
  

ִנְלַמד  ה ׁשֶ יַח ְמַחּכֶ ַּהָמׁשִ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ּ  

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר   ,ּּבְ
ִּיְפקון  ַרֲחֵמיּ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ ּ  

 



  

בֹוד  יבֹות ַהְקדֹוׁשֹות ַאְבְרֵכי ֶאל ּכְ ַּהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ּ ּ ִיְחיוּ ּׁשֶ ּ,  
ְבִחיַנת  ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאֶתם ּבִ ָּהֲאִמִתִיים" ַהׁשֹוְמִרים"ֲּאׁשֶ ְלִמי ֲחִגיָגה ו( .ּ   ):ְּירוׁשַ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּהַמָצב ּבְ ּוָבעֹוָלם ּכו(ּ ָאָגה) לֹוּ ְּוַהֵלב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ִתַזל ְוִתְדָמע ִמגֶֹדל ַהָצרֹות , ְמעֹוֵרר ּדְ ּ ּ ּ ּ
ָלִליֹות רח ַּהְפָרִטיֹות ְוַהּכְ ּ ׁש ֵאין ְלך יֹום "ֲחַזַמֲאָמֵרי ְּוָידוַע . ל"ּ ית ַהִמְקּדָ ָחַרב ּבֵ ָל ִמיֹום ׁשֶ ּ ה ּ ִקְלָלתֹו ְמֻרּבֶ ּׁשֶ

ְּוָכל ַהִיׁשו, ֵמֲחֵברֹו ּ ָנה ב עֹוֵמד ּ ַסּכָ ה "ל "נֹוָרָאה רחּבְ ִכְבׂשָ ְבִעים ְזֵאִבים ּכְ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ְבִעים (ַאַחת ׁשֶ ׁשִ
ִוד ַהֶמֶלך ע). ֻּאמֹות ָבר ִהַגְענו ְלַמֲאָמר ּדָ ּכְ ְְוִכְמֻדֶמה ׁשֶ ּ ּּ ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים"ה "ּ ּ ְּוָהֻאמֹות ְמַצְחְצחֹות . 'ְוגֹו" ּ

ַמִיםְוֵאין , ַהֲחָרבֹות ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ָּלנו ַעל ִמי ְלִהׁשָ ּּ ּוְלַקוֹות , ּּ ק ּ יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ְּתִהיִלים (ְלַסכָֹתה ְלרֹאׁשִ

ק, )ֶּפֶרק קמ יֹום ָנׁשֶ ָבר ַאַחר ּבְ ל גֹוג . ּדָ קֹו ׁשֶ ְלִמי ְיָבמֹות עח(ֶּזה ִנׁשְ   .).ְּירוׁשַ

ַּאך ֵיׁש ָלנו ֵעָצה ַאַחת ְיעוָצה  ּ ָמהִּל"ְ ּימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ְּוִלמוד ַהזֹוַה, א"ּ ְמָחה"ּ ׂשִ ל , ק ּבְ ֹכחֹו ַלֲעצֹר ּכָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ִמיות רוָחִניות וְבַגׁשְ ָרכֹות ּבְ ל ַהּבְ ִפיַע ּכָ ֻּפְרָענות וְלַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּוַכָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח, ּ ּ ּ ּע ְלִלמוד ַהזֹוַה"ל זי"ּ ק "ּ

ְרִציפות  ַמִצי–ּּבִ ּ ׁשֶ ּ ּל ִמן ַהֻפְרָענות ּ ּ וֵמִביא ַהְגאוָלה –ּ ֵסֶפר , ה"ַעֵיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ(ּּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו"ְּוֵכן הוָבא ּבְ ּ(".  

ל  ּכָ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֶאת ֵסֶפר ַּהְמַסְיִמים ֶּלֱהֵוי ָידוַע ׁשֶ ְבִחיַנת ּ ָתא ֲחָדא"ּבִ ִניׁשְ ְבִחיַנת )ק"זֹוַה(" ּכְ  ֵהם ּבִ
ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים ֶאֶל" ּף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּ ּ יִרים ד(ּ יר ַהׁשִ ָרֵאל–, ) ד,ּׁשִ ַלל ִיׂשְ ּ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ּכְ ּ ּ ,
ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים" ְּוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְגבורֹות וְמַמְתִקים אֹוָתם" ּּכֹל ׁשִ ּ ָאה ַהְגאוָלה בב, ּ ּוִמַיד ּבָ ּּ   .א"ּ

ּבִּו ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ין"י "ְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ן ְפנו -". ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם ּכולֹו ִמן ַהּדִ ּ ַעל ּכֵ ּ
י ַהּכֹוְלִלים יבֹות וְלָראׁשֵ י ַהְיׁשִ ה ְלָראׁשֵ ַבָקׁשָ ּּבְ ּ ַהְתָחַל, ּ קֹות ּבְ ר ּדַ ֵנים ָעׂשָ יׁש ׁשְ ְּלַהְרׁשֹות ָלֶכם ְלַהְקּדִ ל ּ ת ּכָ

ֵּסֶדר ְלִלמוד ַהזֹוַה ְמָחה"ּ ׂשִ ימו ִעָמֶכם, ק ּבְ אי ַיְסּכִ ּוְבַוּדַ ּ יבֹות , ּ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ָבר נֹוַדע ַהְמִציאות ּבְ ּכְ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ
ך ָעׂשו ּכָ ְּוּכֹוְלִלים ׁשֶ ְּוַכָידוַע . ְ ה ּ ְקֻדׁשָ ּבִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ְלַתָתא ּּדְ ַיְצִליַח ָצִריך קֹוֶדם ִאְתֲערוָתא ּדִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ְ ק "ַעֵיין זֹוַה(ּ

ף ע ת ֶלך ְלך ּדַ ָָפָרׁשַ ְּ זֹוַה. :)ז"ּ ַמֲעַלת ַהִלימוד ְוַהְקִריָאה ְבּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ירֹות ׁשֶ ְּוָכל ַהַמֲעלֹות ָהַאּדִ ּ ּ ִמי "ּ ּק ֵהם ַגם ּבְ
ר הוא ָלל ֶאת ֲאׁשֶ ֵאינֹו ֵמִבין ּכְ ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹוֵפא– קֹוֵרא ּׁשֶ ָמָשׁ ֵדי ,  ּכְ ְרפוָאה ּכְ ֵּאינֹו ָצִריך ְלָהִבין ּבִ ְ

זֹוַה, ְּלִהְתַרֵפא ן ַהלֹוֵמד ְבּ ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימוד ּכֹוחֹו ָגדֹול ְוָעצום "ּּכֵ ּק ֲהַגם ׁשֶ ַמִים ֲעִליֹוָתיו"ּּ ׁשָ ּובֹוֶנה ּבַ ּ ּ" ,
ן ִנָגֵאל ּבִ ָקרֹובְּוַעל ְיֵדי ּכֵ ע , ְמֵהָרה ּבְ ה ִיָוׁשַ י ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב וִמֶמּנָ ּּכִ ל "ּ ַיֲעֹקב ָאִבינו ע–ּּ ה ִנְקָרא ָאב ׁשֶ

ְבִעים ֶנֶפׁש ְבִעים ִגיַמְטִרָיה סֹוד , ׁשִ ְּוׁשִ ּי ִלימוד ַהתֹוָרה " ְדַע–ּ ּ ּ ל ַיֲעֹקב ָאִבינו ע–ּ תֹו ׁשֶ ִהיא ִמּדָ , ה"ּ ׁשֶ
ֶנֶגד סֹו–ק "ּוִבְפָרט זֹוַה ּכְ ְבִעים ֶנֶפׁש, ד" ׁשֶ ל ׁשִ ְבִעים ֻאמֹות ָהעֹוָלם , ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב ׁשֶ ֵצל ִמׁשִ ִּנּנָ  ְועֹוד –ּ

ִמלוי אֹוִתיֹות ָכֶזה ָידוַע ַיֲעקֹוב ּבְ ּּכַ ּּ ִּגיַמְטִרָיה , ת"ו בי"ף וי"ן קו"ד עי"יו: ּּ ָנה תש– 770ּ ַהׁשָ ה –ע "ּ ׁשֶ ּ וִמֶמּנָ ּ- 
ע ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ִּמּכַֹח ְסֻגַל ּת ִלימוד ַהסֹוד ִיָוׁשַ ּ ּּ ּ ּ י ֲעָרבֹות"ֵסֶפר (ּ ָיֵדנו ַהָדָבר! ִּזְכרו - ")ַבּדֵ ּּבְ ֲהלֹוא ִאם ָקֹטן  "– !ּ

ָרֵאל ָאָתה ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניך רֹאׁש ׁשִ ַּאָתה ּבְ נו ַהָפסוק , ְּוֶהָחָלׁש יֹאַמר ִגּבֹור ָאִני, "ָּ ְּוִיְתַקֵיים ּבָ ן ִיְהֶיה ַּהָקטֹ"ּּ
ָּלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני ה ה' ּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ְעָיה ס(" ּ   .א" בב) כב,ְיׁשַ

 

ָמה)  א ּתֹוַרת ַהסֹוד הוא תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּּ ית יֹוֵסף). א"אֹור ִיְצָחק פ(, ּ ָאַמר ַהַמִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ּוְכמֹו ׁשְ ּ ּ :
ָחְכַמת ַהַק ע ִעִתים ּבְ ִּאם ִתְקַבּ ּ ָלהּ ר ָנׁש, ּבָ יק ָרִזין ְסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ ה ְדַתְדּבֵ ך ּבָ ֶּאְפַתח ִלּבְ ּ ָ ּ. 

ת ּבֹא( ִרים ָפָרׁשַ ַּמִגיד ֵמיׁשָ ָרֵזי - )ּ א וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסַתְכִלין ּבְ ּ ַווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאִטיִמין ִלּבָ ּ ּ ּּ ּּ
ה- .)ח"ַּדף כ'  אזַֹהר ֵחֶלק(. ְדאֹוַרְייָתא ׁשָ ּ ִאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ַתְדָלא ְבָחְכָמה , ּ ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ָלה ְּדָגְרִמין ְדִאְסַתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י, ְדַקּבָ ּ ּ ְתָאַרת ב, ִּמיָנה' ּ ה' ְּוִאׁשְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין , ְיֵביׁשָ
א וִב ֲּעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ָעְלָמאּ ָדן ּבְ   ).'ל' ז תי"תיק(. יָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ



יַח שנה  ְּוַהזַֹהר ַּהָמׁשִ

  

ֵלָמה- יא  ֱאמוָנה ׁשְ מֹו גֹוֵמל טֹוב . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ַרך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּׁשֶ ְ
  : ִמְצֹוָתיוְּלׁשֹוְמֵרי ִמְצֹוָתיו וַמֲעִניׁש ְלעֹוְבֵרי

ֵלָמה- יב  ֱאמוָנה ׁשְ יַח. ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ִביַאת ַהָמׁשִ . ּּבְ

ֵלָמה- יג  ֱאמוָנה ׁשְ ַיֲעֶלה . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ֵעת ׁשֶ ִתְהֶיה ְתִחַית ַהֵמִתים ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
מֹו ְוִיְתַעֶלה ִזְכרֹו ָלַעד וְלֵנַצח ְנָצִחיםָר ַרך ׁשְ ּצֹון ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ ְ:  

 

ִנְלַמד   )א ה ׁשֶ יַח ְמַחּכֶ ַּהָמׁשִ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ּ  

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ְּוַהַמׂשְ ּּ ְָכך : ּ לֹום ּ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּאֹוֵמר מׁשֶ ּ
ּבִ ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר: "א"י זיע"ְלַרׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ... ְּ ּ

ָרֵאל  ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי" ְלִמְטַעם"ִיׂשְ ְּדִאיהו ֵסֶפר ַה, ּ יה ִמן ָגלוָתא , ֹּזַהרּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ
ַרֲחֵמי הֹון ה". ּבְ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ' ְּוִיְתַקֵים ּבְ ּּבָ   .)יב, ְּדָבִרים לב(ּ



יַח שנו  ְּוַהזַֹהר ַּהָמׁשִ

ֵּפרוׁש ָרֵאל ִלְטֹעם : ּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ִּמׁשום ׁשֶ הוא ֵסֶפר ַהֹזַהרֵמִאיָלן ּ ַּהַחִיים ׁשֶ ּ ּ ,
ַרֲחִמיםַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַה ָּגלות ּבְ ם יֹוִציֵאנו, ּ ַהׁשֵ נו ַהָפסוק ׁשֶ ְּוִיְתַקֵים ּבָ ּ ּּ ּ  ִמן ּ

ִלי ִקְטרוג ַּהָגלות ּבְ ּ ּ.  
ת ָנׂשא ַדף קכדַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ( ָּפָרׁשַ   )ק"ַרַמ, :ּ

הו ַהָנִביא ָזכור ְלטֹוב  )ב ֵּאִלּיָ ּבִ ּּ ֵני ָאָדם ְלַמָטה : י"ָלַרׁשְ ָמה ּבְ ּּכַ ּ
ִּיְתַפְרְנסון  ְלךּ ִָמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ּ ּ ּ  

ה ֲחָייִלין  ּמָ ַמִים ִעם ּכַ ִביא ָזכור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשָ ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ ל ּ ׁשֶ
ְלהו ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻכּ ה ַמְלָאִכים ְסִביבֹו וׁשְ מֹות ְוַכּמָ ְּנׁשָ ּ ּּ ִכיָנה  [,ּ ּוׁשְ

מֹו ׁשָ ן יֹוַחאי]... תֶּעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל ָכל ַהּנְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י : ְוָאַמר ְלַרּבִ ַרּבִ
אֹוַרְייָתא י ַאְנְת הוא ִאיָלָנא ִדְרָבה וְתִקיף ּבְ ַּרּבִ ּ ַּאָתה הוא ִאיָלן ַהָגֵדל  [,ּ ּ ּ

תֹוָרה ּוִמְתַחֵזק ּבַ ּ ין] ּ יׁשִ ִאינון ֵאָבִרין ַקּדִ יָלך ּדְ ַעְנִפין ּדִ ּּבְ ֵהם  [,ְ ְלך ׁשֶ ֲעָנִפים ׁשֶ ָּבָ ּ
יםֵאי ְָוַהְיינו ְסִביבֹות ֵאיָבֶריך, ָּבִרים ַהְקדֹוׁשִ ן, ]ּ ְרָיין ַתּמָ ה עֹוִפין ׁשַ ּמָ , ּּכַ

ין יׁשִ ָמִתין ַקּדִ ִנׁשְ ם [ּדְ מֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֹוִרים ׁשָ ל ְנׁשָ ַּכָמה עֹופֹות ׁשֶ ַגְוָנא ] ּ ּכְ
ְלֵעיָלא ל ִאיָלן ָהֶעְליֹון [,ּדִ מֹות ׁשֶ ׁשָ יהְּדִאְת, ]ְּכֻדְגַמת ַהּנְ ֱאַמר ּבֹו [ַּמר ּבֵ ּנֶ ם (] ׁשֶ ׁשָ

ּוְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן  )ט ַמָיאִּצֳפֵרי ּ ַמִים [,ּׁשְ נו עֹופֹות ַהׁשָ ּוַבֲעָנָפיו ְיַקּנְ ּ ְּוַהְיינו , ּ
מֹות  ׁשָ ַמִים ְּזֵעיר ַאְנִפין ִדַהּנְ ְקָרא ׁשָ סֹוד (ַהּנִ ַּהָפסוק ּבְ ה ְּוַאָת" )לב, ח' אְמָלִכים (ּ

ַמע ִמן  ַמִיםִּתׁשְ   )]."ַּהׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ ִביא ְלַרּבִ ְּוָאַמר ֵאִלָיהו ַהּנָ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון : ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְּוַכּמָ ּּ
ְֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך סֹוף יֹוַמָיא, ּ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ ּ ּ ,

ּוְבִגיֵניה רֹור ּבָ )ַּוִיְקָרא כה י( ּ   .'ְוגֹוָאֶרץ ּוְקָראֶתם ּדְ

ֵּפרוׁש ְלך: ּ ה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ָּכַ ּ ּ ּּ ִיְהֶיה ָלֶהם  [ּ ּׁשֶ
ָּמזֹון ְוִתקון ֶפׁש ַעל ְיֵדי ִלמוד ּ ּ ַהּנֶ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּדֹור ] ּ ה ּבַ ר ִיְתַגֶלה ְלַמּטָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

סֹוף ַהָיִמים יַחָקרֹו [,ָּהַאֲחרֹון ּבְ ִביל ִלמוד ,]ב ְלִביַאת ָמׁשִ ּ וִבׁשְ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּ

ָכתוב  ִּיְתַקֵים ַמה ׁשֶ ּ ּ ֶביָה"ּ ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ ּ ֵפרוׁשֹו."ּוְקָראֶתם ּדְ ָיבֹוא : ּ ּׁשֶ
ׁשֹוָפר ָגדֹול ְלֵחרוֵתנו  יַח ִצְדֵקנו ְוִיְתַקע ּבְ ְּמׁשִ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּּ ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ּקוֵני זַֹהר ִתקון וִּת( ּּ סֹופֹו ' ּּ   ).ר"א ובל"ַּהְגָר -ּבְ
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ַּעל ֶזה ַהִלמוד ָאַמר   )ג ּ רוך הואּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִאלו ְפָדַאִני ִלי ּ ב ּכְ ֶנְחׁשָ ּ ׁשֶ ּּ ּ
לות ּוְלָבַני ֵמַהּגָ ּ  

ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך ּ ְּוַעל ֶזה ַהִלמוד ָאַמר : ּ ּ רוך הוא ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרכֹות(ּ , .) חּבְ
ב ְכִאלו ְפָדַאִני ִלי וְלָבַני ֵמַהָגלות ְחׁשָ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ְוְבִמְקָדׁש ֶמֶלך ָאַמר ּ ִלמוד ֵפרוׁש : ּ ַתֵדל ּבְ ִּכי ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֵיׁש ַלִמׁשְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָכרֹו, ַמַאְמֵרי ַרּבִ ֵרינו וַמה , ְוֵאין ֵקץ ְלֹגֶדל ׂשְ ְּוַאׁשְ ּטֹוב ֶחְלֵקנו ּ ּ

יֵחנו יַאת ְמׁשִ ִּאם ִנְזֶכה ַלֲעֹזר וְלָקֵרב ּבִ ּ לֹא ִיְתַגֶלה, ּ ַרך ׁשֶ ִּכי ָכך ָגַזר ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּּ ְּ ְ ּ ּ, 
ְּוִיְהֶיה ָגנוז ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ְזכותֹו ָיבֹוא ַהגֹוֵאל ,ּ ַעד סֹוף ַהָיִמים,ּ ּבִ ּׁשֶ י , ּ ּכִ

ְוָק זוָלתֹוְּסֻגָלה זֹו ּבֹו ּדַ   .ל" עכ,ּא ְולֹא ּבְ

  

 )ל"י ֲחַזּפִל ַע(

ִפּיוט   )ד ּּבַ בועֹות" ַּאְקָדמֹות"ּ ׁשָ ָנהוג ִלְקֹרא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ:  

ָכל ַהַמְחזֹוִרים ( ַּהִפיוט מֹוִפיַע ּבְ ּ ּ בועֹות ַעמוד ּוְבֵסֶפ, ּ ּר ַהמֹוֲעִדים ְלׁשָ ּּ ּ138 - 
ַּהַתְרגוםַּהָמקֹור ְו ּ ּ.(  

ְּותֹור טור ָרמוָתא, ְּטלוָלא ְדִלְוָיָתן ּ. 

אור[ בֹוִהים :ּּבֵ ל ִלְוָיָתן ְוׁשֹור ֶהָהִרים ַהּגְ ת עֹורֹו ׁשֶ  ].ֻסּכַ

י ָסִביך ַחד ּכִ   .ְּוָעִביד ְקָרבוָתא, ְְוַחד ּבְ
אור[ ה ִמְלָחָמה :ּּבֵ ך ְוַיֲעׂשֶ ֶאָחד ִיְסַתּבֵ ְְוֶאָחד ּבְ ּ.[ 

ַקְרנֹוִהי  ֵהמֹותּבְ ַרְבְרבוָתא, ְּמַנַגח ּבְ   .ּּבְ
אור[ ַגֲאָותֹו :ּּבֵ ֵהמֹות ּבְ ח ּבְ ַקְרָניו ְיַנּגַ  ].ּבְ

ְּיַקְרַטע נון ְלִקְבֵלה ְגבוְרָתא, ּ ִציצֹוי ּבִ ּּבְ ּ.  
אור[ ְגבוָרה :ּּבֵ יָריו ּבִ ְסַנּפִ ֶנְגדֹו ּבִ ץ ַהָדג ּכְ ְּיַקּפֵ ּ ּ.[ 
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ְרֵיה ַר, ְּמָקֵרב ֵליה ּבָ ה ּבְ ַחְרּבֵ   .ְּבְרבוָתאּּבְ
אור[ דֹוָלה :ּּבֵ ַחְרּבֹו ַהּגְ ׁש ֵאָליו ּבֹוְראֹו ּבְ  ].ִיּגַ

רוָתא, ֲּאִריְסטֹון ְלַצִדיֵקי ְיַתֵקן   .ְּוׁשֵ
אור[ ִדיִקים ַיְתִקין ַוֲארוָחה :ּּבֵ ְּסֻעָדה ַלּצַ ּ ּ.[ 

י ְּוגוַמְרָתאְדַכְדּכֹוד , ְמַסֲחִרין ֲעֵלי ַתּכֵ ּ.  
אור[ ים  :ּּבֵ ְלָחְמֻסּבִ ְדֹכד ְוַאְבֵני ֶאְקָדחְלׁשֻ ל ּכַ  ].ּנֹות ׁשֶ

  .ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָתא, ְנִגיִדין ָקֵמיהֹון
אור[ ִכים ִלְפֵניֶהם :ּּבֵ ּפָ  ].ְוַנֲהרֹות ֲאַפְרְסמֹון ִנׁשְ

ּוִמְתַפְנִקין ְוָרֵוי ַכֵסי ְרָוָיָתא, ּ   .ּבְ
אור[ כֹוסֹות ְרָוָיה :ּּבֵ ּוִמְתַעְדִנים ְורֹוִוים ּבְ ּ.[ 

יתֲחַמר ְמַר ֵראׁשִ י ַנֲעָוָתא, ת ְדִמּבְ   .ְנִטיר ּבֵ
אור[ ֶיֶקב :ּּבֵ מור ּבְ ית ׁשָ ֵראׁשִ ּבְ ּמִ  ].ַּיִין ָעִסיס ׁשֶ

  

ְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָגָיא ִעם ִלְוָיָתן  )ה   ָעִתיד ּגַ

י  ֱאַמר ִתְמׁשֹ: יֹוָנָתןָאַמר ַרּבִ ּנֶ ָּעִתיד ַגְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָגָיא ִעם ִלְוָיָתן ׁשֶ ְך ּ
ִקיַע ְלׁשֹנֹו ַחָכה וְבֶחֶבל ַתׁשְ ִּלְוָיָתן ּבְ ּ רוך הוא עֹוְזרֹו ֵאין , ּ ְּוִאְלָמֵלא ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ֱאַמר ָיכֹול לֹו  ּנֶ ית ַדְרֵכי ֵאל ָהעֹׂשֹו ַיֵגׁש : ")יט, מאיוב (ׁשֶ ּהוא ֵראׁשִ ּ ָאַמר  .ֹ"ַחְרּבֹוּ
י  רוך הוא ַלָעיֹוָחָנן ַרּבִ ִּתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ל ּ יִקים ֵמעֹורֹו ׁשֶ ה ַלַצּדִ ֲּעׂשֹות ֻסּכָ

ֱאַמרִלְוָיָתן ּנֶ כֹות עֹורֹו" : ׁשֶ ַּהְתַמֵלא ְבׂשֻ ְבִלי(". ּ ַּתְלמוד ּבַ ְתָרא עד, ּ ָבא ּבַ   ).עה-.ּבָ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו   )ו ל ֶאָחד ִיְזֶכּ   לֹא ּכָ

ִמְדָרׁש . ג ה יג ג[ּּבַ י  ]'ַּוִיְקָרא ַרּבָ ְמעֹוןּיוָדן ּבְָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן : ַרּבִ ָּכל ּבְ
ל ַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ל ֻאמֹות ,ֵּהן ְקִניִגין ׁשֶ לֹא ָרָאה ְקִניִגין ׁשֶ ּ ְוָכל ִמי ׁשֶ ּ

עֹוָלם ַהֶזה ֵהמֹות ,ָּהעֹוָלם ּבָ ָחִטים ּבְ א ֵכיַצד ֵהם ִנׁשְ ּ זֹוֶכה ִלְראֹוָתה ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ
ַקְרָניו ְוקֹוְרעֹוּנֹוֵתץ ַלִלְוָיָתן ְסַנִפיָריו ְונֹוֲחרֹו, ּבְ ֵהמֹות ּבִ ַוֲחָכִמים , ּ ְוִלְוָיָתן נֹוֵתץ ַלּבְ
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ָרה ִהיא ִחיָטה ְכׁשֵ ְְולֹא ָכך ָתִניַנן. ּאֹוְמִרים זֹו ׁשְ ַּהֹכל ׁשֹוֲחִטין וַבֹכל ׁשֹוֲחִטין : "ּ ּּ
ּוְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין חוץ ִמַמַגל ָקִציר ְוַהְמֵגָרה ְוַה ּּ ּ ֵהן חֹוְנִקיןּ ַנִים ִמְפֵני ׁשֶ ּׁשְ ָאַמר ? "ּ

ר ַכֲהָנא י ָאִבין ּבַ רוך הואָאַמר : ַּרּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ה ֵמִאִתי ֵתֵצא "ּ ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ּ ִּחדוׁש , ּ ּ
ּתֹוָרה ֵמִאִתי ֵתֵצא ּ ּ."  

י ִיְצָחק ָאִריְסטֹון ם ַרּבִ ׁשֵ ַרְכָיה ּבְ י ּבְ ּרוך הוא ָּעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ: ָאַמר ַרּבִ ְּ

ַּלֲעָבָדיו ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹואְּסעוָדה ַלֲעׂשֹות  לֹא ָאַכל ְנֵבלֹות ,ּ ּ ְוָכל ִמי ׁשֶ
א  עֹוָלם ַהֶזה זֹוֶכה ִלְראֹותֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּּבָ ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב "ּ

ה ְלָכל תֹאְכלו ִמֶמּנו )ַּוִיְקָרא ז(" ְּמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכֻלהו ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּ ּבִ ּּ ּ
ָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם  ,ֶלָעִתיד ָלבֹא ה ַמְזִהיר ְלִיׂשְ ר זֹ"ְְלִפיָכך מׁשֶ ּאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ

ּתֹאְכלו ּ."  

ִחיָטה    )ז ׁשְ ָרֵאל ּבַ ּלֹא ִנְצַטוו ִיׂשְ ּ ֵדי ּ ִתיד ָלבֹוא ֶלָע -  ְלָצְרָפןֶּאָלא ּכְ
ִחיָטה ם ׁשְ ֵהָמה ְוִלְוָיָתן ְוֵאין ׁשָ ה ְסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמן ַהּבְ ּעֹוׂשֶ ּּ  

ִמיִני  ִּמְדָרׁש ַתְנחוָמא ׁשְ ר ה: )ֶּפֶרק ז ז(ּ ה ֵלאֹמר זֹאת ַהַחָיה ' ַוְיַדּבֵ ֶּאל מׁשֶ
ר תֹאְכלו ֲּאׁשֶ ֵהמֹות ְטהֹורֹות ֵיׁש : ּ ינו ַכָמה ּבְ ְּיַלְמֵדנו ַרּבֵ ּּ ּ עֹוָלםּ נו ַרּבֹוֵתינו ,ּבָ ּ ָכך ׁשָ ּ ְ ּ

ֵהמֹות ֵהן ר ּבְ ּ ַאָיל וְצִבי ְוַיְחמור ַאקֹו ְוִדיׁשֹון וְתאֹו ְוֶזֶמר ְוׁשֹור:ֶעׂשֶ ּ ּּ ִבים ,ּ ה ְכׂשָ ּ ׂשֵ
ה ִעִזים עֹוָלם ָאַמר ,ְּוׂשֵ רוך הואּ יֹוֵתר ֵמֵאֶלה ֵאין ּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרֵאל ּ ִּהָזֲהרו  ְלִיׂשְ ּ
ֶרץ ָטֵמאַעְצְמֶכם  ְבֵהָמה ְטֵמָאה וְבׁשֶ ֵקץ ֶאת ַעְצְמֶכם ּבִ לֹא ְלׁשַ ּׁשֶ ּ ְ ָכך ָאַמר ּ ּ

ָּהֵאל ָתִמים ַדְרכֹו ִאְמַרת ה"ָּדִוד  ּ ְּתִהִלים יח( "ְּצרוָפה' ּ ִריֹוָתיו)ּ ִביל ְלָצֵרף ּבְ ׁשְ  ,ּ ּבִ
יֹאְכלו ִי רוך הוא ׁשֶ י ָמה ִאְכַפת ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּּ ְ ּ ִחיָטהּ לֹא ׁשְ ָרֵאל ּבְ  ,ׂשְ
ָרֵאל נֹוֵחר ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֵחט ִמן ַהַצָואר ִמן ַהָיֵרך ְיֵהא ִיׂשְ ְׁשֶ ּ ּּ לֹא ִנְצַטָוה ּ ֵתַדע ,ּ ּׁשֶ ּ

ָרֵאל ֵדי ְלָצֵרף ֶאת ִיׂשְ ִחיָטה ַהזֹו ֶאָלא ּכְ ַּהׁשְ ּ ה ְסֻעָדה ּ ּ ִכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא עֹוׂשֶ ּ
ֵהָמה ְו ַּלַצִדיִקים ִמן ַהּבְ ִחיָטה,ִלְוָיָתןּ ם ׁשְ ה , ְוֵאין ׁשָ ּנָ ִרָיה ְמׁשֻ ּ ֵתַדע ְלך ִלְוָיָתן ּבְ ָ ּ

ֱאַמר  ּנֶ ִּהיא ְוַהַמְלָאִכים ָיגורו ִמֶמּנו ׁשֶ ּ ּּ תֹו ָיגורו ֵאִלים ְוֵהם זֹוְרִקין ) ִּאיֹוב מא(ּ ִּמׁשֵ ּ ּ
ְרֶזל ל ּבַ ָּעָליו ַכָמה ְרָמִחים ׁשֶ ֱאַמ,ּ ּנֶ ָבן ׁשֶ ּ ְכֶתֶבן הוא חֹוׁשְ ם(ר ּ ְרֶזל " )ׁשָ ַיְחׁשֹב ְלֶתֶבן ּבַ

ֵהמֹות  ַדי ְוֵכן ּבְ הוא רֹוֵבץ ַעל ֶאֶלף ָהִרים ׂשָ ה ׁשֶ ֱאַמר ָּקׁשֶ ּנֶ ְּתִהִלים נ(ׁשֶ ֵהמֹות )ּ  ּבְ
ַהְרֵרי ָחִטין ּבְ ֵניֶהם,ָאֶלף ְוֵהיָכן ֵהן ִנׁשְ ּ ֶאָלא ֶזה ְלֶזה ִמְזַדְוִגין ׁשְ ּ ֱאַמר ,ּ ּנֶ  )ִּאיֹוב מא( ׁשֶ

ֶּאָחד ִיַגׁשוֶאָחד ּבְ" ִלְוָיָתן " ּ ֵהמֹות ִיַגׁש ּבְ ַקְרָניו ובֹוֵקַעְוהֹוְפכֹו ּּבְ ְ ְוִלְוָיָתן ֵהֶפך ,ּּבְ



יַח שס  ְּוַהזַֹהר ַּהָמׁשִ

ְזָנבֹו ְוהֹוְרגֹו,ִיְהֶיה ִמיָתתֹו ַמֶכה אֹותֹו ּבִ ּ ׁשֶ ּ ְוַהַצִדיִקים הֹוְלִכין ְונֹוְטִלין ָמנֹות ,ּ ּ
ֵאין ּ ִמָכאן ,ָמנֹות ִבּׁשֶ ׁשְ ִחיָטה ֶאָלא ּבִ ָרֵאליל ִלּׁשְ ְּבדֹק וְלָצֵרף ֶאת ִיׂשְ ּ.  

ִתְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא  )ח ַּהִמְלָחָמה ׁשֶ ר  - ּ ֲאׁשֶ סֹוף ַהִמְלָחָמה ּכַ ּּבְ
ֵתיֶהן ֶנֱהָרגֹות רוך הוא ,ּׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ַתֵמׁש  ּ ָרן וֵמעֹוָרן וִמׁשְ ׂשָ ּלֹוֵקַח ִמּבְ ּ ּ ּ

ּּבֹו ְלטֹוַבת ַהַצִדיִקים ּ  

ְמעֹו ַיְלקוט ׁשִ ר ָחָנה :)ֶרֶמז תתקכז( ִּני ִאיֹובּּבְ ר ּבַ ה ּבַ י  ָאַמר ַרּבָ : יֹוָחָנןָאַמר ַרּבִ
רוך הואָעִתיד  ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֱאַמר ּ ּנֶ ר ִלְוָיָתן ׁשֶ ׂשַ ּ ַלֲעׂשֹות ְסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמּבְ ִּיְכרו "ּּ

ִרים ין אֹותֹו ְסחֹוָרה ּבִ"... ָעָליו ַחּבָ ָאר חֹוְלִקין ְועֹוׂשִ ַלִיםְּוַהׁשְ ָוֵקי ְירוׁשָ ָאַמר ... ּׁשְ
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ רוך הואָעִתיד : ַרּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ַלֲעׂשֹות ֻסָכה ַלַצִדיִקים ּ ּ ֶלָעִתיד ּ

רוך הואְו... ָלבֹא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֵרת ְרדו ַוֲעׂשו ִעמֹו ִמְלָחָמהּ ּ אֹוֵמר ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ ּ ִּמָיד , ּ
ים  ֵרת רֹוִאים אֹותֹו יֹוְרִדים ְועֹוׂשִ ִּעמֹו ִמְלָחָמה ְוִלְוָיָתן תֹוֶלה ָפָניו וַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ ּ ּ ּ

ֲהִלים ִמִיְרָאתֹו ובֹוְרִחים ּוִמְתּבַ רוך הואַמה ... ּּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֵהמֹות ּ ה ֵמִביא ּבְ  עֹוׂשֶ
ים ִמְלָחָמה ֶזה ִעם ֶזה ֵהמֹות ְוִלְוָי... ְוִלְוָיָתן ְוֵהם עֹוׂשִ ִקים ֶזה ִעם  ָתןִּמָיד ּבְ ִּמְתַדּבְ

ֱאַמר  ּנֶ קו ִאיׁש"ֶזה ׁשֶ ָאִחיהו ְיֻדּבָ ּּבְ ֶזה ֵאיָנם " ּ ִקים ֶזה ּבָ ֵהם ִמַדּבְ ּוִמׁשֶ ּ ין(ּ  )ִּמְתַנְפׁשִ
ין[ ֱאַמר ִיְתַלְכדֹו ְולֹא ִיְתָפָרדו] ִּמְתָפְרׁשִ ּנֶ ֶּזה ִמֶזה ׁשֶ ּ ּ רוך הואַמה , ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ה ּ  עֹוׂשֶ

ֵהמֹות ְוהוא  ְוָיָתןּרֹוֵמז ַלִל ְסַנִפיָריו ְוׁשֹוֲחטֹו ְורֹוֵמז ַלּבְ ֵהמֹות ּבִ ְּוהוא ַמֶכה ֶאת ּבְ ּּ ּ
ְזָנבֹו וְמִמיתֹו ַּמֶכה ֶאת ִלְוָיָתן ּבִ רוך הואּ ִמָיד ַמה ,ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ל ּ ה נֹוֵטל עֹורֹו ׁשֶ  עֹוׂשֶ
ה ֻסָכה ַלַצִדיִקים ִּלְוָיָתן ְועֹוׂשֶ ּ כֹות עֹורֹו וְבִצְלַצל ָדִגים ַהְת"ּ ִדְכִתיב ,ּ ַּמֵלא ְבׂשֻ ּ ּ ּ

  ".רֹאׁשֹו

מור ִחּבור   )ט ָרם ִחּבור ּגָ ִּלְוָיָתן הוא ַהּסֹוֵעד ֶאת ַהַצִדיִקים וְמַחּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַּהֶנֶפׁש ִעם ַהּגוף ּ  

י ָּכַתב  י ְיהוָדה ֶהָחִסיד ָהַרב ַרּבִ ן ַרּבִ ָּדִוד ּבֶ ֵסֶפר "ַזַצּ ִּלְבַנת ַהַסִפיר"ּל ּבַ ֶזה ְו" ּ
ֶפׁש ִעם : ְלׁשֹונֹו ָרם ִחּבור ָגמור ִחּבור ַהּנֶ ִּלְוָיָתן הוא ַהסֹוֵעד ֶאת ַהַצִדיִקים וְמַחּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּהגוף ְּכְדָתָנא , ּ ְּדֵבי ֵאִלָיהוּ ּ ֲעִתיִדים ִלְחיֹות ֵאיָנם חֹוְזִרים ַלֲעָפָרן: ּ ְּוֶזהו , ַּצִדיִקים ׁשֶ

ִרים ֶיֱחצוהו ּבֵ ִּיְכרו ָעָליו ַחּבָ ּ ם ַהִחּבור , ּין ְכַנֲעִניםּ ִרים ַעל ׁשֵ ּקֹוֵרא ַלַצִדיִקים ַחּבָ ּ ּ
ָמָתן ְלגוָפן ר ִלְוָיָתן ִנׁשְ ׂשַ ר ּבְ ְמַחּבֵ ַּהָגמור ׁשֶ ּּ לֹא ... ּ ְּוֵהם ְדָבִרים ְנכֹוִחים ְוטֹוִבים ׁשֶ ּ
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ְּלהֹוִציא ַמֲאָמִרים ֵאלו ִמְפׁשוָטן ּּ ִע, ּ ֵפֵרׁש ּבְ לֹא ְכִדְבֵרי ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ָזָכר הוא ּ ְּנַין ִלְוָיָתן ׁשֶ ּ

ֶכל ַגם ִעְנַי ֶפׁש ְוַהׂשֵ ִּזווגֹו ִעְנַין ַהּנֶ ּ ּ ּן ַהֹחֶמר ְוַהצוָרהּ ּ.  
ֶצת( יָטה ְמֻקּבֶ ְתָרא עה, ׁשִ ָבא ּבַ   )א, ּבָ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו   )י ל ֶאָחד ִיְזֶכּ ַמר ֶאת , לֹא ּכָ ׁשָ ֶּאָלא ַרק ִמי ׁשֶ ּ
  ַעְצמֹו ְוִטֵהר ֶאת ֵעיָניו

ּד ִדּבור ַהַמְתִחיל ִמֵסֶפר"ּאֹוַרח ַחִיים ִסיָמן רכ(ח "ַהּבַ ּ ּ כֹול)ּ ם ֵסֶפר ָהֶאׁשְ ׁשֵ לֹא ָכל : ּ ּבְ ּׁשֶ ּ
ַמר ֶאת ַעְצמֹו ְוִטֵהר ֶאת ֵעיָניו , ֶּאָחד ִיְזֶכה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו ׁשָ ֶּאָלא ַרק ִמי ׁשֶ ּ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהְמַבְט ִּמִלְראֹות ִמְלָחמֹות ׁשֶ ל ַהְמִציאות ּ ּאֹות ֶאת ַהַצד ַהַגס ׁשֶ ּ ּ ּ
ָצחֹון ִּיְזֶכה ִלְראֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶאת ַהִמְלָחָמה ְוֶאת ַהּנִ ּ ְמִציאות , ּ ְּוִיְזֶכה ִלְחיֹות ּבַ ּ ּ

ִתָוֵצר ְלַאַחר ִמְלָחָמה זֹו ּׁשֶ כֹול . [ּ ל 'ְּלׁשֹון ֵסֶפר ָהֶאׁשְ ִעיְרך ְקִניָגאֹות ׁשֶ ְָוִכי ִיְקֶרה ּבְ

ְּבֵדי ִגלוִליםעֹו ּ ֵמר ְלך ֶפן ִתְרֶאה... ּ ִּהׁשָ ּ ָ ּ ְוהוא ַהִדין ְמחֹוָלָתם אֹו ׁשום ְדַבר ,ּ ּּ ּ
ְמָחָתם ּ ָאז ִתְזֶכה ְוֶתֱחֶזה ,ׂשִ ל ִלְוָיָתן ְוַהׁשֹור"ְקִניְגָייּ   ]."ּן ׁשֶ

ִלי ָסֵפק   )יא ה ִלְסֻעַדת ִלְוָיָתן ּבְ ה הוא ִיְזֶכּ ַכָוָנה ְקדֹוׁשָ ָּהאֹוֵכל ּבְ ּ ּ ,
ּהוא ַהַתְכִלית ַהְמֻקָוה ֵמֲאִכיָלהׁשֶ ּּ  

ִסדור  ּּבְ ית ַיֲעֹקב"ּ י " ּבֵ לֹו ַעל ְסֻעַדת ַהִלְוָיָתן . ַיֲעֹקב ֵמֶעְמִדיןְלַרּבִ ְדרוׁש ׁשֶ ּּבַ ּּ ּּ
ַּעמוד ( י ַיֲעקֹב  ַמֲעֶלה )123ּ ֶּעְמִדין ְתִמיָהה ְגדֹוָלה ַעל ִדְבֵרי ֲחַזַּהָגאֹון ַרּבִ ּ ָאְמרו "ּ ּל ׁשֶ
ִתָיהֵאין ׂשִ" ֲאִכיָלה וׁשְ ְּמָחה ֶאָלא ּבַ ּ ָמחֹות ֲאֵחרֹות ְכמֹו ֵכן": "ּ ה ֲהלֹא ֵיׁש ׂשְ . ְּוָקׁשֶ

ָפט ְמָחה ַלַצִדיק ֲעׂשֹות ִמׁשְ ִּכי ָכתוב ׂשִ ּ ּ ּ ּ ְמָחה... ּ לֹא ׂשִ רוי ּבְ ה ׁשָ לֹא ִאׁשָ רוי ּבְ ְּוַהׁשָ ּּ ּ .
ְּוֵאיך ִיְהיו ִדְב ּ   ".ֵריֶהם סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזהְ

ירּוַמ ֵאין ָכאן ְסִתיָרה ְכָלל,ְסּבִ ּ ׁשֶ ָמחֹות ָדָבר ֶאָחד "ֶּאָלא , ּ ָכל ֵאֶלה ַהׂשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַיד ַהְקִלפֹות... ַּמָמׁש ֵהן ִּכי ֶזה ָכל ְפִרי ָהֲאִכיָלה ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ָהֲעׁשוקֹות ּבְ ּ ּּ ּ ָלֵכן . ּ

ִלי ְקִלָפה ִמ עֹוָלם ַהֶזה ׁשום ְדַבר ַמֲאָכל ּבְ ֵּאין ּבָ ּ ּ ֱאֶמת ׁשֹוֵמר ַלְפִריּ ָּסִביב ְוהוא ּבֶ ּ ּ "
ִתָיה ֶאָלא ָלַדַעת ִלְבנֹות ֶאת ַהֵחֶלק  ַּמְטַרת ָהָאָדם ֵאיָנה ְלִהָמַנע ֵמֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ ּּ ּ

הֹוִציא ִמתֹו י ִניצֹוצֹות ַהקֶֹדׁש ׁשֶ לֹו ַעל ַגּבֵ ָּהרוָחִני ׁשֶ ּ ּ ּ   .ַּהחֹול ְוַהֶטַבע, ְך ָהאֶֹכלּ

ְּוַגם ָכאן ַהָדָב ל ִמְלָחָמה וְגבוָרה ּ ּר ַמְצִריך ֲעבֹוָדה ְגדֹוָלה ׁשֶ ּ ּ ה "ְ ְּוֶזה ָכל ַמֲעׂשֵ
ִמית ְלַהְראֹות כֹחֹו  ָכל ְדַבר ְפֻעָלה ַגׁשְ עֹוַלם ַהִכָליֹון ַהָלֶזה ּבְ ל ָאָדם ּבְ ָּתְקפֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ּּ ּ



יַח שסב  ְּוַהזַֹהר ַּהָמׁשִ

ְמֵצאת ְלָפָניו ָכאן ִמְלָחָמה ַהְגדֹוָלה ְוַהְכֵבָדה ַהּנִ ּּבַ ּ ּ ִהְצִליחו ְוָא". ּ ֵּכן ַרק ֵאלו ׁשֶ ּ ּ
ת ַהִלְוָיָתן  ִיְזּכו ִלְסֻעּדַ ַחֵייֶהם ְלַהִגיַע ְלַדְרָגה זֹו ֵהם ֵאֶלה ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּּ ְמַבֵטאת ֶאת ּ ּׁשֶ ּ

ִסיס ַהחֹול  נוי ַעל ּבְ ּבָ ל ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ֵלם ׁשֶ ַּהַמָצב ַהׁשָ ּ ּ ּ ה הוא "ּ ַכָוָנה ְקדֹוׁשָ ְּוָהאֹוֵכל ּבְ ּ
ִּיְזֶכה ִלְסֻעַד הוא ַהַתְכִלית ַהְמֻקָוה ֵמֲאִכיָלהּ ִלי ָסֵפק ׁשֶ ּת ִלְוָיָתן ּבְ ּּ ְרֵאה [". ּ

ּ ֵמַהִמְדָרׁש ַתְנחוָמא,ְלַמְעָלה ּ ֻעּדֹות :ּ ה ֵלָהנֹות ִמּסְ ר ִיְזֶכּ ׁשֵ ָאַכל ּכָ ַרק ִמי ׁשֶ  ׁשֶ
  ].ַּהִלְוָיָתן

  

  

  

 


	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים



