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הערה  מ  צאת יחאי ר  מע רי ני את לקל לה יאיר   ינחס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָר י

ע"א) יא ח"א (זוהר

בּ חוֹ ף רי רחוּ מאי  רבּ י לפני מצוּ י היה ּפ ינחס ִַ
היה, ימים  וּ קׁש יׁש  גּ דוֹ ל ואדם  כּ נּ רת, ים 
ו דּ אי ּפ ינחס, לר בּ י  אמר מלּ ראוֹ ת . ּפ סקוּ  ועיניו
יׁש  חברנ וּ  ׁש לּ יוֹ חאי  ׁש מעּת י
טוֹ בה, אבן מרגּ לית
הּמ רגּ לית  בּ אוֹ ר והסּת כּ לּת י
המ ׁש  כּ אוֹ ר ׁש יּ וֹ צא ההיא
כּ ל  את  והאירה מ נּ רּת יקּה 
לארץ  המים מן  עמד הא וֹ ר ואוֹ ת וֹ  העוֹ לם ,
ה יּ מים  עּת יק ׁש יּ ׁש ב עד העוֹ לם כּ ל  את והאיר
הכּ ל  כּ לל הה וּ א והאוֹ ר  כּ ראוּ י . הכּ ּס א על וי ׁש ב
דּ ק  א וֹ ר יצא בּ בית ׁש נּ כלל וּ מהאוֹ ר ,בּ בית
א ׁש רי העוֹ לם. כּ ל  את  והאיר  הח וּ צה ויצא  וקטן ,
ההיא  ה ּמ רגּ לית  אחר  ול צא, בּ ני, צא, .חלק
עוֹ מדת  העה ׁש הרי העוֹ לם, כּ ל את ׁש ּמ אירה

. ל

ההיא,יצא לאניּ ה  להכּ נס ועמד מלּ פניו  ָָ

ׁש היוּ  צּפ רים  ׁש ּת י ראה עּמ וֹ . גברים וּ ׁש ני
קוֹ ל  להם הרים  היּ ם. על וטס וֹ ת בּ א וֹ ת
צּפ רים, צּפ רים ואמר :
היּ ם, על טסוֹ ת  ׁש אּת ן 
ה ּמ קוֹ ם  את הראיתם 

יוֹ חאי בּ ר ה ׁש ּת הה ׁש ם  ? 
והׁש יבוּ  לכוּ  צּפ רים, צּפ רים אמר: מעט,
להן. והלכוּ  ליּ ם נכנסוּ  והלכ וּ . ּפ רח וּ  א וֹ תי.
וּ בפי בּ אוֹ ת , צּפ רים אוֹ תן  ה נּ ה ׁש יּ צא, עד 
אחת, ּפ תקה מהן  אחת
בּ ר  ׁש הנּ ה בּ תוֹ כ ּה  וכת וּ ב
ה ּמ ערה  מן  יצא י וֹ חאי
הל בּ נ וֹ . אלעזר ורבּ י
חל דּ ים. מלא וג וּ פוֹ  מׁש נּ ה, אוֹ תוֹ  וּ מצא  אליו,
אמר: .בּ כ ׁש ראיתי וי ואמר : עּמ וֹ  בּ כה
לא  ׁש אלמלא .בּ כ א וֹ תי ׁש ראית  חלקי  א ׁש רי 

. בּ כ הייתי לא ,בּ כ אוֹ תי  ראיתי 
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ר הרה ֵֶֶֶַַָעסק

א) נט, ע"ב נח  ח "א (זוהר 

רבּ ירי  עּמ וֹ  והיוּ   בּ דּ ר ה וֹ ל היה ׁש מעוֹ ן  ִַ
עד  חיּ יא. ור בּ י  י וֹ סי  ורבּ י בּ נוֹ  אלעזר 
רבּ י אמר ה וֹ לכים , ׁש היוּ 
ה דּ ר לאביו , אלעזר
רוֹ צים  לפנינוּ , מתּק נת
ּפ תח  ת וֹ רה  דּ ברי לׁש מע

ואמר, ׁש מעוֹ ן (קהלתרבּ י 
וגוֹ '.י) חסר" לבּ וֹ  הל כּ ׁש הּס כל בּ דּ ר "וגם

הּק דוֹ ׁש  לפני דּ רכיו  לתּק ן רוֹ צה  אדם  כּ ׁש בּ ן 
לה ּמ ל צרי לדּ ר יצא ׁש לּ א עד  הוּ א,  ּבּ ר ו
ׁש נינ וּ  כּ מוֹ  דּ רכּ וֹ , על לפניו וּ להתּפ לּ ל  בּ וֹ 

פה)ׁש כּ תוּ ב וי שׂ ם (תהלים  ּיהל לפניו "צדק 
נפרדת  לא הכינה  ׁש הרי ּפ עמיו". לדר

מּמ נּ וּ .

בּ וֹ מי  כּ ת וּ ב מה בּ ר בּ וֹ נוֹ , מאמין  "וגם ׁש לּ א  ? ִ
זה  מי חסר". לבּ וֹ  הל ׁש הּס כל   בּ דּ ר

בּ דּ רלבּ וֹ  עּמ וֹ  יל ׁש לּ א ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ? 

אדם  בּ ן  ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  בּ דרכּ וֹ . מּס יּ וּ ע וֹ  וג וֹ רע
לא  לדר כּ וֹ  יצא ׁש לּ א עד  בּ רבּ וֹ נוֹ , מאמין  ׁש לּ א

ר בּ וֹ נ וֹ . סיּ וּ ע את בּק ׁש 

עוֹ סק ואפ לא ,ה וֹ ל כּ ׁש הוּ א בּ דּ ר ֲִַ
חסר, לבּ וֹ  ולכן תוֹ רה, בּ דברי
יחד  הוֹ ל ׁש אינוֹ 
ולא  רבּ וֹ נוֹ  עם
בדרכּ וֹ . נמצא 
סכל  לכּ ל ואוֹ מר
ׁש ל  אמ וּ נה  דּ בר
א וֹ מר  הוּ א רבּ וֹ נוֹ ,
לעסק  ט ּפ ׁש וּ ת ׁש זּ וֹ 
הבּ רית  אוֹ ת על אדם לבן ׁש אלוּ  זה כּ מ וֹ  בּ זה.
אמוּ נה  דּ בר ׁש לּ א  ואוֹ מר האדם, בּ בשׂ ר ׁש ר ׁש מוּ 
בּ וֹ , והסּת כּ ל  הזּ קן  ייבא רבּ י  זאת ׁש מע ה וּ א.
בּ סיּ וּ ע  הזּ וֹ   בּ דּ ר ואנ וּ  עצמוֹ ת. ׁש ל גל ונעשׂ ה

תוֹ רה. דּ ברי לוֹ מר רוֹ צים הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה
ֵב"אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי )מט יא( ָּכַתב, ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים, 

ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.
ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה ְוִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים. ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש!!!

מתוך קונטרס "שמחת הזוהר"  
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הא  ר דה ל ינִֶַָָ

ע"א) ס"ב נח  ח "א (זוהר

גּ דוֹ לים,רי  להרים  והגּ יעוּ  ,בּ דּ ר הוֹ לכים  היוּ  יהוּ דה ורבּ י חיּ יא ִַ
וּ פסעוּ  הּמ בּ וּ ל, בּ ני  מא וֹ תם  ׁש הי וּ  אדם  בּ ני  עצמוֹ ת  ההרים בּ ין וּ מצא וּ 
חברינ וּ  אמרוּ  מה הינ וּ  אמרוּ , ּת מה וּ . אחת . בּ עצם ּפ סיעוֹ ת מאוֹ ת  ׁש לׁש 

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מ דּ ין ּפ וֹ חדים הי וּ  לא כא)ׁש הם (איוב  
עשׂ וּ  מה  חפצנ וּ ". לא דּ רכי ודעת מ ּמ נּ וּ  סוּ ר לאל  היוּ "ויּ אמרוּ  ? 

יכלוּ  ולא  יוֹ צאים רתוּ חים  וּ מים ה ּת הוֹ ם, מעינ וֹ ת את בּ רגליהם סוֹ תמים
וּ מתים. בּ ארץ ונוֹ פלים נׁש מטים ׁש הי וּ  עד בּ הם, לעמד

ְתֵריַסר ֶאֶלף.  ָעה, ּכִ ׁשָ ים! ּבְ ָמאַתִים ִמּלִ ה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ּכְ ַדּקָ ים: "ּבְ ָאַמר ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ָוה  ָעה ׁשָ ל ׁשָ ה ּכָ ל ב 613, ַעּתָ ּבּור ּתֹוָרה ִנְכּפַ ל ּדִ ּכָ ֶנֶגד ּכּוָלם יֹוֵצא ׁשֶ ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ּכְ

'ׁשֹוֵמַע  ּבֹו  ׁשֶ ֶאָחד  ּתֹוָרה  עּור  ׁשִ ּבְ  ]7,356,000[ ִמְצוֹות,  ִמְליֹון  ַבע  ֶ ִמּשׁ ְליֹוֵתר  ֶעֶרְך 

ע  ֵרה ִמְליֹון. ַאְרּבַ ע ֶעׂשְ ּבֹון עֹוֶלה ִלְכֵדי ַאְרּבַ ָעַתִים, ֲהֵרי ַהֶחׁשְ ׁשְ עֹוֶנה'...". ְוִאם ּבִ ּכְ

מֹוָנה ִמְליֹון. ִרים ּוׁשְ עֹות, ֶעׂשְ ׁשָ

ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ ם  ׁשֵ ּבְ ַתב  ּכָ ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֵ

בּוַע  ָ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ִאְמָרה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ּקָ ּדַ ׁשֶ ֹאֵמר,  ֱהֵוי  חֹול.  ִמּיֹום 

וֹות  יֹום חֹול, ְוׁשָ עֹות ּבְ ֵרה ַוֲחִצי ׁשָ ׁש ֶעׂשְ ל ׁשֵ ִלּמּוד ָרצּוף ׁשֶ ָכָרּה ּכְ ת, ׂשְ ּבָ ַ ְלָחן ַהּשׁ ׁשֻ ּבְ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ּבְ ְוָצִריְך ְלהֹוִסיף  ַוֲחִצי ִמְליֹון ִמְצוֹות! -  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֵעֶרְך ְלֵמָאה ֶעׂשְ

ְלַבד זֹוִכים  ה ַאַחת ּבִ ִנּיָ ׁשְ ּבְ דֹוׁש, ׁשֶ ִלימּוד זֹוַהר ַהּקָ "י ּבְ ּבִ ה ּוִבְפָרט ּתֹוַרת ָהַרׁשְ דֹוׁשָ ַהּקְ

וֶוה  ׁשָ ים,  ִ ּשׁ ְלׁשִ ק  ְלַחּלֵ ּתֹוָרה  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  יאּור:  ]ַהּבִ ּתֹוָרה  ָנה  ׁשָ  28.000- ְלּכְ

ה ַאַחת  ִנּיָ ׁשְ וֶוה ּבִ ִנּיֹות, ׁשָ ים ׁשְ ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ִליׁש, ְלַחּלֵ ֵני ׁשְ לֹוַמר ִמְליֹון ּוׁשְ 1,666,666, ּכְ

ל ִמיָלה ּתֹוָרה  ּכָ נֹוָסף  ּבְ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ מֹוֶנה ֶאֶלף  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ּכְ לֹוַמר  ּכְ  ,27,777.777

ּתֹוָרה,  ים  ִמּלִ לֹשׁ  ׁשָ ר לֹוַמר  ֶאְפׁשָ ַאַחת  ִנָיה  ּוִבׁשְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹשׁ  ׁשְ ׁש ֵמאֹות  ׁשֵ ּבְ ל  ִנְכּפַ

ה ֶאָחת[. ִנּיָ ׁשְ ים ִמְליֹון ִמְצוֹות ּבִ ִ ֲחִמּשׁ ְלִפיָכְך יֹוֵצא ּכַ

י ֶאֶלף,  ִלים ּפִ ְמָחה ְמַקּבְ ׂשִ ַעל ִמְצָוה ּבְ ֶ יִקים, ּשׁ ָאַמר ַהאֹוְרחֹות ַצּדִ ֵצא ַוֲחׁשֹב ַמה ׁשֶ

ָנה,  ׁשָ דֹוׁש הּוא ּכְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ּלִ ָ ּשׁ א ֶמֶלְך ׁשֶ ּסֵ ְבֵרי ַהּכִ ְך, ְועֹוד ּדִ ַמח ַרק ִמּכָ ְוִתׂשְ

ָעה  ל ׁשָ ּכָ ף ְלטֹוָבה, ׁשֶ ֵדי ְלַהְכִריַע ֶאת ַהּכַ דֹוׁש ּכְ ְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ת ּתִ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ַווְדַאי ּכָ ּבְ

ָעָליו,  ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ְוָאז  ְמנּוָחה,  ְלָך  ן  ִיּתֵ לֹא  ֶצר  ַהּיֵ ַווְדַאי  ּוּבְ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ְלִמְליֹון  ַיֲעֶלה 

ָנה  י ָנָתן, ְוִיְהֶיה ְלָך ִמְליֹון ׁשָ ַרּבִ ָאבֹות ּדְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ פּול ֵמָאה, ּכְ ֶזה עֹוד ּכָ ְותֹוִסיף ּבָ

ּקֹות, ֶזה  ּדַ פּול 60  ים ּתֹוָרה, ּכָ ה אֹוְמִרים ָמאַתִים ִמּלִ ּקָ ּדַ ָכל  ּבְ ּתֹוָרה, ַרק ֶרַגע, ֲהֵרי 

ֵמָאה,  ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ לֹות ּבְ מּוְכּפָ ָעה, ׁשֶ ׁשָ ים ּתֹוָרה ּבְ 12,000 ִמּלִ

עֹות  יל 24 ׁשָ ָנה? ַנְכּפִ ׁשָ עֹות ֵיׁש ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּבֹון: ּכַ ָנה, ֶרַגע, ּבֹואּו ֶחׁשְ ל ׁשָ ֵעֶרְך ׁשֶ ְוַהּכֹל ּבְ

ׁש  ּיֵ ים ּתֹוָרה ׁשֶ פּול 12,000 ִמּלִ עֹות ּכָ וֶוה 8,760 ׁשָ ָנה, ׁשָ ׁשָ פּול 365 יֹום ּבְ יֹום ּכָ ּבְ

ים ּתֹוָרה )105,120,000(,  ִרים ֶאֶלף ִמּלִ וֶוה ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעׂשְ ָעה, ׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ

הּוא:  ּבֹון  ְוַהֶחׁשְ ּכּוָלם,  ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ י  ּכִ  613  - ּבְ  ֶלת  ֻמְכּפֶ ּתֹוָרה  ִמיָלה  ְוָכל 

ע ַוֲחִצי ִמְלָיאְרד  ים ְוַאְרּבַ יׁשִ ׁשִ וֶוה 64,438,560,000 ]ּכְ פּול 613 ׁשָ 105,120,000 ּכָ

יֹום חֹול. דֹוׁש ּבְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ּלִ ׁשָ ִמְצוֹות[, ְוֶזה ַרק ּבְ

פּול  ּכָ ְועֹוד  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶאֶלף  פּול  ּכָ לֹוַמר,  ּכְ ְלנּו,  ִהְכּפַ ׁשֶ ִמְליֹון  ָאה  ַהּמֵ ִלְפֵני  עֹוד  ְוֶזה 

ַמְרנּו!!! ֲחׁשֹב עֹוד  פּול ֵמָאה, עֹוד לֹא ּגָ ַער עֹוד ּכָ רּות ַעל ַהּצַ ּבְ ְמָחה, ּוְבִהְתּגַ ׂשִ ֶאֶלף ּבְ

ּנֹוְתִנים  ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ֶאֶלף, ּכִ ל ּבְ ִמְנָיין, ׁשּוב ֻיְכּפַ ְלַמד ּבְ ָך ּתִ ּלְ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ֶרַגע! ִאם ּבְ

ה  ַאּתָ ְוִאם  ִמְנָיין,  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַוֲהֵרי  ֵצא(,  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ )זֹוַהר  ֶאֶלף  ּבְ נֹוְתִנים  ַמִים  ָ ִמּשׁ

ָכר!!! ל ֶאת ַהּשָׂ ַקּבֵ ל ֶאָחד ּתְ ֶנֶגד ּכָ יעּור, ֲהֵרי ּכְ ִ ן ֶאת ַהּשׁ ַאְרּגֵ ּתְ

ם  ְנָין, ּגַ ץ ֶאת ַהּמִ ְלּתָ ְלַקּבֵ ּדַ ּתַ ה ִהׁשְ ְמעּו ְלָך, ֲאָבל ַאּתָ ם ִאם לֹא ׁשָ ה יֹוֵדַע ַמה? ּגַ ַאּתָ

ִדְבֵרי ַהַמַהְרח"ּו  ֲחקּו ]ּכְ ָך ִיּמָ ּלְ ל ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ ּכָ א ׁשֶ ָכר, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ל ֶאת אֹותֹו ׂשָ ַקּבֵ ּתְ

ַמה  עֹוד  ֵיׁש  נּו!  ֹקַרח[,  ת  ָרׁשַ ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְואֹוֵהב  ֵלי,  ִמׁשְ ָר"א  ַהּגְ ְלּגּוִלים,  ַהּגִ ַער  ׁשַ

ִמְצוֹות,  עֹוָלם ּבְ דֹול ּבָ יר ֲהִכי ַהּגָ ִחּבּוק ָיַדִים? ֲהֵרי ִנְהֵייָת ֶהָעׁשִ ב ּבְ ַלְחשֹוב? ַהִאם ֵתׁשֵ

ְמַחת  ׂשִ מֹו ּבְ ְיָלה ּכְ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ יר ְוִלְרֹקד ּכָ ה ָצִריְך ָלׁשִ מֹוְלִטי ִזיְליֹוֶנר!!! ֲהֵרי ַאּתָ

ּלֹא  ָנן, ִמי ׁשֶ נּו ַרּבָ ף נא ע"ב(: ּתָ ה ּדַ ְמָחה )ֻסּכָ בּוַע ֵמרֹב ׂשִ ָ ל ַהּשׁ נּו ּכָ ּלֹא ָיׁשְ ֹוֵאָבה ׁשֶ ית ַהּשׁ ּבֵ

מתוך קונטרס "שמחת הזוהר" ָמיו.  ְמָחה ִמּיָ ֹוֵאָבה לֹא ָרָאה ׂשִ ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ָרָאה ׂשִ
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יל ה  איהח ְְִִַַַַָֻחמרת

ע"א) נז ח "א  (זוהר

בּ נירי  ראה  טבריה . בּ ׁש ערי  אחד  י וֹ ם הוֹ ל היה ׁש מעוֹ ן  ִַ
חטא  וּ מה אמר, חרס. בּ כ דּ י הּק ׁש ת  בּ קׁש ר קוֹ ׁש רים ׁש היוּ  אדם

רבּ וֹ נם  את להרגּ יז  בּ גלוּ י  ה יּ ם זה  ֹלתו ונזרקוּ  בהם עינוֹ  נתן  ? 
וּ מתוּ .

הכינה א את דּ וֹ חה  בּ גל וּ י, ׁש נּ עשׂ ה  חטא  כּ ל  ראה, ֹ
בּ רא ׁש  הוֹ לכים הי וּ  אלּ ה העוֹ לם . מן  דּ יּ וּ רּה  את וּ מסלּ ק מהארץ
עד  מהעוֹ לם, הכינה את ודחוּ  בּ גלוּ י , חטאיהם ועוֹ שׂ ים זקוּ ף

כּ תוּ ב זה ועל  מּמ נּ וּ . אוֹ תם והעביר  אוֹ תם דּ חה  הוּ א  ּבּ רו כה)ׁש הּק דוֹ ׁש  מל"(משלי לפני  רׁש ע "הג וֹ  
וגוֹ '. מכּ סף" סיגים "הג וֹ  וגוֹ ',

ָנה ְלֵאּלּו  ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנּתְ ִעּקַ
ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה ׁשֶ

א ְלאֹוְכֵלי  ָנה ּתֹוָרה ֶאּלָ ָאְמרּו ֲחַז"ל, לֹא ִנּתְ
ּוַבּזַֹהר   - ִמים ב' ל"א ד'(  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ "י  )ַרׁשִ ן!!!  ַהּמָ
ַמה  תּוב,  ּכָ סב(  ף  ּדַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָרׁשַ )ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֶאת  ָאְכלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ן?  ַהּמָ אֹוְכֵלי  ּבְ ְמֻיָחד 
לּו אֹור רּוָחִני  ַעִים ְוִקּבְ ּמֵ ֵרְך ּבַ ן ָהָיה ִמְתּבָ ַהּמָ
ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה.  ַמְעָלה  ּלְ ְוָראּו ַמה ׁשֶ
ֵני  ּבְ ָהיּו  ְוֵהם  ָעה",  ּדֵ "ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה  ְוַעל 
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ְוָלֶהם  ָהֱאמּוָנה 
רֹוִאים  ָרֶכיָה.  ּדְ ְוָלַדַעת  ְפִניִמּיּוָתּה  ּבִ ּה  ּבָ
ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ר  ִעּקַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ְמַהזֹוַהר 

ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.  ָנה ְלֵאּלּו ׁשֶ ִנּתְ
מתוך קונטרס "שמחת הזוהר"  
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אררט ֲֵָָָהרי

א) סג, נח (זוהר

בּ א וֹ תם רי  ּפ גׁש וּ  .בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  יוֹ סי ורבּ י חיּ יא ִַ
מימי ׁש הי וּ  בּ דּ ר בּ קיעים ר וּ מים ראוּ  אררט. הרי
ׁש היוּ  הלּ לוּ  ה בּ קיעים יוֹ סי, לר בּ י  ח יּ יא ר בּ י  אמר  הּמ בּ וּ ל.
ד וֹ רוֹ ת, לדוֹ רי  הׁש אירם הוּ א  ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  הּמ בּ וּ ל מימי

לפניו. הר ׁש עים ׁש ל חטאם יּמ חה ׁש לּ א  כּ די

 ׁש עוֹ שׂ ים ל צּ דּ יקים  ה וּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   דּ ר ֶָ
יכח  ולא וּ למּט ה  למעלה אוֹ תם ׁש יּ ז כּ רוּ  רוֹ צה  - רצוֹ נ וֹ 
עוֹ שׂ ים  ׁש לּ א לרׁש עים זה כּ מ וֹ  לטוֹ ב. דוֹ רוֹ ת  לדוֹ רי  זכרם

ׁש כּ ת וּ ב היינ וּ  דוֹ ר וֹ ת, לדוֹ רי  לרע וזכר וֹ נם ענ ׁש יהם וּ להזכּ יר חטאם, י כח ׁש לּ א כּ די  - (ירמיהרצוֹ נוֹ  
וגוֹ '.ב ) לפני "  עוֹ נ "נכּת ם

אבוחצירא  יעקב  רבינו  הקדוש  הצדיק  האלקי  המקובל 
רבי  דף קפ"ה( אומר בשם  גנזי המלך  )בספרו  זצוקללה"ה 
שמעון בר יוחאי הקדוש: דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות 
אלהותו  יודע  אדם  אין  זה  דבלא  נברא  שלא  לו  טוב  התורה 
יתברך, ויראתו ואהבתו, ועבודתו. והרב פתיה זי"ע אומר בשם 
רבי חיים ויטאל זי"ע שכתב בתחלת שער המצוות: ואם לא עשה 
כן הרי חסר מצוה אחד של תלמוד תורה שהיא גדולה ושקולה 
ככל המצוות וצריך שיתגלגל עד שיטרח בד' בחינות של הפרד"ס 
הנזכר, עד כאן לשונו. ועוד אמר הרב יהודה פתיה זי"ע שעוד 
יתכן שכבר חזר לעולם הזה  בשעת הלויה כאשר בוכים עליו, 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא' בגלגול, השם ירחם. 
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 ר את ר ל החית ְְִִִֶַָָָי 

א) סח, נח (זוהר 

אחד רי יוֹ ם ׁש מעוֹ ן ר בּ י  לפני מצוּ י  היה  י וֹ סי  ִַ
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ראה מה ל וֹ , אמר
הבּ ר  חיּ וֹ ת כּ ל את  להׁש מיד

הר ׁש עים  עם המים  ?ועוֹ ף 
בּ המוֹ ת  חטאוּ , האדם בּ ני  אם
וּ ׁש אר  המים ועוֹ פוֹ ת

חטאוּ  מה לוֹ ,הבּ ריּ וֹ ת  אמר ? 
על  דּ רכּ וֹ  את  בּ שׂ ר  כּ ל  הׁש חית "כּ י  ׁש כּ תוּ ב מ וּ ם
את  עזבוּ  דּ רכיהם. מׁש חיתים היוּ  כּ לּ ם הארץ".

אחר. בּ מין  ונדבּ קוּ  מינם

לכל א  ּכ גּ רמוּ  העוֹ לם ר ׁש עי  אוֹ תם ראה, ֹ
להכחיׁש  [להׁש כּ יח] ורצוּ  ה בּ ריּ וֹ ת,
הבּ ריּ וֹ ת  לכל גּ רמוּ  והם בראׁש ית, מעשׂ ה
אמר  הׁש חיתוּ . ׁש הם כּ מוֹ  דּ רכּ ם  להׁש חית
[להׁש כּ יח] רציתם אּת ם  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 

ידי מעשׂ י  רצוֹ נכם,להכחיׁש  א ׁש לים  אני ? 
ּפ ני מעל עשׂ יתי  אׁש ר היקוּ ם כּ ל את  וּ מחיתי
ׁש היה  כּ מ וֹ  למים העוֹ לם אחזיר האדמה .
מ כּ אן נת בּ אר. והרי בּ מים, מים  בּ התחלה ,

כּ ראוּ י. בּ עוֹ לם אחרוֹ ת  בּ ריּ וֹ ת  אעשׂ ה והלאה

ׁשֹוִטים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ָאַמר:  ִמָקאַמאְרָנא  ָהַרִּבי 
ֶׁשל  ָרִזין  ִמִּלְלמֹד  ֶׁשּבֹוְרִחים 
ְולּו  ַחֵּיינּו,  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַהזֹוַהר,  ְוֵסֶפר  ָהֲאִר"י  ָמָרן 
ָהַרע  ֲאֶׁשר  ְמִׁשיָחא  ְּבִעְקבֹות  ִלי,  ׁשֹוֵמַע  ַעִּמי 
ְוַהִּמינּות ּגֹוֵבר, ָהיּו ׁשֹוְקִדים ָּכל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹוד 
ִעם  ָּבלּול  ז"ל,  ָהַאר"י  ְתֵבי  ְוִכּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר 
ֲחִסידּות ֶׁשל ָמָרן ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוָהיּו ְמַבְּטִלים 
ָּכל ְּגֵזרֹות ָרעֹות... ְולּו ַעִּמי ׁשֹוֵמַע ִלי, ַּבּדֹור ָהַרע 
ֶּבן  ְלֵמִדים ִעם ִּתינֹוק  ָהיּו  ַהֶּזה ַׁשַהִמינּות ּגֹוֵבר, 
ְוַלֲהגֹות ָּבּה,  ְוִּתיקּוִנים  ֵּתַׁשע ָׁשִנים ֵסֶפר ַהזֹוַהר 

ְוָהָיה ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵיים. 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'  
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ריס אי יתר ְִִִִִֵַָָא

ע"א) ס"ח נח (זוהר 

ואמר,רי ּפ תח  כג)חיּ יא  יּס תר (ירמיה "אם  ִַ
נאם  אראנּ וּ  לא  ואני  בּ ּמ סּת רים אי ׁש 
וּ סתוּ מי לב אטוּ מי  אדם בּ ני הם כּ ּמ ה ה '".
בּ כבוֹ ד  יוֹ דעים ולא  מׁש גּ יחים  ׁש לּ א עינים
ואת  המים את "הל וֹ א בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ר בּ וֹ נם ,
להסּת ּת ר  אדם בּ ני ר וֹ צים  אי מלא ". אני  הארץ
י וֹ דענ וּ , וּ מי  רוֹ אנ וּ  מי ואוֹ מרים מחטאיהם

כט)וכתוּ ב  לאן(ישעיה  מע שׂ יהם ".  במחׁש "והיה  
מּפ ניו ?יחבאוּ  

הארץ למל ּת חת ועשׂ ה ּפ לטרין  ׁש בּ נה ְֶֶ
מרדוּ  לימים נסּת רוֹ ת. מחלּ וֹ ת

. בּ ּמ ל הארמוֹ ן בּ ני
עליהם  [צער] הּק יף 
מה  בּ גיסוֹ ת. הּמ ל

והחבּ יאוּ עשׂ וּ  נכנסוּ  ? 
נקבי ּת חת  עצמם
, הּמ ל אמר הּמ חלּ וֹ ת.
רוֹ צים  אּת ם וּ מ לּ פני אוֹ תם, עשׂ יתי אני

איׁש להתחבּ א  יּס תר "אם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ? 
ה' נאם אראנּ וּ  לא ואני  הוּ א בּ ּמ סּת רים אני  ,"? 

 אי ואּת ם ואוֹ ר ,  ח ׁש ועשׂ יתי מח לּ וֹ ת  ׁש עשׂ יתי
מלּ פני להתחבּ א !?ּת וּ כלוּ  

 ספר הזוהר הוא כמו תבת נח
ואפלו אם יהיה רשע אין חשש אם יכנס

כמו  הוא  הזוהר"  "ספר  זה שנקרא  חבור  כי 
היה  ולא  הרבה  מינים  היו  שבו  נח,  תבת 
קיום לאותן המינים והמשפחות כלם אלא על 
יכנסו  כן  הוא ממש...  כן  להתבה  כניסתם  ידי 
הצדיקים אל סוד אור חבור הזה להתקים, וכך 
אהבת  בחשקו  שעוסק  שמיד  החבור  סגלת 
את  השואבת  האבן  כשאיבת  ישאבנו  השם 
הברזל ויכנס אליו להצלת נפשו ורוחו ונשמתו 
אם  חשש  אין  רשע  יהיה  אם  ואפלו  ותקונו, 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'     יכנס )אור יקר, שער א' סימן ה'(. 

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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הרנת ְְַַָָֻסגת

ע"ב) ק וירא (זוהר

ׁש כּ תוּ ב רי ּפ סוּ ק ּפ תח יז)ּפ נחס ה נּ גף (במדבר  החל  "והנּ ה  ִַ
וגוֹ ', הּמ חּת ה" את קח  אהרן אל מׁש ה "ו יּ אמר וכת וּ ב בּ עם",
ׁש ם  וכתוּ ב "מהר", כּ אן  כּ תוּ ב הּמ גּ פה". "ו ּת עצר וכתוּ ב
קרבּ ן כּ אן  אף להנּ צל, קר בּ ן  לּ הלּ ן מה סאים". ׁש לׁש  "מהרי 

להנּ צל.

וּ פגׁש ּת יאמר בּ דּ ר  ּמה ל הייתי אחת ּפ עם ּפ נחס, רבּ י ַָ
לבּ ר יּ וֹ ת. ׁש ּמ וֹ עיל דּ בר מר  לי  יאמר  ל וֹ , אמר ּת י אליּ הוּ . את
ה ּמ לאכים  כּ ל  לפניו ונכנסוּ  הּק בּ "ה , גּ זר בּ רית  לוֹ , אמר
אדם  בּ ני  ׁש יּ זכּ יר וּ  ׁש בּ זמן  האדם , חטאי  להז כּ יר  ׁש ּמ מנּ ים

לטוֹ ב. אוֹ תוֹ  יזכּ ירוּ  ׁש כּ לּ ם - בהם  וּ רצוֹ נ וֹ  לבּ וֹ  וּ מכ וּ ן מׁש ה , ׁש צּ וּ ה ה ּק רבּ נוֹ ת

דּ אם ועד, המים, חיל וֹ ת כּ ל  על עוֹ בר וה כּ רוֹ ז  נגזרה , הבּ רית אדם, בּ בני מות ׁש יּ ארע בּ זמן  ְ
בּ שׂ מים  קטרת ׁש ל  ענינים  ולב נפׁש  בּ רצוֹ ן  ויאמרוּ  מדר ׁש וֹ ת וּ בבּת י כנסיּ וֹ ת  בּ בּת י בּ ארץ בניו  יעל וּ 

מהם. ה ּמ ות ׁש יּ תבּ ּט ל  לישׂ ראל, להם ׁש היוּ 

ִיְצָחק  ִחְזִקָּיה  ַרִּבי  ִלְבנֹו  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ָהַרַׁש"ׁש 
ָסמּוְך  ְּדָוי,  ֶעֶרׂש  ַעל  ְּבָׁשְכבֹו  זיע"א, 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ֶׁשִּבְזכּות  ֲאִני  "יֹוֵדַע  ִלְּפִטיָרתֹו: 
ְוִּכְתֵבי ַהַּקָּבָלה, ֵיֵצא ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֵחרּות, ּוְבִלּמּוד 
ְמִׁשיַח  ּוִביַאת  ְגאּוָלֵתינּו,  ָּתלּוי  ֶזה 
)ֵסֶפר  ָעֶליָה"?  ְיֵהא  ַמה  ַהּסֹוד  ִצְדֵקינּו"..."ְוּתֹוַרת 

ָהַרַׁש"ש עמ' 158(. 
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