
ספר

זוהר Kפורים השKם
כרך א'

ליקוט גדול ונפלא מהזוהר הקדוש לימודים הנוגעים לקדושת חג הפורים, 

ומגילת אסתר, ועוד, מאמרים חוצבי להבות אש מדברי הזוהר הקדוש בעניני 

חג הפורים.

ליקוט מקיף כזה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה.

תוכן הספר ומהותו להנחיל דרך תורת אמת היא תורת הרשב"י זי"ע לכל 

ישראל הבא לקיים מצוות חג הפורים ככל משפטיו וחוקותיו המובא בתורת 

הסוד,

אשר ממיהם אנו שותים ולאורם אנו הולכים, ובו אנו נגאלים.

ובו שני ספרים נפתחים

ספר א. הוא, זוהר לפורים חלק א', מספר זוהר לפורים השלם, בו לקטנו 
המאמרים מספרי הזוהר בארמית ולשון הקודש.

ספר ב. הוא, זוהר האר"י לפורים חלק א', בו לקטנו מכתבי האריז"ל כל 
עניני מגילת אסתר וסודותיה, וכל המצוות הכלולות בה, עם כותרות 

תמצית הענין לכל קטע וקטע. וסידרנו לפי סדרים של הענינים, ועוד, 

כל  והוספנו  תיבות,  הראשי  כל  פתחנו  אופנו,  על  דבר  כל  וסידרנו 

המראה מקומות לתנ"ך וש"ס, ועוד. 

 יצא לאור על ידי 
מפעל הזוהר העולמי

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
סניף בת ים רחוב בר יהודה 50 בת ים

חודש אדר שנת תשע"ג





בשער
בנעימים,  לנו  נפלו  חבלים  הקדושים  לישראל  הבטחתו  שמר  אשר  הוא,  ברוך  המקום  ברוך 

השכינה  כנפי  בצל  חוסים  אנו  אשר  מקשיבים,  חברים  התלמידים,  לנו  עלינו,  נחלת שפרה  אף 

הקדושה ומסתופפים בתיבת נוח הרשב"י ע"ה יחד שבטי ישראל, בלימוד זוהר הקדוש, באהבה 

ובשמחה, בהתאחדות גמורה, למען הקים השכינה הקדושה מעפרא, ולקחנו על שכמנו להוציא 

היקרים,  באמרים  הברכים,  לחזק  וידידים,  טובים  כבקשת  הרבים,  לתועלת  לפורים,  זוהר  לאור 

מאירות כספירים, על חג הפורים, אשר להם זכינו, ויראו עינינו, וישמח לבנו, ותגל נפשינו, באור 

חדש אשר לנו האיר, בתורה ועבודה אור המאיר, בקדושת סודות התורה, למען נזכה לאור הגנוז 

מדי שבת בשבתו ומועד כהלכתו.

בספרים אלו נקבצו כמאה מאמרים של זוהר הקדוש עם כותרות בארמית ולשון הקודש, “ְוֹאַרח 

ַצִּדיִקים ְּכאֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום” )משלי פרק ד יח(, לכל הבא לגשת אל הקודש פנימה, 

לחשוב מחשבות, בכל ענייני פסח המובאים בספרי הזוהר הקדוש, ובכתבי האריז”ל, והלומד בזה 

בין יבין את אשר לפניו, הדרך ילך בה, והמעשה אשר יעשה, לקיים מצוות החג כראוי וכיאות בלי 

מגרעת, בהשכל ובדעת, ללמוד וללמד לשמור ולקיים ולעשות.

ובזכות לימוד הזוהר הקדוש על עניני החג, נזכה ְׁשִׁיְתַקֵיּם ִּדְבֵרי ָהַרְׁשִּב”י ָעָליו ַהָשּׁלֹום ְּבָדא ִיְפקּון 

ַהַחִּיים  ָּבִאיָלן  ְוָאֲחזּו  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבַאְחדּות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוִיְתַקְּבצּו   - ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ָגלּוָתא  ִמן 

ְּבתֹוַרת  ֻּכָלּם  ְוַיַעְסקּו  ִיְלְמדּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבַרֲחֵמי”,  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ָּדא  “ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִלְלמֹוד 

קכד,  )ַּדף  ָנֹׂשא  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ּוַבֹּזַהר  ַהְּקדֹוָׁשה1.  ַהּתֹוָרה  ְּבֹכַח  ַהְּגֻאָלּה  ָּתבֹוא  ֵּתֶכף  ַהּסֹוד 

ֵנָכר”.  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  “ה’  ִיְתַקֵיּם  ּוִבְזכּוֵתיה  ָּבָאֶרץ”,  ְּדרֹור  “ּוְקָראֶתם  ְדְּבִגיֵניה  ָאְמרּו:   ב( 

ונזכה בשנה זו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית קדשינו ותפארתינו במהרה בימינו אמן.

– ליקוטים: עוד מבואר בכמה מקומות בדבריהם, שעיקר ביאת משיח הוא בזכות התורה, כמו  1.בספר אור תורה 
שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא )ח, א( מאי דכתיב, "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים" 
)הושע ח, י(, ותניא כל פסוק הזה בלשון ארמי נאמר, אי תנו, "עתה כלהו אקבצם", ואם מעט מהם, "יחלו ממשא מלך 
ושרים". ואמרו שם מאי דכתיב, "אף חובב עמים כל קדושיו בידיך" )דברים לג, ג(, אפלו בשעה שאתה מחבב עמים, כל 
קדושים שלהם בידיך הם כו', וכמו שאמרו כל הנותן עליו על תורה, מעבירים ממנו על מלכות כו' )אבות פרק יג משנה 
ה(, כי בזמן שקולו של יעקב כו', אין הידים ידי עשו כו' )בראשית רבא פרשה סה, טז(, ובפרק חלק )צח ב( שאלו תלמידיו 

את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כו', עכ"ל. וכל המזכה את 
הרבים בלימוד הזוהר הקדוש נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן הכי נעלה ומקיים ומציל את כל העולם 
כולו, ומתקשר לנשמת הרשב"י זי"ע, וכמו שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם אור טמיר ונעלם, קדש הקדשים 
המלוב"ן, מרא דרזין, מרן רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א, בספרו דורש טוב )עמוד ע"ב( וזה לשונו: גדולה זכות 
רבי שמעון בר יוחאי בעולם העליון יותר מכל הצדיקים, עכ"ל. וכמו שאמרו חז"ל, )סוכה דף מ"ה ע"ב(. ואמר חזקיה אמר 
רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי 
אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר 
חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם 

אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן.



מפעל הזהר העולמי בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 0548436784

מודה לה' יתברך הטוב והמטיב על הזכות הגדולה שזכינו להגיש לפני עם ישראל את 
 הספר הקדוש "זוהר קריאת שמע" י"ג חלקים,

לקירוב גאולת ישראל ברחמים, אמן,
 לעילוי נשמתו הטהורה של איש תם וישר

 הבחור רבי מרדכי לסרי ז"ל
בן יבלחט"א ר' יצחק ורינה שיחיו עמו"ש.

נפטר כ' תשרי ]הושענא רבא[ תשע"ב, ונקבר באותו יום,

 ועלה לישיבתו של רבי שמעון בן יוחאי זיע"א במתיבתא דרקיע, 
רוח ה' תניחנו בגן עדן. 

 זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל שנזכה לגאולה השלימה בקרוב, 
ולקבל פני משיח צדקנו, ולבנין בית המקדש בב"א.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
ברכה והצלחה לאביו ואמו שיחיו ולילדיהם: 

תגן  הקדוש  הזוהר  ספר  וזכות  זיע"א,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  שזכות  רצון  יהי 
בעדם, ויזכו לכל הברכות האמורות בתורה ברוחניות ובגשמיות עד עולם אמן ואמן.

סיפורים קצרים על הנפטר:
א. היה נשמה גבוהה מאוד מאוד, הרבה ללמוד זוהר  הקדוש למרות הייסורים  הרבים,  

היה ברי וחזק, כל הבדיקות היו תקינות והראו , שלא חסר לו כלום, וצם הרבה תעניות 
וסיגופים, עד ששיניו היו רקובות, ולא רצה לתקן השינים רק להוציא.

ב. אמר הרבה פעמים שביום שיפטר מן העולם ישוחרר "גלעד שליט", וכך היה.
ג. ידע שימות בהושענא רבא.

ד. חלם שכאילו  נמצא בגן עדן, ואמרו לו אתה מתחתן, וראה כמו כלה הכל לבן לבן, זה 
הכלה שלך, זה השכינה, תתחתן בגן עדן.

 ה. חלם שהיה בגן עדן עם רשב"י משה רבנו ואליהו הנביא, וסבא שלו ]הגה"צ מרדכי בן 
שרה ויוסף ממרוקו[, שהיה בא אליו אליהו הנביא ולימד איתו, ואמר לרבנית שתביא כל 

פעם ב' כוסות שתיה, ושמעה ב' קולות, ולא ראתה את אליהו הנביא, היו שלשלת של 
צדיקים.

ו. שמעו ממנו הרבה דברים רוח הקודש.
ז. היה לוקח בקבוק מים והולך ביער שעות ארוכות התבודדות, ובכיות נוראות נשמעו 
ממנו, אחרי חצות הלילה לבד היה מתגלגל בחול ובקוצים ביער, ולא פחד משום דבר, 

זיע"א.



ָמה ַהְקּדָ

ָיקּומּו ַהְיהּוִדים ְוַיֲעׂשּו ַהִּתּקּון הגדול בחג הפורים ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ּוְלַתְּקָנּה 
ְּבִתיקּוֶנָיה ָהְראּוִיים, ִהֵּנה ָּבאנּו ַעְכָׁשו ְּבַהְקָּדָמה זֹו ְלָבֵאר ְקָצת ִמַּמֲעַלת לימוד 
הזוהר ְוַלֲעסֹק ְּבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְלַתֵּקן ַהִּתּקּוִנים ָּכָראּוי ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְלִהְתַּדֵּבק בה' 

ּוְׁשִכיָנתֹו ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.
י'שמחו ה'בחורים ו'יגילו ה'זקנים, בהגלות האור הגדול הזה של סדרת זוהר 

לפורים שזיכני השי"ת להוציא לאור עולם.

אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, 
הפליא  אשר  וחסדו  שבחו  ואספר  אהללנו,  רבים  ובתוך  בפי  מאד  ה'  ואודה 
על  הקדושים  הספרים  לסדר  הלכתי  אשר  בדרך  עמדי  ויהי  אתי,  לעשות 
הזוהר, לאחר שהרהרתי רבות איך לקרב ולהחזיר בתשובה כל יהודי ויהודי, 
וכפי שכתוב בזוהר הקדוש שאי אפשר להגיע ליראת שמים בלי לימוד הזוהר 
הקדוש,  הזוהר  על  שהוצאתי  ספרים  במאתיים  באריכות  וכמבואר  הקדוש, 

ועל ידי לימוד הזוהר הקדוש בשופי מקרבין ביאת משיח בן דוד.

ואמירת  שהתפילות  מ"ג,  תיקון  התיקונים  בספר  וראיתי  התבוננתי  גם 
חשבתי  הסוד,  תורת  לימוד  בלי  בשמים  נשמעים  לא  ישראל  שמע  ואמירת 
ללקט הזוהר הקודש לפורים ולפסח ולמועדים, כי שיערתי שיהי' בזה תועלת 
גדולה להעתיק מאמרי התנא האלקי בספר הזוה"ק המה אבן הראשה לכל 
והנסתרות  כלפידים,  בוערים  ומחרידים  מלהיבים  הנגלות  שבקדושה  דבר 
ליודעי חן יסוד חכמת האמת חכמת הקבלה ולבלתי יודעים לטהרת הנפש 
תקון  הוא  יום  בכל  זוה"ק  שלימוד  צדיקים  של  בספרן  שהובא  כמו  סגולה 
)תיקון' שתיתאה כ"ג ע"ב( שנאמר  )שער הקדושה למהרח"ו(. ומצינו בתיקוני זוהר  גדול לנפש 
לו להרשב"י מן השמים כמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא דילך כד 
יתגלי לתתא בדרא בתראה לסוף יומיא ובגיניה )ויקרא כ"ה( וקראתם דרור בארץ.

וברע"מ )וברעיה מהימנא( פ' נשא )דף קכ"ד ע"ב( אחרי שביאר שם שהבירורים בגלות 
האחרון שהם לברר וללבן ולצרף כצרוף הכסף וכבחון הזהב באילנא דטו"ר 
)טוב ורע( הם דוגמת נסיון דסוטה כתב כגוונא דא יתעביד לנסאה לון לישראל 



בפורקנא בתרייתא הה"ד )דניאל י"ב( יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים דאינון מסטרא 
והמשכילים  כו'  אינון מסטרא דרע  והרשיעו רשעים  בנסיונא  וקיימין  דטוב 
יבינו מסטרא דבינה דאיהו אילנא דחיי בגינייהו אתמר והמשכילים יזהירו כזהר 
תשובה  עלאה  דאמא  זוהרא  מן  הזהר  ספר  דאיהו  דילך  חבורא  בהאי  הרקיע 
באלין לא צריך נסיון ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר 
הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי ויתקיים בהון )דברים ל"ב( ה' בדד ינחנו ואין עמו 

אל נכר )ועיין זוה"ק בראשית כ"ו ע"א וברע"מ כי תצא רע"ט(.

וראיתי כתוב בשם קדוש א' )אחד( מדבר כי עלינו לתת שבח והודאה להש"י 
)להשם יתברך( בכל יום שבאנו לעולם אחר שנתגלה ספר זוה"ק )ספר זוהר הקדוש( בעולם. 

ותלאות פגעי הזמן שכמעט כשל כח  ודוחק הפרנסה  אמנם מרוב הטרדות 
הסבל ה' ירחם, מעטים המה שיקחו להם פנאי בכל יום לשום מעיינם בספר 

הזוה"ק, ראה באריכות בספר אור הזוהר, ובספר מאורות הזוהר.

דברי  מכל  מלא  הוא  הזוה"ק  שספר  בראותי  דוי  לבי  תמיד  היה  זאת  ועל 
מוסר שכליותים רעיונות נשגבים מלי דחסידותא וחקירות עמוקות על דרך 
ואחר כל  נובעים ממנו.  יסודי חכמת הקבלה  טהרת הקדש, מלבד מה שכל 
אלה הוא כספר החתום מפני שהוא מחובר בלשון הארמית שהיתה אז שפה 
המדוברת ועתה היא שפה מתה, ומה בצע בספר קדוש כזה אם אך אחד מעיר 
ושנים ממשפחה ילמדו בו בהבנה, האם באופן זה יתפשט לימוד הזוה"ק בין 

ישראל קודם ביאת הגואל כנבואת אליהו הנביא.

ְגָאֵלנּו ּיִ א( לֹא ָלֶתת ַלּה' ְמנּוָחה ַעד ׁשֶ

ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְמַצֶּוה אֹוָתנּו ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַדְווָקא, ֶׁשּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י 
ְוָצִריְך ִלְלמֹוד ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד  ֵמִאיר ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות, 

ֶׁשִּיְגָאֵלנּו )זֹוַהר ִּפְנָחס ריט.(

ֶרת ב( ַהָחְכָמה ֶנְעּדֶ

ְלִבּטּול  ָהַרִּבים  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ָּגְרָמה  זֹו  ְוִסָּבה  ַחִּיים(:  ָלֵעץ  ַּבַהְקָּדָמה  )הּוָבא  ָּכַתב המהרח"ו 
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַוְּתִהי  ַהֶּזה.  ְוַהִּנְמָהר  ַהַּמר  ַהָּגלּות  ּוְלֹאֶרְך  ַהֹּזאת,  ַהְּגדֹוָלה  ִמְצָוה 



ְּבָידֹו,  ִּבְקֵצה ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר  ִמי ֵמַהּלֹוְמִדים נֹוֵגַע  ְוֵאין  ָזִוית,  ְּבֶקֶרן  ֶנֱעֶדֶרת מּוַנַחת 
ִלְטעֹם ִמֹּנֶפת צּוֶפיָה. ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ַטַעם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות 
ִמָּיָמיו, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְוָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ַּבִּנְגלֹות ֵאין ִלי ֵעֶסק 

ַּבִּנְסָּתרֹות, ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאיְבֵרי ְּבָעְלָמא ַּכְמֹבָאר ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון מ"ג(... 

ל ּתֹוָרה ג( אֹוי ָלֶהם ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ

ְוֶזה ֶאְצִלי ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשֶנה )ָאבֹות ֶּפֶרק ו' ב'( "ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּבת 
קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה", 
ִּבְגֵדי  לֹוֶבֶׁשת  ִהיא  ְלַבָּדם,  ּוְבִסּפּוֶריָה  ִּבְפָׁשֶטיָה  עֹוְסִקים  ִּבְהיֹוָתם  ָסֵפק  ְּבִלי  ִּכי 
ִמּדֹוד,  ּדֹוֵדְך  ַמה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֹיאְמרּו  ָהֻאּמֹות  ְוָכל  ְּכסּוָתּה,  הּוַׁשת  ְוַׂשק  ַאְלְמנּוָתּה 
ַעְלבֹון  ֵאין  עֹוָלם,  ְּבַהְבֵלי  ִסּפּוִרים  ּתֹוַרְתֶכם  ַּגם  ֲהֹלא  ִמּתֹוָרֵתינּו,  ּתֹוַרְתֶכם  ַמה 
ְוֵאיָנם עֹוְסִקים  ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה",  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  "אֹוי  ְוָלֵכן  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ּתֹוָרה 
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת ְּכבֹוד ְלתֹוָרה, ִּכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָּגלּות, ְוָכל ָהָרעֹות 
ֶׁשָּקרּו  ָהֲאסֹונֹות  ָּכל  ִּבְלַבד  זּו  ֶׁשֹּלא  ]ְּכלֹוַמר  עכ"ל.  ְלעֹוָלם,  ָלבֹוא  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות 
ָּתלּוי ְּבַצַאָווָרם, ֶאָּלא ַּגם ח"ו ַמה ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ֵהם ֲאֵׁשִמים ְּבָכְך, ְוִאי 
ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ְכִלָּמה, ַמה ַיֲענּו ְּביֹום ַהִּדין, ִּכי ַרק ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ָיכֹול ִלְפטֹור ִמן ַהִּדין, ְוֵהם ֹלא ָרצּו ִלְׁשמֹוַע לֹו, ְוֹלא ָאבּו ָלֶלֶכת ְּבתֹוָרתֹו – "ּתֹוָרה 
ַעל ֶזה ָּכַתב ַהַמַהְרָח"ו ָׁשם, ִּכי ַהָּפסּוק )ִמְׁשֵלי ֶּפֶרק ו' כ"ג( "ְותֹוָרה אֹור" הּוא ַרק  אֹור" ּׁשֶ

ַעל ָחְכַמת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוז"ל: 

ְבִלי ְלמּוד ַהּבַ ד( ַהּזֹוַהר ֵמִאיר ֶאת ּתַ

ּוְכֶנֶגד ַהַּכת הב' ֵהם ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ְּבתֹוַרת ה' ֲאֶׁשר ַנְפָׁשם ֲחצּוָבה 
ַמִים ְוֵאין אֹוָרם" ִּכי ַּגם ֶׁשַּנְפָׁשם ֲחצּוָבה  ַמִים ְוֹלא ִמן ָהָאֶרץ ָאַמר "ְוֶאל ַהּׁשָ ִמן ַהּׁשָ
ָּכַתְבנּו ְלַמְעָלה ְּבֵׁשם ֲחַז"ל ַעל ָּפסּוק:  ַמִים, ֵאין ָלֶהם אֹור ְּבתֹוָרָתם ְּכמֹו ּׁשֶ ִמן ַהּׁשָ
ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִהיא ַהְּמִאיָרה אֹוָתם,  ַּבְבִלי.  ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ֶזה ַּתְלמּוד 
ַּגְׁשִמִּיים,  ֲחׁשּוִבים  ֵהם  ְּכֵאּלּו  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ַּבַּתְלמּוד,  ַהֶּנֱאָמִרים  ַהְּדָבִרים  ּוְמֹבֶאֶרת 
ְוַעל ֶזה  ְוֵאין אֹוָרם,  ַמִים  ַהּׁשָ ְוֶאל  ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו  ֶנֱאַמר "ְותֹוָרה אֹור",  ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם 
ִנְתַנֵּבא ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ְּבְנָחמֹוָתיו ְוָאַמר: "ְוהֹוַלְכִּתי ִעְוִרים ְּבֶדֶרְך ֹלא ָיְדעּו" ְוגֹו', ִּכי 

ַהּתֹוָרה ַהְפָׁשטית נֹוְדעּו ְּבִמְסָּפָרם, ְוכּו' עיי"ש...



ְגֶלה ִנְקָרִאים ִעְוִרים ְוִנְקָרִאים ֲעָבִדים ּנִ ה( ָהעֹוְסִקים ַרק ּבַ

ִׁשים ַּכִעְוִרים ִקיר, ִּבְלבּוֵׁשי  ּוְבִלי ָסֵפק ִּכי ָהעֹוְסִקים ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי ִּבְלַבד, ְמַגּׁשְ
ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה ַהִּנְסָּתִרים ּבֹו, ִּכי ֹלא ַעל ִחָּנם ְּכִפי  ְוֵאין ָלֶהם ֵעיַנִים רֹואֹות  ַהּתֹוָרה, 
ְרצֹוָנם ָּפְסקּו ָטֵמא ָטהֹור ָאסּור ְוֶהֵּתר ָּכֵׁשר ּוָפסּול, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה 
ְסִתיִמין  ְלֵעיל,  ֵּבַאְרנּו  ּׁשֶ ָהֶאָחד  ַאַחר,  ְּבָמקֹום  ֶׁשְּקָרָאם  ּוְכמֹו  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  ַּכּנֹוָדע 
ִהיא  ַהַכַווָנה  ֲאָבל  ַעְבִּדי",  ִאם  ִּכי  ִעֵּור  "ִמי  יט(  מב  ֶּפֶרק  )ְיַׁשְעָיה  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה  ְוכּו'  ֵעיִנין 
ֲאָבל  ַּכַּנ"ל  ַקָּבָלה  ָמֵרי  ִאינּון  ָּבִנים,  ַהִּנְקָרִאים  ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְלַאּפֹוֵקי  ְלִמעּוֵטי 
ִיְפְסקּו  סֹודֹוֶתיָה  ּוְכִפי  ְּבסֹודֹוֶתיָה,  ִהְסַּתְכלּוָתם  ִּבְלִּתי  ְלַבָּדּה  ַּבִּמְׁשָנה  ָהעֹוְסִקים 
"ִמי  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה  ֵהם,  ְּבַוַּדאי  ִעְוִרים  ֵאּלּו  ִהֵּנה  ַּכַּנ"ל  ֻמָּתר  ְוִאם  ָאסּור  ִאם  ַהִּדיִנים 
ְיַׁשְעָיה  ִנְתַנֵּבא  ַוֲעֵליֶהם  ַּכַּנ"ל  ֶעֶבד  ִנְקָרא  ִּבְפָׁשט  ָהעֹוֵסק  ִּכי  ַעְבִּדי",  ִאם  ִּכי  ִעֵּור 
ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשִּיְזּכּו ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ֹלא ָיְדעּו הּוא ֶּדֶרְך ָחְכַמת ָהֱאֶמת... ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב 
עֹוד ָאִׂשים ַמְחָׁשְך ִלְפֵניֶהם ָלאֹור, ִּכי ַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי ֶׁשהּוא ַמְחָׁשְך ַהְּמֻסָּפר ִּבְפָׁשט 
ַהְּגנּוִזים ּבֹו,  ָרִזין ְּדאֹוָרְייָתא  ְוִיְסַתְּכלו ִמּתֹוכֹו  ִלְפֵניֶהם ָלאֹור,  ַהֶּזה, ָאִׂשים  ָהעֹוָלם 

ַהִּנְקָרא ְותֹוָרה אֹור. )ֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים - ַהְקָּדַמת מוהרח"ו ְזָיָע"א ַעל ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות(. 

ה ֶאת ַקְלָקָלָתם ן ְמַגּלֶ ו( ַהּמָ

ָאַמר ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ָע ִּבְמִכיְלָּתא "ּוְּבזֹוַה"ק ָּכְתבּו: ֶׁשאֹוְכֵלי ַהָּמן ָהיּו ְמַקְּבִלים ֶהָאָרה 
רּוָחִנית ְוִגּלּוי ְׁשִכיָנה ִלְלמֹוד ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוָכַתב ַעל ֶזה ַהִחיָד"א ָׁשם ְּבִניצֹוֵצי 
ְלֵאּלּו  ֵּכן  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ָּבֶהם,  ֵמִאיר  ַהָּמן  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַלַּצִּדיִקים  ַּדְוָקא  ֶׁשֶּזה  אֹורֹות, 
ָהְלכּו ַאַחר ְׁשטּוָתם, ְוָלֶהם ֹלא ֵהִאיר  ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם "ְוָהָעם ָׁשטּו ְוָלְקטּו" ְּכלֹוַמר, ּׁשֶ
ַהָּמן, ּוִמי ֵאּלּו? ֵהם ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ִלְטֹרַח ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהָּמן ֵמָרחֹוק, ּוְלָטֳחנֹו ּוְלדּוכֹו 
ְוכּו', עכת"ד. ּוֵבאּורּו ַהַּצִּדיִקים ַמּדּוַע ֹלא ָרצּו ֶאת ַהָּמן ְוָקְראּו לֹו ֶלֶחם ַהְּקלֹוֵקל? 
ִּכי ַהָּמן ָהָיה ְמַגֶּלה ֶאת ַקְלָקָלָתם ְוֶאת ָּכל ְצפּונֹות ִלָּבם, ֵּכיַצד? ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ָּבא 
ַהָּמן ְלַיד ֶּפַתח ָהֹאֶהל, ּוִבְכָלל ֹלא ָטְרחּו ְלֵצאת, ְוִאם ָהָיה ָאְדמּו"ר ְוֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ָאֳהלֹו,  ִמֶּפַתח  ְּמאֹד  ָרחֹוק  יֹוֵרד  ַהָּמן  ָהָיה  ַלָּמֳחָרת  ִמַּיד  ְּבֵסֶתר,  ָחָטא  ָּגדֹול שח"ו 
ְוָהָיה ִנְצָרְך ְלׁשֹוֵטט ּוְלַחֵּפׂש ְּכמֹו ָּכל ָהְרָׁשִעים, ְוָלֵכן ֹלא ָרצּו ֶאת ַהָּמן ִּכי ָהָיה ְמַגֶּלה 

ֶאת ַקְלָקָלָתם ְּבַרִּבים.



ְטָלִנים ל ּבַ ז( ַעם ׁשֶ

ְּכמֹו ֵּכן ַעָּתה ֵיׁש ַרָּבִנים ְוַאְדמֹוִרי"ם ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ּוְמַנֲהִלים ּוְמַלְּמִדים, ֶׁשֹּלא 
ְראּוִיים  ֵאיָנם  ִּכי  ֲעֵליֶהם,  ִיָּגֶלה  ַׁשָּמא  ִמַּפַחד  ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ִלּיּמּוד  ֶאת  רֹוִצים 
ְלאֹוָתּה ִאיְצְטָלא, )ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשרֹוְקִדים ְוקֹוְפִצים ְוָׁשִרים ְּבִמירֹון "ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו" ְוֹלא ָׂשִמים ֵלב ַמה יֹוֵצא ִמִּפיֶהם, 
ִּכי ֵאיְך ָיֵגן ֲעֵליֶהם, ִאם ֹלא לֹוְמִדים ּתֹוָרתֹו(, ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה, ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ְכִלָּמה, ִּכי ִאם 

ִמַּפַחד ָּבָׂשר ָוָדם חֹוְׁשִׁשים, ַהֵאיְך ֹלא ֵיבֹוׁשּו ִמְּפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּבבֹוא יֹום ַהִּדין 
ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא, ַמה ַיֲענּו ַלּיֹום ְּפקּוָדה, ִּכי ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵהם, ִּכי ָּכְך קֹוְרָאם ָהַרֲעָיא 
ְמֵהיְמָנא ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְׁשִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד זֹוַה"ק ִנְקָרא ַעם ָהָאֶרץ. ּוְכָבר ִהְבִטיָחנּו 
ַהָּקדֹוׁש "ָהאֹור ַהַחִּיים" ְזָי"ע, ִּכי ַמה ֶׁשָאְמרּו ְבּזֹוַה"ק ַמ'ה ְׁש'ָהָיה ה'ּוא ֶׁשִּיְהֶיה ר"ת 
ֹמֶׁשה, ִּכי ַמָּמׁש ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ְוהּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון, ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוֵתן 

ַהּתֹוָרה ֹלא רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ֶׁשל ַּבְטָלִנים, 

לּות ח( ַעל ְיֵדי ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ֵמַהּגָ

ָלנּו  ֶׁשִהְבִטיַח  ְּכמֹו  ְלִהָּגֵאל,  ְּכֵדי  ֶנֱאַחז  ְּבַמה  ע"ה,  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלנּו  ָאַמר  ּוְכָבר 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְבּזֹוַה"ק ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכ"ד:( ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר 
ָהָרִקיַע ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. 
ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִריְך ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי 
ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, )ְּדָבִרים לב( "ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו 

ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר", עכ"ל.

 ְועֹוד ָּכַתב ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )ְּבָפָרַׁשת ַוְיִחי( ַעל ַהָּפסּוק "אֹוְסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה, ְוגֹו' 
ֵמַהָּצרֹות  ִנָּנֵצל  ָּבּה  ֶׁשַרק  ַהּתֹוָרה,  ִלּיּמּוד  ַעל  יֹוֶרה  ֶזה  ְוגֹו',  ִמָּיִין"  ֲעִנִּיים  ַחְכִליִלי 
ְוִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים, ְוָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָּבנּו ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ִּכְדֵפַרְׁשִּתי ְּבִסְפִרי ַעל ַהָּפסּוק: 
יִרים ד'(, "ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהַּיִין" ְוגֹו' ְוָׁשם ֵּפֵרׁש, ֶׁשַּיִין רֹוֵמז ִלְלמֹוד ָּכל ַּפ'ְר'ֵד'ס  )ִׁשיר ַהּׁשִ

ַהּתֹוָרה, ּוְבַרִׁש"י ִּבְגָמָרא ֵּפֵרׁש ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה "ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה סֹוד", ּוַבְּגָמָרא )ַׁשָּבת 
ַּדף ַפח, ב'(: ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: ַלַּמְיִמיִנים - ֲעסּוִקים ְּבָכל ְּכחֹם, ּוְטרּוִדים ָלַדַעת סֹוָדה, ְּכָאָדם 

ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבַיד ְיִמינֹו ֶׁשִהיא ִעָּקר, ע"כ.



ִביל ַהּסֹוד ׁשְ ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ּבִ ט(  ִעּקָ

ְוַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלַפָיה ְזָי"ע, ְּבִסְפרֹו ִׂשיַח ִיְצָחק ָּכַתב, ְּדִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה 
ְיָלִדים  ַּגם  ִלְגאּוָלה  ֶׁשָּסמּוְך  ע"ה,  ָהַרְׁשִּב"י  ִהְבַטְחָּת  ְוזֹוִהי  ע"כ,  ְלסֹודֹוֶתיָה,  ִהיא 
ְקַטִּנים ִיְלְמדּו סֹודֹות ה', ְותֹוָדה להשי"ת ְּכָבר ִמְתַקֵּים ְּבנֹו ָחזֹון ָהַרְׁשִּב"י ָּדָבר יֹום 
ְּביֹומֹו, ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר, ֹלא ַיֲעֹזר ְלַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב ְּכלּום, "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְּבַיד 
ַג"ם  ִּגיַמְטִרָּיה  ְּגִּלי  ַרְׁשִּב"י,  ְּבֵרי"ש אֹוִתּיֹות  ְּגִּלי,  ְּבֵריׁש  ָהאּוְנְקלּוס  ְוִתְּרֵּגם  ָרָמה", 
ָהרֹוֵמז ְלִמיַדת ָהַרֲחִמים, ְּכְדָּכַתב ַרֵּבינּו ְּבַחֵּיי ְּבֵׁשם ַהְּמֻקָּבִלים ַעל ַהָּפסּוק )ַוִּיְקָרא ֶּפֶרק 
כו מד( "ְוַאף ַּגם ֹזאת" ְוגֹו', ְוז"ל: ְוַדע ִּכי ִמְדַרְך ַהַּקָּבָלה ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ָּגדֹול ֵּבין ָלׁשֹון ַאף 

ֵניֶהם ָלׁשֹון ִרּבּוי, ִּכי ָלׁשֹון ַאף ִיְרמֹוז ְלִמַּדת ַהִּדין, ְוָלׁשֹון  ְלָלׁשֹון ַּגם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּׁשְ
ַּגם ִיְרמֹוז ְלִמַּדת ַרֲחִמים, ִמְּלׁשֹון ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ְּכִעְנָין )ָׁשם ל'( ְוַגם ְׁשַמע ְּבקֹוִלי, 
ֶׁשַּנְמִׁשיְך  ְיֵדי  ַעל  ּׁשֶ ְּכלֹוַמר,  ַהְּקדֹוִׁשים.  ְּדָבָריו  עיי"ש  ְוכּו',  ְּבַרֲחִמים,  ִמיָעה  ְוַהּׁשְ
ָעֵלינּו ֶאת ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ע"ה ְּבלֹוְמֵדינּו ֶאת ּתֹוָרתֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהֶחֶסד ְלַאְבָרָהם 
ְּבֵׁשם ַרִּבי ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָי"ָע, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י, ָּבא ָהַרְׁשִּב"י 
ִמְתַעֵּטר ַוּיֹוֵׁשב ְּבַגָוון, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנְמִׁשיְך ָעֵלינּו ֶאת ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַהִּנְקֵראת "ַּגם".

ְוָכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ְזכּותֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ְוזֹוֶכה ְלָבִנים ַצִּדיִקים. ּוְבֹגֶדל 
ִיְזּכּו  ַהֶּזה,  ַהָּקדֹוׁש  ַלִּמְפָעל  ְוַהְמַסְּיִעים  ָהעֹוְזִרים  ֶׁשל  ָהַרִּבים  ְזכּות  ֹּכַח 
ה, ַעד ֲאֶׁשר ִנְזֶכּה ְּבָקרֹוב  ִלְראֹות ִמּיֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם רֹב ַּתֲענּוג ְוַנַחת ִּדְקֻדּׁשָ
לו  ֶּפֶרק  )ְיֶחְזֵקאל  ַהָּפסּוק  ָּבנּו  ְוְיקּוַים  ָטֳהָרה,  רּוַח  ָעֵלינּו  ם  ַהּׁשֵ ֶׁשְּיָעֶרה 
כה( "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם", ְוִנְזֶכּה ְלַטֵהר ְלָבֵבנּו ַלֲעבֹד 
ְליֹוְצֵרנּו ְּבָכל ֹּכֵחנּו ּוְבָכל ַנְפֵׁשנּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו, ְוִלְלמֹוד ָּכל ֶחְלֵקי ּתֹוָרֵתנּו 

ַהְּקדֹוָׁשה בד' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּד"ס. 

ּזַֹהר  דֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו ּבַ ַעל ֵעֶסק ּגָ י( ּבַ

וז"ל: ָהַאְדמֹור ַהָּזֵקן זי"ע: ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר ַאף 
ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ִּכי ָמה ִאְכַּפת ֵליּה ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגָּלה. )ַמַאְמֵרי ָהַאְדמֹור 

ַהָּזֵקן ַהְּקָצִרים 1 ַּדף תקעא(

ְּבִחיַנת  ֶׁשֵּיׁש  ְּבִלַיאְזִני,  ַהַּתְנָיא(  )ַּבַעל  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹור  ִמִּפי  ְּבֵפרּוׁש  ַמְענּו  ֶׁשּׁשָ ּוְכמֹו 



ַמאי  ֵיַדע  ְּדָלא  ַאף  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִּדְבֵרי  ְקִריַאת  מֹוִעיל  ּוְלֶזה  ְוכּו',  ַהֹּמַח  ִטְמטּום 
ָקָאַמר. )ָחָנה ֲאִריֵאל, להרי"א ֵמהֹוִמיל, ְׁשמֹות ַעּמּוד סד(

ִגְלּגּול יא( ִיְהֶיה ָצִריְך ָלבֹוא ּבְ

ְּכִפי ַמה  ְועֹוד ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעֹסק ְּבַפְרֵּדס 
יג  יג ְוֵליַדע ַהְרֵּבה ְוִנְתַעֵּצל ְוֹלא ִהּׂשִ יג ְוֵליַדע ְוָכל ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהּׂשִ ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ ּׁשֶ
ְלִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֶּאְפָׁשר  ָּכל ַמה  ְוֵיַדע  יג  ֶׁשַּיּׂשִ ְּבִגְלּגּול ַעד  ָצִריְך ָלבֹוא  ֶאָּלא ְמַעט  ְוָיַדע 
ִּכי  ְוסֹודֹות  ּוְדָרׁשֹות  ִּבְרָמִזים  ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ִּבְפָׁשֵטי  ְוֵהן  ַהּתֹוָרה  ִמיִדיַעת  יג  ְלַהּׂשִ
יג ְוֵליַדע ִמיִדיַעת ַהּתֹוָרה ֶזהּו ִּתּקּון ְׁשֵלמּוָתּה ְוִאי  ִּנְׁשָמתֹו ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ ָּכל ַמה ּׁשֶ
ֲאֶׁשר חֹוָבה  ִּבְמקֹוָרּה  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ּוְלִהְׁשַּתֵּלם  ְלִהְתַּתֵּקן  ָלּה  ֶאְפָׁשר 
ם ִּבְלִּתי ְיִדיָעה זֹו ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּבא ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו ְּכֵדי  ִמּׁשָ

ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה.

)ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶּפֶרק א' ִסיָמן ד'(

דֹוׁש ַאף  ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו  דֹול  ּגָ ַעל ֵעֶסק  ּבַ הּוא  יב( ִמי ׁשֶ
ֵאינֹו ֵמִבין ׁשֶ

ּוְבִנּדֹון ְׁשָאר ַהִּלּמּוד ִיְהֶיה ְּבֶזה ָהֹאֶפן: ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו 
ֲהִכי ִהיא  ִּכי ָמה ִאְכַּפת ֵליּה ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפּלּו  ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש1 ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, 
ְיֵרִאים. ִמְּלַבד ִׁשעּוִרין  ְוִסְפֵרי  ְוֵסֶפר ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור  ַיֲעקֹב  ִיְלֹמד ֵעין  ְוַגם  ְסֻגָּלה. 
ַהְּקצּוִבין ְלִלּמּוד ַּתַנ"ְך ּוִמְדְרֵׁשי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּכמֹו ֵעין ַיֲעקֹב ּוְבֵסֶפר 
ָחְכַמת  ִּפי  ַעל  ַהְמֻיָחִדים  ַהּמּוָסר  ּוְבִסְפֵרי  ֶׁשּבֹו2,  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר  ְּבתֹוַכַחת  ַהֹּזַהר 
ְזַמן ִלּמּוד ֵסֶפר  ּוְבַׁשָּבת  ַּגָּווָנא.  ָל"ה ּוְכַהאי  ְוַהּׁשְ ָהֱאֶמת ְּכֵסֶפר ָהֵראִׁשית ָחְכָמה 

1. ֹרב ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוכּו': ִנְרֶאה ְּדַהַּטַעם ֶׁשָּכַתב ְלַהָּלן "ֲאִפּלּו ָהִכי ִהיא ְסֻגָּלה" הּוא ַטַעם ַנֵּמי ַעל ֶעֶצם 
ְּבֵסֶפר  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ַּבֲאִריכּות ֶׁשֵּיׁש  ַּבְּסָפִרים  ֵמִבין. ּוְכָבר ְמֹבָאר  ְוֵאינֹו  ַּבֹּזַהר ְוֹלא ַרק ַעל ַהּלֹוֵמד  ַהִּלּמּוד 
ַהֹּזַהר. ְוַעֵּין ְּבֶזה ְּב"ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים" ַמֲעֶרֶכת ֵסֶפר "ָּבִהיר" ֶׁשָּכַתב ְּבֵׁשם ּגּוֵרי ָהֲאִריַז"ל "ְוִנְרֶאה ִּכי ַּדְוָקא ִלּמּוד 

ַהֶּזה ֵיׁש ּבֹו ְסֻגָּלה יֹוֵתר ַעל ִלּמּוד ִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד ּוִמְקָרא". ְוַעֵּין עֹוד ְּבִמְגַּדל עֹז )ַעּמּוד תל"ח( ַּבֲאִריכּות.
2. ּוְבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבתֹוַכַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶׁשּבֹו: ּוְבִסְפֵרי מּוָסר ַהְמֻיָחִדים ַעל ִּפי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכֵסֶפר ֵראִׁשית 
ְסֻגָּלה  ַהֹּזַהר ִמּׁשּום  ְּבֵסֶפר  ִיְלֹמד  ֵעֶסק  ַרֵּבינּו ֶׁשַּבַעל  ָּכַתב  ֶזה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבִּסיָמן  ַּגָּווָנא  ּוְכַהאי  ָל"ה  ְוַהּׁשְ ָחְכָמה 
ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ֲאָבל ָּכאן הּוא ְמַחֵּלק ֵּבין ֵחֶלק ַהּמּוָסר ֶׁשַּבֹּזַהר ְלֵחֶלק ַהַּקָּבָלה ֶׁשּבֹו, ְוֵחֶלק ַהּמּוָסר הּוא 

ְּכמֹו ַאָּגדֹות ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָּצִריְך ְלָלְמָדם ְּכֵדי ִלְלֹמד ֵמֶהם מּוַסר ַהְׂשֵּכל.



ְוֵסֶפר  ְּבָהֶרֶמ"ז  ַהַּקָּבָלה  ְּבִסְפֵרי  ְמַעט  ְּבִעּיּון  ּוֵבאּוִרים  ֵּפרּוִׁשים  ִעם  ַהֹּזַהר3 
ַצִּדיק  ֵזֶכר  ִמָּלאִדי  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  )ְּתׁשּוַבת  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד  ֶמֶלְך...  ִמְקַּדׁש 

ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא - ְׁשַנת תשס"ה(

ֶנֶפׁש  ֶׁשִּבְדֵבקּות  זֹו,  ְיֵתָרה  ּוַמֲעָלה  ִיְתרֹון  ָּבֶהם  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות  ָּכל 
ֶכל ַרק ֶׁשהֹוֶגה ּוְמַדֵּבר  ָהָאָדם ְּבֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ּוֵמִבין ָהִעְנָין ְּבֵעין ַהּׂשֵ
ָּבֶהם )ְלַאּפֹוֵקי ִהְרהּור ְּדָלאו ְּכִדּבּור ָּדֵמי( ֲהֵרי ֵהם ַמֲעִלים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְלָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַהֶּנֶפׁש 
ִמּשֶֹׁרׁש  ְלַמְעָלה  ַהַּגָּבה  ִהיא  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֹׁשֶרׁש  ִּכי  ָׁשְרָׁשּה,  ִמַּצד  ָׁשם  ַמַּגַעת 

ַהֶּנֶפׁש. )ּתֹוָרה אֹור ְלַבַעל ַהַּתְנָיא, ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ָאִׁשיָרה ַלה'(

יּה ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יג( ַעל ְיֵדי ִלּמּוד זֹוַהר ְמַיֲחִדים קּוְדׁשָ

ַעָּתה ָּבאִתי ְלַהְזִּכיר ָּכאן ְּדָבִרים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש ְּבִעְנַין ֶזה ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַרב 
ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַהַּצִּדיק ַהְּמֻפְרָסם ֲאֶׁשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ֹמַה"ר ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי 

זצ"ל ְּבִסְפרֹו ַהָּיָקר ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, וז"ל ְּבַמְעָין ָהִראׁשֹון ְנַהר כ"ד.

ְוַדע ִּכי ִעָּקר ַּכָּוַנות ָהַרְׁשִּב"י ע"ה ְּבִחּבּור ַהּזֹוַהר ָהָיה ָלֶזה, ִלְהיֹות ֶׁשאֹור ַהְּלאּוִמי 
ְּבֶאֶפס ֶׁשַפע ְּבֵאין ּתֹוֵמְך ּוְבֵאין עֹוֵזר ָלּה, ָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלּה ֶסֶמְך ְלַיֲחָדּה ְּבַבְעָלּה 
ִיחּוד מּוָעט על ידי ִחּבּור ַהּזֹוַהר ְּבַמה ֶׁשָהָיה הּוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה 
ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם ְלִיחּוד קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה על ידי ַהּסֹוד, ֶׁשּסֹוד הּוא ר"ז ְּבִגיַמְטִרָּיא או"ר,.

ְוֵריׁש ָלִקיׁש ְמַעְּייִני ְּבִסְפָרא ְּדַאַּגְדָתּא ְּבַׁשְּבָּתא,  ְּבִגִּטין )ס.(: ר' יֹוָחָנן  ַעֵּין  ְזַמן ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר:  3. ּוְבַׁשָּבת 
ְמַעְּיִנין  ָהיּו  ְוֹלא  ַקָּבָלה.  קֹוִרין  ֶׁשָאנּו  ָהֱאֶמת  ְוַחְכֵמי  ַחִּיים  ֵעץ  ֶׁשל  ַּבֵּסֶפר  ָּכַתב,  ֶעְמִדין  ַיֲעקֹב  ר'  ּוְבַהָּגהֹות 
ִּבימֹות ַהחֹל ֶאָּלא ְּבִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכּו', ּוְבַׁשָּבת ֹלא ָהיּו עֹוְסִקים ְּבִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכּו' ְוָהיּו ְמַעְּיִנים ְּבַׁשָּבת 
ַהֶּנֱעָלָמה  ַּבָחְכָמה  ּוְלָהִבין  ְלַהְׂשִּכיל  ְמַסַּיַעת  ַהּיֹום  ת  ּוְקֻדּׁשַ ַׁשָּבת,  ֹעֶנג  ִמְּפֵני  ַהֵּלב  ֶׁשּמֹוֶׁשֶכת  ַאָּגָדה  ְּבִדְבֵרי 

ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהיא ְוכּו'.

ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוִׁשים ּוֵבאּוִרים ְּבִעּיּון ְמַעט ְוכּו' ַעֵּין ַּבִּסיָמן ֶׁשִּלְפֵני ֶזה ֶׁשֹּלא ִהְזִּכיר ַרֵּבנּו ִלּמּוד ֶזה 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְלֵעיל. ְוִנְרֶאה ְּדָׁשם ַמְייֵרי ְּבָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלָהִבין ְּדָבִרים ְּבִעּיּון ְוֵאינֹו ַׁשָּיְך ְלִלּמּוד ְּבִסְפֵרי 
ֵאין ֵּכן ָהָכא ַמְייֵרי ְּבִמי  ַקָּבָלה, ְוָלֵכן ָּכַתב ָׁשם ֶׁשֵּיׁש ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ִּבְקִריַאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ַמה ּׁשֶ
ֶׁשְּמֻסָּגל ִלְלמֹד ְּבִעּיּון. ְוִחּיּוב ֶזה ֶׁשל ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ִנְזַּכר ְּבִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה )ֶּפֶרק א' ִסיָמן ד'( ְּבסֹופֹו: "ְועֹוד 

ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעֹסק ְּבַפְרֵד"ס ְוכּו' ְוסֹודֹות ְוכּו'".

ְוִלְכאֹוָרה ָצִריְך ִעּיּון ִּדְבִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָׁשם ַמְׁשָמע ְּדִלּמּוד ַהֲהָלכֹות קֹוֵדם ְלִלּמּוד ַאָּגָדה ְוַקָּבָלה, ְוָכאן 
ֲהֹלא ַמְייֵרי ְּבִמי ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָּגַמר ִלְלֹמד ֲהָלָכה. ְוִנְרֶאה ְּדָצִריְך לֹוַמר ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו ְלֵעיל ְלַגֵּבי ִלּמּוד ַאָּגָדה, 
ָּכַתב ַרֵּבינּו ֶׁשִּלּמּוד ַהֲהָלָכה קֹוֵדם, ַהְינּו ֶׁשֹרב ְזַמּנֹו ִיְהֶיה ַּבֲהָלָכה, ֲאָבל ְּבַוַּדאי ֶׁשָּצִריְך ַלֲעֹסק ְּבִמְקָצת  ְּדַמה ּׁשֶ

ְזַמּנֹו ְּבַקָּבָלה...



לכן סמכתי לכל מאמר מהזוהר הקדוש בלשון הקודש, ומחולק לקטעים 
כדי להקל על הקורא.

יד( הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר

בספר דברי שמואל לפרשת זכור הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר, 
שמעתי בשם אא"ז מו"ר רבינו הגדול מו"ר שלמה חיים מקאיידנאוו נ"ע, נכסיו 
היינו קניית המדות טובות ויראה ואהבה לה' יתברך, כי הם מכוסים ונסתרים 
במוחא ולבא, כמו שכתב הנסתרות לה' אלוקינו כידוע, והם נכסים שיש בהם 
אחריות אחרית טוב, והרוצה שיתקיימו נכסיו הנ"ל, יטע בהן יטע את עצמו 
בהן, אדר, באדר זאל ער זאך איין פלאנצן אין זיך אין אדר, כי הוא חודש של 
נ"ע על הא דאמרו כל בר ישראל דאית ליה דינא  וכן אמרו רבותיי  ישראל, 
בהדי גוי למציא לו נפשיה, היינו עם גוי שלו עם היצר הרע, כמו שאמרו רז"ל 

)שבת ק"ה ע"ב( איזהו אל זר שבגופו של אדם זה יצה"ר.

טו( זמן תשובה

פעם אחת בעת עריכת השולחן בפורים אמר הגה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע 
וזמן לעשות תשובה, אף  בהתעוררות גדולה, אני אומר שגם עכשיו הוא עת 
על פי שחז"ל לא מנו יום זה כאחד מזמני התשובה, אבל אנו רואים שהזמנים 
יכולים לעבר השנה ואיחוששים לחמץ בפסח  והעתים נתנו ביד ישראל, הם 
ושאר איסורים, מכאן ראיה מוכחת שיש בידם לקבוע זמנים, ובכן אני אומר 

שגם עתה הוא זמן תשובה.

אמר  מהר"ש  הגה"ק  דברי  את  זי"ע  מקאמינקא  שלום  ר'  הרה"ק  בשמוע 
שדבריו מרומזים בפסוק "לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים", לולא 
אותיות אלול, אם התמהמהנו בחודש אלול חודש התשובה מלשוב בתשובה, 
כי עת שבנו, היינו שבים עתה, כי גם עתה הוא זמן של תשובה, ומנין לנו כי 
מזה  פעמים,  י"ב  י"ב,  בגימטריא  ז"ה  פעמיים,  ז"ה  זמן,  לבדנו  לקבוע  אפשר 
שניתנה לנו הרשות לעשות את חודש הי"ג פעמיים, ולא לחשוש לחמץ בפסח, 
נמצא שהזמנים ביד ישראל נתנו ויכולים להוסיף זמנים לעשות תשובה, עכ"ד



טז( עת רצון רעוא דרעוא

על מעלת הזמן המיוחד שבו אנו עומדים, איתא בצמח צדק כי אדר הוא 
החודש הי"ב, וי"ב פעמים חדש גימטריא ג' אלפים תשמ"ד, שהם הי"ג מכילין 
דרחמי, לכל סטר ד' פעמים תתקל"ו כידוע, וזה שאמר זקני מוהר"ם זצ"ל כי 
אד"ר ראשי תבות ר'עוא ד'רעוין א'שתכח, והמן הרשע רצה לגזול החסדים 

מחודש זה עד כאן.

רואים מדבריו אלו שבחודש אדר הבא עלינו הוא עת רצון גדול מאוד רעוא 
יתברך  יבקש את כל משאלותיו מה'  נצרך שכל אחד  אז הזמן  ולכן  דרעוין, 

בחודש הזה ובודאי יתקבל לרצון בעת התערותא דרעוא למעלה למעלה.

יז( קדושת יוסף הצדיק

בט"ז סימן תי"ז איתא בשם אחיו, שי"ב חדשי השנה הם כנגד י"ב שבטים, 
וחודש אדר הוא כנגד יוסף, ויוסף הצדיק הוא יסוד הקדושה בכלל ישראל, וכל 
ישראל נקראים גם כן זרעו של יוסף, כמו שנאמר "בני יעקב ויוסף סלה" )תהילים 
וכיון שחודש  ידי שמירת הקדושה,  ויסוד השראת השכינה בישראל, על  עב( 

ואז הוא עת  ה' דר איתנו  ישראל,  יסוד קדושת עם  יוסף שזה  כנגד  זה הוא 
רצון לתשובה שלמה בעניני קדושה, וכן לבקשה מה' יתברך שיתקדש בכל 
רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, שכולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו, עם 

מחשבות קדושות ולב טהור.

יח( רצון קדושה תשובה שמחה

וכן  תשובה,  זמן  זה  אדר  שחודש  הנ"ל  מבעלזא  מהר"ש  דברי  ובצירוף 
שחודש אדר זה עת רצון, וכן שחודש אדר הוא קדושת יוסף הצדיק, עם כל 
ידי  ועל  קדושה,  לתשובה  מסוגל  מאוד  חודש  לנו  יוצא  יחד,  הבחינות  אלו 
שמחה שזה הרי פותח את כל השערים, ודאי שאפשר להתקרב לבוראנו יותר 

ויותר עד אין גבול עד אין שיעור.



יט( קדושת היום

כתב הרב ר' לוי יצחק מבארדיטשוב בספרו הקדוש קדושת לוי וזה לשונו: 
שמעתה  ובשמיעה,  בקריאה  ויכוון  האדם,  לב  יתלהב  המגילה  קריאת  בעת 
כבר,  שקיבלו  מה  קיימו  חז"ל  כמאמר  יתברך,  ומצוותיו  תורתו  עול  מקבל 
לכן יחשוב שמה שחלף אין, ומעתה הוא מקבל עול תורתו ומצוותיו יתברך 
שמו, לכן אמרו בתיקוני זוהר )נז:( יום כפורים שהוא כמו פורים4, ]ראה בפנים 
כו', עבור שביום כיפורים  יום כיפורים הוא כפורים  הספר[, כלומר שהארת 
מה שחלף אין ומעתה הוא מטוהר, כן בפורים מה שחלף ועבר אין, לכן יתלהב 
האדם בקריאת המגילה, ובשמעו יכין את עצמו לקבל מאותו יום עול תורה 
ומצוות, ויתחדש כנשר נעוריו, ויכוון שבכל דיבור שיוצא מקריאת המגילה 
ובכל דיבור נברא מלאך אחד, מזה יתלהב לב האדם כשיעלה  נברא הארה, 

במחשבתו שמכל דיבור ודיבור שמח הבורא בו ונברא מלאך.

כ( פורים - היום הגדול ביותר

מלמדנו הקדושת לוי בינה על קדושת יום הפורים שהוא כמו יום כיפורים 
)נז:( שמה שחלף אין, ומעתה הוא מטוהר, אלא שביום  ומקורו בתיקוני זוהר 
היום,  מצוות  ידי  על  זה,  הפורים  וביום  הרבה,  עבודות  ידי  על  זה  כיפורים 
ומתחיל בקריאת המגילה, לכן בקריאת המגילה צריך להכין את עצמו לעול 
תורה חדשה שמקבל עליו, וצריך לקבל התחדשות מחודשת להתחיל ביתר 
שאת להתיגע בתורה בעמל ויגיעה, ובכלל זה לקבל על עצמו ללמוד תורת 
הסוד, תורת הזוהר של הרשב"י, שזה הרי מלהיב את האדם לעבודתו יתברך 
שמו, ובפרט שרוצה לזכות לתשובה שלימה כמו ביום כיפורים, שזוכים רק 

על ידי לימוד תורת הזוהר, שעל ידו זוכים לתשובה שלמה כידוע.

גדול  נס  כי לעולם לא היה  ופלא,  ואיתא בשער הכוונות עוד דבר חידוש 
כזה, לא בשבתות ולא בימים טובים וכו', אלא בימי הפורים בלבד, ובבחינה 
זו יש יתרון גדול אל פורים על כל שאר הימים, אפילו בשבתות וימים טובים, 

4. ראה במדרש )משלי פרק ט'(, שכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לא יהיו בטלים לעולם, שנאמר 
"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם )אסתר ט' כ"ה(, וכן פסק הרמב"ם, 

)ועיין שו"ת הרשב"א סימן צ"ג מה שביאר בזה.(. 



והוא שיש לנו בעצם מדרגות, קודם כל ראש חודש יותר גדול מזה, יום טוב 
פורים הוא  גדול מזה שבת קודש, אבל  יותר  יום הכיפורים  גדול מזה,  יותר 
הזמן היותר גדול מהכל, כך מבואר מכתבי האר"י ז"ל, והיינו שביום הפורים 
יכולים לקבל השפעות טובות והשגות גדולות שבכל ימות השנה אי אפשר 
להשיגם, וכל אחד צריך לחשוב על זה, ולחשוב בעצמו איך יעביר את היום 
הקדוש הזה, ולא שילך הזמן להבל ולריק כמו רבים רח"ל, רק כל רגע יהיה 

מנוצל עד תום לקדושת היום ולהשגות גדולות.

כא( תהילים וזוהר ביום הפורים

ספר  כל  את  גומר  הייתי  זמן  לפני  שעד  לכם  לספר  רוצה  הננו  כן  ועל 
התהילים ביום תענית אסתר ובשני ימי הפורים לערך 13-15 פעמים, והייתי 
עושה תענית דיבור בכל הימים האלו, ואמרתי ברציפות עוד פעם ועוד פעם, 
ובימים אלו לא היה שייך לדבר איתי רק ברמזים, ובשפת הידים, ולא בשפת 
השפתיים, כי ידוע שתהילים ללא הפסק בינתיים, זה דבר גדול לאין ערוך, ואם 
ממילא אומרים תהילים, אז שזה יהיה ברציפות, אבל לפני כמה שנים, חשבתי 
שתהילים זה אכן דבר גדול ונורא, אבל זה רק כמו נגעים ואהלות, אבל ספר 
הזוהר גדולתו כל כך אלף אלפים פעמים יותר מנגעים ואהלות, ואם כן הייתי 
בדילמה קשה מה אני צריך לעשות, האם לעזוב את מנהגי הקדום ולהתחיל 
לומר זוהר או לא, ושאלתי להרבה מגדולי זמנינו, ולהרבה אנשים חכמים מה 
לעשות, ואמרו לי שפעם אחת אני אגיד כל ספר תהילים בהשתפכות הנפש, 
ואחר כך ללמוד כל הזמן זוהר, אבל כאב לי הדבר שהרי הייתי כל כך מקושר 
בספר התהילים, ולא רציתי לעזוב את הדבקות בספר התהילים, ונתגלה לי 
הארה משמיא, וכך אני באמת נוהג, שאני אומר פעם אחת וקצת יותר תהילים, 
ואחר כך לומד בעיקר כל קטעי הזוהר שמדברים על תהילים, וכן על עניני 

מגילה שזה הרי זמנו היום, וכך יצאתי חובת שניהם.

והנני מציע לכל אחד לעשות כמו שאני עושה, שיהיה אצלו ספר תהילים 
וספר הזוהר, ויקרא כל רגע שיש לו פנאי ביום הפורים, ולא ידבר חס וחלילה 
דברים בטלים ביום הגדול והנורא הזה, וינצל את כל הרגעים כולם למען בקשה 
מה' יתברך על כל הצטרכויותיו ובטוח אני בזה שתפילותיו לא ישובו ריקם.



כב( לימוד התורה

תורת  לימוד  ובפרט  הפורים,  ביום  הלימוד  מעלת  על  קצת  לעורר  רציתי 
הסוד ביום הפורים עצמו. 

כג( נעשה ונשמע

והוא, שבעצם במעמד הר סיני קיבלו ישראל את התורה מאהבה, על ידי 
שאמרו נעשה ונשמע, שעוד לפני השמיעה כבר הסכימו לעשות את כל הכתוב 
בתורה, וכדמסופר בגמרא על רבא שהיו ידיו באמצע לימודו תחת רגליו, ויצא 
ה'  והיינו מאהבתם אל  זה נשאר כמו שהיה,  לו אחד שעם  ואמר  הרבה דם, 

יתברך הם עושים דברים אפילו שקשה להבינם.

כד( קבלוה מאהבה

יש פתחון פה  ולכן  כגיגית  גם כפיית הר  ביום מתן תורה היה  אבל בעצם 
לומר שהיה בכפייה ולא מאהבה, ועל זה אומרת הגמרא מכאן מודעה רבה 
לאורייתא, והיינו שזה היה בכפייה, ואם כן אין זה נקרא קבלה בשלמות, לכן 
אומרת הגמרא הדר קיבלוה בימי אחשורוש, והיינו שיום הפורים הוא בעצם 
יום קבלת התורה מאהבה מחדש ללא כפייה כלל ועיקר, ואם כן ביום קבלת 
התורה הרי זה יום עצום ונשגב שאפשר לבקש מה' להבין ולהשכיל תורתו 
הפנימיות  בחלק  בתורה  השגה  גם  לו  שיהיה  לבקש  גם  ואפשר  הקדושה, 
נגלה ללא נסתר, הרי הוא  כי  שבתורה, שזה הרי בעצם העיקר של התורה, 

בדיוק דוגמת הגוף שנשמתה נטלה ממנו. 

כה( יום קבלת התורה

וכן ביום כזה של קבלת התורה, צריך לראות ולהשתדל ללמוד כמה יותר 
ולכן אפשר להבין  יוסף איכא בשוקא,  יומא כמה  שיכול, שהרי אי לאו האי 
למה יש בפורים מצוה כל כך משתה ושמחה, גם בגלל הנס של פורים, וגם 
בגלל קבלת התורה מאהבה, ובקבלת התורה הכל מודים דבעינן נמי לכם. וגם 
מובן שפורים יותר גדול מיום הכיפורים שביום הכיפורים זה תשובה מיראה, 

אבל פורים זה תשובה מאהבה.



כו( רק הוא למד

וכדמקובל על מורנו אבי האבני נזר )מביאלא(, ואצל אחרים מקובל על אביו 
של רש"י, שאמרו שזכה לבן קדוש כזה כהאבני נזר, זה משום שלמד בפורים 
בזמן שאף אחד לא למד, ובזכותו נשאר העולם עומד, ככתוב אם לא בריתי 

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ולכן זכה לבן גדול ויקר כזה.

כז( ילמד ויקרא זוהר

על כל פנים רואים כמה גדול כח הלימוד ביום הפורים, ולכן כל אחד יראה 
זוהר5,  שיותר  כמה  יגיד  והשאר  ובכוחו,  שיכול  כמה  הפורים  ביום  ללמוד 
ויקרא בספר תהילים שחיבר דוד המלך עליו השלום, ויבקש בקשותיו ולא 

ישובו ריקם.

ובעיקר יתפללו שכמו שניצלנו מהמן הרשע אז, גם כן נינצל מהמן בדורנו 
מבית ומחוץ מכל השונאים מבית ומחוץ שונאים ברוחניות ושונאים בגשמיות, 

וגם יתפללו שיקיץ קץ לגלותנו, ויבוא גואלנו במהרה בימינו.

כח( משתה ושמחה

להאריך  צריך  ואין  פשוט,  והוא  ושמחה,  משתה  של  החלק  בא  כך  ואחר 
בזה שיאריך בסעודתו בזמירות שירות ותשבחות לה' על כל הטוב שגמלנו, 
שנה  באותו  איתו  שגמל  מה  כל  על  לה'  ויודה  ויוסיף  מהמן,  אותנו  בהצילו 
ובשנים קדמוניות, על הכל צריך להודות לה', ויראה באמת להודות מעמקי 
עד  ליבו, ולא ישכח גם לבקש על העתיד בשעת ההודאה, כידוע שאומרים 

הנה עזרונו ומיד אומרים ואל תטשנו לנצח.

וכן חייב אדם לבסומא בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי6, 

5. קיבלתי )סתם, וטעמא לא ידענא( מרבי מענדלי ליליג רב בפפד"מ זצ"ל שקיבל מהג"ב "שב יעקב" זצ"ל, 
שכל העוסק בתורה בין מגילת הלילה למגילת היום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, )דרושים ואגרות 
חת"ס י-ם תשנח, רמה.(. כפי החיות והתענוג שמקבל בפורים ]לפי עבודתו[, כך יהיה בליל שימורים. וכפי 

שיהיה בליל שימורים, כך יהיה ביום הכיפורים. איש איש כפי עבודתו ומשאו )בית אהרן, דבר בעתו(.

 
6. כידוע מכתבי האריז"ל, שמרדכי היה גלגול משה רבנו ע"ה - מרדכי תיקן "מתנות לאביונים" עבור 



לראות  רק  לשתות,  מנהגו  לפי  ינהג  אחד  כל  ופשטיה,  ונהרא  נהרא  והנה 
להתנהג על פי ההלכה, כי יהודי נשאר יהודי גם כשמצוה לשתות. 

צבי הירש מזידיטשוב שר בית הזוהר, שמי  ונציין כאן מה שמקובל מרבי 
שמשתכר בפורים וודאי יש לו ישועה. )ובלשונו הקדוש ער איז א געהאלפענער(.

יעזור ה' יתברך שנזכה לערוך את הימים הקדושים הבאים עלינו לשלום 
חשוכים מכל חטא ופשע, וה' יתברך ירווה ממנו רוב נחת וה' יערה רוח טהרה 

ממרומים רוח תשובה על כל ישראל וכולם ישובו בתשובה שלמה.

ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ְוִעּכּוב  ּגֹוֶרֶמת ִאחּור  ּה ִהיא  ּבָ ק  ִהְתַעּסֵ ִמּלְ ְמִניָעֵתנּו  כט( 
נּו ׁשֵ ִמְקּדָ

ָּכַתב המרח"ו ְזָי"ע, ַמה ֶׁשָאַמר ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו )ד' כ"ד(, "ְוָכל ַהְּגָבעֹות ִהְתַקְלָקלּו" 
רֹוִצים  ֶׁשֵאיָנם  ְמַלְּמֵדיֶהם  ֶאת  רֹוִאים  ּׁשֶ ַהְּקַטִּנים  ַהַּתְלִמיִדים  ַהַּבחּוִרים  ֵאּלּו 
ִלְלמֹוד זֹוַה"ק ְותֹוַרת ַהּסֹוד, ַעל ֵּכן ְּגָבעֹות ֵאּלּו ִנְתַקְלְקלּו ְוִלָּבם ֹׁשֶרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש 
ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה ָּבֶהם ֲחלּוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש ִלְכֹּפר ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ... ְוֵאין ָסֵפק ִּכי ֹלא 
ְּבֵעֶסק  ַהֹּכל ָּתלּוי  ִּכי  ָּכַתב ָׁשם,  ְועֹוד  ַּבֹּזַהר.  ַּכִּנְזַּכר  ַהָּבא  ֵחֶלק ָּבעֹוָלם  ָלֶהם  ִיְהֶיה 
ֵּבית  ִּבְנַין  ְוִעּכּוב  ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק  ּוְמִניָעֵתנּו  ַהֹּזאת,  ַהָחְכָמה 
יִרים  ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ַהְמֻכֶּנה ְוִנְקָרא "ֲהַדר ַהַּכְרֶמל", ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב )ִׁשיר ַהּׁשִ
ָּברּוְך הּוא קֹוַרת רּוַח ְּבעֹוָלמֹו,  ְלַהָּקדֹוׁש  ֵאין לֹו  ִּכי  ַּכַּכְרֶמל"...  ָעַלִיְך  ו'(: "ֹראֵׁשְך  ז' 

ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר עֹוְסִקים ְּבָחְכָמה זֹו.

ֻמְכָרִחים  ַעְצמֹו  ִׁשְפלּות  ֶׁשֵּיַדע  ְטהֹוָרה,  ָׁשַמִים  ְלִיְרַאת  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּכֵדי  רֹוִאים 
ְּגֹדלֹות  ְלַהִּכיר  ְוזֹוִכים  ּוְּכִפירֹות,  ְמֻקְלִקִלים  ִנָּצִלים  ּוְבָכְך  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִלְלמֹוד 
ִמַּיד  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְּבִלימּוד  ַיַעְסקּו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַכֲאֶׁשר  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא 
ְּכֵדי  הּוא  ַהֶּזה  ְלעֹוָלם  ָהָאָדם  ִּביַאת  ִעֵּקר  ְוָכל  ָמִׁשיַח.  ֵמֶחְבֵלי  ְוִניָצִלים  ִנְגָאִלים 

ֶׁשִּיְלֹמד ֶאת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה.

ּוֶבֱאֶמת ְּכָבר ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ]הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה[ ְמַצֶּוה אֹוָתנּו ִלְלמֹוד זֹוַהר 
ְלֹלא  ִלְלמֹוד  ְוָצִריְך  ַהּדֹורֹות,  סֹוף  ַעד  ֵמִאיר  ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוַרת  ִּכי  ַדְווָקא,  ַהָּקדֹוׁש 

נשמת משה רבנו ע"ה שהשתתף עמו בתפלתו לבטל הגזרה )קונטרס אלשיך אסתר ט', כב, ובשם 
הרלב"ג(. 



ֶהְפֵסק ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו )זֹוַהר ִּפְנָחס ריט.(

ְיהּוִדים ְיָקִרים! ַהְּזַמן הֹוֵלְך ְואֹוֵזל... ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים 
ְׁשנֹות ְּבִריַאת ָהעֹוָלם הֹוְלִכים ּוִמְסַּתייִמים עֹוְבִרים, 

חֹוְלִפים ִּביָעף
ִּתַּזל  ַעִין  ְוָכל  ִנְקָרע  ְוַהֵּלב  ְּדָאָגה,  ְמעֹוֵרר  ּכּולֹו(  )ּוָבעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַהַּמָּצב 

ְוִתְדָמע ִמֹּגֶדל ַהָּצרֹות ַהְּפָרִטּיֹות ְוַהְּכָלִלּיֹות רח"ל. 

ְמֻרֶּבה  ֶׁשִּקְלָלתֹו  יֹום  ְלָך  ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום  ֲחַז"ל  ַמֲאָמר  ָידּוַע 
ֵּבין  ֶׁשעֹוֶמֶדת  ַאַחת  "ְּכִכְבָׂשה  רח"ל  נֹוָרָאה  ְּבַסָּכָנה  עֹוֵמד  ַהִּיּׁשּוב  ְוָכל  ֵמֲחֵברֹו, 
ע"ה  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ְלַמֲאָמר  ִהַּגְענּו  ֶׁשְּכָבר  ְוִכְמֻדֶּמה  ֻאּמֹות(.  )ִׁשְבִעים  ְזֵאִבים"  ִׁשְבִעים 
ֵען  ְלִהּׁשָ ִמי  ַעל  ָלנּו  ְוֵאין  ַהֲחָרבֹות,  ְמַצְחְצחֹות  ְוָהֻאּמֹות  ְוגֹו'.  ּגֹוִים"  ָרְגׁשּו  "ָלָּמה 
ַמִים, ּוְלַקּוֹות ְלַסֹכָתה ְלֹראִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק )ְּתִהיִלים ֶּפֶרק ָקַמ(, ָּדָבר  ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ַאֵחר ְּביֹום ָנֶׁשק7. ֶזה ִנְׁשקֹו ֶׁשל ּגֹוג )ְירּוַׁשְלִמי ְיָבמֹות עח.(.

יֹוְדִעים  ְוֹלא  ַהִמְקָלִטים  ּוְלַסֵּדר  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּכרּוִזים  הֹוִציאּו  ֵאּלּו  ַּבָּיִמים  ּוַמָּמׁש 
ָמַתי ִיָּכֵנס ְּבֹראׁש ֶׁשל ֶאָחד ַהְּמֻׁשָּגִעים ְׁשְמְסִביֵבנּו ְלַהְתִחיל ִמְלָחָמה רח"ל, ַהָּצָבא 
ִיְׂשָרֵאל ִמְתּכֹוְנִנים ח"ו ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא ִמְלָחָמה ִּכי ָהאֹוֵיב ִהְתַחֵמׁש ְּבִטיִלים  ָּבָאֶרץ 
ִאּיּוִמים ֶׁשִּמי יֹוֵדַע ִמי יּוַכל ְלִהיָנֵצל, ְוֻכָּלם ׁשֹוְבִרים ֶאת ָהֹראׁש ַמה ַלֲעׂשֹות, ְוִאם 
ם  ְלַהּׁשֵ ְׁשצֹוַעַקת  ָהַאָּיָלה  ּוְכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִמַּצד  ִמְלָחָמה  ְוִלְפֹּתַח  ְלַהְקִּדים  ְּכַדאי 
ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ַהֶּטַבע ֵאין  ִיְתָּבַרְך ְּכְׁשְצִריָכה ָלֶלֶדת, ָּכְך ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצִאים ְּבַמַּצב ּׁשֶ

יֹוְדִעים ַמה ַּלֲעׂשֹות?

יֹום  ָּכל  ְוָלָּמה  ַמה  ַעל  ְוַנְחקֹוָרה,  ְּדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ּוְלִהְתּבֹוֵנן:  ַלֲעצֹר  ָאנּו  ַחָּיִבים 
ֶׁשעֹוֵבר ָּגרּוַע ֵמֲחֵברֹו? ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת, ִּכְבָיכֹול ֵאיָנּה ְמִגיָנה ּוַמִּציָלה ִמָּכל 
ִכיָנה ּבֹוָכה ְוצֹוֶעֶקת ְוַהְגאּוָלה ֹלא ַמִּגיָעה? ּוְּבָיִמים  ַהְּפָגִעים ָהָרִעים. ֵאיְך ֶזה ֶׁשַהּׁשְ

]"וענן  ימים.  שבעה  תשבו  בסוכות   < כמנין   )9761( בגימטריא   > הקדוש  בזוהר  מתאחדים  ישראל   .7
]עיין  נשק",  ביום  לראשי  ל"סכותה  וזוכים  ישראל,  על  חופפת  הקדושה  שהשכינה  יומם",  עליהם  יי 
ירושלמי יבמות ע"ח, וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל "אבי עזרי" את הפסוק הזה, 
ומגוג,  גוג  נינצל ממלחמת  הזוהר הקדוש,  בלימוד  ישראל  ובזכות התאחדות עם  על סכנת האטום[, 
ועוד, כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת ימים, כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל 

השבוע בלי הפסק[.



ם ַיִּציֵלנּו ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד ּיֹום,  ָקִׁשים ֵאּלּו ָהעֹוְבִרים ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֵ
ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר  ַּבֶּמה  ְותּוִׁשָּיה  ֵעָצה  ּוְמַבְּקִׁשים  ְוַרִּבים ׁשֹוֲאִלים 

ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ה"י. 

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ְזָי"ע )ִּתיקּוֵני ֹזַהר, ִּתיקּון מג'(: "ְועֹוד ִמי ֶׁשּגֹוֵרם ֶׁשִּתְסַּתֵּלק 
)זֹוַהר, ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה(. - ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ּוִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוגֹוֵרם  ְוַהָחְכָמה  ַהַּקָּבָלה 
ֵאין ֶאָּלא ְּפָׁשט ַּבּתֹוָרה ּוַבְּגָמָרא )לֹוְמִדים ַרק ְּפָׁשט ַהּתֹוָרה ְוַהְּגָמָרא  ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתְּדלּו ָּבּה, ְואֹוֵמר ּׁשֶ
ָיִבין...(, ְּבַוַּדאי הּוא ְיֻסַּלק ֶאת ַהַּמִים ֵמַההּוא ְנַהר ּוְמַההּוא ַּגן, אֹוי ַוֲאבֹוי  ָּכל ַהּיֹום, ְוַהֵּמִבין 

לֹו, טֹוב ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָּבעֹוָלם, ְוֹלא ִיְלַמד אֹוָתּה ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוֶנְחַׁשב 
לֹו, ְּכִאילּו ֶהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוגֹוֵרם ֲעִנּיּות ָּבעֹוָלם ְוֹאֶרְך ַהָּגלּות!!". - 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ָלֵאֶּלה ֶׁשעֹוְבִדים  "אֹוי  ִּתיקּון ל'(:  זֹוַהר,  )ִּתיקּוֵני  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרְׁשִּב"י  ְוֵכן ּכֹוֵתב 
ְּביֹוֶבש, ְוֹלא ִמְׁשַּתְּדִלים ְּבִלימּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֲאבֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות, ְוֶחֶרב 

ּוִבָּזה )ִמְלֲחמֹות( ְוֶהֶרג ְוָאְבָּדן ָּבעֹוָלם, ּוְמַסְּלִקים ֶאת רּוַח ַהָּמִׁשיַח".

ַהזֹוַהר  ִלּיּמּוד  ְזכּות  ְוֶזהּו  ְׁשלֹוֶמָך,  ֻסּכֹת  ָעֵלינּו  ּוְפרֹס  יֹום  ְּבָכל  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו 
ְוׁשֹוֶמֶרת  ְּכָנֶפיָה  ּפֹוֶרֶׁשת  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ְוַהּׁשְ ָעֵלינּו8,  ּוְמַסֵכך  ֶׁשֵּמֵגן  ַהָּקדֹוׁש 
ָעֵלינּו. ְוזֹוִהי ָהֵעָצה ַאַחת ַהְיעּוָצה "ִלּיּמּוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה"9, ְבִּלּמּוד ַהזוהר ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ּוְלַהְׁשִּפיַע  ֻּפְרָענּות  ָּכל  ַלֲעצֹר  ְּבכֹחֹו  ֲאֶׁשר  ּוְבַאְחּדּות,  ְּבִׂשְמָחה 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְלִלּמּוד  ְזָי"ע  ָהַרְמַח"ל  ַּתָּקַנת  ְוַכָּידּוַע  ּוְבַגְׁשִמּיּות,  ְּברּוְחִנּיּות 
ַּמִּציל ִמן ַהֻּפְרָענּות – ּוֵמִביא ַהְּגאּוָלה )ַעיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ"ה, ְוֵכן הּוָבא ְּבֵסֶפר  ִּבְרִציפּות – ּׁשֶ

"ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו"(.

תה  8. ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהָקֹּדוׁש ִציָלא ּדְמֵהיְמנּוָתא ְכֻּסָכּה: ָּכתּוב ְבּתִהִּלים )ֶּפֶרק ק"מ ח'( "ה 'ֲאֹד-ָני עֹז יׁשּוָעִתי ַסֹּכָ
וָכְתבּו  גֹּוג.  ֶׁשל  נְׁשקֹו  ֶזה  ָנֶׁשק"  "ְבּיֹום  ַאֵחר  ּדָבר  ָאְמרּו:  עח(  ּדף  )ְיָבמֹות  ּוִבירּוַׁשְלִמי  ָנֶׁשק".  ְּביֹום  ְלֹראִׁשי 
ַהְּמֻקָבִּלים דַהְסַכך ֶׁשל ַהֻסָּכּה ִבְּבִחיַנת ִבּיָנה, ַהִּנְקֵראת ֵאם ַהֹחוֶפֶפת ַעל ַהָבִּנים ְבִצָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא, ּוְכּמֹו 
ר ַהָקּדֹוׁש ֶׁשִלּּמּודֹו ִבְּבִחיַנת ִבּיָנה, ֶנְחָׁשב ִלְסָכְך ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא, ּוְמַסֵכְּך ּוָמֵגן ְבּיֹום ָנֶׁשק ֶׁשַמִצּיל  ֵכּן ַהזהַֹּ

ִמִּמְלֶחֶמת ֹּגוג ּוָמֹגוג. )ַבֵּדּי ֲעָרבֹות(. 
ִעִּתים  ִּתְקַבּע  ִאם  יֹוֵסף:  ַהֵּבית  ְלָמָרן  ַהַּמִּגיד  ְׁשָאַמר  ּוְכמֹו  פ"א(.  ִיְצָחק  )אֹור  ִלְׁשָמּה,  ּתֹוָרה  הּוא  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת   .9
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֶאְפַתּח ִלְּבָך ָּבּה ְדַתְדֵּביק ָרִזין ְסִתיִמין ְּדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ַּבר ָנׁש. )ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ָּפָרַׁשת ֹּבא( - ַווי ְלָעְלָמא 
ְּדִאּנּון ַאִּטיִמין ִלָּבא ּוְסִתיִמין ַעְייִנין ְּדָלא ִמְסַּתְּכִלין ְּבָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא. )ֹזַהר ֵחֶלק א' ַּדף כ"ח.( - ִאינּון ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא 
ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקָּבָלה, ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאְׁשְּתָאַרת 

ב' ְיֵביָׁשה, ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאְּבָדן ְּבָעְלָמא. )תיק"ז תי' ל'(.



מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי!!!

ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ַיַחד  ֻּכָּלנּו 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזָיָע"א, ָּבַני ְׁשנּו ִמּדֹוַתי )ִּגיִטין ס"ז( ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י ִלְמדּו ּתֹוָרִתי, ּוְכָבר 
ְוַהְּקִריָאה  ַהִּלּמּוד  ֶׁשִּבְזכּות  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ְוֵאִלָּיהּו  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא  ִהְבִטיַח 
ְּבֵסֶפר ַהזֹוַה"ק ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים, )ַאף ְלֹלא ֲהָבָנה ְּכָלל ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו(. ּוְכַדאי הּוא 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק. ְורֹוִאים ִמֶּזה ַּבֲעִליל ֶׁשַרק ִּבְזכּות ַהְּקִריָאה 
ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְּבֹלא  ְּבַרֲחִמים  ְוִנְגָאל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָלנּו  ֻמְבָטח  ַהזֹוַה"ק  ְּבֵסֶפר  ְוַהִּלּמּוד 
רח"ל. - ְּבֵעיֵנינּו רֹוִאים ְּבחּוׁש ֵאיְך ֶׁשִּמְתַקֶּיֶמת ְנבּוַאת ַהָּנִביא ָעמֹוס )ֶּפֶרק ח' יא- 
יב(: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ֶאלֹוִקים ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא 
ָצֵמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת ִּדְבֵרי ה'. - ּוִּמָּכל ַקְצוֹות ָהָאֶרץ ּדֹוְרִׁשים ּוְמַבְּקִׁשים 
ֶאת ְּדָבר ה', ְלִהְתַחֵּבר ֶאל ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַעם ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶאת  ַהְמַסְּיִמים  ֶׁשָּכל  ָידּוַע  ֱהֵוי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה.  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד 
ְּבַאְחדּות ִּבְבִחיַנת "ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא" )זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש( ֵהם זֹוִכים ִלְהיֹות "ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי 
ְּכַלל  ַהָּצַלת  ְועֹוֵמד  ָּתלּוי  ֲעֵליֶהם   - ד(,  ד,  יִרים  ַהּׁשִ )ִׁשיר  ַהִּגּבֹוִרים"  ִׁשְלֵטי  ּכֹל  ָעָליו 
ִיְׂשָרֵאל, "ּכֹל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים" ְוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְּגבּורֹות ּוְמַמְתִקים אֹוָתם, ּוִמַּיד 
תרפ"א(,  )ִּבְׁשַנת  ְזָי"ע  ְירּוָׁשַלִים  ְוַצִּדיֵקי  ְּגאֹוֵני  ִּתְקנּו  ּוְכָבר  ְּבַרֲחִמים.  ַהְּגאּוָלה  ָּבָאה 

ְלַאְרֵּגן ֶאֶלף ִסיּוֵמי זֹוַהר ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְגאּוָלה ִּבְבִחיַנת "ָהָאֶלף ָלְך ְׁשֹלֹמה".

ם ָזִכינּו ׁשְּבדֹוֵרנּו ִהְתַאֲחדּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּוְבַיַחד ִּסְּימּו זֹוַהר  ּוָברּוְך ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש ָאֶלף ַאְלֵפי ְּפָעִמים, ְוֵיׁש ָלנּו ְּכָבר ָקרֹוב ְלֶאֶלף ָּבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְׁשְמַסְייִמים 
ָּכל ָׁשבּוַע ֶאת ַהזֹוַה"ק ַהְּמחּוָלק ל-70 ֲחָלִקים ַסְך ַהּכֹל יֹוֵתר ֵמֲחִצי ִמְליֹון ִסּיּוִמים 
ֵהִכין ְרפּוָאה ְלַּמָּכה,  מּות ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ע"ה, ּׁשֶ ְּבָׁשָנה. ְורֹוִאים ָּבֶזה ִהְתַּגּׁשְ
ְלִיְרַאת  ְוִלְזּכֹות  ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֶאת  ָּלנּו  ְוֵהִכין 
ָׁשַמִים ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון, ְוִלְזּכֹות ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְוַעל ְיֵדי ִלּיּמּוד ַהזֹוַהר ִנְזֶּכה 
ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה ְּבִׂשְמָחה ּוְבַאֲהָבה, ּובֹו ִנָּנֵצל ּובֹו ִנָּגֵאל, )ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ָּכל ַהַּצִּדיִקים 

ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ָׁשם טֹוב ְועֹוד(.

ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ַהֹּזַהר  ֶׁשִחּבּור  ִמָּכאן  ְמֹבָאר  "ִהֵּנה  ַהָּקדֹוׁש:  ַהְּשָׁל"ה  וָּכַתב 
ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים, ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים. ּוִבְזכּות 
ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ָמִׁשיַח,  ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 
ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ּוְבִגיֵנּה "ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו" ְוכּו', ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות 



ֶזה ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ַהֶּפַסח ּוְבַדם ַהִּמיָלה, ֵּכן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה" )ֲעָׂשָרה  ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהְּקֻדּׁשָ

ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית(. - 

ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשִּנְזְּכרּו  ְּכמֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגבֹות  ֵמַהַּמֲעלֹות  ְמַעט  ְוַנְזִכּיר 

ִיָּנְצלּו  ֹזַהר...  ֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים  ֹּזַהר ָנׂשא(.  )ע"ב ע"ד,  ָחָדׁש  זֹוַהר  ְּבִּתיקּוֵני  ַהְּקדֹוִׁשים: ָּכתּוב 

ִלְלמֹוד  ְזָי"ע  ַהַרְמַח"ל  ִצּוָה  ְוֵכן  ֹנַח,  ְּבֵתַבת  ְּכמֹו  ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ּוְמִמְלֶחֶמת  ֵמַהַּמּבּול 
ִּבְרִציפּות ֶאת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלִהיָנֵצל ּוְלִהָּכֵנס ְלֵתַבת ֹנַח ֶׁשהּוא ַהזֹוַהר 

ַהָּקדֹוׁש.

ְלַהְׁשָּבַתת  זֹוִכים  ָרִעים.  ְּפָגִעים  ִמָּכל  ִנּצֹוִלים  ָּכתּוב,  ַהָּיָרק(  ְּכַגן  ְּבֵפרּוׁש  )ובתקי"ז, 

ַהִּקְטרּוִגים, ְמַבְּטִלים ֶאת ַהְּקִלּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַהָּמִׁשיַח )ַהְּגָר"א-ֶאֶבן ְׁשֵלָמה, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, 
דגמ"א ְׁשִמיִני( ְמַטֵהר ּוְמַקֵּדׁש ַהֶּנֶפׁש. )ֶּפֶלא יֹוֵעץ(. ְמָקְרִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְועֹוִׂשים ַנַחת רּוַח 

ָּגדֹול ְליֹוְצָרם )ַמק"מ לתיקו"ז(. ַהּלֹוְמִדים זֹוַה"ק ְּבחֹול: ָׁשָעה ַאַחת ְמַקְּבִלים ְׂשַכר ְּכמֹו 
ָׁשָנה ְׁשֵליָמה. ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ֶאֶלף ָׁשָנה, ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה ֶאֶלף ָׁשָנה. ְּבַׁשָּבת: ְּכמֹו 
ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ִמְליֹון ָׁשָנה. ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. 

)ֲהֵרי"ח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, אבדר"נ(.

ָנה ּתֹוַרת  מֹו 100 ִמְליֹון ׁשָ ַכר ּכְ ל ׂשְ ת ְמַקּבֵ ּבָ ׁשַ יּמּוד זֹוַה"ק ּבְ ל( ִלּ
ט ֶהְפׁשֵ

 100 ֶׁשָּלַמְדָּת  ְּכמֹו  ְׂשַכר  ְמַקֵּבל  ַאָּתה  ְּבַׁשָּבת  זֹוַה"ק  ִלּיּמּוד  ְׁשַמְעֶּתם?  ַרּבֹוַתי 
ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ֶהְפֵׁשט, ֹזאת אֹוֶמֶרת ְּכמֹו ִלּיּמּוד ש"ס ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי ִמְליֹון 
ְּפָעִמים, ֵאיֶזה ַמָּתָנה ָיָפה ָנְתנּו ָלנּו ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהַרְׁשִּב"י ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְזָיָע"א!!!

ָרד"(.  ַרק ֵהם ִּבְלַבד זֹוִכים ֶׁשְּתִפּלֹוֵתיֶהם ִנְׁשָמעֹות ּוִמְתַקְּבלֹות )ר"י ַאּבּוֲחִציָרא, "ִּבְגֵדי ַהּׂשְ
ַרק ֵהם ִנְקָרִאים עֹוְבֵדי ה' ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס. ְוזֹוִכים ְלַקֵּבל 
ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ּוֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך )ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, ִּפְרֵקי ָאבֹות(. ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּדְך 
ַעם עֹוְבֵדי ה' ָאז ְּתַחֵּפׂש ִמי ֶׁשּלֹוֵמד זֹוַהר ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ֹיאַמר ֲעֵליֶהם: "ִּבְזכּוְתָך 
ַהֹּצאן  ִעם  ִלְלֹמד  ֶׁשַּיְתִחילּו  ְוָהָיה  ִיֵּתן  ִמי  ָהָעם!".  ִּבְגֻאַּלת  ֵחֶלק  ֶיׁש  ְלָך  ִהַּגְעִּתי!, 
ְקדֹוִׁשים ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש... ּוְּבַוַּדאי זֹוִכים ַלְּגֻאָּלה ְּבָקרֹוב ְּבִלי ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. )ַהַּצִּדיק 

ִמָקאַמאְרָנא ְזָי"ע(.



ְיהּוִדים ְקדֹוִׁשים! ַאִחים ֲאהּוִבים! ַמָּמׁש ַּתֲענּוג ִלְראֹות ּוַמְפִעים ַהְּלָבבֹות, ַהֵאיְך 
ַהִּמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ְנָעִרים  ַעם  ְזֵקִנים  ַהְיהּוִדים  ָּכל  ִנְתַחְּברּו 
ִלְלֹמד ָּכל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ]ֶׁשַּכָּידּוַע ַמֲעַלת ַהִּלּמּוד ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ָּכפּול ֶאֶלף, 
ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ִּבימֹות ַהחֹול עֹוֶלה ְלָׁשָנה, ְוָׁשָעה ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶאֶלף  ְוִלּמּוד זֹוַהר 
ֵמָאה  ּוְבַצַער  ָׁשָנה,  ִמְליֹון  ְלֵעֶרְך  עֹוֶלה  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  הּוא  ַהִּלּמּוד  ְוַכֲאֶׁשר  ָׁשָנה, 

ִמְליֹון ָׁשָנה – ְרֵאה ֵסֶפר ֶעְרָכּה ֶׁשל ָׁשָעה[ 

ַׁשְרָיא,  ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  ָּכל  ִּכי  ֶאֶלף,  ָּכפּול  ְׂשַכר  ְמַקְּבִלים  ְּבִמְנַין  ּוְבִלּמּוד 
ַמָּיא נֹוְתִנים ְּבֶאֶלף )זֹוַה"ק ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא ַּדף קס"א ַעּמּוד א'(, ּוְבִזּכּוי ָהַרִּבים  ְוָכל ַמה ְדָיָהִבי ִמּׁשְ
יִרים ָּפָרָׁשה ח' ִּפְסָקא ט"ז(. ּוִמִּמי ַאְּת ָלַמד,  )ִׁשיר ַהּׁשִ עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף ִּכְדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבא 
ְבטֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי ִׁשְבטֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי ַעל ְיֵדי ֶׁשָהיּו ְלֵמִדין  ׂשָכר ּוִמּׁשִ ְבטֹו ֶׁשל ִיּׂשָ ִמּׁשִ
ּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹוָמן ָנְטלּו ָׂשָכר ֶאֶלף ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ּוִמַּנְפָּתִלי ָׂשִרים ֶאֶלף, ֲאָבל 
ׂשָכר ַעל ְיֵדי ֶׁשָהיּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ִּבְמקֹוָמן ָנְטלּו ָׂשָכר ָמאַתִים ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִׁשְבטֹו ֶׁשל ִיּׂשָ
ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ִּפיֶהם. ּוְבִמְדָרׁש זּוָטא )ֹקֶהֶלת ָּפָרָׁשה ה'(: ַרִּבי ַיֲעֹקב 
ֵאין  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ִמֶּזה.  ָּגדֹול  ֶהֶבל  ְלָך  ֵאין  ִלֵּמד  ְוֹלא  ָלַמד  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ָאַמר 
ָהַרב נֹוֵטל ְׂשַכר ַּתְלִמיָדיו ַעד ֶׁשְּיַלְּמֶדּנּו ַלֲאֵחִרים. ֶׁשֶּנֱאַמר "ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלֹמה" ְוגֹו' 
ָהעֹוֶלה ִמָּכאן ֶׁשַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֶׁשִּיְלְמדּו ְּבִצּבּור ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש  יִרים ח' י"ב(.  )ִׁשיר ַהּׁשִ

 100,000,000,000,000 ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ְּכמֹו  לֹו  עֹוֶלה  ָׁשָעה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת 
ָׁשָנה - ֵמָאה ְטִריְליֹון ְׁשנֹות ּתֹוָרה. ]ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ְּבַקּלּות ִאם ַּבַעל 
ֶׁשֵהם  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ָּכַתב  )ק"כ(,  ִמְׁשָּפִטים  ָּפָרַׁשת  ְמֵהְמָנא  ַרֲעָיא  ּוְבֹזַהר  ַאָּתה[,  ֶנֶפׁש 
ַנְפָּתִלי ֶׁשהּוא "ַאָּיָלה  ְוָאז ִיְתעֹוֵרר  ִנְרָּדִפים ִמְּפֵני ָהְרָׁשִעים,  ִנְקָרִאים "ַאֶּיֶלת" ֵהם 
ָיִמין  ִמַּצד  ֶׁשהּוא  ָּדִוד  ֶּבן  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ְוהּוא  ָׁשֶפר",  ִאְמֵרי  ַהּנֹוֵתן  ְׁשלּוָחה 
ַעֵּין ָׁשם. ְוֵיׁש ְלַרֵּמז ֶׁשַּנְפָּתִלי ֵהם ֵאּלּו ֶׁשּמֹוְסִרים ַנְפָׁשם ּוְמַצֲעִרים ַעְצָמם ְלִזּכּוי 
ָהאֹוֲחִזים  ְוַּדְוָקא  ַהָּמִׁשיַח,  ֶאת  ּוְלָהִביא  ַהְּגאּוָלה  ֶאת  ְלָקֵרב  זֹוִכים  ְוֵהם  ָהַרִּבים, 
ְּבִמַּדת ַנְפָּתִלי ֶׁשֵהם ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ְּבִלימּוד ַהּתֹוָרה ְוֵאיָנם ָנִחים ִּבְמקֹוָמם, ֵהם ֵאּלּו 

ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּגאּוָלה ּוִבְזכּוָתם ַהָּמִׁשיַח ָּבא. 

ֶאת  ּוְלָהִביא  ּתֹוָרה,  נֹות  ׁשְ ְטִריְליֹון  ְלֵמָאה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ִמי  לא( 
יַח ׁשִ ַהּמָ

ַעָּתה ָצִריְך ְלַהְחִליט ַהִאם ַאָּתה ַׁשָּיְך ְלִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלֵמָאה ְטִריְליֹון ְׁשנֹות 



ּתֹוָרה, ּוְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח, אֹו ַחס ְוָׁשלֹום ִלּפֹול ִלְקִלַּפת ָהֶעֶרב ַרב, ִּכי ֶזה ְּכֶנֶגד 
ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים, ְוַהּבֹוֵחר ַּבֹּקֶדׁש הּוא חֹוֵׁשק ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י 
ְוָכֵעת ֵאין ְלׁשּום ְיהּוִדי10 ֵּתרּוץ ַמּדּוַע  ַּתֲעֹמד לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם ָּבֶזה ּוְבָבא. - 
ֹלא ִיְלַמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶאָּלא ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְולֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ּוְמַקְּיִמים ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחיים, ִמִּפי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה, ֶׁשָאַמר: "ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן 

ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי" )ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָנֹׂשא קכ"ד(, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ָלה ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ רּו ּבִ ה ְוִצּפֹוָרה ִנְקּבְ לב( ֹמשֶׁ

"ַוָּיָמת ָׁשם ֹמֶׁשה", ַסַמְליֹון אֹוֵמר ְמִחיָלה ]ְמָעָרה[ ָהְיָתה יֹוֵצאת ִמְּקבּוָרתֹו ֶׁשל 
"ְוָׁשָּמה  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ֹמֶׁשה",  ָׁשם  "ַוָּיָמת  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ָאבֹות,  ֶׁשל  ִלְקבּוָרתֹו  ֹמֶׁשה 
ְראּוֵבִני  ]ְּבַיְלקּוט  ָּכתּוב  ָרִאיִתי  עֹוד   - ִאְׁשּתֹו".  ָׂשָרה  ְוֶאת  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְברּו 
ַהַּמְכֵּפָלה,  ִּבְמָעַרת  ִנְקְּברּו  ְוִצּפֹוָרה  ִּכי ֹמֶׁשה  ֵסֶפר ַהְּתמּוָנה[  ְּבָרָכה, ְּבֵׁשם  ָּפָרַׁשת 
ָּכתּוב "ְוַאָּתה ֹלא ָּתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ", "ְוָׁשָּמה ֹלא ָּתבֹוא", ֹלא ָּתבֹוא ְּבַעְצְמָך,  ּוַמה ּׁשֶ
ֲאָבל ַהַּמְלָאִכים ְיִביֲאָך ָׁשָּמה ְּבַטַהְרָך, ֶׁשֹּלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו ֶאָּלא ַהַּמְלָאִכים, 
ַעֵּין ָׁשם. - א"ה, ְואּוַלי ִמּשּׁום ֶזה ָּכְתבּו ]ְּבתֹוְספֹות סֹוָטה י"ג ע"ב[ ְדַסַמְליֹון ַמְלַאְך 
ָהָיה, ַעֵּין ָׁשם, ַיַען ֶׁשָּכתּוב "ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו", ְוֶזהּו ַהֶהְכֵרַח לֹוַמר ֶׁשהּוא 

ֶׁשם ַמְלַאְך ְוֹלא ֶׁשם ָחָכם, ְודֹו"ק.

10. ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח - ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס: ִּכי ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח, ֶׁשּבֹו ָהיּו ִמיִנים ַהְרֵּבה ְוֹלא ָהָיה ִקּיּום ְלאֹוָתן ַהִּמיִנים ְוַהִּמְׁשָּפחֹות ֻּכָּלם ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ְּכִניָסָתם 
ְלַהֵּתָבה ֵּכן הּוא ַמָּמׁש... ֵּכן ִיָּכְנסּו ַהַּצִּדיִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהֶּזה ְלִהְתַקֵּים, ְוָכְך ְסֻגַּלת ַהִחּבּור ֶׁשִּמָּיד ֶׁשעֹוֵסק 
ם ִיְׁשָאֶבּנּו ִּכְׁשִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהַּבְרֶזל ְוִיָּכֵנס ֵאָליו ְלַהָצַלת ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו  ְּבֶחְׁשקֹו ַאֲהַבת ַהּׁשֵ

ְוִתּקּונֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס. )אֹור ָיָקר, ַׁשַער א' ִסיָמן יי( 



בזכותך הגעתי!
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, ולפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו 

ויאמר,  קולו  את  ישמיע מלך המשיח  אז  במחזה,  ויביטו  בפליאה,  עיניהם 

בפנותו אצבעו על יהודי מסוים: "בזכותך היגעתי, לך יש חלק בגאולת העם". 

כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו. 

ובעצמו  בכבודו  שהמשיח  המאושרים,  הזוכים  מן  להיות  שנזכה  הלואי 

יעיד עלינו – "בזכותך היגעת" 

ובעצמו  בכבודו  שהמשיח  המאושרים,  הזוכים  מן  להיות  שנזכה  הלואי 

יעיד עלינו – "בזכותך הגעתי".

יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען  על כן, 

ונלך  נפשנו,  לפדות  לגרום  ליוצרינו,  רוח  נחת  לעשות  הקדושה,  השכינה 

כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב"י "זכאה דרא דהאי אתגליא 

ביה ובסגולתו "וקראתם דרור" ותחזנה עינינו, בן דוד משיחנו מלך ביופיו 

יבוא ויגאלינו, ב"עוז" והדר אלוקינו, ובשכר זאת א-ל חי חלקינו, ונחה עליו 

ותגל  ליבינו,  ישמח  ואז  עלינו,  מלכותך  כבוד  יגלה  מגינינו,  צורינו  ה'  רוח 

נפשינו, בישועת מלכינו, אכי"ר.
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