
לילה  חצוֹ ת אמר ׁש הוּ א דוד ראה

הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת חצוֹ ת ולא אלּ א ? 
בּ ר וּ -הוּ א  ל ּק דוֹ ׁש - ודּ אי - לילה
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נקרא  ּכ וכי . ּכ אמר 

מּמ ׁש הוּ א  לילה חצוֹ ת ׁש הרי  כּ ן , ?
וסיעתוֹ , נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
העדן  לגן  ׁש נּ כנס העה היא ואז

הצּ דּ יקים. עם להׁש ּת עׁש ע 
ודּ איאמר  יעקב , לר בּ י אבּ א  רבּ י  

ונתחבּ ר  הכינה עם נׁש ּת ּת ף 
לוֹ , אמרוּ  עּמ וֹ . ויׁש ב וּ  קרבוּ  יחד.
ל מנּ ין אמרּת , ׁש יּ פה ,ּפ י דּ בר אמר 

מּס בי.זה  למדּת י זה דּ בר  להם, אמר  ? 
[שתחלת] ׁש לׁש  אוֹ מר , היה ועוֹ ד
כּ ל הלּ ילה, ׁש ל הראׁש וֹ נוֹ ת העוֹ ת
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים  ׁש לּ מּט ה  הדּ ינים

בּ עוֹ לם. וּ מ ׁש וֹ טטים

הּק דוֹ ׁש וּ בחצוֹ ת מ ּמ ׁש  הלּ ילה 
בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ רו
נמצאים. אין  ׁש לּ מּט ה והדּ ינים עדן,
אין  בּ לּ ילה, ׁש לּ מעלה הּמ נהגים וכל
מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת אלּ א נמצאים

לנוּ  ׁש כּ תוּ ב מ נּ ין  מאברהם, ? 

בּ נוֹ י  וּ תרין ביתא ב ׁש ּפ וּ לי יתיב  דּ הוה
כּ תיב  אמר והוה סב)עּמ יּה , קיט (תהלים 

על  ל להוֹ ד וֹ ת  אק וּ ם לילה חצ וֹ ת 
דוד חמא קא מאי ,צדק מׁש ּפ טי
בּ חצ וֹ ת ולא לילה חצ וֹ ת אמר דּ איהוּ 
ו דּ אי, לילה חצ וֹ ת  אלּ א לילה.
וכי  הכי. אמר הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א 
אין, אקרי. הכי  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ רי קוּ ד ׁש א מּמ ׁש  לילה חצוֹ ת  דּ הא
וּ כדין  דיליּה  וסיעתא אׁש ּת כח הוּ א
דעדן  בּ גנתא דּ עייל  ׁש עתא היא

צדיקיא. עם לאׁש ּת ע ׁש עא

ו דּ אי אמר  יעקב לרבּ י אבּ א רבּ י 
ונתח בּ ׁש כינּת א בּ ר נ ׁש ּת ּת ף 

אמרוּ  ע ּמ יּה , ויתיבוּ  קריב וּ  כּ חדא,
דּ ׁש ּפ יר  דפוּ מ מלּ ה אימא ליּה 
מ לּ ה לוֹ ן אמר האי. ל מנא קאמרּת .
אמר  הוה ות וּ  מּס באי. אוֹ ליפנא דא

דתחלת)דּ תלת  קמייתא(נ "א ׁש עתי 
מתערין  דּ לת ּת א דּ ינין כּ ל  דּ ליליא

בּ עלמא. וׁש אטין ואזלין

החסד מצּ ד הּמ לכ וּ ת מאירה הלּ ילה מחצ וֹ ת 

בּ ריבּ פלגוּ ת ק וּ דׁש א  מ ּמ ׁש  ליליא 
דעדן  בּ גנתא אתער הוּ א
וכל  מׁש ּת כּ חן. לא דּ לת ּת א ודינין
אׁש ּת כחוּ  לא בּ ליליא דּ לעילא נימוּ סין
מנלן  מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת  אלּ א
לילה. עליהם ויּ חלק  דּ כתיב  מאברהם

בראשית 
לך  לך
צב :

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' טוֶֶּפרק 

יד ) לילה.(בראשית עליהם ויּ חלק 
- יב )בּ מצרים בּ חצי(שמות ויהי 

 ּכ בּ ּת וֹ רה  ר בּ ים וּ במק וֹ מוֹ ת הלּ ילה.
וּ מ נּ ין  [ומה] י וֹ דע . היה ודוד  נמצא.

יוֹ דע  הזּ קן,היה אמר   ּכ אלּ א ? 
ועל [הלילה], בּ זה  ּת לוּ יה ׁש ּמ לכוּ ת וֹ 
ׁש ירה, ואוֹ מר הזּ וֹ  בּ עה עוֹ מד זה
חצוֹ ת  ה וּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  קרא ולכן
ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם [ממש] לילה
ּת לוּ יים  ה דּ ינים כּ ל ׁש הרי  וגוֹ ',
נמצאים  הּמ לכוּ ת ודיני מ כּ אן,
דּ וד נק ׁש ר העה וּ באוֹ תּה  מ כּ אן.
אבּ א  רבּ י  בּ א ׁש ירה. ואמר וקם בּ ּה ,
 ּבּ רו הוּ א.  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר  וּ נׁש ק וֹ .

לכאן. ׁש לחני  הרחמן 
בּ כלבּ א דין הוּ א הלּ ילה ראה, 

את  הקמנוּ  והרי מק וֹ ם,
והרי ודּ אי , הוּ א וכ הדּ ברים,
אוֹ תוֹ  אמר ׁש מעוֹ ן . ר בּ י לפני  הער ּת י 
, ּכ אם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ נוֹ  היּ לד

לילה  חצוֹ ת  כּ תוּ ב  לוֹ ,לּמ ה אמר ? 
הלּ ילה  ׁש בּ חצוֹ ת נאמר  הרי

המים. מלכ וּ ת מתעוֹ ררת

לוֹ אמר , אמר  דבר. ׁש מעּת י אני  
ט וֹ ב, בּ ני אמר  אבּ א, ר בּ י
הּמ אוֹ ר. קוֹ ל יהיה ּפ י דּ בר ׁש הרי

הלּ ילה אמ ׁש הרי ׁש מעּת י , אני ר , 

כט )בּ מצרים יב בּ חצי (שמות  ויהי 
בּ אוֹ רייתא סגּ יאין וּ באתרין הלּ ילה,
וּ מנא ידע. הוה ודוד  אׁש ּת כח. הכי
סבא. אמר הכי אלּ א ידע. הוה

בּ האי דיליּה  ּת ליא.(ליליא )דּ מלכ וּ תא 
ואמר  ׁש עתא בּ ההיא קאים דּ א ועל
בּ רי לק וּ דׁש א קרייה וּ להכי ׁש ירתא,
אק וּ ם מּמ ׁש , לילה חצ וֹ ת הוּ א
ּת ליין  דּ ינין כּ ל דּ הא וגו' ל להוֹ ד וֹ ת 
מהכא דּ מלכ וּ תא ודינין מהכא,
אתקטיר  ׁש עתא וההיא מׁש ּת כּ חין,
רבּ י  אתא ׁש ירתא. ואמר וקם דּ וד  בּ ּה 
הכי  ו דּ אי ליּה  אמר וּ נׁש קיּה , אבּ א

הכא. דּ ׁש דּ רני רחמנא בּ רי הוּ א

והאּת א אתר בּ כל דינא לילה חזי, 
ו דּ אי, הוּ א והכי מילּ י, אוֹ קימנא
אמר  ׁש מעוֹ ן. דרבּ י קמי אתער והא
אי  גברא דּ ההוּ א בּ ריּה  ינוּ קא ההוּ א
אמר  לילה . חצ וֹ ת  כּ תיב  אּמ אי הכי

הא ליליאליּה  בּ פלגוּ ת א ּת מר  
אתערת . דּ ׁש מיא  מלכוּ תא 

החסד בּ צד פניה  מאירה  האחרת בּ ּמ חצית

ליּה אמר אמר מלּ ה. ׁש מענא אנא 
דּ הא טב  בּ רי אימא  אבּ א, רבּ י
להוי. דב וּ צינא קלא דּ פוּ מ מלּ ה
דינא לילה דּ הא ׁש מענא אנא אמר



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה'יד ֶֶּפרק 

וׁש מעוּ  יעקב, ורבּ י אבּ א רבּ י  קמוּ 
בּ יר כּ תי יוֹ ׁש ב  ׁש היה האי ׁש  אוֹ תוֹ  את
אוֹ מר, והיה עּמ וֹ , בניו וּ ׁש ני הבּ ית

קיט )כּ תוּ ב  אקוּ ם (תהלים לילה חצוֹ ת 
מה  . צדק מ ׁש ּפ טי על ל לה וֹ דוֹ ת
לילה  חצוֹ ת אמר ׁש הוּ א דוד ראה

הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת חצוֹ ת ולא אלּ א ? 
בּ ר וּ -הוּ א  ל ּק דוֹ ׁש - ודּ אי - לילה
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נקרא  ּכ וכי . ּכ אמר 

מּמ ׁש הוּ א  לילה חצוֹ ת ׁש הרי  כּ ן , ?
וסיעתוֹ , נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
העדן  לגן  ׁש נּ כנס העה היא ואז

הצּ דּ יקים. עם להׁש ּת עׁש ע 
ודּ איאמר  יעקב , לר בּ י אבּ א  רבּ י  

ונתחבּ ר  הכינה עם נׁש ּת ּת ף 
לוֹ , אמרוּ  עּמ וֹ . ויׁש ב וּ  קרבוּ  יחד.
ל מנּ ין אמרּת , ׁש יּ פה ,ּפ י דּ בר אמר 

מּס בי.זה  למדּת י זה דּ בר  להם, אמר  ? 
[שתחלת] ׁש לׁש  אוֹ מר , היה ועוֹ ד
כּ ל הלּ ילה, ׁש ל הראׁש וֹ נוֹ ת העוֹ ת
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים  ׁש לּ מּט ה  הדּ ינים

בּ עוֹ לם. וּ מ ׁש וֹ טטים

הּק דוֹ ׁש וּ בחצוֹ ת מ ּמ ׁש  הלּ ילה 
בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ רו
נמצאים. אין  ׁש לּ מּט ה והדּ ינים עדן,
אין  בּ לּ ילה, ׁש לּ מעלה הּמ נהגים וכל
מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת אלּ א נמצאים

לנוּ  ׁש כּ תוּ ב מ נּ ין  מאברהם, ? 

בּ נוֹ י  וּ תרין ביתא ב ׁש ּפ וּ לי יתיב  דּ הוה
כּ תיב  אמר והוה סב)עּמ יּה , קיט (תהלים 

על  ל להוֹ ד וֹ ת  אק וּ ם לילה חצ וֹ ת 
דוד חמא קא מאי ,צדק מׁש ּפ טי
בּ חצ וֹ ת ולא לילה חצ וֹ ת אמר דּ איהוּ 
ו דּ אי, לילה חצ וֹ ת  אלּ א לילה.
וכי  הכי. אמר הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א 
אין, אקרי. הכי  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ רי קוּ ד ׁש א מּמ ׁש  לילה חצוֹ ת  דּ הא
וּ כדין  דיליּה  וסיעתא אׁש ּת כח הוּ א
דעדן  בּ גנתא דּ עייל  ׁש עתא היא

צדיקיא. עם לאׁש ּת ע ׁש עא

ו דּ אי אמר  יעקב לרבּ י אבּ א רבּ י 
ונתח בּ ׁש כינּת א בּ ר נ ׁש ּת ּת ף 

אמרוּ  ע ּמ יּה , ויתיבוּ  קריב וּ  כּ חדא,
דּ ׁש ּפ יר  דפוּ מ מלּ ה אימא ליּה 
מ לּ ה לוֹ ן אמר האי. ל מנא קאמרּת .
אמר  הוה ות וּ  מּס באי. אוֹ ליפנא דא

דתחלת)דּ תלת  קמייתא(נ "א ׁש עתי 
מתערין  דּ לת ּת א דּ ינין כּ ל  דּ ליליא

בּ עלמא. וׁש אטין ואזלין

החסד מצּ ד הּמ לכ וּ ת מאירה הלּ ילה מחצ וֹ ת 

בּ ריבּ פלגוּ ת ק וּ דׁש א  מ ּמ ׁש  ליליא 
דעדן  בּ גנתא אתער הוּ א
וכל  מׁש ּת כּ חן. לא דּ לת ּת א ודינין
אׁש ּת כחוּ  לא בּ ליליא דּ לעילא נימוּ סין
מנלן  מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת  אלּ א
לילה. עליהם ויּ חלק  דּ כתיב  מאברהם

בראשית 
לך  לך
צב :

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' טוֶֶּפרק 

יד ) לילה.(בראשית עליהם ויּ חלק 
- יב )בּ מצרים בּ חצי(שמות ויהי 

 ּכ בּ ּת וֹ רה  ר בּ ים וּ במק וֹ מוֹ ת הלּ ילה.
וּ מ נּ ין  [ומה] י וֹ דע . היה ודוד  נמצא.

יוֹ דע  הזּ קן,היה אמר   ּכ אלּ א ? 
ועל [הלילה], בּ זה  ּת לוּ יה ׁש ּמ לכוּ ת וֹ 
ׁש ירה, ואוֹ מר הזּ וֹ  בּ עה עוֹ מד זה
חצוֹ ת  ה וּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  קרא ולכן
ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם [ממש] לילה
ּת לוּ יים  ה דּ ינים כּ ל ׁש הרי  וגוֹ ',
נמצאים  הּמ לכוּ ת ודיני מ כּ אן,
דּ וד נק ׁש ר העה וּ באוֹ תּה  מ כּ אן.
אבּ א  רבּ י  בּ א ׁש ירה. ואמר וקם בּ ּה ,
 ּבּ רו הוּ א.  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר  וּ נׁש ק וֹ .

לכאן. ׁש לחני  הרחמן 
בּ כלבּ א דין הוּ א הלּ ילה ראה, 

את  הקמנוּ  והרי מק וֹ ם,
והרי ודּ אי , הוּ א וכ הדּ ברים,
אוֹ תוֹ  אמר ׁש מעוֹ ן . ר בּ י לפני  הער ּת י 
, ּכ אם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ נוֹ  היּ לד

לילה  חצוֹ ת  כּ תוּ ב  לוֹ ,לּמ ה אמר ? 
הלּ ילה  ׁש בּ חצוֹ ת נאמר  הרי

המים. מלכ וּ ת מתעוֹ ררת

לוֹ אמר , אמר  דבר. ׁש מעּת י אני  
ט וֹ ב, בּ ני אמר  אבּ א, ר בּ י
הּמ אוֹ ר. קוֹ ל יהיה ּפ י דּ בר ׁש הרי

הלּ ילה אמ ׁש הרי ׁש מעּת י , אני ר , 

כט )בּ מצרים יב בּ חצי (שמות  ויהי 
בּ אוֹ רייתא סגּ יאין וּ באתרין הלּ ילה,
וּ מנא ידע. הוה ודוד  אׁש ּת כח. הכי
סבא. אמר הכי אלּ א ידע. הוה

בּ האי דיליּה  ּת ליא.(ליליא )דּ מלכ וּ תא 
ואמר  ׁש עתא בּ ההיא קאים דּ א ועל
בּ רי לק וּ דׁש א קרייה וּ להכי ׁש ירתא,
אק וּ ם מּמ ׁש , לילה חצ וֹ ת הוּ א
ּת ליין  דּ ינין כּ ל דּ הא וגו' ל להוֹ ד וֹ ת 
מהכא דּ מלכ וּ תא ודינין מהכא,
אתקטיר  ׁש עתא וההיא מׁש ּת כּ חין,
רבּ י  אתא ׁש ירתא. ואמר וקם דּ וד  בּ ּה 
הכי  ו דּ אי ליּה  אמר וּ נׁש קיּה , אבּ א

הכא. דּ ׁש דּ רני רחמנא בּ רי הוּ א

והאּת א אתר בּ כל דינא לילה חזי, 
ו דּ אי, הוּ א והכי מילּ י, אוֹ קימנא
אמר  ׁש מעוֹ ן. דרבּ י קמי אתער והא
אי  גברא דּ ההוּ א בּ ריּה  ינוּ קא ההוּ א
אמר  לילה . חצ וֹ ת  כּ תיב  אּמ אי הכי

הא ליליאליּה  בּ פלגוּ ת א ּת מר  
אתערת . דּ ׁש מיא  מלכוּ תא 

החסד בּ צד פניה  מאירה  האחרת בּ ּמ חצית

ליּה אמר אמר מלּ ה. ׁש מענא אנא 
דּ הא טב  בּ רי אימא  אבּ א, רבּ י
להוי. דב וּ צינא קלא דּ פוּ מ מלּ ה
דינא לילה דּ הא ׁש מענא אנא אמר



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו'טז  ֶֶּפרק

הוּ א  מקוֹ ם וּ בכל  הּמ לכוּ ת, דּ ין  הוּ א
מוּ ם  חצ וֹ ת, ׁש אמר וזה דין.
בּ דין  - [חצות] גונים בּ ׁש ני  ׁש יּ וֹ נקת
הראׁש וֹ נה  ׁש הּמ חצית וּ ו דּ אי  וחסד.
האחרת  בּ ּמ חצית ׁש הרי דין, היא
ועל החסד, בּ צד פניה מאירה היא

ו דּ אי. כּ תוּ ב לילה חצ וֹ ת כּ ן 

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 
הזּ ה  הע וּ ר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת קם
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  

הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 
ודן  ביתוֹ  גּ דוֹ לי  כּ ל  עם יוֹ ׁש ב היה
ואחר  תוֹ רה, בּ דברי ועוֹ סק הדּ ין את
הלּ ילה, חצ וֹ ת עד ׁש נתוֹ  יׁש ן  היה  ּכ
וּ מתע וֹ רר, הלּ ילה בּ חצוֹ ת  וקם
בּ ׁש ירים  רבּ וֹ נוֹ  בּ עבוֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל

ותׁש בּ חוֹ ת.

דּ ינא אתר וּ בכל איהוּ  דמלכ וּ תא
דּ ינקא בּ גין חצ וֹ ת , דּ קאמר והאי הוּ א,

גווני ו דּ אי (חצות)בּ תרי וחסד , בּ דינא 
דּ הא ה וּ א, דּ ינא קדמיתא ּפ לגוּ תא
אנ ּפ הא נהירוּ  אחרא ּפ לגוּ תא
לילה חצוֹ ת  דּ א  ועל דּ חסד . בּ סטרא

ו דּ אי. כּ תיב

ו' ּפרק 

בּ ׁש נה מיתה טעם טוֹ עם אינ וֹ  בּ חצ וֹ ת  הקם

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת

רבּ וֹ נ וֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר , הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת  קם הּמ ל דּ וד 
ות ׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירים

ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 
רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ  ׁש בּ חן.בּ ׁש ירין 

בראשית 
ר"ו ויגש 
– ע"ב 
ע"א  ר"ז

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו' יז ֶֶּפרק

וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  
 ּכ הוּ א אוֹ מרים ׁש אּת ם הזּ ה ?הדּ בר  

דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן, י ׁש  הדּ בר סוֹ ד
וּ לעוֹ למי לע וֹ לם וקיּ ם חי הּמ ל
כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל ודוד  עוֹ למים,
מוּ ם  מיתה, טעם יטעם ׁש לּ א ימיו
היא, בּ מיתה מ ים אחד ׁש הנה
לא  חי , ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מוּ ם ודוד,
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א יׁש ן היה
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא  ר וּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

מיתהדוד  טעם יטעם ׁש א ימיו ּכ ל ׁש וֹ מר  היה  הּמ ל 

ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 
מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,
מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעם יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר הוה
מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
דּ יתקיּ ים בּ גין דליליא, ׁש ע וּ רא
טעמא בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים,
דּ וד הוה ליליא, את ּפ ליג וכד דמוֹ תא .
אתער  דּ כד בּ גין בּ אתריּה . מתק יּ ים
אתער, קדּ יׁש א וכתרא ליליא ּפ לגוּ 
לדוד ליּה  לאׁש כּ חא דלא בּ עא
דּ מוֹ תא. בּ אתר אחרא, בּ אתר מתק ר

רז  דף 
ע"א 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו'טז  ֶֶּפרק

הוּ א  מקוֹ ם וּ בכל  הּמ לכוּ ת, דּ ין  הוּ א
מוּ ם  חצ וֹ ת, ׁש אמר וזה דין.
בּ דין  - [חצות] גונים בּ ׁש ני  ׁש יּ וֹ נקת
הראׁש וֹ נה  ׁש הּמ חצית וּ ו דּ אי  וחסד.
האחרת  בּ ּמ חצית ׁש הרי דין, היא
ועל החסד, בּ צד פניה מאירה היא

ו דּ אי. כּ תוּ ב לילה חצ וֹ ת כּ ן 

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 
הזּ ה  הע וּ ר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת קם
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  

הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 
ודן  ביתוֹ  גּ דוֹ לי  כּ ל  עם יוֹ ׁש ב היה
ואחר  תוֹ רה, בּ דברי ועוֹ סק הדּ ין את
הלּ ילה, חצ וֹ ת עד ׁש נתוֹ  יׁש ן  היה  ּכ
וּ מתע וֹ רר, הלּ ילה בּ חצוֹ ת  וקם
בּ ׁש ירים  רבּ וֹ נוֹ  בּ עבוֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל

ותׁש בּ חוֹ ת.

דּ ינא אתר וּ בכל איהוּ  דמלכ וּ תא
דּ ינקא בּ גין חצ וֹ ת , דּ קאמר והאי הוּ א,

גווני ו דּ אי (חצות)בּ תרי וחסד , בּ דינא 
דּ הא ה וּ א, דּ ינא קדמיתא ּפ לגוּ תא
אנ ּפ הא נהירוּ  אחרא ּפ לגוּ תא
לילה חצוֹ ת  דּ א  ועל דּ חסד . בּ סטרא

ו דּ אי. כּ תיב

ו' ּפרק 

בּ ׁש נה מיתה טעם טוֹ עם אינ וֹ  בּ חצ וֹ ת  הקם

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת

רבּ וֹ נ וֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר , הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת  קם הּמ ל דּ וד 
ות ׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירים

ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 
רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ  ׁש בּ חן.בּ ׁש ירין 

בראשית 
ר"ו ויגש 
– ע"ב 
ע"א  ר"ז

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו' יז ֶֶּפרק

וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  
 ּכ הוּ א אוֹ מרים ׁש אּת ם הזּ ה ?הדּ בר  

דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן, י ׁש  הדּ בר סוֹ ד
וּ לעוֹ למי לע וֹ לם וקיּ ם חי הּמ ל
כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל ודוד  עוֹ למים,
מוּ ם  מיתה, טעם יטעם ׁש לּ א ימיו
היא, בּ מיתה מ ים אחד ׁש הנה
לא  חי , ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מוּ ם ודוד,
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א יׁש ן היה
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא  ר וּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

מיתהדוד  טעם יטעם ׁש א ימיו ּכ ל ׁש וֹ מר  היה  הּמ ל 

ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 
מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,
מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעם יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר הוה
מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
דּ יתקיּ ים בּ גין דליליא, ׁש ע וּ רא
טעמא בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים,
דּ וד הוה ליליא, את ּפ ליג וכד דמוֹ תא .
אתער  דּ כד בּ גין בּ אתריּה . מתק יּ ים
אתער, קדּ יׁש א וכתרא ליליא ּפ לגוּ 
לדוד ליּה  לאׁש כּ חא דלא בּ עא
דּ מוֹ תא. בּ אתר אחרא, בּ אתר מתק ר

רז  דף 
ע"א 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז 'יח ֶֶּפרק 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העל יוֹ נה והּק דה 

ולא  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם מתע וֹ ררת,
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ, ֹלו אמרוּ  חזק יּ ה. להם, אמר ? 

יׁש ב וּ . .ּת וֹ רת ותתחזּ ק  כּ ח ייׁש ר 
והתחלּת , הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י אמר 
עליוֹ נים  ס וֹ דוֹ ת מעּת ה לנוּ  אמר 

ׁש אמרּת .

ודּ איאמרוּ  י וֹ סי, ורבּ י  חיּ יא רבּ י 
לפנינוּ . ּת קינה  ׁש הדּ ר
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ויׁש נ וּ . לּמ ערה נכנס וּ 
הּמ דבּ ר  חיּ וֹ ת קוֹ ל את ׁש מע וּ 
רבּ י אמר התעוֹ ררוּ . ׁש נּ וֹ המוֹ ת.
לכנסת  לסיּ ע היא עת הרי ח יּ יא,

חי  אצל חי ּת מיד , ר בּ וֹ נ וֹ  בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד  היה הּמ ל דּ וד 

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה
בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס ,

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

ז' ּפרק

ּכ ל מב ּט לים לילה חצ וֹ ת  בּ עת  הּת וֹ רה ול ּמ וּ ד בּ לּ ילה קימה ידי על
הּק ׁש ים הדּ ינים

ו דּ אי אמר וּ  יוֹ סי, ורבּ י חיּ יא רבּ י 
עאלוּ  קמן, ּת קינא אוֹ רחא
ׁש מע וּ  ליליא, בּ פלגּ וּ  ודמכ וּ . למערּת א
אּת ערוּ . דּ נהמי. בּ מד בּ רא חיותא קל
לסיּ יעא הוּ א עידּ ן הא חיּ יא, רבּ י אמר
מׁש בּ חת דּ היא ישׂ ראל, לכנסת 

כא  ויקרא 
כב  – ע"ב 
ע"א 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז ' יט ֶֶּפרק 

אמר וּ , .הּמ ל את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל
מּמ ה  דּ בר יאמר  ואחד אחד כּ ל
כלּ ם... יׁש ב וּ  בּ ּת וֹ רה. וידע מע

הלּ ילה,בּ א ׁש יּ וֹ רד בּ ׁש עה ראה, 
עליוֹ נים  ׁש ל הּס תוּ מים ּפ תחים

נמצאים וכל(שוככים)ותח ּת וֹ נים , 
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים רחוֹ קים אוֹ תם
על וּ מחזּ רים העוֹ לם, בּ כל וׁש טים 
וס וֹ בבים  אדם בּ ני גּ וּ פ וֹ ת
ורוֹ אים  וּ למּט וֹ תיהם, למק וֹ מוֹ תיהם
וּ פ וֹ חדים, הּק דוֹ ׁש  הּמ ל דּ יוֹ קן  את
בּ דברי במּט וֹ תיהם התחזּ ק וּ  ׁש הרי
אדם, וּ בני הּק דוֹ ׁש . הם
ואחת  אחת כּ ל ע וֹ לוֹ ת נׁש מוֹ תיהם
אׁש רי ּפ ר ׁש וּ ה. והרי לּה , כּ ראוּ י
ׁש נּ ׁש מ וֹ תיהם  הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם
מתע כּ בוֹ ת  ולא למעלה עוֹ לוֹ ת

. צרי ׁש לּ א אחר בּ מק וֹ ם

ע וֹ מדכּ ׁש נּ חלק  הכּ רוֹ ז  הלּ ילה, 
ונפּת חים  וּ מכריז ,
צפ וֹ ן  ׁש ל אחת ר וּ ח אז הּפ תחים.

בּ  וּ מּק יׁש ה דּ וד,מתע וֹ ררת כנּ וֹ ר 
,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו , וּ מנגּ ן
עם  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 

עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים
ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי מי  ׁש ל חלק וֹ  

בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ 
ועוֹ סק  זמן בּ א וֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד מי וכל

לימא וחד חד  כּ ל אמרוּ , למלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , וידע  דּ ׁש מע  מּמ ה מלּ ה

כּ לּ הוּ . יתב וּ 
ליליא ,ּת א דּ רמׁש  בּ ׁש עתא חזי, 

ות ּת אי  דּ ע לּ אי סתימין ּפ תחין
משתככי)מׁש ּת כּ חי אינּ וּ ן (ס "א וכל . 

כּ ל  ו ׁש טאן ואזלין מתערין רחיקין,
נׁש א , בּ ני גּ וּ פי על וּ מהדּ רין עלמא,
וחמאן  וּ לערסייהוּ . לאתרייהוּ  וסחרי
וּ מסּת פי. קדּ יׁש א, דּ מלכּ א דּ יּ וּ קנא
דּ ׁש מא בּ מלי בּ ערסייהוּ  אּת קפ וּ  דּ הא
סלּ קין  נ ׁש מתהוֹ ן נׁש א, וּ בני ק דּ יׁש א.
אוּ קמוּ ה. והא ליּה , כּ דחזי וחד  חד  כּ ל
דּ צ דּ יק יּ יא , חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה
ולא לעילּ א, סלּ קין דּ נׁש מתהוֹ ן
.אצטרי דּ לא אחרא בּ אתר מתע כּ בי

את ר וּ ח וּ מׁש בּ חת  מאליו, וּ מנ גּ ן דּ וד , בּ כ נּ וֹ ר  מּק יׁש ה הּמ לאחת  

קאיםכּ ד כּ רוֹ זא ליליא, את ּפ לג 
כּ דין  ּפ תיחוּ . וּ פתחין וכריז,
ואקיׁש  אּת ער, צפוֹ ן דּ סטר חד  רוּ חא

ע "א ) כ"ב וּ מנ גּ ן (דף  דּ דוד , בּ כנוֹ ר
וק וּ דׁש א למלכּ א, ו ׁש בּ חת  מאליו .
בּ צ דּ יקיּ יא מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי

דּ עדן. בּ גנּת א
בּ ההוּ אז כּ אה  דּ אּת ער מאן ח וּ לקיּה  

בּ אוֹ רייתא , ואׁש ּת דּ ל זמנא
זמנא בּ ההוּ א דּ קאים מאן וכל

כ"ב  דף
ע"א 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז 'יח ֶֶּפרק 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העל יוֹ נה והּק דה 

ולא  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם מתע וֹ ררת,
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ, ֹלו אמרוּ  חזק יּ ה. להם, אמר ? 

יׁש ב וּ . .ּת וֹ רת ותתחזּ ק  כּ ח ייׁש ר 
והתחלּת , הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י אמר 
עליוֹ נים  ס וֹ דוֹ ת מעּת ה לנוּ  אמר 

ׁש אמרּת .

ודּ איאמרוּ  י וֹ סי, ורבּ י  חיּ יא רבּ י 
לפנינוּ . ּת קינה  ׁש הדּ ר
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ויׁש נ וּ . לּמ ערה נכנס וּ 
הּמ דבּ ר  חיּ וֹ ת קוֹ ל את ׁש מע וּ 
רבּ י אמר התעוֹ ררוּ . ׁש נּ וֹ המוֹ ת.
לכנסת  לסיּ ע היא עת הרי ח יּ יא,

חי  אצל חי ּת מיד , ר בּ וֹ נ וֹ  בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד  היה הּמ ל דּ וד 

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה
בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס ,

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

ז' ּפרק

ּכ ל מב ּט לים לילה חצ וֹ ת  בּ עת  הּת וֹ רה ול ּמ וּ ד בּ לּ ילה קימה ידי על
הּק ׁש ים הדּ ינים

ו דּ אי אמר וּ  יוֹ סי, ורבּ י חיּ יא רבּ י 
עאלוּ  קמן, ּת קינא אוֹ רחא
ׁש מע וּ  ליליא, בּ פלגּ וּ  ודמכ וּ . למערּת א
אּת ערוּ . דּ נהמי. בּ מד בּ רא חיותא קל
לסיּ יעא הוּ א עידּ ן הא חיּ יא, רבּ י אמר
מׁש בּ חת דּ היא ישׂ ראל, לכנסת 

כא  ויקרא 
כב  – ע"ב 
ע"א 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז ' יט ֶֶּפרק 

אמר וּ , .הּמ ל את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל
מּמ ה  דּ בר יאמר  ואחד אחד כּ ל
כלּ ם... יׁש ב וּ  בּ ּת וֹ רה. וידע מע

הלּ ילה,בּ א ׁש יּ וֹ רד בּ ׁש עה ראה, 
עליוֹ נים  ׁש ל הּס תוּ מים ּפ תחים

נמצאים וכל(שוככים)ותח ּת וֹ נים , 
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים רחוֹ קים אוֹ תם
על וּ מחזּ רים העוֹ לם, בּ כל וׁש טים 
וס וֹ בבים  אדם בּ ני גּ וּ פ וֹ ת
ורוֹ אים  וּ למּט וֹ תיהם, למק וֹ מוֹ תיהם
וּ פ וֹ חדים, הּק דוֹ ׁש  הּמ ל דּ יוֹ קן  את
בּ דברי במּט וֹ תיהם התחזּ ק וּ  ׁש הרי
אדם, וּ בני הּק דוֹ ׁש . הם
ואחת  אחת כּ ל ע וֹ לוֹ ת נׁש מוֹ תיהם
אׁש רי ּפ ר ׁש וּ ה. והרי לּה , כּ ראוּ י
ׁש נּ ׁש מ וֹ תיהם  הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם
מתע כּ בוֹ ת  ולא למעלה עוֹ לוֹ ת

. צרי ׁש לּ א אחר בּ מק וֹ ם

ע וֹ מדכּ ׁש נּ חלק  הכּ רוֹ ז  הלּ ילה, 
ונפּת חים  וּ מכריז ,
צפ וֹ ן  ׁש ל אחת ר וּ ח אז הּפ תחים.

בּ  וּ מּק יׁש ה דּ וד,מתע וֹ ררת כנּ וֹ ר 
,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו , וּ מנגּ ן
עם  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 

עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים
ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי מי  ׁש ל חלק וֹ  

בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ 
ועוֹ סק  זמן בּ א וֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד מי וכל

לימא וחד חד  כּ ל אמרוּ , למלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , וידע  דּ ׁש מע  מּמ ה מלּ ה

כּ לּ הוּ . יתב וּ 
ליליא ,ּת א דּ רמׁש  בּ ׁש עתא חזי, 

ות ּת אי  דּ ע לּ אי סתימין ּפ תחין
משתככי)מׁש ּת כּ חי אינּ וּ ן (ס "א וכל . 

כּ ל  ו ׁש טאן ואזלין מתערין רחיקין,
נׁש א , בּ ני גּ וּ פי על וּ מהדּ רין עלמא,
וחמאן  וּ לערסייהוּ . לאתרייהוּ  וסחרי
וּ מסּת פי. קדּ יׁש א, דּ מלכּ א דּ יּ וּ קנא
דּ ׁש מא בּ מלי בּ ערסייהוּ  אּת קפ וּ  דּ הא
סלּ קין  נ ׁש מתהוֹ ן נׁש א, וּ בני ק דּ יׁש א.
אוּ קמוּ ה. והא ליּה , כּ דחזי וחד  חד  כּ ל
דּ צ דּ יק יּ יא , חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה
ולא לעילּ א, סלּ קין דּ נׁש מתהוֹ ן
.אצטרי דּ לא אחרא בּ אתר מתע כּ בי

את ר וּ ח וּ מׁש בּ חת  מאליו, וּ מנ גּ ן דּ וד , בּ כ נּ וֹ ר  מּק יׁש ה הּמ לאחת  

קאיםכּ ד כּ רוֹ זא ליליא, את ּפ לג 
כּ דין  ּפ תיחוּ . וּ פתחין וכריז,
ואקיׁש  אּת ער, צפוֹ ן דּ סטר חד  רוּ חא

ע "א ) כ"ב וּ מנ גּ ן (דף  דּ דוד , בּ כנוֹ ר
וק וּ דׁש א למלכּ א, ו ׁש בּ חת  מאליו .
בּ צ דּ יקיּ יא מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי

דּ עדן. בּ גנּת א
בּ ההוּ אז כּ אה  דּ אּת ער מאן ח וּ לקיּה  

בּ אוֹ רייתא , ואׁש ּת דּ ל זמנא
זמנא בּ ההוּ א דּ קאים מאן וכל

כ"ב  דף
ע"א 
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הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חברוֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה,
עוֹ ד, ולא ישׂ ראל, וּ כנסת  הוּ א  ּבּ ר ו
ורעים  אחים נקראים  ׁש אלּ וּ  אלּ א

ׁש כּ תוּ ב קפב )ׁש לּ וֹ , אחי(תהלים למען  
ונקראים  . ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי
העליוֹ נים  הּמ לאכים ׁש ל חברים

ׁש כּ תוּ ב העליוֹ נים, ח )והּמ חנוֹ ת (שיר  
.לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

וּ מכריז,כּ ׁש בּ א עוֹ מד הכּ רוֹ ז  היּ וֹ ם, 
דּ רוֹ ם  צד ׁש ל וּ פתחים
כּ וֹ כבים  וּ מתעוֹ ררים נפּת חים,
נפ ּת חים, הרחמים וּ פתחי וּ מזּ לוֹ ת,
אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב  והּמ ל
אוֹ תם  את נ וֹ טלת ישׂ ראל  כּ נסת
חברים  אוֹ תם וכל וע וֹ לה, דּ ברים
בּ אים  ודבריהם בּ כנפיה, אח וּ זים
מצוּ ה  אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים
הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את לכ ּת ב  הּמ ל

בּ ניוּ בּס פר  אותם כּ ל כּ תוּ בים 
חסד ׁש ל  וח וּ ט  היכלו,
חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  עליהם,  נמׁש
וּ מ ּמ נּ וּ  , הּמ ל בּ עטרת אדם מתע ּט ר 
הוּ א  ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים
מי ואין ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס 
ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן ע וֹ מדים הדּ ין 
נרׁש ם  ׁש הרי מוּ ם  דּ ין, עליו  דּ נים 
ׁש הוּ א  ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם

חבר  אקרי בּ אוֹ רייתא, יּה ואׁש ּת דּ ל 
ישׂ ראל. וּ כנסת  הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
אחים אקרוּ ן דּ אלּ ין אלּ א עוֹ ד , ולא

דּ כ ּת יב, ליּה . קכב)ורעים למען (תהלים  
. ּב ׁש לוֹ ם נּ א אד בּ רה ורעי אחי
ע לּ אין, מלאכין בּ הדי חברים ואקרוּ ן

דּ כ ּת יב , ע לּ אין, ח )וּ מׁש ריין השירים (שיר 
.לק וֹ ל מק ׁש יבים חברים 

נפ ּת חים הרחמים ּפ תחי

וכריז,כּ ד קאים כּ רוֹ זא יממא, אתי 
את ּפ תחוּ . דּ רוֹ מא דּ סטר וּ פתחין
וּ פתחין  וּ מזּ לוֹ ת , כּ כבים וּ מתערין
וק בּ יל  יתיב וּ מלכּ א את ּפ תחוּ . דּ רחמין
נטלא ישׂ ראל כּ נסת  כּ דין ּת וּ ׁש בּ חן.
חברים אינּ וּ ן וכל  וסלּ קא. מלּ ין לאינּ וּ ן
אתיין  וּ מלּ ייהוּ  בּ גדּפ הא, אחידן
ּפ קיד כּ דין דּ מלכּ א. בּ חיקא ו ׁש ריין

מלּ ין. אינּ וּ ן כּ ל למכּת ב  מלכּ א,

בּ ני וּ בספרא אינּ וּ ן כּ ל כּ תיב וּ  
דּ חסד וחוּ טא היכליּה ,
חוּ טא דּ מההוּ א עלייהוּ ,  אתמׁש
דּ מלכּ א , בּ עטרא נ ׁש  בּ ר אתע ּט ר
הוּ א ותּת אין, ע לּ אין דּ חלין וּ מנּ יּה 
מאן  ולית  מלכּ א, ּת רעי בּ כל עאל
בּ זמנא ואפילּ וּ  בּ יד וֹ י. דּ ימחי
למידן  קיימין דּ דינא דּ מאריהוֹ ן

בּ גיןעלמא, דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  
דּ מל כּ א , בּ רׁש ימ וּ  אתר ׁש ים דּ הא 
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עליו  דנים לא ולכן  ,הּמ ל מהיכל
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי דּ ין.
בּ זמן  ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

תוֹ רה. לדברי ּת אב ׁש הּמ ל

אוֹ תםכּ ׁש נּ חלק ׁש ּת ׁש וּ קתםהלּ ילה, 
את להזכּ יר ּת מיד 

ׁש נה  נוֹ תנים לא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  את להזכּ יר ועוֹ מדים ל לּ ב ,
הבּ קר, כּ ׁש ע וֹ לה הוּ א.  ּבּ ר ו
וּ מ ׁש בּ חים  הכּ נסת לבית מק דּ ימים
אחר  וכן הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
 כּ ׁש נּ ח ׁש בּ לּ ילה וכן  היּ וֹ ם, חצ וֹ ת
המׁש , ולן  בּ חׁש הלּ ילה ונדבּ ק
ה' את הּמ זכּ ירים כּ תוּ ב אלּ ה ועל
ישׂ ראל עם וזה לכם. דּ מי אל

הּק דוֹ ׁש .

צפ וֹ ן,בּ א רוּ ח  כּ ׁש מתע וֹ ררת וּ ראה, 
ישׂ ראל כּ נסת מתקבּ לת אז

כאחד )בּ שׂ מאל, וׁש וֹ רה (ומתחברים 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ מק וֹ מּה . בּ זּ רוֹ ע
ׁש בּ גן  ה צּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע  בּ א
לעסק  ׁש ּמ תעוֹ רר  מי  כּ ל ואז עדן,

מהיכלא דּ איהוּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא 
דּ יינין לא  דּ א  וּ בגין  דּ מל כּ א ,
חוּ לקיהוֹ ן ז כּ אה דּ ינא . עליּה 
בּ א וֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי ,דּ צדּ יקיּ יא  
על  ּת איב  דּ מלכּ א בּ זמנא ׁש כּ ן וכל

דּ אוֹ רייתא. מלּ י

ח' ּפרק

ּכ נס יּ וֹ ת לב ּת י וּ מק דּ ימים בּ חצ וֹ ת  קמים קד וֹ ׁש ים ישׂ ראל עם

דּ תיאוּ ב ּת אכּ ד  אינ וּ ן ליליא, את ּפ ליג 
לק וּ דׁש א ּת דיר לאד כּ רא דּ ילהוֹ ן
ללבּ א , ׁש כיב וּ  יהבי לא הוּ א , בּ רי
בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  לאדכּ רא וקיימין
לבי  מק דּ ימין צפרא  סליק  כּ ד  הוּ א.
לק וּ דׁש א ליּה  וּ מׁש בּ חאן כּ ניׁש ּת א,
וכן  יוֹ מא. ּפ לגּ וּ ת  בּ תר וכן הוּ א. בּ רי
ליליא ואת דּ בק   אתחׁש כּ ד  בּ ליליא,
אלּ ין  על ׁש מׁש א. וּ בת  בּ חׁש וֹ כא,
לכם. דּ מי אל יי' את  הּמ זכּ ירים כּ תיב 

דּ ישׂ ראל. ק דּ יׁש א ע ּמ א ודא

עדן  בּ גן הצּ דּ יקים עם מתיחדת ישׂ ראל ּכ נסת 

כּ דין ּת א צפוֹ ן, רוּ ח אּת ער כּ ד  חזי, 
ישׂ ראל  כּ נסת  אתק בּ לא
וׁש ריא כּ חדא ואתחבּ רוּ  בּ שׂ מאלא,
בּ רי וקוּ ד ׁש א בּ אתרהא. בּ דרוֹ עא
צ דּ יקיּ יא עם לאׁש ּת עׁש עא אתי הוּ א
דּ יּת ער  מאן כּ ל וּ כדין דּ עדן, דּ בגנּת א

זוהר
שמות 
דף  וארא 
ל.

זוהר
במדבר
דף  שלח 
קנו :
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הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חברוֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה,
עוֹ ד, ולא ישׂ ראל, וּ כנסת  הוּ א  ּבּ ר ו
ורעים  אחים נקראים  ׁש אלּ וּ  אלּ א

ׁש כּ תוּ ב קפב )ׁש לּ וֹ , אחי(תהלים למען  
ונקראים  . ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי
העליוֹ נים  הּמ לאכים ׁש ל חברים

ׁש כּ תוּ ב העליוֹ נים, ח )והּמ חנוֹ ת (שיר  
.לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

וּ מכריז,כּ ׁש בּ א עוֹ מד הכּ רוֹ ז  היּ וֹ ם, 
דּ רוֹ ם  צד ׁש ל וּ פתחים
כּ וֹ כבים  וּ מתעוֹ ררים נפּת חים,
נפ ּת חים, הרחמים וּ פתחי וּ מזּ לוֹ ת,
אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב  והּמ ל
אוֹ תם  את נ וֹ טלת ישׂ ראל  כּ נסת
חברים  אוֹ תם וכל וע וֹ לה, דּ ברים
בּ אים  ודבריהם בּ כנפיה, אח וּ זים
מצוּ ה  אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים
הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את לכ ּת ב  הּמ ל

בּ ניוּ בּס פר  אותם כּ ל כּ תוּ בים 
חסד ׁש ל  וח וּ ט  היכלו,
חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  עליהם,  נמׁש
וּ מ ּמ נּ וּ  , הּמ ל בּ עטרת אדם מתע ּט ר 
הוּ א  ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים
מי ואין ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס 
ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן ע וֹ מדים הדּ ין 
נרׁש ם  ׁש הרי מוּ ם  דּ ין, עליו  דּ נים 
ׁש הוּ א  ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם

חבר  אקרי בּ אוֹ רייתא, יּה ואׁש ּת דּ ל 
ישׂ ראל. וּ כנסת  הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
אחים אקרוּ ן דּ אלּ ין אלּ א עוֹ ד , ולא

דּ כ ּת יב, ליּה . קכב)ורעים למען (תהלים  
. ּב ׁש לוֹ ם נּ א אד בּ רה ורעי אחי
ע לּ אין, מלאכין בּ הדי חברים ואקרוּ ן

דּ כ ּת יב , ע לּ אין, ח )וּ מׁש ריין השירים (שיר 
.לק וֹ ל מק ׁש יבים חברים 

נפ ּת חים הרחמים ּפ תחי

וכריז,כּ ד קאים כּ רוֹ זא יממא, אתי 
את ּפ תחוּ . דּ רוֹ מא דּ סטר וּ פתחין
וּ פתחין  וּ מזּ לוֹ ת , כּ כבים וּ מתערין
וק בּ יל  יתיב וּ מלכּ א את ּפ תחוּ . דּ רחמין
נטלא ישׂ ראל כּ נסת  כּ דין ּת וּ ׁש בּ חן.
חברים אינּ וּ ן וכל  וסלּ קא. מלּ ין לאינּ וּ ן
אתיין  וּ מלּ ייהוּ  בּ גדּפ הא, אחידן
ּפ קיד כּ דין דּ מלכּ א. בּ חיקא ו ׁש ריין

מלּ ין. אינּ וּ ן כּ ל למכּת ב  מלכּ א,

בּ ני וּ בספרא אינּ וּ ן כּ ל כּ תיב וּ  
דּ חסד וחוּ טא היכליּה ,
חוּ טא דּ מההוּ א עלייהוּ ,  אתמׁש
דּ מלכּ א , בּ עטרא נ ׁש  בּ ר אתע ּט ר
הוּ א ותּת אין, ע לּ אין דּ חלין וּ מנּ יּה 
מאן  ולית  מלכּ א, ּת רעי בּ כל עאל
בּ זמנא ואפילּ וּ  בּ יד וֹ י. דּ ימחי
למידן  קיימין דּ דינא דּ מאריהוֹ ן

בּ גיןעלמא, דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  
דּ מל כּ א , בּ רׁש ימ וּ  אתר ׁש ים דּ הא 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח' כא ֶֶּפרק

עליו  דנים לא ולכן  ,הּמ ל מהיכל
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי דּ ין.
בּ זמן  ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

תוֹ רה. לדברי ּת אב ׁש הּמ ל

אוֹ תםכּ ׁש נּ חלק ׁש ּת ׁש וּ קתםהלּ ילה, 
את להזכּ יר ּת מיד 

ׁש נה  נוֹ תנים לא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  את להזכּ יר ועוֹ מדים ל לּ ב ,
הבּ קר, כּ ׁש ע וֹ לה הוּ א.  ּבּ ר ו
וּ מ ׁש בּ חים  הכּ נסת לבית מק דּ ימים
אחר  וכן הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
 כּ ׁש נּ ח ׁש בּ לּ ילה וכן  היּ וֹ ם, חצ וֹ ת
המׁש , ולן  בּ חׁש הלּ ילה ונדבּ ק
ה' את הּמ זכּ ירים כּ תוּ ב אלּ ה ועל
ישׂ ראל עם וזה לכם. דּ מי אל

הּק דוֹ ׁש .

צפ וֹ ן,בּ א רוּ ח  כּ ׁש מתע וֹ ררת וּ ראה, 
ישׂ ראל כּ נסת מתקבּ לת אז

כאחד )בּ שׂ מאל, וׁש וֹ רה (ומתחברים 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ מק וֹ מּה . בּ זּ רוֹ ע
ׁש בּ גן  ה צּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע  בּ א
לעסק  ׁש ּמ תעוֹ רר  מי  כּ ל ואז עדן,

מהיכלא דּ איהוּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא 
דּ יינין לא  דּ א  וּ בגין  דּ מל כּ א ,
חוּ לקיהוֹ ן ז כּ אה דּ ינא . עליּה 
בּ א וֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי ,דּ צדּ יקיּ יא  
על  ּת איב  דּ מלכּ א בּ זמנא ׁש כּ ן וכל

דּ אוֹ רייתא. מלּ י

ח' ּפרק

ּכ נס יּ וֹ ת לב ּת י וּ מק דּ ימים בּ חצ וֹ ת  קמים קד וֹ ׁש ים ישׂ ראל עם

דּ תיאוּ ב ּת אכּ ד  אינ וּ ן ליליא, את ּפ ליג 
לק וּ דׁש א ּת דיר לאד כּ רא דּ ילהוֹ ן
ללבּ א , ׁש כיב וּ  יהבי לא הוּ א , בּ רי
בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  לאדכּ רא וקיימין
לבי  מק דּ ימין צפרא  סליק  כּ ד  הוּ א.
לק וּ דׁש א ליּה  וּ מׁש בּ חאן כּ ניׁש ּת א,
וכן  יוֹ מא. ּפ לגּ וּ ת  בּ תר וכן הוּ א. בּ רי
ליליא ואת דּ בק   אתחׁש כּ ד  בּ ליליא,
אלּ ין  על ׁש מׁש א. וּ בת  בּ חׁש וֹ כא,
לכם. דּ מי אל יי' את  הּמ זכּ ירים כּ תיב 

דּ ישׂ ראל. ק דּ יׁש א ע ּמ א ודא

עדן  בּ גן הצּ דּ יקים עם מתיחדת ישׂ ראל ּכ נסת 

כּ דין ּת א צפוֹ ן, רוּ ח אּת ער כּ ד  חזי, 
ישׂ ראל  כּ נסת  אתק בּ לא
וׁש ריא כּ חדא ואתחבּ רוּ  בּ שׂ מאלא,
בּ רי וקוּ ד ׁש א בּ אתרהא. בּ דרוֹ עא
צ דּ יקיּ יא עם לאׁש ּת עׁש עא אתי הוּ א
דּ יּת ער  מאן כּ ל וּ כדין דּ עדן, דּ בגנּת א

זוהר
שמות 
דף  וארא 
ל.

זוהר
במדבר
דף  שלח 
קנו :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח'כב ֶֶּפרק

יחד מׁש ּת ּת ף ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ ּת וֹ רה
ׁש היא מוּ ם וכל(יושבת)אּת ּה , 

העליוֹ ן, לּמ ל מׁש בּ חים אוּ כלוּ סיה
ׁש נּ מצאים אלּ וּ  אתה)וכל  (שהשתתפו 

כּ תוּ בים  כּ לּ ם התוֹ רה, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ ׁש מוֹ תם, ונקראים ההיכל בּ בני

בּ יּ וֹ ם. רׁש וּ מים ואלּ ה

ׁש האדם אמר בּ ׁש עה  ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם  הלּ ילה בּ חצוֹ ת מקדּ ים
הבּ קר, ׁש ּמ איר  עד בּ ּת וֹ רה וּ מׁש ּת דּ ל
וּ תפ לּ ין  בּ ראׁש וֹ  ּת פלּ ין מניח  בּ בּ קר
וּ מתעּט ף  בּ זר וֹ עוֹ  קד וֹ ׁש  בּ ר ׁש ם
מ ער  לצאת  וּ בא מצוה ׁש ל בּ ע ּט וּ ף 
רׁש ם  הּמ ז וּ זה, את ּפ וֹ ג ׁש  בּ יתוֹ ,
אר בּ עה  בּ יתוֹ , בּ ׁש ער הּק דוֹ ׁש 
ע ּמ וֹ  מזדּ וּ גים קדוֹ ׁש ים מלאכים
וּ מל וּ ים  בּ יתוֹ  מער עּמ וֹ  ויוֹ צאים
וּ מכריזים  הכּ נסת, לבית אוֹ תוֹ 

הּמ ללפניו  לדמוּ ת כב וֹ ד ּת נ וּ  : 
הּמ ל,הּק דוֹ ׁש  לבן  כב וֹ ד ּת נוּ  ! 

הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש ל היּ קר  !לּפ רצוּ ף 
מכריזה  עליו , ׁש וֹ רה קדוֹ ׁש ה רוּ ח

מט ):ואוֹ מרת  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
אתּפ אר.  ּב

אלּ וא הוּ א עוֹ ד,  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  א 
בּ כל עליו וּ מכריז בּ וֹ  מ ׁש ּת בּ ח

בּ ראתיהעוֹ למ וֹ ת  בּ ר יּ ה איז וֹ  ראוּ  : 
!בּ עוֹ למי 

הא ׁש עתא. בּ ההוּ א בּ אוֹ רייתא למלעי
דּ היא בּ גין בּ הדּה , (יתבת)אׁש ּת ּת ף 

למלכּ א מׁש בּ חן דּ ילּה , אכלוּ סין וכל
דּ אׁש ּת כחוּ  אינּ וּ ן וכל (נ"א עלּ אה , 

בהדה ) בּ ת וּ ׁש בּ חּת אדאשתתפו
בּ בני  כּ תיבין כּ לּ הוּ  דּ אוֹ רייתא,
ואלּ ין  בּ ׁש מהוֹ ן, ואקרוּ ן היכלא,

בּ יממא. רׁש ימין

לעילא עליו וּ מכריזין ליּה  מלוּ ים מלאכים ּכ ּמ ה 

נׁש אמר דּ בּ ר בּ ׁש עתא ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם ליליא, בּ פלגּ וּ ת אק דּ ים
דּ נהיר  עד  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל
בּ ריׁש יּה , ּת פילּ ין אנח בּ צפרא צפרא.
בּ דר וֹ עיּה , ק דּ יׁש א בּ רׁש ימא וּ תפילּ ין
ואתי  דּ מצוה, בּ עּט וּ פא ואתעּט ף 
אערע דּ ביתיּה . מּת רעא לנפקא
ק דּ יׁש א דּ ׁש מא רׁש ימא  בּ ּמ זוּ זה,

דּ ביתיּה . מלאכיןבּ תרעא אר בּ ע 
עּמ יּה  ונפקין עּמ יּה  מזד וּ וגין ק דּ יׁש ין
לבי  ליּה  ואוֹ זפי דּ ביתיּה , מּת רעא

קּמ י ּה ,כּ ניׁש ּת א. יקראוּ מכרזי הב וּ  
יקרא הבוּ  ק דּ יׁש א, דּ מלכּ א לד יּ וּ קנא
יקרא לפרצ וּ פא דּ מלכּ א, לבריּה 
עליּה , ׁש ריא ק דּ יׁש א רוּ חא דּ מלכּ א.

ואמר ד)אכריז  מט  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
את ּפ אר.  ּב

המשכים )עוֹ ד ו א הנ"ל על א לּ א(קאי 
מׁש ּת בּ ח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
חמוּ  עלמין, בּ כלּ הוּ  עליּה  וּ מכריז בּ יּה ,

בּ ע וֹ למי  עב דּ ית  בּ ריה מה

זוה"ק
פרשת 
ואתחנן
רסה. דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח' כגֶֶּפרק

ּפ תח ,רבּ י  ד )א בּ א צפ וֹ ן (שיר עוּ רי 
י זּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן  וּ באי 
ּפ רי ויאכל  לגנּ וֹ  דּ וֹ די יבא בשׂ מיו
עוֹ לוֹ ת  אלּ וּ  צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו.
ׁש הן  מוּ ם בּ צּ פוֹ ן , ׁש נּ ׁש חטוֹ ת
וּ במקוֹ ם  הלּ ב בּ צפוּ נ וֹ ת מחׁש ב וֹ ת
נמצאת  ׁש ּמ חׁש בה מוּ ם הדּ ין .
ר וּ ח נמצא. ׁש הדּ ין בּ זמן בּ לּ ילה ,
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת נוֹ ׁש בת צפ וֹ ן
דּ וד וכנּ וֹ ר אנׁש ים, כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
אדם  בּ ני וּ מח ׁש בוֹ ת מאליו , מנ גּ ן

מתע וֹ רר וֹ ת.
כּ לה בּ זק  את למנוֹ ת ע וֹ מד  ה זּ ה 

ׁש ע וֹ לוֹ ת, הּת פ לּ וֹ ת א וֹ תן
ׁש ּמ תע ּט רים  תוֹ רה דּ ברי  אוֹ תם וכל
מתעוֹ ררת  צפ וֹ ן כּ ׁש רוּ ח בּ לּ ילה ,
ׁש ע וֹ מד מי וכל  נחלק , והלּ ילה
כּ ל בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק  ׁש עה בּ אוֹ תּה 
אוֹ תם  ונוֹ טל ע וֹ לים, הדּ ברים אוֹ תם
הזּ ה, בּ רקיע  אוֹ תם וּ מנּ יח הבּ ז"ק,

היּ וֹ ם. ׁש עוֹ לה עד
אוֹ תם ואחר ע וֹ לים היּ וֹ ם, ׁש עוֹ לה 

ׁש ל בּ ּמ קוֹ ם וׁש וֹ רים דּ ברים
וּ מזּ לוֹ ת, כּ וֹ כבים תל וּ יים ׁש בּ וֹ  הרקיע 
הזּ כּ ר וֹ ן, ספר נקרא וזה וּ לבנה, ׁש מ ׁש 

ג)ׁש כּ תוּ ב  ז כּ ר וֹ ן (מלאכי ספר ויּ כּ תב 
וז כּ ר וֹ ן  ׁש ּס פר מ וּ ם לפניו, לפניו.

אחד. בּ קׁש ר  כּ תב

הזּ ּכ ר וֹ ן  בּ ספר  ונכ ּת ב  הּת פ לּ וֹ ת התקבּ לוּ ת  זמן חצ וֹ ת בּ עת

ּפ תח,ר בּ י ד)א בּ א השירים עוּ רי (שיר 
יזּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן וּ באי צפ וֹ ן
ּפ רי  ויאכל לג נּ וֹ  דּ וֹ די יבא ב שׂ מיו 
ע וֹ לוֹ ת אלּ ין צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו .
דּ אינּ וּ ן  בּ גין בּ צּ פ וֹ ן, דּ נׁש חטוֹ ת 
וּ באתר  לבּ א, בּ צפוּ ני מחׁש בוֹ ת 
אׁש ּת כח דּ מחׁש בה בּ גין דּ דינא.
רוּ ח אׁש ּת כח . דּ דינא בּ זמנא בּ ליליא,
כּ ד דּ ליליא , בּ פלוּ גתא מנׁש בא צפ וֹ ן
מנ גּ ן  דּ דוד  וכ נּ וֹ ר אנׁש י, מתערי
נׁש א דּ בני וּ מחׁש ב ּת ן מאליו ,

מתערי.
אינּ וּ ן האי כּ ל לממני קאים  בּ זק , 

מלּ י  אינּ וּ ן וכל דּ סלקן, צלוֹ תין
כּ ד בּ ליליא, דּ מתע ּט רן דּ אוֹ רייתא

ולילי  אתער, דּ צפוֹ ן את ּפ לג רוּ חא א 
ׁש עתא , בּ ההיא דּ קאים מאן כּ ל
מלּ ין  אינּ וּ ן כּ ל בּ אוֹ רייתא, ואתעסק 
לוֹ ן  ואנח בּ ז"ק, האי לוֹ ן ונטיל סלּ קין,

יממא. דּ סלּ קא עד רקיעא, בּ האי

אינּ וּ ן וּ לבתר סלקן יממא, דּ סליק 
בּ אתר  ו ׁש ארן מלּ ין,

דּ ביּה  ע "א )דּ רקיעא, ל"א ּת ליין (בראשית 
והאי  וסיהרא. ׁש מׁש א וּ מזּ לי כּ כביא

ע "א )אקרי דּ כ ּת יב ,(ע' הזּ כּ רוֹ ן, ספר 
ג) לפניו.(מלאכי זכּ רוֹ ן ספר ו יּ כּ תב 

כּ תב וזכּ רוֹ ן דּ ספר בּ גין לפניו ,
חדא. בּ ק וּ רא

זוהר
ויקרא 
פרשת 
דף  ויקרא 
ע"א  י "א



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח'כב ֶֶּפרק

יחד מׁש ּת ּת ף ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ ּת וֹ רה
ׁש היא מוּ ם וכל(יושבת)אּת ּה , 

העליוֹ ן, לּמ ל מׁש בּ חים אוּ כלוּ סיה
ׁש נּ מצאים אלּ וּ  אתה)וכל  (שהשתתפו 

כּ תוּ בים  כּ לּ ם התוֹ רה, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ ׁש מוֹ תם, ונקראים ההיכל בּ בני

בּ יּ וֹ ם. רׁש וּ מים ואלּ ה

ׁש האדם אמר בּ ׁש עה  ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם  הלּ ילה בּ חצוֹ ת מקדּ ים
הבּ קר, ׁש ּמ איר  עד בּ ּת וֹ רה וּ מׁש ּת דּ ל
וּ תפ לּ ין  בּ ראׁש וֹ  ּת פלּ ין מניח  בּ בּ קר
וּ מתעּט ף  בּ זר וֹ עוֹ  קד וֹ ׁש  בּ ר ׁש ם
מ ער  לצאת  וּ בא מצוה ׁש ל בּ ע ּט וּ ף 
רׁש ם  הּמ ז וּ זה, את ּפ וֹ ג ׁש  בּ יתוֹ ,
אר בּ עה  בּ יתוֹ , בּ ׁש ער הּק דוֹ ׁש 
ע ּמ וֹ  מזדּ וּ גים קדוֹ ׁש ים מלאכים
וּ מל וּ ים  בּ יתוֹ  מער עּמ וֹ  ויוֹ צאים
וּ מכריזים  הכּ נסת, לבית אוֹ תוֹ 

הּמ ללפניו  לדמוּ ת כב וֹ ד ּת נ וּ  : 
הּמ ל,הּק דוֹ ׁש  לבן  כב וֹ ד ּת נוּ  ! 

הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש ל היּ קר  !לּפ רצוּ ף 
מכריזה  עליו , ׁש וֹ רה קדוֹ ׁש ה רוּ ח

מט ):ואוֹ מרת  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
אתּפ אר.  ּב

אלּ וא הוּ א עוֹ ד,  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  א 
בּ כל עליו וּ מכריז בּ וֹ  מ ׁש ּת בּ ח

בּ ראתיהעוֹ למ וֹ ת  בּ ר יּ ה איז וֹ  ראוּ  : 
!בּ עוֹ למי 

הא ׁש עתא. בּ ההוּ א בּ אוֹ רייתא למלעי
דּ היא בּ גין בּ הדּה , (יתבת)אׁש ּת ּת ף 

למלכּ א מׁש בּ חן דּ ילּה , אכלוּ סין וכל
דּ אׁש ּת כחוּ  אינּ וּ ן וכל (נ"א עלּ אה , 

בהדה ) בּ ת וּ ׁש בּ חּת אדאשתתפו
בּ בני  כּ תיבין כּ לּ הוּ  דּ אוֹ רייתא,
ואלּ ין  בּ ׁש מהוֹ ן, ואקרוּ ן היכלא,

בּ יממא. רׁש ימין

לעילא עליו וּ מכריזין ליּה  מלוּ ים מלאכים ּכ ּמ ה 

נׁש אמר דּ בּ ר בּ ׁש עתא ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם ליליא, בּ פלגּ וּ ת אק דּ ים
דּ נהיר  עד  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל
בּ ריׁש יּה , ּת פילּ ין אנח בּ צפרא צפרא.
בּ דר וֹ עיּה , ק דּ יׁש א בּ רׁש ימא וּ תפילּ ין
ואתי  דּ מצוה, בּ עּט וּ פא ואתעּט ף 
אערע דּ ביתיּה . מּת רעא לנפקא
ק דּ יׁש א דּ ׁש מא רׁש ימא  בּ ּמ זוּ זה,

דּ ביתיּה . מלאכיןבּ תרעא אר בּ ע 
עּמ יּה  ונפקין עּמ יּה  מזד וּ וגין ק דּ יׁש ין
לבי  ליּה  ואוֹ זפי דּ ביתיּה , מּת רעא

קּמ י ּה ,כּ ניׁש ּת א. יקראוּ מכרזי הב וּ  
יקרא הבוּ  ק דּ יׁש א, דּ מלכּ א לד יּ וּ קנא
יקרא לפרצ וּ פא דּ מלכּ א, לבריּה 
עליּה , ׁש ריא ק דּ יׁש א רוּ חא דּ מלכּ א.

ואמר ד)אכריז  מט  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
את ּפ אר.  ּב

המשכים )עוֹ ד ו א הנ"ל על א לּ א(קאי 
מׁש ּת בּ ח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
חמוּ  עלמין, בּ כלּ הוּ  עליּה  וּ מכריז בּ יּה ,

בּ ע וֹ למי  עב דּ ית  בּ ריה מה

זוה"ק
פרשת 
ואתחנן
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח' כגֶֶּפרק

ּפ תח ,רבּ י  ד )א בּ א צפ וֹ ן (שיר עוּ רי 
י זּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן  וּ באי 
ּפ רי ויאכל  לגנּ וֹ  דּ וֹ די יבא בשׂ מיו
עוֹ לוֹ ת  אלּ וּ  צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו.
ׁש הן  מוּ ם בּ צּ פוֹ ן , ׁש נּ ׁש חטוֹ ת
וּ במקוֹ ם  הלּ ב בּ צפוּ נ וֹ ת מחׁש ב וֹ ת
נמצאת  ׁש ּמ חׁש בה מוּ ם הדּ ין .
ר וּ ח נמצא. ׁש הדּ ין בּ זמן בּ לּ ילה ,
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת נוֹ ׁש בת צפ וֹ ן
דּ וד וכנּ וֹ ר אנׁש ים, כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
אדם  בּ ני וּ מח ׁש בוֹ ת מאליו , מנ גּ ן

מתע וֹ רר וֹ ת.
כּ לה בּ זק  את למנוֹ ת ע וֹ מד  ה זּ ה 

ׁש ע וֹ לוֹ ת, הּת פ לּ וֹ ת א וֹ תן
ׁש ּמ תע ּט רים  תוֹ רה דּ ברי  אוֹ תם וכל
מתעוֹ ררת  צפ וֹ ן כּ ׁש רוּ ח בּ לּ ילה ,
ׁש ע וֹ מד מי וכל  נחלק , והלּ ילה
כּ ל בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק  ׁש עה בּ אוֹ תּה 
אוֹ תם  ונוֹ טל ע וֹ לים, הדּ ברים אוֹ תם
הזּ ה, בּ רקיע  אוֹ תם וּ מנּ יח הבּ ז"ק,

היּ וֹ ם. ׁש עוֹ לה עד
אוֹ תם ואחר ע וֹ לים היּ וֹ ם, ׁש עוֹ לה 

ׁש ל בּ ּמ קוֹ ם וׁש וֹ רים דּ ברים
וּ מזּ לוֹ ת, כּ וֹ כבים תל וּ יים ׁש בּ וֹ  הרקיע 
הזּ כּ ר וֹ ן, ספר נקרא וזה וּ לבנה, ׁש מ ׁש 

ג)ׁש כּ תוּ ב  ז כּ ר וֹ ן (מלאכי ספר ויּ כּ תב 
וז כּ ר וֹ ן  ׁש ּס פר מ וּ ם לפניו, לפניו.

אחד. בּ קׁש ר  כּ תב

הזּ ּכ ר וֹ ן  בּ ספר  ונכ ּת ב  הּת פ לּ וֹ ת התקבּ לוּ ת  זמן חצ וֹ ת בּ עת

ּפ תח,ר בּ י ד)א בּ א השירים עוּ רי (שיר 
יזּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן וּ באי צפ וֹ ן
ּפ רי  ויאכל לג נּ וֹ  דּ וֹ די יבא ב שׂ מיו 
ע וֹ לוֹ ת אלּ ין צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו .
דּ אינּ וּ ן  בּ גין בּ צּ פ וֹ ן, דּ נׁש חטוֹ ת 
וּ באתר  לבּ א, בּ צפוּ ני מחׁש בוֹ ת 
אׁש ּת כח דּ מחׁש בה בּ גין דּ דינא.
רוּ ח אׁש ּת כח . דּ דינא בּ זמנא בּ ליליא,
כּ ד דּ ליליא , בּ פלוּ גתא מנׁש בא צפ וֹ ן
מנ גּ ן  דּ דוד  וכ נּ וֹ ר אנׁש י, מתערי
נׁש א דּ בני וּ מחׁש ב ּת ן מאליו ,

מתערי.
אינּ וּ ן האי כּ ל לממני קאים  בּ זק , 

מלּ י  אינּ וּ ן וכל דּ סלקן, צלוֹ תין
כּ ד בּ ליליא, דּ מתע ּט רן דּ אוֹ רייתא

ולילי  אתער, דּ צפוֹ ן את ּפ לג רוּ חא א 
ׁש עתא , בּ ההיא דּ קאים מאן כּ ל
מלּ ין  אינּ וּ ן כּ ל בּ אוֹ רייתא, ואתעסק 
לוֹ ן  ואנח בּ ז"ק, האי לוֹ ן ונטיל סלּ קין,

יממא. דּ סלּ קא עד רקיעא, בּ האי

אינּ וּ ן וּ לבתר סלקן יממא, דּ סליק 
בּ אתר  ו ׁש ארן מלּ ין,

דּ ביּה  ע "א )דּ רקיעא, ל"א ּת ליין (בראשית 
והאי  וסיהרא. ׁש מׁש א וּ מזּ לי כּ כביא

ע "א )אקרי דּ כ ּת יב ,(ע' הזּ כּ רוֹ ן, ספר 
ג) לפניו.(מלאכי זכּ רוֹ ן ספר ו יּ כּ תב 

כּ תב וזכּ רוֹ ן דּ ספר בּ גין לפניו ,
חדא. בּ ק וּ רא
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ט'כד ֶֶּפרק 

והערים בּ ׁש עה  הלּ ילה ׁש יּ וֹ רד 
נקב  מתעוֹ רר נסּת מים,
ׁש ל קבוּ צוֹ ת וכּמ ה ר בּ ה, ּת הוֹ ם
מ ּפ יל אז בּ עוֹ לם. נמצאים מחבּ לים
בּ ני כּ ל על  ׁש נה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בּ הם  כּ ל על ואפלּ וּ  העוֹ לם,

והם התע וֹ ררוּ ת  חיּ ים, ׁש ל 
לבני וּ מוֹ דיעים בּ עוֹ לם מ ׁש וֹ טטים
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, אדם

בּ ׁש נה. ק ׁש וּ רים אדם וּ בני אמת,
ונחלק כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת צפוֹ ן רוּ ח  

הלהבת  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא, והוּ א
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
וקוֹ רא, יוֹ צא ה כּ ר וֹ ז ואז  הצּ דּ יקים.
מתעוֹ ררים  העוֹ לם בּ ני וכל
בּ הם  ׁש יּ ׁש  אוֹ תם בּ מּט וֹ תיהם .
עוֹ מדים  חיּ ים, ׁש ל התעוֹ ררוּ ת
בּ ּת וֹ רה  ועוֹ סקים רבּ וֹ נם לעבוֹ דת
עד הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ בׁש בחוֹ 

הבּ קר. ׁש בּ א

מּמ ׁש והרי הלּ ילה בּ חצוֹ ת נתבּ אר. 
כּ מּק דם, המאל מתעוֹ רר
ריח וֹ ת  מעלה הּק ד וֹ ׁש ה וׁש וֹ ׁש נּ ה

ט' ּפרק

הם לעב וֹ דת לק וּ ם התע וֹ רר וּ ת יׁש  חצ וֹ ת  בּ זמן

ותרעין בּ ׁש עתא ליליא, דּ רמׁש  
נוּ ק בּ א אּת ער סתימין,
טריקין  חבילי וכּמ ה רבּ א, דּ תהוֹ מא
אּפ יל  כּ דין בּ עלמא. מׁש ּת כּ חי
בּ ני  כּ ל על ׁש ינתא הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ הוֹ ן  דּ י כּ ל על ואפילּ וּ  עלמא,
ׁש אטן  ואינּ וּ ן דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
נׁש א , לבני להוּ  וּ מוֹ דעין בּ עלמא,
ק ׁש וֹ ט , וּ מנּ הוֹ ן כּ דיבן, מנּ הוֹ ן מלּ ין,

בּ ׁש ינתא. אתקטר וּ  נׁש א וּ בני
ואת ּפ ליג כּ ד דּ צפוֹ ן, רוּ חא אּת ער 

וּ בטׁש  נפקא ׁש להוֹ בא ליליא,
וקרי, דּ תרנגוֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י ּת חוֹ ת 
דּ עדן  בּ גנ ּת א  עאל הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א
וּ כדין  צ דּ יק יּ א. עם לאׁש ּת ע ׁש עא
עלמא בּ ני וכל וקרי, נפיק  כּ רוֹ זא
בּ הוֹ ן  דּ י אינּ וּ ן בּ ערסייהוּ , מתערי
לפ וּ לחנא קיימין דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
בּ אוֹ רייתא ועסקי דּ מאריהוֹ ן,
עד הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א וּ ב ׁש בחא

צפרא. דּ אתי

למל מׁש בּ חת  הּק ד וֹ ׁש ה הכינה

מּמ ׁש ,והא ליליא בּ פלגוּ ת אּת מר. 
כּ מלּ ק דּ מין, שׂ מאלא אּת ער 
והיא ריחין, ס לּ קא ק דּ יׁש א וּ ורדּ א
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דף  מצורע 
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עוֹ לה  ואז קוֹ ל, וּ מרימה וּ מׁש בּ חת
בּ מאל, למעלה הראׁש  וׁש וֹ רה

מק בּ לּה . אז והמאל
זמן אז ׁש הרי בעוֹ לם, קוֹ רא הכּ רוֹ ז  

.לּמ ל לׁש בּ ח להתע וֹ רר הוּ א
ונמצאת  מתעוֹ ררוֹ ת, ּת ׁש בּ ח וֹ ת  ואז
מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי הכּ ל. התבּ מוּ ת
כּ ׁש בּ א  זה זוּ וּ ג לז וּ ג ׁש ּמ תעוֹ רר
וּ מח בּ קּה , מתע וֹ רר  והיּ מין הבּ קר,

כאחד . נמצא הכּ ל זוּ וּ ג (למלך,ואז 
אותה, ומחבק מתעורר  והימין  הבקר  כשבא

התשבחות ואז  כאחד , הכל זווג  נמצא אז

אשרי  הכל . התבשמות ונמצאת מתעוררות

זה) זווג  לזוג שמעורר  מי של  .חלקו

הּק דוֹ ׁש ה וּ כ ׁש ּמ תעוֹ ררת  האיּ לת 
צפ וֹ ן, בּ ר וּ ח
ׁש ּק נה  צ דּ יק  אוֹ ת וֹ  וע וֹ מד י וֹ רדת,
חזק  אריה כּ מ וֹ  וּ מתגּ בּ ר אוֹ תּה ,
עם  והוֹ ל ה בּ קר  ׁש בּ א עד בּ ּת וֹ רה,
להראות  הּק ד וֹ ׁש ה האיּ לת אוֹ תּה 
ׁש ל אחד חוּ ט לק בּ ל ,הּמ ל לפני

זה  וּ מיהוּ  אברהם,חסד. ׁש ל  חוּ ט ? 
ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , קנה (בראשיתׁש הוּ א 

הוּ א יד ) נעל.  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
אם  ואמר כּ לוּ ם, מאחר נהנה לא 
נקרא  וזה הזּ ה, לח וּ ט  זכה מחוּ ט,

אברה  ׁש ל ם.החוּ ט 

סלּ קא וּ כדין קלא, וארימת מׁש בּ חת 
בּ שׂ מאלא, לעילּ א ריׁש א (דף ו ׁש ריא 

ע "ב) לּה .קכ "א  מק בּ ל וּ שׂ מאלא
דּ האכּ דין בּ עלמא, קארי כּ ר וֹ זא 

לׁש בּ חא לאּת ערא הוּ א עידּ ן
מתערין, ּת וּ ׁש בּ חן וּ כדין למלכּ א . ליּה 
זכּ אה אׁש ּת כח. דּ כ לּ א ואת בּ ּס מוּ תא
זוּ וּ גא לזוּ וגא דּ אּת ער מאן חוּ לקיּה 
אּת ער  וימינא צפרא, אתי כּ ד  דּ א.
דּ כ לּ א זוּ וּ גא כּ דין לּה , וּ מחבּ קא 

כּ חדא. אתיאׁש ּת כח כד למלכא , (ס "א  
דכלא  זווגא כדין לה ומחבק אתער וימינא צפרא 

מתערין תושבחתן וכדין כחדא אשתכח

מאן חולקיה  זכאה  אשתכח  דכלא ואתבסמותא

דא ) זווגא  לזווגא דאתער

חסד ׁש ל חוּ ט מהּמ ל מק בּ ל הצּ דּ יק

בּ רוּ חוכד  קדיׁש א, איּ ילתא אתער 
זכּ אה ההוּ א וקם נחּת א, צפ וֹ ן,
ּת קּ יפא כּ אריה ואת גּ בּ ר לּה , דּ קני
ואזיל  צפרא, דּ אתי עד בּ אוֹ רייתא,
לאתחזאה קדיׁש א איּ ילּת א בּ ההיא
דּ חסד , חוּ טא חד  לקבּ לא מלכּ א, קמי

ע "ב)וּ מאי כ "ה חוּ טא(דף דּ א איהוּ  
דּ כ ּת יב , ליּה , קני דּ הוּ א דּ אברהם,

יד) נעל,(בראשית  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
ואמר  כּ לוּ ם, מאחרא אתהני לא הוּ א
ודא חוּ טא, להאי זכה מחוּ ט, אם

דּ אברהם. ח וּ טא אקרי
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והערים בּ ׁש עה  הלּ ילה ׁש יּ וֹ רד 
נקב  מתעוֹ רר נסּת מים,
ׁש ל קבוּ צוֹ ת וכּמ ה ר בּ ה, ּת הוֹ ם
מ ּפ יל אז בּ עוֹ לם. נמצאים מחבּ לים
בּ ני כּ ל על  ׁש נה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בּ הם  כּ ל על ואפלּ וּ  העוֹ לם,

והם התע וֹ ררוּ ת  חיּ ים, ׁש ל 
לבני וּ מוֹ דיעים בּ עוֹ לם מ ׁש וֹ טטים
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, אדם

בּ ׁש נה. ק ׁש וּ רים אדם וּ בני אמת,
ונחלק כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת צפוֹ ן רוּ ח  

הלהבת  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא, והוּ א
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
וקוֹ רא, יוֹ צא ה כּ ר וֹ ז ואז  הצּ דּ יקים.
מתעוֹ ררים  העוֹ לם בּ ני וכל
בּ הם  ׁש יּ ׁש  אוֹ תם בּ מּט וֹ תיהם .
עוֹ מדים  חיּ ים, ׁש ל התעוֹ ררוּ ת
בּ ּת וֹ רה  ועוֹ סקים רבּ וֹ נם לעבוֹ דת
עד הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ בׁש בחוֹ 

הבּ קר. ׁש בּ א

מּמ ׁש והרי הלּ ילה בּ חצוֹ ת נתבּ אר. 
כּ מּק דם, המאל מתעוֹ רר
ריח וֹ ת  מעלה הּק ד וֹ ׁש ה וׁש וֹ ׁש נּ ה

ט' ּפרק

הם לעב וֹ דת לק וּ ם התע וֹ רר וּ ת יׁש  חצ וֹ ת  בּ זמן

ותרעין בּ ׁש עתא ליליא, דּ רמׁש  
נוּ ק בּ א אּת ער סתימין,
טריקין  חבילי וכּמ ה רבּ א, דּ תהוֹ מא
אּפ יל  כּ דין בּ עלמא. מׁש ּת כּ חי
בּ ני  כּ ל על ׁש ינתא הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ הוֹ ן  דּ י כּ ל על ואפילּ וּ  עלמא,
ׁש אטן  ואינּ וּ ן דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
נׁש א , לבני להוּ  וּ מוֹ דעין בּ עלמא,
ק ׁש וֹ ט , וּ מנּ הוֹ ן כּ דיבן, מנּ הוֹ ן מלּ ין,

בּ ׁש ינתא. אתקטר וּ  נׁש א וּ בני
ואת ּפ ליג כּ ד דּ צפוֹ ן, רוּ חא אּת ער 

וּ בטׁש  נפקא ׁש להוֹ בא ליליא,
וקרי, דּ תרנגוֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י ּת חוֹ ת 
דּ עדן  בּ גנ ּת א  עאל הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א
וּ כדין  צ דּ יק יּ א. עם לאׁש ּת ע ׁש עא
עלמא בּ ני וכל וקרי, נפיק  כּ רוֹ זא
בּ הוֹ ן  דּ י אינּ וּ ן בּ ערסייהוּ , מתערי
לפ וּ לחנא קיימין דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
בּ אוֹ רייתא ועסקי דּ מאריהוֹ ן,
עד הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א וּ ב ׁש בחא

צפרא. דּ אתי

למל מׁש בּ חת  הּק ד וֹ ׁש ה הכינה

מּמ ׁש ,והא ליליא בּ פלגוּ ת אּת מר. 
כּ מלּ ק דּ מין, שׂ מאלא אּת ער 
והיא ריחין, ס לּ קא ק דּ יׁש א וּ ורדּ א

זוהר
ויקרא 
דף  מצורע 
נב :

זוה"ק
פרשת 
דף  נשא 
קכ"א:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ט' כה ֶֶּפרק 

עוֹ לה  ואז קוֹ ל, וּ מרימה וּ מׁש בּ חת
בּ מאל, למעלה הראׁש  וׁש וֹ רה

מק בּ לּה . אז והמאל
זמן אז ׁש הרי בעוֹ לם, קוֹ רא הכּ רוֹ ז  

.לּמ ל לׁש בּ ח להתע וֹ רר הוּ א
ונמצאת  מתעוֹ ררוֹ ת, ּת ׁש בּ ח וֹ ת  ואז
מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי הכּ ל. התבּ מוּ ת
כּ ׁש בּ א  זה זוּ וּ ג לז וּ ג ׁש ּמ תעוֹ רר
וּ מח בּ קּה , מתע וֹ רר  והיּ מין הבּ קר,

כאחד . נמצא הכּ ל זוּ וּ ג (למלך,ואז 
אותה, ומחבק מתעורר  והימין  הבקר  כשבא

התשבחות ואז  כאחד , הכל זווג  נמצא אז

אשרי  הכל . התבשמות ונמצאת מתעוררות

זה) זווג  לזוג שמעורר  מי של  .חלקו

הּק דוֹ ׁש ה וּ כ ׁש ּמ תעוֹ ררת  האיּ לת 
צפ וֹ ן, בּ ר וּ ח
ׁש ּק נה  צ דּ יק  אוֹ ת וֹ  וע וֹ מד י וֹ רדת,
חזק  אריה כּ מ וֹ  וּ מתגּ בּ ר אוֹ תּה ,
עם  והוֹ ל ה בּ קר  ׁש בּ א עד בּ ּת וֹ רה,
להראות  הּק ד וֹ ׁש ה האיּ לת אוֹ תּה 
ׁש ל אחד חוּ ט לק בּ ל ,הּמ ל לפני

זה  וּ מיהוּ  אברהם,חסד. ׁש ל  חוּ ט ? 
ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , קנה (בראשיתׁש הוּ א 

הוּ א יד ) נעל.  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
אם  ואמר כּ לוּ ם, מאחר נהנה לא 
נקרא  וזה הזּ ה, לח וּ ט  זכה מחוּ ט,

אברה  ׁש ל ם.החוּ ט 

סלּ קא וּ כדין קלא, וארימת מׁש בּ חת 
בּ שׂ מאלא, לעילּ א ריׁש א (דף ו ׁש ריא 

ע "ב) לּה .קכ "א  מק בּ ל וּ שׂ מאלא
דּ האכּ דין בּ עלמא, קארי כּ ר וֹ זא 

לׁש בּ חא לאּת ערא הוּ א עידּ ן
מתערין, ּת וּ ׁש בּ חן וּ כדין למלכּ א . ליּה 
זכּ אה אׁש ּת כח. דּ כ לּ א ואת בּ ּס מוּ תא
זוּ וּ גא לזוּ וגא דּ אּת ער מאן חוּ לקיהּ 
אּת ער  וימינא צפרא, אתי כּ ד  דּ א.
דּ כ לּ א זוּ וּ גא כּ דין לּה , וּ מחבּ קא 

כּ חדא. אתיאׁש ּת כח כד למלכא , (ס "א  
דכלא  זווגא כדין לה ומחבק אתער וימינא צפרא 

מתערין תושבחתן וכדין כחדא אשתכח

מאן חולקיה  זכאה  אשתכח  דכלא ואתבסמותא

דא ) זווגא  לזווגא דאתער

חסד ׁש ל חוּ ט מהּמ ל מק בּ ל הצּ דּ יק

בּ רוּ חוכד  קדיׁש א, איּ ילתא אתער 
זכּ אה ההוּ א וקם נחּת א, צפ וֹ ן,
ּת קּ יפא כּ אריה ואת גּ בּ ר לּה , דּ קני
ואזיל  צפרא, דּ אתי עד בּ אוֹ רייתא,
לאתחזאה קדיׁש א איּ ילּת א בּ ההיא
דּ חסד , חוּ טא חד  לקבּ לא מלכּ א, קמי

ע "ב)וּ מאי כ "ה חוּ טא(דף דּ א איהוּ  
דּ כ ּת יב , ליּה , קני דּ הוּ א דּ אברהם,

יד) נעל,(בראשית  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
ואמר  כּ לוּ ם, מאחרא אתהני לא הוּ א
ודא חוּ טא, להאי זכה מחוּ ט, אם

דּ אברהם. ח וּ טא אקרי

זוהר
פרשת 
דף  ויקרא 
כ"ה:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ט'כו ֶֶּפרק 

הלּ ילה.עד  ירד הוֹ לכים , ׁש היוּ  
נּ עשׂ ה  מה -אמר וּ , נל אם ? 

הוּ א. ּפ חד - נ ׁש ב אם הלּ ילה .  ח ׁש

אחד. אילן ּת חת וי ׁש בוּ  מהדּ ר סטוּ 
תוֹ רה, דּ ברי אוֹ מרים והיוּ  ויׁש בוּ 

י ׁש נוּ . ולא
אחת בּ חצ וֹ ת איּ לה ראוּ  הלּ ילה 

והיתה  לפניהם, ׁש עברה
קמ וּ  ׁש מע וּ . קוֹ לוֹ ת. וּ מרימה צוֹ וחת
והז דּ עזע וּ . יוֹ סי ורבּ י חיּ יא  רבּ י 
ואוֹ מר  ׁש ּמ כריז  אחד ק וֹ ל :ׁש מעוּ  

קוּ מ וּ  התע וֹ ררוּ מתעוֹ ררים י ׁש נים !! 
אדוֹ נכם  לפני הז דּ ּמ נוּ  !עוֹ למ וֹ ת 

מעלה של  האילה שכואבת יוצא קול (שהרי

ה' קול כט ) (תהלים שכתוב  מטה , ושל 

יערות) ויחשף אילות ׁש הרייחולל 
ׁש הוּ א  עדן, לגן י וֹ צא אדוֹ נכם
הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע היכלוֹ ,
כּ בוֹ ד. א וֹ מר  כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  ׁש כּ תוּ ב 

חצוֹ ת אמר עכׁש ו ח יּ יא, ר בּ י 
הוּ א  זה וקוֹ ל מ ּמ ׁש , הלּ ילה
ׁש ל האיּ לה וכוֹ אבת ׁש יּ צא, הּק וֹ ל

ׁש כּ תוּ ב וּ מ ּט ה, כט )מעלה (תהלים 
חלקנוּ  אׁש רי  איּ לוֹ ת. יח וֹ לל ה' קוֹ ל

זה  את לׁש מע  !ׁש זּ כינוּ  
בּ ׁש עה וּ בא הדּ בר. ס וֹ ד ראה  

נראה  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
נפרד ולא מתכּ נּ ס  הגּ ן  כּ ל הגּ ן, על
מעינוֹ ת  י וֹ צאים הזּ ה וּ מהעדן מעדן,

הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת  על עדן בגן מס ּת ּכ ל הּק בּ "ה לילה בּ חצ וֹ ת
נּ סּת לּ ק וּ 

אמרוּ ,עד  ליליא, רמׁש  אזלי דּ הווֹ  
ליליא ,  חׁש ניזיל  אי נּ עביד , מה
מאוֹ רחא , סטוּ  הוּ א. דּ חלא ניתיב  אי
והו וּ  ויתב וּ  חד . אילנא ּת חוֹ ת יתב וּ 

דּ מיכ וּ . ולא דּ אוֹ רייתא , מלּ י אמרי

איּ לּת אבּ פלגוּ ת חד  חמוּ  ליליא, 
והות קמייה וּ , דּ עברא
ר' קמוּ  ׁש מעוּ , קלין וּ רמיאת  צוחת 
חד ׁש מע וּ  ואזדּ עזע וּ . יוֹ סי ור ' חיּ יא
ק וּ מוּ . מתערין ואמר, דּ מכרזא קלא
לקדמת אז דּ מנ וּ  עלמין, אּת ערוּ . ניימין

אילתא מריכוֹ ן. דכאיב נפק  קלא (דהא  
יי' קול כ"ט) (תהלים  דכתיב  ותתא. דלעילא

יערות) ויחשוף אילות מריכ וֹ ן יחולל דּ הא
היכליּה , דּ איהוּ  עדן, ל גּ ן מפיק 
דּ כ ּת יב צדּ יק יּ א, עם לאׁש ּת ע ׁש עא

כּ ב וֹ ד. אוֹ מר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ 

דּ ליליאאמר ּפ לגוּ  הׁש ּת א חיּ יא, רבּ י 
קלא ה וּ א דּ א, וקלא מּמ ׁש .
ות ּת א , דּ לעילּ א איּ לּת א וכאיב דּ נפק ,
זכּ אה איּ לוֹ ת . יחוֹ לל יי' ק וֹ ל דּ כ ּת יב

דּ א. למׁש מע  דּ זכינא חוּ לקנא,

בּ ׁש עתאותא דּ מלּ ה, רזא  חזי 
אתחזי  הוּ א בּ רי דּ ק וּ דׁש א

קע "ו)על גּ נ ּת א(ויצא  כּ ל גּ נּת א, 
וּ מהאי  מעדן. מת ּפ רׁש  ולא את כּ נׁש ,

זוה"ק
ח "ב 
בא  פרשת 
לו : דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כז ֶֶּפרק

הזּ ה  והגּ ן וּ ׁש בילים, דרכים לכּמ ה
מתע דּ נים  ׁש ם הח יּ ים, צר וֹ ר  נקרא
הבּ א, העוֹ לם ׁש ל מאוֹ ר הצּ דּ יקים
הּק דוֹ ׁש  עליהם מתגּ לּ ה זוֹ  וּ בׁש עה
ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה וׁש נינוּ , הוּ א.  ּבּ ר ו
עדן  בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ ר ו
כּ ר וֹ ז  הצּ דּ יקים, עם לה ׁש ּת עׁש ע 

וק וֹ רא  תימן יוֹ צא וּ ב וֹ אי צפ וֹ ן עוּ רי : 
ב מ יזּ לוּ  גנּ י  דוֹ דיהפיחי  יבא יו 

ויאכל מהוּ  מגדיו. ּפ רי ויאכל לג נּ וֹ 
מגדיו  ׁש נּ קרבוּ ּפ רי קרבּ נ וֹ ת אלּ וּ  ? 

בּ חצי זה הצּ דּ יקים, מ נּ ׁש מוֹ ת לפניו
קרבּ נוֹ ת  ׁש אר אחר  בּ זמן הלּ ילה.

מ ּמ ׁש .

ר וּ חבּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת הלּ ילה, 
אוֹ תם  בּ כל מכּ ה צפוֹ ן ,
אחד וׁש וֹ בר  הרעוֹ ת, הרוּ ח וֹ ת מדוֹ רי

חזק ) ונכנס (סלע האחר , הצּ ד את
אוֹ תן  וכל ומ ּט ה, למעלה וּ מׁש וֹ טט 
נכנסוֹ ת  מחבּ לים ׁש ל קב וּ צוֹ ת
ׁש וֹ לטוֹ ת. ולא כּ חן  ונ ׁש בּ ר  למק וֹ מן,
נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 

נתבּ אר. והרי

אוֹ רחין  לכ ּמ ה נפקין, מבּ וּ עי עדן
צרוֹ רא אתקרי גּ נּת א, והאי וּ ׁש בילין,

צ דּ יקיּ א ,(קע"ג) מתעדּ נין דּ ת ּמ ן דּ חיּ י,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ אתי. דּ עלמא מנּ הירוּ 
עלייהוּ . את גּ לי הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
הוּ א בּ רי דק וּ ד ׁש א בּ ׁש עתא ותנינן
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דעדן בּ גנּת א אתער

צפ וֹ ן צדיק ע וּ רי וקרי נפיק  כּ רוֹ זא יּ יא 
יב וֹ א בּ שׂ מיו יזּ לוּ  גּ ני הפיחי ּת ימן וּ באי
מאי  מגדיו  ּפ רי ויאכל לגנוֹ  דּ וֹ די
קרבּ נין  אלין מגדיו ּפ רי ויאכל
ּמ נׁש מּת יהוֹ ן  ק ּמ יּה  דּ אתקרבוּ 
ליליא בּ פלגוּ ת  האי דצדיקיּ יא
מּמ ׁש . קרבּ נין ׁש אר אחרא בּ ׁש עתא

י ' ּפרק 

נעלה זמן בּ אוֹ ת וֹ  מתבּ ּט לים הרע  ּכ וֹ חוֹ ת  ּכ ל

אּת ער,בּ פלג וּ  צפ וֹ ן רוּ ח כּ ד ליליא, 
מד וֹ רין  אינּ וּ ן בּ כל בּ טׁש 

ותבר בּ יׁש ין, תקיפא )דּ רוּ חין טנרא (חד  
ע "א ) וׁש אט(צ "ז  ועאל אחרא, סטרא

אינּ וּ ן וכל ות ּת א, ע "ב)לעילּ א ק"ל (דף  
לד וּ כתייהוּ , עיילין טהירין חבילי
וּ כדין  ׁש לטין. ולא חילייהוּ  ואּת בּ ר 
לאׁש ּת ע ׁש עא עאל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
והא דּ עדן, בּ גנ ּת א צדּ יק יּ א עם

אּת מר.
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שמות 
פרשת 
תרומה
קל:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ט'כו ֶֶּפרק 

הלּ ילה.עד  ירד הוֹ לכים , ׁש היוּ  
נּ עשׂ ה  מה -אמר וּ , נל אם ? 

הוּ א. ּפ חד - נ ׁש ב אם הלּ ילה .  ח ׁש

אחד. אילן ּת חת וי ׁש בוּ  מהדּ ר סטוּ 
תוֹ רה, דּ ברי אוֹ מרים והיוּ  ויׁש בוּ 

י ׁש נוּ . ולא
אחת בּ חצ וֹ ת איּ לה ראוּ  הלּ ילה 

והיתה  לפניהם, ׁש עברה
קמ וּ  ׁש מע וּ . קוֹ לוֹ ת. וּ מרימה צוֹ וחת
והז דּ עזע וּ . יוֹ סי ורבּ י חיּ יא  רבּ י 
ואוֹ מר  ׁש ּמ כריז  אחד ק וֹ ל :ׁש מעוּ  

קוּ מ וּ  התע וֹ ררוּ מתעוֹ ררים י ׁש נים !! 
אדוֹ נכם  לפני הז דּ ּמ נוּ  !עוֹ למ וֹ ת 

מעלה של  האילה שכואבת יוצא קול (שהרי

ה' קול כט ) (תהלים שכתוב  מטה , ושל 

יערות) ויחשף אילות ׁש הרייחולל 
ׁש הוּ א  עדן, לגן י וֹ צא אדוֹ נכם
הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע היכלוֹ ,
כּ בוֹ ד. א וֹ מר  כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  ׁש כּ תוּ ב 

חצוֹ ת אמר עכׁש ו ח יּ יא, ר בּ י 
הוּ א  זה וקוֹ ל מ ּמ ׁש , הלּ ילה
ׁש ל האיּ לה וכוֹ אבת ׁש יּ צא, הּק וֹ ל

ׁש כּ תוּ ב וּ מ ּט ה, כט )מעלה (תהלים 
חלקנוּ  אׁש רי  איּ לוֹ ת. יח וֹ לל ה' קוֹ ל

זה  את לׁש מע  !ׁש זּ כינוּ  
בּ ׁש עה וּ בא הדּ בר. ס וֹ ד ראה  

נראה  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
נפרד ולא מתכּ נּ ס  הגּ ן  כּ ל הגּ ן, על
מעינוֹ ת  י וֹ צאים הזּ ה וּ מהעדן מעדן,

הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת  על עדן בגן מס ּת ּכ ל הּק בּ "ה לילה בּ חצ וֹ ת
נּ סּת לּ ק וּ 

אמרוּ ,עד  ליליא, רמׁש  אזלי דּ הווֹ  
ליליא ,  חׁש ניזיל  אי נּ עביד , מה
מאוֹ רחא , סטוּ  הוּ א. דּ חלא ניתיב  אי
והו וּ  ויתב וּ  חד . אילנא ּת חוֹ ת יתב וּ 

דּ מיכ וּ . ולא דּ אוֹ רייתא , מלּ י אמרי

איּ לּת אבּ פלגוּ ת חד  חמוּ  ליליא, 
והות קמייה וּ , דּ עברא
ר' קמוּ  ׁש מעוּ , קלין וּ רמיאת  צוחת 
חד ׁש מע וּ  ואזדּ עזע וּ . יוֹ סי ור ' חיּ יא
ק וּ מוּ . מתערין ואמר, דּ מכרזא קלא
לקדמת אז דּ מנ וּ  עלמין, אּת ערוּ . ניימין

אילתא מריכוֹ ן. דכאיב נפק  קלא (דהא  
יי' קול כ"ט) (תהלים  דכתיב  ותתא. דלעילא

יערות) ויחשוף אילות מריכ וֹ ן יחולל דּ הא
היכליּה , דּ איהוּ  עדן, ל גּ ן מפיק 
דּ כ ּת יב צדּ יק יּ א, עם לאׁש ּת ע ׁש עא

כּ ב וֹ ד. אוֹ מר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ 

דּ ליליאאמר ּפ לגוּ  הׁש ּת א חיּ יא, רבּ י 
קלא ה וּ א דּ א, וקלא מּמ ׁש .
ות ּת א , דּ לעילּ א איּ לּת א וכאיב דּ נפק ,
זכּ אה איּ לוֹ ת . יחוֹ לל יי' ק וֹ ל דּ כ ּת יב

דּ א. למׁש מע  דּ זכינא חוּ לקנא,

בּ ׁש עתאותא דּ מלּ ה, רזא  חזי 
אתחזי  הוּ א בּ רי דּ ק וּ דׁש א

קע "ו)על גּ נ ּת א(ויצא  כּ ל גּ נּת א, 
וּ מהאי  מעדן. מת ּפ רׁש  ולא את כּ נׁש ,

זוה"ק
ח "ב 
בא  פרשת 
לו : דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כז ֶֶּפרק

הזּ ה  והגּ ן וּ ׁש בילים, דרכים לכּמ ה
מתע דּ נים  ׁש ם הח יּ ים, צר וֹ ר  נקרא
הבּ א, העוֹ לם ׁש ל מאוֹ ר הצּ דּ יקים
הּק דוֹ ׁש  עליהם מתגּ לּ ה זוֹ  וּ בׁש עה
ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה וׁש נינוּ , הוּ א.  ּבּ ר ו
עדן  בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ ר ו
כּ ר וֹ ז  הצּ דּ יקים, עם לה ׁש ּת עׁש ע 

וק וֹ רא  תימן יוֹ צא וּ ב וֹ אי צפ וֹ ן עוּ רי : 
ב מ יזּ לוּ  גנּ י  דוֹ דיהפיחי  יבא יו 

ויאכל מהוּ  מגדיו. ּפ רי ויאכל לג נּ וֹ 
מגדיו  ׁש נּ קרבוּ ּפ רי קרבּ נ וֹ ת אלּ וּ  ? 

בּ חצי זה הצּ דּ יקים, מ נּ ׁש מוֹ ת לפניו
קרבּ נוֹ ת  ׁש אר אחר  בּ זמן הלּ ילה.

מ ּמ ׁש .

ר וּ חבּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת הלּ ילה, 
אוֹ תם  בּ כל מכּ ה צפוֹ ן ,
אחד וׁש וֹ בר  הרעוֹ ת, הרוּ ח וֹ ת מדוֹ רי

חזק ) ונכנס (סלע האחר , הצּ ד את
אוֹ תן  וכל ומ ּט ה, למעלה וּ מׁש וֹ טט 
נכנסוֹ ת  מחבּ לים ׁש ל קב וּ צוֹ ת
ׁש וֹ לטוֹ ת. ולא כּ חן  ונ ׁש בּ ר  למק וֹ מן,
נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 

נתבּ אר. והרי

אוֹ רחין  לכ ּמ ה נפקין, מבּ וּ עי עדן
צרוֹ רא אתקרי גּ נּת א, והאי וּ ׁש בילין,

צ דּ יקיּ א ,(קע"ג) מתעדּ נין דּ ת ּמ ן דּ חיּ י,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ אתי. דּ עלמא מנּ הירוּ 
עלייהוּ . את גּ לי הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
הוּ א בּ רי דק וּ ד ׁש א בּ ׁש עתא ותנינן
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דעדן בּ גנּת א אתער

צפ וֹ ן צדיק ע וּ רי וקרי נפיק  כּ רוֹ זא יּ יא 
יב וֹ א בּ שׂ מיו יזּ לוּ  גּ ני הפיחי ּת ימן וּ באי
מאי  מגדיו  ּפ רי ויאכל לגנוֹ  דּ וֹ די
קרבּ נין  אלין מגדיו ּפ רי ויאכל
ּמ נׁש מּת יהוֹ ן  ק ּמ יּה  דּ אתקרבוּ 
ליליא בּ פלגוּ ת  האי דצדיקיּ יא
מּמ ׁש . קרבּ נין ׁש אר אחרא בּ ׁש עתא

י ' ּפרק 

נעלה זמן בּ אוֹ ת וֹ  מתבּ ּט לים הרע  ּכ וֹ חוֹ ת  ּכ ל

אּת ער,בּ פלג וּ  צפ וֹ ן רוּ ח כּ ד ליליא, 
מד וֹ רין  אינּ וּ ן בּ כל בּ טׁש 

ותבר בּ יׁש ין, תקיפא )דּ רוּ חין טנרא (חד  
ע "א ) וׁש אט(צ "ז  ועאל אחרא, סטרא

אינּ וּ ן וכל ות ּת א, ע "ב)לעילּ א ק"ל (דף  
לד וּ כתייהוּ , עיילין טהירין חבילי
וּ כדין  ׁש לטין. ולא חילייהוּ  ואּת בּ ר 
לאׁש ּת ע ׁש עא עאל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
והא דּ עדן, בּ גנ ּת א צדּ יק יּ א עם

אּת מר.
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י'כח ֶֶּפרק

כּ נגדׁש ׁש  בּ לּ ילה הן  אׁש מוּ ר וֹ ת 
ׁש נּ חלקים  מחנוֹ ת ׁש לׁש 
כּ מ וֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ל ׁש בּ ח
ׁש ל הרבּ וֹ ן זה זה ועל ׁש נּ תבּ אר.

נר  הוּ א ׁש וֹ כ)כגור(כּ לּ ם, ׁש לּ א דּ וד 
וּ מ ׁש בּ ח מ וֹ דה ּת מיד אלּ א לע וֹ למים,

זה ועל  העליוֹ ן, הּמ ל לה)את (איוב 
בּ לּ ילה. זמרוֹ ת  נתן

אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה אמר  ולא אחר, 
מוּ ם  ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  - עשׂ י
וּ מּמ ּט ה, מּמ עלה  נכלל האדם ׁש הרי
מ ני גּ וּ ף ׁש הוּ א כּ מוֹ  ונע שׂ ה
 ּכ אף וּ נקבה. זכר   ֹמ ּת ו צדדים ,
זכר   ֹמּת ו כּ לוּ לה הרוּ ח הרוּ ח,
אדם  מתּת ּק ן  הזּ ה הּס וֹ ד ועל וּ נקבה,
וּ מוּ ם  וּ ברוּ ח , בּ גוּ ף  בּ חקיקוֹ תיו 
זה  וּ במעשׂ ה זה בּ סוֹ ד כּ לוּ ל ׁש הוּ א

לכן ׁש נּ ת בּ אר, כּ תוּ ב (ודאי)כּ מ וֹ  
א) נעשׂ ה (בראשית אלהים ו יּ אמר

והרי כּ דמ וּ תנוּ , בּ צלמנ וּ  אדם
נתבּ אר.

בּ רא ׁש ית בּ לּ ילה ׁש הרי  אמרּת , הרי 
מינים  אוֹ תם כּ ל הלּ ילה
בּ עוֹ לם, מתע וֹ ררים רעוֹ ת ורוּ ח וֹ ת

להיוֹ ת  יכוֹ ל הוּ א אי, ּכ ׁש אם ? 
כּ ל יוֹ צאים הצּ פוֹ ן ׁש ּמ צּ ד ׁש נינ וּ  הרי

אמרּת א וֹ תם ואּת ה רעים, מינים 
ר וּ ח(ונתבאר ) מתע וֹ ררת ׁש כּ אׁש ר

כּ ל אז  ׁש הרי  הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת צפ וֹ ן
רעים  וּ צדדים  רע וֹ ת רוּ חוֹ ת אוֹ תן

ישׂ ראל לעּמ וֹ  בּ אהבה מתעוֹ רר  הּק בּ "ה לילה חצ וֹ ת בּ עת

בּ ליליא ,ּת לת  אינּ וּ ן אׁש מוּ רוֹ ת  
מריין, ּת לת  לקבליהוֹ ן
בּ רי לק וּ ד ׁש א לׁש בּ חא מת ּפ לּ גי דּ קא
רבּ וֹ ן  האי דּ א ועל דּ אּת מר. כּ מה הוּ א,

נר איהוּ  כינור)דּ כלּ הוּ , דּ לא(נ "א דּ דוד  
אוֹ די  ּת דיר אלּ א לעלמין, ׁש כי
דּ א ועל עלּ אה, למלכּ א ליּה  וּ מׁש בּ ח

לה ) בּ לּ ילה.(איוב זמירוֹ ת  נ וֹ תן
אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה  אמר ולא אחר, 

בּ גין  דּ אּת מר, כּ מה עוֹ שׂ י,
נׁש , בּ ר  את כּ ליל וּ מּת ּת א מעילּ א דּ הא
מּת רין  גּ וּ פא דּ איהוּ  כּ מה ואתעביד ,
הכי  אוּ ף  ונ וּ ק בּ א, דּ כר מגּ וֹ  סטרין,
דּ כר  מגּ וֹ  כּ ליל, איהוּ  רוּ ח רוּ חא.
נׁש  בּ ר את ּת קּ ן דּ נא רזא ועל ונוּ קבּ א.
דּ איהוּ  וּ בגין ורוּ חא. בּ ג וּ פא בּ גליפ וֹ י,
כּ מה דּ א, וּ בע וֹ בדא דּ א , בּ רזא כּ ליל

דּ א על (בראשיתכּ תיב,(ודאי)דּ אּת מר, 
בּ צלמנוּ א ) אדם נע שׂ ה אהים ו יּ אמר

אּת מר. והא כּ דמוּ תנוּ 

דּ האבּ ליליא אמרּת , הא 
כּ ל  דּ ליליא, בּ ראׁש יתא
מתערי  בּ יׁש ין ורוּ חין זינין אינּ וּ ן
דּ אי  למהוי, יכיל איה וּ  הי בּ עלמא,
נפקי  דּ צפ וֹ ן דּ מסטרא ּת נינן, הא הכי,

ואּת אמרת  בּ יׁש ין, זינין הני (ס"א כּ ל 
בּ פלגוּ תואתמר) צפ וֹ ן רוּ ח אּת ער דּ כד 

רוּ חין  אינּ וּ ן כּ ל כּ דין דּ הא ליליא,
את כּ נׁש וּ  בּ יׁש ין, וסטרין בּ יׁש ין,

זוה"ק
פרשת 
תרומה
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כט ֶֶּפרק

 ֹלתו ונכנסים מהעוֹ לם מתכּ נּ סים
בּ צד הרי , ּכ אם ר בּ ה, ּת הוֹ ם נקב 
הם  לּמ ה ימין , ׁש היא הדּ רוֹ ם,
הרעים  הּמ ינים אוֹ תם מ ׁש וֹ טטים
ר וּ ח ׁש וֹ לטת ׁש הרי  הלּ ילה, בּ ראׁש ית

?דּ רוֹ ם  
צדאלּ א אוֹ תוֹ  אלמלא ו דּ אי, 

צד וד וֹ חה ׁש ּמ עכּ ב הדּ ר וֹ ם
העוֹ לם, כּ ל את מטׁש טׁש  היה הרע ,
אבל לס בּ ל. העוֹ לם יכ וֹ ל ולא
לא  האחר, הצּ ד אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר
מערב  ר וּ ח בּ צד  אלּ א מתע וֹ רר
והעוֹ לם  הלּ ילה, בּ ראׁש ית ׁש וֹ לט
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ולכן הכּ ל. את כּ וֹ נס 
זה, בּ גון לעוֹ לם רפ וּ אה מק דּ ים הוּ א
ישׂ ראל אׁש ריהם ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם
ׁש אר  מכּ ל בהם מר צּ ה הוּ א  ּבּ ר ו

העוֹ לם. עּמ י

ורבּ ינכנס וּ  אלעזר  ר בּ י לבּ ית 
הלּ ילה  כּ ׁש נּ חלק אבּ א.
אמר  בּ ּת וֹ רה. לעסק  קמוּ  בּ חצוֹ ת ,
רצ וֹ ן  עת היא  ודּ אי עכ ׁש ו אבּ א, רבּ י 
ּפ עמים  והרי הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  זה, את הערנוּ  רבּ וֹ ת
נכנס  ה לּ ילה, ׁש נּ חלק בּ ׁש עה הוּ א
עדן  בּ גן  הצּ דּ יקים אוֹ תם  ֹלת ו
מי אׁש רי בּ הם. וּ מׁש ּת עׁש ע 

דּ תהוֹ מא נ וּ ק בּ א גּ וֹ  ועאלין מעלמא,
דּ דרוֹ ם בּ סטרא הא הכי אי רבּ א,
אינּ וּ ן  מׁש טטי אמאי ימינא, דּ איהוּ 
ׁש לטא דּ קא ליליא, בּ ריׁש  בּ יׁש ין זינין

דּ רוֹ ם. רוּ ח

סטראאלּ א ההוּ א אלמלא ודּ אי, 
ודחייא מעכּ ב  דּ קא דּ דרוֹ ם,
מטׁש טׁש  הוה בּ יׁש א, סטרא לההוּ א
למסבּ ל. עלמא יכיל ולא עלמא, כּ וּ לי
אחרא , סטרא ההוּ א אּת ער כּ ד  אבל
מערב , רוּ ח בּ סטר אלּ א אּת ער לא
ועלמא ליליא , בּ ריׁש  ׁש לטא דּ קא
ק וּ דׁש א דּ א ועל כּ ניׁש . כּ לּ א איהוּ 
לעלמא , אסוותא אק דּ ים הוּ א בּ רי
אינּ וּ ן  ז כּ אין דּ אּת מר. כּ מה דּ א בּ גוונא
דּ אתי  וּ בעלמא עלמא בּ האי ישׂ ראל 
מכּ ל  בּ הוּ  אתרעי הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

דּ עלמא. עּמ ין ׁש אר

זמן  בּ אוֹ ת וֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי אׁש רי

א בּ א.עאלוּ  ורבּ י אלעזר רבּ י לביתא 
למלעי  קמוּ  ליליא, אתּפ לג כּ ד 
הׁש ּת א אבּ א, רבּ י אמר בּ אוֹ רייתא.

איהוּ  לקוּ ד ׁש או דּ אי רעוּ תא  עי דּ ן 
הוּ א סגּ יאין בּ רי זמנין והא , 

הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א האי, אּת ערנא
גּ וֹ  עאל ליליא, דּ את ּפ לג בּ ׁש עתא
דּ עדן, בּ גּ נּת א צ דּ יק יּ יא אינּ וּ ן
מאן  איהוּ  זכּ אה בּ הוּ . ואׁש ּת עׁש ע



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י'כח ֶֶּפרק

כּ נגדׁש ׁש  בּ לּ ילה הן  אׁש מוּ ר וֹ ת 
ׁש נּ חלקים  מחנוֹ ת ׁש לׁש 
כּ מ וֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ל ׁש בּ ח
ׁש ל הרבּ וֹ ן זה זה ועל ׁש נּ תבּ אר.

נר  הוּ א ׁש וֹ כ)כגור(כּ לּ ם, ׁש לּ א דּ וד 
וּ מ ׁש בּ ח מ וֹ דה ּת מיד אלּ א לע וֹ למים,

זה ועל  העליוֹ ן, הּמ ל לה)את (איוב 
בּ לּ ילה. זמרוֹ ת  נתן

אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה אמר  ולא אחר, 
מוּ ם  ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  - עשׂ י
וּ מּמ ּט ה, מּמ עלה  נכלל האדם ׁש הרי
מ ני גּ וּ ף ׁש הוּ א כּ מוֹ  ונע שׂ ה
 ּכ אף וּ נקבה. זכר   ֹמ ּת ו צדדים ,
זכר   ֹמּת ו כּ לוּ לה הרוּ ח הרוּ ח,
אדם  מתּת ּק ן  הזּ ה הּס וֹ ד ועל וּ נקבה,
וּ מוּ ם  וּ ברוּ ח , בּ גוּ ף  בּ חקיקוֹ תיו 
זה  וּ במעשׂ ה זה בּ סוֹ ד כּ לוּ ל ׁש הוּ א

לכן ׁש נּ ת בּ אר, כּ תוּ ב (ודאי)כּ מ וֹ  
א) נעשׂ ה (בראשית אלהים ו יּ אמר

והרי כּ דמ וּ תנוּ , בּ צלמנ וּ  אדם
נתבּ אר.

בּ רא ׁש ית בּ לּ ילה ׁש הרי  אמרּת , הרי 
מינים  אוֹ תם כּ ל הלּ ילה
בּ עוֹ לם, מתע וֹ ררים רעוֹ ת ורוּ ח וֹ ת

להיוֹ ת  יכוֹ ל הוּ א אי, ּכ ׁש אם ? 
כּ ל יוֹ צאים הצּ פוֹ ן ׁש ּמ צּ ד ׁש נינ וּ  הרי

אמרּת א וֹ תם ואּת ה רעים, מינים 
ר וּ ח(ונתבאר ) מתע וֹ ררת ׁש כּ אׁש ר

כּ ל אז  ׁש הרי  הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת צפ וֹ ן
רעים  וּ צדדים  רע וֹ ת רוּ חוֹ ת אוֹ תן

ישׂ ראל לעּמ וֹ  בּ אהבה מתעוֹ רר  הּק בּ "ה לילה חצ וֹ ת בּ עת

בּ ליליא ,ּת לת  אינּ וּ ן אׁש מוּ רוֹ ת  
מריין, ּת לת  לקבליהוֹ ן
בּ רי לק וּ ד ׁש א לׁש בּ חא מת ּפ לּ גי דּ קא
רבּ וֹ ן  האי דּ א ועל דּ אּת מר. כּ מה הוּ א,

נר איהוּ  כינור)דּ כלּ הוּ , דּ לא(נ "א דּ דוד  
אוֹ די  ּת דיר אלּ א לעלמין, ׁש כי
דּ א ועל עלּ אה, למלכּ א ליּה  וּ מׁש בּ ח

לה ) בּ לּ ילה.(איוב זמירוֹ ת  נ וֹ תן
אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה  אמר ולא אחר, 

בּ גין  דּ אּת מר, כּ מה עוֹ שׂ י,
נׁש , בּ ר  את כּ ליל וּ מּת ּת א מעילּ א דּ הא
מּת רין  גּ וּ פא דּ איהוּ  כּ מה ואתעביד ,
הכי  אוּ ף  ונ וּ ק בּ א, דּ כר מגּ וֹ  סטרין,
דּ כר  מגּ וֹ  כּ ליל, איהוּ  רוּ ח רוּ חא.
נׁש  בּ ר את ּת קּ ן דּ נא רזא ועל ונוּ קבּ א.
דּ איהוּ  וּ בגין ורוּ חא. בּ ג וּ פא בּ גליפ וֹ י,
כּ מה דּ א, וּ בע וֹ בדא דּ א , בּ רזא כּ ליל

דּ א על (בראשיתכּ תיב,(ודאי)דּ אּת מר, 
בּ צלמנוּ א ) אדם נע שׂ ה אהים ו יּ אמר

אּת מר. והא כּ דמוּ תנוּ 

דּ האבּ ליליא אמרּת , הא 
כּ ל  דּ ליליא, בּ ראׁש יתא
מתערי  בּ יׁש ין ורוּ חין זינין אינּ וּ ן
דּ אי  למהוי, יכיל איה וּ  הי בּ עלמא,
נפקי  דּ צפ וֹ ן דּ מסטרא ּת נינן, הא הכי,

ואּת אמרת  בּ יׁש ין, זינין הני (ס"א כּ ל 
בּ פלגוּ תואתמר) צפ וֹ ן רוּ ח אּת ער דּ כד 

רוּ חין  אינּ וּ ן כּ ל כּ דין דּ הא ליליא,
את כּ נׁש וּ  בּ יׁש ין, וסטרין בּ יׁש ין,

זוה"ק
פרשת 
תרומה
קע"ג: דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כט ֶֶּפרק

 ֹלתו ונכנסים מהעוֹ לם מתכּ נּ סים
בּ צד הרי , ּכ אם ר בּ ה, ּת הוֹ ם נקב 
הם  לּמ ה ימין , ׁש היא הדּ רוֹ ם,
הרעים  הּמ ינים אוֹ תם מ ׁש וֹ טטים
ר וּ ח ׁש וֹ לטת ׁש הרי  הלּ ילה, בּ ראׁש ית

?דּ רוֹ ם  
צדאלּ א אוֹ תוֹ  אלמלא ו דּ אי, 

צד וד וֹ חה ׁש ּמ עכּ ב הדּ ר וֹ ם
העוֹ לם, כּ ל את מטׁש טׁש  היה הרע ,
אבל לס בּ ל. העוֹ לם יכ וֹ ל ולא
לא  האחר, הצּ ד אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר
מערב  ר וּ ח בּ צד  אלּ א מתע וֹ רר
והעוֹ לם  הלּ ילה, בּ ראׁש ית ׁש וֹ לט
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ולכן הכּ ל. את כּ וֹ נס 
זה, בּ גון לעוֹ לם רפ וּ אה מק דּ ים הוּ א
ישׂ ראל אׁש ריהם ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם
ׁש אר  מכּ ל בהם מר צּ ה הוּ א  ּבּ ר ו

העוֹ לם. עּמ י

ורבּ ינכנס וּ  אלעזר  ר בּ י לבּ ית 
הלּ ילה  כּ ׁש נּ חלק אבּ א.
אמר  בּ ּת וֹ רה. לעסק  קמוּ  בּ חצוֹ ת ,
רצ וֹ ן  עת היא  ודּ אי עכ ׁש ו אבּ א, רבּ י 
ּפ עמים  והרי הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  זה, את הערנוּ  רבּ וֹ ת
נכנס  ה לּ ילה, ׁש נּ חלק בּ ׁש עה הוּ א
עדן  בּ גן  הצּ דּ יקים אוֹ תם  ֹלת ו
מי אׁש רי בּ הם. וּ מׁש ּת עׁש ע 

דּ תהוֹ מא נ וּ ק בּ א גּ וֹ  ועאלין מעלמא,
דּ דרוֹ ם בּ סטרא הא הכי אי רבּ א,
אינּ וּ ן  מׁש טטי אמאי ימינא, דּ איהוּ 
ׁש לטא דּ קא ליליא, בּ ריׁש  בּ יׁש ין זינין

דּ רוֹ ם. רוּ ח

סטראאלּ א ההוּ א אלמלא ודּ אי, 
ודחייא מעכּ ב  דּ קא דּ דרוֹ ם,
מטׁש טׁש  הוה בּ יׁש א, סטרא לההוּ א
למסבּ ל. עלמא יכיל ולא עלמא, כּ וּ לי
אחרא , סטרא ההוּ א אּת ער כּ ד  אבל
מערב , רוּ ח בּ סטר אלּ א אּת ער לא
ועלמא ליליא , בּ ריׁש  ׁש לטא דּ קא
ק וּ דׁש א דּ א ועל כּ ניׁש . כּ לּ א איהוּ 
לעלמא , אסוותא אק דּ ים הוּ א בּ רי
אינּ וּ ן  ז כּ אין דּ אּת מר. כּ מה דּ א בּ גוונא
דּ אתי  וּ בעלמא עלמא בּ האי ישׂ ראל 
מכּ ל  בּ הוּ  אתרעי הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

דּ עלמא. עּמ ין ׁש אר

זמן  בּ אוֹ ת וֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי אׁש רי

א בּ א.עאלוּ  ורבּ י אלעזר רבּ י לביתא 
למלעי  קמוּ  ליליא, אתּפ לג כּ ד 
הׁש ּת א אבּ א, רבּ י אמר בּ אוֹ רייתא.

איהוּ  לקוּ ד ׁש או דּ אי רעוּ תא  עי דּ ן 
הוּ א סגּ יאין בּ רי זמנין והא , 

הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א האי, אּת ערנא
גּ וֹ  עאל ליליא, דּ את ּפ לג בּ ׁש עתא
דּ עדן, בּ גּ נּת א צ דּ יק יּ יא אינּ וּ ן
מאן  איהוּ  זכּ אה בּ הוּ . ואׁש ּת עׁש ע
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זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
ׁש ּמ ׁש ּת ע ׁש ע אמר  זה אלעזר , רבּ י  

 ֹבּ תו הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
מ ׁש ּת ע ׁש ע   אי עדן , בּ גן  ?הצּ דּ יקים 

הלּ ילה, ׁש נּ חלק זמן  בּ אוֹ תוֹ  אלּ א
בּ אהבה  מתעוֹ רר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ישׂ ראל, כּ נסת אל המאל  ׁש ל
מ צּ ד אלּ א אהבה אין ׁש הרי

אין  ישׂ ראל  ולכנסת דּ וֹ ר וֹ ן המאל. 
מע לּ ה  חׁש יבוּ ת אוֹ  הּמ ל אל  לקרב 
הצּ דּ יקים  ר וּ חוֹ ת בּ אוֹ תן אלּ א
אוֹ תן  רוֹ אה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
טוֹ בים  מע שׂ ים בּ כּמ ה מע ּט ר וֹ ת
יוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ וּ  זכיּ וֹ ת וּ בכּמ ה
מכּ ל נ וֹ ח הוּ א  ּבּ רו ולּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  והע וֹ לוֹ ת, הּק ר בּ נוֹ ת
ׁש עוֹ שׂ ים  ניחח  ריח בּ הם מריח הוּ א

ישׂ ראל.
עדן אז הגּ ן עצי וכל אוֹ ר, מאיר 

והצּ דּ יקים  ׁש ירה, אוֹ מרים
ׁש ל עדּ וּ נים בּ אוֹ תם ׁש ם מתע דּ נים
אדם  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר הבּ א. העוֹ לם
נ וֹ טל בּ ּת וֹ רה, לעסק ׁש עה בּ אוֹ תּה 
ׁש ם  עדן . ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים עם חלק וֹ 
אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים ׁש לׁש ים ׁש ל אחד

ׁש ם,(מתעורר )חק וּ ק בּ הם מתע ּט ר 
הצּ דּ יקים. ס וֹ דוֹ ת  ֹבּ תו והוּ א

הוּ א ועל  אדם בּ ני ׁש ל זוּ וּ גם כּ ן  

זמנא. בּ ההיא בּ א וֹ רייתא, דּ אׁש ּת דּ ל
דּ אׁש ּת ע ׁש עאמר הא אלעזר, רבּ י 

צ דּ יקיּ א גּ וֹ  ה וּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א
א לּ א אׁש ּת עׁש ע . הי דּ עדן, בּ גּ נּת א
ק וּ דׁש א ליליא, דּ את ּפ לג זמנא בּ ההוּ א
דּ שׂ מאלא , בּ רחימוּ  אּת ער  הוּ א בּ רי
רחימוּ  לית  דּ הא ישׂ ראל, כּ נסת לגבּ י
וּ כנסת דּ שׂ מאלא. מּס טרא אלּ א
לגבּ י  למקרב  דּ וֹ רוֹ נא לּה  ליּה  ישׂ ראל 
א לּ א מעליא, חׁש יב וּ  אוֹ  מלכּ א,
דּ ק וּ דׁש א דּ צ דּ יק יּ א, רוּ חין בּ אינּ וּ ן
בּ כּמ ה מתעּט רן, לוֹ ן חמי הוּ א בּ רי
דּ עבד וּ  זכיין וּ בכ ּמ ה טבין, ע וֹ בדין
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א יוֹ מא, בּ ההוּ א
וע לּ וון, קרבּ נין מכּ ל ליּה  ניחא
ריח בּ הוּ  ארח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

ישׂ ראל. עבדי דּ קא ניחח,

אילנין כּ דין וכל אתנהיר, נהירוּ  
ׁש ירתא , אמרוּ  דּ עדן דּ גּ נ ּת א
ע דּ וּ נין  בּ אינּ וּ ן ּת ּמ ן מתע ּט רן וצ דּ יק יּ א
נׁש  בּ ר אּת ער כּ ד דּ אתי. דּ עלמא
בּ אוֹ רייתא , למלעי ׁש עתא בּ ההיא
בּ גוֹ  דּ י דּ צ דּ יקיּ א ע ּמ הוֹ ן חוּ לקיּה  נטיל
וּ תרין  דּ תלתין גּ ליפא ׁש מא חד  גּ נ ּת א,

אתער)אתוון, ּת ּמ ן,(ס"א  בּ הוּ  אתעּט ר  
דּ צ דּ יקיּ א. רזין גּ וֹ  ואיהוּ 

הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את מׁש בּ חת ישׂ ראל ּכ נסת 

בּ זמנין ועל הוּ א  נ ׁש א דּ בני זוּ וּ גא דּ א 

זוהר
ויקרא 
פרשת 
תזריע 
מט:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' לא ֶֶּפרק

להדּ בק  הרצוֹ ן לכוּ ן  ידוּ עים, בּ זמנּ ים
העיר וּ , והרי הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
מ ׁש בּ חת  י שׂ ראל וּ כנסת הצּ דּ יקים,
עת  והיא הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את

בּ הם. לדבּ ק  רצ וֹ ן 

בּ לּ ילה,ולמדנוּ , ׁש ּמ תע וֹ רר  מי זה 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה
עם  להׁש ּת עׁש ע  ל גּ ן נכנס הוּ א
זה  ּפ סוּ ק  לוֹ מר   צרי הצּ דּ יקים,

בּ רצ וֹ ן  בּ וֹ  וּ לכוּ ן הלּ ב, ה'בּ רצ וֹ ן : 
כּ י  ׁש מ אוֹ דה  אר וֹ ממ אּת ה אלהי 
אמוּ נה  מרחק  עצוֹ ת ּפ לא עשׂ ית

יאמר, כּ ן ואחר קלט )אמן . (תהלים 
נפלאים  נפליתי נוֹ ראוֹ ת כּ י  על  אוֹ ד
, ּכ אחר מאד. ידעת ונפ ׁש י מע שׂ י
הבח והינוּ  וג וֹ '. מעדן יצא ונהר 
הראׁש וֹ נים  החסידים ׁש ל
ואחר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
וע וֹ סקים  ׁש בחיהם מסדּ רים  ּכ

בּ ּת וֹ רה.

בּ רוּ מה הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש ע ׁש וּ ע וֹ  הוּ א 
הצּ דּ יקים הוּ א  כּ ל אלּ א ?

וּ מתלבּ ׁש ים  בּ דיוֹ קניהם, עוֹ מדים

בּ יּה  לאתדּ בּ קא רעוּ תא לכוּ ונא ידיען,
אּת ערוּ , והא  הוּ א. בּ רי בּ ק וּ ד ׁש א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ליליא בּ פלגוּ ת 
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דּ עדן, בּ גנּת א עאל
ליּה  מׁש בּ חת ישׂ ראל וּ כּ נסת  צ דּ יק יּ יא ,
ׁש עתא והיא הוּ א, בּ רי לּ ק וּ דׁש א 

בּ הוּ . לאת דּ בּ קא דּ רעוּ תא

בּ כוונה לילה בּ חצ וֹ ת לוֹ מר ׁש יּ ׁש  הּפ ס וּ קים

דּ איתער וא וֹ ליפנא, מאן האי 
בּ ׁש עתא בּ ליליא,
בּ גנ ּת א , עאל הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
למימר  בּ עי בּ צ דּ יקייא, לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ לכ וּ ונא דל בּ א, בּ רע וּ תא דא, ּפ סוּ קא

בּ יּה . יא )רע וּ תא כה  א הי (ישעיה  ה' 
ע שׂ ית כּ י ׁש מ אוֹ דה ארוֹ ממ אּת ה
וּ בתר  אמן. אמוּ נה מרחק  עצ וֹ ת ּפ לא

יאמר, יד)כּ ן קלט כּ י (תהלים  על  אוֹ ד 
מע שׂ י נפלאים נפליתי נ וֹ ראוֹ ת 

לבתר מאד . ידעת  -ונפ ׁש י ב  (בראשית  
ׁש בחאי) והיינוּ  וגו '. מעדן יוֹ צא ונהר ,

בּ פלגוּ ת מתערוֹ  כּ ד  קדמאי, דּ חסידי
ׁש בחייהוּ , מסדּ רי וּ לבתר ליליא.

בּ אוֹ רייתא. ולעאן

עדן  בּ גן וּ מתלבּ ׁש ים בּ דיוֹ קניהם, ע וֹ מדים ה צּ דּ יקים ּכ ל אלּ א

הוּ אׁש עׁש וּ עא  בּ רי דקוּ ד ׁש א  
היא כּ ל מאי אלּ א, . 

בּ דיוּ קנייהוּ , קיימין צ דּ יקייא

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סה:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י'ל ֶֶּפרק

זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
ׁש ּמ ׁש ּת ע ׁש ע אמר  זה אלעזר , רבּ י  

 ֹבּ תו הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
מ ׁש ּת ע ׁש ע   אי עדן , בּ גן  ?הצּ דּ יקים 

הלּ ילה, ׁש נּ חלק זמן  בּ אוֹ תוֹ  אלּ א
בּ אהבה  מתעוֹ רר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ישׂ ראל, כּ נסת אל המאל  ׁש ל
מ צּ ד אלּ א אהבה אין ׁש הרי

אין  ישׂ ראל  ולכנסת דּ וֹ ר וֹ ן המאל. 
מע לּ ה  חׁש יבוּ ת אוֹ  הּמ ל אל  לקרב 
הצּ דּ יקים  ר וּ חוֹ ת בּ אוֹ תן אלּ א
אוֹ תן  רוֹ אה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
טוֹ בים  מע שׂ ים בּ כּמ ה מע ּט ר וֹ ת
יוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ וּ  זכיּ וֹ ת וּ בכּמ ה
מכּ ל נ וֹ ח הוּ א  ּבּ רו ולּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  והע וֹ לוֹ ת, הּק ר בּ נוֹ ת
ׁש עוֹ שׂ ים  ניחח  ריח בּ הם מריח הוּ א

ישׂ ראל.
עדן אז הגּ ן עצי וכל אוֹ ר, מאיר 

והצּ דּ יקים  ׁש ירה, אוֹ מרים
ׁש ל עדּ וּ נים בּ אוֹ תם ׁש ם מתע דּ נים
אדם  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר הבּ א. העוֹ לם
נ וֹ טל בּ ּת וֹ רה, לעסק ׁש עה בּ אוֹ תּה 
ׁש ם  עדן . ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים עם חלק וֹ 
אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים ׁש לׁש ים ׁש ל אחד

ׁש ם,(מתעורר )חק וּ ק בּ הם מתע ּט ר 
הצּ דּ יקים. ס וֹ דוֹ ת  ֹבּ תו והוּ א

הוּ א ועל  אדם בּ ני ׁש ל זוּ וּ גם כּ ן  

זמנא. בּ ההיא בּ א וֹ רייתא, דּ אׁש ּת דּ ל
דּ אׁש ּת ע ׁש עאמר הא אלעזר, רבּ י 

צ דּ יקיּ א גּ וֹ  ה וּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א
א לּ א אׁש ּת עׁש ע . הי דּ עדן, בּ גּ נּת א
ק וּ דׁש א ליליא, דּ את ּפ לג זמנא בּ ההוּ א
דּ שׂ מאלא , בּ רחימוּ  אּת ער  הוּ א בּ רי
רחימוּ  לית  דּ הא ישׂ ראל, כּ נסת לגבּ י
וּ כנסת דּ שׂ מאלא. מּס טרא אלּ א
לגבּ י  למקרב  דּ וֹ רוֹ נא לּה  ליּה  ישׂ ראל 
א לּ א מעליא, חׁש יב וּ  אוֹ  מלכּ א,
דּ ק וּ דׁש א דּ צ דּ יק יּ א, רוּ חין בּ אינּ וּ ן
בּ כּמ ה מתעּט רן, לוֹ ן חמי הוּ א בּ רי
דּ עבד וּ  זכיין וּ בכ ּמ ה טבין, ע וֹ בדין
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א יוֹ מא, בּ ההוּ א
וע לּ וון, קרבּ נין מכּ ל ליּה  ניחא
ריח בּ הוּ  ארח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

ישׂ ראל. עבדי דּ קא ניחח,

אילנין כּ דין וכל אתנהיר, נהירוּ  
ׁש ירתא , אמרוּ  דּ עדן דּ גּ נ ּת א
ע דּ וּ נין  בּ אינּ וּ ן ּת ּמ ן מתע ּט רן וצ דּ יק יּ א
נׁש  בּ ר אּת ער כּ ד דּ אתי. דּ עלמא
בּ אוֹ רייתא , למלעי ׁש עתא בּ ההיא
בּ גוֹ  דּ י דּ צ דּ יקיּ א ע ּמ הוֹ ן חוּ לקיּה  נטיל
וּ תרין  דּ תלתין גּ ליפא ׁש מא חד  גּ נ ּת א,

אתער)אתוון, ּת ּמ ן,(ס"א  בּ הוּ  אתעּט ר  
דּ צ דּ יקיּ א. רזין גּ וֹ  ואיהוּ 

הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את מׁש בּ חת ישׂ ראל ּכ נסת 

בּ זמנין ועל הוּ א  נ ׁש א דּ בני זוּ וּ גא דּ א 

זוהר
ויקרא 
פרשת 
תזריע 
מט:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' לא ֶֶּפרק

להדּ בק  הרצוֹ ן לכוּ ן  ידוּ עים, בּ זמנּ ים
העיר וּ , והרי הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
מ ׁש בּ חת  י שׂ ראל וּ כנסת הצּ דּ יקים,
עת  והיא הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את

בּ הם. לדבּ ק  רצ וֹ ן 

בּ לּ ילה,ולמדנוּ , ׁש ּמ תע וֹ רר  מי זה 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה
עם  להׁש ּת עׁש ע  ל גּ ן נכנס הוּ א
זה  ּפ סוּ ק  לוֹ מר   צרי הצּ דּ יקים,

בּ רצ וֹ ן  בּ וֹ  וּ לכוּ ן הלּ ב, ה'בּ רצ וֹ ן : 
כּ י  ׁש מ אוֹ דה  אר וֹ ממ אּת ה אלהי 
אמוּ נה  מרחק  עצוֹ ת ּפ לא עשׂ ית

יאמר, כּ ן ואחר קלט )אמן . (תהלים 
נפלאים  נפליתי נוֹ ראוֹ ת כּ י  על  אוֹ ד
, ּכ אחר מאד. ידעת ונפ ׁש י מע שׂ י
הבח והינוּ  וג וֹ '. מעדן יצא ונהר 
הראׁש וֹ נים  החסידים ׁש ל
ואחר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
וע וֹ סקים  ׁש בחיהם מסדּ רים  ּכ

בּ ּת וֹ רה.

בּ רוּ מה הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש ע ׁש וּ ע וֹ  הוּ א 
הצּ דּ יקים הוּ א  כּ ל אלּ א ?

וּ מתלבּ ׁש ים  בּ דיוֹ קניהם, עוֹ מדים

בּ יּה  לאתדּ בּ קא רעוּ תא לכוּ ונא ידיען,
אּת ערוּ , והא  הוּ א. בּ רי בּ ק וּ ד ׁש א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ליליא בּ פלגוּ ת 
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דּ עדן, בּ גנּת א עאל
ליּה  מׁש בּ חת ישׂ ראל וּ כּ נסת  צ דּ יק יּ יא ,
ׁש עתא והיא הוּ א, בּ רי לּ ק וּ דׁש א 

בּ הוּ . לאת דּ בּ קא דּ רעוּ תא

בּ כוונה לילה בּ חצ וֹ ת לוֹ מר ׁש יּ ׁש  הּפ ס וּ קים

דּ איתער וא וֹ ליפנא, מאן האי 
בּ ׁש עתא בּ ליליא,
בּ גנ ּת א , עאל הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
למימר  בּ עי בּ צ דּ יקייא, לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ לכ וּ ונא דל בּ א, בּ רע וּ תא דא, ּפ סוּ קא

בּ יּה . יא )רע וּ תא כה  א הי (ישעיה  ה' 
ע שׂ ית כּ י ׁש מ אוֹ דה ארוֹ ממ אּת ה
וּ בתר  אמן. אמוּ נה מרחק  עצ וֹ ת ּפ לא

יאמר, יד)כּ ן קלט כּ י (תהלים  על  אוֹ ד 
מע שׂ י נפלאים נפליתי נ וֹ ראוֹ ת 

לבתר מאד . ידעת  -ונפ ׁש י ב  (בראשית  
ׁש בחאי) והיינוּ  וגו '. מעדן יוֹ צא ונהר ,

בּ פלגוּ ת מתערוֹ  כּ ד  קדמאי, דּ חסידי
ׁש בחייהוּ , מסדּ רי וּ לבתר ליליא.

בּ אוֹ רייתא. ולעאן

עדן  בּ גן וּ מתלבּ ׁש ים בּ דיוֹ קניהם, ע וֹ מדים ה צּ דּ יקים ּכ ל אלּ א

הוּ אׁש עׁש וּ עא  בּ רי דקוּ ד ׁש א  
היא כּ ל מאי אלּ א, . 

בּ דיוּ קנייהוּ , קיימין צ דּ יקייא

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סה:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י'לב ֶֶּפרק

ורוֹ חצים בּ  וי וֹ ם, יוֹ ם בּ כל עדן , גן  
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש בּ וֹ  בּ ּט ל
אל נכנסים וכלּ ם מתים, להחיוֹ ת
וֹ אלים, מה וׁש וֹ אלים הּמ ׁש יח,

החברים. העיר וּ  והרי 
וּ מתע ּס קים אחר  מת כּ נּ ּס ים,  ּכ 

בּ כל העליוֹ נה, בּ דּ עת כּ לּ ם
כּ ּמ ה  ועליהם ׁש ם. ׁש ל הי ׁש יב וֹ ת
כּ ּמ ה  ׁש ם וּ מתחדּ ׁש ים ממנּ ים.
יוֹ צאים   ּכ אחר  בּ ּת וֹ רה . ח דּ וּ ׁש ים
אל אליּ הוּ  כּ ׁש בּ א ורוֹ אים כּ לּ ם,
נכנסים  והם - יוֹ צא  הוּ א האבוֹ ת .
וּ שׂ מחים  האבוֹ ת, לפני ועוֹ מדים
ׁש ּס ביבם, קדוֹ ׁש ים בנים בּ כ ּמ ה בּ הם

שׂ מחים. וכלּ ם
הוּ א כּ ׁש נּ כנס   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  

כּ לּ ם  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
וכל כּ ראוּ י, מתּק נים עוֹ מדים
היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ׁש הׁש ּת דּ לוּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת
ׁש ל וּ תׁש וּ קתוֹ  תוֹ רה. בּ חדּ וּ ׁש י
בּ אוֹ תם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
דּ ברים. ב ּה  ׁש חדּ ׁש וּ  הצּ דּ יקים,
והׁש ּת ע ׁש ע  בהם, והׁש ּת ע ׁש עוּ 
צדּ יק  בּ כל וכן דּ ברים. בּ אוֹ תם 

וצדּ יק.

זכר אחר מתּת ּק נים כּ לּ ם  ּכ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  ואחר וּ נקבה.

יוֹ מא בּ כל דעדן, בּ גנ ּת א וּ מתלבּ ׁש ין
ק וּ דׁש א דּ זּמ ין בּ טלּ א, ואתסחן ויוֹ מא,
ועאלין  מיתייא. לאחיא הוּ א בּ רי
מה ו ׁש אלין מׁש יח, לגבּ י כּ להוֹ 

חברייא. איתערוֹ  והא דּ ׁש אלין,
כּ להוֹ לבתר  וּ מׁש ּת דּ לין מת כּ נ ׁש ין, 

בּ כלהוֹ  עילאה, בּ דע ּת א
ממנּ ן. כּ ּמ ה ועלייהוּ  דּ ת ּמ ן. מתיבתי
חידּ וּ ׁש ין  כּ ּמ ה  ּת ּמ ן וּ מתחדּ ׁש ין
וחמאן, כּ להוֹ , נפקי לבתר בּ אוֹ רייתא.
נפק , איהוּ  אבהן. לגבּ י אליּ הוּ  אתי כּ ד 
וחד וֹ  אבהן, ק ּמ י וקיימין עאלין ואינהוּ 
דּ י  ק דּ יׁש ין בּ נין בּ כ ּמ ה בּ הוּ ,

כּ להוֹ . וחדאן בּ סחרנייהוּ ,

בּ פלגוּ כד  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א עייל 
מת ּת קנין  קיימין כּ להוֹ  ליליא ,
אׁש ּת דּ לוּ תא וכל יאוֹ ת , כּ דקא
בּ חידּ וּ ׁש י  יוֹ מא ההוּ א כּ ל דּ אׁש ּת דּ לוּ 
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א אוֹ רייתא.
דּ חדיׁש וּ  צ דּ יקייא, בּ אינוּ ן ּת יאוּ בּת יּה 
בּ הוּ , ואׁש ּת ע ׁש ע מלּ ין. בּ ּה 
בּ כל  וכל מלּ ין. בּ אלּ ין ואׁש ּת עׁש ע

וצ דּ יקא. צדּ יקא

ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ים ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו ׁש ל המׁש כה מאוֹ ת ּה 
הזּ ה לע וֹ לם ותוֹ לד וֹ ת

ונוּ קבא.לבתר, דּ כר מת ּת קּ נין כּ להוֹ  
בּ תר  הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא  לגֶֶּפרק 

בּ הם, והׁש ּת ע ׁש ע הריח  הוּ א  ּבּ ר ו
החכמה  ׁש ל הלּ ל וּ  הּס וֹ דוֹ ת וּ בכל
רוֹ אים  והם עליהם, מתגּ לּ ה ׁש לּ הם,
שׂ מחים  כּ לּ ם אז ה'. נעם אוֹ תוֹ  את
הזּ יו  ׁש ּמ תּפ טים עד  ר בּ ה, בּ שׂ מחה
ׁש ל המׁש כה וּ מאוֹ תּה  ׁש לּ הם. והאוֹ ר 
ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו
הזּ ה, לע וֹ לם ותוֹ לדוֹ ת  ּפ רוֹ ת עוֹ שׂ ים
כּ נפי ּת חת נכנס  הּפ רי ואוֹ תוֹ 

. ׁש צּ רי הזּ מן  עד הכינה
וצדּ יק,וכן צדּ יק בּ כל מ ׁש ּת עׁש ע  

ׁש הבּ נים ואוֹ מר  הּמ ל אׁש רי : 
וקוֹ ל וגוֹ רלוֹ . לחלק וֹ  נבחרוּ  הלּ ל וּ 

הרקיע,מת  ׁש ל הגּ ן מאמצע ע וֹ רר 
ואוֹ מר , חזק  בק וֹ ל קלז )וק וֹ רא (שם 

ירוּ ׁש לם  יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ה' זכר
בּ ּה . היסוֹ ד  עד ערוּ  ער וּ  האמרים
וכל ׁש לּ וֹ . והצּ עקוֹ ת הילל וֹ ת ואז
בּ בכ יּ ה. מתע וֹ ררים ׁש ם הצּ דּ יקים

בּ רוּ וּ כ ׁש נּ חלק  הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה, 
העדן  לגן בּ א הוּ א

בּ מי בּ הם. רבּ ילהׁש ּת עׁש ע אמר ? 
ׁש ּמ דוֹ רם  אוֹ תם בּ ין בּ כלּ ם. י וֹ סי,
ׁש יּ וֹ ׁש בים  אוֹ תם וּ בין ההוּ א, בּ ע וֹ לם
בּ כלּ ם  הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מ ׁש ּת עׁש ע 

הלּ ילה. בּ חצ וֹ ת

אלּ ין  וּ בכל בּ הוּ , ואׁש ּת עׁש ע  דּ ארח
עלייהוּ , את גּ לי דּ ילהוֹ ן, דּ חכמתא רזין
כּ דין  ה'. נ וֹ עם בּ ההוּ א חמאן ואינוּ ן
עד סגייא, בּ חדווה חדאן כּ להוֹ 
דּ ילהוֹ ן. וּ נהוֹ רא זיוא דּ מת ּפ ׁש טי
דּ חדוה וּ נהוֹ רא דּ זיוא מׁש יכ וּ  וּ מההוּ א
לעלמא ואיבּ ין ּפ ירין עבדין דילהוֹ ן,
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  עאל איבּ א וההוּ א דא,

.דאצטרי זימנא עד דּ ׁש כינ ּת א,

 וצ דּ יק ,וכ צדּ יק  בּ כל מׁש ּת עׁש ע  
דּ בנין מל כּ א  ז כּ אה ואמר,
ועדביּה . לחוּ לקיּה  את בּ רר וּ  א לּ ין 
גינתא מאמצע וּ ת  איתער, וקלא

ואמר, ּת קּ יף  בּ קל וק וֹ רא (שם דרקיע, 
יוֹ םקלז) את  אד וֹ ם לבני ה' זכר

היסוֹ ד עד ערוּ  ערוּ  האוֹ מרים ירוּ ׁש לם
דיליּה . וקרק וּ רא ערטילוּ  כּ דין בּ ּה .
בּ בכיה. אתערוּ  דת ּמ ן צדּ יקייא וכל

יא ּפרק

וּ מוֹ דים מׁש בּ חים הצּ דּ יקים הלּ ילה בּ חצ וֹ ת

בּ ריוכד  ק וּ ד ׁש א ליליא את ּפ לג 
דעדן  לגנתא אתי הוּ א
רבּ י  אמר בּ מאן. בּ הוּ . לאׁש ּת ע ׁש עא
דּ מדוֹ ריהוֹ ן  אנּ וּ ן בּ ין בּ כלהוּ , יוֹ סי
דּ יתבי  אנּ וּ ן בּ ין עלמא, בּ ההוּ א
בּ כלהוּ  עלמא, בּ האי בּ מד וֹ ריהוֹ ן
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א בּ הוּ  מׁש ּת ע ׁש ע 

ליליא. בּ פלגּ וּ ת 

זוהר
לך  פרשת
דף  לך
פב :
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ורוֹ חצים בּ  וי וֹ ם, יוֹ ם בּ כל עדן , גן  
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש בּ וֹ  בּ ּט ל
אל נכנסים וכלּ ם מתים, להחיוֹ ת
וֹ אלים, מה וׁש וֹ אלים הּמ ׁש יח,

החברים. העיר וּ  והרי 
וּ מתע ּס קים אחר  מת כּ נּ ּס ים,  ּכ 

בּ כל העליוֹ נה, בּ דּ עת כּ לּ ם
כּ ּמ ה  ועליהם ׁש ם. ׁש ל הי ׁש יב וֹ ת
כּ ּמ ה  ׁש ם וּ מתחדּ ׁש ים ממנּ ים.
יוֹ צאים   ּכ אחר  בּ ּת וֹ רה . ח דּ וּ ׁש ים
אל אליּ הוּ  כּ ׁש בּ א ורוֹ אים כּ לּ ם,
נכנסים  והם - יוֹ צא  הוּ א האבוֹ ת .
וּ שׂ מחים  האבוֹ ת, לפני ועוֹ מדים
ׁש ּס ביבם, קדוֹ ׁש ים בנים בּ כ ּמ ה בּ הם

שׂ מחים. וכלּ ם
הוּ א כּ ׁש נּ כנס   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  

כּ לּ ם  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
וכל כּ ראוּ י, מתּק נים עוֹ מדים
היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ׁש הׁש ּת דּ לוּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת
ׁש ל וּ תׁש וּ קתוֹ  תוֹ רה. בּ חדּ וּ ׁש י
בּ אוֹ תם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
דּ ברים. ב ּה  ׁש חדּ ׁש וּ  הצּ דּ יקים,
והׁש ּת ע ׁש ע  בהם, והׁש ּת ע ׁש עוּ 
צדּ יק  בּ כל וכן דּ ברים. בּ אוֹ תם 

וצדּ יק.

זכר אחר מתּת ּק נים כּ לּ ם  ּכ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  ואחר וּ נקבה.

יוֹ מא בּ כל דעדן, בּ גנ ּת א וּ מתלבּ ׁש ין
ק וּ דׁש א דּ זּמ ין בּ טלּ א, ואתסחן ויוֹ מא,
ועאלין  מיתייא. לאחיא הוּ א בּ רי
מה ו ׁש אלין מׁש יח, לגבּ י כּ להוֹ 

חברייא. איתערוֹ  והא דּ ׁש אלין,
כּ להוֹ לבתר  וּ מׁש ּת דּ לין מת כּ נ ׁש ין, 

בּ כלהוֹ  עילאה, בּ דע ּת א
ממנּ ן. כּ ּמ ה ועלייהוּ  דּ ת ּמ ן. מתיבתי
חידּ וּ ׁש ין  כּ ּמ ה  ּת ּמ ן וּ מתחדּ ׁש ין
וחמאן, כּ להוֹ , נפקי לבתר בּ אוֹ רייתא.
נפק , איהוּ  אבהן. לגבּ י אליּ הוּ  אתי כּ ד 
וחד וֹ  אבהן, ק ּמ י וקיימין עאלין ואינהוּ 
דּ י  ק דּ יׁש ין בּ נין בּ כ ּמ ה בּ הוּ ,

כּ להוֹ . וחדאן בּ סחרנייהוּ ,

בּ פלגוּ כד  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א עייל 
מת ּת קנין  קיימין כּ להוֹ  ליליא ,
אׁש ּת דּ לוּ תא וכל יאוֹ ת , כּ דקא
בּ חידּ וּ ׁש י  יוֹ מא ההוּ א כּ ל דּ אׁש ּת דּ לוּ 
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א אוֹ רייתא.
דּ חדיׁש וּ  צ דּ יקייא, בּ אינוּ ן ּת יאוּ בּת יּה 
בּ הוּ , ואׁש ּת ע ׁש ע מלּ ין. בּ ּה 
בּ כל  וכל מלּ ין. בּ אלּ ין ואׁש ּת עׁש ע

וצ דּ יקא. צדּ יקא

ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ים ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו ׁש ל המׁש כה מאוֹ ת ּה 
הזּ ה לע וֹ לם ותוֹ לד וֹ ת

ונוּ קבא.לבתר, דּ כר מת ּת קּ נין כּ להוֹ  
בּ תר  הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא  לגֶֶּפרק 

בּ הם, והׁש ּת ע ׁש ע הריח  הוּ א  ּבּ ר ו
החכמה  ׁש ל הלּ ל וּ  הּס וֹ דוֹ ת וּ בכל
רוֹ אים  והם עליהם, מתגּ לּ ה ׁש לּ הם,
שׂ מחים  כּ לּ ם אז ה'. נעם אוֹ תוֹ  את
הזּ יו  ׁש ּמ תּפ טים עד  ר בּ ה, בּ שׂ מחה
ׁש ל המׁש כה וּ מאוֹ תּה  ׁש לּ הם. והאוֹ ר 
ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו
הזּ ה, לע וֹ לם ותוֹ לדוֹ ת  ּפ רוֹ ת עוֹ שׂ ים
כּ נפי ּת חת נכנס  הּפ רי ואוֹ תוֹ 

. ׁש צּ רי הזּ מן  עד הכינה
וצדּ יק,וכן צדּ יק בּ כל מ ׁש ּת עׁש ע  

ׁש הבּ נים ואוֹ מר  הּמ ל אׁש רי : 
וקוֹ ל וגוֹ רלוֹ . לחלק וֹ  נבחרוּ  הלּ ל וּ 

הרקיע,מת  ׁש ל הגּ ן מאמצע ע וֹ רר 
ואוֹ מר , חזק  בק וֹ ל קלז )וק וֹ רא (שם 

ירוּ ׁש לם  יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ה' זכר
בּ ּה . היסוֹ ד  עד ערוּ  ער וּ  האמרים
וכל ׁש לּ וֹ . והצּ עקוֹ ת הילל וֹ ת ואז
בּ בכ יּ ה. מתע וֹ ררים ׁש ם הצּ דּ יקים

בּ רוּ וּ כ ׁש נּ חלק  הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה, 
העדן  לגן בּ א הוּ א

בּ מי בּ הם. רבּ ילהׁש ּת עׁש ע אמר ? 
ׁש ּמ דוֹ רם  אוֹ תם בּ ין בּ כלּ ם. י וֹ סי,
ׁש יּ וֹ ׁש בים  אוֹ תם וּ בין ההוּ א, בּ ע וֹ לם
בּ כלּ ם  הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מ ׁש ּת עׁש ע 

הלּ ילה. בּ חצ וֹ ת

אלּ ין  וּ בכל בּ הוּ , ואׁש ּת עׁש ע  דּ ארח
עלייהוּ , את גּ לי דּ ילהוֹ ן, דּ חכמתא רזין
כּ דין  ה'. נ וֹ עם בּ ההוּ א חמאן ואינוּ ן
עד סגייא, בּ חדווה חדאן כּ להוֹ 
דּ ילהוֹ ן. וּ נהוֹ רא זיוא דּ מת ּפ ׁש טי
דּ חדוה וּ נהוֹ רא דּ זיוא מׁש יכ וּ  וּ מההוּ א
לעלמא ואיבּ ין ּפ ירין עבדין דילהוֹ ן,
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  עאל איבּ א וההוּ א דא,

.דאצטרי זימנא עד דּ ׁש כינ ּת א,

 וצ דּ יק ,וכ צדּ יק  בּ כל מׁש ּת עׁש ע  
דּ בנין מל כּ א  ז כּ אה ואמר,
ועדביּה . לחוּ לקיּה  את בּ רר וּ  א לּ ין 
גינתא מאמצע וּ ת  איתער, וקלא

ואמר, ּת קּ יף  בּ קל וק וֹ רא (שם דרקיע, 
יוֹ םקלז) את  אד וֹ ם לבני ה' זכר

היסוֹ ד עד ערוּ  ערוּ  האוֹ מרים ירוּ ׁש לם
דיליּה . וקרק וּ רא ערטילוּ  כּ דין בּ ּה .
בּ בכיה. אתערוּ  דת ּמ ן צדּ יקייא וכל

יא ּפרק

וּ מוֹ דים מׁש בּ חים הצּ דּ יקים הלּ ילה בּ חצ וֹ ת

בּ ריוכד  ק וּ ד ׁש א ליליא את ּפ לג 
דעדן  לגנתא אתי הוּ א
רבּ י  אמר בּ מאן. בּ הוּ . לאׁש ּת ע ׁש עא
דּ מדוֹ ריהוֹ ן  אנּ וּ ן בּ ין בּ כלהוּ , יוֹ סי
דּ יתבי  אנּ וּ ן בּ ין עלמא, בּ ההוּ א
בּ כלהוּ  עלמא, בּ האי בּ מד וֹ ריהוֹ ן
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א בּ הוּ  מׁש ּת ע ׁש ע 

ליליא. בּ פלגּ וּ ת 

זוהר
לך  פרשת
דף  לך
פב :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא לד ֶֶּפרק 

צריבּ א ׁש לּ מעלה העוֹ לם ראה, 
העוֹ לם  ׁש ל התע וֹ רר וּ תוֹ  את
הצּ דּ יקים  וּ כׁש נּ ׁש מ וֹ ת הּת ח ּת וֹ ן.
ועוֹ לוֹ ת  הזּ ה העוֹ לם מן י וֹ צאוֹ ת
בּ אוֹ ר  מתלבּ ׁש וֹ ת כּ לּ ן למעלה,
וּ בהם  נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה
ותאב  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
זה  ועל מע שׂ יו , ּפ רי  ׁש הם להם,
נׁש מ וֹ ת  להם ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל נקראוּ 
בּ רוּ -הוּ א, לּק דוֹ ׁש - בּ נים קדוֹ ׁש וֹ ת

ׁש נּ אמר  יד )כּ מוֹ  אּת ם (דברים  בּ נים  
ּפ רי ו דּ אי, בּ נים אלהיכם. לה '

מע שׂ יו.
אוֹ תם אמר אפ לּ וּ  ייסא, ר בּ י 

הארץ ]. [של הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם
ׁש בּ חצוֹ ת אי מוּ ם לוֹ , אמר  ? 

כּ לּ ם  אמת, צ דּ יקי  אוֹ תם כּ ל  הלּ ילה
ולׁש מע  בּת וֹ רה לקרא מתע וֹ ררים
נת בּ אר  והרי הּת וֹ רה. ּת ׁש בּ ח וֹ ת את
אוֹ תם  וכל הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ לּ ם  העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים
חסד ׁש ל וחוּ ט לקוֹ לם, מק ׁש יבים

ׁש כּ תוּ ב  בּ יּ וֹ ם, עליהם  תהליםנמׁש) 
וּ בלּ ילה מב ) חס דּ וֹ  ה' יצ וּ ה יוֹ מם

ע ּמ י. ׁש ירה
בּ לּ ילה ועל  ׁש ע וֹ לוֹ ת הּת ׁש בּ ח וֹ ת כּ ן  

בּ א  ׁש למה. תׁש בּ חת זוֹ  לפניו,
סגוּ רים  היוּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה ראה,
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש הרג בּ ב ּת יהם
הלּ ל אוֹ מרים היוּ  מצרים, בּ בכ וֹ רי

לפניו.ו  תׁש בּ ח וֹ ת 

אצטריּת א דלעילא עלמא חזי, 
ּת ּת אה , דעלמא לאתערוּ תא
מהאי  נפקי דּ צדּ יקייא נ ׁש מתהוֹ ן וכד
מתלבּ ׁש י  כּ להוּ  לעילא וסלקי עלמא
וּ בהוּ  יקר , בּ דיוּ קנא דלעילא בּ נהוֹ רא
ותאיב מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ א ועל ע וֹ בד וֹ י, ּפ רי דּ אינהוּ  לוֹ ן
נ ׁש מתין  לוֹ ן דּ אית  ישׂ ראל אקרוּ ן
כּ מא הוּ א, בּ רי לק וּ דׁש א  בּ נין ק דּ יׁש ין

אמר יד)דאּת  ליי (דברים אּת ם בּ נים 
דּ ע וֹ בד וֹ י. איבּ א ו דּ אי בּ נים אהיכם,

דּ בהאי אמר  אנּ וּ ן ואפילּ וּ  ייסא רבּ י 
אמר (דארעא )עלמא .היא , 

אנּ וּ ן  כּ ל ליליא בּ פלגוּ ת  דּ י בּ גין ליּה 
למקרי  מתערי כּ להוּ  ק ׁש וֹ ט זכּ אי
ּת וּ ׁש בּ חן  וּ למׁש מע בּ אוֹ רייתא

דּ קוּ ד ׁש אדּ אוֹ רייתא א ּת מר והא  , 
דּ בגוֹ  צדּ יקיא א נּ וּ ן  וכל  הוּ א  בּ רי
לקליהוֹ ן צייתין  כּ להוּ  דעדן  ,גנתא 
עלייהוּ   אתמׁש דחסד  וחוּ טא

דּ כתיב , מב)בּ יממא יצ וּ ה(תהלים יוֹ מם 
עּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  יי

בּ ליליאועל דּ סלקין ּת וּ ׁש בּ חן דּ א  
ׁש לים . ּת וּ ׁש בּ חּת א  דּ א  קּמ י ּה 
סגירין  הו וּ  דישׂ ראל בּ ׁש עתא חזי, ּת א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א קטל כּ ד  בּ ב ּת יהוֹ ן
הלילא אמרי הווּ  דּ מצראי, בּ כ וֹ ריהוֹ ן

ק ּמ יּה . ות ׁש בּ חן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא  לה ֶֶּפרק 

קם בּ א היה הּמ ל ׁש דּ וד ראה 
ּת אמר  ׁש אם הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
והיה  בּ מ ּט תוֹ  ׁש וֹ כב אוֹ  י וֹ ׁש ב ׁש היה
אלּ א  לא, - ותׁש בּ ח וֹ ת  ׁש ירוֹ ת אוֹ מר

ׁש כּ ת וּ ב קיט )כּ מוֹ  לילה (שם חצ וֹ ת 
ודּ אי אק וּ ם .ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם
בּ ׁש ירוֹ ת  להתעּס ק בּ עמידה
 ּכ וּ מ וּ ם הּת וֹ רה. ׁש ל ותׁש בּ ח וֹ ת
ואפלּ וּ  לע וֹ למים, חי הּמ ל דּ וד
ׁש הרי .מל הוּ א הּמ ׁש יח מל בּ ימי
החיּ ים  מן אם הּמ ׁש יח , מל ׁש נינוּ ,
הּמ תים  מן ואם ׁש מוֹ , דּ וד - הוּ א
מתעוֹ רר  היה והוּ א ׁש מוֹ . דּ וד - הוּ א

הלּ ילה,בּ א ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ראה, 
וּ כלבים  נסּת מים, הּפ תחים
וּ מׁש וֹ טטים  ׁש וֹ רים וחמ וֹ רים
וכל להׁש חית , ר ׁש וּ ת ונּת נת בּ ע וֹ לם,
בּ מ ּט וֹ תיהם, יׁש נים הע וֹ לם בּ ני
להתע נּ ג  עוֹ לוֹ ת הצּ דּ יקים ונׁש מוֹ ת
צפ וֹ ן  ר וּ ח כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת למעלה.
קדה  התע וֹ ררוּ ת הלּ ילה, ונחלק
בּ כּמ ה  נאמר  וזה בּ ע וֹ לם, מתע וֹ ררת

מק וֹ מוֹ ת.
אדם אׁש רי אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  

ׁש עה  בּ אוֹ תּה  ׁש עוֹ מד
ּפ וֹ תח ׁש הוּ א כּ יון בּ ּת וֹ רה. וּ מׁש ּת דּ ל

מל הוּ א ה ּמ ׁש יח מל בּ ימי ואפ לּ וּ  לע וֹ למים, חי ה ּמ ל דּ וד 

קםּת א הוה  מלכּ א דּ דוד  חזי, 
תימא דּ אי ליליא, בּ פלגוּ ת
והוה בּ ערסיּה  ׁש כיב  אוֹ  יתיב  דּ הוה
כּ מה אלּ א לא, ות וּ ׁש בּ חן, ׁש ירין אמר

קיט )דכתיב אק וּ ם(תהלים לילה חצ וֹ ת  
בּ עמידה ו דּ אי אק וּ ם .ל להוֹ ד וֹ ת 
ות וּ ׁש בּ חן  בּ ׁש ירין לאתע ּס קא 
חי  מלכּ א דּ וד   ּכ וּ בגין דּ אוֹ רייתא.
מׁש יחא מלכּ א בּ יוֹ מי ואפילּ וּ  לעלמין,
מׁש יחא מלכּ א ּת נן דּ הא מלכּ א. איהוּ 
מן  ואי ׁש מיּה  דּ וד  הוּ א חיּ יא מן אי
הוה ואיהוּ  ׁש מיּה , דּ וד הוּ א מתייא
דּ כתיב , ייתי לא עד בּ צפרא אתער

נז) ה נּ בל (תהלים ע וּ רה כב וֹ די ע וּ רה
ׁש חר. אעירה  וכ נּ וֹ ר

לילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על הרע  בּ ּט וּ ל

ליליא,ּת א דּ עאל בּ ׁש ע ּת א (לעילחזי, 
ע "א ) וכלבּ י קע"ב סתימין, ּפ תחין

בּ עלמא , וׁש טאן ׁש ריין וחמרי
בּ ני  וכל לחבּ לא, רׁש וּ  ואתייהיבת 
ונׁש מתהוֹ ן  בּ ערסייה וּ , ניימי עלמא
לעילא. לאתענגא סלקין דּ צ דּ יקייא

צפ וֹ ן, רוּ ח אתער ואתּפ ליג כּ ד  
אתער ליליא , קדּ יׁש א אתערוּ תא 

דוּ כּת י. בּ כ ּמ ה ואּת מר בּ עלמא,

נׁש ,זכּ אה  בּ ר דּ ההוּ א חוּ לקיּה  
בּ ההיא קאים דּ איהוּ 

בּ אוֹ רייתא ואׁש ּת דּ ל כּ יוןׁש עּת א, . 

חלק זוהר 
פרשת  א '
דף  ויחי 
רמב :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא לד ֶֶּפרק 

צריבּ א ׁש לּ מעלה העוֹ לם ראה, 
העוֹ לם  ׁש ל התע וֹ רר וּ תוֹ  את
הצּ דּ יקים  וּ כׁש נּ ׁש מ וֹ ת הּת ח ּת וֹ ן.
ועוֹ לוֹ ת  הזּ ה העוֹ לם מן י וֹ צאוֹ ת
בּ אוֹ ר  מתלבּ ׁש וֹ ת כּ לּ ן למעלה,
וּ בהם  נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה
ותאב  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
זה  ועל מע שׂ יו , ּפ רי  ׁש הם להם,
נׁש מ וֹ ת  להם ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל נקראוּ 
בּ רוּ -הוּ א, לּק דוֹ ׁש - בּ נים קדוֹ ׁש וֹ ת

ׁש נּ אמר  יד )כּ מוֹ  אּת ם (דברים  בּ נים  
ּפ רי ו דּ אי, בּ נים אלהיכם. לה '

מע שׂ יו.
אוֹ תם אמר אפ לּ וּ  ייסא, ר בּ י 

הארץ ]. [של הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם
ׁש בּ חצוֹ ת אי מוּ ם לוֹ , אמר  ? 

כּ לּ ם  אמת, צ דּ יקי  אוֹ תם כּ ל  הלּ ילה
ולׁש מע  בּת וֹ רה לקרא מתע וֹ ררים
נת בּ אר  והרי הּת וֹ רה. ּת ׁש בּ ח וֹ ת את
אוֹ תם  וכל הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ לּ ם  העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים
חסד ׁש ל וחוּ ט לקוֹ לם, מק ׁש יבים

ׁש כּ תוּ ב  בּ יּ וֹ ם, עליהם  תהליםנמׁש) 
וּ בלּ ילה מב ) חס דּ וֹ  ה' יצ וּ ה יוֹ מם

ע ּמ י. ׁש ירה
בּ לּ ילה ועל  ׁש ע וֹ לוֹ ת הּת ׁש בּ ח וֹ ת כּ ן  

בּ א  ׁש למה. תׁש בּ חת זוֹ  לפניו,
סגוּ רים  היוּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה ראה,
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש הרג בּ ב ּת יהם
הלּ ל אוֹ מרים היוּ  מצרים, בּ בכ וֹ רי

לפניו.ו  תׁש בּ ח וֹ ת 

אצטריּת א דלעילא עלמא חזי, 
ּת ּת אה , דעלמא לאתערוּ תא
מהאי  נפקי דּ צדּ יקייא נ ׁש מתהוֹ ן וכד
מתלבּ ׁש י  כּ להוּ  לעילא וסלקי עלמא
וּ בהוּ  יקר , בּ דיוּ קנא דלעילא בּ נהוֹ רא
ותאיב מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ א ועל ע וֹ בד וֹ י, ּפ רי דּ אינהוּ  לוֹ ן
נ ׁש מתין  לוֹ ן דּ אית  ישׂ ראל אקרוּ ן
כּ מא הוּ א, בּ רי לק וּ דׁש א  בּ נין ק דּ יׁש ין

אמר יד)דאּת  ליי (דברים אּת ם בּ נים 
דּ ע וֹ בד וֹ י. איבּ א ו דּ אי בּ נים אהיכם,

דּ בהאי אמר  אנּ וּ ן ואפילּ וּ  ייסא רבּ י 
אמר (דארעא )עלמא .היא , 

אנּ וּ ן  כּ ל ליליא בּ פלגוּ ת  דּ י בּ גין ליּה 
למקרי  מתערי כּ להוּ  ק ׁש וֹ ט זכּ אי
ּת וּ ׁש בּ חן  וּ למׁש מע בּ אוֹ רייתא

דּ קוּ ד ׁש אדּ אוֹ רייתא א ּת מר והא  , 
דּ בגוֹ  צדּ יקיא א נּ וּ ן  וכל  הוּ א  בּ רי
לקליהוֹ ן צייתין  כּ להוּ  דעדן  ,גנתא 
עלייהוּ   אתמׁש דחסד  וחוּ טא

דּ כתיב , מב)בּ יממא יצ וּ ה(תהלים יוֹ מם 
עּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  יי

בּ ליליאועל דּ סלקין ּת וּ ׁש בּ חן דּ א  
ׁש לים . ּת וּ ׁש בּ חּת א  דּ א  קּמ י ּה 
סגירין  הו וּ  דישׂ ראל בּ ׁש עתא חזי, ּת א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א קטל כּ ד  בּ ב ּת יהוֹ ן
הלילא אמרי הווּ  דּ מצראי, בּ כ וֹ ריהוֹ ן

ק ּמ יּה . ות ׁש בּ חן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא  לה ֶֶּפרק 

קם בּ א היה הּמ ל ׁש דּ וד ראה 
ּת אמר  ׁש אם הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
והיה  בּ מ ּט תוֹ  ׁש וֹ כב אוֹ  י וֹ ׁש ב ׁש היה
אלּ א  לא, - ותׁש בּ ח וֹ ת  ׁש ירוֹ ת אוֹ מר

ׁש כּ ת וּ ב קיט )כּ מוֹ  לילה (שם חצ וֹ ת 
ודּ אי אק וּ ם .ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם
בּ ׁש ירוֹ ת  להתעּס ק בּ עמידה
 ּכ וּ מ וּ ם הּת וֹ רה. ׁש ל ותׁש בּ ח וֹ ת
ואפלּ וּ  לע וֹ למים, חי הּמ ל דּ וד
ׁש הרי .מל הוּ א הּמ ׁש יח מל בּ ימי
החיּ ים  מן אם הּמ ׁש יח , מל ׁש נינוּ ,
הּמ תים  מן ואם ׁש מוֹ , דּ וד - הוּ א
מתעוֹ רר  היה והוּ א ׁש מוֹ . דּ וד - הוּ א

הלּ ילה,בּ א ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ראה, 
וּ כלבים  נסּת מים, הּפ תחים
וּ מׁש וֹ טטים  ׁש וֹ רים וחמ וֹ רים
וכל להׁש חית , ר ׁש וּ ת ונּת נת בּ ע וֹ לם,
בּ מ ּט וֹ תיהם, יׁש נים הע וֹ לם בּ ני
להתע נּ ג  עוֹ לוֹ ת הצּ דּ יקים ונׁש מוֹ ת
צפ וֹ ן  ר וּ ח כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת למעלה.
קדה  התע וֹ ררוּ ת הלּ ילה, ונחלק
בּ כּמ ה  נאמר  וזה בּ ע וֹ לם, מתע וֹ ררת

מק וֹ מוֹ ת.
אדם אׁש רי אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  

ׁש עה  בּ אוֹ תּה  ׁש עוֹ מד
ּפ וֹ תח ׁש הוּ א כּ יון בּ ּת וֹ רה. וּ מׁש ּת דּ ל

מל הוּ א ה ּמ ׁש יח מל בּ ימי ואפ לּ וּ  לע וֹ למים, חי ה ּמ ל דּ וד 

קםּת א הוה  מלכּ א דּ דוד  חזי, 
תימא דּ אי ליליא, בּ פלגוּ ת
והוה בּ ערסיּה  ׁש כיב  אוֹ  יתיב  דּ הוה
כּ מה אלּ א לא, ות וּ ׁש בּ חן, ׁש ירין אמר

קיט )דכתיב אק וּ ם(תהלים לילה חצ וֹ ת  
בּ עמידה ו דּ אי אק וּ ם .ל להוֹ ד וֹ ת 
ות וּ ׁש בּ חן  בּ ׁש ירין לאתע ּס קא 
חי  מלכּ א דּ וד   ּכ וּ בגין דּ אוֹ רייתא.
מׁש יחא מלכּ א בּ יוֹ מי ואפילּ וּ  לעלמין,
מׁש יחא מלכּ א ּת נן דּ הא מלכּ א. איהוּ 
מן  ואי ׁש מיּה  דּ וד  הוּ א חיּ יא מן אי
הוה ואיהוּ  ׁש מיּה , דּ וד הוּ א מתייא
דּ כתיב , ייתי לא עד בּ צפרא אתער

נז) ה נּ בל (תהלים ע וּ רה כב וֹ די ע וּ רה
ׁש חר. אעירה  וכ נּ וֹ ר

לילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על הרע  בּ ּט וּ ל

ליליא,ּת א דּ עאל בּ ׁש ע ּת א (לעילחזי, 
ע "א ) וכלבּ י קע"ב סתימין, ּפ תחין

בּ עלמא , וׁש טאן ׁש ריין וחמרי
בּ ני  וכל לחבּ לא, רׁש וּ  ואתייהיבת 
ונׁש מתהוֹ ן  בּ ערסייה וּ , ניימי עלמא
לעילא. לאתענגא סלקין דּ צ דּ יקייא

צפ וֹ ן, רוּ ח אתער ואתּפ ליג כּ ד  
אתער ליליא , קדּ יׁש א אתערוּ תא 

דוּ כּת י. בּ כ ּמ ה ואּת מר בּ עלמא,

נׁש ,זכּ אה  בּ ר דּ ההוּ א חוּ לקיּה  
בּ ההיא קאים דּ איהוּ 

בּ אוֹ רייתא ואׁש ּת דּ ל כּ יוןׁש עּת א, . 

חלק זוהר 
פרשת  א '
דף  ויחי 
רמב :
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הּמ ינים  אוֹ תם כּ ל את בּ ּת וֹ רה,
ּת הוֹ ם  לנקב  מכניס הוּ א הרעים
וּ מוֹ רידוֹ  החמוֹ ר , את וכוֹ פת רבּ ה,
זהמת  ׁש ל העפר ׁש ּת חת בּ רים 

הּק ׁש ר.

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 

בּ חצוֹ ת  הזּ ה קם הע וּ ר  הלּ ילה, 
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  
הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 

גּ דוֹ לי כּ ל עם יוֹ ׁש ב  היה
בּ דברי וע וֹ סק ה דּ ין את ודן ביתוֹ 
עד ׁש נתוֹ  י ׁש ן היה  ּכ ואחר תוֹ רה,
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת וקם הלּ ילה, חצ וֹ ת
רבּ וֹ נוֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר,

ות ׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירים
וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  

ׁש אּת ם  הזּ ה הדּ בר
 ּכ הוּ א י ׁש אוֹ מרים הדּ בר סוֹ ד  ? 

וק יּ ם  חי ה ּמ ל דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן,

אינוּ ן כּ ל בּ א וֹ רייתא , ּפ תח דּ איה וּ 
בּ נוּ קבי ל וֹ ן אעיל בּ י ׁש ין , זינין

רבּ ה, לחמוֹ ר,דתהוֹ מא  ליּה  וכפית  
עפרא , דּ תחוֹ ת  בּ טפסרי ליּה  ונחית 

קסרא. דּ זוּ המי

יב  ּפרק 

ׁש ינה טעם טוֹ עם היה וא מ ּמ ׁש  לילה בּ חצ וֹ ת קם היה  הּמ ל דּ וד 
ּכ לל וּ מיתה

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת
ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 

רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ ׁש בּ חן. בּ ׁש ירין
ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 

מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,

זוה"ק
בראשית 
רו דף 
רז  – ע "ב
ע"א 
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ודוד עוֹ למים, וּ לע וֹ למי לע וֹ לם
ׁש לּ א  ימיו כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל
ׁש הנה  מוּ ם מיתה, טעם יטעם
ודוד, היא, בּ מיתה מים אחד
היה  לא חי, ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מ וּ ם
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א י ׁש ן
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא רוּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה 
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העליוֹ נה  והּק דה 

מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעםהוה יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר 

מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
בּ גין  דליליא, ׁש ע וּ רא
בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים, דּ יתק יּ ים
ליליא , אתּפ ליג וכד  דמ וֹ תא. טעמא
בּ גין  בּ אתריּה . מתקיּ ים דּ וד  הוה
וכתרא ליליא ּפ לגוּ  אתער דּ כד 
לא ׁש כּ חא דלא בּ עא אתער, ק דּ יׁש א
אחרא , בּ אתר  מתק ר לדוד ליּה 

דּ מוֹ תא. בּ אתר

לילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי העניין חמר

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה
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הּמ ינים  אוֹ תם כּ ל את בּ ּת וֹ רה,
ּת הוֹ ם  לנקב  מכניס הוּ א הרעים
וּ מוֹ רידוֹ  החמוֹ ר , את וכוֹ פת רבּ ה,
זהמת  ׁש ל העפר ׁש ּת חת בּ רים 

הּק ׁש ר.

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 

בּ חצוֹ ת  הזּ ה קם הע וּ ר  הלּ ילה, 
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  
הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 

גּ דוֹ לי כּ ל עם יוֹ ׁש ב  היה
בּ דברי וע וֹ סק ה דּ ין את ודן ביתוֹ 
עד ׁש נתוֹ  י ׁש ן היה  ּכ ואחר תוֹ רה,
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת וקם הלּ ילה, חצ וֹ ת
רבּ וֹ נוֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר,

ות ׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירים
וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  

ׁש אּת ם  הזּ ה הדּ בר
 ּכ הוּ א י ׁש אוֹ מרים הדּ בר סוֹ ד  ? 

וק יּ ם  חי ה ּמ ל דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן,

אינוּ ן כּ ל בּ א וֹ רייתא , ּפ תח דּ איה וּ 
בּ נוּ קבי ל וֹ ן אעיל בּ י ׁש ין , זינין

רבּ ה, לחמוֹ ר,דתהוֹ מא  ליּה  וכפית  
עפרא , דּ תחוֹ ת  בּ טפסרי ליּה  ונחית 

קסרא. דּ זוּ המי

יב  ּפרק 

ׁש ינה טעם טוֹ עם היה וא מ ּמ ׁש  לילה בּ חצ וֹ ת קם היה  הּמ ל דּ וד 
ּכ לל וּ מיתה

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת
ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 

רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ ׁש בּ חן. בּ ׁש ירין
ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 

מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,

זוה"ק
בראשית 
רו דף 
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ודוד עוֹ למים, וּ לע וֹ למי לע וֹ לם
ׁש לּ א  ימיו כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל
ׁש הנה  מוּ ם מיתה, טעם יטעם
ודוד, היא, בּ מיתה מים אחד
היה  לא חי, ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מ וּ ם
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א י ׁש ן
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא רוּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה 
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העליוֹ נה  והּק דה 

מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעםהוה יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר 

מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
בּ גין  דליליא, ׁש ע וּ רא
בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים, דּ יתק יּ ים
ליליא , אתּפ ליג וכד  דמ וֹ תא. טעמא
בּ גין  בּ אתריּה . מתקיּ ים דּ וד  הוה
וכתרא ליליא ּפ לגוּ  אתער דּ כד 
לא ׁש כּ חא דלא בּ עא אתער, ק דּ יׁש א
אחרא , בּ אתר  מתק ר לדוד ליּה 

דּ מוֹ תא. בּ אתר

לילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי העניין חמר

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה
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ולא מתעוֹ רר  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם ת, 
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ ּאמרו חזק יּ ה. להם , אמר ? 

.ּת וֹ רת ותתחזּ ק כּ ח ייׁש ר ל וֹ ,
הוֹ איל יהוּ דה, ר בּ י אמר י ׁש בוּ .
סוֹ דוֹ ת  מע ּת ה לנ וּ  אמר  והתחלּת ,

ׁש אמרּת . עליוֹ נים

בּ חצוֹ ת כּ ׁש נּ חלק  הלּ ילה 
ר וּ ח וּ מתעוֹ רר
בּ א  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  צפ וֹ ן
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וּ מגּ יעה  מּק יׁש ה צפ וֹ ן רוּ ח  אז
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת הממנּ ים לא וֹ תם
וּ פ וֹ תחים  מזּמ רים וכ לּ ם לז ּמ ר ,
וּ מתחבּ רת  הבּ קר וּ כ ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש ירה .
האחרים  כּ ל אז  בּ אוֹ ר , הבּ קר  קדרוּ ת
הרקיע  כּ וֹ כבי וכל ׁש ירה, אוֹ מרים
[שלמטה] הּמ לאכים ׁש אר וכל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  להם, לח )מסיּ עים (איוב 

בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס 

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

יג ּפרק

בּ יחד שׂ רים ּכ וּ לם

צפ וֹ ן כּ ד ר וּ ח ואתער ליליא את ּפ לג 
אתי הוּ א בּ רי ע "ב)וק וּ ד ׁש א (ס 

בּ גנ ּת א צדּ יק יּ יא עם לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ מטא אקּ יׁש  צפ וֹ ן ר וּ ח כּ דין דעדן.
לזּמ רא. ליליא בּ פלגוּ ת  דּ ממנּ ן לאנּ וּ ן
וכד ׁש ירתא. וּ פתחין מזּמ רין וכלהוּ 
דצפרא קדרוּ תא וּ מתחבּ ר צפרא אתי
אמרין  אחרנין כּ להוּ  כּ דין בּ נהוֹ רא.
ׁש אר  וכל רקיעא כּ כבי וכל ׁש ירתא.

כּ מה(דלתתא )מלאכין לוֹ ן מסייעין 
לח )דכתיב, בקר (איוב  כּ כבי יחד  בּ רן 

דּ ישׂ ראל  עד  אלהים. בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ 

זוהר
בראשית 
מ:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יג לט ֶֶּפרק

בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ  בקר  כּ כבי יחד בּ רן
ׁש ירה  נ וֹ שׂ אים ׁש יּ שׂ ראל עד אלהים.

אחריהם. ותׁש בּ ח וֹ ת 

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ולמדנוּ , אוֹ תם כּ ל 
ׁש נּ חלק  בּ ׁש עה בּ ּת וֹ רה
הכינה. עם מ ׁש ּת ּת פים הלּ ילה,
מתחבּ רת  והגּ בירה ה בּ קר  וּ כׁש בּ א
עם  עּמ ּה  נמצא הוּ א ,הּמ ל עם
את  כּ לּ ם על ּפ וֹ רס והּמ ל ,הּמ ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מב )כּ נפיו. יוֹ מם (שם 
עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה

וג וֹ '.

מתעוֹ ררת בּ אוֹ תּה  העה 
מ צּ ד אחת ׁש להבת
רוּ ח וֹ ת  בּ ארבּ עה וּ מכּ ה הצּ פ וֹ ן,
כּ נפי לבין  וּ מ גּ יעה ויוֹ רדת העוֹ לם,
אוֹ תּה  בּ וֹ  וּ מתע וֹ ררת הּת רנגוֹ ל,
מי ואין  וק וֹ רא. הלהבת
צ דּ יקי לאוֹ תם ּפ רט  ׁש ּמ תעוֹ רר,
וּ מתעוֹ ררים  ׁש עוֹ מדים האמת
וכל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ּת וֹ רה.
העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים אוֹ תם
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לק וֹ לם, מק ׁש יבים

יג) ח  חברים (שיר  בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני. לק וֹ ל מקׁש יבים

אבּ תרייהוּ : ותוּ ׁש בּ חּת א ׁש ירתא נטלי

ה כינה עם הׁש ּת ּת פ וּ ת

דּ מׁש ּת דּ לי ותאנא, אינּ וּ ן כּ ל 
בּ ׁש עתא בּ אוֹ רייתא
בּ ׁש כינּת א. א ׁש ּת ּת ף  ליליא. דּ את ּפ ליג 
וּ מטרוֹ ניתא צפרא, אתי וכד
אׁש ּת כח הוּ א מלכּ א, עם אתחבּ רת 
על  ּפ ריס וּ מלכּ א  מלכּ א. עם ע ּמ הּ 

דכתיב, הוּ א הדא גּ דּפ וֹ י, (תהלים כּ לּ הוּ  
ׁש ירהמב) וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  יי' יצ וּ ה יוֹ מם

וגוֹ '. ע ּמ י

העוֹ ל ר וּ חוֹ ת בּ אר בּ ע וּ מּכ ה מתעוֹ ררת םׁש להבת  

חדבּ ההיא ׁש להוֹ בא אתער ׁש עתא 
בּ ארבּ ע וּ בט ׁש  צפ וֹ ן מּס טר
גּ דפי  בּ ין וּ מטי ונחית  עלמא סטרי
ׁש להוֹ בא ההוּ א ואתער דתרנגוֹ לא
אנּ וּ ן  בּ ר דּ אתער מאן ולית  וקרי, בּ יּה 
ואתערוּ  דּ קיימי ק ׁש וֹ ט זכּ אי
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין בּ אוֹ רייתא.
דעדן  גנתא דּ בגוֹ  צ דּ יקייא אנּ וּ ן וכל

אמר , דאּת  כּ מא לקליהוֹ ן. (שירצייתי 
יג) ח  חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

המיעני: לקוֹ ל מק ׁש יבים

זוהר
ויקרא 
פרשת 
אחרי 
דף  מות 
סה.

זוה"ק
לך  פרשת
עז: דף  לך
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ולא מתעוֹ רר  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם ת, 
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ ּאמרו חזק יּ ה. להם , אמר ? 

.ּת וֹ רת ותתחזּ ק כּ ח ייׁש ר ל וֹ ,
הוֹ איל יהוּ דה, ר בּ י אמר י ׁש בוּ .
סוֹ דוֹ ת  מע ּת ה לנ וּ  אמר  והתחלּת ,

ׁש אמרּת . עליוֹ נים

בּ חצוֹ ת כּ ׁש נּ חלק  הלּ ילה 
ר וּ ח וּ מתעוֹ רר
בּ א  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  צפ וֹ ן
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וּ מגּ יעה  מּק יׁש ה צפ וֹ ן רוּ ח  אז
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת הממנּ ים לא וֹ תם
וּ פ וֹ תחים  מזּמ רים וכ לּ ם לז ּמ ר ,
וּ מתחבּ רת  הבּ קר וּ כ ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש ירה .
האחרים  כּ ל אז  בּ אוֹ ר , הבּ קר  קדרוּ ת
הרקיע  כּ וֹ כבי וכל ׁש ירה, אוֹ מרים
[שלמטה] הּמ לאכים ׁש אר וכל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  להם, לח )מסיּ עים (איוב 

בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס 

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

יג ּפרק

בּ יחד שׂ רים ּכ וּ לם

צפ וֹ ן כּ ד ר וּ ח ואתער ליליא את ּפ לג 
אתי הוּ א בּ רי ע "ב)וק וּ ד ׁש א (ס 

בּ גנ ּת א צדּ יק יּ יא עם לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ מטא אקּ יׁש  צפ וֹ ן ר וּ ח כּ דין דעדן.
לזּמ רא. ליליא בּ פלגוּ ת  דּ ממנּ ן לאנּ וּ ן
וכד ׁש ירתא. וּ פתחין מזּמ רין וכלהוּ 
דצפרא קדרוּ תא וּ מתחבּ ר צפרא אתי
אמרין  אחרנין כּ להוּ  כּ דין בּ נהוֹ רא.
ׁש אר  וכל רקיעא כּ כבי וכל ׁש ירתא.

כּ מה(דלתתא )מלאכין לוֹ ן מסייעין 
לח )דכתיב, בקר (איוב  כּ כבי יחד  בּ רן 

דּ ישׂ ראל  עד  אלהים. בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ 

זוהר
בראשית 
מ:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יג לט ֶֶּפרק

בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ  בקר  כּ כבי יחד בּ רן
ׁש ירה  נ וֹ שׂ אים ׁש יּ שׂ ראל עד אלהים.

אחריהם. ותׁש בּ ח וֹ ת 

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ולמדנוּ , אוֹ תם כּ ל 
ׁש נּ חלק  בּ ׁש עה בּ ּת וֹ רה
הכינה. עם מ ׁש ּת ּת פים הלּ ילה,
מתחבּ רת  והגּ בירה ה בּ קר  וּ כׁש בּ א
עם  עּמ ּה  נמצא הוּ א ,הּמ ל עם
את  כּ לּ ם על ּפ וֹ רס והּמ ל ,הּמ ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מב )כּ נפיו. יוֹ מם (שם 
עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה

וג וֹ '.

מתעוֹ ררת בּ אוֹ תּה  העה 
מ צּ ד אחת ׁש להבת
רוּ ח וֹ ת  בּ ארבּ עה וּ מכּ ה הצּ פ וֹ ן,
כּ נפי לבין  וּ מ גּ יעה ויוֹ רדת העוֹ לם,
אוֹ תּה  בּ וֹ  וּ מתע וֹ ררת הּת רנגוֹ ל,
מי ואין  וק וֹ רא. הלהבת
צ דּ יקי לאוֹ תם ּפ רט  ׁש ּמ תעוֹ רר,
וּ מתעוֹ ררים  ׁש עוֹ מדים האמת
וכל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ּת וֹ רה.
העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים אוֹ תם
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לק וֹ לם, מק ׁש יבים

יג) ח  חברים (שיר  בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני. לק וֹ ל מקׁש יבים

אבּ תרייהוּ : ותוּ ׁש בּ חּת א ׁש ירתא נטלי

ה כינה עם הׁש ּת ּת פ וּ ת

דּ מׁש ּת דּ לי ותאנא, אינּ וּ ן כּ ל 
בּ ׁש עתא בּ אוֹ רייתא
בּ ׁש כינּת א. א ׁש ּת ּת ף  ליליא. דּ את ּפ ליג 
וּ מטרוֹ ניתא צפרא, אתי וכד
אׁש ּת כח הוּ א מלכּ א, עם אתחבּ רת 
על  ּפ ריס וּ מלכּ א  מלכּ א. עם ע ּמ ּה 

דכתיב, הוּ א הדא גּ דּפ וֹ י, (תהלים כּ לּ הוּ  
ׁש ירהמב) וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  יי' יצ וּ ה יוֹ מם

וגוֹ '. ע ּמ י

העוֹ ל ר וּ חוֹ ת בּ אר בּ ע וּ מּכ ה מתעוֹ ררת םׁש להבת  

חדבּ ההיא ׁש להוֹ בא אתער ׁש עתא 
בּ ארבּ ע וּ בט ׁש  צפ וֹ ן מּס טר
גּ דפי  בּ ין וּ מטי ונחית  עלמא סטרי
ׁש להוֹ בא ההוּ א ואתער דתרנגוֹ לא
אנּ וּ ן  בּ ר דּ אתער מאן ולית  וקרי, בּ יּה 
ואתערוּ  דּ קיימי ק ׁש וֹ ט זכּ אי
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין בּ אוֹ רייתא.
דעדן  גנתא דּ בגוֹ  צ דּ יקייא אנּ וּ ן וכל

אמר , דאּת  כּ מא לקליהוֹ ן. (שירצייתי 
יג) ח  חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

המיעני: לקוֹ ל מק ׁש יבים

זוהר
ויקרא 
פרשת 
אחרי 
דף  מות 
סה.

זוה"ק
לך  פרשת
עז: דף  לך



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יגמ  ֶֶּפרק

ר ׁש וּ ת,וּ מוּ ם ערבית ּת פ לּ ת  ּכ 
בּ תפ לּ ת  נכללת ׁש הרי
לא  וכעת מאירה, ׁש ּת היה כּ די היּ וֹ ם
לא  ׁש הרי  אוֹ תּה , וּ בארנוּ  הזּ מן. זה
והיא  לּה , ׁש יּ איר היּ וֹ ם אוֹ ר  התגּ לּ ה
חצוֹ ת  זמן עד בּ חׁש כה ׁש וֹ לטת
הוּ א   ּבּ רו כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה,
העדן, בּ גן  הצּ דּ יקים עם מ ׁש ּת עׁש ע 
יׁש ּת ע ׁש ע  ׁש האדם הזּ מן ואז

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  בּ ּת וֹ רה, [וללמד]

בּ ק יּ וּ מם אׁש ריהם  העוֹ מדים כּ ל 
בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סקים
הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם בּ לּ ילה ,
עדן  ׁש בּ גן הצּ דּ יקים א וֹ תם וכל
אוֹ תם  האדם בּ ני  קוֹ לוֹ ת ׁש וֹ מעים

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ ּת וֹ רה, (שירהעוֹ סקים 
וגוֹ 'היּ וֹ ׁש בת ח ) .בּ גּ נּ ים  

יוֹ ׁש בים ר בּ י היוּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
בּ ּת וֹ רה. ועוֹ סקים אחד לילה
ראיתי יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י  אמר 
מאׁש ר  יוֹ תר בּ לּ ילה הּת וֹ רה ׁש צּ חוּ ת

זה  לּמ ה מוּ ם בּ יּ וֹ ם. ל וֹ , אמר ? 
היא  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ׁש ל ׁש הצּ חוּ ת
ּפ ה  ׁש בּ על  ותוֹ רה ּפ ה, ׁש בּ על תוֹ רה
יוֹ תר  וּ מתעוֹ ררת  בּ לּ ילה, ׁש וֹ לטת

רׁש וּ ת ערבית ּת פילת

דּ האוּ בגין רׁש וּ ת  ערבית  ּת פ לּ ת   ּכ 
דיוֹ מא בּ צלוֹ תא את כּ לילת
זמנא לאו והׁש ּת א לאתנהרא, בּ גין
את גּ ליא לא דּ הא לּה  ואוֹ קימנא איהוּ .
ואיהי  לּה , דּ ינהיר דּ יממא נהוֹ רא
דּ פלגוּ ת זמנא עד  בּ חׁש וֹ כא ׁש לטא
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א דּ אׁש ּת עׁש ע  ליליא
איהוּ  וּ כדין דעדן, בּ גנתא  צדּ יקיא עם

נ ׁש  בּ ר לאׁש ּת ע ׁש עא (ס"א זמנא 
דאּת מר.ולמלעי) כּ מה בּ אוֹ רייתא

בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים אׁש ריהם

בּ קיּ וּ מייהוּ ,זכּ אין דּ קיימי כּ ל אינוּ ן 
בּ אוֹ רייתא וּ מׁש ּת דּ לין
וכל  הוּ א  בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ גין בּ ליליא.

צ דּ יקייא ׁש מע וּ אינוּ ן דעדן, דּ בגנתא 
דּ מׁש ּת דּ לי  אינ וּ ן נׁש א , דּ בני קלייהוּ 

דכתיב , כּ מה השירים בּ אוֹ רייתא. (שיר 
וגו'.ח ) בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

חד ׁש ה, ּכ בריּ ה  נע שׂ ה בּ ּת וֹ רה לעס וֹ ק  לילה בּ חצ וֹ ת הּמ ׁש ּכ ים
הּת וֹ רה בּ היר וּ ת  להבין וּ מ יג 

חדר בּ י יתבי הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
אמר  בּ אוֹ רייתא . ולעאן ליליא,
חמינא יוֹ סי, לרבּ י יהוּ דה רבּ י
הוּ א בּ ליליא, דּ אוֹ רייתא דּ צחוּ תא
בּ גין  ליּה , אמר אמאי. מבּ יממא, יּת יר
ּת וֹ רה ׁש בּ כּת ב , דּ ת וֹ רה דּ צחוּ תא
ּפ ה , ׁש בּ על  ותוֹ רה הוּ א. ּפ ה ׁש בּ על
יּת יר  ואתערת  ׁש לטא בּ ליליא

זוהר
בראשית 
קלב : דף 
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ׁש וֹ לטת, ׁש היא וּ בזמן בּ יּ וֹ ם, מאׁש ר
הּת וֹ רה. ׁש ל  הצּ ח וּ ת קיּ מת אז

ואמר,ר ּפ תח  יוֹ סי  לה)בּ י  ולא (איוב  
נתן  עשׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר 
בּ ׁש עה  ראה, בּ א בּ לּ ילה. זמרוֹ ת
ונחלק  צפ וֹ ן רוּ ח  ׁש ּמ תעוֹ ררת
אחת  ׁש להבת בּ ארוּ  הרי  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
ואוֹ תּה  וק וֹ רא. כּ נפיו את וּ מּק יׁש 
אליו  ׁש ּמ גּ יעה בּ זמן ׁש להבת,
בּ ּה  מסּת כּ ל הוּ א כּ נג דּ וֹ , וּ מתעוֹ ררת
וּ מׁש גּ יח וּ מסּת כּ ל וק וֹ רא, וּ מזדּ עזע 
לע שׂ וֹ ת  כּ די  רבּ וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל

האדם. לבני  וק וֹ רא רצ וֹ נוֹ ,
ונקרא ולכן הׁש גּ חה. שׂ כוי, נקרא 

בּ ׁש להבת  ׁש ּמ תעוֹ רר גבר,
בּ א  הוּ א הגּ בוּ רה ׁש ל בּ צּ ד הגּ בוּ רה,
בּ ני אוֹ תם ואז העוֹ לם, את לע וֹ רר
גּ ב וּ רה  ונוֹ תנים ע וֹ מדים האמ וּ נה
רנּ ת  נקראת ואז ישׂ ראל , לכנסת וכח 
הּמ לכוּ ת  את יר ׁש  דּ וד ולכן  הּת וֹ רה.
דוֹ ר וֹ ת. וּ לדוֹ רי  לע וֹ למים וּ בניו  הוּ א

בּ ּת וֹ רה וּ מוּ ם ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל 
ׁש יּ ּפ תח וּ  זוֹ כה ה זּ ה בּ ע וֹ לם
כּ ּמ ה  ההוּ א , לע וֹ לם ׁש ערים כּ ּמ ה ל וֹ 
הזּ ה  מהע וֹ לם ׁש יּ צא בּ ׁש עה - אוֹ רוֹ ת

כּ דין  ׁש לטא, דּ איהי וּ בזמנא מבּ יממא,
דּ אוֹ רייתא. צחוּ תא איהוּ 

ואמר,ּפ תח  יוֹ סי י)רבּ י לה  ולא(איוב 
נוֹ תן  עוֹ שׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר

חזי, ּת א בּ לּ ילה. קע"א זמירוֹ ת  לך (שלח  
צפ וֹ ן,ע "ב) רוּ ח דּ אּת ער בּ ׁש עתא

אוּ קמוּ ה , הא ליליא, ואת ּפ לג
ּת חוֹ ת וּ בטׁש  נפיק, חד  דּ ׁש להוֹ בא
גּ דּפ וֹ י  ואקיׁש  דּ תרנג וֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י
דּ מטי  בּ זמנא ׁש להוֹ בא וההוּ א וקארי.
בּ יּה , אסּת כי לקבליּה , וא ּת ער גּ בּ יּה ,
בּ גין  ואׁש גּ ח ואסּת כי וקארי, ואזדּ עזע 
רעוּ תיּה , למע בּ ד  דּ מאריּה , יקרא

נׁש א. לבני לוֹ ן וקארי
ואקרי ועל אׁש גּ חא. שׂ כוי, אקרי דּ א 

בּ ׁש להוֹ בא דּ אּת ער בּ גין גּ בר,
ע "ב) כ"ג  דּ גב וּ רה(דף בּ סטרא דּ גב וּ רה ,

כּ דין  בּ עלמא. לאּת ערא אתיא קא
ויהבין  קיימין, מהימנוּ תא בּ ני אינּ וּ ן

ישׂ ראל, לכנסת  וחילא וּ כדיןגּ ב וּ רה 
דּ א וֹ רייתא . רנּ ה יריתאקרי דּ א, ועל 

לעלמין  וּ בנוֹ י הוּ א מלכ וּ תא דּ וד
דּ רין.וּ לדר  י 

יד ּפרק 

בּ לּ ילה הּת וֹ רה בּ לימוּ ד  ׁש ּמ תע וֹ רר  המחה ג וֹ דל 

בּ אוֹ רייתאוּ בגין  דּ אׁש ּת דּ ל מאן דּ כל 
ליּה  דּ יפ ּת חוּ ן זכי עלמא, בּ האי
כּ ּמ ה עלמא, להה וּ א ּת רעין כּ ּמ ה
עלמא , מהאי דּ ינ ּפ וֹ ק  בּ ׁש עתא נהוֹ רין.

זוהר
במדבר

רשת פ 
(דף  פנחס
ריג:)
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ר ׁש וּ ת,וּ מוּ ם ערבית ּת פ לּ ת  ּכ 
בּ תפ לּ ת  נכללת ׁש הרי
לא  וכעת מאירה, ׁש ּת היה כּ די היּ וֹ ם
לא  ׁש הרי  אוֹ תּה , וּ בארנוּ  הזּ מן. זה
והיא  לּה , ׁש יּ איר היּ וֹ ם אוֹ ר  התגּ לּ ה
חצוֹ ת  זמן עד בּ חׁש כה ׁש וֹ לטת
הוּ א   ּבּ רו כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה,
העדן, בּ גן  הצּ דּ יקים עם מ ׁש ּת עׁש ע 
יׁש ּת ע ׁש ע  ׁש האדם הזּ מן ואז

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  בּ ּת וֹ רה, [וללמד]

בּ ק יּ וּ מם אׁש ריהם  העוֹ מדים כּ ל 
בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סקים
הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם בּ לּ ילה ,
עדן  ׁש בּ גן הצּ דּ יקים א וֹ תם וכל
אוֹ תם  האדם בּ ני  קוֹ לוֹ ת ׁש וֹ מעים

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ ּת וֹ רה, (שירהעוֹ סקים 
וגוֹ 'היּ וֹ ׁש בת ח ) .בּ גּ נּ ים  

יוֹ ׁש בים ר בּ י היוּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
בּ ּת וֹ רה. ועוֹ סקים אחד לילה
ראיתי יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י  אמר 
מאׁש ר  יוֹ תר בּ לּ ילה הּת וֹ רה ׁש צּ חוּ ת

זה  לּמ ה מוּ ם בּ יּ וֹ ם. ל וֹ , אמר ? 
היא  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ׁש ל ׁש הצּ חוּ ת
ּפ ה  ׁש בּ על  ותוֹ רה ּפ ה, ׁש בּ על תוֹ רה
יוֹ תר  וּ מתעוֹ ררת  בּ לּ ילה, ׁש וֹ לטת

רׁש וּ ת ערבית ּת פילת

דּ האוּ בגין רׁש וּ ת  ערבית  ּת פ לּ ת   ּכ 
דיוֹ מא בּ צלוֹ תא את כּ לילת
זמנא לאו והׁש ּת א לאתנהרא, בּ גין
את גּ ליא לא דּ הא לּה  ואוֹ קימנא איהוּ .
ואיהי  לּה , דּ ינהיר דּ יממא נהוֹ רא
דּ פלגוּ ת זמנא עד  בּ חׁש וֹ כא ׁש לטא
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א דּ אׁש ּת עׁש ע  ליליא
איהוּ  וּ כדין דעדן, בּ גנתא  צדּ יקיא עם

נ ׁש  בּ ר לאׁש ּת ע ׁש עא (ס"א זמנא 
דאּת מר.ולמלעי) כּ מה בּ אוֹ רייתא

בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים אׁש ריהם

בּ קיּ וּ מייהוּ ,זכּ אין דּ קיימי כּ ל אינוּ ן 
בּ אוֹ רייתא וּ מׁש ּת דּ לין
וכל  הוּ א  בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ גין בּ ליליא.

צ דּ יקייא ׁש מע וּ אינוּ ן דעדן, דּ בגנתא 
דּ מׁש ּת דּ לי  אינ וּ ן נׁש א , דּ בני קלייהוּ 

דכתיב , כּ מה השירים בּ אוֹ רייתא. (שיר 
וגו'.ח ) בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

חד ׁש ה, ּכ בריּ ה  נע שׂ ה בּ ּת וֹ רה לעס וֹ ק  לילה בּ חצ וֹ ת הּמ ׁש ּכ ים
הּת וֹ רה בּ היר וּ ת  להבין וּ מ יג 

חדר בּ י יתבי הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
אמר  בּ אוֹ רייתא . ולעאן ליליא,
חמינא יוֹ סי, לרבּ י יהוּ דה רבּ י
הוּ א בּ ליליא, דּ אוֹ רייתא דּ צחוּ תא
בּ גין  ליּה , אמר אמאי. מבּ יממא, יּת יר
ּת וֹ רה ׁש בּ כּת ב , דּ ת וֹ רה דּ צחוּ תא
ּפ ה , ׁש בּ על  ותוֹ רה הוּ א. ּפ ה ׁש בּ על
יּת יר  ואתערת  ׁש לטא בּ ליליא
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יד מא ֶֶּפרק

ׁש וֹ לטת, ׁש היא וּ בזמן בּ יּ וֹ ם, מאׁש ר
הּת וֹ רה. ׁש ל  הצּ ח וּ ת קיּ מת אז

ואמר,ר ּפ תח  יוֹ סי  לה)בּ י  ולא (איוב  
נתן  עשׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר 
בּ ׁש עה  ראה, בּ א בּ לּ ילה. זמרוֹ ת
ונחלק  צפ וֹ ן רוּ ח  ׁש ּמ תעוֹ ררת
אחת  ׁש להבת בּ ארוּ  הרי  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
ואוֹ תּה  וק וֹ רא. כּ נפיו את וּ מּק יׁש 
אליו  ׁש ּמ גּ יעה בּ זמן ׁש להבת,
בּ ּה  מסּת כּ ל הוּ א כּ נג דּ וֹ , וּ מתעוֹ ררת
וּ מׁש גּ יח וּ מסּת כּ ל וק וֹ רא, וּ מזדּ עזע 
לע שׂ וֹ ת  כּ די  רבּ וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל

האדם. לבני  וק וֹ רא רצ וֹ נוֹ ,
ונקרא ולכן הׁש גּ חה. שׂ כוי, נקרא 

בּ ׁש להבת  ׁש ּמ תעוֹ רר גבר,
בּ א  הוּ א הגּ בוּ רה ׁש ל בּ צּ ד הגּ בוּ רה,
בּ ני אוֹ תם ואז העוֹ לם, את לע וֹ רר
גּ ב וּ רה  ונוֹ תנים ע וֹ מדים האמ וּ נה
רנּ ת  נקראת ואז ישׂ ראל , לכנסת וכח 
הּמ לכוּ ת  את יר ׁש  דּ וד ולכן  הּת וֹ רה.
דוֹ ר וֹ ת. וּ לדוֹ רי  לע וֹ למים וּ בניו  הוּ א

בּ ּת וֹ רה וּ מוּ ם ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל 
ׁש יּ ּפ תח וּ  זוֹ כה ה זּ ה בּ ע וֹ לם
כּ ּמ ה  ההוּ א , לע וֹ לם ׁש ערים כּ ּמ ה ל וֹ 
הזּ ה  מהע וֹ לם ׁש יּ צא בּ ׁש עה - אוֹ רוֹ ת

כּ דין  ׁש לטא, דּ איהי וּ בזמנא מבּ יממא,
דּ אוֹ רייתא. צחוּ תא איהוּ 

ואמר,ּפ תח  יוֹ סי י)רבּ י לה  ולא(איוב 
נוֹ תן  עוֹ שׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר

חזי, ּת א בּ לּ ילה. קע"א זמירוֹ ת  לך (שלח  
צפ וֹ ן,ע "ב) רוּ ח דּ אּת ער בּ ׁש עתא

אוּ קמוּ ה , הא ליליא, ואת ּפ לג
ּת חוֹ ת וּ בטׁש  נפיק, חד  דּ ׁש להוֹ בא
גּ דּפ וֹ י  ואקיׁש  דּ תרנג וֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י
דּ מטי  בּ זמנא ׁש להוֹ בא וההוּ א וקארי.
בּ יּה , אסּת כי לקבליּה , וא ּת ער גּ בּ יּה ,
בּ גין  ואׁש גּ ח ואסּת כי וקארי, ואזדּ עזע 
רעוּ תיּה , למע בּ ד  דּ מאריּה , יקרא

נׁש א. לבני לוֹ ן וקארי
ואקרי ועל אׁש גּ חא. שׂ כוי, אקרי דּ א 

בּ ׁש להוֹ בא דּ אּת ער בּ גין גּ בר,
ע "ב) כ"ג  דּ גב וּ רה(דף בּ סטרא דּ גב וּ רה ,

כּ דין  בּ עלמא. לאּת ערא אתיא קא
ויהבין  קיימין, מהימנוּ תא בּ ני אינּ וּ ן

ישׂ ראל, לכנסת  וחילא וּ כדיןגּ ב וּ רה 
דּ א וֹ רייתא . רנּ ה יריתאקרי דּ א, ועל 

לעלמין  וּ בנוֹ י הוּ א מלכ וּ תא דּ וד
דּ רין.וּ לדר  י 

יד ּפרק 

בּ לּ ילה הּת וֹ רה בּ לימוּ ד  ׁש ּמ תע וֹ רר  המחה ג וֹ דל 

בּ אוֹ רייתאוּ בגין  דּ אׁש ּת דּ ל מאן דּ כל 
ליּה  דּ יפ ּת חוּ ן זכי עלמא, בּ האי
כּ ּמ ה עלמא, להה וּ א ּת רעין כּ ּמ ה
עלמא , מהאי דּ ינ ּפ וֹ ק  בּ ׁש עתא נהוֹ רין.

זוהר
במדבר

רשת פ 
(דף  פנחס
ריג:)



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ידמב ֶֶּפרק

לכל והוֹ לכת לפניו, מקדּ ימה היא
ואוֹ מרת  מכריזה הערים , :ׁש וֹ מרי  

כו ) גוֹ י(ישעיה ויבא ׁש ערים ּפ תח וּ 
עבדצדּ יק  לפל וֹ ני כסאוֹ ת התקינוּ  ! 

שׂ מחה הּמ ל ׁש אין ! 
בּ מי אלּ א ל ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א
אדם  ׁש כּ ן  כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל בּ לּ ילה ׁש ּמ תעוֹ רר
עדן  ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים כּ ל ׁש הרי
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  לקוֹ ל וֹ , מק ׁש יבים
ׁש ּפ ר ׁש וּ ה  כּ מ וֹ  ביניהם, נמצא הוּ א

ח ) השירים בּ גּ נּ ים (שיר  היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני.  לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

ׁש יר  וּ מזּמ רים וּ כׁש נּ חלק ע וֹ מדים ה, 
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
וּ מז דּ עזעים  בּ רקיע , וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים. עלי וֹ נים
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].

לכל  ואזלא ק ּמ יּה , אקדימת  היא
ואוֹ מרת , מכרזת  ּת רעין, (ישעיה נטוּ רי 

צ דּ יק.כו) גּ וֹ י ויבא ׁש ערים ּפ תחוּ 
עב דּ א לפלניּ א כּ רסיין  אתקינוּ 
בּ רי לּ ק וּ דׁש א חדוּ  דּ לית  דּ מלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , דּ א ׁש ּת דל מאן אלּ א הוּ א
בּ ליליא דּ מתער נׁש  בּ ר ׁש כּ ן כּ ל
כּ ל  דּ הא בּ אוֹ רייתא, לאׁש ּת דּ לא
צייתין  דּ עדן, דּ ב גּ נּת א צדיק יּ יא
מׁש ּת כח הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א לק לּ יּה ,

דּ אוּ קמוּ ה כּ מה ח בּ ינייהוּ , השירים  (שיר 
מק ׁש יביםיג) חברים בּ גנּ ים היּ וֹ ׁש בת

הׁש מיעיני. לקוֹ ל

הּת וֹ רה לּ יּמ וּ ד  ידי על אלּ א  ר וּ ח, נחת להּק בּ "ה אין הגּ לוּ ת בּ עת 

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל
ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

נייחאה וּ א ולית  נׁש מתין אינוּ ן וכל
דּ מתערי  בּ זמנא בּ ר קּמ יּה ,
בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין, בּ אוֹ רייתא. לת ּת א

וחדיין (דעמיה )דּ צדּ יקיא צייתין כּ לּ הוּ  , 
נייחא . וּ כדין קלא קמיה לההוּ א (ס "א 

עמיה ) דצדיקיא נשמתין לכלהו נייחא  ואתי

אשתכח ) דּ אתחריב(קמיה דּ מיּ וֹ מא  בּ גין .
בּ רי ק וּ דׁש א אוֹ מי לת ּת א, מק דּ ׁש א
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 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

בּ ׁש לׁש ת  ׁש ירה ואוֹ מרים 
מ ׁש בּ חים  וכ לּ ם הלּ ילה, חלקי 
חילוֹ ת  וכל ידוּ ע וֹ ת, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ לּ ילה, מתעוֹ ררים כּ לּ ם המים,
מק דּ ׁש ים  לא וּ קדה בּ יּ וֹ ם, וישׂ ראל
מק דּ ׁש ים  ׁש יּ שׂ ראל  עד למעלה
המים  חילוֹ ת כּ ל  ואז למּט ה,
כּ אחד. הּק דוֹ ׁש  הם את מק דּ ׁש ים 
מתק דּ ׁש ים  קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל  זה ועל
[משום  ותחּת וֹ נים  מעלי וֹ נים
הקדוש  של שמו של שהקדשה
מלמעלה  אלא עולה  לא הוא ברוך
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ אחד. ומלמטה]

יט ) קדוֹ ׁש כּ יּת היוּ קדׁש ים (ויקרא 
אלהיכם.ה אני ' 

אוֹ תן נטל וזרק אבנים ׁש לׁש  
נעשׂ וּ  אוֹ תן, וּ כׁש זּ רק  למעלה.
היׁש יבה  לראׁש י  ואמר אחת, :אבן  

ׁש הרי הזּ וֹ , האבן את אליכם קבּ ל וּ 
מי בּ כם ואין בּ גּ לוּ ת, הכינה
לבעלּה , לר צּ וֹ תּה  אליה ׁש יּ תעוֹ רר

ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייעוּ ל דּ לא הוּ א,
לירוּ ׁש לם ישׂ ראל דּ יעלוּ ן עד  דּ לעילא ,

דּ כתיב , יא )דּ לת ּת א. בּ קרבּ (הושע 
אוּ קמוּ ה והא בּ עיר, אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש 

ה .)חברייא .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,
ישׂ ראל  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א ׁש מא
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.
דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 

אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

עצמם  לצר וא הכינה לכבוֹ ד  בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל

לגבּ י נטיל  לוֹ ן וזריק  אבנין ּת לת  
אתעביד וּ  לוֹ ן זריק  וכד עלּ א.
מתיב ּת א , למארי ואמר חדא, אבנא 
דּ הא לגבּ יכ וּ , אבנא האי ק בּ ילוּ 
מאן  בּ כ וּ  ולית  בּ גלוּ תא איהי ׁש כינ ּת א
בּ על ּה  לגבּ י לּה  לר צּ אה לגבּ ּה  דּ יּת ער

חדש זוהר
תיקוני  -
דף  זוהר
קנב :
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לכל והוֹ לכת לפניו, מקדּ ימה היא
ואוֹ מרת  מכריזה הערים , :ׁש וֹ מרי  

כו ) גוֹ י(ישעיה ויבא ׁש ערים ּפ תח וּ 
עבדצדּ יק  לפל וֹ ני כסאוֹ ת התקינוּ  ! 

שׂ מחה הּמ ל ׁש אין ! 
בּ מי אלּ א ל ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א
אדם  ׁש כּ ן  כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל בּ לּ ילה ׁש ּמ תעוֹ רר
עדן  ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים כּ ל ׁש הרי
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  לקוֹ ל וֹ , מק ׁש יבים
ׁש ּפ ר ׁש וּ ה  כּ מ וֹ  ביניהם, נמצא הוּ א

ח ) השירים בּ גּ נּ ים (שיר  היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני.  לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

ׁש יר  וּ מזּמ רים וּ כׁש נּ חלק ע וֹ מדים ה, 
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
וּ מז דּ עזעים  בּ רקיע , וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים. עלי וֹ נים
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].

לכל  ואזלא ק ּמ יּה , אקדימת  היא
ואוֹ מרת , מכרזת  ּת רעין, (ישעיה נטוּ רי 

צ דּ יק.כו) גּ וֹ י ויבא ׁש ערים ּפ תחוּ 
עב דּ א לפלניּ א כּ רסיין  אתקינוּ 
בּ רי לּ ק וּ דׁש א חדוּ  דּ לית  דּ מלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , דּ א ׁש ּת דל מאן אלּ א הוּ א
בּ ליליא דּ מתער נׁש  בּ ר ׁש כּ ן כּ ל
כּ ל  דּ הא בּ אוֹ רייתא, לאׁש ּת דּ לא
צייתין  דּ עדן, דּ ב גּ נּת א צדיק יּ יא
מׁש ּת כח הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א לק לּ יּה ,

דּ אוּ קמוּ ה כּ מה ח בּ ינייהוּ , השירים  (שיר 
מק ׁש יביםיג) חברים בּ גנּ ים היּ וֹ ׁש בת

הׁש מיעיני. לקוֹ ל

הּת וֹ רה לּ יּמ וּ ד  ידי על אלּ א  ר וּ ח, נחת להּק בּ "ה אין הגּ לוּ ת בּ עת 

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל
ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

נייחאה וּ א ולית  נׁש מתין אינוּ ן וכל
דּ מתערי  בּ זמנא בּ ר קּמ יּה ,
בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין, בּ אוֹ רייתא. לת ּת א

וחדיין (דעמיה )דּ צדּ יקיא צייתין כּ לּ הוּ  , 
נייחא . וּ כדין קלא קמיה לההוּ א (ס "א 

עמיה ) דצדיקיא נשמתין לכלהו נייחא  ואתי

אשתכח ) דּ אתחריב(קמיה דּ מיּ וֹ מא  בּ גין .
בּ רי ק וּ דׁש א אוֹ מי לת ּת א, מק דּ ׁש א

זוהר
בראשית 
פרשת 
דף  ויחי 
רלא.
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 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

בּ ׁש לׁש ת  ׁש ירה ואוֹ מרים 
מ ׁש בּ חים  וכ לּ ם הלּ ילה, חלקי 
חילוֹ ת  וכל ידוּ ע וֹ ת, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ לּ ילה, מתעוֹ ררים כּ לּ ם המים,
מק דּ ׁש ים  לא וּ קדה בּ יּ וֹ ם, וישׂ ראל
מק דּ ׁש ים  ׁש יּ שׂ ראל  עד למעלה
המים  חילוֹ ת כּ ל  ואז למּט ה,
כּ אחד. הּק דוֹ ׁש  הם את מק דּ ׁש ים 
מתק דּ ׁש ים  קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל  זה ועל
[משום  ותחּת וֹ נים  מעלי וֹ נים
הקדוש  של שמו של שהקדשה
מלמעלה  אלא עולה  לא הוא ברוך
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ אחד. ומלמטה]

יט ) קדוֹ ׁש כּ יּת היוּ קדׁש ים (ויקרא 
אלהיכם.ה אני ' 

אוֹ תן נטל וזרק אבנים ׁש לׁש  
נעשׂ וּ  אוֹ תן, וּ כׁש זּ רק  למעלה.
היׁש יבה  לראׁש י  ואמר אחת, :אבן  

ׁש הרי הזּ וֹ , האבן את אליכם קבּ ל וּ 
מי בּ כם ואין בּ גּ לוּ ת, הכינה
לבעלּה , לר צּ וֹ תּה  אליה ׁש יּ תעוֹ רר

ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייעוּ ל דּ לא הוּ א,
לירוּ ׁש לם ישׂ ראל דּ יעלוּ ן עד  דּ לעילא ,

דּ כתיב , יא )דּ לת ּת א. בּ קרבּ (הושע 
אוּ קמוּ ה והא בּ עיר, אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש 

ה .)חברייא .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,
ישׂ ראל  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א ׁש מא
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.
דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 

אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

עצמם  לצר וא הכינה לכבוֹ ד  בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל

לגבּ י נטיל  לוֹ ן וזריק  אבנין ּת לת  
אתעביד וּ  לוֹ ן זריק  וכד עלּ א.
מתיב ּת א , למארי ואמר חדא, אבנא 
דּ הא לגבּ יכ וּ , אבנא האי ק בּ ילוּ 
מאן  בּ כ וּ  ולית  בּ גלוּ תא איהי ׁש כינ ּת א
בּ על ּה  לגבּ י לּה  לר צּ אה לגבּ ּה  דּ יּת ער

חדש זוהר
תיקוני  -
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קנב :
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מדר ׁש וֹ ת, בּ עלי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד, ולא
בּ כל צוֹ וחים אצלכם , חברים ׁש הם
בּ כּמ ה  ּפ ה ׁש בּ על בּ ּת וֹ רה ולילה י וֹ ם
כלבים  כּ מוֹ  בּ ּה  וצ וֹ וחים קׁש יוֹ ת,

ׁש הגּ יהנּ ם ׁש  כּ מ וֹ  הב, הב  אוֹ מרים 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הב . הב  ל )צוֹ וח  (משלי 

לנוּ  הב  הב . הב  בנ וֹ ת ׁש ּת י לעלּק ה
ע ׁש ר  לנ וּ  הב הזּ ה, בּ עוֹ לם עׁש ר 
למד ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  הבּ א. בּ ע וֹ לם
הר בּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הר בּ ה, ּת וֹ רה
להעלוֹ ת  בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל  מי  ואין
אוֹ תּה  וּ ליחד  מהגּ לוּ ת הכינה בּ ּה 
אטוּ מי ׁש הם מוּ ם בּ עלּה , עם
יוֹ צא  זה וּ מ וּ ם לב. וּ סתוּ מי עינים
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ רד לילה, בּ כל  קוֹ ל
כּ ׁש עוֹ לוֹ ת  עדן, לגן הוּ א  ּבּ ר ו
אוֹ מר  הּק וֹ ל ואוֹ תוֹ  לפניו, הנּ ׁש מוֹ ת

כּ כּ תוּ ב מ )ּפ סוּ ק אמר (ישעיה ק וֹ ל 
ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ  להם ואמר  ל קרא,
עם  הכינה לחבּ ר  כּ די  בּ ּת וֹ רה
ׁש דּ וד כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קלב )ׁש אמר  ׁש נת (תהלים אּת ן אם 
אמצא  עד ּת נוּ מה לעפעּפ י  לעיני
מׁש ּת דּ ל היה והוּ א לה'. מק וֹ ם
בּ ּה  ׁש נּ אמר  האם, את לחבּ ר  בּ ּת וֹ רה

א) עם (משלי , אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל
בּ על ּה ...

בּ אוֹ תּה בּ חצוֹ ת ׁש הרי הלּ ילה. 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  העה
והּק דה  עדן, בּ גן נמצא הוּ א

מדרׁש וֹ ת מארי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד  ו א
יוֹ מא בּ כל צוחין לגבּ יכ וּ , חברין דּ אנּ וּ ן

בּ אוֹ  בּ כּמ הוליליא ּפ ה, דּ בעל ריתא 
הב דּ אמרין בּ כלבין בּ ּה  וצוחין ק וּ ׁש ין.
הב , הב  דּ צוח דּ גיהנּ ם כּ גונא הב .

דּ כתיב  הוּ א ל)הדא לעלקּ ה(משלי 
עוּ תרא לן הב  הב . הב בּ נ וֹ ת  ׁש ּת י
בּ עלמא ע וּ תרא לן הב  דּ ין. בּ עלמא
ּת וֹ רה למד  דּ אוֹ קמוּ ּה  כּ מה דּ אתי.
ולית הרבּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הרבּ ה
בּ ּה  לסלקא בּ אוֹ ריתא, דּ יׁש ּת דל מאן
עם לּה  וּ ליחדא גּ ל וּ תא, מן ׁש כינ ּת א
סתימין  דּ עינין אטימין דּ אנּ וּ ן בּ עלּה 
ליליא בּ כל נפק  קלא דּ א וּ בגין דּ לבּ א,
בּ גנ ּת א הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א נחית  כּ ד 
וההוּ א קּמ ּה , נ ׁש מתין דּ סלקין דּ עדן,

כּ דכתיב  קרא אמר מ )קלא ק וֹ ל (ישעיה 
דּ יׁש ּת דּ לוּ ן  לוֹ ן ואּמ א זיל קרא. אוֹ מר
עם ׁש כינּת א לחבּ רא בּ אוֹ ריתא
דּ אמר  דּ דוד  כּ גונא הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א

קלב) לעיני (תהלים  ׁש נת  אּת ן אם
לה'. מק וֹ ם אמצא עד תנ וּ מה לעפעּפ י
לחבּ רא בּ אוֹ ריתא מׁש ּת דּ ל הוה ואיהוּ 

בּ ּה  דּ אּת מר א )א ּמ א, ּת טׁש (משלי ואל 
בּ עלּה . עם  אּמ ּת וֹ רת 

בתורה לעסוק  בחצות קמים חכמים תלמידי

בּ ההיאּת א  ליליא. בּ פלג וּ ת  ... חזי 
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא,
וּ קד וּ ה דּ עדן, בּ גנּת א אׁש ּת כח

חלק זוהר 
פרשת  ג'
קדושים 
פא. דף
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העה  ואז מתעוֹ ררת, העליוֹ נה
חכמים  ּת למידי  להתקדּ ׁש ...
בּ חצוֹ ת  ה ּת וֹ רה, דּ רכי את ׁש יּ וֹ דעים
ולעסק  לעמד ׁש עתם הלּ ילה
ישׂ ראל, כּ נסת עם להזדּ וּ ג בּ ּת וֹ רה,
את  הּק דוֹ ׁש , הם את ל ׁש בּ ח

הּק דוֹ ׁש . הּמ ל

בּ ן מ בּ ן ועד ומעלה ׁש נה ׁש לׁש ים 
לעבד הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
בּ אהל מא ועבדת עבדה עבדת
הלו יּ ם  להי וֹ ת ז וֹ  מצוה מ וֹ עד.
גּ ב  על ואף  בּ ּמ ק דּ ׁש . מ ׁש וֹ ררים
לח דּ ׁש  צרי כּ אן למעלה, ׁש בּ ארנוּ 
קרבּ ן, מקריב  הכּ הן ׁש הרי דּ ברים,

גּ בריא  הוּ א לוי מיכאל. הוּ א והוּ א  ל, 
- הדּ בר וסוֹ ד לנגּ ן . מב )צרי (תהלים  

כּ הן  חסד זה חסדּ וֹ , ה' יצ וּ ה י וֹ מם
הדיוֹ ט כּ הן הוּ א ׁש ּמ יכאל גּ דוֹ ל,
ׁש הדיוֹ ט זה כּ ל ועם ר בּ וֹ נוֹ , לג בּ י
ח יּ וֹ ת  מל הוּ א - רבּ וֹ נוֹ  אצל הוּ א
ק לּ ה  ּת הי אל הדי וֹ ט  וּ בר כּ ת הּק דׁש .
חסדּ וֹ . ה' יצוּ ה יוֹ מם וזהוּ  , בּ עיני
גבוּ רה. ז וֹ  - עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה

- לג)ׁש ירה הדר (דברים ׁש וֹ ר וֹ  בּ כוֹ ר  
א)לוֹ . מהמאל.(יחזקאל  ׁש וֹ ר  וּ פני

לׁש וֹ רר  וצרי ׁש לוּ חוֹ , וגבריאל
הּת וֹ רה, בּ יין  בּ חדוה (להתעסקוּ לנגּ ן  

ומי  בשמחה. המלך  לפני קרבות  לשלח 

רשות) לו  יק יּ ם שאין בּ ּת וֹ רה, להתע ּס ק 

היא ׁש עתא וּ כדין אּת ער, ע לּ אה
דּ ידעין  חכמים ּת למידי לאתק דּ ׁש א...
ליליא בּ פלגוּ ת דּ אוֹ רייתא, אוֹ רחוֹ י
למלעי  למיקם דּ להוֹ ן ׁש עתא
בּ כּ נסת לאזדּ וּ וגא בּ אוֹ רייתא,
ק דּ יׁש א , לׁש מא לׁש בּ חא ישׂ ראל ,

קדּ יׁש א. למלכּ א

ר בלילהקומי וני

ד)מהימנא רעיא מבּ ן (במדבר
בּ ן  ועד  ומעלה ׁש נה ׁש ׁש ים
עבוֹ דת לעב וֹ ד  הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
מ וֹ עד. בּ אהל מא ועב וֹ דת  עב וֹ דה
מׁש וֹ ררים הלּ ו יּ ם להיוֹ ת  דּ א ּפ קּ וּ דא
דּ אוֹ קימנא גּ ב  על ואף  בּ מק דּ ׁש .
דּ הא מלּ ין, לחדּ ׁש  צּ רי הכא לעילּ א,
ואיהוּ  קרבּ נא, מקריב איהוּ  כּ הן
צּ רי איהוּ  גּ בריאל. איהוּ  לוי מיכאל.

דּ מלּ ה, ורזא מב)לנ גּ נא. יוֹ מם(תהלים 
רבּ א כּ הנא חסד  דּ א חסדּ וֹ , יי יצּ וּ ה
לגבּ י  הדיוֹ ט כּ הן איהוּ  דּ מיכאל
איהוּ  דּ הדיוֹ ט דּ א כּ ל ועם מאריּה ,
הקּ דׁש  דּ חיּ וֹ ת מל מאריּה . אצּ ל
קלה ּת הי אל הדיוֹ ט וּ ברכּ ת  איהוּ .
יי  יצּ וּ ה יוֹ מם איהוּ  והאי ,בּ עיני
גּ ב וּ רה. דּ א ע ּמ י, ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ .

לג)ׁש ירה: לוֹ .(דברים הדר ׁש וֹ רוֹ  בּ כ וֹ ר 
א ) מהמאל,(יחזקאל ׁש וֹ ר וּ פני

וּ לנ גּ ן  לׁש וֹ רר וצּ רי ׁש לוּ חיּה , וגבריאל
דּ אוֹ רייתא, בּ חמרא (לאתעסקא בּ חדוה  

דלית ומאן בחדוה מלכא  קמי קרבנא לשלחא

זוהר
במדבר
פרשת 
דף  נשא 
קכא:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ידמד ֶֶּפרק

מדר ׁש וֹ ת, בּ עלי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד, ולא
בּ כל צוֹ וחים אצלכם , חברים ׁש הם
בּ כּמ ה  ּפ ה ׁש בּ על בּ ּת וֹ רה ולילה י וֹ ם
כלבים  כּ מוֹ  בּ ּה  וצ וֹ וחים קׁש יוֹ ת,

ׁש הגּ יהנּ ם ׁש  כּ מ וֹ  הב, הב  אוֹ מרים 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הב . הב  ל )צוֹ וח  (משלי 

לנוּ  הב  הב . הב  בנ וֹ ת ׁש ּת י לעלּק ה
ע ׁש ר  לנ וּ  הב הזּ ה, בּ עוֹ לם עׁש ר 
למד ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  הבּ א. בּ ע וֹ לם
הר בּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הר בּ ה, ּת וֹ רה
להעלוֹ ת  בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל  מי  ואין
אוֹ תּה  וּ ליחד  מהגּ לוּ ת הכינה בּ ּה 
אטוּ מי ׁש הם מוּ ם בּ עלּה , עם
יוֹ צא  זה וּ מ וּ ם לב. וּ סתוּ מי עינים
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ רד לילה, בּ כל  קוֹ ל
כּ ׁש עוֹ לוֹ ת  עדן, לגן הוּ א  ּבּ ר ו
אוֹ מר  הּק וֹ ל ואוֹ תוֹ  לפניו, הנּ ׁש מוֹ ת

כּ כּ תוּ ב מ )ּפ סוּ ק אמר (ישעיה ק וֹ ל 
ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ  להם ואמר  ל קרא,
עם  הכינה לחבּ ר  כּ די  בּ ּת וֹ רה
ׁש דּ וד כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קלב )ׁש אמר  ׁש נת (תהלים אּת ן אם 
אמצא  עד ּת נוּ מה לעפעּפ י  לעיני
מׁש ּת דּ ל היה והוּ א לה'. מק וֹ ם
בּ ּה  ׁש נּ אמר  האם, את לחבּ ר  בּ ּת וֹ רה

א) עם (משלי , אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל
בּ על ּה ...

בּ אוֹ תּה בּ חצוֹ ת ׁש הרי הלּ ילה. 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  העה
והּק דה  עדן, בּ גן נמצא הוּ א

מדרׁש וֹ ת מארי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד  ו א
יוֹ מא בּ כל צוחין לגבּ יכ וּ , חברין דּ אנּ וּ ן

בּ אוֹ  בּ כּמ הוליליא ּפ ה, דּ בעל ריתא 
הב דּ אמרין בּ כלבין בּ ּה  וצוחין ק וּ ׁש ין.
הב , הב  דּ צוח דּ גיהנּ ם כּ גונא הב .

דּ כתיב  הוּ א ל)הדא לעלקּ ה(משלי 
עוּ תרא לן הב  הב . הב בּ נ וֹ ת  ׁש ּת י
בּ עלמא ע וּ תרא לן הב  דּ ין. בּ עלמא
ּת וֹ רה למד  דּ אוֹ קמוּ ּה  כּ מה דּ אתי.
ולית הרבּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הרבּ ה
בּ ּה  לסלקא בּ אוֹ ריתא, דּ יׁש ּת דל מאן
עם לּה  וּ ליחדא גּ ל וּ תא, מן ׁש כינ ּת א
סתימין  דּ עינין אטימין דּ אנּ וּ ן בּ עלּה 
ליליא בּ כל נפק  קלא דּ א וּ בגין דּ לבּ א,
בּ גנ ּת א הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א נחית  כּ ד 
וההוּ א קּמ ּה , נ ׁש מתין דּ סלקין דּ עדן,

כּ דכתיב  קרא אמר מ )קלא ק וֹ ל (ישעיה 
דּ יׁש ּת דּ לוּ ן  לוֹ ן ואּמ א זיל קרא. אוֹ מר
עם ׁש כינּת א לחבּ רא בּ אוֹ ריתא
דּ אמר  דּ דוד  כּ גונא הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א

קלב) לעיני (תהלים  ׁש נת  אּת ן אם
לה'. מק וֹ ם אמצא עד תנ וּ מה לעפעּפ י
לחבּ רא בּ אוֹ ריתא מׁש ּת דּ ל הוה ואיהוּ 

בּ ּה  דּ אּת מר א )א ּמ א, ּת טׁש (משלי ואל 
בּ עלּה . עם  אּמ ּת וֹ רת 

בתורה לעסוק  בחצות קמים חכמים תלמידי

בּ ההיאּת א  ליליא. בּ פלג וּ ת  ... חזי 
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא,
וּ קד וּ ה דּ עדן, בּ גנּת א אׁש ּת כח

חלק זוהר 
פרשת  ג'
קדושים 
פא. דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יד מה ֶֶּפרק

העה  ואז מתעוֹ ררת, העליוֹ נה
חכמים  ּת למידי  להתקדּ ׁש ...
בּ חצוֹ ת  ה ּת וֹ רה, דּ רכי את ׁש יּ וֹ דעים
ולעסק  לעמד ׁש עתם הלּ ילה
ישׂ ראל, כּ נסת עם להזדּ וּ ג בּ ּת וֹ רה,
את  הּק דוֹ ׁש , הם את ל ׁש בּ ח

הּק דוֹ ׁש . הּמ ל

בּ ן מ בּ ן ועד ומעלה ׁש נה ׁש לׁש ים 
לעבד הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
בּ אהל מא ועבדת עבדה עבדת
הלו יּ ם  להי וֹ ת ז וֹ  מצוה מ וֹ עד.
גּ ב  על ואף  בּ ּמ ק דּ ׁש . מ ׁש וֹ ררים
לח דּ ׁש  צרי כּ אן למעלה, ׁש בּ ארנוּ 
קרבּ ן, מקריב  הכּ הן ׁש הרי דּ ברים,

גּ בריא  הוּ א לוי מיכאל. הוּ א והוּ א  ל, 
- הדּ בר וסוֹ ד לנגּ ן . מב )צרי (תהלים  

כּ הן  חסד זה חסדּ וֹ , ה' יצ וּ ה י וֹ מם
הדיוֹ ט כּ הן הוּ א ׁש ּמ יכאל גּ דוֹ ל,
ׁש הדיוֹ ט זה כּ ל ועם ר בּ וֹ נוֹ , לג בּ י
ח יּ וֹ ת  מל הוּ א - רבּ וֹ נוֹ  אצל הוּ א
ק לּ ה  ּת הי אל הדי וֹ ט  וּ בר כּ ת הּק דׁש .
חסדּ וֹ . ה' יצוּ ה יוֹ מם וזהוּ  , בּ עיני
גבוּ רה. ז וֹ  - עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה

- לג)ׁש ירה הדר (דברים ׁש וֹ ר וֹ  בּ כוֹ ר  
א)לוֹ . מהמאל.(יחזקאל  ׁש וֹ ר  וּ פני

לׁש וֹ רר  וצרי ׁש לוּ חוֹ , וגבריאל
הּת וֹ רה, בּ יין  בּ חדוה (להתעסקוּ לנגּ ן  

ומי  בשמחה. המלך  לפני קרבות  לשלח 

רשות) לו  יק יּ ם שאין בּ ּת וֹ רה, להתע ּס ק 

היא ׁש עתא וּ כדין אּת ער, ע לּ אה
דּ ידעין  חכמים ּת למידי לאתק דּ ׁש א...
ליליא בּ פלגוּ ת דּ אוֹ רייתא, אוֹ רחוֹ י
למלעי  למיקם דּ להוֹ ן ׁש עתא
בּ כּ נסת לאזדּ וּ וגא בּ אוֹ רייתא,
ק דּ יׁש א , לׁש מא לׁש בּ חא ישׂ ראל ,

קדּ יׁש א. למלכּ א

ר בלילהקומי וני

ד)מהימנא רעיא מבּ ן (במדבר
בּ ן  ועד  ומעלה ׁש נה ׁש ׁש ים
עבוֹ דת לעב וֹ ד  הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
מ וֹ עד. בּ אהל מא ועב וֹ דת  עב וֹ דה
מׁש וֹ ררים הלּ ו יּ ם להיוֹ ת  דּ א ּפ קּ וּ דא
דּ אוֹ קימנא גּ ב  על ואף  בּ מק דּ ׁש .
דּ הא מלּ ין, לחדּ ׁש  צּ רי הכא לעילּ א,
ואיהוּ  קרבּ נא, מקריב איהוּ  כּ הן
צּ רי איהוּ  גּ בריאל. איהוּ  לוי מיכאל.

דּ מלּ ה, ורזא מב)לנ גּ נא. יוֹ מם(תהלים 
רבּ א כּ הנא חסד  דּ א חסדּ וֹ , יי יצּ וּ ה
לגבּ י  הדיוֹ ט כּ הן איהוּ  דּ מיכאל
איהוּ  דּ הדיוֹ ט דּ א כּ ל ועם מאריּה ,
הקּ דׁש  דּ חיּ וֹ ת מל מאריּה . אצּ ל
קלה ּת הי אל הדיוֹ ט וּ ברכּ ת  איהוּ .
יי  יצּ וּ ה יוֹ מם איהוּ  והאי ,בּ עיני
גּ ב וּ רה. דּ א ע ּמ י, ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ .

לג)ׁש ירה: לוֹ .(דברים הדר ׁש וֹ רוֹ  בּ כ וֹ ר 
א ) מהמאל,(יחזקאל ׁש וֹ ר וּ פני

וּ לנ גּ ן  לׁש וֹ רר וצּ רי ׁש לוּ חיּה , וגבריאל
דּ אוֹ רייתא, בּ חמרא (לאתעסקא בּ חדוה  

דלית ומאן בחדוה מלכא  קמי קרבנא לשלחא
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ידמו ֶֶּפרק

ב ) לראׁש (איכה ב לּ יל רנּ י  ק וּ מי
כּ ּמ ה  בּ אׁש מוּ רוֹ ת ויאמר אׁש מרוֹ ת.
בּ כל וּ ב ּק ׁש וֹ ת ותחנ וּ נים סליח וֹ ת
כּ נּ וֹ ר  ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ר נּ ה מיני
עם  ראה כּ נפי בּ ׁש ׁש  ק וֹ ל בּ וֹ  לה וֹ ציא
ו'. וזוֹ  הּק נה, צנּ וֹ רוֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים
כּ מ וֹ  בּ ינה, ׁש ם מהלּ ב , ויוֹ ציאוֹ 
מבין. הלּ ב  הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש ּפ ר ׁש וּ ה

מבּ ינה... בּ ן  יוֹ ציא

אין והּת רנגוֹ ל  ׁש נינוּ , החר , 
אלּ א  ׁש וֹ רה דּ ין
בּ א  וׁש חר  מינ וֹ , ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ולכן  הדּ ין. מ צּ ד
צד ׁש ל רוּ ח  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת מ ּמ ׁש ,
וּ מכּ ה  יוֹ צאת אחת ׁש להבת צפ וֹ ן,
קוֹ רא. והוּ א הּת רנגוֹ ל כּ נפי  ּת חת
ׁש ּמ תכּ וּ ן  ׁש חר, בּ תרנגוֹ ל ׁש כּ ן וכל

מאחר. י וֹ תר

חצוֹ ת בּ א  ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה וּ ראה, 
ׁש להבת  מתעוֹ ררת הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת ונכנסת אחת
הּק דוֹ ׁש  העה וּ באוֹ תּה  וקוֹ רא.
גּ ן  ׁש היא גּ נּ וֹ , אל ירד הוּ א  ּבּ ר ו
 ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ ׁש  העליוֹ ן העדן
מתעוֹ רר  ׁש עה וּ באוֹ תּה  הוּ א.

רשו) יקיּ יםליה  בּ אוֹ רייתא, לאתע ּס קא
ב) לראׁש (איכה  ב לּ ילה רנּ י ק וּ מי

כּ מה בּ אׁש מוּ רוֹ ת , וייּמ א אׁש מוּ רת .
מיני  בּ כל וּ ב קּ ׁש וֹ ת , ותחנוּ נים סליחוֹ ת 
לאּפ קא כּ נּ וֹ ר  דּ איהוּ  בּ גרוֹ ניּה , רנּ ה
עם ריאה כּ נפי בּ ׁש ית  קלא, בּ יּה 
ו'. ודא דּ קנה. עזקאן בּ ׁש ית וורדא.
כּ מה בּ ינה. דּ ת ּמ ן מלּ בּ א, ליּה  ויּפ וּ ק 
מבין. הלּ ב מתניתין, מארי דּ אוּ קמוּ ה

מבּ ינה. בּ ן מהימנא)יּפ וּ ק רעיא (כ"ד (ע "כ  
וכו') בהקדש המועל דא פקודא ע "ב

בּ חצ וֹ תׁש חוֹ רּת רנג וֹ ל ק וֹ רא 

דּ ינאאוּ כמותרנגוֹ לא לית  ּת נינן, א , 
דּ הוּ א בּ אתר אלּ א ׁש ריא
קאתי. דּ דינא מּס טרא ואוּ כמא זיניּה .
כּ ד מּמ ׁש , ליליא בּ פלג וּ ת  , ּכ וּ בגין
חד אתער, דּ צפוֹ ן דסטרא רוּ חא
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  וּ בטׁש  נפיק, ׁש לה וֹ בא
בּ תרנגוֹ לא ׁש כּ ן וכל וקרי. דתרנגוֹ לא,

מאחרא. יּת יר דּ אתכּ וּ ון אוּ כמא,

לקוֹ ל וֹ  מק ׁש יבים הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 

ּפ לגוּ תּת א דּ יהא בּ ׁש עתא חזי, 
חדא , ׁש להוֹ בא איתער ליליא.
וקארי. דּ תרנגוֹ לא, גּ דפי ּת חוֹ ת ויעוֹ ל
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא, וּ בההוּ א
עילּ אה , עדן גּ ן דּ איהוּ  גּ נּ וֹ , אל ירד 
הוּ א. בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  דּ אית 
ּת רנגוֹ לא אתער ׁש עתא וּ בההיא

זוה"ק
פרשת 
דף  ויחי 
ריח:

חדש זוהר
פרשת 
דף  אחרי 
נח:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טו מז ֶֶּפרק

ואוֹ מר  מעלה , ׁש ל קוּ מ וּ הּת רנג וֹ ל : 
הנּ ה  בּ ח וֹ ריהם, ׁש נה אוֹ תם כּ ל
עם  האיּ לת לחבּ ר  היא העה
ׁש יּ קוּ ם  אדם כּ ל אׁש ריו בּ על ּה .
בּ ּת וֹ רה, להתעּס ק הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
הצּ דּ יקים  וכל  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . מק ׁש יבים

בּ גּ  מקׁש יבים היּ וֹ ׁש בת חברים נּ ים 
הׁש מיעני ח )לק וֹ ל .(שם  

בּ ּת וֹ רה,וּ בעה  ׁש ּמ תע ּס ק  מי  הזּ וֹ , 
ׁש ל אחד  חוּ ט עליו מוֹ ריק 
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ  וּ בעה חסד.

ירד למי לגנּ וֹ . ירד לערגוֹ ת הוּ א ? 
הבּ שׂ ם  ער וּ גוֹ ת הם וּ מי זהוּ הבּ שׂ ם. ? 

ל )ׁש כּ תוּ ב וּ מי(שמות ראׁש . בּ שׂ מים 
צדּ יקים.הם  ? 

העדן לרעוֹ ת בּ גן - בּ גּ נּ ים 
העדן  וגן ׁש לּ מעלה
הזּ ה  העוֹ לם ׁש נּ קרא ׁש לּ מ ּט ה,
מי ׁש וֹ ׁש נּ ים, ללקט הבּ א. והעוֹ לם

הוֹ ׁש נּ ים  הצּ דּ יקים הם אלּ וּ  ? 
ואוֹ תם  בּ ּת וֹ רה, ׁש התעּס קוּ 
זהוּ  בּ שׂ פתוֹ תיהם. ּת וֹ רה ׁש ּמ רחׁש ים
ׁש וֹ ׁש נּ ים  ּת קרי אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, ׁש כּ תוּ ב
בּ ּק בר  ׁש אפלּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת 

וּ בניוּ כ ׁש הּת רנגוֹ ל קוֹ רא 
י ׁש נים  אדם

אינוּ ן  כּ ל קוּ מוּ  ואמר, דּ לעילא ,
איהי  ׁש עתא הא בּ חוֹ ריהוֹ ן, דּ ׁש ינתא
זכּ אה בּ בעלּה . איּ ילּת א לאתחבּ רא
ליליא בּ פלגוּ ת  דּ יק וּ ם נ ׁש  בּ ר כּ ל איהוּ 
בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ אוֹ רייתא. לאתע ּס קא 
הדא לקליּה . אצית וּ  צ דּ יקייא  וכל הוּ א

דכתיב , ח )הוּ א בּ גּ נּ ים(שם היּ וֹ ׁש בת  
הׁש מיעיני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

דּ אתע ּס קוּ בהאי מאן ׁש עתא, 
עליּה  איּת רק  בּ אוֹ רייתא,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ חסד. חוּ טא חד 
ירד , למי לגנּ וֹ . ירד  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
ערוּ גּ וֹ ת אינוּ ן וּ מאן הבּ וֹ שׂ ם. לערוּ גּ וֹ ת 

דכתיב , הוּ א הדא ל)הבּ וֹ שׂ ם, (שממות 
צ דּ יקים. אינוּ ן, וּ מאן ראׁש . בּ שׂ מים

וגן לרעוֹ ת דּ לעילא, עדן בּ גן בּ גּ נּ ים, 
דּ איקּ רי  דּ לת ּת א, עדן

הבּ א והעוֹ לם הזּ ה, ללק וֹ טהעוֹ לם . 
אלּ ין  ׁש וֹ ׁש נּ ים. אינוּ ן מאן ׁש וֹ ׁש נּ ים ,
ואינוּ ן  בּ אוֹ רייתא, דּ אתע ּס קוּ  צ דּ יקייא
הדא בּ שׂ פוותייהוּ . אוֹ רייתא דּ מרחׁש ן
ּת קרי  אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, דכתיב  הוּ א
ׁש אפילּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א ׁש וֹ ׁש נּ ים ,

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת  בּ קּ בר

טו ּפרק 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי הענׁש 

ניימי כד  נ ׁש א וּ בני קארי, ּת רנגוֹ לא 
מתערי. ולא בּ ערסייהוּ ,

זוהר
פרשת 
דף  ויקרא 
כג:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ידמו ֶֶּפרק

ב ) לראׁש (איכה ב לּ יל רנּ י  ק וּ מי
כּ ּמ ה  בּ אׁש מוּ רוֹ ת ויאמר אׁש מרוֹ ת.
בּ כל וּ ב ּק ׁש וֹ ת ותחנ וּ נים סליח וֹ ת
כּ נּ וֹ ר  ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ר נּ ה מיני
עם  ראה כּ נפי בּ ׁש ׁש  ק וֹ ל בּ וֹ  לה וֹ ציא
ו'. וזוֹ  הּק נה, צנּ וֹ רוֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים
כּ מ וֹ  בּ ינה, ׁש ם מהלּ ב , ויוֹ ציאוֹ 
מבין. הלּ ב  הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש ּפ ר ׁש וּ ה

מבּ ינה... בּ ן  יוֹ ציא

אין והּת רנגוֹ ל  ׁש נינוּ , החר , 
אלּ א  ׁש וֹ רה דּ ין
בּ א  וׁש חר  מינ וֹ , ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ולכן  הדּ ין. מ צּ ד
צד ׁש ל רוּ ח  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת מ ּמ ׁש ,
וּ מכּ ה  יוֹ צאת אחת ׁש להבת צפ וֹ ן,
קוֹ רא. והוּ א הּת רנגוֹ ל כּ נפי  ּת חת
ׁש ּמ תכּ וּ ן  ׁש חר, בּ תרנגוֹ ל ׁש כּ ן וכל

מאחר. י וֹ תר

חצוֹ ת בּ א  ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה וּ ראה, 
ׁש להבת  מתעוֹ ררת הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת ונכנסת אחת
הּק דוֹ ׁש  העה וּ באוֹ תּה  וקוֹ רא.
גּ ן  ׁש היא גּ נּ וֹ , אל ירד הוּ א  ּבּ ר ו
 ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ ׁש  העליוֹ ן העדן
מתעוֹ רר  ׁש עה וּ באוֹ תּה  הוּ א.

רשו) יקיּ יםליה  בּ אוֹ רייתא, לאתע ּס קא
ב) לראׁש (איכה  ב לּ ילה רנּ י ק וּ מי

כּ מה בּ אׁש מוּ רוֹ ת , וייּמ א אׁש מוּ רת .
מיני  בּ כל וּ ב קּ ׁש וֹ ת , ותחנוּ נים סליחוֹ ת 
לאּפ קא כּ נּ וֹ ר  דּ איהוּ  בּ גרוֹ ניּה , רנּ ה
עם ריאה כּ נפי בּ ׁש ית  קלא, בּ יּה 
ו'. ודא דּ קנה. עזקאן בּ ׁש ית וורדא.
כּ מה בּ ינה. דּ ת ּמ ן מלּ בּ א, ליּה  ויּפ וּ ק 
מבין. הלּ ב מתניתין, מארי דּ אוּ קמוּ ה

מבּ ינה. בּ ן מהימנא)יּפ וּ ק רעיא (כ"ד (ע "כ  
וכו') בהקדש המועל דא פקודא ע "ב

בּ חצ וֹ תׁש חוֹ רּת רנג וֹ ל ק וֹ רא 

דּ ינאאוּ כמותרנגוֹ לא לית  ּת נינן, א , 
דּ הוּ א בּ אתר אלּ א ׁש ריא
קאתי. דּ דינא מּס טרא ואוּ כמא זיניּה .
כּ ד מּמ ׁש , ליליא בּ פלג וּ ת  , ּכ וּ בגין
חד אתער, דּ צפוֹ ן דסטרא רוּ חא
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  וּ בטׁש  נפיק, ׁש לה וֹ בא
בּ תרנגוֹ לא ׁש כּ ן וכל וקרי. דתרנגוֹ לא,

מאחרא. יּת יר דּ אתכּ וּ ון אוּ כמא,

לקוֹ ל וֹ  מק ׁש יבים הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 

ּפ לגוּ תּת א דּ יהא בּ ׁש עתא חזי, 
חדא , ׁש להוֹ בא איתער ליליא.
וקארי. דּ תרנגוֹ לא, גּ דפי ּת חוֹ ת ויעוֹ ל
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא, וּ בההוּ א
עילּ אה , עדן גּ ן דּ איהוּ  גּ נּ וֹ , אל ירד 
הוּ א. בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  דּ אית 
ּת רנגוֹ לא אתער ׁש עתא וּ בההיא

זוה"ק
פרשת 
דף  ויחי 
ריח:

חדש זוהר
פרשת 
דף  אחרי 
נח:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טו מז ֶֶּפרק

ואוֹ מר  מעלה , ׁש ל קוּ מ וּ הּת רנג וֹ ל : 
הנּ ה  בּ ח וֹ ריהם, ׁש נה אוֹ תם כּ ל
עם  האיּ לת לחבּ ר  היא העה
ׁש יּ קוּ ם  אדם כּ ל אׁש ריו בּ על ּה .
בּ ּת וֹ רה, להתעּס ק הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
הצּ דּ יקים  וכל  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . מק ׁש יבים

בּ גּ  מקׁש יבים היּ וֹ ׁש בת חברים נּ ים 
הׁש מיעני ח )לק וֹ ל .(שם  

בּ ּת וֹ רה,וּ בעה  ׁש ּמ תע ּס ק  מי  הזּ וֹ , 
ׁש ל אחד  חוּ ט עליו מוֹ ריק 
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ  וּ בעה חסד.

ירד למי לגנּ וֹ . ירד לערגוֹ ת הוּ א ? 
הבּ שׂ ם  ער וּ גוֹ ת הם וּ מי זהוּ הבּ שׂ ם. ? 

ל )ׁש כּ תוּ ב וּ מי(שמות ראׁש . בּ שׂ מים 
צדּ יקים.הם  ? 

העדן לרעוֹ ת בּ גן - בּ גּ נּ ים 
העדן  וגן ׁש לּ מעלה
הזּ ה  העוֹ לם ׁש נּ קרא ׁש לּ מ ּט ה,
מי ׁש וֹ ׁש נּ ים, ללקט הבּ א. והעוֹ לם

הוֹ ׁש נּ ים  הצּ דּ יקים הם אלּ וּ  ? 
ואוֹ תם  בּ ּת וֹ רה, ׁש התעּס קוּ 
זהוּ  בּ שׂ פתוֹ תיהם. ּת וֹ רה ׁש ּמ רחׁש ים
ׁש וֹ ׁש נּ ים  ּת קרי אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, ׁש כּ תוּ ב
בּ ּק בר  ׁש אפלּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת 

וּ בניוּ כ ׁש הּת רנגוֹ ל קוֹ רא 
י ׁש נים  אדם

אינוּ ן  כּ ל קוּ מוּ  ואמר, דּ לעילא ,
איהי  ׁש עתא הא בּ חוֹ ריהוֹ ן, דּ ׁש ינתא
זכּ אה בּ בעלּה . איּ ילּת א לאתחבּ רא
ליליא בּ פלגוּ ת  דּ יק וּ ם נ ׁש  בּ ר כּ ל איהוּ 
בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ אוֹ רייתא. לאתע ּס קא 
הדא לקליּה . אצית וּ  צ דּ יקייא  וכל הוּ א

דכתיב , ח )הוּ א בּ גּ נּ ים(שם היּ וֹ ׁש בת  
הׁש מיעיני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

דּ אתע ּס קוּ בהאי מאן ׁש עתא, 
עליּה  איּת רק  בּ אוֹ רייתא,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ חסד. חוּ טא חד 
ירד , למי לגנּ וֹ . ירד  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
ערוּ גּ וֹ ת אינוּ ן וּ מאן הבּ וֹ שׂ ם. לערוּ גּ וֹ ת 

דכתיב , הוּ א הדא ל)הבּ וֹ שׂ ם, (שממות 
צ דּ יקים. אינוּ ן, וּ מאן ראׁש . בּ שׂ מים

וגן לרעוֹ ת דּ לעילא, עדן בּ גן בּ גּ נּ ים, 
דּ איקּ רי  דּ לת ּת א, עדן

הבּ א והעוֹ לם הזּ ה, ללק וֹ טהעוֹ לם . 
אלּ ין  ׁש וֹ ׁש נּ ים. אינוּ ן מאן ׁש וֹ ׁש נּ ים ,
ואינוּ ן  בּ אוֹ רייתא, דּ אתע ּס קוּ  צ דּ יקייא
הדא בּ שׂ פוותייהוּ . אוֹ רייתא דּ מרחׁש ן
ּת קרי  אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, דכתיב  הוּ א
ׁש אפילּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א ׁש וֹ ׁש נּ ים ,

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת  בּ קּ בר

טו ּפרק 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי הענׁש 

ניימי כד  נ ׁש א וּ בני קארי, ּת רנגוֹ לא 
מתערי. ולא בּ ערסייהוּ ,

זוהר
פרשת 
דף  ויקרא 
כג:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טומח ֶֶּפרק

מתעוֹ ררים, ואינם בּ מּט וֹ תיהם 
ואוֹ מר  , ּכ אחר  קוֹ רא הּת רנגוֹ ל
 ּכ אחר ּפ רׁש וּ ה. והרי  אוֹ מר , מה

ואוֹ מר  בכנפיו  לפלוֹ נימכּ ה אוֹ י : 
ר בּ וֹ נוֹ , את ׁש עזב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל הנּ זוּ ף
על מׁש גּ יח ולא את ע וֹ רר  ולא

ר בּ וֹ נוֹ . כּ בוֹ ד
עליו כּ ׁש ּמ איר  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, 

איּ ה ואוֹ מר  אמר  ולא : 
לסיּ ע  בּ לּ ילה. זמרוֹ ת נתן ע שׂ י  אלוֹ ּה 
הכּ ל וׁש יּ היה הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ אוֹ תן ל וֹ 

ע שׂ י אחד. היה ?בּ סיּ וּ ע  עוֹ שׂ ני ! 
להיוֹ ת  ע שׂ יצרי זּ ה מה אלּ א ! ? 

הלּ ילה  בּ חצוֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה
ׁש רנּ ת  הּת וֹ רה, בּ רנּ ת וּ מׁש ּת דּ ל
בּ לּ ילה, אלּ א נקראת לא הּת וֹ רה
כּ ׁש ּמ איר  בּ ּת וֹ רה נמצא וּ כׁש הוּ א
וּ כנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם,
ׁש ל אחד חוּ ט לוֹ  מתּק נים  י שׂ ראל

וּ להא  הכּ ל, מן להנּ צל לוֹ חסד יר 
והּת חתוֹ נים. העליוֹ נים בּ ין 

הוֹ דע ר בּ י אוֹ  ואמר , ּפ תח יהוּ דה 
חטא. אׁש ר חּט אתוֹ  אליו

מי ׁש ל מצּ ד אליו, ידע הוֹ דע אוֹ  ? 
להיוֹ ת (נודע ) צרי היה מה חּט אתוֹ  ! 

אליו  הוֹ דע בּ רוּ זּ ה ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א ? 
ישׂ ראל כּ נסת את מצוּ ה הוּ א
ׁש הוּ א  החטא אוֹ תוֹ  לאדם לה וֹ דיע 

מה ואמר לבתר, קארי ּת רנגוֹ לא
ע "ב)דּ אמר, אוּ קמוּ ה.(קע"א והא 

ואמר, בּ גד ּפ וֹ י, בּ טׁש  לבתר
ׁש בקא דּ מאריּה , נזיף ווילפלניּ א
ולא רוּ חיּה , א ּת ער דּ לא דּ מאריּה ,

דּ מאריּה . ליקרא אׁש גּ ח

עליּה כּ ד  קרי כּ רוֹ זא יממא, נהיר 
אלוֹ ּה  איּ ה אמר  וא ואמר,
לסיּ יעא בּ לּ ילה , זמירוֹ ת נוֹ תן ע וֹ שׂ י
כּ לּ א וּ למהוי ּת וּ ׁש בּ חן, בּ אינּ וּ ן ליּה 

חדא. מבּ עי ע וֹ שׂ יבּ סיוּ עא עוֹ שׂ ני , 
דּ בּ ר  בּ ׁש עתא אלּ א, ע וֹ שׂ י. מה וּ  ליּה ,
ואׁש ּת דּ ל  ליליא, בּ פלג וּ ת  קם נ ׁש 
לא דּ אוֹ רייתא דּ רנּ ה דּ אוֹ רייתא, בּ רנּ ה
איהוּ  וכד  בּ ליליא. אלּ א אתקרי,
יממא , נהיר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, אׁש ּת כח
ישׂ ראל  וּ כנסת  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ חסד חוּ טא בּ חד  ליּה  מת קּ ני
בּ ין  ליּה  וּ לנהרא מכּ לּ א לאׁש ּת זבא

ותּת אין. ע לּ אין 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על לתׁש וּ בה מיחדת סגוּ לה

הוֹ דער בּ י אוֹ  ואמר, ּפ תח יהוּ דה 
הוֹ דע חטא. אׁש ר חּט את וֹ  אליו 

ידע אוֹ  דּ מאן, מּס טרא "א (נ אליו, 
הוֹ דענודע) מהוּ  ליּה , מבּ עי חּט את וֹ 

ּפ קיד הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א אלּ א אליו .
לבר  ליּה  לאוֹ דעא  ישׂ ראל, לכנסת 
וּ בּמ ה חב , דּ הוּ א  חוֹ בא ההוּ א נ ׁש ,
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לוֹ  מוֹ דיעה וּ ב ּמ ה בּ דיניה,חטא, ? 
ׁש נּ אמר כ )כּ מוֹ  ׁש מים (איוב יגלּ וּ  

הוֹ דע  לוֹ . מתק וֹ ממה וארץ  עונ וֹ 
לאחר. ׁש ּמ צוּ ה כּ מי אליו ,

חוֹ טא ׁש נינוּ , ׁש אדם בּ ׁש עה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני
לחזר  חטאוֹ  על מׁש גּ יח ולא
אוֹ תוֹ  וז וֹ רק ר בּ וֹ נ וֹ , לפני  בּ תׁש וּ בה
עוֹ לה  מ ּמ ׁש  נ ׁש מת וֹ  כּ תפ וֹ , אחר 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מעידה
לכנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מצוּ ה ואז

ואוֹ מר  אליו ישׂ ראל הוֹ דע אוֹ  : 
את  הוֹ ׁש יטי  חטא, אׁש ר ח ּט אתוֹ 
חטאוֹ , את לוֹ  והוֹ דיעי עליו הדּ ין 

ׁש נּ אמר טז )כּ מוֹ  את (יחזקאל  הוֹ דע 
ּת וֹ עבתיה. את ירוּ ׁש לם 

אז אחר  הדּ ין , עליו  ׁש ּמ גּ יע 
לחזר  ר וּ ח מתעוֹ ררת
ונכנע  רבּ וֹ נוֹ , לפני בּ תׁש וּ בה
גּ ס  ׁש לּ בּ וֹ  מי ׁש הרי  קרבּ ן, להקריב 
ולא  חטאוֹ  וׁש וֹ כח  חוֹ טא, בּ וֹ ,
הוּ א   ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  עליו, מ ׁש גּ יח
לוֹ  להוֹ דיע וּ מצוּ ה כּ נגדּ וֹ , מז ּמ ן 
ׁש לּ א  כּ די החטא, אוֹ תוֹ  את

מּמ נּ וּ . י ׁש ּת כּ ח
ו דּ אי אמר זה  ּכ יוֹ סי , (מניןר בּ י 

בדוד,שכך ) מצאנוּ  וכ
בּ ת  ׁש ל מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ ה ׁש כּ יון
לוֹ  אמר בּ וֹ . הׁש גּ יח  לא ׁש בע ,

הוּ א   ּבּ רו ׁש כח ּת הּק דוֹ ׁש  אּת ה : 
מה ?אוֹ תוֹ  מ יּ ד . ל אז כּ יר  אני  !

אמר  דאּת  כּ מה  בּ דינהא. ליּה , מוּ דע
כז) כ וארץ(איוב  ע וֹ נ וֹ  ׁש מים יגלּ וּ 

כּ מאן  אליו, הוֹ דע לוֹ . מתק וֹ ממה
לאחרא. דּ פקיד 

קמי דּ תנינן  חב נׁש  דּ בּ ר בּ ׁש עתא 
ולא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א
בּ תיּ וּ ב ּת א לאהדרא בּ חטאיּה  אׁש גּ ח
כּ תפיּה , בּ תר ליּה  ואׁש דּ י מאריּה , קמי
קמי  ואסהידת  סלקת  מּמ ׁש  נ ׁש מתיּה 
מלכּ א ּפ קיד  כּ דין, הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א
אליו הוֹ דע אוֹ  ואמר ישׂ ראל, לכנסת 
דּ ינא אוֹ ׁש יט חטא, אׁש ר חּט אתוֹ 
דאּת  כּ מה חוֹ ביּה , ליּה  וא וֹ דע עליּה ,

ב)אמר טז ירוּ ׁש לים(יחזקאל את  הוֹ דע  
ּת וֹ עב וֹ תיה. את 

אּת ער בּ תר  כּ דין דּ ינא, עליּה  דּ מטי 
קמי  בּ תיּ וּ ב ּת א  למהדר רוּ חא
קרבּ נא , למקרב  ואת כּ נּ ע מאריּה ,
ואנׁש י  חטי, בּ יּה , גּ ס דּ לבּ יּה  מאן דּ הא
וק וּ דׁש א עליּה , אׁש גּ ח ולא חטאיּה ,
וּ פקיד לקבליּה , זּמ ין הוּ א בּ רי
דּ לא בּ גין חוֹ בא, לההוּ א ליּה  לאוֹ דעא

מנּ יּה . יתנׁש י

ו דּ איאמר  הוּ א הכי יוֹ סי, (ס"א רבּ י 
דהכי) אׁש כּ חנאמנלן והכי

עוֹ בדא ההוּ א דּ עבד  דּ כיון בּ דוד ,
ליּה  אמר  בּ יּה . אׁש גּ ח לא ׁש בע, דּ בת 
ליּה , אנׁש ית  אּת  הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א
כּ תיב , מה מיּ ד  .ל אדכּ רנא אנא
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מתעוֹ ררים, ואינם בּ מּט וֹ תיהם 
ואוֹ מר  , ּכ אחר  קוֹ רא הּת רנגוֹ ל
 ּכ אחר ּפ רׁש וּ ה. והרי  אוֹ מר , מה

ואוֹ מר  בכנפיו  לפלוֹ נימכּ ה אוֹ י : 
ר בּ וֹ נוֹ , את ׁש עזב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל הנּ זוּ ף
על מׁש גּ יח ולא את ע וֹ רר  ולא

ר בּ וֹ נוֹ . כּ בוֹ ד
עליו כּ ׁש ּמ איר  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, 

איּ ה ואוֹ מר  אמר  ולא : 
לסיּ ע  בּ לּ ילה. זמרוֹ ת נתן ע שׂ י  אלוֹ ּה 
הכּ ל וׁש יּ היה הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ אוֹ תן ל וֹ 

ע שׂ י אחד. היה ?בּ סיּ וּ ע  עוֹ שׂ ני ! 
להיוֹ ת  ע שׂ יצרי זּ ה מה אלּ א ! ? 

הלּ ילה  בּ חצוֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה
ׁש רנּ ת  הּת וֹ רה, בּ רנּ ת וּ מׁש ּת דּ ל
בּ לּ ילה, אלּ א נקראת לא הּת וֹ רה
כּ ׁש ּמ איר  בּ ּת וֹ רה נמצא וּ כׁש הוּ א
וּ כנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם,
ׁש ל אחד חוּ ט לוֹ  מתּק נים  י שׂ ראל

וּ להא  הכּ ל, מן להנּ צל לוֹ חסד יר 
והּת חתוֹ נים. העליוֹ נים בּ ין 

הוֹ דע ר בּ י אוֹ  ואמר , ּפ תח יהוּ דה 
חטא. אׁש ר חּט אתוֹ  אליו

מי ׁש ל מצּ ד אליו, ידע הוֹ דע אוֹ  ? 
להיוֹ ת (נודע ) צרי היה מה חּט אתוֹ  ! 

אליו  הוֹ דע בּ רוּ זּ ה ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א ? 
ישׂ ראל כּ נסת את מצוּ ה הוּ א
ׁש הוּ א  החטא אוֹ תוֹ  לאדם לה וֹ דיע 

מה ואמר לבתר, קארי ּת רנגוֹ לא
ע "ב)דּ אמר, אוּ קמוּ ה.(קע"א והא 

ואמר, בּ גד ּפ וֹ י, בּ טׁש  לבתר
ׁש בקא דּ מאריּה , נזיף ווילפלניּ א
ולא רוּ חיּה , א ּת ער דּ לא דּ מאריּה ,

דּ מאריּה . ליקרא אׁש גּ ח

עליּה כּ ד  קרי כּ רוֹ זא יממא, נהיר 
אלוֹ ּה  איּ ה אמר  וא ואמר,
לסיּ יעא בּ לּ ילה , זמירוֹ ת נוֹ תן ע וֹ שׂ י
כּ לּ א וּ למהוי ּת וּ ׁש בּ חן, בּ אינּ וּ ן ליּה 

חדא. מבּ עי ע וֹ שׂ יבּ סיוּ עא עוֹ שׂ ני , 
דּ בּ ר  בּ ׁש עתא אלּ א, ע וֹ שׂ י. מה וּ  ליּה ,
ואׁש ּת דּ ל  ליליא, בּ פלג וּ ת  קם נ ׁש 
לא דּ אוֹ רייתא דּ רנּ ה דּ אוֹ רייתא, בּ רנּ ה
איהוּ  וכד  בּ ליליא. אלּ א אתקרי,
יממא , נהיר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, אׁש ּת כח
ישׂ ראל  וּ כנסת  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ חסד חוּ טא בּ חד  ליּה  מת קּ ני
בּ ין  ליּה  וּ לנהרא מכּ לּ א לאׁש ּת זבא

ותּת אין. ע לּ אין 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על לתׁש וּ בה מיחדת סגוּ לה

הוֹ דער בּ י אוֹ  ואמר, ּפ תח יהוּ דה 
הוֹ דע חטא. אׁש ר חּט את וֹ  אליו 

ידע אוֹ  דּ מאן, מּס טרא "א (נ אליו, 
הוֹ דענודע) מהוּ  ליּה , מבּ עי חּט את וֹ 

ּפ קיד הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א אלּ א אליו .
לבר  ליּה  לאוֹ דעא  ישׂ ראל, לכנסת 
וּ בּמ ה חב , דּ הוּ א  חוֹ בא ההוּ א נ ׁש ,
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לוֹ  מוֹ דיעה וּ ב ּמ ה בּ דיניה,חטא, ? 
ׁש נּ אמר כ )כּ מוֹ  ׁש מים (איוב יגלּ וּ  

הוֹ דע  לוֹ . מתק וֹ ממה וארץ  עונ וֹ 
לאחר. ׁש ּמ צוּ ה כּ מי אליו ,

חוֹ טא ׁש נינוּ , ׁש אדם בּ ׁש עה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני
לחזר  חטאוֹ  על מׁש גּ יח ולא
אוֹ תוֹ  וז וֹ רק ר בּ וֹ נ וֹ , לפני  בּ תׁש וּ בה
עוֹ לה  מ ּמ ׁש  נ ׁש מת וֹ  כּ תפ וֹ , אחר 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מעידה
לכנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מצוּ ה ואז

ואוֹ מר  אליו ישׂ ראל הוֹ דע אוֹ  : 
את  הוֹ ׁש יטי  חטא, אׁש ר ח ּט אתוֹ 
חטאוֹ , את לוֹ  והוֹ דיעי עליו הדּ ין 

ׁש נּ אמר טז )כּ מוֹ  את (יחזקאל  הוֹ דע 
ּת וֹ עבתיה. את ירוּ ׁש לם 

אז אחר  הדּ ין , עליו  ׁש ּמ גּ יע 
לחזר  ר וּ ח מתעוֹ ררת
ונכנע  רבּ וֹ נוֹ , לפני בּ תׁש וּ בה
גּ ס  ׁש לּ בּ וֹ  מי ׁש הרי  קרבּ ן, להקריב 
ולא  חטאוֹ  וׁש וֹ כח  חוֹ טא, בּ וֹ ,
הוּ א   ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  עליו, מ ׁש גּ יח
לוֹ  להוֹ דיע וּ מצוּ ה כּ נגדּ וֹ , מז ּמ ן 
ׁש לּ א  כּ די החטא, אוֹ תוֹ  את

מּמ נּ וּ . י ׁש ּת כּ ח
ו דּ אי אמר זה  ּכ יוֹ סי , (מניןר בּ י 

בדוד,שכך ) מצאנוּ  וכ
בּ ת  ׁש ל מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ ה ׁש כּ יון
לוֹ  אמר בּ וֹ . הׁש גּ יח  לא ׁש בע ,

הוּ א   ּבּ רו ׁש כח ּת הּק דוֹ ׁש  אּת ה : 
מה ?אוֹ תוֹ  מ יּ ד . ל אז כּ יר  אני  !

אמר  דאּת  כּ מה  בּ דינהא. ליּה , מוּ דע
כז) כ וארץ(איוב  ע וֹ נ וֹ  ׁש מים יגלּ וּ 

כּ מאן  אליו, הוֹ דע לוֹ . מתק וֹ ממה
לאחרא. דּ פקיד 

קמי דּ תנינן  חב נׁש  דּ בּ ר בּ ׁש עתא 
ולא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א
בּ תיּ וּ ב ּת א לאהדרא בּ חטאיּה  אׁש גּ ח
כּ תפיּה , בּ תר ליּה  ואׁש דּ י מאריּה , קמי
קמי  ואסהידת  סלקת  מּמ ׁש  נ ׁש מתיּה 
מלכּ א ּפ קיד  כּ דין, הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א
אליו הוֹ דע אוֹ  ואמר ישׂ ראל, לכנסת 
דּ ינא אוֹ ׁש יט חטא, אׁש ר חּט אתוֹ 
דאּת  כּ מה חוֹ ביּה , ליּה  וא וֹ דע עליּה ,

ב)אמר טז ירוּ ׁש לים(יחזקאל את  הוֹ דע  
ּת וֹ עב וֹ תיה. את 

אּת ער בּ תר  כּ דין דּ ינא, עליּה  דּ מטי 
קמי  בּ תיּ וּ ב ּת א  למהדר רוּ חא
קרבּ נא , למקרב  ואת כּ נּ ע מאריּה ,
ואנׁש י  חטי, בּ יּה , גּ ס דּ לבּ יּה  מאן דּ הא
וק וּ דׁש א עליּה , אׁש גּ ח ולא חטאיּה ,
וּ פקיד לקבליּה , זּמ ין הוּ א בּ רי
דּ לא בּ גין חוֹ בא, לההוּ א ליּה  לאוֹ דעא

מנּ יּה . יתנׁש י

ו דּ איאמר  הוּ א הכי יוֹ סי, (ס"א רבּ י 
דהכי) אׁש כּ חנאמנלן והכי

עוֹ בדא ההוּ א דּ עבד  דּ כיון בּ דוד ,
ליּה  אמר  בּ יּה . אׁש גּ ח לא ׁש בע, דּ בת 
ליּה , אנׁש ית  אּת  הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א
כּ תיב , מה מיּ ד  .ל אדכּ רנא אנא
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יב )?כּ תוּ ב  ב  כּ ה (שמואל  האי ׁש  אּת ה 
זכרּת  ׁש לּ א האי ׁש  אּת ה ה'. אמר 
אוֹ תוֹ . ׁש כחּת  האי ׁש  אּת ה אוֹ תוֹ ,

לוֹ וּ בּמ ה בּ דין.הוֹ דיע  ? 
אוֹ מר,אף הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ אן, 

חטא, אׁש ר  חּט אתוֹ  אליו הוֹ דע
כתוּ ב  ׁש לּ א הוּ א , וכ יפה, והדּ בר 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אליו , נוֹ דע  (שמותאוֹ  
וּ מיכא) הוּ א, נגּ ח  ׁש וֹ ר  כּ י נ וֹ דע א וֹ 

בּ ּת וֹ רה, לעסק בּ לּ ילה ׁש עוֹ מד
ולא  חטאוֹ , את לוֹ  מוֹ דיעה הּת וֹ רה 
אם  כּ מ וֹ  אלּ א דּ ין, ׁש ל בדר
והוּ א  ,ר בּ דבר  לבנּה  ׁש ּמ וֹ דיעה
בּ תׁש וּ בה  וׁש ב  אוֹ תוֹ , ׁש וֹ כח אינ וֹ 

ר בּ וֹ נוֹ . לפני
בּ חצוֹ ת ואם  קם  ׁש היה דּ וד , ּת אמר, 

עליו  התעוֹ רר וּ  לּמ ה הלּ ילה,
עבר בּ דין  ׁש הוּ א ׁש וֹ נה, דּ וד אלּ א ? 

וּ במה  דּ ין, וצרי נּ קׁש ר, בּ מה
כּ נגד חטא הוּ א נדּ וֹ ן. הוּ א עבר
ולירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת
גּ רׁש   ּכ וּ מ וּ ם הּק דוֹ ׁש ה ,
מּמ נּ וּ , הוּ סרה והּמ לכוּ ת מירוּ ׁש לים,

כּ ראוּ י ׁש התּת ּק ן  .(ונענש)עד 

לבר כּ ׁש בּ ן לוֹ  יׁש  בּ בּ קר, קם אדם 
עיניו. ׁש ּפ קח בּ ׁש עה לר בּ וֹ נ וֹ 
חסידים  עוֹ שׂ ים הי וּ   ּכ מבר  אי

נוֹ תנים ראׁש וֹ נים  היו מים ׁש ל נטלה : 
בּ לּ ילה, ׁש ּמ תע וֹ ררים וּ בזמן לפניהם,

ז) יב ב ' אמר (שמואל כּ ה האי ׁש , אּת ה
ליּה , דּ כרית  דּ לא האיׁש  אּת ה ה',
וּ בּמ ה ליּה , דּ אנׁש ית האיׁש  אּת ה

בּ דינא. ליּה  א וֹ דע
קאמר,הכאוּ ף הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א א, 

חטא אׁש ר חּט את וֹ  אליו הוֹ דע
אוֹ  כּ תיב  דּ לא הוּ א, והכי מלּ ה, ו ׁש ּפ יר

דּ כ ּת יב , כּ מה אליו, לו)נוֹ דע  כא  (שמות 
הוּ א. נגּ ח ׁש וֹ ר כּ י נ וֹ דע וּ מאןאוֹ  

בּ אוֹ רייתא , למלעי  בּ ליליא  דּ קאים
חוֹ בי ּה , לי ּה  מ וֹ דעא  קא א וֹ רייתא 
כּ אי ּמ א א לּ א  דּ ינא  בּ א וֹ רח ולא 
והוּ א ,רכי בּ מ לּ ה לבר ּה , דּ א וֹ דעא 
קמי בּ ת יּ וּ בּת א  ותב ליּה , אנׁש י  לא 

מאריּה .
בּ פלגּ וּ ואי קם דּ הוה דּ וד , ּת ימא 

עליּה  אּת ערוּ  אמאי ליליא,
עבר  דּ איה וּ  דּ וד, ׁש אני אלּ א בּ דינא,
וּ בּמ ה דּ ינא, וּ בעא דּ אתקׁש ר, בּ ּמ ה
לקבליּה  חטא הוּ א אּת דּ ן. דּ עבר
ם ירוּ ׁש ל וּ לגבּ י ק דּ יׁש א דּ מלכ וּ תא

מ את ּת ר דּ א וּ בגין ,ירוּ ׁש ליםק דּ יׁש א, 
עד מנּ יּה , אעדּ יוּ  כ"ד וּ מלכ וּ תא (דף 

יאוֹ ת .ע "א ) כּ דקא (ואתעניש)דּ את ּת קן 

ּת רנגוֹ ל בּ רּכ ת 

קאיםדּ הא נׁש  בּ ר כּ ד בּ ׁש ירוּ תא 
לברכא ליּה  אית  בּ צפרא
הי עינוֹ י דּ פקח בּ ׁש עּת א למאריּה .
קדמאי, חסידי עבדי הו וּ  הכי .מבר
קמייהוּ , יהבי  הו וּ  דמייא נטלא
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י.

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טו נא ֶֶּפרק

וע וֹ סקים  ועוֹ מדים ידיהם, רוֹ חצים
קריאתּה . על וּ מברכים בּ ּת וֹ רה
הלּ ילה  חצ וֹ ת אז ק וֹ רא, וּ כׁש הּת רנגוֹ ל
נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז מ ּמ ׁש ,
 לבר ואס וּ ר עדן . בּ גן  הצּ דּ יקים עם
וּ מזהמוֹ ת, טמאוֹ ת בּ ידים

ׁש עה. כּ ל  וכ [ומברכים],

ׁש לּ י,אחוֹ תי  הרוֹ עה רעיתי, בּ ּת י 
נּ עשׂ ה  מה נפ ׁש י , אהוּ בת

יעשׂ וּ  הם מה אהוּ בתימ בּ נינוּ , אבל ? 
עוֹ לה  בּ רצוֹ ן  אם  ,ל אמר אח וֹ תי ,
 ּׁש ל והכּ נפים מרבּ עת, א ּת  ,עלי

לארבּ  בּ ׁש ב וּ עה ּפ רוּ שׂ וֹ ת צדדים. עה 
ע ּמ הם  ׁש ּת לכי יחידתי, בּ ּת י ,עלי
עליהם  וּ תכּס י  אוֹ תם, תעזבי ולא
לא, ואם הע וֹ לם. צדדי בּ אר בּ עת 

העוֹ לם. מן  יאבדוּ 
ׁש עה מה  בּ אוֹ תּה  רבּ י. ,ל אמר  

את  ׁש וֹ מעת ישׂ ראל ׁש כּ נסת
ׁש מוֹ נה  וּ מזדּ עזעים קוֹ ל, מרימה זה,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  עוֹ למוֹ ת, אלף  עשׂ ר 

ואז  עּמ ּה . לא)ה וּ א בּ רמה (ירמיה ק וֹ ל 
מב כּ ה  רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ניה. על

כב ) צבאוֹ ת (ישעיה יהוה אדני ו יּ קרא
וּ למס ּפ ד. לבכי ההוּ א בּ יּ וֹ ם

הרקיעים מי בּ כל הבּ הלה את  ?ראה 
והּמ סּפ ד הבּ לבּ וּ ל ראה  מי 

אסחן  בּ ליליא דּ אתער וּ  וּ בזמנא
בּ אוֹ רייתא ולעאן וקיימי ידייהוּ .

קריאת ּה  על ּת רנגוֹ לא(וכו')וּ מברכי . 
וּ כדין  מּמ ׁש , ליליא ּפ לגוּ ת  וּ כדין  קרי

הוּ א בּ רי ב)ק וּ ד ׁש א עם(ס' אׁש ּת כּ ח 
לברכא ואּס יר דעדן, בּ גנתא צ דּ יקייא 

וּ מזהמוֹ ת . מסוֹ אבוֹ ת  .(ומברכין)בּ ידין 
ׁש עתא. כּ ל וכן

הגּ לוּ ת מן להוֹ ציאּה  הק ' לכינה  הּק בּ "ה הבטחת

דּ ילי,אחתי רעייא רעייתי בּ רּת י 
מה דנפ ׁש אי, רחימּת א
אבל  אינ וּ ן. יּ עבד וּ ן מה בּ ננא מן נּ עביד 
בּ רע וּ  אי ,ל אימא אחתי, רחימתי
וגדפין  מרוּ בּ עת , אנּת  ,על סלקא
בּ אוֹ מאה סטרין, לד ' ּפ רישׂ ן דּ יל
בּ הדייהוּ , דּ תה יחידתי, בּ רּת י על
עלייהוּ  ותחפי לוֹ ן, ת ׁש בּ וֹ ק  ולא
לא , ואי דּ עלמא. סטרין בּ ארבּ ע

מעלמא. יתאבד וּ ן
ׁש עתאמה  בּ ההיא רבּ י, ל אימא 

דא , ׁש מעת  ישׂ ראל דּ כנסת 
אלף ּת מנּ יסר ואזדּ עזע וּ  קלא, ארימת 
בּ הדּה . הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א עלמין,

לא )וּ כדין נהי (ירמיה  נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל 
בּ ניה. על מבכּ ה רחל תמר וּ רים בּ כי

כּ דין, הוּ א בּ רי כב)וק וּ דׁש א (ישעיה 
ההוּ א בּ יּ וֹ ם צבאוֹ ת  ה' אדני ו יּ קרא

וּ למסּפ ד. לבכי
רקיעין.מאן בּ כלה וֹ  ערטוּ לא חמא 

וּ מסּפ ידא בּ לבּ וּ לא  חמא מאן

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סח .
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יב )?כּ תוּ ב  ב  כּ ה (שמואל  האי ׁש  אּת ה 
זכרּת  ׁש לּ א האי ׁש  אּת ה ה'. אמר 
אוֹ תוֹ . ׁש כחּת  האי ׁש  אּת ה אוֹ תוֹ ,

לוֹ וּ בּמ ה בּ דין.הוֹ דיע  ? 
אוֹ מר,אף הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ אן, 

חטא, אׁש ר  חּט אתוֹ  אליו הוֹ דע
כתוּ ב  ׁש לּ א הוּ א , וכ יפה, והדּ בר 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אליו , נוֹ דע  (שמותאוֹ  
וּ מיכא) הוּ א, נגּ ח  ׁש וֹ ר  כּ י נ וֹ דע א וֹ 

בּ ּת וֹ רה, לעסק בּ לּ ילה ׁש עוֹ מד
ולא  חטאוֹ , את לוֹ  מוֹ דיעה הּת וֹ רה 
אם  כּ מ וֹ  אלּ א דּ ין, ׁש ל בדר
והוּ א  ,ר בּ דבר  לבנּה  ׁש ּמ וֹ דיעה
בּ תׁש וּ בה  וׁש ב  אוֹ תוֹ , ׁש וֹ כח אינ וֹ 

ר בּ וֹ נוֹ . לפני
בּ חצוֹ ת ואם  קם  ׁש היה דּ וד , ּת אמר, 

עליו  התעוֹ רר וּ  לּמ ה הלּ ילה,
עבר בּ דין  ׁש הוּ א ׁש וֹ נה, דּ וד אלּ א ? 

וּ במה  דּ ין, וצרי נּ קׁש ר, בּ מה
כּ נגד חטא הוּ א נדּ וֹ ן. הוּ א עבר
ולירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת
גּ רׁש   ּכ וּ מ וּ ם הּק דוֹ ׁש ה ,
מּמ נּ וּ , הוּ סרה והּמ לכוּ ת מירוּ ׁש לים,

כּ ראוּ י ׁש התּת ּק ן  .(ונענש)עד 

לבר כּ ׁש בּ ן לוֹ  יׁש  בּ בּ קר, קם אדם 
עיניו. ׁש ּפ קח בּ ׁש עה לר בּ וֹ נ וֹ 
חסידים  עוֹ שׂ ים הי וּ   ּכ מבר  אי

נוֹ תנים ראׁש וֹ נים  היו מים ׁש ל נטלה : 
בּ לּ ילה, ׁש ּמ תע וֹ ררים וּ בזמן לפניהם,

ז) יב ב ' אמר (שמואל כּ ה האי ׁש , אּת ה
ליּה , דּ כרית  דּ לא האיׁש  אּת ה ה',
וּ בּמ ה ליּה , דּ אנׁש ית האיׁש  אּת ה

בּ דינא. ליּה  א וֹ דע
קאמר,הכאוּ ף הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א א, 

חטא אׁש ר חּט את וֹ  אליו הוֹ דע
אוֹ  כּ תיב  דּ לא הוּ א, והכי מלּ ה, ו ׁש ּפ יר

דּ כ ּת יב , כּ מה אליו, לו)נוֹ דע  כא  (שמות 
הוּ א. נגּ ח ׁש וֹ ר כּ י נ וֹ דע וּ מאןאוֹ  

בּ אוֹ רייתא , למלעי  בּ ליליא  דּ קאים
חוֹ בי ּה , לי ּה  מ וֹ דעא  קא א וֹ רייתא 
כּ אי ּמ א א לּ א  דּ ינא  בּ א וֹ רח ולא 
והוּ א ,רכי בּ מ לּ ה לבר ּה , דּ א וֹ דעא 
קמי בּ ת יּ וּ בּת א  ותב ליּה , אנׁש י  לא 

מאריּה .
בּ פלגּ וּ ואי קם דּ הוה דּ וד , ּת ימא 

עליּה  אּת ערוּ  אמאי ליליא,
עבר  דּ איה וּ  דּ וד, ׁש אני אלּ א בּ דינא,
וּ בּמ ה דּ ינא, וּ בעא דּ אתקׁש ר, בּ ּמ ה
לקבליּה  חטא הוּ א אּת דּ ן. דּ עבר
ם ירוּ ׁש ל וּ לגבּ י ק דּ יׁש א דּ מלכ וּ תא

מ את ּת ר דּ א וּ בגין ,ירוּ ׁש ליםק דּ יׁש א, 
עד מנּ יּה , אעדּ יוּ  כ"ד וּ מלכ וּ תא (דף 

יאוֹ ת .ע "א ) כּ דקא (ואתעניש)דּ את ּת קן 

ּת רנגוֹ ל בּ רּכ ת 

קאיםדּ הא נׁש  בּ ר כּ ד בּ ׁש ירוּ תא 
לברכא ליּה  אית  בּ צפרא
הי עינוֹ י דּ פקח בּ ׁש עּת א למאריּה .
קדמאי, חסידי עבדי הו וּ  הכי .מבר
קמייהוּ , יהבי  הו וּ  דמייא נטלא
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דף  הזוהר
י.

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טו נא ֶֶּפרק

וע וֹ סקים  ועוֹ מדים ידיהם, רוֹ חצים
קריאתּה . על וּ מברכים בּ ּת וֹ רה
הלּ ילה  חצ וֹ ת אז ק וֹ רא, וּ כׁש הּת רנגוֹ ל
נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז מ ּמ ׁש ,
 לבר ואס וּ ר עדן . בּ גן  הצּ דּ יקים עם
וּ מזהמוֹ ת, טמאוֹ ת בּ ידים

ׁש עה. כּ ל  וכ [ומברכים],

ׁש לּ י,אחוֹ תי  הרוֹ עה רעיתי, בּ ּת י 
נּ עשׂ ה  מה נפ ׁש י , אהוּ בת

יעשׂ וּ  הם מה אהוּ בתימ בּ נינוּ , אבל ? 
עוֹ לה  בּ רצוֹ ן  אם  ,ל אמר אח וֹ תי ,
 ּׁש ל והכּ נפים מרבּ עת, א ּת  ,עלי

לארבּ  בּ ׁש ב וּ עה ּפ רוּ שׂ וֹ ת צדדים. עה 
ע ּמ הם  ׁש ּת לכי יחידתי, בּ ּת י ,עלי
עליהם  וּ תכּס י  אוֹ תם, תעזבי ולא
לא, ואם הע וֹ לם. צדדי בּ אר בּ עת 

העוֹ לם. מן  יאבדוּ 
ׁש עה מה  בּ אוֹ תּה  רבּ י. ,ל אמר  

את  ׁש וֹ מעת ישׂ ראל ׁש כּ נסת
ׁש מוֹ נה  וּ מזדּ עזעים קוֹ ל, מרימה זה,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  עוֹ למוֹ ת, אלף  עשׂ ר 

ואז  עּמ ּה . לא)ה וּ א בּ רמה (ירמיה ק וֹ ל 
מב כּ ה  רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ניה. על

כב ) צבאוֹ ת (ישעיה יהוה אדני ו יּ קרא
וּ למס ּפ ד. לבכי ההוּ א בּ יּ וֹ ם

הרקיעים מי בּ כל הבּ הלה את  ?ראה 
והּמ סּפ ד הבּ לבּ וּ ל ראה  מי 

אסחן  בּ ליליא דּ אתער וּ  וּ בזמנא
בּ אוֹ רייתא ולעאן וקיימי ידייהוּ .

קריאת ּה  על ּת רנגוֹ לא(וכו')וּ מברכי . 
וּ כדין  מּמ ׁש , ליליא ּפ לגוּ ת  וּ כדין  קרי

הוּ א בּ רי ב)ק וּ ד ׁש א עם(ס' אׁש ּת כּ ח 
לברכא ואּס יר דעדן, בּ גנתא צ דּ יקייא 

וּ מזהמוֹ ת . מסוֹ אבוֹ ת  .(ומברכין)בּ ידין 
ׁש עתא. כּ ל וכן

הגּ לוּ ת מן להוֹ ציאּה  הק ' לכינה  הּק בּ "ה הבטחת

דּ ילי,אחתי רעייא רעייתי בּ רּת י 
מה דנפ ׁש אי, רחימּת א
אבל  אינ וּ ן. יּ עבד וּ ן מה בּ ננא מן נּ עביד 
בּ רע וּ  אי ,ל אימא אחתי, רחימתי
וגדפין  מרוּ בּ עת , אנּת  ,על סלקא
בּ אוֹ מאה סטרין, לד ' ּפ רישׂ ן דּ יל
בּ הדייהוּ , דּ תה יחידתי, בּ רּת י על
עלייהוּ  ותחפי לוֹ ן, ת ׁש בּ וֹ ק  ולא
לא , ואי דּ עלמא. סטרין בּ ארבּ ע

מעלמא. יתאבד וּ ן
ׁש עתאמה  בּ ההיא רבּ י, ל אימא 

דא , ׁש מעת  ישׂ ראל דּ כנסת 
אלף ּת מנּ יסר ואזדּ עזע וּ  קלא, ארימת 
בּ הדּה . הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א עלמין,

לא )וּ כדין נהי (ירמיה  נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל 
בּ ניה. על מבכּ ה רחל תמר וּ רים בּ כי

כּ דין, הוּ א בּ רי כב)וק וּ דׁש א (ישעיה 
ההוּ א בּ יּ וֹ ם צבאוֹ ת  ה' אדני ו יּ קרא

וּ למסּפ ד. לבכי
רקיעין.מאן בּ כלה וֹ  ערטוּ לא חמא 

וּ מסּפ ידא בּ לבּ וּ לא  חמא מאן

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סח .



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נב ֶֶּפרק

המים  צבאוֹ ת ׁש כּ ל עד  ׁש ם,
העוֹ למ וֹ ת  כּ ל ׁש יּ תהּפ כוּ  ?חׁש ב וּ  

הוּ א אמר  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  
ישׂ ראל בּ ּת ילכנסת : 

עליהם  לכּס וֹ ת ּת לכי ׁש לּ י, יחידתי 
לוֹ  אמרה בּ נינוּ . עם רבּ וֹ ן ולדוּ ר  : 

אל לא ׁש רבּ ית העוֹ לם, אחר  ! 
אוֹ תם, וגדּ לּת  אוֹ תם ותּק נּת  אוֹ תם
ׁש אוֹ כלים  לשׂ וֹ נאיהם רוֹ אה אהיה

ׁש ם  אוֹ תם ותׁש כּ ח אז ?אוֹ תם, ! 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  נׁש בּ ע
ישׂ ראל את ולגאל  להקימ ּה 
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הגּ לוּ ת, מן  וּ להוֹ ציאם

לא) קוֹ ל(ירמיה מנעי ה' אמר  כּ ה
לאחרית ּת קוה וי ׁש  וגוֹ ', מ בּ כי 

לגבוּ לם. בנים וׁש ב וּ  כוּ ',

הארץ ׁש לח וּ  לבני בבל בּ ני להם 
מתאים הּק דוֹ ׁש ה  לנוּ  : 

על הסּפ ד לעשׂ וֹ ת ראוּ י  לנוּ  לב כּ וֹ ת,
ׁש התּפ זּ רנוּ  על  אלהינוּ , בּ ית חר בּ ן 

העּמ ים, זרה)בּ ין  עבודה  שעובד  (כמי 
וּ לפרׁש  בּ הסּפ ד, לפ ּת ח  לנוּ  ויׁש 
העוֹ לם  רבּ וֹ ן ׁש לח  בּ יתא האלפ"א 

בּ יתוֹ . חרבּ ן ׁש ל להסּפ ד 
הּק דוֹ ׁש ה ׁש לחוּ  הארץ  בּ ני :להם  

בּ רחה, ׁש אּמ נוּ  הוּ א נאה
אליכם  וירדה היכלּה ,  ֹמ ּת ו וגר ׁש ה
כּ אה  עצ וּ ב , וּ בקוֹ ל בּ מרירוּ ת

חׁש יב וּ , ׁש מייא חיילי דּ כל עד דּ ת ּמ ן.
יתהּפ כ וּ ן. עלמין דּ כל

לכנסתאמר  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א לּה  
דילי, יחידתי בּ רּת י ישׂ ראל,
עם וּ לדיירא עלייהוּ , לחפייא ּת ה
לא דעלמא, מארי ליּה , אמרה בּ ננן.
לוֹ ן, וּ תקינית  לוֹ ן, דּ רבית  בּ תר .איה
ל שׂ נאיהוֹ ן  חמית  אהי לוֹ ן. וּ גדילית 

ּת ּמ ן. לנא ותינׁש י ל וֹ ן, כּ דיןדּ אכלי 
ל ּה , הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א  א וֹ מי 
לי שׂ ראל , ל וֹ ן  וּ למפרק ל ּה , לאקמא 

מ גּ ל וּ תא . ל וֹ ן אחר,ולאפקא  כּ דּ בר 
לא ) קוֹ ל(ירמיה  מנעי ה ' אמר כּ ה

וג  כו',מבּ כי  לאחרית ּת קוה ויׁש  ו', 
לגב וּ לם. בנים ו ׁש בוּ 

טז ּפרק

ה כינה וצער  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חר בּ ן על  בּ חצ וֹ ת הבּ כיּ ה  ענין

ארעאׁש לחוּ  לבני בבל בּ ני להוֹ  
לן  למבכּ י, יאוֹ ת  לן ק דּ יׁש א,
בּ ית חוּ רבּ ן על הסּפ דא למעבּ ד  יאוֹ ת 
עממיא , בּ יני דּ אתבּ דּ רנא על אלהנא,
וּ לפרׁש א הסּפ ידא, למיפ ּת ח לן ואית 
עלמא מארי דּ ׁש לח בּ יתא, אלפ "א

בּ יתיּה . דּ חוּ רבּ ן להסּפ ידא 

יאוֹ תׁש לחוּ  ק דּ יׁש א , ארעא בּ ני להוֹ  
ואת ּת רכת ערקת, דּ איּמ נא
בּ מרירוּ  לגבּ ייכ וּ  ונחתת היכלהא, מגּ וֹ 
בּ לא דּ יתבא כּ איּת תא עציב , וּ בקל

חדש זוהר
מדרש
הנעלם 
איכה על

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נגֶֶּפרק

ׁש לּ א  וּ כאי ׁש  דעת, בּ לי  ׁש יּ וֹ ׁש בת
לס ּפ ד. לכם ונאה לה צּ יל, יכוֹ ל

ולסּפ דאבל  לבכּ וֹ ת לנ וּ  יׁש  אנוּ  
ׁש אנוּ  וּ במרירוּ ת, בּ נהי
חרב, ההיכל י וֹ ם בּ כל רוֹ אים
ויוֹ צאים, נכנסים הּמ דבּ ר  וׁש וּ עלי 
ואנוּ  בּ תוֹ כוֹ , היּ ענים וׁש וֹ רקים

וּ בוֹ כים. ר וֹ אים
נב וֹ כים וּ בעוֹ ד  יוֹ ׁש בים ׁש אנוּ  

אנוּ  בּ עפר , ּפ ינ וּ  ו ׁש וֹ כבים
בּ ׁש לׁש  רגליה נעימ וּ ת קוֹ ל  ׁש וֹ מעים
ורוֹ אה  י וֹ רדת הלּ ילה, ׁש ל מ ׁש מר וֹ ת

יוֹ ׁש בים אי היכלּה , (חרבים)את 
להיכל, מהיכל נכנסת נשׂ רפים.
וּ מי לּ לת, וג וֹ עה למקוֹ ם, מ ּמ קוֹ ם

נפׁש נוּ . ועל עלינוּ  וּ ב וֹ כה
נעימ וּ ת ואנוּ  לקוֹ ל מתע וֹ ררים 

ור וּ חנוּ  ויללוֹ תיה, בּ כיּ תּה 
וּ לפי אליה. וּ פ וֹ רחת אחריה, הוֹ לכת
ׁש מענוּ , ולא והוֹ לכת, ּפ וֹ רחת ׁש עה
הוֹ לכת  ׁש הנּ ה דבר, ידענ וּ  ולא
רוּ ח , בּ לי יׁש נים, נב וֹ כים, ונׁש ארנוּ 
איכה. ואוֹ מרים צוֹ עקים, דעת. בּ לי

קוֹ לׁש נינוּ , ולילה לילה בּ כל 
ׁש ל כּ אב  ׁש ל מרירוּ ת
למ ּט ה, הרקיע  מר וּ ם נ ׁש מע ציּ וֹ "ן

לׁש יזבא , יכיל דּ לא  וּ כגברא דע ּת א,
למסּפ ד. לכ וֹ ן ויאוֹ ת

וּ למסּפ דאבל למב כּ י לן אית אנן, 
בּ כל  חמאן דּ אנן וּ מרירוּ , בּ נהי
דּ מד בּ רא ותעלין חריב , היכלא יוֹ מא
בּ גוּ יּה , יענים וׁש רקין ונפקין, עאלין

וּ בכאן. חמאן ואנן

וּ ׁש כיבין וּ בעוֹ ד נבוֹ כין, יתבין דּ אנן 
ׁש מעין  אנן בּ עפרא, ּפ וּ מנא
מׁש מרוֹ תא בּ תלת דרגלהא, נעימוּ  קל
להיכלאה , וחמאת  נחתת  דּ ליליא,
מהיכלא אעלת  מּת וֹ קדן, חרבין אי
וּ מייללת , וגעת , ּלד ו  ּמדּ ו להיכלא,

נפ ׁש נא. ועל עלנא  וּ בכת 

דּ בכ יּ יתּה ואנן  נעימוּ  לקל מתערין 
אזלת ורוּ חנא ויללוּ ת ּה .
ׁש עתא וּ לפוּ ם לגבּ ּה . וּ פרח אבתרּה ,
ולא ׁש מענא, ולא ואזלת , ּפ רחת 

ואׁש ּת ארנאי  אזלת , דּ הא מידי, דענא 
בּ לא רוּ חא, בּ לא דּ מיכין, נבוֹ כין,

איכה. ואמרין צעקין, דעּת א.

בּ כל הבּ ית חר בּ ן על מעלה ׁש ל וּ פמליא הכינה ׁש אגת 
ולילה לילה

קל ּת נינן , וליליא, ליליא בּ כל 
דציּ וֹ "ן  דּ כאיבא מרירוּ ת 
לת ּת א , רקיעא מרוּ ם אׁש ּת מע 
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המים  צבאוֹ ת ׁש כּ ל עד  ׁש ם,
העוֹ למ וֹ ת  כּ ל ׁש יּ תהּפ כוּ  ?חׁש ב וּ  

הוּ א אמר  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  
ישׂ ראל בּ ּת ילכנסת : 

עליהם  לכּס וֹ ת ּת לכי ׁש לּ י, יחידתי 
לוֹ  אמרה בּ נינוּ . עם רבּ וֹ ן ולדוּ ר  : 

אל לא ׁש רבּ ית העוֹ לם, אחר  ! 
אוֹ תם, וגדּ לּת  אוֹ תם ותּק נּת  אוֹ תם
ׁש אוֹ כלים  לשׂ וֹ נאיהם רוֹ אה אהיה

ׁש ם  אוֹ תם ותׁש כּ ח אז ?אוֹ תם, ! 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  נׁש בּ ע
ישׂ ראל את ולגאל  להקימ ּה 
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הגּ לוּ ת, מן  וּ להוֹ ציאם

לא) קוֹ ל(ירמיה מנעי ה' אמר  כּ ה
לאחרית ּת קוה וי ׁש  וגוֹ ', מ בּ כי 

לגבוּ לם. בנים וׁש ב וּ  כוּ ',

הארץ ׁש לח וּ  לבני בבל בּ ני להם 
מתאים הּק דוֹ ׁש ה  לנוּ  : 

על הסּפ ד לעשׂ וֹ ת ראוּ י  לנוּ  לב כּ וֹ ת,
ׁש התּפ זּ רנוּ  על  אלהינוּ , בּ ית חר בּ ן 

העּמ ים, זרה)בּ ין  עבודה  שעובד  (כמי 
וּ לפרׁש  בּ הסּפ ד, לפ ּת ח  לנוּ  ויׁש 
העוֹ לם  רבּ וֹ ן ׁש לח  בּ יתא האלפ"א 

בּ יתוֹ . חרבּ ן ׁש ל להסּפ ד 
הּק דוֹ ׁש ה ׁש לחוּ  הארץ  בּ ני :להם  

בּ רחה, ׁש אּמ נוּ  הוּ א נאה
אליכם  וירדה היכלּה ,  ֹמ ּת ו וגר ׁש ה
כּ אה  עצ וּ ב , וּ בקוֹ ל בּ מרירוּ ת

חׁש יב וּ , ׁש מייא חיילי דּ כל עד דּ ת ּמ ן.
יתהּפ כ וּ ן. עלמין דּ כל

לכנסתאמר  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א לּה  
דילי, יחידתי בּ רּת י ישׂ ראל,
עם וּ לדיירא עלייהוּ , לחפייא ּת ה
לא דעלמא, מארי ליּה , אמרה בּ ננן.
לוֹ ן, וּ תקינית  לוֹ ן, דּ רבית  בּ תר .איה
ל שׂ נאיהוֹ ן  חמית  אהי לוֹ ן. וּ גדילית 

ּת ּמ ן. לנא ותינׁש י ל וֹ ן, כּ דיןדּ אכלי 
ל ּה , הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א  א וֹ מי 
לי שׂ ראל , ל וֹ ן  וּ למפרק ל ּה , לאקמא 

מ גּ ל וּ תא . ל וֹ ן אחר,ולאפקא  כּ דּ בר 
לא ) קוֹ ל(ירמיה  מנעי ה ' אמר כּ ה

וג  כו',מבּ כי  לאחרית ּת קוה ויׁש  ו', 
לגב וּ לם. בנים ו ׁש בוּ 

טז ּפרק

ה כינה וצער  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חר בּ ן על  בּ חצ וֹ ת הבּ כיּ ה  ענין

ארעאׁש לחוּ  לבני בבל בּ ני להוֹ  
לן  למבכּ י, יאוֹ ת  לן ק דּ יׁש א,
בּ ית חוּ רבּ ן על הסּפ דא למעבּ ד  יאוֹ ת 
עממיא , בּ יני דּ אתבּ דּ רנא על אלהנא,
וּ לפרׁש א הסּפ ידא, למיפ ּת ח לן ואית 
עלמא מארי דּ ׁש לח בּ יתא, אלפ "א

בּ יתיּה . דּ חוּ רבּ ן להסּפ ידא 

יאוֹ תׁש לחוּ  ק דּ יׁש א , ארעא בּ ני להוֹ  
ואת ּת רכת ערקת, דּ איּמ נא
בּ מרירוּ  לגבּ ייכ וּ  ונחתת היכלהא, מגּ וֹ 
בּ לא דּ יתבא כּ איּת תא עציב , וּ בקל

חדש זוהר
מדרש
הנעלם 
איכה על

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נגֶֶּפרק

ׁש לּ א  וּ כאי ׁש  דעת, בּ לי  ׁש יּ וֹ ׁש בת
לס ּפ ד. לכם ונאה לה צּ יל, יכוֹ ל

ולסּפ דאבל  לבכּ וֹ ת לנ וּ  יׁש  אנוּ  
ׁש אנוּ  וּ במרירוּ ת, בּ נהי
חרב, ההיכל י וֹ ם בּ כל רוֹ אים
ויוֹ צאים, נכנסים הּמ דבּ ר  וׁש וּ עלי 
ואנוּ  בּ תוֹ כוֹ , היּ ענים וׁש וֹ רקים

וּ בוֹ כים. ר וֹ אים
נב וֹ כים וּ בעוֹ ד  יוֹ ׁש בים ׁש אנוּ  

אנוּ  בּ עפר , ּפ ינ וּ  ו ׁש וֹ כבים
בּ ׁש לׁש  רגליה נעימ וּ ת קוֹ ל  ׁש וֹ מעים
ורוֹ אה  י וֹ רדת הלּ ילה, ׁש ל מ ׁש מר וֹ ת

יוֹ ׁש בים אי היכלּה , (חרבים)את 
להיכל, מהיכל נכנסת נשׂ רפים.
וּ מי לּ לת, וג וֹ עה למקוֹ ם, מ ּמ קוֹ ם

נפׁש נוּ . ועל עלינוּ  וּ ב וֹ כה
נעימ וּ ת ואנוּ  לקוֹ ל מתע וֹ ררים 

ור וּ חנוּ  ויללוֹ תיה, בּ כיּ תּה 
וּ לפי אליה. וּ פ וֹ רחת אחריה, הוֹ לכת
ׁש מענוּ , ולא והוֹ לכת, ּפ וֹ רחת ׁש עה
הוֹ לכת  ׁש הנּ ה דבר, ידענ וּ  ולא
רוּ ח , בּ לי יׁש נים, נב וֹ כים, ונׁש ארנוּ 
איכה. ואוֹ מרים צוֹ עקים, דעת. בּ לי

קוֹ לׁש נינוּ , ולילה לילה בּ כל 
ׁש ל כּ אב  ׁש ל מרירוּ ת
למ ּט ה, הרקיע  מר וּ ם נ ׁש מע ציּ וֹ "ן

לׁש יזבא , יכיל דּ לא  וּ כגברא דע ּת א,
למסּפ ד. לכ וֹ ן ויאוֹ ת

וּ למסּפ דאבל למב כּ י לן אית אנן, 
בּ כל  חמאן דּ אנן וּ מרירוּ , בּ נהי
דּ מד בּ רא ותעלין חריב , היכלא יוֹ מא
בּ גוּ יּה , יענים וׁש רקין ונפקין, עאלין

וּ בכאן. חמאן ואנן

וּ ׁש כיבין וּ בעוֹ ד נבוֹ כין, יתבין דּ אנן 
ׁש מעין  אנן בּ עפרא, ּפ וּ מנא
מׁש מרוֹ תא בּ תלת דרגלהא, נעימוּ  קל
להיכלאה , וחמאת  נחתת  דּ ליליא,
מהיכלא אעלת  מּת וֹ קדן, חרבין אי
וּ מייללת , וגעת , ּלד ו  ּמדּ ו להיכלא,

נפ ׁש נא. ועל עלנא  וּ בכת 

דּ בכ יּ יתּה ואנן  נעימוּ  לקל מתערין 
אזלת ורוּ חנא ויללוּ ת ּה .
ׁש עתא וּ לפוּ ם לגבּ ּה . וּ פרח אבתרּה ,
ולא ׁש מענא, ולא ואזלת , ּפ רחת 

ואׁש ּת ארנאי  אזלת , דּ הא מידי, דענא 
בּ לא רוּ חא, בּ לא דּ מיכין, נבוֹ כין,

איכה. ואמרין צעקין, דעּת א.

בּ כל הבּ ית חר בּ ן על מעלה ׁש ל וּ פמליא הכינה ׁש אגת 
ולילה לילה

קל ּת נינן , וליליא, ליליא בּ כל 
דציּ וֹ "ן  דּ כאיבא מרירוּ ת 
לת ּת א , רקיעא מרוּ ם אׁש ּת מע 
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ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לרקיע , (ירמיהוּ מ ּמ ּט ה  
קדׁש וֹ כה) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג  מּמ ר וֹ ם ה'

נוהוּ . על  יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
מכוּ נת בּ רא ׁש ית היא הלּ ילה 

ו ׁש וֹ אגת  בּ בכיּ ה,
הרקי למ ּט ה,מר וּ ם יוֹ רדת למעלה. ע  

ורוֹ אה  החיצ וֹ ן, הּמ ז בּ ח למק וֹ ם
וכל בטמאה, טמא חרב , מק וֹ מּה 
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה בוֹ . נמצא לא מק וֹ ם
ואוֹ מרת  מריר וּ ת, ׁש ל בּ ק וֹ ל :צוֹ וחת 

ׁש רוּ ית  ּפ רנסתי מז בּ חי , מז בּ חי ,
עוֹ לוֹ ת  בּ כּמ ה נּס וּ כים, בּ כּמ ה אוֹ תי

קדוֹ ׁש ים. טהוֹ רים

הגּ דוֹ לים כּ ל הּק דוֹ ׁש ים, האיׁש ים 
וּ שׂ מחים  רוים הי וּ  הממ נּ ים,
וּ מח לּ קים  עדּ וּ נים , אוֹ כלים . מ ּמ

הרקיע. בּ רוּ מי נתנוּ (ועתה)חלקיהם  
בּ ני קדוֹ ׁש ים. חסידים נבלת ב
וכל מדּ מיהם. לי אוֹ י ,עלי ׁש נּ זבּ חוּ 
נפלוּ  הממ נּ ים הגּ דוֹ לים האי ׁש ים

צוחוֹ תיהם. לק וֹ ל מּמ ק וֹ מם

וּ ב וֹ כים י וֹ ׁש בים צוֹ וחים בּ חוּ ץ 
קדוֹ ׁש ים, אראלּ ים אוֹ תם
מתעּט ר  היה ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מוֹ  ׁש אוֹ ת
וע וֹ מדים. שׂ מחים הם וּ בוֹ  עליהם,
ּפ רחה  הזּ וֹ  האוֹ ת בּ כיוֹ תיהם לק וֹ ל
מרוֹ מים. לרוּ מי ועלתה מהם,
וּ מי לּ לת. ׁש בּ וֹ כה כּ נקבה ונׁש ארוּ 

אחר, כּ דּ בר לרקיעא. (ירמיה וּ מּת ּת א 
קד ׁש וֹ כה ) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג מּמ רוֹ ם ה'

נוהוּ . על יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
את כּ וּ ונתבּ ׁש יר וּ תא  היא דליליא, 

מרוּ ם ו ׁש אגת בּ בכיּ ה ,
לאתר  לת ּת א , נחתת  לעילא. רקיעא
חריב , דּ וּ כ ּת ּה  וחמת  החיצ וֹ ן, מד בּ ח
לא אתר וכל בּ מסאב וּ , מסאב
צווֹ חת וּ מילּ לת , גּ עת  בּ יּה . אׁש ּת כח
מד בּ חי, מד בּ חי ואמרת , מרירוּ , בּ קל
ניּס וּ כין, בּ כ ּמ ה לי דּ מרוית  ּפ רנסתי

קדּ יׁש ין. דּ כיין עלּ וּ ון בּ כ ּמ ה

הו וֹ כל  ממנּ ן, רברבן ק דּ יׁש ין, גּ ברין 
אכלין  ,מינ וחדאן מרוון
בּ רוּ מי  ח וּ לקיהוֹ ן, וּ פלגין עיד וּ נין,
חסידים ניבלת  ב יהבוּ  רקיעא.
לי  ווי ,על דּ את דּ בּ חוּ  בּ ני קד וֹ ׁש ים .
ממנּ ן, רברבין גּ ברין וכל מדּ מיהוֹ ן.

צווחיהוֹ ן. לק וֹ ל מדּ וּ כ ּת יהוֹ ן נפלוּ 

חצה צעק וּ  אראלּ ם הן

אינוּ ן יתבין  וּ בכאן, צווחין לבר 
דּ את ק דּ יׁש ין, אראלים
עלייהוּ , מתעטר הוה  ק דּ יׁש א ׁש מיּה 
לקל  וקיימין. חדאן אינוּ ן וּ ביּה 
מנּ ייהוּ , ּפ רחא  דּ א את  בּ כ יּ וּ תהוֹ ן

ואׁש ּת ארוּ ו מרוֹ מים, לרוּ מי סלקא 
הוּ א הדא וּ מילּ לת . דּ בכאת  כּ נוּ קבא

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נה ֶֶּפרק

ׁש כּ תוּ ב לג)זהוּ  אראלּ ם (ישעיה הן 
יו"ד, בּ לא אראלּ ם חצה. צעקוּ 

ח וּ צה. צעק וּ 
אוֹ תימז בּ חי  ׁש הרוית אחר מז בּ חי , 

חסידים  בּ נים בּ נבלוֹ ת
ונ ׁש מתם  נפ ׁש ם ׁש ּמ סרוּ  קדוֹ ׁש ים,
אוֹ ת אמצא איפה נגנזּת . ,עלי? 

ׁש עלי האׁש  וּ מילּ לת איפה גּ וֹ עה ? 
עצוּ ב. בּ ק וֹ ל וּ ב וֹ כה

בּ כלׁש ׁש ת  קדוֹ ׁש ים, גברים אלפי 
צדדי ארבּ עת ׁש ל צד
קר בּ ן  אוֹ כלים ׁש היוּ  הם העוֹ לם,
וּ מילּ לים  עּמ ּה , ירד וּ  יוֹ ם, בּ כל
ויוֹ תר  העוֹ לוֹ ת. מזבּ ח על וּ בוֹ כים

ׁש התמעטוּ . אלּ א היוּ ,
בּ ח וּ ץ,ואפ לּ וּ  ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם 

ׁש רוים  אחרת, בּ ר וּ ח
והּפ דרים, האיברים מאוֹ תם

הלּ יל גּ וֹ עים בּ ראׁש ית צוֹ וחים, ה 
אוֹ י הזּ ה. הּמ ז בּ ח על וּ מי לּ לים
הּמ קוֹ ם  אב וּ סוֹ , ׁש אבּ ד לחמוֹ ר 
נהמת  ראה מי  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תרוּ ה
מ ּמ ּט ה  בּ גּ בירה, הּק ד וֹ ׁש ים הגּ ברים

למ ּט ה. וּ מ ּמ עלה למעלה,

אוֹ תּה בּ חצ וֹ ת   ֹלתו נכנסת הלּ ילה 
מקוֹ ם  ציּ וֹ ן, ׁש ל  הנּ קדּ ה
אוֹ תּה  רוֹ אה הּק דׁש ים, קד ׁש י  בּ ית
מ וֹ ׁש בּה  בּ ית מקוֹ ם ונטמא ׁש נּ חרב ,
עוֹ לה  וּ מילּ לת, גּ וֹ עה וּ מּט תּה ,

לג)דכתיב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
חוּ צה. צעקוּ  יוּ "ד, בּ לא אראלם  חצה.

לי מה בּ חי דּ מרוית  לבתר מד בּ חי, 
חסידין  בּ נין בּ ניבלוּ ת
וגׁש מיהוֹ ן  נפ ׁש יהוֹ ן דּ מסרוּ  ק דּ יׁש ין,
אן  ,ל אׁש כּ ח אן אית גּ ניזת . ,על
וּ בכת וּ מייללת  גּ עת  .דּ על אׁש תא

עציב. בּ קל
בּ כל ׁש ּת א ק דּ יׁש ין, גברי אלפי 

סטרי  דארבּ ע סטרא
קרבּ נא אכלי דּ הווֹ  אינוּ ן עלמא,
וּ מייללין  בּ הד ּה , נחתי יוֹ מא, בּ כל
הו וֹ , ויּת יר דּ עלוון. מד בּ ח על וּ בכיין

אתמעטוּ . אלּ א
בּ רוּ חואפי לּ וּ  לבר, דּ קיימין אינוּ ן 

מאינוּ ן  דּ מרוון אחרא,
דּ ליליא בּ ׁש ירוּ תא וּ פדרין. אימרין
מדּ בּ ח. האי על וּ מייללין געאן צוחין
אתר  אב וּ סה, דּ אביד לחמרא ווי
נהימוּ  חמי מאן מנּ יּה . דּ מתרוּ ה 
מּת ּת א בּ מטרוּ ניתא, קדּ יׁש ין דּ גברין

לתּת א. וּ מעילא לעילא,

הּק ד ׁש ים קד ׁש י בּ ית מקוֹ ם

ההיאליליאבּ פלגוּ  לגוֹ  עאל , 
דּ בית אתר דציּ וֹ ן, נק וּ דה
דּ אתחריב , לי ּה  חמת  הקּ ד ׁש ים, קד ׁש 
וערסּה , מוֹ תב ּה  בּ ית  אתר ואסּת אב 
לעילא , מּת ּת א סלקא וּ מייללת , גּ עת 
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ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לרקיע , (ירמיהוּ מ ּמ ּט ה  
קדׁש וֹ כה) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג  מּמ ר וֹ ם ה'

נוהוּ . על  יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
מכוּ נת בּ רא ׁש ית היא הלּ ילה 

ו ׁש וֹ אגת  בּ בכיּ ה,
הרקי למ ּט ה,מר וּ ם יוֹ רדת למעלה. ע  

ורוֹ אה  החיצ וֹ ן, הּמ ז בּ ח למק וֹ ם
וכל בטמאה, טמא חרב , מק וֹ מּה 
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה בוֹ . נמצא לא מק וֹ ם
ואוֹ מרת  מריר וּ ת, ׁש ל בּ ק וֹ ל :צוֹ וחת 

ׁש רוּ ית  ּפ רנסתי מז בּ חי , מז בּ חי ,
עוֹ לוֹ ת  בּ כּמ ה נּס וּ כים, בּ כּמ ה אוֹ תי

קדוֹ ׁש ים. טהוֹ רים

הגּ דוֹ לים כּ ל הּק דוֹ ׁש ים, האיׁש ים 
וּ שׂ מחים  רוים הי וּ  הממ נּ ים,
וּ מח לּ קים  עדּ וּ נים , אוֹ כלים . מ ּמ

הרקיע. בּ רוּ מי נתנוּ (ועתה)חלקיהם  
בּ ני קדוֹ ׁש ים. חסידים נבלת ב
וכל מדּ מיהם. לי אוֹ י ,עלי ׁש נּ זבּ חוּ 
נפלוּ  הממ נּ ים הגּ דוֹ לים האי ׁש ים

צוחוֹ תיהם. לק וֹ ל מּמ ק וֹ מם

וּ ב וֹ כים י וֹ ׁש בים צוֹ וחים בּ חוּ ץ 
קדוֹ ׁש ים, אראלּ ים אוֹ תם
מתעּט ר  היה ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מוֹ  ׁש אוֹ ת
וע וֹ מדים. שׂ מחים הם וּ בוֹ  עליהם,
ּפ רחה  הזּ וֹ  האוֹ ת בּ כיוֹ תיהם לק וֹ ל
מרוֹ מים. לרוּ מי ועלתה מהם,
וּ מי לּ לת. ׁש בּ וֹ כה כּ נקבה ונׁש ארוּ 

אחר, כּ דּ בר לרקיעא. (ירמיה וּ מּת ּת א 
קד ׁש וֹ כה ) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג מּמ רוֹ ם ה'

נוהוּ . על יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
את כּ וּ ונתבּ ׁש יר וּ תא  היא דליליא, 

מרוּ ם ו ׁש אגת בּ בכיּ ה ,
לאתר  לת ּת א , נחתת  לעילא. רקיעא
חריב , דּ וּ כ ּת ּה  וחמת  החיצ וֹ ן, מד בּ ח
לא אתר וכל בּ מסאב וּ , מסאב
צווֹ חת וּ מילּ לת , גּ עת  בּ יּה . אׁש ּת כח
מד בּ חי, מד בּ חי ואמרת , מרירוּ , בּ קל
ניּס וּ כין, בּ כ ּמ ה לי דּ מרוית  ּפ רנסתי

קדּ יׁש ין. דּ כיין עלּ וּ ון בּ כ ּמ ה

הו וֹ כל  ממנּ ן, רברבן ק דּ יׁש ין, גּ ברין 
אכלין  ,מינ וחדאן מרוון
בּ רוּ מי  ח וּ לקיהוֹ ן, וּ פלגין עיד וּ נין,
חסידים ניבלת  ב יהבוּ  רקיעא.
לי  ווי ,על דּ את דּ בּ חוּ  בּ ני קד וֹ ׁש ים .
ממנּ ן, רברבין גּ ברין וכל מדּ מיהוֹ ן.

צווחיהוֹ ן. לק וֹ ל מדּ וּ כ ּת יהוֹ ן נפלוּ 

חצה צעק וּ  אראלּ ם הן

אינוּ ן יתבין  וּ בכאן, צווחין לבר 
דּ את ק דּ יׁש ין, אראלים
עלייהוּ , מתעטר הוה  ק דּ יׁש א ׁש מיּה 
לקל  וקיימין. חדאן אינוּ ן וּ ביּה 
מנּ ייהוּ , ּפ רחא  דּ א את  בּ כ יּ וּ תהוֹ ן

ואׁש ּת ארוּ ו מרוֹ מים, לרוּ מי סלקא 
הוּ א הדא וּ מילּ לת . דּ בכאת  כּ נוּ קבא
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ׁש כּ תוּ ב לג)זהוּ  אראלּ ם (ישעיה הן 
יו"ד, בּ לא אראלּ ם חצה. צעקוּ 

ח וּ צה. צעק וּ 
אוֹ תימז בּ חי  ׁש הרוית אחר מז בּ חי , 

חסידים  בּ נים בּ נבלוֹ ת
ונ ׁש מתם  נפ ׁש ם ׁש ּמ סרוּ  קדוֹ ׁש ים,
אוֹ ת אמצא איפה נגנזּת . ,עלי? 

ׁש עלי האׁש  וּ מילּ לת איפה גּ וֹ עה ? 
עצוּ ב. בּ ק וֹ ל וּ ב וֹ כה

בּ כלׁש ׁש ת  קדוֹ ׁש ים, גברים אלפי 
צדדי ארבּ עת ׁש ל צד
קר בּ ן  אוֹ כלים ׁש היוּ  הם העוֹ לם,
וּ מילּ לים  עּמ ּה , ירד וּ  יוֹ ם, בּ כל
ויוֹ תר  העוֹ לוֹ ת. מזבּ ח על וּ בוֹ כים

ׁש התמעטוּ . אלּ א היוּ ,
בּ ח וּ ץ,ואפ לּ וּ  ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם 

ׁש רוים  אחרת, בּ ר וּ ח
והּפ דרים, האיברים מאוֹ תם

הלּ יל גּ וֹ עים בּ ראׁש ית צוֹ וחים, ה 
אוֹ י הזּ ה. הּמ ז בּ ח על וּ מי לּ לים
הּמ קוֹ ם  אב וּ סוֹ , ׁש אבּ ד לחמוֹ ר 
נהמת  ראה מי  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תרוּ ה
מ ּמ ּט ה  בּ גּ בירה, הּק ד וֹ ׁש ים הגּ ברים

למ ּט ה. וּ מ ּמ עלה למעלה,

אוֹ תּה בּ חצ וֹ ת   ֹלתו נכנסת הלּ ילה 
מקוֹ ם  ציּ וֹ ן, ׁש ל  הנּ קדּ ה
אוֹ תּה  רוֹ אה הּק דׁש ים, קד ׁש י  בּ ית
מ וֹ ׁש בּה  בּ ית מקוֹ ם ונטמא ׁש נּ חרב ,
עוֹ לה  וּ מילּ לת, גּ וֹ עה וּ מּט תּה ,

לג)דכתיב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
חוּ צה. צעקוּ  יוּ "ד, בּ לא אראלם  חצה.

לי מה בּ חי דּ מרוית  לבתר מד בּ חי, 
חסידין  בּ נין בּ ניבלוּ ת
וגׁש מיהוֹ ן  נפ ׁש יהוֹ ן דּ מסרוּ  ק דּ יׁש ין,
אן  ,ל אׁש כּ ח אן אית גּ ניזת . ,על
וּ בכת וּ מייללת  גּ עת  .דּ על אׁש תא

עציב. בּ קל
בּ כל ׁש ּת א ק דּ יׁש ין, גברי אלפי 

סטרי  דארבּ ע סטרא
קרבּ נא אכלי דּ הווֹ  אינוּ ן עלמא,
וּ מייללין  בּ הד ּה , נחתי יוֹ מא, בּ כל
הו וֹ , ויּת יר דּ עלוון. מד בּ ח על וּ בכיין

אתמעטוּ . אלּ א
בּ רוּ חואפי לּ וּ  לבר, דּ קיימין אינוּ ן 

מאינוּ ן  דּ מרוון אחרא,
דּ ליליא בּ ׁש ירוּ תא וּ פדרין. אימרין
מדּ בּ ח. האי על וּ מייללין געאן צוחין
אתר  אב וּ סה, דּ אביד לחמרא ווי
נהימוּ  חמי מאן מנּ יּה . דּ מתרוּ ה 
מּת ּת א בּ מטרוּ ניתא, קדּ יׁש ין דּ גברין

לתּת א. וּ מעילא לעילא,

הּק ד ׁש ים קד ׁש י בּ ית מקוֹ ם

ההיאליליאבּ פלגוּ  לגוֹ  עאל , 
דּ בית אתר דציּ וֹ ן, נק וּ דה
דּ אתחריב , לי ּה  חמת  הקּ ד ׁש ים, קד ׁש 
וערסּה , מוֹ תב ּה  בּ ית  אתר ואסּת אב 
לעילא , מּת ּת א סלקא וּ מייללת , גּ עת 
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למ ּט ה, וּ מ ּמ עלה למעלה, מ ּמ ּט ה
צוֹ וחת  הכּ ר וּ בים, בּ מקוֹ ם מס ּת כּ לת
ואוֹ מרת  ק וֹ לּה  וּ מרימה מר, :בּ ק וֹ ל 

מוֹ ׁש בי בּ ית מק וֹ ם מּט תי, עלמ ּט תי ! 
כּ תוּ ב ה זּ ה ג)הּמ ק וֹ ם על(שיר  

מּט ת  מׁש כּ בי, בּ לּ ילוֹ ת. מ ׁש כּ בי 
ואוֹ מרת  בּ בכיּ ה גּ וֹ עה :הגּ בירה. 

ׁש ל הּמ ק וֹ ם מקדּ ׁש י, מקוֹ ם מ ּט תי,
הּפ רכת  בּ ית הּט וֹ בוֹ ת, הּמ ר גּ ליּ וֹ ת
ׁש ים  עליו סוֹ מכים ׁש הי וּ  והכּ ּפ רת,
סדרים  יקר, אבני  ׁש ל  רבב וֹ ת אלף
מסּת כּ לים  ׁש וּ רוֹ ת, ׁש וּ ר וֹ ת סדרים,
מצּ עים  ר ּמ וֹ נים סדרי  זה. על זה
עמד הע וֹ לם צדדים. לאר בּ עה  עלי

.בּ ׁש ביל
אלי,ר בּ וֹ ן בּ א היה בּ עלי הע וֹ לם, 

וכל זר וֹ עי, בּ ין  ׁש וֹ כב והוּ א
רצוֹ ני וכל  מּמ נּ וּ , רציתי מה
אלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה, בּ זּ מן  עוֹ שׂ ה

וּ מ ׁש ּת ע ׁש ע (ושם)ועזב  מד וֹ רוֹ  בּ י  
ׁש די. בּ ין

כּ ׁש הייתימטתי זוֹ כרת  אינ מ ּט תי, 
וּ בטוּ ב  בּ שׂ מחה  אלי בּ אה
היוּ  העלמים הּת ינוֹ ק וֹ ת ואוֹ תם לב ,
בּ כנפיהם  מכּ ים כּ נג דּ י , י וֹ צאים

לק בּ לני. בּ שׂ מחה
מּמ ק וֹ מוֹ ,העפר קם היה  ּׁש ב 

אר וֹ ן  נׁש כּ ח אי ורוֹ אה 
מזוֹ ן  יצא מ כּ אן  כּ אן. ׁש היה הּת וֹ רה 

ל כּ ל.ל וּ ברכוֹ ת ואוֹ ר, הע וֹ לם, כל 

בּ אתר  אסּת כּ ל לת ּת א, וּ מעילא
מרירוּ , בּ ק וֹ ל צווחא דּ כרוּ בים,
ערסי, ערסי ואמרה, קלא וארימת 
דוּ כ ּת א האי על מוֹ תבי. בּ ית  אתר

א )כּ תיב , ג בּ לּ ילוֹ ת .(שה"ש מׁש כּ בי על 
גּ עת דּ מטרוּ ניתא. ערסא מׁש כּ בי,
מק דּ ׁש י, אתר ערסי ואמרה, בּ בכ יּ ה
ּפ רוֹ כ ּת א בּ י טבאן, דּ מרגּ לאין אתר

דּ הו וֹ  ׁש ּת ין וכ ּפ וֹ רּת א, עלוֹ הי סמכין 
סדרין, סדרין יקר, אבני רבוון אלפין
לדא. דּ א מסּת כּ לאן ׁש וּ רין, ׁש וּ רין
לד'  על מתצען דּ רּמ וֹ נין סדרין

. בּ גינ קיימא עלמא סטרין.

לגבּ י,ר בּ וֹ ן אתי הוה בּ עלי, עלמא, 
מה וכל דּ רוֹ עי, בּ ין ׁש כב  והוּ א
עביד בּ ע וּ תי וכל מנּ יּה , דּ בעינא
ו ׁש וּ י  לג בּ י, אתי הוה כּ ד  דא. בּ עידנא

ׁש די. בּ ין וּ מׁש ּת ע ׁש ע  מד וֹ ריּה , בּ י

כּ דערסי דּ כיר אּת  לית  ערסי, 
בּ חדוה  ּלגב אתא הוינא
עוּ למין, רביין  ואינוּ ן דלבּ א, וּ ב ׁש ּפ ירוּ 
בּ גדפייהוּ  בּ טׁש י לקדמוּ תי, נפקי הוי

לי. לק בּ לא בּ חדוה,
מדּ וּ כ ּת יּה ,עפרא קם הוה , דב 

ארוֹ נא איתנׁש יא  אי וחזוּ 
מהכא הכא, דּ הות דאוֹ רייתא
וּ נהוֹ רא , עלמא, לכל מזוֹ נא נפקא

לכלּ א. וּ ברכאן
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כאן.א ׁש גּ יח אינ וֹ  - בּ עלי  על 
בּ זּ מן  צד. לכל אׁש גּ יח
בּ עלי, אצלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה
וכל חסידים, בנים כּ ּמ ה וּ סביבוֹ 

לק בּ לוֹ . מזּמ נוֹ ת  העלמ וֹ ת אוֹ תם
זוּ גיוהיינ וּ  ק וֹ ל מרחוֹ ק  ׁש וֹ מעים 

בּ ין  מקׁש ק ׁש ים הּפ עמ וֹ נים
טרם  קוֹ לוֹ  ׁש אׁש מע כּ די רגליו,
מׁש בּ ח וֹ ת  עלמוֹ תי כּ ל אלי. הכּ נסוֹ 
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מוֹ דוֹ ת
לבית  אחת כּ ל הוֹ לכוֹ ת  ּכ אחר 
מח בּ קוֹ ת  יחידוֹ ת והיינוּ  מ וֹ ׁש בּה ,

בּ אהבה. בּ נׁש יק וֹ תינוּ 

ּפ נית בּ עלי איפה הוּ א בּ עלי , כּ עת ? 
. ּב מ ׁש גּ יחה ׁש הייתי  הזּ מן
איפה  . ואינ - צד בּ כל הסּת כּ לּת י

בּ ׁש ביל אב ּק ׁש  ולא ,ל ?אׁש גּ יח 
אלי,זה וּ  לבא הזּ ה בּ זּ מן  מקוֹ מ 

והרי כּ אן. מזּמ נת הריני 
ימי זוֹ כר אינ מּמ נּ י . נׁש כּ חּת 
,בּ חיק ׁש וֹ כבת כּ ׁש הייתי האהבה,
היה  וּ די וֹ קני , בּ די וֹ קנ וחקוּ קה
ׁש ּמ ׁש איר  הזּ ה כּ ח וֹ תם . ּב חק וּ ק
הׁש אר ּת י  ּכ הכּ תב, בּ חקיקת דּ יוֹ קנוֹ 
ׁש ּת ׁש ּת ע ׁש ע  כּ די  , ּב דיוֹ קני

צבאוֹ תי.  ֹבּ תו בּ עוֹ די בּ די וֹ קני,

ואוֹ מרת גּ וֹ עה בּ עלי,בּ בכיּ ה בּ עלי : 
. נחׁש הרי העינים ׁש ל האוֹ ר 

בּ עליאׁש גּ ח  אׁש גּ חעל  הכא. לית  , 
כּ ד דא בּ עידנא סטר. לכל
כּ ּמ ה וסחרניּה  לג בּ י, בּ עלי אתי הוה
עוּ למתאן  אינוּ ן  וכל חסידין, בּ נין

ליּה . לק בּ לא זמינין
זוּ גין והוינא קל מרחוֹ ק, ׁש מעין 

בּ ין  מק ׁש ק ׁש ין דּ פעמוֹ נים
דּ לא עד קליּה  דּ אׁש מע  בּ גין רגלוֹ י,
דּ ילי, ע וּ לימתאן כּ ל לגבּ י. יע וֹ ל
הוּ א , בּ רי קוּ ד ׁש א קּמ י ואוֹ דן מׁש בּ חן
מוֹ תביּה , בּ י על חד  כּ ל אזלין לבתר

בּ רחימוּ . בּ נׁש יקתהוֹ ן מחבּ קן 

הוּ אבּ עלי,בּ עלי הׁש ּת א ּפ נית , אן 
. ּב אׁש גּ ח דּ הוינא ע דּ נא
אן  אנּת . ולית  סטר, בּ כל אסּת כּ לנא

. בּ גינ את בּ ע ולא ,ל אׁש גּ ח
למיתי דּ א דא, בּ עידנא  אתר הוּ א 

הא הכא. זמינא אנא הא לג בּ י,
יוֹ מי  דּ כיר אנּת  לית  מנּ אי, אתנ ׁש ית 
, בּ ת וּ ק ּפ ׁש כבת  הוינא כּ ד  דּ רחימוּ ,
הוות וּ דיוֹ קני , בּ דיוֹ קנ וּ מחקּ קא 
דּ ׁש ביק חוֹ תם כּ האי , ּב מחקּ קא
ׁש בקנא הכי דּ כתבא, בּ גליפ וּ  דּ יוֹ קניּה 
בּ דיוֹ קני, דּ ת ׁש ּת ע ׁש ע בּ גין , ּב דּ יוֹ קני

חילי. בּ גוֹ  דּ אנא בּ ע וֹ ד

ימיני  ּת ׁש ּכ ח יר וּ ׁש לים אׁש ּכ ח אם

בּ עלי,גּ עת בּ עלי וצוחת, בּ בכיה, 
. איתחׁש הא דּ עייני נהירוּ 
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למ ּט ה, וּ מ ּמ עלה למעלה, מ ּמ ּט ה
צוֹ וחת  הכּ ר וּ בים, בּ מקוֹ ם מס ּת כּ לת
ואוֹ מרת  ק וֹ לּה  וּ מרימה מר, :בּ ק וֹ ל 

מוֹ ׁש בי בּ ית מק וֹ ם מּט תי, עלמ ּט תי ! 
כּ תוּ ב ה זּ ה ג)הּמ ק וֹ ם על(שיר  

מּט ת  מׁש כּ בי, בּ לּ ילוֹ ת. מ ׁש כּ בי 
ואוֹ מרת  בּ בכיּ ה גּ וֹ עה :הגּ בירה. 

ׁש ל הּמ ק וֹ ם מקדּ ׁש י, מקוֹ ם מ ּט תי,
הּפ רכת  בּ ית הּט וֹ בוֹ ת, הּמ ר גּ ליּ וֹ ת
ׁש ים  עליו סוֹ מכים ׁש הי וּ  והכּ ּפ רת,
סדרים  יקר, אבני  ׁש ל  רבב וֹ ת אלף
מסּת כּ לים  ׁש וּ רוֹ ת, ׁש וּ ר וֹ ת סדרים,
מצּ עים  ר ּמ וֹ נים סדרי  זה. על זה
עמד הע וֹ לם צדדים. לאר בּ עה  עלי

.בּ ׁש ביל
אלי,ר בּ וֹ ן בּ א היה בּ עלי הע וֹ לם, 

וכל זר וֹ עי, בּ ין  ׁש וֹ כב והוּ א
רצוֹ ני וכל  מּמ נּ וּ , רציתי מה
אלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה, בּ זּ מן  עוֹ שׂ ה

וּ מ ׁש ּת ע ׁש ע (ושם)ועזב  מד וֹ רוֹ  בּ י  
ׁש די. בּ ין

כּ ׁש הייתימטתי זוֹ כרת  אינ מ ּט תי, 
וּ בטוּ ב  בּ שׂ מחה  אלי בּ אה
היוּ  העלמים הּת ינוֹ ק וֹ ת ואוֹ תם לב ,
בּ כנפיהם  מכּ ים כּ נג דּ י , י וֹ צאים

לק בּ לני. בּ שׂ מחה
מּמ ק וֹ מוֹ ,העפר קם היה  ּׁש ב 

אר וֹ ן  נׁש כּ ח אי ורוֹ אה 
מזוֹ ן  יצא מ כּ אן  כּ אן. ׁש היה הּת וֹ רה 

ל כּ ל.ל וּ ברכוֹ ת ואוֹ ר, הע וֹ לם, כל 

בּ אתר  אסּת כּ ל לת ּת א, וּ מעילא
מרירוּ , בּ ק וֹ ל צווחא דּ כרוּ בים,
ערסי, ערסי ואמרה, קלא וארימת 
דוּ כ ּת א האי על מוֹ תבי. בּ ית  אתר

א )כּ תיב , ג בּ לּ ילוֹ ת .(שה"ש מׁש כּ בי על 
גּ עת דּ מטרוּ ניתא. ערסא מׁש כּ בי,
מק דּ ׁש י, אתר ערסי ואמרה, בּ בכ יּ ה
ּפ רוֹ כ ּת א בּ י טבאן, דּ מרגּ לאין אתר

דּ הו וֹ  ׁש ּת ין וכ ּפ וֹ רּת א, עלוֹ הי סמכין 
סדרין, סדרין יקר, אבני רבוון אלפין
לדא. דּ א מסּת כּ לאן ׁש וּ רין, ׁש וּ רין
לד'  על מתצען דּ רּמ וֹ נין סדרין

. בּ גינ קיימא עלמא סטרין.

לגבּ י,ר בּ וֹ ן אתי הוה בּ עלי, עלמא, 
מה וכל דּ רוֹ עי, בּ ין ׁש כב  והוּ א
עביד בּ ע וּ תי וכל מנּ יּה , דּ בעינא
ו ׁש וּ י  לג בּ י, אתי הוה כּ ד  דא. בּ עידנא

ׁש די. בּ ין וּ מׁש ּת ע ׁש ע  מד וֹ ריּה , בּ י

כּ דערסי דּ כיר אּת  לית  ערסי, 
בּ חדוה  ּלגב אתא הוינא
עוּ למין, רביין  ואינוּ ן דלבּ א, וּ ב ׁש ּפ ירוּ 
בּ גדפייהוּ  בּ טׁש י לקדמוּ תי, נפקי הוי

לי. לק בּ לא בּ חדוה,
מדּ וּ כ ּת יּה ,עפרא קם הוה , דב 

ארוֹ נא איתנׁש יא  אי וחזוּ 
מהכא הכא, דּ הות דאוֹ רייתא
וּ נהוֹ רא , עלמא, לכל מזוֹ נא נפקא

לכלּ א. וּ ברכאן
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כאן.א ׁש גּ יח אינ וֹ  - בּ עלי  על 
בּ זּ מן  צד. לכל אׁש גּ יח
בּ עלי, אצלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה
וכל חסידים, בנים כּ ּמ ה וּ סביבוֹ 

לק בּ לוֹ . מזּמ נוֹ ת  העלמ וֹ ת אוֹ תם
זוּ גיוהיינ וּ  ק וֹ ל מרחוֹ ק  ׁש וֹ מעים 

בּ ין  מקׁש ק ׁש ים הּפ עמ וֹ נים
טרם  קוֹ לוֹ  ׁש אׁש מע כּ די רגליו,
מׁש בּ ח וֹ ת  עלמוֹ תי כּ ל אלי. הכּ נסוֹ 
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מוֹ דוֹ ת
לבית  אחת כּ ל הוֹ לכוֹ ת  ּכ אחר 
מח בּ קוֹ ת  יחידוֹ ת והיינוּ  מ וֹ ׁש בּה ,

בּ אהבה. בּ נׁש יק וֹ תינוּ 

ּפ נית בּ עלי איפה הוּ א בּ עלי , כּ עת ? 
. ּב מ ׁש גּ יחה ׁש הייתי  הזּ מן
איפה  . ואינ - צד בּ כל הסּת כּ לּת י

בּ ׁש ביל אב ּק ׁש  ולא ,ל ?אׁש גּ יח 
אלי,זה וּ  לבא הזּ ה בּ זּ מן  מקוֹ מ 

והרי כּ אן. מזּמ נת הריני 
ימי זוֹ כר אינ מּמ נּ י . נׁש כּ חּת 
,בּ חיק ׁש וֹ כבת כּ ׁש הייתי האהבה,
היה  וּ די וֹ קני , בּ די וֹ קנ וחקוּ קה
ׁש ּמ ׁש איר  הזּ ה כּ ח וֹ תם . ּב חק וּ ק
הׁש אר ּת י  ּכ הכּ תב, בּ חקיקת דּ יוֹ קנוֹ 
ׁש ּת ׁש ּת ע ׁש ע  כּ די  , ּב דיוֹ קני

צבאוֹ תי.  ֹבּ תו בּ עוֹ די בּ די וֹ קני,

ואוֹ מרת גּ וֹ עה בּ עלי,בּ בכיּ ה בּ עלי : 
. נחׁש הרי העינים ׁש ל האוֹ ר 

בּ עליאׁש גּ ח  אׁש גּ חעל  הכא. לית  , 
כּ ד דא בּ עידנא סטר. לכל
כּ ּמ ה וסחרניּה  לג בּ י, בּ עלי אתי הוה
עוּ למתאן  אינוּ ן  וכל חסידין, בּ נין

ליּה . לק בּ לא זמינין
זוּ גין והוינא קל מרחוֹ ק, ׁש מעין 

בּ ין  מק ׁש ק ׁש ין דּ פעמוֹ נים
דּ לא עד קליּה  דּ אׁש מע  בּ גין רגלוֹ י,
דּ ילי, ע וּ לימתאן כּ ל לגבּ י. יע וֹ ל
הוּ א , בּ רי קוּ ד ׁש א קּמ י ואוֹ דן מׁש בּ חן
מוֹ תביּה , בּ י על חד  כּ ל אזלין לבתר

בּ רחימוּ . בּ נׁש יקתהוֹ ן מחבּ קן 

הוּ אבּ עלי,בּ עלי הׁש ּת א ּפ נית , אן 
. ּב אׁש גּ ח דּ הוינא ע דּ נא
אן  אנּת . ולית  סטר, בּ כל אסּת כּ לנא

. בּ גינ את בּ ע ולא ,ל אׁש גּ ח
למיתי דּ א דא, בּ עידנא  אתר הוּ א 

הא הכא. זמינא אנא הא לג בּ י,
יוֹ מי  דּ כיר אנּת  לית  מנּ אי, אתנ ׁש ית 
, בּ ת וּ ק ּפ ׁש כבת  הוינא כּ ד  דּ רחימוּ ,
הוות וּ דיוֹ קני , בּ דיוֹ קנ וּ מחקּ קא 
דּ ׁש ביק חוֹ תם כּ האי , ּב מחקּ קא
ׁש בקנא הכי דּ כתבא, בּ גליפ וּ  דּ יוֹ קניּה 
בּ דיוֹ קני, דּ ת ׁש ּת ע ׁש ע בּ גין , ּב דּ יוֹ קני

חילי. בּ גוֹ  דּ אנא בּ ע וֹ ד

ימיני  ּת ׁש ּכ ח יר וּ ׁש לים אׁש ּכ ח אם

בּ עלי,גּ עת בּ עלי וצוחת, בּ בכיה, 
. איתחׁש הא דּ עייני נהירוּ 
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שׂ מאל מוֹ ׁש יט כּ ׁש היית זוֹ כר,  אינ
רב  על מתע נּ גת ואני לראׁש י, מ ּת חת
בּ אחוה  מחבּ קת וימינ ׁש לוֹ ם,
תעזב  ׁש לּ א לי ונדר ּת  וּ בנ ׁש יקוֹ ת.
לי ונ ׁש בּ ע ּת  לעוֹ למים. אהבתי

קלז ) ירוּ ׁש לים (תהלים  אׁש כּ ח אם
. מּמ נׁש כּ חּת י  הנּ ה ימיני , ּת ׁש כּ ח 

בּ הר אינ אצל כּ ׁש עמדּת י זוֹ כר , 
ׁש למים  ר בּ וֹ א וׁש ים סיני,
ל והתעּט רּת י עליהם,  ּׁש ּק בּ לו
והיינוּ  העּמ ים, מ כּ ל יוֹ תר  בּ הם
ואוֹ תּה  . רצוֹ נ לכל  אחרי הוֹ לכים
לאלפים  בהם הרגה ׁש פחה
נאבדוּ  וכלּ ם הׁש גּ חּת י. ולא וּ רבבוֹ ת,
ׁש ם, אוֹ תם והׁש ארּת  בּ ּמ דבּ ר,
לעמד הּק טנּ ים בניהם והכנסנוּ 
אוֹ תם  והב דּ לנ וּ  הזּ וֹ . בּ ארץ לפני

.רצ וֹ נ בּ ׁש ביל לפני לעמד

בנים בּ עלי , בּ כּמ ה זוֹ כר , היה 
לפני עמד ּת י קדוֹ ׁש ים
וּ ׁש למה  דוד  בּ ימי  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל
ׁש עשׂ וּ  טוֹ ב וֹ ת כּ ּמ ה זוֹ כר   אינ בּ נוֹ .

לזכּ ר ?לפני ל נאה האם ! 
זכ יּ וֹ ת  תז כּ ר ולא אי?חטאים, ! 

עלי ?התהּפ כוּ  
ואינ.אני - אוֹ ת מב ּק ׁש ת 

ואינם. - בּ ני  על מב ּק ׁש ת
- הזּ ה הּמ ק וֹ ם קדת על מב ּק ׁש ת

אוֹ ׁש יט הוית  כּ ד  דּ כיר, אנּת  לית 
ואנא ריׁש י, מּת חוֹ ת  שׂ מאל
 וימינ דׁש לם, סגיאוּ  על מתע נּ גא
לי  ונדרּת  וּ בנ ׁש יקין. בּ אחוה מחבּ קא
לעלמין. דילי רחימוּ תא תׁש בּ וֹ ק  דּ לא

לי, ה )ואוֹ מית  קלז אׁש כּ ח(תהלים אם 
הא ימיני, ּת ׁש כּ ח ירוּ ׁש לים

. ּמנ איתנ ׁש ינא
לגבּ לית  קאימנא כּ ד דּ כיר, אנּת  

ׁש ּת ין  ׁש לימין דסיני, בּ טוּ רא
ואתעטרנא עלייהוּ , ל דּ ק בּ ילוּ  רבּ וֹ 
והוינא עממייא, מכּ ל יּת יר בּ הוּ , ל
וההיא .רעוּ ת לכל אבתר אזלין
ורבוון, לאלפים בּ הוּ  קטלא ׁש פחה
כּ לּ הוּ  ואתאביד וּ  אׁש גּ חנא. ולא
ּת ּמ ן, לוֹ ן וׁש בקית  בּ מד בּ רא,
 ק ּמ לקיימא זעירין בּ ניהוֹ ן ואעילנא
לקיימא לוֹ ן וּ בדילנא דא. בּ ארעא

. רעוּ ת בּ גין , ק ּמ

הלי ׁש ית הּמ ׁש מוֹ רה בּ ראׁש ית  למּט ה, צ וֹ וחים הּכ לבים

ק דּ יׁש ין בּ עלי בּ נין בּ כּמ ה  דכיר, הוי 
ודרא , דּ רא בּ כל  קּמ קאימנא
אנ ּת  לית  בּ ריּה . וּ ׁש מה דדוד  בּ יוֹ מי
יאוֹ ת . ק ּמ דּ עבד וּ  טבאן כּ ּמ ה דּ כיר
זכוון. תד כּ ר ולא ח וֹ בין, למיד כּ ר  ל

.על אתה ּפ יכ וּ  אן

על בּ עינא בּ עינא אנּת . לית  ,על 
בּ עינא אינוּ ן. לית  בּ נאי,
הא דּ א, דּ אתר קד וּ תא על
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היה  הע וֹ לם כּ ל  נטמא. והרי
הזּ ה. הּמ קוֹ ם מ וּ ם בׁש לוֹ ם
הזּ ה, בּ זּ מן נוֹ בחים אין  הכּ לבים
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה ב ׁש לוֹ ם. היוּ  כּ לּ ם
למעלה. האוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל
בּ רא ׁש ית  למּט ה, צוֹ וחים והכּ לבים

הליׁש ית. הּמ ׁש מוֹ רה
עלהיא ועוֹ מדת וּ באה, יוֹ צאת 

הּס ּמ ים, קטרת מז בּ ח מקוֹ ם
למעלה, ועוֹ לה וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה
ׁש ני מאוֹ תם אחד כּ ר וּ ב  וּ מוֹ צאת
הזּ מן  וּ מאוֹ תוֹ  ע ּמ ּה , ׁש היוּ  הכּ רוּ בים 
ואוֹ תוֹ  אחד. אלּ א לּה  היה לא 
מּמ נּ ה  יוֹ נק ׁש נּ ׁש אר , העלם הּת ינ וֹ ק

ויללה. בּ כיּ ה
הז דּ ּמ ן ואז הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  

וּ מדבּ ר  אליה, וי וֹ רד אליה,
כּ תוּ ב  זה ועל לא)ע ּמ ּה . כּ ה (ירמיה 

ועיני מבּ כי קוֹ ל מנעי  ה' אמר 
.לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  מ דּ מעה,
מדי י וֹ נק ּת ינוֹ ק  ׁש נינ וּ , זה ועל

בּ עלּה . עם מס ּפ רת וא ה (עדאּמ וֹ , 
של ראשיתה ואילך  מכאן  הפתיחה, כאן 

איכה) .מגלת

בּ ית אחר  ונחרב  ישׂ ראל ׁש חטאוּ  
בּ כינה  נאמר הּמ ק דּ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש ה, א)האם יׁש בה (איכה איכה 
כּ אלמנה, היתה עם ר בּ תי העיר בדד

בּ גין  בּ ׁש לם הוה עלמא כּ ל אסּת אב .
בּ עידנא נבחין לא  כּ לבין דּ א. אתר
גּ עה בּ ׁש לם. הו וֹ  כּ וּ לּ הוּ  דא,
אוּ כלוּ סין  אינ וּ ן וכל וּ מייללת ,
לת ּת א , צווחין וּ כלבים לעילא.

ּת ליתאה. דּ מׁש מוֹ רה בּ ׁש רוּ תא

אתר נפקת  על קיימא ואתת , 
בּ וּ סמין, קט וֹ רת  דּ מד בּ חא
לע לּ א , וסלקת  וּ מייללת , גּ עת 
ּת רין  מאינ וּ ן כּ רוּ ב  חד ואׁש כּ חא
זמנא וּ מההוּ א בּ הד ּה , דּ הווֹ  כּ רוּ בין
רבייא וההוּ א חד . אלּ א ל ּה  הוה לא
מינּה  ינקא דּ אׁש ּת אר, ע וּ לימא

ויללוּ תא. בּ כ יּ יה
אזדּ ּמ ןכדין הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  

וּ ממלּ ל לגבּ ּה  לּה , ונחית  , 
כּ תיב , דּ א ועל טו)ע ּמ ּה . לא כּ ה(ירמיה 

ועיני מבּ כי ק וֹ ל מנעי ה' אמר
ועל  . לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י מדּ מעה
אּמ וֹ , מדי יוֹ נק  ּת ינוֹ ק  ּת נינן, דּ א
הכא עד בּ עלּה . עם מסּפ רת  ואה
ׁש ירוּ תא וּ להלאה מכּ אן ּפ תיחתא,

איכה. דּ מגילּ ת 

בּ אב בּ תׁש עה האבלוּ ת

בּ י בּ תר  ואתחרב  ישׂ ראל, דּ חאב וּ  
בּ ׁש כינ ּת א אּת מר מק דּ ׁש א,

ק דּ יׁש א, א )איּמ א יׁש בה(איכה איכה 
כּ אלמנה , היתה עם רבּ תי העיר בדד 

זוהר
פרשת 
דף  עקב 
רעב .



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נח ֶֶּפרק

שׂ מאל מוֹ ׁש יט כּ ׁש היית זוֹ כר,  אינ
רב  על מתע נּ גת ואני לראׁש י, מ ּת חת
בּ אחוה  מחבּ קת וימינ ׁש לוֹ ם,
תעזב  ׁש לּ א לי ונדר ּת  וּ בנ ׁש יקוֹ ת.
לי ונ ׁש בּ ע ּת  לעוֹ למים. אהבתי

קלז ) ירוּ ׁש לים (תהלים  אׁש כּ ח אם
. מּמ נׁש כּ חּת י  הנּ ה ימיני , ּת ׁש כּ ח 

בּ הר אינ אצל כּ ׁש עמדּת י זוֹ כר , 
ׁש למים  ר בּ וֹ א וׁש ים סיני,
ל והתעּט רּת י עליהם,  ּׁש ּק בּ לו
והיינוּ  העּמ ים, מ כּ ל יוֹ תר  בּ הם
ואוֹ תּה  . רצוֹ נ לכל  אחרי הוֹ לכים
לאלפים  בהם הרגה ׁש פחה
נאבדוּ  וכלּ ם הׁש גּ חּת י. ולא וּ רבבוֹ ת,
ׁש ם, אוֹ תם והׁש ארּת  בּ ּמ דבּ ר,
לעמד הּק טנּ ים בניהם והכנסנוּ 
אוֹ תם  והב דּ לנ וּ  הזּ וֹ . בּ ארץ לפני

.רצ וֹ נ בּ ׁש ביל לפני לעמד

בנים בּ עלי , בּ כּמ ה זוֹ כר , היה 
לפני עמד ּת י קדוֹ ׁש ים
וּ ׁש למה  דוד  בּ ימי  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל
ׁש עשׂ וּ  טוֹ ב וֹ ת כּ ּמ ה זוֹ כר   אינ בּ נוֹ .

לזכּ ר ?לפני ל נאה האם ! 
זכ יּ וֹ ת  תז כּ ר ולא אי?חטאים, ! 

עלי ?התהּפ כוּ  
ואינ.אני - אוֹ ת מב ּק ׁש ת 

ואינם. - בּ ני  על מב ּק ׁש ת
- הזּ ה הּמ ק וֹ ם קדת על מב ּק ׁש ת

אוֹ ׁש יט הוית  כּ ד  דּ כיר, אנּת  לית 
ואנא ריׁש י, מּת חוֹ ת  שׂ מאל
 וימינ דׁש לם, סגיאוּ  על מתע נּ גא
לי  ונדרּת  וּ בנ ׁש יקין. בּ אחוה מחבּ קא
לעלמין. דילי רחימוּ תא תׁש בּ וֹ ק  דּ לא

לי, ה )ואוֹ מית  קלז אׁש כּ ח(תהלים אם 
הא ימיני, ּת ׁש כּ ח ירוּ ׁש לים

. ּמנ איתנ ׁש ינא
לגבּ לית  קאימנא כּ ד דּ כיר, אנּת  

ׁש ּת ין  ׁש לימין דסיני, בּ טוּ רא
ואתעטרנא עלייהוּ , ל דּ ק בּ ילוּ  רבּ וֹ 
והוינא עממייא, מכּ ל יּת יר בּ הוּ , ל
וההיא .רעוּ ת לכל אבתר אזלין
ורבוון, לאלפים בּ הוּ  קטלא ׁש פחה
כּ לּ הוּ  ואתאביד וּ  אׁש גּ חנא. ולא
ּת ּמ ן, לוֹ ן וׁש בקית  בּ מד בּ רא,
 ק ּמ לקיימא זעירין בּ ניהוֹ ן ואעילנא
לקיימא לוֹ ן וּ בדילנא דא. בּ ארעא

. רעוּ ת בּ גין , ק ּמ

הלי ׁש ית הּמ ׁש מוֹ רה בּ ראׁש ית  למּט ה, צ וֹ וחים הּכ לבים

ק דּ יׁש ין בּ עלי בּ נין בּ כּמ ה  דכיר, הוי 
ודרא , דּ רא בּ כל  קּמ קאימנא
אנ ּת  לית  בּ ריּה . וּ ׁש מה דדוד  בּ יוֹ מי
יאוֹ ת . ק ּמ דּ עבד וּ  טבאן כּ ּמ ה דּ כיר
זכוון. תד כּ ר ולא ח וֹ בין, למיד כּ ר  ל

.על אתה ּפ יכ וּ  אן

על בּ עינא בּ עינא אנּת . לית  ,על 
בּ עינא אינוּ ן. לית  בּ נאי,
הא דּ א, דּ אתר קד וּ תא על

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נט ֶֶּפרק

היה  הע וֹ לם כּ ל  נטמא. והרי
הזּ ה. הּמ קוֹ ם מ וּ ם בׁש לוֹ ם
הזּ ה, בּ זּ מן נוֹ בחים אין  הכּ לבים
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה ב ׁש לוֹ ם. היוּ  כּ לּ ם
למעלה. האוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל
בּ רא ׁש ית  למּט ה, צוֹ וחים והכּ לבים

הליׁש ית. הּמ ׁש מוֹ רה
עלהיא ועוֹ מדת וּ באה, יוֹ צאת 

הּס ּמ ים, קטרת מז בּ ח מקוֹ ם
למעלה, ועוֹ לה וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה
ׁש ני מאוֹ תם אחד כּ ר וּ ב  וּ מוֹ צאת
הזּ מן  וּ מאוֹ תוֹ  ע ּמ ּה , ׁש היוּ  הכּ רוּ בים 
ואוֹ תוֹ  אחד. אלּ א לּה  היה לא 
מּמ נּ ה  יוֹ נק ׁש נּ ׁש אר , העלם הּת ינ וֹ ק

ויללה. בּ כיּ ה
הז דּ ּמ ן ואז הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  

וּ מדבּ ר  אליה, וי וֹ רד אליה,
כּ תוּ ב  זה ועל לא)ע ּמ ּה . כּ ה (ירמיה 

ועיני מבּ כי קוֹ ל מנעי  ה' אמר 
.לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  מ דּ מעה,
מדי י וֹ נק ּת ינוֹ ק  ׁש נינ וּ , זה ועל

בּ עלּה . עם מס ּפ רת וא ה (עדאּמ וֹ , 
של ראשיתה ואילך  מכאן  הפתיחה, כאן 

איכה) .מגלת

בּ ית אחר  ונחרב  ישׂ ראל ׁש חטאוּ  
בּ כינה  נאמר הּמ ק דּ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש ה, א)האם יׁש בה (איכה איכה 
כּ אלמנה, היתה עם ר בּ תי העיר בדד

בּ גין  בּ ׁש לם הוה עלמא כּ ל אסּת אב .
בּ עידנא נבחין לא  כּ לבין דּ א. אתר
גּ עה בּ ׁש לם. הו וֹ  כּ וּ לּ הוּ  דא,
אוּ כלוּ סין  אינ וּ ן וכל וּ מייללת ,
לת ּת א , צווחין וּ כלבים לעילא.

ּת ליתאה. דּ מׁש מוֹ רה בּ ׁש רוּ תא

אתר נפקת  על קיימא ואתת , 
בּ וּ סמין, קט וֹ רת  דּ מד בּ חא
לע לּ א , וסלקת  וּ מייללת , גּ עת 
ּת רין  מאינ וּ ן כּ רוּ ב  חד ואׁש כּ חא
זמנא וּ מההוּ א בּ הד ּה , דּ הווֹ  כּ רוּ בין
רבייא וההוּ א חד . אלּ א ל ּה  הוה לא
מינּה  ינקא דּ אׁש ּת אר, ע וּ לימא

ויללוּ תא. בּ כ יּ יה
אזדּ ּמ ןכדין הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  

וּ ממלּ ל לגבּ ּה  לּה , ונחית  , 
כּ תיב , דּ א ועל טו)ע ּמ ּה . לא כּ ה(ירמיה 

ועיני מבּ כי ק וֹ ל מנעי ה' אמר
ועל  . לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י מדּ מעה
אּמ וֹ , מדי יוֹ נק  ּת ינוֹ ק  ּת נינן, דּ א
הכא עד בּ עלּה . עם מסּפ רת  ואה
ׁש ירוּ תא וּ להלאה מכּ אן ּפ תיחתא,

איכה. דּ מגילּ ת 

בּ אב בּ תׁש עה האבלוּ ת

בּ י בּ תר  ואתחרב  ישׂ ראל, דּ חאב וּ  
בּ ׁש כינ ּת א אּת מר מק דּ ׁש א,

ק דּ יׁש א, א )איּמ א יׁש בה(איכה איכה 
כּ אלמנה , היתה עם רבּ תי העיר בדד 

זוהר
פרשת 
דף  עקב 
רעב .
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אוֹ רוֹ ת  בּ אב ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ים
כּ מ וֹ  ויוֹ ׁש בים הס ּפ ד ועוֹ שׂ ים ונר וֹ ת,
הכינה, בּ צער  להׁש ּת ּת ף  אבלים,
אוֹ תוֹ  כּ ל לּה  גּ רמוּ  ׁש הם מ וּ ם

הבר.

בּ ית בּ א ׁש נּ בנה מ יּ וֹ ם ראה, 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היה הּמ קדּ ׁש 
הר בּ ה, עליו וחביב בּ וֹ  מס ּת כּ ל הוּ א
ׁש יּ חטאוּ  י שׂ ראל על  ּפ וֹ חד והיה
ּפ עם  בּ כל וכ הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ויחרב
היה  הּמ קדּ ׁש , בּ ית אצל בּ א ׁש היה
ׁש גּ רמ וּ  אחר אדּ רת. אוֹ תּה  ל וֹ בׁש 
נחרב  ,הּמ ל לפני והרגּ יז וּ  החטאים
האדּ רת  אוֹ תּה  וקרע הּמ קדּ ׁש  בּ ית
בית  ונחרב  האדרת אותה [קרע
ה' עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב  הינוּ  המקדש].

זמם. אׁש ר
הזו בּ צע [האמרתו וג וֹ ' אמרתוֹ  

אמיר, בראש  ישבה בתחלה 
ואילן  לראש עטרה התעטרו והרי
ודאי, קדם מימי והיא לפניו, נאה
החיצונים  בבתים  לפניו עצבות ואז

לג)ודאי, צעקו (ישעיה אראלם והן
כב )חצה, אלהים (שם  ה' ויקרא

בּ זמן  הינוּ  וגו']. ההוא ביום צבאות
בּ זמן  אבל הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ׁש נּ חרב 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני חדוה אין  אחר 

נהוֹ רין  בּ אב  ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ין
ויתבין  הסּפ ד , ועבדין וּ ׁש רגין,
בּ ד וֹ חקא לאׁש ּת ּת פא כּ אבלים
כּ ל  לּה  גּ רמוּ  דּ אינּ וּ ן בּ גין דּ ׁש כינּת א.

ּת בירוּ . ההוּ א

יז ּפרק 

הּק בּ "ה לפני הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חביב וּ ת 

בּ י ּת א דּ את בּ ני יוֹ מא מן חזי, 
בּ רי קוּ ד ׁש א הוה  מק דּ ׁש א
סגּ י  עליּה  וחביב בּ יּה  מסּת כּ ל הוּ א
דּ יחטוּ ן  דּ ישׂ ראל עלייהוּ  דּ חיל והוה 
זמנא בּ כל וכן מק דּ ׁש א . בּ י ויחרב 
הוה מק דּ ׁש א בּ י לגבּ י אתי דּ הוה
דּ גרמוּ  לבתר ּפ וֹ רּפ ירא. ההוּ א לביׁש 
בּ י  אתחרב  מלכּ א קּמ י וארגּ יזוּ  חוֹ בין

ּפ וֹ רּפ ירא ההוּ א וּ בזע (ד"א מק דּ ׁש א 
מקדשא ) בי ואתחרב פורפירא  ההוא הס  גריס 

זמם. אׁש ר יי עשׂ ה דכתיב  הינ וּ 

וגו'בּ צּ ע בקדמיתא אמרת וֹ  אמרתו (האי 
אתעטרו  והא אמיר. בראש יתבא

קדם  מימי ואיהי לפניו . נאה  ואילן לרישא עטרא 

והן ודאי בראי בבתי קמיה עציבו  וכדין ודאי.

כב) (ישעיה חוצה . צעקו אראלם לג) (ישעיה 

וגו) ההוא ביום צבאות יי בּ זמנאויקרא היינ וּ 
בּ זמנא אבל מקדּ ׁש א. בּ י  דּ אתחריב 
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י חדוה לית אחרא
עלמא חיּ יבי דּ אתאביד וּ  כּ זמנא הוּ א
הוּ א הדא ק ּמ יּה  דּ ארגּ יזוּ  ואנּ וּ ן

זוהר
נח  פרשת
סא: דף 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יז  סא ֶֶּפרק 

רׁש עי ׁש אוֹ בדים זמן כּ מוֹ  הוּ א
זהוּ  לפניו . ׁש הר גּ יזוּ  וא וֹ תם העוֹ לם

יא)ׁש כּ תוּ ב רׁש עים (משלי  וּ באבד  
דין  ׁש ע וֹ שׂ ה וד וֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל וכן רנּ ה.
ותׁש בּ חת  חדוה העוֹ לם, בּ ר ׁש עי

הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני 
ה ואם  ׁש אין ּת אמר , ׁש נינ וּ  רי 

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  חדוה
בּ רׁש עים  דין עוֹ שׂ ה כּ ׁש הוּ א הוּ א

ׁש נּ עשׂ ה אלּ א  בּ ׁש עה ראה, בּ א ? 
ותׁש בּ ח וֹ ת  חדו וֹ ת בּ ר ׁש עים, דין
מהעוֹ לם. ׁש נּ אבדוּ  על לפניו
זמן  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ גּ יע הלּ לוּ  והדּ ברים 
אליו  ׁש בוּ  ולא להם ׁש המּת ין 
בהם  נע שׂ ה אם אבל מחטאיהם.
[ועד] זמנּ ם, הגּ יע  ׁש לּ א עד דּ ין
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  חטאם, נׁש לם ׁש לּ א

טו ) ע וֹ ן (בראשית ׁש לם לא כּ י
חדוה  אין אז הנּ ה, עד  האמ וֹ רי

ׁש נּ אבדוּ . על לפניו ורע לפניו ,

ואמר ,ּפ תח  ׁש מע וֹ ן כב )רבּ י (תהלים 
איל וּ תי ּת רחק  אל ה' ואּת ה
הכּ ל - ה' ואּת ה ח וּ ׁש ה. לעזרתי 
מאּת נוּ  להתרחק - ּת רחק אל  אחד.
מלּ מ ּט ה. העלי וֹ ן האוֹ ר  עוֹ לה להי וֹ ת
העליוֹ ן  האוֹ ר מתע לּ ה כּ א ׁש ר ׁש הרי

יא )דכתיב , רׁש עים(משלי וּ באב וֹ ד 
דּ ינא דּ עביד  ודרא דּ רא בּ כל וכן רנּ ה.
קּמ י  ות וּ ׁש בּ חּת א חדוה עלמא. בּ חיּ יבי

הוּ א. בּ רי ק וּ ד ׁש א

קּמ י ואי חדוה דּ לית  ּת נינן הא תימא 
בּ  איהוּ ק וּ ד ׁש א כּ ד הוּ א רי 

חזי, ּת א אלּ א בּ חיּ יביא. דּ ינא עביד
בּ חיּ יביא , דּ ינא דּ אתעביד בּ ׁש עתא
דּ אתאביד וּ  על ק ּמ יּה  ות וּ ׁש בּ חן חדוון
ההוּ א מטא כּ ד  מילי  והנּ י מעלמא.

ב)זמנא קכא  ב, ולא(קיג לוֹ ן דּ אוֹ רי 
אי  אבל מחוֹ בייהוּ . לגבּ יּה  תאבן
מטא לא עד  דּ ינא בּ הוּ  אתעביד 

כמא זמנייהוּ , חובייהו, אשתלים דלא (ועד 
טו) (בראשית  אמר), ע וֹ ן דאת  ׁש לם לא כּ י

חדוה לית  כּ דין הנּ ה, עד האמ וֹ רי
דּ אתאביד וּ . על ק ּמ יּה  וּ באיׁש  קמיּה 

בּ נין  ׁש ם על ויׁש עיהוּ  ירמיהוּ  הּק דוֹ ׁש ים הנּ ביאים ׁש מוֹ ת 
הבּ ית וחרבּ ן

ואמר ּפ תח  ׁש מעוֹ ן כב)רבּ י (תהלים 
אילוּ תי  ּת רחק  אל יי' ואּת ה
אל  חד . כּ לּ א יי' ואּת ה חוּ ׁש ה. לעזרתי
סליק למהוי מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק :
כּ ד דּ הא מּת ּת אה. עלּ אה נהוֹ רא
כּ דין  מּת ּת אה, ע לּ אה נהוֹ רא אסּת לּ ק 

זוה"ק
פרשת 
דף  תצוה
קעט:
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אוֹ רוֹ ת  בּ אב ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ים
כּ מ וֹ  ויוֹ ׁש בים הס ּפ ד ועוֹ שׂ ים ונר וֹ ת,
הכינה, בּ צער  להׁש ּת ּת ף  אבלים,
אוֹ תוֹ  כּ ל לּה  גּ רמוּ  ׁש הם מ וּ ם

הבר.

בּ ית בּ א ׁש נּ בנה מ יּ וֹ ם ראה, 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היה הּמ קדּ ׁש 
הר בּ ה, עליו וחביב בּ וֹ  מס ּת כּ ל הוּ א
ׁש יּ חטאוּ  י שׂ ראל על  ּפ וֹ חד והיה
ּפ עם  בּ כל וכ הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ויחרב
היה  הּמ קדּ ׁש , בּ ית אצל בּ א ׁש היה
ׁש גּ רמ וּ  אחר אדּ רת. אוֹ תּה  ל וֹ בׁש 
נחרב  ,הּמ ל לפני והרגּ יז וּ  החטאים
האדּ רת  אוֹ תּה  וקרע הּמ קדּ ׁש  בּ ית
בית  ונחרב  האדרת אותה [קרע
ה' עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב  הינוּ  המקדש].

זמם. אׁש ר
הזו בּ צע [האמרתו וג וֹ ' אמרתוֹ  

אמיר, בראש  ישבה בתחלה 
ואילן  לראש עטרה התעטרו והרי
ודאי, קדם מימי והיא לפניו, נאה
החיצונים  בבתים  לפניו עצבות ואז

לג)ודאי, צעקו (ישעיה אראלם והן
כב )חצה, אלהים (שם  ה' ויקרא

בּ זמן  הינוּ  וגו']. ההוא ביום צבאות
בּ זמן  אבל הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ׁש נּ חרב 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני חדוה אין  אחר 

נהוֹ רין  בּ אב  ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ין
ויתבין  הסּפ ד , ועבדין וּ ׁש רגין,
בּ ד וֹ חקא לאׁש ּת ּת פא כּ אבלים
כּ ל  לּה  גּ רמוּ  דּ אינּ וּ ן בּ גין דּ ׁש כינּת א.

ּת בירוּ . ההוּ א

יז ּפרק 

הּק בּ "ה לפני הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חביב וּ ת 

בּ י ּת א דּ את בּ ני יוֹ מא מן חזי, 
בּ רי קוּ ד ׁש א הוה  מק דּ ׁש א
סגּ י  עליּה  וחביב בּ יּה  מסּת כּ ל הוּ א
דּ יחטוּ ן  דּ ישׂ ראל עלייהוּ  דּ חיל והוה 
זמנא בּ כל וכן מק דּ ׁש א . בּ י ויחרב 
הוה מק דּ ׁש א בּ י לגבּ י אתי דּ הוה
דּ גרמוּ  לבתר ּפ וֹ רּפ ירא. ההוּ א לביׁש 
בּ י  אתחרב  מלכּ א קּמ י וארגּ יזוּ  חוֹ בין

ּפ וֹ רּפ ירא ההוּ א וּ בזע (ד"א מק דּ ׁש א 
מקדשא ) בי ואתחרב פורפירא  ההוא הס  גריס 

זמם. אׁש ר יי עשׂ ה דכתיב  הינ וּ 

וגו'בּ צּ ע בקדמיתא אמרת וֹ  אמרתו (האי 
אתעטרו  והא אמיר. בראש יתבא

קדם  מימי ואיהי לפניו . נאה  ואילן לרישא עטרא 

והן ודאי בראי בבתי קמיה עציבו  וכדין ודאי.

כב) (ישעיה חוצה . צעקו אראלם לג) (ישעיה 

וגו) ההוא ביום צבאות יי בּ זמנאויקרא היינ וּ 
בּ זמנא אבל מקדּ ׁש א. בּ י  דּ אתחריב 
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י חדוה לית אחרא
עלמא חיּ יבי דּ אתאביד וּ  כּ זמנא הוּ א
הוּ א הדא ק ּמ יּה  דּ ארגּ יזוּ  ואנּ וּ ן

זוהר
נח  פרשת
סא: דף 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יז  סא ֶֶּפרק 

רׁש עי ׁש אוֹ בדים זמן כּ מוֹ  הוּ א
זהוּ  לפניו . ׁש הר גּ יזוּ  וא וֹ תם העוֹ לם

יא)ׁש כּ תוּ ב רׁש עים (משלי  וּ באבד  
דין  ׁש ע וֹ שׂ ה וד וֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל וכן רנּ ה.
ותׁש בּ חת  חדוה העוֹ לם, בּ ר ׁש עי

הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני 
ה ואם  ׁש אין ּת אמר , ׁש נינ וּ  רי 

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  חדוה
בּ רׁש עים  דין עוֹ שׂ ה כּ ׁש הוּ א הוּ א

ׁש נּ עשׂ ה אלּ א  בּ ׁש עה ראה, בּ א ? 
ותׁש בּ ח וֹ ת  חדו וֹ ת בּ ר ׁש עים, דין
מהעוֹ לם. ׁש נּ אבדוּ  על לפניו
זמן  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ גּ יע הלּ לוּ  והדּ ברים 
אליו  ׁש בוּ  ולא להם ׁש המּת ין 
בהם  נע שׂ ה אם אבל מחטאיהם.
[ועד] זמנּ ם, הגּ יע  ׁש לּ א עד דּ ין
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  חטאם, נׁש לם ׁש לּ א

טו ) ע וֹ ן (בראשית ׁש לם לא כּ י
חדוה  אין אז הנּ ה, עד  האמ וֹ רי

ׁש נּ אבדוּ . על לפניו ורע לפניו ,

ואמר ,ּפ תח  ׁש מע וֹ ן כב )רבּ י (תהלים 
איל וּ תי ּת רחק  אל ה' ואּת ה
הכּ ל - ה' ואּת ה ח וּ ׁש ה. לעזרתי 
מאּת נוּ  להתרחק - ּת רחק אל  אחד.
מלּ מ ּט ה. העלי וֹ ן האוֹ ר  עוֹ לה להי וֹ ת
העליוֹ ן  האוֹ ר מתע לּ ה כּ א ׁש ר ׁש הרי

יא )דכתיב , רׁש עים(משלי וּ באב וֹ ד 
דּ ינא דּ עביד  ודרא דּ רא בּ כל וכן רנּ ה.
קּמ י  ות וּ ׁש בּ חּת א חדוה עלמא. בּ חיּ יבי

הוּ א. בּ רי ק וּ ד ׁש א

קּמ י ואי חדוה דּ לית  ּת נינן הא תימא 
בּ  איהוּ ק וּ ד ׁש א כּ ד הוּ א רי 

חזי, ּת א אלּ א בּ חיּ יביא. דּ ינא עביד
בּ חיּ יביא , דּ ינא דּ אתעביד בּ ׁש עתא
דּ אתאביד וּ  על ק ּמ יּה  ות וּ ׁש בּ חן חדוון
ההוּ א מטא כּ ד  מילי  והנּ י מעלמא.

ב)זמנא קכא  ב, ולא(קיג לוֹ ן דּ אוֹ רי 
אי  אבל מחוֹ בייהוּ . לגבּ יּה  תאבן
מטא לא עד  דּ ינא בּ הוּ  אתעביד 

כמא זמנייהוּ , חובייהו, אשתלים דלא (ועד 
טו) (בראשית  אמר), ע וֹ ן דאת  ׁש לם לא כּ י

חדוה לית  כּ דין הנּ ה, עד האמ וֹ רי
דּ אתאביד וּ . על ק ּמ יּה  וּ באיׁש  קמיּה 

בּ נין  ׁש ם על ויׁש עיהוּ  ירמיהוּ  הּק דוֹ ׁש ים הנּ ביאים ׁש מוֹ ת 
הבּ ית וחרבּ ן

ואמר ּפ תח  ׁש מעוֹ ן כב)רבּ י (תהלים 
אילוּ תי  ּת רחק  אל יי' ואּת ה
אל  חד . כּ לּ א יי' ואּת ה חוּ ׁש ה. לעזרתי
סליק למהוי מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק :
כּ ד דּ הא מּת ּת אה. עלּ אה נהוֹ רא
כּ דין  מּת ּת אה, ע לּ אה נהוֹ רא אסּת לּ ק 

זוה"ק
פרשת 
דף  תצוה
קעט:
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ולא  האוֹ ר כּ ל  נח ׁש אזי מ לּ מּט ה,
בּ עוֹ לם. כּ לל נמצא

בּ ימיועל  הּמ קדּ ׁש  בּ ית נחרב  זה 
ׁש נּ בנה  גּ ב  על ואף ירמיהוּ .
כּ מ וֹ  למקוֹ מוֹ  האוֹ ר  חזר  לא לב ּס וֹ ף,
הנּ ביא  ׁש ם זה ס וֹ ד ועל . ׁש צּ רי
ירמיהוּ . -  ּכ על  ׁש התנ בּ א ההוּ א
ׁש עלה  העליוֹ ן , האוֹ ר  ׁש ל העלם
להאיר  חזר ולא למעלה למעלה
- ירמיהוּ  .ׁש צּ רי כּ מ וֹ  לב ּס וֹ ף
ונחרב  למק וֹ מוֹ , חזר ולא התעלּ ה

הּמ אוֹ ר וֹ ת. ונח ׁש כוּ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית

היׁש וּ עה,אבל  גּ וֹ רם הם יׁש עיהוּ , 
העליוֹ ן  האוֹ ר וּ להחזיר 

העליוןלמקוֹ מ וֹ  האור  להאיר  (ישעיהו , 
ישועה) הּמ קדּ ׁש ,ולעשות בּ ית  ולבנוֹ ת

יחזרוּ  האוֹ ר וֹ ת וכל ה ּט וֹ ב וֹ ת וכל
ׁש ל ׁש מ וֹ תם זה ועל כּ בראׁש וֹ נה.
זה  ע וֹ מדים האלּ וּ  הנּ ביאים ׁש ני
ׁש גּ וֹ רם, הם בּ ס בּ ת זה, לע ּמ ת
גּ וֹ רמ וֹ ת  בּ זוֹ  ז וֹ  האוֹ תיּ וֹ ת וצר וּ ף 
סוֹ ד ועל לרע . והן לט וֹ ב הן  מע שׂ ה,
המ וֹ ת  ׁש ל  האוֹ תיּ וֹ ת צר וּ ף זה
בּ עצמן  האוֹ תיּ וֹ ת וכן  הּק דוֹ ׁש ים,
עליוֹ נים  סוֹ דוֹ ת להראוֹ ת גּ וֹ רמ וֹ ת
ׁש האוֹ תיּ וֹ ת  הּק דוֹ ׁש , הם כּ דגמת
עליוֹ נים  ס וֹ דוֹ ת גּ וֹ רמוֹ ת בּ עצמן

בּ הם. להרא וֹ ת קדוֹ ׁש ים

אׁש ּת כח ולא נהוֹ רא, כּ ל  אתחׁש
בּ עלמא. כּ לל

בּ יוֹ מוֹ י ועל  מק דּ ׁש א בּ י אתחרב  דּ א 
דּ אתבּ ני  גּ ב  על ואף דּ ירמיהוּ .
לאתריּה  נהוֹ רא אהדר לא לבתר,
ׁש מא דּ א, רזא ועל יאוֹ ת . כּ דקא
דּ א , על דּ אתנ בּ י נביאה דּ ההוּ א
עלּ אה , דּ נהוֹ רא אסּת לקוּ תא ירמיהוּ .
אהדר  ולא לעילּ א, לעילא דּ אסּת לּ ק 
יאוֹ ת . כּ דקא לבתר לאנהרא
אהדר  ולא אסּת לּ ק ירמיהוּ :
מקדׁש א בּ י ואתחרב  לאתריּה ,

נהוֹ רין. ואתחׁש כוּ 
לפ וּ רקנא ,אבל  גּ רים ׁש מא יׁש עיהוּ , 

עלּ אה נה וֹ רא וּ לאה דּ רא
נהורא לאתריּה , ההוא  לאנהרא (ישעיהו  

פורקנא ) ולמעבד בּ י עלאה  וּ למבני
נהוֹ רין, וכל טבין וכל מקד ׁש א,
ׁש מהן  דּ א, ועל כּ ד בּ קדמיתא. יהדרוּ ן
לקבל  דּ א קיימין אלּ ין, נביאין דּ תרין
וצרוּ פא גּ רים, דּ ׁש מא בּ גין דּ א,
הן  עוֹ בדא, גּ רמין בּ דא, דּ א דּ אתוון
צרוּ פא דּ א, רזא ועל לביׁש . והן לטב 
אתוון  וכן ק דּ יׁש ין, דּ ׁש מהן דּ אתוון
רזין  לאתחזאה גּ רמין בּ גרמייהוּ ,
ק דּ יׁש א , דּ ׁש מא כּ גוונא ע לּ אין,
ע לּ אין  רזין גּ רמין בּ גרמייהוּ , דּ אתוון

בּ הוּ . לאתחזאה ק דּ יׁש ין
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ולא  האוֹ ר כּ ל  נח ׁש אזי מ לּ מּט ה,
בּ עוֹ לם. כּ לל נמצא

בּ ימיועל  הּמ קדּ ׁש  בּ ית נחרב  זה 
ׁש נּ בנה  גּ ב  על ואף ירמיהוּ .
כּ מ וֹ  למקוֹ מוֹ  האוֹ ר  חזר  לא לב ּס וֹ ף,
הנּ ביא  ׁש ם זה ס וֹ ד ועל . ׁש צּ רי
ירמיהוּ . -  ּכ על  ׁש התנ בּ א ההוּ א
ׁש עלה  העליוֹ ן , האוֹ ר  ׁש ל העלם
להאיר  חזר ולא למעלה למעלה
- ירמיהוּ  .ׁש צּ רי כּ מ וֹ  לב ּס וֹ ף
ונחרב  למק וֹ מוֹ , חזר ולא התעלּ ה

הּמ אוֹ ר וֹ ת. ונח ׁש כוּ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית

היׁש וּ עה,אבל  גּ וֹ רם הם יׁש עיהוּ , 
העליוֹ ן  האוֹ ר וּ להחזיר 

העליוןלמקוֹ מ וֹ  האור  להאיר  (ישעיהו , 
ישועה) הּמ קדּ ׁש ,ולעשות בּ ית  ולבנוֹ ת

יחזרוּ  האוֹ ר וֹ ת וכל ה ּט וֹ ב וֹ ת וכל
ׁש ל ׁש מ וֹ תם זה ועל כּ בראׁש וֹ נה.
זה  ע וֹ מדים האלּ וּ  הנּ ביאים ׁש ני
ׁש גּ וֹ רם, הם בּ ס בּ ת זה, לע ּמ ת
גּ וֹ רמ וֹ ת  בּ זוֹ  ז וֹ  האוֹ תיּ וֹ ת וצר וּ ף 
סוֹ ד ועל לרע . והן לט וֹ ב הן  מע שׂ ה,
המ וֹ ת  ׁש ל  האוֹ תיּ וֹ ת צר וּ ף זה
בּ עצמן  האוֹ תיּ וֹ ת וכן  הּק דוֹ ׁש ים,
עליוֹ נים  סוֹ דוֹ ת להראוֹ ת גּ וֹ רמ וֹ ת
ׁש האוֹ תיּ וֹ ת  הּק דוֹ ׁש , הם כּ דגמת
עליוֹ נים  ס וֹ דוֹ ת גּ וֹ רמוֹ ת בּ עצמן

בּ הם. להרא וֹ ת קדוֹ ׁש ים

אׁש ּת כח ולא נהוֹ רא, כּ ל  אתחׁש
בּ עלמא. כּ לל

בּ יוֹ מוֹ י ועל  מק דּ ׁש א בּ י אתחרב  דּ א 
דּ אתבּ ני  גּ ב  על ואף דּ ירמיהוּ .
לאתריּה  נהוֹ רא אהדר לא לבתר,
ׁש מא דּ א, רזא ועל יאוֹ ת . כּ דקא
דּ א , על דּ אתנ בּ י נביאה דּ ההוּ א
עלּ אה , דּ נהוֹ רא אסּת לקוּ תא ירמיהוּ .
אהדר  ולא לעילּ א, לעילא דּ אסּת לּ ק 
יאוֹ ת . כּ דקא לבתר לאנהרא
אהדר  ולא אסּת לּ ק ירמיהוּ :
מקדׁש א בּ י ואתחרב  לאתריּה ,

נהוֹ רין. ואתחׁש כוּ 
לפ וּ רקנא ,אבל  גּ רים ׁש מא יׁש עיהוּ , 

עלּ אה נה וֹ רא וּ לאה דּ רא
נהורא לאתריּה , ההוא  לאנהרא (ישעיהו  

פורקנא ) ולמעבד בּ י עלאה  וּ למבני
נהוֹ רין, וכל טבין וכל מקד ׁש א,
ׁש מהן  דּ א, ועל כּ ד בּ קדמיתא. יהדרוּ ן
לקבל  דּ א קיימין אלּ ין, נביאין דּ תרין
וצרוּ פא גּ רים, דּ ׁש מא בּ גין דּ א,
הן  עוֹ בדא, גּ רמין בּ דא, דּ א דּ אתוון
צרוּ פא דּ א, רזא ועל לביׁש . והן לטב 
אתוון  וכן ק דּ יׁש ין, דּ ׁש מהן דּ אתוון
רזין  לאתחזאה גּ רמין בּ גרמייהוּ ,
ק דּ יׁש א , דּ ׁש מא כּ גוונא ע לּ אין,
ע לּ אין  רזין גּ רמין בּ גרמייהוּ , דּ אתוון

בּ הוּ . לאתחזאה ק דּ יׁש ין

ֵסֶפר
ֲחצֹות ַהַרְׁשִּב"י 

ְוהּוא
 ֵסֶפר ב' ִמֵּסֶפר זֹוַהר ֲחצֹות

ּובֹו ב' ֲחָלִקים
ֵחֶלק ב'

ּבֹו ָיבֹואּו ַמֲאָמֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַהְמַדְּבִרים ֵמִעְנַין ַהָּגדֹול ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה ַּבֲחצֹות 

ַהַּלְיָלה ּוְבַאְׁשמֹוֶרת - ִּתּקּונֹו, ּוְסגּוָלתֹו

חודש מנחם אב שנת תשע"ב



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א

אתדּ בּ ק אף אׁש חרךּ , בקר בּ י רוּ חי 
ׁש צּ רי בּ לּ ילה , רבּ ה אהבה  ּב
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מאהבתוֹ  אדם
להׁש ּת דּ ל לילה בּ כל לעמד  הוּ א
הבּ קר, ׁש יּ תע וֹ רר עד בּ עבוֹ דתוֹ 
ׁש נינוּ , חסד. ׁש ל חוּ ט עליו   ויּמ ׁש
ׁש אוֹ הב  אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי
כּ זוֹ , אהבה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
את  ׁש אוֹ הבים הלּ לוּ  האמת וצדּ יקי
העוֹ לם  , ּכ ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
כּ ל על ו ׁש וֹ לטים בּ עבוּ רם, מתק יּ ם 
וּ למ ּט ה. ׁש לּ מעלה הּק ׁש וֹ ת הגּ זר וֹ ת

בעבורם)(היא) העולם  שיתקיים .(כדי

נגנז רבּ י אלמלא אוֹ מר, יהוּ דה 
העוֹ לם  ע וֹ מד לא וכל, מכּ ל
ונזרע  נגנז אלּ א אחד, רגע אפלּ וּ 

א ּפרק

קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מב ּט לים בּ לּ ילה ה ּת וֹ רה לּ יּמ וּ ד  ידי על

אׁש חר ךּ אף בּ קרבּ י כו)רוּ חי ,(ישעיה  
בּ רחימוּ תא  ּב את דּ בּ קא
נׁש  בּ ר דּ בעי בּ לּ ילה. סגיאה,
הוּ א , בּ רי דּ ק וּ דׁש א מרחימוּ תא
לא ׁש ּת דלא ליליא , בּ כל  למיקם
צפרא , דּ יתער  עד  בּ פוּ לחניּה ,

דּ חסד חוּ טא  עליּה   דּ תניא ,ויתמ ׁש . 
נׁש  בּ ר דּ ההוּ א חוּ לקיּה  זכּ אה
לּ ק וּ דׁש א ליּה  רחים דּ א דּ רחימוּ תא 
דּ מרחמין  ק ׁש וֹ ט זכּ אי והני הוּ א, בּ רי

הכי, הוּ א בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א עלמאליּה  
כּ ל על  ו ׁש לטין בּ גיניהוֹ ן , מתקיימא 

ות ּת א דּ לעי לּ א קׁש ין  היא ).גּ זירין  (נ"א 
בגיניהון) עלמא דיתקיים  (בגין

בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים על  נמׁש חסד  ׁש ל  וחוּ ט הגּ נ וּ ז האוֹ ר 

אתגּ ניז ר בּ י אלמלי אוֹ מר , יה וּ דה 
ע "א )מכּ ל  קמ "ט לא(דף  וכל, 

א לּ א חדא, רגעא  אפילּ וּ  עלמא קאים

זוה"ק
ויקרא 
דף  אחרי 
ע "ב  ס"ח 

ַזֹוה"ק
שמות 
פרשת 
דף  תרומה
קמ"ט
ע"א 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א

אתדּ בּ ק אף אׁש חרךּ , בקר בּ י רוּ חי 
ׁש צּ רי בּ לּ ילה , רבּ ה אהבה  ּב
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מאהבתוֹ  אדם
להׁש ּת דּ ל לילה בּ כל לעמד  הוּ א
הבּ קר, ׁש יּ תע וֹ רר עד בּ עבוֹ דתוֹ 
ׁש נינוּ , חסד. ׁש ל חוּ ט עליו   ויּמ ׁש
ׁש אוֹ הב  אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי
כּ זוֹ , אהבה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
את  ׁש אוֹ הבים הלּ לוּ  האמת וצדּ יקי
העוֹ לם  , ּכ ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
כּ ל על ו ׁש וֹ לטים בּ עבוּ רם, מתק יּ ם 
וּ למ ּט ה. ׁש לּ מעלה הּק ׁש וֹ ת הגּ זר וֹ ת

בעבורם)(היא) העולם  שיתקיים .(כדי

נגנז רבּ י אלמלא אוֹ מר, יהוּ דה 
העוֹ לם  ע וֹ מד לא וכל, מכּ ל
ונזרע  נגנז אלּ א אחד, רגע אפלּ וּ 

א ּפרק

קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מב ּט לים בּ לּ ילה ה ּת וֹ רה לּ יּמ וּ ד  ידי על

אׁש חר ךּ אף בּ קרבּ י כו)רוּ חי ,(ישעיה  
בּ רחימוּ תא  ּב את דּ בּ קא
נׁש  בּ ר דּ בעי בּ לּ ילה. סגיאה,
הוּ א , בּ רי דּ ק וּ דׁש א מרחימוּ תא
לא ׁש ּת דלא ליליא , בּ כל  למיקם
צפרא , דּ יתער  עד  בּ פוּ לחניּה ,

דּ חסד חוּ טא  עליּה   דּ תניא ,ויתמ ׁש . 
נׁש  בּ ר דּ ההוּ א חוּ לקיּה  זכּ אה
לּ ק וּ דׁש א ליּה  רחים דּ א דּ רחימוּ תא 
דּ מרחמין  ק ׁש וֹ ט זכּ אי והני הוּ א, בּ רי

הכי, הוּ א בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א עלמאליּה  
כּ ל על  ו ׁש לטין בּ גיניהוֹ ן , מתקיימא 

ות ּת א דּ לעי לּ א קׁש ין  היא ).גּ זירין  (נ"א 
בגיניהון) עלמא דיתקיים  (בגין

בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים על  נמׁש חסד  ׁש ל  וחוּ ט הגּ נ וּ ז האוֹ ר 

אתגּ ניז ר בּ י אלמלי אוֹ מר , יה וּ דה 
ע "א )מכּ ל  קמ "ט לא(דף  וכל, 

א לּ א חדא, רגעא  אפילּ וּ  עלמא קאים
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דף  אחרי 
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א

הר ׁשּב"י חצֹות 
ב' ֵֶחלק

הּקדֹוׁש הז ֹוהר  מאמרי יב ֹוא ּו ֵַַַַָָָּבֹו
 ּובא ׁשמ ֹורת ה ּלילה  ּבחצֹות ּתֹורה  ל ּמּוד ׁשל ה ּגדֹול  מענין  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהמדּברים

ּוסגּולתֹו ְִָּתּקּונ ֹו,
ָ



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב

וּ זרעים  תוֹ לדוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה הזּ ה כּ זּ רע
ואין  העוֹ לם. התקיּ ם וּ מּמ נּ וּ  וּ פר וֹ ת,
בּ עוֹ לם  מּמ נּ וּ  יוֹ צא ׁש לּ א י וֹ ם  ל
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ וֹ  הכּ ל וּ מקיּ ם
מקוֹ ם  וּ בכל העוֹ לם. את זן
אחד חוּ ט בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים
על  ונמ ׁש גּ נ וּ ז אוֹ ר מאוֹ תוֹ  י וֹ צא
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ּה . ׁש עוֹ סקים אוֹ תם

מב ) חסדּ וֹ (תהלים  ה' יצ וּ ה יוֹ מם
בּ ארנוּ . והרי  עּמ י . ׁש ירה וּ בלּ ילה
מה  למּט ה, הּמ ׁש כּ ן  ׁש הוּ קם בּ יּ וֹ ם

מ )?כּ תוּ ב  לבא (שמות מׁש ה יכל ולא 
הענן. עליו  ׁש כן כּ י  מוֹ עד  אהל אל

הענן  זּ ה היהמה אחד חוּ ט (עמוד? 
הראׁש וֹ ן הענן ) האוֹ ר ׁש ל צד מאוֹ תוֹ 

בּ כּ ל בּ שׂ מחה הכל )ׁש יּ צא (של  
וּ מאוֹ תוֹ  ׁש לּ מּט ה, לּמ ׁש כּ ן  כּ ׁש נּ כנס 

ׁש ּמ וּ ׁש (ראשון )יוֹ ם אבל נגלה, לא
בּ כל מחדּ ׁש  והוּ א בּ ע וֹ לם, מ ׁש ּמ ׁש 

בראׁש ית. מעשׂ ה יוֹ ם

הכּ רוֹ זכּ ׁש נּ חלק  ע וֹ מדה לּ ילה, 
ונפּת חים  וּ מכריז ,
צפ וֹ ן  ׁש ל אחת ר וּ ח אז הּפ תחים.
דּ וד, בּ כנּ וֹ ר וּ מּק יׁש ה מתע וֹ ררת
,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו , וּ מנגּ ן
עם  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 

דּ עביד זרעא כּ האי ואזדּ רע  את גּ ניז
אתקיּ ים וּ מנּ יּה  ואיבין, וּ זרעין ּת וֹ לדין

נפיקעל  דּ לא יוֹ מא, ל ולית  מא. 
זן  דּ בי ּה  כּ לּ א, וּ מקיים בּ עלמא, מנּ יּה 

עלמא. הוּ א בּ רי אתרק וּ דׁש א וּ בכל  
חד בּ ליליא , בּ א וֹ רייתא דּ לעאן 
גניז , א וֹ ר  מההוּ א  נפיק חוּ טא
בּ ּה , דּ לעאן אינּ וּ ן  על   ואתמ ׁש י

דּ כ ּת יב, הוּ א מב)הדא יוֹ מם(תהלים  
עּמ י. ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חסדּ וֹ  יי' יצ וּ ה
מׁש כּ נא דּ אתקם יוֹ מא אוֹ קימנא . והא

כּ תיב  מה מ )לת ּת א, יכ וֹ ל (שמות  ולא 
ׁש כן  כּ י מוֹ עד אהל אל לבא מׁש ה
הוה חוּ טא חד  הענן. מאי הענן. עליו

דעננא ) עמודא דּ אוֹ ר (נ"א סטרא מההוּ א
בּ כלּ א בּ חדוה דּ נפק ,(דכלה )קדמאה, 

וּ מההוּ א דּ לת ּת א. למׁש כּ נא עאלת 
אבל (קדמאה )יוֹ מא את גּ לי, לא . 

ואיהוּ  בּ עלמא, מׁש ּמ ׁש  קא ׁש ּמ וּ ׁש א
דּ בראׁש ית . עוֹ בדא יוֹ מא בּ כל מחדּ ׁש 

ב  ּפרק

ורע ּכ אח  נעשׂ ה אז בּ ּת וֹ רה והע וֹ סק לילה  חצ וֹ ת  בּ ׁש עת  רצ וֹ ן עת 
ּכ ביכוֹ ל להּק בּ "ה

קאיםכּ ד כּ רוֹ זא ליליא, את ּפ לג 
כּ דין  ּפ תיחוּ . וּ פתחין וכריז,
ואקיׁש  אּת ער, צפוֹ ן דּ סטר חד  רוּ חא

ע "א ) כ"ב וּ מנ גּ ן (דף  דּ דוד , בּ כנוֹ ר
וק וּ דׁש א למלכּ א, ו ׁש בּ חת  מאליו .
בּ צ דּ יקיּ יא מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי

זוה"ק
פרשת 
דף  ויקרא 
ע"א  כ "ב 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַג

עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים
ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי מי  ׁש ל חלק וֹ  

בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ 
ועוֹ סק  זמן בּ א וֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד מי וכל
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חברוֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה,
עוֹ ד, ולא ישׂ ראל, וּ כנסת  הוּ א  ּבּ ר ו
ורעים  אחים נקראים  ׁש אלּ וּ  אלּ א

ׁש כּ תוּ ב קפב )ׁש לּ וֹ , אחי(תהלים למען  
ונקראים  . ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי
העליוֹ נים  הּמ לאכים ׁש ל חברים

ׁש כּ תוּ ב העליוֹ נים, ח )והּמ חנוֹ ת (שיר  
.לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

וּ מכריז,כּ ׁש בּ א עוֹ מד הכּ רוֹ ז  היּ וֹ ם, 
דּ רוֹ ם  צד ׁש ל וּ פתחים
כּ וֹ כבים  וּ מתעוֹ ררים נפּת חים,
נפ ּת חים, הרחמים וּ פתחי וּ מזּ לוֹ ת,
אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב  והּמ ל
אוֹ תם  את נ וֹ טלת ישׂ ראל  כּ נסת
חברים  אוֹ תם וכל וע וֹ לה, דּ ברים
בּ אים  ודבריהם בּ כנפיה, אח וּ זים
מצוּ ה  אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים
הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את לכ ּת ב  הּמ ל

בּ ניוּ בּס פר  אותם כּ ל כּ תוּ בים 
חסד ׁש ל  וח וּ ט  היכלו,
חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  עליהם,  נמׁש
וּ מ ּמ נּ וּ  , הּמ ל בּ עטרת אדם מתע ּט ר 
הוּ א  ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים
מי ואין ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס 
ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן ע וֹ מדים הדּ ין 
נרׁש ם  ׁש הרי מוּ ם  דּ ין, עליו  דּ נים 

דּ עדן. בּ גנּת א
דּ א ּת ערז כּ אה  מאן  חוּ לקיּה  

ואׁש ּת דּ ל זמנא  בּ ההוּ א 
בּ ההוּ אבּ א וֹ רייתא דּ קאים מאן וכל , 

אקרי  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל זמנא
וּ כנסת הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א חבריּה 
אקרוּ ן  דּ אלּ ין אלּ א ע וֹ ד , ולא ישׂ ראל .

דּ כ ּת יב, ליּה . ורעים קכב אחים (תהלים  
ׁש לוֹ םח ) נּ א אד בּ רה ורעי אחי למען

מלאכין  בּ הדי חברים ואקרוּ ן . ּב
דּ כ ּת יב , עלּ אין, וּ מׁש ריין (שירעלּ אין, 

יג) ח  לק וֹ ל.השירים  מק ׁש יבים חברים 
וכריז,כּ ד קאים כּ רוֹ זא יממא, אתי 

את ּפ תחוּ . דּ רוֹ מא דּ סטר וּ פתחין
וּ פתחין  וּ מזּ לוֹ ת , כּ כבים וּ מתערין
וק בּ יל  יתיב וּ מלכּ א את ּפ תחוּ . דּ רחמין
נטלא ישׂ ראל כּ נסת  כּ דין ּת וּ ׁש בּ חן.
חברים אינּ וּ ן וכל  וסלּ קא. מלּ ין לאינּ וּ ן
אתיין  וּ מלּ ייהוּ  בּ גדּפ הא, אחידן
ּפ קיד כּ דין דּ מלכּ א. בּ חיקא ו ׁש ריין

מלּ ין. אינּ וּ ן כּ ל למכּת ב  מלכּ א,

בּ ניוּ בספרא אי נּ וּ ן  כּ ל  כּ תיב וּ  
דּ חסדהיכליּה  וחוּ טא , 

חוּ טא דּ מההוּ א עלייהוּ ,  אתמׁש
דּ מלכּ א , בּ עטרא נ ׁש  בּ ר אתע ּט ר
הוּ א ותּת אין, ע לּ אין דּ חלין וּ מנּ יּה 
מאן  ולית  מלכּ א, ּת רעי בּ כל עאל
בּ זמנא ואפילּ וּ  בּ יד וֹ י. דּ ימחי
למידן  קיימין דּ דינא דּ מאריהוֹ ן
בּ גין  דּ ינא. עליּה  דּ יינין לא עלמא,
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וּ זרעים  תוֹ לדוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה הזּ ה כּ זּ רע
ואין  העוֹ לם. התקיּ ם וּ מּמ נּ וּ  וּ פר וֹ ת,
בּ עוֹ לם  מּמ נּ וּ  יוֹ צא ׁש לּ א י וֹ ם  ל
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ וֹ  הכּ ל וּ מקיּ ם
מקוֹ ם  וּ בכל העוֹ לם. את זן
אחד חוּ ט בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים
על  ונמ ׁש גּ נ וּ ז אוֹ ר מאוֹ תוֹ  י וֹ צא
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ּה . ׁש עוֹ סקים אוֹ תם

מב ) חסדּ וֹ (תהלים  ה' יצ וּ ה יוֹ מם
בּ ארנוּ . והרי  עּמ י . ׁש ירה וּ בלּ ילה
מה  למּט ה, הּמ ׁש כּ ן  ׁש הוּ קם בּ יּ וֹ ם

מ )?כּ תוּ ב  לבא (שמות מׁש ה יכל ולא 
הענן. עליו  ׁש כן כּ י  מוֹ עד  אהל אל

הענן  זּ ה היהמה אחד חוּ ט (עמוד? 
הראׁש וֹ ן הענן ) האוֹ ר ׁש ל צד מאוֹ תוֹ 

בּ כּ ל בּ שׂ מחה הכל )ׁש יּ צא (של  
וּ מאוֹ תוֹ  ׁש לּ מּט ה, לּמ ׁש כּ ן  כּ ׁש נּ כנס 

ׁש ּמ וּ ׁש (ראשון )יוֹ ם אבל נגלה, לא
בּ כל מחדּ ׁש  והוּ א בּ ע וֹ לם, מ ׁש ּמ ׁש 

בראׁש ית. מעשׂ ה יוֹ ם

הכּ רוֹ זכּ ׁש נּ חלק  ע וֹ מדה לּ ילה, 
ונפּת חים  וּ מכריז ,
צפ וֹ ן  ׁש ל אחת ר וּ ח אז הּפ תחים.
דּ וד, בּ כנּ וֹ ר וּ מּק יׁש ה מתע וֹ ררת
,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו , וּ מנגּ ן
עם  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 

דּ עביד זרעא כּ האי ואזדּ רע  את גּ ניז
אתקיּ ים וּ מנּ יּה  ואיבין, וּ זרעין ּת וֹ לדין

נפיקעל  דּ לא יוֹ מא, ל ולית  מא. 
זן  דּ בי ּה  כּ לּ א, וּ מקיים בּ עלמא, מנּ יּה 

עלמא. הוּ א בּ רי אתרק וּ דׁש א וּ בכל  
חד בּ ליליא , בּ א וֹ רייתא דּ לעאן 
גניז , א וֹ ר  מההוּ א  נפיק חוּ טא
בּ ּה , דּ לעאן אינּ וּ ן  על   ואתמ ׁש י

דּ כ ּת יב, הוּ א מב)הדא יוֹ מם(תהלים  
עּמ י. ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חסדּ וֹ  יי' יצ וּ ה
מׁש כּ נא דּ אתקם יוֹ מא אוֹ קימנא . והא

כּ תיב  מה מ )לת ּת א, יכ וֹ ל (שמות  ולא 
ׁש כן  כּ י מוֹ עד אהל אל לבא מׁש ה
הוה חוּ טא חד  הענן. מאי הענן. עליו

דעננא ) עמודא דּ אוֹ ר (נ"א סטרא מההוּ א
בּ כלּ א בּ חדוה דּ נפק ,(דכלה )קדמאה, 

וּ מההוּ א דּ לת ּת א. למׁש כּ נא עאלת 
אבל (קדמאה )יוֹ מא את גּ לי, לא . 

ואיהוּ  בּ עלמא, מׁש ּמ ׁש  קא ׁש ּמ וּ ׁש א
דּ בראׁש ית . עוֹ בדא יוֹ מא בּ כל מחדּ ׁש 

ב  ּפרק

ורע ּכ אח  נעשׂ ה אז בּ ּת וֹ רה והע וֹ סק לילה  חצ וֹ ת  בּ ׁש עת  רצ וֹ ן עת 
ּכ ביכוֹ ל להּק בּ "ה

קאיםכּ ד כּ רוֹ זא ליליא, את ּפ לג 
כּ דין  ּפ תיחוּ . וּ פתחין וכריז,
ואקיׁש  אּת ער, צפוֹ ן דּ סטר חד  רוּ חא

ע "א ) כ"ב וּ מנ גּ ן (דף  דּ דוד , בּ כנוֹ ר
וק וּ דׁש א למלכּ א, ו ׁש בּ חת  מאליו .
בּ צ דּ יקיּ יא מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי

זוה"ק
פרשת 
דף  ויקרא 
ע"א  כ "ב 
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עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים
ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי מי  ׁש ל חלק וֹ  

בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ 
ועוֹ סק  זמן בּ א וֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד מי וכל
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חברוֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה,
עוֹ ד, ולא ישׂ ראל, וּ כנסת  הוּ א  ּבּ ר ו
ורעים  אחים נקראים  ׁש אלּ וּ  אלּ א

ׁש כּ תוּ ב קפב )ׁש לּ וֹ , אחי(תהלים למען  
ונקראים  . ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי
העליוֹ נים  הּמ לאכים ׁש ל חברים

ׁש כּ תוּ ב העליוֹ נים, ח )והּמ חנוֹ ת (שיר  
.לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

וּ מכריז,כּ ׁש בּ א עוֹ מד הכּ רוֹ ז  היּ וֹ ם, 
דּ רוֹ ם  צד ׁש ל וּ פתחים
כּ וֹ כבים  וּ מתעוֹ ררים נפּת חים,
נפ ּת חים, הרחמים וּ פתחי וּ מזּ לוֹ ת,
אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב  והּמ ל
אוֹ תם  את נ וֹ טלת ישׂ ראל  כּ נסת
חברים  אוֹ תם וכל וע וֹ לה, דּ ברים
בּ אים  ודבריהם בּ כנפיה, אח וּ זים
מצוּ ה  אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים
הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את לכ ּת ב  הּמ ל

בּ ניוּ בּס פר  אותם כּ ל כּ תוּ בים 
חסד ׁש ל  וח וּ ט  היכלו,
חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  עליהם,  נמׁש
וּ מ ּמ נּ וּ  , הּמ ל בּ עטרת אדם מתע ּט ר 
הוּ א  ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים
מי ואין ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס 
ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן ע וֹ מדים הדּ ין 
נרׁש ם  ׁש הרי מוּ ם  דּ ין, עליו  דּ נים 

דּ עדן. בּ גנּת א
דּ א ּת ערז כּ אה  מאן  חוּ לקיּה  

ואׁש ּת דּ ל זמנא  בּ ההוּ א 
בּ ההוּ אבּ א וֹ רייתא דּ קאים מאן וכל , 

אקרי  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל זמנא
וּ כנסת הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א חבריּה 
אקרוּ ן  דּ אלּ ין אלּ א ע וֹ ד , ולא ישׂ ראל .

דּ כ ּת יב, ליּה . ורעים קכב אחים (תהלים  
ׁש לוֹ םח ) נּ א אד בּ רה ורעי אחי למען

מלאכין  בּ הדי חברים ואקרוּ ן . ּב
דּ כ ּת יב , עלּ אין, וּ מׁש ריין (שירעלּ אין, 

יג) ח  לק וֹ ל.השירים  מק ׁש יבים חברים 
וכריז,כּ ד קאים כּ רוֹ זא יממא, אתי 

את ּפ תחוּ . דּ רוֹ מא דּ סטר וּ פתחין
וּ פתחין  וּ מזּ לוֹ ת , כּ כבים וּ מתערין
וק בּ יל  יתיב וּ מלכּ א את ּפ תחוּ . דּ רחמין
נטלא ישׂ ראל כּ נסת  כּ דין ּת וּ ׁש בּ חן.
חברים אינּ וּ ן וכל  וסלּ קא. מלּ ין לאינּ וּ ן
אתיין  וּ מלּ ייהוּ  בּ גדּפ הא, אחידן
ּפ קיד כּ דין דּ מלכּ א. בּ חיקא ו ׁש ריין

מלּ ין. אינּ וּ ן כּ ל למכּת ב  מלכּ א,

בּ ניוּ בספרא אי נּ וּ ן  כּ ל  כּ תיב וּ  
דּ חסדהיכליּה  וחוּ טא , 

חוּ טא דּ מההוּ א עלייהוּ ,  אתמׁש
דּ מלכּ א , בּ עטרא נ ׁש  בּ ר אתע ּט ר
הוּ א ותּת אין, ע לּ אין דּ חלין וּ מנּ יּה 
מאן  ולית  מלכּ א, ּת רעי בּ כל עאל
בּ זמנא ואפילּ וּ  בּ יד וֹ י. דּ ימחי
למידן  קיימין דּ דינא דּ מאריהוֹ ן
בּ גין  דּ ינא. עליּה  דּ יינין לא עלמא,
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ׁש הוּ א  ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם
עליו  דנים לא ולכן  ,הּמ ל מהיכל
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי דּ ין.
בּ זמן  ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

תוֹ רה. לדברי ּת אב ׁש הּמ ל

ע בּ א אין הדּ בר, סוֹ ד  וֹ מדת וּ ראה 
אלּ א  הּמ ל לפני י שׂ ראל כּ נסת
בּ ארץ  ׁש יּ שׂ ראל זמן  וכל בּ ּת וֹ רה,
ישׂ ראל כּ נסת בּת וֹ רה, התעּס קוּ 
כּ ׁש התבּ ּט לוּ  עּמ הם. ׁש ר וּ יה היתה
לעמד יכלה לא תוֹ רה, מ דּ ברי
, ּכ מ וּ ם אחת. ׁש עה עּמ הם
מתעוֹ ררת  י שׂ ראל ׁש כּ נסת בּ ׁש עה
והּמ ל כּ ח ּה , מתחזּ ק בּ ּת וֹ רה, ל ּמ ל

אוֹ תּה . לק בּ ל שׂ מח הּק דוֹ ׁש 

ׁש הבּ קר אמר  בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן , רבּ י  
ע וֹ מדת  והאיּ לת מאיר 
ונכנסת  בּ צ דּ ּה , מתע בּ רת בּ מקוֹ מּה ,
האדם  .הּמ ל ׁש ל היכל וֹ ת למאתים
בּ ּת וֹ רה, הלּ ילה בּ חצוֹ ת ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
צפ וֹ ן  רוּ ח  ׁש ּמ תע וֹ ררת בּ ׁש עה

האילת) האיּ לת (ותשוקת וכ וֹ אבת
לעמד ע ּמ ּה  בּ א בּ ע וֹ לם, להתעוֹ רר

דּ מלכּ א , בּ רׁש ימוּ  אתר ׁש ים דּ הא
מהיכלא דּ איהוּ  דּ אׁש ּת מוֹ דעא

עליּה דּ מל כּ א, דּ יינין לא דּ א  וּ בגין  
דּ צדּ יקיּ יא חוּ לקיהוֹ ן ז כּ אה דּ ינא .

בּ א וֹ רייתא ׁש כּ ן דּ מ ׁש ּת דּ לי  וכל , 
מלּ י  על ּת איב דּ מלכּ א בּ זמנא

דּ אוֹ רייתא.
קיּ ימאּת א לא דּ מ לּ ה , רזא חזי, 

א לּ א מלכּ א קמי ישׂ ראל כּ נסת 
דּ ישׂ ראל  זמנא וכל בּ אוֹ רייתא.
כּ נסת בּ אוֹ רייתא. אׁש ּת דלוּ  בּ ארעא
את בּ טלוּ  כּ ד  עּמ הוֹ ן. ׁש ראת  ישׂ ראל 
לקיּ ימא יכלא לא א וֹ רייתא, מּמ לּ י
, ּכ בּ גיני חדא. ׁש עתא ע ּמ הוֹ ן 
אּת ערת ישׂ ראל דּ כנסת  בּ ׁש עתא
את ּת קיף בּ אוֹ רייתא, מלכּ א  לגבּ י
לק בּ לא חדּ י קדּ יׁש א וּ מלכּ א חילהא,

לּה .

ג ּפרק 

לקב "ה ּכ בּ ן נּ עשׂ ה ּכ די עד  להגּ יע  יכ וֹ ל בּ חצ וֹ ת  בּ ּת וֹ רה הע וֹ סק
מתמלּ איםו  מׁש אלוֹ תיו כל 

דּ צפראאמר בּ ׁש עתא ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
בּ ק יּ וּ מּה , קיּ ימא ואיּ לּת א  נהיר,
בּ מאתן  ועאלת  בּ סטרהא, אתע בּ רת 

דּ אׁש ּת דּ ל נ ׁש  בּ ר דּ מלכּ א. (דף היכלין 
ע "א ) בּ אוֹ רייתא ,נ"ז ליליא בּ פלגוּ ת 

דּ צפוֹ ן, רוּ חא דּ אּת ער (ס"א בּ ׁש עתא 
דאילתא ) איּ לּת אותיאובתא  וכאיבת 

לקיּ ימא ע ּמ ּה  אתי  בּ עלמא, לאּת ערא

זוה"ק
ח "ב 
פרשת 
דף  בשלח 
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה

הבּ קר  ׁש ּמ איר בּ ׁש עה ,הּמ ל לפני
השם וליחד  תפלתו  מתפלל  אדם  (ואותו

כראוי) ׁש להקדוש חוּ ט עליו  מוֹ ׁש כים
חסד.

אוֹ ר מס ּת כּ ל עליו ׁש וֹ רה בּ רקיע , 
דּ עת  ׁש ל ההשׂ כּ לה
וכלּ ם  האדם, בּ וֹ  וּ מתע ּט ר  הּק דוֹ ׁש ה ,
נקרא  הזּ ה האדם אז מ ּמ נּ וּ . ּפ וֹ חדים
היכל בּ ן הוּ א, בּ רוּ ך לּק דוֹ ׁש  בּ ן
ואין  ׁש עריו, לכל נכנס .הּמ ל

בּ ידוֹ . מוֹ חה
הּמ ל,בּ ׁש עה  להיכל  ׁש ּק וֹ רא 

עליו קמה)כּ תוּ ב  (תהלים 
אׁש ר  לכל קראיו לכל ה' קר וֹ ב

בּ אמת  זּ ה מה באמת. כּ מ וֹ יקראהוּ  ? 
ז )ׁש בּ ארנוּ , ליעקב,(מיכה אמת ּת ּת ן 

הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד  ׁש יּ וֹ דע
עבוֹ דתוֹ (בעולם)בּ תפלּ תוֹ  וזוֹ  כּ ראוּ י, 
הּק דוֹ ׁש .(השם)ׁש ל הּמ ל 

עליו כּ ׁש ּמ איר  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, 
איּ ה ואוֹ מר  אמר  ולא : 

לסיּ ע  בּ לּ ילה. זמרוֹ ת נתן ע שׂ י  אלוֹ ּה 
הכּ ל וׁש יּ היה הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ אוֹ תן ל וֹ 

ע שׂ י אחד. היה ?בּ סיּ וּ ע  עוֹ שׂ ני ! 
להיוֹ ת  ע שׂ יצרי זּ ה מה אלּ א ! ? 

הלּ ילה  בּ חצוֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה
ׁש רנּ ת  הּת וֹ רה, בּ רנּ ת וּ מׁש ּת דּ ל
בּ לּ ילה, אלּ א נקראת לא הּת וֹ רה
כּ ׁש ּמ איר  בּ ּת וֹ רה נמצא וּ כׁש הוּ א

צפרא דּ נהיר בּ ׁש עתא מלכּ א, קדם
שמיה  וליחד צלותיה צלי נש בר וההוא (ס "א

יאות) כדקא חדקדישא עליּה  מׁש כין
דּ חסד . ע "ב)חוּ טא  (ק"ל 

עליּה מס ּת כּ ל  ׁש ריא בּ רקיעא, 
דּ דע ּת א דּ סכלתנוּ  נהירוּ 
ודחלין  נׁש , בּ ר בּ יּה  וּ מתע ּט ר ק דּ יׁש א,
אקרי  נ ׁש  בּ ר האי כּ דין כּ לּ א. מנּ יּה 

הוּ א, בּ רי לק וּ ד ׁש א היכלאבּ רא בּ ר  
לית ּת רע וֹ י , בּ כל  עאל  דּ מל כּ א .

בּ ידיּה . דּ ימחי 
דּ מלכּ א ,בּ ׁש עתא להיכלא דּ קרי 

כּ תיב , קמה )עליּה  (תהלים 
אׁש ר  לכל ק וֹ ראיו  לכל יי' קרוֹ ב
כּ מה באמת . מאי באמת . יקראוּ הוּ 

ז)דּ אוֹ קימנא, ליעקב ,(מיכה אמת  ּת ּת ן  
בּ צלוֹ תיּה  קדּ יׁש א ׁש מא ליחדא  דּ ידע

בעלמא ) ּפ וּ לחנא(נ"א ודא יאוֹ ת . כּ דקא
דשמא )דּ מלכּ א קדּ יׁש א.(נ "א 

חד ׁש ה בּ ריּ ה אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ים בּ חצ וֹ ת הּק ם

עליּה כּ ד  קרי כּ רוֹ זא יממא, נהיר 
אלוֹ ּה  איּ ה אמר  וא ואמר,
לסיּ יעא בּ לּ ילה , זמירוֹ ת נוֹ תן ע וֹ שׂ י
כּ לּ א וּ למהוי ּת וּ ׁש בּ חן, בּ אינּ וּ ן ליּה 
מבּ עי  עוֹ שׂ ני עוֹ שׂ י, חדא. בּ סיוּ עא
דּ בּ ר  בּ ׁש עתא אלּ א, ע וֹ שׂ י. מה וּ  ליּה ,
ואׁש ּת דּ ל  ליליא, בּ פלג וּ ת  קם נ ׁש 
לא דּ אוֹ רייתא דּ רנּ ה דּ אוֹ רייתא, בּ רנּ ה
איהוּ  וכד  בּ ליליא. אלּ א אתקרי,
יממא , נהיר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, אׁש ּת כח

זוהר
פרשת 
דף  ויקרא 
ע "ב  כג



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ד

ׁש הוּ א  ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם
עליו  דנים לא ולכן  ,הּמ ל מהיכל
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי דּ ין.
בּ זמן  ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

תוֹ רה. לדברי ּת אב ׁש הּמ ל

ע בּ א אין הדּ בר, סוֹ ד  וֹ מדת וּ ראה 
אלּ א  הּמ ל לפני י שׂ ראל כּ נסת
בּ ארץ  ׁש יּ שׂ ראל זמן  וכל בּ ּת וֹ רה,
ישׂ ראל כּ נסת בּת וֹ רה, התעּס קוּ 
כּ ׁש התבּ ּט לוּ  עּמ הם. ׁש ר וּ יה היתה
לעמד יכלה לא תוֹ רה, מ דּ ברי
, ּכ מ וּ ם אחת. ׁש עה עּמ הם
מתעוֹ ררת  י שׂ ראל ׁש כּ נסת בּ ׁש עה
והּמ ל כּ ח ּה , מתחזּ ק בּ ּת וֹ רה, ל ּמ ל

אוֹ תּה . לק בּ ל שׂ מח הּק דוֹ ׁש 

ׁש הבּ קר אמר  בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן , רבּ י  
ע וֹ מדת  והאיּ לת מאיר 
ונכנסת  בּ צ דּ ּה , מתע בּ רת בּ מקוֹ מּה ,
האדם  .הּמ ל ׁש ל היכל וֹ ת למאתים
בּ ּת וֹ רה, הלּ ילה בּ חצוֹ ת ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
צפ וֹ ן  רוּ ח  ׁש ּמ תע וֹ ררת בּ ׁש עה

האילת) האיּ לת (ותשוקת וכ וֹ אבת
לעמד ע ּמ ּה  בּ א בּ ע וֹ לם, להתעוֹ רר

דּ מלכּ א , בּ רׁש ימוּ  אתר ׁש ים דּ הא
מהיכלא דּ איהוּ  דּ אׁש ּת מוֹ דעא

עליּה דּ מל כּ א, דּ יינין לא דּ א  וּ בגין  
דּ צדּ יקיּ יא חוּ לקיהוֹ ן ז כּ אה דּ ינא .

בּ א וֹ רייתא ׁש כּ ן דּ מ ׁש ּת דּ לי  וכל , 
מלּ י  על ּת איב דּ מלכּ א בּ זמנא

דּ אוֹ רייתא.
קיּ ימאּת א לא דּ מ לּ ה , רזא חזי, 

א לּ א מלכּ א קמי ישׂ ראל כּ נסת 
דּ ישׂ ראל  זמנא וכל בּ אוֹ רייתא.
כּ נסת בּ אוֹ רייתא. אׁש ּת דלוּ  בּ ארעא
את בּ טלוּ  כּ ד  עּמ הוֹ ן. ׁש ראת  ישׂ ראל 
לקיּ ימא יכלא לא א וֹ רייתא, מּמ לּ י
, ּכ בּ גיני חדא. ׁש עתא ע ּמ הוֹ ן 
אּת ערת ישׂ ראל דּ כנסת  בּ ׁש עתא
את ּת קיף בּ אוֹ רייתא, מלכּ א  לגבּ י
לק בּ לא חדּ י קדּ יׁש א וּ מלכּ א חילהא,

לּה .

ג ּפרק 

לקב "ה ּכ בּ ן נּ עשׂ ה ּכ די עד  להגּ יע  יכ וֹ ל בּ חצ וֹ ת  בּ ּת וֹ רה הע וֹ סק
מתמלּ איםו  מׁש אלוֹ תיו כל 

דּ צפראאמר בּ ׁש עתא ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
בּ ק יּ וּ מּה , קיּ ימא ואיּ לּת א  נהיר,
בּ מאתן  ועאלת  בּ סטרהא, אתע בּ רת 

דּ אׁש ּת דּ ל נ ׁש  בּ ר דּ מלכּ א. (דף היכלין 
ע "א ) בּ אוֹ רייתא ,נ"ז ליליא בּ פלגוּ ת 

דּ צפוֹ ן, רוּ חא דּ אּת ער (ס"א בּ ׁש עתא 
דאילתא ) איּ לּת אותיאובתא  וכאיבת 

לקיּ ימא ע ּמ ּה  אתי  בּ עלמא, לאּת ערא

זוה"ק
ח "ב 
פרשת 
דף  בשלח 
ע"א  נ"ז

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה

הבּ קר  ׁש ּמ איר בּ ׁש עה ,הּמ ל לפני
השם וליחד  תפלתו  מתפלל  אדם  (ואותו

כראוי) ׁש להקדוש חוּ ט עליו  מוֹ ׁש כים
חסד.

אוֹ ר מס ּת כּ ל עליו ׁש וֹ רה בּ רקיע , 
דּ עת  ׁש ל ההשׂ כּ לה
וכלּ ם  האדם, בּ וֹ  וּ מתע ּט ר  הּק דוֹ ׁש ה ,
נקרא  הזּ ה האדם אז מ ּמ נּ וּ . ּפ וֹ חדים
היכל בּ ן הוּ א, בּ רוּ ך לּק דוֹ ׁש  בּ ן
ואין  ׁש עריו, לכל נכנס .הּמ ל

בּ ידוֹ . מוֹ חה
הּמ ל,בּ ׁש עה  להיכל  ׁש ּק וֹ רא 

עליו קמה)כּ תוּ ב  (תהלים 
אׁש ר  לכל קראיו לכל ה' קר וֹ ב

בּ אמת  זּ ה מה באמת. כּ מ וֹ יקראהוּ  ? 
ז )ׁש בּ ארנוּ , ליעקב,(מיכה אמת ּת ּת ן 

הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד  ׁש יּ וֹ דע
עבוֹ דתוֹ (בעולם)בּ תפלּ תוֹ  וזוֹ  כּ ראוּ י, 
הּק דוֹ ׁש .(השם)ׁש ל הּמ ל 

עליו כּ ׁש ּמ איר  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, 
איּ ה ואוֹ מר  אמר  ולא : 

לסיּ ע  בּ לּ ילה. זמרוֹ ת נתן ע שׂ י  אלוֹ ּה 
הכּ ל וׁש יּ היה הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ אוֹ תן ל וֹ 

ע שׂ י אחד. היה ?בּ סיּ וּ ע  עוֹ שׂ ני ! 
להיוֹ ת  ע שׂ יצרי זּ ה מה אלּ א ! ? 

הלּ ילה  בּ חצוֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה
ׁש רנּ ת  הּת וֹ רה, בּ רנּ ת וּ מׁש ּת דּ ל
בּ לּ ילה, אלּ א נקראת לא הּת וֹ רה
כּ ׁש ּמ איר  בּ ּת וֹ רה נמצא וּ כׁש הוּ א

צפרא דּ נהיר בּ ׁש עתא מלכּ א, קדם
שמיה  וליחד צלותיה צלי נש בר וההוא (ס "א

יאות) כדקא חדקדישא עליּה  מׁש כין
דּ חסד . ע "ב)חוּ טא  (ק"ל 

עליּה מס ּת כּ ל  ׁש ריא בּ רקיעא, 
דּ דע ּת א דּ סכלתנוּ  נהירוּ 
ודחלין  נׁש , בּ ר בּ יּה  וּ מתע ּט ר ק דּ יׁש א,
אקרי  נ ׁש  בּ ר האי כּ דין כּ לּ א. מנּ יּה 

הוּ א, בּ רי לק וּ ד ׁש א היכלאבּ רא בּ ר  
לית ּת רע וֹ י , בּ כל  עאל  דּ מל כּ א .

בּ ידיּה . דּ ימחי 
דּ מלכּ א ,בּ ׁש עתא להיכלא דּ קרי 

כּ תיב , קמה )עליּה  (תהלים 
אׁש ר  לכל ק וֹ ראיו  לכל יי' קרוֹ ב
כּ מה באמת . מאי באמת . יקראוּ הוּ 

ז)דּ אוֹ קימנא, ליעקב ,(מיכה אמת  ּת ּת ן  
בּ צלוֹ תיּה  קדּ יׁש א ׁש מא ליחדא  דּ ידע

בעלמא ) ּפ וּ לחנא(נ"א ודא יאוֹ ת . כּ דקא
דשמא )דּ מלכּ א קדּ יׁש א.(נ "א 

חד ׁש ה בּ ריּ ה אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ים בּ חצ וֹ ת הּק ם

עליּה כּ ד  קרי כּ רוֹ זא יממא, נהיר 
אלוֹ ּה  איּ ה אמר  וא ואמר,
לסיּ יעא בּ לּ ילה , זמירוֹ ת נוֹ תן ע וֹ שׂ י
כּ לּ א וּ למהוי ּת וּ ׁש בּ חן, בּ אינּ וּ ן ליּה 
מבּ עי  עוֹ שׂ ני עוֹ שׂ י, חדא. בּ סיוּ עא
דּ בּ ר  בּ ׁש עתא אלּ א, ע וֹ שׂ י. מה וּ  ליּה ,
ואׁש ּת דּ ל  ליליא, בּ פלג וּ ת  קם נ ׁש 
לא דּ אוֹ רייתא דּ רנּ ה דּ אוֹ רייתא, בּ רנּ ה
איהוּ  וכד  בּ ליליא. אלּ א אתקרי,
יממא , נהיר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, אׁש ּת כח
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו

וּ כנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם,
ׁש ל אחד חוּ ט לוֹ  מתּק נים  י שׂ ראל
לוֹ  וּ להאיר הכּ ל, מן להנּ צל חסד

והּת חתוֹ נים. העליוֹ נים בּ ין 
ׁש מע ּת יר בּ י אני  אמר , יהוּ דה 

הּפ ס וּ ק  את אבּ א רבּ י  ׁש אמר
היה  לי  עוֹ שׂ ה עשׂ י, אלוֹ ּה  איּ ה הזּ ה,

להיוֹ ת   ע שׂ יצרי מה וּ  כּ מ וֹ ! א לּ א ? 
בּ לּ ילה  קם ׁש הוּ א בּ ׁש עה  ׁש אמרּת ,
היּ וֹ ם  כּ ׁש ּמ איר בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל
ׁש לּ וֹ , חוּ ט בּ אוֹ תוֹ  אברהם מתע וֹ רר

בּ וֹ  יד )ׁש כּ תוּ ב  מחוּ ט(בראשית אם 
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  וגוֹ '. נעל  ֹשׂ רו ועד
אוֹ תוֹ , מתּק נים ישׂ ראל וּ כנסת הוּ א
חדׁש ה. בּ ר יּ ה י וֹ ם בּ כל אוֹ תוֹ  ועוֹ שׂ ים

עשׂ י. אלוֹ ּה  ׁש כּ תוּ ב זהוּ 

רבּ ירבּ י  לפני יוֹ ׁש ב היה חזקיּ ה 
הלּ ילה  בחצ וֹ ת קמוּ  יצחק.
ואמר, יצחק ר בּ י ּפ תח ּת וֹ רה. ללמד

קלד ) כּ ל(תהלים  ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הרי הזּ ה הּפ ס וּ ק וגוֹ '. ה' עבדי
אבל נתבּ אר, והרי החברים ּפ ר ׁש וּ הוּ 
בּ ני כּ ל ׁש ל הוּ א הזּ ה הבח
האמוּ נה  בּ ני הם וּ מי  ?האמוּ נה, 

ויוֹ דעים  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם
כּ ראוּ י. הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד

ישׂ ראל  וּ כנסת  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ חסד חוּ טא בּ חד  ליּה  מת קּ ני
בּ ין  ליּה  וּ לנהרא מכּ לּ א לאׁש ּת זבא

ותּת אין. ע לּ אין 
ׁש מענאר בּ י אנא אמר, יהוּ דה 

קרא , האי אבּ א רבּ י דּ אמר 
ליּה , מבּ עי לי ע וֹ שׂ ה ע וֹ שׂ י , אלוֹ ּה  איּ ה
דּ אמרת , כּ מה אלּ א ע וֹ שׂ י. מהוּ 
ליליא , בּ פלגוּ ת  קם דּ איהוּ  בּ ׁש עתא
יממא , נהר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל
דּ יליּה , חוּ טא בּ ההוּ א אברהם אּת ער

בּ יּה  יד)דּ כ ּת יב  ועד(בראשית  מחוּ ט אם  
הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א וגוֹ '. נעל   ֹשׂ ר ו
ועבדי  ליּה , מת קּ ני ישׂ ראל וּ כנסת 
הדא חד ׁש ה, בּ ריה יוֹ מא בּ כל ליּה 

ע וֹ שׂ י. אלוֹ ּה  דכתיב הוּ א

ד ּפרק 

לּה  ׁש זּ וֹ כים  והבּ רכה הלּ ילה בּ חצ וֹ ת הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד  חצוֹ ת ּת יק וּ ן  ענין

דּ רבּ י רבּ י קמיּה  יתיב  הוה  חזק יּ ה 
ליליא בּ פלגוּ ת  קמוּ  יצחק ,
יצחק רבּ י ּפ תח  בּ אוֹ רייתא. למלעי

א )ואמר, קלד יי'(תהלים את  בּ רכ וּ  הנּ ה 
הא קרא האי וגוֹ ', יי' עבדי כּ ל
אבל  אּת מר. והא חבריּ יא, אוּ קמוּ ה

אינּ וּ  דּ כל הוּ א, ׁש בחא בּ ני האי ן 
בּ ני  אינּ וּ ן וּ מאן מהימנ וּ תא.
דּ מׁש ּת דּ לי  אינּ וּ ן מהימנ וּ תא.
ׁש מא ליחדא וידעין בּ אוֹ רייתא,

זוה"ק
פרשת 
דף  ויקרא 
- ע"ב  י "ב 
ע"א  י"ג
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האמ וּ נה, בּ ני אוֹ תם ׁש ל  והבח 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם
בּ כנסת  ונדבּ קים בּ ּת וֹ רה לעסק 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח י שׂ ראל

תוֹ רה. בּ דברי ה וּ א

בּ חצוֹ ת בּ א קם ׁש אדם בּ ׁש עה ראה, 
ור וּ ח בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה
הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת מתעוֹ ררת צפ וֹ ן

וּ מ ׁש בּ ח ע וֹ מדת איּ לת את אוֹ תּה  ת 
ׁש היא  וּ בׁש עה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
רבבוֹ ת  וכּמ ה  אלפים כּ ּמ ה עוֹ מדת,
וכלּ ם  בּ מק וֹ מם , ע ּמ ּה  עוֹ מדים
הּק דוֹ ׁש . הּמ ל את לׁש בּ ח  מתחילים

הלּ ילה אוֹ תוֹ  בּ חצוֹ ת וקם ׁש זּ כה מי 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה, לעסק
ׁש בּ אר וּ ה, כּ מוֹ  לוֹ , מקׁש יב  הוּ א

ח )ׁש כּ תוּ ב  השירים  היּ וֹ ׁש בת (שיר  
לקוֹ ל מקׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים
ׁש ל אוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל הׁש מיעני.
ׁש ּמ ז ּמ רים  הּת ׁש בּ חת בּ ני וכל מעלה
בּ ׁש ביל ׁש וֹ ככים כּ לּ ם לר בּ וֹ נם,
ׁש עסקוּ  אוֹ תם ׁש ל  הּת ׁש בּ חת

ואוֹ מרים  וּ מכריזים (תהלים:ב ּת וֹ רה, 
ה'.קלד ) עבדי  כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה

את  ׁש בּ חוּ  אּת ם ה', את בּ רכוּ  אּת ם
את  ע ּט ר וּ  אּת ם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל

.הּמ ל
בּ אוֹ תוֹ ואוֹ ת ּה  מתעּט רת האיּ לת 

הּמ ל לפני וע וֹ מדת אדם,
בּ אתיואוֹ מרת  בן בּ איזה ראה : 

דּ אינּ וּ ן  וּ ׁש בחא יאוֹ ת . כּ דקא ק דּ יׁש א
בּ פלגּ וּ  דּ קיימין אינּ וּ ן מהימנ וּ תא, בּ ני

למלעי ע "א )ליליא י"ג  בּ אוֹ רייתא(דף  
ישׂ ראל, בּ כנסת  בּ ּה  וּ מתד בּ קי
הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א ליּה  לׁש בּ חא

דּ אוֹ רייתא. בּ מילּ י
קםּת א נׁש  דּ בר בּ ׁש עתא חזי, 

למלעי  ליליא בּ פלגוּ ת 
בּ פלגוּ ת אּת ער צפוֹ ן ורוּ ח בּ אוֹ רייתא,
וּ מ ׁש בּ חא ק יּ ימא איּ לּת א ההיא ליליא,
וּ ב ׁש עתא הוּ א. בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א ליּה 
רבּ בן, וכ ּמ ה אלף , כּ מה קיּ ימא, דּ היא
ׁש ארן  וכ לּ הוּ  בּ קיּ וּ מייהוּ , ע ּמ ּה  קיימין

קדּ יׁש א. למלכּ א לׁש בּ חא
ליליאהה וּ א בּ פלגוּ ת  וקם דּ זכי מאן 

ק וּ דׁש א בּ אוֹ רייתא, למלעי
דּ אוּ קמוּ ה , כּ מה ליּה , אצית  הוּ א בּ רי

יב)דּ כ ּת יב, ח השירים  היּ וֹ ׁש בת(שיר 
לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים
לעילּ א , אוֹ כלוֹ סין אינּ וּ ן וכל הׁש מיעני.
דּ מזמרין  ּת וּ ׁש בּ חּת א בּ ני וכל
בּ גין  מׁש ּת ככי כּ לּ הוּ  למאריהוֹ ן,
בּ אוֹ רייתא , דּ לעוּ  דּ אינּ וּ ן ּת וּ ׁש בּ חּת א 

ואמרי, קלד)וּ מכרזי  הנּ ה(תהלים  
בּ רכ וּ  אּת וּ ן יי'. עבדּ י כּ ל יי' את  בּ רכ וּ 
ק דּ יׁש א , למלכּ א  ׁש בּ חוּ  אּת וּ ן יי'. את 

למלכּ א. ליּה  אע ּט רוּ  אּת וּ ן

בּ יּה וההיא מתע ּט רא איּ ילּת א  
קמי  וקמת נ ׁש , בּ ר בּ הה וּ א

ואמרת  בּ ראמלכּ א, בּ מאי חמי  
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וּ כנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם,
ׁש ל אחד חוּ ט לוֹ  מתּק נים  י שׂ ראל
לוֹ  וּ להאיר הכּ ל, מן להנּ צל חסד

והּת חתוֹ נים. העליוֹ נים בּ ין 
ׁש מע ּת יר בּ י אני  אמר , יהוּ דה 

הּפ ס וּ ק  את אבּ א רבּ י  ׁש אמר
היה  לי  עוֹ שׂ ה עשׂ י, אלוֹ ּה  איּ ה הזּ ה,

להיוֹ ת   ע שׂ יצרי מה וּ  כּ מ וֹ ! א לּ א ? 
בּ לּ ילה  קם ׁש הוּ א בּ ׁש עה  ׁש אמרּת ,
היּ וֹ ם  כּ ׁש ּמ איר בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל
ׁש לּ וֹ , חוּ ט בּ אוֹ תוֹ  אברהם מתע וֹ רר

בּ וֹ  יד )ׁש כּ תוּ ב  מחוּ ט(בראשית אם 
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  וגוֹ '. נעל  ֹשׂ רו ועד
אוֹ תוֹ , מתּק נים ישׂ ראל וּ כנסת הוּ א
חדׁש ה. בּ ר יּ ה י וֹ ם בּ כל אוֹ תוֹ  ועוֹ שׂ ים

עשׂ י. אלוֹ ּה  ׁש כּ תוּ ב זהוּ 

רבּ ירבּ י  לפני יוֹ ׁש ב היה חזקיּ ה 
הלּ ילה  בחצ וֹ ת קמוּ  יצחק.
ואמר, יצחק ר בּ י ּפ תח ּת וֹ רה. ללמד

קלד ) כּ ל(תהלים  ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הרי הזּ ה הּפ ס וּ ק וגוֹ '. ה' עבדי
אבל נתבּ אר, והרי החברים ּפ ר ׁש וּ הוּ 
בּ ני כּ ל ׁש ל הוּ א הזּ ה הבח
האמוּ נה  בּ ני הם וּ מי  ?האמוּ נה, 

ויוֹ דעים  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם
כּ ראוּ י. הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד

ישׂ ראל  וּ כנסת  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ חסד חוּ טא בּ חד  ליּה  מת קּ ני
בּ ין  ליּה  וּ לנהרא מכּ לּ א לאׁש ּת זבא

ותּת אין. ע לּ אין 
ׁש מענאר בּ י אנא אמר, יהוּ דה 

קרא , האי אבּ א רבּ י דּ אמר 
ליּה , מבּ עי לי ע וֹ שׂ ה ע וֹ שׂ י , אלוֹ ּה  איּ ה
דּ אמרת , כּ מה אלּ א ע וֹ שׂ י. מהוּ 
ליליא , בּ פלגוּ ת  קם דּ איהוּ  בּ ׁש עתא
יממא , נהר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל
דּ יליּה , חוּ טא בּ ההוּ א אברהם אּת ער

בּ יּה  יד)דּ כ ּת יב  ועד(בראשית  מחוּ ט אם  
הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א וגוֹ '. נעל   ֹשׂ ר ו
ועבדי  ליּה , מת קּ ני ישׂ ראל וּ כנסת 
הדא חד ׁש ה, בּ ריה יוֹ מא בּ כל ליּה 

ע וֹ שׂ י. אלוֹ ּה  דכתיב הוּ א

ד ּפרק 

לּה  ׁש זּ וֹ כים  והבּ רכה הלּ ילה בּ חצ וֹ ת הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד  חצוֹ ת ּת יק וּ ן  ענין

דּ רבּ י רבּ י קמיּה  יתיב  הוה  חזק יּ ה 
ליליא בּ פלגוּ ת  קמוּ  יצחק ,
יצחק רבּ י ּפ תח  בּ אוֹ רייתא. למלעי

א )ואמר, קלד יי'(תהלים את  בּ רכ וּ  הנּ ה 
הא קרא האי וגוֹ ', יי' עבדי כּ ל
אבל  אּת מר. והא חבריּ יא, אוּ קמוּ ה

אינּ וּ  דּ כל הוּ א, ׁש בחא בּ ני האי ן 
בּ ני  אינּ וּ ן וּ מאן מהימנ וּ תא.
דּ מׁש ּת דּ לי  אינּ וּ ן מהימנ וּ תא.
ׁש מא ליחדא וידעין בּ אוֹ רייתא,

זוה"ק
פרשת 
דף  ויקרא 
- ע"ב  י "ב 
ע"א  י"ג
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האמ וּ נה, בּ ני אוֹ תם ׁש ל  והבח 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם
בּ כנסת  ונדבּ קים בּ ּת וֹ רה לעסק 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח י שׂ ראל

תוֹ רה. בּ דברי ה וּ א

בּ חצוֹ ת בּ א קם ׁש אדם בּ ׁש עה ראה, 
ור וּ ח בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה
הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת מתעוֹ ררת צפ וֹ ן

וּ מ ׁש בּ ח ע וֹ מדת איּ לת את אוֹ תּה  ת 
ׁש היא  וּ בׁש עה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
רבבוֹ ת  וכּמ ה  אלפים כּ ּמ ה עוֹ מדת,
וכלּ ם  בּ מק וֹ מם , ע ּמ ּה  עוֹ מדים
הּק דוֹ ׁש . הּמ ל את לׁש בּ ח  מתחילים

הלּ ילה אוֹ תוֹ  בּ חצוֹ ת וקם ׁש זּ כה מי 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה, לעסק
ׁש בּ אר וּ ה, כּ מוֹ  לוֹ , מקׁש יב  הוּ א

ח )ׁש כּ תוּ ב  השירים  היּ וֹ ׁש בת (שיר  
לקוֹ ל מקׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים
ׁש ל אוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל הׁש מיעני.
ׁש ּמ ז ּמ רים  הּת ׁש בּ חת בּ ני וכל מעלה
בּ ׁש ביל ׁש וֹ ככים כּ לּ ם לר בּ וֹ נם,
ׁש עסקוּ  אוֹ תם ׁש ל  הּת ׁש בּ חת

ואוֹ מרים  וּ מכריזים (תהלים:ב ּת וֹ רה, 
ה'.קלד ) עבדי  כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה

את  ׁש בּ חוּ  אּת ם ה', את בּ רכוּ  אּת ם
את  ע ּט ר וּ  אּת ם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל

.הּמ ל
בּ אוֹ תוֹ ואוֹ ת ּה  מתעּט רת האיּ לת 

הּמ ל לפני וע וֹ מדת אדם,
בּ אתיואוֹ מרת  בן בּ איזה ראה : 

דּ אינּ וּ ן  וּ ׁש בחא יאוֹ ת . כּ דקא ק דּ יׁש א
בּ פלגּ וּ  דּ קיימין אינּ וּ ן מהימנ וּ תא, בּ ני

למלעי ע "א )ליליא י"ג  בּ אוֹ רייתא(דף  
ישׂ ראל, בּ כנסת  בּ ּה  וּ מתד בּ קי
הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א ליּה  לׁש בּ חא

דּ אוֹ רייתא. בּ מילּ י
קםּת א נׁש  דּ בר בּ ׁש עתא חזי, 

למלעי  ליליא בּ פלגוּ ת 
בּ פלגוּ ת אּת ער צפוֹ ן ורוּ ח בּ אוֹ רייתא,
וּ מ ׁש בּ חא ק יּ ימא איּ לּת א ההיא ליליא,
וּ ב ׁש עתא הוּ א. בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א ליּה 
רבּ בן, וכ ּמ ה אלף , כּ מה קיּ ימא, דּ היא
ׁש ארן  וכ לּ הוּ  בּ קיּ וּ מייהוּ , ע ּמ ּה  קיימין

קדּ יׁש א. למלכּ א לׁש בּ חא
ליליאהה וּ א בּ פלגוּ ת  וקם דּ זכי מאן 

ק וּ דׁש א בּ אוֹ רייתא, למלעי
דּ אוּ קמוּ ה , כּ מה ליּה , אצית  הוּ א בּ רי

יב)דּ כ ּת יב, ח השירים  היּ וֹ ׁש בת(שיר 
לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים
לעילּ א , אוֹ כלוֹ סין אינּ וּ ן וכל הׁש מיעני.
דּ מזמרין  ּת וּ ׁש בּ חּת א בּ ני וכל
בּ גין  מׁש ּת ככי כּ לּ הוּ  למאריהוֹ ן,
בּ אוֹ רייתא , דּ לעוּ  דּ אינּ וּ ן ּת וּ ׁש בּ חּת א 

ואמרי, קלד)וּ מכרזי  הנּ ה(תהלים  
בּ רכ וּ  אּת וּ ן יי'. עבדּ י כּ ל יי' את  בּ רכ וּ 
ק דּ יׁש א , למלכּ א  ׁש בּ חוּ  אּת וּ ן יי'. את 

למלכּ א. ליּה  אע ּט רוּ  אּת וּ ן

בּ יּה וההיא מתע ּט רא איּ ילּת א  
קמי  וקמת נ ׁש , בּ ר בּ הה וּ א

ואמרת  בּ ראמלכּ א, בּ מאי חמי  
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. אלי התעוֹ ררּת י בן  בּ איזה ,לפני
לפני ׁש לּ הם כּ לּ וֹ  ׁש הבח  הם וּ מי 

העוֹ מדים הּמ ל ואוֹ מר , וחוֹ זר  ? 
עבדי נקראים אלּ וּ  בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית
,הּמ ל את  לבר ראוּ יים אלּ וּ  ה',

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ רכה, (שם)וּ ברכתם 
וג וֹ '. ה' את וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם שׂ אוּ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש הּמ ל ראוּ יים אּת ם
ׁש על והבּ רכה ידיכם, על יתבּ ר

היא. בּ רכה ידיכם

ואמר,ּפ תח יהוּ דה קלד )רבּ י (תהלים 
ה' עבדי  כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
בּ א  אבל בּ אר וּ הוּ . הזּ ה הּפ סוּ ק  וגוֹ '.
הם  וּ מי  ה', את בּ רכוּ  הנּ ה ראה,
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את לבר ׁש ראוּ יים

אדם הוּ א  ׁש כּ ל מוּ ם ה', עבדי כּ ל ?
מ יּ שׂ ראל, ׁש כּ לּ ם בּ ע וֹ לם גּ ב  על אף  

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את  לבר ראוּ יים
יתבּ רכוּ  ׁש בּ ׁש בילם הבּ רכה הוּ א,
היא  מה והּת חּת וֹ נים ?העליוֹ נים 

ה', עבדי אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ברכים אוֹ תּה 
בּ רכה  ׁש בּ רכתם הם וּ מי כלּ ם. ?ולא 

הם  אלּ ה  בּ לּ ילוֹ ת. ה' בּ בית העמדים
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ׁש עוֹ מדים
אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, לקרא וּ מתעוֹ ררים
אז  ׁש הרי בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית עוֹ מדים
להׁש ּת ע ׁש ע  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ א
עוֹ מדים  ואנוּ  עדן. בּ גן הצּ דּ יקים עם

א ּת ערנא בּ רא  בּ מאי , לקּמ אתינא 
, ּכּ לּ אלגב דּ ׁש בחא אינּ וּ ן וּ מאן 

ואמר, הדר מלכּ א. ק ּמ י דּ להוֹ ן
בּ לּ ילוֹ ת . יי' בּ בית  א לּ יןהע וֹ מדים 

יי' עב דּ י  לברכאאקר וּ ן  אתחזוּ ן אלּ ין , 
בּ רכתא , דּ להוֹ ן וּ ברכתא למלכּ א.

דכתיב , הוּ א ב)(תהליהדא קלד  שׂ אוּ ם 
אּת וּ ן  וגוֹ '. יי' את  וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם
על  ית בּ ר ק דּ יׁש א דּ מל כּ א אתחזוּ ן
בּ רכתא ידייכוּ  דּ על וּ ברכתא ידייכ וּ 

היא.

ידּה  על ׁש זּ וֹ כה והבּ רכה חצ וֹ ת  אחר  בּ ּת וֹ רה  הע וֹ סק  ׁש בח

ואמרּפ תח יה וּ דה קלד)רבּ י (תהלים  
יי  עב דּ י כּ ל יי את  בּ רכ וּ  הנּ ה 
חזי, ּת א אבל  אוּ קמוּ ה, קרא האי וגו'.
דּ יתחזוּ ן  אינוּ ן וּ מאן יי, את בּ רכ וּ  הנּ ה
כּ ל  הוּ א, בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  לברכא

נׁש  בּ ר דּ כל  בּ גין יי, ע "ב)עב דּ י קלו (דף 
דּ כ לּ א גּ ב  על אף  מיּ שׂ ראל, בּ עלמא
בּ רי לק וּ דׁש א ליּה  לברכא יתחזוּ ן
ית בּ רכ וּ ן  דבגינייהוּ  בּ רכתא הוּ א,
ההיא היא, מאן ות ּת אין ע לּ אין
וּ מאן  כּ לּ הוּ . ולא יי עב דּ י ליּה  דּ ברכין
העוֹ מדים בּ רכתא, דּ בר כּ תהוֹ ן אינ וּ ן
אינוּ ןדּ קיימוּ  אלּ ין בּ לּ ילוֹ ת , יי בּ בית 
למקרי  ואתערי ליליא בּ פלגוּ ת 
יי  בּ בית  קיימי אלּ ין בּ אוֹ רייתא.
הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין דּ הא בּ לּ ילוֹ ת ,
צדּ יקיא עם  לא ׁש ּת עׁש עא  אתי

דעדן הכאבּ גנתא קיימי ואנן . 

ְִֵּבראׁשית 
ְתֹולד ֹות 
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נאמר  ת וֹ רה, בּ דברי להתע וֹ רר  כּ אן
בּ וֹ . ׁש אנוּ  יצחק , בּ דברי

כּ ׁש הצּ ּפ רים בּ חצ וֹ ת הלּ ילה, 
הצּ פ וֹ ן  צד מתעוֹ ררוֹ ת,
בּ מקוֹ מ וֹ  עוֹ מד בּ רוּ ח , מתע וֹ רר
וּ מכּ ה  הדּ רוֹ ם, ׁש בּ צד הרביט 
אז  וּ מתבּ ּס ם. ו ׁש וֹ קט  הרוּ ח  בּ אוֹ תּה 
בּ מנהגיו  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מתע וֹ רר
עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע 

ׁש לבּ אוֹ ת ּה  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה. 
להׁש ּת ע ׁש ע  ׁש עוֹ מד אדם
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי בּ ּת וֹ רה,
כּ לּ ם  עדן , ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לקוֹ לוֹ . (שירמקׁש יבים 
מקׁש יבים ח ) חברים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת

אלּ א  ע וֹ ד, ולא הׁש מיעני . לק וֹ ל
עליו   מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
[תמיד] ׁש יּ היה חס''ד ׁש ל אחד ח וּ ט 
עליוֹ נים  ׁש הרי בּ עוֹ לם, ׁש מ וּ ר
זהוּ  אוֹ תוֹ . ׁש וֹ מרים ותחּת וֹ נים

מב )ׁש כּ תוּ ב ה'(תהלים יצוּ ה יוֹ מם 
ע ּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ 

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לאמר  מי  כּ ל חזק יּ ה, רבּ י  
י ׁש  ודּ אי בּ ּת וֹ רה, הזּ וֹ  בּ עה
אמר  הבּ א. בּ ע וֹ לם ּת מיד חלק ל וֹ 

ּת מיד הּט עם מה יוֹ סי, אמר ר בּ י ? 
לילה, חצוֹ ת ׁש כּ ל למדנ וּ ,  ּכ ל וֹ ,
בּ גן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר

נימא דאוֹ רייתא, בּ מלּ י לאתערא
בּ יּה . דּ אנן דיצחק, בּ מלּ י

בּ לימוּ ד מׁש ּת ע ׁש עים מעלה  ׁש ל עדן ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל הּק בּ "ה
הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  האדם ׁש לּ וֹ מד הּת וֹ רה

מתערין,בּ פלגוּ ת צ ּפ רין כּ ד  ליליא 
אתער  דּ צפוֹ ן סטרא
ׁש רביטא בּ ק יּ וּ מי ּה  קם בּ רוּ חא,
רוּ חא בּ ההוּ א וּ בטׁש  דּ רוֹ ם דּ בסטר
ק וּ דׁש א אתער כּ דין ואת בּ ּס ם, ו ׁש כי
עם לאׁש ּת עׁש עא בּ נימוּ סוֹ י הוּ א בּ רי

דעדן. בּ גנתא צ דּ יקיּ א
דּ בּ ר בּ ההוּ א חוּ לקיּה  זכּ אה ׁש עתא 

לאׁש ּת ע ׁש ע דּ קאים נׁש 
הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א דּ הא  בּ אוֹ רייתא,
כּ להוּ  דעדן דּ בגנּת א צ דּ יקיא וכל

דכתיב , הוּ א הדא  לקליּה , (שירצייתין 
ח ) חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת

עוֹ ד וא ה ׁש מיעני .  לק וֹ ל מק ׁש יבים
עליּה  מׁש י הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א אלּ א

למהוי דּ חס"ד  חוּ טא ל"גחד (ד "א 
ע לּ אין תדיר) דּ הא בּ עלמא, נטיר

דכתיב , הוּ א הדא ליּה  נטרין ות ּת אין
מב) וּ ב לּ ילה(תהלים חסדּ וֹ  יי יצ וּ ה יוֹ מם

עּמ י. ׁש ירה
דּ אׁש ּת דּ ל אמר  מאן כּ ל חזק יּ ה רבּ י 

ו דּ אי  בּ אוֹ רייתא ׁש עתא בּ האי
דּ אתי. בּ עלמא ּת דיר חוּ לקא ליּה  אית 
אמר  ּת דּ יר. טעמא מאי יוֹ סי רבּ י אמר
ליליא ּפ לגוּ ת  דּ כל אוֹ ליפנא  הכי ליּה 
בּ גנתא אתער הוּ א בּ רי קוּ דׁש א כּ ד 

בראשית 
צב  לך לך
דף  - ע "א
ע "ב  צב 
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. אלי התעוֹ ררּת י בן  בּ איזה ,לפני
לפני ׁש לּ הם כּ לּ וֹ  ׁש הבח  הם וּ מי 

העוֹ מדים הּמ ל ואוֹ מר , וחוֹ זר  ? 
עבדי נקראים אלּ וּ  בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית
,הּמ ל את  לבר ראוּ יים אלּ וּ  ה',

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ רכה, (שם)וּ ברכתם 
וג וֹ '. ה' את וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם שׂ אוּ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש הּמ ל ראוּ יים אּת ם
ׁש על והבּ רכה ידיכם, על יתבּ ר

היא. בּ רכה ידיכם

ואמר,ּפ תח יהוּ דה קלד )רבּ י (תהלים 
ה' עבדי  כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
בּ א  אבל בּ אר וּ הוּ . הזּ ה הּפ סוּ ק  וגוֹ '.
הם  וּ מי  ה', את בּ רכוּ  הנּ ה ראה,
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את לבר ׁש ראוּ יים

אדם הוּ א  ׁש כּ ל מוּ ם ה', עבדי כּ ל ?
מ יּ שׂ ראל, ׁש כּ לּ ם בּ ע וֹ לם גּ ב  על אף  

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את  לבר ראוּ יים
יתבּ רכוּ  ׁש בּ ׁש בילם הבּ רכה הוּ א,
היא  מה והּת חּת וֹ נים ?העליוֹ נים 

ה', עבדי אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ברכים אוֹ תּה 
בּ רכה  ׁש בּ רכתם הם וּ מי כלּ ם. ?ולא 

הם  אלּ ה  בּ לּ ילוֹ ת. ה' בּ בית העמדים
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ׁש עוֹ מדים
אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, לקרא וּ מתעוֹ ררים
אז  ׁש הרי בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית עוֹ מדים
להׁש ּת ע ׁש ע  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ א
עוֹ מדים  ואנוּ  עדן. בּ גן הצּ דּ יקים עם

א ּת ערנא בּ רא  בּ מאי , לקּמ אתינא 
, ּכּ לּ אלגב דּ ׁש בחא אינּ וּ ן וּ מאן 

ואמר, הדר מלכּ א. ק ּמ י דּ להוֹ ן
בּ לּ ילוֹ ת . יי' בּ בית  א לּ יןהע וֹ מדים 

יי' עב דּ י  לברכאאקר וּ ן  אתחזוּ ן אלּ ין , 
בּ רכתא , דּ להוֹ ן וּ ברכתא למלכּ א.

דכתיב , הוּ א ב)(תהליהדא קלד  שׂ אוּ ם 
אּת וּ ן  וגוֹ '. יי' את  וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם
על  ית בּ ר ק דּ יׁש א דּ מל כּ א אתחזוּ ן
בּ רכתא ידייכוּ  דּ על וּ ברכתא ידייכ וּ 

היא.

ידּה  על ׁש זּ וֹ כה והבּ רכה חצ וֹ ת  אחר  בּ ּת וֹ רה  הע וֹ סק  ׁש בח

ואמרּפ תח יה וּ דה קלד)רבּ י (תהלים  
יי  עב דּ י כּ ל יי את  בּ רכ וּ  הנּ ה 
חזי, ּת א אבל  אוּ קמוּ ה, קרא האי וגו'.
דּ יתחזוּ ן  אינוּ ן וּ מאן יי, את בּ רכ וּ  הנּ ה
כּ ל  הוּ א, בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  לברכא

נׁש  בּ ר דּ כל  בּ גין יי, ע "ב)עב דּ י קלו (דף 
דּ כ לּ א גּ ב  על אף  מיּ שׂ ראל, בּ עלמא
בּ רי לק וּ דׁש א ליּה  לברכא יתחזוּ ן
ית בּ רכ וּ ן  דבגינייהוּ  בּ רכתא הוּ א,
ההיא היא, מאן ות ּת אין ע לּ אין
וּ מאן  כּ לּ הוּ . ולא יי עב דּ י ליּה  דּ ברכין
העוֹ מדים בּ רכתא, דּ בר כּ תהוֹ ן אינ וּ ן
אינוּ ןדּ קיימוּ  אלּ ין בּ לּ ילוֹ ת , יי בּ בית 
למקרי  ואתערי ליליא בּ פלגוּ ת 
יי  בּ בית  קיימי אלּ ין בּ אוֹ רייתא.
הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין דּ הא בּ לּ ילוֹ ת ,
צדּ יקיא עם  לא ׁש ּת עׁש עא  אתי

דעדן הכאבּ גנתא קיימי ואנן . 
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נאמר  ת וֹ רה, בּ דברי להתע וֹ רר  כּ אן
בּ וֹ . ׁש אנוּ  יצחק , בּ דברי

כּ ׁש הצּ ּפ רים בּ חצ וֹ ת הלּ ילה, 
הצּ פ וֹ ן  צד מתעוֹ ררוֹ ת,
בּ מקוֹ מ וֹ  עוֹ מד בּ רוּ ח , מתע וֹ רר
וּ מכּ ה  הדּ רוֹ ם, ׁש בּ צד הרביט 
אז  וּ מתבּ ּס ם. ו ׁש וֹ קט  הרוּ ח  בּ אוֹ תּה 
בּ מנהגיו  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מתע וֹ רר
עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע 

ׁש לבּ אוֹ ת ּה  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה. 
להׁש ּת ע ׁש ע  ׁש עוֹ מד אדם
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי בּ ּת וֹ רה,
כּ לּ ם  עדן , ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לקוֹ לוֹ . (שירמקׁש יבים 
מקׁש יבים ח ) חברים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת

אלּ א  ע וֹ ד, ולא הׁש מיעני . לק וֹ ל
עליו   מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
[תמיד] ׁש יּ היה חס''ד ׁש ל אחד ח וּ ט 
עליוֹ נים  ׁש הרי בּ עוֹ לם, ׁש מ וּ ר
זהוּ  אוֹ תוֹ . ׁש וֹ מרים ותחּת וֹ נים

מב )ׁש כּ תוּ ב ה'(תהלים יצוּ ה יוֹ מם 
ע ּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ 

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לאמר  מי  כּ ל חזק יּ ה, רבּ י  
י ׁש  ודּ אי בּ ּת וֹ רה, הזּ וֹ  בּ עה
אמר  הבּ א. בּ ע וֹ לם ּת מיד חלק ל וֹ 

ּת מיד הּט עם מה יוֹ סי, אמר ר בּ י ? 
לילה, חצוֹ ת ׁש כּ ל למדנ וּ ,  ּכ ל וֹ ,
בּ גן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר

נימא דאוֹ רייתא, בּ מלּ י לאתערא
בּ יּה . דּ אנן דיצחק, בּ מלּ י

בּ לימוּ ד מׁש ּת ע ׁש עים מעלה  ׁש ל עדן ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל הּק בּ "ה
הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  האדם ׁש לּ וֹ מד הּת וֹ רה

מתערין,בּ פלגוּ ת צ ּפ רין כּ ד  ליליא 
אתער  דּ צפוֹ ן סטרא
ׁש רביטא בּ ק יּ וּ מי ּה  קם בּ רוּ חא,
רוּ חא בּ ההוּ א וּ בטׁש  דּ רוֹ ם דּ בסטר
ק וּ דׁש א אתער כּ דין ואת בּ ּס ם, ו ׁש כי
עם לאׁש ּת עׁש עא בּ נימוּ סוֹ י הוּ א בּ רי

דעדן. בּ גנתא צ דּ יקיּ א
דּ בּ ר בּ ההוּ א חוּ לקיּה  זכּ אה ׁש עתא 

לאׁש ּת ע ׁש ע דּ קאים נׁש 
הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א דּ הא  בּ אוֹ רייתא,
כּ להוּ  דעדן דּ בגנּת א צ דּ יקיא וכל

דכתיב , הוּ א הדא  לקליּה , (שירצייתין 
ח ) חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת

עוֹ ד וא ה ׁש מיעני .  לק וֹ ל מק ׁש יבים
עליּה  מׁש י הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א אלּ א

למהוי דּ חס"ד  חוּ טא ל"גחד (ד "א 
ע לּ אין תדיר) דּ הא בּ עלמא, נטיר

דכתיב , הוּ א הדא ליּה  נטרין ות ּת אין
מב) וּ ב לּ ילה(תהלים חסדּ וֹ  יי יצ וּ ה יוֹ מם

עּמ י. ׁש ירה
דּ אׁש ּת דּ ל אמר  מאן כּ ל חזק יּ ה רבּ י 

ו דּ אי  בּ אוֹ רייתא ׁש עתא בּ האי
דּ אתי. בּ עלמא ּת דיר חוּ לקא ליּה  אית 
אמר  ּת דּ יר. טעמא מאי יוֹ סי רבּ י אמר
ליליא ּפ לגוּ ת  דּ כל אוֹ ליפנא  הכי ליּה 
בּ גנתא אתער הוּ א בּ רי קוּ דׁש א כּ ד 
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י

מׁש קים  הגּ ן  ׁש ל הנּ טיעוֹ ת כּ ל עדן,
נחל ׁש נּ קרא הנּ חל מאוֹ תוֹ  י וֹ תר
ּפ וֹ סקים  ׁש אין עדנים, נחל קדוּ מים,
אוֹ תוֹ  כּ ביכוֹ ל  לעוֹ למים. מימיו 
כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה , וּ מׁש ּת דּ ל ׁש עוֹ מד
ראׁש וֹ  על  מוֹ ריק הנּ חל אוֹ תוֹ 

הנּ טיעוֹ ת וּ מ אוֹ תם  ֹבּ תו אוֹ תוֹ  ׁש קה 
ולא  יוסי] רבי [אמר עדן. ׁש בּ גן
הצּ דּ יקים  וכל הוֹ איל אלּ א עוֹ ד,
לוֹ , מק ׁש יבים העדן  גּ ן  ֹׁש בּ תו
הׁש קאת  בּ אוֹ תּה  חלק  לוֹ  שׂ מים
ּת מיד חלק  לוֹ  ׁש יּ ׁש  נמצא הנּ חל .

הבּ א. בּ ע וֹ לם

כּ תוּ ב אמר אלעזר , אר בּ י (שמואל 
צרורה כה) אדני נפש  והיתה

סתם, אדני , נפׁש  החיּ ים. בּ צרוֹ ר 
ׁש נּ אמר  כד )כּ מוֹ  לא (תהלים  אׁש ר  

בּ בּ קר  הזּ מן הרי נפׁש י. ל וא נשׂ א
וּ לחבּ רּה  ישׂ ראל כּ נסת את לק ר 
הצּ דּ יקים  אׁש רי לבעלּה .
וּ באים  בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
ועם  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עם להתקר 

כּ תוּ ב  עליהם י שׂ ראל, (משלי כּ נסת 
ותגלכג)  ואּמ אבי י שׂ מח

. י וֹ לדּת

אׁש ּת קיין  דּ גינתא נטיען אנּ וּ ן כּ ל דעדן
דּ אקרי נחלא  מההוּ א ע "ב)יּת יר צב (דף  

ּפ סק וּ  דּ לא עדנים נחל קד וּ מים נחל
דּ קאים ההוּ א כּ ביכ וֹ ל לעלמין, מימוֹ י
ההוּ א כּ אילוּ  בּ אוֹ רייתא ואׁש ּת דּ ל
ליּה  ואׁש קי ריׁש יּה  על אתרק נחלא

דעדן. דּ בגנּת א נטיען אנּ וּ ן (אמרבּ גוֹ  
יוסי) וכלהוּ רבי הוֹ איל אלּ א עוֹ ד ו א

ליּה , צייתין דעדן גנתא דּ בגוֹ  צ דּ יק יּ יא 
ׁש קיוּ  בּ ההוּ א ליּה  ׁש ויין חוּ לקא
חוּ לקא ליּה  דּ אית  אׁש ּת כח דּ נחלא.

דאתי. בּ עלמא ּת דיר

הּק בּ "ה את משׂ ּמ חים בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים

כּ תיב ,רבּ אמר אלעזר, כה י א' (שמואל 
צרוּ רהכט ) אדוֹ ני נפׁש  והיתה

כּ מה סתם. אדני, נפ ׁש  החיּ ים. בּ צרוֹ ר
אמר, ד)דאּת  כד א(תהלים אׁש ר 

בּ צפרא עידנא הא נפ ׁש י, לׁש וא נ שׂ א
וּ לאתחבּ רא ישׂ ראל כּ נסת  לאתק רא
צ דּ יקיּ א אינּ וּ ן  זכּ אין בּ בעלּה ,
בּ ליליא , בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לין
בּ ק וּ דׁש א בּ יּה  לאתק רא ואתאן
עלייהוּ  ישׂ ראל. וּ בּ כּ נסת הוּ א בּ רי

כה )כּ תיב , כג ואמ(משלי אבי ישׂ מח 
. יוֹ לד ּת ותגל

ח "ג זוה"ק
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא

בּ יּ וֹ ם וּ בּת וֹ רה  לעסק  צרי 
ׁש כּ תוּ ב  וּ ב לּ ילה,

א) ולילה.(יהושע  י וֹ מם בּ וֹ  והגית
לג)וכתוּ ב  יוֹ מם (ירמיה בריתי לא אם 

לּמ ה  אבל בּ יּ וֹ ם, מילא וגוֹ '. ולילה
הם בּ לּ ילה  אל מצוּ י  ׁש יּ היה כּ די ? 

בּ לי י וֹ ם ׁש אין כּ מוֹ  ׁש לם. הּק דוֹ ׁש 
זה, עם זה אלּ א ׁש לם ואינ וֹ  לילה,
האדם  עם להּמ צא בּ ּת וֹ רה  צרי  ּכ
לאדם  ׁש למוּ ת להיוֹ ת ולילה, י וֹ ם

ולילה. יוֹ מם

מחצוֹ ת והרי הלּ ילה ׁש עּק ר  נאמר 
ׁש ּמ חצית  גּ ב על ואף ,ואיל
אבל היא, הלּ ילה בּ כלל הראׁש וֹ נה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נכנס הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן הוּ א
לקוּ ם  לאדם צרי ואז הצּ דּ יקים,

בּ ּת וֹ רה. ולעסק
הוּ א והרי   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  נאמר 

עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לקוֹ לוֹ . מק ׁש יבים כּ לּ ם

ח ) חברים (שיר בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת
והרי הׁש מיעני. לק וֹ ל מק ׁש יבים
כּ נסת  ז וֹ  - בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת ּפ ר ׁש וּ ה,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל
אׁש רי בּ לּ ילה. הּת וֹ רה בּ ׁש בח  הוּ א
לׁש בּ ח עּמ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  מי ׁש ל חלק וֹ 

ה ּפרק

הּת וֹ רה ללּמ וּ ד  לילה חצ וֹ ת אחר לק וּ ם והחיּ וּ ב ההכרח

בּ יממאואוֹ רייתא בּ ּה  למלעי בּ עי 
דּ כ ּת יב, (יהושע וּ בליליא, 

ח ) וּ כתיבא ולילה. יוֹ מם בּ וֹ  והגית 
כה ) לג  יוֹ מם(ירמיה בריתי א אם

בּ ליליא בּ יממא, ּת ינח וגוֹ '. ולילה
ׁש מא לגבּ י  ׁש כיח דּ יהא בּ גין אמאי.
בּ לא יוֹ מם דּ לית  כּ מה ׁש לים. ק דּ יׁש א
עם דּ א אלּ א ׁש לים, איהוּ  ולאו  ליליא,
לאׁש ּת כּ חא אוֹ רייתא, בּ עי  ּכ דּ א,

וליליא, יוֹ מא נ ׁש  דּ בּ ר למהויעּמ יּה  
יוֹ מם נ ׁש  דּ בּ ר לגבּ י ׁש לימ וּ תא 

.ולילה 
דּ ליליא ,והא דעקרא אּת מר, 

גּ ב על ואף .ואיל מּפ לג וּ תא
הוּ א , דּ ליליא בּ כללא קדמיתא דּ פלגוּ 
בּ רי ק וּ דׁש א  ליליא, בּ פלגוּ ת  אבל
לאׁש ּת ע ׁש עא דּ עדן, בּ גנּת א עאל הוּ א
נׁש  לבר ליּה  בּ עי וּ כדין, צ דּ יקיּ א, עם

בּ אוֹ רייתא. וּ למלעי למיקם,
וכל והא הוּ א בּ רי דּ ק וּ דׁש א אּת מר, 

כּ לּ הוּ  דּ עדן, דּ ב גּ נּת א צ דּ יק יּ א
דכתיב , הוּ א הדא  לק לּ יּה , (שירצייתין 

יג) ח  חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 
והא הׁש מיעני, לק וֹ ל מק ׁש יבים
כּ נסת דּ א בּ גּ נּ ים: היּ וֹ ׁש בת  אוּ קמוּ ה,
לק וּ דׁש א ליּה  מׁש בּ חת  דּ איהי ישׂ ראל ,
דּ אוֹ רייתא , בּ ׁש בחא הוּ א, בּ רי
מאן  חוּ לקיּה , זכּ אה בּ ליליא.

זוה"ק
ח "ב 
פרשת 
דף  בשלח 
ע"א  מו



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י

מׁש קים  הגּ ן  ׁש ל הנּ טיעוֹ ת כּ ל עדן,
נחל ׁש נּ קרא הנּ חל מאוֹ תוֹ  י וֹ תר
ּפ וֹ סקים  ׁש אין עדנים, נחל קדוּ מים,
אוֹ תוֹ  כּ ביכוֹ ל  לעוֹ למים. מימיו 
כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה , וּ מׁש ּת דּ ל ׁש עוֹ מד
ראׁש וֹ  על  מוֹ ריק הנּ חל אוֹ תוֹ 

הנּ טיעוֹ ת וּ מ אוֹ תם  ֹבּ תו אוֹ תוֹ  ׁש קה 
ולא  יוסי] רבי [אמר עדן. ׁש בּ גן
הצּ דּ יקים  וכל הוֹ איל אלּ א עוֹ ד,
לוֹ , מק ׁש יבים העדן  גּ ן  ֹׁש בּ תו
הׁש קאת  בּ אוֹ תּה  חלק  לוֹ  שׂ מים
ּת מיד חלק  לוֹ  ׁש יּ ׁש  נמצא הנּ חל .

הבּ א. בּ ע וֹ לם

כּ תוּ ב אמר אלעזר , אר בּ י (שמואל 
צרורה כה) אדני נפש  והיתה

סתם, אדני , נפׁש  החיּ ים. בּ צרוֹ ר 
ׁש נּ אמר  כד )כּ מוֹ  לא (תהלים  אׁש ר  

בּ בּ קר  הזּ מן הרי נפׁש י. ל וא נשׂ א
וּ לחבּ רּה  ישׂ ראל כּ נסת את לק ר 
הצּ דּ יקים  אׁש רי לבעלּה .
וּ באים  בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
ועם  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עם להתקר 

כּ תוּ ב  עליהם י שׂ ראל, (משלי כּ נסת 
ותגלכג)  ואּמ אבי י שׂ מח

. י וֹ לדּת

אׁש ּת קיין  דּ גינתא נטיען אנּ וּ ן כּ ל דעדן
דּ אקרי נחלא  מההוּ א ע "ב)יּת יר צב (דף  

ּפ סק וּ  דּ לא עדנים נחל קד וּ מים נחל
דּ קאים ההוּ א כּ ביכ וֹ ל לעלמין, מימוֹ י
ההוּ א כּ אילוּ  בּ אוֹ רייתא ואׁש ּת דּ ל
ליּה  ואׁש קי ריׁש יּה  על אתרק נחלא

דעדן. דּ בגנּת א נטיען אנּ וּ ן (אמרבּ גוֹ  
יוסי) וכלהוּ רבי הוֹ איל אלּ א עוֹ ד ו א

ליּה , צייתין דעדן גנתא דּ בגוֹ  צ דּ יק יּ יא 
ׁש קיוּ  בּ ההוּ א ליּה  ׁש ויין חוּ לקא
חוּ לקא ליּה  דּ אית  אׁש ּת כח דּ נחלא.

דאתי. בּ עלמא ּת דיר

הּק בּ "ה את משׂ ּמ חים בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים

כּ תיב ,רבּ אמר אלעזר, כה י א' (שמואל 
צרוּ רהכט ) אדוֹ ני נפׁש  והיתה

כּ מה סתם. אדני, נפ ׁש  החיּ ים. בּ צרוֹ ר
אמר, ד)דאּת  כד א(תהלים אׁש ר 

בּ צפרא עידנא הא נפ ׁש י, לׁש וא נ שׂ א
וּ לאתחבּ רא ישׂ ראל כּ נסת  לאתק רא
צ דּ יקיּ א אינּ וּ ן  זכּ אין בּ בעלּה ,
בּ ליליא , בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לין
בּ ק וּ דׁש א בּ יּה  לאתק רא ואתאן
עלייהוּ  ישׂ ראל. וּ בּ כּ נסת הוּ א בּ רי

כה )כּ תיב , כג ואמ(משלי אבי ישׂ מח 
. יוֹ לד ּת ותגל

ח "ג זוה"ק
פרשת 
נה מצורע
ע"א 
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בּ יּ וֹ ם וּ בּת וֹ רה  לעסק  צרי 
ׁש כּ תוּ ב  וּ ב לּ ילה,

א) ולילה.(יהושע  י וֹ מם בּ וֹ  והגית
לג)וכתוּ ב  יוֹ מם (ירמיה בריתי לא אם 

לּמ ה  אבל בּ יּ וֹ ם, מילא וגוֹ '. ולילה
הם בּ לּ ילה  אל מצוּ י  ׁש יּ היה כּ די ? 

בּ לי י וֹ ם ׁש אין כּ מוֹ  ׁש לם. הּק דוֹ ׁש 
זה, עם זה אלּ א ׁש לם ואינ וֹ  לילה,
האדם  עם להּמ צא בּ ּת וֹ רה  צרי  ּכ
לאדם  ׁש למוּ ת להיוֹ ת ולילה, י וֹ ם

ולילה. יוֹ מם

מחצוֹ ת והרי הלּ ילה ׁש עּק ר  נאמר 
ׁש ּמ חצית  גּ ב על ואף ,ואיל
אבל היא, הלּ ילה בּ כלל הראׁש וֹ נה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נכנס הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן הוּ א
לקוּ ם  לאדם צרי ואז הצּ דּ יקים,

בּ ּת וֹ רה. ולעסק
הוּ א והרי   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  נאמר 

עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לקוֹ לוֹ . מק ׁש יבים כּ לּ ם

ח ) חברים (שיר בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת
והרי הׁש מיעני. לק וֹ ל מק ׁש יבים
כּ נסת  ז וֹ  - בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת ּפ ר ׁש וּ ה,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל
אׁש רי בּ לּ ילה. הּת וֹ רה בּ ׁש בח  הוּ א
לׁש בּ ח עּמ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  מי ׁש ל חלק וֹ 

ה ּפרק

הּת וֹ רה ללּמ וּ ד  לילה חצ וֹ ת אחר לק וּ ם והחיּ וּ ב ההכרח

בּ יממאואוֹ רייתא בּ ּה  למלעי בּ עי 
דּ כ ּת יב, (יהושע וּ בליליא, 

ח ) וּ כתיבא ולילה. יוֹ מם בּ וֹ  והגית 
כה ) לג  יוֹ מם(ירמיה בריתי א אם

בּ ליליא בּ יממא, ּת ינח וגוֹ '. ולילה
ׁש מא לגבּ י  ׁש כיח דּ יהא בּ גין אמאי.
בּ לא יוֹ מם דּ לית  כּ מה ׁש לים. ק דּ יׁש א
עם דּ א אלּ א ׁש לים, איהוּ  ולאו  ליליא,
לאׁש ּת כּ חא אוֹ רייתא, בּ עי  ּכ דּ א,

וליליא, יוֹ מא נ ׁש  דּ בּ ר למהויעּמ יּה  
יוֹ מם נ ׁש  דּ בּ ר לגבּ י ׁש לימ וּ תא 

.ולילה 
דּ ליליא ,והא דעקרא אּת מר, 

גּ ב על ואף .ואיל מּפ לג וּ תא
הוּ א , דּ ליליא בּ כללא קדמיתא דּ פלגוּ 
בּ רי ק וּ דׁש א  ליליא, בּ פלגוּ ת  אבל
לאׁש ּת ע ׁש עא דּ עדן, בּ גנּת א עאל הוּ א
נׁש  לבר ליּה  בּ עי וּ כדין, צ דּ יקיּ א, עם

בּ אוֹ רייתא. וּ למלעי למיקם,
וכל והא הוּ א בּ רי דּ ק וּ דׁש א אּת מר, 

כּ לּ הוּ  דּ עדן, דּ ב גּ נּת א צ דּ יק יּ א
דכתיב , הוּ א הדא  לק לּ יּה , (שירצייתין 

יג) ח  חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 
והא הׁש מיעני, לק וֹ ל מק ׁש יבים
כּ נסת דּ א בּ גּ נּ ים: היּ וֹ ׁש בת  אוּ קמוּ ה,
לק וּ דׁש א ליּה  מׁש בּ חת  דּ איהי ישׂ ראל ,
דּ אוֹ רייתא , בּ ׁש בחא הוּ א, בּ רי
מאן  חוּ לקיּה , זכּ אה בּ ליליא.

זוה"ק
ח "ב 
פרשת 
דף  בשלח 
ע"א  מו
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בּ ׁש בח הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
הּת וֹ רה.

בּ אה וּ כׁש בּ א י שׂ ראל כּ נסת  הבּ קר, 
הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  וּ מׁש ּת ע ׁש ע
ׁש ל ׁש רביט לּה  וּ מוֹ ׁש יט  הוּ א,  ּבּ ר ו
אלּ א  לב דּ ּה , עליה רק  ולא חסד,
עּמ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים אלּ וּ  ועל עליה

ׁש כּ תוּ ב נאמר  מב )והרי יוֹ מם (תהלים 
זה  ועל וגוֹ '. וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה

החר. איּ לת נקראת

להכּ נס,אחר  המׁש  כּ ׁש ר וֹ צה  ּכ 
ונ וֹ טל הלּ ילה, וּ בא מאיר 
סתוּ מים, ה ערים כּ ל אז  אוֹ תוֹ .
נוֹ בחים. וּ כלבים נוֹ ערים, וחמ וֹ רים
הּמ ל מתחיל הלּ ילה כּ ׁש נּ חצה
וּ בא  לזּמ ר, והגּ בירה לקוּ ם [לקרא]
ההיכל, ׁש ער על וּ מ ּק יׁש  הּמ ל
וג וֹ '. רעיתי אחוֹ תי לי ּפ תחי  ואוֹ מר
הצּ דּ יקים. בּ נׁש מוֹ ת מׁש ּת ע ׁש ע ואז 

ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  
תוֹ רה. בּ דברי זמן בּ אוֹ תוֹ 
הגּ בירה, היכל בּ ני אוֹ תם כּ ל ולכן
זמן  בּ אוֹ תוֹ  לקוּ ם צריכים כּ לּ ם
מ ׁש בּ חים  וכלּ ם  ,הּמ ל את ל ׁש בּ ח
מהעוֹ לם  ׁש עוֹ לה והבח לפניו.
זה  [יותר ] רחוֹ ק , ׁש ה וּ א זה הזּ ה,
מהכּ ל. לּק ד וֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א ר וּ ח נחת

ליּה  לׁש בּ חא בּ הד ּה , דּ אׁש ּת ּת ף 
בּ ׁש בחא הוּ א, בּ רי לק וּ דׁש א 

דּ אוֹ רייתא.
ישׂ ראל וכד  כּ נסת צפרא, אתי 

בּ יּה  וּ מׁש ּת ע ׁש עא אתיא
ל ּה  ואוֹ ׁש יט הוּ א, בּ רי בּ ק וּ ד ׁש א
ע לּ ה ולא דּ חסד, ׁש רביטא לגבּ ּה 
אינּ וּ ן  ועל  עלּ ה, אלּ א בּ לחוֹ דהא,
אּת מר  והא בּ הד ּה , דּ מׁש ּת ּת פין

ט )דּ כ ּת יב , מב  יי'(תהלים יצוּ ה יוֹ מם 
איּ לת דּ א ועל וגוֹ '. וּ בלּ ילה חסדּ וֹ 

אקרי. החר
למיעל,לבתר  ׁש מׁש א בּ עי כּ ד  

ליליא , ואתת  אתנהיר
סתימין, ּת רעין כּ ל כּ דין ליּה . ונטיל
כּ ד נבחין, וכלבּ ין נערין, וחמרין

מלכּ א ׁש ארי ליליא, (למקרי)אתּפ לג 
ואתי  לז ּמ רא , וּ מטרוֹ ניתא למיקם,
ואמר  דּ היכלא, לתרעא ואקיׁש  מלכּ א

ה ) השירים רעיתי (שיר אחוֹ תי לי ּפ תחי
בּ נׁש מתהוֹ ן  מׁש ּת ע ׁש ע  וּ כדין וגוֹ '.

דּ צ דּ יקיּ א.
דּ אּת ער זכּ אה  דּ ההוּ א, חוּ לקיּה  

בּ מלּ י  זמנא ההוּ א
דּ א בּ גין דּ בנידּ אוֹ רייתא, אי נּ וּ ן כּ ל  , 

בּ עיין כּ לּ הוּ  דּ מטר וֹ ניתא , היכלא 
ל ׁש בּ חא זמנא , בּ ההוּ א  למיקם
קמיּה  מ ׁש בּ חן וכלּ הוּ  ,למל כּ א  
דּ א עלמא, מהאי דּ סליק  וּ ׁש בחא

רחיק  ליּה (יתיר)דּ איהוּ  ניחא דּ א , 
מכּ לּ א. הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַיג

הבּ קר כּ ׁש ּמ סּת לּ ק  וּ בא הלּ ילה 
והתק דּ ר,(ומחשיך )

בּ חדוה, בּ ס וֹ ד והגּ בירה הּמ ל אז
היכלּה . בּ ני וּ לכל מּת נוֹ ת לּה  ונוֹ תן
בּ מנין. ׁש הוּ א מי ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי

 ּכוֹ כבים ׁש כ ׁש ני מיּ ראוּ  ׁש נינוּ , 
מׁש מרה  תחלּ ת  הוּ א
ׁש ל הרא ׁש וֹ נה ׁש בּ אים ראׁש וֹ נה,
להם  וּ ממ ּת ינים הרת, מלאכי
ואז  ׁש עה, אוֹ תּה  עד לישׂ ראל
כּ ל וננעלים ׁש ירה. לוֹ מר מתחילין 
ואין  מּט ה, ׁש ל מּת ׁש בּ חּת ם הערים
למלאכי אלּ א נפ ּת חים ׁש ערים 

ׁש ירה. האוֹ מרים הרת
כּ והאם  לוי בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י  ?אמר  

הּק וֹ רא  כּ ל ׁש נינ וּ , והרי 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה
בּ יּ וֹ ם, חסד ׁש ל חוּ ט עליו  מ וֹ ׁש

מב )ׁש נּ אמר ה'(תהלים יצ וּ ה יוֹ מם  
ע ּמ י, ׁש ירה ׁש בּ לּ ילה מ וּ ם חס דּ וֹ ,
הערים  כּ ל  ׁש נּ נעלים אמרּת ם וכאן

?למּט ה  
בּ ּמ ה אמר ׁש ם, יהוֹ ׁש ע, רבּ י 

כּ לאוֹ מרים  את כּ ׁש ּס יּ ם ? 
הלּ ילה  וּ מחצ וֹ ת בּ יּ וֹ ם, הּת ׁש בּ חוֹ ת
הּט עם  מה בּ ּת וֹ רה. ׁש ע וֹ סק  ?והלאה 

הּק דוֹ ׁש  יוֹ צא ההיא ׁש בּ עה מ וּ ם
ׁש כּ וֹ סף  העוֹ למוֹ ת מא וֹ תם הוּ א  ּבּ ר ו

צפרא,כּ ד  ואתי ליליא, (נ"א אסּת ליק 
מלכּ אואיתחשיך) כּ דין ואתקדּ ר,

ל ּה  ויהיב  בּ חדוה, בּ רזא וּ מטרוֹ ניתא
זכּ אה היכלּה . בּ ני וּ לכל מּת נן,

בּ מניינא. דּ איהוּ  מאן חוּ לקיּה 

הּת וֹ רה ללּמ וּ ד  רצ וֹ ן עת

כּ וֹ כבים ,דּ הכי ׁש ני מיּ ראוּ  ּת נינן, 
מׁש מרה ּת חלּ ת  הוּ א
ׁש ל  הראׁש וֹ נה כּ ת  ׁש בּ אים ראׁש וֹ נה,
להם וּ ממּת ינים הרת , מלאכי
ואז  ׁש עה, אוֹ ת ּה  עד  לישׂ ראל,
כּ ל  וננעלוּ  ׁש ירה. לוֹ מר מתחילין
ואין  מטה, ׁש ל מּת וּ ׁש בּ חּת ן הערים
למלאכי  אלּ א נפ ּת חים, ׁש ערים

ׁש ירה. האוֹ מרים  הרת 
והאוּ מי הכי, לוי בּ ן יהוֹ ׁש ע ארבּ י 

בּ לּ ילה , בּ ּת וֹ רה הקּ וֹ רא כּ ל ּת נן,
חוּ ט עליו   מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 

ׁש נּ אמר בּ יּ וֹ ם, חסד  מב)ׁש ל (תהלים  
דּ ב לּ ילה מוּ ם חסדּ וֹ , ה' יצ וּ ה יוֹ מם
כּ ל  דּ ננעלוּ  אמרית וּ  והכא ע ּמ י. ׁש ירה

למטה. הערים

קאמרי,אמר  בּ מאי התם יהוֹ ׁש ע, ר' 
בּ יּ וֹ ם. ּת וּ ׁש בּ חּת ן כּ ל כּ ׁש ּס יּ ים
דּ עסיק וּ להלאה, דליליא וּ מּפ לג וּ תא
דּ בההיא מוּ ם  טעמא. מאי בּ ּת וֹ רה.
נפיק הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א ׁש עתא
ואזיל  בּ הוּ , דּ כסיף  עוֹ למוֹ ת  מאינ וּ ן

חד ׁש ַָָזֹוהר
ְִֵּבראׁשית 
ע"א  כג
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בּ ׁש בח הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
הּת וֹ רה.

בּ אה וּ כׁש בּ א י שׂ ראל כּ נסת  הבּ קר, 
הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  וּ מׁש ּת ע ׁש ע
ׁש ל ׁש רביט לּה  וּ מוֹ ׁש יט  הוּ א,  ּבּ ר ו
אלּ א  לב דּ ּה , עליה רק  ולא חסד,
עּמ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים אלּ וּ  ועל עליה

ׁש כּ תוּ ב נאמר  מב )והרי יוֹ מם (תהלים 
זה  ועל וגוֹ '. וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה

החר. איּ לת נקראת

להכּ נס,אחר  המׁש  כּ ׁש ר וֹ צה  ּכ 
ונ וֹ טל הלּ ילה, וּ בא מאיר 
סתוּ מים, ה ערים כּ ל אז  אוֹ תוֹ .
נוֹ בחים. וּ כלבים נוֹ ערים, וחמ וֹ רים
הּמ ל מתחיל הלּ ילה כּ ׁש נּ חצה
וּ בא  לזּמ ר, והגּ בירה לקוּ ם [לקרא]
ההיכל, ׁש ער על וּ מ ּק יׁש  הּמ ל
וג וֹ '. רעיתי אחוֹ תי לי ּפ תחי  ואוֹ מר
הצּ דּ יקים. בּ נׁש מוֹ ת מׁש ּת ע ׁש ע ואז 

ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  
תוֹ רה. בּ דברי זמן בּ אוֹ תוֹ 
הגּ בירה, היכל בּ ני אוֹ תם כּ ל ולכן
זמן  בּ אוֹ תוֹ  לקוּ ם צריכים כּ לּ ם
מ ׁש בּ חים  וכלּ ם  ,הּמ ל את ל ׁש בּ ח
מהעוֹ לם  ׁש עוֹ לה והבח לפניו.
זה  [יותר ] רחוֹ ק , ׁש ה וּ א זה הזּ ה,
מהכּ ל. לּק ד וֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א ר וּ ח נחת

ליּה  לׁש בּ חא בּ הד ּה , דּ אׁש ּת ּת ף 
בּ ׁש בחא הוּ א, בּ רי לק וּ דׁש א 

דּ אוֹ רייתא.
ישׂ ראל וכד  כּ נסת צפרא, אתי 

בּ יּה  וּ מׁש ּת ע ׁש עא אתיא
ל ּה  ואוֹ ׁש יט הוּ א, בּ רי בּ ק וּ ד ׁש א
ע לּ ה ולא דּ חסד, ׁש רביטא לגבּ ּה 
אינּ וּ ן  ועל  עלּ ה, אלּ א בּ לחוֹ דהא,
אּת מר  והא בּ הד ּה , דּ מׁש ּת ּת פין

ט )דּ כ ּת יב , מב  יי'(תהלים יצוּ ה יוֹ מם 
איּ לת דּ א ועל וגוֹ '. וּ בלּ ילה חסדּ וֹ 

אקרי. החר
למיעל,לבתר  ׁש מׁש א בּ עי כּ ד  

ליליא , ואתת  אתנהיר
סתימין, ּת רעין כּ ל כּ דין ליּה . ונטיל
כּ ד נבחין, וכלבּ ין נערין, וחמרין

מלכּ א ׁש ארי ליליא, (למקרי)אתּפ לג 
ואתי  לז ּמ רא , וּ מטרוֹ ניתא למיקם,
ואמר  דּ היכלא, לתרעא ואקיׁש  מלכּ א

ה ) השירים רעיתי (שיר אחוֹ תי לי ּפ תחי
בּ נׁש מתהוֹ ן  מׁש ּת ע ׁש ע  וּ כדין וגוֹ '.

דּ צ דּ יקיּ א.
דּ אּת ער זכּ אה  דּ ההוּ א, חוּ לקיּה  

בּ מלּ י  זמנא ההוּ א
דּ א בּ גין דּ בנידּ אוֹ רייתא, אי נּ וּ ן כּ ל  , 

בּ עיין כּ לּ הוּ  דּ מטר וֹ ניתא , היכלא 
ל ׁש בּ חא זמנא , בּ ההוּ א  למיקם
קמיּה  מ ׁש בּ חן וכלּ הוּ  ,למל כּ א  
דּ א עלמא, מהאי דּ סליק  וּ ׁש בחא

רחיק  ליּה (יתיר)דּ איהוּ  ניחא דּ א , 
מכּ לּ א. הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א
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הבּ קר כּ ׁש ּמ סּת לּ ק  וּ בא הלּ ילה 
והתק דּ ר,(ומחשיך )

בּ חדוה, בּ ס וֹ ד והגּ בירה הּמ ל אז
היכלּה . בּ ני וּ לכל מּת נוֹ ת לּה  ונוֹ תן
בּ מנין. ׁש הוּ א מי ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי

 ּכוֹ כבים ׁש כ ׁש ני מיּ ראוּ  ׁש נינוּ , 
מׁש מרה  תחלּ ת  הוּ א
ׁש ל הרא ׁש וֹ נה ׁש בּ אים ראׁש וֹ נה,
להם  וּ ממ ּת ינים הרת, מלאכי
ואז  ׁש עה, אוֹ תּה  עד לישׂ ראל
כּ ל וננעלים ׁש ירה. לוֹ מר מתחילין 
ואין  מּט ה, ׁש ל מּת ׁש בּ חּת ם הערים
למלאכי אלּ א נפ ּת חים ׁש ערים 

ׁש ירה. האוֹ מרים הרת
כּ והאם  לוי בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י  ?אמר  

הּק וֹ רא  כּ ל ׁש נינ וּ , והרי 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה
בּ יּ וֹ ם, חסד ׁש ל חוּ ט עליו  מ וֹ ׁש

מב )ׁש נּ אמר ה'(תהלים יצ וּ ה יוֹ מם  
ע ּמ י, ׁש ירה ׁש בּ לּ ילה מ וּ ם חס דּ וֹ ,
הערים  כּ ל  ׁש נּ נעלים אמרּת ם וכאן

?למּט ה  
בּ ּמ ה אמר ׁש ם, יהוֹ ׁש ע, רבּ י 

כּ לאוֹ מרים  את כּ ׁש ּס יּ ם ? 
הלּ ילה  וּ מחצ וֹ ת בּ יּ וֹ ם, הּת ׁש בּ חוֹ ת
הּט עם  מה בּ ּת וֹ רה. ׁש ע וֹ סק  ?והלאה 

הּק דוֹ ׁש  יוֹ צא ההיא ׁש בּ עה מ וּ ם
ׁש כּ וֹ סף  העוֹ למוֹ ת מא וֹ תם הוּ א  ּבּ ר ו

צפרא,כּ ד  ואתי ליליא, (נ"א אסּת ליק 
מלכּ אואיתחשיך) כּ דין ואתקדּ ר,

ל ּה  ויהיב  בּ חדוה, בּ רזא וּ מטרוֹ ניתא
זכּ אה היכלּה . בּ ני וּ לכל מּת נן,

בּ מניינא. דּ איהוּ  מאן חוּ לקיּה 

הּת וֹ רה ללּמ וּ ד  רצ וֹ ן עת

כּ וֹ כבים ,דּ הכי ׁש ני מיּ ראוּ  ּת נינן, 
מׁש מרה ּת חלּ ת  הוּ א
ׁש ל  הראׁש וֹ נה כּ ת  ׁש בּ אים ראׁש וֹ נה,
להם וּ ממּת ינים הרת , מלאכי
ואז  ׁש עה, אוֹ ת ּה  עד  לישׂ ראל,
כּ ל  וננעלוּ  ׁש ירה. לוֹ מר מתחילין
ואין  מטה, ׁש ל מּת וּ ׁש בּ חּת ן הערים
למלאכי  אלּ א נפ ּת חים, ׁש ערים

ׁש ירה. האוֹ מרים  הרת 
והאוּ מי הכי, לוי בּ ן יהוֹ ׁש ע ארבּ י 

בּ לּ ילה , בּ ּת וֹ רה הקּ וֹ רא כּ ל ּת נן,
חוּ ט עליו   מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 

ׁש נּ אמר בּ יּ וֹ ם, חסד  מב)ׁש ל (תהלים  
דּ ב לּ ילה מוּ ם חסדּ וֹ , ה' יצ וּ ה יוֹ מם
כּ ל  דּ ננעלוּ  אמרית וּ  והכא ע ּמ י. ׁש ירה

למטה. הערים

קאמרי,אמר  בּ מאי התם יהוֹ ׁש ע, ר' 
בּ יּ וֹ ם. ּת וּ ׁש בּ חּת ן כּ ל כּ ׁש ּס יּ ים
דּ עסיק וּ להלאה, דליליא וּ מּפ לג וּ תא
דּ בההיא מוּ ם  טעמא. מאי בּ ּת וֹ רה.
נפיק הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א ׁש עתא
ואזיל  בּ הוּ , דּ כסיף  עוֹ למוֹ ת  מאינ וּ ן

חד ׁש ַָָזֹוהר
ְִֵּבראׁשית 
ע"א  כג
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עם  להׁש ּת עׁש ע  והוֹ ל בּ הם,
אמר  מה והינ וּ  עדן. בּ גן הצּ דּ יקים

קיט )דּ וד אקוּ ם (תהלים  לילה חצוֹ ת 
.ל להוֹ ד וֹ ת

הוּ א ׁש לּ מדנוּ ,  ּבּ ר ו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  
בּ גן  הצּ דּ יקים עם נכנס
על למעלה, ׁש מים  ׁש ערי כּ ל עדן,
נפ ּת חים, כּ לּ ם מהם, וּ למּט ה הח יּ וֹ ת

בּ ּת וֹ רה. לעסק רצ וֹ ן עת והוּ א
הרת,וא וֹ תם מלאכי ׁש ל הכּ ּת וֹ ת 

עדן, גּ ן ׁש ל ה בּ שׂ מים וכל
לפני רנּ ה ּפ וֹ צחים כּ לּ ם והצּ דּ יקים,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  העוֹ לם. והיה ׁש אמר  מי

קמ ) ל ׁש מ .(שם  יוֹ דוּ  צדּ יקים א
לׁש מאימ י וֹ דוּ  צ דּ יקים  ?תי 

ׁש הוּ א  ,ּפ ני את יׁש רים כּ ׁש יּ וֹ ׁש בים
עדן. בּ גן  לפניו ׁש יּ וֹ ׁש בים בּ ׁש עה

הרת וכת  מלאכי ׁש ל ׁש ליׁש ית 
עד לפניו  ׁש ירה אוֹ מרת
לישׂ ראל, חוֹ בה ויׁש  החר. ׁש יּ בּ קע 
לקוּ ם  החר , ע ּמ וּ ד ׁש עוֹ לה בּ ׁש עה
לפני ותׁש בּ ח וֹ ת בּ ׁש יר וֹ ת וּ להתגּ בּ ר
הּט עם  מה הוּ א.  ּבּ רו ?הּק ד וֹ ׁש  

מלאכי אחר ׁש ירה ׁש נּ וֹ שׂ אים מ וּ ם
מצוּ י הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הרת,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עּמ הם. ח )למּט ה (משלי 
יהוּ דה, ר בּ י ואמר  ימצאנני . וּ מׁש חרי

בּ גנ ּת א צ דּ יקיא עם לאׁש ּת ע ׁש ע 
לילה חצ וֹ ת  דּ וד דּ אמר והיינוּ  דעדן.

.ל להוֹ ד וֹ ת  אק וּ ם

נכנסדּ תנא, הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הקּ ד וֹ ׁש  
הצּ דּ יק כּ ל עם עדן, בּ גּ ן ים 

החיּ וֹ ת על למעלה, ׁש מים ׁש ערי
והוּ א נפ ּת חים, כּ וּ לּ ם מהם, וּ למטה

בּ ּת וֹ רה. לעסוֹ ק  רצ וֹ ן עת
הרת ,ואוֹ תם מלאכי ׁש ל כּ ּת וֹ ת  

עדן, גּ ן בּ וּ סמי וכל
לפני  ר נּ ה, ּפ וֹ צחים כּ וּ לּ ם והצּ דּ יקים,
הוּ א הדא העוֹ לם. והיה ׁש אמר מי

קמ )דכתיב , יוֹ ד וּ (שם  צדּ יקים א 
.לׁש מ יוֹ ד וּ  צ דּ יקים אימתי . לׁש מ
דּ הוּ א ,ּפ ני את  יׁש רים כּ ׁש יּ וֹ ׁש בים

עדן. בּ גּ ן לפניו ׁש יּ וֹ ׁש בין בּ ׁש עה

החר , עלוֹ ת  עד  לילה מחצוֹ ת  ותוֹ רה ותׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש יר וֹ ת לעס וֹ ק
בּ ּק ׁש ת וֹ  מתמלּ את ואז

הרתוכת  מלאכי ׁש ל ׁש ליׁש ית  
ׁש יּ בּ קע עד  ׁש ירה, אוֹ מרת
בּ ׁש עה לישׂ ראל, חוֹ בה ויׁש  החר.
וּ להת גּ בּ ר  לק וּ ם החר , ע ּמ וּ ד  ׁש עוֹ לה
הקּ ד וֹ ׁש  לפני ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת 
דּ נסבין  מוּ ם טעמא מאי הוּ א.  ּבּ רו
והקּ ד וֹ ׁש  הרת , מלאכי בּ תר ׁש ירתא
הדא ע ּמ הם. למטה מצ וּ י הוּ א  ּבּ רו

דכתיב , ח )הוּ א וּ מׁש חרי (משלי 
וּ בלבד יהוּ דה רבּ י ואמר ימצאנני.
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עד מיּ תחיל, יפסיק ׁש לּ א וּ בלבד
ז וֹ רחת. כּ ׁש החּמ ה ׁש יּ תּפ לּ ל 

רב,אמר  אמר יוֹ חנן  ר בּ י 
הוּ א   ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ וֹ סף  העוֹ למוֹ ת מאוֹ תם י וֹ צא
בּ גן  הצּ דּ יקים עם להכּ נס  וּ בא בּ הם
ׁש וֹ מע  אם ור וֹ אה. ממּת ין  הוּ א עדן,
ההוּ א  הּק וֹ ל - בּ ּת וֹ רה העוֹ סק  קוֹ ל
והּת ׁש בּ ח וֹ ת  הירוֹ ת מכּ ל לפניו נוֹ ח
למעלה. הרת מלאכי  ׁש אוֹ מרים

ׁש כּ תוּ ב ו )זהוּ  השירים  גּ נּ ת (שיר  אל 
לראוֹ ת  מה לראוֹ ת. ירדּת י ?אגוֹ ז 

בּ ּת וֹ רה. העוֹ סקים אוֹ תם

הע וֹ סקים ולמדנוּ , אוֹ תם כּ ל 
הדּ י וֹ קן  בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה
הּק דוֹ ׁש  לפני למעלה נחקק ׁש לּ הם
הוּ א   ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ ר ו
וּ מס ּת כּ ל היּ וֹ ם כּ ל בּ הם  מ ׁש ּת עׁש ע 

ק וֹ ל ואוֹ תוֹ  כאן )בּ הם, עוֹ לה (של  
עד רקיעים אוֹ תם כּ ל את וּ בוֹ קע 
ואז  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ׁש עוֹ לה
נאוה.  וּ מראי ערב   קוֹ ל כּ י  כּ ת וּ ב,
את  חוֹ קק הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועכׁש ו 
למעלה, ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ׁש ל דּ יוֹ קנוֹ 
עוֹ לה, למעלה למעלה וקוֹ לוֹ 
עד הּק ד וֹ ׁש , בּ כּ תר וּ מתעּט ר
בּ כל בּ וֹ  מתעּט ר  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 

ׁש יּ ת ּפ לּ ל  עד  מיּ תחיל, יפסיק  ׁש א 
זוֹ רחת . כּ ׁש החּמ ה

כּ ׁש הקּ ד וֹ ׁש אמר  רב, אמר יוֹ חנן רבּ י 
מאוֹ תן  יוֹ צא הוּ א  ּבּ רו
להכּ נס וּ בא בּ הוּ , דּ כסיף  הע וֹ למוֹ ת 
ממּת ין  הוּ א עדן, בּ גּ ן הצּ דּ יקים עם
בּ ּת וֹ רה , העוֹ סק  קוֹ ל ׁש וֹ מע  אם ורוֹ אה
ׁש ירין  מכּ ל ק ּמ יּה , ניחא קלא  ההוּ א
הרת מלאכי דּ אמרי ות וּ ׁש בּ חן

דכתיב , הוּ א הדא השירים לעילא. (שיר 
מאי ו) לראוֹ ת , ירד ּת י אגוֹ ז גּ נּ ת  אל

בּ ּת וֹ רה. העוֹ סקים אוֹ תם לראוֹ ת ,

ו' ּפרק 

הּכ ב וֹ ד ּכ ּס א לפני נחקקת  צוּ רת וֹ  דּ מוּ ת בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה הע וֹ סק 

דּ מתע ּס קי ותאנא, אינּ וּ ן כּ ל 
בּ ליליא , בּ אוֹ רייתא,
קמי  לעילּ א אתחקּ ק  דּ יּ וּ קניהוֹ ן
בּ רי וק וּ ד ׁש א הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א
יוֹ מא , כּ וּ ליּה  בּ הוּ  מׁש ּת עׁש ע  הוּ א

קלא, והה וּ א בּ הוּ . (דהכא )וּ מסּת כּ ל 
עד רקיעין, אינּ וּ ן כּ ל וּ בקע  סליק 
כּ דין  הוּ א.  בּ רי קוּ ד ׁש א קמי דּ סליק 
נאוה.  וּ מרא ערב  קוֹ ל כּ י כּ תיב ,
חקק הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א והׁש ּת א
וקליּה  לעילּ א ׁש מעוֹ ן דּ רבּ י דּ יּ וּ קנא
וּ מתעּט רא סלּ קא, לעילּ א לעילּ א
בּ רי דּ קוּ דׁש א עד ק דּ יׁש א, בּ כתרא
עלמין. בּ כ לּ הוּ  בּ יּה  מתע ּט ר הוּ א

ויקרא 
מות  אחרי
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עם  להׁש ּת עׁש ע  והוֹ ל בּ הם,
אמר  מה והינ וּ  עדן. בּ גן הצּ דּ יקים

קיט )דּ וד אקוּ ם (תהלים  לילה חצוֹ ת 
.ל להוֹ ד וֹ ת

הוּ א ׁש לּ מדנוּ ,  ּבּ ר ו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  
בּ גן  הצּ דּ יקים עם נכנס
על למעלה, ׁש מים  ׁש ערי כּ ל עדן,
נפ ּת חים, כּ לּ ם מהם, וּ למּט ה הח יּ וֹ ת

בּ ּת וֹ רה. לעסק רצ וֹ ן עת והוּ א
הרת,וא וֹ תם מלאכי ׁש ל הכּ ּת וֹ ת 

עדן, גּ ן ׁש ל ה בּ שׂ מים וכל
לפני רנּ ה ּפ וֹ צחים כּ לּ ם והצּ דּ יקים,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  העוֹ לם. והיה ׁש אמר  מי

קמ ) ל ׁש מ .(שם  יוֹ דוּ  צדּ יקים א
לׁש מאימ י וֹ דוּ  צ דּ יקים  ?תי 

ׁש הוּ א  ,ּפ ני את יׁש רים כּ ׁש יּ וֹ ׁש בים
עדן. בּ גן  לפניו ׁש יּ וֹ ׁש בים בּ ׁש עה

הרת וכת  מלאכי ׁש ל ׁש ליׁש ית 
עד לפניו  ׁש ירה אוֹ מרת
לישׂ ראל, חוֹ בה ויׁש  החר. ׁש יּ בּ קע 
לקוּ ם  החר , ע ּמ וּ ד ׁש עוֹ לה בּ ׁש עה
לפני ותׁש בּ ח וֹ ת בּ ׁש יר וֹ ת וּ להתגּ בּ ר
הּט עם  מה הוּ א.  ּבּ רו ?הּק ד וֹ ׁש  

מלאכי אחר ׁש ירה ׁש נּ וֹ שׂ אים מ וּ ם
מצוּ י הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הרת,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עּמ הם. ח )למּט ה (משלי 
יהוּ דה, ר בּ י ואמר  ימצאנני . וּ מׁש חרי

בּ גנ ּת א צ דּ יקיא עם לאׁש ּת ע ׁש ע 
לילה חצ וֹ ת  דּ וד דּ אמר והיינוּ  דעדן.

.ל להוֹ ד וֹ ת  אק וּ ם

נכנסדּ תנא, הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הקּ ד וֹ ׁש  
הצּ דּ יק כּ ל עם עדן, בּ גּ ן ים 

החיּ וֹ ת על למעלה, ׁש מים ׁש ערי
והוּ א נפ ּת חים, כּ וּ לּ ם מהם, וּ למטה

בּ ּת וֹ רה. לעסוֹ ק  רצ וֹ ן עת
הרת ,ואוֹ תם מלאכי ׁש ל כּ ּת וֹ ת  

עדן, גּ ן בּ וּ סמי וכל
לפני  ר נּ ה, ּפ וֹ צחים כּ וּ לּ ם והצּ דּ יקים,
הוּ א הדא העוֹ לם. והיה ׁש אמר מי

קמ )דכתיב , יוֹ ד וּ (שם  צדּ יקים א 
.לׁש מ יוֹ ד וּ  צ דּ יקים אימתי . לׁש מ
דּ הוּ א ,ּפ ני את  יׁש רים כּ ׁש יּ וֹ ׁש בים

עדן. בּ גּ ן לפניו ׁש יּ וֹ ׁש בין בּ ׁש עה

החר , עלוֹ ת  עד  לילה מחצוֹ ת  ותוֹ רה ותׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש יר וֹ ת לעס וֹ ק
בּ ּק ׁש ת וֹ  מתמלּ את ואז

הרתוכת  מלאכי ׁש ל ׁש ליׁש ית  
ׁש יּ בּ קע עד  ׁש ירה, אוֹ מרת
בּ ׁש עה לישׂ ראל, חוֹ בה ויׁש  החר.
וּ להת גּ בּ ר  לק וּ ם החר , ע ּמ וּ ד  ׁש עוֹ לה
הקּ ד וֹ ׁש  לפני ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת 
דּ נסבין  מוּ ם טעמא מאי הוּ א.  ּבּ רו
והקּ ד וֹ ׁש  הרת , מלאכי בּ תר ׁש ירתא
הדא ע ּמ הם. למטה מצ וּ י הוּ א  ּבּ רו

דכתיב , ח )הוּ א וּ מׁש חרי (משלי 
וּ בלבד יהוּ דה רבּ י ואמר ימצאנני.

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַטו

עד מיּ תחיל, יפסיק ׁש לּ א וּ בלבד
ז וֹ רחת. כּ ׁש החּמ ה ׁש יּ תּפ לּ ל 

רב,אמר  אמר יוֹ חנן  ר בּ י 
הוּ א   ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ וֹ סף  העוֹ למוֹ ת מאוֹ תם י וֹ צא
בּ גן  הצּ דּ יקים עם להכּ נס  וּ בא בּ הם
ׁש וֹ מע  אם ור וֹ אה. ממּת ין  הוּ א עדן,
ההוּ א  הּק וֹ ל - בּ ּת וֹ רה העוֹ סק  קוֹ ל
והּת ׁש בּ ח וֹ ת  הירוֹ ת מכּ ל לפניו נוֹ ח
למעלה. הרת מלאכי  ׁש אוֹ מרים

ׁש כּ תוּ ב ו )זהוּ  השירים  גּ נּ ת (שיר  אל 
לראוֹ ת  מה לראוֹ ת. ירדּת י ?אגוֹ ז 

בּ ּת וֹ רה. העוֹ סקים אוֹ תם

הע וֹ סקים ולמדנוּ , אוֹ תם כּ ל 
הדּ י וֹ קן  בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה
הּק דוֹ ׁש  לפני למעלה נחקק ׁש לּ הם
הוּ א   ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ ר ו
וּ מס ּת כּ ל היּ וֹ ם כּ ל בּ הם  מ ׁש ּת עׁש ע 

ק וֹ ל ואוֹ תוֹ  כאן )בּ הם, עוֹ לה (של  
עד רקיעים אוֹ תם כּ ל את וּ בוֹ קע 
ואז  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ׁש עוֹ לה
נאוה.  וּ מראי ערב   קוֹ ל כּ י  כּ ת וּ ב,
את  חוֹ קק הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועכׁש ו 
למעלה, ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ׁש ל דּ יוֹ קנוֹ 
עוֹ לה, למעלה למעלה וקוֹ לוֹ 
עד הּק ד וֹ ׁש , בּ כּ תר וּ מתעּט ר
בּ כל בּ וֹ  מתעּט ר  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 

ׁש יּ ת ּפ לּ ל  עד  מיּ תחיל, יפסיק  ׁש א 
זוֹ רחת . כּ ׁש החּמ ה

כּ ׁש הקּ ד וֹ ׁש אמר  רב, אמר יוֹ חנן רבּ י 
מאוֹ תן  יוֹ צא הוּ א  ּבּ רו
להכּ נס וּ בא בּ הוּ , דּ כסיף  הע וֹ למוֹ ת 
ממּת ין  הוּ א עדן, בּ גּ ן הצּ דּ יקים עם
בּ ּת וֹ רה , העוֹ סק  קוֹ ל ׁש וֹ מע  אם ורוֹ אה
ׁש ירין  מכּ ל ק ּמ יּה , ניחא קלא  ההוּ א
הרת מלאכי דּ אמרי ות וּ ׁש בּ חן

דכתיב , הוּ א הדא השירים לעילא. (שיר 
מאי ו) לראוֹ ת , ירד ּת י אגוֹ ז גּ נּ ת  אל

בּ ּת וֹ רה. העוֹ סקים אוֹ תם לראוֹ ת ,

ו' ּפרק 

הּכ ב וֹ ד ּכ ּס א לפני נחקקת  צוּ רת וֹ  דּ מוּ ת בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה הע וֹ סק 

דּ מתע ּס קי ותאנא, אינּ וּ ן כּ ל 
בּ ליליא , בּ אוֹ רייתא,
קמי  לעילּ א אתחקּ ק  דּ יּ וּ קניהוֹ ן
בּ רי וק וּ ד ׁש א הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א
יוֹ מא , כּ וּ ליּה  בּ הוּ  מׁש ּת עׁש ע  הוּ א

קלא, והה וּ א בּ הוּ . (דהכא )וּ מסּת כּ ל 
עד רקיעין, אינּ וּ ן כּ ל וּ בקע  סליק 
כּ דין  הוּ א.  בּ רי קוּ ד ׁש א קמי דּ סליק 
נאוה.  וּ מרא ערב  קוֹ ל כּ י כּ תיב ,
חקק הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א והׁש ּת א
וקליּה  לעילּ א ׁש מעוֹ ן דּ רבּ י דּ יּ וּ קנא
וּ מתעּט רא סלּ קא, לעילּ א לעילּ א
בּ רי דּ קוּ דׁש א עד ק דּ יׁש א, בּ כתרא
עלמין. בּ כ לּ הוּ  בּ יּה  מתע ּט ר הוּ א
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כּ תוּ ב  עליו בּ וֹ . וּ מׁש ּת בּ ח  העוֹ למוֹ ת
מט ) אּת ה (ישעיה עב דּ י  לי ויּ אמר 

אתּפ אר.  ּב אׁש ר י שׂ ראל

לאמר.ואתחנּ ן  ההוא בּ עת ה' אל 
אּת ה  יהו ''ה אדנ''י 
רבּ י וג וֹ '.  ּעבד את להראוֹ ת הח לּ וֹ ת 

ּפ תח, לח )יוֹ סי חזקיּ הוּ (ישעיה ויּ ּס ב  
בּ א  ה'. אל ויּ תּפ לּ ל הּק יר אל ּפ ניו
ׁש ל החזק  הכּ ח  הוּ א כּ ּמ ה וּ ראה
הכּ ל, על  עליוֹ ן הוּ א וכּמ ה הּת וֹ רה 
לא  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל
ולא  ותחּת וֹ נים, מעליוֹ נים פוֹ חד
העוֹ לם, ׁש ל רעים מּמ קרים פוֹ חד
החיּ ים  בּ עץ אח וּ ז ׁש הוּ א  מ וּ ם

יוֹ ם. בּ כל מ ּמ נּ וּ  ואוֹ כל
האדם ׁש הרי  את מל ּמ דת הּת וֹ רה 

מלּמ דת  אמת,  בּ דר ללכת
רבּ וֹ נוֹ  לפני י ׁש וּ ב אי עצה אוֹ תוֹ 

הגזרה) לאותה ׁש ּת גּ זר (לבטל  ואפלּ וּ  ,
ויסּת לּ ק  יתבּ ּט ל הכּ ל - מיתה עליו

עליו. יׁש רה ולא  אדםמּמ נּ וּ  של  (עצה 
הזה) להׁש ּת דּ לבעולם צרי כּ ן ועל 

מ ּמ נּ ה, יזוּ ז ולא ולילה יוֹ מם בּ ּת וֹ רה
ׁש כּ תוּ ב א)זהוּ  בּ וֹ (יהושע  והגית 

את  מ ּמ נּ וּ  מזיז ואם ולילה. י וֹ מם
נפרד כּ אלּ וּ  מ ּמ נּ ה, נפרד אוֹ  הּת וֹ רה 

החיּ ים. מן
כּ ׁש הוּ א בּ א האדם, ׁש ל  עצה וּ ראה, 

כּ תיב, עליּה  בּ יּה . מט )וּ מׁש ּת בּ ח (ישעיה 
 ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עב דּ י לי ו יּ אמר

את ּפ אר.

וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם בּ ּת וֹ רה לעסוֹ ק  אדם חיּ ב 

לאמר ואתח נּ ן ההיא בּ עת  יי' אל 
ג') ידו"ד(דברים אדנ"י .

וגוֹ '.  ּעב ד את  להרא וֹ ת  החלּ וֹ ת  אּת ה
י"א )רבּ י ּפ תח,(בראשית לח )יוֹ סי (ישעיה 

ויּ ת ּפ לּ ל  הקּ יר אל ּפ ניו חזק יּ הוּ  ו יּ ּס ב 
חילא הוּ א כּ ּמ ה חזי, ּת א יי'. אל
עלּ אה הוּ א וכ ּמ ה דּ אוֹ רייתא, ּת קּ יפא
דּ אׁש ּת דּ ל  מאן דּ כל כּ לּ א. על
ותּת אי. מעלּ אי דּ חיל לא  בּ אוֹ רייתא,
דּ עלמא. בּ יׁש ין  מערע וּ רין דּ חיל ולא
דּ חיּ י, בּ אילנא אחיד דּ איהוּ  בּ גין

יוֹ מא. בּ כל מנּ יּה  ואכיל
נׁש ,דּ הא לבּ ר ליּה  אוֹ ליף אוֹ רייתא 

אוֹ ליף ק ׁש וֹ ט. בּ ארח למיה
מאריּה  ק ּמ י ית וּ ב הי עיטא ליּה 

גזרה ) לההיא ית גּ זר (לבטלה  ואפילּ וּ  .
ויסּת לּ ק ית בּ ּט ל כּ לּ א מוֹ תא, עליּה 

עלוֹ י. ׁש ריא ולא נשמנּ יּה , דבר (עיטא  
עלמא ) לאׁש ּת דּ לאבהאי בּ עי דּ א ועל

יתעדי  ולא ולילי, יממא בּ אוֹ רייתא
דכתיב, הוּ א הדא  א )מנ ּה , (יהושע 

אעדי  ואי ולילה. יוֹ מם בּ וֹ  והגית 
מנּ ּה , את ּפ רׁש  א וֹ  אוֹ רייתא, מינּ יּה 

חיּ י. מן את ּפ רׁש  כּ אלּ וּ 
איהוּ ּת א כּ ד  נׁש  דּ בּ ר  עיטא חזי, 

זוה"ק
פרשת 
ואתחנן
ר "ס  דף 
ע"א 
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עליו  לקבּ ל צרי מ ּט תוֹ , על בּ לּ ילה 
ׁש לם, בּ לב מעלה ׁש ל מלכוּ ת על
נפ ׁש וֹ . ּפ קד וֹ ן אליו למסר וּ להקדּ ים
העוֹ לם  ׁש כּ ל מ וּ ם ּפ רׁש וּ ה, והרי
עץ  ׁש הרי  הּמ ות, טעם ט וֹ עמים
בּ ני רוּ חוֹ ת וכל בּ ע וֹ לם, ׁש רוּ י הּמ ות
וּ מתחבּ אוֹ ת  וע וֹ לוֹ ת יוֹ צאוֹ ת אדם

בּ פּק דוֹ ן,(ונמסרו ) ׁש הן וּ מ וּ ם אצלוֹ .
למק וֹ מוֹ תיהן. ׁש ב וֹ ת כּ לּ ן

צפ וֹ ן בּ א רוּ ח כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת וּ ראה, 
י וֹ צא, וכר וֹ ז הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת
עדן  לגן בּ א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 
אז  הצּ דּ יקים, בּ ר וּ חוֹ ת לה ׁש ּת עׁש ע 

הּמ לכּ ה (מתעוררים)מתכּ וּ נים בּ ני כּ ל 
הּמ ל את לׁש בּ ח ההיכל בּ ני וכל
ׁש ל ּפ קדוֹ נוֹ ת אוֹ תם כּ ל ואז הּק דוֹ ׁש .
כּ לּ ם  את בידּה , ׁש נּ מסרוּ  הרוּ חוֹ ת
העוֹ לם  בּ ני ורב לבעליהם. מ ׁש יב 
והרי ׁש עה, בּ אוֹ תּה  מתע וֹ ררים

אליהם. מ ׁש יב  כּ לּ ם ׁש ל  ּפ ּק דוֹ ן 
העליוֹ ן אוֹ תם  ההיכל ׁש בּ ני 

בּ עמדם  ע וֹ מדים
בּ תׁש בּ ח וֹ ת  מׁש ּת דּ לים מתע וֹ ררים,
ישׂ ראל בּ כנסת וּ מׁש ּת ּת פים הּת וֹ רה,
הבּ קר, כּ ׁש ּמ גּ יע היּ וֹ ם. ׁש ּמ איר עד

ההיכל בּ ני  וכל  כּ לּ ם (המלך )היא , 
נקראים  והם  הּק דוֹ ׁש , לּמ ל בּ אים
ּפ ר ׁש וּ ה. והרי והּמ ל כּ ה, הּמ ל בּ ני

קם בּ א ׁש אדם בּ ׁש עה וּ ראה, 
מּמ ּט תוֹ  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת

לק בּ לא בּ עי ערסיּה , על בּ ליליא סליק 
בּ לבּ א דּ לעילּ א, מלכ וּ תא ע וֹ ל עליּה 
גּ בּ יּה  למימסר וּ לאקדמי ׁש לים .
בּ גין  אוּ קמוּ ה, והא דּ נפׁש יּה . ּפ ק דּ וֹ נא
דּ מוֹ תא , טעמא טעמין עלמא דּ כל
בּ עלמא , ׁש ריא דּ מ וֹ תא אילנא דּ הא
וסלּ קין  נפקין, נׁש א דּ בני רוּ חי וכל

ואתמסרו)ואתטּמ רן וּ בגין (ס"א  גּ בּ יּה . 
ּת ייבין  כּ לּ הוּ  בּ פק דּ וֹ נא, דּ אינּ וּ ן

לאתרייהוּ .
צפ וֹ ן ּת א רוּ ח אּת ער כּ ד  חזי, 

נפיק. וכרוֹ זא ליליא, בּ פלגּ וּ ת 
דּ עדן  לגנּת א אתי הוּ א  בּ רי וק וּ ד ׁש א
דּ צ דּ יק יּ יא , בּ רוּ חיהוֹ ן לאׁש ּת ע ׁש עא

מת כּ ווני מתערי)כּ דין בּ ני (נ "א  כּ ל 
לׁש בּ חא היכלא, בּ ני וכל מטרוֹ ניתא,
אינּ וּ ן  כּ ל וּ כדין ק דּ יׁש א. למלכּ א ליּה 
בּ ידּה , דּ אתמּס רן דּ רוּ חין ּפ ק דּ וֹ נין
דּ בני  ורוּ בּ א למאריהוֹ ן. אתיב כּ לּ הוּ 
והא ׁש עתא, בּ ההיא מתערין עלמא

לגבּ ייהוּ . אתיב  דּ כ לּ הוּ  ּפ קד וֹ ניּה 
קיימי אי נּ וּ ן עלּ אה היכלא דּ בני 

מׁש ּת דּ לי  מתערי בּ ק יּ וּ מייהוּ ,
וּ מׁש ּת ּת פי  דּ אוֹ רייתא, בּ ת וּ ׁש בּ חּת א
כּ ד יממא. דּ נהיר עד  ישׂ ראל, בּ כנסת 
היכלא בּ ני וכל היא, צפרא, אתי

מלכּ א(דמלכא ) לגבּ י אתיין  כּ לּ הוּ 
דּ מלכּ א בּ נין אקרוּ ן ואינּ וּ ן ק דּ יׁש א,

אוּ קמוּ ה. והא וּ מטרוֹ ניתא.
קאיםּת א נׁש  דּ בּ ר בּ ׁש עתא חזי, 

מערסיּה , ליליא בּ פלגּ וּ ת 
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כּ תוּ ב  עליו בּ וֹ . וּ מׁש ּת בּ ח  העוֹ למוֹ ת
מט ) אּת ה (ישעיה עב דּ י  לי ויּ אמר 

אתּפ אר.  ּב אׁש ר י שׂ ראל

לאמר.ואתחנּ ן  ההוא בּ עת ה' אל 
אּת ה  יהו ''ה אדנ''י 
רבּ י וג וֹ '.  ּעבד את להראוֹ ת הח לּ וֹ ת 

ּפ תח, לח )יוֹ סי חזקיּ הוּ (ישעיה ויּ ּס ב  
בּ א  ה'. אל ויּ תּפ לּ ל הּק יר אל ּפ ניו
ׁש ל החזק  הכּ ח  הוּ א כּ ּמ ה וּ ראה
הכּ ל, על  עליוֹ ן הוּ א וכּמ ה הּת וֹ רה 
לא  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל
ולא  ותחּת וֹ נים, מעליוֹ נים פוֹ חד
העוֹ לם, ׁש ל רעים מּמ קרים פוֹ חד
החיּ ים  בּ עץ אח וּ ז ׁש הוּ א  מ וּ ם

יוֹ ם. בּ כל מ ּמ נּ וּ  ואוֹ כל
האדם ׁש הרי  את מל ּמ דת הּת וֹ רה 

מלּמ דת  אמת,  בּ דר ללכת
רבּ וֹ נוֹ  לפני י ׁש וּ ב אי עצה אוֹ תוֹ 

הגזרה) לאותה ׁש ּת גּ זר (לבטל  ואפלּ וּ  ,
ויסּת לּ ק  יתבּ ּט ל הכּ ל - מיתה עליו

עליו. יׁש רה ולא  אדםמּמ נּ וּ  של  (עצה 
הזה) להׁש ּת דּ לבעולם צרי כּ ן ועל 

מ ּמ נּ ה, יזוּ ז ולא ולילה יוֹ מם בּ ּת וֹ רה
ׁש כּ תוּ ב א)זהוּ  בּ וֹ (יהושע  והגית 

את  מ ּמ נּ וּ  מזיז ואם ולילה. י וֹ מם
נפרד כּ אלּ וּ  מ ּמ נּ ה, נפרד אוֹ  הּת וֹ רה 

החיּ ים. מן
כּ ׁש הוּ א בּ א האדם, ׁש ל  עצה וּ ראה, 

כּ תיב, עליּה  בּ יּה . מט )וּ מׁש ּת בּ ח (ישעיה 
 ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עב דּ י לי ו יּ אמר

את ּפ אר.

וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם בּ ּת וֹ רה לעסוֹ ק  אדם חיּ ב 

לאמר ואתח נּ ן ההיא בּ עת  יי' אל 
ג') ידו"ד(דברים אדנ"י .

וגוֹ '.  ּעב ד את  להרא וֹ ת  החלּ וֹ ת  אּת ה
י"א )רבּ י ּפ תח,(בראשית לח )יוֹ סי (ישעיה 

ויּ ת ּפ לּ ל  הקּ יר אל ּפ ניו חזק יּ הוּ  ו יּ ּס ב 
חילא הוּ א כּ ּמ ה חזי, ּת א יי'. אל
עלּ אה הוּ א וכ ּמ ה דּ אוֹ רייתא, ּת קּ יפא
דּ אׁש ּת דּ ל  מאן דּ כל כּ לּ א. על
ותּת אי. מעלּ אי דּ חיל לא  בּ אוֹ רייתא,
דּ עלמא. בּ יׁש ין  מערע וּ רין דּ חיל ולא
דּ חיּ י, בּ אילנא אחיד דּ איהוּ  בּ גין

יוֹ מא. בּ כל מנּ יּה  ואכיל
נׁש ,דּ הא לבּ ר ליּה  אוֹ ליף אוֹ רייתא 

אוֹ ליף ק ׁש וֹ ט. בּ ארח למיה
מאריּה  ק ּמ י ית וּ ב הי עיטא ליּה 

גזרה ) לההיא ית גּ זר (לבטלה  ואפילּ וּ  .
ויסּת לּ ק ית בּ ּט ל כּ לּ א מוֹ תא, עליּה 

עלוֹ י. ׁש ריא ולא נשמנּ יּה , דבר (עיטא  
עלמא ) לאׁש ּת דּ לאבהאי בּ עי דּ א ועל

יתעדי  ולא ולילי, יממא בּ אוֹ רייתא
דכתיב, הוּ א הדא  א )מנ ּה , (יהושע 

אעדי  ואי ולילה. יוֹ מם בּ וֹ  והגית 
מנּ ּה , את ּפ רׁש  א וֹ  אוֹ רייתא, מינּ יּה 

חיּ י. מן את ּפ רׁש  כּ אלּ וּ 
איהוּ ּת א כּ ד  נׁש  דּ בּ ר  עיטא חזי, 

זוה"ק
פרשת 
ואתחנן
ר "ס  דף 
ע"א 
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עליו  לקבּ ל צרי מ ּט תוֹ , על בּ לּ ילה 
ׁש לם, בּ לב מעלה ׁש ל מלכוּ ת על
נפ ׁש וֹ . ּפ קד וֹ ן אליו למסר וּ להקדּ ים
העוֹ לם  ׁש כּ ל מ וּ ם ּפ רׁש וּ ה, והרי
עץ  ׁש הרי  הּמ ות, טעם ט וֹ עמים
בּ ני רוּ חוֹ ת וכל בּ ע וֹ לם, ׁש רוּ י הּמ ות
וּ מתחבּ אוֹ ת  וע וֹ לוֹ ת יוֹ צאוֹ ת אדם

בּ פּק דוֹ ן,(ונמסרו ) ׁש הן וּ מ וּ ם אצלוֹ .
למק וֹ מוֹ תיהן. ׁש ב וֹ ת כּ לּ ן

צפ וֹ ן בּ א רוּ ח כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת וּ ראה, 
י וֹ צא, וכר וֹ ז הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת
עדן  לגן בּ א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 
אז  הצּ דּ יקים, בּ ר וּ חוֹ ת לה ׁש ּת עׁש ע 

הּמ לכּ ה (מתעוררים)מתכּ וּ נים בּ ני כּ ל 
הּמ ל את לׁש בּ ח ההיכל בּ ני וכל
ׁש ל ּפ קדוֹ נוֹ ת אוֹ תם כּ ל ואז הּק דוֹ ׁש .
כּ לּ ם  את בידּה , ׁש נּ מסרוּ  הרוּ חוֹ ת
העוֹ לם  בּ ני ורב לבעליהם. מ ׁש יב 
והרי ׁש עה, בּ אוֹ תּה  מתע וֹ ררים

אליהם. מ ׁש יב  כּ לּ ם ׁש ל  ּפ ּק דוֹ ן 
העליוֹ ן אוֹ תם  ההיכל ׁש בּ ני 

בּ עמדם  ע וֹ מדים
בּ תׁש בּ ח וֹ ת  מׁש ּת דּ לים מתע וֹ ררים,
ישׂ ראל בּ כנסת וּ מׁש ּת ּת פים הּת וֹ רה,
הבּ קר, כּ ׁש ּמ גּ יע היּ וֹ ם. ׁש ּמ איר עד

ההיכל בּ ני  וכל  כּ לּ ם (המלך )היא , 
נקראים  והם  הּק דוֹ ׁש , לּמ ל בּ אים
ּפ ר ׁש וּ ה. והרי והּמ ל כּ ה, הּמ ל בּ ני

קם בּ א ׁש אדם בּ ׁש עה וּ ראה, 
מּמ ּט תוֹ  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת

לק בּ לא בּ עי ערסיּה , על בּ ליליא סליק 
בּ לבּ א דּ לעילּ א, מלכ וּ תא ע וֹ ל עליּה 
גּ בּ יּה  למימסר וּ לאקדמי ׁש לים .
בּ גין  אוּ קמוּ ה, והא דּ נפׁש יּה . ּפ ק דּ וֹ נא
דּ מוֹ תא , טעמא טעמין עלמא דּ כל
בּ עלמא , ׁש ריא דּ מ וֹ תא אילנא דּ הא
וסלּ קין  נפקין, נׁש א דּ בני רוּ חי וכל

ואתמסרו)ואתטּמ רן וּ בגין (ס"א  גּ בּ יּה . 
ּת ייבין  כּ לּ הוּ  בּ פק דּ וֹ נא, דּ אינּ וּ ן

לאתרייהוּ .
צפ וֹ ן ּת א רוּ ח אּת ער כּ ד  חזי, 

נפיק. וכרוֹ זא ליליא, בּ פלגּ וּ ת 
דּ עדן  לגנּת א אתי הוּ א  בּ רי וק וּ ד ׁש א
דּ צ דּ יק יּ יא , בּ רוּ חיהוֹ ן לאׁש ּת ע ׁש עא

מת כּ ווני מתערי)כּ דין בּ ני (נ "א  כּ ל 
לׁש בּ חא היכלא, בּ ני וכל מטרוֹ ניתא,
אינּ וּ ן  כּ ל וּ כדין ק דּ יׁש א. למלכּ א ליּה 
בּ ידּה , דּ אתמּס רן דּ רוּ חין ּפ ק דּ וֹ נין
דּ בני  ורוּ בּ א למאריהוֹ ן. אתיב כּ לּ הוּ 
והא ׁש עתא, בּ ההיא מתערין עלמא

לגבּ ייהוּ . אתיב  דּ כ לּ הוּ  ּפ קד וֹ ניּה 
קיימי אי נּ וּ ן עלּ אה היכלא דּ בני 

מׁש ּת דּ לי  מתערי בּ ק יּ וּ מייהוּ ,
וּ מׁש ּת ּת פי  דּ אוֹ רייתא, בּ ת וּ ׁש בּ חּת א
כּ ד יממא. דּ נהיר עד  ישׂ ראל, בּ כנסת 
היכלא בּ ני וכל היא, צפרא, אתי

מלכּ א(דמלכא ) לגבּ י אתיין  כּ לּ הוּ 
דּ מלכּ א בּ נין אקרוּ ן ואינּ וּ ן ק דּ יׁש א,

אוּ קמוּ ה. והא וּ מטרוֹ ניתא.
קאיםּת א נׁש  דּ בּ ר בּ ׁש עתא חזי, 

מערסיּה , ליליא בּ פלגּ וּ ת 
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עליו  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז בּ ּת וֹ רה, לה ׁש ּת דּ ל 
קלד ):ואוֹ מר  את (תהלים בּ רכוּ  הנּ ה 

ה' בּ בית העמדים ה' עבדי  כּ ל ה'
ע וֹ מד כּ ׁש הוּ א עכ ׁש ו בּ לּ יל וֹ ת.
כּ ר וֹ ז  אוֹ תוֹ  רבּ וֹ נוֹ , לפני  בּ תפ לּ ה

ואוֹ מר  עליו לקוֹ רא ונתּת י : 
האלּ ה. העמדים בּ ין מהלכים

רבּ ירבּ י  לפני יוֹ ׁש ב היה חזקיּ ה 
הלּ ילה  בחצ וֹ ת קמוּ  יצחק.
ואמר, יצחק ר בּ י ּפ תח ּת וֹ רה. ללמד

קלד ) כּ ל(תהלים  ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הרי הזּ ה הּפ ס וּ ק וגוֹ '. ה' עבדי
אבל נתבּ אר, והרי החברים ּפ ר ׁש וּ הוּ 
בּ ני כּ ל ׁש ל הוּ א הזּ ה הבח
האמוּ נה  בּ ני הם וּ מי  ?האמוּ נה, 

ויוֹ דעים  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם
כּ ראוּ י. הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד
האמ וּ נה, בּ ני אוֹ תם ׁש ל  והבח 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם
בּ כנסת  ונדבּ קים בּ ּת וֹ רה לעסק 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח י שׂ ראל

תוֹ רה. בּ דברי ה וּ א

בּ חצוֹ ת בּ א קם ׁש אדם בּ ׁש עה ראה, 
ור וּ ח בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה
הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת מתעוֹ ררת צפ וֹ ן

קארי  כּ רוֹ זא בּ אוֹ רייתא, לאׁש ּת דּ לא
ואמר, קלד)עליּה  בּ רכ וּ (תהלים הנּ ה 

יי' בּ בית  העוֹ מדים יי' עבדי כּ ל יי' את 
קאים איהוּ  כּ ד  הׁש ּת א בּ לּ ילוֹ ת.
כּ רוֹ זא הה וּ א מאריּה , ק ּמ י בּ צלוֹ תא
מהלכים ל ונת ּת י ואמר, עליּה  קּ ארי

האלּ ה. העוֹ מדים בּ ין

ז ּפרק

אלפי  ׁש ל הירה ּכ נגד  ׁש היא  בּ חצ וֹ ת הלּ וֹ מד  לאדם גּ דוֹ ל ׁש בח 
מלאכים וּ רבבוֹ ת 

דּ רבּ י רבּ י קמיּה  יתיב  הוה  חזק יּ ה 
ליליא בּ פלגוּ ת  קמוּ  יצחק ,
יצחק רבּ י ּפ תח  בּ אוֹ רייתא. למלעי

קלד)ואמר, יי'(תהלים את  בּ רכוּ  הנּ ה 
הא קרא האי וגוֹ ', יי' עבדי כּ ל
אבל  אּת מר. והא חבריּ יא, אוּ קמוּ ה
בּ ני  אינּ וּ ן דּ כל הוּ א ׁש בחא האי
בּ ני  אינּ וּ ן וּ מאן מהימנ וּ תא.
דּ מׁש ּת דּ לי  אינּ וּ ן מהימנ וּ תא.
ׁש מא ליחדא וידעין בּ אוֹ רייתא,
דּ אינּ וּ ן  וּ ׁש בחא יאוֹ ת . כּ דקא ק דּ יׁש א
בּ פלגּ וּ  דּ קיימין אינּ וּ ן מהימנ וּ תא, בּ ני

למלעי ע "א )ליליא י"ג  בּ אוֹ רייתא(דף  
ישׂ ראל, בּ כנסת  בּ ּה  וּ מתד בּ קי
הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א ליּה  לׁש בּ חא

דּ אוֹ רייתא. בּ מילּ י
קםּת א נׁש  דּ בר בּ ׁש עתא חזי, 

למלעי  ליליא בּ פלגוּ ת 
בּ פלגוּ ת אּת ער צפוֹ ן ורוּ ח בּ אוֹ רייתא,

זוה"ק
פרשת 
דף  ויקרא 
ע"א  יג
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את  וּ מ ׁש בּ חת ע וֹ מדת איּ לת אוֹ תּה 
ׁש היא  וּ בׁש עה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
רבבוֹ ת  וכּמ ה  אלפים כּ ּמ ה עוֹ מדת,
וכלּ ם  בּ מק וֹ מם , ע ּמ ּה  עוֹ מדים
הּק דוֹ ׁש . הּמ ל את לׁש בּ ח  מתחילים

הלּ ילה אוֹ תוֹ  בּ חצוֹ ת וקם ׁש זּ כה מי 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה, לעסק
ׁש בּ אר וּ ה, כּ מוֹ  לוֹ , מקׁש יב  הוּ א

בּ גּ נּ ים (שירח )ׁש כּ תוּ ב  היּ וֹ ׁש בת 
הׁש מיעני. לק וֹ ל מק ׁש יבים חברים
וכל מעלה ׁש ל אוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל
לרבּ וֹ נם, ׁש ּמ ז ּמ רים הּת ׁש בּ חת בּ ני
ׁש ל הּת ׁש בּ חת בּ ׁש ביל ׁש וֹ ככים כּ לּ ם
וּ מכריזים  בּת וֹ רה, ׁש עסק וּ  אוֹ תם

קלד ):ואוֹ מרים  את (תהלים בּ רכוּ  הנּ ה 
ה', את בּ רכוּ  אּת ם ה'. עבדי  כּ ל ה'
אּת ם  הּק דוֹ ׁש , הּמ ל את ׁש בּ ח וּ  אּת ם

.הּמ ל את ע ּט ר וּ 
בּ אוֹ תוֹ ואוֹ ת ּה  מתעּט רת האיּ לת 

הּמ ל לפני וע וֹ מדת אדם,
בּ אתיואוֹ מרת  בן בּ איזה ראה : 

. אלי התעוֹ ררּת י בן  בּ איזה ,לפני
לפני ׁש לּ הם כּ לּ וֹ  ׁש הבח  הם וּ מי 

העוֹ מדים הּמ ל ואוֹ מר , וחוֹ זר  ? 
עבדי נקראים אלּ וּ  בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית
,הּמ ל את  לבר ראוּ יים אלּ וּ  ה',

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ רכה, (שם)וּ ברכתם 
וג וֹ '. ה' את וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם שׂ אוּ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש הּמ ל ראוּ יים אּת ם

וּ מ ׁש בּ חא ק יּ ימא איּ לּת א ההיא ליליא,
וּ ב ׁש עתא הוּ א. בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א ליּה 
רבּ בן, וכ ּמ ה אלף , כּ מה קיּ ימא, דּ היא

בּ ק יּ וּ מי  עּמ ּה  ׁש ארן קיימין וכ לּ הוּ  יהוּ , 
קדּ יׁש א. למלכּ א לׁש בּ חא

ל וֹ  מק ׁש יב  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 

ליליאהה וּ א בּ פלגוּ ת  וקם דּ זכי מאן 
ק וּ דׁש א בּ אוֹ רייתא, למלעי
דּ אוּ קמוּ ה , כּ מה ליּה , אצית  הוּ א בּ רי

יג)דּ כּת יב , ח  השירים  היּ וֹ ׁש בת(שיר  
לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים
לעילּ א , אוֹ כלוֹ סין אינּ וּ ן וכל הׁש מיעני.
דּ מזמרין  ּת וּ ׁש בּ חּת א בּ ני וכל
בּ גין  מׁש ּת ככי כּ לּ הוּ  למאריהוֹ ן,
בּ אוֹ רייתא , דּ לעוּ  דּ אינּ וּ ן ּת וּ ׁש בּ חּת א 

ואמרי, קלד)וּ מכרזי בּ רכ וּ (תהלים הנּ ה 
את בּ רכ וּ  אּת וּ ן יי'. עבדּ י כּ ל יי' את 
אּת וּ ן  ק דּ יׁש א למלכּ א ׁש בּ חוּ  אּת וּ ן יי'.

למלכּ א. ליּה  אע ּט רוּ 
בּ יּה וההיא מתע ּט רא איּ ילּת א  

קמי  וקמת נ ׁש , בּ ר בּ הה וּ א
בּ רא בּ מאי חמי ואמרת  מלכּ א,
אּת ערנא בּ רא בּ מאי , לק ּמ אתינא
כּ לּ א דּ ׁש בחא אינּ וּ ן וּ מאן , ּלגב
ואמר, הדר מלכּ א. ק ּמ י דּ להוֹ ן
אלּ ין  בּ לּ ילוֹ ת . יי' בּ בית  הע וֹ מדים
לברכא אתחזוּ ן אלּ ין יי', עב דּ י אקרוּ ן
בּ רכתא , דּ להוֹ ן וּ ברכתא למלכּ א.

דכתיב , הוּ א ב)הדא קלד  שׂ אוּ (תהלים 
אּת וּ ן  וגוֹ '. יי' את  וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם
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עליו  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז בּ ּת וֹ רה, לה ׁש ּת דּ ל 
קלד ):ואוֹ מר  את (תהלים בּ רכוּ  הנּ ה 

ה' בּ בית העמדים ה' עבדי  כּ ל ה'
ע וֹ מד כּ ׁש הוּ א עכ ׁש ו בּ לּ יל וֹ ת.
כּ ר וֹ ז  אוֹ תוֹ  רבּ וֹ נוֹ , לפני  בּ תפ לּ ה

ואוֹ מר  עליו לקוֹ רא ונתּת י : 
האלּ ה. העמדים בּ ין מהלכים

רבּ ירבּ י  לפני יוֹ ׁש ב היה חזקיּ ה 
הלּ ילה  בחצ וֹ ת קמוּ  יצחק.
ואמר, יצחק ר בּ י ּפ תח ּת וֹ רה. ללמד

קלד ) כּ ל(תהלים  ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הרי הזּ ה הּפ ס וּ ק וגוֹ '. ה' עבדי
אבל נתבּ אר, והרי החברים ּפ ר ׁש וּ הוּ 
בּ ני כּ ל ׁש ל הוּ א הזּ ה הבח
האמוּ נה  בּ ני הם וּ מי  ?האמוּ נה, 

ויוֹ דעים  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם
כּ ראוּ י. הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד
האמ וּ נה, בּ ני אוֹ תם ׁש ל  והבח 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם
בּ כנסת  ונדבּ קים בּ ּת וֹ רה לעסק 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח י שׂ ראל

תוֹ רה. בּ דברי ה וּ א

בּ חצוֹ ת בּ א קם ׁש אדם בּ ׁש עה ראה, 
ור וּ ח בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה
הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת מתעוֹ ררת צפ וֹ ן

קארי  כּ רוֹ זא בּ אוֹ רייתא, לאׁש ּת דּ לא
ואמר, קלד)עליּה  בּ רכ וּ (תהלים הנּ ה 

יי' בּ בית  העוֹ מדים יי' עבדי כּ ל יי' את 
קאים איהוּ  כּ ד  הׁש ּת א בּ לּ ילוֹ ת.
כּ רוֹ זא הה וּ א מאריּה , ק ּמ י בּ צלוֹ תא
מהלכים ל ונת ּת י ואמר, עליּה  קּ ארי

האלּ ה. העוֹ מדים בּ ין

ז ּפרק

אלפי  ׁש ל הירה ּכ נגד  ׁש היא  בּ חצ וֹ ת הלּ וֹ מד  לאדם גּ דוֹ ל ׁש בח 
מלאכים וּ רבבוֹ ת 

דּ רבּ י רבּ י קמיּה  יתיב  הוה  חזק יּ ה 
ליליא בּ פלגוּ ת  קמוּ  יצחק ,
יצחק רבּ י ּפ תח  בּ אוֹ רייתא. למלעי

קלד)ואמר, יי'(תהלים את  בּ רכוּ  הנּ ה 
הא קרא האי וגוֹ ', יי' עבדי כּ ל
אבל  אּת מר. והא חבריּ יא, אוּ קמוּ ה
בּ ני  אינּ וּ ן דּ כל הוּ א ׁש בחא האי
בּ ני  אינּ וּ ן וּ מאן מהימנ וּ תא.
דּ מׁש ּת דּ לי  אינּ וּ ן מהימנ וּ תא.
ׁש מא ליחדא וידעין בּ אוֹ רייתא,
דּ אינּ וּ ן  וּ ׁש בחא יאוֹ ת . כּ דקא ק דּ יׁש א
בּ פלגּ וּ  דּ קיימין אינּ וּ ן מהימנ וּ תא, בּ ני

למלעי ע "א )ליליא י"ג  בּ אוֹ רייתא(דף  
ישׂ ראל, בּ כנסת  בּ ּה  וּ מתד בּ קי
הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א ליּה  לׁש בּ חא

דּ אוֹ רייתא. בּ מילּ י
קםּת א נׁש  דּ בר בּ ׁש עתא חזי, 

למלעי  ליליא בּ פלגוּ ת 
בּ פלגוּ ת אּת ער צפוֹ ן ורוּ ח בּ אוֹ רייתא,
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פרשת 
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את  וּ מ ׁש בּ חת ע וֹ מדת איּ לת אוֹ תּה 
ׁש היא  וּ בׁש עה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
רבבוֹ ת  וכּמ ה  אלפים כּ ּמ ה עוֹ מדת,
וכלּ ם  בּ מק וֹ מם , ע ּמ ּה  עוֹ מדים
הּק דוֹ ׁש . הּמ ל את לׁש בּ ח  מתחילים

הלּ ילה אוֹ תוֹ  בּ חצוֹ ת וקם ׁש זּ כה מי 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה, לעסק
ׁש בּ אר וּ ה, כּ מוֹ  לוֹ , מקׁש יב  הוּ א

בּ גּ נּ ים (שירח )ׁש כּ תוּ ב  היּ וֹ ׁש בת 
הׁש מיעני. לק וֹ ל מק ׁש יבים חברים
וכל מעלה ׁש ל אוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל
לרבּ וֹ נם, ׁש ּמ ז ּמ רים הּת ׁש בּ חת בּ ני
ׁש ל הּת ׁש בּ חת בּ ׁש ביל ׁש וֹ ככים כּ לּ ם
וּ מכריזים  בּת וֹ רה, ׁש עסק וּ  אוֹ תם

קלד ):ואוֹ מרים  את (תהלים בּ רכוּ  הנּ ה 
ה', את בּ רכוּ  אּת ם ה'. עבדי  כּ ל ה'
אּת ם  הּק דוֹ ׁש , הּמ ל את ׁש בּ ח וּ  אּת ם

.הּמ ל את ע ּט ר וּ 
בּ אוֹ תוֹ ואוֹ ת ּה  מתעּט רת האיּ לת 

הּמ ל לפני וע וֹ מדת אדם,
בּ אתיואוֹ מרת  בן בּ איזה ראה : 

. אלי התעוֹ ררּת י בן  בּ איזה ,לפני
לפני ׁש לּ הם כּ לּ וֹ  ׁש הבח  הם וּ מי 

העוֹ מדים הּמ ל ואוֹ מר , וחוֹ זר  ? 
עבדי נקראים אלּ וּ  בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית
,הּמ ל את  לבר ראוּ יים אלּ וּ  ה',

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ רכה, (שם)וּ ברכתם 
וג וֹ '. ה' את וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם שׂ אוּ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש הּמ ל ראוּ יים אּת ם

וּ מ ׁש בּ חא ק יּ ימא איּ לּת א ההיא ליליא,
וּ ב ׁש עתא הוּ א. בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א ליּה 
רבּ בן, וכ ּמ ה אלף , כּ מה קיּ ימא, דּ היא

בּ ק יּ וּ מי  עּמ ּה  ׁש ארן קיימין וכ לּ הוּ  יהוּ , 
קדּ יׁש א. למלכּ א לׁש בּ חא

ל וֹ  מק ׁש יב  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 

ליליאהה וּ א בּ פלגוּ ת  וקם דּ זכי מאן 
ק וּ דׁש א בּ אוֹ רייתא, למלעי
דּ אוּ קמוּ ה , כּ מה ליּה , אצית  הוּ א בּ רי

יג)דּ כּת יב , ח  השירים  היּ וֹ ׁש בת(שיר  
לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים
לעילּ א , אוֹ כלוֹ סין אינּ וּ ן וכל הׁש מיעני.
דּ מזמרין  ּת וּ ׁש בּ חּת א בּ ני וכל
בּ גין  מׁש ּת ככי כּ לּ הוּ  למאריהוֹ ן,
בּ אוֹ רייתא , דּ לעוּ  דּ אינּ וּ ן ּת וּ ׁש בּ חּת א 

ואמרי, קלד)וּ מכרזי בּ רכ וּ (תהלים הנּ ה 
את בּ רכ וּ  אּת וּ ן יי'. עבדּ י כּ ל יי' את 
אּת וּ ן  ק דּ יׁש א למלכּ א ׁש בּ חוּ  אּת וּ ן יי'.

למלכּ א. ליּה  אע ּט רוּ 
בּ יּה וההיא מתע ּט רא איּ ילּת א  

קמי  וקמת נ ׁש , בּ ר בּ הה וּ א
בּ רא בּ מאי חמי ואמרת  מלכּ א,
אּת ערנא בּ רא בּ מאי , לק ּמ אתינא
כּ לּ א דּ ׁש בחא אינּ וּ ן וּ מאן , ּלגב
ואמר, הדר מלכּ א. ק ּמ י דּ להוֹ ן
אלּ ין  בּ לּ ילוֹ ת . יי' בּ בית  הע וֹ מדים
לברכא אתחזוּ ן אלּ ין יי', עב דּ י אקרוּ ן
בּ רכתא , דּ להוֹ ן וּ ברכתא למלכּ א.

דכתיב , הוּ א ב)הדא קלד  שׂ אוּ (תהלים 
אּת וּ ן  וגוֹ '. יי' את  וּ ברכוּ  קדׁש  ידיכם
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ׁש על והבּ רכה ידיכם, על יתבּ ר
היא. בּ רכה ידיכם

קדׁש שׂ אוּ  מהוּ  קדׁש . ?ידיכם 
ׁש ּמ עין  העליוֹ ן  הּמ ק וֹ ם
ׁש כּ תוּ ב  מ ּמ נּ וּ , יוֹ צא העמק  הנּ חל 
הוּ א  ועדן להׁש ק וֹ ת. מעדן יצא ונהר 
שׂ אוּ   ּכ מ וּ ם עליוֹ ן , קדׁש  ׁש נּ קרא
כּ ן  ׁש עוֹ שׂ ה ואדם קדׁש . ידיכם
עליו  ּמ כריזים מה לזה, ?וז וֹ כה 

את   תבר אּת ה מצּ יּ וֹ ן , ה' יברכ
ׁש נּ קרא  מּמ ק וֹ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
אוֹ ת  יבר והוּ א עליוֹ ן, קדׁש 
ׁש אּת ה  ציּ וֹ ן , ׁש נּ קרא מ ּמ קוֹ ם

כאחד. ּת תבּ רכוּ  והגּ בירה

לּת וֹ רה,והּמ קוֹ ם אוֹ תנוּ  זכּ ה הזּ ה 
בּ כל ׁש לּ נוּ . הזּ וֹ  והדּ ר
אנוּ  וחצי יׁש נים, אנוּ  חצי לילה,
עוֹ מדים וּ כׁש אנוּ  בּ ּת וֹ רה. עוֹ סקים
מים ונהרוֹ ת הדה ריחוֹ ת בּ בּ קר,
והיא הּת וֹ רה, את לנוּ  מאירים
הרי הזּ ה הּמ קוֹ ם ואת בּ לבּ נוּ . מתיבת
וכּמ ה אחת, ּפ עם למעלה אוֹ תוֹ  דּ נוּ 
על הדּ ין בּ אוֹ תוֹ  הסּת לּ קוּ  מגנּ ים שׂ רי
ׁש לּ נוּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת ואז הּת וֹ רה, ענׁש 
הזּ ה והּמ קוֹ ם בּ ּת וֹ רה, היא ולילה יוֹ מם
כּ מי מכּ אן, ׁש נּ פרד וּ מי לנוּ , מסיּ ע

העוֹ לם. מחיּ י ׁש נּ פרד

על  ית בּ ר ק דּ יׁש א דּ מל כּ א אתחזוּ ן
בּ רכתא ידייכוּ  דּ על וּ ברכתא ידייכ וּ 

היא.
אתר שׂ אוּ  קד ׁש . מהוּ  קדׁש . ידיכם 

דּ נחלא דּ מבּ וּ עא ע לּ אה,
יוֹ צא ונהר דּ כ ּת יב , מנּ יּה . נפיק  עמיקא
דּ אקרי  הוּ א ועדן לה ׁש קוֹ ת . מעדן
ידיכם שׂ א וּ   ּכ בּ גין עלּ אה , קד ׁש 
להאי, וזכי כּ ן, דּ עביד  נׁש  וּ בר קד ׁש .
מצּ יּ וֹ ן, יי'  יברכ עליּה . מכרזי קא מאי
הוּ א , בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א ּת בר אּת 
והוּ א ע לּ אה. קדׁש  דּ אקרי מאתר
דּ אּת  צ יּ וֹ ן, דּ אקרי מאתר  ל יבר

כּ חדא. ּת ת בּ רכ וּ ן וּ מטרוֹ ניתא

בּ ּת וֹ רה היא ולילה יוֹ מם ׁש לּ נ וּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת 

והאי ואתרא לאוֹ רייתא, לן זכי דא 
ליליא בּ כל דילן. א וֹ רחא
אנן  וּ פלגוּ תא ניימין, אנן ּפ לגוּ תא
קיימין  אנן וכד  בּ אוֹ רייתא. עסקין
הא מיא ונהרי חקלא ריחי בּ צפרא
סרכי  וכ ּמ ה חדא. זמנא לעילא דּ יינוּ ה
על  דינא בּ ההוּ א אסּת לּ ק וּ  ּת ריסין

ב)ע וֹ נ ׁש א קא וּ כדין (עה , דאוֹ רייתא, 
וליליא יממא דילן אׁש ּת דּ לוּ תא
קא דא ואתרא הוּ א, בּ אוֹ רייתא
מכּ אן, דּ את ּפ רׁש  וּ מאן לן, מסייעא

עלמא. מחיּ י דּ את ּפ רׁש  כּ מאן

זוה"ק
ח"א 
לך  פרשת
לך 

   

א' ּפרק                                                                                                       א ֶ ֶ 
הּמקּדׁש חרּבן על ּבכּיה  חצ ֹות ּתיקּון ענין                                                            א ִ ְ ָ ִ ֲ ְ ִ ָ ַ ֻ ְ ָ ַ ִ ְ ָ 

עדן  בגן הּצּדיקים עם ה' ּבחצֹות                                                                         א ַ ֲ ִ ַ ַ ִ ִ ְ ַ ֵ ֶ 
החרּבן  על  ּבכּיה                                                                                           ג ְ ִ ָ ַ ַ ֻ ְ ָ 

ב'ּפרק                                                                                                       ד ֶ ֶ 
ג ֹודל מחמת  ּברקיע  ּובֹועטים ּבֹוכים  לילה, ּבעת ה ּׁשכינה עם יחד  מעלה מלאכי ּכל החרּבן  ֶ ַ ֲ ֵ ַ ִ ָ ָ ִ ֲ ִ ָ ְ ַ ֵ ְ ָ ִ ְ ַ ִ ַ ָ ָ ְ ַ ֵ ֲ ְ ַ ָ ָ ְ ֻ ַ ֵ ְּבעת 

הּׁשכינה  צער                                                                                               ד ַ ַ ַ ְ ִ ָ 
מקּדׁש ּכׁשאין הח ּסרֹון  צער וגדל ה ּגלּות צער ּבכּית                                                   ו ְ ִ ַ ַ ַ ַ ָ ְ ֶֹ ַ ַ ַ ִ ָ ְ ֶ ֵ ִ ְ ָ 

ג ' ּפרק                                                                                                      ז ֶ ֶ 
ּבניו על רחמים  מעֹורר החרּבן  על הּקּב"ה  ּבכּית  ּבעת                                                ז ְ ֵ ְ ִ ַ ַ ָ ָ ַ ַ ֻ ְ ָ ְ ֵ ַ ֲ ִ ַ ָ ָ 

ד 'ּפרק                                                                                                        י ֶ ֶ 
יׂשראל עם ּבכּו הם  ו ׁשם ּבבל, עד  הּׁשכינה את לּוּו ּכּלם  חצה, צעקּו אראּלם הן                  י ֵ ֶ ְ ֶ ָ ָ ֲ ֻ ָ ֻ ָ ִ ֶ ַ ְ ִ ָ ַ ָ ֶ ְ ָ ֵ ָ ִ ִ ְ ָ ֵ 

עדן  בגן הּלילה ּבחצי הּצּדיקים                                                                          יב ַ ַ ִ ִ ַ ֲ ִ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ֵ ֶ 
ה'ּפרק                                                                                                      יב ֶ ֶ 

ּבחצ ֹות  מזּמר ֹות  האילנ ֹות                                                                                יב ָ ִ ָ ְ ַ ְ ַ ֲ 
מ ּמׁש הּלילה ּבחצ ֹות קם אּבא  רּבי                                                                     יג ַ ִ ַ ָ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ַ ָ 

ה ּצּדיקים. עם להׁשּתע ׁשע העדן לגן ּנכנס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הלילה , ּבחצ ֹות                  יג ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ַ ָ ֵ ֶ ְ ִ ְ ַ ֲ ֵ ַ ִ ַ ַ ִ ִ 
החסד מּצד הּמלכּות מאירה הּלילה מחצ ֹות                                                          יד ֵ ֲ ַ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ַ ְ ִ ַ ַ ֶ ֶ 
החסד ּבצד פניה מאירה האחרת ּבּמחצית                                                           טו ַ ַ ֲ ִ ָ ַ ֶ ֶ ְ ִ ָ ָ ֶ ָ ְ ַ ַ ֶ ֶ 

ו'ּפרק                                                                                                      טז ֶ ֶ 
ּבׁשנה  מיתה טעם טֹועם אינֹו ּבחצֹות הקם                                                          טז ָ ֵ ַ ֲ ֵ ֵ ָ ַ ִ ָ ְ ֵ ָ 

ותׁשּבח ֹות  ּבׁשירים  רּבֹונֹו ּבעב ֹודת ּומ ׁשּתּדל ּומתע ֹורר , ה ּלילה  ּבחצֹות  קם הּמל ּדוד          טז ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ִ ְ ֵ ִ ְ ַ ֵ ַ ֲ ַ ִ ְ ִ ִ ְ ִ ְ ָ 
מיתה  טעם יטעם ׁשּלא ימיו ּכל ׁשֹומר היה  הּמל דוד                                              יז ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ָ ֵ ָ ָ ָ ֶ ִֹ ְ ַ ַ ַ ִ ָ 

להׁשּגיח עֹומד  היה  הּמל חיּדוד אצל חי ּתמיד, ר ּבֹונֹו ּבכבֹוד                                    יח ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ָ ֵ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ְ ִ ָ ִ ַ ֵ ֶ ַ 
ז 'ּפרק                                                                                                      יח ֶ ֶ 

הּקׁשים הּדינים  ּכל מבּטלים לילה חצ ֹות  ּבעת הּתֹורה ולּמּוד ּבּלילה קימה ידי על             יח ַ ְ ֵ ִ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ַ ִ ִ ַ ָ ִ 
את  ּומ ׁשּבחת מאליו, ּומנ ּגן ּדוד , ּבכּנֹור  מּקיׁשה אחת הּמלרּוח                                    יט ַ ַ ַ ַ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ֵ ֵ ֵ ָ ְ ַ ַ ַ ֶ ַ ֶ ֶ 

נפ ּתחים הרחמים ּפתחי                                                                                   כ ִ ְ ֵ ָ ַ ֲ ִ ִ ְ ָ ִ 
ח 'ּפרק                                                                                                      כא ֶ ֶ 

ּכנס ּיֹות  לבּתי ּומקּדימים  ּבחצ ֹות קמים קדֹוׁשים  יׂשראל עם                                        כא ַ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ָ ִ ַ ֲ ַ ְ ִ ִ ְ ָ ֵ ְ ֵ ִ 
עדן  ּבגן הּצּדיקים עם מתיחדת יׂשראל ּכנסת                                                        כא ְ ֶ ֶ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ֶ ֶ ִ ַ ַ ִ ִ ְ ַ ֵ ֶ 

לעילא  עליו  ּומכריזין  ליּה מלּוים מלאכים ּכּמה                                                     כב ַ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ִ ֵ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ְ ֵ ָ 
ה ּזּכרֹון  ּבספר  ונכּתב הּתפ ּלֹות התק ּבלּות זמן חצ ֹות ּבעת                                           כג ְ ֵ ֲ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ֵ ֶ ַ ִ ָ 

ט'ּפרק                                                                                                    כד ֶ ֶ 
הּׁשם לעבֹודת לקּום התע ֹוררּות יׁש חצ ֹות ּבזמן                                                      כד ִ ְ ַ ֲ ֵ ִ ְ ְ ָ ַ ֲ ַ ַ ֵ 

למל מ ׁשּבחת הּקד ֹוׁשה הּׁשכינה                                                                      כד ַ ְ ִ ָ ַ ְ ָ ְ ַ ַ ַ ַ ֶ ֶ 
חסד ׁשל חּוט   מהּמל מקּבל הּצּדיק                                                                 כה ַ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ ַ ֶ ֶ ֶ ֶ ֶ 

ּׁשּנסּתּלק ּו ה ּצּדיקים נׁשמ ֹות על עדן בגן מסּתּכל הּקּב"ה לילה ּבחצֹות                            כו ַ ֲ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ֵ ֶ ַ ִ ְ ַ ַ ִ ִ ֶ ִ ְ ַ ְ 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ כ

ׁש על והבּ רכה ידיכם, על יתבּ ר
היא. בּ רכה ידיכם

קדׁש שׂ אוּ  מהוּ  קדׁש . ?ידיכם 
ׁש ּמ עין  העליוֹ ן  הּמ ק וֹ ם
ׁש כּ תוּ ב  מ ּמ נּ וּ , יוֹ צא העמק  הנּ חל 
הוּ א  ועדן להׁש ק וֹ ת. מעדן יצא ונהר 
שׂ אוּ   ּכ מ וּ ם עליוֹ ן , קדׁש  ׁש נּ קרא
כּ ן  ׁש עוֹ שׂ ה ואדם קדׁש . ידיכם
עליו  ּמ כריזים מה לזה, ?וז וֹ כה 

את   תבר אּת ה מצּ יּ וֹ ן , ה' יברכ
ׁש נּ קרא  מּמ ק וֹ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
אוֹ ת  יבר והוּ א עליוֹ ן, קדׁש 
ׁש אּת ה  ציּ וֹ ן , ׁש נּ קרא מ ּמ קוֹ ם

כאחד. ּת תבּ רכוּ  והגּ בירה

לּת וֹ רה,והּמ קוֹ ם אוֹ תנוּ  זכּ ה הזּ ה 
בּ כל ׁש לּ נוּ . הזּ וֹ  והדּ ר
אנוּ  וחצי יׁש נים, אנוּ  חצי לילה,
עוֹ מדים וּ כׁש אנוּ  בּ ּת וֹ רה. עוֹ סקים
מים ונהרוֹ ת הדה ריחוֹ ת בּ בּ קר,
והיא הּת וֹ רה, את לנוּ  מאירים
הרי הזּ ה הּמ קוֹ ם ואת בּ לבּ נוּ . מתיבת
וכּמ ה אחת, ּפ עם למעלה אוֹ תוֹ  דּ נוּ 
על הדּ ין בּ אוֹ תוֹ  הסּת לּ קוּ  מגנּ ים שׂ רי
ׁש לּ נוּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת ואז הּת וֹ רה, ענׁש 
הזּ ה והּמ קוֹ ם בּ ּת וֹ רה, היא ולילה יוֹ מם
כּ מי מכּ אן, ׁש נּ פרד וּ מי לנוּ , מסיּ ע

העוֹ לם. מחיּ י ׁש נּ פרד

על  ית בּ ר ק דּ יׁש א דּ מל כּ א אתחזוּ ן
בּ רכתא ידייכוּ  דּ על וּ ברכתא ידייכ וּ 

היא.
אתר שׂ אוּ  קד ׁש . מהוּ  קדׁש . ידיכם 

דּ נחלא דּ מבּ וּ עא ע לּ אה,
יוֹ צא ונהר דּ כ ּת יב , מנּ יּה . נפיק  עמיקא
דּ אקרי  הוּ א ועדן לה ׁש קוֹ ת . מעדן
ידיכם שׂ א וּ   ּכ בּ גין עלּ אה , קד ׁש 
להאי, וזכי כּ ן, דּ עביד  נׁש  וּ בר קד ׁש .
מצּ יּ וֹ ן, יי'  יברכ עליּה . מכרזי קא מאי
הוּ א , בּ רי לּ ק וּ ד ׁש א ּת בר אּת 
והוּ א ע לּ אה. קדׁש  דּ אקרי מאתר
דּ אּת  צ יּ וֹ ן, דּ אקרי מאתר  ל יבר

כּ חדא. ּת ת בּ רכ וּ ן וּ מטרוֹ ניתא

בּ ּת וֹ רה היא ולילה יוֹ מם ׁש לּ נ וּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת 

והאי ואתרא לאוֹ רייתא, לן זכי דא 
ליליא בּ כל דילן. א וֹ רחא
אנן  וּ פלגוּ תא ניימין, אנן ּפ לגוּ תא
קיימין  אנן וכד  בּ אוֹ רייתא. עסקין
הא מיא ונהרי חקלא ריחי בּ צפרא
סרכי  וכ ּמ ה חדא. זמנא לעילא דּ יינוּ ה
על  דינא בּ ההוּ א אסּת לּ ק וּ  ּת ריסין

ב)ע וֹ נ ׁש א קא וּ כדין (עה , דאוֹ רייתא, 
וליליא יממא דילן אׁש ּת דּ לוּ תא
קא דא ואתרא הוּ א, בּ אוֹ רייתא
מכּ אן, דּ את ּפ רׁש  וּ מאן לן, מסייעא

עלמא. מחיּ י דּ את ּפ רׁש  כּ מאן

זוה"ק
ח"א 
לך  פרשת
לך 

   

א' ּפרק                                                                                                       א ֶ ֶ 
הּמקּדׁש חרּבן על ּבכּיה  חצ ֹות ּתיקּון ענין                                                            א ִ ְ ָ ִ ֲ ְ ִ ָ ַ ֻ ְ ָ ַ ִ ְ ָ 

עדן  בגן הּצּדיקים עם ה' ּבחצֹות                                                                         א ַ ֲ ִ ַ ַ ִ ִ ְ ַ ֵ ֶ 
החרּבן  על  ּבכּיה                                                                                           ג ְ ִ ָ ַ ַ ֻ ְ ָ 

ב'ּפרק                                                                                                       ד ֶ ֶ 
ג ֹודל מחמת  ּברקיע  ּובֹועטים ּבֹוכים  לילה, ּבעת ה ּׁשכינה עם יחד  מעלה מלאכי ּכל החרּבן  ֶ ַ ֲ ֵ ַ ִ ָ ָ ִ ֲ ִ ָ ְ ַ ֵ ְ ָ ִ ְ ַ ִ ַ ָ ָ ְ ַ ֵ ֲ ְ ַ ָ ָ ְ ֻ ַ ֵ ְּבעת 

הּׁשכינה  צער                                                                                               ד ַ ַ ַ ְ ִ ָ 
מקּדׁש ּכׁשאין הח ּסרֹון  צער וגדל ה ּגלּות צער ּבכּית                                                   ו ְ ִ ַ ַ ַ ַ ָ ְ ֶֹ ַ ַ ַ ִ ָ ְ ֶ ֵ ִ ְ ָ 

ג ' ּפרק                                                                                                      ז ֶ ֶ 
ּבניו על רחמים  מעֹורר החרּבן  על הּקּב"ה  ּבכּית  ּבעת                                                ז ְ ֵ ְ ִ ַ ַ ָ ָ ַ ַ ֻ ְ ָ ְ ֵ ַ ֲ ִ ַ ָ ָ 

ד 'ּפרק                                                                                                        י ֶ ֶ 
יׂשראל עם ּבכּו הם  ו ׁשם ּבבל, עד  הּׁשכינה את לּוּו ּכּלם  חצה, צעקּו אראּלם הן                  י ֵ ֶ ְ ֶ ָ ָ ֲ ֻ ָ ֻ ָ ִ ֶ ַ ְ ִ ָ ַ ָ ֶ ְ ָ ֵ ָ ִ ִ ְ ָ ֵ 

עדן  בגן הּלילה ּבחצי הּצּדיקים                                                                          יב ַ ַ ִ ִ ַ ֲ ִ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ֵ ֶ 
ה'ּפרק                                                                                                      יב ֶ ֶ 

ּבחצ ֹות  מזּמר ֹות  האילנ ֹות                                                                                יב ָ ִ ָ ְ ַ ְ ַ ֲ 
מ ּמׁש הּלילה ּבחצ ֹות קם אּבא  רּבי                                                                     יג ַ ִ ַ ָ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ַ ָ 

ה ּצּדיקים. עם להׁשּתע ׁשע העדן לגן ּנכנס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הלילה , ּבחצ ֹות                  יג ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ַ ָ ֵ ֶ ְ ִ ְ ַ ֲ ֵ ַ ִ ַ ַ ִ ִ 
החסד מּצד הּמלכּות מאירה הּלילה מחצ ֹות                                                          יד ֵ ֲ ַ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ַ ְ ִ ַ ַ ֶ ֶ 
החסד ּבצד פניה מאירה האחרת ּבּמחצית                                                           טו ַ ַ ֲ ִ ָ ַ ֶ ֶ ְ ִ ָ ָ ֶ ָ ְ ַ ַ ֶ ֶ 

ו'ּפרק                                                                                                      טז ֶ ֶ 
ּבׁשנה  מיתה טעם טֹועם אינֹו ּבחצֹות הקם                                                          טז ָ ֵ ַ ֲ ֵ ֵ ָ ַ ִ ָ ְ ֵ ָ 

ותׁשּבח ֹות  ּבׁשירים  רּבֹונֹו ּבעב ֹודת ּומ ׁשּתּדל ּומתע ֹורר , ה ּלילה  ּבחצֹות  קם הּמל ּדוד          טז ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ִ ְ ֵ ִ ְ ַ ֵ ַ ֲ ַ ִ ְ ִ ִ ְ ִ ְ ָ 
מיתה  טעם יטעם ׁשּלא ימיו ּכל ׁשֹומר היה  הּמל דוד                                              יז ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ָ ֵ ָ ָ ָ ֶ ִֹ ְ ַ ַ ַ ִ ָ 

להׁשּגיח עֹומד  היה  הּמל חיּדוד אצל חי ּתמיד, ר ּבֹונֹו ּבכבֹוד                                    יח ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ָ ֵ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ְ ִ ָ ִ ַ ֵ ֶ ַ 
ז 'ּפרק                                                                                                      יח ֶ ֶ 

הּקׁשים הּדינים  ּכל מבּטלים לילה חצ ֹות  ּבעת הּתֹורה ולּמּוד ּבּלילה קימה ידי על             יח ַ ְ ֵ ִ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ַ ִ ִ ַ ָ ִ 
את  ּומ ׁשּבחת מאליו, ּומנ ּגן ּדוד , ּבכּנֹור  מּקיׁשה אחת הּמלרּוח                                    יט ַ ַ ַ ַ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ֵ ֵ ֵ ָ ְ ַ ַ ַ ֶ ַ ֶ ֶ 

נפ ּתחים הרחמים ּפתחי                                                                                   כ ִ ְ ֵ ָ ַ ֲ ִ ִ ְ ָ ִ 
ח 'ּפרק                                                                                                      כא ֶ ֶ 

ּכנס ּיֹות  לבּתי ּומקּדימים  ּבחצ ֹות קמים קדֹוׁשים  יׂשראל עם                                        כא ַ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ָ ִ ַ ֲ ַ ְ ִ ִ ְ ָ ֵ ְ ֵ ִ 
עדן  ּבגן הּצּדיקים עם מתיחדת יׂשראל ּכנסת                                                        כא ְ ֶ ֶ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ֶ ֶ ִ ַ ַ ִ ִ ְ ַ ֵ ֶ 

לעילא  עליו  ּומכריזין  ליּה מלּוים מלאכים ּכּמה                                                     כב ַ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ִ ֵ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ְ ֵ ָ 
ה ּזּכרֹון  ּבספר  ונכּתב הּתפ ּלֹות התק ּבלּות זמן חצ ֹות ּבעת                                           כג ְ ֵ ֲ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ֵ ֶ ַ ִ ָ 

ט'ּפרק                                                                                                    כד ֶ ֶ 
הּׁשם לעבֹודת לקּום התע ֹוררּות יׁש חצ ֹות ּבזמן                                                      כד ִ ְ ַ ֲ ֵ ִ ְ ְ ָ ַ ֲ ַ ַ ֵ 

למל מ ׁשּבחת הּקד ֹוׁשה הּׁשכינה                                                                      כד ַ ְ ִ ָ ַ ְ ָ ְ ַ ַ ַ ַ ֶ ֶ 
חסד ׁשל חּוט   מהּמל מקּבל הּצּדיק                                                                 כה ַ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ ַ ֶ ֶ ֶ ֶ ֶ 

ּׁשּנסּתּלק ּו ה ּצּדיקים נׁשמ ֹות על עדן בגן מסּתּכל הּקּב"ה לילה ּבחצֹות                            כו ַ ֲ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ֵ ֶ ַ ִ ְ ַ ַ ִ ִ ֶ ִ ְ ַ ְ 



י'ּפרק                                                                                                       כז ֶ ֶ 
נעלה  זמן ּבא ֹותֹו מת ּבּטלים  הרע  ּכֹוח ֹות ּכל                                                          כז ָ ָ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ַ ַ ֲ ֶ 

יׂשראל לעּמֹו ּבאהבה  מתע ֹורר  ה ּקּב"ה לילה חצֹות ּבעת                                          כח ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ִ ְ ֵ ְ ַ ֲ ָ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ 
זמן  ּבאֹותֹו ּבּתֹורה ׁשּמׁשּתּדל  מי אׁשרי                                                               כט ַ ְ ֵ ִ ֶ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ְ ְ ַ 

הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש את מׁשּבחת יׂשראל ּכנסת                                                          ל ְ ֶ ֶ ִ ְ ָ ֵ ְ ַ ַ ַ ֶ ַ ָ ָ 
ּבכוונה  לילה ּבחצ ֹות לֹומר  ׁשּיׁש הּפסּוקים                                                            לא ַ ְ ִ ֶ ֵ ַ ַ ֲ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ָ 

עדן  ּבגן ּומתלּבׁשים ּבדיֹוקניהם , עֹומדים הּצּדיקים  ּכל אּלא                                        לא ֶ ָ ָ ַ ַ ִ ִ ְ ִ ִ ְ ְ ֵ ֶ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ֵ ֶ 
ה ּזה  לע ֹולם ותֹולד ֹות ּפרֹות ע ֹוׂשים  ׁשּלהם, הּׂשמחה ׁשל ואֹור זיו ׁשל המׁשכה  מאֹותּה        לב ֵ ָ ַ ְ ָ ָ ֶ ִ ְ ֶ ַ ִ ְ ָ ֶ ָ ֶ ִ ֵ ְ ָ ָ ָ ַ ֶ 

יא ּפרק                                                                                                     לג ֶ ֶ 
ּומֹו מׁשּבחים  הּצּדיקים הּלילה דיםּבחצֹות                                                             לג ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ַ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ִ 

מל הּוא הּמׁשיח  מל ּבימי ואפ ּלּו לעֹולמים, חי הּמל ּדוד                                       לה ָ ִ ַ ֶ ֶ ַ ְ ָ ִ ַ ֲ ִ ִ ֵ ֶ ֶ ַ ָ ִ ַ ֶ ֶ 
לילה  ּבחצֹות הּתֹורה עסק ידי על הרע  ּבּטּול                                                       לה ִ ָ ַ ַ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ָ ַ ֲ ַ ְ ָ 

יב ּפרק                                                                                                      לו ֶ ֶ 
ּכלל ּומיתה ׁשינה טעם טֹועם היה ולא  מּמׁש לילה ּבחצ ֹות קם היה הּמל ּדוד                 לו ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ָ ָ ַ ֲ ַ ְ ָ ַ ָ ְ ָֹ ָ ֵ ָ ַ ֵ ָ ִ ָ ְ ָ 

לילה  ּבחצֹות קם ׁשאינֹו למי העניין חמר                                                             לז ֶֹ ָ ִ ְ ָ ְ ִ ֶ ֵ ָ ַ ֲ ַ ְ ָ 
יגּפרק                                                                                                     לח ֶ ֶ 

ּביחד ׂשרים ּכּולם                                                                                        לח ָ ָ ִ ְ ַ ַ 
הּׁשכינה  עם הׁשּתּתפּות                                                                                 לט ִ ְ ַ ְ ִ ַ ְ ִ ָ 

הע ֹולם רּוחֹות  ּבארּבע  ּומ ּכה מתע ֹוררת ׁשלהבת                                                     לט ַ ְ ֶ ֶ ִ ְ ֶ ֶ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ָ ָ 
רׁשּות  ערבית ּתפילת                                                                                      מ ְ ִ ַ ַ ְ ִ ְ 

ּבּתֹורה  הע ֹוסקים אׁשריהם                                                                               מ ַ ְ ֵ ֶ ָ ְ ִ ַ ָ 
הּתֹורה  ּבהירּות להבין  ּומּׂשיג  חד ׁשה, ּכבר ּיה  נעׂשה ּבּתֹורה לעסֹוק לילה  ּבחצֹות הּמׁשּכים      מ ַ ַ ְ ִ ַ ֲ ַ ְ ָ ַ ַ ַ ָ ַ ֲ ֶ ִ ְ ִ ָ ֲ ָ ָ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ָ 

ידּפרק                                                                                                      מא ֶ ֶ 
ּבּלילה  הּתֹורה  ּבלימּוד  ׁשּמתע ֹורר הּׂשמחה  ג ֹודל                                                     מא ֶ ַ ִ ְ ָ ֶ ִ ְ ֵ ְ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ָ 

הּתֹורה  ּליּמּוד  ידי  על  אּלא רּוח , נחת להּקּב"ה אין הּגלּות ּבעת                                  מב ְ ֵ ַ ָ ֵ ַ ַ ָ ָ ַ ַ ַ ֶ ָ ַ ְ ֵ ִ ַ ָ 
עצמם לצר ולא הּׁשכינה לכבֹוד  ּבּתֹורה להׁשּתּדל                                                 מג ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ְֹ ֶֹ ַ ְ ָ 

בתורה  לעסוק בחצות קמים חכמים תלמידי                                                        מד
בלילה  רוני קומי                                                                                          מה

ּבחצ ֹות  קֹורא  ׁשח ֹור ּתרנג ֹול                                                                             מו ַ ְ ְ ָ ֵ ַ ֲ 
לקֹולֹו מקׁשיבים הּצּדיקים  וכל הּוא ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש                                                    מו ַ ָ ָ ְ ָ ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ִ ְ 

טוּפרק                                                                                                    מז ֶ ֶ 
ה ּלילה הענ  ּבחצ ֹות  קם ׁשאינֹו למי  ׁש                                                                 מז ָ ֶֹ ְ ִ ֶ ֵ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ 

ה ּלילה  ּבחצ ֹות  הּתֹורה  עסק ידי על לתׁשּובה  מיחדת סגּולה                                       מח ְ ָ ְ ֻ ֶ ֶ ִ ְ ָ ַ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ 
ּתרנגֹול ּברּכת                                                                                               נ ִ ְ ַ ַ ְ ְ 

הּגל ּות  מן להֹוציאּה הק' לּׁשכינה  הּקּב"ה הבטחת                                                    נא ַ ְ ָ ַ ַ ָ ָ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ַ ָ 
טזּפרק                                                                                                     נב ֶ ֶ 

הּׁשכינה  וצער ה ּמקּדׁש ּבית  חרּבן על ּבחצ ֹות הּבכ ּיה  ענין                                          נב ִ ְ ַ ַ ְ ִ ָ ַ ֲ ַ ֻ ְ ָ ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ַ ְ ִ ָ 
ע מעלה ׁשל ּופמליא ה ּׁשכינה ולילה ׁשאגת לילה  ּבכל הּבית חרּבן ל                   נג ַ ֲ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ַ ֻ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ָ ָ ַ ְ ָ 

חצה  צעקּו אראּלם  הן                                                                                   נד ֵ ֶ ְ ֶ ָ ָ ֲ ֻ ָ 
הּקד ׁשים קדׁשי ּבית מקֹום                                                                               נה ְ ֵ ָ ְ ֵ ַ ְ ָ ִ 

ימיני ּתׁשּכח  ירּוׁשלים  אׁשּכח אם                                                                     נז ִ ֶ ְ ָ ֵ ְ ָ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ִ 
הּׁשליׁשית  ה ּמׁשמ ֹורה  ּבראׁשית  למ ּטה , צ ֹווחים הּכלבים                                             נח ַ ְ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ ִ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ִ 

ּבאב  ּבתׁשעה האבלּות                                                                                  נט ָ ֲ ֵ ְ ִ ְ ָ ְ ָ 

יזּפרק                                                                                                       ס ֶ ֶ 

ה ּקּב"ה  לפני הּמקּדׁש ּבית  חביבּות                                                                      ס ֲ ִ ֵ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ֵ ַ ָ ָ 

הּבית  וחרּבן ּבנין ׁשם על וי ׁשעיהּו ירמיהּו הּקד ֹוׁשים  הּנביאים ׁשמֹות                      סא ְ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ַ ֵ ִ ְ ַ ְ ֻ ְ ַ ַ ַ ִ 





י'ּפרק                                                                                                       כז ֶ ֶ 
נעלה  זמן ּבא ֹותֹו מת ּבּטלים  הרע  ּכֹוח ֹות ּכל                                                          כז ָ ָ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ַ ַ ֲ ֶ 

יׂשראל לעּמֹו ּבאהבה  מתע ֹורר  ה ּקּב"ה לילה חצֹות ּבעת                                          כח ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ִ ְ ֵ ְ ַ ֲ ָ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ 
זמן  ּבאֹותֹו ּבּתֹורה ׁשּמׁשּתּדל  מי אׁשרי                                                               כט ַ ְ ֵ ִ ֶ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ְ ְ ַ 

הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש את מׁשּבחת יׂשראל ּכנסת                                                          ל ְ ֶ ֶ ִ ְ ָ ֵ ְ ַ ַ ַ ֶ ַ ָ ָ 
ּבכוונה  לילה ּבחצ ֹות לֹומר  ׁשּיׁש הּפסּוקים                                                            לא ַ ְ ִ ֶ ֵ ַ ַ ֲ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ָ 

עדן  ּבגן ּומתלּבׁשים ּבדיֹוקניהם , עֹומדים הּצּדיקים  ּכל אּלא                                        לא ֶ ָ ָ ַ ַ ִ ִ ְ ִ ִ ְ ְ ֵ ֶ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ֵ ֶ 
ה ּזה  לע ֹולם ותֹולד ֹות ּפרֹות ע ֹוׂשים  ׁשּלהם, הּׂשמחה ׁשל ואֹור זיו ׁשל המׁשכה  מאֹותּה        לב ֵ ָ ַ ְ ָ ָ ֶ ִ ְ ֶ ַ ִ ְ ָ ֶ ָ ֶ ִ ֵ ְ ָ ָ ָ ַ ֶ 

יא ּפרק                                                                                                     לג ֶ ֶ 
ּומֹו מׁשּבחים  הּצּדיקים הּלילה דיםּבחצֹות                                                             לג ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ַ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ִ 

מל הּוא הּמׁשיח  מל ּבימי ואפ ּלּו לעֹולמים, חי הּמל ּדוד                                       לה ָ ִ ַ ֶ ֶ ַ ְ ָ ִ ַ ֲ ִ ִ ֵ ֶ ֶ ַ ָ ִ ַ ֶ ֶ 
לילה  ּבחצֹות הּתֹורה עסק ידי על הרע  ּבּטּול                                                       לה ִ ָ ַ ַ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ָ ַ ֲ ַ ְ ָ 

יב ּפרק                                                                                                      לו ֶ ֶ 
ּכלל ּומיתה ׁשינה טעם טֹועם היה ולא  מּמׁש לילה ּבחצ ֹות קם היה הּמל ּדוד                 לו ָ ִ ַ ֶ ֶ ָ ָ ָ ַ ֲ ַ ְ ָ ַ ָ ְ ָֹ ָ ֵ ָ ַ ֵ ָ ִ ָ ְ ָ 

לילה  ּבחצֹות קם ׁשאינֹו למי העניין חמר                                                             לז ֶֹ ָ ִ ְ ָ ְ ִ ֶ ֵ ָ ַ ֲ ַ ְ ָ 
יגּפרק                                                                                                     לח ֶ ֶ 

ּביחד ׂשרים ּכּולם                                                                                        לח ָ ָ ִ ְ ַ ַ 
הּׁשכינה  עם הׁשּתּתפּות                                                                                 לט ִ ְ ַ ְ ִ ַ ְ ִ ָ 

הע ֹולם רּוחֹות  ּבארּבע  ּומ ּכה מתע ֹוררת ׁשלהבת                                                     לט ַ ְ ֶ ֶ ִ ְ ֶ ֶ ַ ָ ְ ַ ְ ַ ָ ָ 
רׁשּות  ערבית ּתפילת                                                                                      מ ְ ִ ַ ַ ְ ִ ְ 

ּבּתֹורה  הע ֹוסקים אׁשריהם                                                                               מ ַ ְ ֵ ֶ ָ ְ ִ ַ ָ 
הּתֹורה  ּבהירּות להבין  ּומּׂשיג  חד ׁשה, ּכבר ּיה  נעׂשה ּבּתֹורה לעסֹוק לילה  ּבחצֹות הּמׁשּכים      מ ַ ַ ְ ִ ַ ֲ ַ ְ ָ ַ ַ ַ ָ ַ ֲ ֶ ִ ְ ִ ָ ֲ ָ ָ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ָ 

ידּפרק                                                                                                      מא ֶ ֶ 
ּבּלילה  הּתֹורה  ּבלימּוד  ׁשּמתע ֹורר הּׂשמחה  ג ֹודל                                                     מא ֶ ַ ִ ְ ָ ֶ ִ ְ ֵ ְ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ָ 

הּתֹורה  ּליּמּוד  ידי  על  אּלא רּוח , נחת להּקּב"ה אין הּגלּות ּבעת                                  מב ְ ֵ ַ ָ ֵ ַ ַ ָ ָ ַ ַ ַ ֶ ָ ַ ְ ֵ ִ ַ ָ 
עצמם לצר ולא הּׁשכינה לכבֹוד  ּבּתֹורה להׁשּתּדל                                                 מג ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ְֹ ֶֹ ַ ְ ָ 

בתורה  לעסוק בחצות קמים חכמים תלמידי                                                        מד
בלילה  רוני קומי                                                                                          מה

ּבחצ ֹות  קֹורא  ׁשח ֹור ּתרנג ֹול                                                                             מו ַ ְ ְ ָ ֵ ַ ֲ 
לקֹולֹו מקׁשיבים הּצּדיקים  וכל הּוא ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש                                                    מו ַ ָ ָ ְ ָ ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ִ ְ 

טוּפרק                                                                                                    מז ֶ ֶ 
ה ּלילה הענ  ּבחצ ֹות  קם ׁשאינֹו למי  ׁש                                                                 מז ָ ֶֹ ְ ִ ֶ ֵ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ 

ה ּלילה  ּבחצ ֹות  הּתֹורה  עסק ידי על לתׁשּובה  מיחדת סגּולה                                       מח ְ ָ ְ ֻ ֶ ֶ ִ ְ ָ ַ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ 
ּתרנגֹול ּברּכת                                                                                               נ ִ ְ ַ ַ ְ ְ 

הּגל ּות  מן להֹוציאּה הק' לּׁשכינה  הּקּב"ה הבטחת                                                    נא ַ ְ ָ ַ ַ ָ ָ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ַ ָ 
טזּפרק                                                                                                     נב ֶ ֶ 

הּׁשכינה  וצער ה ּמקּדׁש ּבית  חרּבן על ּבחצ ֹות הּבכ ּיה  ענין                                          נב ִ ְ ַ ַ ְ ִ ָ ַ ֲ ַ ֻ ְ ָ ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ַ ְ ִ ָ 
ע מעלה ׁשל ּופמליא ה ּׁשכינה ולילה ׁשאגת לילה  ּבכל הּבית חרּבן ל                   נג ַ ֲ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ַ ֻ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ָ ָ ַ ְ ָ 

חצה  צעקּו אראּלם  הן                                                                                   נד ֵ ֶ ְ ֶ ָ ָ ֲ ֻ ָ 
הּקד ׁשים קדׁשי ּבית מקֹום                                                                               נה ְ ֵ ָ ְ ֵ ַ ְ ָ ִ 

ימיני ּתׁשּכח  ירּוׁשלים  אׁשּכח אם                                                                     נז ִ ֶ ְ ָ ֵ ְ ָ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ִ 
הּׁשליׁשית  ה ּמׁשמ ֹורה  ּבראׁשית  למ ּטה , צ ֹווחים הּכלבים                                             נח ַ ְ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ ִ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ִ 

ּבאב  ּבתׁשעה האבלּות                                                                                  נט ָ ֲ ֵ ְ ִ ְ ָ ְ ָ 

יזּפרק                                                                                                       ס ֶ ֶ 

ה ּקּב"ה  לפני הּמקּדׁש ּבית  חביבּות                                                                      ס ֲ ִ ֵ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ֵ ַ ָ ָ 

הּבית  וחרּבן ּבנין ׁשם על וי ׁשעיהּו ירמיהּו הּקד ֹוׁשים  הּנביאים ׁשמֹות                      סא ְ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ַ ֵ ִ ְ ַ ְ ֻ ְ ַ ַ ַ ִ 





   

א' ּפרק                                                                                                       א ֶ ֶ 

קׁשֹות  ּגזרֹות מב ּטלים ּבּלילה הּתֹורה ּלי ּמּוד  ידי על                                                   א ַ ְ ֵ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ָ 

ּבּלילה  ּבּתֹורה  הע ֹוסקים על נמׁש חסד  ׁשל וחּוט ה ּגנּוז האֹור                                       א ָ ַ ָ ְ ֶ ֶ ֶ ִ ְ ָ ַ ָ ְ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ָ 

ב ּפרק                                                                                                       ב ֶ ֶ 

ּכביכֹול להּקּב"ה ורע  ּכאח נע ׂשה  אז  ּבּתֹורה  והע ֹוסק לילה  חצ ֹות ּבׁשעת רצ ֹון עת              ב ֵ ָ ִ ְ ַ ֲ ַ ְ ָ ְ ָ ֵ ַ ָ ָ ַ ֲ ֶ ְ ָ ָ ֵ ַ ַ ַ ָ ָ ִ ְ ָ 

גּפרק                                                                                                        ד ֶ ֶ 

מתמּלאים מ ׁשאלֹותיו וכל לקב"ה ּכּבן  ּׁשּנעׂשה ּכדי עד  להּגיע  יכֹול ּבחצ ֹות ּבּתֹורה  הע ֹוסק    ד ָ ֵ ַ ָ ַ ֲ ָ ְ ַ ִ ַ ַ ְ ֵ ֶ ַ ֲ ָ ְ ֶ ְ ָ ִ ְ ֲ ָ ִ ְ ַ ְ ִ 

חד ׁשה  ּברּיה אֹותֹו ע ֹוׂשים ּבחצֹות הּקם                                                                 ה ַ ָ ַ ֲ ִ ְ ִ ָ ֲ ָ ָ 

דּפרק                                                                                                        ו ֶ ֶ 

לּה ׁשּזֹוכים והּברכה הּלילה  ּבחצֹות הּתֹורה ולּמּוד  חצ ֹות ּתיקּון ענין                                  ו ִ ְ ָ ִ ֲ ְ ִ ַ ָ ַ ֲ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ֶ ִ ָ 

יד ּה על ׁשּזֹוכה וה ּברכה חצֹות  אחר ּבּתֹורה העֹוסק ׁשבח                                             ח ֶ ַ ָ ֵ ַ ָ ַ ַ ֲ ְ ַ ְ ָ ָ ֶ ֶ ַ ָ ָ 

ּבחצ ֹות  האדם  ׁשּלֹומד הּתֹורה ּבלימ ּוד מ ׁשּתע ׁשעים מעלה ׁשל עדן ׁשּבגן  הּצּדיקים  וכל  ֲ ַ ָ ָ ָ ֵ ֶ ָ ַ ִ ְ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ֶ ֶ ֵ ַ ְ ֶ ִ ִ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ַהּקּב"ה
ה ּלילה                                                                                                        ט ַ ַ ְ ָ 

ה ּקּב"ה  את  מ ׂשּמחים  ּבּלילה ּבּתֹורה העֹוסקים                                                          י ָ ְ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ֶ ַ ָ ָ 

ה ּפרק                                                                                                       יא ֶ ֶ 

הּתֹורה  ללּמּוד  לילה  חצֹות אחר לקּום והח ּיּוב ההכרח                                               יא ַ ֶ ְ ֵ ַ ְ ַ ִ ָ ַ ַ ֲ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ָ 

הּתֹורה  ללּמּוד  רצ ֹון  עת                                                                                  יג ֵ ָ ְ ִ ַ ָ 

ּבּקׁשת ֹו מתמּלאת ואז  ה ּׁשחר , על ֹות  עד  לילה מחצ ֹות ות ֹורה ות ׁשּבחֹות ּבׁשיר ֹות  לעסֹוק      יד ַ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ֵ ֲ ַ ְ ָ ַ ָ ַ ַ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ָ 

ו'ּפרק                                                                                                       טו ֶ ֶ 

הּכבֹוד ּכּסא לפני נחקקת  צּורתֹו ּדמ ּות ּבּלילה  ּבּתֹורה  הע ֹוסק                                     טו ָ ֵ ַ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ָ ֶ ְ ֶ ֶ ִ ְ ֵ ִ ֵ ַ ָ 

ּוב ּלילה  ּבּיֹום ּבּתֹורה לעס ֹוק  אדם  ח ּיב                                                                טז ַ ָ ָ ָ ַ ַ ַ ָ ַ ַ ַ ְ ָ 

זּפרק                                                                                                       יח ֶ ֶ 

מלאכים ּורבבֹות  אלפי ׁשל הּׁשירה  ּכנגד ׁשהיא ּבחצ ֹות הּלֹומד לאדם ּגד ֹול ׁשבח               יח ֶ ַ ָ ְ ָ ָ ַ ֵ ַ ֲ ֶ ִ ְ ֶ ֶ ַ ִ ָ ֶ ַ ְ ֵ ְ ָ ַ ְ ָ ִ 

לֹו מקׁשיב ה ּוא ּברּו הּקד ֹוׁש                                                                            יט ַ ָ ָ ַ ְ ִ 

ּבּתֹורה  היא ולילה יֹומם ׁשּלנּו ההׁשּתּדלּות                                                             כ ַ ִ ְ ַ ְ ֶ ָ ָ ָ ַ ְ ָ ִ ַ ָ 
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תורה אאתהליזוהר

שמו יתבר הש בעזרת 
זיע"א יוחאי  בר שמעו רב האלקי  התנא  בזכות

ספר
תורה זוהר

 תהילי
ע"ב  כ"ז  דף י"ג תיקון זוהר תיקוני 

א
וגו'" ר ׁשעים ּבעצת הל ךְ  לא  א ׁשר  האיׁש א )"א ׁשרי פסוק א  פרק  ,(תהלים 

בדר ךְ  רׁשעים, ּבעצת הלךְ  לא א ׁשר – האיׁש ׁשל ּותה ּלתֹו א ׁשרי
יׁשב . לא לצים  ּובמֹוׁשב עמד  לא  חּטאים

לכל "אׁש רי ריׁש א אהי''ה, אׁש ר אהי''ה  ואיהוּ  ע''ב )האיׁש ", כז ועל ּה (דּ ף רי ׁש ין, 
ו)אּת מר  ז, ראׁש (ׁש יר "ודלּ ת דּ רי ׁש א, ּת פלּ ין ודא כּ כּ רמל" עלי  ראׁש" 

דכתיב הוּ א הדא אׁש רי, בּ האי  לבת מׁש בּ חין וּ ביּה  דּ יד , ּת פ לּ ין דּ א (בּ ראׁש יתכּ ארגּ מן" 
יג ) בּ עצתל, הל לא  "אׁש ר תּמ ן, לאעלא זכי  מאן  בּ נוֹ ת". אר וּ ני כּ י "בּ אׁש רי

א )רׁש עים" ח ּט אים(ּת הלּ ים  וּ בדר" ורע, טוֹ ב הדּ עת דעץ מּס טרא  בּ י ׁש א עצה דּ איהי , 
בּ ּה  דאּת מר  ההיא חּט אים דּ ר מאן עמד", כ)לא ל, מנאפת,(מׁש לי אה דּ ר "כּ ן 

לילי''ת דּ א לצים , מ וֹ ׁש ב מאן י ׁש ב", לא לצים "וּ במוֹ ׁש ב וגוֹ מר ", פיה וּ מחתה אכלה
בּ מוֹ ׁש בם מטּמ אין רב ערב וכן במ וֹ ׁש בּה , כנדּ ה מטּמ אה דּ איהי רב, דּ ערב  איּמ ן
וריׁש א כתרא דאיהוּ  אׁש רי , בּ האי דּ אתדּ בּ ק וּ מאן כנדּ ה. בּ ינייהוּ  דיתבין לצדּ יקיּ א

בּ יּה  אּת מר  ג )דאוֹ רייתא, א , חיּ ים,(ּת הלּ ים  עץ ודא מים", ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ "והיה 
י בּ וֹ ל".דּ  לא "ועלהוּ  בּ י ּה  אּת מר 

הראׁש ים"אׁש רי לכל ראׁש  אהי"ה , אׁש ר  אהי"ה  הוּ א נאמר [א ]האי ׁש ", ועליה  (ׁש יר, 
זוֹ ז) כּ ארגּ מן",  ראׁש "וד לּ ת ראׁש , ׁש ל ּת פילין וזה כּ כּ רמל", עלי  רא ׁש"

הזוהר זיו
י"ל [א] מעט להבין  וכדי מאד . עמוק זה מאמר

המלכות . כמדת  שהוא  תהלים  שספר ידוע דהנה 
נאמר ידום. ולא כבוד  יזמרך למען  נאמר שעליה 
מביא ל"ב קפיטל ולקמן  זמר . של לשונות  בעשרה 
במשכיל  בניגון כנצוח  לשונות. עשרה אלו  הזהר
בהודאה בתפלה  באשרי בשיר במזמור במכתם 
נוסח המדרש  עפ"י מובא כאן ובפרש "י בהללויה.
עשרה שהמספד ומובן לשונות. עשרה של אחר
כנסת שתשבחות להורות ספירות. העשר כנגד  מכוון 
לכל  ראש הספירות ראש עד  מגיעות  ישראל

פתח במאמר וכדאיתא  הכתר . שהוא  הראשים 
מגיד והיינו  מלכות . כתר איהו  יון על בתר אליהו.
ספירת ועל לראשית. ומאחרית אחרית  מראשית 
תפילין וכן  אהי"ה . אשר אהי"ה  השם רומז הכתר 
מלכות . על יד  של ותפילין  הכתר. על רמז  ראש של
של  תפילין  מן שפע מקבלת יד  של שתפלה  להורות 
אשר"י. בהאי לבת  משבחין  וביה שאומר  וזוה  ראש .
שמגעת המלכות של ויחוסה  שבחה שזהו  פי'
שהוא ראש"י  אותיות אשר"י. עד  שלה בזמירות 
אשר"י צירוף בראש"ת . בתיבת  נרמז  וזאת  הכתר .



תורה אאתהליזוהר

שמו יתבר הש בעזרת 
זיע"א יוחאי  בר שמעו רב האלקי  התנא  בזכות

ספר
תורה זוהר

 תהילי
ע"ב  כ"ז  דף י"ג תיקון זוהר תיקוני 

א
וגו'" ר ׁשעים ּבעצת הל ךְ  לא  א ׁשר  האיׁש א )"א ׁשרי פסוק א  פרק  ,(תהלים 

בדר ךְ  רׁשעים, ּבעצת הלךְ  לא א ׁשר – האיׁש ׁשל ּותה ּלתֹו א ׁשרי
יׁשב . לא לצים  ּובמֹוׁשב עמד  לא  חּטאים

לכל "אׁש רי ריׁש א אהי''ה, אׁש ר אהי''ה  ואיהוּ  ע''ב )האיׁש ", כז ועל ּה (דּ ף רי ׁש ין, 
ו)אּת מר  ז, ראׁש (ׁש יר "ודלּ ת דּ רי ׁש א, ּת פלּ ין ודא כּ כּ רמל" עלי  ראׁש" 

דכתיב הוּ א הדא אׁש רי, בּ האי  לבת מׁש בּ חין וּ ביּה  דּ יד , ּת פ לּ ין דּ א (בּ ראׁש יתכּ ארגּ מן" 
יג ) בּ עצתל, הל לא  "אׁש ר תּמ ן, לאעלא זכי  מאן  בּ נוֹ ת". אר וּ ני כּ י "בּ אׁש רי

א )רׁש עים" ח ּט אים(ּת הלּ ים  וּ בדר" ורע, טוֹ ב הדּ עת דעץ מּס טרא  בּ י ׁש א עצה דּ איהי , 
בּ ּה  דאּת מר  ההיא חּט אים דּ ר מאן עמד", כ)לא ל, מנאפת,(מׁש לי אה דּ ר "כּ ן 

לילי''ת דּ א לצים , מ וֹ ׁש ב מאן י ׁש ב", לא לצים "וּ במוֹ ׁש ב וגוֹ מר ", פיה וּ מחתה אכלה
בּ מוֹ ׁש בם מטּמ אין רב ערב וכן במ וֹ ׁש בּה , כנדּ ה מטּמ אה דּ איהי רב, דּ ערב  איּמ ן
וריׁש א כתרא דאיהוּ  אׁש רי , בּ האי דּ אתדּ בּ ק וּ מאן כנדּ ה. בּ ינייהוּ  דיתבין לצדּ יקיּ א

בּ יּה  אּת מר  ג )דאוֹ רייתא, א , חיּ ים,(ּת הלּ ים  עץ ודא מים", ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ "והיה 
י בּ וֹ ל".דּ  לא "ועלהוּ  בּ י ּה  אּת מר 

הראׁש ים"אׁש רי לכל ראׁש  אהי"ה , אׁש ר  אהי"ה  הוּ א נאמר [א ]האי ׁש ", ועליה  (ׁש יר, 
זוֹ ז) כּ ארגּ מן",  ראׁש "וד לּ ת ראׁש , ׁש ל ּת פילין וזה כּ כּ רמל", עלי  רא ׁש"

הזוהר זיו
י"ל [א] מעט להבין  וכדי מאד . עמוק זה מאמר

המלכות . כמדת  שהוא  תהלים  שספר ידוע דהנה 
נאמר ידום. ולא כבוד  יזמרך למען  נאמר שעליה 
מביא ל"ב קפיטל ולקמן  זמר . של לשונות  בעשרה 
במשכיל  בניגון כנצוח  לשונות. עשרה אלו  הזהר
בהודאה בתפלה  באשרי בשיר במזמור במכתם 
נוסח המדרש  עפ"י מובא כאן ובפרש "י בהללויה.
עשרה שהמספד ומובן לשונות. עשרה של אחר
כנסת שתשבחות להורות ספירות. העשר כנגד  מכוון 
לכל  ראש הספירות ראש עד  מגיעות  ישראל

פתח במאמר וכדאיתא  הכתר . שהוא  הראשים 
מגיד והיינו  מלכות . כתר איהו  יון על בתר אליהו.
ספירת ועל לראשית. ומאחרית אחרית  מראשית 
תפילין וכן  אהי"ה . אשר אהי"ה  השם רומז הכתר 
מלכות . על יד  של ותפילין  הכתר. על רמז  ראש של
של  תפילין  מן שפע מקבלת יד  של שתפלה  להורות 
אשר"י. בהאי לבת  משבחין  וביה שאומר  וזוה  ראש .
שמגעת המלכות של ויחוסה  שבחה שזהו  פי'
שהוא ראש"י  אותיות אשר"י. עד  שלה בזמירות 
אשר"י צירוף בראש"ת . בתיבת  נרמז  וזאת  הכתר .



תורהב אתהליזוהר

בּ ת] ׁש ם אׁש רי ׁש ם בראשי"ת כּ ן  [ועל  האׁש רי בּ זה לבת מׁש בּ חים וּ בוֹ  יד , ׁש ל ּת פילין
ׁש כּ תוּ ב הוּ א ל)זה  את(בּ ראׁש ית ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם בּ נוֹ ת " אר וּ ני כּ י  "בּ אׁש רי  

ׁש ּמ ה ליכּ נס ז וֹ כה מי  הּק דוֹ ׁש ה]. ׁש היא[ב ]הכינה ר ׁש עים", בּ עצת  הל לא "אׁש ר , 
 וּ בדר" ונחׁש ]. סּמ א"ל  זה הרׁש עים , [מי ורע. ט וֹ ב  הדּ עת עץ  ׁש ל מצּ ד רעה עצה

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  חּט אים,  דּ ר איזה עמד", לא ל)חּט אים מנאפת(מׁש לי אה דּ ר "כּ ן  
[לילי "ת] זוֹ  לצים, מוֹ ׁש ב איזה י ׁש ב", לא לצים "וּ במוֹ ׁש ב וגו'". פיה וּ מחתה אכלה

רב  ערב  וכן בּ מוֹ ׁש בה. כּ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא רב, ערב ׁש ל א (א)מט ּמ איםא )אּמ ם 
כּ נדּ ה בּ יניהם, ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים ׁש ה וּ א(ב)בּ מוֹ ׁש בם אשר "י, בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תדבק  וּ מי  

החיּ ים עץ וזה מים", ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר  ה ּת וֹ רה, ׁש ל והרא ׁש  הכּ תר
יבּ וֹ ל" לא "ועלהוּ  בּ וֹ  .(ג)ׁש נּ אמר 


הזוהר זיו

היא בת  הכתר. והוא  ראשי  אותיות  אשרי  ב "ת.
כי באשרי בהפסוק זה ענין  נרמז  וכן  המלכות .

בנות . אשרוני 

העשר[ב] של היחוד  לעורר שרוצה האדם על מוסב 
תהילים . אמירת ע"י המלכות  עד  הכתר  מן  ספירות
רשעים . בעצת  הלך  שלא  מי  רק לזה שזוכה  ואומר 

הזוהר אור
במושב,(א) שמטמאים ביאור במושבם, מטמאים

כנדה  אותם מטמאים עמהם יושב הצדיק שאם
איתם לשבת להצדיק אין לכן במושב. שמטמאה
לומר , אפשר עוד מטומאתם . נדבק כי ביחד ,
נראה  רב  הערב עם שיושב האמיתי שהצדיק
הצדיק  כך  מופרשת, שהיתה כנדה  בעיניהם
רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש
בהקדמה  כמבואר וכבוד, וזהב  כסף על רק הם

חיים למטה לעץ  הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

שכינתא(ב) להקמת לזכות שכדי  אומרת זאת
להינצל  וכדי רב, מהערב  להתרחק חייבים  מעפרא

כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק צריך  רב, מהערב
מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

יבולו ,(ג) לא שלו שהתלמידים יבול", לא  "ועליהו 
"ýמעלי בלתה לא ýמלתł" ד )כמו ח, ,(דברים  ְְְִֵֶָָָָֹ

כמו  הנשמה , של הלבוש המצוות, היא שמלתך
מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה"ק , שכתב
מצוות שרמ "ח הקדוש, בזוהר  דאיתא מה וידוע
מכוונות שבתורה תעשה לא מצוות ושס"ה עשה
פוגם ואם שבאדם, גידים ושס"ה איברים רמ"ח  נגד
וכן  המצוה, שכנגד האבר באותו  פוגם  עשה במצות

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא

הוספות - הזוהר מטעמי
א': אות הזוהר לאור אינ ּו� הו�פה  ּכל  ואפיּלּו ּדבריו  ּבתחּלת  �ּכתב מה והּנה  ל �מּה: �ּלא  הּתֹורה ִִָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹע�ק 

ּכ ּבא ֹוריתא  ּבעו ֹונ ֹותינ ּוּדמ�ּתּדלי  זה ּבזמ ּננ ּו ּובפרט מבאר, �ּפ�טֹו היֹות  ע�  וכּו'. לגרמיהּו ּדעבדי ח�ד  ל  ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵ

ּפר�  לק ּבל  מנת  על  ּבּתֹורה ע�ק�  א �ר ּתֹורה ּבעלי קצת  אצל  ּבּה לחת � קר ּד�  נע �ית  הּתֹורה א �ר ְְְְִֵֶַַַַָָָ�ֵָ�ְֵֶַָָֹ�ְֵַַֹ�ֶַַָ�ִַָהרּבי�

האר�  ּבכל  נ ֹוד�  וריח�  �מ�  להיֹות  �נהדרא ֹות , ודיני  י�יב ֹות , רא �י מ ּכלל  להי ֹות�  וג� יתר ֹות , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוה�פק ֹות 

הזוהר מטעמי
לכל א) יזכו  ה�  לגאולה , ומאמיני�  המצפי� 

ואמר, יו�י רבי פתח  המובטחות : (ישעיה הטובות 

זמי� מא ) וגו '", ּב� הּנחרי�  ּכל  ויּכלמ ּו יב �ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

טבא�  אינו�  כל  לישראל  למעבד  הוא  ברי�  קודשא 

לעשות  הקב"ה [עתיד  קשוט... נביאי ידי  על  דקאמר

האמת , נביאי  שנתנבאו  הטובות  כל  את  לישראל 

מדרשות , לבי אזלי�  אבל  בגלות ...] עליה�  ו�בלו 

מחכ� , דקא  טבא�  אינו�  כל  וחמא�  �פרי� , פתחי� 
הזוהר נתיבי

המעכביםא. הם רב  שהערב לנו גילו  וחז "ל  היות
והזוהר מחמתם, הצרות וכל  המשיח , ביאת את
מראה ליקטנו מקומות, בהרבה מזה  מלא הקדוש

נפלא: ובהיקף נרחב מקומות
עב. כז , עא. כו, עא . כה , דף בראשית זוהר  ראה:
עב. מה, שמות זוהר   עא . רסג  עב . רסב , עב . כח ,

תורה ג בתהליזוהר

א' עמוד רב דף בלק פרשת זוהר 
 ב

וגו'" מים ּפלגי  על ׁשתּול ּכעץ "והיה  וגו'", חפצ ֹו ה' ּבתֹורת אם "ּכי
ב ') פסוק  א' פרק ּולקיים,(תהלים ללמֹוד  ּותׁשּוקתֹו חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ּכי  ,

ולילה. י ֹומם מחׁשבּתֹו הּתֹורה  ּבדברי

בּ ּה ,אמר דּ אׁש ּת דל ומאן ּת דיר בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דּ ל מאן חוּ לקיּה  זכּ אה ּפ נחס... רבּ י 
בּ יּה , כּ תיב א )מה ולילה",(ּת ה לּ ים  יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי  בּ תוֹ רת אם "כּ י  

לא ולילה, יוֹ מם בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דל מאן א לּ א לדא.  סמי דּ א אמאי כּ עץ", "והיה
ואית ׁש רׁש ין, בּ י ּה  אית אילן מה מים. ּפ לגי  על ׁש תוּ ל כּ עץ  אלּ א יבי ׁש א, כּ אעא ליהוי
ּפ רחין, בּ יּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין, בּ י ּה  ואית מוֹ חא , בּ י ּה  ואית קלי ּפ ין, בּ י ּה 

הוספות - הזוהר מטעמי
�ּכתב  מה היא  מע �יה�  � ּבת  וע ּקר ּב�מי�, ורא �ֹו מג ּדל  הּבֹוני�  הפלגה ּדֹור לאנ �י ּבמע �יה�  ִֵֶֶַַָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ְְִַוד ֹומי�

ּברא �ית  ּבפר�ת  ה ּזהר ּב�פר ּכּכת ּוב  . �� לנ ּו ונע �ה הּכת ּוב  ּכ� כ"ה :)אחר א ּלה (ּד�  ּפ� ּוק  על  ל �ֹונ ֹו וזה ְַַַַָָ�ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדעלייה ּו ּגּבֹורי�, ּכת  הּנקרא  הּוא  מה�  מיני� , הג ' ּומ�  רב , ּבערב  י � מ ֹוני�  �חמ �ה והאר� , ה�מי�  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ְְִֶֶַַָָָּתֹולד ֹות 

ּבהֹו�  ּדא ּתמר ּדא ּלי�  מ �טרא  ואיּנּו�  ה�� , אנ �י מע ֹול�  א �ר הּגּבֹורי�  ה ּמה יא )א ּתמר  נבנה (ּברא �ית הבה ְִִִֵַַָ�ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

על  ועטרה ּתֹורה  �פר ּבהֹו�  ו �ויי�  מדר�ֹות  ּוּבּתי  כנ� ּיֹות  ּבּתי ּבבני�   �� לנ ּו ונע �ה וג ֹו' ּומג ּדל  עיר  ַָָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְְְִִַָָלנ ּו

ל �מּה �ּלא  ּבּתֹורה  הע ֹו�ק  ּכל  ּבּגמרא : אמר ּו הּזאת  הּכת  על  והּנה וכּו'. ל ֹו�  למע ּבד  א ּלא  ל �מ ּה, ו ּלא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹרי�י ּה,

הע ֹול� . לאויר  יצא  ולא  ּפניו  על  �לית ֹו �ּנהפכה ל ֹו ִָָ�ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנח

הּוא  ּבּתֹורה ע�ק�  ּכל  ּכי  ּבאמר�  וענוה ּתימה מראי�  הא ּלה האנ �י�  ואמנ�  ל �מ ּה: ע ֹו�קי�  �אי�  ְְְִִַָָָָָָָ�ְִִִֵֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶָָָָָָראיה

ּכלל ּות  ל �ֹו�  ּבאמר ֹו הּוא  ּכ� �ּלא  עליה� העיד  ה�ל ֹו� עליו  מאיר רּבי הּתּנא  הּגד ֹול  החכ�  והּנה  ְְְְֵֶֶָָָֹ�ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל �מּה.

והֹול � ּפֹו�ק  �אינ ֹו ּכנהר ונע �ה ּתֹורה רזי  ל ֹו ּומג ּלי�  וכּו' הרּבה לדברי�  ז ֹוכה ל �מּה ּבּתֹורה הע ֹו�ק  ְְֵֵֵֶֶָָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל 

הּנה  ה �לע , מ�  הּתֹורה מימי �ל  טּפי�  טּפי�  ּולהֹוציא  ּבּה ּולע ּי�  לטרח הצטרכ ֹו ּבל ּתי  מאליו  הּמת ּגּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּוכמעי� 

הּמ�נה  ּברא ֹות ֹו ּדמע ֹות  עיניו  יּזל ּו לא  א �ר האי� זה ּומי ּכהלכת ּה, ל �מּה ּבּתֹורה ע ֹו�ק  �אינ ֹו י ֹורה ְְְְִִִֵֶַָָָֹ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

ּופחית ּות ֹו ח�רֹונ ֹו ורֹואה כ "ח)הּזאת  פרק  הזוהר אור ועיי�  – ההקדמות שער על  וויטאל  חיי�  רבי  .(הקדמת  ְְְִֶֶַֹ

הזוהר מטעמי
ברי�  קודשא  לו�  דאבטח באורייתא  כתיבי�  וחמא� 

החזיקו  [וישראל  בגלותהו� ... ומתנחמי�  עלייהו  הוא 

כל  את  הקדושי� ב�פרי� ראו  כאשר מעמד 

דא , ועל  .[... השי "ת  שהבטיח  והטובות  ההבטחות 

הנחרי� כל  מאי ּב�". הּנחרי�  ּכל  וי ּכלמּו יב�ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

דא . בגלותא  אעל� ברוגז נחיריהו�  דאתקפו  ב� .

להו�  דיחמו�  טבי�  מכל  ויכלמו  יבושו  זמנא , בההוא 

שהאמי�  מי שרק  הנביא  התנבא  זה [ועל  לישראל 

בגאולה, לשמוח  יזכה  הוא  הנבואה לקיו�  וציפה

– ההבל  אחרי הלכו  כי ויכלמו  יבושו  רב  והערב 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  והרוצה 

מהמבול ] שהצילה נח  כתיבת  הקדוש, (זוהרבזוהר

ע "ב ) קפ "ח ד�  תשא  כי פרשת  .הקדוש 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  הרוצה
ואינו�  מהמבול : שהצילה נח כתיבת  הקדוש, בזוהר
רב] שמהערב  הרשעי�  [ואות�  רשיעייא  רב  ערב 
ביאת  לפני בה� [יתקיי�  זמנא  בההוא  בהו  דיתקיי� 

הכתוב :] יב )המשיח ויּצרפ ּו(דניאל  ויתל ּבנ ּו ְְְְְְְִִִַָָ"ית ּבררּו
ר�עי� ּכל  יבינ ּו ולא  ר�עי�  והר�יע ּו ְְְְְִִִִִִַָָָָֹר ּבי� 
בישראל ], גמור בירור  יהיה [שאז יבינ ּו" ְְִִִַַָוהּמ�ּכלי�
המשנה  בעלי [אלו  משנה מארי אינו�  ְְִַ"יתל ּבנ ּו",
אינו�  "ויצרפו ", התורה]. לימוד  ידי על  ְִשיתבררו 

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

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



תורהב אתהליזוהר

בּ ת] ׁש ם אׁש רי ׁש ם בראשי"ת כּ ן  [ועל  האׁש רי בּ זה לבת מׁש בּ חים וּ בוֹ  יד , ׁש ל ּת פילין
ׁש כּ תוּ ב הוּ א ל)זה  את(בּ ראׁש ית ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם בּ נוֹ ת " אר וּ ני כּ י  "בּ אׁש רי  

ׁש ּמ ה ליכּ נס ז וֹ כה מי  הּק דוֹ ׁש ה]. ׁש היא[ב ]הכינה ר ׁש עים", בּ עצת  הל לא "אׁש ר , 
 וּ בדר" ונחׁש ]. סּמ א"ל  זה הרׁש עים , [מי ורע. ט וֹ ב  הדּ עת עץ  ׁש ל מצּ ד רעה עצה

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  חּט אים,  דּ ר איזה עמד", לא ל)חּט אים מנאפת(מׁש לי אה דּ ר "כּ ן  
[לילי "ת] זוֹ  לצים, מוֹ ׁש ב איזה י ׁש ב", לא לצים "וּ במוֹ ׁש ב וגו'". פיה וּ מחתה אכלה

רב  ערב  וכן בּ מוֹ ׁש בה. כּ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא רב, ערב ׁש ל א (א)מט ּמ איםא )אּמ ם 
כּ נדּ ה בּ יניהם, ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים ׁש ה וּ א(ב)בּ מוֹ ׁש בם אשר "י, בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תדבק  וּ מי  

החיּ ים עץ וזה מים", ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר  ה ּת וֹ רה, ׁש ל והרא ׁש  הכּ תר
יבּ וֹ ל" לא "ועלהוּ  בּ וֹ  .(ג)ׁש נּ אמר 


הזוהר זיו

היא בת  הכתר. והוא  ראשי  אותיות  אשרי  ב "ת.
כי באשרי בהפסוק זה ענין  נרמז  וכן  המלכות .

בנות . אשרוני 

העשר[ב] של היחוד  לעורר שרוצה האדם על מוסב 
תהילים . אמירת ע"י המלכות  עד  הכתר  מן  ספירות
רשעים . בעצת  הלך  שלא  מי  רק לזה שזוכה  ואומר 

הזוהר אור
במושב,(א) שמטמאים ביאור במושבם, מטמאים

כנדה  אותם מטמאים עמהם יושב הצדיק שאם
איתם לשבת להצדיק אין לכן במושב. שמטמאה
לומר , אפשר עוד מטומאתם . נדבק כי ביחד ,
נראה  רב  הערב עם שיושב האמיתי שהצדיק
הצדיק  כך  מופרשת, שהיתה כנדה  בעיניהם
רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש
בהקדמה  כמבואר וכבוד, וזהב  כסף על רק הם

חיים למטה לעץ  הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

שכינתא(ב) להקמת לזכות שכדי  אומרת זאת
להינצל  וכדי רב, מהערב  להתרחק חייבים  מעפרא

כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק צריך  רב, מהערב
מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

יבולו ,(ג) לא שלו שהתלמידים יבול", לא  "ועליהו 
"ýמעלי בלתה לא ýמלתł" ד )כמו ח, ,(דברים  ְְְִֵֶָָָָֹ

כמו  הנשמה , של הלבוש המצוות, היא שמלתך
מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה"ק , שכתב
מצוות שרמ "ח הקדוש, בזוהר  דאיתא מה וידוע
מכוונות שבתורה תעשה לא מצוות ושס"ה עשה
פוגם ואם שבאדם, גידים ושס"ה איברים רמ"ח  נגד
וכן  המצוה, שכנגד האבר באותו  פוגם  עשה במצות

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא

הוספות - הזוהר מטעמי
א': אות הזוהר לאור אינ ּו� הו�פה  ּכל  ואפיּלּו ּדבריו  ּבתחּלת  �ּכתב מה והּנה  ל �מּה: �ּלא  הּתֹורה ִִָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹע�ק 

ּכ ּבא ֹוריתא  ּבעו ֹונ ֹותינ ּוּדמ�ּתּדלי  זה ּבזמ ּננ ּו ּובפרט מבאר, �ּפ�טֹו היֹות  ע�  וכּו'. לגרמיהּו ּדעבדי ח�ד  ל  ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵ

ּפר�  לק ּבל  מנת  על  ּבּתֹורה ע�ק�  א �ר ּתֹורה ּבעלי קצת  אצל  ּבּה לחת � קר ּד�  נע �ית  הּתֹורה א �ר ְְְְִֵֶַַַַָָָ�ֵָ�ְֵֶַָָֹ�ְֵַַֹ�ֶַַָ�ִַָהרּבי�

האר�  ּבכל  נ ֹוד�  וריח�  �מ�  להיֹות  �נהדרא ֹות , ודיני  י�יב ֹות , רא �י מ ּכלל  להי ֹות�  וג� יתר ֹות , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוה�פק ֹות 

הזוהר מטעמי
לכל א) יזכו  ה�  לגאולה , ומאמיני�  המצפי� 

ואמר, יו�י רבי פתח  המובטחות : (ישעיה הטובות 

זמי� מא ) וגו '", ּב� הּנחרי�  ּכל  ויּכלמ ּו יב �ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

טבא�  אינו�  כל  לישראל  למעבד  הוא  ברי�  קודשא 

לעשות  הקב"ה [עתיד  קשוט... נביאי ידי  על  דקאמר

האמת , נביאי  שנתנבאו  הטובות  כל  את  לישראל 

מדרשות , לבי אזלי�  אבל  בגלות ...] עליה�  ו�בלו 

מחכ� , דקא  טבא�  אינו�  כל  וחמא�  �פרי� , פתחי� 
הזוהר נתיבי

המעכביםא. הם רב  שהערב לנו גילו  וחז "ל  היות
והזוהר מחמתם, הצרות וכל  המשיח , ביאת את
מראה ליקטנו מקומות, בהרבה מזה  מלא הקדוש

נפלא: ובהיקף נרחב מקומות
עב. כז , עא. כו, עא . כה , דף בראשית זוהר  ראה:
עב. מה, שמות זוהר   עא . רסג  עב . רסב , עב . כח ,

תורה ג בתהליזוהר

א' עמוד רב דף בלק פרשת זוהר 
 ב

וגו'" מים ּפלגי  על ׁשתּול ּכעץ "והיה  וגו'", חפצ ֹו ה' ּבתֹורת אם "ּכי
ב ') פסוק  א' פרק ּולקיים,(תהלים ללמֹוד  ּותׁשּוקתֹו חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ּכי  ,

ולילה. י ֹומם מחׁשבּתֹו הּתֹורה  ּבדברי

בּ ּה ,אמר דּ אׁש ּת דל ומאן ּת דיר בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דּ ל מאן חוּ לקיּה  זכּ אה ּפ נחס... רבּ י 
בּ יּה , כּ תיב א )מה ולילה",(ּת ה לּ ים  יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי  בּ תוֹ רת אם "כּ י  

לא ולילה, יוֹ מם בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דל מאן א לּ א לדא.  סמי דּ א אמאי כּ עץ", "והיה
ואית ׁש רׁש ין, בּ י ּה  אית אילן מה מים. ּפ לגי  על ׁש תוּ ל כּ עץ  אלּ א יבי ׁש א, כּ אעא ליהוי
ּפ רחין, בּ יּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין, בּ י ּה  ואית מוֹ חא , בּ י ּה  ואית קלי ּפ ין, בּ י ּה 

הוספות - הזוהר מטעמי
�ּכתב  מה היא  מע �יה�  � ּבת  וע ּקר ּב�מי�, ורא �ֹו מג ּדל  הּבֹוני�  הפלגה ּדֹור לאנ �י ּבמע �יה�  ִֵֶֶַַָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ְְִַוד ֹומי�

ּברא �ית  ּבפר�ת  ה ּזהר ּב�פר ּכּכת ּוב  . �� לנ ּו ונע �ה הּכת ּוב  ּכ� כ"ה :)אחר א ּלה (ּד�  ּפ� ּוק  על  ל �ֹונ ֹו וזה ְַַַַָָ�ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדעלייה ּו ּגּבֹורי�, ּכת  הּנקרא  הּוא  מה�  מיני� , הג ' ּומ�  רב , ּבערב  י � מ ֹוני�  �חמ �ה והאר� , ה�מי�  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ְְִֶֶַַָָָּתֹולד ֹות 

ּבהֹו�  ּדא ּתמר ּדא ּלי�  מ �טרא  ואיּנּו�  ה�� , אנ �י מע ֹול�  א �ר הּגּבֹורי�  ה ּמה יא )א ּתמר  נבנה (ּברא �ית הבה ְִִִֵַַָ�ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

על  ועטרה ּתֹורה  �פר ּבהֹו�  ו �ויי�  מדר�ֹות  ּוּבּתי  כנ� ּיֹות  ּבּתי ּבבני�   �� לנ ּו ונע �ה וג ֹו' ּומג ּדל  עיר  ַָָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְְְִִַָָלנ ּו

ל �מּה �ּלא  ּבּתֹורה  הע ֹו�ק  ּכל  ּבּגמרא : אמר ּו הּזאת  הּכת  על  והּנה וכּו'. ל ֹו�  למע ּבד  א ּלא  ל �מ ּה, ו ּלא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹרי�י ּה,

הע ֹול� . לאויר  יצא  ולא  ּפניו  על  �לית ֹו �ּנהפכה ל ֹו ִָָ�ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנח

הּוא  ּבּתֹורה ע�ק�  ּכל  ּכי  ּבאמר�  וענוה ּתימה מראי�  הא ּלה האנ �י�  ואמנ�  ל �מ ּה: ע ֹו�קי�  �אי�  ְְְִִַָָָָָָָ�ְִִִֵֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶָָָָָָראיה

ּכלל ּות  ל �ֹו�  ּבאמר ֹו הּוא  ּכ� �ּלא  עליה� העיד  ה�ל ֹו� עליו  מאיר רּבי הּתּנא  הּגד ֹול  החכ�  והּנה  ְְְְֵֶֶָָָֹ�ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל �מּה.

והֹול � ּפֹו�ק  �אינ ֹו ּכנהר ונע �ה ּתֹורה רזי  ל ֹו ּומג ּלי�  וכּו' הרּבה לדברי�  ז ֹוכה ל �מּה ּבּתֹורה הע ֹו�ק  ְְֵֵֵֶֶָָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל 

הּנה  ה �לע , מ�  הּתֹורה מימי �ל  טּפי�  טּפי�  ּולהֹוציא  ּבּה ּולע ּי�  לטרח הצטרכ ֹו ּבל ּתי  מאליו  הּמת ּגּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּוכמעי� 

הּמ�נה  ּברא ֹות ֹו ּדמע ֹות  עיניו  יּזל ּו לא  א �ר האי� זה ּומי ּכהלכת ּה, ל �מּה ּבּתֹורה ע ֹו�ק  �אינ ֹו י ֹורה ְְְְִִִֵֶַָָָֹ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

ּופחית ּות ֹו ח�רֹונ ֹו ורֹואה כ "ח)הּזאת  פרק  הזוהר אור ועיי�  – ההקדמות שער על  וויטאל  חיי�  רבי  .(הקדמת  ְְְִֶֶַֹ

הזוהר מטעמי
ברי�  קודשא  לו�  דאבטח באורייתא  כתיבי�  וחמא� 

החזיקו  [וישראל  בגלותהו� ... ומתנחמי�  עלייהו  הוא 

כל  את  הקדושי� ב�פרי� ראו  כאשר מעמד 

דא , ועל  .[... השי "ת  שהבטיח  והטובות  ההבטחות 

הנחרי� כל  מאי ּב�". הּנחרי�  ּכל  וי ּכלמּו יב�ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

דא . בגלותא  אעל� ברוגז נחיריהו�  דאתקפו  ב� .

להו�  דיחמו�  טבי�  מכל  ויכלמו  יבושו  זמנא , בההוא 

שהאמי�  מי שרק  הנביא  התנבא  זה [ועל  לישראל 

בגאולה, לשמוח  יזכה  הוא  הנבואה לקיו�  וציפה

– ההבל  אחרי הלכו  כי ויכלמו  יבושו  רב  והערב 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  והרוצה 

מהמבול ] שהצילה נח  כתיבת  הקדוש, (זוהרבזוהר

ע "ב ) קפ "ח ד�  תשא  כי פרשת  .הקדוש 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  הרוצה
ואינו�  מהמבול : שהצילה נח כתיבת  הקדוש, בזוהר
רב] שמהערב  הרשעי�  [ואות�  רשיעייא  רב  ערב 
ביאת  לפני בה� [יתקיי�  זמנא  בההוא  בהו  דיתקיי� 

הכתוב :] יב )המשיח ויּצרפ ּו(דניאל  ויתל ּבנ ּו ְְְְְְְִִִַָָ"ית ּבררּו
ר�עי� ּכל  יבינ ּו ולא  ר�עי�  והר�יע ּו ְְְְְִִִִִִַָָָָֹר ּבי� 
בישראל ], גמור בירור  יהיה [שאז יבינ ּו" ְְִִִַַָוהּמ�ּכלי�
המשנה  בעלי [אלו  משנה מארי אינו�  ְְִַ"יתל ּבנ ּו",
אינו�  "ויצרפו ", התורה]. לימוד  ידי על  ְִשיתבררו 

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

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



תורהד בתהליזוהר

מלּ ין  אוּ ף  לׁש בעין , עשׂ ר ל ׁש בעה, סלּ קין אלּ ין, זינין ׁש בעת איבּ א. בּ יּה  ואית
רזין  גימטרייאוֹ ת, חכמתא, רמיז דּ קא רמז, דּ רׁש א, דּ קרא, ּפ ׁש טא בּ הוּ  אית דּ אוֹ רייתא
מכּ אן  והיּת ר , איס וּ ר  וטה וֹ ר , טמא  וכׁש ר, ּפ סוּ ל  אלּ ין, על א לּ ין סתימין רזין טמירין,
חכם איהוּ  לאו לאו , ואי ודּ אי, כּ עץ" "והיה סטר. לכל  ענפין מתּפ טאן וּ להלאה,
הוּ א, בּ רי קוּ ד ׁש א ק ּמ י  בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי אי נּ וּ ן חביבין כּ מה  חזי, ּת א בּ חכמתא.
בּ רי ק וּ דׁש א לח בּ לא, למחבּ לא רׁש וּ  ואתייהיב  בּ עלמא, ּת ליא  דּ דינא בּ זמנא דּ אפי לּ וּ 
עליהוּ  יּ ׁש לוֹ ט דּ לא בּ אוֹ רייתא, מׁש ּת דּ לי  דּ קא אי נּ וּ ן על  עלווייה וּ , ליּה  ּפ קיד הוּ א
ס גּ יאין  חוֹ ביהוֹ ן בּ גין עיר", אל תצוּ ר "כּ י  הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א ליּה  אמר והכי  לחבּ לא.
ּת למיד  דּ א  עצה] [מאן עצ ּה ", את ּת ׁש חית "לא בּ דינא, ואתחיּ יבוּ  לקּמ אי, דּ חּט אן
חבריּ יא. א וּ קמוּ ה והא איבין... דּ יהיב אילנא דּ חיּ י, אילנא  דּ איהוּ  בּ מתא, דּ איהוּ  חכם

הזוהר מטעמי
שאר של  הקדוש [וזרע  עמא  דשאר קדישא  זרעא 
טובי� ומעשי� מצוות  ידי על  יתבררו  הע� 

דכתיב  הוא  הדא  יג )וצדקה ], ּכצר� (זכריה ְְְִִַֹ"ּוצרפ ּתי� 
לצדקה] שנותני�  כ��  ידי על  [דהיינו  הּכ��  ֶֶֶַאת 

ר� רב והר�יע ּו הערב  [ואילו  רב ערב  אינו�  עי� ", ְְְִִִָ
ישראל ]. מכלל  יבינ ּו"יצאו  יב )"והּמ�ּכלי�  ,(דניאל  ְְִִִַַָ

שעו�קי� אלו  ה�  [והמשכילי�  קבלה  מארי  אינו� 

בהו�  דאתמר התורה], יב )ב�ודות  (דניאל 

דקא  אינו�  אלי�  הרקיע ", ּכזהר יזהרּו ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והּמ�ּכלי� 
ה� [אלו  הזהר  �פר  דאקרי דא  בזהר משתדלי� 

הזוהר ] �פר הנקרא  הזה באור  שעו�קי�  הצדיקי�
שמציל  נח  כתיבת  [שהוא  נח כתיבת  דאיהו 
ושבע  מעיר שני�  בה דמתכנשי�  מהמבול ]
ממשפחה  ושני� מעיר אחד  ולזמני�  ממלכותא ,

המבול , לפני לתיבה להיכנ�  זכו  כול�  שלא  [שכמו 
ידי על  להינצל  יזכו  והמשכילי�  הזריזי�  רק  כ� 
במלאכי שכתוב כמו  קצר , הזמ�  כי הקדוש, הזוהר

א ') פ�וק  ג ' לפני(פרק  דר� ּופ ּנה מלאכי �לח  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

מבק �י� א ּת�  א �ר האד ֹו�  היכל ֹו אל  יב ֹוא  ְְִֶֶַַ�ְִֵֶָָָָֹּופתא� 
ה ' אמר בא  הּנה חפצי� א ּת�  א �ר הּברית  ִִֵֵַָָ�ֶֶַ�ְְִַַַּומלא �
הקדוש] בזוהר לע�וק  שיזכו  [באלו  דבהו�  ְָצבא ֹות "]

א )יתקיי�  ּת�ליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד  ה ּב�  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ּכל 
פני לקבל  ומהראשוני�  בני� , בבחינת  [להיות 
ד�פרא  אורה ודא  בימינו ], במהרה צדקינו , משיח

זוהר �פר של  האור [וזה דיל�  �יבה על  וכלא  דא ,
הרשב "י בזכות  זה  וכל  בנשמותיה� , יאיר הקדוש

ד� הקדוש]. מהימנא , רעיא  - בהעלות� פרשת הקדוש  (זוהר

נ "ד) נ "ג , עמוד כ "א  תיקו� זוהר תיקוני ועיי�  ע "ב , .קנ "ג 

הזוהר נתיבי
זוהר  עב. רמו, עא. רלז , עב . רלא, עא. רל , עב.
רפב, עא . רעט , עב . רעז , עב. רעו, עא . רעג , דברים
כז, עב. עא , כב , עא. טו, דף: זוהר , תיקוני  עא.
מט , עא . מב, עב. מא, עב . ל , עב . כח , עב. כז , עא.
צו, עב. עה, עא. נה, עב. נג, עא . נב , עב. נ , עא.
עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא . קיב , עא. צז  עב,
עא. קמד, עב. קמא, עא . קמא , עא. קמ, עא . קלח,
ד' מאמר יתרו  פ' חדש : זוהר  עב. קמז , עב. קמו,
יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר יתרו פ' עינא. גווני
דף חדש: זוהר תיקוני  דמצחא . שרטוטין מאמר
חיים מוה"ר הקדמת להאריז"ל: חיים עץ  ע "א. כז 
פרק  לב שער חיים  עץ  הקדמות. שער על  ויטאל 
שער  פ"ג . מט שער מ "ת. פ"ו לח  שער  מ"ת . א '
 לט. הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולים 
כי  בשלח , בא , שמות, ויגש , פ' הפסוקים: שער
ספר  ישעיה. א ', מלכים  ספר עקב . בלק , תשא ,
כי  בשלח , שמות , וישב, תולדות , פ' הליקוטים:

כי  עקב, ואתחנן , דברים , חוקת, בהעלותך, תשא ,
ספר  תהלים . ישעיה, א ', מלכים ספר  וילך, תצא ,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז "ל : טוב הדעת עץ
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא, כי תרומה , משפטים,
 פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים,
פ' תורה ליקוטי משפטים, פ' הרשב "י מאמרי שער

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית,
סדר מסכת פ"ב, יעקב  מסכת חסידים: משנת ספר
כג שער  להרמ "ק: רימונים פרדס   פ"י. פסח  ליל
ח "ב אבולעפיא: למהר "א הגנוז  עדן אוצר – טז . פ'
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי'
למר "מ הקודש  עבודת  – מפראג. קרא  אביגדור

גבאי  למוהר"שאבן המפואר ספר – פל"ב . ח "ב 
משרים מגיד  בראשית. פ' על דרוש מולכו
חסד  במדבר. פ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו
ב ' מעיין יז , נהר א ' מעין אזולאי למהר "א לאברהם 
לב, כה , יז , נהר ה ' מעיין  נד, נהר ד' מעיין ס "ז , נהר 

תורה הבתהליזוהר

כתוב אמר מה בה. שמתייגע ומי תמיד, בתורה שעמלו מי חלקו, אשרי  פנחס רבי
אם "כּ י חפצוֹ "בו, ה' כּ עץ (ד)בּ תוֹ רת "והיה ולילה", י וֹ מם  יהגּ ה "וּ בתוֹ רתוֹ  , 

לא ולילה יומם בתורה שמתייגע מי אלא לזה. זה נסמך למה מים", ּפ לגי על ׁש תוּ ל
יבש  כעץ בו [ג]יהיה ויש שרשים, בו יש עץ מה מים. פלגי  על  שתול  כעץ אלא

פירות, בו ויש פרחים, בו ויש עלים, בו ויש ענפים, בו ויש מוח, בו ויש קליפות,
לשבעים עשר [פעמים] לשבעה  עולים אלה מינים התורה(ה)[ד]שבעה דברי  אף (ו).

סודות גימטריאות, חכמה, על  שמרמז מה רמז דרוש, המקרא, פשט בהם יש 
ומותר אסור  וטהור טמא וכשר פסול אלה, על  אלה נסתרים  סודות  מכאן [ה ]נעלמים, ,

חכם הוא אין לא, ואם ודאי . כעץ" "והיה צד. לכל ענפים מתפשטים ולהלאה
הזוהר זיו

שכרו[ג] להודיע הכתוב משמעות  שאין כוונתו 
שיהיו התורה ללומדי  להזהיר אלא  האיש . זה  של
כמבואר הלימודים מיני  שבעת  בכל בקיאים

הלאה .
העשר[ד] של כוחות  עשרה  בו נכלל מין שכל ר"ל

לשבעים . עולים  ולכן ספירות
ד '[ה] חכמה . רמזי ג ' דרוש. ב' פשט. א ' הלימודים. ו'

בראשית . מעשה  דהיינו  נעלמים  סודות  ה' גימטריאות .
הלכות ז' מרכבה . מעשה דהיינו יותר נסתרים סודות  ו '

ומותר. אסור וטהור טמא  וכשר פסול של

הזוהר אור
רשות(ד) נתנה  אם גם חפצו", ה ' בתורת אם  "כי

זוכה  הקדוש זוהר  הלומד להשחית, למשחית
שכתוב כמו  ברעיא להינצל, קנ"ג: דף  ג' חלק  (זהר 

על מהימנא) שניצל נח כתיבת הוא  הסוד שתורת ,
פירות. שנותן  חיים כעץ  שהוא בגלל ידה ,

תורת נקרא הסוד תורת חפצו ": ה ' בתורת אם "כי
הוא תורתו כל אז הנסתר  תורת לומד  שאם ה',
בעתו ", יתן פריו  "אשר  חיים, עץ הנקרא ה ' תורת
הנותן  אילן זה   החיים עץ ... פירות. ליתן  שיוכל
תורה  סתרי לומד אינו  חכם התלמיד ואם פירות,
ואם פירות, לתת יכול שאינו יבש כעץ  הוא אז

אחרים, לתקן יכול איך תיקן, לא וכמובאעצמו
שאינו  "מלמד  זצ"ל : מקאריץ פנחס רבי  מהרה"ק 
דאינו  תלמידים, אליו יתנו לא הקדוש, זוהר לומד

יבש". כעץ  שהוא מפני הנשמה  לתקן יכול

üצרי :äעלינ יגן õתäזכ טõב  Łם מהàעל ְִֵֵֵֵַַַַָָָָָקàלה 
עץ (לôלמידים )מלëד  àחינת Łה äא זהר, ללמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹֹ

מה  éי לôלמידים. נ Łמה  üיŁלהמ çŁכõל ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהח çים,
õà מìיח àזה  לה ôינõק , יŁר łכל נõתן  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרב
ïנחס  ר àי Łõ דñה מהרב äמäבא אמ ôית: ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָנŁמה 
הלם ïנחס אמרי àספר ,äעלינ יגן õתäזכ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמñאריץ

ק "ן ) מלëד(âף  üצרי" :õנõŁל וזה  ללמד(לôלמידים ), ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
üיŁלהמ çŁכõל הח çים, עץ  àחינת Łהäא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹזהר ,
יŁר  łכל נõתן הרב  מה  éי לôלמידים. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנŁמה 
éאן  עד אמ ôית", נŁמה õà מìיח  àזה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהôינõק,

.õ נõŁלõתä זכ טõב Łם מהàעל  ע õד מקàל  åŁה Łמעôי (ואני  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ä עלינ Łל יגן ה Łìמה  את äמאיר  מלהיב ה åהר  éי . ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
Łל  הארה לה ïŁיע äçŁכל  àאפן מłçראל, Łאי éְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל

.õלתä זà áם קדŁõה  ְְְַָָָָנŁמה
להינצל  וצריך פירות, נותן  שהוא לומר, אפשר עוד
התלמידים דהיינו  הפירות בשביל בחיים ולהישאר
בשביל  בחיים  נשאר  שנותיו  שנגמרו שאפילו 
ונשאר  אחרים אנשים לתקן  שצריך  התלמידים
כמבואר  התלמידים, – הפירות בשביל בחיים

סופר. בחתם
אין  לא ואם וודאי כעץ  חפצו: ה' בתורת אם כי
חלש  השורש אם שהעץ וכמו בחכמה, חכם הוא 
בו  חסר אם  חכם התלמיד  הוא כן העץ, כל נופל

נרקבים. שורשיו  אשר כעץ הוא אז הסוד תורת
לתורה.(ה) פנים שבעים  כנגד 
סודות(ו) לימוד שללא כראוי חכם  נקרא לא

בן. נקרא לא התורה

הזוהר נתיבי
מגלה  ה'. ב', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיין
וארא, ויגש, וישלח , תולדות, פ' עה "ת: עמוקות 
בחקותי , בהר, קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא,
וזאת ואתחנן , פנחס, בלק, חוקת, קרח , שלח ,
פ' על  אופנים רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה.

קמד, קכ , קי, צז, פ, עח, עד, נח, כד, אופן ואתחנן:
הקבלה לחכמת מבוא ספר  רנב, רנא, קצח, קפז ,
ו' שער  ח "ב  פ"ז, ז ' שער ח"א טולידאנו: למהר"ש
מעולפת ספר  חנוכה. א ' מאמר ח "ב  פ"ז,
אות עשר תשעה יום אלגאזי : מוהרנ "ש  ספירים:



תורהד בתהליזוהר

מלּ ין  אוּ ף  לׁש בעין , עשׂ ר ל ׁש בעה, סלּ קין אלּ ין, זינין ׁש בעת איבּ א. בּ יּה  ואית
רזין  גימטרייאוֹ ת, חכמתא, רמיז דּ קא רמז, דּ רׁש א, דּ קרא, ּפ ׁש טא בּ הוּ  אית דּ אוֹ רייתא
מכּ אן  והיּת ר , איס וּ ר  וטה וֹ ר , טמא  וכׁש ר, ּפ סוּ ל  אלּ ין, על א לּ ין סתימין רזין טמירין,
חכם איהוּ  לאו לאו , ואי ודּ אי, כּ עץ" "והיה סטר. לכל  ענפין מתּפ טאן וּ להלאה,
הוּ א, בּ רי קוּ ד ׁש א ק ּמ י  בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי אי נּ וּ ן חביבין כּ מה  חזי, ּת א בּ חכמתא.
בּ רי ק וּ דׁש א לח בּ לא, למחבּ לא רׁש וּ  ואתייהיב  בּ עלמא, ּת ליא  דּ דינא בּ זמנא דּ אפי לּ וּ 
עליהוּ  יּ ׁש לוֹ ט דּ לא בּ אוֹ רייתא, מׁש ּת דּ לי  דּ קא אי נּ וּ ן על  עלווייה וּ , ליּה  ּפ קיד הוּ א
ס גּ יאין  חוֹ ביהוֹ ן בּ גין עיר", אל תצוּ ר "כּ י  הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א ליּה  אמר והכי  לחבּ לא.
ּת למיד  דּ א  עצה] [מאן עצ ּה ", את ּת ׁש חית "לא בּ דינא, ואתחיּ יבוּ  לקּמ אי, דּ חּט אן
חבריּ יא. א וּ קמוּ ה והא איבין... דּ יהיב אילנא דּ חיּ י, אילנא  דּ איהוּ  בּ מתא, דּ איהוּ  חכם

הזוהר מטעמי
שאר של  הקדוש [וזרע  עמא  דשאר קדישא  זרעא 
טובי� ומעשי� מצוות  ידי על  יתבררו  הע� 

דכתיב  הוא  הדא  יג )וצדקה ], ּכצר� (זכריה ְְְִִַֹ"ּוצרפ ּתי� 
לצדקה] שנותני�  כ��  ידי על  [דהיינו  הּכ��  ֶֶֶַאת 

ר� רב והר�יע ּו הערב  [ואילו  רב ערב  אינו�  עי� ", ְְְִִִָ
ישראל ]. מכלל  יבינ ּו"יצאו  יב )"והּמ�ּכלי�  ,(דניאל  ְְִִִַַָ

שעו�קי� אלו  ה�  [והמשכילי�  קבלה  מארי  אינו� 

בהו�  דאתמר התורה], יב )ב�ודות  (דניאל 

דקא  אינו�  אלי�  הרקיע ", ּכזהר יזהרּו ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והּמ�ּכלי� 
ה� [אלו  הזהר  �פר  דאקרי דא  בזהר משתדלי� 

הזוהר ] �פר הנקרא  הזה באור  שעו�קי�  הצדיקי�
שמציל  נח  כתיבת  [שהוא  נח כתיבת  דאיהו 
ושבע  מעיר שני�  בה דמתכנשי�  מהמבול ]
ממשפחה  ושני� מעיר אחד  ולזמני�  ממלכותא ,

המבול , לפני לתיבה להיכנ�  זכו  כול�  שלא  [שכמו 
ידי על  להינצל  יזכו  והמשכילי�  הזריזי�  רק  כ� 
במלאכי שכתוב כמו  קצר , הזמ�  כי הקדוש, הזוהר

א ') פ�וק  ג ' לפני(פרק  דר� ּופ ּנה מלאכי �לח  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

מבק �י� א ּת�  א �ר האד ֹו�  היכל ֹו אל  יב ֹוא  ְְִֶֶַַ�ְִֵֶָָָָֹּופתא� 
ה ' אמר בא  הּנה חפצי� א ּת�  א �ר הּברית  ִִֵֵַָָ�ֶֶַ�ְְִַַַּומלא �
הקדוש] בזוהר לע�וק  שיזכו  [באלו  דבהו�  ְָצבא ֹות "]

א )יתקיי�  ּת�ליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד  ה ּב�  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ּכל 
פני לקבל  ומהראשוני�  בני� , בבחינת  [להיות 
ד�פרא  אורה ודא  בימינו ], במהרה צדקינו , משיח

זוהר �פר של  האור [וזה דיל�  �יבה על  וכלא  דא ,
הרשב "י בזכות  זה  וכל  בנשמותיה� , יאיר הקדוש

ד� הקדוש]. מהימנא , רעיא  - בהעלות� פרשת הקדוש  (זוהר

נ "ד) נ "ג , עמוד כ "א  תיקו� זוהר תיקוני ועיי�  ע "ב , .קנ "ג 

הזוהר נתיבי
זוהר  עב. רמו, עא. רלז , עב . רלא, עא. רל , עב.
רפב, עא . רעט , עב . רעז , עב. רעו, עא . רעג , דברים
כז, עב. עא , כב , עא. טו, דף: זוהר , תיקוני  עא.
מט , עא . מב, עב. מא, עב . ל , עב . כח , עב. כז , עא.
צו, עב. עה, עא. נה, עב. נג, עא . נב , עב. נ , עא.
עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא . קיב , עא. צז  עב,
עא. קמד, עב. קמא, עא . קמא , עא. קמ, עא . קלח,
ד' מאמר יתרו  פ' חדש : זוהר  עב. קמז , עב. קמו,
יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר יתרו פ' עינא. גווני
דף חדש: זוהר תיקוני  דמצחא . שרטוטין מאמר
חיים מוה"ר הקדמת להאריז"ל: חיים עץ  ע "א. כז 
פרק  לב שער חיים  עץ  הקדמות. שער על  ויטאל 
שער  פ"ג . מט שער מ "ת. פ"ו לח  שער  מ"ת . א '
 לט. הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולים 
כי  בשלח , בא , שמות, ויגש , פ' הפסוקים: שער
ספר  ישעיה. א ', מלכים  ספר עקב . בלק , תשא ,
כי  בשלח , שמות , וישב, תולדות , פ' הליקוטים:

כי  עקב, ואתחנן , דברים , חוקת, בהעלותך, תשא ,
ספר  תהלים . ישעיה, א ', מלכים ספר  וילך, תצא ,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז "ל : טוב הדעת עץ
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא, כי תרומה , משפטים,
 פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים,
פ' תורה ליקוטי משפטים, פ' הרשב "י מאמרי שער

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית,
סדר מסכת פ"ב, יעקב  מסכת חסידים: משנת ספר
כג שער  להרמ "ק: רימונים פרדס   פ"י. פסח  ליל
ח "ב אבולעפיא: למהר "א הגנוז  עדן אוצר – טז . פ'
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי'
למר "מ הקודש  עבודת  – מפראג. קרא  אביגדור

גבאי  למוהר"שאבן המפואר ספר – פל"ב . ח "ב 
משרים מגיד  בראשית. פ' על דרוש מולכו
חסד  במדבר. פ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו
ב ' מעיין יז , נהר א ' מעין אזולאי למהר "א לאברהם 
לב, כה , יז , נהר ה ' מעיין  נד, נהר ד' מעיין ס "ז , נהר 

תורה הבתהליזוהר

כתוב אמר מה בה. שמתייגע ומי תמיד, בתורה שעמלו מי חלקו, אשרי  פנחס רבי
אם "כּ י חפצוֹ "בו, ה' כּ עץ (ד)בּ תוֹ רת "והיה ולילה", י וֹ מם  יהגּ ה "וּ בתוֹ רתוֹ  , 

לא ולילה יומם בתורה שמתייגע מי אלא לזה. זה נסמך למה מים", ּפ לגי על ׁש תוּ ל
יבש  כעץ בו [ג]יהיה ויש שרשים, בו יש עץ מה מים. פלגי  על  שתול  כעץ אלא

פירות, בו ויש פרחים, בו ויש עלים, בו ויש ענפים, בו ויש מוח, בו ויש קליפות,
לשבעים עשר [פעמים] לשבעה  עולים אלה מינים התורה(ה)[ד]שבעה דברי  אף (ו).

סודות גימטריאות, חכמה, על  שמרמז מה רמז דרוש, המקרא, פשט בהם יש 
ומותר אסור  וטהור טמא וכשר פסול אלה, על  אלה נסתרים  סודות  מכאן [ה ]נעלמים, ,

חכם הוא אין לא, ואם ודאי . כעץ" "והיה צד. לכל ענפים מתפשטים ולהלאה
הזוהר זיו

שכרו[ג] להודיע הכתוב משמעות  שאין כוונתו 
שיהיו התורה ללומדי  להזהיר אלא  האיש . זה  של
כמבואר הלימודים מיני  שבעת  בכל בקיאים

הלאה .
העשר[ד] של כוחות  עשרה  בו נכלל מין שכל ר"ל

לשבעים . עולים  ולכן ספירות
ד '[ה] חכמה . רמזי ג ' דרוש. ב' פשט. א ' הלימודים. ו'

בראשית . מעשה  דהיינו  נעלמים  סודות  ה' גימטריאות .
הלכות ז' מרכבה . מעשה דהיינו יותר נסתרים סודות  ו '

ומותר. אסור וטהור טמא  וכשר פסול של

הזוהר אור
רשות(ד) נתנה  אם גם חפצו", ה ' בתורת אם  "כי

זוכה  הקדוש זוהר  הלומד להשחית, למשחית
שכתוב כמו  ברעיא להינצל, קנ"ג: דף  ג' חלק  (זהר 

על מהימנא) שניצל נח כתיבת הוא  הסוד שתורת ,
פירות. שנותן  חיים כעץ  שהוא בגלל ידה ,

תורת נקרא הסוד תורת חפצו ": ה ' בתורת אם "כי
הוא תורתו כל אז הנסתר  תורת לומד  שאם ה',
בעתו ", יתן פריו  "אשר  חיים, עץ הנקרא ה ' תורת
הנותן  אילן זה   החיים עץ ... פירות. ליתן  שיוכל
תורה  סתרי לומד אינו  חכם התלמיד ואם פירות,
ואם פירות, לתת יכול שאינו יבש כעץ  הוא אז

אחרים, לתקן יכול איך תיקן, לא וכמובאעצמו
שאינו  "מלמד  זצ"ל : מקאריץ פנחס רבי  מהרה"ק 
דאינו  תלמידים, אליו יתנו לא הקדוש, זוהר לומד

יבש". כעץ  שהוא מפני הנשמה  לתקן יכול

üצרי :äעלינ יגן õתäזכ טõב  Łם מהàעל ְִֵֵֵֵַַַַָָָָָקàלה 
עץ (לôלמידים )מלëד  àחינת Łה äא זהר, ללמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹֹ

מה  éי לôלמידים. נ Łמה  üיŁלהמ çŁכõל ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהח çים,
õà מìיח àזה  לה ôינõק , יŁר łכל נõתן  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרב
ïנחס  ר àי Łõ דñה מהרב äמäבא אמ ôית: ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָנŁמה 
הלם ïנחס אמרי àספר ,äעלינ יגן õתäזכ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמñאריץ

ק "ן ) מלëד(âף  üצרי" :õנõŁל וזה  ללמד(לôלמידים ), ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
üיŁלהמ çŁכõל הח çים, עץ  àחינת Łהäא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹזהר ,
יŁר  łכל נõתן הרב  מה  éי לôלמידים. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנŁמה 
éאן  עד אמ ôית", נŁמה õà מìיח  àזה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהôינõק,

.õ נõŁלõתä זכ טõב Łם מהàעל  ע õד מקàל  åŁה Łמעôי (ואני  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ä עלינ Łל יגן ה Łìמה  את äמאיר  מלהיב ה åהר  éי . ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
Łל  הארה לה ïŁיע äçŁכל  àאפן מłçראל, Łאי éְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל

.õלתä זà áם קדŁõה  ְְְַָָָָנŁמה
להינצל  וצריך פירות, נותן  שהוא לומר, אפשר עוד
התלמידים דהיינו  הפירות בשביל בחיים ולהישאר
בשביל  בחיים  נשאר  שנותיו  שנגמרו שאפילו 
ונשאר  אחרים אנשים לתקן  שצריך  התלמידים
כמבואר  התלמידים, – הפירות בשביל בחיים

סופר. בחתם
אין  לא ואם וודאי כעץ  חפצו: ה' בתורת אם כי
חלש  השורש אם שהעץ וכמו בחכמה, חכם הוא 
בו  חסר אם  חכם התלמיד  הוא כן העץ, כל נופל

נרקבים. שורשיו  אשר כעץ הוא אז הסוד תורת
לתורה.(ה) פנים שבעים  כנגד 
סודות(ו) לימוד שללא כראוי חכם  נקרא לא

בן. נקרא לא התורה

הזוהר נתיבי
מגלה  ה'. ב', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיין
וארא, ויגש, וישלח , תולדות, פ' עה "ת: עמוקות 
בחקותי , בהר, קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא,
וזאת ואתחנן , פנחס, בלק, חוקת, קרח , שלח ,
פ' על  אופנים רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה.

קמד, קכ , קי, צז, פ, עח, עד, נח, כד, אופן ואתחנן:
הקבלה לחכמת מבוא ספר  רנב, רנא, קצח, קפז ,
ו' שער  ח "ב  פ"ז, ז ' שער ח"א טולידאנו: למהר"ש
מעולפת ספר  חנוכה. א ' מאמר ח "ב  פ"ז,
אות עשר תשעה יום אלגאזי : מוהרנ "ש  ספירים:



תורהו בתהליזוהר

בזמן (ז)בחכמה שאפילו הקב"ה, לפני  בתורה העמלים אותן חביבים כמה וראה  בא .
על  להמשחית פוקד הקב"ה להשחית, למשחית רשות וניתנה בעולם תולה  שהדין

שכתוב כמו להשחית, עליהם ישלוט שלא בתורה העמלים כ,יט )אותן "כּ י (דברים 
לפני  שחוטאים הרבים עוונותיהם בשביל וגו'", רבּ ים  ימים עיר אל "לא(ח)תצוּ ר . 

פירות, שנותן עץ  החיים, עץ  שהוא  חכם, תלמיד זה עצה, איזה עצה", את תשחית
החברים. ביאור וזה


הזוהר אור

העוונות.(ז) מחמת מגיעות שהצרות אומרת זאת
רש"י (ח) שכתב כמו  הצדיק, זה  "עץ" לפרש, עוד ויש

הפסוק על לך כ')בפרשת פסוק יג עץ ",(פרק ãà Łהי" :ֲֵֵָ
בזכותו. עליהם שיגין כשר  אדם בהם יש אם  וז"ל:

הזוהר נתיבי
עשרה ספר   לב , אות ואחד עשרים יום טו, י"ג,
פ' ח"ג דין חיקור  מאמר מפאנו: להרמ"ע מאמרות
יונת ספר  כב , ג', סי' ח "א  חי כל  אם מאמר כ "ב ,
ח "ה פ"ד, ח "ב  הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם 
סי' קשיטה: מאה מאמר  פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י,
מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות מאמר נ "ג, סי' כ "ו,
האותיות: שער הקדוש: של "ה   ח "ב . ה' צבאות
אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק
כד, אות מסעי  מטות דרוש תענית מסכת מ "ו, אות
בראשית: ספר  סב , אות תשובה הל ' יומא מסכת
אור תורה בא פ' שמות ספר  ויגש. מקץ, וישב,
פקודי  ויקהל  פ' ג', אות תו"א תשא כי פ' ג', אות
תו"א בהעלותך נשא במדבר  ספר ב ', אות תו "א
אות תו"א  ואתחנן פ' ב ', אות תו"א  חוקת פ' יג, אות
ספר הקדוש: הרמח "ל   פ"ו. העמודים ווי  ג, א ',
אמר תניא ח"א במרום אדיר ספר  חיים, עץ דרך
למגזר אינון, זעירין  חקלא  ומחצדי שמעון , רבי
ספר  מלכים. ז ' ביאור מאמר ח "ב דקשוט, מילין
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים
תיקונא ועשרין, תמניא  תיקונא תמניסר , תיקונא 
ה' קנאת ספר  שבעין . תיקונא וחמש, חמשין 
הרמח "ל פירוש – מקץ . ויהי מאמר  ח "כ , צבקות 
דרוש – דברים. במדבר , שמות, בראשית, עה"ת
ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב ליל  בסעודת
תקט"ו ספר  לרמח"ל, ד"ת פרקים ראשי  הכסף .
רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה  תפילות:
תפלה תצה , חשמ"ל, תפילה שעא , שי, רפט,
סי' ח "א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי  ואתחנ "ן .
ב ' סי' ח "ב עלילה, נורא בסוד  יט סי' ח "א  פ"א, טו
פ"ד. יג  סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן  פ"ג , פ"ב,
הגר "א ביאור פי"א . שלמה אבן מוילנא, הגר"א  

הזוהר על  אור יהל  – עא . קיא דף זוהר תיקוני על
דברי  פ' אליהו  אדרת  עב . כח  דף ביאורבראשית ם.

עב. צז דף זוהר  תיקוני על 

פ' קאמרנא – החיים  אוצר טוב: שם בעל  תלמידי
דף פקודי תשא , כי וארא , הברכה: היכל   תצא .
דף עקב  תצא , פ' עב יג  דף ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד . כח  דף תבא  כי ע"א. רט דף עב , סח
עא. לז דף עב. כג דף עא, כה  דף בראשית פ' חי
דף קיג , דף ע "ג, קיב  דף עא , קו דף ע"ד, קא דף
ז ' דף  שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע"ד. שכט
אופן  מ "א  ביתו  זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע "ג.
 רט. דף י"ג  אופן  מ "ד עה, דף טז  אופן  מז , דף ז 
תולדות  כו. אות ג ' אמונה שביל  מצוותיך  נתיב
תרסו. דף שופטים  פ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
ויקהל. פ' חיים  דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר "ן
ארץ מט. דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה דברי
היהודי  תפארת  יא. אות עולם  אור פ"ב . א ' החיים
ע ' הגאולה על  .46 דף ח "ת היהודי נפלאות ו '. אות
שמואל דברי קפח . ע ' נשא  פ' יואל  דברי קלו.

מהדו"ת (סלאנים) מונקאטש תורה דברי נח. פ'
ע' התעוררות מכתב מט. דף  האיש אשרי  טו. א'
יוסף יעקב זכרון מלעלוב . דוד רבי הרה"ק  עג.
ישראל, שמחת עב. ו' דף ואמונה  אמת צ. מע'
חידושי ו'. דף  הארץ גאולת  שמחה. מאמרי 
שלח. לפ ' השמטות  גיטין, מסכת  על הרי"ם 
על  הגר "א פירוש וגאולה . גלות הרי"ם, חידושי
דף המשולש חוט א. אסתר מגילת  הרמז דרך
הגאולה  על  תקס"ט . תמוז  ח' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת  קפז. דף התמורה  ועל
קטז. דף הגש"פ ט "ב מהר "י הברכה. וזאת

תורה זגתהליזוהר

קג  דף  חדש זוהר
ג

חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ב ')ּכי פסוק א ' פרק (תהלים  

בּ אוֹ "כּ י נׁש  בּ ר לאתעּס קא  דּ לית רבּ נן ואוֹ קמוּ ּה  חפצוֹ ". ה' בּ תוֹ רת אלּ אאם ריתא 
וּ במעשׂ ה דּ בראׁש ית בּ עוֹ בדא א וֹ ריתא , בּ סתרי חפץ ׁש לּ בּ וֹ  אית חפץ. לּ בּ וֹ  בּ מה
ורזין  דּ עבד מּס טרא אנּ וּ ן דּ פׁש טין אוֹ ריתא, בּ פ ׁש טי אלּ א בּ עי  דּ לא ואית מר כּ בה.
מאן  וי ּת יר דּ אוֹ ריתא. מים ּפ לגּ י  על ׁש תוּ ל דּ איהוּ  עץ  איהוּ  זכּ אה דּ מל כּ א... מּס טרא
ולא ׁש כינּת א ודא בּ עּת ''וֹ ", י ּת ן ּפ רי וֹ  "אׁש ר  בּ ּה  דאּת מר  דּ חיּ י , דּ אילנא מּס טרא דּ איה וּ 
אׁש ר "וכל  ." מעלי בּ לתה לא שׂ מלת" כּ גוֹ ן יבּ וֹ ל", לא "ועלהוּ  דּ ילּה ... מעת אּפ יק

יצליח" א')יעשׂ ה עליהוּ (תהלים  דּ אּת מר  דּ ע שׂ ה, ּפ ּק וּ דין אלּ ין ג ), לט , "וכל (בראשית 
בּ ידוֹ ". מצליח ה' עשׂ ה הוּ א אׁש ר 

מלך של  מצד  הם הסודות

במה"כּ י  אלא בתורה לעסוק לאדם שאין החכמים ביארו הרי  חפצ וֹ ", ה' בּ תוֹ רת אם 
חפץ  הש ע מב ו תי ש ארב הש ע מב הרו תי רתס ב ץ פ חו ב ל ש י מש י ,]ו[שלבו

,]ז [ד ב ע ל ש ד צ מםהםי טש פ ה.הרו תהתו טש פ ב אל אהצ ו רו נ י אש י מש י ו ,הב כ רמ
.הרו תהל ש םי מי גל פ ל ע ל ו תש או הש ץ ע האו הי אכ ז ...ך ל מל ש ד צ מםהתו ד ו ס הו 
ו ז ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש א"ו ב רמאנ ש ,םי י חהץ ע ל ש ד צ מאו הש י מרתו י ד ו ע ו  
ך תל משׂ ")ד ,חם ירבד (ו מכ ."ל וֹ בּ י אל וּ הל ע ו "...הל ש תע הן מאצ ו י ו נ י או .הנ י כ ש ה 
םהי ל ע רמאנ ש ,הש ע תו ו צ מו ל א,"חי ל צ י השׂ ע י רׁש אל כ ו ",]ח ["ך י ל ע מהתל ב אל  

."וֹ ד י בּ חי ל צ מ'ההשׂ ע אוּ הרׁש אל כ ו ")ג,טל תישארב( 



הזוהר זיו
הזה[ו] בלימוד  להתתקן  צריכה  שנשמתו  סימן  זה 

אליו . שמשתוקק

הפנים .[ז] שר מט"ט הגדול  המלאך זה עבד 

כמו[ח ] שהיא שלו  החיצוניות שגם פירוש,
שמכסים העלים  כעין  להחכמה ומלבוש  שמלה

הקדושה אל  עליה לה  יהיה כן גם  הפירות , על 
החיים . עץ שהיא הקבלה חכמת  גם  ילמוד  כאשר
שידע כיון  עשה, מצות בקיום  יצליח זה  ידי ועל
שנצרך  מה  ויכוון סוד  פי על המצוה טעם  ויבין

לכוון .

הזוהר נתיבי
דל אל (קאלאמייא)משכיל  א. פרט י כלל  ח"ג 

מאמר משה ויואל  רנ. ע' קרח פ ' תורה חידושי 
תורה  חידושי קנ. דף  ש"ש מאמר  קנג. סי ' א'
תורה  חידושי  קעז. ע ' הגאולה  על לח. ע ' דברים 
בהעלותך רנ. ע ' קרח קעט, ע' בשלח, כו  ע'
ע' תש"כ תקלו , ע ' לד, ע ' תשי"ז  קלג . ע'
דברות   קנה. ע' מא"י דרשות  חיד "ת לב,

דברי קסא. קנז , קנב, ע' משה ויואל קודש.
 קכ. דף וישלח פ' קלה, ע ' ח"א מכ' יואל 
עד , דף  ופרנסה  אמונה מאמר הטהור שולחן 
יג. דף  הנר  אור  אייר. חודש צדיקים  זכרון 
א' ח"ד הסיפורים אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי

וכבוד(מרגליות)ד ' פאר מבעלזא). מהר "ש  (סיפורים

.258 דף



תורהו בתהליזוהר

בזמן (ז)בחכמה שאפילו הקב"ה, לפני  בתורה העמלים אותן חביבים כמה וראה  בא .
על  להמשחית פוקד הקב"ה להשחית, למשחית רשות וניתנה בעולם תולה  שהדין

שכתוב כמו להשחית, עליהם ישלוט שלא בתורה העמלים כ,יט )אותן "כּ י (דברים 
לפני  שחוטאים הרבים עוונותיהם בשביל וגו'", רבּ ים  ימים עיר אל "לא(ח)תצוּ ר . 

פירות, שנותן עץ  החיים, עץ  שהוא  חכם, תלמיד זה עצה, איזה עצה", את תשחית
החברים. ביאור וזה


הזוהר אור

העוונות.(ז) מחמת מגיעות שהצרות אומרת זאת
רש"י (ח) שכתב כמו  הצדיק, זה  "עץ" לפרש, עוד ויש

הפסוק על לך כ')בפרשת פסוק יג עץ ",(פרק ãà Łהי" :ֲֵֵָ
בזכותו. עליהם שיגין כשר  אדם בהם יש אם  וז"ל:

הזוהר נתיבי
עשרה ספר   לב , אות ואחד עשרים יום טו, י"ג,
פ' ח"ג דין חיקור  מאמר מפאנו: להרמ"ע מאמרות
יונת ספר  כב , ג', סי' ח "א  חי כל  אם מאמר כ "ב ,
ח "ה פ"ד, ח "ב  הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם 
סי' קשיטה: מאה מאמר  פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י,
מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות מאמר נ "ג, סי' כ "ו,
האותיות: שער הקדוש: של "ה   ח "ב . ה' צבאות
אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק
כד, אות מסעי  מטות דרוש תענית מסכת מ "ו, אות
בראשית: ספר  סב , אות תשובה הל ' יומא מסכת
אור תורה בא פ' שמות ספר  ויגש. מקץ, וישב,
פקודי  ויקהל  פ' ג', אות תו"א תשא כי פ' ג', אות
תו"א בהעלותך נשא במדבר  ספר ב ', אות תו "א
אות תו"א  ואתחנן פ' ב ', אות תו"א  חוקת פ' יג, אות
ספר הקדוש: הרמח "ל   פ"ו. העמודים ווי  ג, א ',
אמר תניא ח"א במרום אדיר ספר  חיים, עץ דרך
למגזר אינון, זעירין  חקלא  ומחצדי שמעון , רבי
ספר  מלכים. ז ' ביאור מאמר ח "ב דקשוט, מילין
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים
תיקונא ועשרין, תמניא  תיקונא תמניסר , תיקונא 
ה' קנאת ספר  שבעין . תיקונא וחמש, חמשין 
הרמח "ל פירוש – מקץ . ויהי מאמר  ח "כ , צבקות 
דרוש – דברים. במדבר , שמות, בראשית, עה"ת
ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב ליל  בסעודת
תקט"ו ספר  לרמח"ל, ד"ת פרקים ראשי  הכסף .
רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה  תפילות:
תפלה תצה , חשמ"ל, תפילה שעא , שי, רפט,
סי' ח "א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי  ואתחנ "ן .
ב ' סי' ח "ב עלילה, נורא בסוד  יט סי' ח "א  פ"א, טו
פ"ד. יג  סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן  פ"ג , פ"ב,
הגר "א ביאור פי"א . שלמה אבן מוילנא, הגר"א  

הזוהר על  אור יהל  – עא . קיא דף זוהר תיקוני על
דברי  פ' אליהו  אדרת  עב . כח  דף ביאורבראשית ם.

עב. צז דף זוהר  תיקוני על 

פ' קאמרנא – החיים  אוצר טוב: שם בעל  תלמידי
דף פקודי תשא , כי וארא , הברכה: היכל   תצא .
דף עקב  תצא , פ' עב יג  דף ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד . כח  דף תבא  כי ע"א. רט דף עב , סח
עא. לז דף עב. כג דף עא, כה  דף בראשית פ' חי
דף קיג , דף ע "ג, קיב  דף עא , קו דף ע"ד, קא דף
ז ' דף  שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע"ד. שכט
אופן  מ "א  ביתו  זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע "ג.
 רט. דף י"ג  אופן  מ "ד עה, דף טז  אופן  מז , דף ז 
תולדות  כו. אות ג ' אמונה שביל  מצוותיך  נתיב
תרסו. דף שופטים  פ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
ויקהל. פ' חיים  דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר "ן
ארץ מט. דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה דברי
היהודי  תפארת  יא. אות עולם  אור פ"ב . א ' החיים
ע ' הגאולה על  .46 דף ח "ת היהודי נפלאות ו '. אות
שמואל דברי קפח . ע ' נשא  פ' יואל  דברי קלו.

מהדו"ת (סלאנים) מונקאטש תורה דברי נח. פ'
ע' התעוררות מכתב מט. דף  האיש אשרי  טו. א'
יוסף יעקב זכרון מלעלוב . דוד רבי הרה"ק  עג.
ישראל, שמחת עב. ו' דף ואמונה  אמת צ. מע'
חידושי ו'. דף  הארץ גאולת  שמחה. מאמרי 
שלח. לפ ' השמטות  גיטין, מסכת  על הרי"ם 
על  הגר "א פירוש וגאולה . גלות הרי"ם, חידושי
דף המשולש חוט א. אסתר מגילת  הרמז דרך
הגאולה  על  תקס"ט . תמוז  ח' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת  קפז. דף התמורה  ועל
קטז. דף הגש"פ ט "ב מהר "י הברכה. וזאת

תורה זגתהליזוהר

קג  דף  חדש זוהר
ג

חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ב ')ּכי פסוק א ' פרק (תהלים  

בּ אוֹ "כּ י נׁש  בּ ר לאתעּס קא  דּ לית רבּ נן ואוֹ קמוּ ּה  חפצוֹ ". ה' בּ תוֹ רת אלּ אאם ריתא 
וּ במעשׂ ה דּ בראׁש ית בּ עוֹ בדא א וֹ ריתא , בּ סתרי חפץ ׁש לּ בּ וֹ  אית חפץ. לּ בּ וֹ  בּ מה
ורזין  דּ עבד מּס טרא אנּ וּ ן דּ פׁש טין אוֹ ריתא, בּ פ ׁש טי אלּ א בּ עי  דּ לא ואית מר כּ בה.
מאן  וי ּת יר דּ אוֹ ריתא. מים ּפ לגּ י  על ׁש תוּ ל דּ איהוּ  עץ  איהוּ  זכּ אה דּ מל כּ א... מּס טרא
ולא ׁש כינּת א ודא בּ עּת ''וֹ ", י ּת ן ּפ רי וֹ  "אׁש ר  בּ ּה  דאּת מר  דּ חיּ י , דּ אילנא מּס טרא דּ איה וּ 
אׁש ר "וכל  ." מעלי בּ לתה לא שׂ מלת" כּ גוֹ ן יבּ וֹ ל", לא "ועלהוּ  דּ ילּה ... מעת אּפ יק

יצליח" א')יעשׂ ה עליהוּ (תהלים  דּ אּת מר  דּ ע שׂ ה, ּפ ּק וּ דין אלּ ין ג ), לט , "וכל (בראשית 
בּ ידוֹ ". מצליח ה' עשׂ ה הוּ א אׁש ר 

מלך של  מצד  הם הסודות

במה"כּ י  אלא בתורה לעסוק לאדם שאין החכמים ביארו הרי  חפצ וֹ ", ה' בּ תוֹ רת אם 
חפץ  הש ע מב ו תי ש ארב הש ע מב הרו תי רתס ב ץ פ חו ב ל ש י מש י ,]ו[שלבו

,]ז [ד ב ע ל ש ד צ מםהםי טש פ ה.הרו תהתו טש פ ב אל אהצ ו רו נ י אש י מש י ו ,הב כ רמ
.הרו תהל ש םי מי גל פ ל ע ל ו תש או הש ץ ע האו הי אכ ז ...ך ל מל ש ד צ מםהתו ד ו ס הו 
ו ז ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש א"ו ב רמאנ ש ,םי י חהץ ע ל ש ד צ מאו הש י מרתו י ד ו ע ו  
ך תל משׂ ")ד ,חם ירבד (ו מכ ."ל וֹ בּ י אל וּ הל ע ו "...הל ש תע הן מאצ ו י ו נ י או .הנ י כ ש ה 
םהי ל ע רמאנ ש ,הש ע תו ו צ מו ל א,"חי ל צ י השׂ ע י רׁש אל כ ו ",]ח ["ך י ל ע מהתל ב אל  

."וֹ ד י בּ חי ל צ מ'ההשׂ ע אוּ הרׁש אל כ ו ")ג,טל תישארב( 



הזוהר זיו
הזה[ו] בלימוד  להתתקן  צריכה  שנשמתו  סימן  זה 

אליו . שמשתוקק

הפנים .[ז] שר מט"ט הגדול  המלאך זה עבד 

כמו[ח ] שהיא שלו  החיצוניות שגם פירוש,
שמכסים העלים  כעין  להחכמה ומלבוש  שמלה

הקדושה אל  עליה לה  יהיה כן גם  הפירות , על 
החיים . עץ שהיא הקבלה חכמת  גם  ילמוד  כאשר
שידע כיון  עשה, מצות בקיום  יצליח זה  ידי ועל
שנצרך  מה  ויכוון סוד  פי על המצוה טעם  ויבין

לכוון .

הזוהר נתיבי
דל אל (קאלאמייא)משכיל  א. פרט י כלל  ח"ג 

מאמר משה ויואל  רנ. ע' קרח פ ' תורה חידושי 
תורה  חידושי קנ. דף  ש"ש מאמר  קנג. סי ' א'
תורה  חידושי  קעז. ע ' הגאולה  על לח. ע ' דברים 
בהעלותך רנ. ע ' קרח קעט, ע' בשלח, כו  ע'
ע' תש"כ תקלו , ע ' לד, ע ' תשי"ז  קלג . ע'
דברות   קנה. ע' מא"י דרשות  חיד "ת לב,

דברי קסא. קנז , קנב, ע' משה ויואל קודש.
 קכ. דף וישלח פ' קלה, ע ' ח"א מכ' יואל 
עד , דף  ופרנסה  אמונה מאמר הטהור שולחן 
יג. דף  הנר  אור  אייר. חודש צדיקים  זכרון 
א' ח"ד הסיפורים אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי

וכבוד(מרגליות)ד ' פאר מבעלזא). מהר "ש  (סיפורים
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תורהח  ד תהליזוהר

א "עא כ ף ד'וןוק י ת ר הוזי נוק י ת 
 ד

קוספאקרפםילהת ("ֹוּתעּבןּתי ֹוי רּפרׁשאםי מי גלּפלעלּותׁשץעּכהי הו " 
םני או י לעו ֹוּתעּבו י תֹורּפןתֹוּנה,םי מי לחנלעלּותׁשץעּכהי הו ,)ג  

.חי לצי הׂשעי רׁשאלּכ,הּזהׁשי אהןּכ–םי ׁשּבי י תּמ 

ל י ל י הי אדּ ק י דּ צ ד וֹ ּת ע אד ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש אםי מי גל ּפ ל ע ל וּ תׁש ץ ע כּ ה י ה ו " 
וּ אי רק תאדּ תבּ ׁש ב רע ל ארשׂ י בּ ן י ּת ד חן י תמׁש נ ן י חרּפ ּה י נּ מק י דּ צ דּ ,תבּ ׁש  

.תוֹ ׁש ד חםי נ ּפ  

תו ש ד חתו מש נ תו חרו פ ו נ ממק "י ד צ התד מש .תב ש ל י ל אי הש .ק "י ד צ ל ש ו תע ו ז 
.ב)תו ש ד חםי נ פ ]הז ל י ב ש ב [תו ארק נ ש ,תב ש ב רע ל ארש י ב 


ב ''עט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הזי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה
,)'דקוספ'אקרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 

.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל 

ּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  
י הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת א 

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד הרׁש א 

ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מהפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 
םי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ  

.חו רו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל םל ו ע התו מו א


א ''עט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ו

אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  
ט''פקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס  

הזוהר מטעמי
ע "ב )ב ) פ "א  ד�  קדושי�  פרשת מה (זוהר  אמר , יצחק  רבי :

שצרי�  [שפירושו  ּתהיּו" "קד �י�  לעילא , ְְִִֹכתיב 

נש בר אתי נשמות ], כשממשי� להתקדש

בשעת  להתקדש [כשבא  כחד  באתתיה לאתקדשא 

[מי קדושה בההיא  יתיר  שבחא  הוא  ממא�  היחוד ],

נחת  יותר להקב "ה יש ממי דהיינו , יותר, משובח

יש מהאשה אומר  [הוי מנוקבא  אימא  הוי רוח ],

- לקליפות , יותר שקרובה שכיו�  שבח, יותר 

תורה טז תהליזוהר

ו אל ו .ארחארטס ל אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש )א''ע 
תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחארטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ ה 
וּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ רוּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל  
ן י גבּ ,"'וֹ גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם ילּ הּת (ב י תכ וּ ,אוּ ד ק דּ אחוּ ראוּ האד ו ."חוּ ר 

.חכ ּת ׁש י אל דּ ,אמל ע דּ ן י רטס ל כ בּ ּה י ל רזּ פ מאׁש ד ק חוּ רדּ  

םלו עהלכבםי עש רהתאתרזפמש דו קהחו ר

אנ ו נ מהב רל ש ו נ ב םל ע הו תו אתו ארל ו כ ל הרש אכ י ס ו י י ב רו אב אי ב רו רז ע ל אי ב ר 
ד י ס חההי ע מש י ב רל םתש מש אל ש םי רב חהםתא,או ההםל ע םהל רמא.אב ס 

המל כ י רהש ,ן כ אל ו .האמו טהד צ ל ק ל חאצ מנ אל ן גד י נ י מתש מחב ש ו רמאת
,חו רהו נ פ ד תרש אץ ו מ,ו ל ש י ק ל חהז י או .האמו טהד צ ל ק ל חו ב ש י ץ ראב הל ב תמש 
ב ו תכ ו .ש ד ו ק החו ראו הו הז ו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "ב ו תכ ש  

י ד ד צ ל כ ב ו תו ארז פ מש ד ו ק החו רש י פ ל ,"'ו גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם יל הת( 
.)ט(םל ו ע ה



ב "עזפ ף דם י שׁ דק ת שׁ ר פּ ר הז ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ז

,הזו ,)'וקוספ'אקרפםיּלהּת("דבאּתםי עׁשרךרדו םי קי ּדצךרּד'העדֹוי י ּכ" 
'הו האּונׂשםי עׁשרךרדו ,םי קי ּדּצהךרּדתארי כמּו'העדֹוּיׁשי פל 

.ּהדּבאמ 

םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ")אם ילּ הּת (,רמאו חתּפ ...רז ע ל אי בּ רר מ א  
אחראבּ חגּ ׁש או ע ד וֹ י אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק אלּ א."'הע ד וֹ י י כּ "י אמ."ד ב אּת  

,ך כּ ן י גב וּ .וּ הל ארטנ ל וּ הי י ּמ ק ל י ז אאוּ הו ,וּ הל אנ גּ אל וּ וּ הל אב טוֹ אל אי יּ ק י דּ צ דּ  
ּה י ל ף ּת ּת ׁש י ו ,אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ אחראאי ההי ו הל דּ י ע בּ אחראל ק י פ נ דּ ן אמ 
אי ה."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ",ב י תכּ ך כּ ן י גב וּ .וּ הי י ד הבּ  
אחראאוּ ההל ּה י ל ע ד וֹ מּת ׁש א)א''עח''פףדּ (אל אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ ן י גבּ ,ּה מרגּ מ 

.וּ הי י ד הבּ ל י ז אאל ו ,ן וֹ הל דּ  

הזוהר אור
הקדוש (ט) הניצוץ נתקן שכאשר  כלל, ימצא שלא

בתהלים המלך דוד וכתפילת הרע, כוח  (פרקמתבטל

הו ) פסוק  õâחה".לה ה' üמלאä רäח  לפני éמץ äיהי"ְְְְִִֵֶַַַֹ
רדפם". ה ' ü מלאä וחלקלñת üŁ ח דר éם ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹֹ"יהי 

הזוהר מטעמי
מתקדשת , היא  וא�  - דרגי�  דכל  תתאה מלכות 

שבח  לה מגיע  קדוש, ב�  נולד  זה ידי ועל 

כ� , בגי�  אחרא ]. ה�טרא  את  שהכניעה יותר ,

התורה  הקדימה [לכ�  ּתירא ּו" ואביו  א ּמֹו ְִִִִָָ"אי �

משובחת  זכתה שא�  אב, לפני א�  מורא 

יותר].



תורהח  ד תהליזוהר

א "עא כ ף ד'וןוק י ת ר הוזי נוק י ת 
 ד

קוספאקרפםילהת ("ֹוּתעּבןּתי ֹוי רּפרׁשאםי מי גלּפלעלּותׁשץעּכהי הו " 
םני או י לעו ֹוּתעּבו י תֹורּפןתֹוּנה,םי מי לחנלעלּותׁשץעּכהי הו ,)ג  

.חי לצי הׂשעי רׁשאלּכ,הּזהׁשי אהןּכ–םי ׁשּבי י תּמ 

ל י ל י הי אדּ ק י דּ צ ד וֹ ּת ע אד ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש אםי מי גל ּפ ל ע ל וּ תׁש ץ ע כּ ה י ה ו " 
וּ אי רק תאדּ תבּ ׁש ב רע ל ארשׂ י בּ ן י ּת ד חן י תמׁש נ ן י חרּפ ּה י נּ מק י דּ צ דּ ,תבּ ׁש  

.תוֹ ׁש ד חםי נ ּפ  

תו ש ד חתו מש נ תו חרו פ ו נ ממק "י ד צ התד מש .תב ש ל י ל אי הש .ק "י ד צ ל ש ו תע ו ז 
.ב)תו ש ד חםי נ פ ]הז ל י ב ש ב [תו ארק נ ש ,תב ש ב רע ל ארש י ב 


ב ''עט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הזי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה
,)'דקוספ'אקרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 

.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל 

ּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  
י הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת א 

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד הרׁש א 

ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מהפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 
םי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ  

.חו רו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל םל ו ע התו מו א


א ''עט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ו

אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  
ט''פקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס  

הזוהר מטעמי
ע "ב )ב ) פ "א  ד�  קדושי�  פרשת מה (זוהר  אמר , יצחק  רבי :

שצרי�  [שפירושו  ּתהיּו" "קד �י�  לעילא , ְְִִֹכתיב 

נש בר אתי נשמות ], כשממשי� להתקדש

בשעת  להתקדש [כשבא  כחד  באתתיה לאתקדשא 

[מי קדושה בההיא  יתיר  שבחא  הוא  ממא�  היחוד ],

נחת  יותר להקב "ה יש ממי דהיינו , יותר, משובח

יש מהאשה אומר  [הוי מנוקבא  אימא  הוי רוח ],

- לקליפות , יותר שקרובה שכיו�  שבח, יותר 

תורה טז תהליזוהר

ו אל ו .ארחארטס ל אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש )א''ע 
תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחארטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ ה 
וּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ רוּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל  
ן י גבּ ,"'וֹ גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם ילּ הּת (ב י תכ וּ ,אוּ ד ק דּ אחוּ ראוּ האד ו ."חוּ ר 

.חכ ּת ׁש י אל דּ ,אמל ע דּ ן י רטס ל כ בּ ּה י ל רזּ פ מאׁש ד ק חוּ רדּ  

םלו עהלכבםי עש רהתאתרזפמש דו קהחו ר

אנ ו נ מהב רל ש ו נ ב םל ע הו תו אתו ארל ו כ ל הרש אכ י ס ו י י ב רו אב אי ב רו רז ע ל אי ב ר 
ד י ס חההי ע מש י ב רל םתש מש אל ש םי רב חהםתא,או ההםל ע םהל רמא.אב ס 

המל כ י רהש ,ן כ אל ו .האמו טהד צ ל ק ל חאצ מנ אל ן גד י נ י מתש מחב ש ו רמאת
,חו רהו נ פ ד תרש אץ ו מ,ו ל ש י ק ל חהז י או .האמו טהד צ ל ק ל חו ב ש י ץ ראב הל ב תמש 
ב ו תכ ו .ש ד ו ק החו ראו הו הז ו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "ב ו תכ ש  

י ד ד צ ל כ ב ו תו ארז פ מש ד ו ק החו רש י פ ל ,"'ו גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם יל הת( 
.)ט(םל ו ע ה



ב "עזפ ף דם י שׁ דק ת שׁ ר פּ ר הז ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ז

,הזו ,)'וקוספ'אקרפםיּלהּת("דבאּתםי עׁשרךרדו םי קי ּדצךרּד'העדֹוי י ּכ" 
'הו האּונׂשםי עׁשרךרדו ,םי קי ּדּצהךרּדתארי כמּו'העדֹוּיׁשי פל 

.ּהדּבאמ 

םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ")אם ילּ הּת (,רמאו חתּפ ...רז ע ל אי בּ רר מ א  
אחראבּ חגּ ׁש או ע ד וֹ י אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק אלּ א."'הע ד וֹ י י כּ "י אמ."ד ב אּת  

,ך כּ ן י גב וּ .וּ הל ארטנ ל וּ הי י ּמ ק ל י ז אאוּ הו ,וּ הל אנ גּ אל וּ וּ הל אב טוֹ אל אי יּ ק י דּ צ דּ  
ּה י ל ף ּת ּת ׁש י ו ,אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ אחראאי ההי ו הל דּ י ע בּ אחראל ק י פ נ דּ ן אמ 
אי ה."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ",ב י תכּ ך כּ ן י גב וּ .וּ הי י ד הבּ  
אחראאוּ ההל ּה י ל ע ד וֹ מּת ׁש א)א''עח''פףדּ (אל אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ ן י גבּ ,ּה מרגּ מ 

.וּ הי י ד הבּ ל י ז אאל ו ,ן וֹ הל דּ  

הזוהר אור
הקדוש (ט) הניצוץ נתקן שכאשר  כלל, ימצא שלא

בתהלים המלך דוד וכתפילת הרע, כוח  (פרקמתבטל

הו ) פסוק  õâחה".לה ה' üמלאä רäח  לפני éמץ äיהי"ְְְְִִֵֶַַַֹ
רדפם". ה ' ü מלאä וחלקלñת üŁ ח דר éם ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹֹ"יהי 

הזוהר מטעמי
מתקדשת , היא  וא�  - דרגי�  דכל  תתאה מלכות 

שבח  לה מגיע  קדוש, ב�  נולד  זה ידי ועל 

כ� , בגי�  אחרא ]. ה�טרא  את  שהכניעה יותר ,

התורה  הקדימה [לכ�  ּתירא ּו" ואביו  א ּמֹו ְִִִִָָ"אי �

משובחת  זכתה שא�  אב, לפני א�  מורא 

יותר].



תורהי ז תהליזוהר

םהי לעןגהלו םהלבי טהלםי קי דצהךרדבחי גש מו עדו י ה"בקה

םי ק י ד צ הך רד ב חי גש מו ע ד ו י ה"ב ק האל א."'הע ד וֹ י י כּ "ו המ,רז ע ל אי ב רר מ א  
י מך כ י פ ל ו .)י(םתו ארו מש ל םהי נ פ ל ך ל ו האו הו ,םהי ל ע ן גהל ו םהל ב י טהל 

הז ל י ב ש ב ו .)אי(ו מע ו ל ף תתש י ו ה"ב ק הל ש ך רד הו תו אתו י הל ך י רצ ך רד ל אצ ו י ש 
ן י אש י פ ל .המצ ע מאי ה,"ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו "."םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ "ב ו תכ  

.)בי(םהמע ך ל ו הו נ י או ,םהל ש ך רד הו תו אל ו ל ע ד ו נ ה"ב ק ה



הזוהר אור
המלך (י) דוד כתפילת ישרה  בדרך  (תהליםלהוליכם

ט ) ה  הושר פרק  õŁררי למען ýבצדקת נחני ְְְְְִִֵֶַַָָ"ה'
âרýé".(הישר ) ְְֶַַָלפני 

השכינה (יא) שורה התורה עסק ידי שעל
לקב "ה. שותף ונעשה  הקדושה ,

מאליהם.(יב) נאבדים עמהם ה' וכשאין

70,000 איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש

יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף,
כל לומד מתחייב לקרוא בכל יום 3 עמודים מזוהר, 

בכל חודש מסיימים לקרוא ביחד אלף פעמים את 

הזוהר הקדוש
המצטרף יזכה לברכה מידי חודש בציון של אוהל 

הרשב"י במירון, ומקבל שכר כנגד כולם: 
70 מיליון סיומים של כל ספרי הזוהר

להצטרפות נא להתקשר לטל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

לציין: שם ומשפחה, שם האמא, הכולל, עיר, טלפון: סוג הבקשה לברכה: זווג, 
פרנסה, זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, אחר:..... 



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בו נלקט מדעתם והשקפתם של גדולי ישראל
על לימוד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

גדולי ישראל
והזוהר

וה גמדעתם של שקפשקפתם

שבט שנת תש”ע לפ”ק - עיה”ק בית שמש תובב”א

ע‘יר ו‘קדיש מ‘ן ש‘מיא נ‘חית - כ‘י ל‘א תש-כ‘ח מפ‘י זרע‘ו



ב

גדולי ישראל והזוהר
 

מכתבי הסכמה
מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים שהוצאנו לאור

וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

 
 úàöåä:  

  
  "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה
  א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ

 
MIFAL HAZOHAR HOILUMI 

C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  ולפרסם ספרי הזוהר היומי

   לכל החברים וידידים– בשמחות – בבתי מדרשות –בבתי כנסיות 
  א" לקרב הגאולה שלימה בב–ולכל אחד ואחד מישראל 

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

ל

 :לקנות הספרים במחיר מסובסד
 ו"יה פנחס ראובן 'ר אצל חנות הספרים של
  בני ברק74ברחוב השומר 

03-6771499 
 "מפעל הזוהר העולמי"או אצל 

  רמת בית שמש ארץ ישראל- 24/8רחוב נחל לכיש 
 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

  
Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 

Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

ג

גדולי ישראל והזוהר
 

ראשונים
רבינו אהרן הלוי זצ"ל (בעל ספר החנוך)

רבינו בחיי זצ"ל
רבי יהודה החסיד זצ"ל (בעל ספר חסידים)

רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל (בעל שערי אורה)

רבי משה בן נחמן זצ"ל (הרמב"ן)

רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל (הרשב"א)

אחרונים
רבי דוד בן שלמה אבן זמרא זצ"ל (הרדב"ז)

רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל (בעל אור החמה)

רבי אליהו די-ווידאש זצ"ל (בעל ראשית חכמה)

רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בעל החרדים)

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בעל יערות דבש)

רבי יוסף קארו זצ"ל (בעל השולחן ערוך)

רבי יעקב קאפיל זצ"ל

רבי יעקב צמח זצ"ל

רבי יצחק דלטאש זצ"ל

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל

רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל (בעל 

השל"ה הקדוש)

רבי מאיר פאפריש זצ"ל

רבי משה קורדובירו זצ"ל (הרמ"ק)

רבי משה זכותא זצ"ל (הרמ"ז)

רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל (הרמח"ל)

רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל (המבי"ט)

רבי נתן שפירא זצ"ל (בעל מגלה עמקות)

רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל
עוררו על לימוד הזוהר

מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא, ואח"כ בדורות הבאים אליהו הנביא 
זכור לטוב, ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר. 

גדולי  ליטא,  גדולי  החסידות,  גדולי  אחרונים,  ראשונים,  הזוהר:  לימוד  על  ועוררו  החשיבו  הדורות  בכל 
הספרדים ועד גדולי זמנינו. (לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב)

[דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"]

רבי אברהם ווינברג זצ"ל (בעל יסוד העבודה מסלונים)

רבי אברהם טכאריק זצ"ל

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל (בעל אוהב 

ישראל)

רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ"ל

רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

רבי אהרן מקרלין זצ"ל

רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (בעל נועם אלימלך)

רבי אשר מסטולין זצ"ל

רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל 

רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)

רבי ברוך ממזיבוז זצ"ל

רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל (בעל זהר 

הרקיע)

רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ"ל

רבי הלל מפאריטש זצ"ל

רבי זאב וואלף זצ"ל (בעל אור המאיר מזיטאמיר)

רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל (בעל 

מנחת אלעזר)

רבי חיים האלברשטאם מצאנז זצ"ל (בעל דברי חיים)

רבי חיים הכהן זצ"ל

רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל (באר מים חיים)

רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה) זצ"ל

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

רבי חנוך העניך זצ"ל (בעל הלב שמח מאלעסק)

רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל (בעל השפת אמת מגוד)

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל (בעל תולדות יעקב יוסף)

רבי ישראל זצ"ל (בעל שם טוב) 

רבי ישראל המגיד מקאזניץ זצ"ל (בעל עבודת ישראל)

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל

רבי יעקב קטינא זצ"ל (בעל רחמי האב)

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל

רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי יצחק מסקווירא זצ"ל

רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל (בעל ישמח 

ישראל מאלכסנדר)

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ"ל

רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ"ל (שארית ישראל)

רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל

רבי מנחם מענדל מרימאנאוו זצ"ל (בעל מנחם ציון) 

רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

רבי מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל (בעל מאור עינים) 

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ"ל

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (בעל הצמח צדק 

מליובאוויטש) 

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (אדמו"ר האחרון 

מליובאוויטש)

רבי מסאטאנאב זצ"ל

רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל (בעל דגל 

מחנה אפרים)

רבי משה גרינוואלד מחוסט זצ"ל (בעל ערוגת הבשם)

רבי משה טייטלבוים זצ"ל (מאיהעל בעל ישמח משה)

רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל (בעל יושר דברי אמת) 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל (בעל בני יששכר)

רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל  (בעל 

עטרת צבי) 

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

רבי צבי הירש מנדבורנה זצ"ל (בעל צמח ה' לצבי)

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל  (בעל דרכי תשובה 

ממונקאטש) 

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמן זצ"ל (בעל המאור ושמש)

רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל (בעל סגלת 

ישראל) 

רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

רבי שלמה שלימל זצ"ל

רבי שמואל העליר זצ"ל (גאב"ד צפת) 

רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל (אדמו"ר הזקן בעל התניא)

 גדולי החסידות
זצ ווינברג זצ ווינברג

גג  
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גדולי ישראל והזוהר
 

מכתבי הסכמה
מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים שהוצאנו לאור

וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

 
 úàöåä:  

  
  "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה
  א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
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גדולי ישראל והזוהר
 

ראשונים
רבינו אהרן הלוי זצ"ל (בעל ספר החנוך)

רבינו בחיי זצ"ל
רבי יהודה החסיד זצ"ל (בעל ספר חסידים)

רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל (בעל שערי אורה)

רבי משה בן נחמן זצ"ל (הרמב"ן)

רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל (הרשב"א)

אחרונים
רבי דוד בן שלמה אבן זמרא זצ"ל (הרדב"ז)

רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל (בעל אור החמה)

רבי אליהו די-ווידאש זצ"ל (בעל ראשית חכמה)

רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בעל החרדים)

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בעל יערות דבש)

רבי יוסף קארו זצ"ל (בעל השולחן ערוך)

רבי יעקב קאפיל זצ"ל

רבי יעקב צמח זצ"ל

רבי יצחק דלטאש זצ"ל

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל

רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל (בעל 

השל"ה הקדוש)

רבי מאיר פאפריש זצ"ל

רבי משה קורדובירו זצ"ל (הרמ"ק)

רבי משה זכותא זצ"ל (הרמ"ז)

רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל (הרמח"ל)

רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל (המבי"ט)

רבי נתן שפירא זצ"ל (בעל מגלה עמקות)

רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל
עוררו על לימוד הזוהר

מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא, ואח"כ בדורות הבאים אליהו הנביא 
זכור לטוב, ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר. 

גדולי  ליטא,  גדולי  החסידות,  גדולי  אחרונים,  ראשונים,  הזוהר:  לימוד  על  ועוררו  החשיבו  הדורות  בכל 
הספרדים ועד גדולי זמנינו. (לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב)

[דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"]

רבי אברהם ווינברג זצ"ל (בעל יסוד העבודה מסלונים)

רבי אברהם טכאריק זצ"ל

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל (בעל אוהב 

ישראל)

רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ"ל

רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

רבי אהרן מקרלין זצ"ל

רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (בעל נועם אלימלך)

רבי אשר מסטולין זצ"ל

רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל 

רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)

רבי ברוך ממזיבוז זצ"ל

רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל (בעל זהר 

הרקיע)

רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ"ל

רבי הלל מפאריטש זצ"ל

רבי זאב וואלף זצ"ל (בעל אור המאיר מזיטאמיר)

רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל (בעל 

מנחת אלעזר)

רבי חיים האלברשטאם מצאנז זצ"ל (בעל דברי חיים)

רבי חיים הכהן זצ"ל

רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל (באר מים חיים)

רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה) זצ"ל

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

רבי חנוך העניך זצ"ל (בעל הלב שמח מאלעסק)

רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל (בעל השפת אמת מגוד)

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל (בעל תולדות יעקב יוסף)

רבי ישראל זצ"ל (בעל שם טוב) 

רבי ישראל המגיד מקאזניץ זצ"ל (בעל עבודת ישראל)

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל

רבי יעקב קטינא זצ"ל (בעל רחמי האב)

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל

רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי יצחק מסקווירא זצ"ל

רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל (בעל ישמח 

ישראל מאלכסנדר)

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ"ל

רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ"ל (שארית ישראל)

רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל

רבי מנחם מענדל מרימאנאוו זצ"ל (בעל מנחם ציון) 

רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

רבי מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל (בעל מאור עינים) 

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ"ל

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (בעל הצמח צדק 

מליובאוויטש) 

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (אדמו"ר האחרון 

מליובאוויטש)

רבי מסאטאנאב זצ"ל

רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל (בעל דגל 

מחנה אפרים)

רבי משה גרינוואלד מחוסט זצ"ל (בעל ערוגת הבשם)

רבי משה טייטלבוים זצ"ל (מאיהעל בעל ישמח משה)

רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל (בעל יושר דברי אמת) 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל (בעל בני יששכר)

רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל  (בעל 

עטרת צבי) 

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

רבי צבי הירש מנדבורנה זצ"ל (בעל צמח ה' לצבי)

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל  (בעל דרכי תשובה 

ממונקאטש) 

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמן זצ"ל (בעל המאור ושמש)

רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל (בעל סגלת 

ישראל) 

רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

רבי שלמה שלימל זצ"ל

רבי שמואל העליר זצ"ל (גאב"ד צפת) 

רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל (אדמו"ר הזקן בעל התניא)

 גדולי החסידות
זצ ווינברג זצ ווינברג

גג  



ד

גדולי ישראל והזוהר
 

רבי אברהם אזולאי זצ"ל (בעל חסד לאברהם)

רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל

רבי אברהם כלפון זצ"ל

רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל

רבי אליהו בן סולימן מאני זצ"ל (בעל כסא אליהו)

רבי אליעזר בר יצחק פאפו זצ"ל (בעל פלא יועץ)

רבי אליעזר בר שם טוב פאפו זצ"ל (בעל דמשק אליעזר) 

רבי חיים חורי זצ"ל

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל (החיד"א) 

רבי חיים פלאג'י זצ"ל

רבי חיים בן עטר זצ"ל (בעל אור החיים הקדוש)

רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

רבי יהודה פתייה זצ"ל (בעל בית לחם יהודה) 

רבי יהודה חייט זצ"ל (בעל מנחת יהודה) 

רבי יוסף אירגס זצ"ל (בעל שומר אמונים הקדמון) 

רבי יוסף חיים זצ"ל (בעל בן איש חי)

רבי יעקב אנהורי זצ"ל

רבי יצחק בן צבי אשכנזי זצ"ל

רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל

רבי משה בסולה זצ"ל

רבי שלום בן משה בוזגלו זצ"ל (בעל כסא מלך) 

רבי  שלום עגיב זצ"ל (בעל באר לחי)

רבי שמעון לביא זצ"ל (בעל כתם פז ובעל המחבר השיר 

בר יוחאי)

רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד זצ"ל (בעל המטה 

אפרים)

רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זצ"ל (בעל יסוד 

ושרש העבודה)

רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ"ל

רבי יעקב מליסא זצ"ל (בעל חוות דעת)

רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל (בעל פתחי שערים)

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל (בעל החפץ חיים)

רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא זצ"ל (בעל "ספר 

הברית")

רבי שלמה אלישיב זצ"ל (בעל הלשם) 

ספר אברהם במחזה
ספר אור יצחק

ספר אור ישרים מירא דכיא
ספר אור יקר

ספר אור לישרים
ספר אורה ושמחה

ספר ארץ נושנת
ספר באר לחי רואי

ספר בית אשר
ספר בנין יוסף

ספר בנין שלמה
ספר ברית מנוחה

ספר דבר יום ביומו
ספר דברי יהודה
ספר דברי יעקב

ספר דורש טוב
ספר דרך אר"ץ (מנהגי יהודי ארם צובה)

ספר דרכי ציון
ספר הדרת מלך

ספר הנהגות ישרות (מתלמיד הבעל 
שם טוב זצ"ל)

ספר הקנה
ספר הקנה הגדול

ספר הפליאה
ספר התקונים דפוס ליוורנו

ספר ויקהל משה
ספר זהר דפוס מנטובה

ספר זכירה לחיים
ספר חגי ומועדי ישראל

ספר חות יאיר

ספר חיים שאל
ספר טהרת הקדש הקדמון

ספר טעמי המנהגים
ספר יוחסין השלם

ספר יסוד יוסף
ספרי יראים

ספר ירים משה משפט הבה"ת
שו"ת ישכיל עבדי

ספר כגן הירק
ספר לקוטים יקרים
ספר מאירות עינים

ספר מאיר לעולם
ספר מבוא לחכמת הקבלה

ספר מבשר צדק
ספר מסילות חכמה

ספר מעבר יבק
ספר מעין גנים

ספר מעשי אמת (לתלמיד החוזה 
מלובלין זצ"ל)

ספר מצרף לחכמה
ספר מקדש מלך

ספר סדר היום
ספר נופת צופים

ספר סוד השם ליראיו
ספר סדור פסח כהלכתו

ספר סמא דחיי
ספר עמוד העבודה

ספר עמק המלך
קונטרס עץ החיים
ספר עשר קדשות

ספר פי חכם
שאלות ותשובות פרחי כהנה

ספר פרי קדש הלולים
ספר קהלת יעקב (לבעל מלא הרועים 

זצ"ל)

ספר קהלות יעקב
ספר קול בוכים

ספר שאלות ותשובות דביר
ספר שלום ירושלים

ספר שלחן ערוך הרב (הלכות 
תלמוד תורה)

ספר תיקון ליל הושענא רבה
ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו

רבי אברהם בן יעקב הכהן זצ"ל (בעל סגלות ותפלות)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

רבי אהרן ראטה זצ"ל (בעל שומר אמונים)

רבי בנימין ראבינאוויטש זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

רבי דניאל פריש זצ"ל (בעל מתוק מדבש) 

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ב

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ד

רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק זצ"ל

רבי אליהו לאפיאן זצ"ל

רבי יהודה אשלג זצ"ל (בעל הסולם)

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ"ל

רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל

רבי יוסף ישר זצ"ל

רבי יחזקאל שרגא משינאווא זצ"ל (בעל דברי יחזקאל) 

רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם 

מסטראפקוב זצ"ל
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל (הגאב"ד פוסק הדור בעל 

מנחת יצחק)

רבי יצחק כדורי זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם זצ"ל (מצאנז-

קלויזנבורג)

רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל

רבני ירושלים שנת תרפ"א
רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל (גאב"ד ירושלים 

האדמו"ר מדושינסקי)

רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל

רבי משה אריה פריינד זצ"ל (הגאב"ד ירושלים)

רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל (חבר הבד"ץ)

רבי משה הלברשטאם זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל (בעל שו"ת ברכות שמים) 

רבי שלום מאסקאוויטש זצ"ל (בעל דעת שלום משאץ) 

רבי שמואל הורוביץ זצ"ל (בעל ימי שמואל)

רבי אברהם י. מונסה שליט"א

רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א (חבר הבד"ץ)

הרב אליהו הלוי ינאי שליט"א
רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א (ראש ישיבת 

המקובלים נהר השלום ירושלים)

רבי גבריאל צינער שליט"א (בעל נטעי גבריאל)

רבי יהודה שנפלד שליט"א

רבי יוסף ליברמן שליט"א (ראש מתיבתא כולל שומרי 

החומות)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

רבי יעקב משה הלל שליט"א (ראש מתיבתא אהבת שלום)

רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א (גאב"ד ירושלים)

הרב כלפון משה הכהן טוניס  שליט"א

הרב מרדכי סגרון שליט"א

רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (ראב"ד כפר חב"ד)

רבי משה שטרנבוך שליט"א (ראב"ד ירושלים) 

רבי משולם פייש סג"ל לאווי שליט"א (האדמו"ר 

מטאהש)

רבי עובדיה יוסף שליט"א (בעל שו"ת יבי"א ושו"ת יחו"ד)

רבי ראובן אלבז שליט"א

רבי שלום יהודה גראס שליט"א (בעל שמירת המצות 

והכשרות, גאב"ד ואדמו"ר האלמין)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א (פוסק הדור בעל 

שבט הלוי)  

 גדולי ליטא
לנא הו מו

ל
מוילנא הו

גג  

 גדולי הספרדים
אזולארהם אזולא רהם

גג  

 גדולי דורינו
ל זצ ם חור

יעקרהם בן יעק בן רהם
גג  

 ספרים
הם במחזה

יצחק
במחזה הם

סס  

ג

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

בס"ד

הקדמה

יהודים הסכיתו ושמעו היום, אם בקולו תשמעו:
כך אמר המשיח לרבי יהושע בן לוי (סנהדרין דף צח/א). 

זכה דורינו להשתוקקות מחודשת לתורת הנסתר ולצמאון אלוקי להודה וזיוה הפנימי 
למיטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  בזוהר:  שכתוב  כמו  הגאולה,  פעמי  את  המבשרים 
מאילני דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותאא ברחמי, ובתיקונים (דף מ') איתא: 

ובדרא בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'
כו'  בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר  (דף קכ"ד ע"ב)  ובזוהר הקדוש פרשת נשא 

יפקון ביה מן גלותא ברחמיב. 
וייסורים  בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות  יצאו  ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש 

וללא צער חבלי משיח! 

ואף משמים הסכימו לכך! בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו הנביא זכור 
יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה  לטוב נגלה לרבי שמעון בר 
בעניין תיקוני נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם "כמה רב כוחו וקדושתו של 

רבי שמעון בר יוחאי בעולם", ואחר כך הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון,
''וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה 

בסוף יומיא, ובגינה, ''וקראתם דרור בארץ''. 

אסתכם קודשא בריך הוא ושכינתי' למעבד האי חיבורא על יד ההוא דאתגליא [הרע"מ], וכניס בי' עילאין ותתאין  א. 
ההוא  לה,  קן  ודרור  בית  מצאה  צפור  גם  דכתיב  ההא  ולבנהא,  לה  וחירו  בגלותא  לשכינתא  נייחא  בי'  לאשכחא 

דאיתמר בה וקראתם דרור בארץ לכל יושבי'. (תיקוני זו"ח דף ע"ב ע"ב)
מוצנע  להיותו  העלם  בדרך  הזוהר  ספר  לכתוב  אבא  לר'  צוה  זה,  ענין  קדשו  ברוח  יוחאי  בן  שמעון  רבי  בראות 
בעזרת  בימינו  הגאולה  תצמח  בו  המתעסקים  שבזכות  כדי  משיחא,  מלכא  ליומי'  קריב  בתרא  דרא  עד  למשמרת 
השם כנז' בפרשת ויחי דרי"ז, על דא כתיב קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן כו' למשמרת, לאצנעותא, והבן 

זה מאוד. (הרב חיים ויטאל זלה"ה בהקדמתו לשעה"ק)
אמר ר' שמעון, חבריא בודאי קודשא בריך הוא אסתכם עמנא עילאין ותתאין למהוי בהאי חיבורא זכאה דרא דהאי 
אתגלייא בי' דעתיד כולי האי לאתחדשא על ידא דמשה בסוף יומיא בדרא בתראה, לקיימא קרא מ"ה שהי"ה הו"א 

שיהיה. (תיקוני זוהר דף קי"א)

ובתיקונים סוף תיקון ו', מהאי חיבורא דילך כד יתגלי לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ  ב. 
וגו'.חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי''



ד

גדולי ישראל והזוהר
 

רבי אברהם אזולאי זצ"ל (בעל חסד לאברהם)

רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל

רבי אברהם כלפון זצ"ל

רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל

רבי אליהו בן סולימן מאני זצ"ל (בעל כסא אליהו)

רבי אליעזר בר יצחק פאפו זצ"ל (בעל פלא יועץ)

רבי אליעזר בר שם טוב פאפו זצ"ל (בעל דמשק אליעזר) 

רבי חיים חורי זצ"ל

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל (החיד"א) 

רבי חיים פלאג'י זצ"ל

רבי חיים בן עטר זצ"ל (בעל אור החיים הקדוש)

רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

רבי יהודה פתייה זצ"ל (בעל בית לחם יהודה) 

רבי יהודה חייט זצ"ל (בעל מנחת יהודה) 

רבי יוסף אירגס זצ"ל (בעל שומר אמונים הקדמון) 

רבי יוסף חיים זצ"ל (בעל בן איש חי)

רבי יעקב אנהורי זצ"ל

רבי יצחק בן צבי אשכנזי זצ"ל

רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל

רבי משה בסולה זצ"ל

רבי שלום בן משה בוזגלו זצ"ל (בעל כסא מלך) 

רבי  שלום עגיב זצ"ל (בעל באר לחי)

רבי שמעון לביא זצ"ל (בעל כתם פז ובעל המחבר השיר 

בר יוחאי)

רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד זצ"ל (בעל המטה 

אפרים)

רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זצ"ל (בעל יסוד 

ושרש העבודה)

רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ"ל

רבי יעקב מליסא זצ"ל (בעל חוות דעת)

רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל (בעל פתחי שערים)

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל (בעל החפץ חיים)

רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא זצ"ל (בעל "ספר 

הברית")

רבי שלמה אלישיב זצ"ל (בעל הלשם) 

ספר אברהם במחזה
ספר אור יצחק

ספר אור ישרים מירא דכיא
ספר אור יקר

ספר אור לישרים
ספר אורה ושמחה

ספר ארץ נושנת
ספר באר לחי רואי

ספר בית אשר
ספר בנין יוסף

ספר בנין שלמה
ספר ברית מנוחה

ספר דבר יום ביומו
ספר דברי יהודה
ספר דברי יעקב

ספר דורש טוב
ספר דרך אר"ץ (מנהגי יהודי ארם צובה)

ספר דרכי ציון
ספר הדרת מלך

ספר הנהגות ישרות (מתלמיד הבעל 
שם טוב זצ"ל)

ספר הקנה
ספר הקנה הגדול

ספר הפליאה
ספר התקונים דפוס ליוורנו

ספר ויקהל משה
ספר זהר דפוס מנטובה

ספר זכירה לחיים
ספר חגי ומועדי ישראל

ספר חות יאיר

ספר חיים שאל
ספר טהרת הקדש הקדמון

ספר טעמי המנהגים
ספר יוחסין השלם

ספר יסוד יוסף
ספרי יראים

ספר ירים משה משפט הבה"ת
שו"ת ישכיל עבדי

ספר כגן הירק
ספר לקוטים יקרים
ספר מאירות עינים

ספר מאיר לעולם
ספר מבוא לחכמת הקבלה

ספר מבשר צדק
ספר מסילות חכמה

ספר מעבר יבק
ספר מעין גנים

ספר מעשי אמת (לתלמיד החוזה 
מלובלין זצ"ל)

ספר מצרף לחכמה
ספר מקדש מלך

ספר סדר היום
ספר נופת צופים

ספר סוד השם ליראיו
ספר סדור פסח כהלכתו

ספר סמא דחיי
ספר עמוד העבודה

ספר עמק המלך
קונטרס עץ החיים
ספר עשר קדשות

ספר פי חכם
שאלות ותשובות פרחי כהנה

ספר פרי קדש הלולים
ספר קהלת יעקב (לבעל מלא הרועים 

זצ"ל)

ספר קהלות יעקב
ספר קול בוכים

ספר שאלות ותשובות דביר
ספר שלום ירושלים

ספר שלחן ערוך הרב (הלכות 
תלמוד תורה)

ספר תיקון ליל הושענא רבה
ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו

רבי אברהם בן יעקב הכהן זצ"ל (בעל סגלות ותפלות)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

רבי אהרן ראטה זצ"ל (בעל שומר אמונים)

רבי בנימין ראבינאוויטש זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

רבי דניאל פריש זצ"ל (בעל מתוק מדבש) 

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ב

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ד

רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק זצ"ל

רבי אליהו לאפיאן זצ"ל

רבי יהודה אשלג זצ"ל (בעל הסולם)

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ"ל

רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל

רבי יוסף ישר זצ"ל

רבי יחזקאל שרגא משינאווא זצ"ל (בעל דברי יחזקאל) 

רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם 

מסטראפקוב זצ"ל
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל (הגאב"ד פוסק הדור בעל 

מנחת יצחק)

רבי יצחק כדורי זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם זצ"ל (מצאנז-

קלויזנבורג)

רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל

רבני ירושלים שנת תרפ"א
רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל (גאב"ד ירושלים 

האדמו"ר מדושינסקי)

רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל

רבי משה אריה פריינד זצ"ל (הגאב"ד ירושלים)

רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל (חבר הבד"ץ)

רבי משה הלברשטאם זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל (בעל שו"ת ברכות שמים) 

רבי שלום מאסקאוויטש זצ"ל (בעל דעת שלום משאץ) 

רבי שמואל הורוביץ זצ"ל (בעל ימי שמואל)

רבי אברהם י. מונסה שליט"א

רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א (חבר הבד"ץ)

הרב אליהו הלוי ינאי שליט"א
רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א (ראש ישיבת 

המקובלים נהר השלום ירושלים)

רבי גבריאל צינער שליט"א (בעל נטעי גבריאל)

רבי יהודה שנפלד שליט"א

רבי יוסף ליברמן שליט"א (ראש מתיבתא כולל שומרי 

החומות)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

רבי יעקב משה הלל שליט"א (ראש מתיבתא אהבת שלום)

רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א (גאב"ד ירושלים)

הרב כלפון משה הכהן טוניס  שליט"א

הרב מרדכי סגרון שליט"א

רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (ראב"ד כפר חב"ד)

רבי משה שטרנבוך שליט"א (ראב"ד ירושלים) 

רבי משולם פייש סג"ל לאווי שליט"א (האדמו"ר 

מטאהש)

רבי עובדיה יוסף שליט"א (בעל שו"ת יבי"א ושו"ת יחו"ד)

רבי ראובן אלבז שליט"א

רבי שלום יהודה גראס שליט"א (בעל שמירת המצות 

והכשרות, גאב"ד ואדמו"ר האלמין)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א (פוסק הדור בעל 

שבט הלוי)  

 גדולי ליטא
לנא הו מו

ל
מוילנא הו

גג  

 גדולי הספרדים
אזולארהם אזולא רהם

גג  

 גדולי דורינו
ל זצ ם חור

יעקרהם בן יעק בן רהם
גג  

 ספרים
הם במחזה

יצחק
במחזה הם

סס  

ג

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

בס"ד

הקדמה

יהודים הסכיתו ושמעו היום, אם בקולו תשמעו:
כך אמר המשיח לרבי יהושע בן לוי (סנהדרין דף צח/א). 

זכה דורינו להשתוקקות מחודשת לתורת הנסתר ולצמאון אלוקי להודה וזיוה הפנימי 
למיטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  בזוהר:  שכתוב  כמו  הגאולה,  פעמי  את  המבשרים 
מאילני דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותאא ברחמי, ובתיקונים (דף מ') איתא: 

ובדרא בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'
כו'  בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר  (דף קכ"ד ע"ב)  ובזוהר הקדוש פרשת נשא 

יפקון ביה מן גלותא ברחמיב. 
וייסורים  בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות  יצאו  ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש 

וללא צער חבלי משיח! 

ואף משמים הסכימו לכך! בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו הנביא זכור 
יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה  לטוב נגלה לרבי שמעון בר 
בעניין תיקוני נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם "כמה רב כוחו וקדושתו של 

רבי שמעון בר יוחאי בעולם", ואחר כך הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון,
''וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה 

בסוף יומיא, ובגינה, ''וקראתם דרור בארץ''. 

אסתכם קודשא בריך הוא ושכינתי' למעבד האי חיבורא על יד ההוא דאתגליא [הרע"מ], וכניס בי' עילאין ותתאין  א. 
ההוא  לה,  קן  ודרור  בית  מצאה  צפור  גם  דכתיב  ההא  ולבנהא,  לה  וחירו  בגלותא  לשכינתא  נייחא  בי'  לאשכחא 

דאיתמר בה וקראתם דרור בארץ לכל יושבי'. (תיקוני זו"ח דף ע"ב ע"ב)
מוצנע  להיותו  העלם  בדרך  הזוהר  ספר  לכתוב  אבא  לר'  צוה  זה,  ענין  קדשו  ברוח  יוחאי  בן  שמעון  רבי  בראות 
בעזרת  בימינו  הגאולה  תצמח  בו  המתעסקים  שבזכות  כדי  משיחא,  מלכא  ליומי'  קריב  בתרא  דרא  עד  למשמרת 
השם כנז' בפרשת ויחי דרי"ז, על דא כתיב קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן כו' למשמרת, לאצנעותא, והבן 

זה מאוד. (הרב חיים ויטאל זלה"ה בהקדמתו לשעה"ק)
אמר ר' שמעון, חבריא בודאי קודשא בריך הוא אסתכם עמנא עילאין ותתאין למהוי בהאי חיבורא זכאה דרא דהאי 
אתגלייא בי' דעתיד כולי האי לאתחדשא על ידא דמשה בסוף יומיא בדרא בתראה, לקיימא קרא מ"ה שהי"ה הו"א 

שיהיה. (תיקוני זוהר דף קי"א)

ובתיקונים סוף תיקון ו', מהאי חיבורא דילך כד יתגלי לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ  ב. 
וגו'.חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי''
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גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

ביאור הדברים: כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החיבור שלך כאשר יתגלה למטה בדור האחרון בסוף 

הימים, ובזכותו יתקיים הפסוק ''וקראתם דרור בארץ''- המרמז על הגאולה השלימה. 

וכתב בספר הקנה על הפסוק "ושבתם וראיתם כו' לאשר לא עבדו", כי מי שעוסק 
דוקא בנגלה ולא בזוה"ק נקרא לא עבדו, גם אינו נקרא תלמיד חכם, רק בשם תלמיד, 

כי שם חכם אינו רק על חכמה הפנימית יעו"ש...
וגודל  החיוב  גודל  יוודע  כו'...  האמת  חכמת  לימוד  מעלת  גדולה  כמה  שידעת  וכיון 
השכר למי שלומד הקבלה, כי לימוד הזוהרג בגירסא בעלמא בונה עלמין, וכל שכן אם 
יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר א', יעשה בו תיקון למעלה בשעה א' מה שלא יעשה 

בלימוד הפשט שנה תמימה (לשון הכסא – מלך תקו"ז מ"ג)

יהודים יקרים, את אחי אנכי מבקש, כידוע 
אנו דור עקבתא דמשיחא, ואשר על כן 

זכות היא לנו וחובה קדושה לזרז ולהביא 
את משיח צדקינו כמה שיותר מהר!!!

כיצד נקרב את ביאת המשיח?  

"כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה" – עלינו מוטלת החובה של לימוד 
ולילה 24 שעות ביממה, כל דקה פנויה להקדיש ללימוד התוה"ק, כך  יומם  התורה 

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי  ג. 
רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים. (ר' יוסף 

בן שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף).

רבי  הגאון  אחותו,  בן  עם  בעצמו  למד  ואף  מוסר  כספר  זוהר  ללמד  לשואליו  הורה  זצ"ל  איש  החזון  מרן  רבנו  וכן 
שמריהו גריינמן זצ"ל. ובספר מעשה איש, (עובדות על מרן הגה"ק החזון איש זצ"ל): שאמר, לשון הזוהר הקדוש מעורר 

יותר מכל מאמרי חז"ל.

ה

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

העולם מתקיים, כמאמר התנא באבות: "על שלושה דברים העולם עומד על התורה..." 
– יסוד היסודות אשר תבל ומלואו נתמכים בו ונשענים עליו, תורה ד!

תורה  דיבור  לימוד  ידי  על  העליונים  בעולמות  הנעשה  הפועל  מה  מבינים  אנו  אין 
אחת, אך בכל זאת לשבר את האוזן נאמר משל: נצייר לעצמינו נמלה, מרוב קטנותה 
הקן  את  מכירה  היא  למטה,  מלמעלה  רואה  אנוש  שבן  מה  לראות  יכולה  אינה  היא 
שלה ואת אדמות החול מסביבה, אף פעם לא ראתה מחוזות חדשים ולא מזדהה עם 
מרחבים, בודאי שלא מסוגלת להבין מה ששכל אנוש מבין, כך אנו כלפי מעלה מרוב 
ממה  זה  כהוא  להבין  מסוגלים  איננו  בשמים,   מתרחש  מה  מבינים  איננו  קטנותינו 
שרואים מלמעלה למטה, מן השמים לארץ, כשיהודי עושה רצונו של מקום ומתיישב 
למתיקות  הערב  לקולו  ומקשיבים  יושבים  מלאכים  כמה  הקדושה,  התורה  ללימוד 

הלימוד, איזה עונג הוא מסב למלך מלכי המלכים הקב"ה.

כמה גדול כוחו של רבי שמעון בר יוחאי  

כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב, וזה לשונו: ואמר חזקיה אמר 
מן הדין  כולו  כל העולם  אני לפטור את  יכול  יוחאי  בן  רבי שמעון  ירמיה משום  רבי 
עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום  עמי  בני  אלעזר  ואילמלי  עתה  עד  שנבראתי  מיום 

ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו.

לומד קבלה שהזוהר  ובפרט למי שלא  הזוהר הקדוש,  לימוד  וראו כמה מעלת  בואו 
הקדוש אפילו בגירסא נחשב לו כלימוד הקבלה. [כף החיים סימן קנ"ה]

  גילוי מרעיש ומבהיל – מיוחד לדורינו

הידעת !!! - לשון הכסא מלך תקוני זוהר מ"ג: וכיון שידעת כמה גדולה מעלת למוד חכמת האמת 
כו'... יודע גדל החיוב וגדל השכר למי שלומד הקבלה, כי למוד הזהר בגירסא בעלמא 
בונה עלמין, וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה 

בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה.

ד.  ליהודים היתה אורה, אורה זו תורה, אור"ה נוטריקון אור הזוהר 
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גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

ביאור הדברים: כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החיבור שלך כאשר יתגלה למטה בדור האחרון בסוף 

הימים, ובזכותו יתקיים הפסוק ''וקראתם דרור בארץ''- המרמז על הגאולה השלימה. 

וכתב בספר הקנה על הפסוק "ושבתם וראיתם כו' לאשר לא עבדו", כי מי שעוסק 
דוקא בנגלה ולא בזוה"ק נקרא לא עבדו, גם אינו נקרא תלמיד חכם, רק בשם תלמיד, 

כי שם חכם אינו רק על חכמה הפנימית יעו"ש...
וגודל  החיוב  גודל  יוודע  כו'...  האמת  חכמת  לימוד  מעלת  גדולה  כמה  שידעת  וכיון 
השכר למי שלומד הקבלה, כי לימוד הזוהרג בגירסא בעלמא בונה עלמין, וכל שכן אם 
יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר א', יעשה בו תיקון למעלה בשעה א' מה שלא יעשה 

בלימוד הפשט שנה תמימה (לשון הכסא – מלך תקו"ז מ"ג)

יהודים יקרים, את אחי אנכי מבקש, כידוע 
אנו דור עקבתא דמשיחא, ואשר על כן 

זכות היא לנו וחובה קדושה לזרז ולהביא 
את משיח צדקינו כמה שיותר מהר!!!

כיצד נקרב את ביאת המשיח?  

"כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה" – עלינו מוטלת החובה של לימוד 
ולילה 24 שעות ביממה, כל דקה פנויה להקדיש ללימוד התוה"ק, כך  יומם  התורה 

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי  ג. 
רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים. (ר' יוסף 

בן שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף).

רבי  הגאון  אחותו,  בן  עם  בעצמו  למד  ואף  מוסר  כספר  זוהר  ללמד  לשואליו  הורה  זצ"ל  איש  החזון  מרן  רבנו  וכן 
שמריהו גריינמן זצ"ל. ובספר מעשה איש, (עובדות על מרן הגה"ק החזון איש זצ"ל): שאמר, לשון הזוהר הקדוש מעורר 

יותר מכל מאמרי חז"ל.

ה

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

העולם מתקיים, כמאמר התנא באבות: "על שלושה דברים העולם עומד על התורה..." 
– יסוד היסודות אשר תבל ומלואו נתמכים בו ונשענים עליו, תורה ד!

תורה  דיבור  לימוד  ידי  על  העליונים  בעולמות  הנעשה  הפועל  מה  מבינים  אנו  אין 
אחת, אך בכל זאת לשבר את האוזן נאמר משל: נצייר לעצמינו נמלה, מרוב קטנותה 
הקן  את  מכירה  היא  למטה,  מלמעלה  רואה  אנוש  שבן  מה  לראות  יכולה  אינה  היא 
שלה ואת אדמות החול מסביבה, אף פעם לא ראתה מחוזות חדשים ולא מזדהה עם 
מרחבים, בודאי שלא מסוגלת להבין מה ששכל אנוש מבין, כך אנו כלפי מעלה מרוב 
ממה  זה  כהוא  להבין  מסוגלים  איננו  בשמים,   מתרחש  מה  מבינים  איננו  קטנותינו 
שרואים מלמעלה למטה, מן השמים לארץ, כשיהודי עושה רצונו של מקום ומתיישב 
למתיקות  הערב  לקולו  ומקשיבים  יושבים  מלאכים  כמה  הקדושה,  התורה  ללימוד 

הלימוד, איזה עונג הוא מסב למלך מלכי המלכים הקב"ה.

כמה גדול כוחו של רבי שמעון בר יוחאי  

כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב, וזה לשונו: ואמר חזקיה אמר 
מן הדין  כולו  כל העולם  אני לפטור את  יכול  יוחאי  בן  רבי שמעון  ירמיה משום  רבי 
עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום  עמי  בני  אלעזר  ואילמלי  עתה  עד  שנבראתי  מיום 

ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו.

לומד קבלה שהזוהר  ובפרט למי שלא  הזוהר הקדוש,  לימוד  וראו כמה מעלת  בואו 
הקדוש אפילו בגירסא נחשב לו כלימוד הקבלה. [כף החיים סימן קנ"ה]

  גילוי מרעיש ומבהיל – מיוחד לדורינו

הידעת !!! - לשון הכסא מלך תקוני זוהר מ"ג: וכיון שידעת כמה גדולה מעלת למוד חכמת האמת 
כו'... יודע גדל החיוב וגדל השכר למי שלומד הקבלה, כי למוד הזהר בגירסא בעלמא 
בונה עלמין, וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה 

בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה.

ד.  ליהודים היתה אורה, אורה זו תורה, אור"ה נוטריקון אור הזוהר 



ו

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

מהי ההגנה הטובה ביותר של עם ישראל? מהי ערכת המגן שלנו? מהו הנשק 
הסודי להשבית את אויבינו?ה 

לימוד הזוהר הוא כפצצת אטום שמשמיד את כל האויבים.

כוח לימוד התורה בשבת קודש:  
בן איש חי פרשת שמות שנה שניה, כותב וז"ל: כתבו המקובלים ז"ל דגדול הפועל הנעשה בעסק 

זאת  עכ"ל.  החול,  ימי  של  התורה  בעסק  הנעשה  מן  יותר  פעמים  אלף  שבת  ביום  התורה 
אומרת שעה אחת של שבתו שוה: אלף שעות ביום חול ושעה אחת של לימוד זוהר הקדוש 

ביום חול יותר משנה שלימה של לימוד פשט
יוצא מזה: שעה אחת של לימוד זוהר הקדוש בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

זאת אומרת: אם לימוד זוהר 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה של העולם. מכאן 
זוהר הקדוש בשבת  יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד 

קודש 6 שעות, מחזיק את כל הבריאה כולה, מיום בריאת העולם עד ביאת המשיח בב"א.
מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר הקדוש שמתקן את כל העולם כולו,

האם נוכל לשער גודל העוצמה של לימוד כזה?! האם נוכל לאמוד את כוחו הרב?! האם נוכל 
לדמיין מה קורה ברקיע בעת לימוד הזוה"ק?!

הרי זה אש להבת שלהבתז שמנקה ומזכך את האדם עם כל העולם כולו ומביא אותו לדרגות 
עליונות וסייעתא דשמיא בכל.

דברי רבותינו מאורי העולם  

אין לנו אלא מה שעינינו רואות, נציץ בדברי רבותינו, מאורי העולם, מה שהם גילו לנו 
על הלימוד הנפלא בזוהר הקדוש, מה השיגו ענקי רוח אלו על חשיבות תורת הנסתר 

נציץ ונפגע...

ה.  על ידי הזוהר יתבטלו כל הקליפות - וזהו דרש דרש משה, היינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור יש בחינת משה, ואיתא דרבי 
שמעון בן יוחאי הי' בחינת משה), וידרוש מה שדרש כבר משה, היינו רבי שמעון בן יוחאי, ספר הזוהר, אז והנה שורף, 

היינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהי' הגאולה שב"ב אנס"ו. (דגל מחנה אפרים פרשת שמיני)

אדונינו בר יוחאי ראשי תיבות אב"י - שהרשב"י הקדוש אבא אוהב רחמן לכלל ישראל, ו. 
כתוב בפסוק (עובדיה פרק א (יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה 
שריד לבית עשו כי ה' דבר: בית יעקב א"ש ראשי תיבות אבא שמעון ובית יוסף ל'ה'ב'ה ראשי תיבות לימוד הזוהר 
בהם  ודלקו  לקש  עשו  "ובית  הנביא:  כדברי  יהיה  קודש  בשבת  הקדוש  הזוהר  דברי  את  כשנלמד  בשבת,  הקדוש 
ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר". ואז יתקיים בנו הפסוק (כא) "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר 

עשו והיתה לה' המלוכה".

(עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות) "הם רזי התורה דבריהם כגחלי אש להבת שלהבת". ז. 

ז

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגיפה ושערוריות (אמרי פנחס שער 
ו' אות ע"ג). כבר ידוע לכבודכם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני 

פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזא מעלמא (רבני ירושלים תרפ"א). 

בחיבור זה תמצאו דעתם של גדולים וגאונים מכל קבוצה וחוג, כגווני הקשת צובעים 
את השקפתינו בנידון, וכולם פה אחד על חובת הלימוד בתורת הנסתר, הזכות העצומה 
והחשיבות העליונה שבלימוד, גם באמירה ללא הבנת פירוש המילות כפי שתמצאו 
בפנים הספר. וכך מובא ממקורות מהימנים בספרי החיד"א, הבן איש חי, רבי יהודה 
פתיה ועוד שכל עוד למדו בספרי הזוהר נשמרה המסורת והיו היהודים חיים בשלום 
הגיעו  בזוה"ק  מלימודיהם  ידיהם  שהרפו  וברגע  הגויים,  העולם  אומות  בין  ובשלוה 

לידי גירוש ספרד. 

בדומה לכך מובא על יהודי מרוקו, ויהודי תימן שהיו לומדים בכל מוצ"ש מספר שעות 
ישבו והגו בספר הזוה"ק עוד לפני שהבדילו על הכוס, כך תמידין כסדרן בכל מוצ"ש 
חצות  לאחר  ויום  יום  ובכל  ובמנין,  בחבורה  אחדות  שעות  של  לימוד  הבדלה  לפני 
הלילה היו קמים ומרננים לפני שוכן מעונים בספר הזוה"ק, כך ניצלו מן הגזירות, וכך 
למדו ברוסיהח במרתפים בחושך ובמסירות נפש מתחת לעינים של הק.ג.ב. ואפילו 

בלי אור ובלי מים, כך למדו כחמש שעות זקנים עם נערים.

לימוד  עצמינו  על  נקבל   – הקדוש  זוהר  ואמרו  והמליכו  הודו  כולם  יחד  בואו  כן  על 
הנסתר  בתורת  עסקו  נערים,  עם  זקנים  והגידו  האספו  ויום,  יום  בכל  הקדוש  הזוהר 
ותגלה מלכותו יתברך לעין כל בביאת משיח צדיקינו בב"א, כי בספרא דא יפקון מן 

גלותא ברחמי...

ראה המכתב: מאת הרב מנחם מנדל טוביאס  בן הגאון מוהר"ר שמואל אב"ד דק"ק שטפנשט ח. 
כ"ו תמוז התשס"ט.

לכבוד המפעל הקדוש הזוהר העולמי 
הנני ממהר לענות להיות נמנה לדבר מצוה, מפחד טירדות שונות.

אמרינן לפעלא טבא איישר, כבוד אדוני אבי הרב המובהק החסיד הקדוש היה מזהיר הרבה השכם והערב על לימוד 
הקדוש זוהר בשנות השמד, בימי סטלין ותלמידיו שר"י, נהג בקדשו להקהיל קהילות ברבים ולדרוש בפניהם דברי 
תורה, ומצטט להם מאמרי זוהר לטהר נשמתם, היו נאספים הרבה יהודים בשבתות הקיץ וישבו כארבע, ארבע וחצי 

שעות רצופות, לפעמים נדירות היה השמש רבי ישראל ב"ר טוביה ע"ה מביא לרב כוס מים. 
כשהיה מצטט מזוהר הקדוש בעל פה, ובפנים היו מרגישים שהחושך מתגרש. כמו כן נהג בקדשו להושיב על ידו 
ילדים בני חמש שש שישמעו ויסתכלו בפנים הספר הזוהר הקדוש. היה מצטט את הגאון הקדוש משרי מעלה רבי 
אייזיק מקומרנא זצ"ל שאמר בקדשו: "לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו" וגו', ילדים בני שש ילמדו זוהר הקדוש 

ויכנס בהם יראת שמים. 
כמו כן נהג ללמוד ראשית חכמה עם קטנים, היה אומר שמה שאומרים לא ללמוד ילד [זוהר] מקורו מהמשכילים 

רח"ל
הרב מנחם מנדל בן הגאון מוהר"ר שמואל טוביאס אב"ד דק"ק שטפנשט



ו

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

מהי ההגנה הטובה ביותר של עם ישראל? מהי ערכת המגן שלנו? מהו הנשק 
הסודי להשבית את אויבינו?ה 

לימוד הזוהר הוא כפצצת אטום שמשמיד את כל האויבים.

כוח לימוד התורה בשבת קודש:  
בן איש חי פרשת שמות שנה שניה, כותב וז"ל: כתבו המקובלים ז"ל דגדול הפועל הנעשה בעסק 

זאת  עכ"ל.  החול,  ימי  של  התורה  בעסק  הנעשה  מן  יותר  פעמים  אלף  שבת  ביום  התורה 
אומרת שעה אחת של שבתו שוה: אלף שעות ביום חול ושעה אחת של לימוד זוהר הקדוש 

ביום חול יותר משנה שלימה של לימוד פשט
יוצא מזה: שעה אחת של לימוד זוהר הקדוש בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

זאת אומרת: אם לימוד זוהר 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה של העולם. מכאן 
זוהר הקדוש בשבת  יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד 

קודש 6 שעות, מחזיק את כל הבריאה כולה, מיום בריאת העולם עד ביאת המשיח בב"א.
מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר הקדוש שמתקן את כל העולם כולו,

האם נוכל לשער גודל העוצמה של לימוד כזה?! האם נוכל לאמוד את כוחו הרב?! האם נוכל 
לדמיין מה קורה ברקיע בעת לימוד הזוה"ק?!

הרי זה אש להבת שלהבתז שמנקה ומזכך את האדם עם כל העולם כולו ומביא אותו לדרגות 
עליונות וסייעתא דשמיא בכל.

דברי רבותינו מאורי העולם  

אין לנו אלא מה שעינינו רואות, נציץ בדברי רבותינו, מאורי העולם, מה שהם גילו לנו 
על הלימוד הנפלא בזוהר הקדוש, מה השיגו ענקי רוח אלו על חשיבות תורת הנסתר 

נציץ ונפגע...

ה.  על ידי הזוהר יתבטלו כל הקליפות - וזהו דרש דרש משה, היינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור יש בחינת משה, ואיתא דרבי 
שמעון בן יוחאי הי' בחינת משה), וידרוש מה שדרש כבר משה, היינו רבי שמעון בן יוחאי, ספר הזוהר, אז והנה שורף, 

היינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהי' הגאולה שב"ב אנס"ו. (דגל מחנה אפרים פרשת שמיני)

אדונינו בר יוחאי ראשי תיבות אב"י - שהרשב"י הקדוש אבא אוהב רחמן לכלל ישראל, ו. 
כתוב בפסוק (עובדיה פרק א (יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה 
שריד לבית עשו כי ה' דבר: בית יעקב א"ש ראשי תיבות אבא שמעון ובית יוסף ל'ה'ב'ה ראשי תיבות לימוד הזוהר 
בהם  ודלקו  לקש  עשו  "ובית  הנביא:  כדברי  יהיה  קודש  בשבת  הקדוש  הזוהר  דברי  את  כשנלמד  בשבת,  הקדוש 
ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר". ואז יתקיים בנו הפסוק (כא) "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר 

עשו והיתה לה' המלוכה".

(עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות) "הם רזי התורה דבריהם כגחלי אש להבת שלהבת". ז. 

ז

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגיפה ושערוריות (אמרי פנחס שער 
ו' אות ע"ג). כבר ידוע לכבודכם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני 

פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזא מעלמא (רבני ירושלים תרפ"א). 

בחיבור זה תמצאו דעתם של גדולים וגאונים מכל קבוצה וחוג, כגווני הקשת צובעים 
את השקפתינו בנידון, וכולם פה אחד על חובת הלימוד בתורת הנסתר, הזכות העצומה 
והחשיבות העליונה שבלימוד, גם באמירה ללא הבנת פירוש המילות כפי שתמצאו 
בפנים הספר. וכך מובא ממקורות מהימנים בספרי החיד"א, הבן איש חי, רבי יהודה 
פתיה ועוד שכל עוד למדו בספרי הזוהר נשמרה המסורת והיו היהודים חיים בשלום 
הגיעו  בזוה"ק  מלימודיהם  ידיהם  שהרפו  וברגע  הגויים,  העולם  אומות  בין  ובשלוה 

לידי גירוש ספרד. 

בדומה לכך מובא על יהודי מרוקו, ויהודי תימן שהיו לומדים בכל מוצ"ש מספר שעות 
ישבו והגו בספר הזוה"ק עוד לפני שהבדילו על הכוס, כך תמידין כסדרן בכל מוצ"ש 
חצות  לאחר  ויום  יום  ובכל  ובמנין,  בחבורה  אחדות  שעות  של  לימוד  הבדלה  לפני 
הלילה היו קמים ומרננים לפני שוכן מעונים בספר הזוה"ק, כך ניצלו מן הגזירות, וכך 
למדו ברוסיהח במרתפים בחושך ובמסירות נפש מתחת לעינים של הק.ג.ב. ואפילו 

בלי אור ובלי מים, כך למדו כחמש שעות זקנים עם נערים.

לימוד  עצמינו  על  נקבל   – הקדוש  זוהר  ואמרו  והמליכו  הודו  כולם  יחד  בואו  כן  על 
הנסתר  בתורת  עסקו  נערים,  עם  זקנים  והגידו  האספו  ויום,  יום  בכל  הקדוש  הזוהר 
ותגלה מלכותו יתברך לעין כל בביאת משיח צדיקינו בב"א, כי בספרא דא יפקון מן 

גלותא ברחמי...

ראה המכתב: מאת הרב מנחם מנדל טוביאס  בן הגאון מוהר"ר שמואל אב"ד דק"ק שטפנשט ח. 
כ"ו תמוז התשס"ט.

לכבוד המפעל הקדוש הזוהר העולמי 
הנני ממהר לענות להיות נמנה לדבר מצוה, מפחד טירדות שונות.

אמרינן לפעלא טבא איישר, כבוד אדוני אבי הרב המובהק החסיד הקדוש היה מזהיר הרבה השכם והערב על לימוד 
הקדוש זוהר בשנות השמד, בימי סטלין ותלמידיו שר"י, נהג בקדשו להקהיל קהילות ברבים ולדרוש בפניהם דברי 
תורה, ומצטט להם מאמרי זוהר לטהר נשמתם, היו נאספים הרבה יהודים בשבתות הקיץ וישבו כארבע, ארבע וחצי 

שעות רצופות, לפעמים נדירות היה השמש רבי ישראל ב"ר טוביה ע"ה מביא לרב כוס מים. 
כשהיה מצטט מזוהר הקדוש בעל פה, ובפנים היו מרגישים שהחושך מתגרש. כמו כן נהג בקדשו להושיב על ידו 
ילדים בני חמש שש שישמעו ויסתכלו בפנים הספר הזוהר הקדוש. היה מצטט את הגאון הקדוש משרי מעלה רבי 
אייזיק מקומרנא זצ"ל שאמר בקדשו: "לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו" וגו', ילדים בני שש ילמדו זוהר הקדוש 

ויכנס בהם יראת שמים. 
כמו כן נהג ללמוד ראשית חכמה עם קטנים, היה אומר שמה שאומרים לא ללמוד ילד [זוהר] מקורו מהמשכילים 

רח"ל
הרב מנחם מנדל בן הגאון מוהר"ר שמואל טוביאס אב"ד דק"ק שטפנשט



ח

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

לכן מוגש לפניכם היום הזה שאנחנו הדור של עקבתא דמשיחא, הדור שיקבל את פני 
בואו  לקראת  עצמינו  להכין  המשיח,  למלך  מכובד  מקום  לפנות  ותפקידינו  המשיח, 
בקרוב בימינו. כל דבר ואפילו הקטן ביותר שאנו עוסקים להפיץ את הזוהר הקדוש, 
שבזה נקרב את ביאת המשיח, תזקף לזכותינו, שכר כל כך גדול שאתה מקרב יהודי 
אחד ללימוד הזוהר הקדוש, אין בעולם, "עין לא ראתה אלוקים זולתיך", השכר הטוב 

מחכה לנו, כבר בעולם הזה, ולאין שיעור בעולם הבא.

צדיקים מקובלים מגינים ומצילים   

יאודה  יהודה חלק ראשון מהצדיק החסיד הקדוש רבי  בספר הקדוש בית לחם 
פתייא זצוקללה"ה, וזה לשונו: (באמצע ההקדמה)

והנה בעירנו בגדד יבנה עירנו אמן, היו לנו שנים כרובים זהב הסוככים על העיר מבית 
ומחוץ והמה אשר היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם, הראשון בקדש צדיק יסוד עולם 
זכר צדיק וקדוש  יוסף חיים בן חכם רבי אליהו בן חכם רבי משה בן חיים  חכם רבי 
לברכה. ושני בקדש הרב הגאון חכם רבי שמעון אהרן אבא בר אבא המֻכנה אגסי זכר 

צדיק וקדוש לברכה,

המחבר ספר בני אהרן על שער הגלגולים: אשר ב' צדיקים אלו הם לבדם היו נמצאים 
בעירנו שרב עסקם היה בעץ חיים ובשמונה שערים כל אחד ואחד הוא עוסק לבדו 
וזה  זה מפה  על העיר  היו מגנים  וצדקתם  בזכותם  והמה  בפני עצמו,  בחדר משכיתו 
מפה, אפס כשגרמו העוונות ונלקח ארון האלהים חכם רבי יוסף חיים זכרונו לברכה 
בשנת ה'תרס"ט בי"ג אלול התחילה העיר להיות צולעת מהלכת על רגל אחת והתחילו 

הצרות לבוא רח"ל.

סדר  ללמדם  ישמעאל  למלך  הצבא  לעבודת  ישראל  בחורי  נלקחו  קבורתו  אחרי  כי 
המלחמה והיו כל העם מיללים ובוכים, והיינו מתנחמים בחכם רבי שמעון אהרן זכר 
צדיק לברכה וכל העם ענו אחריו עוד לא אבדה תקותנו כי הוא יכול למלא מקום הרב 
חכם רבי יוסף חיים זכרונו לחיי העולם הבא. אך לא כאשר דמינו כן היתה, כי מעשה 
שטן הצליח וגם באותו צדיק פגעה מדת הדין, כי אחרי חמשה שנים בליל ו', ח' לחדש 
לאנחות.  אותנו  ועזב  למנוחות  הוא  גם  נסע  ותרע"ד  לארץ  המביט  שנת  אב  מנחם 
ובהסתלק גם חכם רבי שמעון זכרונו לברכה אז כבה מהעיר גם שביב האחרון. יוס"ף 
י"א מנחם אב  כ'  כי בליל  והיתה עת צרה ליעקב צרה כמבכירה  איננו ושמעון איננו. 

ט

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

אֻדמים  מודעות  נדבקו  השכם  בבקר  לברכה  זכרונו  שמעון  רבי  חכם  פטירה  אחרי 
וגדוליו בכל השוקים ובכל המקומות ובתוך המודעות מֻציר חרב אדם  מטעם המלך 
ותכף  בריטנייא.  בממלכת  קוסטנטינא  ממלכת  בממלכה.  ממלכה  מלחמה  לאות 
והיו  בריטנייא  עם  להלחם  למלחמה  לצאת  ישראל  בני  בחורי  את  לקבץ  התחיל 
מסיעין אותם מעיר לעיר וממדבר למדבר בהרים ובגבעות עד הגיעם עד מקום קשרי 
המלחמה, ומני אז והלאה מצאונו רבות רעות וצרות והיו הצרות דוחקות זו את זו כל 
וגזרות  נגע,  בלא  רגע  ואין  רעה  בלא  שעה  ואין  חברתה  פני  את  להקדים  רוצה  אחת 

קשות נתחדשים בכל יום נוסף על יום אתמול.

גם מן השמים נלחמו כי בליל ג' י"ג כסלו שנת איכה תרע"ה צפו מי נהר חדקל מרב 
ישנים על מטותינו  היותנו  ועברו תוך העיר בעוד  גדרי הנהר ושטפו  ופרצו  הגשמים 
נהיתה  לא  כמוה  אשר  העיר  בתוך  גדולה  צעקה  ותהי  שתו,  מי  המים  וגאו  בלילה 
בניהם  ועם  כתפיהם  שעל  מעמסיהם  עם  העיר  אנשי  וכל  מצרים.  יציאת  בזמן  רק 
ובנותיהם הקטנים שנושאים אותם על זרועותם היו בורחים ונסים בתוך העיר ממקום 
צד  מכל  העיר  כל  הקיפו  המים  כי  העיר  מן  לצאת  דרך  אין  כי  הגבוה  למקום  הנמוך 
וגבהו המים והפילו גליהם שליש העיר וכמה בני  יותר רחוק ממלוא עיניו של אדם, 
לא  דבר  בא  כך  ואחר  ליצלן.  רחמנא  קבריהם  בתיהם  היו  לברח  קדמו  שלא  אדם 
ויקר  ונלוה עמהם מכת בצרת  תקום פעמים צרה, גם נתמלא אויר הרקיע פרעושים 
השערים. גם אנשי הצבא לא הצליחו במלחמה והיו אנשי חרב הרוגי מלחמה ונשארו 
נשיהם אלמנות ובניהם יתומים, עד שראה השם את לחץ עמו ישראל וינחם על הרעה 
ונלכדה בבל בליל א' י"ז אדר שנת עזר"ת ביד סגן המלחמה של בריטנייא הנקרא מוך 
ובכח אנס כבו את שרפת העיר אשר הציתו בה אנשי חיל של קוצטנטינא בעת צאתם 
מהעיר, גם שאר בני ישמעאל הנשארים בעיר שברו את חנֻיות היהודים ובזזו איש לו 
עד שלא השאירו כלום ואפילו הדלתות של החנֻיות עקרו ולקחום והיה דעתם לחזר 
אחר כך ולבוז גם את הבתים ולשכב את הנשים. ותהלה לאל שלא הפיק את זממם 
כי בהכנס האויב נחה שקטה כל העיר ונפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים. גם בתחלת 
ידי חכמות ותחבולות טבעית  קבוץ בחורי ישראל לצאת למלחמה הצילנו השם על 
והם  בני  ב'  נסתרו  ושם  הכותל  בעובי  ממחבואות  לעשות  בלבנו  אלהים  נתן  אשר 
שמעון זכרונו לברכה (שנפטר אחר כך בשנת תרצ"ב יום ג' ה' שבט) ועובדיה השם ישמרהו 
וברוך  לנו דבר רע.  ולא ארע  ויחיהו מרגשת פועלי און שהיו מקוששים את הבתים 

שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.



ח

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

לכן מוגש לפניכם היום הזה שאנחנו הדור של עקבתא דמשיחא, הדור שיקבל את פני 
בואו  לקראת  עצמינו  להכין  המשיח,  למלך  מכובד  מקום  לפנות  ותפקידינו  המשיח, 
בקרוב בימינו. כל דבר ואפילו הקטן ביותר שאנו עוסקים להפיץ את הזוהר הקדוש, 
שבזה נקרב את ביאת המשיח, תזקף לזכותינו, שכר כל כך גדול שאתה מקרב יהודי 
אחד ללימוד הזוהר הקדוש, אין בעולם, "עין לא ראתה אלוקים זולתיך", השכר הטוב 

מחכה לנו, כבר בעולם הזה, ולאין שיעור בעולם הבא.

צדיקים מקובלים מגינים ומצילים   

יאודה  יהודה חלק ראשון מהצדיק החסיד הקדוש רבי  בספר הקדוש בית לחם 
פתייא זצוקללה"ה, וזה לשונו: (באמצע ההקדמה)

והנה בעירנו בגדד יבנה עירנו אמן, היו לנו שנים כרובים זהב הסוככים על העיר מבית 
ומחוץ והמה אשר היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם, הראשון בקדש צדיק יסוד עולם 
זכר צדיק וקדוש  יוסף חיים בן חכם רבי אליהו בן חכם רבי משה בן חיים  חכם רבי 
לברכה. ושני בקדש הרב הגאון חכם רבי שמעון אהרן אבא בר אבא המֻכנה אגסי זכר 

צדיק וקדוש לברכה,

המחבר ספר בני אהרן על שער הגלגולים: אשר ב' צדיקים אלו הם לבדם היו נמצאים 
בעירנו שרב עסקם היה בעץ חיים ובשמונה שערים כל אחד ואחד הוא עוסק לבדו 
וזה  זה מפה  על העיר  היו מגנים  וצדקתם  בזכותם  והמה  בפני עצמו,  בחדר משכיתו 
מפה, אפס כשגרמו העוונות ונלקח ארון האלהים חכם רבי יוסף חיים זכרונו לברכה 
בשנת ה'תרס"ט בי"ג אלול התחילה העיר להיות צולעת מהלכת על רגל אחת והתחילו 

הצרות לבוא רח"ל.
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אֻדמים  מודעות  נדבקו  השכם  בבקר  לברכה  זכרונו  שמעון  רבי  חכם  פטירה  אחרי 
וגדוליו בכל השוקים ובכל המקומות ובתוך המודעות מֻציר חרב אדם  מטעם המלך 
ותכף  בריטנייא.  בממלכת  קוסטנטינא  ממלכת  בממלכה.  ממלכה  מלחמה  לאות 
והיו  בריטנייא  עם  להלחם  למלחמה  לצאת  ישראל  בני  בחורי  את  לקבץ  התחיל 
מסיעין אותם מעיר לעיר וממדבר למדבר בהרים ובגבעות עד הגיעם עד מקום קשרי 
המלחמה, ומני אז והלאה מצאונו רבות רעות וצרות והיו הצרות דוחקות זו את זו כל 
וגזרות  נגע,  בלא  רגע  ואין  רעה  בלא  שעה  ואין  חברתה  פני  את  להקדים  רוצה  אחת 

קשות נתחדשים בכל יום נוסף על יום אתמול.

גם מן השמים נלחמו כי בליל ג' י"ג כסלו שנת איכה תרע"ה צפו מי נהר חדקל מרב 
ישנים על מטותינו  היותנו  ועברו תוך העיר בעוד  גדרי הנהר ושטפו  ופרצו  הגשמים 
נהיתה  לא  כמוה  אשר  העיר  בתוך  גדולה  צעקה  ותהי  שתו,  מי  המים  וגאו  בלילה 
בניהם  ועם  כתפיהם  שעל  מעמסיהם  עם  העיר  אנשי  וכל  מצרים.  יציאת  בזמן  רק 
ובנותיהם הקטנים שנושאים אותם על זרועותם היו בורחים ונסים בתוך העיר ממקום 
צד  מכל  העיר  כל  הקיפו  המים  כי  העיר  מן  לצאת  דרך  אין  כי  הגבוה  למקום  הנמוך 
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ובכח אנס כבו את שרפת העיר אשר הציתו בה אנשי חיל של קוצטנטינא בעת צאתם 
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עד שלא השאירו כלום ואפילו הדלתות של החנֻיות עקרו ולקחום והיה דעתם לחזר 
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שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.



י

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

ואתה קורא נעים הבט נא וראה למה מצאתנו כל זאת תכף ומיד בזמן סלוקם של ב' 
צדיקים הנזכר אם לא להודיע לנו שזכות חכמת האמת שהיו עוסקים בה הם אשר היו 
עומדים למגן וצנה נגד מדת הדין ובעצם כחם ואונם היו דוחים את הגזרות מה שלא 
היה יכול לעמד נגד מדת הדין זכות כמה צדיקים וחסידים העסוקים בחיצוניות התורה 

שבאותו הדור.

שקרה  ומה   – העיר  כל  את  להציל  אוכל  הזהר  בזכות  שרק  הנורא,  החלום 
אחר כך ואעידה לי עדות נאמנה על זה כי בתוך ז' ימי האבלות של חכם רבי שמעון 
יעקב שינא  רבי צאלח שלום משה  הרב  מורנו  כבוד  זקן אחד  זכרונו לברכה בא אלי 
(זכרונו לברכה) ואמר לי שראה אתמול חלום מבהיל. אמנם לא  ויחיהו  השם ישמרהו 
רצה להגיד לו מה ראה בחלום בשום אפן, רק זו אמר, כי אמרו לו בחלום שהסכימו 
בעולם העליון עליך (עלי אני הכותב) להיות ממלא מקום חכם רבי שמעון נשמתו עדן 
לבך  על  עלתה  אשר  המחשבה  ואותה  הזאת.  העיר  לטובת  עז  בכל  להשתדל  וצריך 
על משכבך בליל אתמול ללמד בספרי חכם רבי שמעון נשמתו עדן צריך להשתדל 
בסכנה  יהיו  העיר  אנשי  שכל  תדע  ידוע  תתרשל  ואם  כלל.  עכוב  בלא  בפעל  לקימה 

גדולה. עד כאן היו דברי הזקן צאלח שלום הנזכר לעיל.

אחר עבור ג' שעות חזר ובא אלי ועמד בפתח החצר כמֻבלבל וצעק עלי: קום לך 
במהרה לבית חכם רבי שמעון נשמתו עדן וקח לך משם ספר הנצרך עליך כי לא דבר 

רק הוא אשר דברתי עליך, עד כאן היו דבריו עמי ותכף חזר לדרכו.

אחר  ותכף  הנזכר.  חיים  עץ  למוד  על  שירמזון  החלום  כונת  את  ידעתי  הדל  ואני 
הֻסכות בתחלת שנת ה'תרע"ה אזרתי כגבר חלצי והתחלתי ללמוד בעץ חיים בשקידה 
הצדיקים  קברי  על  ולצאת  ולצעקה  לתפלה  והיום  ללמוד  הלילה  לי  והיה  גדולה 
ולסליחות ולתעניות עם הצבור ולעמד בכל יום התהלים עם ז' כורתי ברית ולהרבות 

בצדקות מפני הצרות אשר סבבונו.

צרות,  שכמה  ולהודע  ולהודיע  לידע  הדורות  לחכמי  מזכרת  להיות  זה  וכתבתי 
וכמו שכתוב בתקונים  רזי התורה  גורמים לעולם בהתרשלם מעסק  ורעות  רבות 
ישראל  צרת  וקצר  השכינה  גלות  וקצר  וכו'.  גלותא  וארך  עניותא  דגרים  לעיל  הנזכר 
וקצר גלגולם הכל הוא תלוי בצוארם על שיש בידם יכלת לעסק בחכמת האמת ואינם 

יא

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

וסודותיה  תורה  ברזי  לעסק  פנאי  ולהניח  להם  הקבוע  למודם  משעור  למעט  רוצים 
והוא רחום יכפר בעדם...

אל  שעה  אלהינו.  אנא  ויאמר  ליהודה  וזאת  תפלתנו.  תכון  עינינו.  וליה  ליה  אנו  ובכן 
דוד  ואת צמח  ותטענו בארצנו  פזורינו.  הגויים קבץ  ומבין  עלינו.  ורחם  שועתנו. חוס 
עבדך מהרה תצמיח בימינו. ומלך ביפיו תחזינה עינינו. ישמח לבנו ויגל כבודנו. במהרה 

בימינו. כן יהי רצון אמן. (בית לחם יהודה חלק ראשון)

והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות ברחבי ארץ הקודש ת"ו 
ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו, עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו 
לראות  ושנזכה  וכו',  ישראל  שארית  ישמור  ישראל  ושומר  פליטתינו,  שארית  על 
בקרוב בתגלות כבוד שמו יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם 

בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.

וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, בוודאי תעמוד לנו ולכל ישראל 
ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב  שנזכה  ובפרט  בכלל  להיושע 

בביאת גואל צדק ברחמים גדולים בב"א, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים בב"א

במיוחד שנה זו "תש"ע" בגימטריא (770) כמנין ספר "אור הזוהר" וכמנין (עם הכולל) 
"רבי שמעון בן יוחאי" עם הד' תיבות. נתחזק כולנו לקרב את ביאת משיח צדקינו ללא 

צער ומכאוב "דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי" אמן כן יהי רצון.

באיזה  שרוצה  כמה  להדפיס  אחד  לכל  ומצווה  מותר  האלו  שספרים  למודעי,  וזאת 
וזוכה לבנים צדיקים.  שפה ולשון שרוצה, וכל המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד 
לראות  יזכו  הזה,  הקדוש  למפעל  והמסייעים  העוזרים  של  הרבים  זכות  כוח  ובגודל 
נזכה בקרוב שיערה השם עלינו  ונחת דקדושה, עד אשר  מיוצאי חלציהם רב תענוג 
מאודנו,  ובכל  נפשנו  ובכל  כוחנו  בכל  ליוצרנו  לעבוד  לבבנו  לטהר  ונזכה  טהרה,  רוח 
ברחמי"  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר,  ספר  "בהאי  מהימנא  הרעיא  הבטחת  ויקויים 
המוציאים לאור בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.  
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והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות ברחבי ארץ הקודש ת"ו 
ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו, עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו 
לראות  ושנזכה  וכו',  ישראל  שארית  ישמור  ישראל  ושומר  פליטתינו,  שארית  על 
בקרוב בתגלות כבוד שמו יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם 

בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.

וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, בוודאי תעמוד לנו ולכל ישראל 
ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב  שנזכה  ובפרט  בכלל  להיושע 

בביאת גואל צדק ברחמים גדולים בב"א, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים בב"א

במיוחד שנה זו "תש"ע" בגימטריא (770) כמנין ספר "אור הזוהר" וכמנין (עם הכולל) 
"רבי שמעון בן יוחאי" עם הד' תיבות. נתחזק כולנו לקרב את ביאת משיח צדקינו ללא 

צער ומכאוב "דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי" אמן כן יהי רצון.

באיזה  שרוצה  כמה  להדפיס  אחד  לכל  ומצווה  מותר  האלו  שספרים  למודעי,  וזאת 
וזוכה לבנים צדיקים.  שפה ולשון שרוצה, וכל המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד 
לראות  יזכו  הזה,  הקדוש  למפעל  והמסייעים  העוזרים  של  הרבים  זכות  כוח  ובגודל 
נזכה בקרוב שיערה השם עלינו  ונחת דקדושה, עד אשר  מיוצאי חלציהם רב תענוג 
מאודנו,  ובכל  נפשנו  ובכל  כוחנו  בכל  ליוצרנו  לעבוד  לבבנו  לטהר  ונזכה  טהרה,  רוח 
ברחמי"  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר,  ספר  "בהאי  מהימנא  הרעיא  הבטחת  ויקויים 
המוציאים לאור בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.  



יב

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

לפני הלימוד זוהר הקדוש של 10 אנשיםא בשבת קודש 6 שעות יאמר:  

יוד ק"י  לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, ליחדא שם 
זוהר הקדוש במנין  (ה') בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים ללמוד  בוא"ו ק"י ביחודא שלים 
שלם, שתקן רבינו הקדוש רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר עליהם השלום, עם כל המצות 
הכלולות בה, לתקן את שרשה במקום עליון, לעשות תיקון למעלה יותר מלימוד הפשט בשנה 
החול]  ימי  של  התורה  בעסק  הנעשה  מן  יותר  פעמים  אלף  לפניך  ויעלה  יוסיף:  קודש  [ובשבת  תמימה, 
לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ולקרב ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. 
אדני  נעם  ויהי  כוננהו:  ידינו  ומעשה  עלינו.  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו.  אלהינו  אדני  נעם  ויהי 
אלהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננהו: הריני מקבל עלי מצות עשה של 
פי  את  מזמן  ומאודי,והריני  כנפשי  ישראל  מבני  אחד  כל  אוהב  והריני  כמוךב,  לרעך  ואהבת 

להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא:

א.  עשרה יהודים כמנין שכינה: 
 1 = יהודי   X יהודי 
שני יהודים  = 4  X שני יהודים 
9 = שלשה יהודים   X שלשה יהודים 

16 = ארבעה יהודים   X ארבעה יהודים 
 25 = חמשה יהודים   X חמשה יהודים 

 36 = ששה יהודים   X ששה יהודים 
49 = שבעה יהודים   X שבעה יהודים 
64 = שמונה יהודים   X שמונה יהודים 
81 = תשעה יהודים   X תשעה יהודים 

100 = עשרה יהודים   X עשרה יהודים 
385 = סך הכל:  כמנין שכינה 

גדול  כלל  שהוא  הפסוק  הוא  זה  לברכה,  זכרונם  רבותינו  אמרו  כמוך",  לרעך  "ואהבת  ה:  פרק  הישר  קב  סח  יוד  ב.  
שבתורה. ואין לך אהבה יותר, כשרואה האדם דבר מגונה באחיו ישראל שעושה איזה חטא ועון, שצריך להוכיחו על 

   אחר הלימוד יאמר:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שיתקיים בנו עתה מקרא שכתוב "ואשים דברי בפיך 
ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ", להעלות לרומם ולתקן הריסות וחורבות השכינה 
הקדושה לקישוט ופורפירא עילאה ולארמון שעל מכונו ישב להחזיר עטרה ליושנה וקיים בנו 

מהרה מקרא שכתוב "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים"..   
וזכות הרשב"י הקדוש ובנו רבי אלעזר ויותם בן עוזיהו יעמוד לנו לתקן העולם מיום שנברא 
עד סופו כרצונו וכרצון יראיו ובזכותג היותינו עסוקים בחכמה הזאת על ידה תתקרב הגאולה 
וישועתה מהרה תצמיח לעילוי שכינת עוזינו במהרה בימינו ויקויים בנו מקרא שכתוב "ויאמר 
אלוקים יהי אור"ד, ויזרח עלינו אור ה' ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד אמן נצח סלה ועד. 

זה, כי נשמתן של ישראל הן קשורין ודבוקין זה בזה. 

ג.  מתוך לשונו הקדוש של רבי חיים וויטאל זיע"א בהקדמתו לשער ההקדמות דף ב' טור ד'. 

איתמר  שעליהו  הוסיף  ושם  ע"ז  דף  לו  תיקון  זוהר  תיקוני  על  בפירושו  זיע"א  מקאזניץ  המגיד  של  קדשו  כדברי  ד.  
בישעיה (כ"ד ט"ו), "על כן באורים כבדו ה'", כי עיקר הגאולה הוא מרזי דאורייתא כי אור גימטריא ר"ז, כמו שכתוב 

יג

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

מבוא
עם ישראל, גוי קדוש, זה קרוב לאלפיים שנה טובעים בגלות הנוראה, בצרות שונות 
ומשונות, כל יום גרוע מקודמו, אסונות שלא שיערום אבותינו, על מה ולמה? מדוע 

הגלות הקשה אינה מגיעה לסיומה?

מי מביא לעולם, מלחמות אסונות ועניות?
(תיקון ל'), מזהיר: אוי לאלו שלא רוצים ללמד את  זוהר  יוחאי בתיקוני  רבי שמעון בן 

הזהר, מפני שהם מביאים לעולם עני, מלחמות ואסונות. 

יהיה  ההוא  החבור  ידי  על  וגם  אותנו:  מזהיר  כ"ד)   נהר  ראשון  (מעין  לאברהם  חסד  בעל 
בטול הקלפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים.

רבני ירושלים, (שנת תרפא) מעוררים: כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזהר הקדוש אשר 
הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות ורעות. 

אוי להם לבריות מעלבונה של  (בהקדמה לשער ההקדמות)  ויטאל  רבינו הקדוש רבי חיים 
מאריכים  הם  כי  לתורה,  כבוד  נותנת  שהיא  הקבלה  בחכמת  עוסקים  שאינם  תורה 

הגלות וכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם

קול  בת  ויום  יום  בכל  לוי  בן  יהושוע  רבי  אמר  ב):  ו  (אבות  המשנה  פירוש  אצלי  וזה 
יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, כי בלי ספק 
ובספוריה לבדם היא לובשת בגדי אלמנותה ושק הושת  בהיותם עוסקים בפשטיה 
וכל האומות יאמרו לישראל "מה דודך מדוד", מה תורתכם מתורתנו, הלא  כסותה 
גם תורתכם ספורים בהבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות 
מעלבונה של תורה ואינם עוסקים בחכמת הקבלה שהיא נותנת כבוד לתורה, כי הם 
מאריכים הגלות וכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם, כנזכר לעיל במאמר שהתחלנו 

בהקדמתנו זאת וזה עצמו הוא בת קול המכריז בכל יום.

פרשת  הזהר  בספר  כן  גם  אמרו  בזה  כיוצא  ועל  קרא",  אומר  "קול  בפסוק  ונרמז 
בהעלתך (דף קנ"ב.) וזה לשונו: רבי שמעון אמר, ווי לההוא בר נש דאמר, דהא אורייתא 
לבושא  דאורייתא  מלה  האי  ועוד  דהדיוטי.  ומלין  בעלמא,  ספורין  לאחזאה  אתא 
דאורייתא איהו. ומאן דחשיב דההוא לבושא איהו אורייתא ממש, ולא מלה אחרא, 
תיפח רוחיה, ולא יהא ליה חולקא בעלמא דאתי. ובגין כך אמר דוד המלך עליו השלום 
(תהלים קיט): 'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך', מה דתחות האי לבושא דאורייתא וכו'. 

טפשין דעלמא, לא מסתכלי אלא בההוא לבושא, דאיהו ספור דאורייתא, ולא יתיר 



יב

גדולי ישראל והזוהר
הקדמה

לפני הלימוד זוהר הקדוש של 10 אנשיםא בשבת קודש 6 שעות יאמר:  

יוד ק"י  לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, ליחדא שם 
זוהר הקדוש במנין  (ה') בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים ללמוד  בוא"ו ק"י ביחודא שלים 
שלם, שתקן רבינו הקדוש רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר עליהם השלום, עם כל המצות 
הכלולות בה, לתקן את שרשה במקום עליון, לעשות תיקון למעלה יותר מלימוד הפשט בשנה 
החול]  ימי  של  התורה  בעסק  הנעשה  מן  יותר  פעמים  אלף  לפניך  ויעלה  יוסיף:  קודש  [ובשבת  תמימה, 
לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ולקרב ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. 
אדני  נעם  ויהי  כוננהו:  ידינו  ומעשה  עלינו.  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו.  אלהינו  אדני  נעם  ויהי 
אלהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננהו: הריני מקבל עלי מצות עשה של 
פי  את  מזמן  ומאודי,והריני  כנפשי  ישראל  מבני  אחד  כל  אוהב  והריני  כמוךב,  לרעך  ואהבת 

להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא:

א.  עשרה יהודים כמנין שכינה: 
 1 = יהודי   X יהודי 
שני יהודים  = 4  X שני יהודים 
9 = שלשה יהודים   X שלשה יהודים 

16 = ארבעה יהודים   X ארבעה יהודים 
 25 = חמשה יהודים   X חמשה יהודים 

 36 = ששה יהודים   X ששה יהודים 
49 = שבעה יהודים   X שבעה יהודים 
64 = שמונה יהודים   X שמונה יהודים 
81 = תשעה יהודים   X תשעה יהודים 

100 = עשרה יהודים   X עשרה יהודים 
385 = סך הכל:  כמנין שכינה 

גדול  כלל  שהוא  הפסוק  הוא  זה  לברכה,  זכרונם  רבותינו  אמרו  כמוך",  לרעך  "ואהבת  ה:  פרק  הישר  קב  סח  יוד  ב.  
שבתורה. ואין לך אהבה יותר, כשרואה האדם דבר מגונה באחיו ישראל שעושה איזה חטא ועון, שצריך להוכיחו על 

   אחר הלימוד יאמר:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שיתקיים בנו עתה מקרא שכתוב "ואשים דברי בפיך 
ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ", להעלות לרומם ולתקן הריסות וחורבות השכינה 
הקדושה לקישוט ופורפירא עילאה ולארמון שעל מכונו ישב להחזיר עטרה ליושנה וקיים בנו 

מהרה מקרא שכתוב "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים"..   
וזכות הרשב"י הקדוש ובנו רבי אלעזר ויותם בן עוזיהו יעמוד לנו לתקן העולם מיום שנברא 
עד סופו כרצונו וכרצון יראיו ובזכותג היותינו עסוקים בחכמה הזאת על ידה תתקרב הגאולה 
וישועתה מהרה תצמיח לעילוי שכינת עוזינו במהרה בימינו ויקויים בנו מקרא שכתוב "ויאמר 
אלוקים יהי אור"ד, ויזרח עלינו אור ה' ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד אמן נצח סלה ועד. 

זה, כי נשמתן של ישראל הן קשורין ודבוקין זה בזה. 

ג.  מתוך לשונו הקדוש של רבי חיים וויטאל זיע"א בהקדמתו לשער ההקדמות דף ב' טור ד'. 

איתמר  שעליהו  הוסיף  ושם  ע"ז  דף  לו  תיקון  זוהר  תיקוני  על  בפירושו  זיע"א  מקאזניץ  המגיד  של  קדשו  כדברי  ד.  
בישעיה (כ"ד ט"ו), "על כן באורים כבדו ה'", כי עיקר הגאולה הוא מרזי דאורייתא כי אור גימטריא ר"ז, כמו שכתוב 

יג

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

מבוא
עם ישראל, גוי קדוש, זה קרוב לאלפיים שנה טובעים בגלות הנוראה, בצרות שונות 
ומשונות, כל יום גרוע מקודמו, אסונות שלא שיערום אבותינו, על מה ולמה? מדוע 

הגלות הקשה אינה מגיעה לסיומה?

מי מביא לעולם, מלחמות אסונות ועניות?
(תיקון ל'), מזהיר: אוי לאלו שלא רוצים ללמד את  זוהר  יוחאי בתיקוני  רבי שמעון בן 

הזהר, מפני שהם מביאים לעולם עני, מלחמות ואסונות. 

יהיה  ההוא  החבור  ידי  על  וגם  אותנו:  מזהיר  כ"ד)   נהר  ראשון  (מעין  לאברהם  חסד  בעל 
בטול הקלפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים.

רבני ירושלים, (שנת תרפא) מעוררים: כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזהר הקדוש אשר 
הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות ורעות. 

אוי להם לבריות מעלבונה של  (בהקדמה לשער ההקדמות)  ויטאל  רבינו הקדוש רבי חיים 
מאריכים  הם  כי  לתורה,  כבוד  נותנת  שהיא  הקבלה  בחכמת  עוסקים  שאינם  תורה 

הגלות וכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם

קול  בת  ויום  יום  בכל  לוי  בן  יהושוע  רבי  אמר  ב):  ו  (אבות  המשנה  פירוש  אצלי  וזה 
יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, כי בלי ספק 
ובספוריה לבדם היא לובשת בגדי אלמנותה ושק הושת  בהיותם עוסקים בפשטיה 
וכל האומות יאמרו לישראל "מה דודך מדוד", מה תורתכם מתורתנו, הלא  כסותה 
גם תורתכם ספורים בהבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות 
מעלבונה של תורה ואינם עוסקים בחכמת הקבלה שהיא נותנת כבוד לתורה, כי הם 
מאריכים הגלות וכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם, כנזכר לעיל במאמר שהתחלנו 

בהקדמתנו זאת וזה עצמו הוא בת קול המכריז בכל יום.

פרשת  הזהר  בספר  כן  גם  אמרו  בזה  כיוצא  ועל  קרא",  אומר  "קול  בפסוק  ונרמז 
בהעלתך (דף קנ"ב.) וזה לשונו: רבי שמעון אמר, ווי לההוא בר נש דאמר, דהא אורייתא 
לבושא  דאורייתא  מלה  האי  ועוד  דהדיוטי.  ומלין  בעלמא,  ספורין  לאחזאה  אתא 
דאורייתא איהו. ומאן דחשיב דההוא לבושא איהו אורייתא ממש, ולא מלה אחרא, 
תיפח רוחיה, ולא יהא ליה חולקא בעלמא דאתי. ובגין כך אמר דוד המלך עליו השלום 
(תהלים קיט): 'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך', מה דתחות האי לבושא דאורייתא וכו'. 

טפשין דעלמא, לא מסתכלי אלא בההוא לבושא, דאיהו ספור דאורייתא, ולא יתיר 



יד

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

וכו'. עוד יש מקום אחר אחר כיוצא בזה בפרשה הנזכר עצמה (דף קמט:) וזה לשונו: ומאן 
דאמר, דההוא ספורא דאורייתא, לאחזאה על ההוא ספורא בלבד קאתי, תיפח רוחיה. 

דאי הכי, לאו איהי אורייתא עלאה, אורייתא קשוט.

רבינו משה חיים לוצאטו זצ"ל צועק: והנה כלל זה הוא בידינו, שכל דור שלא נבנה בית 
המקדש בימיו, כאלו נחרב בימיו (ירושלמי יומא פרק א' הלכה א'), מאחר שהמה בעלי בחירה 
והיו יכולים לפעל במעשיהם הטובים שיבנה בית המקדש ולא עשו, לכן מעלה עליהם 
ולבחר  ברע  למאס  הבחירה  משפט  שלנו  מאחר  הזה  הדבר  כן  בימיהם.  נחרב  כאלו 
בטוב ולעשות תקונים גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים, נמצא, אנו הגרמא 
בנזקין, שהסטרא אחרא מתגברת, חס וחלילה, בפרט למוד חכמת האמת, הוא למוד 
הקבלה, הוא ראש לכל התקונים, כמו שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, זכרונו 
לברכה, בפה מלא: דביה יפקון ישראל מגלותא - בזכות למוד הקבלה יצאו ישראל מן 

הגלות.
זאת אומר גם הרמח"ל ומוסיף: בן אדם, בין תבין את אשר לפניך, והבט נא וראה, שכל 
ידי עסק התורה וחכמת האמת. והנה החכמה  ידיך על  התקונים הגדולים המה תחת 
הזאת בקרן זוית היא מונחת, ואין דורש ואין מבקש. (ספר דרך עץ חיים להרמח"ל זיע"א - בעל ספר 

מסלת ישרים - והוא הקדמה לספר פתחי חכמה, והוא מיוסד על ספר עץ החיים למורינו הרב חיים ויטאל ז"ל).

הדוחה חלק הנסתר של התורה, כדוחה את כולה, ודומה כאלו 
דוחה את האחדות כולו ומתחיב בנפשו.

כל התורה כולה, חלק הנגלה והנסתר, הכל אחדות אחד, והדוחה חלק הנסתר שאינו 
כי הדוחה חלק מן האחדות כאלו דוחה כולו. ומכל שכן  חפץ בה, דוחה כולה ונענש, 
זו להשפיע להשכינה, כמו שכתב בספר  דברי חכמים העוסקים בחכמה  על  המלעיג 
הקנה לו חכמו ישכילו זאת, כי הלומד כל התורה כולה לא נקרא חכם רק למדן, כי אם 
הנעור בלילה, הינו שהוא  הלומד כדי להשפיע למדה הנקראת זא"ת וכו'. וזה שכתוב 
באו"ר  חפץ  ואינו  כידוע,  לילה  הנקרא  הנגלה  בחלק  התורה  בלבושי  רק  ועוסק  נעור 
השם  תורת  בחינת  שזהו  וסודותיה,  התורה  ברזי  הינו  ר"ז,  גימטריה  או"ר  כי  התורה, 
שנקרא יום, הרי זה דומה כאלו דוחה את האחדות כולו ומתחיב בנפשו, מה שאין כן 
אם חפץ גם בחלק הנסתר שבתורה, הגם שאי אפשר לו להשיגו, על זה נאמר כי אם 
בתורת השם חפצו, וכמו שפירש האלשיך, וכאלו השיג גם חלק זה שבתורה, כי התופס 
(תולדות יעקב יוסף פרשת קדושים. וכן כתוב בספרו כתנת  חלק מן האחדות כאלו תופס כולו כו'. 

פסים פרשת קדושים)

טו

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

הגאולה תבוא כשנעסק בחכמת האמת
וכך זעק הרמח"ל זי"ע בשער ההקדמות: אמר ליה אליהו זכרונו לברכה לרבי שמעון 
עד  עלאי  כמה  יתפרנסון  חבורא  דמהאי  אנת  זכאה  כמה  רבי  לשונו:  וזה  יוחאי  בן 
כי  מבאר  הרי  וכו'.  אחוזתו"  אל  איש  "ושבתם  ובגיניה  יומיא  בסוף  לתתא  דיתגליא 
חטא זה החל להיות מאדם הראשון ועד עתה, וכאשר נשוב בתשובה לעסק מאהבה 
בחכמה הזאת יגאלו ישראל במהרה בימינו אמן... וכנגד כת חכמי הפשט אותם אשר 
בספורים  ועוסקים  עולם  וחיי  החיים  עץ  הנקרא  האמת  בחכמת  לעסק  מואסים  הם 
הפשטים בפשוטן בלבד, ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד, חס ושלום, אשר 
(ירמיה שם כב): "חכמים המה  כנזכר לעיל, עליהם אמרו  ורע  נקרא עץ הדעת טוב  הוא 
להרע ולהיטיב לא ידעו", כי בסבת היותם מואסים בעץ החיים אין הקדוש ברוך הוא 
עוזר אותם והם שונים בפשטי עץ הדעת טוב ורע ומהפכים אותו לרע ומטמאים את 
הטהור ואוסרים את המותר ופוסלים את הכשר ותקלות רבות יוצאות מתחת ידיהם 

בעוונותינו הרבים.

מלהחזיק  נמנעו  כאחד  כולם  אשר  ישראל,  בני  בעם  אשר  הכתות  כל  נתבארו  והרי 
בחכמה הזאת, כל אחד כפי סבתו ופניתו, עד שנתקים בנו בעוונותינו הרבים אין מנהל 
נתיאשו  זה  כל  בנים מארי קבלה, עם  היותם  כי עם  פירוש,  וכו',  ילדה  בנים  לה מכל 
אלו  דורות  על  נאמרו  בנבואה  אלו  דברים  כי  ספק  ואין  הזאת.  בחכמה  מלהתעסק 
כבר השיגו מה  כי  דורותינו אלה, החושבים בדעתם  האחרונים. שלא כסברת חכמי 
וישתומם כי אין  כי אין איש  וירא  והנה הכתוב מעיד  שצריך להם ושמחים בחלקם, 
עדותו  רואות,  שכך  לעינים  ואוי  שומעות  שכך  לאזנים  אוי  שלילה,  בלשון  מפגיע, 
יתברך עלינו, ואין לנו לב לדעת לחזר ולהתעסק בחכמה הזאת, להחזיק יתברך, כמו 
שכתוב ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך. והוא בהיותנו עסוקים בחכמה הזאת, כי 
על ידה תתקרב הגאולה, וכביכול ישועתה לשכינת עוזו היינו ממהרים להצמיחה, כמו 
שכתוב ותושע לי זרעי, לי ממש כביכול, וכנזכר לעיל במאמר שהתחלנו בהקדמתנו 
אחור  גורמת  היא  בה  מלהתעסק  ומניעתנו  הזאת,  החכמה  בעסק  תלוי  הכל  כי  זאת, 
הכתוב  שאמר  כמו  הכרמל,  הדר  ונקרא  המכונה  ותפארתנו  מקדשנו  בית  בנין  ועכוב 

ראשך עליך ככרמל.

היה  לעיל  הנזכרים  לסבות  כי  המדבר,  הכרמל  והנה  ראיתי  הכתוב:  שאמר  מה  וזה 
הכרמל מדבר שמם בעוונותינו הרבים, כנזכר לעיל כי כל דור שלא נבנה בית המקדש 



יד

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

וכו'. עוד יש מקום אחר אחר כיוצא בזה בפרשה הנזכר עצמה (דף קמט:) וזה לשונו: ומאן 
דאמר, דההוא ספורא דאורייתא, לאחזאה על ההוא ספורא בלבד קאתי, תיפח רוחיה. 

דאי הכי, לאו איהי אורייתא עלאה, אורייתא קשוט.

רבינו משה חיים לוצאטו זצ"ל צועק: והנה כלל זה הוא בידינו, שכל דור שלא נבנה בית 
המקדש בימיו, כאלו נחרב בימיו (ירושלמי יומא פרק א' הלכה א'), מאחר שהמה בעלי בחירה 
והיו יכולים לפעל במעשיהם הטובים שיבנה בית המקדש ולא עשו, לכן מעלה עליהם 
ולבחר  ברע  למאס  הבחירה  משפט  שלנו  מאחר  הזה  הדבר  כן  בימיהם.  נחרב  כאלו 
בטוב ולעשות תקונים גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים, נמצא, אנו הגרמא 
בנזקין, שהסטרא אחרא מתגברת, חס וחלילה, בפרט למוד חכמת האמת, הוא למוד 
הקבלה, הוא ראש לכל התקונים, כמו שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, זכרונו 
לברכה, בפה מלא: דביה יפקון ישראל מגלותא - בזכות למוד הקבלה יצאו ישראל מן 

הגלות.
זאת אומר גם הרמח"ל ומוסיף: בן אדם, בין תבין את אשר לפניך, והבט נא וראה, שכל 
ידי עסק התורה וחכמת האמת. והנה החכמה  ידיך על  התקונים הגדולים המה תחת 
הזאת בקרן זוית היא מונחת, ואין דורש ואין מבקש. (ספר דרך עץ חיים להרמח"ל זיע"א - בעל ספר 

מסלת ישרים - והוא הקדמה לספר פתחי חכמה, והוא מיוסד על ספר עץ החיים למורינו הרב חיים ויטאל ז"ל).

הדוחה חלק הנסתר של התורה, כדוחה את כולה, ודומה כאלו 
דוחה את האחדות כולו ומתחיב בנפשו.

כל התורה כולה, חלק הנגלה והנסתר, הכל אחדות אחד, והדוחה חלק הנסתר שאינו 
כי הדוחה חלק מן האחדות כאלו דוחה כולו. ומכל שכן  חפץ בה, דוחה כולה ונענש, 
זו להשפיע להשכינה, כמו שכתב בספר  דברי חכמים העוסקים בחכמה  על  המלעיג 
הקנה לו חכמו ישכילו זאת, כי הלומד כל התורה כולה לא נקרא חכם רק למדן, כי אם 
הנעור בלילה, הינו שהוא  הלומד כדי להשפיע למדה הנקראת זא"ת וכו'. וזה שכתוב 
באו"ר  חפץ  ואינו  כידוע,  לילה  הנקרא  הנגלה  בחלק  התורה  בלבושי  רק  ועוסק  נעור 
השם  תורת  בחינת  שזהו  וסודותיה,  התורה  ברזי  הינו  ר"ז,  גימטריה  או"ר  כי  התורה, 
שנקרא יום, הרי זה דומה כאלו דוחה את האחדות כולו ומתחיב בנפשו, מה שאין כן 
אם חפץ גם בחלק הנסתר שבתורה, הגם שאי אפשר לו להשיגו, על זה נאמר כי אם 
בתורת השם חפצו, וכמו שפירש האלשיך, וכאלו השיג גם חלק זה שבתורה, כי התופס 
(תולדות יעקב יוסף פרשת קדושים. וכן כתוב בספרו כתנת  חלק מן האחדות כאלו תופס כולו כו'. 

פסים פרשת קדושים)

טו

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

הגאולה תבוא כשנעסק בחכמת האמת
וכך זעק הרמח"ל זי"ע בשער ההקדמות: אמר ליה אליהו זכרונו לברכה לרבי שמעון 
עד  עלאי  כמה  יתפרנסון  חבורא  דמהאי  אנת  זכאה  כמה  רבי  לשונו:  וזה  יוחאי  בן 
כי  מבאר  הרי  וכו'.  אחוזתו"  אל  איש  "ושבתם  ובגיניה  יומיא  בסוף  לתתא  דיתגליא 
חטא זה החל להיות מאדם הראשון ועד עתה, וכאשר נשוב בתשובה לעסק מאהבה 
בחכמה הזאת יגאלו ישראל במהרה בימינו אמן... וכנגד כת חכמי הפשט אותם אשר 
בספורים  ועוסקים  עולם  וחיי  החיים  עץ  הנקרא  האמת  בחכמת  לעסק  מואסים  הם 
הפשטים בפשוטן בלבד, ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד, חס ושלום, אשר 
(ירמיה שם כב): "חכמים המה  כנזכר לעיל, עליהם אמרו  ורע  נקרא עץ הדעת טוב  הוא 
להרע ולהיטיב לא ידעו", כי בסבת היותם מואסים בעץ החיים אין הקדוש ברוך הוא 
עוזר אותם והם שונים בפשטי עץ הדעת טוב ורע ומהפכים אותו לרע ומטמאים את 
הטהור ואוסרים את המותר ופוסלים את הכשר ותקלות רבות יוצאות מתחת ידיהם 

בעוונותינו הרבים.

מלהחזיק  נמנעו  כאחד  כולם  אשר  ישראל,  בני  בעם  אשר  הכתות  כל  נתבארו  והרי 
בחכמה הזאת, כל אחד כפי סבתו ופניתו, עד שנתקים בנו בעוונותינו הרבים אין מנהל 
נתיאשו  זה  כל  בנים מארי קבלה, עם  היותם  כי עם  פירוש,  וכו',  ילדה  בנים  לה מכל 
אלו  דורות  על  נאמרו  בנבואה  אלו  דברים  כי  ספק  ואין  הזאת.  בחכמה  מלהתעסק 
כבר השיגו מה  כי  דורותינו אלה, החושבים בדעתם  האחרונים. שלא כסברת חכמי 
וישתומם כי אין  כי אין איש  וירא  והנה הכתוב מעיד  שצריך להם ושמחים בחלקם, 
עדותו  רואות,  שכך  לעינים  ואוי  שומעות  שכך  לאזנים  אוי  שלילה,  בלשון  מפגיע, 
יתברך עלינו, ואין לנו לב לדעת לחזר ולהתעסק בחכמה הזאת, להחזיק יתברך, כמו 
שכתוב ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך. והוא בהיותנו עסוקים בחכמה הזאת, כי 
על ידה תתקרב הגאולה, וכביכול ישועתה לשכינת עוזו היינו ממהרים להצמיחה, כמו 
שכתוב ותושע לי זרעי, לי ממש כביכול, וכנזכר לעיל במאמר שהתחלנו בהקדמתנו 
אחור  גורמת  היא  בה  מלהתעסק  ומניעתנו  הזאת,  החכמה  בעסק  תלוי  הכל  כי  זאת, 
הכתוב  שאמר  כמו  הכרמל,  הדר  ונקרא  המכונה  ותפארתנו  מקדשנו  בית  בנין  ועכוב 

ראשך עליך ככרמל.

היה  לעיל  הנזכרים  לסבות  כי  המדבר,  הכרמל  והנה  ראיתי  הכתוב:  שאמר  מה  וזה 
הכרמל מדבר שמם בעוונותינו הרבים, כנזכר לעיל כי כל דור שלא נבנה בית המקדש 



טז

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

בימיו, הרי הוא כאלו נחרב בימיו, וכל עריו הם ערי יהודה נתצו גם הם וכל הרעה הזאת 
להורות,  עסקה  אשר  הזאת,  החכמה  מפני  פירוש  אפו,  חרון  מפני  השם  מפני  היא 
החכמה,  היא  השם,  מפני  שכתוב  וזה  הוא,  ברוך  הקדוש  של  שמותיו  התורה  כל  כי 
שאין מתעסק בה, וגם ומפני חרון אפו, פירוש, כי אין לו להקדוש ברוך הוא קורת רוח 

בעולמו, אלא כאשר עוסקים בחכמה זו.

בזהר שיר השירים על פסוק (שיר השירים א ז) הגידה לי שאהבה נפשי וכו' זכאין כל אינון 
בגין  עילאין,  ברזין  ומסתכלים  ידעין  ואינון  דמאריהון,  בחכמתא  למנדע  דמשתדלין 
דבר נש כד נפיק מהאי עלמא, בהאי אסתלקו מניה כל דינים דעלמא. ולא עוד, אלא 
דמתפתחאן ליה תריסר תרעי דאפרסמונא דכיא דכל חכמתא עילאה תלייא בהו. ולא 
תמן  גליפין  דיוקנין  דכל  פורפירא,  בההוא  ליה  חקיק  הוא  ברוך  שהקדוש  אלא  עוד, 
בהאי עלמא ובעלמא דאתי, והקדוש ברוך הוא אשתעשעא ביה בגן עדן, ואחסין תרין 
עלמין, עלמא דא ועלמא דאתי. חכמתא דאצטריך ליה לבר נש, חד למנדע ולאסתכלא 
ברזין דמאריה. וחד למנדע ליה לגופיה, ולאשתמודעא מאן איהו ואיך איהו, ותיקונא 
דגופא היאך אתתקן. והיאך איהו זמין למיעל בדינא קמי מלכא דכולא. וחד, למנדע 
ועל מה אתיא  ומאן אתיא,  דביה,  נפש  ברזין דנשמתין. מאן איהו ההיא  ולאסתכלא 
להאי גופא סרוחה, דיומא כאן ומחר בביה קברי. וחד למנדע ולאסתכלא בהאי עלמא 
דאיהו ביה, ועל מה אתתקן. ולבתר, ברזין עילאין לאשתמודע למארי. וכל דא יסתכל 

בר נש מגו נהירו דאורייתא.

עובדין טבין  ביה  גב דאית  ידיעה, אף על  חזי, כל מאן דאזיל לההוא עלמא בלא  תא 
סגיאין, מפקין ליה מכל תרעין דההוא עלמא וכו'. תא חזי, מה כתיב (שיר השירים א ח): אם 
לא תדעי לך היפה בנשים, אם אנת אתיא בלא ידיעה, ולא אסתכלת בחכמה, עד דלא 
במצוות  בנשים  היפה  דאנת  גב  על  אף  עילאה,  דעלמא  רזין  ידעת  ולא  להכא,  אתית 

ובמעשים טובים לית אנת כדי למיעל הכא צאי לך וכו'. (עכ"ל).
ואין ספק כי לכאורה ישתומם האדם בראותו מה שכתוב לעיל בשני המאמרים דאף 
על גב דאית ליה עובדין טבין סגיאין, מפקין ליה מכל תרעא דההוא עלמא ואתדנת 
משנה,  מארי  תנאים  של  רבן  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  בדברי  המשכיל  אמנם  יומא.  בכל 
שראוהו בעת פטירתו שהיה בוכה, והשיב שיש לפניו שני דרכים ולא היה יודע באיזה 
דרך מוליכים אותו, ובמסכת סוכה ספרו עליו גדולות ונפלאות ואמרו עליו שלא הניח 
וכו' ועם כל זה  וכו' ומעשה מרכבה שיחת דקלים  לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד 

היה מתירא.

יז

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

גם מצינו ברבי אבהו אשר שופריה מעין שופריה דיעקב אבינו עליו השלום כפי קשר 

נשמתו בו. ואמרו בגמרא כי עליו נאמר "זקן ונשוא פנים" הוא הראש דא רבי אבהו, 

"ואני אמרתי  והיה אומר בשעת פטירתו  פנים לדורו בעבורו בשמים,  נושאים  שהיו 

לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי", וכל בעל שכל יתמה מדברים אלה ולא יובנו, זולתי 

הזה  העולם  תורת  שהם  בפשטיה,  התורה  עסק  הפרש  ענין  למעלה  שכתבתי  במה 

אשר היא הבל לפני תורתו של משיח ותורת העולם הבא וזה סוד "לתהו והבל כחי 

כליתי". ואלו באתי להאריך בבאור כל המאמרים האלו, יכלה הזמן והמה לא יכלו. אכן 

נוכל להבין בדרך קצרה כפי הנזכר לעיל, כי שכר מצוות ותורה הפשטיית היא בעולם 

הזה ובגן עדן הארץ, האמנם למיעל לעלמא עלאה אי אפשר עד שיעסק האדם כפי 

יכלתו כפי אשר תשיג ידו בחכמת הזהר, ואי לא כדין מפקי ליה מכל תרעין דעלמא 

חיים).  לעץ  המהרח"ו  הקדמת  (עכ"ל  טובים.  ובמעשים  במצוות  יפה  דאיהי  גב  על  אף  עלאה 

הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין 

בית מקדשנו ותפארתנו (הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים).

ובגלל שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזהר הקדוש, יצאו על ידו מן 

הגלות. (רבי שמעון בר יוחאי, הזהר, נשא אות צ')

בגיןא דעתידיןב ישראל למטעםג מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקוןד ביה מן 

גלותא ברחמי.

[תרגום ללשון הקדש]: משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזהר 

הזה, על ידו יצאו מן הגלות ברחמים.  (רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכד:)

ועין  הענין.  בתחלת  שכתוב  מה  מהימנא  הרעיא  בדברי  שם  עין  וכו'.  דחיי  מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין  בגין  א. 
שם מה שכתוב באור החמה בשם הרמ"ק זכרונו לברכה, וזה לשונו: והענין כי מסטרא דאצילות התורה מתבארת 
מצד הספירות הנאצלות, וכל עניני התורה מצד הנשמות פרושם בסוד פרוש הזהר. וכאשר יהיה הגאולה שיתבטלו 
ונתעסקו במעשיהם  כולם בסוד הטוב. אותם שקשטו עצמם בסוד מעשים טובים  ויהיו  ישראל  ויתבררו  הקלפות 
ובנקיות, אל בלי ספק בהם מתנוצץ סוד עץ החיים מצד הנשמה דאצילות. ואלו  ובתפלתם על דרך הסוד בטהרה 
אינם צריכים לנסיון בעת הגאולה, מפני שהנסיון הוא לאותם שהם בסוד הפשט מסטרא דעץ הדעת וכו', שנשמתם 

מבריאת יצירה ששם (תהלים יב ט) סביב רשעים יתהלכון.

דעתידין ישראל למטעם וכו'. ולא ערב רב, (דמשק אליעזר). ב. 

למטעם מאילנא דחיי וכו'. בסוד (מה שכתוב במס' ברכות דף יז.) עולמך תראה בחייך, חיות אורות רוחניים של עולם עליון,  ג. 
(דמשק אליעזר).

(דמשק  הזה,  המר  גלות  מן  ישראל  כל  יצאו  הזהר,  בדברי  העוסקים  ישראל  אלו  בזכות  ברחמי.  גלותא  מן  ביה  יפקון  ד. 
אליעזר).



טז

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

בימיו, הרי הוא כאלו נחרב בימיו, וכל עריו הם ערי יהודה נתצו גם הם וכל הרעה הזאת 
להורות,  עסקה  אשר  הזאת,  החכמה  מפני  פירוש  אפו,  חרון  מפני  השם  מפני  היא 
החכמה,  היא  השם,  מפני  שכתוב  וזה  הוא,  ברוך  הקדוש  של  שמותיו  התורה  כל  כי 
שאין מתעסק בה, וגם ומפני חרון אפו, פירוש, כי אין לו להקדוש ברוך הוא קורת רוח 

בעולמו, אלא כאשר עוסקים בחכמה זו.

בזהר שיר השירים על פסוק (שיר השירים א ז) הגידה לי שאהבה נפשי וכו' זכאין כל אינון 
בגין  עילאין,  ברזין  ומסתכלים  ידעין  ואינון  דמאריהון,  בחכמתא  למנדע  דמשתדלין 
דבר נש כד נפיק מהאי עלמא, בהאי אסתלקו מניה כל דינים דעלמא. ולא עוד, אלא 
דמתפתחאן ליה תריסר תרעי דאפרסמונא דכיא דכל חכמתא עילאה תלייא בהו. ולא 
תמן  גליפין  דיוקנין  דכל  פורפירא,  בההוא  ליה  חקיק  הוא  ברוך  שהקדוש  אלא  עוד, 
בהאי עלמא ובעלמא דאתי, והקדוש ברוך הוא אשתעשעא ביה בגן עדן, ואחסין תרין 
עלמין, עלמא דא ועלמא דאתי. חכמתא דאצטריך ליה לבר נש, חד למנדע ולאסתכלא 
ברזין דמאריה. וחד למנדע ליה לגופיה, ולאשתמודעא מאן איהו ואיך איהו, ותיקונא 
דגופא היאך אתתקן. והיאך איהו זמין למיעל בדינא קמי מלכא דכולא. וחד, למנדע 
ועל מה אתיא  ומאן אתיא,  דביה,  נפש  ברזין דנשמתין. מאן איהו ההיא  ולאסתכלא 
להאי גופא סרוחה, דיומא כאן ומחר בביה קברי. וחד למנדע ולאסתכלא בהאי עלמא 
דאיהו ביה, ועל מה אתתקן. ולבתר, ברזין עילאין לאשתמודע למארי. וכל דא יסתכל 

בר נש מגו נהירו דאורייתא.

עובדין טבין  ביה  גב דאית  ידיעה, אף על  חזי, כל מאן דאזיל לההוא עלמא בלא  תא 
סגיאין, מפקין ליה מכל תרעין דההוא עלמא וכו'. תא חזי, מה כתיב (שיר השירים א ח): אם 
לא תדעי לך היפה בנשים, אם אנת אתיא בלא ידיעה, ולא אסתכלת בחכמה, עד דלא 
במצוות  בנשים  היפה  דאנת  גב  על  אף  עילאה,  דעלמא  רזין  ידעת  ולא  להכא,  אתית 

ובמעשים טובים לית אנת כדי למיעל הכא צאי לך וכו'. (עכ"ל).
ואין ספק כי לכאורה ישתומם האדם בראותו מה שכתוב לעיל בשני המאמרים דאף 
על גב דאית ליה עובדין טבין סגיאין, מפקין ליה מכל תרעא דההוא עלמא ואתדנת 
משנה,  מארי  תנאים  של  רבן  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  בדברי  המשכיל  אמנם  יומא.  בכל 
שראוהו בעת פטירתו שהיה בוכה, והשיב שיש לפניו שני דרכים ולא היה יודע באיזה 
דרך מוליכים אותו, ובמסכת סוכה ספרו עליו גדולות ונפלאות ואמרו עליו שלא הניח 
וכו' ועם כל זה  וכו' ומעשה מרכבה שיחת דקלים  לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד 

היה מתירא.

יז

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

גם מצינו ברבי אבהו אשר שופריה מעין שופריה דיעקב אבינו עליו השלום כפי קשר 

נשמתו בו. ואמרו בגמרא כי עליו נאמר "זקן ונשוא פנים" הוא הראש דא רבי אבהו, 

"ואני אמרתי  והיה אומר בשעת פטירתו  פנים לדורו בעבורו בשמים,  נושאים  שהיו 

לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי", וכל בעל שכל יתמה מדברים אלה ולא יובנו, זולתי 

הזה  העולם  תורת  שהם  בפשטיה,  התורה  עסק  הפרש  ענין  למעלה  שכתבתי  במה 

אשר היא הבל לפני תורתו של משיח ותורת העולם הבא וזה סוד "לתהו והבל כחי 

כליתי". ואלו באתי להאריך בבאור כל המאמרים האלו, יכלה הזמן והמה לא יכלו. אכן 

נוכל להבין בדרך קצרה כפי הנזכר לעיל, כי שכר מצוות ותורה הפשטיית היא בעולם 

הזה ובגן עדן הארץ, האמנם למיעל לעלמא עלאה אי אפשר עד שיעסק האדם כפי 

יכלתו כפי אשר תשיג ידו בחכמת הזהר, ואי לא כדין מפקי ליה מכל תרעין דעלמא 

חיים).  לעץ  המהרח"ו  הקדמת  (עכ"ל  טובים.  ובמעשים  במצוות  יפה  דאיהי  גב  על  אף  עלאה 

הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין 

בית מקדשנו ותפארתנו (הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים).

ובגלל שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזהר הקדוש, יצאו על ידו מן 

הגלות. (רבי שמעון בר יוחאי, הזהר, נשא אות צ')

בגיןא דעתידיןב ישראל למטעםג מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקוןד ביה מן 

גלותא ברחמי.

[תרגום ללשון הקדש]: משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזהר 

הזה, על ידו יצאו מן הגלות ברחמים.  (רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכד:)

ועין  הענין.  בתחלת  שכתוב  מה  מהימנא  הרעיא  בדברי  שם  עין  וכו'.  דחיי  מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין  בגין  א. 
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יח

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

רק  תלויים  המשיח  וביאת  הגאולה  אותנו:  מעורר   (11,3 שלמה  אבן  (ספר  מוילנא.  הגאון 
בלמוד הקבלה. [ראה עוד בפנים הספר]

בזכות למוד הזהר הקדוש יבוא הגואל. (רבי אליהו בן סולימן מאני, כסא אליהו, שער ד')

קרוב לימות המשיח אפלו נערים ידעו נסתרות
אמר לון רבי שמעון לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא, וכד 
יהא קריב ליומי משיחא, אפלו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע 

ביה קצין וחושבנין, ובההואה זמנא אתגליא לכלא.

בזה  הוא  ברוך  הקדוש  של  רצונו  אין  שמעון:  רבי  להם  אמר  הקדש]:  ללשון  [תרגום 
שיתגלה לעולם כל כך. וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפלו נערים שבעולם עתידים 
למצא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל.   

(זהר הקדוש פרשת וירא דף קיח.)

וזה  ג')  טור  הראשון  (בדף  החמה  אור  לספר  בהקדמתו  זי"ע  אזולאי  אברהם  הרב  מורינו 
גדולים  ברבים  שיתעסקו  המובחר  מן  מצוה  ליצירה  ש'  (אלפים)  ה'  ומשנת  לשונו: 
וקטנים. עוד כתב שם וזה לשונו: ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות 
אחר, אין ראוי להתרשל, ומי שחננו האל ויגע ומצא והשתדל וזכה להשיג חלק החכמה 

המושג בעולם הזה, זכה לטעם בעולם הזה קצת מתענוג העולם הבא.

תורה,  של  מלחמתה  ללחום  מתגייס  ישראל  עם  איך  ולהוודע  לראות  נהדר  מה  ישראל!  כעמך  מי 
מצטרף לחיילים בצבא ה' ע"י הלימוד היומי בזוהר הקדוש. מה מפעים ומרגש להווכח לתשוקה של 

העם כולו להביא את הגאולה השלימה במהרה.
מספר  עלה  לומדים   60,000 עם  הזוהר  ספרי  של  בהפצה  שהתחיל  מאז  העולמי"  הזוהר  "מפעל 
הנרשמים ללמעלה ממליון. התחלנו עם 63 מתנדבים וכיום אנו עם 260 מתנדבים. התחלנו עם 193 

שיעורים ונכון להיום מתקיימים כבר 540 שיעורים.
המספרים מדברים בעד עצמם מעצימים את הכח של העם המיוחד, כוכבי אור אלו מנצנצים בחשכת 

הגלות ובודאי מקרבים הגאולה. 
אור הזוהר הולך ומתפשט בעולם כולו וכשיגיע ויבעיר ויאיר כל פינה נזכה בעז"ה לאור שבעת הימים 

לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

ובההוא זמנא אתגליא לכלא. רצה לומר, קרוב לימות המשיח יתגלה סודות התורה לכל, כי זה קאי על מה שכתוב  ה. 
לעיל וכד יהא קריב ליומי משיחא וכו'. ועין מה שכתב מורינו הרב אברהם אזולאי זכותו יגן עלינו בהקדמתו לספר 
אור החמה (בדף הראשון טור ג') וזה לשונו: ומצאתי כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה 
לזמן קצוב עד תשלום שנת ה' (אלפים) ר"נ, ומשם ואילך יקרא דרא בתראה והותרה הגזרה והרשות נתונה להתעסק 

בספר הזהר.

יט

גדולי ישראל והזוהר
רבי ישראל הבעש"ט

רבי ישראל הבעש"ט זצ"ל 

מהרבי שמעון בן יוחאי ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי ימות המשיח, ומהבעש"ט 
ד') טור  י"ב  דף  ההתקשרות,  שער  ווילעדניק   - ישראל  (שארית  המשיח.  התגלות  להתנוצץ  התחיל  ואילך 

קדושת הבעש"ט בלימוד הזוהר  

אין בכוחו של בן אנוש להשיג דק מן הדק בהבנתו של הבעש"ט 
ובידיעותיו בתורת הסוד נוכל אולי להבין מעט מזעיר מן הכתוב 
מרבינו  איתא  ב'):  טור  ק"ה  דף  ויגש  (פרשת  צדיק  פרי  בספר 
הבעש"ט זצוק"ל שהראה לרבי ר' בער ענין בקבלה, ואמר הרבי 
זצוק"ל, אם כי  וכיון האמת, ואמר לו הבעש"ט  ר' בער הפשט 
לו  וכשאמר  בהדברים,  חיות  שום  אין  אכן  אמת,  הוא  הפשט 
שהי'  שמצד  מלאכים,  החדר  נתמלא  קדושה  בחיות  הפשט 
בחיות פי ה' נעשה מכל דיבור מלאך. [ועיין ספר דברי ישראל 
(מודזיץ) כללי אורייתא (דף י"ב טור ד'), וזל"ק: מפורסם המעשה 

מן הבעש"ט הק' עם הרבי ר' בער, מהמאמר מספר עץ חיים, שהי' בו כמה שמות מלאכים, 
את  ממש.  בחוש  וראו  אורה,  הבית  כל  נתמלא  המאמר,  זצוק"ל  הבעש"ט  שאמר  ומיד 

המלאכים הנזכרים].

הסגולות הטמונות בלימוד הזוהר:   מסוגל לנשמה   

ומובא מהרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע בס' אמרי פנחס השלם (דף ק"ן), וז"ל: "צריך מלמד 
מה  כי  לתלמידים.  נשמה  להמשיך  שיכול  החיים,  עץ  בח'י  שהוא  זהר,  ללמוד  (לתלמידים) 

(ואני שמעתי שזה מקובל  שהרב נותן שכל ישר להתינוק, בזה מניח בו נשמה אמיתית", עכ"ל. 
זי"ע). כי הזהר מלהיב ומאיר את הנשמה של כל איש מישראל, באופן שיוכל  עוד מהבעש"ט 

להשפיע הארה של נשמה קדושה גם בזולתו. 

והזוהר ישראל  גדולי 
ל התחיל אך שני להתנלהתנוצץ



יח

גדולי ישראל והזוהר
מבוא

רק  תלויים  המשיח  וביאת  הגאולה  אותנו:  מעורר   (11,3 שלמה  אבן  (ספר  מוילנא.  הגאון 
בלמוד הקבלה. [ראה עוד בפנים הספר]

בזכות למוד הזהר הקדוש יבוא הגואל. (רבי אליהו בן סולימן מאני, כסא אליהו, שער ד')
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למצא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל.   

(זהר הקדוש פרשת וירא דף קיח.)
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גדולים  ברבים  שיתעסקו  המובחר  מן  מצוה  ליצירה  ש'  (אלפים)  ה'  ומשנת  לשונו: 
וקטנים. עוד כתב שם וזה לשונו: ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות 
אחר, אין ראוי להתרשל, ומי שחננו האל ויגע ומצא והשתדל וזכה להשיג חלק החכמה 

המושג בעולם הזה, זכה לטעם בעולם הזה קצת מתענוג העולם הבא.

תורה,  של  מלחמתה  ללחום  מתגייס  ישראל  עם  איך  ולהוודע  לראות  נהדר  מה  ישראל!  כעמך  מי 
מצטרף לחיילים בצבא ה' ע"י הלימוד היומי בזוהר הקדוש. מה מפעים ומרגש להווכח לתשוקה של 

העם כולו להביא את הגאולה השלימה במהרה.
מספר  עלה  לומדים   60,000 עם  הזוהר  ספרי  של  בהפצה  שהתחיל  מאז  העולמי"  הזוהר  "מפעל 
הנרשמים ללמעלה ממליון. התחלנו עם 63 מתנדבים וכיום אנו עם 260 מתנדבים. התחלנו עם 193 

שיעורים ונכון להיום מתקיימים כבר 540 שיעורים.
המספרים מדברים בעד עצמם מעצימים את הכח של העם המיוחד, כוכבי אור אלו מנצנצים בחשכת 

הגלות ובודאי מקרבים הגאולה. 
אור הזוהר הולך ומתפשט בעולם כולו וכשיגיע ויבעיר ויאיר כל פינה נזכה בעז"ה לאור שבעת הימים 

לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

ובההוא זמנא אתגליא לכלא. רצה לומר, קרוב לימות המשיח יתגלה סודות התורה לכל, כי זה קאי על מה שכתוב  ה. 
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אור החמה (בדף הראשון טור ג') וזה לשונו: ומצאתי כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה 
לזמן קצוב עד תשלום שנת ה' (אלפים) ר"נ, ומשם ואילך יקרא דרא בתראה והותרה הגזרה והרשות נתונה להתעסק 

בספר הזהר.
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רבי ישראל הבעש"ט
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שהי'  שמצד  מלאכים,  החדר  נתמלא  קדושה  בחיות  הפשט 
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מן הבעש"ט הק' עם הרבי ר' בער, מהמאמר מספר עץ חיים, שהי' בו כמה שמות מלאכים, 
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המלאכים הנזכרים].
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(ואני שמעתי שזה מקובל  שהרב נותן שכל ישר להתינוק, בזה מניח בו נשמה אמיתית", עכ"ל. 
זי"ע). כי הזהר מלהיב ומאיר את הנשמה של כל איש מישראל, באופן שיוכל  עוד מהבעש"ט 

להשפיע הארה של נשמה קדושה גם בזולתו. 

והזוהר ישראל  גדולי 
ל התחיל אך שני להתנלהתנוצץ



כ

גדולי ישראל והזוהר
רבי ישראל הבעש"ט

אמר הבעש"ט ז"ל, בג' דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה ואחד כו' ובלבד שיכוין, 
אלא אחד המכוין כו' ובלבד שירבה, אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, שקידת מקוואות מטהר 
הגוף, נתינת צדקה, אמרז"ל הנותן סלע לצדקה בשביל שיחי' בני הרי זה צדיק גמור, דעל כל 

פנים מחי' את העני. (ספר נתיב רש"י, בשם "מורי", ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש)

הבעל שם טוב מעורר על לימוד תיקוני זוהר  

הנני  רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש מ' יעקב יוסף הכהן נ"י בקצרה על נייר 
קטן בכיון בכדי שתשא אותו בכל עת. קבלתי ממורי ורבי וכו' [הבעש"ט], תיקונים ילמד בכל 

השנה בכל יום.

איעצך ויהי אלוקים אתך, בכל לילה קודם השינה ממש תלמוד מאמר אחד מתיקוני הזוהר 
הקדוש ואז תישן בטח ובל תירא. והשי"ת יטע בלבנו אהבתו ויראתו דוקא, אמן כן יהי רצון. 

מנאי מורו ישראל במוהר"ר אליעזר בעל שם ממעזבוז. (כתר שם טוב)

הבעש"ט צוה לאנשיו שקודם כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ותיקונים. (ליקוטי תורה (טשרנוביל) 
הדרכה ז', דף ט' טור ג')

אימתי יבוא מלך המשיח?  

ודע מה שכתוב באגרת הקדש ששלח הבעל שם טוב זי"ע לגיסו הגאון הקדוש רבי אברהם 
גרשון זצ"ל אשר הובא בספר פורת יוסף, שהבעש"ט עשה עליית נשמה ונכנס להיכל המשיח 
וז"ל ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם למודך ויתגלה 
יחודים  לעשות  המה  גם  ויוכלו  והשגת  אותך  שלמדתי  מה  חוצה  מעיינותיך  ויפוצו  בעולם 
כמוך ואז יכלו כל הקליפות ויהי' עת רצון וישועה ותמהתי על זה והי' לי צער גדול באריכות 

הזמן כל כך, ע"כ.

ובספר דגל מחנה אפרים בדף ל"ב ביאר מ"ש ובני ישראל יוצאים 
ביד רמה ומתרגמיהן בריש גלי על פי דברי האגרת הנ"ל דמרומז 
כאן בפסוק ובני ישראל יוצאים מן הגלות ברי"ש גל"י. בריש ר"ת 
בני  יצאו  אז  שחיבר  הנסתר  תורת  כשיתגלה  דהיינו  גלי  רשב"י 
ישראל מן הגלות. וכן ברי"ש ר"ת רבי ישראל בעל שם "גלי" היינו 
כשיתגלה תורתו ויפוצו מעיינותיו אז יפקון מן גלותא. ע"כ. (אמרי 

פנחס השלם דף ק"ן) 

כא

גדולי ישראל והזוהר
הגאון רבי אליהו מווילנא

שנות  אלפיים  עמינו,  על  עברו  ומכאוב  יסורים  שנות  אלפיים 
גלות ברוחניות ובגשמיות, בנ"י נעים ונדים, בעניים מתנדנדים, 
בנסיונות  וקמים,  נופלים  לתקוה,  יאוש  בין  לאור,  חושך  בין 
מכופפים,  וראשם  נרדפים  מאוה"ע  נצרפים,  בסבל  מזדככים, 

עד מתי?

שנה  שמונים  בגבורות  ואם  שנה  שבעים  בהם  שנותינו  ימי 
שנשאלת  השאלות  מן  וחשבון,  דין  למסור  העת  כשמגיע   –
הנשמה "צפית לישועה?" (שבת ל"א ע"א). ואף על פי שיתמהמה 

עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, האם פועמת בנו התקוה, שהנה עוד היום נתבשר - משיח 
בא!? האם חיכינו לישועת הכלל? האם פעלנו לקירוב הגאולה השלימה?

עע עד מתי נחכה ומה נעשה להביא את משיח צדקינו במהרה בימינו?  

נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר"א ז"ל. הגר"א שהיה כאחד מן הראשונים וכל רז לא אניס 
 
הבה

ליה, עד שגדולי ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף, וכך כותב עליו בעל ה"מגלה 
עמוקות" ומביא את דברי האריז"ל אשר "אחד מג' דברים שנצרך משיח בן יוסף לבוא בכל 
דור ודור הוא לגלות רזי התורה למי שראוי לזה, וליבי אומר לי בבירור אשר לזה נשלח לנו עיר 
וקדיש משמיא נחית הה"ג הגר"א ז"ל לגלות לנו את התורה בנגלה ובנסתר" (תולדות יצחק על 

ביאור הגר"א לספר יצירה חלק ב' תרבי"ד דף ק"מ ע"ב – קמ"א ע"א)

הגאון רבי אליהו מווילנא זצ"ל



כ
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גרשון זצ"ל אשר הובא בספר פורת יוסף, שהבעש"ט עשה עליית נשמה ונכנס להיכל המשיח 
וז"ל ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם למודך ויתגלה 
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הבה

ליה, עד שגדולי ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף, וכך כותב עליו בעל ה"מגלה 
עמוקות" ומביא את דברי האריז"ל אשר "אחד מג' דברים שנצרך משיח בן יוסף לבוא בכל 
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ובחיבוריו הקדושים של רבינו הגר"א מוצאים אנו את הדרך בה נלך לאורו 
עד עצם היום הזה.

והוא היה אומר: כיצד נקרב את ביאת המשיח?
ומביא בספרו אבן שלמה פרק י"א אות ג' : "הגאולה הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה 
ועיקר הגאולה תליא בלימוד הקבלה". ככתוב בזוהר הקדוש (פרשת נשא קכ"ד ע"ב) אמר משה 
דאיהו  דילך  חיבורא  בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  "והמשכילים  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  רבינו 
ספר הזוהר ואילין לא צריך נסיון [רצונו לומר: כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח] 
ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי. 
[תרגום: משום שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הזה, על ידו יצאו 

מן הגלות ברחמים]. 

מהאי  יתפרנסון  לתתא  נשא  בני  "וכמה  שישי):  תיקון  (סוף  זוהר  מתיקוני  לצטט  המקום  כאן 
חיבורא דילך, כד איתגליא לתתא בדרא בתראה, בסוף יומיא, ובגיניה וקראתם דרור בארץ", 
ויחיו, מזה החיבור שלך,  ע"כ. תרגום בלשוה"ק: וכמה בני אדם למטה יתפרנסו, ר"ל יעסקו 
בארץ,  דרור  וקראתם  יקויים  זה  ידי  ועל  הימים,  בסוף  האחרון,  בדור  למטה  יתגלה  כאשר 

וכתב שם הגר"א בביאורו, "שיגאלו על ידי לימוד הזהר", עכ"ל.

מעלות לימוד הזוהר   

מעלות לימוד הזוהר רבות הן ונלקט פירורין זעירין ממה שאמר רבינו הגר"א על לימוד הזוהר 
הקדוש.

ואת  משה  ביד  הכתובה  התורה  את  קבלו  ובתורתו,  בד'  המאמינים  ישראל  אמוני  שלומי 
התורה המסורה על פה ביד משה, תורת הנגלה. וקבלו את תורת הקבלה והסוד מאת התנא 
רבי שמעון בר יוחאי, בכך נשלם פרד"ס התורה שהוא פשט רמז דרש סוד. וכך כתב הרמ"מ 
כמה  מהגר"א  ששמע  ט)  (ב,  משלי  על  הגר"א  בפי'  משקלוב 
התורה  פרד"ס  כל  את  ירכוש   – הסוד  מבין  שכאשר  פעמים, 
על בוריו, אבל כל עוד שלא יבין הסוד גם פשט התורה לא יבין 

בברור. (מקדש מלך זוהר משפטים)

מתורת  מתחילה  "ההשגה  מוילנא:  הגאון  בסידור  גם  מובא  כך 
הנסתר ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה. ולבסוף משיגים 

את התורה הנגלית." 

לא רק זאת לימוד הזוהר נצרך לכל יהודי לשלימות גופו ונפשו 
כפי שמצינו באבן שלמה פרק ח' אות כ"ו: "פנימיות התורה הם 

כג
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הגוף"  לחיצוניות  והחיצוניות  הנפש  שהוא  הגוף  לפנימיות  חיים 
תורת הנסתר מעניק חיות לנפש האדם, ותורת הנגלה מחיה את 
פנימיות  לימוד  ע"י תוספת  רק  גופו. מכאן שאין שלימות לאדם 

התורה, תורת הסוד.

יכול להתגרות  הרע  יצר  אין  וסוד  ברמז  "והעוסקים  וממשיך שם 
מעין הבטחה ללומדי הזוהר הקדוש. כל מי שילמד בזוהר  בהם" 
הקדוש ינצל מן היצה"ר ויגבור עליו. ומי אינו רוצה להנצל מתגרות 
היצר? מי אינו חפץ להנצל מנסיונות החיים? הרי היצר הרע אינו 
סביב  מלאה  במשרה  עלינו  ועובד  לדקה  לא  אף  מאתנו  מרפה 

השעון. וכאן מבטיחים לנו שיכול נוכל לו ולא יהיה בכוח היצר לשלוט בנו. היאך? ע"י לימוד 
הזוהר.

אותו  הדבר מצינו גם בפירוש הגר"א על משלי ה' י"ח: "העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע 
יכול להתגבר בהם".

ואכן מקובל על פי הגר"א ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה כפי שנכתב בספר הנהגות צדיקים 
(הנהגות פרטות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע"פ הגר"א).

  סגולה לבעל עסק
והמשכילים יבינו אינון מארי קבלה דאתמר בהון והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע, אילין אינון 
מעיר  שנים  בה  דמתכנשין  נח  כתיבת  דאיהו  הזהר  ספר  דאתקרי  דא  בזהר  משתדלין  דקא 
ושבע ממלכותא דבהון יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ודא אורה דספרא דא. (זהר 

בהעלותך קנ"ג)

עסק חכמת הסוד מונעת התנשאות חכמות חיצוניות ונדחה מפני' כהחושך מפני   
האור

פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש, והחיצוניות לחיצוניות הגוף. והעוסקים 
ברמז וסוד, אין יצר הרע יכול להתגרות בהם. (אבן שלמה פרק ח' אות כ"ז)

כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע:
"ורבינו הגר"א ז"ל אשר היה כאחד מן הראשונים... וכל רז לא אניס ליה... כתב פירושים על הזוהר 
ערוך  השולחן  על  ובביאורים  זוהר,  והתיקוני  דצניעותא  והספרא  קדישא  רבה  והאדרא  הקדוש 

מביא מקורות מדברי הזוהר...  וכל תמימי דרך הולכים בתורת הזוהר ומאמינים בו".
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גדולי ישראל והזוהר
הגאון רבי אליהו מווילנא

ובחיבוריו הקדושים של רבינו הגר"א מוצאים אנו את הדרך בה נלך לאורו 
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ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי. 
[תרגום: משום שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הזה, על ידו יצאו 
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כג

גדולי ישראל והזוהר
הגאון רבי אליהו מווילנא
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הקדוש ינצל מן היצה"ר ויגבור עליו. ומי אינו רוצה להנצל מתגרות 
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הזוהר.
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  סגולה לבעל עסק
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פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש, והחיצוניות לחיצוניות הגוף. והעוסקים 
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כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע:
"ורבינו הגר"א ז"ל אשר היה כאחד מן הראשונים... וכל רז לא אניס ליה... כתב פירושים על הזוהר 
ערוך  השולחן  על  ובביאורים  זוהר,  והתיקוני  דצניעותא  והספרא  קדישא  רבה  והאדרא  הקדוש 

מביא מקורות מדברי הזוהר...  וכל תמימי דרך הולכים בתורת הזוהר ומאמינים בו".



כד

גדולי ישראל והזוהר
רבי נחמן מברסלב

  כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י זרע'ו הם אותיות יוחאי. על ידי 
רשב"י לא תשכח התורה

ודע שבפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה שעל ידי זרעו 
תשתכח  לא  ידו  על  יוחאי,  בן  שמעון  ר'  שהוא  יוחאי,  של 
ל'א  כ'י  זה,  פסוק  של  תיבות  סופי  כי  מישראל,  התורה 
ומגלה  שמרמז  וזה  יוחאי.  אותיות  הם  זרע'ו  מפ'י  תשכ'ח 
היינו  דייקא,  זרעו  מפי   - זרעו,  מפי  תשכח  לא  כי  הפסוק 
הפסוק  בזה  ונסתר  מרומז  שהוא  בעצמו  זה  של  זרעו  מפי 
שהוא התנא יוחאי, כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה 
הפסוק בסופי תיבות הנ"ל שהוא ר' שמעון בן יוחאי, על ידו 
הקדוש  הזהר  הספר  הקדוש  בחיבור  כי  התורה  תשכח  לא 
בחיבורא דא יפקון מן גלותא. ודע שסוד ר' שמעון בעצמו 

הוא מרומז בפסוק אחר, כי דע כי התנא הקדוש ר' שמעון הוא בחינת ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא 
נ'חית ר"ת שמעון, עד כאן לשונו. (לקוטי מוהר"ן)

רבינו למד וידע את כל ספרי הזוהר  

היה מתמיד בלימודו מאוד ש"ס ופוסקים ותנ"ך ועין יעקב וספרי הזהר ותיקונים וכו', וקצת 
היה בלי שיעור, ובפרט בספרי תנ"ך ועין יעקב וכל כתבי האר"י וספרי הזוהר ותיקונים. (שבחי 

הר"ן ז') 

בכיות בעת הלימוד  

בלימוד הזוהר היה בוכה הרבה עד שיזכה להבין. (שיחות הר"ן)

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

כה

גדולי ישראל והזוהר
רבי נחמן מברסלב

עמקות בסוד מאפשר פקידת עקרות וריפוי חולים  

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
ליקוטי  מבעל  סוד,  אות  המדות  (ספר  חזק.  חולאת  ולרפאות 

מהר"ן זלה"ה)

סס סגולת הזוהר לעורר לעבודת ה'  

ודע שע"י לימוד  ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד 
התורה  של  לימודים  מיני  לכל  חשק  נעשה  הזוהר 
מאד  מעורר  הזוהר  של  הקדוש  והלשון  הקדושה, 

לעבודת השם יתברך. (שיחות הר"ן,  ק"ח)

מי שלא נמשך אחר תורת הסוד, בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש באמת  

מה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאד כגון 
ספרי הזהר וספרי האריז"ל וכיוצא, אעפ"י שיש בהם חידושים נוראים מאד מאד המאירים 
עינים ומתוקים כדבש, והם נמשכים דייקא אחר ענינים אחרים כגון חקירות, דע כי זהו מחמת 
מזגם, כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו במזג רע שאינם יכולים לסבול את 
הדבר הקדוש באמת, ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מזגו הרע, אבל מאחר 
שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבול מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע. ואשר לאדם 

שנולד בקדושה. (שיחות הר"ן ז"ל סי' מ')

חובת הלימוד בכל יום  

ואשרי האדם שילמוד התיקונים באלו הימים (כל תיקון שם אותו היום) דבר יום ביומו ולא 
יעבור כי לכל דבר יש לו שורש וטעם וכוונה לכן טוב שלא יקדים ולא יאחר וכן היה מנהגו 
הטוב של עטרת ראשינו מורינו הרב המופלא חסין קדוש מר שארינו הפרד"ס זיע"א ואפילו 
בזמן שהיה לו עול הציבור היה פונה מכל הענינים ולימד חובת היום, גם טוב לבעל תשובה 
שילמוד חמשת דפים בכל יום מהזוהר הקדוש כמו שכתב בספר שם הגדולים חלק ב' מערכ' 

ב' אות ב'.
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כו

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי   
קאמר

שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן נבג"מ 
וכן  וכו',  ג' דרכים  זרות בעת התפילה הוא  סגולה למחשבות 
ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי קאמר, 
מועילים  לכן  כוונה,  צריכים  אינם  אלו  דברים  שג'  כיון  ולכן 
דא"ח  מאמרי  עז,  מגדל  (ס'  זרות.  ממחשבות  המחשבה  לטהר 

מאדמור"י חב"ד, ע' תכ"ו)

     שמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני: מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף 
דלא ידע מאי קאמר

וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל 
קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר. (חנה אריאל, להרי"א מהומיל, שמות ע' ס"ד)

בדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יודע ומבין הענין בעין השכל רק   
שהוגה ומדבר בהם, הרי הם מעלים את הנפש

נפש האדם בצירופי  זו, שבדביקות  יתירה  ומעלה  יתרון  יש בהם  כל צירופי אותיות התורה 
יודע ומבין הענין בעין השכל רק שהוגה ומדבר בהם (לאפוקי הרהור דלאו  אותיות אף שאינו 
כדיבור דמי) הרי הם מעלים את הנפש למקום שלא היתה הנפש מגעת שם מצד שרשה, כי 

(תורה אור לבעל התניא, פ' בשלח ד"ה  שרש אותיות התורה היא גבוהה למעלה משרש הנפש. 
אשירה לה')

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל - "בעל התניא"

כז

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

     האדמו"ר הזקן זיע"א פוסק: בעל עסק גדול יהיה רוב 
לימודו בזהר

עסק  בעל  שהוא  מי  האופן  בזה  יהיה  הלימוד  שאר  ובנידון 
איכפת  מה  כי  מבין,  שאינו  אף  בזהר  לימודו  רוב  יהיה  גדול 
(מאמרי אדמו"ר הזקן  ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה.  

הקצרים דף תקע"א)

יהי' רוב לימודו בזוה"ק, עת קבוע  גדול,  מי שהוא בעל עסק 
יום ללמוד ספרי מוסר, ובפרט בספר הזוהר במאמר קן  בכל 
צפור אומר אדמו"ר הזקן: ולמוד בכל יום זוהר מעט, ובשבת 

כל היום זוהר. (מאה שערים ע' 40)

     ע"י טעימת יינה של תורה, פנימיות התורה, מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה 
מן הדעת וההשגה

מהעלמו  יצא  במעיו  שנכנס  לאחר  יין  כמו  המשכרת,  משקה  בחי'   הוא  התורה  פנימיות 
ומתגלה ואז משכר ומבלבל הדעת וההשגה מפני שהי' בו כוח שלמעלה מן השכל בהעלם 
ועתה יצא ונתגלה, כמו"כ ברזין דאורייתא שהוא מה שלא נתלבשה במצוה אלא הן סיפור 
גדולת אור אין סוף ב"ה למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית וכו' להשכיל ולהשיג סדר 
כל ההשתלשלות ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל והנאצלים, כמו כל מאמרי האד"ר 
ואד"ז שהוא בחי' אהבה רבה שלמעלה מן הדעת וכו' ורזין דאורייתא שלמעלה מן ההשגה 
בהעלם גדול, וכשטועמים ומשיגים יתבלבל דעתו, כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם 
אהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה וכו'. (ס' מאמרי אדמו"ר הזקן, תקס"ג ח"ב ד"ה והשתי' 

כדת)

י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו', והג' הוא עסק ולימוד דברי מוסר הנמצאים 
בזוהר מלשון הארה, שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת. (לקוטי תורה פ' תבוא)

     בחי' הפנימיות הוא המקשר ומחבר בחי' פנימיות של הנשמה לבחי' פנימיות אלהותו 
ית

בכלל מקרא הוא ג"כ לימוד פנימיות התורה, שהרי מדרש הזהר הוא על פסוקי התורה, ועוד 
שגם בלימוד רזין דאורייתא אינו משיג רק המציאות מההשתלשלות ולא המהות, א"כ אינו 



כו

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי   
קאמר

שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן נבג"מ 
וכן  וכו',  ג' דרכים  זרות בעת התפילה הוא  סגולה למחשבות 
ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי קאמר, 
מועילים  לכן  כוונה,  צריכים  אינם  אלו  דברים  שג'  כיון  ולכן 
דא"ח  מאמרי  עז,  מגדל  (ס'  זרות.  ממחשבות  המחשבה  לטהר 

מאדמור"י חב"ד, ע' תכ"ו)

     שמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני: מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף 
דלא ידע מאי קאמר

וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל 
קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר. (חנה אריאל, להרי"א מהומיל, שמות ע' ס"ד)

בדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יודע ומבין הענין בעין השכל רק   
שהוגה ומדבר בהם, הרי הם מעלים את הנפש

נפש האדם בצירופי  זו, שבדביקות  יתירה  ומעלה  יתרון  יש בהם  כל צירופי אותיות התורה 
יודע ומבין הענין בעין השכל רק שהוגה ומדבר בהם (לאפוקי הרהור דלאו  אותיות אף שאינו 
כדיבור דמי) הרי הם מעלים את הנפש למקום שלא היתה הנפש מגעת שם מצד שרשה, כי 

(תורה אור לבעל התניא, פ' בשלח ד"ה  שרש אותיות התורה היא גבוהה למעלה משרש הנפש. 
אשירה לה')

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל - "בעל התניא"

כז

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

     האדמו"ר הזקן זיע"א פוסק: בעל עסק גדול יהיה רוב 
לימודו בזהר

עסק  בעל  שהוא  מי  האופן  בזה  יהיה  הלימוד  שאר  ובנידון 
איכפת  מה  כי  מבין,  שאינו  אף  בזהר  לימודו  רוב  יהיה  גדול 
(מאמרי אדמו"ר הזקן  ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה.  

הקצרים דף תקע"א)

יהי' רוב לימודו בזוה"ק, עת קבוע  גדול,  מי שהוא בעל עסק 
יום ללמוד ספרי מוסר, ובפרט בספר הזוהר במאמר קן  בכל 
צפור אומר אדמו"ר הזקן: ולמוד בכל יום זוהר מעט, ובשבת 

כל היום זוהר. (מאה שערים ע' 40)

     ע"י טעימת יינה של תורה, פנימיות התורה, מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה 
מן הדעת וההשגה

מהעלמו  יצא  במעיו  שנכנס  לאחר  יין  כמו  המשכרת,  משקה  בחי'   הוא  התורה  פנימיות 
ומתגלה ואז משכר ומבלבל הדעת וההשגה מפני שהי' בו כוח שלמעלה מן השכל בהעלם 
ועתה יצא ונתגלה, כמו"כ ברזין דאורייתא שהוא מה שלא נתלבשה במצוה אלא הן סיפור 
גדולת אור אין סוף ב"ה למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית וכו' להשכיל ולהשיג סדר 
כל ההשתלשלות ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל והנאצלים, כמו כל מאמרי האד"ר 
ואד"ז שהוא בחי' אהבה רבה שלמעלה מן הדעת וכו' ורזין דאורייתא שלמעלה מן ההשגה 
בהעלם גדול, וכשטועמים ומשיגים יתבלבל דעתו, כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם 
אהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה וכו'. (ס' מאמרי אדמו"ר הזקן, תקס"ג ח"ב ד"ה והשתי' 

כדת)

י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו', והג' הוא עסק ולימוד דברי מוסר הנמצאים 
בזוהר מלשון הארה, שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת. (לקוטי תורה פ' תבוא)

     בחי' הפנימיות הוא המקשר ומחבר בחי' פנימיות של הנשמה לבחי' פנימיות אלהותו 
ית

בכלל מקרא הוא ג"כ לימוד פנימיות התורה, שהרי מדרש הזהר הוא על פסוקי התורה, ועוד 
שגם בלימוד רזין דאורייתא אינו משיג רק המציאות מההשתלשלות ולא המהות, א"כ אינו 



כח

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

ובלימוד  ית'  חכמתו  מהות  שמשיג  ותלמוד  למשנה  דומה 
רק  אלא   .  . זו  חכמה  מהות  כלל  משיג  אינו  ההשתלשלות 
דא"א  כיון  מאד  הוא  גדול  דבר  ואעפ"כ  המציאות.  ידיעת 
שא"א  אע"פ  שבמקרא  כמו  וה"ז  המהות,  השגת  בזה  להיות 
להיות ההשגה בבחי' חכמה כיון ששרשה למעלה מהחכמה 
. כמו"כ   . לכן גם מה שאומר האותיות דבר גדול ועצום הוא 
ידיעת המציאות מהפנימיות אע"פ שאינו משיג כלל המהות 

דבר גדול הוא עד להפליא...

נשמות  ומחבר  המקשר  הממוצע  היא  שהתורה  כיון  והנה 
ישראל להקב"ה, והממוצע יש בו שני בחינות, סתים וגליא, א"כ בחי' הפנימיות הנק' סתים 
הוא המקשר ומחבר בחי' פנימיות של הנשמה לבחי' פנימיות אלהותו ית'. (לקוטי תורה לבעל 

התניא, פ' ויקרא דף ה' טור ב' ואילך)

     לימוד פנימיות התורה הוא בכלל "שליש במקרא"

יט, ב] דלעולם ישלש אדם  זו [ע"ז  ועפ"ז יתורץ מה שנדחקו גדולי המפרשים בפי' מימרא 
שפיר,  אתי  שכתבתי  מה  לפי  אמנם  בתלמוד..  שליש  במשנה  שליש  במקרא  שליש  שנותיו 
דבתחלת לימודו של אדם ישלש השליש במקרא ממש לבדו, דאף על גב שלתלמוד צריך 
לקיים  לו  יש  בחכמה  שהגדיל  ואחר  בתחלה  המקרא  ללמוד  למהר  לו  יש  מ"מ  יותר  זמן 
השליש במקרא בתושב"כ עם מה שילמוד אח"כ מפנימיות התורה והאגדות, שזה נכלל הכל 
בשליש במקרא כנ"ל (ואפשר דגם לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים הוא בכלל השליש במקרא . . ואף 
היינו מפני שהן  הן בכלל שליש במשנה,  וכה"ג  וספרי  שבהלכות ת"ת מבואר דמדרש תורה שהוא ספרא 

הלכות וגופי התורה כמו המשנה, משא"כ לימוד הרבות שהן אגדות שעל המקרא ומוסר ה' אפשר שזה נכלל 

בשליש במקרא... (לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ג' ואילך)

הנה לימוד הזהר וכהאריז"ל הוא בכלל שליש במקרא . . אבל בלימוד סודות הזהר אין השגה 
וה"ז  כלל,  המהות  השגת  ולא  מההשתלשלות  המציאות  ידיעת  רק  החכמים  לגדולי  אפילו 
כעין לימוד המקרא שהוא קורא בשמותיו של הקב"ה אע"פ שאינו משיג כלל עצמיות הגנוז 
בהן כנ"ל. וכעין זה הוא בלימוד הזהר וע"ח. ולכן הוא בכלל שליש במקרא . . ולכן גם זה נקרא 
לריח שמניך, שידיעת המציאות היא כמו ריח בעלמא לגבי השגת מהות חכמתו ית' שבמשנה 

ותלמוד.

המציאות  השיג  אם  אף  ההשתלשלות  סדר  שבלימוד  לסופו  קרוב  באגה"ק  שנתבאר  וע"ד 
לא עדיף מצד עצמו כלימוד המצות שמשיג ותופס המהות כו', אלא מצד שידיעת המציאות 

כט

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

הוא ג"כ מצוה רבה ונשאה ואדרבה עולה על כולנה כמ"ש וידעת היום דע את אלקי אביך כו' 
ומביאה ללב שלם. ועוד שגם הריח וידיעת המציאות הוא הארה מבחי' פנימיות התורה כו'.. 
ולכן צ"ל ב' הבחינות לריח שמניך כו' ושמן תורק כו'. (לקוטי תורה לבעל התניא, שיר השירים דף 

ג' סוף טור ג' ואילך)

     כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן לימוד פנימיות התורה נותן טעם בנגלה דתורה (הנק' 
לחם ובשר)

בשם  נק'  הפנימיות  שלימוד  כו',  מלח  תשבית  ולא  ענין  ביאור  בתוספת  יובן  זה  מכל  והנה 
שבתורה  הנגלה  וכך  הבשר,  כמו  בעצמו  טעם  בו  שאין  אף  הבשר  ממתקת  שהמלח  מלח, 
נמשל לחם, כמ"ש [משלי ט, ה] לכו לחמו בלחמי, וגם לבשר, כמ"ש במ"א ע"פ זאת הפעם 
בישרא  אכלו  אמרו  כ"ב  דף  ב"ב  בגמ'  וכן  תושבע"פ,  על  דקאי  מבשרי,  ובשר  מעצמי  עצם 
והיינו כמו הלחם והבשר יש בהן טעם, וממש כך בלימוד הנגלה שבתורה  שמינא בי רבא. 
יש בה השגת המהות ממש, משא"כ בלימוד הפנימיות שאין בזה רק ידיעת המציאות ולא 
ואינו מושג כלל להיות בבחי' טעם ממש כמו הנגלה,  ונעלם  השגת המהות, והמהות נסתר 
עד לעתיד לבא שיתגלה פנימיות התורה. ולכן נמשל למלח, לומר שעם היות שאין בו טעם, 

עכ"ז הוא דייקא הנותן טעם בהבשר. (לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד')

     מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש (סודות התורה), לא טעם טעם של יראת חטא

וז"ש רז"ל באבות דרבי נתן  (ס"פ כ"ט וכ"ה ג"כ בברבות כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו 
הלכות לא טעם טעם של חכמה, כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם של 

יראת חטא, פי' שהלכות נק' טעם של חכמה לפי שבהן ועל 
זו, משא"כ  ית' שנתלבשה בהלכה  ידן מושג המהות חכמתו 
ולכן  בלימוד הפנימיות הנק' מדרש אין מושג המהות ממש, 
מי  ועכ"ז  ממש.  המהות  פי'  חכמה,  של  טעם  טעם  שלא  נק' 
יראת  בידו מדרש לא טעם טעם של  ואין  בידו הלכות  שיש 
מ"מ  הארה,  רק  מושג  אין  המדרש  שבלימוד  אף  כי  חטא, 
רק  שזהו  אף  כי  ועוד   .  . חטא  יראת  לידי  מביאה  ההארה  זו 
סתים  אורייתא  כי  הפנימיות,  מבחי'  הארה  היא  הנה  הארה, 

וגליא. (לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד')



כח

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

ובלימוד  ית'  חכמתו  מהות  שמשיג  ותלמוד  למשנה  דומה 
רק  אלא   .  . זו  חכמה  מהות  כלל  משיג  אינו  ההשתלשלות 
דא"א  כיון  מאד  הוא  גדול  דבר  ואעפ"כ  המציאות.  ידיעת 
שא"א  אע"פ  שבמקרא  כמו  וה"ז  המהות,  השגת  בזה  להיות 
להיות ההשגה בבחי' חכמה כיון ששרשה למעלה מהחכמה 
. כמו"כ   . לכן גם מה שאומר האותיות דבר גדול ועצום הוא 
ידיעת המציאות מהפנימיות אע"פ שאינו משיג כלל המהות 

דבר גדול הוא עד להפליא...

נשמות  ומחבר  המקשר  הממוצע  היא  שהתורה  כיון  והנה 
ישראל להקב"ה, והממוצע יש בו שני בחינות, סתים וגליא, א"כ בחי' הפנימיות הנק' סתים 
הוא המקשר ומחבר בחי' פנימיות של הנשמה לבחי' פנימיות אלהותו ית'. (לקוטי תורה לבעל 

התניא, פ' ויקרא דף ה' טור ב' ואילך)

     לימוד פנימיות התורה הוא בכלל "שליש במקרא"

יט, ב] דלעולם ישלש אדם  זו [ע"ז  ועפ"ז יתורץ מה שנדחקו גדולי המפרשים בפי' מימרא 
שפיר,  אתי  שכתבתי  מה  לפי  אמנם  בתלמוד..  שליש  במשנה  שליש  במקרא  שליש  שנותיו 
דבתחלת לימודו של אדם ישלש השליש במקרא ממש לבדו, דאף על גב שלתלמוד צריך 
לקיים  לו  יש  בחכמה  שהגדיל  ואחר  בתחלה  המקרא  ללמוד  למהר  לו  יש  מ"מ  יותר  זמן 
השליש במקרא בתושב"כ עם מה שילמוד אח"כ מפנימיות התורה והאגדות, שזה נכלל הכל 
בשליש במקרא כנ"ל (ואפשר דגם לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים הוא בכלל השליש במקרא . . ואף 
היינו מפני שהן  הן בכלל שליש במשנה,  וכה"ג  וספרי  שבהלכות ת"ת מבואר דמדרש תורה שהוא ספרא 

הלכות וגופי התורה כמו המשנה, משא"כ לימוד הרבות שהן אגדות שעל המקרא ומוסר ה' אפשר שזה נכלל 

בשליש במקרא... (לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ג' ואילך)

הנה לימוד הזהר וכהאריז"ל הוא בכלל שליש במקרא . . אבל בלימוד סודות הזהר אין השגה 
וה"ז  כלל,  המהות  השגת  ולא  מההשתלשלות  המציאות  ידיעת  רק  החכמים  לגדולי  אפילו 
כעין לימוד המקרא שהוא קורא בשמותיו של הקב"ה אע"פ שאינו משיג כלל עצמיות הגנוז 
בהן כנ"ל. וכעין זה הוא בלימוד הזהר וע"ח. ולכן הוא בכלל שליש במקרא . . ולכן גם זה נקרא 
לריח שמניך, שידיעת המציאות היא כמו ריח בעלמא לגבי השגת מהות חכמתו ית' שבמשנה 

ותלמוד.

המציאות  השיג  אם  אף  ההשתלשלות  סדר  שבלימוד  לסופו  קרוב  באגה"ק  שנתבאר  וע"ד 
לא עדיף מצד עצמו כלימוד המצות שמשיג ותופס המהות כו', אלא מצד שידיעת המציאות 

כט

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

הוא ג"כ מצוה רבה ונשאה ואדרבה עולה על כולנה כמ"ש וידעת היום דע את אלקי אביך כו' 
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ולכן צ"ל ב' הבחינות לריח שמניך כו' ושמן תורק כו'. (לקוטי תורה לבעל התניא, שיר השירים דף 

ג' סוף טור ג' ואילך)

     כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן לימוד פנימיות התורה נותן טעם בנגלה דתורה (הנק' 
לחם ובשר)

בשם  נק'  הפנימיות  שלימוד  כו',  מלח  תשבית  ולא  ענין  ביאור  בתוספת  יובן  זה  מכל  והנה 
שבתורה  הנגלה  וכך  הבשר,  כמו  בעצמו  טעם  בו  שאין  אף  הבשר  ממתקת  שהמלח  מלח, 
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עכ"ז הוא דייקא הנותן טעם בהבשר. (לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד')

     מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש (סודות התורה), לא טעם טעם של יראת חטא
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יראת  בידו מדרש לא טעם טעם של  ואין  בידו הלכות  שיש 
מ"מ  הארה,  רק  מושג  אין  המדרש  שבלימוד  אף  כי  חטא, 
רק  שזהו  אף  כי  ועוד   .  . חטא  יראת  לידי  מביאה  ההארה  זו 
סתים  אורייתא  כי  הפנימיות,  מבחי'  הארה  היא  הנה  הארה, 

וגליא. (לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד')



ל

גדולי ישראל והזוהר
בעל התניא

ע"י שיראת ה' היא אוצרו, עי"ז התורה נק' תורת ה'  

וזהו ג"כ ענין מארז"ל פ"ב דשבת דף ל"א סע"א, קבעת עתים 
היא  ה'  יראת  אי  הכי  ואפילו  כו',  בחכמה  פלפלת  כו'  לתורה 
לי  אוצרו אין, אי לא לא. משל לאדם שאמר לשלוחו העלה 
כור חיטין לעליה, הלך והעלה לו, אמר ליה, עירבת לי בהן קב 
חומטין, אמר ליה, לאו, א"ל, מוטב שלא העליתה. והענין, כי 
ארץ  פרש"י  חוטמין  וקב   .  . דאורייתא  אתוון  כ"ב  הוא  חטה 
מלחה, והוא ענין ולא תשבית מלח כו'. וזהו שנזכר עירבת לי 
בהן קב חומטין, דתיבת לי מיותר, אלא דר"ל שע"י שיראת ה' 

היא אוצרו אזי התורה והחטים הם לי, ונק' תורת ה' . . משא"כ תורה בלא יראה כו'. (לקוטי 
תורה לבעל התניא שם דף ו' טור א')

לימוד בזהר הקדוש מסיר טמטום הלב (מאה שערים לבעל התניא).

הלומד בספר זהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבא לא ישב בבושה. (זהר פרשת וישב דף 
קפה ע"א בכללות, ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו).

י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו', והג' הוא עסק ולימוד דברי מוסר הנמצאים 
בזוהר מלשון הארה, שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת (לקוטי תורה פ' תבוא)

מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו על הוצאה לאור של ספרי הזוהר בלשון הקודש

וספרי הזוהר מחולקים לפרשיות ולנושאים שונים, ועלונים לנוערא, לשם כך 
דרושים לנו עובדי משרד, מגיהים, גרפיקאים ועורכים בהתנדבות,

מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!

המעונינים נא ליצור קשר, טל: 054-8436784

ים ִיְמְצאּו אֹוְצרֹות  ָחְכְמָתא [ְנָעִרים ְקַטנִּ ָחא ְטִמיִרין דְּ כָּ יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאשְׁ ד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמשִׁ א) כַּ
ף קי"ח.) ֶרְך ֱאֶמת]. (ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ ָעה, דֶּ א ָהָאֶרץ דֵּ ְתַמלֵּ י ָאז תִּ ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ִמּסֹודֹות, כִּ

לא

גדולי ישראל והזוהר
הרב אליעזר יצחק פאפו

לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו 
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב 
לפני הקדוש ברוך הוא... בלימוד זוהר הקדוש אפילו באין 
יועץ,  (פלא  וכו'.   ה'  לפני  ומרוצה  ומקובל  חשוב  כלל,  מבין 

ערך זוהר)

אפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות   
הרבה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא ובודאי 

עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו

למוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש ואפילו 
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב 
פירשו  אהבה  עלי  ודגלו  כדכתיב  הוא  ברוך  הקדוש  לפני 
רבותינו ז"ל ודלוגו עלי אהבה הא למה הדבר דומה לתינוק 

קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו 
כך יושב בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין 
דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כשיודע בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו 
יכול  כי  הדין  ליום  פוטרתו  זו  טענה  אין  ללמוד  יודע  שאינו  למי  פטור  מקום  אין  כן  כי  הנה 

ללמוד כמו שיודע.  (פלא יועץ, ערך זוהר.)

לימוד זוהר הקדוש אף באין מבין חשוב כאילו חידש חידושים  

שבונה  הקדוש  בזוהר  שאמרו  עד  ממעל  בשמים  מאוד  חשוב  שהוא  תורה  חידושי  מעלת 
שמים חדשים ועליו הכתוב אומר לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה אל תקרי 
עמי אלא עימי שנעשה שותף להקדוש ברוך הוא וכו' והוא תקון גדול לכל עון ולכל חטאת 
ובפרט לעון פגם הברית וכו' וגם לימוד ספר הזוהר הקדוש אף באין מבין חשוב כאילו חידש 

חידושים. ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים. (פלא יועץ ערך חידוש)

הרב אליעזר יצחק פאפו זצ"ל-"פלא יועץ"  
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כור חיטין לעליה, הלך והעלה לו, אמר ליה, עירבת לי בהן קב 
חומטין, אמר ליה, לאו, א"ל, מוטב שלא העליתה. והענין, כי 
ארץ  פרש"י  חוטמין  וקב   .  . דאורייתא  אתוון  כ"ב  הוא  חטה 
מלחה, והוא ענין ולא תשבית מלח כו'. וזהו שנזכר עירבת לי 
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הלומד בספר זהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבא לא ישב בבושה. (זהר פרשת וישב דף 
קפה ע"א בכללות, ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו).

י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו', והג' הוא עסק ולימוד דברי מוסר הנמצאים 
בזוהר מלשון הארה, שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת (לקוטי תורה פ' תבוא)

מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו על הוצאה לאור של ספרי הזוהר בלשון הקודש

וספרי הזוהר מחולקים לפרשיות ולנושאים שונים, ועלונים לנוערא, לשם כך 
דרושים לנו עובדי משרד, מגיהים, גרפיקאים ועורכים בהתנדבות,

מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
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ף קי"ח.) ֶרְך ֱאֶמת]. (ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ ָעה, דֶּ א ָהָאֶרץ דֵּ ְתַמלֵּ י ָאז תִּ ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ִמּסֹודֹות, כִּ

לא

גדולי ישראל והזוהר
הרב אליעזר יצחק פאפו

לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו 
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב 
לפני הקדוש ברוך הוא... בלימוד זוהר הקדוש אפילו באין 
יועץ,  (פלא  וכו'.   ה'  לפני  ומרוצה  ומקובל  חשוב  כלל,  מבין 

ערך זוהר)

אפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות   
הרבה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא ובודאי 

עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו

למוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש ואפילו 
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב 
פירשו  אהבה  עלי  ודגלו  כדכתיב  הוא  ברוך  הקדוש  לפני 
רבותינו ז"ל ודלוגו עלי אהבה הא למה הדבר דומה לתינוק 

קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו 
כך יושב בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין 
דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כשיודע בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו 
יכול  כי  הדין  ליום  פוטרתו  זו  טענה  אין  ללמוד  יודע  שאינו  למי  פטור  מקום  אין  כן  כי  הנה 

ללמוד כמו שיודע.  (פלא יועץ, ערך זוהר.)

לימוד זוהר הקדוש אף באין מבין חשוב כאילו חידש חידושים  

שבונה  הקדוש  בזוהר  שאמרו  עד  ממעל  בשמים  מאוד  חשוב  שהוא  תורה  חידושי  מעלת 
שמים חדשים ועליו הכתוב אומר לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה אל תקרי 
עמי אלא עימי שנעשה שותף להקדוש ברוך הוא וכו' והוא תקון גדול לכל עון ולכל חטאת 
ובפרט לעון פגם הברית וכו' וגם לימוד ספר הזוהר הקדוש אף באין מבין חשוב כאילו חידש 

חידושים. ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים. (פלא יועץ ערך חידוש)

הרב אליעזר יצחק פאפו זצ"ל-"פלא יועץ"  



גדולי ישראל והזוהר

לב

גדולי ישראל והזוהר
הרב אליעזר יצחק פאפו

ומי שאין לו יד בחכמה זו, גדולה רעתו, עד שאמרו מאן דלא עאל ונפק טב ליה  דלא   
איברי

סוד  לימוד סודות התורה גבוהה מאוד על כל הלימודים אשרי מי שזכה 
שחלק לו ה' חלק בבינה ויש לו יד ושם בחכמת הקבלה ומכוין בעשית 
המצות ובתפילותיו ולימודו על פי הסוד מה טוב חלקו ומה נעים גורלו 
אין הפה יכולה לספר גודל מעלתם והרגיל בס' הזוה"ק ראה יראה גודל 
מעלת האנשים האלה שלמים הפלא ופלא . ומי שאין לו יד בחכמה זו, 

גדולה רעתו, עד שאמרו מאן דלא עאל ונפק טב ליה דלא איברי.

הרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל מעלת   
חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום צערא אגרא. 

וכהנה רבות מאמרים הממררים את הלב, ובודאי שאין הקב"ה בא בטרונייא עם בריותיו וכל 
אדם אינו חייב אלא כשיעורו, וביכול הכתוב מדבר, הנה כי כן חיובא רמיא על כל ת"ח לאחר 
ותעצומות  עז  ברוב  וישתדל  בפרדס  לטייל  עצמו  את  שיפנה  ופוס'  בגמרא  כריסו  שמילא 
זו  לחכמה  הצריכים  התנאים  לקיים  שיקדים  וצריך  זו  בחכמה  ליכנס  עליו  הטובה  ה'  כיד 
ואז  המקובלים,  ספרי  ובשאר  יאיר  חוות  ובתשו'  למוהרח"ו  החיים  עץ  בהקדמת  כמפורש 
כי  זו,  לחכמה  לזכות  כדי  יבול  ולא  יסבול  ועול  המתגבר,  כמעיין  ונעשה  תורה,  רזי  לו  מגלין 
והתיקונים  הזוהר  בספר  והרגיל  ליוצרו.  גדול  רוח  נחת  שעושה  ממעל  בשמים  כבודו  גדול 
ולפום  עליה  נפשו  וימסור  זו  חכמה  מעלת  גודל  יבין  ולבבו  יראה  בעיניו  המקובלים  וספרי 
צערא אגרא.אמנם אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט בא"רש ארש"ות החיים ספרי 
המקובלים המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות על פי הסוד כי אז בשעת מעשה יתלהב 
לבו בזוכרו כי הם דברים העומדים ברומו של עולם עמוק עמוק וגבוה מעל גבוה, אשרי ילוד 
הדברים  לתקן  יכוין  רק  פרס,  לקבל  בתפילתו  עובד  יהא  ולא  עליותיו,  בשמים  הבונה  אשה 

אמר המקובל הרש"ש הקדוש איש האלוקים בשכבו על ערש דוי, 
בדקותיו האחרונות לפני פטירתו פנה לבנו חזקיה יצחק זיע"א: "יודע 

אני שבזכות הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות,

ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח 
צדקינו... ותורת הסוד מה יהא עליה?

(ספר הרש"ש עמ' 158)

ותורת הסוד מה תהא עליה???

שנת - תש"ע
בגימטריא (770) כמנין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר

וכמנין
"ן יֹוָחא"י ְמעֹו"ן בֶּ "י שִׁ ַרבִּ

בֹות ְוִעם ַהּכֹוֵלל) (ִעם ַהד' תֵּ

לג

גדולי ישראל והזוהר
הרב אליעזר יצחק פאפו

ולבו  בשורשן לדעת קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם 
למו אב יצעק שמעשה ידינו יכונן עלינו:

   כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו לא טעם טעם 
יראת חטא ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה 

כדת מה לעשות.

וגם  הרואה ספרי המקובלים בלבבו יבין מעט כי גדול אדוננו ולגדולתו 
אין חקר, ויבין מעט עד כמה מגיע פגם החוטא ומה גורם פגם וקלקול 

גרמנו בעו"הר  גדלה רעת חרבן בית המקדש אשר  ומה מאד  גדול על כל דהוא דבר פשע, 
באופן שראוי לאדם להתמרמר בזוכרו אלה ולהוריד כנחל דמעה מאין הפוגות, וכל קבל דנא 
המבין יבין מה נעשה בשמים ממעל על ידי תפילתינו ומצוותינו ולימודינו ובשבתות וראש 
חדש ובחגים ובמועדים באופן שישמח ישראל בעושיו בשמחה ובטוב לבב יותר מרוב כל. 
כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו לא טעם טעם יראת חטא ולהיות עובד אלקים 
ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה לעשות. והמרגיל עצמו לחזות בנועם ספרי המקובלים 
חיבת  ודרכי  ועונה  כסות  ושאר  ושתיה  באכילה  שאפי'  ממנו  רק  דבר  אין  כי  יראה  בעיניו 
איש לאשתו וכדומה, ואפי' ביציאת חוץ, בכל יש רזין עילאין ובונה עולמות ובלבד שיעשה 
הדברים כתיקונן בלי סרך איסור, ויכוין לבו לשמים אשרינו מה טוב חלקנו, ועל כן טוב לגבר 
שינהוג לקיים כל דבר על פי הסוד כמנהגן של חסידים, ואף שאינו יודע הסוד, מעשה ידינו 

כוננה עלינו ועושה נחת רוח ליוצרנו: (פלא יועץ, ערך סוד)

   למוד תהלים וזהר הקדוש אפלו באין מבין כלל, חשוב ומקבל ומרצה לפני השם

בו  ושוגה  קאמר  מאי  ידע  לא  אי  ואפלו  הנפש,  ולקדש  לטהר  מאד  נשגב  הזהר  ספר  למוד 
שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. ונהי שבלמוד המשניות וכדומה יש דעות 
וזהר הקדוש אפלו באין מבין  שצריך להבין לפחות מהו הענין שלומד, אבל בלמוד תהלים 

כלל, חשוב ומקבל ומרצה לפני השם וכו'. (פלא יועץ, ערך זהר)

יבֹות י ְישִׁ ִנים – ָראשֵׁ ִדים – ְמַנֲהִלים – ַרבָּ ַלהֹוִרים – ַלְמַלמְּ
ן יֹוַחאי,  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ֶדֶרְך ַרבִּ ָמּה ְוֵליֵלְך בְּ ְלִמיֵדיֶכם ִלְהיֹות לֹוְמִדים ּתֹוָרה ִלשְׁ יַע ַעל תַּ פִּ ֶיְדֶכם ְלַהשְׁ בְּ

ל  ִמיָמה, (ִלּמּוד שֶׁ ָנה תְּ ְך שָׁ ֶמשֶׁ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְלַסיֵּם כָּ ָכל יֹום בְּ ֵקם ִלְלמֹד בְּ ַחזְּ נְּ ַעל ְיֵדי שֶׁ

ִלי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִאי  י בְּ ַמִים, כִּ ִמּדֹות ּוְבִיְרַאת שָׁ יַצד ִלְגּדֹל בְּ ָכל יֹום). ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיְדעּו כֵּ ְלַבד בְּ ּקֹות בִּ -10 15 דַּ

ְנָחס ִמּקֹוִריץ זצ"ל). י פִּ דֹוׁש ַרבִּ יק ַהקָּ דִּ ם ַהצַּ שֵׁ ַמִים, (אֹור ַהּזַֹהר בְּ יג ִיְרַאת שָׁ ר ְלַהשִּׂ ֶאְפשָׁ

ַער ַאֲהַבת  ָבבֹות שַׁ חֹוַבת ַהלְּ תּוב בְּ כָּ ִזְכרּו ָנא ַמה שֶּׁ

ה' ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:
ְזכּותוֹ  ְהֶיה  תִּ ְלַבד  בִּ ַנְפׁשוֹ  ֶאת  א  ֶאלָּ ן  ְמַתקֵּ ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ְוֵכן 

ְזכּותוֹ  ל  ְכפַּ תִּ ַרּבֹות  ּוְנָפׁשֹות  ַנְפׁשוֹ  ן  ַתקֵּ מְּ שֶׁ ּוִמי  מּוָעָטה. 

אן ְלׁשֹונוֹ. ן ֶלֱאלִֹקים, ַעד כָּ ַתקֵּ מְּ ִפי ְזִכּיֹות ִמי שֶׁ כְּ



גדולי ישראל והזוהר

לב

גדולי ישראל והזוהר
הרב אליעזר יצחק פאפו

ומי שאין לו יד בחכמה זו, גדולה רעתו, עד שאמרו מאן דלא עאל ונפק טב ליה  דלא   
איברי

סוד  לימוד סודות התורה גבוהה מאוד על כל הלימודים אשרי מי שזכה 
שחלק לו ה' חלק בבינה ויש לו יד ושם בחכמת הקבלה ומכוין בעשית 
המצות ובתפילותיו ולימודו על פי הסוד מה טוב חלקו ומה נעים גורלו 
אין הפה יכולה לספר גודל מעלתם והרגיל בס' הזוה"ק ראה יראה גודל 
מעלת האנשים האלה שלמים הפלא ופלא . ומי שאין לו יד בחכמה זו, 

גדולה רעתו, עד שאמרו מאן דלא עאל ונפק טב ליה דלא איברי.

הרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל מעלת   
חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום צערא אגרא. 

וכהנה רבות מאמרים הממררים את הלב, ובודאי שאין הקב"ה בא בטרונייא עם בריותיו וכל 
אדם אינו חייב אלא כשיעורו, וביכול הכתוב מדבר, הנה כי כן חיובא רמיא על כל ת"ח לאחר 
ותעצומות  עז  ברוב  וישתדל  בפרדס  לטייל  עצמו  את  שיפנה  ופוס'  בגמרא  כריסו  שמילא 
זו  לחכמה  הצריכים  התנאים  לקיים  שיקדים  וצריך  זו  בחכמה  ליכנס  עליו  הטובה  ה'  כיד 
ואז  המקובלים,  ספרי  ובשאר  יאיר  חוות  ובתשו'  למוהרח"ו  החיים  עץ  בהקדמת  כמפורש 
כי  זו,  לחכמה  לזכות  כדי  יבול  ולא  יסבול  ועול  המתגבר,  כמעיין  ונעשה  תורה,  רזי  לו  מגלין 
והתיקונים  הזוהר  בספר  והרגיל  ליוצרו.  גדול  רוח  נחת  שעושה  ממעל  בשמים  כבודו  גדול 
ולפום  עליה  נפשו  וימסור  זו  חכמה  מעלת  גודל  יבין  ולבבו  יראה  בעיניו  המקובלים  וספרי 
צערא אגרא.אמנם אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט בא"רש ארש"ות החיים ספרי 
המקובלים המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות על פי הסוד כי אז בשעת מעשה יתלהב 
לבו בזוכרו כי הם דברים העומדים ברומו של עולם עמוק עמוק וגבוה מעל גבוה, אשרי ילוד 
הדברים  לתקן  יכוין  רק  פרס,  לקבל  בתפילתו  עובד  יהא  ולא  עליותיו,  בשמים  הבונה  אשה 

אמר המקובל הרש"ש הקדוש איש האלוקים בשכבו על ערש דוי, 
בדקותיו האחרונות לפני פטירתו פנה לבנו חזקיה יצחק זיע"א: "יודע 

אני שבזכות הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות,

ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח 
צדקינו... ותורת הסוד מה יהא עליה?

(ספר הרש"ש עמ' 158)

ותורת הסוד מה תהא עליה???

שנת - תש"ע
בגימטריא (770) כמנין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר

וכמנין
"ן יֹוָחא"י ְמעֹו"ן בֶּ "י שִׁ ַרבִּ

בֹות ְוִעם ַהּכֹוֵלל) (ִעם ַהד' תֵּ

לג

גדולי ישראל והזוהר
הרב אליעזר יצחק פאפו

ולבו  בשורשן לדעת קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם 
למו אב יצעק שמעשה ידינו יכונן עלינו:

   כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו לא טעם טעם 
יראת חטא ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה 

כדת מה לעשות.

וגם  הרואה ספרי המקובלים בלבבו יבין מעט כי גדול אדוננו ולגדולתו 
אין חקר, ויבין מעט עד כמה מגיע פגם החוטא ומה גורם פגם וקלקול 

גרמנו בעו"הר  גדלה רעת חרבן בית המקדש אשר  ומה מאד  גדול על כל דהוא דבר פשע, 
באופן שראוי לאדם להתמרמר בזוכרו אלה ולהוריד כנחל דמעה מאין הפוגות, וכל קבל דנא 
המבין יבין מה נעשה בשמים ממעל על ידי תפילתינו ומצוותינו ולימודינו ובשבתות וראש 
חדש ובחגים ובמועדים באופן שישמח ישראל בעושיו בשמחה ובטוב לבב יותר מרוב כל. 
כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו לא טעם טעם יראת חטא ולהיות עובד אלקים 
ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה לעשות. והמרגיל עצמו לחזות בנועם ספרי המקובלים 
חיבת  ודרכי  ועונה  כסות  ושאר  ושתיה  באכילה  שאפי'  ממנו  רק  דבר  אין  כי  יראה  בעיניו 
איש לאשתו וכדומה, ואפי' ביציאת חוץ, בכל יש רזין עילאין ובונה עולמות ובלבד שיעשה 
הדברים כתיקונן בלי סרך איסור, ויכוין לבו לשמים אשרינו מה טוב חלקנו, ועל כן טוב לגבר 
שינהוג לקיים כל דבר על פי הסוד כמנהגן של חסידים, ואף שאינו יודע הסוד, מעשה ידינו 

כוננה עלינו ועושה נחת רוח ליוצרנו: (פלא יועץ, ערך סוד)

   למוד תהלים וזהר הקדוש אפלו באין מבין כלל, חשוב ומקבל ומרצה לפני השם

בו  ושוגה  קאמר  מאי  ידע  לא  אי  ואפלו  הנפש,  ולקדש  לטהר  מאד  נשגב  הזהר  ספר  למוד 
שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. ונהי שבלמוד המשניות וכדומה יש דעות 
וזהר הקדוש אפלו באין מבין  שצריך להבין לפחות מהו הענין שלומד, אבל בלמוד תהלים 

כלל, חשוב ומקבל ומרצה לפני השם וכו'. (פלא יועץ, ערך זהר)

יבֹות י ְישִׁ ִנים – ָראשֵׁ ִדים – ְמַנֲהִלים – ַרבָּ ַלהֹוִרים – ַלְמַלמְּ
ן יֹוַחאי,  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ֶדֶרְך ַרבִּ ָמּה ְוֵליֵלְך בְּ ְלִמיֵדיֶכם ִלְהיֹות לֹוְמִדים ּתֹוָרה ִלשְׁ יַע ַעל תַּ פִּ ֶיְדֶכם ְלַהשְׁ בְּ

ל  ִמיָמה, (ִלּמּוד שֶׁ ָנה תְּ ְך שָׁ ֶמשֶׁ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְלַסיֵּם כָּ ָכל יֹום בְּ ֵקם ִלְלמֹד בְּ ַחזְּ נְּ ַעל ְיֵדי שֶׁ

ִלי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִאי  י בְּ ַמִים, כִּ ִמּדֹות ּוְבִיְרַאת שָׁ יַצד ִלְגּדֹל בְּ ָכל יֹום). ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיְדעּו כֵּ ְלַבד בְּ ּקֹות בִּ -10 15 דַּ

ְנָחס ִמּקֹוִריץ זצ"ל). י פִּ דֹוׁש ַרבִּ יק ַהקָּ דִּ ם ַהצַּ שֵׁ ַמִים, (אֹור ַהּזַֹהר בְּ יג ִיְרַאת שָׁ ר ְלַהשִּׂ ֶאְפשָׁ

ַער ַאֲהַבת  ָבבֹות שַׁ חֹוַבת ַהלְּ תּוב בְּ כָּ ִזְכרּו ָנא ַמה שֶּׁ

ה' ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:
ְזכּותוֹ  ְהֶיה  תִּ ְלַבד  בִּ ַנְפׁשוֹ  ֶאת  א  ֶאלָּ ן  ְמַתקֵּ ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ְוֵכן 

ְזכּותוֹ  ל  ְכפַּ תִּ ַרּבֹות  ּוְנָפׁשֹות  ַנְפׁשוֹ  ן  ַתקֵּ מְּ שֶׁ ּוִמי  מּוָעָטה. 

אן ְלׁשֹונוֹ. ן ֶלֱאלִֹקים, ַעד כָּ ַתקֵּ מְּ ִפי ְזִכּיֹות ִמי שֶׁ כְּ



לד

גדולי ישראל והזוהר
רבי שמחה בונים מפשיסחה

רבי שמחה בונים מפשיסחה זצ"ל

חכמת האמת היא רק להאיר על מה שחבוי בתוכו   
של אדם

מה  על  להאיר  רק  היא  עבודתנו  דבר.  מחדשים  איננו 
יגן  זכותו  מקוצק  מנדל  מנחם  (רבינו  אדם.  של  בתוכו  שחבוי 

עלינו אמן)

האם ללמוד קבלת הרמ"ק או קבלת האר"י  

חסידים מספרים, שפעם נכנס אדם שנראה רחוק מאד מן 
החסידות, לבושו ומראהו כאחד ממשכילי ברלין, אל האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא, 
שהי‘ נקרא בפי בני דורו "חכם האדמורי"ם" ובין תלמידיו נמנים גדולי האומה המפורסמים, 

ביניהם האדמו"ר ה"שרף" מקוצק, האדמו"ר בעל חדושי הרי"מ, ועוד רבים.

ונכנסו אחריו לשמוע מה  תמהו החסידים מאד, מה לאדם זה בבית רבם? נדחקו החסידים 
שדוכים,  שני  לי  מציעים  מפשיסחא:  האדמו"ר  את  ושואל  פותח  הוא  והנה  שאלתו.  תהיה 
האחת מיוחסת אך אינה יפה והשני‘ יפה אך אינה מיחסת, ואיני יודע במה לבחור. והאדמו"ר 

משיבו: היפה - הרי היא יפה. כלומר, הרבי פוסק לבחר ביפה.

הרבי.  של  מחדרו  יוצא  הוא  וכבר  מהאדמו"ר  פרדה  ברכת  נוטל  משתהה,  אינו  אדם  אותו 
החסידים תמהים מאד, השאלה נראית בעיניהם תמוהה, ועוד יותר התשובה של הרבי.

למראה עיניהם המשתאות נענה הרבי ואמר: אדם זה הנו צדיק נסתר, ושאלתו היתה: איזו 
שיטת קבלה ילמד, האם קבלת הרמ"ק שהנה מיוחסת - משום שכך למדו הדורות הקודמים, 

לה

גדולי ישראל והזוהר
רבי שמחה בונים מפשיסחה

בקבלת  יבחר  או  האר"י,  כקבלת  ועמוקה  יפה  אינה  אך 
האר"י שהנה יפה ומפעימה, אך היא חדשה יחסית ואינה 
מיוחסת כקבלת הרמ"ק. עניתי לו - המשיך הרבי להסביר 

- כי יבחר ללמוד קבלת האר"י.

מתגבר  הרע  היצר  היה  לא  מקדם  מפשיסחא:  בונם  רבי 
עתה  אבל  לנגדו,  לתבלין  בנגלה  תורה  די  והיה  כך,  כל 
קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר, וצריכים להתחזק 

גם בנסתר

זכרונו לברכה אמר לו  הרב הקדוש רבי בונם מפשיסחא 
להרב הקדוש רבי העניך מאלכסנדר זכרונו לברכה: חדוש לי על עיר פרג שהיא מקום לומדים, 
ותורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגני ומצלי?? ואיך ירוד שם היהדות 
מיום ליום אחורנית רחמנא ליצלן? אכן הענין הוא דמקדם היה די בתורה הנגלית, אבל עתה, 
בעקבתא דמשיחא, צריך להיות גם תורת הנסתר, כמו שאנו רואים נר דולק וקדם שכבה הוא 
מתחזק ביותר ושלהבת עולה יותר, כמו כן מקדם לא היה היצר הרע מתגבר כל כך והיה די 
תורה בנגלה לתבלין לנגדו, אבל עתה קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק 

גם בנסתר. (תורת שמחה דף נ"ז)

ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים  ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
ָנה,  י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ דֹוׁש,  ְלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ
ים  ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר, בָּ ָכל יֹום ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ כְּ

ים ּמּוד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ּמּוד ַהּיֹוִמי ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ְישִׁ

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי ֹזַהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
ים  ַחיִּ יֹוֵסף  י  ַרבִּ יְסִקין,  דִּ ֵלייּב  ְיהּוָדא  ַע  ְיהֹושֻׁ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ן  בֶּ ְירּוָחם  ִיְצָחק  י  ַרבִּ יִקים  דִּ ַהצַּ אֹוִנים  ַהגְּ ָחְתמּו  ם  שָׁ
ים ָזָצ"ל.  ִנים דק"ק ְסָפַרדִּ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ַלִים, ַרבִּ ים, עיה"ק ְירּושָׁ ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ זֹוֶנְנֶפְלד אב"ד דִּ
ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו  ְמָצִאים בְּ ָרֵאל ַהנִּ ֵני ִישְׂ ת ְלָכל ַאֵחינּו בְּ ְקִריָאה ִנְרגֶּשֶׁ ַעלֹונים], ֵנֵצא בִּ ְועֹוד [ָראּו בְּ

אֹור ָהֶעְליוֹן ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם בָּ

דֹוׁש ּמּוד ַהּיֹוִמי ִמּתֹוְך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבֹואּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים בִּ ע בִּ ר יֹוַחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְלִהוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ּוְזכּות ַהתַּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי

כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל  את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א

ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" - סט שלם במחיר מוזל  ומסובסד: 6251451 - 02
וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל: 7632452 – 052     וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל



לד

גדולי ישראל והזוהר
רבי שמחה בונים מפשיסחה

רבי שמחה בונים מפשיסחה זצ"ל

חכמת האמת היא רק להאיר על מה שחבוי בתוכו   
של אדם

מה  על  להאיר  רק  היא  עבודתנו  דבר.  מחדשים  איננו 
יגן  זכותו  מקוצק  מנדל  מנחם  (רבינו  אדם.  של  בתוכו  שחבוי 

עלינו אמן)

האם ללמוד קבלת הרמ"ק או קבלת האר"י  

חסידים מספרים, שפעם נכנס אדם שנראה רחוק מאד מן 
החסידות, לבושו ומראהו כאחד ממשכילי ברלין, אל האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא, 
שהי‘ נקרא בפי בני דורו "חכם האדמורי"ם" ובין תלמידיו נמנים גדולי האומה המפורסמים, 

ביניהם האדמו"ר ה"שרף" מקוצק, האדמו"ר בעל חדושי הרי"מ, ועוד רבים.

ונכנסו אחריו לשמוע מה  תמהו החסידים מאד, מה לאדם זה בבית רבם? נדחקו החסידים 
שדוכים,  שני  לי  מציעים  מפשיסחא:  האדמו"ר  את  ושואל  פותח  הוא  והנה  שאלתו.  תהיה 
האחת מיוחסת אך אינה יפה והשני‘ יפה אך אינה מיחסת, ואיני יודע במה לבחור. והאדמו"ר 

משיבו: היפה - הרי היא יפה. כלומר, הרבי פוסק לבחר ביפה.

הרבי.  של  מחדרו  יוצא  הוא  וכבר  מהאדמו"ר  פרדה  ברכת  נוטל  משתהה,  אינו  אדם  אותו 
החסידים תמהים מאד, השאלה נראית בעיניהם תמוהה, ועוד יותר התשובה של הרבי.

למראה עיניהם המשתאות נענה הרבי ואמר: אדם זה הנו צדיק נסתר, ושאלתו היתה: איזו 
שיטת קבלה ילמד, האם קבלת הרמ"ק שהנה מיוחסת - משום שכך למדו הדורות הקודמים, 

לה

גדולי ישראל והזוהר
רבי שמחה בונים מפשיסחה

בקבלת  יבחר  או  האר"י,  כקבלת  ועמוקה  יפה  אינה  אך 
האר"י שהנה יפה ומפעימה, אך היא חדשה יחסית ואינה 
מיוחסת כקבלת הרמ"ק. עניתי לו - המשיך הרבי להסביר 

- כי יבחר ללמוד קבלת האר"י.

מתגבר  הרע  היצר  היה  לא  מקדם  מפשיסחא:  בונם  רבי 
עתה  אבל  לנגדו,  לתבלין  בנגלה  תורה  די  והיה  כך,  כל 
קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר, וצריכים להתחזק 

גם בנסתר

זכרונו לברכה אמר לו  הרב הקדוש רבי בונם מפשיסחא 
להרב הקדוש רבי העניך מאלכסנדר זכרונו לברכה: חדוש לי על עיר פרג שהיא מקום לומדים, 
ותורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגני ומצלי?? ואיך ירוד שם היהדות 
מיום ליום אחורנית רחמנא ליצלן? אכן הענין הוא דמקדם היה די בתורה הנגלית, אבל עתה, 
בעקבתא דמשיחא, צריך להיות גם תורת הנסתר, כמו שאנו רואים נר דולק וקדם שכבה הוא 
מתחזק ביותר ושלהבת עולה יותר, כמו כן מקדם לא היה היצר הרע מתגבר כל כך והיה די 
תורה בנגלה לתבלין לנגדו, אבל עתה קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק 

גם בנסתר. (תורת שמחה דף נ"ז)

ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים  ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
ָנה,  י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ דֹוׁש,  ְלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ
ים  ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר, בָּ ָכל יֹום ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ כְּ

ים ּמּוד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ּמּוד ַהּיֹוִמי ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ְישִׁ

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי ֹזַהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
ים  ַחיִּ יֹוֵסף  י  ַרבִּ יְסִקין,  דִּ ֵלייּב  ְיהּוָדא  ַע  ְיהֹושֻׁ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ן  בֶּ ְירּוָחם  ִיְצָחק  י  ַרבִּ יִקים  דִּ ַהצַּ אֹוִנים  ַהגְּ ָחְתמּו  ם  שָׁ
ים ָזָצ"ל.  ִנים דק"ק ְסָפַרדִּ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ַלִים, ַרבִּ ים, עיה"ק ְירּושָׁ ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ זֹוֶנְנֶפְלד אב"ד דִּ
ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו  ְמָצִאים בְּ ָרֵאל ַהנִּ ֵני ִישְׂ ת ְלָכל ַאֵחינּו בְּ ְקִריָאה ִנְרגֶּשֶׁ ַעלֹונים], ֵנֵצא בִּ ְועֹוד [ָראּו בְּ

אֹור ָהֶעְליוֹן ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם בָּ

דֹוׁש ּמּוד ַהּיֹוִמי ִמּתֹוְך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבֹואּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים בִּ ע בִּ ר יֹוַחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְלִהוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ּוְזכּות ַהתַּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי

כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל  את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א
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לו

גדולי ישראל והזוהר
החיד"א

מביא לתשובה  

וירבה  בימים אלו [ימי אלול] בצדקה ובלימוד זוהר ותיקונים 
ותהלים. (מורה באצבע סי' ח' קטע רמ"ח)

יום והוא  וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפין בזוהר בכל 
ולתקנה  ולזככה  להאירה  לנפש  גדול  ותיקון  גדול  תועלת 
בנועם  לזכות  רעות  ותאוות  רעות   מדות  קוצים  ולכלות 
השם והוא מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש.(מורה 

באצבע להחיד"א אות מ')

אות  באצבע  (מורה  לנשמה.  גדול  תקון  הוא  בזהר  הלימוד 
מ"ד).

   באמירה בלבד כבר מועיל

למוד ספר הזהר מרומם על כל למוד, בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו, 
והוא תקון גדול לנשמה למוד ספר הזהר מרומם על כל למוד, בשגם לא ידע מאי קאמר 
של  שמותיו  התורה  דכל  שהגם  לפי  לנשמה.  גדול  תקון  והוא  בקריאתו,  שיטעה  ואף 
הקדוש ברוך הוא, מכל מקום נתלבשה בכמה ספורים, ואדם הקורא ומבין הספורים נותן 
דעתו על פשט הפשוט, אבל ספר הזהר, הסודות עצמן בגלוי, והקורא יודע שהם סודות 

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל - "החיד"א"

לז

גדולי ישראל והזוהר
החיד"א

ועומק  המשיג  מקוצר  מובן  שאינו  אלא  תורה,  וסתרי 
המשג. (עבודת הקדש להחיד"א, מורה באצבע סימן מד)

   למוד הזהר הקדוש נורא ונשגב מאד הגם דלא ידע 
מאי קאמר

הטעם שכתבו זכרונם לברכה כי למוד הזהר הקדוש נורא 
ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר, משום דבכל התורה 
יש פרדס (פ'שט ר'מז ד'רוש ס'וד), ובכל למוד אינו נכר הסוד 
באין  לבד  הפשט  על  דעתו  ושונה  הקורא  ואדרבה  כלל, 
הזהר  ספר  כן  שאין  מה  כלל,  בתורה  סוד  יש  אם  מבין 
הקדוש דהסודות הם בגלוי והלומד יודע כי ידבר נפלאות 

ורזי תורה והוא לא ידע, ולזה מועיל מאד לתקן הנפש. (נפש חיים מערכת הז' אות ד', משם הגדולים 
להחיד"א)

הלומד זוהר, אעפ"י שאינו מבינו, הקב"ה מתקן דבריו  

הלומד הזוהר, אפילו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו, הקב"ה מתקן דבריו. וכך אמרו 
חיד"א  בהרב  ועיין  ודילוגו.  אלא  ודגלו  תקרי  אל  אהבה,  עלי  ודגלו  אקרא  וסמכוהו  קמאי 

בקונטרס טוב עין בשם ה"א ז"א וכו'.

ל  כָּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּמּוד  ִמלִּ ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  בְּ ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ ֲעׁשּוִעים  ַהשַּׁ ּגֶֹדל 
י עֹוְלִלים  ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ִמפִּ ם שֶׁ ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ָרֵאל ֲחֵבִרים, ּוִבְפָרט תִּ ִישְׂ
יֶהם ִמְתַקיֵּם ָהעֹוָלם. ם, ּוְבכַֹח ֶהֶבל פִּ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנקֵּ בִּ ְדתָּ עֹז ְלַהשְׁ ְויֹוְנִקים ִיסַּ

ֶהֶבל  ְוהּוא  יָרא הּוא.  ַיקִּ ֶהֶבל  דְּ ָרָזא  א,  ֶאלָּ ף ל"ט ע"א):  (דַּ מֹות  דֹוׁש שְׁ ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ָנִפיק ִמּפּוָמא, ָקָלא ִאְתָעִביד ִמֵניּה. ְוָתאָנא, ֵאין  ֶהֶבל דְּ ָנִפיק ִמּפּוָמא, ְוָרָזא דְּ דְּ
ּלֹא ָחְטאּו.  ן שֶׁ ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ל תִּ יֶהם שֶׁ ֶהֶבל פִּ א בְּ ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּים ֶאלָּ
ָעְלָמא  ִאְתָעִביד בְּ רּוָחא ּוַמיָּא, ְוָכל ַמה דְּ ׁש. ְוֶהֶבל ִאְתָעִביד בְּ ּלֹא ָחְטאּו ַממָּ שֶׁ
ט  שַּׁ ְוִאְתפָּ ָקָלא,  ִאְתָעִביד  ינֹוקֹות  תִּ ל  שֶׁ ֶהֶבל  ַהאי  דְּ ְוָרָזא  ִאְתָעִביד.  ֶהֶבל  בְּ
קכז)  ים  ִהלִּ (תְּ ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  א,  ַקְרתָּ ּוְנטּוֵרי  ָעְלָמא,  ְנטּוֵרי  ְוִאיּנּון  ָעְלָמא,  בְּ

ָמר ִעיר ְוגֹו'. עכ"ל. ִאם ְיָי' לֹא ִישְׁ

ְנִזיִקין  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ִמי  אֹוֵמר:  ׁש  ִטפֵּ
ֲהֵריִני  אֹוֵמר:  ַח  ּוִפקֵּ ָרִקים,  פְּ ל'  ִלים  כֵּ ָרִקים  פְּ ל' 
ַעד  ְלָמָחר  ֲהָלכֹות  ֵני  שְׁ ַהּיֹום  ֲהָלכֹות  ֵני  שְׁ ׁשֹוֶנה 
ׁש אֹוֵמר:  ִטפֵּ ּה –  ַהּתֹוָרה כֻּלָּ ל  כָּ ׁשֹוֶנה ֶאת  ֲאִני  שֶׁ
ַח  ּוִפקֵּ ָחָכם,  ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ִמי 
א ֲהֵריִני לֹוֵמד  אֹוֵמר: ְוהּוא לֹא ְמַאֵחר ִלּמּוָדּה ֶאלָּ
ֲאִני לֹוֵמד  ִים ְלָמָחר ַעד שֶׁ תַּ י ֲהָלכֹות ַהּיֹום ּושְׁ תֵּ שְׁ
ֲאִני  ָמה  אֹוֵמר:  ׁש  ִטפֵּ  – ּה  כֻּלָּ ַהּתֹוָרה  ל  כָּ ֶאת 
ְולֹא  ַח אֹוֵמר:  ּוִפקֵּ ָחּה,  כְּ ּוְמשַׁ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  מֹוִעיל 
ְקָרא  ַויִּ (ִמְדָרׁש  נֹוֵתן.  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ְיִגיָעה  ַכר  שְׂ

ֶרק י"ט ב') ה פֶּ ַרבָּ
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מ"ד).

   באמירה בלבד כבר מועיל

למוד ספר הזהר מרומם על כל למוד, בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו, 
והוא תקון גדול לנשמה למוד ספר הזהר מרומם על כל למוד, בשגם לא ידע מאי קאמר 
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רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל - "החיד"א"
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לח

גדולי ישראל והזוהר
רבי יעקב אבוחצירא

בספרו גנזי המלך דף קפ"ה וזה לשונו הטהור: רבי שמעון בר   
יוחאי בזוהר הקדוש

או יאמר "כי המצוה הזאת" וגו' אפשר דבא לרמוז על לימוד הקבלה 
שהוא עיקר ביאת האדם לעולם. כמו שכתב הרשב"י עליו השלום 
כמה פעמים בזוהר הקדוש, דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות 
התורה טוב לו שלא נברא דבלא זה אין אדם יודע אלהותו יתברך, 
השלום  עליו  המלך  דוד  שאמר  וכמו  ועבודתו.  ואהבתו,  ויראתו 

לשלמה המלך עליו השלום, "דע את אלהי אביך ועבדהו". 

   מכשולות ודברים המעכבים

להתעסק  הרוצה  ובפרט  רע.  לדרך  טוב  מדרך  אדם  בני  להדיח  תמיד  דעתו  הרע  יצר  והנה 
לו  דבא  והוא  אותו.  ומרשלים  אותו  המעכבים  ודברים  מכשולות  לו  עושה  הקבלה  בחכמת 
בדרך חסידות באמור לו אין הגופות של זה הזמן ראויים לסודות התורה משום דליכא נביאים 
היו ראוים  דור דעה  רבינו עליו השלום שהיה  דורו של משה  רוח הקודש. דבשלמא  וליכא 
הקדוש  מפי  ולמד  לשמים  השלום  עליו  רבינו  משה  שעלה  עד  דזכו  משום  התורה  לסודות 
ברוך הוא פה אל פה ואמר לישראל פה אל פה. ועוד, שהיו קדושים אותו הדור מצד עצמם, 
עד שמכח קדושתם נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בים, ואמרו כולם "זה אלי ואנוהו" וכמו 
שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל ובדור הזה אין 
שום דבר מזה. לזה בא משה רבינו עליו השלום לצוות לישראל ולהזהיר לדורות הבאים, שלא 

ימנעו מלדעת סודות התורה בכל דור ודור עד סוף הדורות. 

רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל

לט

גדולי ישראל והזוהר
רבי יעקב אבוחצירא

שייכא בכל יום ויום – מצוה עם הכולל גימטריה "הקבלה"  

וזה שאמר הכתוב: "כי המצוה הזאת" היא לימוד הקבלה. "מצוה" 
ועליה בא להזהירם משה רבינו עליו  עם הכולל גימטריה "הקבלה" 
השלום שלא תשכח מהם לעולם, ולזה אמר "אשר אנכי מצוך היום" 
ויום, ולפיכך צריך אתה להתחזק ולהתאמץ  דהיינו שייכא בכל יום 

בידיעתה.

אל תשמעו לדברי יצר הרע  

כי הנה יצר הרע מדיחך שלא ללמדה משני טענות: אחת, אומר לך זה מעשה מרכבה, צריך 
רוח  ולא  נביא  אין  בזמננו  ועכשיו  אמתתו.  על  הדבר  לנו  שיודיע  השם  מפי  ששמע  נביא 
הקודש. זאת ועוד, הלומד קבלה צריך להיות גוף קדוש וטהור ונקי מכל דבר רע, כמו ישראל 
עליהם  נגלה  בים  שעברו  כיון  וטהורים,  קדושים  שהיו  קדושתם  שמרוב  ממצרים  שיצאו 
הקדוש ברוך הוא, ועוד, מרוב קדושתם ראו אותו פנים בפנים במעמד הר סיני. לאלה באמת 
שייך לימוד הקבלה. אבל גופות הזמן הזה, שגברה סטרא אחרא, הם סרוחים ומטונפים ועל 

מי תחול הקבלה.

  להזהיר לישראל - אל תשמעו לדברי  יצר הרע

לפיכך בא משה רבינו עליו השלום להזהיר לישראל ואמר להם אל תשמעו לדברי  יצר הרע 
כי מה שאומר לכם בזמן הזה אין נביא ולא רוח הקודש. דבריו מהבל ימעטו. כי גם בזמן הזה 
הכל ערוך ומוכן כשלחן הערוך לפני האדם. דכל דברי קבלה נכתבו ונחתמו בספרים. וכנגד זה 

אמר "לא נפלאת היא ממך".

הבא ליטהר מסייעין אותו  

וכנגד הטענה השנית, שטוען היצר הרע שצריך להיות גוף טהור וקדוש. גם זה אינה טענה כי 
גם בזמן הזה הרוצה להתקדש ולהטהר יכול להיות קדוש וטהור כמו שאמרו רבותינו זכרונם 
לברכה, הבא ליטהר מסייעין אותו, ועל זה אמר "ולא רחוקה היא" דהיינו, הקדושה והטהרה 
אינה רחוקה ממך, ואזיל ומפרש כל הפסוקים שאחר זה וזה שאמר "לא בשמים היא לאמר 
נביא  אנו  וצריכים  בשמים  תלוי  מרכבה  מעשה  כי  תאמר  לא  דהיינו:  השמים"  לנו  יעלה  מי 
כמשה רבינו עליו השלום שיעלה לנו לשמים, ויורד לנו מעשה מרכבה, ויודיעו לנו על אמיתתו. 
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כי מה שאומר לכם בזמן הזה אין נביא ולא רוח הקודש. דבריו מהבל ימעטו. כי גם בזמן הזה 
הכל ערוך ומוכן כשלחן הערוך לפני האדם. דכל דברי קבלה נכתבו ונחתמו בספרים. וכנגד זה 

אמר "לא נפלאת היא ממך".

הבא ליטהר מסייעין אותו  

וכנגד הטענה השנית, שטוען היצר הרע שצריך להיות גוף טהור וקדוש. גם זה אינה טענה כי 
גם בזמן הזה הרוצה להתקדש ולהטהר יכול להיות קדוש וטהור כמו שאמרו רבותינו זכרונם 
לברכה, הבא ליטהר מסייעין אותו, ועל זה אמר "ולא רחוקה היא" דהיינו, הקדושה והטהרה 
אינה רחוקה ממך, ואזיל ומפרש כל הפסוקים שאחר זה וזה שאמר "לא בשמים היא לאמר 
נביא  אנו  וצריכים  בשמים  תלוי  מרכבה  מעשה  כי  תאמר  לא  דהיינו:  השמים"  לנו  יעלה  מי 
כמשה רבינו עליו השלום שיעלה לנו לשמים, ויורד לנו מעשה מרכבה, ויודיעו לנו על אמיתתו. 



מ

גדולי ישראל והזוהר
רבי יעקב אבוחצירא

לזה אמר, אל תחשוב כן, כי לא נשארה בשמים, וגם "לא מעבר לים 
גוף  צריכים  קבלה  שדברי  היצר  שטוען  השנית  הטענה  כנגד  היא" 
קדוש וטהור כמו ישראל שעברו את הים והיו כולם גוף קדוש וטהור 

ונקי, גם זו אינה טענה, אין זה תלוי בגוף הטהורים שיעברו הים.

דהכל תלוי בך דכשתתקדש בלבבך ובפיך יכול אתה   
לעשות הכל ולידע דברי קבלה

גם עכשיו הכל תלוי בידי אדם שיוכל להתקדש ולהטהר עד שיהיה 
ראוי לקבל מעשה מרכבה וזהו שמסיים "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" 
דהכל תלוי בך דכשתתקדש בלבבך ובפיך יכול אתה לעשות הכל ולידע דברי קבלה. עד כאן 

לשון קדשו.

המעשה הנכון – בזמן הנכון
הימים ימי הרת עולם, כל מי שעיניו בראשו מנסה לתפוס את הרגעים ולהוסיף לעצמו עוד זכיות ליום הדין המתקרב אילינו בצעדי ענק. 
מי שיש בידו להוסיף – מוסיף עוד שעות לימוד, פרקי תהלים, התבוננות חשבון הנפש, התבודדות, התפילות הנאמרות בחטף במהלך 

השנה – זוכות ליחס הראוי להן ונאמרות בכוונת הלב ובמתינות.

קברי הצדיקים הומי אדם, למירון מגיעים עשרות אלפי אנשים בימים אלו, לאומן נוסעים 30 אלף איש, כל הסגולות האלו נעשות 
בדחילו ורחימו, והמצוה האחת של לימוד הזוהר "והגית בו" צועד בראש עם השקעה בטוחה וארוכת טווח. 

הלימוד שבזכותו שוברים כל המחיצות וממתיקין את כל הדינים, בזכותו באים על האדם שפע טובה וברכה,
עד שאפילו גאולת הכלל תלויה בו כמבואר ........

'ן י'ֹוַחאי 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ י תֵּ ֵלי - ָראשֵׁ ֵרי"ש גְּ ָיד ָרָמה, בְּ ָרֵאל יֹוְצִאים בְּ ּוְבֵני ִישְׂ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ ִאיָתא בַּ ֶרְך דְּ ֵליּה, ַעל דֶּ ֵריׁש גְּ ָרֵאל ָנְפִקין בְּ מֹות יד ח), ְוַתְרּגּומוֹ: 'ּוְבֵני ִישְׂ ָיד ָרָמה' (שְׁ ָרֵאל יֹוְצִאים בְּ א. 'ּוְבֵני ִישְׂ

ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא. ֶפר ַהּזַֹהר בְּ ה ַהסֵּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ בָֹאר עֹוד יֹוֵתר כְּ מְּ ם שֶׁ א ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוַעיֵּן שָׁ ִסְפָרא דָּ בְּ

י  ֵרי"ׁש ָראשֵׁ ֵלי, בְּ ֵריׁש גְּ ָיד ָרָמה, ְוַתְרּגּומוֹ בְּ ר ְלֵעיל, בְּ ְזכַּ נִּ ָרֵאל יֹוְצִאים, ַהְינּו ִמן ַהגָּלּות, כַּ סּוק ּוְבֵני ִישְׂ פָּ ז בַּ ֻרמָּ מְּ ב. ְוֶזהּו שֶׁ
ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוָהֵבן. דֹוׁש ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז בְּ ה ִסְפרוֹ ַהקָּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ֵל"י, כְּ 'ן י'ֹוַחאי, גְּ 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ תֵּ

יׁשּוַעת עֹוָלִמים. ע בִּ נּו ּוְלִהוָּשַׁ ה ָורֹאׁש ְלִפְדיוֹן ַנְפשֵׁ ִחלָּ ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו תְּ ָרֵאל, ִנְזכֶּ פּוצֹות ִישְׂ ָכל תְּ ְוַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ

זכור תזכור מי יתפלל עליך להצלחתך ביום הדין הגדול והנורא השנה בעת אשר אומרים "ונתנה תוקף..."?
מי באש? מי בחרב? מי ברעב? מי ישקט? מי יטרף? מי יתייסר? מי ינוע?

רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר וכל החברייא קדישא יתפללו עליך!!!

מא

גדולי ישראל והזוהר
רבי חיים אלעזר שפירא

   "המאור שבה מחזירו למוטב" - הכוונה לתורת הסוד

ואין עבירה מכבה  (דף כ"א): עבירה מכבה מצוה  במס' סוטה 
תורה, ופי' רש"י: לכבות את האהבה זו תורה, דכתיב הביאני 

אל בית היין, ודגלו עלי אהבה, יין סוד, עכ"ל.

מתלמידי  רבותינו  כדברי  להשמיענו  בא  דרש"י  ונראה 
הבעש"ט הקדוש זי"ע, כי מש"כ בתורה המאור שבה מחזירו 
נאמרו  בלבד  לנו  הנגליות  התורה  פלפולי  על  לא  למוטב, 
בעוה"ר,  פעמים  הרבה  ההיפך  רואות  עינינו  דהרי  הדברים, 
וכמ"ש בזה בס' דרך אמת להה"ק מוהר"ר פייביש מזבריזא 
זי"ע, וכן בשארי ספה"ק, ובפרט בספרי המעוררים ומלהיבים 
ועשה  מרע  סור  בס'  וכמו  האמת,  חכמת  ללימוד  בנ"י  לבות 

בפנימיות  ומאמין  שלומד  מי  על   קאי  דעיקר  עיי"ש  ודומיהן,  זי"ע  מהרצ"א  והוספות  טוב 
שבה  והמאור  בהשי"ת  לדביקות  בלימודו  יזכה  אז  בתורה,  טמונים  אשר  וסודותי'  התורה 

מחזירו למוטב.

וז"ש רש"י בפירושו על הך דאין עבירה מכבה תורה דהיינו אהבה שנקרא יין סוד כנז'.

שמרו  ותורתי  עזבו  אותי  הלואי  י')  הלכה  (פ"א  חגיגה  בירושלמי  האלו  כדברים  מצאתי  וכן 
שהטהור שבה הי' מקרבן לתורה, ופי' בקרבן העדה: המאור שבה רמז לסודות החכמה, עיי"ש. 
וזה שנאמר בש"ס דילן (פסחים דף  ג' ע"ב ובפתיחתא דמד"ר איכה) המאור שבה. ובירושלמי הנז' 
איתא "המאור" שבה, היינו המעמיד, שהוא עיקרו סודות התורה, כמ"ש בקרבן העדה דהעיקר 

הם הנסתרות, זהו מחזיר למוטב כנזכר כו'. (דברי תורה מהדורא ב' סי' ט')

רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל ממונקאטש



מ

גדולי ישראל והזוהר
רבי יעקב אבוחצירא

לזה אמר, אל תחשוב כן, כי לא נשארה בשמים, וגם "לא מעבר לים 
גוף  צריכים  קבלה  שדברי  היצר  שטוען  השנית  הטענה  כנגד  היא" 
קדוש וטהור כמו ישראל שעברו את הים והיו כולם גוף קדוש וטהור 

ונקי, גם זו אינה טענה, אין זה תלוי בגוף הטהורים שיעברו הים.

דהכל תלוי בך דכשתתקדש בלבבך ובפיך יכול אתה   
לעשות הכל ולידע דברי קבלה

גם עכשיו הכל תלוי בידי אדם שיוכל להתקדש ולהטהר עד שיהיה 
ראוי לקבל מעשה מרכבה וזהו שמסיים "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" 
דהכל תלוי בך דכשתתקדש בלבבך ובפיך יכול אתה לעשות הכל ולידע דברי קבלה. עד כאן 

לשון קדשו.

המעשה הנכון – בזמן הנכון
הימים ימי הרת עולם, כל מי שעיניו בראשו מנסה לתפוס את הרגעים ולהוסיף לעצמו עוד זכיות ליום הדין המתקרב אילינו בצעדי ענק. 
מי שיש בידו להוסיף – מוסיף עוד שעות לימוד, פרקי תהלים, התבוננות חשבון הנפש, התבודדות, התפילות הנאמרות בחטף במהלך 

השנה – זוכות ליחס הראוי להן ונאמרות בכוונת הלב ובמתינות.

קברי הצדיקים הומי אדם, למירון מגיעים עשרות אלפי אנשים בימים אלו, לאומן נוסעים 30 אלף איש, כל הסגולות האלו נעשות 
בדחילו ורחימו, והמצוה האחת של לימוד הזוהר "והגית בו" צועד בראש עם השקעה בטוחה וארוכת טווח. 

הלימוד שבזכותו שוברים כל המחיצות וממתיקין את כל הדינים, בזכותו באים על האדם שפע טובה וברכה,
עד שאפילו גאולת הכלל תלויה בו כמבואר ........

'ן י'ֹוַחאי 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ י תֵּ ֵלי - ָראשֵׁ ֵרי"ש גְּ ָיד ָרָמה, בְּ ָרֵאל יֹוְצִאים בְּ ּוְבֵני ִישְׂ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ ִאיָתא בַּ ֶרְך דְּ ֵליּה, ַעל דֶּ ֵריׁש גְּ ָרֵאל ָנְפִקין בְּ מֹות יד ח), ְוַתְרּגּומוֹ: 'ּוְבֵני ִישְׂ ָיד ָרָמה' (שְׁ ָרֵאל יֹוְצִאים בְּ א. 'ּוְבֵני ִישְׂ

ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא. ֶפר ַהּזַֹהר בְּ ה ַהסֵּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ בָֹאר עֹוד יֹוֵתר כְּ מְּ ם שֶׁ א ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוַעיֵּן שָׁ ִסְפָרא דָּ בְּ

י  ֵרי"ׁש ָראשֵׁ ֵלי, בְּ ֵריׁש גְּ ָיד ָרָמה, ְוַתְרּגּומוֹ בְּ ר ְלֵעיל, בְּ ְזכַּ נִּ ָרֵאל יֹוְצִאים, ַהְינּו ִמן ַהגָּלּות, כַּ סּוק ּוְבֵני ִישְׂ פָּ ז בַּ ֻרמָּ מְּ ב. ְוֶזהּו שֶׁ
ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוָהֵבן. דֹוׁש ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז בְּ ה ִסְפרוֹ ַהקָּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ֵל"י, כְּ 'ן י'ֹוַחאי, גְּ 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ תֵּ

יׁשּוַעת עֹוָלִמים. ע בִּ נּו ּוְלִהוָּשַׁ ה ָורֹאׁש ְלִפְדיוֹן ַנְפשֵׁ ִחלָּ ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו תְּ ָרֵאל, ִנְזכֶּ פּוצֹות ִישְׂ ָכל תְּ ְוַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ

זכור תזכור מי יתפלל עליך להצלחתך ביום הדין הגדול והנורא השנה בעת אשר אומרים "ונתנה תוקף..."?
מי באש? מי בחרב? מי ברעב? מי ישקט? מי יטרף? מי יתייסר? מי ינוע?

רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר וכל החברייא קדישא יתפללו עליך!!!

מא

גדולי ישראל והזוהר
רבי חיים אלעזר שפירא

   "המאור שבה מחזירו למוטב" - הכוונה לתורת הסוד

ואין עבירה מכבה  (דף כ"א): עבירה מכבה מצוה  במס' סוטה 
תורה, ופי' רש"י: לכבות את האהבה זו תורה, דכתיב הביאני 

אל בית היין, ודגלו עלי אהבה, יין סוד, עכ"ל.

מתלמידי  רבותינו  כדברי  להשמיענו  בא  דרש"י  ונראה 
הבעש"ט הקדוש זי"ע, כי מש"כ בתורה המאור שבה מחזירו 
נאמרו  בלבד  לנו  הנגליות  התורה  פלפולי  על  לא  למוטב, 
בעוה"ר,  פעמים  הרבה  ההיפך  רואות  עינינו  דהרי  הדברים, 
וכמ"ש בזה בס' דרך אמת להה"ק מוהר"ר פייביש מזבריזא 
זי"ע, וכן בשארי ספה"ק, ובפרט בספרי המעוררים ומלהיבים 
ועשה  מרע  סור  בס'  וכמו  האמת,  חכמת  ללימוד  בנ"י  לבות 

בפנימיות  ומאמין  שלומד  מי  על   קאי  דעיקר  עיי"ש  ודומיהן,  זי"ע  מהרצ"א  והוספות  טוב 
שבה  והמאור  בהשי"ת  לדביקות  בלימודו  יזכה  אז  בתורה,  טמונים  אשר  וסודותי'  התורה 

מחזירו למוטב.

וז"ש רש"י בפירושו על הך דאין עבירה מכבה תורה דהיינו אהבה שנקרא יין סוד כנז'.

שמרו  ותורתי  עזבו  אותי  הלואי  י')  הלכה  (פ"א  חגיגה  בירושלמי  האלו  כדברים  מצאתי  וכן 
שהטהור שבה הי' מקרבן לתורה, ופי' בקרבן העדה: המאור שבה רמז לסודות החכמה, עיי"ש. 
וזה שנאמר בש"ס דילן (פסחים דף  ג' ע"ב ובפתיחתא דמד"ר איכה) המאור שבה. ובירושלמי הנז' 
איתא "המאור" שבה, היינו המעמיד, שהוא עיקרו סודות התורה, כמ"ש בקרבן העדה דהעיקר 

הם הנסתרות, זהו מחזיר למוטב כנזכר כו'. (דברי תורה מהדורא ב' סי' ט')

רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל ממונקאטש



מב

גדולי ישראל והזוהר
רבי מנחם מנדל שניארסון

רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל - "הצמח צדק"

מאמרי  ביאור  ובו  הזוהר"-  "ביאורי  הספר  את  גם  חבר 
הזוהר.

הזוהר  לימוד  ביחידות:  פעם  אמר  צדק"  "צמח  הרבי 
הלב  את  מעורר  המדרש  לימוד  הנפש.  את  מרומם 
ואמירת תהלים בבכי ודמעות "שוטפת את הכלי". – טז 
טבת  (ספר חגי ומועדי ישראל שע"י ר. זמיר,  וכן נדפס בספר שיחות לנוער כרך 

ד' תשכ"ו – תשכ"ח)

רבי מנחם מנדל שניארסון זצ"ל-האדמו"ר האחרון

בקשר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  האחרונות  הוראותיו 
מכל  למעלה  מוכיחים  וכו'  הזוהר  לימוד  הילדים,  לכינוסי 
צל של ספק, על גודל השעה בה אנו נמצאים, ולכן דווקא 
ברגעים גדולים אלו, מוטלת החובה של כולנו – ללא יוצא 
אדמו"ר  כ"ק  של  הק',  למבצעיו  במרץ  להתגייס  מהכלל 

שליט"א ...  (עלון כפר חב"ד תש"מ – תשמ"א, דבר המערכת)

   אחכה לו בכל יום שיבוא – מי שלומד זוהר מחכה ורוצה 
באמת את המשיח- כי הוא פועל כל רגע לביאת המשיח

הרמב"ם בפרק י"א מהלכות מלכים הלכה א' כתב: "המלך המשיח... וכל 
הנביאים  לא בשאר  לביאתו,  מי שאינו מחכה  או  בזה,  מי שאינו מאמין 
בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו"  הנה כי כן יסוד האמונה בביאת 

המשיח הוא להאמין בבואו ולצפות לביאתו

מג

גדולי ישראל והזוהר
חפץ חיים

"על  לימוד הזוהר אין שום הגבלות..."   

חיים  החפץ  רבו  משם  זצ"ל  בלוך  שלמה  רבי  הצדיק  הגאון  אמר  וכן 
והיה  מדרש  רובו  כי  הגבלה  שום  אין  הזוהר  ספר  לימוד  שעל  זצ"ל 
החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה 

ואפילו לבחורים. (ר' יוסף בן שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף)

רבי שלום שרעבי חיבר ספרים רבים וחשובים בחכמת הקבלה, אחד 
מן הספרים נקרא בשם "קול-קורא" - בו כתב על חובת לימוד הזוהר 
והקבלה בדור הזה, וראיות אין מספר כי לא רק שמותר לעסוק בתורת 

הסוד הזוהר והקבלה אלא חובה לעסוק בה.

לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאמר  

על דרך דאיתא שלשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאמר, 
כמשל הנכנס לחנות של בושם, אף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב קלט עמו. 
(הרה"ק ר‘ משה חיים אפרים מסדילקוב (נכד הבעל שם טוב ישב על כסא הרבנות בקהילת סודילקוב, היה 

ענוותן גדול ונפטר קודם שנת תקס"ג) בעל דגל מחנה אפרים בליקוטים דיבור המתחיל ישקני)

ואף אם אינו מבין  ילמוד בספרי קבלה,  ותיקונים  אף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר 
האריז"ל  כוונות  (סידור  הנשמה.  לטהר  מסוגלים  הם  כי  ותיקונים,  הזוהר  דברי  יאמר  בהם 
מהמקובל האלוקי מוהר"ר יעקב קאפיל של רבי יעקב קאפיל איש ליפשיץ זצוק"ל אשר היה מגיד מישרים 

בבית המדרש של מעזריטש, לפני תקופת הבעש"ט - לפני 300 שנה. כולל ביאורים על כל חלקי התפילה. 

בסדר כוונת הלימוד)

חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר השבוע  

ביום שבת קודש יהי' לכם שיעור קבוע ללמוד בזוהר הקדוש מסדר השבוע, וזה יהי' לכם חוק 
ולא יעבור. (הכנה דרבה)
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מאמרי  ביאור  ובו  הזוהר"-  "ביאורי  הספר  את  גם  חבר 
הזוהר.

הזוהר  לימוד  ביחידות:  פעם  אמר  צדק"  "צמח  הרבי 
הלב  את  מעורר  המדרש  לימוד  הנפש.  את  מרומם 
ואמירת תהלים בבכי ודמעות "שוטפת את הכלי". – טז 
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מד

גדולי ישראל והזוהר
אני מאמין באמונה שלמה

משה רבינו ע"ה הבטיח:
ַרֲחֵמי". יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ובגין דעתידין ישראל "למטעם" מאילנא דחיי, דאיהו ספר הזוהר, ִיְפקּון בֵּ

הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ּום שֶׁ פירוש: ִמשּׁ
ַרֲחִמים. ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ

ובכן יהודי יקר תעזור גם אתה לקרב את הגאולה על ידי לימוד זוהר הקדוש.
אם אתם רוצים לדעת מה ש- 1000 גדולי ישראל אומרים על חשיבות ללמוד הזוהר הקדוש בדורינו לזקנים ונערים,

תעיין בספר "אור הזוהר" ובספר "תיקוני זוהר" המחולק לימות השנה עמוד אחד ליום.

להזמנות: [חנות מלכות דוד רח' השומר 74 בני ברק]
03-677-1499 או 0548-436784

אומר יהודי בכל יום - "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" בכמיהה תמידית להתגלות הגואל, התקוה 
פועמת, והצפיה היא כללית של העם כולו לשבטיו ולקהילותיו.

לו יצויר, אנו עומדים בבית הכנסת, נגש הרב למרכז, דופק על הבימה ומכריז: "כל מי שפעל במשהו לביאת המשיח, נא לגשת ולהגיד 
קבל עם ועדה, כדי שממנו יראו וכן יעשו". מיד רצים כולם ומצטופפים בשורה ארוכה ממתינים לומר דבריהם...

פתח ראובן ואמר: "אני מכוון 3 פעמים בתפילת שמונה עשרה 'את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח...' ."

שמעון הגיד: "אני חי כיהודי, באורח חיי אני מקרב את הגואל."

לוי ענה: "אני מזרז הקץ בהתאמצות להשלים 8 שעות רצופות של לימוד מדי יום ביומו."

יהודה גילה: "אני לומד בכל יום 2 הלכות בשמירת הלשון ומקבל על עצמי ליישמם".

יששכר ספר: "סיימתי 40 יום פרק שירה".

והשורה מתארכת, ממתינים עוד הרבה יהודים, כל אחד חפץ להעשיר את חבירו בידיעה, כיצד הוא משתדל לקרב את ביאת המשיח.

רבותי! הכל שריר וקיים ואמת ויציב ונכון, קדושי אמוני ישראל אכן משתדלים, מקבלים על עצמם קבלות טובות ומקרבים זמן גאולתינו, 
אבל עדיין חסרה לנו הלהבה שתצית את אור הגאולה, עדיין אין לנו את הגפרור הקטן שיהפוך את מאמצינו המרובים לאש גדולה ולאור 

עולם. רוצים אנו לגרש את החושך בבת אחת ולגלות את האור הגנוז. אבל איך?

גילה לנו הרש"ש הקדוש בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתו, השאיר לנו מעין צוואה כאשר אמר לבנו חזקיה יצחק זיע"א: "יודע אני 
שבזכות הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות, ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח צדקינו..." ותורת הסוד מה יהא עליה? 

(ספר הרש"ש עמ' 158)

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

והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו, הקדישו מזמנכם היקר בכל יום לשם שמיים, בשביל ישועת העם,,בכוחינו לשנות את המצב, בידינו 
הדבר, בואו נתגייס כולנו הגדולים עם הקטנים, גאונים עם פשוטי עם, צדיקים ובינונים, זקנים עם נערים, מגידי שיעורים עם בחורים, 
מלמדים עם תינוקות של בית רבן, התחילו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים זוהר הקדוש, ונפעל בדרך זו לקרב את ביאת משיחינו.

במיוחד להזהיר גדולים על קטנים, אב ילמד עם בנו, מחנך עם חניכו ומלמד עם תלמידו, שהרי אם אין גדיים אין תיישים, כך יחדור 
תלמודם מנערותם, לתלמודי תורה, לישיבות ולכוללים, ותורת הסוד תקבל תנופה.

ֶכל  ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ ֶזה שֶׁ י בְּ ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ִחיַנת "ֵעץ ַחיִּ הּוא בְּ ְלַמד זַֹהר, שֶׁ יִּ ד ָצִריְך שֶׁ וכבר פסק רבי פנחס מקאריץ: ְמַלמֵּ
ית. ָמה ֲאִמתִּ יַח ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ ינֹוק, בָּ ר ַלתִּ ָישָׁ

בספר חכם הרזים הוסיף על דברתו: כשאב שולח בנו למלמד ללמוד אצלו תורה, דבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו לומד 
זוהר, כי אם לא, אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו – וגם אי אפשר שיהיה להמלמד קצת יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש 

כמבואר בספרים הקדושים.

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות נפשינו, 
ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

התבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, ופליטת העם ששים ושמחים. בעת הזו יתבונן מלך המשיח 
בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, לפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, אז ישמיע 
מלך המשיח את קולו ויאמר, בהפנותו אצבעו על יהודי מסוים: "בזכותך הגעתי, לך יש חלק בגאולת העם". כך יראה על כל יהודי ויהודי 

שפעל למען ביאתו.

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

מה

גדולי ישראל והזוהר
לימוד הזהר

(זכירה לחיים  על ידי לימוד בספר הזהר זכות רבי שמעון והחברים שלו יגינו עליו. א. 
דף יד עמוד ד').

(ספר אברהם במחזה דרוש  ועוד שזכות רשב"י בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא. ב. 
ט"ז).

(הקדמת רבי משה בסולה לספר התקו־ ליראת שמים. ג.  ולימוד הזהר הקדוש סגולה 
נים).

. העסק בספר הזהר סגולה להשגה. (האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא עמוד ב')ד. 
ה. העסק בזהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם להתקשרות לאין סוף 

ב"ה. (שארית ישראל שער ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב').
. הלימוד בזהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה. (שבחי האריז"ל)ו. 
. הלימוד בזהר הוא תקון גדול לנשמה. (מורה באצבע אות מ"ד)ז. 

ולזכות הנשמה  יועץ ערך זהר)ח.   (פלא  לימוד הזהר מביא לטהרת וקדושת הנפש. 
(הגהות מהרצ"א אות ט').

. לימוד בזהר הקדוש מסיר טמטום הלב (מאה שערים לבעל התניא)ט. 
. בלימוד הזהר בונה עולמות (כסא מלך על תקוני הזהר תיקון מ"ג אות ס')י. 

(זהר  זהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבא לא ישב בבושה. יא.  הלומד בספר 
פרשת וישב דף קפ"ה עמוד א' בכללות, ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו).

(רבי אברהם מסלונים בספר  לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה. יב. 
תורת אבות).

. הלימוד בזהר מביא את האדם לאהבת הבורא (הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות)יג. 
(אמרי פנחס שער ט' אות ג). הלימוד בזהר מביא את האדם לאמונה. יד. 

(שם שער  לימוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. טו. 
ו' אות ע"ג).

(מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין נדפס בספר אמת ויציב  מביא רפואה לכאב שיניים. טז. 
חלק ד' עמוד ל').

. והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ. (אמרי פנחס שער ט' אות ג')יז. 

שאלה: אמור נא לי, מהי הסגולה המיוחדת שיש בלימוד ספר הזהר?

תשובה: סגולות רבות מצינו בספרים להעוסקים בספר הזוהר, 
וכאן נעלה בקיצור לדוגמא שבעה עשר מהם:   



מד

גדולי ישראל והזוהר
אני מאמין באמונה שלמה

משה רבינו ע"ה הבטיח:
ַרֲחֵמי". יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ובגין דעתידין ישראל "למטעם" מאילנא דחיי, דאיהו ספר הזוהר, ִיְפקּון בֵּ

הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ּום שֶׁ פירוש: ִמשּׁ
ַרֲחִמים. ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ

ובכן יהודי יקר תעזור גם אתה לקרב את הגאולה על ידי לימוד זוהר הקדוש.
אם אתם רוצים לדעת מה ש- 1000 גדולי ישראל אומרים על חשיבות ללמוד הזוהר הקדוש בדורינו לזקנים ונערים,

תעיין בספר "אור הזוהר" ובספר "תיקוני זוהר" המחולק לימות השנה עמוד אחד ליום.

להזמנות: [חנות מלכות דוד רח' השומר 74 בני ברק]
03-677-1499 או 0548-436784

אומר יהודי בכל יום - "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" בכמיהה תמידית להתגלות הגואל, התקוה 
פועמת, והצפיה היא כללית של העם כולו לשבטיו ולקהילותיו.

לו יצויר, אנו עומדים בבית הכנסת, נגש הרב למרכז, דופק על הבימה ומכריז: "כל מי שפעל במשהו לביאת המשיח, נא לגשת ולהגיד 
קבל עם ועדה, כדי שממנו יראו וכן יעשו". מיד רצים כולם ומצטופפים בשורה ארוכה ממתינים לומר דבריהם...

פתח ראובן ואמר: "אני מכוון 3 פעמים בתפילת שמונה עשרה 'את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח...' ."

שמעון הגיד: "אני חי כיהודי, באורח חיי אני מקרב את הגואל."

לוי ענה: "אני מזרז הקץ בהתאמצות להשלים 8 שעות רצופות של לימוד מדי יום ביומו."

יהודה גילה: "אני לומד בכל יום 2 הלכות בשמירת הלשון ומקבל על עצמי ליישמם".

יששכר ספר: "סיימתי 40 יום פרק שירה".

והשורה מתארכת, ממתינים עוד הרבה יהודים, כל אחד חפץ להעשיר את חבירו בידיעה, כיצד הוא משתדל לקרב את ביאת המשיח.

רבותי! הכל שריר וקיים ואמת ויציב ונכון, קדושי אמוני ישראל אכן משתדלים, מקבלים על עצמם קבלות טובות ומקרבים זמן גאולתינו, 
אבל עדיין חסרה לנו הלהבה שתצית את אור הגאולה, עדיין אין לנו את הגפרור הקטן שיהפוך את מאמצינו המרובים לאש גדולה ולאור 

עולם. רוצים אנו לגרש את החושך בבת אחת ולגלות את האור הגנוז. אבל איך?

גילה לנו הרש"ש הקדוש בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתו, השאיר לנו מעין צוואה כאשר אמר לבנו חזקיה יצחק זיע"א: "יודע אני 
שבזכות הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות, ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח צדקינו..." ותורת הסוד מה יהא עליה? 

(ספר הרש"ש עמ' 158)

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

והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו, הקדישו מזמנכם היקר בכל יום לשם שמיים, בשביל ישועת העם,,בכוחינו לשנות את המצב, בידינו 
הדבר, בואו נתגייס כולנו הגדולים עם הקטנים, גאונים עם פשוטי עם, צדיקים ובינונים, זקנים עם נערים, מגידי שיעורים עם בחורים, 
מלמדים עם תינוקות של בית רבן, התחילו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים זוהר הקדוש, ונפעל בדרך זו לקרב את ביאת משיחינו.

במיוחד להזהיר גדולים על קטנים, אב ילמד עם בנו, מחנך עם חניכו ומלמד עם תלמידו, שהרי אם אין גדיים אין תיישים, כך יחדור 
תלמודם מנערותם, לתלמודי תורה, לישיבות ולכוללים, ותורת הסוד תקבל תנופה.

ֶכל  ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ ֶזה שֶׁ י בְּ ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ִחיַנת "ֵעץ ַחיִּ הּוא בְּ ְלַמד זַֹהר, שֶׁ יִּ ד ָצִריְך שֶׁ וכבר פסק רבי פנחס מקאריץ: ְמַלמֵּ
ית. ָמה ֲאִמתִּ יַח ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ ינֹוק, בָּ ר ַלתִּ ָישָׁ

בספר חכם הרזים הוסיף על דברתו: כשאב שולח בנו למלמד ללמוד אצלו תורה, דבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו לומד 
זוהר, כי אם לא, אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו – וגם אי אפשר שיהיה להמלמד קצת יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש 

כמבואר בספרים הקדושים.

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות נפשינו, 
ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

התבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, ופליטת העם ששים ושמחים. בעת הזו יתבונן מלך המשיח 
בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, לפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, אז ישמיע 
מלך המשיח את קולו ויאמר, בהפנותו אצבעו על יהודי מסוים: "בזכותך הגעתי, לך יש חלק בגאולת העם". כך יראה על כל יהודי ויהודי 

שפעל למען ביאתו.

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

מה

גדולי ישראל והזוהר
לימוד הזהר

(זכירה לחיים  על ידי לימוד בספר הזהר זכות רבי שמעון והחברים שלו יגינו עליו. א. 
דף יד עמוד ד').

(ספר אברהם במחזה דרוש  ועוד שזכות רשב"י בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא. ב. 
ט"ז).

(הקדמת רבי משה בסולה לספר התקו־ ליראת שמים. ג.  ולימוד הזהר הקדוש סגולה 
נים).

. העסק בספר הזהר סגולה להשגה. (האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא עמוד ב')ד. 
ה. העסק בזהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם להתקשרות לאין סוף 

ב"ה. (שארית ישראל שער ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב').
. הלימוד בזהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה. (שבחי האריז"ל)ו. 
. הלימוד בזהר הוא תקון גדול לנשמה. (מורה באצבע אות מ"ד)ז. 

ולזכות הנשמה  יועץ ערך זהר)ח.   (פלא  לימוד הזהר מביא לטהרת וקדושת הנפש. 
(הגהות מהרצ"א אות ט').

. לימוד בזהר הקדוש מסיר טמטום הלב (מאה שערים לבעל התניא)ט. 
. בלימוד הזהר בונה עולמות (כסא מלך על תקוני הזהר תיקון מ"ג אות ס')י. 

(זהר  זהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבא לא ישב בבושה. יא.  הלומד בספר 
פרשת וישב דף קפ"ה עמוד א' בכללות, ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו).

(רבי אברהם מסלונים בספר  לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה. יב. 
תורת אבות).

. הלימוד בזהר מביא את האדם לאהבת הבורא (הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות)יג. 
(אמרי פנחס שער ט' אות ג). הלימוד בזהר מביא את האדם לאמונה. יד. 

(שם שער  לימוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. טו. 
ו' אות ע"ג).

(מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין נדפס בספר אמת ויציב  מביא רפואה לכאב שיניים. טז. 
חלק ד' עמוד ל').

. והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ. (אמרי פנחס שער ט' אות ג')יז. 

שאלה: אמור נא לי, מהי הסגולה המיוחדת שיש בלימוד ספר הזהר?

תשובה: סגולות רבות מצינו בספרים להעוסקים בספר הזוהר, 
וכאן נעלה בקיצור לדוגמא שבעה עשר מהם:   



מו

גדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים
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גדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבה ובזה מעלמא, והשנה שעברה 
כבר עוררנו עם ישראל "תקון לגאולה האמיתית" מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא קדישא" הנז"ל לשקוד על לימוד הזוהר לגמור בארץ 
ובחוצה לארץ אלף סיומים, וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות סיומים, ע"כ אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים 
מכל בר ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי גמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות עם בני 
חברתו של אשתקד, סיום זוהר אחד, לעילוי מזל עם ישראל, ולבטל כל הצרים אותם עליונים ותחתונים, ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם 

ולא תעשינה ידיהם תושיה, וישראל ישכון לבטח ונראה בנחמת ציון אכי"ר. ירושלים ת"ו בש"א לחדש אייר שנת תפא"ר לפ"ק.
קודם הלימוד יאמר: הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום פי כל הצרים אותנו עליונים 

ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו  וישראל ישכון לבטח אמן כי"ר.
שקולה  היא  תורה  שתלמוד  חכז"ל  אמרו  כבר 
עמלו  להיות  הזוכה  אשרי  המצות  כל  כנגד 
זוה"ק  בספר  בנסתר  הן  בנגלה  הן  בתורה 
האלקי  התנא  רשב"י  הוא  וכדאי  והתיקונים. 
זיע"א לפטור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב 
את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור 
ה' ומלאה הארץ דעה את ה' בבא גא"צ וישראל 

נושע בה' תשועת עולמים בעגלא ובקרוב 

נאם יצחק ירוחם בהגאון החסיד 
מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב זצ"ל דיסקין

מסכים אני לכל המדובר למעלה ומבקש מאחב"י 
בכל מקום להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר 
הנזכר וזכות התנא הקדוש רשב"י זיע"א ותוה"ק 
יגן עלינו לזכות לראות בגאולת ישראל ברחמים 
עתה  בגוים  יתנו  כי  גם  הנביא  כמ"ש  בב"א 

אקבצם.

ובעה"ח יום פסח שני תרפ"א
בא ס"ט יפרח כשושנה לפ"ק
הצבי יעקב מאיר ס"ט ראשון לציון
וראש הרבנים בא"י.

הלימוד  ונחיצות  תועלת  ע"ד 
הקדוש  הזוהר  של  הקדוש 
בזה  כתבתי  כבר  התיקונים 
ברחמיו  השי"ת  שעברה  שנה 
תשובה  התעוררות  יתן 
ישראל  עמנו  בלב  מלעילא 
קרובה  בישועה  לראות  ונזכה 

כעתירת לב ונפש המחכה.
הק' יוסף חיים זאננעפעלד 
רב ואב"ד לקהלת 
האשכנזים בעה"ק ירושלים תובב"א

אור  האלהי,  התנא  של  הזוהר  ספר  כי  לכל  ידוע 
זה  עליו  הנאמר  והתחתונים  העליונים  העולמות 
האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו 
לא  לא  ואי  תיליד  שמעון  כרבי  אימיה  דילידה 
תיליד (מכות י"ז ע"ב) הוא עטרת ראשינו ותפארתנו, 
זיע"א אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים  הרשב"י 
ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים 
אוכלת  אש  נהרי  מקום  הקודש  וחיות  וחשמלים 
בה  ושמח  הקב"ה  לפני  דקה  דממה  קול  עד  אש 

ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא.
לימוד  זלה"ה,  חיד"א  הגאון  שכתב  מה  חזי  פוק 
מאי  ידע  דלא  אפילו  למוד  כל  על  מרומם  הזוהר 

קאמר.
אמר לימוד  והרב "כסא מלך" (פירוש על תיקון מ"ג) 

הזוהר בגירסא בונה עולמות עליונים.
עוד אמר אליהו ז"ל לרבי שמעון בהאי ספר הזוהר 

יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראה. 
עוד בדף קכ"ד ע"ב לשון משה רבינו לרבי שמעון. 
חבורא  בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים 
נסיון  צריך  לא  באלין  הזוהר  ספר  דאיהו  דילך 
(ר"ל כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח) ובגין 

הוא  דא  דחיי  מאילנא  למטעם  עתידין  דישראל 
ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי. 

יזהירו  "והמשכילים  התיקונים  בהקדמת  עוד 
שמעון  ר'  אינון  והמשכילים  וגו'  הרקיע"  כזוהר 
חבורא  האי  למעבד  אתכנשו  כד  יזהירו  וחבריא 
רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל נשמתין 
מלאכייא,  ולכל  בינייהו  לאחתא  דמתיבתא 
באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו 
לגלאה  כנויין  וכל  הוויין  וכל  קדישין  שמהן  לכל 

ורשותא  דיליה,  בדרגא  שם  כל  טמירין  רזין  לון 
דלא  טמירין  רזין  לון  לגלאה  ספירן  לעשר  יהב 
דמלכא  דרא  דייתי  עד  לון  לגלאה  רשו  אתייהב 
תלויה  הגאולה  כי  האמור  מן  המורם  משיחא. 

בלימוד הזוהר.
הזוהר,  לימוד  בטול  בעולם  גורם  מה  נכתוב  ועתה 
האלהי  המקובל  הגדול  הרב  מדברי  אותו  ונקח 
זיע"א  זלה"ה תלמיד הרב האר"י  ויטאל  חיים  רבי 
וז"ל אני הצעיר  הכתוב בהקדמת שער ההקדמות, 
יוסף  ויטאל בן לא"א הרב  בעיר הדל באלפי חיים 
כחי  תשש  לכח  שלשים  בן  בהיותי  זלה"ה  ויטאל 
וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי עבר קציר 
עלתה  לא  תרופה  נושענו  לא  ואנחנו  קיץ  כלה 
ארוכה  עלתה  ולא  לבשרינו,  מזור  אין  למחלתנו, 
למכתנו, ולחרבן בית מקדשנו, אוי לנו כי פנה היום 
וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא 
ועל מה  זה  ולדעת מה  פני לחקור  ואתנה את  בא. 
ישי?  בן  בא  לא  ומדוע  וגלותינו  קצינו  נתארך  זה 
ממאמר  דוי,  ולבי  בקרבי  ואנינה  לי  און  ומצאתי 
תנינא  וז"ל  ל'  תקון  התיקונים  בספר  הובא  אחד 
מה  אומרת  והיא  וכו'  מרחפת  אלהים  ורוח  כתיב 
ויזכור כי בשר המה  וכו'  וכו' ובההוא זמנא  אקרא 
רוח הולך ולא ישוב דא הוא רוחו של משיח ווי לון 
לאשתדלא  בען  ולא  עלמא  מן  ליה  דיזיל  דגרמי 
עניותה  וגרמי  הזוהר)  לימוד  (ר"ל  הקבלה  בחכמת 
רוח  והאי  בעלמא,  ואבדן  והרג  ובזה  וחרבא 
דאתמר  כמה  משיח  של  רוחו  הוא  דא  דאסתלק 
ויראת  דעת  רוח  וגבורה  עצה  רוח  רוה"ק  ואיהו 

ה' ע"כ.
הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו 
ישכון  וישראל  המקדש  ויבנה  ויתגלה  משיח  של 

חבלי  צער  יסבול  שלא  בטוח  בו  והלומד  לבטח, 
ורבני עיר הקודש  משיח, אשר על כן אנחנו חכמי 
למוד  ליסד  נתעוררנו  דינים  ובתי  תו"ב  ירושלים 
הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר 
ויהיה הסיום בכ"ה אלול הבע"ל יום בריאת העולם, 
בסוד  פעמים  אלף  והתיקונים  הזוהר  וילמדו 
אנחנו קוראים לכם אחינו  האלף לך שלמה. ולכן 
חכמים רבנים, סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות 
חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו, והחלש יאמר גבור 
זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף  אנו 
חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד 
הגבאים  לכם  יתנו  אשר  הסדר  כפי  עלין  איזה 
ישראל  בחו"ל אשריכם  בין  בארץ  בין  והמנהלים 
כל  דעו  שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר  מי  דעו 
מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות 

עליונים בשמים כנזכר בהקדמת אור החמה. 
ואתם אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו"ל 
אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם 
ועד עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר 
וחבר כפי כחו באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם 
סיום  כל  ולזווג  רבעו  או  חציו  או  אלול  כ"ה  עד 
שלם על ג' או ד' חברים בכדי לדעת כמה סיומים 
יש בכל עיר ועיר להשלים אלף פעמים וככר מנינו 
וברור  בזה  להשתדל  הרבים,  את  מזכה  חברת 
עם אנשי  יעלה הלימוד שלהם  חו"ל  גם אנשי  כי 
עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל 
שנת  חדשה  לשנה  ונכנס  בזה,  זה  ערבים  ישראל 
כל  ועל  ישראל  עמו  על  ברחמים  וישועה  גאולה 
נחזור  עוד  יצטרך  אם  הסיום  ואחר  כולו,  העולם 
יגן  זיע"א  וזכות התנא הרשב"י  עוד פעם סדר שני 

עלינו ויגן עליכם ואתם שלום. 

ל ל דם מעלת למוד ה
ל "תקון ישראל ם

רבה ובזה מעלמאל
הזו לימוד על וד

קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר-שנת תרפ"א

תקון לגאולת האמתית -  מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא קדישא
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גדולי ישראל והזוהר
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גדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבה ובזה מעלמא, והשנה שעברה 
כבר עוררנו עם ישראל "תקון לגאולה האמיתית" מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא קדישא" הנז"ל לשקוד על לימוד הזוהר לגמור בארץ 
ובחוצה לארץ אלף סיומים, וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות סיומים, ע"כ אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים 
מכל בר ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי גמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות עם בני 
חברתו של אשתקד, סיום זוהר אחד, לעילוי מזל עם ישראל, ולבטל כל הצרים אותם עליונים ותחתונים, ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם 

ולא תעשינה ידיהם תושיה, וישראל ישכון לבטח ונראה בנחמת ציון אכי"ר. ירושלים ת"ו בש"א לחדש אייר שנת תפא"ר לפ"ק.
קודם הלימוד יאמר: הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום פי כל הצרים אותנו עליונים 

ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו  וישראל ישכון לבטח אמן כי"ר.
שקולה  היא  תורה  שתלמוד  חכז"ל  אמרו  כבר 
עמלו  להיות  הזוכה  אשרי  המצות  כל  כנגד 
זוה"ק  בספר  בנסתר  הן  בנגלה  הן  בתורה 
האלקי  התנא  רשב"י  הוא  וכדאי  והתיקונים. 
זיע"א לפטור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב 
את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור 
ה' ומלאה הארץ דעה את ה' בבא גא"צ וישראל 

נושע בה' תשועת עולמים בעגלא ובקרוב 

נאם יצחק ירוחם בהגאון החסיד 
מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב זצ"ל דיסקין

מסכים אני לכל המדובר למעלה ומבקש מאחב"י 
בכל מקום להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר 
הנזכר וזכות התנא הקדוש רשב"י זיע"א ותוה"ק 
יגן עלינו לזכות לראות בגאולת ישראל ברחמים 
עתה  בגוים  יתנו  כי  גם  הנביא  כמ"ש  בב"א 

אקבצם.

ובעה"ח יום פסח שני תרפ"א
בא ס"ט יפרח כשושנה לפ"ק
הצבי יעקב מאיר ס"ט ראשון לציון
וראש הרבנים בא"י.

הלימוד  ונחיצות  תועלת  ע"ד 
הקדוש  הזוהר  של  הקדוש 
בזה  כתבתי  כבר  התיקונים 
ברחמיו  השי"ת  שעברה  שנה 
תשובה  התעוררות  יתן 
ישראל  עמנו  בלב  מלעילא 
קרובה  בישועה  לראות  ונזכה 

כעתירת לב ונפש המחכה.
הק' יוסף חיים זאננעפעלד 
רב ואב"ד לקהלת 
האשכנזים בעה"ק ירושלים תובב"א

אור  האלהי,  התנא  של  הזוהר  ספר  כי  לכל  ידוע 
זה  עליו  הנאמר  והתחתונים  העליונים  העולמות 
האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו 
לא  לא  ואי  תיליד  שמעון  כרבי  אימיה  דילידה 
תיליד (מכות י"ז ע"ב) הוא עטרת ראשינו ותפארתנו, 
זיע"א אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים  הרשב"י 
ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים 
אוכלת  אש  נהרי  מקום  הקודש  וחיות  וחשמלים 
בה  ושמח  הקב"ה  לפני  דקה  דממה  קול  עד  אש 

ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא.
לימוד  זלה"ה,  חיד"א  הגאון  שכתב  מה  חזי  פוק 
מאי  ידע  דלא  אפילו  למוד  כל  על  מרומם  הזוהר 

קאמר.
אמר לימוד  והרב "כסא מלך" (פירוש על תיקון מ"ג) 

הזוהר בגירסא בונה עולמות עליונים.
עוד אמר אליהו ז"ל לרבי שמעון בהאי ספר הזוהר 

יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראה. 
עוד בדף קכ"ד ע"ב לשון משה רבינו לרבי שמעון. 
חבורא  בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים 
נסיון  צריך  לא  באלין  הזוהר  ספר  דאיהו  דילך 
(ר"ל כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח) ובגין 

הוא  דא  דחיי  מאילנא  למטעם  עתידין  דישראל 
ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי. 

יזהירו  "והמשכילים  התיקונים  בהקדמת  עוד 
שמעון  ר'  אינון  והמשכילים  וגו'  הרקיע"  כזוהר 
חבורא  האי  למעבד  אתכנשו  כד  יזהירו  וחבריא 
רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל נשמתין 
מלאכייא,  ולכל  בינייהו  לאחתא  דמתיבתא 
באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו 
לגלאה  כנויין  וכל  הוויין  וכל  קדישין  שמהן  לכל 

ורשותא  דיליה,  בדרגא  שם  כל  טמירין  רזין  לון 
דלא  טמירין  רזין  לון  לגלאה  ספירן  לעשר  יהב 
דמלכא  דרא  דייתי  עד  לון  לגלאה  רשו  אתייהב 
תלויה  הגאולה  כי  האמור  מן  המורם  משיחא. 

בלימוד הזוהר.
הזוהר,  לימוד  בטול  בעולם  גורם  מה  נכתוב  ועתה 
האלהי  המקובל  הגדול  הרב  מדברי  אותו  ונקח 
זיע"א  זלה"ה תלמיד הרב האר"י  ויטאל  חיים  רבי 
וז"ל אני הצעיר  הכתוב בהקדמת שער ההקדמות, 
יוסף  ויטאל בן לא"א הרב  בעיר הדל באלפי חיים 
כחי  תשש  לכח  שלשים  בן  בהיותי  זלה"ה  ויטאל 
וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי עבר קציר 
עלתה  לא  תרופה  נושענו  לא  ואנחנו  קיץ  כלה 
ארוכה  עלתה  ולא  לבשרינו,  מזור  אין  למחלתנו, 
למכתנו, ולחרבן בית מקדשנו, אוי לנו כי פנה היום 
וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא 
ועל מה  זה  ולדעת מה  פני לחקור  ואתנה את  בא. 
ישי?  בן  בא  לא  ומדוע  וגלותינו  קצינו  נתארך  זה 
ממאמר  דוי,  ולבי  בקרבי  ואנינה  לי  און  ומצאתי 
תנינא  וז"ל  ל'  תקון  התיקונים  בספר  הובא  אחד 
מה  אומרת  והיא  וכו'  מרחפת  אלהים  ורוח  כתיב 
ויזכור כי בשר המה  וכו'  וכו' ובההוא זמנא  אקרא 
רוח הולך ולא ישוב דא הוא רוחו של משיח ווי לון 
לאשתדלא  בען  ולא  עלמא  מן  ליה  דיזיל  דגרמי 
עניותה  וגרמי  הזוהר)  לימוד  (ר"ל  הקבלה  בחכמת 
רוח  והאי  בעלמא,  ואבדן  והרג  ובזה  וחרבא 
דאתמר  כמה  משיח  של  רוחו  הוא  דא  דאסתלק 
ויראת  דעת  רוח  וגבורה  עצה  רוח  רוה"ק  ואיהו 

ה' ע"כ.
הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו 
ישכון  וישראל  המקדש  ויבנה  ויתגלה  משיח  של 

חבלי  צער  יסבול  שלא  בטוח  בו  והלומד  לבטח, 
ורבני עיר הקודש  משיח, אשר על כן אנחנו חכמי 
למוד  ליסד  נתעוררנו  דינים  ובתי  תו"ב  ירושלים 
הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר 
ויהיה הסיום בכ"ה אלול הבע"ל יום בריאת העולם, 
בסוד  פעמים  אלף  והתיקונים  הזוהר  וילמדו 
אנחנו קוראים לכם אחינו  האלף לך שלמה. ולכן 
חכמים רבנים, סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות 
חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו, והחלש יאמר גבור 
זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף  אנו 
חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד 
הגבאים  לכם  יתנו  אשר  הסדר  כפי  עלין  איזה 
ישראל  אשריכם  בחו"ל  בין  בארץ  בין  והמנהלים 
כל  דעו  שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר  מי  דעו 
מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות 

עליונים בשמים כנזכר בהקדמת אור החמה. 
ואתם אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו"ל 
אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם 
ועד עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר 
וחבר כפי כחו באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם 
סיום  כל  ולזווג  רבעו  או  חציו  או  אלול  כ"ה  עד 
שלם על ג' או ד' חברים בכדי לדעת כמה סיומים 
יש בכל עיר ועיר להשלים אלף פעמים וככר מנינו 
וברור  בזה  להשתדל  הרבים,  את  מזכה  חברת 
עם אנשי  יעלה הלימוד שלהם  חו"ל  גם אנשי  כי 
עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל 
שנת  חדשה  לשנה  ונכנס  בזה,  זה  ערבים  ישראל 
כל  ועל  ישראל  עמו  על  ברחמים  וישועה  גאולה 
נחזור  עוד  יצטרך  אם  הסיום  ואחר  כולו,  העולם 
יגן  זיע"א  וזכות התנא הרשב"י  עוד פעם סדר שני 

עלינו ויגן עליכם ואתם שלום. 

ל ל דם מעלת למוד ה
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קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר-שנת תרפ"א

תקון לגאולת האמתית -  מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא קדישא



גדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצילנו ואין איש יודע מה ילד יום ורבים שואלים ומבקשים עצה 
ותושיה במה לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות השם יצילנו.

עיקר הכל כידוע מדברי חז"ל: חובה קדושה על כל אחד ואחד למהר ולפשפש במעשיו ולעשות תשובה מעומק 
ליבו ולהרבות בלימוד התורה, ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים מצוות השם בכל דקדוקיהם וכן במצוות שבין 

אדם לחבירו להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.
זיע"א, המבטיח שבזכות הקריאה  יוחאי  יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר  כן  כמו 
בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים, (אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו) ובכדאי הוא רבי שמעון 
לסמוך עליו בשעת הדחק. לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש להצלחת 

כלל ישראל ולקירוב הגאולה.
עוד יש לעורר על ענין נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל גזירות קשות מעם ישראל ולבטל המוות והמגיפות, והיא 
אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה"ק (פר' ויקהל רי"ח), וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום ומשפיע ברכה 
וישועה לעם ישראל, ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת במנין בארבע כנפות הארץ ובכל עיר ועיר יתבטלו 

בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח (וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת וירא דף ק' ע"א ע"ב).
מומלץ ביותר לקרוא את סדר פרשת הקטורת כפי הסדר שתיקן הרב יהודא פתיה זצוק"ל זיע"א

ויהי רצון שנזכה לגאולה הקרובה בקרוב ממש וכל הישועות אמן ואמן. 
בברכה ובתפילה לשלום עם ישראל

הרב עובדיה יוסף שליט"א
גדול הדור הראשון לציון 

נשיא מועצת החכמים

הרב מרדכי אליהו שליט"א
הראשון לציון

הרה"ג הראשי לישראל  (לשעבר)

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
ר"י בני ציון

בניהו יששכר שמואלי שליט"א.
ר"י המקובלים נהר שלום

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק

ממנחילי תורת הקבלה

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים

ר"י המקובלים האשכנזים

הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א

ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף

מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל

ר"י ראשית חכמה

אאא""שליט"א הרה"ג ראובן אלבז
החיים אור ר"י

שליט"א מוצפי ציון בן הרה"ג

בברכה ובתפ

ל בימים קשים א
ל במה ותושיה

אלים ומבקשים
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הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
ר"י בני ציון
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ר"י המקובלים נהר שלום

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק
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הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים
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הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א

ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף

מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

האמת אגיד, שאני יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני כדאי ליתן הסכמה, וכל 
שכן בדבר שלא בי הוא, אבל כולי עלמא מכירים את כבוד... הכהן הגדול בלימוד 
לשמה  בתורה  העוסק  וחכמיה  ירושלים  מיקירי  אחד  שמו...  ומפורסם  הקבלה 
במוסרות  הקשור  הוא  ידידי  ויקירא  רבא  גברא  האי  הוא  הלא  צפוניה,  ומגלה 
אשלג  לייב  יהודה  רבי  הגאון  הרב  קדושת  כבוד  הקודמתו  ביראתו  לבבי... 
שליט"א... ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו יתקיימו ובעזרת השם 

המחכה לישועה קרובה. הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי אליהו לאפיאן זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנני להביא לפניכם שאבי הגאון הצדיק (רבי אליהו לאפיאן) זכר צדיק לברכה 
שאחר שזכה ללמוד תורת הח"ן והגיע למעלות רמות כידוע לכל, וכשהגיעו 
ספרי בעל הסולם לידיו עסק ועמל בהם בכל כוחו, והפליג בשבחם ואמר שזו 
השיטה נכונה והאמיתית ומביאה את האדם לדביקות בהשם, ולהבין את כל 
דברי האר"י הקדוש זכותו יגן עלינו אמן, וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל 

דבר בטוב טעם השווה לכל נפש.

הסכמת המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנה באו לפני תלמידי כבוד קדושת האדמו"ר הרב ברוך שלום הלוי אשלג 
הקדוש  האר"י  תורת  על  ביאורים  כתביו.  תכריך  ובידם  לברכה  צדיק  זכר 
ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על הזוהר הקדוש וכבר הסכימו 
צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית 
הזוהר קודש הקדשים כבוד קדושת אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זכר 
צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא זכותו יגן עלינו, כי חזו נכוחה יחידות 
מפעליו, אשר מתוך התגלות רוח השם עליו השכיל להוציא מאפילה לאורה 

ירדה לעולם כביום נתינת התורה  וכתבי האר"י הקדוש, ושמחה  את מאור התורה הזוהר הקדוש 
ממש. ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.
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בניהו יששכר שמואלי שליט"א.
ר"י המקובלים נהר שלום

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק

ממנחילי תורת הקבלה

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים

ר"י המקובלים האשכנזים

הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א

ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף

מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל

ר"י ראשית חכמה

אאא""שליט"א הרה"ג ראובן אלבז
החיים אור ר"י

שליט"א מוצפי ציון בן הרה"ג

בברכה ובתפ

ל בימים קשים א
ל במה ותושיה

אלים ומבקשים

קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר

הרב עובדיה יוסף שליט"א
גדול הדור הראשון לציון 

נשיא מועצת החכמים

הרב מרדכי אליהו שליט"א
הראשון לציון

הרה"ג הראשי לישראל  (לשעבר)

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
ר"י בני ציון

בניהו יששכר שמואלי שליט"א.
ר"י המקובלים נהר שלום

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק

ממנחילי תורת הקבלה

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים

ר"י המקובלים האשכנזים

הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א

ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף

מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

האמת אגיד, שאני יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני כדאי ליתן הסכמה, וכל 
שכן בדבר שלא בי הוא, אבל כולי עלמא מכירים את כבוד... הכהן הגדול בלימוד 
לשמה  בתורה  העוסק  וחכמיה  ירושלים  מיקירי  אחד  שמו...  ומפורסם  הקבלה 
במוסרות  הקשור  הוא  ידידי  ויקירא  רבא  גברא  האי  הוא  הלא  צפוניה,  ומגלה 
אשלג  לייב  יהודה  רבי  הגאון  הרב  קדושת  כבוד  הקודמתו  ביראתו  לבבי... 
שליט"א... ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו יתקיימו ובעזרת השם 

המחכה לישועה קרובה. הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי אליהו לאפיאן זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנני להביא לפניכם שאבי הגאון הצדיק (רבי אליהו לאפיאן) זכר צדיק לברכה 
שאחר שזכה ללמוד תורת הח"ן והגיע למעלות רמות כידוע לכל, וכשהגיעו 
ספרי בעל הסולם לידיו עסק ועמל בהם בכל כוחו, והפליג בשבחם ואמר שזו 
השיטה נכונה והאמיתית ומביאה את האדם לדביקות בהשם, ולהבין את כל 
דברי האר"י הקדוש זכותו יגן עלינו אמן, וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל 

דבר בטוב טעם השווה לכל נפש.

הסכמת המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנה באו לפני תלמידי כבוד קדושת האדמו"ר הרב ברוך שלום הלוי אשלג 
הקדוש  האר"י  תורת  על  ביאורים  כתביו.  תכריך  ובידם  לברכה  צדיק  זכר 
ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על הזוהר הקדוש וכבר הסכימו 
צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית 
הזוהר קודש הקדשים כבוד קדושת אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זכר 
צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא זכותו יגן עלינו, כי חזו נכוחה יחידות 
מפעליו, אשר מתוך התגלות רוח השם עליו השכיל להוציא מאפילה לאורה 

ירדה לעולם כביום נתינת התורה  וכתבי האר"י הקדוש, ושמחה  את מאור התורה הזוהר הקדוש 
ממש. ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.
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גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

הסכמת חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי 
שביקשו לפרסם גדולת לימוד הזוהר הקדוש, ולבקש  וכו'  ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א 

מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום בלי נדר.

ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל, וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום, 
לפי דפוס ווילנא, וביקש הסכמה מאתנו על כך.

וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון הקדוש הנזכר לעיל, כבוד קדושת 
תבנה  הקודש  עיר  דפה  הגאב"ד  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן 
ותכונן, ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זכרונם צדיקים וקדושים לברכה וזכותם יגן עלינו וגם 
הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק של עדתינו זכרונם צדיקים לברכה וחתמו בקריאות קודש 

על כך בניסן תרצ"א.

למיטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  ואמר  הביא  כבר  קכד:)  דף  נשא  (פרשת  קדישא  מהימנא  וברעיא 
ובדרא  איתא:  מ')  (דף  ובתיקונים  ברחמי,  גלותא  מן  יפקון  הזוהר  ספר  האי  דאיהו  דחיי  מאילני 

בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.

ותכונן  תבנה  הקודש  ארץ  ברחבי  וברוחניות  בגשמיות  ליעקב  היא  צרה  שעת  כזאת  בעת  והנה 
ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו, עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו על שארית 
פליטתינו, ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו', ושנזכה לראות בקרוב בתגלות כבוד שמו 
יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים 

יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.

וכו'  גזירות קשות  והוא כתריס בפני הפורעניות ולבטל  דבר גדול מאוד הוא להנהיג כנזכר לעיל, 
ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש, ואשרי המקיימים כן בכל יום.

... לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל, למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה 
ויזכו ללמוד כנזכר לעיל בקדושה ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.

ולכל ישראל להיושע  לנו  בוודאי תעמוד  וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, 
צדק  גואל  בביאת  ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב  שנזכה  ובפרט  בכלל 

ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב, הרב ישראל 
יעקב פישר זכר צדיק לברכה, הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב 

משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה, הרב בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה, הרב 
ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה. ולהבדיל בין חיים לחיים: הרב משה שט־
רנבוך שליט"א, הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק 

מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)
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גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" מנוקד

ולהדפיס  ישראל  בני  מאחינו  רבים  בקשת  פי  על  חדשה  מהדורא  להוסיף  בדעתו  עלה 
הקדוש  הזוהר  האומרים  לאלו  בזה  התועלת  גודל  כנודע  מלא,  בניקוד  הזוהר  הספר 

המסוגל לטהרת הנשמה, ואינם יודעים לקרות בלא ניקוד.

וכבר בדורות שלפנינו נדפס הזוהר הקדוש כמה פעמים עם ניקוד בדפוסי ליוורנו ולהלאה, 
זכר צדיק לברכה לחיי העולם  גם הגאון הקדוש הרב משה אריה פריינד  וכבר הסכימו 
חבר  הורוויץ  דוד  אברהם  רבי  הגאון  טובים  לחיים  ויבדל  הקודש,  עיר  פה  גאב"ד  הבא 

הבית דין צדק דפה עיר הקודש ירושלים, על הדפסת התיקוני זוהר בניקוד מלא.

ובפרט בדורינו  יזכו לשלומים כמי נהר,  ועל כן לפעלא טבא אמינא יישר, והעוסקים בו 
שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים, וכבר הובטחנו שעסק הזוהר הקדוש מסוגל 
מגלותא  יפקון  דא  זוהר  בזכות  "כי  קכד:):  נשא  (פרשת  מהימנא  הרעיא  כדברי  אחרון  לדור 

ברחמי" אמן.

ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  בוודאי  בטהרה,  תורתו  שילמדו  הרשב"י  האלקי  התנא  וזכות 
להיוושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות בגאולתן וישועתן ונחמתן של ישראל בביאת 

גואל צדק ברחמים גדולים, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן.

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד: הרב יצחק טוביה 
ווייס גאב"ד ירושלים שליט"א, הרב משה שטרנבוך ראב"ד ירושלים שליט"א. ולהבדיל בין 

חיים לחיים: הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב משה הלברשטאם זכר צדיק 
לברכה - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 

צדיק לברכה)

רבי משה אריה פריינד זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ובפרט  הנפש  מזכך  היא  אשר  זוהר  תיקוני  אמירת  מעלת  גודל  בשערים  נודע 
בימי חודש אלול, ומובא בהקדמת כסא מלך שאמירת התיקונים גרידא אפילו 
בלי הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה מובא בספרי תלמידי הבעל שם טוב... 

וישוטטו רבים ותרבה הדעת בעולם וזה יקרב בעזרת השם את ביאת הגואל.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זכר צדיק לברכה

לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 
צדיק לברכה)
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גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

הסכמת חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי 
שביקשו לפרסם גדולת לימוד הזוהר הקדוש, ולבקש  וכו'  ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א 

מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום בלי נדר.

ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל, וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום, 
לפי דפוס ווילנא, וביקש הסכמה מאתנו על כך.

וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון הקדוש הנזכר לעיל, כבוד קדושת 
תבנה  הקודש  עיר  דפה  הגאב"ד  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן 
ותכונן, ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זכרונם צדיקים וקדושים לברכה וזכותם יגן עלינו וגם 
הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק של עדתינו זכרונם צדיקים לברכה וחתמו בקריאות קודש 

על כך בניסן תרצ"א.

למיטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  ואמר  הביא  כבר  קכד:)  דף  נשא  (פרשת  קדישא  מהימנא  וברעיא 
ובדרא  איתא:  מ')  (דף  ובתיקונים  ברחמי,  גלותא  מן  יפקון  הזוהר  ספר  האי  דאיהו  דחיי  מאילני 

בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.

ותכונן  תבנה  הקודש  ארץ  ברחבי  וברוחניות  בגשמיות  ליעקב  היא  צרה  שעת  כזאת  בעת  והנה 
ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו, עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו על שארית 
פליטתינו, ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו', ושנזכה לראות בקרוב בתגלות כבוד שמו 
יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים 

יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.

וכו'  גזירות קשות  והוא כתריס בפני הפורעניות ולבטל  דבר גדול מאוד הוא להנהיג כנזכר לעיל, 
ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש, ואשרי המקיימים כן בכל יום.

... לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל, למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה 
ויזכו ללמוד כנזכר לעיל בקדושה ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.

ולכל ישראל להיושע  לנו  בוודאי תעמוד  וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, 
צדק  גואל  בביאת  ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב  שנזכה  ובפרט  בכלל 

ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב, הרב ישראל 
יעקב פישר זכר צדיק לברכה, הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב 

משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה, הרב בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה, הרב 
ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה. ולהבדיל בין חיים לחיים: הרב משה שט־
רנבוך שליט"א, הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק 

מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)
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גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" מנוקד

ולהדפיס  ישראל  בני  מאחינו  רבים  בקשת  פי  על  חדשה  מהדורא  להוסיף  בדעתו  עלה 
הקדוש  הזוהר  האומרים  לאלו  בזה  התועלת  גודל  כנודע  מלא,  בניקוד  הזוהר  הספר 

המסוגל לטהרת הנשמה, ואינם יודעים לקרות בלא ניקוד.

וכבר בדורות שלפנינו נדפס הזוהר הקדוש כמה פעמים עם ניקוד בדפוסי ליוורנו ולהלאה, 
זכר צדיק לברכה לחיי העולם  גם הגאון הקדוש הרב משה אריה פריינד  וכבר הסכימו 
חבר  הורוויץ  דוד  אברהם  רבי  הגאון  טובים  לחיים  ויבדל  הקודש,  עיר  פה  גאב"ד  הבא 

הבית דין צדק דפה עיר הקודש ירושלים, על הדפסת התיקוני זוהר בניקוד מלא.

ובפרט בדורינו  יזכו לשלומים כמי נהר,  ועל כן לפעלא טבא אמינא יישר, והעוסקים בו 
שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים, וכבר הובטחנו שעסק הזוהר הקדוש מסוגל 
מגלותא  יפקון  דא  זוהר  בזכות  "כי  קכד:):  נשא  (פרשת  מהימנא  הרעיא  כדברי  אחרון  לדור 

ברחמי" אמן.

ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  בוודאי  בטהרה,  תורתו  שילמדו  הרשב"י  האלקי  התנא  וזכות 
להיוושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות בגאולתן וישועתן ונחמתן של ישראל בביאת 

גואל צדק ברחמים גדולים, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן.

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד: הרב יצחק טוביה 
ווייס גאב"ד ירושלים שליט"א, הרב משה שטרנבוך ראב"ד ירושלים שליט"א. ולהבדיל בין 

חיים לחיים: הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב משה הלברשטאם זכר צדיק 
לברכה - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 

צדיק לברכה)

רבי משה אריה פריינד זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ובפרט  הנפש  מזכך  היא  אשר  זוהר  תיקוני  אמירת  מעלת  גודל  בשערים  נודע 
בימי חודש אלול, ומובא בהקדמת כסא מלך שאמירת התיקונים גרידא אפילו 
בלי הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה מובא בספרי תלמידי הבעל שם טוב... 

וישוטטו רבים ותרבה הדעת בעולם וזה יקרב בעזרת השם את ביאת הגואל.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זכר צדיק לברכה

לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 
צדיק לברכה)
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גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ונזכה  נעמו,  כי  ויהנו מנופת צוף דברי הזוהר הקדוש  וכן שלימים  ויבואו רבים 
להבטחת אליהו הנביא איש מבשר טוב (זוהר חלק ג' קכד:): ובגין דעתידין ישראל 

למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זכר צדיק לברכה
לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

זצ"ל ווייס יעקב יצחק רבי צחקצחקהסכמת

לספר

הסכמת רבי יוסף ליברמן שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר, ובלי נדר בסייעתא דשמיא 
ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני זוהר, ובוודאי כל בני גילי כן יעשו, ויהיה להם חיבור זה 
לתועלת רבה, ועל ידי זה תתרבה הדעת דקדושה, ויקויים בנו מאמר הזוהר הקדוש ברעיא 
יפקון ביה  ג' קכד:) עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר  (חלק  מהימנא 
(הסכמת הגאון הצדיק רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש מתיבתא כולל שומרי החומות, מגלותא ברחמי. 
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

רוח להקדוש ברוך  נחת  ויהיו דבריו  ולאמצו,  גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו 
הוא ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה.

(הסכמת הגאון הצדיק פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א לספר תיקוני הזוהר עם 
פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

הסכמת רבי רפאל בלום שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

נפלא, חמיד  ולהאדירה בביאור  אשרי חלקו שזיכוהו מן השמים להגדיל תורה 
ותרב הדעת שנפתחו שערים  ורגיג אשר יהיה לתועלת עם סגולה בעזרת השם, 
יוצא  מפורש  וכאשר   – ערך  בלי  רב  ושכרו  כמונו  לפשוטים  גם  וללמד  ללמוד 
יעזור  מדברי הזוהר הקדוש שהעתיק בהקדמתו, שבזכות לימוד הזוהר הקדוש 
(הסכמת הגאון הקדוש מקאשוי רבי רפאל בלום  לנו הקדוש ברוך הוא למיפק מן גלותא. 

זכותו יגן עלינו אמן

לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

נג

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

נדפס בלוח עמוד היומי על ידי "מרכז מתוק מדבש"
ע"י הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

ולהנהיג לימוד עמוד היומי  הנני בזה בקריאה קדושה מעומקא דליבא... 
בספר הזוהר... - ועל ידי הפצת לימוד הזוהר בכל תפוצות ישראל, נזכה 
בישועת  ולהיוושע  נפשינו  וראש לפדיון  לכל צרותינו תחילה  וקץ  לסוף 
עולמים. (הגאון הצדיק המקובל רבי יחיאל פישל אייזנבאך זכר צדיק לברכה ראש מתי־

בתא שער השמים)

רבי דניאל פריש זצ"ל

ראוי לקבוע לייסד שיעור קבוע בסייעתא דשמיא בספרא קדישא הדין (ספר 
הפורענות  בפני  כתריס  שהוא  יום,  בכל  אחד  עמוד  ביומו,  יום  מדי  הזוהר) 

רבה  ברכה  קודש  שפע  ולהשפיע  רעים,  וחולאים  קשות  גזירות  לבטל 
רפואות וישועות עד בלי די. (הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לב־

רכה)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

יומי  עמוד  של  לימוד  לקבוע  השם,  ויראי  תורה  לבני  גדול  בקול  ואקרא 
את  ולהחיש  הנפש  את  לטהר  כדי  יעבור,  ולא  חק  הקדוש  הזוהר  בספר 

גאולתינו ופדות נפשינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א)

רבי יעקב משה הלל שליט"א

ובפרט בדורות אלו האחרונים  גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה  ידוע ומפורסם 
קכ"ד:)  נשא  מהימנא  (רעיא  הרשב"י  וכהבטחת  הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר 

דבדא יפקון מן גלותא וברחמי.

משקל  האמת,  תורת  ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך  שהיא  זו  בהשתדלות  ויש 
מכריע לזכות כנגד פורצי הדור שנתרבו בעונותינו הרבים בימינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי 

יעקב משה הלל שליט"א ראש מתיבתא אהבת שלום)



גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ונזכה  נעמו,  כי  ויהנו מנופת צוף דברי הזוהר הקדוש  וכן שלימים  ויבואו רבים 
להבטחת אליהו הנביא איש מבשר טוב (זוהר חלק ג' קכד:): ובגין דעתידין ישראל 

למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זכר צדיק לברכה
לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

זצ"ל ווייס יעקב יצחק רבי צחקצחקהסכמת

לספר

הסכמת רבי יוסף ליברמן שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר, ובלי נדר בסייעתא דשמיא 
ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני זוהר, ובוודאי כל בני גילי כן יעשו, ויהיה להם חיבור זה 
לתועלת רבה, ועל ידי זה תתרבה הדעת דקדושה, ויקויים בנו מאמר הזוהר הקדוש ברעיא 
יפקון ביה  ג' קכד:) עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר  (חלק  מהימנא 
(הסכמת הגאון הצדיק רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש מתיבתא כולל שומרי החומות, מגלותא ברחמי. 
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

רוח להקדוש ברוך  נחת  ויהיו דבריו  ולאמצו,  גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו 
הוא ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה.

(הסכמת הגאון הצדיק פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א לספר תיקוני הזוהר עם 
פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

הסכמת רבי רפאל בלום שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

נפלא, חמיד  ולהאדירה בביאור  אשרי חלקו שזיכוהו מן השמים להגדיל תורה 
ותרב הדעת שנפתחו שערים  ורגיג אשר יהיה לתועלת עם סגולה בעזרת השם, 
יוצא  מפורש  וכאשר   – ערך  בלי  רב  ושכרו  כמונו  לפשוטים  גם  וללמד  ללמוד 
יעזור  מדברי הזוהר הקדוש שהעתיק בהקדמתו, שבזכות לימוד הזוהר הקדוש 
(הסכמת הגאון הקדוש מקאשוי רבי רפאל בלום  לנו הקדוש ברוך הוא למיפק מן גלותא. 

זכותו יגן עלינו אמן

לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

נג

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

נדפס בלוח עמוד היומי על ידי "מרכז מתוק מדבש"
ע"י הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

ולהנהיג לימוד עמוד היומי  הנני בזה בקריאה קדושה מעומקא דליבא... 
בספר הזוהר... - ועל ידי הפצת לימוד הזוהר בכל תפוצות ישראל, נזכה 
בישועת  ולהיוושע  נפשינו  וראש לפדיון  לכל צרותינו תחילה  וקץ  לסוף 
עולמים. (הגאון הצדיק המקובל רבי יחיאל פישל אייזנבאך זכר צדיק לברכה ראש מתי־

בתא שער השמים)

רבי דניאל פריש זצ"ל

ראוי לקבוע לייסד שיעור קבוע בסייעתא דשמיא בספרא קדישא הדין (ספר 
הפורענות  בפני  כתריס  שהוא  יום,  בכל  אחד  עמוד  ביומו,  יום  מדי  הזוהר) 

רבה  ברכה  קודש  שפע  ולהשפיע  רעים,  וחולאים  קשות  גזירות  לבטל 
רפואות וישועות עד בלי די. (הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לב־

רכה)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

יומי  עמוד  של  לימוד  לקבוע  השם,  ויראי  תורה  לבני  גדול  בקול  ואקרא 
את  ולהחיש  הנפש  את  לטהר  כדי  יעבור,  ולא  חק  הקדוש  הזוהר  בספר 

גאולתינו ופדות נפשינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א)

רבי יעקב משה הלל שליט"א

ובפרט בדורות אלו האחרונים  גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה  ידוע ומפורסם 
קכ"ד:)  נשא  מהימנא  (רעיא  הרשב"י  וכהבטחת  הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר 

דבדא יפקון מן גלותא וברחמי.

משקל  האמת,  תורת  ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך  שהיא  זו  בהשתדלות  ויש 
מכריע לזכות כנגד פורצי הדור שנתרבו בעונותינו הרבים בימינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי 

יעקב משה הלל שליט"א ראש מתיבתא אהבת שלום)



נד

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א

מרגלית יקרה, אוצר קדוש ונעלה העניק השם יתברך ברוב חסדיו לעמנו עם סגולה, והוא 
ספר הזוהר הקדוש שנתחבר בקדושה עליונה על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

זכותו יגן עלינו אמן.

הקדוש  הזוהר  בספר  והלימוד  הקריאה  שבזכות  הקדושים  בספרים  ומפורסם  וידוע 
מובטח לנו שנזכה וניגאל ברחמים בלא צרות ויסורים רחמנא ליצלן... לאור זאת, ומתוך 
צפייה אמיתית לביאת משיח צדקינו. החלטנו להקים את עמותת "היכלא דרשב"י" אשר 
תופעל ללא כל מטרת רווח ואשר שמה לה מטרה אחת ויחידה לקרב את גאולת ישראל 
ידי הפצת הזוהר הקדוש  וזאת בעיקר על  ישראל  גזירות קשות מעם  כל  ולבטל  ברחמים 

ומעלותו הגדולה...

ביומו  יום  מידי  לעסוק  יוכל  מישראל  אדם  שכל   - חוברות  ל-50  הקדוש  הזוהר  חלוקת 
בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא בניקל במשך שנה - חלוקת תיקוני הזוהר 
ספר  את  לסיים  כדי  תשובה,  ימי  ועשרת  אלול  ימי  כנגד  יום  ל-40  מחולק  חוברות  ב-8 

תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג.

בית  של  שליחים  להיות  חינם,  למתנת  חסדיו  וברוב  ברחמיו  יתברך  השם  זיכנו  וכעת 
המחולקת  ומיוחדת  נפלאה  במהדורה  הקדוש  הזוהר  ספר  את  לאור  ולהוציא  ישראל, 
לחמישים חוברות כנגד שבתות השנה ובחלוקה פנימית לשבעת ימי השבוע כדי שכל 
אדם מישראל יוכל לעסוק מידי יום ביומו בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא 

בניקל במשך שנה.

בחלוקה  מחולק  חוברות  בשמונה  הזוהר  תיקוני  ספר  את  זו  למהדורה  הוספנו  כן  כמו 
פנימית לארבעים יום כנגד ימי אלול ועשרת ימי תשובה, כדי להקל על הציבור הלומדים 

המעוניינים לסיים את ספר תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג. 

(מתוך הקדמת הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א
לספריו הקדושים "זוהר הקדוש המחולק" יוצא לאור על ידי היכלא דרשב"י י-ם)

נה

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

הרב מאיר שטרן
הרב דאתרא קדישא מירון ואזור מרום הגליל

טל: 046987107  046990382   ת.ד. 33
ח' שבט תש"ע

ביבמות (צז ע"א) בכורות (לא ע"ב) דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל 
תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר. 
ורש"י  חי.  אני  כאלו  בקבר  נעות  שפתי  שיהא  לשונו,  וזה  ביבמות  שם  ורש"י 
שם בבכורות וזה לשונו: והנאה הוא לו שדומה כחי. רבינו גרשום שם דובבות 
בעולם הזה ושפתותיו דובבות בעולם הבא. ואמרתי לפרש תוכן של "שפתותיו 
באים  אנו  כי  זה,  ידי  על  ולנו  לו  יוצא  הנאה  ומה  המשמעות  מהו  דובבות", 
להרשב"י ומבקשים כל אחד בבקשתו הרוחנית והגשמית, ששניהם אחד, כי אי 
שהשם  בעדנו  ויעתיר  שיתפלל  הרשב"י  לפני  נתרצה  ובמה  זה,  בלי  זה  אפשר 
יתברך ימלא בקשתנו, וזה על ידי שאנו לומדים תורתו כבקשתו "למדו תורתי" 
[גטין ס"ז] ועושים לו נחת רוח, ועל ידי זה הוא מחזיר לנו נחת רוח ומתפלל בעדנו, 

וכוחו גדול, כמו שאמר על עצמו: יכולני לפטור את כל העולם מן הדין. וכמבואר 
בזוהר הקדוש (ח"ג דקכ"ח) וזה לשונו: אנן קיומי עלמין, דעלמא מתברך בגינן.

על כן בואו ונחזיק טובה להרה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק אדמו"ר מהאלמין 
הזוהר"  "אור  להפיץ  ולילה  יומם  בהשתדלותו  רבים  ומזכה  שזוכה  שליט"א, 
ולהלהיב את ליבות בני ישראל קדושים, לעסוק וללמוד תמידין כסדרן את תורת 
הרשב"י בזוהר הקדוש, ומלבד גודל ההתעוררות שנשמת בני ישראל מקבלים 
על ידי למוד זוהר הקדוש להתקרב להקב"ה באמונה שלמה ולתשובה שלמה 
באמת, להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים גם לעורר התנא הקדוש 
ויגולו עלינו מדת הרחמים,  הרשב"י שימליץ טוב בעדנו לפטר אותנו מן הדין, 

שנזכה לגאולה שלימה במהרה, אמן כן יהי רצון.

כה דברי ידידו עוז מוקירו כערכו הרמה
מברכו בהצלחה גדולה בעבודתו הקדושה הנ"ל
מאיר שטרן



נד

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א

מרגלית יקרה, אוצר קדוש ונעלה העניק השם יתברך ברוב חסדיו לעמנו עם סגולה, והוא 
ספר הזוהר הקדוש שנתחבר בקדושה עליונה על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

זכותו יגן עלינו אמן.

הקדוש  הזוהר  בספר  והלימוד  הקריאה  שבזכות  הקדושים  בספרים  ומפורסם  וידוע 
מובטח לנו שנזכה וניגאל ברחמים בלא צרות ויסורים רחמנא ליצלן... לאור זאת, ומתוך 
צפייה אמיתית לביאת משיח צדקינו. החלטנו להקים את עמותת "היכלא דרשב"י" אשר 
תופעל ללא כל מטרת רווח ואשר שמה לה מטרה אחת ויחידה לקרב את גאולת ישראל 
ידי הפצת הזוהר הקדוש  וזאת בעיקר על  ישראל  גזירות קשות מעם  כל  ולבטל  ברחמים 

ומעלותו הגדולה...

ביומו  יום  מידי  לעסוק  יוכל  מישראל  אדם  שכל   - חוברות  ל-50  הקדוש  הזוהר  חלוקת 
בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא בניקל במשך שנה - חלוקת תיקוני הזוהר 
ספר  את  לסיים  כדי  תשובה,  ימי  ועשרת  אלול  ימי  כנגד  יום  ל-40  מחולק  חוברות  ב-8 

תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג.

בית  של  שליחים  להיות  חינם,  למתנת  חסדיו  וברוב  ברחמיו  יתברך  השם  זיכנו  וכעת 
המחולקת  ומיוחדת  נפלאה  במהדורה  הקדוש  הזוהר  ספר  את  לאור  ולהוציא  ישראל, 
לחמישים חוברות כנגד שבתות השנה ובחלוקה פנימית לשבעת ימי השבוע כדי שכל 
אדם מישראל יוכל לעסוק מידי יום ביומו בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא 

בניקל במשך שנה.

בחלוקה  מחולק  חוברות  בשמונה  הזוהר  תיקוני  ספר  את  זו  למהדורה  הוספנו  כן  כמו 
פנימית לארבעים יום כנגד ימי אלול ועשרת ימי תשובה, כדי להקל על הציבור הלומדים 

המעוניינים לסיים את ספר תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג. 

(מתוך הקדמת הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א
לספריו הקדושים "זוהר הקדוש המחולק" יוצא לאור על ידי היכלא דרשב"י י-ם)

נה

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

הרב מאיר שטרן
הרב דאתרא קדישא מירון ואזור מרום הגליל

טל: 046987107  046990382   ת.ד. 33
ח' שבט תש"ע

ביבמות (צז ע"א) בכורות (לא ע"ב) דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל 
תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר. 
ורש"י  חי.  אני  כאלו  בקבר  נעות  שפתי  שיהא  לשונו,  וזה  ביבמות  שם  ורש"י 
שם בבכורות וזה לשונו: והנאה הוא לו שדומה כחי. רבינו גרשום שם דובבות 
בעולם הזה ושפתותיו דובבות בעולם הבא. ואמרתי לפרש תוכן של "שפתותיו 
באים  אנו  כי  זה,  ידי  על  ולנו  לו  יוצא  הנאה  ומה  המשמעות  מהו  דובבות", 
להרשב"י ומבקשים כל אחד בבקשתו הרוחנית והגשמית, ששניהם אחד, כי אי 
שהשם  בעדנו  ויעתיר  שיתפלל  הרשב"י  לפני  נתרצה  ובמה  זה,  בלי  זה  אפשר 
יתברך ימלא בקשתנו, וזה על ידי שאנו לומדים תורתו כבקשתו "למדו תורתי" 
[גטין ס"ז] ועושים לו נחת רוח, ועל ידי זה הוא מחזיר לנו נחת רוח ומתפלל בעדנו, 

וכוחו גדול, כמו שאמר על עצמו: יכולני לפטור את כל העולם מן הדין. וכמבואר 
בזוהר הקדוש (ח"ג דקכ"ח) וזה לשונו: אנן קיומי עלמין, דעלמא מתברך בגינן.

על כן בואו ונחזיק טובה להרה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק אדמו"ר מהאלמין 
הזוהר"  "אור  להפיץ  ולילה  יומם  בהשתדלותו  רבים  ומזכה  שזוכה  שליט"א, 
ולהלהיב את ליבות בני ישראל קדושים, לעסוק וללמוד תמידין כסדרן את תורת 
הרשב"י בזוהר הקדוש, ומלבד גודל ההתעוררות שנשמת בני ישראל מקבלים 
על ידי למוד זוהר הקדוש להתקרב להקב"ה באמונה שלמה ולתשובה שלמה 
באמת, להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים גם לעורר התנא הקדוש 
ויגולו עלינו מדת הרחמים,  הרשב"י שימליץ טוב בעדנו לפטר אותנו מן הדין, 

שנזכה לגאולה שלימה במהרה, אמן כן יהי רצון.

כה דברי ידידו עוז מוקירו כערכו הרמה
מברכו בהצלחה גדולה בעבודתו הקדושה הנ"ל
מאיר שטרן



נו

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

נז

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים



נו

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

נז

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים



נח

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

בס"ד, יום ג' לסדר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

כ"ה שבט יומא דהילולא דמרנא האדמו"ר ר' ישראל סלנטר זצוקללה"ה

לכבוד הגאון הצדיק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

אחדשה"כ,

בהקדמה  ע"ה  הרשב"י  וכמאמר  עתה,  לחשות  עת  לא  ללבי  אמרתי  מזעיר,  מילים  הכתב  על  אעלה  בטרם 
לאדרא, עת לעשות לה' הפרו תורתך.

וכידוע דברי קדשו של בעל ההילולא. [הגר"י סלאנטר זי"ע], דבדורנו אנו אין אפשרות להיות צדיק נסתר דהעיקר 
הוא זכוי הרבים, ואפילו על חשבון עליות רוחניות. ואדרבה, ידוע מאמר הגאון העצום מרנא דראשי הישיבות 
מזמנו  מעשר  שנתן  ידי  על  היתה  הרוחנית  עליתו  דכל  זצוקללה"ה,  שקאפ  הכהן  יודא  שמעון  ר'  מוהר"ר 
לאחרים – מעשר רוחני – וכנראה שגם בזה מובטח עשר בשביל שתתעשר, כמובא בהקדמה לספרו שערי 

ישר עיי"ש.

אשר על כן, כעת יאמר ליהודא וישראל, אזר כגבר והחלץ חושים, כי לא עת מחשים.

בעת אשר קול דודי דופק בגעגועים, הוא קודשא בריך הוא, להעלות מבור את השכינה הקדושה אשר היא 
בגלות עתה עם כנסת ישראל.

יהיו לרצון אמרי פי בעזרת צורי וגואלי.

וראוי לפתח בדברי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה בתקונים תקון כ"א דף ג"ן:

ִכיָנה ַהְקדֹוָשה  ָרֵאל יֹוְרִדים, ַהשְּׁ ר ִישְׂ ֲאשֶׁ כַּ ירּוש: שֶׁ ָאה, פֵּ תָּ א תַּ ִכיְנתָּ א שְׁ ִפיָנה דָּ ֵתי ַהסְּ יּה ִזיְמָנא ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרכְּ בֵּ
ְחּבֹל  ַבִית ִראׁשֹון תַּ ְלַמת ֵרֶעָך, ָחבֹל בְּ ְחּבֹל שַׂ יּה ִאם ָחבֹל תַּ ַמר בֵּ ִאיתְּ ֶהם, ְועֹוד ַמאן ַרב ַהחֹוֵבל – ַההּוא דְּ יוֶֹרֶדת ִעמָּ
ָאה  א ִעלָּ ִכיְנתָּ ִאיִהי שְׁ א קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך דְּ ָתא ְויֹוִמין ָטִבין ְוכּו' ּוְבִגין דָּ בְּ שַׁ ָנָפיו ֲעַלְייהוֹ בְּ ִני ְוכּו', ִיְפרֹׁש כְּ ַבִית שֵׁ בְּ
ִכיָנה [ז"א ְלָכל ֶאָחד  ּלֹא ִיְגרֹם ְלָגלּות ַהשְּׁ זֵָּהר שֶׁ יִּ ָאָדם שֶׁ ַמְתִרין בָּ ם דְּ יָלְך ְוכּו' עיי"ש. ֲהֵרי ְמבָֹאר שָׁ יּוְבָתא דִּ ִאיִהי תְּ דְּ
ִכיָנה  ִני. ְועֹוד, ֵיׁש ּתוֶֹסֶפת ַוֲעִליָּה ַלשְּׁ ַבִית ִראׁשֹון ּוְבַבִית שֵׁ ָהָיה בְּ מוֹ שֶׁ ֵלם]. כְּ ּקּון ַהשָּׁ ָלִלית ַלתִּ אי ְלַהֲעלֹוָתּה כְּ ָרִטית ּוְבַודַּ צּוָרה פְּ בְּ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. בָּ שַׁ ַהְקדֹוָשה בְּ

ֵתי  יּה ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרכְּ ַמר בֵּ א גָּלּוָתא ַקְדָמָאה ְדִאתְּ ג גָּדֹול ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה", דָּ ַההּוא ִזיְמָנא ַוְיַמן ה' דָּ ם "בְּ ְך שָׁ ּוַבֶהְמשֵׁ
ָגה  א ס"מ, דָּ ג גָּדֹול דָּ ָבָריו ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות, ְועֹוד ַוְיַמן ה' דָּ ָך ִמְצַרְיָמה ְוכּו' עיי"ש דְּ ִפיָנה, ְוָדא הּוא ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעמְּ ַהסְּ
ִסיל  חֹוק ַהכְּ יּה ְוַגם ֵעֶרב ַרב, ּוְטחֹול הּוא שְׂ ַמר בֵּ ִאיהּו ֵעֶרב ַרב ְדִאתְּ ת זּוֵגיּה, ֵמַההּוא ַרב חֹוֵבל דְּ לֹוִנית בַּ א ָנָחׁש פְּ דָּ
ם ּוְבִזְמָנא  ְך שָׁ א ְוכּו' עיי"ש [ְלִפי גי' הגר"א]. ּוַבֶהְמשֵׁ א ַנְפשָׁ ִסיִלים ָינּוח, ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה דָּ ֵחיק כְּ ַעס בְּ י כַּ ַמר כִּ ֲעֵליּה ִאתְּ
ְתָרָאה  ּוְבָגלּוָתא בַּ ִמְצַרִים,  ִעים ֵמתּו בְּ יִגים ֵהם ָהְרשָׁ ַהסִּ אּור שֶׁ ַסִגיִאין – בֵּ ִמנְַּייהּו  ְצַרִים ַקִטיל  ָרֵאל ִממִּ ָנְפקּו ִישְׂ דְּ

ֵהם ָהֵעֶרב ַרב. ִעים שֶׁ אּור, ֶאת ָהְרשָׁ ָעִתיד הקב"ה ְלַקְטָלא לֹון – בֵּ

ָרמּוז – הו"ה ר"ז  יּה –  בֵּ ִלּמּוד – הזוה"ר –  ְיֵדי  ַעל  נָּה  ִממֶּ ֲאלּו  גָּ יִּ ְתָרָאה – שֶׁ בַּ ָגלּוָתא  בְּ א  ַגוָּוָנא דָּ כְּ ְך –  ּוַבֶהְמשֵׁ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ אֹור  ֶאת  הקב"ה  ָלנּו  ָיִאיר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל   – ְתַרְיָתא  בַּ פּוְרְקָנא  דְּ אֹור  ִאיהּו  דְּ  – ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִיְלְמדּו  ִאם  שֶׁ  –
ֵעיַני  גַּל  כמ"ש  ַהּתוָֹרה  סֹודֹות  ְלעֶֹמק  ְזּכּו  יִּ שֶׁ  – ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֵמי  כִּ ְלַקיֵּם   – ָהַאֲחרֹוָנה 
ִניִמּיּות אֹור ַהּתוָֹרה ְוכּו'.  ְלְמדּו ֶאת פְּ יִּ ִליֻכהּו – שֶׁ שְׁ ּלֹוד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל ַהבֵּ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתוָֹרֶתָך – ְוָדא ִאיהּו כָּ ְוַאבִּ
דֹוֲאִגין  ְלהֹון דְּ ְדָאָגה דִּ דּוֲחָקא דִּ ג ַויֵָּקא ֶאת יֹוָנה בְּ ַההּוא ִזיְמָנא ַוּיֹאֶמר ה' ַלדָּ ג ְוכּו' בְּ ָבר ַאֵחר: ַוְיַמן ה' דָּ ם: דָּ ְועֹוד שָׁ
קּון  ל ַהגָּלּות – ִיפְּ ָאה שֶׁ ִלים ַהסְּ ּדַֹחק ֶזה ַישְׁ ֵני ָהֲעִנּיּות – ִמּדּוֲחָקא – שֶׁ ּדֹוֲאִגים ִמפְּ ִמן ֲעִנּיּוָתא – ֵמַהּדַֹחק ַהגָּדֹול שֶׁ
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יַע  יס] ָאז ּתֹושִׁ רּוָטה ִמן ַהכִּ ְכֶלה פְּ ַתְכִלית ֲעִנּיּות [כמאחז"ל תִּ ְהיּו בְּ יִּ שֶׁ יַע – כְּ ְכִתיב ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹושִׁ א הּוא דִּ ִמן גָּלּוָתא, ַהדָּ

אֹוָתם, עיי"ש.

ֵעֶרב ַרב, ִהיא גָּלּות  דְּ גָּלּות ַאֲחרֹוָנה זוֹ  ַהּכֹל ָרמּוז, שֶׁ ּתֹוֵמם ִלְראֹות ֵאיְך  ם, ִמשְׁ דֹוׁש שָׁ ַהּזַֹהר ַהקָּ ְבֵרי  ְוָכל ָהרֹוֶאה דִּ

דּוֲחָקא ְוֵלָצנּוָתא. דְּ

שבזאת  הקדוש,  הזוהר  בספר  ועסק  למוד  ידי  על  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  לרוץ  וברורה,  אחת  עצה  לנו  ויש 

מבטיח לנו הרשב"י שנצא ברחמים מהגלות, ולא צריך נסיון [ולא נסיון של עני]. וכידוע דברי המקבלים המהרח"ו, 

הרש"ש, הבעש"ט, והבן איש חי ועוד, דעתיד למוד זה להתפרסם ולהגלות, ועל ידו תגאל השכינה הקדושה 

ותבוא הגאולה.

ובתוך דברי גם זאת אזכירה, דברי מורנו הגאון הצדיק רבי שמואל דרזי זצללה"ה 

דהרוצה להאריך ימים יחזיק בעץ החיים, כלומר ילמד בתורת הסו"ד ובזה יאריכו ימיו, וקבלה זו מפי מרנא רבי 

יאודה פתי"ה זי"ע נאמרה וכך הוה גם למעשה כמה וכמה פעמים [הובא דבריו בקונטרס זכרון].

ומעשה בחכם אחד שחלה ולא אבה לשמוע, ואכן לאחר כמה ימים שבחל"ח רח"ל.

וכל גדולי הספרדים שלבם היה רחב כאולם – השיגו כל מעלתם על ידי למוד הזהר הקדוש תמידים כסדרם.

וכידוע שכל הקהילות הק' בחאלב, עירק, מצרים מרוקו ועוד, תמיד היו חבורות חבורות שלמדו שעות בכל 

לילה ובכל יום בזוהר הקדוש, ובפרט בדור האחרון, בדורו של מרנא הבן איש חי זיע"א, על כל מעשה מצוה 

למדו עניני הזוהר הקשור למצוה, ובכל סעודה בשבת קודש ובימים טובים, וכן באזכרות על נפטרים, למדו 

זוהר הקדוש סבא דמשפטים והאדרות, ובברית מילה וכל שמחה – כי זאת ידעו, שאין לנו כתורת הרשב"י 

אנו  ולכן  לתקונים].  בהקדמה  [שהובא  לטוב  זכור  אליהו  פתח   – תפילה  כל  ולפני  הנשמה,  ולטהרת  הלב  לפתח 

למוד  ידי  ועל  הסוגר,  והוא  הפותח  הוא  כי  הקדוש,  בזוהר  לומדים  ועוד  עוד  להוסיף  ומתחזקים  מתעוררים 

מעינות  ונפתחים  תורה  חדושי  ומתרבים  בחוש,  וכמרגש  כידוע  הנגלה  בלמוד  ברכה  רואים  הקדוש  הזוהר 

החכמה כי ממנו תוצאות חיים. כמבואר ברבי חיים ויטאל וברמח"ל והגר"א והחיד"א הק', ועיין עוד ב"אור 

הזוהר" באריכות.

ואחר כל זאת – הנה זכינו דבדורנו אנו יש מפעל כביר ועצום - "מפעל הזוהר העולמי" - שמפיץ ומגלה את 

הלמוד הק' הזה, והעומד בראשו כבוד קדשת האדמו"ר הגה"צ מהאלמין שליט"א. 

אשר מצוה להתחזק ולהתחבר לקדוש, להפיץ ולהרבות עוד חילים לקדושה. וביודעני שהאדמו"ר שליט"א 

הידוע ברוב חבוריו הקדושים ומהפכת העולם שעשה בענין כשרות המאכלים וכשרות הסת"ם וספריו הרבים 

לזכוי הרבים, ובענין קדושת הברית וקדושת בית הכנסת, וספריו שכר וענש ועוד ספרים, והכל לשם שמים. 

אזר כל חילו – ימים ולילות ממש, במעוט מאכל ומעוט שנה – העיקר לזרז הגאולה שתבוא במהרה ברחמים 

ובאהבה.

ויסד כמה שעורים בזוהר הקדוש, וטופח על מנת להטפיח, שמרגישים ממש כל כלל ישראל את רחמי השי"ת 

שלמוד  זי"ע,  שרעבי  מרדכי  והרב  זי"ע  חי  איש  הבן  דברי  פרסום  ובפרט  הקדוש,  הזוהר  למוד  רבוי  ידי  על 

בשבת קודש עולה אלף פעמים יותר מביום חול, ודברי הכסא מלך, ששעה בזוהר הקדוש עולה לשנה בלמוד 

הפשט. כל זה מלהיב לבות בני ישראל, ומיום ליום מרבים חילים ומתווספים שעורים לאין מספר, עד שכל 

ושמחה  בששון  הגאולה  תבוא  הקדוש  בזוהר  והמלמדים  הלומדים  כל  ידי  ועל  עלאה,  זיהרא  תמלא  הארץ 

בח"ן ואהב"ה.
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בס"ד, יום ג' לסדר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

כ"ה שבט יומא דהילולא דמרנא האדמו"ר ר' ישראל סלנטר זצוקללה"ה

לכבוד הגאון הצדיק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

אחדשה"כ,

בהקדמה  ע"ה  הרשב"י  וכמאמר  עתה,  לחשות  עת  לא  ללבי  אמרתי  מזעיר,  מילים  הכתב  על  אעלה  בטרם 
לאדרא, עת לעשות לה' הפרו תורתך.

וכידוע דברי קדשו של בעל ההילולא. [הגר"י סלאנטר זי"ע], דבדורנו אנו אין אפשרות להיות צדיק נסתר דהעיקר 
הוא זכוי הרבים, ואפילו על חשבון עליות רוחניות. ואדרבה, ידוע מאמר הגאון העצום מרנא דראשי הישיבות 
מזמנו  מעשר  שנתן  ידי  על  היתה  הרוחנית  עליתו  דכל  זצוקללה"ה,  שקאפ  הכהן  יודא  שמעון  ר'  מוהר"ר 
לאחרים – מעשר רוחני – וכנראה שגם בזה מובטח עשר בשביל שתתעשר, כמובא בהקדמה לספרו שערי 

ישר עיי"ש.

אשר על כן, כעת יאמר ליהודא וישראל, אזר כגבר והחלץ חושים, כי לא עת מחשים.

בעת אשר קול דודי דופק בגעגועים, הוא קודשא בריך הוא, להעלות מבור את השכינה הקדושה אשר היא 
בגלות עתה עם כנסת ישראל.

יהיו לרצון אמרי פי בעזרת צורי וגואלי.

וראוי לפתח בדברי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה בתקונים תקון כ"א דף ג"ן:

ִכיָנה ַהְקדֹוָשה  ָרֵאל יֹוְרִדים, ַהשְּׁ ר ִישְׂ ֲאשֶׁ כַּ ירּוש: שֶׁ ָאה, פֵּ תָּ א תַּ ִכיְנתָּ א שְׁ ִפיָנה דָּ ֵתי ַהסְּ יּה ִזיְמָנא ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרכְּ בֵּ
ְחּבֹל  ַבִית ִראׁשֹון תַּ ְלַמת ֵרֶעָך, ָחבֹל בְּ ְחּבֹל שַׂ יּה ִאם ָחבֹל תַּ ַמר בֵּ ִאיתְּ ֶהם, ְועֹוד ַמאן ַרב ַהחֹוֵבל – ַההּוא דְּ יוֶֹרֶדת ִעמָּ
ָאה  א ִעלָּ ִכיְנתָּ ִאיִהי שְׁ א קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך דְּ ָתא ְויֹוִמין ָטִבין ְוכּו' ּוְבִגין דָּ בְּ שַׁ ָנָפיו ֲעַלְייהוֹ בְּ ִני ְוכּו', ִיְפרֹׁש כְּ ַבִית שֵׁ בְּ
ִכיָנה [ז"א ְלָכל ֶאָחד  ּלֹא ִיְגרֹם ְלָגלּות ַהשְּׁ זֵָּהר שֶׁ יִּ ָאָדם שֶׁ ַמְתִרין בָּ ם דְּ יָלְך ְוכּו' עיי"ש. ֲהֵרי ְמבָֹאר שָׁ יּוְבָתא דִּ ִאיִהי תְּ דְּ
ִכיָנה  ִני. ְועֹוד, ֵיׁש ּתוֶֹסֶפת ַוֲעִליָּה ַלשְּׁ ַבִית ִראׁשֹון ּוְבַבִית שֵׁ ָהָיה בְּ מוֹ שֶׁ ֵלם]. כְּ ּקּון ַהשָּׁ ָלִלית ַלתִּ אי ְלַהֲעלֹוָתּה כְּ ָרִטית ּוְבַודַּ צּוָרה פְּ בְּ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. בָּ שַׁ ַהְקדֹוָשה בְּ

ֵתי  יּה ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרכְּ ַמר בֵּ א גָּלּוָתא ַקְדָמָאה ְדִאתְּ ג גָּדֹול ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה", דָּ ַההּוא ִזיְמָנא ַוְיַמן ה' דָּ ם "בְּ ְך שָׁ ּוַבֶהְמשֵׁ
ָגה  א ס"מ, דָּ ג גָּדֹול דָּ ָבָריו ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות, ְועֹוד ַוְיַמן ה' דָּ ָך ִמְצַרְיָמה ְוכּו' עיי"ש דְּ ִפיָנה, ְוָדא הּוא ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעמְּ ַהסְּ
ִסיל  חֹוק ַהכְּ יּה ְוַגם ֵעֶרב ַרב, ּוְטחֹול הּוא שְׂ ַמר בֵּ ִאיהּו ֵעֶרב ַרב ְדִאתְּ ת זּוֵגיּה, ֵמַההּוא ַרב חֹוֵבל דְּ לֹוִנית בַּ א ָנָחׁש פְּ דָּ
ם ּוְבִזְמָנא  ְך שָׁ א ְוכּו' עיי"ש [ְלִפי גי' הגר"א]. ּוַבֶהְמשֵׁ א ַנְפשָׁ ִסיִלים ָינּוח, ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה דָּ ֵחיק כְּ ַעס בְּ י כַּ ַמר כִּ ֲעֵליּה ִאתְּ
ְתָרָאה  ּוְבָגלּוָתא בַּ ִמְצַרִים,  ִעים ֵמתּו בְּ יִגים ֵהם ָהְרשָׁ ַהסִּ אּור שֶׁ ַסִגיִאין – בֵּ ִמנְַּייהּו  ְצַרִים ַקִטיל  ָרֵאל ִממִּ ָנְפקּו ִישְׂ דְּ

ֵהם ָהֵעֶרב ַרב. ִעים שֶׁ אּור, ֶאת ָהְרשָׁ ָעִתיד הקב"ה ְלַקְטָלא לֹון – בֵּ

ָרמּוז – הו"ה ר"ז  יּה –  בֵּ ִלּמּוד – הזוה"ר –  ְיֵדי  ַעל  נָּה  ִממֶּ ֲאלּו  גָּ יִּ ְתָרָאה – שֶׁ בַּ ָגלּוָתא  בְּ א  ַגוָּוָנא דָּ כְּ ְך –  ּוַבֶהְמשֵׁ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ אֹור  ֶאת  הקב"ה  ָלנּו  ָיִאיר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל   – ְתַרְיָתא  בַּ פּוְרְקָנא  דְּ אֹור  ִאיהּו  דְּ  – ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִיְלְמדּו  ִאם  שֶׁ  –
ֵעיַני  גַּל  כמ"ש  ַהּתוָֹרה  סֹודֹות  ְלעֶֹמק  ְזּכּו  יִּ שֶׁ  – ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֵמי  כִּ ְלַקיֵּם   – ָהַאֲחרֹוָנה 
ִניִמּיּות אֹור ַהּתוָֹרה ְוכּו'.  ְלְמדּו ֶאת פְּ יִּ ִליֻכהּו – שֶׁ שְׁ ּלֹוד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל ַהבֵּ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתוָֹרֶתָך – ְוָדא ִאיהּו כָּ ְוַאבִּ
דֹוֲאִגין  ְלהֹון דְּ ְדָאָגה דִּ דּוֲחָקא דִּ ג ַויֵָּקא ֶאת יֹוָנה בְּ ַההּוא ִזיְמָנא ַוּיֹאֶמר ה' ַלדָּ ג ְוכּו' בְּ ָבר ַאֵחר: ַוְיַמן ה' דָּ ם: דָּ ְועֹוד שָׁ
קּון  ל ַהגָּלּות – ִיפְּ ָאה שֶׁ ִלים ַהסְּ ּדַֹחק ֶזה ַישְׁ ֵני ָהֲעִנּיּות – ִמּדּוֲחָקא – שֶׁ ּדֹוֲאִגים ִמפְּ ִמן ֲעִנּיּוָתא – ֵמַהּדַֹחק ַהגָּדֹול שֶׁ
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יַע  יס] ָאז ּתֹושִׁ רּוָטה ִמן ַהכִּ ְכֶלה פְּ ַתְכִלית ֲעִנּיּות [כמאחז"ל תִּ ְהיּו בְּ יִּ שֶׁ יַע – כְּ ְכִתיב ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹושִׁ א הּוא דִּ ִמן גָּלּוָתא, ַהדָּ

אֹוָתם, עיי"ש.

ֵעֶרב ַרב, ִהיא גָּלּות  דְּ גָּלּות ַאֲחרֹוָנה זוֹ  ַהּכֹל ָרמּוז, שֶׁ ּתֹוֵמם ִלְראֹות ֵאיְך  ם, ִמשְׁ דֹוׁש שָׁ ַהּזַֹהר ַהקָּ ְבֵרי  ְוָכל ָהרֹוֶאה דִּ

דּוֲחָקא ְוֵלָצנּוָתא. דְּ

שבזאת  הקדוש,  הזוהר  בספר  ועסק  למוד  ידי  על  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  לרוץ  וברורה,  אחת  עצה  לנו  ויש 

מבטיח לנו הרשב"י שנצא ברחמים מהגלות, ולא צריך נסיון [ולא נסיון של עני]. וכידוע דברי המקבלים המהרח"ו, 

הרש"ש, הבעש"ט, והבן איש חי ועוד, דעתיד למוד זה להתפרסם ולהגלות, ועל ידו תגאל השכינה הקדושה 

ותבוא הגאולה.

ובתוך דברי גם זאת אזכירה, דברי מורנו הגאון הצדיק רבי שמואל דרזי זצללה"ה 

דהרוצה להאריך ימים יחזיק בעץ החיים, כלומר ילמד בתורת הסו"ד ובזה יאריכו ימיו, וקבלה זו מפי מרנא רבי 

יאודה פתי"ה זי"ע נאמרה וכך הוה גם למעשה כמה וכמה פעמים [הובא דבריו בקונטרס זכרון].

ומעשה בחכם אחד שחלה ולא אבה לשמוע, ואכן לאחר כמה ימים שבחל"ח רח"ל.

וכל גדולי הספרדים שלבם היה רחב כאולם – השיגו כל מעלתם על ידי למוד הזהר הקדוש תמידים כסדרם.

וכידוע שכל הקהילות הק' בחאלב, עירק, מצרים מרוקו ועוד, תמיד היו חבורות חבורות שלמדו שעות בכל 

לילה ובכל יום בזוהר הקדוש, ובפרט בדור האחרון, בדורו של מרנא הבן איש חי זיע"א, על כל מעשה מצוה 

למדו עניני הזוהר הקשור למצוה, ובכל סעודה בשבת קודש ובימים טובים, וכן באזכרות על נפטרים, למדו 

זוהר הקדוש סבא דמשפטים והאדרות, ובברית מילה וכל שמחה – כי זאת ידעו, שאין לנו כתורת הרשב"י 

אנו  ולכן  לתקונים].  בהקדמה  [שהובא  לטוב  זכור  אליהו  פתח   – תפילה  כל  ולפני  הנשמה,  ולטהרת  הלב  לפתח 

למוד  ידי  ועל  הסוגר,  והוא  הפותח  הוא  כי  הקדוש,  בזוהר  לומדים  ועוד  עוד  להוסיף  ומתחזקים  מתעוררים 

מעינות  ונפתחים  תורה  חדושי  ומתרבים  בחוש,  וכמרגש  כידוע  הנגלה  בלמוד  ברכה  רואים  הקדוש  הזוהר 

החכמה כי ממנו תוצאות חיים. כמבואר ברבי חיים ויטאל וברמח"ל והגר"א והחיד"א הק', ועיין עוד ב"אור 

הזוהר" באריכות.

ואחר כל זאת – הנה זכינו דבדורנו אנו יש מפעל כביר ועצום - "מפעל הזוהר העולמי" - שמפיץ ומגלה את 

הלמוד הק' הזה, והעומד בראשו כבוד קדשת האדמו"ר הגה"צ מהאלמין שליט"א. 

אשר מצוה להתחזק ולהתחבר לקדוש, להפיץ ולהרבות עוד חילים לקדושה. וביודעני שהאדמו"ר שליט"א 

הידוע ברוב חבוריו הקדושים ומהפכת העולם שעשה בענין כשרות המאכלים וכשרות הסת"ם וספריו הרבים 

לזכוי הרבים, ובענין קדושת הברית וקדושת בית הכנסת, וספריו שכר וענש ועוד ספרים, והכל לשם שמים. 

אזר כל חילו – ימים ולילות ממש, במעוט מאכל ומעוט שנה – העיקר לזרז הגאולה שתבוא במהרה ברחמים 

ובאהבה.

ויסד כמה שעורים בזוהר הקדוש, וטופח על מנת להטפיח, שמרגישים ממש כל כלל ישראל את רחמי השי"ת 

שלמוד  זי"ע,  שרעבי  מרדכי  והרב  זי"ע  חי  איש  הבן  דברי  פרסום  ובפרט  הקדוש,  הזוהר  למוד  רבוי  ידי  על 

בשבת קודש עולה אלף פעמים יותר מביום חול, ודברי הכסא מלך, ששעה בזוהר הקדוש עולה לשנה בלמוד 

הפשט. כל זה מלהיב לבות בני ישראל, ומיום ליום מרבים חילים ומתווספים שעורים לאין מספר, עד שכל 

ושמחה  בששון  הגאולה  תבוא  הקדוש  בזוהר  והמלמדים  הלומדים  כל  ידי  ועל  עלאה,  זיהרא  תמלא  הארץ 

בח"ן ואהב"ה.
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יב? י ְלָהשִׁ ַהִאם ֵיׁש ְלָך דַּ

ל  שֶׁ ין  ַהדִּ ית  ַהבֵּ ֵאַלת  שְׁ ַעל 
ּתֹוָרה?"  בַּ "ָעַסְקתָּ  ַמְעָלה 
ֵאיָנם  יֹום  ְלָכל  עּוִרים  ַהשִּׁ  –
לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ים  ֲאֻרכִּ
ַיְפִריֶענּו  לֹא  ָקבּוַע,  עּור  שִׁ
ֵאילּו  ֵיׁש  יֹום  ָכל  בְּ  – ּמּודוֹ!  ִמלִּ
ּוְזֵעיר  ם  שָׁ ְזֵעיר  ּוְרָגִעים,  ּקֹות  דַּ
ָלִריק,  הֹוְלִכים  ר  ֲאשֶׁ ם,  שָׁ
ְרָגִעים  בִּ ִאם  הּוא  גָּדֹול  ְוֶהְפֵסד 
ִקי בְָּכל  ֵאּלּו ְיכֹוִלים ְלֵהָעשֹׂות בָּ
דֹוׁש, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ
ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ּבוֹ  ְוָהִגיָת  ַקיֵּם  תְּ
נַֹעם  ֶזה  בְּ יׁש  ְרגִּ תַּ ַמן  ַהזְּ ְך  ּוְבֶמשֶׁ
 – יֹוַדֲעָך:  בְּ ַהּתֹוָרה,  ְמִתיקּות 
ְך  ַעל ְיֵדי ִנּצּול ְרָגִעים ֵאּלּו ֶמשֶׁ שֶׁ
ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ָנה ַאַחת, ָקִנית כָּ שָׁ

קּוְפָסא. דֹוׁש ֻמנָּח בְּ ַהקָּ

ִאם ֲעַדִין לֹא ִהְצָטַרְפתָּ ְללֹוְמֵדי ֵסֶפר ַהּזַֹהר

ו– –ִהְצָטֵרף ַעְכשָׁ

מוֹ  ּוְלַסיְּ ְלַהְתִחילוֹ  ֵמָחָדׁש  ָלה  בָּ קַּ בַּ רֹוֶצה  שֶׁ יֹום"  "ֵאיֶזה  בְּ ֶדר  ַהסֵּ ְלַהְתִחיל  ָטָבא!  ִסיָמָנא 

ַרְך! ם ִיְתבָּ ֶעְזַרת ַהשֵּׁ בְּ

ַסח אוֹ ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש,  ין ַעד ַהפֶּ ָאר ִלּמּוד, ַאל ֹיאַמר: ַאְמתִּ ֶכת אוֹ שְׁ  ְוָהרֹוֶצה ְלַהְתִחיל ַמסֶּ

ְ ֶ ְ

ְוהְוה

ּבּור  דִּ  – ִליָאה  ַהפְּ (ֵסֶפר  ּתֹוָרה.  בַּ ְוַלֲעסֹק  ִמְצוֹות  בְּ ּוְלַהְתִחיל  ְלתֹוָרה  ָיִפים  ים  ְוִעתִּ ַהיִָּמים  ל  כָּ י  כִּ

ַדְרֵכיֶהם ַהּטֹוִבים) יק בְּ ה ְלַהְדבִּ ְתִחיל ַוֲעשֵׂ ַהמַּ

ְלַהְכִניס  אוֹ  ינֹוקֹות  תִּ ד  ְלַלמֵּ ְלַהְתִחיל  גֹון  כְּ ִמְצָוה  ַלֲעשֹׂות  ָלֶהם  יֵּׁש  שֶׁ ָאָדם  ֵני  בְּ ְואֹוָתם   

ְ

ְו

ֶרְך ַהּטֹוב,  ֵאין ֶזה ִנחּוׁש, ֵאין ֶזה דֶּ י שֶׁ ין ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש, ַאף ַעל פִּ ִמְצָוה ַאַחת, ְואֹוֵמר ַנְמתִּ בְּ

ָבר,  ל דָּ ָללוֹ שֶׁ ְצָוה. כְּ ִקיֵּם ַהמִּ ְולֹא  ִנְמָצא ֵמת  תֹוְך ַהחֶֹדׁש,  ִיְחֶיה ִאם ָימּות בְּ יֹוֵדַע ִאם  ִמי  י  כִּ

ם  ַמְרתֶּ ּושְׁ ֲחָכִמים  ְרׁשּו  ְוֵכן דָּ ְדֶחה אֹוָתּה,  ְוַאל תִּ ה אֹוָתּה,  ְלָיְדָך ֲעשֵׂ ְצָוה  ַהמִּ בֹוא  תָּ שֶׁ ִמיָּד כְּ

יחּוָה  נִּ ָאה ִמְצָוה ְלָיְדָך ַאל תַּ ְצוֹות, ִאם בָּ א ַהמִּ ּצֹות ֶאלָּ יְקֵרי ַהמַּ מֹות יב יז) ַאל תִּ ְצֹות (שְׁ ֶאת ַהמִּ

ה אֹוָתּה ִמיָּד. (ֵסֶפר ֲחִסיִדים – ִסיָמן נט) א ֲעשֵׂ ְלַהְחִמיץ ֶאלָּ

זה בכל הכח, כמו שהבאנו בראשית דברי, דברי  ולסייע להדבק בקדושה למפעל קדוש  לעזור  ומצוה רבתי 
הגר"י סלאנטר זי"ע, דעת לעשות לה' הפרו תורתך, ומי פתי לא יסור הנה, לאחוז בחבל הצלה בדור זה.

ועל ידי כן נזכה להבטחת הזוהר הקדוש ברעיא מהימנא [נשא קכ"ד] דיפקון ביה מן גלותא ברחמי. ויתקיים בנו 
הפסוק "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" בב"א.

בברכת התורה
חד זעירא דמן חבריא
מאיר חיים 
בן אאמו"ר ר' משה יו"ט זלה"ה בן אמו"ר ר' יוסף זלה"ה

נ.ב. 

המלחמה  בתקופת  במצרים,  בעודו  ואחוה",  "אהבה  קהילת  מרבני  זצ"ל,  לסבי  שהיה  הצלה  נס  ואספר 
העולמית, כשהגרמנים ימ"ש נכנסו למצרים באחת הנסיעות ברכבת, הכריזו שכל היהודים ירדו כאן בתחנה 
הקרובה, ומי שלא ירד אחת דתו להמית. סבי זצ"ל עשה עצמו כלא משים ולא ירד בתחנה, ואילו כל היהודים 

ירדו – אך כל מי שירד נהרג, ואילו סבי, שהרגיש כאלו מן השמים מורים לו לא לרדת, וכך נצל. 

אחר הודעי דסבי זצ"ל היה לומד כסדרן חברותא בזוהר הקדוש עם הרב חמווי זצ"ל, וכן למד עם יבדל לחי"ט 
מרן הגר"ע יוסף שליט"א קבלה וזוהר הקדוש – אשר גדלותו בנסתר אינה ידועה לרבים – כי רבה היא !

ובכח תורתו הק' מלמד  ידוע ומפורסם, שהרשב"י הק'  זכותו של הרשב"י הק' להצילו. דזהו  לו  בודאי עמד 
ֵמָנה  ְמעֹון - שְׁ י שִׁ ּמּוד ָאַמר ַרבִּ ר ר"ת ִמלִּ ֵמָנה ַלְחמוֹ, ֵמָאשֵׁ "ר שְׁ זכות ומגן ומציל. ודרשו דורשי רשומות – ֵמָאשֵׁ

ַלְחמוֹ – הן ברוחניות והן בגשמיות, וכל הדבוק בחיים יכתב לחיים.

בברכה 

הק' מאיר חיים

סא

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש

לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש בהפצת הזהר בכל העולם ֻכלו - על 
ידי מפעל הזהר העולמי!

משה  כהבטחת  הגֻאלה  ומקרב  המזרז  ויקר  קדוש  למפעל  לסייע  שזכיתם  חלקכם  אשרי 
יגן עלינו אמן בזהר הקדוש פרשת נשא, "בהאי חבורא  רבנו עליו השלום לרשב"י זכותו 
דילך דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי". שבזכות חבורך, ספר הזהר הקדוש, 

יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח! 

שבשעה  בסופו),  שתיתאה  (תקון  הזהר  תקוני  בספר  כמבאר  לכך!  הסכימו  משמים  ואף 
שאליהו הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם 
סתרי תורה בענין תקוני נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם "כמה רב כחו וקֻדשתו 
של רבי שמעון בר יוחאי בעולם", ואחר כך הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון, "וכמה בני 
יומיא,  בסוף  בתראה  בדרא  לתתא  יתגלו  כד  דילך  חבורא  מהאי  יתפרנסון  לתתא  נשא 
ובגיניה, "וקראתם דרור בארץ". ובלשון הקדש: כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החבור 
"וקראתם  הפסוק  יתקים  ובזכותו  הימים,  בסוף  האחרון  בדור  למטה  יתגלה  כאשר  שלך 

דרור בארץ"- המרמז על הגֻאלה השלמה. 

מיני  כל  שמבטל  הזהר,  ספר  שבלמוד  המעלה  בגדל  הכירו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי 
ֻפרענֻיות וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא ובזה מעלמא. הם, שידעו את עצם קֻדשתה 
אפלו באמירה בעלמא. ומי לנו גדול כהרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו זכר צדיק וקדוש 
לברכה זכותו יגן עלינו אמן, בעל ה"מסלת ישרים", אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה 
ולא מצא עצה לבטל גזרות מעם ישראל אלא את העצה הזו, למוד בספר הזהר ברצף ללא 
הגֻאלה  ולקרב  גזרות  כל  לבטל  הקדוש  הזהר  ספר  של  העליונה  הקֻדשה  שבכח  הפסק, 

ברחמים. 

לכן תקן בישיבתו סדר למוד מֻיחד של גירסא בספר הזהר הקדוש במשמרות ללא הפסק 
כלל מעת לעת, וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו, וכותב על מעלת הדבר באגרת 
"זאת העצה היעוצה לכל קהלות קדש להנצל מרשת זו טמנו  לחכמי ישראל בזה הלשון: 
שונאיהם, ובודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו כי רב הדבר ועצום מאד... ועתה אל 
ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום, כי אני אלמלא נתישר חילי הייתי קובע דבר 



ס

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

יב? י ְלָהשִׁ ַהִאם ֵיׁש ְלָך דַּ

ל  שֶׁ ין  ַהדִּ ית  ַהבֵּ ֵאַלת  שְׁ ַעל 
ּתֹוָרה?"  בַּ "ָעַסְקתָּ  ַמְעָלה 
ֵאיָנם  יֹום  ְלָכל  עּוִרים  ַהשִּׁ  –
לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ים  ֲאֻרכִּ
ַיְפִריֶענּו  לֹא  ָקבּוַע,  עּור  שִׁ
ֵאילּו  ֵיׁש  יֹום  ָכל  בְּ  – ּמּודוֹ!  ִמלִּ
ּוְזֵעיר  ם  שָׁ ְזֵעיר  ּוְרָגִעים,  ּקֹות  דַּ
ָלִריק,  הֹוְלִכים  ר  ֲאשֶׁ ם,  שָׁ
ְרָגִעים  בִּ ִאם  הּוא  גָּדֹול  ְוֶהְפֵסד 
ִקי בְָּכל  ֵאּלּו ְיכֹוִלים ְלֵהָעשֹׂות בָּ
דֹוׁש, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ
ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ּבוֹ  ְוָהִגיָת  ַקיֵּם  תְּ
נַֹעם  ֶזה  בְּ יׁש  ְרגִּ תַּ ַמן  ַהזְּ ְך  ּוְבֶמשֶׁ
 – יֹוַדֲעָך:  בְּ ַהּתֹוָרה,  ְמִתיקּות 
ְך  ַעל ְיֵדי ִנּצּול ְרָגִעים ֵאּלּו ֶמשֶׁ שֶׁ
ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ָנה ַאַחת, ָקִנית כָּ שָׁ

קּוְפָסא. דֹוׁש ֻמנָּח בְּ ַהקָּ

ִאם ֲעַדִין לֹא ִהְצָטַרְפתָּ ְללֹוְמֵדי ֵסֶפר ַהּזַֹהר

ו– –ִהְצָטֵרף ַעְכשָׁ

מוֹ  ּוְלַסיְּ ְלַהְתִחילוֹ  ֵמָחָדׁש  ָלה  בָּ קַּ בַּ רֹוֶצה  שֶׁ יֹום"  "ֵאיֶזה  בְּ ֶדר  ַהסֵּ ְלַהְתִחיל  ָטָבא!  ִסיָמָנא 

ַרְך! ם ִיְתבָּ ֶעְזַרת ַהשֵּׁ בְּ

ַסח אוֹ ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש,  ין ַעד ַהפֶּ ָאר ִלּמּוד, ַאל ֹיאַמר: ַאְמתִּ ֶכת אוֹ שְׁ  ְוָהרֹוֶצה ְלַהְתִחיל ַמסֶּ

ְ ֶ ְ

ְוהְוה

ּבּור  דִּ  – ִליָאה  ַהפְּ (ֵסֶפר  ּתֹוָרה.  בַּ ְוַלֲעסֹק  ִמְצוֹות  בְּ ּוְלַהְתִחיל  ְלתֹוָרה  ָיִפים  ים  ְוִעתִּ ַהיִָּמים  ל  כָּ י  כִּ

ַדְרֵכיֶהם ַהּטֹוִבים) יק בְּ ה ְלַהְדבִּ ְתִחיל ַוֲעשֵׂ ַהמַּ

ְלַהְכִניס  אוֹ  ינֹוקֹות  תִּ ד  ְלַלמֵּ ְלַהְתִחיל  גֹון  כְּ ִמְצָוה  ַלֲעשֹׂות  ָלֶהם  יֵּׁש  שֶׁ ָאָדם  ֵני  בְּ ְואֹוָתם   

ְ

ְו

ֶרְך ַהּטֹוב,  ֵאין ֶזה ִנחּוׁש, ֵאין ֶזה דֶּ י שֶׁ ין ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש, ַאף ַעל פִּ ִמְצָוה ַאַחת, ְואֹוֵמר ַנְמתִּ בְּ

ָבר,  ל דָּ ָללוֹ שֶׁ ְצָוה. כְּ ִקיֵּם ַהמִּ ְולֹא  ִנְמָצא ֵמת  תֹוְך ַהחֶֹדׁש,  ִיְחֶיה ִאם ָימּות בְּ יֹוֵדַע ִאם  ִמי  י  כִּ

ם  ַמְרתֶּ ּושְׁ ֲחָכִמים  ְרׁשּו  ְוֵכן דָּ ְדֶחה אֹוָתּה,  ְוַאל תִּ ה אֹוָתּה,  ְלָיְדָך ֲעשֵׂ ְצָוה  ַהמִּ בֹוא  תָּ שֶׁ ִמיָּד כְּ

יחּוָה  נִּ ָאה ִמְצָוה ְלָיְדָך ַאל תַּ ְצוֹות, ִאם בָּ א ַהמִּ ּצֹות ֶאלָּ יְקֵרי ַהמַּ מֹות יב יז) ַאל תִּ ְצֹות (שְׁ ֶאת ַהמִּ

ה אֹוָתּה ִמיָּד. (ֵסֶפר ֲחִסיִדים – ִסיָמן נט) א ֲעשֵׂ ְלַהְחִמיץ ֶאלָּ

זה בכל הכח, כמו שהבאנו בראשית דברי, דברי  ולסייע להדבק בקדושה למפעל קדוש  לעזור  ומצוה רבתי 
הגר"י סלאנטר זי"ע, דעת לעשות לה' הפרו תורתך, ומי פתי לא יסור הנה, לאחוז בחבל הצלה בדור זה.

ועל ידי כן נזכה להבטחת הזוהר הקדוש ברעיא מהימנא [נשא קכ"ד] דיפקון ביה מן גלותא ברחמי. ויתקיים בנו 
הפסוק "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" בב"א.

בברכת התורה
חד זעירא דמן חבריא

מאיר חיים 
בן אאמו"ר ר' משה יו"ט זלה"ה בן אמו"ר ר' יוסף זלה"ה

נ.ב. 

המלחמה  בתקופת  במצרים,  בעודו  ואחוה",  "אהבה  קהילת  מרבני  זצ"ל,  לסבי  שהיה  הצלה  נס  ואספר 
העולמית, כשהגרמנים ימ"ש נכנסו למצרים באחת הנסיעות ברכבת, הכריזו שכל היהודים ירדו כאן בתחנה 
הקרובה, ומי שלא ירד אחת דתו להמית. סבי זצ"ל עשה עצמו כלא משים ולא ירד בתחנה, ואילו כל היהודים 

ירדו – אך כל מי שירד נהרג, ואילו סבי, שהרגיש כאלו מן השמים מורים לו לא לרדת, וכך נצל. 

אחר הודעי דסבי זצ"ל היה לומד כסדרן חברותא בזוהר הקדוש עם הרב חמווי זצ"ל, וכן למד עם יבדל לחי"ט 
מרן הגר"ע יוסף שליט"א קבלה וזוהר הקדוש – אשר גדלותו בנסתר אינה ידועה לרבים – כי רבה היא !

ובכח תורתו הק' מלמד  ידוע ומפורסם, שהרשב"י הק'  זכותו של הרשב"י הק' להצילו. דזהו  לו  בודאי עמד 
ֵמָנה  ְמעֹון - שְׁ י שִׁ ּמּוד ָאַמר ַרבִּ ר ר"ת ִמלִּ ֵמָנה ַלְחמוֹ, ֵמָאשֵׁ "ר שְׁ זכות ומגן ומציל. ודרשו דורשי רשומות – ֵמָאשֵׁ

ַלְחמוֹ – הן ברוחניות והן בגשמיות, וכל הדבוק בחיים יכתב לחיים.

בברכה 

הק' מאיר חיים

סא

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש

לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש בהפצת הזהר בכל העולם ֻכלו - על 
ידי מפעל הזהר העולמי!

משה  כהבטחת  הגֻאלה  ומקרב  המזרז  ויקר  קדוש  למפעל  לסייע  שזכיתם  חלקכם  אשרי 
יגן עלינו אמן בזהר הקדוש פרשת נשא, "בהאי חבורא  רבנו עליו השלום לרשב"י זכותו 
דילך דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי". שבזכות חבורך, ספר הזהר הקדוש, 

יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח! 

שבשעה  בסופו),  שתיתאה  (תקון  הזהר  תקוני  בספר  כמבאר  לכך!  הסכימו  משמים  ואף 
שאליהו הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם 
סתרי תורה בענין תקוני נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם "כמה רב כחו וקֻדשתו 
של רבי שמעון בר יוחאי בעולם", ואחר כך הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון, "וכמה בני 
יומיא,  בסוף  בתראה  בדרא  לתתא  יתגלו  כד  דילך  חבורא  מהאי  יתפרנסון  לתתא  נשא 
ובגיניה, "וקראתם דרור בארץ". ובלשון הקדש: כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החבור 
"וקראתם  הפסוק  יתקים  ובזכותו  הימים,  בסוף  האחרון  בדור  למטה  יתגלה  כאשר  שלך 

דרור בארץ"- המרמז על הגֻאלה השלמה. 

מיני  כל  שמבטל  הזהר,  ספר  שבלמוד  המעלה  בגדל  הכירו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי 
ֻפרענֻיות וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא ובזה מעלמא. הם, שידעו את עצם קֻדשתה 
אפלו באמירה בעלמא. ומי לנו גדול כהרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו זכר צדיק וקדוש 
לברכה זכותו יגן עלינו אמן, בעל ה"מסלת ישרים", אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה 
ולא מצא עצה לבטל גזרות מעם ישראל אלא את העצה הזו, למוד בספר הזהר ברצף ללא 
הגֻאלה  ולקרב  גזרות  כל  לבטל  הקדוש  הזהר  ספר  של  העליונה  הקֻדשה  שבכח  הפסק, 

ברחמים. 

לכן תקן בישיבתו סדר למוד מֻיחד של גירסא בספר הזהר הקדוש במשמרות ללא הפסק 
כלל מעת לעת, וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו, וכותב על מעלת הדבר באגרת 
"זאת העצה היעוצה לכל קהלות קדש להנצל מרשת זו טמנו  לחכמי ישראל בזה הלשון: 
שונאיהם, ובודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו כי רב הדבר ועצום מאד... ועתה אל 
ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום, כי אני אלמלא נתישר חילי הייתי קובע דבר 



גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

זה בכל מקום ומקום, אבל כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות כי אין כמוה 
לטובה לכל ישראל, וכל אחד במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל". 

גם אצל תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו מצינו חביבות מֻיחדת ללמוד תורת הסוד, כבוד 
עלינו אמן אשר העיד על  יגן  זכותו  אייזיק מזידיטשוב  יצחק  רבי  הרב הקדוש מורנו הרב 

עצמו ואמר: למדתי ושניתי ה"פרי עץ חיים" מאה ואחד פעמים.

וכל  עולמות,  בונה  בעלמא  בגירסא  הקדוש  הזהר  למוד  כי  כתב,  מ"ג  תקון  מלך"  ב"כסא 
ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת  יזכה ללמד  שכן אם 
וֻמבטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא  מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה, 

דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא.

גם בתקון ל' כתב, וזה לשונו: כמה גדול חיוב על תלמיד חכם ללמד קבלה. וענשם כמה גדול 
אם אינם לומדים קבלה וגורם אורך גלותא כי הם מעכבים הגֻאלה רחמנא ליצלן, כי יעשה 
בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש ימים בפשטי התורה, כי גדול כחה 

לקרב הגֻאלה.

דוקא  הזהר  ספר  למוד  את  מאד  המחשיבים  מקורות  וכמה  מכמה  להאריך  המקום  כאן 
בימינו, דור עקבתא דמשיחא, כן מובא בספר אור ישרים מירא דכיא שכתב: קדם ביאת 
בשלשה  להזהר  לזה  העצה  בעולם.  ליצלן  רחמנא  ואפיקורסות  מינות  תתגבר  המשיח 
דברים הללו, האחד לאמר בכל יום זהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר, כי אמירת זהר 

מֻסגלת לטהרת הלב.

נחת  ועושה  זה מקרב הגֻאלה  שכל העוסק בספר  זהר,  ומוסיף לבאר במקדש מלך לתקוני 
גזר הבורא שלא  כי כך  כו'.  ובני מן הגלות  אני  ליוצרו, כמו שכתוב: כאלו פדאני  גדול  רוח 

יתגלה ויהיה גנוז עד סוף יומיא דבגינה יבוא דרור, כי סֻגלה זו בו ולא בזולתו.

בדרך  הזהר  ספר  לכתב  אבא  לרבי  צוה  זה,  ענין  קדשו  ברוח  יוחאי  בן  שמעון  רבי  בראות 
שבזכות  כדי  משיחא,  מלכא  ליומיה  קריב  בתרא  דרא  עד  למשמרת  ֻמצנע  להיותו  העלם 
המתעסקים בו תצמח הגֻאלה בימינו בעזרת השם כנזכר בפרשת ויחי (דף רי"ז), על דא כתיב: 
קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן כו' למשמרת, לאצנעותא, והבן זה מאד. (הרב חיים 

ויטאל זלה"ה בהקדמתו לשער ההקדמות).

הנה מבאר בשל"ה, עשרה מאמרות, מאמר ראשון, שהחבור מהזהר היה עתיד להיות גנוז 
יבוא  העוסקים  ובזכות  לתחתונים,  יתגלה  שאז  הימים  בסוף  האחרון  הדור  שיבוא  עד  וכו' 
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גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

שאמר  וזהו  לביאתו.  קרובה  סבה  תהיה  זו  אשר  בסבתו,  דעה  הארץ  תמלא  אז  כי  משיח, 
יגאלו ישראל, כשם שלא נגאלו ישראל  וכו', כדי שבזכותו  ובגיניה ושבתם איש אל אֻחזתו 
ממצרים עד שֻהצרך הקדוש ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גֻאלה העתידה לא 

תהיה הגֻאלה עד שיזכו לתוספות הקֻדשה הזו, והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה בה.

ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני: וזהו דרש דרש משה, הינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור 
יש בחינת משה, ואיתא דרבי שמעון בן יוחאי היה בחינת משה), וידרש מה שדרש כבר משה, הינו 

יהיה  וממילא  כל הקליפות  הינו שיתבטלו  והנה שרף,  אז  הזהר,  יוחאי, ספר  בן  רבי שמעון 
הגֻאלה שיבנה במהרה בימינו אמן סלה ועד.

וגם על ידי החבור ההוא יהיה בטול הקליפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים (חסד לאברהם 
מעין ראשון נהר כ"ד).

הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין בית 
מקדשנו ותפארתנו (הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים).

עושי  ידי  את  לחזק  אלא  לנו  אין  הזהר,  בספר  הלמוד  של  כחו  ועצום  גדול  כך  כדי  עד  אם 
עז  וחגרו  מתנים  אמצו  הקדושה,  בעבודתם  וחזק  וכח  אמץ  להם  להוסיף  הקדש,  מלאכת 
מה  בכל  ולסיע  בעולם  כחו  לפרסם  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  אורו  את  ולהפיץ  להמשיך 

דאפשר.

נשאר לנו איפה לברככם, הוסיפו לעשות חיל להרבות חילים לקודשא בריך היא ואוריתא, 
לשלמותו  העולם  את  להביא  המלאכה,  כל  ֻתשלם  אשר  עד  ידיכם  במעשי  הברכה  ויהי 
במהרה  ומשיחנו  מלכנו  בביאת  לעד  כסאו  ותכון  שלם  וכסאו  שלם  ה'  שם  ויהי  האמתית, 

בימינו אמן.

(מתוך מכתב חיזוק שכתב כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א ל"מפעל הזהר היומי")

אמרמ
ל

ומי")

עֹוָלמוֹ, רּוְך הּוא קֹוַרת רּוַח בְּ דֹוׁש בָּ י ֵאין לוֹ ְלַהקָּ ְזכֹר!  כִּ
ָחְכָמה זוֹ! ר עֹוְסִקים בְּ ֲאשֶׁ א כַּ ֶאלָּ

ּה ִהיא ּגוֶֹרֶמת ִאחּור  ק בָּ ִהְתַעסֵּ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ לּוי בְּ ַהּכֹל תָּ

ָיָמיו,  ׁש בְּ ְקדָּ ית ַהמִּ ּלֹא ִנְבָנה בֵּ ל ּדֹור שֶׁ י כָּ נּו, כִּ נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ ְוִעּכּוב בִּ

ים ִויַטאל ְלֵעץ) ַמת ָהַרב ַחיִּ ָיָמיו. (ַהְקדָּ ִאּלּו ֶנֱחַרב בְּ ֲהֵרי הּוא כְּ

ינּו,  ה ַרבֵּ ל משֶׁ דֹוׁש שֶׁ ְלׁשֹוָנם ַהקָּ דֹוׁש בִּ ָידּוַע ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ

ימּו  ִהְסכִּ ה זי"ע, שֶׁ דֹושָׁ ן יֹוַחאי ְוָכל ַהַחְבַרָיא ַהקְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ְוַרבִּ

דֹולֹות!!! ַמִים! ּוְלׁשֹוָנם ְמֻסגָּל ִליׁשּועֹות גְּ ֲעֵליֶהם ִמן ַהשָּׁ
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זה בכל מקום ומקום, אבל כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות כי אין כמוה 
לטובה לכל ישראל, וכל אחד במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל". 

גם אצל תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו מצינו חביבות מֻיחדת ללמוד תורת הסוד, כבוד 
עלינו אמן אשר העיד על  יגן  זכותו  אייזיק מזידיטשוב  יצחק  רבי  הרב הקדוש מורנו הרב 

עצמו ואמר: למדתי ושניתי ה"פרי עץ חיים" מאה ואחד פעמים.

וכל  עולמות,  בונה  בעלמא  בגירסא  הקדוש  הזהר  למוד  כי  כתב,  מ"ג  תקון  מלך"  ב"כסא 
ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת  יזכה ללמד  שכן אם 
וֻמבטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא  מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה, 

דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא.

גם בתקון ל' כתב, וזה לשונו: כמה גדול חיוב על תלמיד חכם ללמד קבלה. וענשם כמה גדול 
אם אינם לומדים קבלה וגורם אורך גלותא כי הם מעכבים הגֻאלה רחמנא ליצלן, כי יעשה 
בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש ימים בפשטי התורה, כי גדול כחה 

לקרב הגֻאלה.

דוקא  הזהר  ספר  למוד  את  מאד  המחשיבים  מקורות  וכמה  מכמה  להאריך  המקום  כאן 
בימינו, דור עקבתא דמשיחא, כן מובא בספר אור ישרים מירא דכיא שכתב: קדם ביאת 
בשלשה  להזהר  לזה  העצה  בעולם.  ליצלן  רחמנא  ואפיקורסות  מינות  תתגבר  המשיח 
דברים הללו, האחד לאמר בכל יום זהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר, כי אמירת זהר 

מֻסגלת לטהרת הלב.

נחת  ועושה  זה מקרב הגֻאלה  שכל העוסק בספר  זהר,  ומוסיף לבאר במקדש מלך לתקוני 
גזר הבורא שלא  כי כך  כו'.  ובני מן הגלות  אני  ליוצרו, כמו שכתוב: כאלו פדאני  גדול  רוח 

יתגלה ויהיה גנוז עד סוף יומיא דבגינה יבוא דרור, כי סֻגלה זו בו ולא בזולתו.

בדרך  הזהר  ספר  לכתב  אבא  לרבי  צוה  זה,  ענין  קדשו  ברוח  יוחאי  בן  שמעון  רבי  בראות 
שבזכות  כדי  משיחא,  מלכא  ליומיה  קריב  בתרא  דרא  עד  למשמרת  ֻמצנע  להיותו  העלם 
המתעסקים בו תצמח הגֻאלה בימינו בעזרת השם כנזכר בפרשת ויחי (דף רי"ז), על דא כתיב: 
קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן כו' למשמרת, לאצנעותא, והבן זה מאד. (הרב חיים 

ויטאל זלה"ה בהקדמתו לשער ההקדמות).

הנה מבאר בשל"ה, עשרה מאמרות, מאמר ראשון, שהחבור מהזהר היה עתיד להיות גנוז 
יבוא  העוסקים  ובזכות  לתחתונים,  יתגלה  שאז  הימים  בסוף  האחרון  הדור  שיבוא  עד  וכו' 
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שאמר  וזהו  לביאתו.  קרובה  סבה  תהיה  זו  אשר  בסבתו,  דעה  הארץ  תמלא  אז  כי  משיח, 
יגאלו ישראל, כשם שלא נגאלו ישראל  וכו', כדי שבזכותו  ובגיניה ושבתם איש אל אֻחזתו 
ממצרים עד שֻהצרך הקדוש ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גֻאלה העתידה לא 

תהיה הגֻאלה עד שיזכו לתוספות הקֻדשה הזו, והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה בה.

ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני: וזהו דרש דרש משה, הינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור 
יש בחינת משה, ואיתא דרבי שמעון בן יוחאי היה בחינת משה), וידרש מה שדרש כבר משה, הינו 

יהיה  וממילא  כל הקליפות  הינו שיתבטלו  והנה שרף,  אז  הזהר,  יוחאי, ספר  בן  רבי שמעון 
הגֻאלה שיבנה במהרה בימינו אמן סלה ועד.

וגם על ידי החבור ההוא יהיה בטול הקליפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים (חסד לאברהם 
מעין ראשון נהר כ"ד).

הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין בית 
מקדשנו ותפארתנו (הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים).

עושי  ידי  את  לחזק  אלא  לנו  אין  הזהר,  בספר  הלמוד  של  כחו  ועצום  גדול  כך  כדי  עד  אם 
עז  וחגרו  מתנים  אמצו  הקדושה,  בעבודתם  וחזק  וכח  אמץ  להם  להוסיף  הקדש,  מלאכת 
מה  בכל  ולסיע  בעולם  כחו  לפרסם  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  אורו  את  ולהפיץ  להמשיך 

דאפשר.

נשאר לנו איפה לברככם, הוסיפו לעשות חיל להרבות חילים לקודשא בריך היא ואוריתא, 
לשלמותו  העולם  את  להביא  המלאכה,  כל  ֻתשלם  אשר  עד  ידיכם  במעשי  הברכה  ויהי 
במהרה  ומשיחנו  מלכנו  בביאת  לעד  כסאו  ותכון  שלם  וכסאו  שלם  ה'  שם  ויהי  האמתית, 

בימינו אמן.

(מתוך מכתב חיזוק שכתב כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א ל"מפעל הזהר היומי")

אמרמ
ל

ומי")

עֹוָלמוֹ, רּוְך הּוא קֹוַרת רּוַח בְּ דֹוׁש בָּ י ֵאין לוֹ ְלַהקָּ ְזכֹר!  כִּ
ָחְכָמה זוֹ! ר עֹוְסִקים בְּ ֲאשֶׁ א כַּ ֶאלָּ

ּה ִהיא ּגוֶֹרֶמת ִאחּור  ק בָּ ִהְתַעסֵּ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ לּוי בְּ ַהּכֹל תָּ

ָיָמיו,  ׁש בְּ ְקדָּ ית ַהמִּ ּלֹא ִנְבָנה בֵּ ל ּדֹור שֶׁ י כָּ נּו, כִּ נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ ְוִעּכּוב בִּ

ים ִויַטאל ְלֵעץ) ַמת ָהַרב ַחיִּ ָיָמיו. (ַהְקדָּ ִאּלּו ֶנֱחַרב בְּ ֲהֵרי הּוא כְּ

ינּו,  ה ַרבֵּ ל משֶׁ דֹוׁש שֶׁ ְלׁשֹוָנם ַהקָּ דֹוׁש בִּ ָידּוַע ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ

ימּו  ִהְסכִּ ה זי"ע, שֶׁ דֹושָׁ ן יֹוַחאי ְוָכל ַהַחְבַרָיא ַהקְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ְוַרבִּ

דֹולֹות!!! ַמִים! ּוְלׁשֹוָנם ְמֻסגָּל ִליׁשּועֹות גְּ ֲעֵליֶהם ִמן ַהשָּׁ
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מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

זכה  צח/א).  דף  (סנהדרין  לוי  בן  יהושע  לרבי  המשיח  אמר  כך  תשמעו:  בקולו  אם  היום,  ושמעו  הסכיתו  יהודים 
דורינו להשתוקקות מחודשת לתורת הנסתר ולצמאון אלוקי להודה וזיוה המבשרים את פעמי הגאולה, כמו 
שכתוב בזוהר: "ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילני דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי", 
ובזוהר הקדוש פרשת  וכו'.  יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ  ובדרא בתראי בסוף  (דף מ') איתא:  ובתיקונים 

נשא (דף קכ"ד ע"ב) "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר כו' יפקון ביה מן גלותא ברחמי". 

ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך שהוא ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות 
שאליהו  שבשעה  מבואר  הזוהר  תיקוני  בספר  לכך!  הסכימו  משמים  ואף  משיח!  חבלי  ּצער  וללא  וייסורים 
הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה בעניין תיקוני 
נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם: כמה רב כוחו וקדושתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם, ואחר כך 
הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון: 'וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא 

בתראה בסוף יומיא, ובגינה, ''וקראתם דרור בארץ''. 

בסוף  האחרון  בדור  למטה  יתגלה  כאשר  שלך  החיבור  מזה  יתפרנסון  למטה  אדם  בני  כמה  הדברים:  ביאור 
הימים, ובזכותו יתקיים הפסוק ''וקראתם דרור בארץ''- המרמז על הגאולה השלימה. וכתב בספר הקנה על 
הפסוק "ושבתם וראיתם כו' לאשר לא עבדו", כי מי שעוסק דוקא בנגלה ולא בזוהר הקדוש נקרא לא עבדו, 
גם אינו נקרא תלמיד חכם, רק בשם תלמיד, כי שם חכם אינו רק על חכמה הפנימית יעו"ש,... ובספר כסא מלך 
כתב: וכיון שידעת כמה גדולה מעלת לימוד חכמת האמת כו'... יוודע גודל החיוב וגודל השכר למי שלומד 
הקבלה, כי לימוד הזוהר א בגירסא בעלמא בונה עלמין, וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר א', יעשה 

בו תיקון למעלה בשעה א' מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה (כסא מלך תקו"ז מ"ג)

יהודים יקרים, את אחי אנכי מבקש, כידוע אנו דור עקבתא דמשיחא, ואשר על כן זכות היא לנו וחובה קדושה 
לזרז ולהביא את משיח צדקינו כמה שיותר מהר!!! - כיצד נקרב את ביאת המשיח? "כי הם חיינו ואורך ימינו 
דקה  כל  ביממה,  שעות   24 ולילה  יומם  התורה  לימוד  של  החובה  מוטלת  עלינו   – ולילה"  יומם  נהגה  ובהם 
פנויה להקדיש ללימוד התוה"ק, כך העולם מתקיים, כמאמר התנא באבות: "על שלושה דברים העולם עומד 

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי  א. 
רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים. (ר' יוסף בן 

שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף).

רבי  הגאון  אחותו,  בן  עם  בעצמו  למד  ואף  מוסר  כספר  זוהר  ללמד  לשואליו  הורה  זצ"ל  איש  החזון  מרן  רבנו  וכן 
שמריהו גריינמן זצ"ל. ובספר מעשה איש, (עובדות על מרן הגה"ק החזון איש זצ"ל): שאמר, לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר 

ל.מכל מאמרי חז"ל.  מכל מאמר חז
ר יותר 
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על התורה..." – יסוד היסודות אשר תבל ומלואו נתמכים בו ונשענים עליו, הוא תורהב! - אין אנו מבינים מה 
הפועל הנעשה בעולמות העליונים על ידי לימוד דיבור תורה אחת, אך בכל זאת לשבר את האוזן נאמר משל: 
נצייר לעצמינו נמלה, מרוב קטנותה היא אינה יכולה לראות מה שבן אנוש רואה מלמעלה למטה, היא מכירה 
את הקן שלה ואת אדמות החול מסביבה, אף פעם לא ראתה מחוזות חדשים ולא מזדהה עם מרחבים, בודאי 
מתרחש  מה  מבינים  איננו  קטנותינו  מרוב  מעלה  כלפי  אנו  כך  מבין,  אנוש  ששכל  מה  להבין  מסוגלת  שלא 
בשמים, איננו מסוגלים להבין כהוא זה ממה שרואים מלמעלה למטה, מן השמים לארץ, כשיהודי עושה רצונו 
של מקום ומתיישב ללימוד התורה הקדושה, כמה מלאכים יושבים ומקשיבים לקולו הערב למתיקות הלימוד, 

איזה עונג הוא מסב למלך מלכי המלכים הקב"ה.

כמה גדול כוחו של רבי שמעון בר יוחאי: כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב, וזה לשונו: 
"ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 
שנבראתי עד עתה ואילמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום 

שנברא העולם עד סופו".

בגירסא  אפילו  הקדוש  שהזוהר  קבלה  לומד  שלא  למי  ובפרט  הקדוש,  הזוהר  לימוד  מעלת  כמה  וראו  בואו 
נחשב לו כלימוד הקבלה. [כף החיים סימן קנ"ה]

אחי ורעי, רבותי!!! מהי ערכת המגן האמיתית של עם ישראל? מהו הנשק הסודי שלנו להשבית את אויבינו?ג 
ואדיר!  נדיר  יהלומים!  יקרים מצאנו מכרה  יהודים  ביותר של עם ישראל בכל הזמנים?  - מהו הגנה הטובה 

ממש בזיל הזול! בהישג יד של כל אחד! רק לרצות ולהאמין!!!

וז"ל:  כותב  שניה  שנה  שמות  פרשת  חי  איש  הבן  מרן  קודש:  בשבת  התורה  לימוד  של  העצום  כוחו  הידענו 
כתבו המקובלים זכרונם לברכה דגדול הפועל הנעשה בעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה 
בעסק התורה של ימי החול, עכ"ל. זאת אומרת שעה אחת של שבת שוה: אלף שעות ביום חול ושעה אחת 
של לימוד זוהר הקדוש ביום חול יותר משנה שלימה של לימוד פשט. יוצא מזה: שעה אחת של לימוד זוהר 

הקדוש בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול. "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון"

הבה ונתבונן: כאשר לומדים זוהר הקדוש 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה של העולם.

כ"ב):  פסוק  ס'  (פרק  ישעיה  בספר  שלימה:  הגאולה  להביא  אפשר  קודש  בשבת  זוהר  אחת  שעה  לימוד  ידי  על 
יהיה  שהקטן  הפסוק  כוונת  מה  ביאור,  צריך  אחישנה".  בעתה  ה'  אני  עצום  לגוי  והצעיר  לאלף  יהיה  "הקטן 
פסוק  בהקדם  לפרש  נראה   - עצום?  לגוי  והצעיר  לאלף  להיות  יזכה  קטן  אדם  שבן  להיות  יכול  איך  לאלף, 
יכול להיות  ידי להתפאר", דהנה איך  יירשו ארץ נצר מטעי מעשה  כ"א, שאמר: "ועמך כלם צדיקים לעולם 
וכו', הלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע די גדול, וצריך לנהל איתו מלחמה כבידה,  ועמך כלם צדיקים 
וקשה מאוד לנצח אותו, ומי יימר דהוי צדיק? - ולפרש זאת נקדים דברי המפרשים: בתרגום יונתן על ישעיה 
"הקטן  שם:  ובמלבי"ם  איתינה".  בזמנה  ה'  אנא  תקיף  לעם  ודחלש  לאלפא  יהי  בהון  "דזעיר  כב):  פסוק  ס  (פרק 

יהיה לאלף" - בריבוי הכמות, "והצעיר" - בכח "יהיה לגוי עצום" - בריבוי האיכות בכח ועצמה, והגם שאני 

"ליהודים היתה אורה", אורה זו תורה, (מגילה ט"ז ע"ב) אור"ה נוטריקון אור הזוהר. ב. 

ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ה, ְוִאיָתא דְּ ִחיַנת משֶׁ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש בְּ י בְּ ה (כִּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ה, ַהְינּו כְּ ַרׁש משֶׁ רֹׁש דָּ ִמיִני: ְוֶזהּו דָּ ת שְׁ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ ּוְלׁשֹון דֶּ ג. 
לּו  טְּ ְתבַּ יִּ ן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז ְוִהנֵּה שַֹׂרף, ַהְינּו שֶׁ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ה, ַהְינּו ַרבִּ ָבר משֶׁ ַרׁש כְּ דָּ ה), ְוִיְדרֹׁש ַמה שֶּׁ ִחיַנת משֶׁ ן יֹוַחאי ָהָיה בְּ בֶּ

ּב"ָא.. ֶנה בִּ בָּ יִּ ה שֶׁ ֻאלָּ יָלא ִיְהֶיה ַהגְּ ִלּפֹות ּוִממֵּ ל ַהקְּ ָכָּ ִ ֶ ָ ִ ֶ ָ ֻ ְ ַ ֶ ְ ִ ָ ֵ ִ ִ ְק ַ ָ
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גדולי ישראל והזוהר
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בס"ד
מתוך דרשה לסליחות תשס"ט

מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

זכה  צח/א).  דף  (סנהדרין  לוי  בן  יהושע  לרבי  המשיח  אמר  כך  תשמעו:  בקולו  אם  היום,  ושמעו  הסכיתו  יהודים 
דורינו להשתוקקות מחודשת לתורת הנסתר ולצמאון אלוקי להודה וזיוה המבשרים את פעמי הגאולה, כמו 
שכתוב בזוהר: "ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילני דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי", 
ובזוהר הקדוש פרשת  וכו'.  יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ  ובדרא בתראי בסוף  (דף מ') איתא:  ובתיקונים 

נשא (דף קכ"ד ע"ב) "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר כו' יפקון ביה מן גלותא ברחמי". 

ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך שהוא ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות 
שאליהו  שבשעה  מבואר  הזוהר  תיקוני  בספר  לכך!  הסכימו  משמים  ואף  משיח!  חבלי  ּצער  וללא  וייסורים 
הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה בעניין תיקוני 
נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם: כמה רב כוחו וקדושתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם, ואחר כך 
הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון: 'וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא 

בתראה בסוף יומיא, ובגינה, ''וקראתם דרור בארץ''. 

בסוף  האחרון  בדור  למטה  יתגלה  כאשר  שלך  החיבור  מזה  יתפרנסון  למטה  אדם  בני  כמה  הדברים:  ביאור 
הימים, ובזכותו יתקיים הפסוק ''וקראתם דרור בארץ''- המרמז על הגאולה השלימה. וכתב בספר הקנה על 
הפסוק "ושבתם וראיתם כו' לאשר לא עבדו", כי מי שעוסק דוקא בנגלה ולא בזוהר הקדוש נקרא לא עבדו, 
גם אינו נקרא תלמיד חכם, רק בשם תלמיד, כי שם חכם אינו רק על חכמה הפנימית יעו"ש,... ובספר כסא מלך 
כתב: וכיון שידעת כמה גדולה מעלת לימוד חכמת האמת כו'... יוודע גודל החיוב וגודל השכר למי שלומד 
הקבלה, כי לימוד הזוהר א בגירסא בעלמא בונה עלמין, וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר א', יעשה 

בו תיקון למעלה בשעה א' מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה (כסא מלך תקו"ז מ"ג)

יהודים יקרים, את אחי אנכי מבקש, כידוע אנו דור עקבתא דמשיחא, ואשר על כן זכות היא לנו וחובה קדושה 
לזרז ולהביא את משיח צדקינו כמה שיותר מהר!!! - כיצד נקרב את ביאת המשיח? "כי הם חיינו ואורך ימינו 
דקה  כל  ביממה,  שעות   24 ולילה  יומם  התורה  לימוד  של  החובה  מוטלת  עלינו   – ולילה"  יומם  נהגה  ובהם 
פנויה להקדיש ללימוד התוה"ק, כך העולם מתקיים, כמאמר התנא באבות: "על שלושה דברים העולם עומד 

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי  א. 
רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים. (ר' יוסף בן 

שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף).

רבי  הגאון  אחותו,  בן  עם  בעצמו  למד  ואף  מוסר  כספר  זוהר  ללמד  לשואליו  הורה  זצ"ל  איש  החזון  מרן  רבנו  וכן 
שמריהו גריינמן זצ"ל. ובספר מעשה איש, (עובדות על מרן הגה"ק החזון איש זצ"ל): שאמר, לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר 

ל.מכל מאמרי חז"ל.  מכל מאמר חז
ר יותר 

גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

על התורה..." – יסוד היסודות אשר תבל ומלואו נתמכים בו ונשענים עליו, הוא תורהב! - אין אנו מבינים מה 
הפועל הנעשה בעולמות העליונים על ידי לימוד דיבור תורה אחת, אך בכל זאת לשבר את האוזן נאמר משל: 
נצייר לעצמינו נמלה, מרוב קטנותה היא אינה יכולה לראות מה שבן אנוש רואה מלמעלה למטה, היא מכירה 
את הקן שלה ואת אדמות החול מסביבה, אף פעם לא ראתה מחוזות חדשים ולא מזדהה עם מרחבים, בודאי 
מתרחש  מה  מבינים  איננו  קטנותינו  מרוב  מעלה  כלפי  אנו  כך  מבין,  אנוש  ששכל  מה  להבין  מסוגלת  שלא 
בשמים, איננו מסוגלים להבין כהוא זה ממה שרואים מלמעלה למטה, מן השמים לארץ, כשיהודי עושה רצונו 
של מקום ומתיישב ללימוד התורה הקדושה, כמה מלאכים יושבים ומקשיבים לקולו הערב למתיקות הלימוד, 

איזה עונג הוא מסב למלך מלכי המלכים הקב"ה.

כמה גדול כוחו של רבי שמעון בר יוחאי: כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב, וזה לשונו: 
"ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 
שנבראתי עד עתה ואילמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום 

שנברא העולם עד סופו".

בגירסא  אפילו  הקדוש  שהזוהר  קבלה  לומד  שלא  למי  ובפרט  הקדוש,  הזוהר  לימוד  מעלת  כמה  וראו  בואו 
נחשב לו כלימוד הקבלה. [כף החיים סימן קנ"ה]

אחי ורעי, רבותי!!! מהי ערכת המגן האמיתית של עם ישראל? מהו הנשק הסודי שלנו להשבית את אויבינו?ג 
ואדיר!  נדיר  יהלומים!  יקרים מצאנו מכרה  יהודים  ביותר של עם ישראל בכל הזמנים?  - מהו הגנה הטובה 

ממש בזיל הזול! בהישג יד של כל אחד! רק לרצות ולהאמין!!!

וז"ל:  כותב  שניה  שנה  שמות  פרשת  חי  איש  הבן  מרן  קודש:  בשבת  התורה  לימוד  של  העצום  כוחו  הידענו 
כתבו המקובלים זכרונם לברכה דגדול הפועל הנעשה בעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה 
בעסק התורה של ימי החול, עכ"ל. זאת אומרת שעה אחת של שבת שוה: אלף שעות ביום חול ושעה אחת 
של לימוד זוהר הקדוש ביום חול יותר משנה שלימה של לימוד פשט. יוצא מזה: שעה אחת של לימוד זוהר 

הקדוש בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול. "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון"

הבה ונתבונן: כאשר לומדים זוהר הקדוש 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה של העולם.

כ"ב):  פסוק  ס'  (פרק  ישעיה  בספר  שלימה:  הגאולה  להביא  אפשר  קודש  בשבת  זוהר  אחת  שעה  לימוד  ידי  על 
יהיה  שהקטן  הפסוק  כוונת  מה  ביאור,  צריך  אחישנה".  בעתה  ה'  אני  עצום  לגוי  והצעיר  לאלף  יהיה  "הקטן 
פסוק  בהקדם  לפרש  נראה   - עצום?  לגוי  והצעיר  לאלף  להיות  יזכה  קטן  אדם  שבן  להיות  יכול  איך  לאלף, 
יכול להיות  ידי להתפאר", דהנה איך  יירשו ארץ נצר מטעי מעשה  כ"א, שאמר: "ועמך כלם צדיקים לעולם 
וכו', הלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע די גדול, וצריך לנהל איתו מלחמה כבידה,  ועמך כלם צדיקים 
וקשה מאוד לנצח אותו, ומי יימר דהוי צדיק? - ולפרש זאת נקדים דברי המפרשים: בתרגום יונתן על ישעיה 
"הקטן  שם:  ובמלבי"ם  איתינה".  בזמנה  ה'  אנא  תקיף  לעם  ודחלש  לאלפא  יהי  בהון  "דזעיר  כב):  פסוק  ס  (פרק 

יהיה לאלף" - בריבוי הכמות, "והצעיר" - בכח "יהיה לגוי עצום" - בריבוי האיכות בכח ועצמה, והגם שאני 

"ליהודים היתה אורה", אורה זו תורה, (מגילה ט"ז ע"ב) אור"ה נוטריקון אור הזוהר. ב. 

ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ה, ְוִאיָתא דְּ ִחיַנת משֶׁ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש בְּ י בְּ ה (כִּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ה, ַהְינּו כְּ ַרׁש משֶׁ רֹׁש דָּ ִמיִני: ְוֶזהּו דָּ ת שְׁ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ ּוְלׁשֹון דֶּ ג. 
לּו  טְּ ְתבַּ יִּ ן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז ְוִהנֵּה שַֹׂרף, ַהְינּו שֶׁ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ה, ַהְינּו ַרבִּ ָבר משֶׁ ַרׁש כְּ דָּ ה), ְוִיְדרֹׁש ַמה שֶּׁ ִחיַנת משֶׁ ן יֹוַחאי ָהָיה בְּ בֶּ

ּב"ָא.. ֶנה בִּ בָּ יִּ ה שֶׁ ֻאלָּ יָלא ִיְהֶיה ַהגְּ ִלּפֹות ּוִממֵּ ל ַהקְּ ָכָּ ִ ֶ ָ ִ ֶ ָ ֻ ְ ַ ֶ ְ ִ ָ ֵ ִ ִ ְק ַ ָ
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גדולי ישראל והזוהר
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מתמהמה עתה והעם חלשים ומעטים, הנה אני ה' בעתה אחישנה - בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות 
(כי זה גדר פעל חיש) ואמלא את הבטחתי, עכ"ל.

והביאור הוא, על פי דברי הבן איש חי הנ"ל בענין לימוד בשב"ק, שע"י שילמוד בשב"ק שעה אחד זוהר זה 
כמו שלמד אלף שנים, ואם לומד 6 שעות בשבת נחשב כמו שלמד ששת אלפים שנה כנגד ימי בריאת העולם. 
ועל ידי כך נזכה "אני ה' בעתה אחישנה" - בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות כמו שכתב המלבי"ם. ובזה 
יבואר הפסוקים "ועמך כלם צדיקים", שאם כולנו נתחיל ללמוד ולגרוס בזוהר נזכה להיות צדיקים, "לעולם 
יירשו ארץ" ונזכה לירושת הארץ, "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר", שהקב"ה יוכל להתפאר אתנו במה שזכינו 
בלימוד של שש שעות לקיים את כל הבריאה ששת אלפים שנה, ועל ידי נזכה למה שאמר בפסוק הבא "הקטן 
יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' בעתה אחישנה", ושאלנו איך יכול להיות שהקטן אפילו ילד קטן פשוטו 
כמשמעו יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום? אפשר לפרש, שעל ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת 
קודש שנחשב כפול אלף. - עוד מצאנו ענין לימוד הזה"ק במשך שש שעות וסגולתו, (בספר אגרת מסע אור החיים 
הקדוש, כתב יד אחד מתלמידיו), וז"ל, ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא 

נהיהד.

סֹוד  לוֹ  ְלָבֵאר  ינּו  ַרבֵּ ֶאת  ַאל  ינּו שָׁ ַרבֵּ ל  שֶׁ ַרּבוֹ  אַסאן  בַּ ר"י  וַהגָּאֹון  זוה"ק:...  לימוד שש שעות  ענין  ועוד מצאנו 
ְוֵכן ּכֹוֵתב לוֹ  ל ָהִעְנָין,  יק סֹוד כָּ ֵבאּור ַמְספִּ יב לוֹ בְּ ינּו ֵהשִׁ ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהּתוָֹרה, ְוַרבֵּ ֶזה ְלַהסִּ ְהֶיה ּכַֹח כָּ יִּ ָהִעְנָין שֶׁ
ִלי  ְלְמדּו ֹזַהר ְוִתּקּוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש בְּ יִּ ּלוֹ שֶׁ יָבה שֶׁ ַהְישִׁ ן בְּ ה ְוִתקֵּ כָּ ים ְרפּוָאה ַלמַּ י הּוא ָרָאה ֹזאת ִמּקֶֹדם ְוִהְקדִּ ינּו כִּ ַרבֵּ

ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהשַּׁ

ילֹות  ַהלֵּ ִמן  חּוץ  ְיָלה  לַּ בַּ עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ְועֹוד  כֻּּלוֹ  ַהּיֹום  ל  כָּ ִלְלמֹד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ִמיִדי  ַהתְּ ּמּוד  לִּ בַּ הֹוִסיפּו  ְועֹוד 
בֹוד מוֵֹרנּו  ל כְּ ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ל ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו בִּ ּמּוד שֶׁ ּלֹא ִלְפסֹק ִמן ַהלִּ ְוֵכן הֹוִסיפּו שֶׁ ּפּור ְוכּו'  ִמּמֹוָצֵאי יֹום כִּ

ט הבה"ת אֹות יד) פָּ ה ִמשְׁ י מ"ח. (ָיִרים משֶׁ ָהַרב ַרבִּ

פלאי פלאות: מכאן יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד זוהר הקדוש בשבת 
קודש שש שעות מחזיק את כל הבריאה כולה, מיום בריאת העולם עד ביאת המשיח שיתגלה בב"א. מכאן 
יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר הקדוש שמתקן את כל העולם כולו, האם נוכל לשער גודל העוצמה 
הזוהר  לימוד  בעת  ברקיע  קורה  מה  לדמיין  נוכל  האם  הרב?!  כוחו  את  לאמוד  נוכל  האם  כזה?!  לימוד  של 

הקדוש?!

הרי זה אש להבת שלהבתה שמנקה ומזכך את האדם עם כל העולם כולו ומביא אותו לדרגות עליונות וסייעתא 
דשמיא בכל.

השי"ת יעזור שנזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו, ויקויים הבטחת הרעיא 
ַרֲחֵמי" בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיפְּ מהימנא "בְּ

לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון: ד. 
... ולמדנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד ד' שעות מהלילה, ועמדנו לאכול, וחזרנו תיכף 
אחר האכילה לימודינו כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של הזוהר. והיה חלקי ספר בראשית, 
ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו'. (אגרת מסע אור החיים הקדוש, כת"י 

אחד מתלמידיו, נדפס בס' טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י).

(עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות) "הם רזי התורה דבריהם כגחלי אש להבת שלהבת". ה. 
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גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

קריאה קדושה
ב"ה,

"ספר  "תש"ע" לפ"ק. -  "קץ" חודש שבט שנת  "למען תהיה תורת ה' בפיך" "למען" גימטריה  עש"ק לסדר 
אור הזוהר" בגימטריה תש"ע חושבן דדין כחושבן דדין.

החיים והשלום וכל טוב סלה, אל כבוד אדמורי"ם, ראשי הישיבות, מרביצי התורה, ורבנים, מגידי השיעורים 
בדף היומי ובשולחן ערוך יומי, ודי בכל אתר ואתר, וכל העוסקים במלאכת הקודש שליט"א. 

כמובא  הגאולה,  ולקרב  זי"ע  הרשב"י  תורת  בלימוד  הרבים  את  לזכות  נפלאה  הצעה  לפניכם  להציע  באנו 
בספרים הקדושים החובה הקדושה המוטלת על כל אחד ואחד ללמוד הזוהר הקדוש. 

לכן היות שהציבור מתאסף בזכותכם לקבוע עיתים לתורה בתורת הנגלה, יש בידכם לזכותם בתורת הנסתר 
פרשת  על  הקדוש  הזוהר  ספר  בלימוד  השיעור  את  לסיים  או  השיעור  את  להתחיל  דהיינו  לאחדים,  והיו 
השבוע משך חמש דקות כמבואר בספר סור מרע ועשה טוב (דף ט"ז:) וזה לשונו: תדבק נפשך בספרי יראים 
שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עולמים, ובפרט בספר הזהר שהוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך 

בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזהר הוא המפתח והוא הסוגר. עד כאן לשונו.

ובספר זכירה לחיים להגאון רבי חיים פאלאג'י זצ"ל (ח"א דף לג ע"ג), "מוסר ה' שיש בזוהר הקדוש מוסר השכל 
יתר על כל בעלי ספרי מוסר, וכל תיבה ותיבה נוקב ויורד בתווני דלבא", עד כאן.

ובקל אפשר ללמוד הזוהר "חק לישראל", שתיקן האריז"ל, מידי יום ביומו ועל ידי זה להטעים את נופת צוף 
דברי הרשב"י זי"ע לציבור הלומדים, כמו שכתב החיד"א זצ"ל, שאין עוד לימוד בעולם המזכך הנשמה כמו 

לימוד הזוהר הקדוש, 

יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו, הקדוש ברוך הוא מתקן דבריו. וכך אמרו קמאי  והלומד הזהר, אפלו אינו 
וסמכוהו אקרא ודגלו עלי אהבה, אל תקרי ודגלו אלא ודלוגו. ועין בהרב חיד"א בקונטרס טוב עין בשם ה"א 

ז"א וכו'.

וכתב הרמ"ק בספר אור הנערב כי בעת לימוד סתרי תורה מתעורר בנפש רגש נפלא להשם יתברך כי עזה 
בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים  קכ"ד:):  (דף  נשא,  פרשת  בזהר  מהימנא  ברעיא  ומובא  אהבה,  כמות 
חבורא דילך דאיהו ספר הזהר, מן זוהרא דאימא עלאה תשובה. באלין לא צריך נסיון, ובגין דעתידין ישראל 
יי בדד  (דברים לב)  "למטעם" מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי, ויתקיים בהון, 
ינחנו ואין עמו אל נכר. [תרגום ללשון הקדש]: משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזהר הזה, 

על ידו יצאו מן הגלות ברחמים. 
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גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

מתמהמה עתה והעם חלשים ומעטים, הנה אני ה' בעתה אחישנה - בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות 
(כי זה גדר פעל חיש) ואמלא את הבטחתי, עכ"ל.

והביאור הוא, על פי דברי הבן איש חי הנ"ל בענין לימוד בשב"ק, שע"י שילמוד בשב"ק שעה אחד זוהר זה 
כמו שלמד אלף שנים, ואם לומד 6 שעות בשבת נחשב כמו שלמד ששת אלפים שנה כנגד ימי בריאת העולם. 
ועל ידי כך נזכה "אני ה' בעתה אחישנה" - בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות כמו שכתב המלבי"ם. ובזה 
יבואר הפסוקים "ועמך כלם צדיקים", שאם כולנו נתחיל ללמוד ולגרוס בזוהר נזכה להיות צדיקים, "לעולם 
יירשו ארץ" ונזכה לירושת הארץ, "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר", שהקב"ה יוכל להתפאר אתנו במה שזכינו 
בלימוד של שש שעות לקיים את כל הבריאה ששת אלפים שנה, ועל ידי נזכה למה שאמר בפסוק הבא "הקטן 
יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' בעתה אחישנה", ושאלנו איך יכול להיות שהקטן אפילו ילד קטן פשוטו 
כמשמעו יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום? אפשר לפרש, שעל ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת 
קודש שנחשב כפול אלף. - עוד מצאנו ענין לימוד הזה"ק במשך שש שעות וסגולתו, (בספר אגרת מסע אור החיים 
הקדוש, כתב יד אחד מתלמידיו), וז"ל, ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא 

נהיהד.

סֹוד  לוֹ  ְלָבֵאר  ינּו  ַרבֵּ ֶאת  ַאל  ינּו שָׁ ַרבֵּ ל  שֶׁ ַרּבוֹ  אַסאן  בַּ ר"י  וַהגָּאֹון  זוה"ק:...  לימוד שש שעות  ענין  ועוד מצאנו 
ְוֵכן ּכֹוֵתב לוֹ  ל ָהִעְנָין,  יק סֹוד כָּ ֵבאּור ַמְספִּ יב לוֹ בְּ ינּו ֵהשִׁ ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהּתוָֹרה, ְוַרבֵּ ֶזה ְלַהסִּ ְהֶיה ּכַֹח כָּ יִּ ָהִעְנָין שֶׁ
ִלי  ְלְמדּו ֹזַהר ְוִתּקּוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש בְּ יִּ ּלוֹ שֶׁ יָבה שֶׁ ַהְישִׁ ן בְּ ה ְוִתקֵּ כָּ ים ְרפּוָאה ַלמַּ י הּוא ָרָאה ֹזאת ִמּקֶֹדם ְוִהְקדִּ ינּו כִּ ַרבֵּ

ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהשַּׁ

ילֹות  ַהלֵּ ִמן  חּוץ  ְיָלה  לַּ בַּ עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ְועֹוד  כֻּּלוֹ  ַהּיֹום  ל  כָּ ִלְלמֹד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ִמיִדי  ַהתְּ ּמּוד  לִּ בַּ הֹוִסיפּו  ְועֹוד 
בֹוד מוֵֹרנּו  ל כְּ ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ל ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו בִּ ּמּוד שֶׁ ּלֹא ִלְפסֹק ִמן ַהלִּ ְוֵכן הֹוִסיפּו שֶׁ ּפּור ְוכּו'  ִמּמֹוָצֵאי יֹום כִּ

ט הבה"ת אֹות יד) פָּ ה ִמשְׁ י מ"ח. (ָיִרים משֶׁ ָהַרב ַרבִּ

פלאי פלאות: מכאן יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד זוהר הקדוש בשבת 
קודש שש שעות מחזיק את כל הבריאה כולה, מיום בריאת העולם עד ביאת המשיח שיתגלה בב"א. מכאן 
יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר הקדוש שמתקן את כל העולם כולו, האם נוכל לשער גודל העוצמה 
הזוהר  לימוד  בעת  ברקיע  קורה  מה  לדמיין  נוכל  האם  הרב?!  כוחו  את  לאמוד  נוכל  האם  כזה?!  לימוד  של 

הקדוש?!

הרי זה אש להבת שלהבתה שמנקה ומזכך את האדם עם כל העולם כולו ומביא אותו לדרגות עליונות וסייעתא 
דשמיא בכל.

השי"ת יעזור שנזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו, ויקויים הבטחת הרעיא 
ַרֲחֵמי" בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיפְּ מהימנא "בְּ

לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון: ד. 
... ולמדנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד ד' שעות מהלילה, ועמדנו לאכול, וחזרנו תיכף 
אחר האכילה לימודינו כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של הזוהר. והיה חלקי ספר בראשית, 
ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו'. (אגרת מסע אור החיים הקדוש, כת"י 

אחד מתלמידיו, נדפס בס' טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י).

(עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות) "הם רזי התורה דבריהם כגחלי אש להבת שלהבת". ה. 
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גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

קריאה קדושה
ב"ה,

"ספר  "תש"ע" לפ"ק. -  "קץ" חודש שבט שנת  "למען תהיה תורת ה' בפיך" "למען" גימטריה  עש"ק לסדר 
אור הזוהר" בגימטריה תש"ע חושבן דדין כחושבן דדין.

החיים והשלום וכל טוב סלה, אל כבוד אדמורי"ם, ראשי הישיבות, מרביצי התורה, ורבנים, מגידי השיעורים 
בדף היומי ובשולחן ערוך יומי, ודי בכל אתר ואתר, וכל העוסקים במלאכת הקודש שליט"א. 

כמובא  הגאולה,  ולקרב  זי"ע  הרשב"י  תורת  בלימוד  הרבים  את  לזכות  נפלאה  הצעה  לפניכם  להציע  באנו 
בספרים הקדושים החובה הקדושה המוטלת על כל אחד ואחד ללמוד הזוהר הקדוש. 

לכן היות שהציבור מתאסף בזכותכם לקבוע עיתים לתורה בתורת הנגלה, יש בידכם לזכותם בתורת הנסתר 
פרשת  על  הקדוש  הזוהר  ספר  בלימוד  השיעור  את  לסיים  או  השיעור  את  להתחיל  דהיינו  לאחדים,  והיו 
השבוע משך חמש דקות כמבואר בספר סור מרע ועשה טוב (דף ט"ז:) וזה לשונו: תדבק נפשך בספרי יראים 
שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עולמים, ובפרט בספר הזהר שהוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך 

בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזהר הוא המפתח והוא הסוגר. עד כאן לשונו.

ובספר זכירה לחיים להגאון רבי חיים פאלאג'י זצ"ל (ח"א דף לג ע"ג), "מוסר ה' שיש בזוהר הקדוש מוסר השכל 
יתר על כל בעלי ספרי מוסר, וכל תיבה ותיבה נוקב ויורד בתווני דלבא", עד כאן.

ובקל אפשר ללמוד הזוהר "חק לישראל", שתיקן האריז"ל, מידי יום ביומו ועל ידי זה להטעים את נופת צוף 
דברי הרשב"י זי"ע לציבור הלומדים, כמו שכתב החיד"א זצ"ל, שאין עוד לימוד בעולם המזכך הנשמה כמו 

לימוד הזוהר הקדוש, 

יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו, הקדוש ברוך הוא מתקן דבריו. וכך אמרו קמאי  והלומד הזהר, אפלו אינו 
וסמכוהו אקרא ודגלו עלי אהבה, אל תקרי ודגלו אלא ודלוגו. ועין בהרב חיד"א בקונטרס טוב עין בשם ה"א 

ז"א וכו'.

וכתב הרמ"ק בספר אור הנערב כי בעת לימוד סתרי תורה מתעורר בנפש רגש נפלא להשם יתברך כי עזה 
בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים  קכ"ד:):  (דף  נשא,  פרשת  בזהר  מהימנא  ברעיא  ומובא  אהבה,  כמות 
חבורא דילך דאיהו ספר הזהר, מן זוהרא דאימא עלאה תשובה. באלין לא צריך נסיון, ובגין דעתידין ישראל 
יי בדד  (דברים לב)  "למטעם" מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי, ויתקיים בהון, 
ינחנו ואין עמו אל נכר. [תרגום ללשון הקדש]: משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזהר הזה, 

על ידו יצאו מן הגלות ברחמים. 
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גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

ובמקדש מלך (לרעיא מהימנא כאן) דוק לישניה דקאמר למטעם, לומר שעתיד להתגלות פרוש מאמרי הזהר בטוב 
טוב השם, ואז יפקון ביה מן גלותא כשיטעמו פרושי אמריו כי נעמו, כמו בזמננו זה שהוא אחרית הימים וזמן 
הגאולה. ועל פי זה אפשר להבין מה שכתב החיד"א זצ"ל, ועוד, כי אמירת הזוהר לבד בלי להבין מועיל מאוד, 
מן  ביה  יפקון  הזוהר  את  רק  טועמים  שאם  לבד  אמירה  על  מורה  שזה  "למטעם"  מלך  המקדש  שדייק  כמו 

גלותא ברחמי.

י)  כה  (ויקרא  ובגיניה  יומיא,  בסוף  בתראה  בדרא  לתתא  יתגלי  כד  דילך,  חבורא  מהאי  ו',  תקון  סוף  ובתקונים 
וקראתם דרור בארץ וגומר. ובתקון ל' בספר כסא מלך, וזה לשונו: "כמה גדול חיוב על תלמידי חכמים ללמד 
קבלה, וענשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה, וגורם ארך גלותא, כי הם מעכבים הגאולה רחמנא ליצלן, 
כי יעשה בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש ימים בפשטי התורה, כי גדול כחה לקרב 
וכל שכן אם  עולמות,  בונה  בגירסא בעלמא  הזהר הקדוש  "כי למוד  ובתקון מ"ב שם בכסא מלך,  הגאולה". 
יזכה ללמד ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד הפשט 
שנה תמימה, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה 
במלכותא דרקיעא. ואין נחת רוח להשם כעסק בנשמת התורה שהיא החכמה האמתית המקובלת כי ממנה 

יודע רצונו יתברך בעבודתו ומצוותיו...". עד כאן. 

הנפש  שהוא  הגוף  לפנימיות  חיים  הם  התורה  פנימיות  לברכה)  זכרונו  להגר"א  כ"ו  אות  ח'  (פרק  שלמה  באבן  וכתוב 
והחיצוניות לחיצוניות הגוף, והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם. וכתב עוד שם (בפרק י"א אות 

ג') דהגאולה לא תהיה, רק על ידי למוד התורה, ועקר הגאולה בלמוד הקבלה.

וכתב בספר יסוד ושרש העבודה (שער ו' פרק ג') וזה לשונו: אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת גדולתו ורוממותו 
יתברך שמו מכל למודנו, כמו מלמוד חכמת הקבלה, וביחוד מלמוד ספר זהר הקדוש והתקונים, חכמת אדם 

תאיר פניו וכו'.

והרב החסיד בעל חובת הלבבות כתב בשער אהבת השם (פרק ו' וזה לשונו): וראוי לך, אחי, לדעת כי זכות המאמין 
אפלו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתקון נפשו לאלהים יתברך, ואלו היה קרוב למלאכים במדותיהם 
אינם כזכויות מי שמורה בני  הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו 
אדם אל הדרך הטובה ומישרם אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים 

וכו'. עד כאן דברי קדשו.

וכאור לעינים באורו של השל"ה הקדוש, שכתב על כך: "הנה מבואר מכאן שחבור הזהר היה עתיד להיות גנוז 
וכו' עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים, שאז יתגלה לתחתונים. ובזכות העוסקים יבוא משיח, כי אז תמלא 
וכו',  אחוזתו"  אל  איש  "ושבתם  ובגינה  שאמר  וזה  לביאתו,  קרובה  סבה  תהיה  זה  אשר  בסבתו  דעה  הארץ 
כדי שבזכות זה יגאלו ישראל, כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא לקדשם בדם 
הפסח ובדם המילה, כן הגאולה העתידה לא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה הזו, והוא רצון האל 

יתברך, ואשרי הזוכה בה" (עשרה מאמרות מאמר ראשון, שני לוחות הברית). 

כמו כן, בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים, מסוגלים הלמוד והקריאה בספר הזהר הקדוש 
לבטל כל גזרות קשות ולהיות כחומה בצורה מפני כל צרה רחמנא ליצלן. 

בעל  אמן,  עלינו  יגן  זכותו  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  לוצאטו  חיים  משה  רבנו  הרמח"ל,  הקדוש  רבינו  וכידוע 
ה"מסלת ישרים" ועוד, תקן בישיבתו סדר למוד מיוחד של גירסא בספר הזהר הקדוש במשמרות ללא הפסק 
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גדולי ישראל והזוהר
מכתבים

כלל מעת לעת, וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו, וכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי ישראל בזה 
זו טמנו שונאיהם, ובודאי היה להם לפקח על  הלשון: "זאת העצה היעוצה לכל קהלות קדש להנצל מרשת 

זאת ולא יחדלו, כי רב הדבר ועצום מאד... 

... ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום, כי אני אלמלא נתישר חילי הייתי קובע דבר זה בכל 
מקום ומקום, אבל כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה לכל ישראל, וכל 

אחד במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל". 

ומי לנו גדול כהרמח"ל זכותו יגן עלינו אמן אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא מצא עצה לבטל גזרות 
מעם ישראל אלא את העצה הזו, למוד בספר הזהר ברצף ללא הפסק, שבכח הקדושה העליונה של ספר הזהר 

הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב הגאולה ברחמים.  

וגם על ידי החבור ההוא יהיה בטול הקלפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים (חסד לאברהם מעין ראשון נהר כ"ד).

הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו 
(הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים).

ואחרי שזכינו להכיר מעלת דברי הזוהר הקדוש ופעלם הנפלא והשפעתם הברוכה, לא ייפלא אם כן שבכל 
החוגים נמצאו גדולי הדורות שקבעו לימודם ועיונם בזוהר הקדוש, ואף המליצו לרבים ולשומעי לקחם על 

התועלת מהלימוד בו כמו שיתבאר.

ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני: וזהו דרש דרש משה, הינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור יש בחינת משה, ואיתא 
דרבי שמעון בן יוחאי היה בחינת משה), וידרש מה שדרש כבר משה, הינו רבי שמעון בן יוחאי, ספר הזהר, אז והנה שרף, 

הינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהיה הגאולה שיבנה במהרה בימינו אמן סלה ועד.

בספר אמרי קודש (פט"ו), שחיבר בעל פי' המשניות מהרי"ח (שהיה מרואי פני אדוננו הגר"א זכרונו לברכה), וזה לשונו: 
"והלימוד ביום יהיה וכו' וספרי מוסר, חיובם גדול ממש, כמו להתפלל או להניח תפילין וכו', וזוהר – טוב מאוד 
ללמוד, פשיטא למי שמבין עמקותו מעט, אלא אפי' ללמוד לפי פשוטו גם יש בו מוסר גדול, ולשונו מסוגל", 

עד כאן.

ובצוואת רבינו הגאון רבי יעקב מליסא (או"ג), "גם בכל שבת תקבעו ללמוד שיעור בזוהר הקדוש", עד כאן.

והגאון רבי אברהם ענתבי זצ"ל בספרו "אהל ישרים" (שער התשובה, פרק א'), כתב וזה לשונו: מצאנו ראינו משם 
מבין  שאינו  אעפ"י  מאד,  להזדכך  לנשמה  יועילו  הם  והתקונים  הזוהר  בספר  שלימוד  לברכה  זכרונו  האר"י 
בלב  ונכנסים  אש  כגחלי  דבריו  וכל  השכל  מוסר  דברי  הם  דבריו  פשטות  לפי  דאפילו  כוונתו,  עומק  האדם 
ובפרט אם יתעורר בבכיה ושברון לבב כשלומד בספר הזוהר, אין ספק שנמחלים עונותיו,  הלומד והשומע, 
ויברחו המזיקים והסט"א ממנו הרחק כמטחוי קשת, ומכ"ש אם ילמדו לימוד זה בלילה מחצות לילה ואילך, 
שיעלה  עד  וילמוד  ישב  ואח"כ  והגלות,  והחורבן  השכינה  גלות  על  שבוכה  אחר  נשמתו,  לזכך  מאד  שיועיל 
עמוד השחר, ויחבר לילה ויום, ועליו נאמר "יומם יצוה ה' חסדו", שחוט של חסד משוך עליו כל היום משום 
ד"בלילה שירו עמי". וגם בשבתות לא ילמוד אלא בספר הזהר, שהשבת קדש וספר הזוהר קדש, ואם לאל ידו 

בחכמת הקבלה ילמדו ביום השבת, ויהיה לו סיוע גדול בלמודו.

וכתב בשבחי האר"י זכרונו לברכה על אחד רשע שבא לפניו ורצה תקון לעונותיו ממנו, ומכלל התקונים שמסר 
בידו שילמוד בכל יום כמה דפים מספר הזוהר, וסגולת לימוד ספר הזהר יועיל לאדם להכניס יראת ה' בלבו.
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ובמקדש מלך (לרעיא מהימנא כאן) דוק לישניה דקאמר למטעם, לומר שעתיד להתגלות פרוש מאמרי הזהר בטוב 
טוב השם, ואז יפקון ביה מן גלותא כשיטעמו פרושי אמריו כי נעמו, כמו בזמננו זה שהוא אחרית הימים וזמן 
הגאולה. ועל פי זה אפשר להבין מה שכתב החיד"א זצ"ל, ועוד, כי אמירת הזוהר לבד בלי להבין מועיל מאוד, 
מן  ביה  יפקון  הזוהר  את  רק  טועמים  שאם  לבד  אמירה  על  מורה  שזה  "למטעם"  מלך  המקדש  שדייק  כמו 

גלותא ברחמי.

י)  כה  (ויקרא  ובגיניה  יומיא,  בסוף  בתראה  בדרא  לתתא  יתגלי  כד  דילך,  חבורא  מהאי  ו',  תקון  סוף  ובתקונים 
וקראתם דרור בארץ וגומר. ובתקון ל' בספר כסא מלך, וזה לשונו: "כמה גדול חיוב על תלמידי חכמים ללמד 
קבלה, וענשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה, וגורם ארך גלותא, כי הם מעכבים הגאולה רחמנא ליצלן, 
כי יעשה בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש ימים בפשטי התורה, כי גדול כחה לקרב 
וכל שכן אם  עולמות,  בונה  בגירסא בעלמא  הזהר הקדוש  "כי למוד  ובתקון מ"ב שם בכסא מלך,  הגאולה". 
יזכה ללמד ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד הפשט 
שנה תמימה, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה 
במלכותא דרקיעא. ואין נחת רוח להשם כעסק בנשמת התורה שהיא החכמה האמתית המקובלת כי ממנה 

יודע רצונו יתברך בעבודתו ומצוותיו...". עד כאן. 

הנפש  שהוא  הגוף  לפנימיות  חיים  הם  התורה  פנימיות  לברכה)  זכרונו  להגר"א  כ"ו  אות  ח'  (פרק  שלמה  באבן  וכתוב 
והחיצוניות לחיצוניות הגוף, והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם. וכתב עוד שם (בפרק י"א אות 

ג') דהגאולה לא תהיה, רק על ידי למוד התורה, ועקר הגאולה בלמוד הקבלה.

וכתב בספר יסוד ושרש העבודה (שער ו' פרק ג') וזה לשונו: אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת גדולתו ורוממותו 
יתברך שמו מכל למודנו, כמו מלמוד חכמת הקבלה, וביחוד מלמוד ספר זהר הקדוש והתקונים, חכמת אדם 

תאיר פניו וכו'.

והרב החסיד בעל חובת הלבבות כתב בשער אהבת השם (פרק ו' וזה לשונו): וראוי לך, אחי, לדעת כי זכות המאמין 
אפלו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתקון נפשו לאלהים יתברך, ואלו היה קרוב למלאכים במדותיהם 
אינם כזכויות מי שמורה בני  הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו 
אדם אל הדרך הטובה ומישרם אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים 

וכו'. עד כאן דברי קדשו.

וכאור לעינים באורו של השל"ה הקדוש, שכתב על כך: "הנה מבואר מכאן שחבור הזהר היה עתיד להיות גנוז 
וכו' עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים, שאז יתגלה לתחתונים. ובזכות העוסקים יבוא משיח, כי אז תמלא 
וכו',  אחוזתו"  אל  איש  "ושבתם  ובגינה  שאמר  וזה  לביאתו,  קרובה  סבה  תהיה  זה  אשר  בסבתו  דעה  הארץ 
כדי שבזכות זה יגאלו ישראל, כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא לקדשם בדם 
הפסח ובדם המילה, כן הגאולה העתידה לא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה הזו, והוא רצון האל 

יתברך, ואשרי הזוכה בה" (עשרה מאמרות מאמר ראשון, שני לוחות הברית). 

כמו כן, בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים, מסוגלים הלמוד והקריאה בספר הזהר הקדוש 
לבטל כל גזרות קשות ולהיות כחומה בצורה מפני כל צרה רחמנא ליצלן. 

בעל  אמן,  עלינו  יגן  זכותו  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  לוצאטו  חיים  משה  רבנו  הרמח"ל,  הקדוש  רבינו  וכידוע 
ה"מסלת ישרים" ועוד, תקן בישיבתו סדר למוד מיוחד של גירסא בספר הזהר הקדוש במשמרות ללא הפסק 
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כלל מעת לעת, וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו, וכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי ישראל בזה 
זו טמנו שונאיהם, ובודאי היה להם לפקח על  הלשון: "זאת העצה היעוצה לכל קהלות קדש להנצל מרשת 

זאת ולא יחדלו, כי רב הדבר ועצום מאד... 

... ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום, כי אני אלמלא נתישר חילי הייתי קובע דבר זה בכל 
מקום ומקום, אבל כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה לכל ישראל, וכל 

אחד במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל". 

ומי לנו גדול כהרמח"ל זכותו יגן עלינו אמן אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא מצא עצה לבטל גזרות 
מעם ישראל אלא את העצה הזו, למוד בספר הזהר ברצף ללא הפסק, שבכח הקדושה העליונה של ספר הזהר 

הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב הגאולה ברחמים.  

וגם על ידי החבור ההוא יהיה בטול הקלפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים (חסד לאברהם מעין ראשון נהר כ"ד).

הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו 
(הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים).

ואחרי שזכינו להכיר מעלת דברי הזוהר הקדוש ופעלם הנפלא והשפעתם הברוכה, לא ייפלא אם כן שבכל 
החוגים נמצאו גדולי הדורות שקבעו לימודם ועיונם בזוהר הקדוש, ואף המליצו לרבים ולשומעי לקחם על 

התועלת מהלימוד בו כמו שיתבאר.

ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני: וזהו דרש דרש משה, הינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור יש בחינת משה, ואיתא 
דרבי שמעון בן יוחאי היה בחינת משה), וידרש מה שדרש כבר משה, הינו רבי שמעון בן יוחאי, ספר הזהר, אז והנה שרף, 

הינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהיה הגאולה שיבנה במהרה בימינו אמן סלה ועד.

בספר אמרי קודש (פט"ו), שחיבר בעל פי' המשניות מהרי"ח (שהיה מרואי פני אדוננו הגר"א זכרונו לברכה), וזה לשונו: 
"והלימוד ביום יהיה וכו' וספרי מוסר, חיובם גדול ממש, כמו להתפלל או להניח תפילין וכו', וזוהר – טוב מאוד 
ללמוד, פשיטא למי שמבין עמקותו מעט, אלא אפי' ללמוד לפי פשוטו גם יש בו מוסר גדול, ולשונו מסוגל", 

עד כאן.

ובצוואת רבינו הגאון רבי יעקב מליסא (או"ג), "גם בכל שבת תקבעו ללמוד שיעור בזוהר הקדוש", עד כאן.

והגאון רבי אברהם ענתבי זצ"ל בספרו "אהל ישרים" (שער התשובה, פרק א'), כתב וזה לשונו: מצאנו ראינו משם 
מבין  שאינו  אעפ"י  מאד,  להזדכך  לנשמה  יועילו  הם  והתקונים  הזוהר  בספר  שלימוד  לברכה  זכרונו  האר"י 
בלב  ונכנסים  אש  כגחלי  דבריו  וכל  השכל  מוסר  דברי  הם  דבריו  פשטות  לפי  דאפילו  כוונתו,  עומק  האדם 
ובפרט אם יתעורר בבכיה ושברון לבב כשלומד בספר הזוהר, אין ספק שנמחלים עונותיו,  הלומד והשומע, 
ויברחו המזיקים והסט"א ממנו הרחק כמטחוי קשת, ומכ"ש אם ילמדו לימוד זה בלילה מחצות לילה ואילך, 
שיעלה  עד  וילמוד  ישב  ואח"כ  והגלות,  והחורבן  השכינה  גלות  על  שבוכה  אחר  נשמתו,  לזכך  מאד  שיועיל 
עמוד השחר, ויחבר לילה ויום, ועליו נאמר "יומם יצוה ה' חסדו", שחוט של חסד משוך עליו כל היום משום 
ד"בלילה שירו עמי". וגם בשבתות לא ילמוד אלא בספר הזהר, שהשבת קדש וספר הזוהר קדש, ואם לאל ידו 

בחכמת הקבלה ילמדו ביום השבת, ויהיה לו סיוע גדול בלמודו.

וכתב בשבחי האר"י זכרונו לברכה על אחד רשע שבא לפניו ורצה תקון לעונותיו ממנו, ומכלל התקונים שמסר 
בידו שילמוד בכל יום כמה דפים מספר הזוהר, וסגולת לימוד ספר הזהר יועיל לאדם להכניס יראת ה' בלבו.
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ועד כמה היה חביב למוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו, יש ללמד ממה שהרב הקדוש 
מורנו הרב רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זכותו יגן עלינו אמן, העיד בעצמו ואמר, שלמד ושנה הפרי עץ חיים 

מאה פעמים ואחד.

ובספר "אביר הרועים" (ח"א עמ' פג אוקס"ח), מסופר שפ"א בשעה שהתבודד עצמו רבינו הקדוש ונורא אדמו"ר 
מסוכטשוב זצ"ל ללמוד הזוהר הקדוש וכו', והנה משך את כובע השטריימל שעל ראשו למטה עד גבות עיניו 
ויראה שאין לשער  ובאימה  ואח"כ התחיל ללמוד בהתלהבות עצומה  היה מכוסה,  באופן שכל המצח שלו 
ולא רמו  גדולה על איזה רגעים,  נהימה  ורק לפרקים התפרץ מלבו הטהור  ובנהימה בקול דממה דקה מאד, 
עיניו הטהורים ולא הגביה את גבות עיניו להביט חוצה מן ספר הזוהר הקדוש בכל משך לימודו וכו', וכשהביט 
אח"כ על המורה שעות ראה שלמד רבינו הקדוש כן יותר מארבע שעות שלימות, והכל היה בהתעוררות וחד 
זמן רב ההוא, עד  ובלי הבט חוצה מספר הזוהר הקדוש בכל  קטירא מתחילה עד סוף בלי הפסק רגע אחת 

כאן.

ובמשנה ברורה (סימן א סעיף קטן יב), כתב בשם ברכי יוסף וזה לשונו: "וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי 
תוכחת  הוא  הרע  היצר  ותבלין  הימנו,  גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  כי  הרבה  ואם  מעט  אם  ויום  יום  בכל  מוסר 

מאמרי חז"ל". ובשער הציון (אות כ"ו), כתב בשם החיי אדם שהוא יותר חיוב מלימוד משניות, עד כאן.

ובספר "מאיר עיני ישראל" (כ"ג עמוד תקנ"ו), מובא שמקורבו של רבי שלמה בלוך זצ"ל (תלמיד החפץ חיים) כותב, 
זי"ע, שכל שבת קודש למד את הזוהר של הפרשה, גם היה  שרבי שלמה סיפר לו על רבו מרן החפץ חיים 

אומר לאחרים שילמדו הזוהר של הפרשה, אפילו בחורים. והיה אומר שרובו כמדרש.

ובמכתבי מרן החפץ חיים זצ"ל (דף יד אות ג' בדפוס החדש), שסיפר בנו הרב אריה ליב על אביו מרן החפץ חיים, 
שהחזיק מאד בחכמת הקבלה באמרו כי הוא אחד מחלקי תורה היותר נעלים (וכעין מאמרם דבר גדול מעשי מרכבה), 
ומרגלא בפומיה תמיד כי בלי סתרי תורה מגששים אנו באפילה, ואי אפשר לבא עד חקר אלוה בהנהגתו עם 
הבריאה, אמנם דאג כי לא יספיק לו הזמן להתעמק בה, בשביל לימודיו הנגלים שהם צורך רבים, ועיין בספרי 
רק  לו  היה  נעורי, ספרי קבלה  אנכי מימי  זוכר  כה  בלילה בשעה מאוחרת,  רוב  פי  ועל  רק לפעמים,  הקבלה 
מהמחברים הקדמונים, כמו ס' יצירה, וספרא דצניעותא עם ביאורי הגר"א, כן ס' התמונה, וספרי הזוהר, כן ס' 
הפרס לקורדיווירו, וספרי עץ חיים ופרי עץ חיים, כן ספר עבודת הקודש להגבאי, וספרי הר"י גיקטליא ה"ה 

שערי אורה וגינת אגוז וספר שפע טל, זולתם לא (ועוד עיין שם עמ' קע"ב אות צא, ראה אור הזוהר דף 82).

שאין  זצ"ל:  גריינימן  שמריהו  רבי  להגאון  אמר  זצ"ל  איש  החזון  שמרן  מובא  צח),  עמ'  (ח"ג  איש  מעשה  וספר 
ספר מוסר כל כך טוב כמו ספר הזוהר ופעם אמרו ללמוד זוהר, ואף הוא עצמו למד ספר הזוהר עם הגאון רבי 

שמריהו זצ"ל, עד כאן.

זצ"ל  איש  החזון  מרן  את  פעם  שאל  שליט"א  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  שהגאון  מובא  צג),  עמ'  (ה"ר  שם:  ועוד 
זכרונו לברכה, למען הלימוד אסור, אבל  זו, והשיב מרן  אודות לימדו הזוהר הקדוש למי שלא הגיע לחכמה 
הזוהר  מאמרי  כמו  כך  כל  שמלהיבים  חז"ל  מאמרי  לך  אין  כי  היא,  גדולה  ומצוה  מותר  אלקים  יראת  למען 

הקדוש.
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ועוד שם: (בשולי העמוד), מובא שה"ר שמואל עקיבא שלזינגר שליט"א (אב"ד שטרסבורג) מספר: בהיותי עדיין בחור 
צעיר לאחר בר מצוה נתלויתי פעם להגר"ש וואזנר שליט"א, ואז זכרוני שהיה מונח על השולחן ספר "הזוהר" 

(שהיה ללא כריכה), ואמר הגר"ש וואזנר: נראה שלומדים הרבה בספר זה. והחזון איש חייך (ראה אור הזוהר דף 86).

ובספר לב אליהו ח"א (במעשים והנהגות עמ' עה), מובא שהגאון רבי אליהו לאפיאן זצוק"ל בכל יום אחר הצהרים 
היה לומד זוהר הקדוש בנעימות קולו והתלהבות גדולה.

ובספר "המשגיח דקמניץ" (פ"ו עמ' פח), מובא שהגאון רבי משה אהרן שטרן זצ"ל בהיותו תלמיד בישיבת קמניץ 
היתה לו קביעות בכל לילה לפני השינה בספר הקדוש זוהר עיי"ש.

והרה"ג ר' חיים קמיל זצ"ל ראש ישיבת אופקים, נהג אחר סעודת ליל שבת ללמוד דברי הזוהר הקדוש ומדרש 
תנחומא על פרשת השבוע.

זצ"ל  ויטאל  רבי חיים  ישיג תועלת מרובה מלימוד הזוהר אפי' בדרך בקיאות, כמו שכתב מורינו הרב  ועוד 
בשער רוה"ק (דף יא:), וזה לשונו: "וכן אמר מורי זכרונו לברכה (דהיינו האר"י הקדוש) להר"א הלוי עצה טובה לענין 
הזוהר  בספר  ושיקרא  יום,  בכל  עלים  נ'  או  מ'  בעיון  שיעמיק  בלי  בלבד  בקיאות  דרך  בזוהר  שילמוד  השנה 

פעמים רבים", עכ"ל.

ובספר עבודת הקודש להגאון חיד"א זכרונו לברכה (מורה באצבע אומ"ד), לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד 
בשגם לא ידע מאי קאמר, ואף שיטעה בקריאתו והוא תיקון גדול לנשמתו וכו'. (ראה אור הזוהר דף 76, 82).

וכתב הגאון ר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו "לוח ארז" (פ"ו), וזה לשונו: הגם דבכל התורה שלומד האדם הנה שכרו 
איתו, מכל מקום בלומד בדברי קבלה זוהר הקדוש חדש וישן ותיקונים וכתבי גורי רבנו האר"י זכותו יגן עלינו 
להבריח ממנו  ומסוגל  מרובה,  מבין מה שלומד, שכרו  אינו  אפילו  כי  הלימוד מאד,  נשגב  להם,  וכדומה  אמן 

היסורין.

ובספר: "זכירה לחיים" (בהקדמה), כתב וזה לשונו: ואת זה כתב הרב זכרונו לברכה בגליון הזוהר הקדוש סדר 
דמי שישיג בלימוד ספר הזוהר ופירושו בדיוק ובעיון מובטח לו שהוא בן עולם הבא, עד  חיי שרה (דק"ל ע"ב), 

כאן דבריו.

נקוט מיהא פלגא דבלימוד מה שיוכל להבין אפילו שהוא לפי הפשט בלתי דיוק ועיון כמוני וכו' דאין לנו עסק 
מה  ע"א)  רכ"ה  (דף  ויחי  סדר  ועיין  גיהנם.  פני  יראה  לא  דמסתמא  מיהא  ליה  אהני  מבחוץ  זומא  כבן  בנסתרות 
שכתב שם. וראה עוד מה שהביא בספר הילולא רבא (דף ג"ן ע"ב), דכל העוסק בספר הזוהר יהא נשמר מכל דבר 

רע, דראשי תיבות ר"גלי ח"סידיו י"שמור גימטריה זוה"ר.

עוד כתב (בדף נ"ה ע"ב) דהלומד בספר הזוהר מכניע את יצרו הרע וקונה שלימות בעולם הזה ובעולם הבא יעיין 
שם. ועל הכל דלימוד הזוהר מקרב הגאולה, והקליפות כרות יכרתון כמו שכתב שם פעמים רבות.

ובקונטרס חיים ומזון (ח"ב אות מ"ד), הבאתי מספר קרבן מנחה "גם כי יתנו בגוים" גימטריה ספ"ר הזוה"ר, כי על 
ידי זה עתה אקבצם עיי"ש. והא שמיע לי דבספר הזוהר ירגיל יותר מהתיקונים ביום ובתקונים ירגיל בלילה 
"מאור הגדול" הוא ספר הזוהר, ו"המאור הקטן" הוא ספר התיקונים, כמו  יותר מביום, לפי מה שכתוב ד"ה 

שכתוב שם בספר הילולא רבא (דף נ' ע"א).
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ועד כמה היה חביב למוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו, יש ללמד ממה שהרב הקדוש 
מורנו הרב רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זכותו יגן עלינו אמן, העיד בעצמו ואמר, שלמד ושנה הפרי עץ חיים 

מאה פעמים ואחד.

ובספר "אביר הרועים" (ח"א עמ' פג אוקס"ח), מסופר שפ"א בשעה שהתבודד עצמו רבינו הקדוש ונורא אדמו"ר 
מסוכטשוב זצ"ל ללמוד הזוהר הקדוש וכו', והנה משך את כובע השטריימל שעל ראשו למטה עד גבות עיניו 
ויראה שאין לשער  ובאימה  ואח"כ התחיל ללמוד בהתלהבות עצומה  היה מכוסה,  באופן שכל המצח שלו 
ולא רמו  גדולה על איזה רגעים,  נהימה  ורק לפרקים התפרץ מלבו הטהור  ובנהימה בקול דממה דקה מאד, 
עיניו הטהורים ולא הגביה את גבות עיניו להביט חוצה מן ספר הזוהר הקדוש בכל משך לימודו וכו', וכשהביט 
אח"כ על המורה שעות ראה שלמד רבינו הקדוש כן יותר מארבע שעות שלימות, והכל היה בהתעוררות וחד 
זמן רב ההוא, עד  ובלי הבט חוצה מספר הזוהר הקדוש בכל  קטירא מתחילה עד סוף בלי הפסק רגע אחת 

כאן.

ובמשנה ברורה (סימן א סעיף קטן יב), כתב בשם ברכי יוסף וזה לשונו: "וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי 
תוכחת  הוא  הרע  היצר  ותבלין  הימנו,  גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  כי  הרבה  ואם  מעט  אם  ויום  יום  בכל  מוסר 

מאמרי חז"ל". ובשער הציון (אות כ"ו), כתב בשם החיי אדם שהוא יותר חיוב מלימוד משניות, עד כאן.

ובספר "מאיר עיני ישראל" (כ"ג עמוד תקנ"ו), מובא שמקורבו של רבי שלמה בלוך זצ"ל (תלמיד החפץ חיים) כותב, 
זי"ע, שכל שבת קודש למד את הזוהר של הפרשה, גם היה  שרבי שלמה סיפר לו על רבו מרן החפץ חיים 

אומר לאחרים שילמדו הזוהר של הפרשה, אפילו בחורים. והיה אומר שרובו כמדרש.

ובמכתבי מרן החפץ חיים זצ"ל (דף יד אות ג' בדפוס החדש), שסיפר בנו הרב אריה ליב על אביו מרן החפץ חיים, 
שהחזיק מאד בחכמת הקבלה באמרו כי הוא אחד מחלקי תורה היותר נעלים (וכעין מאמרם דבר גדול מעשי מרכבה), 
ומרגלא בפומיה תמיד כי בלי סתרי תורה מגששים אנו באפילה, ואי אפשר לבא עד חקר אלוה בהנהגתו עם 
הבריאה, אמנם דאג כי לא יספיק לו הזמן להתעמק בה, בשביל לימודיו הנגלים שהם צורך רבים, ועיין בספרי 
רק  לו  היה  נעורי, ספרי קבלה  אנכי מימי  זוכר  כה  בלילה בשעה מאוחרת,  רוב  פי  ועל  רק לפעמים,  הקבלה 
מהמחברים הקדמונים, כמו ס' יצירה, וספרא דצניעותא עם ביאורי הגר"א, כן ס' התמונה, וספרי הזוהר, כן ס' 
הפרס לקורדיווירו, וספרי עץ חיים ופרי עץ חיים, כן ספר עבודת הקודש להגבאי, וספרי הר"י גיקטליא ה"ה 

שערי אורה וגינת אגוז וספר שפע טל, זולתם לא (ועוד עיין שם עמ' קע"ב אות צא, ראה אור הזוהר דף 82).

שאין  זצ"ל:  גריינימן  שמריהו  רבי  להגאון  אמר  זצ"ל  איש  החזון  שמרן  מובא  צח),  עמ'  (ח"ג  איש  מעשה  וספר 
ספר מוסר כל כך טוב כמו ספר הזוהר ופעם אמרו ללמוד זוהר, ואף הוא עצמו למד ספר הזוהר עם הגאון רבי 

שמריהו זצ"ל, עד כאן.

זצ"ל  איש  החזון  מרן  את  פעם  שאל  שליט"א  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  שהגאון  מובא  צג),  עמ'  (ה"ר  שם:  ועוד 
זכרונו לברכה, למען הלימוד אסור, אבל  זו, והשיב מרן  אודות לימדו הזוהר הקדוש למי שלא הגיע לחכמה 
הזוהר  מאמרי  כמו  כך  כל  שמלהיבים  חז"ל  מאמרי  לך  אין  כי  היא,  גדולה  ומצוה  מותר  אלקים  יראת  למען 

הקדוש.
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ועוד שם: (בשולי העמוד), מובא שה"ר שמואל עקיבא שלזינגר שליט"א (אב"ד שטרסבורג) מספר: בהיותי עדיין בחור 
צעיר לאחר בר מצוה נתלויתי פעם להגר"ש וואזנר שליט"א, ואז זכרוני שהיה מונח על השולחן ספר "הזוהר" 

(שהיה ללא כריכה), ואמר הגר"ש וואזנר: נראה שלומדים הרבה בספר זה. והחזון איש חייך (ראה אור הזוהר דף 86).

ובספר לב אליהו ח"א (במעשים והנהגות עמ' עה), מובא שהגאון רבי אליהו לאפיאן זצוק"ל בכל יום אחר הצהרים 
היה לומד זוהר הקדוש בנעימות קולו והתלהבות גדולה.

ובספר "המשגיח דקמניץ" (פ"ו עמ' פח), מובא שהגאון רבי משה אהרן שטרן זצ"ל בהיותו תלמיד בישיבת קמניץ 
היתה לו קביעות בכל לילה לפני השינה בספר הקדוש זוהר עיי"ש.

והרה"ג ר' חיים קמיל זצ"ל ראש ישיבת אופקים, נהג אחר סעודת ליל שבת ללמוד דברי הזוהר הקדוש ומדרש 
תנחומא על פרשת השבוע.

זצ"ל  ויטאל  רבי חיים  ישיג תועלת מרובה מלימוד הזוהר אפי' בדרך בקיאות, כמו שכתב מורינו הרב  ועוד 
בשער רוה"ק (דף יא:), וזה לשונו: "וכן אמר מורי זכרונו לברכה (דהיינו האר"י הקדוש) להר"א הלוי עצה טובה לענין 
הזוהר  בספר  ושיקרא  יום,  בכל  עלים  נ'  או  מ'  בעיון  שיעמיק  בלי  בלבד  בקיאות  דרך  בזוהר  שילמוד  השנה 

פעמים רבים", עכ"ל.

ובספר עבודת הקודש להגאון חיד"א זכרונו לברכה (מורה באצבע אומ"ד), לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד 
בשגם לא ידע מאי קאמר, ואף שיטעה בקריאתו והוא תיקון גדול לנשמתו וכו'. (ראה אור הזוהר דף 76, 82).

וכתב הגאון ר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו "לוח ארז" (פ"ו), וזה לשונו: הגם דבכל התורה שלומד האדם הנה שכרו 
איתו, מכל מקום בלומד בדברי קבלה זוהר הקדוש חדש וישן ותיקונים וכתבי גורי רבנו האר"י זכותו יגן עלינו 
להבריח ממנו  ומסוגל  מרובה,  מבין מה שלומד, שכרו  אינו  אפילו  כי  הלימוד מאד,  נשגב  להם,  וכדומה  אמן 

היסורין.

ובספר: "זכירה לחיים" (בהקדמה), כתב וזה לשונו: ואת זה כתב הרב זכרונו לברכה בגליון הזוהר הקדוש סדר 
דמי שישיג בלימוד ספר הזוהר ופירושו בדיוק ובעיון מובטח לו שהוא בן עולם הבא, עד  חיי שרה (דק"ל ע"ב), 

כאן דבריו.

נקוט מיהא פלגא דבלימוד מה שיוכל להבין אפילו שהוא לפי הפשט בלתי דיוק ועיון כמוני וכו' דאין לנו עסק 
מה  ע"א)  רכ"ה  (דף  ויחי  סדר  ועיין  גיהנם.  פני  יראה  לא  דמסתמא  מיהא  ליה  אהני  מבחוץ  זומא  כבן  בנסתרות 
שכתב שם. וראה עוד מה שהביא בספר הילולא רבא (דף ג"ן ע"ב), דכל העוסק בספר הזוהר יהא נשמר מכל דבר 

רע, דראשי תיבות ר"גלי ח"סידיו י"שמור גימטריה זוה"ר.

עוד כתב (בדף נ"ה ע"ב) דהלומד בספר הזוהר מכניע את יצרו הרע וקונה שלימות בעולם הזה ובעולם הבא יעיין 
שם. ועל הכל דלימוד הזוהר מקרב הגאולה, והקליפות כרות יכרתון כמו שכתב שם פעמים רבות.

ובקונטרס חיים ומזון (ח"ב אות מ"ד), הבאתי מספר קרבן מנחה "גם כי יתנו בגוים" גימטריה ספ"ר הזוה"ר, כי על 
ידי זה עתה אקבצם עיי"ש. והא שמיע לי דבספר הזוהר ירגיל יותר מהתיקונים ביום ובתקונים ירגיל בלילה 
"מאור הגדול" הוא ספר הזוהר, ו"המאור הקטן" הוא ספר התיקונים, כמו  יותר מביום, לפי מה שכתוב ד"ה 

שכתוב שם בספר הילולא רבא (דף נ' ע"א).
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עלמא  יתיב  לא  בחיי  דהא  בעלמא,  שכיח  "אנא  ע"ה  רשב"י  דאמר  מאי  על  ע"ד),  י"ד  דף  (ח"א  שם  עוד  וכתב 
בצערא" (זוהר בראשית דף רכח ע"א), וזה לשונו: מזה תבין דהלומד בזוהר ישן וחדש ותקוני הזוהר בקביעות ורגילות 
מובטח לו דיגן עליו דגדולים צדיקים במיתתן... ועיין סדר יתרו דף ס"ח ע"א מה שכתב הרמ"ז (רבי משה זכות) 
דאם אינו לומד בזוהר הקדוש יכסיפו לו בעולם הבא, יע"ש, ועוד יתירה על זאת דברי מורינו רבי חיים וויטאל 
הבחורים  חכמים  התלמידי  הם  הגבעות  כי  התקלקלו",  הגבעות  "וכל  כד):  ד  (ירמיה  עוד  אמר  לשונו:  וזה  זי"ע, 
הנקראים גבעות אצל בחינות ההרים הנזכר, הנה הגבעות אלו נתקלקלו לגמרי, כי בראות התלמידים הקטנים 
את הגדולים ההרים הרמים רודפים יומם ולילה אחרי הפשטים ואינם עסוקים בחכמה הזאת ואינם יודעים כי 
מיראתם לכנס בה הם נמנעים מלהתעסק בה כנזכר, ועל כן גבעות אלו נתקלקלו ולבם שרש פורה ראש ולענה 
ועלתה בהם חלודת טיט ורפש לכפור בחכמת האמת, ואומרים שאין בתורה אלא פשטיה ולבושיה בלבד על 
דרך הנזכר לעיל בפרשת בהעלתך, ואין ספק כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא כנזכר שם בזהר. וכבר נתבאר 
וזה שלא בחר  למעלה הסבה כי תורת עולם הבא איננה כפשטה רק עד שם עוסקים ברזי התורה וסודותיה, 
בה ולא טרח בעולם הזה מערב שבת לא יאכל בשבת, ועליהם נאמר "הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו" וגו'. (אור 

הזוהר דף 493).

חזינן השתא עד כמה גדול ועצום כחו של הלמוד בספר הזהר, אין לנו אלא לחזק את ידי עושי מלאכת הקדש, 
רבי  אורו של  ולהפיץ את  עז להמשיך  וחגרו  אמצו מתנים  וחזק בעבודתם הקדושה,  וכח  להוסיף להם אמץ 
שמעון בר יוחאי, לפרסם כחו בעולם ולסיע בכל מה דאפשר, והוסיפו לעשות חיל ולהרבות חיילים לקודשא 

בריך הוא ואורייתא לאקמא שכינתא מעפרא.

ועוד לימדנו מורינו הרמח"ל אגרת ט"ו (רמח"ל לרב"ך) וזה לשונו: ואודיעך בזה סוד גדול מה שאמר הכתוב: "בצר 
לך ומצאוך כל הדברים האלה וכו' ושבת עד ה' אלהיך" וכו' (דברים ד, ל), דע, כי התגברות הסטרא אחרא לגזור 
חס ושלום גזירות על ישראל, נמשך לפי עלייתה להתאחז ולינק במדרגות, כי כפי עלותה כך מתגברת. והנה 
והיא  ל"אימא",  מגעת  שהיא  עד  דוחק.  אחר  דוחק  ישראל  נדחקים  ואז  זו"ן,  בספירות  ומתגברת  עולה  היא 
חושבת להתדבק שם גם כן, בסוד, "אימא דינין מתערין מינה" (זוהר ח"ג סה א), אך באמת אינה יכולה, כי אימא 
היא חירות. ואז אדרבה, ישראל מתדבקין בה ובורחין בסוד התשובה, ולכן היה צריך המלך שגזירותיו קשות, 
שהולך ומתגבר מספירה לספירה עד שמגיע לאימא ושם נשבר כוחו, כי אדרבה מתעוררת התשובה לישראל. 
והוא סוד "לפני שבר - גאון" (משלי טז, יח), ועל כן גם בריחת משה ורשב"י היו על ידי הגזירה, וכיון שבבריחה 
זאת נעשה ספר הזוהר, הנה כבר ענין התיבה קיים ועומד לכל מי שיזדמן אליו, דהיינו: הנדבק בספר הזוהר כבר 
מגיע ל"אימא" ויצא מן הסטרא אחרא, ואין צריך לו חבלי משיח, כמוזכר ברעיא מהימנא פרשת נשא, בענין 
שהבאתי למעלה בתחלה. והנה, עם כל זה, לא נתגלה הזוהר אלא בזמן הרבה אחרי העשותו, כי הלא הפעולה 
הזאת אינה צריכה להימצא אלא בזמנה, פירוש: שיברחו ישראל בסוד הזוהר הזה, כי פעולתו אינו אלא בסוף 

יומיא בדרא דמלכא משיחא - בסוף הימים, בדורו של מלך המשיח. (אגרות רמח"ל אגרת ט"ו, רמח"ל לרב"ך)

והנה, בימינו אנו, זכינו שספר הזוהר מצוי לכל אדם בכל קצוות תבל, וכפי הנראה שזו כוונת הדברים, שפעולת 
ספר הזוהר (שאמנם נתגלה בתקופה מאוחרת יחסית לתקופת רשב"י) צריכה להימצא לכלל ישראל בסוף הימים, בדורו של 
משיח, כלומר בדורנו אנו, וכקריאת כל גדולי הדור את הציבור ללימוד בספר הזוהר דווקא בתקופה זו. ואמרו 
רבותינו, שנכון שאדם יקציב לעצמו אפילו קריאה של דבר מועט בספר הזוהר מדי יום, ובכך יוכל בעזרת השם 
לדבוק בספר הזוהר. ומלבד כוחו של ספר הזוהר לבטל את חבלי משיח עבור האדם הדבק בו, הרי ידוע שספר 

וכת
בצע

עלמא 
רגילות

עג
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הזוהר ממרק את נשמת האדם מכל דבר רע, והקריאה בו היא סגולה לכל הישועות וההצלחות. (אגרות רמח"ל 
אגרת ט"ו, רמח"ל לרב"ך)

ודרשו דורשי רשומות ... וגם מי שאינו מבין, נרמז לו, דאף על גב שאדם הוא כבהמה ואינו יודע לקרות, עם 
כל זה משמיא יכפלו לו שכרו. ויש רמז בפסוק (תהלים לו ז) 'אדם ובהמה תושיע הוי"ה', דתבות 'תושיע הוי"ה' 
עם התבות ושתי כוללים של תבות יעלו כמספר תבות 'זה"ר תקוני"ם' בדקדוק צ"ח. (הקדמת המוציאים לאור ספר 

התקונים דפוס ליוורנו)

ואמרו חז"ל במשנה מסכת סנהדרין (פרק י משנה א') כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר (ישעיה ס) ועמך 
כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. "חל"ק" ראשי תיבות "חיזוק לימוד קבלה", 
ללמדינו שלכל ישראל יש חלק בזוהר הקדוש, ועוד, שעל ידי לימוד הקבלה – ספר הזוהר הקדוש יזכו לעולם 
וקרנו  "צמח"  דעל ידי זה נזכה ל"את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח",  ועוד "חלק" גימטריה  הבא, [ראה לעיל] 
תרום "בישועתך" - בישועתך –גימטריה [עם האותיות] "תש"ע גאולה". ולפי זה מובן מה שכתב מורינו רבי חיים 
דאם אינו לומד בזוהר  (רבי משה זכות)  ועוד כתב  הרמ"ז  זה,  דכל חלקו בעולם הבא תלוי בלימוד  זי"ע,  וויטאל 

הקדוש יכסיפו לו בעולם הבא, יעיין שם, 

נשאר לנו איפה לברככם, הוסיפו לעשות חיל להרבות חילים לקודשא בריך היא ואוריתא, ויהי הברכה במעשי 
ידיכם עד אשר תושלם כל המלאכה, להביא את העולם לשלמותו האמתית, ויהי שם ה' שלם והכסא שלם 
ותכון מלכותו לעד בביאת מלכנו ומשיחנו במהרה בימינו אמן. וכדאי הוא רשב"י, התנא האלקי זכותו יגן עלינו 
אמן, לפטר את כל העולם כולו מן הדין ולקרב את הגאולה, ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור השם ומלאה 

הארץ דעה את השם בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

שלום יהודה גראס
אבדק"ק עטרת ישעיה האלמין בית שמש
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ָנה ד') ֶרק ב ִמשְׁ ֶכת ָאבֹות פֶּ ֶנה. (ַמסֶּ פָּ א לֹא תִּ מָּ ֶנה, שֶׁ ֶאְפֶנה ֶאשְׁ ל אֹוֵמר…. ְוַאל ּתֹאַמר ִלְכשֶׁ  ִהל ִהלֵּ

ְוַהּיֹוְדִעים  ַהּלֹוְמִדים  ֵאּלּו  ין  בֵּ ְהֶיה  תִּ ה  ַאתָּ גַּם  שֶׁ ְלָחְנָנּה!  ָהֵעת  א  בָּ ָבר  כְּ
ָידוֹ! בְּ ְוַתְלמּודוֹ  ְלָכאן  א  בָּ שֶׁ ִמי  ֵרי  ַאשְׁ ַהּזַֹהר!    ֵסֶפר  ֶאת 
סּוק  ֶרק ד' פָּ (פֶּ ים  ְתִהלִּ בִּ ֶלְך אֹוֵמר  ַהמֶּ ִוד  ַהּתֹוָרה!  דָּ ְיִדיַעת סֹודֹות  ְמַחת  שִׂ כְּ ְמָחה  ֵאין שִׂ  

ֶאת 
ֵא  

ַיִין   – ירֹוׁש  תִּ ּתֹוָרה,  זוֹ  ֶלֶחם   – ָגן  דָּ ָרּבּו:   ם  ְוִתירֹושָׁ ָגָנם  דְּ ֵמֵעת  י  ְבִלבִּ ְמָחה  שִׂ ה  ָנַתתָּ ח') 

ה ְוִלּמּוד ַהּסֹוד  דֹושָׁ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהקְּ ה בְּ ְרבֶּ מַּ ַעל ְיֵדי שֶׁ ָבִרים שֶׁ אּור ַהדְּ יַמְטִריָּה סו"ד, בֵּ גִּ

ֵמָנה ַלְחמוֹ) דֹוָלה (שְׁ ְמָחה גְּ ַרְך נֹוֵתן לוֹ שִׂ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

ב'  גֹון  כְּ ָיִמים,  ה  ְלַכמָּ ַהּיֹום  ֶאְלַמד  ֹיאַמר  ּלֹא  שֶׁ ה   ּוְמֻנסֶּ דּוק  בָּ ָבר  דָּ        !  !  ! ָיָקר  לֹוֵמד 

ת ְנִפיָלה,  ִחלַּ י ֶזה הּוא תְּ ים, כִּ פִּ ה דַּ מָּ יְך כַּ ה ַנְמשִׁ לשָׁ ין (אוֹ ַעּמּוִדים) ְוַאַחר יֹוַמִים שְׁ פִּ אוֹ ג' דַּ

ים אוֹ ַעּמּוִדים  פִּ ה דַּ מָּ ַעם ְלַפַעם ִיְלַמד כַּ ה ָיִמים לֹא ִיְלַמד ְוַרק ִמפַּ מָּ ַעם כַּ ל פַּ כָּ ַעל ְיֵדי שֶׁ שֶׁ

ְכִנית. ל ַהתָּ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ִלּפֹל ִמכָּ ֶאְפשָׁ

ף ֶאָחד אוֹ ַעּמּוד ֶאָחד  ַדייָקא דַּ ְקָצב בְּ ּמּוד ַהמֻּ ְגַרע ֵמַהלִּ ד!  ַאל ּתֹוֵסף ְוַאל תִּ ָלֵכן לֹוֵמד ִנְכבָּ

ִלים  שְׁ ְכַרַחת ַהּמֹוַנַעת, ֲאַזי תַּ ה ַהמֻּ ּלּוַח. חּוץ ֵמִאם ְקַרֲאָך אֶֹנס אוֹ ֵאיֶזה ִסבָּ ב בַּ ְכתָּ ִפי ַהנִּ כְּ

ְרתָּ  ף ְליֹום, אוֹ ַעּמּוד ְליֹום. (ִמּתֹוְך ֵסֶפר "ְוִדבַּ ֲחֹזר ְלַמְסלּול דַּ ְלָמֳחָרת אֹותוֹ ַהּיֹום, ֲאָבל ׁשּוב תַּ

ם") בָּ

י טֹוב ה'! ַטֲעמּו ּוְראּו כִּ

ן ֲחֵבָריו ּוְקרֹוָביו!!! ל ֶאָחד!!! ְלַחזֵּק גַּם כֵּ ִמְצָוה ַעל כָּ

יֹומוֹ,  בְּ יֹום  י  ִמדֵּ דֹוׁש!  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  ִיְצָטְרפּו  ֵהם  גַּם  שֶׁ

ְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד, ְוַעל  צִּ ים שֶׁ י ָהַרבִּ ין ְמַזכֵּ ְוִיְהֶיה ִנְמֶנה בֵּ

יִקים!!! ה ְלָבִנים ַצדִּ ְזכֶּ יִּ ה' שֶׁ טּוַח בַּ ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ָנכֹון ִלּבוֹ בָּ

ָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ּוֵמִביא  יג בְּ ן ְלַהשִּׂ דֹוׁש ִנתָּ ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ

ים !!! דֹוָלה ָלַרבִּ ַמיָּא ּתֹוֶעֶלת גְּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

יִקים ָיבֹואּו  ר ַלה' ַצדִּ ַער ֲאשֶׁ ֵלית ֵליּה ָמבֹוא ַלשַּׁ ֲחָבל ַעל דְּ

דֹוׁש. בוֹ, הּוא ֹזַהר ַהקָּ

ְיִדיָעה  ָקנּו  ָעְברּו  שֶׁ ִנים  ַהשָּׁ ְך  ֶמשֶׁ ר  ֲאשֶׁ ְלֵאּלּו  ִהְצָטֵרף 

יִָּכים ְלַחיֵּי יֹום  דֹוׁש ִעְנָיִנים ַהשַּׁ ָכל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ יָפה בְּ ַמקִּ

מֹוֲעדוֹ! י מֹוֵעד בְּ תוֹ, ּוִמדֵּ בָּ שַׁ ת בְּ בָּ י שַׁ יֹום – ִמדֵּ

רֹאׁשֹו! ֶהָחָכם ֵעיָניו בְּ

נּות ְיָקָרה זֹו! מְּ ְחִמיץ ִהְזדַּ ַאל תַּ
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עלמא  יתיב  לא  בחיי  דהא  בעלמא,  שכיח  "אנא  ע"ה  רשב"י  דאמר  מאי  על  ע"ד),  י"ד  דף  (ח"א  שם  עוד  וכתב 
בצערא" (זוהר בראשית דף רכח ע"א), וזה לשונו: מזה תבין דהלומד בזוהר ישן וחדש ותקוני הזוהר בקביעות ורגילות 
מובטח לו דיגן עליו דגדולים צדיקים במיתתן... ועיין סדר יתרו דף ס"ח ע"א מה שכתב הרמ"ז (רבי משה זכות) 
דאם אינו לומד בזוהר הקדוש יכסיפו לו בעולם הבא, יע"ש, ועוד יתירה על זאת דברי מורינו רבי חיים וויטאל 
הבחורים  חכמים  התלמידי  הם  הגבעות  כי  התקלקלו",  הגבעות  "וכל  כד):  ד  (ירמיה  עוד  אמר  לשונו:  וזה  זי"ע, 
הנקראים גבעות אצל בחינות ההרים הנזכר, הנה הגבעות אלו נתקלקלו לגמרי, כי בראות התלמידים הקטנים 
את הגדולים ההרים הרמים רודפים יומם ולילה אחרי הפשטים ואינם עסוקים בחכמה הזאת ואינם יודעים כי 
מיראתם לכנס בה הם נמנעים מלהתעסק בה כנזכר, ועל כן גבעות אלו נתקלקלו ולבם שרש פורה ראש ולענה 
ועלתה בהם חלודת טיט ורפש לכפור בחכמת האמת, ואומרים שאין בתורה אלא פשטיה ולבושיה בלבד על 
דרך הנזכר לעיל בפרשת בהעלתך, ואין ספק כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא כנזכר שם בזהר. וכבר נתבאר 
וזה שלא בחר  למעלה הסבה כי תורת עולם הבא איננה כפשטה רק עד שם עוסקים ברזי התורה וסודותיה, 
בה ולא טרח בעולם הזה מערב שבת לא יאכל בשבת, ועליהם נאמר "הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו" וגו'. (אור 

הזוהר דף 493).

חזינן השתא עד כמה גדול ועצום כחו של הלמוד בספר הזהר, אין לנו אלא לחזק את ידי עושי מלאכת הקדש, 
רבי  אורו של  ולהפיץ את  עז להמשיך  וחגרו  אמצו מתנים  וחזק בעבודתם הקדושה,  וכח  להוסיף להם אמץ 
שמעון בר יוחאי, לפרסם כחו בעולם ולסיע בכל מה דאפשר, והוסיפו לעשות חיל ולהרבות חיילים לקודשא 

בריך הוא ואורייתא לאקמא שכינתא מעפרא.

ועוד לימדנו מורינו הרמח"ל אגרת ט"ו (רמח"ל לרב"ך) וזה לשונו: ואודיעך בזה סוד גדול מה שאמר הכתוב: "בצר 
לך ומצאוך כל הדברים האלה וכו' ושבת עד ה' אלהיך" וכו' (דברים ד, ל), דע, כי התגברות הסטרא אחרא לגזור 
חס ושלום גזירות על ישראל, נמשך לפי עלייתה להתאחז ולינק במדרגות, כי כפי עלותה כך מתגברת. והנה 
והיא  ל"אימא",  מגעת  שהיא  עד  דוחק.  אחר  דוחק  ישראל  נדחקים  ואז  זו"ן,  בספירות  ומתגברת  עולה  היא 
חושבת להתדבק שם גם כן, בסוד, "אימא דינין מתערין מינה" (זוהר ח"ג סה א), אך באמת אינה יכולה, כי אימא 
היא חירות. ואז אדרבה, ישראל מתדבקין בה ובורחין בסוד התשובה, ולכן היה צריך המלך שגזירותיו קשות, 
שהולך ומתגבר מספירה לספירה עד שמגיע לאימא ושם נשבר כוחו, כי אדרבה מתעוררת התשובה לישראל. 
והוא סוד "לפני שבר - גאון" (משלי טז, יח), ועל כן גם בריחת משה ורשב"י היו על ידי הגזירה, וכיון שבבריחה 
זאת נעשה ספר הזוהר, הנה כבר ענין התיבה קיים ועומד לכל מי שיזדמן אליו, דהיינו: הנדבק בספר הזוהר כבר 
מגיע ל"אימא" ויצא מן הסטרא אחרא, ואין צריך לו חבלי משיח, כמוזכר ברעיא מהימנא פרשת נשא, בענין 
שהבאתי למעלה בתחלה. והנה, עם כל זה, לא נתגלה הזוהר אלא בזמן הרבה אחרי העשותו, כי הלא הפעולה 
הזאת אינה צריכה להימצא אלא בזמנה, פירוש: שיברחו ישראל בסוד הזוהר הזה, כי פעולתו אינו אלא בסוף 

יומיא בדרא דמלכא משיחא - בסוף הימים, בדורו של מלך המשיח. (אגרות רמח"ל אגרת ט"ו, רמח"ל לרב"ך)

והנה, בימינו אנו, זכינו שספר הזוהר מצוי לכל אדם בכל קצוות תבל, וכפי הנראה שזו כוונת הדברים, שפעולת 
ספר הזוהר (שאמנם נתגלה בתקופה מאוחרת יחסית לתקופת רשב"י) צריכה להימצא לכלל ישראל בסוף הימים, בדורו של 
משיח, כלומר בדורנו אנו, וכקריאת כל גדולי הדור את הציבור ללימוד בספר הזוהר דווקא בתקופה זו. ואמרו 
רבותינו, שנכון שאדם יקציב לעצמו אפילו קריאה של דבר מועט בספר הזוהר מדי יום, ובכך יוכל בעזרת השם 
לדבוק בספר הזוהר. ומלבד כוחו של ספר הזוהר לבטל את חבלי משיח עבור האדם הדבק בו, הרי ידוע שספר 

וכת
בצע

עלמא 
רגילות

עג
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הזוהר ממרק את נשמת האדם מכל דבר רע, והקריאה בו היא סגולה לכל הישועות וההצלחות. (אגרות רמח"ל 
אגרת ט"ו, רמח"ל לרב"ך)

ודרשו דורשי רשומות ... וגם מי שאינו מבין, נרמז לו, דאף על גב שאדם הוא כבהמה ואינו יודע לקרות, עם 
כל זה משמיא יכפלו לו שכרו. ויש רמז בפסוק (תהלים לו ז) 'אדם ובהמה תושיע הוי"ה', דתבות 'תושיע הוי"ה' 
עם התבות ושתי כוללים של תבות יעלו כמספר תבות 'זה"ר תקוני"ם' בדקדוק צ"ח. (הקדמת המוציאים לאור ספר 

התקונים דפוס ליוורנו)

ואמרו חז"ל במשנה מסכת סנהדרין (פרק י משנה א') כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר (ישעיה ס) ועמך 
כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. "חל"ק" ראשי תיבות "חיזוק לימוד קבלה", 
ללמדינו שלכל ישראל יש חלק בזוהר הקדוש, ועוד, שעל ידי לימוד הקבלה – ספר הזוהר הקדוש יזכו לעולם 
וקרנו  "צמח"  דעל ידי זה נזכה ל"את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח",  ועוד "חלק" גימטריה  הבא, [ראה לעיל] 
תרום "בישועתך" - בישועתך –גימטריה [עם האותיות] "תש"ע גאולה". ולפי זה מובן מה שכתב מורינו רבי חיים 
דאם אינו לומד בזוהר  (רבי משה זכות)  ועוד כתב  הרמ"ז  זה,  דכל חלקו בעולם הבא תלוי בלימוד  זי"ע,  וויטאל 

הקדוש יכסיפו לו בעולם הבא, יעיין שם, 

נשאר לנו איפה לברככם, הוסיפו לעשות חיל להרבות חילים לקודשא בריך היא ואוריתא, ויהי הברכה במעשי 
ידיכם עד אשר תושלם כל המלאכה, להביא את העולם לשלמותו האמתית, ויהי שם ה' שלם והכסא שלם 
ותכון מלכותו לעד בביאת מלכנו ומשיחנו במהרה בימינו אמן. וכדאי הוא רשב"י, התנא האלקי זכותו יגן עלינו 
אמן, לפטר את כל העולם כולו מן הדין ולקרב את הגאולה, ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור השם ומלאה 

הארץ דעה את השם בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

שלום יהודה גראס
אבדק"ק עטרת ישעיה האלמין בית שמש
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ָנה ד') ֶרק ב ִמשְׁ ֶכת ָאבֹות פֶּ ֶנה. (ַמסֶּ פָּ א לֹא תִּ מָּ ֶנה, שֶׁ ֶאְפֶנה ֶאשְׁ ל אֹוֵמר…. ְוַאל ּתֹאַמר ִלְכשֶׁ  ִהל ִהלֵּ

ְוַהּיֹוְדִעים  ַהּלֹוְמִדים  ֵאּלּו  ין  בֵּ ְהֶיה  תִּ ה  ַאתָּ גַּם  שֶׁ ְלָחְנָנּה!  ָהֵעת  א  בָּ ָבר  כְּ
ָידוֹ! בְּ ְוַתְלמּודוֹ  ְלָכאן  א  בָּ שֶׁ ִמי  ֵרי  ַאשְׁ ַהּזַֹהר!    ֵסֶפר  ֶאת 
סּוק  ֶרק ד' פָּ (פֶּ ים  ְתִהלִּ בִּ ֶלְך אֹוֵמר  ַהמֶּ ִוד  ַהּתֹוָרה!  דָּ ְיִדיַעת סֹודֹות  ְמַחת  שִׂ כְּ ְמָחה  ֵאין שִׂ  

ֶאת 
ֵא  

ַיִין   – ירֹוׁש  תִּ ּתֹוָרה,  זוֹ  ֶלֶחם   – ָגן  דָּ ָרּבּו:   ם  ְוִתירֹושָׁ ָגָנם  דְּ ֵמֵעת  י  ְבִלבִּ ְמָחה  שִׂ ה  ָנַתתָּ ח') 

ה ְוִלּמּוד ַהּסֹוד  דֹושָׁ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהקְּ ה בְּ ְרבֶּ מַּ ַעל ְיֵדי שֶׁ ָבִרים שֶׁ אּור ַהדְּ יַמְטִריָּה סו"ד, בֵּ גִּ

ֵמָנה ַלְחמוֹ) דֹוָלה (שְׁ ְמָחה גְּ ַרְך נֹוֵתן לוֹ שִׂ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

ב'  גֹון  כְּ ָיִמים,  ה  ְלַכמָּ ַהּיֹום  ֶאְלַמד  ֹיאַמר  ּלֹא  שֶׁ ה   ּוְמֻנסֶּ דּוק  בָּ ָבר  דָּ        !  !  ! ָיָקר  לֹוֵמד 

ת ְנִפיָלה,  ִחלַּ י ֶזה הּוא תְּ ים, כִּ פִּ ה דַּ מָּ יְך כַּ ה ַנְמשִׁ לשָׁ ין (אוֹ ַעּמּוִדים) ְוַאַחר יֹוַמִים שְׁ פִּ אוֹ ג' דַּ

ים אוֹ ַעּמּוִדים  פִּ ה דַּ מָּ ַעם ְלַפַעם ִיְלַמד כַּ ה ָיִמים לֹא ִיְלַמד ְוַרק ִמפַּ מָּ ַעם כַּ ל פַּ כָּ ַעל ְיֵדי שֶׁ שֶׁ

ְכִנית. ל ַהתָּ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ִלּפֹל ִמכָּ ֶאְפשָׁ

ף ֶאָחד אוֹ ַעּמּוד ֶאָחד  ַדייָקא דַּ ְקָצב בְּ ּמּוד ַהמֻּ ְגַרע ֵמַהלִּ ד!  ַאל ּתֹוֵסף ְוַאל תִּ ָלֵכן לֹוֵמד ִנְכבָּ

ִלים  שְׁ ְכַרַחת ַהּמֹוַנַעת, ֲאַזי תַּ ה ַהמֻּ ּלּוַח. חּוץ ֵמִאם ְקַרֲאָך אֶֹנס אוֹ ֵאיֶזה ִסבָּ ב בַּ ְכתָּ ִפי ַהנִּ כְּ

ְרתָּ  ף ְליֹום, אוֹ ַעּמּוד ְליֹום. (ִמּתֹוְך ֵסֶפר "ְוִדבַּ ֲחֹזר ְלַמְסלּול דַּ ְלָמֳחָרת אֹותוֹ ַהּיֹום, ֲאָבל ׁשּוב תַּ

ם") בָּ

י טֹוב ה'! ַטֲעמּו ּוְראּו כִּ

ן ֲחֵבָריו ּוְקרֹוָביו!!! ל ֶאָחד!!! ְלַחזֵּק גַּם כֵּ ִמְצָוה ַעל כָּ

יֹומוֹ,  בְּ יֹום  י  ִמדֵּ דֹוׁש!  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  ִיְצָטְרפּו  ֵהם  גַּם  שֶׁ

ְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד, ְוַעל  צִּ ים שֶׁ י ָהַרבִּ ין ְמַזכֵּ ְוִיְהֶיה ִנְמֶנה בֵּ

יִקים!!! ה ְלָבִנים ַצדִּ ְזכֶּ יִּ ה' שֶׁ טּוַח בַּ ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ָנכֹון ִלּבוֹ בָּ

ָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ּוֵמִביא  יג בְּ ן ְלַהשִּׂ דֹוׁש ִנתָּ ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ

ים !!! דֹוָלה ָלַרבִּ ַמיָּא ּתֹוֶעֶלת גְּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

יִקים ָיבֹואּו  ר ַלה' ַצדִּ ַער ֲאשֶׁ ֵלית ֵליּה ָמבֹוא ַלשַּׁ ֲחָבל ַעל דְּ

דֹוׁש. בוֹ, הּוא ֹזַהר ַהקָּ

ְיִדיָעה  ָקנּו  ָעְברּו  שֶׁ ִנים  ַהשָּׁ ְך  ֶמשֶׁ ר  ֲאשֶׁ ְלֵאּלּו  ִהְצָטֵרף 

יִָּכים ְלַחיֵּי יֹום  דֹוׁש ִעְנָיִנים ַהשַּׁ ָכל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ יָפה בְּ ַמקִּ

מֹוֲעדוֹ! י מֹוֵעד בְּ תוֹ, ּוִמדֵּ בָּ שַׁ ת בְּ בָּ י שַׁ יֹום – ִמדֵּ

רֹאׁשֹו! ֶהָחָכם ֵעיָניו בְּ

נּות ְיָקָרה זֹו! מְּ ְחִמיץ ִהְזדַּ ַאל תַּ
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א! ן עֹוָלם ַהבָּ ה זֹוֶכה ִלְהיֹות בֶּ דֹוׁש, ַאתָּ ָכל יֹום ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ּקֹות בְּ ר דַּ ת ִמְספַּ שַׁ ַהְקדָּ בְּ

ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ַתב,  כָּ מ"ג  ּקּון  תִּ ֶמֶלְך"  א  "ִכסֵּ בְּ
ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ
ּלֹא  ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ פֵּ
עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ
ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹד  ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ ַעל  גָּדֹול  ִחּיּוב  ַחיָּיא,  דְּ א  ַסמָּ
ׁש  ּוְמַקדֵּ ּוְמַטֵהר  עֹוָלמֹות  ּבֹוֶנה  ֶזה  בְּ י  כִּ ָעְלָמא,  בְּ יְרָסא  גִּ ֲאִפּלּו  יֹום 
ַנַחת  ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  בְּ י  כִּ ָכרוֹ  שְׂ ְלגֶֹדל  ֵקץ  ְוֵאין  ָמתוֹ,  ִנשְׁ
קכ"ד:)  ף  (דַּ ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּמּוָבא  כַּ ְליֹוְצרוֹ,  גָּדֹול  רּוַח 

ּה ִמן גָּלּוָתא'. ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ ַהאי ִחּבּוָרא דְּ 'בְּ

ָדָרא  א בְּ ֵלי ְלַתתָּ ִיְתגַּ ד  ּקּון ו':, ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים סֹוף תִּ תִּ בַּ
ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  י)  כה  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה 

ְוגֹוֵמר.

ְלִמיֵדי  ה גָּדֹול ִחּיּוב ַעל תַּ מָּ א ֶמֶלְך, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ סֵּ ֵסֶפר כִּ ִתּקּון ל' בְּ בְּ
ָלה,  ה גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ מָּ ם כַּ ָלה, ְוָעְנשָׁ ֲחָכִמים ִלְלמֹד ַקבָּ
ה  י ַיֲעשֶׂ ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, כִּ ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא, כִּ
ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ

ה. ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ בִּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ א ֶמֶלְך, כִּ ִכסֵּ ם בְּ ִתּקּון מ"ב שָׁ בְּ
רּוׁש ַמֲאָמר  ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו פֵּ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל שֶׁ
ִלּמּוד  ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ
ֵני ֵהיָכָלא  א ִמבְּ ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ ִמיָמה, ּוֻמְבָטח לוֹ שֶׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ַהפְּ
ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ

ְרִקיָעא. דִּ

ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ שֶׁ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ָרא,  דָּ ר  ִאְכשַׁ ְוִכי  אֹוְמִרים  שֶּׁ ּוַמה 
ָמָתם  בֹוִהים, ָיְכלּו ְלַטֵהר ִנשְׁ קֹומֹות גְּ ים ִממְּ מֹות ְקדֹושִׁ ָהיּו ָלֶהם ְנשָׁ שֶׁ
ְוַגם  ְנמּוִכים  מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ
ָמָתם, ַרק  ר ְלַטֵהר ִנשְׁ רּות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִאי ֶאְפשָׁ בְּ ִהְתגַּ
י ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלֶזה ֲאִפיּלּו  דֹוׁש, כִּ ּזַֹהר ַהקָּ ים ְיָקִרים, ַהְינּו בַּ ַסמִּ בְּ
ִמיֵֶּצר  ַרע  ל  ִמכָּ ָמר  ִנשְׁ ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ִלְגלּוג,  בְּ ַוֲאִפיּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ
א ָהרּוָחִני,  עֹוָלם ַהבָּ עֹוָלם ַהזֶּה ַהָחְמִרי, ְוַגם בָּ ְקִרים ָרִעים בָּ ָהַרע ּוִממִּ
ְנִהיר  א דִּ ישָׁ ף רי"ט, ּבּוִציָנא ַקדִּ ְנָחס דַּ ת פִּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּנֹוָדע ִמּזַֹהר ַהקָּ כַּ
ל  ּתֹוָרה שֶׁ ַהּגֹוֵאל אֹור  יַאת  ְתֵריּה, ַעד בִּ ֲהוּו ַאבַּ ִרין דַּ ָכל דָּ ָחְכְמֵתיּה בְּ

ָרֵאל. אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ִישְׂ ן יֹוַחאי ֵמִאיר בְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ה'  חֹות  ַהפָּ ְלָכל  דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹד  ְמאֹד  ָאָדם  ל  כָּ ִיְתַחזֵּק  ן  כֵּ ַעל 
א,  ְוַתתָּ ְלֵעיָלא  הֹון  בְּ ּופּוְרָקָנא  ֶחְדָוא  ְגרֹם  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יֹום  ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ַוְרץ  שְׁ ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ ן  בֶּ ֵמִאיר  ָהָר"ד  (ַצוַָּאת  ָרצֹון.  ְיִהי  ן  כֵּ ָאֵמן 

ִמִפיְדַהייץ)

ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְמשִׁ ְליֹוֵמי  ָקִריב  ְיֵהא  ד  כַּ
אֹוְצרֹות  ִיְמְצאּו  ים  ְקַטנִּ [ְנָעִרים  ָחְכְמָתא  דְּ ְטִמיִרין  ָחא  כָּ ְלַאשְׁ
ֶרְך  דֶּ ָעה,  דֵּ ָהָאֶרץ  א  ְתַמלֵּ תִּ ָאז  י  כִּ ִמּסֹודֹות,  ֲחׁשּוִבים  ְסָפִרים 

ף קי"ח.) ֱאֶמת]. (ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ
דֹוִלים  ֵני ְמאֹורֹות ַהגְּ ל שְׁ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות שֶׁ ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר 
ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ
יג ּוְלָהִבין סֹוד  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ְוַרבִּ
ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ה,  ָהֵאלֶּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  סְּ בַּ שֶׁ ְטהֹורֹות  ֲאָמרֹות 
ְמאֹד.  ְמאֹד  ְקִריָאָתן  בִּ ּוִמְתַלֲהִבין  ְבֵריֶהם  דִּ ֶאת  ָמא  צָּ בַּ ׁשֹוִתים 

ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ (ַרבֵּ

ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  אִריץ  ִמקָּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמָהַרב  ּומּוָבא 

ד  ְמַלמֵּ "ָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ק"ן),  ף  (דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בַּ

יָּכֹול  שֶׁ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ ֹזַהר,  ִלְלמֹד  ְלִמיִדים)  (ַלתַּ

ר  ָישָׁ ֶכל  שֵׂ נֹוֵתן  ָהַרב  שֶּׁ ַמה  י  כִּ ְלִמיִדים.  ַלתַּ ָמה  ְנשָׁ יְך  ְלַהְמשִׁ

(ַוֲאִני  ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ ַעד  ית",  ֲאִמתִּ ָמה  ְנשָׁ ּבוֹ  יַח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ְלַהתִּ

ַהּזַֹהר ַמְלִהיב  י  ָיֵגן ָעֵלינּו). כִּ ם טֹוב ְזכּותוֹ  ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ שָׁ

ּיּוַכל  שֶׁ אֶֹפן  בְּ ָרֵאל,  שְׂ ִמיִּ ִאיׁש  ל  כָּ ל  שֶׁ ָמה  שָׁ ַהנְּ ֶאת  ּוֵמִאיר 

ֶפר  סֵּ בַּ ב  (ְוִנְכתַּ זּוָלתוֹ.  בְּ גַּם  ה  ְקדֹושָׁ ָמה  ְנשָׁ ל  שֶׁ ֶהָאָרה  יַע  פִּ ְלַהשְׁ

ִליָט"א) ְכֶטער שְׁ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר שֶׁ אֹון ַרבִּ ְלַהגָּ

ינּות ּגֹוֵבר,  ר ָהַרע ְוַהמִּ יָחא ֲאשֶׁ ִעְקבֹות ְמשִׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי, בְּ ְולּו ַעמִּ
ְתֵבי ָמָרן  ּקּוִנים כִּ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ָהיּו ׁשֹוְקִדין כָּ
ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ָהַרב  ָמָרן  ל  שֶׁ מֹות  ְוַהְקדָּ ֲחִסידּות  ִעם  לּול  בָּ
ְוָהיּו  ָרעֹות  ֵזרֹות  ַהגְּ ל  כָּ ִלין  ְמַבטְּ ְוָהיּו  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ם  שֵׁ
ִטּיֹות,  שְׁ עֹות פַּ פָּ ן ַהשְׁ ל ָהעֹוָלמֹות, כֵּ ַפע ְואֹור ַעל כָּ יִכין שֶׁ ַמְמשִׁ

דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד,  ינּו ַהקָּ ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני. (ַרבֵּ בָּ

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ פֶּ

ר ְלָפֶניָך ! ! ! ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ
ָנה  ך שָׁ ֶמשֶׁ דֹוׁש בְּ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ִלים ֶאת כָּ ּתּוַכל ִלְלמֹד ּוְלַהשְׁ ְכֵדי שֶׁ דֹוׁש, בִּ ל ֵסֶדר ַהּזַֹהר ַהקָּ ר ְוָערּוְך ַעל כָּ ר ְלָפֶניָך לּוַח יֹוִמי ְמֻסדָּ ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ

ם ִלְדַבר ה' זוֹ ּתֹוַרת ַהּזַֹהר! ר ָצְמָאה ַנְפשָׁ חּוִרים, ֲאשֶׁ ים-בַּ תִּ ֲעֵלי בָּ ֵני ּתֹוָרה-בַּ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש, בְּ ָבר ַהשָּׁ ִמיָמה, ְוהּוא דָּ תְּ

דֹוׁש!. ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנה ֶאת כָּ ְך ַהשָּׁ ֶמשֶׁ ִמים בְּ ָכל יֹום, ְמַסיְּ ּקֹות בְּ ְך 10 ַעד 15 דַּ ֶמשֶׁ בְּ

עּוִרים ֲאֵחִרים! ֵאינוֹ ַמְפִריַע ְלשִׁ אֶֹפן שֶׁ ְך ַהּיֹום, בְּ קוֹ ְלֶמשֶׁ ק ְלָכל יֹום, ִויכֹוִלים ְלַחלְּ דֹוׁש ְמֻחלָּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

תּוב: "ְוָהִגיָת ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה"! ַמֲאַמר ַהכָּ ַנאי כְּ עֹות ַהפְּ ל שְׁ א כָּ ַמלֵּ תְּ

ו ֵאיָמַתי? יׁש נַֹעם ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ְוֶיֱעַרב ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם! ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ ְרגִּ ַמן תַּ ְך ַהזְּ ּוְבֶמשֶׁ

עה
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נכבשת  אחת  ועוד  מדינה  עוד  השניה,  העולם  מלחמת 
הוא  עומד  כבר  נגדו,  שיכול  מי  אין  ימ"ש,  היטלר  ע"י 
העומד  מן  חרדים  כולם  הולמים,  הלבבות  א"י,  בשערי 
את  ולאבד  להרוג  להשמיד  ממטרתו  מפחדים  לקרות, 

כל היהודים טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו 
הקדוש,  הזוהר  את  ומברר  מבאר  ומתרגם,  כותב  בידו, 
יוחאי "בספרא דא  בר  ידע את שכתב רבי שמעון  ידוע 
יפקון מגלותא", בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות, לכן 
תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל יהודי, 

גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.

לאחר יגיעה עצומה גמר את המלאכה והביא את הזוהר הקדוש לדפוס. באותו הזמן נתבשרו 
תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא הצליח, הוא לא כבש 

את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה בדרום, 
החמאס משגר טילי קסאם, מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ, ובעיקר לבית שמש, 

הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש" בבית שמש.

העולמי",  הזוהר  "מפעל  המכון  ופלא  הפלא 
על  תקופה  באותה  שקד  שמש,  בבית  הפועל 
היום  באותו  היומי,  העמוד  ע"פ  הזוהר  הוצאת 
שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים 
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת 
היתה  בעזה  המלחמה  מהלך  כל  ובכלל  עזה. 
לא  אם  יודע  מי  הטבע,  לדרך  ומעל  ניסים  בניסי 
והדברים  לנו,  שעמדה  היא  הקדוש  הזוהר  זכות 

מדברים בעד עצמם...

העול מלחמת

חשיפה
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א! ן עֹוָלם ַהבָּ ה זֹוֶכה ִלְהיֹות בֶּ דֹוׁש, ַאתָּ ָכל יֹום ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ּקֹות בְּ ר דַּ ת ִמְספַּ שַׁ ַהְקדָּ בְּ

ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ַתב,  כָּ מ"ג  ּקּון  תִּ ֶמֶלְך"  א  "ִכסֵּ בְּ
ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ
ּלֹא  ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ פֵּ
עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ
ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹד  ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ ַעל  גָּדֹול  ִחּיּוב  ַחיָּיא,  דְּ א  ַסמָּ
ׁש  ּוְמַקדֵּ ּוְמַטֵהר  עֹוָלמֹות  ּבֹוֶנה  ֶזה  בְּ י  כִּ ָעְלָמא,  בְּ יְרָסא  גִּ ֲאִפּלּו  יֹום 
ַנַחת  ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  בְּ י  כִּ ָכרוֹ  שְׂ ְלגֶֹדל  ֵקץ  ְוֵאין  ָמתוֹ,  ִנשְׁ
קכ"ד:)  ף  (דַּ ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּמּוָבא  כַּ ְליֹוְצרוֹ,  גָּדֹול  רּוַח 

ּה ִמן גָּלּוָתא'. ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ ַהאי ִחּבּוָרא דְּ 'בְּ

ָדָרא  א בְּ ֵלי ְלַתתָּ ִיְתגַּ ד  ּקּון ו':, ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים סֹוף תִּ תִּ בַּ
ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  י)  כה  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה 

ְוגֹוֵמר.

ְלִמיֵדי  ה גָּדֹול ִחּיּוב ַעל תַּ מָּ א ֶמֶלְך, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ סֵּ ֵסֶפר כִּ ִתּקּון ל' בְּ בְּ
ָלה,  ה גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ מָּ ם כַּ ָלה, ְוָעְנשָׁ ֲחָכִמים ִלְלמֹד ַקבָּ
ה  י ַיֲעשֶׂ ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, כִּ ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא, כִּ
ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ

ה. ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ בִּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ א ֶמֶלְך, כִּ ִכסֵּ ם בְּ ִתּקּון מ"ב שָׁ בְּ
רּוׁש ַמֲאָמר  ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו פֵּ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל שֶׁ
ִלּמּוד  ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ
ֵני ֵהיָכָלא  א ִמבְּ ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ ִמיָמה, ּוֻמְבָטח לוֹ שֶׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ַהפְּ
ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ

ְרִקיָעא. דִּ

ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ שֶׁ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ָרא,  דָּ ר  ִאְכשַׁ ְוִכי  אֹוְמִרים  שֶּׁ ּוַמה 
ָמָתם  בֹוִהים, ָיְכלּו ְלַטֵהר ִנשְׁ קֹומֹות גְּ ים ִממְּ מֹות ְקדֹושִׁ ָהיּו ָלֶהם ְנשָׁ שֶׁ
ְוַגם  ְנמּוִכים  מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ
ָמָתם, ַרק  ר ְלַטֵהר ִנשְׁ רּות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִאי ֶאְפשָׁ בְּ ִהְתגַּ
י ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלֶזה ֲאִפיּלּו  דֹוׁש, כִּ ּזַֹהר ַהקָּ ים ְיָקִרים, ַהְינּו בַּ ַסמִּ בְּ
ִמיֵֶּצר  ַרע  ל  ִמכָּ ָמר  ִנשְׁ ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ִלְגלּוג,  בְּ ַוֲאִפיּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ
א ָהרּוָחִני,  עֹוָלם ַהבָּ עֹוָלם ַהזֶּה ַהָחְמִרי, ְוַגם בָּ ְקִרים ָרִעים בָּ ָהַרע ּוִממִּ
ְנִהיר  א דִּ ישָׁ ף רי"ט, ּבּוִציָנא ַקדִּ ְנָחס דַּ ת פִּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּנֹוָדע ִמּזַֹהר ַהקָּ כַּ
ל  ּתֹוָרה שֶׁ ַהּגֹוֵאל אֹור  יַאת  ְתֵריּה, ַעד בִּ ֲהוּו ַאבַּ ִרין דַּ ָכל דָּ ָחְכְמֵתיּה בְּ

ָרֵאל. אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ִישְׂ ן יֹוַחאי ֵמִאיר בְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ה'  חֹות  ַהפָּ ְלָכל  דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹד  ְמאֹד  ָאָדם  ל  כָּ ִיְתַחזֵּק  ן  כֵּ ַעל 
א,  ְוַתתָּ ְלֵעיָלא  הֹון  בְּ ּופּוְרָקָנא  ֶחְדָוא  ְגרֹם  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יֹום  ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ַוְרץ  שְׁ ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ ן  בֶּ ֵמִאיר  ָהָר"ד  (ַצוַָּאת  ָרצֹון.  ְיִהי  ן  כֵּ ָאֵמן 

ִמִפיְדַהייץ)

ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְמשִׁ ְליֹוֵמי  ָקִריב  ְיֵהא  ד  כַּ
אֹוְצרֹות  ִיְמְצאּו  ים  ְקַטנִּ [ְנָעִרים  ָחְכְמָתא  דְּ ְטִמיִרין  ָחא  כָּ ְלַאשְׁ
ֶרְך  דֶּ ָעה,  דֵּ ָהָאֶרץ  א  ְתַמלֵּ תִּ ָאז  י  כִּ ִמּסֹודֹות,  ֲחׁשּוִבים  ְסָפִרים 

ף קי"ח.) ֱאֶמת]. (ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ
דֹוִלים  ֵני ְמאֹורֹות ַהגְּ ל שְׁ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות שֶׁ ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר 
ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ
יג ּוְלָהִבין סֹוד  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ְוַרבִּ
ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ה,  ָהֵאלֶּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  סְּ בַּ שֶׁ ְטהֹורֹות  ֲאָמרֹות 
ְמאֹד.  ְמאֹד  ְקִריָאָתן  בִּ ּוִמְתַלֲהִבין  ְבֵריֶהם  דִּ ֶאת  ָמא  צָּ בַּ ׁשֹוִתים 

ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ (ַרבֵּ

ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  אִריץ  ִמקָּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמָהַרב  ּומּוָבא 

ד  ְמַלמֵּ "ָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ק"ן),  ף  (דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בַּ

יָּכֹול  שֶׁ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ ֹזַהר,  ִלְלמֹד  ְלִמיִדים)  (ַלתַּ

ר  ָישָׁ ֶכל  שֵׂ נֹוֵתן  ָהַרב  שֶּׁ ַמה  י  כִּ ְלִמיִדים.  ַלתַּ ָמה  ְנשָׁ יְך  ְלַהְמשִׁ

(ַוֲאִני  ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ ַעד  ית",  ֲאִמתִּ ָמה  ְנשָׁ ּבוֹ  יַח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ְלַהתִּ

ַהּזַֹהר ַמְלִהיב  י  ָיֵגן ָעֵלינּו). כִּ ם טֹוב ְזכּותוֹ  ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ שָׁ

ּיּוַכל  שֶׁ אֶֹפן  בְּ ָרֵאל,  שְׂ ִמיִּ ִאיׁש  ל  כָּ ל  שֶׁ ָמה  שָׁ ַהנְּ ֶאת  ּוֵמִאיר 

ֶפר  סֵּ בַּ ב  (ְוִנְכתַּ זּוָלתוֹ.  בְּ גַּם  ה  ְקדֹושָׁ ָמה  ְנשָׁ ל  שֶׁ ֶהָאָרה  יַע  פִּ ְלַהשְׁ

ִליָט"א) ְכֶטער שְׁ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר שֶׁ אֹון ַרבִּ ְלַהגָּ

ינּות ּגֹוֵבר,  ר ָהַרע ְוַהמִּ יָחא ֲאשֶׁ ִעְקבֹות ְמשִׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי, בְּ ְולּו ַעמִּ
ְתֵבי ָמָרן  ּקּוִנים כִּ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ָהיּו ׁשֹוְקִדין כָּ
ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ָהַרב  ָמָרן  ל  שֶׁ מֹות  ְוַהְקדָּ ֲחִסידּות  ִעם  לּול  בָּ
ְוָהיּו  ָרעֹות  ֵזרֹות  ַהגְּ ל  כָּ ִלין  ְמַבטְּ ְוָהיּו  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ם  שֵׁ
ִטּיֹות,  שְׁ עֹות פַּ פָּ ן ַהשְׁ ל ָהעֹוָלמֹות, כֵּ ַפע ְואֹור ַעל כָּ יִכין שֶׁ ַמְמשִׁ

דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד,  ינּו ַהקָּ ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני. (ַרבֵּ בָּ

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ פֶּ

ר ְלָפֶניָך ! ! ! ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ
ָנה  ך שָׁ ֶמשֶׁ דֹוׁש בְּ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ִלים ֶאת כָּ ּתּוַכל ִלְלמֹד ּוְלַהשְׁ ְכֵדי שֶׁ דֹוׁש, בִּ ל ֵסֶדר ַהּזַֹהר ַהקָּ ר ְוָערּוְך ַעל כָּ ר ְלָפֶניָך לּוַח יֹוִמי ְמֻסדָּ ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ

ם ִלְדַבר ה' זוֹ ּתֹוַרת ַהּזַֹהר! ר ָצְמָאה ַנְפשָׁ חּוִרים, ֲאשֶׁ ים-בַּ תִּ ֲעֵלי בָּ ֵני ּתֹוָרה-בַּ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש, בְּ ָבר ַהשָּׁ ִמיָמה, ְוהּוא דָּ תְּ

דֹוׁש!. ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנה ֶאת כָּ ְך ַהשָּׁ ֶמשֶׁ ִמים בְּ ָכל יֹום, ְמַסיְּ ּקֹות בְּ ְך 10 ַעד 15 דַּ ֶמשֶׁ בְּ

עּוִרים ֲאֵחִרים! ֵאינוֹ ַמְפִריַע ְלשִׁ אֶֹפן שֶׁ ְך ַהּיֹום, בְּ קוֹ ְלֶמשֶׁ ק ְלָכל יֹום, ִויכֹוִלים ְלַחלְּ דֹוׁש ְמֻחלָּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

תּוב: "ְוָהִגיָת ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה"! ַמֲאַמר ַהכָּ ַנאי כְּ עֹות ַהפְּ ל שְׁ א כָּ ַמלֵּ תְּ

ו ֵאיָמַתי? יׁש נַֹעם ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ְוֶיֱעַרב ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם! ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ ְרגִּ ַמן תַּ ְך ַהזְּ ּוְבֶמשֶׁ

עה

גדולי ישראל והזוהר
חשיפה

נכבשת  אחת  ועוד  מדינה  עוד  השניה,  העולם  מלחמת 
הוא  עומד  כבר  נגדו,  שיכול  מי  אין  ימ"ש,  היטלר  ע"י 
העומד  מן  חרדים  כולם  הולמים,  הלבבות  א"י,  בשערי 
את  ולאבד  להרוג  להשמיד  ממטרתו  מפחדים  לקרות, 

כל היהודים טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו 
הקדוש,  הזוהר  את  ומברר  מבאר  ומתרגם,  כותב  בידו, 
יוחאי "בספרא דא  בר  ידע את שכתב רבי שמעון  ידוע 
יפקון מגלותא", בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות, לכן 
תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל יהודי, 

גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.

לאחר יגיעה עצומה גמר את המלאכה והביא את הזוהר הקדוש לדפוס. באותו הזמן נתבשרו 
תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא הצליח, הוא לא כבש 

את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה בדרום, 
החמאס משגר טילי קסאם, מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ, ובעיקר לבית שמש, 

הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש" בבית שמש.

העולמי",  הזוהר  "מפעל  המכון  ופלא  הפלא 
על  תקופה  באותה  שקד  שמש,  בבית  הפועל 
היום  באותו  היומי,  העמוד  ע"פ  הזוהר  הוצאת 
שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים 
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת 
היתה  בעזה  המלחמה  מהלך  כל  ובכלל  עזה. 
לא  אם  יודע  מי  הטבע,  לדרך  ומעל  ניסים  בניסי 
והדברים  לנו,  שעמדה  היא  הקדוש  הזוהר  זכות 

מדברים בעד עצמם...

העול מלחמת

חשיפה



עו

גדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות*א למספר עצום 
של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה 

משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000   X10  10

100000000000   X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

זי"ע לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל
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גדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

75X354X10    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    265,500 שעות תורה בנגלה

(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

מבוסס על 10 שעות לימוד תורה ביום
[למעשה החשבון של 75 שנה מתייחס ל 24 שעות ביממה]

וכעת נעשה חשבון, אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת במשך 52 שבתות בשנה לאורך 70 שנה 
70X52X265,500=966,240,000 :יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון כמעט למליארד שעות, 
והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש 

נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר 
ב11 דורותא בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון זאת אומרת 

מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה:  48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000 שעות, 
כלומר כ-47 מיליון מליראדי [ביליון] שעות תורה. 

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6
 78,125  X5  7

390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

זי"ע: לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל
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שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות*א למספר עצום 
של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה 

משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 
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** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
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70X52X265,500=966,240,000 :יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון כמעט למליארד שעות, 
והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש 

נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר 
ב11 דורותא בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון זאת אומרת 
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 78,125  X5  7

390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

זי"ע: לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל



עח

גדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

חשבון מדויק של זכות הזוהר הקדוש
ליהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד זוהר שעה אחת ביום

א ֶמֶלְך (תקוני זוהר מ"ג): סֵּ הידעת!!! - ְלׁשוֹן ַהכִּ

ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  דוָֹלה  גְּ ה  מָּ כַּ יַָּדְעתָּ  שֶׁ ְוֵכיָון 
ְלִמי  ָכר  ַהשָּׂ ְוגֶֹדל  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִיוַָּדע  כּו'...  ָהֱאֶמת 
ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ָלה, כִּ בָּ ּלוֵֹמד ַהקַּ שֶׁ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָעְלִמין,  ּבוֶֹנה 
ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ

ִמיָמה. ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ בְּ

והחשבון של שעה אחת לימוד זוהר ביום, הוא שוה ל:

3540 שעות בשנה
(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

במשך 50 שנה ליהודי בודד יעלה המאזן:  172,500 שעות תורה.

שיצטבר ב 11 דורות בהתחשב במשפחה בת 5 ילדיםא למספר 
עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון

סך הכל שעות התורה: 84,228,515,625,000 שעות, 
כלומר כ-84,000 מליראדי [ביליון] שעות תורה. (48,828,125 מוכפל ב- 172,500)

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את 
הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6
 78,125  X5  7

390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

עט

גדולי ישראל והזוהר
ָרה קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ

י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר  ִלּצֹר ֶקשֶׁ ה  ְמַנסֶּ ֲאִני  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ּדֹוֶחה אֹוִתי  י,  נִּ ִממֶּ ט  מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ ּושְׁ יַע,  ִהגִּ ָרעֹון  ַהפֵּ ְזַמן  לוֹ.  ְלַהְלוֹות  י  ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ְוהּוא חוֵֹסם כָּ
י ַעל  ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהלַּ ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ שְׁ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכֹוָנה, ְלהֹוֵרִני כֵּ ַמתַּ טֹוב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַרּבֹוֵתינּו:  ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ ֹזאת  ית, ַרק בְּ ְלָהשִׁ ָיַדע  ית לֹא  ֵעָצה ַמֲעשִׂ ַלֲעֹזר.  ָכל ְמאֹודוֹ  ָרָצה בְּ ב, הּוא  ְוָחשַׁ יב  נ. ִהְקשִׁ
ִלּמּוד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  דֹוָלה  גְּ ִהְתעֹוְררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרֹוָנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  "כְּ
ל  כָּ ל  ָלִלית שֶׁ ַהכְּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ה  ִנְזכֶּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ ִהְבִטיַח  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ְוִאם  יֹוְמיֹוִמי, 

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ עמ"י, בְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ֶהֱחַלְפנּו  ְרִאיִתיו,  ַרּבֹות לֹא  ִנים  שָּׁ ְנעּוִרים שֶׁ ְיִדיד  י  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ָהרּוָחִנית שֶׁ ֵמַהֲחָוָיה  ִנְרגָּׁש  י  כֻּלִּ שֶׁ ֲחָזָרה, כְּ ֶרְך  דֶּ בַּ
לוֹ  ַאר  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  הּוא  נָּה  ִממֶּ ְלֵחֶלק  ר  ֲאשֶׁ דֹוָלה,  גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ שֶׁ ה  ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ ר  ִמְספַּ

ָך רֹוֶצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ 60,000$ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָנה טֹוָבה  שָׁ ה? ִמי ֵאינוֹ רֹוֶצה בְּ ָנה ַהֲחָדשָׁ ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ ַלשָּׁ ָנה, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיֹות כְּ ל שָׁ ִסּיּוָמּה שֶׁ ָאנּו עֹוְמִדים בְּ
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ ּוְמתּוָקה יֹוֵתר? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

טֹוָבה  ָנה  שָׁ בְּ עּו  ְוִתוָּשְׁ  [15 בעמוד  ְמפָֹרט  כַּ  – ד'  ַמְסלּול  בְּ ְליֹום  ּקֹות  דַּ  5- [כְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ַעְצְמֶכם  ַעל  לּו  ַקבְּ
ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב.



עח

גדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

חשבון מדויק של זכות הזוהר הקדוש
ליהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד זוהר שעה אחת ביום

א ֶמֶלְך (תקוני זוהר מ"ג): סֵּ הידעת!!! - ְלׁשוֹן ַהכִּ

ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  דוָֹלה  גְּ ה  מָּ כַּ יַָּדְעתָּ  שֶׁ ְוֵכיָון 
ְלִמי  ָכר  ַהשָּׂ ְוגֶֹדל  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִיוַָּדע  כּו'...  ָהֱאֶמת 
ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ָלה, כִּ בָּ ּלוֵֹמד ַהקַּ שֶׁ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָעְלִמין,  ּבוֶֹנה 
ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ

ִמיָמה. ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ בְּ

והחשבון של שעה אחת לימוד זוהר ביום, הוא שוה ל:

3540 שעות בשנה
(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

במשך 50 שנה ליהודי בודד יעלה המאזן:  172,500 שעות תורה.

שיצטבר ב 11 דורות בהתחשב במשפחה בת 5 ילדיםא למספר 
עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון

סך הכל שעות התורה: 84,228,515,625,000 שעות, 
כלומר כ-84,000 מליראדי [ביליון] שעות תורה. (48,828,125 מוכפל ב- 172,500)

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את 
הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6
 78,125  X5  7

390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

עט

גדולי ישראל והזוהר
ָרה קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ

י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר  ִלּצֹר ֶקשֶׁ ה  ְמַנסֶּ ֲאִני  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ּדֹוֶחה אֹוִתי  י,  נִּ ִממֶּ ט  מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ ּושְׁ יַע,  ִהגִּ ָרעֹון  ַהפֵּ ְזַמן  לוֹ.  ְלַהְלוֹות  י  ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ְוהּוא חוֵֹסם כָּ
י ַעל  ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהלַּ ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ שְׁ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכֹוָנה, ְלהֹוֵרִני כֵּ ַמתַּ טֹוב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַרּבֹוֵתינּו:  ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ ֹזאת  ית, ַרק בְּ ְלָהשִׁ ָיַדע  ית לֹא  ֵעָצה ַמֲעשִׂ ַלֲעֹזר.  ָכל ְמאֹודוֹ  ָרָצה בְּ ב, הּוא  ְוָחשַׁ יב  נ. ִהְקשִׁ
ִלּמּוד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  דֹוָלה  גְּ ִהְתעֹוְררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרֹוָנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  "כְּ
ל  כָּ ל  ָלִלית שֶׁ ַהכְּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ה  ִנְזכֶּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ ִהְבִטיַח  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ְוִאם  יֹוְמיֹוִמי, 

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ עמ"י, בְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ֶהֱחַלְפנּו  ְרִאיִתיו,  ַרּבֹות לֹא  ִנים  שָּׁ ְנעּוִרים שֶׁ ְיִדיד  י  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ָהרּוָחִנית שֶׁ ֵמַהֲחָוָיה  ִנְרגָּׁש  י  כֻּלִּ שֶׁ ֲחָזָרה, כְּ ֶרְך  דֶּ בַּ
לוֹ  ַאר  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  הּוא  נָּה  ִממֶּ ְלֵחֶלק  ר  ֲאשֶׁ דֹוָלה,  גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ שֶׁ ה  ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ ר  ִמְספַּ

ָך רֹוֶצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ 60,000$ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָנה טֹוָבה  שָׁ ה? ִמי ֵאינוֹ רֹוֶצה בְּ ָנה ַהֲחָדשָׁ ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ ַלשָּׁ ָנה, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיֹות כְּ ל שָׁ ִסּיּוָמּה שֶׁ ָאנּו עֹוְמִדים בְּ
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ ּוְמתּוָקה יֹוֵתר? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

טֹוָבה  ָנה  שָׁ בְּ עּו  ְוִתוָּשְׁ  [15 בעמוד  ְמפָֹרט  כַּ  – ד'  ַמְסלּול  בְּ ְליֹום  ּקֹות  דַּ  5- [כְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ַעְצְמֶכם  ַעל  לּו  ַקבְּ
ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב.
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בזוהר הק' תרומה ד' קכ"ח ע"ב: ההוא זכאה בעי למרדף בתר חייבא וכו' בגין 
דיחשב ליה כאלו הוא ברא ליה ודא איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקב"ה 
יתיר משבחא אחרא וכו' ועל דא באהרן ורבים השיב מעון וכתוב בריתי היתה 
גדולים  כמה  שם  הפליגו  כמה  ע"א  קכ"ט  בד'  ועיי"ש  והשלום  החיים  אתו 
זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה. וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל אשר 
ז"ל עם הרב  נפגשו בעולם העליון רש"י  לו מוזלל"ה איך שפעם אחת  ספר 
זכות  ז"ל רבי איציקל איזה  הקדוש רבי איציקל מדראהאביטש ושאל רש"י 
ומצוה יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד משרים מזלאטשוב מה ששומע 
שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל, והשיב לו ר' איציקל הנ"ל, איך 
שבנו  עוד  לו  ואמר  ז"ל,  רש"י  של  דעתו  נתקררה  ולא  לשמה  תורה  שלומד 
הרבה לסגף את עצמו בתעניתים וסגופים וגם בה לא נתקררה דעתו הקדושה, 
ואמר לו עוד אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה ועוד לא 

נתקררה דעתו.
שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם ובזה נחה 
כל  אתו  שמרעישים  מה  הקדושה  דעתו  ונחה  ז"ל,  רש"י  של  דעתו  ושקטה 
הפמליא של מעלה ע"כ. מובן כי מעשה כזאת לא יוכל לספר אשר עיני בשר 
לו ואך לאדם אשר עיניו משוטטות בעולמות עליונים שומע ורואה מה שלא 

ישמע לזולתו. יוכל לספר כזאת.
מכאן נוכל להבין איך גדלה מעלתן של אלו שזוכים להפיץ את הזוהר הקדוש 
המנהלים  ישיבות  הראשי  זכות  וגדולה  שלימה,  הגאולה  כל  תלויה  שבה 
זכות  אין  הלא  תלמידיהם,  עם  הקדוש  זוהר  ללמוד  שיתחילו  והמלמדים 
גדולה מזה בעולם, (ישמח משה עה"ת בהקדמה בקו' תהלה למשה דף י"א 
ע"ב) (ראה בעלון 4-5 זכות של אדם אחד שלומד זוהר, ומכל שכן מלמדים 

לצאן קדשים, ראה עין יעקב על מסכת שבת אות צא) 
יָחי,  ִבְמשִׁ עּו  גְּ תִּ "ַאל  קה)  (תהלים  ְכִתיב,  דִּ ַמאי  ַרב,  ָאַמר  ְיהּוָדה,  ַרב  ָאַמר 
ן. "ּוִלְנִביַאי  ית ַרבָּ ל בֵּ ינוֹקוֹת שֶׁ יָחי" - ֵאלוֹ תִּ ְגעּו ִבְמשִׁ ֵרעּו"? "ַאל תִּ ּוִלְנִביַאי ַאל תָּ
יָאה,  י ְיהּוָדה ְנשִׂ ּום ַרבִּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּׁ ֵרעּו" - ֵאלוֹ תַּ ַאל תָּ
א  פָּ ן. ָאַמר ֵליּה ַרב פַּ ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ִביל ֶהֶבל תִּ א ִבשְׁ ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּים ֶאלָּ
ֵאין  יֵּׁש ּבוֹ ֵחְטא, ְלֶהֶבל שֶׁ יִדי ְוִדיָדְך ַמאי? ָאַמר ֵליּה, ֵאינוֹ ּדֹוֶמה ֶהֶבל שֶׁ יֵּי, דִּ ְלַאבַּ
ל  ינֹוקֹות שֶׁ ִלין תִּ יָאה, ֵאין ְמַבטְּ י ְיהּוָדה ְנשִׂ ּום ַרבִּ ּבוֹ ֵחְטא. ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּׁ
ׁש. (ראה ילקוט שמעוני תהלים - פרק קה -  ְקדָּ ית ַהמִּ ן, ֲאִפיּלּו ְלִבְנָין בֵּ ית ַרבָּ בֵּ

רמז תתסג, ועוד, ואכמ"ל). 

כוכבי אור

עצמו  על  המקבל  אחד  כל  על  להקל  שרצונינו  היות 
ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי 
הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - 
חינם - בפריסה נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן:

ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש מתפשט והולך ממשיך להאיר 
וישיבות  כוללים  מדרשות,  בתי  אחד,  ועוד  יהודי  בית  עוד 
היומי  הזוהר  ללימוד  שיעורים  נוסדו  בהם  מקומות  נוספות, 
ברוב עם, מרחבים רבים אשר נהנים מהאור הזך והטהור. בכח 
לעת  האמיתית,  לתכלית  ולקרבינו  החושך  את  לגרש  האור 
אשר יתגלה האור הגנוז לעין כל "אור חדש על ציון תאיר ונזכה 

כולנו במהרה לאורו".
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02-9912327/052-6209807 אביעזר-מושב 
052-26222777 אופקים 
077-9248522 אופקים 
03-9090881/052-7643116 אלעד 
03-9360632 אלעד 
052-7654124 אלעד 
052-7123510 אלעד 
03-9072629/057-3117913 אלעד 
050-7115390 אלעד 
08-8565928 אשדוד 
08-9562888/054-8416192 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
08-9562888/054-8416117 אשדוד 
057-2251405 אשדוד 
08-8562888/054-8416112 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
 052-7626119 אשדוד-רובע ג' 
08-6739750 אשקלון  
08-6716606/054-4699823 אשקלון-נוה דקלים 
 052-2436822 אשקלון 
077-7800949 אשקלון  
077-9248522 באר שבע 
08-6108605 באר שבע 
08-6409158/057-3102912 באר שבע  
077-5505936/052-7652742 בית שאן 
077-5585031/054-8419055 בית שאן 

 077-5505936 בית שאן 
02-9923927/054-8462212 בית שמש 
02-9996106/052-7135944 בית שמש 
02-9912945 בית שמש 
077-2112125/050-8736266 בית שמש 
02-9923298/054-7781350 בית שמש 
בית שמש  02-9998693/0548-412530
077-7991287 בית שמש 
02-5800926/02-9999373 בית שמש-איזור תעשיה 
02-9916447/ בית שמש-גבעת שרת 
054-4794860 /02-9913322 בית שמש-גבעת שרת 
054-2621843 בית שמש-גבעת שרת 
02-9914528/050-9118114 בית שמש-גבעת שרת 
02-9920310/057-8187376 בית שמש-גבעת שרת 
077-7005382 בית שמש-הירקון 
050-6946721 בית שמש-הרטוב 

בית שמש-חפציבה  02-9951687 
 052-5592655 בית שמש-חפציבה 
054-5291099/054-5291099 בית שמש-חפציבה 
02-9922769 בית שמש-יפה נוף 
050-8756477 /02-9996424 בית שמש-מושב זנוח 

    02-9992391/057-3192391 בית שמש-בית ומנוחה 
בית שמש-נחלה ומנוחה   02-9919520
02-9913322/054-4794860 בית שמש-עיר 
02-9996424/050-8756477 בית שמש-עיר 
057-9221591 בית שמש-עיר 
02-9924486 בית שמש-קריה חרדית 
02-9998744 בית שמש-רמה א'  
052-7025170 בית שמש-רמה א' 
02-9922862 בית שמש-רמה א' 
077-7995694/050-4105953 בית שמש-רמה א' 
077-7995694/050-4105953 בית שמש-רמה א' 

 02-9921322/054-8462516 בית שמש-רמה א'  
02-9922862/054-8462212 בית שמש-רמה א' 
02-9919974/057-3119974 בית שמש-רמה א' 
077-3200742/052-27640197 בית שמש-רמה א' 
077-4142080/054-8468049 בית שמש-רמה א' 
02-9921322/054-8462516 בית שמש-רמה א' 
02-9923370 בית שמש-רמה א' 
052-7270300 בית שמש-רמה א' 
054-8441423 בית שמש-רמה א' 

077-410085/054-8433385 בית שמש-רמה א' 
052-2906020 בית שמש-עין גדי 
02-9991884 בית שמש-עין גדי 
052-2906020 בית שמש-עין גדי 

 02-9997304/054-8409045 בית שמש רמה ב'  
02-9923289/054-7781350 בית שמש-רמה ב' 
052-7669956 בית שמש-רמה ב' 
02-9995878 בית שמש-רמה ב' 
02-9921388 בית שמש-רמה ב' 
02-9923581/052-7695378 בית שמש-רמה ב' 
02-9924247/052-7634563 בית שמש-רמה ב' 
02-9924332 בית שמש-רמה ב' 
02-9995236 בית שמש-רמה ב' 
054-8421915 ביתר 
02-5808970/052-7603303 ביתר עילית 
02-5807752 ביתר עילית 
02-5807651/054-8475305 ביתר עילית 
02-5802391 ביתר עילית 
057-3107400 ביתר עילית 
  02-5807752/02-5808536 ביתר עילית 
02-5800871 ביתר עילית 
02-5800364 ביתר עילית-הגפן 

  02-5807651/054-8475305 ביתר עילית 
054-6609475 ביתר עילית 
02-5800871 ביתר עילית-הדקל 
054-8464606 בני ברק 
03-6180777 בני ברק 
054-4523917 בני ברק 
03-5708299/052-7606801 בני ברק 
03-9088613/050-855-7339 בני ברק 
בני ברק-קרית הרצוג  050-4128420
בת ים  052-6077914/052-2620954

? בת עין 
054-4956515 גבעת זאב 
04-6247235/054-6567839 חדרה 
04-6262204 חדרה-אור עקיבא 
077-5014013/052-7133786 חולון  
04-867-8043 חיפה-הדר  
04-8678043 חיפה 
077-7660763/052-7673605 חיפה 
077-868180/052-7126848 טבריה-קרית שמואל 
04-6724542 טבריה 
054-2240932 יהודה ושומרון 
  02-5381303/072-2322608 ירושלים 
02-5402113/052-71205230 ירושלים 
02-571192 ירושלים 
02-6282510 ירושלים 
052-71205230 ירושלים 
054-8416181 ירושלים-בית ישראל 
02-5021073/052-7604578 ירושלים-בר אילן 
02-5370820 ירושלים-גוש שמונים 
052-7686978 ירושלים-גבעת זאב 
054-4956515 ירושלים-גבעת זאב 
050-4155778 ירושלים-הר נוף 
  054-8431645/057-3131343 ירושלים-זכרון משה 
02-6282519 ירושלים-מורשה 
02-6282519 ירושלים-מורשה 
02-5023811 ירושלים-מקור ברוך 
054-2240932 ירושלים-עיר העתיקה 
  077-9511004/052-7625510 ירושלים-נוה יעקב 
02-5344634 ירושלים-נוף הרים 
        02-6448515 ירושלים-עין כרם 
        6448515-20 ירושלים-עין כרם 
052-2637767/077-5117008 ירושלים-פסגת זאב 
077-4080252 ירושלים-פרדס 
02-5003597 ירושלים-רוממה  
054-6571330 ירושלים-רמות א' 

02-5868083 ירושלים-רמות ד' 
02-5712461 ירושלים-רמות 
02-6535973/050-4149191 ירושלים-רמת אשכול 
02-5810775/052-7682233 ירושלים-רמת שלמה 
050-4001775 ירושלים-שדרות אשכול 

יקנעם 
כפר אתא

052-2906020 לוד 
054-7613851 מבשרת ציון 

  050-6856422 מבשרת ציון 
08-9721439/052-4178426 מודיעין עילית 
054-4128929 מודיעין עילית  
08-9798809/052-7645112 מודיעין עילית 
מודיעין עילית  08-9741606/050-8741606
מודיעין עילית  08-9742049
08-9740174/054-4840174 מודיעין-ברכפלד 
054-4523917 מירון 
0547693119 מירון 
08-6595237/057-8161389 מצפה רמון 
054-6786102 נהריה-צפון 
054-2240932 ניצן 
054-496-6811/052-563-4174 נצרת עילית 
04-6571363/052-8044588 נצרת עילית 
      052-4215105 נצרת עילית 
04-6463271 נצרת עילית 
     052-6175329 נתיבות 
 09-8877718 נתניה 
077-7900242 נתניה 
052-6329681 נתניה קרית נורדאו 
09-8323442/050-4160188 נתניה 
054-4515034/09-8619442 נתניה-קרית צאנז 
054-4328190 עפולה 
050-8715177 עפולה 
050-8756827 עפולה 

  054-6538794 עפולה-עילית 
052-3976612 עפולה-עלית 
050-8715177 עפולה-צפון 
03-2087058/054-8474455 פתח תקוה 
03-9088572/054-8425228 פתח תקוה 
פתח תקוה  03-9091002/052-6165231
03-9074317/057-8165043 פתח תקוה  
050-2558544 פתח תקוה  
054-7781959 צפת 
054-8421915 קרית גת 
03-94028270/052-8325421 ראשון לציון 
052-8325421 ראשון לציון 
03-9563892/050-9951046 ראשון לציון-מרכז 
050-8737205 ראשון לציון 
03-9648512/050-5797595 ראשון לציון  
050-5329390 ראשון לציון 
050-5797595/054-8481181 ראשון לציון 
03-9402827 ראשון לציון-מזרח 

 052-7607999 רחובות 
050-2226672 רחובות 
052-6395777 רחובות 
08-9151932/050-9094953 רמלה 
08-9244180/052-6305948 רמלה 
0504180635 רמלה 
052-7669258 תל אביב-שכונת נוה שרת 
03-7316051 תל אביב 
03-6491168 תל אביב 
0507487004 תל אביב 
052-5355579 תל אביב 

בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - חינם



פ

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

בזוהר הק' תרומה ד' קכ"ח ע"ב: ההוא זכאה בעי למרדף בתר חייבא וכו' בגין 
דיחשב ליה כאלו הוא ברא ליה ודא איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקב"ה 
יתיר משבחא אחרא וכו' ועל דא באהרן ורבים השיב מעון וכתוב בריתי היתה 
גדולים  כמה  שם  הפליגו  כמה  ע"א  קכ"ט  בד'  ועיי"ש  והשלום  החיים  אתו 
זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה. וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל אשר 
ז"ל עם הרב  נפגשו בעולם העליון רש"י  לו מוזלל"ה איך שפעם אחת  ספר 
זכות  ז"ל רבי איציקל איזה  הקדוש רבי איציקל מדראהאביטש ושאל רש"י 
ומצוה יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד משרים מזלאטשוב מה ששומע 
שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל, והשיב לו ר' איציקל הנ"ל, איך 
שבנו  עוד  לו  ואמר  ז"ל,  רש"י  של  דעתו  נתקררה  ולא  לשמה  תורה  שלומד 
הרבה לסגף את עצמו בתעניתים וסגופים וגם בה לא נתקררה דעתו הקדושה, 
ואמר לו עוד אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה ועוד לא 

נתקררה דעתו.
שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם ובזה נחה 
כל  אתו  שמרעישים  מה  הקדושה  דעתו  ונחה  ז"ל,  רש"י  של  דעתו  ושקטה 
הפמליא של מעלה ע"כ. מובן כי מעשה כזאת לא יוכל לספר אשר עיני בשר 
לו ואך לאדם אשר עיניו משוטטות בעולמות עליונים שומע ורואה מה שלא 

ישמע לזולתו. יוכל לספר כזאת.
מכאן נוכל להבין איך גדלה מעלתן של אלו שזוכים להפיץ את הזוהר הקדוש 
המנהלים  ישיבות  הראשי  זכות  וגדולה  שלימה,  הגאולה  כל  תלויה  שבה 
זכות  אין  הלא  תלמידיהם,  עם  הקדוש  זוהר  ללמוד  שיתחילו  והמלמדים 
גדולה מזה בעולם, (ישמח משה עה"ת בהקדמה בקו' תהלה למשה דף י"א 
ע"ב) (ראה בעלון 4-5 זכות של אדם אחד שלומד זוהר, ומכל שכן מלמדים 

לצאן קדשים, ראה עין יעקב על מסכת שבת אות צא) 
יָחי,  ִבְמשִׁ עּו  גְּ תִּ "ַאל  קה)  (תהלים  ְכִתיב,  דִּ ַמאי  ַרב,  ָאַמר  ְיהּוָדה,  ַרב  ָאַמר 
ן. "ּוִלְנִביַאי  ית ַרבָּ ל בֵּ ינוֹקוֹת שֶׁ יָחי" - ֵאלוֹ תִּ ְגעּו ִבְמשִׁ ֵרעּו"? "ַאל תִּ ּוִלְנִביַאי ַאל תָּ
יָאה,  י ְיהּוָדה ְנשִׂ ּום ַרבִּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּׁ ֵרעּו" - ֵאלוֹ תַּ ַאל תָּ
א  פָּ ן. ָאַמר ֵליּה ַרב פַּ ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ִביל ֶהֶבל תִּ א ִבשְׁ ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּים ֶאלָּ
ֵאין  יֵּׁש ּבוֹ ֵחְטא, ְלֶהֶבל שֶׁ יִדי ְוִדיָדְך ַמאי? ָאַמר ֵליּה, ֵאינוֹ ּדֹוֶמה ֶהֶבל שֶׁ יֵּי, דִּ ְלַאבַּ
ל  ינֹוקֹות שֶׁ ִלין תִּ יָאה, ֵאין ְמַבטְּ י ְיהּוָדה ְנשִׂ ּום ַרבִּ ּבוֹ ֵחְטא. ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּׁ
ׁש. (ראה ילקוט שמעוני תהלים - פרק קה -  ְקדָּ ית ַהמִּ ן, ֲאִפיּלּו ְלִבְנָין בֵּ ית ַרבָּ בֵּ

רמז תתסג, ועוד, ואכמ"ל). 

כוכבי אור

עצמו  על  המקבל  אחד  כל  על  להקל  שרצונינו  היות 
ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי 
הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - 
חינם - בפריסה נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן:

ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש מתפשט והולך ממשיך להאיר 
וישיבות  כוללים  מדרשות,  בתי  אחד,  ועוד  יהודי  בית  עוד 
היומי  הזוהר  ללימוד  שיעורים  נוסדו  בהם  מקומות  נוספות, 
ברוב עם, מרחבים רבים אשר נהנים מהאור הזך והטהור. בכח 
לעת  האמיתית,  לתכלית  ולקרבינו  החושך  את  לגרש  האור 
אשר יתגלה האור הגנוז לעין כל "אור חדש על ציון תאיר ונזכה 

כולנו במהרה לאורו".

פא

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

02-9912327/052-6209807 אביעזר-מושב 
052-26222777 אופקים 
077-9248522 אופקים 
03-9090881/052-7643116 אלעד 
03-9360632 אלעד 
052-7654124 אלעד 
052-7123510 אלעד 
03-9072629/057-3117913 אלעד 
050-7115390 אלעד 
08-8565928 אשדוד 
08-9562888/054-8416192 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
08-9562888/054-8416117 אשדוד 
057-2251405 אשדוד 
08-8562888/054-8416112 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
 052-7626119 אשדוד-רובע ג' 
08-6739750 אשקלון  
08-6716606/054-4699823 אשקלון-נוה דקלים 
 052-2436822 אשקלון 
077-7800949 אשקלון  
077-9248522 באר שבע 
08-6108605 באר שבע 
08-6409158/057-3102912 באר שבע  
077-5505936/052-7652742 בית שאן 
077-5585031/054-8419055 בית שאן 

 077-5505936 בית שאן 
02-9923927/054-8462212 בית שמש 
02-9996106/052-7135944 בית שמש 
02-9912945 בית שמש 
077-2112125/050-8736266 בית שמש 
02-9923298/054-7781350 בית שמש 
בית שמש  02-9998693/0548-412530
077-7991287 בית שמש 
02-5800926/02-9999373 בית שמש-איזור תעשיה 
02-9916447/ בית שמש-גבעת שרת 
054-4794860 /02-9913322 בית שמש-גבעת שרת 
054-2621843 בית שמש-גבעת שרת 
02-9914528/050-9118114 בית שמש-גבעת שרת 
02-9920310/057-8187376 בית שמש-גבעת שרת 
077-7005382 בית שמש-הירקון 
050-6946721 בית שמש-הרטוב 

בית שמש-חפציבה  02-9951687 
 052-5592655 בית שמש-חפציבה 
054-5291099/054-5291099 בית שמש-חפציבה 
02-9922769 בית שמש-יפה נוף 
050-8756477 /02-9996424 בית שמש-מושב זנוח 

    02-9992391/057-3192391 בית שמש-בית ומנוחה 
בית שמש-נחלה ומנוחה   02-9919520
02-9913322/054-4794860 בית שמש-עיר 
02-9996424/050-8756477 בית שמש-עיר 
057-9221591 בית שמש-עיר 
02-9924486 בית שמש-קריה חרדית 
02-9998744 בית שמש-רמה א'  
052-7025170 בית שמש-רמה א' 
02-9922862 בית שמש-רמה א' 
077-7995694/050-4105953 בית שמש-רמה א' 
077-7995694/050-4105953 בית שמש-רמה א' 

 02-9921322/054-8462516 בית שמש-רמה א'  
02-9922862/054-8462212 בית שמש-רמה א' 
02-9919974/057-3119974 בית שמש-רמה א' 
077-3200742/052-27640197 בית שמש-רמה א' 
077-4142080/054-8468049 בית שמש-רמה א' 
02-9921322/054-8462516 בית שמש-רמה א' 
02-9923370 בית שמש-רמה א' 
052-7270300 בית שמש-רמה א' 
054-8441423 בית שמש-רמה א' 

077-410085/054-8433385 בית שמש-רמה א' 
052-2906020 בית שמש-עין גדי 
02-9991884 בית שמש-עין גדי 
052-2906020 בית שמש-עין גדי 

 02-9997304/054-8409045 בית שמש רמה ב'  
02-9923289/054-7781350 בית שמש-רמה ב' 
052-7669956 בית שמש-רמה ב' 
02-9995878 בית שמש-רמה ב' 
02-9921388 בית שמש-רמה ב' 
02-9923581/052-7695378 בית שמש-רמה ב' 
02-9924247/052-7634563 בית שמש-רמה ב' 
02-9924332 בית שמש-רמה ב' 
02-9995236 בית שמש-רמה ב' 
054-8421915 ביתר 
02-5808970/052-7603303 ביתר עילית 
02-5807752 ביתר עילית 
02-5807651/054-8475305 ביתר עילית 
02-5802391 ביתר עילית 
057-3107400 ביתר עילית 
  02-5807752/02-5808536 ביתר עילית 
02-5800871 ביתר עילית 
02-5800364 ביתר עילית-הגפן 

  02-5807651/054-8475305 ביתר עילית 
054-6609475 ביתר עילית 
02-5800871 ביתר עילית-הדקל 
054-8464606 בני ברק 
03-6180777 בני ברק 
054-4523917 בני ברק 
03-5708299/052-7606801 בני ברק 
03-9088613/050-855-7339 בני ברק 
בני ברק-קרית הרצוג  050-4128420
בת ים  052-6077914/052-2620954

? בת עין 
054-4956515 גבעת זאב 
04-6247235/054-6567839 חדרה 
04-6262204 חדרה-אור עקיבא 
077-5014013/052-7133786 חולון  
04-867-8043 חיפה-הדר  
04-8678043 חיפה 
077-7660763/052-7673605 חיפה 
077-868180/052-7126848 טבריה-קרית שמואל 
04-6724542 טבריה 
054-2240932 יהודה ושומרון 
  02-5381303/072-2322608 ירושלים 
02-5402113/052-71205230 ירושלים 
02-571192 ירושלים 
02-6282510 ירושלים 
052-71205230 ירושלים 
054-8416181 ירושלים-בית ישראל 
02-5021073/052-7604578 ירושלים-בר אילן 
02-5370820 ירושלים-גוש שמונים 
052-7686978 ירושלים-גבעת זאב 
054-4956515 ירושלים-גבעת זאב 
050-4155778 ירושלים-הר נוף 
  054-8431645/057-3131343 ירושלים-זכרון משה 
02-6282519 ירושלים-מורשה 
02-6282519 ירושלים-מורשה 
02-5023811 ירושלים-מקור ברוך 
054-2240932 ירושלים-עיר העתיקה 
  077-9511004/052-7625510 ירושלים-נוה יעקב 
02-5344634 ירושלים-נוף הרים 
        02-6448515 ירושלים-עין כרם 
        6448515-20 ירושלים-עין כרם 
052-2637767/077-5117008 ירושלים-פסגת זאב 
077-4080252 ירושלים-פרדס 
02-5003597 ירושלים-רוממה  
054-6571330 ירושלים-רמות א' 

02-5868083 ירושלים-רמות ד' 
02-5712461 ירושלים-רמות 
02-6535973/050-4149191 ירושלים-רמת אשכול 
02-5810775/052-7682233 ירושלים-רמת שלמה 
050-4001775 ירושלים-שדרות אשכול 

יקנעם 
כפר אתא

052-2906020 לוד 
054-7613851 מבשרת ציון 

  050-6856422 מבשרת ציון 
08-9721439/052-4178426 מודיעין עילית 
054-4128929 מודיעין עילית  
08-9798809/052-7645112 מודיעין עילית 
מודיעין עילית  08-9741606/050-8741606
מודיעין עילית  08-9742049
08-9740174/054-4840174 מודיעין-ברכפלד 
054-4523917 מירון 
0547693119 מירון 
08-6595237/057-8161389 מצפה רמון 
054-6786102 נהריה-צפון 
054-2240932 ניצן 
054-496-6811/052-563-4174 נצרת עילית 
04-6571363/052-8044588 נצרת עילית 
      052-4215105 נצרת עילית 
04-6463271 נצרת עילית 
     052-6175329 נתיבות 
 09-8877718 נתניה 
077-7900242 נתניה 
052-6329681 נתניה קרית נורדאו 
09-8323442/050-4160188 נתניה 
054-4515034/09-8619442 נתניה-קרית צאנז 
054-4328190 עפולה 
050-8715177 עפולה 
050-8756827 עפולה 

  054-6538794 עפולה-עילית 
052-3976612 עפולה-עלית 
050-8715177 עפולה-צפון 
03-2087058/054-8474455 פתח תקוה 
03-9088572/054-8425228 פתח תקוה 
פתח תקוה  03-9091002/052-6165231
03-9074317/057-8165043 פתח תקוה  
050-2558544 פתח תקוה  
054-7781959 צפת 
054-8421915 קרית גת 
03-94028270/052-8325421 ראשון לציון 
052-8325421 ראשון לציון 
03-9563892/050-9951046 ראשון לציון-מרכז 
050-8737205 ראשון לציון 
03-9648512/050-5797595 ראשון לציון  
050-5329390 ראשון לציון 
050-5797595/054-8481181 ראשון לציון 
03-9402827 ראשון לציון-מזרח 

 052-7607999 רחובות 
050-2226672 רחובות 
052-6395777 רחובות 
08-9151932/050-9094953 רמלה 
08-9244180/052-6305948 רמלה 
0504180635 רמלה 
052-7669258 תל אביב-שכונת נוה שרת 
03-7316051 תל אביב 
03-6491168 תל אביב 
0507487004 תל אביב 
052-5355579 תל אביב 

בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - חינם
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גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354א.   ֵסֶפר ֹזַהר ַהּיֹוִמי-ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָרִכים ְמפָֹאִרים  ָנה (ִעם זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ ְימֹות ַהשָּׁ

ָנה. י ַהשָּׁ ְלי"ב ָחְדשֵׁ

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ב.   ֵסֶפר ֹזַהר ַהּיֹוִמי-ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָרִכים ְמפָֹאִרים  ִלי זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ ָנה (בְּ ְימוֹת ַהשָּׁ

ָנה. י ַהשָּׁ ְלי"ב ָחְדשֵׁ

ק ְלִלּמּוד  ּקּוֵני זַֹהר ַהְמֻחלָּ -ֵסֶפר תִּ ּקּוֵני ֹזַהר ַהּיֹוִמיג.  ֵסֶפר תִּ
ָנה. 400 ַעּמּוִדים יוִֹמי ְל-354 ְימֹות ַהשָּׁ

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל- -ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ַהְמֻחלָּ ֵסֶפר ֹזַהר ָחָדׁשד. 
ָנה. 354 ְימֹות ַהשָּׁ

ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  בִּ ַהּזַֹהר  -ִנְפְלאֹות  ּתֹוָרהה.  פּון  ִליְכט  ֵאין 
ּוְבִאיִדיׁש. 192 ַעּמּוִדים

"י  בִּ ָהַרשְׁ ַעל  ְחּתֹון  ַהתַּ ֵעֶדן  ן  -גַּ ּתֹוָרהו.  פּון  ִליְכט  ִאין 
ִאיִדיׁש. 32 ַעּמּוִדים בְּ

ַהּתוָֹרה  ַעל  ִאיִדיׁש  בְּ צּוִפים  -נֶֹפת  ּתֹוָרהז.  פּון  ִליְכט  ֵאין 
חלק א'. 272

ַהּתוָֹרה.  ַעל  ִאיִדיׁש  בְּ צּוִפים  -נֶֹפת  ּתֹוָרהח.  פּון  ִליְכט  ֵאין 
חלק ב' 272

ה' ֲחָלִקים. ֹזַהר ּתֹוָרה ַעל ַהּתֹוָרה ט. 

ֹזַהר ּתֹוָרהי.  ַעל ַנ"ְך.

ֹזַהר ּתֹוָרהיא.  ֶהָחָדׁש ַעל ַהּתוָֹרה.

ית. 80יב.  ַעּמּוִדים. ֵראשִׁ ִלּקּוֵטי ֹזַהר: בְּ

ַעּמּוִדים. מֹות. 105יג.  ִלּקּוֵטי ֹזַהר: שְׁ

ָבִרים. 206יד.  ַעּמּוִדים. ר – דְּ ְדבָּ מִּ ְקָרא-בַּ ִלּקּוֵטי ֹזַהר: ַויִּ

ַעל  ְועֹוד  ֵמַהּזַֹהר  גָּדֹול  ִלּקּוט  ית,  ֵראשִׁ בְּ ִרית:טו.   ַהבְּ ּקּון  תִּ
ִרית, 400 ַעּמּוִדים. ּקּון ַהבְּ ת תִּ ְקֻדשַּׁ

יָניו  ִרית דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ ַעל שְׁ "י טז.  בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ִעְנַין  ּגֶֹדל  ְיבָֹאר  ּבוֹ  א',  מֹות-ֵחֶלק  ית שְׁ ֵראשִׁ בְּ ֵסֶדר  ּוִמְנָהָגיו 

ִרית.  160  ַהבְּ ְוִתּקּון  ַגם  פְּ ִעְנְיֵני  ַעל  ְועֶֹנׁש  ָכר  ל שָׂ ּמּוד שֶׁ ַהלִּ

ַעּמּוִדים

יָניו  ִרית, דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ "ייז.  ַעל שְׁ בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ִעְנַין  ּגֶֹדל  ְיבָֹאר  ּבוֹ  מֹות-ֵחֶלק ב',  ית שְׁ ֵראשִׁ ֵסֶדר בְּ ּוִמְנָהָגיו, 

 124 ִרית.  ַהבְּ ְוִתּקּון  ַגם  פְּ ִעְנְיֵני  ַעל  ְועֶֹנׁש  ָכר  שָׂ ל  שֶׁ ּמּוד  ַהלִּ

ַעּמּוִדים

ַנת  ִריתיח.  ֵחֶלק ִראׁשֹון הּוָצא ָלאֹור שְׁ ַגם ַהבְּ ּקּון פְּ ֵסֶפר תִּ
ק  ים, ּוִמְתַחלֵּ ס ִלְזכּות ָהַרבִּ ֶפר ִנְדפַּ תשס"ד ִלְפָרט ָקָטן. ַהסֵּ

ׁש. 420 ַעּמּוִדים ִחנָּם ְלָכל ּדוֵֹרׁש ּוְמַבקֵּ בְּ

ָלִלי"  ּקּון ַהכְּ ְקָרא "תִּ ִרית ַהנִּ ּקּון ַהבְּ י הּוא תִּ -כִּ ָלִלייט.  ּקּון ַהכְּ תִּ
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' (ִסיָמן כ"ט אֹות ד'), ְוהּוא  ְמבָֹאר בְּ כַּ

ָרה ִמְזמוֵֹרי  לֹום, לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעשָׂ ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה, ַחס ְושָׁ תִּ

אֹותוֹ  בְּ צ, קה, קלז, קנ)  עז,  נט,  (טז, לב, מא, מב,  ים  ִהלִּ תְּ

י אֹור  ָהֲאִמתִּ יק  ַצדִּ דוֹׁש  ְוַהקָּ ַהגָּדֹול  נּו  ֵמַרבֵּ לוֹ,  ָרה  קָּ ַהּיֹום שֶׁ

ֶרְסֶלב  י ַנְחָמן ִמבְּ ָרֵאל ּוְקדוֹׁשוֹ, ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרבִּ ִישְׂ

ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו. 72 ַעּמּוִדים

ָרֵאל"  ְלִישְׂ ֵמ"חֹק  ִלּקּוט  -ְוהּוא  ִריתכ.  ַהבְּ ת  ְקֻדשַּׁ ֵסֶפר 
ֲעֵרי  שַׁ ֲחָדׁשֹות  הֹוָספֹות  ִעם  ִטים  פָּ מֹות-ִמשְׁ שְׁ ּיֹות  ְרשִׁ פַּ

ִרית. 36 ַעּמּוִדים ִמיַרת ַהבְּ ת ּושְׁ ה ַעל ְקֻדשַּׁ ְקֻדשָּׁ

ִמיַרת ֵעיַנִים. 44כא.  ַעּמּוִדים שְׁ ָכר ְוָהעֶֹנׁש בִּ ַהשָּׂ

ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמקִּ גָּדֹול  ִלּקּוט  ַהּזַֹהר-כב.  אֹור 
ֵעף. 560 ַעּמּוִדים. ְסתַּ עֶֹמר, ְוָכל ַהמִּ "י, ַל"ג בָּ בִּ ַרשְׁ

ְזַרח אֹור ַהּזַֹהר. 386כג.  ַעּמּוִדים. ֶמׁש ַויִּ ָקָרא ַלשֶּׁ

ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמקִּ גָּדֹול  -ִלּקּוט  ֶהָחָדׁשכד.  ַהּזַֹהר  אֹור 
רּות  ִהְתַקשְּׁ ַמֲעַלת  ְוגֶֹדל  ָלה,  בָּ ַהקַּ ְוִלּמּוד  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר 

ֵעף. 613 ַעּמּוִדים ְסתַּ "י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ְוָכל ַהמִּ בִּ ְלַרשְׁ

הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב 

ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת-סגולות 

תיקון  הקדוש-הזוהר  בזוהר  הטמונות  והנוראות  הגדולות 

ספרי  כל  עיקר  הוא  הזוהר  הגאולה-ספר  ומקרב  להשכינה 

ספר  התמימה,  לעבודה  אש  בשלהבת  לבך  ילהב  והוא  מוסר, 

הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר – על ידי לימוד והפצת הזוהר 

הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא-הספר של הצדיק הוא 

הזה  בדור  הקדוש  הזוהר  ללמוד  הגדול  הצדיק-הענין  נשמת 

ברזי  וישכילו  יבינו  האחרונים  הקודמים-בדורות  מדורות  יותר 

תורת  ולומד  מאמין  שאינו  הקודמים-מי  השיגו  שלא  התורה 

מאורות"-טבילת  יראה  לא  אלוף  "מפריד  בבחינת  הוא  הח"ן 

זוהרי לבך ומוחך  ויפתח  עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, 

לעבודת השם יתברך, ולימוד הקבלה ללא טהרה גורמת מינות 

ואפיקורסות-עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא.

ם: ֶעְזַרת ַהשֵּׁ הֹוֵצאנּו ָלאֹור בְּ ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל שֶׁ
58 ספרים וקונטרסים על הזוהר

פג

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

ִהְלָכָתּה. 92כה.  ַעּמּוִדים. ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר כְּ

ּקּוֵני זַֹהר ַהּיוִֹמי". 66כו.   ּקּוִנים-ִעְנְיֵני ִלּמּוד ֵסֶפר "תִּ ַער ַהתִּ שַׁ
ַעּמּוִדים.

ֹזַהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. 26כז.  ַעּמּוִדים

ָרֵאל ַעל ַהּזַֹהר. 64כח.  ַעּמּוִדים דֹוֵלי ִישְׂ גְּ

דוֹׁש. ֶרְך ְוַהֲהָכָנה ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ -ַהדֶּ ַער ַהּזַֹהרכט.  שַׁ

ים יִּ ַער ַהּזַֹהר-36ל.  ֲעלֹוִנים ָחְדשִׁ שַׁ

ת  ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ַמֲעַלת ְקֻדשַּׁ ָרֵאל-לא.  ַער ֶאֶרץ ִישְׂ ֵסֶפר "שַׁ
דוֹׁש ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל  ט ִמּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל-ְמֻלקָּ ֶאֶרץ ִישְׂ

ְועֹוד.

226לב.   ח"א  דֹוׁש.  ַהקָּ ַהּזַֹהר  י  פִּ ַעל  ַרב  ָהֵעֶרב  ֵסֶפר 
ַעּמּוִדים.

י ָהֲאִריַז"ל. ח"ב 178לג.  ַעּמּוִדים. ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל פִּ

ֵסֶפר  י  ֵחֶלק ִראׁשוֹןלד.  -ַעל פִּ ֵעף  ְסתַּ ְוָכל ַהמִּ ַרב  ָהֵעֶרב 
ית. 36 ַעּמּוִדים. ֵראשִׁ ַהּזַֹהר ֵסֶדר בְּ

י ֵסֶפר ַהּזַֹהר  -ַעל פִּ ִנילה.  ֵעף ֵחֶלק שֵׁ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
מֹות- 70 ַעּמּוִדים. ֵסֶדר שְׁ

י ֵסֶפר  ילו.  -ַעל פִּ ִלישִׁ ֵעף ֵחֶלק שְׁ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ְקָרא-19 ַעּמּוִדים. ַהּזַֹהר ֵסֶדר ַויִּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ְרִביִעילז.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ר-52 ַעּמּוִדים. ְדבָּ מִּ ַהּזַֹהר ֵסֶדר בַּ

י ֵסֶפר  -ַעל פִּ י לח.  ֵעף ֵחֶלק ֲחִמישִׁ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ָבִרים-24 ַעּמּוִדים. ַהּזַֹהר ֵסֶדר דְּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ילט.   שִּׁ שִׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּקּוֵני זַֹהר-90 ַעּמּוִדים. דוֹׁש תִּ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ִביִעימ.  שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
דוֹׁש זַֹהר ָחָדׁש-26 ַעּמּוִדים ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ִמיִנימא.  שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-15 ַעּמּוִדים. ים ְלַרבֵּ דוֹׁש ֵעץ ַחיִּ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  יִעימב.  שִׁ תְּ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-10 ַעּמּוִדים. ְלּגּוִלים ְלַרבֵּ ַער ַהגִּ דוֹׁש שַׁ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ ַעל  יִרי-מג.  ֲעשִׂ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-62 ַעּמּוִדים. סּוִקים ְלַרבֵּ ַער ַהפְּ דוֹׁש שַׁ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  י"אמד.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-43 ַעּמּוִדים. ּקּוִטים ְלַרבֵּ ַער ַהלִּ דוֹׁש שַׁ ַהקָּ

דוֹׁש  י ֵסֶפר ַהקָּ -ַעל פִּ ֵעף ֵחֶלק י"במה.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ינּו ָהֲאִריַז"ל-126ַעּמּוִדים. ַעת טֹוב ַעל ַהּתוָֹרה ְלַרבֵּ ֵעץ ַהדַּ

ְסָפִרים  י  פִּ ַעל  י"ג-מו.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ַנת  ּתוָֹרה-ִמשְׁ "י-ִלּקּוֵטי  בִּ ַרשְׁ ַמַאְמֵרי  ַער  שַׁ ים  דוֹשִׁ ַהקְּ

ינּו ָהֲאִריַז"ל.16- ַעּמּוִדים ֲחִסיִדים-ְלַרבֵּ

ַהּדוֹר  -ַמְנִהיֵגי  י"דמז.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּבּוֵרי  דִּ ַמֲאָמִרים  ַיְלקּוט   – יַח  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ קֶֹדם  ָהַאֲחרוֹן 

ַעל  אּו  בְּ נִּ שֶּׁ ַמה  ַהּקֹוְדִמים  יִקים  דִּ ִמצַּ ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָאה 

ד  ְמֻיסָּ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ֶזה  ַהלָּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי 

דוֹׁש-38 ַעּמּוִדים. דוֹׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר ַהקָּ

ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב  ֵעף ֵחֶלק ט"ו-מח.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
יַח-ַיְלקּוט  שִׁ יַאת ַהמָּ ִלְפֵני בִּ ּדֹור ָהַאֲחרֹון  ְטָרא ָאֳחָרא בַּ ְוַהסִּ

דוֹׁש ּוֵמָהֲאִר"י  ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּזַֹהר ַהקָּ ַמֲאָמִרים דִּ

ים  דוֹשִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו  דוֹׁש  ַהקָּ טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ּוֵמַהבַּ דוֹׁש,  ַהקָּ

ְנִהיִגים  ַהמַּ רֹב  ִיְהיּו  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  בְּ שֶׁ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם 

ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהכִּ ֵאיְך  ְוִסיָמִנים  ים ֵמָהֵעֶרב ַרב,  ְוָהָראשִׁ

ֵמֶהם,  ּוְלִהנֵָּצל  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק 

ִעְנָיִנים ֵאּלּו.57- ַעּמּוִדים. ּוֵבאּוִרים בְּ

-ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב  ֵעף ֵחֶלק ט"זמט.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש  ְטָרא ָאֳחָרא-ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים דִּ ְוַהסִּ

דוֹׁש  ם טֹוב ַהקָּ ַעל שֵׁ דוֹׁש ּוֵמַהבַּ דוֹׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר ַהקָּ

ְנִהיִגים  ַהמַּ רֹב  ִיְהיּו  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  בְּ ים שֶׁ דוֹשִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו 

ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהכִּ ֵאיְך  ְוִסיָמִנים  ים ֵמָהֵעֶרב ַרב,  ְוָהָראשִׁ

ֵמֶהם,  ּוְלִהנֵָּצל  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק 

ִעְנָיִנים ֵאּלּו.364- ַעּמּוִדים. ים בְּ ּוֵבאּוִרים ַרבִּ

ְפֵרי  ִמסִּ -ִלּקּוט  י"זנ.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ָלה ּומּוָסר. – 57 ַעּמּוִדים.  ַקבָּ

ֵעף ֵחֶלק י"ח.364-נא.  ַעּמּוִדים.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ

י  ְוַרבִּ ָהֲאִריַז"ל  י  פִּ ַעל  ְלּגּוִלים,  ַהגִּ ֵסֶדר  ִליֵרָאיו.נב.   ד'  סֹוד 
ְועֶֹנׁש  ָכר  שָׂ ִסְפֵרי  בְּ ס  ִנְדפַּ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ִויַטאל  ים  ַחיִּ

ְנָחס. 50 ַעּמּוִדים. ת פִּ ָרשַׁ פָּ

סֹוד ד' ִליֵרָאיו. ֵחֶלק ב'. 14נג.  ַעּמּוִדים.

על  ְוִנְפָלִאים  נֹוָרִאים  ִסיפּוִרים  ג'.  ֵחֶלק  ִליֵרָאיו.נד.   ד'  סֹוד 
גדולי ישראל ְוַהּזוַֹהר. 32 ַעּמּוִדים.

ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  בִּ  , ְמַהּזֹוַהרנה.  ְוִנְפָלִאים  נֹוָרִאים  ִסיפּוִרים 
64 ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 1#. 6נו.  ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 2#. 6נז.  ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 3#. 12נח.  ַעּמּוִדים.



פב

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354א.   ֵסֶפר ֹזַהר ַהּיֹוִמי-ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָרִכים ְמפָֹאִרים  ָנה (ִעם זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ ְימֹות ַהשָּׁ

ָנה. י ַהשָּׁ ְלי"ב ָחְדשֵׁ

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ב.   ֵסֶפר ֹזַהר ַהּיֹוִמי-ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָרִכים ְמפָֹאִרים  ִלי זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ ָנה (בְּ ְימוֹת ַהשָּׁ

ָנה. י ַהשָּׁ ְלי"ב ָחְדשֵׁ

ק ְלִלּמּוד  ּקּוֵני זַֹהר ַהְמֻחלָּ -ֵסֶפר תִּ ּקּוֵני ֹזַהר ַהּיֹוִמיג.  ֵסֶפר תִּ
ָנה. 400 ַעּמּוִדים יוִֹמי ְל-354 ְימֹות ַהשָּׁ

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל- -ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ַהְמֻחלָּ ֵסֶפר ֹזַהר ָחָדׁשד. 
ָנה. 354 ְימֹות ַהשָּׁ

ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  בִּ ַהּזַֹהר  -ִנְפְלאֹות  ּתֹוָרהה.  פּון  ִליְכט  ֵאין 
ּוְבִאיִדיׁש. 192 ַעּמּוִדים

"י  בִּ ָהַרשְׁ ַעל  ְחּתֹון  ַהתַּ ֵעֶדן  ן  -גַּ ּתֹוָרהו.  פּון  ִליְכט  ִאין 
ִאיִדיׁש. 32 ַעּמּוִדים בְּ

ַהּתוָֹרה  ַעל  ִאיִדיׁש  בְּ צּוִפים  -נֶֹפת  ּתֹוָרהז.  פּון  ִליְכט  ֵאין 
חלק א'. 272

ַהּתוָֹרה.  ַעל  ִאיִדיׁש  בְּ צּוִפים  -נֶֹפת  ּתֹוָרהח.  פּון  ִליְכט  ֵאין 
חלק ב' 272

ה' ֲחָלִקים. ֹזַהר ּתֹוָרה ַעל ַהּתֹוָרה ט. 

ֹזַהר ּתֹוָרהי.  ַעל ַנ"ְך.

ֹזַהר ּתֹוָרהיא.  ֶהָחָדׁש ַעל ַהּתוָֹרה.

ית. 80יב.  ַעּמּוִדים. ֵראשִׁ ִלּקּוֵטי ֹזַהר: בְּ

ַעּמּוִדים. מֹות. 105יג.  ִלּקּוֵטי ֹזַהר: שְׁ

ָבִרים. 206יד.  ַעּמּוִדים. ר – דְּ ְדבָּ מִּ ְקָרא-בַּ ִלּקּוֵטי ֹזַהר: ַויִּ

ַעל  ְועֹוד  ֵמַהּזַֹהר  גָּדֹול  ִלּקּוט  ית,  ֵראשִׁ בְּ ִרית:טו.   ַהבְּ ּקּון  תִּ
ִרית, 400 ַעּמּוִדים. ּקּון ַהבְּ ת תִּ ְקֻדשַּׁ

יָניו  ִרית דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ ַעל שְׁ "י טז.  בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ִעְנַין  ּגֶֹדל  ְיבָֹאר  ּבוֹ  א',  מֹות-ֵחֶלק  ית שְׁ ֵראשִׁ בְּ ֵסֶדר  ּוִמְנָהָגיו 

ִרית.  160  ַהבְּ ְוִתּקּון  ַגם  פְּ ִעְנְיֵני  ַעל  ְועֶֹנׁש  ָכר  ל שָׂ ּמּוד שֶׁ ַהלִּ

ַעּמּוִדים

יָניו  ִרית, דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ "ייז.  ַעל שְׁ בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ִעְנַין  ּגֶֹדל  ְיבָֹאר  ּבוֹ  מֹות-ֵחֶלק ב',  ית שְׁ ֵראשִׁ ֵסֶדר בְּ ּוִמְנָהָגיו, 

 124 ִרית.  ַהבְּ ְוִתּקּון  ַגם  פְּ ִעְנְיֵני  ַעל  ְועֶֹנׁש  ָכר  שָׂ ל  שֶׁ ּמּוד  ַהלִּ

ַעּמּוִדים

ַנת  ִריתיח.  ֵחֶלק ִראׁשֹון הּוָצא ָלאֹור שְׁ ַגם ַהבְּ ּקּון פְּ ֵסֶפר תִּ
ק  ים, ּוִמְתַחלֵּ ס ִלְזכּות ָהַרבִּ ֶפר ִנְדפַּ תשס"ד ִלְפָרט ָקָטן. ַהסֵּ

ׁש. 420 ַעּמּוִדים ִחנָּם ְלָכל ּדוֵֹרׁש ּוְמַבקֵּ בְּ

ָלִלי"  ּקּון ַהכְּ ְקָרא "תִּ ִרית ַהנִּ ּקּון ַהבְּ י הּוא תִּ -כִּ ָלִלייט.  ּקּון ַהכְּ תִּ
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' (ִסיָמן כ"ט אֹות ד'), ְוהּוא  ְמבָֹאר בְּ כַּ

ָרה ִמְזמוֵֹרי  לֹום, לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעשָׂ ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה, ַחס ְושָׁ תִּ

אֹותוֹ  בְּ צ, קה, קלז, קנ)  עז,  נט,  (טז, לב, מא, מב,  ים  ִהלִּ תְּ

י אֹור  ָהֲאִמתִּ יק  ַצדִּ דוֹׁש  ְוַהקָּ ַהגָּדֹול  נּו  ֵמַרבֵּ לוֹ,  ָרה  קָּ ַהּיֹום שֶׁ

ֶרְסֶלב  י ַנְחָמן ִמבְּ ָרֵאל ּוְקדוֹׁשוֹ, ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרבִּ ִישְׂ

ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו. 72 ַעּמּוִדים

ָרֵאל"  ְלִישְׂ ֵמ"חֹק  ִלּקּוט  -ְוהּוא  ִריתכ.  ַהבְּ ת  ְקֻדשַּׁ ֵסֶפר 
ֲעֵרי  שַׁ ֲחָדׁשֹות  הֹוָספֹות  ִעם  ִטים  פָּ מֹות-ִמשְׁ שְׁ ּיֹות  ְרשִׁ פַּ

ִרית. 36 ַעּמּוִדים ִמיַרת ַהבְּ ת ּושְׁ ה ַעל ְקֻדשַּׁ ְקֻדשָּׁ

ִמיַרת ֵעיַנִים. 44כא.  ַעּמּוִדים שְׁ ָכר ְוָהעֶֹנׁש בִּ ַהשָּׂ

ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמקִּ גָּדֹול  ִלּקּוט  ַהּזַֹהר-כב.  אֹור 
ֵעף. 560 ַעּמּוִדים. ְסתַּ עֶֹמר, ְוָכל ַהמִּ "י, ַל"ג בָּ בִּ ַרשְׁ

ְזַרח אֹור ַהּזַֹהר. 386כג.  ַעּמּוִדים. ֶמׁש ַויִּ ָקָרא ַלשֶּׁ

ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמקִּ גָּדֹול  -ִלּקּוט  ֶהָחָדׁשכד.  ַהּזַֹהר  אֹור 
רּות  ִהְתַקשְּׁ ַמֲעַלת  ְוגֶֹדל  ָלה,  בָּ ַהקַּ ְוִלּמּוד  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר 

ֵעף. 613 ַעּמּוִדים ְסתַּ "י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ְוָכל ַהמִּ בִּ ְלַרשְׁ

הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב 

ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת-סגולות 

תיקון  הקדוש-הזוהר  בזוהר  הטמונות  והנוראות  הגדולות 

ספרי  כל  עיקר  הוא  הזוהר  הגאולה-ספר  ומקרב  להשכינה 

ספר  התמימה,  לעבודה  אש  בשלהבת  לבך  ילהב  והוא  מוסר, 

הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר – על ידי לימוד והפצת הזוהר 

הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא-הספר של הצדיק הוא 

הזה  בדור  הקדוש  הזוהר  ללמוד  הגדול  הצדיק-הענין  נשמת 

ברזי  וישכילו  יבינו  האחרונים  הקודמים-בדורות  מדורות  יותר 

תורת  ולומד  מאמין  שאינו  הקודמים-מי  השיגו  שלא  התורה 

מאורות"-טבילת  יראה  לא  אלוף  "מפריד  בבחינת  הוא  הח"ן 

זוהרי לבך ומוחך  ויפתח  עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, 

לעבודת השם יתברך, ולימוד הקבלה ללא טהרה גורמת מינות 

ואפיקורסות-עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא.

ם: ֶעְזַרת ַהשֵּׁ הֹוֵצאנּו ָלאֹור בְּ ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל שֶׁ
58 ספרים וקונטרסים על הזוהר

פג

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

ִהְלָכָתּה. 92כה.  ַעּמּוִדים. ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר כְּ

ּקּוֵני זַֹהר ַהּיוִֹמי". 66כו.   ּקּוִנים-ִעְנְיֵני ִלּמּוד ֵסֶפר "תִּ ַער ַהתִּ שַׁ
ַעּמּוִדים.

ֹזַהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. 26כז.  ַעּמּוִדים

ָרֵאל ַעל ַהּזַֹהר. 64כח.  ַעּמּוִדים דֹוֵלי ִישְׂ גְּ

דוֹׁש. ֶרְך ְוַהֲהָכָנה ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ -ַהדֶּ ַער ַהּזַֹהרכט.  שַׁ

ים יִּ ַער ַהּזַֹהר-36ל.  ֲעלֹוִנים ָחְדשִׁ שַׁ

ת  ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ַמֲעַלת ְקֻדשַּׁ ָרֵאל-לא.  ַער ֶאֶרץ ִישְׂ ֵסֶפר "שַׁ
דוֹׁש ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל  ט ִמּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל-ְמֻלקָּ ֶאֶרץ ִישְׂ

ְועֹוד.

226לב.   ח"א  דֹוׁש.  ַהקָּ ַהּזַֹהר  י  פִּ ַעל  ַרב  ָהֵעֶרב  ֵסֶפר 
ַעּמּוִדים.

י ָהֲאִריַז"ל. ח"ב 178לג.  ַעּמּוִדים. ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל פִּ

ֵסֶפר  י  ֵחֶלק ִראׁשוֹןלד.  -ַעל פִּ ֵעף  ְסתַּ ְוָכל ַהמִּ ַרב  ָהֵעֶרב 
ית. 36 ַעּמּוִדים. ֵראשִׁ ַהּזַֹהר ֵסֶדר בְּ

י ֵסֶפר ַהּזַֹהר  -ַעל פִּ ִנילה.  ֵעף ֵחֶלק שֵׁ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
מֹות- 70 ַעּמּוִדים. ֵסֶדר שְׁ

י ֵסֶפר  ילו.  -ַעל פִּ ִלישִׁ ֵעף ֵחֶלק שְׁ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ְקָרא-19 ַעּמּוִדים. ַהּזַֹהר ֵסֶדר ַויִּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ְרִביִעילז.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ר-52 ַעּמּוִדים. ְדבָּ מִּ ַהּזַֹהר ֵסֶדר בַּ

י ֵסֶפר  -ַעל פִּ י לח.  ֵעף ֵחֶלק ֲחִמישִׁ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ָבִרים-24 ַעּמּוִדים. ַהּזַֹהר ֵסֶדר דְּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ילט.   שִּׁ שִׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּקּוֵני זַֹהר-90 ַעּמּוִדים. דוֹׁש תִּ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ִביִעימ.  שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
דוֹׁש זַֹהר ָחָדׁש-26 ַעּמּוִדים ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ִמיִנימא.  שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-15 ַעּמּוִדים. ים ְלַרבֵּ דוֹׁש ֵעץ ַחיִּ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  יִעימב.  שִׁ תְּ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-10 ַעּמּוִדים. ְלּגּוִלים ְלַרבֵּ ַער ַהגִּ דוֹׁש שַׁ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ ַעל  יִרי-מג.  ֲעשִׂ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-62 ַעּמּוִדים. סּוִקים ְלַרבֵּ ַער ַהפְּ דוֹׁש שַׁ ַהקָּ

ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  י"אמד.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל-43 ַעּמּוִדים. ּקּוִטים ְלַרבֵּ ַער ַהלִּ דוֹׁש שַׁ ַהקָּ

דוֹׁש  י ֵסֶפר ַהקָּ -ַעל פִּ ֵעף ֵחֶלק י"במה.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ינּו ָהֲאִריַז"ל-126ַעּמּוִדים. ַעת טֹוב ַעל ַהּתוָֹרה ְלַרבֵּ ֵעץ ַהדַּ

ְסָפִרים  י  פִּ ַעל  י"ג-מו.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ַנת  ּתוָֹרה-ִמשְׁ "י-ִלּקּוֵטי  בִּ ַרשְׁ ַמַאְמֵרי  ַער  שַׁ ים  דוֹשִׁ ַהקְּ

ינּו ָהֲאִריַז"ל.16- ַעּמּוִדים ֲחִסיִדים-ְלַרבֵּ

ַהּדוֹר  -ַמְנִהיֵגי  י"דמז.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּבּוֵרי  דִּ ַמֲאָמִרים  ַיְלקּוט   – יַח  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ קֶֹדם  ָהַאֲחרוֹן 

ַעל  אּו  בְּ נִּ שֶּׁ ַמה  ַהּקֹוְדִמים  יִקים  דִּ ִמצַּ ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָאה 

ד  ְמֻיסָּ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ֶזה  ַהלָּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי 

דוֹׁש-38 ַעּמּוִדים. דוֹׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר ַהקָּ

ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב  ֵעף ֵחֶלק ט"ו-מח.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
יַח-ַיְלקּוט  שִׁ יַאת ַהמָּ ִלְפֵני בִּ ּדֹור ָהַאֲחרֹון  ְטָרא ָאֳחָרא בַּ ְוַהסִּ

דוֹׁש ּוֵמָהֲאִר"י  ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּזַֹהר ַהקָּ ַמֲאָמִרים דִּ

ים  דוֹשִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו  דוֹׁש  ַהקָּ טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ּוֵמַהבַּ דוֹׁש,  ַהקָּ

ְנִהיִגים  ַהמַּ רֹב  ִיְהיּו  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  בְּ שֶׁ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם 

ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהכִּ ֵאיְך  ְוִסיָמִנים  ים ֵמָהֵעֶרב ַרב,  ְוָהָראשִׁ

ֵמֶהם,  ּוְלִהנֵָּצל  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק 

ִעְנָיִנים ֵאּלּו.57- ַעּמּוִדים. ּוֵבאּוִרים בְּ

-ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב  ֵעף ֵחֶלק ט"זמט.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש  ְטָרא ָאֳחָרא-ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים דִּ ְוַהסִּ

דוֹׁש  ם טֹוב ַהקָּ ַעל שֵׁ דוֹׁש ּוֵמַהבַּ דוֹׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר ַהקָּ

ְנִהיִגים  ַהמַּ רֹב  ִיְהיּו  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  בְּ ים שֶׁ דוֹשִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו 

ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהכִּ ֵאיְך  ְוִסיָמִנים  ים ֵמָהֵעֶרב ַרב,  ְוָהָראשִׁ

ֵמֶהם,  ּוְלִהנֵָּצל  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק 

ִעְנָיִנים ֵאּלּו.364- ַעּמּוִדים. ים בְּ ּוֵבאּוִרים ַרבִּ

ְפֵרי  ִמסִּ -ִלּקּוט  י"זנ.  ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ָלה ּומּוָסר. – 57 ַעּמּוִדים.  ַקבָּ

ֵעף ֵחֶלק י"ח.364-נא.  ַעּמּוִדים.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ

י  ְוַרבִּ ָהֲאִריַז"ל  י  פִּ ַעל  ְלּגּוִלים,  ַהגִּ ֵסֶדר  ִליֵרָאיו.נב.   ד'  סֹוד 
ְועֶֹנׁש  ָכר  שָׂ ִסְפֵרי  בְּ ס  ִנְדפַּ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ִויַטאל  ים  ַחיִּ

ְנָחס. 50 ַעּמּוִדים. ת פִּ ָרשַׁ פָּ

סֹוד ד' ִליֵרָאיו. ֵחֶלק ב'. 14נג.  ַעּמּוִדים.

על  ְוִנְפָלִאים  נֹוָרִאים  ִסיפּוִרים  ג'.  ֵחֶלק  ִליֵרָאיו.נד.   ד'  סֹוד 
גדולי ישראל ְוַהּזוַֹהר. 32 ַעּמּוִדים.

ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  בִּ  , ְמַהּזֹוַהרנה.  ְוִנְפָלִאים  נֹוָרִאים  ִסיפּוִרים 
64 ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 1#. 6נו.  ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 2#. 6נז.  ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 3#. 12נח.  ַעּמּוִדים.
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שנת תש"ע - שנה של תורת אמ"ת
ע' ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוָכְך  שַׁ יל 'תֵּ ָבר ִמגִּ קֹוִלי, ָהָיה לֹוֵמד כְּ ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע בְּ
י ִיְצָחק  דֹוׁש ַרבִּ ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית (ָהַרב ַהקָּ ַמִים בִּ ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד)

ן  בֶּ ינֹוק  תִּ ִעם  לֹוְמִדין  ָהיּו  ּגֹוֵבר  ינּות  ַהמִּ שֶׁ ַהזֶּה  ּדֹור  בַּ ִלי  ׁשֹוֵמַע  י  ַעמִּ ְולּו 
ֶחְטאוֹ  ִיְרַאת  ְוָהָיה  ֶהם  בָּ ַלֲהגֹות  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ָעה  שְׁ תִּ
ָחְכָמה  ְמקֹום  בִּ ַמִים  שָׁ ִיְרַאת  רֹוֵכׁש  ָהָיה  ְוָכְך  ְוִיְתַקיֵּם.  ְלָחְכָמתוֹ  קֹוֶדֶמת 

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ ִחיצֹוִנית. (ַרבֵּ

עשרת ימי תשובה לשנת תש"ע

ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בַּ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  אִריץ  ִמקָּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמָהַרב  מּוָבא 

ִלְלמֹד  ְלִמיִדים)  (ַלתַּ ד  ְמַלמֵּ "ָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ק"ן),  ף  (דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ

י ַמה  ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ יָּכֹול ְלַהְמשִׁ ים, שֶׁ ִחיַנת ֵעץ ַהַחיִּ הּוא בְּ ֹזַהר, שֶׁ

אן  ית", ַעד כָּ ָמה ֲאִמתִּ יח ּבוֹ ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ ינֹוק, בָּ ר ְלַהתִּ ֶכל ָישָׁ ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ שֶּׁ

ָיֵגן ָעֵלינּו.  ם טֹוב ְזכּותוֹ  ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ ְלׁשֹונוֹ. ַוֲאִני שָׁ

ּיּוַכל  אֶֹפן שֶׁ ָרֵאל, בְּ שְׂ ל ִאיׁש ִמיִּ ל כָּ ָמה שֶׁ שָׁ י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב ּוֵמִאיר ֶאת ַהנְּ כִּ

זּוָלתוֹ. ה גַּם בְּ ָמה ְקדֹושָׁ ל ְנשָׁ יַע ֶהָאָרה שֶׁ פִּ ְלַהשְׁ

ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו:  ַעל שֵׁ ָלה ֵמַהבַּ ַקבָּ

פה

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה  מזכי הרבים העולמי"
  1300- 995-02 :Fax - 6784-843-054  רחוב נחל לכיש 8/24 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל 

בס"ד
ירושלים משנת תרפ"א, שמהדהדת באזנינו עד עצם  רבני  הזוהר העולמי" הוקם לאור הקריאה של  "מפעל 
היום הזה, וז"ל זצ"ל: "כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו של משיח ויתגלה ויבנה המקדש וישראל 
לבטח… נתעוררנו לייסד לימוד הזוהר בארץ ובחו"ל... וילמדו הזוהר והתיקונים אלף פעמים בסוד האלף לך 
שלמה. ולכן אנחנו קוראים לכם אחינו חכמים, רבנים, סוחרים, בעלי בתים, בעלי מלאכה, חזקו ואמצו לקחת 
חלק עמנו, והחלש יאמר גבור אני זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין 
הדבקים ילמוד איזה עלין כפי הסדר אשר יתנו לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין בחו"ל אשריכם ישראל 
דעו מי מטהר אתכם אביכם שבשמים, דעו כל מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבון עולמות עליונים בשמים 

כנזכר בהקדמת אור החמה". עכל"ק.

וכן בשנת תרס"ב כשרצו לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות ה"י, וז"ל : "כמו כן יש להתחזק בדברי 
קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, המבטיח שבזכות הקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא מן 
הגלות ברחמים, (אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו) וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. 
ולקירוב  יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש להצלחת כלל ישראל  לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי 
ולבטל המוות  גזירות קשות מעם ישראל  בכחו לבטל כל  ונעלה אשר  הגאולה. עוד יש לעורר על ענין נשגב 
והמגיפות, והיא בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח (וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת וירא דף 

ק' ע"א ע"ב)" עכל"ק.

תהיה  "רק  הרמח"ל:  כדברי  הרבים,  ולזיכוי  שמים  לשם  העוסקים  ה'  עובדי  חבורת  בס"ד  התארגנו  כן  על 
יהודי יהא דבוק בתורת  בו הכוונה שלימה לגמרי לתיקון השכינה הקדושה ולתיקון כלל ישראל". כדי שכל 
רשב"י, עובדים חברי "מפעל הזוהר העולמי" מפיצים את הזוהר באלפי עותקים, והדפיסו כבר מעל 250,000 
הזה"ק  לומדי  של  המעלה  גודל  יקרות  באור  להאיר  במטרה  הזוהר  לימוד  לחיזוק  קודש  וגליונות  ספרים 

בקדושה ובטהרה.

היות שכך באנו לעודדם ולחזקם בעבודת הקודש להפצת הזוהר על פני כל קצוות תבל, שיזכו לחלקם ביעקב 
ולהפיצם בישראל, ולעסוק במלאכת הקודש לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס, ימשיכו להאיר אלפי בתים 
 183 התקיימו  תשס"ט  אלול  [בחודש  הרשב"י.  בלימוד  שיעורים  עוד  ולייסד  הרשב"י  של  באורו  בישראל 

שיעורים, ובחודש שבט תש"ע. הגענו ל' יותר מאלף שיעורים].

ונבקש מכל אחבנ"י ליקח חבל בזכות הרבים הגדול הזה, ולעודדם ולחזקם ולסעדם בכל דאפשר הן בגוף הן 
בממון למפעל הקדוש הזה שימשיך וישגשג לתפארת כל בית ישראל, ובודאי מגן הוא על דורינו להנצל מכל 

צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, כידוע מדברי הרשב"י.

ברכה מיוחדת ל – 312 מתנדבים עובדי ה', העוסקים בזיכוי הרבים לשם שמים, שיזכו לחינא וחסדא ורחמי 
ובני וחיי אריכי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא.

אברהם ווייס
חבר וועד
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שנת תש"ע - שנה של תורת אמ"ת
ע' ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוָכְך  שַׁ יל 'תֵּ ָבר ִמגִּ קֹוִלי, ָהָיה לֹוֵמד כְּ ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע בְּ
י ִיְצָחק  דֹוׁש ַרבִּ ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית (ָהַרב ַהקָּ ַמִים בִּ ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד)

ן  בֶּ ינֹוק  תִּ ִעם  לֹוְמִדין  ָהיּו  ּגֹוֵבר  ינּות  ַהמִּ שֶׁ ַהזֶּה  ּדֹור  בַּ ִלי  ׁשֹוֵמַע  י  ַעמִּ ְולּו 
ֶחְטאוֹ  ִיְרַאת  ְוָהָיה  ֶהם  בָּ ַלֲהגֹות  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ָעה  שְׁ תִּ
ָחְכָמה  ְמקֹום  בִּ ַמִים  שָׁ ִיְרַאת  רֹוֵכׁש  ָהָיה  ְוָכְך  ְוִיְתַקיֵּם.  ְלָחְכָמתוֹ  קֹוֶדֶמת 

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ ִחיצֹוִנית. (ַרבֵּ

עשרת ימי תשובה לשנת תש"ע

ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בַּ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  אִריץ  ִמקָּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמָהַרב  מּוָבא 

ִלְלמֹד  ְלִמיִדים)  (ַלתַּ ד  ְמַלמֵּ "ָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ק"ן),  ף  (דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ

י ַמה  ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ יָּכֹול ְלַהְמשִׁ ים, שֶׁ ִחיַנת ֵעץ ַהַחיִּ הּוא בְּ ֹזַהר, שֶׁ

אן  ית", ַעד כָּ ָמה ֲאִמתִּ יח ּבוֹ ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ ינֹוק, בָּ ר ְלַהתִּ ֶכל ָישָׁ ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ שֶּׁ

ָיֵגן ָעֵלינּו.  ם טֹוב ְזכּותוֹ  ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ ַוֲאִני שָׁ ְלׁשֹונוֹ. 

ּיּוַכל  אֶֹפן שֶׁ ָרֵאל, בְּ שְׂ ל ִאיׁש ִמיִּ ל כָּ ָמה שֶׁ שָׁ י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב ּוֵמִאיר ֶאת ַהנְּ כִּ

זּוָלתוֹ. ה גַּם בְּ ָמה ְקדֹושָׁ ל ְנשָׁ יַע ֶהָאָרה שֶׁ פִּ ְלַהשְׁ

ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו:  ַעל שֵׁ ָלה ֵמַהבַּ ַקבָּ

פה

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה  מזכי הרבים העולמי"
  1300- 995-02 :Fax - 6784-843-054  רחוב נחל לכיש 8/24 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל 

בס"ד
ירושלים משנת תרפ"א, שמהדהדת באזנינו עד עצם  רבני  הזוהר העולמי" הוקם לאור הקריאה של  "מפעל 
היום הזה, וז"ל זצ"ל: "כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו של משיח ויתגלה ויבנה המקדש וישראל 
לבטח… נתעוררנו לייסד לימוד הזוהר בארץ ובחו"ל... וילמדו הזוהר והתיקונים אלף פעמים בסוד האלף לך 
שלמה. ולכן אנחנו קוראים לכם אחינו חכמים, רבנים, סוחרים, בעלי בתים, בעלי מלאכה, חזקו ואמצו לקחת 
חלק עמנו, והחלש יאמר גבור אני זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין 
הדבקים ילמוד איזה עלין כפי הסדר אשר יתנו לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין בחו"ל אשריכם ישראל 
דעו מי מטהר אתכם אביכם שבשמים, דעו כל מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבון עולמות עליונים בשמים 

כנזכר בהקדמת אור החמה". עכל"ק.

וכן בשנת תרס"ב כשרצו לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות ה"י, וז"ל : "כמו כן יש להתחזק בדברי 
קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, המבטיח שבזכות הקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא מן 
הגלות ברחמים, (אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו) וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. 
ולקירוב  יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש להצלחת כלל ישראל  לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי 
ולבטל המוות  גזירות קשות מעם ישראל  בכחו לבטל כל  ונעלה אשר  הגאולה. עוד יש לעורר על ענין נשגב 
והמגיפות, והיא בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח (וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת וירא דף 

ק' ע"א ע"ב)" עכל"ק.

תהיה  "רק  הרמח"ל:  כדברי  הרבים,  ולזיכוי  שמים  לשם  העוסקים  ה'  עובדי  חבורת  בס"ד  התארגנו  כן  על 
יהודי יהא דבוק בתורת  בו הכוונה שלימה לגמרי לתיקון השכינה הקדושה ולתיקון כלל ישראל". כדי שכל 
רשב"י, עובדים חברי "מפעל הזוהר העולמי" מפיצים את הזוהר באלפי עותקים, והדפיסו כבר מעל 250,000 
הזה"ק  לומדי  של  המעלה  גודל  יקרות  באור  להאיר  במטרה  הזוהר  לימוד  לחיזוק  קודש  וגליונות  ספרים 

בקדושה ובטהרה.

היות שכך באנו לעודדם ולחזקם בעבודת הקודש להפצת הזוהר על פני כל קצוות תבל, שיזכו לחלקם ביעקב 
ולהפיצם בישראל, ולעסוק במלאכת הקודש לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס, ימשיכו להאיר אלפי בתים 
 183 התקיימו  תשס"ט  אלול  [בחודש  הרשב"י.  בלימוד  שיעורים  עוד  ולייסד  הרשב"י  של  באורו  בישראל 

שיעורים, ובחודש שבט תש"ע. הגענו ל' יותר מאלף שיעורים].

ונבקש מכל אחבנ"י ליקח חבל בזכות הרבים הגדול הזה, ולעודדם ולחזקם ולסעדם בכל דאפשר הן בגוף הן 
בממון למפעל הקדוש הזה שימשיך וישגשג לתפארת כל בית ישראל, ובודאי מגן הוא על דורינו להנצל מכל 

צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, כידוע מדברי הרשב"י.

ברכה מיוחדת ל – 312 מתנדבים עובדי ה', העוסקים בזיכוי הרבים לשם שמים, שיזכו לחינא וחסדא ורחמי 
ובני וחיי אריכי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא.

אברהם ווייס
חבר וועד



פו

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה)  (אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א) וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל

פז

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 



פו

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה)  (אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א) וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל

פז

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 



פח

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה

(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  
אישור הבנק

לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים 

בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם 

בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם 

למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון 

יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון 

מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             

בנק  
סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

על כן נבקש לחזק את תקנת 
תש"ע  בשנת  זצ"ל,  הרמח"ל 
פי  על  הגאולה  שנת  שהיא 
ולייסד  ולקיים  הזוהר הקדוש, 
שיעורים אלו בכל מקום לימוד 
מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה, 
(להרמח"ל  ואתר.  אתר  ובכל 
משיח  נשמת  כידוע,  היה, 
איך  הסוד  את  וידע  צדקינו, 

לקרב הגאולה).
צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
ברציפות  שעות   12 הכוכבים 
זוהר   שיעורי  מתקיימים 
אברכים,  ידי  על  המחולקים 
כשאברך אחד מסיים מתחיל 
ביניהם,  הפסק  ללא  השני 
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע 

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי. 
2.מירון: ציון הרשב"י.

3.בית לחם: קבר רחל.
4.חברון מערת המכפלה.

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל. 

תאריך  

פט

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

אתו ואתכנשו

בואו וטלו חלק בהפצת הזוהר הקדוש
רוצים להוקיר לידיד, להעניק מתנה לבר מצוה, לשמח ביום ההולדת, וכדומה?

בקניית הסט "תיקוני זוהר" ו"אור הזוהר", ב- 5 ₪ בלבד לספר, תוכלו לזכות בזה ובבא, גם 
מתנה יפה וגם חלק לעולם הבא.

בקרוב יצא לאור בע"ה סט זוהר היומי במחיר מסובסד 60 ₪ ל1300 למתקשרים ראשונים

כל הרוצה לקנות סטוקים לחלוקה או למכירה נא להתקשר:
8436784–054 או אצל חנות מלכות דוד

רח' השומר 74 טל: 03-6771499

צלצלו מהר לפני שייגמר, גם לאחר הדפסה
של 26,000 עותקים המלאי אוזל, הזדרזו!

כמו כן כל הרוצה לתרום להדפסות הבאות נא להתקשר לטלפון הנ"ל.

סיפורים מן המערכת:
וכן  אנגליה,  מארה"ב  ומכרי  ידידי  כל  הגיעו  השמחה  לרגל  בישראל,  כאן  בשעטו"מ  ביתי  את  חיתנתי  ח 
משפחת המחותנים מחו"ל, כולם נקבצו ובאו להשתתף בשמחה, על כן ראיתי לנכון לְזכות לַזכות את כולם 
בסט "אור הזוהר ותיקוני זוהר" עם הקדשה מיוחדת לכבוד החתונה. המתנה השאירה חותם מיוחד על קהל 

המשתתפים, והופצה כמובן לארה"ב אנגליה ועוד ועוד. תזכו למצוות!

לחופה  לתורה  יגדל  למען  משהו  לעשות  מאודי  בכל  רציתי  לבן,  ב"ה  שזכיתי  עד  הרבה  התפללתי   ...  .
את  בברית  לחלק  החלטתי  הקדוש,  הזוהר  בלימוד  הטמון  הרב  הכח  על  בעלונכם  וכשקראתי  ולמעש"ט, 
לחופה  לתורה  נפשי,  כאוות  לגדול  בני  על  ישפיע  בספר  כשילמדו  ודאי  המוזמנים,  לכל  זוהר"  ה"תיקוני 

ולמעשים טובים בעז"ה.

בחודש שעבר הגיע יום השנה לבני היקר, שנקטף בדמי ימיו מן המחלה הידועה רח"ל, ידעתי שלכאוב  ב 
ולהצטער לא כך דרכו של יהודי, כעת הזמן לפעול לעילוי נשמתו. לאחר שעיינתי במאמר שהבאתם מ"כסא 
גודל השעה של לימוד הזוהר, ששעת לימוד בשבת שווה ללימוד 1000 שנות  זצ"ל על  והבן איש חי  מלך" 
נגלה, ידעתי גם ידעתי מה מוטל עלי לעשות. מיד הזמנתי 100 ספרי "תיקוני זוהר ואור הזוהר" וחלקתי אותם 
קורה  מה  מושג  לנו  אין  בני.  נשמת  לעילוי  ביום  דקות   2 ילמד  אחד  שכל  חברי,  ולכל  משפחתי  קרובי  לכל 
בשמים בשעת הלימוד. אבל בטוחני, שנשמתו תתעלה ותעלה מעלה מעלה בדרגות הנעלות והנשגבות, עד 

שנזכה שיקומו וירננו שוכני עפר בביאת משיח צדקינו בב"א.



פח

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה

(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  
אישור הבנק

לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים 

בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם 

בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם 

למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון 

יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון 

מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             

בנק  
סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

על כן נבקש לחזק את תקנת 
תש"ע  בשנת  זצ"ל,  הרמח"ל 
פי  על  הגאולה  שנת  שהיא 
ולייסד  ולקיים  הזוהר הקדוש, 
שיעורים אלו בכל מקום לימוד 
מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה, 
(להרמח"ל  ואתר.  אתר  ובכל 
משיח  נשמת  כידוע,  היה, 
איך  הסוד  את  וידע  צדקינו, 

לקרב הגאולה).
צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
ברציפות  שעות   12 הכוכבים 
זוהר   שיעורי  מתקיימים 
אברכים,  ידי  על  המחולקים 
כשאברך אחד מסיים מתחיל 
ביניהם,  הפסק  ללא  השני 
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע 

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי. 
2.מירון: ציון הרשב"י.

3.בית לחם: קבר רחל.
4.חברון מערת המכפלה.

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל. 

תאריך  

פט

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

אתו ואתכנשו

בואו וטלו חלק בהפצת הזוהר הקדוש
רוצים להוקיר לידיד, להעניק מתנה לבר מצוה, לשמח ביום ההולדת, וכדומה?

בקניית הסט "תיקוני זוהר" ו"אור הזוהר", ב- 5 ₪ בלבד לספר, תוכלו לזכות בזה ובבא, גם 
מתנה יפה וגם חלק לעולם הבא.

בקרוב יצא לאור בע"ה סט זוהר היומי במחיר מסובסד 60 ₪ ל1300 למתקשרים ראשונים

כל הרוצה לקנות סטוקים לחלוקה או למכירה נא להתקשר:
8436784–054 או אצל חנות מלכות דוד

רח' השומר 74 טל: 03-6771499

צלצלו מהר לפני שייגמר, גם לאחר הדפסה
של 26,000 עותקים המלאי אוזל, הזדרזו!

כמו כן כל הרוצה לתרום להדפסות הבאות נא להתקשר לטלפון הנ"ל.

סיפורים מן המערכת:
וכן  אנגליה,  מארה"ב  ומכרי  ידידי  כל  הגיעו  השמחה  לרגל  בישראל,  כאן  בשעטו"מ  ביתי  את  חיתנתי  ח 
משפחת המחותנים מחו"ל, כולם נקבצו ובאו להשתתף בשמחה, על כן ראיתי לנכון לְזכות לַזכות את כולם 
בסט "אור הזוהר ותיקוני זוהר" עם הקדשה מיוחדת לכבוד החתונה. המתנה השאירה חותם מיוחד על קהל 

המשתתפים, והופצה כמובן לארה"ב אנגליה ועוד ועוד. תזכו למצוות!

לחופה  לתורה  יגדל  למען  משהו  לעשות  מאודי  בכל  רציתי  לבן,  ב"ה  שזכיתי  עד  הרבה  התפללתי   ...  .
את  בברית  לחלק  החלטתי  הקדוש,  הזוהר  בלימוד  הטמון  הרב  הכח  על  בעלונכם  וכשקראתי  ולמעש"ט, 
לחופה  לתורה  נפשי,  כאוות  לגדול  בני  על  ישפיע  בספר  כשילמדו  ודאי  המוזמנים,  לכל  זוהר"  ה"תיקוני 

ולמעשים טובים בעז"ה.

בחודש שעבר הגיע יום השנה לבני היקר, שנקטף בדמי ימיו מן המחלה הידועה רח"ל, ידעתי שלכאוב  ב 
ולהצטער לא כך דרכו של יהודי, כעת הזמן לפעול לעילוי נשמתו. לאחר שעיינתי במאמר שהבאתם מ"כסא 
גודל השעה של לימוד הזוהר, ששעת לימוד בשבת שווה ללימוד 1000 שנות  זצ"ל על  והבן איש חי  מלך" 
נגלה, ידעתי גם ידעתי מה מוטל עלי לעשות. מיד הזמנתי 100 ספרי "תיקוני זוהר ואור הזוהר" וחלקתי אותם 
קורה  מה  מושג  לנו  אין  בני.  נשמת  לעילוי  ביום  דקות   2 ילמד  אחד  שכל  חברי,  ולכל  משפחתי  קרובי  לכל 
בשמים בשעת הלימוד. אבל בטוחני, שנשמתו תתעלה ותעלה מעלה מעלה בדרגות הנעלות והנשגבות, עד 

שנזכה שיקומו וירננו שוכני עפר בביאת משיח צדקינו בב"א.



צ

גדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

 :לקנות הספרים במחיר מסובסד
 ו"יה פנחס ראובן 'ר אצל חנות הספרים של
  בני ברק74ברחוב השומר 

03-6771499 
 "מפעל הזוהר העולמי"או אצל 

  רמת בית שמש ארץ ישראל- 24/8רחוב נחל לכיש 
 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

צא

גדולי ישראל והזוהר
ה יַח ְמַחכֶּ שִׁ ַהמָּ

ְלַמד זוהר הקדוש נִּ ה שֶׁ יַח ְמַחכֶּ שִׁ ַהמָּ
ַהאי  "בְּ ְזָיָע"ָא:  "י  בִּ ְלַרשְׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ אֹוֵמר  ָכְך  ָהָרִקיַע:  זַֹהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ
ִאיהּו ֵסֶפר  ַחיֵּי, דְּ ָרֵאל "ְלִמְטַעם" ֵמִאיָלָנא דְּ ֲעִתיִדין ִישְׂ ּוְבִגין דַּ ַהּזַֹהר...  ִאיהּו ֵסֶפר  יָלְך דְּ ִחּבּוָרא דִּ
ָבִרים לב, יב)  ְוֵאין ִעּמוֹ ֵאל ֵנָכר (דְּ ַיְנֶחּנּו  ָדד  הֹון ה' בָּ ְוִיְתַקיֵּם בְּ ַרֲחֵמי".  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ּום שֶׁ רּוׁש: ִמשּׁ פֵּ
ף קכד:  ת ָנׂשא דַּ ָרשַׁ ִלי ִקְטרּוג. (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא פָּ ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ סּוק שֶׁ נּו ַהפָּ ַרֲחִמים, ְוִיְתַקיֵּם בָּ בְּ

(רמ"ק))

ְסִביבוֹ  ַמְלָאִכים  ה  ְוַכמָּ מֹות  ְנשָׁ של  ֲחָייִלין  ה  מָּ כַּ ִעם  ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  ָיַרד  ְלטֹוב  ָזכּור  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו 
ן  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ְוָאַמר ְלַרבִּ מֹות]...  שָׁ ל ַהנְּ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל כָּ [ּושְׁ הּו,  לְּ ָאה ֲעָטָרא ַעל כֻּ א ִעלָּ ִכיְנתָּ ּושְׁ
ַעְנִפין  ּתֹוָרה] בְּ ה הּוא ִאיָלן ַהגֵָּדל ּוִמְתַחזֵּק בַּ אֹוַרְייָתא, [ַאתָּ י ַאְנתְּ הּוא ִאיָלָנא ִדְרָבה ּוְתִקיף בְּ י ַרבִּ יֹוַחאי: ַרבִּ
ְרָיין  ה עֹוִפין שַׁ מָּ ים, ְוַהְיינּו ְסִביבֹות ֵאיָבֶריָך], כַּ דֹושִׁ ֵהם ֵאיָבִרים ַהקְּ ָך שֶׁ לְּ ֲעָנִפים שֶׁ ין, [בָּ ישִׁ ִאינּון ֵאָבִרין ַקדִּ יָלְך דְּ דִּ
ל  מֹות שֶׁ שָׁ ַהנְּ ֻדְגַמת  [כְּ ִדְלִעיָלא,  ַגְווָנא  כְּ ם]  ׁשֹוִרים שָׁ ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ְנשָׁ ל  ה עֹופֹות שֶׁ מָּ [כַּ ין  ישִׁ ַקדִּ ָמִתין  ִנשְׁ דְּ ן,  מָּ תַּ
ַמִים,  נּו עֹופֹות ַהשָּׁ ַמיָּא, [ּוַבֲעָנָפיו ְיַקנְּ ֵרי שְׁ ּוְבַעְנפֹוִהי ְידּוָרן ִצפֲּ ם ט)  נֱֶּאַמר ּבוֹ] (שָׁ יּה [שֶׁ ַמר בֵּ ִאיָלן ָהֶעְליֹון], ְדִאתְּ

ְמעֹון:  י שִׁ ַמִים)] ְוָאַמר ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ְלַרבִּ ַמע ִמן ַהשָּׁ שְׁ ה תִּ סֹוד (מ"א ח לב) ְוַאתָּ ַמִים (בְּ ְקָרא שָׁ מֹות דז"א ַהנִּ שָׁ ְוַהְיינּו ַהנְּ

סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ִיְתגֵַּלי  ד  כַּ ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ
ְרְנסּון ִמזֶּה  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ רּוׁש: כַּ ָאֶרץ ְוגו'. פֵּ רֹור בָּ ְקָרא כה י) ּוְקָראֶתם דְּ יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה (ַויִּ
סֹוף  ּדֹור ָהַאֲחרֹון בְּ ה בַּ ה ְלַמטָּ ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ְהֶיה ָלֶהם ָמזֹון ְוִתּקּון ַהנֶֶּפׁש ַעל ְיֵדי ִלּמּוד הזוה"ק] כַּ יִּ ָך [שֶׁ לְּ ַהִחּבּור שֶׁ
ָאֶרץ ְלָכל  רֹור בָּ תּוב "ּוְקָראֶתם דְּ כָּ ִביל ִלּמּוד הזוה"ק ִיְתַקיֵּם ַמה שֶּׁ יַח] ּוִבשְׁ ַהיִָּמים, [ָקרֹוב ְלִביַאת ָמשִׁ
סֹופוֹ  ּקּון ו' בְּ ּקּוֵני ֹזַהר תִּ ׁשֹוָפר גָּדֹול ְלֵחרּוֵתנּו בב"א. (תִּ יַח ִצְדֵקנּו ְוִיְתַקע בְּ יָּבֹוא ְמשִׁ רּוׁשוֹ: שֶׁ ֶביָה"- פֵּ יֹושְׁ

- הגר"א ובל"ר).

ּוְלָבַני  ִלי  ָדַאִני  פְּ ִאּלּו  כְּ ב  נְֶּחשָׁ שֶׁ ע"א),  ח  ָרכֹות  (בְּ "ה  ַהָקבָּ ָאַמר  ּמּוד  ַהלִּ ֶזה  ְוַעל  ֶמֶלְך:  א  סֵּ ַהכִּ ְלׁשֹון 
ֵמַהגָּלּות.

ן  ְמעֹון בֶּ י שִׁ רּוׁש ַמַאְמֵרי ַרבִּ ִלּמּוד פֵּ ל בְּ דֵּ תַּ שְׁ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֵיׁש ַלמִּ מָּ י כַּ ׁש ֶמֶלְך ָאַמר: כִּ ּוְבִמְקדָּ
י  יֵחנּו, כִּ יַאת ְמשִׁ ה ַלֲעֹזר ּוְלָקֵרב בִּ ֵרינּו ּוַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ִאם ִנְזכֶּ ָכרוֹ, ְוַאשְׁ יֹוַחאי, ְוֵאין ֵקץ ְלגֶֹדל שְׂ
ְזכּותוֹ ָיבֹוא  בִּ דֹוׁש ַעד סֹוף ַהיִָּמים שֶׁ נּוז ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ה ְוִיְהֶיה גָּ ּלֹא ִיְתגַּלֶּ ַרְך שֶׁ ְך גַָּזר ַהּבֹוֵרא ִיְתבָּ כָּ

זּוָלתוֹ, עכ"ל. ְוָקא ְולֹא בְּ ה זוֹ ּבוֹ דַּ י ְסֻגלָּ ַהּגֹוֵאל, כִּ
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צא

גדולי ישראל והזוהר
ה יַח ְמַחכֶּ שִׁ ַהמָּ

ְלַמד זוהר הקדוש נִּ ה שֶׁ יַח ְמַחכֶּ שִׁ ַהמָּ
ַהאי  "בְּ ְזָיָע"ָא:  "י  בִּ ְלַרשְׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ אֹוֵמר  ָכְך  ָהָרִקיַע:  זַֹהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ
ִאיהּו ֵסֶפר  ַחיֵּי, דְּ ָרֵאל "ְלִמְטַעם" ֵמִאיָלָנא דְּ ֲעִתיִדין ִישְׂ ּוְבִגין דַּ ַהּזַֹהר...  ִאיהּו ֵסֶפר  יָלְך דְּ ִחּבּוָרא דִּ
ָבִרים לב, יב)  ְוֵאין ִעּמוֹ ֵאל ֵנָכר (דְּ ַיְנֶחּנּו  ָדד  הֹון ה' בָּ ְוִיְתַקיֵּם בְּ ַרֲחֵמי".  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ּום שֶׁ רּוׁש: ִמשּׁ פֵּ
ף קכד:  ת ָנׂשא דַּ ָרשַׁ ִלי ִקְטרּוג. (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא פָּ ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ סּוק שֶׁ נּו ַהפָּ ַרֲחִמים, ְוִיְתַקיֵּם בָּ בְּ

(רמ"ק))

ְסִביבוֹ  ַמְלָאִכים  ה  ְוַכמָּ מֹות  ְנשָׁ של  ֲחָייִלין  ה  מָּ כַּ ִעם  ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  ָיַרד  ְלטֹוב  ָזכּור  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו 
ן  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ְוָאַמר ְלַרבִּ מֹות]...  שָׁ ל ַהנְּ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל כָּ [ּושְׁ הּו,  לְּ ָאה ֲעָטָרא ַעל כֻּ א ִעלָּ ִכיְנתָּ ּושְׁ
ַעְנִפין  ּתֹוָרה] בְּ ה הּוא ִאיָלן ַהגֵָּדל ּוִמְתַחזֵּק בַּ אֹוַרְייָתא, [ַאתָּ י ַאְנתְּ הּוא ִאיָלָנא ִדְרָבה ּוְתִקיף בְּ י ַרבִּ יֹוַחאי: ַרבִּ
ְרָיין  ה עֹוִפין שַׁ מָּ ים, ְוַהְיינּו ְסִביבֹות ֵאיָבֶריָך], כַּ דֹושִׁ ֵהם ֵאיָבִרים ַהקְּ ָך שֶׁ לְּ ֲעָנִפים שֶׁ ין, [בָּ ישִׁ ִאינּון ֵאָבִרין ַקדִּ יָלְך דְּ דִּ
ל  מֹות שֶׁ שָׁ ַהנְּ ֻדְגַמת  [כְּ ִדְלִעיָלא,  ַגְווָנא  כְּ ם]  ׁשֹוִרים שָׁ ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ְנשָׁ ל  ה עֹופֹות שֶׁ מָּ [כַּ ין  ישִׁ ַקדִּ ָמִתין  ִנשְׁ דְּ ן,  מָּ תַּ
ַמִים,  נּו עֹופֹות ַהשָּׁ ַמיָּא, [ּוַבֲעָנָפיו ְיַקנְּ ֵרי שְׁ ּוְבַעְנפֹוִהי ְידּוָרן ִצפֲּ ם ט)  נֱֶּאַמר ּבוֹ] (שָׁ יּה [שֶׁ ַמר בֵּ ִאיָלן ָהֶעְליֹון], ְדִאתְּ

ְמעֹון:  י שִׁ ַמִים)] ְוָאַמר ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ְלַרבִּ ַמע ִמן ַהשָּׁ שְׁ ה תִּ סֹוד (מ"א ח לב) ְוַאתָּ ַמִים (בְּ ְקָרא שָׁ מֹות דז"א ַהנִּ שָׁ ְוַהְיינּו ַהנְּ

סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ִיְתגֵַּלי  ד  כַּ ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ
ְרְנסּון ִמזֶּה  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ רּוׁש: כַּ ָאֶרץ ְוגו'. פֵּ רֹור בָּ ְקָרא כה י) ּוְקָראֶתם דְּ יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה (ַויִּ
סֹוף  ּדֹור ָהַאֲחרֹון בְּ ה בַּ ה ְלַמטָּ ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ְהֶיה ָלֶהם ָמזֹון ְוִתּקּון ַהנֶֶּפׁש ַעל ְיֵדי ִלּמּוד הזוה"ק] כַּ יִּ ָך [שֶׁ לְּ ַהִחּבּור שֶׁ
ָאֶרץ ְלָכל  רֹור בָּ תּוב "ּוְקָראֶתם דְּ כָּ ִביל ִלּמּוד הזוה"ק ִיְתַקיֵּם ַמה שֶּׁ יַח] ּוִבשְׁ ַהיִָּמים, [ָקרֹוב ְלִביַאת ָמשִׁ
סֹופוֹ  ּקּון ו' בְּ ּקּוֵני ֹזַהר תִּ ׁשֹוָפר גָּדֹול ְלֵחרּוֵתנּו בב"א. (תִּ יַח ִצְדֵקנּו ְוִיְתַקע בְּ יָּבֹוא ְמשִׁ רּוׁשוֹ: שֶׁ ֶביָה"- פֵּ יֹושְׁ

- הגר"א ובל"ר).

ּוְלָבַני  ִלי  ָדַאִני  פְּ ִאּלּו  כְּ ב  נְֶּחשָׁ שֶׁ ע"א),  ח  ָרכֹות  (בְּ "ה  ַהָקבָּ ָאַמר  ּמּוד  ַהלִּ ֶזה  ְוַעל  ֶמֶלְך:  א  סֵּ ַהכִּ ְלׁשֹון 
ֵמַהגָּלּות.

ן  ְמעֹון בֶּ י שִׁ רּוׁש ַמַאְמֵרי ַרבִּ ִלּמּוד פֵּ ל בְּ דֵּ תַּ שְׁ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֵיׁש ַלמִּ מָּ י כַּ ׁש ֶמֶלְך ָאַמר: כִּ ּוְבִמְקדָּ
י  יֵחנּו, כִּ יַאת ְמשִׁ ה ַלֲעֹזר ּוְלָקֵרב בִּ ֵרינּו ּוַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ִאם ִנְזכֶּ ָכרוֹ, ְוַאשְׁ יֹוַחאי, ְוֵאין ֵקץ ְלגֶֹדל שְׂ
ְזכּותוֹ ָיבֹוא  בִּ דֹוׁש ַעד סֹוף ַהיִָּמים שֶׁ נּוז ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ה ְוִיְהֶיה גָּ ּלֹא ִיְתגַּלֶּ ַרְך שֶׁ ְך גַָּזר ַהּבֹוֵרא ִיְתבָּ כָּ

זּוָלתוֹ, עכ"ל. ְוָקא ְולֹא בְּ ה זוֹ ּבוֹ דַּ י ְסֻגלָּ ַהּגֹוֵאל, כִּ
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י ֲחַז"ל) ְוָיָתן (ַעל פִּ ר ִעם ַהלִּ ִמְלֶחֶמת ׁשֹור ַהבָּ
בּועֹות: שָׁ נָּהּוג ִלְקרֹא בְּ מֹות" שֶׁ ּיּוט "ַאְקדָּ פִּ בַּ

ְרּגּום). קֹור ְוַהתַּ בּועֹות עמ' 138 - ַהמָּ ְחזֹוִרים, ּוְבֵסֶפר ַהּמֹוֲעִדים ְלשָׁ ָכל ַהמַּ ּיּוט מֹוִפיַע בְּ (ַהפִּ

ְטלּוָלא ְדִלְוָיָתן, ְותֹור טּור ָרמּוָתא-
בֹוִהים. ל ִלְוָיָתן ְוׁשֹור ֶהָהִרים ַהגְּ ת עֹורוֹ שֶׁ ֻסכַּ

י ָסִביְך, ְוָעִביד ְקָרבּוָתא- ַחד כִּ ְוַחד בְּ
ה ִמְלָחָמה.  ְך ְוַיֲעשֶׂ בֵּ ֶאָחד ִיְסתַּ ְוֶאָחד בְּ

ַרְבְרבּוָתא- ֵהמֹות, בְּ ַקְרנֹוִהי ְמַנגַּח בְּ בְּ
ַגֲאָותוֹ. ֵהמֹות בְּ ַקְרָניו ְיַנגַּח בְּ בְּ

א- ְגבּוְרתָּ ִציצֹוי בִּ ְיַקְרַטע נּון ְלִקְבֵלּה, בְּ
ְגבּוָרה.  יָריו בִּ ְסַנפִּ ֶנְגּדוֹ בִּ ג כְּ ץ ַהדָּ ְיַקפֵּ

ַרְבְרבּוָתא- ּה בְּ ַחְרבֵּ ְרֵיּה, בְּ ְמָקֵרב ֵליה בָּ
דֹוָלה. ַחְרּבוֹ ַהגְּ ִיגַּׁש ֵאָליו ּבֹוְראוֹ בְּ

רּוָתא- יֵקי ְיַתֵקן, ְושֵׁ ֲאִריְסטֹון ְלַצדִּ
יִקים ַיְתִקין ַוֲארּוָחה.  דִּ ה ַלצַּ ְסֻעדָּ

א- י, ְדַכְדּכֹוד ְוגּוַמְרתָּ ְמַסֲחִרין ֲעֵלי ַתכֵּ
ח. ְדכֹד ְוַאְבֵני ֶאְקדָּ ל כַּ ְלָחנֹות שֶׁ ים ְלשֻׁ ְמִסבִּ

ְנִגיִדין ָקֵמיהֹון, ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָתא-
ִכים ִלְפֵניֶהם.  פָּ ְוַנֲהרֹות ֲאַפְרְסמֹון ִנשְׁ

ַכֵסי ְרָוָיָתא- ְנִקין ְוָרֵוי, בְּ ּוִמְתפַּ
כֹוסֹות ְרָוָיה. ִנים ְורֹוִוים בְּ ִּמְתַעדְּ

י ַנֲעָוָתא- ית, ְנִטיר בֵּ ֵראשִׁ ֲחַמר ְמַרת ְדִמבְּ
ֶיֶקב. מּור בְּ ית שָׁ ֵראשִׁ בְּ מִּ ַיִין ָעִסיס שֶׁ

ּוְבֶחֶבל  ה  ַחכָּ בְּ ִלְוָיָתן  ְמׁשְֹך  תִּ נֱֶּאַמר  שֶׁ ִלְוָיָתן  ִעם  ְקִניְגָיא  ַלֲעשֹׂות  ְבִריֵאל  גַּ ָעִתיד  יֹוָנָתן:  א"ר  ב. 
נֱֶּאַמר ָהעֹשׂוֹ ַיגֵּׁש ַחְרּבוֹ... "א"ר יֹוָחָנן ָעִתיד  "ה עֹוְזרוֹ ֵאין ָיכֹול לוֹ שֶׁ ִקיַע ְלׁשֹנוֹ, ְוִאְלָמֵלא ַהָקבָּ שְׁ תַּ
ְבִלי,  ְלמּוד בַּ (תַּ ְבֻסּכֹות עֹורוֹ'".  א  'ַהְתַמלֵּ נֱֶּאַמר  ִלְוָיָתן שֶׁ ל  יִקים ֵמעֹורוֹ שֶׁ דִּ ַלצַּ ה  ֻסכָּ ַלֲעשֹׂות  "ה  ַהָקבָּ

ְתָרא עד, א - עה, א)  ָבא בַּ בָּ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו ל ֶאָחד ִיְזכֶּ לֹא כָּ

יִקים ֶלָעִתיד  ל ַצדִּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ֵהן ְקִניִגין שֶׁ ל בְּ ְמעֹון: כָּ י שִׁ ַרבִּ ה יג ג'] א"ר יּוָדן בְּ ְקָרא ַרבָּ ְדָרׁש [ַויִּ מִּ ג. בַּ
יַצד  א כֵּ עֹוָלם ַהזֶּה זֹוֶכה ִלְראֹוָתּה ָלעֹוָלם ַהבָּ ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם בָּ ּלֹא ָרָאה ְקִניִגין שֶׁ ָלבֹוא ְוָכל ִמי שֶׁ
ְונוֲֹחרוֹ,  יָריו  ְסַנפִּ בִּ ֵהמֹות  ַלבְּ נֹוֵתץ  ְוִלְוָיָתן  ְוקֹוְרעוֹ  ַקְרָניו  בְּ ְוָיָתן  ַללִּ נֹוֵתץ  ֵהמֹות  בְּ ָחִטים  ִנשְׁ ֵהם 
ּוְלעֹוָלם  ׁשוֲֹחִטין  ּוַבּכֹל  ׁשוֲֹחִטין  "ַהּכֹל  ָתִניַנן:  ְך  כָּ ְולֹא  ִהיא.  ָרה  שֵׁ כְּ ִחיָטה  שְׁ זוֹ  אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים 
ֲהָנא: ָאַמר  ר כַּ י ָאִבין בַּ ֵהן חֹוְנִקין"? ָאַמר ַרבִּ ֵני שֶׁ ַנִים ִמפְּ ֵגָרה ְוַהשְּׁ גַּל ָקִציר ְוַהמְּ ׁשוֲֹחִטין חּוץ ִממַּ

ֵצא". י תֵּ ֵצא, ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ֵמִאתִּ י תֵּ ה ֵמִאתִּ "ה "ּתֹוָרה ֲחָדשָׁ ַהָקבָּ

יִקים  דִּ רּוְך הּוא ַלֲעשֹׂות ַלֲעָבָדיו ַהצַּ דֹוׁש בָּ י ִיְצָחק: ָאִריְסטֹון ָעִתיד ַהקָּ ם ַרבִּ שֵׁ ַרְכָיה בְּ י בְּ ָאַמר ַרבִּ
"ְוֵחֶלב  הה"ד  א  ַהבָּ ָלעֹוָלם  ִלְראֹותוֹ  זֹוֶכה  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ְנֵבלֹות  ָאַכל  ּלֹא  שֶׁ ִמי  ְוָכל  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 
ּנּו לע"ל  ּתֹאְכלּו ִממֶּ ִביל שֶׁ שְׁ ְקָרא ז) בִּ ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאכֹל לֹא תֹאְכֻלהּו" (ַויִּ ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעשֶׂ

ר ּתֹאְכלּו".  ָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם "ֹזאת ַהַחיָּה ֲאשֶׁ ה ַמְזִהיר ְלִישְׂ ְלִפיָכְך משֶׁ
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ֵדנּו  ר ּתֹאְכלּו: ְיַלמְּ ה ֵלאמֹר ֹזאת ַהַחיָּה ֲאשֶׁ ר ה' ֶאל משֶׁ ַוְיַדבֵּ ֶרק ז ז):  ִמיִני (פֶּ ְנחּוָמא שְׁ ד. ִמְדָרׁש תַּ
ֵהמֹות ֵהן ַאיָּל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ַאּקוֹ  ר בְּ נּו ַרּבֹוֵתינּו ֶעשֶׂ ְך שָׁ עֹוָלם כָּ ֵהמֹות ְטהֹורֹות ֵיׁש בָּ ה בְּ מָּ ינּו כַּ ַרבֵּ
ָרֵאל  "ה ְלִישְׂ עֹוָלם ָאַמר ַהָקבָּ ה ֵאין בָּ ים יֹוֵתר ֵמֵאלֶּ ה ִעזִּ ִבים ְושֵׂ שָׂ ה כְּ ְוֶזֶמר ְוׁשֹור שֵׂ ְוִדיׁשֹון ּוְתאוֹ 
ִמים  ִוד ָהֵאל תָּ ְך ָאַמר דָּ ֶרץ ָטֵמא כָּ ְבֵהָמה ְטֵמָאה ּוְבשֶׁ ץ ֶאת ַעְצְמֶכם בִּ קֵּ ּלֹא ְלשַׁ ִהזֲָּהרּו ַעְצְמֶכם שֶׁ
רּוְך  דֹוׁש בָּ ת ְלַהקָּ י ָמה ִאְכפַּ ִרּיֹוָתיו ָאַמר ֵליּה ַרבִּ ִביל ְלָצֵרף בְּ שְׁ ים יח) בִּ ִהלִּ ְרּכוֹ ִאְמַרת ה' ְצרּוָפה (תְּ דַּ
ַדע  וָּאר ִמן ַהיֵָּרְך תֵּ ָרֵאל נוֵֹחר ְואֹוֵכל ְוׁשוֵֹחט ִמן ַהצַּ ֵהא ִישְׂ יְּ ִחיָטה שֶׁ לֹא שְׁ ָרֵאל בְּ ּיֹאְכלּו ִישְׂ הּוא שֶׁ
יִקים  דִּ ה ַלצַּ ה ְסֻעדָּ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא עֹושֶׂ ָרֵאל כִּ ֵדי ְלָצֵרף ֶאת ִישְׂ א כְּ ִחיָטה ַהּזוֹ ֶאלָּ ּלֹא ִנְצַטוָּה ַהשְּׁ שֶׁ
ּנּו  ִממֶּ ָיגּורּו  ְלָאִכים  ְוַהמַּ ִהיא  נָּה  ְמשֻׁ ִריָּה  בְּ ִלְוָיָתן  ְלָך  ַדע  ִחיָטה תֵּ ם שְׁ ְוֵאין שָׁ ְוִלְוָיָתן  ֵהָמה  ַהבְּ ִמן 
ָבן  ֶתֶבן הּוא חֹושְׁ ְרֶזל כְּ ל בַּ ה ְרָמִחים שֶׁ מָּ ָיגּורּו ֵאִלים ְוֵהם זֹוְרִקין ָעָליו כַּ תוֹ  נֱֶּאַמר (ִאּיֹוב מא) ִמשֵּׁ שֶׁ
ים  ִהלִּ הּוא רֹוֵבץ ַעל ֶאֶלף ָהִרים שנאמ' (תְּ ה שֶׁ י ָקשֶׁ דַּ ֵהמֹות שַׁ ְרֶזל ְוֵכן בְּ ם) ַיְחׁשֹב ְלֶתֶבן בַּ נֱֶּאַמר (שָׁ שֶׁ
(ִאּיֹוב מא) "ֶאָחד  נֱֶּאַמר  ֵניֶהם שֶׁ ִגין שְׁ וְּ ִמְזדַּ ְלֶזה  ֶזה  א  ֶאלָּ ָחִטין  ִנשְׁ ֵהן  ְוֵהיָכן  ָאֶלף  ַהְרֵרי  בְּ ֵהמֹות  בְּ נ) 

ה אֹותוֹ  כֶּ מַּ ִמיָתתוֹ שֶׁ ִיְהֶיה  ֵהֶפְך  ְוִלְוָיָתן  ּובֹוֵקַע  ַקְרָניו  בְּ ְואֹותוֹ  ִלְוָיָתן  בְּ ִיגַּׁש  ֵהמֹות  בְּ ִיגַּׁשּו"  ֶאָחד  בְּ
ּוְלָצֵרף  ק  ִלְבדֹּ ִביל  שְׁ בִּ א  ֶאלָּ ִחיָטה  אן שְׁ ִמכָּ ָמנֹות  ָמנֹות  ְונֹוְטִלין  הֹוְלִכין  יִקים  דִּ ְוַהצַּ ְוהֹוְרגוֹ  ְזָנבוֹ  בִּ

ָרֵאל. ֶאת ִישְׂ

"ה לֹוֵקַח  יֶהן ֶנֱהָרגֹות ַהָקבָּ תֵּ ר שְׁ ֲאשֶׁ ְלָחָמה כַּ סֹוף ַהמִּ ְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא. בְּ תִּ ְלָחָמה שֶׁ ַהמִּ
יִקים. דִּ ׁש ּבוֹ ְלטֹוַבת ַהצַּ מֵּ תַּ ָרן ּוֵמעֹוָרן ּוִמשְׁ שָׂ ִמבְּ

"ה ַלֲעשֹׂות  יוָֹחָנן: ָעִתיד ַהָקבָּ ר ָחָנה א"ר  ר בַּ ה בַּ (ֶרֶמז תתקכז). ָאַמר ַרבָּ ִאּיֹוב,  ְמעֹוִני  ַיְלקּוט שִׁ ה. בְּ
אֹותוֹ  ין  ְועֹושִׂ חֹוְלִקין  ָאר  ְוַהשְּׁ ִרים"...  ַחבָּ ָעָליו  "ִיְכרּו  נֱֶּאַמר  שֶׁ ִלְוָיָתן  ר  שַׂ ִמבְּ יִקים  דִּ ַלצַּ ה  ְסֻעדָּ
יִקים לע"ל...  דִּ ה ַלצַּ "ה ַלֲעשֹׂות ֻסכָּ ר ָחָנה: ָעִתיד ַהָקבָּ ר בַּ ה בַּ ַלִים... ָאַמר ַרבָּ ָוֵקי ְירּושָׁ שְׁ ְסחֹוָרה בִּ
ִמְלָחָמה  ִעּמוֹ  ים  ְועֹושִׂ יֹוְרִדים  ִמיָּד  ִמְלָחָמה,  ִעּמוֹ  ַוֲעשּׂו  ְרדּו  ֵרת  ַהשָּׁ ְלַמְלֲאֵכי  אֹוֵמר  "ה  ְוַהָקבָּ
"ה  ַהָקבָּ ַמה  ּובֹוְרִחים...  ְרָאתוֹ  ִמיִּ ֲהִלים  ּוִמְתבַּ אֹותוֹ  רוִֹאים  ֵרת  ַהשָּׁ ּוַמְלֲאֵכי  ָניו  פָּ ּתֹוֶלה  ְוִלְוָיָתן 
ִקים ֶזה  בְּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ִמְתדַּ ים ִמְלָחָמה ֶזה ִעם ֶזה... ִמיָּד בְּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ְוֵהם עֹושִׂ ה ֵמִביא בְּ עֹושֶׂ
ין] ֶזה ִמזֶּה  ְרשִׁ ין) [ִמְתפָּ שִׁ ֶזה ֵאיָנם (ִמְתַנפְּ ִקים ֶזה בָּ בְּ ֵהם ִמדַּ קּו" ּוִמשֶּׁ ָאִחיהּו ְיֻדבָּ נֱֶּאַמר "ִאיׁש בְּ ִעם ֶזה שֶׁ
יָריו  ְסַנפִּ ֵהמֹות בִּ ה ֶאת בְּ ְוָיָתן ְוהּוא ַמכֶּ ה רֹוֵמז ַללִּ "ה עֹושֶׂ ָרדּו, ַמה ַהָקבָּ דוֹ ְולֹא ִיְתפָּ נֱֶּאַמר ִיְתַלכְּ שֶׁ
ה נֹוֵטל עֹורוֹ  "ה עֹושֶׂ ּוְמִמיתוֹ ִמיָּד ַמה ַהָקבָּ ְזָנבוֹ  ה ֶאת ִלְוָיָתן בִּ ֵהמֹות ְוהּוא ַמכֶּ ְורֹוֵמז ַלבְּ ְוׁשוֲֹחטוֹ 

ִגים רֹאׁשֹו". ּכֹות עֹורוֹ ּוְבִצְלַצל דָּ א ְבשֻׂ ְכִתיב "ַהְתַמלֵּ יִקים דִּ דִּ ה ַלצַּ ה ֻסכָּ ל ִלְוָיָתן ְועֹושֶׂ שֶׁ

יר" ְוז"ל: ִלְוָיָתן הּוא ַהּסֹוֵעד ֶאת  פִּ ֶפר "ִלְבַנת ַהסַּ סֵּ י ְיהּוָדה ֶהָחִסיד זצ"ל בַּ ן ַרבִּ ִוד בֶּ ַתב ה"ר דָּ ו. כָּ
ֲעִתיִדים  יִקים שֶׁ ַצדִּ ֵאִליָּהּו:  ֵבי  דְּ ְדַתנָּא  כִּ ַהּגּוף,  ִעם  ַהנֶֶּפׁש  ִחּבּור  גָּמּור  ִחּבּור  ָרם  ּוְמַחבְּ יִקים  דִּ ַהצַּ
ִרים  יִקים ַחבָּ דִּ ַנֲעִנים, קֹוֵרא ַלצַּ ין כְּ ִרים ֶיֱחצּוהּו בֵּ ִלְחיֹות ֵאיָנם חֹוְזִרים ַלֲעָפָרן, ְוֶזהּו ִיְכרּו ָעָליו ַחבָּ
ּלֹא  ָבִרים ְנכוִֹחים ְוטֹוִבים שֶׁ ָמָתן ְלגּוָפן... ְוֵהם דְּ ִלְוָיָתן ִנשְׁ ר  שַׂ ר בְּ ַחבֵּ מְּ ם ַהִחּבּור ַהגָּמּור שֶׁ ַעל שֵׁ
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י ֲחַז"ל) ְוָיָתן (ַעל פִּ ר ִעם ַהלִּ ִמְלֶחֶמת ׁשֹור ַהבָּ
בּועֹות: שָׁ נָּהּוג ִלְקרֹא בְּ מֹות" שֶׁ ּיּוט "ַאְקדָּ פִּ בַּ

ְרּגּום). קֹור ְוַהתַּ בּועֹות עמ' 138 - ַהמָּ ְחזֹוִרים, ּוְבֵסֶפר ַהּמֹוֲעִדים ְלשָׁ ָכל ַהמַּ ּיּוט מֹוִפיַע בְּ (ַהפִּ

ְטלּוָלא ְדִלְוָיָתן, ְותֹור טּור ָרמּוָתא-
בֹוִהים. ל ִלְוָיָתן ְוׁשֹור ֶהָהִרים ַהגְּ ת עֹורוֹ שֶׁ ֻסכַּ

י ָסִביְך, ְוָעִביד ְקָרבּוָתא- ַחד כִּ ְוַחד בְּ
ה ִמְלָחָמה.  ְך ְוַיֲעשֶׂ בֵּ ֶאָחד ִיְסתַּ ְוֶאָחד בְּ

ַרְבְרבּוָתא- ֵהמֹות, בְּ ַקְרנֹוִהי ְמַנגַּח בְּ בְּ
ַגֲאָותוֹ. ֵהמֹות בְּ ַקְרָניו ְיַנגַּח בְּ בְּ

א- ְגבּוְרתָּ ִציצֹוי בִּ ְיַקְרַטע נּון ְלִקְבֵלּה, בְּ
ְגבּוָרה.  יָריו בִּ ְסַנפִּ ֶנְגּדוֹ בִּ ג כְּ ץ ַהדָּ ְיַקפֵּ

ַרְבְרבּוָתא- ּה בְּ ַחְרבֵּ ְרֵיּה, בְּ ְמָקֵרב ֵליה בָּ
דֹוָלה. ַחְרּבוֹ ַהגְּ ִיגַּׁש ֵאָליו ּבֹוְראוֹ בְּ

רּוָתא- יֵקי ְיַתֵקן, ְושֵׁ ֲאִריְסטֹון ְלַצדִּ
יִקים ַיְתִקין ַוֲארּוָחה.  דִּ ה ַלצַּ ְסֻעדָּ

א- י, ְדַכְדּכֹוד ְוגּוַמְרתָּ ְמַסֲחִרין ֲעֵלי ַתכֵּ
ח. ְדכֹד ְוַאְבֵני ֶאְקדָּ ל כַּ ְלָחנֹות שֶׁ ים ְלשֻׁ ְמִסבִּ

ְנִגיִדין ָקֵמיהֹון, ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָתא-
ִכים ִלְפֵניֶהם.  פָּ ְוַנֲהרֹות ֲאַפְרְסמֹון ִנשְׁ

ַכֵסי ְרָוָיָתא- ְנִקין ְוָרֵוי, בְּ ּוִמְתפַּ
כֹוסֹות ְרָוָיה. ִנים ְורֹוִוים בְּ ִּמְתַעדְּ

י ַנֲעָוָתא- ית, ְנִטיר בֵּ ֵראשִׁ ֲחַמר ְמַרת ְדִמבְּ
ֶיֶקב. מּור בְּ ית שָׁ ֵראשִׁ בְּ מִּ ַיִין ָעִסיס שֶׁ

ּוְבֶחֶבל  ה  ַחכָּ בְּ ִלְוָיָתן  ְמׁשְֹך  תִּ נֱֶּאַמר  שֶׁ ִלְוָיָתן  ִעם  ְקִניְגָיא  ַלֲעשֹׂות  ְבִריֵאל  גַּ ָעִתיד  יֹוָנָתן:  א"ר  ב. 
נֱֶּאַמר ָהעֹשׂוֹ ַיגֵּׁש ַחְרּבוֹ... "א"ר יֹוָחָנן ָעִתיד  "ה עֹוְזרוֹ ֵאין ָיכֹול לוֹ שֶׁ ִקיַע ְלׁשֹנוֹ, ְוִאְלָמֵלא ַהָקבָּ שְׁ תַּ
ְבִלי,  ְלמּוד בַּ (תַּ ְבֻסּכֹות עֹורוֹ'".  א  'ַהְתַמלֵּ נֱֶּאַמר  ִלְוָיָתן שֶׁ ל  יִקים ֵמעֹורוֹ שֶׁ דִּ ַלצַּ ה  ֻסכָּ ַלֲעשֹׂות  "ה  ַהָקבָּ

ְתָרא עד, א - עה, א)  ָבא בַּ בָּ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו ל ֶאָחד ִיְזכֶּ לֹא כָּ

יִקים ֶלָעִתיד  ל ַצדִּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ֵהן ְקִניִגין שֶׁ ל בְּ ְמעֹון: כָּ י שִׁ ַרבִּ ה יג ג'] א"ר יּוָדן בְּ ְקָרא ַרבָּ ְדָרׁש [ַויִּ מִּ ג. בַּ
יַצד  א כֵּ עֹוָלם ַהזֶּה זֹוֶכה ִלְראֹוָתּה ָלעֹוָלם ַהבָּ ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם בָּ ּלֹא ָרָאה ְקִניִגין שֶׁ ָלבֹוא ְוָכל ִמי שֶׁ
ְונוֲֹחרוֹ,  יָריו  ְסַנפִּ בִּ ֵהמֹות  ַלבְּ נֹוֵתץ  ְוִלְוָיָתן  ְוקֹוְרעוֹ  ַקְרָניו  בְּ ְוָיָתן  ַללִּ נֹוֵתץ  ֵהמֹות  בְּ ָחִטים  ִנשְׁ ֵהם 
ּוְלעֹוָלם  ׁשוֲֹחִטין  ּוַבּכֹל  ׁשוֲֹחִטין  "ַהּכֹל  ָתִניַנן:  ְך  כָּ ְולֹא  ִהיא.  ָרה  שֵׁ כְּ ִחיָטה  שְׁ זוֹ  אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים 
ֲהָנא: ָאַמר  ר כַּ י ָאִבין בַּ ֵהן חֹוְנִקין"? ָאַמר ַרבִּ ֵני שֶׁ ַנִים ִמפְּ ֵגָרה ְוַהשְּׁ גַּל ָקִציר ְוַהמְּ ׁשוֲֹחִטין חּוץ ִממַּ

ֵצא". י תֵּ ֵצא, ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ֵמִאתִּ י תֵּ ה ֵמִאתִּ "ה "ּתֹוָרה ֲחָדשָׁ ַהָקבָּ

יִקים  דִּ רּוְך הּוא ַלֲעשֹׂות ַלֲעָבָדיו ַהצַּ דֹוׁש בָּ י ִיְצָחק: ָאִריְסטֹון ָעִתיד ַהקָּ ם ַרבִּ שֵׁ ַרְכָיה בְּ י בְּ ָאַמר ַרבִּ
"ְוֵחֶלב  הה"ד  א  ַהבָּ ָלעֹוָלם  ִלְראֹותוֹ  זֹוֶכה  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ְנֵבלֹות  ָאַכל  ּלֹא  שֶׁ ִמי  ְוָכל  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 
ּנּו לע"ל  ּתֹאְכלּו ִממֶּ ִביל שֶׁ שְׁ ְקָרא ז) בִּ ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאכֹל לֹא תֹאְכֻלהּו" (ַויִּ ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעשֶׂ

ר ּתֹאְכלּו".  ָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם "ֹזאת ַהַחיָּה ֲאשֶׁ ה ַמְזִהיר ְלִישְׂ ְלִפיָכְך משֶׁ

צג

גדולי ישראל והזוהר
ה יַח ְמַחכֶּ שִׁ ַהמָּ

ֵדנּו  ר ּתֹאְכלּו: ְיַלמְּ ה ֵלאמֹר ֹזאת ַהַחיָּה ֲאשֶׁ ר ה' ֶאל משֶׁ ַוְיַדבֵּ ֶרק ז ז):  ִמיִני (פֶּ ְנחּוָמא שְׁ ד. ִמְדָרׁש תַּ
ֵהמֹות ֵהן ַאיָּל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ַאּקוֹ  ר בְּ נּו ַרּבֹוֵתינּו ֶעשֶׂ ְך שָׁ עֹוָלם כָּ ֵהמֹות ְטהֹורֹות ֵיׁש בָּ ה בְּ מָּ ינּו כַּ ַרבֵּ
ָרֵאל  "ה ְלִישְׂ עֹוָלם ָאַמר ַהָקבָּ ה ֵאין בָּ ים יֹוֵתר ֵמֵאלֶּ ה ִעזִּ ִבים ְושֵׂ שָׂ ה כְּ ְוֶזֶמר ְוׁשֹור שֵׂ ְוִדיׁשֹון ּוְתאוֹ 
ִמים  ִוד ָהֵאל תָּ ְך ָאַמר דָּ ֶרץ ָטֵמא כָּ ְבֵהָמה ְטֵמָאה ּוְבשֶׁ ץ ֶאת ַעְצְמֶכם בִּ קֵּ ּלֹא ְלשַׁ ִהזֲָּהרּו ַעְצְמֶכם שֶׁ
רּוְך  דֹוׁש בָּ ת ְלַהקָּ י ָמה ִאְכפַּ ִרּיֹוָתיו ָאַמר ֵליּה ַרבִּ ִביל ְלָצֵרף בְּ שְׁ ים יח) בִּ ִהלִּ ְרּכוֹ ִאְמַרת ה' ְצרּוָפה (תְּ דַּ
ַדע  וָּאר ִמן ַהיֵָּרְך תֵּ ָרֵאל נוֵֹחר ְואֹוֵכל ְוׁשוֵֹחט ִמן ַהצַּ ֵהא ִישְׂ יְּ ִחיָטה שֶׁ לֹא שְׁ ָרֵאל בְּ ּיֹאְכלּו ִישְׂ הּוא שֶׁ
יִקים  דִּ ה ַלצַּ ה ְסֻעדָּ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא עֹושֶׂ ָרֵאל כִּ ֵדי ְלָצֵרף ֶאת ִישְׂ א כְּ ִחיָטה ַהּזוֹ ֶאלָּ ּלֹא ִנְצַטוָּה ַהשְּׁ שֶׁ
ּנּו  ִממֶּ ָיגּורּו  ְלָאִכים  ְוַהמַּ ִהיא  נָּה  ְמשֻׁ ִריָּה  בְּ ִלְוָיָתן  ְלָך  ַדע  ִחיָטה תֵּ ם שְׁ ְוֵאין שָׁ ְוִלְוָיָתן  ֵהָמה  ַהבְּ ִמן 
ָבן  ֶתֶבן הּוא חֹושְׁ ְרֶזל כְּ ל בַּ ה ְרָמִחים שֶׁ מָּ ָיגּורּו ֵאִלים ְוֵהם זֹוְרִקין ָעָליו כַּ תוֹ  נֱֶּאַמר (ִאּיֹוב מא) ִמשֵּׁ שֶׁ
ים  ִהלִּ הּוא רֹוֵבץ ַעל ֶאֶלף ָהִרים שנאמ' (תְּ ה שֶׁ י ָקשֶׁ דַּ ֵהמֹות שַׁ ְרֶזל ְוֵכן בְּ ם) ַיְחׁשֹב ְלֶתֶבן בַּ נֱֶּאַמר (שָׁ שֶׁ
(ִאּיֹוב מא) "ֶאָחד  נֱֶּאַמר  ֵניֶהם שֶׁ ִגין שְׁ וְּ ִמְזדַּ ְלֶזה  ֶזה  א  ֶאלָּ ָחִטין  ִנשְׁ ֵהן  ְוֵהיָכן  ָאֶלף  ַהְרֵרי  בְּ ֵהמֹות  בְּ נ) 

ה אֹותוֹ  כֶּ מַּ ִמיָתתוֹ שֶׁ ִיְהֶיה  ֵהֶפְך  ְוִלְוָיָתן  ּובֹוֵקַע  ַקְרָניו  בְּ ְואֹותוֹ  ִלְוָיָתן  בְּ ִיגַּׁש  ֵהמֹות  בְּ ִיגַּׁשּו"  ֶאָחד  בְּ
ּוְלָצֵרף  ק  ִלְבדֹּ ִביל  שְׁ בִּ א  ֶאלָּ ִחיָטה  אן שְׁ ִמכָּ ָמנֹות  ָמנֹות  ְונֹוְטִלין  הֹוְלִכין  יִקים  דִּ ְוַהצַּ ְוהֹוְרגוֹ  ְזָנבוֹ  בִּ

ָרֵאל. ֶאת ִישְׂ

"ה לֹוֵקַח  יֶהן ֶנֱהָרגֹות ַהָקבָּ תֵּ ר שְׁ ֲאשֶׁ ְלָחָמה כַּ סֹוף ַהמִּ ְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא. בְּ תִּ ְלָחָמה שֶׁ ַהמִּ
יִקים. דִּ ׁש ּבוֹ ְלטֹוַבת ַהצַּ מֵּ תַּ ָרן ּוֵמעֹוָרן ּוִמשְׁ שָׂ ִמבְּ

"ה ַלֲעשֹׂות  יוָֹחָנן: ָעִתיד ַהָקבָּ ר ָחָנה א"ר  ר בַּ ה בַּ (ֶרֶמז תתקכז). ָאַמר ַרבָּ ִאּיֹוב,  ְמעֹוִני  ַיְלקּוט שִׁ ה. בְּ
אֹותוֹ  ין  ְועֹושִׂ חֹוְלִקין  ָאר  ְוַהשְּׁ ִרים"...  ַחבָּ ָעָליו  "ִיְכרּו  נֱֶּאַמר  שֶׁ ִלְוָיָתן  ר  שַׂ ִמבְּ יִקים  דִּ ַלצַּ ה  ְסֻעדָּ
יִקים לע"ל...  דִּ ה ַלצַּ "ה ַלֲעשֹׂות ֻסכָּ ר ָחָנה: ָעִתיד ַהָקבָּ ר בַּ ה בַּ ַלִים... ָאַמר ַרבָּ ָוֵקי ְירּושָׁ שְׁ ְסחֹוָרה בִּ
ִמְלָחָמה  ִעּמוֹ  ים  ְועֹושִׂ יֹוְרִדים  ִמיָּד  ִמְלָחָמה,  ִעּמוֹ  ַוֲעשּׂו  ְרדּו  ֵרת  ַהשָּׁ ְלַמְלֲאֵכי  אֹוֵמר  "ה  ְוַהָקבָּ
"ה  ַהָקבָּ ַמה  ּובֹוְרִחים...  ְרָאתוֹ  ִמיִּ ֲהִלים  ּוִמְתבַּ אֹותוֹ  רוִֹאים  ֵרת  ַהשָּׁ ּוַמְלֲאֵכי  ָניו  פָּ ּתֹוֶלה  ְוִלְוָיָתן 
ִקים ֶזה  בְּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ִמְתדַּ ים ִמְלָחָמה ֶזה ִעם ֶזה... ִמיָּד בְּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ְוֵהם עֹושִׂ ה ֵמִביא בְּ עֹושֶׂ
ין] ֶזה ִמזֶּה  ְרשִׁ ין) [ִמְתפָּ שִׁ ֶזה ֵאיָנם (ִמְתַנפְּ ִקים ֶזה בָּ בְּ ֵהם ִמדַּ קּו" ּוִמשֶּׁ ָאִחיהּו ְיֻדבָּ נֱֶּאַמר "ִאיׁש בְּ ִעם ֶזה שֶׁ
יָריו  ְסַנפִּ ֵהמֹות בִּ ה ֶאת בְּ ְוָיָתן ְוהּוא ַמכֶּ ה רֹוֵמז ַללִּ "ה עֹושֶׂ ָרדּו, ַמה ַהָקבָּ דוֹ ְולֹא ִיְתפָּ נֱֶּאַמר ִיְתַלכְּ שֶׁ
ה נֹוֵטל עֹורוֹ  "ה עֹושֶׂ ּוְמִמיתוֹ ִמיָּד ַמה ַהָקבָּ ְזָנבוֹ  ה ֶאת ִלְוָיָתן בִּ ֵהמֹות ְוהּוא ַמכֶּ ְורֹוֵמז ַלבְּ ְוׁשוֲֹחטוֹ 

ִגים רֹאׁשֹו". ּכֹות עֹורוֹ ּוְבִצְלַצל דָּ א ְבשֻׂ ְכִתיב "ַהְתַמלֵּ יִקים דִּ דִּ ה ַלצַּ ה ֻסכָּ ל ִלְוָיָתן ְועֹושֶׂ שֶׁ

יר" ְוז"ל: ִלְוָיָתן הּוא ַהּסֹוֵעד ֶאת  פִּ ֶפר "ִלְבַנת ַהסַּ סֵּ י ְיהּוָדה ֶהָחִסיד זצ"ל בַּ ן ַרבִּ ִוד בֶּ ַתב ה"ר דָּ ו. כָּ
ֲעִתיִדים  יִקים שֶׁ ַצדִּ ֵאִליָּהּו:  ֵבי  דְּ ְדַתנָּא  כִּ ַהּגּוף,  ִעם  ַהנֶֶּפׁש  ִחּבּור  גָּמּור  ִחּבּור  ָרם  ּוְמַחבְּ יִקים  דִּ ַהצַּ
ִרים  יִקים ַחבָּ דִּ ַנֲעִנים, קֹוֵרא ַלצַּ ין כְּ ִרים ֶיֱחצּוהּו בֵּ ִלְחיֹות ֵאיָנם חֹוְזִרים ַלֲעָפָרן, ְוֶזהּו ִיְכרּו ָעָליו ַחבָּ
ּלֹא  ָבִרים ְנכוִֹחים ְוטֹוִבים שֶׁ ָמָתן ְלגּוָפן... ְוֵהם דְּ ִלְוָיָתן ִנשְׁ ר  שַׂ ר בְּ ַחבֵּ מְּ ם ַהִחּבּור ַהגָּמּור שֶׁ ַעל שֵׁ



צד

גדולי ישראל והזוהר
ה יַח ְמַחכֶּ שִׁ ַהמָּ

זָָּכר הּוא ִזּוּוגוֹ ִעְנַין ַהנֶֶּפׁש  ִעְנַין ִלְוָיָתן שֶׁ ֵרׁש בְּ פֵּ ִדְבֵרי ִמי שֶׁ ּלֹא כְּ ׁשּוָטן, שֶׁ ְלהֹוִציא ַמֲאָמִרים ֵאּלּו ִמפְּ
ְתָרא עה, א). ָבא בַּ ֶצת, בָּ יָטה ְמֻקבֶּ ֶכל גַּם ִעְנַין ַהחֶֹמר ְוַהּצּוָרה. (שִׁ ְוַהשֵּׂ

ַמר ֶאת ַעְצמוֹ ְוִטֵהר ֶאת ֵעיָניו. שָּׁ א ַרק ִמי שֶׁ ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זוֹ, ֶאלָּ ל ֶאָחד ִיְזכֶּ לֹא כָּ

זוֹ,  ִמְלָחָמה  ִלְראֹות  ה  ִיְזכֶּ ֶאָחד  ל  כָּ ּלֹא  שֶׁ ּכֹול:  ָהֶאשְׁ ֵסֶפר  ם  שֵׁ בְּ ֶפר)  ִמסֵּ ד"ה  רכ"ד  סי'  (או"ח  "ח  ַהבַּ ז. 
אֹות  ָזָרה ַהְמַבטְּ ל ֲעבֹוָדה  ְראֹות ִמְלָחמֹות שֶׁ ֵעיָניו ִמלִּ ְוִטֵהר ֶאת  ַמר ֶאת ַעְצמוֹ  שָּׁ א ַרק ִמי שֶׁ ֶאלָּ
ה ִלְחיֹות  חֹון, ְוִיְזכֶּ צָּ ְלָחָמה ְוֶאת ַהנִּ ה ִלְראֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶאת ַהמִּ ִציאּות ִיְזכֶּ ל ַהמְּ ד ַהגַּס שֶׁ ֶאת ַהצַּ
ן  פֶּ ְלָך  ֵמר  ִהשָּׁ עו"ג...  ל  ְקִניָגאֹות שֶׁ ִעיְרָך  בְּ ִיְקֶרה  'ְוִכי  ּכֹול  ָהֶאשְׁ ֵסֶפר  [ְלׁשֹון  זוֹ.  ִמְלָחָמה  ְלַאַחר  וֵָּצר  תִּ ִציאּות שֶׁ מְּ בַּ

ֹור".] ל ִלְוָיָתן ְוַהשּׁ ה ְוֶתֱחֶזה קניגיי"ן שֶׁ ְזכֶּ ְמָחָתם ָאז תִּ ַבר שִׂ ין ְמחֹוָלָתם אוֹ ׁשּום דְּ ְרֶאה ְוהּוא ַהדִּ תִּ

ְכִלית ַהְמֻקוָּה ֵמֲאִכיָלה. הּוא ַהתַּ ִלי ָסֵפק, שֶׁ ת ִלְוָיָתן בְּ ה ִלְסֻעדַּ ה הּוא ִיְזכֶּ ַכוָָּנה ְקדֹושָׁ ָהאֹוֵכל בְּ

ְוָיָתן (עמ' 123) ַמֲעֶלה הגר"י  ת ַהלִּ ּלוֹ ַעל ְסֻעדַּ רּוׁש שֶׁ דְּ ית ַיֲעקֹב" ְלר' ַיֲעקֹב ֵמֶעְמִדין. בַּ ִסּדּור "בֵּ ח. בְּ
ה ֲהלֹא  ִתיָּה": "ְוָקשֶׁ ֲאִכיָלה ּושְׁ א בַּ ְמָחה ֶאלָּ ָאְמרּו "ֵאין שִׂ ְבֵרי ֲחַז"ל שֶׁ דֹוָלה ַעל דִּ ִמיָהה גְּ ֶעְמִדין תְּ
רּוי  ה שָׁ לֹא ִאשָּׁ רּוי בְּ ט... ְוַהשָּׁ פָּ יק ֲעשֹׂות ִמשְׁ דִּ ְמָחה ַלצַּ תּוב שִׂ י כָּ מוֹ ֵכן. כִּ ָמחֹות ֲאֵחרֹות כְּ ֵיׁש שְׂ
ל  כָּ א "שֶׁ ָלל, ֶאלָּ אן ְסִתיָרה כְּ ֵאין כָּ יר שֶׁ ְבֵריֶהם סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה". ּוַמְסבִּ ְמָחה. ְוֵאיְך ִיְהיּו דִּ לֹא שִׂ בְּ
ַיד  בְּ ָהֲעׁשּוקֹות  ִניצֹוצֹות  ְלָבֵרר  ָהֲאִכיָלה  ִרי  פְּ ל  כָּ ֶזה  י  כִּ ֵהן...  ׁש  ַממָּ ֶאָחד  ָבר  דָּ ָמחֹות  ַהשְּׂ ה  ֵאלֶּ
ִרי"  ַלפְּ ׁשֹוֵמר  ֱאֶמת  ְוהּוא בֶּ ִביב  ִמסָּ ה  ְקִלפָּ ִלי  בְּ ַמֲאָכל  ַבר  דְּ ׁשּום  ַהזֶּה  עֹוָלם  ֵאין בָּ ָלֵכן  ִלּפֹות.  ַהקְּ
י  ּלוֹ ַעל גַּבֵּ א ָלַדַעת ִלְבנֹות ֶאת ַהֵחֶלק ָהרּוָחִני שֶׁ ִתיָּה ֶאלָּ ַנע ֵמֲאִכיָלה ּושְׁ ַרת ָהָאָדם ֵאיָנּה ְלִהמָּ ַמטְּ
ל  דֹוָלה שֶׁ ָבר ַמְצִריְך ֲעבֹוָדה גְּ אן ַהדָּ ַבע. ְוַגם כָּ הֹוִציא ִמּתֹוְך ָהאֶֹכל, ַהחֹול ְוַהטֶּ ִניצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש שֶׁ
ִמית  ה גַּשְׁ ֻעלָּ ַבר פְּ ָכל דְּ ֶזה בְּ יֹון ַהלָּ לָּ עֹוַלם ַהכִּ ל ָאָדם בְּ ְקּפוֹ שֶׁ ה תָּ ל ַמֲעשֵׂ ִמְלָחָמה ּוְגבּוָרה "ְוֶזה כָּ
ַחיֵּיֶהם  ִהְצִליחּו בְּ אן". ְוָאֵכן ַרק ֵאּלּו שֶׁ ְמֵצאת ְלָפָניו כָּ ֵבָדה ַהנִּ דֹוָלה ְוַהכְּ ְלָחָמה ַהגְּ מִּ ְלַהְראֹות ּכֹחוֹ בַּ
נּוי  בָּ ל ַהּקֶֹדׁש שֶׁ ֵלם שֶׁ ב ַהשָּׁ צָּ את ֶאת ַהמַּ ַבטֵּ מְּ ְוָיָתן שֶׁ ת ַהלִּ ְזּכּו ִלְסֻעדַּ יִּ ה שֶׁ יַע ְלַדְרגָּה זוֹ ֵהם ֵאלֶּ ְלַהגִּ
ְכִלית  ַהתַּ הּוא  שֶׁ ָסֵפק  ִלי  בְּ ִלְוָיָתן  ת  ִלְסֻעדַּ ה  ִיְזכֶּ הּוא  ה  ְקדֹושָׁ ַכוָָּנה  בְּ "ְוָהאֹוֵכל  ַהחֹול  ִסיס  בְּ ַעל 

ְוָיָתן].  ֻעּדֹות ַהלִּ ה ֵלָהנֹות ִמסְּ ר ִיְזכֶּ שֵׁ ָאַכל כָּ ַרק ִמי שֶׁ ְנחּוָמא, שֶׁ ְדָרׁש תַּ ֻקוָּה ֵמֲאִכיָלה". [ְרֵאה ְלַמְעָלה ֵמַהמִּ ַהמְּ
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הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות

ופרנסה ושלום בית של:

מאיר נהוראי בן אליס
הילה בת אליס

רוני בן יפה
אליס בת עליה

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס 
אסתר בת אליס

אלי אליהו בן אליס
אמיל בן מטילדה
מרדכי בן אליס



לעילוי נשמת
עליה סננס בת סעדה ז"ל

סעדה בת אסתר ז"ל
מאמא אסתר בת חוה ז"ל

לונה בת סעדה ז"ל
סמי בן סעדה ז"ל

אסתר אקוקה בת סעדה ז"ל
רבקה בת רוחמה ז"ל
רוחמה בת חוה ז"ל
מאמא סוליקה ז"ל

מאמא שבזי ז"ל
איישה כהנת בת חוה ז"ל

מרדכי בן אליה ז"ל
משה בן סעדה ז"ל

אברהם בן סעדה ז"ל
חנניה בן רבקה ז"ל

שמעון בן אסתר ז"ל
מרדכי בן אסתר ז"ל
עמרם בן אסתר ז"ל
אליהו בן חוה ז"ל

ממן אליהו בן חוה ז"ל
מכלוף בן חמו בן חוה ז"ל

יצחק הלוי בן חוה ז"ל
אברהם סננס בן רחל ז"ל




