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הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות אזֹוהר

ֵֶספר
ההר ְִַַֹמתיק ת 

ד ה ה יק ל דהיללא לימא ְְְִִֶַַַָָָָָר ה
לברכה ציק זכר  פרי נאל ְְִִִִִֵֵֶַַָָָרי

הרזי  דרה בית רק  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָבני 
לפ "ק  תשע"א בט ְָי "ד 

יׁש יב וֹ תרת ראׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ ים ׁש ליט"א הר בּ נים וּ מזכּ י , ְִ
ידי על  ׁש בּ מים לאבינ וּ  ישׂ ראל בּ ני אחינ וּ  את המקרבים
הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  הקבּ וּ ץ את ׁש ארגּ נ וּ  יחיוּ , עליכם ה' הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד
כּ כם  עליכם  יסף אבוֹ תכם אלהי  ה' הזּ ה, הּק ד וֹ ׁש  הּק הל כּ ל וּ בר ׁש וּ ת

אמן. לכם , דּ בּ ר כּ א ׁש ר אתכם ויבר ּפ עמים אלף

היּ וֹ צא אנ והנּ וֹ רא  הגּ דוֹ ל  ה ם ה ּק דּ וּ ׁש  ידי ׁש על וּ מצּפ ים מיחלים ָ
מארבּ ע  מהרה יחד "וקבּ צנ וּ  לבר כּ ת: נז כּ ה הזּ ה, ה ּק דוֹ ׁש  מהּק בּ וּ ץ
אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה צדקינ וּ  מׁש יח בּ ביאת לארצנ וּ ", הארץ כּ נפוֹ ת

פריׁש נתאספנ דּ נאל רבּ י הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק ׁש ל  דּ הילוּ לא ליוֹ מא  היּ וֹ ם  ְְִַַ
הזּ הר  על מדּ בׁש  מתוֹ ק ּפ רוּ ׁש  מחבּ ר בּ על לברכה  צדּ יק זכר
לוֹ  לעזר כּ ן  גּ ם  זכיתי א ׁש ר ונכ בּ דים, רבּ ים ספרים  ועוֹ ד  הּק ד וֹ ׁש ,

למעלה, הנּ ז כּ רים  מהּס פרים הער וֹ תבּ כּמ ה עם מכ ּת ב כּ ן גּ ם (והדּפ סּת י  

מ ּמ נּ וּ  .)[א]ׁש ּק בּ לּת י 


פרי :ריל מכ ב ראהא . נאל ְְְִִִִֵֵֶַָָ

תשל "ט. ו מרח ב' ה',  רְְֶַָָֹ

זכה אה הרב  ידידינ לכבד סלה טב וכל לְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
 חמדיה ח ריו ידי על מעו היב יור ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמז ה,
ידא    ל ר ' הרב רנ מ קדת בד וכו' קריְְְְִֵַַַָָָָֻוה

שליט"א. ְָגראס

חבילת קלי  ה הב  מכ ל רית  ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַאחרי

 ספרי בעת עיני  לפני  והאיר פתח יו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָספריו
כל בל ני על להאיר וזהר  זיו לאי יְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹקד
 רית ה' יעזר  זהירת.  דק,  ריכיה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹעניני
יקר להציא עד ויזה  יד על  מי   תקְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לידע  ציהר עיני ולפקח  עורי עיני להאיר  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמ לל 

הר . רצ ת  להביְְִִַָ

פתחי  ז' חלק   ל מנ חת החב ספר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָתחי 
קטע העיק טעת וראיתי הער ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָפתח

33קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות גזֹוהר

מבקׁש ים וזה  ה ּמ צנעׁש אנ וּ  דּ ביר ּפ רוּ ׁש ה וֹ ׁש ענא  א וֹ תנוּ , הוֹ ׁש ע  ְֶ
בּ ני מאזני וּ מכּס ה  מצנע ה וּ א  דּ הד בּ וּ ר בּ וֹ , עוֹ מדים  ׁש אנוּ  בּ מ צּ בנ וּ 

ה דּ בּ וּ רים אדם את להצניע צריכים קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים לדבּ ר וּ כ ׁש רוֹ צים , 
מתחנּ נים  כּ ן ועל הזּ את, בּ עת ׁש ּמ תרבּ ים והּמ סטינים הּמ לעיגים מּפ ני 

נא .הוֹ ׁש ע  

ר ב,לכת בּ הצנע הּס וֹ ד ּת וֹ רת הּק דוֹ ׁש ה  עבוֹ דתוֹ  את עוֹ בד היה  הזּ ה ֶֶַ
ה ּמ צנע  בּ פ דּ ביר ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר את לער ׁש זּ כה נפלא עד רוּ ׁש  

הגתוֹ , כּ פי הּפ חוֹ ת לכל להבין  כּ בר יכוֹ ל  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די ׁש כּ ל עד  ויפה
ה יּ פה  בּ פר וּ ׁש וֹ  קצת רק וילמד  מחט  ׁש ל כּ פתחוֹ  ּפ תח  יפ ּת ח ׁש אם עד

א וּ לם  ׁש ל  כּ פתחוֹ  ּפ תח לוֹ  .[ב]יפּת חוּ  

דּ וֹ ר מי ה זּ ה בּ דּ וֹ ר וזכה , רבּ ים ז כּ ה בּ מים, זכוּ ת וֹ  גּ דל לתאר יכ וֹ ל ִ
הּק ד וֹ ׁש , זהר  לוֹ מדי  אלפים מאוֹ ת  ידוֹ  על  נתר בּ וּ  הּמ ׁש יח בּ יאת
גּ זרוֹ ת כּ ל לבּט ל  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר וה ּק ריאה הלּ ּמ וּ ד מס גּ לים  וכ יּ ד וּ ע 
קיּ וּ ם כּ ל  כּ י ליצלן. רחמנא צרה  כּ ל מּפ ני  בּ צוּ רה  כּ ח וֹ מה  ולהיוֹ ת  ק ׁש וֹ ת 

ה ּק ד וֹ ׁש . ה זּ הר  בּ לּמ וּ ד  ּת לוּ י  הע וֹ לם

יתר וֹ בזהר ּפ רׁש ת ב ')ה ּק דוֹ ׁש  עּמ וּ ד  ׁש מעוֹ ן(פ"ט [ר בּ י  ליּה , אמר : ְַֹ
דּ מׁש ּת דלי חבריּ א, לאינוּ ן  א לּ א עלמא לית  ,חיּ י י וּ דאי] לרבּ י

] הע וֹ סקיםבּ אוֹ ריתא החברים  לא לּ וּ  אלּ א העוֹ לם  נברא לא  , ח יּ י 
[בּ ּת וֹ רה אוֹ ריתא. סּת ימי וידעין ׁש בּ ּת וֹ רה] הּס וֹ ד וֹ ת  ].וי וֹ דעים 

מוּ כח ,מברי א לּ וּ  ׁש מעוֹ ן  החבריםרבּ י  לא לּ וּ  א לּ א  העוֹ לם  נברא ׁש לּ א  ְִִֵ
בּ ּת וֹ רה, הּת וֹ רההע וֹ סקים ס וֹ דוֹ ת  עצמם ולוֹ מדים  וּ מקדּ ׁש ים , 

קוֹ דׁש . בּ ׁש בּ ת  הּס וֹ ד  בּ לּמ וּ ד


לברכהב.  נזכר חכמינ  אמר  מ( נ"ג  ביער) ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ

,לא ל פתח נירא ל ל ,חני רי ְְִִִִִֶֶַַָָָָָאמר 
נקב מלא ואנ היכל, ל  פתח ני אחר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹול
לת רה ניהרא כ מה ל ,והינ סדקית. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָמחט
 נל וא יתר , פת ח היה  מחמת  רק ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻגדה,
 אנ א להיג. לז ת  נכל    ל א פתח  ְְְִִֵֵַַַַַָָָָיהא
 גתנה  מ סדקית, מחט נקב פתח  נְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

החכמה המכת   הב תיחת  לפי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָח תה.
וכל ה מה  מ  י ב לי הל י  ,ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹלאד
אב אברה רי תב וכ אחריו, נגררי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאיברי

י"ח)עזרא ח ' ה),מת ל  על מל הא הב , ְְְֵֶֶֶַַַָָ
מ ,ה אמצע האד לב את  ה' רא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָולכ
אר אמצע נמ את   בעי לכיְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָה

.ְְַַָממלכ

ה ּתּקּוניםב הּזהרזֹוהר מתיק ּות

לחיּ ים,ראית  ח יּ ים בּ ין להבדּ יל גּ דוֹ לים ידידים  ׁש היינוּ  אסּפ ר ְִֵ
לוֹ  עזרּת י כּ ן  וגם גּ דוֹ לים, דּ ברים בּ כּמ ה לי  עזר והוּ א

ענינים. בּ הר בּ ה

לבינואי בּ ינ וֹ  ׁש היוּ  הדּ ברים בּ רבּ ים לסּפ ר ּפ עם אפׁש ר  ׁש אמרּת י  כּ מוֹ  י , ְִ
ר בּ א: בּ הוֹ ׁש ענא אוֹ מרים ׁש אנ וּ  מה ה ּמ צנעלפרׁש  דּ ביר  .הוֹ ׁש ענא  

"פרי, כּ תיב ויּ קׁש בדּ הנּ ה  רעה וּ  אל איׁש  ה' יראי נדבּ רוּ  אז ְִֵַ
ויּ ׁש מע " הּמ ׁש יח ה ' בּ יאת דּ טרם הכּ ונה, ל וֹ מר ואפׁש ר . 

, יתבּ ר ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד  למען  קוֹ דׁש  דּ בּ וּ רי לדבּ ר  אדם בּ ני יוּ כלוּ  לא 
אחר  ואיׁש  בּ סוֹ ד בּ יניהם  מדבּ רים  אדם בּ ני וּ כׁש ני בּ צנעה, רק
לׁש מוֹ ע  היטב אזנוֹ  לנטוֹ ת צרי מדבּ רים, הם מה  לׁש מ וֹ ע רוֹ צה

ׁש ּמ ד בּ רים. מה

וזה" הכּ תוּ ב רעהוּ "ׁש אמר אל אי ׁש  ה ' יראי  נדבּ רוּ  כּ ל אז  ׁש יּ ד בּ רוּ  , ְֶ
דּ בּ וּ רים  לדבּ ר ההם בּ יּ מים הבּ וּ ׁש ה גּ דל  מחמת בּ צנעה  ּכ

" ׁש כּ ביכוֹ ל עד  בּ צנעה,  ּכ כּ ל ויהיה גּ לי , בּ ריׁש  ה'ׁש בּ קדה ו יּ ק ׁש ב  
ׁש ּמ דבּ רים ו יּ ׁש מע מה לׁש מוֹ ע אזנ וֹ  יּט ה כּ ביכ וֹ ל הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  ," 

דּ בּ וּ רים  לדבּ ר לב על שׂ ם איׁש  אין  הר בּ ים בּ עו וֹ נוֹ תינ וּ  ה זּ ה ׁש בּ זמן  רמז 
בּ צנעה. זה על וּ מדבּ רים ׁש ניהם מת בּ יּ ׁש ים כּ ן ועל קד וֹ ׁש ים


בע"ב  ו תק"ל, למר  וצרי – ת"ק מס"ח  ְְִִַָָָהרא
ית זמ א רא דה ההר   ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמביא
ההר  מבא כבר  מס וכו'  ק  קְְְְִֵֵַַַַַָָָָה
ספר י טעת  וזה וכו'  לע רית ספר  דְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָה
מהק מת זאת  מימרא מביא תק"ל סי ' לע ְְְִִֵֵֵַַָָָֹרית
לברכה נזכר  תינ ר  אריה לב החב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָספר 
אי רגע האה, מהדרה לת מצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָע
ר איני  וכל ,קריה פריה כל לע מְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה
 פריה האיר אכב זאת רק  . עליה להעיר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהכי
 ל הרא י  מ והיה מאד , עליה ומחי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיתי 
קה  תנא דב יר פי רק ,ל מ ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמחיר

...אמ ְִִַָֹל לח 

יהדה, מנחת  ב) יעיה, נפ א ) ספריו: קלי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהה
אכילת ה) ,לה מת אפ ת  ד ) , ל מנחת ְֲֲִִִֵַַַַַָָג)
 יראל אהלי ז) צדק, זבחי  זבח ו) יראל , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ ת 
עד ח ר פריה ער  ראיתי כפי מה. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹבר
דלי  לצניעת , מדרי סא, יראל  ח ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָספר 
אר וכו', יראל נת קד ת  ,ל מז זת ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻיראל,
נפ למיב לי והיה הה, עד ראיתי לא אה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹל
חרת ימי  מפרי אלח ,לח ל אפר   וא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלרכ

מא. סיעא רנח צניעת  קד ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻוספר 
רה אהבה  הב מל ר ידיד ברי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

חפצה בנפְֲֵֶֶָ
פרי ְִִֵָנאל 



הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות גזֹוהר

מבקׁש ים וזה  ה ּמ צנעׁש אנ וּ  דּ ביר ּפ רוּ ׁש ה וֹ ׁש ענא  א וֹ תנוּ , הוֹ ׁש ע  ְֶ
בּ ני מאזני וּ מכּס ה  מצנע ה וּ א  דּ הד בּ וּ ר בּ וֹ , עוֹ מדים  ׁש אנוּ  בּ מ צּ בנ וּ 

ה דּ בּ וּ רים אדם את להצניע צריכים קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים לדבּ ר וּ כ ׁש רוֹ צים , 
מתחנּ נים  כּ ן ועל הזּ את, בּ עת ׁש ּמ תרבּ ים והּמ סטינים הּמ לעיגים מּפ ני 

נא .הוֹ ׁש ע  

ר ב,לכת בּ הצנע הּס וֹ ד ּת וֹ רת הּק דוֹ ׁש ה  עבוֹ דתוֹ  את עוֹ בד היה  הזּ ה ֶֶַ
ה ּמ צנע  בּ פ דּ ביר ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר את לער ׁש זּ כה נפלא עד רוּ ׁש  

הגתוֹ , כּ פי הּפ חוֹ ת לכל להבין  כּ בר יכוֹ ל  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די ׁש כּ ל עד  ויפה
ה יּ פה  בּ פר וּ ׁש וֹ  קצת רק וילמד  מחט  ׁש ל כּ פתחוֹ  ּפ תח  יפ ּת ח ׁש אם עד

א וּ לם  ׁש ל  כּ פתחוֹ  ּפ תח לוֹ  .[ב]יפּת חוּ  

דּ וֹ ר מי ה זּ ה בּ דּ וֹ ר וזכה , רבּ ים ז כּ ה בּ מים, זכוּ ת וֹ  גּ דל לתאר יכ וֹ ל ִ
הּק ד וֹ ׁש , זהר  לוֹ מדי  אלפים מאוֹ ת  ידוֹ  על  נתר בּ וּ  הּמ ׁש יח בּ יאת
גּ זרוֹ ת כּ ל לבּט ל  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר וה ּק ריאה הלּ ּמ וּ ד מס גּ לים  וכ יּ ד וּ ע 
קיּ וּ ם כּ ל  כּ י ליצלן. רחמנא צרה  כּ ל מּפ ני  בּ צוּ רה  כּ ח וֹ מה  ולהיוֹ ת  ק ׁש וֹ ת 

ה ּק ד וֹ ׁש . ה זּ הר  בּ לּמ וּ ד  ּת לוּ י  הע וֹ לם

יתר וֹ בזהר ּפ רׁש ת ב ')ה ּק דוֹ ׁש  עּמ וּ ד  ׁש מעוֹ ן(פ"ט [ר בּ י  ליּה , אמר : ְַֹ
דּ מׁש ּת דלי חבריּ א, לאינוּ ן  א לּ א עלמא לית  ,חיּ י י וּ דאי] לרבּ י

] הע וֹ סקיםבּ אוֹ ריתא החברים  לא לּ וּ  אלּ א העוֹ לם  נברא לא  , ח יּ י 
[בּ ּת וֹ רה אוֹ ריתא. סּת ימי וידעין ׁש בּ ּת וֹ רה] הּס וֹ ד וֹ ת  ].וי וֹ דעים 

מוּ כח ,מברי א לּ וּ  ׁש מעוֹ ן  החבריםרבּ י  לא לּ וּ  א לּ א  העוֹ לם  נברא ׁש לּ א  ְִִֵ
בּ ּת וֹ רה, הּת וֹ רההע וֹ סקים ס וֹ דוֹ ת  עצמם ולוֹ מדים  וּ מקדּ ׁש ים , 

קוֹ דׁש . בּ ׁש בּ ת  הּס וֹ ד  בּ לּמ וּ ד


לברכהב.  נזכר חכמינ  אמר  מ( נ"ג  ביער) ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ

,לא ל פתח נירא ל ל ,חני רי ְְִִִִִֶֶַַָָָָָאמר 
נקב מלא ואנ היכל, ל  פתח ני אחר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹול
לת רה ניהרא כ מה ל ,והינ סדקית. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָמחט
 נל וא יתר , פת ח היה  מחמת  רק ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻגדה,
 אנ א להיג. לז ת  נכל    ל א פתח  ְְְִִֵֵַַַַַָָָָיהא
 גתנה  מ סדקית, מחט נקב פתח  נְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

החכמה המכת   הב תיחת  לפי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָח תה.
וכל ה מה  מ  י ב לי הל י  ,ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹלאד
אב אברה רי תב וכ אחריו, נגררי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאיברי

י"ח)עזרא ח ' ה),מת ל  על מל הא הב , ְְְֵֶֶֶַַַָָ
מ ,ה אמצע האד לב את  ה' רא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָולכ
אר אמצע נמ את   בעי לכיְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָה

.ְְַַָממלכ

ה ּתּקּוניםב הּזהרזֹוהר מתיק ּות

לחיּ ים,ראית  ח יּ ים בּ ין להבדּ יל גּ דוֹ לים ידידים  ׁש היינוּ  אסּפ ר ְִֵ
לוֹ  עזרּת י כּ ן  וגם גּ דוֹ לים, דּ ברים בּ כּמ ה לי  עזר והוּ א

ענינים. בּ הר בּ ה

לבינואי בּ ינ וֹ  ׁש היוּ  הדּ ברים בּ רבּ ים לסּפ ר ּפ עם אפׁש ר  ׁש אמרּת י  כּ מוֹ  י , ְִ
ר בּ א: בּ הוֹ ׁש ענא אוֹ מרים ׁש אנ וּ  מה ה ּמ צנעלפרׁש  דּ ביר  .הוֹ ׁש ענא  

"פרי, כּ תיב ויּ קׁש בדּ הנּ ה  רעה וּ  אל איׁש  ה' יראי נדבּ רוּ  אז ְִֵַ
ויּ ׁש מע " הּמ ׁש יח ה ' בּ יאת דּ טרם הכּ ונה, ל וֹ מר ואפׁש ר . 

, יתבּ ר ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד  למען  קוֹ דׁש  דּ בּ וּ רי לדבּ ר  אדם בּ ני יוּ כלוּ  לא 
אחר  ואיׁש  בּ סוֹ ד בּ יניהם  מדבּ רים  אדם בּ ני וּ כׁש ני בּ צנעה, רק
לׁש מוֹ ע  היטב אזנוֹ  לנטוֹ ת צרי מדבּ רים, הם מה  לׁש מ וֹ ע רוֹ צה

ׁש ּמ ד בּ רים. מה

וזה" הכּ תוּ ב רעהוּ "ׁש אמר אל אי ׁש  ה ' יראי  נדבּ רוּ  כּ ל אז  ׁש יּ ד בּ רוּ  , ְֶ
דּ בּ וּ רים  לדבּ ר ההם בּ יּ מים הבּ וּ ׁש ה גּ דל  מחמת בּ צנעה  ּכ

" ׁש כּ ביכוֹ ל עד  בּ צנעה,  ּכ כּ ל ויהיה גּ לי , בּ ריׁש  ה'ׁש בּ קדה ו יּ ק ׁש ב  
ׁש ּמ דבּ רים ו יּ ׁש מע מה לׁש מוֹ ע אזנ וֹ  יּט ה כּ ביכ וֹ ל הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  ," 

דּ בּ וּ רים  לדבּ ר לב על שׂ ם איׁש  אין  הר בּ ים בּ עו וֹ נוֹ תינ וּ  ה זּ ה ׁש בּ זמן  רמז 
בּ צנעה. זה על וּ מדבּ רים ׁש ניהם מת בּ יּ ׁש ים כּ ן ועל קד וֹ ׁש ים


בע"ב  ו תק"ל, למר  וצרי – ת"ק מס"ח  ְְִִַָָָהרא
ית זמ א רא דה ההר   ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמביא
ההר  מבא כבר  מס וכו'  ק  קְְְְִֵֵַַַַַָָָָה
ספר י טעת  וזה וכו'  לע רית ספר  דְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָה
מהק מת זאת  מימרא מביא תק"ל סי ' לע ְְְִִֵֵֵַַָָָֹרית
לברכה נזכר  תינ ר  אריה לב החב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָספר 
אי רגע האה, מהדרה לת מצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָע
ר איני  וכל ,קריה פריה כל לע מְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה
 פריה האיר אכב זאת רק  . עליה להעיר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהכי
 ל הרא י  מ והיה מאד , עליה ומחי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיתי 
קה  תנא דב יר פי רק ,ל מ ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמחיר

...אמ ְִִַָֹל לח 

יהדה, מנחת  ב) יעיה, נפ א ) ספריו: קלי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהה
אכילת ה) ,לה מת אפ ת  ד ) , ל מנחת ְֲֲִִִֵַַַַַָָג)
 יראל אהלי ז) צדק, זבחי  זבח ו) יראל , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ ת 
עד ח ר פריה ער  ראיתי כפי מה. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹבר
דלי  לצניעת , מדרי סא, יראל  ח ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָספר 
אר וכו', יראל נת קד ת  ,ל מז זת ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻיראל,
נפ למיב לי והיה הה, עד ראיתי לא אה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹל
חרת ימי  מפרי אלח ,לח ל אפר   וא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלרכ

מא. סיעא רנח צניעת  קד ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻוספר 
רה אהבה  הב מל ר ידיד ברי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

חפצה בנפְֲֵֶֶָ
פרי ְִִֵָנאל 
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וכל מדּ ה, כּ נגד מ דּ ה  וה וּ א  בּ רכ וֹ ת , מּמ נּ וּ  נמנע וֹ ת   ּכ יבׁש ה , וּ ׁש כינה 
אצמיח גּ ם  ּכ אף תצמיח ". זרוּ עיה "וּ כגנּ ה  אז  בּ ׁש בּ ת , ׁש ּמ וֹ סיף  מי
יתרוֹ ת נׁש מ וֹ ת  א וֹ תן ׁש לּ מעלה ? ׁש כינה ׁש ל  זר וּ עיה  וּ מי  ׁש לּ וֹ , הּט וֹ בה 

מ זּ יו  למ ּט ה י שׂ ראל  את וי שׂ ּמ ח וּ  מ ּמ נּ וּ , עוֹ ד כּ בוֹ דּה ׁש זּ וֹ רעים  ועיּ ן . 
מ דּ ב ׁש בּ באוּ ר וּ במׁש ּת ה מת וֹ ק  בּ מאכל  להוֹ סיף  צרי ׁש כּ יּ דוּ ע ׁש ם, , 

ה ּק דוֹ ׁש ה  ה ּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד להוֹ סיף צרי גּ ם  ּכ קוֹ דׁש  ׁש בּ ת לכבוֹ ד
דּ בריו . ׁש ם  עיּ ן ה ּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר  מזהיר זה ועל דּ בריבּ ׁש בּ ת, וּ לפי 

בּ ל ּמ וּ ד הוֹ ספה  ל דּ אין  ז וֹ הר , ללמ וֹ ד  מכרח  ק וֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת  קדׁש וֹ ,
בּ ׁש בּ ת הזוֹ הר  לּמ וּ ד כּ מוֹ  .ה ּת וֹ רה  

בּ ל ּמ וּ ד הבה  וּ בפרט ויוֹ ם יוֹ ם  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר בּ לּמ וּ ד נתחזּ ק ָָ
ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן למאה ׁש נּ חׁש ב קוֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת

תינּפ ניר על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל  וער כּ ּה  בּ ׁש בח ּה  הפליגוּ  ֵַ
ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר כּ לׁש וֹ ן  החל , בּ ימוֹ ת  ה נּ למדת  ּפ ר ׁש תז וֹ  (סוֹ ף 

(" י וֹ מא"ׁש לח-ל בּ א וֹ ריתא , דּ מ ׁש ּת דּ לין אינוּ ן  דּ כל  ח וּ לקיהוֹ ן זכּ אה  – 
י וֹ מין". מ אר  דּ ׁש בּ ּת א 

הּט וֹ ב ,מרנא חי"בּ ספרוֹ הריח אי ׁש  ׁש ניּ ה)"בּ ן ׁש נה ׁש מוֹ ת כּ תב,,(ּפ ר ׁש ת ָָָ
לברכה: זכרוֹ נם הּמ קבּ לים כּ תבוּ  ל ׁש וֹ נ וֹ : ּפ עלוזה דּ גד וֹ ל  

מעסק הנּ עשׂ ה  מן  י וֹ תר ּפ עמים אלף ׁש בּ ת , בּ יוֹ ם הּת וֹ רה מעסק  הנּ ע שׂ ה 
הח וֹ ל . ימי ׁש ל  קד ׁש וֹ .הּת וֹ רה לׁש וֹ ן כּ אן  ׁש רע בּ יעד מר דּ כי זכוּ תוֹ ר בּ נ וּ  

עלינ וּ  ּת וֹ רהיגן ל ּמ וּ ד  ׁש ל  "ׁש עה ואמר: מקרביו בּ אזני ּפ עם הת בּ ּט א  
וׁש עה חל . בּ יוֹ ם ׁש למה ׁש נה לל ּמ וּ ד ׁש וה  הבּ ת, בּ י וֹ ם  הּפ ׁש ט  דּ ר על
ּפ ׁש ט לּמ וּ ד  ׁש ל  ׁש נה  כּ מ וֹ  היא חל, בּ י וֹ ם וק בּ לה זהר  לּמ וּ ד  ׁש ל  אחת 

חל ". ה בּ י וֹ ם  הּק ד וֹ ׁש  הגּ אוֹ ן החיּ ים וּ פסק סקי "ב)כּ ף דּ ל ּמ וּ ד,(קנ"ה  
הּק בּ לה. ללּמ וּ ד  יח ׁש ב בּ קדׁש וֹ הז וֹ הר דּ בּ ר בּ וּ זגלוֹ וּ כבר  זכוּ תוֹ מהר "ש 

בּ על  עינינוּ , מאוֹ ר עלינוּ , הּק דוֹ ׁש יגן הזּ הר דּ ל ּמ וּ ד "מל "הכּ ּס א  
ה ּפ ׁש ט , ל ּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה  לער אחת  ׁש עה  בּ ע וֹ לה  ּפ סקוֹ  כףוהוּ בא 

סקי "ב)הח יּ ים קנ"ה ה",(סימן ל ׁש וֹ ן  מלוזה מ"ג)"כּ סא ל ּמ וּ ד:(ּת ּק וּ ן כּ י 
ללמד יזכּ ה אם ׁש כּ ן  וכל  עוֹ למ וֹ ת , בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר 

ה ּתּקּוניםד הּזהרזֹוהר מתיק ּות

מדּ בׁש זהרבתני מתוֹ ק מדּ ברי והבּ א וּ ר  – א' עּמ וּ ד  ל"ח  דּ ף עשׂ ר ּת ׁש עה (ּת ּק וּ ן ְִֵ

נמרץ) כּ א לּ וּ [ג ]וּ מי:בּ ק צּ וּ ר ּת וֹ ר וֹ ת , ׁש ּת י  ׁש ל הע ּק ר  ס וֹ ד  ׁש ּמ וֹ נע  
ובהוּ  לתה וּ  הע וֹ לם את  ּת וֹ רה...,החזיר ׁש אין  ׁש א וֹ מרים  א וֹ תם  וא לּ וּ  

ּפ רצ וּ פים , דּ וּ  והם  אחר . ס וֹ ד בּ ּה  ואין  כּ פ ׁש ט ּה , ה ּת וֹ רוֹ ת]א לּ א [ׁש ּת י 
סדרים ג"ן נעוּ ל הוּ א גּ ן  בּ וֹ  ׁש נּ אמר ּפ ר ׁש יּ וֹ ת] ג "ן  הוּ א  ׁש בּ כתב [ּת וֹ רה , 

ימי בּ ׁש ׁש ת נעוּ ל  הוּ א  ו ' סתוּ מה, ם' ׁש ל מצּ ד  נעוּ ל גּ ן  כלּ ה , אח וֹ תי
בּ פני דּ לת  כּ נ וֹ על תהיה ׁש לּ א כּ די וּ בׁש בּ ת  יּפ תח, הבּ ת  וּ ביוֹ ם הּמ עשׂ ה
ׁש הם  אליהם, פתוּ חה היא פוֹ רע, ואני עלי לו וּ  בּ הם ׁש נּ אמר  לוים ,

יתרוֹ ת. נׁש מ וֹ ת

בא[ד] א וֹ ת ּה מלוים  הכינה]ׁש לּ א  כּ בוֹ ד מוֹ סיפים[בּ ׁש ביל ולא ְֵ
וּ לקבּ ל] וללוֹ ת  לבא ויכ וֹ לים ּפ תוּ חה  הכינה [בּ ׁש בּ ת 

להם , סת וּ מה היא טוֹ בים, וּ לימים  –לׁש בּ תוֹ ת  יתירה  נ ׁש מה  [ּת וֹ ספת 
הבּ ת] מּק דת להם מ לּ האיר להם  סתוּ מה כּ להכינה זה וּ מוּ ם  

יתרה , נׁש מה  ּת וֹ ספת  וז וֹ  ל וֹ , מ וֹ סיפים  וּ בגׁש מיּ וּ ת]הּמ וֹ סיף [בּ רוּ חנ יּ וּ ת 
נׁש מה א וֹ ת ּה  לוֹ  גּ וֹ רעים  ה גּ וֹ רע , וכל  קד ה, ר וּ ח  ׁש ל  ּת וֹ ספת  והיא 
ה וּ א ואם מ ּמ נּ וּ , מס ּת לּ קת  חכמת וֹ  חכם, הוּ א ואם עני , ונ ׁש אר  יתרה,
מ וֹ נע ׁש הוּ א כּ מ וֹ  יב ׁש , עני  ונ ׁש אר מּמ נּ וּ  מס ּת לּ ק  בּ ממ וֹ ן, ע ׁש יר
עני הבּ ת  י וֹ ם  ונ ׁש אר  חי , כּ ל  נ ׁש מת  ׁש היא יתרה , נׁש מה  מלמעלה 


אהרג. א רת , תרי  ערא רזא מנע  מאְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
לא  אמרי  אינ יוא ....ובה  לתה ְְְְְְִִִֵָָָָָֹֹעלמא
 ואינ אחרא , רזא  ולית  פטה, א א ְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָָָארייתא

 אמר סדרי "ג איה ,פי רצ (י"ב ד ' (שיר ְְְְִִִִַַָָ
' ד מטרא נעל..."  כ ה, אחתי נעל "ְְֲִִִַַַָָָָ
הא  הדא בע, ימי  ית נעל  איה ו' ְְְֲִִֵַָָָָסת מה,

א')כתיב מ"ו ימי (יחזקאל ת סגר  "יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ
ב לא העה, גי בת י תח", הת  י ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

עלי  לו ה א מר  ,לווי פני לת  נעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהא
מתי נ אינ ייהלג תיחא איהי רע, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָואני

.ְִֵיתירי
לתתד. סיפי א ולא ל מלווי לא יבאְְְְְִִִִֵַַָָָָ

ל א בגי ,לה סתימא  איהי , ביט לימיְְְְִִִִִִָָָָ

יתירא, נמתא ספת  ודא ,לי סיפי מ סיְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה
קדה , ר חא ספת רעין ואיהי ה רע  וכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ה א ואם  עני, ואאר  יתירה, נמה  ההיא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלי

עיר  הא ואם ,חכמתי  ימ אסק  ְְְִִִִֵֵַַָָָָָחכם 

יב עני ואאר , ימ אסק מהממנא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
איה(ע"ב ל"ח  )יתירה נ מתא מעילא מנע ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

עני  הת  י ואאר  חי, ל נ מת  איהְְְְִִִִַַַַַָָָָ
ואיה ,י מ רכא אתמע הכי יבה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָכינא
"כגה אז  ת , סיא מא וכל מ ה, נגד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָמ ה

תצמיח " י"א)זר עיה ס"א אצמיח(ישעיהו ני הכי א . ְְִִִִֵֶַַַַַָָ
 אינ לעילא, כינא זרעיה מא ,ילי ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָטבה 
לי ראל ל ויחד ,ימ זרעי יתיר ת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָנמ ת

.דב מיו ְְִִַָָלתא
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וכל מדּ ה, כּ נגד מ דּ ה  וה וּ א  בּ רכ וֹ ת , מּמ נּ וּ  נמנע וֹ ת   ּכ יבׁש ה , וּ ׁש כינה 
אצמיח גּ ם  ּכ אף תצמיח ". זרוּ עיה "וּ כגנּ ה  אז  בּ ׁש בּ ת , ׁש ּמ וֹ סיף  מי
יתרוֹ ת נׁש מ וֹ ת  א וֹ תן ׁש לּ מעלה ? ׁש כינה ׁש ל  זר וּ עיה  וּ מי  ׁש לּ וֹ , הּט וֹ בה 

מ זּ יו  למ ּט ה י שׂ ראל  את וי שׂ ּמ ח וּ  מ ּמ נּ וּ , עוֹ ד כּ בוֹ דּה ׁש זּ וֹ רעים  ועיּ ן . 
מ דּ ב ׁש בּ באוּ ר וּ במׁש ּת ה מת וֹ ק  בּ מאכל  להוֹ סיף  צרי ׁש כּ יּ דוּ ע ׁש ם, , 

ה ּק דוֹ ׁש ה  ה ּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד להוֹ סיף צרי גּ ם  ּכ קוֹ דׁש  ׁש בּ ת לכבוֹ ד
דּ בריו . ׁש ם  עיּ ן ה ּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר  מזהיר זה ועל דּ בריבּ ׁש בּ ת, וּ לפי 

בּ ל ּמ וּ ד הוֹ ספה  ל דּ אין  ז וֹ הר , ללמ וֹ ד  מכרח  ק וֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת  קדׁש וֹ ,
בּ ׁש בּ ת הזוֹ הר  לּמ וּ ד כּ מוֹ  .ה ּת וֹ רה  

בּ ל ּמ וּ ד הבה  וּ בפרט ויוֹ ם יוֹ ם  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר בּ לּמ וּ ד נתחזּ ק ָָ
ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן למאה ׁש נּ חׁש ב קוֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת

תינּפ ניר על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל  וער כּ ּה  בּ ׁש בח ּה  הפליגוּ  ֵַ
ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר כּ לׁש וֹ ן  החל , בּ ימוֹ ת  ה נּ למדת  ּפ ר ׁש תז וֹ  (סוֹ ף 

(" י וֹ מא"ׁש לח-ל בּ א וֹ ריתא , דּ מ ׁש ּת דּ לין אינוּ ן  דּ כל  ח וּ לקיהוֹ ן זכּ אה  – 
י וֹ מין". מ אר  דּ ׁש בּ ּת א 

הּט וֹ ב ,מרנא חי"בּ ספרוֹ הריח אי ׁש  ׁש ניּ ה)"בּ ן ׁש נה ׁש מוֹ ת כּ תב,,(ּפ ר ׁש ת ָָָ
לברכה: זכרוֹ נם הּמ קבּ לים כּ תבוּ  ל ׁש וֹ נ וֹ : ּפ עלוזה דּ גד וֹ ל  

מעסק הנּ עשׂ ה  מן  י וֹ תר ּפ עמים אלף ׁש בּ ת , בּ יוֹ ם הּת וֹ רה מעסק  הנּ ע שׂ ה 
הח וֹ ל . ימי ׁש ל  קד ׁש וֹ .הּת וֹ רה לׁש וֹ ן כּ אן  ׁש רע בּ יעד מר דּ כי זכוּ תוֹ ר בּ נ וּ  

עלינ וּ  ּת וֹ רהיגן ל ּמ וּ ד  ׁש ל  "ׁש עה ואמר: מקרביו בּ אזני ּפ עם הת בּ ּט א  
וׁש עה חל . בּ יוֹ ם ׁש למה ׁש נה לל ּמ וּ ד ׁש וה  הבּ ת, בּ י וֹ ם  הּפ ׁש ט  דּ ר על
ּפ ׁש ט לּמ וּ ד  ׁש ל  ׁש נה  כּ מ וֹ  היא חל, בּ י וֹ ם וק בּ לה זהר  לּמ וּ ד  ׁש ל  אחת 

חל ". ה בּ י וֹ ם  הּק ד וֹ ׁש  הגּ אוֹ ן החיּ ים וּ פסק סקי "ב)כּ ף דּ ל ּמ וּ ד,(קנ"ה  
הּק בּ לה. ללּמ וּ ד  יח ׁש ב בּ קדׁש וֹ הז וֹ הר דּ בּ ר בּ וּ זגלוֹ וּ כבר  זכוּ תוֹ מהר "ש 

בּ על  עינינוּ , מאוֹ ר עלינוּ , הּק דוֹ ׁש יגן הזּ הר דּ ל ּמ וּ ד "מל "הכּ ּס א  
ה ּפ ׁש ט , ל ּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה  לער אחת  ׁש עה  בּ ע וֹ לה  ּפ סקוֹ  כףוהוּ בא 

סקי "ב)הח יּ ים קנ"ה ה",(סימן ל ׁש וֹ ן  מלוזה מ"ג)"כּ סא ל ּמ וּ ד:(ּת ּק וּ ן כּ י 
ללמד יזכּ ה אם ׁש כּ ן  וכל  עוֹ למ וֹ ת , בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר 

ה ּתּקּוניםד הּזהרזֹוהר מתיק ּות

מדּ בׁש זהרבתני מתוֹ ק מדּ ברי והבּ א וּ ר  – א' עּמ וּ ד  ל"ח  דּ ף עשׂ ר ּת ׁש עה (ּת ּק וּ ן ְִֵ

נמרץ) כּ א לּ וּ [ג ]וּ מי:בּ ק צּ וּ ר ּת וֹ ר וֹ ת , ׁש ּת י  ׁש ל הע ּק ר  ס וֹ ד  ׁש ּמ וֹ נע  
ובהוּ  לתה וּ  הע וֹ לם את  ּת וֹ רה...,החזיר ׁש אין  ׁש א וֹ מרים  א וֹ תם  וא לּ וּ  

ּפ רצ וּ פים , דּ וּ  והם  אחר . ס וֹ ד בּ ּה  ואין  כּ פ ׁש ט ּה , ה ּת וֹ רוֹ ת]א לּ א [ׁש ּת י 
סדרים ג"ן נעוּ ל הוּ א גּ ן  בּ וֹ  ׁש נּ אמר ּפ ר ׁש יּ וֹ ת] ג "ן  הוּ א  ׁש בּ כתב [ּת וֹ רה , 

ימי בּ ׁש ׁש ת נעוּ ל  הוּ א  ו ' סתוּ מה, ם' ׁש ל מצּ ד  נעוּ ל גּ ן  כלּ ה , אח וֹ תי
בּ פני דּ לת  כּ נ וֹ על תהיה ׁש לּ א כּ די וּ בׁש בּ ת  יּפ תח, הבּ ת  וּ ביוֹ ם הּמ עשׂ ה
ׁש הם  אליהם, פתוּ חה היא פוֹ רע, ואני עלי לו וּ  בּ הם ׁש נּ אמר  לוים ,

יתרוֹ ת. נׁש מ וֹ ת

בא[ד] א וֹ ת ּה מלוים  הכינה]ׁש לּ א  כּ בוֹ ד מוֹ סיפים[בּ ׁש ביל ולא ְֵ
וּ לקבּ ל] וללוֹ ת  לבא ויכ וֹ לים ּפ תוּ חה  הכינה [בּ ׁש בּ ת 

להם , סת וּ מה היא טוֹ בים, וּ לימים  –לׁש בּ תוֹ ת  יתירה  נ ׁש מה  [ּת וֹ ספת 
הבּ ת] מּק דת להם מ לּ האיר להם  סתוּ מה כּ להכינה זה וּ מוּ ם  

יתרה , נׁש מה  ּת וֹ ספת  וז וֹ  ל וֹ , מ וֹ סיפים  וּ בגׁש מיּ וּ ת]הּמ וֹ סיף [בּ רוּ חנ יּ וּ ת 
נׁש מה א וֹ ת ּה  לוֹ  גּ וֹ רעים  ה גּ וֹ רע , וכל  קד ה, ר וּ ח  ׁש ל  ּת וֹ ספת  והיא 
ה וּ א ואם מ ּמ נּ וּ , מס ּת לּ קת  חכמת וֹ  חכם, הוּ א ואם עני , ונ ׁש אר  יתרה,
מ וֹ נע ׁש הוּ א כּ מ וֹ  יב ׁש , עני  ונ ׁש אר מּמ נּ וּ  מס ּת לּ ק  בּ ממ וֹ ן, ע ׁש יר
עני הבּ ת  י וֹ ם  ונ ׁש אר  חי , כּ ל  נ ׁש מת  ׁש היא יתרה , נׁש מה  מלמעלה 


אהרג. א רת , תרי  ערא רזא מנע  מאְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
לא  אמרי  אינ יוא ....ובה  לתה ְְְְְְִִִֵָָָָָֹֹעלמא
 ואינ אחרא , רזא  ולית  פטה, א א ְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָָָארייתא

 אמר סדרי "ג איה ,פי רצ (י"ב ד ' (שיר ְְְְִִִִַַָָ
' ד מטרא נעל..."  כ ה, אחתי נעל "ְְֲִִִַַַָָָָ
הא  הדא בע, ימי  ית נעל  איה ו' ְְְֲִִֵַָָָָסת מה,

א')כתיב מ"ו ימי (יחזקאל ת סגר  "יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ
ב לא העה, גי בת י תח", הת  י ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

עלי  לו ה א מר  ,לווי פני לת  נעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהא
מתי נ אינ ייהלג תיחא איהי רע, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָואני

.ְִֵיתירי
לתתד. סיפי א ולא ל מלווי לא יבאְְְְְִִִִֵַַָָָָ

ל א בגי ,לה סתימא  איהי , ביט לימיְְְְִִִִִִָָָָ

יתירא, נמתא ספת  ודא ,לי סיפי מ סיְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה
קדה , ר חא ספת רעין ואיהי ה רע  וכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ה א ואם  עני, ואאר  יתירה, נמה  ההיא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלי

עיר  הא ואם ,חכמתי  ימ אסק  ְְְִִִִֵֵַַָָָָָחכם 

יב עני ואאר , ימ אסק מהממנא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
איה(ע"ב ל"ח  )יתירה נ מתא מעילא מנע ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

עני  הת  י ואאר  חי, ל נ מת  איהְְְְִִִִַַַַַָָָָ
ואיה ,י מ רכא אתמע הכי יבה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָכינא
"כגה אז  ת , סיא מא וכל מ ה, נגד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָמ ה

תצמיח " י"א)זר עיה ס"א אצמיח(ישעיהו ני הכי א . ְְִִִִֵֶַַַַַָָ
 אינ לעילא, כינא זרעיה מא ,ילי ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָטבה 
לי ראל ל ויחד ,ימ זרעי יתיר ת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָנמ ת

.דב מיו ְְִִַָָלתא



הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות זזֹוהר

כינה ה לכבוֹ ד להתאחד הם יראי  מחנה זהרעל  וּ ללּמ ד  ללמ וֹ ד 
הרשב"י דּ ברי ויתק יּ ם  הלוֹ ם,ה ּק דוֹ ׁש , מןעליו יפק וּ ן "בּ דא  

אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה .גלוּ תא " 

החיּ ים ועל  בּ אילן  ואחז וּ  וּ בשׂ מחה  בּ אחד וּ ת ישׂ ראל  כּ ל התקבּ צוּ  כּ ן ְַ
בּ רחמי", גלוּ תא מן  יפק וּ ן  דּ א  "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר ללמוֹ ד 
הּת וֹ רה  בּ כח הגּ אוּ לה ּת בוֹ א  ּת כף בּ ּת וֹ רה  כּ לּ ם  ויעסקוּ  ילמדוּ  וכאׁש ר

נ שׂ א[ה]ה ּק דוֹ ׁש ה  ּפ רׁש ת מהימנא  רעיא וּ בזהר ב). קכד, אמר וּ :(דּ ף 
"ה' הּפ סוּ ק בּ נ וּ  יתקיּ ם וּ בזכוּ תיה בּ ארץ", דּ ר וֹ ר "וּ קראתם דּ בגיניה 

נכר ". אל עּמ וֹ  ואין  ינחנּ וּ  בּ דד

בּ גמרא ויד ע כּ דאיתא כּ אן נמצאת ׁש הנּ ׁש מה הּק דוֹ ׁש ים  מהּס פרים ְַָ
א') עּמ וּ ד  קנ"ג דּ ף קאימנא ",(ׁש בּ ת דּ התם בּ הסּפ ידא "אחים 

כּ ל וֹ מר  קאימנא, דּ התם  מפר ׁש ים ועוֹ ד ההסּפ ד. בּ ׁש עת נמצא ׁש הנּ פטר
מעלה  מעלה לעל וֹ ת ור וֹ צה בּ מדרגתוֹ , עוֹ מד הוּ א האמת ׁש בּ עוֹ לם

הזּ ה. מהעוֹ לם ל וֹ  ׁש וֹ לחים  טוֹ בים וּ מעשׂ ים לתוֹ רה מצּפ ה  ולזה


כהה. מבאר  עד :טיל – רה אר ְְְִִֵֶַָָָספר
ער ,דבריה זכתמקמ ת הא מיח יאת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

תראה רה בבא קא פרק אמר  מ (ח ,, ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָ
כתיב,א) י')מאי ח' רק  בי (ה ע  יתנ י  " ְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ותניא  ,"רי  מל מ א  עט  חו צאק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעה
"עה ,נ אי נאמר, אר י  ל הה סק ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָל
מל מ א  יח" ,מה מעט וא ,"צאק להְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

כתיב, מאי   ואמר ." ריג )ו לג ,  ברי) א" , ְְְְְִִִִַַָָָָ
לר  וה יד קדיו ל   יע יא חבב גל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

ל ,יע מח ב אה עה  אפיל ,"רתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמ
וכו',  ה ידי  ה יל קד אמר כמ ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָ

מלכת על מ מעבירין רה, על עליו ְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֹהתן

ה)וכו' מנה  יג רק  ל ,(אבת ל זמן י  ְְִִִֶֶֶֶַָָ

ע ו ידי ה דים אין וכו', ראוכו'יעקב (רא ית ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

טז) סה , חלקרה בפרק ב), למידיו (צח   אל ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

ל  מחבל וי צל  אדם יעה מה אלעזר, רי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת 

עד וכו', חסדים  בגמיל ת רה יעסק ְֲֲִִִִַַַַָָָֹמיח,

הזהר  לד הרים את הזה וכל .נל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָאן

חסדים  בגמילת רה עסק נקרא דְְֲִִִִֵַַָָָָה

, העלם ל את מיל  מקם  נעלה הכי  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻאפן

הרשב "י  לנ מת כממתקר ,עלינ יג  ת זכ ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
טמיר אר לע יסד ציק דה א ה ְִִֶַַַַָָָָָתב

,רזי מרא ," המלוב  ידה קד ,מרן ונעל ְְֱֳִִֶֶַָָָָָָָֹ

אחצירא יעקב  ינלברכהר  וקד ציק זכר ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
טב  ר ספר ,אמ עלינ יג תע"ב)זכ (ע ד ְְְִֵֵֵֵַָָָ

:נ ל יחאיוזה  ר מען רי  זכת דלה ְְְְְִִֶַַָָ

היקים  מל  יתר העלי ן לנ.ע לם א עד , ְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לברכה,  נזכר  חכמינ  אמר  כממ"ה  (סה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻ

ר י ע"ב)  מ ירמיה רי אמר  ,החזק רי  אמר ,ְְְִִִִִִִַַַַַָָָָ
 להע ל את לפטר אני  יכל י חאי, ר  מעְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ואלמלי  עכיו. ועד בראתי    מ יה מ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
עכיו. ועד להע ברא מ עי, ני ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָאלעזר 
 להע ברא מ , נע הע  ת י ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָֻואלמלי

.להע ר י (אמר)ועד  אמר  ה חזק ר י [ואמר ] ְְְִִִִַַַַַַָָָָָָ
מ רי מ הני ירמ ראיתי יחאי, ר  ע ְְְְִִִִִִֵַַָָָ

,מה בני אני  ,ה אל א ,עטימ וה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָעל ה
אני  ,ה ני א ,מה בני אני ,ה מאה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָא

.ה ְִֵבני

ה ּתּקּוניםו הּזהרזֹוהר מתיק ּות

אחת בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יע שׂ ה  אחד, מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ  וּ להבין 
בּ ן ׁש ה וּ א  ל וֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה הּפ ׁש ט  בּ ל ּמ וּ ד יע שׂ ה  ׁש לּ א  מה
ה יּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני מרוֹ אי  ויהיה דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני ה בּ א  ע וֹ לם

דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  בּ ת ּק וּ ןראׁש וֹ נה כּ תב גּ ם מל)ל' לׁש וֹ נוֹ :(הכּ ּס א וזה , 
אם גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה  וענׁש ם ק בּ לה . ללמד  חכם ּת למיד  על חיּ וּ ב  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה 
רחמנא ה גּ א לּ ה  מע כּ בים הם כּ י גּ ל וּ תא   אר וגוֹ רם  ק בּ לה  לוֹ מדים  אינם 
בּ ל ּמ וּ ד נע שׂ ה  ׁש לּ א מה  הּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה  יע שׂ ה כּ י  ליצלן,

הגּ אלּ ה.ח לקרב כּ ח ּה  גּ ד וֹ ל  כּ י הּת וֹ רה, בּ פ ׁש טי  ימים  מדּ ברידׁש  העוֹ לה 
ה  הּט וֹ ב ר בּ וֹ תינ וּ  והריח   מל עלינ וּ :כּ ּס א  יגן זּ הרזכוּ תם ׁש עה  דּ הלוֹ מד 

אם זה , וּ לפי ח וֹ ל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט  ׁש נה אלף  כּ לוֹ מד ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת  הּק ד וֹ ׁש 
כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה הרי ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זהר  ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ללמד יז כּ ה 

הבּ ריאה ימי  אלפין על ה ׁש ית  וּ בנוֹ סף יד וֹ ]. על  מתעלּ ה העוֹ לם [וכל 
בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּצ דּ יקיםכ המחה)אוֹ רח וֹ ת  (וכל דּ לּמ וּ ד הּמ באר:(ׁש ער 

ל וֹ מדמצוה) יהוּ די  ׁש כּ אׁש ר  יוֹ צא  אלף , כּ פוּ ל ער כּ וֹ  בּ שׂ מחה  הנע שׂ ה 
בּ ׁש עה עוֹ לה  הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר – הרשב"י ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת

ׁש נה, מליוֹ ן  ׁש ל   לער החוֹ ל)אחת בּ ימי  ּפ ׁש ט  בּ (ל ּמ וּ ד  ואיתא דּ ר בּ י. אבוֹ ת  
ו')נתן  מׁש נה  ג' ּת וֹ רה :(ּפ רק למד ּת  אם  אוֹ מר... י וֹ סי בּ רבּ י י ׁש מעאל רבּ י 

ה דּ חק, בּ ׁש עת  ל ּת ׁש וּ ב אל הרוח דּ ברבּ ׁש עת לאדם  לוֹ  ׁש ּט וֹ ב לפי  
בּ רוח  מ ּמ אה  בּ צער ׁש ם)אחד ה כּ ל(עיּ ן בּ י ּס וּ רים לוֹ מד כּ א ׁש ר כּ ן על , 

מלי וֹ ן מאה ׁש וה  בּ ׁש בּ ת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  לּמ וּ ד הכּ ל ס מאה , כּ פ וּ ל
ּת וֹ רה ּת וֹ רה!!ׁש נה ׁש נה כּ -28.000 ׁש וה אחת וּ ׁש ניּ ה וחׁש ב !!!! צא 

 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את  משׂ ּמ ח   ּה נ ׁש נ יּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת, הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לּמ וּ ד
ה'". כּ ח נא יג דּ ל  "ועּת ה הּפ סוּ ק את וּ מקיּ ם הוּ א 

מבוֹ אר :מברי הּק ד וֹ ׁש  אתהזוֹ הר  מחזיר  זוֹ הר ללמ וֹ ד רוֹ צה  ׁש לּ א מי ְִִֵ
יתירה , לנ ׁש מה  לזכּ וֹ ת  יכ וֹ ל  ולא  ובהוּ , לתה וּ  וּ בפרט העוֹ לם  

ה ּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר ללמוֹ ד חיּ ב קוֹ ד ׁש  זוֹ כהבּ ׁש בּ ת הוּ א זוֹ הר ׁש לּ וֹ מד מי  ורק  
ליצלן רחמנא  נמנע, ואם  קדוּ ׁש ה , ותוֹ ספת  יתירה  נׁש מה לת וֹ ספת 
חיּ יו את  ׁש יּ פסיד  ה ּפ תי  מי  מלמעלה , וּ ברכוֹ ת  וּ ממוֹ נוֹ  חכמתוֹ  מפסיד

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם



הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות זזֹוהר

כינה ה לכבוֹ ד להתאחד הם יראי  מחנה זהרעל  וּ ללּמ ד  ללמ וֹ ד 
הרשב"י דּ ברי ויתק יּ ם  הלוֹ ם,ה ּק דוֹ ׁש , מןעליו יפק וּ ן "בּ דא  

אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה .גלוּ תא " 

החיּ ים ועל  בּ אילן  ואחז וּ  וּ בשׂ מחה  בּ אחד וּ ת ישׂ ראל  כּ ל התקבּ צוּ  כּ ן ְַ
בּ רחמי", גלוּ תא מן  יפק וּ ן  דּ א  "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר ללמוֹ ד 
הּת וֹ רה  בּ כח הגּ אוּ לה ּת בוֹ א  ּת כף בּ ּת וֹ רה  כּ לּ ם  ויעסקוּ  ילמדוּ  וכאׁש ר

נ שׂ א[ה]ה ּק דוֹ ׁש ה  ּפ רׁש ת מהימנא  רעיא וּ בזהר ב). קכד, אמר וּ :(דּ ף 
"ה' הּפ סוּ ק בּ נ וּ  יתקיּ ם וּ בזכוּ תיה בּ ארץ", דּ ר וֹ ר "וּ קראתם דּ בגיניה 

נכר ". אל עּמ וֹ  ואין  ינחנּ וּ  בּ דד

בּ גמרא ויד ע כּ דאיתא כּ אן נמצאת ׁש הנּ ׁש מה הּק דוֹ ׁש ים  מהּס פרים ְַָ
א') עּמ וּ ד  קנ"ג דּ ף קאימנא ",(ׁש בּ ת דּ התם בּ הסּפ ידא "אחים 

כּ ל וֹ מר  קאימנא, דּ התם  מפר ׁש ים ועוֹ ד ההסּפ ד. בּ ׁש עת נמצא ׁש הנּ פטר
מעלה  מעלה לעל וֹ ת ור וֹ צה בּ מדרגתוֹ , עוֹ מד הוּ א האמת ׁש בּ עוֹ לם

הזּ ה. מהעוֹ לם ל וֹ  ׁש וֹ לחים  טוֹ בים וּ מעשׂ ים לתוֹ רה מצּפ ה  ולזה


כהה. מבאר  עד :טיל – רה אר ְְְִִֵֶַָָָספר
ער ,דבריה זכתמקמ ת הא מיח יאת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

תראה רה בבא קא פרק אמר  מ (ח ,, ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָ
כתיב,א) י')מאי ח' רק  בי (ה ע  יתנ י  " ְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ותניא  ,"רי  מל מ א  עט  חו צאק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעה
"עה ,נ אי נאמר, אר י  ל הה סק ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָל
מל מ א  יח" ,מה מעט וא ,"צאק להְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

כתיב, מאי   ואמר ." ריג )ו לג ,  ברי) א" , ְְְְְִִִִַַָָָָ
לר  וה יד קדיו ל   יע יא חבב גל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

ל ,יע מח ב אה עה  אפיל ,"רתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמ
וכו',  ה ידי  ה יל קד אמר כמ ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָ

מלכת על מ מעבירין רה, על עליו ְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֹהתן

ה)וכו' מנה  יג רק  ל ,(אבת ל זמן י  ְְִִִֶֶֶֶַָָ

ע ו ידי ה דים אין וכו', ראוכו'יעקב (רא ית ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

טז) סה , חלקרה בפרק ב), למידיו (צח   אל ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

ל  מחבל וי צל  אדם יעה מה אלעזר, רי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת 

עד וכו', חסדים  בגמיל ת רה יעסק ְֲֲִִִִַַַַָָָֹמיח,

הזהר  לד הרים את הזה וכל .נל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָאן

חסדים  בגמילת רה עסק נקרא דְְֲִִִִֵַַָָָָה

, העלם ל את מיל  מקם  נעלה הכי  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻאפן

הרשב "י  לנ מת כממתקר ,עלינ יג  ת זכ ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
טמיר אר לע יסד ציק דה א ה ְִִֶַַַַָָָָָתב

,רזי מרא ," המלוב  ידה קד ,מרן ונעל ְְֱֳִִֶֶַָָָָָָָֹ

אחצירא יעקב  ינלברכהר  וקד ציק זכר ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
טב  ר ספר ,אמ עלינ יג תע"ב)זכ (ע ד ְְְִֵֵֵֵַָָָ

:נ ל יחאיוזה  ר מען רי  זכת דלה ְְְְְִִֶַַָָ

היקים  מל  יתר העלי ן לנ.ע לם א עד , ְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לברכה,  נזכר  חכמינ  אמר  כממ"ה  (סה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻ

ר י ע"ב)  מ ירמיה רי אמר  ,החזק רי  אמר ,ְְְִִִִִִִַַַַַָָָָ
 להע ל את לפטר אני  יכל י חאי, ר  מעְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ואלמלי  עכיו. ועד בראתי    מ יה מ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
עכיו. ועד להע ברא מ עי, ני ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָאלעזר 
 להע ברא מ , נע הע  ת י ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָֻואלמלי

.להע ר י (אמר)ועד  אמר  ה חזק ר י [ואמר ] ְְְִִִִַַַַַַָָָָָָ
מ רי מ הני ירמ ראיתי יחאי, ר  ע ְְְְִִִִִִֵַַָָָ

,מה בני אני  ,ה אל א ,עטימ וה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָעל ה
אני  ,ה ני א ,מה בני אני ,ה מאה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָא

.ה ְִֵבני

ה ּתּקּוניםו הּזהרזֹוהר מתיק ּות

אחת בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יע שׂ ה  אחד, מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ  וּ להבין 
בּ ן ׁש ה וּ א  ל וֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה הּפ ׁש ט  בּ ל ּמ וּ ד יע שׂ ה  ׁש לּ א  מה
ה יּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני מרוֹ אי  ויהיה דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני ה בּ א  ע וֹ לם

דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  בּ ת ּק וּ ןראׁש וֹ נה כּ תב גּ ם מל)ל' לׁש וֹ נוֹ :(הכּ ּס א וזה , 
אם גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה  וענׁש ם ק בּ לה . ללמד  חכם ּת למיד  על חיּ וּ ב  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה 
רחמנא ה גּ א לּ ה  מע כּ בים הם כּ י גּ ל וּ תא   אר וגוֹ רם  ק בּ לה  לוֹ מדים  אינם 
בּ ל ּמ וּ ד נע שׂ ה  ׁש לּ א מה  הּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה  יע שׂ ה כּ י  ליצלן,

הגּ אלּ ה.ח לקרב כּ ח ּה  גּ ד וֹ ל  כּ י הּת וֹ רה, בּ פ ׁש טי  ימים  מדּ ברידׁש  העוֹ לה 
ה  הּט וֹ ב ר בּ וֹ תינ וּ  והריח   מל עלינ וּ :כּ ּס א  יגן זּ הרזכוּ תם ׁש עה  דּ הלוֹ מד 

אם זה , וּ לפי ח וֹ ל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט  ׁש נה אלף  כּ לוֹ מד ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת  הּק ד וֹ ׁש 
כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה הרי ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זהר  ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ללמד יז כּ ה 

הבּ ריאה ימי  אלפין על ה ׁש ית  וּ בנוֹ סף יד וֹ ]. על  מתעלּ ה העוֹ לם [וכל 
בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּצ דּ יקיםכ המחה)אוֹ רח וֹ ת  (וכל דּ לּמ וּ ד הּמ באר:(ׁש ער 

ל וֹ מדמצוה) יהוּ די  ׁש כּ אׁש ר  יוֹ צא  אלף , כּ פוּ ל ער כּ וֹ  בּ שׂ מחה  הנע שׂ ה 
בּ ׁש עה עוֹ לה  הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר – הרשב"י ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת

ׁש נה, מליוֹ ן  ׁש ל   לער החוֹ ל)אחת בּ ימי  ּפ ׁש ט  בּ (ל ּמ וּ ד  ואיתא דּ ר בּ י. אבוֹ ת  
ו')נתן  מׁש נה  ג' ּת וֹ רה :(ּפ רק למד ּת  אם  אוֹ מר... י וֹ סי בּ רבּ י י ׁש מעאל רבּ י 

ה דּ חק, בּ ׁש עת  ל ּת ׁש וּ ב אל הרוח דּ ברבּ ׁש עת לאדם  לוֹ  ׁש ּט וֹ ב לפי  
בּ רוח  מ ּמ אה  בּ צער ׁש ם)אחד ה כּ ל(עיּ ן בּ י ּס וּ רים לוֹ מד כּ א ׁש ר כּ ן על , 

מלי וֹ ן מאה ׁש וה  בּ ׁש בּ ת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  לּמ וּ ד הכּ ל ס מאה , כּ פ וּ ל
ּת וֹ רה ּת וֹ רה!!ׁש נה ׁש נה כּ -28.000 ׁש וה אחת וּ ׁש ניּ ה וחׁש ב !!!! צא 

 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את  משׂ ּמ ח   ּה נ ׁש נ יּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת, הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לּמ וּ ד
ה'". כּ ח נא יג דּ ל  "ועּת ה הּפ סוּ ק את וּ מקיּ ם הוּ א 

מבוֹ אר :מברי הּק ד וֹ ׁש  אתהזוֹ הר  מחזיר  זוֹ הר ללמ וֹ ד רוֹ צה  ׁש לּ א מי ְִִֵ
יתירה , לנ ׁש מה  לזכּ וֹ ת  יכ וֹ ל  ולא  ובהוּ , לתה וּ  וּ בפרט העוֹ לם  

ה ּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר ללמוֹ ד חיּ ב קוֹ ד ׁש  זוֹ כהבּ ׁש בּ ת הוּ א זוֹ הר ׁש לּ וֹ מד מי  ורק  
ליצלן רחמנא  נמנע, ואם  קדוּ ׁש ה , ותוֹ ספת  יתירה  נׁש מה לת וֹ ספת 
חיּ יו את  ׁש יּ פסיד  ה ּפ תי  מי  מלמעלה , וּ ברכוֹ ת  וּ ממוֹ נוֹ  חכמתוֹ  מפסיד

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם



הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות ט זֹוהר

הגּ א וּ לה  ׁש נת ׁש היא תשע"א בּ ׁש נת ה נה וּ בפרט  עלינוּ , מחכּ ה  כּ בר 
צרה[ 771ועת  תשע"א  גּ ימטריּ ה צרה ועת – י וּ ׁש ע וּ מּמ נּ ה  ליעקב היא 

גּ ימטריּ ה מ ׁש יחוכן  להצּ לת בּ יאת  נפלא דּ בר  לעשׂ וֹ ת  אנ וּ  מכרחים [ 
ויטאל  חיּ ים  ור' הּק דוֹ ׁש  והשל"ה  הרמח "ל ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל עם
הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד  ׁש רק עלינוּ  יגן  זכוּ תם הּק ד וֹ ׁש  והרש"ש הּק ד וֹ ׁש 
י גּ אלוּ  ּת ׁש וּ בה  ידי על ׁש רק הרמב"ם דּ ברי לפי  וגם  בּ רחמים, נ גּ אל
חדּ ׁש  כּ בר אבל  כּ המן, קׁש ה מל עליהם מעמיד וחלילה  חס לאו ואם
חוֹ זר  בּ וֹ  ההוֹ גה ׁש כּ ל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י  לנוּ 
רחמנא  ורעוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת  ולא  יּס וּ רים לא צרי ולא  מ יּ ד , בּ תׁש וּ בה

נח. לתבת  י כּ נס מיּ ד שׂ כל ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מי וכל ליצלן,

נ להוֹ זיל צ וכ סּט ים הרבּ ה לקנוֹ ת להתעוֹ רר דּ לתּת א אתערוּ תא ריכים ְָֻ
הּק ד וֹ ׁש , זהר בּ לי בּ י שׂ ראל בּ ית יהיה ׁש לּ א  ההדּפ סה  מחיר  את 
אתער וּ תא  ידי על כּ י  יהוּ די  כּ ל אצל יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  את וּ להכניס
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  העליוֹ נוֹ ת ההׁש ּפ עוֹ ת  את מעוֹ ררים  דּ לתּת א

:ל ל ע"ז:)ּפ רׁש ת  מה [ו](דּ ף ׁש יּ צאוּ  וּ בׁש עה  הזּ הר: ּת רגּ וּ ם וזהוּ  . 
כּ ל כּ תוּ ב  למדנ וּ , מ כּ אן לׁש ם. ללכת היה  ׁש רצוֹ נם כּ נען . ארצה ללכת ? 

ׁש כּ יון הוּ א ,  ּׁש כ ראה בּ א  אוֹ ת וֹ . מסיּ עים להּט הר, ׁש ּמ תעוֹ רר מי
ועד  ."ל  ל אברם אל ה ' "ויּ אמר – מ יּ ד  כּ נען, ארצה ללכת ׁש כּ ת וּ ב

. ל ל כתוּ ב לא  בּ ּת חלּ ה, התעוֹ רר ׁש הוּ א


נע.ו. ארצה ללכת  תיב מה נפק ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָב עא 

ל אליפנא אמ . למיה הוה לה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָרעתא
הכי  חזי, א . לי מסייעי לאתאה אתער   ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמא
ה' ואמר  מד נע ארצה ללכת כתיב כיו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהא
קדמיתא  אתער לא איה ועד  , ל  ל אבר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאל

.ל  ל תיב ְְִֶָלא

אתער עד אתער לא לעילא מלה חזי , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָא
לעילא, ההיא תרי מה על קדמיתא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָלתא
נהרא  אתאחיד לא אכמא נהרא מה, ְְְְְְִִִִַָָָָָָָורזא
איהי  יו קדמיתא, אתערית איהי עד  ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָח ורא

רייא  חוורא נהרא מ ד  קדמיתא, ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאתערית
.ֲָעל

תיב א פג )ועל  י ה)אל ל מי אל  אלהי" ְְְֱֳִִִִִַַַָָֹ
נהרא  יתסק לא גי אל ". קט ואל  חרְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָֹ

וכ .לעלמי מעלמא ס"ב)ח ורא עיהי) ריזה" ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
מה לתא לאתערא  גי ."לכ מי אל ה' ְְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָאת 
נ ר  אתער יו וכ לעילא. אתער תא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָי רי
לעילא. אתער תא אתער  די קדמיתא  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָאערתא
וגו' די מאר  א צאו כתיב  יו חזי, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָא

וגו'. "אבר אל ה' "ואמר  ְִֶֶַַָָֹמד

ה ּתּקּוניםח  הּזהרזֹוהר מתיק ּות

ׁש כּ ל על  רצוֹ נוֹ  וּ לקיּ ם הּק ד וֹ ׁש ים  בּ דרכיו להתחזּ ק אנוּ  צריכים כּ ן ַ
ז וֹ הר ׁש ערי בּ ספרוֹ  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ילמד (ׁש עריהוּ די  

רל "ב-ג) דּ ף  ח' ּפ רק מאביׁש ישי ׁש מעּת י ׁש כּ תב: אליעזר דּ ּמ שׂ ק ספר בּ ׁש ם 
יגן זכ וּ תוֹ  מלּ וּ בּ לין  הח וֹ זה  קדוֹ ׁש  מּפ ה ׁש מע חי  הזּ וֹ הר בּ על  מוֹ רי
דּ ברי ׁש יּ פר ׁש  בּ עוֹ לם אחד איׁש  ׁש יּ היה  היה ה ּט וֹ ב ׁש רצוֹ נ וֹ  עלינ וּ 
הצּ דּ יק  מהרב בּ עצמי  ׁש מעּת י  וכן  ּפ ׁש וּ ט, ּפ ׁש ט  על הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר
על  ּפ רוּ ׁש  איזה  בּ עיניו לרא וֹ ת נפׁש וֹ  ׁש חׁש קה מליסקא צבי  רבּ י הגּ אוֹ ן
לי ּה  זכוּ  קא וּ ממיּ א ׁש ם. עיּ ן  ּפ ׁש וּ ט, ּפ ׁש ט על  ׁש יּ היה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

עלינ וּ . יגן  זכ וּ תוֹ  ה ּק דוֹ ׁש ים צדּ יקים  רצוֹ ן  לק יּ ם

ליוֹ מא ולזאת ה ּמ ׁש ּפ חה בּ ני כּ ל  בּ התא ּס ף ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  בּ מעמד  ְָֹ
בּ ינינוּ דּ הילוּ לא כּ י  ולדעת  ה זּ ה, הכּ נּ וּ ס ח ׁש יבוּ ת לה כּ יר ח וֹ בה 

קדוֹ ׁש ים דּ ברים  ועוֹ ד ע וֹ ד  לע שׂ וֹ ת  וּ מבּק ׁש ת הזּ כּ ה , נ ׁש מת וֹ  ע ּת ה מצוּ יה 
נ ׁש מת וֹ  חלק לט וֹ בת  להיוֹ ת  אוֹ תי ז כּ וּ  וּ ממים  עלינוּ , יגן  זכוּ תוֹ  

ׁש ה  הזּ וֹ הר  את והדּפ סנ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הפצת ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  בּ מפעל 
הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  את  להכניס יהוּ דים  הרבּ ה זכוּ  זה  ידי  ועל ב-77 כּ רכים
הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר בּ לי  יהוּ דים אלפי ׁש היוּ  אוֹ מרת  זאת  בּ וֹ , וללמוֹ ד  בּ ביתם
והיוֹ ת  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  להם היה ׁש לּ א מדרׁש וֹ ת בּ ּת י אלפי וכן  בּ ביתם
לבּת י לנדּ ב ּת וֹ רמים הר בּ ה רצוּ  ה ּק רן  מעל וּ ת ּפ חוֹ ת בּ מחיר ׁש הד ּפ סנ וּ 
לראוֹ ת  יכ וֹ ל אחד ׁש כּ ל כּ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ּס ט את ויׁש יבוֹ ת כּ נסיּ וֹ ת
לנ דּ ב  והתלהבוּ  הּק דוֹ ׁש , ה זּ הר  ׁש ם ׁש נּ מצא הכּ נסת בּ ית  בּ כל  כּ מעט

הּק דוֹ ׁש  זהר  ילמדוּ  ׁש לּ א בּ ישׂ ראל  בּ ית יהיה ׁש לּ א סבּ וֹ ת:כּ די מתי (וזה 

מּמ חיר ּפ חוֹ ת ׁש ּמ וֹ כרים נפׁש  מסיר וּ ת כּ זה ׁש ר וֹ אים ב . למנ דּ בים. גּ ם קטן סכ וּ ם ׁש זּ ה א.

נפׁש ) בּ מסירוּ ת לע שׂ וֹ ת גּ ם חׁש ק  מק בּ לים הם אז .הּק רן 

ׁש יּ דּפ יסוּ ועכו  דּ היל וּ לא , יוֹ מא ׁש לּ כבוֹ ד כּ דלהלּ ן הוּ א  ׁש לּ י ה ּת כנית ְְַָ
הוֹ צאוֹ ת  את שיוֹ זיל קלּ ה בּ כריכה מ דּ בׁש  מתוֹ ק הּס ט כּ ל את
עם  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  וילמדוּ  יהגּ וּ  י שׂ ראל עם ׁש כּ ל לזכּ וֹ ת כּ די הדּ פוּ ס
סטים  300 לקנ וֹ ת מ וּ כן אני  נדר  וּ בלי מדּ בׁש  מתוֹ ק הנּ פלא הּפ ר וּ ׁש 
הּמ ׁש יח  כּ י  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  בּ כל ישׂ ראל  עם את לז כּ וֹ ת כּ די הראׁש וֹ נים



הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות ט זֹוהר

הגּ א וּ לה  ׁש נת ׁש היא תשע"א בּ ׁש נת ה נה וּ בפרט  עלינוּ , מחכּ ה  כּ בר 
צרה[ 771ועת  תשע"א  גּ ימטריּ ה צרה ועת – י וּ ׁש ע וּ מּמ נּ ה  ליעקב היא 

גּ ימטריּ ה מ ׁש יחוכן  להצּ לת בּ יאת  נפלא דּ בר  לעשׂ וֹ ת  אנ וּ  מכרחים [ 
ויטאל  חיּ ים  ור' הּק דוֹ ׁש  והשל"ה  הרמח "ל ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל עם
הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד  ׁש רק עלינוּ  יגן  זכוּ תם הּק ד וֹ ׁש  והרש"ש הּק ד וֹ ׁש 
י גּ אלוּ  ּת ׁש וּ בה  ידי על ׁש רק הרמב"ם דּ ברי לפי  וגם  בּ רחמים, נ גּ אל
חדּ ׁש  כּ בר אבל  כּ המן, קׁש ה מל עליהם מעמיד וחלילה  חס לאו ואם
חוֹ זר  בּ וֹ  ההוֹ גה ׁש כּ ל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י  לנוּ 
רחמנא  ורעוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת  ולא  יּס וּ רים לא צרי ולא  מ יּ ד , בּ תׁש וּ בה

נח. לתבת  י כּ נס מיּ ד שׂ כל ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מי וכל ליצלן,

נ להוֹ זיל צ וכ סּט ים הרבּ ה לקנוֹ ת להתעוֹ רר דּ לתּת א אתערוּ תא ריכים ְָֻ
הּק ד וֹ ׁש , זהר בּ לי בּ י שׂ ראל בּ ית יהיה ׁש לּ א  ההדּפ סה  מחיר  את 
אתער וּ תא  ידי על כּ י  יהוּ די  כּ ל אצל יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  את וּ להכניס
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  העליוֹ נוֹ ת ההׁש ּפ עוֹ ת  את מעוֹ ררים  דּ לתּת א

:ל ל ע"ז:)ּפ רׁש ת  מה [ו](דּ ף ׁש יּ צאוּ  וּ בׁש עה  הזּ הר: ּת רגּ וּ ם וזהוּ  . 
כּ ל כּ תוּ ב  למדנ וּ , מ כּ אן לׁש ם. ללכת היה  ׁש רצוֹ נם כּ נען . ארצה ללכת ? 

ׁש כּ יון הוּ א ,  ּׁש כ ראה בּ א  אוֹ ת וֹ . מסיּ עים להּט הר, ׁש ּמ תעוֹ רר מי
ועד  ."ל  ל אברם אל ה ' "ויּ אמר – מ יּ ד  כּ נען, ארצה ללכת ׁש כּ ת וּ ב

. ל ל כתוּ ב לא  בּ ּת חלּ ה, התעוֹ רר ׁש הוּ א


נע.ו. ארצה ללכת  תיב מה נפק ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָב עא 

ל אליפנא אמ . למיה הוה לה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָרעתא
הכי  חזי, א . לי מסייעי לאתאה אתער   ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמא
ה' ואמר  מד נע ארצה ללכת כתיב כיו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהא
קדמיתא  אתער לא איה ועד  , ל  ל אבר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאל

.ל  ל תיב ְְִֶָלא

אתער עד אתער לא לעילא מלה חזי , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָא
לעילא, ההיא תרי מה על קדמיתא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָלתא
נהרא  אתאחיד לא אכמא נהרא מה, ְְְְְְִִִִַָָָָָָָורזא
איהי  יו קדמיתא, אתערית איהי עד  ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָח ורא

רייא  חוורא נהרא מ ד  קדמיתא, ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאתערית
.ֲָעל

תיב א פג )ועל  י ה)אל ל מי אל  אלהי" ְְְֱֳִִִִִַַַָָֹ
נהרא  יתסק לא גי אל ". קט ואל  חרְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָֹ

וכ .לעלמי מעלמא ס"ב)ח ורא עיהי) ריזה" ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
מה לתא לאתערא  גי ."לכ מי אל ה' ְְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָאת 
נ ר  אתער יו וכ לעילא. אתער תא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָי רי
לעילא. אתער תא אתער  די קדמיתא  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָאערתא
וגו' די מאר  א צאו כתיב  יו חזי, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָא

וגו'. "אבר אל ה' "ואמר  ְִֶֶַַָָֹמד

ה ּתּקּוניםח  הּזהרזֹוהר מתיק ּות

ׁש כּ ל על  רצוֹ נוֹ  וּ לקיּ ם הּק ד וֹ ׁש ים  בּ דרכיו להתחזּ ק אנוּ  צריכים כּ ן ַ
ז וֹ הר ׁש ערי בּ ספרוֹ  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ילמד (ׁש עריהוּ די  

רל "ב-ג) דּ ף  ח' ּפ רק מאביׁש ישי ׁש מעּת י ׁש כּ תב: אליעזר דּ ּמ שׂ ק ספר בּ ׁש ם 
יגן זכ וּ תוֹ  מלּ וּ בּ לין  הח וֹ זה  קדוֹ ׁש  מּפ ה ׁש מע חי  הזּ וֹ הר בּ על  מוֹ רי
דּ ברי ׁש יּ פר ׁש  בּ עוֹ לם אחד איׁש  ׁש יּ היה  היה ה ּט וֹ ב ׁש רצוֹ נ וֹ  עלינ וּ 
הצּ דּ יק  מהרב בּ עצמי  ׁש מעּת י  וכן  ּפ ׁש וּ ט, ּפ ׁש ט  על הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר
על  ּפ רוּ ׁש  איזה  בּ עיניו לרא וֹ ת נפׁש וֹ  ׁש חׁש קה מליסקא צבי  רבּ י הגּ אוֹ ן
לי ּה  זכוּ  קא וּ ממיּ א ׁש ם. עיּ ן  ּפ ׁש וּ ט, ּפ ׁש ט על  ׁש יּ היה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

עלינ וּ . יגן  זכ וּ תוֹ  ה ּק דוֹ ׁש ים צדּ יקים  רצוֹ ן  לק יּ ם

ליוֹ מא ולזאת ה ּמ ׁש ּפ חה בּ ני כּ ל  בּ התא ּס ף ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  בּ מעמד  ְָֹ
בּ ינינוּ דּ הילוּ לא כּ י  ולדעת  ה זּ ה, הכּ נּ וּ ס ח ׁש יבוּ ת לה כּ יר ח וֹ בה 

קדוֹ ׁש ים דּ ברים  ועוֹ ד ע וֹ ד  לע שׂ וֹ ת  וּ מבּק ׁש ת הזּ כּ ה , נ ׁש מת וֹ  ע ּת ה מצוּ יה 
נ ׁש מת וֹ  חלק לט וֹ בת  להיוֹ ת  אוֹ תי ז כּ וּ  וּ ממים  עלינוּ , יגן  זכוּ תוֹ  

ׁש ה  הזּ וֹ הר  את והדּפ סנ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הפצת ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  בּ מפעל 
הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  את  להכניס יהוּ דים  הרבּ ה זכוּ  זה  ידי  ועל ב-77 כּ רכים
הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר בּ לי  יהוּ דים אלפי ׁש היוּ  אוֹ מרת  זאת  בּ וֹ , וללמוֹ ד  בּ ביתם
והיוֹ ת  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  להם היה ׁש לּ א מדרׁש וֹ ת בּ ּת י אלפי וכן  בּ ביתם
לבּת י לנדּ ב ּת וֹ רמים הר בּ ה רצוּ  ה ּק רן  מעל וּ ת ּפ חוֹ ת בּ מחיר ׁש הד ּפ סנ וּ 
לראוֹ ת  יכ וֹ ל אחד ׁש כּ ל כּ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ּס ט את ויׁש יבוֹ ת כּ נסיּ וֹ ת
לנ דּ ב  והתלהבוּ  הּק דוֹ ׁש , ה זּ הר  ׁש ם ׁש נּ מצא הכּ נסת בּ ית  בּ כל  כּ מעט

הּק דוֹ ׁש  זהר  ילמדוּ  ׁש לּ א בּ ישׂ ראל  בּ ית יהיה ׁש לּ א סבּ וֹ ת:כּ די מתי (וזה 

מּמ חיר ּפ חוֹ ת ׁש ּמ וֹ כרים נפׁש  מסיר וּ ת כּ זה ׁש ר וֹ אים ב . למנ דּ בים. גּ ם קטן סכ וּ ם ׁש זּ ה א.

נפׁש ) בּ מסירוּ ת לע שׂ וֹ ת גּ ם חׁש ק  מק בּ לים הם אז .הּק רן 

ׁש יּ דּפ יסוּ ועכו  דּ היל וּ לא , יוֹ מא ׁש לּ כבוֹ ד כּ דלהלּ ן הוּ א  ׁש לּ י ה ּת כנית ְְַָ
הוֹ צאוֹ ת  את שיוֹ זיל קלּ ה בּ כריכה מ דּ בׁש  מתוֹ ק הּס ט כּ ל את
עם  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  וילמדוּ  יהגּ וּ  י שׂ ראל עם ׁש כּ ל לזכּ וֹ ת כּ די הדּ פוּ ס
סטים  300 לקנ וֹ ת מ וּ כן אני  נדר  וּ בלי מדּ בׁש  מתוֹ ק הנּ פלא הּפ ר וּ ׁש 
הּמ ׁש יח  כּ י  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  בּ כל ישׂ ראל  עם את לז כּ וֹ ת כּ די הראׁש וֹ נים



הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות יאזֹוהר

דיא יקריםיה עּת ה כּ מעט : יׁש  גּ דוֹ לים, ׁש מיּ א לרחמי  נזקקים  נוּ  ְִ
עשׂ רה  חמׁש  את לח ּס ל ר וֹ צים ׁש כּ לּ ם ערבים  מליוֹ ן  וחצי  אחד
בּ כל  הּק דוֹ ׁש  הזהר את  ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים  אנ וּ  לכן  היה וּ דים, מלי וֹ ן 
י נּ צלוּ  בּ ו דּ אי  אחת , בּ ׁש נה הזּ הר כּ ל ויגמרוּ  דּ ּק וֹ ת, 12 רק ויוֹ ם יוֹ ם
דּ א  ׁש בּ ספרא יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ׁש הבטיח כּ מ וֹ  מ ׁש יח , מחבלי

גּ לוּ תא. מן יּפ קוּ ן 

ער וּ בין ואיתא א')בּ מּס כת  עּמ וּ ד נ"ד יהוּ דה,(דּ ף לרב ׁש מוּ אל לי ּה  אמר : ְִָ
דּ ּת תקים  היכי  כּ י  ּת ני, ּפ וּ מי ּפ תח קרי, ּפ וּ מי ּפ תח  ׁש יננא,
אל  מר ּפ א בּ שׂ רוֹ  וּ לכל למצאיהם  הם  חיּ ים כּ י ׁש נּ אמר חיּ י, ותוֹ ריך בּ יך
יה וּ דה  לרב ׁש מוּ אל ליּה  אמר בּ פה, למ וֹ ציאיהם א לּ א למצאיהם ּת קרי 
דּ מי, כּ הל וּ לא  מי נּ י ּה  דּ אזלינן  דּ עלמא וּ ׁש תי, חטף ואכוֹ ל חטף ׁש יננא 
[ּת תענּ ג ] ל היטב [כּ סף] , ל יׁש  אם בּ ני המנ וּ נא לרב רב ליּה  אמר
חק  לבני  א נּ יח ּת אמר ואם התמהמה, למות ואין  ּת ענוּ ג בּ ׁש א וֹ ל ׁש אין 
נ וֹ צצין הלּ ל וּ  ה דה לעשׂ בי דּ וֹ מים האדם  בּ ני ,ל יגּ יד מי בּ ׁש אוֹ ל

נ וֹ בלין. והלּ ל וּ 

 פר:ׁש ם אכ וֹ ל רש"י  אל חטף , עצמ להנ וֹ ת ממוֹ ן  ל יׁש  אם  - ֵֵ
הנאה : ל אין  ו ׁש וּ ב  ּת מוּ ת ׁש מא למחר עד דּ עלמאּת מּת ין  

מינּ י ּה  גּ רסינן :דּ אזלינן  דּ מי- אינ נּ וּ ,כּ הל וּ לא וּ למחר י ׁש נוֹ  ה יּ וֹ ם - 
מהר: ׁש הוֹ לכת לחּפ ה לדּ וֹ מה יׁש  ממוֹ ן :אם  התמהמה- למות  ואין  

מת : האדם ּפ תא וֹ ם כּ י עכּ וּ ב, מז וֹ ן:חק - -ל יגּ יד נ ׁש אר מי אם - 
יאבּ ד וּ הוּ : ׁש ּמ א  נ וֹ צציןבּ ידם, גּ דילה הלּ לוּ  גּ דלין  כּ ׁש הן  כּ לוֹ מר - 

עליהן : להדאג  צרי ואינ עּמ הן, ועוֹ ׁש רן נוֹ בליןּפ רנסתן -והלּ לוּ  
נבל. והעלה לׁש וֹ ן מתים,

נח וּ םכבר הנּ ביא  י ')אמר ב' לּת כוּ נה (ּפ רק קצה ואין זהב בּ זּ וּ  כּ סף בּ זּ וּ  ְָ
חמדּ ה. כּ לי  מ כּ ל כּ בד

בּ תראב מרא א')בּ בא ע ּמ וּ ד יא המל(דּ ף בּ מוֹ נבּ ז  מעשה  רבנן , תנו  : ְַָָ
עליו וחברו  בּ צּ רת , בשני אבוֹ תיו ואוֹ צר וֹ ת אוֹ צר וֹ תיו  שבזבז 

ה ּתּקּוניםי הּזהרזֹוהר מתיק ּות

בּ רא ׁש וֹ נה א למּט ה ׁש ּמ תעוֹ רר  עד מתעוֹ רר  לא ׁש לּ מעלה הדּ בר ראה, ֹ
החר  האוֹ ר  - הדּ בר  וסוֹ ד  ׁש לּ מעלה. א וֹ תוֹ  עליו  ׁש יּ ׁש רה מה  על
ׁש היא  כּ יון  בּ ראׁש וֹ נה. מתעוֹ ררת  ׁש היא עד הלּ בן בּ אוֹ ר  נאחז אינ וֹ 

הלּ בן. הא וֹ ר עליה ׁש וֹ רה מיּ ד בּ רא ׁש וֹ נה, מתעוֹ ררת
כּ תוּ בועל  פ"ג)זה אל,(שם ּת ׁש קט  ואל ּת חר ׁש  אל  ל דּ מי אל  אלהים ְַ

וכן  לעוֹ למים. העוֹ לם מן הלּ בן  האוֹ ר י ּפ סק ׁש לּ א  ס "ב)כּ די (יׁש עיהוּ  

ׁש ּת ׁש רה  בּ מה  למּט ה לעוֹ רר כּ די  לכם", דּ מי  אל ה ' את "ה ּמ ז כּ רים 
[טוֹ בה] התעוֹ ררוּ ת אדם  ׁש ּמ עיר כּ יון וכן  ׁש לּ מעלה . ההתעוֹ ררוּ ת 
ׁש כּ תוּ ב  כּ יון ראה, בּ א  ׁש לּ מעלה. התעוֹ ררוּ ת  מתעוֹ ררת  אז בּ רא ׁש וֹ נה ,

וגו '. אברם אל ה' ויּ אמר - מיּ ד  וגו', כּ שׂ דּ ים מאוּ ר  אּת ם ו יּ צאוּ 

לי מזמני א ה  לאתדכייא  נ ר עי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָד
 וכל צריכי העוֹ לם ׁש כּ ל כּ זה דּ בר וּ בפרט טוֹ ב, דּ בר ׁש כּ ל לדעת ְִִ

חזק  רצוֹ ן עם אבל מניעוֹ ת, הרבּ ה יׁש נן  בּ זה, ּת לוּ יה ה גּ אוּ לה
עם  בּ אמת  ׁש רוֹ צים מה לכל להגּ יע ויכ וֹ לים ה כּ ל, לעבר יכוֹ לים 

הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  דּ ׁש מיּ א, קצ"ה :)סיּ יעּת א "דּ בּ ארחא(מּק ץ 
נ ׁש  בּ ר  בּ עי כּ ד מ ּמ ׁש , לי ּה  מדבּ רין ארחא  בּ הה וּ א  למיהך, נ ׁש  בּ ר  דּ בעי

ליּה ", דּ מסייעין אינּ וּ ן כּ ּמ ה  מדּ ב ׁש לאתדכּ אה , בּ מתוֹ ק דּ בדרוּ פרוּ ׁש  
ה בּ א אדם  אוֹ תוֹ , מ וֹ ליכין  מ ּמ ׁש  הדּ ר בּ אוֹ תוֹ  ללכת , ר וֹ צה ׁש אדם

א וֹ ת וֹ , המסייעין  הם כּ ּמ ה מלאכים לה ּט הר , ל וֹ  ׁש וֹ לח  יתבּ ר ׁש ה ם 
בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת  קדוֹ ׁש ים

הנּ ביא ועד ירמיה וּ  ידי  על יתבּ ר הם הבטיח  י"ט )כּ בר ט"ו ,(ּפ רק ְ

ּת וֹ ציא  "ואם רש "י  וּ פר ׁש  תהיה", כּ פי  מזּ וֹ לל  יקר ּת וֹ ציא "ואם
למוּ טב. ׁש ּת חזירנ וּ  רׁש ע מאדם  הגוּ ן  אדם ּת וֹ ציא אם - מזּ וֹ לל" יקר

מבּט ל ּה . וא ּת ה גּ זרה גּ וֹ זר ׁש אני  - תהיה" "כּ פי
ׁש הם ול מדי בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי  הרבּ ים מזכּ י נקראים הזּ וֹ הר ְְֵ

עם  את וּ מצּ ילים י שׂ ראל, כּ לל  ונׁש מת נ ׁש מתם מטהרים
רב  כּ חם בּ ו דּ אי וּ בגׁש מיּ וּ ת, בּ רוּ חנ יּ וּ ת ורעוֹ ת קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת  מכּ ל  ישׂ ראל 

נ ׁש מעת. וּ תפלּ תם ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ה  וּ ברכתם ועצוּ ם



הּזהר ה ּתּקּוניםמתיק ּות יאזֹוהר

דיא יקריםיה עּת ה כּ מעט : יׁש  גּ דוֹ לים, ׁש מיּ א לרחמי  נזקקים  נוּ  ְִ
עשׂ רה  חמׁש  את לח ּס ל ר וֹ צים ׁש כּ לּ ם ערבים  מליוֹ ן  וחצי  אחד
בּ כל  הּק דוֹ ׁש  הזהר את  ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים  אנ וּ  לכן  היה וּ דים, מלי וֹ ן 
י נּ צלוּ  בּ ו דּ אי  אחת , בּ ׁש נה הזּ הר כּ ל ויגמרוּ  דּ ּק וֹ ת, 12 רק ויוֹ ם יוֹ ם
דּ א  ׁש בּ ספרא יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ׁש הבטיח כּ מ וֹ  מ ׁש יח , מחבלי

גּ לוּ תא. מן יּפ קוּ ן 

ער וּ בין ואיתא א')בּ מּס כת  עּמ וּ ד נ"ד יהוּ דה,(דּ ף לרב ׁש מוּ אל לי ּה  אמר : ְִָ
דּ ּת תקים  היכי  כּ י  ּת ני, ּפ וּ מי ּפ תח קרי, ּפ וּ מי ּפ תח  ׁש יננא,
אל  מר ּפ א בּ שׂ רוֹ  וּ לכל למצאיהם  הם  חיּ ים כּ י ׁש נּ אמר חיּ י, ותוֹ ריך בּ יך
יה וּ דה  לרב ׁש מוּ אל ליּה  אמר בּ פה, למ וֹ ציאיהם א לּ א למצאיהם ּת קרי 
דּ מי, כּ הל וּ לא  מי נּ י ּה  דּ אזלינן  דּ עלמא וּ ׁש תי, חטף ואכוֹ ל חטף ׁש יננא 
[ּת תענּ ג ] ל היטב [כּ סף] , ל יׁש  אם בּ ני המנ וּ נא לרב רב ליּה  אמר
חק  לבני  א נּ יח ּת אמר ואם התמהמה, למות ואין  ּת ענוּ ג בּ ׁש א וֹ ל ׁש אין 
נ וֹ צצין הלּ ל וּ  ה דה לעשׂ בי דּ וֹ מים האדם  בּ ני ,ל יגּ יד מי בּ ׁש אוֹ ל

נ וֹ בלין. והלּ ל וּ 

 פר:ׁש ם אכ וֹ ל רש"י  אל חטף , עצמ להנ וֹ ת ממוֹ ן  ל יׁש  אם  - ֵֵ
הנאה : ל אין  ו ׁש וּ ב  ּת מוּ ת ׁש מא למחר עד דּ עלמאּת מּת ין  

מינּ י ּה  גּ רסינן :דּ אזלינן  דּ מי- אינ נּ וּ ,כּ הל וּ לא וּ למחר י ׁש נוֹ  ה יּ וֹ ם - 
מהר: ׁש הוֹ לכת לחּפ ה לדּ וֹ מה יׁש  ממוֹ ן :אם  התמהמה- למות  ואין  

מת : האדם ּפ תא וֹ ם כּ י עכּ וּ ב, מז וֹ ן:חק - -ל יגּ יד נ ׁש אר מי אם - 
יאבּ ד וּ הוּ : ׁש ּמ א  נ וֹ צציןבּ ידם, גּ דילה הלּ לוּ  גּ דלין  כּ ׁש הן  כּ לוֹ מר - 

עליהן : להדאג  צרי ואינ עּמ הן, ועוֹ ׁש רן נוֹ בליןּפ רנסתן -והלּ לוּ  
נבל. והעלה לׁש וֹ ן מתים,

נח וּ םכבר הנּ ביא  י ')אמר ב' לּת כוּ נה (ּפ רק קצה ואין זהב בּ זּ וּ  כּ סף בּ זּ וּ  ְָ
חמדּ ה. כּ לי  מ כּ ל כּ בד

בּ תראב מרא א')בּ בא ע ּמ וּ ד יא המל(דּ ף בּ מוֹ נבּ ז  מעשה  רבנן , תנו  : ְַָָ
עליו וחברו  בּ צּ רת , בשני אבוֹ תיו ואוֹ צר וֹ ת אוֹ צר וֹ תיו  שבזבז 

ה ּתּקּוניםי הּזהרזֹוהר מתיק ּות

בּ רא ׁש וֹ נה א למּט ה ׁש ּמ תעוֹ רר  עד מתעוֹ רר  לא ׁש לּ מעלה הדּ בר ראה, ֹ
החר  האוֹ ר  - הדּ בר  וסוֹ ד  ׁש לּ מעלה. א וֹ תוֹ  עליו  ׁש יּ ׁש רה מה  על
ׁש היא  כּ יון  בּ ראׁש וֹ נה. מתעוֹ ררת  ׁש היא עד הלּ בן בּ אוֹ ר  נאחז אינ וֹ 

הלּ בן. הא וֹ ר עליה ׁש וֹ רה מיּ ד בּ רא ׁש וֹ נה, מתעוֹ ררת
כּ תוּ בועל  פ"ג)זה אל,(שם ּת ׁש קט  ואל ּת חר ׁש  אל  ל דּ מי אל  אלהים ְַ

וכן  לעוֹ למים. העוֹ לם מן הלּ בן  האוֹ ר י ּפ סק ׁש לּ א  ס "ב)כּ די (יׁש עיהוּ  

ׁש ּת ׁש רה  בּ מה  למּט ה לעוֹ רר כּ די  לכם", דּ מי  אל ה ' את "ה ּמ ז כּ רים 
[טוֹ בה] התעוֹ ררוּ ת אדם  ׁש ּמ עיר כּ יון וכן  ׁש לּ מעלה . ההתעוֹ ררוּ ת 
ׁש כּ תוּ ב  כּ יון ראה, בּ א  ׁש לּ מעלה. התעוֹ ררוּ ת  מתעוֹ ררת  אז בּ רא ׁש וֹ נה ,

וגו '. אברם אל ה' ויּ אמר - מיּ ד  וגו', כּ שׂ דּ ים מאוּ ר  אּת ם ו יּ צאוּ 

לי מזמני א ה  לאתדכייא  נ ר עי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָד
 וכל צריכי העוֹ לם ׁש כּ ל כּ זה דּ בר וּ בפרט טוֹ ב, דּ בר ׁש כּ ל לדעת ְִִ

חזק  רצוֹ ן עם אבל מניעוֹ ת, הרבּ ה יׁש נן  בּ זה, ּת לוּ יה ה גּ אוּ לה
עם  בּ אמת  ׁש רוֹ צים מה לכל להגּ יע ויכ וֹ לים ה כּ ל, לעבר יכוֹ לים 

הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  דּ ׁש מיּ א, קצ"ה :)סיּ יעּת א "דּ בּ ארחא(מּק ץ 
נ ׁש  בּ ר  בּ עי כּ ד מ ּמ ׁש , לי ּה  מדבּ רין ארחא  בּ הה וּ א  למיהך, נ ׁש  בּ ר  דּ בעי

ליּה ", דּ מסייעין אינּ וּ ן כּ ּמ ה  מדּ ב ׁש לאתדכּ אה , בּ מתוֹ ק דּ בדרוּ פרוּ ׁש  
ה בּ א אדם  אוֹ תוֹ , מ וֹ ליכין  מ ּמ ׁש  הדּ ר בּ אוֹ תוֹ  ללכת , ר וֹ צה ׁש אדם

א וֹ ת וֹ , המסייעין  הם כּ ּמ ה מלאכים לה ּט הר , ל וֹ  ׁש וֹ לח  יתבּ ר ׁש ה ם 
בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת  קדוֹ ׁש ים

הנּ ביא ועד ירמיה וּ  ידי  על יתבּ ר הם הבטיח  י"ט )כּ בר ט"ו ,(ּפ רק ְ

ּת וֹ ציא  "ואם רש "י  וּ פר ׁש  תהיה", כּ פי  מזּ וֹ לל  יקר ּת וֹ ציא "ואם
למוּ טב. ׁש ּת חזירנ וּ  רׁש ע מאדם  הגוּ ן  אדם ּת וֹ ציא אם - מזּ וֹ לל" יקר

מבּט ל ּה . וא ּת ה גּ זרה גּ וֹ זר ׁש אני  - תהיה" "כּ פי
ׁש הם ול מדי בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי  הרבּ ים מזכּ י נקראים הזּ וֹ הר ְְֵ

עם  את וּ מצּ ילים י שׂ ראל, כּ לל  ונׁש מת נ ׁש מתם מטהרים
רב  כּ חם בּ ו דּ אי וּ בגׁש מיּ וּ ת, בּ רוּ חנ יּ וּ ת ורעוֹ ת קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת  מכּ ל  ישׂ ראל 

נ ׁש מעת. וּ תפלּ תם ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ה  וּ ברכתם ועצוּ ם
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וּ מבּק ׁש ים מציאת דּ וֹ רׁש ים הארץ קצווֹ ת ׁש ּמ כּ ל  זאת רוֹ אים  אנוּ  ְִִ
לבּק ׁש  ה', דּ בר  את  לבּק ׁש  וּ מתקרים פקסים ׁש וֹ לחים

ה'. דּ בר את לׁש מוֹ ע וגדל הוֹ ל הצּ ּמ א וֹ ן  קוּ נטרסים , זוֹ הר  ספרי

אלפיואם הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש ּס יּ מוּ  אנ ׁש ים הרבּ ה  ּכ כּ ל בּ דוֹ רנ וּ  יׁש  
הלוֹ ם, עליו  הרשב"י ׁש ל הבטחתוֹ  בּ זכוּ ת  בּ ודּ אי זה ּפ עמים,
ׁש נּ וּ כל  כּ די  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את  לנוּ  והכין  לּמ כּ ה , רפוּ אה  ׁש הכין
ל ּמ וּ ד  ידי ועל האחר וֹ ן , בּ דּ וֹ ר ׁש מים  ליראת ולז כּ וֹ ת בּ אמ וּ נה  להתחזּ ק
אפׁש ר  אי  הּק דוֹ ׁש  זהר  בּ לי כּ י  ׁש למה, בּ ת ׁש וּ בה לחזר  נז כּ ה  הזּ הר
ׁש ם  בּ על  ּת למידי ה צּ דּ יקים  כּ ל ׁש כּ תבוּ  כּ מ וֹ  ׁש מים, ליראת לזכּ וֹ ת 

ועוֹ ד. ט וֹ ב

דיהע וֹ לםיקריםיה בּ ריאת ׁש נוֹ ת אלפים ׁש ׁש ת  וא וֹ זל... הוֹ ל ה זּ מן ! ְִ
מוֹ סיפים בּ יעף ... ח וֹ לפים ע וֹ ברים, וּ מס ּת יימים  הוֹ לכים
ש"ס הּק ד וֹ ׁש וֹ ת  בּ יׁש יב וֹ ת  ה נּ למדת  ּת וֹ רה ׁש ל  ׁש נים מא וֹ ת  לעצמם
ׁש מים, בּ חׁש בּ וֹ נוֹ ת  ה גוֹ ת  לנ וּ  אין  וּ מפרׁש ים, בּ בלי ּת למ וּ ד וּ פ וֹ סקים ,
ה זּ מן זאת וּ בכל הוּ א , בּ רי ק וּ דׁש א בּ הנהגת מ ג ׁש ל  צלּ וֹ  צל לנ וּ  ואין 

גּ ׁש מ עצירת  קאסמים, שׂ רפ וֹ ת , ּת אוּ נ וֹ ת , עני, מחל וֹ ת , איּ וּ םּת וֹ בע : ים , 
ליצלן. רחמנא גּ רעיני

בּ אים ?אא !אנוּ  ָָ

גּ רוּ ענח ה  ׁש ע וֹ בר יוֹ ם כּ ל ולּמ ה מה  על ונחק וֹ רה, דּ רכינוּ  ְְַָ
מגינה אינּה  כּ ביכ וֹ ל , ה נּ למדת , הּת וֹ רה מ דּ וּ ע  מחברּת ּה ?
וּ מי לּ לת בּ וֹ כה ׁש ה כינה זה  אי הרעים . הּפ געים מ כּ ל  וּ מ צּ ילה

מ גּ יעה ? לא  והגאוּ לה 

עלינוּ אמר יגן זכ וּ ת וֹ  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן  מ"ג)ר בּ י  ּת יקוּ ן זהר, :(ּת יקוּ ני ַָ

והחכמה ה ּק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק ׁש גּ וֹ רם מי  ּפ נימיּ וּ ת"וע וֹ ד  (ז וֹ הר , 

בּ ּה ,.הּת וֹ רה) יׁש ּת דּ ל וּ  ׁש לּ א  וג וֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מ ּת וֹ רה  ּפ ה  ׁש בּ על מ ּת וֹ רה  - 
וּ ב גּ מרא בּ ּת וֹ רה  ּפ ׁש ט  א לּ א  ׁש אין כּ ל וא וֹ מר  והגּ מרא  הּת וֹ רה ּפ ׁש ט רק (לוֹ מדים 

יבין...) והּמ בין גּ ן,,היּ וֹ ם, וּ מהה וּ א  נהר  מהה וּ א  ה ּמ ים את יסלּ ק  ה וּ א  בּ ודּ אי 
ׁש בּ כתב ּת וֹ רה  אוֹ ת ּה  ילמד  ולא  בּ ע וֹ לם , נברא ׁש לּ א  ט וֹ ב  ל וֹ , ואבוֹ י אוֹ י

ה ּתּקּוניםיב הּזהרזֹוהר מתיק ּות

גנזו  אבוֹ תי לוֹ , אמרו  אביו . ובית של (א וֹ צר וֹ ת)אחיו על וה וֹ סיפו  
ואתה אבוֹ תי (בּ זבּ זּת )אבוֹ תם, ואוֹ צר וֹ ת  אבוֹ תיאוֹ צרוֹ תי להם, אמר  ? 

גנזתי (א וֹ צר וֹ ת)גנזו  ואני  שנאמר ,(א וֹ צר וֹ ת)למטה, פ"ה)למעלה, (ּת הלּ ים 

ׁש ה יּ ד  בּ מקוֹ ם גנזו  אבוֹ תי  נ ׁש קף". ממים וצדק ּת צמח מארץ "אמת
שנאמר, בוֹ , שוֹ לטת היד  שאין בּ מקוֹ ם  גנזתי ואני  בוֹ , פ"ט )ׁש וֹ לטת (ׁש ם 

ואני פיר וֹ ת, עוֹ שה  שאין  דבר  גנזו  אבוֹ תי  ." כּ סא מכוֹ ן  וּ מׁש ּפ ט  "צדק
שנאמר , פירוֹ ת שעוֹ שה דבר ג)(יׁש ע גנזתי כּ ייהוּ  טוֹ ב, כּ י צדּ יק "אמר וּ  

[א וֹ צרוֹ ת] גנזתי  ואני ממ וֹ ן  אוֹ צר וֹ ת גנזו  אבוֹ תי יאכלוּ ". מעלליהם פרי
שנאמר, י "א)נפשוֹ ת , חכם ".(מׁש לי  נפׁש וֹ ת ולקח חיּ ים  עץ צדּ יק "ּפ רי 

שנאמר, לעצמי , גנזתי  ואני  לאחרים, גנזו  כ "ד)אבוֹ תי "וּ ל(דּ ברים 
הבא, לעוֹ לם גּ נז ּת י ואני הזה, לעוֹ לם גנזו אבוֹ תי צדקה ". ּת היה

נ"ח )שנאמר , תצמח (י ׁש עיה וּ  מהרה וארכת אוֹ ר כּ חר  י בּ קע "אז 
ההנאה  היא  הרבּ ים זכּ וּ י ."יאספ ה' כּ בוֹ ד  ,צדק לפני והל
לד וֹ רוֹ ת, ּפ רוֹ ת וּ פרי ּפ רוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה בּ ממ וֹ ן  לעשׂ וֹ ת ׁש אפׁש ר הגּ דוֹ לה

ה בּ א. לעוֹ לם  קיּ מת  והּק רן  הזּ ה בּ עוֹ לם וּ פר וֹ תיהם

ימי איׁש ואין  יצּ ילנ וּ , ה' ישׂ ראל, כּ לל  על העוֹ ברים אלּ וּ  קׁש ים ְִָ
ותוּ ׁש יּ ה  עצה וּ מבּק ׁש ים ׁש וֹ אלים ורבּ ים יוֹ ם , ילד מה  י וֹ דע

יׁש מרנוּ . ה' קׁש וֹ ת, גּ זרוֹ ת כּ ל  וּ לבּט ל ׁש מים רחמי לעוֹ רר בּ ודּ איבּ ּמ ה 
ׁש מע וֹ ן ר בּ י האלקי ה ּת נּ א ׁש ל קד ׁש וֹ  בּ דברי ולל ּמ ד להתחזּ ק צריכים 
הזּ הר בּ ספר  ה ּק ריאה ׁש בּ זכוּ ת הּמ בטיח אמן, עלינוּ  יגן  זכ וּ ת וֹ  יוֹ חאי בּ ר 

בּ רחמים, הגּ לוּ ת  מן נצא רבּ וֹ תינוּ )ה ּק ד וֹ ׁש  מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע כּ לל  הבנה ללא .(אף 

הדּ חק. בּ ׁש עת  עליו   לסמ ׁש מע וֹ ן רבּ י הוּ א בּ עליל וּ כּ דאי מזּ ה ורוֹ אים  
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ ספר  והלּ ּמ וּ ד ה ּק ריאה בּ זכ וּ ת ׁש נּ ז כּ הׁש רק לנ וּ  מבטח  

ויּס וּ רים צר וֹ ת  בּ לא בּ רחמים  ליצלן.ונגּ אל  רחמנא  

ׁש אמרבר  למה  בּ עמוֹ ס הגּ ענ וּ  י "ב)ה נּ ביא  י "א- ח' ימים:(ּפ רק "ה נּ ה  ְָ
ולא ללּ חם רעב לא בּ ארץ  רעב וה ׁש לח ּת י  אלקים  ה' נאם  בּ אים
ועד וּ מ צּ פ וֹ ן ים  עד מ יּ ם  ונע וּ  ה', דּ ברי את  לׁש מע  אם כּ י  ל ּמ ים צמא 

ימצאוּ ". ולא ה' דּ בר את  לב ּק ׁש  יׁש וֹ טט וּ  מזרח
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וּ מבּק ׁש ים מציאת דּ וֹ רׁש ים הארץ קצווֹ ת ׁש ּמ כּ ל  זאת רוֹ אים  אנוּ  ְִִ
לבּק ׁש  ה', דּ בר  את  לבּק ׁש  וּ מתקרים פקסים ׁש וֹ לחים

ה'. דּ בר את לׁש מוֹ ע וגדל הוֹ ל הצּ ּמ א וֹ ן  קוּ נטרסים , זוֹ הר  ספרי

אלפיואם הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש ּס יּ מוּ  אנ ׁש ים הרבּ ה  ּכ כּ ל בּ דוֹ רנ וּ  יׁש  
הלוֹ ם, עליו  הרשב"י ׁש ל הבטחתוֹ  בּ זכוּ ת  בּ ודּ אי זה ּפ עמים,
ׁש נּ וּ כל  כּ די  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את  לנוּ  והכין  לּמ כּ ה , רפוּ אה  ׁש הכין
ל ּמ וּ ד  ידי ועל האחר וֹ ן , בּ דּ וֹ ר ׁש מים  ליראת ולז כּ וֹ ת בּ אמ וּ נה  להתחזּ ק
אפׁש ר  אי  הּק דוֹ ׁש  זהר  בּ לי כּ י  ׁש למה, בּ ת ׁש וּ בה לחזר  נז כּ ה  הזּ הר
ׁש ם  בּ על  ּת למידי ה צּ דּ יקים  כּ ל ׁש כּ תבוּ  כּ מ וֹ  ׁש מים, ליראת לזכּ וֹ ת 

ועוֹ ד. ט וֹ ב

דיהע וֹ לםיקריםיה בּ ריאת ׁש נוֹ ת אלפים ׁש ׁש ת  וא וֹ זל... הוֹ ל ה זּ מן ! ְִ
מוֹ סיפים בּ יעף ... ח וֹ לפים ע וֹ ברים, וּ מס ּת יימים  הוֹ לכים
ש"ס הּק ד וֹ ׁש וֹ ת  בּ יׁש יב וֹ ת  ה נּ למדת  ּת וֹ רה ׁש ל  ׁש נים מא וֹ ת  לעצמם
ׁש מים, בּ חׁש בּ וֹ נוֹ ת  ה גוֹ ת  לנ וּ  אין  וּ מפרׁש ים, בּ בלי ּת למ וּ ד וּ פ וֹ סקים ,
ה זּ מן זאת וּ בכל הוּ א , בּ רי ק וּ דׁש א בּ הנהגת מ ג ׁש ל  צלּ וֹ  צל לנ וּ  ואין 

גּ ׁש מ עצירת  קאסמים, שׂ רפ וֹ ת , ּת אוּ נ וֹ ת , עני, מחל וֹ ת , איּ וּ םּת וֹ בע : ים , 
ליצלן. רחמנא גּ רעיני

בּ אים ?אא !אנוּ  ָָ

גּ רוּ ענח ה  ׁש ע וֹ בר יוֹ ם כּ ל ולּמ ה מה  על ונחק וֹ רה, דּ רכינוּ  ְְַָ
מגינה אינּה  כּ ביכ וֹ ל , ה נּ למדת , הּת וֹ רה מ דּ וּ ע  מחברּת ּה ?
וּ מי לּ לת בּ וֹ כה ׁש ה כינה זה  אי הרעים . הּפ געים מ כּ ל  וּ מ צּ ילה

מ גּ יעה ? לא  והגאוּ לה 

עלינוּ אמר יגן זכ וּ ת וֹ  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן  מ"ג)ר בּ י  ּת יקוּ ן זהר, :(ּת יקוּ ני ַָ

והחכמה ה ּק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק ׁש גּ וֹ רם מי  ּפ נימיּ וּ ת"וע וֹ ד  (ז וֹ הר , 

בּ ּה ,.הּת וֹ רה) יׁש ּת דּ ל וּ  ׁש לּ א  וג וֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מ ּת וֹ רה  ּפ ה  ׁש בּ על מ ּת וֹ רה  - 
וּ ב גּ מרא בּ ּת וֹ רה  ּפ ׁש ט  א לּ א  ׁש אין כּ ל וא וֹ מר  והגּ מרא  הּת וֹ רה ּפ ׁש ט רק (לוֹ מדים 

יבין...) והּמ בין גּ ן,,היּ וֹ ם, וּ מהה וּ א  נהר  מהה וּ א  ה ּמ ים את יסלּ ק  ה וּ א  בּ ודּ אי 
ׁש בּ כתב ּת וֹ רה  אוֹ ת ּה  ילמד  ולא  בּ ע וֹ לם , נברא ׁש לּ א  ט וֹ ב  ל וֹ , ואבוֹ י אוֹ י

ה ּתּקּוניםיב הּזהרזֹוהר מתיק ּות

גנזו  אבוֹ תי לוֹ , אמרו  אביו . ובית של (א וֹ צר וֹ ת)אחיו על וה וֹ סיפו  
ואתה אבוֹ תי (בּ זבּ זּת )אבוֹ תם, ואוֹ צר וֹ ת  אבוֹ תיאוֹ צרוֹ תי להם, אמר  ? 

גנזתי (א וֹ צר וֹ ת)גנזו  ואני  שנאמר ,(א וֹ צר וֹ ת)למטה, פ"ה)למעלה, (ּת הלּ ים 

ׁש ה יּ ד  בּ מקוֹ ם גנזו  אבוֹ תי  נ ׁש קף". ממים וצדק ּת צמח מארץ "אמת
שנאמר, בוֹ , שוֹ לטת היד  שאין בּ מקוֹ ם  גנזתי ואני  בוֹ , פ"ט )ׁש וֹ לטת (ׁש ם 

ואני פיר וֹ ת, עוֹ שה  שאין  דבר  גנזו  אבוֹ תי  ." כּ סא מכוֹ ן  וּ מׁש ּפ ט  "צדק
שנאמר , פירוֹ ת שעוֹ שה דבר ג)(יׁש ע גנזתי כּ ייהוּ  טוֹ ב, כּ י צדּ יק "אמר וּ  

[א וֹ צרוֹ ת] גנזתי  ואני ממ וֹ ן  אוֹ צר וֹ ת גנזו  אבוֹ תי יאכלוּ ". מעלליהם פרי
שנאמר, י "א)נפשוֹ ת , חכם ".(מׁש לי  נפׁש וֹ ת ולקח חיּ ים  עץ צדּ יק "ּפ רי 

שנאמר, לעצמי , גנזתי  ואני  לאחרים, גנזו  כ "ד)אבוֹ תי "וּ ל(דּ ברים 
הבא, לעוֹ לם גּ נז ּת י ואני הזה, לעוֹ לם גנזו אבוֹ תי צדקה ". ּת היה

נ"ח )שנאמר , תצמח (י ׁש עיה וּ  מהרה וארכת אוֹ ר כּ חר  י בּ קע "אז 
ההנאה  היא  הרבּ ים זכּ וּ י ."יאספ ה' כּ בוֹ ד  ,צדק לפני והל
לד וֹ רוֹ ת, ּפ רוֹ ת וּ פרי ּפ רוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה בּ ממ וֹ ן  לעשׂ וֹ ת ׁש אפׁש ר הגּ דוֹ לה

ה בּ א. לעוֹ לם  קיּ מת  והּק רן  הזּ ה בּ עוֹ לם וּ פר וֹ תיהם

ימי איׁש ואין  יצּ ילנ וּ , ה' ישׂ ראל, כּ לל  על העוֹ ברים אלּ וּ  קׁש ים ְִָ
ותוּ ׁש יּ ה  עצה וּ מבּק ׁש ים ׁש וֹ אלים ורבּ ים יוֹ ם , ילד מה  י וֹ דע

יׁש מרנוּ . ה' קׁש וֹ ת, גּ זרוֹ ת כּ ל  וּ לבּט ל ׁש מים רחמי לעוֹ רר בּ ודּ איבּ ּמ ה 
ׁש מע וֹ ן ר בּ י האלקי ה ּת נּ א ׁש ל קד ׁש וֹ  בּ דברי ולל ּמ ד להתחזּ ק צריכים 
הזּ הר בּ ספר  ה ּק ריאה ׁש בּ זכוּ ת הּמ בטיח אמן, עלינוּ  יגן  זכ וּ ת וֹ  יוֹ חאי בּ ר 

בּ רחמים, הגּ לוּ ת  מן נצא רבּ וֹ תינוּ )ה ּק ד וֹ ׁש  מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע כּ לל  הבנה ללא .(אף 

הדּ חק. בּ ׁש עת  עליו   לסמ ׁש מע וֹ ן רבּ י הוּ א בּ עליל וּ כּ דאי מזּ ה ורוֹ אים  
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ ספר  והלּ ּמ וּ ד ה ּק ריאה בּ זכ וּ ת ׁש נּ ז כּ הׁש רק לנ וּ  מבטח  

ויּס וּ רים צר וֹ ת  בּ לא בּ רחמים  ליצלן.ונגּ אל  רחמנא  

ׁש אמרבר  למה  בּ עמוֹ ס הגּ ענ וּ  י "ב)ה נּ ביא  י "א- ח' ימים:(ּפ רק "ה נּ ה  ְָ
ולא ללּ חם רעב לא בּ ארץ  רעב וה ׁש לח ּת י  אלקים  ה' נאם  בּ אים
ועד וּ מ צּ פ וֹ ן ים  עד מ יּ ם  ונע וּ  ה', דּ ברי את  לׁש מע  אם כּ י  ל ּמ ים צמא 

ימצאוּ ". ולא ה' דּ בר את  לב ּק ׁש  יׁש וֹ טט וּ  מזרח
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ה כר גּ וֹ דל  את לח ב יוּ כל וּ מי - ּת וֹ רה. ׁש נה  טריליוֹ ן 400 ו זילי וֹ ן
בּ ודּ אוּ ת  לזכ וּ ת ׁש יּ זּ קפ וּ  !!!ה נּ צחי 

איןחזינ הזהר, בּ ספר הלּ ּמ וּ ד  ׁש ל כּ חוֹ  ועצוּ ם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה עד הׁש ּת א ֲִָ
אמץ  להם להוֹ סיף הּק דׁש , מלאכת עוֹ שׂ י  ידי את  לחזּ ק אלּ א לנ וּ 
 להמ ׁש י עז  וחגר וּ  מתנים אּמ צוּ  הּק ד וֹ ׁש ה, בּ עבוֹ דתם  וחזק וכח
בּ עוֹ לם  כּ חוֹ  לפרסם י וֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ל אוֹ ר וֹ  את וּ להפיץ
חילים  וּ להר בּ וֹ ת חיל לעשׂ וֹ ת והוֹ סיפוּ  דּ אפׁש ר , מה  בּ כל וּ לסיּ ע

מעפרא. ׁש כינּת א לאוֹ קמא ואוֹ ריתא  הוּ א  בּ רי לקוּ דׁש א

ממצרים והלואי ישראל נגאל וּ  בּ ּה  ז וּ , ּפ ר ׁש ה הזּ ה, בּ ׁש בוּ ע ׁש נּ זכּ ה ְְַַ
ונז כּ ה  נפלא וֹ ת" אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת "כּ ימי להבטחה

אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה הלמה  ל גּ אלּ ה יחד כּ לּ נוּ 

ואמן אמן  לעõלם ה ' üä רàְְֵֵָָָָ



ה ּתּקּוניםיד הּזהרזֹוהר מתיק ּות

וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם את החזיר  כּ איל וּ  ל וֹ , ונח ׁש ב  ּפ ה, וׁש בּ על 
הגּ לוּ ת ואר בּ ע וֹ לם  הּק דוֹ ׁש !!ענ יּ וּ ת הרשב"י כּ וֹ תב וכן  - (ּת ּק וּ ני !". 

ל ') ּת ּק וּ ן ולא:זוֹ הר, בּ י וֹ ב ׁש , הכינה  את ׁש ע וֹ בדים  לא לּ ה  "א וֹ י  
וחרב ענ יּ וּ ת, ׁש גּ וֹ רמים  להם אבוֹ י הּק בּ לה, חכמת  בּ ל ּמ וּ ד מ ׁש ּת דּ לים

ה ּמ ׁש יח".מלחמ וֹ ת)(וּ בזּ ה ר וּ ח  את  וּ מסלּ קים בּ עוֹ לם , ואב דּ ן  והרג 

לגּ אלּ ה כּ די ולז כּ וֹ ת וּ באוֹ ת ה ּמ תרגּ ׁש וֹ ת הּפ רענ וּ יוֹ ת  מכּ ל להינצל 
הּק ד וֹ ׁש . ז וֹ הר ה ּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת בּ ל ּמ וּ ד  צוֹ ר י ׁש  בּ רחמים הלמה 

קׁש וֹ ת ומסגּ לים גּ זר וֹ ת כּ ל לבּט ל  הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר וה ּק ריאה הלּ ּמ וּ ד 
כּ ל  כּ י ליצלן . רחמנא  צרה כּ ל  מּפ ני בּ צוּ רה  כּ ח וֹ מה  ולהי וֹ ת

הּק ד וֹ ׁש . ה זּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד ּת לוּ י העוֹ לם  קיּ וּ ם

י "ד)בּ מׁש ליהגרא וּ מ וֹ כיח,(י"ב, הר בּ ים  למזכּ י ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת  גּ וֹ דל מבאר ְַָ
לדוֹ רוֹ ת , ׁש יּ ע שׂ ה  מה כּ ל  על שׂ כר  מק בּ ל  ׁש מע , אם חבר וֹ , את 
ל וֹ קח ׁש מע  ׁש לּ א  וזה הּט וֹ ב , חלק וֹ  כּ ל מק בּ ל אז ׁש מע, לא  אם  וגם

ׁש לּ וֹ . ה גּ יה נּ וֹ ם חלק  את מּמ נּ וּ 

לנצחוא לע וֹ למוֹ ת  לזכּ וֹ ת  וּ לקרבבּ רצ וֹ נ ראתה..." לא  "עין ! ְִ
"הגּ אוּ לה  ספר לחלּ ק יכוֹ ל   ּהנ ׁש עה- ׁש ל  ",ערכּ ּה  

בּ ׁש בּ ת  וּ בפרט יוֹ ם, בּ כל ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמוֹ ד וּ מעוֹ רר המעוֹ דד 
טוֹ ב. וּ ביוֹ ם  קוֹ ד ׁש 

למיליוֹ ניוא ּת זכּ ה הרי  ה זּ וֹ הר  ּת וֹ רת  אחד  יהוּ די אפילוּ  ילמד   בּ זכוּ ת ְִ
לוֹ  עוֹ לה  בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש עה  ה לּ וֹ מד  כּ ל כּ י  ּת וֹ רה, ׁש נוֹ ת
טוֹ ב, ויוֹ ם ה נה  ׁש בּ ת וֹ ת בּ כל ּת כ ּפ יל ואם  ּת וֹ רה , ׁש נה מליוֹ ן  לּמ אה

חיּ יו, ימי  ׁש בעים]לכל  בּ הם ׁש נ וֹ תינוּ  ׁש נ[ימי  מליארד  640 ל  הּת גּ יע  
בּ זוֹ הר ׁש יּ למד וּ  יהוּ דים למנין  ׁש יעוּ ר יתארגן  בּ זכוּ ת ואם  ּת וֹ רה.

ּת וֹ רה. ׁש נים  מליארדי ׁש ל  א גּ די לסכ וּ ם  ּת גּ יע  ה ּק דוֹ ׁש 

קס"א.)ה ּק דוֹ ׁש בז הר ויּ צא מ מים(ּפ רׁש ת ׁש נּ וֹ תנים מה ׁש כּ ל  כּ תוּ ב: ְַ
אּת ה ׁש ריה, ׁש כינה  בּ יּה  ע שׂ רה כּ ל  כּ יּ דוּ ע וע וֹ ד  בּ אלף , ה וּ א 
6 לח ב מאד ׁש ּק ׁש ה  למס ּפ ר ּת גּ יע בּ אלף . יה וּ דים מנין כּ ל מכּפ יל 
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ה כר גּ וֹ דל  את לח ב יוּ כל וּ מי - ּת וֹ רה. ׁש נה  טריליוֹ ן 400 ו זילי וֹ ן
בּ ודּ אוּ ת  לזכ וּ ת ׁש יּ זּ קפ וּ  !!!ה נּ צחי 

איןחזינ הזהר, בּ ספר הלּ ּמ וּ ד  ׁש ל כּ חוֹ  ועצוּ ם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה עד הׁש ּת א ֲִָ
אמץ  להם להוֹ סיף הּק דׁש , מלאכת עוֹ שׂ י  ידי את  לחזּ ק אלּ א לנ וּ 
 להמ ׁש י עז  וחגר וּ  מתנים אּמ צוּ  הּק ד וֹ ׁש ה, בּ עבוֹ דתם  וחזק וכח
בּ עוֹ לם  כּ חוֹ  לפרסם י וֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ל אוֹ ר וֹ  את וּ להפיץ
חילים  וּ להר בּ וֹ ת חיל לעשׂ וֹ ת והוֹ סיפוּ  דּ אפׁש ר , מה  בּ כל וּ לסיּ ע

מעפרא. ׁש כינּת א לאוֹ קמא ואוֹ ריתא  הוּ א  בּ רי לקוּ דׁש א

ממצרים והלואי ישראל נגאל וּ  בּ ּה  ז וּ , ּפ ר ׁש ה הזּ ה, בּ ׁש בוּ ע ׁש נּ זכּ ה ְְַַ
ונז כּ ה  נפלא וֹ ת" אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת "כּ ימי להבטחה

אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה הלמה  ל גּ אלּ ה יחד כּ לּ נוּ 

ואמן אמן  לעõלם ה ' üä רàְְֵֵָָָָ
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וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם את החזיר  כּ איל וּ  ל וֹ , ונח ׁש ב  ּפ ה, וׁש בּ על 
הגּ לוּ ת ואר בּ ע וֹ לם  הּק דוֹ ׁש !!ענ יּ וּ ת הרשב"י כּ וֹ תב וכן  - (ּת ּק וּ ני !". 

ל ') ּת ּק וּ ן ולא:זוֹ הר, בּ י וֹ ב ׁש , הכינה  את ׁש ע וֹ בדים  לא לּ ה  "א וֹ י  
וחרב ענ יּ וּ ת, ׁש גּ וֹ רמים  להם אבוֹ י הּק בּ לה, חכמת  בּ ל ּמ וּ ד מ ׁש ּת דּ לים

ה ּמ ׁש יח".מלחמ וֹ ת)(וּ בזּ ה ר וּ ח  את  וּ מסלּ קים בּ עוֹ לם , ואב דּ ן  והרג 

לגּ אלּ ה כּ די ולז כּ וֹ ת וּ באוֹ ת ה ּמ תרגּ ׁש וֹ ת הּפ רענ וּ יוֹ ת  מכּ ל להינצל 
הּק ד וֹ ׁש . ז וֹ הר ה ּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת בּ ל ּמ וּ ד  צוֹ ר י ׁש  בּ רחמים הלמה 

קׁש וֹ ת ומסגּ לים גּ זר וֹ ת כּ ל לבּט ל  הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר וה ּק ריאה הלּ ּמ וּ ד 
כּ ל  כּ י ליצלן . רחמנא  צרה כּ ל  מּפ ני בּ צוּ רה  כּ ח וֹ מה  ולהי וֹ ת

הּק ד וֹ ׁש . ה זּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד ּת לוּ י העוֹ לם  קיּ וּ ם

י "ד)בּ מׁש ליהגרא וּ מ וֹ כיח,(י"ב, הר בּ ים  למזכּ י ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת  גּ וֹ דל מבאר ְַָ
לדוֹ רוֹ ת , ׁש יּ ע שׂ ה  מה כּ ל  על שׂ כר  מק בּ ל  ׁש מע , אם חבר וֹ , את 
ל וֹ קח ׁש מע  ׁש לּ א  וזה הּט וֹ ב , חלק וֹ  כּ ל מק בּ ל אז ׁש מע, לא  אם  וגם

ׁש לּ וֹ . ה גּ יה נּ וֹ ם חלק  את מּמ נּ וּ 

לנצחוא לע וֹ למוֹ ת  לזכּ וֹ ת  וּ לקרבבּ רצ וֹ נ ראתה..." לא  "עין ! ְִ
"הגּ אוּ לה  ספר לחלּ ק יכוֹ ל   ּהנ ׁש עה- ׁש ל  ",ערכּ ּה  

בּ ׁש בּ ת  וּ בפרט יוֹ ם, בּ כל ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמוֹ ד וּ מעוֹ רר המעוֹ דד 
טוֹ ב. וּ ביוֹ ם  קוֹ ד ׁש 

למיליוֹ ניוא ּת זכּ ה הרי  ה זּ וֹ הר  ּת וֹ רת  אחד  יהוּ די אפילוּ  ילמד   בּ זכוּ ת ְִ
לוֹ  עוֹ לה  בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש עה  ה לּ וֹ מד  כּ ל כּ י  ּת וֹ רה, ׁש נוֹ ת
טוֹ ב, ויוֹ ם ה נה  ׁש בּ ת וֹ ת בּ כל ּת כ ּפ יל ואם  ּת וֹ רה , ׁש נה מליוֹ ן  לּמ אה

חיּ יו, ימי  ׁש בעים]לכל  בּ הם ׁש נ וֹ תינוּ  ׁש נ[ימי  מליארד  640 ל  הּת גּ יע  
בּ זוֹ הר ׁש יּ למד וּ  יהוּ דים למנין  ׁש יעוּ ר יתארגן  בּ זכוּ ת ואם  ּת וֹ רה.

ּת וֹ רה. ׁש נים  מליארדי ׁש ל  א גּ די לסכ וּ ם  ּת גּ יע  ה ּק דוֹ ׁש 

קס"א.)ה ּק דוֹ ׁש בז הר ויּ צא מ מים(ּפ רׁש ת ׁש נּ וֹ תנים מה ׁש כּ ל  כּ תוּ ב: ְַ
אּת ה ׁש ריה, ׁש כינה  בּ יּה  ע שׂ רה כּ ל  כּ יּ דוּ ע וע וֹ ד  בּ אלף , ה וּ א 
6 לח ב מאד ׁש ּק ׁש ה  למס ּפ ר ּת גּ יע בּ אלף . יה וּ דים מנין כּ ל מכּפ יל 
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מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
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קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח

ָהֲאִריַז"ל ַהָּקדֹוׁש ְמנּוָצץ ְּבִנְׁשַמת ִאיׁש ֱאֹלִקים, ֶׁשַחי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ים ָׁשָנה. ִלְפֵני ַּכֲחִמּׁשִ

ַהִאם ְיַדְעֶּתם? ִמי הּוא ָהָיה?
ַמה הּוא ָאַמר? ַמה הּוא ָּכַתב?

עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו!!! ְוַהּטּו ִלְּבֶכם ְלִדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים
ָהָבה ִנְגַמע ְּבִצָּמאֹון ֶאת ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשֵהם ַמִים ַחִּיים ְלַנְפׁשֹוֵתינּו 

ַהּדֹוֲאבֹות ְוָהֲעֵיפֹות ִמִּיּסּוֵרי ַהָּגלּות
"ַּבַעל ַהֻּסָּלם" - ָהַרב ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ַאְׁשַלג זצוקללה"ה,

ֶזה ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָהֱאֹלִקי – ִעּבּור ִנְׁשַמת ָהֲאִר"י ז"ל ֲאֶׁשר 
ִהְתַהֵּלְך ֵּבינֹוֵתינּו ִּבְׁשנֹות ָהַאְרָּבִעים ְוַחי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

הּוא ָּכַתב ֵּפרּוׁש ְלָכל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֵּפֵרׁש ֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים ֶׁשל 
ָהֲאִריַז"ל, ְועֹוד ְסָפִרים ַרִּבים.



ִמְכָּתב ִגילּוי ֶׁשל ַּבַעל ַהֻּסָּלם

"ְוֵּתַדע ֶנֱאָמָנה, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָהָיה ִמְּזַמן ָהֲאִר"י ז"ל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִמי ֶׁשָּיִבין ֶאת ִׁשיַטת ָהֲאִר"י ז"ל, ַעל ָׁשְרׁשֹו ְוכּו' ְוִהֵּנה 
ְּבָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתָּבַרְך, ָזִכיִתי ְלִעּבּור ִנְׁשַמת ָהֲאִר"י ז"ל, ֹלא ִמְּפֵני ַמֲעֵׂשי ַהּטֹוִבים, ֶאָּלא ְּבָרצֹון ֶעְליֹון, ְׁשִנְׂשָגב ַּגם ִמֶּמִּני 
ַעְצִמי, ָלָּמה ִנְבַחְרִּתי ָאֹנִכי ִלְנָׁשָמה ִנְפָלָאה זּו, ֶׁשֹּלא ָזָכה ָּבּה ָאָדם ֵמֵעת ְּפִטיָרתֹו ַעד ַהּיֹום, ְוֹלא אּוַכל ְלַהֲאִריְך ְּבִעְנַין 

ַנת תרפ"א) ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ַּדְרִּכי ָּבֶזה ְלַדֵּבר ְּבִנְפְלאֹות" (ָמָרן "ַּבַעל ַהֻּסָּלם" זי"ע ְּבִמְכָּתב ִמּׁשְ
ָאנּו רֹוִאים ֶׁשַּבַעל ַהֻּסָּלם ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ָזָכה ְלִעּבּור ִנְׁשַמת ָהֲאִר"י ז"ל, ְוהּוא ָזָכה ְלִהְתַּגּלּות ְנבּוִאית ֶׁשל 
ה' ֵאָליו, (ְרֵאה ְלַמָּטה ֵעדּות ִאיִׁשית ּוִמְכְתֵבי ִהְתַּגּלּות) ְוהּוא ָהָיה ְׁשִליַח ה' ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמֹחִלי ַהָּגלּות ָהֲאֻיָּמה, 

ְּבֶאְמָצעּות ְּתרּוָפה ְקדֹוָׁשה ֶוֱאֹלִקית ֶׁשִּנְקֵראת "ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש".
ַמִים, עֹוִׂשים  ָידּוַע, ֶׁשִּמּתֹוְך ִמַּדת ָהַרֲחִמים ָהֵאיְנסֹוִפית ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ָּכל ִּדין אֹו ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִמּׁשָ
ָּנכֹון ְלַגֵּבי ְּגֵזרֹות ַהְּפָרט  ֶחֶסד ִעם ָהָאָדם ְונֹוְתִנים לֹו ִהְזַּדְּמנּות ִלְבֹחר ַּבּטֹוב ַעל ְמָנת ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה ֵמָעָליו. ּוַמה ּׁשֶ

ָּתֵקף ְלַגֵּבי ְּגֵזרֹות ַהְּכָלל.
ִלְפֵני ַהְּגֵזָרה אֹו "ַהַּמָּכה" ֶׁשל ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻיָּמה, ה' ׁשֹוֵלַח ִהְזַּדְּמנּות ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִלְבֹחר ַּבּטֹוב ְוׁשֹוֵלַח "ְּתרּוָפה" ִעם 

ָׁשִליַח ִּבְדמּותֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהֻּסָּלם, ָלֶלֶכת ַלְּקִהּלֹות ַהְּיהּוִדּיֹות ְּבפֹוִלין ְולֹוַמר ָלֶהם ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש.
ִנָּיה ֶאת ַהּׁשֹוָאה ַההֹוֶלֶכת ּוְקֵרָבה, הּוא ָהַלְך  ַּבַעל ַהֻּסָּלם ָצָפה ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
ַהְּתרּוָפה  ֶׁשּזֹו  ָיַדע  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְּכֵדי  עֹוָלמֹות  ִהְרִעיׁש  ֵארֹוָּפה,  ִויהּוֵדי  ָהַרָּבִנים  ָּכל  ּוִבְפֵני  ְוָזַעק 

ַהְּקדֹוָׁשה ְלַהָּצַלת ְיהּוֵדי ֵארֹוָּפה ֵמַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻיָּמה.
א (ַהֵּיֶצר ָהַרע), ַּכּמּוָבן, ְמֹאד ַמְפִריָעה ַּבְּבִחיָרה, ִלְבֹחר ַּבּטֹוב, ּוַמְקֶׁשה ֶאת ִלָּבם ֶׁשל ָראֵׁשי ַהְּקִהּלֹות  א ַאֲחָר ַהִּסְטָר

ַהְּיהּוִדּיֹות.
ָקֶׁשה ָלַרָּבִנים ְלַהֲאִמין ֶׁשְּמַרֶחֶפת ֲעֵליֶהם ְּגֵזָרה ָּכל ָּכְך ָקָׁשה ֶׁשל ׁשֹוָאה, ֶזה ֲהֵרי ְלַגְמֵרי ֹלא ֶהְגיֹוִני, ּוְכֶנֶגד ֶזה (ְלֵׁשם 
ַהְּבִחיָרה) ִמַּצד ַהּטֹוב, ַּגם ָקֶׁשה ְלַהֲאִמין ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשְּתרּוָפה רּוָחִנית ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר,... ֶׁשאּוַלי ַׁשֶּיֶכת ַרק ַלַּצִּדיִקים, 

ָיכֹול ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות.

ֶאת ַהּתֹוָצאֹות ָהֲעגּומֹות ֶׁשל ַהּׁשֹוָאה ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים
ּבֹואּו ֹלא ִנֵּתן ַלִהְסטֹוְרָיה ַלְחֹזר ַעל ַעְצָמּה!!!

ּבֹואּו ֹלא ִנְטֹמן ֶאת ֹראֵׁשנּו ַּבחֹול!!!
ְּכמֹו ָהַאְדמֹוִרי"ם ַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְּבפֹוִלין,

ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֹרַח ֵמַהִּתּקּון!
ַהִאם ֶזה ֶהְגיֹוִני ֶׁשִּתֹּפל ָעֵלינּו ִּפְצַצת ָאטֹום? ַהִאם ֶזה ָהָיה ֶהְגיֹוִני ֶׁשָהְיָתה ַהּׁשֹוָאה?

ה' ׁשּוב ׁשֹוֵלַח ָלנּו ְּתרּוָפה... ֶׁשִּנְקֵראת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש.
ָלָּמה ַאֶּתם ְמַחִּכים?

ְלֵׁשם ַהְּבִחיָרה ֶׁשל ַהּטֹוב ִמּתֹוְך ָהַרע,
 ָּתִמיד ָיבֹוא ֹּכַח ֶנְגִּדי שקול ּוְׁשִליִלי ֶׁשְּיַנֶּסה ִלְסֹּתר ֶאת ַהּטֹוב,

ִמי הּוא ַהּטֹוב? ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ִמי הּוא ָהַרע? ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשל ּדֹוֵרנּו, ָהֶעֶרב ַרב!
ָהֶעֶרב ַרב ֵהם אדמורי"ם ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְוַרָּבִנים ֶׁשִּמְתַנְגִדים ִלְלֹמד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִנּגּוד ֻמְחָלט ְלָכל ִּדְבֵרי 
ַׁשְלֶׁשֶלת ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשל ּדֹוֵרנּו, ּוְמַעְוִרים ֶאת ֵעיֵני ַעם ִיְׂשָרֵאל, טֹוְמִנים ֶאת ָראֵׁשיֶהם ַּבחֹול ֵמַהְיׁשּוָעה ְוַהְּגֻאָּלה.



1.  ִמְכַּתב ִּגּלּוי ֶׁשל ַּבַעל ַהֻּסָּלם ָזָכה ְלִעּבּור ִנְׁשַמת ָהֲאִריַז"ל   
2.  ִמְכַּתב ִהְתַּגּלּות ְנבּוִאית ֶׁשל ה' ֶאל ַּבַעל ַהֻּסָּלם   

3.  ַמְסָקנֹות ִמִּמְכַתּב ִהְתַּגּלּות ַהְּנבּוִאית   
4.  ֻּדְגָמא ַלהֹוָכָחה ֶׁשַּבַעל ַהֻּסָּלם הּוא ִעּבּור ִנְׁשַמת ָהֲאִריַז"ל    

5.  ַעל ֲחִׁשיבּות ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ִּפי ְמֻקָּבִלים   

ֹלא ִנְהֶיה ְּכַבת ַיֲעָנה ַהּטֹוֶמֶנת ֹראָׁשּה ַּבחֹול!

ִנְפַעל ְלִבּטּול ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות ְּבָכל ֹּכֵחינּו!

ִנְלַמד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּקְטרּוִגים ֵמָעֵלינּו!

 
 
 



"ותדע נאמנה, שעדיין לא 
היה מזמן האר"י ז"ל עד 
היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו 
העליון  ברצון  והנה  וכו' 

ית', זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי 
הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, 
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה 
בה אדם מעת פטירתו עד  היום, ולא אוכל להאריך 
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

:�מכתב שכתב בעל ה�ול

ִמְכָּתב ִגילּוי ֶׁשל "ַּבַעל ַהֻּסָּלם"
ְוֵּתַדע ֶנֱאָמָנה, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָהָיה ִמְּזַמן ָהֲאִר"י ז"ל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִמי ֶׁשָּיִבין ֶאת ִׁשיַטת ָהֲאִר"י ז"ל, ַעל ָׁשְרׁשֹו 
ְוכּו' ְוִהֵּנה ְּבָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתָּבַרְך, ָזִכיִתי ְלִעּבּור ִנְׁשַמת ָהֲאִר"י ז"ל, ֹלא ִמְּפֵני ַמֲעֵׂשי ַהּטֹוִבים, ֶאָּלא ְּבָרצֹון 
ֶעְליֹון, ְׁשִנְׂשָגב ַּגם ִמֶּמִּני ַעְצִמי, ָלָּמה ִנְבַחְרִּתי ָאֹנִכי ִלְנָׁשָמה ִנְפָלָאה זּו, ֶׁשֹּלא ָזָכה ָּבּה ָאָדם ֵמֵעת ְּפִטיָרתֹו ַעד 

 ַהּיֹום, ְוֹלא אּוַכל ְלַהֲאִריְך ְּבִעְנַין ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ַּדְרִּכי ָּבֶזה ְלַדֵּבר ְּבִנְפְלאֹות"  
)ָמָרן "ַּבַעל ַהֻּסָּלם" זי"ע ְּבִמְכָּתב ִמְּׁשַנת תרפ"א(  

נספח 1



נספח 2
ִמְכָּתב ִהְתַּגּלּות ְנבּוִאית ֶׁשל השי"ת ֶאל ַּבַעל ַהֻּסָּלם

"ַוְיִהי ְּבתֹוְך ְׁשֵני ַהִּמְלָחָמה ִּביֵמי ַהֶּטַבח ָהָאיֹום, ַוֲאִני ְּתִפָּלה, ָוֵאְבְך ְּבִכי ַרב ָּכל ַהַּלְיָלה. ַוְיִהי ַּכֲעלֹות 
ְוִהֵּנה ַאְנֵׁשי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּכמֹו ְמֻקָּבִצים ְּבִקּבּוץ ֶאָחד ִלְפֵני ִּדְמיֹוִני, ְוִאיׁש ֶאָחד ְמַרֵחף ֵּביֵניֶהם  ַהֹּבֶקר 
נֹוְפִלים  ּוְגִויֹוֵתיֶהם  ַלָּמרֹום  ּפֹוְרִחים  ְוָהָראִׁשים  ָראֵׁשיֶהם,  ְּכַלֵּפי  ַמְצִליף  ָראֵׁשיֶהם,  ַעל  ַחְרּבֹו  ְּבֹראׁש 

ְלִבְקָעה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַוִּיְהיּו ְלַים ֶׁשל ֲעָצמֹות.

 ְוִהֵּנה קֹול ֵאַלי: ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ַהַּמְנִהיג ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבַרֲחִמים ְמֻרִּבים, ְׁשַלח ָיֶדָך ֶוֱאֹחז ְּבַהֶחֶרב ִּכי 
ַעָּתה ָנַתִּתי ְלָך ָעְצָמה ּוְגבּוָרה. ַוַּתְלִּביֵׁשיִני רּוַח ה' ְוָאַחְזִתּי ְּבַהֶחֶרב, ְוֵתֶּכף ֶנְעָלם אֹותֹו ָהִאיׁש ְוִהַבְּטִתּי 

ֵהיֵטב ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו, ְוַהֶחֶרב ִּבְרׁשּוִתי ְלִקְנָיִני ַהְּפָרִטי.

 ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי: ָׂשא ַרְגְלָך ְוֵלְך ְלָך ִמּמֹוַלְדְּתּך ֶאל ֶאֶרץ ַהֶחְמָּדה ֶאֶרץ ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ְוֶאֶעְׂשָך ָׁשם 
ְלָחָכם ָּגדֹול ְוָעצּום, ְוִנְבְרכּו ְּבָך ָּכל ְּגאֹוֵני ָהָאֶרץ, ִּכי אֹוְתָך ָּבָחְרִּתי ְלַצִּדיק ְוָחָכם ְּבָכל ַהּדֹור ַהֶּזה, ְלַמַען 
ֵּתָרֵפא ֶאת ֶׁשֶבר ָהֱאנֹוִׁשי ִּביׁשּוָעה ֶׁשל ַקָּיָמא, ְוֶאת ַהֶחֶרב ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיְדָך ְוִתְׁשמֹור ָעֶליָה ְּבָכל ַנְפְׁשָך 
ּוְמאֹוֶדָך, ִּכי ִהיא ָהאֹות ֵּביִני ּוֵביֶניָך ֲאֶׁשר ָּכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ָהֵאּלּו ִיְתַקְּימּו ַעל ָיֶדיָך, ִּכי ַעד ַעָּתה 
עֹוד ֹלא ָהָיה ִלי ִאיׁש ֶנֱאָמן ְּכמֹוְתָך, ִלְמסֹור לֹו ַהֶחֶרב ַהֹּזאת, ְוַעל ֵּכן ָעׂשּו ַהחֹוְבִלים ַמה ֶּׁשָעׂשּו, ּוֵמַעָּתה 

ָּכל ְמַחֵּבל ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ֶאת ַחְרִּבי ְּבָיֶדיָך, ֵּתֶכף ִיְתַעֶּלם ְוִיְתָבֵער ֵמָהָאֶרץ.

 ָוַאְסִּתר ָּפַני ִּכי ָיֵראִתי ִמְּלַהִּביט ְלֻעַּמת ַהּדֹוֵבר ִּבי, ְוַהֶחֶרב ֶׁשָהְיָתה ְלַמְרֶאה ֵעיַני ִּדְמיֹוִני ְּכמֹו ֶחֶרב 
ְּפׁשּוָטה ֶׁשל ַּבְרֶזל, ִּבְדמּות ַמְׁשִחית נֹוָרא, ִהֵּנה ִנְתַהְּפָכה ִּבְרׁשּוִתי ָלאֹוִתּיֹות נֹוְצצֹות ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש "ֵאל 

ַׁשַּדי" ֲאֶׁשר ָּבָרק ִזיָוום ָמְלָאה אֹור ָוַנַחת ְוַהְׁשֵקט, ּוֹבֵטַח ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.

 ְואֹוֵמר)ה( ֶאל ִלִּבי: ִמי ִיֵּתן ָוֶאְקֶנה ְלָכל ָּדֵרי ָהעֹוָלם ְמטּוָפס )ִמִּטָּפה / ֵמֶאֶפס( ְטֹהָרה ֶׁשל ַהֶחֶרב 
ַהֹּזאת, ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשֵּיׁש ֹנַעם ה' ָּבָאֶרץ.

ָוֶאָּׂשא ֵעיֵני ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעַלי ַוֹּיאֶמר ֵאַלי: ֲאִני ֵאל ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֶתיָך, ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ֵמַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה 
עֹוֵמד ְלָפַני וִּתְרֶאה ָּכל ַהְּמִציאּות ֲאֶׁשר ִהְמֵצאִתי ֵיׁש ֵמַאִין, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ָיַחד, ֵמֹראׁש ִמְתִּחיַלת 
ְיִציָאָתם ְלִגּלּוי ַהְּמִציאּות, ְוַעד ָּכל ֶהְמֵׁשְך ְזַמן ְּבִסְדֵרי ִהְתַּפְּתחּוָתם, ַעד ָיבֹואּו ַעל ְּגַמר ְמַלאְכָּתם ָּכָראּוי, 
ְלַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר. ְוֶאְרֶאה ְוֶאְשַׂמח ְמֹאד ַעל ַהְּבִריָאה ַהֶנֶהָדָרה ְוָכל ִמּלּוָאּה, ְוָהֹעֶנג ְוַהּטֹוב ֲאֶׁשר 

ָּכל ָּבֵאי ָהָאֶרץ ִמְתַעְּנִגים ָעֶליָה, ְואֹוֶדה ַלה'.

 ָאז ָאַמְרִּתי ַלה': ְלָפֶניָך ַנֲעֹבד ְּבִיְרָאה ָוַפַחד, ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ָּתִמיד ִּכי ֵמִאָּתְך ֹלא ֵּתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב, 
ָאֵכן ַׁשְלֶׁשֶלת ֶׁשל ֹנַעם ֲערּוָכה ְלָפֵנינּו ֵמֹראׁש ַעד סֹוף, ְוַאְׁשֵרי ַהּדֹוְרִכים ַעל עֹוָלְמָך, ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוָת ָלֶהם 
ְוִנְמֵלאִתי  ָיַחד.  ְוַתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְּבָכל  ְוִעֵּקׁש  ִנְפָּתל  ֵאין ׁשּום  ְוָכל טֹוב,  ָוֶעֶדן  ְלֹנַעם 
ָחְכָמה ֶנֶהָדָרה, ְוַעל ֻּכָּלם ָחְכַמת ַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית ְּבַתְּכִלית. ֵּכן ָהַלְכִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ָחְכָמה יֹום יֹום ָיִמים 

ַרִּבים ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום.

ַהַּקְדמֹוִנים  ִמָּכל  יֹוֵתר  ָחְכָמה  ִנְמֵלאִתי  ֵהן  ֵלאמֹור:  ַלה'  ְּתִפָּלה  ַלֲעֹרְך  ִלִּבי  ַעל  ָעָלה  ָהֵאֶּלה   ַּבָּיִמים 
ַהֵּׁשמֹות  ַּגם  ְּכלּום,  ֵמִבין  ֵאיִני  ה',  ְוַחְכֵמי  ַהְּנִביִאים  ִּדְבֵרי  ֶאת  אּוָלם  ִמֶּמִּני,  ַיְפִלא  ֲאֶׁשר  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ְוֵאין 
ַהְּקדֹוִׁשים ְּבֻרָּבם ֹלא ֵהַבְנִּתי, ְוִהְרַהְרִּתי: ִהֵּנה ה' ִהְבִטיַח ִלי ָחְכָמה ְוַדַעת, ַעד ִלְהיֹות ְלמֹוֵפת ֵּבין ַהֲחָכִמים 

ְוַהִּנְבָרִאים, ַוֲאִני ֲעַדִין ֶאת ִׂשיָחָתם ֵאיִני ֵמִבין.

ָּכל  ַעל  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ְוַהָׂשָגְתָך  ָחְכָמֶתָך  ִּתְרֶאה  ֵהן  ַוֹּיאֶמר:  ָעַלי  ׁשֹוָרה  ֶאְקָרא ְוִהֵנה ה'   ּוְבֶטֶרם 



ַהֲחָכִמים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבָאֶרץ ַעד ֵהָּנה, ּוַמה ָׁשַאְלְּת)י( ִמֶּמִּני ְוֹלא ָנַתִּתי ְלָך? ְוָלָּמה ַּתְדִאיב ֶאת רּוֲחָך ַּבֲהָבַנת 
ְׁשאֹוִריְדָך  ִּתְרֶצה  ַהִאם  ֵמַהָשָׂגְתָך,  ַקְטנּות  ִמּתֹוְך  ֶנֱאָמִרים  ֶׁשִּדְבֵריֶהם  ְמֻסָּפק  ֶׁשֵאיְנָך  ַהְּנבּוָאה,  ִּדְבֵרי 

ִמַּמְדֵרָגְתָך, ְוָאז ּתּוַכל ְלָהִבין ֶאת ָּכל ִּדְבֵריֶהם ְּכמֹוָתם?

 ְוֶהֱחַרְׁשִּתי ְוָׂשַמְחִּתי ְבִּהְתַפַּארֹות ָרְחָּבּה ְוֹלא ָעִניִתי ָּדָבר.

 ַאֲחֵרי ֶזה ָׁשַאְלִּתי ֶאת ה': ֲהֹלא ַעד ֵהָּנה ֹלא ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר ַעל ִקּיּום ְּגִוָּיִתי, ְוָכל ַהּטֹובֹות ְוַהִּיעּוִדים 
ִהִּגיעּו ִלי ִמּתֹוְך רּוָחִנּיּות ִּבְלַבד, ְוֵאֶליָה ַהֹּכל ְמֻיָעד, ְוִאם ֵּכן ַמה ִיְהֶיה ֶׁשִּבְגַלל ֵאיֶזה ַמֲחָלה אֹו ִּפְגֵעי ַהּגּוף 

ִיְתַּבְלֵּבל ִׂשְכִלי ְוֶאְחָטא ְלָפֶניָך, ַהִאם ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך ַוְּתַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת, אֹו ַּתֲעִניֵׁשִני?

 ַוִּיָּׁשַבע ִלי ה' )ֵהן ְּכָבר ָּבאת ַעל ַּתְכִליְתָך, ּוְלָכל ְפָׁשֶעיָך ָסַלְחִּתי ְוַהֶחֶסד ַהֶּזה( ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא 
ּוְבִכְסאֹו ַהִּנְצִחי, ִּכי ֹלא ִיְרֶּפה ַחְסּדֹו ִמֶּמִּני ְּבִנְצִחּיּות, ְוִאם ֶאְחָטא, ְוִאם ֹלא ֶאְחָטא, ַחְסּדֹו ּוְקדּוָשתֹו ֹלא 

ָיסּור ַהְיֶמִני ָלֶנַצח, ְוָׁשַמְעִּתי ְוִׂשַּמְחִּתי ְמֹאד.

ְוֹלא  ה',  ֵמֵאת  ְׁשנֹוַעְדִּתי  ְוַהַהְבָטחֹות  ַהִּיעּוִדים  ְלָכל  ַרב  ֶקֶׁשב  ִהְקַׁשְבִּתי  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ּוִבְמֹלאת 
ָמָצאִתי ָּבֶהם ִסּפּוק ְוָלׁשֹון ֵאיְך ְלַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ָהעֹוָלם, ְוַלֲהִביָאם ַלֵחֶפץ ה' ֲאֶׁשר הֹוִדיַע)י(ִני, ְוֹלא ָיֹכְלִּתי 
ְלִהְתַאֵּפק ְלַטֵּיל ֵּבין ְּבֵני ָאָדם ָהֵריִקים ִמָּכל, ְודֹוְבִרים ָסָרה ַעל ה' ְוַעל ְּבִריָאתֹו, ַוֲאִני ָׂשב)ּו(ַע ְוַהֵּלל 

הֹוֵלְך ְוָׂשַמח, ּוְכּמֹו ִמְצַטֵחק ַעל ָהֻאְמָלִלים ָהֵאֶּלה, ְוָנְגעּו ֵאַלי ַהְּדָבִרים ַעד ַהֵּלב.

 ָאז ֻהְסַּכם ְּבִלִּבי – ִיְהֶיה ַמה ֶׁשִּיְהֶיה ַוֲאִפילּו ֵאֵרד ִמַּמְדֵרָגִתי ֲהָרָמה, ִהְּנִני מּוְכַרח ִלְׁשּפֹוְך ְּתִפיָלה 
ָהֻאְמָלִלים  ָהעֹוָלם  ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִעיל  ְוָלׁשֹון  ְוָחְכָמה  ְנבּוָאה  ְּבִדְבֵרי  ְוַדַעת  ַהָּׂשָגה  ִלי  ִלֵּתן  ַלה',  ַחָּמה 
ְלַהֲעלֹוָתם ְלַדְרַּגת ַהָחְכָמה ְוַהֹּנַעם ְּכמֹוִתי. ַוֲהַגם ֶׁשָּיַדְעִּתי ֵמָאז ֶׁשָאסּור ִלי ְלַהְדִאיב רּוִחי ִעם ָּכל ֶזה ֹלא 

ִהְתַאַּפְקִּתי, ְוָׁשַפְכִּתי ִׂשיַח ּוְתִּפָּלה ַחָּמה ְמֹאד.

 ַוְיִהי ַּבֹּבֶקר ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ְוָרִאיִתי יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק ָעַלי ְוַעל ְּדָבַרי ַוֹּיאֶמר ִלי: ַמה ַאָּתה רֹוֶאה? ְואֹוֵמר 
ֲאִני רֹוֶאה ב' ֲאָנִׁשים ִמְתַאְּבִקים ָיַחד, ֶאָחד ָחָכם ְוָׁשֵלם ְּבָכל עֹוז, ְוַהֵּׁשִני ָקָטן ְוִטֵּפׁש ְּכמֹו ָקָטן ֶׁשּנֹוַלד, 

ְוַהֵּׁשִני ֶהָחֵסר ָטַעם, ַהָּקָטן ְוֶהָחָלׁש, ַמִּפיל ֶאת ַהִּגּבֹור ְוַהָׁשֵלם.

ְוָאַמר ִלי ֵאיֶזה ְּפסּוִקים ִּבְלִּתי מּוָבִנים  ַוִּיְפַּתח ַהָּקָטן ֶאת ִּפיו  ִיְהֶיה.   ַוֹּיאֶמר ִלי ה': ֶזה ַהָּקָטן ָּגדֹול 
ֱאֶמת,  ְנִביֵאי  ָּכל  ֵּבין  ַהְּנהּוָגה  ְוַהְּנבּוָאה  ַהָחְכָמה  אֹוְצרֹות  ָּכל  ָּבֶהם  ִהְרַּגְׁשִּתי  ָאְמָנם,  ָצְרָּכם,  ָּכל  ִלי 

ַעד ֶׁשָּיַדְעִּתי ִּכי ָעָנה ִלי ה', ְוָנַתן ִלי ֶמַהְלִכים ֵּבין ָּכל ַהְּנִביִאים ְוַחְכֵמי ה'.

ְוָרִאיִתי ֲאֶׁשר ַהָּקָטן ַהָּלז  ְוָנָׂשאִתי ֵעיַני   ַוֹּיאֶמר ִלי ה': קּום ַעל ַרְגְלָך ְוַהֵּבט ְלרּוַח ִמְזָרִחית ֵקְדָמה, 
ְּבֶרַגע ַאַחת ִנְתרֹוֵמם ְוִהְׁשָוה ֶאת ַעְצמֹו ְוקֹוָמתֹו ְלקֹוַמת ַהָּגדֹול, ְוַעַדִיין ָהָיה ָחֵסר ַטַעם ְוֵׂשֶכל ְּכִמֹּקֶדם 

ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד.

ִלי:  ַוֹּיאֶמר  ָהָאֶרץ,  ַעל  ְוֶאְׁשַּכב  ַהְיָמִנית.  ִצְּדָך  ַעל  ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹור: ֹׁשֵכב  ֵאַלי  ְּדַבר ה'  ָהָיה  ֶזה  ַאַחר 
ַמה ַאָּתה רֹוֶאה? ְואֹוֵמר: ֲאִני רֹוֶאה ּגֹוִיים ּוְלֻאִּמים ַרִּבים ְמֹאד ִמְתַנְּׂשִאים ְוֶנֶאָבִדים ּוַמְרֵאיֶהם ֻמְׁשָחת 
ֵמָאָדם. ַוֹּיאֶמר ִלי ה': ִאם ּתּוַכל ִלֵּתן צּוָרה ְלָכל ַהּגֹוִיים ָהֵאֶּלה ּוְלָהִפיַח ָּבֶהם רּוַח ַחִּיים, ָאז ֲאִביֲאָך ֶאל 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוֶתיָך ָלֶתת ְלָך, ְוָכל ִיעּוִדי ִיְתַקְּימּו ַעל ָיֶדָך".

)ֻהְעַּתק ִהְתַּגּלּות ְנבּוִאית ִמּתֹוְך ְּכַתב ָיד ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָמָרן ַּבַעל "ַהֻּסָּלם" זי"ע(.
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