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ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִּבְפֻעָּלה, ְלָהִחיׁש ּוְלָקֵרב ַּפֲעֵמי 
ַהְּגאּוָלה,

ְּבִסּיּום ַהזֹוַהר ְּבחֹוֶדׁש ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִנְזֶּכה ְוִנָנֵצל 
ְּבַאֲהָבה ֵמֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים,

ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש  ה  ְפֻעּלָ ּבִ יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל 
ָעִמים, ּוְבָכְך  חֹוֶדׁש ֶאֶלף ּפְ דֹוׁש ּבְ אּוָלה ַעל ְיֵדי ִסּיּום ַהזֹוַהר ַהּקָ ַהּגְ
ִמְלֲחמֹות  ִלְמנֹוַע  ְוַנְצִליַח  ְוֹחֶדׁש  חֹוֶדׁש  ָכל  ּבְ ֵגן  ַהּמָ ְלֶאֶלף  ה  ִנְזּכֶ
ֵמֶאֶלף  ְלַמְעָלה  ְועֹוד  ְזָי"ע  דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרְמַח"ל  ַנת  ַתּקָ ]ּכְ ּוְפָגִעים. 

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות[. ּגְ
ָעִמים, ּוָבֶזה ְנעֹוֵרר ַרֲחִמים  ֵים ֶאת ַהזֹוַהר ֶאֶלף ּפְ תֹוְך חֹוֶדׁש ְנּסַ ּבְ

ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּבִ
ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ל  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְרנּו,  ִסּדַ ֲחָלִקים  ְבִעים  ְלׁשִ ַהזֹוַהר  ֶאת 
ַסְך  זֹוַהר,  ִיְלְמדּו  ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ְבִעים  ׁשִ ְדַהְיינּו  ִיְטלּו,  ֶאָחד  ֵחֶלק 
ַהֹהְלִכים  "ָהָעם  א-ב(  ט'  ֶרק  )ּפֶ ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ ְלַהְבָטַחת  ה  ִנְזּכֶ ַהּכֹל 
ר  ֲאׁשֶ ְמחּו ְלָפֶניָך... ּכַ ְמָחה ׂשָ ְלּתָ ַהּשִׂ דֹול... ִהְגּדַ ְך ָראּו אֹור ּגָ ֹחשֶׁ ּבַ

ם(.  "י ׁשָ ָלל" )ַעֵיין ַרׁשִ ָקם ׁשָ ַחּלְ ָיִגילּו ּבְ
ְרצֹון  ְלַקֵיים  ִיחּוִדי,  ְלִלּמּוד  ְוִהְצָטֵרף  ּבֹא  ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ה  ְוַאּתָ
יַח  ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ה ְלָקֵרב ּוְלַקּבֵ ֱאלֵֹקינּו ֶהָחֶפץ ְלָהִחיׁש ּוְלָגֳאֵלנּו, ְוִתְזּכֶ

ִצְדֵקנּו.
ם ֵהם  ם ְוַנְפׁשָ ים, ּוְבָכל ִלּבָ ָרֵאל ַעם ְקדֹוׁשִ לּו ֲעֵליֶהם ִיׂשְ ּוְכָבר ִקּבְ
ם,  ַמּנָ ִמּזְ יׁש  ְלַהְקּדִ יֹום  ל  ּכָ ַוֲאָלִפים,  ִרְבבֹות  ּבְ ּוְמזּוָמִנים,  מּוָכִנים 

ּקֹות ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם. 4.5 ּדַ
ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלא  ָרצֹון  ֵעת  ּבְ ְלעֹוֵרר  ִהיא  דֹוׁש:  ַהּקָ ַהִלימּוד  ַרת  ַמּטְ
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ר ִעם  ּוְלִהְתַחּבֵ תּוִחים,  ּפְ ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ
ָאַמר  מֹו ׁשֶ ִפיָלה ְוְיעֹוֵרר ְזכּות, ּכְ ּתְ ר יֹוָחִאי ְזָיָע"א, ְלַמַען ַיֲעמֹוד ּבִ ּבַ
ְמעֹון ְלעֹוֵרר ֶאת ָהֶעְליֹוִנים  י ׁשִ הּו( קּום ַרּבִ ַתח ֵאִלּיָ ֲאָמר ּפָ ּמַ ִביא, )ּבַ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
נּו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְלַמַען ְלָהִקים  ַרּבֵ ה  ים ּוֹמשֶׁ דֹוׁשִ ֵאּלּו ָהָאבֹות ַהּקְ
יֹוִסיף  לֹא  ִצּיֹון  ת  ּבַ ֲעֹוֵנְך  ם  "ּתַ נּו  ּבָ ּוְלַקֵיים  ֵמֲעָפָרּה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת 
ִנים,  יַע ַהּבָ רֹון ְלהֹוׁשִ ָ ֶלת ַהּשׁ ְלַהְגלֹוֵתְך", )איכה ד כב(. ְוִתְתעֹוֵרר ֲחַבּצֶ
ֶרק ג כב-כד( "ִזְכרּו  ם )ַמְלָאִכי ּפֶ ר ְנַקּיֵ ִנים ִלְגבּוָלם", ּוִבְזכּות ֲאׁשֶ בּו ּבָ "ְוׁשָ
ה ָאֹנִכי  ִביא "ִהּנֵ ְבֵרי ַהּנָ יך ָעֵלינּו ּדִ ה ְלַהְמׁשִ י" ִנְזּכֶ ה ַעְבּדִ ּתֹוַרת ֹמשֶׁ

ְוַהּנֹוָרא,  דֹול  ַהּגָ ה'  יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני  ִביא  ַהּנָ ה  ֵאִלּיָ ֵאת  ָלֶכם  ׁשֵֹלַח 
ִנים ַעל ֲאבֹוָתם" בב"א. ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ ְוֵהׁשִ

זֹוַהר  ּבְ קּות  ִהְתַעּסְ ְזכּות  ּבִ י  ּכִ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ָלנּו  ִהְבִטיַח  ָבר  ּכְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ְוָכְתבּו  ַרֲחִמים,  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ ֵנֵצא  דֹוׁש  ַהּקָ
ר ַהזֹוַהר ִהּנֹו  אּוָלה, ֲאׁשֶ דֹוׁש ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ זֹוַהר ַהּקָ ִלְגרֹוס ְוַלֲעֹסק ּבְ
ְך ֶאת ָהָאָדם  ֶצר ָהַרע, ַהזֹוַהר ְמַזּכֵ ְמָאה ְוַהּיֵ ַהֶחֶרב ַהְמַקֶצֶצת ֶאת ַהּטֻ
ם ְטהֹוָרה,  ֵ ל ַהזֹוַהר הּוא מּוַסר ָקדֹוׁש, ֲעבֹוַדת ַהּשׁ רֹו ׁשֶ ְוַנְפׁשֹו, ִעּקָ
ְצִחית,  ַהּנִ ְלַתְכִלית  ְמֵלָאה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ם  ֵ ַהּשׁ ַאֲהַבת 
ְך ְזקּוָקה  ּכָ ַהּגּוף ָזקּוק ְלַאִוויר,  ֶ ּשׁ ִפי  ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהזֹוַהר הּוא ֲאִויר ַהּנְ
יּמּוד  ְצוֹות, ִלּ דֹוׁש, ּוְבַיַחד ִעם ִקּיּום ַהֲהָלכֹות ְוַהּמִ ָמה ְלֹזַהר ַהּקָ ׁשָ ַהּנְ
יֶהן ְוסֹודֹוֵתיֶהן,  ט ַהֲהָלכֹות, ִרְמֵזיֶהן, ְדרּוׁשֵ ׁשָ "ס ַהּתֹוָרה, ּפְ ְרּדֵ ל ּפַ ּכָ
ה,  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ָטֳהָרה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ְלִקּיּום  ֻמְחֶלֶטת  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ה  ָיֵמינּו, ִהּנֵ ְמֵהָרה ּבְ ּיֹוִפיַע ּבִ יַח ִצְדֵקנּו, ׁשֶ ל ָמׁשִ ה ְלאֹורֹו ׁשֶ ְוָאז ִנְזּכֶ
ְנַאת ַהּגֹוִיים ֶאת ַעּמֹו  ים, ְוׂשִ ְך ָהַעּמִ ִאים ֵאֵלינּו, ִמּתֹוְך חֹוׁשֶ ָיִמים ּבָ
ִמְלָחָמה  ָרַח"ל  י  ּכִ ְמִעיִדים  יָמִנים  ַהּסִ ְוָכל  "ה,  ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ְבָחר  ַהּנִ

ל ֵעֶבר... ֲאיּוָמה ִמְתָקֶרֶבת, ִמּכָ
ֹמַע  ְוִלׁשְ ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  א  ֶאּלָ ְסמֹוך  ּלִ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין 
ְיֵדי  ְוַעל  אּוָלה!  ַהּגְ ר  ְמַבּשֵׂ ר טֹוב  ְמַבּשֵׂ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ְבֵרי  ּדִ ְלקֹול 
דֹוֵלי ַהּדֹור, נֹוִציא ֵמַהּכַֹח ֶאל  ּגְ ַמת  ַהְסּכָ ְבּ ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, 
ְוִלְלמֹוד  ִלְקרֹא  ּוָמקֹום  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְיהּוִדי  ְלָכל  ְקִריָאה  ַהּפֹוַעל 
ה, ִעם ְקבּוצֹות  דֹוׁש ְוִלְהיֹות ֵחֶלק ְמַהִמְתַחְבִרים ַלְקדּוׁשָ זֹוַהר ַהּקָ ּבְ
יֹום.  ּבְ ּקֹות  ּדַ  4.5 ל  ׁשֶ ָקָעה  ַהׁשְ ּבְ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  ַהְמַסְיימֹות 

ְזַמן מּוָעט[. ַמְרִוויַח ּבִ ן ַמה ׁשֶ ]ְרֵאה ְלַהּלָ
ָתּה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ֶפת  ּתֶ ַהְמׁשֻ ִריָאה  ּקְ ּבַ ֶחְלקֹו  ֶאת  ל  ְיַקּבֵ ף,  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ ל  ּכָ
ר יֹוָחִאי ע"ה,  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ כֹוֵלל ֲחצֹות ֵאֶצל ִצּיֹון ַהּתַ ּבְ
ְוָכל  יתֹו  ּבֵ ּוְבֵני  ֵנס הּוא  ִיּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ם ְלָכל ֶחְלֵקי ָהעֹוָלם. ְוַעל  ָ ּוִמּשׁ
יָלה  ּוַמּצִ ה  ִגּנָ ַהּמְ נֹוַח  ְלֵתַבת  ֲעדֹו  ּבַ ְוַהְמַסְייעים  ִעּמֹו  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ִמים.  ל ַאֲחִרית ַהּיָ ּבּול ַהּנֹוָרא ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ׁשֶ ֵני ַהּמַ ִמּפְ
ֶרק נז  ְעָיה )ּפֶ ִביא ְיׁשַ ְבֵרי ַהּנָ ׁש ְלַקֵיים ּדִ ּוָבֹזאת ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ
יֻלְך ִקּבּוַצִיְך ... ְוַהחֹוֶסה ִבי ִיְנַחל ֶאֶרץ ְוִייַרׁש ַהר  ַזֲעֵקְך ַיּצִ יג-יד( "ּבְ

ים  ּנּו ָדֶרְך ...". ְוִלְהיֹות ְמ-70 ֶאֶלף ָהֲאָנׁשִ י. ְוָאַמר ֹסּלּו ֹסּלּו ּפַ ָקְדׁשִ
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ֶרק נז  ְעָיה ּפֶ ָרֵאל ֵמָעָפר ֶלָהִרים, )ְיׁשַ ִכיָנה ִעם ִיׂשְ ְ ְזּכּו ֶאת ַהּשׁ ּיִ ְבָחִרים ׁשֶ ַהּנִ
ָרָכיו ָרִאיִתי  ִאים, ּדְ ָפִלים, ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ טו, יח, יט( ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ

רֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו". לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ֵאהּו, ׁשָ ְוֶאְרּפָ
ַרְך  ּכְ ל  ִויַקּבֵ ֹטֶפס,  א  ְיַמּלֵ ֶאָחד  ל  ּכָ א.  ה:  דֹוׁשָ ַהּקְ ְכִנית  ַהּתָ
יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ ּכּוָלנּו  ב.  יֹוִמי.  ְלִלּמּוד  ִחיָנם  ּבְ ֶאָחד 
ן  ִלּתֵ ְיכֹוִלים  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ג.  ְויֹום.  יֹום  ָכל  ּבְ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ְלִצּיּון 
יעּור  ל ַלְיָלה ַאַחר ׁשִ ירּו אֹוָתם ּכָ מֹות ְקרֹוֵביֶהם ְוַיְזּכִ מֹוֵתיֶהם ְוׁשֵ ׁשְ
ק ֶאת ִסְפֵרי ַהזֹוַהר  ְיָלה. ד. ְלַחּלֵ ּלַ ִים ּבַ ּתַ ָעה ׁשְ ׁשָ ַהִלימּוד ַהזֹוַהר ּבְ
ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר  ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ּכָ ְרּגּום ּבְ ס ֵמָחָדׁש ִעם ּתַ ְדּפָ דֹוׁש ַהּנִ ַהּקָ
ֹחֶדׁש  יֹום, ְוִיְגֹמר ּבְ ּקֹות ּבְ ל ֶאָחד ִיְלֹמד 4.5 ּדַ ָרִכים. ה. ּכָ ְבִעים ּכְ ׁשִ ּבְ
ָכל חֹוֶדׁש  ים ּגֹוְמִרים ּוְמַסְייִמים ּבְ ְבִעים ֲאָנׁשִ ַרְך, ְוָכְך ׁשִ ל ַהּכְ ֶאָחד ּכָ
פּו  ּתְ ּתַ ׁשְ ּיִ ים ׁשֶ ְבִעים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ק ְלׁשִ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר. ו. ְוִאִי"ַה ְנַחּלֵ ּכָ
דֹוׁש.  ַהּקָ זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ִיְגְמרּו  חֹוֶדׁש  ּוְבָכל  ה,  ַהּזֶ ִמְבָצע   ּבְ
דֹוֵלי  ֲעָרִבי, ְוָכל ּגְ ֹכֶתל ַהּמַ חֹוֶדׁש ָהִראׁשֹון ִיְהֶיה אי"ה ּבְ ז. ִסּיּום ּבַ
"ל.  ַהּנַ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ל  ׁשֶ ַמֲעַמד  ּבְ פּו  ּתְ ּתַ ִיׁשְ ָרֵאל   ִיׂשְ
ֲחצֹות  ּבַ ַהּלֹוְמִדים  "י,  ּבִ ָהַרׁשְ ְלֹאֶהל  ִרים  ִמְתַחּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ח. 
בּוַע  ׁשָ ל  ּכָ ְוגֹוְמִרים  יֹום,  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  עֹות  ׁשָ ֵתי  ׁשְ ְיָלה  ַהּלַ
ָרִכים  ְבִעים ּכְ ִ דֹוׁש, ּוְבנֹוָסף ִיְלְמדּו ֶאת ַהּשׁ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ֶאת ּכָ
עֹוֶלה  ל ִמי ׁשֶ "י. ט. ּכָ ּבִ ִרים ְלִצּיּון ָהַרׁשְ ָרֵאל ְמֻחּבָ ל ַעם ִיׂשְ ִלְהיֹות ּכָ
ִלְלמֹוד  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ִויַקּבֵ ֹטֶפס,  א  ְיַמּלֵ יֹום  ָכל  ּבְ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ְלִצּיּון 
ֶנֶגד ּכּוָלם ְכְמבֹוָאר  ַכר ָעצּום ּכְ ל ׂשְ "ל, ִויַקּבֵ ל ַהחֹוֶבֶרת ַהּנַ ְוִלְגֹמר ּכָ
ה יֹוֵתר ִמן  ֲעׂשֶ דֹול ַהּמֵ ל ֶאָחד ִיְרֶאה ְלַקֵיים ַמֲאָמר ֲחַז"ל ּגָ ן. י. ּכָ ְלַהּלָ
ק  ה ִויַחּלֵ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִחיָנם )ִעם טֹוְפִסים( ּכְ ָרִכים ּבְ ל ֵסט 70 ּכְ ה, ְיַקּבֵ ָהעֹוׂשֶ
ְוָהְרחֹוִקים  רֹוִבים  ַהּקְ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ּוְבֵני  ַלֲחֵבָריו  ִחיָנם  ּבְ זֹוַהר  ִסְפֵרי 
ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם  ֶ ָחְדׁשֹו, ּשׁ ים ְמַסְיֵמי ַהזֹוַהר ִמיֵדי חֹוֶדׁש ּבְ ל-70 ֲאָנׁשִ
ֵסֶפר  רּוָמה קכ"ד:( ּוּבְ זֹוַהר )ּתְ ֹבָאר ּבְ ּמְ ֶנֶגד ּכּוָלם ּכַ ַכר ּכְ ל ׂשְ עֹוֵמד, ִויַקּבֵ

ֲחִסיִדים ובגר"א, ְועֹוד. 
ִאילּו  ּכְ ַכר  ׂשְ ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ ֶזה  ּבָ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוָכל 
ל  ֶנֶגד ּכָ ַכר ּכְ ל ׂשְ דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד ְמַקּבֵ ַעם ֶאת ַהזֹוַהר ַהּקָ ם ֶאֶלף ּפַ ִסּיֵ
ל ֶאָחד  ְך ּכָ ַכר ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ַהּיֹוֵצא ִמּכָ ׁש לֹו ׂשְ ּיֵ ֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ׁשֶ
ִמְליֹון  יֹוֵצא 70  - ס"ה  ים(  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  )ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ְבִעים  ׁשִ ּבְ ל  ֻמְכּפָ
ִאילּו  ַתְתִפים ּכְ ב ְלָכל ֶאָחד ְמַהִמׁשְ ָכל חֹוֶדׁש, ְוֶנְחׁשַ ִסיּוֵמי זֹוַהר ּבְ

"י(. ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ ן ׂשִ דֹוׁש. )ְוַעּיֵ ם 70 ִמְליֹון ִסיּוֵמי זֹוַהר ַהּקָ ִסּיֵ
סיים  כאילו  לו  נחשב  איש  מהשבעים  אחד  כל  יַצד?  ּכֵ ָהא 
)מער' מ' סי' קצח(  לבדו, כי השתתף עם החבורה כדברי השדי חמד 
וז"ל: מצוה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד 
נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו, עכ"ל. וכדברי הבאר מים 
חיים פרשת תצוה )כתב יד דף כ"ד(, וזל"ק: גם יאמר על מאמר רז"ל 
זכות  ז"ל המזכה את הרבים  כי אמרו  "בתוך כל אחד ואחד" 
הרבים תלוי בו... אז לבד מזה שכל אחד עושה מצותו שבא 
למקום קדושה לברך שמו יתברך ברבים, ולבד זה גם מזכה את 
התשעה שעמו ואז זכות הרבים תלוי בו גם כן להיות בו זכות 
עשרה עושה מצוה. ]כלומר: שמקבל שכר כל העשרה[. והנה 
לפי מאמר חז"ל בסוטה בענין הערבות, האיך שכל אחד ואחד 
הערבות של  כל  ובעד  חברו  ובעד  בעדו  ערב  נעשה  מישראל 
ששים רבוא שעליוא, אם כן כל שכן במדה טובה כשאדם זוכה 

א. ולדברי הגמרא סוטה )דף ל"ז ע"ב ובפרש"י שם(: תנו רבנן... ר' שמעון בן יהודה 
בתורה  שכתובה  ומצוה  מצוה  לך  אין  שמעון:  רבי  משום  אמר  עכו  כפר  איש 
)לכל אחד, רש"י( של שש מאות אלף  שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתות 
ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים... אמר רבי, לדברי רבי שמעון בן יהודה 
איש כפר עכו שאמר משום רבי שמעון אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שלא 
אלפים  ושלשת  אלף  מאות  שש  של  בריתות  ושמונה  ארבעים  עליה  נכרתו 
וחמש מאות וחמשים, נמצא לכל אחד ואחד מישראל שש מאות אלף ושלשת 
שמעון  ר'  לדברי  למימר,  רבי  ואתא  וברש"י:  וחמשים...  מאות  וחמש  אלפים 

ואז  לחברו,  זכותים אשר  ככל עשרה  זוכה  אלו עשרה  בזכות 
עולה זכות כל אחד ואחד לזכות מאה... אז יעשה החשבון של 
כל אחד לחשבון מאה, וזה רמז כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, 
אז  הפעולה,  בזה  הרבים  זכה  אם  שפעל  הפעולה  לפי  פרוש 

זכות הרבים תלוי בו ועולה זכותו למאות ולאלפים, עכ"ל. 
אם כן, לכל אחד ואחד מהחבורה יש זכות של אלף סיומים, 
אלף  בכל  מוכפל  ערבות  מדין  אלף,   70 היא  וכיון שהחבורה 
מיליון   70 וזהו  אלף  כפול  אלף   70 כלומר:  אחד,  לכל  שיש 

סיומי זוהר הקדוש. 
ל ַמה  י ּכָ ֶאֶלף, ּכִ ל ּבְ ל ִמְנָיין לֹוְמִדים, ׁשּוב ֻיְכּפַ ֲחׁשֹב עֹוד ֶרַגע! ּכָ
ִכיָנה ׁשֹוָרה  ְ ֵצא(, ַוֲהֵרי ַהּשׁ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֶאֶלף )זֹוַהר ּפָ ַמִים נֹוְתִנים ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ׁשֶ
ל ֶאָחד  ֶנֶגד ּכָ ל ּכְ יעּור, ֲהֵרי ְמַקּבֵ ִ ְצָטֵרף ְללֹוְמֵדי ַהּשׁ ִמְנָיין, ְוֹכל ַהּמִ ּבְ
ב ְלָכל ֶאָחד  ְליֹון(, ְוֶנְחׁשַ י ֶאֶלף!!! ַסְך ַהּכֹל 70 ִמְלָיאְרד )ּבִ ָכר ּפִ ֶאת ַהּשָׂ
ִסיּוֵמי  ְליֹון(,  )ּבִ ִמְלָיאְרד  ְלַבד 70  ּבִ חֹוֶדׁש ֶאָחד  ּבְ ָלַמד  ִאילּו  ּכְ ְוֶאָחד 

זֹוַהר.
ויש עוד להוסיף את דברי הספר חסידים, שכל מצוה שאין 
לה דורשים ואין מקיימים אותה, נוטל שכר כנגד כל הבטלים 
הימנה, אם כן המתחבר בחבורה הקדושה המשתתפת בלימוד 
היהודים  כל  כנגד  שכר  מקבל  נפשך  ממה  הקדוש,  הזוהר 
שבעולם, אם לא השתתפו אז מקבל כנגד הבטלים, ונחשב לו 
כמו שעושה חסד עם מת מצוה, ואם כן זכו והשתתפו, אז שוב 
נכפל מדין ערבות כדלעיל, ובוודאי יעמוד שכרו לעולמות אין 
קץ ואין מספר, כי אמרו חז"ל כל המציל נפש אחת מישראל 
כאילו קיים עולם מלא, וכמה נפשות קדושות מישראל מציל 
שיוכל  אנושי  מוח  שום  אין  ולזה  וגשמי,  רוחני  שחת  מרדת 
לחשב. צא ולמד, כי מקבלים את השכר לסך 15 מיליון יהודים 
אחד  במילים:   1,050,000,000,000,000 מיליון   70 כפול 
ְקַוְדִריְליֹון ו-50 טריליארד סיומי זוהר לכל אחד ואחד המשתתף 

בחבורה הזאת.
דֹוׁש,  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ֵדי ְלַסּיֵ ָכל ָיִחיד ִנְצָרְך ּכְ ּלְ ַדע ְלָך ׁשֶ ּתֵ
עם  כרכים   70 ל  חּוָלק  ַהּמְ ַהזֹוַהר  ּבֹון  ֶחׁשְ י  ּפִ ַעל  עֹות,  ׁשָ  142
ל  ּכָ ֶאת  ם  ְמַסּיֵ ַלּיֹום  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ִלימּוד  ּבְ הקודש,  לשון  תרגום 

שבא למנות את בריתות הערבות, יש לו למנות ארבעים ושמונה בריתות של 
ששים ריבוא לכל אחד, ובכל אחד האלה יש ששים ריבוא, שכולם נתערבו זה 
בזה על חובותם ועל ערבותם. נמצא כל אחד מקבל עליו ערבות של ששים 
עליו  קיבל  הללו  ריבוא  מששים  אחד  וכל  חבירו,  של  חובות  בשביל  ריבוא 
וזה קיבל  בריתות ששים ריבוא בשביל ערבות שנתערבו אחיו על חביריהם, 
עליו אף ערבות של ערבים, ע"כ. ועיין בתוס' שם, וז"ל:... דלר"ש בן יהודה קבל 
עליו כל אחד מישראל לתרי"ג מצות קצ"ח ריבוא ריבואות וח' אלפים ריבואות 
ותי"ג ריבואות ושבע אלפים ומאתים בריתות לשש מאות אלף ושלשת אלפים 
דרבי  אליבא  ולרבי  עליהן,  יעברו  אם  ערבותן  בשביל  מאות  וחמש  וחמשים 
שמעון ששים ריבוא פעמים ושלשת אלפים ותקנ"ה פעמים חשבון זה בריתות 
קיבלו עליהן. ועיין רש"ל שם. אם כן החשבון הוא ריבוא ריבואות שאין לשאר 
אשר  "ארור  פסוק  על  תבוא  בפרשת  ברמב"ן  הדבר  חומר  ראה  ועוד  ולתאר. 
על  קאי  שזה  בירושלמי  דאיתא  מה  הביא  הזאת",  התורה  דברי  את  יקים  לא 
החיוב להקים את התורה ביד המבטלים אותה, שאפי' הי' צדיק גמור במעשיו, 
והי' יכול להחזיק את התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, ולא החזיקה, הרי 
זה ארור ח"ו, יעיי"ש. ונמצא שהמצוה הזאת חמורה הרבה יותר משאר מצות 
עשה. - וכתב החפץ חיים בפירוש "עלינו ועל דורותנו ועל כל דורות", דקאי 
על ברית בין הבתרים. וממילא נמצא שקבלנו עונשים על כל הדורות. מרובה 
מדה טובה ממדת פורעניות, ולכן כיון דבמדת פורעניות כן, כל שכן במדה טובה 
)כג ע"א(: על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו - דמדה  שמרובה. וברש"י מכות 
טובה מרובה ממדת פורענות אחד מחמש מאות דבמדת פורענות כתיב )שמות 
)שם(  כתיב  טובה  ובמדה  רבעים  ועל  שלשים  על  בנים  על  אבות  עון  פוקד  כ( 
עושה חסד לאלפים ומתרגמינן לאלפין דרי ארבעה דורות כנגד אלפים דורות 
היינו אחד מחמש מאות מיעוט לאלפים אינו פחות משני אלפים וכל שכן אם 

כפשוטו דמשמע אלפים עד סוף כל הדורות.
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ּבֹון:  ה ּבֹואּו ֶחׁשְ ָרה חדשים )284 יֹום(, ַעּתָ חֹות ֵמֲעׂשָ ְך ּפַ ֶמׁשֶ ַהזֹוַהר ּבְ
ְליֹון(,  )ּבִ ִמְלָיאְרד  פּול 70  ּכָ ְלַבד[,  ם  ִסּיֵ ִאם   - ּתֹוָרה  עֹות  ]ׁשָ  142
ִעים  ע ֵמאֹות ַאְרּבָ ׁשַ פּות[, = 9 ְטִרְיְלַיאְרד ּתְ ּתְ ּתַ ִהׁשְ ]ִסיּוֵמי זֹוַהר ּבְ
ה  דֹוׁשָ ֲחבּוָרה ַהּקְ ּבַ פּוָתך  ּתְ ּתַ לֹוַמר, ְבִהׁשְ ּכְ עֹות ּתֹוָרה,  ִמְלָיאְרד ׁשָ
ִלימּוד  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  לֹוְמֵדי  יִקים  ַצּדִ ְיהּוִדים   70.000 ל  ׁשֶ זּו 
ְטִרְיְלַיאְרד  ְל-9  ָזִכיָת  יֹום   30 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְלַבד  ּבִ יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ  4.5
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹות  ׁשָ ִמְלָיאְרד  ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ

.9,940,000,000,000
ּקֹות  פּול 60 ּדַ עֹות, ּכָ ה: 142 ׁשָ ק ְלִפי ֵסֶדר ַהּזֶ ֻדּיָ ּבֹון ַהּמְ ]ַהֶחׁשְ
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ יּמּוד  ִלּ ְזַמן  לֹוֵקַח  ּקֹות  ּדַ  8520  = ָעה,  ׁשָ ּבְ
עֹות ַלּיֹום[,  יֹום ְלָיִחיד ]ּכְ 5 ׁשָ ּקֹות ּבְ ק ְל - 30 יֹום = 284 ּדַ ְלַחּלֵ
יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ  4- ּכְ ִלְלמֹוד  ֶאָחד  ְלָכל  יֹוֵצא  ִאיׁש  ְל-70  ַחֵלק  ּנֶ ּוְכׁשֶ
ל  ׁשֶ ּוְבִלּמּוד  ּוְלַעּמֹו,  ְלַעְצמֹו  ֶזה  ֶאת  ב  ְוַחּיָ ָיכֹול  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ
ֶאָחד  חֹוֶדׁש  ּבְ זֹוֶכה  עֹות,  ׁשָ  5 כ  ֵהם  ׁשֶ חֹוֶדׁש,  ּבְ ּקֹות  ּדַ  284 
ִעים ִמְלָיאְרד 9,940,000,000,000  ע ֵמאֹות ַאְרּבָ ׁשַ ְל-9 ְטִרְיְלַיאְרד ּתְ
דֹוׁש. וכל זה הוא מבלעדי החשבון של  ל זֹוַהר ַהּקָ עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשָ

כנגד כל היהודים ]כ-15 מיליון[ על פי ספר חסידים.
מֹו  ּכְ הּוא  חֹול,  ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד  ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ
א  ּסֵ ָנה ּתֹוָרה, )ּכִ מֹו ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת, ּכְ ּבָ ָנה ּתֹוָרה, ּוְבׁשַ ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ
יּמּוד זֹוַהר  עֹות ִלּ יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְלִפי ֶזה, 4.7 ׁשָ ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ

ל חֹוֶדׁש, ]לֹא  ֶהם זֹוֶכה ּכָ ּבָ ָנה ּתֹוָרה, ׁשֶ דֹוׁש, ֵהם: 473.333 ׁשָ ַהּקָ
ֶאֶלף[,  יל ַהּכֹל ּבְ ה ַמְכּפִ ּזֶ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ יּמּוד זֹוַהר ּבְ ּוב ִלּ ּכֹוֵלל ִחּשׁ
ֶזה נֹוַסף  ּבָ ִפים, ׁשֶ ּתְ ּתַ פּות ִעם 70,000 ִמׁשְ ּתְ ּתַ ִהׁשְ ְוֶזהּו ְלָיִחיד, ַאְך ּבְ
ִעים ִמְלָיאְרד  ע ֵמאֹות ַאְרּבָ ׁשַ ל 9 ְטִרְיְלַיאְרד ּתְ ּבֹון ַהּקֹוֵדם ׁשֶ ַהֶחׁשְ

דֹוׁש[. ל זֹוַהר ַהּקָ עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ 9,940,000,000,000 ׁשָ
 - ב-9,940,000,000,000  ל  ֻמְכּפָ  473.333( ַהּתֹוָרה:  עֹות  ׁשָ ַהּכֹל  ַסְך 
ֵהם  דֹוׁש(  ַהּקָ זֹוַהר  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹות  ׁשָ ִמְלָיאְרד  ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד   9 לֹוַמר  ּכְ

ו-704  ְקֶוְנִטיְליֹון   4 לֹוַמר  ּכְ כ-4,704,930,020,000,000,000 
עֹות ּתֹוָרה.  ְקַוְדִריְליֹון ו930 טריליארד ועשרים מיליארד ׁשָ

ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֹכחֹו  ּבְ ֶהָעצּום  כּות  ַהּזְ ְוָכל 
ּקֹות  ּדַ  4.5 ַסְך:  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוִלְלמֹוד ֶאת  ָלל  ַהּכְ ף ִעם  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ַתְתִפים ֵיׁש ְזכּות  ְך 30 יֹום, ּוְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַהִמׁשְ ֶמׁשֶ ַלּיֹום - ּבְ
ּלֹא ָירּוץ ְוַיְחטֹוף ְזכּות ֲעצּוָמה  ַעת ׁשֶ ר ּדַ זּו. ֵצא ַוֲחׁשֹב ַהִאם ֵיׁש ּבַ

ְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ?  ֶאר ח"ו ּבַ ָ ּשׁ זּו, ְוּיִ
ָלׁשֹון  ְבּ ל.(:  כט:  )ֹנַח  ָחָדׁש  זֹוַהר  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ ַמה  ל,  ַלָכּ ָידּוַע  ֲהֵרי 
ָגלּות ֱאדֹום. ְולֹא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו  ח ֶאת ַהּיֹוָנה - ּבְ ּלַ ַהֹקוֶדש: ַוְיׁשַ
ָאַמר  ׁשֶ ְולֹא ֵהִעיָרה רּוָחּה.  ְתׁשּוָבה  ּבִ ַהּיֹום לֹא ָחְזָרה  ַעד  ׁשֶ עֹוד - 
לּות יֹום ֶאָחד.  ּגָ ֲאָרה ּבַ ְתׁשּוָבה, לֹא ִנׁשְ ְנָחס, ִאְלָמֵלי ָחְזָרה ּבִ י ּפִ ַרּבִ
ָלּה  ָנַתן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ְלָתה  ּגָ ׁשֶ ֻלּיֹות  ַהּגָ ל  ּכָ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ
ְוָגלּות  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָתִמיד  ְוִנְתעֹוְרָרה  ְוֵקץ  ְזַמן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָבִרים  ֱאַמר )ּדְ ּנֶ ְתׁשּוָבה, ׁשֶ לּוי ּבִ א ַהּכֹל ּתָ ָהַאֲחרֹון ֵאין לֹו ֵקץ ּוְזַמן, ֶאּלָ
ֲחָך  ם( ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ַמְעּתָ ְבֹקלֹו. ְוָכתּוב )ׁשָ ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹהיָך ְוׁשָ ל( ְוׁשַ
י  ֶחָך. ָאַמר לֹו ַרּבִ ם ִיּקָ ָ ְצָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ
ְתׁשּוָבה?  ּבִ ֶאָחד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ֶזה ְלעֹוֵרר ֶאת  ִיְהֶיה  ֵאיְך  ן,  ּכֵ ֲעִקיָבא, ִאם 
רּו  ִיְתַחּבְ סֹוֵפי ָהָאֶרץ, ֵאיְך  ּבְ הּוא  ּוִמי ׁשֶ ַמִים  ָ ַהּשׁ סֹוֵפי  ּבְ הּוא  ִמי ׁשֶ
אֹו  ָהֵעָדה,  י  ָראׁשֵ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַיְחְזרּו  ִאם  ׁשֶ ׁשּוָבה?  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ֶאָחד  ּכְ

לּות. ל ַהּגָ ס ּכָ ּנֵ ְתּכַ ְזכּוָתם ּתִ ֶנֶסת ֶאָחד, ּבִ ית ּכְ ּבֵ
ית  י ּבֵ ְתׁשּוָבה ָראׁשֵ ִאם ַיְחְזרּו ּבִ יָך, ׁשֶ י ֶאִליֱעֶזר: ַחּיֶ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ֶנֶסת  ית ּכְ י ָהֵעָדה[ אֹו ּבֵ ָראּוי ָראׁשֵ ְתׁשּוָבה ּכָ ִאם ַיְחְזרּו ּבִ ֶנֶסת, ]ׁשֶ ַהּכְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ לּות, ׁשֶ ל ַהּגָ ס ּכָ ּנֵ ְתּכַ ְזכּוָתם ּתִ ֶאָחד ]אֹו ֵעָדה ַאַחת[, ּבִ
ְעָיה ל(  תּוב )ְיׁשַ ּכָ ה ָלֶהם טֹוב, ׁשֶ ִמיד ָמַתי ַיְחְזרּו ְוַיֲעׂשֶ ל ּתָ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ

ְתׁשּוָבה.  ה ָתִמיד ֵאיָמַתי ַיְחְזרּו ּבִ ה ה' ַלֲחַנְנֶכם, ְמַחּכֶ ְוָלֵכן ְיַחּכֶ
ְלַמד ִעם ֲחבּורֹות ְקדֹוׁשֹות  ּיֹאַמר ְוּיִ ְוָכל ֶאָחד ְיעֹוֵרר ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ

ן ֵעֶדן  ה ְלַתֲענּוֵגי ּגַ יֹום, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ּקֹות ּבְ ה ּדַ ּמָ ֵאּלּו, ְוֶזה ַרק ּכַ
ַכר  ה ִלׂשְ מֹו, ְוִיְזּכֶ ַרְך ׁשְ ְרֵכי ה' ִיְתּבָ ל ּדַ ַצח, ְוָיִבין ֶאת ּכָ ְועֹוָלמֹות ַהּנֶ
ָעה  ׁשָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ְולֹוֵמד  אֹוֵמר  ׁשֶ ה  ְוַדּקָ ה  ּקָ ּדַ ל  ּכָ ַעל  דֹול  ַהּגָ
מֹו ֵמָאה  ת, ּכְ ּבָ ּוְבׁשַ ָנה ּתֹוָרה,  מֹו ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ חֹול ִהיא ּכְ ַאַחת ּבְ
ּוְבָכְך  ָנָתן(,  י  ְדַרּבִ ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון 
יֻלְך  ַזֲעֵקְך ַיּצִ ֶרק נז יג-ָיד( "ּבְ ְעָיה )ּפֶ ִביא ְיׁשַ ִדְבֵרי ַהּנָ ֵצל ֵמָהֶעֶרב ַרב, ּכְ ִיּנָ
ח ָהֶבל ]ֵאּלּו ֶעֶרב ַרב[, ְוַהחֹוֶסה  א רּוַח ִיּקַ ם ִיּשָׂ ּלָ ּכֻ ִקּבּוַצִיְך, ְוֶאת 
ָהִרימּו  ָדֶרְך  ּנּו  ּפַ ֹסּלּו  ֹסּלּו  ְוָאַמר  י.  ָקְדׁשִ ַהר  ְוִייַרׁש  ֶאֶרץ  ִיְנַחל  ִבי 

י".  ֶרְך ַעּמִ ִמְכׁשֹול ִמּדֶ
ף קכ"ה.:- קכ"ו.(.  ת ָנׂשֹא )ּדַ ָרׁשַ זֹוַהר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ ָאְמרּו ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ
ְרא ָהָעם  מֹות כ( ַוּיַ ֶהם, )ׁשְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש:... ְוֵעֶרב ַרב, ּכְ
ה, ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי  ֻאּלָ ְך ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ַהּגְ ַעְמדּו ֵמָרֹחק. ּכָ ֻנעּו ַוּיַ ַוּיָ
ה, ְוֵהם ְרחֹוִקים ֵמֶהם. ְוִאם  בֹוד ַהּזֶ ָכל ַהּכָ דֹוׁש ּבְ ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהּקָ
י  ּכִ ָיד  ּבֹו  ע  ִתּגַ לֹא  יט(  ם  )ׁשָ ֶהם?  ּבָ תּוב  ּכָ ַמה  ם,  ִאּתָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ֵיְרדּו 
ָבִרים לב( ה'  ָרֵאל, )ּדְ ִיׂשְ ם ּבְ אֹותֹו ְזַמן ִיְתַקּיֵ ֶרה. ּבְ ֵקל אֹו ָירֹה ִיּיָ ָסקֹול ִיּסָ
ִרים  ּגֵ ִלים  ְמַקּבְ ֵאין  ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי  ֵנָכר,  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  ּבָ
ּה ִיְכרֹתּו  רּוׁשָ ּמּו ּפֵ ת ִיּדָ ּמּו )ִמּלַ ְך ִיּדָ ֹחשֶׁ ִעים ּבַ מּוֵאל-א ב(. ּוְרׁשָ יַח. )ׁשְ ׁשִ ִלימֹות ַהּמָ
ּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם  ּוִמּשׁ ְך.  ֹחשֶׁ ּבַ מּותּו  ּיָ ׁשֶ ֵהם ֵעֶרב ַרב   - ) ְוָימּותּו 
חּוץ  ֲארּו ּבַ ָ ּשׁ ּיִ ירּוש ׁשֶ ָרֵאל לֹא ָיֹבאּו )ּפֵ ִביא, )ְיֶחְזֵקאל יג( ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ַהּנָ
ָרֵאל )ְרַמ"ק  ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ין ַהּגֹוִים, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ְרׁשּות ִליּכָ ְלֶאֶרץ ּבֵ

ַבׁש(. תֹוק ִמּדְ ים, ּמָ ּוְמָפְרׁשִ

ִביא [,  הּו ַהּנָ נּו ָאַמר ְלֵאִלּיָ ה ַרּבֵ ֱאָמן ] ֹמשֶׁ ... ָאַמר לֹו ַהרֹוֶעה ַהּנֶ
ַצַער  ֲהֵרי ֲאִני ּבְ ָך, ׁשֶ ָכל ְיָכְלּתְ ַאַחר ּבְ ם ה', ַאל ּתְ ׁשֵ בּוָעה ָעֶליָך ּבְ ׁשְ ּבִ
ְלהֹוִציֵאִני  ִלי,  עֹוֵזר  ִאיׁש,  ֵאין  י  ּכִ ְרא  ַוּיַ ָוֹכה  ּכֹה  ֶפן  ַוּיִ ב(  מֹות  )ׁשְ ַרב. 
ִעים  ָהְרׁשָ ֶאת  ן  ּתֵ ַוּיִ ֶנַג(  ְעָיה  )ְיׁשַ ָעַלי,  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ זֹו  ְקבּוָרה  ּבִ ֶזה,  ַער  ִמּצַ
ִעים,  ין ֵעֶרב ַרב ָהְרׁשָ ֵעיֵניֶהם, ּבֵ י, ַוֲאִני ָחׁשּוב ּבְ ִקְברֹו, ְולֹא נֹוָדע ּבִ
ָכל  ּבְ יֵניֶהם  ּבֵ ְסַרח  ּתִ סֹוְפִרים  ָחְכַמת  ׁשֶ יֵניֶהם,  ּבֵ ַרח  ּסָ ׁשֶ ֵמת  ֶכֶלב  ּכְ
ָלִכים.  ַהּמְ ין  ּבֵ יֵניֶהם  ּבֵ ִרים  ְמֻפּזָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ָוִעיר  ִעיר 
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ֹצאן ַהּקָ ְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיׂשְ
ם, ְוֵאין  ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ְוַאּתֵ ֶהם )ְיֶחְזֵקאל ְלד(  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ֵעֶרב ַרב  ְואֹוָתם   ... ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם  ְיֹכֶלת  ָלֶהם 
ְזָלִנים,  ָלל, ּגַ לֹא ָיגֹון ּכְ ִלי ַצַער, ּבְ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ְלָוה, ּבְ ׁשַ יִרים ּבְ ֵהם ֲעׁשִ
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  ּכִ ז(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָהָעם.  י  ָראׁשֵ ִנים  ּיָ ּדַ ֵהם  ׁשֶ ׁשַֹחד,  ֲעֵלי  ּבַ
בּוָעה  ׁשְ ּבִ ְלרֹאׁש.  ָצֶריָה  ָהיּו  א(  ה  ּכָ )ַאּיֶ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  ֵניֶהם.  ִמּפְ ָחָמס 
רּוִבים,  ב ַהּכְ ָרֵאל יֹוׁשֵ ַחי ה' ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ה, ּבְ ִנּיָ ַעם ׁשְ ָעֶליָך ּפַ
אֹוָתם  ר  ְלַדּבֵ ָך  ְיָכְלּתְ ָכל  ּבְ יָך,  ִמּפִ לּו  ִיּפְ לֹא  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ
ַרֲעָיא  אן  ּכָ )ַעד  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּדַֹחק  ֶאת  ּוְלַהְראֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 

ְמֵהיְמָנא(.

ים?  ַחּיִ ֲארּו ּבַ ָ חּוץ ְלֶאֶרץ ִיּשׁ הּוִדים ּבַ ַהּיְ ֵאָלה: ַהִאם ֵיׁש ֵעָצה ׁשֶ ׁשְ
מֹו  דֹוׁש הּוא ּכְ י ַהּזַֹהר ַהּקָ "י אֹוְמִרים, ּכִ ּבִ נּו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ ׁשּוָבה: ֹמשֶׁ ּתְ
דֹוׁש  יַח, ְוָהַרְמַח"ל ַהּקָ ְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ּדֹור ָהַאֲחרֹון  ָרֵאל ּבַ ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ אֹוֵמר ָלנּו: ׁשֶ
י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ וז"ל:  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו, 
ָבה ַהּזֹאת  נּו ִנְבַרח ְלַהּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ ׁשִ

ֵצל.  ְוִנּנָ
ַהּזַֹהר...  ִחּבּור  ׁשֶ ִראׁשֹון(,  ַמֲאָמר  ַמֲאָמרֹות,  ָרה  )ֲעׂשָ ָל"ה,  ְ ּשׁ ּבַ ְמֹבָאר  ה  ִהּנֵ
תֹו...  ִסּבָ ָעה ּבְ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ּמָ י ָאז ּתִ יַח, ּכִ ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ
ְצַרִים  ָרֵאל ִמּמִ ּלֹא ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל, ּכְ ֲאלּו ִיׂשְ ְזכּותֹו ִיּגָ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִמיָלה,  ּוְבַדם  ַסח  ּפֶ ַדם  ּבְ ם  ׁשָ ְלַקּדְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֻהְצַרְך  ׁשֶ ַעד 
ה  ָ ֻדּשׁ ְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהּקְ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ֻאּלָ ְהֶיה ַהּגְ ה ָהֲעִתיָדה לֹא ּתִ ֻאּלָ ן ּגְ ּכֵ
ּוְבֶחֶסד  ּה, עכ"ל.  ּבָ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל 
ִלּפֹות  ּטּול ַהּקְ ְלַאְבָרָהם )מ"ר ָנָהר כ"ד(. ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה ּבִ
ָמה ְלֵעץ  ְטרּוִגים, עכ"ל. ובמהרח"ו )ַהְקּדָ ַתת ַהּקִ ּבָ לּות ְוַהׁשְ ְוַקּלּות ַהּגָ
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ּה  ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ לּוי ּבְ ים(: ַהּכֹל ּתָ ַחּיִ

נּו, עכ"ל. נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ּבִ
ּזַֹהר  ּבַ זי"ע  "י  ּבִ ְלַרׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ אֹוֵמר  ְוָכְך 
ֵסֶפר  ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהִחּבּור  ְזכּות  ּבִ הקודש:  לשון  קכ"ד(,  )ָנׂשא  דֹוׁש  ַהּקָ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות  לּות ּבְ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ דֹוׁש, ֵיְצאּו ּבְ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ּקּוֵני ֹזַהר ָחָדׁש )ע"ב  יַח! - כתוב בּתִ ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ל ִמין  ּה ּכָ ַנׁש ּבָ ִאְתּכְ ֵתַבת ֹנַח ּדְ ַגְוָנא ּדְ ַעּמּוד ד'(. ְוַהאי ִחּבּוָרא הּוא ּכְ

י  א ְוַאְנׁשֵ יַקּיָ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ל ִנׁשְ ַהאי ִחּבּוָרא ּכָ ין ּבְ ׁשִ ּנְ ָוִמין, ָהֵכי ִמְתּכַ
ּבֹו,  ָיֹבאּו  יִקים  ַצּדִ ַער ַלה'  ַ ַהּשׁ ים קיח( ֶזה  ִהּלִ )ּתְ הֹון  ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ ִמּדֹות, 
ָיא ַהאי ִחּבּוָרא  ּלְ ן. ְוַכד ִאְתּגַ ּמָ ְחָין ִמּתַ יִקים, ִאְתּדַ ָלא ַצּדִ ָוָאֳחָרִנין ּדְ
י ֶאת  ּכִ ָבִרים כט(  )ּדְ הֹון  ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ ּה,  ְלַגּבֵ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ יִאין  ַסּגִ ָעְלָמא,  ּבְ
נּו  ִעּמָ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאׁשֶ ְוֶאת  ְוגֹו',  ּפֹה  נֹו  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָהַרּבִ יֵקי  ּוַמְצּדִ יב(  אל  ִנּיֵ )ּדָ ַמר  ִאּתְ ְוָעֵלהּו  ַהּיֹום. 
א. ּוְבֹזַהר  ִמין ְלָעָלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ יהֹון ַקּיְ א ּדִ ִאּנּון ּכֹוְכַבּיָ ָוֶעד, ּכְ
ין ִאיּנּון  ֹזַהר ָהָרִקיַע. ִאּלֵ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא( ְוַהַמׂשְ )ח"ג, קנ"ג: ּבְ

ֵתיַבת  ּכְ ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ ֹזַהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ
ן  ל ַהּבֵ מֹות א( ּכָ ים )ׁשְ ְבהֹון ִיְתָקּיֵ ֹנַח... ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ
אֹור  א. - הרמ"ק ְבּ ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ֶזה  ִחּבּור  י  ּכִ ה'(:  ִסיָמן  א'  ַער  )ׁשַ ָיָקר, 
ַבת  ּתֵ מֹו  ּכְ ַהּזַֹהר הּוא  ֵסֶפר  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
ה ְולֹא ָהָיה  ּבֹו ָהיּו ִמיִנים ַהְרּבֵ ֹנַח, ׁשֶ
חֹות  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ יִנים  ַהּמִ ְלאֹוָתן  ִקּיּום 
ָבה  ְלּתֵ ִניָסָתם  ּכְ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ם  ּלָ ּכֻ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְנסּו  ִיּכָ ׁש...  ַמּמָ הּוא  ן  ּכֵ
ם,  ְלִהְתַקּיֵ ה  ַהּזֶ ִחּבּור  אֹור  סֹוד  ֶאל 
עֹוֵסק  ׁשֶ ד  ּיָ ּמִ ׁשֶ ַהִחּבּור  ת  ְסֻגּלַ ְוָכְך 
ָאֶבּנּו  ִיׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ַאֲהַבת  קֹו  ֶחׁשְ ּבְ
ֶאת  ֹוֶאֶבת  ַהּשׁ ָהֶאֶבן  ִאיַבת  ׁשְ ּכִ

ָמתֹו ְוִתּקּונֹו, ַוֲאִפּלּו  ַלת ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנׁשְ ֵנס ֵאָליו ְלַהּצָ ְרֶזל ְוִיּכָ ַהּבַ
ִניָסה,  ִניָסתֹו ּכְ ֵאין ּכְ ֵני ׁשֶ ֵנס... ִמּפְ ׁש ִאם ִיּכָ ע ֵאין ֲחׁשָ ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ
יק  ְתׁשּוָבה ְוִיְהֶיה ַצּדִ ִים, אֹו ַיֲחִזיֶרּנּו ּבִ ּתַ ְ א ִיְהֶיה לֹו ַאַחת ֵמַהּשׁ ֶאּלָ
ַבת ֹנַח  ִעְנַין ּתֵ ּכְ מּוָרה ִויָפֵרׁש ַעְצמֹו,  ִחָיה ּגְ ֶחּנּו ּדְ ִיּדְ ֵנס ּבֹו, אֹו  ְוִיּכָ
ֵהָמה, עכ"ל.  ה ְוַהּבְ ָחְטאּו ִמן ַהַחּיָ ִעים ְואֹוָתם ׁשֶ ָהָיה ּדֹוֶחה ָהְרׁשָ ׁשֶ

לאלו  הזוהר  הבטחת  כה(  ע'  כ"א  תיקו"ז  יקר  )אור  ָהַרַמ"ק  ַתב  ּכָ ְועֹוד   -
הזוכים לאור החיבור הזה שהם מצדיקי הרבים ויהיו ככוכבים 
לעולם ועד, דהיינו קיומם לאחר ביטול ההויות העולם הגשמי 
ויתחדש העולם הרוחני, הם יזכו אל סוד הקיום ההוא )וראה עוד 

ָר"א( ַהְק' תיקו"ז ְלַהּגְ

ָבר,  ָיֵדנּו ַהּדָ ּלֹא ּתֹאְמרּו לֹא ָיֹכְלנּו! ּבְ ידּו לֹא ָיָדְענּו! ׁשֶ ּגִ ּלֹא ּתַ ׁשֶ
ים ָלנּו ְרפּוָאה  "ה ִהְקּדִ ּבָ ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאָלי! - ַהּקָ
ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות.  ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ "י ְלַהּצִ ּבִ נּו ֶאת ָהַרׁשְ ַלח ּלָ ה ְוׁשָ ּכָ ַלּמַ
ּבּול  ֵמַהּמַ ֵצל  ְלִהּנָ ָזקּוק  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַמְתֶכם!  ְרּדֵ ִמּתַ ִנים  ְיׁשֵ - עּורּו 
"ַהּזַֹהר  הּוא  ׁשֶ ֹנַח"  יַבת  "ּתֵ ְיֵדי:  ַעל  ַרק  ר  ֶאְפׁשָ ְוֹזאת   - ַהּנֹוָרא! 

דֹוׁש". ַהּקָ
ל  ָמע ְלִצּוּוי ׁשֶ אּוָלה, ּבֹואּו ְוִנׁשְ ן ּבֹואּו ְוִנְתַמֵסר ְלַמַען ַהּגְ ַעל ּכֵ
ה ְולֹא ְלַחּכֹות ְלָמָחר  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ נּו ע"ה ִלְפדֹות ֶאת ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמשֶׁ
ׁש  ד ִנְתַאֵחד ְוִנְתַחֵזק ְוִנְתַקּדֵ ֶכף ּוִמּיַ י ָמָחר ֶזה ֲעַצת ֲעָמֵלק[, ַרק ּתֵ ]ּכִ
ה  ַאּתָ ְוִאם  יֹום,  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ִיְלְמדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  ּתֹוָרה,  ּבַ
אי  ּוְבַוּדַ א,  ַהּבָ ָלְך ָלעֹוָלם  ה, ָוטֹוב  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶריָך  ַאׁשְ ן,  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ִויִהי  ֵאל,  ִנּגָ ֶכף  ּתֵ
ִרים,  ָ ַהְמֻאּשׁ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות 
ָיִעיד  ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ
ן,  י". ַעל ּכֵ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ָעֵלינּו – "ּבִ
ם  ְלׁשֵ ִלּמּוד  נּו  ּתְ ְיָקִרים,  ְיהּוִדים 
ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו  ַמִים,  ׁשָ
ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
נּו,  רּוַח ְליֹוְצֵרנּו, ִלְגרֹם ִלְפדּות ַנְפׁשֵ
דֹוׁש ְוָכְך  ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דּו ּבְ ְוִלּמְ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ַיַחד  ֶאָחד  ְכּ נּו  ּלָ ּכֻ ֵנֵלְך 
ְמֵהָרה  ּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ אֹור 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ּבְ

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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