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

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדׁש

אֹור ַהּזֹוַהר - ִסּפּוֵרי ַהּזֹוַהר
87 גליון 

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

177

ואפל ח לע ראה   מע רי  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמעה 
א) רנה, א כר השמטות  (זוהר 

"יח)"יהיההיהואברה "יהיה"(בראשית - ְְַָָ
אחד  יוֹ ם  ׁש לׁש ים . בּ גימטר יּ א 
ואפל,  ּחׁש ו עוֹ לם וראה  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  יצא
בּ א  בּ נוֹ , אלעזר רבּ י לוֹ  אמר  א וֹ רוֹ . ונסּת ּת ם
וּ מצאוּ  הלכוּ  ה וּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  רוֹ צה  מה ונראה
ׁש להבוֹ ת  וּ מוֹ ציא גּ ד וֹ ל, להר ׁש דּ וֹ מה  אחד מלא

מּפ יו. אׁש 

לעשׂ וֹ ת אמר  רוֹ צה אּת ה מה ׁש מעוֹ ן , רבּ י ?ל וֹ  ַָ
העוֹ לם  את  להחריב רוֹ צה  אני לוֹ : אמר
 ּׁש כ בּ דּ וֹ ר , צדּ יקים ׁש לׁש ים  מצוּ יים ׁש לּ א מ וּ ם
"ואברהם  אברהם, על ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר

","יהיה "בּ גימטריּ אׁש ל ׁש ים הם .אמרלוֹ יהיההיה 
הּק דוֹ ׁש  לפני ל , מּמ בּ בּק ׁש ה ׁש מע וֹ ן : ר בּ י 

בּ עוֹ לם. מצוּ י  יוֹ חאי  בּ ר ל וֹ : ואמר  הוּ א  ּבּ ר ו

 הוּ א.הל  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ההוּ א  ה ּמ לא ַָ
מה  לפני גּ ל וּ י העוֹ לם, ר בּ וֹ ן  ל וֹ : אמר

יוֹ חאי בּ ר לי ה וּ א:אמר  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  ? 

י וֹ חאי. בּ בר ּת ׁש גּ יח ואל העוֹ לם את ּת חריב ל

ל וֹ :א, אמר .הּמ לא את ׁש מע וֹ ן  רבּ י ראה ְֶָ
תכּ נס  ׁש לּ א עלי גּ וֹ זרני ,תל לא  אם
ועזאל. עזא ׁש ל בּ ּמ קוֹ ם ותהיה ל מים ,
ואם  ל וֹ , אמר הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  וּ כׁש ּת כּ נס
עשׂ רים, ׁש יּ הי וּ  אז  בּ עוֹ לם, צדּ יקים ׁש ל ׁש ים אין
ואם  העשׂ רים". בּ עבוּ ר אעשׂ ה  "לא כּ ת וּ ב ׁש הרי 
"לא  כּ תוּ ב  ּכ ואחר עשׂ רה, ׁש יּ היוּ  עשׂ רים, אין
ׁש יּ היוּ  - עשׂ רה אין  אם העשׂ רה ". בּ עבוּ ר  א ׁש חית 

כּ תוּ ב  ּׁש כ וּ בני. אני  ׁש הם  יט)ׁש נים, "על (דברים  
עוֹ לם, אלּ א  דּ בר  ואין דּ בר", יקוּ ם עדים ׁש נים ּפ י

לג)ׁש כּ תוּ ב וכוּ '.(תהלים  נעשׂ וּ " ׁש מים  ה' "בּ דבר 
ׁש כּ תוּ ב  הוּ א, ואני אחד, י ׁש  הרי - ׁש נים אין ואם

י) יצא (משלי ׁש עה בּ אוֹ תּה  עוֹ לם". יסוֹ ד "וצ דּ יק
רבּ י ,חלק אׁש רי ואמר: המים מן  קוֹ ל
ואּת ה  למעלה, גּ וֹ זר  הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מע וֹ ן ,

כּ תוּ ב עלי בּ ו דּ אי  למּט ה. קמה)מבּט ל  (תהלים 
יעשׂ ה ". יראיו  "רצוֹ ן 

ָמה ׁשָ דֹול ַלּנְ ּקּון ּגָ ְקִריָאתֹו, ְוהּוא ּתִ ְטֶעה ּבִ ּיִ ם לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ּגַ ׁשֶ ל ִלּמּוד, ּבְ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ

ם  ַהּגַ ָמה. ְלִפי ׁשֶ ׁשָ דֹול ַלּנְ ּקּון ּגָ ְקִריָאתֹו, ְוהּוא ּתִ ְטֶעה ּבִ ּיִ ם לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ּגַ ׁשֶ ל ִלּמּוד, ּבְ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ
ְעּתֹו ַעל  ּפּוִרים נֹוֵתן ּדַ ה ִסּפּוִרים, ְוָאָדם ַהּקֹוֵרא ּוֵמִבין ַהּסִ ַכּמָ ה ּבְ ׁשָ ל ָמקֹום ִנְתַלּבְ רּוְך הּוא, ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹוָתיו ׁשֶ ָכל ַהּתֹוָרה ׁשְ ּדְ
יג  ּשִׂ ֵאינֹו מּוָבן ִמּקֶֹצר ַהּמַ א ׁשֶ ֵהם סֹודֹות ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה, ֶאּלָ ָגלּוי, ְוַהּקֹוֵרא יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשּוט, ֲאָבל ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ַהּסֹודֹות ַעְצָמן ּבְ ט ַהּפָ ׁשָ ּפְ
ע ִסיָמן מד( ֶאְצּבַ )ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלַהִחיָד"א, מֹוֶרה ּבְ ג.  ּשָׂ ְוֹעֶמק ַהּמֻ
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ְבֵרי ַהזַֹּהר ְוִתּקּוִנים ֶהם יֹאַמר ּדִ ַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ
ָמה. ׁשָ ִלים ְלַטֵהר ַהּנְ י ֵהם ְמֻסּגָ ְבֵרי ַהזַֹּהר ְוִתּקּוִנים, ּכִ ֶהם יֹאַמר ּדִ ָלה, ְוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ִסְפֵרי ַקּבָ ִיְלֹמד ּבְ

ר ָהָיה  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ יץ ֵזֶכר ַצּדִ יל ִאיׁש ִליְפׁשִ י ַיֲעֹקב ָקאּפִ ל ַרּבִ יל ׁשֶ י ַיֲעֹקב ָקאּפִ ל ָהֱאלִֹקי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ נֹות ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמַהְמֻקּבָ ּוָ )ִסּדּור ּכַ
ּמּוד( ַנת ַהּלִ ּוָ ֵסֶדר ּכַ ה. ּבְ ִפּלָ ל ֶחְלֵקי ַהּתְ אּוִרים ַעל ּכָ ָנה. ּכֹוֵלל ּבֵ ם טֹוב - ִלְפֵני 300 ׁשָ ַעל ׁשֵ קּוַפת ַהּבַ דֹול ִלְפֵני ּתְ ל ֶמעְזִריְטׁש ּגָ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּמִ ִרים ּבְ יד ֵמיׁשָ ַמּגִ


