


  
ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
ּה  ָעה לׁשֶ  ֶעְרּכָ   ׁשָ

ה   ְלִחּזּוק ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ

דֹוׁש  ַהּזַֹהר ִלּמּוד   ַהּקָ
יֹום  – דֹוׁש ּבְ ּפּוִרים[ ַהּקָ   – א"שעת ]יֹום ַהּכִ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמָכ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמֲעל ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה  .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך   .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב  .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל   .ד  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה  .ה עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א  .ו  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו   .ז כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן  .ח ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל   .ט ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותִעְנ ַה ַמׁשְ  .ָיִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ   .י ֲעדֹו י "ָהַרׁשְ ְך ְוַיְמִליı טֹוב ּבַ יר לֹו טֹוָבה ַעל ּכָ  .ַיּכִ

רּוְך הּוא   .יא דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ְמָבֵרְך ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ם הּוא , אֹוָתם ּבְ ּגַ ׁשֶ
ָלם ֶאת ִקֵרב  רּוְך הּואְלַהּקָ ּכֻ  .דֹוׁש ּבָ

ים אֹותֹו   .יב ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ רּוְך הּוא קֹוֵרא ְלַאְרּבַ דֹוׁש ּבָ ְוִנְכַנס , ַהּקָ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ ּוְמֻיָחִדים  –ׁשֶ
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ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ ג  ׁשָ

  ֵסֶפר
ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ   אׁשָ

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
דֹוׁש יֹום    א"תשע ַהּקָ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

ֵרי חֹוֶדׁש  ) א ׁשְ   771= א "תשעּתִ

ה  771 ִגיַמְטִרּיָ יַח ="ּבְ יַאת ָמׁשִ ַמִיים" ="ּבִ ָ ׁשּ ּבַ " ָאִבינּו ׁשֶ
ִרים=" ָ ים טֹוִבים ּוְמאּוׁשּ דֹוׁש [" ִיְחֶיה ַחּיִ   ]ַהּכֹל ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹזַהר ַהּקָ

ַע ִהיא ְלַיֲעקֹב  771 =ְוֵעת ָצָרה  ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ נּו . ּוִמּמֶ לּוי ּבָ  !!! ַהּכֹל ּתָ

ִלים ַיֲהלֹוִמים  ְלּגְ ה  -ֶאְצְלָך ִמְתּגַ ּזֶ ְחׁשֹב ׁשֶ ּלֹא ּתַ ֵהר ׁשֶ ּזָ ּתִ

ֶסף  .ְזכּוִכית ַאֶמִריָקה אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה ּכֶ ֶאְצֵלנּו ַהְיהּוִדים  –ּבְ

ים ֹ  ֲאָבל !!! אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה ַחּיִ ֱאֶמת ׁשָ ַאף ֶאָחד ל ה ּבֶ ּמָ ֶוה א יֹוֵדַע ּכַ

ּלוֹ  ַמן ׁשֶ ר ַלֲהפְֹך  !!!ַהּזְ ָנה 5ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ מֹוֶנה ִמְליֹון ׁשָ ְ ּקֹות ְליֹוֵתר ִמׁשּ , ּדַ

 

ַעלֹון  ]א[ ס ּבְ ֵרי  33' מס אֹור ַהֹזַהרִנְדּפַ ׁשְ ל ֶרַגע"ּוְבֵסֶפר  - א "תשעּתִ  -" ֲחָבל ַעל ּכָ

ה ָלאֹור ָיָצא ְוֶזה [ "ָזֳהֵרי ַהֹזַהר"ּוְבֵסֶפר  ַהְרּבֵ נֹותּבְ ים ִנְפָלִאים ְועֹוד, הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ְוַגם ְיׁשֵ   .]ִחּדּוׁשִ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ ד  ׁשָ

ה ְוֶזה  ֵגי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָ ֻמׂשּ ַבד (ַרק ּבְ א הִמּלְ ם עֹוָלם ַהּבָ ָ ׁשּ י ׁשֶ ַעִין לֹא ָרֲאָתה  ,ֶנַצחֵיׁש ַחּיֵ

ה לוֹ  זּוָלֵתךָ ִקים ֱאלֹ  ה ִלְמַחּכֵ ו  - )ַיֲעׂשֶ ַדע ַעְכׁשָ ֶוה ְלָך יֹוֵתר ּתֵ ה ׁשָ ּקָ ל ּדַ ּכָ ׁשֶ

ָנהיִמּמִ  ז ַאף ֶרַגעוְ  ,ְליֹון ַוֲחִצי ׁשָ ַבְזּבֵ ָעה  - לֹא ּתְ ע ָחֵסר ּדֵ ּגָ ִמי ְמׁשֻ

ירּות  ְזרֹק ֲעׁשִ ּיִ ג ׁשֶ ֵ ֶהׂשּ   .ָידּבְ

ין ְמֻפְרָסם ה רֹוֶצה עֹוֵרְך ּדִ רֹוֵפא  -  ּוַמְצִליַח ָצמּוד ֵאֶליךָ  ַאּתָ

ּלֹא  ּדֹוֵאג ׁשֶ ְהֶיה חֹוֶלה ֻמְמֶחה ׁשֶ עֹות ּתִ ָכל ׁשְ ִיְתָלֶווה ֵאֶליָך ּבְ ׁשְ

יִקים  - ַהְיָמָמה ָרָכה ֻמְבַטַחת ְלָבִנים ַצּדִ ֱאָצִאיםְוַנַחת ּבְ ל  - ֵמַהּצֶ ַמּזַ

יךָ  ל ְיֵמי ַחּיֶ ים  - טֹוב ּוֻמְצָלח ּכָ ים ֲאֻרּכִ ִניםַחּיִ ַפע  - טֹוִבים ּוְמֻתּקָ ׁשֶ

ָכל ָהִעְנָיִנים ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ה  -  ּבְ ל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ּוְלַזּכֹותֵמַעּתָ   .ּכָ

ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים ) ב ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמזָּ   ַהּנֶ

 ֹ ל ּתֹוָרה ְול ָעה ׁשֶ ִפׁשְ א ּבְ א ָחְרָבה ֶאֶרץ לֹא ָחַרב ָהעֹוָלם ֶאּלָ
ל ּתֹוָרה ָעּה ׁשֶ ׁשְ ֵני ּפִ א ִמּפְ ָרֵאל ֶאּלָ אֹות ַעל , ִיׂשְ רֹות ַהּבָ ְוָכל ַהּצָ

ע ַיֲעקֹב  ֶפׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ָעּה ׁשֶ ׁשְ ֵני ּפִ א ִמּפְ ָרֵאל ֵאיָנן ֶאּלָ ִיׂשְ
ל זֹאת ֶרק ( ּכָ סּוק ' אִמיָכה ּפֶ הּו זּוָטא(...  )'הּפָ ָרָכה ַמ , א"פ ֵאִלּיָ ן  )'האֹות ֲחִזיק ּבְ ְוַעל ּכֵ

ַמן  י כֹוחֹו ָלצּוד ַהּזְ ָכל ַמֲאַמּצֵ אֹד ּבְ ל ּמְ ּדֵ ּתַ ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ
ר לֹו  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ׁשֶ ּתֹוָרה ּבְ ה ְוַלֲעסֹק ּבֹו ּבַ ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ִלּיֹות ִמזּוטֹו ׁשֶ  יל ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ּצִ מֹו ַהּמַ ּוְכמֹו , ל ָיםּכְ
תּוב  ּכָ ַבׁש ְונֶֹפת ׁשֶ ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמּזָ ַהּנֶ

ֶרק (, צּוִפים ִהיִלים ּפֶ ים ( ,)א"י, ט"יּתְ ף ַהַחּיִ   .)א"סקיו "קנִסיָמן ּכַ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ ה  ׁשָ
ָעה ) ג ל ׁשָ ּה ׁשֶ   ֶעְרּכָ

ּבֹון הּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות  -!!!  ּבֹואּו ֶחׁשְ ּיְ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַמה ׁשֶ

ת ֹקֶדׁש  ּבָ ׁשַ ימֹות ַהחֹול ּוֵבין ּבְ ין ּבִ   ַהזַֹּהר ּבֵ

ְלֶמֶדת  ל ּתֹוָרה ַהּנִ ּה ׁשֶ ְבָחּה ְוֶעְרּכָ ׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ִהְפִליגּו ּבְ
ימֹות ַהחֹל ְלֶמֶדת ּבִ ֵני זֹו ַהּנִ תֹות ַעל ּפְ ּבָ ׁשַ ְלׁשֹון ַהּזַֹהר , ּבְ ּכִ

דֹוׁש  ת (ַהּקָ ָרׁשַ ָכל ִאינּון  – )"ְלךָ -ַלחׁשְ "סֹוף ּפָ ָאה חּוַלֵקיהֹון ּדְ ַזּכָ
אֹוַרְיָתא ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָאר יֹוִמין, ּדְ ְ א ִמׁשּ ּתָ ּבְ ׁשַ   ".יֹוָמא ּדְ

ִסְפרוֹ , ַח ַהּטֹוב"ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי" ּבְ ָנה ( "ּבֶ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ה ִנּיָ ַתב ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ,)ׁשְ ְתבּו ַהּמְ : ּכָ ִלים ּכָ ה : ל"זַ ֻקּבָ ָגדֹול ּפַֹעל ֲהַנֲעׂשֶ ּדְ
ת ּבָ יֹום ׁשַ ה , ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ ָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ ֶאֶלף ּפְ
ל ְיֵמי ַהחֹול י ַמֲאַמר ֲחזַ  :ּוֵבאּורוֹ . ק"עכל .ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ , ל"ַעל ּפִ

ּבָ  ל ַהּקָ ִניםה "ְדיֹומֹו ׁשֶ י , ֶאֶלף ׁשָ ֱאַמר ּכִ ּנֶ יֹום ׁשֶ ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ ֶאֶלף ׁשָ

א  –' ֶאְתמֹול ְוגוֹ  ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ , זֹאת אֹוֶמֶרת –ְוׁשַ

ּבָ  ל ַהּקָ יֹומֹו ׁשֶ ל . ה"ּכְ ל יֹומֹו ׁשֶ ֵעֶרְך ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ַהּכֹל ּבְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ִאם ּכֵ

הת "יִ ַהׁשֶ  ן ,ְוִיְתַעּלֶ ר ַעל ּכֵ ֻעלָּ , ֲאׁשֶ ל ּפְ ת קֹוֶדׁש ּכָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ , ה ְקדֹוׁשָ
ר(. ְלֵעֶרְך ְיֵמי ַהחֹול, עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות ְדּבָ ּמִ   .)ָמָצא ֵחן ּבַ

ר יֹוָחִאי  ) ד ְמעֹון ּבַ י ׁשִ רּו ְלַרּבִ   ע"זיּבֹואּו ְוִהְתַחּבְ

י ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נּו ָמְרּדְ ָאְזֵני ְמקָֹרָביו  ע"זי ַרּבֵ ַעם ּבְ א ּפַ ּטֵ ִהְתּבַ

ָע ": ְוָאַמר תׁשָ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ט ּבְ ׁשָ ֶרְך ַהּפְ ל ִלּמּוד ּתֹוָרה ַעל ּדֶ ָוה , ה ׁשֶ ׁשָ
יֹום חֹל ֵלָמה ּבְ ָנה ׁשְ ל ִלּמּוד זַֹהר . ְלִלּמּוד ׁשָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ְוׁשָ
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יֹום חֹל ָלה ּבְ יֹום חֹל, ְוַקּבָ ט ּבְ ׁשָ ל ִלּמּוד ּפְ ָנה ׁשֶ מֹו ׁשָ  .ִהיא ּכְ

י ָלה ְוֹזַהר ּבְ ּבָ ְבִעים ְוִלּמּוד ַהּקַ ָוה ְלִלּמּוד ׁשִ ָעה ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ ֹום ׁשַ

ימֹות ַהחֹל ָנה ּבִ יםַה ק "הגהּוָפַסק  ב".ְוָחֵמׁש ׁשָ ף ַהַחּיִ , )ב"סקיה "קנ( ּכַ

ָלה ּבָ ב ְלִלּמּוד ַהּקַ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ֵיָחׁשֵ ֶלא יֹוֵעץְוָכַתב ַה . ּדְ : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ּפֶ

ה הּוא ָחׁשּוב ַוֲאִפילּו ִאי לֹא ָיַדע ַמ  ִגיאֹות ַהְרּבֵ אי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ

ּבָ  ִדְכִתיב ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחזַ ה "ִלְפֵני ַהּקָ ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ל "ּכְ

  . ל"ַעכַּ , ַאֲהָבה

ָקְדׁשֹו  ר ּבְ ּבֵ  ַעלֵמאֹור ֵעיֵנינּו ּבַ ע "זי ּוַזְגלוֹ בּ  ׁש "ַמֲהַר ּוְכָבר ּדִ
ּסֵ " ל " א ֶמֶלךְ ַהּכִ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרְך ׁשָ דֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּדְ

ט ׁשָ ָסקֹו ּבְ  ,ִלּמּוד ַהּפְ יםְוהּוָבא ּפְ ֵסא כִּ "ַה : ל"זו ,)ב"סקיה "קנִסיָמן ( ַכף ַהַחּיִ

ּקּון מ( "ֶמֶלךְ  ָעְלָמא בּ  :)ג"ּתִ ִגיְרָסא ּבְ דֹוׁש ּבְ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ֹוֶנה ּכִ

רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, עֹוָלמֹות ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ , ְוָכל ׁשֶ

ט  ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ַיֲעׂשֶ

ִמיָמה ָנה ּתְ ֵני , ׁשָ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ אּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ַמְלּכָ , ֵהיָכָלא ּדְ

ְרִקיָעא ַמְלכּוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ   .ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ

ם ּבְ  ַתב' ל ִתּקּוןּגַ א ֶמֶלךְ ( ּכָ ּסֵ דֹול ִחּיּוב ַעל  :ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ,)ַהּכִ ה ּגָ ּמָ ּכַ

ָלה ְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד ַקּבָ ה גָּ . ּתַ ּמָ ם ּכַ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ְוָעְנׁשָ

 

ה ֶאת וַ : ר"רשֶהֱעָרה ֵמֵאת  ]ב[ ׁשֹון ַהזַֹּהר ַהְמַדּמֶ נּו ִיְמָצא ַהּקֹוֵרא ִמּלְ ֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרּבֵ

ָנה ׁשְ ָחִציר ּוְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ַהּמִ ת , ּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַוּיֵֵצא"ְוַכּנִ ּבְ

ף עה( אוֹ " :)ּדַ ֶבן ּבְ ָאְכִלין ּתֶ אֹוַרְיָתאַווי ְלִאינּון ּדְ ִסְתֵרי ּדְ ְועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנּו ". ַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ

ים ִויטָ  ָמתֹו לְ אָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ מֹות"ל ּבְ ַער ַהַהְקּדָ ּקֹוְרִאים , "ׁשַ ְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ

ָלה ּבָ ת ּתֹוַרת ַהּקַ ין ְלֻעּמַ ְפָחה ּוְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ   .ְלִלּמּוד ַהּנִ
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ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ י ֵהם ְמַעּכְ לּוָתא ּכִ ָלה ְוגֹוֵרם אֶֹרְך ּגָ י , ַקּבָ ּכִ

ִלּמּוד ֹחֶדׁש  ה ּבְ ּלֹא ַנֲעׂשֶ ֶ ָלה ַמה ׁשּ ּבָ ִלּמּוד ַהּקַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ ַיֲעׂשֶ

ֵטי ַהּתֹוָרה ְפׁשָ דֹול ּכָֹח , ָיִמים ּבִ י ּגָ הּכִ ֻאּלָ   .ּה ְלָקֵרב ַהּגְ

ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַה  א ֶמֶלְך ָהעֹוֶלה ִמּדִ ּסֵ : ע”זי ַהּטֹובח "והריּכִ

ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ָעה ּזַֹהר ַהּקָ ט , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ׁשָ ָנה ּפְ לֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ ּכְ

יֹום חֹול עֹות ּזַֹהר ַהּקָ , ּוְלִפי ֶזה .ּבְ ׁש ׁשָ ה ִלְלמֹד ׁשֵ ְזּכֶ ת ִאם ּיִ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ

ִריָאה, קֹוֶדׁש  ית ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ל ַהׁשִ ן ּכָ ָכה ְלַתּקֵ ּזָ ְוָכל ָהעֹוָלם [ ֲהֵרי ׁשֶ

ה ַעל ָידוֹ  ַעל ּוּבְ . ]ִמְתַעּלֶ ל ּבַ ְך ִחּדּוׁשֹו ׁשֶ יִקיםנֹוָסף ַעל ּכָ  אֹוְרחֹות ַצּדִ
ְמָחה( ִ ַער ַהׂשּ ָבֵאר )ׁשַ ִלּמּוד: ַהּמְ פּול  )ְוָכל ִמְצָוה( ּדְ ְמָחה ֶעְרּכֹו ּכָ ׂשִ ה ּבְ ֲהַנֲעׂשֶ

ְמָחה ּתֹוַרת , ֶאֶלף ת קֹוֶדׁש ּוְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ יֹוֵצא ׁשֶ

ּבִ  דֹוׁש " –י "ָהַרׁשְ ל ִמְליֹון " ַהּזַֹהר ַהּקָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ׁשֶ ׁשָ עֹוֶלה ּבְ

ָנה יֵמי ַהחֹול( ,ׁשָ ט ּבִ ׁשָ י ָנָתןא ּבְ ְוִאיָת . )ִלּמּוד ּפְ ַרּבִ ֶרק ( ָאבֹות ּדְ ָנה ' גּפֶ י  ):'וִמׁשְ ַרּבִ

י יֹוֵסי אֹוֵמר ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ ַעת ָהֵריָוח ַאל ... ִיׁשְ ׁשְ ִאם ָלַמְדּתָ ּתֹוָרה ּבִ

ָחק ַעת ַהּדְ ׁשְ ׁשּוב ָלְך ּבִ ַצַער , ּתָ ָבר ֶאָחד ּבְ ּטֹוב לֹו ְלָאָדם ּדָ ְלִפי ׁשֶ

ֵריָוח ָאה ּבְ י( ִמּמֵ ן , )ש"ִעּיֵ ר לֹוֵמד ַעל ּכֵ ֲאׁשֶ פּול ֵמָאהַהּכֹל ִיּסּוִרים ּבְ ּכַ , ּכָ

ָנה  ַסךְ  וֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ דֹוׁש ׁשָ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ַהּכֹל ּלִ

ה ַאַחת !!!!! ּתֹוָרה ִנּיָ ָנה ּתֹוָרה 28.000' כּוׁשְ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ֵצא ַוֲחׁשֹב . ׁשָ ּבְ

דֹוׁש ּבְ  תַהּקָ ּבָ רּוְך הּוא , ׁשַ דֹוׁש ּבָ ַח ֶאת ַהּקָ ּמֵ ה ְמׂשַ ה ַאּתָ ִנּיָ ָכל ׁשְ ּבְ

סּוק  ם ֶאת ַהּפָ ל ָנא "ּוְמַקּיֵ ה ִיְגּדַ   ".'ח ה"כְוַעּתָ

ים ף ַהַחּיִ ַתב ַהּכַ ּלֹא ְיֵהא  :)ב"סקיה "קנ' סי( ּכָ ְרָיּה ְוִרְבָיה ׁשֶ ִמְצָוה ּפִ

ֵאינֹו מֹוִליד ְוָאְמ  ְכלֹו ׁשֶ ׂשִ ְוָצִריְך , ּוְדָלא מֹוִסיף ָיַסףל "רּו ֲחזַ ָעָקר ּבְ
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ָכל יֹום ׁש ּבְ ַחּדֵ ּיְ ָנא גׁשֶ ְדַמת ּדְ ׁש ִמּקַ ּלֹא ִחּדֵ ּוָבֶזה ָיִאירּו ָיָמיו , ַמה ׁשֶ

א  יִקים אֹות (ְלעֹוָלם ַהּבָ ם אֹור ַצּדִ ׁשֵ ן  ְוָכַתב ָמָרָנא ,)ג"יּבְ ֵחֶלק ( ע"זיַחי ִאיׁש ַהּבֶ

ת ִמׁשְ  ָרׁשַ ים ּפָ רּוׁשִ ִטיםּדְ ן לוֹ ה "ד ּפָ י ִח : ל"ְוז ,)ִאם ֲאדֹוָניו ִיּתֵ ֵחֶלק ּכִ י ּתֹוָרה ּבְ ּדּוׁשֵ

נֹות ְגֶלה ִנְקָרִאים ּבָ ֵחֶלק ַהּנִ י ּתֹוָרה ּבְ ִנים ְוִחּדּוׁשֵ ר ִנְקָרִאים ּבָ ְסּתָ , ַהּנִ

ְר . ל"ַעכַּ  ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ּפִ ים ְדּכְ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ָיּה ְויֹוֵצא ְלִפי ּדִ

ר וּ  ִנְסּתָ ְגֶלה ְוַגם ּבְ ּנִ ם ּבַ ׁש ּגַ ב ְלַחּדֵ ּתֹוָרה ַחּיָ ה ּבַ יִתי ּוְרִבּיָ ִמי יֹאַמר ִזּכִ

  .ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתי

דֹוׁש  ף ( דּוְבֹזַהר ַהּקָ ַלח ְלָך ּדַ ת ׁשְ ָרׁשַ תּוב )א"ג ע"קעּפָ ב ׁשֶ  ,ּכָ ל ְיהּוִדי ַחּיָ ּכָ

ת  ּבָ ׁשַ ים ּבְ ׁש ִחּדּוׁשִ ּבָ , קֹוֶדׁש ְלַחּדֵ הה "ְוַהּקָ ׁשָ ָמה ַמה ִחּדְ ׁשָ , ׁשֹוֵאל ַלּנְ

הְוִאם לֹא  ׁשָ דֹוָלה ִחּדְ ה ּגְ בּוׁשָ   .ִנְמֵצאת ּבְ

 

ַתב  ]ג[ רּכָ ׁשָ ֶרק ( ַקב ַהּיָ ל ָאִביו אֹו ִאּמוֹ  )ה"לּפֶ אְרַצייט ׁשֶ ַבּיֹום ַהּיָ ל ָחִמיו , ּדְ ם ׁשֶ ְוֵכן ּגַ

ין, ְוַחמֹותוֹ  ְקָצת ַהּדִ ּמֹוִעיל ְלִהיָנֵצל ִמּמִ ֶ יׁש ְוַתֲעִנית ׁשּ ַקּדִ י ּבְ א ִיְרֶאה ְלַהְמִציא , לֹא ּדַ ֶאּלָ

ּיֹום ַהזֶּה ּתֹוָרה, ַלֲעׂשֹות טֹוב ּבַ ָבר ּבַ ׁש ּבֹו ֵאיֶזה ּדָ דֹול ְלָאִביו , ְוִיְרֶאה ְלַחּדֵ ָאז ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ּגָ

ָמהּ , ּוְלִאּמוֹ  ׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ִלׁשְ ן ְמַחּדֵ ַהּבֵ ׁשֶ ָנה ּכְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ַח , ְוֵכן ּבִ ּמֵ ן ְמׂשַ ָאז ַהּבֶ

ה ִעיטּוִריןּוְמַעְטִרין ְלָאִביו ְוִאּמ , ָאִביו ְוִאּמוֹ  ַכּמָ ם(, ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותוֹ , ֹו ּבְ   ).ַעֵיין ׁשָ

זֹוַהר ]ד[ ף ( ּבְ ַלח ְלָך ּדַ ת ׁשְ ָרׁשַ ארּו ָעַלְייהּו ): 'בַעּמּוד ג "קעּפָ ׁשָ ָמִתין ּדְ הּו ִנׁשְ ּלְ ִקין ּכֻ ַסּלְ יָון ּדְ ּכֵ

ָרֵאל י ַמְלכָּ . ְדִיׂשְ ִדּיּוְקָנא ַקּמֵ אַסְלֵקי ְוַקְייִמין ּבְ יׁשָ הוּ , א ַקּדִ ִאיל ְלֻכּלְ א ְבִריְך הּוא ׁשָ , ְוקּוְדׁשָ

ַההּוא ָעְלָמא ְבאֹוַרְייָתא א ָהָוה ְלכּו ּבְ אֹוַרְייָתא . ָמאי ִחּדּוׁשָ א ּדְ ִחדּוׁשָ ָאה ִאיהּו ָמאן ּדְ ַזּכָ

יהּ  א ְבִריְך הּוא. ַאְמַרת ַקּמֵ ה ֶחְדָוה ָעִביד ֻקְדׁשָ ּמָ ִניׁש ְלָפַמְלָיא ִד , ּכַ ְמעּו , ְוָאַמר, יֵליהּ ּכָ ׁשִ

אֹוַרְייָתא א ּדְ ָמָתא ָדא ִדְפלֹוִני, ִחּדּוׁשָ ַאְמַרת ִנׁשְ י, ּדְ ה ִבְתֵרי ְמִתיְבּתֵ הּו מּוְקֵמי ַהִהיא ִמּלָ . ְוֻכּלְ

א א, ִאיּנּון ְלַתּתָ א ְבִריְך הּוא ְלֵעיּלָ ה, ְוקּוְדׁשָ יאּור[ - .ָחִתים ְלַהִהיא ִמּלָ עֹולֹות: ּבִ יָון ׁשֶ ל  ּכֵ ּכָ

ָרֵאל רּו ַעל ִיׂשְ ָ ׁשּ מֹות ׁשֶ ׁשָ דֹוׁש , ַהּנְ ֶלְך ַהּקָ ְדמּות ִלְפֵני ַהּמֶ רּוְך , עֹולֹות ְועֹוְמדֹות ּבִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ם ּלָ ּתֹוָרה: הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ּכֻ אֹותֹו עֹוָלם ּבַ אֹוֵמר ְלָפָניו ? ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ָהָיה ָלֶכם ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

רּוְך הּוא. ַהּתֹוָרהִחּדּוׁש ַעל  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה ֶחְדָוה עֹוׂשֶ ּמָ ּלֹו ְואֹוֵמר. ּכַ ַמְלָיה ׁשֶ ְמעּו : ְמַכּנֵס ּפָ ׁשִ
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ֵסֶפר ׁש  ְוָכַתב ּבְ ב ְלַחּדֵ ָכל ֶאָחד ַחּיָ ּתֹוָרה זֹוַהר ָחי ּדְ ִפי ּבַ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְרּדֵ  ָכל ֶחְלֵקי ּפַ ָרׁשוֹ ּוְב  ס ַהּתֹוָרה"ְיכֹוְלּתֹו ּבְ ּתֹוָרה  ת"ובשו ,ל"ת ֲחזַ ּדְ

ָמּה  ים ( ִלׁשְ נּו יֹוִסף ַחּיִ ַתב )ח"צִסיָמן ח "אוֹ  –ְלַרּבֵ י ִמי :ּכָ ׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש  ּכִ ִחּדֵ ֶ ׁשּ

בּוַע ּוְכָתָב  ָ ְך ַהׁשּ ֶמׁשֶ ּתֹוָרה ּבְ ֶפה ַעד  םּבַ תלֹא יֹוִציא אֹותֹו ּבְ ּבָ ְוָאז  ,ׁשַ

ב  ׁשוֹ ֶנְחׁשָ ִחּדְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ   .ּבְ

י ק "הגה אפוֹ ַרּבִ ֶלא יֹוֵעץּבְ ע "זי ֱאִליֶעֶזר ּפָ ַתב ,)ֶעֶרְך ִחּדּוׁש ( ּפֶ ַרק  :ּכָ

ָהְיינּו ְלַהְקׁשֹות ּוְלָתֵרץ  י ּתֹוָרה ּדְ ׁש ִחּדּוׁשֵ ָכל כֹוחֹו ְלַחּדֵ ֲעמֹל ּבְ ּיַ ׁשֶ

נַ  ּתַ ַפְרֶד ס "ּוַבּשַ ך "ּבַ ים ּבְ רּוׁשִ נַ ס "אֹו ְלָפֵרׁש ּפֵ כ "ְוַאַח . ס"ְוׁשַ ך "ַעל ּתַ

ַתב ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב לֹו : ּכָ דֹוׁש ַאף ּבְ יּמּוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ְוַגם ּלִ

ים ַעכַּ  ׁש ִחּדּוׁשִ ִאילּו ִחּדֵ יֹוֵצא ְיֵדי ק "ָהְרֵאָת ָלַדַעת ְדַהלֹוֵמד זֹוַה . ל"ּכְ
 

לֹוִני ֶזה ַמת ּפְ אֹוֶמֶרת ִנׁשְ יבֹות. ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ׁשֶ י ְיׁשִ ּתֵ ׁשְ ם ַמֲעִמיִדים אֹותֹו ָדָבר ּבִ ֵהם . ְוֻכּלָ

ה רּוְך הוּ , ְלַמּטָ דֹוׁש ּבָ   ].א ְלַמְעָלה חֹוֵתם ְלאֹותֹו ָדָברְוַהּקָ

א ָחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ׁש ּבְ ה ִאְתֲחּדָ ד ִמּלָ ין , ּכַ ִאיּנּון ִמּלִ ַקת ּבְ ָתא ִאְתַעּסְ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְמָתא ְדַנְחּתָ ְוִנׁשְ

ין א, ַחְדּתִ א. ְוַסְלֵקי ְלֵעיּלָ ַמְלָיא ִדְלֵעיּלָ ל ּפָ ה, ּכָ ַהּקֶֹדׁש ִמְתָרִבין  ְוַחּיֹות, ַצְייִתין ְלַההּוא ִמּלָ

ין ַגְדּפִ ין, ּבְ ַגְדּפִ ן ּבְ ׁשָ א ְבִריְך הּוא. ּוִמְתַלּבְ ִאיל לֹון ֻקְדׁשָ ְתִקין, ְוַכד ׁשָ ֵדין ַחיֹות , ְוָלא ָתִבין ְוׁשַ ּכְ

יָנה ַכְנֵפיֶהן )ְיֶחְזֵקאל א(, ַהּקֶֹדׁש ַמה ְכִתיב ַרּפֶ ָעְמָדם ּתְ ַאּתְ ָאֵמר , ּבְ ָמה ּדְ י ָעְמדּו לֹא  )ִאּיֹוב לב(ּכְ ּכִ

יאּור[ - .ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם )ְנֶחְמָיה ח(. ָענּו עֹוד ּתֹוָרה , ּבֹא ּוְרֵאה :ּבִ ׁש ּבַ ָבר ִמְתַחּדֵ ּדָ ׁשֶ ּכְ

ים ְועֹוָלה ְלַמְעָלה ָבִרים ֲחָדׁשִ אֹוָתם ּדְ ָקה ּבְ ת ִהְתַעּסְ ּבָ ׁשַ יֹּוֶרֶדת ּבְ ָמה ׁשֶ ַמְלָיה ׁשֶ , ּוְנׁשָ ל ַהּפָ ל ּכָ

יָבה ְלאֹותֹו ָדָבר ְכָנַפִים, ַמְעָלה ַמְקׁשִ ים ּבִ ׁשִ ְכָנַפִים ּוִמְתַלּבְ ים ּבִ . ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ִמְתַרּבִ

יִבין רּוְך הּוא ְולֹא ְמׁשִ דֹוׁש ּבָ ֹוֵאל אֹוָתם ַהּקָ ׁשּ תּוב, ְוׁשֹוְתִקין, ּוְכׁשֶ ? ָאז ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ַמה ּכָ

ָעְמָדם  )ְיֶחְזֵקאל א( יָנה ַכְנֵפיֶהןּבְ ַרּפֶ ֱאַמר , ּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ י ָעְמדּו לֹא ָענּו עֹוד) ִאּיֹוב לב(ּכְ  )ְנֶחְמָיה ח. (ּכִ

ל ָהָעם אֹוְרָך ּוְבַדף ]. (ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ּכָ ם ּבְ ן בְּ ). (ב"ד ע"קעַעֵיין ׁשָ ת"ְוַעּיֵ ּבָ ל ׁשַ י ָעָנף  "ִסידּורֹו ׁשֶ  ',חאֹות ' בׁשֶֹרׁש ַהֲחִמיׁשִ

ָנה ּתֹוָרה: ל"וז ת ִנּתְ ּבָ ׁשַ ׁש , ְוִדְבֵרי ַהּכֹל ּבְ אֹוָרְייָתא ָצִריְך ָאָדם ְלַחּדֵ ַאף אֹור ַהּתֹוָרה ְוָרִזין ּדְ

ת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ם( ,ּבְ   ).ַעֵיין ׁשָ
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ְרֵד  ָכל ַהּפַ ם ּבְ י ּתֹוָרה ּגַ ים , ס"חֹוַבת ִחּדּוׁשֵ ַווְדַאי ִחּדּוׁשִ ְוֶזהּו ּבְ

ים ְוּת ֲאִמ  ּיִ ָמּה ּתִ ָמהוּ , ֹוָרה ִלׁשְ ַהְקּדָ דֹוׁש ּבְ ף ( הְבֹזַהר ַהּקָ  ,)א"ע' הְוַדף ב "ע' דּדַ

ַתב ֵהא ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת :ּכָ ּיְ ֵהר ׁשֶ ה ָצִריְך ִליּזָ ַכּמָ ה ַעל ְיֵדי  ּדְ ְוַעּתָ

דֹוׁש  זֹוַהר ַהּקָ ְפָלא ּבְ ִד  ַהִלימּוד ַהּנִ ָנה ּכְ וֶוה ׁשָ ָעה ׁשָ ָ ׁשּ א ֶמֶלְך ׁשֶ ּסֵ ְבֵרי ַהּכִ
 

תּוב בְּ  ]ה[ ַמת ַהזֹוַהרּכָ ף ( ַהְקּדָ ַתח  ).א"ע' הְוַדף , ב"ע' דּדַ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ית ִרּבִ ֵראׁשִ  )ְעָיה נאְיׁשַ (ּבְ

ָבַרי ְבִפיךָ  ים ּדְ ָלא ְבאֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא. ָוָאׂשִ ּדְ ּתַ ה ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאׁשְ ּמָ ִגין , ּכַ ּבְ

ֵקי ְבאֹוַרְייָתא ִמְתַעּסְ ִאּנּון ּדְ ית ְלָקְלהֹון ּדְ א ְבִריְך הּוא ַצּיִ ֻקְדׁשָ ׁש , ּדְ ה ְדִאְתַחּדָ ּוְבָכל ִמּלָ

אֹוַרְייתָ  אֹוַרְיָתאּבְ ל ּבְ ּדַ ּתַ יאּור[ - .ָעִביד ְרִקיָעא ָחָדא, א ַעל ְיָדא ְדַההּוא ְדִאׁשְ ית: ּבִ ֵראׁשִ . ּבְ

ַתח ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ְעָיה נא(, ַרּבִ ִפיךָ  )ְיׁשַ ָבַרי ּבְ ם ּדְ ּתֹוָרה יֹוָמם . ָוָאׂשִ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ה ֵיׁש ָלָאָדם ְלִהׁשְ ּמָ ּכַ

דֹוׁש , ָוַלְיָלה ַהּקָ ּום ׁשֶ רּוךְ -ִמׁשּ ּתֹוָרה-ּבָ ִקים ּבַ ְתַעּסְ ּמִ יב ְלקֹולֹות אֹוָתם ׁשֶ ּוְבָכל . הּוא ַמְקׁשִ

ּתֹוָרה ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ּתֹוָרה ַעל ְיֵדי אֹותֹו ׁשֶ ׁש ּבַ ְתַחּדֵ ּמִ ָבר ׁשֶ ה ָרִקיַע ֶאָחד, ּדָ אֹוֶר ( ]עֹוׂשֶ ם ּבְ ן ׁשָ   ).ךְ ְוַעּיֵ

ךְ ( א ְכִתיב )ּוְבֶהְמׁשֵ ְעיָ (, ְוַעל ּדָ ָוא )ה הְיׁשַ ְ ַחְבֵלי ַהׁשּ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ א ְדכּוָרא. הֹוי מֹוׁשְ . ֶהָעֹון ּדָ

ָאה ָאה. ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחּטָ ָאה, ָמאן ַחּטָ א נּוְקָבא ְדִאְקֵרי ַחּטָ יְך ַההּוא ְדִאְקֵרי . ּדָ ִאיהּו ָמׁשִ

ְוא ָ ִאּנּון ַחְבֵלי ַהׁשּ ֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחּטָ . ָעֹון ּבְ ָאה, ָאהּוְלָבַתר ּכַ , ְלַהִהיא נּוְקָבא ְדִאְקֵרי ַחּטָ

א ְקַפת ְלֶמֱהֵוי ָטס ְלַקְטָלא ְבֵני ָנׁשָ ן ִאְתּתַ ַתּמָ א . ּדְ ֵלי ז(ְוַעל ּדָ יָלה )'ִמׁשְ ים ֲחָלִלים ִהּפִ י ַרּבִ ָמאן , ּכִ

יָלה א, ִהּפִ ֵני ָנׁשָ ָאה ְדָקְטִלית ּבְ א ַהִהיא ַחּטָ א. ּדָ ִרים ּדָ ְלִמיד חָ , ָמאן ּגָ ָלא ָמֵטי ּתַ ָכם ּדְ

ְזָבן, ְלהֹוָרָאה ּומֹוֶרה ֵ יאּור[ - .ַרֲחָמָנא ִלׁשּ תּוב : ּבִ ְעָיה ה(ְוַעל ֶזה ּכָ ַחְבֵלי  )ְיׁשַ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ הֹוי מֹׁשְ

ְוא ָ ָאה. ֶהָעֹון ֶזה ַהזָָּכר. ַהׁשּ ָאה, ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחּטָ אָ ? ִמי ַהַחּטָ ְקֵראת ַחּטָ ּנִ ֵקָבה ׁשֶ . הזֹו ַהּנְ

ְוא ָ אֹוָתם ַחְבֵלי ַהׁשּ ְקָרא ָעֹון ּבְ ּנִ ְך ֶאת אֹותֹו ׁשֶ ָאה. הּוא מֹוׁשֵ ֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחּטָ ְך ּכַ , ְוַאַחר ּכָ

ָאה ְקֵראת ַחּטָ ּנִ ֵקָבה ׁשֶ ֵני ָאָדם, ֶאת אֹוָתּה ַהּנְ ָרה ִלְהיֹות ָטָסה ַלֲהרֹג ּבְ ּבְ ם ִהְתּגַ ָ ׁשּ ְוַעל ֶזה . ׁשֶ

ֵלי ז( י ַרבִּ ) ִמׁשְ יָלהּכִ יָלה. ים ֲחָלִלים ִהּפִ ֵני ָאָדם? ִמי ִהּפִ הֹוֶרֶגת ּבְ ָאה ׁשֶ ִמי ָגַרם . זֹו אֹוָתּה ַהַחּטָ

יַע ְלהֹוָרָאה ּומֹוֶרה? ֶאת ֶזה ּלֹא ִהּגִ ְלִמיד ֶהָחָכם ׁשֶ יֵלנוּ . ּתַ   ].ָהַרֲחָמן ַיּצִ

ָלא ַתפְ  ְייכֹו ּדְ ְמעֹון ְלַחְבַרָיא ְבָמטּוָתא ִמּנַ י ׁשִ ה ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ָאַמר ִרּבִ קּון ִמּפּוַמְייכּו ִמּלָ

ַמְעּתּון ֵמִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְכְדָקא ְיאּות ָאה , ְיַדְעּתּון ְוָלא ׁשְ ְרִמין ְלַההּוא ַחּטָ ָלא ֶתֱהוֹון ּגָ ִגין ּדְ ּבְ

ָנא ר ָנׁש ְלַמּגָ ּבַ ֵ . ְלַקְטָלא ֻאְכלֹוִסין ּדְ ְתחּו ֻכְלהֹון ְוָאְמרּו ַרֲחָמָנא ִלׁשּ ְזָבן, ְזָבןּפָ ֵ  - .ַרֲחָמָנא ִלׁשּ

יאּור[ ְמעֹון ַלֲחֵבִרים: ּבִ י ׁשִ ּלֹא , ָאַמר ַרּבִ ַבר ּתֹוָרה ׁשֶ יֶכם ּדְ ּלֹא תֹוִציאּו ִמּפִ ם ׁשֶ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ָראּוי דֹול ּכָ ם ֵמֵעץ ּגָ ַמְעּתֶ ם ְולֹא ׁשְ ּלֹא ִתְהיּו גֹוְרִמים ְלאֹוָתּה ַהַחּטָ , ְיַדְעּתֶ ֵדי ׁשֶ ָאה ַלֲהרֹג ּכְ

ם ֵני ָאָדם ְלִחּנָ ם ְוָאְמרוּ . ֲהמֹוֵני ּבְ ְתחּו ֻכּלָ יֵלנוּ , ּפָ יֵלנוּ , ָהַרֲחָמן ַיּצִ   ].ָהַרֲחָמן ַיּצִ
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ת ּבָ ן ִאיׁש ַחי  ּוְבׁשַ ִדְבֵרי ַהּבֶ ָנה ּכְ ְמָחה  ,ע"ְזיָ עֹוֶלה ְלֵעֶרְך ֶאֶלף ׁשָ ּוְבׂשִ

ָנה  יִקיםְלִמְליֹון ׁשָ ִדְבֵרי ַהאֹוְרחֹות ַצּדִ פּול ֵמָאה ,ּכְ  ּוְבִיּסּוִרים ּכָ
ְדִאיָתא ּבְ  י ָנָתןּכִ ַרּבִ ֶרק ג( ָאבֹות ּדְ ָנה ו' ּפֶ ָבר , )'ִמׁשְ ּטֹוב לֹו ְלָאָדם ּדָ ְלִפי ׁשֶ

ֵריָוח ָאה ּבְ ַצַער ִמּמֵ ב ְלִיּסּוִרים, וֶאָחד ּבְ ֶצר ֶנְחׁשָ ת ַהּיֵ ִביׁשַ , ְוַגם ַצַער ּכְ

ים[ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ תּוב ּבַ ּכָ ְמעֹוִניְוִאיָתא ּבְ  ]ּכַ ֶרק ב ( ַיְלקּוט ׁשִ  :)ֶרֶמז תתקסח -ֹקֶהֶלת ּפֶ

י ֲחִניָנא  ַאף ִנְתַקְייָמה ִליָאַמר ַרּבִ י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ א ּתֹוָרה ׁשֶ ּפָ ר ּפָ ּבֹואּו  .ּבַ

ָעה ַאַחת : ּוְראוּ  דֹוׁש ׁשָ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ וֶוה ֵמָאה ּלִ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ָנה ּתֹוָרה תֹוָרה ,ְועֹוד, ִמְליֹון ׁשָ ים ּבְ ים ִחּדּוׁשִ ׁשִ ַחּדְ ּמְ מֹו ׁשֶ ב ּכְ  ,ֶנְחׁשָ

ל ֶא  ָמתוֹ ּוְבָכְך ּכָ יקּון ְוַנַחת ְלִנׁשְ   .ָחד ִיְמָצא ּתִ

ּבֹור אָ  ) ה ׁש ֹיאַמר ּגִ   ִניַהַחּלָ

ַעְצְמךָ  ע ּבְ ּלֹוְמִדים  10,000: ַהּגַ יֹום 10ַאְבֵרִכים ׁשֶ עֹות ּבְ ֵיׁש , ׁשָ

ָנה ּתֹוָרה ׁשּוט אֹו ֲאִפילּו ֶיֶלד ָקָטן , ָלנּו ִמְליֹון ׁשָ ר ְיהּוִדי ּפָ ְוַכֲאׁשֶ

ּלֹוֵמד ַרק ׁשָ  דֹוׁש ׁשֶ ת זֹוַהר ַהּקָ ּבָ ׁשַ ָנה , ָעה ַאַחת ּבְ וֶוה ִמְליֹון ׁשָ ן ׁשָ ם ּכֵ ּגַ

 

ַתב  ]ו[ יםּכָ ֵסֶפר  ַהָחֶפץ ַחּיִ יָת ִליׁשּוָעהּבְ ֶרק א( – ִצּפִ ִאיָתא בְּ  ):'ּפֶ י ָנַתןְוָידּוַע ּדְ ַרּבִ  ָאבֹות ּדְ

ַצעַ  ַפַעם ַאַחת ּבְ ַצַערּדְ ּלֹא ּבְ ָעִמים ׁשֶ ָאה ּפְ ּקֹול ִמּמֵ ֵעת ִהיא , ר ׁשֶ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַוֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ִנּיֹות ַאר ּפְ ָרה ְלָכבֹוד אֹו ׁשָ ּה ַמּטָ ֵאין ּבָ ֶ עֹוהַ , ְטהֹוָרה ּוְנִקּיָה ׁשּ נּו ּבְ א ְנָתִקים ּבָ ַרּבָ י ַאּדְ ְוָסר ר "ּכִ

ִרּיֹות ּתֹוֵלל ַעל ַהּבְ ֵרׁש (, ֵמָרע ִמׁשְ ַסְנֶהְדִרין צי "ּפֵ ל ָהעֹוָלם אֹוְמִרין ָעָליו ׁשֹוֶטה הּואב "א ע"עז "ּבְ ּתֹוֵלל , ּכָ ָהִיינּו ִמׁשְ

טּות ים' הְוִיְרֵאי , )ָלׁשֹון ׁשְ ה סּוֵגי ֲאָנׁשִ ּמָ ֲאסּו ֵאֶצל ּכַ ִביל ַלֲעׂשֹות ֶאת . ִיּמָ ׁשְ ר ּבִ ים ֲאׁשֶ ְוֵיׁש ֲאָנׁשִ

ִר  ׁשֵ ֵניֶהם ְיהּוִדים ּכְ ת ַהּתֹוָרהּבְ ל ְיֵמיֶהם, ים ַכּדָ י ֹעִני ְודֹוֵחק ּכָ ִלים ֲעֵליֶהם ִלְחיֹות ַחּיַ , ְמַקּבְ

תֹוַרת  ֵניֶהם ּבְ ְיַחְזקּו ּבְ ִדים ּומֹוִרים ׁשְ ַכר ִלְמַלּמְ ֵאִרית ֲעָמָלם ַיְפִריׁשּו ׂשְ ְוֵאיָנם . 'הּוִמׁשְ

קֹוָמם ַלְמרֹות עֹוִנים ְודֹוְחָקם ִלְמק ִרים ִמּמְ ְרָנָסה ְמצּוָיה יֹוֵתר ְמַהּגְ ַהּפַ ֹומֹות ָהְרחֹוִקים ׁשֶ

ֵניֶהם ְלתֹוָרה ְוִיְרָאה ִביל ִחּנּוְך ּבְ ׁשְ ׁשּוָבה ַלה, ּבִ ב ֶזה ּתְ ֶנְחׁשָ אי נּוַכל לֹוַמר ּדְ ַוּדַ ָכל ֵלב ' ּבְ ּבְ

  .ְוֶנֶפׁש 
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ָנה .ּתֹוָרה ה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ מֹו [, ְוִאם ָקׁשֶ ּכְ

ּלֹוְמִדים  10,000 ְך ֵמָאה ָיִמים 10ַאְבֵרִכים ׁשֶ ֶמׁשֶ יֹום ּבְ עֹות ּבְ ְוָכְך  ],זׁשָ

נוּ  ִביא יֹוֵאל ְיקּוָיים ּבָ ְבֵרי ַהּנָ ּבֹור ָא ַהָח " )'י' ד( ּדִ ׁש יֹאַמר ּגִ ְוָכל  "ִניּלָ

ַרֲחִמים יַח ּבְ ׁשִ   .ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא ֶאת ַהּמָ

יםָחֵפץ "ָאַמר ָמָרן ַה  ֲהדּות הּוא  ":ַחּיִ סֹוד ַהּיַ ַכר ּיְ ׂשְ ְלַהֲאִמין ּבִ

ּדוּ  ,ְועֹוֵנׁש  ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא : יּוֵבֵאר ֶאת ַהּוִ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ ְוַסְרנּו ִמּמִ

ָווה ָלנוּ  ֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה , ׁשָ ְבנּו ּבֶ ּבֹון ְוֶהְחׁשָ ינּו ֶחׁשְ ּלֹא ָעׂשִ ׁשֶ

ִווים ֱאֶמת ׁשָ ה ּבֶ ּמָ ְצוֹות ּכַ יּמּוד ַהּתֹוָרהל "ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחזַ  ,ְוַהּמִ  ַעל ּלִ

ִני" ּה ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ וּו ּבָ ֶרק ( "ִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ִיׁשְ ֵלי ּפֶ סּוק ' גִמׁשְ  )ו"טּפָ

ֶכת  ף (הֹוָריֹות ּוְבַמּסֶ ָאַמר ְקָר ר "א ):'א ג"יּדַ י ֲחִניָנא ּדְ ַרּבִ א ְיָקָרה ַאָחא ּבְ

ִניִנים ִמּכֹ ְכַנס ִלְפֵני ְוִלְפִניםִהיא ִמּפְ ּנִ דֹול ׁשֶ   .ֵהן ּגָ

ּבֹון דֹול ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ ֵאיזֶ : ּבֹואּו ֶחׁשְ ָכר ּגָ ּמּוד ַהּזַֹהר ה ׂשָ ּלִ

דֹוׁש  ם ֶהָחֵפץ ְוֵכן  .ַהּקָ יַח ִקּיֵ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ַעְצמֹו ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ים ּבְ ... ַחּיִ

ה לוֹ  ָכל יֹום ֲאַחּכֶ ת ֶאת צֶ , ּבְ ִבְרּכַ ה ּבְ ִפּלָ ָך ְמֵהָרה ּוַבּתְ ִוד ַעְבּדֶ ַמח ּדָ

י לִ ... ְצִמיַח ַת  ל ַהּיֹוםּכִ ינּו ּכָ ַתב , יׁשּוָעְתָך ִקּוִ  י"ַהַח י "רָהַא ן "רָמ ּכָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַכֵוון ְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ַהׁשּ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ִריְך ּבְ ּצָ ּוַמה , ׁשֶ

ת ַע  ֻאּלַ יַח ּוְלַמַען ּגְ ׁשִ יַאת ַהּמָ ים ְלַמַען ּבִ ָרֵאלֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ה , ם ִיׂשְ ּוַבּמֶ

ים ִליׁשּוַעת ָאנּו ְמַצ    .'הּפִ
 

ְבֵרי ֲחזַ  ]ז[ ר ְלַהְמִליץ ַעל ֶזה ֶאת ּדִ ים ַעל ַהפָּ ל "ְוֶאְפׁשָ דֹוׁשִ ֱאלֶֹקיָך ׁשֹוֵאל ' הָמה : סּוקַהּקְ

י ִאם ְלִיְרָאה ְך ּכִ א ֵמָאה... ֵמִעּמָ ְקֵרי ָמה ֶאּלָ ָעה ַאַחת זֹוהַ . ַאל ּתִ ּמּוד ׁשָ ּלִ ּבַ ב ק "ׁשֶ ת ֵיָחׁשֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

עֹות בְּ  ר ׁשָ ֶרת ֲאָלִפים ַאְבֵרִכים ַהּלֹוְמִדים ָעׂשָ ל ֲעׂשֶ יּמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּלִ , יֹוםְלָך ְלֵמָאה ָיִמים ׁשֶ

ַמִים ְטהֹוָרה ה ְלִיְרַאת ׁשָ ְזּכֶ ם ּתִ    .ּוְבָכְך ּגַ
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תּוב ּבְ  ה  :ל"ִכְתֵבי ָהֲאִריזַ ּכָ ּלֶ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ִמְתּגַ ַעל ְיֵדי ּלִ ׁשֶ

ַעִיןּוּבְ , ָלנּו ּתֹוַרת ַהִנְגָלה ּוְכָבר , דֹוֵרנּו ּכּוָלנּו זֹוִכים ִלְראֹת ֶאת ֶזה ַעִין ּבְ

ׁשּוִטיםְמִעיִדים ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַוֲאִפילּו יְ  ֲעמוּ , הּוִדים ּפְ ּטַ ַאֲחֵרי ׁשֶ  ׁשֶ

ים  ׁש ִחּדּוׁשִ ם ּוִמְתַרֵחב מָֹחם ְלַחּדֵ ח ִלּבָ דֹוׁש ִנְפּתָ ִמּצּוף ְדַבׁש ַהזֹוַהר ַהּקָ

ה דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ר ִחיּבּוִרים ְמצּוָייִנים, ִנְפָלִאים ּבַ   .חְוָזכּו ְלַחּבֵ

בוֹ  ב ׁשְ ּצָ ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד ! ָאנּו ִנְמָצִאים ּכּוָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ

ינוּ  - !!!יֹום ה ַרּבֵ ִביא, מֹׁשֶ הּו ַהּנָ ן יֹוַחאי, ֵאִלּיָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲעֵליֶהם  ְוַרּבִ

לֹום ָ ים ָלנוּ ְמ , ַהׁשּ ּלִ ַרֲחֵמי, ּגַ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ַרק ּבְ י , ׁשֶ ּכִ

דֹוׁש הּוא כְּ  יַבת נַֹח ַהזֹוַהר ַהּקָ דֹוׁש  טמֹו ּתֵ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ

 

ֲהֵרי  ]ח[ ַווְדַאי ָזכּו ְלָכל ֶזה ׁשֶ נּוז"הּוּבְ דֹוׁש  -ָטמּון " אֹור ַהּגָ ִלימּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ה ּבְ ּלָ ּוִמְתּגַ

ִדְבֵרי הַ ( ׂשָכרּכְ ָ ֵני ִיׂשּ יִקים, ּבְ ָמהוּ , )אֹור ַהזֹוַהרְרֵאה בְּ , ְועֹוד ַצּדִ ׁשָ ׁש ִנְפָלאֹות , ֵמִאיר ֶאת ַהּנְ ְוָכְך זֹוִכים ְלַחּדֵ

ּתֹוָרה  .ּבַ

ְלכּוָתא ]ט[ ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ּה ׁשְ סּו ּבָ ּנְ ְתּכַ ּנִ ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ יִלים . ֵסֶפר ַהזַֹּהר הּוא ּכְ ּכִ ְוַהַמׂשְ

זַֹהר ָהָרִקיעַ  ּתַ . ַיְזִהירּו ּכְ ָקא ִמׁשְ ין ִאיּנּון ּדְ אִאּלֵ זַֹהר ּדָ ִלין ּבְ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ּדְ ִאיהּו , ּדְ ּדְ

ֵתיַבת ֹנחַ  ַנִים ֵמִעיר, ּכְ ּה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ְלכּוָתא, ּדְ ַבע ִמּמַ ַנִים , ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְוׁשֶ ּוׁשְ

ָחה ּפָ ׁשְ ְבהֹון ִיְתָקּיֵים . ִמּמִ מֹות א(ּדִ ּלֹוד ַהיְּ  )ׁשְ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ִליכּוהוּ ּכָ ׁשְ ִסְפָרא . אֹוָרה ּתַ ְוָדא אֹוָרה ּדְ

א ף קנ' ֵחֶלק ג ֹזַהר( .ּדָ  )ַרְעָיא ְמֵהיְמָנאבְּ : ג"ּדַ

ָרֵאל"ל זי"ָהַרְמחַ  ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ִלּמּוד , ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ א ּבְ דֹוׁש "ֶאּלָ " ַהזַֹּהר ַהּקָ

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק ֹכחַ , ּבְ ּבְ דֹוׁש ַהזֹּ " ׁשֶ ַרֲחִמים "ַהר ַהּקָ ה ּבְ ֻאּלָ ֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהּגְ ל ּגְ ל ּכָ : ל"וז .ְלַבּטֵ

ָבה ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ֵצל, ּבְ ָבה ַהזֹּאת ְוִנּנָ נּו ִנְבַרח ְלַהּתֵ ְוִנְמָצא  ְוֻכּלָ

תָ  ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ּבְ ָבהׁשֶ ה ַהזַֹּהר, ה ִעְנַין ַהּתֵ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ר ּבֹו ִנְכְללּו , ׁשֶ ֲאׁשֶ

ים ִרּבֹוא ִ ׁשּ ִ ל ַהׁשּ ָמִתין  ּכָ ּקּוִנים, ִנׁשְ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָרֵאל, ּכַ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ , ְוָאז ֶנְחׁשָ

א ְיִציאָ  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ֱאַמר , הַעד ׁשֶ ּנֶ ְעָיה(ְוֶזהּו ׁשֶ ֵצאּו " ):יב, נב ְיׁשַ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ּכִ

י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה ָרֵאל' ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ זַֹּהר  …"ּוְמַאּסִ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ יִּ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ְטָרא ָאֳחָרא דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ֵצל ֵמחֶ , ַהּקָ יחַ ְוִיּנָ ַאר ַאֲחָריו  ,ְבֵלי ָמׁשִ י ֵסֶפר ַהזַֹּהר ִנׁשְ ְוָהֱאֶמת ּכִ

  



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ יד  ׁשָ

הּוא ַה  ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ְצלּו ּבְ דֹוׁש ִיּנָ ְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמ ו ,זֹוַהר ַהּקָ יַח ִיּנָ ֶזה וּ , ׁשִ ּבָ

ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתוֹ  ָרֵאל ּבַ ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ת , ּתָ כַֹח ּוְסֻגּלַ ּבְ

דֹוׁש  ִלּמּוד   .ַהזֹוַהר ַהּקָ

ַתב  לָ ּכָ ְ דֹוׁש "ַהׁשּ ִחּבּור ַהּזַֹהר ָהָיה " :ה ַהּקָ אן ׁשֶ ה ְמבָֹאר ִמּכָ ִהּנֵ

נּוז ְוכוּ  ִמים 'ָעִתיד ִלְהיֹות ּגָ סֹוף ַהּיָ בֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּיָ ָאז  ,ַעד ׁשֶ ׁשֶ

ְחּתֹוִנים ה ַלּתַ ּלֶ ֵלא  ,יַח ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ  .ִיְתּגַ ּמָ י ָאז ּתִ ּכִ

ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ  ְהֶיה ִסּבָ ר ֶזה ּתִ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ָעה ּבְ ָאַמר  ,ָהָאֶרץ ּדֵ ְוֶזה ׁשֶ

תוֹ "ּוְבִגיֵנּה  ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ְבּתֶ ֲאלּו  ,'ְוכוּ  "ְוׁשַ ְזכּות ֶזה ִיּגָ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ָרֵאל ָרֵאל ִמּמִ , ִיׂשְ ּלֹא ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ דֹוׁש ּכְ ֻהְצַרְך ַהּקָ ְצַרִים ַעד ׁשֶ

יָלה ַסח ּוְבַדם ַהּמִ ַדם ַהּפֶ ם ּבְ ׁשָ רּוְך הּוא ְלַקּדְ ה ָהֲעִתיָדה  ,ּבָ ֻאּלָ ן ַהּגְ ּכֵ

ה ַהּזוֹ  ָ ֻדׁשּ ְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהּקְ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ֻאּלָ ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל , לֹא ִיְהֶיה ַהּגְ

ַרךְ  ֵרי ַהּזֹוֶכה ּבָ , ִיְתּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון( "ּה ְוַאׁשְ ִרית, ֲעׂשָ ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ).ׁשְ

ַיַחד ְוַנְתִחיל  יּבֹואּו ְוִנְתַאֵחד כּוָלנוּ  ל ִלְלמֹד ּבְ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ּכָ

ּקּוֵני ּזַֹהר יֹום, ּתִ ּקֹות ּבְ י ּדַ ּתֵ ה לֹוֵקַח ַרק ׁשְ ּזֶ ר , ׁשֶ ם ְוֶאְפׁשַ ִלְלֹמד ּגַ

ֹמ ֶטֶלפֹון "קֹול ַהזֹוַהר"ַע ּבְ ְוִלׁשְ ָעה  ,0722-99-00-44 ּבְ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ

ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ יקּוֵני ַהׁשּ ַרךְ , ַאַחת ְלַמַען ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ  ,ּוְבֶעְזַרת ַהׁשּ

 

בִּ ( ְטָרא ָאֳחָרא, ע"ְזיָ  )י"ַאֲחֵרי ַרׁשְ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּלֹא ִיְצָטֵרְך לֹו , ׁשֶ ַעד ׁשֶ

ִמים( ַאֲחִרית ַהּיָ א ְיִציָאה )ּבְ ֶזהְואֹוִדיֲעָך ַמה , ֶאּלָ דֹול הּוא, ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבְ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ , ְוָהֱאֶמת ּכִ

יחַ  ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ אֹוְרָך בְּ ( .ּכִ   ).אֹור ַהזֹוַהרְרֵאה ּבְ

ֶכף ִנְגָאל ]י[ ָתא ֲחָדא ּתֵ ִניׁשְ ַעל ְיֵדי ּכְ דֹוׁש ּדְ זֹוַהר ַהּקָ תּוב ּבְ ִריְך הּוא , ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ָרֵאל ַחד הּואאֹוָריְ  ָכַתב ָהַרְמחַ , יָתא ְוִיׂשְ ָמִתין "ל זי"ְועֹוד ָהא ּדְ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ׁשּ ָכל ׁשִ ע ּדְ

דֹוׁש  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ   .ל"ואכמ, ִנְכְללּו ּבְ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ טו  ׁשָ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ל ּגְ לּו ֵמָעֵלינּו ּכָ ּטְ ַרֲח , ִיְתּבַ ה ִלְגאּוָלה ּבְ , ִמיםְוִנְזּכֶ

ּבִ  ַתב ָהַרׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרֲחֵמי, י"ּכְ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ יאּור ,ּבְ : ּבִ

ַרֲחִמים לּות ּבְ ה ֵנֵצא ִמן ַהּגָ ֵסֶפר ַהּזֶ ף  זֹוַהר( .ּבְ   .)ב"ע ד"קכָנׂשֹא ְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּדַ

ה ָלנּו  ּלָ ּגִ דֹוׁש ֹ"ׁשַ ָהְר ּוְכמֹו ׁשֶ ְכבוֹ ּבְ  ש ַהּקָ ָוי ָסמּוְך  ׁשָ ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

ה ִיְצָחק , ִטיָרתוֹ ִלּפְ  י ִחְזִקּיָ ר ָאַמר ִלְבנֹו ַרּבִ ֲאׁשֶ ָאה ּכַ ִאיר ָלנּו ֵמֵעין ַצּוָ ִהׁשְ

דֹוׁש ְוכִּ ": א"ְזָיָע  ְזכּות ַהזֹוַהר ַהּקָ ּבִ ָלה ֵיֵצא ַעם יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ּבָ ְתֵבי ַהּקַ

ָרֵאל ְלֵחרּות ל, ִיׂשְ יַח ּוִיים ְגאּוָלֵתינּו ּוּבִ ּוְבִלּמּוד ֶזה ּתְ יַאת ְמׁשִ

ִמּלֹוָתיו . ]158' עמ ש"ָהַרׁשַ ֵסֶפר [ ?"ֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה ְוּת ...""ִצְדֵקינוּ 

עֹוָלם יק ְוָקדֹוׁש ְמַרֲחפֹות ּבָ ל אֹותֹו ַצּדִ , ּתֹוְבעֹות ֶעְלּבֹוָנן, ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ

ְוַהּקֹול קֹוֵרא  ...!"?ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה  ְותֹוַרת" .ּוַמְפִצירֹות ְלַקְייָמן

ֶרְך ֵלאלֵֹקינוּ  ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ ם . ּבַ ָכל יֹום ְלׁשֵ ָקר ּבְ ַהְקִדיׁשּו ִמְזַמְנֶכם ַהּיָ

ַמִים ִביל ְיׁשּוַעת ָהָעם, ׁשָ ׁשְ רּוָחִנּיּות  –ּוְלַהָצַלת ַהּדֹור ּכּולֹו , ּבִ ּבְ

ִמּיּות   .ּוְבַגׁשְ

כֵֹחינוּ  ב ּבְ ּצָ ּנֹות ֶאת ַהּמַ ָבר, ְלׁשַ ָיֵדינּו ַהּדָ  ,ּבֹואּו ִנְתַגֵייס כּוָלנוּ , ּבְ

ים דֹוִלים ַעל ְקַטּנִ ְמֻיָחד ְלַהְזִהיר ּגְ נוֹ ַמ לְ ָאב יִ , ּבִ ְך ִעם , ד ִעם ּבְ ְמַחּנֵ

ְלִמידוֹ  ,ֲחִניכוֹ  ד ִעם ּתַ ים, ּוְמַלּמֵ ָייׁשִ ָדִיים ֵאין ּתְ ֲהֵרי ִאם ֵאין ּגְ ְך , ׁשֶ ּכָ

ֲערּוָתםיַ  ְלמּוָדם ִמּנַ ְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ְחּדֹר ּתַ יבֹות ּוְלּכֹוְלִליםיְ לַ , ְלּתַ ְוָכל , ׁשִ

ה דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ּלִ ָרֵאל ִיְתַאֲחדּו ּבַ נּוָפהְוּת , ִיׂשְ ל ּתְ ַקּבֵ , ֹוַרת ַהּסֹוד ּתְ

ה  ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ א ֶמלֶ ְוִנְזּכֶ ִכּסֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָמה ְלֵבאּורֹו ּכְ ַהְקּדָ ְך ּבְ

יקּוֵני זֹוַהר ֵלָמה  .ַעל ּתִ ְ אּוָלה ַהׁשּ ֶדֶרְך זּו ְלָקֵרב ּוְלָהִביא ֶאת ַהּגְ ְוִנְפָעל ּבְ

ַרֲחִמים ְנָחסּוְב  ,ּבְ ֵלם  ִאְמֵרי ּפִ ָ ף ק(ַהׁשּ דֹוׁש  ,)ן"ּדַ ָקאִריץַלּקָ יְנָחס ּמִ י ּפִ  ַרּבִ

ְלִמיִדים(ד ָצִריְך ְמַלּמֵ ": ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , ע"ְזיָ  ִחיַנת ֵעץ , ִלְלמֹד ֹזַהר )ַלּתַ הּוא ּבְ ׁשֶ
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ים ְלִמיִדים, ַהַחּיִ ָמה ַלּתַ יְך ְנׁשָ כֹול ְלַהְמׁשִ ּיָ ֶכל . ׁשֶ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶ י ַמה ׁשּ ּכִ

ינֹוק ר ַלּתִ ית, ָיׁשָ ָמה ֲאִמּתִ יַח ּבֹו ְנׁשָ ֶזה ַמּנִ אן ְלׁשֹונוֹ , "ּבָ ַוֲאִני (. ַעד ּכָ

י ׁשֶ  ַמְעּתִ ם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ׁשָ ַעל ׁשֵ ל עֹוד ֵמַהּבַ ה ְמֻקּבָ י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב ּוֵמִאיר ֶאת ). ּזֶ ּכִ

ָרֵאל ׂשְ ל ִאיׁש ִמּיִ ל ּכָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ל , ַהּנְ יַע ֶהָאָרה ׁשֶ ּפִ ּיּוַכל ְלַהׁשְ אֶֹפן ׁשֶ ּבְ

זּוָלתוֹ  ם ּבְ ה ּגַ ָמה ְקדֹוׁשָ   .)ָחָכם ָהָרִזים( .ל"ַעכַּ ,  ְנׁשָ

יק[  ְעּתִ ד ִלְלמֹוד ֶאְצלֹו ּתֹוָרה: ָאַמר ַהּמַ נֹו ְלְמַלּמֵ ָאב ׁשֹוֵלַח ּבְ ׁשֶ , ּכְ

נֹו לֹוֵמד זֹוַהר ל ּבְ ד ׁשֶ ַלּמֵ ָבר ָהִראׁשֹון ָצִריְך ְלָבֵרר ִאם ַהּמְ י ִאם לֹא, ּדָ , ּכִ

יְך ִלְבנֹו  ד ַיְמׁשִ ַלּמֵ ָמה ַהּמְ ר ְוַגם ִאי ֶאְפ  –ָאז ִמי יֹוֵדַע ֵאיֶזה ְנׁשָ ׁשָ

דֹוׁש  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ִלי ּלִ ָמִים ּבְ ְהֶיה ְלַהְמַלֵמד ְקָצת ִיְרַאת ׁשָ ּיִ ׁשֶ

ים דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ   ]. ְכְמבֹוָאר ּבַ

ִסְדָרם ִמיִדים ּכְ דֹוׁש ּתְ יְך ָעָליו , ּוְבִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ֶזה ַמְמׁשִ ּבָ

ַהר ִסיַני כְּ  ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ַקּבָ ה ּכְ תּוב ּבְ ְקדּוׁשָ ּכָ ת מֹו ׁשֶ ָרׁשַ זֹוַהר ּפָ

ַהֲעלְֹתךָ  ף קנב( יאּבְ ֲהוּו ְד  .)ּדַ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ּדַ ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ּבְ

 

ָאה: ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ]יא[ א ִעּלָ ַמְלּכָ יִמין ַעְבֵדי ּדְ ל ֶמֶלְך [, ַחּכִ ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ ַהֲחָכִמים ׁשֶ

ִסיַני, ]יֹוןָהֶעלְ  טּוָרא ּדְ ַקְיימּו ּבְ ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני[, ִאיּנּון ּדְ א  ,]אֹוָתם ׁשֶ ֵלי ֶאּלָ ּכְ ָלא ִמְסּתַ

ְמָתא ִנׁשְ ׁש ְוכוּ , ּבְ א אֹוַרְייָתא ַמּמָ ֹכּלָ ָרא ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ַמת [ 'ּדְ ִנׁשְ א ּבְ ִלים ֶאּלָ ּכְ ֵאיָנם ִמְסּתַ

ל הַ  ר ּכָ ִהיא ִעּקָ ׁש ַהּתֹוָרה ׁשֶ גּוֵפי ַהּתֹוָרה , ּתֹוָרה ַמּמָ ַבִסיפּוִרים ְוַגם ּבְ ּיֹוְדִעים ׁשְ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ

ִניִמּיֹות ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ֵיׁש ּפְ ִריְך ְלַכֵוון ּבְ ּצָ נֹות ׁשֶ ּוָ ֵהם ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַהּכַ אן ְלׁשֹונוֹ ]. ׁשֶ . ַעד ּכָ

ִצדוֹ [ ב ּבְ יק, ְוִנְכּתַ ְעּתִ מָ : ָאַמר ּמַ ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַניַמׁשְ ָמה ( ].ע אֹוָתם ׁשֶ ַהְקּדָ יקּוֵני זֹוַהר ּבְ ּתִ ְוֵעין ּבְ

ף  ְתִחיל ב "ע' הּדַ ּבּור ַהּמַ א "ּדִ ְרּגָ יָנָאהּדַ ּמִ ְמָתא , ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ")ּתְ ְמָתא ְדִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ּכְ ְזִמיִנין ְלִאְסּתַ

ל [ .ֹוַרְייָתאְדא ָמה ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ל ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ּכֵ ּוְלָעִתיד ָלבֹוא ֵהם ֲעִתיִדים ְלִהְסּתַ

סֹודֹות , ַהּתֹוָרה ה ּבְ רּוְך הּוא ִלְדרֹוׁש ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ דֹוׁש ּבָ ִתים ָעִתיד ַהּקָ ִחּיַת ַהּמֵ י ַאַחר ּתְ ּכִ

ר בִּ , ַנֲעָלִמים ִאי ֶאְפׁשָ ה ֵליַדע ַמהּוָתהּ ַמה ׁשֶ ַבׁש (.] ְזַמן ַהזֶּ רּוׁש ָמתֹוק ִמּדְ יאּור ֵמַהּפֵ   ).ַהּבִ
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ִסיַני טּוָרא ּדְ דֹוׁש . ָקְייֵמי ּבְ יק ַהּקָ ּדִ י ּוֵבֵאר ַהּצַ ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ

ה ַתּיָ ְצאּו ְוִנְרֶאה ִלי ּבְ : ל"וז, ע"זי ְיהּוָדה ּפְ ּיָ ׁשֶ ה ּכְ ְתִחּלָ י ּבִ ָנתֹו ּכִ ּוָ ֵבאּור ּכַ

ְך  ית ָהָהר ְוַאַחר ּכָ ַתְחּתִ ִבים ּבְ ָרֵאל ִלְקַראת ָהֱאלִֹקים ָהיּו ִמְתַיּצְ ִיׂשְ

ַעְמדּו ֵמָרחֹק: "ֶנֱאַמר ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ּתֹאְכֵלם , "ַוּיַ י ָהיּו ְיֵרִאים ּפֶ ּכִ

דֹוָלה ַהּזֹאת ים . ְוָימּותוּ  ָהֵאׁש ַהּגְ ׂשִ ָהיּו ׂשָ ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם ׁשֶ

ִכיָנה  ְ ֵמִחים ִלְקַראת ַהׁשּ קֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעֹמד ּוׂשְ ְולֹא ָרצּו ָלזּוז ִמּמְ

ׁש  ּזַֹהר , ֵמָרחֹוק ֲאִפילּו ִאם ָימּותּו ַמּמָ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ַוֲעֵליֶהם הּוא ַמה ׁשּ

ר  ְזּכַ ַקְיימּו ּבְ "ַהּנִ ִסיַניִאיּנּון ּדְ לֹוַמר ְולֹא ָנעּו ְוָעְמדּו , "טּוָרא ּדְ ּכְ

ה ְוַעד סֹוף ִחּלָ ִסיַני ִמּתְ טּוָרא ּדְ א ָעְמדּו ּבְ ְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים , ֵמָרחֹוק ֶאּלָ

ר ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק. ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת מֹות ֲאׁשֶ ׁשָ , ְואֹוָתן ַהּנְ

ה ׁשֶ  ם ַעּתָ ים ּגַ ן ֵהם עֹוׂשִ ִסים ְועֹוְמִדים ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמתּכֵ , ּנָ

דֹוָלה ַהּזֹאת ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהּגְ ְרָאָתם ּפֶ   .ִמּיִ

י ִמָקאַמאְרָנאְוָאַמר  ְלמֹד  :ָהַרּבִ ּבֹוְרִחים ִמּלִ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ ֵיׁש ַהְרּבֵ

ל ָמָרן ָהַא  ינוּ , י ְוֵסֶפר ַהזֹוַהר"רָרִזין ׁשֶ ר ֵהם ַחּיֵ י ׁשֹוֵמַע ִלי ְולוּ , ֲאׁשֶ , ַעּמִ

ינּות ּגֹוֵבר ר ָהַרע ְוַהּמִ יָחא ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ל ְיֵמיֶהם , ּבְ ָהיּו ׁשֹוְקִדים ּכָ

לּול ִע , ל"י ז"רְתֵבי ָהַא ִלְלמֹוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוכִּ  ל ָמָרן ּבָ ם ֲחִסידּות ׁשֶ

ֲעׁשְ  ֵזרֹות ָרעֹות"ַהּבַ ל ּגְ ִלים ּכָ י ׁשֹוֵמַע ִלי ְולוּ  ...ט ְוָהיּו ְמַבּטְ ּדֹור , ַעּמִ ּבַ

ַה  ה ׁשַ ן ּתֵ ָהיּו ְלֵמִדים ִע , ת ּגֹוֵברינוּ ִמ ָהַרע ַהּזֶ ינֹוק ּבֶ ִנים ֵסֶפר ם ּתִ ע ׁשָ ׁשַ

ּה  יקּוִנים ְוַלֲהגֹות ּבָ ְוָהָיה ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו , ַהזֹוַהר ְוּתִ

  .ְוִיְתַקֵיים



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ יח  ׁשָ
ּדִ  ) ו ִציּוֵני ַהּצַ ִכיָנה ּבְ ְ ָרַאת ַהׁשּ   ע"זייִקים ַהׁשְ

יקּוֵני זֹוַהר  ּתִ תּוב ּבְ יקּון (ּכָ ּבָ , )'וּתִ ַהּקָ ִכיָנתֹו ַעל ִצּיוּ ה "ׁשֶ ֶרה ׁשְ ֵני ַמׁשְ

יִקים ּדִ ִכיָנהְוָעלֵ , ַהּצַ ְ ָרַאת ַהׁשּ אן ַהׁשְ ׁש ּכָ ּיֵ י , ינּו ֵליַדע ׁשֶ ֲאַנְחנּו ּכִ

ּבִ  תֹוַרת ָהַרׁשְ ִלימּוֵדנּו ּבְ מע "י זי"ּבְ ב ָלנּו ּכְ ִכינּו ֹו ֶנְחׁשָ ּזָ ִציֹונֹו ׁשֶ ִלְהיֹות ּבְ

ּבִ  ל ָהַרׁשְ דֹוׁש ׁשֶ יִכים , ע"י זי"ַהּקָ א ַמְמׁשִ ּנָ לֹוְמֵדינּו ּתֹוַרת ַהּתַ י ּבְ ּכִ

ָמתֹו ֵאֵלינוּ    .ִנׁשְ

יְ ל "ְוָאְמרּו ֲחזַ  ֶאְלָעָזר ָאַמר ' רָאַזל ... ):א"עצז  - ב "עַצו (ָבמֹות ּבִ

ַמְעּתָ  אא ּבֵ ִלׁשְ ָרׁשָ ֵמיּה ְולֹ , י ִמּדְ ְ י א ָאְמָרה ִמׁשּ ַרּבִ י . יֹוָחָנןּדְ ַמע ַרּבִ ׁשָ

ד י יֹוָחָנן . ... יֹוָחָנן ִאיְקּפַ י ָהִאיַמאי ַטֲעָמא ָקּפִ ְוַרּבִ ָאַמר ַרב  ?יד ּכּוּלֵ ּדְ

ְכִתיב : ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ָאֳהלְ "ַמאי ּדִ ר ? "ָך עֹוָלִמיםָאגּוָרה ּבְ ְוִכי ֶאְפׁשָ

ׁשְ לֹו ְלָאָדם ָלגּור  א ָאַמר  ?עֹוָלִמיםֵני ּבִ ִוד ֶאּלָ רּוְך ּדָ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

ל עֹוָלם: הּוא ּיֹאְמרּו , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַבר ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ י ּדְ מּוָעה ִמּפִ עֹוָלם ׁשְ ּבָ

ה ן יֹוָחִאי. ַהּזֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום ַרּבִ י יֹוָחָנן ִמׁשּ ָאַמר ַרּבִ ְלִמיד: ּדְ ל ּתַ ָחָכם  ּכָ

אֹוְמ  ַבר ִרים ׁשֶ ה ּדְ עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ מּוָעה ִמּפִ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות  - ׁשְ ׂשִ

ֶקֶבר ן ְזֵעיָרא ְוִאיּתֵ ' רָאַמר  .ּבְ ְמעֹון ְנִזיָראִיְצָחק ּבֶ ? ְקָרָאּה ַמאי : יָמא ׁשִ

ִנים" ְפֵתי ְיׁשֵ ִרים ּדֹוֵבב ׂשִ ֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ְך ּכְ  ".ְוִחּכֵ

כּ  ל ֲעָנִביםַמ וּ ּכְ ל ֲעָנִבים  רַמ וּ כּ ַמה . ר ׁשֶ יָון ׁשֶ עֹו ּכֵ יַח ָאָדם ֶאְצּבָ ּנִ ּמַ ׁשֶ

ד ּדֹוֵבב ְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ָעָליו ִמּיַ יָון ַאף ּתַ אֹוְמִרים ּכֵ ַבר ׁשֶ מּוָעה ּדְ ׁשְ

ֶקֶבר ְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ּבְ ה ׂשִ עֹוָלם ַהּזֶ יֶהם ּבָ   .יבִמּפִ

 

ֵסֶפר ְיָערֹות ְדַבׁש  ]יב[ ֵני (, ּוֵפַרׂש ַעל ֶזה ּבְ רּוׁש  -ֵחֶלק ׁשְ ל ָמקֹום , ַהְיינּו ְלָהִבין ): ...זּדְ ִמּכָ

ר בב מּוָעה מִ ֲאָבל , עֹוָלמֹות' ֵאיְך ּדָ ָבר ׁשְ אֹוְמִרים ּדָ ׁשֶ יוּכְ ת , ּפִ ׁשֶ יק ִמְתַלּבֶ ַמת ַצּדִ ָאז ִנׁשְ

  



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ יט  ׁשָ

ה ְוכַ  ּמָ ּבִ ְוַעל ַאַחת ּכַ ִריְך ִלְלמֹוד ֶאת ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ּצָ ה ׁשֶ ַעל י "ּמָ

דֹוׁש  הּוא , ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַנַחת רּוַח ִצּיּונֹו ַהּקָ ַעל ׁשֶ יְמָראּבַ ר ְוִאי , ַהּמֵ ֶאְפׁשָ

דֹוׁש  דֹול ּכַֹח ַהּלֹוֵמד ֹזַהר ַהּקָ ה ּגָ ּמָ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמעֹוֵרר  ,ְלָתֵאר ּכַ ֶ ׁשּ

יךְ  ּבִ  ּוַמְפִעיל ּוַמְמׁשִ ַמת ָהַרׁשְ לֹום יגי"ֶאת ִנׁשְ ָ ְפׁשּוטוֹ , ָעָליו ַהׁשּ ׁש ּכִ , ַמּמָ

ְגָמָרא , ָעֵלינוּ ְלַרֵחם  ָאְמרּו ּבִ מֹו ׁשֶ ף (ּכְ ה ּדַ ה ָאַמר  ):ב"עה "מֻסּכָ ְוָאַמר ִחְזִקּיָ

ל  ן יֹוָחִאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום ַרּבִ י ִיְרְמָיה ִמׁשּ ַרּבִ

ה ְוִאְלָמֵלי ָהע ְבֵראִתי ַעד ַעּתָ ּנִ ין ִמּיֹום ׁשֶ ִני ֶאְלָעָזר ֹוָלם ּכּולֹו ִמן ַהּדִ ּבְ

נּו  הּו ִעּמָ ן ֻעִזּיָ ו ְוִאְלָמֵלי יֹוָתם ּבֶ ְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכׁשָ ּנִ י ִמּיֹום ׁשֶ ִעּמִ

י  ה ָאַמר ַרּבִ ְבָרא ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו ְוָאַמר ִחְזִקּיָ ּנִ ּום ִמּיֹום ׁשֶ ִיְרְמָיה ִמׁשּ

ה ְוֵהן מּוָעִטין ִאם ֶאֶלף ֵהן ֲאִני  ֵני ֲעִלּיָ ן יֹוָחִאי ָרִאיִתי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ַנִים ֵמֵהן ִאם ּוְבִני ֵמֵהן ִאם ֵמָאה ֵהם ֲאִני ּוְבִני    . ֵהןּוְבִני ֵהן ֲאִני ׁשְ

ה  ית (ּוְבִמְדָרׁש ַרּבָ ֵראׁשִ סּוק ע "זיי "ֱהִביאֹו ַרׁשִ  .)'ב, ה"לּבְ נַֹח (ַעל ַהּפָ

ֶרק  ִרית") ב"י 'טּפֶ ב ָחֵסר ". ְלדֹרֹת עֹוָלם ...זֹאת אֹות ַהּבְ ְרׁשּו ְלדֹרֹת ִנְכּתַ ּדָ

ּלֹא ֻהְצְרכּו ְלאֹות ׁש ּדֹורֹות ׁשֶ ּיֵ מֹו ּדֹורֹו  ,ׁשֶ מּוִרים ָהיּו ּכְ יִקים ּגְ ּדִ ּצַ ְלִפי ׁשֶ

 

לֹוְמִדים ם ּבְ ם, ׁשָ ר בב ,ְועֹוֶמֶדת ׁשָ ִפיר ָאְמִריַנן ּדָ ְצִחי ּוָבֶזה , עֹוָלמֹות' ְוָכְך ׁשָ עֹוָלם ַהּנִ ּבָ

ֶקֶבר , ָהעֹוָלם גּוף ּבְ ת ּבְ ׁשְ ם ִנְתַלּבְ ְגָרִמיבְּ ּגַ ְפתֹוָתיו ּדֹובְ  ,ַהְבָלא ּדִ ְך ָאְמרּו ׂשִ ֶקֶברּכָ , בֹות ּבְ

ֶקֶבר ַעכַּ  גּוף ּבְ ׁש ּבְ ְתַלּבֵ ּנִ ַיֲערֹות ְדַבׁש ְועַ (, ל"ׁשֶ רּוׁש  -ֵחֶלק ִראׁשֹון , ין עֹוד ּבְ   ).ז"טּדְ

ן ִאיׁש ָחי ְוָכַתב  ]יג[ ת ַמּטֹות ד(ַהּבֶ ָרׁשַ ים ּפָ רּוׁשִ ּדְ ֶכם"ּבַ ם ָהֲאִריזַ  )ה ֵהָחְלצּו ֵמִאּתְ ׁשֵ עּוְבָדא , ל"ּבְ ּבְ

ַבַעל ִמְד  יִקים ָהִראׁשֹוִנים ּדְ ּדִ יק ִמּצַ ָהָיה ַצּדִ ה טֹוָבה ׁשֶ ִמּדָ ל ָאָדם ָהאֹוֵחז ּבְ ּכָ מּוֵאל ׁשֶ ַרׁש ׁשְ

ֹאד ּה ּמְ יק ִאּתֹו ְלעֹוְזרוֹ  ,אֹוֵחז ּבָ ר ֶנֶפׁש אֹותֹו ַצּדִ ְתַעּבֵ ּתִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ַעל ִמְדַרׁש . ּיִ א ָהַרב ּבַ ּבָ ׁשֶ ְוָלֵכן ּכְ

נּו הָ  מּוֵאל ֵאֶצל ַרּבֵ ָניו ְוָאַמר לוֹ  ,ל"ֲאִריזַ ׁשְ י ,ָקם ִמּפָ ֶניָך ָקְמּתִ ן  ,לֹא ִמּפָ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ֵני ַרּבִ א ִמּפְ ֶאּלָ

ךָ  א ִעּמְ ּבָ ְנחָ  ,ָיִאיר ׁשֶ י ּפִ ּה ַרּבִ ָהָיה ִנְזָהר ּבָ יָת אֹותֹו ַהּיֹום ִמְצָוה ׁשֶ ָעׂשִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ָיִאיר ּבִ ס ּבֶ

ֹאד   .ל"ַעכַּ , ּמְ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כ  ׁשָ

ל ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְודֹורֹו ׁשֶ ל ִחְזִקּיָ ן יֹוָחִאי ַעכַּ  ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְוַעל ְיֵדי . ל"ַרּבִ

כַֹח ַהּתֹוָרה ה ּבְ דֹוׁש ִנְזּכֶ ְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּנִ ַמת  ידׁשֶ יְך ֶאת ִנׁשְ ְלַהְמׁשִ

ּבִ  ׁש י "ָהַרׁשְ ד , ְלדֹוֵרנּו ַמּמָ ֵאלּוָבֶזה ִמּיַ   .ִנּגָ

ׁשּוט  דֹוֵרנּו ַהּפָ ָכל ֶרַגע ּוְבָכל ָמקֹוםַוֲאִפילּו ּבְ ר  ּבְ ֵ תּוְכלּו ְלִהְתַקׁשּ

ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ ּבִ  ,ִליׁשּועֹות ִנְפָלאֹותְוִלְזּכֹות  - טוי"ְלִנׁשְ ַווְדַאי ָהַרׁשְ י "ּוּבְ

 

ח התורה שהיה דורו של חזקיהו המלך שכמעט ונעשה משיח ובהצטרף יחד כו ]יד[

ע שאמר לפטור את כל העולם מן הדין בוודאי יבוא תיכף "י זי"עם כוחו של הרשב

  . ר"א אכי"משיח בב

ֵסֶפר ֶפֶלא יֹוֵעץ  ]טו[ ַתב ּבְ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  )ָעֶרָך ּדֹוֵבב(ּכָ ְלִמיד ֲחַכםל "זּפֵ ל ּתַ ּכָ  ׁשֶ

עֹוָלם ַהזֶּה מֹו ּבָ ְ ָבר ּתֹוָרה ִמׁשּ אֹוְמִרים ּדָ ֶקֶבר ְוֵיׁש לֹו ֲהָנָאה ְוַנַחת רּוַח  ,ׁשֶ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ּבְ ׂשִ

ׁשֹוֶתה ַיִין קּוְנִדיטּון ָקִלים, ּכְ ֶכת ׁשְ ְלִמי ַמּסֶ רּוׁשַ ּיְ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעם ַאַחת ... ,ּכְ ּפַ ָפִרים ׁשֶ ּסְ תּוב ּבַ ּכָ

ָמד ָהָיה  יְך מ "ְוִנְגָלה מֹוֲהַר ׁשְ יל ָלֶאָחד ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה, ְבָהִקיץל "זַאְלׁשִ ה , ְוִהּצִ ֵני ִסּבָ ִמּפְ

ְתִמידּות ָהָיה לֹוֵמד ִסְפרֹו ּבִ ים ְלָהֵר  - .ל"ַעכַּ  ,ׁשֶ ַמֲעֶרֶכת (ע "ַהּטֹוב ְזיָ ח "יּוְבֵסֶפר ּתֹוָרה ְוַחּיִ

ַתב, )ֵחת עֹוָלם ָהֶעְליֹוןִאם אֹוְמִרים ִחּדּוׁשִ : ּכָ ָבר ּבָ ּכְ ְלִמיד ֲחַכם ׁשֶ ל ּתַ א ֲהֵרי הּוא , ים ׁשֶ ּבָ

דֹוׁש ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלאֹותֹו ָמקֹום  זֹוַהר ַהּקָ ף ' גֵחֶלק (ְכְמבֹוָאר ּבְ ְנָחס ּדַ ת ּפִ ָרׁשַ , )א"כ ע"רּפָ

ֲהָוה ָאַמר: ל"ְוז ְמעּו ַחד ָקָלא ּדְ נּון ֲאָתר, ׁשָ נּון ֲאָתר לְ , ּפְ ן ָיִאירּפְ י ִפְנָחס ּבֶ ִאיהּו , ִרּבִ ּדְ

ְייכוּ  ָתֵניָנן. ַגּבַ י ְדאֹוַרְייָתא, ּדְ יּה ִמּלֵ ׁש ּבֵ יָקא ִאְתַחּדָ ַצּדִ ָכל ֲאָתר ּדְ ד ִאיהּו ְבַההּוא , ּדְ ּכַ

ִקיד ְלַההּוא ֲאָתר, ָעְלָמא יהּ , ּפָ ויּה ַצּדִ . ְוָאֵתי ֵליּה ְלַגּבֵ ַגּוֵ ָראן ּבְ ד ׁשָ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ יַקּיָיא ְוּכָ

א ְבַההּוא ֲאָתר. ָאֲחָרִנין אֹוַרְייָתא, ְלָחְדּתָ י ּדְ ַאְמִרין ִמּלֵ י . ּדְ ַגְווָנא ָדא ְדֲהָוה ָאֵתי ִרּבִ ּכְ

ד ְלַאְתֵריהּ  ן ָיִאיר ְלִמְפּקַ אֹוַרְייָתא, ִפְנָחס ּבֶ ין ּדְ ין ִמּלִ יַקּיָיא ְמַחְדּתִ ין ַצּדִ ח ִאּלֵ ּכַ , ְוַאׁשְ

ִמלְּ  ׁש ּכְ ִמיןְוִאְתַחּדָ יהּ , ַקּדְ ן ָיִאיר ַקּמֵ י ִפְנָחס ּבֵ ה ְדִרּבִ   .ַההּוא ִמּלָ

ְרּגּום ַהזֹוַהר ָהָיה אֹוֵמר  :ּתַ ְמעּו קֹול ֶאָחד ׁשֶ נּו ָמקֹום ׁשָ נּו ָמקֹום ּפְ י ּפְ ן ָיִאירְלַרּבִ ְנָחס ּבֶ  ,ּפִ

א ֶאְצֵלנוּ  הּוא ּבָ ַמְדנוּ , ׁשֶ ּלָ יק ִחּדֵ , ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרהּדִ ר הּוא , ׁש ּבֹו ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ

עֹוָלם ַההּוא  ה[פֹוֵקד ְלאֹותֹו ָמקֹום  ]ָהֶעְליֹון[ּבָ עֹוָלם ַהזֶּ ׁשֹוִרין ּבֹו  ,ּוָבא ֵאָליו] ּבָ ן ׁשְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ׁש אֹותֹו ָמקֹום יִקים ֲאֵחִרים ְלַקּדֵ ם ּתֹוָרה, ַצּדִ א ַרבִּ , ְולֹוְמִדים ׁשָ ֵעין ֶזה ִהּנֵה ּבָ ן ּכְ ְנָחס ּבֶ י ּפִ

ַבר ּתֹוָרה , ָיִאיר ִלְפקֹד ְמקֹומוֹ  ׁש אֹותֹו ּדְ ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִנְתַחּדֵ ין ּדִ ַחְדׁשִ יִקים ּמְ ּדִ ּוָמָצא ֵאּלּו ַהּצַ

ְפִנים ָאַמר ִמּלִ ן ָיִאיר, ׁשֶ ְנָחס ּבֶ י ּפִ אן, ַרּבִ ׁש ְלָפָניו ּכָ ה ִמְתַחּדֵ   . ַעּתָ

  



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כא  ׁשָ

ָרכֹות ע"זי קֹור ַהּבְ עּו ִמּמְ ּפְ יר ָלֶכם טֹוָבה ְוּתּוׁשְ דּוַע , ַיּכִ ּיָ ּכַ דֹוֵלי ׁשֶ ּגְ

גֶֹדל ַהּמַ  ירּו ּבְ ָכל ַהּדֹורֹות ִהּכִ ָרֵאל ּבְ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהרִיׂשְ ּבְ , ֲעָלה ׁשֶ

ה  א ּוִבּזָ ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ

יל וַה  .ֵמָעְלָמא דֹוׁש ָמֵגן ּוַמּצִ א ּזַֹהר ַהּקָ יׁשָ  –ּוְמסֹוֵכְך ְבִצָלא ַקּדִ

ָאְמָרם  ְלִמי ְיָבמֹות (ל "זּכְ ֶרק (, )ח"עְירּוׁשַ ִהיִלים ּפֶ יֹום " )'ח מ"קּתְ י ּבְ ַסּכָֹתה ְלרֹאׁשִ

ק ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג." ָנׁשֶ   .טזּובֹו ִנּצֹל ִמּמִ

ּקּוֵני ַהּזַֹהרּוְמבָֹאר  ּתִ ִתיָתָאה ( ּבְ ּקּון ׁשְ ף ּתִ חּוָלק , א"ד ע"כּדַ ּוְבִתּקּוֵני זֹוַהר ַהּמְ

ָנה ָ ָרִכים[, ִלימֹות ַהׁשּ ִני ּכְ ׁשֵ הֹוָצַאת ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ,]ּבְ ִלימּוד ַלּיֹום , ּבְ ָון ַעּמּוד ו "כִנְמָצא ּבְ ֶחׁשְ

 

אַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ְסָפָריו זֹוכֶ  עֹוָלם ַהּבָ תֹו ּבָ ְמִחּצָ ב ּבִ מֹונֹו  :ה ֵליׁשֵ יס ְסָפִרים ִמּמָ ְדּפִ ַהּמַ

ָפִרים ֵרי ַהּסְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַחּבְ ְמִחיַצת ַהּתַ ב ּבִ ֲהֵרי ַעל , ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ׁשֶ

ָכל ֵעת, ָידֹו ָיָצא ַהִחיּבּור ְלעֹוָלם ַעת ּבְ ה ַהּדַ ן , ְוִתְרּבֶ ּכָ ׁשְ ְקצֹועֹות ַהּמִ נּוז ַלּמִ ְוִאילּו ָהָיה ּגָ

ְרָכָתִים ּיַ ֶכת ְיָבמֹות ל "ְוִהּנֵה ָאְמרּו ֲחזַ . ב - .לֹא ָהיּו לֹוְמִדים ּבוֹ , ּבַ ַמּסֶ ף (ּבְ ) ב"ו ע"צּדַ

ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ְוכוּ  ם' ׂשִ ְדִאיָתא ׁשָ ְהֶיה ֶהָחָכם ָחי אַ , ּכִ ּיִ ם הּוא , ֲחֵרי מֹותוֹ ּוְלִפי ֶזה ַהּגֹוֵרם ׁשֶ ּגַ

תוֹ  ְמִחּצָ ב ּבִ ֶרם ְלַהְחיֹותוֹ , זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ֲהֵרי הּוא ּגָ א, ׁשֶ א ְלעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבָ ׁשֶ ֶהָחָכם , ְוֵאין ָסֵפק ּכְ

ָניו ל ּפָ ַרֲחמֹוִהי יֹוְצִאין ִלְקָראתֹו ְלַקּבֵ ַעְצמֹו ִעם ִסיַעת ּמְ אֹון מהרח( .ּבְ ן א ִאיְסְטרֹוְלָסה בְּ "ַהּגָ ִסְפרֹו ּבֶ

ף כ ַלח ּדַ ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ י ְיהּוָדה ָחִסיד זי. ()ב"ג ע"ַאְבָרָהם ּפָ ְכָבר ָאְמָרה ַרּבִ י ּדִ ַמְעּתִ יק הּוא  - ).ע"ְוֵכן ׁשָ ּדִ ל ַהּצַ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

יק ּדִ ַמת ַהּצַ ֲחלֹום ְוכוּ  :ִנׁשְ ם' ּבַ ַמת הגה, ַעֵיין ׁשָ ַהְסּכָ ְנֶפְלד ְזכּותֹו זֹונֶ  ח"צ מהרי"ְוָנא ְלַעֵיין ּבְ

ר , ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ט"ְלַסּפֵ ּפַ ַלאגִ "ָרָאה עֹוד מהר( .אֹודֹות הֹוָצָאה ָלאֹור, "ְצָדָקה ּוִמׁשְ ִסְפרֹו "י ַזצַ 'ח ּפְ ל ּבְ

ים" ם ָהַאְדמוֹ  .)אֹות ריז' ע ס"מ, "ּתֹוָרה ְוַחּיִ ַסאִדיגּוָרא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמןר "ּגַ ַהִציּון ֵמִביא ְש , ּמִ

ֶפׁש  ִביל ַהּגּוף ְוַהּנֶ ׁשְ יק הּוא ּבִ ּדִ יק, ְלַהּצַ ּדִ ַמת ַהּצַ יק הּוא ְלִנׁשְ ּדִ ל ַהּצַ ֶפר ׁשֶ  .ְוַהּסֵ

ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ]טז[ יָלה ִמּמִ ית ַמּצִ ִליׁשִ ְזכּות ַיֲעקֹב ָאִבינּו , ְדַכָידּוע ְסעּוָדה ׁשְ ְוהּוא ּבִ

ויו ְוַיֲעקֹב ,ּכַֹח ַהּתֹוָרה -ה  "ע ָקרֹוב  ,הּוא ֶרֶמז ְלתֹוַרת ַהּסֹוד, ָמֵלא ּבַ ֵאל ּבְ ּמּוָבא (ּוְבִלּמּוָדּה ִנּגָ ּכַ

ַרׁשִ  ֶרק י "ּבְ ְקָרא ּפֶ ִריִתי  )ב"ו מ"כַעל ַהּתֹוָרה ַוּיִ ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ְוָזַכְרּתִ

ה  - .ְזּכֹרַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ אֶ  ָ ֲחִמׁשּ הּו ָחֵסר ּבַ ב ָמֵלא ְוֵאִלּיָ ה ְמקֹומֹות ִנְכּתַ ָ ֲחִמׁשּ ּבַ

הּו  ל ֵאִלּיָ מֹו ׁשֶ ֻ ָניוְמקֹומֹות ַיֲעקֹב ָנַטל אֹות ִמׂשּ ת ּבָ ֻאּלַ ר ּגְ ֶ ּיָבֹוא ִויַבׂשּ   .ְוָהֵבן. ֵעָרבֹון ׁשֶ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כב  ׁשָ

ר  ,)א"קי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ִעּמֹו ְוָלַמד ִעּמָ א ׁשֶ יׁשָ ִעְנַין יֹוַחאי ּוְלַחְבַרָיא ַקּדִ ּבְ

מֹות ּקּוֵני ְנׁשָ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם , ּתִ ָ ת קֹול ִמׁשּ ה ַרב ּכֹחֹו "ָיְצָאה ּבַ ּמָ ּכַ

עֹוָלם ר יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ָ ְך הֹוִסיָפה , "ּוְקֻדׁשּ ְוַאַחר ּכָ

ׁשֹון זֹו ַהּלָ א יִ ", ְוָאְמָרה ְנבּוָאה ּבְ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְרְנסּון ֵמַהאי ְוַכּמָ ְתּפַ

א סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ א ּבְ ּלּו ְלַתּתָ ד ִיְתּגַ יָלְך ּכַ , ּוְבִגיֵניּה , ִחּבּוָרא ּדִ

ָאֶרץ" רֹור ּבָ ה  :ּוִבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ". ּוְקָראֶתם ּדְ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
ר  ֲאׁשֶ ָך ּכַ ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ּדֹור ִיְתּפַ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ ִיְתּגַ

ִמים סֹוף ַהּיָ סּוק , ָהַאֲחרֹון ּבְ ם ַהּפָ ּוְקָראֶתם "ּוִבְזכּותֹו ִיְתַקּיֵ
ָאֶרץ רֹור ּבָ ֵלָמה - "ּדְ ְ ה ַהׁשּ ֻאּלָ ז ַעל ַהּגְ   . ַהְמַרּמֵ

ׁש ֶמֶלךְ ּומֹוִסיף ְלָבֵאר ּבְ  ֵסֶפר , ְלִתּקּוֵני ֹזַהר ִמְקּדַ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ ׁשֶ

דֹול ְליֹוְצרוֹ ֶזה ְמָק  ה ַנַחת רּוַח ּגָ ה ְועֹוׂשֶ ֻאּלָ אֹוֵמר ְוָעָליו , ֵרב ַהּגְ

ּבָ  ָדַאִני : ה"ַהּקָ ִאּלּו ּפְ לּות ִלי ּוְלָבַני ּכְ ַזר ַהּבֹוֵרא  .'ְוכוּ ִמן ַהּגָ ְך ּגָ י ּכָ ּכִ

א  נּוז ַעד סֹוף יֹוַמּיָ ה ְוִיְהֶיה ּגָ ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ רֹורׁשֶ ְבִגיֵנּה ָיבֹוא ּדְ ה , ּדִ י ְסֻגּלָ ּכִ

זּוָלתוֹ  רּוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין  -  .זֹו ּבֹו ְולֹא ּבְ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹות ַרּבִ ּבִ

ֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע , ֶזה א ִלְכּתֹב ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ י ַאּבָ ה ְלַרּבִ ִצּוָ

ְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמיה ַמְלכָּ  ָרא ּבַ ֶמֶרת ַעד ּדָ יָחאְלִמׁשְ ְזכּות , א ְמׁשִ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ה ֻאּלָ ְצַמח ַהּגְ ִקים ּבֹו ּתִ ְתַעּסְ ם ַהּמִ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ָיֵמינּו ּבְ ת  ּבְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ּכַ

ִתיב ,)ז"ַדף רי( ַוְיִחי א ּכְ ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן : ַעל ּדָ ּמָ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ

ֶמֶרת' כוּ  ים ִויַטאל(. ְוָהֵבן ֶזה ְמאֹד, אְלַאְצָנעּוָת , ְלִמׁשְ ָמתֹו "זלה ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ ה ּבְ

מֹות ַער ַהַהְקּדָ   .)ְלׁשַ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כג  ׁשָ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאתְוַהּכֹל  לּוי ּבְ ּה , ּתָ ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ
נוּ  נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ַמת ַהְק ( ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ּבִ ּדָ

ים ִויַטאל  ָהַרב יםַחּיִ ַעל ְיֵדי ְוַגם ע "זי ֲאזּוַלאיא "מהרְוָכַתב  .)ְלֵעץ ַחּיִ
ַתת  ּבָ לּות ְוַהׁשְ ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהּגָ ּטּול ַהּקְ ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה ּבִ

ְטרּוִגים ְפִרי ְוָכַתב  - .)ד"ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם( ַהּקִ יםֵע ּבִ ַער ( ץ ַחּיִ ׁשַ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵיׁש  ):ש"מרנה "הג ,ָהֲעִמיָדה ַעל ְיֵדי ְזכּות ָהעֹוְסִקים ּבְ ֶ ְוִנְרָאה ׁשּ

ע  ּלֹא ָימּות ַעל ְיֵדי ָהָרׁשָ ן יֹוֵסף ׁשֶ יַח ּבֶ ָיָדם ְלָהֵגן ַעל ָמׁשִ ּכַֹח ּבְ

ן עֹוד (ַאְרִמילּוס  יקּוןל "לרמח ז"תיקוְוַעּיֵ   ).'ח  ּתִ

דֹול כְּ ּוִמי ָלנ יק ל "ָהַרְמַח ּו ּגָ ים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצּדִ ה ַחּיִ י מׁשֶ ַרּבִ

ַעל ַה , ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ִרים"ּבַ ת ְיׁשָ ִסּלַ ר , "ּמְ ֲאׁשֶ

י ַהּתֹוָרה  ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצּום ּבְ ר ָאַמר ָעָליו ְקדֹוׁש (ָהָיה ּבָ ָר ' הֲאׁשֶ ִאּלּו ָהָיה ּדְ ע "זי א"ַהּגְ

דֹורֹו ָהָיה הֹוֵלְך  הֹוִרים ַרְגִלי ַחי ּבְ ָניו ַהּטְ ל ּפָ ל ֲאָלִפים ִקילֹוֶמֶטר - ְלַקּבֵ ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ) ַמֲהַלְך ׁשֶ

א ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ  ָרֵאל ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר , ְלַבּטֵ ִלּמּוד ּבְ

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק ּבְ  ,ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ כַֹח ַהּקְ

ַרֲחִמיםֶאת ָקֵרב לְ  ה ּבְ ֻאּלָ   .ַהּגְ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר  יְרָסא ּבְ ל ּגִ יָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ן ּבִ ּקֵ ָלֵכן ּתִ

ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ דֹוׁש ּבְ ָבר, ַהּקָ ֶזה  ְוָקַבע ּדָ

יָבתוֹ  יׁשִ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּקָ ּתַ ֶרת ְלַחְכֵמי , ּכַ ִאּגֶ ָבר ּבְ ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהּדָ

ׁשֹון ֶזה ַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֵצל : "ִיׂשְ זֹאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ

ת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם ַח , ֵמֶרׁשֶ אי ָהָיה ָלֶהם ְלַפּקֵ ַעל זֹאת ְולֹא ּוְבַוּדַ

ָבר ְוָעצּום ְמאֹד י ַרב ַהּדָ לּו ּכִ ָרֵאל ... ַיְחּדְ ִליכּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ה ַאל ַיׁשְ ְוַעּתָ

ָום ה ַאֲחֵרי ּגֵ ָבר ַהּזֶ ר ֵחיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע , ֶאת ַהּדָ ֵ י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשּ ּכִ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כד  ׁשָ

ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ָבר ֶזה ּבְ בֹוד ּתֹוַרְת , ּדָ ח ֶאת ָהֵעָצה ֲאָבל ּכְ ֶכם ִיּקַ
ָרֵאל מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ ְוָכל , ַהּזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות ּכִ

ָלל ה הּוא ּכְ ָבר ָקׁשֶ י לֹא ּדָ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ   ". ֶאָחד ּבִ

יָכיו ָמִצינּו ֲחִביבּות ם טֹוב ּוַמְמׁשִ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ ם ֵאֶצל ּתַ  ּגַ

י , ְמֻיֶחֶדת ְלִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ בֹוד ָהַרב ַהּקָ ּכְ

יִדיְטׁשֹוב ר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו  ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמּזִ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאׁשֶ

ִניִתי : ְוָאַמר י ְוׁשָ ים"ַה ָלַמְדּתִ ִרי ֵעץ ַחּיִ ָעִמים" ּפְ   .ֵמָאה ְוֶאָחד ּפְ

ִמיִני( ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִיםְב וּ  ת ׁשְ ָרׁשַ ה :)ּפָ ַרׁש מׁשֶ רֹׁש ּדָ ַהְינּו , ְוֶזהּו ּדָ

ה ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה( ּכְ ִחיַנת מׁשֶ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ י ּבְ ה, ּכִ ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ  ,)ְוִאיָתא ּדְ
ָבר  ַרׁש ּכְ ּדָ ֶ הְוִיְדרֹׁש ַמה ׁשּ ן יֹוַחאי, מׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵסֶפר , ַהְינּו ַרּבִ

ה ׂשַֹרף, ַהּזַֹהר יָלא , ָאז ְוִהּנֵ ִלּפֹות ּוִמּמֵ ל ַהּקְ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ
ה ֻאּלָ ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד ִיְהֶיה ַהּגְ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ   .ׁשֶ

ִריםּוְבֵסֶפר  ְכָיא ׁשֶ  אֹור ְיׁשָ ַתבֵמיָרא ּדַ יַח  :ּכָ ׁשִ יַאת ַהּמָ ֹקֶדם ּבִ
עֹוָלם יקֹוְרסּות ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּבָ ר ִמינּות ְוֶאּפִ ּבֵ ְתּגַ ָהֵעָצה ְלֶזה . ּתִ

לוּ  ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ֵהר ּבִ ָכל יֹום זַֹהר ַאף , ְלִהּזָ ָהֶאָחד ֵלאמֹר ּבְ
אֹוֵמר ֶ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשּ י ׁשֶ י ֲאִמיַרת , ַעל ּפִ ֶלת ּכִ זַֹהר ְמֻסּגֶ

ב   .ְלָטֳהַרת ַהּלֵ

נּו ָהֲאִר  ִצינּו ְלַרּבֵ ָנא ּמָ ַער רּוַח ל "י ז"ּוִמַקְדַמת ּדְ ׁשַ ַעְצמֹו ּבְ

ף (ַהּקֶֹדׁש  ֲהַר  )ב"יּדַ ָאַמר ַלּמַ ִוי א "ׁשֶ ִקיאּות "ַהּלֵ ֶרְך ּבְ ֹזַהר ּדֶ ְלמֹד ּבְ ּיִ ׁשֶ

ִעּיּון  ֲעִמיק ּבְ ּיַ ִלי ׁשֶ ְלָבד ּבְ ֵסֶפר ָע ' נאֹו ' מּבִ ְקָרא ּבְ ּיִ ָכל יֹום ְוׁשֶ ִלים ּבְ

ים ָעִמים ַרּבִ ְבֵחי ָהֲאִר ּוְבֵסֶפר , "ַהּזַֹהר ּפְ ַתן  )א"נַעּמּוד מ "הנד( י"ׁשִ ּנָ ַתב ׁשֶ ּכָ

ֶפר ַהּזַֹהר  ים ִמּסֵ ּפִ ָרה ּדַ ָכל יֹום ֲעׂשָ ׁשּוָבה ֶאָחד לֹוַמר ּבְ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ּתִ
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י ׁשּום ְלּתִ ׁשֹון ְלַבד ּבִ ְבֵחי ָהֲאִר , ֲהָבָנה ַהּלָ ֵסֶפר ׁשִ פּוס י "ְוֵהן הּוָבא ּבְ ּדְ

ָכל יֹום  דֹו ּבְ ׁשּוָבה ֶאָחד ְלַלּמְ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ן ׁשֶ ים' האֹו ' דָיׁשָ ּפִ , ּדַ

דֹוִליםא "ִחיָד ְוַה  ם ַהּגְ ׁשֵ ִהיר( ּבְ ֵמיּה  )ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהּבָ ְ ֵהִביא ִמׁשּ

ַרּבֵ  ל יֹום  י"ָהֲאִר נּו ּדְ ׁשּוָבה לֹוַמר ּכָ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ים ּזַֹהר' הׁשֶ ּפִ , ּדַ

ַתב  ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיךָ ִמ ק "הגהְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ּכָ ְנִתיב ַהּתֹוָרה ( ָקאַמְרָנא ּבְ

ִביל  ם , )א"לאֹות ' אׁשְ ּגַ ם ׁשֶ ַתב ׁשָ  ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש מֹוֵרנּו ק "הגהְוּכָ

ן בוֹ ִמִזיְדְטׁש  ְנָחס מֹוֵרנּו ָהַרב ק "להגהְוֵכן ָמִצינּו , ָנַהג ּכֵ י ּפִ ַרּבִ

ְנָחס ( ִמָקאִריץ ִריְך לֹוַמר  )ד"רסַעּמּוד א "ח ח"הנמִאְמֵרי ּפִ ּצָ ָכל ' גאֹו ' בׁשֶ ין ּבְ ּפִ ּדַ

יִתי ַעל, יֹום ן ּבֵ ֵסֶפר ּבֶ ה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא ּבְ ֲעׂשֶ ן עֹוד ַהּמַ ְוֵאין , ָאבֹות ְוַעּיֵ

אן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריךְ    .ּכַ

ְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ם ְדּבִ ָבר , ְוַהּגַ ּכְ

ַתב ָהַרב  עא "ִחיָד ּכָ ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר " )ד"מאֹות ( ּבְ

ם לֹא ָיַדע ַמאי  ּגַ ׁשֶ ל ִלּמּוד ּבְ ְטֶעה , ָקָאַמרְמרֹוָמם ַעל ּכָ ּיִ ְוַאף ׁשֶ

ָמה ׁשָ דֹול ַלּנְ ּקּון ּגָ ְקִריָאתֹו הּוא ּתִ ִסְפרֹו ". ּבִ ַתב ּבְ דֹוִליםְוֵכן ּכָ ם ַהּגְ  ׁשֵ

ם( ׁשוּ , ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ׁשָ ַאל ת "ְועֹוד ּבְ ים ׁשָ ָנא  ,)'באֹות  סֹוף ה"עִסיָמן א "חַחּיִ ּוִמַקְדַמת ּדְ

ַתב ֵמֵעין ֶזה  ָבר ּכָ ַמִיםי "ַמֲהִר ּכְ ָ ִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ֵסֶדר  ֶצַמח ּבְ ּבְ

בּועֹות  ּמּוד ְדֵליל ׁשָ ף (ַהּלִ ֶרְך ל "ָהַרְמַח וְ , )ב"עֵריׁש א "לּדַ ְלֵהי קּוְנְטֵרס ּדֶ ׁשִ ּבְ

ים ן[ .ֵעץ ַחּיִ ֶפר  ְוַעּיֵ ּסֵ ים ַפַלאגִ עֹוד ּבַ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ים ְלַהּגָ ף ב "ח י'ְזִכיָרה ְלַחּיִ ת "ובשו, ד"ע' עּדַ

א ְדַעְנָיא   .]ד"עִסיָמן  ַאַפְרַקְסּתָ

ַעת : ק"ָהַרַמ ְוָכַתב  ּפָ ֵני ַהׁשְ ֵרא ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִמּפְ ֶפר ִיּקָ ְוָלֶזה ַהּסֵ

ָחה ֱאלִֹקית , ָהאֹור ַההּוא ְמַהזֹוַהר ָהֶעְליֹון ּגָ ַהׁשְ יִעים ּבְ ּפִ ְוֶדֶרְך אֹורֹו ַמׁשְ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כו  ׁשָ

ִקים ּבוֹ  ְתַעּסְ ל ַהּמִ ָהָיה , יזּכָ ַפע ֶעְליֹוןׁשֶ ָרֵזי  יחאֹור ְוׁשֶ ע ּבְ ּפַ ַעת מּוׁשְ ֵמַהּדַ

ָהְיינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכוּ  ם ִאְתְקֵרי ַהִחּבּור ' ּתֹוָרה ּדְ ָ ע ִמׁשּ ּפַ ׁשְ ּנִ יָון ׁשְ ּכֵ

ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ע ֵמַהּזַֹהר ַההּוא, ַהּזֶ ּפַ ׁשְ ּנִ לֹוַמר ׁשֶ  ּכְ
ה קֹוְרדֹוִבירוֹ ( ע ֶאת , ָהַרב מֹׁשֶ ּדַ

  .)'ב, ֱאלֵֹקי ָאִביךָ 

ָכַתב  י ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּדְ יק ַרּבִ ּדִ ל "ַזצַ  ַיֲעקֹב ֶצַמחַהְמקּוָבל ַהּצַ

ְלִמיֵדי ָהֲאִר ( דֹוׁש ְזיָ י "ִמּתַ ָמתֹו ְלֵסֶפר) ע"ַהּקָ ַהְקּדָ ָרָמה ּבְ ֶניָה : קֹול ּבָ ה ַעל ּבָ , ָרֵחל ְמַבּכָ

ָחְכָמה ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ץ ְלִפי ׁשֶ ְוָלֶזה ֵאין , זֹאת ַהְמַמֶהֶרת ֶאת ַהּקֵ

א  יַח ּבָ ּיֹאַמר ָלּה הָמׁשִ ֶ ְמָעה ָאז ִמְנִעי קֹולֵ  'ׁשּ ִכי ְוֵעיֶניָך ִמּדִ ָך ִמּבֶ

י ֵאיֶנּנוּ  'ְוכוּ  ֶניָה ּכִ לּוָיה , ַעל ּבָ יַח ּתְ ׁשִ יַאת ַהּמָ ּבִ ּוּון ׁשֶ ּכִ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ

ְתׁשּוָבה ּוְבֵעֶסק ַהזֹוַהר ּוְבָח  ָלהּבִ ּבָ ּה , יטְכַמת ַהּקַ ֶניָה עֹוְסִקים ּבָ ְוֵאין ּבָ

ָכל  ָראּוי ּבְ י ֵאין ִמְדַרׁש ָקבּוַע ּכָ ָחה ּכִ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ י ִאם ֶאָחד ֵמִעיר ּוׁשְ ּכִ

ְלמּוד ֵעֶסק ַהּתַ ׁש ּבְ ּיֵ מֹו ׁשֶ ֶניָה , ְוָלֵכן ֵאיֶנּנוּ , ִעיר ְוִעיר ּכְ י ֵאין ּבָ ּכִ

ִכים ּוְמַמֲהִרים יַח  מֹוׁשְ ׁשִ    .ֶאת ַהּמָ

 

דֹוׁש ה "השל ]יז[ ָאַמר ְלָבָניו  :ַהּקָ ל ִמיְוָידּוַע ׁשֶ ּכָ ָלה לֹא  ׁשֶ ּבָ ּלֹא ָטַעם ָטַעם ַחְכַמת ַהּקַ ׁשֶ

ָרה ַמֲאָמרֹות"ְוֵעין ב(ָטַעם ָטַעם ִיְרַאת ָחָטא ֵמיָמיו  ָר  ").ֲעׂשָ ַתב ַהּגְ ֶרֶמז : ל"א ז"ְוֵכן ּכָ ָהעֹוְסִקים ּבְ

ֶהם, ְוסֹוד ר ּבָ ּבֵ ָר (. ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתּגַ ירּוש ַהּגְ ֵלי ה"ּפֵ  .)ח"י, 'א ַעל ִמׁשְ

כל מאן דאית ביה ', דרגא שביעא ביראת ה ):ב"ע' בהקדמה דף ה( תיקוני זוהרוב ]יח[

... קדושיו כי אין מחסור ליראיו' הדא הוא דכתיב יראו את ה לית ליה חסר' יראת ה

ומאן דלית ביה בשת אנפין אוקמוה ... למהוי ליה בשת אנפין' דרגא תמינאה ביראת ה

    )עיין שם( .רגלי אבותיו על הר סיני בוודאי שלא עמדו, מארי מתניתין

ת ַיֲעֹקבּוְבִסְפרֹו  ]יט[ ַתב ְקִהּלַ ְתָרָאה ְוָצִריְך : ּכָ ָרא ּבָ הּוא ּדָ ה ׁשֶ דֹוֵרנּו ֶזה ַעּתָ ם ּבְ ּוַמה ּגַ

יחַ  ּיָבֹוא ָמׁשִ ֵדי ׁשֶ ּלֹות ּבֹו ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּכְ   .ְלִהְתּגַ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כז  ׁשָ
תֹוַרת ַהזֹוַהרל ּתְ כָּ  ) ז ֶרְך הֹוְלִכים ּבְ   ּוַמֲאִמיִנים ּבֹו  ִמיֵמי ּדֶ

דֹול ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  נּו ַהּגָ ְלנּו ֵמַרּבֵ ָר [ִקּבַ ָחִליָלה לֹוַמר , ]א"ַהּגְ ׁשֶ

סּוָקה ם ַלֲהָלָכה ּפְ ְסּכָ ין ַהּמֻ י ִיְסּתֹר ַהּדִ ַהּסֹוד ָהֲאִמּתִ ַרק , ׁשֶ

ָה  ָר ( .ַאֲחרֹוִנים לֹא ָיְרדּו ְלעֶֹמק ַהָחְכָמה ַהּזֹאתׁשֶ הּו ַעל ַהּגְ ת ֵאִלּיָ ְוָכַתב  .)א"ֲעִלּיַ

ָר  ֵבאּור ַהּגְ ָבה"ּבְ ּפּוִרים ַחּלֹונֹות ַהּתֵ יֹום ַהּכִ ּבְ א  א ׁשֶ ׁשּוָבה ִאּמָ ְוהּוא ּתְ

תּוִחים  ָאה ּפְ תּוב ִעּלָ ּכָ ִעים יֹום ְוֶזהּו ׁשֶ ץ ַאְרּבָ ֵהםִמּקֵ ִעים יֹום  ׁשֶ ַאְרּבָ

ּקּוֵני  ִאיָתא ַעלְמֵהיְמָנא ּוְבַרַעָיא  ,ַהְידּוִעים ֵמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַהּתִ

ֵתַבת נַֹח  וָנא ּדְ ַגּוָ ִאיִהי ּכְ דּוַע ' ְוכוּ ֹזַהר ּדְ ּיָ ּקּוֵני ֹזַהר ( .ּכַ ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור ּתִ ַהְקּדָ

ָר  ָר  - .)א"ֵמַהּגְ ינּו ַהּגְ ֶאָחד ִמן  ,ֹו ִלְבָרָכהא ִזְכרֹונ"ְוַרּבֵ ר ָהָיה ּכְ ֲאׁשֶ

ים ַעל ַהּזַֹהר  ...ְוָכל ָרז לֹא ָאִניס ֵליּה  ...ָהִראׁשֹוִנים  רּוׁשִ ַתב ּפֵ ּכָ

דֹוׁש  ּקּוֵני ֹזַהר ַהּקָ ְצִניעּוָתא ְוַהּתִ ְפָרא ּדִ א ְוַהּסִ יׁשָ ה ַקּדִ , ְוָהִאְדָרא ַרּבָ

ְלָחן ָערּוְך ֵמִביא ֻ ְבֵרי ַהּזַֹהר ּוְבֵבאּוִרים ַעל ַהׁשּ ְוָכל  ...ְמקֹורֹות ִמּדִ

תֹוַרת ַהּזַֹהר ּוַמֲאִמיִנים ּבוֹ  ֶרְך הֹוְלִכים ּבְ ִמיֵמי ּדֶ ַמת ֵסֶפר ( .ּתְ  ֹזַהר ָהָרִקיַע ַהְקּדָ

יק ִלְבָרָכה"ְלָהַאְדמוֹ  ֶבֶטן ִאּמֹו  -  .)ר ֵמַראְדִזין ֵזֶכר ַצּדִ ִדין אֹותֹו ּבְ ַלּמְ ּמְ ֶ ל ֶאָחד ַמה ׁשּ ּכָ

ן יֵ  יגּכֵ ִ ָידֹו ְלַהׂשּ יג סֹודֹות ַהּתֹוָרה . ׁש ְיֹכֶלת ּבְ ִ ָהָיה ָיכֹול ְלַהׂשּ ּוִמי ׁשֶ

יָגן ִ ל ְלַהׂשּ ּדֵ ּתַ ין, ְוהּוא לֹא ִיׁשְ ִדיִנין ָקׁשִ אֹון (. ִנּדֹון ּבְ יְלָנהַהּגָ הּו ִמּוִ י ֵאִלּיָ , ַרּבִ

ָר  ֵלָמה, א"ַהּגְ ּקּוִנים ּבְ ַרַעָיא ְמֵהיְמָנא וּ ּבְ  - .)ד"ֵחֶלק כ ֶאֶבן ׁשְ תּובּתִ ִבְזכּות  :ּכָ ּדְ

יָחא א ְמׁשִ ֶלה ַמְלּכָ ִתּקּוֵני ֹזַהר .ַהזֹוַהר ִיּגָ י( ּוּבְ ִ ׁשּ ּקּון ׁשִ ה  :.)ף כדדַ , סֹוף ּתִ ְוַכּמָ

ְרְנסּון ֵמַהאי א ִיְתּפַ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ א , ִחּבּוָרא ִדיָלךְ  ּבְ ֵלי ְלַתּתָ ד ִיְתּגַ ּכַ

סֹוף  ָדָרא ַבְתָרָאה ּבְ אּבְ רֹור  )י ,א כהרָ קְ יִ וַ (ּוְבִגיֵניּה  ,יֹוַמּיָ ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ אן. ּבָ ְרְנסוּ [ .ַעד ּכָ ה ִיְתּפַ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ רֹוֶצה לֹוַמר , ְוַכּמָ
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ךָ , ַיַעְסקּו ְוִיְחיוּ  ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ּדֹור ָהַאֲחרֹון, ִמּזֶ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ ר ִיְתּגַ ֲאׁשֶ , ּכַ

סֹוף ַהיָּ  ם  ,ִמיםּבְ ָאֶרץ"ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיֻקּיַ רֹור ּבָ   .]"ּוְקָראֶתם ּדְ

ֶפׁש  הּוא ַהּנֶ ים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ׁשֶ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵהם ַחּיִ ּפְ

ֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע וְ  ,ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּגּוף ָהעֹוְסִקים ּבְ

ֶה  רֹות ּבָ ֵלָמה( .םָיכֹול ְלִהְתּגָ ֶרק ח ֶאֶבן ׁשְ ְהֶיה .)ו"אֹות כ' ּפֶ ה לֹא ּתִ ֻאּלָ ַרק ַעל  ,ַהּגְ

ָלה ,ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבָ ִלּמּוד ַהּקַ ה ּבְ ֻאּלָ ר ַהּגְ ֵלָמה( .ְוִעּקַ ֶרק י ֶאֶבן ׁשְ א אֹות "ּפֶ

ּנוּ  -. )'ג י ִמּמֶ ַאְלּתִ עּור  :ׁשָ ִ ֶרְך ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ַהׁשּ ָאְמרּו ֵאיְך ַהּדֶ ִלּמּוד ׁשֶ

יב ?ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵדי  :ְוֵהׁשִ ֲעֵרי אֹוָרה ּכְ ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוׁשַ

ּנּויִ  ּזַֹהריְלָהִבין ְקָצת ַהּכִ דֹוׁש  ם ּבַ רּוׁש  ,ַהּקָ ִלי ַהּפֵ ל  ,ַרק ּבְ י הּוא ְמַבְלּבֵ ּכִ

יַע ְלִעְנָין ַאֵחר ֵלָמה( .ּוַמּסִ ֶר  ֶאֶבן ׁשְ   .)'א אֹות ג"ק יּפֶ

יק ּדִ אֹון ַהּצַ לֹוךְ  ָאַמר ַהּגָ לֹמֹה ּבְ י ׁשְ ם  ל"ַזצַ  ַרּבִ ׁשֵ ֶהָחֵפץ ַרּבֹו ּבְ

ים י ֻרּבֹו ִמְדָרׁש  ,ע"ְזיָ  ַחּיִ ָלה ּכִ ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגּבָ , ׁשֶ

ּבָ  ל ׁשַ ְלְמדּו ּכָ ּיִ ם ׁשֶ ים ְמעֹוֵרר ְלֻכּלָ ל ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחּיִ ת ֶאת ַהּזַֹהר ׁשֶ

ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים ָרׁשָ לֹמֹה ִמּפֹוזִ ' ר(. אֹוָתּה ּפָ ן ׁשְ ְנַין יֹוֵסף, ין’יֹוֵסף ּבֶ   ).הֹוָספֹות ּבִ

נּו  ֵסֶפר מּוָסר ע "ְזיָ  ַהֲחזֹון ִאיׁש ַרּבֵ הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד ֹזַהר ּכְ

ן ֲאחֹותוֹ  ַעְצמֹו ִעם ּבֶ ֵרייְנַמןַהגָּ , ְוַאף ָלַמד ּבְ ַמְרָיהּו ּגְ י ׁשְ ֵזֶכר  אֹון ַרּבִ

יק ִלְבָרָכה נּות  .ַצּדִ ּמְ ָנן ּוַבִהְזּדַ ר ֶיׁשְ ְסּתָ ָחְכַמת ַהּנִ י ּבְ א ּכִ ּטֵ ַאַחת ִהְתּבַ

ְגֶלה ּנִ ּבַ ׁשֹות יֹוֵתר ֵמֵאּלּו ׁשֶ ֵלמֹות ַהּקָ ל ְוָהָיה  ,ֻסְגיֹות ׁשְ ׁשֶ י ּבְ יר ּכִ ַמְסּבִ

ְך ִנְקֵראת ָחְכָמה זוֹ  ָלה ּכָ ּבָ ָלה, ָחְכַמת ַהּקַ ַקּבָ א ּבְ ן ֵאין ַלֲהִביָנּה ֶאּלָ ּכֵ , ׁשֶ

הוּ  י ִאיׁש ַעד ֵאִלּיָ הוּ , ִאיׁש ִמּפִ ל ֵמֵאִלּיָ ּבֵ ּקִ י ׁשֶ   .אֹו ִמּמִ

ֶפר ּוְב  ה ִאיׁש ּסֵ דֹוׁש (, ַמֲעׂשֵ אֹון ַהּקָ ַתב  )ל"צַ זַ  ַהֲחזֹון ִאיׁש ֻעְבּדֹות ַעל ָמָרן ַהּגָ ּכָ

מוֹ  ְ ל ַמַאְמֵרי ֲחזַ ְלׁשֹון : ִמׁשּ דֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ   .ל"ַהּזַֹהר ַהּקָ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ כט  ׁשָ

ַעם  ַאל ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ אֹון ע "ְזיָ ַהֲחזֹון ִאיׁש ָמָרן ּכְ י ַעל ְיֵדי ַהּגָ ַרּבִ

ִוי ווָ  מּוֵאל ַהּלֵ ִליָט  ראְזנְ ׁשְ ּלֹא א "ׁשְ ר ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלִמי ׁשֶ ֲאׁשֶ ּבַ

יַע ְלָחְכָמה זוֹ  י, ִהּגִ ּמּוד " :בֵהׁשִ ֵדי ָלַדַעת ִיְרַאת , ָאסּור -ְלַמַען ַהּלִ ַאְך ּכְ

דֹוָלה -ֱאלִֹקים  ר ְוַאף ִמְצָוה ּגְ ן ֵאין ְלָך ַמֲא , ֻמּתָ ּכֵ ֵרי ֲחָכֵמינּו ָמ ׁשֶ

מֹו ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר  ְך ְלִיְרָאה ּכְ ל ּכָ ְלִהיִבים ּכָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהּמַ

דֹוׁש  ְכַנס -  ".ַהּקָ ּנִ ל ִזְכרֹון ֵמִאיר ּוְכׁשֶ ּה ׁשֶ ַעם ַרּבָ אֹון , ֵאָליו ּפַ י ַהּגָ ַרּבִ

מּוֵאל  ִוי ׁשְ ַעל ( ראְזנְ ווָ ַהּלֵ ִוי"ּבַ ֶבט ַהּלֵ ח ֵסֶפר ַהּזַֹהר  .")ׁשֵ ְלָחן ָהָיה ֻמּנָ ֻ ַעל ַהׁשּ

ִריָכה נוּ אְזנְ ָהַרב ווָ  ,ְנטּול ּכְ ָהָיה ְמקָֹרב ְלַרּבֵ ִנְרֶאה : "ֵהִגיב, ר ׁשֶ

ּלֹוְמִדים ֵסֶפר ֶזה ׁשֶ ה ּבְ ל "... ַהְרּבֵ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָניו ַהּקְ ִחּיּוְך ָעָלה ַעל ּפָ

נוּ  ַאל ָהַרב ווָ  - . ַרּבֵ ָר : "ראְזנְ ְוָאז ׁשָ ל ַהּגְ ָלה"ִמי ָהָיה ַרּבֹו ׁשֶ ַקּבָ ". ?א ּבְ

ֵאָלה ִניַמת ׁשְ נּו ּבְ יב ַרּבֵ ֵאָלה ֵהׁשִ ְ ַמע ַהׁשּ ִביא הּוא : "ְלִמׁשְ הּו ַהּנָ ְוִכי ֵאִלּיָ

י ַרע ָר ", הֹוִסיף, "ִאּלּו ָיְדעוּ "... "?ַרּבִ ל ַהּגְ דֹורֹו ׁשֶ א ַעל "ַהֲחִסיִדים ּבְ

ָחְכָמה זוֹ  ּבְ דֹול ׁשֶ דֹול , ּכֹחֹו ַהּגָ ּתֹות ּגָ ין ַהּכִ ּבֵ ָבבֹות ׁשֶ רּוד ַהּלְ לֹא ָהָיה ּפֵ

ךְ  ל ּכָ ֵעת  - "...ּכָ ּבִ ּכָ נּו ַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ם ּבָ ְתַקּיֵ ּתִ הּו  י"ָזִכינּו ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֵאִלּיָ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב  יקּוֵני זֹוַהר (ַהּנָ יקּון ּתִ ף ' וּתִ ל  )א"ד ע"כּדַ דֹור ָהַאֲחרֹון ּכָ ּבְ ׁשֶ

דֹוׁש ְסַפְרִדים  ִלימּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ָרֵאל ִיְתַאֲחדּו ּבְ  כֲחִסיִדים ְוִליָטִאיםִיׂשְ

ֱא ' הְלקֹול ׁשֹוְמִעים  דֹוֵלי חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ַהּנֶ ל ּגְ ָמִרים ַעל ְיֵדי ּכָ

י ַהּדֹורֹות  ָר  ,ל"ָהַרְמַח , ְוַתְלִמיָדיול "ְמָהַאִריזַ ּוְקדֹוׁשֵ  ,ְוַתְלִמיָדיו א"ַהּגְ

ם טֹוב ְוַתְלִמיָדיו ַעל ׁשֵ דֹוׁש  ,ַהּבַ ים ַהּקָ ן ִאיׁש  ,א"ַהִחיָד , ָהאֹור ַהַחּיִ ַהּבֶ

 

א ד "בס ]כ[ יׁשָ ַיַחד ים ִליָטִאים ַוֲחִסיִדים ְסַפְרִד ָאנּו ַחבּוָרָתא ַקּדִ מֹוִציִאים ָלאֹור ֵמָחָדׁש ּבְ

ָר  יאּוֵרי ַהּגְ יקּוֵני זֹוַהרא "ֶאת ּבִ ֵחֶפץ , ַעל ַהּתִ ָיֵדינּו ַיְצִלח' הְיִהי ָרצֹון ׁשֶ   .ּבְ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ ל  ׁשָ

ָרֵאל ַסַלְנֶט , כאְלִמיֵדיֶהםָחי ְוּתַ  י ִיׂשְ ים, רַרּבִ  ,זֹון ִאיׁש ְוֶהַח , ַהָחֶפץ ַחּיִ

ָרֵאל ְוַהזֹוַהרַעֵיין ( ים  אֹור ַהזֹוַהר ּוִבְגדֹוֵלי ִיׂשְ יִקים ְקדֹוׁשִ ֵהֵבאנּו ִמְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ַצּדִ ֲאִריכּות ׁשֶ ּבַ

דֹוׁש  )ּוְטהֹוִרים ְמָחה ְולֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ   .ּבְ

ֵטר מֵ  ) ח ׁשּום אֹוָפן ֵאין ְלָאָדם ְלִהּפָ ָלה ּבְ ּבָ ֵעֶסק ַחְכַמת ַהּקַ

ָרֵאל ר ּתֹוַרת ִיׂשְ   ְוהּוא ִעּקַ

ים ַמְעָין  ּנִ ׂשָכר" ַעלְלּבַ  )א"פ(ּגַ ָ ֵני ִיׂשּ ֵעֶסק  ":ּבְ ִהְתַנֲהגּות ָהָאָדם ּבְ

יַע  ּלֹא ִהּגִ ית ֲהַגם ׁשֶ ְהֶיה ָראּוי ַד ַע ַהָחְכָמה ָהַאִמיּתִ ּיִ ין ְלַמְדֵרָגה ׁשֶ

ֶלךְ ּבְ ַלֲעמֹוד  ל ֶזה לֹא ִע , ֵהיַכל ַהּמֶ ַטר ם ּכָ ַעְצמֹו ֵמֵעֶסק ַהָחְכָמה ּפָ

ית י ִהיא , ָהַאִמיּתִ ֶפׁש ַהְצָלַחת ּכִ ֶבת ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים , כבַהּנֶ ַאִחים ׁשֶ

ם ָיַחד  ה ּגַ ׁשַ ֵעֶסק ָהִעּיּון ֲהלֹא ֵהּמָ ְוֵעֶסק ָהִעּיּון  ,ֹוְסִקיםּוּפ ס "ּבְ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָחכְ  ית ּבְ ָלהָחְכַמת ָמה ָהַאִמיּתִ ּבָ ּוִבְפָרט ... ַהּקַ

ַנת  ְ ּקּון ִמׁשּ ל עֹוָלם ַהּתִ ה ַאַחר ִהְתנֹוְצצּות אֹורֹות ׁשֶ ינּו ֵאּלֶ דֹורֹוּתֵ ּבְ

ִמים ָמָרן ָהֲאִריזַ  ב"לש ְבַעת ַהּיָ רֹות ָלנּו ל "ָוֵאיָלְך ַעל ְיֵדי אֹור ׁשִ ְסּתָ ַהּנִ

ְגלֹות מֹו ַהּנִ ֵטר ֵמֵעֶסק , ּוְלָבֵנינּו ּכְ ָלה ָחְכַמת ְוֵאין ְלָאָדם ְלִהּפָ ּבָ ַהּקַ

ׁשּום  ר ְוהּוא , אֶֹפןּבְ ָבָריו ִעּקַ יד ּדְ ַרְך ִהּגִ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהׁשּ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּתֹוַרת ִיׂשְ

 

ַתָייא  "ַיִין ָהֶרַקח"בַעֵיין  ]כא[ י ְיהּוָדה ּפְ ָרא זּוָטא ע "ְזיָ ְלַרּבִ ֵפרּוׁשֹו ַעל ָהִאּדְ ף (ּבְ ז "רפּדַ

תוּ , )ב"ע ַבׁש ק ְוָהִביאּו ַהּמָ םִמּדְ א ִיְכּתֹב"ה "בד, ׁשֵ י ַאּבָ   .ש"עיי, "ַרּבִ

ְמָחה  ]כב[ ה ּוְבׂשִ ְקדּוׁשָ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹוד ּבִ לּוי ּבְ ְרֵאִלי ּתָ ׂשְ ַחּיּות ָאָדם ַהּיִ

ל ֶאָחד ְלִפי הַ  ים ּוְבנֹוַעם ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכָ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ תֹו ְוָכל ִיׂשְ ָגתֹו ּוְקדּוׁשָ ָ ִיְצָחק ַאְיִזיק ' ר(ׂשּ

קֹוַמְרֶנה ֵרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ְיִחיֵאל ַסְפִרין ּמִ ֶנה כ' ּפֵ ִלּמּוד  ).'ִמׁשְ ְגֶלה ּכְ ֲענּוג ִלּמּוד ַהּנִ ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַחּיּות ְוּתַ

ּקּוִנים דֹוׁש ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו . ַהזַֹּהר ְוַהּתִ קֹוִריץָהַרב ַהּקָ ְנָחס ּמִ י ּפִ הּוא ֵאין ּלֹו ַחּיּות , ַרּבִ ׁשֶ

ּקּוִנים  מֹו ִמן ַהזַֹּהר ְוּתִ ָמָרא ּכְ ִלּמוּד ַהּגְ ֲענּוג ֲאִפילּו ּבְ ְנָחס(ְוּתַ   ).'גאֹות , ב"ע, ִמְדָרׁש ּפִ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ לא  ׁשָ

ָרֵאל  ָטיו ְלִיׂשְ ּפָ יו ּוִמׁשְ ּלֹא ָהיּו  -  .'ְוכוּ ְלַיֲעקֹב ֻחּקָ ְואֹוֵמר ֲאִני ַהְלַואי ׁשֶ

ד ִלימּוד ַהָחְכָמה ְמִקיִלין ּגְ הֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ דֹוׁשָ ִדים , ַהּקְ ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַלּמְ

ָחְכָמה ַהלַּ  ֶרְך ְלַתְלִמיִדים ַלַעסֹוק ּבְ אי לֹא ָהָיה ׁש , זוּ ּדֶ ַוּדַ ּום ֲאַזי ּבְ

ִחים  ל ַהֲחָכמֹות ִנּדָ ֲהָרַמת רֹאׁש ְלָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ְוָהיּו ּכָ

ּפָ  מוֹ  ֶניָה ּמִ ֶ  ּכְ ְדָחה ַהחֹוׁשּ ּנִ ֶ ֵני ָהאֹורׁשּ ם ; ְך ִמּפְ ּגַ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָגְרמּו ׁשֶ ּבַ ַאְך ׁשֶ

ְרֵחי  ְפֵני ּפִ י ַהָחְכָמה ּבִ ְלּתֵ יֵקי ַהּדֹור ָסְגרּו ֶאת ּדַ ה ַמְצּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

הּוָנה ֲעֵלי ַמְדֵרָגה , ַהּכְ ְהיּו ּבַ ּיִ ּלֹא ִיְלְמדּו ַעד ׁשֶ , ַהקֹוֶדשְורּוַח ְוָאְמרּו ׁשֶ

ר  ּבֵ ה ְוִנְתּגַ דֹוׁשָ ים ִמן ַהָחְכָמה ַהּקְ ַאְרנּו ֲערּוּמִ ה ֲעבּור ֶזה ִנׁשְ ִהּנֵ

כוּ  ים ֲחׁשֵ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ְך ּבַ חֹׁשֶ ִסיל ּבַ ת ַהֲחָכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ַהּכְ

ְמֵהָרה ִיְתַקֵיים ,הֹוֵלךְ  ֶאר ָלנוּ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור וַ  :ּוְבָיֵמינּו ּבִ  .ּיָ

יְ    .ָר "ָאּכֵ

ׂשָכרְוָכַתב  ָ ַער ִיׂשּ ׁשַ ֵרי ָהָעם לֹוְמֶדךָ  ):ח"יַמֲאָמר ָגל ֵעיַני אֹות ( ּבְ  ַאׁשְ

ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדךָ  ה לֹוְמֵדיִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ  ,ְוַאׁשְ ֵהּמָ ֵכיָון ׁשֶ ך "ה ּדְ

דֹוׁש  ָלׁשוֹ ' ְוכוּ , לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהּקָ הּוא ַמְדֵרָגה ֵאיְך ְקָראּום ּבְ ן ַעם ׁשֶ

ּנֹוָדע  חּוָתה ּכַ ׁש , 'כוּ ּפְ ּלֹא ִקּדֵ ׁשּוט ׁשֶ ם ִאיׁש ּפָ ּגַ ה הּוא ִנְרָאה ׁשֶ ַאְך ִמּזֶ

ַמֲעלֹות ָהְראּוִיים ִלְלמֹוד ְך ּבְ ל ּכָ ל ָמקֹום ֻיְקַרב  ,ַעְצמֹו ּכָ ל ֶא ִמּכָ

ְפָרט יַהָחְכָמה ַהִה  סֹוף א ּבִ א ּבְ ין יֹוַמּיָ ֶזה ִאּלֵ ּבָ ְלָיא ִהְתָקְרבּות ׁשֶ ּתַ

אּוָלה ָיֵמינּו ָאֵמן ַהּגְ ְמֵהָרה ּבְ   .ּבִ

ִדְבֵרי  ֵים ּבְ יםַה ּוְלגֶֹדל ַחִביבּוֵתיּה ְנּסַ ף ַהַחּיִ  )ה"ק ע"ה ס"ִסיָמן כ( ּכַ

ר  ם ָהַרב ֲאׁשֶ ׁשֵ ַתב ּבְ ְנָיִמיןּכָ ַאת ּבִ ף ז"ִסיָמן ס(ל "ַזצַ  ַמׂשְ ְוֶזה  ,)'ן ַעּמּוד א"ב ּדַ

ְנָין ּוִמְנָיןַהּדֶ : ְלׁשֹונוֹ  ִני ֵליֵלְך ַאַחר רֹוב ּבִ ֵ ֲהֵרי ְלָפֶניָך ֵסֶפר ַהזֹוַהר , ֶרְך ַהׁשּ

ְלמּוד ַאַחר ֲחִתיַמת ַהּתַ ִרים ׁשֶ ַחּבְ ל ַהּמְ קּול יֹוֵתר ִמּכָ הּוא ׁשָ ְוִאם , ׁשֶ



ּה ׁשֶ  ָעה לֶעְרּכָ לב  ׁשָ

כַּ  ִרים ּבְ ַחּבְ ל ַהּמְ כַּ ף ַמֲאָזִנים ֶאָחד ְוֵסֶפר ַהזֹוַהר ְלַבּדֹו ַיֲעֶלה ִיְהיּו ּכָ ף ּבְ

ה ִנּיָ ְנָין ,ַמְכִריַע הּוא ֶאת ּכּוָלם, ׁשְ ַתב ּוְכמֹו , ַוֲהֵרי ָעִדיף ֵמרֹב ּבִ ּכָ ֶ ׁשּ

ָאזְ "ְזיָ ת יֹוֵסף יַהּבֵ  ַתר ַהזֹוַהר ֶנֶגד ׁשְ ע ּדְ ִריםִליַנן ּבָ ַחּבְ   .ל"ַעכַּ  ַאר ַהּמְ

ר יֹוַחאי" ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה -  915" = ַרּבִ יַמְטִרּיָ ּגִ ָמְר  - :ּבַ ָך ִיׁשְ
ם  ֵ ה  –ַהׁשּ יַמְטִרּיָ ּגִ יּמּוד ַהזֹוַהר [ִמְלֶחֶמת ֱאדֹום ּוָפָרס  -ְוֵכן ּבַ ַעל ְיֵדי ּלִ

דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ְמֶרּנּו ַהׁשּ ִמיד ּוִבְפָרט  ִיׁשְ   ].ֱאדֹום ּוָפָרס -ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ִמ ּתָ

י" ) ט ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ   !"ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ

יק ְוָאַמרִה  ַעם ַצּדִ א ּפַ ּטֵ יַח : ְתּבַ ׁשִ בֹוא ֶמֶלְך ַהּמָ ָרֵאל , ּבְ ַעם ִיׂשְ
צּו ּוָבאּו ָלךְ  ֵמִחים, ִנְקּבְ ים ּוׂשְ ׂשִ ֵעת ַהּזֹאת ִיְתּבֹונֵ  ,ּוְפֵליַטת ָהָעם ׂשָ ן ּבְ

יו ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ הֹורֹות ִיְבָחן ּכָ ֵעיָניו ַהּטְ יַח ּבְ ׁשִ , ֶמֶלְך ַהּמָ
עוֹ  ֶאְצּבָ יטּו , ְלֶפַתע ָיִרים ָידֹו ְוַיְרֶאה ּבְ ְפִליָאה ְוַיּבִ ּכּוָלם ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם ּבִ

ֲחֶזה ּמַ יַח ֶאת קֹולֹו ְוֹיאַמר ,ּבַ ׁשִ ִמיַע ֶמֶלְך ַהּמָ ע ַעל , ָאז ַיׁשְ ַהְפנֹותֹו ֶאְצּבַ ּבְ

י" :ְיהּוִדי ְמסּוָיים ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעםְלָך ֵיׁש ֵחֶלק , !ּבִ ְגֻאּלַ ְך ַיְרֶאה !". ּבִ ּכָ

יָאתוֹ  ַעל ְלַמַען ּבִ ּפָ ל ְיהּוִדי ְוְיהּוִדי ׁשֶ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים  - .ַעל ּכָ ְזּכֶ ּנִ ַהְלַואי ׁשֶ

ִרים ָ ֻאׁשּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו , ַהּמְ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ י" –ׁשֶ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ַעל  ".ּבִ

ן ַמִים, ּוִדים ְיָקִריםְיה, ּכֵ ם ׁשָ יּמּוד ְלׁשֵ נּו ּלִ ַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַה , ּתְ ְקִריבּו ּמִ

ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ נוּ ִלְגרֹם ִלְפּדוּ , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנוּ , ַהׁשּ ְוֵנֵלְך  ,ת ַנְפׁשֵ
יַח ּכּוָלנּו כְּ  ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ל ֶאת אֹור ּפְ ָיֵמינּו ֶאָחד ָיַחד ְלַקּבֵ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ּבִ  .ָאֵמן נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ְיקּוָיים ּבָ ה ׁשְ נּו ְכֶאָחד ִנְזּכֶ ַהאי "י "ְוֻכּלָ ָרא ּדְ ָאה ּדָ ַזּכָ

יּה ּוְבְסגּוָלתֹו  רֹור"ִאְתַגְלְיא ּבֵ יֵחנּו , ְוֶתְחֶזָנה ֵעיֵנינוּ " ּוְקָראֶתם ּדְ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ּבֶ

יֹוְפ  ַכר ֹזאת ּוּבִ , ְוָהָדר ֱאלֵֹקינוּ " עֹז"ּבְ , ְגָאֵלנוּ יֹו ָיבֹוא ְויִ ֶמֶלְך ּבְ י ַח ל -ֵא ׂשְ

בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינוּ , צּוֵרנּו ָמִגיֵנינוּ ' הְוָנָחה ָעָליו רּוַח , ֶחְלֵקינוּ  ֶלה ּכְ ְוָאז , ִיּגָ

נוּ  ַמח ִלּבֵ נוּ , ִיׂשְ ינוּ , ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ יׁשּוַעת ַמְלּכֵ ן ִיְהֶיה ָרצ, ּבִ   .ֹוןָאֵמן ּכֵ






