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

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדׁש

אֹור ַהּזֹוַהר - ִסּפּוֵרי ַהּזֹוַהר
45 גליון 

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

1

להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

,נינה וֹ ל הייתי אחת ּפ עם יוֹ סי, רבּ י אמר  ִָ
עד  בּ ני. חיּ יא  רבּ י עּמ י  והיה  בּ דּ ר
ׁש היה  אחד  אי ׁש  מצאתי הוֹ לכים, ׁש היינ וּ 
עשׂ בים  בּ דה ל וֹ קט
אליו קרבּת י  לרפוּ אה.
אדם, בּ ן לוֹ : ואמר ּת י 
הּק ׁש וּ רוֹ ת  האג דּ וֹ ת כּ ל
העשׂ בים  ׁש ל  ה לּ לוּ 

חזר ּת ילּמ ה  דּ בר. אמר  ולא ראׁש וֹ  הרים לא ? 
דּ בר. אמר ולא  - זה  את ואמר ּת י נ וֹ ספת  ּפ עם 
אזניו ה זּ ה  ׁש האיׁש  אוֹ  בּ ני: חיּ יא לרבּ י  אמרּת י
אצלוֹ . יׁש בּת י  חכם. אוֹ  ׁש וֹ טה, אוֹ  אטוּ מוֹ ת,
וכּס ה  אוֹ תם ואחז  עשׂ בים , אוֹ תם לּק ט  ּכ אחר

גפן. בּ עלי עליהם

ועל אמר יהוּ דים, ׁש א ּת ם ראיתי  אני לנוּ : ַָ
לא  אם חכמים. ׁש הם אוֹ מרים  היּ הוּ דים
מבּ ני מרחקים ּת היוּ  עכׁש ו  עליכם, חס הייתי
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ רחיקים הזּ ה הּמ צרע כּ מוֹ  אדם
אחד  עשׂ ב ׁש ל ׁש ריח רוֹ אה  אני  ׁש הרי מהכּ ל,
ותהיוּ  בּ ג וּ פכם, נכנס אליכם קרוֹ ב ׁש היה
הבּ ר  ׁש וּ מי אכלוּ  א לּ א ימים , ׁש לׁש ה  מרחקים

ותתרּפ אוּ . ה לּ לוּ 

ונרדּ מנ וּ כלנ א  ׁש ם, מצ וּ יים ׁש הי וּ  מהם, ְַָ

התעוֹ ררנ וּ .  ּכ אחר רב. זמן  עד בּ זעה ונקׁש רנוּ 
עּמ כם  אלהיכם עכׁש ו  האיׁש : א וֹ תוֹ  לנ וּ  אמר
ידי על גּ וּ פכם רפוּ את  ׁש הרי  אוֹ תי, ׁש ּמ צאתם

נ ׁש למה.

צרי עד  אדם כּ ל לנ וּ : אמר ה וֹ לכים , ׁש היינוּ  ַ
ׁש הרי דרכיו. כּ פי אחר אדם עם לד בּ ר
ולגּ בר  דרכיו , כּ פי לאיׁש  דרכּ ּה , כּ פי  ל נּ קבה
בּ ני, חיּ יא  לרבּ י  אמרּת י דרכיו . כּ פי ׁש בּ גּ ברים

ׁש כּ תוּ ב זה וּ    יעקב לבית תאמר "כּ ה 
י שׂ ראל". לבית בּ אוֹ תוֹ ותגּ יד יעקב ", לבית תאמר  ("כּ ה 

ׁש לם מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  יראל , לבני ות גּ יד  ות גּ יד  להם . ׁש ראוּ י מקוֹ ם

אחת וּ בדר גּ ה הם דרגוֹ ת ׁש ּת י ויראל יעקב ׁש הרי להם , ׁש ראוּ י

נקרא) הכּ ל  ׁש למוּ ת יראל  אלּ א .עוֹ לים, 

ולא אמר  רא ׁש י  הרמּת י ׁש לּ א ראיתם לנ וּ : ַָ
חכם  היה ׁש אבי מוּ ם עּמ כם , דבּ רּת י 
דּ רכי מאבי ולמדּת י דוֹ רוֹ , בּ ני  מ כּ ל העשׂ בים
הנה  בּ כל  ואני אמת , ׁש בּ הם  העשׂ בים כּ ל

בּ יניהם. מדוֹ רי

בּ עליוהעב אוֹ תוֹ  ׁש כּ ּס יתי ׁש ראיתם הזּ ה ְֵֶָ
אחד, מקוֹ ם יׁש  בּ ביתי - הלּ לוּ  הגּ פן
אחד, רחים נעוּ ץ מקוֹ ם וּ בא וֹ תוֹ  צפוֹ ן, לצד והוּ א 
עם  אחד  איׁש  יוֹ צא רחים א וֹ תוֹ  ׁש ל וּ מהעין 
הוּ א  י וֹ ם וּ בכל בידוֹ , ׁש נ וּ נה וחרב רא ׁש ים ׁש ני 
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וּ לכוּ  הזּ ה, העשׂ ב את לּק ט ּת י ואני  אוֹ תנ וּ , מצער
וּ מה  ה זּ ה  העשׂ ב ׁש ל כּ חוֹ  את ותראוּ  אחרי
ׁש יּ וֹ דע  מי  ואין  בּ עוֹ לם, גּ לּ ה העליוֹ ן  אל וֹ ּה 

בּ כּ ל. דּ רכיו

הלכנ, בּ דּ ר הוֹ לכים  ׁש היינ וּ  עד אחריו . ְַָ
ו שׂ ם  בּ עפר, אחד לנקב הת כּ וֹ פף
וראׁש וֹ  אחד נח ׁש  יצא בּ נּ קב. העשׂ ב מאוֹ תוֹ 

חבל  לקח כּ (סוּ דר)גּ דוֹ ל. אוֹ תוֹ  וקׁש ר גדיאחד  מוֹ  
אחרי. לכוּ  לנ וּ : אמר ּפ חדנוּ . אחד.

בּ חׁש כה עד מק וֹ ם א וֹ תוֹ  ראינוּ  לבית וֹ , ׁש ה גּ ענ וּ  ַ
א ׁש  והדליק אחד  נר לקח  אחד . כּ תל אחר
מּמ ה  לנוּ : אמר  הרחים. מקוֹ ם א וֹ תוֹ  סביב

דבר. תדבּ רוּ  ולא  תפחד וּ  לא - ּת רא וּ 

י וכת ׁש מ ּק ׁש ריו , הנּ חׁש  את  הּת יר  ּכ ֵ
בּ רא ׁש  ו שׂ ם העשׂ ב מאוֹ תוֹ  בּ מכ ּת ׁש ת
הרחים, עין  בּ אוֹ תוֹ  ה נּ חׁש  נכנס ה נּ חׁש .
רצינ וּ  הז דּ עזע. הּמ קוֹ ם ׁש כּ ל  קוֹ ל וׁש מענ וּ 
אל  ואמר : האי ׁש  אוֹ תוֹ  בּ ידינוּ  אחז לצאת,

אלי. קרבוּ  ּת פחד וּ ,

י האיׁש אוֹ תוֹ  לקח דּ ם. ׁש וֹ תת הנּ חׁש  יצא  ּכ ֵ
נכנס  כּ בּת חלּ ה. בּ ראׁש וֹ  ו שׂ ם העשׂ ב מאוֹ ת וֹ 
ׁש יּ צא  ראינוּ  קט נּ ה לׁש עה הרחים. עין לאוֹ תוֹ 
ונח ׁש  ראׁש ים ׁש ני עם אחד  אי ׁש  העין מאוֹ תוֹ 
ויצא  הרחים עין  לאוֹ תוֹ  נכנס צוּ אר וֹ . סביב  ׁש ר וּ י

זקיטא זקיטא אמר: והוּ א ּפ עמים . (מין ׁש לׁש  

מקוֹ ם ׁש רץ ) לאוֹ ת וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש הוֹ בילה לא ּמ וֹ  אוֹ י  !! 

 י האיׁש ויצאוּ  מ ּמ קוֹ מוֹ , הרחים נעקר  ּכ ֵ
ּפ חדנ וּ  ואנ וּ  ׁש ניהם. וּ מתוּ  ונפל וּ  וה נּ חׁש ,
אוֹ תוֹ  ׁש ל כּ ח וֹ  זהוּ  האיׁש : א וֹ תוֹ  לנ וּ  אמר  מאד.
דבּ ר ּת י לא ולכן  לפניכם , לקטּת י  ׁש אני עשׂ ב
אלי. ׁש ּק רבּת ם בּ ׁש עה ראׁש י הרמּת י ולא עּמ כם

ׁש כּ ל אמר  חכמה, אדם בּ ני ידעוּ  אלּ וּ  לנ וּ : ַָ
בּ ארץ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נּ טע מה
כּ ח  את  ידעוּ  בּ עוֹ לם, נּ מצא מה כּ ל וכח
הּק דוֹ ׁש  הסּת יר לא אבל הר בּ ה. בּ חכמתוֹ  ר בּ וֹ נם 
ׁש לּ א  כּ די אלּ א אדם , מבּ ני ז וֹ  חכמה הוּ א  ּבּ ר ו
חכמה  בּ אוֹ תּה  יבטחוּ  ולא מדּ רכיו  יסטוּ 

אוֹ תוֹ . ויׁש כּ ח וּ 

רבּ יאתי  לפני הלּ לוּ  הדּ ברים את ואמרּת י  ְִֶָ
וּ בא  היה. ׁש חכם ו דּ אי אמר, ׁש מעוֹ ן ,
היתה  ׁש לּ א בּ ארץ ׁש נּ וֹ לד ועשׂ ב עשׂ ב אין ראה,
מן וּ ראה בּ א רב. בּ מים  וכחוֹ  רבּ ה חכמה  בּ וֹ 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה מקוֹ ם  ׁש בּ כל  האז וֹ ב,

הּט עם  מה  בּ אזוֹ ב. נטהר הוּ א  האדם, את  ?לטהר 
עליו, ׁש נּ פקד  ׁש לּ מעלה כּ חוֹ  ׁש יּ תעוֹ רר  מ וּ ם
הוּ א  עליו , ׁש נּ פקד  ה כּ ח אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר ׁש הרי 
אני  ועלי האדם. ונטהר הּט מאה ר וּ ח מבער

ׁש הצּ יל הרחמן   ּבּ ר ו !אוֹ מר, 


