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המזל  אזוהר 

המזל זוהר

ליחלׁש ם וּ רחימ וּ . בּ דחילוּ  וּ ׁש כינ ּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א  י"היחוּ ד ׁש ם ד 
ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים בּ יחוּ דא  בו"ה

ידינ וּ ויהי וּ מעשׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינ וּ . אלהינ וּ  אדני  נ וֹ עם 
ונצליח נעשׂ ה ה' בּ ׁש ם  כּ וֹ ננהוּ .

ה '.בּ רוּ כים בּ ׁש ם ה בּ אים 

חכמיםבּ רׁש וּ ת  תלמידי ׁש ליט"א , יׁש יב וֹ ת רא ׁש י הגּ א וֹ נים, הרבּ נים 
וכל  הזּ ה, ה גּ דוֹ ל הּק בּ וּ ץ את  ׁש אר גּ נ וּ  הרבּ ים וּ מז כּ י ועסקנים 

ׁש ליט"א . הזּ ה  ה ּק דוֹ ׁש  הּק הל

היּ וֹ צאאנחנ וּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  הקדושמקוּ ים במקום ה זּ ה ה ּק בּ וּ ץ מן  
אתהזה בּ מהרה הם  בּ עזרת יביא ׁש הבטיח, כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ 

בּ רחמי מ גּ לוּ תא יפקוּ ן  דּ א  בּ ספרא  בב "א.הרׁש בּ "י צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

בלוריה נתאספנו מרת הצדיקת האשה של הזכרון יום תמוז ח' היום
נפש במסירת עבדה גדולה, צדיקת היתה היא  ע"ה , מזל בת
מדברת  אורחים מכנסת הייתה  הפלות, יעשו שלא  רבות נשים להציל
לנשים  מדרבנת היית  לארץ  ובחוץ  צניעות, על ונשים בחורות  עם 
בית, שלום לעשות בשביל נפשה ומסרה המשפחה. טהרת לקיים
פניה  והארת וענותנותה  גדלותה  ראש , כיסוי  בלי  הייתה לא מעולם

להפליא. היה אדם לכל

לאחים נפטרה ואמרה ידיים, ליטול מים ביקשה שבת, במוצאי בביתה
את  שאמרו עד ישנה  כך ואחר גדולה, באחדות שיהיו  ואחיות 
נשמתה  יצאה  אחד ה' ה"א ישראל שמע וכשאמרו שמע , וקריאת הווידוי

המורחבת. בסנהדריה בירושלים ונקברה באחד,

הטובים.בואו מדרכיה השכל מוסר  ונלמד

בגמרא הנה ע "א)איתא קנ"ג  דף קאימנא",(שבת  דהתם  בהספידא  "אחים
ההספד. בשעת  נמצא  שהייתה שהנפטר בדרכה לילך אנו ומצווים    
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המזל  זוהר  ב 

תמימה, ה ' תורת  בישראל וקדושה  טהרה להפיץ  כימים לילות שמה
כמים  נפש , באהבת  אליה  קשורים היו המרוקאית העדה שבני וכידוע

ויהודי. יהודי כל אוהבת שהייתה הפנים, אל הפנים

איך סיפר שזוכר שנה, משמונים  למעלה שמש , בבית כאן שגר יהודי לי
וקטעים הקדוש  זוהר חבורות לומדים  היו המדרש בית שבכל
בתי  בכל היום  ועד  לשונם. פה על שגורים  היו  הקדוש  מהזוהר  שלמים 
מוצאי  של ערבית  תפילת אחרי ישראל  ארץ בכל מרוקו  יהדות של הכנסת 
כדי  הקדוש , זוהר  ללמוד קדושה  בחבורה  כשעה  עוד נשארים  שבת 
ואפילו הזוהר קדושת עם  החול לימות השבת  קדושת את  להמשיך
תגן יוחאי בר  שמעון רבי שזכות לשונן  על  שגור היה תמיד האימהות
בעל  הקדוש  הזוהר כל  ידע סאלי שהבאבא  מעובדה שידענו וכמו עליהן,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם שיתפלל  יוחאי בר הקדוששמעון  זוהר  שלומד יהודי כל ובאמת .
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו ומנשקו ידו מוהר "ן)על .(ליקוטי 

מגמתם ואין שכל כאלו, צדקניות ובנות בנים שיוצאים  חידוש 
ישראל  בני אחינו את  ולקרב להאיר ישראל  בעם תורה  להרבות

שבשמים .לאבינו

המןאמרו  לאוכלי אלא תורה ניתנה לא  ד)חז"ל, ל"א  ב' ד"ה  ברש "י ובזוהר(הובא  ,
סב)הקדוש  דף בשלח  המן(פרשת באוכלי מיוחד מה  שכאשרכתוב, ?

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור  נקראו  זה ועל עליונה. לחכמה וזכו 
מהזוהר רואים דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל התורה ניתנה

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר הקדוש

ויחיכתוב י "א)בפרשת מ"ט פרק אתנוֹ (בראשית בּ ני ולרקה עירה לגּ פן "אסרי
ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין שם,אכּ בּ ס הקדוש החיים ובאור 

ויחיא. פרשת תנחומא  י')ובמדרש  ...(פרק 
ענבים "ובדם  יין  מרוב לבושו" ביין "כבס

שנאמר  תורה, אלא יין אין א)סותו"... "כי (שיר
היין" בית  אל הביאני  מיין  דודיך  טובים
Łהõôרה  למד ô א מכאן  מיין" עינים  ְֶַַַָָ"חכלילי 

ולבן  õôרה, Łל ãינç מ לי לי üçח õאצל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהר àה
éנים חטאיכם äיהי אם  הõôרה àזכäת Łְְֲִִִִִֵֶַַָָָָנים

äינà יל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ
הקדוש החיים פסוקובאור מט פרק  (בראשית

אומרםיא) דרך על יתבאר  וגו' ביין" "כבס ,

המזל  גזוהר 

ישראל  שיתעסקו  שצריך  הוא המשיח מלך העצום  הגואל של  שכוחו  כתב,

בראשית)ז"ל פרשת חדש  שבו(בזוהר ד' גלות כי
ישראל  ביד  שתהיה צריך העצום הגואל  יגלה 
מבוא , יתעכב זה  וזולת  התורה, עסק מצות

פירוש  וגו ', כבס  באומרו רמז של ולזה כוחו כי
עסק בחינת הוא  שמו, שילה  המצופה המלך
תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו התורה,

שפירשתי  מה ב)ועיין "הביאני (שהש "ר בפסוק
יהיה  באמצעותה כי ואמר היין", בית אל
אליו  נכון למלכות , כינוי  שהוא  לבושו

ללובשו.

לומר, נתכוון  וגו' ענבים" "ובדם כי ואומרו
פירוש יין , ימצא ולא  הגאולה  זמן יגיע אם 
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה , בנו  שאין
לישראל  האומות  יצירון אשר  הגלות  ,ותוקף

ז"ל צז:)כאומרם  קץ(סנהדרין כשיגיע כי
יעמיד לגואלם זכות בישראל יהיה ולא הנחתם

כהמן  קשה  מלך ובדםלהם אומרו והוא וכו ',
הנפשותענבים , יזדככו  היסורין באמצעות  כי

שיתבררו כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו
התורה בחינת מלאכתו באמצעות שזו אלא ,

"ענבים" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו וזו נאה
כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות כי
לא כי רמז  גם  הענבים , שהם  הגפן פרי בישול
ענף או אילן  לזמור  דם  לשפוך האומות  ישלטו

גרגרין. פירוש ענבים, אלא אשכול או

מד לרמוז "סותה", למטה ואמר  קטנה רגה 
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא

מסוה, יהיהלשון  גדול הפרש כי בזה והכוונה
התורה באמצעות  הגאולה תהיה  אם  בין
לאם  עליון, מלכות בגילוי יגלה אז והמצוה ,
בישראל  תהיה אשר הנקמה  באמצעות  תהיה

ורוכב  עני בבחינת ט')וגו 'יהיה ט ' .(זכריה 

לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 
השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני

ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה

הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע
עכ"ל. עדן, בגן 

סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,
שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

פירש: שם האהבהוברש"י את זו לכבות 
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

סוד. בגמטריא  יין

השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל
éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 

עסק,מתיבתא... דהוה  דאורייתא ובאולפן
בקרבא ומנצחין ישראל, בית עמא  רחיצין
דגיברין  זינין מיני  כל בידיהון  אחדין ,כאילו

הגבורים", "שלטי פירש : מגן וברש"י שהתורה
עפריםלישראל . Łéני üדיŁ "Łני  ה ' ְְֳִִִֵֵַָָובפסוק

ובתרגום ìŁõàים", הרõעים צב çה ôְְִִִֵַַָָאõמי
למפרקך דעתידין פריקיך תרין פירש: יונתן

אפרים  בר ומשיח דוד  בר ובפסוק משיח וכו'.
אל  לי  üê א הðללים äונס הõçם çŁפäח "עד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָו'

הêב õנה", áבעת ואל הõëר ב "צרורהר  פירש ְְְִֶַַַַָ
המור המור ": הר אל לי סיני ,אלך הר  זה

כמו  כי מור , מקוטרת ישראל  לעשות
על  כן  רעים , רוחות  כל מבריח מור שהקטרת

זוהמתן, פסקה סיני, הר  גבעתידי "ואל
החטאיםהלבונה " כל ולהפוך אותך ללבן  ,

במדרש  שכתוב  כמו וזהו עכ "ל . לזכיות,
לעיל, בזכות(ויחי)תנחומא  שנים" "ולבן 

כשלג כשנים  חטאיכם  יהיו "אם  התורה,
א)ילבינו" עכ"ל.(ישעיה ניתן , הכוח שזה 

על  כן כמו לזכויות, שמהפך מאהבה  לתשובה
התורה סודות  שהם תורה של יינה לימוד ידי
הכול  ומהפכים  מאהבה , לתשובה  זוכים 

לזכויות.



המזל  זוהר  ב 

תמימה, ה ' תורת  בישראל וקדושה  טהרה להפיץ  כימים לילות שמה
כמים  נפש , באהבת  אליה  קשורים היו המרוקאית העדה שבני וכידוע

ויהודי. יהודי כל אוהבת שהייתה הפנים, אל הפנים

איך סיפר שזוכר שנה, משמונים  למעלה שמש , בבית כאן שגר יהודי לי
וקטעים הקדוש  זוהר חבורות לומדים  היו המדרש בית שבכל
בתי  בכל היום  ועד  לשונם. פה על שגורים  היו  הקדוש  מהזוהר  שלמים 
מוצאי  של ערבית  תפילת אחרי ישראל  ארץ בכל מרוקו  יהדות של הכנסת 
כדי  הקדוש , זוהר  ללמוד קדושה  בחבורה  כשעה  עוד נשארים  שבת 
ואפילו הזוהר קדושת עם  החול לימות השבת  קדושת את  להמשיך
תגן יוחאי בר  שמעון רבי שזכות לשונן  על  שגור היה תמיד האימהות
בעל  הקדוש  הזוהר כל  ידע סאלי שהבאבא  מעובדה שידענו וכמו עליהן,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם שיתפלל  יוחאי בר הקדוששמעון  זוהר  שלומד יהודי כל ובאמת .
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו ומנשקו ידו מוהר "ן)על .(ליקוטי 

מגמתם ואין שכל כאלו, צדקניות ובנות בנים שיוצאים  חידוש 
ישראל  בני אחינו את  ולקרב להאיר ישראל  בעם תורה  להרבות

שבשמים .לאבינו

המןאמרו  לאוכלי אלא תורה ניתנה לא  ד)חז"ל, ל"א  ב' ד"ה  ברש "י ובזוהר(הובא  ,
סב)הקדוש  דף בשלח  המן(פרשת באוכלי מיוחד מה  שכאשרכתוב, ?

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור  נקראו  זה ועל עליונה. לחכמה וזכו 
מהזוהר רואים דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל התורה ניתנה

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר הקדוש

ויחיכתוב י "א)בפרשת מ"ט פרק אתנוֹ (בראשית בּ ני ולרקה עירה לגּ פן "אסרי
ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין שם,אכּ בּ ס הקדוש החיים ובאור 

ויחיא. פרשת תנחומא  י')ובמדרש  ...(פרק 
ענבים "ובדם  יין  מרוב לבושו" ביין "כבס

שנאמר  תורה, אלא יין אין א)סותו"... "כי (שיר
היין" בית  אל הביאני  מיין  דודיך  טובים
Łהõôרה  למד ô א מכאן  מיין" עינים  ְֶַַַָָ"חכלילי 

ולבן  õôרה, Łל ãינç מ לי לי üçח õאצל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהר àה
éנים חטאיכם äיהי אם  הõôרה àזכäת Łְְֲִִִִִֵֶַַָָָָנים

äינà יל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ
הקדוש החיים פסוקובאור מט פרק  (בראשית

אומרםיא) דרך על יתבאר  וגו' ביין" "כבס ,

המזל  גזוהר 

ישראל  שיתעסקו  שצריך  הוא המשיח מלך העצום  הגואל של  שכוחו  כתב,

בראשית)ז"ל פרשת חדש  שבו(בזוהר ד' גלות כי
ישראל  ביד  שתהיה צריך העצום הגואל  יגלה 
מבוא , יתעכב זה  וזולת  התורה, עסק מצות

פירוש  וגו ', כבס  באומרו רמז של ולזה כוחו כי
עסק בחינת הוא  שמו, שילה  המצופה המלך
תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו התורה,

שפירשתי  מה ב)ועיין "הביאני (שהש "ר בפסוק
יהיה  באמצעותה כי ואמר היין", בית אל
אליו  נכון למלכות , כינוי  שהוא  לבושו

ללובשו.

לומר, נתכוון  וגו' ענבים" "ובדם כי ואומרו
פירוש יין , ימצא ולא  הגאולה  זמן יגיע אם 
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה , בנו  שאין
לישראל  האומות  יצירון אשר  הגלות  ,ותוקף

ז"ל צז:)כאומרם  קץ(סנהדרין כשיגיע כי
יעמיד לגואלם זכות בישראל יהיה ולא הנחתם

כהמן  קשה  מלך ובדםלהם אומרו והוא וכו ',
הנפשותענבים , יזדככו  היסורין באמצעות  כי

שיתבררו כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו
התורה בחינת מלאכתו באמצעות שזו אלא ,

"ענבים" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו וזו נאה
כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות כי
לא כי רמז  גם  הענבים , שהם  הגפן פרי בישול
ענף או אילן  לזמור  דם  לשפוך האומות  ישלטו

גרגרין. פירוש ענבים, אלא אשכול או

מד לרמוז "סותה", למטה ואמר  קטנה רגה 
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא

מסוה, יהיהלשון  גדול הפרש כי בזה והכוונה
התורה באמצעות  הגאולה תהיה  אם  בין
לאם  עליון, מלכות בגילוי יגלה אז והמצוה ,
בישראל  תהיה אשר הנקמה  באמצעות  תהיה

ורוכב  עני בבחינת ט')וגו 'יהיה ט ' .(זכריה 

לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 
השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני

ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה

הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע
עכ"ל. עדן, בגן 

סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,
שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

פירש: שם האהבהוברש"י את זו לכבות 
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

סוד. בגמטריא  יין

השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל
éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 

עסק,מתיבתא... דהוה  דאורייתא ובאולפן
בקרבא ומנצחין ישראל, בית עמא  רחיצין
דגיברין  זינין מיני  כל בידיהון  אחדין ,כאילו

הגבורים", "שלטי פירש : מגן וברש"י שהתורה
עפריםלישראל . Łéני üדיŁ "Łני  ה ' ְְֳִִִֵֵַָָובפסוק

ובתרגום ìŁõàים", הרõעים צב çה ôְְִִִֵַַָָאõמי
למפרקך דעתידין פריקיך תרין פירש: יונתן

אפרים  בר ומשיח דוד  בר ובפסוק משיח וכו'.
אל  לי  üê א הðללים äונס הõçם çŁפäח "עד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָו'

הêב õנה", áבעת ואל הõëר ב "צרורהר  פירש ְְְִֶַַַַָ
המור המור ": הר אל לי סיני ,אלך הר  זה

כמו  כי מור , מקוטרת ישראל  לעשות
על  כן  רעים , רוחות  כל מבריח מור שהקטרת

זוהמתן, פסקה סיני, הר  גבעתידי "ואל
החטאיםהלבונה " כל ולהפוך אותך ללבן  ,

במדרש  שכתוב  כמו וזהו עכ "ל . לזכיות,
לעיל, בזכות(ויחי)תנחומא  שנים" "ולבן 

כשלג כשנים  חטאיכם  יהיו "אם  התורה,
א)ילבינו" עכ"ל.(ישעיה ניתן , הכוח שזה 

על  כן כמו לזכויות, שמהפך מאהבה  לתשובה
התורה סודות  שהם תורה של יינה לימוד ידי
הכול  ומהפכים  מאהבה , לתשובה  זוכים 

לזכויות.



המזל  זוהר  ד

של  יינה  שזה  התורה פנימיות את שילמדו  הדברים וביאור תורה , של ביינה 
"סוד".ב תורה גימטריא יין גם ,

לּמ וּ ד ויׁש  ידי על יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  לרבּ י לר וּ ץ וּ ברוּ רה, אחת עצה  לנ וּ  
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר  ועסק 

עני]. ׁש ל נ ּס יוֹ ן [ולא נּס יוֹ ן צרי ולא  מה גּ לוּ ת , ôיקäןבּ רחמים  ז õהר הôיק äני  (éדברי ְְִִִֵֵַַ

נ"ג) âף הרׁש "ש ,כ"א ויטאל, חיּ ים רבּ י הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי וכיּ דוּ ע ַ
וּ להגּ לוֹ ת, להתּפ רסם זה לּמ וּ ד דּ עתיד  וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן טוֹ ב, ׁש ם הבּ על
זאת  גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל
זצללה"ה, דּ רזי ׁש מוּ אל  רבּ י המק וּ בל הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן מוֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה,
וּ בזה ה ּס וֹ "ד בּ ת וֹ רת ילמד כּ לוֹ מר החיּ ים , בּ עץ יחזיק ימים  להארי דּ הר וֹ צה
הוה  וכ נאמרה זי"ע  ּפ תי"ה  יא וּ דה  רבּ י מרנא מּפ י זוֹ  וקבּ לה ימיו , יאריכוּ 

ּפ עמים וכּמ ה  כּ ּמ ה  למעשׂ ה וּ מע שׂ ה גּ ם ז כּ ר וֹ ן]. בּ קוּ נטרס  דּ בריו  [הוּ בא 

ויחי ב . בפרשת יא)כתוב מט  פרק (בראשית

çàין  àéס õאתנ àני ולfiרקה עירה לáפן  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"אסרי
החיים ובאור סäתה", ענבים äבדם  õŁְְֲִַָֹֻלב
הדרך זה על יאמר  או וז "ל: שם, הקדוש
המפורסמות, הגאולות בב ' מדבר שהכתוב 
גאולה  היא והב ' מצרים, של היא הא '
אמר הא' גאולה וכנגד השם בעזר העתידה 

אומרו  דרך  על לגפן , ט)אוסרי פ גפן (תהלים
בחינה  לפניהם  ה ' כפה שאז תסיע, ממצרים
וכנגד הגפן  לפני והוכנע עיר, הנקראת אחת
אמר בימינו שתהיה השם  בעזר  הב' גאולה
דכתיב  ה' ישרוק אשר  בעת פירוש  ולשורקה,

ח) י בני (זכריה אז ואקבצם, להם  אשרקה
בחינות כל לומר רבים , לשון אמר אתונו,
ה' הכניע  לא מצרים ביציאת  כי האומות 
וכנען , מצרים  שהם אומות  ראש אלא  לפניהם 
לכל  ותגבורת  ראש  היו שהם עממין, ז' שהם

ניתנוהאומות, ולא  הוכנעו לא  אומות  ע' אבל
יניח לא השם בעזר לבא לעתיד אבל להם,
תנתן  שלא  קטנה או  גדולה  אומה  מהאומות 
מלבד פירוש  אתונו בני  אומרו והוא  להם,
אנחנו ולכן אתונו: בני גם  אלא עירה,
איש שבעים  של  בחבורה  ללמוד מתקבצים 
השבעים  כל את להכניס  כדי  הזוהר לסיום

השם . בעזרת  אומות 

 וגו' ביין כבס שם: החיים האור ובהמשך
ז "ל אומרם דרך  על פ 'יתבאר  חדש  (בזוהר

העצום בראשית) הגואל יגלה שבו  ד' גלות  כי
התורה, עסק מצות ישראל ביד  שתהיה צריך
כבס באומרו  רמז ולזה מבוא, יתעכב  זה  וזולת
שילה המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש וגו',
שיתעסקו התורה עסק  בחינת הוא  שמו
שפירשתי  מה  ועיין תורה, של  ביינה  ישראל 

ב) [ושם (שהש "ר היין, בית  אל הביאני בפסוק
התורה, פרד "ס חלקי  לכל מרמז שהיין פירש 
תורת על  מרמז  שיין כתב  בגמרא  וברש"י
לבושו יהיה באמצעותה  כי ואמר הסוד ],
ללובשו : אליו נכון למלכות, כינוי שהוא
אם  כי לומר, נתכוון  וגו' ענבים ובדם ואומרו
שאין  פירוש יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע
ותוקף עול באמצעות הגאולה תהיה תורה , בנו
כאומרם  לישראל , האומות  יצירון  אשר  הגלות 

צז:)ז "ל ולא(סנהדרין הנחתם  קץ כשיגיע כי
מלך  להם יעמיד לגואלם  זכות בישראל יהיה 
כי  ענבים, ובדם אומרו והוא וכו', כהמן קשה 
ויתבררו הנפשות יזדככו היסורין באמצעות
באמצעות שיתבררו  כדרך הקדושה ניצוצי
וזו נאה  מלאכתו שזו אלא  התורה , בחינת
כי  "ענבים" ואומרו נאה  בלתי מלאכתו
בישול  כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות

המזל  הזוהר 

לכל  חיּ ים ׁש בק ימים כּ ּמ ה  לאחר  ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם
ליצלן. רחמנא ה יג וּ חי – כּ אוּ לם רחב  היה ׁש לּ בּ ם  הּס פרדּ ים גּ ד וֹ לי וכל  

כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע ועוֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים  עירק , בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל 
חבוּ ר בּ זּ הרהיוּ  יוֹ ם  וּ בכל לילה בּ כל ׁש עוֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת וֹ ת 

האחר וֹ ן, בּ דּ וֹ ר וּ בפרט  כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע"א, חי איׁש  הבּ ן  מרנא  ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  
עניני למדוּ  מצוה וּ בכל מע שׂ ה  לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  ה זּ הר 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  בּ אזכּ ר וֹ תסע דּ ה  וכן טוֹ בים, וּ בימים 
זהר למדוּ  נפטרים, דּ מׁש ּפ טיםעל סבּ א ה ּק דוֹ ׁש 
מילה וּ בברית ידעוּ ,והאדרוֹ ת, זאת כּ י – שׂ מחה  וכל
הרׁש בּ "י  כּ תוֹ רת לנוּ  וּ לטהרתׁש אין  הלּ ב לפּת ח
ּת פלּ ה כּ ל ולפני לטוֹ ב ה נּ ׁש מה , זכוּ ר אליּ ה וּ  ּפ תח –
בּ הקדּ מה  הרה"ג[ׁש ה וּ בא  בנה ולכן לּת ּק וּ נים].

עם שליט"א מרדכי רבי היקר  הספר את הדפיס
זכורה  הנביא אליהו  ותיקוןפתח  התפילות וכל לטוב ,

אבותיהם בדרכי ימשיכו  שכולם וּ מתחזּ קים מ"ח מתעוֹ ררים אנוּ  ולכן ,
ה ּס וֹ גר , והוּ א ה ּפ וֹ תח הוּ א  כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ל וֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד ועל להוֹ סיף  

בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש  כּ יּ דוּ ע הנּ גלה  בּ לּמ וּ ד  בּ רכה רוֹ אים  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי
חיּ ים . ּת וֹ צא וֹ ת  מּמ נּ וּ  כּ י החכמה  מעינ וֹ ת  ונפּת חים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים 
ע וֹ ד  ועיּ ן הּק דוֹ ׁש ים, והחיד"א והגּ ר "א וּ ברמח"ל ויטאל ח יּ ים בּ רבּ י כּ מבאר

בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר

ישראל על כלל את מזמין אשר  - העולמי הזוהר  מפעל של התכנית פי
בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר בלימוד חלק  וליטול לזכות
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
ח מידי  המחולקהזוה "ק הזוה"ק ספרי  לצערינו  אך בחדשו, ודש 

בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים



המזל  זוהר  ד

של  יינה  שזה  התורה פנימיות את שילמדו  הדברים וביאור תורה , של ביינה 
"סוד".ב תורה גימטריא יין גם ,

לּמ וּ ד ויׁש  ידי על יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  לרבּ י לר וּ ץ וּ ברוּ רה, אחת עצה  לנ וּ  
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר  ועסק 

עני]. ׁש ל נ ּס יוֹ ן [ולא נּס יוֹ ן צרי ולא  מה גּ לוּ ת , ôיקäןבּ רחמים  ז õהר הôיק äני  (éדברי ְְִִִֵֵַַ

נ"ג) âף הרׁש "ש ,כ"א ויטאל, חיּ ים רבּ י הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי וכיּ דוּ ע ַ
וּ להגּ לוֹ ת, להתּפ רסם זה לּמ וּ ד דּ עתיד  וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן טוֹ ב, ׁש ם הבּ על
זאת  גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל
זצללה"ה, דּ רזי ׁש מוּ אל  רבּ י המק וּ בל הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן מוֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה,
וּ בזה ה ּס וֹ "ד בּ ת וֹ רת ילמד כּ לוֹ מר החיּ ים , בּ עץ יחזיק ימים  להארי דּ הר וֹ צה
הוה  וכ נאמרה זי"ע  ּפ תי"ה  יא וּ דה  רבּ י מרנא מּפ י זוֹ  וקבּ לה ימיו , יאריכוּ 

ּפ עמים וכּמ ה  כּ ּמ ה  למעשׂ ה וּ מע שׂ ה גּ ם ז כּ ר וֹ ן]. בּ קוּ נטרס  דּ בריו  [הוּ בא 

ויחי ב . בפרשת יא)כתוב מט  פרק (בראשית

çàין  àéס õאתנ àני ולfiרקה עירה לáפן  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"אסרי
החיים ובאור סäתה", ענבים äבדם  õŁְְֲִַָֹֻלב
הדרך זה על יאמר  או וז "ל: שם, הקדוש
המפורסמות, הגאולות בב ' מדבר שהכתוב 
גאולה  היא והב ' מצרים, של היא הא '
אמר הא' גאולה וכנגד השם בעזר העתידה 

אומרו  דרך  על לגפן , ט)אוסרי פ גפן (תהלים
בחינה  לפניהם  ה ' כפה שאז תסיע, ממצרים
וכנגד הגפן  לפני והוכנע עיר, הנקראת אחת
אמר בימינו שתהיה השם  בעזר  הב' גאולה
דכתיב  ה' ישרוק אשר  בעת פירוש  ולשורקה,

ח) י בני (זכריה אז ואקבצם, להם  אשרקה
בחינות כל לומר רבים , לשון אמר אתונו,
ה' הכניע  לא מצרים ביציאת  כי האומות 
וכנען , מצרים  שהם אומות  ראש אלא  לפניהם 
לכל  ותגבורת  ראש  היו שהם עממין, ז' שהם

ניתנוהאומות, ולא  הוכנעו לא  אומות  ע' אבל
יניח לא השם בעזר לבא לעתיד אבל להם,
תנתן  שלא  קטנה או  גדולה  אומה  מהאומות 
מלבד פירוש  אתונו בני  אומרו והוא  להם,
אנחנו ולכן אתונו: בני גם  אלא עירה,
איש שבעים  של  בחבורה  ללמוד מתקבצים 
השבעים  כל את להכניס  כדי  הזוהר לסיום

השם . בעזרת  אומות 

 וגו' ביין כבס שם: החיים האור ובהמשך
ז "ל אומרם דרך  על פ 'יתבאר  חדש  (בזוהר

העצום בראשית) הגואל יגלה שבו  ד' גלות  כי
התורה, עסק מצות ישראל ביד  שתהיה צריך
כבס באומרו  רמז ולזה מבוא, יתעכב  זה  וזולת
שילה המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש וגו',
שיתעסקו התורה עסק  בחינת הוא  שמו
שפירשתי  מה  ועיין תורה, של  ביינה  ישראל 

ב) [ושם (שהש "ר היין, בית  אל הביאני בפסוק
התורה, פרד "ס חלקי  לכל מרמז שהיין פירש 
תורת על  מרמז  שיין כתב  בגמרא  וברש"י
לבושו יהיה באמצעותה  כי ואמר הסוד ],
ללובשו : אליו נכון למלכות, כינוי שהוא
אם  כי לומר, נתכוון  וגו' ענבים ובדם ואומרו
שאין  פירוש יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע
ותוקף עול באמצעות הגאולה תהיה תורה , בנו
כאומרם  לישראל , האומות  יצירון  אשר  הגלות 

צז:)ז "ל ולא(סנהדרין הנחתם  קץ כשיגיע כי
מלך  להם יעמיד לגואלם  זכות בישראל יהיה 
כי  ענבים, ובדם אומרו והוא וכו', כהמן קשה 
ויתבררו הנפשות יזדככו היסורין באמצעות
באמצעות שיתבררו  כדרך הקדושה ניצוצי
וזו נאה  מלאכתו שזו אלא  התורה , בחינת
כי  "ענבים" ואומרו נאה  בלתי מלאכתו
בישול  כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות

המזל  הזוהר 

לכל  חיּ ים ׁש בק ימים כּ ּמ ה  לאחר  ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם
ליצלן. רחמנא ה יג וּ חי – כּ אוּ לם רחב  היה ׁש לּ בּ ם  הּס פרדּ ים גּ ד וֹ לי וכל  

כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע ועוֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים  עירק , בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל 
חבוּ ר בּ זּ הרהיוּ  יוֹ ם  וּ בכל לילה בּ כל ׁש עוֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת וֹ ת 

האחר וֹ ן, בּ דּ וֹ ר וּ בפרט  כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע"א, חי איׁש  הבּ ן  מרנא  ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  
עניני למדוּ  מצוה וּ בכל מע שׂ ה  לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  ה זּ הר 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  בּ אזכּ ר וֹ תסע דּ ה  וכן טוֹ בים, וּ בימים 
זהר למדוּ  נפטרים, דּ מׁש ּפ טיםעל סבּ א ה ּק דוֹ ׁש 
מילה וּ בברית ידעוּ ,והאדרוֹ ת, זאת כּ י – שׂ מחה  וכל
הרׁש בּ "י  כּ תוֹ רת לנוּ  וּ לטהרתׁש אין  הלּ ב לפּת ח
ּת פלּ ה כּ ל ולפני לטוֹ ב ה נּ ׁש מה , זכוּ ר אליּ ה וּ  ּפ תח –
בּ הקדּ מה  הרה"ג[ׁש ה וּ בא  בנה ולכן לּת ּק וּ נים].

עם שליט"א מרדכי רבי היקר  הספר את הדפיס
זכורה  הנביא אליהו  ותיקוןפתח  התפילות וכל לטוב ,

אבותיהם בדרכי ימשיכו  שכולם וּ מתחזּ קים מ"ח מתעוֹ ררים אנוּ  ולכן ,
ה ּס וֹ גר , והוּ א ה ּפ וֹ תח הוּ א  כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ל וֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד ועל להוֹ סיף  

בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש  כּ יּ דוּ ע הנּ גלה  בּ לּמ וּ ד  בּ רכה רוֹ אים  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי
חיּ ים . ּת וֹ צא וֹ ת  מּמ נּ וּ  כּ י החכמה  מעינ וֹ ת  ונפּת חים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים 
ע וֹ ד  ועיּ ן הּק דוֹ ׁש ים, והחיד"א והגּ ר "א וּ ברמח"ל ויטאל ח יּ ים בּ רבּ י כּ מבאר

בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר

ישראל על כלל את מזמין אשר  - העולמי הזוהר  מפעל של התכנית פי
בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר בלימוד חלק  וליטול לזכות
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
ח מידי  המחולקהזוה "ק הזוה"ק ספרי  לצערינו  אך בחדשו, ודש 

בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים



המזל  זוהר  ו

בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
הרשב "י תורת  את ולפרסם להפיץ  להמשיך שנוכל באהבה, שמו למען
נידח ממנו  ידח לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר , אתר בכל די יהודי לכל
זהב , בוזו  כסף בוזו אני, גיבור  יאמר  והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי
תשלומים, בעשרה  ש "ח  1600 סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל
כך  התורמים , שירבו וככל הקדוש  זוהר  של סטים עשרה עוד ידפיסו  וכך
גדול  הצמאון  כי ישראל , לכלל בחינם  לחלוקה ויותר  יותר  להדפיס נוכל
נשמת  את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז  רוצים  קדושים ישראל ועם

הרשב"י שמבטיח וכמו  לדורינו , כאן ז :)הרשב "י שמות מי ,(זוהר אשרי
שיתן ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה מי כי המשיח, התגלות בזמן  שיזדמן 
ברוך  המלך  שמחת של  האור  לאותו  יזכה  הקדושה, לשכינה  וסיוע עזר 

במעשיו , ה' ישמח שאז עכ "ל.הוא ,

זה אחי וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ אוּ  !ורעי, 

וּ זכוּ ת מד בּ רים ה ּמ ׁש יח, את וּ מביא הגּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב דּ בר  על כּ אן  
- אט וֹ ם. ּפ צצת ח"ו  ישׂ ראל עם על מ לּ בוֹ א מע כּ ב הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר

י וֹ תר זמן  !!!אין 

הע וֹ לם ,יד וּ ע מלחמת לפני ׁש נה  עשׂ רים זצ"ל ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י הרבּ נים  לכל הל
מכלל  גּ דוֹ ל ׁש חלק  ישׂ ראל, כּ לל על ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה  גּ זירה
הרמח"ל  דּ ברי ואמר רח "ל, הע וֹ לם  מן יּמ חק וּ  ישׂ ראל
מן  אוֹ תנוּ  לה צּ יל יכוֹ ל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק  היּ דוּ עים

הרע וֹ ת  רח"ל.ג הגּ זר וֹ ת  

ישלטו לא כי  רמז  גם הענבים, שהם  הגפן פרי 
או ענף או אילן לזמור דם  לשפוך האומות

גרגרין. פירוש  ענבים, אלא  אשכול

הּק ד וֹ ׁש ג. הזּ הר  לּמ וּ ד ידי על
היּ ּס וּ רים  מתמּת קים

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 
ואמר] אחר , àאפן äמïŁט" חק õל łְְְִֵֶַַָָָֹֹם

מהימנא àתלמידי ורעיא מתנõצצת  ýמתŁìŁ] ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ

éŁתäב] מה ýà נתקçם  łם áàל äת  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָ
äמïŁט חק õרה לõôה התלäŁàת  äהיינ] ְְְִִִַַָָָֹ

שבמט"ט, מŁנה  סדרי Łàה ְְְְִִִֵֶָָָָהעליõנה
וה  äמריר äת, äמחלקת קäשיא àהם ŁçŁאä ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

ההלכה ] ëŁתלàן עד àת õכם  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמתמרמר
."ä הíנ ה âעת[äמפר Ł]וŁם  עץ äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר איס äר äאיהâ ורע, [äבעץ טõב  ְְְִִֵֵֶָָ
א äíר ענין הäא  ëŁם ורע טõב ְִִִֶַַַַַָָהâעת 
ïה  àŁעל הõôרה ידי על  äהינâ ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָוהיôר ,
üמלא ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהיא
מחמת חכמים  הôלמידי äêיתע ְְֲֲִִִֵֵַַַַָמט "ט,
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ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ
àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מיּ שׂ ראל  הרׁש עים  – הּס יגים  ּב ר וּ ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף רב [וא õתםערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
הר Łעים ] רב זמנאהערב  àההäא  äהà âיתק çים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

éŁת äב ] מה ה Łëיח àיאת קדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ[çŁתקçם
י') יב  וי (âנ çאל äנàויתל ä ררàים "יתàר ä רפð ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

רŁעים  äיעŁל והרŁ הáמäר  àרäר  יהיה  אז [éי " ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
" [Ł מפרä àיłראל, ŁçŁ הàחינõת  יתלàנé"äל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מŁנה. מארי  מŁנה אינäן àעלי  הם äê א] ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
הõôרה,] לäëד ידי על ä ררàתçŁ ןäאינ :ä רפð וי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

עëא. Łâאר ק âיŁא  קõדŁזרעא זרע הם äêא] ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצ õת ידי על ä ררà תçŁ העם  Łאר  Łְְְְְִִֵֶֶַָָָָל

äצדקה], טõבים  דכתיב äמעłים  הäא [זהäהדא  ְְֲֲִִִִֶַָָָ
ט')éŁת äב] יג את"(זכריה ðéרõף ðäרפ ôים  ְְְְְִִֶֶַַָָ

לצדקה ]הéסף õìŁתנים  הéסף ידי על  äהינâ] ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
רב  ערב אינäן  ר Łעים ", äיעŁהםוהר äêא] ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

יłראל]. מéלל äצאçŁ רב ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהערב

נח ּב תבת להי ּכ נס יזּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר העוֹ סקים 
וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג מ ּמ לחמת וּ להנּ צל -

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

,ãתêתחà(" מצרימה "הàאים  ה ïס äק על ,(ר Ł"י ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ה áנäז אõ"ר  וזה  אõ"ר  ליהי  נõטריקõן äְְְְִִִֶַַָלהçאõ"ר 

,[(Łõדñה ז õהר  àספר äמתêáה ודאõôàרה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
âא âספרא  הåה א õרה ספר Łל הא õר äוזה] ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
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בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
הרשב "י תורת  את ולפרסם להפיץ  להמשיך שנוכל באהבה, שמו למען
נידח ממנו  ידח לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר , אתר בכל די יהודי לכל
זהב , בוזו  כסף בוזו אני, גיבור  יאמר  והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי
תשלומים, בעשרה  ש "ח  1600 סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל
כך  התורמים , שירבו וככל הקדוש  זוהר  של סטים עשרה עוד ידפיסו  וכך
גדול  הצמאון  כי ישראל , לכלל בחינם  לחלוקה ויותר  יותר  להדפיס נוכל
נשמת  את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז  רוצים  קדושים ישראל ועם

הרשב"י שמבטיח וכמו  לדורינו , כאן ז :)הרשב "י שמות מי ,(זוהר אשרי
שיתן ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה מי כי המשיח, התגלות בזמן  שיזדמן 
ברוך  המלך  שמחת של  האור  לאותו  יזכה  הקדושה, לשכינה  וסיוע עזר 

במעשיו , ה' ישמח שאז עכ "ל.הוא ,

זה אחי וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ אוּ  !ורעי, 

וּ זכוּ ת מד בּ רים ה ּמ ׁש יח, את וּ מביא הגּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב דּ בר  על כּ אן  
- אט וֹ ם. ּפ צצת ח"ו  ישׂ ראל עם על מ לּ בוֹ א מע כּ ב הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר

י וֹ תר זמן  !!!אין 

הע וֹ לם ,יד וּ ע מלחמת לפני ׁש נה  עשׂ רים זצ"ל ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י הרבּ נים  לכל הל
מכלל  גּ דוֹ ל ׁש חלק  ישׂ ראל, כּ לל על ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה  גּ זירה
הרמח"ל  דּ ברי ואמר רח "ל, הע וֹ לם  מן יּמ חק וּ  ישׂ ראל
מן  אוֹ תנוּ  לה צּ יל יכוֹ ל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק  היּ דוּ עים

הרע וֹ ת  רח"ל.ג הגּ זר וֹ ת  

ישלטו לא כי  רמז  גם הענבים, שהם  הגפן פרי 
או ענף או אילן לזמור דם  לשפוך האומות

גרגרין. פירוש  ענבים, אלא  אשכול

הּק ד וֹ ׁש ג. הזּ הר  לּמ וּ ד ידי על
היּ ּס וּ רים  מתמּת קים

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 
ואמר] אחר , àאפן äמïŁט" חק õל łְְְִֵֶַַָָָֹֹם

מהימנא àתלמידי ורעיא מתנõצצת  ýמתŁìŁ] ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ

éŁתäב] מה ýà נתקçם  łם áàל äת  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָ
äמïŁט חק õרה לõôה התלäŁàת  äהיינ] ְְְִִִַַָָָֹ

שבמט"ט, מŁנה  סדרי Łàה ְְְְִִִֵֶָָָָהעליõנה
וה  äמריר äת, äמחלקת קäשיא àהם ŁçŁאä ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

ההלכה ] ëŁתלàן עד àת õכם  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמתמרמר
."ä הíנ ה âעת[äמפר Ł]וŁם  עץ äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר איס äר äאיהâ ורע, [äבעץ טõב  ְְְִִֵֵֶָָ
א äíר ענין הäא  ëŁם ורע טõב ְִִִֶַַַַַָָהâעת 
ïה  àŁעל הõôרה ידי על  äהינâ ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָוהיôר ,
üמלא ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהיא
מחמת חכמים  הôלמידי äêיתע ְְֲֲִִִֵֵַַַַָמט "ט,

המזל  זזוהר 

ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ
àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מיּ שׂ ראל  הרׁש עים  – הּס יגים  ּב ר וּ ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף רב [וא õתםערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
הר Łעים ] רב זמנאהערב  àההäא  äהà âיתק çים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

éŁת äב ] מה ה Łëיח àיאת קדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ[çŁתקçם
י') יב  וי (âנ çאל äנàויתל ä ררàים "יתàר ä רפð ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

רŁעים  äיעŁל והרŁ הáמäר  àרäר  יהיה  אז [éי " ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
" [Ł מפרä àיłראל, ŁçŁ הàחינõת  יתלàנé"äל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מŁנה. מארי  מŁנה אינäן àעלי  הם äê א] ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
הõôרה,] לäëד ידי על ä ררàתçŁ ןäאינ :ä רפð וי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

עëא. Łâאר ק âיŁא  קõדŁזרעא זרע הם äêא] ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצ õת ידי על ä ררà תçŁ העם  Łאר  Łְְְְְִִֵֶֶַָָָָל

äצדקה], טõבים  דכתיב äמעłים  הäא [זהäהדא  ְְֲֲִִִִֶַָָָ
ט')éŁת äב] יג את"(זכריה ðéרõף ðäרפ ôים  ְְְְְִִֶֶַַָָ

לצדקה ]הéסף õìŁתנים  הéסף ידי על  äהינâ] ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
רב  ערב אינäן  ר Łעים ", äיעŁהםוהר äêא] ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

יłראל]. מéלל äצאçŁ רב ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהערב

נח ּב תבת להי ּכ נס יזּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר העוֹ סקים 
וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג מ ּמ לחמת וּ להנּ צל -

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

,ãתêתחà(" מצרימה "הàאים  ה ïס äק על ,(ר Ł"י ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ה áנäז אõ"ר  וזה  אõ"ר  ליהי  נõטריקõן äְְְְִִִֶַַָלהçאõ"ר 

,[(Łõדñה ז õהר  àספר äמתêáה ודאõôàרה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
âא âספרא  הåה א õרה ספר Łל הא õר äוזה] ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
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ללמד על צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, י ׁש יבה ורא ׁש  רב ׁש כּ ל היא , העצה  כּ ן  
הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא מליוֹ ן ׁש מע וּ  6-7 והרג וּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה   ּכ אחר  - ! 
בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אל אני כּ עת  יהוּ דים,

אוֹ תם (נה)ׁש בּ ת הרג ?דמי 

,[õ רäאà לרא õת äéזçŁüילâ סיàה  על  וכêא  ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ סàה על  ה äא  ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹ[והéל

חכמים ]. ôלמידי Łל  àנŁמõת Łàְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמתל
עּמ י ׁש הם  ה קצים עם  ועסק  הׁש ּת ּד ל ירבעם
ה ׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם  ה ּמ מוֹ ן  ּב ׁש ביל הארץ
ס ּב ת וזוֹ הי – ּב תׁש וּ בה  ישׂ ראל את להחזיר 

הגּ לוּ ת אריכת
Łאמר ] âא [וזה  áרים  אתäמאן áרם [äמי  ְִִֶֶֶַַַָָָָ

הáלäת ], חטאעõרב אריכ äת  ירבעם äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
éעõרב  ïניהם  והŁחיר יłראל את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָוהחטיא

(õתäליחŁà נאמן êŁא éעõרב  âה äא âאנô](ועõד ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָֹ
õçéנה זמנא  àהה äא רעיאôהא אôה [éי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

נח  Łל éי õנה ההיא àעת  ôהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמהימנא 
àנאמנäת] ãתäליחŁ אחראŁעłתה Łâליח ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ

ýמŁà ירבעםâאקרי äהינâ אחר Łליח [éי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
ýמŁà àפניוהìקרא  äהי יłראל  חכמי éל  (éי ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

äנàר äכמŁה יłראל üמל Łהיה ועõד הäם, éְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקלïת

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà âא ôŁלח]ìŁאמר éע õרב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא  נדמה àקדמיתא [הäא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

חזר ולא הôבה מן àתחêה נח õלחŁ ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעõרב 
וכן  ,õ תä ליחŁà üליל רצה  לא  éי  ,õתäליחŁàְְְִִִִִֵֵֵָָֹ
יłראל  להחזיר  õ תäליחŁ עłה לא ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹירבעם

א êא] âא ôמר àת äŁבה, Łàקצים, âא âôŁל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָ
ע"ב)àהõן מט  âף ïסחים הארץ (àמíכת  ע ëי ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ŁהםŁקץ הקצים עם  ועסק [Łה âôŁל  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לñŁץ] ìŁמ Łלים הארץ ממõנאעëי àגין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ל â,[õלה õן äתנìŁ êŁהם הëמõן ולא[Łàביל  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
לðדיק çיא לאהדרא ã תיäליחŁà ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָא âôŁל

להחזירàתיäבתא õתäליחŁà הâôŁל [ןלא ְְְְְְְִִִִִֵַַָֹ
àת äŁבה], צâיקים Łהם  יłראל  לאאת  äêאיé ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ãמאריâ Łליחäתא  éא äêעביד õל נחŁב [ולכן  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
Łìלח  מה Łàביל õנõ ק Łליחäת  עłה ְְְִִִִֶַַָָֹלא 

.[õיד על הáלäת נגרם לכן  ה åה, (ויŁלעõלם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

לא Łëמ הרי עביד", לא äê אé" אמר מäâע ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹלהק õŁת

אמר ולëה ,õ תäליחŁ לõמרéא äêעłה Łוי ? ְְְְִִֵַַָָָָָ
àנינים õàנים  הם àŁאמת  לרàנים Łְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָר õמז 
עם טõבים מעłים עłõים  ולכא õרה áְְְֲִִִִִִַָד õלים,

ïרסäם , רקהר àה  הäא  äéנתם  àאמת  ü א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הëמõן, אתלחמâת  להחזיר  åŁה העñר  äê וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לגאêה, ולדאג àת äŁבה יłראל לאעם  זה  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻ
אמרעłõים, חŁõבים"éאäê"ולכן חäץ éâל ïי ְְְְְִִִֵֵַַָָ

êŁא ר õאה ôעלäמõת יõדע ורק  המ õן, Łְֲִֵֶֶֶַַַָֹעłõים 
éלäם, יłראל עłõים מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ה ñדŁõה הכינה  Łàםäמצער  הõåהר  אõר עçן ; ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים " àלבב הõôרה ]מäðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

העוֹ לם  את החזיר  ּכ א ּל וּ  סוֹ ד , ּת וֹ רת ׁש ּמ וֹ נע מי 
ובה וּ  לתה וּ 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ,...החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 
חז"ל ד. äאמר ע"א)ה ìה נ"ה  âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ

המזל  טזוהר 

חז "לידוּ ע א')מאמר ע äëד נ"ה âף ר בּ וֹ נוֹ (àŁת הקב "ה, לפני הדּ ין מ דּ ת אמרה  ַַַָ
גּ מוּ רים  צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נ ׁש ּת נּ וּ  מה ע וֹ לם ׁש ל

מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס"ח) רמז õŁפטים ילק äט  ו"כל (עçן :õנõŁל וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָ
להחזיר מõחה õואינ למחõת õידà ïíŁק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָמי 
àיłראל  ïŁìŁכים  âמים éל למ äטב, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיłראל 
אלף ע"ב  א õתם ôאמר אם  ידיו", על ְִִִֶֶַַָָָָֹנïŁכים 
äהי ,äנהרג מה  מïני àנימין  àגבעת  äהרגìְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ויהŁõיע מ Łה Łהìיח áדõלה לסנהדרי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהם 
Łל  חבלים äרŁקçŁ עëהם אליעזר  àן  äְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָפנחס
למעלה  àגדיהם äיהàויג àמתניהם àְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָרזל
Łל  עיר õתיהם àכל ä רåויח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמארõàéתיהם
יõם לעגלõן , אחד יõם ,Ł ללכי אחד יõם ְְְִִֵֶֶֶָָָָָיłראל ,
אחד י õם  אל, לבית  אחד יõם לחברõן, ְְְֵֵֶֶֶֶָָָאחד
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

"äêחô ו)"äמëק Łâי ט , Łעה(יחזקאל  õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי

ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 
אôה, נביא  ולא  מנהיג לא [Łהרי הì"ל ôְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹרäץ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ
àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

צõפה, ו (הëעתיק)נקרא  זה ] ערבים  יłראל  כל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ



המזל  זוהר  ח

ללמד על צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, י ׁש יבה ורא ׁש  רב ׁש כּ ל היא , העצה  כּ ן  
הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא מליוֹ ן ׁש מע וּ  6-7 והרג וּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה   ּכ אחר  - ! 
בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אל אני כּ עת  יהוּ דים,

אוֹ תם (נה)ׁש בּ ת הרג ?דמי 

,[õ רäאà לרא õת äéזçŁüילâ סיàה  על  וכêא  ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ סàה על  ה äא  ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹ[והéל

חכמים ]. ôלמידי Łל  àנŁמõת Łàְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמתל
עּמ י ׁש הם  ה קצים עם  ועסק  הׁש ּת ּד ל ירבעם
ה ׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם  ה ּמ מוֹ ן  ּב ׁש ביל הארץ
ס ּב ת וזוֹ הי – ּב תׁש וּ בה  ישׂ ראל את להחזיר 

הגּ לוּ ת אריכת
Łאמר ] âא [וזה  áרים  אתäמאן áרם [äמי  ְִִֶֶֶַַַָָָָ

הáלäת ], חטאעõרב אריכ äת  ירבעם äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
éעõרב  ïניהם  והŁחיר יłראל את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָוהחטיא

(õתäליחŁà נאמן êŁא éעõרב  âה äא âאנô](ועõד ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָֹ
õçéנה זמנא  àהה äא רעיאôהא אôה [éי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

נח  Łל éי õנה ההיא àעת  ôהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמהימנא 
àנאמנäת] ãתäליחŁ אחראŁעłתה Łâליח ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ

ýמŁà ירבעםâאקרי äהינâ אחר Łליח [éי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
ýמŁà àפניוהìקרא  äהי יłראל  חכמי éל  (éי ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

äנàר äכמŁה יłראל üמל Łהיה ועõד הäם, éְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקלïת

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà âא ôŁלח]ìŁאמר éע õרב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא  נדמה àקדמיתא [הäא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

חזר ולא הôבה מן àתחêה נח õלחŁ ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעõרב 
וכן  ,õ תä ליחŁà üליל רצה  לא  éי  ,õתäליחŁàְְְִִִִִֵֵֵָָֹ
יłראל  להחזיר  õ תäליחŁ עłה לא ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹירבעם

א êא] âא ôמר àת äŁבה, Łàקצים, âא âôŁל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָ
ע"ב)àהõן מט  âף ïסחים הארץ (àמíכת  ע ëי ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ŁהםŁקץ הקצים עם  ועסק [Łה âôŁל  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לñŁץ] ìŁמ Łלים הארץ ממõנאעëי àגין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ל â,[õלה õן äתנìŁ êŁהם הëמõן ולא[Łàביל  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
לðדיק çיא לאהדרא ã תיäליחŁà ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָא âôŁל

להחזירàתיäבתא õתäליחŁà הâôŁל [ןלא ְְְְְְְִִִִִֵַַָֹ
àת äŁבה], צâיקים Łהם  יłראל  לאאת  äêאיé ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ãמאריâ Łליחäתא  éא äêעביד õל נחŁב [ולכן  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
Łìלח  מה Łàביל õנõ ק Łליחäת  עłה ְְְִִִִֶַַָָֹלא 

.[õיד על הáלäת נגרם לכן  ה åה, (ויŁלעõלם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

לא Łëמ הרי עביד", לא äê אé" אמר מäâע ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹלהק õŁת

אמר ולëה ,õ תäליחŁ לõמרéא äêעłה Łוי ? ְְְְִִֵַַָָָָָ
àנינים õàנים  הם àŁאמת  לרàנים Łְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָר õמז 
עם טõבים מעłים עłõים  ולכא õרה áְְְֲִִִִִִַָד õלים,

ïרסäם , רקהר àה  הäא  äéנתם  àאמת  ü א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הëמõן, אתלחמâת  להחזיר  åŁה העñר  äê וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לגאêה, ולדאג àת äŁבה יłראל לאעם  זה  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻ
אמרעłõים, חŁõבים"éאäê"ולכן חäץ éâל ïי ְְְְְִִִֵֵַַָָ

êŁא ר õאה ôעלäמõת יõדע ורק  המ õן, Łְֲִֵֶֶֶַַַָֹעłõים 
éלäם, יłראל עłõים מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ה ñדŁõה הכינה  Łàםäמצער  הõåהר  אõר עçן ; ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים " àלבב הõôרה ]מäðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

העוֹ לם  את החזיר  ּכ א ּל וּ  סוֹ ד , ּת וֹ רת ׁש ּמ וֹ נע מי 
ובה וּ  לתה וּ 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ,...החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 
חז"ל ד. äאמר ע"א)ה ìה נ"ה  âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ

המזל  טזוהר 

חז "לידוּ ע א')מאמר ע äëד נ"ה âף ר בּ וֹ נוֹ (àŁת הקב "ה, לפני הדּ ין מ דּ ת אמרה  ַַַָ
גּ מוּ רים  צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נ ׁש ּת נּ וּ  מה ע וֹ לם ׁש ל

מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס"ח) רמז õŁפטים ילק äט  ו"כל (עçן :õנõŁל וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָ
להחזיר מõחה õואינ למחõת õידà ïíŁק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָמי 
àיłראל  ïŁìŁכים  âמים éל למ äטב, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיłראל 
אלף ע"ב  א õתם ôאמר אם  ידיו", על ְִִִֶֶַַָָָָֹנïŁכים 
äהי ,äנהרג מה  מïני àנימין  àגבעת  äהרגìְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ויהŁõיע מ Łה Łהìיח áדõלה לסנהדרי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהם 
Łל  חבלים äרŁקçŁ עëהם אליעזר  àן  äְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָפנחס
למעלה  àגדיהם äיהàויג àמתניהם àְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָרזל
Łל  עיר õתיהם àכל ä רåויח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמארõàéתיהם
יõם לעגלõן , אחד יõם ,Ł ללכי אחד יõם ְְְִִֵֶֶֶָָָָָיłראל ,
אחד י õם  אל, לבית  אחד יõם לחברõן, ְְְֵֵֶֶֶֶָָָאחד
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

"äêחô ו)"äמëק Łâי ט , Łעה(יחזקאל  õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי

ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 
אôה, נביא  ולא  מנהיג לא [Łהרי הì"ל ôְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹרäץ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ
àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

צõפה, ו (הëעתיק)נקרא  זה ] ערבים  יłראל  כל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ



המזל  זוהר  י 

ע וֹ לם  ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה  גּ מוּ רים . רׁש עים ולאוהלּ לוּ  למחוֹ ת בּ ידם היה 
ואכמ"ל.ה מחוּ  , 

éברה. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ

ּב תׁש וּ בה  ה ּמ חזיר שׂ כר  גּ דוֹ ל ּכ ּמ ה וּ ראה  ּב א
:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 

õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר

חס Łל  חäט עליו üŁëçŁ זה çזéה  עבäר ד ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

אחרים  את להזהיר  החוֹ בה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה)בחרן " יב , .(בראשית ְָָ

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הק '

ישראל  נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי

המזל  יאזוהר 

ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 
אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה כג ,ד)כתוב õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא כב,א)בפרשת õŁר(דברים את תראה ְִֶֶֹ"לא 
הŁב  מהם  ôמêוהתע נâחים  õיł את õ א ý ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחי
מורה  שנדחים הרמב"ן, וכתב ."ýלאחי Łôְְִִֵָיבם
אם להתבונן, נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה 
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

והיה  ותבונה  חכמה  בלבם  נתן שה' מאלה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה

ו  ותבונה חכמה  בלבם לרפאותנתן  בכחם היה

וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

בזמננו החוטאים  רוב - הדרך את  להם והודעת
הח"ח) רבה (בזמן מצוה  אובד  כשה תועים  רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם
ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 



המזל  זוהר  י 

ע וֹ לם  ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה  גּ מוּ רים . רׁש עים ולאוהלּ לוּ  למחוֹ ת בּ ידם היה 
ואכמ"ל.ה מחוּ  , 

éברה. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ

ּב תׁש וּ בה  ה ּמ חזיר שׂ כר  גּ דוֹ ל ּכ ּמ ה וּ ראה  ּב א
:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 

õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר

חס Łל  חäט עליו üŁëçŁ זה çזéה  עבäר ד ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

אחרים  את להזהיר  החוֹ בה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה)בחרן " יב , .(בראשית ְָָ

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הק '

ישראל  נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי

המזל  יאזוהר 

ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 
אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה כג ,ד)כתוב õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא כב,א)בפרשת õŁר(דברים את תראה ְִֶֶֹ"לא 
הŁב  מהם  ôמêוהתע נâחים  õיł את õ א ý ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחי
מורה  שנדחים הרמב"ן, וכתב ."ýלאחי Łôְְִִֵָיבם
אם להתבונן, נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה 
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

והיה  ותבונה  חכמה  בלבם  נתן שה' מאלה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה

ו  ותבונה חכמה  בלבם לרפאותנתן  בכחם היה

וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

בזמננו החוטאים  רוב - הדרך את  להם והודעת
הח"ח) רבה (בזמן מצוה  אובד  כשה תועים  רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם
ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 
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אמר וּ ,כּ אןגּ ם ולא  ונתעצּ ל וּ  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  לוֹ מר בּ ידם היה  
ה ּת וֹ כחה "מצות  ׁש לם  ספר הזּ ה  הענין  על ".וכתבּת י 

יכוֹ לים וידוּ ע ואי ימ "ש , מהיטלער  נצלה  ישׂ ראל ארץ   אי הּס ּפ וּ ר, 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  !!!לה נּ צל 

הּמ ק בּ לרב מהגה"צ ׁש מע לי ס ּפ ר  א ׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה רבּ י 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על הּס לּ ם ספר מחבּ ר  בּ על זצוקללה"ה 

ּפ רצה הגה"צ  ימ"ש  היטלער ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג  ליבּ  יהוּ דה רבּ י
להרוֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה  לארצנ וּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על

ח "ו. ונׁש ים  טף זקן ועד מנּ ער  היּ הוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד

אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ויפסיד ומר  רע הוא  כי ההוא העסק את  מכבר
היה  מההשתדלות  כמה מעותיו , כל בזה
מהעסק  אחיו שמעון את  למנוע עושה  ראובן
בעניננו  וכן אליו, החוב  יחזור  זה  ידי  שעל הרע
חבירו  את למנוע יכול דאם לידע האדם  צריך
את או וכדומה תוכחה  ידי  על עוון מאיזה
באותו  יתפש בזה מתעצל והוא עירו אנשי

עוון.

ותחבולות עצות לבקש צריך שמים  בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם  יחשוב ואל 
דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
על  לחשוב  צריך שמים  חפצי כי רושם, עושין 
ידוע עצמו ובחפצי עצמו כחפצי פנים כל
מתייאש  אינו רע בענין  הולך עסקו אפילו
ושואל  ומבינים ליודעים הולך אלא  ממנו 
עסקו, לתקן תחבולות ועושה בעצתם 
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה

שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה ג ,ו)ועזר, דעהä(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל 
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר "ל וכו', "
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך. על חייםישראל  החפץ דברי תוכן כאן  (עד

הדת") "חומת .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים: בשם  נקראים הדוחים 

מלאתי  נאמנה קריה לז õנה היתה ְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָָ"איכה
יל  צדק  מר ðחים מïŁט וע ôה ãà (ישעיהוין ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

הנביאא ,כא) ישעי ' כי לומר  אפשר הכוונה "
קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  בה" ילין "צדיק אמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה" "ילין שאמר וזה יום  אל מיום הדבר 
על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד תיכף  אותה  לעשות עצמם זרזו  רע דבר 
עד הגיעו  כן על מרצחים " "ועתה שאמר  וזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך
הנפש  [רפואת תחמיצנה אל לידך הבאה

לאנדא ]. ר"י  בשם

המזל  יגזוהר 

אמר:על דּ אכּ ן  בּ ספרא  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב י וֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ור בּ י היוֹ ת 
מגּ לוּ תא הת ו יפקוּ ן  יהוּ די, ׁש כּ ל כּ די ה ּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתרגּ ם חיל 

הּס פר לאוֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ יוֹ ם ואמר  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין יוּ כל
ׁש יּ צא  בּ יוֹ ם  היה וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לר ׁש ע  יהיה  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן 
ונגמרה  מּפ לה להר ׁש ע  לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מּס פר הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר
הּק דוֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  הצליח ולא ימ "ש . היטלער ׁש ל הּמ לחמה 

ערבים וּ כמ וֹ  בּ ליוֹ ן  וחצי אחד כּ מעט  ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים  ׁש אנוּ  
בּ ט וּ חים, אנוּ  לכן ח"ו, יה וּ דים מלי וֹ ן 15 את לח ּס ל ר וֹ צים ׁש כּ לּ ם
כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד ע שׂ ר  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את ילמדוּ  ׁש אם
ׁש כּ תב וּ  כּ מ וֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ו דּ אי אחת, בּ ׁש נה הזּ וֹ הר כּ ל יגמר אחד
בּ ׁש נת  עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי 
מן  יפק וּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא  ע"ה י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת תרפ "א

בּ רחמי. גלוּ תא
הּק דוֹ ׁש ואכן, ה זּ וֹ הר ספר את ס יּ מ וּ  העוֹ למי " הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י בּ יוֹ ם 

בּ אוֹ תוֹ  ה נה, חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  היּ וֹ מי, הדּ ף סדר  לפי
ג ' לפני  טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם

טבת ח "י עד כּ סלו [מל' 2009)ׁש נים àינäאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין  וחזר וּ .](למסïרם  ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר ק ׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן

ׁש זּ רק וּ אחר הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית 'חדׁש ', בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב , היה ׁש ב וּ ע  
האלּ וּ  ׁש ב וּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית להגּ יע צריכים  היוּ  הערבים

מע 26-30 לער אנׁש ים  כּ ּמ ה אצלנוּ  את עבדוּ  לס דּ ר הפסק , בּ לי לעת ת 
כּ ל  את הצּ יל ה גּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

הñדŁõ:ו. הזõהר àלäëד להתחåק ä ררõְְְְְִִִֵַַַַָהתע
ידע äה'אחינäו'æהõרים ה'łראלי' נבõנים , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ

çéŁדäע Łõדñה הåהר  àל äëד לעסק äננõàְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית
וטõבה  àרכה לכל  äמסáל הŁìמה את ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 
"מõרה  õספרà זלה"ה החיד"א éŁתב  õמéְְְִִֶֶַַָָ

מד)àאצ àע" הזõהר(ב , ספר "êי äëד  :õנõŁל וזה ְְְְִֵֶֶֶַַַ
מאי  ידע לא áŁàם  êיäëד, éל על ְְִַַַַַָָָֹמרõמם 
ôיקäן  וה äא  ,õקריאתà çŁטעה ואף ְְְְִִִִֶֶַַָָָקאמר
ä ררõ התע éן על  זלה"ה. עé"ל לŁìמה..." áְְְִֵַַַַָָָד õל
éŁתäב  õמé Łõדñה הזõהר  àלäëד ְְְְִִֵֶַַַַָָלהתחåק

קיט) תõרתô),"ýהêים äהפר לה' לעõłת "עת ְֲִִֵֵֵֶַַָ
äעלינ מäטל הõôרה את  מפירים רב  éשהערב  :õרä באä)ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הñדŁõה, הכינה לכב õד äזמן  עת ולעõłת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלהתחåק 

(ãיô כינŁä קב"ה זמן äליחדא  äהåŁ מäם  , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
בלימ äד ôל äיה הáא äלה éל וכçדäע ְְְְְִַַַַָָָָָהáא äלה,
Łõדñה àזõהר ä אמרŁ õכמä ,Łõדñה ְְְֶַַַַַָָָהזõהר 

מ:) ח"ב  יקçם(זõה "ח âא  דדרא ä זכ" :õ רõâ על  ְְֵַַַָָָָ
וכçדäע מŁיחא " מלéא âייתי עד ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָעלמא 
יפקäן  והאדרõת Łõדñה הז õהר  êי äëד  àŁְְְְִִִֶַַַָָזכäת 
לנíי õן. ä יצטרכ לא ועõד àרחמים  גלäתא ְְְְְֲִִִִַָָָָֹמן 

äבäñôנים. Łõדñה àזõהר ְִִַַַָכמ"ש
לת ôא נŁא  àני "וכëה איתא: ו' äְְְִִֵַַַָָָָָבäñôן
לת ôא יתגלי éד üילâ חיב äרא מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתïרנסäן
וקראת ã בגיניä יõמçא, àסõף àתראה àְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא
רעיא אמר  נłא  äבפרŁת äגו'". àארץ âְְְֲֶַַַָָָָָָָֹר õר
àרחמי". גלäתא  מן יפקäן âא "àספרא  ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמהימנא 



המזל  זוהר  יב 

אמר וּ ,כּ אןגּ ם ולא  ונתעצּ ל וּ  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  לוֹ מר בּ ידם היה  
ה ּת וֹ כחה "מצות  ׁש לם  ספר הזּ ה  הענין  על ".וכתבּת י 

יכוֹ לים וידוּ ע ואי ימ "ש , מהיטלער  נצלה  ישׂ ראל ארץ   אי הּס ּפ וּ ר, 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  !!!לה נּ צל 

הּמ ק בּ לרב מהגה"צ ׁש מע לי ס ּפ ר  א ׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה רבּ י 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על הּס לּ ם ספר מחבּ ר  בּ על זצוקללה"ה 

ּפ רצה הגה"צ  ימ"ש  היטלער ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג  ליבּ  יהוּ דה רבּ י
להרוֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה  לארצנ וּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על

ח "ו. ונׁש ים  טף זקן ועד מנּ ער  היּ הוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד

אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ויפסיד ומר  רע הוא  כי ההוא העסק את  מכבר
היה  מההשתדלות  כמה מעותיו , כל בזה
מהעסק  אחיו שמעון את  למנוע עושה  ראובן
בעניננו  וכן אליו, החוב  יחזור  זה  ידי  שעל הרע
חבירו  את למנוע יכול דאם לידע האדם  צריך
את או וכדומה תוכחה  ידי  על עוון מאיזה
באותו  יתפש בזה מתעצל והוא עירו אנשי

עוון.

ותחבולות עצות לבקש צריך שמים  בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם  יחשוב ואל 
דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
על  לחשוב  צריך שמים  חפצי כי רושם, עושין 
ידוע עצמו ובחפצי עצמו כחפצי פנים כל
מתייאש  אינו רע בענין  הולך עסקו אפילו
ושואל  ומבינים ליודעים הולך אלא  ממנו 
עסקו, לתקן תחבולות ועושה בעצתם 
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה

שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה ג ,ו)ועזר, דעהä(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל 
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר "ל וכו', "
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך. על חייםישראל  החפץ דברי תוכן כאן  (עד

הדת") "חומת .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים: בשם  נקראים הדוחים 

מלאתי  נאמנה קריה לז õנה היתה ְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָָ"איכה
יל  צדק  מר ðחים מïŁט וע ôה ãà (ישעיהוין ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

הנביאא ,כא) ישעי ' כי לומר  אפשר הכוונה "
קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  בה" ילין "צדיק אמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה" "ילין שאמר וזה יום  אל מיום הדבר 
על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד תיכף  אותה  לעשות עצמם זרזו  רע דבר 
עד הגיעו  כן על מרצחים " "ועתה שאמר  וזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך
הנפש  [רפואת תחמיצנה אל לידך הבאה

לאנדא ]. ר"י  בשם

המזל  יגזוהר 

אמר:על דּ אכּ ן  בּ ספרא  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב י וֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ור בּ י היוֹ ת 
מגּ לוּ תא הת ו יפקוּ ן  יהוּ די, ׁש כּ ל כּ די ה ּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתרגּ ם חיל 

הּס פר לאוֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ יוֹ ם ואמר  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין יוּ כל
ׁש יּ צא  בּ יוֹ ם  היה וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לר ׁש ע  יהיה  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן 
ונגמרה  מּפ לה להר ׁש ע  לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מּס פר הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר
הּק דוֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  הצליח ולא ימ "ש . היטלער ׁש ל הּמ לחמה 

ערבים וּ כמ וֹ  בּ ליוֹ ן  וחצי אחד כּ מעט  ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים  ׁש אנוּ  
בּ ט וּ חים, אנוּ  לכן ח"ו, יה וּ דים מלי וֹ ן 15 את לח ּס ל ר וֹ צים ׁש כּ לּ ם
כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד ע שׂ ר  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את ילמדוּ  ׁש אם
ׁש כּ תב וּ  כּ מ וֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ו דּ אי אחת, בּ ׁש נה הזּ וֹ הר כּ ל יגמר אחד
בּ ׁש נת  עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי 
מן  יפק וּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא  ע"ה י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת תרפ "א

בּ רחמי. גלוּ תא
הּק דוֹ ׁש ואכן, ה זּ וֹ הר ספר את ס יּ מ וּ  העוֹ למי " הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י בּ יוֹ ם 

בּ אוֹ תוֹ  ה נה, חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  היּ וֹ מי, הדּ ף סדר  לפי
ג ' לפני  טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם

טבת ח "י עד כּ סלו [מל' 2009)ׁש נים àינäאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין  וחזר וּ .](למסïרם  ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר ק ׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן

ׁש זּ רק וּ אחר הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית 'חדׁש ', בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב , היה ׁש ב וּ ע  
האלּ וּ  ׁש ב וּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית להגּ יע צריכים  היוּ  הערבים

מע 26-30 לער אנׁש ים  כּ ּמ ה אצלנוּ  את עבדוּ  לס דּ ר הפסק , בּ לי לעת ת 
כּ ל  את הצּ יל ה גּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

הñדŁõ:ו. הזõהר àלäëד להתחåק ä ררõְְְְְִִִֵַַַַָהתע
ידע äה'אחינäו'æהõרים ה'łראלי' נבõנים , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ

çéŁדäע Łõדñה הåהר  àל äëד לעסק äננõàְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית
וטõבה  àרכה לכל  äמסáל הŁìמה את ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 
"מõרה  õספרà זלה"ה החיד"א éŁתב  õמéְְְִִֶֶַַָָ

מד)àאצ àע" הזõהר(ב , ספר "êי äëד  :õנõŁל וזה ְְְְִֵֶֶֶַַַ
מאי  ידע לא áŁàם  êיäëד, éל על ְְִַַַַַָָָֹמרõמם 
ôיקäן  וה äא  ,õקריאתà çŁטעה ואף ְְְְִִִִֶֶַַָָָקאמר
ä ררõ התע éן על  זלה"ה. עé"ל לŁìמה..." áְְְִֵַַַַָָָד õל
éŁתäב  õמé Łõדñה הזõהר  àלäëד ְְְְִִֵֶַַַַָָלהתחåק

קיט) תõרתô),"ýהêים äהפר לה' לעõłת "עת ְֲִִֵֵֵֶַַָ
äעלינ מäטל הõôרה את  מפירים רב  éשהערב  :õרä באä)ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הñדŁõה, הכינה לכב õד äזמן  עת ולעõłת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלהתחåק 

(ãיô כינŁä קב"ה זמן äליחדא  äהåŁ מäם  , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
בלימ äד ôל äיה הáא äלה éל וכçדäע ְְְְְִַַַַָָָָָהáא äלה,
Łõדñה àזõהר ä אמרŁ õכמä ,Łõדñה ְְְֶַַַַַָָָהזõהר 

מ:) ח"ב  יקçם(זõה "ח âא  דדרא ä זכ" :õ רõâ על  ְְֵַַַָָָָ
וכçדäע מŁיחא " מלéא âייתי עד ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָעלמא 
יפקäן  והאדרõת Łõדñה הז õהר  êי äëד  àŁְְְְִִִֶַַַָָזכäת 
לנíי õן. ä יצטרכ לא ועõד àרחמים  גלäתא ְְְְְֲִִִִַָָָָֹמן 

äבäñôנים. Łõדñה àזõהר ְִִַַַָכמ"ש
לת ôא נŁא  àני "וכëה איתא: ו' äְְְִִֵַַַָָָָָבäñôן
לת ôא יתגלי éד üילâ חיב äרא מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתïרנסäן
וקראת ã בגיניä יõמçא, àסõף àתראה àְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא
רעיא אמר  נłא  äבפרŁת äגו'". àארץ âְְְֲֶַַַָָָָָָָֹר õר
àרחמי". גלäתא  מן יפקäן âא "àספרא  ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמהימנא 



המזל  זוהר  יד

היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ה ּס פר  ׁש בּ גמר  כּ ן וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית
צבאי מחנה ׁש ל למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד טיל רק  [והגּ יע הּמ לחמה . נגמרה מּמ ׁש 

- כּ לוּ ם]. קרה  ׁש לּ א גּ דוֹ ל נס היה וגם  אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש 

יצ וּ קה"בּ מלחמתוגם וראינוּ "עוֹ פרת כּ יּ דוּ ע . מאד גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  
ע וֹ ד  הזּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הנּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ 
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים, אוֹ תם ׁש ח לּ קוּ  לפני 

גּ לוּ יים. נּס ים

מ גּ לוּ תא ",וּ בזכוּ ת יפק וּ ן דּ א  "בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי  יתקיּ מ וּ  זה, 
ׁש עברה  הּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ׁש רק  דּ הינוּ ,
דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את  כּ לּ נ וּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נ וּ כל וּ כעת עלינ וּ ,

בּ יוֹ מוֹ  åàהר)יוֹ ם  הõçמי " â")10ף ּת ר גּ וּ ם עם הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש נּ דּפ ס  היּ וֹ ם וּ בפרט , ִַַַַֹ
הזוֹ הר כּ ל את וּ לס יּ ם ללמוֹ ד בּ קל יכוֹ ל אחד ׁש כּ ל גּ דוֹ לוֹ ת אוֹ ת יּ וֹ ת עם כּ רכים 
האמ וּ רה  הר ׁש בּ "י  להבטחת  נזכּ ה  מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב  אז אחת, בּ ׁש נה הּק דוֹ ׁש 
הזּ הר ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין  לעיל

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן

הגּ אוּ לה צריכים וכל העוֹ לם ׁש כּ ל כּ זה דּ בר וּ בפרט  ט וֹ ב, דּ בר  ׁש כּ ל לדעת 
לעבר יכוֹ לים חזק רצ וֹ ן  עם  אבל מניע וֹ ת, הרבּ ה  יׁש נן  בּ זה, ּת לוּ יה 
כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על

" ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ליּה ",ׁש כּ תוּ ב  דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נ ׁש  בּ ר  בּ עי כּ ד 
לוֹ ,והּפ רוּ ׁש , עוֹ זרים מלאכים  כּ ּמ ה  להּט הר  ר וֹ צה אדם בּ ן ׁש הם כּ אׁש ר 

בּ עדוֹ . וּ לס יּ ע אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים  מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח יתבּ ר

מטהרים ולוֹ מדי ׁש הם בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי הרבּ ים מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
גּ זרוֹ ת  מכּ ל ישׂ ראל עם את וּ מצּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצוּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בגׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת ק ׁש וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם ּפ ר וֹ ת

קדושמורי קהל בגלותא ורבותי שכינתא  תהא  מתי עד נחוס! לא היאך ?
שבשמים  אבינו  ?על

השםמלך  לבוא, רוצה  הוא  אלינו , ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח
בנו רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה !!!יתברך 

עצה העצה ומה לנו נתנו  זיע "א והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה ?
שיבוא  נזכה  וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה טובה

ומיד. תיכף 

המזל  טוזוהר 

כל העצה  סיום שנעשה המשיח , את יביא הזה שהכולל היא: הפשוטה
אברכים  26 לנו יש  אם מאוד, קל וזה ויום , יום  בכל הזוהר ספר
שבע ביום שעות שני ילמוד אברך שכל ידי על שבוע בכל לסיים יכולים
כולו  העולם  בכל אחד כל וכן  הקדוש , הזוהר סיום שבוע  כל לנו ויש  ימים
שמצטרף אחד וכל כולו, העולם בכל אלו חצות ללומדי להצטרף  יוכלו
ומתקשרים  הלומדים  האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור 

מוהר"ן בליקוטי כמבואר פנים, אל פנים י "ב)להרשב"י תורה .(ח "א

השם.יקרים אחים בעזרת ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו !
ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות שעות מיליוני להרבות עלינו

הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיחבשתי את נביא אלו !!!שעות

ונורארבותי, גדול השם קידוש ב"ה  כאן  לנו  למעןיש מתאספים כולם !
שמים כבוד יתרמו !!!הרבות כולו  העולם בכל אחד כל כאשר 

יום  מידי סיום ונעשה  אברכים  50 נקח  כסף  די לנו  וכשיהיה להאברכים
הסיום  למפעל שותפים יהיה  ישראל בני אחינו שכל עד בעזהי "ת ביומו,

הקדושה. בארצינו  העולמי  הזוהר

את עתה מכפיל כי חיסרון  לידי יבואו  לא הרבים בזיכוי  איך מובן 
שכתוב וכמו קץ, אין  עד תורה  שעות למיליארדי זכויותינו
התורה  ובכוח בזכות רק תבוא האחרונה שהגאולה הקדוש  בזוהר
גוג ממלחמת להינצל היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה,

ותיכףז ומגוג בראשונה, הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד היא,
המשיח. מגיע  ומיד

הקדושז. בזוהר מתאחדים  בגימטריאישראל
["וענן  ימים. שבעה תשבו בסוכות  כמנין  1679
חופפת הקדושה  שהשכינה יומם", עליהם  ה'
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על 
וכמו  ע"ח, יבמות ירושלמי  [עיין נשק",
מרן  כלה  לירחי  בפתיחה דורש היה שתמיד
סכנת על הזה, הפסוק את  עזרי" "אבי בעל
ישראל  עם התאחדות ובזכות האטום ],
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתא צילא Łדוñה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹלäëד

àתהêיםéס éה: ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל õקŁנ זה נŁק" ְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ



המזל  זוהר  יד

היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ה ּס פר  ׁש בּ גמר  כּ ן וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית
צבאי מחנה ׁש ל למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד טיל רק  [והגּ יע הּמ לחמה . נגמרה מּמ ׁש 

- כּ לוּ ם]. קרה  ׁש לּ א גּ דוֹ ל נס היה וגם  אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש 

יצ וּ קה"בּ מלחמתוגם וראינוּ "עוֹ פרת כּ יּ דוּ ע . מאד גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  
ע וֹ ד  הזּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הנּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ 
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים, אוֹ תם ׁש ח לּ קוּ  לפני 

גּ לוּ יים. נּס ים

מ גּ לוּ תא ",וּ בזכוּ ת יפק וּ ן דּ א  "בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי  יתקיּ מ וּ  זה, 
ׁש עברה  הּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ׁש רק  דּ הינוּ ,
דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את  כּ לּ נ וּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נ וּ כל וּ כעת עלינ וּ ,

בּ יוֹ מוֹ  åàהר)יוֹ ם  הõçמי " â")10ף ּת ר גּ וּ ם עם הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש נּ דּפ ס  היּ וֹ ם וּ בפרט , ִַַַַֹ
הזוֹ הר כּ ל את וּ לס יּ ם ללמוֹ ד בּ קל יכוֹ ל אחד ׁש כּ ל גּ דוֹ לוֹ ת אוֹ ת יּ וֹ ת עם כּ רכים 
האמ וּ רה  הר ׁש בּ "י  להבטחת  נזכּ ה  מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב  אז אחת, בּ ׁש נה הּק דוֹ ׁש 
הזּ הר ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין  לעיל

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן

הגּ אוּ לה צריכים וכל העוֹ לם ׁש כּ ל כּ זה דּ בר וּ בפרט  ט וֹ ב, דּ בר  ׁש כּ ל לדעת 
לעבר יכוֹ לים חזק רצ וֹ ן  עם  אבל מניע וֹ ת, הרבּ ה  יׁש נן  בּ זה, ּת לוּ יה 
כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על

" ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ליּה ",ׁש כּ תוּ ב  דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נ ׁש  בּ ר  בּ עי כּ ד 
לוֹ ,והּפ רוּ ׁש , עוֹ זרים מלאכים  כּ ּמ ה  להּט הר  ר וֹ צה אדם בּ ן ׁש הם כּ אׁש ר 

בּ עדוֹ . וּ לס יּ ע אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים  מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח יתבּ ר

מטהרים ולוֹ מדי ׁש הם בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי הרבּ ים מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
גּ זרוֹ ת  מכּ ל ישׂ ראל עם את וּ מצּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצוּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בגׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת ק ׁש וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם ּפ ר וֹ ת

קדושמורי קהל בגלותא ורבותי שכינתא  תהא  מתי עד נחוס! לא היאך ?
שבשמים  אבינו  ?על

השםמלך  לבוא, רוצה  הוא  אלינו , ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח
בנו רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה !!!יתברך 

עצה העצה ומה לנו נתנו  זיע "א והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה ?
שיבוא  נזכה  וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה טובה

ומיד. תיכף 

המזל  טוזוהר 

כל העצה  סיום שנעשה המשיח , את יביא הזה שהכולל היא: הפשוטה
אברכים  26 לנו יש  אם מאוד, קל וזה ויום , יום  בכל הזוהר ספר
שבע ביום שעות שני ילמוד אברך שכל ידי על שבוע בכל לסיים יכולים
כולו  העולם  בכל אחד כל וכן  הקדוש , הזוהר סיום שבוע  כל לנו ויש  ימים
שמצטרף אחד וכל כולו, העולם בכל אלו חצות ללומדי להצטרף  יוכלו
ומתקשרים  הלומדים  האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור 

מוהר"ן בליקוטי כמבואר פנים, אל פנים י "ב)להרשב"י תורה .(ח "א

השם.יקרים אחים בעזרת ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו !
ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות שעות מיליוני להרבות עלינו

הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיחבשתי את נביא אלו !!!שעות

ונורארבותי, גדול השם קידוש ב"ה  כאן  לנו  למעןיש מתאספים כולם !
שמים כבוד יתרמו !!!הרבות כולו  העולם בכל אחד כל כאשר 

יום  מידי סיום ונעשה  אברכים  50 נקח  כסף  די לנו  וכשיהיה להאברכים
הסיום  למפעל שותפים יהיה  ישראל בני אחינו שכל עד בעזהי "ת ביומו,

הקדושה. בארצינו  העולמי  הזוהר

את עתה מכפיל כי חיסרון  לידי יבואו  לא הרבים בזיכוי  איך מובן 
שכתוב וכמו קץ, אין  עד תורה  שעות למיליארדי זכויותינו
התורה  ובכוח בזכות רק תבוא האחרונה שהגאולה הקדוש  בזוהר
גוג ממלחמת להינצל היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה,

ותיכףז ומגוג בראשונה, הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד היא,
המשיח. מגיע  ומיד

הקדושז. בזוהר מתאחדים  בגימטריאישראל
["וענן  ימים. שבעה תשבו בסוכות  כמנין  1679
חופפת הקדושה  שהשכינה יומם", עליהם  ה'
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על 
וכמו  ע"ח, יבמות ירושלמי  [עיין נשק",
מרן  כלה  לירחי  בפתיחה דורש היה שתמיד
סכנת על הזה, הפסוק את  עזרי" "אבי בעל
ישראל  עם התאחדות ובזכות האטום ],
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתא צילא Łדוñה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹלäëד

àתהêיםéס éה: ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל õקŁנ זה נŁק" ְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ



המזל  זוהר  טז

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב "ה האריז"ל, ובתורת בזוה"ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו יום,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם . ה')רשות  משיחא,(סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א)המקדש  אזולאי  אברהם  רבי  לאברהם , .(חסד

המשפחה אנו כל בעד טובה  מליצה שתהא הקדושה מהצדיקת מבקשים 
בית  בכל הקדוש  הזוהר  את לפרסם להמשיך  שנזכה  ישראל  עם  וכל
זה  ובזכות חיותה. בחיים בהיותה למענם  פועלת שהייתה כמו יהודי,

אמן. בימינו במהרה האמיתי הגואל לנו ישלח  השי"ת





המזל  זוהר  טז

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב "ה האריז"ל, ובתורת בזוה"ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו יום,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם . ה')רשות  משיחא,(סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א)המקדש  אזולאי  אברהם  רבי  לאברהם , .(חסד

המשפחה אנו כל בעד טובה  מליצה שתהא הקדושה מהצדיקת מבקשים 
בית  בכל הקדוש  הזוהר  את לפרסם להמשיך  שנזכה  ישראל  עם  וכל
זה  ובזכות חיותה. בחיים בהיותה למענם  פועלת שהייתה כמו יהודי,

אמן. בימינו במהרה האמיתי הגואל לנו ישלח  השי"ת



מוגןאני
לומד זוהר



חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח




