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א ו	. ֲחלּוַקת ִמְליֹון ְסָפִרים ְוָׁשֹלׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ָאֶלף ִדיְסִקים ֶׁשל ְסָפִרים ְלַחָייִלים  
א ו	. ַהָחֶפץ ַחִּיים ַזַצ"ל ְמַחֵּבר ֵסֶפר ְמֻיָחד ְלַחָייִלים  
א ו	. ָּבת ְוזֹוֵהר ָחק ְלִיְׂשָרֵאל ְלְּבִסיֵסי ָצָבא   זֹוַהר ַהּׁשַ
א ז	. ַּבֲחִצי ָׁשָעה ְיכֹוִלים ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה  
א ז	. ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ָע יֹוֵׁשב ִאָּתנּו ְּבלֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו  
א ז	. ַרק ְיִחיֵדי ְסגּוָלה זֹוִכים ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבִמְפָעל ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  
א ......................................................... ח	. ַרק ַעל ְיֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח ֶּבֱאֶמת 
א ................................... ט	. ָּמִׁשיַח ְּכָבר ְּבֶפַתח ָאז ָלָּמה ֹלא ָּבא? ַעל ַמה ְמַחִּכים?  ָידּוַע ּׁשֶ
א ֵעצֹות ְלֹחֶדׁש ֱאלּול ְלַהְרּבֹות ִּבְזכּויֹות ............................................................................... ט	.
א י	. ִׂשיַחת ֱאלּול ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים  
א ............................................................................. יא		. ְּבַדָּקה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ְּכָמאַתִים ִמִּלים 
א ֶׁשְּבְׁשִנָּיה ַאַחת ִּבְלַבד זֹוִכים ְלְּכ-28.000 ָׁשָנה ּתֹוָרה .................................................... יא		.
א ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִמִּלים ּתֹוָרה ..................................................... יא		.
א ....................................................................................... יב		. ָכר ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאָחד  ְּתַקֵּבל ֶאת ַהּׂשָ
א ִנְהֵייָת ֶהָעִׁשיר ֲהִכי ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם ְּבִמְצוֹות, מֹוְלִטי ִזיְליֹוֶנר ....................................... יב		.
א ְיהּוִדי ֶׁשּזֹוֶכה 		. ֶרֶמז, ֶׁשֵּלב  ְיהּוִדי" = "ָּכל טּוב",  76 = "ֵלב  ִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל "ֱאלּול" = 

ְלִהְתעֹוֵרר ְּבחֹוֶדׁש ֱאלּול, ִּיְזֶּכה ְל"ָּכל טּוב"...................................................................... יג
א ְזַמן ָׁשוֶוה ַחִּיים ִנְצִחִּיים ........................................................................................................ יג		.
א ........................................... יג		. ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים 
א .. יד		. ָהָבה ִנְתַחֵּזק ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל יֹום ָויֹום ּוִבְפָרט ְּבִלּמּוד ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
א ............................................... טו	. ִמי ֶׁשֹּלא רֹוֶצה ִלְלמֹוד זֹוַהר, ַמְחִזיר עֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו 
א ש"ס 		. ָאז  ְוַרק  ְוֹזַהר,  ַקָּבָלה  ִיְלַמד  "ֹקֶדם  ּוְמַצֶּוה  אֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש,  ַסאִלי  ַהַּבַּבא 

ּופֹוְסִקים"................................................................................................................................. טז
א ֵאיְך ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵמָחָדׁש? ....................................................................................... טז		.
א ..................................................... יז		. ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמֹוך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק. 
א ֶׁשָהעֹוֵסק 		. ַרְׁשִּב"י,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ָהעֹוָלמֹות,  ְּב'ָכל  ַר'ב  ֶׁש'ַפע  ֻי'ְׁשַּפע  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

.......................................... יז ְּבתֹוָרתֹו ִיְזֶּכה ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְלֶׁשַפע ַרב רּוָחִני ְוַגְׁשִמי.
א .............................................................. יח		. "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי! ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!" 

ַמְפְּתחֹות



הזהר  היה די  

ֵֶספר
הזֹוהר  ְֵַַיה ּודי

לראׁש  והכנה הר בּ ים זיּכ וּ י מעלת אלוּ ל, לחד ׁש  התע רר וּ ת ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדר ׁש ה
חק וזהר  הבּ ת , זהר הּק ד ׁש , הזהר  לּ יּמ וּ ד  ידי על  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנה

ׁש ליט"א מהאלמין אדמ"ר  מכ"ק ועד , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,



מ ית עיר ְְִֵֶֶָָרה
"  דרה יראלבית ו"רת חביב " "אר ְְְִִִִֵֵַַָָָ



ם  ליחדא , דחיל רחימ ,רחימ דחיל ,י כינ ה א רי קדא יחד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָלם

לים יחדא ק"י  וא"ו  ק"י  את (ה')יו "ד לזת מזן מכן הני  יראל . ל  ם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

כינת  לעי  מעפרא, כינא לא קמא   ד ה הזהר י ד  רים לפרסם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהרים 

ויהי רחמי . גלתא מן  יראל יפקן  ה הר, ספר ספרא בהדין מחה , הנים אם זנְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹע

אדני נעם ויהי . ננה ידינ מעה  .עלינ ננה  ידינ מעה  .עלינ אלהינ אדני  ְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹנעם

.ננה ידינ מעה .עלינ ננה  ידינ מעה  .עלינ ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאלהינ

י חאי. ר ננ אד ,עדנ ט ב  ימליץ  ה א  ,עינינ מאירת היא ,לנ מגן  רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ְֲֶַַואמרם:

אביכם  אתכם, מטהר מי מהרין , אם מי  לפני יראל, אריכם עקיבא, ר י ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאמר

ר  ד ה אף  ה מאים, את מטהר קוה  מה ה ', י ראל מקוה וא מר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמים.

יראל : את מטהר ְְִֵֵֶַָה א

 לאבינ י ראל  ני   אחינ את  המקרבים הר ים  מזי  האנים, הרנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָר ת

הינה   מ ית עיר והר ת, היערים את נאר , יחי עליכם ה' ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמים 

 דרה יראל"בית חביב"ו "רת ה '"אר יסף הה,  דה ההל  ל ברת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אמן. לכם, ר  א ר אתכם ויבר עמים  אלף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָעליכם 

מה ר ה צא הה והרא הד ל  הם   קיד מצים  מיחלים   ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאנחנ

,"לארצנ הארץ  נפת מארע מהרה יחד  צנוק" לברת: נזה , נ ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהמעים 

אמן. ימינ מהרה  צדקינ מ יח  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָביאת

האדמו"ר מהָאלמין - הגה"צ הרב שלום יהודה גרוס

היגר  תשכ"ב  בשנת  תש"ו.  בשנת  לארץ  עלה  בהונגריה,  נולד  שליט"א,  מהאלמין  האדמו"ר 
לברוקלין. לפני 40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת 
בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולותא, 
סימילאק  יצרו  ומאז לראשונה  עכו"ם,  סימילאק מחלב  נגד  גדולה  בשנת תשכ"ו, ערך מערכה 
מחלב ישראלב. בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה, ונדפס ספר, וקול קורא'ס. בשנת תשכ"ז, ערך 
מערכה גדולה על שנכשלים באכילת תולעים בהכשר למהדרין מן המהדרין, בשנת תשכ"ח, ערך 
בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק  מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלהג. 
והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואותד.  לכשרות 
בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות  ונדפסו 54 פרשיות בודדות, ועשר כרכים. 
ספרים   39 הקהילות, ונדפסו  התאחדות  הכשרות  וועד  ארגון  הקים  תשל"ד,  בשנת  השחיטהה, 
וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע בעיתונים על הרעיון 
גדולה  מלחמה  ערך  בשנת תשל"ה,   .2  # לכשרות  במדריך  כן  גם  ונדפס  היומי,  דף  לימוד  של 
למען קדושת השבתו. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקורז, בשנת תשמ"א-

בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות  ס"ד, ערך מלחמה כבידה על תיקון עירובין בארצה"בח, 
ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 
חיילים  ול-150.000  הארץ,  בכל  בחינם  ונחלקו  ספרים[   500 לערך  דיסק  ]בכל  דיסקים  אלף 
בצבא. בשנת תשס"ד שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של 7000 קבצים ספרים בחינם. בשנת 
תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, 
וקול קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ו - 2006 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר 
העולמי", ומאז פועל במסירות נפש, יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה יומית של 
דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות 

הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.
"אפיית  חל',   7  - בישראל"  מצות  "אכילת  חלקים,   887  - תורה"  פון  ליכט  "אין  בעהמח"ס:   -
המצות" - 3 חל', קובץ ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ 
ספרי כשרות - 53 חל', "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 
חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', 
"שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל', קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ ספרי 
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ועוד. "שכר ועונש" - 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל', "זוהר חק לישראל" - 5 
חל', "מאורות הזוהר" - 15 חל', "תיקוני זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 
חל', "זוהר היומי" - 12 חל', זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי - 70 חל', "זוהר תורה" - 54 
חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", "ספרא 
דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על 

כל הנ"ל,
מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות  בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל 
וקול קורא'ס. - על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, 
ובעוד הרבה שפות. - מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה 
עצומה בבתי מדרשות וכנסיות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי 
אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. - הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, 
ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר 
הרצאות בכל רחבי הארץ. - מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 0548436784.

א. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
ב. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
ג. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
ד. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

ה. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.
ו. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

ז. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.
ח. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.  



הזהר  היה די  

ֵֶספר
הזֹוהר  ְֵַַיה ּודי

לראׁש  והכנה הר בּ ים זיּכ וּ י מעלת אלוּ ל, לחד ׁש  התע רר וּ ת ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדר ׁש ה
חק וזהר  הבּ ת , זהר הּק ד ׁש , הזהר  לּ יּמ וּ ד  ידי על  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנה

ׁש ליט"א מהאלמין אדמ"ר  מכ"ק ועד , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,



מ ית עיר ְְִֵֶֶָָרה
"  דרה יראלבית ו"רת חביב " "אר ְְְִִִִֵֵַַָָָ



ם  ליחדא , דחיל רחימ ,רחימ דחיל ,י כינ ה א רי קדא יחד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָלם

לים יחדא ק"י  וא"ו  ק"י  את (ה')יו "ד לזת מזן מכן הני  יראל . ל  ם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

כינת  לעי  מעפרא, כינא לא קמא   ד ה הזהר י ד  רים לפרסם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהרים 

ויהי רחמי . גלתא מן  יראל יפקן  ה הר, ספר ספרא בהדין מחה , הנים אם זנְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹע

אדני נעם ויהי . ננה ידינ מעה  .עלינ ננה  ידינ מעה  .עלינ אלהינ אדני  ְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹנעם

.ננה ידינ מעה .עלינ ננה  ידינ מעה  .עלינ ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאלהינ

י חאי. ר ננ אד ,עדנ ט ב  ימליץ  ה א  ,עינינ מאירת היא ,לנ מגן  רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ְֲֶַַואמרם:

אביכם  אתכם, מטהר מי מהרין , אם מי  לפני יראל, אריכם עקיבא, ר י ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאמר

ר  ד ה אף  ה מאים, את מטהר קוה  מה ה ', י ראל מקוה וא מר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמים.

יראל : את מטהר ְְִֵֵֶַָה א

 לאבינ י ראל  ני   אחינ את  המקרבים הר ים  מזי  האנים, הרנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָר ת

הינה   מ ית עיר והר ת, היערים את נאר , יחי עליכם ה' ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמים 

 דרה יראל"בית חביב"ו "רת ה '"אר יסף הה,  דה ההל  ל ברת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אמן. לכם, ר  א ר אתכם ויבר עמים  אלף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָעליכם 

מה ר ה צא הה והרא הד ל  הם   קיד מצים  מיחלים   ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאנחנ

,"לארצנ הארץ  נפת מארע מהרה יחד  צנוק" לברת: נזה , נ ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהמעים 

אמן. ימינ מהרה  צדקינ מ יח  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָביאת

הזהר  היה די  

ֵֶספר
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מ ית עיר ְְִֵֶֶָָרה
"  דרה יראלבית ו"רת חביב " "אר ְְְִִִִֵֵַַָָָ
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 ֵסֶפר 
ֵדי ַהזֹוַהר ְיהּו



הזהר ו  יה די 

בים"אנחנבה,"נ לט  עלינ האה הנה   רא אל"ול"לפני  מחיל  הלכים   אנ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

את להחזיר  הד ל הכי  המן היא  וזה תבה, לחזר ר צים  לם  יראל ועם  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחיל

, יד על א חטא אין הרים  את  הזה ל המרא  מאמר  תבה, י ראל  עם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָל

למעלה. ונחמד למ ה אהב ו היה הרים את  לזת  הא, הין לי ם לזת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהעצה

לחיילים  ספרים ׁשל דיסקים אלף עׂשרים מא ֹות וׁשל ׁש ספרים מליֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹחלּוקת 
ל ק נטינרים  ה לחי הרית, ארצ ת עד גרי נים  מ נה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלפני 

דיסקים , אלף 320.000  לחנ ן  וגם  ארץ, הבא לסיסי  לח ק אנ ה ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים

מחה, אד הי והחיילים זה, את חילק ב"ה ספרים , 500 היה דיסק ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹכל

מכבים . הר ה לנ  לחְְְְִִֵַָָָו

הי כן , דרה בית מחל מע  אחרי א תי, אל  י חבר  אחד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָורב

חב  לעת, מה  בר ל אין לחיילים ? לח  י תראה לח  , ה סף על ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הרה!!! עיר רק לבני  ְְִִֵַַָטב

לחיילים  מיחד ספר  מחּבר  זצ"ל  חּיים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהחפץ
לחיילים , י ראל" "מחנה ספר תב, חים החפץ ספר ם הדפס י הלא ,ל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעניתי 

,נפ מסירת להם   לחיילים , ט בה להיר  חייבים  בפרט דרכיו, לה אני  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאז

.בילנ נפם את  ְְְִִִֵֶֶַָסרים 

הרים את  לז ת מחים  חיילים  הר ה  העלמי  הזהר מפעל  ה'  רְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

 דה מפעל ף להית יכל נפ ח קה  מי וכל , דה זהר לימד  ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻפרט 

מאר ט  מיהדי   מענ מ מאהבה, ת בה י ראל עם  ל  יחזר בזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהה,

התמיד וככה  דה ז הר  ללמד  ח ק  ל נכנס  אבל  מצו ת, רה  מר א  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹבע

מחה. ה' את ועבד  דל, בה על ונעה , ד ה הזהר  ל את ם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעד

צבא ל ּבסיסי ליׂשראל  חק וז ֹוהר  ה ּׁשּבת ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָזֹוהר 
סט לאר  צא  זכינ בס "ד  ה ת"ועכו  ה פרים"זהר רכים . חמה ל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

על חלקים  חמה הת "זהר  העלמי  הזהר מפעל ידי  על עת  סד ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהחדים 

סט וכן הרה". רכים"רת חמה  ליראל חק  הא "זהר הד ים  ה פרים . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ת בה. היהדים ל להחזרת זכה היח  ר רנ הד לים  הכי  מהברים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהם 

החדים , ה ת"הפרים הנה,"זהר ר ת  54 הר ת סדר לפי מח ק ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

רכים . ְֲִִַָָחמ ה

נפ לכל הוה פה  די  המדכה על קד ח בים  חכמים  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמידי

 זרענ מ י  ינ מ הרד "ס  חלקי כל הרה מ א רצן  ויהי  נעימה . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹררה 

אמן. ימינ מהרה  צדקינ מ יח  ביאת עלם  עד  זרענ זרע ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמי 

ה מי " לי ראל חק לי ראל"זהר מחק הז הר  הא ן  מ רכים , חמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

א הה  הסט על ד לה  מחה הר "י  נקדת, ועם  רם  עם  האריז"ל , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹן

עם . אף זאת דלה מחה   ל ְְְִַַַָָָָָֹהיתה

הזהר  זיה די  

ּבת ׁשּובה לחזר  יכ ֹולים ׁשעה ְְְִִִַַָָָֹּבחצי
היתה  א זאת התערר ת  ל  י לבד ת ה רק הא פרים רא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמי 

ג מ לחמת להינצל זה  א פרים  מד  מי  מ מיו, זאת התערר ת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹל

ה פרים  . ד ה הזהר ידי על רק  נעה וזה הר"י, ל נח תבת כנס י  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹמג ג,

נערים . עם  זקנים ללמ ד הנה, ימי ל354 הבע לרת מח קים   ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻהא

ל האמת את ראה י תבה, חזר ף עה  חצי רק  פרים מד ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמי 

רק זה  מד מי  קדים, י ראל ל י ה מה את להדליק רק  צריכים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחים,

בת ח מה  בין  ה מה  מסיק  בר וזה  הראנה , ה ריקה  את מקל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָקצת

זצ"ל ה ם על יא ר עם הזה "ק ספרי  מ ל לט  לכם  י א פרים ,למעְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

תבה . יה דים והחזרת הרים  זיכי מעלת וגדל נ וע כר עניני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹעל

עדה . אכם וב הר"י את מארח  אה ת סעד ת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָכל

ּתֹורתֹו ּבלֹומדינּו אּתנּו יֹוׁשב זי"ע ְְְְִִֵֵַָָָָָהרׁשּב"י 
 ר פטר  אחר  הם  עד רא ,אפילהא דברי עסקים   אנ זמן ל ,ינינמ "י  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

עכל"ק  גוון, ויב , רא עטרתיו  מל מער מע ן  ר י  א (הצה"ק"אתעטר" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ ַ ַ ָ 

ע "ב) קכ "ג הח ּמה" "א ֹור זיע"א, גלאנטי אברהם רּבי הצה"ק  אזּולאי, אברהם .רּבי ַ ִ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ַ ַ ַ ָ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ 

מזי ין  נח ב ויהיה  מדר לבית הפרים להיג יראה ד ל  זכת  ל  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי 

והמסעים העזרים ל הרים זכת ח בגדל ועד לעלם  כבים זהירים  ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהרים

אר עד קד ה , ונחת ענ ג  רב חלציהם  מצאי  לרא ת  יז הה, דה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלפעל

כל  צרנלי לעבד לבבנ לטהר  ונזה טהרה, רח   עלינ הם ערה קרב ְְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנז ה

ה הר , ספר  "האי  מהימנא  הרעיא  הבטחת תקם  ,מאדנ בכל  ננפ בכל חנְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ביאת  רחמי", לתא מן  י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיפקן

ה ּקדֹוׁש הז ֹוהר  ּבמפעל ׁשּתפים  להיֹות ז ֹוכים סג ּולה  יחידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻרק
לפעל ף ולהי ת הר ים את לזת א דלים ברים להית יכ ל  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאי

יע ה בפרט הא ה דלים ברים לה ף  חינם, זהר ספרי לחלק  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהזהר

לה יל רק סף , לראת מעניין  לא הזהר מפעל  לם, לדפס יר  ללכת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאנים

פ אנים אלפים ערת אין  להית, יכל  אי אז מים, לם י ראל עם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ה ה? ה דל ְִֶַַַָדבר

הצה "ק עם  נפלא סר אלימל אסר  ר' זאואחיורי  ר' הלכרי  ניהם  זי"ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העיר מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם  בים , לפדי ן סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיח יו

חמ ה   ימנ מ מאד , מ סף להם  ונתן  דל כבד  לבית א תם הכניס  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהה

ל זרק וכם  צדקה , לקץ א אחד לכל נתן היה האת [הטע לבד. ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאג רת

וכל ,אצל ונאר ,נמ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן נים. חזרה  זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאת

אי ל מע הלת מאח רי  ע מד היה העיר מהית,  יצא הדקה  קצי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָעם 

 הא הדים  היקים רעים]. רים מיני ל עליו מדרים  תא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמקללים 

העיר ר ימה ! לא  הא נעה מה  זי "ע , אלימל ר' לר י  זא ר' הר י אמר  ,ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיצא

לא אני  אמרם זה מה אתם  ו אל הלת  את  תח  ,אל רים  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמע 



הזהר ו  יה די 

בים"אנחנבה,"נ לט  עלינ האה הנה   רא אל"ול"לפני  מחיל  הלכים   אנ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

את להחזיר  הד ל הכי  המן היא  וזה תבה, לחזר ר צים  לם  יראל ועם  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחיל

, יד על א חטא אין הרים  את  הזה ל המרא  מאמר  תבה, י ראל  עם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָל

למעלה. ונחמד למ ה אהב ו היה הרים את  לזת  הא, הין לי ם לזת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהעצה

לחיילים  ספרים ׁשל דיסקים אלף עׂשרים מא ֹות וׁשל ׁש ספרים מליֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹחלּוקת 
ל ק נטינרים  ה לחי הרית, ארצ ת עד גרי נים  מ נה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלפני 

דיסקים , אלף 320.000  לחנ ן  וגם  ארץ, הבא לסיסי  לח ק אנ ה ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים

מחה, אד הי והחיילים זה, את חילק ב"ה ספרים , 500 היה דיסק ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹכל

מכבים . הר ה לנ  לחְְְְִִֵַָָָו

הי כן , דרה בית מחל מע  אחרי א תי, אל  י חבר  אחד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָורב

חב  לעת, מה  בר ל אין לחיילים ? לח  י תראה לח  , ה סף על ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הרה!!! עיר רק לבני  ְְִִֵַַָטב

לחיילים  מיחד ספר  מחּבר  זצ"ל  חּיים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהחפץ
לחיילים , י ראל" "מחנה ספר תב, חים החפץ ספר ם הדפס י הלא ,ל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעניתי 

,נפ מסירת להם   לחיילים , ט בה להיר  חייבים  בפרט דרכיו, לה אני  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאז

.בילנ נפם את  ְְְִִִֵֶֶַָסרים 

הרים את  לז ת מחים  חיילים  הר ה  העלמי  הזהר מפעל  ה'  רְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

 דה מפעל ף להית יכל נפ ח קה  מי וכל , דה זהר לימד  ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻפרט 

מאר ט  מיהדי   מענ מ מאהבה, ת בה י ראל עם  ל  יחזר בזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהה,

התמיד וככה  דה ז הר  ללמד  ח ק  ל נכנס  אבל  מצו ת, רה  מר א  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹבע

מחה. ה' את ועבד  דל, בה על ונעה , ד ה הזהר  ל את ם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעד

צבא ל ּבסיסי ליׂשראל  חק וז ֹוהר  ה ּׁשּבת ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָזֹוהר 
סט לאר  צא  זכינ בס "ד  ה ת"ועכו  ה פרים"זהר רכים . חמה ל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

על חלקים  חמה הת "זהר  העלמי  הזהר מפעל ידי  על עת  סד ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהחדים 

סט וכן הרה". רכים"רת חמה  ליראל חק  הא "זהר הד ים  ה פרים . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ת בה. היהדים ל להחזרת זכה היח  ר רנ הד לים  הכי  מהברים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהם 

החדים , ה ת"הפרים הנה,"זהר ר ת  54 הר ת סדר לפי מח ק ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

רכים . ְֲִִַָָחמ ה

נפ לכל הוה פה  די  המדכה על קד ח בים  חכמים  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמידי

 זרענ מ י  ינ מ הרד "ס  חלקי כל הרה מ א רצן  ויהי  נעימה . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹררה 

אמן. ימינ מהרה  צדקינ מ יח  ביאת עלם  עד  זרענ זרע ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמי 

ה מי " לי ראל חק לי ראל"זהר מחק הז הר  הא ן  מ רכים , חמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

א הה  הסט על ד לה  מחה הר "י  נקדת, ועם  רם  עם  האריז"ל , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹן

עם . אף זאת דלה מחה   ל ְְְִַַַָָָָָֹהיתה

הזהר  זיה די  

ּבת ׁשּובה לחזר  יכ ֹולים ׁשעה ְְְִִִַַָָָֹּבחצי
היתה  א זאת התערר ת  ל  י לבד ת ה רק הא פרים רא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמי 

ג מ לחמת להינצל זה  א פרים  מד  מי  מ מיו, זאת התערר ת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹל

ה פרים  . ד ה הזהר ידי על רק  נעה וזה הר"י, ל נח תבת כנס י  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹמג ג,

נערים . עם  זקנים ללמ ד הנה, ימי ל354 הבע לרת מח קים   ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻהא

ל האמת את ראה י תבה, חזר ף עה  חצי רק  פרים מד ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמי 

רק זה  מד מי  קדים, י ראל ל י ה מה את להדליק רק  צריכים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחים,

בת ח מה  בין  ה מה  מסיק  בר וזה  הראנה , ה ריקה  את מקל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָקצת

זצ"ל ה ם על יא ר עם הזה "ק ספרי  מ ל לט  לכם  י א פרים ,למעְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

תבה . יה דים והחזרת הרים  זיכי מעלת וגדל נ וע כר עניני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹעל

עדה . אכם וב הר"י את מארח  אה ת סעד ת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָכל

ּתֹורתֹו ּבלֹומדינּו אּתנּו יֹוׁשב זי"ע ְְְְִִֵֵַָָָָָהרׁשּב"י 
 ר פטר  אחר  הם  עד רא ,אפילהא דברי עסקים   אנ זמן ל ,ינינמ "י  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

עכל"ק  גוון, ויב , רא עטרתיו  מל מער מע ן  ר י  א (הצה"ק"אתעטר" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ ַ ַ ָ 

ע "ב) קכ "ג הח ּמה" "א ֹור זיע"א, גלאנטי אברהם רּבי הצה"ק  אזּולאי, אברהם .רּבי ַ ִ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ַ ַ ַ ָ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ 

מזי ין  נח ב ויהיה  מדר לבית הפרים להיג יראה ד ל  זכת  ל  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי 

והמסעים העזרים ל הרים זכת ח בגדל ועד לעלם  כבים זהירים  ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהרים

אר עד קד ה , ונחת ענ ג  רב חלציהם  מצאי  לרא ת  יז הה, דה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלפעל

כל  צרנלי לעבד לבבנ לטהר  ונזה טהרה, רח   עלינ הם ערה קרב ְְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנז ה

ה הר , ספר  "האי  מהימנא  הרעיא  הבטחת תקם  ,מאדנ בכל  ננפ בכל חנְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ביאת  רחמי", לתא מן  י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיפקן

ה ּקדֹוׁש הז ֹוהר  ּבמפעל ׁשּתפים  להיֹות ז ֹוכים סג ּולה  יחידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻרק
לפעל ף ולהי ת הר ים את לזת א דלים ברים להית יכ ל  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאי

יע ה בפרט הא ה דלים ברים לה ף  חינם, זהר ספרי לחלק  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהזהר

לה יל רק סף , לראת מעניין  לא הזהר מפעל  לם, לדפס יר  ללכת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאנים

פ אנים אלפים ערת אין  להית, יכל  אי אז מים, לם י ראל עם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ה ה? ה דל ְִֶַַַָדבר

הצה "ק עם  נפלא סר אלימל אסר  ר' זאואחיורי  ר' הלכרי  ניהם  זי"ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העיר מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם  בים , לפדי ן סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיח יו

חמ ה   ימנ מ מאד , מ סף להם  ונתן  דל כבד  לבית א תם הכניס  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהה

ל זרק וכם  צדקה , לקץ א אחד לכל נתן היה האת [הטע לבד. ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאג רת

וכל ,אצל ונאר ,נמ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן נים. חזרה  זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאת

אי ל מע הלת מאח רי  ע מד היה העיר מהית,  יצא הדקה  קצי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָעם 

 הא הדים  היקים רעים]. רים מיני ל עליו מדרים  תא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמקללים 

העיר ר ימה ! לא  הא נעה מה  זי "ע , אלימל ר' לר י  זא ר' הר י אמר  ,ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיצא

לא אני  אמרם זה מה אתם  ו אל הלת  את  תח  ,אל רים  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמע 



הזהר ח  יה די 

לבא רימה לא אני א מרת  זאת אלי , אתם  טעת עיתם  אם  האם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹרימה?

סף? לקחת ֵֶֶַַַָאלי

הר ימה  על רק  , רנ ארץ  הרימה על לא לא. לא , להעיר , ענה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹה יק 

האת הדלה לדקה סף לתת  הכת ל  מי רימה  י מים  י  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמים .

מט ע נתם  אם   בנ וח מאד , דל בר וזה אספים ,  אנחנ ביים  די ן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹל

חס  עלי לנת ם  לנ ואין מים , האת ר ימה לא אם  א מרת זאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹזאת,

מים .  לה מה רק  רנ ְְִִֵַַַַַָָולם ,

צריכים א ם סף ה לדעת ר צה אני זאת, ר ימה על  מדר אם אמר , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהע יר 

בים? הדין ְְְִִִִַביל

א ם הסף ל את לכם לתת  רצה אני  אמר  העיר מאד ... ד ל סכם  ל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹענ

מט עת חתיכת ל דל לי מביא  לוה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹצריכים

יכלים לא  אנחנ סליחה, ,ל אמרים  היקים  הכם , ל את לתת ור צה  זהב, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹל

הר ה  עד  ר ימה  י י  צריכים,  אנחנ מהכם  חצי  רק הכם  ל את ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלקחת

ה הדלה צוה  לזת ריכים  מה כם .יהדים  חצי רק לוק את , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ד לת למצו ת לזת יכל אחד ל א הל, מסר  ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמהר

, א לדברים זת זי "ע, מקאמארנא הרי תב  כמ היח , את להביא ,אְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מים , לם  רק הל ולעת רב מהערב להצל ז להשי "ת לבת הר ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹצריכים

הרים , את  זים א ואפיל ח ם , מח קים לא א זכת הרים, את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻלזת

עם למל מ , א ד לים  לדברים זכים  לא  לה' ב כים  מתלים  לא ה פרים אם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ

רק זה את מד מי  רכים, 5 ליראל  חק וזהר  רכים 5 ה ת זהר ל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחד ים

הח ים, ל האמת את ר אה  י תבה, חזר כף עה  להדליק חצי רק צריכים  ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

קדים, י ראל ל י  המה קצת את רק זה  מד י ספרים ינע זה  בגלל  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

,למע בתח מה בין   המה  מס יק בר וזה הראנה , ה ריקה את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָיק ל

לכם  י א עניניספרים על  זצ"ל ה ם על  אר  עם הזה "ק  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ועד. הרים, וזי י  נוע ְְְְִִֵַַָכר 

ט, לא זה , א ד לים לדברים  חם,ולזת  הא ה כת את מחקים לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ה א ר דמה לב נ אדרה , הא, ר  מה לב הרה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָצריכים

הרים  את לזת רימה  להית רצים תב אם  י  לכם , יעזר  ואי וה ' , ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

הרים , את לזת  צרי בה  על ל  ועד, חכמה" ב"רא ית מסר " "ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָבט 

להית ר צים  מבים אנ ים  טלנים   אי עמים , הרה זה את ר אים  ואנחנ]ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אני והלואי  ה ד ה ] ארץ  ערי  מדרים  הי  כל לחק  הרים לזי  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻפים 

אמת. בה  עלי  להי ת נזה י ראל לל עם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיחד 

ּבאמת להצליח  אפׁשר  נפׁש מסירּות ידי על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָרק
כל נלחם בר ה על  י נפ מסירת הרה  צרי לר"י להתחר לזת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָב ביל 

מיה ח ת, וכל י ראל, עם  למען נפ מסירת ל  מי לכל ונתח ר  א לכן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

י ח ם , סטים  ל נן הבא, ל נסת בי  בפרט בא  לחלים לחק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָר צה

הזהר  טיה די  

ד ל , נפ מסירת נפם  את מס נים האיבים  מ ל חזית  נ הליחים  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהם 

הר "י אתם לזת מבקים  אנ ן על  אתם , למ ר  רצים המים  מן  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָבואי 

רכיהם . כל א תם ְְְֵֶֶַַָָילה

ה  ם טבמבא ם החליםעל  זכת יבא יח אמר זי "ע דה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

תמימת. מ נפ מסיר ת   י להם י  וה נה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה טים ,

מחּכים? מה  על ּבא ? לא  לּמה אז ּבפתח ּכבר ּׁשּמׁשיח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹידּוע
ה אה , והמקרבים לתלמידים זי"ע מטאלנע הרי אמר אחת עם ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻמסרים

אנים  גלל א, ולא  למה , לב א מחה  מכן ע מד מיח  – פתח מ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹבר

מעיהם. גלל  תא עבים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֻמיחדים

כאב ענה  הלמידים  מן יחידים אחד  גלל לסל , יצטרכ ה ר ל "ל ה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה א לה? את ְְְִֶֶַַָעבים

הא לה  ביע א די  , רה מן  אתם  להריד לע ת  צריכים   הי ה כן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה בר

היח . ִִַַַָביאת

מטאלנע י מע ,הרי הא רק  קט, ואמר מןהסבב אחד הא "אה  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ְְִַַהעבים..."

ה א, לא ה  ט ח  עם ל ה א בר, כל  אמים ח הא, אדם הן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹטבע

סדר, ה ל הא אם, אחר זה ורק העיה –  רי מה הל ע ה ה א  נקי , הא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הני . ִֵַַרק

מחת מתפפים  אחרת אצעת  ל ה אחר , על האצע עם  מראה אדם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹן 

י תר עד ואלי  ן, ם לבד הה אדם  הן  תא על מראים  אחר, על הראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָלאצע 

הני ... ִִֵַמן

לביאת  עד  זכינ לא ננ לדאב ה אב,  פ ה החן  את עים אם זה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹגלל

יע לם  ואם ,פ ה חן  לעת לבד , עליו  האם האצע את להראת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה יח,

בב "א. צדקינ מיח ני לקל  מהר יתר ה  וודאי נזה  ה ה , החן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת

א היח  יאת את מעב  האסנת כל  אם מי  ד ה זהר תב מה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוזה 

ה ד. רת ל מדים ְִֶַַֹא

ל ')כמב אר ּתיק ּון הזֹוהר" הם (ּתיקּוני מני הזהר, את ללמ ד  רצים א לא "אי  ְְִָ ֵ ַ ַ ִ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ה ית  סק  תב וכ ה אלה. את מעבים  ואסנת" מלחמ ת עני, לע לם  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמביאים

תרפ "א. נת צדק ְִִֶֶַין

ּבזכ ּויֹות להר ּבֹות  אלּול  לחדׁש ְְְְִֵֶַֹעצֹות 
לי" ודדי לד די "אני בת  ראי – ְְֱֲִִִִֵֵָאלל

צדקה  תפה תבה  רים  חד אל ל,  חד ל מע אנ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעמדים 

מנה  אינ  נמא מי  הה, קד ים  י ראל הבעל"ט. הדים למים  נאתה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהכנה

להסיף כדי  יכלת אר  כל  לחבר אדם  ין בענינים  בפה  תרה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהסיף

הין. לם  זכת  ְְְִַַַֻלעצמ



הזהר ח  יה די 

לבא רימה לא אני א מרת  זאת אלי , אתם  טעת עיתם  אם  האם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹרימה?

סף? לקחת ֵֶֶַַַָאלי

הר ימה  על רק  , רנ ארץ  הרימה על לא לא. לא , להעיר , ענה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹה יק 

האת הדלה לדקה סף לתת  הכת ל  מי רימה  י מים  י  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמים .

מט ע נתם  אם   בנ וח מאד , דל בר וזה אספים ,  אנחנ ביים  די ן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹל

חס  עלי לנת ם  לנ ואין מים , האת ר ימה לא אם  א מרת זאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹזאת,

מים .  לה מה רק  רנ ְְִִֵַַַַַָָולם ,

צריכים א ם סף ה לדעת ר צה אני זאת, ר ימה על  מדר אם אמר , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהע יר 

בים? הדין ְְְִִִִַביל

א ם הסף ל את לכם לתת  רצה אני  אמר  העיר מאד ... ד ל סכם  ל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹענ

מט עת חתיכת ל דל לי מביא  לוה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹצריכים

יכלים לא  אנחנ סליחה, ,ל אמרים  היקים  הכם , ל את לתת ור צה  זהב, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹל

הר ה  עד  ר ימה  י י  צריכים,  אנחנ מהכם  חצי  רק הכם  ל את ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלקחת

ה הדלה צוה  לזת ריכים  מה כם .יהדים  חצי רק לוק את , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ד לת למצו ת לזת יכל אחד ל א הל, מסר  ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמהר

, א לדברים זת זי "ע, מקאמארנא הרי תב  כמ היח , את להביא ,אְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מים , לם  רק הל ולעת רב מהערב להצל ז להשי "ת לבת הר ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹצריכים

הרים , את  זים א ואפיל ח ם , מח קים לא א זכת הרים, את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻלזת

עם למל מ , א ד לים  לדברים זכים  לא  לה' ב כים  מתלים  לא ה פרים אם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ

רק זה את מד מי  רכים, 5 ליראל  חק וזהר  רכים 5 ה ת זהר ל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחד ים

הח ים, ל האמת את ר אה  י תבה, חזר כף עה  להדליק חצי רק צריכים  ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

קדים, י ראל ל י  המה קצת את רק זה  מד י ספרים ינע זה  בגלל  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

,למע בתח מה בין   המה  מס יק בר וזה הראנה , ה ריקה את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָיק ל

לכם  י א עניניספרים על  זצ"ל ה ם על  אר  עם הזה "ק  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ועד. הרים, וזי י  נוע ְְְְִִֵַַָכר 

ט, לא זה , א ד לים לדברים  חם,ולזת  הא ה כת את מחקים לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ה א ר דמה לב נ אדרה , הא, ר  מה לב הרה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָצריכים

הרים  את לזת רימה  להית רצים תב אם  י  לכם , יעזר  ואי וה ' , ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

הרים , את לזת  צרי בה  על ל  ועד, חכמה" ב"רא ית מסר " "ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָבט 

להית ר צים  מבים אנ ים  טלנים   אי עמים , הרה זה את ר אים  ואנחנ]ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אני והלואי  ה ד ה ] ארץ  ערי  מדרים  הי  כל לחק  הרים לזי  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻפים 

אמת. בה  עלי  להי ת נזה י ראל לל עם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיחד 

ּבאמת להצליח  אפׁשר  נפׁש מסירּות ידי על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָרק
כל נלחם בר ה על  י נפ מסירת הרה  צרי לר"י להתחר לזת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָב ביל 

מיה ח ת, וכל י ראל, עם  למען נפ מסירת ל  מי לכל ונתח ר  א לכן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

י ח ם , סטים  ל נן הבא, ל נסת בי  בפרט בא  לחלים לחק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָר צה

הזהר  טיה די  

ד ל , נפ מסירת נפם  את מס נים האיבים  מ ל חזית  נ הליחים  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהם 

הר "י אתם לזת מבקים  אנ ן על  אתם , למ ר  רצים המים  מן  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָבואי 

רכיהם . כל א תם ְְְֵֶֶַַָָילה

ה  ם טבמבא ם החליםעל  זכת יבא יח אמר זי "ע דה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

תמימת. מ נפ מסיר ת   י להם י  וה נה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה טים ,

מחּכים? מה  על ּבא ? לא  לּמה אז ּבפתח ּכבר ּׁשּמׁשיח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹידּוע
ה אה , והמקרבים לתלמידים זי"ע מטאלנע הרי אמר אחת עם ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻמסרים

אנים  גלל א, ולא  למה , לב א מחה  מכן ע מד מיח  – פתח מ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹבר

מעיהם. גלל  תא עבים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֻמיחדים

כאב ענה  הלמידים  מן יחידים אחד  גלל לסל , יצטרכ ה ר ל "ל ה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה א לה? את ְְְִֶֶַַָעבים

הא לה  ביע א די  , רה מן  אתם  להריד לע ת  צריכים   הי ה כן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה בר

היח . ִִַַַָביאת

מטאלנע י מע ,הרי הא רק  קט, ואמר מןהסבב אחד הא "אה  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ְְִַַהעבים..."

ה א, לא ה  ט ח  עם ל ה א בר, כל  אמים ח הא, אדם הן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹטבע

סדר, ה ל הא אם, אחר זה ורק העיה –  רי מה הל ע ה ה א  נקי , הא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הני . ִֵַַרק

מחת מתפפים  אחרת אצעת  ל ה אחר , על האצע עם  מראה אדם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹן 

י תר עד ואלי  ן, ם לבד הה אדם  הן  תא על מראים  אחר, על הראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָלאצע 

הני ... ִִֵַמן

לביאת  עד  זכינ לא ננ לדאב ה אב,  פ ה החן  את עים אם זה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹגלל

יע לם  ואם ,פ ה חן  לעת לבד , עליו  האם האצע את להראת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה יח,

בב "א. צדקינ מיח ני לקל  מהר יתר ה  וודאי נזה  ה ה , החן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת

א היח  יאת את מעב  האסנת כל  אם מי  ד ה זהר תב מה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוזה 

ה ד. רת ל מדים ְִֶַַֹא

ל ')כמב אר ּתיק ּון הזֹוהר" הם (ּתיקּוני מני הזהר, את ללמ ד  רצים א לא "אי  ְְִָ ֵ ַ ַ ִ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ה ית  סק  תב וכ ה אלה. את מעבים  ואסנת" מלחמ ת עני, לע לם  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמביאים

תרפ "א. נת צדק ְִִֶֶַין

ּבזכ ּויֹות להר ּבֹות  אלּול  לחדׁש ְְְְִֵֶַֹעצֹות 
לי" ודדי לד די "אני בת  ראי – ְְֱֲִִִִֵֵָאלל

צדקה  תפה תבה  רים  חד אל ל,  חד ל מע אנ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעמדים 

מנה  אינ  נמא מי  הה, קד ים  י ראל הבעל"ט. הדים למים  נאתה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהכנה

להסיף כדי  יכלת אר  כל  לחבר אדם  ין בענינים  בפה  תרה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהסיף

הין. לם  זכת  ְְְִַַַֻלעצמ



הזהר י יה די 

.א לימים  ר ה הכנה להתנן ועלינ אים  ה ראים  ה מים  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָה ה

דל. חד נפל הלכים  הראים  מים  נזרים  ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָאם 

הראים המים לקראת טבים במעים  ת בה מעד  מעד  להת נן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָי

.לקראתנ ְִִֵַָָהאים 

ה ין. מן  העלם ל את לפטר יכל ה א  ,עצמ על  העיד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻר"י

דל הכי  וה בר  בא ה תקרב ה ין ל ם עצמ את להכין  צרי בר אחד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ"ל 

ימי פרט דה זהר לד להרת ללמד  ה א ה יקים ספרי  כל  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹבא

ֱאלל.

בה  יצד  להת נן מתערר  וחד  חד  ל  ה נה, להי  אלל חד אנ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעמדים 

אל לב ן, הען את לתן מעיו  מ למ לפ ה נה, עליו  ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעברה 

ה'. ועב דת ה רה לד  ואמץ חיל להסיף לה א  מאן   עצמ על לקל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹהשי "ת,

ח ּיים  החפץ  ׁשל  אל ּול ִִֵֶֶַַָׂשיחת
ה  עלה אלל,  חד ליבה "כנסי  סר , ראדין, י יבת חים למיד זי "עחפץ  ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ת. ל  מ ברים  ונא  מנחה, ח ת לפני  היבה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהיכל

הח ת , מהארצת א תם מיבאים   הי אתרגים . דל לא ברסיה, פלין  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוס ר

למים . עלה האתרגים  מחיר  ,ר נפסל רים קים, בנאים  ר ים  ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָקיים 

היה  יכל מהר  אתרג מחיר  רב. הן ה ר לים , חמה נמר  ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאתרג

עתק. הן  וזה רלים, לחמים  ְְֲִִִִֶַַַָָָלהיע

בה הע ח ידי יצא  העם  והמן מהם , אתר ג   לר ידם היגה לבד, ירים  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

מ ף. מאמץ  ההה רכה ההל" "אתרג חטף ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻנענע

:לעצמ ח ב  אחד  וכל מתקרבים, והח ים  אלל  חד  אנ ח ים , החפץ ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר 

עיר. הייתי  רק  אי ִִִִַַָָאח ,

מהרים . מינים אר עה  לעצמי  לר יכל  הייתי  אז,  ה מה? אז עיר, היית  ְְְְְְִִִִִִִִִִַַָָָָָָָָָָָֹֻואיל

רלים . חמים  הדר, הדר  אתר ג כר הייתי  אז הייתי, מפלג עיר ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻוא

מחיר! ל וה ְְִִַָָָָהצוה

נתנן!!! הבה אבל נכן, ְְֲִֵֶָָָָוזה 

אר לבד . סת ל הרא ן ים  היא הרה, מן ואתרג ללב נטילת ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻמצות

ח בה, ידי יצאים  הגהתם  א מרת, והמרא חכמים . מברי  א א  אינ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהמים,

ב ביל מצוה ". "ירי  א א אינם  רגעמצוההענעים תקמת הרה, מן אחת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יאה. וכ נאה  אכן , הר.  מ לק ידינ עלה לעירת,  אנ מקקים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָקט,

הצו ת ל  נגד  ם ", נגד רה "למ ד  ה רלמי , הלמד  ברי  נזר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

האחת האזנים  ף על נ יח אם  למר, רה! למד  ל אחת  מילה  והינ יחד , ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹם

אחת מילה הנה בכף ל, הל מילה, תפילין  ציצית  מה, וללב פר  ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֹמצות

י  !קלמ יכריע רה, למ ד אר"ל ותרה מצוה מארן ,"נר  יזרח הא רת ל . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ם! נגד  רק ל אחד  ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָֻוהבזק

הזהר  יאיה די  

מּלים  ּכמאתים נאמרֹות אחת ְְִִִֶַַַַָָָּבדּקה
מים! מאתים נאמר ת  אחת  "דה ח ים . החפץ  אמר ע ן ", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ"והתנני

,613 ב  נכל רה ר ל יצא לם נגד  רה  ולד  אלף. תריסר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעה,

אחד רה ער [7,356,000] מצות, מלין מ בע ליתר   ער וה עה  ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעה

ענה'...". 'מע ְֵֶֶַ

מאזנים, האדם מע י  את קלים  י מאזנים, למ רי   פיחד נקע  ודינ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

רב, זמן עד ואין ין, לזת הרצה והעברת. ה צות  מצות מאזן לסל ימהר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מכריעת  הריאיכתת עתים, ואם  רה! ער מ ואין  לטבה. י ה קלן , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מלי ן. מנה ערים  עת, ארע מלי ן. ע רה אר ע  לכדי  עלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהח ן

ּתֹורה ׁשנה 28.000ל ּכ זֹוכים ּבלבד אחת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבׁשנּיה 
חי "וה  אי ח ל."ן מ ם  אלף י  ת ה רה לד  כר  הקלים , ם  תב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ה ת , לחן  הבע רת על אמרה ת , לד  ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהוי

ערים למאה  ער וות ח ל , י ם עת וחצי ערה  ל רצ ף לד   כרְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מצו ת! מלין וחצי ְְְֲִִִִַַים 

לד אם  רה, תר ה לחט ף  וצרי הנה, רא עד   לנ נ תרה אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹת 

ההר ד על הסר, לד  על וכה ה אחת על הקלים,   אמר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻהגלה

.[המ [ראה רה. נה  מלין מאה וה דק ת דְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

מ יע י תר  חזק אמצעי ואין לימה, נה לתן  י האזנים . ף על מ ח   רלנְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הד ה הרה לד  מספת  הד,יתר , זהר לימ ד  הר"י רת בפרט  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רה נה  28.000 ל זכים  לבד  אחת רה,נה  נה  מלי ן מאה [הא ר: ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

לי ני מלין למר  1,666,666 ווה לים , ווה לח ק נת, לים לח ק , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מילה  ל נסף רה, נה אלף מנה ערים  למר  27,777.777 אחת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָנה

רה, מים  ל למר אפר  אחת בניה ערה,  ל מאת  נכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרה 

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָלפיכ

למי ותמהה , מזעזע אחד  וכל קללת, צ"ח על קראנ בא  י הבע ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹפר ת

מלדת ה ד ה  הרה  וא רח "ל, וכפר  לרע ואי קללת , הרה  ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמ יע

, תנמז)א כח פרק  מרב (ּדברים  לבב בט ב  מחה  אלקי ה' את עבד לא אר  "חת ְָ ָ ִ ִ ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ה יק  הא ן  ן אמר  בר  באמת , ,דתנ עב ער היא המחה מצות ל מר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹל",

היבה הרא עט עזרא הקימנירי "מי  א מר הסק הרי  ,עלינ גן   תזכ ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אדם מראה ה המחה, ידי  על רק אא  לם , לנ מיע לא ן, ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹואם ",

אן. עד  הכר, מ יע זה  על ורק ה', קרבת ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָחפץ

ּתֹורה מּלים אלף עׂשרים מאה  מליֹון  וחמ ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה 
ציקים , הארח ת אמר מה  וח ב, צא  ן  יאם  מק לים מחה  מצוה  על ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מ רק ו מח נה,אלף, הא  דה זהר לד עה , מל הא  ברי  וע ד  , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יעלה  עה ל לטבה , הף את להכריע די  ,דה זהר למד  הת ל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹואי

עליו, ת ר ואז  מנחה, ל ין לא הצר  בואי  רה , נה  זהלמלין ותסיף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ



הזהר י יה די 

.א לימים  ר ה הכנה להתנן ועלינ אים  ה ראים  ה מים  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָה ה

דל. חד נפל הלכים  הראים  מים  נזרים  ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָאם 

הראים המים לקראת טבים במעים  ת בה מעד  מעד  להת נן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָי

.לקראתנ ְִִֵַָָהאים 

ה ין. מן  העלם ל את לפטר יכל ה א  ,עצמ על  העיד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻר"י

דל הכי  וה בר  בא ה תקרב ה ין ל ם עצמ את להכין  צרי בר אחד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ"ל 

ימי פרט דה זהר לד להרת ללמד  ה א ה יקים ספרי  כל  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹבא

ֱאלל.

בה  יצד  להת נן מתערר  וחד  חד  ל  ה נה, להי  אלל חד אנ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעמדים 

אל לב ן, הען את לתן מעיו  מ למ לפ ה נה, עליו  ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעברה 

ה'. ועב דת ה רה לד  ואמץ חיל להסיף לה א  מאן   עצמ על לקל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹהשי "ת,

ח ּיים  החפץ  ׁשל  אל ּול ִִֵֶֶַַָׂשיחת
ה  עלה אלל,  חד ליבה "כנסי  סר , ראדין, י יבת חים למיד זי "עחפץ  ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ת. ל  מ ברים  ונא  מנחה, ח ת לפני  היבה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהיכל

הח ת , מהארצת א תם מיבאים   הי אתרגים . דל לא ברסיה, פלין  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוס ר

למים . עלה האתרגים  מחיר  ,ר נפסל רים קים, בנאים  ר ים  ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָקיים 

היה  יכל מהר  אתרג מחיר  רב. הן ה ר לים , חמה נמר  ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאתרג

עתק. הן  וזה רלים, לחמים  ְְֲִִִִֶַַַָָָלהיע

בה הע ח ידי יצא  העם  והמן מהם , אתר ג   לר ידם היגה לבד, ירים  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

מ ף. מאמץ  ההה רכה ההל" "אתרג חטף ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻנענע

:לעצמ ח ב  אחד  וכל מתקרבים, והח ים  אלל  חד  אנ ח ים , החפץ ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר 

עיר. הייתי  רק  אי ִִִִַַָָאח ,

מהרים . מינים אר עה  לעצמי  לר יכל  הייתי  אז,  ה מה? אז עיר, היית  ְְְְְְִִִִִִִִִִַַָָָָָָָָָָָֹֻואיל

רלים . חמים  הדר, הדר  אתר ג כר הייתי  אז הייתי, מפלג עיר ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻוא

מחיר! ל וה ְְִִַָָָָהצוה

נתנן!!! הבה אבל נכן, ְְֲִֵֶָָָָוזה 

אר לבד . סת ל הרא ן ים  היא הרה, מן ואתרג ללב נטילת ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻמצות

ח בה, ידי יצאים  הגהתם  א מרת, והמרא חכמים . מברי  א א  אינ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהמים,

ב ביל מצוה ". "ירי  א א אינם  רגעמצוההענעים תקמת הרה, מן אחת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יאה. וכ נאה  אכן , הר.  מ לק ידינ עלה לעירת,  אנ מקקים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָקט,

הצו ת ל  נגד  ם ", נגד רה "למ ד  ה רלמי , הלמד  ברי  נזר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

האחת האזנים  ף על נ יח אם  למר, רה! למד  ל אחת  מילה  והינ יחד , ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹם

אחת מילה הנה בכף ל, הל מילה, תפילין  ציצית  מה, וללב פר  ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֹמצות

י  !קלמ יכריע רה, למ ד אר"ל ותרה מצוה מארן ,"נר  יזרח הא רת ל . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ם! נגד  רק ל אחד  ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָֻוהבזק

הזהר  יאיה די  

מּלים  ּכמאתים נאמרֹות אחת ְְִִִֶַַַַָָָּבדּקה
מים! מאתים נאמר ת  אחת  "דה ח ים . החפץ  אמר ע ן ", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ"והתנני

,613 ב  נכל רה ר ל יצא לם נגד  רה  ולד  אלף. תריסר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעה,

אחד רה ער [7,356,000] מצות, מלין מ בע ליתר   ער וה עה  ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעה

ענה'...". 'מע ְֵֶֶַ

מאזנים, האדם מע י  את קלים  י מאזנים, למ רי   פיחד נקע  ודינ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

רב, זמן עד ואין ין, לזת הרצה והעברת. ה צות  מצות מאזן לסל ימהר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מכריעת  הריאיכתת עתים, ואם  רה! ער מ ואין  לטבה. י ה קלן , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מלי ן. מנה ערים  עת, ארע מלי ן. ע רה אר ע  לכדי  עלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהח ן

ּתֹורה ׁשנה 28.000ל ּכ זֹוכים ּבלבד אחת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבׁשנּיה 
חי "וה  אי ח ל."ן מ ם  אלף י  ת ה רה לד  כר  הקלים , ם  תב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ה ת , לחן  הבע רת על אמרה ת , לד  ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהוי

ערים למאה  ער וות ח ל , י ם עת וחצי ערה  ל רצ ף לד   כרְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מצו ת! מלין וחצי ְְְֲִִִִַַים 

לד אם  רה, תר ה לחט ף  וצרי הנה, רא עד   לנ נ תרה אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹת 

ההר ד על הסר, לד  על וכה ה אחת על הקלים,   אמר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻהגלה

.[המ [ראה רה. נה  מלין מאה וה דק ת דְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

מ יע י תר  חזק אמצעי ואין לימה, נה לתן  י האזנים . ף על מ ח   רלנְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הד ה הרה לד  מספת  הד,יתר , זהר לימ ד  הר"י רת בפרט  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רה נה  28.000 ל זכים  לבד  אחת רה,נה  נה  מלי ן מאה [הא ר: ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

לי ני מלין למר  1,666,666 ווה לים , ווה לח ק נת, לים לח ק , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מילה  ל נסף רה, נה אלף מנה ערים  למר  27,777.777 אחת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָנה

רה, מים  ל למר אפר  אחת בניה ערה,  ל מאת  נכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרה 

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָלפיכ

למי ותמהה , מזעזע אחד  וכל קללת, צ"ח על קראנ בא  י הבע ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹפר ת

מלדת ה ד ה  הרה  וא רח "ל, וכפר  לרע ואי קללת , הרה  ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמ יע

, תנמז)א כח פרק  מרב (ּדברים  לבב בט ב  מחה  אלקי ה' את עבד לא אר  "חת ְָ ָ ִ ִ ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ה יק  הא ן  ן אמר  בר  באמת , ,דתנ עב ער היא המחה מצות ל מר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹל",

היבה הרא עט עזרא הקימנירי "מי  א מר הסק הרי  ,עלינ גן   תזכ ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אדם מראה ה המחה, ידי  על רק אא  לם , לנ מיע לא ן, ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹואם ",

אן. עד  הכר, מ יע זה  על ורק ה', קרבת ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָחפץ

ּתֹורה מּלים אלף עׂשרים מאה  מליֹון  וחמ ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה 
ציקים , הארח ת אמר מה  וח ב, צא  ן  יאם  מק לים מחה  מצוה  על ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מ רק ו מח נה,אלף, הא  דה זהר לד עה , מל הא  ברי  וע ד  , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יעלה  עה ל לטבה , הף את להכריע די  ,דה זהר למד  הת ל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹואי

עליו, ת ר ואז  מנחה, ל ין לא הצר  בואי  רה , נה  זהלמלין ותסיף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ



הזהר יב  יה די 

מאה פל רגע!עד רק רה, נה  מלי ן  ל ויהיה נתן, רי  אבת ת ב מ , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רה  מים  12,000 זה ת, 60 פל  רה, מים מאתים  אמרים ה כל  ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי 

נה, ל ער והל מאה , עם  ועד אלף, עם ועד אלף, מפלת ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעה,

נה, ים  365 פל ים , עת 24 נכיל נה?  י ע ת  ה ח ן:  א ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָרגע,

מלין  וחמ מאה וה עה, כל  רה מ ים 12,000 פל  עת 8760 ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָוה

רה  מ ים  אלף ערים למד(105,120,000)מאה  י ,613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ואר ע [ים 64,438,560,000 וה  613 פל 105,120,000 כם, נגד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָרה 

ח ל. י ם  ד ה זהר  לד  עה רק  וזה מצות], מליארד ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹוחצי 

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתקּבל 

אלף פל ועד ת, אלף פל למר, , לנהכ מלין ה אה לפני  עד  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

אם רגע! עד  ח ב !!! מרנ לא  עד  מאה, פל עד  ה ער על בהתר ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹמחה,

נ תנים מ מים  תנים  מה ל י  אלף, יכל ב מנין , למד  הנסת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻבית 

וּיצא)אלף ּפרׁשת  הרי(זהר הער, את אר ן אה  ואם  מנין, רה הכינה והרי  , ְֶֶַֹ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָנגד

זיליֹונר מֹולטי ּבמצוֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול  הכי העׁשיר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית

ם הנין, את לקץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם  ם  מה? ידע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאה

"הרחה [דברי  חק י  העונ ת ל אא עד , ולא כר , תא את ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקל

לחב? מה עד  י !נ קרח ], רת ראל וא הב מלי , הגר"א  ה ללים , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹער 

מלטי מצות עלם הד ל הכי העיר נהיית הרי ידים? חק תב ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהאם 

ל ולרקד  ליר   צרי א ה הרי  יתזילי נר!!! מחת מ הילה  וכל  הם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

מחה מרב הבע ל  ני א ע "ב)האבה, נא ּדף רנן(סּכה נ ראה: א מי  ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ ָ ַ ִֶַָָָָָֹ

ממיו. מחה ראה  לא ה אבה  ית ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹמחת

לכבד ,מ טבה עצה  ל אין  י  דים , עצמ את וח  תערר  ואי  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהרי 

הל, על לכן  רי תח  אל רק החד ה, חים הנה אלקים למענ לב, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לעבד כל כדי הדה, הכינה לכבד  זה  ,צרי אה הבת ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלמר ,

ולא ה  ה ד ה , הכינה את לפת מים , בד  למען ותתל מחה , ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאת

באהבה. רצן  תפ קל ואז ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֻהלמה ,

ימים צל  , עצמ והיא  ניה. את  תדרן על את אה  ל  לח  ואי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעכו

ז הר יקני  ואמירת ,האל תח  ואמירת הנה רא הלכת ללמד ,א ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹותת

 כמ כר , ל  י רה למדה אה הרמ"ם, סק הרי  וזטא, רבא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָוארא 

זהר למדת היתה  זקנת על  והעיד .ה אל תח  יד  ם  אה חי   אי הן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹתב

.[דה חי  אי להן זכינ אי מבינים  [עכו מני ת. רקי  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוח "י 

נ ב  לא  מקמם ... אל הביאנם  אם א ר עד  י ראל ני  לפני  חים  נחלץ  ואנחנ"ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻֻ

" נחלת אי י ראל ני התנחל עד  ינ יח)אל יז לב  פרק  הרעיא(במדבר  מ . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מאיר הר "י  רת  דווקא,  ד ה זהר  ללמד  תנ א מצה [ נר [מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמהימנא

הזהר  יג יה די  

גאלנ עד  ה א  ר  דל מנחה לתת ולא ללמד   וצרי הר ת, סף (זֹוהרעד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ 

ריט.) הד!!!ּפנחס זהר למדים לנ ח ים !!! חפצי לנ רה !!! לערי לנ ִ ְ ָ ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ׁשּזֹוכה יה ּודי ׁשּלב רמז, ט ּוב", "ּכל = יהּודי" "לב = 76 = "אל ּול" ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּגימטר ּיה
טּוב" ל"ּכל ּיזּכה אל ּול, ּבח ֹודׁש ְְְְְִִֵֶֶָלהתע ֹורר 

הרת ס עד  מאיר הר"י ְִִֵַַַַָרת

מגג ג מלחמת  צלי זהר מדי  א ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹרק

נח תבת מ מגג  ג  ממלחמת מה ל  צל י זהר ... מדים  זֹוהרא (ּתיקּוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ ֵ ַ 

נׂשא) ּזהר ע "ד, ע"ב רעים.חי געים  מל נ לים  ה ּירק). ּכגן להתת(תקי"ז, זכים  . ַ ַֹ ָ ְְִִִִִָָָ ַ ַ ָ ָ ְְִַַָ

היח את  מביאים  הלת  את מב לים לאברהם,הטר גים, חסד ׁשלמה, (הגר"אאבן  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָ ֶ ְ ֵ ָ ֶ ֶ ְ ַ ְ ָ ָ 

ׁשמיני) אפרים מחנה  הפ.ּדגל  מק יֹועץ)מטהר ועים(ּפלא  האה את מקרבים  . ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ִ ְְֵֵֶֶֶַַַ ֶ ֵ ְְְְִִֶַָָֻ

לי צרם ד ל רח  זֹוהר)נחת לתּקּוני מעט  לימה.(מקּדׁש נה  מ אחת עה  ח ל: . ְְִַַַָָ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ֵ ַ ְְְֵַַָָָָָ

נה.מחה : אלף מאה   צער: נה , אלף נה מלי ן  – ע ר  י  ה ערבי בכתל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נה.ת:.רה מלי ן  מחה : רה. נה אלף אחת: עה על כר  מקלים  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

:צער.רה נה מלי ן מאה  רה נה  מליארד – ער י הערבי (אבת.בכתל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ ֹ

זיע "א) סאלי ּבאּבא  ּטֹוב , הרי"ח  הּׂשמחה, ׁשער צ ּדיקים אֹורח ֹות פ "ג, נתן לּדרּבי הם ז כים. בד ְ ַ ִ ָ ַ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ַ ִ ְ ָ ֲ ֵ ַ ָ ָ ִ ְִִֵַ

מתקלת נ מעת הּׂשרד")פתיהם  "ּבגדי א ּבּוחצירא , ה '(ר"י עבדי  נקראים הם  רק . ְְְְִִִֵֶֶַַָ ֲ ִ ָ ִ ְ ֵ ַ ְ ָ ְְִִֵֵַָ

לה ני  מראי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א מים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלם 

אבֹות) ּפרקי אזּולאי, ה עי!.(ר"א ת זכ" עליהם: יאמר ב א  חלק ה יח  י ל ֲ ַ ִ ְ ֵ ָ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

...דה ההר  את קדים  האן  עם  ללמד  תחיל והיה י ן מי העם !". ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻגא ת

מ יח. חבלי  לי  קר ב  לאה ז כים ז')ואי  מערכת יׂשראל  לי(סגּלת מע עי  ל . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ ֻ ַ ִ ְ ָ ֵ ַ ֲ ֶ ֶ ִִֵַַ

 ד ה זהר  ילדים  עם  למד(קאמארנא) נערים עם  זקנים  חי). איׁש .(ּבן ְְְִִִֶַַָָָ ַ ְ ָ ְְִִִֵֶָ ִ ָ 

נצח ּיים  ח ּיים ׁשווה  ְְִִִִֶַַָזמן
זמן אמרים אמריקה  זככית. ה  ח ב א הר  יהלמים מתל לים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאצל

אמת  ה  ידע לא אחד אף אבל  ח ים!!! זה  זמן  אמרים היה דים אצלנ – סף ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹזה 

מגי רק וזה נה, מלין מ מנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !!! המן  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוה

הה  לֹו)העלם למח ּכה  יע ׂשה   זּולת אלקים ראתה לא עין נצח , ח ּיי יׁש ׁשּׁשם  ה ּבא הע ֹולם (מּלבד  ִֶַָָ ְ ַ ָ ַ ָ ֶ ָ ֵ ַ ֵ ֶ ַ ַ ִ ָֹ ֲ ָ ֱ ִֹ ָ ֵ ַ ֲ ֶ ִ ְ ַ ֵ 

מע  מי  רגע אף  בזז ולא נה , וחצי מילין יתר ל וה  ה  ל דע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻעכו

יד. ה ג עירת זרק עה  ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹחסר

היה א אג ממחה  רפא  אלי צמד מצליח מפרסם ין  רע ר צה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻאה

ונחת  ציקים לבנים מבטחת רכה   היממה עת כל  אלי יתלווה  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻח לה

פע   מתנים טבים ארים חים  י ח ימי ל מצלח טב  מ ל   ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻמה אצאים

לזת. לזת יכל יהדי ל  מע ה   הענינים כל והצלחה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָרכה 

צּופים  ונפת מּדבׁש ּומת ּוקים רב ּומ ּפז מּזהב ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה ּנחמדים 
ע מני אא יראל  ארץ  חרבה ולא  רה  ל פעה  א א העלם חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹלא

אמר רה ל  ע מ ני אא אינן  יראל על ה את ה רת וכל רה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָל

זאת ל  יעקב  ה')פ ע ּפסּוק א' ּפרק ה')...(מיכה א ֹות ּברכה מחזיק  פ"א, זּוטא ן(אל ּיהּו ועל ְֲִֶַַָֹֹ ָ ֶ ֶ ָ ֵ ִ ָ ָ ַ ֲ ִ ְ ָ ָ ְֵַ



הזהר יב  יה די 

מאה פל רגע!עד רק רה, נה  מלי ן  ל ויהיה נתן, רי  אבת ת ב מ , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רה  מים  12,000 זה ת, 60 פל  רה, מים מאתים  אמרים ה כל  ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי 

נה, ל ער והל מאה , עם  ועד אלף, עם ועד אלף, מפלת ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעה,

נה, ים  365 פל ים , עת 24 נכיל נה?  י ע ת  ה ח ן:  א ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָרגע,

מלין  וחמ מאה וה עה, כל  רה מ ים 12,000 פל  עת 8760 ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָוה

רה  מ ים  אלף ערים למד(105,120,000)מאה  י ,613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ואר ע [ים 64,438,560,000 וה  613 פל 105,120,000 כם, נגד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָרה 

ח ל. י ם  ד ה זהר  לד  עה רק  וזה מצות], מליארד ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹוחצי 

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתקּבל 

אלף פל ועד ת, אלף פל למר, , לנהכ מלין ה אה לפני  עד  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

אם רגע! עד  ח ב !!! מרנ לא  עד  מאה, פל עד  ה ער על בהתר ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹמחה,

נ תנים מ מים  תנים  מה ל י  אלף, יכל ב מנין , למד  הנסת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻבית 

וּיצא)אלף ּפרׁשת  הרי(זהר הער, את אר ן אה  ואם  מנין, רה הכינה והרי  , ְֶֶַֹ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָנגד

זיליֹונר מֹולטי ּבמצוֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול  הכי העׁשיר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית

ם הנין, את לקץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם  ם  מה? ידע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאה

"הרחה [דברי  חק י  העונ ת ל אא עד , ולא כר , תא את ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקל

לחב? מה עד  י !נ קרח ], רת ראל וא הב מלי , הגר"א  ה ללים , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹער 

מלטי מצות עלם הד ל הכי העיר נהיית הרי ידים? חק תב ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהאם 

ל ולרקד  ליר   צרי א ה הרי  יתזילי נר!!! מחת מ הילה  וכל  הם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

מחה מרב הבע ל  ני א ע "ב)האבה, נא ּדף רנן(סּכה נ ראה: א מי  ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ ָ ַ ִֶַָָָָָֹ

ממיו. מחה ראה  לא ה אבה  ית ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹמחת

לכבד ,מ טבה עצה  ל אין  י  דים , עצמ את וח  תערר  ואי  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהרי 

הל, על לכן  רי תח  אל רק החד ה, חים הנה אלקים למענ לב, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לעבד כל כדי הדה, הכינה לכבד  זה  ,צרי אה הבת ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלמר ,

ולא ה  ה ד ה , הכינה את לפת מים , בד  למען ותתל מחה , ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאת

באהבה. רצן  תפ קל ואז ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֻהלמה ,

ימים צל  , עצמ והיא  ניה. את  תדרן על את אה  ל  לח  ואי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעכו

ז הר יקני  ואמירת ,האל תח  ואמירת הנה רא הלכת ללמד ,א ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹותת

 כמ כר , ל  י רה למדה אה הרמ"ם, סק הרי  וזטא, רבא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָוארא 

זהר למדת היתה  זקנת על  והעיד .ה אל תח  יד  ם  אה חי   אי הן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹתב

.[דה חי  אי להן זכינ אי מבינים  [עכו מני ת. רקי  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוח "י 

נ ב  לא  מקמם ... אל הביאנם  אם א ר עד  י ראל ני  לפני  חים  נחלץ  ואנחנ"ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻֻ

" נחלת אי י ראל ני התנחל עד  ינ יח)אל יז לב  פרק  הרעיא(במדבר  מ . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מאיר הר "י  רת  דווקא,  ד ה זהר  ללמד  תנ א מצה [ נר [מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמהימנא

הזהר  יג יה די  

גאלנ עד  ה א  ר  דל מנחה לתת ולא ללמד   וצרי הר ת, סף (זֹוהרעד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ 

ריט.) הד!!!ּפנחס זהר למדים לנ ח ים !!! חפצי לנ רה !!! לערי לנ ִ ְ ָ ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ׁשּזֹוכה יה ּודי ׁשּלב רמז, ט ּוב", "ּכל = יהּודי" "לב = 76 = "אל ּול" ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּגימטר ּיה
טּוב" ל"ּכל ּיזּכה אל ּול, ּבח ֹודׁש ְְְְְִִֵֶֶָלהתע ֹורר 

הרת ס עד  מאיר הר"י ְִִֵַַַַָרת

מגג ג מלחמת  צלי זהר מדי  א ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹרק

נח תבת מ מגג  ג  ממלחמת מה ל  צל י זהר ... מדים  זֹוהרא (ּתיקּוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ ֵ ַ 

נׂשא) ּזהר ע "ד, ע"ב רעים.חי געים  מל נ לים  ה ּירק). ּכגן להתת(תקי"ז, זכים  . ַ ַֹ ָ ְְִִִִִָָָ ַ ַ ָ ָ ְְִַַָ

היח את  מביאים  הלת  את מב לים לאברהם,הטר גים, חסד ׁשלמה, (הגר"אאבן  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָ ֶ ְ ֵ ָ ֶ ֶ ְ ַ ְ ָ ָ 

ׁשמיני) אפרים מחנה  הפ.ּדגל  מק יֹועץ)מטהר ועים(ּפלא  האה את מקרבים  . ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ִ ְְֵֵֶֶֶַַַ ֶ ֵ ְְְְִִֶַָָֻ

לי צרם ד ל רח  זֹוהר)נחת לתּקּוני מעט  לימה.(מקּדׁש נה  מ אחת עה  ח ל: . ְְִַַַָָ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ֵ ַ ְְְֵַַָָָָָ

נה.מחה : אלף מאה   צער: נה , אלף נה מלי ן  – ע ר  י  ה ערבי בכתל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נה.ת:.רה מלי ן  מחה : רה. נה אלף אחת: עה על כר  מקלים  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

:צער.רה נה מלי ן מאה  רה נה  מליארד – ער י הערבי (אבת.בכתל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ ֹ

זיע "א) סאלי ּבאּבא  ּטֹוב , הרי"ח  הּׂשמחה, ׁשער צ ּדיקים אֹורח ֹות פ "ג, נתן לּדרּבי הם ז כים. בד ְ ַ ִ ָ ַ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ַ ִ ְ ָ ֲ ֵ ַ ָ ָ ִ ְִִֵַ

מתקלת נ מעת הּׂשרד")פתיהם  "ּבגדי א ּבּוחצירא , ה '(ר"י עבדי  נקראים הם  רק . ְְְְִִִֵֶֶַַָ ֲ ִ ָ ִ ְ ֵ ַ ְ ָ ְְִִֵֵַָ

לה ני  מראי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א מים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלם 

אבֹות) ּפרקי אזּולאי, ה עי!.(ר"א ת זכ" עליהם: יאמר ב א  חלק ה יח  י ל ֲ ַ ִ ְ ֵ ָ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

...דה ההר  את קדים  האן  עם  ללמד  תחיל והיה י ן מי העם !". ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻגא ת

מ יח. חבלי  לי  קר ב  לאה ז כים ז')ואי  מערכת יׂשראל  לי(סגּלת מע עי  ל . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ ֻ ַ ִ ְ ָ ֵ ַ ֲ ֶ ֶ ִִֵַַ

 ד ה זהר  ילדים  עם  למד(קאמארנא) נערים עם  זקנים  חי). איׁש .(ּבן ְְְִִִֶַַָָָ ַ ְ ָ ְְִִִֵֶָ ִ ָ 

נצח ּיים  ח ּיים ׁשווה  ְְִִִִֶַַָזמן
זמן אמרים אמריקה  זככית. ה  ח ב א הר  יהלמים מתל לים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאצל

אמת  ה  ידע לא אחד אף אבל  ח ים!!! זה  זמן  אמרים היה דים אצלנ – סף ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹזה 

מגי רק וזה נה, מלין מ מנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !!! המן  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוה

הה  לֹו)העלם למח ּכה  יע ׂשה   זּולת אלקים ראתה לא עין נצח , ח ּיי יׁש ׁשּׁשם  ה ּבא הע ֹולם (מּלבד  ִֶַָָ ְ ַ ָ ַ ָ ֶ ָ ֵ ַ ֵ ֶ ַ ַ ִ ָֹ ֲ ָ ֱ ִֹ ָ ֵ ַ ֲ ֶ ִ ְ ַ ֵ 

מע  מי  רגע אף  בזז ולא נה , וחצי מילין יתר ל וה  ה  ל דע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻעכו

יד. ה ג עירת זרק עה  ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹחסר

היה א אג ממחה  רפא  אלי צמד מצליח מפרסם ין  רע ר צה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻאה

ונחת  ציקים לבנים מבטחת רכה   היממה עת כל  אלי יתלווה  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻח לה

פע   מתנים טבים ארים חים  י ח ימי ל מצלח טב  מ ל   ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻמה אצאים

לזת. לזת יכל יהדי ל  מע ה   הענינים כל והצלחה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָרכה 

צּופים  ונפת מּדבׁש ּומת ּוקים רב ּומ ּפז מּזהב ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה ּנחמדים 
ע מני אא יראל  ארץ  חרבה ולא  רה  ל פעה  א א העלם חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹלא

אמר רה ל  ע מ ני אא אינן  יראל על ה את ה רת וכל רה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָל

זאת ל  יעקב  ה')פ ע ּפסּוק א' ּפרק ה')...(מיכה א ֹות ּברכה מחזיק  פ"א, זּוטא ן(אל ּיהּו ועל ְֲִֶַַָֹֹ ָ ֶ ֶ ָ ֵ ִ ָ ָ ַ ֲ ִ ְ ָ ָ ְֵַ



הזהר יד יה די 

ולעסק ה ה העלם מהבלי המן  לצד   חכ מאמי כל אד לה ל האדם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצרי

כמ ים, ל טמז מרלת טבת אבנים היל  מ  ל אפ ר מה  כל רה  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

צפים, ונפת  במ מתקים רב מז  מ הב החמדים י"א)תב י "ט, ּפרק  (ּכף ,(ּתהילים ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ ִ ִ ֶ ֶ ַ 

סקי"א) קנ"ו  סימן  .הח ּיים ַ ַ ִ ִ ָ 

קֹודׁש ּבׁשּבת ּבלּמּוד ּובפרט  וי ֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הּזהר ּבלּמּוד נתח ּזק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהבה 
ה למדת  ז ני  על תת, ה למדת רה  ל  וער ה  בח  הפליג תינְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָר

דה ההר לן החל, "ׁשלחל ("ימת ּפרׁשת אינן–(סֹוף כל חלקיהן  זאה  ְִִַַַַָָֹֹ ָ ַ ְ ַ ְ ְִֵַָָָָ

ימין ". מאר תא ימא אריתא, ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָמ לין 

ה  הבמרנא ספרריח חי", אי ׁשנּיה)"ן ׁשנה  ׁשמֹות , לנ:(ּפרׁשת וזה תב, , ְְִִֵֶַַַָָָָָ ָ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ָ ְְֶַָ

לברכה, זכר נם הקלים תב אלף ת, ים ה רה  מעסק העה  על  גד ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

החל. ימי ל ה רה  מעסק  ה עה  מן  יתר ר נ עמים . קד לן  אן מר כיעד  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ואמר:רעי, מקרביו, אזני עם התא  ,עלינ יגן תרהזכ לד ל  "עה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לד ל אחת ועה  חל . ים למה נה  ללד וה  ה ת, ים ה ט ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

ים  וזהר הלה  ולד חל. ים ט לד ל  נה  מ היא  חל , ים וקלה  ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל". ימת נה  וחמ בעים ללד  וה  עה  מ הד ת האן פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

החיםה  סקי"ב)ף ה לה .,(קנ"ה  ללד יח ב הזהר ה לד יעץוכתב  וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

: נל ד ה לפני חב ה א הרה גיאת  וגה  קאמר  מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א  רעלי "גוד" לברכה  זכר נם  חכמינ  פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

 קד ר כבר .נל אן  עד  זגל אהבה, עינינ מהר"ש מאר עלינ יגן  תזכ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הט,על לד ל נה  לער אחת עה  עלה   ד ה ה הר לד ,"מל "ה א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

 סק הח יםוהבא סקי"ב)כף קנ"ה  ה (סימן  לן וזה ,"מל מ"ג)"סא לד(ּתּקּון י : ְְְִִַַַָָ ָ ְְִִֵֶֶֶַ ִִ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל ע למ ת, נה  עלמא  גירסא  ד ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר 

ה ט ל ד  יעה  א מה  אחת, עה  למעלה ן  יעה  אחד , מאמר  רְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי ויהיה  מלא, היכלא מני ה א, עלם ן  ה א  ל מבטח  מימה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה 

רקיעא. מלכ תא ראנה  ה בים , לתב ה ל' תן מל (ם  לנ:(ה ּכּסא וזה , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ ִ ֵ ֶ ֶ ְְֶ

למדים  אינם אם דל ה  וענם קלה. ללמד חכם למיד  על חב דל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹה 

אחת  עה יעה  י ליצלן, רחמנא ה אה  מעבים הם י ל תא, אר וגרם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻקלה ,

לקרב ח ד ל  י  ה רה, פטי ימים  חד לד  נעה  א  מה  ה לה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹל ד 

ה ה אה .  תינ ר מברי  מל העלה ה בו א עלינ,הריח יגן הלמדזכ תם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

יזה אם זה , לפי חל. ים ט נה  אלף למד , דק ת  ד ה זהר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה 

ימי אלפין  ה ית ל  לתן זכה  הרי , דק ת   ד ה זהר עת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹללמד

עלה ריאה ל  ח  על בנ סף .[ יד על מתעה העלם  ציקים [וכל ארחת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּׂשמחה) מצוה)ל ד הבאר(ׁשער אר(וכל נמצא אלף, פל ער מחה  הנעה  ַ ַ ַ ִ ְ ָ ְְְִֵַָ ָ ִ ְ ָ ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחת  עה  עלה  " ד ה "ה הר הרשב "י רת ב מחה  דק ת למד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹיה די

נה , מלי ן  ל הח ֹול)לער ּבימי ּפׁשט  ו (לּמּוד . נתןאיתא רי ו ')אבת מׁשנה ג' רי(ּפרק : ְְִִֵֶֶָָ ְ ָ ִ ֵ ַ ְְְִִֶַָָָָ ֶ ִ ְ ָ ִַ

ה חק, עת ל ב אל הרוח  עת רה למד אם  אמר ... י סי רי  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָי מעאל

רוח  מ אה  צער אחד בר לאדם  ל ב ׁשם)לפי י רים (ע ּין למד א ר ן על  , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ ֵ ָ ְֲִִֵֵֶַַ

הזהר  טו יה די  

רה !!! נה  מלין מאה  וה ת עה  ד ה זהר לד ה ל  ס מאה, פ ל  ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹה ל

י ראל קד ממרן סאליוכ ד ע דיה בא עיה"ק לירלים  מיחד  סע זי"ע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

אר ים  ערה מ אחד ף ירלים  ז ה"ק ד ואמר זה"ק, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָללמ ד

יראל. ארץ זיע "א)מקמת סאלי רה !!!.(הּבאּבא  נה 28.000 אחת צאנה ְְְִֵֶֶַָ ַ ַ ָ ִ ְְִֵַַָָָָ

ה א , ר דה את מח  ה נה, כל ת,  ד ה ה הר לד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹוח ב

הסק: את ה '"מקם  ח נא יג ל ."ועה ְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ובהּו לתה ּו עֹולם מחזיר  זֹוהר, ללמֹוד ר ֹוצה ׁשּלא  ְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹמי
מבאר , דה ההר ובה,מברי   לתה עלם מחזיר זהר , ללמד רצה  א מי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

יתירה , לנ מה  לזת יכל הד,ולא זהר  ללמד ח ב דק ת ורקבפרט ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמנא נמנע, ואם קדה, ותספת יתירה נמה  לתספת זכה  ה א זהר מד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ה ה עלם חיו  את פסיד  התי מי מלמעלה, ברכת נממ חכמת מפסיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָליצלן 

ה א. ַָָָבעלם

ורתי !!! הכינהמרי לכבד  להתאחד הם  יראי  מחנה  זהרעל ללד ללמד  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹ

הר "י ברי ויתקם ,דםהלה ימינעליו מהרה  לתא" מן  יפק ן  "דא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

.אמן ֵָ

הז הר ללמד הח ים  אילן ואחז במחה אחדת  י ראל ל צהתק ן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָעל

דרחמי"ה לתא מן  יפקן א כף"ספרא רה, ם  ויעסק ילמד וכא ר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ה ד ה  הרה  כח  הא ה נאאבא רת מהימנא  רעיא  בזהר  ע ּמּוד. קכ"ד, (ּדף ְְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ ַ 

בגיניהב') :ארץ "אמר רר  יתקם"קראתם בזכתיה ,ע ואין  ינח דד "ה ' ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

נכר" .אל  ֵֵָ

�א. ּבדבריה� , מק ֹומֹות  ּבכּמה מבאר ע ֹוד  ל ּקּוטי� : – ּתֹורה א ֹור הּוא ּב�פר מ�יח ּביאת  עּקר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּתֹורה  ּבתרא ּבזכ ּות ּדבבא  ק ּמא  ּבפרק  �אמרּו ּכמ ֹו א '), ע ּמּוד  יתנ ּו(ח, ּכי "ּג�  ּדכתיב , מאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

�רי� " מל � מּמ�א  ּמעט וּיחּלּו אק ּבצ�  ע ּתה י')ב ּגֹוי�  ח', ּבל �ֹו� (ה ֹו�ע  הּזה ּפ� ּוק  ּכל  ותניא  , ִַַָ�ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ו�רי� ". מל � מּמ�א  "ויחּלּו מה� , מעט וא�  אק ּבצ� ", ּכלהֹו "ע ּתה ּתנ ּו, אי נאמר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְְִִַַַָֹֻ�ארּמי

ּביד �" קד�יו  ּכל  ע ּמי�  חבב  "א�  ּדכתיב , מאי  �� ג ')ואמרּו ל "ג , �א ּתה (ּדברי�  ּב�עה אפ ּלּו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְִַָָָָ
וכו', ה�  ּבידי� �ּלה�  קד ֹו�י�  ּכל  ע ּמי� , ּתֹורה,מחּבב על עליו הּנֹות� ּכל  �אמרּו ּוכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מלכּות על מּמּנּו ה ')וכו'מעבירי� מ�נה  י"ג  ּפרק  אי�,(אבֹות  וכו ', יעקב �ל �ּקֹולֹו ּבזמ� ּכי  ְִֶֶָָ
ע �ו ידי ט"ז )וכו 'הּידי� � "ה , ּפר�ה  ר ּבא  חלק (ּברא �ית ּובפרק  ב '), ע ּמּוד ּתלמידיו(צ "ח �אלּו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ח�די� ּובגמיל ּות ּבּתֹורה יע�ק מ�יח, �ל מחבלֹו ויּנצל אד� יע �ה מה אלעזר , רּבי את 
ּבּתֹורה  עֹו�ק נקרא הּקדֹו� הּזֹוהר  ּבלּמּוד  הר ּבי� את הּמזּכה וכל  ל�ֹונֹו. ּכא� עד וכו',
לנ�מת ּומתק�ר ּכּלֹו, העֹול� ּכל את ּומּציל ּומק ּי� נעלה הכי  ּבאפ� ח�די�  ּובגמיל ּות

ונעל� ,הרשב"י  טמיר א ֹור ע ֹול�  וי� ֹוד צּדיק  הּקדֹו� הּגא ֹו�  �ּכתב  ּוכמֹו עלינ ּו, יג�  ָ�ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזכ ּות ֹו
ּדרזי� , מרא  המלוב "� , הּקד �י�  אּבּוחצירא קד� יעקב רּבנּו לברכה מר� וקדֹו� צּדיק  זכר ֶַֹ�ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

ט ֹוב  ּדֹור� ּב�פרֹו אמ� , עלינ ּו יג�  ע "ב)זכ ּותֹו ל �ֹונ ֹו:(ע ּמּוד  ּבר וזה �מעֹו� רּבי זכ ּות ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
הּצּדיקי� מּכל יֹותר העליֹו� ּבעֹול� זכרֹונ� יֹוחאי חכמינ ּו �אמרּו ּוכמֹו ל �ֹונ ֹו. ּכא�  עד , ְְְֶַָָ�ְִֵָָ

ב ')לברכה, עּמּוד מ"ה ּד�  י ֹוחאי(� ּכה  ּב�  �מע ֹו�  רּבי  מ�ּו�  ירמיהּו רּבי אמר  חזק ּיהּו ואמר . ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבני אליעזר ואלמלי  ע ּתה עד �ּנבראתי  מּיֹו�  הּדי�  מ�  ּכּלֹו הע ֹול�  ּכל  את  לפטר אני  ְִֵֶֶ�ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ�ָיכ ֹול 



הזהר יד יה די 

ולעסק ה ה העלם מהבלי המן  לצד   חכ מאמי כל אד לה ל האדם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצרי

כמ ים, ל טמז מרלת טבת אבנים היל  מ  ל אפ ר מה  כל רה  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

צפים, ונפת  במ מתקים רב מז  מ הב החמדים י"א)תב י "ט, ּפרק  (ּכף ,(ּתהילים ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ ִ ִ ֶ ֶ ַ 

סקי"א) קנ"ו  סימן  .הח ּיים ַ ַ ִ ִ ָ 

קֹודׁש ּבׁשּבת ּבלּמּוד ּובפרט  וי ֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הּזהר ּבלּמּוד נתח ּזק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהבה 
ה למדת  ז ני  על תת, ה למדת רה  ל  וער ה  בח  הפליג תינְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָר

דה ההר לן החל, "ׁשלחל ("ימת ּפרׁשת אינן–(סֹוף כל חלקיהן  זאה  ְִִַַַַָָֹֹ ָ ַ ְ ַ ְ ְִֵַָָָָ

ימין ". מאר תא ימא אריתא, ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָמ לין 

ה  הבמרנא ספרריח חי", אי ׁשנּיה)"ן ׁשנה  ׁשמֹות , לנ:(ּפרׁשת וזה תב, , ְְִִֵֶַַַָָָָָ ָ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ָ ְְֶַָ

לברכה, זכר נם הקלים תב אלף ת, ים ה רה  מעסק העה  על  גד ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

החל. ימי ל ה רה  מעסק  ה עה  מן  יתר ר נ עמים . קד לן  אן מר כיעד  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ואמר:רעי, מקרביו, אזני עם התא  ,עלינ יגן תרהזכ לד ל  "עה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לד ל אחת ועה  חל . ים למה נה  ללד וה  ה ת, ים ה ט ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

ים  וזהר הלה  ולד חל. ים ט לד ל  נה  מ היא  חל , ים וקלה  ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל". ימת נה  וחמ בעים ללד  וה  עה  מ הד ת האן פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

החיםה  סקי"ב)ף ה לה .,(קנ"ה  ללד יח ב הזהר ה לד יעץוכתב  וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

: נל ד ה לפני חב ה א הרה גיאת  וגה  קאמר  מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א  רעלי "גוד" לברכה  זכר נם  חכמינ  פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

 קד ר כבר .נל אן  עד  זגל אהבה, עינינ מהר"ש מאר עלינ יגן  תזכ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הט,על לד ל נה  לער אחת עה  עלה   ד ה ה הר לד ,"מל "ה א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

 סק הח יםוהבא סקי"ב)כף קנ"ה  ה (סימן  לן וזה ,"מל מ"ג)"סא לד(ּתּקּון י : ְְְִִַַַָָ ָ ְְִִֵֶֶֶַ ִִ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל ע למ ת, נה  עלמא  גירסא  ד ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר 

ה ט ל ד  יעה  א מה  אחת, עה  למעלה ן  יעה  אחד , מאמר  רְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי ויהיה  מלא, היכלא מני ה א, עלם ן  ה א  ל מבטח  מימה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה 

רקיעא. מלכ תא ראנה  ה בים , לתב ה ל' תן מל (ם  לנ:(ה ּכּסא וזה , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ ִ ֵ ֶ ֶ ְְֶ

למדים  אינם אם דל ה  וענם קלה. ללמד חכם למיד  על חב דל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹה 

אחת  עה יעה  י ליצלן, רחמנא ה אה  מעבים הם י ל תא, אר וגרם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻקלה ,

לקרב ח ד ל  י  ה רה, פטי ימים  חד לד  נעה  א  מה  ה לה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹל ד 

ה ה אה .  תינ ר מברי  מל העלה ה בו א עלינ,הריח יגן הלמדזכ תם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

יזה אם זה , לפי חל. ים ט נה  אלף למד , דק ת  ד ה זהר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה 

ימי אלפין  ה ית ל  לתן זכה  הרי , דק ת   ד ה זהר עת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹללמד

עלה ריאה ל  ח  על בנ סף .[ יד על מתעה העלם  ציקים [וכל ארחת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּׂשמחה) מצוה)ל ד הבאר(ׁשער אר(וכל נמצא אלף, פל ער מחה  הנעה  ַ ַ ַ ִ ְ ָ ְְְִֵַָ ָ ִ ְ ָ ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחת  עה  עלה  " ד ה "ה הר הרשב "י רת ב מחה  דק ת למד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹיה די

נה , מלי ן  ל הח ֹול)לער ּבימי ּפׁשט  ו (לּמּוד . נתןאיתא רי ו ')אבת מׁשנה ג' רי(ּפרק : ְְִִֵֶֶָָ ְ ָ ִ ֵ ַ ְְְִִֶַָָָָ ֶ ִ ְ ָ ִַ

ה חק, עת ל ב אל הרוח  עת רה למד אם  אמר ... י סי רי  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָי מעאל

רוח  מ אה  צער אחד בר לאדם  ל ב ׁשם)לפי י רים (ע ּין למד א ר ן על  , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ ֵ ָ ְֲִִֵֵֶַַ

הזהר  טו יה די  

רה !!! נה  מלין מאה  וה ת עה  ד ה זהר לד ה ל  ס מאה, פ ל  ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹה ל

י ראל קד ממרן סאליוכ ד ע דיה בא עיה"ק לירלים  מיחד  סע זי"ע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

אר ים  ערה מ אחד ף ירלים  ז ה"ק ד ואמר זה"ק, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָללמ ד

יראל. ארץ זיע "א)מקמת סאלי רה !!!.(הּבאּבא  נה 28.000 אחת צאנה ְְְִֵֶֶַָ ַ ַ ָ ִ ְְִֵַַָָָָ

ה א , ר דה את מח  ה נה, כל ת,  ד ה ה הר לד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹוח ב

הסק: את ה '"מקם  ח נא יג ל ."ועה ְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ובהּו לתה ּו עֹולם מחזיר  זֹוהר, ללמֹוד ר ֹוצה ׁשּלא  ְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹמי
מבאר , דה ההר ובה,מברי   לתה עלם מחזיר זהר , ללמד רצה  א מי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

יתירה , לנ מה  לזת יכל הד,ולא זהר  ללמד ח ב דק ת ורקבפרט ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמנא נמנע, ואם קדה, ותספת יתירה נמה  לתספת זכה  ה א זהר מד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ה ה עלם חיו  את פסיד  התי מי מלמעלה, ברכת נממ חכמת מפסיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָליצלן 

ה א. ַָָָבעלם

ורתי !!! הכינהמרי לכבד  להתאחד הם  יראי  מחנה  זהרעל ללד ללמד  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹ

הר "י ברי ויתקם ,דםהלה ימינעליו מהרה  לתא" מן  יפק ן  "דא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

.אמן ֵָ

הז הר ללמד הח ים  אילן ואחז במחה אחדת  י ראל ל צהתק ן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָעל

דרחמי"ה לתא מן  יפקן א כף"ספרא רה, ם  ויעסק ילמד וכא ר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ה ד ה  הרה  כח  הא ה נאאבא רת מהימנא  רעיא  בזהר  ע ּמּוד. קכ"ד, (ּדף ְְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ ַ 

בגיניהב') :ארץ "אמר רר  יתקם"קראתם בזכתיה ,ע ואין  ינח דד "ה ' ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

נכר" .אל  ֵֵָ

�א. ּבדבריה� , מק ֹומֹות  ּבכּמה מבאר ע ֹוד  ל ּקּוטי� : – ּתֹורה א ֹור הּוא ּב�פר מ�יח ּביאת  עּקר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּתֹורה  ּבתרא ּבזכ ּות ּדבבא  ק ּמא  ּבפרק  �אמרּו ּכמ ֹו א '), ע ּמּוד  יתנ ּו(ח, ּכי "ּג�  ּדכתיב , מאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

�רי� " מל � מּמ�א  ּמעט וּיחּלּו אק ּבצ�  ע ּתה י')ב ּגֹוי�  ח', ּבל �ֹו� (ה ֹו�ע  הּזה ּפ� ּוק  ּכל  ותניא  , ִַַָ�ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ו�רי� ". מל � מּמ�א  "ויחּלּו מה� , מעט וא�  אק ּבצ� ", ּכלהֹו "ע ּתה ּתנ ּו, אי נאמר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְְִִַַַָֹֻ�ארּמי

ּביד �" קד�יו  ּכל  ע ּמי�  חבב  "א�  ּדכתיב , מאי  �� ג ')ואמרּו ל "ג , �א ּתה (ּדברי�  ּב�עה אפ ּלּו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְִַָָָָ
וכו', ה�  ּבידי� �ּלה�  קד ֹו�י�  ּכל  ע ּמי� , ּתֹורה,מחּבב על עליו הּנֹות� ּכל  �אמרּו ּוכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מלכּות על מּמּנּו ה ')וכו'מעבירי� מ�נה  י"ג  ּפרק  אי�,(אבֹות  וכו ', יעקב �ל �ּקֹולֹו ּבזמ� ּכי  ְִֶֶָָ
ע �ו ידי ט"ז )וכו 'הּידי� � "ה , ּפר�ה  ר ּבא  חלק (ּברא �ית ּובפרק  ב '), ע ּמּוד ּתלמידיו(צ "ח �אלּו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ח�די� ּובגמיל ּות ּבּתֹורה יע�ק מ�יח, �ל מחבלֹו ויּנצל אד� יע �ה מה אלעזר , רּבי את 
ּבּתֹורה  עֹו�ק נקרא הּקדֹו� הּזֹוהר  ּבלּמּוד  הר ּבי� את הּמזּכה וכל  ל�ֹונֹו. ּכא� עד וכו',
לנ�מת ּומתק�ר ּכּלֹו, העֹול� ּכל את ּומּציל ּומק ּי� נעלה הכי  ּבאפ� ח�די�  ּובגמיל ּות

ונעל� ,הרשב"י  טמיר א ֹור ע ֹול�  וי� ֹוד צּדיק  הּקדֹו� הּגא ֹו�  �ּכתב  ּוכמֹו עלינ ּו, יג�  ָ�ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזכ ּות ֹו
ּדרזי� , מרא  המלוב "� , הּקד �י�  אּבּוחצירא קד� יעקב רּבנּו לברכה מר� וקדֹו� צּדיק  זכר ֶַֹ�ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

ט ֹוב  ּדֹור� ּב�פרֹו אמ� , עלינ ּו יג�  ע "ב)זכ ּותֹו ל �ֹונ ֹו:(ע ּמּוד  ּבר וזה �מעֹו� רּבי זכ ּות ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
הּצּדיקי� מּכל יֹותר העליֹו� ּבעֹול� זכרֹונ� יֹוחאי חכמינ ּו �אמרּו ּוכמֹו ל �ֹונ ֹו. ּכא�  עד , ְְְֶַָָ�ְִֵָָ

ב ')לברכה, עּמּוד מ"ה ּד�  י ֹוחאי(� ּכה  ּב�  �מע ֹו�  רּבי  מ�ּו�  ירמיהּו רּבי אמר  חזק ּיהּו ואמר . ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבני אליעזר ואלמלי  ע ּתה עד �ּנבראתי  מּיֹו�  הּדי�  מ�  ּכּלֹו הע ֹול�  ּכל  את  לפטר אני  ְִֵֶֶ�ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ�ָיכ ֹול 



הזהר טז יה די 

נזה לבל  חתיו ל ום צעדינ הצר הרע, ה צר והסיל, ה קן  ל  דתעב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוכאן

וה א היח , לביאת נזה  א די טעם טב טענתיו  מכין  ה א ה למה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻל אה

,פס את יקל  הא הרשב"י, תרת  ק יד יראל ני אר מבין ערממי ,  נחְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ימא ק דם פ סקים, "ס סמים  לפני  זהר  ללמד  אסר מבהיר , חזר ה א ן  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָועל

ה רה . נימת ללד  יפנה  אחר ורק  בסקים בש"ס  רסְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ספר  זמןהד ,הנהתב  תבא פ סקים, בש"ס קי  היה  לאדם, אפר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יצד? מ ר! הארץ עם ֵֶַַָָָהא

פסקים ש "ס ללמד עלינ,די יגן  תזכ הרמב"ם  ילמ מעיד אפיל ל י  ד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

לגמר! הלאכה  עלי לא נאמר זה ועל  , ל  יקיס לא נה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמאת

ש"ס  אז  ורק  וזהר, ק ּבלה  ילמד "קדם ּומצ ּוה  אֹומר ה ּקדֹוׁש, סאלי ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹה ּבּבא 
ְִּופֹוסקים"

פסקים" ש"ס אז ורק  וזהר, קלה  ילמד  "קדם ,ד ה סאלי הא ענה  ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹכבר

לברכה) צ ּדיק זכר אלּיה ּו מרּדכי לרב סד(ּבתׁשּובת ֹו "יתחיל מילנא:  ד ה ה אן תב וכן  , ִ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ְ ַ ֵ ִ ָ ֵ ֶ ַ ִ ִ ְ ָ ָ ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ה ט " את לדעת אפ ר אי ה ד  לי י הגר"א)קדם , ויטאל(סּדּור חים נר תב וכן . ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ ְִִֵֵַַַַָ

ד ה האר"י  ל  למיד , ד הח ּיים)ה לעץ  י(הק ּדמה וק לה , זהר ילמד קדם י ְִֶַַַַָָ ְ ָ ָ ְ ֵ ַ ַ ִ ְְִִִֶַַַָָֹֹ

א לג האר"י תב  וכן קיר. המג ע ר וקלה , זהר לי לפניםמרא (הקּדמה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ ְ ָ ָ ְ ָ ִ 

ה ד מסּבירֹות) הרשב "י וכן  מ"ג), ּתּקּון זהר המהר "ן(ּתּקּוני וכתב הר"ן), הבר(ׂשיח ֹות  אין  , ַ ְ ִ ְִֵַָ ֵ ַֹ ִ ְִַַָ ָ ַ ֵַָָ

להחזיק האחרנים ד רת חבה  י הכ ן , ה א וההפ חכמה , ספרי א י ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנכן 

זאת חכמה  וקּבלה)וללמד  עלינ(זֹוהר יגן תזכ החיד"א  מרן  תב ּבאצּבעוכן  (מֹורה ְְְִַָָֹ ְ ַ ָ ָ ְְֵֵֵֶַָָָָָ ְ ֶ ְ ַ 

מ') אֹות ים".להחיד "א כל זוהר ני א זהר  ין  חמה  אמר בה ל על "ן  : ְ ַ ִ ָ ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

ר ת  זהר ללמד ה חרים  על חבה  ,עלינ יגן  תזכ חים החפץ  תב ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָכבר 

נגד נים, ע ני  ילדים עם זהר ד ה חסד  הצר למד וכן  ת, ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה בע

עלינ יגן  תזכ ,דה חי  אי ה ן  תב וכן ּבניהּו)ה ינת! לספר וקל (הק ּדמה קיימ" : ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ ְ ָ ָ ְ ֵ ֶ ְ ָ ָ ְְְִִ

ורים  יחיד  וה הר ה יקנים ל  דה לד להחזיק י ראל, עדת קהל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהיה דים,

ד ה האר"י  נר תב זקן". ועד  הּקד ֹוׁש)מער ויטאל  חּיים הר' למֹורנּו ח ּיים, עץ  וכן(ספר ְִֵֵֵֵַַַַַָָ ֶ ֵ ַ ִ ְ ֵ ַ ִ ִ ַ ַ ָ ְֵ

עלינ יגן  תזכ דה ביר רדק מה  הרב רּמֹונים)תב הה ,(ּפרּדס  ר  המת י  ְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ ְ ֵ ִ ִ ְִֶַַַָ

הרת כל  יתר המכת ה מת מחינת  ּדמׁשיחא)הן  למת (עקבתא אין  ן  ועל , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָ ְ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ְְֵֵַַָ

 ירד והארת ה לים י  ידע י לבד , ה הר אר ידי על אא  אמ י  ן ה ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָר

מה זה  הפ להאריסדר ה קם  אן  ואין [כ"ד],, הּקּבלה לחכמת  ּפתיחה  ה ּסּלם, ּבעל  (זֹוהר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ ַ ַ ַ ֻ ָ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ַ ָ ָ 

עלינּו) יגן  זכּות ֹו גיקטיליא יֹוסף ר' א ֹורּה .ׁשערי ַ ֲ ֵ ָ ֵ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ֵ ָ ֵ 

מחדׁש? הּמקּדׁש ּבית יּבנה  ְִִֵֵֵֶַָָָָאיךְ 
 איל עליו מעלין  ימיו , נבנה אינ ר ל   אמר" ,ק ה ית על גמרא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָתב 

ימיו " נחרב ה')ה א  א ', יֹומא  זה(ירּוׁשלמי  על ? מחד  ק ה ית ינה  אי ן  אם  . ְְְֶַָָ ַ ְ ִ ָ ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

עד  הע ֹול�  �ּנברא  מּיֹו�  ע ּמנ ּו עזּיהּו ּב�  יֹות�  ואלמלי  עכ �ו ועד  הע ֹול�  �ּנברא  מּיֹו�  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻע ּמי
מּועטי�  וה�  על ּיה ּבני ראיתי י ֹוחאי  ּב�  �מע ֹו�  רּבי  מ�ּו�  ירמיהּו רּבי  אמר  חזק ּיהּו ואמר ְִִֵָָ�ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ� ֹופ ֹו

ה� . ּובני אני  ה�  �ני�  א�  מה� , ּובני אני ה�  מאה א�  מה� , ּובני אני ה�  אל�  ְִִֵ�ְְִִִִֵֵֶַ�ְִִִֵֵֵֶָ�ִֵֶֶא� 

הזהר  יזיה די  

חדרים  בדעת יתנן: בתבנה ית ינה  "חכמה  הל ם, עליו  ל ה למה  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹאמר

"לא ד')י ' ג כ"ד , רק(מׁשלי ן ודעת ינה חכמה  ה פירת נגד  זה י  ה א פט . ְִִָ ְ ֵ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּתֹורה)חכמה ּופנימּיֹות זֹוהר ת(ל ּמּוד  הּׁשליׁשי)י נה  גמת.(הּבית  והן רחנת  הן  ְְִָָ ַ ְ ִ ִ ַ ָ ִִֶַַָ ַ ִ ַ ְ ִ ִ ְְְְִִֵֵַָ

החכמה  י על  נבנה   קה ית י וה ּקּבלה)ויד ע הּתֹורה ה ל (ּפנימּיֹות למה  אר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ ִ ִ ַ ָ ְ ַ ַ ָ ָ ְֲֶֶֶַֹֹ

וכן ה ן. את להקים מנת על  ה ב רה  מי נ ר למ ה  נמסרה  ואר היטב , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלמד 

חכמה ת א י על  ה כ לה  מערת את נה אר ה לם. עליו  ל ה וד  זאת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹידע

וה ּקּבלה) הּתֹורה להארי .(ּפנימּיֹות הקם  אן ואין , ְ ִ ִ ַ ָ ְ ַ ַ ָ ָ ְְֲִֵַַַָ

הּדחק. ּבׁשעת עליו לסמֹוך  ׁשמעֹון  רּבי ה ּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָּכדאי
י ם , ילד  מה י דע   אי ואין ילנ י ה' יראל לל על  הע ברים  א קים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָימים 

זרת ל לב ל מים רחמי לערר  ה  ות ה עצה מבים  אלים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

.מרנ י ה ' האלקיקת, ה א ל קד דברי  וללמד להתחק  צריכים ואי  ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר הריאה  זכת ה בטיח אמן , עלינ יגן תזכ יחאי ר מען ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָרי

רחמים, הלת מן  נצא ,ד רּבֹותינּו)ה מּדברי ּכּידּוע  ּכלל  הבנה ללא הּלּמּוד אם כדאי(אף . ְֲִִֵֵַַַַָָ ִ ַ ִ ְ ֲֹ ָ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ֵ ְַ

ה חק. עת עליו לסמך  מען רי  ה ריאה הא זכת רק עליל, מ ה וראים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

,דה ההר  ספר  וי רים והד  צרת לא רחמים ונאל  זה  לנ מבטח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

ל ספר מדים  זכ ת החק", עת  עליו  לסמ מען ר י הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ"דאי 

.לנ  צרה כל נ ע  אמן,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען רי  האלקי  ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹהא

 החק", עת עליו לסמ מען רי  הא הגיםה'נטריקן:ה ח "ק"דאי ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹ

' ולאחקבריו חק זי "ע הר"י  ל רת דה הזהר  מדי  ל מר, , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מים , זכת עליהם לד עליו להען יכ לים  וודאי  ,מ י ים  בר  ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיעבר

.תזכ צל ְְְִִָוי

ׁשהעֹוסק ר ׁשּב"י, ּתבֹות  ראׁשי  העֹולמֹות , ּב'כל ר'ב ׁש'פע י'ׁשּפע  זה  ידי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועל 
וגׁשמי. רּוחני רב ל ׁשפע ּדׁשמ ּיא  ּבסּיעּתא יזּכה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבתֹורתֹו

 דה זהר ולקרא  ללמ ד  ,מ י י ם מידי  להל   צרי ואחד אחד  ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכן,

הח קים קנטרסים  להדיס החלטנ לכן ה אה, לקרב יראל לל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻלהצלחת

נקל , מ י י ם  מידי לעסק י כל מראל אדם  ל די  הנה, תת 54ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָל

הדלים , עם  הטים  ,ית ני  עם  ילמד ה ּׁשּבת)ב ת זֹוהר ספר את הדּפסנּו זקנים(ּוכבר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ ָ ִ ְ ַ ְ ֶ ֵ ֶ ַ ַ ַ ָ ְִֵ

אמן. עלינ יגן תזכ לר "י ף יהיה ל לעזר ענין מי נערים. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעם 

י"ד)מ לי הגר"א חבר.(י"ב, את ולכיח  הרים למזי  ה כת דל מבאר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ל מק ל מע, לא אם וגם לדרת, עה  מה  ל  על כר מק ל  מע ,  חבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאם

. ה יה ם חלק  את מ מק ל מע א וזה  ה ב,  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

 ה אה לקרב  ראתה.." לא "עין  נצח! לעלמת לזת נרצ יכלואם  ה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

ספר  עה "לח ק ל  בפרט"ער י ם, כל  ד ה זהר  ללמ ד מערר המע דד , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

טב. בי ם דק ְְֶַָת



הזהר טז יה די 

נזה לבל  חתיו ל ום צעדינ הצר הרע, ה צר והסיל, ה קן  ל  דתעב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוכאן

וה א היח , לביאת נזה  א די טעם טב טענתיו  מכין  ה א ה למה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻל אה

,פס את יקל  הא הרשב"י, תרת  ק יד יראל ני אר מבין ערממי ,  נחְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ימא ק דם פ סקים, "ס סמים  לפני  זהר  ללמד  אסר מבהיר , חזר ה א ן  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָועל

ה רה . נימת ללד  יפנה  אחר ורק  בסקים בש"ס  רסְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ספר  זמןהד ,הנהתב  תבא פ סקים, בש"ס קי  היה  לאדם, אפר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יצד? מ ר! הארץ עם ֵֶַַָָָהא

פסקים ש "ס ללמד עלינ,די יגן  תזכ הרמב"ם  ילמ מעיד אפיל ל י  ד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

לגמר! הלאכה  עלי לא נאמר זה ועל  , ל  יקיס לא נה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמאת

ש"ס  אז  ורק  וזהר, ק ּבלה  ילמד "קדם ּומצ ּוה  אֹומר ה ּקדֹוׁש, סאלי ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹה ּבּבא 
ְִּופֹוסקים"

פסקים" ש"ס אז ורק  וזהר, קלה  ילמד  "קדם ,ד ה סאלי הא ענה  ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹכבר

לברכה) צ ּדיק זכר אלּיה ּו מרּדכי לרב סד(ּבתׁשּובת ֹו "יתחיל מילנא:  ד ה ה אן תב וכן  , ִ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ְ ַ ֵ ִ ָ ֵ ֶ ַ ִ ִ ְ ָ ָ ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ה ט " את לדעת אפ ר אי ה ד  לי י הגר"א)קדם , ויטאל(סּדּור חים נר תב וכן . ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ ְִִֵֵַַַַָ

ד ה האר"י  ל  למיד , ד הח ּיים)ה לעץ  י(הק ּדמה וק לה , זהר ילמד קדם י ְִֶַַַַָָ ְ ָ ָ ְ ֵ ַ ַ ִ ְְִִִֶַַַָָֹֹ

א לג האר"י תב  וכן קיר. המג ע ר וקלה , זהר לי לפניםמרא (הקּדמה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ ְ ָ ָ ְ ָ ִ 

ה ד מסּבירֹות) הרשב "י וכן  מ"ג), ּתּקּון זהר המהר "ן(ּתּקּוני וכתב הר"ן), הבר(ׂשיח ֹות  אין  , ַ ְ ִ ְִֵַָ ֵ ַֹ ִ ְִַַָ ָ ַ ֵַָָ

להחזיק האחרנים ד רת חבה  י הכ ן , ה א וההפ חכמה , ספרי א י ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנכן 

זאת חכמה  וקּבלה)וללמד  עלינ(זֹוהר יגן תזכ החיד"א  מרן  תב ּבאצּבעוכן  (מֹורה ְְְִַָָֹ ְ ַ ָ ָ ְְֵֵֵֶַָָָָָ ְ ֶ ְ ַ 

מ') אֹות ים".להחיד "א כל זוהר ני א זהר  ין  חמה  אמר בה ל על "ן  : ְ ַ ִ ָ ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

ר ת  זהר ללמד ה חרים  על חבה  ,עלינ יגן  תזכ חים החפץ  תב ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָכבר 

נגד נים, ע ני  ילדים עם זהר ד ה חסד  הצר למד וכן  ת, ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה בע

עלינ יגן  תזכ ,דה חי  אי ה ן  תב וכן ּבניהּו)ה ינת! לספר וקל (הק ּדמה קיימ" : ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ ְ ָ ָ ְ ֵ ֶ ְ ָ ָ ְְְִִ

ורים  יחיד  וה הר ה יקנים ל  דה לד להחזיק י ראל, עדת קהל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהיה דים,

ד ה האר"י  נר תב זקן". ועד  הּקד ֹוׁש)מער ויטאל  חּיים הר' למֹורנּו ח ּיים, עץ  וכן(ספר ְִֵֵֵֵַַַַַָָ ֶ ֵ ַ ִ ְ ֵ ַ ִ ִ ַ ַ ָ ְֵ

עלינ יגן  תזכ דה ביר רדק מה  הרב רּמֹונים)תב הה ,(ּפרּדס  ר  המת י  ְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ ְ ֵ ִ ִ ְִֶַַַָ

הרת כל  יתר המכת ה מת מחינת  ּדמׁשיחא)הן  למת (עקבתא אין  ן  ועל , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָ ְ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ְְֵֵַַָ

 ירד והארת ה לים י  ידע י לבד , ה הר אר ידי על אא  אמ י  ן ה ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָר

מה זה  הפ להאריסדר ה קם  אן  ואין [כ"ד],, הּקּבלה לחכמת  ּפתיחה  ה ּסּלם, ּבעל  (זֹוהר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ ַ ַ ַ ֻ ָ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ַ ָ ָ 

עלינּו) יגן  זכּות ֹו גיקטיליא יֹוסף ר' א ֹורּה .ׁשערי ַ ֲ ֵ ָ ֵ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ֵ ָ ֵ 

מחדׁש? הּמקּדׁש ּבית יּבנה  ְִִֵֵֵֶַָָָָאיךְ 
 איל עליו מעלין  ימיו , נבנה אינ ר ל   אמר" ,ק ה ית על גמרא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָתב 

ימיו " נחרב ה')ה א  א ', יֹומא  זה(ירּוׁשלמי  על ? מחד  ק ה ית ינה  אי ן  אם  . ְְְֶַָָ ַ ְ ִ ָ ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

עד  הע ֹול�  �ּנברא  מּיֹו�  ע ּמנ ּו עזּיהּו ּב�  יֹות�  ואלמלי  עכ �ו ועד  הע ֹול�  �ּנברא  מּיֹו�  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻע ּמי
מּועטי�  וה�  על ּיה ּבני ראיתי י ֹוחאי  ּב�  �מע ֹו�  רּבי  מ�ּו�  ירמיהּו רּבי  אמר  חזק ּיהּו ואמר ְִִֵָָ�ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ� ֹופ ֹו

ה� . ּובני אני  ה�  �ני�  א�  מה� , ּובני אני ה�  מאה א�  מה� , ּובני אני ה�  אל�  ְִִֵ�ְְִִִִֵֵֶַ�ְִִִֵֵֵֶָ�ִֵֶֶא� 

הזהר  יזיה די  

חדרים  בדעת יתנן: בתבנה ית ינה  "חכמה  הל ם, עליו  ל ה למה  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹאמר

"לא ד')י ' ג כ"ד , רק(מׁשלי ן ודעת ינה חכמה  ה פירת נגד  זה י  ה א פט . ְִִָ ְ ֵ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּתֹורה)חכמה ּופנימּיֹות זֹוהר ת(ל ּמּוד  הּׁשליׁשי)י נה  גמת.(הּבית  והן רחנת  הן  ְְִָָ ַ ְ ִ ִ ַ ָ ִִֶַַָ ַ ִ ַ ְ ִ ִ ְְְְִִֵֵַָ

החכמה  י על  נבנה   קה ית י וה ּקּבלה)ויד ע הּתֹורה ה ל (ּפנימּיֹות למה  אר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ ִ ִ ַ ָ ְ ַ ַ ָ ָ ְֲֶֶֶַֹֹ

וכן ה ן. את להקים מנת על  ה ב רה  מי נ ר למ ה  נמסרה  ואר היטב , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלמד 

חכמה ת א י על  ה כ לה  מערת את נה אר ה לם. עליו  ל ה וד  זאת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹידע

וה ּקּבלה) הּתֹורה להארי .(ּפנימּיֹות הקם  אן ואין , ְ ִ ִ ַ ָ ְ ַ ַ ָ ָ ְְֲִֵַַַָ

הּדחק. ּבׁשעת עליו לסמֹוך  ׁשמעֹון  רּבי ה ּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָּכדאי
י ם , ילד  מה י דע   אי ואין ילנ י ה' יראל לל על  הע ברים  א קים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָימים 

זרת ל לב ל מים רחמי לערר  ה  ות ה עצה מבים  אלים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

.מרנ י ה ' האלקיקת, ה א ל קד דברי  וללמד להתחק  צריכים ואי  ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר הריאה  זכת ה בטיח אמן , עלינ יגן תזכ יחאי ר מען ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָרי

רחמים, הלת מן  נצא ,ד רּבֹותינּו)ה מּדברי ּכּידּוע  ּכלל  הבנה ללא הּלּמּוד אם כדאי(אף . ְֲִִֵֵַַַַָָ ִ ַ ִ ְ ֲֹ ָ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ֵ ְַ

ה חק. עת עליו לסמך  מען רי  ה ריאה הא זכת רק עליל, מ ה וראים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

,דה ההר  ספר  וי רים והד  צרת לא רחמים ונאל  זה  לנ מבטח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

ל ספר מדים  זכ ת החק", עת  עליו  לסמ מען ר י הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ"דאי 

.לנ  צרה כל נ ע  אמן,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען רי  האלקי  ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹהא

 החק", עת עליו לסמ מען רי  הא הגיםה'נטריקן:ה ח "ק"דאי ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹ

' ולאחקבריו חק זי "ע הר"י  ל רת דה הזהר  מדי  ל מר, , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מים , זכת עליהם לד עליו להען יכ לים  וודאי  ,מ י ים  בר  ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיעבר

.תזכ צל ְְְִִָוי

ׁשהעֹוסק ר ׁשּב"י, ּתבֹות  ראׁשי  העֹולמֹות , ּב'כל ר'ב ׁש'פע י'ׁשּפע  זה  ידי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועל 
וגׁשמי. רּוחני רב ל ׁשפע ּדׁשמ ּיא  ּבסּיעּתא יזּכה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבתֹורתֹו

 דה זהר ולקרא  ללמ ד  ,מ י י ם מידי  להל   צרי ואחד אחד  ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכן,

הח קים קנטרסים  להדיס החלטנ לכן ה אה, לקרב יראל לל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻלהצלחת

נקל , מ י י ם  מידי לעסק י כל מראל אדם  ל די  הנה, תת 54ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָל

הדלים , עם  הטים  ,ית ני  עם  ילמד ה ּׁשּבת)ב ת זֹוהר ספר את הדּפסנּו זקנים(ּוכבר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ ָ ִ ְ ַ ְ ֶ ֵ ֶ ַ ַ ַ ָ ְִֵ

אמן. עלינ יגן תזכ לר "י ף יהיה ל לעזר ענין מי נערים. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעם 

י"ד)מ לי הגר"א חבר.(י"ב, את ולכיח  הרים למזי  ה כת דל מבאר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ל מק ל מע, לא אם וגם לדרת, עה  מה  ל  על כר מק ל  מע ,  חבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאם

. ה יה ם חלק  את מ מק ל מע א וזה  ה ב,  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

 ה אה לקרב  ראתה.." לא "עין  נצח! לעלמת לזת נרצ יכלואם  ה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

ספר  עה "לח ק ל  בפרט"ער י ם, כל  ד ה זהר  ללמ ד מערר המע דד , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

טב. בי ם דק ְְֶַָת



הזהר יח  יה די 

ה רת אחד יה די  אפיל ילמד  תזכ רה ,ואם נת למיליני ז ה הרי הר  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

כ יל ואם רה , נה  מלי ן  למאה  ל עלה ת  ד ה זהר עה ה מד ל  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָי 

640  ל יע בעים] הם  תיננ [ימי  חיו, ימי לכל טב, וים ה נה תת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָכל

 ד ה הר  למד יהדים למנין יער יתארגן תזכ ואם רה . נה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמליארד

רה . נים מליארדי ל אדי לסכם ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיע

ה ד ב  קס"א.)זהר וּיצא ועדתב ,(ּפרׁשת אלף, הא  ממים  תנים  מה  ל ְַַָָ ָ ַ ַ ֵ ֵ ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

יע אלף. יה דים  מנין ל מכיל א ה ריה", כינה  י ערה "ל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָדע

לח ב  י כל מי   רה. נה טרילין  400  ו זילין 6 לח ב מאד ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמסר

ואת!!! ת לזכ קפ הצחי  הכר דל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאת

לח ק  אא   לנ אין ה הר, ספר הד ל  ח ועצם ד ל ה עד הא, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹחזינן 

צא הד ה , עבדתם  וחזק וכח אמץ להם  להסיף ,דה מלאכת עי  ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאת

 ח לפרסם  יחאי , ר  מען ר י ל ר א את להפיץ י להמ עז וחגר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמתנים

רי לקד א חילים  להרת חיל, לעת סיפוה אפר, מה כל  לסע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעלם 

מעפרא. כינא לאקמא ואריתא , ְְְְְְְִֵַַָָָָהא

העם!" ּבגא ּלת  חלק יׁש ל ךָ  ה ּגעּתי ! ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ"ּבזכּות ךָ 

ואמר : ציק עם פליטת התא  ,ל בא צ נק י ראל עם היח , מל בא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

אחד ל יבחן  ה ה ר ת עיניו  היח  מל יתנן  ה את עת מחים, ים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם

יטוי פליאה עיניהם ירימ לם ,עאצ ויראה  יד ירים לפתע מעיו, לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחד 

מסיים: יה די על  אצע תנה ויאמר ,  ל ק את ה יח מל ימיע אז ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹחזה,

על ויהדי  יה די ל  על  יראה   העם!". גאת חלק  י  ל העי! תזכ"ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

.יאת ְִַַָלמען 

 עלינ יעיד בעצמ  דכב היח  הארים , הכים מן להי ת זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהלואי

העי ". תזכ" –ְְְִִִַ

הכינה  למען  דקתיכם  הקריב מים , לם  יד  נ יקרים , יהדים ן, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

,ננפ לפדת לגרם , צרנלי ר ח  נחת לעת לק להדה, יחד  כאחד לנכ ל ו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ב"א ה יח מל ני א ר .את ְְִֵֶֶֶַַָ

 י אתגליא האי רא "זאה הר"י  נבאת נ יקיים  נזה כאחד  נְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻוכ

, ויגאלנ יבא  פי י מל  יחנ מ וד ן ,עינינ ותחזנה ר ר" "קראתם   לת בסגְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

"זע", מגינינ רנצ ה ' רח  עליו ונחה  ,חלקינ חי אל זאת בכר  , אלקינ והדר  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

והלוואי ,ינמל י עת , ננפ ותגל , נ ל י מח  ואז ,עלינ תמלכ בד  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָי לה

 נ ונזה נפלאת"  אראנ מצרים  מארץ צאת "ימי  להבטחה  ,ז נה עד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻז ה

אמן. ימינ מהרה הלמה  לגאה ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻיחד

ואמן: אמן לע₣לם ה ' ₣ ימל ואמן: אמן לע₣לם  ה ' ý רùְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ






