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ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ  ְך פְּ רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם, ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ם ה' שֵׁ ִאים בְּ רּוִכים ַהבָּ בְּ

יבֹות  ְישִׁ י  ָראשֵׁ אֹוִנים,  ַהגְּ ִנים  ָהַרבָּ ְרׁשּות  בִּ
ּבּוץ  ַהקִּ ֶאת  נּו  ִאְרגְּ שֶׁ ים  ָהַרבִּ י  ּוְמַזכֵּ ִליָט"א,  שְׁ

דֹוׁש ַהזֶּה. ָהל ַהקָּ ַהגָּדֹול ַהזֶּה, ּוִבְרׁשּות ּכֹל ַהקָּ

ם  ַהשֵּׁ ִמִקידּוש  שֶׁ ים  ּוְמַצפִּ ְמַיֲחִלים  ֲאַנְחנּו 
ם  ֶעְזַרת ַהשֵּׁ ּבּוץ ַהזֶּה, ָיִביא בְּ ַהגָּדֹול ַהּיוֵֹצא ִמן ַהקִּ
יַח ִצְדֵקינּו  ִביַאת ָמשִׁ ּבּוץ גָֻּלּיֹות בְּ ְמֵהָרה ֶאת ַהקִּ בִּ

בב"א.

ת  ָרשַׁ פָּ בּועֹות:  ַהשָּׁ ְלַחג  ה  ָרשָׁ ַהפָּ ְסִמיכֹות 
ְוֵכן  בּועֹות,  ַהשָּׁ ַחג  ִלְפֵני  חּול  תָּ ִמיד  תָּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ
קֹוִרין  "ּוְלעֹוָלם  ס"ד):  תכ"ח,  (סי'  בשו"ע  מּוָבא 

ר ִסיַני קֹוֵדם ֲעֶצֶרת". ְדבָּ מִּ ת בַּ ָרשַׁ פָּ

סק"ד):  ם  (שָׁ ְלָכְך  ַעם  ַהטַּ ֶאת  המג"א  ּוְמָבֵאר 
ֲעֶצֶרת ר"ה ָלִאיָלנֹות ְוָלֵכן קֹוִרים ִסְדָרּה ֶאָחד  י בַּ "כִּ
ְוִקְללֹוֶתיָה,  ָנה  ַהשָּׁ ְכֶלה  תִּ ֵדי שֶׁ כְּ ַהּתֹוָכחֹות,  ַאַחר 

"ל. ָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה, ַעכַּ ֵחל שָׁ ְותָּ

בּועֹות  ֶעֶרב ְלשָׁ ַלת ַהּתֹוָרה בְּ ַהֲהָכָנה ְלַקבָּ
ֲהָכָנה  ה  ְדרּושָׁ י  כִּ יר  ַמְסבִּ ֱאֶמת  ַפת  ַהשְׂ
ַוה'  ב,  ַהלֵּ ָטֳהַרת  ִהיא  זוֹ  ֲהָכָנה  ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקבָּ
ת  ִמְתַרֶחשֶׁ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקבָּ ְלָכְך.  יַע  ְלַהגִּ ָלנּו  עֹוֵזר 

ָנה ֵמָחָדׁש, ְלָכל ָאָדם. ָכל שָׁ בְּ

ן  ַמתָּ הּוא  בּועֹות  ַהשָּׁ ַחג  ל  שֶׁ ָכָניו  ִמתְּ ֶאָחד 
צֹוֶרך  ֵיׁש  ָנה  ַמתָּ ָלֶתת  ְכֵדי  בִּ יָּדּוַע,  כַּ ַהּתֹוָרה. 

ל אֹוָתּה, ַקבֵּ יְּ הּו שֶׁ ִמישֶׁ בְּ

ד):  ה',  ָבִרים  (דְּ ֶכם  ִעמָּ ה'  ר  בֵּ דִּ ָפִנים  בְּ ִנים  "פָּ
 - ְלָאָדם'  ָהָאָדם  ֵלב  ן  כֵּ ְלָפִנים  ִנים  ַהפָּ ַמִים  'כַּ
רֹוֶצה  ֵאינוֹ  ְוַתְלִמיד  ד  ְלַלמֵּ רוֶֹצה  ָהַרב  שֶׁ ְלָך  ֵיׁש 
ֵאינוֹ  ְוָהַרב  ִלְלמֹוד  רוֶֹצה  ְלִמיד  תַּ ְלָך)  (ְוֵיׁש  ִלְלמֹוד, 
ד,  ְלַלמֵּ ָרָצה  ָהַרב   - אן)  (כָּ ָהָכא  ַרם  בְּ ד.  ְלַלמֵּ רוֶֹצה 

ִתי כא). ִסיְקתא ַרבָּ ְוַתְלִמיד רוֶֹצה ִלְלמֹוד" (פְּ

ְוֵאיְך  ַהּתֹוָרה,  ַלת  ַקבָּ בְּ ָהָיה  ַמה  ְוִנְרֶאה  ּבֹואּו 
ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקבָּ ַעְצֵמנּו  ְלָהִכין  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 
דֹוׁש, ִסיָמן  ּלֹא רוֶֹצה ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהקָּ ה? ִמי שֶׁ ּוַבמֶּ

ַלת ַהּתֹוָרה ַקבָּ ַהר ִסיָני בְּ ָמתוֹ לֹא ָעְמָדה בְּ שְׁ נִּ שֶׁ

י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקבָּ ַהמְּ ָהַרב 
יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַתָיא)  פְּ ְיׁשּוָעה  ה  מֹשֶׁ (ְיאּוָדה  ַתיָּה  פְּ ְיהּוָדה 
י ַאְבָרָהם  ה [ְלַרבִּ "י זי"ע ִהְתגַּלָּ בִּ ר ָהַרשְׁ ִלְבָרָכה, ֲאשֶׁ
ַיְדִפיס ֶאת ִסְפרוֹ ַיִין ָהֶרַקח  ׁש שֶׁ ַעֶדס זי"ע] ְוֵזֵרז ּוִבקֵּ

דֹוׁשֹות. ַעל ָהִאְדרֹות ַהקְּ שֶׁ

ָלַדַעת  ִאיר  ַהמֵּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ֶאת  ֵמִביא 
ַלת  ַקבָּ בְּ ִסיָני  ַהר  ַעל  ָעְמָדה  ָמָתם  שְׁ נִּ שֶׁ ֵאּלּו  ִמי 

ַהּתֹוָרה

ְבֵרי  דִּ מֹוַע  ִלשְׁ ָרצּו  ְולֹא  ְרחּו  בָּ שֶׁ ֵאּלּו  ּוִמי 
ַלת ַהּתֹוָרה. ַקבָּ ים בְּ ֶאלֹוִקים ַחיִּ

ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי  קנב.)  ף  (דַּ ַהֲעלְֹתָך  בְּ ּוְבזַֹהר 
ִסיַני. טּוָרא דְּ ֲהוּו ָקְייֵמי בְּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון דַּ בְּ

ָאה,  ִעלָּ א  ַמְלכָּ דְּ ַעְבֵדי  יִמין  ַחכִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה 
ִאיּנּון  העליון],  מלך  של  עבדים  שהם  [החכמים 

ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני],  ִסיַני, [אוָֹתם שֶׁ טּוָרא דְּ ַקְיימּו בְּ דְּ
א  כֹלָּ ָרא דְּ ִאיִהי ִעקָּ ְמָתא, דְּ ִנשְׁ א בְּ ֵלי ֶאלָּ כְּ ָלא ִמְסתַּ
ַמת  ִנשְׁ א בְּ ִלים ֶאלָּ כְּ ׁש ְוכּו' [ֵאיָנם ִמְסתַּ אֹוַרְייָתא ַממָּ
ּיֹוְדִעים  לֹוַמר שֶׁ ׁש, כְּ ל ַהּתֹוָרה ַממָּ ר כָּ ִהיא ִעקַּ ַהּתֹוָרה שֶׁ

ֵהם ָרֵזי  ִניִמּיֹות, שֶׁ גּוֵפי ַהּתֹוָרה ֵיׁש פְּ ּפּוִרים ְוַגם בְּ סִּ בַּ שֶׁ

ַעד  ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה].  ִריְך ְלַכוֵּן בְּ צָּ וָּנֹות שֶׁ ַהּתֹוָרה ְוַהכַּ

ָמע  ַמשְׁ יק:  ְעתִּ ַהמַּ ָאַמר  ִצדוֹ,  בְּ ב  [ְוִנְכתַּ ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ
ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל ַהר  אוָֹתם שֶׁ

ְמָתא  ִנשְׁ ָלא בְּ כְּ ִסיַני]. ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ְזִמיִנין ְלִאְסתַּ
ֲעִתיִדים  ֵהם  ָלבֹוא  [ְוֶלָעִתיד  ְדאֹוַרְייָתא.  ְמָתא  ְדִנשְׁ
ל ַהּתֹוָרה,  ָמה שֶׁ שָׁ ל ַהנְּ ָמה שֶׁ שָׁ נְּ ל ּוְלִהְתּבֹוֵנן בַּ כֵּ ְלִהְסתַּ

רּוְך הּוא ִלְדרֹוׁש  דֹוׁש בָּ ִתים ָעִתיד ַהקָּ ִחיַּת ַהמֵּ י ַאַחר תְּ כִּ

ְזַמן  ר בִּ ִאי ֶאְפשַׁ סֹודֹות ֶנֱעָלִמים, ַמה שֶׁ ה בְּ ּתֹוָרה ֲחָדשָׁ

ַבׁש"). רּוׁש "ָמתֹוק ִמדְּ אּור ֵמַהפֵּ ַהזֶּה ֵליַדע ְמהּוָתּה.] (ַהבֵּ

זי"ע:  ַתיָּה  פְּ ָהַרב  ַהָגה"צ  ְואֹוֵמר  יְך  ּוַמְמשִׁ
יְָּצאּו  שֶׁ כְּ ה  ְתִחלָּ בִּ י  כִּ וָָּנתוֹ  כַּ ֵבאּור  בְּ ִלי  ְוִנְרֶאה 
ִבים  ִמְתַיצְּ ָהיּו  ָהֱאלִֹקים  ִלְקַראת  ָרֵאל  ִישְׂ
ְך ֶנֱאַמר: "ַויְַּרא ָהָעם ַויָֻּנעּו  ית ָהָהר ְוַאַחר כָּ ַתְחתִּ בְּ
ָהֵאׁש  ּתֹאְכֵלם  ן  פֶּ ְיֵרִאים  ָהיּו  י  כִּ ֵמָרחֹק",  ַויַַּעְמדּו 
ָהיּו  דֹוָלה ַהּזֹאת ְוָימּותּו. ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם שֶׁ ַהגְּ
ָלזּוז  ָרצּו  ְולֹא  ִכיָנה  ַהשְּׁ ִלְקַראת  ֵמִחים  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ
ִאם  ֲאִפילּו  ֵמָרחֹוק  ַלֲעמֹד  ָהִראׁשֹון  קֹוָמם  ִממְּ
ּזַֹהר  בַּ תּוב  כָּ שֶּׁ ַמה  הּוא  ַוֲעֵליֶהם  ׁש,  ַממָּ ָימּותּו 
לֹוַמר  כְּ ִסיַני",  דְּ טּוָרא  בְּ ַקְיימּו  דְּ "ִאיּנּון  ר  ְזכַּ ַהנִּ
ִסיַני  טּוָרא דְּ א ָעְמדּו בְּ ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֶאלָּ ְולֹא ָנעּו 
ה ְוַעד סֹוף, ְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת.  ִחלָּ ִמתְּ
ר ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק,  מֹות ֲאשֶׁ שָׁ ְואֹוָתן ַהנְּ
ֵמָרחֹוק  ְועֹוְמִדים  נִָּסים  ה שֶׁ ַעתָּ גַּם  ים  ֵהם עֹושִׂ ן  כֵּ
ָהֵאׁש  ּתֹאְכֵלם  ן  פֶּ ְרָאָתם  ִמיִּ ָהֱאֶמת,  ְלָחְכַמת 

דֹוָלה ַהּזֹאת. ַהגְּ

ֵעֶדן  ְבַגן  קֹומֹות  ַהמְּ ָכל  בְּ ִניִמי  פְּ ָמקֹום  ֵאין 
ֶאת  ּיֹוְדִעים  שֶׁ ְלֵאּלּו  ַהגָּנּוז  קֹום  ַהמָּ מוֹ  כְּ
ַרְך... ְוֵאּלּו  ם ִיְתבָּ שֵׁ ק בַּ בֵּ ַהּסֹוד ְויֹוְדִעים ְלִהדַּ
ֲעֵמִלים ְלָהִבין ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד... ֵהם ֵאּלּו  שֶׁ
ָכל יֹום, ֵהם  ֶהם בְּ ַח בָּ בֵּ תַּ ַרְך ִמשְׁ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ שֶׁ
ְוֵהם  ים  דֹושִׁ ָהֶעְליֹוִנים ַהקְּ ין  עֹוִלים בֵּ ֵאּלּו שֶׁ
ָהֶעְליוֹן  ֵעֶדן  גַּן  ל  שֶׁ ָעִרים  ַהשְּׁ ָכל  בְּ ִנְכָנִסים 

ה גָּדֹול ֶחְלֵקיֶהם  מָּ ָיָדם, כַּ ֶחה בְּ מְּ יִּ ְוֵאין ִמי שֶׁ
א עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ּוְזכּוָתם בָּ

ַכד  א  דָּ ַגְווָנא  כְּ קל:):  ף  (דַּ ָרה  שָׂ ַחיֵּי  ֹזַהר  בְּ גַּם 
ָעאן  בָּ ַעְלָמא,  ֵמַהאי  ִמּגּוָפא  ָמִתין  ִנשְׁ ָנְפִקין 
ה ַתְרִעין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי, (ְו) ִאי  ְלַסְלָקא, ְוַכמָּ
אן  הּו ְבִאינּון ַנְפשָׁ הּו ָאֲחִדין בְּ ְטַרְייהּו ֻכלְּ ִאיּנּון ִמסִּ

גֵּיִהנָּם. יָדא ְדדּוָמה ְלָאֳעָלא לֹון בַּ ּוָמְסֵרי לֹון בִּ

ֵמַהּגּוף  מֹות  שָׁ ַהנְּ ּיֹוְצאֹות  שֶׁ כְּ ֵכן  מוֹ  כְּ אּור:  [בֵּ

ִטיָרה, רֹוצֹות ַלֲעלוֹת  ַעת ַהפְּ שְׁ לֹוַמר בִּ ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה כְּ

ַתח  ָעִרים ְוׁשֹוְמֵרי ַהפֶּ ה שְׁ ַגן ֵעֶדן, ְוַכמָּ ִלְמקֹום ְמנּוָחָתן בְּ

ָמה  שָׁ ֶנֶגד ַהנְּ יִקים ִנְמָצִאים, ְוֵהם עֹוְמִדים כְּ ּוַמֲחנֹות ַמזִּ

ָפׁשוֹת  ַהנְּ אוָֹתם  ִאם  ַלֲעלֹות,  אוָֹתּה  יִחים  ַמנִּ ְוֵאיָנם 

ָפׁשֹות, ּומֹוְסִרים  אוָֹתן ַהנְּ ֶהם בְּ ם אֹוֲחִזים בָּ ם - כֻּלָּ דָּ ִמצִּ

ַיד דּוָמה ְלַהְכִניָסם ַלגֵּיִהּנֹם]. אוָֹתם בְּ

ָנְטֵלי  ְוִאינּון  הּו  בְּ ְוָאֲחָדן  ָסְלָקן  ּוְלָבַתר 
ּקּוֵדי  פִּ ַעל  ָעְברּו  דְּ ִאיּנּון  ין  ִאלֵּ ְבהּו  ּוַמְכְרֵזי  ְלהֹון 
ֵרי  ָכל ָעְלָמא. ּוְלָבַתר ְמַהדְּ ְטָיין בְּ ְדָמאֵריהֹון, ְוֵכן שָׁ
ֵריַסר  ַיְרֵחי. ְלָבָתר תְּ ֵריַסר  ְוֵכן ַעד תְּ ַלגֵּיִהּנֹם,  ְלהּו 

ִאְתֲחֵזי לֹון. ֵכי ְבַההּוא ֲאַתר דְּ כְּ תַּ ַיְרֵחי ִמשְׁ

אֹוֲחִזים  ְוׁשּוב  ֵמַהגֵּיִהּנֹם  עֹולֹות  ְך  כָּ ְוַאַחר  אּור:  [בֵּ

ְלעֶֹנׁש  עֹוֵנׁש  ין  בֵּ שֶׁ ִעים  ְרשָׁ יֵּׁש  שֶׁ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֶהם,  בָּ

ַמֲעִלים אוָֹתם ֵמַהגֵּיִהּנֹם, ְוֵהם נֹוְטִלים אוָֹתם, ּוַמְכִריִזים 

ֶהם: ְלהֹוִדיָעם ַעל ֵאיזוֹ ֲעֵבָרה רֹוִצים ְלַהֲעִניׁש אוָֹתם  בָּ

ִמְצווֹת  ַעל  ָעְברּו  שֶׁ ֵהם  ֵאּלּו  ֲעֵליֶהם  ּוַמְכִריִזים  ו,  ַעְכשָׁ

ֲעֵליֶהם  ּוַמְכִריִזים  ָהעֹוָלם  ָכל  בְּ ְמׁשֹוְטטֹות  ְוֵכן  ִרּבֹוָנם. 

אוָֹתם  ַמֲחִזיִרים  ְך  כָּ ְוַאַחר  ְלַבְייָשם.  ֵדי  כְּ ָהעֹוָלם  ָכל  בְּ

ים,  ֳחָדשִׁ ר  ָעשָׂ ֵנים  שְׁ ַעד  ֶהם  ִעמָּ ים  עֹושִׂ ְוֵכן  ַלגֵּיִהּנֹם, 

ּוַמְכִריִזים  ֵמַהגֵּיִהּנֹם  אוָֹתם  ּמֹוִציִאים  שֶׁ אֹוֶמֶרת  ֹזאת 

ְוֵכן  ַלגֵּיִהּנֹום  אוָֹתם  ַמְחִזיִרים  ׁשּוב  ְך  כָּ ְוַאַחר  ֲעֵליֶהם 

ׁשֹוְכִכים  ֵהם  ים  ֳחָדשִׁ ר  ֵנים ָעשָׂ ְוַאַחר שְׁ ָחִליָלה.  חֹוֵזר 

אֹותוֹ ָמקֹום ָהָראּוי ָלֶהם]. ְוָנִחים בְּ

ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני
בּועוֹת תש"ע ָלה ֶעֶרב ׁשָ ת ְיֵמי ַהְגּבָ לֹׁשֶ ה ׁשְ ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ

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

ָלה ּבָ דוֹׁש ְוָחְכַמת ַהּקַ ִלּמּוד ַהזוַֹהר ַהּקָ ַלת ַהּתוָֹרה ּבְ ִהְתעוְֹררּות ְלַקּבָ

א



ְכָמה  א  ְלֵעילָּ ָסְלֵקי  ָזכּו  דְּ ָמִתין  ִנשְׁ ִאיּנּון 
ְייהּו. דּוְכתַּ ָמר ְוָזָכאן בְּ ְדִאתְּ

ִמיַּד  עֹולֹות  זָּכּו,  שֶׁ מֹות  שָׁ ַהנְּ אוָֹתם  ֲאָבל  אּור:  [בֵּ

ְמנּוָחה  בִּ ָלנּוַח  זֹוכֹות  ְוֵהם  ֵאר,  ְתבָּ נִּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְלַמְעָלה, 

ְמקֹוָמם ָהָראּוי ָלֶהם ְבַגן ֵעֶדן]. ְנכֹוָנה בִּ

ְלהּו  ִניז  ְדִאְתגְּ יַקָיא  ַצדִּ ִאיּנּון  ִאין  ַזכָּ ָחֵזי,  א  תָּ
ִניָמָאה  פְּ ֲאַתר  ְוֵלית  ַעְלָמא,  ְלַההּוא  ָטִבין  ה  ַכמָּ
ְוָיְדֵעי  ְדָמאֵריהֹון  ָרָזא  ָיְדֵעי  דְּ ִאינּון  כְּ ִאיּנּון  ְבָכל 
ְעָיה  ִתיב, (ְישַׁ ין כְּ ָקא ְבהּו ְבָכל יֹוָמא, ַעל ִאלֵּ בְּ ְלִאְתדַּ
ה  ה ִלְמַחכֵּ ָסד) ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלֶתךָ, ַיֲעשֶׂ

לוֹ.

ֵרי  ְוַאשְׁ יִקים  דִּ ַהצַּ ִאים  ַזכָּ ה  מָּ כַּ ְרֵאה,  ּבֹא  אּור:  [בֵּ

ְוֵאין  א,  ַהבָּ ָלעֹוָלם  טֹובֹות  ה  מָּ כַּ ָלֶהם  ְגְנזּו  נִּ שֶׁ ֶחְלָקם 

ֵעֶדן  ַגן  בְּ שֶׁ קֹומֹות  ַהמְּ אוָֹתם  ָכל  בְּ יוֵֹתר  ִניִמי  פְּ ָמקֹום 

ִרּבֹוָנם  סֹוד  ֶאת  ּיֹוְדִעים  שֶׁ ְלאוָֹתם  נּוז  ַהגָּ קֹום  ַהמָּ מוֹ  כְּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ קָּ ָכל יֹום, בַּ ק בְּ בֵּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה יֹוְדִעים ִלדַּ

ַהּסֹוד  ֶרְך  דֶּ ַעל  יֶהם  ּוַמֲעשֵׂ ָווָנָתם  כַּ ל  כָּ ְהֶיה  תִּ שֶׁ ְוָצִריְך 

ְמַאִצילּות,  שְׁ ָמה  ְנשָׁ ֲעֵליֶהם  יְך  ְלַהְמשִׁ זֹוִכים  ֵהם  ְוָאז 

ִפירוֹת  ַהסְּ אֹור  ה  ַהזַּכָּ ַכוָָּנָתם  בְּ יִכים  ַמְמשִׁ יֹום  ּוְבָכל 

ְעָיה ָסד) ַעִין לֹא ָרָאָתה  תּוב (ְישַׁ ָלֶזה ָהעֹוָלם ַעל ֵאּלּו כָּ

ַעִין  סּוק  ַהפָּ ירּוש  פֵּ לוֹ,  ה  ִלְמַחכֵּ ה  ַיֲעשֶׂ זּוָלְתָך  ֱאלִֹהים 

ה  יֲַּעשֶׂ ַהגָּדֹול שֶׁ ָכר  ַהשָּׂ ֶאת  ָרֲאָתה  לֹא  ָנִביא  ׁשּום  ל  שֶׁ

ה לוֹ]. ַרְך ִלְמַחכֵּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

לב)  (ִאּיֹוב  ָאַמר  ְדַאתְּ  ָמה  כְּ לוֹ,  ה  ִלְמַחכֵּ ָמאי 
ָדֲחִקין  דְּ ִאיּנּון  ין  ְוִאלֵּ ְדָבִרים.  בִּ ִאּיֹוב  ֶאת  ה  ִחכָּ
אן ָלּה ְלִמְנַדע  ה ְדָחְכְמָתא, ְוָדְייִקין ָלּה, ּוְמַחכָּ ְלִמלָּ
ין  ִאלֵּ ְלָמאֵריהֹון,  מֹוְדָעא  תְּ ְוִאשְׁ ה,  ְדִמלָּ ִריָרא  בְּ
ין  ִאלֵּ יֹוָמא,  ָכל  בְּ הֹון  בְּ ח  בַּ תַּ ִמשְׁ ָמאֵריהֹון  דְּ ִאיּנּון 
ל  ין ָעאִלין כָּ ין, ְוִאלֵּ ישִׁ ִאין ַקדִּ ין ִעלָּ ָעאִלין בֵּ ִאיּנּון דְּ
ָאה  ַזכָּ ִביֵדהֹון,  ִיְמֵחי  דְּ ָמאן  ְוֵלית  ִדְלֵעיָלא  ְרֵעי  תַּ

ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. חּוָלֵקיהֹון בְּ

נֱֶּאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ לֹו?  ה  ִלְמַחכֵּ זֶּה  ַמה  אּור:  [בֵּ

סּוק:  ַהפָּ ירּוש  פֵּ ְדָבִרים.  בִּ ִאּיֹוב  ֶאת  ה  ִחכָּ לב)  (ִאּיֹוב 

מּור  שָּׁ שֶׁ ַמה  בְּ ִאּיֹוב  ֶאת  יב  ָהשִׁ ִמלְּ ין  ִהְמתִּ ֱאִליהּוא  שֶׁ

ָבִרים.  ַהדְּ ֲאִמּתּות  לוֹ  ֵרר  ְוִנְתבָּ ָחַקר  שֶׁ ַעד  ִלּבוֹ  בְּ

ִמיַלת  ּדֹוֵרׁש  שֶׁ ִלי  ִנְרָאה  מהרצ"א:  [ּוְבַהגָּהֹות 

ֵהם  ְך  כָּ ָהאֶֹכל,  ֶאת  ַהּטֹוֵעם  ֵחיְך  ׁשֹון  ִמלְּ ה"  "ִלְמַחכֵּ

ְהיּו ְמתּוִקים  יִּ ְמַדְייִקים ָלַדַעת ּוְלָהִבין ַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה שֶׁ

ַעְצָמם  ּוְמַייְגִעים  ַהדוֲֹחִקים  ֵהם  ְוֵאּלּו  ַלֵחיְך]. 

ָכל  בְּ אֹוָתּה  ּוְמַדְייִקים  ַהָחְכָמה  ְבֵרי  דִּ ֶאת  ְלָהִבין 
ָבר,  ַהדָּ רּור  בֵּ ֶאת  ָלַדַעת  ים  ּוְמַצפִּ ים  ּוְמַחכִּ ה  ִמלָּ
ַעל  יר  ְלַהכִּ ְוַכָווָנָתם  לֹו"  ה  "ִלְמַחכֵּ יאּור  ַהבִּ ְוֶזה 
ְיֵדי ֶזה ֶאת ּבֹוְרָאם. ְוֵכן ֵהם נֹוָדִעים ְלִרּבֹוָנם, ְוֵהם 
ֵהם  ֵאּלּו  יֹום.  ָכל  בְּ ֶהם  בָּ ַח  בֵּ תַּ ִמשְׁ ִרּבֹוָנם  שֶׁ ֵאּלּו 
ְוֵאּלּו  ים,  ְקדֹושִׁ ֶעְליֹוִנים  ַמְלָאִכים  ין  בֵּ ְכָנִסים  נִּ שֶׁ
ְמֶחה  יִּ ַמְעָלה, ְוֵאין ִמי שֶׁ לְּ ָעִרים שֶׁ ָכל ַהשְּׁ ִנְכָנִסים בְּ
ֵרי  ֵנס ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה. ַאשְׁ ִהיכָּ ָבם ִמלְּ ְבָיָדם, ְוְיַעכְּ
ּיֹוְדִעים ְלַרּצֹות ֶאת ּבֹוְרָאם  עֹוָלם ַהזֶּה, שֶׁ ֶחְלָקם בָּ
ל  שֶׁ ָגם  ַהפְּ גֹוֶדל  ֶאת  יֹוְדִעים  ְוַגם  ָתם  ְתִפלָּ בִּ
ְטהֹוִרים,  ָאִרים  ִנשְׁ ְוָלֵכן  ּנּו,  ִממֶּ ָמִרים  ְוִנשְׁ ַהֵחְטא 
ַהגָּדֹול  ָכר  ַלשָּׂ ְזּכּו  יִּ שֶׁ א  ַהבָּ ָבעֹוָלם  ֵריֶהם  ַוֲאשֵׁ
נֱֶּאַמר "ַעִין לֹא ָרֲאָתה"]. מוֹ שֶׁ ְבָטח ַרק ָלֶהם כְּ ַהמֻּ

ִנים,  פּוִסים ְישָׁ דְּ ֲעֶרֶכת: ַהזֹוַהר ַהזֶּה ִנְמָצא בְּ  (ֶהָעַרת ַהמַּ
קל:)  ָרה  שָׂ (ַחיֵּי  נ"ד  ַעּמּוד  בְּ ִנְמָצא  ַבׁש  ִמדְּ ָמתֹוק  ּוְבהֹוָצַאת 

"י  בִּ ַרשְׁ דְּ ֵהיְכָלא  ְיֵדי  ַעל  ַהּיוֵֹצא  דֹוׁש  ַהקָּ ּוַבּזַֹהר 
 70 ל  שֶׁ ָטן  ַהקָּ ֵסט  בְּ י-ם,)  לֹום  שָׁ ְנַהר  יַבת  ְישִׁ ַע"י  (שֶׁ

ֵחֶלק ט' ַעּמּוד י"ג – י"ד). ים ִנְמָצא בְּ ַרכִּ כְּ

ן  בֵּ ִנְקָרא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ עֹוֵסק  שֶׁ ִמי 
ֵאיָנם עֹוְסִקים  רּוְך הּוא אֹוָתם שֶׁ דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ
ִמחּוץ  ִנְדֵחת  ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ּתֹוָרה  ָרֵזי  בְּ
ִנְמֵצאת  א  ֶאלָּ ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ְולֹא  ַלֵהיָכל 
ָרִפים  ַהשְּׂ ר  ְוַכֲאשֶׁ ה  בּושָׁ בְּ ַלֵהיָכל  ַחת  ִמתַּ
ַכְנֵפיֶהם ְושֹׂוְרִפים  ּה בְּ עֹוִלים ֵהם ּבֹוֲעִטים בָּ
גַּם  ֶזה  ְוָכל  יֹום  ָכל  בְּ ִנּדֹוֶנת  ְוָכְך  אֹוָתּה... 

ים טֹוִבים. יֵּׁש ָלּה ַמֲעשִׂ שֶׁ כְּ
ן  ָחְכַמת ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא בֵּ עֹוֵסק בְּ גַּם ִמי שֶׁ
ת  ָרשַׁ פָּ סֹוף  בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ
ְוֵכן  ם.  שָׁ ְיעּוָין  ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ִקיא:)  ף  (דַּ ַהר  בְּ
עֹוְסִקים  ֵאיָנם  שֶׁ ְלאֹוָתם  ד  ַהְמֻעתַּ ָהעֶֹנׁש  ִעְנַין  בְּ
ף  קּוֵדי (דַּ זַֹהר פְּ ר בְּ ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֲאשֶׁ בְּ
ֵמיּה,  שְׁ יֹוִפיֵא"ל  ֵחיָוָתא  ַהאי  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  רמז:): 

יֹוִפיֵא"ל  י  (כִּ ָחְכְמָתא  דְּ ָרֵזי  ָכל  בְּ יָמא  ַקיְּ ְוִאיִהי 
ָחְכְמָתא  דְּ ָחאן  ַמְפתְּ ִאיּנּון  ְלָכל  ָל"ה)  ַקבָּ ִגיַמְטִריָּה  בְּ

ד  כַּ יָמא  ַקיְּ א  ישָׁ ַקדִּ ֵחיָוָתא  ַהאי  ְוכּו'.  יּה  בֵּ ַקְייִמין 
ָלּה  ַאל  שָׁ ֵדין  כְּ יּה,  ְלַגבֵּ ּוָמָטאת  ָקא  ַסלְּ ְמָתא  ִנשְׁ
ָמאֵריּה, ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא  ָחְכְמָתא דְּ ָרָזא דְּ בְּ
ּה ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה.  ק בָּ ָרִדיף ֲאַבְתָרּה ְוַאְדבַּ דְּ
ֵחי ֵליּה ְלַבר, ְוָלא  ק, דָּ ָקא ְוָלא ַאְדבַּ ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדבְּ
ְכִסיפּו,  בִּ ֵהיָכָלא  ַההּוא  חֹות  תְּ יָמא  ְוַקיְּ ַעְייָלה, 
ְדַהאי  ְתחֹוָתּה  ָרִפים דִּ ין שְׂ גְַּדַפְייהּו, ִאלֵּ ַנְטֵלי  ְוַכד 
ַגְדַפְייהּו, ְואֹוְקדּון ָלּה  י בְּ ְטשֵׁ הּו בַּ ֵדין כֻּלְּ ֵחיָוָתא, כְּ
יָמא,  ַקיְּ ְוָלא  יָמא  ְוַקיְּ ִאּתֹוְקַדת,  ְוָלא  ְוִאּתֹוְקַדת 
ָכל יֹוָמא, ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת. ְוַאף  ָדָנת בְּ ְוָהִכי ִאתְּ
ַאְגָרא  ֵלית  דְּ ִגין  בְּ ָלּה,  ִאית  ָטִבין  עֹוָבִדין  דְּ גַּב  ַעל 
ָחְכְמָתא,  בְּ ֵלי  דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ ִאיּנּון  כְּ ָעְלָמא,  ַההּוא  בְּ

ם. ָמאֵריהֹון ְוכּו', ְיעּוָין שָׁ יָקָרא דְּ ָלא בִּ כְּ ְלִאְסתַּ

ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  א  ֶאלָּ ֶזה  עֶֹנׁש  בְּ י  דַּ ְולֹא 
ָעִמים ְוִלְסּבֹל ַצַער עֹוָלם ַהזֶּה  ה פְּ מָּ ִגְלּגּול כַּ בְּ
ֶזה  יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוֵיׁש ָסֵפק בְּ ְוַצַער ַהמִּ
ְיַקיֵּם  ּבוֹ  שֶׁ ִני  ַהשֵּׁ ּגּוף  ָמתוֹ  ִנשְׁ בְּ ה  ִיְזכֶּ אּוַלי 

ְצָוה ֹזאת ַהמִּ
ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  א  ֶאלָּ ֶזה  עֶֹנׁש  בְּ י  דַּ ְולֹא 
ַהזֶּה  עֹוָלם  ַצַער  ְוִלְסּבֹל  ָעִמים  פְּ ה  מָּ כַּ ִגְלּגּול  בְּ
ֶזה אּוַלי  יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוֵיׁש ָסֵפק בְּ ְוַצַער ַהמִּ
ְצָוה  ַהמִּ ֹזאת  ְיַקיֵּם  ּבוֹ  שֶׁ ִני  ַהשֵּׁ ּגּוף  ָמתוֹ  ִנשְׁ בְּ ה  ִיְזכֶּ
ְמבָֹאר  כַּ ָהִעּבּור,  סֹוד  בְּ ָלבֹוא  לוֹ  יק  ַמְספִּ ֵאין  י  כִּ
ִעְנַין  בְּ ְלעֹוָלם  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ְצוֹות  ַהמִּ ַער  ת שַׁ ְתִחלַּ בִּ
ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  ֵמַרַמ"ח  ֶאָחד  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק 
"ס  ַפְרדֵּ הּוא ִעְנַין ִעְסקוֹ בְּ ִלים אֹוָתּה שֶׁ ִאם לֹא ִהשְׁ
ָרׁש סֹוד  ט ֶרֶמז דְּ שָׁ בֹות פְּ י תֵּ הּוא ָראשֵׁ ַהּתֹוָרה שֶׁ
יג ַעד ָמקֹום  ר יּוַכל ְלַהשִּׂ ִפי ֲאשֶׁ ָכל ַאַחת ֵמֶהם כְּ בְּ
ֵדהּו,  ַלמְּ יְּ שֶׁ ַרב  לוֹ  ְוַלֲעשֹׂות  ִלְטרַֹח,  ַמגַַּעת  יָּדוֹ  שֶׁ
ְלמּוד  ל תַּ ר ִמְצָוה ֶאָחד שֶׁ ן ֲהֵרי ִחסֵּ ה כֵּ ְוִאם לֹא ָעשָׂ

ְצוֹות ְוָצִריְך  ָכל ַהמִּ קּוָלה כְּ דֹוָלה ּושְׁ ִהיא גְּ ּתֹוָרה שֶׁ
ְרֵד"ס  ַהפַּ ל  שֶׁ ִחינֹות  בְּ ד'  בְּ ְטַרח  יִּ שֶׁ ַעד  ְתגְַּלגֵּל  יִּ שֶׁ

אן ְלׁשֹונוֹ. ר. ַעד כָּ ְזכַּ ַהנִּ

ִיְרְמָיה  ַהנִָּביא  ְבֵרי  דִּ ֶזה  בְּ ִנְמְלצּו  ְמאֹד  ּוַמה 
הּוא  שֶׁ ְוכּו'  ְלֵמת  ְבּכּו  תִּ ַאל  ָאְמרוֹ  בְּ כ"ב)  (ִסיָמן 

יד ַעל ֵאיֶזה  ִצים ְלַהְספִּ ְתַקבְּ ּבּור ַהמִּ ר ִעם ַהצִּ ְמַדבֵּ
יק  ַצדִּ נְֶּחַסר  שֶׁ ַעל  ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ְפָטר  ַהנִּ יק  ַצדִּ
ְוָקָאַמר  ֲעֵליֶהם,  ְזכּותוֹ  בִּ ֵמֵגן  ָהָיה  ֵמַהּדֹור שֶׁ ֶאָחד 
יִקים  ל ַצדִּ ם שֶׁ ֻרבָּ ְבּכּו ְוכּו' ְלִפי שֶׁ ְלהּו ַהנִָּביא ַאל תִּ
ן  ְרֵד"ס ְוִאם כֵּ ָכל ד' ֶחְלֵקי ַהפַּ ֵאיָנם זֹוִכים ַלֲעסֹק בְּ
ִלים  ְלַהשְׁ ֵדי  כְּ ִגְלּגּול  בְּ ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ֵהם  ֻמְכָרִחים 
ג'  בְּ ָעַסק  הּוא  ֲאִפילּו  י  כִּ ֲחָלִקים  ד'  בְּ ִלּמּוָדם 
ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי  ָיָצא  לֹא  ְרֵד"ס  ַהפַּ ֶחְלֵקי 
גֶָּבר"  ִעם  לֹוׁש  שָׁ ֲעַמִים  פַּ ֵאל  ִיְפַעל  ה  ֵאלֶּ ל  כָּ "ֶהן 
ַהְדָרא.  דְּ ִסיָדא  פְּ ַהְוָיא  ן  כֵּ ְוִאם  ִגְלּגּול  בְּ ְלַהֲחִזירוֹ 
ּוִמְתגְַּלגֵּל  חֹוֵזר  הּוא  ְפָטר  נִּ שֶׁ ּיֹום  בַּ ּבוֹ  שֶׁ ר  ְוֶאְפשָׁ
ְוִאם  ם.  שָׁ ְיעּוָין  ֱאמֹר  ת  ָרשַׁ פָּ ֵריׁש  ֹזַהר  בְּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ
כּו ָבכוֹ ַלהֵֹלְך,  ְך, ָאְמָנם בְּ ל כָּ ִסיָדא כָּ ן ֵאין ָלֶכם פְּ כֵּ
י  כִּ ס,  ְרדֵּ ַהפַּ ֶחְלֵקי  ד'  בְּ ָעַסק  ָבר  כְּ שֶׁ יק  ַצדִּ ְלאֹותוֹ 
ַבת ַלהֵֹלְך  ֲחׁשֹב תֵּ ַבת ַלהֵֹלְך ִהיא ָחֵסר ו' ְוִאם תַּ תֵּ
ֶחְלֵקי  ד'  ֶנֶגד  כְּ ֵהם  שֶׁ ַהּכֹוְלִלים  ד'  ִעם  ָעִמים  פְּ ד' 
יק לֹא  דִּ זֶּה ַהצַּ ְרֵד"ס. שֶׁ ִגיַמְטִריָּה פַּ ס ֵהם בְּ ְרדֵּ ַהפַּ
ָעה  י ַעל ַאְרבָּ ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתוֹ כִּ
ֱאֶמת  בֶּ ַהְדָרא  ָלא  דְּ ִסיָדא  פְּ זֶּהּו  שֶׁ יֶבּנּו.  ֲאשִׁ לֹא 
ית  ַמת ֵסֶפר "בֵּ ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה.  (ֵמַהְקדָּ
ְיאּוָדה  יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקבָּ ַהמְּ ְלָהַרב  ְיהּוָדה"  ֶלֶחם 

יק ִלְבָרָכה). ַתָיא ֵזֶכר ַצדִּ ה ְיׁשּוָעה פְּ מֹשֶׁ

ִנים  ַרבָּ ה  ְוָלמָּ ִמְתָאֶרֶכת?  ַהגָּלּות  ַמה  ַעל 
ַעל  ם  ְבתָּ ּוַמְחשַׁ ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ ֲחׁשּוִבים 
ד  ְוֶהְספֵּ דֹוָלה  גְּ ְלָוָיה  ָלֶהם  ֵהא  יְּ שֶׁ ַאֲחִריָתם 

ָארֹוְך ּוְמֻפְרָסם?
ַמה  ֵני  ִמפְּ דֹוָלה  גְּ ֵאָלה  שְׁ ִרית  ַהבְּ ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ
לֹוְמִדים  ה  ַהְרבֵּ ְך  כָּ ל  כָּ ֵיׁש  ַוֲהֵרי  ַהגָּלּות  ֲאִריכּות 
ְך  כָּ ַעל  ְועֹוֶנה  הֹוִעילּו  לֹא  ְוֵהיַאְך  ְלִלים  ּוִמְתפַּ
ְוָכל  ם  בָּ ֵאמּון  לֹא  ים  ֲאָנשִׁ ֵאּלּו  ֱאֶמת  בֶּ שֶׁ ּוַמָגֶלה 
א  ֶאלָּ ֵמַעְפָרא  א  ִכיְנתָּ שְׁ ְלאּוְקֵמי  ֵאיָנּה  ָווָנָתם  כַּ
י  ַרבִּ ָלֶהם  ִיְקְראּו  ְושֶׁ בֹוד  כָּ ם  ְלשֵׁ ַרק  ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ
ִרּיֹות,  ין ַהבְּ ַח בֵּ בֵּ תַּ ד ּוְלִהשְׁ ִויֵהא ָלֶהם ָמקֹום ְמֻכבָּ
ֵהא  יְּ שֶׁ ַאֲחִריָתם  ַעל  ם  ְבתָּ ּוַמְחשַׁ ָתם  ְמַגמָּ ְועֹוד 
ְוַרק  ּוְמפֹוְרְסם  ָארֹוְך  ד  ְוֶהְספֵּ דֹוָלה  גְּ ְלִויָּה  ָלֶהם 
ְלַמַען  ֵלב  ַעל  ם  שָׂ ִאיׁש  ְוֵאין  ַהּיֹום  ל  כָּ ִעְנָיָנם  ֶזהּו 
ה ְוַלֲעשֹׂות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרוֹ ַעד  דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ַהשְּׁ
ַחת  תַּ ֶפר  ַהסֵּ ֵאין  ה  (ְוַעתָּ ים.  דֹושִׁ ַהקְּ ָבָריו  דְּ ּתֹוֶכן  אן  כָּ

ָיֵדינּו).

ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר הּוא ִאיׁש ָהעֹוָלם ַהזֶּה  ִמי שֶׁ
ִגְלּגּול ְוחוֵֹזר בְּ

ד  ַהֶהְספֵּ ַעל  ִבים  חֹושְׁ ַמה  ֵני  ִמפְּ מּוָבן  ה  ַעתָּ
י ֵהם חֹוְזִרים  עוָֹלם ַהזֶּה, כִּ ַח ּפֹה בָּ בֵּ תַּ ּוְלָוָיה ְלִהשְׁ
ָהעֹוָלם  ָלֵכן  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  י  ַאְנשֵׁ ְוֵהם  ׁשּוב  ִגְלּגּול  בְּ
ָהאוֲֹחִזים  ים  יִּ ָהֲאִמתִּ יִקים  דִּ ַהצַּ ְוַרק  ַמְעַייַנם  ַהזֶּה 
ַרק  ִעְנָייָנם  ִזי"ע,  "י  בִּ ָהַרשְׁ ּוְבתֹוַרת  ים  ַהַחיִּ ֵעץ  בְּ ָ ְ ֻ

ב



ֱאֶמת,  א בֶּ י עֹוָלם ַהבָּ ַלֲעשֹׂות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵהם ַאְנשֵׁ
מוֹ ַאְבָרָהם  ִרּיֹות, כְּ ת ָלֶהם ַמה ֹיאְמרּו ַהבְּ ְולֹא ִאְכפַּ
ַאְבָרָהם",  ָהָיה  "ֶאָחד  ֶנֱאַמר  ָעָליו  שֶׁ ע"ה  ָאִבינּו 

ֱאֶמת. ַמִים בֶּ בֹוד שָׁ ְוָכל ִעְנָייָנם ְלַהְרּבֹות כְּ

ּלֹא  ּלֹא ָלַמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לוֹ שֶׁ ִמי שֶׁ
ִנְבָרא

ַיֲעקֹב  ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ יק  דִּ ַהצַּ ָהֱאלַֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ
ף קפ"ה)  ֶלְך דַּ ְנֵזי ַהמֶּ ִסְפרוֹ גִּ ַאּבּוַחִציָרא זצוקללה"ה (בְּ
דֹוׁש:  ּזַֹהר ַהקָּ ר יֹוַחאי בַּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ם ַרבִּ שֵׁ אֹוֵמר בְּ
ָבא  דְּ ר  ֶאְפשָׁ ְוגוֹ'  ַהּזֹאת"  ְצָוה  ַהמִּ י  "כִּ ֹיאַמר  אוֹ 
יַאת ָהָאָדם  ר בִּ הּוא ִעקַּ ָלה שֶׁ בָּ ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהקַּ
ה  מָּ כַּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ָלעֹוָלם. 
ּתֹוַרת  ָלַמד  ּלֹא  שֶׁ ִמי  דְּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָעִמים  פְּ
ִנְבָרא  ּלֹא  שֶׁ לוֹ  טֹוב  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵהם  שֶׁ ֱאֶמת 
ְוִיְרָאתוֹ  ַרְך,  ִיְתבָּ יֹוֵדַע ֱאלֹהּותוֹ  ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם  דִּ
ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  ָאַמר דָּ ּוְכמוֹ שֶׁ ַוֲעבֹוָדתוֹ.  ְוַאֲהָבתוֹ, 
ֶאת  ע  "דַּ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ לֹמֹה  ִלשְׁ לֹום  ַהשָּׁ

ֱאלֵֹהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו". 

ְלַצּוֹות  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ א  בָּ
ּלֹא  שֶׁ ִאים,  ַהבָּ ַלּדֹורֹות  ּוְלַהְזִהיר  ָרֵאל  ְלִישְׂ
ָכל ּדֹור ָודֹור  ַדַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה בְּ ְנעּו ִמלָּ ִימָּ

ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות.
ֵני ָאָדם  יַח בְּ ִמיד ְלַהדִּ ְעּתוֹ תָּ ְוִהנֵּה ֵיֶצר ָהַרע דַּ
ק  ְלִהְתַעסֵּ ָהרוֶֹצה  ּוִבְפָרט  ַרע.  ְלֶדֶרְך  טֹוב  ֶרְך  ִמדֶּ
ּוְדָבִרים  ִמְכׁשֹולֹות  לוֹ  ה  עֹושֶׂ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  בְּ
לוֹ  ָבא  דְּ ְוהּוא  אֹותוֹ.  ִלים  ּוְמַרשְּׁ אֹותוֹ  ִבים  ַהְמַעכְּ
ַמן  ל ֶזה ַהזְּ ֱאמֹר לוֹ ֵאין ַהּגּופֹות שֶׁ ֶדֶרְך ֲחִסידּות בֶּ בְּ
ְנִביִאים  א  ֵליכָּ דְּ ּום  ִמשּׁ ַהּתֹוָרה  ְלסֹודֹות  ְראּוִיים 
ה  משֶׁ ל  שֶׁ ּדֹורוֹ  ָלָמא  ִבשְׁ דְּ ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  א  ְוֵליכָּ
ְראּוִיים  ָהיּו  ָעה  דֵּ ּדֹור  ָהָיה  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ
ה  משֶׁ ָעָלה  שֶׁ ַעד  ָזכּו  דְּ ּום  ִמשּׁ ַהּתֹוָרה  ְלסֹודֹות 
דֹוׁש  ַהקָּ י  ִמפִּ ְוָלַמד  ַמִים  ַלשָּׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ
ה.  ה ֶאל פֶּ ָרֵאל פֶּ ה ְוָאַמר ְלִישְׂ ה ֶאל פֶּ רּוְך הּוא פֶּ בָּ
ד ַעְצָמם, ַעד  ים אֹותוֹ ַהּדֹור ִמצַּ ָהיּו ְקדֹושִׁ ְועֹוד, שֶׁ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ָתם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהקָּ ּכַֹח ְקֻדשָּׁ מִּ שֶׁ
ָאְמרּו  ְוַאְנֵוהּו" ּוְכמוֹ שֶׁ ם "ֶזה ֵאִלי  ְוָאְמרּו כֻּלָּ יָּם,  בַּ
ַהיָּם  ַעל  ְפָחה  שִׁ ָרֲאָתה  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ָבר  ּלֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּוַבּדֹור ַהזֶּה ֵאין ׁשּום דָּ ַמה שֶּׁ
ְלַצּוֹות  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ א  בָּ ְלֶזה  ִמזֶּה. 
ְנעּו  ִימָּ ּלֹא  שֶׁ ִאים,  ַהבָּ ַלּדֹורֹות  ּוְלַהְזִהיר  ָרֵאל  ְלִישְׂ
סֹוף  ַעד  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ַדַעת  ִמלָּ

ַהּדֹורֹות.

ַהּכֹוֵלל  ִעם  ִמְצָוה   – ְויֹום  יֹום  ָכל  בְּ ָכא  יְּ שַׁ
ָלה" בָּ יַמְטִריָּה "ַהקַּ גִּ

ִהיא  ַהּזֹאת"  ְצָוה  ַהמִּ י  תּוב: "כִּ ַהכָּ ָאַמר  ְוֶזה שֶׁ
יַמְטִריָּה  גִּ ַהּכֹוֵלל  ִעם  "ִמְצָוה"  ָלה.  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד 
ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  ְלַהְזִהיָרם משֶׁ א  בָּ ְוָעֶליָה  ָלה"  בָּ "ַהקַּ
ָאַמר  ְוָלֶזה  ְלעֹוָלם,  ֵמֶהם  ַכח  שָּׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ
יֹום  ָכל  בְּ ָכא  יְּ שַׁ ַהְינּו  דְּ ַהּיֹום"  ָך  ְמַצוְּ ָאנִֹכי  ר  "ֲאשֶׁ
ץ  ּוְלִהְתַאמֵּ ְלִהְתַחזֵּק  ה  ַאתָּ ָצִריְך  ּוְלִפיָכְך  ְויֹום, 

יִדיָעָתּה. בִּ

ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע שְׁ ַאל תִּ
ֵיֶצר  ִהנֵּה  י  כִּ ָהַרע  ֵיֶצר  ְלִדְבֵרי  ְמעּו  שְׁ תִּ ַאל 
ַאַחת,  ְטָענֹות:  ֵני  ִמשְּׁ ְלָלְמָדּה  ּלֹא  ְמִדיֲחָך שֶׁ ָהַרע 
ַמע  שָּׁ ָבה, ָצִריְך ָנִביא שֶׁ ה ֶמְרכָּ אֹוֵמר ְלָך ֶזה ַמֲעשֵׂ
ו  תוֹ. ְוַעְכשָׁ ָבר ַעל ֲאִמתָּ ּיֹוִדיַע ָלנּו ַהדָּ ם שֶׁ י ַהשֵּׁ ִמפִּ
ְועֹוד,  ֹזאת  ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  ְולֹא  ָנִביא  ֵאין  ְזַמנֵּנּו  בִּ
ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ּגּוף  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָלה  ַקבָּ ַהּלֹוֵמד 
ְצַרִים  יְָּצאּו ִממִּ ָרֵאל שֶׁ מוֹ ִישְׂ ָבר ַרע, כְּ ל דָּ ְוָנִקי ִמכָּ
יָון  כֵּ ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹושִׁ ָהיּו  שֶׁ ָתם  ְקֻדשָּׁ רֹב  מֵּ שֶׁ
רּוְך הּוא, ְועֹוד,  דֹוׁש בָּ יָּם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהקָּ ָעְברּו בַּ שֶׁ
ַמֲעַמד  בְּ ָפִנים  בְּ ִנים  פָּ אֹותוֹ  ָראּו  ָתם  ְקֻדשָּׁ ֵמרֹב 
ָלה. ֲאָבל  בָּ ִלּמּוד ַהקַּ יְָּך  ֱאֶמת שַׁ ה בֶּ ִסיַני. ְלֵאלֶּ ַהר 
ֵהם  ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ְבָרה  גָּ שֶׁ ַהזֶּה,  ַמן  ַהזְּ ּגּופֹות 

ָלה. בָּ חּול ַהקַּ ְסרּוִחים ּוְמֻטנִָּפים ְוַעל ִמי תָּ

ָך ָרֵאל – לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִממְּ ְלַהְזִהיר ְלִישְׂ
לֹום ְלַהְזִהיר  ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ א משֶׁ ְלִפיָכְך בָּ
ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע  שְׁ ָרֵאל ְוָאַמר ָלֶהם ַאל תִּ ְלִישְׂ
ַמן ַהזֶּה ֵאין ָנִביא ְולֹא רּוַח  זְּ אֹוֵמר ָלֶכם בַּ י ַמה שֶּׁ כִּ
ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ גַּם  י  כִּ ִיְמֲעטּו.  ֵמֶהֶבל  ָבָריו  דְּ ַהּקֶֹדׁש. 
ָהָאָדם.  ִלְפֵני  ֶהָערּוְך  ְלָחן  שֻׁ כְּ ּומּוָכן  ָערּוְך  ַהּכֹל 
ָפִרים. ּוְכֶנֶגד  סְּ מּו בַּ בּו ְוֶנְחתְּ ָלה ִנְכתְּ ְבֵרי ַקבָּ ָכל דִּ דְּ

ָך". ֶזה ָאַמר "לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִממְּ

ִעין אֹותֹו ֵהר ְמַסיְּ א ִלטָּ ַהבָּ
ָהַרע  ַהיֵֶּצר  ּטֹוֵען  שֶׁ ִנית,  ַהשֵּׁ ֲעָנה  ַהטַּ ּוְכֶנֶגד 
ֵאיָנּה  ֶזה  גַּם  ְוָקדֹוׁש.  ָטהֹור  ּגּוף  ִלְהיֹות  ִריְך  צָּ שֶׁ
ֵהר  ׁש ּוְלִהטָּ ַמן ַהזֶּה ָהרוֶֹצה ְלִהְתַקדֵּ זְּ י גַּם בַּ ַטֲעָנה כִּ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  ָיכֹול 
ִעין אֹותוֹ, ְוַעל ֶזה  ֵהר ְמַסיְּ א ִלטָּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהבָּ
ֳהָרה  ה ְוַהטָּ ֻדשָּׁ ַהְינּו, ַהקְּ ָאַמר "ְולֹא ְרחֹוָקה ִהיא" דְּ
סּוִקים  ַהפְּ ל  כָּ ּוְמָפֵרׁש  יל  ְוַאזִּ ךָ,  ִממְּ ְרחֹוָקה  ֵאיָנּה 
ַמִים ִהיא ֵלאמֹר ִמי  שָּׁ ָאַמר "לֹא בַּ ַאַחר ֶזה ְוֶזה שֶׁ שֶׁ
ה  ַמֲעשֵׂ י  כִּ ּתֹאַמר  לֹא  ַהְינּו:  דְּ ַמִים"  ַהשָּׁ ָלנּו  ַיֲעֶלה 
ה  מֹשֶׁ כְּ ָנִביא  ָאנּו  ּוְצִריִכים  ַמִים  שָּׁ בַּ לּוי  תָּ ָבה  ֶמְרכָּ
ְויֹוֵרד  ַמִים,  ַלשָּׁ ָלנּו  יֲַּעֶלה  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ
תוֹ.  ֲאִמתָּ ַעל  ָלנּו  ְויֹוִדיעּו  ָבה,  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ָלנּו 
ַמִים,  שָּׁ ֲאָרה בַּ י לֹא ִנשְׁ ן, כִּ ֲחׁשֹב כֵּ ְלֶזה ָאַמר, ַאל תַּ
ִנית  ַהשֵּׁ ֲעָנה  ַהטַּ ֶנֶגד  כְּ ִהיא"  ַליָּם  ֵמֵעֶבר  "לֹא  ְוַגם 
ָקדֹוׁש  ּגּוף  ְצִריִכים  ָלה  ַקבָּ ְבֵרי  דִּ שֶׁ ַהיֵֶּצר  ּטֹוֵען  שֶׁ
ם ּגּוף  ָעְברּו ֶאת ַהיָּם ְוָהיּו כֻּלָּ ָרֵאל שֶׁ מוֹ ִישְׂ ְוָטהֹור כְּ
לּוי  ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְוָנִקי, גַּם זוֹ ֵאיָנּה ַטֲעָנה, ֵאין ֶזה תָּ

יַַּעְברּו ַהיָּם. הֹוִרים שֶׁ גּוף ַהטְּ בְּ

ְלָבְבָך ּוְבִפיָך  ׁש בִּ ְתַקדֵּ תִּ ְכשֶׁ ָך דִּ לּוי בְּ ַהּכֹל תָּ דְּ
ָלה ְבֵרי ַקבָּ ה ַלֲעשֹׂות ַהּכֹל ְוֵליַדע דִּ ָיכֹול ַאתָּ

ּיּוַכל  שֶׁ ָאָדם  יֵדי  בִּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ו  ַעְכשָׁ גַּם 
ל  ְלַקבֵּ ָראּוי  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַעד  ֵהר  ּוְלִהטָּ ׁש  ְלִהְתַקדֵּ
ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  "כִּ ַסיֵּם  מְּ שֶׁ ְוֶזהּו  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ
ַהּכֹל  דְּ ַלֲעשֹׂותֹו"  ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  בְּ ְמאֹד  ָבר  ַהדָּ
ה  ָיכֹול ַאתָּ ּוְבִפיָך  ְלָבְבָך  ׁש בִּ ְתַקדֵּ תִּ ְכשֶׁ ָך דִּ לּוי בְּ תָּ
ְלׁשֹון  אן  כָּ (ַעד  ָלה.  ַקבָּ ְבֵרי  דִּ ְוֵליַדע  ַהּכֹל  ַלֲעשֹׂות 

הֹור.) ָקְדׁשוֹ ַהטָּ

ֵאינוֹ  שֶׁ גַּם  ְדֵבקּות  בִּ דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד 
ָה ְלָחָכם  דוֹ ַויֲַּעשֶׂ ַעְצמוֹ ְיַלמְּ "י בְּ בִּ ֵמִבין ָהַרשְׁ

ּתֹוָרה גָּדֹול בַּ
ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר, ֲאִפּלּו ֵאינוֹ יֹוֵדַע ְוֵאינוֹ ֵמִבין ַמה 
ָבָריו.  דְּ ן  ְמַתקֵּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ יו,  ִמפִּ ּמֹוִציא  שֶּׁ
ָעַלי  ְוִדְגלוֹ  ַאְקָרא  ּוְסָמכּוהּו  אי  ַקמָּ ָאְמרּו  ְוָכְך 
ָהַרב  בְּ ְוַעיֵּן  ְוִדּלּוגוֹ.  א  ֶאלָּ ְוִדְגלוֹ  ְקֵרי  תִּ ַאל  ַאֲהָבה, 
ְוכּו'  ז"א  ה"א  ם  שֵׁ בְּ ַעִין  טֹוב  קּוְנְטֵרס  בְּ ִחיָד"א 
ֶנה  בָּ תִּ ְצָפת  בִּ ֶזה  כָּ נֹוָרא  ה  ּוַמֲעשֶׂ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ 
ן  ְמעֹון בֶּ י שִׁ יְֵּלכּו ִלְמָעַרת ַרבִּ ָהיּו נֹוֲהִגים שֶׁ ְוִתּכֹוֵנן, שֶׁ
ה ֲחָכִמים ִויִחיִדים,  מָּ ָכל ֵליל ל"ג ָלעֶֹמר כַּ יֹוַחאי בְּ
ִקים אֹותוֹ ְלָכל  ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְמַחלְּ ם כָּ ְולֹוְמִדים שָׁ
ָהָיה  שֶׁ ַהּיֹום  ַוְיִהי  ֶאָחד.  ֵחֶלק  ֵמַהּקֹוְרִאים  ֶאָחד 
לוֹ  ְוָנְתנּו  ְפֵניֶהם,  בִּ ְוָידּוַע  ְמֻיָחד  ֶאָחד  ִאיׁש  ֶהם  ִעמָּ
ֶהם,  ִעמָּ ִלְקרֹות  ַהּקֹוְרִאים  ִעם  ֵמַהּזַֹהר  ֶאָחד  ֵחֶלק 
ְוהּוא  ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ַעְצמוֹ  בְּ יֹוֵדַע  ְוהּוא 
ה אֹותוֹ ָהִאיׁש? קֶֹדם  צּוַרת ָאָדם. ֶמה ָעשָׂ ְבֵהָמה בְּ כִּ
ָעָרה ַויֵֵּלְך  ּמּוד ָיָצא ַלחּוץ ֵמַהמְּ ל ַהלִּ יַע ָהֵעת שֶׁ יַּגִּ שֶׁ
ִריֵסי  רּו  ִנסְּ ְמַעט  כִּ שֶׁ ַעד  ְמאֹד,  ה  ַהְרבֵּ ּוָבכֹה  ָהלְֹך 
ְמקֹומוֹ,  ן בִּ ָמה ְוָישַׁ ְרדֵּ ִכיָּה ְוָנְפָלה ָעָליו תַּ ֵעיָניו ֵמַהבְּ
ן יֹוַחאי, ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו  ְמעֹון בֶּ י שִׁ א ֵאָליו ַרבִּ ְוָאז בָּ
ה  ַחת, ַעתָּ יָרא ְוַאל תֵּ ֲחלֹום, ְוָאַמר לוֹ: ַאל תִּ ָאֵמן, בַּ
ָעָלה  ם, קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך ַהֵחֶלק שֶׁ ָך ִנְרדָּ ַמה לְּ
ְוֵאיִני  ְבֵהָמה  כִּ ֲאִני  ֲהֵרי  ָהִאיׁש:  יבוֹ  ֱהשִׁ גֹוָרְלָך.  בְּ
ן יֹוַחאי:  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ ָלל ִלְקרֹות. ָאַמר לוֹ  יֹוֵדַע כְּ
ֶעָך ְוִתְמָצא ַעְצְמָך יֹוֵדַע ִלְקרֹות  קּום ְקָרא ַוֲאִני ֲאַסיְּ
ּוָמָצא  ָנתוֹ  ִמשְּׁ ְוֵהִקיץ  ָהָיה,  ְוֵכן  ַהֲחָכִמים.  ְגדֹוֵלי  כִּ
ָהרֹוִאים אֹותוֹ  ל  ָעָליו כָּ ְוָתְמהּו  טֹוב,  יֹוֵדַע בְּ ַעְצמוֹ 
ִמּקֶֹדם.  ּבוֹ  ָיְדעּו  ּלֹא  נֹוָרִאים שֶׁ ָבִרים  דְּ ּבוֹ  ְצאּו  מָּ שֶׁ

ה. ֲעשֶׂ אן ַהמַּ ַעד כָּ

א  רׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ ּוָבֶזה פֵּ
ָאַמר  שֶּׁ ַמה  זֶּהּו  שֶׁ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  "ז  ָהָרשָׁ ּום  ִמשּׁ
ָידּוַע  דְּ ָנֶפׁש,  יַבת  ִמיָמה ְמשִׁ ֲהָוָיה תְּ ּתֹוַרת  תּוב  ַהכָּ
ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ  ם,  ַהשֵּׁ ּתֹוַרת  ִנְקָרא  ַהּסֹוד  ִלּמּוד  דְּ
ֶחְפצוֹ  ֲהָוָיה  תֹוַרת  בְּ סּוק  פָּ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ּתֹוַרת  ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ט  שָׁ ַהפְּ ֶזה  ּוְבתֹוָרתוֹ  ַהּסֹוד  ֶזה 
ִריְך ִלְלמֹד אֹוָתּה  צָּ לֹוַמר שֶׁ ִמיָמה כְּ הּוא תְּ ֲהָוָיה שֶׁ
ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ִלְלמֹד  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ְוֶזה  ֵלמּות  שְׁ בִּ
יַבת  ְמשִׁ ָאַמר  ְוֶזהּו שֶׁ ַנְפׁשוֹ  יב  ּוֵמשִׁ דוֹ  ְמַלמְּ יֹוַחאי 
'ן י'ֹוַחאי ְוָאַמר  'ְמעֹון בֶּ דוֹ ּת'ֹוָרה שִׁ נֹוְטִריקֹון ְמ'ַלמְּ

ְמַעט ָיְצָאה ַנְפׁשוֹ ְוָחְזָרה לוֹ. כִּ ֶנֶפׁש שֶׁ

גַּב  ַעל  ַאף  דְּ לוֹ  ִלְרמֹז  ֵרׁש  ִיְתפָּ ָהִכי  ּוְלִפי 
ל  כָּ ִעם  ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ְוֵאינוֹ  ְבֵהָמה  כִּ הּוא  ָאָדם  שֶׁ
ְקֶרה  יִּ שֶׁ ר  ְוֶאְפשָׁ ָכרוֹ  שְׂ לוֹ  לּו  ִיְכפְּ ַמיָּא  ִמשְּׁ ֶזה 
יו  ַמֲעשָׂ רּו  ֻיְכשְׁ ִאם  ַהזֶּה  ָלִאיׁש  ָקָרה  ר  ֲאשֶׁ כַּ לוֹ 
'ָאָדם  סּוק  פָּ בַּ ֶרֶמז  ְוֵיׁש  ְלטֹוָבה  וָָּנתוֹ  כַּ ְוִתְהֶיה 
יַע ֲהָוָי"ה' ִעם  ֵתבֹות 'ּתֹושִׁ יַע ֲהָוָי"ה' דְּ ּוְבֵהָמה ּתֹושִׁ
ר  ִמְספַּ כְּ ַיֲעלּו  בֹות  תֵּ ב'  ל  שֶׁ ּכֹוְלִלים  ּוב'  בֹות  ַהתֵּ
ַמת ַהּמֹוִציא  ִדְקּדּוק ַצח. (ַהְקדָּ ּקּוִנים' בְּ בֹות 'ֹזַהר תִּ תֵּ

פּוס ִליוֹוְרנוֹ) ָלאֹור ֹזַהר דְּ

ים לֹא  יִּ יִקים ָהֲאִמתִּ דִּ ה ַהצַּ יו מּוָבן ָלמָּ ַעְכשָׁ
ִמי  ְוָכל  דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר  ֵאין  שֶּׁ ִית  ַלבַּ ִָנְכְנסּו  ְ

ג



יַע ְלַמְדֵרַגת  דֹוׁש לֹא ִהגִּ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר ַהקָּ שֶׁ
זֹוַהר,  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו  ְזכּות  בִּ ַרק  ְוַחי  ָאָדם, 

יַע ֲהָוָי"ה' ְוָעָליו ֶנֱאַמר 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹושִׁ
ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָאִבי  ֲאדֹוִני  ן  כֵּ גַּם  רּוׁש  פֵּ ּוְבֶזה 

ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָרְמזּו  שֶׁ ָהֶרֶמז  זֶּהּו  שֶׁ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם 

רּוׁשוֹ  פֵּ ָיַדע  ְולֹא  ֵהָמה  בְּ ַבת  תֵּ ֲחלֹום  בַּ לוֹ  ֶהְראּו  שֶׁ

לוֹ  ָהָיה  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַכר  מָּ שֶׁ ַיַען  י  כִּ לוֹ  ּוֵפְרׁשּו 

בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ דְּ ֵהָמה  בְּ ַבת  תֵּ לוֹ  ֶהְראּו  ָלֵכן  ֵביתוֹ  בְּ

ִית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.  ֶדׁש ִמ'ן ַה'בַּ י ַה'קֹּ 'ַעְרתִּ בִּ

יַמְטִריָּא  גִּ בְּ ֲהָוָי"ה'  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה  'ָאָדם 
ן יֹוַחאי' ְמעוֹן בֶּ י שִׁ 'ַרבִּ

ז),  לו  ים  ִהלִּ (תְּ ֲהָוָי"ה'  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה  'ָאָדם 

יֹוַחאי'.  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  'ַרבִּ ר  ִמְספַּ ִדּיּוק  בְּ יַמְטִריָּא  גִּ

דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ם  שֵׁ בְּ נ"ה,  אֹות  ַמְלּכוֹ  ְיׁשּועֹות  יל  ַמְגדִּ (ֵסֶפר 

אְרִניב). ִמבַּ

ל  לֵּ ְוִנְתפַּ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ָנִכין  ַהזֶּה  סֹוד  ַהיְּ י  פִּ ַעל 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ָנה  ַהשָּׁ גַּם  ָלנּו  יֲַּעֹזר  שֶׁ לקב"ה 

ב,  ה ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֵמָחָדׁש ִמּתֹוְך ָטֳהַרת ַהלֵּ דֹושָׁ ַהקְּ

יו  ַלפָּ כְּ לּות  טְּ ְוִהְתבַּ ַהְכָנָעה  ִמּתֹוְך  ַאְחדּות,  ִמּתֹוְך 

ֶמֶלְך  ֵני  פְּ ָקרֹוב  בְּ ל  ְלַקבֵּ ְראּוִיים  ְוִנְהֶיה  ְוַהְלַוואי   -

יַח בב"א. שִׁ ַהמָּ

ל  דֹוׁש ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקבֵּ לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהקָּ
יַח ֵני ָמשִׁ פְּ

ִיְהיּו  ֵהם  דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר  ְמדּו  לָּ שֶׁ ְוֵאּלּו 

ֹיאַמר  יָּבֹוא  ּוְכשֶׁ יַח  ָמשִׁ ֵני  פְּ ל  ְלַקבֵּ ָהִראׁשֹוִנים 

ּוִבְזכּוְתֶכם  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ם  זֵַּרְזתֶּ שֶׁ ּכֲֹחֶכם  ר  ִיישַׁ ָלֶהם 

ֵלם. ּקּונוֹ ַהשָּׁ ָהעֹוָלם ַקיָּם, ּוָבא ַעל תִּ

ִרים,  ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאשָּׁ ְזכֶּ נִּ ַהְלַואי שֶׁ
 – ָעֵלינּו  ָיִעיד  ּוְבַעְצמוֹ  ְכבֹודוֹ  בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ שֶׁ
נּו  תְּ ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  ן,  כֵּ ַעל  י".  ִהגְַּעתִּ ְזכּוְתָך  "בִּ
ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו  ַמִים,  שָׁ ם  ְלשֵׁ ִלּמּוד 
ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעשֹׂות  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ
דֹוׁש  ָכל יֹום זֹוַהר ַהקָּ דּו בְּ נּו, ְוִלמְּ ִלְגרֹם ִלְפדּות ַנְפשֵׁ
ֵני  פְּ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ַיַחד  ֶאָחד  כְּ נּו  כֻּלָּ ֵנֵלְך  ְוָכְך 
ֻקיַּם  יְּ שֶׁ ה  ִנְזכֶּ ְכֶאָחד  נּו  ְוֻכלָּ בב"א.  יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך 
ִאְתַגְלְיא  ַהאי  דְּ ָרא  דָּ ָאה  "ַזכָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְנבּוַאת  נּו  בָּ
ֵעיֵנינּו,  ְוֶתֱחֶזיָנה  רֹור"  דְּ "ּוְקָראֶתם  ּוְבְסגּוָלתוֹ  יּה  בֵּ
"עֹז"  בְּ ְוִיְגָאֵלנּו,  ָיבֹוא  ָיְפיוֹ  בְּ ֶמֶלְך  יֵחנּו  ִוד ְמשִׁ דָּ ן  בֶּ
ְוָנָחה  ֶחְלֵקנּו,  ַחי  ַכר ֹזאת ֵא-ל  ּוִבשְׂ ֱאלֵֹקינּו,  ְוָהָדר 
ַמְלכּותוֹ  בֹוד  כְּ ִיגֶָּלה  ָמִגנֵּנּו,  צּוֵרנּו  ה'  רּוַח  ָעָליו 
יׁשּוַעת  בִּ נּו,  ַנְפשֵׁ ְוָתֵגל  נּו,  ִלבֵּ ַמח  ִישְׂ ְוָאז  ָעֵלינּו, 

ן ִיְהֶיה ָרצֹון. נּו, ָאֵמן כֵּ ַמְלכֵּ
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