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מות יל ְִִֶַָָָצדקה 
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

י וֹ סיר י ורבּ י חיּ יא ִַ
, בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ 
הר, בּ אוֹ ת וֹ  ּפ געוּ 
גברים  ׁש ני מצאוּ 
 ּכ בּ ין  ה וֹ לכים . ׁש הי וּ 
ׁש היה  אחד  איׁש  ראוּ 
ּפ ת  מז וֹ ן לי ּת נוּ  מכּ ם, בּ בּק ׁש ה  להם: ואמר בּ א ,
ולא  בּמ ד בּ ר ׁש ּת עיתי אלּ ה  ימים ׁש ני לחם,
גברים, ׁש ני מאוֹ תם אחד נ ׁש מט דבר. אכלּת י
לוֹ  ונתן  ,לדּ ר הביא ׁש ה וּ א מזוֹ נ וֹ  והוֹ ציא
מה  חברוֹ : לוֹ  אמר א וֹ תוֹ . והׁש קה והאכיל

א וֹ כל  אני ׁש לּ י את אני ׁש הרי  הּמ ז וֹ ן, עם ?ּת עשׂ ה  
ה וֹ ל אני  ּׁש ל על וּ מה לוֹ : אצלוֹ אמר יׁש ב ? 

ואוֹ תוֹ  אצלוֹ , היה מה כּ ל ׁש אכל עד  עני , א וֹ תוֹ 
לוֹ . והל , לדּ ר לוֹ  נתן  ׁש נּ ׁש אר לחם 

הוּ א אמר   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  רצה לא חיּ יא , רבּ י ַָ
יוֹ סי, רבּ י אמר ידינ וּ . על  יע שׂ ה זה ׁש דּ בר
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ורצה אי ׁש , אוֹ ת וֹ  על  דּ ין  נגזר א וּ לי
בּ עוֹ ד  לה צּ יל וֹ . כּ די זה  את לפניו  להזמין  ה וּ א
חבר וֹ : לוֹ  אמר .בּ דּ ר איׁש  א וֹ תוֹ  התעיּ ף ׁש הלכוּ ,

לאחר  לחם תּת ן ׁש לּ א  ל אמרּת י רבּ יולא  אמר ? 
לאכל. לוֹ  נ ּת ן  עּמ נ וּ , מזוֹ ן  הרי  יוֹ סי, לרבּ י ח יּ יא
את  מּמ נּ וּ  להוֹ ציא התרצה י וֹ סי , ר בּ י  אמר

ּפ ניוהזּ כוּ ת  בּ צוּ רת  בּ ודּ אי ׁש הרי ונראה, נל ? 
ה ּמ ות  ׁש ל הדּ פוּ ס זה, הּק דוֹ ׁש ׁש ל  ורצה נאחז, 

לה צּ ילוֹ . כּ די  זכוּ תוֹ  לזּמ ן  ה וּ א  ּבּ רו

י,אחד אילן  ּת חת ויׁש ן  האיׁש  אוֹ תוֹ  יׁש ב  ּכ ֵ
אחרת. בּ דר ויׁש ב מּמ נּ וּ  התרחק וחבר וֹ 
ונראה, נ ׁש ב כּ עת  חיּ יא, לר בּ י  יוֹ סי ר בּ י  אמר
נס. ל וֹ  להרחיׁש  רוֹ צה  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש וּ דּ אי
ראוּ   ּכ בּ ין  וחכּ וּ . קמוּ 
ׁש להבוֹ ת  ׁש ל אחת צוּ רה
רבּ י אמר לפניו . עוֹ מדת
אוֹ תוֹ  על  א וֹ י חיּ יא,
ימוּ ת. ׁש עכ ׁש ו  האי ׁש ,
א ׁש רי י וֹ סי , ר בּ י  אמר
נס. ל וֹ  ירחיׁש  ה וּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  האי ׁש , א וֹ תוֹ 
להרג וֹ . ורצה אחד נחׁש  אחד מאילן  ירד  ּכ בּ ין 
ה צּ וּ רה  סוֹ בבה  והרג ּת וּ . עליו  צוּ רה א וֹ תּה  קמה

ל ּה . והלכה  בּ רא ׁש ּה ,

בּ רוּ אמר  ׁש הּק ד וֹ ׁש  ל אמר ּת י  ולא יוֹ סי , רבּ י ַָ
תוֹ ציא  ולא נס, ל וֹ  להרחיׁש  ר וֹ צה הוּ א

מ ּמ נּ וּ  וקם זכ וּ תוֹ  האיׁש , א וֹ תוֹ  התעוֹ רר   ּכ בּ ין  ? 
לוֹ  ונתנ וּ  י וֹ סי , ורבּ י ח יּ יא רבּ י בּ וֹ  אחזוּ  לוֹ . והל
לוֹ  ׁש הרחיׁש  ה נּ ס ל וֹ  הראוּ  ׁש אכל, אחר לאכל.

הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
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ואמר תח יוֹ סי ר בּ י  ַָ
לז) בּ ה'(תהלים "בּ טח

ארץ  ׁש כן  טוֹ ב ועשׂ ה
א ׁש רי אמוּ נה". וּ רעה
ׁש עוֹ שׂ ה  האי ׁש  ׁש ל  חלקוֹ 
ישׂ ראל, כּ נסת עם טוֹ ב מעוֹ רר ׁש הרי מלּ וֹ , ט וֹ ב

הוּ א וּ בּמ ה  מתעוֹ ררת , ׁש כּ ׁש צּ דקה  בּ צדקה. ? 
כּ תוּ ב  זה ועל ישׂ ראל, כּ נסת אל מתעוֹ רר אז  ט וֹ ב,

י) הּט עם (משלי מה  מּמ ות". ּת צּ יל  ?"וּ צדקה 
על  וּ מתעוֹ ררת הח יּ ים, עץ היא ׁש צּ דקה מ וּ ם
בּ וֹ  ׁש אחוּ זים א וֹ תם  ול וֹ קח הּמ ות, עץ א וֹ תוֹ 
חיּ ים  עץ לא וֹ תוֹ  גרם  מי מהּמ ות. וּ מצּ ילם

לזה  ׁש הוּ א ׁש יּ תעוֹ רר צדקה אוֹ ת ּה  א וֹ מר , הוה ? 
כּ מוֹ  למעלה, אוֹ תוֹ  עשׂ ה  ה וּ א כּ ביכוֹ ל עוֹ שׂ ה,

קו)ׁש נּ אמר  עת ".(תהלים בכל צדקה צדקה "עשׂ ה  
נתבּ אר. והרי

ַרְך ט'  קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר  ּכְ
ִחים 228 עמודים ה ְסָפִרים ִנְפּתָ ָ ּשׁ ּבֹו ׁשִ וּ

ַנֲחֵלי ַהּזַֹהר  .1

ל זֹוַהר ים ׁשֶ ַחיִּ  .2

ָטֳהַרת ַהּזַֹהר  .3

"י ּבִ ִהּלוָּלא ְדַרׁשְ  .4

יִרים ב ַלֲעׁשִ ִמְכּתַ  .5

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ַרּבִ ְמַזּכֶ  .6

ִלּמּוד ַהֹּזַהר הּוא ְׁשֵלמּות ָּגדֹול ֶאל ַהֶּנֶפׁש
ַהַּתַנ"ְך  ִיְלֹמד  ְׁשהּות  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְזַמן  ְּבָכל 
ִמְׁשָנה ְּגָמָרא ֲהָלָכה ּוַבִּמְדָרׁש ּוַבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. 
ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר הּוא ְׁשֵלמּות ָּגדֹול ֶאל ַהֶּנֶפׁש, 
ַהֹּזַהר  ֶׁשל  ַהָּלׁשֹון  ֵמִבין,  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ְוַאף 

ְלַבד ְמֻסָּגל ְמֹאד.
)ֵסֶדר ַהִּלּמּוד, ַרִּבי ֲחנֹוְך ֶהעִניְך ֵמָאֶלעְסק, אֹות ב'(  

ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהְרֵּבה, ְוֵאין ַמְסִּפיק ְׁשָאר 
ַהִּלּמּוד

ָצִריְך  ֶׁשֲאִני  ַזַצ"ל(  ִמָקאִריץ  ִּפְנָחס  )ַרִּבי  ִלי  ָאַמר 
ִּכי  ַאַרייְנָטאן(  )ִזיְך  ַהְרֵּבה  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלְלֹמד 
ְּבאֹור  ְלָהִאיר  ָצִריְך  ַהָּגלּות  ַחְׁשכּות  ֵמֲחַמת 
ָּגדֹול ְוֵאין ַמְסִּפיק ְׁשָאר ַהִּלּמּוד ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא 
ְוֵכן הּוא  עּוִרים,  ַהּׁשִ ִּבְׁשָאר  ְּבִלּמּודֹו  ַמְתִמיד 
ֶׁשַהֹּזַהר  יֹוַחאי  ֶּבן  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ֶׁשָאַמר  ַּבֹּזַהר 
ָיֵגן ְּבָדָרא ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, ַעֵּין ָׁשם.  )ֹנֶפת 

צּוִפים קמ"ד – ִמְדָרׁש ִּפְנָחס(

"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


