
  :ּבֹו ְיֹבָאר
ֹחֶדׁש ֱאלול  .א ַּמֲעלֹות ֲאִמיַרת ַהזַֹהר ּבְ ּ.  
ִּהְתעֹוְררות ְלֹחֶדׁש ֱאלול  .ב ּ.  
ַעל ְתׁשוָבה  .ג ה ּבַ ָחֵמׁש ַדקֹות ַנֲעׂשֶ ּּבְ ּ ּ ּ.  
ל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ַאְבָרָהם ָאִבינו  .ד   .ּּכָ
ֵאם "ַּגם ַאְדמֹוִרי  .ה יבֹות ׁשֶ י ְיׁשִ ִנים ְוָראׁשֵ ּיָנם ְמעֹוְרִרים ְלִלמוד ַהֹזַהר ַרּבָ ּ ּ

ָרֵאל, ַּהָקדֹוׁש ל ָצרֹות ִיׂשְ ִמים ַעל ּכָ י ָהֶעֶרב ַרב ְוֵהם ָהֲאׁשֵ   .ֵהם ֵמָראׁשֵ
ָרֵאל ֲאִמִתִיים ִמדֹור ָהָעַבר וִמדֹוֵרנו ְמעֹוְרִרים  1000  .ו ִנים ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ַּרּבָ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְּלִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ.  
א ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹוןַּרק ַהלֹוְמִד  .ז עֹוָלם ַהּבָ ּים זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִיְזּכו ּבָ ּ ּ.  

ה  .ח ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ים ׁשַ ַּעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַלֲחִמׁשִ ּ ּ.  
ִּמי ִגָלה סֹוד ֶזה  .ט יַח  ּ לו ְפֵני ְמׁשִ ְיַקּבְ ָפַרִדים ִיְהיו ֵמָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַהּסְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

   ?ִּצְדֵקנו
ֶוה ְלֵמָאה ֶאֶלף   .י ת ֹקֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ִלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ

ל ֶאָחד  לֹוְמִדים ּכָ יֹום 10ַּאְבֵרִכים ׁשֶ עֹות ּבְ   .ׁשָ

 
  



  

  נדפס הזההספר 
  ר"ח מוהר"בנדבת הרה

  לרפואה שלימה במהרה 

  

  

  



ּבִ ג  י"אֹור ָהַרׁשְ

  

ֲּאִפלו  )א ָים ָּדִגים ּ ּבַ ּׁשֶ ֹבא רֹוֲעִדים ּ   ח........................................................ֱּאלול חֶֹדׁש ּבְ

י ֲחִסיִדים  )ב ה ְוַאְנׁשֵ קוֵני ּגֹוְמִרים ַמֲעׂשֵ ּּתִ ּפוִרים יֹום ַעד ֱּאלול ֵמחֶֹדׁש ּזַֹהר ּ   ח...............ַּהּכִ

  ח...................................................................................ַּצִדיִקים ֵאֶצל ֱּאלול חֶֹדׁש  )ג

גון  )ד ֵּמַהּנִ קוִנים לׁשֶ ּ ַּהּתִ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ,ֱּאלול ּבְ ְתַאֲחִרים ַּהֵלב ּ ּמִ ׁשֶ ה ,ּכְ  ַנֲעׂשֶ

ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים   ט............................................................ְלַמְעָלה ְּגדֹוִלים ּ

נו ּנֹוָרא ִּסּפור  )ה   ט....................................................................ע"זי אֹוןָג ַסַעְדָיה ֵּמַרּבֵ

ל  )ו ִגיד ָמׁשָ ָנא ֵּמַהּמַ ִּמדוּבְ   יא......................................................................................ּ

ִלּמוד  )ז ֲּאִפלו ַּהזַֹהר ּּבְ ִגְרָסה ּ ה ּבְ ֵני ִלְהיֹות ִיְזֶכּ   יב.............................................ָּיהֲעִל ִמּבְ

ֱאֶמת ִּלְתׁשוָבה מֹוִעיל ַּהזַֹהר ִּלּמוד  )ח   יב...................................................................ּבֶ

ם ֹנַעם ִלְראֹות ְיכֹוִלים ָידֹו ַעל  )ט   יב......................................................................ַּהׁשֵ

קוִנים ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל  )י ּּתִ חֶֹדׁש ּ ך ,ֱּאלול ּבְ ַזּכֵ ּמְ ֶפׁש ְׁשֶ ָמה ּרוַח ַהּנֶ   יב.....................ּוְנׁשָ

ַּהַצִדיִקים  )יא ִי ַּהְגדֹוִלים ּ ִחיַנת יםָּהֲאִמּתִ יַח ּבְ   יג.......................................................ָמׁשִ

ֵּאלו  )יב לֹא ּ עֹוָלם ִּיְזּכו לֹא ,ַּהסֹוד ּתֹוַרת לֹוְמִדים ּׁשֶ א ּבָ  ֲּאִפילו ,ָהֶעְליֹון ֵעֶדן ְלַגן ַהּבָ
ִיְלְמדו ּׁשֶ ָעִמים 10 ּ ל ּפְ   יג............................................................................ס"ַּהׁשַ ּכָ

יד ָהַרב  )יג ְסּפִ ְלָאך ּהוא ַּהׁשֹוֵחט ּהוא ַהּמַ ֶות ְַהּמַ   טו..................................................ַהּמָ

ַּהַצִדיִקים  )יד ִיים ּ ֶהם ,ָהֲאִמּתִ ּבָ ַמת ׁשֶ יַח ִנׁשְ   כב..............................................ִּצְדֵקנו ָמׁשִ

ִלים ֵהם ַרב ָהֵעֶרב  )טו ִיים ַהְמַחּבְ ָרֵאל ֶאת ּוְמַצֲעִרים ָּהֲאִמּתִ   כג..................................ִיׂשְ

ָרֵאל ַרק  )טז ַּהְדבוִקים ְלִיׂשְ זַֹה ּ בֹוָתם אֹור ִיְהֶיה ַּהָקדֹוׁש רּּבַ מֹוׁשְ   כד...............................ּבְ

ֵעיֵני ְּמֻבֶזה ָהְיָתה ַּהסֹוד ּתֹוַרת  )יז   כד..........................................................ַרב ָהֵעֶרב ּבְ

ָגלות  )יח ְזכות רֹוָנהָהַאֲח ּּבְ ה ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּּבִ   כו............................ִנְפָלאֹות ְּלַאְרֶאנו ִנְזּכֶ



ּבִ ד  י"אֹור ָהַרׁשְ
ב  )יט ב לֹא ֵלִצים ּוְבמֹוׁשָ ב ֵאיֶזה .ָיׁשַ ם )ת"לילי( זֹו ֵלִצים מֹוׁשַ ל ִאּמָ ִהיא .ַרב ֶעֶרב ׁשֶ  ׁשֶ

ָאה ִנָד ְמַטּמְ ָבה הּּכְ מֹוׁשָ ִאים ַרב ֶעֶרב ְוֵכן .ּבְ ָבם ְמַטּמְ מֹוׁשָ ַּלַצִדיִקים ּבְ ִבים ּ יֹוׁשְ  ּׁשֶ

יֵניֶהם   כז............................................................................................................ּבֵ

קוֵני ִלְלמֹד  )כ ּּתִ ִעים זַֹהר ּ ּפוִרים יֹום ַעד ֱּאלול חֶֹדׁש ֵמרֹאׁש יֹום ַאְרּבָ   לב....................ַּהּכִ

ֵרי  )כא ִלים ִמי ַאׁשְ ַיׁשְ קוִנים ֵסֶפר ּׁשֶ ַּהּתִ ָיִמים ּ ֵּאלו ּבְ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ  יֹום ַעד ּבְ

ּפוִרים ַלִים ַּיִקיֵרי - ַּהּכִ ֲאִמיַרת ַמְתִחיִלים ְּירוׁשָ קוִנים ּבַ ַּהּתִ ר הֵּמֲחִמׁשָ ּ ָאב ָעׂשָ   לג........ּבְ

יִלים"  )כב ּכִ ׂשְ זַֹהר ַּיְזִהירו ְוַהּמַ ל - "ָהָרִקיַע ּכְ ָרֵאל ּכָ ִיְהֶיה ְָצִריך ִיׂשְ  ֵחֶלק ָלֶהם ּׁשֶ

ְקִריַאת   לד...............................................................................................!ַּהזַֹהר ּבִ

יבות ַעל ,ַמֲאָמִרים ֶאֶלף  )כג ַּהִלּמוד ֲּחׁשִ זַֹהר ְּוַהְקִריָאה ּ   לד.........................................ּּבַ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ֲאִמיַרת  )כד   לד..........................................................................ִלְנׁשָ

ֵעת  )כה ל ֵסט ה"ב ָלאֹור מֹוִציִאים ּכָ ָרִכים 18 ׁשֶ אור ִעם ְּגדֹוִלים ּכְ ָקרֹוב ,ַקל ּּבֵ ּבְ  ֵיֵצא ׁשֶ

ל ֵסט ְועֹוד ,ָלאֹור ָרִכים 12 ׁשֶ אור ִעם ּכְ   לד...................................................ָחָדׁש ּּבֵ

ׁשֶ  )כו יַחּכְ ׁשִ ַּהְסָפַרִדים ,ָיבֹוא ּמָ ל ָהִראׁשֹוִנים ִּיְהיו ּ ֵני ְלַקּבֵ יַח ּפְ   לה....................ִּצְדֵקנו ָמׁשִ

ה ָקרֹוב  )כז לֹׁשָ עוִרים ֲאָלִפים ִלׁשְ ַאְרֵצנו ּׁשִ ה ּּבְ   לו.............................................ַּהְקדֹוׁשָ

ָעה ִסיַני ַהר ַמֲעַמד  )כח ׁשָ ִגָלה ּבְ ּׁשֶ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   לז.........................ָּהִאְדָרא ֶאת יֹוָחאי ּבֶ

ֵאינֹו ִמי  )כט ִניִמיות לֹוֵמד ׁשֶ ּּפְ ַנְפׁשֹו ִּמְתַחֵיב ּהוא ֲהֵרי ,ַהּתֹוָרה ּ   לז.................................ּבְ

ים ִלְזּכֹות ְיכֹוִלים ַּהסֹוד ּתֹוַרת ְיֵדי ַעל  )ל ֲעֵרי ַּלֲחִמׁשִ ה ׁשַ   לז..................................ְּקדוׁשָ

ּתֹוַרת ְסִקיםעֹו ֲּאַנְחנו  )לא ִהיא ַּהסֹוד ּבְ ִּקיום ׁשֶ   לח............................................ָהעֹוָלם ּ

ים ִּנִסים  )לב ָכל ִּמְתַחְדׁשִ   לח........................................................................ְויֹום יֹום ּבְ

ְטפֹונֹות ,ֲאָדָמה ְרִעידֹות דְועֹו ,ַּהַגַעׁש ַהר  )לג   לט.....................................................ְוׁשִ

ְזכות  )לד ִּנַצְלנו ַּהזַֹהר ּּבִ ָאה ּ   מא...........................................................ִטיִלים ֶאֶלף ִמּמֵ

י  )לה ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ ֵבי ּכָ ית ּתֹוׁשָ ֶמׁש ּבֵ   מא........................ֵמַהִטיִלים ׁשֶ

  מב..........................................................................................ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד  )לו

ָכל ָּקדֹוׁשַה ַּהזַֹהר ֶאת ִּיְלְמדו ִאם  )לז ַּדקֹות 12 ַרק ָויֹום יֹום ּבְ ל ְּוִיְגְמרו ,ּ ָנה ַּהזַֹהר ּכָ ׁשָ  ּבְ

ַוַדאי ,ַאַחת ְצלו ּּבְ יַח ֵמֶחְבֵלי ִּיּנָ   מג......................................................................ָמׁשִ

ה  )לח ַעל ַנֲעׂשֶ ׁשוָבה ּבַ ָחֵמׁש ּּתְ ַּדקֹות ּבְ   מג....................................................................ּ

ּבִ ּכַֹח  )לט ֶרַגע י"ָהַרׁשְ ּבָ ְתׁשוָבה ַלֲחזֹר ְיכֹוִלים ,ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ְקָצת ִעם ֶאָחד ׁשֶ   מד...........ּּבִ

  מד....................................................................................................ֵאָלי 'ַלד ִמי  )מ

ָּקנו  )מא ל ַוֲאָלִפים ֵמאֹות ּ   מה.........................................................................ֵסִטים ׁשֶ



ּבִ ה  י"אֹור ָהַרׁשְ
ָעה  )מב ת ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ וֶוה ,קֹוֶדׁש ּבְ  יםַאְבֵרִכ ֶאֶלף 100.000 -ל ָשׁ

לֹוְמִדים יֹום ּׁשֶ עֹות 10 ֶאָחד ּבְ   מה.........................................................................ׁשָ

ִּגלוי ַאַחר  )מג ּ עֹות 6-8 ְּיהוִדים לֹוְמִדים ,ַּהָגדֹול ַּהסֹוד ּ ת ּזַֹהר ׁשָ ּבָ ׁשַ   מה........................ּבְ

ה  )מד ׁשָ ַכר ַעל ְסָפִרים ּׁשִ   מו...........................................................................ְוֹעֶנׁש ׂשְ

ה  )מה ל ֶּעְרּכָ ָעה ׁשֶ   מח...........................................................................................ׁשָ

ה  )מו ַזּכֶ ים ֶאת ַהּמְ ַמִים ַּהָגדֹול ֲהִכי ָסןַּהַיְח ּהוא ָהַרּבִ ׁשָ   נא...........................................ּּבַ

יס  )מז ְדּפִ ב זֹוֶכה ָחָכם ִסְפֵרי ַהּמַ ְמִחָצתֹו ְויֹוׁשֵ   נב.........................................................ּּבִ

ָּלנוּכֻ ְוִנְתַאֵחד ּּבֹואו  )מח ַיַחד ּ   נג................................................................................ּבְ

ֹכֵחינו  )מט ּנֹות ּּבְ ָצב ֶאת ְלׁשַ   נד..............................................................................ַּהּמַ

ְזכוְתך"  )נ ָּבִ י ּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֵיׁש ְָלך !ִּהַגְעּתִ   נט.......................................................!"םָהָע ּּבִ

יַח  )נא ׁשִ ְכבֹודֹו ַהּמָ ְזכוְתך" – ָּעֵלינו ָיִעיד ּוְבַעְצמֹו ּבִ ָּבִ י ּ   נט...................................."ִּהַגְעּתִ

ל  )נב יָבה ּכָ ל אֹו ּכֹוֵלל ,ְיׁשִ ִהְנֶכם ּתֹוָרִני מֹוָסד ּכָ ְקׁשו ,ּבֹו ּתֹוְמִכים ׁשֶ ּּבַ ִיְלְמדו ּ ּׁשֶ  ְלָפחֹות ּ

ָעה בוִעית ׁשָ ל ּׁשְ   ס......................................................................................ּזַֹהר ׁשֶ

  

  

 



ּבִ ו  י"אֹור ָהַרׁשְ
  
  

  



ּבִ ז  י"אֹור ָהַרׁשְ
  

  

  

ֶנֱאַמר  ִליָטר "ַאְדמֹוק "י ָכ"עּׁשֶ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ֶנֶסת  ֵבית ַהּכְ   ו"ת" בת ים"ק " בעיה- "ּאֹור ַהַחָמה"ּבְ

  ק"ע לפ"תשֱּאלול ' בביום 

ם ה ׁשֵ ִאים ּבְ רוִכים ַהּבָ  'ּּבְ

ִליָט ְּרׁשותּבִ ּוִבְרׁשות א "ָהַרב ׁשְ ִניםּ ִליָטַּהֲחׁשוִבים  ָהַרּבָ יא"ׁשְ   ָראׁשֵ
ַּהְקִהָלה   .ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהָקָהל ְוָכל ּ

ְקׁשו  יּּבִ ַאִגיד ִּמֶמּנִ ָרָכה ִּדְבֵרי ּׁשֶ ְּוִחזוק ּבְ ּומוָסר ּ ְבִתי, ּ  ֲאִני ַהִאם ְלַעְצִמי ָּחׁשַ
ים ּוַסרמ ִּדְבֵרי לֹוַמר ָּראוי ָּכֵאלו ַּצִדיִקים ַלֲאָנׁשִ ִבים ּ יֹוׁשְ ַבת ּׁשֶ  ְולֹוְמִדיםָים -ּבְ
ַּהָקדֹוׁש ְוִלקוֵטי מֹוֲהַרֹּזַהר  ּ   ?ן"ּ

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

אֹוַמ ֶּהְחַלְטִתי ֵּכן ַעל קֹול ּמוָסר ִּדְבֵרי ְלַעְצִמי רׁשֶ ים ָארּוׁשְ, ּבְ  ֵּכן ַּגם ֲאָנׁשִ
ְמעו   .ִּיׁשְ
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ֹבא חֶֹדׁש ֱאלול   )א ם רֹוֲעִדים ּבְ ּיָ ּבַ ֲּאִפלו ָדִגים ׁשֶ ּּ ּ ּ  

ֹחֶדׁש  ָּכֵעת עֹוְמִדים ֲּאַנְחנו ַאג ֵיה ַאְר"ַּהַקְדמֹוִנים ָּרְמזו ֱּאלול ּבְ לֹא ִמי ׁשָ
י ה "ַאְרֵי –" ִייָרא ָנה ֹראׁש ֱּאלול ֵּתבֹות ָראׁשֵ ַּהִכפוִרים יֹום ַהׁשָ ּ ְעָנא ּ אהֹוׁשַ , ַרּבָ

ֲּאִפלו  ָים ָּדִגים ּ ּבַ ּׁשֶ בֹא רֹוֲעִדים ּ ָפט ֵמֵאיַמת ֱּאלול ֹחֶדׁש ּבְ ַּהִמׁשְ  .ַּהִמְתָקֵרבּ

וזה , אריה אריה הוא חודש אב שמזלו. )עמוס ג ח(אריה שאג מי לא יירא 
מה שמוכיח שכל הגאולה (, "י ולא אחרי אשה" אחורי אר)א"ברכות ס(ל "שרמזו רז

  והיינו)כמו שאריה שהוא מזל חודש אב הוא ראשי תיבות של ימי התשובה, רבןוטמונה בח

לא אחורי אשה דהיינו , ה"תחיל בתשובה במזל אב שהוא ארישצריך לה
',  וזכור את בוראך וכו)קהלת יב אב( שלמה ה שאמרוז ,אלול שמזלו בתולה

ו באב שתשש כחה "דהיינו קודם ט, "עד אשר לא תחשך השמש" )קהלת יב ב(
  .והבן, )א"ז ע"תענית כ( ל" כאמרם זשל חמה

ה ּגֹו  )ב י ַמֲעׂשֵ ְּמִרים ִתקוֵני זַֹהר ֵמחֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ּּ ּ ּ
פוִרים ַּהּכִ ּ  

רמז , ארבעים וסופי תיבות אלול ראשי תיבות י'דודי ל'ו דודי'ני ל'א
שהם בבחינת מקוה המטהר  ח אלול ועד יום הכיפורים" יום שמרארבעיםל

 שחסידים ואנשי מעשה לומדים וגומרים כל תיקוני .נשמות ישראל קדושים
שהזוהר הקדוש מטהר כמו , הר הקדוש בחודש אלול עד יום הכיפוריםזו

  . ע" זיאפנחס מקאריץק רבי "מקוה כמו שאמר הרה

ּחֶֹדׁש ֱאלול ֵאֶצל ַצִדיִקים  )ג ּ  

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

 

ת ַהזַֹהר ]א[ ְקֻדׁשַ ֵהר ּבִ ם ְלִהּטָ ֵאין ָלֶכם ִמְקֶוה ְצִריִכים ַאּתֶ ׁשֶ ּּכְ ֲעבור : ָאַמר. ּ ֵני ָאָדם אֹוְמִרים ּבַ ְּקָצת ּבְ

ָפִרים ְוֵאין ָלֶהם ִמְקֶוה ֵאיָנם רֹוִצים ִלְלמֹד זַֹהר ּכְ ִבין ּבַ יֹוׁשְ ּׁשֶ א, ּ י ַּעל ֶד, ַּוֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם ַאְדַרּבָ ַמְעּתִ ׁשָ ֶּרך ׁשֶ ְ

ת ּבָ ת ֵאין ָצִריך ִלְטּבֹל ַעל ַהׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל יֹום טֹוב ּבְ ׁשֶ ָאַמר ּכְ ֵּמָהַרב ׁשֶ ת , ְ י ַמה ָצִריך ִמְקֶוה ְגדֹוָלה ִמְקֻדׁשַ ּּכִ ּ ּ ְ

ְנָחס ִמָקאִריץ זי(. יֹום טֹוב י ּפִ ֵלם ַדף קס, ע"ַרּבִ ְנָחס ַהׁשָ ִּאְמֵרי ּפִ   )ד"ּ
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-ד על הגאון הקדוש רבי יצחק הלוי אישל העי"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 , מרוב דמעות" ראשית חכמה" ההוא מרטיב את, הכיפורים

  .בלשון הקודשאלא , שלא לדבר בימים אלה

חֶֹדׁש ֱאלול  )ד ל ַהִתקוִנים ּבְ ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ,ּ ּ ּ
ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ דֹוִלים ְלַמְעָלה, ּּכְ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ּגְ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ.  

ֵסֶפר   ָּכתוב ּבְ יחֹות ָהַרּ ינו : )ז"קכ, אות(ן "ׂשִ ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַרּבֵ ר ל "זּ ְמַדּבֵ
ֱאלול, ַּין ֱאלולֵמִעְנ ּנֹוֲהִגין לֹוַמר ִתקוִנים ּבֶ ָמה ׁשֶ ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ 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 ְוִתִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ, ּ ּקוִנים ְגדֹוִלים ּ ּ ּ

  .ְלַמְעָלה

נו ַסַעְדָיה ָגאֹון זי  )ה ִּספור נֹוָרא ֵמַרּבֵ ּּ   ע"ּ

"  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?,'פני השהשתוממו לראות אותו מתנפל ל
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,תחנונים שימחל לוהתנפל לפניו ב
 שהרי סוף כל סוף נהג בו לפי דעתו ,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,  לפניוכך התנהגותי הקודמת, יום ביומו מדי

  . צריך לשפר- שאפילו מעשה טוב ,ע"זי בונם' ר
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, כשמברכים חודש אלול" – גדול בעולם הישיבות היה פחד ,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 ,בלךלמ משל

מקבל את  והוא, לצאת להקביל פניו רשאין כל מי שרוצה ואז ,פניו בשדה
העירה הרי הם  ובלכתו, לכולם ומראה פנים שוחקות ,כולם בסבר פנים יפות

  .)ב, ב"פרשת ראה ל, ליקוטי תורה(. הולכים אחריו

וכמבואר בספרי המוסר והחסידות , יותרימים אלו הם מסוגלים לכך ב
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, תבדוק מעשיך, 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 " בראשית"אם לא אז ו, "וזאת הברכה"אז , שמע לתורה
 .חדש לתקן הכל

 

משל למה הדבר דומה אם אזרח רוצה " בחודש אלול שהמלך בשדה"יא היה אומר בעל התנ[ ]ב[

הסיכוי להיפגש עם המלך . י שיחת טלפון"לכתוב מכתב למלך שמעונין להפגש איתו או שיעזור לו ע

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

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

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" אני לדודי ודודי לי"ה כל חודש אלול שהשכינה שורה למט

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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 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

יד ִמדוּבְ   )ו ל ֵמַהַמּגִ ָּמׁשָ ּ   ָנאּ

במה שונה חודש אלול , עליו השלום, אשאלו פעם את המגיד מדובנ
  ?משאר חדשי השנה

ומרוב , אחד בא לבית הכנסתעשיר אדם : ענה להם כדרכו במשל
" שלום"בקושי רב פלט , ולא התערב בין הבריות, עשירותו היה לבו גס

ואותו עשיר , ועד בית הכנסתווהנה הגיע זמן הבחירות ל. לכמה אנשים
, לאחד קנה פתיחת ההיכל, את יחסומיד החל לשנות . 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
ואה אולם בהגיע חודש אלול ר?? מאן דכר שמיה, ועל חומרות, בסיסיות

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

, שיצר הרע אורב לנו בכל יום ובכל רגע, ודבר ראשון שעלינו לדעת הוא. ’וכו
 ופגשו ,וןלים שחזרו מהמלחמה ששים ושמחים על הנצחיוכבר 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 ַהְק, ּ ּומוָבא ּבְ ֲאִמיַרת ּ א ֶמֶלך ׁשֶ ּסֵ ַמת ּכִ ְּדָ

ֶ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

ֶעְזַרת יַאת ַהגֹוֵאלְוֶזה ְיָקֵרב ּבְ ם ֶאת ּבִ ּ ַהׁשֵ ּ.  



ּבִ יב  י"אֹור ָהַרׁשְ

ִגְרָסה     )ז ִלמוד ַהזַֹהר ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ּּ ּ הּ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ    ִיְזֶכּ

ֵסֶפר  ַהְקָדָמהוּבְ ִּכֵסא ֶמֶלך ּבַ ְ ּ ָּכתוב, ּ ֵלם : ל"וז, ּ ֵלב ׁשָ ִחּבור ֶזה ּבְ ִּלְלמֹד ּבְ
ק ַרב  ׁש ּוְבֵחׁשֶ י הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּּכִ ּ חֶֹדׁש ּּ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ַּהּנְ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ֱּאלול ֲאִפלו ּבְ ּ ּּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ
ּבִ ר ּבֹו ְלָהִבין ַכָוַנת ָהַרׁשְ ם ְיַדּבֵ רוַח ַהׁשֵ ַּעד ׁשֶ ּּ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש "ּ ֶפר ֶזה י ּבְ ּומוָעט ִמּסֵ ּ

הַמֲחִזיק  ֵני ֲעִלָיה,ֶאת ַהְמֻרּבֶ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ּ ובֹו ִיְזֶכּ ה ,ּ ֶאָחד ִנְזֶכּ ּ ְוֻכָלנו ּכְ ּ
ּבִ נו ְנבוַאת ָהַרׁשְ ְיֻקַים ּבָ ּׁשֶ ּ ּ יה"ּ ָאה ָדָרא ְדַהאי ָרָזא ִאְתַגְלָייא ּבֵ ּי ַזּכָ ּ. 

ּוִבְסֻגָלתֹו רֹור" ,ּ ִוד ְמׁשִ"ּוְקָראֶתם ּדְ ן ּדָ   .ּיֵחנוּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבֶ

ִּלמוד ַהזַֹהר מֹו  )ח ּ ֱאֶמתִעּ   ּיל ִלְתׁשוָבה ּבֶ

ֵסֶפר  ע ּבְ ֶאְצּבַ ָיִמים ֵאלו : ל"כתוב וז , )ח"ֶקַטע רמ' ִסיָמן ח(מֹוֶרה ּבְ ה ּבְ ְּוַיְרּבֶ ּ
ְצָדָקה וְבִלמוד ֹזַהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים] ְּיֵמי ֱאלול[ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

םַעל ָידֹו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֹנַעם ַה  )ט   ּׁשֵ

ֵסֶפר   ית ַאֲהרֹןּבְ ֹעֶמר"ַל(, ּבֵ ִר"ְּכִתיב : כתוב, )ג ּבָ ׂשָ , "ּי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַה"ִמּבְ
י ֵתבֹות  י 'ַרּתֹוַרת 'ִמָּראׁשֵ   .ֹוַחאי'ין 'ּבְֶמעֹון 'ׁשִּבִ

חֶֹדׁש ֱאלול   )י ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ך ַהֶנֶפׁש רוַח , ּ ְמַזּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ָמה   ּוְנׁשָ

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

ֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהר ִפים ִמּסֵ פוִרים ֵאיֶזה ּדַ ּּכִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּוְמַכְו, ּ ִּנים ִלְגמֹר ָכל ַהֵסֶפר ּ ּ
ַּעד יֹום ַהִכפוִרים ּ ִהְלִהיבו ְמֹאד ַעל ִלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר . ּ ְסָפִרים ׁשֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ִעים יֹום ֵאלו ַאְרּבָ ּּבְ ֵאינֹו ֵמִבין. ּ ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּמָכל ָמקֹום , ְוַאף ׁשֶ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ

ְּוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמֹאד ּ ָמהּּ ׁשָ   . ַלּנְ

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

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  



ּבִ יג  י"אֹור ָהַרׁשְ

ַּהַצִדיִקים ַהּגְ   )יא יםּ יַח ּדֹוִלים ָהֲאִמִתּיִ ִחיַנת ָמׁשִ   ּבְ

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

ַמְכ ִּניִסין ֶדֶרך ַהְתׁשוָבהּׁשֶ ּ ְ 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 ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ַּוֲעׂשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ל ְתׁשוָבהְלַה ְּכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יַח ִחיַנת ָמׁשִ יק ֲאִמִתי הוא ּבְ ל ַצּדִ י ּכָ ּּכִ ית ַמֲאָמר ,ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ּ הוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִע ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ֶהם ּים ַאְנִפין ּ ּ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 ׁשֶ   )יב ּלֹא לֹוְמִדים תֹוַרת ַהּסֹודּ א ְלַגן ,ּ עֹוָלם ַהּבָ ּ לֹא ִיְזּכו ּבָ
ְלְמדו , ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ּיִ ֲּאִפילו ׁשֶ ל ַהׁשַ 10ּ ְּפָעִמים ּכָ   ס"ּ

ֵאלו  הזוהר הקדוש דברי על פי, ואפשר לבאר דבריו הקדושים ּׁשֶ שלא ּ
, העליוןגן עדן לעולם הבא לא יזכו בו, לומדים תורת הסוד הם מהערב רב

דף (כמבואר בזוהר חדש שיר השירים , ]ס" פעמים כל הש10אפילו שילמדו [

אותנו כל כך הרבה מעורר מזהיר ו זוהר הקדושובגלל זה רואים שה, )ב"ו ע"פ
ומפריעים למזכי הרבים , תורת הסודללמוד שלא רוצים פעמים על אלו 

, רב רבשהם מהעשנדע , המעוררים את עם ישראל לתשובה וללימוד הסוד
והם מחטיאי , )ד"דף קכ(וכמבואר בזוהר הקדוש ברעיא מהימנא במדבר 

והיסורים וכל הצרות ] גד דברים המעכבים את התשובה"מכ[הרבים 

 

, רכילות, ואלו הן, עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה: .)מסכת יומא דף ו(ף "אה בריר ]ג[

והמרגיל בסעודה שאינה מספקת , והמתחבר לרשע, ובעל מחשבות רעות, ובעל חמה, לשון הרע

והפורש מן , והמתכבד בקלון חברו, והאומר אחטא ואשוב, והחולק עם גנב, והמסתכל בעריות, לבעליה

, והמעכב את הרבים מלעשות מצוה, והמקלל את הרבים, והמבזה רבותיו, והמבזה אבותיו, צבורה

והמקבל שוחד על מנת להטות , והמשתמש בעבוטו של עני, והמטה את חברו מדרך טובה לדרך רעה

והרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה , והמוצא אבדה ואינו מחזירה לבעליה, אחרים בדין
  



ּבִ יד  י"אֹור ָהַרׁשְ

, בכל אשמים הערב רב, ל"רחעל עם ישראל והגזירות הנוראות שלא יבואו 
אלו היו ו, ה"י ע"ואין אדם ניצול מהם ומהמונם אלא אם ידבק בתורת הרשב

 וזוכים לכל הברכות דבוודאי היו נשמרים וניצליםומדים זוהר הקדוש ל
  .ההאמורות בתורה ולא ישמע עוד שוד ושבר בארצנו

 

א את והשונ, והחושד כשרים, והחולק על דברי חכמים, והאוכל שוד עניים יתומים ואלמנות, בידו

  .והמלעיג על המצות, התוכחות

ד דברים המעכבים את "אלו הן כ :ק"וזל,  שמוסיף כמה דברים נחוצים)ג"פרק מ(ועיין ספר קב הישר 

 הרגיל בסעודה שאינה ,המתחבר לרשע, בעל מחשבות רעות, רוגז, ורכילות, לשון הרע, התשובה

או האומר אחטא ויום , האומר אחטא ואשוב, החולק עם גנב, המסתכל בעריות, מספקת לבעלים

והמטה , המונע רבים או יחיד לעשות מצוה, המקלל לרבים, המבזה תלמידי חכמים, כיפורים הוא מכפר

צא אבידה ואינו המו, המקבל שוחד, המשתמש בעבוטו של עני, את חבירו מדבר מצוה לדבר עבירה

, הפורש עצמו מן הציבור, ומי שבניו יוצאין לתרבות רעה ואין מוחה בידן, מכריז עליה להחזירה

המלעיג על המצות , המלעיג על דברי חכמים, השונא תוכחות, חושד בכשירים, המתכבד בקלון חבירו

להעתיק אותם רשום וכל ירא שמים בידו , ד דברים שאדם צריך ליזהר בהם"הא לך כ. ומנהג חסידים

בכתב אמת ולהניח בסדור תפלה שלו להיות עיניו משוטטות בהם בכל יום פעמים ערב ובקר ולא יהיה 

  .ל"עכ, נכשל בהם

ה ָצרֹות ]ד[ ּמָ ּכַ ֶרת ְלַחְכֵמי ַהדֹורֹות ֵליַדע וְלהֹוִדיַע וְלִהָוַדע ׁשֶ י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ְּוָכַתְבּתִ ּ ּ ַרּבֹות ְוָרעֹות , ּ

ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרהּגֹוְר ִהְתַרׁשְ   ִּמים ָלעֹוָלם ּבְ

ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ֶרת ְלַחְכֵמי ַהדֹורֹות ֵליַדע וְלהֹוִדיַע וְלִהָוַדע ׁשֶ י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ְּוָכַתְבּתִ ּ ּ ַּרּבֹות ְוָרעֹות גֹוְרִמים , ּ

ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה  ִהְתַרׁשְ ּכָָּלעֹוָלם ּבְ מֹו ׁשֶ ר ְלֵעיל ּכְ ְזּכַ קוִנים ַהּנִ ּתִ ּתוב ּבַ לוָתא ְוכוּּ ְּדָגִרים ֲעִנּיוָתא ְוֹאֶרך ּגָ ּ ְּ ּ' .

ָיָדם ְיֹכֶלת  ׁש ּבְ ּיֵ ַצָואָרם ַעל ׁשֶ ְלּגוָלם ַהּכֹל הוא ָתלוי ּבְ ָרֵאל ְוֹקֶצר ּגִ ִכיָנה ְוֹקֶצר ָצַרת ִיׂשְ לות ַהׁשְ ְּוֹקֶצר ּגָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְו ָרֵזי תֹוָרה ַלֲעֹסק ּבְ עור ִלמוָדם ַהָקבוַע ָלֶהם וְלַהִניַח ְפַנאי ַלֲעֹסק ּבְ ֵּאיָנם רֹוִצים ְלַמֵעט ִמׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ֲעָדםְוסֹודֹוֶתיָה ר ּבַ ּ ְוהוא ַרחום ְיַכּפֵ   .)ט באריכות"ועיין אור הזוהר פרק כ(. ּ

אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְר]ה[ ִנים ַהּגְ ה ִמַטַעם ַרּבָ ּ מֹוָדָעה ֲחָדׁשָ ֹקד ַעל ִלמוד ַהזַֹהר ִלְגֹמר ּ א ִלׁשְ ָּעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיוִמים ּּבָ ּ ׁש , ּ ְלנו לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ְוְכִפי ָהְרׁשִ ּ ּ

  .ֵּמאֹות ִסּיוִמים

ָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּכְ ּ ּ ְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ֲאׁשֶ, ּ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ּר הוא ְמַבּטֵ ּּ

א וִבָזה ֵמָעְלָמא ְּוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ָרֵאל , ּ ָבר עֹוַרְרנו ַעם ִיׂשְ ָעְבָרה ּכְ ָנה ׁשֶ ְּוַהׁשָ ית"ּ קון ַלְגֻאָלה ָהֲאִמּתִ ּּתִ ּ ּּ "

ִנים ַהְגאֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא ַק ַעם ַרּבָ ִּמּטַ ר ְלֵעילּ ְזּכַ א ַהּנִ ָאֶרץ וְבחוָצה , ִּדיׁשָ קֹד ַעל ִלּמוד ַהזַֹהר ִלְגמֹר ּבָ ִּלׁשְ ּ ּ ּ

ָּלָאֶרץ ֶאֶלף ִסיוִמים ְלנו, ּ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ׁש ֵמאֹות ִסיוִמים, ּ ּלֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ּ ְ.  

ן ֲאַנְחנו ֵני וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהְקד, ַּעל ּכֵ ַּרּבָ הּ ֶגת, ֹוׁשָ ר ָידֹו ַמׂשֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ְּמַבְקׁשִ ַעם , ּ ִלְלמֹד עֹוד ּפַ

כ ְכֵדי ְגמֹר ָהֶאֶלף ִסיוִמים ּבְ ּּבִ ּ חֹות"ּ עור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִפי ׁשִ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה ּכְ ּה ֱאלול ַהּבָ ּ ֵני ֶחְבָרתֹו , ּ ִעם ּבְ

ַקד ּתָ ל ֶאׁשְ ִּסיום זֹ, ׁשֶ ָרֵאלּ ַּהר ֶאָחד ְלִעלוי ַמַזל ַעם ִיׂשְ ּ ל ַהָצִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ ְוָיֵפר , ּ
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ָּהַרב ַהַמְסִפיד הוא ַהׁשֹוֵחט הוא ַהַמְלָאך ַהָמֶות   )יג ּ ּ ְּ ּ ּּ  

 בארצות הברית כשנלחמתי נגד הרבנים ראשי האמרתי בדרשכבר ו
בית החיים נתמלא הובגללם , לב ודםהערב רב שהאכילו נבילות וטריפות ח

" המגלה עמוקות"וכמו שהיה המעשה בזמן [, ע"אלפים צעירים וצעירות לב
ומאכילים " התמימים"וסומכים עליהם הרבנים הנותנים הכשר אלו ו] ע"זי

אומרים וצועקים ואחר כך , וגורמים לאסונות, חלב ודם, נבילות וטריפות
אך , ועוון פלוני ופלוני, בעוון הצניעות ואסון זה כביכולשנפטר זה , בהספד

רק הערב רב מכשילים , וטהוריםמימים ת" ועמך כולם צדיקים"האמת ש
ואותו הרב הצועק ובוכה הוא השוחט , ומונעים מהם לעשות תשובה, אותם

  .ואין קטיגור נעשה סניגור,  הוא המקטרגוהוא מלאך המות

 

בֹוָתם ָיה, ֲּעַצת אֹוְיֵבינו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ יָנה ְיֵדיֶהם ּתוׁשִ ֲעׂשֶ ְּולֹא ּתַ ֶנָחַמת ִציֹו, ּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ , ןְּוִיׂשְ

ן ְיִהי ָרצֹון ָיֵמינו ָאֵמן. ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַלִים ּתִ ְּירוׁשָ ַנת תפא' א. ּ   . ר ִלְפָרט ָקָטן"ְּלחֶֹדׁש ִאָיר ׁשְ

ּקֶֹדם ַהִלּמוד יֹאַמר ִכיַנת ֻעֵזנו :ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלִעלוי ׁשְ ֲּהֵרי ֲאַנְחנו לֹוְמִדים ּבְ ּ ּּ ּּ ָּהִרים ֶקֶרן ַמַזל ּוְל, ּ

ָרֵאל ל ַהָצִרים אֹוָתנו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים, ִיׂשְ ְּוִלְסֹתם ִפי ּכָ ּּ ּ ָנה, ּ ּוְלַהֲחִזיר ָהֲעָטָרה ְלָיׁשְ ְּוֹיאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו , ּ ּ
ן ָלֶבַטח ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ן ְיִהי ָרצֹון, ְוִיׂשְ   .)391ועיין אור הזוהר באריכות בעמוד ( .ָאֵמן ּכֵ

  :מענין הערב רב, ים מספר לב יצחקואעתיק איזה גרגר ]ו[

  אופנים על מה שאומרים ברוך מרדכי וארור המן' ה

   כמנין בשר502' ארור המן גם כן בגימטרי -   כמנין בשר502' ברוך מרדכי בגימטרי

 ברוך מרדכיכי ,  ארור המן-ביאור נפלא בביאור שושנת יעקב שאנו אומרים ברוך מרדכי 

  . וצריך ביאורבשר כמנין 502'  גם כן בגימטריארור המן ובשר כמנין 502' ריבגימט

 אפשר לפרש בסייעתא דשמיא בדרך רמז כי התורה הקדושה מרמזת לנו שיסוד כל החיים :אופן א

כדבעי אז יהיה ברוך מרדכי היהודי היהודי וכל היהודים " בשר" שאם נזהרים בכשרות הבשרהוא ה

 אינו כשר כדבעי יהיה ארור המן שחס ושלום המן יהיה לו "בשר"ם חס ושלום האבל א. יהיו מתברכים

  .הכוח לשלוט על היהודים

 גם כן כלב ולהבדיל - 52'  בגימטריאליהודהנה , ל בהקדם"הנ' אפשר לפרש גמטרי: אופן ב

, )' העמוד(דברי גאונים , ואפשר לפרש בהקדם מה שכתב בספר אמרי צדיקים,  וצריך ביאור52' בגמטרי

אז , אם השוחט ירא שמים כדבעי, שוחט רע מלאך המות בעיר, דאם השוחט כשר אליהו הנביא בעיר

אור ישראל בפתיחה פירוש בזה דבר ' ובס, אז מלאך המות בעיר, ואם אינו כהוגן, אליהו הנביא בעיר

ו כשהשוחט דהיינ, כלבים בוכין מלאך המות בעיר, כלבים שוחקין אליהו בעירל "נפלא מה שאמרו חז

לכלב תשליכון "ירא שמים אז הכשרות לאכילה והטריפות להכלבים שזה מנת חלקם כמו שנאמר 
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, פרט לאחרונהובכל יום מתחדשים ושומעים צרות על גבי צרות 
של צדיקים קדושים משפחה שלימה המקרה המזעזע והנורא איך ש

שלא היה דבר כזה מימות , ל"מן העולם רחברגע אחת ע נעלמה "ל זוטהורים
מה באו הצרות מפני ו? למהעל מה ומחפשים כולם ו, ש"הרשע היטלר ימ

ועל כולם פחד המלחמה מצפון !!!  שאין בדעת האנושי לסבול?האלו
שמבקש להשמיד להרוג ולאבד את כל , ובראשם המן מפרס, םומדרו

  .  יפר עצתו' ה, היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד

 

אבל אם שוחט , כיון שאכילת הבשר כהוגן, ואם כן הרי זה סימן שאליהו בעיר, ועל כן שוחקין, "אותו

ואז ,  בוכיןשלא כהוגן ומאכיל נבילות וטריפות לישראל חס ושלום אז גוזל חלק הכלבים ועל כן הם

 .חס ושלום, מלאך המות בעיר

ובזה אפשר לפרש מה שכתבנו לעיל דהנה אם הבשר כשר ואוכלים כשרות אז אנו זוכים 

, כי היהודים לא אוכלים את הטריפות חס ושלום(שאומרים רק ברוך מרדכי ואליהו הנביא בעיר וכלבים צוחקים 

קלל את המן כי אין לו שום שליטה על היהודים ואז  ואין אנו צריכים ל)והכלבים מקבלים את כל הטריפות

אבל . דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו' זוכים שמרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול וכו

, בשר' אם חס ושלום הבשר אינו כשר ואוכלים טריפות אז אנו צריכים לומר ארור המן שגם כן בגימטרי

וגוזלים מהכלבים את הטריפות ומפני זה בוכין , במקום ליתנו להכלבים, כלים את הטריפותכי היהודים או(ואז הכלבים בוכים 

  .  ועל כן מלאך המות בעיר חס ושלום)הכלבים

ם ואין לו זמן לעבוד בריטעיל ונעשה חכם ונעשה "ך מ"וידוע דהמלאך המות הוא הסמ

רבנים בכל מקום מסיטרא שמעמיד שוחטים ו, ם הוא"ך מ"וכל תכסיסי מלחמה של הסמ, האלסעילער

רק מעמיד , ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד"ך מ"וידוע שמערמת הסמ, שהבשר לא יהיה כשרדיליה 

תולדות "וראה מה שכתב בעל . ועל ידי זה הכל ברשתו' שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דילי

א יצטרך לילך ולפתות עתה התחכם היצר הרע של:  וזה לשון קדשו)ה העולה"פרשת נשא בד(" יעקב יוסף

והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא , רק יחיד אשר רבים נכשלים בו, וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד

ם על הדת ונעשים יועל ידי זה מעביר. ש"עיי, דיליה המאכיל טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו

הרבה , י שוחטים שהיו קלים" כותב שע)'ז' סי' ד חלק א"יו(ת "אפיקורסים כמו שכתוב הדברי חיים בשו

  .)ש באריכות"עיי(ל "ועזבו את דרך היהדות רח, קהילות התקלקלו בגרמניה

שהיראת שמים יראה על , וכן כתוב בתבואת שור כתוב שהשוחט חייב להיות ירא שמים מרבים

הם , וממילא הוא מקלקל גם אחרים האוכלים משחיטתו, ואם לא אז הוא מתקלקל יותר ויותר, פניו

   .)ל"מערכת שחיטה של רבה של שאמלוי זצ" טיול בפרדס(". תמלאים מטומאה עד שהם הופכים לאפיקורסיםמ

 במתניתא תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין : )ב"ע' דף ח( בבא בתרא ראה ]ז[

 מלמדי :י"רשופ. ותאמת לאמתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוק

  . שמלמדין ומחנכין אותן בדרך טובה מצדיקי רבים הן-תינוקות 
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 וזה !זה אומר ביטול תורה! זה אומר אהבת ישראל! זה אומר צניעות
. והכל אמת. אומר התפילין והמזוזות שאם המזוזות כשרים אז אין אסונות

 עם ישראל לקדושה ולעוררו לתשובה בבת אך השאלה איך אפשר לקרב את
  . אחת על הכל

ורבי , אליהו הנביא, בואו ונראה מה מגלים לנו משה רעיא מהימנא
נינצל מכל לומדים זוהר הקדוש שבזכות ה, א"שמעון בן יוחאי זיע

וכוח הלימוד הזה כל כך גדול וחשוב בשמים שבזכות זה השם , חהפורעניות
  .נו סוכת שלומויתברך מגן עלינו ופורס עלי

 

  :א"ץ עדה החרדית משנת תרפ"קטע ממכתב הבד ]ח[

ֻאָלה ָהֲאִמִתית ִּתקון ַלּגְ ּּ א ּּ אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִנים ַהּגְ ִּמַטַעם ָהַרּבָ ּ ּ  

א ָה ּנָ ל ַהּתַ י ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ָּידוַע ַלּכֹל ּכִ ְחּתֹוִנים, ֱאלִֹהיּ ֱאַמר ָעָליו,אֹור ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ  ֶזה : ַהּנֶ

ּ וַבְגָמָרא ָאְמרו,ָּהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרִגיז ַמְמָלכֹות יִליד ְוִאי לֹא לֹא " ,ּּ ְמעֹון ּתֵ י ׁשִ ַרּבִ יה ּכְ ִּדיִליָדה ִאיּמֵ ּ

יִליד נוּ הוא ֲעֶטֶרת :)ז"ַמּכֹות י( "ּתֵ נו ְוִתְפַאְרּתֵ ּרֹאׁשֵ ּבִ, ּ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןי "ָהַרׁשְ ר ּתֹוָרתֹו ּבֹוַקַעת ְלַאְלֵפי ,ּ  ֲאׁשֶ

ַמִלים ְוַחיֹות ַהקֶֹדׁש,ֲאָלִפים ְוִרְבֵבי ִרְבבֹות עֹוָלמֹות ים ְוַחׁשְ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ין ׂשְ ּ ְועֹוֶבֶרת ּבֵ ּ  ְמקֹום ַנֲהֵרי ֵאׁש ,ּ

רוך הואאֹוֶכֶלת ֵאׁש ּ ַעד קֹול ְדָמָמה ַדָקה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ּ ים וְמַרֵחם ַעל  ,ּ ה עֹוָלמֹות ֲחָדׁשִ ה ובֹוֶנה ּבָ ֵמַח ּבָ ְּוׂשָ ּּ ּ

  .ָעְלָמא

ַתב ַהָגאֹון ִחיָד ּכָ ּּפוק ֲחֵזי ַמה ׁשֶ ּ א"ּ    :ּא ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ל ִל ִּלמוד ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ּ ּמוד ֲאִפלו ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּ ּ ּּ ּ.  

ֵסא ֶמֶלך"ְוָהַרב  ְּכִ קון מ(" ּ רוׁש ַעל ּתִ ּּפֵ   : ָאַמר)ג"ּּ

ִגיְרָסא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ִּלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ּעֹוד ָאַמר ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּ:  

ַהאי ֵסֶפר ַהֹזַהר ִיְתָפְר ּּבְ ְתָרָאהּ ָדָרא ּבַ ְלָיא ּבְ ד ִאְתּגַ לוָתא ּכַ ּקון ִמן ּגָ ּ .  

ַדף קכ ְמעֹון: ד"עֹוד ּבְ י ׁשִ ינו ְלַרּבִ ה ַרּבֵ ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך . ְּלׁשֹון מׁשֶ זַֹהר ָהָרִקיַע ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ְְוַהּמַ ּ ּ ּ

ִאיֵלין לֹא ָצִריך ִנָסיֹון ְּדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ְ ּ ּ ּ   : ָרָצה לֹוַמר– ּ

יַח ֵסֶפר ַהזַֹהר לֹא ִיְסּבֹל ֶחְבֵלי ָמׁשִ י ַהלֹוֵמד ּבְ ּּכִ ּ  

ָרֵאל ֲעִתיִדין ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ָדא הוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּ ּ ּּ ַרֲחֵמיּּ יה ִמָגלוָתא ּבְ ּ ּבֵ ּ ּ.  

קוִנים ַהְקָדַמת ַהּתִ ּעֹוד ּבְ ּ ּכִ" :ּ ֹזַהר ָהָרִקיַעְּוַהַמׂשְ ְמעֹון ' ְוגֹו" ּיִלים ַיְזִהירו ּכְ י ׁשִ יִלים ִאֵלין ַרּבִ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ּ

יא ְנׁשו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא, ְוַחְבַרּיָ ד ִאְתּכַ ַּיְזִהירו ּכַ ּ הו ִעְמהֹון וְלָכל , ּ ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלהֹון וְלֵאִלּיָ ּ ּ ּּ
  



ּבִ יח  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

ָמִתין ִדְמִתיְבָתאן ְלַנֲחָת ִּנׁשְ ֶכלּ ְסָיא וְבֹאַרח ׂשֵ ִאְתּכַ א ּבְ יַנְייהו וְלָכל ַמְלָאַכּיָ ּא ּבֵ ּ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא ְיִהיב ְרׁשו  .ּ ּ ּ

א ִדיֵליה ַדְרּגָ ם ּבְ ל ׁשֵ נוִיין ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין ְטִמיִרין ּכָ ין וְלָכל ּכִ ין וְלָכל ֲהַוּיָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְּלָכל ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּוְרׁשוָתא , ּ ּ

א ְיִהיב ַל ר ְסִפיָרן ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין ְטִמיִרין ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה לֹון ַעד ְדֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלּכָ ֲּעׂשַ ּּ ּּ

יָחא   .ְמׁשִ

י ַּהּמוָרם ִמן ָהָאמור ּכִ ּ:  

ִלמוד ַהזַֹהר ֻאָלה ְתלוָיה ּבְ ַּהּגְ ּ ּּ ּ ּ  

ּטול ִלּמ עֹוָלם ּבִ ה ִנְכּתֹב ַמה גֹוֵרם ּבָ ְּוַעּתָ ּוד ַהזַֹהרּ י , ּ ל ָהֱאלִֹהי ַרּבִ ְּוִנַקח אֹותֹו ִמִדְבֵרי ָהַרב ַהָגדֹול ַהְמֻקּבָ ּ ּ

א ַּחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְלִמיד ָהַרב ָהֲאִר,ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן" ּתַ ַער ,ּ ַהְקָדַמת ׁשַ תוב ּבְ ּ ַהּכָ ּ

ִעיר:ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ַּהַהְקָדמֹות ַאְלֵפי ַחִיים,ּ ֲאִני ַהָצִעיר ּבָ ּ ַהַדל ּבְ ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב יֹוֵסף ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ,ּ  ִויַטאל ּבֶ

א ֵמִהים,ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ בֹוַתי ּתְ ּתֹוֵמם וַמְחׁשְ י ִמׁשְ ְבּתִ ׁש ּכִֹחי ְוָיׁשַ ׁשַ ים ְלֹכַח ּתָ לֹׁשִ ן ׁשְ ְהיֹוִתי ּבֶ י ָעַבר,ּ ּבִ  , ָקִציר ּכִ

ָלה ַקִיץ ְענו,ּכָ ּ ַוֲאַנְחנו לֹא נֹוׁשַ רוָפה לֹא ָעְלָתה ְלַמֲחָלֵתנו,ּ ּ ּתְ ֵתנו , ּ ֵרנו ְולֹא ָעְלָתה ֲארוָכה ְלַמּכָ ֵּאין ָמזֹור ִלְבׂשָ ּ ּ

נו ית ִמְקָדׁשֵ ן ּבֵ ּוְלֻחְרּבַ ָנה ַהיֹום ְוַגם ָנטו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ּּ י ּפָ ּאֹוי ָלנו ּכִ ל ַה,ּּ אּ ְוָכלו ּכָ ן ָדִוד לֹא ּבָ ִּקִצים ַוֲעַדִין ּבֶ ּּ .

י ן ִיׁשַ א ּבֶ ַני ַלֲחקֹר ְוָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה ִנְתָאֵרך ִקֵצנו ְוָגלוֵתנו וַמדוַע לֹא ּבָ ָנה ֶאת ּפָ ָּוֶאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ?  

י ָדַוי י ְוִלּבִ ִקְרּבִ ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ּבְ ֲאָמר ֶאָחד הוָבא, ּ קון לִּמּמַ קוִנים ּתִ ֵסֶפר ַהּתִ ּ ּבְ ּּ : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו' ּ

ִתיב ְורוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ְוכו יָנא ּכְ ּנִ ּּתַ ה רוַח ' ְּוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ֶאְקָרא ְוכו' ּ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ַההוא ִזְמָנא ַוִיְזּכֹור ּכִ ּּבְ ּּ

ּהֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב  ִהִלים עח לט(ְ יַחְוָדא ִא,  ְלָעְלָמא)ּּתְ ּיהו רוָחא ְדָמׁשִ ַּוי לֹון ָמאן ְדָגְרִמין ְדֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא , ּ ּ ּ

ה, ְּוָלא ְיתוב ְלָעְלָמא ׁשָ ְּדִאֵלין ִאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ּּ ָלה, ּ ַתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ רֹוֶצה ( ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ּלֹוַמר ִלּמוד ַהזַֹהר ַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי יְּדָגְרִמין ְד, )ּ ִּאְסּתַ ָאַרת ב, ִּמיָנה' ּ ּתְ ה' ְוִאׁשְ ְּדָגְרִמין ַוי לֹון , ְיֵביׁשָ

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ֲּעִנּיוָתא ְוַחְרּבָ ָמה ְדִאְתַמר, ּ יַח ּכְ ְּוַהאי רוַח ְדִאְסַתַלק ִאיהו רוַח ְדָמׁשִ ּּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו , ּ

ְּוִאיהו רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵע, ֹּקֶדׁשּרוַח ַה ּ ּ םּ ָּצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ְעָיה יא ב( ּ אן.)ְיׁשַ   .ַעד ּכָ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ִָיְלְמדו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ  

י ִלּמוד ַהזַֹהר הוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמי ֲּהֵרי ּכִ ּ יַחּ ל ָמׁשִ ָמתֹו ׁשֶ ן ,ם ְוִנׁשְ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ְקָדׁש ְוִיׂשְ ֶנה ַהּמִ ּ ְוִיְתַגֶלה ְוִיּבָ ּּ

יַח, ָלֶבַטח לֹא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ טוַח ׁשֶ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו ּבָ ֵני ִעיר ַהקֶֹדׁש  ,ּּ ן ֲאַנְחנו ַחְכֵמי ְוַרּבָ ר ַעל ּכֵ ֲּאׁשֶ ּ

ֶנה ְוִתּכ ּבָ ַלִים ּתִ ָיֵמינו ָאֵמןְּירוׁשָ ְמֵהָרה ּבְ י ִדיִנים,ֹּוֵנן ּבִ ּ וָבּתֵ ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ ,ּ ּ ִנְתעֹוַרְרנו ְלַיֵסד ִלּמוד ַהזַֹהר ּבָ ּ ּ ּ ּּ

ְכֵדי ִלְגמֹר ַהֵסֶפר ַהזַֹהר ּּבִ כ,ּ ּ ְוִיְהֶיה ַהִסיום ּבְ ּ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה"ּ ּה ֱאלול ַהּבָ ִריַאת ָהעֹוָלם,ּ ּ ַהֹזַהר ְּוִיְלְמדו,  יֹום ּבְ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ְָוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ִנים,ְּוָלֵכן ֲאַנְחנו קֹוְרִאים ָלֶכם ִתים,סֹוֲחִרים, ּ ַאֵחינו ֲחָכִמים ַרּבָ ֲעֵלי ּבָ ֲעֵלי ְמָלאכֹות,ּ ּבַ ּ ִחְזקו ְוִאְמצו , ּבַ ּ

ָּלַקַחת ֵחֶלק ִעָמנו ּבֹור, ּ ֶחְבָרה ַהזֹאת. ֲאִניְּוַהַחָלׁש ֹיאַמר ּגִ רו ּבַ ּ ְזכו ְוִהְתַחּבְ ּ  ,ּ ְוָכל ֶאָחד ַיְחטֹף ֵחֶלק ֵמַהזַֹהר,ּ

ָאֶרץ  ין ּבָ ִאים ְוַהְמַנֲהִלים ּבֵ ּבָ ר ִיְתנו ָלֶכם ַהּגַ ֶדר ֲאׁשֶ ִפי ַהּסֵ ַעת ַהְפַנאי וֵבין ַהְדֵבִקים ִיְלֹמד ֵאיֶזה ָעִלין ּכְ ּוִבׁשְ ּ ּּ ּ ּ

חוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָרֵאל ַאׁשְ.ּּבֵ ּ ְדעו ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,ֵריֶכם ִיׂשְ ַמִים,ּ ׁשָ ּבַ ְּדעו, ּ ֲאִביֶכם ׁשֶ ל ִמָלה וִמָלה ,ּ ּ ּכָ ּּ

י ִרְב ית ֶאֶלף ֲאָלִפין ְוִרּבֵ ַמִיםבַנֲעׂשֵ ׁשָ ה ,ֹּון עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּבַ ַהְקָדַמת אֹור ַהַחּמָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ   .ּּכַ

ֵלם ל ָחֵבר ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ ֵלם ַעל ג,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו" ַעד כּכָ ל ִסּיום ׁשָ ּ וְלַזֵוג ּכָ ּ ' אֹו ד' ּ
ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ָמה ִסּיוִמים ֵיׁש ּבְ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ֲּחֵבִרים ּבִ ּ וְכָבר ִמִנינו ֶחְבַרת ,ּּ ּּ

ֶזה ַתֵדל ּבְ ים ְלִהׁשְ ה ֶאת ָהַרּבִ ְּמַזּכֶ ּ  
  



ּבִ יט  י"אֹור ָהַרׁשְ

 וחסדים פשוטים סובבים את כלל רק רחמיםו, צרותולא יהיו שום 
  .ישראל

בשבת לימוד זוהר הקדוש שעה אחת בכי , אין בעיות של ביטול תורה
 אברכים 100.000' תורה נגלה בחול ושווה לליון שעות ימאשר עולה לערך 

, ורה לשמהוזה עוד יותר כי זה ת, ביום אחדבהתמדה  שעות 10לומדים ה
  .שמגן על כל הדור

זוהר הקדוש שלומדים כי רק בכמה דקות , אין לנו דאגות של צניעות
  ]ראה להלן [.עושים תיכף תשובה

כי אם לומדים זוהר הקדוש אחד , אין לנו שאלה של אהבת ישראל
 יהדות הגולהתראו איך שהתאחדו כל ארצנו הקדושה עם . אוהב את השני

   .ולתולז וכל אחד מעורר ,ביחד

, ת אנחנו מקושרים עם קהילות רבות בארץ"בחסדי השי
. ומרגישים איך שכולם אוהבים זה את זה בזכות לימוד הזוהר הקדוש

וצריכים כל עם ישראל , רק אחדות, ובאמת זה מה שצריך כלל ישראל
ל לומר לפני התפילה הריני "להתאחד באהבה כמו שתיקן האריז

ובזה זוכה לתקן את " לרעך כמוךואהבת "מקבל עלי מצוות עשה של 
ה הקדוש בנוסח של הלשם יחוד לומר "כל ישראל וכמו שאמר השל

ואמרו , ובזה מתקן את כל הגלגולים של הכלל ישראל, בשם כל ישראל

 

םְו ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ,ּ ַאֵחינו,ַאּתֶ ֵאי וְמַנֲהֵלי ַעם קֶֹדׁש ּבָ ּ ַגּבָ ּ ּ ר ֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר ,ּ ים " ֲאׁשֶ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ִפי ּכֹחֹו,"ּכַ ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר ּכְ ָמרֹות ִמׁשְ ּ ִעְמדו ַוֲעׂשו ִמׁשְ י ,ּ ֹאֶפן ּכִ ל ָחֵבר ּבְ  ּכָ

ֵלם ַעד כ ֵלם ַעל ג,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו"ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ ל ִסּיום ׁשָ ּ וְלַזֵוג ּכָ ּ ְכֵדי ָלַדַעת ' אֹו ד' ּ ֲחֵבִרים ּבִ

ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ָמה ִסּיוִמים ֵיׁש ּבְ ּּכַ ה ֶאת ָה.ּּ ּ וְכָבר ִמִנינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ַתֵדל ּּ ים ְלִהׁשְ ַּרּבִ ּ

ֶזה   .ּבְ

ים  ית קֶֹדׁש ַהָקָדׁשִ ְמִסַלת ּבֵ י ִעיר ַהקֶֹדׁש ּבִ ָלֶהם ִעם ַאְנׁשֵ י חוץ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהִלּמוד ׁשֶ י ַגם ַאְנׁשֵ ּוָברור ּכִ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶזה ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ סֹוד ּכָ ַנת ְגֻאָל, ּבְ ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ְּוִנּכָ ל ּ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ּה ִויׁשוָעה ּבְ

לֹו ּבִ ,ָּהעֹוָלם ּכֻ א ָהַרׁשְ ּנָ ִני וְזכות ַהּתַ ַעם ֵסֶדר ׁשֵ ְּוַאַחר ַהִסיום ִאם ִיְצָטֵרך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד ּפַ ּ ְּ ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו "ּ ּ

ם ׁשָּ ָיֵגן ָעֵלינו ְוָי,ָאֵמן   .לֹוםֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאּתֶ



ּבִ כ  י"אֹור ָהַרׁשְ

אלו , טורק הערב רב. בכנישתא חדא תיכף יבוא משיח"בזוהר הקדוש 
כמו , המחפשים כסף וכבוד ובונים בנינים גדולים להתפאר ולהתגדל

 

ל  ]ט[ ְלטֹון ׁשֶ ִּדְבֵרי ַהזֹוַהר ַעל ַהׁשִ ִמיםָהֵעֶרב ּ ַאֲחִרית ַהּיָ ַּרב ְוַהַמָצב ּבְ קֹוֶרה , ּ י ַמה ׁשֶ ּוְלַגּבֵ ּ ּ
ְתקוָפה ָהַאֲחרֹוָנה וכו ּּבַ ּ':  

ה ָלׁשֹון ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ר ַדף קכ(ִּהּנֵ ְדּבָ ּמִ ּּגום ִעְקֵרי ַהְדָבִריםִּעם ַתְר, )ְד ְוֵאיָלך"ּּבַ ּ ּ: 

קודשא בריך הוא ייעול לון בגלותא דבני עשו  כד אינון מחללין אורייתא: כגוונא דא בישראל…

ובהון יתבררו ויתלבנו , ואתדנו תמן, "נחש"ו" כלב"דדרגייהו , תחות שעבודא דלהון, ובני ישמעאל

ובחנתים , וצרפתים כצרוף את הכסף ")זכריה יג(הדא הוא דכתיב , וכבחון הזהב ויצורפו כצרוף הכסף

 ."ילבינו כשלג, אם יהיו חטאיכם כשנים ")ישעיה א(עד דיתקיים בהו , "הזהב כבחון את

ָרֵאל ָיֵפרו ֶאת ֻחֵקי ַהתֹוָרה[ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּּכְ ּ ל ַהֻמְסְלִמים "ַּהָקּבָ, ּ ּה ַיְכִניס אֹוָתם ְלַצֵער ַתַחת ְיֵדיֶהם ׁשֶ ּ

ן אֹוָתם, ַרבְוָהֶעֶרב , ְוַהנֹוְצִרים ֵדי ְלָבֵרר וְלַלּבֵ  .]ּּכְ

דהא פרנסה , וטהרה לא שלטא על ישראל יתיר ואילנא דטוב ורע דאיהו איסור והיתר טומאה... 

תמן לא קשיא מסטרא דרע ולא מחלוקת מרוח  דלית, דילן לא ליהוי אלא מסטרא דאילנא דחיי

ח מעמי הארץ אלא "דלא יתפרנסון ת, "ץאעביר מן האר ואת רוח הטומאה ")זכריה יג(דכתיב , הטומאה

דאינון מסאבין , ולא מערב רב דאכלין טומאה פסול איסור ,דאכלין טהרה כשר היתר, מסטרא דטוב

ישעיה (ועלייהו אתמר , ז חזרין לשרשיהו"דאינון בנוי דלילית דאיהי נשג בגין, ז"דמסאבין גרמייהו בנשג

 ."נחש יצא צפע כי משורש ")יד

ְרָנָסָתם ֵמָהֶעֶרב ַרבִּלְקַראת ַהְג[ לו יֹוֵתר ֶאת ּפַ ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים לֹא ְיַקּבְ ּאוָלה ּתַ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב , ּ ְרָמז ּבְ ַּהּנִ

ָלֶהם ַתִגיַע מ, ְּוַרע וְבֻטְמָאה ְרָנָסה ׁשֶ ֶּאָלא ַהּפַ ּ ִגיַע ֵמֲאָנׁשִ". ֵּעץ ַהַחִיים"ּ ָלֶהם ּתַ ְרָנָסה ׁשֶ ַהּפַ יר ַהזֹוַהר ׁשֶ ַּמְסּבִ ים ּ

ר ְוַהֶיֶתר ׁשֵ ִמים ָהאֹוְכִלים ּכָ אֹוְכִלים ְטֵרפֹות ְוֻטְמאֹות, ִּיְרֵאי ׂשָ ִאים ֶאת ַעְצָמם , ְולֹא ֵמָהֶעֶרב ַרב ׁשֶ ּוְמַטּמְ

ִבים ֲאסוִרים ִמְשּכָ  ].ּּבְ

 ואל אדמת ישראל לא )יחזקאל יג(נביאה עלייהו  ד אמר"ורשעים בחשך ידמו אינון ערב רב ובג... 

 .יבאו

ל ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהֶזהֲא[ ָּבל ָהֶעֶרב ַרב ַהֶזה ְיַקּבֵ ה , ּ ְּוִתְתַקּיֵם ּבֹו ַהְנבוָאה ַהָקׁשֶ ּ ָרֵאל לֹא "ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

לֹא ִיְזּכו ִלְגאוָלה(" ָּיבֹואו ֹעֶנׁש ׁשֶ סוק ַהֶזה ְמֹפָרׁש ּכְ ָמקֹום ַאַחר ַהּפָ ּּבְ ּ ּ ּּ( 

, תאחר בכל יכולתך דהא אנא בצערא סגי  לא’ד-באומאה עלך בשמא ד: ל רעיא מהימנא"א... 

 )ישעיה נג(לאפקא לי מהאי צערא בהאי קבורה דאתמר עלי   ויפן כה וכה וירא כי אין איש עוזר לי)שמות ב(

אשתמודען בי ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת דסרח  ויתן את רשעים קברו ולא

 כל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכווןסופרים תסרח בינייהו ב בינייהו דחכמת

ואתן צאני  )יחזקאל לד(ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו 

חטא מסובבים מעיר  ואנשי חיל ויראי, ח"צאן מרעיתי אדם אתם ולית לון יכולת למעבד טיבו עם ת

סגיאין אלא דבר קצוב דלא יהא   ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתריןלעיר ולא יחוננו ומחרימין

 .שעה תקומה לנפילו דלהון ואפילו חיי

  



ּבִ כא  י"אֹור ָהַרׁשְ

כמו שכתוב , והם אלו המעכבים הגאולה, שכתוב בהקדמת עץ חיים
י ִמְפֵני ֵגָוה ְוָדמַֹע " )ז"ג י"פרק י(ירמיה ב ִמְסָתִרים ִתְבֶכה ַנְפׁשִ ָמעוָה ּבְ ְּוִאם לֹא ִתׁשְ ּ ּ ּ ּ

ה ֵעֶדר  ּבָ ִּתְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ִדְמָעה ִכי ִנׁשְ ּ ל מפני מה אריכת "וביארו חז, "'הּ
  .מפני בעלי גאווההגלות 

 לחינם הזוהר הקדוש ורבי חיים וויטאל כותבים שיתרחקו מהם עד ולא
,  פעמים הזוהר הקדוש מעורר על הערב רב172 ולערך ,קצה האחרון

, ט ותלמידיהם ועוד" מקומות שצדיקי הדור תלמיד בעש130ולערך 
  .עוררו גם כן נגד הערב רב שיתרחקו מהם

 

ינו [ ה ַרּבֵ הו ַהָנִביא- ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא -ֹּמׁשֶ ְבָיכֹול ִעם ֵאִלּיָ ר ּכִ ּ ְמַדּבֵ ְבָיכֹול , ּ ֲהֵרי גֹוֵאל (אֹודֹות ַעְצמֹו ּכִ ּׁשֶ

ּהוא ַגם ג, ִראׁשֹון ּ ְתקוַפת ַאֲחִרית ַהָיִמים, )ֹוֵאל ַאֲחרֹוןּ ּּבִ ך, ּ ֵעֶרך ּכָ ְְואֹוֵמר לֹו ּבְ ב  :ְ לֹא ִתְתַעּכֵ יַע אֹוְתך ׁשֶ ּבִ ּ ֲאִני ַמׁשְ ּ ָ

ְבׂשֹוַרת ַהְגאוָלה( ּּבִ דֹול, )ּ ַצַער ּגָ י ֲאִני ִנְמָצא ּבְ עֹוֵזר ִלי ָלֵצאת ֵמַהַצַער ַהֶזה! ּכִ ְּוֵאין ִמי ׁשֶ ֵעיֵניֶהם ַוֲאִני ֶנְחׁשָ. ּ ב ּבְ

ֶכֶלב ֵמת ל ָהֶעֶרב ַרב ּכְ ֶאְצָלם ִהְתַקֵים , ׁשֶ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּגֹוֵעל ָובוז ְלתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה(" ָּחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח"ּ ָכל , )ּ ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ָרֵאל, ָּמקֹום וָמקֹום ּבְ ל ִיׂשְ ְּוָחְזרו ָהֶעֶרב ַרב ְוַנֲעׂשו ַמְנִהיִגים ׁשֶ ְוֵאין ָלֶעֶרב ַרב , ה"ל ַהָקּבָֹצאנֹו ׁשֶ, ּ

י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא עֹוְבִרים ֵמִעיר ָלִעיר , ְּיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים רומֹות(ְוַאְנׁשֵ ְּלַבֵקׁש ּתְ ְולֹא , )ּ

ן(, ְּיחֹוְננו ִיּתֵ ְמַעט ִמי ׁשֶ ָּדָבר ָקצוב("ְּתִנים ָלֶהם ֶאָלא ַתְקִציִבים ְולֹא נֹו, ּוַמְחִריִמים ָלֶהם ָהֶעֶרב ַרב, )ְּוֵאין ּכִ ָלׁשֹון -" ּ  ּבְ

ְנִפיָלָתם, ּ ְמֻדְלָדִלים)ַהזֹוַהר לֹא ִתְהֶיה ָלֶעֶרב ַרב ְתקוָמה ּבִ ֵדי ׁשֶ ְּוֶזה ְמֻכָון ִמְלַמְעָלה ּכְ ּּ ּ ּ[. 

מסולאים  בנים ה)איכה ד(ביגונא חשיבין ככלבים  וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדוחקא

 .דלא אשכחו אכסניא בינייהו, חוצות בפז איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל

דאינון ! מארי שוחד! גזלנין. צערא בלא יגונא כלל ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא

 ."לראש היו צריה ")איכה ה(עלייהו אתמר " מלאה הארץ חמס מפניהם כי ")בראשית ו(דיינין רישי עמא 

ַצַער[ י ֶהָחִיל ְוִיְרֵאי ַהֵחְטא ּבְ ֹדַחק וְבָיגֹון, ְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנׁשֵ ָלִבים ,ּּבְ ּכְ ִבים ּכִ ֶהם , ְוֵהם ֶנְחׁשָ ּוִמְתַקֵים ּבָ ּ

ֵאיָכה  סוק ּבְ ל חוצֹות"ַּהּפָ ֹראׁש ּכָ בו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ּבְ ָפז ֵאיָכה ֶנְחׁשָ ִנים ַהְמֻסָלִאים ּבַ ּּבָ ּ ּ  מֹוְצִאים ְוֵהם לֹא, "ּ

יִרים. ָמנֹוַח ְּוֵאלו ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ֲעׁשִ ְלָוה, ּ ׁשַ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ְכָלל, ּבְ ִלי ַצַער ְוָיגֹון ּבִ ְזָלִנים. ּבְ ! לֹוְקֵחי ׁשַֹחד! ֵהם ּגַ

י ָהָעם ְּוֵהם ֵאלו ַהׁשֹוְפִטים ְוָראׁשֵ ּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְפֵניֶהם", ּ ָּהיו ִצֶריָה "ֵאיָכה ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּבְ, "ּּכִ

 ].."ָלֹראׁש

ַבר ִהְתַקֵים ֲּאַנְחנו ֲהֵרי ַחִיים ֶאת ֶזה , ְּוָכל ֶזה ּכְ ִסְפֵרי ָהֶעֶרב ַרב י(ּ ֲאִריכות ּבְ ַּעֵין ּבַ ּ וְרֵאה –ז ֲחָלִקים "ּ

ינו ַחִיים ִוויַטאל ל ַרּבֵ ַהְקָדָמתֹו ׁשֶ ֲאִריכות ּבְ ּּבַ ּ ֵסֶפר , ּּ   ."בַהזֹוַהר ְוָהֶעֶרב ַר"ּבְ

ָכל יֹום ְויֹום ּוִבְזכות ִליּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ה ְלַטֵהר ְלָבֵבנו ַלֲעֹבד ְליֹוְצֵרנו , ְּנַנַצח ֶאת ָהֶעֶרב ַרב, ּּ ְּוִנְזּכֶ ּ

נו וְבָכל ְמֹאֵדנו ָכל ּכֵֹחנו וְבָכל ַנְפׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּוְתֻקַים ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא , ּ ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ"ּ יה ִמן , ַהרּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ

ַרֲחֵמי ָּגלוָתא ּבְ ָיֵמינו" ּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּּבְ   . ָאֵמן, ּ
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ַּהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִי   )יד ּ יַח ִצְדֵקנו, יםּ ַמת ָמׁשִ ֶהם ִנׁשְ ּבָ   ּׁשֶ

הם  זוהר הקדוש שמי שמעורר ללימוד הזוהר הקדושהיוצא לנו מה
וכן כתוב בזוהר , שבהם נשמת משיח צדקינו, הצדיקים האמיתיים

הקדוש דבדרא בתראה יתלבש נשמת משה בצדיקי ישראל ויעוררו את עם 
מעוררים הם מהערב ואלו שלא . יק"ישראל על לימוד כל חלקי התורה

ד "דף קכ(הר הקדוש פרשת נשא ובזכמו שכתוב . וצריך להתרחק מהם, יארב

 

ְהֶיה ]י[ ַּהְגֻאָלה לֹא ּתִ ָלה,ּ ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהּתֹוָרה,ּ ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ְוִעַקר ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ֶרק י( .ּ ֵלָמה ּפֶ   )'א אֹות ג"ֶאֶבן ׁשְ

ִּלמוד ְיֵדי ַעל ]יא[ ֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ָמֵעאל ֶאדֹום ,ָנָחׁש , ּכֶ   ְוִיׁשְ

ת זַֹהר ָרׁשַ הו: ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא :.)קכד ַּדף( ָנׂשא ּפָ ִפקוִדין, ֵּאִלּיָ ּקום ַאְפַתח ִעִמי ּבְ ּּ ּ ְּדַאְנְת הוא עֹוֵזר , ּ ּ ּ

ָכל ִסְטָרא, ִלי ַקְדִמיָתאְּדָה. ּבְ ּא ֲעָלך ִאְתַמר ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, ְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּוֶבן ַאֲהֹרן ַוַדאי ִאיהו ָאח . ִּפְנָחס ּבֶ ּּ

ֵלי יז(, ִּדיִלי ּ ָאח ְלָצָרה ִיָוֵלד)ִמׁשְ ּ.  

אור י וְתַסְיֵעִני ְלָבֵאר ַט: ּּבֵ ַתח ִעּמִ ִביא קום ּפְ ינו ָאַמר ְלֵאִלָיהו ַהּנָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּּ ּ ּ ה עֹוֵזר ִלי ּ י ַאּתָ ְצוֹות ּכִ ֲעֵמי ַהּמִ

ָ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 ִדְלהֹוןְּתחֹות ׁשִ, ֵּעׂשָ ֶל, ּ ְ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 ּ

ּוְבַחְנִתים ּכִ הו, ְּבחֹן ֶאת ַהָזָהבּ 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 ַיְכ,ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִניס ּ

ָמֵעאל ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ל ּבְ ְעּבוד ׁשֶ ָגלות וְבׁשִ ּאֹוָתם ּבְ ּ ֶ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 ְמְתקו ַהָמִים ְוגֹו’ ּ ַוּיֹוֵרהו ה)מֹות טוׁשְ(, ּ ֵלך ֶאל ַהַמִים ַוּיִ ׁשְ ֵּעץ ַוּיַ ּּ ּ ִגין . 'ְ ּבְ

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

ָמא ְטָרא ִדׂשְ ָרֵאל. ָלאִּמּסִ ּוְבִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ֲהוֹו ַמֲחִטיִאין לֹון ְלִיׂשְ ְטָרא ְדָרע, ּ ְלהו ִמּסִ ִאילו ֲהוֹו ּכֻ ַּהֵוי ּכְ ּ ּּ ּ .

ְלהו ְמִריִרין ּוַמָיא ִאְתַהְדָרא ּכֻ א, ּּ ַמּיָ ַההוא ֵעץ ַמר ּבְ מֹות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּכְ ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלו )ׁשְ ּ

י ָמִרים ֵהםִל תֹות ַמִים ִמָמָרה ּכִ ּׁשְ ּ.  

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 ֵעֶרב ַרב ', ֵעץ ְוגֹו' ּ ָרֵאל ְמֹעָרִבים ּבְ ָהיו ִיׂשְ ֵהם ָרִעיםְּלִפי ׁשֶ ָרֵאל, ׁ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
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ַעל  )א"ע ִּלמוד ְיֵדיׁשֶ  ֶאדֹום ,ָנָחׁש ,ּ ֶכֶלב,ַרב ָהֵעֶרב ֶאת ְּנַנֵצַח ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ
ָמֵעאל השם יתברך יעזור ,  ספרים17וכתבתי כבר על זה לערך [, ל"ואכמ, ְוִיׁשְ
והציבור מבקש , כי אין כבר לקבל אותם,  להדפיסם עוד הפעםלי שאוכל

  ]. לדעת קצת על הערב רב כדי שיוכלו להתגונן נגדם שלא יפלו בפח שלהם

ים ְדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ ר לֹוַמר ּבִ ִּתקוֵני ֹזַהר ּבְְכְמבֹוָאר , ּעֹוד ֶאְפׁשָ ּ ּ ַעל ְיֵדי  :)ג"נַּדף (ּ
ֵי ַהַצִדיק ׁשֶ ק ּבְ ְתַדּבֵ ּנִ ּׁשֶ ּ ָרֵאלּּ ל ִיׂשְ ּׁש לֹו ֹכַח ְלָהֵגן ְוִלְהיֹות ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ּבִ, ּ י "ּהוא ָהַרׁשְ

ִהְבִטיַח  ֻּסָכה ַדף מה(ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ י : :)ּ י ִיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ ְּוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִמן ַה ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּ ְבֵראִתי ּ ּנִ ִּדין ִמיֹום ׁשֶ ּ

  'ְּוכו, ַּעד ָעָתה

ים ַהַרב ֵהם ָהֵעֶרב    )טו ִלים ָהֲאִמִתּיִ ָרֵאלּוְּמַחּבְ   ְמַצֲעִרים ֶאת ִיׂשְ

ִּתקוֵני זַֹהר ּוּבְ ּ תוב :)ג"נַּדף (ּּ ג ָגדֹול ִאיהו ֵעֶרב ַרב: ּּכָ ּּדָ ִאינון , ּ ּא ְדִאיהו"נ(ּּדְ ּ( 
ָלהָּמאן חֹוֵבל ֶאָל, ַרב ַהחֹוֵבל ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְוִאיִהי , ִּאיהו חֹוֵבל, א ַרב ִמּכָ

ָל לילית ַחָייָבא, הַחּבָ ִנין ּדְ ָרֵאל ַוֲחִבילו ָית , ִּעֶרב ַרב ּבְ ִּדְבהֹון ָחאבו ִיׂשְ ּ
 

ַגְווָנא ְדִנְסיֹוָנא ְדס, ְוַהאי ֵעץ ַמר ִּאיהו ּכְ ּ ְעָלה, ֹוָטהּ חֹות ּבַ ְקָיין ָלה ִאְתֲהָדרו , ִּאי ָסַטת ּתְ ִּאיּנון ַמִיין ְדַאׁשְ ּּ ּ ּ

ּוְבהֹון ְוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵריָכה, ְמִריִרין ּ ּ ִתיב, ּ ר, ְּוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִאי ָלא ָסַטת ַמה ּכְ ּאוף . ְואֹוִליַדת ּבַ

ִים קו ַהּמָ   .ָּהָכא ַוִיְמּתְ

אור ִים: ּּבֵ נו ְלתֹוך ַהּמַ ה ַרּבֵ ִליך מׁשֶ ִהׁשְ ר ׁשֶ ְְוֵעץ ַ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 ּה ְוָנְפָלה ְוָצְבָתה ִבְטָנ"ּ

ים, "ְּיֵרָכה ִ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 . ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵאר ַרּבִ ּבֵ מֹו ׁשֶ   .)ב"ד ע"ַּדף קכ(ּּכְ

ַגְווָנא ָדא ְתַרְייָתא, ּּכְ 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, ּ יעו . ְוַקְייִמין ּבְ ְטָרא ְדַרעְּוִהְרׁשִ ִעים ִאינון ִמּסִ ְּרׁשָ ּ ּ ,

הֹון  ים ּבְ ָרֵאל לֹא ָיֹבאו ְוָקִטיל לֹון)ְיֶחְזֵקאל יג(ְוִיְתַקּיֵ   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

אור ֻאָלה ָהַאֲחרֹוָנה: ּּבֵ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּגְ רוך הוא ְלַנּסֹות ֶאת ִיׂשְ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵעין ֶזה ַיֲעׂשֶ ּּכְ ּּ ֵדי ְלָבֵרר, ְּ  ֶאת ּכְ

מֹות ַהְטֵמאֹות מֹות ַהְקדֹוׁשֹות ִמן ַהְנׁשָ ַּהְנׁשָ ּ לות ְוַהָצרֹות, ּּ יד ֲעֵליֶהם ֹעל ַהּגָ ְכּבִ ּיַ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ְּוַהַצִדיִקים , ּ ּ

ה ל ַהָצרֹות ֵהן ַרק ִנְסיֹונֹות ְוֵהן ְלטֹוָבה' ַּהַמֲאִמיִנים ּבַ ּכָ נו ְוִיָטֲהרו ִמֻטְמָאָתם ְוִיְת, ּׁשֶ ִּיְתַלּבְ ּ ם ּ ַהׁשֵ קו ּבְ ַּדּבְ ּ ּ
ְתׁשוָבה וְתִפָלה ֵאת ּבִ ֶיֶתר ׂשְ ַרך ּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ּטֹוָבה, ְ דו ְויֹאְבדו ְולֹא ִיְראו ּבַ ּמְ ּתַ ָרֵאל ְוִיׁשְ ַלל ִיׂשְ ִעים ֵיְצאו ִמּכְ ְּוָהְרׁשָ ּ ּ ּ ,

תוב  ּכָ ְּוֶזה ַמה ׁשֶ ִעים"ּ יעו ְרׁשָ ַצד ָהַרע" ְּוִהְרׁשִ ּמִ ֵּאלו ׁשֶ ּ יֶחְזֵקאל ְּוִיְתַקֵים, ּ סוק ּבִ ֶהם ַהּפָ ְוֶאל ַאְדַמת  ")ט, יג(ּ ּבָ

ָרֵאל לֹא ָיבֹואו ָרֵאל" ִּיׂשְ   .ְּוֶאֶרץ ָהַעִמים הֹוֶרֶגת אֹוָתם, ְּולֹא ִיְזּכו ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
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ִרית ָאת ּבְ ַרְייהו ּבְ ׂשְ ִּאינון ַרב ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּּבִ ּ ָרֵאל, ּ ָגה ְלִיׂשְ , ְּוִאינון ּדָ
ר יא ה(ּא ָאְמרו ּוְבִגין ּדָ ִמְדּבָ ָגה ְוגֹו)ּּבַ   .'ּ ָזַכְרנו ֶאת ַהּדָ

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

ָלה ָלהּו, ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ָלה, ַּבת זוגֹו ִנְקֵראת ַחּבָ ִנים ׁשֶ ְּוָהֵעֶרב ַרב ִנְקָרִאים ּבָ ּ ,
ִריָתם ִחיתו אֹות ּבְ ֵעֶגל ְוָחְבלו ְוִהׁשְ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ַעל ָיָדם ָחְטאו ּבְ ּׁשֶ ּ ְּ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 יא ה(ּ ִמְדּבָ  )ּּבַ

ָּזַכְרנו ֵאת ַהָדָגה" ּ ִמְלׁשֹון ְדָאָגה–" ּ ּ.[  

ְ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

ְיאֹור ֵמָתה ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ   .ְוַהּדָ

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

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

ֵטל ַהְקִל ְּוִתְתּבַ ְקֵראת ָדָגהּ ּנִ ָּפה ְפלֹוִנית ׁשֶ ּ ּ[.  

ָרֵאל ַהְדבוִקים ְלַרק    )טז ִּיׂשְ זַֹהר ּ בֹוָתםּּבַ מֹוׁשְ   ַּהָקדֹוׁש ִיְהֶיה אֹור ּבְ

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

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

ֵעיֵני ָהֵעּתֹוַרת ַהּסֹוד    )יז   ֶרב ַרבָּהְיָתה ְמֻבֶזה ּבְ

אור ְקֵראת ְיאֹור " ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור"ּוְמָבֵאר : ּּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ֶּזה ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ
ֵעיֵני ָהֵעֶרב ַרב, "ְותֹוָרה אֹור"ִּמְלׁשֹון  ְּוזֹאת ַהתֹוָרה ָהְיָתה ְמֻבֶזה ּבְ ּ ְכַמֲאַמר ּ
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סֹוף סֹוָטה(ל "ֲחַז יַח)ּבְ ִעְקבֹות ַהָמׁשִ ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ְּפִרים ִתְסַרחְוָחְכַמת סֹו... ּ ּ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
ת(ְּוַהַגְבָלן , ְּוַהָגִליל ֶיֱחַרב, )ְלזֹונֹות( )ִּלְזנות(ִיְהֶיה  ם( )ֹוֵמםִּיׁשְ י , )ֶיֱאׁשַ ְּגבול( )ָּגִליל(ְוַאְנׁשֵ ּ( 

ְּיסֹוְבבו ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיֹחָננו ְּוָחְכַמת ַהסֹוְפִרים ִתְסַרח, ּ ְּוִיְרֵאי ֵחְטא ִיָמֲאסו, ּ ּ ,
ּוְפֵני ַהדֹור ִכְפֵני ֶכֶלב ּ ּ ֱאַמר, ְּוָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת, ּ ּנֶ ְעָיה נט(, ׁשֶ ְּעֶדֶרת ַּוְתִהי ָהֱאֶמת ֶנ ")ְיׁשַ

תֹוֵלל   ". ְּוָסר ֵמָרע ִמׁשְ

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

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

 

ה. 1 ]יב[ ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ַהְקָדָמה ַהׁשְ ְּרֵאה ּבְ ּ ּ ְמעֹון ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָהְי: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ י ׁשִ ָוַנת ַרּבִ ָּתה ִעַקר ּכַ ּ

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

ְפֶאֶר ָהָיה הוא ִעם"ַהּתִ ָמה ׁשֶ ּת ִיחוד מוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּבְ ּ ּ סֹודּ א , ּ ֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּ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 ֵהם לֹוֲח, ְּוַהׁשְ ֶניָה ׁשֶ ִכיָנתֹו ְוֶנֶגד ּבָ ם ְוֶנֶגד ׁשְ ָעה ֶנֶגד ַהׁשֵ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ּמֹות ּבְ ּ

ְ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, ַלע ְוַהֶחֶרב ְוָהרַֹמחְּוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִנְקָרא ַהֶק ִ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 ּ ּ ּ ּ ,

ּוַבַהׁשֵ ְכַלל ַהזֹוִכיםּ ִנְהֶיה ּבִ ַטְחנו ׁשֶ ּם ּבָ ּ 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 ּ ּ

ִכ ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָלה ִלְהיֹות ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ ֵאין ּתֹוֵמך וְבֵאין עֹוֵזר ָלהּ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ּיָנה ּבְ ּ ְּוָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלה , ְּ

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

ֶזהו גֹוֵרם ְלַיֵח ּׁשֶ ּ הוא סֹוד ָרּ א ַעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּד קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ִ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 ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

הּו ָעה ֶנֶגד ִמַדת ַהְקֻדׁשָ ְּבָכל ׁשָ ּ 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 ', ֻּאּמֹות ָהעֹוָלם ַהּנִ ִחיַנת , ְוֶחֶרב ְורַֹמחְוָהעֹוֵסק ּ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 ִל. ִלּתֵ ּיִ ל ֵאלו ׁשֶ ְּוִהֵנה ּכָ ּ ּ ּ ְזַמן ַהֶזה הוא , ְּגֻאָלהּ י ֲעבֹוָדה זֹו ַהמוֶעֶטת ּבַ ּּכִ ּּ ּ ּ

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 ּּ ּּ ּ  
  



ּבִ כו  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְזכות    )יח ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ּּבְ ה ְלַאְרֶאנו ַּהזַֹהר ּ ַּהָקדֹוׁש ִנְזּכֶ ּ
  ִנְפָלאֹות

 

ת ְק. 3 ָרׁשַ תֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ יםּבְ ים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. דֹוׁשִ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ְּוֵכן ּכָ ל : ּ ּכָ

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

לֹוּכִ, ְוֶנֱעָנׁש ִאלו דֹוֶחה ּכֻ ּי ַהדֹוֶחה ֵ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 ַה, ּ י ַהלֹוֵמד ּכָ ָלה ּּכִ ּּתֹוָרה ּכֻ ּ

ְ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 ְקָרא ַל, ּּבַ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהּתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ָידוַעּ ְּיָלה ּכַ אֹו, ּ 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 , ּ

ב ּבְ לֹו וִמְתַחּיֵ ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּּ ּּ ּתֹוָרה, ַנְפׁשֹוּ ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ֵאין ּכֵ ַּמה ׁ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 לֹו כו,ַּגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ִאלו ּתֹוֵפס ּכֻ י ַהּתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּ ּכִ ּ ּּ ּ'.  

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּסֹוד ִתקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ  

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

ִּ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 ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ל ׁשֶ', ּ יֹכֶלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ַּעל ְיֵדי ֶזה ִ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 ּ ינוְוָאז , ּ ֶלג ַיְלִבּ ׁשֶ ּּכַ קוִנים .ּ ֵ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 ּ ּ ּּ ּ

לֹום ִעם ּכָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ׁשוָבה, ּל ַהִדְבֵרי ּ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 : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, :)ז"ף עּ ַד-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, ּ ֵה, ְוָהְרׁשָ תֹוָרה ֶאָלא ׁשֶ ֵאין ּבַ ּם אֹוְמִרים ׁשֶ ּ
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, ּ ְזכות ִאְמ, ַּעּתָ ְבָעַתִיםּּבִ ם ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ּרֹות ַהׁשֵ ְמֵרנו , ּ 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 ְירֹו ל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ רומֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְּ   .ֵמםּ

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

ַ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 "אֹו, )ְיׁשַ ּוְבִגיַמְטִרָיה ָר, ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ֵאיּר ּ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 ּ

ּנֹוָדע, אֹור ַהּתֹוָרה, ז"ּהוא ָרָחְכַמת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ סֹוד ַמְלכותֹו ּכַ ְהֶיה ְגֻאָלה ְלִהְתַגלֹות ּבְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ּ ּּ ּ. 



ּבִ כז  י"אֹור ָהַרׁשְ

ַגְווָנא ּדָ ְתָרָאהּכְ ָגלוָתא ּבַ יה ָהָוה ָר )ַהְיאֹוָרה( ּא ּבְ ַּהזַֹהר ּבֵ ִאיהו אֹור , ז"ּ ּּדְ
פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו  )ִמיָכה ז טו( ְּלַקֵיים, ּּדְ ּּ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 ּ ּ ּּ ּ ְּוֶזהו ַהֹזַהר , ּ ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ הוא אֹור ַהְפדות ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ֶזה ָתבֹ. ּ ּא ַהְגאוָלהּ ְְוָכך , ּ

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

ן"ְוֶזה , ַּהָקדֹוׁש ל ַהּבֵ הו- "ּכָ ן ּ ִמי ׁשֶ ְבִחיַנת ּבֵ לֹוֵמד ֶאת סֹודֹות -א ּבִ ּ ׁשֶ
ִליֻכהו"ַהְיאָֹר" –ַּהתֹוָרה  ּה ַתׁשְ ָים ָחְכַמת ַהּסֹוד– "ּ ת ",  ִלְצלֹול ּבְ ְוָכל ַהּבַ

ְּתַחיון ְגֶלה - "ּּ ּנִ ַעד ַעָתה ָעְסקו ּבַ ּ ֵאלו ׁשֶ ּ ּ זַֹהר -ּ ּ ַגם ֵהם ִיְלְמדו ְוִיְגְרסו ּבַ ּ ּ ּ
  ].ַּהָקדֹוׁש

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

יֵניֶהם ְּמַטְמִאים ִבים ּבֵ ּיֹוׁשְ ָבם ַלַצִדיִקים ׁשֶ מֹוׁשָ ּּבְ ּ 

ּוְבִת ּקוֵני זֹוַהרּ ִּתיקון ( ּ ּ ַהָפסוק ַעל ,)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, ְרׁשָ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעַמד וְבמֹוׁשָ ּּבַ ְ ְּתִהיִלים ֶפֶרק (. ּ ָּפסוק א ּ ּ

  )א

ֵ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 . ְּתִפיִלין ׁשֶ ֶזה ָהַאׁשְ ִחים ְלַבת ּבָ ּבְ ֵר(ּובֹו ְמׁשַ יְּוַעל ֵכן ּבְ תת "אׁשִ ם ּבַ ֵרי ׁשֵ ם ַאׁשְ ֶזה  )ׁשֵ
ָכתוב  ּהוא ׁשֶ ית (ּּ ֵראׁשִ ִרי  )לּבְ ָאׁשְ נֹותּבְ רוִני ּבָ ִּכי ִאׁשְ ּ ַמֲעִלים ֶאת [. ּ ֵּהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַּהׁשְ ָמה ]ּ ִּמי זֹוֶכה ִליָכֵנס ׁשָ ִעים, ּ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלך ּבַ ִהיא . ְֲאׁשֶ ׁשֶ
ל ֵעץ ַהָדַעת טֹוב ְוַרעֵעָצה ָרָע ּה ִמַצד ׁשֶ ִעים(. ּ ְּבֶדֶרך ַחָטִאים ּו )ְוָנָחׁש ל"ֶזה סמא. ִמי ָהְרׁשָ ְ

ֵּאיֶזה ֶדֶרך ַחָטִאים. לֹא ָעַמד ְ ה . ּ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּזו ׁשֶ ֵלי (ּ ה ְמָנָאֶפת  )לִמׁשְ ֵּכן ֶדֶרך ִאׁשָ ְ ּ ּ
ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה  ב ֵלִצים לֹא . 'וגוּ בּוְבמֹוׁשָ ב ֵלִצים זֹו . ָיׁשַ ֵאיֶזה מֹוׁשַ



ּבִ כח  י"אֹור ָהַרׁשְ

ל ֶעֶרב ַרב )ת"לילי( ם ׁשֶ ָבה. ִאּמָ מֹוׁשָ ה ּבְ ִנּדָ ָאה ּכְ ִהיא ְמַטּמְ  יגְוֵכן ֶעֶרב ַרב. ׁשֶ
ִאים יֵניֶהם ידְמַטּמְ ִבים ּבֵ יֹוׁשְ יִקים ׁשֶ ָבם ַלַצּדִ מֹוׁשָ ּּבְ ה, ּ ִנּדָ ִמְתַדֵבק  .ּכְ ּוִמי ׁשְ ּ

 

  : ל"וז, בספר מטעמי הזוהר ]יג[

ִּפים וַמֲאִמיִנים ִלְגאוָלהַּהְמַצ ּ ֵּהם ִיְזּכו ְלָכל ַהטֹובֹות ַהמוְבָטחֹות, ּ ּּ:  

י יֹוִסי ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ך ְוגֹו )מאְעָיה ְיׁשַ(, ּפָ ֱחִרים ּבָ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ְֵהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ד  .'ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָּזִמין קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ל ִאינון ָטָבאן. ְלִיׂשְ ְתה "ָעִתיד ַהָקּבָ(... ְּדָקֲאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּּכָ ּנִ ל ַהּטֹובֹות ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ּכָ או ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ ַּנּבְ

ָגלות, ְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְּוָסְבלו ֲעֵליֶהם ּבְ ְתִחין ַסְפִרין, ֲאָבל ָאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ...)ּ ל ִאינון ָטָבאן, ּפָ ַחָכן, ְּוַחָמָאן ּכָ , ְּדָקא ּמְ

אֹוָרְייָתא ִתיִבין ּבְ ִריך הוא ֲעַלְייהו, ְוַחָמָאן ּכְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ָגלֹוְתהֹוןּוִמְת, ְּ ָרֵאל ֶהֱחִזיקו (... ַנֲחִמין ּבְ ְּוִיׂשְ

ִי ִהְבִטיַח ַהׁשֵ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ ים ֶאת ּכָ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ר ָראו ּבִ ֲאׁשֶ ַּמֲעַמד ּכַ ֱחִרים , ְּוַעל ָדא ...)ת"ּ ל ַהּנֶ ְלמו ּכָ ֵּהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ

ך ך. ָּבְ ֱחִרים ּבְ ל ַהּנֶ ָגלוָתא ָדא .ַָמאי ּכָ רֶֹגז ַאַעְלך ּבְ ְּדַאְתִקפֹו ְנִחיֵריהֹון ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא. ָ ל . ּּבְ ְלמו ִמּכָ ֵּיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ

ָרֵאל ה ִלׂשְ(. ָּטִבין ְדֶיְחמון ְלהֹון ְלִיׂשְ בוָאה הוא ִיְזּכֶ ה ְלִקיום ַהּנְ ֶהֱאִמין ְוִציּפָ ַרק ִמי ׁשֶ ִביא ׁשֶ א ַהּנָ ְּוַעל ֶזה ִהְתַנּבֵ ּּ ּ ְגאוָלהּ ְוָהֵעֶרב , ּמֹוַח ּבַ

י ָהְלכו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל  ְלמו ּכִ ַּרב ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש –ּ ת ָהֵעֶרב ַרב מוְכַרח ַלַעסֹוק ּבְ ְּוָהרֹוֶצה ְלִהיָנֵצל ִמְקִליּפַ ִהִציָלה , ּ ִתיַבת ֹנַח ׁשֶ ּּכְ

ּבול י ִתׂשָ(. )ֵּמַהּמַ ת ּכִ ָרׁשַ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ   )ב"ח ע"קפּא ַדף ּ

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

ִעים ְשְמַהֵעֶרב ַרב(, ְּוִאינון ֵעֶרב ַרב ְרִשיַעָייא ַההוא ִזְמָנא )ְואֹוָתם ָהְרׁשָ הו ּבְ ְּדִיְתַקֵיים ּבְ יַאת ִי(, ּ ֶהם ִלְפֵני ּבִ ְתַקֵיים ּבָ

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

ָנה ׁשְ(. ִּאינון ָמאֵרי ִמׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֵּאלו ּבַ ִיְתַבְררו ַעל ְיֵדי ִליּמוד ַהּתֹוָרהּ ֶּנה ׁשְ ְּוִיָצְרפו )ּּ א: ּ ֵאר ַעּמָ א ִדׁשְ ִּאינון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְוֶזַרע (. ּ

ים טֹוִבים וְצָדָקה ְררו ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות וַמֲעׂשִ ָאר ָהָעם ִיְתּבָ ל ׁשְ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב )ּ ְצרֹף ֶאת ּוְצַרְפּתִ )יגְזַכְרָיה (, ּ ים ּכִ

ֶסף ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקה(. ַהּכֶ ֶסף ׁשֶ ְּדָהִיינו ַעל ְיֵדי ּכֶ ִעים )ּ יעו ְרׁשָ ָרֵאל(. ִּאינון ֵעֶרב ַרב, ְּוִהְרׁשִ ָלל ִיׂשְ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב ַרב ָיְצאו ִמּכְ ּ ּ(   

יִלים ָיִבינו)ָּדִנֵאל יב( ּכִ ׂשְ ָלה, ּ ְוַהּמַ ׂשְ(, ִּאינון ָמאֵרי ַקּבָ סֹודֹות ַהּתֹוָרהְוַהּמַ עֹוְסִקים ּבְ יִלים ֵהם ֵאלו ׁשֶ ּּכִ הֹון )ּ ַמר ּבְ ּ ְדִאּתְ

ָּדִנֵיאל יב( זַֹהר ָהָרִקיַע)ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ זַֹהר ָדא. ּ ְוַהּמַ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ֵּאלו ֵהם (, ּ ּ

עֹו ַּהַצִדיִקים ׁשֶ ְקָרא ֵסֶפר ַהזֹוַהרּ אֹור ַהֶזה ַהּנִ ִתיַבת ֹנַח)ְּסִקים ּבְ ּ ְדִאיהו ּכְ ּבול(, ּ ִציל ֵמַהּמַ ּמַ ִתיַבת ֹנַח ׁשֶ הוא ּכְ ּׁשֶ ּּ ה )ּ ין ּבָ ְנׁשִ ְתּכַ ּ ְדּמִ

ַנִים ֵמִעיר ַבע ּמַמְלכוָתא, ׁשְ ָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ מֹו ׁשֶ(. ּוׁשְ ּכְ יָבה ִלְפֵני ׁשֶ ֵנס ַלּתֵ ּלֹא ּכוָלם ָזכו ְלִהיּכָ ּ ּ

ּבול יִלים ִיְזּכו ְלִהיָנֵצל ַעל ְיֵדי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש, ַּהּמַ ּכִ ׂשְ ך ַרק ַהְזִריִזים ְוַהּמַ ּּכָ ּ ּ י ַהְזַמן ָקַצר, ְ ַמְלָאִכי , ּּכִ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרק ג(ּּכְ סוק א' ּפֶ ִני )'ּּפָ  ִהּנְ

ר ׁשֹוֵלַח ַמְלָאִכ ִרית ֲאׁשֶ ים וַמְלָאך ַהּבְ ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ ְי וָפָנה ֶדֶרך ְלָפַני וִפְתאֹום ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ ְּ ּ ּּ

א ָאַמר ה ה ּבָ ם ֲחֵפִצים ִהּנֵ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ִדְבהֹון ) ְצָבקֹות' ַאּתֶ ִיְזּכו ַלַעסֹוק ּבְ ֵאלו ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ מֹות א( ִיְתַקֵיים )ּ ן ַהִילֹוד  ּכָ)ׁשְ ּל ַהּבֵ ּ

ִליכוהו ׁשְ ַּ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 ַהָק(. ּ מֹוֵתיֵהםְּוֶזה ָהאֹור ׁשֶ ִנׁשְ ּבִ, דֹוׁש ָיִאיר ּבְ ְזכות ָהַרׁשְ ת ( )ּי ַהָקדֹוׁש"ְּוָכל ֶזה ּבִ ָרׁשַ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּפָ

ַהֲעלֹוְתך  יקון כ, ב"ג ע"ַּדף קנ,  ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא-ָּבְ יקוֵני זֹוַהר ּתִ ְּוַעֵין ּתִ ּ   .)ד"נ, ג"ּא ַעּמוד נ"ּ

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

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

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

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



ּבִ כט  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

י דֹור ַהְפָלָגה יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ַמִים ּּבְ ׁ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 ):ה"ַּדף כ(ּ ְּלׁשֹונֹו ַעל ּ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  ְטָראִּמִס ְּוִאיּנון, ַּאְנׁשֵ ָמר ּבְ ְּדִאֵלין ְדִאּתְ ית יא(ּּ ֵראׁשִ  ָהָבה ִנְבָנה )ּבְ

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

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

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

ָמה ֵאין עֹוְסִקין ִלׁשְ ים ָה :ְּרָאָיה ׁשֶ ל ִעְסָקם ְוָאְמָנם ָהֲאָנׁשִ י ּכָ ָאְמָרם ּכִ יָמה ַוֲעָנָוה ּבְ ֵּאֶלה ַמְרִאים ּתֵ ּ

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

ָמ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָללות ּכָ ה ְוכוְּלׁשֹון ּכְ ּה זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ ֵאינֹו ' ּ ָנָהר ׁשֶ ה ּכְ ּוְמַגִלים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ּ

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

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

ָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְסרֹונֹו וְפִחיתותֹו ׁשְ ְראֹותֹו ַהּמִ ּּבִ ּ ַער ַהַהְקָד( .ּ י ַחִיים ִוויַטאל ַעל ׁשַ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ֶרק  –מֹות ּּ ְּוַעֵין אֹור ַהזֹוַהר ּפֶ

  .)ח"כ

ֵסֶפר ַהזַֹהר: ָהֵעֶרב ַרב ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ָפה ְוַלחוץ, ִּמי ׁשֶ ל ּתֹוָרתֹו הוא ִמׂשָ ּּכָ אות, ּּ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוּכֻ ּ ְוֵאינֹו , ּ

ם י ׁשֵ ּתֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ִריֹותִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול , ּעֹוֵסק ּבַ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ַּהדֹור וְלִהׂשְ ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים , ּ

ַחִיים  יג ָאְרחֹות ַחִיים-ְּולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ  

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

ְּוַרָמאות ם, ּ י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ָתֵרר ַעל , ּ דֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ִּלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש ּגְ ּ ּ

ִרּיֹות ים , ַהּבְ ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלמוד -ְוֵאין לֹו ַחּיִ יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּ וְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּּ ּ ּ ַּהֹזַהר ּ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון - ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ ּּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי , ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּּ

ֶפׁש"ָמָרן ָהֲאִר ׁש ַלּנֶ ֵהם ַחִיים ַמּמָ ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים, ּי ׁשֶ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ל ּתֹוָרתֹו ,ּ ּכָ  ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ

ָפה ְוַלחוץ עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ּׁשֶ דֹוֵאג, ּּ ֶפׁש, ּכְ ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות, ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ ְוֵאינֹו , ּּ

ם י ׁשֵ ּתֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ִריֹותִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַה, ּעֹוֵסק ּבַ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ ּדֹור וְלִהׂשְ ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים , ּ

ַ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 ַכּמָ, ּּבְ ָיןּבְ ה . ּה קוׁשְ ְוֵלית , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ַּכְלִבין ְדָאְמִרין ַהב ַהבְכְּוַצְוִחין ּבָ

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

ְלַבדַּחִיים  לֹו אֹור, ִ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

ָמה ַמִציל ֶאת ָהעֹוָלםַר ּק ַהלֹוֵמד תֹוָרה ִ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 ָמע" :ַּמְעָלה וַבּפָ ה ִליאֹו ַיֲחֵזק ּבְ לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ּוִזי ַיֲעׂשֶ ָנה ".ּ ִ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
  



ּבִ ל  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

ֱאַמר ַאף ָמֵגן ַע:יֹוָחָנן ָאַמר ּנֶ ל ָהעֹוָלם ּכולֹו ׁשֶ ִסיִתיך: "ּל ּכָ ָ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 ַרק ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִלׁשְ, )ה"כּפֶ ְוֵאין . ָּמה זֹוֶכה ְלַקֵיים ָהעֹוָלםׁשֶ

ָ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

ואז האנשים שבטלים לגמרי מעסק . םחפצם כל הימי' 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

ו כמו שכתוב בתנא "גלם ליחרב חוכמעט שנטיו ר, 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

 לחבל את כל העולם כולו ואלמלא בתי כנסיות ה"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 "אבל אם היה ח. ו"ובהו חשלא יתבטלו לגמרי לחזור לתהו . 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 . וננותו בתורה הקדושה לשמהוהבריאה בכללה על ידי עסקו והתב

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

  :ל" וז,"נתיבי הזוהר"בספר  ]יד[

יַח"ֱהיֹות ַוֲחַז ׁשִ יַאת ַהּמָ ִבים ֶאת ּבִ ַעּכְ ָהֶעֶרב ַרב ֵהם ַהּמְ ּל ִגילו ָלנו ׁשֶ ּ ְוַהזֹוַהר , ְּוָכל ַהָצרֹות ֵמֲחָמָתם, ּ

ה ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ַּהָקדֹוׁש ָמֵלא ִמֶזה ּבְ ָּלַקְטנו ַמְרֶאה ְמקֹומֹות ִנְרָחב וְבֶהֵקף ִנְפָלא, ּ ּּ ּ.  

ְתבו ְוִהְזִהירו אֹוָתנו ִלְהיֹות ִנְזָהִרים ִמן ָהֵעֶרב ַרב ְמקֹומֹות ׁשֶ ַמְרֶאה 310 ּּכָ ּ ֶנֶגד  -ּ עֹוָלמֹות י "שּכְ

ַּהּמוָכִנים ְ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.  עבקצ. 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, רתיקוני זוה

. 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. גווני עינא' מר דיתרו מא' 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

  



ּבִ לא  י"אֹור ָהַרׁשְ
 

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

:  שער הפסוקים-. לטהקדמה . 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, תרומה, משפטים, ובשלח יתר, 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"וצר עדן הגנוז למהר א–. טז' פ

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

ין א אזולאי מע" 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

' ב אופנים על פ" עמוקות רנ מגלה-. 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 -, ים ואחד אות לביום עשר, 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: ה הקדוש" 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

ואתחנן ' פ', א אות ב"חוקת תו' פ, א אות יג"ספר במדבר נשא בהעלותך תו', 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:  חדשיםתיקונים

, 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"אבן שלמה פי,  מוילנאא" 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, תצא' ף יג עב פד, 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
  



ּבִ לב  י"אֹור ָהַרׁשְ

ֵרי אֹותֹו ַאׁשְ הוא ַהֶכ. ּבְ ּׁשֶ ל ַהתֹוָרהּ תול ַעל . ֶּתר ְוָהרֹאׁש ׁשֶ ֹּנאַמר ּבֹו ְוָהָיה ְכֵעץ ׁשָ ּ
ֱאַמר ּבֹו ְוָעֵלהו לֹא ִיּבֹול. ַּפְלֵגי ָמִים ּנֶ ְּוֶזה ֵעץ ַהַחִיים ׁשֶ ּ.  

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

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

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

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

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

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

ַּהִתקוִנים ֵמ ּ ָאבּ ר ּבְ ה ָעׂשָ    .ֲּחִמׁשָ

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

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

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

ְּוַכָידוַע  נו ּ ַרּבֵ נו ַּהָקדֹוׁש ּׁשֶ ֶרְסַלב ַּרּבֵ יו ל "זצַנְחָמן ִמּבְ ִּצָוה ְלָכל ֲאָנׁשָ
ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ל ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ּבְ ִיְגְמרו ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ָּעַזר ָלנו ' ֶוֱהיֹות ַוה, ּ

הֹוֵצאנו ָלאֹור ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ֻחָלק ּׁשְ חוָלק ַהיֹוִמי ּמְ ּ ַהּמְ ּ ָנה 354'לּ , ְּיֵמי ַהׁשָ
ָכל יֹום ְלֵעֶרך  ך ַקל ִלְגרֹוס ַהזֹוַהר ּבְ ל ּכָ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהֶזה ּכָ ְוּבְ ְ ּ קֹות 12ּ ְְוָכך , ּּדַ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ִּיְגְמרו ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ִגיִעים ְלאוָמן ָיִביאו , ּ ּמַ ׁשֶ ְּוָכך ּכְ ּ ּ ְ

נו ַמ ָּתָנה ְלַרּבֵ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים ְוזֹוַהר ָחָדׁש, ל"זּ ִּסיום ּכָ ּ ּ ּ.  

ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים  ה ֵחׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ַנֲעׂשֶ ּּ ּּ  

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

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

ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ִמֶזהְּלֵמִדים ָאנו ּׁשֶ ּ ּ ל , ּ ִלי ָגדֹול ְלַקּבֵ ּהוא ּכְ ּ
ם ְרּכֹו תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּּדַ ק ְלִלּמוד ַהתֹוָרה , ּ ּוִמי לֹא ְמַחֵפׂש ַהיֹום ֵחׁשֶ ּ ּּ ּ

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

ֵסֶפר  ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ה ּבְ ּאֹוָתם ִלְלמֹד ַהְרּבֵ קות , ּ ָנֵקל ְלַחׁשְ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזכו ּבְ ּ ּ
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ל ַהתֹוָרה ַה ַּהתֹוָרה ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ּּ הּ יור ַרק ַהתֹוָרה , ְּקדֹוׁשָ ִּכי ֵאין ָלנו ׁשִ ּ ּּ ּ
ַרך, ַּהזֹאת ם ִיְתּבָ ְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ם ָכֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְְוִיְתעֹוֵרר ִלּבָ ּ ּ.  

ֹזַהר ָהָרִקיַע"   )כב יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ָרֵאל ָצִריך  -" ּ ל ִיׂשְ ְּכָ

ְקִריַאת ַהזֹ ְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ּבִ ּיִ   !ַהרּׁשֶ

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

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

יבות , ֶאֶלף ַמֲאָמִרים   )כג ַּהִלמוד ַּעל ֲחׁשִ ּ זַֹהרה ְּוַהְקִריָאּ   ּּבַ

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

ֵסֶפר  שניתקנו  מן התיקונים הגדולים ":כתב, )ל"לרמח( -אדיר במרום ּבְ
ולהצמיח קרן ישועה לבית , כי הוא לגאולה הוכן... ֵסֶפר ַהזֹוַהרבעולם היה 

   .לישרא

ָמהַּהזַֹהר ֲאִמיַרת    )כד ל ִלְנׁשָ   ְמֻסּגָ

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

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

ֵעת    )כה ל ה "במֹוִציִאים ָלאֹור ּכָ דֹוִלים ִעם  18ֵסט ׁשֶ ָרִכים ּגְ ּכְ
אור  ָקרֹוב ֵיֵצא ָלאֹור,ַקלּּבֵ ּבְ ל ,  ׁשֶ ָרִכים ִעם  12ְועֹוד ֵסט ׁשֶ אור ּכְ ּּבֵ

  ָחָדׁש

ה ָיֵמינו, ְוִהּנֵ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל, ּ ָאנוּּבְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנִגיׁש ְלָכל ָאָדם ּבְ ָּזִכינו ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ַקלות וַבְפרוטֹות ַמָמׁש ּּבְ ּ ּ ּּ ּבִ, ּ ּוְכָבר ָיְצאו ֵסִטים ְמֵהְיָכלא ְדַרׁשְ ּ ַרְאשות י "ּ צ "הגהּּבְ



ּבִ לה  י"אֹור ָהַרׁשְ

ִליָט מוֵאִלי ׁשַ ׂשָכר ׁשְ ָנָיהו ִיׂשָ ַּהְמקוָבל ָהַרב ּבְ ּ פֹוְרָמט א "ּּ ֲחָלִקים ְוֵכן  70ִּכיס ּבְ
ִּתיקוֵני זֹוַהר ל , ּ ְדפוס ׁשֶ ל ה "בּוְכֵעת מֹוִציִאים ָלאֹור , ְּכָרִכים 12ְּוֵכן ּבִ  18ֵסט ׁשֶ

ָקרֹוב ֵיֵצא ָלאֹור ּבְ יאור ֶנְחָמד ְוַקל ְמֹאד ׁשֶ ְּכָרִכים ְגדֹוִלים ִעם ּבִ ּ ּ ועוד סט של , ּ
על ידי הצדיק , בקרוב'  כרכים עם ביאור חדש עומד להופיע בעזרת ה12

, 74ח השומר "ר, המזכה את הרבים לשם שמים הרב פנחס ראובן מבני ברק
, בלבד ₪ 77 כרכים ב 6ושם אפשר גם לקבל את ספרי הזוהר החדשים של 

וגם אפשר לקבל שם תיקוני זוהר דף היומי , הסחורה כמעט אזלה כבר
  .בפורמט כיס בשני כרכים

יַח    )כו ָמׁשִ ׁשֶ יַח ַהּסְ, ָיבֹואּּכְ ל ְפֵני ָמׁשִ ָּפַרִדים ִיְהיו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ּ ּ
  ִּצְדֵקנו

, ה שענין לימוד הזוהר הקדוש נכנס חזק מאוד גם אצל האשכזנים"ב
וכמעט , שפשוט לא ידעו ממושג כזה שכל יהודי צריך ללמוד זוהר הקדוש

יום יום מטלפנים אלי חרדים מירושלים בני ברק שאין להם בבית זוהר 
ח "וכאן כדאי לספר מה ששמעתי ממחותני להבחל. ורוצים לרכוש, ושהקד

, ]ע"ושו, ס"מייסד מפעל הש[, ה"ר מקלויזנבורג זצללה"ק מרן האדמו"כ
הספרדים יהיו הראשונים לקבל פני , שכשמשיח יבואשאמר כמה פעמים 

היו הרבה מחסידים אחרים . [בגלל שיש להם אמונה פשוטה, משיח צדקינו
 אבל –? מה איפה אנחנו, שהוציא אותם מן הכלל, רוגז עליושהיו מאוד ב

ז "צסנהדרין (ל " וכאמרם ז– ולא פחד לומר האמת, ידוע שהוא היה איש קדוש

י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּ ַתְנָיא )א"ע א ּבֹו , ּדֹור, ַרּבִ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ית ַהַוַעד ִיְהֶיה -ּׁשֶ  )לזנות(ּ ּבֵ
ם [)ישתומם(ְּוַהַגְבָלן , ְּוַהָגִליל ֶיֱחַרב, ]ְלזֹונֹות[ י , ]ֶיֱאׁשַ ְּגבול [)גליל(ְוַאְנׁשֵ ְּיסֹוְבבו ] ּ

ְּוָחְכַמת ַהסֹוְפִרים ִתְסַרח, ֵּמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיֹחָננו ְּוִיְרֵאי ֵחְטא ִיָמֲאסו, ּ ּוְפֵני , ּ
ַּהדֹור ִכְפֵני ֶכֶלב ּ ֶרת, ּ ֱאַמר, ְוָהֱאֶמת ֶנְעּדֶ ּנֶ ָּהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת ַּוְתִהי  ")ישעיה נט(, ׁשֶ

תֹוֵלל ַּוְתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת", ַמאי". ְּוָסר ֵמָרע ִמׁשְ , ְּמַלֵמד, ַּאְמֵרי ְדֵבי ַרב? "ּ
ית ֲעָדִרים ֲעָדִרים ְוהֹוֶלֶכת ָלה ֲעׂשֵ ּנַ תֹוֵלל, ְוָסר ֵמָרע", ַמאי. ּׁשֶ ַּאְמֵרי ְדֵבי ? "ִּמׁשְ

יָלא י ׁשִ ָסר ֵמָרע , ַרּבִ ָּכל ִמי ׁשֶ ִריֹות ִמׁשְ-ּ ּתֹוֵלל ַעל ַהּבְ ּ.[  

  :ויש להוסיף על זה שני דברים
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בגלל שאבותיהם ואבות ? למה יש להם אמונה פשוטה. א
והם ממשיכים בדרכי אבותיהם , אבותיהם למדו זוהר הקדוש

  .לומדים

אלו , בוודאי כשמשיח יבוא את מי הוא יקרב הראשונים. ב
  .שהם היו אלו שגרמו לביאתו, זוהר הקדוששלמדו 

ה ֲאָלִפים    )כז לֹׁשָ עוִרים ָקרֹוב ִלׁשְ הּׁשִ ַאְרֵצנו ַהְקדֹוׁשָ ּּבְ ּ  

, ה שזכינו להגיע לקרוב לשלשה אלפים שיעורים בארצינו הקדושה"וב
לכן חובה גדולה על כל . והדרך עוד פתוחה לפנינו, אמנם כל זה רק ההתחלה

וללמוד ולעשות עוד שיעורים , א"י זיע"אחד ואחד להפיץ תורת הרשב
ובכל , ושכל בית המדרש וכל ישיבה שיהיו שיעורים בזוהר הקדוש, רביםב

  .    א"נקל את צער השכינה וצער של עם ישראל ונזכה להגאולה שלימה בב

ְפֻעַלת ֵסֶפר ַהֹזַהר  זֹו ַכָוַנת ַהְדָבִרים ׁשֶ ְּוִנְרֶאה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְתקוָפה ְמֻאֶחֶרת (ּ ָאְמָנם ִנְתַגָלה ּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ּבִַיֲחִסית ִלְתק סֹוף ַהָיִמים )י"ּוַפת ַרׁשְ ָרֵאל ּבְ ְּצִריָכה ְלִהָמֵצא ִלְכַלל ִיׂשְ ל ֶמֶלך , ּ דֹורֹו ׁשֶ ְּבְ

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

ּר ָקְראו ָכל ְגדֹוֵלי ַהדֹורּוְכָב ּ ּ ֶּאת ַהִצּבור ִלְקִריָאה  ּ ֵסֶפר ּ ְתקוָפה ּבְ ּ ַהזַֹהר ּבִ ּ

ם ְגדֹוִלים .זֹו ׁשֵ ַמְעִתי ּבְ ְּוׁשָ ָאָדם, ּ כֹון ׁשֶ ּנָ ַּיְקִציב ְלַעְצמֹו ֲאִפלו ְק ׁשֶ ל ָדָבר ּ ִּריָאה ׁשֶ
ֵסֶפר ּמוָעט  ּ ַהֹזַהר ִמֵדי יֹוםּבְ ּוְבָכך יוַכל ּבְ, ּ ם ִלְדּבֹק ְּ ֵסֶפר ֶּעְזַרת ַהׁשֵ . ּ ַהֹזַהרּבְ

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 ָה ָּאָדם ִמָכל ָדָבר ַרעִנׁשְ ְּוַהְקִריָאה ּבֹו ִהיא ְסֻגָלה ְלָכל ַהְיׁשועֹות , ּ ּ ּ
  .ְוַהַהְצָלחֹות
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ן יֹוָחאי ֶאת    )כח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ַרּבִ ּגִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַּמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבְ
  ָּהִאְדָרא

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

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

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

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

ַלת ַהתֹוָרה   .ְּוַקּבָ

ֵאינֹו לֹוֵמד ְפ   )כט ִּניִמּיות ַהתֹוָרהִּמי ׁשֶ ַנְפׁשֹו,ּ   ּ ֲהֵרי הוא ִמְתַחּיֵב ּבְ

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

ֹאֶר ה כוּבְ ַרּבָ רוִרים ַאּדְ לֹא ְיָבֵרר ּבֵ ְלַבד ׁשֶ ּך ְולֹא זֹו ּבִ ּ ּ ָ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 הוָבא ' ּּבַ ַוְיִחי ׁשֶ זַֹהר ּדְ ַתב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ה ּּ ַרק ּבָ ְוַעל ְּלֵעיל ׁשֶ
ִחיַנת ֵעץ ַהַחִיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי  ָּיָדה ִיְזֶכה ְלאֹור ַהַחִיים ִכי ִהיא ִהיא ּבְ ּּ ּּ ּ
רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו וְמקֹור ַנְפׁשֹו  ֵעֶסק תֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ֶהם ּבְ ַּאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ּ ּ

ִיחודֹו ִי ּוְלַיֲחָדן ּבְ ַרך כוּ ְּתּבָ   .ל"עכ', ְ

ה  )ל ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ַּעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַלֲחִמׁשִ ּ ּ  

ַעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות  ים ׁשֶ ָּידוַע ִמְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּּ ּ
ָנה ּכוָלה ָכל ַהׁשָ ה ְוֶזה ּבְ ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ַּלֲחִמׁשִ ּ ּ ּּ תֹו, ּ ַרת ַהּסֹוד ְמַטֵהר ּׁשֶ

יִקים ֵסֶפר  אֹור ַהזֹוַהר ֵמֶאֶלף ַצּדִ ֵהֵבאנו ּבְ מֹו ׁשֶ ֶפׁש ּכְ ך ֶאת ַהּנֶ ּוְמַזּכֵ   .ע" זי,ְּ
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תֹוַרת ֲּאַנְחנו עֹוְסִקים    )לא ִהיא ִקּיום ָהעֹוָלםּּבְ   ַּהּסֹוד ׁשֶ

ם  ְמעֹון ׂשָ י ׁשִ אעֹוד ָאַמר ַרּבִ ִאְדָרא ַרּבָ ְמעֹוןָאַמר: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּּבְ י ׁשִ ,  ַ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 י, ּׁשֶ ה ַרּבֵ לֹא ֶיֶחְטאוִּכי מֹׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ּנו ִהְזִהיר ֶאת ַעם ִיׂשְ ְוַעל ֶזה , ּּ

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

יֹוןִּנָצִלים ִמן ַהּנִ   .ּסָ

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

ָרֵאל ְלִמְטָעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיה" ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ ּּ ּ ּו ָהִאי ֵסֶפר ַהֹזַהרּ ִּיְפקון , ּ
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ הֹון , ּ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר' ה"ְוִיְתַקֵיים ּבְ ּּבָ ּ "

  .)ב"ְּדָבִרים ל(

ָאְמרו ְבּ ּוְכמֹו ׁשֶ ָּזכו ְדָדָרא ָדא : "ּ ַעל דֹורֹו)ב"מ ע"ב ד"ח ח"זֹוַה(ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ
יָחאְּיַקֵים ָע ְּלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמׁשִ ְזכות ִלימוד ַה" ּ ּבִ ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּּ  זוהר הקדושּ

יֹוןְוָהִאְדרֹות  ַרֲחִמים ְועֹוד לֹא ִיְצָטְרכו ְלִנּסָ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ש "כמ. ּ
ּ וַבִתקוִניםזוהר הקדושְב ּּ ּוַבִתקון ו. ּ ּּ א ְל: "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ַּתָתא ִיְתַפְרְנסון ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ

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

ַרֲחֵמי ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ   .א" בב"ּ

ָכל יֹום ְויֹום   )לב ים ּבְ ים ִמְתַחְדׁשִ   ִּנּסִ

ֵרה מֹוָנה ֶעׂשְ ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ָמֹוִדים ֲאַנְחנו ְלך: "ָּאנו אֹוְמִרים ּבְ ַ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"ּ ים ָעַמְדָת "ּמֹוִדים ָאנו " ַּעל ַהּנִ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְּוַאָתה ּבְ ָּ

ֵעת ָצָרָתם ְוכו ְמך ַהָגדֹול', ָּלֶהם ּבְ ְּלהֹודֹות וְלַהֵלל ְלׁשִ ָ ּ ּ".  



ּבִ לט  י"אֹור ָהַרׁשְ

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

ִניםַה ה ׁשָ ה ִנִסים ִיְתַגלו ָלנו ַרק ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ְּרּבָ ּ ּ ּ יֵאר החת. ּ ּבִ פ "ס עה"ּוְכמֹו ׁשְ
ְּוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי וָפַני לֹא ֵיָראו" )שמות פרק לג כג( ה ְמִביִנים "ּ ַרק ַאֲחֵרי ַהַמֲעׂשֶ ּ ׁשֶ

  .ת"ֶאת ַהְנָהַגת ָיד השי

ַעׁש   )לג ְטפֹונֹות, הְועֹוד ְרִעידֹות ֲאָדָמ, ַהר ַהּגַ   ְוׁשִ

ִסים ָאנו רֹוִאים ַהיֹום ִדיוק אֹוָתם ַהּנִ ּּבְ ּּ ים ֵאלו ָאנו רֹוִאים ,ּּ ְזַמּנִ ּ ּבִ ּ ֵיׁש ַהר ּ ּׁשֶ
ַמִים, טוַּהַגַעׁש ן ָגדֹול ַעד ֵלב ַהׁשָ ּמֹוִציא ָעׁשָ ּׁשֶ , ְועֹוד ְרִעידֹות ֲאָדָמה, ּּ

 

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

דֹו ְּשִנְתַעְצלו ְלִפי, ֶּהֱאִריכו ֶהְסּפֵ ֱאַמר ּהוא, ּבְ ּנֶ סו( ׁשֶ ָר, ַּגַעׁש ַהר: ) טקּּפָ ְ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 ָהִרים "י ּפֵ נוִּיַגע ּבֶ ִסיַני - "ְּוֶיֱעׁשָ ֹ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

נו ְוַג, ָעְנׁשֹו ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ָבר ִיַגע ּבֶ ּם ּכְ ּ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 ֲאִר ָּכתוב ְוֵכן. )ב" עקה ׁשַ   .ְדַבׁש ַהְיָערֹות ֶזה ַעל ּיכותּבַ

ִ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 ֶז :ּ ַמִים ָנְטפו ִמּפְ ה ַאף ׁשָ ָרֵאלֶּאֶרץ ָרָעׁשָ ֵני ֱאלִֹקים ֱאלֵֹקי ִיׂשְ  ְועֹוד, :"ה ִסיַני ִמּפְ

ם ים ָהָהר ָחַמד ׁשָ ַרְצדון ָהִרים ַגְבֻנּנִ ה ּתְ ּ ָלּמָ ּ ְבּתֹו ַאף הֶאלִֹקיםּ ּכֹן ָלֶנַצח'  ְלׁשִ ֶרֶכב ֶאלִֹקים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי , ִיׁשְ

ְנָאן ֲאדֹ קֶֹדׁש-ׁשִ לש "ע, ּ ָני ָבם ִסיַני ּבַ ֶרק ּכָ   .ַהּפֶ

ן ׁשָ ים ַהר ּבָ ן ַהר ַגְבֻנּנִ ׁשָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים : ַּהר ֶאלִֹקים ַ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 , ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי ֶאת'  הַוְיׁשַ

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

ֹבָאר  ָהָיה ְוֶזה ּמְ םּכַ ַרׁשִ ׁשָ ֵעת, י"ּבְ ן ּבְ ּנוִיים ַּנֲעׂשו ְּדָבעֹוָלםֲחִזיָנן , ּתֹוָרה ַמּתַ ה ָהָאֶרץ, ֲּעצוִמים ּׁשִ , ָרֲעׁשָ

ַמִים רו ֹוןַּהְלָבנ ַאְרֵזי, ָּרְקדו ֶהָהִרים, ָּנְטפו ַּהׁשָ ּבְ   , ְועֹוד, ְועֹוד ְּוָרְקדו, ִּנׁשְ

סוק ר ְלָבֵאר ַעל ֶדֶרך ַהּפָ ן ֶאְפׁשָ מֹו ּכֵ ּּכְ ְ ֵצאת: "ּ ָ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 ָאדֹון ִּמִלְפֵני'  וגוּּתָ  ּׁשֶ

ָרֵאל ַמע ְלַפֵחד ַּדי ִיׂשְ ֵאין ַמה ַיֲעקֹב קיֶאלֹו ִּ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 ָמִים ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמ" ּּבִ ּ ְבִחיַנת" ,יםּ  ַמִים ֵאין ּבִ

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



ּבִ מ  י"אֹור ָהַרׁשְ

ן ַהֶזה ִעם, ושיטפונות ל ֶהָעׁשָ ְייכֹות ׁשֶ ָרֵאלַּמה ַהׁשַ ַּמה ִאְכַפת ָלנו ַמה ?  ַעם ִיׂשְ ּ
ֵאיֶזה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה ם ּבְ ֵיׁש ׁשָ   ?ּׁשֶ

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

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

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

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

ֵהִכינוִמ(, ָלֶהם רֹות ֲאָלִפים ִטיִלים ׁשֶ ּי יֹוֵדַע ַכָמה ֲעׂשְ ּ ְּוַהָצָבא לֹא יוַכל ַלֲעׂשֹות ְכלום, )ּ ּּ ּ ִּמְפֵני . ּ
ָרֵאל ֶרה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִיׁשְ ן ֶהָחָזק ׁשֶ   .ֶּהָעׁשָ

 

ְזכות מֹׁשֶ ּבִ מֹו ׁשֶ ִיְהֶיה ּכְ ָהָיה הוא ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ רּּ ְדּבָ ּמִ ינו ָזכו ְלִנִסים ְגלוִים ּבַ ּה ַרּבֵ ּ ּּ 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  י"ַּהּפָ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ר ִצָוה הַוְיַדּבֵ ָרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ ּ ַהּמַ ֶ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 א ְוִאי, ּבְ ְנָיא ַקִדיׁשָ ֵסֶפר ּתַ ַמת משרע, )ב"פמ(ָּתא ּבְ ׁשְ ָכל דֹוד ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמּנִ ּבְ ין "ּׁשֶ ׁשִ ּה וִמְתַלּבְ

ל ַחְכֵמי ַהדֹור ֵעיַני ָהֵעָדה גוף ְוֶנֶפׁש ׁשֶ ּּבְ ד ַדַעת ֶאת ָהָעם כו,ּ ּוְכְמרוָמז ַגם בש. 'ּ ְלַלּמֵ ּ ה ְמקֹומֹות "ּ ַכּמָ ּבָ(ס ּבְ ת ׁשַ

ה ל, ב"א ע"ק יָצה ל, א"ט ע"ֻסּכָ ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים )ג"ֻּחִלין צ, ב"ח ע"ּבֵ ָאְמרו ַעל ַהּתְ יר ָקָאְמְרת"ּ ׁשֶ ּפִ ה ׁשַ י "ופירש" . מֹׁשֶ

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

דֹורֹו ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ינו ּבְ לֹוַמר ַרּבֵ ְּוַהְיינו ִדְלָכל ת. ש"עיי, ּּכְ ה "ּ ל מֹׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ ּח וַמְנִהיג ּבְ ּ

  .ה"ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע

ַע ָכל דֹור"ְּוָכַתְבנו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבְ ִחיַנת מֹׁשֶ, ּי ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן ׁשֶ דֹורּבְ ּבַ ינו ע, ּה ׁשֶ ה ַרּבֵ ה "ַּעל ָידֹו ּ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 ּטֹותְּוֶזהו ַוְיַד, ְּוִהּנֵ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ינו ע, ּבֵ 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 ה,  ַאֲחֵריֶהםֵלאמֹר ְלדֹורֹות, ִיׂשְ ֶּזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה', ּ ּׁ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

ִחיָנתֹו ּכְ ּבְ ּבָּבִ ינו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ לֹוםי "ִּפי ׁשֶ 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 יִלים ַיְזִהירוּבְ ּכִ ׂשְ יקוֵני זֹוַהר ְוַהּמַ ּאור ַהּתִ ּ זֹוַהר ּ  ּכְ

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

ִּדְבֵרי ַהְגָר ם ל "א ז"ּ ׁשֵ ֵלם ּבְ ים"ֵסֶפר ׁשָ   .ש"ִּעֵיי, "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ
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ְזכות    )לד ִּנַצְלנו ִמֵמָאה ֶאֶלף ִטיִליםַּהזַֹהר ּּבִ ּ ּ  

ה ַהָקּבָ ֵיׁש"ַּמה ָעׂשָ ְזכות ׁשֶ ּה ּבִ ְ ָלנו ְכָבר ְלֵעֶרך ּ ּ  2000ּיֹוֵתר ְמַאְלִפים ּ
יעוִרים ְבּ ַלח ָלנו רוַח ֲחָזָקה ִעם ַחְמִסין ָגדֹול, ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּׁשִ ּׁשָ ּ ְנָיִנים , ּ ְּוַכָמה ּבִ

ְרפו  ַמִים[ִּנׂשְ ׁשָ ּבֹון ְמֻיָחד ּבַ ֶזה ָהָיה ֶחׁשְ ּׁשֶ ֵקָטה, ּ ְולֹא , ֲּאָבל ָכל ָהָאֶרץ ָהְייָתה ׁשְ
הָח ַנַעׂשֶ בו ְכלום ִמַמה ׁשְ ּׁשְ ּ ְּוֵאיֶזה ִנִסים ֲאַנְחנו עֹוְבִרים, ּּ בו , ]ּּ ָרֵאל ָיׁשְ ְּוָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ

ָרֵאל"וב, ָלֶבַטח ּה ְכלום לֹא ָקָרה ְלָעם ִיׂשְ ְוִלְראֹות ֶאת ָיד . ה"ְּוִניַצְלנו ב, ּ
ָגָחה ַהֻמְפָלָאה ַּהַהׁשְ ְלָבנֹון ַהְסמוָכה ְלֶאֶרץ ִי, ּ ּּבִ ָרֵאלּ ן ָהֲעָרֶפל,ׂשְ ְּוִאילו , ּ ִהִגיַע ָעׁשָ

ָרֵאל לֹא ִנְכַנס ּוֶזהו ַמָמׁש ֵנס ָגלוי. ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ.  

ִסַיְמנו ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְלִפי ֵסֶדר ַהַדף  יֹום ׁשֶ ָקָרה ּבְ ֲּאַסֵפר ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
י, ַּהיֹוִמי ַּהֻמְדָפס ּבְ י "ּב ְכָרִכים ְלי"ּ ָנהב חֹוְדׁשֵ אֹותֹו ַהיֹום ַמָמׁש ִנְפְסָקה , ַּהׁשָ ּּ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 ּ ּּ ּ ם"וב[ּ ָהָיה ׁשָ ִסים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּה ַעל ַהּנִ ּ ,

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

ּוִבְזכות זו  ּ ִּהְתַקְיימו ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּ ּ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמָגלוָתא"ּ ּּבְ ּּ ּ" ,
ְּדָהְיינו ְגַמר ָכל ַהֵסֶפר כולֹו, ּ ַרק ּבִ ּׁשֶ ּ ָעְב,ּּ ה ׁשֶ ּ ָיְצאו ִמן ַהָגלות ַהְקַטּנָ ּ  .ָּרה ָעֵלינוּּ

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

ִהְזַכְרנו  ּׁשֶ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ּוְבִגין ְדַעִת"ּ ַחֵיי ּדְ ִאיָלָנא ּדְ ָרֵאל ְלִמְטָעם ּמְ ּיִדין ִיׂשְ ּ
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ַּהזֹוַהר ִיְפקון ּבֵ ּּ ." 

ן יֹוַחאי ִהִציל ֶאת    )לה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶמׁש ַּרּבִ ית ׁשֶ ֵבי ּבֵ ל תֹוׁשָ ּּכָ
  ַהִטיִליםֵמ

ּוְבאֹוָתה ְתקוָפה ֵאַרע עֹוד ֵנס ּ ר ַרּבִ, ּּ ן יֹוַחאי ִהִציל ֶאת ָכל ֲאׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ּי ׁשִ ּ
ֶ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

ִמְסַפר ִטיִלים יֹוֵתר ִּכ, ִנְרָאה] )ַּהתֹוָרה ֶמׁש ּבְ ית ׁשֶ ַאף ְלַהְפִגיז ֶאת ּבֵ ּי ַהַחַמאס ׁשָ
ַבע,ָּגדֹול ֵאר ׁשֶ דֹור אֹו ִלּבְ ְלחו ְלַאׁשְ ׁשָ ר ׁשֶ ּ ֵמֲאׁשֶ ְפַצצֹות ָאטֹום, ּ ִּכי ָרצו ִלְפגַֹע ּבְ ּ ּ ,
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ֶמׁש ֵיׁש ָהִרים ְמֵלִאים ִעם ְפָצצ ֵבית ׁשֶ ּבְ ָידוַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ִּהִגיַע ַרק ִטיְו. ֹות ָאטֹוםּ ל ֶאָחד ּ
ֶמׁש ית ׁשֶ ַּכָמה ִקילֹוֶמֶטר ִמּבֵ סֹוד, ּ לֹא ִיָוַדע ָלֶהם , ְּוֶהֱחִזיקו ֶאת ֶזה ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ

לֹוח ח ִהִגיַע ְוִלׁשְ ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַהָמקֹום ׁשֶ ּ ְזכות . ו יֹוֵתר ִטיִלים"ּ ְּוַהֹכל ָהָיה ּבִ ּ
ָעְבדו ַעל ֶזה  ַּהזֹוַהר ַהיֹוִמי ׁשֶ ֶמׁשּ ֵבית ׁשֶ   .יֹוָמם ָוַלְיָלה ּבְ

  ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם   )לו

כל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם ועל ידי שיחשוב מה 
וכל אחד יכול להיות , טזשכתב רבינו הקדוש התורה של אחד היה אברהם

 

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

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

ָאר ַהּמ עֹוָלם, ֹוְנִעיםּוׁשְ ִאלו הוא ֶאָחד ּבָ ַּרק ּכְ ּ ֲעבֹוַדת ."ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ":ְּוֶזהו, ּ ל ָהרֹוֶצה ִלְכֹנס ּבַ  ְוֵכן ּכָ

ם י ִאם ַעל, ַּהׁשֵ ר לֹו ִלְכֹנס ּכִ עֹו ִאי ֶאְפׁשָ י ִאם הוא ְלַבדֹו ְיִחיִדי ּבָ עֹוָלם ּכִ ֵאין ּבָ ַיְחׁשֹב ׁשֶ ִחיָנה זו ׁשֶ ְּיֵדי ּבְ ּ , ָלםּּ

ל ַעל ׁשום ָאָדם ַהּמֹוְנעֹו ּכֵ ּתֹו וָבָניו ְוַכיֹוֵצא, ְּולֹא ִיְסּתַ גֹון ָאִביו ְוִאּמֹו אֹו חֹוְתנֹו ְוִאׁשְ ּּכְ ֵיׁש , ּ ִניעֹות ׁשֶ ּאֹו ַהּמְ

ֵני ָהעֹוָלם ָאר ּבְ ַרך, ִּמׁשְ ְלִעיִגים וְמִסיִתים ומֹוְנִעים ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְַהּמַ ּ לֹ. ּ ְּוָצִריך ׁשֶ ָללְ ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ , ּא ָיחוׁש ְוִיְסּתַ

ְבִחיַנת ַרק ִיְהֶיה ּ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, ָכהֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָר, טֹוב ׁשֵ יַח , ָמׁשָ ֶלך ֶאָחד ִהּנִ ּמֶ ְׁשֶ

ָ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 ֶכףּוְקָצ. ְוָקׁשֶ רו חֹוָמה ַאַחת וָבאו , ָּתם ָחְזרו ּתֵ ּבְ ּוְקָצָתם ׁ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

ֲאִחי, ֲאִני יֹוֵדַע ל ַהחֹומֹות ֵהם ַרק ּבַ ּכָ ָלל, ֵעיַנִים ַזתׁשֶ ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשום חֹוָמה ּכְ ָעַבר ַעל , ּ ְְ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 ַמ ַעל אֹוָצר ׁשֶ לום, ִיםׁשָ ֱאֶמת ֵאיָנם ּכְ ּבֶ יץ. ּׁשֶ ְּ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', ּ

ַרך ם ִיְתּבָ יץ ְלַהׁשֵ ִלּבֹו ָחָזק ְוַאּמִ ִלים ְלִמי ׁשֶ ֵטִלים וְמֻבּטָ ָלם ּבְ ְּכֻ ּ ּ 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 . ם ומסיתים ומונעים מן דרך האמתאו המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגי, 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

מכל שכן שאר אנשים כשמונעים אותו על ידי דבריהם , וחותנו או אביו ואמושמונע אותו אשתו ובניו 
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וצריך , זאת אומרת שכל אחד יכול לעשות גדולות ונצורות, אברהם אבינו
אז נפתחים ,  שאם יש רצון טוב באמת–ותיות צינור רצון א[רק הרצון 

ועיקר הוא להתפלל במקוה ותפילות ] הצינורות ויש סייעתא דשמיא
ולבקש מהשם שיזכה לעשות פעלים , וההתבודדות לבורא כל עולמים

ולמהר את ביאת המשיח , אך ורק לאוקמא שכינתא מעפרא, גדולים
  .צדקינו

ָכל יֹום ָויֹום ַרק ַּהָקַּהזַֹהר ִּאם ִיְלְמדו ֶאת    )לז ּ ַדקֹות12דֹוׁש ּבְ ּ ,
ל  ָנה ַאַחתַּהֹזַהר ְּוִיְגְמרו ּכָ ׁשָ ַוַדאי , ּבְ יַחּּבְ ִּיָנְצלו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ּ  

ַמָיא ָאנו ִנְזָקִקים ְלַרֲחֵמי ׁשְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ יְליָאן ַעַרִבים ,ּ ּ ְוֵיׁש ִכְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ּבִ
ֻכָלם רֹוִצים ְלַח ּׁשֶ ֵרה ִמְליֹון ֵּסל ֶאּ ִאם , ְּיהוִדיםת ָחֵמׁש ֶעׂשְ טוִחים ׁשֶ ְּוָלֵכן ָאנו ּבְ ּ

ָכל יֹום ָויֹום ַרק ַּהֹזַהר ִּיְלְמדו ֶאת  ּ ַדקֹות12ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְּוִיְגְמרו ָכל , ּ ָנה ַּהֹזַהר ּ ׁשָ ּבְ
ַוַדאי , ַאַחת יַחּּבְ ְצלו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י ׁשִ, ִּיּנָ ִהְבִטיַח ַרּבִ ן יֹוָחִאי ְּכמֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ

ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  

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

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 רֹוֶצה ִלְה, ּּבָ רו ֵאֵלינוּוִמי ׁשֶ ָתף ִיְתַקׁשְ ּיֹות ׁשֻ ּ ּ ּ.  

ָחֵמׁש ַדקֹות   )לח ַעל ְתׁשוָבה ּבְ ה ּבַ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ ּ  

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

ולא , ריתהוא נסע לארצות הב, ואספר בקיצור, זה סיפור גדול, אשה נכרית
פתח ספר חק , וכשבא הביתה, י"שלחו אותו חזרה לא, היה לו ניירות וויזא

 

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

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

ּבִ   )לט ֶרַגע ֶאָחד ִעם ְקָצת י "ּכַֹח ָהַרׁשְ ּבָ ְיכֹוִלים , ַּהָקדֹוׁשּזַֹהר ׁשֶ
ְתׁשוָבהַלֲחֹזר    ּּבִ

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

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

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

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

  ֵאָלי' ִמי ַלד  )מ

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

ֵסֶפר  ָהַרְמ קֹול חֹוֵצב )ל ְוַהזֹוַהר"ַחּבְ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ּ וַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּּ ּ

ָרֵאל ִיְרֵאי ד, "ֵאָלי' ִמי ַלד"ֶלָהבֹות ֵאׁש  ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ּוִמְתַקּבְ ּּ '
דֹוֵרנו דֹו ָנם ַעָדִין ּבְ ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ ֱאֶמת ּּ יָחא ַהֲחֵפִצים ּבֶ ּר ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ

ּבָ ָאֶרץ"ְלִהְתָקֵרב ָלַרׁשְ יעוִרים ּבָ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים ׁשִ ּי  ְועֹוׂשִ ּ ּ ּוְבָכל , ּ
ָּהעֹוָלם כולֹו ים, ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת ְיהוִדי, ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ּפֹוֵעם ּבְ ִכים , ּ ְוִנְמׁשָ

ֲע ּבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלםּבַ ּ ּ. 

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

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



ּבִ מה  י"אֹור ָהַרׁשְ

ָּקנו ֵמאֹות    )מא ל ֵסִטיםַוֲאָלִפים ּ   ׁשֶ

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

ָעה תֹוָרה בעוה ּ וִבְפָרט ִלימוד ַה–ז "ּׁשָ ּּ מוְכָפל ַלֲאָלזוהר הקדושּ ּ ׁשְ ִפים ּ
  ְוִלְרָבבֹות 

ְּתתָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכות ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהם ּ ַקלות , ּ ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ּ
ִּלְזֻכיֹות ָהֵאלו ּ ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך 101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ ,  505₪ְ ְסָפִרים ּבְ

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

ָעה זוהר –. ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּ ּבִ ּ ָּ

ר ֶעְרּכֹו ׁשָ-הקדוש  ן  ֲאׁשֶ יֹום חֹול ְלִפי ַהּבֶ ט ּבְ ָנה ִליּמוד ְפׁשָ ֶּוה ְלֶאֶלף ׁשָ ּ ּ
ְמָחה , ִאיׁש ַחי ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ֶאֶלף -ּ ָנה-ּ ֻמְכָפל ּבְ אֹוְרחֹות ( ְ ַסך ַהּכֹל ִמְליֹון ׁשָ

תֹות70, ְּוֶזה ַרק ִמיהוִדי ֶאָחד -)ַּצִדיִקים ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ך ַתְכִפיל ,  ׁשָ ְּוַאַחר ּכָ ּ ְ

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

ָעה ַאַחת    )מב ת קֹוֶדׁשּזַֹהר ׁשָ ּבָ ׁשַ וֶוה , ַּהָקדֹוׁש ּבְ  100.000 -לָשׁ
יֹום ֶאַאְבֵרִכים ֶאֶלף  לֹוְמִדים ּבְ עֹות 10ָחד ּׁשֶ   ׁשָ

-שווה ל, ת זוהר הקדוש בשבת קודשיהודי אחד שלומד שעה אח
אם , זאת אומרת,  שעות10 אלף אברכים שלומדים ביום אחד 100.000

השכר של , ניקח כל האברכים בכל ארץ ישראל שלומדים תורה ביום אחד
  .יהודי אחד שלומד שעה אחת בשבת קודש שווה יותר

לוי ַהּסֹוד   )מג ַּאַחר ּגִ דֹולּ עֹות  6-8ּלֹוְמִדים ְיהוִדים ,  ַהּגָ ּזַֹהר ׁשָ
ת ּבָ ׁשַ   ּבְ

שגילינו את הסוד הגדול הזה מהבן איש חי , ה שבזכות הזה"ב
  . שעות זוהר הקדוש6-8אמר לי יהודי אחד שלומד כל שבת , ל"זצ
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כל ירא , אם מגלים להם כח של זכות התורה, ישראל קדושים הם
תיכף עושה לו שיעורים רבים , שמים שמפחד ומאמין בשכר ועונש

  .בזוהר הקדוש

ַכר    )מד ה ְסָפִרים ַעל ׂשְ ׁשָ   ְוֹעֶנׁשּׁשִ

ְרִתי   אלפים וחילקנו 5והדפסתי ,  ספרים על שכר ועונשששהה "בִּחּבַ
תתפללו שיהיה לי הזכות להדפיס את זה עוד הפעם לשם , את זה בחינם

  .שמים לאוקמא שכינתא מעפרא

ְלִמי ֲחִגיָגה ו(  ):ְּירוׁשַ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּהַמָצב ּבְ ּוָבעֹוָלם כולֹו(ּ ְּוַהֵלב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ִתַזל , ּר ְדָאָגה ְמעֹוֵר)ּּ ּ ּ
ְּוִתְדָמע ִמֹגֶדל ַהָצרֹות ַהְפָרִטיֹות ְוַהְכָלִליֹות רח ּּ ּ ּ ּל ִמיֹום "ְּוָידוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז. ל"ּ

ה ֵמֲחֵברֹו ִקְלָלתֹו ְמֻרּבֶ ית ַהִמְקָדׁש ֵאין ְלך יֹום ׁשֶ ָחַרב ּבֵ ּׁשֶ ָ ּ ְּוָכל ַהִיׁשוב עֹוֵמד , ּ ּ ּ
ְבִעים ְזֵאִבים "ל "ַּסָכָנה נֹוָרָאה רחּבְ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ה ַאַחת ׁשֶ ְבִעים ֻאמֹות(ְּכִכְבׂשָ . )ּׁשִ

ְכָבר ִהַגְענו ְלַמֲאָמר ָדִוד ַהֶמֶלך ע ְְוִכְמֻדֶמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים"ה "ּ ּ ְּוָהֻאמֹות . 'ְוגֹו" ּ
ַמִיםְּוֵאין ָלנו ַעל ִמי, ְמַצְחְצחֹות ַהֲחָרבֹות ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ּ ְלִהׁשָ ּּ ּוְלַקוֹות , ּ ּ

ק  יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ְּתִהיִלים ֶפֶרק קמ(ְלַסכָֹתה ְלרֹאׁשִ ק, )ּ יֹום ָנׁשֶ ל . ָּדָבר ַאַחר ּבְ קֹו ׁשֶ ֶזה ִנׁשְ
ְלִמי ְיָבמֹות עח(ּגֹוג    .).ְּירוׁשַ

ַּאך ֵיׁש ָלנו ֵעָצה ַאַחת ְיעוָצה  ּ ִּלימוד תֹו"ְ ּ ּ ָמהּ ְּוִלמוד ַה, יז"ָּרה ִלׁשְ זוהר ּ
ְמָחההקדוש ׂשִ ָרכֹות ,  ּבְ ִפיַע ָכל ַהּבְ ֹכחֹו ַלֲעצֹר ָכל ֻפְרָענות וְלַהׁשְ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ּּ ּ

 

ָמה ]יז[ ּּתֹוַרת ַהסֹוד הוא ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ית יֹוֵסףּוְכמֹו ׁשְ. )א"אֹור ִיְצָחק פ(, ּ ִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ע : ָּאַמר ַהּמַ ְקַבּ ִאם ּתִ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ים ּבְ ר ָנׁש, ִּעּתִ יק ָרִזין ְסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ ה ְדַתְדּבֵ ך ּבָ ח ִלּבְ ֶּאְפַתּ ּ ת ּבֹא(. ָ ָרׁשַ ִרים ּפָ  )ַּמִגיד ֵמיׁשָ

א ו- יִמין ִלּבָ ּ ַווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאּטִ ּ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתאּ ִלין ּבְ ּכְ ּ ִאינון - .)ח"ַּדף כ' זַֹהר ֵחֶלק א(. ְּסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסּתַ

ה ׁשָ ָלה, ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ ַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי , ְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ְּדָגְרִמין ְדִאְסּתַ ּ ּ

ָאַרת ב, ִּמיָנה' י ּתְ ה' ְוִאׁשְ ָעְלָמא, ְיֵביׁשָ ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּ   .)'ל' ז תי"תיק(. ּ
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ִמיות רוָחִניות וְבַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ְּוַכָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח, ּ ּ ּ ּע ְלִלמוד ַה"ל זי"ּ ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ
ְרִציפות  ַמִצי–ּּבִ ּ ׁשֶ ּ ּל ִמן ַהֻפְרָענות ּ ּ וֵמִביא ַהְגאוָלה –ּ ְוֵכן , ה"ַעֵיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ(ּּ

ֵסֶפר   ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו"ּהוָבא ּבְ ּ(".  

ְבִחיַנת  ָכל ַהְמַסְיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ֶּלֱהֵוי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ ּ ָתא "ּ ְּכִניׁשְ
ְבִחיַנת )זוהר הקדוש(" ֲחָדא ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים " ֵהם ּבִ ֶּאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ֹכל ׁשִ ּ ּ ּ יר (ּ ׁשִ

יִרים ד ָרֵאל-, ) ד,ַּהׁשִ ּ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ְכַלל ִיׂשְ ּ ּ ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים", ּ ּכֹל ׁשִ ּ "
ְּוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְגבורֹות וְמַמְתִקים אֹוָתם ּ ָאה ַהְגאוָלה בב, ּ ּוִמַיד ּבָ ּּ   .א"ּ

ּבִ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם כולֹו "י "ּוְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ּ
י ַהכֹוְל-". ִּמן ַהִדין יבֹות וְלָראׁשֵ י ַהְיׁשִ ה ְלָראׁשֵ ַבָקׁשָ ּ ַעל ֵכן ְפנו ּבְ ּּ ּּ ּ ְלַהְרׁשֹות , ִליםּ

ַהְתָחַלת ָכל ֵסֶדר ְלִלמוד ַה ר ַדקֹות ּבְ ֵנים ָעׂשָ ָּלֶכם ְלַהְקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ  זוהר הקדושּ
ְמָחה ׂשִ ּוְבַוַדאי ַיְסִכימו ִעָמֶכם, ּבְ ּ ּּ יבֹות , ּ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ְכָבר נֹוַדע ַהְמִציאות ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ

ָכך ָעׂשו ְּוכֹוְלִלים ׁשֶ ְ ּ ְּוַכָידו. ּ ַיְצִליַח ָצִריך קֹוֶדם ּ ה ְכֵדי ׁשֶ ְקֻדׁשָ ּבִ ְַע ְדָכל ָדָבר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ִּאְתֲערוָתא ִדְלַתָתא  ּ ת ֶלך ְלך ַדף ע(ּ ַּעֵיין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ָ ְּ ּ ְּוָכל ַהַמֲעלֹות ָהַאִדירֹות . :)ז"ּ ּ

ַמֲעַלת ַהִלימוד ְוַהְקִריָאה ְבּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ּ ֵאינֹו ֵמִבין ּ ֵהם ַגם זוהר הקדושּ ִמי ׁשֶ ּבְ
ר הוא קֹוֵרא  ְּכָלל ֶאת ֲאׁשֶ ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹוֵפא–ּ ְֵאינֹו ָצִריך ְלָהִבין , ּ ְכָמָשׁ

ְרפוָאה ְכֵדי ְלִהְתַרֵפא ּּבִ ּ ֵּכן ַהלֹוֵמד ְבּ, ּ ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם זוהר הקדושּ  ֲהַגם ׁשֶ
ַּהִלימוד כֹוחֹו ָגדֹול ְוָעצום  ּּ ׁשָ"ּ ּובֹוֶנה ּבַ ְמֵהָרה , "ַּמִים ֲעִליֹוָתיוּ ְּוַעל ְיֵדי ֵכן ִנָגֵאל ּבִ ּ

ָקרֹוב ע , ּבְ ה ִיָוׁשַ ִּכי ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב וִמֶמּנָ ּּ ל "ּ ַיֲעקֹב ָאִבינו ע–ּ ה ִנְקָרא ָאב ׁשֶ
ְבִעים ֶנֶפׁש ְבִעים ִגיַמְטִרָיה סֹוד , ׁשִ ְּוׁשִ ּי ִלימוד ַהתֹוָרה " ְדַע–ּ ּ ּ ִהיא ִמָדת–ּ ל ּ ׁשֶ ֹו ׁשֶ

ְכֶנֶגד סֹו– זוהר הקדושּוִבְפָרט , ה"ַּיֲעקֹב ָאִבינו ע ל , ד"ּ ׁשֶ ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב ׁשֶ
ְבִעים ֶנֶפׁש ְבִעים ֻאמֹות ָהעֹוָלם , ׁשִ ֵצל ִמׁשִ ִּנּנָ ִמלוי אֹוִתיֹות –ּ ּ ְועֹוד ַכָידוַע ַיֲעקֹוב ּבְ ּּ ּּ ּ

ִּגיַמְטִרָיה , ת"ו בי"ף וי"ן קו"ד עי"יו: ָכֶזה ָנה תש– 770ּ ַהׁשָ ה –ע "ּ ׁשֶ ּ וִמֶמּנָ ּ- 
ע ְתׁשוַעת עֹוָלִמים  ִּמֹכַח ְסֻגַלת ִלימוד ַהסֹוד ִיָוׁשַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ָיֵדנו ! ִּזְכרו - ")ַּבֵדי ֲעָרבֹות"ֵסֶפר (ּ ּּבְ

ָבר ָרֵאל ָאָתה "– !ַהּדָ ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניך רֹאׁש ׁשִ ֲּהלֹוא ִאם ָקטֹן ַאָתה ּבְ ְוֶהָחָלׁש , "ָּ
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נו ַהָפסוק , ּבֹור ָאִניֹּיאַמר ִג ְּוִיְתַקֵיים ּבָ ַּהָקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום "ּּ ּ ּ
ה' ֲאִני ה ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ְעָיה ס(" ּ   .א" בב) כב,ְיׁשַ

ָעה    )מה ל ׁשָ ה ׁשֶ   ֶּעְרּכָ

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

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

ן ִאיׁש ַחי"ִסְפרֹו ּבְ, ַח ַהּטֹוב"ָמָרָנא ָהֵרי ִ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 ַהחֹול ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ְּפָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ   .ק"עכל. ּ

ּ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, זֹאת אֹוֶמֶרת ְּכיֹומֹו ׁשֶ ִמְד( .ה"ּ רָּמָצא ֵחן ּבַ   .)ּבָ

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

  .ַהחֹול
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ְנֹוַדע ִדְבֵרי ַהִכֵסא ֶמֶלך, ּוְבנֹוָסף ָלֶזה ּ ּ ִסיָמן , ּ ַכף ַהַחִיים ּבְ ְּוהוָבא ְפָסקֹו ּבְ ּ ּ
ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקד, ה"קנ ִלמוד ׁשָ ְּדּבַ ּ ּ ִלמוד , ֹוׁשּ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ּעֹוֶלה ְלֵעֶרך ִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְ

ט   .ַּהְפׁשָ

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

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

ִריָאה ית ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ְּלַתֵקן ָכל ַהׁשִ ּ.  

ַעל  ֵהִאיר ֵעיֵנינו ּבָ ּזֹאת ְועֹוד ְלִפי ַמה ׁשֶ א ֶמֶלך"ּ ּסֵ ִלּמוד ַהזַֹהר  "ְַהּכִ ּּדְ ּ
ל ִלּמו ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרך ׁשָ ַּהָקדֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ְ טּ ַהּטֹוב ח "ֲהֵריּוָמָרָנא , ּד ַהְפׁשָ

ִסְפרֹו ע "ִזי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ֶאֶלף ְפָעִמים ִמְימֹות  "ּבֶ ּבָ ׁשַ ְּדִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַעל אֹוְרחֹות ַצִדיִקים ַהְמָבֵאר, ַהחֹול ל ּבַ ּוְבנֹוָסף ַעל ָכך ִחדוׁשֹו ׁשֶ ּ ּּ ְּ ְּדִלמוד : ּ ּ ְוָכל (ּ

ְמָחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלף ֲהַנֲעׂשֶ )ִמְצָוה ׂשִ ּה ּבְ ּ ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזי –ּ   :ע"ּ

ּבִ ְמָחה תֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש וְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ַּהזַֹהר  "–י "ּ
ָנה" ַּהָקדֹוׁש ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ׁשָ י(, ְעֹוֶלה ּבְ ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ   .  )ֵמי ַהחֹולּ

ָ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 יֹום ֹחל, ּ ֵלָמה ּבְ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלמוד ׁשָ ּׁשָ ּ .

ָל ל ִלמוד ֹזַהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ְּוׁשָ יֹום חֹלּ ט , ה ּבְ 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   יח".ׁשָ

ִאים ְוחֹוְטִפים, ַּעָתה ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּוְמַנְדִבים ְלִל, ּ ּמוד לעּ , ִּ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 , ּ ְמִחיר ַמְצִחיקֹּזַהר ּ ַמח ָכל –. ּבִ ּ ְוִתׂשְ
 

ָנה: ר"רשהערה מאת ] יח[ ׁשְ ה ֶאת ִלּמוד ַהּמִ נו ִיְמָצא ַהקֹוֵרא ִמְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהְמַדּמֶ ַּוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרּבֵ ּ ּּ ּ 

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

ִסְתֵרי ְדאֹוַרְיָתא אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ ְּועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויָט". ּּבְ ַהְקָדאּ ַער ַהַהְקָדמֹות"ָמתֹו ְלּל ּבְ , "ּׁשַ

ָלה ת ּתֹוַרת ַהַקּבָ ין ְלֻעּמַ ְפָחה וְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ קֹוְרִאים ְלִלּמוד ַהּנִ ְּלׁשֹונֹות וְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ ּּ ּ ּ.  
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עֹוָלם ַהֶז ַּחֶייך ּבָ ָ ַווְדַאי ה ּ 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 יֹוָחאי זי ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ָכ"ּבַ ּע ּבְ ָ ָ  - ַלֲחׁשֹבּ נו ֵיׁש עֹוד ַמה -. ְךְ
ֵ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 ָ ְּ ּ ּ ּ
ַמִיםּוִמְתַלֵהב ְלָאִב ׁשָ ּבַ ּינו ׁשֶ ּ.  

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

ּּבֹוזו ֶכֶסף ּבֹוזו ָזָה" ב ֶכֶסף ְוָזָהב -" בּּ ּ ִכי ַמה ֶנְחׁשָ ִכיְנָתא –ּ ל ׁשְ ּ ְכֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ
ָגלוָתא ּוַמה ַגם , ּּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ּ ְטִלים ַהְגֵזרֹותׁשֶ ָרִפים ַהְקִלפֹות ְוִמְתּבַ ִּנׂשְ ּ ּ  ְוָהעֹוָלם -, ּ

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

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

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

ַ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-. ּּבָ ָיכֹול ְלַה-.  זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ּ ֵאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ִּזיק וְלָהַרע לֹוּ ּ .- 

ֲ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 ַהדֹורֹות ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ּּבְ ּ רוך -. ּ ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

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

ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹו ְּלַאְרּבַ ְבִעים עֹוָל, ּ מֹות ְוִנְכַנס ְלׁשִ
ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ ּׁשֶ  .ּ וְמֻיָחִדים ַרק לֹו-ּ



ּבִ נא  י"אֹור ָהַרׁשְ

ַמִים   )מו ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ים הוא ַהּיַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַּהְמַזּכֶ ּ ּ  

ֵסֶפ ה עהּבְ ַמח מֹׁשֶ ַהְקָדָמה "ר ִיׂשְ ֻ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 ּ ּ

ִגין ְדֶיְחַשב ֵלי,'ַּחָייַבָא ְוכו ָרא ֵליה ּבְ ּ ְכִאלו הוא ּבָ ּ ּ ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ּ ְוָדא ִאיהו הּ ׁ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"ט ע" קכףש בד"ועיי( "ּ ּ
ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַה ִּהְפִליגו ׁשָ ּּ ּ ְתׁשוָבהּ ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ַּצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ַמְעִתי מאדמו ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ְּוֵכן ׁשָ ַפַעם ַאַחת "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ְ

עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ִּנְפְגׁשו ּבָ יְטש ' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּ ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ
ַאל רש ּה ְזכות וְמַצֵוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ראיציקל ֵאיֶז' 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"ִאיִציְקל ַהּנַ' ְוֵהׁשִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ ְתָקְרָרה ְולֹא ִנ, ְ

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 ּ ּ ה , ּ ר ַהְרּבֵ ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ

ּוִפֵזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכ, ּח וְצָדָקה"בגמ ְּועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב , ּדֹוֶמהּ ּ ּ
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 ה ַמה ְשַמְרִעׁישים אֹתֹו , ל"י ז"ְּוׁשָ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ
ל ַהָפַמְלָיא ל ַמְעָלה ּּכָ   .כ"ע ׁשֶ

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

  .ְּלַסֵפר ָכזֹאת

לֹוְמִדים זֹוַהִּמֶזה ְיכֹוִלים ְל ָּהִבין ֵ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, ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ָקרֹוב ִל, ּּ ְזֶכה ּבְ ּנִ   .ְּראֹוָתהּׁשֶ



ּבִ נב  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְמִחָצתֹו   )מז ב ּבִ ַּהַמְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ּ ּ  

י ַחִיים ָפָלאִג ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ָּכַתב ַרּבֵ ּ ִסְפרֹו , א"י זיע'ּ ַּצָוָאה ֵמַחִיים"ּבְ : ל"ְוז" ּ
ְמִחָצתֹו ב ּבִ ְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ַּהּמַ ֶהָחָכם ּבְ...ּ ַעְצמֹו  ְ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 ַעד ֶזה! ּ ָעְלָמא ִיֵתן ּבְ   !ְּוָכל ֲחָלָלא ּדְ

ַעד ַנְפ" ר ָלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ִּאיֹוב ֶפֶרק ב(" ׁשֹוְּוכֹל ֲ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 ֲחַז ַמָזל ל "ְּוַעל ֶזה ֶאְפׁשָ ַּהֹכל ָתלוי ּבְ ּ ּ ֲּאִפילו ֵסֶפר תֹוָרה ּ ּ
ֵהיָכל ּבַ ַבע, יטׁשֶ ְבִעים ְוׁשֶ ַּמָזל ִגיַמְטִרָיה ׁשִ ּ ים ָזִכינו , ּ י ָהַרּבִ ְזכות ְמַזּכֵ ּבִ ּׁשֶ ּ

ֶסט זֹוַהר ַהָקדֹוׁש עֹוֶלה ַרק  ְבִחיַנת ְתנו עֹז ֶלֱאלֹוִקים, ח" ש77ּׁשְ ּּבִ עֹז (, ּ

ִּגיַמְטִרָיה  ּוָבֶזה נֹוֵתן כַֹח ְוִעלוי ְל 77ּ ּּ ל ַמְעָלהּ ָפַמְלָיא ׁשֶ
כ

ְכִניס ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוָכל  ) ַהּמַ
ַזל ָהֶעְליֹון ה ִלְבָרָכה ִמּמַ ַּהָקדֹוׁש ְלֵביתֹו ִיְזּכֶ ּ ּ.  

 

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

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

  ?בהיכל

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

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

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

 .ל"קודש יהיו עדות על כל הנ

  .בביאור פסוק זה, ל"ח וואלזין זצ"ועיין נפש החיים להגר ]כ[
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ָעה ַאַחת זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ת ַרק ׁשָ ּבָ ִיְלַמד ָכל ׁשַ ִּכי ֲאִפילו ַרק ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ,
ר ִלְספֹר ַהְזֻכיֹות ׁשֶ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ לּ ָיכֹול ִלְספֹר ָכל , ּהוא ְיַקּבֵ 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 

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

ל סֹודֹות ַהתֹוָרה ת וְלִהְתַאֵחז , ּׁשֶ ְּוכֹחֹות ַהְקִלפֹות ְוַהִחיצֹוִנים לֹא ְיכֹוִלים ָלֶגׁשֶ ּ
מֹות ׁשָ אֹוָתם ַהּנְ ַהָקּבְָּולֹא עֹוד ֶאָל, ּבְ ָמה עֹוד ה "ּא ׁשֶ ׁ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 אז "עוהעֹוָלמֹות ' בֶּאָלא ׁשְ לֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהתֹוָרה, ְועֹוָלם ַהּבָ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ,

ר ַיֲעֶלה ָלעֹוַהַּכ ים טֹוִבים ְוָלַמד , ב"ֲאׁשֶ ּופֹוְסִקים ְוכוס "שֲּאִפילו ֵיׁש לֹו ַמֲעׂשִ ּ' ,
ְּולֹא ָלַמד תֹוַרת ַהסֹוד ּדֹוִחים אֹותֹו ִמַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, ּ ְּוִאם הוא ָלַמד ֲאִפילו , ּ ּ

לֹא ֵהִבין עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֶא, ּׁשֶ ּת תֹוַרת ַהסֹודְּמַלְמִדים אֹותֹו ּבָ ב , ּ ְוָיֹכל ֵליׁשֵ
סֹודֹות ַהתֹוָרה יבֹות ְגבֹוהֹות ְוַלֲעסֹק ּבְ יׁשִ ּּבִ ּ.  

ל ִאיָרן ִּמי לֹא ְמַפֵחד ִמְפַצַצת ָאטֹום ׁשֶ ּ? 

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

ינו ה ַרּבֵ ִביאֵּאִלָי, ּמֹׁשֶ לֹום, ּהו ַהּנָ 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 ּּ ּ

הוא ַה ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ְצלו ּבְ ַּהָקדֹוׁש ִיּנָ ּ   .ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּ

ָלנו ִנְתַאֵחד ּּבֹואו ְו   )מח ּּכֻ ַיַחדּ   ּבְ

ָלנו ּּבֹואו ְוִנְתַאֵחד  ּּכֻ ל ּ ף ַהיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ַיַחד ְוַנְתִחיל ִלְלמֹוד ּכָ ּּבְ
ִּתיקוֵני זֹוַהר יֹום, ּ קֹות ּבְ ֵתי ּדַ ֶזה לֹוֵקַח ַרק ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ר ַגם ִלְלמֹוד , ּ ְּוֶזה ֶאְפׁשָ

 

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

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ת העולםו יותר ממלחמ"להיות מסוכן ח
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מַֹע ב ֶטֶלפֹון"קֹול ַהזֹוַהר"ְוִלׁשְ ָעה ֶאָחת ְלַמַען ּו , ּבְ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ְּבׁשַ
ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ִּתקוֵני ַהׁשְ ּּ ּ ַרך, כבּ ם ִיְתּבָ ְוְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ּ ְטלו ֵמָעֵלינו ָכל ְגֵזרֹות ,ּ ּ ִיְתּבַ ּ ּ ּ ּ

ַרֲחִמים, ָּקׁשֹות ְוֵרעות ְּוִנְזֶכה ִלְגאוָלה ּבְ ּבִ, ּ ָכַתב ָהַרׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא  ,י"ּ א ּבְ ּדָ
ַ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  ּּ ִמיות –ּ רוָחִניות וְבַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ.  

כֵֹחינו ְל ּנֹות ֶאת ַהַמָצבּּבְ ּׁשַ ָ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 ל ּבֵ, ּ ְּמַלְמִדים ִעם ִתינֹוקֹות ׁשֶ ןּ ִּהְתִחילו ִלְלמֹוד , ית ַרּבָ
מֹור ְוַלֲעׂשֹות וְלַקֵיים ֶאת ִליּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ד ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ ּ ּ ֶדֶרך , ּּ ְְוִנְפָעל ּבְ

ַרֲחִמים יַח ִצְדֵקינו ּבְ ּזו ְלָקֵרב וְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ּ ּ.  

נֹות ֶאת ַהַמָצב    )מט ֹכֵחינו ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ  

דֹוֵרנו ַה ַּוֲאִפילו ּבְ ּבִּ ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ָכל ֶרַגע תוְכלו ְלִהְתַקׁשֵ ָּפׁשוט ּבְ ּ ּ ּ  כגי"ּ
ּנֹות ֶאת ַהַמָצב ֹכֵחינו ְלׁשַ ּּבְ ּ ע "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות - כדּ

 

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

,  פרקים24ושאלו 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, ול לחכמי הספרדיםי צדקה לשא"והלך הגר

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

 ].היא השכינה הקדושה

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

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

אלא אמר דוד לפני ? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : רב

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

.  שפתותיו דובבות בקבר-כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב "? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר

אף , ניח אדם אצבעו עליו מיד דובבמה כומר של ענבים כיון שמ. ככומר של ענבים". שפתי ישנים

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

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

וכך שפיר , עומדת שםו, יםאז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומד, אבל כשאומרים דבר שמועה מפיו
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כך אמרו , גם נתלבשת בגוף בקבר בהבלא דגרמי, בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' אמרינן דר בב

  .) דרוש טז-חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, שפתותיו דובבות בקבר

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

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

, ל"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק

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

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

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

פקיד לההוא אתר ואתי , כד איהו בההוא עלמא, תנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתאד

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

, רייתאואשכח אלין צדיקייא מחדתין מלין דאו, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה

שהוא בא , בי פנחס בן יאיררשמעו קול אחד שהיה אומר פנו מקום פנו מקום ל: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, שלמדנו, אצלינו

ולומדים שם , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 

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

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, ונתחדש אותו דבר תורה שאמר מלפנים

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור תורה : לם הבאעל ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעו

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

ל במסכת "והנה אמרו חז - .לא היו לומדים בו, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, בכל עת

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

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

ג "א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ"הגאון מהרח( .עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו

  .)ע"י דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זיוכן שמעת(. )ב"ע

ל שכל תלמיד חכם שאומרים דבר "פירשו רבותינו ז:  וזה לשונו)ערך דובב(כתב בספר פלא יועץ  ]כד[

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

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד ת הישפעם אחכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, שהיה לומד ספרו בתמידותסיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

אודות , "צדקה ומשפט"לספר , ח זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן"צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה

ר מסאדיגורא זכותו יגן "גם האדמו. ) ריזאות' ע ס"מ, "תורה וחיים"ל בספרו "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .הוצאה לאור

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, מביא שהציון להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש, עלינו אמן



ּבִ נו  י"אֹור ָהַרׁשְ

שכידוע שהזוהר הקדוש מגן , כהיכיר לכם טובה ותושפעו ממקור הברכות
  .ומציל מכל הצרות ומונע פגועים ואסונות

ְעָיה אֹוֵמרַהּנָ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב  )טו-ֶּפֶרק מא יד(: ִביא ְיׁשַ ְמֵתי ּ
ָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִתיך ְנֻאם ה ְִיׂשְ ָרֵאל’ ּ ְמִתיך ְלמֹוַרג ָחרוץ : ְְוגֲֹאֵלך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ה ׂשַ ִּהּנֵ ְ ּ

ַעל ִפיִפיֹות ָתדוׁש ָהִרים ְוָתֹדק וְגָבעֹות ַכמֹץ ָת ָּחָדׁש ּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ יםּ ּוְבַתְרגום יֹוָנָתן : ׂשִ ּּ
יֵאר ָרֵאל: ּבִ ְבַטָיא ְדֵבית ַיֲעֹקב ַזְרִעיָתא ְדִיׂשְ ּלֹא ִתְדַחלון ׁשִ ּ ּ ַסַעְדכֹון , ּ ֵמיְמִרי ּבְ

ָרֵאל' ָאַמר ה א ְדִיׂשְ ּוָפִריְקכֹון ַקִדיׁשָ ּ ּ :  

יֵאר"ּוָבַרַד ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב : ק ּבִ ֵהם ַחָלׁשִ-ּ ָגלות ּ ְלִפי ׁשֶ ּים ּבְ
תֹוַלַעת ָרֵאל ְלתֹוַלַעת, ּּכַ לו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ ֵדנו ָלּמָ ִּויַלּמְ ּ ּלֹוַמר ָלך ַמה תֹוַלַעת זֹו , ּּ ְ

ֶפה ה ֶאת ָהֲאָרִזים ֶאָלא ּבְ ֵּאיָנה ַמּכָ ה, ּ ה ֶאת ַהָקׁשֶ ה וַמּכָ ְּוִהיא ַרּכָ ך , ּ ְּכָ

ְתִפָלה ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ִּיׂשְ ים ִרׁשְ, ּ ֲאָרִזים ּוַמּכִ ֵהם ֲחָזִקים ּכַ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ
ְלָבנֹון ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ   .ְּוִנְמׁשָ

ִפיֶהם ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ל ִיׂשְ   ֵּאין ּכָֹחם ׁשֶ
ָיֵדנו ּכַֹח ַאִדיר ּּבְ ה ָהִראׁשֹוָנה ,ְּלַנֵצַח ֶאת ָהאֹוֵיב, ּ   !ָּלֵתת ֶאת ַהַמּכָ

ִנָיה"ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר "ַצַה ה ׁשְ ֹּזאת אֹוֶמֶרת ,  ְלִאיַרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות"ַּמּכָ
ה ִלימו ִעם ָהֻעְבּדָ ָבר ִהׁשְ ּכְ ִתֵתן ֶאת , ּׁשֶ ִתְהֶיה זֹו ִאיָרן ׁשֶ ּׁשֶ ּ ה ָהִראׁשֹוָנה"ּ ְּפָצָצה  - "ַּהַמּכָ

ָרֵאל  ֶזה ָעלול ִלְגבֹות (, ]ו"ח[ַּגְרִעיִנית ְלִיׂשְ ֵער ׁשֶ ְּוַהָצָבא ְמׁשַ ּ ִמְליֹון ּ   ).ל"ֶנֶפׁש ָרחּכְ

ִליָמה ִעם ַהַמָצב ַבר ִהׁשְ ַּהְמִדיָנה ּכְ ּ ִליִמים ִעם ַהַמָצב ַהֶזה !ּ ֲּאַנְחנו לֹא ַמׁשְ ּ ּ ּ!  

 

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב ]כה[

 ידי ועל, י עליו השלום ולעורר זכותו"בוכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרש

 .כן בודאי יצליח בכל עניניו



ּבִ נז  י"אֹור ָהַרׁשְ

ְּוַנֲהפֹוך הוא ְלטו ַהְיהוִדים! ְ ר ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ׂשֹוְנֵאיֶהםּ   !ּ ֵהָמה ּבְ

ָכל ְמִדינֹות ַהֶמֶלך" ָעֵריֶהם ּבְ ְִנְקֲהלו ַהְיהוִדים ּבְ ּ ּ ְּלִלמוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש " ... ּּ ּ ּ
ל ָהַעִמים" י ָנַפל ַפְחָדם ַעל ּכָ ְּוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ּכִ ּ ֶּאְסֵתר ֶפֶרק( ":ּ   ) ט בּ

ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲאִפילו  יֹומֹו ְלַסֵים ֶאת ּכָ ֲּאַנְחנו ְיכֹוִלים ִמיֵדי יֹום ּבְ ּּ ּ
ִּמְסָפר ְפָעִמים ֶחֶסד וְבַרֲחִמים, ּ ְּוָכך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון וְנַקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ּבְ ּ ּּ ְ .  

ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּוָכך אֹוֵמר מׁשֶ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש "י זי"ְ ּע ּבַ ת ָנׂשא ַדף (ּ ָּפָרׁשַ ּ

ַרֲחֵמי", )ד"קכ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ יָלך ּדְ ַהאי ִחּבוָרא ּדִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ אור ". [ְ ּּבֵ
ָבִרים ְלך: ַהּדְ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ָר, ּ ֵני ִיׂשְ ֵּאל ִמן ַהָגלות ֵּיְצאו ּבְ ּ

יַח ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ּּבְ ּ ּ [!  

ִרי יַצד ֶזה ֶאְפׁשָ ם זֹאת-? ּכֵ   ?ּ ַהִאם ְיכֹוִלים ְלַייׂשֵ

ר, ָאֵכן ר ְוֶאְפׁשָ ָתְכִנית ַקָלה וַמְתִאיָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד-! ֶאְפׁשָ ּ ּבְ ּ!  

לֹא ַתִגידו לֹא  ּׁשֶ ּ ּ לֹא תֹאְמרו לֹא ָיֹכְלנו-! ָּיָדְענוּ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ!  

ָיֵדינו ַהָדָבר ּּבְ   !ֵאָלי'  ִמי ַלה-! ּנוּהוא ָלְוחֹוב ָקדֹוׁש , ּ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 354ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ ֵתי , יָבהְיׁשִ, ּּכְ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ִלְלמֹוד ]  ִמְדָרׁש ּבְ
ַּעל ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה354ּ   .  ָיִמים ְלׁשָ

ִּלמוד  ִפים ָלֶאָחד6-7ּ קֹות12לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ְלָבד12ב , ַבת ַאַחתַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 177ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ּר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל ִּפי ֵסֶדר זֹוַה ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים12-14ּ קֹות24לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד24ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

:ַּמְסלול א

:בַּמְסלול 



ּבִ נח  י"אֹור ָהַרׁשְ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 118ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ּמוד ִל ִפים18-20ּ קֹות36לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד36ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ְסִביַבְתֶכם ּב89ְִּאם ֵיׁש ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ אֶֹפן ּ ֲאָנׁשִ
ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ

ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים24-28ּ קֹות48לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵי, ּ ּדַ ֶּאְפׁשָ ל ֵסֶפר ּ ם ֶאת ּכָ
ַבת ַאַחת ְלָבד48ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 45ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד ִמְדָרׁש-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד ִפים52ְְלֵעֶרך  ּ קֹות96לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד96ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ּבִ"ָּקּבַָה ַלח ָלנו ֶאת ָהַרׁשְ ה ְוׁשָ ּה ִהְקִדים ָלנו ְרפוָאה ַלַמּכָ ּ ּּ ּ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות "ּ ּי ְלַהִציֵלנו ִמּכָ ּ ּ
  . ְוָרעֹות

ָרֵאל ָזקוק  ֵּמַהַמּבול ַהנֹוָראְּלִהָנֵצל ַּעם ִיׂשְ ּ ּ!   

ר ַרק ַעל ְיֵדי  :ְוזֹאת ֶאְפׁשָ

  

:גַּמְסלול 

:דַּמְסלול 

:הַּמְסלול 
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ְעִתי"   )נ ְזכוְתך ִהּגַ ּּבִ ָ ְגֻאַלת ָהָעם! ּ ְּלך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ ָ"!  

ֵטא ַפַעם ַצִדיק ְוָאַמר ִּהְתּבַ ּ יַח :ּ ׁשִ בֹוא ֶמֶלך ַהּמָ צו, ְּבְ ָרֵאל ִנְקּבְ  ַּעם ִיׂשְ
ְוָבאו ָלך ּ ֵמִחים, ּ ים וׂשְ ׂשִ ּוְפֵליַטת ָהָעם ׂשָ ֵעת ַהזֹאת ִיְתּבֹוָנן ֶמֶלך , ּ ְּבְ ּ

הֹורֹות ֵעיָניו ַהּטְ יַח ּבְ ׁשִ יו,ַהּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ ְלֶפַתע ָיִרים ,  ִיְבָחן ּכָ
עֹו ֶאְצּבָ ְפִליָאה ְו, ָידֹו ְוַיְרֶאה ּבְ ּּכוָלם ָיִרימו ֵעיֵניֶהם ּבִ ֲחֶזהּ ּמַ יטו ּבַ ָאז , ַּיּבִ

יַח ֶאת קֹולֹו ְויֹאַמר ׁשִ ִמיַע ֶמֶלך ַהּמָ ע ַעל ְיהוִדי , ְַיׁשְ ִהָפנֹותֹו ֶאְצּבַ ּּבְ ּ
ְזכוְתך ִהַגְעִתי: "ְּמסוָיים ּּבִ ּּ ְגֻאַלת ָהָעם, !ָ ְּלך ֶיׁש ֵחֶלק ּבִ ל !". ָ ך ַיְרֶאה ַעל ּכָ ְּכָ

ָפַעל ְלַמַען ּבִ ְּיהוִדי ְוְיהוִדי ׁשֶ ּ   .יָאתֹוּ

ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינו    )נא יַח ּבִ ַּהָמׁשִ ּ ְעִתי "–ּ ְזכוְתך ִהּגַ ּּבִ ָ ּ"  

ִרים ְזֶכה ִלְהיֹות ִמן ַהזֹוִכים ַהְמֻאׁשָ ּנִ ַּהְלַואי ׁשֶ ּ ּ ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו , ּ יַח ּבִ ַהָמׁשִ ּׁשֶ ּ
ְזכוְתך ִהַגְעִתי "–ָּיִעיד ָעֵלינו  ּּבִ ּ ָ ּ."  

ַמִים, ם ְיָקִריםְּיהוִדי, ַּעל ֵכן ם ׁשָ ְּתנו ִלימוד ְלׁשֵ ּּ ּ ַּהְקִריבֹו ִמַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען , ּ
ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַּהׁשְ ַּלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְליֹוְצֵרנו, ּ נו, ּ ִּלְגרֹם ִלְפדות ַנְפׁשֵ ְּוֵנֵלך ּכוָלנו , ּ ּ ְ

יַח בב ׁשִ ל ֶאת אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַהּמָ ֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ ְּכְ   .א"ּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר   !ִּלְנִדיֵבי ַעם ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה ִדי ּבְ
ְרכו ה" ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ   .ֲעֵליֶכם'  נַֹעם ה–" 'ּּבְ

ָתף ָלֵעֶסק ֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ ּכְ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ּ ָעָליו ִלְבדֹוק ֶאת ,ּּכָ
ל ָהֵעֶסק ְּכָדִאיותֹו ׁשֶ ּ ּק ָיִניב ְתׁשואֹות ְכָדִאיֹותַהִאם ָהֵעֶס, ּ ּ ּ ַהִאם ַיְרִויַח ? ּ

ִיְתָרה? ֵמָהִעְנָין ֵעֶסק ְולֹא ִיפֹול ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ לֹום לֹא ַיְפִסיד ּבָ ַחס ְוׁשָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ
ַפח   .ּּבַ

ִמיות ֵכן ָעָליו ִלְנהֹג :ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ַגׁשְ ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּּ ּ
רוָחִני ּּבְ ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו, ּותּ לֹא ָיִניַח ַכְספֹו ַעל , ְּוָעָליו ִלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ך ַמֲחִזיק מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה, ֶּקֶרן ַהְצִבי ָּאְמָנם ִהּנְ ּוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים , ָ ּ ּ
ּבֹוְנך ה יֹו, ְָלֶחׁשְ ך ָיכֹול ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ַאְלֵפי , ֵתרֲָאָבל ִהּנְ ך ָיכֹול ְלַהְכִפיל ּבְ ִּהּנְ ָ
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ֲָאָלִפים ֶאת ְזֻכיֹוֶתיך אֹותֹו ַהְזַמן וְבאֹותֹו ַהֶכֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתר , ּ ך ָיכֹול ּבְ ִּהּנְ ּ ּ ָ

  .ְּזֻכיֹות

ּוַבֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּ לֹוֵמד -? ּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ּ ִיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, ָלהַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד , ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ

ּוְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ה , ּּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ְן ַהִכֵסא ֶמֶלךְלׁשֹו(ּ ּ ִּתקוֵני זַֹהר מ, ּ ּ לֹא יֹוֵדַע . )ג"ּ ּוְלִמי ׁשֶ ּ

ָלה ַקּבָ ִגיְרָסא, ּוֵמִבין ּבְ ּעֹוֶלה ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ְּלֵעֶרך ִלּמוד , ּ ְ

ָלה ַּכף ַהַחִיים ִסיָמן קנ( ַּהַקּבָ ל ָדָבר. )ה"ּ ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ַהלֹוֵמד ֹזַהר ַוֲאִפל, ּ ּׁשֶ ָעה ַאַחתּּ , ּו ׁשָ
ְגֶלה תֹוַרת ַהּנִ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ְלַבד זֹוֶכה ְכִאלו ָלַמד ׁשָ ֲאִמיָרתֹו ּבִ ּּבַ ּ ּ ר לֹוֵמד , ּ ְוַכֲאׁשֶ

ְמָחה ִהְכִפיל ְזֻכיֹוָתיו ָכפול ֶאֶלף ׂשִ ּּבְ ּ ּ ְּכִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ַהלֹוֵמד ִמתֹוך : ּ ְׁשֶ ּ ּ
ֶוה ְכֶאֶלף ַפ ְמָחה ׁשָ ּׂשִ ְמָחהּ ֵאינֹו לֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ְַעם ִמִמי ׁשֶ ּ ַער (. ּ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ

ְמָחה נו יֹוֵסף ַחִיים זיע. )ַּהׂשִ ְּוָאַמר ַרּבֵ ת קֹוֶדׁש: א"ּ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ֶוה ֶאֶלף , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ׁשָ
ימֹות ַהחֹול ְּפָעִמים ִלמוד ּבִ ּ ָנה (. ּ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ִנָיהּּבֶ   )ּׁשְ

ּבֹון" ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ִיְצָרם–" ּ ִלים ּבְ ּ ֵאלו ַהמֹוׁשְ ּ ּּבֹאו , ּ
ל עֹוָלם  ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ּוְנַחׁשֵ ל ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש : :)ב עח"ב(ּ ָעה ַאַחת ׁשֶ יַצד ׁשָ ּּכֵ ּ ּ

ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ ָנה, ּבְ יֵמי ַהחֹולְעֹוָלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ט ּבִ ּ ִלּמוד ְפׁשַ ּ ָכֵעת ּבֹאו -. ּ ּ
ּבֹון ט: ֶחׁשְ ָנה ִלמוד ְפׁשָ ֶוה ְלֵעֶרך ׁשָ ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ְּדִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְּ ּ ת , ּ ּבָ ּוְבׁשַ

ֶאֶלף ֶאֶלף, ֻּמְכָפל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכָפל ּבְ ּוְבׂשִ ּ ְעֹוָלה ִלּמודֹו ְלֵעֶרך , ְַסך ַהּכֹל, ּ ּ
ָנהִמְלי   .ֹון ׁשָ

טוָחה ָקָעה ּבְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ְכָדִאיֹות ַלַהׁשְ ּ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ? ּׁשְ
רוָכה יֹוֵתר? ַּהִאם ָמָצאָת ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתר ָתפות ּבְ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ּ ך ? ּ ַָוַדאי ִהּנְ ּ

ָכך ְרֹוֶצה ָלַדַעת ֵכיַצד תוָכל ִלְזכֹות ּבְ ּ ּּ ּ?  

יָבה   )נב ל ְיׁשִ ִהְנֶכם תֹוְמִכים ּבֹו, ּכָ ל מֹוָסד תֹוָרִני ׁשֶ ּּכֹוֵלל אֹו ּכָ ּ, 
ְלְמדו ְלָפחֹו ּיִ ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּ ל זַֹהרּ בוִעית ׁשֶ ָעה ׁשְ ּת ׁשָ ּ  

חור אֹו ַאְבֵרך ְָכל ּבָ ּ ין ַהְסָדִרים, ּ ָּיכֹול ִלְלמֹד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ּ ת , ּ ּבָ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ
ַמ ר ִלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהזַֹהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק ְל–ֲּעָלתֹו ְגדֹוָלה ּקֹוֶדׁש ׁשֶ ּ ְוֶאְפׁשָ ּ ּ ּ-
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ָנה354 ׁשָ ל : ּ וְלֻדְגָמא-.  ָיִמים ּבְ יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים 500ּבִ ּ ַדקֹות 12ּ ִיְלְמדו -ּ ּבַ ּ
ָכל יֹום  ְלַבד ּבְ ּ ְוָכך יוְכלו ְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהֹזַהר ֲחֵמ–ּבִ ּ ּ ּ ּ ּׁש ֵמאֹות ְפָעִמים ְ

ָנה ׁשָ יֹום ִיְזכו ְלֶאֶלף ִסיוִמים24-ּוְב, ּבְ ּ ַדקֹות ּבְ ּּ ּ ּ ֶאֶלף ִסיוִמים ְכֶאָחד, ּ ְּוַכָידוַע ְדּבְ ּ ּּ ּּ ,
ֵּתֶכף ֵמִביא ַהְגֻאָלה ּ ּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו(". ּ ּ(".  

אֹותֹו ַהֶכֶסף וְבאֹותֹו  ָכך ִתְצּבֹר ִמְליֹוֵני ְזֻכיֹות ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ַּתְרִויַח ְתׁשואֹות , ַּהְזַמןְ ּ ּ
ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ל ַהֹזַהר -. ּ ּ ְוֶזהו ַתְרגומֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ

ַהֲעלֹוְתך קנ( ּּבֹא וְרֵאה ַהָכתוב: ".)ָּבְ ׂשָכר ': ּּ ֵצאֶתך ְוִיׂשָ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ְּוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ָ ּ ּ
ֹאָהֶליך ַתְתפו ַיַחד',ָּבְ ׁשְ ּנִ ּ ְמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ה ִמְלָחָמה, ּ ב ְועֹוֵסק , ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ְוֶזה יֹוׁשֵ

תֹוָרה תֹוָרה... ְוֶזה נֹוֵתן ֵחֶלק ָלֶזה, ּּבַ ׂשָכר ֶחְלקֹו ּבַ ְּוִיׂשָ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון ֶחְלקֹו , ּ ּ
תֹוָרה ַוַדאי ּּבַ ַתְתפו ַיְחָדיו, ּ ְּוַעל ֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ ִי, ּ שָכרּׁשֶ ֵרך ְזֻבלון ִמִיׂשָ ְּתּבָ ּ ל , ְ ָרָכה ׁשֶ ִּכי ַהּבְ

ְרַכת ַהֹכל ַּהתֹוָרה ִהיא ּבִ ּ ּ".  

ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהֹזַהר ִכי  ֵּאין צֶֹרך ְלָפֵרט ֶאת ָכל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ּּ ּ ּ ְ

ים ֵהם ִיְתַגְל, ַרּבִ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ם ִתְרֶאה זֹאת ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּּבְ ּ ּ ֵָגל ְלָיְדךּ ְּיׁשועֹות , ּ
ְּגלויֹות ָלַעִין ָרכֹות ֵמַעל ַהֶטַבע, ּ ַעל, ּּבְ ַמָיא ַעל ָכל ַצַעד ְוׁשַ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ַוֲחָסִדים , ּ

ְּגלוִיים ּ ְועֹוד ָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח-. ּ ּ ּא ְדַרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש"ל זיע"ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִּנָפֶדה ִמן ַהָצרֹו ַרֲחִמיםּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּת ְוִנָגֵאל ּבְ ּוְמפָֹרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא קכד(ּ : )ָּפָרׁשַ

ַרֲחֵמי" ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים , "ּ ע ּבִ ְּוִנְזֶכה ְלִהָוׁשַ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ִביַאת ָמׁשִ ּּבְ ּ!  

  



ּבִ סב  י"אֹור ָהַרׁשְ
  
  

  



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
  "ְּמאֹורֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .א
ִּהְתַגלות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ב ּ ּ ּ"  
ִּאְגרֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ג ּ"  
  "ְּוַהֹזַהרל "ָהַרְמַח"ֵסֶפר   .ד
  "'ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה"ֵסֶפר   .ה
יַח ְוַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ו ַּהָמׁשִ ּ"  
ַּהַצִדיִקים"ֵסֶפר   .ז   "ְּוַהֹזַהר ּ
ּבֹונֹות"ֵסֶפר   .ח   "ַּהזַֹהר ֶחׁשְ
ְעִתי"ֵסֶפר   .ט ְלִתי ְונֹוׁשַ ִּקּבַ ּ"  
 "ֵּאֶלה ִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש"ֵסֶפר   .י

 "ַּהזַֹהרֲהָפַצת "ֵסֶפר   .יא
ים"ֵסֶפר   .יב   "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ

 



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
ְּתׁשוַבת "ֵסֶפר   .א ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִנְפָלאֹות "ֵסֶפר   .ב
ְּתִהלֹות "ֵסֶפר   .ג  "ַּהזַֹהרּ
ְּגֻאַלת "ֵסֶפר   .ד ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
ְמִחיַצת "ֵסֶפר   .ה ּבִּבִ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִמְפֲעלֹות "ֵסֶפר   .ו
ּבִאֹור "ֵסֶפר   .ז  "י"ָהַרׁשְ
 "ַרבְוָהֵעֶרב ַּהזַֹהר "ֵסֶפר   .ח
ּבְִּזכוָתא "ֵסֶפר   .ט  "י"ְּדַרׁשְ
 "ַּהֹזַהרִגיַמְטִרָיאֹות "ֵסֶפר   .י

ַער "ֵסֶפר   .יא ַּהִתקוִניםׁשַ ּ ּ" 
יָרה "ֵסֶפר   .יב ר  - ְוִזְמָרהׁשִ  "יֹוַחאיּבַ
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