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

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדׁש

אֹור ַהּזֹוַהר - ִסּפּוֵרי ַהּזֹוַהר
677 גליון 

האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

157

ה רה לל ד חני רי  ל   נפ ְְְִִִֶַַַָָָמסירת 
א) י , בראשית  א  חדש  (זוהר 

ה וֹ לרי  היה י וֹ חנן ִַ
והיה  ללוֹ ד, מּק יסרי
בּ ר  חיּ יא  ר בּ י  עּמ וֹ  מט יּ ל 
לשׂ דה  כּ ׁש הגּ יעוּ  אבּ א.
יוֹ חנן : רבּ י אמר  אחת,
בּ ּת וֹ רה. לז כּ וֹ ת כּ די  אוֹ תוֹ  וּ מכר ּת י  ׁש לּ י היה זה
אּת ה  ולּמ ה לוֹ : אמר  אבּ א. בּ ר ח יּ יא רבּ י  בּ כה

כּ לוּ ם.בּ וֹ כה   לזקנת הׁש ארּת  ׁש לּ א לוֹ : אמר ? 

מה אמר  בּ עיני הוּ א קלּ ה  בּ ני, חיּ יא לוֹ : ַָ
ׁש נּ ברא  דבר ׁש הׁש אר ּת י עשׂ יתי,
בּ ארבּ עים, ׁש נּ ברא דּ בר בּ עבוּ ר ימים בּ ׁש ה 

לד )ׁש נּ אמר  יוֹ ם (שמות ארבּ עים ה' עם ׁש ם "ויהי  

וטוֹ בים  גּ דוֹ לים דברים וקניתי  לילה", וארבּ עים
וחכמה  ותוּ ׁש יּ ה עצה והם  בּ עוֹ לם, ׁש אינם 

ׁש נּ אמר יד )וּ גבוּ רה , ח, אני(משלי ות וּ ׁש יּ ה  עצה "לי 
גבוּ רה ". לי בינה

עוֹ סק היה  יוֹ חנן  ר בּ י  ְֶָָ
מאירים  פניו  הי וּ  בּ ּת וֹ רה ,
אחד  י וֹ ם המׁש . כּ זהר 
אמר  יוֹ סי. ר בּ י  בּ וֹ  ּפ גׁש 
זוֹ הרים  פני ראה ל וֹ :
ל וֹ : אמר  המׁש . כּ זהר 

עליו  קרא לי. מאיר ׁש העוּ ר  אלּ א (שופטיםאינוֹ  
לא) בּ גבוּ רתוֹ ".ה , המ ׁש  כּ צאת "ואהביו 
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ח-י(:  ב,  פ'  יִרים  ַהּׁשִ )ְּבִׁשיר   ב"ה, 
ְמַקֵּפץ  ֶהָהִרים  ַעל  ְמַדֵּלג  ָּבא  ֶזה  ִהֵּנה  ּדֹוִדי  קֹול 

ַעל ַהְּגָבעֹות: ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ִהֵּנה ֶזה 
ָעָנה  ַהֲחַרִּכים:  ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנֹות  ִמן  ַמְׁשִּגיַח  ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עֹוֵמד 

דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.

א ִיְפקּון ִמן  ִסְפָרא ּדָ ַרֲחִמים – ּבְ יַח ִצְדֵקינּו ּבְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ּבֹואּו ְוֵנֵצא ְלַקּבֵ
ַרֲחֵמי )זֹוַה"ק(. ָגלּוָתא ּבְ

ְּבַכָּמה  ְוָכְך  ֻקְפָסאֹות,  ְּב-32  קּוְנְטֵרִסים   30 קּוְנְטֵרִסים  ל-960  ַהְּמחּוָלק  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר 
ַּדּקֹות יּוְכלּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַאְלֵפי ְּפָעִמים. ְוָכל 
ֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ִמְצָטֵרף ִעם ַהְּכָלל ּוְמַסֵּים ַיְחָּדיו, ְוֶנְחַׁשב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ִסֵּים ָּכל 

ַהזֹוַה"ק.
ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֹלא ִנְּתָנה ּתֹוָרה ֶאָּלא ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן!!! )ַרִׁש"י ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ב' ל"א ד'( - ּוַבֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש )ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ַּדף סב(, ָּכתּוב ַמה ְמֻיָחד ְּבאֹוְכֵלי ַהָּמן? ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ָהָיה 

ִמְתָּבֵרְך ַּבֵּמַעִים ְוִקְּבלּו אֹור רּוָחִני ּוָראּו ַמה ֶׁשְּלַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ְוַעל ֶזה ִנְקְראּו 
ּדֹור ֵּדָעה, ְוֵהם ָהיּו ְּבֵני ָהֱאמּוָנה ְוָלֶהם ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ִּבְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת 

ְּדָרֶכיָה. רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְלֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.
ּוֵבאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי )מט יא(, ָּכַתב: ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 

הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.

ַעל ֵּכן ַאַחי ְוֵרַעי ּבֹואּו ְוָנִחיׁש ַהְּגאּוָלה ְבָּלְמֵדנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַאְחדּות ָּכל ל"ב ]32[ 
ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַּכָּמה אֹוַפִּנים:

ֲחָלִקים א.  ]ַהְּמחּוָלק לתתק"ס  ַהזֹוַה"ק  ֶׁשל  ֲחָלִקים   30 ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ֻקְפָסה  ִיַּקח  ֶאָחד  ָּכל 
ִעם  ָיִמים[  חֹוֶדׁש  ]ְּבֶמֶׁשְך  ַּדּקֹות  ְּכֶׁשַבע  יֹום  ְּבָכל  ֶאָחד  קּוְנְטֶרס  ְוִּיְלַמד   ,])960(
עֹוד 31 ֶׁשֵהם ְּבַיַחד ל"ב ]32[ ִאיׁש, ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ְּבחֹוֶדׁש, ְוֶזה ֶאְפָׁשר 

ְּבַקּלּות, ּוְבָכְך ְיַסְיימּו ַיְחָּדיו ֶאת ַהזֹוַה"ק ְּבָכל חֹוֶדׁש. 
ָּכל ֶאָחד ְיַחֵּלק ַלֲחֵבָריו חֹוֶבֶרת ֶאָחד ְּבַסְך ַהּכֹל ְלַחֶלק ל-30 ִאיׁש ]ֶׁשֶּזה ֹלא ָקָׁשה[, ּוְבָכְך ב. 

יּוְכְּפלּו ְזֻכּיֹוָתיו ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות, ]ּוְכָבר הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַהזֹוַה"ק ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה 
ֵּכן  ֶׁשַּיֲעׂשּו   ]32[ ְיהּוִדים  ל"ב  ְוָכל  ָהַרִּבים"[,  "ְמַזֶּכה  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ע"ב[,  ]קכ"ח 

ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק.
ְלַחֶלק ְלל"ב ]32[ ָּבֵּתי ִמְדַרׁש, ְוָׁשם ַאֲחֵרי ַהְּתִפיָלה, ]ג' ְּפָעִמים ְּביֹום[, ִיְלְמדּו ְּכֶׁשַבע ג. 

ַּדּקֹות ]7[ ִצּבּור ֶׁשל 30 ִאיׁש, ְוָכְך ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום.

ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה
ּוְלַזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים.
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