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ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ג  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

  

ַכ א'לֹ י'ּכִ )א ִּתׁשָ  ַזְרעֹו ְיֵדי ַעל ,יֹוַחאי אֹוִתּיֹות ,ֹו'ַזְרע י'ִּמִפ ח'ּ

ל הוא יֹוַחאי ׁשֶ י ּׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ַכח לֹא ,יֹוַחאי ּבֶ ִּתׁשָ   ו..ַּהתֹוָרה ּ

ֵּמַהִנּגון )ב ל ּ ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ,ֱּאלול ּבְ  ַּהֵלב ּ

ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ ה ,ּּכְ ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים ַנֲעׂשֶ דֹוִלים ּ  ּגְ

  ח...........................................................................ְלַמְעָלה

ִּלמוד )ג ֱאֶמת ִּלְתׁשוָבה מֹוִעיל ַּהֹזַהר ּ   יא...............................ּבֶ

ֵסֶפר )ד ַּהִתקוִנים ּבְ ּ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם ַהָחְכמֹות ּכָ ּבָ   יא................ׁשֶ

ַהִתקוִנים ֶעְרּכֹו ֵאין ְַאך ,ְונֹוָרא ָקדֹוׁש ַּהזַֹהר )ה ּּכְ ּ   יא...................ּ

ם ֹנַעם ִלְראֹות ְיכֹוִלים ָידֹו ַעל )ו   יא....................................ַּהׁשֵ

ִּתקוִנים ֲאִמיַרת ַלתַמֲע ּגֶֹדל )ז ּ חֶֹדׁש ּ ך ,ֱּאלול ּבְ ְמַזּכֵ ְׁשֶ  ַּהֶנֶפׁש ּ

ָמה ּרוַח   יב....................................................................ּוְנׁשָ

ִלים :ֵהם ַרב ָהֶעֶרב )ח ים ַהְמַחּבְ  ֶאת ּוְמַצֲעִרים ָּהֲאִמִתּיִ

ָרֵאל   טו..........................................................................ִיׂשְ

ָרֵאל ַרק )ט ַּהְדבוִקים ְלִיׂשְ זֹוַהר ּ  אֹור ִיְהֶיה ַּהָקדֹוׁש ּבְ

בֹוָתם מֹוׁשְ   טז....................................................................ּבְ

ָגלות )י ְזכות ָהַאֲחרֹוָנה ּּבְ ה ַּהָקדֹוׁש ַהזֹוַהר ּּבִ  ְּלַאְרֶאנו ִנְזּכֶ
  יח.........................................................................אֹותִנְפָל

ִּהְתַפֵלל ַּהָנִביא יֹוָנה )יא ָרֵאל ַעל ּ ָנְצלו ִיׂשְ ּיִ ּׁשֶ   יט......ַרב ֵמָהֶעֶרב ּ



ד  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ב )יב ב לֹא ֵלִצים ּוְבמֹוׁשָ ב ֵאיֶזה .ָיׁשַ  )ת"לילי( זֹו ֵלִצים מֹוׁשַ
ל ִּאָמם ִהיא .ַרב ֶעֶרב ׁשֶ ִנָדה ְּמַטְמָאה ׁשֶ ָבה ּּכְ מֹוׁשָ  ְוֵכן .ּבְ

ָבם ְּמַטְמִאים ַרב ֶעֶרב מֹוׁשָ ַּלַצִדיִקים ּבְ ִבים ּ ּיֹוׁשְ יֵניֶהם ׁשֶ   יט...ּבֵ

או )יג ק ְיֵדי ַעל ִּתְהֶיה ָלהַּהּגְ ִנְתַדּבֵ ּׁשֶ ַצִדיק ּ ׁש ּּבְ ּיֵ  ּכַֹח לֹו ׁשֶ

ל ֹנַח ֵּתַבת ְוִלְהיֹות ְלָהֵגן ָרֵאל ׁשֶ ּבִ ּהוא ,ִיׂשְ   כהַּהָקדֹוׁש י"ָהַרׁשְ

ִּתקוֵני ִלְלֹמד )יד ּ ִעים ֹזַהר ּ  יֹום ַעד ֱּאלול חֶֹדׁש ֹראׁשֵמ יֹום ַאְרּבָ

פוִרים ַּהּכִ   כה.......................................................................ּ

ֵרי )טו ִלים ִמי ַאׁשְ ׁשְ ּיַ ַּהִתקוִנים ֵסֶפר ׁשֶ ּ ָיִמים ּ ֵּאלו ּבְ ה ּ  ֵּמֲחִמׁשָ

ר ָאב ָעׂשָ פוִרים יֹום ַעד ּבְ ַּהּכִ ַלִים ַּיִקיֵרי - ּ  ִליםַמְתִחי ְּירוׁשָ

ֲאִמיַרת ַּהִתקוִנים ּבַ ּ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ   כו............................ּבְ

ינו )טז ֶרְסֶלב ַנְחָמן ַּרּבֵ  ְמֹאד ִהְפִליג ,ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ,ִמּבְ

ָמה ַבח ְּפָעִמים ּּכַ ׁשֶ ֻדַלת ּבְ ת ּּגְ ַּהִתק ְּקֻדׁשַ   כו.................ֹזַהר ּוֵניּ

ַּהִתקוִנים ֵסֶפר ַעל )יז ּ ַּיְסִפיקו לֹא ְלַבד ּ  ְוָכל ְסָפִרים ֲאָלִפים ּ

 ּוְרִמיזֹות ַהּסֹודֹות ִּרּבוי ֹעֶצם ְלָבֵאר ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות

ׁש ּיֵ ם ׁשֶ   כו........................................................................ׁשָ

ה )יח ל ֶּעְרּכָ ָעה ׁשֶ   מב..........................................................ׁשָ

ה )יט ים ֶאת ַּהְמַזּכֶ ְחָסן ּהוא ָהַרּבִ דֹול ֲהִכי ַהּיַ ַמִים ַהּגָ ׁשָ   מד.......ּּבַ

ַּהַמְדִפיס )כ ב זֹוֶכה ָחָכם ִסְפֵרי ּ ְמִחָצתֹו ְויֹוׁשֵ   מה......................ּּבִ

ּכוָלנו ְוִנְתַאֵחד ּּבֹואו )כא ַיַחד ּ   מז...........................................ּבְ

ְזכוְתך" )כב ָּבִ ְעִתי ּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֵיׁש ְָלך ,!ִּהּגַ   נ..................!"ָהָעם ּּבִ
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  ק"ע לפ"תש אלול' ביום ב

ם ה ׁשֵ ִאים ּבְ רוִכים ַהּבָ  'ּּבְ

ְרׁשות ִנים ּּבִ ִליָט ֲּחׁשוִבים ָהַרּבָ יא"ׁשְ ַּהְקִהָלה  ָראׁשֵ   .ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהָקָהל ְוָכל ּ

ְקׁשו  ּּבִ יּ ַאִגיד ִּמֶמּנִ ָר ִּדְבֵרי ּׁשֶ ְּוִחזוק ָכהּבְ ּומוָסר ּ ְבִתי, ּ  ֲאִני ַהִאם ְלַעְצִמי ָּחׁשַ
ים ּמוַסר ִּדְבֵרי לֹוַמר ָּראוי ָּכֵאלו ַּצִדיִקים ַלֲאָנׁשִ נו ַהָקדֹוׁש ׁשְ ּ ִרים ְלַרּבֵ ְּמקוׁשָ ּ ּ

ֶרְסַלב  ינו ַנְחָמן ִמּבְ ִביםַּרּבֵ יֹוׁשְ ֶמׁש  ּׁשֶ ֵבית ׁשֶ ְּוִלקוֵטי מֹוֲה ק"זֹוַה ְולֹוְמִדיםּבְ   ?ן"ַרּ

ים ִאם ֲאָבל ְָכך ָּכל יִּמֶמּנִ ְמַבְקׁשִ ה ָהָיה ּ   .ְלָסֵרב ִלי ָקׁשָ

אֹוַמ ֶּהְחַלְטִתי ֵּכן ַעל קֹול ּמוָסר ִּדְבֵרי ְלַעְצִמי רׁשֶ ָאר, ּבְ ים ּוׁשְ  ֵּכן ַּגם ֲאָנׁשִ
ְמעו   .ִּיׁשְ

אריה שאג מי לא "רמזו הקדמונים בחודש אלול  ָּכֵעת עֹוְמִדים ֲּאַנְחנו
, אלול ראש השנה יום הכיפורים הושענא רבא ה ראשי תיבות" ארי–" יירא

מאימת המשפט   בבוא חודש אלול,אפילו דגים שבים רועדים
 אריה הוא חודש אב שמזלו). עמוס ג ח(אריה שאג מי לא יירא .המתקרב



ו  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

מה (, "י ולא אחרי אשה"אחורי אר) א"ברכות ס(ל "וזה שרמזו רז, אריה
כמו שאריה שהוא מזל חודש אב הוא , רבןוונה בחטמ שמוכיח שכל הגאולה

שצריך להתחיל בתשובה במזל אב  והיינו) ראשי תיבות של ימי התשובה
 שלמה ה שאמרוז ,לא אחורי אשה דהיינו אלול שמזלו בתולה, ה"שהוא ארי

עד אשר לא תחשך ") קהלת יב ב(', וזכור את בוראך וכו) קהלת יב אב(
תענית  (ל" כאמרם ז שתשש כחה של חמהו באב"דהיינו קודם ט, "השמש

  .והבן, )א"ז ע"כ

 יום 40רמז ל, 40 וסופי תיבות אלול ראשי תיבות י'דודי ל'ו דודי'ני ל'א
שהם בבחינת מקוה המטהר נשמות ישראל  ח אלול ועד יום הכיפורים"שמר

 שחסידים ואנשי מעשה לומדים וגומרים כל תיקוני זוהר הקדוש .קדושים
שהזוהר הקדוש מטהר כמו מקוה כמו , יום הכיפוריםבחודש אלול עד 

  . ע"זיפנחס מקאריץק רבי "שאמר הרה

י "רצ "רטט קולו של הגה, שבהשמע קול ברכת חודש אלול, ידוע[
  .]ונתעלף... הרינו מקבל עלי את אלול : ואמר, ל" זצבלאזר

אמר כשברכו היום את , ל"זצדברי חיים מצאנז הגאון הקדוש בעל 
  ."גם הקירות בכו "החוזה מלובלין"החודש אצל 

-ל העיד על הגאון הקדוש רבי יצחק הלוי איש"ט זצ"מורינו הבעש
אחר הימים (שמראש חודש אלול ועד אחר היריד בקראסנא , ל"הורוויץ זצ

ח אלול ועד יום "ובארבעים יום שמר, שורה עליו רוח הקודש) הנוראים
כן הקפיד שלא , מעותמרוב ד" ראשית חכמה" ההוא מרטיב את, הכיפורים

  .בלשון הקודשאלא , לדבר בימים אלה

ַכ'י לֹ'ּכִ  )א ּא ִתׁשָ ל ,  אֹוִתּיֹות יֹוַחאי,ֹו'י ַזְרע'ּח ִמִפ'ּ ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ׁשֶ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ַכח ַהתֹוָרה,ּיֹוַחאי ׁשֶ ּ לֹא ִתׁשָ ּּ  

  :ע"ן התחיל רבינו זי"בתחילת הספר ליקוטי מוהר



ז  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

א ָהֱאלִֹקי ְלכ ם ִהְתַגלות ִנְפָלא ִמּסֹוד ְגֻדַלת ַהַתּנָ ּו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ַהׁשֵ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ

ָרֵאל ַעל ָידֹו ַתַכח תֹוָרה ִמִיׂשְ לֹא ִתׁשְ ן יֹוַחאי ִהְבִטיַח ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ּ .
ִדְבֵרי  ַּכמוָבא ּבְ ּ ת קלח(ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ּבָ ְכְנסו ַרּבֹוֵתינו ְלֶכֶרם ': :)ׁשַ ּנִ ְּכׁשֶ ּ ּ

ַיְבֶנה ָאְמרו ן יֹוַחאי : ּּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָרֵאל ְוָאַמר ַרּבִ ַתַכח ִמִיׂשְ ִתׁשְ ֲּעִתיָדה תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַתַכח לֹא ִתׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ֱאַמר. ּ ּנֶ ַכח ִמִפ: "ׁשֶ ִּכי לֹא ִתׁשָ ּ ּ ֹזַהר". י ַזְרעֹוּ : :)ָנׂשא קכד( ְּוַכְמבָֹאר ּבַ

ה ִמן ָגלוָתא' ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ַהאי ִחּבוָרא ּדְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ'.  

ה ל תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ְּוַעָתה ּבֹוא וְרֵאה ְוָהֵבן ִנְפָלאֹות ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּ ּּ ּ ִּכי ַעל ֵכן . ּ ּ
ן יֹוַח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּאי ַעְצמֹו ַעל ֶזה ַהָפסוק ְָסַמך ַרּבִ ַכח ִמִפי ַזְרעֹו"ּ ִּכי לֹא ִתׁשָ ּ ּ ִּכי . "ּ

ַעְצמֹו ְמֻרָמז ְוִנְסָתר סֹוד ַהֶזה ֶזה ַהָפסוק ּבְ ֱאֶמת ּבְ ּּבֶ ּ ּ ּ ל יֹוַחאי,ּ ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ׁשֶ  , ׁשֶ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ַתַכח ַהתֹוָרה ִמ,ּׁשֶ ּ ַעל ָידֹו לֹא ִתׁשְ ּ ָרֵאלּּ ִּכי סֹוֵפי . ִּיׂשְ

ל ֶזה ַהָפסוק  ֵּתבֹות ׁשֶ ּ ַכא' לֹי'ִּכ"ּ ּ ִתׁשָ ְוֶזה  ,י"יֹוַחאּ ֵהם אֹוִתיֹות "ֹו' ַזְרעי'ּ ִמִפח'ּ
ַכח ִמִפי ַזְרעֹו ְמַרֵמז וְמַגֶלה ַהָפסוק ִכי לֹא ִתׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּמִפי ַזְרעֹו ַדְי, ּ ַּהְינו ִמִפי , ָקאּ ּ

ל ֶזה ּבְ ֶזה ַהָפסוקַזְרעֹו ׁשֶ הוא ְמֻרָמז ְוִנְסָתר ּבְ ַּעְצמֹו ׁשֶ ּּ ּ א יֹוַחאי, ּ הוא ַהַתּנָ ּׁשֶ י . ּ ּכִ
ר ְלֵעיל ְזּכַ ּנִ סֹוֵפי ֵתבֹות ּכַ ֶזה ַהָפסוק ּבְ ז ּבְ ֻרּמָ ּמְ ל יֹוַחאי ׁשֶ ַּעל ְיֵדי ַזְרעֹו ׁשֶ ּ ּ ,

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ַכח ַהתֹו, ּׁשֶ ַּעל ָידֹו לֹא ִתׁשָ א , ָרהּּ זַֹהר ּדָ י ּבַ ּּכִ
ר ְלֵעיל ְזּכַ ּנִ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּכַ ּּ.  

ָפסוק ַאֵחר,ְוַדע ַעְצמֹו הוא ְמַרֵמז ּבְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ סֹוד ַרּבִ ּ ׁשֶ ּּ א . ּ ִּכי ַדע ִכי ַהַתּנָ ּ ּּ
ִחיַנת  ְמעֹון הוא ּבְ י ׁשִ ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ָּדִנֵיאל ד(ּ  ,ִחת'ָנַּמָיא 'ׁשְ ן'ִמׁש 'ַּקִדי'ְויר 'ִע: )ּ

י ֵתבֹות  ְמעֹוָּראׁשֵ   ].ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה [.'ְּוכון "ׁשִ

שרבינו הקדוש גילה לנו התגלות הנפלא הזה של : מזההיוצא לנו 
וידוע שהצדיקים הקדושים , י בתחלת ספרו הקדוש"הזוהר והרשב

 וכל –מרמזים בתחלת ספרם יסוד חיבורם ועל מה מיוסד כל הספר 
ל היה שנצא מן הגלות ושלא תשכח התורה "ו הקדושה של רביזעבודת

כפי שאנחנו רואים באמת בכל הספר הקדוש ליקוטי , מישראל
ן שמחזק ומעורר אנשים לעבודת השם ושלא יתייאשו אף פעם "מוהר

  . וזה הכל תלוי בלימוד הזוהר הקדוש–' וכו' ושנתחזק בשמחה וכו
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ל ַהִתקוִנים ּבְ  )ב ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּּ ּ ּ וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ,ּחֶֹדׁש ֱאלולּ ּ ּ
ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ דֹוִלים ְלַמְעָלה, ּּכְ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ּגְ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ.  

יחֹות ָהַרכתוב בספר  ינו ): ז"קכ, אות(ן "ׂשִ ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַרּבֵ ר ל "זּ ְמַדּבֵ
ּנֹוֲהִגין , ֵּמִעְנַין ֱאלול ָמה ׁשֶ ֱאלולְּוָאַמר ׁשֶ ּלֹוַמר ִתקוִנים ּבֶ ּ ּ ל ַהִתקוִנים, ּ גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּּ ּ ּ, 

ֵיׁש ְלָכ ְּוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ׁשֶ ּ ּ ֵבית , ל ֶאָחד ָאזּ ָכל ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ
ַּהִמְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילותֹו ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִת, ּ ִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּ ּקוִנים ְגּ ּ דֹוִלים ּ

  .ְלַמְעָלה

 –"  וברית לא תופרשפרו מעשיכם"אנו אומרים בתפילת ראש השנה "
] רבי סעדיה גאון[ג "הסיפור על רס  ידוע.הוא המוטו של ימים אלו

,  ומתוודה בבכי על חטאיו?,'שהשתוממו לראות אותו מתנפל לפני ה
 והשיב להם שלמד', האם הוא חושב שכה כבדים חטאיו לפני ה והתפלאו

ֵיַדע בלא , שהכניס אותו לביתו , מאיש מכניס אורחים,דרכו זאת , מי הואּׁשֶ
ִהְתַחֵוור , אֹוֵרַחונהג בו כבוד כדרך שנוהגים בסתם   ,אֹוֵרַחלו מי הוא אותו ְכׁשְ

 ג"וכאשר רס, כראוי  על שלא נהג בו כבוד,התנפל לפניו בתחנונים שימחל לו
י סוף כל סוף נהג בו לפי דעתו  שהר,ניסה להניח דעתו] רבי סעדיה גאון[

  .לא הואיל בכך מאומה, אורחו וידיעתו אודות

', ככל שמעמיק בגדלות ה] רבי סעדיה גאון[ ג"אף אני כך הסביר הרס
ואמר הרבי . לצנינים היא בעיני, כך התנהגותי הקודמת לפניו, יום ביומו מדי

  . צריך לשפר- שאפילו מעשה טוב ,ע"זי בונם' ר

 ,כשמברכים חודש אלול" – גדול  הישיבות היה פחדבעולם ,אלול"
 המלך "של אלול, אחר אלול גם ישנו אבל ."רועדים שבים אפילו דגים

  : בליקוטי תורה פרשת ראהר הזקן"בלשון האדמו או" "בשדה

 ומקבלין , יוצאין אנשי העיר לקראתו,בואו לעיר שקודם ,אלמלך משל
מקבל את  והוא,  להקביל פניולצאת  מי שרוצהלרשאין כ ואז ,פניו בשדה

 

משל למה הדבר דומה אם אזרח רוצה " ך בשדהבחודש אלול שהמל"בעל התניא היה אומר [] א[

הסיכוי להיפגש עם המלך . י שיחת טלפון"לכתוב מכתב למלך שמעונין להפגש איתו או שיעזור לו ע
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העירה הרי הם  ובלכתו, לכולם ומראה פנים שוחקות ,כולם בסבר פנים יפות
  ).ב, ב"פרשת ראה ל, ליקוטי תורה. (הולכים אחריו

ן "ל אומר בליקוטי מוהר"וזהו הענין של התבודדות שרבינו ז
, ה"שבהתבודדות בשדה יכולים להתקרב להקב, )א"ב תורה י"ח(

בשביל מה בא , בודדות הוא לידע מה הוא עושה בעולםועיקר ההת
, ואיך יכול לתקן מה שחיסר, מה יכול לתקן, מה יהיה איתו, לעולם

  .ה"ונסביר את זה בע, ומה התכלית שלו בעולם הזה

וכמבואר בספרי המוסר והחסידות , ימים אלו הם מסוגלים לכך ביותר
ומרן הגאון הצדיק רבי ". אלול"נקראת לעולם קודם חודש " פרשת ראה"כי 

: שסדר הפרשיות: אמר, וזכותו יגן עלינו אמן, יהודה צדקה זכר צדיק לברכה
, וזאת הברכה, האזינו, וילך, נצבים, כי תבוא, כי תצא, ראה שופטים

לפיכך , ראה אלול הגיע, ה ראשי תבות"רא. רומז לנו דבר יפה, בראשית
, תשפוט דרכיך, עשיךתבדוק מ, ושוטרים תתן לך בכל שעריך" שופטים"

ושם , לשמים" כי תבוא" אז יהיה ,מן העולם" כי תצא"ועוד עליך לזכור 
" האזינו"אם ? אך לאן" וילך"אחרי כן , "נצבים"תעמוד לדין שנאמר אתם 

מתחיל גלגול חדש " בראשית"ואם לא אז , "וזאת הברכה"אז , שמע לתורה
 .לתקן הכל

 לרכוש לעצמו מצות ,בחודש אלול צריך אדם לעבוד כמה שיותר
כיון שאינו , חומרות וחסידויות, ואפילו דקדוקי סופרים, ומעשים טובים

  . איזה מהם יכריע את הדין לטובה,יודע
 

. י עבדיו"אולי יש איזה אחוז מתוך מאה אלף שהמכתב בכלל יגיע למלך ולא יעבור סינון ע, קלוש

עם לטקס חגיגי ללחוץ ידים לאזרחים דבר שפעם ופתאום באותו עיר יצאו בכרזות שמחר המלך יורד ל

ואותו אזרח פשוט שכבר שנים מחכה לתשובה לגבי מכתבו מוצא את עצמו לוחץ יד למלך . בשנה קורה

אותו דבר חדש אלול נאמר שהמלך בשדה , ומשוחח איתו בספונטניות וזה הזמן לפרוק ולדרוש הכל

. ת אלול קול דודי דופק ואומר לנשמה"ר" ודי ליאני לדודי וד"שהשכינה שורה למטה כל חודש אלול 

חדש אלול זה הזמן הכי נכון שאלוקים קשוב ובוחן ביתר ". עליך זרח’ קומו אורי כי בא אורך וכבוד ה

שאת וביתר עוז כל אחד ואחד לכן עלינו להשאיר רושם טוב כדי שניכתב לחיים טובים ולשלום בראש 

  .]השנה
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במה שונה חודש אלול , עליו השלום, שאלו פעם את המגיד מדובנא
  ?משאר חדשי השנה

ומרוב , אחד בא לבית הכנסתעשיר אדם : ענה להם כדרכו במשל
" שלום"בקושי רב פלט , ולא התערב בין הבריות, יה לבו גסעשירותו ה

ואותו עשיר , ועד בית הכנסתווהנה הגיע זמן הבחירות ל. לכמה אנשים
, לאחד קנה פתיחת ההיכל, מיד החל לשנות את יחסו. הגיש מעמדותו

, וכך עשה בכל שבת ושבת, ולשלישי עליית ששי, ולשני הרמת ספר תורה
  !!!הבחירות? מה גרם לו זאת. והיה מתערב עם הבריות

בקושי מקים מצות , בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, כך הוא האדם
אולם בהגיע חודש אלול רואה ?? מאן דכר שמיה, ועל חומרות, בסיסיות

ומיד נותן אל לבו לקיים כל מצוה וחסידות , הוא את עצמו קרוב ליום הדין
השלוה , השלום, ריאותהב, הפרנסה, שבאה לידו כדי ליפול בחלק החיים

, שיצר הרע אורב לנו בכל יום ובכל רגע, ודבר ראשון שעלינו לדעת הוא. ’וכו
 ופגשו ,לים שחזרו מהמלחמה ששים ושמחים על הנצחוןיוכבר ספרו על חי

ועתה נכונה לכם , חזרתם מן המלחמה הקטנה: "בחסיד אחד שאמר להם
  )כתונת פסים". ( היא מלחמת היצר-מלחמה גדולה 

ֶפׁש  ך ַהּנֶ ר ִהיא ְמַזּכֵ ָעִרים גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני זַֹהר ֲאׁשֶ ׁשְ ְנֹוַדע ּבַ ּ ּּ ּ ּ
יֵמי חֶֹדׁש ֱאלול ּוִבְפָרט ּבִ ֲאִמיַרת , ּ א ֶמֶלך ׁשֶ ּסֵ ַמת ּכִ ַהְקּדָ ְומוָבא ּבְ ּ ּ

ֶפׁש ָגדֹול ִלי ֲהָבָנה הוא ִתקון ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ְגֵריָדא ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ וְכֵעין ֶזה מוָבא ,ּּ ּ
ם טֹוב ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ַתְלִמיֵדי ַהּבַ עֹוָלם... ּּבְ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ  ,ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ

יַאת ַהגֹוֵאל ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּוֶזה ְיָקֵרב ּבְ ּ.  

ָמהּוְבֵסֶפר  ַהְקּדָ א ֶמֶלך ּבַ ּסֵ ֵלב: ל"וז, כתוב, ְּכִ ִחּבור ֶזה ּבְ ֵלם ִּלְלמֹד ּבְ  ׁשָ
ק ַרב  ֹחֶדׁש ֱאלול ּוְבֵחׁשֶ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ִּכי הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקֵדׁש ַהּנְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ֲּאִפלו ּבְ ּּ רוַח ּ ה ַעד ׁשֶ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ
ָוַנת ָה ר ּבֹו ְלָהִבין ּכַ ם ְיַדּבֵ ַּהׁשֵ ּבִּ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש ומוָעט"ַרׁשְ ּי ּבְ ֶפר ֶזה ּ  ִמּסֵ

ה ֵני ֲעִלָיה,ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ּ ובֹו ִיְזֶכּ ה ,ּ ֶאָחד ִנְזֶכּ ּ ְוֻכָלנו ּכְ ּ
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ּבִ נו ְנבוַאת ָהַרׁשְ ְיֻקַים ּבָ ּׁשֶ ּ ּ יה"ּ ָאה ָדָרא ְדַהאי ָרָזא ִאְתַגְלָייא ּבֵ ּי ַזּכָ ּ. 
ּוִבְסֻגָלתֹו רֹורּוְקָראֶתם " ,ּ יֵחנו"ּדְ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבֶ ּ.  

ִּלמוד ַהזַֹהר מֹו  )ג ּ ֱאֶמתִעּ   ּיל ִלְתׁשוָבה ּבֶ

ע בספר  ֶאְצּבַ ָיִמים : ל"כתוב וז, )ח"ֶקַטע רמ' ִסיָמן ח(מֹוֶרה ּבְ ה ּבְ ְוַיְרּבֶ
ֵּאלו  ְצָדָקה וְבִלמוד זַֹהר ְוִתקו] ְּיֵמי ֱאלול[ּ ּּבִ ּ ּּ ִּנים וְתִהִליםּ ּ.  

עֹוָלם  )ד ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ  

יחֹות ָהַרבספר  ֶרְסֶלב ִסיָמן קכ(ן "ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ : ל"כתוב וז, )ח"ַּרּבֵ
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ַגְדלות ְקֻדׁשַ ׁשֶ ִּהְפִליג ְמֹאד ַכָמה ְפָעִמים ּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ ל ַלֲעסֹק  ָרִגיהְוָהָי. ּ

יֵמי ֱאלול לֹא ּבִ ָנה ֲאִפלו ׁשֶ ָכל ַהׁשָ יֹוֵתר ַגם ּבְ ּּבֹו ּבְ ּּ ּ ּ ֵסֶפר ַהִתקוִנים , ְוָאַמר. ּ ּבְ ּׁשֶ ּּ
עֹוָלם ְוכו ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ּּכְ ּ'.  

יחֹות ָהַרבספר  ֶרְסֶלב ִסיָמן ח(ן "ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ ִלּמוד : ל"כתוב וז, )'ַּרּבֵ ּּבְ
ה ְלָהִביןהר ָהָיַּהזַֹה ִיְזֶכּ ה ַעד ׁשֶ   .ּ ּבֹוֶכה ַהְרּבֵ

ַהִתקוִנים, ַּהזַֹהר ָקדֹוׁש ְונֹוָרא  )ה ַּאך ֵאין ֶעְרּכֹו ּכְ ּ ּ ְ  

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַרבספר  ינו ַנְחָמן ִמּבְ ַּפַעם ַאַחת : ל"כתוב וז, )ט"שנ(, ּן ַרּבֵ
ָּאַמר ְכַמְתִמיַה ִוין, ּ ֶּפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֵס,ֵּאֶצל ָהעֹוָלם ַהֹכל ׁשָ ּ ּ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו . ּ ּ ּ

ין ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש וֵבין ֵסֶפר , ָהָיה ֱאֶמת ֵיׁש ִחלוק ָגדֹול ְוָעצום ּבֵ ּבֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּהִתקוִנים ּ ֶפר ַהזַֹהר הוא ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְמאֹד, ּ ּסֵ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ֵּאין לֹו ׁשום , ּ

ל ֵסֶפר ַהִתקוִניםְֵעֶרך ֶנֶגד ְקֻד ת ְוסֹודֹות ׁשֶ ּׁשַ ּּ ּ.  

ם  )ו   ַּעל ָידֹו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֹנַעם ַהׁשֵ

ֵסֶפר  ית ַאֲהרֹןּּבַ ֹעֶמר"ַל(, ּבֵ ִר"ְּכִתיב : כתוב, )ג ּבָ ׂשָ  ,"ּי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַה"ִמּבְ
י ֵתבֹות  י 'ַרּתֹוַרת 'ִמָּראׁשֵ   .ֹוַחאי'ין 'ּבְֶמעֹון 'ׁשִּבִ
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חֶֹדׁש ֱאלולּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמ   )ז ּיַרת ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ך ַהֶנֶפׁש רוַח , ּ ְמַזּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ָמה   ּוְנׁשָ

ֵסֶפר  ה  :כתוב, )ז"א ְסִעיף ָקָטן י"ִסיָמן תקפ(ַּמֵטה ֶאְפַרִים ּבְ י ַמֲעׂשֶ ַאְנׁשֵ
רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלול ַעד ַאַחר  ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ ְּנִהיֵגי לֹוַמר ּבְ

ֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהריֹום ּכִ ִפים ִמּסֵ ּפוִרים ֵאיֶזה ּדַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּוְמַכְוִנים ִלְגמֹר ָכל  ,ּ ּ ּ
ַּהֵסֶפר ַעד יֹום ַהִכפוִרים ּ ּ ִהְלִהיבו ְמֹאד ַעל ִלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר . ּ ְסָפִרים ׁשֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִעים יֹום ֵאלו ַאְרּבָ ּּבְ ֵאינֹו ֵמִבין. ּ ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִּמָכ, ְוַאף ׁשֶ ּל ָמקֹום ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ
ָמה ׁשָ ְּוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמֹאד ַלּנְ ּ ּ ּ.  

ֵסֶפר ְקֵצה ַהַמֶטה ְלַמֵטה ֶאְפַרִים  ּּבְ ּ  :מוסיף, )ג"א ְסִעיף ָקָטן כ"ִסיָמן תקפ(ּ
ָמה ׁשָ ים ֵאלו ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ָיִמים ַהְקדֹוׁשִ י ִלּמוד ּבַ ּּכִ ּ ּּ ּ ּ ָּלתֹו ְלָקֵרב ּוְסֻג, ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  

ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבְ י ָנָתן ִמּבְ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ– 
ָנה ֲהָלָכה ו( ִחיַנת : ל"וז, )ִּהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ ַּהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַמְכִניִסין ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה, יַחָמׁשִ ּׁשֶ ּ ְ ּ ית ַמֲאָמר ָסתום , ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ֵּהם יֹוְדִעים ַהסֹוד ׁשֶ ּ
ּבִ ַרׁשְ ּי ִגָלה ָעָליו ע"ׁשֶ ֱאלול ָּפִנים ' ּ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ֶהם ּבְ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ

הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָק ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ַּוֲעׂשֶ ּּ ּ ּ ּ   .דֹוׁשּ

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יַח ִחיַנת ָמׁשִ ִּכי ָכל ַצִדיק ֲאִמִתי הוא ּבְ ּ ּ ּ ית ַמֲאָמר , ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ר יֹוַחאי ִגָלה  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ְבִעים ַאְנִפין ּ ֶהם ָּעָליו ׁשִ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ, 

ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ.  

ֵאלו ק "כי כתוב בזוה, ואפשר לבאר דבריו הקדושים ּׁשֶ שלא לומדים ּ
, ואין להם שום חלק לעולם הבא בגן עדן העליון, תורת הסוד הם מהערב רב

ק מעורר "ובגלל זה רואים שהזוה, ]ס" פעמים כל הש10אפילו שילמדו [
 שהם ,שלא רוצים ולא מעוררים על לימוד תורת הסוד ומדבר מהערב רב

ק ורבי חיים ויטאל כותבים שיתרחקו מאלו עד קצה "והזוה. רב רבמהע
 130ולערך , ק מעורר על הערב רב" פעמים הזוה172ולערך , האחרון
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עוררו גם כן נגד , ט ותלמידיהם ועוד"מקומות שצדיקי הדור תלמיד בעש
  .הערב רב שיתרחקו מהם

  .ע" מסאטמאר זיר"ק מרן אדמו"כאספר סיפור נפלא מ

ליקוטי , ל" שנה הגיע לידי כמה מספרי רבינו זצ17חור בן כשהייתי ב
, והתחלתי ללמוד ולהתפלל בספרים אלו, ועוד, ן ליקוטי תפילות"מהר

  .והרגשתי ממש עליה גדולה ביראת שמים

בא . כדי שעוד בחורים יתעוררו, החלטתי שאלמד את הספרים ברבים
טמאר אמר אלי המגיד שיעור ואמר לי אתה יודע שרבינו הקדוש מסא

ולמה לא די , ואסור ללמוד בספרים אלו, שהספרים האלו הם לא בשבילנו
  ?באר מים חיים, מאור ושמש, לך נועם אלימלך

ואמרתי לו שאני , ע"ר מסאטמאר זי"ק מרן אדמו"תיכף נכנסתי לכ
ן והתחלתי ללמוד "ובא לידי ספר ליקוטי מוהר, לומד בכמה ספרי חסידות

האם כדאי ,  והרגשתי ממש התעוררות גדולה דקות10-15כל יום לערך 
  ?לבסובעוד כמה ספרים מבר, ללמוד בספר הזה

 שנים למדתי כבר כל ספרי 16שבהיותי בן , רבינו הקדוש ענה לי
שהוא ראה וגילה יותר מכל תלמידי בעל שם , ורואים בספרים שלו, ברסלב

  .ספריועל כן דבר טוב שתלמד , טוב מה שיהיה בדור האחרון על הערב רב

ובא אלי אותו הראש , ן"הרווכך היה שהמשכתי ללמוד בספר ליקוטי מ
  ?הלא אמרתי לך שהרבי אמר שאסור ללמוד ספריו, ישיבה ואמר לי

ואמר לי שטוב לי , אני שאלתי את רבינו הקדוש, סליחה, עניתי לו
  .ללמוד הספרים האלו

ק הם הצדיקים "ק שמי שמעורר ללימוד הזוה"היוצא לנו מהזוה
ערב מהואלו שלא מעוררים הם , שבהם נשמת משיח צדקינו, האמיתיים

ת כמו שכתוב בֹזַהר. וצריך להתרחק מהם, ברב ד "קכ ַּדף ָנׂשא ּהקדוש ָפָרׁשַ
 

ִּלמוד ְיֵדי ַעל ֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ָמֵעאל ֶאדֹום ,ָנָחׁש , ּכֶ   ְוִיׁשְ
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ת זַֹהר] ב[ ָרׁשַ   :א"ד ע"קכ ַּדף ָנׂשא ּפָ

הו: ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִפקוִדין, ֵּאִלּיָ ּקום ַאְפַתח ִעִמי ּבְ ּּ ּ ְּדַאְנְת הוא עֹוֵזר ִלי, ּ ּ ָכל ִסְטָרא, ּ ְְדָהא ֲעָלך . ּבְ ּ

ַקְדִמיָתאִּאְתַמר ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן,  ּבְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּוֶבן ַאֲהֹרן ַוַדאי ִאיהו ָאח ִדיִלי. ִּפְנָחס ּבֶ ּּ ֵלי יז( ,ּ ּ ָאח ְלָצָרה )ִמׁשְ

  .ִּיָוֵלד

אור[ ְצוֹו: ּּבֵ י וְתַסְיֵעִני ְלָבֵאר ַטֲעֵמי ַהּמִ ַתח ִעּמִ ִביא קום ּפְ ינו ָאַמר ְלֵאִלָיהו ַהּנָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּּ ּ ּ ה עֹוֵזר ִלי ּ י ַאּתָ ת ּכִ

ָכל ַצד ִלי, ּבְ ה ִנְקָרא ָאח ׁשֶ   ).ְּוַאּתָ

ָרֵאל...  ִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ד ִאינון ְמַחְלִלין אֹוַרְייָתא, ּּכְ ּּכַ ּ ָגלוָתא ִדְבֵני , ּ ִריך הוא ֵייעול לֹון ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמֵעאל ו וְבֵני ִיׁשְ ְעּבוָדא ִדְל, ֵּעׂשָ ְּתחֹות ׁשִ ּ ֶל, הֹוןּ ְייהו ּכֶ ְּדַדְרּגַ ְּוִאְתָדנו ַתָמן, ׁש"ב ְוָנָח"ּ ּ ְררו , ּּ ּוְבהֹון ִיְתּבָ ּ

ֶסף ְוִכְבחֹון ַהָזָהב ְצרֹוף ַהּכֶ נו ְוִיָצְרפו ּכִ ְּוִיְתַלּבְ ּ ֶסף  )ְזַכְרָיה יג( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ְצֹרף ֶאת ַהּכֶ ּוְצַרְפִתים ּכִ ּ

ְבחֹן ֶאת ַהָז ּוְבַחְנִתים ּכִ ּ הו, ָהבּ ים ּבְ ַּעד ְדִיְתַקּיֵ ְעָיה א( ,ּ ינו )ְיׁשַ ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ִּאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּּ ּ.  

אור[ ֲעוֹון ִחלול ַהּתֹוָרה: ּּבֵ ֵהם ְמַחְלִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ָאז ּבַ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ֵעין ֶזה ּבְ ּּכְ ּ רוך הוא ַיְכִניס ,ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ָמֵעאלאֹוָתם ּבְ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ל ּבְ ְעּבוד ׁשֶ ָּגלות וְבׁשִ ּ ֶלב ְוָנָחׁש,ּ ְדֵרָגָתם ּכֶ ּמַ ֶלב,  ׁשֶ ו ּכֶ ָמֵעאל ָנָחׁש,ֵעׂשָ ם ,  ְוִיׁשְ ְוׁשָ

ָרֵאל ַעד ַהְגֻאָלה נו ְוִיְצָטְרפו ִיׂשְ ִּיְתַלּבְ ּ ּ ּ.(  

ִגיֵניה ִאְתַמר, ְּוִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ּּבְ מֹות טו( ,ּ ִים ְוגֹו'ֵּרהו הַּויֹו )ׁשְ קו ַהּמָ ִים ַוִיְמּתְ ֵלך ֶאל ַהּמַ ּ ֵעץ ַוַיׁשְ ּ ִגין . 'ְּ ּבְ

ָרֵאל ִעם ֵעֶרב ַרב ְלהו ֲהוֹו ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ַּדֲהוֹו ִיׂשְ ּּכֻ ּ ֶּחְציֹו ָמתֹוק ִמִסְטָרא ִדיִמיָנא, ְּוַעל ָדא, ּ ּ , ְּוֶחְציֹו ַמר. ּ

ָמאָלא ִּמִסְטָרא ִדׂשְ ָרֵאלּוְבִזְמָנ. ּ ְלהו ִמִסְטָרא ְדָרע, ּא ְדֵעֶרב ַרב ֲהוֹו ַמֲחִטיִאין לֹון ְלִיׂשְ ִאילו ֲהוֹו ּכֻ ַּהֵוי ּכְ ּ ּ ּּ ּוַמָיא . ּ

ְלהו ְמִריִרין ִּאְתַהְדָרא ּכֻ ַמָיא, ּ ַההוא ֵעץ ַמר ּבְ ּּכְ מֹות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּתֹות  )ׁשְ ַּוָיֹבאו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ּ

י ָמִרים ֵהםַמִים ָרה ּכִ   . ִמּמָ

אור י ָמִרים , ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע: ּּבֵ ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ָמָרה ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ִביל ֵעץ ַהַדַעת ֶנֱאַמר ּבְ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ

ַּויֹוֵרהו ה, ֵהם ֵהם ָרִעים', ֵעץ ְוגֹו' ּ ֵעֶרב ַרב ׁשֶ ָרֵאל ְמֹעָרִבים ּבְ ָהיו ִיׂשְ ָרֵאל, ְּלִפי ׁשֶ ָלֵכן ָהָיה , ּוַמְחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ

ָלם ִמַצד ָהַרע ְוָלֵכן ַהַמִים ָהיו , ְָצִריך ְלָבֵרר ֶאת ַהּטֹוב ֵמָהַרע ָרֵאל ָהיו ּכֻ ֵעֶרב ַרב ַמֲחִטיִאים ֶאת ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

  .ָמִרים

ַגְווָנא ְדִנְסיֹוָנא ְדסֹוָטה, ְוַהאי ֵעץ ַמר ִּאיהו ּכְ ּ ְעָלהִאי ָסַט, ּ ּת ְתחֹות ּבַ ין ָלה , ּ ְקּיָ ִּאינון ַמִיין ְדַאׁשְ ּ ּ ּ

ּוְבהֹון ְוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵריָכה, ִּאְתֲהָדרו ְמִריִרין ּ ּ ִתיב, ּ , ְּוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִאי ָלא ָסַטת ַמה ּכְ

ר ּאוף ָהָכא ַוִיְמְתקו ַהָמִים. ְואֹוִליַדת ּבַ ּ ּּ.  

אור[ ִיםְוֵע: ּּבֵ נו ְלתֹוך ַהּמַ ה ַרּבֵ ִליך מׁשֶ ִהׁשְ ר ׁשֶ ְץ ַהּמַ ל ַהסֹוָטה, ְּ ָסיֹון ׁשֶ מֹו ַהּנִ ָּהָיה ּכְ ַחת , ּ ִאם ָסְטָתה ּתַ ׁשֶ

ֲעָלה קו אֹוָתה ָחְזרו ִלְהיֹות ָמִרים, ּּבַ ִהׁשְ ִים ׁשֶ ּאֹוָתם ַהּמַ תוב , ּּ ְּוַעל ָיָדם ִהְתַקֵים ַהּכָ ְּוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה "ּ

ים, "ֵּרָכהְי ִנים ְקדֹוׁשִ ּתֹוִליד ּבָ תוב ׁשֶ ה ָאז ּכָ ַחת ִאיׁשָ ְּוִאם לֹא ָסְטָתה ּתַ ְדקו ֶאת , ּ ִים ּבָ ָמָרה ַהּמַ אן ּבְ ַּגם ּכָ ּ

ָרֵאל ָלם ְטהֹוִרים, ִיׂשְ ְּוִנְמְצאו ּכֻ ַמֲאַמר ַהזַֹהר ְלֵעיל ַדף קכ. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵאר ַרּבִ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּּכְ   ).ב"ד ע"ּ

ַגְו ְתַרְייָתא, ּוָנא ָדאּכְ פוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ָּדִניֵאל יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּיְתֲעִביד ְלַנּסְ ְררו )ּ ּ ִיְתּבָ

ים נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְּוִיְתַלּבְ ְטָרא ְדטֹוב, ּּ ְּדִאינון ִמּסִ ּּ ִנְסיֹוָנא, ּ ִעים ִאינ. ְוַקְייִמין ּבְ יעו ְרׁשָ ְּוִהְרׁשִ ְטָרא ְדַרעּ ּון ִמּסִ ּ ,

הֹון  ים ּבְ ָרֵאל לֹא ָיֹבאו ְוָקִטיל לֹון)ְיֶחְזֵקאל יג(ְוִיְתַקּיֵ   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ
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ַעל : א"ע ִּלמוד ְיֵדיׁשֶ  ֶאדֹום ,ָנָחׁש ,ּ ֶכֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ
ָמֵעאל   ].  ספרים17י כבר על זה לערך וכתבת[, ל"ואכמ, ְוִיׁשְ

ר עֹוד  יםְּדָבָריו ֹוַמר לֶאְפׁשָ ַּכְמבָֹאר , ַּהְקדֹוׁשִ ִּתקוֵני זַֹהר ּבְּ ּ ּ ַעל ְיֵדי :) ג"נַּדף (ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ֵיׁש לֹו ֹכַח ְלָהֵגן ְוִלְהיֹות ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ַהַצִדיק ׁשֶ ק ּבְ ְתַדּבֵ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּבִ, ּּ י "ּהוא ָהַרׁשְ

ִהְבִטיַח  ֻּסָכה ַד(ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ י :): ף מהּ י ִיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ ְּוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ְבֵראִתי  ּנִ ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִמן ַהִדין ִמיֹום ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ

  .'ְּוכו, ַּעד ָעָתה

ים ַה :ָהֶעֶרב ַרב ֵהם  )ח ִלים ָהֲאִמִתּיִ ָרֵאלְמַצֲעִרים ֶאתּוְּמַחּבְ    ִיׂשְ

ִּתקוֵני זַֹהּוּבְ ּ תוב :)ג"נַּדף (ר ּּ ג ָגדֹול ִאיהו ֵעֶרב ַרב: ּּכָ ּּדָ ִאינון , ּ ּא ְדִאיהו"נ(ּּדְ ּ( 
ָלהןָמא, ַרב ַהחֹוֵבל ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְוִאיִהי , ִּאיהו חֹוֵבל, ּ חֹוֵבל ֶאָלא ַרב ִמּכָ

ָלה לילית ַחָייָבא, ַחּבָ ִנין ּדְ ָרֵאל ַוֲחִבילו ָית ִדְבהֹו, ִּעֶרב ַרב ּבְ ּן ָחאבו ִיׂשְ ּ
ִרית ָאת ּבְ ַרְייהו ּבְ ׂשְ ִּאינון ַרב ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּּבִ ּ ָרֵאל, ּ ָגה ְלִיׂשְ , ְּוִאינון ּדָ

א ָאְמרו  ּוְבִגין ּדָ ר יא ה(ּ ִמְדּבָ ָגה ְוגֹו)ּּבַ   .'ּ ָזַכְרנו ֶאת ַהּדָ

אור[ ְּמָבֵאר ַהָפסוק : ּּבֵ ג ָג, )'א' יֹוָנה ב(ּ ֵהם ּּדָ דֹול רֹוֵמז ַעל ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ
ֶמ ל ַהּסָ ְלתֹו ׁשֶ ַּתַחת ֶמְמׁשַ הוא רֹאׁש ְלָכל , ם"ְך ֵמ"ּ ְקָרא ַרב ַהחֹוֵבל ׁשֶ ַּהּנִ

ָלה ָלה, ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּוַבת זוגֹו ִנְקֵראת ַחּבָ ָלה, ּ ִנים ׁשֶ ְּוָהֵעֶרב ַרב ִנְקָרִאים ּבָ ּ, 
ָרֵא ֵני ִיׂשְ ַעל ָיָדם ָחְטאו ּבְ ִריָתםּׁשֶ ִחיתו אֹות ּבְ ֵעֶגל ְוָחְבלו ְוִהׁשְ ּל ּבָ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב , ּ ּ

ְמעו ָלֶהם ׁשָ ָגלות ִמְפֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ים ַעל ִיׂשְ ַּרב ַנֲעׂשו ָראׁשִ ּ ּּ ּ ְוֵהם ְמִביִאים , ּ
ַצֲעִרים אֹוָתם ּמְ ַצַער ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ֲאגֹות ְלִיׂשְ ָאַמר ַהָכתוב ,ּּדַ ּ ְוֶזה ׁשֶ ר (ּ ִמְדּבָ  )יא הּּבַ

ָּזַכְרנו ֵאת ַהָדָגה" ּ ִמְלׁשֹון ְדָאָגה–" ּ ּ.[  

 

אור[ ָרֵאל ִלְפֵני ַהְגֻאָלה ָהַאֲחרֹוָנה: ּּבֵ רוך הוא ְלַנסֹות ֶאת ִיׂשְ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵעין ֶזה ַיֲעׂשֶ ּּכְ ּ ּּ ּ ֵדי ְלָבֵרר ֶאת , ְּ ּכְ

מ ׁשָ ֵמאֹותַהּנְ מֹות ַהּטְ ׁשָ יד ֲעֵליֶהם ֹעל ַהָגלות ְוַהָצרֹות, ֹּות ַהְקדֹוׁשֹות ִמן ַהּנְ ַיְכּבִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ ְּוַהַצִדיִקים , ּ ּ

ה ֲאִמיִנים ּבַ ל ַהָצרֹות ֵהן ַרק ִנְסיֹונֹות ְוֵהן ְלטֹוָבה' ַהּמַ ּכָ קו ּבְ, ּׁשֶ ְמָאָתם ְוִיְתַדּבְ נו ְוִיָטֲהרו ִמּטֻ ִּיְתַלּבְ ּ ַרך ּּ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ּ

ְתׁשוָבה וְתִפָלה ֵאת ּבִ ֶיֶתר ׂשְ ּּבְ ּ ּטֹוָבה, ּ דו ְויֹאְבדו ְולֹא ִיְראו ּבַ ּמְ ּתַ ָרֵאל ְוִיׁשְ ַלל ִיׂשְ ִעים ֵיְצאו ִמּכְ ְּוָהְרׁשָ ּ ּ ְוֶזה ַמה , ּ

תוב  ּכָ ּׁשֶ ִעים"ּ יעו ְרׁשָ ַצד ָהַרע" ְּוִהְרׁשִ ּמִ ֵּאלו ׁשֶ ּ ס, ּ ֶהם ַהּפָ יֶחְזֵקאל ְּוִיְתַקֵים ּבָ ָרֵאל לֹא  ")ט, יג(ּוק ּבִ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

ָרֵאל"ָּיבֹואו   .)ְּוֶאֶרץ ָהַעִמים הֹוֶרֶגת אֹוָתם, ּ ְולֹא ִיְזּכו ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
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ְייהו ַסִגיִאין ְצַרִים ְקִטיל ִמּנַ ָרֵאל ִמּמִ ּוְבִזְמָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ ּ ּוְבָגלוָתא , ּ ּ
רוך הוא ְלָקְטָלא לֹון ַּבְתָרָאה ָעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ מֹות ז יח( ְּוָדא ִאיהו, ּ  )ׁשְ

ְיאֹו ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ   .ר ֵמָתהְוַהּדָ

ְצָרִים[ ָרֵאל ִמּמִ ָיְצאו ִיׂשְ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּּ יִגים , ּ ִעים –ֶּנֶהְרגו ַהּסִ  ֵהם ָהְרׁשָ
ך ת ֹחׁשֶ ַמּכַ תו ּבְ ּמֵ ְׁשֶ ּ יַח, ּ ׁשִ יַאת ַהּמָ ָגלות ָהַאֲחרֹון ֹקֶדם ּבִ ְּוֵכן ּבַ ָעִתיד , ּ

ֵהם ָהֵע ִעים ׁשֶ ל ָהְרׁשָ רוך הוא ַלֲהרֹוג ֶאת ּכָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֶזהו ְזַמן , ֶרב ַרבּ ּׁשֶ ּ
רור ָכתוב . ַּהּבֵ ְּוֶזה ׁשֶ מֹות ז(ּ ְיאֹור ֵמָתה", )יח, ׁשְ ר ּבַ ְּוַהָדָגה ֲאׁשֶ ָאז ָתמות –" ּ ּ ׁשֶ ּ

ְקֵראת ָדָגה ּנִ ֵטל ַהְקִלָפה ְפלֹוִנית ׁשֶ ְּוִתְתּבַ ּ ּ ּ ּ[.  

מֹוׁשְְלַרק   )ט זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִיְהֶיה אֹור ּבְ ָרֵאל ַהְדבוִקים ּבְ ִּיׂשְ ּ   בֹוָתםּ

א אֹוַרְייָתא ה, ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור ּדָ ְּדִאְתַמר ּבָ ֵלי ו כג( ּ ָסְרַחת ,  ְותֹוָרה אֹור)ִמׁשְ
ְייהו ָרֵאל , ְּלַגּבַ ִיׂשְ מֹות א כב(ְּוִאְתַמר ּבְ ִליכוהו )ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ַה, ז"ּאֹור ִאיהו ָר ת זוֵגיה ּדְ ַּהְיאֹוָרה ּבַ ה, ּהוא אֹורּ ִאְתַמר ּבָ ּּדְ ם י כג( ּ ּוְלָכל  )ׁשָ
בֹוָתם מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ   .ּבְ

אור[ ְקֵראת ְיאֹור " ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור"ּוְמָבֵאר : ּּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ֶּזה ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ
ֵעיֵנ, "ְותֹוָרה אֹור"ִּמְלׁשֹון  ְּוזֹאת ַהתֹוָרה ָהְיָתה ְמֻבֶזה ּבְ ּ ְכַמֲאַמר י ָהֵעֶרב ַרבּ

סֹוף סֹוָטה(ל "ֲחַז יַח)ּבְ ִעְקבֹות ַהָמׁשִ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ְּוָחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח... ּ ּבְ
ִּיָמֲאסו ְּוָהֱאֶמת ְתֵהא ֶנְעֶדֶרת, ּ ּ.  

ַסְנֶהְדִרין  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּ ַתְנָיא.)צז(ְוֵכן ּבְ א ּבֹו, ּדֹור, ַרּבִ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ית ַהַוַעד , ּׁשֶ ּּבֵ
תֹוֵמם(ְּוַהַגְבָלן , ְּוַהָגִליל ֶיֱחַרב, )ְלזֹונֹות( )ִּלְזנות(ִיְהֶיה  ם( )ִּיׁשְ י , )ֶיֱאׁשַ  )ָּגִליל(ְוַאְנׁשֵ

ְּגבול( ּ ְיסֹוְבבו ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיֹחָננו)ּ ְּוָחְכַמת ַהסֹוְפִרים ִתְסַרח, ּ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ּ
ִּיָמֲאסו ּוְפֵני ַהדֹו, ּ ּר ִכְפֵני ֶכֶלבּ ֱאַמר, ְּוָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת, ּ ּנֶ ְעָיה נט(, ׁשֶ ַּוְתִהי ָהֱאֶמת  ")ְיׁשַ

תֹוֵלל ֶּנְעֶדֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמׁשְ ּ ."  

ָרֵאל ֶנֱאַמר  ִיׂשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה"ֲאָבל ּבְ ָּכל ַהּבֵ ּ ן , ְּכלֹוַמר', ְוגֹו" ּ ֵאת ָכל ַהּבֵ ּׁשֶ
ַּהִילֹוד  ָרֵאל ׁשֶ–ּ ְגֶלה  ִיׂשְ ּנִ ה ּבַ לֹוְמִדים ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ִנים ָמַתי ׁשֶ ְקְראו ּבָ ּּנִ ּ ּ ּ



יז  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ְסָתר  ּוַבּנִ ִגיַמְטִרָיה ר"אֹוּ ִכי –ּ ֶזהו סֹודֹות ַהתֹוָרה, גז"ָרּ ּבְ ּׁשֶ ּ ְוַהְיאֹוָרה ֶזה ִנְגלֹות , ּ
בֹוָתם ָכל מֹוׁשְ ָרֵאל ּבְ ַּהתֹוָרה ְוֵהם ָיִאירו ִלְבֵני ִיׂשְ ּ.[  

 

ה. 1] ג[ ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ַהְקָדָמה ַהׁשְ ְּרֵאה ּבְ ּ ּ ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָהְיָתה ִעַקר ּכַ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ן ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָּוַנת ַרּבִ

ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר ּיֹוַחאי ּבְ ֵאין ּתֹוֵמך ְוֵאין עֹוֵזר, ּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ְֶלֱהיֹות ַהׁשְ ּ ְּוָרָצה ְלַיֲחָדה ִעם , ּ

ְפֶאֶר ָהָיה הוא ִעם ֲחֵבָריו עֹו"ַהּתִ ָמה ׁשֶ ּת ִיחוד מוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּבְ ּ ּ סֹודּ א , ְּסִקים ּבַ ֶזה ּגֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ּ

ִכיְנֵתי ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ הוא ָר' ְ ּז ְדַהְינו אֹו"ַּעל ְיֵדי ַהּסֹוד ׁשֶ טול ַהְקִלפֹות , ר"ּ ְּוַגם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה הוא ּבִ ּ ּ ּ ּּ

לות ְּוַקלות ַהּגָ ּ ַתת ִקְטרוָגם, ּ ּבָ ָכל , ְּוַהׁשְ ֵהם לֹוֲחמֹות ּבְ ֶניָה ׁשֶ ִכיָנתֹו ְוֶנֶגד ּבָ ם ְוֶנֶגד ׁשְ ָעה ֶנֶגד ַהׁשֵ ֵּעת וְבָכל ׁשָ ּ

ְקָרִאים ֵחיָון ין ָהֻאּמֹות ַהּנִ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵהם ִיׂשְ ּׁשֶ ָרֵאל, ּ ֵהם ִיׂשְ ין ְדָאְכִלין ָעָנא ׁשֶ ין ְוֻדּבִ יׁשִ , ֵּחיָון ּבִ

ִחּבור ֶזה כו, ב ְוָהרַֹמחְּוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִנְקָרא ַהֶקַלע ְוַהֶחֶר ִחיַנת ַהסֹודֹות ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ּבְ ְּוֵהם ּבְ ּ ּ ֶפר ', ּ ְוַהּסֵ

יָחא א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ַּהֶזה ָעִתיד ְלִהְתַפְרֵסם ּבִ ם. ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ֻאָלה ּבְ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ַלּגְ ּיִ ל אֹוָתם ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ַטְחנו  ם ּבָ ּוַבַהׁשֵ ְכַלל ַהזֹוִכיםּּ ִנְהֶיה ּבִ ּׁשֶ ן ְיִהי ָרצֹון, ּ   .ָאֵמן ּכֵ

ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם . 2 לֹום , ְוַדע: ל" וז)ד"ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ּבְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָוַנת ָהַרּבִ י ִעַקר ּכַ ּּכִ ּ ּ

ָגלו ִכיָנה ּבְ ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָלה ִלְהיֹות ַהׁשְ ּּבְ ּ ּּ ֵאין ּתֹוֵמך וְבֵאין עֹוֵזר ָלהּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ּת ּבְ ּ ְּוָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלה , ְ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ָהָיה הוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבְ ַמה ׁשֶ ַבֲעָלה ִיחוד ָגמור ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַהזַֹהר ּכְ ֶּסֶמך ְלַיֲחָדה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ

א ּבְ ֶזהו גֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ּ הוא סֹוד ָרּּ א ַעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ִכיְנּתָ ִּריך הוא וׁשְ ּ ּּ ִגיַמְטִרָיא אֹו"ְ ְוַגם ַעל ְיֵדי , ר"ּז ּבְ

ָכל ֵעת  ר ַהִחיצֹוִנים לֹוֲהִטים ּבְ ַתת ַהִקְטרוִגים ֲאׁשֶ ּבָ ּטול ַהְקִלּפֹות ְוַקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ַּהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ָעה  הּוְבָכל ׁשָ ֶּנֶגד ִמַדת ַהְקֻדׁשָ ּ ין , ּ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ ִכיָנה ְוֶנֶגד ּבְ סֹוד ַהׁשְ ים ֵהם ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ְּוַהׁשֵ ּ ּ ּּ

ין ְוכו ין ֲאָריֹות ְוֻדּבִ יׁשִ ְקָרא ֵחיָוון ּבִ ּתֹוָרה ִנְקָרא ֶקַלע ְוֶחֶרב ְורַֹמ', ֻּאּמֹות ָהעֹוָלם ַהּנִ ִחיַנת , חְוָהעֹוֵסק ּבַ ְוֵהם ּבְ

ר ְזּכַ ּנִ ֵדי ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּכַ ּסֹודֹות ּכְ ֵדי , ּ יָחא ּכְ א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ְּוֵסֶפר ֶזה ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ּ

א ִכיְנּתָ ן ַסֲעָדא ִלׁשְ ְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ִלְגֻאָלה. ִלּתֵ ּיִ ל ֵאלו ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּּ ּ ּ ְזַמן ַהֶזה הוא ּכִ, ּ ּי ֲעבֹוָדה זֹו ַהמוֶעֶטת ּבַ ּּ ּ ּ

ם ית ַהִמְקָדׁש ַקּיָ ָהָיה ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבַ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ ּיֹוֵתר ָחׁשוב ִמּכָ ּ ּ ּ .  

לֹו ִאלו תֹוֵפס ּכֻ ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּּ ּ  

ים. 3 ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ תֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ ים ְוֶזה ְלׁשֹונֹוְו. ּבְ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ֵּכן ּכָ ל : ּ ּכָ

ָלה ַּהתֹוָרה ּכֻ ֵּחֶלק ַהִנְגֶלה ְוַהִנְסָתר, ּּ ּ ה, ַּהּכֹל ַאְחדות ֶאָחד, ּ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ְּוַהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהִנְסָתר ׁשֶ ּ ּ ָלה , ּ ּדֹוֶחה ּכֻ ּ ּ

י ַהדֹוֶחה , ְוֶנֱעָנׁש לֹוּּכִ ִאלו דֹוֶחה ּכֻ ֵּחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּ ן ַהַמְלִעיג ַעל ִדְבֵרי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ ּ

ִכיָנה ִפיַע ְלַהׁשְ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ּּבְ ילו זֹאת, ּ ּכִ ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ָל, ּ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ַהלֹוֵמד ּכָ ּּכִ ּה ּ

ְקֵראת זֹא, לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן יַע ְלִמָדה ַהּנִ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ּּכִ עֹור . 'ּת ְוכו"ּ תוב ַהּנֵ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ַלְיָלה ָיד, ּּבַ ְקָרא ַלְיָלה ּכַ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהּתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ אֹו, ּוַעּ ר "ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ

י אֹו, ַהּתֹוָרה ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ּכִ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ְקָרא יֹום, ַּהְינו ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוַרת ַהׁשֵ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ֲהֵרי ֶזה , ּ

ַנְפׁשֹו ב ּבְ לֹו וִמְתַחּיֵ ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּּ ּּ ּתֹוָרהַמ, ּ ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ֵאין ּכֵ ּה ׁשֶ ּ ,

יגֹו ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ַּהַגם ׁשֶ ם ֶחְפצֹו, ּ תֹוַרת ַהׁשֵ י ִאם ּבְ יך, ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ְוְכמֹו ׁשֶ יג , ּ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּּ

ּתֹוָרה ּבַ י ַהּתֹוֵפ, ַּגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ לֹו כוּכִ ִאלו ּתֹוֵפס ּכֻ ּס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּ ּּ ּ'.  

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּסֹוד ִתקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ  
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ָגלות   )י ה ְלַאְרֶאנו ִנְפָלאֹותּּבְ ְזכות ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִנְזּכֶ ּ ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ּּ  

ְתָרָאה ָגלוָתא ּבַ א ּבְ ַגְווָנא ּדָ יה ָהָוה ָר )ַהְיאֹוָרה( ּּכְ ַּהזַֹהר ּבֵ ִאיהו אֹור , ז"ּ ּּדְ
פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִי )ִמיָכה ז טו(ְּלַקֵיים , ּּדְ ּם ַאְרֶאּנו ָּכִ

ִליכוהו, ִנְפָלאֹות ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ּ ּ ּּ ת ְתַחיון, ּ ְּוָכל ַהּבַ ּּ ,
אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ַתְדִלין ּבְ ִמׁשְ ִּאֵלין ּדְ ּ ּ.  

אור[ ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ִיְתַגֶלה אֹור ָרֵזי ַהתֹוָרה: ּּבֵ ְּכמֹו ֵכן ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ַהֹזַהר ְּוֶזהו, ּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ הוא אֹור ַהְפדות ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ֶזה ָתבֹא ַהְגאוָלה. ּ ּּ ְְוָכך , ּ

ִּיְתַקֵים ַהָפסוק ּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות": ּ ּּכִ אן , "ָ ַגם ּכָ ּׁשֶ
ֶזה ָגלות ֵעֶרב ַרב ּסֹוף ַהָגֻליֹות ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ִלּמוד ַהזַֹהר ִנ, ּ ֵצל ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ּבַ ּּנָ ּ ּ

ן"ְוֶזה , ַּהָקדֹוׁש ל ַהּבֵ ן - "ּכָ ְבִחיַנת ּבֵ הוא ּבִ לֹוֵמד ֶאת סֹודֹות -ּ ִמי ׁשֶ ּ ׁשֶ

 

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו. 4 ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּפְ ּ ּ ּּ ְמעֹון ּבֶ: ל" וז.)א"ַּדף נ' ִסיָמן ח(, ּ י ׁשִ ן יֹוַחאי ַרּבִ

ִּגָלה וָפַתח ָהע ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ִנים ׁשֶ קוֵני זַֹהר, ת"ּּפָ ְּוָקָרא אֹוָתם ּתִ הוא ְלׁשֹון אֹור, ּ ֵני ׁשֶ ּר ִגיַמְטִרָיא "ְואֹו, ִּמּפְ ּ

ּתֹוָרה ְוכו, ז"ָר רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוהוא ָהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ַעל ְיֵדי ֶזה', ּ ל ׁשֶ יֹכֶלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ּ ִיְהֶיה ּבִ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ַּמה ׁשֶ ּ ִנים ַהָללו, ּ ׁשָ ִאם ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ּ ּ ְּ ְ ,

ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ דורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּסְ ּׁשֶ ּ ֶלג ַי, ּ ׁשֶ ינוְּוָאז ּכַ קוִנים .ְּלִבּ ֵסֶפר ַהּתִ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ּ ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ

ׁשוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ חֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ ּּבְ ה , ּ ִניֹות ְלמֹׁשֶ נו ַהלוחֹות ׁשְ ָאז ִנּתְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ל ַהִדְבֵר לֹום ִעם ּכָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ּ ׁשוָבה, י ּתֹוָרהּ ּוְלַתֵקן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתְ א ִעיָלָאה "ַּהזֹוַה. (ּּ ׁשוָבה-ק ִאיּמָ   ).ּ ּתְ

א ָר"אֹו ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

ִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו . 5 קוֵני זַֹהר ְלַהּמַ ָרֵאל ַעל ּתִ ֵסֶפר אֹור ִיׂשְ ּּבַ ּ ּּ ּ קון ל( –ּ ּּתִ : ה ְלׁשֹונֹוְוֶז, :)ז"ּ ַדף ע-ו "ּ

ֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ְדאֹוַרְיָתא ִּעַקר ַהּגְ ּ ּ י אֹו, ּ ה ָר"ּכִ יַמְטִרּיָ ה סֹו"ְוֶזה ִנְקָרא ּכֵ, ז"ר ּגִ יַמְטִרּיָ ּגִ ְוֶזה . ד"ד ִמיסֹו"ן ׁשֶ

ִמְדָרׁש תוב ּבַ ּכָ ּׁשֶ ִעים אֹוְמִרים לֹא ֵכן, ֲּאִני ָאַמְרִתי ְיִהי ֵכן, ּ ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ, ְוָהְרׁשָ תֹוָרה ֶאָלא ׁשֶ ֵּאין ּבַ ּ
ט ּן לֹא ָיקומו"ַעל ּכֵ, ַּהְפׁשָ ָיֵמינו. ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶלה ָלנו ּבִ ְתּגַ ּיִ ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה ְוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּ ְּוַעל דֹור ', ּ כוּּ

ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים גוַפְייהו ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ה ָאקום, ּ ם, ַּעּתָ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ְבָעַתִיםּ ְמֵרנו , ּ ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ם ִיׁשְ ַּאך ַהׁשֵ ּ ְ

ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ִעים ֲאׁשֶ ֵּמָהְרׁשָ ּ ֻרם ֻזלות, ּ ֵהם ּכְ ּׁשֶ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים , ּ

רוך הוא ְירֹוֵמם ל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ רומֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְּ ּ.  

א ֵאיר ּבְ"אֹו   ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו; ף"ן סֹו"ִגיַמְטִרּיָ

ַאְגָרא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב . 6 ּּבְ ְּ ּ בֹוא(ּ ת ּתָ ָרׁשַ י ָבא ': ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ַהְפָטַרת ּפָ ּקוִמי אֹוִרי ּכִ

ְעָיה ס א(' ְאֹוֵרך ִגיַמְטִרָיה ֵאי"אֹו, )ְיׁשַ ּוְבִגיַמְטִרָיה ָר, ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ּר ּבְ ר , ז"ּ הוא סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּׁשֶ

ְּוֶזהו קוִמי אֹוִר. ּר ָלנו"ּהוא אֹו בֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"ּ ִיְתַגֶלה ּכְ ּׁשֶ ּ ּ י ָבא אֹוֵר, ם"ן עֹוָל"ּ ָבר ִנְתַגָלה ָלֶהם , ְך"ּכִ י ּכְ ּּכִ ּ

הוא ָר ּנֹוָדע, ֹור ַהּתֹוָרהא, ז"ָּחְכַמת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ סֹוד ַמְלכותֹו ּכַ ְהֶיה ְגֻאָלה ְלִהְתַגלֹות ּבְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ּ ּּ ּ. 
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ִליֻכהו"ַהְיאָֹר" –ַּהתֹוָרה  ּה ַתׁשְ ָים ָחְכַמת ַהּסֹוד– "ּ ת ",  ִלְצלֹול ּבְ ְוָכל ַהּבַ
ְּתַחיון ַעד ַעָתה- "ּּ ּ ֵאלו ׁשֶ ּ ְגֶלה ּ ּנִ זַֹהר -ּ ָעְסקו ּבַ ּ ַגם ֵהם ִיְלְמדו ְוִיְגְרסו ּבַ ּ ּ ּ

  ].ַּהָקדֹוׁש

ָנְצלו ֵמָהֶעֶרב ַרב  )יא ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ּיֹוָנה ַהָנִביא ִהְתַפֵלל ַעל ִיׂשְ ּ ּ ּּ  

ָבר ַאֵחר ַוְיַמן יהו ג ָגדֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה "ּדָ א ֲעִניוָתא, )יֹוָנה ב א(ּה ּדָ ּּדָ ּ ,
ִאיהו ֶעֶצ ְּונוְקָבא ִדיֵליה ִעָצבֹון, בּּדְ ּ א ָדָגה, ּ כוָרא ָדג נוְקּבָ ּּדְ א הוא , ּ ם ב(ּּדָ  )ׁשָ

ַּוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל יהו ּ ָגה"ה ֱאלָֹהי"ּ ֵעי ַהּדָ ְפָנא ַדֲעִניוָתא ְדָמֵטי , ו ִמּמְ ִּמּכַ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ַויֹאֶמר יהו, ִלְמעֹוי ּדְ ּּבְ ג ַוָיֵקא ֶאת"ּ  יֹוָנה ְוגֹוֵמר ּה ַלּדָ

ם יא( דֹוֲאִגין ִמן ֲעִניוָתא,)ׁשָ דֹוֲחָקא ִדְדָאָגה ִדְלהֹון ּדְ ּ ּבְ ִּמּדֹוֲחָקא ִיְפקון ִמן , ּ
ָּגלוָתא מוֵאל ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יַע)כח-כב, ּׁשְ א ְנבוָאה . ּ ְוֶאת ַעם ָעִני תֹוׁשִ ּּדָ

ָרֵאל ִמן  א ְדִיְפקון ִיׂשְ ָּגלוָתא ִבְדָאָגה ְּדיֹוָנה ְדִנְתַנּבָ דֹוֲחָקא"ס(ּ ּ ַדֲעִניוָתא)א ּבְ ּ.  

אור[ אור נֹוַסף: ּּבֵ ַּלָפסוק ּּבֵ ל ִלְדָאָגה:ּ רֹוָצה , ּ ַהָדג ִנְמׁשַ  –ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה ׁשֶ
ָרֵאל ּוְדָאָגה זֹו ֲעִניות, ֵהם ִיׂשְ א ַעל ְיֵדי ַהָסֶמ, ּּ ּבָ ת זוגֹו"ְך ֵמ"ּׁשֶ ּם וְפלֹוִנית ּבַ , ל" רחּ

ִרית גֹוְרִמים ִלְדָאָגה זֹוּׁשֶ ַהַכַעס ְוֵכן ְפַגם ַהּבְ ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ ּ ְּוזֹו ִתְהֶיה ְפֻעַלת ָהֵעֶרב , ּ ּ ּ
ִביא ֶאל ה.ַרב ּ ְוַעל ָכך ִהְתַפֵלל יֹוָנה ַהּנָ ּ ְ ָרֵאל ֵמֲעִניות ְוָרָעב ' ּ ַיִציל ֶאת ִיׂשְ ֱּאלָֹקיו ׁשֶ ּ ּּ

ַמִגיַע ֶאל ַהֵמַעִים ּׁשֶ ּוְבאֹותֹו ַהְז, ּּ ָרֵאל ּ ר ִיְתַמֵלא ְסַאת ַהָצרֹות ֵיְצאו ִיׂשְ ַּמן ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ֵּמַהָגלות ָכתוב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ מוֵאל ב כב(ּ יַע", )כח-ּׁשְ ר "ְּוֶאת ַעם ָעִני תֹוׁשִ ַכֲאׁשֶ ּ רֹוֵמז ׁשֶ

יֵעם ְוִיְגָאֵלם ֲעִניות ָאז יֹוׁשִ ָרֵאל ּבַ ִּיְהיו ִיׂשְ ּוְבִלמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש(] .ּּ ּ ּ ִנָצִלים ִמָכל ּּ ּ
ָּהֲעִניות ְוַהִנְסיֹונֹות ּ(.  

ב  )יב ב ֵלִצים לֹא ָיׁשַ ב ֵלִצים זֹו . ּוְבמֹוׁשָ ִּאָמם ) ת"לילי(ֵאיֶזה מֹוׁשַ
ל ֶעֶרב ַרב ָבה. ׁשֶ מֹוׁשָ ִנָדה ּבְ ִהיא ְמַטְמָאה ּכְ ּׁשֶ ְוֵכן ֶעֶרב ַרב . ּ

יֵנ ְּמַטְמִאים ִבים ּבֵ ּיֹוׁשְ ָבם ַלַצִדיִקים ׁשֶ מֹוׁשָ ּּבְ  יֶהםּ

ּוְבִת ּקוֵני זֹוַהרּ ִּתיקון ( ּ ַּעל ַהָפסוק  ,)ב"ז ע"כַּדף ג "יּ ר לֹא ָהַלך ּ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְַאׁשְ

ִעים ֲעַצת ְרׁשָ ל ָהִאיׁש  -' וגו ּבַ ֵרי וְתִהָלתֹו ׁשֶ ַּאׁשְ ֲעַצת ֲאׁשֶ -ּ ְר לֹא ָהַלך ּבַ

ִעים ב ֵלִצים לֹ, ְרׁשָ ֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמד וְבמֹוׁשָ ּּבַ ְ בּ ְּתִהיִלים ֶפֶרק (. א ָיׁשָ ָּפסוק א ּ ּ

  )א
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ֵרי ָהִאיׁש ר אהי"ּהוא אהי .ַאׁשְ ים ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר . ה"ה ֲאׁשֶ ֹראׁש ְלָכל ָהָראׁשִ
יר ז( ך ָעַלִיך ַכַכְרֶמל )ׁשִ ּרֹאׁשֵ ּ ְ ל רֹאׁש. ְ ך ְכַאְרָגָמן. ְּוֶזה ְתִפיִלין ׁשֶ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ּ ְ זֹו . ּ

ל ַיד ֵרי ּו. ְּתִפיִלין ׁשֶ ֶזה ָהַאׁשְ ִחים ְלַבת ּבָ ּבְ י(בֹו ְמׁשַ ֵראׁשִ ֵרי ת "ְּוַעל ֵכן ּבְ ם ַאׁשְ ׁשֵ
ת ם ּבַ ָכתוב  )ׁשֵ ֶּזה הוא ׁשֶ ית (ּּ ֵראׁשִ ִרי  )לּבְ ָאׁשְ נֹותּבְ רוִני ּבָ ִּכי ִאׁשְ ּ ֵּהם ַהַצִדיִקים [. ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַמֲעִלים ֶאת ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ָמ ]ּ ִּמי זֹוֶכה ִליָכֵנס ׁשָ ֲעַצת , הּ ר לֹא ָהַלך ּבַ ְֲאׁשֶ

ִעים ל ֵעץ ַהָדַעת טֹוב ְוַרע. ְרׁשָ ִהיא ֵעָצה ָרָעה ִמַצד ׁשֶ ּׁשֶ ִעים(. ּ ֶזה . ִמי ָהְרׁשָ
ְּבֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמדּו) ְוָנָחׁש ל"סמא ֵּאיֶזה ֶדֶרך ַחָטִאים. ְ ְ ה . ּ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּזו ׁשֶ ּ

ֵלי ( ה ְמָנָא )לִמׁשְ ֵּכן ֶדֶרך ִאׁשָ ְ ּ ֶּפת ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ּ ב ֵלִצים לֹא . 'וגוּ ּוְבמֹוׁשָ
ב ב ֵלִצים זֹו . ָיׁשַ ל ֶעֶרב ַרב )ת"לילי(ֵאיֶזה מֹוׁשַ ם ׁשֶ ָאה . ִאּמָ ִהיא ְמַטּמְ ׁשֶ

ָבה מֹוׁשָ ה ּבְ ִנּדָ ִאיםדְוֵכן ֶעֶרב ַרב. ּכְ ִבים  ה ְמַטּמְ יֹוׁשְ יִקים ׁשֶ ָבם ַלַצּדִ מֹוׁשָ ּּבְ ּ

 

  : ל"וז, בספר מטעמי הזוהר] ד[

ִּפים וַמֲאִמיִנים ִלְגאוָלהַּהְמַצ ּ ֵּהם ִיְזּכו ְלָכל ַהטֹובֹות ַהמוְבָטחֹות, ּ ּּ:  

י יֹוִסי ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ְעָיה (, ּפָ ך ְוגֹוֵה )מאְיׁשַ ֱחִרים ּבָ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ְן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ִריך הוא  .'ּ א ּבְ ָּזִמין קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ד ְלִיׂשְ ל ִאינון ָטָבאן. ְלֶמְעּבַ ל ה "ָעִתיד ַהָקּבָ... (ְּדָקֲאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּּכָ ָרֵאל ֶאת ּכָ ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ

או ְנִב ְתַנּבְ ּנִ ָגלות, יֵאי ָהֱאֶמתַּהּטֹובֹות ׁשֶ ְּוָסְבלו ֲעֵליֶהם ּבְ ְתִחין ַסְפִרין, ֲאָבל ָאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ...)ּ ְוַחָמָאן , ּפָ

ל ִאינון ָטָבאן ַחָכן, ּּכָ אֹוָרְייָתא, ְּדָקא ּמְ ִתיִבין ּבְ ִריך הוא ֲעַלְייהו, ְוַחָמָאן ּכְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ּוִמְתַנֲחִמין , ְּ

ָרֵאל ֶהֱחִזיקו (... ָגלֹוְתהֹוןּבְ ִהְבִטיַח ַמֲעַמד ְּוִיׂשְ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ ים ֶאת ּכָ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ר ָראו ּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

ִי ך, ְּוַעל ָדא ...)ת"ַהׁשֵ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ֵָהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ך. ּ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ רֶֹגז ַאַעְלך ְדַאְתִקפֹו . ַָמאי ּכָ ְָנִחיֵריהֹון ּבְ

ָגלוָתא ָדא ּּבְ ַההוא ִזְמָנא. ּ ָרֵאל. ּּבְ ל ָטִבין ְדֶיְחמון ְלהֹון ְלִיׂשְ ְלמו ִמּכָ ֵּיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ַרק (. ּ ִביא ׁשֶ א ַהּנָ ְוַעל ֶזה ִהְתַנּבֵ

ְגא מֹוַח ּבַ ה ִלׂשְ בוָאה הוא ִיְזּכֶ ה ְלִקיום ַהּנְ ֶהֱאִמין ְוִציּפָ ִּמי ׁשֶ ּּ ּ י ָהְלכו ַאֲחֵרי , ּוָלהּ ְלמו ּכִ ְּוָהֵעֶרב ַרב ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ּ

זֹוַהר ַהָקדֹוׁש –ַהֶהֶבל  ת ָהֵעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ּבְ ְּוָהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליּפַ ּבול, ּ ִהִציָלה ֵמַהּמַ ִתיַבת ֹנַח ׁשֶ ּּכְ ּ.( 

א ַדף ( י ִתׂשָ ת ּכִ ָרׁשַ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ   )ב"עח "קפּּ

ָּהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליַפת ָהֶעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ַבזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ִהִציָלה ֵתּכְ, ּ ּיַבת ֹנַח ׁשֶ
ֵּמַהַמּבול ּ   

ִעים ְשְמַהֵעֶרב ַרב(, ְּוִאינון ֵעֶרב ַרב ְרִשיַעָייא ַההוא ִזְמָנא )ְואֹוָתם ָהְרׁשָ הו ּבְ ְּדִיְתַקֵיים ּבְ ֶהם ִיְתַקֵיים ּבָ(, ּ

תוב יַח ַהּכָ ׁשִ יַאת ַהּמָ ָּדִנֵיאל ( :)ִּלְפֵני ּבִ ִעים )יבּ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ִיְתַלּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ירור (. ּּ ָאז ִיְהֶיה ּבִ ּׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ָּגמור ּבְ נו )ּ ָנה: ִּיְתַלּבְ ִיְתַב(. ִּאינון ָמאֵרי ִמׁשְ ֶנה ׁשְ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֵּאלו ּבַ ְּררו ַעל ְיֵדי ִליּמוד ַהּתֹוָרהּ ְּוִיָצְרפו )ּּ ּ :

א ֵאר ַעּמָ א ִדׁשְ ִּאינון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ים טֹוִבים (. ּ ְררו ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות וַמֲעׂשִ ָאר ָהָעם ִיְתּבָ ל ׁשְ ְּוֶזַרע ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב )ּוְצָדָקה ְצרֹ )יגְזַכְרָיה (, ּ ים ּכִ ֶסףּוְצַרְפּתִ ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקה(. ף ֶאת ַהּכֶ ֶסף ׁשֶ ְּדָהִיינו ַעל ְיֵדי ּכֶ ּ( 

ִעים יעו ְרׁשָ ָרֵאל(. ִּאינון ֵעֶרב ַרב, ְּוִהְרׁשִ ָלל ִיׂשְ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב ַרב ָיְצאו ִמּכְ ּ ּ(.  
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יִלים ָיִבינו) ָּדִנֵאל יב( ּכִ ׂשְ ָלה, ְּוַהּמַ יִלים ֵה(, ִּאינון ָמאֵרי ַקּבָ ּכִ ׂשְ סֹודֹות ַהּתֹוָרהְוַהּמַ עֹוְסִקים ּבְ ּם ֵאלו ׁשֶ ּ (

הֹון  ַמר ּבְ ָּדִנֵיאל יב(ְּדִאּתְ זַֹהר ָהָרִקיַע) ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ זַֹהר ָדא. ְּוַהּמַ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ

אֹו(, ֵּסֶפר ַהזַֹהר עֹוְסִקים ּבְ ֵּאלו ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ְקָרא ֵסֶפר ַהזֹוַהרּ ִתיַבת ֹנַח) ּר ַהֶזה ַהּנִ ְּדִאיהו ּכְ ִתיַבת (, ּ הוא ּכְ ּׁשֶ

ּבול ִציל ֵמַהּמַ ּמַ ֹּנַח ׁשֶ ּ ַנִים ֵמִעיר) ּ ה ׁשְ ין ּבָ ְנׁשִ ְתּכַ ַבע ּמַמְלכוָתא, ְּדּמִ ָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ . ּוׁשְ

לֹא ּכוָל( מֹו ׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּבולּ יָבה ִלְפֵני ַהּמַ ֵנס ַלּתֵ ּם ָזכו ְלִהיּכָ יִלים ִיְזּכו ְלִהיָנֵצל ַעל ְיֵדי , ּ ּכִ ׂשְ ך ַרק ַהְזִריִזים ְוַהּמַ ּּכָ ּ ְ

י ַהְזַמן ָקַצר, ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַמְלָאִכי , ּּכִ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרק ג(ּּכְ סוק א' ּפֶ ִני ׁשֹוֵלַח ַמְלָאִכי וָפָנה ֶד) 'ּּפָ ִּהּנְ ְֶרך ְלָפַני ּ

א ָאַמר ה ה ּבָ ם ֲחֵפִצים ִהּנֵ ר ַאּתֶ ִרית ֲאׁשֶ ים וַמְלָאך ַהּבְ ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ ְוִפְתאֹום ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ ּ ּ '

זֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ִדְבהֹון ) ְצָבקֹות ִיְזּכו ַלַעסֹוק ּבְ ֵאלו ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ מֹות א(ִיְתַקֵיים ) ּ ן ַה) ׁשְ ל ַהּבֵ ִליכוהוּכָ ׁשְ ִּילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ּ ּ ּ .

ִנים( ְבִחיַנת ּבָ יַח ִצְדֵקינו,ִלְהיֹות ּבִ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ּ וְמָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ָיֵמינו, ּ ְמֵהָרה ּבְ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא) ּּבִ ּ ּ ,

ה ִדיָלך ְְוֹכָלא ַעל ִסּבָ ל ֵסֶפר זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָיִאי. (ּ מֹוֵתיֵהםְּוֶזה ָהאֹור ׁשֶ ִנׁשְ ּבִ, ר ּבְ ְזכות ָהַרׁשְ   ).ּי ַהָקדֹוׁש"ְּוָכל ֶזה ּבִ

ַהֲעלֹוְתך ( ת ּבְ ָרׁשַ ָזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ יקון כ, ב"ג ע"ַּדף קנ,  ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא-ּ יקוֵני זֹוַהר ּתִ ְּוַעֵין ּתִ ּ ּא ַעּמוד "ּ

  )ד"נ, ג"נ

ָמה לֹא ִלׁשְ ֵּעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ַמה ׁשֶ: ּ ל ְּוִהּנֵ אֹוַרְיָתא ּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ְתִחַלת ְדָבָריו ַוֲאִפילו ּכָ ַתב ּבִ ּּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶּחֶסד ְדָעְבִדי ְלַגְרַמְיהו ְוכו ּ טֹו ְמֹבָאר.'ּ ׁשָ ּפְ ר ַהּתֹוָרה , ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ּ וִבְפָרט ּבִ ּ ּ

ית ַקְרדֹם ָרס ְוַהְסֵפקֹות ְיֵתרֹותַּנֲעׂשֵ ל ּפְ ּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ּ ַלֲחֹתך ּבָ ּ ְ, 

יבֹות י ְיׁשִ ַלל ָראׁשֵ ָכל ָהָאֶרץ ְודֹוִמים ,ֵני ַסְנֶהְדָראֹותָי ְוַד,ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמּכְ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ  ִלְהיֹות ׁשְ

ַמֲע י דֹור ַהְפָלָגהּבְ יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמִים ּׂשֵ ׁשָ ַּהּבֹוִנים ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ּבַ ך ,ּ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ יֶהם ִהיא ַמה ׁשֶ ת ַמֲעׂשֵ ְ ְוִעַקר ִסּבַ ּ ּ

ם ה ָלנו ׁשֵ תוב ְוַנֲעׂשֶ ַּהּכָ ית . ּ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ תוב ּבְ ּכָ ּּכַ סוק ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַע):ה"ַּדף כ(ּ ּל ּפָ ּ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ֵעֶרב ַרב,ַּהׁשָ יִנים ֵיׁש ּבָ ה ּמִ ֲחִמׁשָ ת ִגּבֹוִרים,ִמיִנים' ּ וִמן ַהג,ּ ׁשֶ ְקָרא ּכַ ּ ֵמֶהם הוא ַהּנִ ְּדָעַלְייהו , ּ ּ

ַמר ר ֵמעֹוָלם ִאּתְ ה ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ ם ֵּהּמָ י ַהׁשֵ הֹון ְּדִא ִּמִסְטָרא ְּוִאיּנון, ַּאְנׁשֵ ָמר ּבְ ֵּלין ְדִאּתְ ית יא(ּ ֵראׁשִ ָהָבה ) ּבְ

ִּנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוגֹו ּ הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ' ּ ְוָיין ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ י ְכֵנִסיֹות וּבָ ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנו ׁשֵ ְּוַנֲעׂשֶ ּּ

יה ָמה, ַּעל ֵריׁשֵ ְּולֹא ִלׁשְ ד,ּ ְגָמָרא.'ּ לֹון ְוכוּ ֶאָלא ְלֶמְעּבַ ת ַהזֹאת ָאְמרו ּבַ ה ַעל ַהּכַ ּ ְוִהּנֵ ּ ּתֹוָרה :ּ ל ָהעֹוֵסק ּבַ  ּכָ

ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמה ֹנַח לֹו ׁשֶ לֹא ִלׁשְ ּׁשֶ ּ.  

ָמה ֵאין עֹוְסִקין ִלׁשְ ים ָהֵאֶלה ַמְרִא: ְּרָאָיה ׁשֶ ּתֹוָרה ְּוָאְמָנם ָהֲאָנׁשִ ל ִעְסָקם ּבַ י ּכָ ָאְמָרם ּכִ יָמה ַוֲעָנָוה ּבְ ּים ּתֵ

ָמה ּהוא ִלׁשְ ָאְמרֹו ְלׁשֹון . ּ ך הוא ּבְ לֹא ּכָ לֹום ֵהִעיד ֲעֵליֶהם ׁשֶ י ֵמִאיר ָעָליו ַהׁשָ א ַרּבִ ּנָ ה ֶהָחָכם ַהָגדֹול ַהּתַ ְּוִהּנֵ ְ ּ ּ ּ

ָמה זֹוֶכה ִל ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָללות ּכָ ּּכְ ה ְוכוּ ֵאינֹו ּפֹוֵסק ' ְּדָבִרים ַהְרּבֵ ָנָהר ׁשֶ ה ּכְ ּוְמַגִלים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ּ

ל ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה ִמן  ין ׁשֶ ין ִטּפִ ה וְלהֹוִציא ִטּפִ י ִהְצָטְרכֹו ִלְטרַֹח וְלַעֵין ּבָ ְלּתִ ר ֵמֵאָליו ּבִ ְתַגּבֵ ְּוהֹוֵלך וְכַמְעָין ַהּמִ ּ ּּ ּ ּ ְ

ִהְלָכָתה ִהּנֵ,ַּהֶסַלע ָמה ּכְ ּתֹוָרה ִלׁשְ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּה ֶזה יֹוֶרה ׁשֶ ר לֹא ִיְזלו ֵעיָניו ְדָמעֹות  ,ּ ּוִמי ֶזה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְסרֹונֹו וְפִחיתותֹו ׁשְ ְראֹותֹו ַהּמִ ּּבִ ּ ַער ַהַהְקָדמֹות .(ּ י ַחִיים ִוויַטאל ַעל ׁשַ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ן אֹור ְּוַעֵי –ּּ

ֶרק    .)ח"כַהזֹוַהר ּפֶ

ֵסֶפר ַהֹזַהר: ָהֵעֶרב ַרב ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ָפה ְוַלחוץ, ִּמי ׁשֶ ל תֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ ּּ לֹו ָטעות ְוַרָמאות, ּ ְּוּכֻ ּּ ּ ,
ם י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ דֹול ַהדֹור וְלִה, ּ ִּלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש ּגְ ָתֵרר ַעל ּ ּׂשְ

ִרּיֹות ים , ַהּבְ ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ים-ְוֵאין לֹו ַחּיִ יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ָפה ְוַלחוץ, י"ּּ ל ּתֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ לֹו ָטעות , ּּ ְּוּכֻ ּ

אות ם,ְּוַרּמָ י ׁשֵ ּתֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ִריֹות, ּ ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ,
  



כב  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר
 

ַחִיים  ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכ-ּ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּּ ּ ּ ְתֵבי ָמָרן ָהַרב ּ

ְלַבד דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון: ַּחִיים ִויַטאל ּבִ ּּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר, ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ֵהם ַחִיים "ּּ ּי ׁשֶ

ֶפׁש ׁש ַלּנֶ ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים, ַמּמָ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ָפה ֵיַדע ֶנֱאָמָנ, ּ עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ּה ׁשֶ ּ

דֹוֵאג, ְּוַלחוץ ֶפׁש, ּכְ ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות, ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ ּתֹוָרה ֶאָלא , ּּ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ

ם י ׁשֵ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּ ִריֹותּ ֵרר ַעל ַהּבְ ַחִיים, ּּתָ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ.  

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ ֲעָלה: ּ ה ִלְרצֹות ָלה ִעם ּבַ ַער ְלַגּבָ נו ַמאן ְדִיּתְ ֵּלית ּבָ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא , ּ ַצְוִחין ּבְ

ה אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ּפֶ ָין, ּּבְ ה קוׁשְ ַכּמָ ה .ּּבְ ְוֵלית , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ַּכְלִבין ְדָאְמִרין ַהב ַהבְכּ ְוַצְוִחין ּבָ

א ִכיְנּתָ ַדל ְלָסְלָקא ׁשְ ּתַ ַּמאן ְדִיׁשְ ּוְבַוַדאי. ּ יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב  ּ ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ ּ

ְלַב לֹו אֹור, דַּחִיים ִויַטאל ּבִ ּכֻ ֲעֵרי אֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ ְּוֵכן ּבַ ל. ּ ְהֶיה ְמֻקּבָ לֹא ּתִ ה ִמֶזה ׁשֶ ּוְכָבר ֶהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ת ֵעֶקב ז( .ֲּעֹבד ֵמַאֲהָבה ַוֲעֹבד ִמִיְרָאה ָרׁשַ ָרָכה קֹוַמְרָנה ּפָ ֶרק  – ט"י', ֵהיַכל ַהּבְ   .)'יאֹור ַהזֹוַהר ּפֶ

ַּרק ַהלֹוֵמד ת ָמה ַמִציל ֶאת ָהעֹוָלםּ ֹּוָרה ִלׁשְ ּ 

ל  :)ט"צַסְנֶהְדִרין (ל "ְּוָאְמרו ֲחַז ָפַמְלָיא ׁשֶ לֹום ּבְ ים ׁשָ ָמה ֵמׂשִ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ַסְנְדִרי ּכָ י ֲאֶלּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ַמְלָיא ׁשֶ ָמעוִזי ַיֲעׂשֶ" :ַּמְעָלה וַבּפָ ּאֹו ַיֲחֵזק ּבְ ה ִליּ לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ָנה  ".ה ׁשָ ִאילו ּבָ ַּרב ָאַמר ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ְלֵטִרין ׁשֶ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ" :ּפַ ִסיִתיך ִלְנטַֹע ׁשָ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָָוָאׂשִ ָּ ּ י  ".ּ ַרּבִ

ל ָהעֹוָל:יֹוָחָנן ָאַמר ֱאַמר ַאף ָמֵגן ַעל ּכָ ּנֶ ִסיִתיך: "ּם ּכולֹו ׁשֶ ָוְבֵצל ָיִדי ּכִ ּ ּ ְוֵלִוי ָאַמר ַאף ְמָקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ".ּ ּ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ י ַאּתָ   ". ְּוֵלאמֹר ְלִציֹון ַעּמִ

ֵסֶפר  ַער (" ֶּנֶפׁש ַהַחִיים"ְוֵעין ּבְ ֶרק ' דׁשַ ָמה זֹוֶכה ְל, )ה"כּפֶ ַרק ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִלׁשְ ְוֵאין . ַקֵיים ָהעֹוָלםּׁשֶ

ָמה יֹוֵתר ְמִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְּלך ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ָ   .)ַעֵיין אֹור ַהזֹוַהר(, ּ

וכל זה כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים בו יתברך ובתורתו בעיון : וזה לשון נפש החיים

שבטלים לגמרי מעסק ואז האנשים . חפצם כל הימים' ורק בתורת ה. ושקידה ויגיעה גדולה לשמה

הדבוקים בו יתברך ' המה ירדו שאול חיים ומגורשים מהסתפח בנחלת עבדי ה. התורה מרוע בחירתם

הגם כי נתמעטו וירדו , ועל כל פעולת העולם גם כל העולמות. ו"ומארץ חיים יכרתו ח. ובתורתו

כמו שכתוב בתנא ו "וכמעט שנטיו רגלם ליחרב ח, בסבת החטאים האלה בנפשותם, מקדושתם ואורם

ה להחריב את "אמרו חכמים כל זמן שבני אדם מבטלין מן התורה מבקש הקב: )ב"רבא פ(דבי אליהו 

ואין מצוקין אלא תלמידי " מצוקי ארץ וישת עליהם תבל' כי לה ")ה"בסדר אליהו זוטא פ(ושם . 'העולם כו

ולם כולו ואלמלא בתי כנסיות ה לחבל את כל הע"בכל יום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקב. 'חכמים כו

ובתי מדרשות שתלמידי חכמים יושבין בהם ועוסקים בדברי תורה היו מחבלין את כל העולם כולו מיד 

העוסקים בתורה הקדושה . קורא' עם כל זה עדיין יוכלו להתקיים על ידי השרידים אשר ה. ש"ע' כו

ו העולם פנוי לגמרי אפילו רגע "אם היה חאבל . ו"שלא יתבטלו לגמרי לחזור לתהו ובהו ח. יומם ולילה

תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונבטלים . אחת ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורה הקדושה

שבידו להעמיד ולקיים את כל העולמות . רב כחו. ואף גם איש אחד מישראל לבד. ו"ממציאות לגמרי ח

 )'ט ב"סנהדרין פרק חלק דף צ(כמו שכתוב . קדושה לשמהוהבריאה בכללה על ידי עסקו והתבוננותו בתורה ה

אבות (וכן אמרו  בפרק התורה . רבי יוחנן אומר אף מגין על כל העולם כולו. 'כל העוסק בתורה לשמה כו

  .ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. ' כל העוסק בתורה לשמה כו)ו"פ



כג  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר
 

  : ל"וז, "נתיבי הזוהר"בספר ] ה[

יַח"ֱהיֹות ַוֲחַז יַאת ַהָמׁשִ ִבים ֶאת ּבִ ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ַהְמַעּכְ ילו ָלנו ׁשֶ ּל ּגִ ּ ּ , ְּוָכל ַהָצרֹות ֵמֲחָמָתם, ּ
ה ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ְּוַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָמֵלא ִמֶזה ּבְ ָּלַקְטנו ַמְרֶאה ְמקֹומֹות ִנְרָחב וְבֶהֵקף ִנְפָלא, ּ ּּ ּ.  

ְתבו ְוִה ַמְרֶאה 310 ּכָ ְּזִהירו אֹוָתנו ִלְהיֹות ִנְזָהִרים ִמן ָהֵעֶרב ַרב ְּמקֹומֹות ׁשֶ ֶנֶגד  - ּ עֹוָלמֹות י "שּכְ
ַּהמוָכִנים ְלַצִדיֵקי ָהֱאֶמת ּ ּ.  

. עב,  זוהר שמות מה-. רסג עא. עב, רסב. עב, כח. עב, כז. עא, כו. עא, זֹוַהר בראשית דף כה: ְרֵאה

 זוהר -. עא, רכד. עב, רכג. עא, רג. עא,  קצז.עא, קצה. קצ עב. עא, קכד. עא, קכ. עא, קיד. עא, סז

. עב, קנב. עא, קכד. עב,  זוהר במדבר קכב-. עא, קיא. עא, צז. עב, פו. עב, כח. עא, כח. עב, ויקרא כז

 -. עא, רפב. עא, רעט. עב, רעז. עב, רעו. עא,  זוהר דברים רעג-. עב, רמו. עא, רלז. עב, רלא. עא, רל

. עב, נ. עא, מט. עא, מב. עב, מא. עב, ל. עב, כח. עב, כז. עא, כז. עב, עא, כב. עא, טו: דף, תיקוני זוהר

. עא, קמ. עא, קלח. עב, קכח. עא, קיט. עא, קיז. עא, קיב. צז עא, עב, צו. עב, עה. עא, נה. עב, נג. עא, נב

יתרו ' פ. ינאגווני ע' יתרו מאמר ד' פ:  זוהר חדש-. עב, קמז. עב, קמו. עא, קמד. עב, קמא. עא, קמא

  . דף כז עא:  תיקוני זוהר חדש-. יתרו מאמר שרטוטין דמצחא' פ. ימי בראשית' מאמר ז

. ת"מ' עץ חיים שער לב פרק א. ר חיים ויטאל על שער הקדמות"הקדמת מוה: ל"עץ חיים להאריז

: וקים שער הפס-. הקדמה לט. הקדמה לג. ' שער הגלגולים הקדמה כ-. ג"שער מט פ. ת"ו מ"שער לח פ

, תולדות' פ:  ספר הליקוטים-. ישעיה', ספר מלכים א. עקב, בלק, כי תשא, בשלח, בא, שמות, ויגש' פ

', ספר מלכים א, וילך, כי תצא, עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך, כי תשא, בשלח, שמות, וישב

, ויקהל, כי תשא, ומהתר, משפטים, בשלח יתרו, בא' פ: ל" ספר עץ הדעת טוב להאריז-. תהלים, ישעיה

, משפטים' י פ" שער מאמרי הרשב-. פנחס, בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים, שמיני, פקודי

   –. ויקהל, שמות, מקץ, בראשית' ליקוטי תורה פ

שער כג : ק" פרדס רימונים להרמ-. י"מסכת סדר ליל פסח פ, ב"מסכת יעקב פ: ספר משנת חסידים

 ספר הפליאה להמקובל האלקי רבי אביגדור -. 'א' ב סי"ח: א אבולעפיא" למהר אוצר עדן הגנוז–. טז' פ

' ש מולכו דרוש על פ" ספר המפואר למוהר–. ב"ב פל"מ אבן גבאי ח" עבודת הקודש למר–. קרא מפראג

א אזולאי מעין " חסד לאברהם למהר-. במדבר' פ, תרומה'  מגיד משרים לרבינו יוסף קארו פ-.בראשית

', ב. 'נהר א, מעיין הששי הקדמה, לב, כה, נהר יז' מעיין ה, נהר נד' מעיין ד, ז"נהר ס'  מעיין ב,נהר יז' א

, קדושים בהר, תזריע, ויקרא, תרומה, בא, וארא, ויגש, וישלח, תולדות' פ: ת" מגלה עמוקות עה-. 'ה

' אופנים על פב " מגלה עמוקות רנ-. וזאת הברכה, ואתחנן, פנחס, בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי

 ספר מבוא לחכמת הקבלה -, רנב, רנא, קצח, קפז, קמד, קכ, קי, צז, פ, עח, עד, נח, אופן כד: ואתחנן

:  ספר מעולפת ספירים-. חנוכה' ב מאמר א"ח, ז"פ' ב שער ו"ח, ז"פ' א שער ז"ח: ש טולידאנו"למהר

 ספר עשרה מאמרות -, ביום עשרים ואחד אות ל, טו, ג"יום תשעה עשר אות י: ש אלגאזי"מוהרנ

, ד" ספר יונת אלם פ-, כב', ג' א סי"מאמר אם כל חי ח, ב"כ' ג פ"מאמר חיקור דין ח: ע מפאנו"להרמ

מאמר , ג"נ' סי, ו"כ' סי: מאמר מאה קשיטה, ד"ז פי"חלק י, ב"י, י"ה פ"ח, ד"ב פ"ח: מאמר הנפש: כתבים

מסכת ', עמק ברכה אות ו: שער האותיות: שה הקדו" של-. ב"ח' מאמר צבאות ה, ג"י ח"כת: 'שבתות ה

תשובה אות ' מסכת יומא הל, מסכת תענית דרוש מטות מסעי אות כד, ו"שבועות פרק תורה אור אות מ

' פ', א אות ג"כי תשא תו' פ', בא תורה אור אות ג' ספר שמות פ. ויגש, מקץ, וישב:  ספר בראשית-, סב
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יֵניֶהם ִנ, ּבֵ הּכְ ֵרי .ּדָ אֹותֹו ַאׁשְ ִמְתַדֵבק ּבְ ּוִמי ׁשְ ל . ּ הוא ַהֶכֶתר ְוָהרֹאׁש ׁשֶ ּׁשֶ ּ
תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים. ַּהתֹוָרה ֹּנאַמר ּבֹו ְוָהָיה ְכֵעץ ׁשָ ּ ֱאַמר ּבֹו . ּ ּנֶ ְּוֶזה ֵעץ ַהַחִיים ׁשֶ

  .ְּוָעֵלהו לֹא ִיּבֹול

 

ואתחנן ' פ', א אות ב"חוקת תו' פ, א אות יג" בהעלותך תוספר במדבר נשא', א אות ב"ויקהל פקודי תו

א תניא "ספר אדיר במרום ח, ספר דרך עץ חיים: ל הקדוש" הרמח-. ו" ווי העמודים פ-, ג', א אות א"תו

 ספר -. מלכים' ב מאמר ביאור ז"ח, למגזר מילין דקשוט, ומחצדי חקלא זעירין אינון, אמר רבי שמעון

תיקונא חמשין , תיקונא תמניא ועשרין, תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, הקדמה: תיקונים חדשים

, ת בראשית"ל עה" פירוש הרמח–.  מאמר ויהי מקץ-, כ"צבקות ח'  ספר קנאת ה-.תיקונא שבעין, וחמש

 ראשי פרקים -. דרושי ונתת הכסף–. ג"תצ' ב בשבט ה" דרוש בסעודת ליל טו–. דברים, במדבר, שמות

תפילה , שעא, שי, רפט, רב, קעז, קעו, קנד, קנא, תפילה קיג: ו תפילות" ספר תקט-, ל"ת לרמח"ד

יט בסוד נורא ' א סי"ח, א"טו פ' א סי"ח: ש אלישוב" שערי הלשם מהר-. ן"תפלה ואתחנ, תצה, ל"חשמ

. א"שלמה פיאבן , א מוילנא" הגר-. ד"יג פ' סי', ז' סי', ו' סי', ה' סי', סימן ד, ג"פ, ב"פ' ב' ב סי"ח, עלילה

' אדרת אליהו פ.  יהל אור על הזוהר בראשית דף כח עב–. א על תיקוני זוהר דף קיא עא"ביאור הגר

  .ביאור על תיקוני זוהר דף צז עב. דברים

פקודי דף , כי תשא, וארא:  היכל הברכה-. תצא'  קאמרנא פ– אוצר החיים :תלמידי בעל שם טוב

'  זוהר חי פ-. ד"כי תבא דף כח ע. א"דף רט ע, עקב דף סח עב, אתצ' דף יג עב פ, ראה' פ, בלק' פ, שיח

' פ. ד"דף שכט ע, דף קיג, ג"דף קיב ע, דף קו עא, ד"דף קא ע. דף לז עא. דף כג עב, בראשית דף כה עא

אופן טז דף , א אופן ז דף מז" זקן ביתו מ-. דף קע עב. ד"דף פו ע. ג"ע' שמות דף ז. דף תלט, תכו' ויחי ד

, נשא דף תס'  תולדות יעקב יוסף פ-. אות כו'  נתיב מצוותיך שביל אמונה ג-. ג דף רט"ד אופן י"מ, עה

 דברי -. כב, ח' א סי"ן ח"ליקוטי מוהר. ' בני יששכר מאמר חודש אדר מאמר ג-. שופטים דף תרסו' פ

. ם אות יאאור עול. ב"פ' ארץ החיים א.  אשרי האיש דף מט-. דברי שמחה מכתב יג. ויקהל' חיים פ

דברי . קפח' נשא ע' דברי יואל פ. קלו' על הגאולה ע. 46ת דף "נפלאות היהודי ח. 'תפארת היהודי אות ו

' מכתב התעוררות ע. אשרי האיש דף מט. טו' ת א"דברי תורה מונקאטש מהדו. נח'  פ)סלאנים(שמואל 

מאמרי , שמחת ישראל. עב' אמת ואמונה דף ו. צ' זכרון יעקב יוסף מע. ק רבי דוד מלעלוב"הרה. עג

גלות , ם"חידושי הרי. שלח' השמטות לפ, ם על מסכת גיטין"חידושי הרי. 'גאולת הארץ דף ו. שמחה

תמוז ' ס דרוש ח"חת. חוט המשולש דף מב. א על דרך הרמז מגילת אסתר א"פירוש הגר. וגאולה

פ דף "ב הגש"י ט"מהר. כהקדושת יום טוב פרשת וזאת הבר. על הגאולה ועל התמורה דף קפז. ט"תקס

' סי' ויואל משה מאמר א. רנ' קרח ע'  חידושי תורה פ-. ג כלל י פרט א" ח)קאלאמייא(משכיל אל דל . קטז

' ע, כו בשלח' חידושי תורה ע. ,קעז' על הגאולה ע. לח' חידושי תורה דברים ע. ש דף קנ"מאמר ש. קנג

 -. קנה' י ע"ת דרשות מא"חיד, לב' כ ע"תש, תקלו ' ע, לד' ז ע"תשי. קלג' בהעלותך ע. רנ' קרח ע, קעט

 שולחן -. וישלח דף קכ' פ, קלה' א ע"ח' דברי יואל מכ. קסא, קנז, קנב' ויואל משה ע. דברות קודש

. כה' ח ע"סיפורי הרמ.  אור הנר דף יג-. זכרון צדיקים חודש אייר, הטהור מאמר אמונה ופרנסה דף עד

  258 דף )ש מבעלזא"סיפורים מהר(פאר וכבוד . )מרגליות(' ד' ד א" אוצר הסיפורים ח-
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אוָלה ִתְהֶיה   )יג ַּהּגְ ַצּ ק ּבְ ִנְתַדּבֵ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ׁש לֹו ּכַֹח ְלָהֵגן ּ ּיֵ ִּדיק ׁשֶ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּבִ, ְּוִלְהיֹות ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ   ּי ַהָקדֹוׁש"ּהוא ָהַרׁשְ

ּ וִביִמיָנא ִיְפקון יק ַח.)ַּדף נד(, ּ ַצּדִ ִגין ּדְ ר " ּבְ ּי ָעְלִמין ִאיהו ָעִני ְדִאְתַקׁשַ ּ
יִמיָנא ְּדִאיהו ֶפַסח, ּבִ ִא, ּ ָרֵאל ּדְ ַגְווָנא ְדִיׂשְ הֹון ּכְ ְּוַאְת  )ְיֶחְזֵקאל טז ז(ְּתַמר ּבְ

  .ְוַהאי יֹוָנה ִאיִהי יֹוָנה ְדֵתיַבת ֹנַח, רֹום ְוֶעְרָיהֵע

אור[ ּוִביִמיָנא ִיְפקון : ּּבֵ ים –ּ ֵמׂשִ ְזכות ַהַצִדיק ׁשֶ ֶחֶסד וְבַרֲחִמים ּבִ ֵיְצאו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאְמרו ֲחַז ַּעְצמֹו ְכָעִני ְכמֹו ׁשֶ ּ ָרכֹות "ּ ָכל יֹום : :)ף יזַּד(ל ּבְ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ּבְ

ִביל ֲחִניָנא  ׁשְ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִנזֹוִנין ּבִ ָּויֹום ּבַ ּ ּ ּ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַקב ֲחרוִבין ֵמֶעֶרב ׁשַ ִני ַדי לֹו ּבְ ִני ַוֲחִניָנא ּבְ ּּבְ ֶפַסח ׁשֶ ,ּ ּוְכמֹו ּבַ ִּדֵלג ּ ּ

ָרֵאל וְגָאָלם ם ַעל ַמַצב ִיׂשְ ַּהׁשֵ ּ ֵאין ָלנו , ּ ְגֻאָלה ָהַאֲחרֹוָנה ֲאִפלו ׁשֶ ָּכך ִיְגָאֵלנו ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ ּ
ל , ְּזֻכיֹות ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלָהֵגן ְוִלְהיֹות ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ יק ׁשֶ ַצּדִ ק ּבְ ּבֵ ְתּדַ ּנִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ

ָרֵאל ּבִ, ִיׂשְ ִהְבִטיַחּי ַהָק"ּהוא ָהַרׁשְ ֻּסָכה ַדף מה( דֹוׁש ׁשֶ י ::)ּ ּ ְוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ
ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ לֹו ִמן ּ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ּכָ
ְבֵראִתי ַעד ָעָתה ּנִ ין ִמיֹום ׁשֶ ַּהּדִ ַרֲחִמ', ּ ְוכו,ּ ֵּכן ִנְזֶכה ִלְגֻאָלה ּבְ ּ ְמֵהָרה ּ ים ּבִ

ָיֵמינו ָאֵמן   .]ּּבְ

ִעים יֹום ֵמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום    )יד ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ַאְרּבָ ּ ּ ּ
פוִרים ַּהּכִ ּ  

ַהְקָדַמ ַּהמֹוִציא ָלאֹור ִתקוֵני ֹזַהר ֵמַהְגָר תּּבְ ּ ּ ּ ָּכתוב, א"ּ סֹוף : ל"וז, ּ ְּיֻעַין ּבְ
ַעל ִכֵסא ֶמֶלך ְַהְקָדַמת ּבַ ּ ּ ִהְלִהיבו ְמֹאד  ְועֹוד,ּ ים ׁשֶ ַכָמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּ ּבְ ִלְלֹמד ּ

פוִרים  רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ַאְרּבָ ַּהִתקוֵני ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִתקון ו( ָכַתב ּבְ ְּואוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיך ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַּוִיְפַתח נַֹח ֶאת' ְ ַּחלֹון ַהֵתָבה ֲאׁשֶ ּ ר ּ

ה ְוָדא יֹום ַהִכפוִרים ָּעׂשָ ּ א ִעָלָאה  ,ּ ֵתַבת נַֹח ִהיא ִאּמָ ַּחלֹון ִדיִלי הוא ַעמוָדא ּּדְ ּּ ּ ּ
ּ ְדֵביה אֹור ְיֵת,ְּדֶאְמָצִעיָתא ֵבאור ַהְגָר.ָרה אֹוריּ ּ ְוָכַתב ּבְ יֹום ַהִכפוִרים "ּ ּבְ ּא ׁשֶ ּ ּ

ַּחלֹונֹות ַהֵתָבה  א ִעָלָאה ְפּ ְּוהוא ְתׁשוָבה ִאּמָ ּ ּ ּ ָכתוב  ,ּתוִחיםּ ְּוֶזהו ׁשֶ ִּמֵקץ ּּ
ִעים יֹום ִעים יֹום ַהְידוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול,ַאְרּבָ ֵהם ַאְרּבָ ּ ׁשֶ ַרְעָיא ְו ,ּ

ֵתַבת נַֹח  ַגָווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ ְּמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַהִתקוֵני זַֹהר ּדְ ּ ַּכָידוַע' ְּוכוּּ ּ ּ.  
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ִלים ֵסֶפר ַה   )טו ׁשְ ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ ר ַאׁשְ ה ָעׂשָ ָיִמים ֵאלו ֵמֲחִמׁשָ ִּתקוִנים ּבְ ּ ּּ ּ ּ
פוִרים  ָאב ַעד יֹום ַהּכִ ּּבְ ֲאִמיַרת -ּ ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ּ ַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ

ָאב ר ּבְ ה ָעׂשָ ַּהִתקוִנים ֵמֲחִמׁשָ ּ ּ ּ.   

ה ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֵסֶדר ִתקוֵני זַֹהר ַהָק י ַמֲעׂשֶ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ַּהְרּבֵ ּּ דֹוׁש ּ
ָאב ַעד יֹום ַהִכפוִרים ר ּבְ ת ָעׂשָ ֵּמֲחֵמׁשֶ ּ חֶֹדׁש . ּ ִּכי ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ ּ

ָמה ׁשָ ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמֶלך ׁשֶ ֱּאלול ְמֹבָאר ּבְ ּּ ּ ְ ּ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ֵקץ . ּ ּ
ַּהְגֻאָלה אֹור ַצִדיִקים, ּ ְּוֵכן ָכתוב ּבְ ּ ִלים ֵסֶפר )'ו ִסיָמן ב"ִסיָמן ל( ּ ַיׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ּ ַאׁשְ

ֲאִמיַרת ַהִתקוִנים  ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ָיִמים ֵאלו ְוַיִקיֵרי ְירוׁשָ ַּהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ָאב ר ּבְ ה ָעׂשָ   .ֵּמֲחִמׁשָ

ֶרְסֶלביַרּבֵ   )טז ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ּנו ַנְחָמן ִמּבְ   ִהְפִליג ְמֹאד,ּ
ת ַהִתקוֵני ֹזַהר ֻדַלת ְקֻדׁשַ ַבח ּגְ ׁשֶ ָמה ְפָעִמים ּבְ ּּכַ ּ ּּ ּ ּ ּ  

ֶרְסֶלב ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ַּרּבֵ ּ ָיַדע ָכל ִדְבֵרי ָה,ּ " ֵּעץ ַחִיים"ּ
ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמֵסֶפר ַהֹזַהר"ְּוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר" ְּפִרי ֵעץ ַהַחִיים"ּו ָּהִעָקר  ְו,ּ

ֵּמַהִתקוִנים ּ יֵמי ְנעוָריו. ּ ֶזה ָהָיה ּבִ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה ׁשֶ ּּ ּ ה . ּ ּמָ ְוִהְפִליג ְמֹאד ּכַ
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ׁשֶ ְּפָעִמים ּבְ ּּ ּ ּ ּ יֹוֵתר ַגם . ּ ְּוָהָיה ָרִגיל ַלֲעסֹק ּבֹו ּבְ

ָנה ָכל ַהׁשָ לֹא ּבִ,ּּבְ ּ ֲאִפלו ׁשֶ   .ּיֵמי ֱאלולּּ

יחֹות ָהַר ֵסֶפר ֵסֶפר ׂשִ ָּכתוב, )ח"אֹות קכ(ן "ּבְ ל  :ּ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּּ
עֹוָלם ְוכו ּבָ   .'ַּהָחְכמֹות ׁשֶ

ַּעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות    )יז ּּ ּ ּ
םֹּעֶצם ִרּבוי ַה ֵאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ׁש ׁשָ ּיֵ   ּּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ

ֵסֶפר  יחֹות ָהַרּבְ ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד : כתוב, )ה"אֹות רפ(ן "ׂשִ ּׁשָ ּ ּ ּ
ה ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ר ּבְ ִדּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ֲּהלֹא ָכל ֵסֶפר : ָאַמר. ּ

ִּתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ית ְלַבדּ ְּוַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו . ֵראׁשִ ּּ ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ֲּאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר עֶֹצם ִרּבוי ַהסֹודֹות ׁשֶ ּ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון, ּ ֲּאׁשֶ ּ ,

ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ַּכָידוַע ַלכֹל ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנ, ּּ ָביֹות לֹא ֲּאׁשֶ
ַּיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו וְרִמיזֹוָתיו ְוכו ּ ּ ְכָלל . 'ּ ּנִ ְּוָכל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
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ְזַכר ְלֵעיל ּּבֹו ַכּנִ ית ְלַבד,ּ ֵראׁשִ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ַעל ֵתַבת ּבְ ּ ָרא ְיכֹוִלין , ּּ ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ
ַּגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתק ּ ּ ּוִנים ִעם ִרּבוי סֹודֹות ְוכוּ ּ ְזַכר ְלֵעיל' ּ ַּכּנִ ּ.  

ה ֵער ְקָצת ַגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּכי ֵכן , ּ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות ְכמֹו ֵאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים  ַּעל ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים"ּבְ ּ ית ְלַבד" ּ ֵראׁשִ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּׁשֶ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה , ְּוַעָתה. ּ ּ ּ ּ
ה ֵתבֹות ָכֵאלו ה ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ר ,ּ ר ִאי ֶאְפׁשָ  ֲאׁשֶ

ר ִמֶזה ְכָלל ְּלָבֵאר וְלַדּבֵ ּ ּ.  

ית ֱהיֹו, עֹוד ָרִציִתי ְלעֹוֵרר ְבֶנה ּבֵ ּנִ ַמָיא ָזִכיִני ׁשֶ ׁשְ ִסַיְעָתא ּדִ ּבְ ּת ׁשֶ ּ ּּ
ינו ַהָקדֹוׁש ל ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ְדָרׁש ָחָדׁש ַעל ׁשְ ַּהּמִ ַבר ּכֹוֵלל ַעל ה "וב, ּ ִאְרְגנו ּכְ ּׁשֶ ּ

ָלה ִּליּמוד ַהזֹוַהר ְוַקּבָ ָכל ָמקֹום וָמקֹום,ּ ֶהם ִיְלְמדו ְוֵכן ַיֲעׂשו ּבְ ּמֵ ּ ׁשֶ ּ ּ וְבָכל ,ּ
הִע ַאְרֵצנו ַהְקדֹוׁשָ ּיר ְוִעיר ּבְ ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּכולו, ּ ּ.  

ַרֵבינו  ְּוַכָידוַע ׁשְ ּ ל ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ל "זּ ִיְגְמרו ּכָ יו ׁשֶ ִּצָוה ְלָכל ֲאָנׁשָ ּ ּ ּּ
ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ הֹוֵצאנו ָלאֹור ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ' ֶוֱהיֹות ַוה, ּבְ ָּעַזר ָלנו ׁשְ ּ

חוָלק  ֻחָלק ַּהּמְ ַּהיֹוִמי ּמְ ָנה 354'לּ ך ַקל , ְּיֵמי ַהׁשָ ל ּכָ ְוְבֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהֶזה ּכָ ּ ּ
ָכל יֹום ְלֵעֶרך  קֹות 12ְִלְגרֹוס ַהזֹוַהר ּבְ ָכל , ּּדַ ְּוָכך ִיְגְמרו ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ִגיִעים ְלאוָמן ָיִביאו ַמָתָנה ְלַרּבֵ, ׁשָ ּמַ ׁשֶ ְּוָכך ּכְ ּ ּ ּ ל , ל"זּנו ְ ִּסיום ּכָ ּ
ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ְוזֹוַהר ָחָדׁש ּ.  

ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ָּכתוב ּבְ ּ יחֹות ָהַר"ּ ֶרְסֶלב " ן"ׂשִ י ַנְחָמן ִמּבְ נו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ֵּמַרּבֵ ּ
ִלּמוד ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְמאֹד ְמֹאד": )ח"קאֹות ( א"זיע ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ ַעל ְיֵדי , ְוַדע. ּּ ׁשֶ

הִל ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ּּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ְּוַהָלׁשֹון , ּּ
ַרך ם ִיְתּבָ ל ַהֹזַהר ְמעֹוֵרר ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְׁשֶ ּ ּ".  

ְּלֵמִדים ָאנו ִמֶזה ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּׁשֶ ּ ּ ל , ּ ִלי ָגדֹול ְלַקּבֵ ּהוא ּכְ ּ
ְרּכ םּדַ ֹּו תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ק ְלִלּמוד ַהתֹוָרה , ּ ּוִמי לֹא ְמַחֵפׂש ַהיֹום ֵחׁשֶ ּ ּּ ּ

ם ְּוִהְתעֹוְררות ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ך אֹוָתם  – ּ ים ְלַחּנֵ ְוִבְפָרט ַהְצִעיֵרי ֹצאן ֳקָדׁשִ ּ ּ ּ
ַמִים וִמדֹות טֹובֹות קות ַהתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ְּלַחׁשְ ּ ְהוא ֶדֶרך טֹוב , ּּ ך , ּומֹוִעילּ ְְלַחּנֵ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ה ּבְ ּאֹוָתם ִלְלֹמד ַהְרּבֵ קות , ּ ָנֵקל ְלַחׁשְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזכו ּבְ ּ ּ



כח  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ַּהתֹוָרה ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ּ ּּ יור ַרק ַהתֹוָרה , ּ ִּכי ֵאין ָלנו ׁשִ ּ ּּ ּ
ם ָכֵא, ַּהזֹאת ַרךְּוִיְתעֹוֵרר ִלּבָ ם ִיְתּבָ ְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ּ.  

  )ג, ב"דניאל י" (והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"

  !הזוהר להם חלק בקריאתצריך שיהיה כל ישראל 

בא לאפשר לכל ישראל , הזוהר המחולק החדש המחולק לימי השנה
השכינה לתיקון , ספר הזוהר ובסיומו בארץ ובעולם להיות שותפים בקריאת

ורעות מעל עם   ולביטול כל גזירות קשות,לתיקון כל ישראל, הקדושה
  .ישראל

על , ישנם אלף מאמרים מצדיקי יסוד עולם" אור הזוהר"בספר 
  !אפילו ללא הבנה, חשיבות הלימוד והקריאה בזוהר

 מן התיקונים הגדולים ":כתב, )ל"לרמח( -אדיר במרום בספר 

ולהצמיח קרן , כי הוא לגאולה הוכן... ַהרֵסֶפר ַהזֹושניתקנו בעולם היה 
   .ישועה לבית ישראל

 -רעיא מהימנא " (הגלות ברחמים י ספר הזוהר ייצאו ישראל מן"ע"
' ובשם ר". לנשמה אמירת הזוהר מסוגל: "ובשם הבעל שם טוב נאמר). נשא

אורשזוהר הקדוש צריך לאמרו בלא : "אהרן מזיטאמיר נאמר ִּכי ַהֵתבֹות , ּּבֵ ּ
ַרךְו ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף ִיְתּבָ ל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקׁשְ ְַהִדּבור ׁשֶ ּ ּ ּ".  

כי אני , חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום ועתה אל ישליכו"
אבל כבוד תורתו ייקח ! מקום הייתי קובע דבר זה בכל, אלמלא איישר חילי

וכל אחד ! ישראל לטובה לכלכי אין כמוה , את העצה הזאת ויהי לו לזכות
  ).ל לרבו"אגרת רמח". (כי לא דבר קשה הוא כלל, במקומו יוכל לעשותו

ה ָיֵמינו ָאנו, ְוִהּנֵ ּּבְ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל, ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנִגיׁש ְלָכל ָאָדם ּבְ ָּזִכינו ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ַקלות וַבְפרוטֹות ַמָמׁש ּּבְ ּ ּ ּּ ּוְכָבר ָיְצאו ֵסִטים ְמֵהְיָכל, ּ ּבִּ ַרְאשות י "ּא ְדַרׁשְ צ "הגהּּבְ

ִליָט מוֵאִלי ׁשַ ׂשָכר ׁשְ ָנָיהו ִיׂשָ ַּהְמקוָבל ָהַרב ּבְ ּ פֹוְרָמט ִכיס א "ּּ ֲחָלִקים ְוֵכן  70ּּבְ
ִּתיקוֵני זֹוַהר ל , ּ ְדפוס ׁשֶ ל ה "בּוְכֵעת מֹוִציִאים ָלאֹור , ְּכָרִכים 12ְּוֵכן ּבִ  18ֵסט ׁשֶ
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ְּכָרִכים ְגדֹוִלים ִעם ּבִ ָקרֹוב ֵיֵצא ָלאֹורּ ּבְ ּיאור ֶנְחָמד ְוַקל ְמֹאד ׁשֶ ְזכות ּו, ּ ְפָרט ּבִ ּּבִ
ל ִמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי ים ׁשֶ ְּמַזֵכי ָהַרּבִ ְפֻעַלת ֵסֶפר , ּ זֹו ַכָוַנת ַהְדָבִרים ׁשֶ ְּוִנְרֶאה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ְתקוָפה ְמֻאֶחֶרת ַיֲחִסית ִלְת(ַּהֹזַהר  ָאְמָנם ִנְתַגָלה ּבִ ּׁשֶ ּ ּבִּ ְצִריָכה  )י"ּקוַפת ַרׁשְ
סֹוף ַהָיִמים ָרֵאל ּבְ ְּלִהָמֵצא ִלְכַלל ִיׂשְ יַח, ּ ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ דֹורֹו ׁשֶ ּּבְ דֹוֵרנו , ְ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ

ָיֵמינו ֵאיָנה ִמְקִרית ְכָלל , ָּאנו ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ִגיׁשות ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ַהּנְ ְּוָלֵכן ִנְרֶאה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
  .ְּוִעָקר

ָּבר ָקְראו ָכל ְגדֹוֵלי ַהדֹורּוְכ ּ ּ ְתקוָפה  ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבִ ֶּאת ַהִצּבור ִלְקִריָאה ּבְ ּּ ּ
ם ְגדֹוִלים .זֹו ׁשֵ ַמְעִתי ּבְ ְּוׁשָ ָאָדם, ּ כֹון ׁשֶ ּנָ ַּיְקִציב ְלַעְצמֹו ֲאִפלו ְק ׁשֶ ל ָדָבר ּ ִּריָאה ׁשֶ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמֵדי יֹום ּמוָעט ּבְ ּ ּוְבָכך יוַכל ּבְ, ּ ֵסֶפר ַהֹזַהרְּ ם ִלְדּבֹק ּבְ ֶּעְזַרת ַהׁשֵ ּ .
ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ְלַבֵטל , ְוָהֱאֶמת ִעְנַין ֹכחֹו ׁשֶ ֵמֵעֶבר ַלְדָבִרים ָהֲאמוִרים ְלַמְעָלה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

יַח ֲעבור ָהָאָדם ַהָדֵבק ּבֹו ֶּאת ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמָמֵרק ֶאת , ּ ֲּהֵרי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ
ַמת ָהָא ָּדם ִמָכל ָדָבר ַרעִנׁשְ ְּוַהְקִריָאה ּבֹו ִהיא ְסֻגָלה ְלָכל ַהְיׁשועֹות , ּ ּ ּ
  .ְוַהַהְצָלחֹות

א ! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי א ַקִדיׁשָ ִאְדָרא ַרּבָ ּּבְ ָּכתוב) א"ח ע"ֹּזַהר ֵחֶלק ג ַדף קכ(ּ ּ :
ן יֹוָח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִגָלה ַרּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָהָיה ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבְ ּׁשֶ ְוֶזה : ּאי ֶאת ָהִאְדָראּ

ָּתָנא ָרִזין ְדָרִזין: ְּלׁשֹון ָהִאְדָרא ָרֵזי ְדָרִזין, ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַּכד ָפַתח ַרּבִ ּ , ִאְזַדַזע ַאְתָרא, ּ
ֵסֶפר ָרָזא ְדָרִזין[ ּבְ ְבַרְיָתא ׁשֶ ָּלַמְדנו ּבִ ּ ְמעֹון ְלָפֵרׁש ֶאת , ּ י ׁשִ ר ָפַתח ַרּבִ ְּוַכֲאׁשֶ

ֱאַמר ּבֹו ַוֶיֱחַרד ָכל ַּהסֹודֹות ִנְז ּנֶ ם ְכִדְמיֹון ַהר ִסיַני ׁשֶ בו ׁשָ ָיׁשְ ַּדֲעַזע ַהָמקֹום ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ
ִדְמיֹון [. ַּוְחֵבִרין ִאְתַחְלָחלו] ָּהָהר ְמאֹד ְּוַהֲחֵבִרים ִהְתַחְלְחלו ְוִנְרַעדו ּכְ ּ

ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱאַמר ַוֶיֱחַרד ּכָ ּנֶ ַמַתן תֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ֲחֶנהּ ה ָגדֹול –]. ּמַ ּמָ ּ ּכַ
ּבִ ל ָהַרׁשְ ִלּמוד תֹוָרתֹו זֹוִכים ְלַמֲעַמד ַהר ִסיָני "י זי"ְּזכותֹו ׁשֶ ר ּבְ ּע ֲאׁשֶ ּ

ַלת ַהתֹוָרה   .ְּוַקּבָ

ינו ָצדֹו ֵסֶפר ְפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּבְ ּ ִלין זיּ ּק ַהכֵֹהן ִמלוּבְ ּ ּא ַעמוד א"ַּדף נ' ִסיָמן ח(, ע"ּ ּ( ,
ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהעַרּבִ: ל"וז ְמעֹון ּבֶ ּי ׁשִ ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ ְוָקָרא , ת"ּ

ִּתקוֵני זַֹהראֹוָתם  הוא ְלׁשֹון אֹור, ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ִּגיַמְטִרָיא ר "אֹוְו, ּ ְּוהוא ָהאֹור , ז"ָרּ
תֹוָרה ְוכו רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ יכֶֹלת ָהָאָדם ׁשֶ', ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ל ַמה ׁשֶ ְּלַתֵקן ּכָ ּ ּ ם ,ּ ּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ְ
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ִנים ַהָללו ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ַרך ׁשֶ ִּיְתּבָ ּ ּ ּ ּ ית, ְ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְסדורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,
ינוְּוָאז ַכ ֶלג ַיְלִבּ ּׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלול ְוָלֵכן . ּ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ָרֵאל ִלְלֹמד ּבְ ּנֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ ּּ

ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ַּוֲעׂשֶ ָאז ִנְתנו ַהלוחֹות ,ּ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּּ
לֹום ִעם ָכ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ִניֹות ְלמֹׁשֶ ּׁשְ ּ ּ ּל ַהִדְבֵרי תֹוָרהּ ּוְלַתֵקן ַהכֹל ַעל ְיֵדי , ּ ּ ּ

ְּתׁשוָבה   .ל"עכ, ּ

ּוְבקוְנְטֵרס  ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי , )ֶּפֶרק יג(ֵּעץ ַהַחִיים ּ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִיפֹל ַהּנֹוֵפל כו י ַגם ּבְ ַנְפׁשֹו ּכִ ּהוא ִמְתַחֵיב ּבְ ּ ּּ ּ ר ' ּ ְזּכַ ּנִ ְלֵעיל ּכַ

ה כו ַרּבָ רוִרים ַאּדְ לֹא ְיָבֵרר ּבֵ ְלַבד ׁשֶ ֹאֶרך ְולֹא זֹו ּבִ ּּבְ ּ ּ ָאַמר ִמי ' ְ ּוְכמֹו ׁשֶ
ק  ּבֵ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הוא ִמְתּדַ ִלּמוד ַהּנִ י ִאם ּבְ ִלּמוד ַהֶזה ּכִ ֵאינֹו רֹוֶצה ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

מֹוָתא כו ֲאָתר ּדְ ֹזַהר ְדַוְי'ּּבַ ָכַתב ּבַ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ה ְוַעל ָיָדה ּ ַרק ּבָ הוָבא ְלֵעיל ׁשֶ ִּחי ׁשֶ ּ ּ
ִחיַנת ֵעץ ַהַחִיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה  ִּיְזֶכה ְלאֹור ַהַחִיים ִכי ִהיא ִהיא ּבְ ּ ּּ ּ
רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו וְמקֹור ַנְפׁשֹו וְלַיֲחָדן  ֵעֶסק תֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ֶהם ּבְ ְּוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ּ ּ ּ

ַרך כו ִיחודֹו ִיְתּבָ ּּבְ   .ל"עכ', ְּ

ָנה ָאבֹות  ר ְלָפֵרׁש ַהִמׁשְ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ ָנה א(ּ ַּאָתה ָעִתיד ִלֵתן " ִמי" ְוִלְפֵני )'פג ִמׁשְ ּ
ּבֹון  ִגיַמְטִרָיה נ" ִמי"ִּדין ְוֶחׁשְ ּּבַ ְיכֹוִלים ִלְזכֹות ַעל ְיֵדי לימוד תֹוַרת ַהסֹוד', ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ּבֹוןַּאָתה ָעִתיד  ִּלֵתן ִדין ְוֶחׁשְ ַרך ִעם . ּ ר ָתבֹוא ְלָפָניו ִיְתּבָ ְְכלֹוַמר ַכֲאׁשֶ ּ ּ ֶזה " ִמי"ּ

ַער ַהנ ַּהִמְתַגָלה ְללֹוְמֵדי ַהסֹוד' ַּהׁשַ ּ ּ ּבֹון, ּ ָּאז תוָכל ָלֶתת ִדין ְוֶחׁשְ ּ ּ.  

ים" ִמי"ֶזה ְלָבַני " ָרז"ִּגיָלה " ִמי"ל "ואפ ִגיַמְטִרָיה ֲחִמׁשִ ּּבַ ּ ַע, ּ " ָרז"י "ׁשֶ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ֵנס ָלׁשַ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלִהיּכָ ּׁשֶ ּ אֹור "ועיי. ּ ע ּבְ

ַּהַחִיים ַהָקדֹוׁש  מֹות ג(ּ ם ,ָוֵאֵרדפ " עה)'ח' ׁשְ ּי ַהתֹוָרה יוְכלו "ְדַע, )ב יב"ַּוִיְקָרא כ( ְוׁשָ ּ ּּ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ֵנס ְלׁשַ ָמהּי ִליּמ"ְוֶזה ַרק ע, ְּלִהיּכָ ּוד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ר , ּ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ִלי תֹוַרת ַהּסֹוד ְּלַהִגיַע ָלֶזה ּבְ ַּכְמֹבָאר  ּ ָל, ל"ּוָבַרְמַחק "ְבזֹוַהּ ַמֶסֶכת "ּוַבׁשְ ּה ּבְ
לֹו  בועֹות ׁשֶ ּׁשְ   .:)ַּדף קפג(ּ

ים ׁשַ ַעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַלֲחִמׁשִ ל ֶזה ׁשֶ ּרֹוִאים ִמּכָ ֲעֵרי ּ
ָנה ּכוָלה ָכל ַהׁשָ ה ְוֶזה ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ּ ֶפׁש , ּּ ך ֶאת ַהּנֶ תֹוַרת ַהּסֹוד ְמַטֵהר וְמַזּכֵ ְׁשֶ ּ ּ

יִקים ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר ֵמֶאֶלף ַצּדִ ֵהֵבאנו ּבְ מֹו ׁשֶ   .ע"זי, ּּכְ
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ם  ְמעֹון ׂשָ י ׁשִ אעֹוד ָאַמר ַרּבִ ִאְדָרא ַרּבָ י ׁשִ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּּבְ , ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ
ַמָיא לֹא ֵאיָמא ְדְיַצְייִתין ְּדָהא ֲאַנן ִקיוֵמי , ְלַאְרָעא לֹא ֵאיָמא ְדִתְשַמע, ִּלׁשְ ּ

יאור. ָעְלִמין ַמע ְכמֹו : ּּבִ ִתׁשְ ַמִים ְשַיֲאִזינו ְוַגם לֹא ָלָאֶרץ ׁשֶ ֲּאִני לֹא אֹוֵמר ַלׁשָ ּ ּ ּ
ינו ה ַרּבֵ ָאַמר מֹׁשֶ ינו ִהְזִה, ּׁשֶ ה ַרּבֵ ִּכי מֹׁשֶ לֹא ֶיֶחְטאוּ ָרֵאל ׁשֶ ּיר ֶאת ַעם ִיׂשְ ְוַעל ֶזה , ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ֶהם ׁשָ ִהיא ִקיום , ֵהִעיד ּבָ ֲּאָבל ֲאַנְחנו עֹוְסִקים ְבתֹוַרת ַהּסֹוד ׁשֶ ּ ּּ
תֹוַרת ַהּסֹוד ִנָצִלים ְֹצֶרך ְוֵאין . ָהעֹוָלם י ָהעֹוְסִקים ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ ּכִ ְּלֵעדות ׁשָ ּ

יֹון ּסָ   .ִמן ַהּנִ

תֹוַרת ַהּסֹוד ִהיא ִקיום ָהעֹוָלם אן ָאנו רֹוִאים ׁשֶ ִּמּכָ ּ ּ ְוַכָידוַע ָכל ,ּּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ְתלוָיה ְבִלימוד ַהזֹוַה ּ ּּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ק"ּ ּוְבִגין : ":)ד"ג קכ"ח(ְּכְמבֹוָאר ּבְ

ָרֵאל ְלִמְטָעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ָהִאי ֵסֶפר ְּדַעִתיִדין ִיׂשְ ּ ּּ יה ִמן , ּ ַהֹזַהרּ ִּיְפקון ּבֵ ּ
ַרֲחֵמי הֹון , ָּגלוָתא ּבְ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר' ה"ְוִיְתַקֵיים ּבְ ּּבָ   .)ב"ְּדָבִרים ל(" ּ

ָאְמרו ְבזֹוַה ּוְכמֹו ׁשֶ ָּזכו ְדָדָרא ָדא ְיַקֵים : "ּ ַעל דֹורֹו)ב"מ ע"ב ד"ח ח"זֹוַה(ק "ּ ּ ּ
יָחאָּעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְל ְזכות ִלימוד ַהזֹוַה" ָּכא ְמׁשִ ּבִ ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ק ְוָהִאְדרֹות "ּ

יֹון ַרֲחִמים ְועֹוד לֹא ִיְצָטְרכו ְלִנּסָ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ק "ש ְבזֹוַה" כמ.ּ
ּוַבִתקוִנים ּּ ּוַבִתקון ו. ּ ּּ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי : "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ ִּחיבוָרא ּ

סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבָ ִּדיָלך ַכד ִיְתָגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ְ ָאֶרץ , ּ ּוְבִגֵניה ְוָקָראָת ְדרֹור ּבָ ּ ּ
ת ָנׂשֹא ָאַמר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ". 'ַּוגו א ִיְפקון ִמן ָגלוָתא "ּוְבָפָרׁשַ ִסְפָרא ּדָ ּּבְ ּ

ַרֲחֵמי   ".ּבְ

ָכל יֹום ּבִ ֵרהָּאנו אֹוְמִרים ּבְ מֹוָנה ֶעׂשְ ָמֹוִדים ֲאַנְחנו ְלך: "ׁשְ ַאָתה הוא . ּ ּׁשָ ּ
ָכל יֹום ִעָמנו ְוכו', ּא ְוכו"ה ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ּ ּ ָ ה ִעָמנו ַהָקּבָ', ּ ָכל יֹום ְויֹום עֹוׂשֶ ּּבְ ּ ה "ּ

ְתִפַלת , ִּנִסים ַּגם ּבִ ִסים"ּ י"ּמֹוִדים ָאנו " ַּעל ַהּנִ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְָוַאָתה ּבְ ּם ָעַמְדָת ּ
ֵעת ָצָרָתם ְוכו ְמך ַהָגדֹול', ָּלֶהם ּבְ ְּלהֹודֹות וְלַהֵלל ְלׁשִ ָ ּ ּ".  

ָכל יֹום ְויֹום ים ּבְ ִּנִסים ִמְתַחְדׁשִ ִּלְפָעִמים ִנְתַגָלה ָלנו ְקָצת ִנִסים, ּ ּ ּ ְַאך . ּ

ִנים ה ׁשָ ה ִנִסים ִיְתַגלו ָלנו ַרק ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ַּהְרּבָ ּ ּ ּ י. ּ ּבִ פ "ס עה"ֵאר החתּוְכמֹו ׁשְ
ְּוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי וָפַני לֹא ֵיָראו" )שמות פרק לג כג( ה ְמִביִנים "ּ ַרק ַאֲחֵרי ַהַמֲעׂשֶ ּ ׁשֶ

  .ת"ֶאת ַהְנָהַגת ָיד השי
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ִסים ָאנו רֹוִאים ַהיֹום ִדיוק אֹוָתם ַהּנִ ּּבְ ּּ ים ֵאלו ָאנו רֹוִאים ,ּּ ְזַמּנִ ּ ּבִ ּ ֵיׁש ַהר ּ ּׁשֶ
ּמֹו, וַּהַגַעׁש ַמִיםּׁשֶ ן ָגדֹול ַעד ֵלב ַהׁשָ ִּציא ָעׁשָ , ְועֹוד ְרִעידֹות ֲאָדָמה, ּ

 

ַרׁשִ רֹוִאים ָּאנו] ו[ ֶרק ׁשֹוְפִטיםי "ּבְ סוק ב ּפֶ ר ז ּּפָ ִנים, ֶּהֱאִריכו ָיִמים -'  וגוָיִמים ֶּהֱאִריכו ֲאׁשֶ  לֹא ׁשָ

ְתַעְצלו  ְלִפי, ֶּהֱאִריכו ּנִ ּׁשֶ דֹוּ ֶהְסּפֵ ֱאַמר ּהוא, ּבְ ּנֶ סוק( ׁשֶ ָר, ַּגַעׁש ַהר: ) טּּפָ ְרצות .ְרָגןְלהֹו ָהָהר ֲעֵליֶהם ַעׁשׁשֶ ִהְתּפָ  ּׁשֶ

ַלח ּהוא ַּהַגַעׁש ַהר ם ִנׁשְ ַרך ֵּמַהׁשֵ מֹו ְִיְתּבָ ְתִהִליםש "כמ ׁשְ נו) לבקד( ּּבִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ְרָעד ִיַגע ּבֶ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ּ ַהּמַ ּ .

ֵרׁש "ּוְבַרׁשִ נ"י ּפֵ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ִסיַני - "ּוִּיַגע ּבֶ ֹפָרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ מֹות י( ּכְ ן ּכולֹו)ט"ׁשְ יֵאר"מלביוב. ּ ְוַהר ִסיָני ָעׁשָ : ם ּבִ

יט" ּבִ ְרצֹונֹו ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם- "ַהּמַ ַיֲעֶלה ּבִ ֵעת ׁשֶ ּ אוָלם ַגם ּבְ ּ ְרָעד , ּ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ַחד -ְּוהוא ַמּבִ ֵני ּפַ  ִמּפְ

ָבר ִי, ָעְנׁשֹו נו ְוַגם ּכְ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ַּגע ּבֶ ּי ֵאׁש ַהְיסֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים וְמִדינֹות"ע, י ַרַעׁש ָהָאֶרץ" ע-ּ כ, ּ ּז ַגם ָאז "ּבְ

ִעים, ֶאל ְיֵרָאיו' ֵעין ה יט ַרק ְלַהֲאִביד וְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרׁשָ   .ְּוָאז ַיּבִ

ית ָיָקר ּוִבְכֵלי ֵראׁשִ ֶרק ּבְ סוק לה ּפֶ ֱאַמר ּוַמה : ז ּּפָ ּנֶ ָקֵבר ׁשֶ ַחת ַּוּתִ ֶזה ָרַמז. ֵאל ְלֵבית ִמּתַ יָדה ּבָ ִהְסּפִ  ׁשֶ

ָראוי ֲהֵרי ּּכָ ית ׁשֶ ָהר ָהָיה ֵאל ּבֵ מֹו ֲעֵליֶהם ּגֹוֵעׁש ָהָהר ָהָיה ִהְסִפיָדה לֹא ְּוִאילו, ּבָ ָדְרׁשו ּכְ ּׁשֶ  ָּגַעׁש ַהר ֵאֶצל ּ

ת( ּבָ ֲאִריכות ָּכתוב ְוֵכן. )ב" עקה ׁשַ   .ְדַבׁש ַהְיָערֹות ֶזה ַעל ּּבַ

ִצינו ְְוָכך ָהָיה ַמה ּּמָ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ מֹו, ּתֹוָרה ַמּתָ תוב ּכְ ּכָ ְתִהִלים ּׁשֶ ִתיב, )ח"ס( ּּבִ ך  "ּכְ ֵצאְתך ִלְפֵני ַעּמֶ ֶָאלֹקים ּבְ ָ

ימֹון ֶסָלה ַצְעְדך ִביׁשִ ָּבְ ּ:  

ֵני ֶאלִֹקים ֶזה ִסי)ט( ַמִים ָנְטפו ִמּפְ ה ַאף ׁשָ ָרֵאלּ ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ֵני ֱאלִֹקים ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ם ְועֹוד, :"ַני ִמּפְ ה ׁשָ  ָלּמָ

ים ָהָהר ָחַמד  ַרְצדון ָהִרים ַגְבֻנּנִ ּּתְ ּ ְבּתֹו ַאף הֶאלִֹקיםּ ּכֹן ָלֶנַצח'  ְלׁשִ ְנָאן ֲאדֹ, ִיׁשְ  ָני -ֶרֶכב ֶאלִֹקים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ

קֶֹדׁש לש "ע, ָּבם ִסיַני ּבַ ֶרק ּכָ   .ַהּפֶ

ןַהר ֶא ׁשָ ים ַהר ּבָ ן ַהר ַגְבֻנּנִ ׁשָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים : ּלִֹקים ַהר ּבָ נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָּעִליָת ַלּמָ

ּכֹן ָיה ֶאלִֹקים ה: ִּלׁשְ ֶפֶרק ְוִהּנֵ ּכַֹח'  הקֹול, ט" כּבְ ר ֲאָרִזים ׁשֵֹבר'  הקֹול'  וגוּבַ ּבֵ , נֹוןַּהְלָב ַאְרֵזי ֶאת'  הַוְיׁשַ

מֹו ַּוַיְרִקיֵדם לש "ע',  וגוֵעֶגל ּכְ ֶרק ּכָ   . ַהּפֶ

ם ְכְמבֹוָאר ָהָיה ְוֶזה ַרׁשִ ׁשָ ֵעת, י"ּבְ ן ּבְ ּנוִיים ַּנֲעׂשו ְּדָבעֹוָלם ָחֵזיַנן, ּתֹוָרה ַמּתַ הָרַע ָהָאֶרץ, ֲּעצוִמים ּׁשִ , ׁשָ

ַמִים רוִנׁשְ ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי, ָּרְקדו ֶהָהִרים, ָּנָטפו ַּהׁשָ   , ְועֹוד, ְועֹוד ְּוָרְקדו, ּּבְ

מֹו ֵצאת: "אפשר לבאר על דרך הפסוקכ "ּכְ ָרֵאל ּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ַּהַיְרֵדן ַּוָיֹנס ָרָאה ַּהָים'  וגוִמּמִ , ְלָאחֹור ִּיסֹוב ּ

ְבֵני ְּגָבעֹות, ְכֵאִלם ְּקדוָר ֶהָהִרים י ַהָים ְָלך ַמה, ֹצאן ּכִ נוס ּכִ ְלַעם"',  וגו,ָאֶרץ ּחוִלי דֹוןָא ִּמִלְפֵני'  וגוּּתָ  ּׁשֶ

ָרֵאל ַמע ְלַפֵחד ַּדי ִיׂשְ ֵאין ַמה ַיֲעקֹבֱאלֹוַקי  ִּמׁשֵ ן ּׁשֶ  ַוֲהָצַפת ָהֲאָדָמה ִלְרִעיַדת ְצִריִכים ֵהם ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות ּכֵ

ים ָאר ַּהַיּמִ ין ַמְרִעין ּוׁשְ יׁשִ ְזכות ֶזה ְוָכל, ּבִ ַּההְֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמ" ּּבִ ְבִחיַנת" ,יםִּים ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמּ  ַמִים ֵאין ּבִ

ְזכות, ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבִ ִּליּמוד ּׁשֶ ַמִים ְלִיְרַאת ַּמִגיִעיםק "זֹוַה ּ   .ְּנפולֹות ְלִיְראֹות ְצִריִכים ְוֵאין ׁשָ

ינו ָזכו ְלִנִס ה ַרּבֵ ְזכות מֹׁשֶ ּבִ מֹו ׁשֶ ִיְהֶיה ּכְ ָהָיה הוא ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ רּּ ְדּבָ ּמִ ּים ְגלוִים ּבַ ה ְלִנִסים ְגלוִים , ּ ן ִנְזּכֶ ּּכֵ ּ ּ

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ ָידוַע ֵמָהֲאִרי "ּּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ינו י "שהרשב' י הק"ּ ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ ּהוא ִנׁשְ ר ְלָפֵרש , ה"עּ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ

סוק  ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ"ַּהּפָ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ר ִצָוה הַוְיַדּבֵ ָּרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ֶהְקֵדם ַמה ְדִאיָתא , "'ּ ּּבְ ּ

קוִנים  ּתִ יקון ס(ּּבְ ָכל ָדָרא ְוָדָרא)א"ב רע"ּט ַדף קי"ּּתִ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ר ִאְתּפַ ּ ֲאׁשֶ ּ ָכל ַצִדיק ְוָחָכם ְדִמְתַעֵסק , ּ ּּבְ ּ ּ

אֹוָרְייָתא ְנָיא ַקִד, ּבְ ֵסֶפר ּתַ א ְּוִאיָתא ּבְ ַמת משרע, )ב"פמ(יׁשָ ׁשְ ָכל דֹוד ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמּנִ ּבְ ה "ּׁשֶ

ל ַחְכֵמי ַהדֹור ֵעיַני ָהֵעָדה גוף ְוֶנֶפׁש ׁשֶ ין ּבְ ׁשִ ּוִמְתַלּבְ ּ ד ַדַעת ֶאת ָהָעם כו,ּ ּוְכְמרוָמז ַגם בש .'ּ ְלַלּמֵ ּ ה "ּ ַכּמָ ס ּבְ
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ְטפֹונֹות ָרֵאל, ְוׁשִ ן ַהֶזה ִעם ַעם ִיׂשְ ל ֶהָעׁשָ ְייכֹות ׁשֶ ַּמה ִאְכַפת ָלנו ַמה ? ַּמה ַהׁשַ ּ
ֵאיֶזה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה ם ּבְ ֵיׁש ׁשָ   ?ּׁשֶ

ים  ֵני ֳחָדׁשִ ַאְרֵצנוִלְפֵני ׁשְ ָּהָיה ָכאן ּבְ ה ַחְמִסין ָגדֹול ְמֹאד ְורוַח ּ ּ ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ
ִתים,ָחָזק ְרפו ַכָמה ּבַ ּ וַמְחַמת ֵכן ִנׂשְ ּ ּ ּּ ּוַבַלְיָלה ְכָבר ָהָיה ַקר, ּ ּ ִמי חֹוֵשב ַמה ֶזה , ּ

ָּקׁשור ֵאֵלינו ִריָאה, ּ ַּפַעם ַקר ַפַעם ַחם, ֲהלֹא ֶזה ַרק ֶטַבע ַהּבְ ּ!  

א ֵא ַּכָמה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה ּבָ הּ ֵאָלה ְמֹאד ָקׁשָ ַּלי ְיהוִדי עֹוֵרך ִדין ִעם ׁשְ ּ ְ ְוְבתֹוך , ּ ּ
ִני ֶשָעָבר ָהָיה ָצִריך  יֹום ׁשֵ ּבְ ְַהְדָבִרים ִסֵפר ִלי ְשִאיַרן ִעם סוְרָיה ֶהְחִליטו ֵכיָוון ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ן ֶמַהר ַהַגַעׁש ְּוָלֵכן ַאִוירֹוִנים לֹא יוְכלו ָלטוס ְוֵא, ָּלבֹוא ָלָאֶרץ ֶהָעׁשָ ּ רות ּ ּין ֶאְפׁשָ
ֵיׁש , ְלַהְמָראֹות ָרֵאל ָכל ַהִטיִלים ׁשֶ ַּעל ֵכן ֶזה ַהְזַמן ֲהִכי טֹוב ִלְזרוק ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּּ ּ

ֵהִכינו(, ָלֶהם רֹות ֲאָלִפים ִטיִלים ׁשֶ ִּמי יֹוֵדַע ַכָמה ֲעׂשְ ּ ְּוַהָצָבא לֹא יוַכל ַלֲעׂשֹות , )ּ ּ ּ
ְּכלום ן ֶהָחָזק ׁשֶ. ּ ָרֵאלִּמְפֵני ֶהָעׁשָ ֶרה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ   .ִּיׁשְ

ה ַהָקּבָ ֵיׁש ָלנו ְכָבר ְלֵעֶרך "ַּמה ָעׂשָ ְזכות ׁשֶ ְה ּבִ ּ ּ יעוִרים 2000אלפיים ּּ ּ ׁשִ
ַלח ָלנו רוַח ֲחָזָקה ִעם ַחְמִסין ָגדֹול, ק"ְבזֹוַה ּׁשָ ּ ְרפו , ּ ְנָיִנים ִנׂשְ ְּוַכָמה ּבִ ֶזה ָהָיה [ּ ּׁשֶ

ַמִי ׁשָ ּבֹון ְמֻיָחד ּבַ ֵקָטה, םֶּחׁשְ בו ְכלום ִמַמה , ֲּאָבל ָכל ָהָאֶרץ ָהְייָתה ׁשְ ְּולֹא ָחׁשְ ּ ּּ
ה ַנַעׂשֶ ְּוֵאיֶזה ִנִסים ֲאַנְחנו עֹוְבִרים, ׁשְ בו ָלֶבַטח, ]ּּ ָרֵאל ָיׁשְ ה "וב, ְּוָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ

 

ת ק(ְמקֹומֹות  ּבָ ה ל, ב"א ע"ׁשַ יָצה ל, א"ט ע"ֻסּכָ ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים )ג"ֻּחִלין צ, ב"ח ע"ּבֵ ָאְמרו ַעל ַהּתְ יר "ּ ׁשֶ ּפִ ה ׁשַ מֹׁשֶ

ם"ופירש" . ָקָאְמְרת ה ׁשָ ֻסּכָ ה , י ּבְ ּ ָגדֹול ַהדֹור-מֹׁשֶ סֶֹרת ַהׁשַ. ּ ם ִצֵין למ"ּוַבּמָ ת ַדף ק"ש רש"ּס ׁשָ ּבָ ׁשַ , א"ּי ּבְ

יר ָקָאַמר  ּפִ ה ׁשַ לֹוַמר ַר-מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ינו ּבְ ְּוַהְיינו ִדְלָכל ת. ש"עיי, ּּבֵ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש "ּ ּח וַמְנִהיג ּבְ ּ

ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע ל מֹׁשֶ   .ה"ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ

ַע ָכל דֹור"ְּוָכַתְבנו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבְ דֹור, ּי ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן ׁשֶ ּבַ ה ׁשֶ ִחיַנת מֹׁשֶ ינו עַעל ָידֹו, ּּבְ ה ַרּבֵ ה "ּ ּפֹוֵעל מֹׁשֶ

ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה י ַהדֹור ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ ְכָלל' ּ ה ָרָצה ְשְייַקמו אֹוָתם, ּבִ ּמֹׁשֶ ְבִחיָנה וַמְדֵרָגה ׁשֶ ְּוְשְיַקְיימו אֹוָתם ּבִ ּ ּ.  

ה ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית וְתִמיִדית י , ְּוִהּנֵ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ּטֹותְּוֶזהו ַוְיַדּבֵ ינו ע, ַהּמַ ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ַּהְיינו ֲאׁשֶ ה "ּ

דֹורֹו ּבְ ּטֹות ׁשֶ י ַהּמַ ר ֶאל ָראׁשֵ ִרים ִלְבֵני , ְּוֵכן ַחְכֵמי ַהדֹור, ִּדּבֵ ָכל דֹור ְודֹור ְמַדּבְ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ֵהם ִאְתּפַ ּׁשֶ ּ ּ

ְבדֹוָרם ָרֵאל ׁשְ ר ִצָוה הֶּזה ַהָדָבר, ֵלאמֹר ְלדֹורֹות ַאֲחֵריֶהם, ִיׂשְ ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה', ּ ֲאׁשֶ ּׁשֶ ֹאֶפן ָכֶזה ' ּ ּבְ

ינו ע ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָדם ְלַקְייָמם"ּׁשֶ הוא ַמְרֶאה ָלֶהם , ה ְמַלּמְ ֹאֶפן וִבְבִחיַנת ׁשֶ ַּהְיינו ּבְ ּ עֹו ְואֹוֵמר ("ּ ֶאְצּבָ ַּהְיינו , ")ֶזה"ַמְרֶאה ּבְ

ינו ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ִפי ׁשֶ ִחיָנתֹו ּכְ ּבְ ּבָּּבִ לֹוםי " ְוָהַרׁשְ יעור ל "אפְוֶזה ,  ָרָצה ְלַקְייָמם,ֲּעֵליֶהם ַהׁשָ ל ַרב וַמִגיד ׁשִ ַּעל ּכָ ּּ

יעוִרים, ק"זֹוַהְבּ ּוְמַאְרְגֵני ַהׁשִ ַתב ַהְגָר, ּּ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵבּל "א ז"ּּכְ זֹוַהר ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ יקוֵני זֹוַהר ְוַהּמַ ּאור ַהּתִ ּ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ׁשֶ,ָהָרִקיַע זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַיְזִהירו ּכַ יעוִרים ּבְ ל ֵאלו ַהְמַקְיִמים ׁשִ ֶּזה סֹוֵבב ַעל ּכָ ּ ּ ּּ ּ ְּוָכַתְבנו ַעל , ּ

ִּדְבֵרי ַהְגָר ם ל "א ז"ּ ׁשֵ ֵלם ּבְ ים"ֵסֶפר ׁשָ   .ש"ִּעֵיי, "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ
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ָרֵאל ְּכלום לֹא ָקָרה ְלָעם ִיׂשְ ָגָחה. ה"ְּוִניַצְלנו ב, ּ , ּ ַהֻמְפָלָאהְּוִלְראֹות ֶאת ָיד ַהַהׁשְ
ָרֵאל ְלָבנֹון ַהְסמוָכה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּּבִ ן ָהֲעָרֶפל,ּ ָרֵאל לֹא , ּ ִהִגיַע ָעׁשָ ְּוִאילו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ַּמָמׁש ֵנס ָגלויְּוֶזהו . ִנְכַנס ּ.  

ִסַיְמנו ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְלִפי ֵסֶדר ַהַדף  יֹום ׁשֶ ָקָרה ּבְ ֲּאַסֵפר ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
י, ִמיַּהיֹו ַּהֻמְדָפס ּבְ ָנה"ּב ְכָרִכים ְלי"ּ י ַהׁשָ אֹותֹו ַהיֹום ַמָמׁש ִנְפְסָקה , ּב חֹוְדׁשֵ ּּבְ ּ

ַעָזה ַּהִמְלָחָמה ּבְ חֹוֶדׁש ֵטֵבת, ּ ים ְלֵביָתם. ֶזה ָהָיה ּבְ ַאֲחֵרי , ְּוָחְזרו ִמְליֹון ֲאָנׁשִ
בועֹות  ה ְכַבר ַכָמה ׁשָ ָגלות ָקׁשָ ָהיו ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ םה ַע"וב[ּ ָהָיה ׁשָ ִסים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּל ַהּנִ ּ ,

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ  ].ָהְלָאה' ֵּכן ַיֲעזֹר ה, ּי ְוַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש"ּּבִ

ּוִבְזכות זו  ּ ִּהְתַקְיימו ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּ ּ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמָגלוָתא"ּ ּּבְ ּּ ּ" ,
ְּדָהְיינו ְגַמר ָכל ַהֵסֶפר , ּ ַרק ּבִ ּׁשֶ ּכולֹוּ ָעְבָרה ָעֵלינו,ּ ה ׁשֶ ּ ָיְצאו ִמן ַהָגלות ַהְקַטּנָ ּ ּּ ּ. 

ְּוָכֵעת נוַכל ְלָהִבין ִמֶזה ִאם ְנַסֵים כוָלנו ֶאת ה, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּזֹוַהר ַהְמחוָלק"ּ ְּדַבר יֹום " ּ
יֹומֹו  ַּדף ַהיֹוִמי("ּבְ ַווְדַאי ִנְזֶכה ְלַהְבָט, ")ּ ַאְלֵפי ְרָבבֹות ִסיוֵמי ַהזֹוַהר ּבְ ּּבְ ַחת ּ

ּבִ ִהְזַכְרנו "ָהַרׁשְ ּי ׁשֶ ִאיהו "ּ ַחֵיי ּדְ ִאיָלָנא ּדְ ָרֵאל ְלִמְטָעם ּמְ ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ ּּ
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ַּהאי ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקון ּבֵ ּּ." 

ּוְבאֹוָתה ְתקוָפה ֵאַרע עֹוד ֵנס ּ ן יֹוַחאי ִהִציל ֶא, ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ַרּבִ ּת ָכל ֲּאׁשֶ
ֶמׁש ח ָהיו מוָכִנים ְלַהִגיַע ְלֵבית ׁשֶ ֶמׁש ְמַהִטיִלים ֲאֻרֵכי ַהְטָוח ׁשֶ ית ׁשֶ ֵבי ּבֵ ּתֹוׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ו"ּ

ִעתֹונים ִדיְווחו ָאז  ּּבָ ת ִיְתרֹו תשס"בערש[ּ ַלת (ק "ט ְלפ"ּק ָפָרׁשַ ְזַמן ַקּבָ ּבִ
ַאף ְלַהְפִגיז ֶאת ּבֵ, ִנְרָאה)] ַּהתֹוָרה ִמְסַפר ִטיִלים יֹוֵתר ִּכי ַהַחַמאס ׁשָ ֶמׁש ּבְ ּית ׁשֶ

ַבע,ָּגדֹול ֵאר ׁשֶ דֹור אֹו ִלּבְ ְלחו ְלַאׁשְ ׁשָ ר ׁשֶ ּ ֵמֲאׁשֶ ְפַצצֹות ָאטֹום, ּ ִּכי ָרצו ִלְפגַֹע ּבְ ּ ּ ,
ֶמׁש ֵיׁש ָהִרים ְמֵלִאים ִעם ְפָצצ ֵבית ׁשֶ ּבְ ָידוַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ְּוִהִגיַע ַרק ִטי. ֹות ָאטֹוםּ ל ֶאָחד ּ

ַּכָמה ִקי ֶמׁשּ ית ׁשֶ סֹוד, לֹוֶמֶטר ִמּבֵ לֹא ִיָוַדע ָלֶהם , ְּוֶהֱחִזיקו ֶאת ֶזה ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ
לֹוח ח ִהִגיַע ְוִלׁשְ ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַהָמקֹום ׁשֶ ּ ְזכות . ו יֹוֵתר ִטיִלים"ּ ְּוַהֹכל ָהָיה ּבִ ּ

ֶמׁש ֵבית ׁשֶ ָעְבדו ַעל ֶזה יֹוָמם ָוַלְיָלה ּבְ ַּהזֹוַהר ַהיֹוִמי ׁשֶ ּ.  

ִסְּכ ַּהִספור ַהֶזה להגהְּרִתי ַּפּׁשֶ ּ ּ ִליָט"ּ ָזָכה "ּצ ָהַרב ָנחום ראזנבערג ׁשְ ּא ׁשֶ

ְִלְבנֹות וְלַתֵקן ְלָעָרך  ּ ַהְדָבִרים ְפׁשוִטים,ָאַמר ִלי, אֹותו ִמְקָו300ּ ּ ׁשֶ ּ ּ יֵמי חֹוְרפו ,ּ  וּבִ
ַעל ה ַמע ִמִפי ּבָ ַעְצמֹו"ַזַצ" ֻּסָלם"ָּזָכה ְוׁשָ ְּוָכך ִסֵפ, ל ּבְ ע ַהָגדֹול : ר לוְ ָהָרׁשָ ְּכׁשֶ ּ

ֵאירֹוָפה6ש ָרַצח "ימ ּ ִמְליֹון ְיהוִדים ּבְ ָּאַמְרִתי ְלכוָלם, ּ ּ ע ": ּ ר ְלֵנַצח ָרׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ
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ן ָיקומו ְיהוִדים ַוִיְלְמדו זֹוַהר , ֶזה ּוִמְלָחָמה זו לֹא ִתְסַתֵיים ֶאָלא ִאם ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ַע".ַּהָקדֹוׁש ב ּבָ ַּהֻסָלם"ל  ָלֵכן ָיׁשַ ִיְהֶיה מוָבן " ּ ְּוִתְרֵגם ַהזֹוַהר ְלָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ׁשֶ ּ ּ

ָגָתם ַּלְיהוִדים ְפׁשוִטים ְכִפי ַהׂשַ ּ ּ ּ ּּ ִסיום ֲעבֹוָדתֹו. ּ ְּוָאֵכן ּבַ ּ ָגַמר ַהַתְרגום ַעל , ּ יֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ
ִמְלָחָמה,ש"ָנַחל ִהיְטֶלר ימ, ֵסֶפר ַהזֹוַהר ה ּבַ ּ ְתבוָסה ָקׁשָ ּ ָּכך ִנְצלו ְמַעט ְו, ּ ּ ְ

ְרדו ׂשָ ַּהְיהוִדים ׁשֶ ע , ּּ ל אֹותֹו ָרׁשָ ָרֵאל ִמִציפֹוְרָניו ׁשֶ ִסים ְגלוִיים ִנְצָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוַבּנִ ּ ּ ּּ ּ
ְזכות ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש–. ש"ימ ּ ּבִ ּ.  

ְּוָאֵכן ָכך ִנְכַתב ְמֹפָרׁש ְבזֹוַה ְ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמ"ּ ת ָנׂשֹא ּבְ ּק ָפָרׁשַ ּ ּן ָגלוָתא ּ
ַרֲחֵמי ֶזה ַהֵסֶפר –ּבְ ַרֲחִמים) ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ּ ּבָ ֵּיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.  

ַנת תשכ ׁשְ ר ּבִ ֵעת ִמְלֶחֶמת , ז"ּעֹוד ִסֵפר ִלי ֲאׁשֶ ת ַהָיִמים"ּבְ ׁשֶ ָלַמד , "ּׁשֵ
יַבת ִוויְזִניץ ב יׁשִ ַעל ה"ּבִ ָיִמים , ל"זצוק" םִּאְמִרי ַחִיי"ּב ֵאֶצל ַהָגאֹון ְוָקדֹוׁש ּבָ ּבְ

ָרֵאל5ָּיָצאו , ְּדָאז ּסוְרָיה וְלָבנֹון, ִעיָרק, ַּיְרֵדן, ִמְצַרִים:  ְמִדינֹות ֶנֶגד ַעם ִיׂשְ ּ ,
ֶּהְחִליטו ְלִהָלֵחם ֶנְגֵדנו ּּ ְּוַהַסָכָנה ָהְיָתה ְגדֹוָלה ְמאֹד, ּ ּ ּ ְּוַהַפַחד ַמָמׁש ּנֹוָרא , ּ ּ- 

ה ָיִמים ִלְפֵני ְתִחַל לֹוׁשָ ּׁשְ י ַהָגִליל ִמְפֵני ַפַחד ּ ּת ַהִמְלָחָמה ְכַבר ָהיו ְסגוִרים ְכִביׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶּשָמא ִיְתְקפו סוְרָיה וְלָבנֹון ֶאת ַהָצפֹון, ָהאֹוֵיב ּ ּ ּ ְדָרִכים. ּ ְּולֹא ֻהְרׁשו ִלַסע ּבִ ּ .

יֹון ְמֻיָחד ְלַהִגיַע ְל"ר ִמִוויְזִניץ ְזָי"ָהַאְדמֹו ל ִרׁשָ ֵקׁש ְוִקּבֵ ּע ּבִ ּ ּ   :ְוָאַמר, ִּמירֹוןּ

ַאִגיַע  ׁשֶ ָצִריךּּכְ ל ַמה ׁשֶ ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ְְלַרּבִ ְּוָכך ָעָלה ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש . ּ ּ ְ

ּבִ ל ַרׁשְ ְכַנס ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָלַקח ֵסֶפר ַהזֹוַהר. י"ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ף ִראׁשֹון ,ּ ּ ָפַתח ּדַ
תוב : ְוָאַמר אן ּכָ ּבִֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵמַה"ּּכָ דאס : ּוֵפַרׂש, "י"ַּתָנא ָהֶאלֹוִקי ַרׁשְ

" ֵּמַהַתָנא"ָוואס לערנט אונז " ֵסֶפר ַהזֹוַהר"ִאיז ִדי לעכטיגע ֵסֶפר 
ּבִ? ּפון וועם" ָהֶאלֹוִקי"געטליכקייט  ַּתְרגום ללשה[, י"ּפון ַרׁשְ ֶזה : ק"ּּ

ֶפר ַהּמוָאר  ד אֹוָתנו ) ַהזֹוַהר(ַּהּסֵ ַלּמֵ ּמְ י, ּ ֱאלֹקות)ֵּמַהַתָנא(ּׁשֶ ? ִמּמִ
ק ְוָאַמר" אח].י"מרשב ּכ ִנַגׂש ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָנׁשַ ּ ִרים : ּ ל ַהְקׁשָ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ ּ

ָרֵאל ל ָהֻאּמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע ְלִיׂשְ ל ּכָ יִתי זֹאת. ׁשֶ ַבְקִתי ? ְֵהיַאך ָעׂשִ י ּדָ ּּכִ
ּבִ א ַהָקדֹוׁש ַרׁשְ ַתּנָ ְּוֻכָלנו יֹוְד. י"ּּבְ ָקרו ּ ים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּסִ ִּעים ַעל ַהּנִ ּ ּ

ְלָחָמה זו ּמִ ַמת ַהַצִדיק( .ּּבַ ִנׁשְ ק ּבְ ל ַהַצִדיק ִמְתַדּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ ַהלֹוֵמד ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ְּוַעֵין , ּ
ֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר   ).ּבְ
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ַעל ְיֵד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ִּמָכאן רֹוִאים ַכָמה ָגדֹול כַֹח ַהלֹוֵמד ּבְ ּ ּ ּ ּּ י ֶזה ְמעֹוֵרר ּ
ּבִ ַמת ָהַרׁשְ יך ֶאת ִנׁשְ ְוַמְפִעיל וַמְמׁשִ ּ ּה ַמָמׁש ִכְפׁשוטֹו"י ע"ּ ּ ְּכמֹו , ְּלַרֵחם ָעֵלינו, ּ

ָאַמר ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָהעֹוָלם כולֹו ִמן ַהִדין ּׁשֶ ּ דֹוֵרנו ַהָפׁשוט. ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּּ .  

ה ְלַסֵפר ֲאָבל ַהְזַמן ָק ֵּיׁש ַהְרּבֵ ָּלֵכן ְנַסֵפר ַרק ַעל ְקֵצה ַהַמְזֵלג, ָצרּ ּ:  

ִלקוֵטי  ָּכתוב ּבְ ּּ ַּעל ַהָפסוק , ן"מֹוֲהַרּ ם ּ ר ׁשָ ה ִנַגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ּוֹמׁשֶ ּ
ָהֲעָרֶפל ֵהם ַהְמִניעֹות): שמות כ יח(ָהֱאלִֹקים  רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ִמְצָוה , ּׁשֶ ְּכׁשֶ

ְּגדֹוָלה ֵיׁש ְמִניעֹות ְג ֲּאָבל לֹא ְצִריִכים ְלַפֵחד ִמן ַהְמִניעֹות וְצִריִכים , דֹולֹותּ ּ
ָכל ַהֹכחֹות  ְּלִהְתַחֵזק ּבְ ם הוא ה "ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ַהָקּבָּ ִּכי ׁשָ ְְוֵיׁש ְלַהֲאִריך . ֱאלִֹקיםּ

ֶזה ִקצור, ּבָ ֲּאָבל ֲאַסֵפר ּבְ ּ ּ.  

ָנה ְלֵעֶרך ָרִאיִתי ָכל ִסְפֵרי 42ִלְפֵני  ּ ׁשָ ה ְכַרִכים ִעם ַהר ַּהזְֹ ֲחִמׁשָ ַּהָקדֹוׁש ּבַ ּ ּ ּ
ְּנקודֹות ָיפֹות ְמאֹד ָנה ְלֵעֶרך , ּ ְְדפוס ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ּ תֹוַקְקִתי , ָיֶפהְמאֹד ּ ִּהׁשְ ְמאֹד ּ

ִיְהֶיה ַקל ְלָכל ֶאָחד  ְּלַהְדִפיסֹו ְכֵדי ׁשֶ ּ ְקׁשו ִמֶמּנו , ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ֶאת ִלְגֹרס ּ ֲּאָבל ּבִ ּּ ּ
ִלי ָכַאב . ְּולֹא ָיֹכְלִתי ִלְקנֹות ֶאת ֶזה, ְּוֶזה ָהָיה ָאז הֹון תֹוָעפֹות$ 300 ַּהֵלב ׁשֶ ּ ּ

לֹא ָזִכיִתי ִלְקנֹות וְלַהְדִפיס ֶאת ֶזה ה ְזַמן ַעל ֶזה ׁשֶ ַּהְרּבֵ ּ ּ.  

יֹות ּבֹוְדדֹות ַהָחק ְּוָאז הֹוֵצאנו ָלאֹור ֶאת  ָפָרׁשִ ָרֵאל ּבְ ְוָאז לֹא ָהָיה [ְּלִיׂשְ
ר ּבְ ָרֵאל"בארצהֶאְפׁשָ ל ָחק ְלִיׂשְ ְּוָכך ְלָכל ַהָפחֹות ִיְלְמדו ֶאת ] ב ְלַקּבֵ ּ ל ֹּזַהר ְ ׁשֶ

ָרֵאלַהָחק  ה "ב, קַהָחְוָכל , ְלִיׂשְ ם ה ֶזה ָעׂשָ ים , ָּגדֹולרֹׁשֶ ֲאָנׁשִ ָראו ֵאיך ׁשֶ ְַעד ׁשֶ ּ
ָלֶהם ֶאת  ַטִלית ׁשֶ ּהֹוְלִכים וַמֲחִזיִקים ּבְ ּ ָרֵאק ַהָחּ ְלַעם ִנְכַנס ק ַהָחה "וב, לְלִיׂשְ

ָרֵאל ְָכך ְוַאַחר , ִיׂשְ ָגדֹולק ַהָחְּלַהְדִפיס ֶאת ִּהְתִחילו ּ ָרֵאל ּבְ ְּוַהיֹום ַמְדִפיִסים , ְלִיׂשְ
מֹוֶנה ֲאָלִפים ֵסִטים ָנה ְלֵעֶרך ׁשְ ְְכָבר ָכל ׁשָ ּ ּ.  

ַנת תשמ ׁשְ ָכל"ּבִ הו ׁשֶ ָצִריך ַלֲעׂשֹות ַמׁשֶ ְבִתי ׁשֶ ּג ָחׁשַ ּ ּ ְ ּ ָרֵאל יוְכלו ּ ּ ֶאָחד ִמִיׂשְ ּ ּ
ַקלות ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ּ ים , ּ לֹא ִיְהֶיה ִלי ְמִניעֹות ֵמֲאָנׁשִ ְכֵדי ׁשֶ ֶּהְחַלְטִתי ׁשֶ ּ ּ

ָאר ְדָבִרים ּוׁשְ ַכ, ּ ָמאְנִסיִּהׂשְ ם , ְּרִתי ֶחֶדר ּבְ ַגְרִתי ׁשָ אָרא ַפאְרק ׁשֶ ֶּזה ָרחֹוק ִמּבָ ּ ּ
ָעה ַוֲחִצי ְנִסיָעה ָכל ֶדֶרך ְְלֵעֶרך ׁשָ ְּ ּ.  

ַכְרִתי ְמכֹוַנת ִצלום ְוִהְתַחְלִתי ְלַהֲעִתיק ַמֲאָמִרים ִמָכל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש  ִּהׂשְ ּ ּּ ּּ ּ
ַּעל ִעְנְיֵני תֹוָרה וְתִפָלה וַמֲא ּּ ל ָדִוד ַהֶמֶלך עּ ְָמִרים ׁשֶ ּ ְרִתי ִעם ַמְדִפיס , ה"ּ ְּוִדּבַ ּ



לז  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ֲאִני ִיֵתן לֹו ָכל יֹום ה ְכלום ַרק ַמה ׁשֶ לֹא ַיֲעׂשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ַּיְדִפיס ֵתֶכף וִמַיד ִעם ְנקודֹות, ּ ּּ ּ ,
ֲהָכַנת ַהֵסֶפר ָכל יֹום ְלֵעֶרך  ְְוָעַבְדִתי ּבַ ּ ּ עֹות10-12ּ ֲע"ּוב,  ׁשָ , בֹוָדהה ִהְצָלְחִתי ּבָ

ַּרק ִהְצָטְרכו ְלַהְדִפיס ַהֹכל ֵמָחָדׁש, ְּוָאז עֹוד לֹא ָהָיה ַהתֹוְכנֹות[ ּ ּ.[  

ַעל ָדָבר ה ַהּבַ ַבר ? ַּמה ָעׂשָ ִבים ְיָקִרים4ּהוא ׁשָ ל ֲחִצי , ּ ְמַחׁשְ ִלי ׁשֶ ַּוֲעבֹוָדה ׁשֶ
ה הֹוָצאֹות ְולֹא ָיכְֹלִתי ְלַהְדִפיס ְכ ָנה ְלֵעֶרך ִעם ַהְרּבֵ ּׁשָ ּ ּ ִּכי ַהַמְדִפיס ָעַזב , ּלוםְ ּ ּ

ּאֹוִתי ְוָאַמר ִכי הוא לֹא ְמֻסָגל ְלִהָלֵחם ִעם ַהס ּ ּ ׁשום ֹאֶפן ָלֵתת , מ"ּ לֹא רֹוֶצה ּבְ ּׁשֶ ּ
  .ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה

ית ֵראׁשִ ְּוָגַמְרִתי ָאז ַרק ֵסֶדר ּבְ ַאר , ּ ר ְדָבִרים ִנׁשְ ִמְדּבָ מֹות ַוִיְקָרא ּבַ ּוׁשְ ּ ּ ּ
ֶא ִלי ְנקודֹותּבְ   .ְּמַצע ּבְ

ית ֵראׁשִ ַרק ָרִציִתי ְלהֹוִציא ָלאֹור ֲאִפילו ֵסֶדר ּבְ ִנים ָכל ַפַעם ׁשֶ ְּוַאַחר ׁשָ ּ ּ ,
ב ר ַהְמַחׁשֵ ּבַ ִּנׁשְ ּ.  

ָרֵאל ַתֲעֹזר ִלי ְלַהְתִחיל ִעם "ב ְזכות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבִתי ׁשֶ ָעִליִתי ָלָאֶרץ ָחׁשַ ּה ׁשֶ ּּ ּ

ִבים עֹוד ַהַפַעם, ַלֲעבֹודְּוִהְתַחְלִתי , ָהֲעבֹוָדה רו ַהְמַחׁשָ ּבְ ְּוִנׁשְ ּ ּ.  

ַאְצִליַח ה ְתִפָלה ְלִהְתַפֵלל ׁשֶ ָצִריך ַהְרּבֵ ֶּהְחַלְטִתי ׁשֶ ּּ ּ ְּ ִלי ְתִפיָלה לֹא הֹוֵלך , ּ ְִכי ּבְ ּ ּ
ְּכלום ַרֵבינו  .ּ ְּכמֹו ׁשְ ַעל ָכל ָדָבר ְוָדָבר ָצִריך ְלַהְרע "זיּ ָכל ְסָפָריו ׁשֶ ְאֹוֵמר ּבְ ּ ּבֹות ּ

ְתִפיָלה   .ּּבִ

ִנים ָנַסְעִתי ִלְצָפת ִלְפֵני ל ֵני ׁשָ רֹוִאים "ִּלְפֵני ׁשְ ם ִדיָרה ׁשֶ עֹוֶמר ָלַקְחִתי ׁשָ ּג ּבָ ּ ּ
ּבִ ם ֶאת ִציֹון ָהַרׁשְ ִּמׁשָ ַרך "ּ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ה ָיִמים ְתִפלֹות ׁשֶ לֹׁשָ ְי ְוֶהְחַלְטִתי ַלֲעׂשֹות ׁשְ ּ ּ ּ ּ

אוַכל ְלַה,ַיֲעֹזר ִלי ל ַהזֹוַהּ ׁשֶ ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש ׁשֶ   .ק"ְצִליַח ּבַ

ה ָיִמים ְוֵלילֹות ָהִייִתי  לֹׁשָ ִהְתּבֹוְדדות ׁשְ ַתֲעִנית ִדּבורוּּבְ ּּבְ ּ יֹום ּוְבָכל  ,ּ
ּבִ ל ָהַרׁשְ ה ְפָעִמים ְתִהִלים ְוִהְסַתַכְלִתי ְלֵעֶבר ַהִציון ׁשֶ לֹׁשָ ָּאַמְרִתי ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִתי ,י"ּ ּ וִבַקׁשְ ּ ּ

ַא ֲהָפַצת ַהזֹוַהׁשֶ   .ק"ְצִליַח ּבַ

ים ָּלַקְחִתי ֶאת ַהָיִמים ַהְקדֹוׁשִ ּ עֹוֶמר"ֶזה ָהָיה יֹום ִלְפֵני ל, ּ עֹוֶמר" ְול,ג ּבָ  ,ג ּבָ
עֹוֶמר"ְויֹום ַאֲחֵרי ל   .ג ּבָ



לח  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ְְוַאַחר ָכך ב ַמָיא ְוִהְתַחְלִתי ְלַסֵדר ֶאת ַהַדף ַהיֹוִמי "ּ ּה ִהְתִחיל ַהִסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ים, ק"ל ַהזֹוַהׁשֶ ָכל ָהאֹוַפּנִ ֲּאָבל ַהְמִניעֹות ָהיו ָכל ָכך ְגדֹולֹות ּבְ ְ ּ ּ ּ ָּכל ַהַמְדִפיִסים , ּ ּ ּ

ִבים לֹא ַפַעם ְולֹא ַפֲעַמִים רו ָלֶהם ָכל ַהְמַחׁשְ ּבְ ָעְבדו ִאיָתנו ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּוַהְמכֹונֹות , ּּ
רו ּבְ ִּצלום ִנׁשְ ּ ּוְמכֹוַנת ִצלום ֶאָחת ָחָד, ּ ה ֲהִכי ַהְיָקָרהּּ ְלחו , ׁשָ  ְמכֹונֹות ֲחָדׁשֹות 7ּׁשָ
רו ּבְ ְּוֻכָלם ִנׁשְ ַבע ְמכֹונֹות , ּ ׁשֶ ִהְסטֹוְרָיה ָדָבר ָכֶזה ׁשֶ לֹא ָהָיה ּבַ ֵּהם אֹוְמִרים ׁשֶ ּ ּ ּ

ִרים ּבָ ֵסֶפר . (ֲחָדׁשֹות ִנׁשְ ֲאִריכות ּבְ   ").ֶאל ָהֲעָרֶפל"ְּרֵאה ּבַ

ְּוִעם ָכל ַהְמִניעֹות ָהֵאלו ּ ּ ִהַגְענו ַעד כֹה שב'  הּ ָּעַזר ָלנו ׁשֶ ּ ּה הֹוֵצאנו ָלאֹור "ּּ
ְּלֵעֶרך ֶרַבע ִמְליֹון ַעלֹוִנים וְלֶעֶרך  ּ ֶאֶלף ִתיקוֵני זֹוַהר ְואֹור ַהזֹוַהר ְגדֵֹלי 150ְ ּ ּ

ֵחֶלק ִמן ָהעֹוָלם ָכאן ְכָבר ָר ָאר ְסָפִרים ׁשֶ ָרֵאל ְוַהזֹוַהר ְוזֹוַהר ַהָקדֹוׁש וׁשְ ִּיׂשְ ּ ּ ּאו ּ
ְּוַאַחר ָכל ַהְמִניעֹות ָעַזר ָלנו ַהֶשִי .ֶאת ֶזה ּ ה ְכָרִכים ת "ּ ׁשָ ל ׁשִ ָיָצא ָלאֹור ֶהֵסט ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ְדְפסו ַסך  ּנִ ְזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ְּוִתקוֵני זֹוַהר ַדף ַהיֹוִמי ִנְדְפסו , ֲאָלִפים ֵסִטים 8000ּ ּּ ּּ ּ
ים ׁשֶ 10.000 ֵּסִטים וְבתֹוך ַכָמה ֳחָדׁשִ ּ ְ ָּיָצא ָלאֹור עֹוָלם ִכְמַעט ִנְגַמרּ   .ַּהְסחֹוָרה ּ

ֲאִני ְמַסֵפר ֶאת ַהִספור ָּהִעָקר ׁשֶ ּ ּ ָכל ָדָבר טֹוב,ּּ ְצִריִכים ָלַדַעת ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ וִבְפָרט ,ּ
ֶזה ָכל ָהעֹוָלם ְוָכל ַהְגאוָלה ְתלוָיה ּבָ ָּדָבר ָכֶזה ׁשֶ ּּ ּ ּ ה ְמִניעות,ּ ָנם ַהְרּבֵ ֲאָבל ִעם , ּ ֶיׁשְ

ֱאֶמת ִעם כֹוִלים ְיְו, ֹּון ָחָזק ְיכֹוִלים ַלֲעבֹור ַעל ַהֹכלָרצ רֹוִצים ּבֶ ְּלַהִגיַע ְלָכל ַמה ׁשֶ
ַמָיא ִּסַייְעָתא ִדׁשְ ּּ ָכתוב ְבזֹוַה, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ר ַנׁש ְלִאְתַדְכָייא ַכָמה ִאּנון "ק "ּ ַעי ּבַ ַּכד ּבָ ּ ּ ּ

ן ָאָדם רֹוֶצה , "ְּדִמַזְמִנין ֵליה ר ּבֶ ְּלִהָטֵהר ַכָמה ַמְלָאִכים עֹוְזִרים לֹוַּכֲאׁשֶ ּ ֲאָבל . ּ
ה ְמִניעֹות ָּצִריך ָלַדַעת ִכי ָכל ִמְצָוה ְלִפי גֹוֶדל ַהִמְצָוה ִיְהֶיה ַהְרּבֶ ּ ּ ֲאַנְחנו , ְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ינו  ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ּרֹוִאים ׁשֶ לֹא ְיכֹוִלים ִלְראֹות, ֶאל ָהֲעָרֶפלִּנַגׁש ּ ֶּזה ַהְמִניעֹות ׁשֶ ּדוַע ַמ ,ּ ּ
ם ָהֱאלִֹקים"ּ ִמְפֵני – ר ׁשָ גֹות ְגדֹולֹות ָלֵכן ֵי" ֲאׁשֶ ם ֵיׁש ֱאלֹקות ְוַהׂשָ ׂשָ ּׁשֶ ּ , ׁש ֲעָרֶפלּּ

ה ִנַגׁש  ַּאך מֹׁשֶ ֶעְזִרי ֵמִעם הְ ְּללֹא ַפַחד וָבטוַח ּבְ ּ ּ'.  

היוצא לנו מזה שכל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם ועל ידי 
וכל אחד , זו הקדוש התורה של אחד היה אברהםשיחשוב מה שכתב רבינ

 

ם ַרק ַעל,)ג"ְיֶחְזֵקאל ל(" ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" ]ז[ ַאְבָרָהם ָעַבד ַהׁשֵ ָהָיה ֶאָחד ּ ׁשֶ הוא , ְיֵדי ׁשֶ ַדְעּתֹו ׁשֶ ב ּבְ ָחׁשַ ּׁשֶ

עֹוָלם ֵני ָהעֹוָלם, ַרק ְיִחיִדי ּבָ ָלל ַעל ּבְ ל ּכְ ּכֵ ָסִרים ֵמַאֲחֵרי ה, ְולֹא ִהְסּתַ ָאר , ּומֹוְנִעים אֹותֹו' ּׁשֶ ְּולֹא ַעל ָאִביו וׁשְ

ִאלו , ַהּמֹוְנִעים ַּרק ּכְ עֹוָלםּ ם."ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ":ְּוֶזהו, ּהוא ֶאָחד ּבָ ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ל ָהרֹוֶצה ִלְכֹנס ּבַ ִאי , ּ ְוֵכן ּכָ

י ִאם ַעל ר לֹו ִלְכֹנס ּכִ עֹוָלם ֶאְפׁשָ י ִאם הוא ְלַבדֹו ְיִחיִדי ּבָ עֹוָלם ּכִ ֵאין ּבָ ַיְחׁשֹב ׁשֶ ִחיָנה זו ׁשֶ ְּיֵדי ּבְ ּ ל , ּּ ּכֵ ְולֹא ִיְסּתַ
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זאת אומרת שכל אחד יכול לעשות גדולות , יכול להיות אברהם אבינו
רצון [וצריך רק הרצון ] ל מזכיר את זה הרבה פעמים"רבינו ז[, ונצורות

אז נפתחים הצינורות ויש ,  שאם יש רצון טוב באמת–אותיות צינור 
 במקוה ותפילות וההתבודדות לבורא ועיקר הוא להתפלל] סייעתא דשמיא

אך ורק לאוקמא , ולבקש מהשם שיזכה לעשות פעלים גדולים, כל עולמים
  .ולמהר את ביאת המשיח צדקינו, שכינתא מעפרא

ַמָיא ָאנו ִנְזָקִקים ְלַרֲחֵמי ׁשְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ יְליָאן ַעַרִבים ,ּ ּ ְוֵיׁש ִכְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ּבִ
ֻכָלם רֹוִצים ְל ּׁשֶ ֵרה ִמְליָאן ְיהוִדיםּ ַּחֵסל ֶאת ָחֵמׁש ֶעׂשְ ּ ִאם , ּ טוִחים ׁשֶ ְּוָלֵכן ָאנו ּבְ ּ

ָכל יֹום ָויֹום ַרק  ִּיְלְמדו ֶאת ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות12ּ ָנה , ּ ׁשָ ְּוִיְגְמרו ָכל ַהזֹוַהר ּבְ ּ

 

ּתֹו וָבָניו ְוַכיֹוֵצא, ּל ׁשום ָאָדם ַהּמֹוְנעֹוַע גֹון ָאִביו ְוִאּמֹו אֹו חֹוְתנֹו ְוִאׁשְ ּּכְ ֵני , ּ ָאר ּבְ ֵיׁש ִמׁשְ ִניעֹות ׁשֶ ּאֹו ַהּמְ ּ

ַרך, ָהעֹוָלם ְלִעיִגים וְמִסיִתים ומֹוְנִעים ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְַהּמַ ּ ל. ּ ּכֵ לֹא ָיחוׁש ְוִיְסּתַ ְּוָצִריך ׁשֶ ּ ָללְ  ַרק ִיְהֶיה,  ֲעֵליֶהם ּכְ

ְבִחיַנת ּנַ "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ":ּבִ עֹוָלם ּכַ ִאלו הוא ָיִחיד ּבָ ּּכְ ּ   )ן בתחילת חלק שני"ליקוטי מוהר( :ל"ּ

ַעל ם ַהּבַ ׁשֵ ִרים ּבְ ַסּפְ ּמְ ּוֵמֵעין ֶזה ַמה ׁשֶ ם ּ ל, ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, טֹוב ׁשֵ ֶלך , ָמׁשָ ּמֶ יַח ְׁשֶ ֶאָחד ִהּנִ

ָמקֹום ֶאָחד ֲאִחיַזת, ּאֹוָצר ָגדֹול ּבְ ב ּבַ ֵני ְוִסּבֵ או ּבְ ּבָ ה חֹומֹות ְסִביב ָהאֹוָצר וְכׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵּעיַנִים ּכַ ָּאָדם ְלֵאלו  ּ ּ

ׁש, ַהחֹומֹות ֵהם חֹומֹות ַמּמָ ָרם, ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּבְ ה ְלׁשַ ֶכף. ְוָקׁשֶ ּוְקָצָתם ָחְזרו ּתֵ רו חֹוָמה ַאַחת וָבאו ּוְקָצ, ּ ּבְ ָּתם ׁשִ ּ ּ

ָרה ּבְ ִנָיה ְולֹא ָיְכלו ְלׁשַ ֶּאל ַהׁשְ ּ ּ ָאִרים, ּ ׁשְ ּבֹר ַהּנִ רו יֹוֵתר ְולֹא ָיְכלו ִלׁשְ ּבְ ּוְקָצָתם ׁשִ ּ ן, ּ א ַהּבֶ ּבָ : ָאַמר, ְֶמֶלך ַעד ׁשֶ

ֲאִחיַזת, ֲאִני יֹוֵדַע ל ַהחֹומֹות ֵהם ַרק ּבַ ּכָ ָללּוֶבֱאֶמת ֵא, ֵעיַנִים ׁשֶ ָעַבר ַעל , ּין ׁשום חֹוָמה ּכְ ְְוָהַלך ָלֶבַטח ַעד ׁשֶ

ָלם ִניעֹות ְוַהֲהָסתֹות וִפּתוִיים. ּּכֻ ל ַהּמְ ל ֵמֵאָליו ַעל ּכָ ְמׁשָ יל ַהּנִ ּכִ ׂשְ ּוִמֶזה ָיִבין ַהּמַ ּ ּ ִחיַנת חֹומֹות, ּ ֵהם ּבְ ֵיׁש , ׁשֶ ּׁשֶ

ל ִיְרַאת ַמִים ַעל אֹוָצר ׁשֶ ֱאֶמת ֵאיָנם , ׁשָ ּבֶ לוםׁשֶ יץ. ּּכְ ְּוָאז ֵאין לֹו ׁשום ְמִניָעה וִבְפָרט , ְּוָהִעָקר ֵלב ָחָזק ְוַאּמִ ּ

ִמיות ַגׁשְ ִניעֹות ּבְ ַּהּמְ גֹון ֵמֲחַמת, ּ ּתֹו וָבָניו ְוחֹוְתנֹו אֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוכו ּכְ ּמֹוֵנַע אֹותֹו ִאׁשְ ָּממֹון אֹו ׁשֶ ֵהם , ְּוַכיֹוֵצא', ּ

ֵטִלים וְמֻב ָלם ּבְ ּּכֻ ַרךּ ם ִיְתּבָ יץ ְלַהׁשֵ ִלּבֹו ָחָזק ְוַאּמִ ִלים ְלִמי ׁשֶ ְּטָ ּ ל ַהִגּבֹוִרים. ּ ְּוַגם ֲאִפלו ְגבוָרה ׁשֶ ּ ּ ּהוא ַרק ֵמחֶֹזק , ּ

ְלָחָמה, ְּוֹאֶמץ ַהֵלב ֵרי ַהּמִ ִקׁשְ יֹוֵתר ָלרוץ ּבְ ֵיׁש לֹו ֵלב ָחָזק ּבְ ּׁשֶ ְסָפִרים, ּ ּמוָבא ּבַ ּּכַ   )סימן מו חלק שני ,ן"ליקוטי מוהר(: ּ

שאין בעולם כי , בוס כי אם על ידי שיחשוס בעבודת השם באמת אי אפשר לו לכנוכל הרוצה לכנ

כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו , ולא יסתכל על שום אדם המונעו. אם הוא לבדו יחידי בעולם

וצריך . האמתאו המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים מן דרך , וכיוצא בהם

לקוטי (: שלא יחוש ולא יסתכל עליהם כלל רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם כאלו הוא יחידי בעולם

  )'ערך מניעות אות ט ,עצות

כגון מחמת ממון או , ואז אין לו שום מניעה בפרט המניעות בגשמיות, קר הוא לב חזק ואמיץיהע

שכן שאר אנשים כשמונעים אותו על ידי דבריהם מכל , שמונע אותו אשתו ובניו וחותנו או אביו ואמו

: שם יתברךההכל בטל ומבוטל למי שמתחזק ומאמץ את לבבו ב, ובליצנות שלהם מלהתקרב אל האמת

  )'ערך מניעות אות ט ,לקוטי עצות(
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יַח, ַאַחת ְצלו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ַווְדַאי ִיּנָ ִהְבִטיַח , ּּבְ ן יֹוָחִאי ְּכמֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  

ים ֵהם, ה"ב ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ה ְוִאְרֵגן , ִיׂשְ ָעׂשָ בוַעִים ׁשֶ ְּוֶאָחד ִטיְלֵפן ֵאַלי ִלְפֵני ׁשְ ּ ּ
ְּכָבר ֶאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ָעַבר , ּ בוַע ׁשֶ ׁשָ ְּוֶאָחד ִטיְלֵפן ֵאַלי ּבְ רֹוֶצה ְלַאְרֵגן ּ ּׁשֶ ּ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ֶָאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ּבְ ּוִבְזכות ֶזה ִנְזֶכה ַמֵהר ְלַהְגאוָלה , ּ ּ ּּ
ֵליָמה יעוֵרי זֹוַהר . ׁשְ ַקל ְלַאְרֵגן ַהׁשִ ְיכֹוִלים ּבְ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלי ָתְכִנית ַקָלה ֵאיך ׁשֶ ּּ ּ ְ ּ ּ

ֲאָלִפים וְרָבבֹות רו ֵאֵלינוּוִמי ׁשֶ, ּּבָ ָתף ִיְתַקׁשְ ּרֹוֶצה ִלְהיֹות ׁשֻ ּ ּ ּ.  

מירושלים , השבת הזה בא לבית המדרש שלנו יהודי בעל תשובה
עד שלקח לו , שהיה לו חבר שעבר על העבירות שבתורה, וסיפר, ק"עיה

ולא , הוא נסע לארצות הברית, ואספר בקיצור, זה סיפור גדול, אשה נכרית
פתח ספר חק , וכשבא הביתה, י"ותו חזרה לאשלחו א, היה לו ניירות וויזא

שהעבירות שהוא עושה זה , וקרה מה שכתוב בזוהר הקדוש שמה, לישראל
ולקח אותו למעיין , פחד מאוד ותיכף קרה לחבר שלו', איסור כרת וכו

  .ונעשה בעל תשובה גמור, ובכה כמה שעות, ואחר כך נסעו לכותל, במוצא

וכמה [, ום שאי אפשר לנו לתארהזוהר הקדוש זה כח כה עצ, רבותי
 ולכן אשרי חלקם של מזכי –מחברה בעלי תשובה עבדו עליו ולא עזר כלום 

 וכבר –, שהם מהגדולים של מחזירי תשובה בכל העולם" הידברות"הרבים 
שהם יודעים , חלקו קרוב לשני אלפים סטים של זוהר לבעלי תשובה

י "כח הרשב] או וכן יעשוומהם יר, ומבינים את הסוד איך להחזיר בתשובה
והיום בבוקר . יכולים לחזור בתשובה, שברגע אחד עם קצת זוהר הקדוש

  .ולא היה לי עוד זמן לראות המכתב,  דפים3הביא לי האברך הזה מכתב של 

ָרֵאל  ֵמאֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ְמָחה ְמרוָבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ֹּעֶנג ָכפול ְוׂשִ ְ ּ ּ ּ
ְלִתי ַלד"ְּוָחְרתו ַעל ִדְגֵליֶהם , ּ ַלִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמיִּמְתַאְרְגִנים ְרֵאה " (ְּלַבדֹו' ּּבִ

ֵסֶפר ָהַרְמַח קֹול ) ל ְוַהזֹוַהר"ּבְ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ּוַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּּ ּ

ִצים ְסִביָב, "ֵאָלי' ִמי ַלד"חֹוֵצב ֶלָהבֹות ֵאׁש  ָרֵאל ּוִמְתַקּבְ ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ּם ּבְ ּ
יָחא ' ִיְרֵאי ד דֹוֵרנו דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ָנם ַעָדִין ּבְ ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּבָ ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ָלַרׁשְ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים "י ִזי"ַהֲחֵפִצים ּבֶ ּע ְועֹוׂשִ ּ ּ
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ָאֶרץ יעוִרים ּבָ ָּכל ָהעֹוָלם כולֹוּוְב, ּׁשִ ים, ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת , ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ּפֹוֵעם ּבְ
ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלם, ְּיהוִדי ִכים ּבַ ְּוִנְמׁשָ ּ ּ.  

רֹוִאים ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו "ב ּה ׁשֶ ּ ֵנּ יֹוְדִע"ּבְ ים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר ּי ׁשֶ
ָכל -" ֲּהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהֹכל ָהֶבל"ֹקֶהֶלת  ִהיר ְוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ּ ומָֹחם ַהּבָ ּ ּ

ם מֹוִעיל"ז "העוה ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ָרֵאל  -ּ ְּלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ּ
יֹוֵתר ַּכָמה ׁשֶ ּ ַפע אֹור ֱאלֹוִקי ְּוִלְזכֹות ַעל ְיֵד, ּ ׁשֶ  .)ט" ַסְנֶהְדִרין צראַעֵיין גמ(יֶהם ּבְ

ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם ַּכָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהִכיָרם ּבִ ּ ּּ ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם , ּ ֲאׁשֶ
ל ֵסִטים  ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ּׁשֶ ם –ּ ּ ַלֲחלוָקה ִחּנָ ל –ּ יֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ְ ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ

ּ וִבְפָרט ִלימוד ַהזֹוַה–ז "ָּעה תֹוָרה בעוהׁשָ ּּ מו"ּ   .ְּכָפל ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹותּק ׁשְ

ְּתתָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכות ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהם ּ ַקלות , ּ ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ּ
ִּלְזֻכיֹות ָהֵאלו ּ ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך  ְס101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ ,  505₪ְָפִרים ּבְ

ב- ר ְלַמה ֶנְחׁשָ ַכר ִמְצָוה ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדה–!  ֲאׁשֶ ב ׂשְ ּ ֶהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ּ ּבֹא וְרֵאה ַאָתה -. ּ ּ
ּ ְיהוִדים ְכִמְנַין 101ֵּמַחֵלק ל ה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות " ִמיָכֵאל"ּ ְוַכּמָ

ְזכוְתך ְיהו–. ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה ּ ּבִ ָעה זֹוַהָּ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ  -ק "ִּדי לֹוֵמד ּבְ
ן ִאיׁש ַחי יֹום חֹול ְלִפי ַהּבֶ ט ּבְ ָנה ִליּמוד ְפׁשָ ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ר ֶעְרּכֹו ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ,

ְמָחה  ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ֶאֶלף -ּ ָנה -ּ ֻמְכָפל ּבְ אֹוְרחֹות (ְ ַסך ַהּכֹל ִמְליֹון ׁשָ
תֹות70, ּיהוִדי ֶאָחדְוֶזה ַרק ִמ -))ַּצִדיִקים ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ך ַתְכִפיל ,  ׁשָ ְּוַאַחר ּכָ ּ ְ

ֵמָאה ְיהוִדים  ה–ּּבְ ג ַמה ֶזה עֹוׂשֶ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו ֻמׂשָ ם , ּ ֵּאיֶזה פַֹעל ְוֹרׁשֶ
ָכל ָהעֹוָלמֹות מוִרים ְלך, ִּנְפָלא הוא ּבְ ְָוֻכָלם ׁשְ ּ ּ.  



מב  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ָעה    )יח ל ׁשָ ה ׁשֶ   ֶּעְרּכָ

ַּרּבֹוֵתינו ִהְפִליגו תֹות ַעל ְפֵני זֹו ּ ּבָ ׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ ל תֹוָרה ַהּנִ ְבָחה ְוֶעְרָכה ׁשֶ ׁשִ ּ ּבְ ּ ּ ּּ
ימֹות ַהחֹל ְלֶמֶדת ּבִ ת , ַהּנִ ִּכְלׁשֹון ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש סֹוף ָפָרׁשַ ּ ּ ַלח"ּ ּ ַזָכָאה –" ְָלך-ׁשְ

אֹוַרְיָתא ַתְדִלין ּבְ ּחֹוְלֵקיהֹון ְדָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּּ ָאר יֹוִמיןּיֹוָמא ְדׁשַ, ּ ָתא ִמׁשְ ּּבְ ּ."  

ִסְפרֹו , ַח ַהּטֹוב"ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ִנָיה"ּבֶ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ּ ָפָרׁשַ ּ ,
  :ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ִלים  ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ ת: ל"ַזּ ּבָ יֹום ׁשַ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ְּדָגדֹול ֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ ֶאֶלף , ּ
ל ְיֵמי ַהחֹולְּפָעִמים יֹוֵת ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ   .ק"עכל. ּר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ

ּוֵבאורֹו ל ַהָקּבָ, ל"ּ ַעל ִפי ַמֲאַמר ֲחַז:ּ ִניםה "ְּדיֹומֹו ׁשֶ ֱאַמר ִכי , ֶאֶלף ׁשָ ּנֶ ּׁשֶ
ֵעיֶניך ְכיֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו ִנים ּבְ ֶּאֶלף ׁשָ א  –' ָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ  –ְוׁשַ

ל ַהָקּבָ, ת אֹוֶמֶרתזֹא ְּכיֹומֹו ׁשֶ ר (.ה"ּ ִמְדּבָ   .)ָּמָצא ֵחן ּבַ

ר ַעל ֵכן ת קֹוֶדׁש, ֲּאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָּכל ְפֻעָלה ְקדֹוׁשָ ּ ְְלֵעֶרך ְיֵמי , עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות, ּ

  .ַהחֹול

ְנֹוַדע ִדְבֵרי ַהִכֵסא ֶמֶלך, ּוְבנֹוָסף ָלֶזה ּ ּ ַכף ַהַחִיי, ּ ְּוהוָבא ְפָסקֹו ּבְ ּ ִסיָמן ּ ם ּבְ
ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ה"קנ ִלמוד ׁשָ ְּדּבַ ּ ּ ִלמוד , ּ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ּעֹוֶלה ְלֵעֶרך ִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְ

ט   .ַּהְפׁשָ

ַּהיֹוֵצא ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ֵאֶלה ּ ּ ת קֹוֶדׁש, ּ ּבָ ׁשַ ָעה זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּדַהלֹוֵמד ׁשָ ּ ,
ט ּבְ ָנה ְפׁשָ ְּכלֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ   .יֹום חֹולּ

ת קֹוֶדׁש, ּוְלִפי ֶזה ּבָ ׁשַ עֹות ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ׁש ׁשָ ִּאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד ׁשֵ ּ ּ ָזָכה , ּ ֲּהֵרי ׁשֶ

ִריָאה ית ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ְּלַתֵקן ָכל ַהׁשִ ּ.  



מג  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ַעל  ֵהִאיר ֵעיֵנינו ּבָ ּזֹאת ְועֹוד ְלִפי ַמה ׁשֶ א ֶמֶלך"ּ ּסֵ ִלּמוד ַהזַֹהר  "ְַהּכִ ּּדְ ּ
טַה ל ִלּמוד ַהְפׁשָ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרך ׁשָ ָּקדֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ּ ְ ַהּטֹוב ח "ֲהֵריּוָמָרָנא , ּ
ִסְפרֹו ע "ִזי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ֶאֶלף ְפָעִמים ִמְימֹות  "ּבֶ ּבָ ׁשַ ְּדִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַעל אֹוְרחֹות ַצ, ַהחֹול ל ּבַ ּוְבנֹוָסף ַעל ָכך ִחדוׁשֹו ׁשֶ ּּ ְ ִּדיִקים ַהְמָבֵארּ ְּדִלמוד : ּ ּ ְוָכל (ּ
ְמָחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלף ) ִמְצָוה ׂשִ ה ּבְ ֲּהַנֲעׂשֶ ּ ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזי –ּ   :ע"ּ

ּבִ ְמָחה תֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש וְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ַּהזַֹהר  "–י "ּ
ָעה ַא" ַּהָקדֹוׁש ׁשָ ָנהעֹוֶלה ּבְ ל ִמְליֹון ׁשָ יֵמי ַהחֹול(, ְַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ ּ  .(  

ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמר א ַפַעם ּבְ ּטֵ י ִהְתּבַ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נו ָמְרּדְ ַּרּבֵ ל  ":ּ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ִּלמוד תֹוָרה  ּ ְַעל ֶדֶרך ּ תּ ּבָ יֹום ַהׁשַ ט ּבְ ַּהְפׁשָ ֵלָמ, ּ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלמוד ׁשָ ּׁשָ יֹום ֹחלּ . ה ּבְ

יֹום חֹל ָלה ּבְ ל ִלמוד ֹזַהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ְּוׁשָ ט , ּ ל ִלמוד ְפׁשָ ָנה ׁשֶ ִּהיא ְכמֹו ׁשָ ּ ּ ּ
יֹום חֹל ְבִעים ְו. ּבְ ָוה ְלִלמוד ׁשִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוֹזַהר ּבְ ִּלמוד ַקּבָ ּּ ָחֵמׁש ְּ

ימֹות ַהֹחל ָנה ּבִ   ח".ׁשָ

ִאים ְוחֹוְטִפיםֲה, ַּעָתה ִּיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּוְמַנְדִבים ְלִלמוד לע, ּ ּּ , ִּלְזכות, נ"ּ
ֵלָמה ַתֲעֶלה ָיֶפה, ִּלְרפוָאה ׁשְ ְמָחה ׁשֶ ְּלׂשִ ָמקֹום –, ּ ְרכֹוןָלֵתת  ּבְ ּאֹו ֵאיֶזה ַמְזֶכֶרת , ּבִ

ה ְכלום לֹא זֹוְכִרים ִמֶמּנָ ּׁשֶ ּ ּ ְּוִתקוֵני ֹּזַהר ַּחֵלק , ּ ְמֹּזַהר ּ ַמח ָכל –. ִחיר ַמְצִחיקּבִ ּ ְוִתׂשְ
עֹוָלם ַהֶזה  ַּחֶייך ּבָ ָ ַווְדַאי ּ אּוּבְ עֹוָלם ַהּבָ ֶזה . ּבָ ְָוָכך ִיְזְכרו אֹוְתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּ ּ

א ָּכל ַהְקרֹוִבים, ּוַבּבָ ֲעְדך, ּ ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ְָוַגם ַהַמְלָאִכים ּבַ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְוַרּבִ
ר יֹו ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ָכך"ָחאי זיּבַ ְע ּבְ ָ ָ  - ַלֲחׁשֹבּ נו ֵיׁש עֹוד ַמה -. ְּ

ֵכהו לביהמ: "ל"ֲחַזְלַקֵים ַמֲאַמר ְָצִריך ַרק  ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ִּאם ָפַגע ּבְ ּ ָ ד ִאם ֶאֶבן "ּ
ְרֶזל הוא ִמְתפֹוֵצץ ּהוא ִנמֹוַח ִאם ּבַ ּ ַּנֵסה ְוִתיָווַכח". ּּ ּ ך ִמַטֵהר וִמְזַדֵכך ,ּ ְ ֵאיך ִלּבְ ָ ְּ ּ ּ ּ

ַמִים ׁשָ ּבַ ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ.  

ְּגֻדַלת ִלימוד ַהזֹוַה ַחּכְֹו ּ ּ ּ ָעְמדו וָמְכרו "ּ ק ָעצום ַעד ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ֵחׁשֶ ּק ָנַתן ּבָ ּ ּ ּּ
ְרׁשוָתם ְכֵדי ִלְזכֹות וְלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ר ּבִ ְּכֵלי ֶכֶסף ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוַקְימו , ָרֵאלּ ַעְצָמם ּ ּבְ

 

ה ֶא: ר"רשהערה מאת ] ח[ נו ִיְמָצא ַהקֹוֵרא ִמְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהְמַדּמֶ ַּוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרּבֵ ּּ ָנהּ ׁשְ  ּת ִלּמוד ַהּמִ

ָחִציר וְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ת , ּּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַּוֵיֵצא"ְוַכּנִ ֶבן  ":)ַּדף עה(ּבְ ַּווי ְלִאינון ְדָאְכִלין ּתֶ ּ

ִסְתֵרי ְדאֹוַרְיָתא אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ ַהְקָדָמתֹו ְלאּ ַחִיים ִויָטְּועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנו ָהַרב". ּּבְ ַער ַהַהְקָדמֹות"ּל ּבְ , "ּׁשַ

ָלה ת ּתֹוַרת ַהַקּבָ ין ְלֻעּמַ ְפָחה וְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ קֹוְרִאים ְלִלּמוד ַהּנִ ְּלׁשֹונֹות וְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ ּּ ּ ּ.  
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ּּבֹוזו ֶכֶסף ּבֹוזו ָזָהב" ב ֶכֶסף ְוָזָהב -" ּּ ּ ִכי ַמה ֶנְחׁשָ ִכיְנָתא –ּ ל ׁשְ ּ ְכֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ
ָגלוָתא ּוַמה ַגם , ּּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ּ ְטִלים ַהְגֵזרֹותׁשֶ ָרִפים ַהְקִלפֹות ְוִמְתּבַ ִּנׂשְ ּ ּ  ְוָהעֹוָלם -, ּ

ֵליָמהֵמִכין ַעְצמֹו  ַּלְגֻאָלה ַהׁשְ ּבִ, ּ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח מֹׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא  "–י "ּ ּבְ
ַרֲחֵמי ָּדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ָכל ". ּ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ּ

ּבְִּוִנְזֶכה ָהעֹוָלמֹות  ל ָהַרׁשְ ּזַֹהר ְתרוָמה קכּבְ(י "ּלַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ   .:)ח"ּ

ן יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"ָאַמר ַרּבִ ָכל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּׁשֶ
ים  ַּהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש[ּ ּּבַ לֹׁש ַמֲעלֹות] ּ ׁשָ ֵאין , ִּמְתַעֶלה ּבְ ַּמה ׁשֶ
ָעהּ כֹוֶפה ֶאת ַמ-ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה  ם -. ְּלכות ָהִרׁשְ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ּ עֹוׂשֶ ּ ּּ

ַרך לֹא ֵיָחֵרב-. ְִיְתּבָ ּ ַמֲעִמיד ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ּ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ירות -. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ּ זֹוֶכה ַלֲעׁשִ
עֹוָלם ַהֶזה א ז-. ּּבָ ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו-. ֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ּ ֵאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ .- 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן  ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו–ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע -.  ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ
ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל ַהד ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ּּבְ ּ רוך -. ֹורֹותּ ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ּבִ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינו"ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ּי ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְ ,
רוך הוא ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת כוָלם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ רוך הוא קֹוֵרא -. ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶע ְּליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹוְלַאְרּבַ ְבִעים עֹוָלמֹות , ּ ְוִנְכַנס ְלׁשִ
ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ ּׁשֶ  .ּ וְמֻיָחִדים ַרק לֹו-ּ

ּוְנַסֵפר  יםּ י ָהַרּבִ ל ְמַזּכֵ ִּספור ּנֹוָרא ִמגֶֹדל ַהְזכות ׁשֶ ּּ ּ ּ:  

ה ֶאת ָהַרּבִ   )יט ַמִיםַּהְמַזּכֶ ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ּים הוא ַהּיַ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה "ּבְ ֻקְנְטֵרס ּת ּבַ ה ּבְ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ  )ב"א ע"ַּדף י(ּ
זֹוַהר ְתרוָמה : ק"וזל ְּמבֹוָאר ּבְ ַתר )ב"ח ע"דף קכ(ּ ֵעי ְלִמְרָדף ּבָ ּ ַההוא ַזָכָאה ּבָ ּ ּ

ִגי,'ַּחָייַבָא ְוכו ָרא ֵליהן ְדֶיְחַשב ֵלי ּבְ ּ ְכִאלו הוא ּבָ ּ ּ ָבָחא ְדִיְסַתֵלק הּ ּ ְוָדא ִאיהו ׁשְ
ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא ַאֲחָרא ְוכו" ְיָקֵרא דקבהֵבי ּ יב .'ּ ים ֵהׁשִ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ּ ְוַעל ָדא ּבְ

לֹום"ֵּמָעֹון ְוָכתוב  ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ּ ַכָמה )א"עט " קכףש בד"ועיי( "ּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים ׁשֶ ִּהְפִליגו ׁשָ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ.  
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ַמְעִתי מאדמו ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ְּוֵכן ׁשָ ַפַעם ַאַחת "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ְ

עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ִּנְפְגׁשו ּבָ יְטש ִאי' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּ ִציְקל ִמְדָראהאּבִ
ַאל רש ּאיציקל ֵאיֶזה ְזכות וְמַצֵוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר' ל ר"י ז"ְוׁשָ ּ ּ ֶמיְכל ' ּ

נֹו ָהַרב  ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵמַע ְשַמְרִעיׁשִ ִרים ִמְזָלאְטשֹוב ַמה ׁשֶ ַּהַמִגיד ֵמׁשָ ּ ּ
יב לֹו ר, ל"ַהּנַ ָמה, ל"ְקל ַהּנִַאיִצי' ְוֵהׁשִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ ְולֹא ִנְתָקְרָרה , ְ

ל רש ַּדְעתֹו ׁשֶ ַתַעֵניִתים , ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּׁשֶ ּ
ּוְסגוִפים ה, ּ ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוַגם ּבָ ּ ּ ר ַה, ּ ה ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ ְרּבֵ

ּוִפֵזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכדֹוֶמה, ּח וְצָדָקה"בגמ ּ ְּועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב , ּ ּ ּ
עֹוָלם וָבֶזה ָנָחה ָאַמר לֹו  ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ה ּבַ ה ַהְרּבֵ יב ֵמָעֹון ְוָעׂשָ ים ֵהׁשִ ַרּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ל רש ְעתֹו ׁשֶ ָקָטה ּדַ ְעת, ל"י ז"ְּוׁשָ ה ַמה ְשַמְרִעׁישים אֹתֹו ְּוָנָחה ּדַ ֹּו ַהְקדֹוׁשָ
ל ַמְעָלה  ל ַהָפַמְלָיא ׁשֶ   .כ"עּּכָ

ר  ר לֹו ְוַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ְמוָבן ִכי ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּּ ּ
ַמ לֹא ִיׁשְ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ּיוַכל . ּע ְלזוָלתֹוֵּעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבָ

  .ְּלַסֵפר ָכזֹאת

לֹוְמִדים זֹוַה ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ּּ ְוָכל , ק"ּ
ִרים ֵמֶהם ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ָרֵאל ִמָכל ִמיֵני , ַּהַפַמְלָיא ׁשֶ ְזכוָתם ִנצוִלים ָכל ַעם ִיׂשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּוְמַקְרִבין ַהְגאוָלה, עֹותְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָר ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּּ ְזֶכה ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

ְמִחָצתֹו  )כ ב ּבִ ַּהַמְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ּ ּ  

י ַחִיים ָפָלאִג ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ָּכַתב ַרּבֵ ּ ִסְפרֹו , א"י זיע'ּ ַּצָוָאה ֵמַחִיים"ּבְ : ל"ְוז" ּ
ְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכ ְמִחָצתֹוַּהּמַ ב ּבִ ַעְצמֹו ...ּה ְויֹוׁשֵ ֶהָחָכם ּבְ  ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ

א, יֹוֵצא ִלְקָראתֹו ִעם ִסיַעת אֹוֲהָביו א ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבָ ָרָאה . ְּכׁשֶ ַמְעִתי ֵמָאָדם ׁשֶ ְּוׁשָ
ִנים ְפַטר ֶזה ַכָמה ׁשָ ּנִ ב ֵאֶצל ַרב ָגדֹול ׁשֶ ִית ֶאָחד יֹוׁשֵ ֲחלֹום ְלַבַעל ַהּבַ ּּבַ ּ תֹוֵמם , ּ ְּוִהׁשְ

ְְוִהְתַפֵלא ֵאיך ָזָכה ַהֶהְדיֹוט ְלָכך ְ ּ ַהָלה ִהְדִפיס ֵסֶפר ֶאָחד ִמְסָפָריו , ּ ְּולֹא ָיַדע ׁשֶ ּ ּ
ים   .ל"עכ. ַּהְקדֹוׁשִ

ּבִ ְמִחַצת ָהַרׁשְ ֶבת ּבִ  ?ּי ַהָקדֹוׁש"ִּמי לֹא רֹוֶצה ָלׁשֶ

ֵמַה ְלָכך ל ֵלב ּכָ ְֲהלֹא ּכָ ָעְלָמא ִי! ּ ַעד ֶזהְוָכל ֲחָלָלא ּדְ   !ֵּתן ּבְ
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ַעד ַנְפׁשֹו" ר ָלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ִּאיֹוב ֶפֶרק ב(" ְּוכֹל ֲאׁשֶ   .)'ד' ּ

ר ֵאֵלינו רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִיְתַקׁשֵ ִּמי ׁשֶ עוֵרי , ּ ַּלֲעֹזר ְלָהִפיץ ֶאת ׁשִ
ּבִּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשַה ת ָהַרׁשְ ה ְלִבְרּכַ   .ּי ַהָקדֹוׁש" ְוִיְזּכֶ

ר ְלַהְמִליץ ִדְבֵרי ֲחַזְוַעל ֶזה ֶאְפ ַמָזל ֲאִפילו ֵסֶפר תֹוָרה ל "ּׁשָ ַּהֹכל ָתלוי ּבְ ּּ ּּ ּ
ֵהיָכל ּבַ ַבע ,טׁשֶ ְבִעים ְוׁשֶ ַּמָזל ִגיַמְטִרָיה ׁשִ ּ ֶסט , ּ ים ָזִכינו ׁשְ י ָהַרּבִ ְזכות ְמַזּכֵ ּבִ ּׁשֶ ּ

ְבִחיַנת ְתנו עֹז ֶלֱאלֹוִקים, ח" ש77ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש עֹוֶלה ַרק  ּּבִ ּעֹז ִגיַמְטִרָיה (, ּ ּ
ל ַמְעָלה 77 ּוָבֶזה נֹוֵתן כַֹח ְוִעלוי ְלָפַמְלָיא ׁשֶ ּּ ְכִניס ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוָכל ) יּ ַהּמַ

ַזל ָהֶעְליֹון ה ִלְבָרָכה ִמּמַ ַּהָקדֹוׁש ְלֵביתֹו ִיְזּכֶ ּ ּ.  

ָעה ַאַחת ת ַרק ׁשָ ּבָ ִיְלַמד ָכל ׁשַ ִּכי ֲאִפילו ַרק ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ , ּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁשּ
ל הוא ְיַקּבֵ ר ִלְספֹר ַהְזֻכיֹות ׁשֶ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ּ ָיכֹול ִלְספֹר ָכל , ּ עֹוָלם ׁשֶ ב ּבָ ֵּאין עֹוד ְמַחׁשֵ ּ ּ ּ

לֹו ָכר ׁשֶ ַּהׂשָ ה , ּ ָרֵאל" חֹוַמת ָמֵגן"ְוַכּמָ ה ' ּהוא ּבֹוֶנה ִלְכָלל ִיׁשְ ּוַמִציל וְמַזּכֶ ּּ
  .ְלָכל ָהעֹוָלם 

זֹו ָּכתוב ּבְ יִרים ּ יר ַהׁשִ סֹודֹות ַהתֹוָרה ]: ב"ו ע"פַּדף [ַּהר ָחָדׁש ׁשִ ָּהעֹוְסִקים ּבְ
ָנה ִרים ׁשָ ָמָתם עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ ר ִנׁשְ ַּכֲאׁשֶ אֹור , ּ ִּהיא ִמְתַעֶטֶפת ּבְ

ל סֹודֹות ַהתֹוָרה ּת וְלִהְתַאֵחז ְּוכֹחֹות ַהְקִלפֹות ְוַהִחיצֹוִנים לֹא ְיכֹוִלים ָלֶגׁשֶ, ּׁשֶ
מֹות ׁשָ אֹוָתם ַהּנְ ַהָקּבָ, ּבְ ְּולֹא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ָמה עֹוד ה "ּ ׁשָ ּחֹוֵקק ֶאת אֹוָתה ַהּנְ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ל ַהׁשְ ְלבוׁש ׁשֶ ַחִיים ַחיוָתה ּבִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ה, ּ ַע ּבָ ַתֲעׁשֵ ְּוַגם ִמׁשְ , ְולֹא עֹוד, ּ
ת  יֹוֶרׁשֶ אְוז "עוהעֹוָלמֹות ' בֶּאָלא ׁשְ לֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהתֹוָרה, עֹוָלם ַהּבָ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ,

ר ַיֲעֶלה ָלעֹוַה ים טֹוִבים ְוָלַמד , ב"ַּכֲאׁשֶ ּופֹוְסִקים ְוכוס "שֲּאִפילו ֵיׁש לֹו ַמֲעׂשִ ּ' ,
 

, התמו" שבהיכל"לכאורה הלשון . הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, ל"איתא בחז] ט[

וזהו המזל שקוראים בה ולא שתעמוד , שהרי המזל הוא שיוציאו הספר תורה מההיכל ויקראו בה

  ?בהיכל

שאם מביישים הספר תורה על ידי שמדברים באמצע הקריאה ובין גברא לגברא , הנראה לפרש

את שמצווה כז. וזה באמת מת מצווה .אז יותר רצוי לספר תורה שתהיה בהיכל ולא שיוציאו אותה' וכו

ד והארון "שהביהמ, וזהו הפשט משכן העדות. מקבלים שכר עבור כל העולם, שרק יחידים מקיימים

 .ל"קודש יהיו עדות על כל הנ

  .בביאור פסוק זה, ל"ח וואלזין זצ"ועיין נפש החיים להגר] י[



מז  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ְּולֹא ָלַמד תֹוַרת ַהסֹוד ּדֹוִחים אֹותֹו ִמַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, ּ ְּוִאם הוא ָלַמד ֲאִפילו , ּ ּ
לֹא עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֶאת תֹוַרת ַהסֹוד,  ֵהִביןּׁשֶ ְּמַלְמִדים אֹותֹו ּבָ ּ ב , ּ ְוָיֹכל ֵליׁשֵ

סֹודֹות ַהתֹוָרה יבֹות ְגבֹוהֹות ְוַלֲעסֹק ּבְ יׁשִ ּּבִ ּ.  

ִּמְפַצַצת ִמי לֹא ְמַפֵחד  ל ִאיָרןּ  ?ָאטֹום ׁשֶ

בֹו ָאנו ִנְמָצִאים ָצב ׁשְ ּּכוָלנו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ ּ ּוִמי יֹוֵדע ַמה ֻיַלד  – !ּּ ּ
  !!!יאיֹום

ינו ה ַרּבֵ ִביא, ּמֹׁשֶ ֵּאִלָיהו ַהּנָ לֹום, ּ ן יֹוָחאי ֲעֵליֶהם ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּמַגִלים , ְּוַרּבִ
ַרֲחֵמי, ָּלנו ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַרק ּבְ ּׁשֶ ִיְלְמדו זֹוַהר , ּ ְּוַרק ֵאלו ׁשֶ ּּ ּ

ְצל הוא ַהַּהָקדֹוׁש ִיּנָ ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ּו ּבְ   .ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּ

ְּוִנְתַאֵחד כוָלנו ּבְּּבֹואו    )כא   דַיַחּ
ל ּּבֹואו  ף ַהיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ַיַחד ְוַנְתִחיל ִלְלמֹוד ּכָ ְּוִנְתַאֵחד כוָלנו ּבְ ּ ּ

ִּתיקוֵני זֹוַהר יֹום, ּ קֹות ּבְ ֵתי ּדַ ֶזה לֹוֵקַח ַרק ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ר ַגם ִלְלמֹוד , ּ ְּוֶזה ֶאְפׁשָ
מַֹע ב ֶטֶלפֹון"קֹול ַהזֹוַהר"ְוִלׁשְ ָעה ֶאָחת ְלַמַען  , ּבְ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ ּ

ִּתקוֵני  ּ הּ ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַּהׁשְ ַרך, יבּ ם ִיְתּבָ ְוְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ּ ְטלו ֵמָעֵלינו ָכל ְגֵזרֹות ,ּ ּ ִיְתּבַ ּ ּ ּ ּ
ַרֲחִמים, ָּקׁשֹות ְוֵרעות ְּוִנְזֶכה ִלְגאוָלה ּבְ ּבִ, ּ ָכַתב ָהַרׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ א  ,י"ּ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ַרֲחֵמי ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַרֲחִמים, ּ ֵסֶפר ַהֶזה ֵנֵצא ִמן ַהָגלות ּבְ ּּבְ ּ ּ . 

ַמִיםׁשִּהְקִד ם ׁשָ ָכל יֹום ְלׁשֵ ּו ִמְזַמְנֶכם ַהָיָקר ּבְ ִביל ְיׁשוַעת ָהָעם, ּ ׁשְ , ּּבִ
ּוְלַהָצַלת ַהדֹור כולֹו  ּּ ִמיו –ּ רוָחִניות וְבַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ   .תּ

 

שהמצב היום יכול , א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט] יא[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ו יותר ממלחמת העולם"היות מסוכן חל

 10כבן [שבילדותו , ראש ישיבת פורת יוסף, ע"וכבר ידוע מעשה מהגאון רבי יהודה צדקה זי] יב[

, רקים פ24ושאלו מפני מה יש למסכת שבת , ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "בא לקבל ברכת האדמו] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , וחזר ותשובתו בידו, י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"והלך הגר

ובשבת ביותר ראוי לקשט הכלה העליונה : ה-א. [ן" קישוטי כלה כנודע ליודעי ח24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה



מח  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

ּנֹות ֶאת ַהַמָצב כֵֹחינו ְלׁשַ ּּבְ ּ ָיֵדינו ַהָדָבר, ּ ּּבְ ּּבֹואֹו ִנְתַגֵייס כוָלנו, ּ ַּהְגדֹוִלים ִעם  ,ּ
ים ְּגאֹוִנים ִעם ְפׁשוִטים, ַּהְקַטּנִ ּ ינוִנים, ּ ַּצִדיִקים וּבֵ ּ ַּמִגיֵדי , ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ּ

חוִרים יעוִרים ִעם ּבַ ּׁשִ ְּמַלְמִדים ִעם ִת, ּ ןּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ִּהְתִחילו ִלְלמֹוד , ינֹוקֹות ׁשֶ
מֹור ְוַלֲעׂשֹות וְלַקֵיים ֶאת ִליּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ד ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ ּ ּ ֶדֶרך , ּּ ְְוִנְפָעל ּבְ

ַרֲחִמים יַח ִצְדֵקינו ּבְ ּזו ְלָקֵרב וְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ּ ּ.  

ים ְמֻיָחד ְלַהְזִהיר ְגדֹוִלים ַעל ְקַטּנִ נֹו, ּּבִ ך ִעם ֲחִניכֹו , ָאב ִיְלַמד ִעם ּבְ ְְמַחּנֵ

ּוְמַלֵמד ִעם ַתְלִמידֹו ּ ים, ּ ֲהֵרי ִאם ֵאין ְגָדִיים ֵאין ְתָייׁשִ ּׁשֶ ָּכך ַיְחדֹר ַתְלמוָדם , ּ ּ ּ ְ ּ
ֲערוָתם ְּלַתְלמוֵדי תֹוָרה, ִּמּנַ יבֹות וְלכֹוְלִלים, ּּ ִּליׁשִ ל ְתנוָפה, ּ ְּותֹוַרת ַהסֹוד ְתַקּבֵ ּ ּ ּ ,

ַהְקָדָמה ְלֵבאורֹו ַעל ִתיקוֵני ְוִנ ִכֵסא ֶמֶלך ּבַ ָכתוב ּבְ ֵני ֲעִלָיה ְכמֹו ׁשֶ ְּזֶכה ִלְהיֹות ִמּבְ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ ּ ּּ
  .זֹוַהר

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ּוְכָבר ָפַסק ַרּבִ ּ ּ ִיְלֹמד זֹוַהר, ל"ּ ְּמַלֵמד ָצִריך ׁשֶ ְ הוא , ּ ּׁשֶ
ִחיַנת  י, "ֵּעץ ַחִיים"ּבְ ָמה ְך ְּויוַכל ְלַהְמׁשִ ֶכל , ְלַתְלִמיִדיםְנׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶזה ׁשֶ ִּכי ּבָ

ר ַלִתינֹוק ָמה ֲאִמִתית, ָּיׁשָ ֶזה ֵמִניַח ְנׁשָ   .ּּבָ

ָרתֹו ֵסֶפר ָחָכם ָהָרִזים הֹוִסיף ַעל ִדּבְ נֹו ְלְמַלֵמד ְלָלְמדֹו : ּּבְ ָאב ׁשֹוֵלַח ּבְ ְּכׁשֶ ּ
ְָדָבר ָהִראׁשֹון ָצִריך ְל, ֶּאְצלֹו תֹוָרה נֹו לֹוֵמד זֹוַהר, ָבֵררּ ל ּבְ ד ׁשֶ ַלּמֵ י , ִאם ַהּמְ ּכִ

יך ִלְבנֹו, ִאם לֹא ד ַיְמׁשִ ַלּמֵ ָמה ַהּמְ ר  - ְָאז ִמי יֹוֵדַע ֵאיֶזה ְנׁשָ ְוַגם ִאי ֶאְפׁשָ
ַמִים ִיְהֶיה ְלַהְמַלֵמד ְקָצת ִיְרַאת ׁשָ ִלי ִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּׁשֶ ּּבְ ּ ּ  ְכְמבֹוָאר ,ּ

ְסָפִרים יםּבִ   .ּ ַהְקדֹוׁשִ

כמה גדול כח הלומד בזהר הקדוש שעל ידי זה מעורר ומפעיל וממשיך 
כמו שאמרו , לרחם עלינו, ממש כפשוטו, י עליו השלום"את נשמת הרשב

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן : )ב"סוכה דף מה ע(בגמרא 
 ,שנבראתי עד עתה יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 'יוחאי

 ואילמלי יותם בן ,ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו
 ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה . מיום שנברא העולם עד סופו,עוזיהו עמנו

 אני , אם אלף הן, ראיתי בני עלייה והן מועטין,משום רבי שמעון בן יוחאי
  .  אני ובני הן,ם הן אם שני, אני ובני מהן, אם מאה הם,ובני מהן



מט  ִּמְפֲעלֹות ַהֹזַהר

 - יגי"בכל רגע תוכלו להתקשר לנשמת הרשבואפילו בדורנו הפשוט 
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים "נו זפירשו רבותי:  וזה לשונו)ערך דובב( כתב בספר פלא יועץ )יג

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד שפעם אחת היכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, בתמידותשהיה לומד ספרו סיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה , אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר ?ולמיםוכי אפשר לו לאדם לגור בשני ע? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי . ז"יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה, רבונו של עולם: דוד לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

כך כיין הטוב הולך לדודי וח"? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר. דובבות בקבר

מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד . ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

  .אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

' מכל מקום איך דר בב, ביןהיינו לה): ...  דרוש ז-חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש

, עומדת שםו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים,  כשאומרים דבר שמועה מפיואבל, עולמות

, בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' וכך שפיר אמרינן דר בב

 -חלק ראשון , ביערות דבשועיין עוד (, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, כך אמרו שפתותיו דובבות בקבר

  ).דרוש טז

:  סוד לוז,כותל המערביבענין ] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

ויש שם גם חלק מן הנפש . ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ס זה לוז שעליו יבנה הבנין "וה, בינשאר הכותל המער, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי' והיא נק

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק, ל"לע

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' חלק ג( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

דאיהו , פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"רפנחס דף 

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה

ואשכח אלין צדיקייא מחדתין , כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, ייתאדאור

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

שהוא בא , פנחס בן יאירבי ר לפנו מקום  פנו מקוםשמעו קול אחד שהיה אומר: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דיק חידש בו דברי תורהדבכל מקום שהצ, שלמדנו, אצלינו

ולומדים , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 
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שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל מכל הצרות , ידממקור הברכות
  .ומונע פגועים ואסונות

ְזכוְתך "  )כב ָּבִ ְעּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֵיׁש ְָלך , !ִּתיִהּגַ   !"ָהָעםּּבִ
ֵטא  עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח :צדיק ואמרַּפַעם ִּהְתּבַ

 יתבונן מלך אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים, ובאו לך
לפתע ירים ,  יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו,המשיח בעיניו הטהורות

אז , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ידו ויראה באצבעו
בהפנותו אצבע על יהודי , רישמיע מלך המשיח את קולו ויאמ

כך ַיְרֶאה על כל !". לך יש חלק בגאולת העם, !בזכותך הגעתי: "מסויים
יָאתֹו ָפַעל ְלַמַען ּבִ   .ּיהודי ויהודי ׁשֶ

שהמשיח בכבודו ובעצמו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
ְזכוְתך ִהַגְעִתי" –יעיד עלינו  ּּבִ ּּ ָ."  

 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו, שם תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, מר מלפניםונתחדש אותו דבר תורה שא

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור : על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא) א

ותרבה , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו,  המשכן בירכתייםואילו היה גנוז למקצועות, הדעת בכל עת

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' שפתותיו דובבות וכו) ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם "הגאון מהרח( .וצאין לקראתו לקבל פניובעצמו עם סיעת מרחמוהי י

  ).ע"וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זי (.)ב"ג ע"פרשת וישלח דף כ

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו:  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק)ב

ל "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .אודות הוצאה לאור, "פטצדקה ומש"לספר , זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"בספרו 

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש

, ד הצלחות ברוחניות ובגשמיותועו! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב] יד[

ועל ידי , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

 .כן בודאי יצליח בכל עניניו
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למען ַּהְקִריבֹו ִמַדקֹוֵתיֶכם ,  לימוד לשם שמיםתנו, יהודים יקרים, על כן
ונלך , לגרום לפדות נפשנו, לעשות נחת רוח ליוצרינו, השכינה הקדושה

  .א"כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב

זכאה דרא דהאי "י "וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב
בן דוד משיחנו מלך ,  עינינוותחזנה" וקראתם דרור" ובסגולתו ,אתגליא ביה

, ל חי חלקינו-ובשכר זאת א,  והדר אלוקינו"עוז"ב, ביופיו יבוא ויגאלינו
, ואז ישמח ליבינו, יגלה כבוד מלכותך עלינו, צורינו מגינינו' ונחה עליו רוח ה

  .מן כן יהי רצוןא, בישועת מלכינו, ותגל נפשינו
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