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

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדׁש

אֹור ַהּזֹוַהר - ִסּפּוֵרי ַהּזֹוַהר
62 גליון 

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

1

להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

מע רי  ל  רְִִֶַ
וע"ב) ע"א ע"ט מות  אחרי  (זוהר 

בּ ר נה ׁש מעוֹ ן  ׁש רבּ י דּ וֹ ר יה וּ דה , רבּ י ָָ
צדּ יקים, כּ לּ ם  בּ תוֹ כ וֹ , ׁש רוּ י  י וֹ חאי
ׁש וֹ רה  וּ ׁש כינה חטא , יראי  הם  כּ לּ ם  חסידים,
מוּ ם  אחרים. בּ דוֹ ר וֹ ת כּ ן  אין  מה ביניהם,
נטמנים. ולא  מת ּפ רׁש ים  הלּ ל וּ  הדּ ברים   ּכ
סוֹ דוֹ ת  ׁש ל  וּ דברים כן , לא אחרים בּ ד וֹ רוֹ ת
ׁש יּ וֹ דעים  ואוֹ תם לג לּ וֹ ת, יכוֹ לים לא עלי וֹ נים
סוֹ ד  א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  רבּ י היה ׁש כּ א ׁש ר ּפ וֹ חדים.
דמעוֹ ת, נבעוּ  החברים כּ ל עיני  ה זּ ה, ה ּפ סוּ ק
כּ מוֹ  גּ לוּ יים, בעיניהם היוּ  ׁש אמר ה דּ ברים וכל

יב )ׁש כּ תוּ ב וּ מראה (במדבר בּ וֹ  אד בּ ר ּפ ה אל "ּפ ה  
בחידת ". ולא

 בּ יצה אמר , ייסא, רבּ י ׁש אל  אחד ֶ
אמת ׁש רוּ י(מדּ ה)ׁש ל  מעוֹ ף ׁש יּ צאה 

ׁש נים (ׁש נּ זרק ) צדדים, לארבּ עה  והת בּ ּק עה בּ אוּ ר, 
רוֹ בץ  ואחד , מתנּמ ואחד מהם, עוֹ לים

ה ּמ עין)בּ מרבּ ץ אמר (מבּ וּ עי הגּ דוֹ ל . היּ ם ׁש ל 
קד ׁש  ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני  עשׂ ית  אבּ א, ר בּ י 
בּ וֹ ". אדבּ ר ּפ ה  אל "ּפ ה כּ תוּ ב ׁש הרי חל,
הבּ יצה, ׁש ּת תבּ ּק ע טרם  ׁש מעוֹ ן, רבּ י לוֹ  אמר
ׁש ל  בּ אדּ רא היה וכ העוֹ לם. מן ּת סּת לּ ק

ׁש מעוֹ ן. ר בּ י 

,אדם למדנ אוֹ מר היה ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  בּ ימי ְַָ
." דברי ויאירוּ   ּפ י "ּפ תח לחברוֹ :

אוֹ מרים: היוּ  ׁש מעוֹ ן , רבּ י ׁש נּ פטר  ה)אחר  (קהלת 
וכוּ '. "בּ שׂ ר את לחטיא  ּפ י את ּת ּת ן "אל

ׁש רוּ יארי  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן ׁש רבּ י הדּ וֹ ר ְֵַ
עליוֹ נים  בּ ין  גּ וֹ רלוֹ  אׁש רי בּ תוֹ כוֹ .

כּ ת וּ ב עליו י)ותח ּת וֹ נים. ארץ (קהלת  אׁש רי" 
ח וֹ רים" "בּ ן מהוּ  חוֹ רים". בּ ן  ּׁש זּ וֹ קף ׁש ּמ לכ ? 

כּ זה  ּפ וֹ חד. ואינוֹ  דּ ברים וּ לפרׁש  לג לּ וֹ ת ראׁש 
ולא  ר וֹ צה הוּ א מה  ויאמר חוֹ רין , בּ ן ׁש הוּ א

" ּמל כ" זה  מי בּ ןפוֹ חד. ׁש מעוֹ ן  רבּ י הוּ א זה ? 
ׁש כּ ׁש היה  החכמה . בּ על הּת וֹ רה , בּ על יוֹ חאי ,
היוּ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י את רוֹ אים והחברים א בּ א ר בּ י 

ואוֹ מרים: אחריו יא)רצים ילכוּ (הושע  ה' "אחרי 
יׁש אג". כּ אריה
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