
ְמֻלָּקט ִמָּכל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ְלַּתָּנא ַהֱאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְזָיָע"א

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדׁש

אֹור ַהּזֹוַהר - ִסּפּוֵרי ַהּזֹוַהר
37 גליון 

האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

1

להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

בעת ליל ה רה  סדת עסק ְְְִֵֵַַָָר "י 
א) ח, הזוהר (הקדמת

בּ לּ ילה רי בּ ּת וֹ רה ועוֹ סק יוֹ ׁש ב היה ׁש מעוֹ ן ִַ
א וֹ תם  כּ ל ׁש נינ וּ , וכוּ '. ׁש הכּ לּ ה
לילה  בּ אוֹ תוֹ  הצטרכ וּ  הכּ לּ ה, היכל בּ ני החברים
עם  החּפ ה  ֹבּ תו לּמ חרת להיוֹ ת עתידה ׁש הכּ לּ ה
ולשׂ מח  הלּ ילה, אוֹ תוֹ  כּ ל עּמ ּה  להיוֹ ת  בּ על ּה 
בּ ּת וֹ רה, לעסק מת ּת ּק נת ׁש היא  בּ תּק וּ ניה עּמ ּה 
וּ בדרׁש וֹ ת  לכתוּ בים , וּ מ נּ ביאים לנביאים, מ ּת וֹ רה 
הם  ׁש א לּ וּ  בּ גלל  החכמה, וּ בסוֹ ד וֹ ת ה ּפ סוּ קים
נכנסת  ועלמ וֹ תיה והיא ותכׁש יטיה, ּת ּק וּ ניה
וּ שׂ מחה  בּ הם, וּ מתּת ּק נת רא ׁש יהם על  ועוֹ מדת
לחּפ ה  נכנסת לא  ולּמ חרת ה לּ ילה, אוֹ תוֹ  כּ ל בהם
וכיון החּפ ה. בּ ני נקראים ואלּ ה  א ּת ם. יחד א לּ א
עליהם  ׁש וֹ אל  ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לחּפ ה, ׁש נּ כנסת 
הכּ לּ ה. בּ עטרת א וֹ תם  וּ מעּט ר  אוֹ תם, וּ מבר

חלקם. אׁש רי 

בּ רנּ ת והיה מרנּ נים  החברים וכל ׁש מעוֹ ן רבּ י ְָָ
אחד  כּ ל ת וֹ רה דּ ברי וּ מחדּ ׁש ים הּת וֹ רה
ׁש אר  וכל  ׁש מעוֹ ן  רבּ י שׂ מח והיה מהם , ואחד
א ׁש רי בּ ני, ׁש מעוֹ ן, רבּ י להם  אמר  החברים.
לחּפ ה  ה כּ לּ ה תכּ נס לא ׁש ּמ חר בּ גלל חלקכם,
ּת ּק וּ ניה  ׁש ּמ תקנים ׁש כּ לּ ם בּ גלל אּת כם . יחד א לּ א
רׁש וּ מים  יהי וּ  כּ לּ ם  בּ ּה , וּ שׂ מחים הזּ ה בּ לּ ילה

הוּ א   ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  הזּ כרוֹ נ וֹ ת , בּ ספר וּ כתוּ בים 
עוֹ לם  ׁש ל  ועטר וֹ ת בּ רכוֹ ת  בּ ׁש בעים מברכם

העליוֹ ן.

ואמר,תח ׁש מעוֹ ן יט)רבּ י "המים (תהלים ַָ
בּ עוֹ דם  וכ וּ '. אל" כּ בוֹ ד מסּפ רים
אמר  א בּ א. ור בּ י  בּ נ וֹ  אלעזר ר בּ י  נכנסוּ  יוֹ ׁש בים,
לכם  קראנ וּ  ולכן  בּ אוּ , הכינה ּפ ני  ו דּ אי  להם,
בּ פנים  ּפ נים ה כינה את  ראיתם ׁש הרי ּפ ניא "ל,

וכוּ '.

ב בּ לּ ילה ה כּ לּ ה ּת ּק וּ ן  וּ נחדּ ׁש  ׁש בוּ  נכבּ דים, ְ
אּת ּה  יחד  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף מי ׁש כּ ל  ה זּ ה.
כּ ל  וּ למּט ה למעלה ׁש מ וּ ר יהיה הזּ ה, בּ לּ ילה
כּ תוּ ב  עליהם  בׁש לוֹ ם . ׁש נתוֹ  וי וֹ ציא  ההיא ה נה

לד ) ויחלּ צם (תהלים  ליראיו  סביב ה ' מלא "ח וֹ נה 
ה'". ט וֹ ב כּ י וּ רא וּ  טעמוּ 

כּ ל אמר זוֹ , ה לּ וּ לא בּ ני  לחברים, ׁש מעוֹ ן  רבּ י ַָ
לכּ לּ ה. אחד קוּ ט יקט מכּ ם אחד 
אחת  מּת נה ּת ן  אלעזר , בּ נוֹ , אלעזר לר בּ י  אמר
הוּ א]  ּבּ ר ו [הּק ד וֹ ׁש  יסּת כּ ל  מחר ׁש הרי  ל כּ לּ ה,
ׁש ירים  בּ א וֹ תם  לחּפ ה כּ ׁש יּ כּ נס בּ ּה ] [נ "א 

וּ צמידים)וּ ׁש בחים  ההיכל (אצעד וֹ ת בּ ני ל ּה  ׁש נּ וֹ תנים 
וכוּ '. ואמר  אלעזר ר בּ י  ּפ תח לפניו . לעמד


