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א ה	. ָהַרְׁשִּב"י	ְזָי"ָע	יֹוֵׁשב	ִאָּתנּו	ְּבלֹוְמֵדינּו	ּתֹוָרתֹו	
א ו	. ֱאלּול	ָראֵׁשי	ֵּתבֹות	"ֲא'ִני	ְל'דֹוִדי	ְו'דֹוִדי	ִל'י"	
א ַהְיהּוִדים	ַהַּצִּדיִקים	ּגֹוְמִרים	ָּכל	ִּתיקּוֵני	זֹוַהר	ְּב-40	יֹום	ֵמֹראׁש	חֹוֶדׁש	ֱאלּול	ַעד	יֹום		.

ו ַהִּכּפּוִרים	
א ז	. סיפור	נפלא	עם	הצה"ק	רבי	אלימלך	ורבי	ר'	זושא	זי"ע	
א ז	. ַמִים	-	ִמי	ֵיׁש	לֹו	ַהְּזכּות	 ָהְרִׁשיָמה	ַּבּׁשָ
א ז	. ֵיׁש	ָּבְרִׁשיָמה	עֹוד	ַהְרֵּבה	ְיהּוִדים	ֶׁשְּצִריִכים	ִלְזּכֹות	ַלִּמְצָוה	ַהְּגדֹוָלה	ַהֹּזאת	
א ח	. ֹלא	ְמַחְּלִקים	ְזֻכּיֹות	ְּכֵאּלּו	ְּבִחיָנם	
א ְצָבקֹות		. ַמְלַאְך	ה'	 ְיסֹוד	עֹוָלם	 ַצִּדיק	 ָהֶאלֹוִקי	 ַהְמֻקָּבל	 ְּדִהילּוָלא	ֶׁשל	 יֹוָמא	 ִלְכבֹוד	

ח ָהֵרי"ַח	ַהּטֹוב	ָמָרן	ַרִּבי	יֹוֵסף	ַחִּיים	ִמַּבְגַּדד	ְזכּותֹו	ָיֵגן	ָעֵלינּו	
א ח	. ָּבת	ֹעֶנג	 ְוָקָראָת	ַלּׁשַ
א י	. "ִאְתַעַטר"	ָּבא	ַרִּבי	ִׁשְמעֹון	ְמֻעָּטר	ְּכֶמֶלְך	ַּבַעְטרֹוָתיו	ְּבֹראׁש	
א יא		. ִלּמּוד	ַהֹּזַהר	ַהָּקדֹוׁש	ְּבִגיְרָסא	ְּבָעְלָמא	ּבֹוֶנה	עֹוָלמֹות	
א יא		. ַּכָּמה	ָּגדֹול	ִחּיּוב	ַעל	ַּתְלִמיד	ָחָכם	ִלְלֹמד	ַקָּבָלה	
א יא		. ַהלֹוֵמד	ָׁשָעה	ֹזַהר	ַהָּקדֹוׁש	ְּבַׁשָּבת	קֹוֶדׁש,	ְּכלֹוֵמד	ֶאֶלף	ָׁשָנה	ְּפָׁשט	ְּביֹום	חֹול	
א יב		. ִאינּון	ַּדֲהוּו	ָקְייֵמי	ְּבטּוָרא	ְּדִסיַני	
א אֹוָתן	ַהְּנָׁשמֹות	ֲאֶׁשר	ָנעּו	ִעם	ָהָעם	ְוָעְמדּו	ֵמָרחֹוק,	ֵּכן	ֵהם	עֹוִׂשים	ַּגם	ַעָּתה	ֶׁשָּנִסים			.

יב ְועֹוְמִדים	ֵמָרחֹוק	ְלָחְכַמת	ָהֱאֶמת	
א יג		. לּו	ַעִּמי	ׁשֹוֵמַע	ִלי,	ָהיּו	לֹוְמִדים	ִעם	ִּתינֹוק	ֶּבן	ֵּתַׁשע	ָׁשִנים,	ֵסֶפר	ַהֹּזַהר	ְוִּתיקּוִנים	
א ַהָּקדֹוׁש	ָּברּוְך	הּוא,	ֹלא	ָמָצא	ַּתְלִמיֵדי	ֲחָכִמים	ֶׁשִּיְהיּו	ֵעֶזר	ְלֹמֶׁשה	ְּבָגלּות,	ֶאָּלא	ֻּכָּלם			.

יג ֶנְחָׁשִבים	ְּכִאּלּו	ֵהם	ְּכֶנְגּדֹו,	ְלִפי	ֶׁשֵאיָנם	עֹוְסִקים	ְּבסֹודֹות	ַהּתֹוָרה	
א יג		. ִמי	ֶׁשֹּלא	ָלַמד	ּתֹוַרת	ֱאֶמת,	ֶׁשֵהם	סֹודֹות	ַהּתֹוָרה,	טֹוב	לֹו	ֶׁשֹּלא	ִנְבָרא	
א ֵעֶסק			. לֹו	 ְוֵאין	 ְוַלחּוץ,	 ָפה	 ִמּׂשָ ֶׁשעֹוֵסק,	 ּתֹוָרתֹו	 ָּכל	 ַהֹּזַהר	 ְּבֵסֶפר	 עֹוֵסק	 ֶׁשֵאינֹו	 ִמי	

יד ַּבַחִּיים	ְוֶהָאָרה	ַלֶּנֶפׁש,	ְוהּוא	ֻּכּלֹו	ָטעּות	ְוַרָּמאּות,	ְוֵאינֹו	עֹוֵסק	ַּבּתֹוָרה	ֶאָּלא	
א ּוֵמִביא		. ַהֻּפְרָענּות,	 ִמן	 ֶׁשַּמִּציל	 ִּבְרִציפּות,	 ַהָּקדֹוׁש	 ַהּזֹוַהר	 ִלְלֹמד	 ָהרמח"ל,	 ַּתָּקַנת	

טו ַהְּגֻאָּלה	

ת ֹו ח ְּת ְפ ַמ



הזהר הא ת  ְַַַֻ



 

       
   

.' ה בּ ׁש ם  הבּ אים 

ה בּ ית ורב הכּ וֹ לל וראׁש  היּ ׁש יבה , ראׁש  המק בּ ל  ה צּ דּ יק  הגּ ד וֹ ל ה גּ אוֹ ן  
וכּ וֹ לל ציּ וֹ ןהּמ דר ׁש  נתניה,חסדי בּ עיר ׁש ליט "א בּ וּ סי  יחזקאל הרב 

את ׁש ארגּ נ וּ  הרבּ ים  וּ מזכּ י ׁש ליט "א , יׁש יב וֹ ת  רא ׁש י  ה גּ אוֹ נים , הרבּ נים  כּ ל וּ ברׁש וּ ת
ׁש נּ תא ּס פ וּ  ה זּ ה  ה ּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וכל הזּ ה , ה גּ דוֹ ל ׁש לה ּק בּ וּ ץ דּ הילוּ לא בּ י וֹ מא  

חיּ ים  י וֹ סף ר בּ י מרן הּט וֹ ב הריח צבק וֹ ת  ה' מלא ע וֹ לם  יסוֹ ד צ דּ יק  האלוֹ קי המק בּ ל
עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  .מבּ אג דּ ד 

ה יּ וֹ צא ה גּ דוֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  וּ מצּפ ים , ה זּ ה מיחלים ה ּק בּ וּ ץ  בּ עזרתמן יביא  , 
את  בּ מהרה , גּ ל יּ וֹ תה ם  אמן.הּק בּ וּ ץ בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

ּתֹורתֹו ּבל ֹומדינּו אּתנ ּו יֹוׁשב זי"ע ְְְְִִֵֵַָָָָָהר ׁשּב"י

,הרבּ ים למזכּ ה ט וֹ בה , להכּ יר רוֹ צה  אני  ז וּ  וּ בהזדּ ּמ נ וּ ת אכסניה , בּ כבוֹ ד 
בּ כח וֹ ת הּפ וֹ על ׁש ליט "א, המקבּ ל הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן  הּק דוֹ ׁש ה  ה יּ ׁש יבה רא ׁש 
הארץ בּ כל  א ׁש ר  נפלאים  בּ ׁש ע וּ רים הּק דוֹ ׁש , הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת את  לפרסם נפלאים
מה ה גּ ד וֹ ל  הכי  ה דּ בר ׁש זּ ה  ה ּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר ללמ וֹ ד חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל וּ בפרט  ק וּ ם , יצא 
כּ ל ועל  העיר כּ ל  על ׁש ּמ גן  ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש ל  כּ וֹ לל  להחזיק  בּ ע וֹ לם ׁש יּ ׁש 
ה כּ וֹ לל את  לּמ חזיקים הגּ ד וֹ ל  זכוּ ת לתאר ואין  ישׂ ראל, עם  כּ ל ועל ה ּמ תּפ לּ לים ,
רק הרׁש בּ "י  ׁש ל ה כּ וֹ לל  רק לא  וזה  מ ּמ ׁש , הרׁש בּ "י כּ וֹ לל  ׁש זּ ה  ה זּ ה , הח ׁש וּ ב
ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ה זּ ה , בּ כ וֹ לל לילה  כּ ל מחצ וֹ ת  בּ כוֹ לל  כּ אן  וי וֹ ׁש ב בּ א  לבד  הרׁש בּ "י 
"א וֹ ר בספרו  זיע "א , גלאנטי אברהם  רבּ י והצה "ק אזוּ לאי, אברהם  ר בּ י  הצה "ק 

ע"ב )הח ּמ ה" קכ "ג ּת וֹ רת וֹ ׁש (דף בּ לוֹ מדינוּ  א ּת נוּ  י וֹ ׁש ב זי"ע ע וֹ דהרׁש בּ "י אפילוּ  וז "ל: , 
האדּ רא, בּ דברי  ע וֹ סקים ׁש אנוּ  זמן כּ ל מבּ ינינוּ , רׁש בּ "י ׁש נּ פטר אחר ה יּ וֹ ם 
עכל "ק. בּ גוון , ויוֹ ׁש ב בּ ראׁש , בּ עטרוֹ תיו כּ מל מעּט ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ א "אתעטר "

בּ מלחמת י נּ צלוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  אלּ וּ  ׁש רק ה ּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר ׁש כּ ת וּ ב מה  
כּ מ וֹ  הרגעים, וּ לי ּק ר  נ דּ ח , מ ּמ נּ וּ  י דּ ח  לבל ּת י  נזכּ ה זה  בּ זכ וּ ת  ורק  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג
ה כּ וֹ לל בּ לימוּ ד נפׁש ם, וּ מסירוּ ת ּפ וֹ עלם  גוֹ דל וכ ּמ ה  ּת בחננּ וּ ". "לרגעים  ׁש נּ אמר
ׁש בּ מ יּ ם, לאביהם  י שׂ ראל ׁש ל לבּ ם מקרבים  זה ידי  ׁש על ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר חצוֹ ת 

האדמו"ר מהָאלמין - הגה"צ הרב שלום יהודה גרוס

היגר  תשכ"ב  בשנת  תש"ו.  בשנת  לארץ  עלה  בהונגריה,  נולד  שליט"א,  מהאלמין  האדמו"ר 
לברוקלין. לפני 40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת 
בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, 
סימילאק  יצרו  ומאז לראשונה  עכו"ם,  סימילאק מחלב  נגד  גדולה  בשנת תשכ"ו, ערך מערכה 
מחלב ישראל2. בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה, ונדפס ספר, וקול קורא'ס. בשנת תשכ"ז, ערך 
מערכה גדולה על שנכשלים באכילת תולעים בהכשר למהדרין מן המהדרין, בשנת תשכ"ח, ערך 
בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק  מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. 
והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4.  לכשרות 
בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות  ונדפסו 54 פרשיות בודדות, ועשר כרכים. 
ספרים   39 הקהילות, ונדפסו  התאחדות  הכשרות  וועד  ארגון  הקים  תשל"ד,  בשנת  השחיטה5, 
וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע בעיתונים על הרעיון 
של לימוד דף היומי, ונדפס גם כן במדריך לכשרות # 2. בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה למען 
בשנת תשמ"א- הניקור7,  כשרות  על  כבידה  מלחמה  ערך  תשל"ט-ס"ג,  בשנת  השבת6.  קדושת 

בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות  ס"ד, ערך מלחמה כבידה על תיקון עירובין בארצה"ב8, 
ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 
חיילים  ול-150.000  הארץ,  בכל  בחינם  ונחלקו  ספרים[   500 לערך  דיסק  ]בכל  דיסקים  אלף 
בצבא. בשנת תשס"ד שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של 7000 קבצים ספרים בחינם. בשנת 
תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, 
וקול קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ו - 2006 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר 
העולמי", ומאז פועל במסירות נפש, יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה יומית של 
דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות 

הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.
"אפיית  חל',   7  - בישראל"  מצות  "אכילת  חלקים,   887  - תורה"  פון  ליכט  "אין  בעהמח"ס:   -
המצות" - 3 חל', קובץ ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ 
ספרי כשרות - 53 חל', "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 
חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', 
"שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל', קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ ספרי 
קדושת ביהכ"נ - 17  חל', "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", 
ועוד. "שכר ועונש" - 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל', "זוהר חק לישראל" - 5 
חל', "מאורות הזוהר" - 15 חל', "תיקוני זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 
חל', "זוהר היומי" - 12 חל', זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי - 70 חל', "זוהר תורה" - 54 
חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", "ספרא 
דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על 

כל הנ"ל,
מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות  בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל 
וקול קורא'ס. - על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, 
ובעוד הרבה שפות. - מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה 
עצומה בבתי מדרשות וכנסיות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי 
אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. - הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, 
ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר 
הרצאות בכל רחבי הארץ. - מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 0548436784.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
5. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.  
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.' ה בּ ׁש ם  הבּ אים 

ה בּ ית ורב הכּ וֹ לל וראׁש  היּ ׁש יבה , ראׁש  המק בּ ל  ה צּ דּ יק  הגּ ד וֹ ל ה גּ אוֹ ן  
וכּ וֹ לל ציּ וֹ ןהּמ דר ׁש  נתניה,חסדי בּ עיר ׁש ליט "א בּ וּ סי  יחזקאל הרב 

את ׁש ארגּ נ וּ  הרבּ ים  וּ מזכּ י ׁש ליט "א , יׁש יב וֹ ת  רא ׁש י  ה גּ אוֹ נים , הרבּ נים  כּ ל וּ ברׁש וּ ת
ׁש נּ תא ּס פ וּ  ה זּ ה  ה ּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וכל הזּ ה , ה גּ דוֹ ל ׁש לה ּק בּ וּ ץ דּ הילוּ לא בּ י וֹ מא  

חיּ ים  י וֹ סף ר בּ י מרן הּט וֹ ב הריח צבק וֹ ת  ה' מלא ע וֹ לם  יסוֹ ד צ דּ יק  האלוֹ קי המק בּ ל
עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  .מבּ אג דּ ד 

ה יּ וֹ צא ה גּ דוֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  וּ מצּפ ים , ה זּ ה מיחלים ה ּק בּ וּ ץ  בּ עזרתמן יביא  , 
את  בּ מהרה , גּ ל יּ וֹ תה ם  אמן.הּק בּ וּ ץ בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

ּתֹורתֹו ּבל ֹומדינּו אּתנ ּו יֹוׁשב זי"ע ְְְְִִֵֵַָָָָָהר ׁשּב"י

,הרבּ ים למזכּ ה ט וֹ בה , להכּ יר רוֹ צה  אני  ז וּ  וּ בהזדּ ּמ נ וּ ת אכסניה , בּ כבוֹ ד 
בּ כח וֹ ת הּפ וֹ על ׁש ליט "א, המקבּ ל הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן  הּק דוֹ ׁש ה  ה יּ ׁש יבה רא ׁש 
הארץ בּ כל  א ׁש ר  נפלאים  בּ ׁש ע וּ רים הּק דוֹ ׁש , הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת את  לפרסם נפלאים
מה ה גּ ד וֹ ל  הכי  ה דּ בר ׁש זּ ה  ה ּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר ללמ וֹ ד חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל וּ בפרט  ק וּ ם , יצא 
כּ ל ועל  העיר כּ ל  על ׁש ּמ גן  ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש ל  כּ וֹ לל  להחזיק  בּ ע וֹ לם ׁש יּ ׁש 
ה כּ וֹ לל את  לּמ חזיקים הגּ ד וֹ ל  זכוּ ת לתאר ואין  ישׂ ראל, עם  כּ ל ועל ה ּמ תּפ לּ לים ,
רק הרׁש בּ "י  ׁש ל ה כּ וֹ לל  רק לא  וזה  מ ּמ ׁש , הרׁש בּ "י כּ וֹ לל  ׁש זּ ה  ה זּ ה , הח ׁש וּ ב
ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ה זּ ה , בּ כ וֹ לל לילה  כּ ל מחצ וֹ ת  בּ כוֹ לל  כּ אן  וי וֹ ׁש ב בּ א  לבד  הרׁש בּ "י 
"א וֹ ר בספרו  זיע "א , גלאנטי אברהם  רבּ י והצה "ק אזוּ לאי, אברהם  ר בּ י  הצה "ק 

ע"ב )הח ּמ ה" קכ "ג ּת וֹ רת וֹ ׁש (דף בּ לוֹ מדינוּ  א ּת נוּ  י וֹ ׁש ב זי"ע ע וֹ דהרׁש בּ "י אפילוּ  וז "ל: , 
האדּ רא, בּ דברי  ע וֹ סקים ׁש אנוּ  זמן כּ ל מבּ ינינוּ , רׁש בּ "י ׁש נּ פטר אחר ה יּ וֹ ם 
עכל "ק. בּ גוון , ויוֹ ׁש ב בּ ראׁש , בּ עטרוֹ תיו כּ מל מעּט ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ א "אתעטר "

בּ מלחמת י נּ צלוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  אלּ וּ  ׁש רק ה ּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר ׁש כּ ת וּ ב מה  
כּ מ וֹ  הרגעים, וּ לי ּק ר  נ דּ ח , מ ּמ נּ וּ  י דּ ח  לבל ּת י  נזכּ ה זה  בּ זכ וּ ת  ורק  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג
ה כּ וֹ לל בּ לימוּ ד נפׁש ם, וּ מסירוּ ת ּפ וֹ עלם  גוֹ דל וכ ּמ ה  ּת בחננּ וּ ". "לרגעים  ׁש נּ אמר
ׁש בּ מ יּ ם, לאביהם  י שׂ ראל ׁש ל לבּ ם מקרבים  זה ידי  ׁש על ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר חצוֹ ת 



הזהרו ְַַַֻא ת 

וּ בזה ׁש וֹ תים , מ ּמ נּ וּ  הצּ מאים  וכל העדרים  יׁש קוּ  וּ מ ּמ נּ וּ  כּ לּ וֹ , וּ בע וֹ לם בּ ארץ 
ׁש בּ מים. לאבינ וּ  לׁש וּ ב  י שׂ ראל כּ ל יתע וֹ ררוּ 

ל'י " ו 'דֹודי  ל 'דֹודי  "א'ני ּתבֹות ראׁשי ְְִִִִֵֵָאל ּול 

וּ צדקה וּ תפלּ ה  בּ תׁש וּ בה בּ וֹ  ׁש ּמ ר בּ ים ח וֹ דׁש  אלוּ ל, ח וֹ ד ׁש  ׁש ל בּ ע צּ וּ מ וֹ  אנוּ  
מא ּת נ וּ  וּ מי  הּמ ה , קדוֹ ׁש ים  י שׂ ראל הבּ על "ט . הק ' לימים  נא וֹ תה  כּ הכנה 
כּ כל לחברוֹ , אדם ׁש בּ ין וּ בענינים  וּ בצדקה  וּ בּת פלּ ה בּ ּת וֹ רה  לה וֹ סיף  מנּס ה אינ וֹ 

ה דּ ין. ליּ וֹ ם  זכיּ וֹ ת  לעצמ וֹ  לה וֹ סיף  בּ כדי בּ יכלת וֹ , א ׁש ר

. ּאלּ ו לימים דּ רבּ ה  בּ הכנה  להתכּ וֹ נן  ועלינ וּ  קרבים הנּ וֹ ראים  ה יּ מים 

.מ יּ שׂ ראל ואחד אחד כּ ל  על גּ דוֹ ל ּפ חד נ וֹ פל בּ אים, הנּ וֹ ראים ׁש יּ מים  נז כּ רים  
הנּ וֹ ראים היּ מים  לקראת  ט וֹ בים  וּ במע שׂ ים בּ תׁש וּ בה  מ וֹ עד  מ בּ ע וֹ ד  להת כּ וֹ נן יׁש 

לקראתנ וּ . ה בּ אים

מן כּ לּ וֹ  העוֹ לם  כּ ל את  לפט וּ ר  יכוֹ ל ׁש הוּ א עצמוֹ , על  העיד י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  
ה דּ ין.

עד אל ּול  חֹודׁש מראׁש י ֹום 40ּב זֹוהר ּתיק ּוני ּכל  ּגֹומרים הּצּדיקים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהיהּודים
הּכּפּורים ִִַיֹום

ה גּ דוֹ ל הכי וה דּ בר וּ בא", ה ּמ תקרב הדּ ין לי וֹ ם עצמוֹ  את  להכין  צרי כּ בר אחד 
הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ לימוּ ד וּ להרבּ וֹ ת ללמוֹ ד  ה וּ א  ה צּ דּ יקים  ספרי  בּ כל ׁש ּמ וּ בא 
זיע "א  חיּ ים  יוֹ סף  רבּ נוּ  וה ּט ה וֹ ר ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  לכבוֹ ד לכן  אלוּ ל. בּ ימי בּ פרט
אליו  נתקר כוּ לנוּ  ולכן בּ דוֹ רוֹ , הגּ ד וֹ ל הכי אוֹ מרת  זאת  כּ יּ דוּ ע, בּ דרא  החד ׁש היה 
ספריו  ׁש לּ וֹ מד וּ מי קבּ לה, דּ ברי דּ בריו  וכל האריז"ל, וכּ תבי  הרׁש בּ "י  היה ׁש כּ לּ וֹ 
אחד לכל בּ חינם מח לּ קים אנ וּ  ׁש מים , יראת לידי יבוֹ א  ׁש לּ א  אפׁש ר אי הּק דוֹ ׁש ים
ז וֹ הר  ּת יק וּ ני כּ ל  את  ׁש גּ וֹ מרים ה צּ דּ יקים  היהוּ דים  כּ ל בּ כלל להׁש ּת ּת ף ׁש רוֹ צה ואחד
ה יּ וֹ ם  ללמוֹ ד וּ מתחיל ׁש ּמ ק בּ ל וּ מי הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם  עד אלוּ ל  ח וֹ דׁש  מרא ׁש  יוֹ ם  בּ -40
יתבּ ר זה וּ בזכוּ ת הּס יּ וּ ם , אז  ו יּ עשׂ ה רבא, ה וֹ ׁש ענא  עד לה ׁש לימוֹ  יכוֹ ל ז וֹ הר ּת יקוּ ני
ׁש פע רויחי, וּ מזוֹ ני אריכא, חיּ י בּ ני וּ מת וּ קה , טוֹ בה וּ לׁש נה טוֹ בה, וחתימה בּ כתיבה
כּ ז וֹ הר  וּ מת וּ קים, טוֹ בים  ׁש דּ וּ כים וּ טהוֹ רים , קדוֹ ׁש ים  צדּ יקים  בּ נים  והצלחה , בּ רכה
כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י  מ דּ רׁש ים  ה בּ ּת י בּ כל ועיר עיר בּ כל לחלק  רוֹ צה ואם מזהירים, הרקיע 

לחלק. ׁש יּ כוֹ ל כּ ּמ ה  בּ חינם , ה ' בּ עזרת ל וֹ  ניּת ן וכוֹ ללים 

לּמ פעל ׁש ּת ף  ולהיוֹ ת הרבּ ים  את  לז כּ וֹ ת  כּ א לּ וּ  גּ דוֹ לים  ׁש דּ ברים להי וֹ ת  יכ וֹ ל  
האלּ וּ , ה גּ דוֹ לים בּ דברים וּ לה ׁש ּת ּת ף  בּ חינם , ז וֹ הר ספרי לח לּ ק  הע וֹ למי  הזוֹ הר 
אלפים ע שׂ רוֹ ת  אין  להיוֹ ת, יכוֹ ל  אי אז  ׁש מים , לׁש ם ישׂ ראל  עם את  לה צּ יל רק 
העיר על  רק  לא  ׁש מגן  חצ וֹ ת לכוֹ לל  וּ בפרט ה זּ ה? ה גּ דוֹ ל בּ דבר ׁש יּ ׁש ּת ּת פוּ  אנׁש ים 
גּ ד וֹ לה, זכוּ ת  לאדמוֹ רי "ם והיה י ּת ן  מי כּ וּ ל וֹ , הע וֹ לם כּ ל  על רק נתניה , ה זּ את 

הזהר זא ת  ְַַַֻ

עם ּס ּפ וּ ר לכם נסּפ ר ה ּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר ללמ וֹ ד הלּ ילה, לחצוֹ ת  כּ וֹ ללים  לעשׂ וֹ ת 
זיע "א. זוּ סיא ר' ורבּ י אלימל רבּ י ה ּק דוֹ ׁש ים  ה צּ דּ יקים 

זי "ע זושא ר' ורבי אלימלך רבי  הצה"ק עם נפלא סיפור 
 הצה "ק עם נפלא זושא סיפור  ר' ורבי  אלימלך הלכורבי שניהם  זי"ע .

גדול עשיר של אחד  לבית  הגיעו הם  שבוים , לפדיון  כסף  לאסוף יחדיו 
מאוד, משומש כסף להם  ונתן  גדול בכבוד לביתו  אותם הכניס הזה  העשיר מאוד .
לקבץ שבא  אחד לכל  נותן  היה הזאת  [המטבע בלבד. אגורות  חמשה בימנו  כמו 
הלך לא  הזה שהכסף רבות שנים לכן  בפנים . חזרה  זה  את לו  זרקו  וכולם צדקה ,
עומד היה  העשיר מהבית , יצאו הצדקה  שמקבצי פעם וכל אצלו , ונשאר ממנו ,
דברים מיני כל עליו ומדברים  אותו שמקללים איך  לשמוע  הדלת  מאחורי 

הרבי אמר יצאו , האלו  הקדושים  כשהצדיקים  אלימלךגרועים]. לרבי זושא  ר'
ברשימה !זי "ע , לא הוא  נעשה  כאלו ,מה  דיבורים  שומע הדלתהעשיר פתח 

טעות עשיתם אתם  האם ברשימה? לא  שאני שאמרתם  זה מה  אותם ושואל
אומ  זאת אלי, כסף?שבאתם לקחת אלי לבוא ברשימה  לא שאני  רת 

הּזכּות  ל ֹו יׁש מי  ּבּׁשמים  ְְִִִֵַַַָָָהרׁשימה
 הרשימה על רק  דיברנו , בארץ הרשימה  על לא לא , לא , להעשיר , עונה  

לצדקה  כסף  לתת הזכות לו שיש מי רשימה יש בשמים  כי בשמים.
וחשבנו  מאוד, גדול דבר וזה  אוספים, שאנחנו שבויים  פדיון  של הזאת הגדולה
לנו  ואין בשמים, הזאת  ברשימה לא שאתם  אומרת  זאת כזאת, מטבע  נתתם  שאם 
עובד דבר כל ואיך בשמים , הולך  מה  רק  דיברנו  ושלום, חס  עליך תלונות שום 

בשמים .

 אתם כסף כמה  לדעת רוצה  אני  כזאת, רשימה על מדברים  אם אומר,
שבוים ? הפדיון בשביל צריכים

הּזאת  הּגדֹולה ל ּמצוה  לזּכֹות ׁשּצריכים יהּודים הרּבה עֹוד ּברׁשימה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיׁש
...מאוד גדול סכום  שאתם לו הכסף  כל את  לכם  לתת  רוצה  אני  אומר העשיר

חתיכות של  גדול כלי ומביא והולך הזאת , הגדולה המצוה  בשביל צריכים 
הכסף כל לתת ורוצה  זהב, של לאמטבעות  אנחנו  סליחה, לו , אומרים  הצדיקים  ,

צריכים , שאנחנו  מהסכום  חצי רק  הכסף  כל  לקחת  עודיכולים  ברשימה  יש כי
הזאת הגדולה  למצווה  לזכות  שצריכים  יהודים מהסכום.הרבה  חצי רק וקיבלו  ,

למצוות לזכות  יכול אחד  כל שלא השכל , מוסר רואים  אנחנו הזה 
זי "ע, מקאמארנא  הרבי שכתב וכמו המשיח , את  להביא  כאלו, גדולות 
רב מהערב להינצל שיזכו להשי"ת לבכות  הרבה  צריכים כאלו , לדברים שלזכות

הרבים , את  לזכות שמים , לשם  רק הכל חצותולעשות  כולל  של כאלו  זכויות
מחלקים  לא זיע "א  יוחאי בר שמעון רבי עם  ביחד ולשבת הקדוש הזוהר ללימוד



הזהרו ְַַַֻא ת 

וּ בזה ׁש וֹ תים , מ ּמ נּ וּ  הצּ מאים  וכל העדרים  יׁש קוּ  וּ מ ּמ נּ וּ  כּ לּ וֹ , וּ בע וֹ לם בּ ארץ 
ׁש בּ מים. לאבינ וּ  לׁש וּ ב  י שׂ ראל כּ ל יתע וֹ ררוּ 

ל'י " ו 'דֹודי  ל 'דֹודי  "א'ני ּתבֹות ראׁשי ְְִִִִֵֵָאל ּול 

וּ צדקה וּ תפלּ ה  בּ תׁש וּ בה בּ וֹ  ׁש ּמ ר בּ ים ח וֹ דׁש  אלוּ ל, ח וֹ ד ׁש  ׁש ל בּ ע צּ וּ מ וֹ  אנוּ  
מא ּת נ וּ  וּ מי  הּמ ה , קדוֹ ׁש ים  י שׂ ראל הבּ על "ט . הק ' לימים  נא וֹ תה  כּ הכנה 
כּ כל לחברוֹ , אדם ׁש בּ ין וּ בענינים  וּ בצדקה  וּ בּת פלּ ה בּ ּת וֹ רה  לה וֹ סיף  מנּס ה אינ וֹ 

ה דּ ין. ליּ וֹ ם  זכיּ וֹ ת  לעצמ וֹ  לה וֹ סיף  בּ כדי בּ יכלת וֹ , א ׁש ר

. ּאלּ ו לימים דּ רבּ ה  בּ הכנה  להתכּ וֹ נן  ועלינ וּ  קרבים הנּ וֹ ראים  ה יּ מים 

.מ יּ שׂ ראל ואחד אחד כּ ל  על גּ דוֹ ל ּפ חד נ וֹ פל בּ אים, הנּ וֹ ראים ׁש יּ מים  נז כּ רים  
הנּ וֹ ראים היּ מים  לקראת  ט וֹ בים  וּ במע שׂ ים בּ תׁש וּ בה  מ וֹ עד  מ בּ ע וֹ ד  להת כּ וֹ נן יׁש 

לקראתנ וּ . ה בּ אים

מן כּ לּ וֹ  העוֹ לם  כּ ל את  לפט וּ ר  יכוֹ ל ׁש הוּ א עצמוֹ , על  העיד י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  
ה דּ ין.

עד אל ּול  חֹודׁש מראׁש י ֹום 40ּב זֹוהר ּתיק ּוני ּכל  ּגֹומרים הּצּדיקים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהיהּודים
הּכּפּורים ִִַיֹום

ה גּ דוֹ ל הכי וה דּ בר וּ בא", ה ּמ תקרב הדּ ין לי וֹ ם עצמוֹ  את  להכין  צרי כּ בר אחד 
הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ לימוּ ד וּ להרבּ וֹ ת ללמוֹ ד  ה וּ א  ה צּ דּ יקים  ספרי  בּ כל ׁש ּמ וּ בא 
זיע "א  חיּ ים  יוֹ סף  רבּ נוּ  וה ּט ה וֹ ר ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  לכבוֹ ד לכן  אלוּ ל. בּ ימי בּ פרט
אליו  נתקר כוּ לנוּ  ולכן בּ דוֹ רוֹ , הגּ ד וֹ ל הכי אוֹ מרת  זאת  כּ יּ דוּ ע, בּ דרא  החד ׁש היה 
ספריו  ׁש לּ וֹ מד וּ מי קבּ לה, דּ ברי דּ בריו  וכל האריז"ל, וכּ תבי  הרׁש בּ "י  היה ׁש כּ לּ וֹ 
אחד לכל בּ חינם מח לּ קים אנ וּ  ׁש מים , יראת לידי יבוֹ א  ׁש לּ א  אפׁש ר אי הּק דוֹ ׁש ים
ז וֹ הר  ּת יק וּ ני כּ ל  את  ׁש גּ וֹ מרים ה צּ דּ יקים  היהוּ דים  כּ ל בּ כלל להׁש ּת ּת ף ׁש רוֹ צה ואחד
ה יּ וֹ ם  ללמוֹ ד וּ מתחיל ׁש ּמ ק בּ ל וּ מי הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם  עד אלוּ ל  ח וֹ דׁש  מרא ׁש  יוֹ ם  בּ -40
יתבּ ר זה וּ בזכוּ ת הּס יּ וּ ם , אז  ו יּ עשׂ ה רבא, ה וֹ ׁש ענא  עד לה ׁש לימוֹ  יכוֹ ל ז וֹ הר ּת יקוּ ני
ׁש פע רויחי, וּ מזוֹ ני אריכא, חיּ י בּ ני וּ מת וּ קה , טוֹ בה וּ לׁש נה טוֹ בה, וחתימה בּ כתיבה
כּ ז וֹ הר  וּ מת וּ קים, טוֹ בים  ׁש דּ וּ כים וּ טהוֹ רים , קדוֹ ׁש ים  צדּ יקים  בּ נים  והצלחה , בּ רכה
כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י  מ דּ רׁש ים  ה בּ ּת י בּ כל ועיר עיר בּ כל לחלק  רוֹ צה ואם מזהירים, הרקיע 

לחלק. ׁש יּ כוֹ ל כּ ּמ ה  בּ חינם , ה ' בּ עזרת ל וֹ  ניּת ן וכוֹ ללים 

לּמ פעל ׁש ּת ף  ולהיוֹ ת הרבּ ים  את  לז כּ וֹ ת  כּ א לּ וּ  גּ דוֹ לים  ׁש דּ ברים להי וֹ ת  יכ וֹ ל  
האלּ וּ , ה גּ דוֹ לים בּ דברים וּ לה ׁש ּת ּת ף  בּ חינם , ז וֹ הר ספרי לח לּ ק  הע וֹ למי  הזוֹ הר 
אלפים ע שׂ רוֹ ת  אין  להיוֹ ת, יכוֹ ל  אי אז  ׁש מים , לׁש ם ישׂ ראל  עם את  לה צּ יל רק 
העיר על  רק  לא  ׁש מגן  חצ וֹ ת לכוֹ לל  וּ בפרט ה זּ ה? ה גּ דוֹ ל בּ דבר ׁש יּ ׁש ּת ּת פוּ  אנׁש ים 
גּ ד וֹ לה, זכוּ ת  לאדמוֹ רי "ם והיה י ּת ן  מי כּ וּ ל וֹ , הע וֹ לם כּ ל  על רק נתניה , ה זּ את 

הזהר זא ת  ְַַַֻ

עם ּס ּפ וּ ר לכם נסּפ ר ה ּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר ללמ וֹ ד הלּ ילה, לחצוֹ ת  כּ וֹ ללים  לעשׂ וֹ ת 
זיע "א. זוּ סיא ר' ורבּ י אלימל רבּ י ה ּק דוֹ ׁש ים  ה צּ דּ יקים 

זי "ע זושא ר' ורבי אלימלך רבי  הצה"ק עם נפלא סיפור 
 הצה "ק עם נפלא זושא סיפור  ר' ורבי  אלימלך הלכורבי שניהם  זי"ע .

גדול עשיר של אחד  לבית  הגיעו הם  שבוים , לפדיון  כסף  לאסוף יחדיו 
מאוד, משומש כסף להם  ונתן  גדול בכבוד לביתו  אותם הכניס הזה  העשיר מאוד .
לקבץ שבא  אחד לכל  נותן  היה הזאת  [המטבע בלבד. אגורות  חמשה בימנו  כמו 
הלך לא  הזה שהכסף רבות שנים לכן  בפנים . חזרה  זה  את לו  זרקו  וכולם צדקה ,
עומד היה  העשיר מהבית , יצאו הצדקה  שמקבצי פעם וכל אצלו , ונשאר ממנו ,
דברים מיני כל עליו ומדברים  אותו שמקללים איך  לשמוע  הדלת  מאחורי 

הרבי אמר יצאו , האלו  הקדושים  כשהצדיקים  אלימלךגרועים]. לרבי זושא  ר'
ברשימה !זי "ע , לא הוא  נעשה  כאלו ,מה  דיבורים  שומע הדלתהעשיר פתח 

טעות עשיתם אתם  האם ברשימה? לא  שאני שאמרתם  זה מה  אותם ושואל
אומ  זאת אלי, כסף?שבאתם לקחת אלי לבוא ברשימה  לא שאני  רת 

הּזכּות  ל ֹו יׁש מי  ּבּׁשמים  ְְִִִֵַַַָָָהרׁשימה
 הרשימה על רק  דיברנו , בארץ הרשימה  על לא לא , לא , להעשיר , עונה  

לצדקה  כסף  לתת הזכות לו שיש מי רשימה יש בשמים  כי בשמים.
וחשבנו  מאוד, גדול דבר וזה  אוספים, שאנחנו שבויים  פדיון  של הזאת הגדולה
לנו  ואין בשמים, הזאת  ברשימה לא שאתם  אומרת  זאת כזאת, מטבע  נתתם  שאם 
עובד דבר כל ואיך בשמים , הולך  מה  רק  דיברנו  ושלום, חס  עליך תלונות שום 

בשמים .

 אתם כסף כמה  לדעת רוצה  אני  כזאת, רשימה על מדברים  אם אומר,
שבוים ? הפדיון בשביל צריכים

הּזאת  הּגדֹולה ל ּמצוה  לזּכֹות ׁשּצריכים יהּודים הרּבה עֹוד ּברׁשימה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיׁש
...מאוד גדול סכום  שאתם לו הכסף  כל את  לכם  לתת  רוצה  אני  אומר העשיר

חתיכות של  גדול כלי ומביא והולך הזאת , הגדולה המצוה  בשביל צריכים 
הכסף כל לתת ורוצה  זהב, של לאמטבעות  אנחנו  סליחה, לו , אומרים  הצדיקים  ,

צריכים , שאנחנו  מהסכום  חצי רק  הכסף  כל  לקחת  עודיכולים  ברשימה  יש כי
הזאת הגדולה  למצווה  לזכות  שצריכים  יהודים מהסכום.הרבה  חצי רק וקיבלו  ,

למצוות לזכות  יכול אחד  כל שלא השכל , מוסר רואים  אנחנו הזה 
זי "ע, מקאמארנא  הרבי שכתב וכמו המשיח , את  להביא  כאלו, גדולות 
רב מהערב להינצל שיזכו להשי"ת לבכות  הרבה  צריכים כאלו , לדברים שלזכות

הרבים , את  לזכות שמים , לשם  רק הכל חצותולעשות  כולל  של כאלו  זכויות
מחלקים  לא זיע "א  יוחאי בר שמעון רבי עם  ביחד ולשבת הקדוש הזוהר ללימוד



הזהרח ְַַַֻא ת 

זוכיםבחינם  לא  לה ' ובוכים  מתפללים לא  אם  הרבים, את  שמזכים  אלו ואפילו  ,
עם  למשל  כמו  כאלו, גדולים כרכים לדברים 5 השבת  זוהר של החדשים  הספרים 

בתשובה , חוזר תיכף  שעה  חצי רק  זה  את  שלומד מי כרכים , 5 לישראל חק  וזוהר
החיים, של האמת  את רואה ישראלכי  כל  כי הנשמה  את להדליק רק וצריכים 

הזריקה קדושים , את  יקבל קצת רק  בזה שלומד שמי ספרים  עשינו  זה ובגלל
בעולמו , חובתו  מה תבין  שלו שהנשמה מספיק כבר וזה  אלוהראשונה , בספרים 

לכם  שכר יש עניני  על זצ"ל הסולם בעל ביאור עם הזוה "ק ספרי מכל ליקוט
ועוד הרבים, וזיכוי .ועונש

ּבחינם ּכאּלּו זכ ּיֹות מח ּלקים ְְְְְִִֵַָֹֻלא
,פשוט לא  זה  כאלו, גדולים האלו לדברים  הזכויות  את  מחלקים לא

לבקש תנסו אדרבה , ברוך, מהקדוש לבקש  הרבה צריכים בחינם ,
הרבים  את  לזכות  ברשימה  להיות רוצים  שאתם  הוא  ברוך לכםמהקדוש ושיהיה 

כתוב כך כי לכם , יעזור בוודאי וה ' הקדוש, הזוהר ללימוד חצות  בכולל חלק 
את לזכות  צריך תשובה בעל  שכל  ועוד, חכמה " וב"ראשית  מוסר" ב "שבט 
ומבקשים אנשים  שמטלפנים איך פעמים , הרבה  זה  את  רואים [ואנחנו  הרבים ,
ארץ בערי  מדרשים  הבתי  בכל לחלק  הרבים  לזיכוי  שותפים  להיות  שרוצים 
באמת. תשובה  בעלי  להיות  נזכה  ישראל כלל עם  ביחד  שאני והלוואי הקדושה]

צבקֹות  ה' מלאךְ  עֹולם יסֹוד צּדיק האל ֹוקי  המקּבל ׁשל  ּדהיל ּולא יֹומא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻלכבֹוד
עלינ ּו יגן  זכּותֹו מּבגּדד ח ּיים יֹוסף ר ּבי מרן הּטֹוב ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהרי"ח 

מעבירין צדקה  ּת פלּ ה "ּת ׁש וּ בה  וּ לקיּ ם בּ תׁש וּ בה , לחזר עליהם מקבּ לים  יּ שׂ ראל  
כּ וֹ לל ה יּ חידי  לכ וֹ לל קבע  בּ ה וֹ ראת  לעזוֹ ר הגּ ד וֹ ל  הכי הזּ מן  והוּ א  ה גּ זרה", את 

נתניה. הח ׁש וּ בה  בּ עיר ה ּק דּ וּ ׁש  ה זּ הר  ללּמ וּ ד  חצ וֹ ת 
.חצוֹ ת מ כּ וֹ לל ה יּ וֹ צאים גּ ד וֹ לים  למבצעים  ז וֹ כים  י שׂ ראל 

 סט יק בּ ל  קבע, ה וֹ ראת  צדקה ה בּ ת"ׁש יּ ח ּת וֹ ם  כּ רכים."זוֹ הר חמ ה  ׁש ל 
הע וֹ למי הז וֹ הר מפעל ידי  על כּ עת  ׁש נּ דּפ סוּ  החד ׁש ים הבּ תהּס פרים  "זוֹ הר 

ה ּת וֹ רה"" ּפ רׁש יּ וֹ ת על חלקים סטחמה  יקבּ ל אוֹ  חמה . לי שׂ ראל חק "זוֹ הר 
דּ וֹ רכּ רכים"" ׁש דּ וֹ רנ וּ  ה גּ דוֹ לים הכי מהדּ ברים הם  האלּ וּ  ה ּק ד וֹ ׁש ים  ה ּס פרים . 

בּ תׁש וּ בה. היהוּ דים  כּ ל להחזרת  זכה ה ּמ ׁש יח 
, בּ ת"החדׁש ים ה ה נה,"זוֹ הר ּפ רׁש יּ וֹ ת 54 ה ּפ רׁש יּ וֹ ת  סדר לפי  מח לּ ק  

כּ רכים. בּ חמ ה 
: הּס פרים 

ענג ל ּׁשּבת ְֶַַָָָָֹוקראת
א וֹ מר יג)יׁש עיה  נח וכבּ דּת וֹ :(י עיה  מכבּ ד ה' לקד וֹ ׁש  ענג לבּ ת  "וקראת  ְְַַָֹ

דּ בר" וד בּ ר  חפצ מ ּמ צ וֹ א דּ רכי הנּ עלםמעשׂ וֹ ת  בּ מדרׁש  ואיתא  (ר ת . ַָָ

הזהר טא ת  ְַַַֻ

אדם ) נע ה  מאמר  ה ':רא ית  קדוֹ ׁש  הנּ קרא  הרוּ ח  ּת וֹ ספת  היא מכבּ ד, ה' .לקדוֹ ׁש  ְֲֲִֵֶַַָָָ
חז"ל ע"א )ולמד וּ  ק "נ  ף  בּ ׁש בּ ת(ת  ליארס  ה ּת ינ וֹ ק וֹ ת על  מ ׁש דכין מנ ה  דבי  ותנא  : ַַָ

ספר ללמדוֹ  ה ּת ינוֹ ק  דּ ברועל ודבּ ר  חפצ מּמ צ וֹ א  קרא אמר  אוּ מנוּ ת , וּ לל ּמ ד וֹ  
מּת רין  ׁש מים חפצי  אס וּ רים ׁש בּ ת,חפצי בּ סע וּ דת ח וֹ ל  דּ ברי יד בּ רוּ  ׁש לּ א וּ כדי . 

את לפניכם  הגׁש נ וּ  מקוֹ ם , ׁש ל  מ ׁש וּ לחנ וֹ  נח ׁש ב  ׁש יּ היה  ה ּס עוּ דה  את  לק דּ ׁש  ועוֹ ד
בּ ׁש בּ ת רוּ חנית התעלּ וּ ת  ּת וֹ ספת  יהיה  יה וּ די בּ ית  ׁש בּ כל כּ די הבּ ת " "זהר  ה ּס פר

ק וֹ דׁש .
עה וה מיחד, התע לּ וּ ת  זמן  הוּ א  ׁש בּ ת לׁש לחן  מ ּס ביב  המ ׁש ּת פת  היּ ׁש יבה  

ה ּס וֹ ד. מ ּת וֹ רת  ולטעם נצח , ּת וֹ רת ה ּמ ׁש ּפ חה  בּ בני  להטמיע ה ּמ תאימה 
ה לּ בבוֹ ת את  ה ּמ עוֹ ררים  מיחדוֹ ת  מעשׂ יּ וֹ ת הבאנ וּ  הלימוּ ד את להטעים 

יתירה. לנ ׁש מה ז וֹ כים  ידּה  על  וטהרה  קדוּ ׁש ה  וּ מחדּ ירים 
נעם ל ׁש בּ ת וּ לזכּ וֹ ת  רוּ חנית התרוֹ ממ וּ ת ּת ר גּ ׁש  בּ קביעוּ ת זה  בּ ספר ילמד וּ  

מע לּ ה הכי המירה  יהיה  וזה  יהוּ די , בּ ית בּ כל  הרׁש בּ "י  וּ להארת הנּ ׁש מ וֹ ת,
י שׂ ראל. וללמוֹ דלכלל טהוֹ רה, ׁש מים  ויראת  ה ם לאהבת מס גּ ל זה  קדוֹ ׁש  וספר 

לנׁש מת וּ להתק ר וה נּ סּת ר, ה ּס וֹ ד  הז וֹ הר, חכמי  ה ּק דוֹ ׁש ים  רבּ וֹ תינוּ  וצדקת  מּק ד ת
זיע"א . בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י הרׁש בּ "י

: לנ וֹ שׂ אים ּמ חלּ ק 
ה בּ ת. קד ת  על זוֹ הר א.
בּ המׁש כים. הז וֹ הר א וֹ ר ב .

ט וֹ בים. וימים  ה בּ ת וּ ׁש מירת  מעלת  על זוֹ הר ג.
רמ "א עם מח בּ ר  ׁש בּ ת  הלכוֹ ת   ּער ו ׁש לחן כּ ל  ד.

ׁש בּ ת. הלכוֹ ת לּ יּמ וּ ד כּ הלכתּה , בּ י שׂ ראל  ה בּ ת ה .
וּ מדרׁש  ז וֹ הר  מחז"ל מאמרים  ה בּ ת.ו . על  ויר וּ ׁש למי, בּ בלי  וׁש "ס ים  

לס ּפ ר ה בּ ת בּ סעוּ דת  להם לסּפ ר לילדים  מיחדים  סּפ וּ רים  הז וֹ הר, סּפ וּ רי  ז .
בּ כל בּ ּס עוּ דה  ירויח וּ   ּוכ הזוֹ הר, ספר מ כּ ל  מלּק טים ה בּ ת, בּ ׁש לחן לילדים 

ׁש בּ ת. ׁש ל סעוּ דה  בּ כל ּת וֹ רה ׁש נה  28,000 ׁש נ יּ ה 
נפלא וֹ ת. ּת מ וּ נוֹ ת  עם קראקא  בּ עיר ּת ׁש וּ בה  בּ עלי  מ ני בּ המ ׁש כים  סּפ וּ ר ח .

ועוֹ ד. וע וֹ ד ,
בּ על ּפ ירוּ ש עם הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספרי מ כּ ל  מלּק ט  ועוֹ נ ׁש  שׂ כר עניני כּ ל  ט .

ה ּס לּ ם.
וּ לח בּ ר הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר  בּ א וֹ ר ישׂ ראל בּ ּת י  כּ ל את  מאירים האלּ וּ  ה ּס פרים  י .
הם וּ מצוּ ה  הע וֹ מד   מלא וּ כמ וֹ  זי"ע, הרׁש בּ "י  קדת עם  ה בּ ת  קדת את 
מן מצוה  בּ הקדּ מה ): הח ּמ ה, (אוֹ ר אז וּ לאי , מרדּ כי בּ ן  אברהם  רבּ י דּ ברי 

הּמ בחר



הזהרח ְַַַֻא ת 

זוכיםבחינם  לא  לה ' ובוכים  מתפללים לא  אם  הרבים, את  שמזכים  אלו ואפילו  ,
עם  למשל  כמו  כאלו, גדולים כרכים לדברים 5 השבת  זוהר של החדשים  הספרים 

בתשובה , חוזר תיכף  שעה  חצי רק  זה  את  שלומד מי כרכים , 5 לישראל חק  וזוהר
החיים, של האמת  את רואה ישראלכי  כל  כי הנשמה  את להדליק רק וצריכים 

הזריקה קדושים , את  יקבל קצת רק  בזה שלומד שמי ספרים  עשינו  זה ובגלל
בעולמו , חובתו  מה תבין  שלו שהנשמה מספיק כבר וזה  אלוהראשונה , בספרים 

לכם  שכר יש עניני  על זצ"ל הסולם בעל ביאור עם הזוה "ק ספרי מכל ליקוט
ועוד הרבים, וזיכוי .ועונש

ּבחינם ּכאּלּו זכ ּיֹות מח ּלקים ְְְְְִִֵַָֹֻלא
,פשוט לא  זה  כאלו, גדולים האלו לדברים  הזכויות  את  מחלקים לא

לבקש תנסו אדרבה , ברוך, מהקדוש לבקש  הרבה צריכים בחינם ,
הרבים  את  לזכות  ברשימה  להיות רוצים  שאתם  הוא  ברוך לכםמהקדוש ושיהיה 

כתוב כך כי לכם , יעזור בוודאי וה ' הקדוש, הזוהר ללימוד חצות  בכולל חלק 
את לזכות  צריך תשובה בעל  שכל  ועוד, חכמה " וב"ראשית  מוסר" ב "שבט 
ומבקשים אנשים  שמטלפנים איך פעמים , הרבה  זה  את  רואים [ואנחנו  הרבים ,
ארץ בערי  מדרשים  הבתי  בכל לחלק  הרבים  לזיכוי  שותפים  להיות  שרוצים 
באמת. תשובה  בעלי  להיות  נזכה  ישראל כלל עם  ביחד  שאני והלוואי הקדושה]

צבקֹות  ה' מלאךְ  עֹולם יסֹוד צּדיק האל ֹוקי  המקּבל ׁשל  ּדהיל ּולא יֹומא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻלכבֹוד
עלינ ּו יגן  זכּותֹו מּבגּדד ח ּיים יֹוסף ר ּבי מרן הּטֹוב ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהרי"ח 

מעבירין צדקה  ּת פלּ ה "ּת ׁש וּ בה  וּ לקיּ ם בּ תׁש וּ בה , לחזר עליהם מקבּ לים  יּ שׂ ראל  
כּ וֹ לל ה יּ חידי  לכ וֹ לל קבע  בּ ה וֹ ראת  לעזוֹ ר הגּ ד וֹ ל  הכי הזּ מן  והוּ א  ה גּ זרה", את 

נתניה. הח ׁש וּ בה  בּ עיר ה ּק דּ וּ ׁש  ה זּ הר  ללּמ וּ ד  חצ וֹ ת 
.חצוֹ ת מ כּ וֹ לל ה יּ וֹ צאים גּ ד וֹ לים  למבצעים  ז וֹ כים  י שׂ ראל 

 סט יק בּ ל  קבע, ה וֹ ראת  צדקה ה בּ ת"ׁש יּ ח ּת וֹ ם  כּ רכים."זוֹ הר חמ ה  ׁש ל 
הע וֹ למי הז וֹ הר מפעל ידי  על כּ עת  ׁש נּ דּפ סוּ  החד ׁש ים הבּ תהּס פרים  "זוֹ הר 

ה ּת וֹ רה"" ּפ רׁש יּ וֹ ת על חלקים סטחמה  יקבּ ל אוֹ  חמה . לי שׂ ראל חק "זוֹ הר 
דּ וֹ רכּ רכים"" ׁש דּ וֹ רנ וּ  ה גּ דוֹ לים הכי מהדּ ברים הם  האלּ וּ  ה ּק ד וֹ ׁש ים  ה ּס פרים . 

בּ תׁש וּ בה. היהוּ דים  כּ ל להחזרת  זכה ה ּמ ׁש יח 
, בּ ת"החדׁש ים ה ה נה,"זוֹ הר ּפ רׁש יּ וֹ ת 54 ה ּפ רׁש יּ וֹ ת  סדר לפי  מח לּ ק  

כּ רכים. בּ חמ ה 
: הּס פרים 

ענג ל ּׁשּבת ְֶַַָָָָֹוקראת
א וֹ מר יג)יׁש עיה  נח וכבּ דּת וֹ :(י עיה  מכבּ ד ה' לקד וֹ ׁש  ענג לבּ ת  "וקראת  ְְַַָֹ

דּ בר" וד בּ ר  חפצ מ ּמ צ וֹ א דּ רכי הנּ עלםמעשׂ וֹ ת  בּ מדרׁש  ואיתא  (ר ת . ַָָ

הזהר טא ת  ְַַַֻ

אדם ) נע ה  מאמר  ה ':רא ית  קדוֹ ׁש  הנּ קרא  הרוּ ח  ּת וֹ ספת  היא מכבּ ד, ה' .לקדוֹ ׁש  ְֲֲִֵֶַַָָָ
חז"ל ע"א )ולמד וּ  ק "נ  ף  בּ ׁש בּ ת(ת  ליארס  ה ּת ינ וֹ ק וֹ ת על  מ ׁש דכין מנ ה  דבי  ותנא  : ַַָ

ספר ללמדוֹ  ה ּת ינוֹ ק  דּ ברועל ודבּ ר  חפצ מּמ צ וֹ א  קרא אמר  אוּ מנוּ ת , וּ לל ּמ ד וֹ  
מּת רין  ׁש מים חפצי  אס וּ רים ׁש בּ ת,חפצי בּ סע וּ דת ח וֹ ל  דּ ברי יד בּ רוּ  ׁש לּ א וּ כדי . 

את לפניכם  הגׁש נ וּ  מקוֹ ם , ׁש ל  מ ׁש וּ לחנ וֹ  נח ׁש ב  ׁש יּ היה  ה ּס עוּ דה  את  לק דּ ׁש  ועוֹ ד
בּ ׁש בּ ת רוּ חנית התעלּ וּ ת  ּת וֹ ספת  יהיה  יה וּ די בּ ית  ׁש בּ כל כּ די הבּ ת " "זהר  ה ּס פר

ק וֹ דׁש .
עה וה מיחד, התע לּ וּ ת  זמן  הוּ א  ׁש בּ ת לׁש לחן  מ ּס ביב  המ ׁש ּת פת  היּ ׁש יבה  

ה ּס וֹ ד. מ ּת וֹ רת  ולטעם נצח , ּת וֹ רת ה ּמ ׁש ּפ חה  בּ בני  להטמיע ה ּמ תאימה 
ה לּ בבוֹ ת את  ה ּמ עוֹ ררים  מיחדוֹ ת  מעשׂ יּ וֹ ת הבאנ וּ  הלימוּ ד את להטעים 

יתירה. לנ ׁש מה ז וֹ כים  ידּה  על  וטהרה  קדוּ ׁש ה  וּ מחדּ ירים 
נעם ל ׁש בּ ת וּ לזכּ וֹ ת  רוּ חנית התרוֹ ממ וּ ת ּת ר גּ ׁש  בּ קביעוּ ת זה  בּ ספר ילמד וּ  

מע לּ ה הכי המירה  יהיה  וזה  יהוּ די , בּ ית בּ כל  הרׁש בּ "י  וּ להארת הנּ ׁש מ וֹ ת,
י שׂ ראל. וללמוֹ דלכלל טהוֹ רה, ׁש מים  ויראת  ה ם לאהבת מס גּ ל זה  קדוֹ ׁש  וספר 

לנׁש מת וּ להתק ר וה נּ סּת ר, ה ּס וֹ ד  הז וֹ הר, חכמי  ה ּק דוֹ ׁש ים  רבּ וֹ תינוּ  וצדקת  מּק ד ת
זיע"א . בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י הרׁש בּ "י

: לנ וֹ שׂ אים ּמ חלּ ק 
ה בּ ת. קד ת  על זוֹ הר א.
בּ המׁש כים. הז וֹ הר א וֹ ר ב .

ט וֹ בים. וימים  ה בּ ת וּ ׁש מירת  מעלת  על זוֹ הר ג.
רמ "א עם מח בּ ר  ׁש בּ ת  הלכוֹ ת   ּער ו ׁש לחן כּ ל  ד.

ׁש בּ ת. הלכוֹ ת לּ יּמ וּ ד כּ הלכתּה , בּ י שׂ ראל  ה בּ ת ה .
וּ מדרׁש  ז וֹ הר  מחז"ל מאמרים  ה בּ ת.ו . על  ויר וּ ׁש למי, בּ בלי  וׁש "ס ים  

לס ּפ ר ה בּ ת בּ סעוּ דת  להם לסּפ ר לילדים  מיחדים  סּפ וּ רים  הז וֹ הר, סּפ וּ רי  ז .
בּ כל בּ ּס עוּ דה  ירויח וּ   ּוכ הזוֹ הר, ספר מ כּ ל  מלּק טים ה בּ ת, בּ ׁש לחן לילדים 

ׁש בּ ת. ׁש ל סעוּ דה  בּ כל ּת וֹ רה ׁש נה  28,000 ׁש נ יּ ה 
נפלא וֹ ת. ּת מ וּ נוֹ ת  עם קראקא  בּ עיר ּת ׁש וּ בה  בּ עלי  מ ני בּ המ ׁש כים  סּפ וּ ר ח .

ועוֹ ד. וע וֹ ד ,
בּ על ּפ ירוּ ש עם הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספרי מ כּ ל  מלּק ט  ועוֹ נ ׁש  שׂ כר עניני כּ ל  ט .

ה ּס לּ ם.
וּ לח בּ ר הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר  בּ א וֹ ר ישׂ ראל בּ ּת י  כּ ל את  מאירים האלּ וּ  ה ּס פרים  י .
הם וּ מצוּ ה  הע וֹ מד   מלא וּ כמ וֹ  זי"ע, הרׁש בּ "י  קדת עם  ה בּ ת  קדת את 
מן מצוה  בּ הקדּ מה ): הח ּמ ה, (אוֹ ר אז וּ לאי , מרדּ כי בּ ן  אברהם  רבּ י דּ ברי 

הּמ בחר



הזהרי  ְַַַֻא ת 

מל לב וֹ א  עתיד  זה ׁש בּ זכ וּ ת  ואחר  וּ קט נּ ים ... גּ דוֹ לים  בּ רבּ ים ׁש יּ תעּס קוּ 
ה ּק דוֹ ׁש  האדמוֹ "ר  וכן  להתרל, ראוּ י אין  אחר, בּ זכוּ ת  ולא ה ּמ ׁש יח
ּת רגּ ילוּ  ואחי, בּ ני  כּ ן  על אמר: עדן ), עצי ספר (בּ הקדּ מת  זי"ע  מקאמארנא 
ה זּ הר א וֹ ר ראה  ׁש לּ א  וּ מי  בּ ׁש קידה, והּת ּק וּ נים  ה זּ הר  בּ דברי  ללמד עצמכם 
ׁש הוּ א וע וֹ ד  ה ּת וֹ רה , טעם  טעם  ולא מ יּ מיו מא וֹ רוֹ ת  ראה  לא  מ דּ בׁש , מת וּ קים 
ות ּק וּ ן סגלּ ה  ה פתים  מן  בּ עלמא  אמירה  אפ לּ וּ  וּ מזכּ כּה , ה נּ פׁש  מטהר

עכּ "ל. מאד, ה נּ פ ׁש 
ה וה בּ שׂ פה  ׁש יּ גּ ׁש  כּ די המדוּ כה  על  ׁש קד וּ  ח ׁש וּ בים  חכמים  ּת למידי יא.
ה ּפ רד "ס חלקי בּ כל ה ּת וֹ רה  ּת מוּ ׁש  ׁש לּ א  רצוֹ ן  ויהי  וּ נעימה . בּ רוּ רה  נפׁש  לכל
בּ מהרה צדקינ וּ  מׁש יח  בּ ביאת עוֹ לם  עד  זרענ וּ  זרע וּ מ ּפ י  זרענוּ  וּ מ ּפ י מ ּפ ינ וּ 

אמן. בּ ימינוּ 
: ניּ ה ה 

"היּ וֹ מי לישׂ ראל  לי שׂ ראלחק  מחק  הזוֹ הר הוּ א  כּ ן כּ ׁש מ וֹ  כּ רכים , בּ חמ ה 
הּס ט על גּ דוֹ לה  בּ שׂ מחה הרׁש בּ "י  נק וּ ד וֹ ת , עם  ּת רגּ וּ ם עם  האריז "ל, ׁש ּת ּק ן 

ּפ עם. אף כּ זאת  גּ דוֹ לה  שׂ מחה ל וֹ  הייתה  ׁש לּ א הזּ ה 
ׁש לּ א כּ זאת התעוֹ ררוּ ת לוֹ  י ׁש  בּ לבד דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה רק  האלּ וּ  בּ ּס פרים ׁש ּק וֹ רא  

להינצל יּ ז כּ ה אלּ וּ  בּ ּס פרים  ׁש לּ וֹ מד  וּ מי מ יּ מיו , כּ זאת  התעוֹ ררוּ ת  ל וֹ  הייתה
הז וֹ הר ידי על רק  נעשׂ ה וזה הרׁש בּ "י , ׁש ל  נח  בּ תבת נּ כנס כּ י  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג מ ּמ לחמת
ללמ וֹ ד ה נה, ימי ל-354 ה ב וּ ע לּפ ר ׁש יּ וֹ ת  מח לּ קים  הא לּ וּ  הּס פרים  - ה ּק ד וֹ ׁש .

נערים. עם זקנים 
ׁש ל האמת  את רוֹ אה  כּ י בּ ת ׁש וּ בה , ח וֹ זר ּת כף ׁש עה חצי רק בּ ּס פרים  ׁש לּ וֹ מד 

ׁש לּ וֹ מד וּ מי  קדוֹ ׁש ים, י שׂ ראל כּ ל כּ י הנּ ׁש מה את להדליק רק  וּ צריכים  החיּ ים,
ּת בין  ׁש לּ וֹ  ׁש ה נּ ׁש מה  מס ּפ יק  כּ בר  וזה  הראׁש וֹ נה, ה זּ ריקה  את מקבּ ל קצת  רק  בּ זה 
בּ על בּ יאוּ ר עם  הזוֹ ה "ק ספרי  מכּ ל לּק וּ ט  לכם י ׁש  א לּ וּ  בּ ּס פרים  בּ ע וֹ למוֹ , חוֹ בת וֹ  מה 
יה וּ דים  והחזרת הרבּ ים  זיכ וּ י  מעלת וגדל וע וֹ נ ׁש  שׂ כר עניני על זצ "ל  הּס לּ ם

בּ ת ׁש וּ בה .
 אּת ה ׁש בּ ת סעוּ דוֹ ת  בּ כל - חצ וֹ ת  מכּ וֹ לל מק בּ ל ׁש א ּת ה בּ עוֹ לם ה גּ דוֹ לה  הכי 

בּ ּס עוּ דה . א ּת כם  ו יּ וֹ ׁש ב  הרׁש בּ "י את מארח

ּבראׁש ּבעטרֹותיו ּכמל ךְ  מעּטר ׁשמעֹון רּבי  ּבא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"אתעטר"
בּ דברי ע וֹ סקים  ׁש אנ וּ  זמן  כּ ל מ בּ ינינ וּ , רׁש בּ "י ׁש נּ פטר אחר  היּ וֹ ם עוֹ ד 

וי וֹ ׁש ב בּ ראׁש , בּ עטרוֹ תיו  כּ מל מעּט ר ׁש מע וֹ ן  רבּ י בּ א "אתעטר" הא דּ רא ,
עכל"ק  ע"ב )בּ גוון, קכ "ג הח ה " "א ר  זיע"א , גלאנטי  אברהם  ר י  הצה "ק  אז לאי , אברהם  ר י  .(הצה "ק  ְְְְְִִִַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ה צּ דּ יק ה גּ דוֹ ל ה גּ אוֹ ן  הרב ׁש ל חצ וֹ ת  לכוֹ לל  צדקה  י ּת ן גּ ד וֹ ל  זכוּ ת  לוֹ  ׁש יּ ׁש  
ו כּ וֹ לל  הּמ דרׁש  הבּ ית  ורב  ה כּ וֹ לל ורא ׁש  היּ ׁש יבה , ראׁש  הרבהמק בּ ל  ציּ וֹ ן חסדי 

הזהר יאא ת  ְַַַֻ

בּ וּ סי חמהיחזקאל  לי שׂ ראל חק  זוֹ הר א וֹ  ה בּ ת  זוֹ הר מּת נה ויקבּ ל שליט"א, 
כּ ח וּ בגדל  ועד לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים ׁש ּמ זהירים  הרבּ ים  מז כּ י  בּ ין  נח ׁש ב  ויהיה  כּ רכים
מ יּ וֹ צאי לרא וֹ ת  יזכּ וּ  ה זּ ה, הּק דוֹ ׁש  לּמ פעל  והמס יּ עים  הע וֹ זרים ׁש ל  הרבּ ים  זכוּ ת
רוּ ח עלינ וּ  ה ם  ׁש יּ ערה  בּ קרוֹ ב נז כּ ה  א ׁש ר עד  דּ קדה, ונחת  ּת ענוּ ג רב חלציהם 
מאדנ וּ , וּ בכל נפ ׁש נ וּ  וּ בכל כּ חנ וּ  בּ כל  ליוֹ צרנ וּ  לעבד לבבנ וּ  לטהר ונזכּ ה טהרה,
בּ רחמי" גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  יפק וּ ן  ה זּ הר, ספר "בּ האי מהימנא הרעיא הבטחת  וּ תק יּ ם 

אמן. בּ ימינ וּ , בּ מהרה  צדק גּ וֹ אל  בּ ביאת 
. ּעלינ ו יגן זכ וּ ת וֹ  י וֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  התח בּ רוּ 
ה הּק דוֹ ׁש  החיּ ים הגא וֹ ן סקי"ב )כּ ף ה ּק בּ לה .,(קנ "ה  ללּמ וּ ד יחׁש ב ה זּ הר דּ לּמ וּ ד 

ה יוֹ עץוכתב ל ׁש וֹ נ וֹ :ּפ לא  בּ וֹ וזה  ו ׁש וֹ גה  קאמר, מאי ידע לא אי ואפילוּ  
ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ח ׁש וּ ב ה וּ א  הרבּ ה, אהבה",ׁש גיאוֹ ת  עלי  "ודגל וֹ  כּ דכתיב: 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד אהבה , עלי  "ודלּ וּ גוֹ " לברכה, זכרוֹ נם  חכמינוּ  וּ פרׁש וּ 
עֹולמֹות  ּבֹונה ּבעלמא ּבגירסא הּקדֹוׁש הּזהר ְְְְִִֶַַַָָָָָֹל ּמּוד

, ֹבּ קדׁש ו בּ וּ זגלוֹ דּ בּ ר  בּ עלמהר"ש עינינ וּ , מאוֹ ר עלינ וּ , יגן  "ה כּ ּס א זכ וּ ת וֹ  
"הּפ ׁש ט,,מל לּמ וּ ד  ׁש ל ׁש נה  לער עוֹ לה  אחת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר דּ לּמ וּ ד 

בּ  ּפ סק וֹ  החיּ יםוה וּ בא סקי"ב )כף  קנ "ה  ה(סימן לׁש וֹ ן  וזה ,"מל מ "ג)"כּ סא  כּ י:(ן ִִָ
ללמד יזכּ ה  אם ׁש כּ ן וכל עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד
ׁש לּ א  מה אחת, בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יע שׂ ה  אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין 
היכלא  מבּ ני  ה בּ א ע וֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה

דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים  ה ּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א ,
קּבלה  ללמד חכם ּתלמיד על  חּיּוב ּגדֹול  ְְִִִַַַַָָָָָָֹּכּמה

 ּל'ב מל)כּ תב ת ּק וּ ן  ל ׁש וֹ נוֹ :(ה א  וזה  ללמד, חכם ּת למיד על חיּ וּ ב גּ דוֹ ל כּ ּמ ה  ִֵֶֶַ
הם  כּ י  גּ לוּ תא, אר וגוֹ רם קבּ לה , לוֹ מדים אינם  אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה  וענׁש ם קבּ לה .

אחת בּ ׁש עה  יע שׂ ה  כּ י ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה  ׁש לּ א מע כּ בים מה  הּק בּ לה , בּ לּמ וּ ד 
הגּ אלּ ה . לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י  הּת וֹ רה , בּ פ ׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה

ה ּט וֹ ב בּ ספר וֹ הריח חי", איׁש  נ ה )"בּ ן  נה  מ ת  לׁש וֹ נ וֹ :(ר ת  וזה  כּ תב, , ְְִַָָָָָ
בּ יוֹ ם  ה ּת וֹ רה מעסק הנע שׂ ה  ּפ על  דּ גדוֹ ל לברכה , זכרוֹ נם  ה ּמ קבּ לים  כּ תבוּ 
לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  הח וֹ ל. ימי  ׁש ל ה ּת וֹ רה מעסק הנע שׂ ה  מן י וֹ תר ּפ עמים אלף  ׁש בּ ת ,
ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ יוֹ מוֹ  לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  מאמר ּפ י על וּ בא וּ רוֹ  קדׁש וֹ .
היא  ק וֹ דׁש  ו ׁש בּ ת  – וגו' אתמ וֹ ל" כּ יוֹ ם  בּ עיני ׁש נים אלף  "כּ י ׁש נּ אמר ׁש נים , אלף
ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  כּ ן אם ה וּ א .  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ י וֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת  – ה בּ א  עוֹ לם  מעין 
קדוֹ ׁש ה  ּפ עלּ ה כּ ל  כּ ן , על א ׁש ר ויתעלּ ה, יתבּ ר ה ם ׁש ל י וֹ מוֹ  ׁש ל בּ ער הכּ ל

החוֹ ל ימי  לער ידוֹ ת, אלף ע וֹ לה קוֹ דׁש , ד ר )בּ ׁש בּ ת חן .(מצא  ְִֵַָָָ

חֹול ּבי ֹום ּפׁשט  ׁשנה אלף ּכל ֹומד קֹודׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר  ׁשעה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהל ֹומד
ה רבּ וֹ תינ וּ , מלמ דּ ברי  וכּ ּס א  ה ּט וֹ ב, עלינ וּ :הריח  יגן  זכ וּ תם  דּ הלוֹ מד, 

וּ לפי ח וֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נה  אלף כּ לוֹ מד קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זהר ׁש עה



הזהרי  ְַַַֻא ת 

מל לב וֹ א  עתיד  זה ׁש בּ זכ וּ ת  ואחר  וּ קט נּ ים ... גּ דוֹ לים  בּ רבּ ים ׁש יּ תעּס קוּ 
ה ּק דוֹ ׁש  האדמוֹ "ר  וכן  להתרל, ראוּ י אין  אחר, בּ זכוּ ת  ולא ה ּמ ׁש יח
ּת רגּ ילוּ  ואחי, בּ ני  כּ ן  על אמר: עדן ), עצי ספר (בּ הקדּ מת  זי"ע  מקאמארנא 
ה זּ הר א וֹ ר ראה  ׁש לּ א  וּ מי  בּ ׁש קידה, והּת ּק וּ נים  ה זּ הר  בּ דברי  ללמד עצמכם 
ׁש הוּ א וע וֹ ד  ה ּת וֹ רה , טעם  טעם  ולא מ יּ מיו מא וֹ רוֹ ת  ראה  לא  מ דּ בׁש , מת וּ קים 
ות ּק וּ ן סגלּ ה  ה פתים  מן  בּ עלמא  אמירה  אפ לּ וּ  וּ מזכּ כּה , ה נּ פׁש  מטהר

עכּ "ל. מאד, ה נּ פ ׁש 
ה וה בּ שׂ פה  ׁש יּ גּ ׁש  כּ די המדוּ כה  על  ׁש קד וּ  ח ׁש וּ בים  חכמים  ּת למידי יא.
ה ּפ רד "ס חלקי בּ כל ה ּת וֹ רה  ּת מוּ ׁש  ׁש לּ א  רצוֹ ן  ויהי  וּ נעימה . בּ רוּ רה  נפׁש  לכל
בּ מהרה צדקינ וּ  מׁש יח  בּ ביאת עוֹ לם  עד  זרענ וּ  זרע וּ מ ּפ י  זרענוּ  וּ מ ּפ י מ ּפ ינ וּ 

אמן. בּ ימינוּ 
: ניּ ה ה 

"היּ וֹ מי לישׂ ראל  לי שׂ ראלחק  מחק  הזוֹ הר הוּ א  כּ ן כּ ׁש מ וֹ  כּ רכים , בּ חמ ה 
הּס ט על גּ דוֹ לה  בּ שׂ מחה הרׁש בּ "י  נק וּ ד וֹ ת , עם  ּת רגּ וּ ם עם  האריז "ל, ׁש ּת ּק ן 

ּפ עם. אף כּ זאת  גּ דוֹ לה  שׂ מחה ל וֹ  הייתה  ׁש לּ א הזּ ה 
ׁש לּ א כּ זאת התעוֹ ררוּ ת לוֹ  י ׁש  בּ לבד דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה רק  האלּ וּ  בּ ּס פרים ׁש ּק וֹ רא  

להינצל יּ ז כּ ה אלּ וּ  בּ ּס פרים  ׁש לּ וֹ מד  וּ מי מ יּ מיו , כּ זאת  התעוֹ ררוּ ת  ל וֹ  הייתה
הז וֹ הר ידי על רק  נעשׂ ה וזה הרׁש בּ "י , ׁש ל  נח  בּ תבת נּ כנס כּ י  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג מ ּמ לחמת
ללמ וֹ ד ה נה, ימי ל-354 ה ב וּ ע לּפ ר ׁש יּ וֹ ת  מח לּ קים  הא לּ וּ  הּס פרים  - ה ּק ד וֹ ׁש .

נערים. עם זקנים 
ׁש ל האמת  את רוֹ אה  כּ י בּ ת ׁש וּ בה , ח וֹ זר ּת כף ׁש עה חצי רק בּ ּס פרים  ׁש לּ וֹ מד 

ׁש לּ וֹ מד וּ מי  קדוֹ ׁש ים, י שׂ ראל כּ ל כּ י הנּ ׁש מה את להדליק רק  וּ צריכים  החיּ ים,
ּת בין  ׁש לּ וֹ  ׁש ה נּ ׁש מה  מס ּפ יק  כּ בר  וזה  הראׁש וֹ נה, ה זּ ריקה  את מקבּ ל קצת  רק  בּ זה 
בּ על בּ יאוּ ר עם  הזוֹ ה "ק ספרי  מכּ ל לּק וּ ט  לכם י ׁש  א לּ וּ  בּ ּס פרים  בּ ע וֹ למוֹ , חוֹ בת וֹ  מה 
יה וּ דים  והחזרת הרבּ ים  זיכ וּ י  מעלת וגדל וע וֹ נ ׁש  שׂ כר עניני על זצ "ל  הּס לּ ם

בּ ת ׁש וּ בה .
 אּת ה ׁש בּ ת סעוּ דוֹ ת  בּ כל - חצ וֹ ת  מכּ וֹ לל מק בּ ל ׁש א ּת ה בּ עוֹ לם ה גּ דוֹ לה  הכי 

בּ ּס עוּ דה . א ּת כם  ו יּ וֹ ׁש ב  הרׁש בּ "י את מארח

ּבראׁש ּבעטרֹותיו ּכמל ךְ  מעּטר ׁשמעֹון רּבי  ּבא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"אתעטר"
בּ דברי ע וֹ סקים  ׁש אנ וּ  זמן  כּ ל מ בּ ינינ וּ , רׁש בּ "י ׁש נּ פטר אחר  היּ וֹ ם עוֹ ד 

וי וֹ ׁש ב בּ ראׁש , בּ עטרוֹ תיו  כּ מל מעּט ר ׁש מע וֹ ן  רבּ י בּ א "אתעטר" הא דּ רא ,
עכל"ק  ע"ב )בּ גוון, קכ "ג הח ה " "א ר  זיע"א , גלאנטי  אברהם  ר י  הצה "ק  אז לאי , אברהם  ר י  .(הצה "ק  ְְְְְִִִַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ה צּ דּ יק ה גּ דוֹ ל ה גּ אוֹ ן  הרב ׁש ל חצ וֹ ת  לכוֹ לל  צדקה  י ּת ן גּ ד וֹ ל  זכוּ ת  לוֹ  ׁש יּ ׁש  
ו כּ וֹ לל  הּמ דרׁש  הבּ ית  ורב  ה כּ וֹ לל ורא ׁש  היּ ׁש יבה , ראׁש  הרבהמק בּ ל  ציּ וֹ ן חסדי 

הזהר יאא ת  ְַַַֻ

בּ וּ סי חמהיחזקאל  לי שׂ ראל חק  זוֹ הר א וֹ  ה בּ ת  זוֹ הר מּת נה ויקבּ ל שליט"א, 
כּ ח וּ בגדל  ועד לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים ׁש ּמ זהירים  הרבּ ים  מז כּ י  בּ ין  נח ׁש ב  ויהיה  כּ רכים
מ יּ וֹ צאי לרא וֹ ת  יזכּ וּ  ה זּ ה, הּק דוֹ ׁש  לּמ פעל  והמס יּ עים  הע וֹ זרים ׁש ל  הרבּ ים  זכוּ ת
רוּ ח עלינ וּ  ה ם  ׁש יּ ערה  בּ קרוֹ ב נז כּ ה  א ׁש ר עד  דּ קדה, ונחת  ּת ענוּ ג רב חלציהם 
מאדנ וּ , וּ בכל נפ ׁש נ וּ  וּ בכל כּ חנ וּ  בּ כל  ליוֹ צרנ וּ  לעבד לבבנ וּ  לטהר ונזכּ ה טהרה,
בּ רחמי" גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  יפק וּ ן  ה זּ הר, ספר "בּ האי מהימנא הרעיא הבטחת  וּ תק יּ ם 

אמן. בּ ימינ וּ , בּ מהרה  צדק גּ וֹ אל  בּ ביאת 
. ּעלינ ו יגן זכ וּ ת וֹ  י וֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  התח בּ רוּ 
ה הּק דוֹ ׁש  החיּ ים הגא וֹ ן סקי"ב )כּ ף ה ּק בּ לה .,(קנ "ה  ללּמ וּ ד יחׁש ב ה זּ הר דּ לּמ וּ ד 

ה יוֹ עץוכתב ל ׁש וֹ נ וֹ :ּפ לא  בּ וֹ וזה  ו ׁש וֹ גה  קאמר, מאי ידע לא אי ואפילוּ  
ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ח ׁש וּ ב ה וּ א  הרבּ ה, אהבה",ׁש גיאוֹ ת  עלי  "ודגל וֹ  כּ דכתיב: 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד אהבה , עלי  "ודלּ וּ גוֹ " לברכה, זכרוֹ נם  חכמינוּ  וּ פרׁש וּ 
עֹולמֹות  ּבֹונה ּבעלמא ּבגירסא הּקדֹוׁש הּזהר ְְְְִִֶַַַָָָָָֹל ּמּוד

, ֹבּ קדׁש ו בּ וּ זגלוֹ דּ בּ ר  בּ עלמהר"ש עינינ וּ , מאוֹ ר עלינ וּ , יגן  "ה כּ ּס א זכ וּ ת וֹ  
"הּפ ׁש ט,,מל לּמ וּ ד  ׁש ל ׁש נה  לער עוֹ לה  אחת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר דּ לּמ וּ ד 

בּ  ּפ סק וֹ  החיּ יםוה וּ בא סקי"ב )כף  קנ "ה  ה(סימן לׁש וֹ ן  וזה ,"מל מ "ג)"כּ סא  כּ י:(ן ִִָ
ללמד יזכּ ה  אם ׁש כּ ן וכל עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד
ׁש לּ א  מה אחת, בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יע שׂ ה  אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין 
היכלא  מבּ ני  ה בּ א ע וֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה

דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים  ה ּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א ,
קּבלה  ללמד חכם ּתלמיד על  חּיּוב ּגדֹול  ְְִִִַַַַָָָָָָֹּכּמה

 ּל'ב מל)כּ תב ת ּק וּ ן  ל ׁש וֹ נוֹ :(ה א  וזה  ללמד, חכם ּת למיד על חיּ וּ ב גּ דוֹ ל כּ ּמ ה  ִֵֶֶַ
הם  כּ י  גּ לוּ תא, אר וגוֹ רם קבּ לה , לוֹ מדים אינם  אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה  וענׁש ם קבּ לה .

אחת בּ ׁש עה  יע שׂ ה  כּ י ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה  ׁש לּ א מע כּ בים מה  הּק בּ לה , בּ לּמ וּ ד 
הגּ אלּ ה . לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י  הּת וֹ רה , בּ פ ׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה

ה ּט וֹ ב בּ ספר וֹ הריח חי", איׁש  נ ה )"בּ ן  נה  מ ת  לׁש וֹ נ וֹ :(ר ת  וזה  כּ תב, , ְְִַָָָָָ
בּ יוֹ ם  ה ּת וֹ רה מעסק הנע שׂ ה  ּפ על  דּ גדוֹ ל לברכה , זכרוֹ נם  ה ּמ קבּ לים  כּ תבוּ 
לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  הח וֹ ל. ימי  ׁש ל ה ּת וֹ רה מעסק הנע שׂ ה  מן י וֹ תר ּפ עמים אלף  ׁש בּ ת ,
ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ יוֹ מוֹ  לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  מאמר ּפ י על וּ בא וּ רוֹ  קדׁש וֹ .
היא  ק וֹ דׁש  ו ׁש בּ ת  – וגו' אתמ וֹ ל" כּ יוֹ ם  בּ עיני ׁש נים אלף  "כּ י ׁש נּ אמר ׁש נים , אלף
ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  כּ ן אם ה וּ א .  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ י וֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת  – ה בּ א  עוֹ לם  מעין 
קדוֹ ׁש ה  ּפ עלּ ה כּ ל  כּ ן , על א ׁש ר ויתעלּ ה, יתבּ ר ה ם ׁש ל י וֹ מוֹ  ׁש ל בּ ער הכּ ל

החוֹ ל ימי  לער ידוֹ ת, אלף ע וֹ לה קוֹ דׁש , ד ר )בּ ׁש בּ ת חן .(מצא  ְִֵַָָָ

חֹול ּבי ֹום ּפׁשט  ׁשנה אלף ּכל ֹומד קֹודׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר  ׁשעה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהל ֹומד
ה רבּ וֹ תינ וּ , מלמ דּ ברי  וכּ ּס א  ה ּט וֹ ב, עלינ וּ :הריח  יגן  זכ וּ תם  דּ הלוֹ מד, 

וּ לפי ח וֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נה  אלף כּ לוֹ מד קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זהר ׁש עה
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כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה  הרי  קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זהר ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ללמד יז כּ ה אם זה ,
ה בּ ריאה  ימי אלפין חדּ וּ ׁש וֹ הׁש ית  ּכ על  וּ בנוֹ סף  ידוֹ ]. על מתעלּ ה העוֹ לם  [וכל 

בּ על צ דּ יקים ׁש ל  ה מחה )א וֹ רחוֹ ת  מצוה )דּ לּמ וּ דהּמ באר:(ער  בּ שׂ מחה (וכל  ה נּ עשׂ ה ְְְִִַַַָָָ
הרׁש בּ "י ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד  יה וּ די ׁש כּ א ׁש ר נמצא אלף , כּ פוּ ל ערכּ וֹ 

ׁש נה, מלי וֹ ן ׁש ל לער אחת  ׁש עה עוֹ לה  ה ּק דוֹ ׁש " החל )"ה זּ הר ימי  ט ואיתא(לד . ְִִֵַָ
נתן בּ  דּ רבּ י ו')אבוֹ ת מנה  ג' ּת וֹ רה(רק  למד ּת  אם  אוֹ מר... י וֹ סי בּ רבּ י  יׁש מעאל ר בּ י  : ְִֶֶָ

ה דּ חק, בּ ׁש עת  ל ּת ׁש וּ ב  אל הרוח, בּ צער בּ ׁש עת  אחד דּ בר לאדם  לוֹ  ׁש ּט וֹ ב לפי  
בּ רוח ם )מּמ אה לּמ וּ ד(ע ן הכּ ל  ס מאה , כּ פוּ ל ה כּ ל בּ יּס וּ רים  לוֹ מד כּ אׁש ר כּ ן על , ֵַָ

28.000 כ- אחת  וּ ׁש ניּ ה  ּת וֹ רה!!! ׁש נה  מליוֹ ן  מאה ׁש וה  בּ ׁש בּ ת  ׁש עה  הּק דוֹ ׁש  זהר
" ּת וֹ רה!!!. מ שׂ ּמ חׁש נה  א ּת ה  ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת, ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לּמ וּ ד וח ׁש ב  צא  

ה '". כּ ח  נא יגדּ ל "וע ּת ה  ה ּפ ס וּ ק  את  וּ מק יּ ם  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  את 

, ּכּ אל ו צדּ יקים לאנ ׁש ים  דּ רׁש ה לוֹ מר זכּ ני ׁש ה ּפ עם ,יתבּ ר לה' להוֹ ד וֹ ת  רוֹ צה  
א ׁש ר  סיני , הר על עמדוּ  ורגליהם  הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מּפ י ּת וֹ רה לׁש מוֹ ע ׁש זּ כוּ 

הּק דוֹ ׁש . הזּ הר דּ ברי את  ּת כף  ׁש נּ ראה  כּ פי לּ זה , ז וֹ כה  אחד כּ ל לא

ּדסיני ּבטּורא  קיימי ּדהוּו ְְְִִֵַַָָאינ ּון 
!!! ה וּ א כּ ן וא וֹ הבכּ דברי ה', דּ בר  לׁש מ וֹ ע  רוֹ צה  ה וּ א  לכאן , ׁש בּ א מי  

ה ּק ד וֹ ׁש : ה זּ הר  קוֹ רא  ועליו  ה ּק דוֹ ׁש , זהר בּ ט וּ רא ללמ וֹ ד קיימי דּ הו וּ  "אינ וּ ן  
בּ העלתדּ סיני" בּ פרׁש ת  בּ זּ הר ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  קנ "ב ). ע לּ אה,(ף  דּ מלכּ א עבדי ח כּ ימין  : ַ

העליוֹ ן ], מל ׁש ל עבדים ׁש הם  דּ סיני,[החכמים בּ ט וּ רא דּ קיימ וּ  [א וֹ תם אינ וּ ן  
סיני ], הר על א וֹ ריתאׁש עמדוּ  דּ כ לּ א  ע ּק רא דּ איהי  בּ נ ׁש מתא, א לּ א  מס ּת כּ לי  לא  

וכו' מּמ ׁש ,מּמ ׁש  הּת וֹ רה  כּ ל ע ּק ר ׁש היא  ה ּת וֹ רה בּ נׁש מת  אלּ א  מס ּת כּ לים  [אינם  
ה ּת וֹ רה  רזי  ׁש הם ּפ נימיּ וֹ ת, י ׁש  ה ּת וֹ רה בּ ג וּ פי  וגם  ׁש בּ ס ּפ וּ רים ׁש יּ וֹ דעים  כּ לוֹ מר

וּ מצוה ] מצוה בּ כל לכוּ ן  ׁש צּ רי אמרוה כּ וּ נוֹ ת  בּ צדּ וֹ , [ונכּת וֹ ב לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  . 
סיניה ּמ ע ּת יק: הר על עמדוּ  לא  הּת וֹ רה , סוֹ דוֹ ת לוֹ מדים ׁש אינם  אוֹ תם  ].מׁש מע , 

דּ אוֹ ריתא . דּ נׁש מתא  בּ נׁש מתא  לאס ּת כּ לא  זמינין  דּ אתי, הם וּ לזמנא  לבוֹ א , [וּ לעתיד 
ה ּמ תים , ּת חיּ ת  אחר כּ י ה ּת וֹ רה, ׁש ל  ה נּ ׁש מה  ׁש ל  בּ נּ ׁש מה  וּ להת בּ וֹ נן להסּת כּ ל עתידים 
אפׁש ר  ׁש אי מה  נעלמים , בּ סוֹ דוֹ ת חד ׁש ה  ּת וֹ רה  לדרוֹ ׁש  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עתיד 

מהוּ ת ּה .] לידע  ה זּ ה  מ ב )בּ זּ מן  מת ק   רמה .(הא ר  ְִֵֵֵַַַָ

עּתה  ּגם ע ֹוׂשים הם ּכן מרח ֹוק, ועמדּו העם עם נע ּו אׁשר הּנׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאֹותן 
האמת  לחכמת מרחֹוק ועֹומדים ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּנסים

 רבּ י הצּ דּ יק  ה גּ א וֹ ן  האלקי  הּמ ק בּ ל הרב ּפ ת יּ ה כּ תב תיא )יה וּ דה  יעה  מ ה (יא דה  ְְְֶַָָָֹ

לר בּ י [בּ חלוֹ ם  הת גּ לּ ה  עלינ וּ  יגן זכ וּ ת וֹ  הרשב "י  א ׁש ר לברכה, צ דּ יק זכר 
ׁש על הרקח יין ספרוֹ  את  ׁש ידּפ יס  וּ בּק ׁש  וזרז  עלינ וּ ] יגן  זכוּ תוֹ  עדס אברהם 
כּ ׁש יּ צא וּ  בּ תח לּ ה  כּ י  כּ וּ נת וֹ  בּ באוּ ר לי ונראה  ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  הּק דוֹ ׁש וֹ ת. האדרוֹ ת
העם "ויּ רא  נאמר :  ּכ ואחר ההר בּ תח ּת ית  מתי צּ בים  היוּ  האלקים  לקראת  י שׂ ראל
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וימ וּ ת וּ . ה זּ את  ה גּ דוֹ לה  הא ׁש  ּת אכלם  ּפ ן  יראים , הי וּ  כּ י  מרחק ", ו יּ עמדוּ  והיה ויּ נעוּ  
הרא ׁש וֹ ן  מּמ ק וֹ מם לזוּ ז  רצוּ  ולא  הכינה  לקראת  וּ שׂ מחים שׂ שׂ ים  ׁש הי וּ  העם  מקצת

מּמ ׁש  ימוּ תוּ  אם אפילוּ  מרחוֹ ק  ה נּ ז כּ רלעמד בּ זּ הר ׁש כּ ת וּ ב  מה  הוּ א  ועליהם  "אי נּ וּ ן , 
דּ סיני בּ טוּ רא עמדוּ  אלּ א  מרחוֹ ק ועמדוּ  נע וּ  ולא כּ לוֹ מר דּ סיני", בּ ט וּ רא דּ קיימוּ 
העם  עם  נעוּ  א ׁש ר הנּ ׁש מ וֹ ת וא וֹ תן האמת . לחכמת  זוֹ כים  הם  לכן ס וֹ ף , ועד מּת חלּ ה
האמת, לחכמת מרחוֹ ק  ועוֹ מדים  ׁש נּ סים ע ּת ה גּ ם  ע וֹ שׂ ים  הם  כּ ן מרח וֹ ק, ועמדוּ 

הזּ את. הגּ ד וֹ לה האׁש  ּת אכלם  ּפ ן  מיּ ראתם

ו ּתיקּונים ה ּזהר ספר  ׁשנים, ּתׁשע  ּבן ּתינֹוק עם ל ֹומדים היּו לי , ׁשֹומע עּמי ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל ּו
 מקאמארנא הּק דוֹ ׁש  מרןהרב ׁש ל רזין מ לּ למד ׁש בּ וֹ רחים  ׁש וֹ טים  הרבּ ה י ׁש  : 

חיּ ינ וּ , הם  א ׁש ר  ה זּ הר, וספר א ׁש ר האר"י  מ ׁש יחא  בּ עקבוֹ ת  לי, ׁש וֹ מע עּמ י ולוּ  
ז"ל, האר"י וכתבי הזּ הר ספר ללמוֹ ד ימיהם כּ ל ׁש וֹ קדים  היוּ  גּ וֹ בר, וה ּמ ינוּ ת  הרע

רע וֹ ת ... גּ זרוֹ ת כּ ל מב ּט לים  והיוּ  ט וֹ ב, ׁש ם ה בּ על מרן ׁש ל חסיד וּ ת  עם ולוּ בּ לוּ ל 
גּ וֹ בר, ׁש ה ּמ ינוּ ת  ה זּ ה הרע בּ דּ וֹ ר  לי, ׁש וֹ מע ּת ׁש עע ּמ י  בּ ן ּת ינוֹ ק עם  לוֹ מדים  היוּ  

לחכ ק וֹ דמת  יראתוֹ  והיה בּ ּה , ולהגוֹ ת ו ּת יק וּ נים ה זּ הר ספר ויתק יּ ם .ׁש נים, מת וֹ  

ב ')בּ ז וֹ הר ע ד  כ"ח  איה וּ .(רא ית  אתקרי  ואדם מית  לא  מ ׁש ה  דּ א  וּ בגין  : ְִֵַ
כּ נגדּ וֹ . כּ להוֹ  א לּ א  עזר  מצא  לא וּ לאדם  בּ תראה , בּ גלוּ תא  א ּת מר  וּ בגיניּה 
מן ׁש כינ ּת יּה  דּ אּפ יק  עזר מצא לא וּ לאדם  בּ י ּה  א ּת מר דּ אמצעיתא  עמוּ דא  וכן 

דּ כתיב  ה וּ א  הדא ב ')גּ לוּ תא , איה וּ (מ ת  וּ מׁש ה אי ׁש ". אין  כּ י  ו יּ רא  וכה כּ ה "ו יּ פן  ְ
כּ נגדּ וֹ ". עזר מצא  "לא  בּ יּה  דּ א ּת מר מּמ ׁש , בּ ד יּ וֹ קניּה 

,האחרוֹ נה בּ גּ ל וּ ת  נאמר וּ בגלל וֹ  אדם , נקרא  והוּ א  מת , לא  מ ׁש ה  ולכן  
וּ לאדם האמצעי, בּ עּמ וּ ד נאמר וכן  כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם א לּ א עזר, מצא לא  וּ לאדם

ׁש כּ ת וּ ב  זה וּ  מהגּ לוּ ת . ׁש כינה  ׁש יּ וֹ ציא  עזר , מצא  ב ')לא  ויּ רא(מ ת  וכה  כּ ה "ו יּ פן  ְ
כּ נגדּ וֹ ]. עזר מצא לא  בּ וֹ  ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בּ דמוּ ת וֹ  ה וּ א וּ מ ׁש ה  איׁש ." אין כּ י

אּלא  ּבגל ּות, למׁשה עזר  ׁשּיהיּו חכמים ּתלמידי מצא לא  ה ּוא, ּברּוךְ  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁש
הּתֹורה  ּבסֹודֹות עֹוסקים  ׁשאינם לפי ּכנגּדֹו, הם ּכא ּלּו נח ׁשבים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם

:מל מׁש ה בּ מק דּ ׁש  ׁש ל ׁש ה בּ חינה  לבאר, יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן רבּ י וּ ממׁש י 
האחרוֹ נה , בּ גלוּ ת נאמר זה ועל  בּ גלוּ ת, הכינה  מן  זזה  אינ ּה  רבּ ינ וּ 
כּ לּ ם  אלּ א  בּ גלוּ ת, למׁש ה עזר ׁש יּ היוּ  חכמים  ּת למידי מצא לא  הוּ א,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
לת ּק וּ ן  לסיּ ע הּת וֹ רה , בּ ס וֹ דוֹ ת ע וֹ סקים  ׁש אינם  לפי כּ נג דּ וֹ , הם כּ א לּ וּ  נחׁש בים
ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מצא  לא ּפ רוּ ׁש  כּ נג דּ וֹ , עזר מצא  לא  וּ לאדם בּ וֹ , ונאמר הכינה .

ה גּ לוּ ת. מן  ׁש כינת וֹ  את  לה וֹ ציא  אנּפ ין, לזעיר ׁש יּ עזר מי

נברא  ׁשּלא ל ֹו טֹוב הּתֹורה, סֹודֹות  ׁשהם אמת , ּתֹורת למד ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמי 
 ּרבּ ינ ו הּק דוֹ ׁש , ה צּ דּ יק  אבּ וּ חצירא האלקי , לברכהיעקב וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר , 

ה בּ א  העוֹ לם  קפ "ה )לח יּ י  ף ל ה נזי   ספר)בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ׁש ם א וֹ מר, ְְְִִֵֶֶַַ



הזהריב  ְַַַֻא ת 

כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה  הרי  קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זהר ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ללמד יז כּ ה אם זה ,
ה בּ ריאה  ימי אלפין חדּ וּ ׁש וֹ הׁש ית  ּכ על  וּ בנוֹ סף  ידוֹ ]. על מתעלּ ה העוֹ לם  [וכל 

בּ על צ דּ יקים ׁש ל  ה מחה )א וֹ רחוֹ ת  מצוה )דּ לּמ וּ דהּמ באר:(ער  בּ שׂ מחה (וכל  ה נּ עשׂ ה ְְְִִַַַָָָ
הרׁש בּ "י ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד  יה וּ די ׁש כּ א ׁש ר נמצא אלף , כּ פוּ ל ערכּ וֹ 

ׁש נה, מלי וֹ ן ׁש ל לער אחת  ׁש עה עוֹ לה  ה ּק דוֹ ׁש " החל )"ה זּ הר ימי  ט ואיתא(לד . ְִִֵַָ
נתן בּ  דּ רבּ י ו')אבוֹ ת מנה  ג' ּת וֹ רה(רק  למד ּת  אם  אוֹ מר... י וֹ סי בּ רבּ י  יׁש מעאל ר בּ י  : ְִֶֶָ

ה דּ חק, בּ ׁש עת  ל ּת ׁש וּ ב  אל הרוח, בּ צער בּ ׁש עת  אחד דּ בר לאדם  לוֹ  ׁש ּט וֹ ב לפי  
בּ רוח ם )מּמ אה לּמ וּ ד(ע ן הכּ ל  ס מאה , כּ פוּ ל ה כּ ל בּ יּס וּ רים  לוֹ מד כּ אׁש ר כּ ן על , ֵַָ

28.000 כ- אחת  וּ ׁש ניּ ה  ּת וֹ רה!!! ׁש נה  מליוֹ ן  מאה ׁש וה  בּ ׁש בּ ת  ׁש עה  הּק דוֹ ׁש  זהר
" ּת וֹ רה!!!. מ שׂ ּמ חׁש נה  א ּת ה  ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת, ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לּמ וּ ד וח ׁש ב  צא  

ה '". כּ ח  נא יגדּ ל "וע ּת ה  ה ּפ ס וּ ק  את  וּ מק יּ ם  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  את 

, ּכּ אל ו צדּ יקים לאנ ׁש ים  דּ רׁש ה לוֹ מר זכּ ני ׁש ה ּפ עם ,יתבּ ר לה' להוֹ ד וֹ ת  רוֹ צה  
א ׁש ר  סיני , הר על עמדוּ  ורגליהם  הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מּפ י ּת וֹ רה לׁש מוֹ ע ׁש זּ כוּ 

הּק דוֹ ׁש . הזּ הר דּ ברי את  ּת כף  ׁש נּ ראה  כּ פי לּ זה , ז וֹ כה  אחד כּ ל לא

ּדסיני ּבטּורא  קיימי ּדהוּו ְְְִִֵַַָָאינ ּון 
!!! ה וּ א כּ ן וא וֹ הבכּ דברי ה', דּ בר  לׁש מ וֹ ע  רוֹ צה  ה וּ א  לכאן , ׁש בּ א מי  

ה ּק ד וֹ ׁש : ה זּ הר  קוֹ רא  ועליו  ה ּק דוֹ ׁש , זהר בּ ט וּ רא ללמ וֹ ד קיימי דּ הו וּ  "אינ וּ ן  
בּ העלתדּ סיני" בּ פרׁש ת  בּ זּ הר ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  קנ "ב ). ע לּ אה,(ף  דּ מלכּ א עבדי ח כּ ימין  : ַ

העליוֹ ן ], מל ׁש ל עבדים ׁש הם  דּ סיני,[החכמים בּ ט וּ רא דּ קיימ וּ  [א וֹ תם אינ וּ ן  
סיני ], הר על א וֹ ריתאׁש עמדוּ  דּ כ לּ א  ע ּק רא דּ איהי  בּ נ ׁש מתא, א לּ א  מס ּת כּ לי  לא  

וכו' מּמ ׁש ,מּמ ׁש  הּת וֹ רה  כּ ל ע ּק ר ׁש היא  ה ּת וֹ רה בּ נׁש מת  אלּ א  מס ּת כּ לים  [אינם  
ה ּת וֹ רה  רזי  ׁש הם ּפ נימיּ וֹ ת, י ׁש  ה ּת וֹ רה בּ ג וּ פי  וגם  ׁש בּ ס ּפ וּ רים ׁש יּ וֹ דעים  כּ לוֹ מר

וּ מצוה ] מצוה בּ כל לכוּ ן  ׁש צּ רי אמרוה כּ וּ נוֹ ת  בּ צדּ וֹ , [ונכּת וֹ ב לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  . 
סיניה ּמ ע ּת יק: הר על עמדוּ  לא  הּת וֹ רה , סוֹ דוֹ ת לוֹ מדים ׁש אינם  אוֹ תם  ].מׁש מע , 

דּ אוֹ ריתא . דּ נׁש מתא  בּ נׁש מתא  לאס ּת כּ לא  זמינין  דּ אתי, הם וּ לזמנא  לבוֹ א , [וּ לעתיד 
ה ּמ תים , ּת חיּ ת  אחר כּ י ה ּת וֹ רה, ׁש ל  ה נּ ׁש מה  ׁש ל  בּ נּ ׁש מה  וּ להת בּ וֹ נן להסּת כּ ל עתידים 
אפׁש ר  ׁש אי מה  נעלמים , בּ סוֹ דוֹ ת חד ׁש ה  ּת וֹ רה  לדרוֹ ׁש  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עתיד 

מהוּ ת ּה .] לידע  ה זּ ה  מ ב )בּ זּ מן  מת ק   רמה .(הא ר  ְִֵֵֵַַַָ

עּתה  ּגם ע ֹוׂשים הם ּכן מרח ֹוק, ועמדּו העם עם נע ּו אׁשר הּנׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאֹותן 
האמת  לחכמת מרחֹוק ועֹומדים ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּנסים

 רבּ י הצּ דּ יק  ה גּ א וֹ ן  האלקי  הּמ ק בּ ל הרב ּפ ת יּ ה כּ תב תיא )יה וּ דה  יעה  מ ה (יא דה  ְְְֶַָָָֹ

לר בּ י [בּ חלוֹ ם  הת גּ לּ ה  עלינ וּ  יגן זכ וּ ת וֹ  הרשב "י  א ׁש ר לברכה, צ דּ יק זכר 
ׁש על הרקח יין ספרוֹ  את  ׁש ידּפ יס  וּ בּק ׁש  וזרז  עלינ וּ ] יגן  זכוּ תוֹ  עדס אברהם 
כּ ׁש יּ צא וּ  בּ תח לּ ה  כּ י  כּ וּ נת וֹ  בּ באוּ ר לי ונראה  ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  הּק דוֹ ׁש וֹ ת. האדרוֹ ת
העם "ויּ רא  נאמר :  ּכ ואחר ההר בּ תח ּת ית  מתי צּ בים  היוּ  האלקים  לקראת  י שׂ ראל

הזהר יגא ת  ְַַַֻ

וימ וּ ת וּ . ה זּ את  ה גּ דוֹ לה  הא ׁש  ּת אכלם  ּפ ן  יראים , הי וּ  כּ י  מרחק ", ו יּ עמדוּ  והיה ויּ נעוּ  
הרא ׁש וֹ ן  מּמ ק וֹ מם לזוּ ז  רצוּ  ולא  הכינה  לקראת  וּ שׂ מחים שׂ שׂ ים  ׁש הי וּ  העם  מקצת

מּמ ׁש  ימוּ תוּ  אם אפילוּ  מרחוֹ ק  ה נּ ז כּ רלעמד בּ זּ הר ׁש כּ ת וּ ב  מה  הוּ א  ועליהם  "אי נּ וּ ן , 
דּ סיני בּ טוּ רא עמדוּ  אלּ א  מרחוֹ ק ועמדוּ  נע וּ  ולא כּ לוֹ מר דּ סיני", בּ ט וּ רא דּ קיימוּ 
העם  עם  נעוּ  א ׁש ר הנּ ׁש מ וֹ ת וא וֹ תן האמת . לחכמת  זוֹ כים  הם  לכן ס וֹ ף , ועד מּת חלּ ה
האמת, לחכמת מרחוֹ ק  ועוֹ מדים  ׁש נּ סים ע ּת ה גּ ם  ע וֹ שׂ ים  הם  כּ ן מרח וֹ ק, ועמדוּ 

הזּ את. הגּ ד וֹ לה האׁש  ּת אכלם  ּפ ן  מיּ ראתם

ו ּתיקּונים ה ּזהר ספר  ׁשנים, ּתׁשע  ּבן ּתינֹוק עם ל ֹומדים היּו לי , ׁשֹומע עּמי ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל ּו
 מקאמארנא הּק דוֹ ׁש  מרןהרב ׁש ל רזין מ לּ למד ׁש בּ וֹ רחים  ׁש וֹ טים  הרבּ ה י ׁש  : 

חיּ ינ וּ , הם  א ׁש ר  ה זּ הר, וספר א ׁש ר האר"י  מ ׁש יחא  בּ עקבוֹ ת  לי, ׁש וֹ מע עּמ י ולוּ  
ז"ל, האר"י וכתבי הזּ הר ספר ללמוֹ ד ימיהם כּ ל ׁש וֹ קדים  היוּ  גּ וֹ בר, וה ּמ ינוּ ת  הרע

רע וֹ ת ... גּ זרוֹ ת כּ ל מב ּט לים  והיוּ  ט וֹ ב, ׁש ם ה בּ על מרן ׁש ל חסיד וּ ת  עם ולוּ בּ לוּ ל 
גּ וֹ בר, ׁש ה ּמ ינוּ ת  ה זּ ה הרע בּ דּ וֹ ר  לי, ׁש וֹ מע ּת ׁש עע ּמ י  בּ ן ּת ינוֹ ק עם  לוֹ מדים  היוּ  

לחכ ק וֹ דמת  יראתוֹ  והיה בּ ּה , ולהגוֹ ת ו ּת יק וּ נים ה זּ הר ספר ויתק יּ ם .ׁש נים, מת וֹ  

ב ')בּ ז וֹ הר ע ד  כ"ח  איה וּ .(רא ית  אתקרי  ואדם מית  לא  מ ׁש ה  דּ א  וּ בגין  : ְִֵַ
כּ נגדּ וֹ . כּ להוֹ  א לּ א  עזר  מצא  לא וּ לאדם  בּ תראה , בּ גלוּ תא  א ּת מר  וּ בגיניּה 
מן ׁש כינ ּת יּה  דּ אּפ יק  עזר מצא לא וּ לאדם  בּ י ּה  א ּת מר דּ אמצעיתא  עמוּ דא  וכן 

דּ כתיב  ה וּ א  הדא ב ')גּ לוּ תא , איה וּ (מ ת  וּ מׁש ה אי ׁש ". אין  כּ י  ו יּ רא  וכה כּ ה "ו יּ פן  ְ
כּ נגדּ וֹ ". עזר מצא  "לא  בּ יּה  דּ א ּת מר מּמ ׁש , בּ ד יּ וֹ קניּה 

,האחרוֹ נה בּ גּ ל וּ ת  נאמר וּ בגלל וֹ  אדם , נקרא  והוּ א  מת , לא  מ ׁש ה  ולכן  
וּ לאדם האמצעי, בּ עּמ וּ ד נאמר וכן  כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם א לּ א עזר, מצא לא  וּ לאדם

ׁש כּ ת וּ ב  זה וּ  מהגּ לוּ ת . ׁש כינה  ׁש יּ וֹ ציא  עזר , מצא  ב ')לא  ויּ רא(מ ת  וכה  כּ ה "ו יּ פן  ְ
כּ נגדּ וֹ ]. עזר מצא לא  בּ וֹ  ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בּ דמוּ ת וֹ  ה וּ א וּ מ ׁש ה  איׁש ." אין כּ י

אּלא  ּבגל ּות, למׁשה עזר  ׁשּיהיּו חכמים ּתלמידי מצא לא  ה ּוא, ּברּוךְ  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁש
הּתֹורה  ּבסֹודֹות עֹוסקים  ׁשאינם לפי ּכנגּדֹו, הם ּכא ּלּו נח ׁשבים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם

:מל מׁש ה בּ מק דּ ׁש  ׁש ל ׁש ה בּ חינה  לבאר, יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן רבּ י וּ ממׁש י 
האחרוֹ נה , בּ גלוּ ת נאמר זה ועל  בּ גלוּ ת, הכינה  מן  זזה  אינ ּה  רבּ ינ וּ 
כּ לּ ם  אלּ א  בּ גלוּ ת, למׁש ה עזר ׁש יּ היוּ  חכמים  ּת למידי מצא לא  הוּ א,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
לת ּק וּ ן  לסיּ ע הּת וֹ רה , בּ ס וֹ דוֹ ת ע וֹ סקים  ׁש אינם  לפי כּ נג דּ וֹ , הם כּ א לּ וּ  נחׁש בים
ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מצא  לא ּפ רוּ ׁש  כּ נג דּ וֹ , עזר מצא  לא  וּ לאדם בּ וֹ , ונאמר הכינה .

ה גּ לוּ ת. מן  ׁש כינת וֹ  את  לה וֹ ציא  אנּפ ין, לזעיר ׁש יּ עזר מי

נברא  ׁשּלא ל ֹו טֹוב הּתֹורה, סֹודֹות  ׁשהם אמת , ּתֹורת למד ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמי 
 ּרבּ ינ ו הּק דוֹ ׁש , ה צּ דּ יק  אבּ וּ חצירא האלקי , לברכהיעקב וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר , 

ה בּ א  העוֹ לם  קפ "ה )לח יּ י  ף ל ה נזי   ספר)בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ׁש ם א וֹ מר, ְְְִִֵֶֶַַ



הזהריד ְַַַֻא ת 

ה ּק דוֹ ׁש : ׁש לּ א יוֹ חאי  לוֹ  טוֹ ב ה ּת וֹ רה, ס וֹ ד וֹ ת  ׁש הם  אמת , ּת וֹ רת  למד ׁש לּ א  דּ מי 
ועבוֹ דת וֹ . ואהבת וֹ , ויראת וֹ  ,ית בּ ר אלה וּ תוֹ  יוֹ דע  אדם אין  זה דּ בלא  והרבנברא, 

ּפ ת יּ ה  ׁש כּ תביהוּ דה עלינ וּ , יגן  זכוּ ת וֹ  ויטאל חיּ ים  ר בּ י  בּ ׁש ם א וֹ מר , עלינ וּ  יגן  זכ וּ ת וֹ  , 
ה ּמ צו וֹ ת : ׁש ער ּת וֹ רה ,בּ תח לּ ת  ּת למ וּ ד ׁש ל אחד מצוה  חּס ר הרי כּ ן, ע שׂ ה  לא ואם  

ׁש ל בּ חינוֹ ת  בּ ד' ׁש יּ טרח עד  ׁש יּ תגּ לגּ ל  וצרי הּמ צווֹ ת , כּ כל וּ ׁש קוּ לה  גּ ד וֹ לה ׁש היא 
ה נּ ז כּ ר  עלינ וּ ,הפרד"ס  יגן  זכוּ תוֹ  ּפ ת יּ ה , יהוּ דה  הרב אמר וע וֹ ד  לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  . 

בּ גלגּ וּ ל, ה זּ ה לעוֹ לם  חזר ׁש כּ בר י ּת כן עליו , בּ וֹ כים כּ א ׁש ר הלויה  בּ ׁש עת ׁש עוֹ ד
. ירחם  הם

ל ֹו ואין ולחּוץ, מּׂשפה  ׁשעֹוסק, ּתֹורתֹו ּכל  ... הּזהר  ּבספר ע ֹוסק ׁשאינ ֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
אּלא  ּבּתֹורה ע ֹוסק ואינ ֹו ורּמאּות, טעּות ּכּלֹו והּוא לּנפׁש, והארה ּבחּיים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעסק
ואין ה ּברּיֹות , על  ּולהׂשּתרר הּדֹור ּגדֹול  ורא ׁש רב להי ֹות ׁשם, מאנׁשי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹלהיֹות

ּבח ּיים חלק ולא ח ּיים ְִִֵֶַַַֹל ֹו
 בּ ספרוֹ מקאמארנא ה ּק דוֹ ׁש הבּ רכה""כּ תב מי"היכל האחרוֹ ן , ה זּ ה  בּ דּ וֹ ר - : 

ל נּ פ ׁש , מּמ ׁש  ח יּ ים  ׁש הם האר"י  מרן וכתבי  ותּק וּ נים ה זּ הר בּ ספר ע וֹ סק ׁש אינ וֹ 
וּ פ וֹ סקים, וּ בתלמ וּ ד  וּ במ ׁש נה  בּ מקרא ה וּ א בּ לוּ לה  ׁש עוֹ סק , ּת וֹ רת וֹ  ׁש כּ ל נאמנה  ידע 

ורּמ א וּ ת, טעוּ ת כּ לּ וֹ  וה וּ א  לנּ פׁש , והארה  בּ ח יּ ים  עסק  לוֹ  ואין כּ דוֹ אג, ולח וּ ץ, מפה 
וּ להשׂ ּת רר  הדּ וֹ ר גּ ד וֹ ל ורא ׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להי וֹ ת  א לּ א בּ ּת וֹ רה עוֹ סק  ואינוֹ 

בּ חיּ ים  חלק  ולא  חיּ ים  ל וֹ  ואין  הבּ ריּ וֹ ת, בּ נ וּ על לית  חד ׁש : זהר  בּ ת ּק וּ ני וּ כדכתיב  . 
דּ בעל בּ א וֹ ריתא וליליא  יוֹ מא  בּ כל צוחין  בּ על ּה , עם  לּה  לרצּ וֹ ת  לגבּ ּה  דּ יתער מאן
יקרא, לן  הב  עוּ תרא לן  הב  הב, הב דּ אמרין כּ כלבין  בּ ּה  וצוחין קוּ ׁש ין, בּ כּמ ה  ּפ ה,
ידי על א לּ א  ח יּ ים  ארחוֹ ת  ייג לא  וּ בו דּ אי לׁש כינ ּת א. לסלקא דּ יׁש ּת דּ ל מאן  ולית

ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן  עד בּ לבד , ויטאל  ח יּ ים  הרב  מרן  וכתבי הזּ הר, הרכהל ּמ וּ ד (היכל ְֵַַָָ

י ') רק  ההר  א ר  – י "ט  ז', עקב  ר ת  .קאמארנה  ְֵֶֶֶַַַַָָָָ

החיּ ים "ה י"ב )ה ּק דוֹ ׁש אוֹ ר כ"ו ח תי  מצּ יל(ר ת  לׁש מּה  ּת וֹ רה  לּמ וּ ד דּ רק ְַַָָֹֻ
נאמר,מה יּ צר" לׁש מּה  ּת וֹ רה ועל  וּ מצלא , מגינא .ּת וֹ רה  

" החיּ ים כ "ה )"נפׁש  רק  ד' ׁש (ער  בּ אריכוּ ת: ה ּת וֹ רה כּ תב עסק  ידי על רק ֶֶַַ
ה זּ הר  מלּ ּמ וּ ד יוֹ תר לׁש מּה  ּת וֹ רה  לנ וּ  ואין העוֹ לם. לק יּ ם ז וֹ כה  לׁש מ ּה 

ה הר ),ה ּק דוֹ ׁש  א ר  .(ע ן ֵַַַֹ

 ּׁש יּ למדו ואלּ וּ  נח , ּת בת  כּ מ וֹ  ה וּ א הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  כּ י א וֹ מרים, והרשב"י רבּ נוּ  
ס וֹ ד ּת לוּ י  בּ זה  ׁש רק  לנוּ , אוֹ מר הּק דוֹ ׁש  והרמח "ל מ ׁש יח , מחבלי  י נּ צלוּ 
וזה , הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד וּ סגלּ ת  בּ כח וּ גא לּ ת וֹ , האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר ישׂ ראל עם  ה צּ לת
נברח וכ לּ נ וּ  ה ּת בה, ענין  ע שׂ תה יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י  בּ ריחת ה ּק דוֹ ׁש : לׁש וֹ נוֹ 

ונ נּ צל. ה זּ את  לּת בה 
 ישׂ ראל ל )בּ ארץ  ותדמע,(בעלם  ּת זּ ל  עין  וכל נקרע, ה לּ ב דּ אגה , מעוֹ רר  ָָֻ

חכמינ וּ  מאמר וידוּ ע לצּ לן . רחמנא  והכּ לליּ וֹ ת, ה ּפ רט יּ וֹ ת ה צּ ר וֹ ת  מ גּ דל

הזהר טוא ת  ְַַַֻ

מחבר וֹ " מרבּ ה ׁש ּק ללת וֹ  י וֹ ם ל אין  ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  ׁש חרב "מ יּ וֹ ם לברכה, זכרוֹ נם
בּ ין ׁש ע וֹ מדת אחת  "כּ כבשׂ ה ל צּ לן רחמנא  נ וֹ ראה , בּ ס כּ נה עוֹ מד ה יּ וּ ב  וכל

זאבים " א ת )ׁש בעים  ל בעים  עליו(רמז הּמ ל דּ וד למאמר ה גּ ענ וּ  ׁש כּ בר וּ כמדּמ ה  . ְְִִֶֶֻ
מי על לנ וּ  ואין החרב וֹ ת , מצחצחוֹ ת  והאּמ וֹ ת וגו'. גוֹ ים " רגׁש וּ  "לּמ ה  ה ל וֹ ם 

נ ׁש ק " בּ י וֹ ם  לרא ׁש י ל "סכּ תה  וּ לקוּ וֹ ת  ׁש בּ מים , אבינ וּ  על א לּ א  רק להען , (ה ים  ְִִֶֶ

בּ יּ רוּ ׁש למיק "מ ) ׁש אמרוּ  וּ כמ וֹ  א '), ע ד ע "ח  ׁש ל(יבמ ת  נ ׁש ק וֹ  זה  נׁש ק, בּ י וֹ ם אחר' דּ בר ְַָ
גּ וֹ ג.

ּומביא  הּפרענ ּות, מן ׁשּמּציל ּברציפ ּות, הּקדֹוׁש הּזֹוהר  ללמד הרמח "ל , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּתּקנת
ְַָֻהּגאּלה 

 ל ׁש מ ּה ּת וֹ רה "לּמ וּ ד יע וּ צה  אחת  עצה  לנוּ  הא י ׁש  ולּמ וּ ד  בּ שׂ מחה,, הּק דוֹ ׁש  זּ וֹ הר  
וּ בגׁש מ יּ וּ ת, בּ ר וּ חנ יּ וּ ת ה בּ רכ וֹ ת  כּ ל וּ לה ׁש ּפ יע  ּפ רענ וּ ת , כּ ל לעצר  בּ כחוֹ  אׁש ר
ׁש ּמ צּ יל בּ רציפוּ ת, ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ללמד עלינוּ , יגן  זכוּ תוֹ  הרמח"ל ּת ּק נת  וכיּ דוּ ע,

ה גּ א לּ ה  וּ מביא  הּפ רענ וּ ת, לנ")מן מגן  רת" ספר  ה בא  וכן ה ', רק  ה הר  א ר  ספר  .(ע ן  ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

בּ בחינת ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ספר  את המסיּ מים  ׁש כּ ל ידוּ ע ! להוי ורבּ וֹ תי ! 
חדא" ה ד)"כּ ניׁש תא  ׁש לטי(זהר  כּ ל  עליו ּת לוּ י ה ּמ גן "אלף  בּ בחינת הם  ַַָ

ד ')ה גּ בּ רים" ד', ה ירים  ׁש לטי(יר  "כּ ל  ישׂ ראל , כּ לל ה צּ לת  ועוֹ מד ּת לוּ י  עליהם  . ִִִַ
בּ מהרה ה גּ א לּ ה  בּ אה וּ מ יּ ד א וֹ תם , וּ ממ ּת קים ה גּ בוּ רוֹ ת  על ׁש וֹ לטים והם  ה גּ בּ רים "

אמן. בּ ימינוּ 

 חיּ ים א וֹ מרהחפץ  היה  עלינוּ  יגן נכזכוּ ת וֹ  ם  ו'  ר י ראל  עיני  מאיר  ספר  (הבא  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ה הן) אברהם  לה גּ יער י הוּ א ,  ית בּ ר ה ' רצ וֹ ן וק יּ וּ ם ה ּט וֹ בים  הּמ ע שׂ ים  ּפ סגּ ת  כּ י , ְִֵַַַָָֹ
ה' כּ בוֹ ד למען  האדם ׁש ל  התמ ּס ר וּ ת וֹ  מדּ ת ּת בּ חן וּ בזה הר בּ ים, זי כּ וּ י למדרגת

בּ ע וֹ לם.

הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד  בּ ניו  כּ ל  את  לז כּ וֹ ת  ה וּ א , ׁש בּ מים  אבינ וּ  רצ וֹ ן  כּ י  לדעת! האדם  
דּ ׁש מ יּ א, לס יּ ע ּת א  האדם ז וֹ כה הרבּ ים, זכוּ ת ידי ועל מצו וֹ תיה, וקיּ וּ ם ה ּק ד וֹ ׁש ה ,

לברכה  זכר וֹ נם  חכמינוּ  ׁש אמרוּ  י "ח )כּ מ וֹ  מ נה  ה ' רק  הרבּ ים(אב ת  את  הּמ ז כּ ה  "כּ ל , ְִֶֶָָ
הקדוֹ ׁש ים. דּ בריו כּ אן  עד בּ וֹ ", ּת לוּ י הרבּ ים וּ זכוּ ת ידוֹ  על בּ א  חטא אין

ילמד ויהוּ די , יה וּ די ׁש כּ ל ונפעל, כּ לּ נוּ , ונתאחד בּ וֹ אוּ  יקרים! אחים  ורבּ וֹ תי ! 
ז וֹ הר  ׁש יּ למדוּ  וכוֹ לל, ה ּמ דרׁש  בּ ית בּ כל וּ לארגּ ן י וֹ ם, בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר

ל �מ ּה,א. ּתֹורה הּוא  ה�ֹוד  א ')ּתֹורת  ּפרק  יצחק  א� (א ֹור  י ֹו�� : הּבית  למר�  הּמּגיד �אמר  ּוכמֹו . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נ �. ּבר יתהֹו�  ידע  ּדלא  �תימי�  רזי�  ּדתדּביק  ּבּה ל ּב� אפ ּתח הּקּבלה, ּבחכמת  ע ּתי�  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּתק ּבע 

ּבא ) ּפר�ת  מי�רי�  ּברזי(מּגיד  מ� ּתּכלי�  ּדלא  עייני�  ּו�תימי�  ל ּבא  א ּטימי�  ּדא ּנּו�  לעלמא  ווי  - ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
כ"ח.)דא ֹורייתא . ּד�  א ' חלק  לא �ּתדלא (זהר ּבעא�  ולא  י ּב�ה, לא ֹורייתא  ּדעבדי�  אינ ּו�  - ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ל ֹו�  וי  יבי�ה, ב ' וא �ּתארת  מינ ּה, י' ּדאיהי  ּדחכמה נביע ֹו ּדא� ּתּלק  ּדגרמי�  ּדק ּבלה, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּבחכמה
ּבעלמא . וא ּבד�  והרג  ּוביזה וחרּבא  ענ ּיּותא  ל')ּדגרמי�  ּתּקּו�  זֹוהר .(ּתּקּוני ְְִָ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ



הזהריד ְַַַֻא ת 

ה ּק דוֹ ׁש : ׁש לּ א יוֹ חאי  לוֹ  טוֹ ב ה ּת וֹ רה, ס וֹ ד וֹ ת  ׁש הם  אמת , ּת וֹ רת  למד ׁש לּ א  דּ מי 
ועבוֹ דת וֹ . ואהבת וֹ , ויראת וֹ  ,ית בּ ר אלה וּ תוֹ  יוֹ דע  אדם אין  זה דּ בלא  והרבנברא, 

ּפ ת יּ ה  ׁש כּ תביהוּ דה עלינ וּ , יגן  זכוּ ת וֹ  ויטאל חיּ ים  ר בּ י  בּ ׁש ם א וֹ מר , עלינ וּ  יגן  זכ וּ ת וֹ  , 
ה ּמ צו וֹ ת : ׁש ער ּת וֹ רה ,בּ תח לּ ת  ּת למ וּ ד ׁש ל אחד מצוה  חּס ר הרי כּ ן, ע שׂ ה  לא ואם  

ׁש ל בּ חינוֹ ת  בּ ד' ׁש יּ טרח עד  ׁש יּ תגּ לגּ ל  וצרי הּמ צווֹ ת , כּ כל וּ ׁש קוּ לה  גּ ד וֹ לה ׁש היא 
ה נּ ז כּ ר  עלינ וּ ,הפרד"ס  יגן  זכוּ תוֹ  ּפ ת יּ ה , יהוּ דה  הרב אמר וע וֹ ד  לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  . 

בּ גלגּ וּ ל, ה זּ ה לעוֹ לם  חזר ׁש כּ בר י ּת כן עליו , בּ וֹ כים כּ א ׁש ר הלויה  בּ ׁש עת ׁש עוֹ ד
. ירחם  הם

ל ֹו ואין ולחּוץ, מּׂשפה  ׁשעֹוסק, ּתֹורתֹו ּכל  ... הּזהר  ּבספר ע ֹוסק ׁשאינ ֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
אּלא  ּבּתֹורה ע ֹוסק ואינ ֹו ורּמאּות, טעּות ּכּלֹו והּוא לּנפׁש, והארה ּבחּיים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעסק
ואין ה ּברּיֹות , על  ּולהׂשּתרר הּדֹור ּגדֹול  ורא ׁש רב להי ֹות ׁשם, מאנׁשי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹלהיֹות

ּבח ּיים חלק ולא ח ּיים ְִִֵֶַַַֹל ֹו
 בּ ספרוֹ מקאמארנא ה ּק דוֹ ׁש הבּ רכה""כּ תב מי"היכל האחרוֹ ן , ה זּ ה  בּ דּ וֹ ר - : 

ל נּ פ ׁש , מּמ ׁש  ח יּ ים  ׁש הם האר"י  מרן וכתבי  ותּק וּ נים ה זּ הר בּ ספר ע וֹ סק ׁש אינ וֹ 
וּ פ וֹ סקים, וּ בתלמ וּ ד  וּ במ ׁש נה  בּ מקרא ה וּ א בּ לוּ לה  ׁש עוֹ סק , ּת וֹ רת וֹ  ׁש כּ ל נאמנה  ידע 

ורּמ א וּ ת, טעוּ ת כּ לּ וֹ  וה וּ א  לנּ פׁש , והארה  בּ ח יּ ים  עסק  לוֹ  ואין כּ דוֹ אג, ולח וּ ץ, מפה 
וּ להשׂ ּת רר  הדּ וֹ ר גּ ד וֹ ל ורא ׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להי וֹ ת  א לּ א בּ ּת וֹ רה עוֹ סק  ואינוֹ 

בּ חיּ ים  חלק  ולא  חיּ ים  ל וֹ  ואין  הבּ ריּ וֹ ת, בּ נ וּ על לית  חד ׁש : זהר  בּ ת ּק וּ ני וּ כדכתיב  . 
דּ בעל בּ א וֹ ריתא וליליא  יוֹ מא  בּ כל צוחין  בּ על ּה , עם  לּה  לרצּ וֹ ת  לגבּ ּה  דּ יתער מאן
יקרא, לן  הב  עוּ תרא לן  הב  הב, הב דּ אמרין כּ כלבין  בּ ּה  וצוחין קוּ ׁש ין, בּ כּמ ה  ּפ ה,
ידי על א לּ א  ח יּ ים  ארחוֹ ת  ייג לא  וּ בו דּ אי לׁש כינ ּת א. לסלקא דּ יׁש ּת דּ ל מאן  ולית

ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן  עד בּ לבד , ויטאל  ח יּ ים  הרב  מרן  וכתבי הזּ הר, הרכהל ּמ וּ ד (היכל ְֵַַָָ

י ') רק  ההר  א ר  – י "ט  ז', עקב  ר ת  .קאמארנה  ְֵֶֶֶַַַַָָָָ

החיּ ים "ה י"ב )ה ּק דוֹ ׁש אוֹ ר כ"ו ח תי  מצּ יל(ר ת  לׁש מּה  ּת וֹ רה  לּמ וּ ד דּ רק ְַַָָֹֻ
נאמר,מה יּ צר" לׁש מּה  ּת וֹ רה ועל  וּ מצלא , מגינא .ּת וֹ רה  

" החיּ ים כ "ה )"נפׁש  רק  ד' ׁש (ער  בּ אריכוּ ת: ה ּת וֹ רה כּ תב עסק  ידי על רק ֶֶַַ
ה זּ הר  מלּ ּמ וּ ד יוֹ תר לׁש מּה  ּת וֹ רה  לנ וּ  ואין העוֹ לם. לק יּ ם ז וֹ כה  לׁש מ ּה 

ה הר ),ה ּק דוֹ ׁש  א ר  .(ע ן ֵַַַֹ

 ּׁש יּ למדו ואלּ וּ  נח , ּת בת  כּ מ וֹ  ה וּ א הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  כּ י א וֹ מרים, והרשב"י רבּ נוּ  
ס וֹ ד ּת לוּ י  בּ זה  ׁש רק  לנוּ , אוֹ מר הּק דוֹ ׁש  והרמח "ל מ ׁש יח , מחבלי  י נּ צלוּ 
וזה , הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד וּ סגלּ ת  בּ כח וּ גא לּ ת וֹ , האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר ישׂ ראל עם  ה צּ לת
נברח וכ לּ נ וּ  ה ּת בה, ענין  ע שׂ תה יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י  בּ ריחת ה ּק דוֹ ׁש : לׁש וֹ נוֹ 

ונ נּ צל. ה זּ את  לּת בה 
 ישׂ ראל ל )בּ ארץ  ותדמע,(בעלם  ּת זּ ל  עין  וכל נקרע, ה לּ ב דּ אגה , מעוֹ רר  ָָֻ

חכמינ וּ  מאמר וידוּ ע לצּ לן . רחמנא  והכּ לליּ וֹ ת, ה ּפ רט יּ וֹ ת ה צּ ר וֹ ת  מ גּ דל

הזהר טוא ת  ְַַַֻ

מחבר וֹ " מרבּ ה ׁש ּק ללת וֹ  י וֹ ם ל אין  ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  ׁש חרב "מ יּ וֹ ם לברכה, זכרוֹ נם
בּ ין ׁש ע וֹ מדת אחת  "כּ כבשׂ ה ל צּ לן רחמנא  נ וֹ ראה , בּ ס כּ נה עוֹ מד ה יּ וּ ב  וכל

זאבים " א ת )ׁש בעים  ל בעים  עליו(רמז הּמ ל דּ וד למאמר ה גּ ענ וּ  ׁש כּ בר וּ כמדּמ ה  . ְְִִֶֶֻ
מי על לנ וּ  ואין החרב וֹ ת , מצחצחוֹ ת  והאּמ וֹ ת וגו'. גוֹ ים " רגׁש וּ  "לּמ ה  ה ל וֹ ם 

נ ׁש ק " בּ י וֹ ם  לרא ׁש י ל "סכּ תה  וּ לקוּ וֹ ת  ׁש בּ מים , אבינ וּ  על א לּ א  רק להען , (ה ים  ְִִֶֶ

בּ יּ רוּ ׁש למיק "מ ) ׁש אמרוּ  וּ כמ וֹ  א '), ע ד ע "ח  ׁש ל(יבמ ת  נ ׁש ק וֹ  זה  נׁש ק, בּ י וֹ ם אחר' דּ בר ְַָ
גּ וֹ ג.

ּומביא  הּפרענ ּות, מן ׁשּמּציל ּברציפ ּות, הּקדֹוׁש הּזֹוהר  ללמד הרמח "ל , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּתּקנת
ְַָֻהּגאּלה 

 ל ׁש מ ּה ּת וֹ רה "לּמ וּ ד יע וּ צה  אחת  עצה  לנוּ  הא י ׁש  ולּמ וּ ד  בּ שׂ מחה,, הּק דוֹ ׁש  זּ וֹ הר  
וּ בגׁש מ יּ וּ ת, בּ ר וּ חנ יּ וּ ת ה בּ רכ וֹ ת  כּ ל וּ לה ׁש ּפ יע  ּפ רענ וּ ת , כּ ל לעצר  בּ כחוֹ  אׁש ר
ׁש ּמ צּ יל בּ רציפוּ ת, ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ללמד עלינוּ , יגן  זכוּ תוֹ  הרמח"ל ּת ּק נת  וכיּ דוּ ע,

ה גּ א לּ ה  וּ מביא  הּפ רענ וּ ת, לנ")מן מגן  רת" ספר  ה בא  וכן ה ', רק  ה הר  א ר  ספר  .(ע ן  ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

בּ בחינת ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ספר  את המסיּ מים  ׁש כּ ל ידוּ ע ! להוי ורבּ וֹ תי ! 
חדא" ה ד)"כּ ניׁש תא  ׁש לטי(זהר  כּ ל  עליו ּת לוּ י ה ּמ גן "אלף  בּ בחינת הם  ַַָ

ד ')ה גּ בּ רים" ד', ה ירים  ׁש לטי(יר  "כּ ל  ישׂ ראל , כּ לל ה צּ לת  ועוֹ מד ּת לוּ י  עליהם  . ִִִַ
בּ מהרה ה גּ א לּ ה  בּ אה וּ מ יּ ד א וֹ תם , וּ ממ ּת קים ה גּ בוּ רוֹ ת  על ׁש וֹ לטים והם  ה גּ בּ רים "

אמן. בּ ימינוּ 

 חיּ ים א וֹ מרהחפץ  היה  עלינוּ  יגן נכזכוּ ת וֹ  ם  ו'  ר י ראל  עיני  מאיר  ספר  (הבא  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ה הן) אברהם  לה גּ יער י הוּ א ,  ית בּ ר ה ' רצ וֹ ן וק יּ וּ ם ה ּט וֹ בים  הּמ ע שׂ ים  ּפ סגּ ת  כּ י , ְִֵַַַָָֹ
ה' כּ בוֹ ד למען  האדם ׁש ל  התמ ּס ר וּ ת וֹ  מדּ ת ּת בּ חן וּ בזה הר בּ ים, זי כּ וּ י למדרגת

בּ ע וֹ לם.

הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד  בּ ניו  כּ ל  את  לז כּ וֹ ת  ה וּ א , ׁש בּ מים  אבינ וּ  רצ וֹ ן  כּ י  לדעת! האדם  
דּ ׁש מ יּ א, לס יּ ע ּת א  האדם ז וֹ כה הרבּ ים, זכוּ ת ידי ועל מצו וֹ תיה, וקיּ וּ ם ה ּק ד וֹ ׁש ה ,

לברכה  זכר וֹ נם  חכמינוּ  ׁש אמרוּ  י "ח )כּ מ וֹ  מ נה  ה ' רק  הרבּ ים(אב ת  את  הּמ ז כּ ה  "כּ ל , ְִֶֶָָ
הקדוֹ ׁש ים. דּ בריו כּ אן  עד בּ וֹ ", ּת לוּ י הרבּ ים וּ זכוּ ת ידוֹ  על בּ א  חטא אין

ילמד ויהוּ די , יה וּ די ׁש כּ ל ונפעל, כּ לּ נוּ , ונתאחד בּ וֹ אוּ  יקרים! אחים  ורבּ וֹ תי ! 
ז וֹ הר  ׁש יּ למדוּ  וכוֹ לל, ה ּמ דרׁש  בּ ית בּ כל וּ לארגּ ן י וֹ ם, בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר

ל �מ ּה,א. ּתֹורה הּוא  ה�ֹוד  א ')ּתֹורת  ּפרק  יצחק  א� (א ֹור  י ֹו�� : הּבית  למר�  הּמּגיד �אמר  ּוכמֹו . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נ �. ּבר יתהֹו�  ידע  ּדלא  �תימי�  רזי�  ּדתדּביק  ּבּה ל ּב� אפ ּתח הּקּבלה, ּבחכמת  ע ּתי�  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּתק ּבע 

ּבא ) ּפר�ת  מי�רי�  ּברזי(מּגיד  מ� ּתּכלי�  ּדלא  עייני�  ּו�תימי�  ל ּבא  א ּטימי�  ּדא ּנּו�  לעלמא  ווי  - ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
כ"ח.)דא ֹורייתא . ּד�  א ' חלק  לא �ּתדלא (זהר ּבעא�  ולא  י ּב�ה, לא ֹורייתא  ּדעבדי�  אינ ּו�  - ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ל ֹו�  וי  יבי�ה, ב ' וא �ּתארת  מינ ּה, י' ּדאיהי  ּדחכמה נביע ֹו ּדא� ּתּלק  ּדגרמי�  ּדק ּבלה, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּבחכמה
ּבעלמא . וא ּבד�  והרג  ּוביזה וחרּבא  ענ ּיּותא  ל')ּדגרמי�  ּתּקּו�  זֹוהר .(ּתּקּוני ְְִָ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ



הזהרטז ְַַַֻא ת 

ועּת ה , ה ּק ד וֹ ׁש , ה זּ הר לל ּמ וּ ד התעוֹ ררוּ ת  ספרי מקוֹ ם  בּ כל  יחלּ ק  אחד וכל הּק דוֹ ׁש ,
אפׁש ר  כּ י ,ית בּ ר ה ם  רצ וֹ ן את בּ שׂ מחה  מקיּ מים  וכלּ ם  ננעלוּ , ּת רוּ צים" "ׁש ערי 
בּ י ׁש יבה  כּ אן  ז וֹ הר, ּת ּק וּ ני והן התעוֹ ררוּ ת, ספרי הן  הּס פרים , את  בּ חינם  לק בּ ל

ׁש מׁש . בּ בית  העוֹ למי הזּ הר מפעל בּ ארג וּ ן אצלנוּ , וכן  ה ּק דוֹ ׁש ה ,

,אני גּ בּ וֹ ר יאמר והחלׁש  בּ גּ בּ וֹ רים , ה ' לעזרת בּ וֹ א וּ  מבּק ׁש , אנכי אחי את  כּ ן, 
ה זּ הר  על ספרים  לחלּ ק  דּ קדה, וּ בעזּ וּ ת רוּ ח, בּ אמץ מתנ דּ בים  וּ צריכים 
יה וּ די ׁש לּ כל כּ די העבוֹ דה, מקוֹ מ וֹ ת  וּ בכל וּ ברכּ בוֹ ת , הא וֹ טוֹ בּ וּ סים , בּ כל  הּק דוֹ ׁש ,
כּ ּמ ים  ה ' את  דּ עה  הארץ "וּ מלאה  ה ּפ סוּ ק ׁש יּ תק יּ ם  עד ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר חלק יהיה 

מכ ּס ים". ליּ ם 

כּ ל את וּ לאחד הכּ חוֹ ת , כּ ל את  וּ לאחד ה כּ ל, לאדוֹ ן מחׁש בּת נוּ  ליחד צריכים 
ה צּ דּ יקים  כּ ל וּ כדברי  נ גּ אל , הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי  על רק כּ י ישׂ ראל, כּ לל

ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר בּ לּמ וּ ד ּת ל וּ יה הגּ אלּ ה  סג לּ ת  דּ כל  ה דּ וֹ רוֹ ת, ולאבגּ ד וֹ לי  בּ וֹ  דּ וקא  , 
והערבבּ זוּ לת וֹ . ההפלגה , וד וֹ ר  ה ּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר נ ׁש מ וֹ ת לע וֹ לם ׁש יּ רדוּ  בּ ד וֹ רנוּ , וּ בפרט  

העוֹ לם  את  ה וֹ טף  הּמ בּ וּ ל עצמם  הם  בבא ר רב, א ', נ"ה , ף  כ "א  ן זהר  ת ני  (דאיתא  ְְְִִִִֵֵַַָ

" במ "מת ק  וכן צמא )הגר "א , ותרוה  ם  ע ן למען, נפׁש  מסירוּ ת לע שׂ וֹ ת וּ מכרחים  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
וּ לסעדּה  לתמכה ה ּק ד וֹ ׁש ה הלוֹ םגהכינה  עליו רבּ ינוּ  מ ׁש ה וּ כמוֹ  עצמוֹ , ׁש ּמ סר 

תכ "ט.ב. יעקב ּדברי  ּב�פר הּובא  הּל��  מּבעל  ֹ�ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהערה

הּקדֹו�ג . הּזהר זעקת  ב ')וק ֹול  וע ּמּוד  א ' ע ּמּוד  כ"ח  הּנ�מֹות :(ּברא �ית  ּומע ֹוררת  לבבֹות  חֹודרת  ְַ�ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
לעלמא  ווי ה �מי� ". ע ֹו�  ּכל  ואת  ה�דה חּית  ּכל  האדמה מ�  אלהי�  ה' "ו ּיצר ואמר. ּפתח ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ�ִִָֹ�ְִֶַַַָָע ֹוד
חּית  ּדוּדאי ידעי� . ולא  דא ֹורייתא  ּברזי  מ� ּתּכלי�  ּדלא  עייני�  ּו�תימי�  ל ּבא  א ּטימי�  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָּדא ּנּו� 
ּבהֹו�  עזר א �ּתכח לא  חּיה נפ � ּדא ּנּו�  ּבא ּלי�  ואפיל ּו האר� . ע ּמי א ּנּו�  ה�מי�  וע ֹו�  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְִִֵֶֶַַַַַָָָָה�דה

מ ּנּה.(ּבגלּותא ) זז  לא  �כינ ּתא  ּדגלת זמנא  ּדבכל  ע ּמּה. ּדאיהּו למ�ה  ולא  ּבגל ּותא  ל �כינ ּתא  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ע ֹו�  ּכל  ואת ה�דה חּית  ּכל  האדמה מ�  אלהי�  ה' "ו ּיצר ואמר, �מע ֹו�  רּבי  ּפתח ע ֹוד ְֵֶַַַָָָָָ�ִִָֹ�ְְִִִֵֶַַַַָָ[ּבא ּור:
ולא  הּתֹורה ּב� ֹוד ֹות  מ� ּתּכלי�  �ּלא  עיני�  ּו�ת ּומי לב  אט ּומי �ה�  לע ֹול�  א ֹוי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ�ִֵֶַַָָָה�מי� ."
לא  חּיה, נפ � �ה�  ּבא ּלּו, ואפ ּלּו האר� , ע ּמי ה�  ה�מי�  וע ֹו�  ה�דה חּית �ּוּדאי  ְִֵֵֶֶֶַָֹ�ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָי ֹודעי� .
זז לא  �כינה, �ּגלתה זמ�  �ּבכל  ע ּמּה, �הּוא  למ�ה ולא  ּבּגל ּות , ל �כינה עזר ּבה�  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹנמצא 

ִֶָמּמּנה].

ללמד  מת ּבֹונני�  �ּלא  לע ֹול�  ווי א ֹומר י ֹוחאי  ּבר �מע ֹו�  רּבי  �ּכא�  מל �: ּבמק ּד� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּובאר
הּתלמידי אפיל ּו א ּלא  ּבּגל ּות , ל �כינה ע ֹוזרי�  לא  הארצֹות  �ע ּמי ּובו ּדאי  הּתֹורה, ְִִֵַַ�ְְִִֶַַָָָָֹ�ְֵֶַַַַָָ� ֹודֹות
זאת  ּכל  ע�  ּומצוֹות , ּבּתֹורה וע ֹו�קי�  חּיה, נפ � הּנקראת  קד ֹו�ה נ �מה לה�  �ּי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ�חכמי� 
הּנמצא  ר ּבנ ּו למ�ה וכ�  ּבּגל ּות , ל �כינה לעזר  הּטֹובי� , מע �יה�  ידי  על  ו� ּיּוע  עזר נמצא  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�ִֵֶַַ�ְְְִִֵֵֶַַַָֹלא 
מ� ּיעי�  �אינ�  והּטע�  מּמּנה, מ�ה זז לא  ה�כינה �ּגלתה ּפע�  �ּכל  ּכּיד ּוע  ּבּגל ּות . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹע ּמּה
הּתֹורה  � ֹודֹות ידי �על  ּכּידּוע  הּתֹורה, ּב� ֹוד ֹות  ע ֹו�קי�  �אינ�  לפי הּוא  ה�כינה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלת ּקּו� 

ּבּגל ּות . ל �כינה ּגד ֹול  ּתּקּו�  ע ֹו�ה ל ֹומד  ְִִֵֶֶַַָָָָָ�אד� 

אמרּת ואנ ּת ּברי ליּה אמר ּובמ�ה. ּבי �ראל  דאד�  ע ֹובדא  יהיב מא�  והא  אלעזר, רּבי ְְַ�ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
א ֹוליפת  לא  וכי מו )הכי וּדאי.(י�עיהּו הּוא  הכי לי ּה אמר אחרית ." מרא �ית  "מּגיד  ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ�ִִֵַַָָָ

וא ּתה  ּבני, ל ֹו: אמר ּובמ�ה? ּבי�ראל  אד�  �ל  מע �ה נת�  מי והרי אלעזר, רּבי אמר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ִֵַַָ�ְִֵֶַַַָָָ[ּבא ּור :

הזהר יזא ת  ְַַַֻ

נא" מחני אין "ואם  ואמר ישׂ ראל  כּ לל ם )על זהר  ת ני  יה וּ די(וען כּ ל י וֹ ם וּ בכל , ְְִֵֵַַָֹ
בּ יוֹ ם  ּפ עמים  ׁש מע קריאת  י ם )ק וֹ רא עמים אר ע  לברכה   נ זכר האר "י  עצמ וֹ (לדעת  וּ מ וֹ סר ְְְְְְִִִַַַַָָָ

להוֹ כיח  צרי וּ בו דּ אי דּ ין , בּ ית  מית וֹ ת  אר בּ ע  עצמ וֹ  על  וּ מק בּ ל  בּ אהבה , ׁש מ וֹ  למען
עלינ וּ , יגן זכ וּ ת וֹ  סלנטר ישׂ ראל רבּ י ה ּק ד וֹ ׁש  ה גּ אוֹ ן ׁש אמר וּ כמ וֹ  בּ אמת , ׁש ּמ ת כּ וּ ן 
רוּ ח וֹ ת ארבּ ע על  והארץ, רקיעים  ׁש בעה על  יתבּ ר ה ם  את ממלי ׁש אדם
ׁש זּ ה ית בּ ר ה' את  להמלי ׁש וֹ כח עצמ וֹ  על ורק כּ לוֹ , הע וֹ לם כּ ל  על  מ ּמ ׁש  העוֹ לם ,

הע ּק ר.

ז וֹ הר ילמד וּ  ישׂ ראל  וכל  בּ ּת וֹ רה , ונתק דּ ׁש  ה גּ אלּ ה, למען  ונתמסר בּ וֹ א וּ  כּ ן! 
לע וֹ לם ל וט וֹ ב  ה זּ ה, בּ ע וֹ לם  אׁש רי כּ ן , עוֹ שׂ ה  א ּת ה  ואם יוֹ ם , בּ כל ה ּק דוֹ ׁש 

נשׂ א ּפ רׁש ת מהימנא רעיא  בּ ז וֹ הר כּ דאיתא  נ גּ אל , ּת כף  וּ בו דּ אי ב ')הבּ א, קכ"ד, :(ף ַ

אל עּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד "ה' יתקיים וּ בזכוּ תיה בּ ארץ ", דּ רוֹ ר "וּ קראתם  דּ בגיניה
אתגליא דּ האי  דּ רא "זכּ אה  הרׁש בּ "י נב וּ את  בּ נ וּ  ׁש יּ תקיּ ם  נזכּ ה, כּ אחד  וכ לּ נ וּ  נכר".

דּ רוֹ ר". "וּ קראתם וּ בסגּ וּ לת וֹ  בּ יּה ,

יעיד וּ בעצמ וֹ  בּ כב וֹ ד וֹ  ׁש ה ּמ ׁש יח  הּמ א רים , ה זּ וֹ כים  מן להי וֹ ת  ׁש נּ זכּ ה רצוֹ ן  
ׁש מים, לׁש ם לּמ וּ ד  ּת נוּ  יקרים , יה וּ דים  כּ ן, על  ה גּ עּת י".  בּ זכ וּ ת" עלינ וּ 
לגרם לי וֹ צרנ וּ , רוּ ח נחת  לע שׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה , ה כינה  למען מ דּ ּק וֹ תיכם הקדּ יׁש וּ 

למדּת לא  וכי  ּכ�? מו )אמרּת ו ּדאי].(י�עיהּו הּוא  ּכ� ל ֹו, אמר אחרית ?!" מרא �ית  "מּגיד ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ�ִַַַָָ

מצא  לא  ּולאד�  ּבתראה ּבגל ּותא  א ּתמר ּובגיני ּה איהּו. אתקרי  ואד�  מית  לא  מ�ה ּדא  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹּובגי� 
ּדא ּפיק  עזר מצא  לא  ּולאד�  ּביּה א ּתמר  ּדאמצעיתא  עמּודא  וכ�  ּכנג ּדֹו. ּכלהֹו א ּלא  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�ְְְְֵֵֶֶֶָֻעזר

ּדכתיב הּוא  הדא  ּגל ּותא  מ�  ב)�כינ ּתיּה איהּו(�מֹות  ּומ�ה אי�." אי�  ּכי  ו ּירא  וכה ּכה "ו ּיפ�  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ּכנגדו.ּבדּיֹו עזר מצא  לא  ּביּה ּדא ּתמר מ ּמ� קניּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

מצא  לא  ּולאד�  האחרֹונה ּבּגל ּות  נאמר ּובגלל ֹו אד� , נקרא  והּוא  מת , לא  מ�ה ולכ�  ְָָָָָֹ�ַַַָָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ[ּבא ּור:
מהּגל ּות . �כינה �ּיֹוציא  עזר מצא  לא  ּולאד�  האמצעי ּבע ּמּוד נאמר וכ�  ּכנג ּדֹו. ּכּל�  א ּלא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ�ְְְֵֵֶֶֶֶָָֻעזר,

�ּכת ּוב  ב)זהּו ּבֹו(�מֹות  �ּנאמר מּמ�, ּבדמּותֹו הּוא  ּומ�ה אי�." אי�  ּכי  ו ּירא  וכה ּכה "וּיפ�  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�ַ
ּכנג ּדֹו]. עזר מצא  ְְֵֶֶָָֹלא 

זזה  אינ ּה רּבנ ּו מ�ה �ל  �הּבחינה לבאר יֹוחאי  ּבר �מע ֹו�  ר ּבי ּוממ�י � מל �: ּבמק ּד� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּובאר
ּתלמידי מצא  לא  הּוא  ּברּו� �הּקדֹו� האחרֹונה ּבּגל ּות  נאמר  זה ועל  ּבּגל ּות, ה�כינה ְִֵֶַַָָָָָֹ�ַַַָָ�ְְִִֶֶַַַָָמ� 
ע ֹו�קי�  �אינ�  לפי  ּכנג ּדֹו, ה�  ּכא ּלּו נח�בי�  ּכּל�  א ּלא  ּבּגל ּות , למ�ה עזר  �ּיהי ּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָ�ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ�חכמי� 
מצא  לא  ּפרּו� ּכנג ּדֹו עזר מצא  לא  ּולאד�  ּבֹו ונאמר ה�כינה. לת ּקּו�  ל� ּיע  הּתֹורה ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ�ְְְְְִִֵֶַַַַָָּב� ֹודֹות 

הּגל ּות . מ�  �כינת ֹו את  להֹוציא  אנ ּפי�  לזעיר �ּיעזר מי  הּוא  ּברּו� ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�ִֶַַָָהּקדֹו�

ּגל ּותא  ּדא  ּתרּדמה וא ּמא . א ּבא  - אלהי�  ה' האד� ." על  ּתרּדמה אלהי�  ה' "ו ּיּפל  זמנא  ְְִִֵַַָָָָָָֹ�ְִֵַַָָָָֹ�ְְִֵַַַָּבההּוא 
ּבי ּה ט "ו )ּדא ּתמר �ינה (ּברא �ית  לית  ו ּיי �� . מ�ה על  לי ּה ארמי  אבר� ". על  נפלה "ותרּדמה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ�ִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּגל ּותא . ֶָָָא ּלא 

- ּתרּדמה וא ּמא . א ּבא  - אלהי�  ה' האד� ." על  ּתרּדמה אלהי�  ה' "וּיּפל  זמ�  ּבא ֹותֹו ְְִִֵַַָָָֹ�ְִֵַַָָָָֹ�ְְֵֵַַַ[ּבא ּור:
ּבּה �ּנאמר הּגל ּות , ט "ו )זֹו אי� (ּברא �ית  ו ּיי �� . מ�ה על  הּפיל ֹו אבר� ". על  נפלה "ותרּדמה ֶֶַָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ידי על  נגר�  הּגל ּות  �ע ּקר  לפי �נה נקראת  �הּגל ּות  מל � ּבמק ּד� ּובאר ּגל ּות ]. א ּלא  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�נה
הּמֹוחי�  �� )ה� ּתּלק ּות  מ ּדב� מת ֹוק  .(וע ּי�  ְְְְִִִֵַַַַָָ



הזהרטז ְַַַֻא ת 

ועּת ה , ה ּק ד וֹ ׁש , ה זּ הר לל ּמ וּ ד התעוֹ ררוּ ת  ספרי מקוֹ ם  בּ כל  יחלּ ק  אחד וכל הּק דוֹ ׁש ,
אפׁש ר  כּ י ,ית בּ ר ה ם  רצ וֹ ן את בּ שׂ מחה  מקיּ מים  וכלּ ם  ננעלוּ , ּת רוּ צים" "ׁש ערי 
בּ י ׁש יבה  כּ אן  ז וֹ הר, ּת ּק וּ ני והן התעוֹ ררוּ ת, ספרי הן  הּס פרים , את  בּ חינם  לק בּ ל

ׁש מׁש . בּ בית  העוֹ למי הזּ הר מפעל בּ ארג וּ ן אצלנוּ , וכן  ה ּק דוֹ ׁש ה ,

,אני גּ בּ וֹ ר יאמר והחלׁש  בּ גּ בּ וֹ רים , ה ' לעזרת בּ וֹ א וּ  מבּק ׁש , אנכי אחי את  כּ ן, 
ה זּ הר  על ספרים  לחלּ ק  דּ קדה, וּ בעזּ וּ ת רוּ ח, בּ אמץ מתנ דּ בים  וּ צריכים 
יה וּ די ׁש לּ כל כּ די העבוֹ דה, מקוֹ מ וֹ ת  וּ בכל וּ ברכּ בוֹ ת , הא וֹ טוֹ בּ וּ סים , בּ כל  הּק דוֹ ׁש ,
כּ ּמ ים  ה ' את  דּ עה  הארץ "וּ מלאה  ה ּפ סוּ ק ׁש יּ תק יּ ם  עד ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר חלק יהיה 

מכ ּס ים". ליּ ם 

כּ ל את וּ לאחד הכּ חוֹ ת , כּ ל את  וּ לאחד ה כּ ל, לאדוֹ ן מחׁש בּת נוּ  ליחד צריכים 
ה צּ דּ יקים  כּ ל וּ כדברי  נ גּ אל , הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי  על רק כּ י ישׂ ראל, כּ לל

ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר בּ לּמ וּ ד ּת ל וּ יה הגּ אלּ ה  סג לּ ת  דּ כל  ה דּ וֹ רוֹ ת, ולאבגּ ד וֹ לי  בּ וֹ  דּ וקא  , 
והערבבּ זוּ לת וֹ . ההפלגה , וד וֹ ר  ה ּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר נ ׁש מ וֹ ת לע וֹ לם ׁש יּ רדוּ  בּ ד וֹ רנוּ , וּ בפרט  

העוֹ לם  את  ה וֹ טף  הּמ בּ וּ ל עצמם  הם  בבא ר רב, א ', נ"ה , ף  כ "א  ן זהר  ת ני  (דאיתא  ְְְִִִִֵֵַַָ

" במ "מת ק  וכן צמא )הגר "א , ותרוה  ם  ע ן למען, נפׁש  מסירוּ ת לע שׂ וֹ ת וּ מכרחים  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
וּ לסעדּה  לתמכה ה ּק ד וֹ ׁש ה הלוֹ םגהכינה  עליו רבּ ינוּ  מ ׁש ה וּ כמוֹ  עצמוֹ , ׁש ּמ סר 

תכ "ט.ב. יעקב ּדברי  ּב�פר הּובא  הּל��  מּבעל  ֹ�ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהערה

הּקדֹו�ג . הּזהר זעקת  ב ')וק ֹול  וע ּמּוד  א ' ע ּמּוד  כ"ח  הּנ�מֹות :(ּברא �ית  ּומע ֹוררת  לבבֹות  חֹודרת  ְַ�ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
לעלמא  ווי ה �מי� ". ע ֹו�  ּכל  ואת  ה�דה חּית  ּכל  האדמה מ�  אלהי�  ה' "ו ּיצר ואמר. ּפתח ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ�ִִָֹ�ְִֶַַַָָע ֹוד
חּית  ּדוּדאי ידעי� . ולא  דא ֹורייתא  ּברזי  מ� ּתּכלי�  ּדלא  עייני�  ּו�תימי�  ל ּבא  א ּטימי�  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָּדא ּנּו� 
ּבהֹו�  עזר א �ּתכח לא  חּיה נפ � ּדא ּנּו�  ּבא ּלי�  ואפיל ּו האר� . ע ּמי א ּנּו�  ה�מי�  וע ֹו�  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְִִֵֶֶַַַַַָָָָה�דה

מ ּנּה.(ּבגלּותא ) זז  לא  �כינ ּתא  ּדגלת זמנא  ּדבכל  ע ּמּה. ּדאיהּו למ�ה  ולא  ּבגל ּותא  ל �כינ ּתא  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ע ֹו�  ּכל  ואת ה�דה חּית  ּכל  האדמה מ�  אלהי�  ה' "ו ּיצר ואמר, �מע ֹו�  רּבי  ּפתח ע ֹוד ְֵֶַַַָָָָָ�ִִָֹ�ְְִִִֵֶַַַַָָ[ּבא ּור:
ולא  הּתֹורה ּב� ֹוד ֹות  מ� ּתּכלי�  �ּלא  עיני�  ּו�ת ּומי לב  אט ּומי �ה�  לע ֹול�  א ֹוי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ�ִֵֶַַָָָה�מי� ."
לא  חּיה, נפ � �ה�  ּבא ּלּו, ואפ ּלּו האר� , ע ּמי ה�  ה�מי�  וע ֹו�  ה�דה חּית �ּוּדאי  ְִֵֵֶֶֶַָֹ�ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָי ֹודעי� .
זז לא  �כינה, �ּגלתה זמ�  �ּבכל  ע ּמּה, �הּוא  למ�ה ולא  ּבּגל ּות , ל �כינה עזר ּבה�  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹנמצא 

ִֶָמּמּנה].

ללמד  מת ּבֹונני�  �ּלא  לע ֹול�  ווי א ֹומר י ֹוחאי  ּבר �מע ֹו�  רּבי  �ּכא�  מל �: ּבמק ּד� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּובאר
הּתלמידי אפיל ּו א ּלא  ּבּגל ּות , ל �כינה ע ֹוזרי�  לא  הארצֹות  �ע ּמי ּובו ּדאי  הּתֹורה, ְִִֵַַ�ְְִִֶַַָָָָֹ�ְֵֶַַַַָָ� ֹודֹות
זאת  ּכל  ע�  ּומצוֹות , ּבּתֹורה וע ֹו�קי�  חּיה, נפ � הּנקראת  קד ֹו�ה נ �מה לה�  �ּי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ�חכמי� 
הּנמצא  ר ּבנ ּו למ�ה וכ�  ּבּגל ּות , ל �כינה לעזר  הּטֹובי� , מע �יה�  ידי  על  ו� ּיּוע  עזר נמצא  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�ִֵֶַַ�ְְְִִֵֵֶַַַָֹלא 
מ� ּיעי�  �אינ�  והּטע�  מּמּנה, מ�ה זז לא  ה�כינה �ּגלתה ּפע�  �ּכל  ּכּיד ּוע  ּבּגל ּות . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹע ּמּה
הּתֹורה  � ֹודֹות ידי �על  ּכּידּוע  הּתֹורה, ּב� ֹוד ֹות  ע ֹו�קי�  �אינ�  לפי הּוא  ה�כינה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלת ּקּו� 

ּבּגל ּות . ל �כינה ּגד ֹול  ּתּקּו�  ע ֹו�ה ל ֹומד  ְִִֵֶֶַַָָָָָ�אד� 

אמרּת ואנ ּת ּברי ליּה אמר ּובמ�ה. ּבי �ראל  דאד�  ע ֹובדא  יהיב מא�  והא  אלעזר, רּבי ְְַ�ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
א ֹוליפת  לא  וכי מו )הכי וּדאי.(י�עיהּו הּוא  הכי לי ּה אמר אחרית ." מרא �ית  "מּגיד  ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ�ִִֵַַָָָ

וא ּתה  ּבני, ל ֹו: אמר ּובמ�ה? ּבי�ראל  אד�  �ל  מע �ה נת�  מי והרי אלעזר, רּבי אמר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ִֵַַָ�ְִֵֶַַַָָָ[ּבא ּור :

הזהר יזא ת  ְַַַֻ

נא" מחני אין "ואם  ואמר ישׂ ראל  כּ לל ם )על זהר  ת ני  יה וּ די(וען כּ ל י וֹ ם וּ בכל , ְְִֵֵַַָֹ
בּ יוֹ ם  ּפ עמים  ׁש מע קריאת  י ם )ק וֹ רא עמים אר ע  לברכה   נ זכר האר "י  עצמ וֹ (לדעת  וּ מ וֹ סר ְְְְְְִִִַַַַָָָ

להוֹ כיח  צרי וּ בו דּ אי דּ ין , בּ ית  מית וֹ ת  אר בּ ע  עצמ וֹ  על  וּ מק בּ ל  בּ אהבה , ׁש מ וֹ  למען
עלינ וּ , יגן זכ וּ ת וֹ  סלנטר ישׂ ראל רבּ י ה ּק ד וֹ ׁש  ה גּ אוֹ ן ׁש אמר וּ כמ וֹ  בּ אמת , ׁש ּמ ת כּ וּ ן 
רוּ ח וֹ ת ארבּ ע על  והארץ, רקיעים  ׁש בעה על  יתבּ ר ה ם  את ממלי ׁש אדם
ׁש זּ ה ית בּ ר ה' את  להמלי ׁש וֹ כח עצמ וֹ  על ורק כּ לוֹ , הע וֹ לם כּ ל  על  מ ּמ ׁש  העוֹ לם ,

הע ּק ר.

ז וֹ הר ילמד וּ  ישׂ ראל  וכל  בּ ּת וֹ רה , ונתק דּ ׁש  ה גּ אלּ ה, למען  ונתמסר בּ וֹ א וּ  כּ ן! 
לע וֹ לם ל וט וֹ ב  ה זּ ה, בּ ע וֹ לם  אׁש רי כּ ן , עוֹ שׂ ה  א ּת ה  ואם יוֹ ם , בּ כל ה ּק דוֹ ׁש 

נשׂ א ּפ רׁש ת מהימנא רעיא  בּ ז וֹ הר כּ דאיתא  נ גּ אל , ּת כף  וּ בו דּ אי ב ')הבּ א, קכ"ד, :(ף ַ

אל עּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד "ה' יתקיים וּ בזכוּ תיה בּ ארץ ", דּ רוֹ ר "וּ קראתם  דּ בגיניה
אתגליא דּ האי  דּ רא "זכּ אה  הרׁש בּ "י נב וּ את  בּ נ וּ  ׁש יּ תקיּ ם  נזכּ ה, כּ אחד  וכ לּ נ וּ  נכר".

דּ רוֹ ר". "וּ קראתם וּ בסגּ וּ לת וֹ  בּ יּה ,

יעיד וּ בעצמ וֹ  בּ כב וֹ ד וֹ  ׁש ה ּמ ׁש יח  הּמ א רים , ה זּ וֹ כים  מן להי וֹ ת  ׁש נּ זכּ ה רצוֹ ן  
ׁש מים, לׁש ם לּמ וּ ד  ּת נוּ  יקרים , יה וּ דים  כּ ן, על  ה גּ עּת י".  בּ זכ וּ ת" עלינ וּ 
לגרם לי וֹ צרנ וּ , רוּ ח נחת  לע שׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה , ה כינה  למען מ דּ ּק וֹ תיכם הקדּ יׁש וּ 

למדּת לא  וכי  ּכ�? מו )אמרּת ו ּדאי].(י�עיהּו הּוא  ּכ� ל ֹו, אמר אחרית ?!" מרא �ית  "מּגיד ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ�ִַַַָָ

מצא  לא  ּולאד�  ּבתראה ּבגל ּותא  א ּתמר ּובגיני ּה איהּו. אתקרי  ואד�  מית  לא  מ�ה ּדא  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹּובגי� 
ּדא ּפיק  עזר מצא  לא  ּולאד�  ּביּה א ּתמר  ּדאמצעיתא  עמּודא  וכ�  ּכנג ּדֹו. ּכלהֹו א ּלא  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�ְְְְֵֵֶֶֶָֻעזר

ּדכתיב הּוא  הדא  ּגל ּותא  מ�  ב)�כינ ּתיּה איהּו(�מֹות  ּומ�ה אי�." אי�  ּכי  ו ּירא  וכה ּכה "ו ּיפ�  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ּכנגדו.ּבדּיֹו עזר מצא  לא  ּביּה ּדא ּתמר מ ּמ� קניּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

מצא  לא  ּולאד�  האחרֹונה ּבּגל ּות  נאמר ּובגלל ֹו אד� , נקרא  והּוא  מת , לא  מ�ה ולכ�  ְָָָָָֹ�ַַַָָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ[ּבא ּור:
מהּגל ּות . �כינה �ּיֹוציא  עזר מצא  לא  ּולאד�  האמצעי ּבע ּמּוד נאמר וכ�  ּכנג ּדֹו. ּכּל�  א ּלא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ�ְְְֵֵֶֶֶֶָָֻעזר,

�ּכת ּוב  ב)זהּו ּבֹו(�מֹות  �ּנאמר מּמ�, ּבדמּותֹו הּוא  ּומ�ה אי�." אי�  ּכי  ו ּירא  וכה ּכה "וּיפ�  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�ַ
ּכנג ּדֹו]. עזר מצא  ְְֵֶֶָָֹלא 

זזה  אינ ּה רּבנ ּו מ�ה �ל  �הּבחינה לבאר יֹוחאי  ּבר �מע ֹו�  ר ּבי ּוממ�י � מל �: ּבמק ּד� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּובאר
ּתלמידי מצא  לא  הּוא  ּברּו� �הּקדֹו� האחרֹונה ּבּגל ּות  נאמר  זה ועל  ּבּגל ּות, ה�כינה ְִֵֶַַָָָָָֹ�ַַַָָ�ְְִִֶֶַַַָָמ� 
ע ֹו�קי�  �אינ�  לפי  ּכנג ּדֹו, ה�  ּכא ּלּו נח�בי�  ּכּל�  א ּלא  ּבּגל ּות , למ�ה עזר  �ּיהי ּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָ�ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ�חכמי� 
מצא  לא  ּפרּו� ּכנג ּדֹו עזר מצא  לא  ּולאד�  ּבֹו ונאמר ה�כינה. לת ּקּו�  ל� ּיע  הּתֹורה ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ�ְְְְְִִֵֶַַַַָָּב� ֹודֹות 

הּגל ּות . מ�  �כינת ֹו את  להֹוציא  אנ ּפי�  לזעיר �ּיעזר מי  הּוא  ּברּו� ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�ִֶַַָָהּקדֹו�

ּגל ּותא  ּדא  ּתרּדמה וא ּמא . א ּבא  - אלהי�  ה' האד� ." על  ּתרּדמה אלהי�  ה' "ו ּיּפל  זמנא  ְְִִֵַַָָָָָָֹ�ְִֵַַָָָָֹ�ְְִֵַַַָּבההּוא 
ּבי ּה ט "ו )ּדא ּתמר �ינה (ּברא �ית  לית  ו ּיי �� . מ�ה על  לי ּה ארמי  אבר� ". על  נפלה "ותרּדמה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ�ִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּגל ּותא . ֶָָָא ּלא 

- ּתרּדמה וא ּמא . א ּבא  - אלהי�  ה' האד� ." על  ּתרּדמה אלהי�  ה' "וּיּפל  זמ�  ּבא ֹותֹו ְְִִֵַַָָָֹ�ְִֵַַָָָָֹ�ְְֵֵַַַ[ּבא ּור:
ּבּה �ּנאמר הּגל ּות , ט "ו )זֹו אי� (ּברא �ית  ו ּיי �� . מ�ה על  הּפיל ֹו אבר� ". על  נפלה "ותרּדמה ֶֶַָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ידי על  נגר�  הּגל ּות  �ע ּקר  לפי �נה נקראת  �הּגל ּות  מל � ּבמק ּד� ּובאר ּגל ּות ]. א ּלא  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�נה
הּמֹוחי�  �� )ה� ּתּלק ּות  מ ּדב� מת ֹוק  .(וע ּי�  ְְְְִִִֵַַַַָָ



הזהריח ְַַַֻא ת 

את לקבּ ל יחד , כּ אחד כּ לּ נ וּ   נל וכ ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר יוֹ ם בּ כל ולּמ דוּ  נפׁש נ וּ , לפדוּ ת 
בּ ימינ וּ  בּ מהרה  בּ רחמים ", לצ יּ וֹ ן   בּ ׁש וּ ב עינינ וּ  "ותחזינה הּמ ׁש יח . מל ּפ ני א וֹ ר 

אמן.



ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ




