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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
י  ִנים ֲחׁשּוִבים ָראשֵׁ ִליָט"א ַרבָּ ְרׁשּות ָהַרב שְׁ בִּ

דֹוׁש ַהזֶּה. ָהל ַהקָּ ה ְוָכל ַהקָּ ִהלָּ ַהקְּ

ָרָכה  ְבֵרי בְּ יד דִּ ַאגִּ י שֶׁ נִּ ׁש ִממֶּ קֵּ ִליָט"א בִּ ָהַרב שְׁ
י ְלַעְצִמי ַהִאם ֲאִני ָראּוי לֹוַמר  ְבתִּ ְוִחּזּוק ּומּוָסר, ָחשַׁ
ִבים  ּיֹושְׁ שֶׁ ֵאלּו  כָּ יִקים  ַצדִּ ים  ַלֲאָנשִׁ מּוַסר  ְבֵרי  דִּ

ְבַנְצֶרת ִעיִלית ְולֹוְמִדים זֹוַה"ק?

ה ִלי  ְך ָהָיה ָקשָׁ ל כָּ י כָּ נִּ ים ִממֶּ ֲאָבל ִאם ְמַבְקשִׁ
ְלָסֵרב.

מּוָסר  ְבֵרי  דִּ ְלַעְצִמי  אֹוַמר  שֶׁ י  ֶהְחַלְטתִּ ן  כֵּ ַעל 
ְמעּו. ן ִישְׁ ים גַּם כֵּ ָאר ֲאָנשִׁ קֹול, ּושְׁ בְּ

בּועֹות,  ַהשָּׁ ַחג  ֶעֶרב  בְּ ֵעת  כָּ עֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו 
ַלת ַהּתֹוָרה. ָלה, ַוֲהָכָנה ְלַקבָּ ת ְיֵמי ַהְגבָּ לֹשֶׁ שְׁ בִּ

ּתֹוָרה  בַּ קֹוְרִאים  ֻבעֹות  ַהשָּׁ ַחג  טֹוב  יֹום  בְּ
ֵני  בְּ ְלֵצאת  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ חֶֹדׁש  בַּ ִיְתרוֹ:  ת  ָפָרשַׁ בְּ
ר ִסיָני.  אּו ִמְדבָּ יֹום ַהזֶּה בָּ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים בְּ ִישְׂ
ר ָיַרד  ֵני ֲאשֶׁ ן כֻּּלוֹ ִמפְּ תּוב "ְוַהר ִסיָני ָעשָׁ ְך כָּ ַאַחר כָּ
ל  ן1 ַויֱֶּחַרד כָּ ְבשָׁ ן ַהכִּ ֶעשֶׁ נוֹ כְּ ֵאׁש ַויַַּעל ֲעשָׁ ָעָליו ה' בָּ
ְמאֹד  ְוָחָזק  הֹוֵלְך  ָֹפר  ַהשּׁ קֹול  ַוְיִהי  ְמאֹד",  ָהָהר 

קֹול. ר ְוָהֱאלִֹקים ַיֲעֶנּנּו בְּ ה ְיַדבֵּ מֹשֶׁ

(ֹזַהר  א  ישָׁ ַקדִּ א  ַרבָּ ָרא  ִאדְּ בְּ ְוַרּבֹוַתי!  מֹוַרי 
ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ָהָיה  תּוב: שֶׁ ף קכ"ח ע"א) כָּ ג דַּ ֵחֶלק 

ָרא:  ן יוָֹחאי ֶאת ָהִאדְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ה ַרבִּ לָּ גִּ ָעה שֶׁ שָׁ בְּ
י  ַתח ַרבִּ ד פָּ ָרִזין, כַּ ָנא ָרִזין דְּ ָרא: תָּ ְוֶזה ְלׁשֹון ָהִאדְּ
ְבַרְיָתא  בִּ [ָלַמְדנּו  ַאְתָרא,  ִאְזַדַזע  ָרִזין,  דְּ ָרֵזי  בְּ ְמעֹון  שִׁ

 - כֻּּלוֹ  ן  ָעשָׁ ִסיַני  ְוַהר  יֵאר,  בִּ ַחיֵּי  בְּ ינּו  1. ַהַרבֵּ
ִלְפֵני  הּוא  שֶׁ ָהֵאׁש  י  כִּ ָהֵאׁש  ְולֹא  ן  ָעשַׁ ָהָיה  ָהָהר 
ן,  ְבשָׁ ן ַהכִּ ָעשָׁ ָאַמר כֶּ ן, ּוַמה שֶׁ בֹוד ה' ֵאין ָלּה ָעשָׁ כְּ
ֵני  ִמפְּ ֲאָבל  ל,  ְמשָׁ ַלנִּ ּדֹוֶמה  ל  שָׁ ַהמָּ ֵאין  י  כִּ ָידּוַע 
ה  ּוְנַדמֶּ נֲַּערְֹך  שֶׁ ָלנּו  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ים  ִמיִּ גַּשְׁ ֲאַנְחנּו  שֶׁ
ָאנּו  שֶׁ ים  ִמיִּ ַהגַּשְׁ ָבִרים  דְּ בַּ ַרק  ְכִלים  ַהשִּׂ ָהִעְנָיִנים 
ֶמׁש  ַהשֶּׁ ֹיִפי  יל  ִהְמשִׁ תּוב  ַהכָּ ְוֵכן  ֶהם,  בָּ קּוִעים  שְׁ
ַגְלַגלוֹ  בְּ ּלוֹ  שֶׁ ְוַהְמרּוָצה  ָאָדם,  ן  בֶּ ְלֹיִפי  ְוזֲֹהרוֹ 
ְוהּוא  ֵיט)  ים  ִהלִּ (תְּ תּוב  כָּ שֶׁ הּוא  יּבֹור,  ַהגִּ ִלְמרּוַצת 
אֹוַרח,  ָלרּוץ  ְכִגיּבֹור  ישׂ  ָישִׂ תוֹ  ֵמֻחפָּ יוֵֹצא  ָחָתן  כֶּ
ַעל ַאַחת  ְולֹא ּדֹוֶמה לוֹ  ֶעְרּכוֹ  בְּ ֵאינוֹ  ְוָדָבר ָידּוַע שֶׁ

ָעִמים. י ְרָבבֹות פְּ ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרבֵּ

ְלַאְרֵיה,  "ה  ּבָ ַהּקָ ֶאת  יל  ִהְמׁשִ תוּב  ַהּכָ ְוֵכן 

ה'  ִייָרא  לֹא  ִמי  ַאג  ׁשָ ַאְרֵיה  ג)  (ָעמֹוס  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ

ֵאין ָלנּו  ֶ ֵבא, ְוָהִעְנָיין ְלִפי ּשׁ ָבר ִמי לֹא ִיּנָ ֱאלִֹקים ּדִ

ּוְכֵדי  ּנּו  ִמּמֶ יּבֹור  ּגִ יֹוֵתר  ים  ּגּוָפִנּיִ ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ָכל  ּבְ

מֹוַע, ְוַעל  ִהיא ְיכֹוָלה ִלׁשְ ְך ֶאת ָהֹאֶזן ַמה ׁשֶ ּכֵ ְלׁשַ

ֵני ָאָדם. ָלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכְ ּבְ ֶזה ארז"ל ּדִ יֹוֵצא ּבָ ּכְ

ֶאת  ְלָפֵרׁש  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַתח  פָּ ר  ְוַכֲאשֶׁ ָרִזין,  דְּ ָרָזא  ֵסֶפר  בְּ שֶּׁ

נֱֶּאַמר  ִדְמיֹון ַהר ִסיַני שֶׁ ם כְּ בּו שָׁ יָּשְׁ קֹום שֶׁ ֲעַזע ַהמָּ ַהּסֹודֹות ִנְזדַּ

אֹד] ַוְחֵבִרין ִאְתַחְלָחלּו. [ְוַהֲחֵבִרים  ל ָהָהר מְּ ַויֱֶּחַרד כָּ ּבוֹ 

נֱֶּאַמר  שֶׁ ּתֹוָרה  ן  ַמתַּ בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ִדְמיֹון  כְּ ְוִנְרַעדּו  ִהְתַחְלְחלּו 

ל  ה גָּדֹול ְזכּותוֹ שֶׁ מָּ ֲחֶנה]. – כַּ מַּ ר בַּ ל ָהָעם ֲאשֶׁ ַויֱֶּחַרד כָּ

ִלּמּוד ּתֹוָרתוֹ זֹוִכים ְלַמֲעַמד  ר בְּ "י זי"ע ֲאשֶׁ בִּ ָהַרשְׁ
ַלת ַהּתֹוָרה. ַהר ִסיָני ְוַקבָּ

ָעה  שָׁ בְּ ֶאְלָעָזר  א"ר  פח.  ף  דַּ ת  בָּ שַׁ ֶכת  ַמסֶּ בְּ
ת  בַּ ָיְצָתה  ַמע  ְלִנשְׁ ה  ַנֲעשֶׂ ָרֵאל  ִישְׂ ימּו  ִהְקדִּ שֶׁ
ְלֲאֵכי  מַּ שֶׁ ֶזה  ָרז  ְלָבַני  יָלה  גִּ ִמי  ָלֶהם  ְוָאְמָרה  קֹול 
ְרכּו ה'  ים ק"ג) בָּ ִהלִּ ְכִתיב (תְּ ין ּבוֹ דִּ שִׁ מְּ תַּ ֵרת ִמשְׁ ַהשָּׁ
ָברוֹ,  מֹוַע קֹול דְּ ָברוֹ ִלשְׁ י דְּ ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹושֵׂ ַמְלָאָכיו גִּ

מֹוַע. י ְוָהָדר ִלשְׁ א עֹושֵׂ ֵרישָׁ בְּ

 - ִגיַמְטִריָּא  בְּ "ָרז"  יַבת  תֵּ ל  שֶׁ ר  ְספָּ ַהמִּ ְוִהנֵּה 
ָרא  ָהִאדְּ ֶאת  יָלה  גִּ שהרשב"י  ָעה  שָׁ בְּ שֶׁ  - אֹו"ר 
ִדְמיֹון  כְּ ַמְעָלה  ל  שֶׁ ּוָפַמְלָיא  ֵרת  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  אּו  בָּ
ָרא,  ִאדְּ בְּ ְכְמבוָֹאר  ִסיָני,  ַהר  בְּ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקבָּ ל  שֶׁ

ִעיֵּי"ש.

יָלה "ָרז"  ֲאָמָרּה ִמי גִּ ַהַבת קֹול שֶּׁ ְרָמז בְּ נִּ ְוֶזהּו שֶׁ
ָהאֹור  ֶזהּו  ִלְראֹות,  ָזכּו  ֵרת  ַהשָּׁ ְלֲאֵכי  מַּ שֶׁ ְלָבַני  ֶזה 
ִלְלמֹוד  ּזֹוֶכה  שֶׁ ּוִמי  ָמה,  שָׁ ַהנְּ ֶאת  ִאיר  מֵּ שֶׁ נּוז  ַהגָּ
ּתֹוָרה  בַּ נּוז  ַהגָּ ָלאֹור  זֹוֶכה  ַהזֹוַה"ק,  ֶאת  ד  ּוְלַלמֵּ
עֹוֶמר) ְוָיכֹול  ׂשָכר ַמֲאָמר ל"ג בָּ ֵני ִישָּׂ יִקים (בְּ דִּ פֹון ַלצַּ ַהצָּ

ַמע ְודּו"ק. ה קֶֹדם ִנשְׁ ִלְזּכֹות לֹוַמר ַנֲעשֶׂ

ִלין  ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּובְּ יק ְלַרבֵּ ִרי ַצדִּ ֵסֶפר פְּ בְּ
י  ַרבִּ וז"ל:  א),  ַעּמּוד  נ"א  ף  דַּ ח'  ִסיָמן   , ְזָי"עָּ
ת  ִמלַּ בְּ שֶׁ ִנים  פָּ ָהע'  ּוָפַתח  ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ
הּוא  ֵני שֶׁ ִמפְּ ֹזַהר,  ּקּוֵני  תִּ אֹוָתם  ְוָקָרא  י"ת,  ֵראשִׁ בְּ
נּוז  יַמְטִריָּא ָר"ז, ְוהּוא ָהאֹור ַהגָּ ְלׁשֹון אֹור, ְואֹו"ר גִּ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ּתֹוָרה ְוכּו', שֶׁ רּוְך הּוא בַּ דֹוׁש בָּ ָנזוֹ ַהקָּ גְּ שֶׁ
ָעַבר ָעָליו ַעל  ל ַמה שֶּׁ ן כָּ יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתקֵּ ִיְהֶיה בִּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ְיָבֵרְך אֹותוֹ ַהשֵּׁ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ׁשּוָבה,  ְיֵדי תְּ
ּוָבאֹות  דּורֹות  סְּ לּו, שֶׁ ַהלָּ ִנים  שָּׁ ֲחָטֵאיֶכם כַּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ
ְוָלֵכן  ינּו.  ַיְלבִּ ֶלג  שֶּׁ כַּ ְוָאז  ית,  ֵראשִׁ בְּ ְיֵמי  ת  שֶׁ ִמשֵּׁ
חֶֹדׁש  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ ִלְלמֹד  ָרֵאל  ִישְׂ נֹוֲהִגין 
יֹום  ִעים  ָהַאְרבָּ ֵאּלּו  שֶׁ ׁשּוָבה,  תְּ ְיֵמי  ֶרת  ַוֲעשֶׂ ֱאלּול 
ה  ְלמֹשֶׁ ִנּיֹות  שְׁ ַהּלּוחֹות  נּו  ִנתְּ ָאז  שֶׁ ָרצֹון  ְיֵמי  ֵהם 
ן  ּוְלַתקֵּ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ַהדִּ ל  כָּ ִעם  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ

ׁשּוָבה, עכ"ל. ַהּכֹל ַעל ְיֵדי תְּ

ִלְפֵני  אֹוְמִרים  שֶׁ נּו  ַחְרתָּ בְּ ה  ַאתָּ ת  ְתִפלַּ בִּ
ָאַהְבתָּ  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בָּ תּוב  כָּ בּועֹות  שָׁ ֵליל  יקּון  תִּ
וגו',  ִמְצַרִים  ְמאֹת  ִמטֻּ נו  ְוִהְבַדְלתָּ וגו',  אֹוָתנּו 
ַהזֶּה,  יֹום  בְּ ה  ְקדּושָׁ ֲעֵרי  שַׁ ים  ַלֲחִמשִּׁ נּו  ְוִהְכַנְסתָּ
ל  שֶׁ ַהנ'  ַער  ָלשַׁ זֹוִכים  ֶזה  ְביֹום  דִּ ַמע  ַמשְׁ אן,  כָּ ַעד 

יקּון כא וכג)  יקּוֵני זֹוַהר (תִּ תִּ ה. ּוְמקֹורוֹ בְּ יָנה ּוְקדֹושָׁ בִּ
ֵעי"ז  שָׁ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָעִמים  פְּ נ'  ּתֹוָרה  בַּ ְדִנְכָתב 
זֹוַהר  בְּ וַּעיי"ע  עיי"ש.  ה  ְקדּושָׁ ֲעֵרי  שַׁ ְלנ'  ָזכּו 
ר  ְדבָּ מִּ (בַּ דֹוׁש  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ אֹור  בְּ ְוַעיֵּן  ֱאמֹור.  ת  ָרשַׁ פָּ
ָעִתיד  ַהנ'  ַער  ְדשַׁ ְלָיו",  ִמדָּ ַמִים  "ִיזַּל  עה"פ  ז')  כד 

יַח ִעיֵּי"ש. שִׁ יֵמי ֶמֶלְך ַהמָּ ְלִהְתגַּּלֹות בִּ

ֵאינוֹ  שֶׁ ּוִמי  יג),  ֶרק  (פֶּ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ובקּוְנְטֵרס 
ַנְפׁשוֹ  בְּ ִמְתַחיֵּב  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ לֹוֵמד 
ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ כּו'  ַהּנֹוֵפל  ִיּפֹל  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  גַּם בְּ י  כִּ
ה  ַרבָּ ַאדְּ רּוִרים  בֵּ ְיָבֵרר  ּלֹא  שֶׁ ְלַבד  בִּ זוֹ  ְולֹא  אֶֹרְך  בְּ
י  כִּ ַהזֶּה  ּמּוד  לִּ בַּ רוֶֹצה  ֵאינוֹ  ִמי שֶׁ ָאַמר  שֶׁ ּוְכמוֹ  כּו' 
ֲאָתר  ק בַּ בֵּ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הּוא ִמְתדַּ ִלּמּוד ַהנִּ ִאם בְּ
הּוָבא  שֶׁ ַוְיִחי  דְּ ּזַֹהר  בַּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  כּו'  מֹוָתא  דְּ
י ִהיא  ים כִּ ה ְלאֹור ַהַחיִּ ּה ְוַעל ָיָדּה ִיְזכֶּ ַרק בָּ ְלֵעיל שֶׁ
ים ְוַעל ָיָדּה ָיבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה  ִחיַנת ֵעץ ַהַחיִּ ִהיא בְּ
רּוִרים  בֵּ ְלָבֵרר  ּתֹוָרתוֹ  ֵעֶסק  בְּ ֶהם  בָּ ְוַחי  ְוִיְרָאה 
ַרְך  ִיְתבָּ ִיחּודוֹ  ּוְלַיֲחָדן בְּ ַלֲעלֹות ַנְפׁשוֹ ּוְמקֹור ַנְפׁשוֹ 

כּו', עכ"ל.

ָנה  ִמשְׁ (פג  ָאבֹות  ָנה  שְׁ ַהמִּ ְלָפֵרׁש  ר  ֶאְפשָׁ ּוָבֶזה 
ּבֹון "ִמי"  ין ְוֶחשְׁ ן דִּ ה ָעִתיד ִלתֵּ א') ְוִלְפֵני "ִמי" ַאתָּ

ּליּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ִלְזּכֹות  כֹוִלים  יְּ שֶׁ נ',  יַמְטִריָּה  גִּ בַּ
לֹוַמר  ּבֹון. כְּ ין ְוֶחשְׁ ן דִּ ה ָעִתיד ִלתֵּ ּתֹוַרת ַהּסֹוד, ַאתָּ
ַער  ַהשַּׁ ֶזה  "ִמי"  ִעם  ַרְך  ִיְתבָּ ְלָפָניו  בֹוא  תָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ין  דִּ ָלֶתת  ּתּוָכל  ָאז  ַהּסֹוד,  ְללֹוְמֵדי  ה  ְתגַּלָּ ַהמִּ ַהנ' 

ּבֹון. ְוֶחשְׁ

"ִמי"  ְלָבַני  ֶזה  "ָרז"  יָלה  גִּ "ִמי"  ואפ"ל 
סֹודֹות  הּוא  שֶׁ "ָרז"  ַע"י  שֶׁ ים,  ֲחִמשִּׁ יַמְטִריָּה  גִּ בַּ
ים. ועיי"ע  ַער ַהֲחִמשִּׁ ֵנס ָלשַׁ ַהּתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלִהיכָּ
ָוֵאֵרד,  עה"פ  ח')  ג'  מֹות  (שְׁ דֹוׁש  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ אֹור  בְּ
ֵנס  ְלִהיכָּ ּיּוְכלּו  ַהּתֹוָרה  ְדַע"י  יב),  כ"ב  ְקָרא  (ַויִּ ם  ְושָׁ
ָמּה,  יּמּוד ּתֹוָרה ִלשְׁ ים, ְוֶזה ַרק ע"י לִּ ַער ַהֲחִמשִּׁ ְלשַׁ

"ֶאל ָהֲעָרֶפל"
ִליָט"א ֱאַמר ע"י ָכ"ק ַאְדמוֹ"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ּנֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּדְ

בּועוֹת תש"ע לפ"ק ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ בעיה"ק "נצרת עלית" ת"ו ּבְ
דוֹׁש" כַֹח ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ לּוָיה ּבְ ּדוֹר ָהַאֲחרוֹן ּוְגאּוָלתוֹ, ּתְ ָרֵאל ּבַ ַלת ַעם ִיׂשְ ּסוֹד ַהּצָ ׁשֶ

א



ִלי ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְכְמבֹוָאר  יַע ָלֶזה בְּ ר ְלַהגִּ ִאי ֶאְפשָׁ שֶׁ
בּועֹות  שְׁ ֶכת  ַמסֶּ בְּ ָל"ה  וַבשְּׁ ּוְברַֹמח"ל,  ְבזֹוַה"ק 

ף קפג:). ּלוֹ (דַּ שֶׁ

ָאַמר  פ"ח),  (יֹוָמא  ָנה  שְׁ ַהמִּ ְלָפֵרׁש  ר  ֶאְפשָׁ ְוֵכן 
ם  ַאתֶּ ִמי  ִלְפֵני  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵריֶכם  ַאשְׁ ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ
ַמִים,  שָּׁ בַּ שֶׁ ֲאִביֶכם  ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר  ּוִמי  ֲהִרין,  ִמטַּ
ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקתִּ (ְיֶחְזֵקאל לו)  נֱֶּאַמר,  שֶׁ
ָרֵאל ה', ַמה  (ִיְרִמָיה יז) ִמְקֵוה ִישְׂ ם. ְואֹוֵמר,  ּוְטַהְרתֶּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ֵמִאים, ַאף ַהקָּ ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהטְּ מִּ
ּתֹוַרת  ֶזה  "ִמי"  ִלְפֵני  ָהְיינּו  דְּ ָרֵאל.  ִישְׂ ֶאת  ְמַטֵהר 
ְטִביָלה  ָצִריְך  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  יּמּוד  לִּ ְפֵני  לִּ שֶׁ ַהּסֹוד, 
ת ַאֲחֵרי), ו"ִמי" ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,  ָרשַׁ ֶמׁש פָּ (ְרֵאה ָמאֹור ָושָׁ

ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  הּוא  שֶׁ "ִמי"  ִמְקֶוה,  לוֹ  ֵאין  שֶּׁ ִמי 
י  ַתב הצה"ק ַרבִּ כָּ מוֹ שֶׁ מוֹ ִמְקֶוה, כְּ ֵהר ֶאְתֶכם כְּ ִיטָּ
קס"ד)  ף  דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ (ִאְמֵרי  ִזי"ע,  ִמָקאִריץ  ְנָחס  פִּ
ֵני  בְּ ְקָצת  ָאַמר:  וז"ל:  ִמְקֶוה,  מוֹ  כְּ ְמַטֵהר  ַהּזַֹהר  שֶׁ
ָפִרים ְוֵאין ָלֶהם  כְּ ִבין בַּ ּיֹושְׁ ֲעבּור שֶׁ ָאָדם אֹוְמִרים בַּ
ָלֶהם  אֹוֵמר  ַוֲאִני  ּזַֹהר,  ִלְלמֹד  רֹוִצים  ֵאיָנם  ִמְקֶוה 
ָחל  שֶׁ ָאַמר כְּ י ֵמָהַרב שֶׁ ַמְעתִּ שָּׁ ֶרְך שֶׁ א, ַעל דֶּ ַרבָּ ַאדְּ
ת,  בָּ ת ֵאין ָצִריְך ִלְטּבֹל ַעל ַהשַּׁ בָּ ֶעֶרב שַׁ יֹום טֹוב בְּ
טֹוב,  יֹום  ת  ֻדשַּׁ ִמקְּ דֹוָלה  גְּ ִמְקֶוה  ָצִריְך  ַמה  י  כִּ
יּו  ְנָחִלים ִנטָּ סּוק "כִּ ף ט"ז ַעל ַהפָּ ָרכֹות דַּ ָמָרא בְּ "ל. (ַעֵיין גְּ ַעכַּ

ה) יִרים ַרבָּ יר ַהשִּׁ ַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר ּוְבשִׁ כְּ

ַעל ְיֵדי ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים  ל ֶזה שֶׁ רֹוִאים ִמכָּ
ָנה  ַהשָּׁ ָכל  בְּ ְוֶזה  ה  ְקדּושָׁ ֲעֵרי  שַׁ ים  ַלֲחִמשִּׁ ִלְזּכֹות 
ַהנֶֶּפׁש  ֶאת  ְך  ּוְמַזכֵּ ְמַטֵהר  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  שֶׁ ּה,  ּכּולָּ
יִקים,  ַצדִּ ֵמֶאֶלף  ַהזֹוַהר  אֹור  ֵסֶפר  בְּ ֵהֵבאנּו  שֶׁ מוֹ  כְּ

זי"ע.

רבא,  באדרא  ם  שָׂ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  עֹוד 
ֵאיָמא  לֹא  ַמיָּא  ִלשְׁ ְמעֹון,  י שִׁ ַרבִּ ָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה 
ְדָהא  ְדִתְשַמע,  ֵאיָמא  לֹא  ְלַאְרָעא  ְדְיַצְייִתין, 
ַמִים  ַלשָּׁ אֹוֵמר  לֹא  ֲאִני  יאּור:  בִּ ָעְלִמין.  ִקּיּוֵמי  ֲאַנן 
ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ַמע  שְׁ תִּ שֶׁ ָלָאֶרץ  לֹא  ְוַגם  ְשַיֲאִזינּו 
ַעם  ֶאת  ִהְזִהיר  ינּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ י  כִּ ינּו,  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ
ַמִים  ֶהם שָׁ בָּ ֵהִעיד  ֶזה  ְוַעל  ֶיֶחְטאּו,  ּלֹא  ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ
ִהיא  שֶׁ ַהּסֹוד  ְבּתֹוַרת  עֹוְסִקים  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָוָאֶרץ, 
י  כִּ ָוָאֶרץ  ַמִים  שָׁ ְלֵעדּות  צֹוֵרְך  ְוֵאין  ָהעֹוָלם.  ִקּיּום 

יֹון. סָּ ִלים ִמן ַהנִּ תֹוַרת ַהּסֹוד ִנצָּ ָהעֹוְסִקים בְּ

ִקּיּום  ִהיא  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  שֶׁ רֹוִאים  ָאנּו  אן  ִמכָּ
ְבִלימּוד  לּוָיה  תְּ אּוָלה  ַהגְּ ל  כָּ ְוַכיָּדּוַע  ָהעֹוָלם, 
קכ"ד:):  (ח"ג  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  בְּ ְכְמבוָֹאר  ַהזֹוַה"ק, 
ַחיֵּי  דְּ ִאיָלָנא  מְּ ְלִמְטָעם  ָרֵאל  ִישְׂ ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין 
ָגלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ָהִאי  ִאיהּו  דְּ
ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  בָּ "ה'  הֹון  בְּ ְוִיְתַקֵיים  ַרֲחֵמי,  בְּ

ָבִרים ל"ב). ֵאל ֵנָכר" (דְּ

ע"ב)  ד"מ  ח"ב  (זֹוַה"ח  ְבזֹוַה"ק  ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ 
ֵייֵתי  דְּ ַעד  ָעְלָמא  ְיַקיֵּם  א  דָּ ְדָדָרא  "ָזכּו  ּדֹורוֹ:  ַעל 
ַהזֹוַה"ק  ימּוד  לִּ ְזכּות  בִּ ְוַכיָּדּוַע שֶׁ יָחא"  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ
לֹא  ְועֹוד  ַרֲחִמים  בְּ ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ְוָהִאְדרֹות 
ּקּון  ּקּוִנים. ּוַבתִּ יֹון. כמ"ש ְבזֹוַה"ק ּוַבתִּ ִיְצָטְרכּו ְלִנסָּ
ְרְנסּון ֵמַהאי  א ִיְתפַּ א ְלַתתָּ ֵני ָנשָׁ ה בְּ ו' ִאיָתא: "ְוַכמָּ
ְתָרָאה  בָּ ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ִיְתָגֵלי  ד  כַּ יָלְך  דִּ ִחיבּוָרא 

וַּגו'".  ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ְוָקָראָת  ּוְבִגֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ
א  ִסְפָרא דָּ ת ָנשֹׂא ָאַמר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא "בְּ ּוְבָפָרשַׁ

ַרֲחֵמי". ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא בְּ

ּבוֹ,  קֹוִרים  ָבִרים  דְּ ְוגֹוֵעׁש,  סֹוֵער  ָהעֹוָלם 
ָרִאיָת  "ִאם  ָאְמרּו  ּוְכָבר  זוֹ,  בְּ זוֹ  ִמְתגָּרֹות  ַמְלֻכּיֹות 
ל  שֶׁ ְלַרְגלוֹ  ה  ַצפֵּ ֵאּלּו,  בְּ ֵאּלּו  ִמְתגָּרֹות  ַמְלֻכּיֹות 
ְתַקיֵּם  מִּ שֶׁ מוֹ  כְּ נּו,  בָּ ִמְתַקיֵּם  ֶזה  ִסיָמן  יַח2.  ָמשִׁ
ה  ַצפֵּ ף  ּוְמַגדֵּ ְמָחֵרף  ּדֹור  ָרִאיָת  "ִאם  נֹוַסף  ִסיָמן 
ָרֵאל":  ִישְׂ ִביל  שְׁ בִּ "ַהּכֹל  י  כִּ יַח".  ָמשִׁ ל  שֶׁ ְלַרְגלוֹ 
ָמֵגן,  ַעְרכֹות  ִעם  ֵיְלכּו  אן  כָּ שֶׁ ֵדי  כְּ ִנְלָחִמים,  ם  שָׁ
ִיְמְגנּו ֲחָדִרים ֲאטּוִמים ְוְיֶאְגרּו ַמִים. ּוָפסּוק ְמפָֹרׁש 
ּגֹוִיים,  י  ִהְכַרתִּ ֶדק:"  ְוַהצֶּ ָהֱאֶמת  ְנִביֵאי  בִּ הּוא 
ה  ֻאמָּ ַהּבֹוֵרא  ַמְכִרית  ִלְפָעִמים  ּנֹוָתם".  פִּ ּמּו  ָנשַׁ
ְוִעיר  ְמחֹוז  ַאַחת,  נָּה  פִּ ַרק  ְוִלְפָעִמים  ִליל,  כָּ ַאַחת 
י  ִהְכַרתִּ ְוִלְפָעִמים:"  ָמָמה.  שְׁ ים  ְוַנֲעשִׂ ים  ִנְכָתשִׁ
ִאיׁש,  ִלי  ִמבְּ ָעֵריֶהם  ִנְצּדּו  עֹוֵבר,  ִלי  ִמבְּ חּוצֹוָתם 
אֹוִתי,  יְרִאי  תִּ ַאְך  י:  "ָאַמְרתִּ ּוַמּדּוַע,  ב"  יֹושֵׁ ֵמֵאין 

ְקִחי מּוַסר". תִּ

ֵדי  ְרָענּות ַעל ַהנֹוְכִרים כְּ "י: ֵהֵבאִתי פֻּ ֵרׁש ַרשִׁ פֵּ
ֵרת ְמעֹוָנּה", ְולֹא ֶיְחְרבּו  ְראּו ְוִתיְראּו, "ְולֹא ִיכָּ תִּ שְׁ
ר  ל ֲאשֶׁ א "כָּ ְלַבד, ֶאלָּ ָרֵאל ָחִליָלה. ְולֹא זּו בִּ י ִישְׂ תֵּ בָּ
ר  ֲאשֶׁ ַהּטֹוב  ל  כָּ נָּה  ִממֶּ ֵרת  ִיכָּ לֹא  ָעֶליָה",  י  ַקְדתִּ פָּ
ֵרת ְמעֹוָנּה  ירּוש רש"י ְולֹא ִיכָּ ִציִוויִתי ְלָהִביא ָעֶליָה! [פֵּ
ֵרת  ִיכָּ ְולֹא   - ָעֶליָה  י  ַקְדתִּ פָּ ר  ל ֲאשֶׁ כָּ ְמדּוַריּה.  ֶיְחְרבּון  ְולֹא   -

יִתי ְלָהִביא ָעֶליָה:] ר ִצוִּ ל ַהּטֹוב ֲאשֶׁ ּנּו כָּ ִממֶּ

ּפּור ִנְפָלא  ן ְלָהִבין ִמסִּ ָבִרים ִניתַּ ר ַהדְּ שֶׁ ֶאת פֶּ
יהּוִדי  בִּ ה  ַמֲעשֶׂ ים":  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  "ַהגַָּדת  בְּ הּוָבא 
ִמְסָחרוֹ  ּוְלֶרֶגל  ְיבּוא  ִעְסֵקי  בְּ ָעַסק  שֶׁ ִסין  ב  ּתֹושָׁ
ְלַעָייָרה  ָלסּור  לֹא  בְּ ר  ֶאְפשָׁ ְוֵאיְך  ה,  ְלֵאירֹופָּ ָנַסע 
יג  א, ְוִהצִּ ים"? בָּ י ה"ָחֵפץ ַחיִּ ֵרְך ִמפִּ ָראִדין ּוְלִהְתבָּ

ַעְצמוֹ.

ַמע ְבִסין?" ַאל: "ַמה ִנשְׁ יק, ְושָׁ דִּ ֵני ַהצַּ אֹורּו פְּ

ִהיּלֹות  הּוִדים ְמֵתי ְמַעט, ַהקְּ ַהיְּ ר שֶׁ ֶנֱאָנח, ְוִספֵּ
ְקַטּנֹות, ְוֵאין ַמְדִריְך ְוַרב, מֹוֶרה הֹוָרָאה ְוׁשוֵֹחט...

ְתקּוָפֵתנּו!  בִּ ִהיא  ים  ַרבִּ "ָצַרת  יק:  דִּ ַהצַּ ַנֲעֶנה 
ַאֶמִריָקה  ָצפֹון  בְּ ִמיהּוִדים  ֹזאת  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע 
יֹון  ִניסָּ ּובאֹוְסְטַרְלַיה.  ַאְפִריָקה  ְבְדרֹום  ּוִבְדרֹוָמה, 
י  ְרתִּ ִחבַּ ֲעבּוְרֶכם  ּבוֹ.  ַלֲעמֹוד  ן  ִניתַּ ַאְך  הּוא,  ה  ָקשָׁ
ְלַמד  ָנה, תִּ ַמתָּ ָרֵאל"... ָקֵחהּו בְּ ֵחי ִישְׂ ֶאת ִסְפִרי "ִנדְּ

ד ֲאֵחִרים! ּוְתַלמֵּ

ַמע ְבִסין?" ּוַמה עֹוד ִנשְׁ

ְשֶסֶכר  ר  ִספֵּ ַאְך  ֵאָלה.  ַלשְּׁ ְיהּוִדי  אֹותוֹ  ַמּה  תָּ
יַע  ִהְטבִּ ָיַדִים.  ַרֲחַבת  ְקָעה  בִּ ְוֵהִציף  ִנְפָרץ,  ֲעָנק 
ֵמאֹות  ָטְבעּו,  ֲאָלִפים  ְיבּול.  ִחית  ְוִהשְׁ ָפִרים  כְּ

ג... דּו קֹורֹות גַּ ֲאָלִפים ִאבְּ

ָרט.  ָכל פְּ ְעֵזַע, ּוִמְתַעְנֵין בְּ ים" ִמְזדַּ ַוֲה"ָחֵפץ ַחיִּ
ין ְמתּוָחה!... ת ַהדִּ ַאְיי נֹוָרא ְוָאיֹום, ִמדַּ

2. ילקוט שמעוני (עמוס - פרק ט - רמז תקמט) 
ומגדף צפה  דור מחרף  ראית  לוי אם  רבי  אמר 
לרגלו של משיח מה טעם אשר חרפו אויביך ה' 
אשר חרפו עקבות משיחך וכתיב בתריה ברוך 

ה' לעולם אמן ואמן.

י, ַמה ָלנּו ְוָלֶהם?!" ַאל: "ַרבִּ ֵהֵעז ְושָׁ

יב  ַמצִּ הּו  ִמישֶׁ ָהָיה  ִאיּלּו  ים":  ַחיִּ ָעָנה ה"ָחֵפץ 
עֹוֶלה  ּפֹוִלין,  יַרת  בִּ ְבַווְרָשה,  ָהִעיר  ר  ִככָּ בְּ ָמה  בָּ
ֶמַכֵוון  ָהָיה  ְלִמי  ִאיִדיׁש,  בְּ ִלְנאֹם  ּוַמְתִחיל  ָעֶליָה 

ָבָריו?" דְּ

ַאי!" הּוִדים ַודָּ ָעָנה ָהִאיׁש: "ַליְּ

ִמעּוט  "ֲהלֹא  ים",  ַחיִּ ה"ָחֵפץ  חֵֹקר  "ַמּדּוַע", 
דֹוָלה!" ִעיר ַהגְּ ֵהם בְּ

ְמִביִנים  ֵהם  ַרק  "ֲאָבל  ָהִאיׁש,  ר  ִאישֵׁ "ָאֵכן", 
ָפה"... ֶאת ַהשָּׂ

ים". "ֲאסֹונֹות  ְך!" ִהְתַלֵהב ה"ָחֵפץ ַחיִּ ִדּיּוק כָּ "בְּ
ַמִים, ֲאָבל ְלִמי ְמאֹוְתִתים  ֵאּלּו ֵהם ִאיּתּות ִמן ַהשָּׁ
ָפה"... ַמה ְמִביִנים  ִבין ֶאת ַהשָּׂ מֵּ ֵהם? "ַרק ְלִמי שֶּׁ
כּוָוִנים  תּוָחה? מְּ ין ַהמְּ ת ַהדִּ יִנים ְבִאיתּוֵתי ִמדַּ ַהסִּ
יַצד ֵנַדע  ְתׁשּוָבה. ֲאָבל כֵּ נָּׁשּוב בִּ ֵדי שֶׁ ֵהם ֵאֵלינּו, כְּ
ה,  ְלֵאירֹופָּ ַיִגיַע  ְמִסין  הּוִדי  יְּ ֲעֵליֶהם? ְמסֹוְבִבים שֶׁ
ַקח,  ַהלֶּ ֶאת  נִָּפיק  שֶׁ ֵדי  כְּ ר.  ַספֵּ ְויְּ ְלַראִדין,  ְוָיבֹוא 

עֹוד מֹוֵעד"... ְתׁשּוָבה ִמבְּ ְוָנׁשּוב בִּ

ְוָזִמין,  ִני  ַעְדכָּ ׁשֹוֵטף  ְלֵמיַדע  ֲאגּו  דָּ ֲעבּוֵרנּו, 
יגּוֵעי  פִּ ֶטַבע,  ֲאסֹונֹות  ֱאֶמת.  ַעת  שְׁ בִּ ַדְווִחים  מְּ
ֵדי  כְּ ָהֵאיָמה.  ֶאת  ְמָקְרִבים  ָאטֹום.  ָצצֹות  פְּ ֵטרֹור 
ֵדי  כְּ ָחִליָלה.  ֵרנּו  ְבשָׂ ַעל  ִלְחוֹוָתה  ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  שֶׁ
ְוָנׁשּוב  ֲאֵחִרים,  ל  שֶׁ ְקֵריֶהם  מִּ מִּ ֶלַקח  נִָּפיק  שֶׁ
אֹוָהֵלינּו".  ִיְקַרב בְּ ֶזה "ֶנַגע לֹא  ְיֵדי  ְוַעל  ְתׁשּוָבה,  בִּ
מוֹ,  שְׁ ְוָקדֹוׁש  "ָמרֹום  ְלּבֹוְרֵאינּו,  ִנְתַחֵנן  שְׁ ּוְכֵדי 
ַעל ִמְלָחמֹות זֹוֵרַע  ה ֲחָדׁשֹות, בַּ בּורֹות עֹושֶׂ ּפֹוֵעל גְּ

ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות".

ֵרה:  ֶעשְׂ מֹוָנה  שְׁ בִּ יֹום  ָכל  בְּ אֹוְמִרים  ָאנּו 
ְוַעל  ְוכּו',  ה"א  הּוא  ה  ַאתָּ שָׁ ְלָך.  ֲאַנְחנּו  "מֹוִדים 
ה  עֹושֶׂ ְויֹום  יֹום  ָכל  בְּ ְוכּו',  נּו  ִעמָּ יֹום  ָכל  בְּ שֶׁ יָך  ִנסֶּ
ים"  סִּ ַהנִּ "ַעל  ת  ְתִפלַּ בִּ גַּם  ים,  ִנסִּ "ה  בָּ ַהקָּ נּו  ִעמָּ
ָלֶהם  ָעַמְדתָּ  ים  ָהַרבִּ ַרֲחֶמיָך  בְּ ה  "ְוַאתָּ ָאנּו  מֹוִדים 

ְמָך ַהגָּדֹול." ל ְלשִׁ ֵעת ָצָרָתם ְוכּו', ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ בְּ

ִלְפָעִמים  ְויֹום,  יֹום  ָכל  בְּ ים  שִׁ ִמְתַחדְּ ים  ִנסִּ
ִיְתגַּּלּו  ים  ִנסִּ ה  ַהְרבָּ ַאְך  ים.  ִנסִּ ְקָצת  ָלנּו  ה  ִנְתגַּלָּ
יֵאר החת"ס  בִּ ִנים. ּוְכמוֹ שְׁ ה שָׁ ָלנּו ַרק ַאֲחֵרי ַהְרבֵּ
עה"פ (שמות פרק לג כג) ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא 
ה ְמִביִנים ֶאת ַהְנָהַגת ָיד  ֲעשֶׂ ַרק ַאֲחֵרי ַהמַּ ֵיָראּו שֶׁ

השי"ת.

ִלְפֵני  ַהּיֹום  רוִֹאים  ָאנּו  ים  סִּ ַהנִּ אֹוָתם  ִדּיּוק  בְּ
ְוַהר  ָלנּו  אֹוֶמֶרת  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ַהּתֹוָרה  שֶׁ ּתֹוָרה  ן  ַמתָּ
ַהר  יֵּׁש  שֶׁ ָאנּו רוִֹאים  ֵאּלּו  ים  ְזַמנִּ ּכּולוֹ, בִּ ן  ִסיַני ָעשַׁ
ַמה  ַמִים,  ַהשָּׁ ֵלב  ַעד  גָּדֹול  ן  ָעשָׁ ּמֹוִציא  שֶּׁ ַהגַַּעׁש3, 

ב  ֶרק  פֶּ ׁשֹוְפִטים  "י  ַרשִׁ בְּ רוִֹאים  3. ָאנּו 
ֶהֱאִריכּו,  ָיִמים   - וגו'  ָיִמים  ֶהֱאִריכּו  ר  ז ֲאשֶׁ סּוק  פָּ
דוֹ, הּוא  ֶהְספֵּ בְּ ְשִנְתַעְצלּו  ְלִפי  ֶהֱאִריכּו,  לֹא  ִנים  שָׁ
ָהָהר  ֲעֵליֶהם  ָרַעׁש  גַַּעׁש, שֶׁ ַהר  סּוק ט):  (פָּ נֱֶּאַמר  שֶׁ
ַלח  ִנשְׁ הּוא  ַהגַַּעׁש  ַהר  ְרצּות  ִהְתפָּ שֶׁ ְלהֹוְרָגן. 
לב)  (קד  ים  ְתִהלִּ בִּ כמ"ש  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ֵמַהשֵּׁ
"י  נּו. ּוְבַרשִׁ ָהִרים ְוֶיֱעשָׁ ְרָעד ִיגַּע בֶּ יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ ַהמַּ
ִסיַני  פָֹרׁש בְּ מְּ מוֹ שֶׁ נּו" - כְּ ָהִרים ְוֶיֱעשָׁ ֵרׁש "ִיגַּע בֶּ פֵּ
יֵאר:  ן ּכּולוֹ. ובמלבי"ם בִּ ְוַהר ִסיָני ָעשָׁ מֹות י"ט)  (שְׁ ָ

ב



ַמה  ָרֵאל?  ִישְׂ ַעם  ִעם  ַהזֶּה  ן  ֶהָעשָׁ ל  שֶׁ ְייכֹות  ַהשַׁ

ְרצֹונוֹ  בִּ יֲַּעֶלה  שֶׁ ֵעת  בְּ גַּם  אּוָלם   - יט"  בִּ "ַהמַּ
ְרָעד  ַותִּ ָלָאֶרץ  יט  ַמבִּ ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְלַהְחִריב 
נּו -  ָהִרים ְוֶיֱעשָׁ ָבר ִיגַּע בֶּ ַחד ָעְנׁשוֹ, ְוַגם כְּ ֵני פַּ - ִמפְּ
סֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים  ע"י ַרַעׁש ָהָאֶרץ, ע"י ֵאׁש ַהיְּ
יט  ַיבִּ ְוָאז  ְיֵרָאיו,  ֵעין ה' ֶאל  ָאז  כ"ז גַּם  ּוְמִדינֹות, בְּ

ִעים. ַרק ְלַהֲאִביד ּוְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרשָׁ

סּוק ז :  ּוַמה  ֶרק לה פָּ ית פֶּ ֵראשִׁ ּוִבְכֵלי ָיָקר בְּ
ֶזה  בָּ ָרַמז  ֵאל.  ְלֵבית  ַחת  ִמתַּ ֵבר  קָּ ַותִּ נֱֶּאַמר  שֶׁ
ָהר, ְוִאילּו  ית ֵאל ָהָיה בָּ ֲהֵרי בֵּ ָראּוי שֶׁ יָדה כָּ ִהְספִּ שֶׁ
ְרׁשּו  דָּ מוֹ שֶׁ לֹא ִהְסִפיָדה ָהָיה ָהָהר ּגֹוֵעׁש ֲעֵליֶהם כְּ
ֲאִריכּות  בַּ ָכתּוב  ְוֵכן  ת קה ע"ב).  בָּ (שַׁ גַָּעׁש  ַהר  ֵאֶצל 

ַעל ֶזה ַהְיָערֹות ְדַבׁש.

מוֹ  כְּ ּתֹוָרה,  ן  ַמתָּ ֵעת  בְּ ָהָיה  שֶׁ ַמה  ִצינּו  מָּ ְוָכְך 
ֵצאְתָך  בְּ "ֶאלֹקים  ִתיב  כְּ (ס"ח),  ים  ְתִהלִּ בִּ תּוב  כָּ שֶׁ

ימֹון ֶסָלה: ָך ִבישִׁ ַצְעדְּ ָך בְּ ִלְפֵני ַעמֶּ

ֵני ֶאלִֹקים  ַמִים ָנְטפּו ִמפְּ ה ַאף שָׁ (ט) ֶאֶרץ ָרָעשָׁ

ם  שָׁ ְועֹוד  ָרֵאל:",  ִישְׂ ֱאלֵֹקי  ֱאלִֹקים  ֵני  ִמפְּ ִסיַני  ֶזה 
ֶאלִֹקים  ָחַמד  ָהָהר  ים  ְבֻננִּ גַּ ָהִרים  דּון  ַרצְּ תְּ ה  ָלמָּ
ִרּבַֹתִים  ֶאלִֹקים  ֶרֶכב  ָלֶנַצח,  ּכֹן  ִישְׁ ה'  ַאף  ְבּתוֹ  ְלשִׁ
ל  כָּ ע"ש  ּקֶֹדׁש,  בַּ ִסיַני  ָבם  ָני  ֲאדֹ-  ְנָאן  שִׁ ַאְלֵפי 

ֶרק. ַהפֶּ

ן:  שָׁ בָּ ַהר  ים  ְבֻננִּ גַּ ַהר  ן  שָׁ בָּ ַהר  ֶאלִֹקים  ַהר 
ָאָדם  בָּ נֹות  ַמתָּ ָלַקְחתָּ  ִבי  שֶּׁ ִביָת  שָׁ רֹום  ַלמָּ ָעִליָת 
ֶפֶרק כ"ט,  ּכֹן ָיּה ֶאלִֹקים: ְוִהנֵּה בְּ ְוַאף סֹוְרִרים ִלשְׁ
ה'  ר  בֵּ ַוְישַׁ ֲאָרִזים  ׁשֵֹבר  ה'  קֹול  וגו'  ּכַֹח  בַּ ה'  קוֹל 
ל  מוֹ ֵעֶגל וגו', ע"ש כָּ ָבנֹון, ַויְַּרִקיֵדם כְּ ֶאת ַאְרֵזי ַהלְּ

ֶרק.  ַהפֶּ

ן  ַמתַּ ֵעת  בְּ "י,  ַרשִׁ בְּ ם  שָׁ ְכְמבוָֹאר  ָהָיה  ְוֶזה 
ֲעצּוִמים,  ּנּוִיים  שִׁ ַנֲעשּׂו  ָבעֹוָלם  דְּ ָחֵזיַנן  ּתֹוָרה, 
ַמִים ָנָטפּו, ֶהָהִרים ָרְקדּו, ַאְרֵזי  ה, ַהשָּׁ ָהָאֶרץ ָרַעשָׁ

רּו, ְוָרְקדּו ְועֹוד, ְועֹוד,  בְּ ָבנֹון ִנשְׁ ַהלְּ

ֵצאת  מֹו"כ אפשר לבאר על דרך הפסוק: "בְּ כְּ
ִיּסֹוב  ן  ַויָּנֹס ַהיְַּרדֵּ ְצַרִים וגו' ַהיָּם ָרָאה  ָרֵאל ִממִּ ִישְׂ
צֹאן,  ְבֵני  כִּ ָבעֹות  גְּ ְכֵאִלם,  ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור, 
ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ,  נּוס וגו' ִמלִּ י תָּ ַמה ְלָך ַהָים כִּ
ה  ֶאלוֹֹ-  ַמע  ִמשֵּׁ ְלַפֵחד  י  דַּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  לְּ "שֶׁ וגו', 
ְצִריִכים  ֵהם  ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ַיֲעקֹב 
ַמְרִעין  ָאר  ּושְׁ ים  ַהיַּמִּ ַוֲהָצַפת  ָהֲאָדָמה  ִלְרִעיַדת 
ָמִים  ֲאַגם  ַהּצּור  "ַההְֹפִכי  ְזכּות  בִּ ֶזה  ְוָכל  ין,  ישִׁ בִּ
א  ֶאלָּ ַמִים  ֵאין  ְבִחיַנת  בִּ ָמים,"  ְלַמְעְינוֹ  ִמיׁש  ַחלָּ
ְלִיְרַאת  יִעים  ַמגִּ זֹוַה"ק  יּמּוד  לִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה, 

ַמִים ְוֵאין ְצִריִכים ְלִיְראֹות ְנפּולֹות. שָׁ

ה  מֹשֶׁ ְזכּות  בִּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ הּוא  ָהָיה  שֶׁ ּוַמה 
ים  ְלִנסִּ ה  ִנְזכֶּ ן  כֵּ ר,  ְדבָּ מִּ בַּ לּוִים  גְּ ים  ְלִנסִּ ָזכּו  ינּו  ַרבֵּ
ֵמָהֲאִר"י  יָּדּוַע  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְזכּות  בִּ לּוִים  גְּ
ינּו ע"ה, ּוָבֶזה  ה ַרבֵּ ַמת מֹשֶׁ הק' שהרשב"י הּוא ִנשְׁ
י  ָראשֵׁ ֶאל  ה  מֹשֶׁ ר  "ַוְיַדבֵּ סּוק  ַהפָּ ְלָפֵרש  ר  ֶאְפשָׁ
ר ִצוָּה  ָבר ֲאשֶׁ ָרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהדָּ ּטֹות ִלְבֵני ִישְׂ ַהמַּ
ף  דַּ יקּון ס"ט  (תִּ קּוִנים  תִּ בְּ ִאיָתא  דְּ ַמה  ם  ֶהְקדֵּ בְּ ה'", 
ָרא  דָּ ָכל  בְּ ה  מֹשֶׁ דְּ טּוָתא  שְׁ ִאְתפַּ ר  ֲאשֶׁ רע"א)  קי"ב 

אֹוָרְייָתא,  בְּ ק  ִמְתַעסֵּ דְּ ְוָחָכם  יק  ַצדִּ ָכל  בְּ ְוָדָרא, 
ּדֹוד  ָכל  בְּ שֶׁ (פמ"ב),  א  ישָׁ ַקדִּ ְנָיא  תַּ ֵסֶפר  בְּ ְוִאיָתא 
ין  שִׁ ַמת משרע"ה ּוִמְתַלבְּ שְׁ ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמנִּ

ֵאיֶזה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה? ם בְּ יֵּׁש שָׁ ת ָלנּו ַמה שֶׁ ִאְכפַּ

ַאְרֵצנּו  בְּ אן  כָּ ָהָיה  ב'  יֹום  בְּ ָעָבר  שֶׁ בּוַע  שָּׁ בַּ
ּוַמְחַמת  ָחָזק  ְורּוַח  אֹד  מְּ גָּדֹול  ַחְמִסין  ה  דֹושָׁ ַהקְּ
ִמי  ַקר,  ָהָיה  ָבר  כְּ ְיָלה  ּוַבלַּ ים,  תִּ בַּ ה  מָּ כַּ ְרפּו  ִנשְׂ ן  כֵּ
ֶטַבע  ַרק  ֶזה  ֲהלֹא  ֵאֵלינּו,  ָקׁשּור  ֶזה  ַמה  חֹוֵשב 

ַעם ַחם! ַעם ַקר פַּ ִריָאה, פַּ ַהבְּ

ין  א ֵאַלי ְיהּוִדי עֹוֵרְך דִּ ה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה בָּ מָּ כַּ
ר  ִספֵּ ָבִרים  ַהדְּ ּוְבתֹוְך  ה,  ָקשָׁ אֹד  מְּ ֵאָלה  שְׁ ִעם 
ִני  שֵׁ יֹום  בְּ שֶׁ יָוון  כֵּ ֶהְחִליטּו  סּוְרָיה  ִעם  ְשִאיַרן  ִלי 
ן ֶמַהר ַהגַַּעׁש,  ֶשָעָבר ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא ָלָאֶרץ ֶהָעשָׁ
רּות  ֶאְפשָׁ ְוֵאין  ָלטּוס  יּוְכלּו  לֹא  ַאִוירֹוִנים  ְוָלֵכן 
ַעל  ִלְזרוק  ּטֹוב  ֲהִכי  ַמן  ַהזְּ ֶזה  ן  כֵּ ַעל  ְלַהְמָראֹות, 
יֹוֵדַע  (ִמי  ָלֶהם,  יֵּׁש  שֶׁ ַהִטיִלים  ל  כָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ 
יּוַכל  לֹא  ָבא  ְוַהצָּ ֵהִכינּו),  שֶׁ ִטיִלים  ֲאָלִפים  רֹות  ֲעשְׂ ה  מָּ כַּ

ַעל  ֶרה  שְׁ יִּ שֶׁ ֶהָחָזק  ן  ֶהָעשָׁ ֵני  ִמפְּ לּום.  כְּ ֲעשֹׂות  לַּ
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִישְׂ

ָבר ְלֵעֶרְך  יֵּׁש ָלנּו כְּ ְזכּות שֶׁ "ה בִּ בָּ ה ַהקָּ ַמה ָעשָׂ
ַלח ָלנּו רּוַח ֲחָזָקה ִעם  יעּוִרים ְבזֹוַה"ק, שָׁ 2000 שִׁ
ּבֹון  זֶּה ָהָיה ֶחשְׁ ְרפּו [שֶׁ ְנָיִנים ִנשְׂ ה בִּ ַחְמִסין גָּדֹול, ְוַכמָּ
בּו  ָחשְׁ ְולֹא  ֵקָטה,  שְׁ ָהְייָתה  ָהָאֶרץ  ל  כָּ ֲאָבל  ַמִים,  שָּׁ בַּ ְמֻיָחד 

ים ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים], ְוָכל ֶאֶרץ  ֵאיֶזה ִנסִּ ה, וְּ ַנַעשֶׂ ַמה שְׁ לּום מִּ כְּ

ד  ְלַלמֵּ ָהֵעָדה,  ֵעיַני  ַהּדֹור  ַחְכֵמי  ל  שֶׁ ְוֶנֶפׁש  גּוף  בְּ
ה  ַכמָּ בְּ בש"ס  גַּם  ּוְכְמרּוָמז  כו'.   ָהָעם  ֶאת  ַעת  דַּ
יָצה ל"ח ע"ב,  ה ל"ט ע"א, בֵּ ת ק"א ע"ב, ֻסכָּ בָּ ְמקֹומֹות (שַׁ
ה  ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים "מֹשֶׁ ָאְמרּו ַעל ַהתְּ ין צ"ג) שֶׁ ֻחלִּ

 - ה  מֹשֶׁ ם,  שָׁ ה  ֻסכָּ בְּ ופירש"י   . ָקָאְמְרת"  יר  פִּ שַׁ
ם ִציֵּן למ"ש רש"י  "ס שָׁ סֶֹרת ַהשַׁ גָּדֹול ַהּדֹור. ּוַבמָּ
לֹוַמר  כְּ  - ָקָאַמר  יר  פִּ שַׁ ה  מֹשֶׁ ק"א,  ף  דַּ ת  בָּ שַׁ בְּ
ְלָכל  דִּ ְוַהְיינּו  עיי"ש.  דֹורוֹ,  בְּ ה  מֹשֶׁ כְּ דֹורוֹ  בְּ ינּו  ַרבֵּ
ה  ל מֹשֶׁ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ּבוֹ ִניצֹוץ שֶׁ ת"ח ּוַמְנִהיג בְּ

ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע"ה.

ָכל ּדֹור,  בְּ ַע"י ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן שֶׁ ְוָכַתְבנּו ַעל ֶזה שֶׁ
ינּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ ּפֹוֵעל  ָידוֹ  ַעל  ּדֹור,  בַּ שֶׁ ה  מֹשֶׁ ִחיַנת  בְּ
ְכָלל,  בִּ ה'  ִמְצוֹות  ֶאת  יִָּקימּו  שֶׁ ַהּדֹור  י  ַאְנשֵׁ בְּ ע"ה 
ָרָצה  ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ ּוַמְדֵרָגה  ְבִחיָנה  בִּ אֹוָתם  ְוְשְיַקְיימּו 

ְשְייַקמּו אֹוָתם.

ר  ְוִהנֵּה ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּוְתִמיִדית, ְוֶזהּו ַוְיַדבֵּ
ינּו  ה ַרבֵּ ר מֹשֶׁ ּטֹות, ַהְיינּו ֲאשֶׁ י ַהמַּ ה ֶאל ָראשֵׁ מֹשֶׁ
ַחְכֵמי  ְוֵכן  דֹורוֹ,  בְּ שֶׁ ּטֹות  ַהמַּ י  ָראשֵׁ ֶאל  ר  בֵּ דִּ ע"ה 
ְודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ ה  מֹשֶׁ דְּ טּוָתא  שְׁ ִאְתפַּ ֵהם  שֶׁ ַהּדֹור, 
ְלדֹורֹות  ֵלאמֹר  ְבדֹוָרם,  שְׁ ָרֵאל  ִישְׂ ִלְבֵני  ִרים  ְמַדבְּ
ֶאת  יִָּקימּו  שֶׁ ה',  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ֶזה  ַאֲחֵריֶהם, 
ָדם  ינּו ע"ה ְמַלמְּ ה ַרבֵּ ּמֹשֶׁ אֶֹפן ָכֶזה שֶׁ ִמְצוֹות ה' בְּ
ַמְרֶאה  הּוא  שֶׁ ּוִבְבִחיַנת  אֶֹפן  בְּ ַהְיינּו  ְלַקְייָמם, 
ִחיָנתוֹ  בְּ בִּ ַהְיינּו  "ֶזה"),  ְואֹוֵמר  עוֹ  ֶאְצבָּ בְּ ("ַמְרֶאה  ָלֶהם 
לֹום,  ַהשָּׁ ֲעֵליֶהם  "י  בָּ ְוָהַרשְׁ ינּו  ַרבֵּ ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ ִפי  כְּ
יעּור  יד שִׁ ל ַרב ּוַמגִּ ָרָצה ְלַקְייָמם, ְוֶזה אפ"ל ַעל כָּ
ָר"א  ַתב ַהגְּ כָּ מוֹ שֶׁ יעּוִרים, כְּ ֵני ַהשִׁ זֹוַה"ק, ּוְמַאְרגְּ בְּ
ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ זֹוַהר  יקּוֵני  ַהתִּ אּור  בֵּ בְּ ז"ל 
ִמים  ַהְמַקיְּ ֵאּלּו  ל  כָּ ַעל  זֶּה סֹוֵבב  ָהָרִקיַע, שֶׁ זֹוַהר  כְּ
ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  כַּ ַיְזִהירּו  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  בְּ יעּוִרים  שִׁ
ם  שֵׁ ֵלם בְּ ָר"א ז"ל ֵסֶפר שָׁ ְבֵרי ַהגְּ ָוֶעד, ְוָכַתְבנּו ַעל דִּ

ים", ִעיֵּי"ש. יֵקי ָהַרבִּ "ַמְצדִּ

ְלָעם  ָקָרה  לֹא  לּום  כְּ וב"ה  ָלֶבַטח,  בּו  ָישְׁ ָרֵאל  ִישְׂ

גָָּחה  ַהַהשְׁ ָיד  ֶאת  ְוִלְראֹות  ב"ה.  ְוִניַצְלנּו  ָרֵאל,  ִישְׂ

יַע  ִהגִּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  מּוָכה  ַהסְּ ְלָבנֹון  בִּ ְפָלָאה,  ַהמֻּ

ָרֵאל לֹא ִנְכַנס. וֶזהו  ן ָהֲעָרֶפל, ְוִאילּו ְלֶאֶרץ ִישְׂ ָעשָׁ

ׁש ֵנס ָגלּוי. ַממָּ

ֵסֶפר  ֶאת  ַיְמנּו  סִּ שֶׁ יֹום  בְּ ָרה  קָּ שֶּׁ ַמה  ר  ֲאַספֵּ

ס  ְדפָּ ַהמֻּ ַהּיֹוִמי,  ף  ַהדַּ ֵסֶדר  ְלִפי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר 

ַהּיֹום  אֹותוֹ  בְּ ָנה,  ַהשָּׁ י  חֹוְדשֵׁ ְלי"ב  ָרִכים  כְּ י"ב  בְּ

חֹוֶדׁש  בְּ ָהָיה  ֶזה  ַעזָּה,  בְּ ְלָחָמה  ַהמִּ ִנְפְסָקה  ׁש  ַממָּ

ָהיּו  שֶׁ ַאֲחֵרי  ְלֵביָתם,  ים  ֲאָנשִׁ ִמְליֹון  ְוָחְזרּו  ֵטֵבת. 

ים  סִּ ַהנִּ ַעל  [וב"ה  בּועֹות  שָׁ ה  מָּ כַּ ַבר  כְּ ה  ָקשָׁ ָגלּות  בְּ

ן  כֵּ דֹוׁש,  ַהקָּ ְוַהזֹוַהר  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְזכּות  בִּ ם,  שָׁ ָהָיה  שֶׁ דֹוִלים  ַהגְּ

ַיֲעֹזר ה' ָהְלָאה].

דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְבֵרי  דִּ ַקְיימּו  ִהתְּ זּו,  ּוִבְזכּות 

ְגַמר  ַרק בִּ ָהְיינּו, שֶׁ ָגלּוָתא", דְּ א ִיְפקּון מִּ ִסְפָרא דָּ "בְּ

ָעְבָרה  ַטנָּה שֶׁ ַהקְּ ַהגָּלּות  ִמן  ָיְצאּו  ּכּולוֹ  ֶפר  ַהסֵּ ל  כָּ

ּכּוָלנּו  ֵים  ְנסַּ ִאם  ִמזֶּה, שֶׁ ְלָהִבין  נּוַכל  ְוָכֵעת  ָעֵלינּו, 

ף  ("דַּ יֹומוֹ  בְּ יֹום  ַבר  דְּ חּוָלק"  ַהמְּ ה"זֹוַהר  ֶאת 

ה  ַווְדַאי ִנְזכֶּ ַאְלֵפי ְרָבבֹות ִסיּוֵמי ַהזֹוַהר בְּ ַהּיֹוִמי"), בְּ

ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין  ְרנּו  ִהְזכַּ שֶׁ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְלַהְבָטַחת 

ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  דְּ ַחיֵּי  דְּ ִאיָלָנא  מְּ ְלִמְטָעם  ָרֵאל  ִישְׂ

ַרֲחֵמי".  יּה ִמן ָגלּוָתא בְּ ַהזֹוַהר ִיְפקּון בֵּ

י  ַרבִּ ר  ֲאשֶׁ ֵנס,  עֹוד  ֵאַרע  קּוָפה  תְּ ּוְבאֹוָתּה 

ֶמׁש  ית שֶׁ ֵבי בֵּ ל ּתֹושָׁ יל ֶאת כָּ ן יוַֹחאי ִהצִּ ְמעוֹן בֶּ שִׁ

יַע ְלֵבית  ָהיּו מּוָכִנים ְלַהגִּ ָוח שֶׁ י ַהטְּ ְמַהִטיִלים ֲאֻרכֵּ

ֶמׁש ח"ו. שֶׁ

ִיְתרוֹ  ת  ָרשַׁ פָּ [בערש"ק  ָאז  ִדיְווחּו  ִעּתֹונים  בָּ

י ַהַחַמאס  ַלת ַהּתֹוָרה)] ִנְרָאה, כִּ ְזַמן ַקבָּ תשס"ט ְלפ"ק (בִּ

ר ִטיִלים יֹוֵתר  ִמְספַּ ֶמׁש בְּ ית שֶׁ ַאף ְלַהְפִגיז ֶאת בֵּ שָׁ

י  ַבע, כִּ ֵאר שֶׁ דֹור אוֹ ִלבְּ ְלחּו ְלַאשְׁ שָּׁ ר שֶׁ גָּדֹול ֵמֲאשֶׁ

ֶמׁש  ֵבית שֶׁ בְּ יָּדּוַע שֶׁ ַצצֹות ָאטֹום, שֶּׁ פְּ ָרצּו ִלְפגַֹע בְּ

ַרק  יַע  ְוִהגִּ ָאטֹום.  ָצצֹות  פְּ ִעם  ְמֵלִאים  ָהִרים  ֵיׁש 

ְוֶהֱחִזיקּו  ֶמׁש,  ית שֶׁ ִמבֵּ ִקילֹוֶמֶטר  ה  מָּ כַּ ֶאָחד  ִטיֵּל 

קֹום ֵאיפֹה  ּלֹא ִיוַָּדע ָלֶהם ַהמָּ ֵדי שֶׁ סֹוד, כְּ ֶאת ֶזה בְּ

ְוַהּכֹל  ִטיִלים.  יֹוֵתר  לֹוח ח"ו  ְוִלשְׁ יַע  ִהגִּ קֹום שֶׁ ַהמָּ

יֹוָמם  ֶזה  ַעל  ָעְבדּו  שֶׁ ַהּיֹוִמי  ַהזֹוַהר  ְזכּות  בִּ ָהָיה 

ֶמׁש. ֵבית שֶׁ ָוַלְיָלה בְּ

ָנחּום  ָהַרב  ַהזֶּה להגה"צ  ּפּור  ַהסִּ י  ְרתִּ ְשִסיפַּ כְּ

ְלָעָרְך  ן  ּוְלַתקֵּ ִלְבנֹות  זָָּכה  שֶׁ ִליָט"א  שְׁ ראזנבערג 

ׁשּוִטים  פְּ ָבִרים  ַהדְּ שֶּׁ ִלי  ָאַמר  ִמְקָואֹות,   300

ם" ַזַצ"ל  ַעל ה"ֻסלָּ י בָּ ַמע ִמפִּ יֵמי חֹוְרפו ָזָכה ְושָׁ ובִּ

ימ"ש  ַהגָּדֹול  ע  ָהָרשָׁ שֶׁ כְּ לו:  ר  ִספֵּ ְוָכְך  ַעְצמוֹ,  בְּ

ְלּכּוָלם:  י  ָאַמְרתִּ ה,  ֵאירֹופָּ בְּ ְיהּוִדים  ִמְליֹון   6 ָרַצח 

לֹא  זּו  ּוִמְלָחָמה  ֶזה,  ע  ָרשָׁ ְלֵנַצח  ר  ֶאְפשָׁ "ִאי 

ְלְמדּו זֹוַהר  ן ָיקּומּו ְיהּוִדים ַויִּ א ִאם כֵּ יֵּים ֶאלָּ ְסתַּ תִּ

ַהזֹוַהר  ְוִתְרגֵּם  ם"  לָּ "ַהסֻּ ַעל  בָּ ב  ָישַׁ ָלֵכן  דֹוׁש".  ַהקָּ

ׁשּוִטים  פְּ הּוִדים  ַליְּ מּוָבן  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהקֹוֶדש  ְלָלׁשֹון 

גַָּמר  שֶׁ יֹום  בְּ ֲעבֹוָדתוֹ,  ּיּום  סִּ בַּ ְוָאֵכן  גָָּתם.  ַהשַּׂ ִפי  כְּ

ימ"ש  ִהיְטֶלר  ָנַחל  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ַעל  ְרּגּום  ַהתַּ

לּו ְמַעט ַהְיהּוִדים  ְלָחָמה, ְוָכְך ִנצְּ מִּ ה בַּ בּוָסה ָקשָׁ תְּ

ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ִנְצָלה  לּוִיים  גְּ ים  סִּ ּוַבנִּ ְרדּו,  שָּׂ ָשֶׁ ְ ֶ

ג



ְזכּות ַהזֹוַהר  ע ימ"ש. – בִּ ל אֹותוֹ ָרשָׁ ִציּפֹוְרָניו שֶׁ מִּ
דֹוׁש. ַהקָּ

ָנשֹׂא  ת  ָרשַׁ פָּ ְבזֹוַה"ק  ְמפָֹרׁש  ב  ִנְכתַּ ְך  כָּ ְוָאֵכן 
ֶפר  ֶזה ַהסֵּ ַרֲחֵמי– בָּ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא בְּ ִסְפָרא דָּ בְּ

ַרֲחִמים. דֹוׁש) ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ (ַהזֹוַהר ַהקָּ

ֵעת  בְּ תשכ"ז,  ַנת  שְׁ בִּ ר  ֲאשֶׁ ִלי  ר  ִספֵּ עֹוד 
ִוויְזִניץ  יַבת  ישִׁ בִּ ָלַמד  ַהיִָּמים",  ת  שֶׁ "שֵׁ ִמְלֶחֶמת 
ים"  ַחיִּ ה"ִאְמִרי  ַעל  בָּ ְוָקדֹוׁש  ַהגָּאֹון  ֵאֶצל  ב"ב 
ַעם  ֶנֶגד  ְמִדינֹות   5 ָיָצאּו  ָאז,  דְּ ָיִמים  בְּ זצוק"ל, 
ּוְלָבנֹון,  סּוְרָיה  ִעיָרק,  ן,  ַיְרדֵּ ִמְצַרִים,  ָרֵאל:  ִישְׂ
דֹוָלה  גְּ ָהְיָתה  ָנה  כָּ ְוַהסַּ נּו,  ֶנְגדֵּ ֵחם  ְלִהלָּ ֶהְחִליטּו 
ִלְפֵני  ָיִמים  ה  לֹושָׁ שְׁ  - ּנֹוָרא  ׁש  ַממָּ ַחד  ְוַהפַּ אֹד,  מְּ
י ַהגִָּליל  ִבישֵׁ ַבר ָהיּו ְסגּוִרים כְּ ְלָחָמה כְּ ת ַהמִּ ִחלַּ תְּ
ּוְלָבנֹון  סּוְרָיה  ְקפּו  ִיתְּ ֶשָמא  ָהאֹוֵיב,  ַחד  פַּ ֵני  ִמפְּ
ָהַאְדמֹו"ר  ְדָרִכים.  בִּ ע  ִלסַּ ֻהְרׁשּו  ְולֹא  פֹון.  ַהצָּ ֶאת 
יַע  ְלַהגִּ ְמֻיָחד  יֹון  ִרשָּׁ ל  ְוִקבֵּ ׁש  קֵּ בִּ ְזָי"ע  ִמִוויְזִניץ 

ירֹון, ְוָאַמר: מִּ לְּ

ִריְך.  צָּ ל ַמה שֶׁ ְמעֹון ֶאְפַעל כָּ י שִׁ ְשַאִגיע ְלַרבִּ כְּ
ְכַנס  נִּ שֶׁ כְּ "י.  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ְלִצּיֹון  ָעָלה  ְוָכְך 
ִראׁשֹון  ף  ַתח דַּ ַהזֹוַהר פָּ ֵסֶפר  ָלַקח  דֹוׁש  ַהקָּ ְלִצּיֹון 
ָהֶאלֹוִקי  ָנא  ֵמַהתַּ ַהזֹוַהר  "ֵסֶפר  תּוב  כָּ אן  כָּ ְוָאַמר: 
"י", ּוֵפַרשׂ: דאס ִאיז ִדי לעכטיגע ֵסֶפר "ֵסֶפר  בִּ ַרשְׁ
ָנא" געטליכקייט  ַהזֹוַהר" ָוואס לערנט אונז "ֵמַהתַּ
ְרּגּום ללשה"ק:  "י, [תַּ בִּ "ָהֶאלֹוִקי" פּון וועם? פּון ַרשְׁ
ָנא) ֱאלֹקּות,  ד אֹוָתנּו (ֵמַהתַּ ַלמֵּ מְּ ֶפר ַהּמּוָאר (ַהזֹוַהר) שֶׁ ֶזה ַהסֵּ

ק  ָנשַׁ דֹוׁש  ַהקָּ ְלִצּיֹון  ִנגַּשׂ  אח"כ  מרשב"י].  י?  ִממִּ

ָהֻאּמֹות  ל  ל כָּ ִרים שֶׁ שָׁ ל ַהקְּ י כָּ ְקתִּ ִנתַּ ַבר  כְּ ְוָאַמר: 
י  כִּ ֹזאת?  יִתי  ָעשִׂ ֵהיַאְך  ָרֵאל.  ְלִישְׂ ְלָהַרע  ָהרֹוצֹות 
ַעל  יֹוְדִעים  נּו  ְוֻכלָּ "י.  בִּ ַרשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַתנָּא  בְּ י  ַבְקתִּ דָּ
ַהּלֹוֵמד  (שֶׁ זּו.  ְלָחָמה  מִּ בַּ רּו  קָּ שֶׁ דֹוִלים  ַהגְּ ים  סִּ ַהנִּ
ֵסֶפר  בְּ ְוַעיֵּן  יק,  דִּ ַהצַּ ַמת  ִנשְׁ בְּ ק  בֵּ ִמְתדַּ יק  דִּ ַהצַּ ל  שֶׁ ֵסֶפר  בְּ

ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר).

זַֹהר  בְּ ַהּלֹוֵמד  ּכַֹח  גָּדוֹל  ה  מָּ כַּ רוִֹאים  אן  ִמכָּ
יְך  ּוַמְמשִׁ ּוַמְפִעיל  ְמעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ
ְלַרֵחם  ְפׁשּוטוֹ,  כִּ ׁש  ַממָּ "י ע"ה  בִּ ָהַרשְׁ ַמת  ִנשְׁ ֶאת 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ִלְפטֹר  ֲאִני  ָיכֹול  ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ָעֵלינּו, 

ׁשּוט.  דֹוֵרנּו ַהפָּ ין. ַוֲאִפילּו בְּ ּכּולוֹ ִמן ַהדִּ

ר  ְנַספֵּ ָלֵכן  ָקָצר,  ַמן  ַהזְּ ֲאָבל  ר  ְלַספֵּ ה  ַהְרבֵּ ֵיׁש 
ְזֵלג: ַרק ַעל ְקֵצה ַהמַּ

ר  ֲאשֶׁ ָהֲעָרֶפל  ֶאל  ִנגַּׁש  ה  ּומֹשֶׁ ה  ָפָרשָׁ בְּ תּוב  כָּ
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  תּוב בְּ ם ָהֱאלִֹקים (שמות כ יח): כָּ שָׁ
ַלֲעשֹׂות  רֹוִצים  שֶׁ כְּ ִניעֹות,  ַהמְּ ֵהם  ָהֲעָרֶפל  שֶׁ
ֲאָבל לֹא  דֹולֹות,  גְּ ְמִניעֹות  ֵיׁש  דֹוָלה  גְּ ִמְצָוה  ֵאיֶזה 
ְלִהְתַחזֵּק  ּוְצִריִכים  ִניעֹות  ַהמְּ ִמן  ְלַפֵחד  ְצִריִכים 
ְלַהֲאִריְך  ְוֵיׁש  ֱאלִֹקים.  הּוא  ם  שָׁ י  כִּ ַהּכֹחֹות  ָכל  בְּ

ִקּצּור. ר בְּ ֶזה, ֲאָבל ֲאַספֵּ בָּ

ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ל  כָּ ָרִאיִתי  ְלֵעֶרְך  ָנה  שָׁ  42 ִלְפֵני 
ָיפֹות  ְנקּודֹות  ִעם  ים  ַרכִּ כְּ ה  ֲחִמשָּׁ בַּ דֹוׁש  ַהקָּ
ָיֶפה,  ְמאֹד  ְלֵעֶרְך  ָנה  שָׁ ֵמָאה  ִלְפֵני  פּוס  דְּ אֹד,  מְּ
ְהֶיה ַקל ְלָכל  יִּ ֵדי שֶׁ כְּ יסוֹ  י ְמאֹד ְלַהְדפִּ ּתֹוַקְקתִּ ִהשְׁ
ּנּו  ׁשּו ִממֶּ קְּ דֹוׁש, ֲאָבל בִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ִלְגרֹס ֶאת  ֶאָחד 
י ִלְקנֹות  300$ ְוֶזה ָהָיה ָאז הֹון ּתֹוָעפֹות, ְולֹא ָיכְֹלתִּ

ּלֹא  שֶׁ ֶזה  ַעל  ְזַמן  ה  ַהְרבֵּ ַאב  כָּ י  לִּ שֶׁ ב  ַהלֵּ ֶזה.  ֶאת 
יס ֶאת ֶזה. ָזִכיִתי ִלְקנֹות ּוְלַהְדפִּ

ָרֵאל  ְלִישְׂ ַהחֹק  ֶאת  ָלאֹור  הוֵֹצאנּו  ְוָאז 
בארצה"ב  ר  ֶאְפשָׁ בְּ ָהָיה  לֹא  [ְוָאז  ּבֹוְדדֹות  ּיֹות  ָפָרשִׁ בְּ
חֹות ִיְלְמדּו ֶאת ּזַֹהר  ָרֵאל] ְוָכְך ְלָכל ַהפָּ ל ָחק ְלִישְׂ ְלַקבֵּ

ם  ה רֹשֶׁ ָרֵאל, ְוָכל ַהָחק, ב"ה ֶזה ָעשָׂ ל ַהָחק ְלִישְׂ שֶׁ
ים הֹוְלִכים ּוַמֲחִזיִקים  ֲאָנשִׁ ָראּו ֵאיְך שֶׁ גָּדֹול, ַעד שֶׁ
ַהָחק  וב"ה  ָרֵאל,  ְלִישְׂ ַהָחק  ֶאת  ֶהם  לָּ שֶׁ ית  ַטלִּ בְּ
יס  ְלַהְדפִּ ִהְתִחילּו  ְך  כָּ ְוַאַחר  ָרֵאל,  ִישְׂ ְלַעם  ִנְכַנס 
ָבר  כְּ ַמְדִפיִסים  ְוַהּיֹום  ָגדֹול,  בְּ ָרֵאל  ְלִישְׂ ַהָחק  ֶאת 

מֹוֶנה ֲאָלִפים ֵסִטים. ָנה ְלֵעֶרְך שְׁ ל שָׁ כָּ

ַלֲעשֹׂות  ִריְך  צָּ שֶׁ י  ְבתִּ ָחשַׁ תשמ"ג  ַנת  שְׁ בִּ
ַקּלּות ִלְלמֹוד  ָרֵאל יּוְכלּו בְּ שְׂ ל ֶאָחד ִמיִּ כָּ הּו שֶׁ ַמשֶּׁ
ִלי  ִיְהֶיה  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ שֶׁ י  ֶהְחַלְטתִּ דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר 
ֶחֶדר  י  ְרתִּ כַּ ִהשְׂ ָבִרים,  דְּ ָאר  ּושְׁ ים  ֵמֲאָנשִׁ ְמִניעֹות 
ם  שָׁ י  גְַּרתִּ שֶׁ אְרק  פַּ אָרא  ִמבָּ ָרחֹוק  ֶזה  ָמאְנִסי,  בְּ

ֶרְך. ל דֶּ ָעה ַוֲחִצי ְנִסיָעה כָּ ְלֵעֶרְך שָׁ

ְלַהֲעִתיק  י  ְוִהְתַחְלתִּ ִצּלּום  ְמכֹוַנת  י  ְרתִּ כַּ ִהשְׂ
ּתֹוָרה  ִעְנְיֵני  ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ל  ִמכָּ ַמֲאָמִרים 
י  ְרתִּ ְוִדבַּ ע"ה,  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ל  שֶׁ ּוַמֲאָמִרים  ה  ּוְתִפלָּ
ן  ִיתֵּ ֲאִני  לּום ַרק ַמה שֶׁ ה כְּ ַיֲעשֶׂ ּלֹא  יס שֶׁ ִעם ַמְדפִּ
י  ֶכף ּוִמיַּד ִעם ְנקּודֹות, ְוָעַבְדתִּ ל יֹום, ַיְדִפיס תֵּ לוֹ כָּ
עֹות, ּוב"ה  ל יֹום ְלֵעֶרְך 10-12 שָׁ ֶפר כָּ ֲהָכַנת ַהסֵּ בַּ
ַרק  ַהּתֹוְכנֹות,  ָהָיה  לֹא  עֹוד  [ְוָאז  ֲעבֹוָדה,  בָּ ִהְצָלְחִתי 

יס ַהּכֹל ֵמָחָדׁש]. ִהְצָטְרכּו ְלַהְדפִּ

ִבים  ַבר 4 ְמַחשְּׁ ָבר? הּוא שָׁ ַעל דָּ ה ַהבַּ ַמה ָעשָׂ
ִעם  ְלֵעֶרְך  ָנה  שָׁ ֲחִצי  ל  שֶׁ י  לִּ שֶׁ ַוֲעבֹוָדה  ְיָקִרים, 
י  כִּ לּום,  כְּ יס  ְלַהְדפִּ י  ָיכְֹלתִּ ְולֹא  הוָֹצאֹות  ה  ַהְרבֵּ
ְמֻסגָּל  לֹא  הּוא  י  כִּ ְוָאַמר  אֹוִתי  ָעַזב  יס  ְדפִּ ַהמַּ
ׁשּום אֶֹפן ָלֵתת  ּלֹא רוֶֹצה בְּ ֵחם ִעם ַהס"מ, שֶׁ ְלִהלָּ

ִלי ַלֲעשֹׂות ֶאת ָהֲעבֹוָדה.

ְקָרא  מֹות ַויִּ ית, ּושְׁ ֵראשִׁ י ָאז ַרק ֵסֶדר בְּ ְוגַָּמְרתִּ
ִלי ְנקּודֹות. ֶאְמַצע בְּ ַאר בְּ ָבִרים ִנשְׁ ר דְּ ְדבָּ מִּ בַּ

ְלהֹוִציא  ָרִציִתי  ַרק  שֶׁ ַעם  פַּ ל  כָּ ִנים  שָׁ ְוַאַחר 
ב. ַחשֵּׁ ר ַהמְּ בַּ ית, ִנשְׁ ֵראשִׁ ָלאֹור ֲאִפילּו ֵסֶדר בְּ

ֶאֶרץ  כּות  זְּ שֶׁ י  ְבתִּ ָחשַׁ ָלָאֶרץ  ָעִליִתי  שֶׁ ב"ה 
י  ֲעֹזר ִלי ְלַהְתִחיל ִעם ָהֲעבֹוָדה, ְוִהְתַחְלתִּ ָרֵאל תַּ ִישְׂ

ַעם. ִבים עֹוד ַהפַּ רּו ַהְמַחשָּׁ בְּ ַלֲעבֹוד, ְוִנשְׁ

ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ה  ִפלָּ תְּ ה  ַהְרבֵּ ִריְך  צָּ שֶׁ י  ֶהְחַלְטתִּ
לּום. ִפיָלה לֹא הֹוֵלְך כְּ ִלי תְּ י בְּ ַאְצִליַח, כִּ שֶׁ

ל"ג  ִלְפֵני  ִלְצָפת  י  ָנַסְעתִּ ִנים  שָׁ ֵני  שְׁ ִלְפֵני 
ם ֶאת ִצּיֹון  רוִֹאים ִמשָּׁ יָרה שֶּׁ ם דִּ י שָׁ עֹוֶמר ָלַקְחתִּ בָּ
ִפּלֹות  ה ָיִמים תְּ לֹשָׁ י ַלֲעשֹׂות שְׁ "י ְוֶהְחַלְטתִּ בִּ ָהַרשְׁ
ֲעבֹוַדת  אּוַכל ְלַהְצִליַח בַּ ַרְך ַיֲעֹזר ִלי שֶׁ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ שֶׁ

ל ַהזֹוַה"ק. ַהקֹוֶדש שֶׁ

ּבּור ְוָכל  ֲעִנית דִּ תַּ ה ָיִמים ְוֵלילֹות ָהִייִתי בְּ לֹשָׁ שְׁ
י  ְלתִּ כַּ ְוִהְסתַּ ים  ִהלִּ תְּ ָעִמים  פְּ ה  לֹשָׁ שְׁ י  ָאַמְרתִּ יֹום 
ַאְצִליַח  שֶׁ י  תִּ שְׁ ּוִבקַּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ל  שֶׁ ּיּון  ַהצִּ ְלֵעֶבר 

ֲהָפַצת ַהזֹוַה"ק. בַּ

יֹום  ָהָיה  ֶזה  ים,  דֹושִׁ ַהקְּ ַהיִָּמים  ֶאת  י  ָלַקְחתִּ
ל"ג  ַאֲחֵרי  ְויֹום  עֹוֶמר  בָּ ְול"ג  עֹוֶמר  בָּ ל"ג  ִלְפֵני 

עֹוֶמר. בָּ

ַמיָּא  שְׁ דִּ א  יְַּעתָּ ַהסִּ ִהְתִחיל  ב"ה  ְך  כָּ ְוַאַחר 
ַהזֹוַה"ק,  ל  שֶׁ ַהּיֹוִמי  ף  ַהדַּ ֶאת  ר  ְלַסדֵּ י  ְוִהְתַחְלתִּ
ים,  ָכל ָהאֹוַפנִּ דֹולֹות בְּ ְך גְּ ל כָּ ִניעֹות ָהיּו כָּ ֲאָבל ַהמְּ
ל  כָּ ָלֶהם  רּו  בְּ ִנשְׁ נּו  ִאיתָּ ָעְבדּו  שֶׁ יִסים  ְדפִּ ַהמַּ ל  כָּ
כֹונֹות  ְוַהמְּ ֲעַמִים,  פַּ ְולֹא  ַעם  פַּ לֹא  ִבים  ַהְמַחשְׁ
ֲהִכי  ה  ָחָדשָׁ ֶאָחת  ִצּלּום  ּוְמכֹוַנת  רּו,  בְּ ִנשְׁ ִצּלּום 
רּו,  בְּ ִנשְׁ ם  ְוֻכלָּ ֲחָדׁשֹות  ְמכֹונֹות   7 ְלחּו  שָׁ ַהְיָקָרה, 
ֶזה  כָּ ָבר  דָּ ִהְסטֹוְרָיה  בַּ ָהָיה  ּלֹא  שֶׁ אֹוְמִרים  ֵהם 
ֲאִריכּות  בַּ (ְרֵאה  ִרים.  בָּ ִנשְׁ ֲחָדׁשֹות  ְמכֹונֹות  ַבע  שֶּׁ שֶׁ

ֵסֶפר "ֶאל ָהֲעָרֶפל"). בְּ

ִהגְַּענּו  ָלנּו שֶׁ ָעַזר  ה'  ָהֵאּלּו  ִניעֹות  ַהמְּ ל  כָּ ְוִעם 
ִמְליֹון  ֶרַבע  ְלֵעֶרְך  ָלאֹור  הֹוֵצאנּו  שב"ה  ּכֹה  ַעד 
יקּוֵני זֹוַהר ְואֹור ַהזֹוַהר  ַעלֹוִנים ּוְלֶעֶרך 150 ֶאֶלף תִּ
ָאר ְסָפִרים  דֹוׁש ּושְׁ ָרֵאל ְוַהזֹוַהר ְוזֹוַהר ַהקָּ דֵֹלי ִישְׂ גְּ

ָבר ָראּו ֶאת ֶזה. אן כְּ ֵחֶלק ִמן ָהעֹוָלם כָּ שֶׁ

ְצִריִכים  שֶׁ ּפּור  ַהסִּ ֶאת  ר  ְמַספֵּ ֲאִני  שֶׁ ר  ָהִעקָּ
ל  כָּ שֶׁ ָכֶזה  ָבר  דָּ ּוִבְפָרט  טֹוב  ָבר  דָּ ל  כָּ שֶׁ ָלַדַעת 
ה  ַהְרבֵּ ָנם  ֶישְׁ ֶזה  בָּ לּוָיה  תְּ אּוָלה  ַהגְּ ְוָכל  ָהעֹוָלם 
ַעל  ַלֲעבֹור  ְיכֹוִלים  ָחָזק  ָרצֹון  ִעם  ֲאָבל  ְמִניעּות, 
ֱאֶמת ִעם  רֹוִצים בֶּ יַע ְלָכל ַמה שֶׁ ַהּכֹל, ִויכֹוִלים ְלַהגִּ
ַעי  בָּ ד  "כַּ ְבזֹוַה"ק  תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ַמיָּא,  שְׁ דִּ א  ִסיַּיְעתָּ
ר  ֲאשֶׁ ה ִאּנּון ְדִמַזְמִנין ֵליּה", כַּ מָּ ר ַנׁש ְלִאְתַדְכָייא כַּ בַּ
ה ַמְלָאִכים עֹוְזִרים לוֹ.  מָּ ֵהר כַּ ן ָאָדם רוֶֹצה ְלִהטָּ בֶּ
ְצָוה  גֹוֶדל ַהמִּ ְלִפי  ִמְצָוה  ל  י כָּ ָלַדַעת כִּ ָצִריְך  ֲאָבל 
ה  ּמֹשֶׁ ֲאַנְחנּו רוִֹאים שֶׁ מוֹ שֶׁ ה ְמִניעֹות, כְּ ִיְהֶיה ַהְרבֶּ
ּלֹא ְיכֹוִלים  ִניעֹות שֶׁ ינּו ִנגַּשׂ ֶאל ָהֲעָרֶפל, ֶזה ַהמְּ ַרבֵּ
ָהֱאלִֹקים"  ם  שָׁ ר  "ֲאשֶׁ ֵני  ִמפְּ  – ַמּדּוַע  ִלְראֹות,  
דֹולֹות ָלֵכן ֵיׁש ֲעָרֶפל,  גֹות גְּ ם ֵיׁש ֱאלֹקּות ְוַהשָּׂ שָּׂ שֶׁ

ֶעְזִרי ֵמִעם ה'. ַחד ּוָבטּוַח בְּ ה ִנגַּשׂ ְללֹא פַּ ַאְך מֹשֶׁ

ְוֵיׁש  ַמיָּא  שְׁ ְלַרֲחֵמי  ִנְזָקִקים  ָאנּו  שֶׁ ּוְכמוֹ 
רֹוִצים  ם  כֻּלָּ שֶׁ ַעַרִבים  יְליָאן  בִּ ַוֲחִצי  ֶאָחד  ְמַעט  כִּ
ְליָאן ְיהּוִדים, ְוָלֵכן ָאנּו  ֵרה מִּ ל ֶאת ָחֵמׁש ֶעשְׂ ְלַחסֵּ
ָכל יֹום  דֹוׁש בְּ ִאם ִיְלְמדּו ֶאת ַהזֹוַהר ַהקָּ טּוִחים שֶׁ בְּ
ָנה ַאַחת,  שָׁ ל ַהזֹוַהר בְּ ּקֹות, ְוִיְגְמרּו כָּ ָויֹום ַרק 12 דַּ
י  ַרבִּ ִהְבִטיַח  שֶׁ מוֹ  כְּ יַח,  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  ִינְָּצלּו  ַווְדַאי  בְּ

א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא. ִסְפָרא דָּ בְּ ן יוָֹחִאי שֶׁ ְמעוֹן בֶּ שִׁ

יְלֵפן ֵאַלי  ים ֵהם, ְוֶאָחד טִּ ָרֵאל ְקדֹושִׁ ב"ה, ִישְׂ
ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ָבר  כְּ ן  ְוִאְרגֵּ ה  ָעשָׂ שֶׁ בּוַעִים  שְׁ ִלְפֵני 
ָעַבר  שֶׁ בּוַע  שָׁ בְּ ֵאַלי  יְלֵפן  טִּ ְוֶאָחד  דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר 
ְלָך  ָהֶאֶלף  סֹוד  זֹוַהר בְּ ִסיּוֵמי  ן ֶאֶלף  ְלַאְרגֵּ רוֶֹצה  שֶּׁ
ֵליָמה.  ה ַמֵהר ְלַהְגאּוָלה שְׁ לֹמֹה, ּוִבְזכּות ֶזה ִנְזכֶּ שְׁ
ַקל  בְּ כֹוִלים  יְּ שֶׁ ֵאיְך  ה  ַקלָּ ְכִנית  תָּ ִלי  ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת 
ּוִמי  ּוְרָבבֹות,  ֲאָלִפים  בָּ זֹוַהר  יעּוֵרי  ַהשִׁ ן  ְלַאְרגֵּ

רּו ֵאֵלינּו.  ף ִיְתַקשְּׁ תָּ רוֶֹצה ִלְהיֹות שֻׁ שֶׁ

ְמָחה ְמרּוָבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיְך  פּול ְושִׂ עֶֹנג כָּ
ְפָעל ַהזֹוַהר  ִנים ַלמִּ ָרֵאל ִמְתַאְרגְּ אֹות ַאְלֵפי ִישְׂ מֵּ שֶׁ
ְלַבּדֹו"  ַלד'  י  ְלתִּ "בִּ ִדְגֵליֶהם  ַעל  ְוָחְרתּו  ָהעֹוָלִמי, 
ּדֹוְגִלים ַעל  ַהזֶּה  ּוַבֶדֶגל  ְוַהזֹוַהר)  ָהַרְמַח"ל  ֵסֶפר  (ְרֵאה בְּ

ֵאׁש  ֶלָהבֹות  חוֵֹצב  קוֹל  בְּ ּוַמְתִריִעים  ָרֵאל  ִישְׂ ָעֵרי 
פּוצֹות  תְּ ָכל  בְּ ְסִביָבם  ִצים  ּוִמְתַקבְּ ֵאָלי",  ַלד'  "ִמי 
ַעָדִין  ָנם  יֶּשְׁ ִלְפֵליָטה שֶׁ ֲארּו  שְׁ נִּ ִיְרֵאי ד' שֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ
ֱאֶמת  בֶּ ַהֲחֵפִצים  יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדֹור  דֹוֵרנּו  בְּ ֶ ְ

ד



ְוִרּבּוץ  ִקּבּוץ  ים  ְועֹושִׂ ִזי"ע  "י  בָּ ָלַרשְׁ ְלִהְתָקֵרב 
ָהעֹוָלם  ּוְבָכל  ָאֶרץ,  בָּ יעּוִרים  שִׁ ְלָהִקים  ּוְפָעִלים 
ם ִזיַקת  ִלבָּ ים, ּפֹוֵעם בְּ ָרֵאל ְקדֹושִׁ ּכּולוֹ, ַוֲהמֹוֵני ִישְׂ
ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל  ִכים בַּ ְיהּוִדי, ְוִנְמשָׁ

ָלם. י ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרגְּ ָרה כִּ ַהַהכָּ

נַּ"י  בַּ ֵמַאֵחינּו  יֵרי  ַיקִּ ַרְבְרֵבי  ַהֵני  רוִֹאים  ב"ה שֶּׁ
ֲהָבִלים  ּיֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר קֶֹהֶלת "ֲהֵבל  שֶׁ
ְוָצלּול  ִהיר  ַהבָּ ּומָֹחם   - ָהֶבל"  ַהּכֹל  קֶֹהֶלת  ָאַמר 
 - מֹוִעיל"  ם  בָּ ֵאין  "ֶהֶבל  העוה"ז  ל  כָּ שֶׁ ָלַדַעת 
ָרֵאל  ִישְׂ ָלל  כְּ ֶאת  –ְלַזּכֹות  הּוא  י  ָהֲאִמתִּ ר  ְוָהִעקָּ
ַפע אֹור ֱאלֹוִקי  שֶׁ ּיֹוֵתר, ְוִלְזּכֹות ַעל ְיֵדיֶהם בְּ ה שֶׁ מָּ כַּ

(ַעֵיין גמ' ַסְנֶהְדִרין צ"ט)

הֹוָדם  ְמלֹא  בִּ יָרם  ְלַהכִּ ּוְמַחזֵּק  ַמְפִעים  ה  מָּ כַּ
ְוֵיׁש  ֵמאֹות  נּו  קָּ שֶׁ ֵמֶהם  ֵיׁש  ר  ֲאשֶׁ ם,  ְוִתְפַאְרתָּ
ֵני  ִמפְּ  – ִחנָּם  ַלֲחלּוָקּה   – ֵסִטים  ל  שֶׁ ֲאָלִפים 
ָעה ּתֹוָרה בעוה"ז – ּוִבְפָרט  ל שָׁ ּיֹוְדִעים ֵעֶרְך שֶׁ שֶׁ

ל ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות  מּוְכפָּ יּמּוד ַהזֹוַה"ק שְׁ לִּ

ְוָכל  ֵיׁש ָלֶהם,  דֹוָלה  ְזכּות גְּ תָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה  תְּ
ה  ֲחִמשָּׁ ַקּלּות ִלְזֻכּיֹות ָהֵאּלּו: בַּ ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות בְּ
ַסְך  בְּ ְסָפִרים   101 קֹוֶנה  ה  ַאתָּ  - ְלֵסֶפר  ָקִלים  שְׁ
ַכר  ב שְׂ ב! – ֶהֵוי ְמַחשֵּׁ ר ְלַמה ֶנְחשָׁ 505 ₪, - ֲאשֶׁ
ק  ֵמַחלֵּ ה  ַאתָּ ּוְרֵאה  ּבֹא   - ֶהְפֵסָדּה.  ֶנֶגד  כְּ ִמְצָוה 
ַמְלָאִכים  ה  ְוַכמָּ "ִמיָכֵאל"  ִמְנַין  כְּ ְיהּוִדים  ל101 
ְזכּוְתָך  בִּ  – ֶזה.  ִמּכַֹח  ִנְבָרִאים  ְוִלְרָבבֹות  ַלֲאָלִפים 
ר  ֲאשֶׁ  – זֹוַה"ק  ָעה  שָׁ קֹוֶדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ּלֹוֵמד  ְיהּוִדי 
חֹול  יֹום  בְּ ט  שָׁ פְּ יּמּוד  לִּ ָנה  שָׁ ְלֶאֶלף  ֶוה  שָׁ ֶעְרּכוֹ 

ל  ֻמְכפָּ  - ְמָחה  שִׂ בְּ ּלֹוֵמד  ּוְכשֶׁ ַחי,  ִאיׁש  ן  ַהבֶּ ְלִפי 
יִקים))–  ַצדִּ (אֹוְרחֹות  ָנה  שָׁ ִמְליֹון  ַהּכֹל  ַסְך   - ֶאֶלף  בְּ
תֹות, ְוַאַחר  בָּ ל שַׁ ָנה שֶׁ ְוֶזה ַרק ִמיהּוִדי ֶאָחד, 70 שָׁ
ג  ֻמשָּׂ ָלנּו  ֵיׁש  ַהִאם   – ְיהּוִדים  ֵמָאה  בְּ יל  ְכפִּ תַּ ְך  כָּ
ָכל  בְּ הּוא  ִנְפָלא  ם  ְורֹשֶׁ ּפַֹעל  ֵאיֶזה  ה,  ֶזה עֹושֶׂ ַמה 

מּוִרים ְלָך. ם שְׁ ָהעֹוָלמֹות, ְוֻכלָּ

ִבים  ִאים ְוחֹוְטִפים, ּוְמַנדְּ ֵלא ַמּדּוַע בָּ ה, ֲהִיפָּ ַעתָּ
ֲעֶלה  תַּ ְמָחה שֶּׁ ְלִלּמּוד לע"נ, ִלְזכּות, לרפו"ש, ְלשִׂ
ֶרת  ַמְזכֶּ ֵאיֶזה  אוֹ  ְרכֹון,  בִּ ָלֶתת  ָמקֹום  בְּ  – ָיֶפה, 
ְוִתּקּוֵני  זֹוַהר  ק  ַחלֵּ לּום,  כְּ נָּה  ִממֶּ זֹוְכִרים  ּלֹא  שֶׁ
עֹוָלם  ל ַחיֶּיָך בָּ ַמח כָּ ְמִחיר ַמְצִחיק. – ְוִתשְׂ זֹוַהר בִּ
רּו אֹוְתָך ָלַעד  ִיְזכְּ ְוָכְך  א.  עֹוָלם ַהבָּ ַווְדַאי בָּ ַהזֶּה ּובְּ
ְלָאִכים  ַהמַּ ְוַגם  רֹוִבים,  ַהקְּ ל  כָּ ּוְבָבא,  ֶזה  בָּ ְלטֹוָבה 
ר יוָֹחאי  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ֲעְדךָ, ְוַרבִּ ַמִים ַיְמִליצּו טֹוב בַּ שָּׁ בַּ
נּו   - ְך.  כָּ ַעל  ְלָך  ְויֹוֶדה  אֹוְתָך  ְיָבֵרְך  ַעְצמוֹ  בְּ ִזי"ע 
ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ַרק  ָצִריְך   - ַלְחשֹוב,  ַמה  עֹוד  ֵיׁש 
לביהמ"ד  ֵכהּו  ָמשְׁ ֶזה  ְמֻנוָּל  ָך  בְּ ַגע  פָּ "ִאם  ֲחַז"ל: 
ִמְתּפוֵֹצץ".  הּוא  ְרֶזל  בַּ ִאם  ִנּמוַֹח  הּוא  ֶאֶבן  ִאם 
ּוִמְתַלֵהב  ְך,  כֵּ ּוִמְזדַּ ֵהר  ִמטַּ ָך  ִלבְּ ֵאיְך  ח  יָווכַּ ְותִּ ה  ַנסֵּ

ַמִים. שָּׁ בַּ ְלָאִבינּו שֶׁ

ק  ֵחשֶׁ ֶהם  בָּ ָנַתן  ַהזֹוַה"ק  יּמּוד  לִּ ת  ֻדלַּ גְּ ְוכַֹח 
ר  ֲאשֶׁ ֶסף  כֶּ ֵלי  כְּ ּוָמְכרּו  ָעְמדּו  שֶׁ ֵדי  כְּ ַעד  ָעצּום 
ָרֵאל,  ִישְׂ ָלל  כְּ ֶאת  ּוְלַזּכֹות  ִלְזּכֹות  ֵדי  כְּ ְרׁשּוָתם  בִּ
ַמה  י  כִּ  - ָזָהב"  ּבֹוזּו  ֶסף  כֶּ "ּבֹוזּו  ַעְצָמם  בְּ מּו  ְוִקיְּ
ִכיְנָתא  שְׁ ל  שֶׁ ַער  ַהצַּ ֶנֶגד  כְּ  – ְוָזָהב  ֶסף  כֶּ ב  ֶנְחשָׁ
ִלּפֹות  ַהקְּ ָרִפים  ִנשְׂ ֵעי"ז  שָׁ גַּם  ּוַמה  ָגלּוָתא,  בְּ

ה  ֻאלָּ ֵזרֹות, - ְוָהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמוֹ ַלגְּ ִלים ַהגְּ טְּ ְוִמְתבַּ

"י –  בִּ ינּו ְלַרשְׁ ה ַרבֵּ ִהְבִטיַח מֹשֶׁ מוֹ שֶׁ ֵליָמה, כְּ ַהשְׁ

ּוִבְזכּות  ַרֲחֵמי".  בְּ ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  א  דָּ ִסְפָרא  "בְּ

ָכל ָהעֹוָלמֹות ונזכה  ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ים ֻישְׁ י ָהַרבִּ ְמַזכֵּ

רּוָמה  תְּ ֹזַהר  (בְּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ל  שֶׁ דֹולֹות  ַהגְּ לַהְבָטחֹות 

קכ"ח:) –

ן יוַֹחאי זיע"א: ֵמִעיד ֲאִני  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָאַמר ַרבִּ

ֲהָפַצת  ים [בַּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַזכֶּ ל ַהמְּ כָּ ַמִים ָוָאֶרץ, שֶׁ ָעַלי שָׁ

ֵאין  שֶּׁ ַמה  ַמֲעלֹות,  לֹׁש  שָׁ בְּ ה  ִמְתַעלֶּ דֹוׁש]  ַהקָּ ַהּזַֹהר 

ָעה.  ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרשְׁ ָלֶזה -  זֹוֶכה  ל ָאָדם  כָּ

ַרְך. - ַמֲעִמיד  ם ִיְתבָּ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהשֵּׁ - עֹושֶׂ

לֹום. ה שָׁ ּלֹא ֵיָחֵרב, ּוַמְרבֶּ ל ָהעֹוָלם שֶׁ ֶאת כָּ

ִלְראֹות  זֹוֶכה  "י:  בִּ ָהַרשְׁ לוֹ  ַמְבִטיַח  ֶזה  ְוַעל 

עֹוָלם ַהזֶּה. - זֹוֶכה  ירּות בָּ ִנים ְלָבָניו. - זֹוֶכה ַלֲעשִׁ בָּ

יק  ְלַהזִּ יָּכֹול  שֶׁ ֶאָחד  ׁשּום  ֵאין   - א.  ַהבָּ ְלעֹוָלם 

 – ֵעֶדן  ן  גַּ ֲעֵרי  שַׁ ר  ָעשָׂ ֵנים  ִלשְׁ ִנְכַנס   - לוֹ.  ּוְלָהַרע 

ָרָכה  בְּ ַפע  שֶׁ ָעָליו  יִעים  פִּ -ַמשְׁ ָידוֹ.  בְּ מוֶֹחה  ְוֵאין 

ל  כָּ סֹוף  ַעד  ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ  ִעְנָיִנים  ָכל  בְּ לוֹ  ְוַהְצָלָחה 

"י ְמָבְרִכים  בִּ רּוְך הּוא ְוָהַרשְׁ דֹוׁש בָּ ַהּדֹורֹות. - ַהקָּ

ַאְבָרָהם  ֶהם  בָּ ֵרְך  ְתבָּ נִּ שֶׁ ָרכֹות  ַהבְּ ָכל  בְּ אֹוָתם 

רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ ם  כּולָּ ֶאת  ֵקֵרב  הּוא  גַּם  שֶׁ ָאִבינּו, 

ַמֲחנֹות  ע  ְלַאְרבַּ קֹוֵרא  רּוְך הּוא  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ  - הּוא. 

ְבִעים  ְלשִׁ ְוִנְכַנס  אֹותוֹ,  ים  ּוְמַלוִּ ֶעְליֹוִנים  ַמְלָאִכים 

ֶהם  בָּ זֹוֶכה  ּלֹא  שֶׁ "סֹוד"),  יַמְטִריָּא  (גִּ נּוִזים  גְּ עֹוָלמֹות 

ׁשּום ָאָדם ַאֵחר – ּוְמֻיָחִדים ַרק לוֹ.

ִלין ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ין ִאיּנּון ּדְ ֹזַהר ָהָרִקיַע. ִאּלֵ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ִליןְוַהַמׂשְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ין ִאיּנּון ּדְ זַֹהר ָהָרִקיַע. ִאּלֵ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ְוַהַמׂשְ
ַבת נַֹח. (זַֹהר ח"ג קנג:)(זַֹהר ח"ג קנג:) ּתֵ ִאיהּו ּכְ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ּדְ א, ּדְ ֹזַהר ּדָ ַבת נַֹח. ּבְ ּתֵ ִאיהּו ּכְ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ּדְ א, ּדְ זַֹהר ּדָ ּבְ

ה



ית ַנְצַרּת ִעּלִ ְרסּום ּבְ ּפִ ל  שֶׁ כּות  ַהזְּ ִמּגֶֹדל  ּנֹוָרא  ִסּפּור  ר  ַספֶּ ַונְּ
ים: י ָהַרבִּ ְמַזכֵּ

ֲהִכי  ַהיְַּחָסן  הּוא  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַזכֶּ ַהמְּ
ַמִים שָּׁ ַהגָּדֹול בַּ

ָמה  ַהְקדָּ בַּ עה"ת  ה  מֹשֶׁ ַמח  ִישְׂ ֵסֶפר  בְּ
ְוַזל"ק:  ע"ב  י"א  ף  דַּ ה  ְלמֹשֶׁ ה  ִהלָּ תְּ בקו' 
ע"ב  קכ"ח  דף  רּוָמה  תְּ זֹוַהר  בְּ ְמבוָֹאר 
ְוכּו'  ַחָייַבָא  ַתר  בָּ ף  ְלִמְרדָּ ֵעי  בָּ ָאה  ַזכָּ ַההּוא 
ְוָדא  ֵלי'  ָרא  בָּ הּוא  ִאּלּו  כְּ ֵלי'  ְדֶיְחַשב  ִגין  בְּ
דקב"ה  ְיָקֵרא  ֵבי'  ְדִיְסַתֵלק  ָבָחא  שְׁ ִאיהּו 
ַאֲהרֹן  בְּ א  ְוַעל דָּ ְוכּו'  ַאֲחָרא  ְשָבָחא  יר מִּ ַיתִּ
ָהְיָתה  ִריִתי  בְּ ְוָכתּוב  ֵמָעֹון  יב  ֵהשִׁ ים  ְוַרבִּ
קכ"ט  בד'  ועיי"ש  לֹום  ְוַהשָּׁ ים  ַהַחיִּ ִאּתוֹ 
ְזכּות  דֹוִלים  גְּ ה  מָּ כַּ ם  שָׁ ִהְפִליגּו  ה  מָּ כַּ ע"א 

ְתׁשּוָבה. ִעים בִּ ְחִזיִרים ְרשָׁ מַּ יִקים שֶׁ דִּ ַהצַּ

ר  ר ִספֵּ י מאדמו"ח ז"ל ֲאשֶׁ ַמְעתִּ ְוֵכן שָׁ
ׁשּו  ִנְפגְּ ַאַחת  ַעם  פַּ שֶׁ ֵאיְך  מוזלל"ה  לוֹ 
דֹוׁש  עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש"י ז"ל ִעם ָהַרב ַהקָּ בָּ
רש"י  ַאל  ְושָׁ יְטש  ִמְדָראהאבִּ ִאיִציְקל  ר' 
לוֹ  ֵיׁש  ּוְמַצוֵּה  ְזכּות  ֵאיֶזה  איציקל  ר'  ז"ל 
ִרים  יד ֵמשָׁ גִּ דֹוׁש ר' ֶמיְכל ַהמַּ ִלְבנוֹ ָהַרב ַהקָּ
ָכל  בְּ ין  ְשַמְרִעישִׁ ֹוֵמַע  שּׁ ִמְזָלאְטשֹוב ַמה שֶׁ
יב לוֹ ר'  ָהַרב ַהנַּ"ל, ְוֵהשִׁ נוֹ  ָהעֹוָלמֹות ִעם בְּ
ָמּה,  ִלשְׁ ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  שֶׁ ֵאיְך  ַהנַּ"ל,  ִאיִציְקל 
ְוָאַמר  ז"ל,  רש"י  ל  שֶׁ ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  ְולֹא 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ף  ְלַסגֵּ ה  ִהְרבָּ נוֹ  בְּ שֶׁ עֹוד,  לוֹ 
ִנְתָקְרָרה  לֹא  ּה  בָּ ְוַגם  ּוְסגּוִפים,  ַעֵניִתים  תַּ בְּ
ר  ֲאשֶׁ עֹוד  לוֹ  ְוָאַמר  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ְעּתוֹ  דַּ
ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ּוִפזֵּר  ּוְצָדָקה,  ה בגמ"ח  ַהְרבֵּ
ׁשּוב  ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  לֹא  ְועֹוד  ְוַכּדֹוֶמה, 
ה  ַהְרבֵּ ה  ְוָעשָׂ ֵמָעֹון  יב  ֵהשִׁ ים  ַרבִּ שֶׁ לוֹ  ָאַמר 
ָקָטה  ְושָׁ ָנָחה  ּוָבֶזה  עֹוָלם  בָּ ׁשּוָבה  תְּ ֲעֵלי  בַּ
ה  דֹושָׁ ַהקְּ ְעּתוֹ  ְוָנָחה דַּ ל רש"י ז"ל,  ְעּתוֹ שֶׁ דַּ
ל  שֶׁ ַמְלָיא  ַהפָּ ל  כָּ אֹתוֹ  ְשַמְרִעיׁשים  ַמה 

ַמְעָלה ע"כ.

ר  ְלַספֵּ יּוַכל  ֹזאת לֹא  כָּ ה  ַמֲעשֵׂ י  כִּ מּוָבן 
ֵעיָניו  ר  ֲאשֶׁ ְלָאָדם  ְוַאְך  לוֹ  ר  שָׂ בָּ ֵעיֵני  ר  ֲאשֶׁ
ׁשֹוֵמַע  ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  בָּ ְמׁשֹוְטטֹות 
ר  ַמע ְלזּוָלתוֹ. יּוַכל ְלַספֵּ ּלֹא ִישְׁ ְורוֶֹאה ַמה שֶׁ

ָכֹזאת.

גָּדֹול  ְזכּות  ֵאיֶזה  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  ִמזֶּה 
ַמְלָיא  ְוָכל ַהפַּ זֹוַה"ק,  ּלֹוְמִדים  ְלֵאּלּו שֶׁ הּוא 
ְזכּוָתם  בִּ שֶׁ ֵמֶהם,  ִרים  ְמַדבְּ ַמְעָלה  ל  שֶׁ
ֵזרֹות  גְּ ִמיֵני  ל  ִמכָּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ל  כָּ ִנּצּוִלים 
ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ אּוָלה,  ַהגְּ ּוְמַקְרִבין  ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות 

ָקרֹוב ִלְראֹוָתּה. בְּ

ו



התמונות מהדרשה

ז



ְחיּו, ּיִ דוֹׁשוֹת ׁשֶ יבוֹת ַהּקְ ׁשִ בוֹד ַאְבְרֵכי ַהּכוְֹלִלים ַהֲחׁשּוִבים וַבחּוֵרי ַהּיְ ֶאל ּכְ
ְלִמי ֲחִגיָגה ו:) ים. (ְירּוׁשַ ּיִ ְבִחיַנת "ַהׁשוְֹמִרים" ָהֲאִמּתִ ם ּבִ ר ֲעֵליֶכם עוֵֹמד ָהעוָֹלם ְוַאּתֶ ֲאׁשֶ

ָרִטּיֹות  רֹות ַהּפְ ל ְוִתְדָמע ִמּגֶֹדל ַהּצָ ּזַ ב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ּתִ ָאָגה, ְוַהּלֵ ָרֵאל (ּוָבעֹוָלם ּכּולֹו) ְמעֹוֵרר ּדְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ב ּבְ ּצָ ַהּמַ
ה ֵמֲחֵברֹו, ְוָכל  ְלָלתֹו ְמֻרּבֶ ּקִ ׁש ֵאין ְלָך יֹום ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ָלִלּיֹות רח"ל. ְוָידּוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל ִמּיֹום ׁשֶ ְוַהּכְ
ה  ְבִעים ֻאּמֹות). ְוִכְמֻדּמֶ ְבִעים ְזֵאִבים (ׁשִ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ה ַאַחת ׁשֶ ִכְבׂשָ ָנה נֹוָרָאה רח"ל "ּכְ ַסּכָ ּוב עֹוֵמד ּבְ ּשׁ ַהּיִ
ה ָרְגׁשּו ּגֹוִים" ְוגֹו'. ְוָהֻאּמֹות ְמַצְחְצחֹות ַהֲחָרבֹות, ְוֵאין ָלנּו  ֶלְך ע"ה "ָלּמָ ִוד ַהּמֶ ְענּו ְלַמֲאָמר ּדָ ָבר ִהּגַ ּכְ ׁשֶ
ָבר ַאַחר  ֶרק קמ), ּדָ ִהיִלים ּפֶ ק (ּתְ יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ַמִים, ּוְלַקּוֹות ְלַסֹכָתה ְלֹראׁשִ ָ ּשׁ ּבַ א ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ֶאּלָ ָ ַעל ִמי ְלִהּשׁ

ְלִמי ְיָבמֹות עח.). ל ּגֹוג (ְירּוׁשַ קֹו ׁשֶ ק. ֶזה ִנׁשְ יֹום ָנׁשֶ ּבְ

ל  ּכָ ֹכחֹו ַלֲעֹצר  ּבְ ר  ְמָחה, ֲאׁשֶ ׂשִ ּבְ ְוִלּמּוד ַהזֹוַה"ק  ָמּה"1,  יּמּוד ּתֹוָרה ִלׁשְ ַאְך ֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ְיעּוָצה "ִלּ
ַהזֹוַה"ק  ְלִלּמּוד  זי"ע  ָהַרְמַח"ל  ַנת  ּקָ ּתַ דּוַע  ְוַכּיָ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ ְרָענּות  ּפֻ
ָמֵגן  "ּתֹוָרתֹו  ֵסֶפר  ּבְ הּוָבא  ְוֵכן  פ"ה,  ַהזֹוַהר  אֹור  ֵסֶפר  (ַעֵיין  אּוָלה  ַהּגְ ּוֵמִביא   – ְרָענּות  ַהּפֻ ִמן  יל  ּצִ ּמַ ֶ ּשׁ  – ְרִציפּות  ּבִ

ָלנּו").

ְבִחיַנת "ֶאֶלף  ָתא ֲחָדא" (זֹוַה"ק) ֵהם ּבִ ִניׁשְ ְבִחיַנת "ּכְ דֹוׁש ּבִ ִמים ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ל ַהְמַסּיְ ּכָ ֶלֱהֵוי ָידּוַע ׁשֶ
ָרֵאל, "ּכֹל  ַלל ִיׂשְ ַלת ּכְ לּוי ְועֹוֵמד ַהּצָ יִרים ד, ד), – ֲעֵליֶהם ּתָ ִ יר ַהּשׁ ּבֹוִרים (ׁשִ ְלֵטי ַהּגִ לּוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ֵגן ּתָ ַהּמָ

אּוָלה בב"א. ָאה ַהּגְ ד ּבָ בּורֹות ּוְמַמְתִקים אֹוָתם, ּוִמּיַ ּבֹוִרים" ְוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהּגְ ְלֵטי ַהּגִ ׁשִ

ה  ׁשָ ַבּקָ נּו ּבְ ן ּפְ ין". - ַעל ּכֵ "י "ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם ּכּולֹו ִמן ַהּדִ ּבִ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ּוְלִפי ֶזה ִמְתּבָ
ֵסֶדר  ל  ּכָ ַהְתָחַלת  ּבְ ּקֹות  ּדַ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ יׁש  ְלַהְקּדִ ֶכם  ּלָ ְלַהְרׁשֹות  ַהּכֹוְלִלים,  י  ּוְלָראׁשֵ יבֹות  ׁשִ ַהּיְ י  ְלָראׁשֵ
יבֹות ְוּכֹוְלִלים  ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ִציאּות ּבְ ָבר נֹוַדע ַהּמְ ּכְ מֹו ׁשֶ ֶכם, ּכְ ימּו ִעּמָ אי ַיְסּכִ ְמָחה, ּוְבַוּדַ ׂשִ ְלִלּמּוד ַהזֹוַה"ק ּבְ
ת  ָרׁשַ א (ַעֵיין זֹוַה"ק ּפָ ְלַתּתָ ְצִליַח ָצִריְך קֹוֶדם ִאְתֲערּוָתא ּדִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ דּוַע ּדְ ְך ָעׂשּו. ְוַכּיָ ּכָ ׁשֶ
ֵאינֹו  ִמי ׁשֶ ם ּבְ זֹוַה"ק ֵהם ּגַ ִריָאה ְבּ ַמֲעַלת ַהִלימּוד ְוַהּקְ ֶאְמרּו ּבְ ּנֶ ירֹות ׁשֶ ֲעלֹות ָהַאּדִ ף ע"ז:). ְוָכל ַהּמַ ָך ּדַ ֶלְך ּלְ

א,  ֵדי ְלִהְתַרּפֵ ְרפּוָאה ּכְ ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹוֵפא, ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִבין ּבִ ָמָשׁ ר הּוא קֹוֵרא – ּכְ ָלל ֶאת ֲאׁשֶ ֵמִבין ּכְ
ַמִים ֲעִלּיֹוָתיו", ְוַעל ְיֵדי  ָ ּשׁ דֹול ְוָעצּום "ּובֹוֶנה ּבַ ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימּוד ּכֹוחֹו ּגָ זֹוַה"ק ֲהַגם ׁשֶ ן ַהּלֹוֵמד ְבּ ּכֵ
ְבִעים  ל ׁשִ ע – ַיֲעֹקב ָאִבינּו ע"ה ִנְקָרא ָאב ׁשֶ ׁשַ ה ִיּוָ ּנָ י ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמּמֶ ָקרֹוב, ּכִ ְמֵהָרה ּבְ ֵאל ּבִ ן ִנּגָ ּכֵ
ל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ע"ה, ּוִבְפָרט זֹוַה"ק  תֹו ׁשֶ ִהיא ִמּדָ יּמּוד ַהּתֹוָרה – ׁשֶ ה סֹוד – ְדַע"י ִלּ יַמְטִרּיָ ְבִעים ּגִ ֶנֶפׁש, ְוׁשִ
דּוַע ַיֲעקֹוב  ּיָ ְבִעים ֻאּמֹות ָהעֹוָלם – ְועֹוד ּכַ ִ ֵצל ִמּשׁ ְבִעים ֶנֶפׁש, ִנּנָ ל ׁשִ ֶנֶגד סֹו"ד, ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב ׁשֶ ּכְ – ׁשֶ
ת  ה - ִמּכַֹח ְסֻגּלַ ּנָ ָנה תש"ע – ּוִמּמֶ ָ ַהּשׁ ה 770 – ׁשֶ יַמְטִרּיָ ִמּלּוי אֹוִתּיֹות ָכֶזה: יו"ד עי"ן קו"ף וי"ו בי"ת, ּגִ ּבְ
ה  ַאּתָ ָקֹטן  ִאם  "ֲהלֹוא  ָבר! –  ַהּדָ ָיֵדנּו  ּבְ ִזְכרּו!   - ֲעָרבֹות")  י  "ַבּדֵ (ֵסֶפר  עֹוָלִמים  ׁשּוַעת  ּתְ ע  ׁשַ ִיּוָ ַהּסֹוד  יּמּוד  ִלּ
ִיְהֶיה ָלֶאֶלף  ֹטן  סּוק "ַהּקָ נּו ַהּפָ ּבָ ְוִיְתַקֵיים  ּבֹור ָאִני,  ּגִ ְוֶהָחָלׁש ֹיאַמר  ה",  ָרֵאל ָאּתָ ִיׂשְ ְבֵטי  ֵעיֶניָך ֹראׁש ׁשִ ּבְ

ְעָיה ס, כב) בב"א. ה" (ְיׁשַ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ה' ּבְ ְוַהּצָ

ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  בְּ ים  ִעתִּ ע  ְקבַּ תִּ ִאם  יֹוֵסף:  ית  ַהבֵּ ְלָמָרן  יד  גִּ ַהמַּ ָאַמר  שְׁ ּוְכמוֹ  פ"א).  ִיְצָחק  (אֹור  ָמּה,  ִלשְׁ ּתֹוָרה  הּוא  ַהּסֹוד  1. ּתֹוַרת 
א ּוְסִתיִמין ַעְייִנין  יִמין ִלבָּ ִאּנּון ַאטִּ ת ּבֹא) - ַווי ְלָעְלָמא דְּ ָרשַׁ ִרים פָּ יד ֵמישָׁ ר ָנׁש. (ַמגִּ ָלא ָיַדע ַיְתהֹון בַּ יק ָרִזין ְסִתיִמין דְּ ּה ְדַתְדבֵּ ָך בָּ ח ִלבְּ ֶאְפתַּ
ָלה, ְדָגְרִמין  ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקבָּ תַּ ה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאשְׁ שָׁ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיבָּ ף כ"ח.) - ִאינּון דְּ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא. (ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ ִלין בְּ כְּ ָלא ִמְסתַּ דְּ

ָעְלָמא. (תיק"ז תי' ל'). ָדן בְּ א ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאבְּ ָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרבָּ ה, ַוי לֹון דְּ ָאַרת ב' ְיֵבישָׁ תְּ ק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאשְׁ לַּ ִאְסתַּ דְּ

ח



ר ֵאֵלינּו, ַלֲעזֹר ְלָהִפיץ ֵ רוֶֹצה ִלְזּכוֹת ְלָכל ֶזה ִיְתַקּשׁ מוַֹרי ְוַרּבוַֹתי! ִמי ׁשֶ
דוֹׁש. "י ַהּקָ ּבִ ת ָהַרׁשְ ה ְלִבְרּכַ דוֹׁש ְוִיְזּכֶ עּוֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ֶאת ׁשִ

יַח ְלְמדּו ִינְָּצלּו ֵמֶחְבֵלי ְמשִׁ יִּ ֵאּלּו שֶׁ יַבת נַֹח1 שֶׁ מוֹ תֵּ דֹוׁש הּוא כְּ י ַהזֹוַהר ַהקָּ "י ְוָהַרְמַח"ל ּכֹוְתִבים: כִּ בִּ ָהַרשְׁ

דֹוׁש ת2 ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ כַֹח ּוְסֻגלַּ ּדֹור ָהַאֲחרוֹן ּוְגאּוָלתוֹ, בְּ ָרֵאל בַּ ַלת ַעם ִישְׂ לּוי סֹוד ַהצָּ ֶזה תָּ בָּ

יְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ  ְמתִּ ָרֵאל: ִהנֵּה שַׂ יְך ְנֻאם ה' ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש ִישְׂ ָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרתִּ יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב ְמֵתי ִישְׂ ֶרק מא יד-טּו) ַאל תִּ ְעָיה אֹוֵמר: (פֶּ ַהנִָּביא ְישַׁ
ָרֵאל, ֵמיְמִרי  ִישְׂ ֵבית ַיֲעקֹב ַזְרִעיָתא דְּ ְבַטָיא דְּ ְדַחלּון שִׁ יֵאר: לֹא תִּ ים: ּוְבַתְרּגּום יֹוָנָתן בִּ שִׂ ּמֹץ תָּ דּוׁש ָהִרים ְוָתדֹק ּוְגָבעֹות כַּ יִפּיֹות תָּ ַעל פִּ ָחָדׁש בַּ
לּו  ה ִנְמשְׁ ֵדנּו ָלמָּ ּתֹוַלַעת, ִויַלמְּ ָגלּות כַּ ים בְּ שִׁ ֵהם ַחלָּ יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב - ְלִפי שֶׁ יֵאר: ַאל תִּ ָרֵאל: וברד"ק בִּ ִישְׂ א דְּ ישָׁ ַסַעְדכוֹן ָאַמר ה' ּוָפִריְקכוֹן ַקדִּ בְּ
ים  ה, ּוַמכִּ ִפלָּ תְּ ל ּכָֹחם בַּ ָרֵאל כָּ ְך ִישְׂ ה, כָּ שֶׁ ה ֶאת ַהקָּ ה ּוַמכָּ ֶפה, ְוִהיא ַרכָּ א בְּ ה ֶאת ָהֲאָרִזים ֶאלָּ ּתֹוַלַעת, לֹוַמר ָלְך ַמה ּתֹוַלַעת זוֹ ֵאיָנּה ַמכָּ ָרֵאל לְּ ִישְׂ

ָבנוֹן. לְּ נֱֶּאַמר ֶאֶרז בַּ ֶהם שֶׁ ִלים בָּ ֲאָרִזים ְוִנְמשָׁ ֵהם ֲחָזִקים כַּ ֵעי ָהעֹוָלם שֶׁ ִרשְׁ

ִפיֶהם א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ל ִיׂשְ ַהּקוֹל קוֹל ַיֲעקֹב ֵאין ּכָֹחם ׁשֶ
ה ָהִראׁשֹוָנה! כָּ דֹוׁש נֹוְתִנים ֶאת ַהמַּ ה ָהִראׁשֹוָנה! לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהקָּ כָּ ַח ֶאת ָהאוֵֹיב, ָלֵתת ֶאת ַהמַּ יר, ְלַנצֵּ ָיֵדנּו ּכַֹח ַאדִּ בְּ

ן ֶאת  תֵּ תִּ ְהֶיה זוֹ ִאיָרן שֶׁ תִּ ה, שֶׁ ִלימּו ִעם ָהֻעְבדָּ ָבר ִהשְׁ כְּ ִניָּה" ְלִאיַרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות, ּזֹאת אֹוֶמֶרת שֶׁ ה שְׁ ָבא ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר "ַמכָּ ַהצָּ
ִמְליוֹן ֶנֶפׁש ַרֲחָמָנא ִליְצָלן). זֶּה ָעלּול ִלְגבֹות כְּ ֵער שֶׁ ָבא ְמשַׁ ָרֵאל [ח"ו], (ְוַהצָּ ָצָצה גְַּרִעיִנית ְלִישְׂ ה ָהִראׁשֹוָנה" - פְּ כָּ "ַהמַּ

שֹׂוְנֵאיֶהם! ה בְּ ְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהמָּ ר ִישְׁ ב ַהזֶּה! ְוַנֲהפֹוְך הּוא! ֲאשֶׁ צָּ ִליִמים ִעם ַהמַּ ב! ֲאַנְחנּו לֹא ַמשְׁ צָּ ִליָמה ִעם ַהמַּ ַבר ִהשְׁ ִדיָנה כְּ ַהמְּ

ה ָהִראׁשוָֹנה"! ּכָ ן ֶאת "ַהּמַ ֲאַנְחנּו ִנּתֵ
דֹוׁש ֶלְך" ... ְלִלּמּוד זֹוַהר ַהקָּ ָכל ְמִדינֹות ַהמֶּ ָעֵריֶהם בְּ הּוִדים בְּ "ִנְקֲהלּו ַהיְּ
ֶרק ט ב). ר פֶּ ים" (ֶאְסתֵּ ל ָהַעמִּ ם ַעל כָּ ְחדָּ י ָנַפל פַּ "ְוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם כִּ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  אּוָלה בְּ ָעִמים, ְוָכְך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסוֹן ּוְנַקֵרב ֶאת ַהגְּ ר פְּ דֹוׁש ַוֲאִפילּו ִמְספָּ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהקָּ יֹומוֹ ְלַסיֵּם ֶאת כָּ ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִמיֵדי יֹום בְּ
יּה ִמן  ִיְפקּון בֵּ ַהּזַֹהר  ִאיהּו ֵסֶפר  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ ף קכ"ד), "בְּ ת ָנׂשא דַּ ָרשַׁ דֹוׁש (פָּ ּזַֹהר ַהקָּ "י זי"ע בַּ בִּ לֹום ְלַרשְׁ נּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ְוָכְך אֹוֵמר משֶׁ  –

יַח!] ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָרֵאל ִמן ַהגָּלּות בְּ ֵני ִישְׂ דֹוׁש, ֵיְצאּו בְּ ָך, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ לְּ ְזכּות ַהִחּבּור שֶׁ ָבִרים: בִּ אּור ַהדְּ ַרֲחֵמי". [בֵּ גָּלּוָתא בְּ

ם ֹזאת? ַיישֵׂ ִרי? ַהִאם ְיכֹוִלים לְּ יַצד ֶזה ֶאְפשָׁ כֵּ

ר! ר ְוֶאְפׁשָ ָאֵכן, ֶאְפׁשָ
ה ּוַמְתִאיָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד! ָתְכִנית ַקלָּ בְּ

ָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ָיֵדנּו ַהדָּ ּלֹא ּתֹאְמרּו לֹא ָיכְֹלנּו! בְּ ידּו לֹא ָיָדְענּו! שֶׁ גִּ ּלֹא תַּ שֶׁ

ִמי ַלה' ֵאָלי!
ַנִים  ּה שְׁ סּו בָּ נְּ ְתכַּ נִּ ֵתַבת נַֹח שֶׁ 1 ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא כְּ
ֹזַהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ ְוַהַמשְׂ ְלכּוָתא.  ִממַּ ַבע  ְושֶׁ ֵמִעיר 
ִאְקֵרי  א, דְּ ֹזַהר דָּ ִלין בְּ דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ ין ִאיּנּון דְּ ָהָרִקיַע. ִאלֵּ
ַנִים  שְׁ ּה  בָּ ין  שִׁ נְּ ִמְתכַּ דְּ נַֹח,  ֵתיַבת  כְּ ִאיהּו  דְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 
ַנִים  ּושְׁ ֵמִעיר,  ֶאָחד  ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִממַּ ַבע  ְושֶׁ ֵמִעיר, 
ּלֹוד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  כָּ א)  מֹות  (שְׁ ִיְתָקיֵּים  ְבהֹון  דִּ ָחה.  פָּ שְׁ ִממִּ
א. (ֹזַהר ֵחֶלק  ִסְפָרא דָּ ִליכּוהּו. ְוָדא אֹוָרה דְּ שְׁ אֹוָרה תַּ ַהיְּ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא) ף קנ"ג: בְּ ג' דַּ

ֵזרֹות ֵמַעם  גְּ ל  ְלַבטֵּ ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה 
ְללֹא  ֶרֶצף  בְּ דֹוׁש"  ַהקָּ "ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  בְּ א  ֶאלָּ ָרֵאל,  ִישְׂ
ֵזרוֹת  גְּ ל  כָּ ל  ְלַבטֵּ דֹוׁש"  ַהקָּ "ַהּזַֹהר  כַֹח  בְּ שֶׁ ֶהְפֵסק, 
ֲעָלה  ַלמַּ נֹוָסף  בְּ ֵכן,  מוֹ  כְּ ַרֲחִמים.  בְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְלָקֵרב 
ּמּוד  ַרֲחִמים, ְמֻסגִָּלים ַהלִּ ה בְּ ֻאלָּ ל ֵקרּוב ַהגְּ ְפָלָאה שֶׁ ַהנִּ
ֵזרֹות ָקׁשוֹת  ל גְּ ל כָּ דֹוׁש ְלַבטֵּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ִריָאה בְּ ְוַהקְּ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.  ֵני כָּ צּוָרה ִמפְּ חֹוָמה בְּ ְוִלְהיֹות כְּ
ת  ִסלַּ ַה"מְּ ַעל  בַּ זי"ע,  לּוָצאטוֹ  ים  ַחיִּ ה  משֶׁ נּו  ַרבֵּ
ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ן  קֵּ תִּ ְועֹוד,  ִרים"  ְישָׁ
ֶהְפֵסק  ְללֹא  ָמרֹות  ִמשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ יְרָסא  גִּ
ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  קָּ תַּ כַּ ֶזה  ָבר  דָּ ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ָלל  כְּ
ְלַחְכֵמי  ִאגֶֶּרת  בְּ ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל  ְוכוֵֹתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ
ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  "ֹזאת  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ
שֹׂוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו  זוֹ  ת  ֵמֶרשֶׁ ְלִהנֵָּצל  קֶֹדׁש  ְקִהּלֹות 

ַרב  י  כִּ לּו,  ַיְחדְּ ְולֹא  ֹזאת  ַעל  ַח  ְלַפקֵּ ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ
ָבר ְוָעצּום ְמאֹד...  ַהדָּ

ָבה,  ָתה ִעְנַין ַהתֵּ ר יֹוַחאי ָעשְׂ ְמעֹון בַּ י שִׁ ִריַחת ַרבִּ בְּ
י  ִריַחת ַרבִּ בְּ ָבה ַהּזֹאת ְוִננֵָּצל ְוִנְמָצא שֶׁ נּו ִנְבַרח ְלַהתֵּ ְוֻכלָּ
ה  סֹוָדּה ַנֲעשָׂ בְּ ָבה, שֶׁ ָתה ִעְנַין ַהתֵּ ר יֹוַחאי ָעשְׂ ְמעֹון בַּ שִׁ
ָמִתין,  ִרּבֹוא ִנשְׁ ים  שִּׁ ַהשִּׁ ל  כָּ ִנְכְללּו  ּבוֹ  ר  ֲאשֶׁ ַהּזַֹהר, 
ָלִלית ְלָכל  ב ֶזה ִלְבִריָחה כְּ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחשָׁ תִּ ר בַּ ְזכָּ מֻּ כַּ
ְיִציָאה,  א  ֶאלָּ ִיְצָטֵרְך  לֹא  ַהיִָּמים  סֹוף  בְּ ַעד שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ
ֵצאּו  תֵּ זֹון  ְבִחפָּ לֹא  י  "כִּ יב):  נב,  ְעָיה  (ְישַׁ נֱֶּאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו 
ְפֶכם  ּוְמַאסִּ ה'  ִלְפֵניֶכם  הֵֹלְך  י  כִּ ֵתֵלכּון  לֹא  ּוִבְמנּוָסה 

ָרֵאל"… ֱאלֵֹקי ִישְׂ
ְטָרא  דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהסִּ ּזַֹהר ַהקָּ ק בַּ בֵּ ְתדַּ יִּ ל ִמי שֶׁ כָּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  כִּ ְוָהֱאֶמת,  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  ְוִינֵָּצל  ָאֳחָרא, 
ק ּבוֹ  בֵּ ְתדַּ יִּ ל ִמי שֶׁ כָּ "י) ְזָי"ע, שֶׁ בִּ ַאר ַאֲחָריו (ַאֲחֵרי ַרשְׁ ִנשְׁ
ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  שֶׁ ַעד  ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהסִּ ִמן  ּבֹוֵרַח  שֶׁ ִנְקָרא 
ּתֹוֶעֶלת  ְואֹוִדיֲעָך ַמה  ְיִציָאה,  א  ַהיִָּמים) ֶאלָּ ַאֲחִרית  (בְּ לוֹ 
הּוא  י  כִּ הּוא,  גָּדֹול  ּתֹוֶעֶלת  י  כִּ ְוָהֱאֶמת  ֶזה,  בְּ ִנְמָצא 

יַח. ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ ַהצָּ
ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  תְהֶיה  לֹא  ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאלָּ 2. ַהגְּ
דברי  ּה"  בָּ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאשְׁ ַהּזוֹ,  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ְלתֹוֶסֶפת 
ַהּזַֹהר  ִחּבּור  שֶׁ אן  ִמכָּ ְמבָֹאר  "ִהנֵּה  דֹוׁש:  ַהקָּ ָל"ה  ַהשְּׁ
ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון  יָּבֹוא  ְוכּו' ַעד שֶׁ נּוז  גָּ ִלְהיֹות  ָהָיה ָעִתיד 
ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים.  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ

ָעה  דֵּ ָהָאֶרץ  ֵלא  מָּ תִּ ָאז  י  כִּ יַח,  ָמשִׁ ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 
ְוֶזה  ְלִביָאתוֹ,  ְקרֹוָבה  ה  ִסבָּ ְהֶיה  תִּ ֶזה  ר  ֲאשֶׁ תוֹ  ִסבָּ בְּ
ֵדי  כְּ ְוכּו',  ֲאֻחזָּתֹו"  ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבתֶּ "ְושַׁ ּוְבִגיֵנּה  ָאַמר  שֶׁ
ָרֵאל  ּלֹא ִנְגֲאלּו ִישְׂ ם שֶׁ שֵׁ ָרֵאל, כְּ ֲאלּו ִישְׂ ְזכּות ֶזה ִיגָּ בִּ שֶׁ
ם  שָׁ ְלַקדְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֻהְצַרְך  שֶׁ ַעד  ְצַרִים  ִממִּ
לֹא  ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ן  כֵּ יָלה,  ַהמִּ ּוְבַדם  ַסח  ַהפֶּ ַדם  בְּ
ַהּזוֹ, ְוהּוא  ה  ֻדשָּׁ ְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהקְּ יִּ ה ַעד שֶׁ ֻאלָּ ִיְהֶיה ַהגְּ
ַמֲאָמרֹות  ָרה  (ֲעשָׂ ּה"  בָּ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאשְׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ָהֵאל  ְרצֹון 

ִרית).  ֵני לּוחֹות ַהבְּ ַמֲאָמר ִראׁשֹון, שְׁ

לוֹ  ְוִיְהֶיה  ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ח  ִיקַּ ּתֹוַרְתֶכם  בֹוד  כְּ
ָבר  ַהדָּ ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַישְׁ ַאל  ה  ְוַעתָּ  - ִלְזכּות 
ָהִייִתי  ַחְיִלי  ר  ִנְתַישֵּׁ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  כִּ ָום,  גֵּ ַאֲחֵרי  ַהזֶּה 
בֹוד ּתֹוַרְתֶכם  ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ֲאָבל כְּ ָבר ֶזה בְּ קֹוֵבַע דָּ
מֹוָה  ֵאין כָּ י  כִּ ִלְזכּות,  ְוִיְהֶיה לוֹ  ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ח ֶאת  ִיקַּ
ְמקֹומוֹ ָיכֹול ַלֲעשֹׂותוֹ  ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד בִּ ְלטֹוָבה ְלָכל ִישְׂ

ָלל".  ה הּוא כְּ ָבר ָקשֶׁ י לֹא דָּ כִּ
ִקי ָעצּום  ר ָהָיה בָּ ָהַרְמַח"ל ְזָי"ָע ֲאשֶׁ ּוִמי ָלנּו גָּדֹול כְּ
ֵזרֹות ֵמַעם  ל גְּ ָכל ִמְכַמנֵּי ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבטֵּ בְּ
ֶרֶצף  ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ א ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ, ִלּמּוד בְּ ָרֵאל ֶאלָּ ִישְׂ
ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ה ָהֶעְליֹוָנה שֶׁ ֻדשָּׁ כַֹח ַהקְּ בְּ ְללֹא ֶהְפֵסק, שֶׁ
ַרֲחִמים.  בְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  גְּ ל  כָּ ל  ְלַבטֵּ דֹוׁש  ַהקָּ

ֶרת הרמח"ל – ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר). (ִאגֶּ

ט



ֵזרוֹת ָקׁשוֹת ְוָרעוֹת.  ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ "י ְלַהּצִ ּבִ נּו ֶאת ָהַרׁשְ ַלח ּלָ ה ְוׁשָ ּכָ ים ָלנּו ְרפּוָאה ַלּמַ "ה ִהְקּדִ ּבָ ַהּקָ
ּבּול ַהּנֹוָרא!  ָרֵאל ָזקּוק ְלִהנֵָּצל ֵמַהמַּ ַמְתֶכם! ַעם ִישְׂ ְרדֵּ ִנים ִמתַּ עּורּו ְישֵׁ

דֹוׁש" הּוא "ַהּזַֹהר ַהקָּ יַבת נַֹח" שֶׁ ר ַרק ַעל ְיֵדי: "תֵּ ְוֹזאת ֶאְפשָׁ

ידּו לֹא ָיכְֹלנּו! ּגִ ידּו לֹא ָיַדְענּו! - ַאל ּתַ ּגִ ַאל ּתַ

ֵמי ָנָהר! ן ּכְ לוִֹמים ּתֵ ְזָהר ׁשְ ַלַמְזִהיר ְוַלּנִ
יּמּוד  ַעל ְיֵדי לִּ ַווָדאֹות, שֶׁ ַהיֵֶּצר ָהַרע יֹוֵדַע בְּ
ל  טֵּ דֹוׁש, הּוא ִנְדָחה ִמן ָהעֹוָלם ּוִמְתבַּ ַהזֹוַהר ַהקָּ
ן  ּלוֹ. ַעל כֵּ ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה שֶׁ ְלטֹונוֹ, ְוזֹוִהי ַהמִּ שִׁ
טּות  שְׁ ל  שֶׁ בֹות  ַמֲחשָׁ יר  ְלַהְחדִּ ץ  ִמְתַאמֵּ הּוא 

ׁש. ְוֶהֶבל, ֵהֶפְך ָהֱאֶמת ַממָּ
ת  ֶרשֶׁ בְּ ִלּפֹול  לֹא  ָנה!  ַסכָּ ְזִהירּות  ן  כֵּ ַעל 
ָאַמר  ַנֲחָמִני  ר  בַּ מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ְדָאַמר  כִּ ַהיֵֶּצר! 
ַהזֶּה  עֹוָלם  ְלָאָדם בָּ ְמִסיתוֹ  ָהַרע  ֵיֶצר  יֹוָנָתן  י  ַרבִּ
נָּא  ה ְוִינֵָּצל: תַּ א, ַמה ַיֲעשֶׂ ּוֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלם ַהבָּ
ֵכהּו  ְך ְמֻנוָּל ֶזה ָמשְׁ ַגע בָּ ָמֵעאל ִאם פָּ י ִישְׁ ְדֵבי ַרבִּ

ף נֹב:).  ה דַּ ְדָרׁש, ְוכּו'... (ֻסכָּ ְלֵבית ַהמִּ
פרק  (שמות  תּוב:  ַהכָּ נּו  בָּ ִיְתַקֵיים  ּוִבְזַכְתֶכם 
ְגדֹל  בִּ ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  ּפֹל  תִּ טז-יח)  פ'  טו 

ַיֲעבֹר  ַעד  ה'  ָך  ַעמְּ ַיֲעבֹר  ַעד  ָאֶבן  כָּ מּו  ִידְּ ְזרֹוֲעָך 
ַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון  ֵעמוֹ בְּ ִבֵאמוֹ ְוִתטָּ ַעם זּו ָקִניָת: תְּ
ָדׁש ֲאדֹנָ-י ּכוֲֹננּו ָיֶדיָך: (יח)  ַעְלתָּ ה' ִמקְּ ָך פָּ ְבתְּ ְלשִׁ

ה' ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד: בב"א.
ים ְוֶאת ַהּתֹורֹת  ה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחקִּ ְוִהְזַהְרתָּ
ה  ֲעשֶׂ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהמַּ ְוהֹוַדְעתָּ ָלֶהם ֶאת ַהדֶּ
י ַחִיל  ל ָהָעם ַאְנשֵׁ ה ֶתֱחֶזה ִמכָּ ר ַיֲעשּׂון: ְוַאתָּ ֲאשֶׁ
ְמתָּ  ְושַׂ ָבַצע  שְׂנֵאי  ֱאֶמת  י  ַאְנשֵׁ ֶאלִֹקים  ִיְרֵאי 
ים  ֲחִמשִּׁ ֵרי  שָׂ ֵמאֹות  ֵרי  שָׂ ֲאָלִפים  ֵרי  שָׂ ֲעֵלֶהם 

רֹת: (שמות פרק יח  כ-כא). ֵרי ֲעשָׂ ְושָׂ
ֵרי  שָׂ ַאָלִפים,  ֵרי  שָׂ ְלָמנֹות  ִנים  ִמְתַאְרגְּ ָאנּו 
ְלַאֵחד  רֹת,  ֲעשָׂ ֵרי  ְושָׂ ים,  ֲחִמשִּׁ ֵרי  שָׂ ֵמאֹות, 
ְוַלֲעשֹׂות  ַהזֹוַה"ק,  ְבִלימּוד  ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ל  כָּ ֶאת 
חּוָלק  יֹומוֹ, [ְלִפי ַהזֹוַהר ַהּיֹוִמי ַהמְּ ִסּיּוִמים ִמיֵדי יֹום בְּ

ָרֵאל. ַלת ַעם ִישְׂ ים ְליֹום] ְלַהצָּ פִּ ל 354 יֹום 6-7 דַּ

ֵסֶדר  ֶאת  ק  ּוְלַחלֵּ מֹות,  ַהשֵּׁ אֹות  ְלַמלְּ ָנא 
ִקים. ֻחלָּ ַהּלימּוד ְלִפי ַהטֹוֶפס ַהמְּ

בני  לפני  נפתחו  בו   - השבועות  בחג 
ישראל השמים ושמי השמים, ו"אתה הראית 
ממעל  בשמים  האלוקים  הוא  ה'  כי  לדעת 
זכה  העם  וכל  עוד",  אין  מתחת  הארץ  ועל 
למראות אלוקים ולמדרגת נבואה, ושמע את 
יום   - הגדולה  האש  מתוך  אליו  מדבר  הקול 
ובהירה,  מושרשת  אמונה  לקניית  מסוגל  זה 
על  לקבל  תורה,  ולמתן  מרוממות  להשגות 
ידי  ועל  השנה,  בתוך  הזוהר  כל  לסיים  עצמו 

ישיג את נגלות התורה גם כן.
לימים  כי  לנו  מבאר  זצ"ל  החיד"א  מר"ן 
עלינו  הבא  השבועות  לחג  ועד  סיון  שמר"ח 
ורצוי  שראוי  מיוחדת,  סגולה  יש  לטובה, 
סיני  למדבר  בנ"י  באו  בר"ח  שכן  לנצלה. 
רש"י:  ופירש  ההר",  נגד  ישראל  שם  "ויחן 
כאיש אחד, בלב אחד. ומיני אז מסוגלים ימים 
לשלום  ישראל-  בעם  אחדות  לקניית  אלו 
אמת  ושותפות  להתקרבות  קיימא,  של  בית 
במשפחה, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים 
על  קו  ומתיחת  רעים  לאהבת  אבותם,  על 
לכל  העם  פלגי  בין  ולפיוס   נושנות,  יריבויות 

שבטיו ועדותיו:"כאיש אחד בלב אחד"!
המושפעת  האחווה  רוח  לניצול  הזמן  זה 
מי  כי  מבטיח  זצ"ל  החיד"א  ומרן  ממרום, 
השלום  לקראת  צעד  אלו  בימים  שיעשה 
והאחווה, יסייעו לו מן השמים בכפל כפליים!

נזכור מאמר חז"ל על הפסוק בתרי  וזאת 
ים ֶאְפָרִים ַהנַּח  עשר (הושע פרק ד יז) ֲחבּור ֲעַצבִּ
וכן  תשיעי),  (פרק  זוטא  ארץ  דרך  ובמסכת  לוֹ. 
היה רבי אלעזר הקפר אומר [אהוב את] השלום 
שאפילו  השלום  גדול  המחלוקת  את  ושנוא 
ביניהן,  שלום  ויש  אלילים  עבודת  עובדים 
שנאמר  בהן,  לנגוע  יכולה  שכינה  אין  כביכול 

ים ֶאְפָרִים ַהנַּח לֹו1. (הושע ד) ֲחבּור ֲעַצבִּ

היא  שהאחדות  וכמה  כמה  אחת  על 
הקדוש  הזוהר  בלימוד  שבקדשה  בדברים 
כאיש  ישראל  עם  כל  מתאחדים  ידו  שעל 

אחד בלב אחד.

מכל  ישראל  עם  כל  בזכות  יזכנו  השי"ת 
שהתאחדו  ועדותיו:  שבטיו  לכל  העם  פלגי 
"כאיש אחד בלב אחד" ללימוד הזוה"ק, יעזור 
להבטחת  ממש  בקרוב  שנזכה  השי"ת,  ויתן 
עם  וביחד  גלותא"  מן  יפקון  "בדא  הרשב"י 
כלל ישראל נזכה בברכת אריכות ימים ושנים 
צדקינו,  משיח  פני  בקבלת  ומתוקנים  טובים 

ותחזינה עינינו בשמחה זו, בב"א.

יוחנן  1. ובמסכת כלה (פרק שמיני): אמר לך ר' 
האי הקב"ה הוא דקאמר הכי, אותי עזבו, מה טעם 
דתורתי לא שמרו, הא אילו תורתי שמרו, אותי לא 
עזבו, ואי משום דקא מקשית בית שני שאני שנאת 
חנם דחמיר טפי מעבודה זרה, ומנא לן דכתיב, חבור 
עצבים אפרים הנח לו בזמן שהם מתחברין ואפילו 

לעצביהם הנח להם.

יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ַיֲהלֹום:  ַמְסלּול 
אֶֹפן  בְּ ְסִביַבְתֶכם  בִּ ּלֹוְמִדים  שֶׁ ים  ֲאָנשִׁ  1000 ַעל 

ַהּקֶֹדׁש,  ְקִהּלֹות  ֵנִסּיֹות,  כְּ י  תֵּ בָּ ּכֹוְלִלים  יבֹות  ְישִׁ גֹון  [כְּ ָקבּוַע 

ַהּיֹוִמי  ּזַֹהר  ֵסֶדר  י  פִּ ַעל  ִלְלמֹד  ַיַחד]  בְּ ה  מָּ כַּ ְלָצֵרף  ר  ֶאְפשַׁ

ים  פִּ דַּ  6-7 ִלּמּוד   - ָנה.  ְלשָׁ ָיִמים  ל-354  ק  ֻחלָּ מְּ

ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל  ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות –  דַּ  12- כְּ אֶֹרְך  ָלֶאָחד, 

ּקוֹת  -12 דַּ ַבת ַאַחת, בְּ דֹוׁש בְּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ֶאת כָּ

ִסיּוֵמי   1000 ַלֲעשֹׂות  ַאַחת  ָנה  שָׁ בְּ ְויּוְכלּו   – ְלָבד  בִּ

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ

ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ָזָהב:  ַמְסלּול 
גֹון  אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ 500 ֲאָנשִׁ

ה  מָּ ר ְלָצֵרף כַּ ֵנִסּיֹות, ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש, ֶאְפשַׁ י כְּ תֵּ יבֹות ּכֹוְלִלים בָּ ְישִׁ

ל-354  ק  ֻחלָּ מְּ ַהּיֹוִמי  ּזַֹהר  ֵסֶדר  י  פִּ ַעל  ִלְלמֹד  ַיַחד]  בְּ

 24- כְּ אֶֹרְך  ָלֶאָחד,  ים  פִּ דַּ  12 ִלּמּוד   - ָנה.  ְלשָׁ ָיִמים 

ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ר ְלַהְתִחיל ּוְלַסיֵּם ֶאת כָּ ּקֹות – ֶאְפשָׁ דַּ

ְויּוְכלּו   – ְלָבד  בִּ ּקֹות  דַּ  24- בְּ ַאַחת,  ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ

דֹוׁש. ָנה ַאַחת ַלֲעשֹׂות 1000 ִסיּוֵמי ּזַֹהר ַהקָּ שָׁ בְּ

 354 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  א:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ
י  פִּ ַעל  ִלְלמֹוד  ַיַחד]  בְּ ִמְדָרׁש  י  תֵּ ה בָּ מָּ כַּ יָבה, אוֹ  ְישִׁ ְדָרׁש,  ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ְלשָׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ
ּקֹות,  דַּ ִמ-12  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ָלֶאָחד,  ים  פִּ דַּ  6-7
דֹוׁש  ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהקָּ ר ְלַהְתִחיל ּוְלַסיֵּם ֶאת כָּ ֶאְפשָׁ

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַבת ַאַחת, ב 12 דַּ בְּ

 177 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ב:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ
י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ
ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות,  דַּ  24 מ  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ים,  פִּ דַּ  12-14
ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 24 דַּ

 118 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ג:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ
י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ

ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות,  דַּ  36 מ  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ים,  פִּ דַּ  18-20

ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 36 דַּ

 89 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ד:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ

י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל-354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ּזַֹהר ַהּיֹוִמי מְּ ֵסֶדר 

ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות,  דַּ  48 מ  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ים,  פִּ דַּ  24-28

ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 48 דַּ

 45 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ה:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ

י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ

ר  ּקֹות, ֶאְפשָׁ ים, לֹוֵקַח לֹא יוֵֹתר מ 96 דַּ פִּ ְלֵעֶרְך 52 דַּ

ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 96 דַּ

י



יֹוִמי ְל- ְלִלּמּוד  ק  ַהּזַֹהר ַהְמֻחּלָ ֵסֶפר  ַהּיֹוִמי א.  ֵסֶפר זַֹהר 
ָרִכים  ָנה (ִעם זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 ּכְ ָ 354 ְימֹות ַהּשׁ

ָנה. ָ י ַהּשׁ ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדׁשֵ

יֹוִמי ְל- ְלִלּמּוד  ק  ַהּזַֹהר ַהְמֻחּלָ ֵסֶפר  ַהּיֹוִמי ב.  ֵסֶפר זַֹהר 
ָרִכים  ִלי זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 ּכְ ָנה (ּבְ ָ 354 ְימֹות ַהּשׁ

ָנה. ָ י ַהּשׁ ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדׁשֵ

ק  ַהְמֻחּלָ זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ֵסֶפר  ַהּיֹוִמי ג.  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ֵסֶפר 
(400 ַעּמּוִדים). ָנה   ָ ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354 ְימֹות ַהּשׁ

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי  ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ַהְמֻחּלָ ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ד. 
ָנה. ָ ְל-354 ְימֹות ַהּשׁ

ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזַֹהר  ִנְפְלאֹות  ּתֹוָרה ה.  פּון  ִליְכט  ִאין 
(192 ַעּמּוִדים). ּוְבִאיִדיׁש  

"י  ּבִ ָהַרׁשְ ַעל  ְחּתֹון  ַהּתַ ֵעֶדן  ן  ּגַ ּתֹוָרה ו.  פּון  ִליְכט  ִאין 
(32 ַעּמּוִדים). ִאיִדיׁש   ּבְ

ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה.  נֶֹפת צּוִפים ּבְ ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה ז. 
(177 ַעּמּוִדים).  ֵחֶלק א  

ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה.  נֶֹפת צּוִפים ּבְ ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה ח. 
(187 ַעּמּוִדים).  ֵחֶלק א  

זַֹהר ּתֹוָרה ַעל ַהּתֹוָרה ה' ֲחָלִקים.ט. 
. זַֹהר ּתֹוָרה ַעל ַנ"ְךי. 

זַֹהר ּתֹוָרה ֶהָחָדׁשיא.  ַעל ַהּתֹוָרה.
. (80 ַעּמּוִדים)יב.  ית   ֵראׁשִ ִלּקּוֵטי זַֹהר: ּבְ
. (105 ַעּמּוִדים)יג.  מֹות   ִלּקּוֵטי זַֹהר: ׁשְ
. (206 ַעּמּוִדים)יד.  ָבִרים   ר-ּדְ ְדּבָ ּמִ ְקָרא-ּבַ ִלּקּוֵטי זַֹהר: ַוּיִ

דֹול ֵמַהּזַֹהר ְועֹוד ַעל  ּגָ ית, ִלּקּוט  ֵראׁשִ ּבְ ִרית: טו.  ּקּון ַהּבְ ּתִ
(400 ַעּמּוִדים). ִרית   ּקּון ַהּבְ ת ּתִ ַ ְקֻדּשׁ

ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמּקִ דֹול  ּגָ ִלּקּוט  ַהּזַֹהר טז.  אֹור 
(560 ַעּמּוִדים). ֵעף   ְסּתַ עֶֹמר, ְוָכל ַהּמִ "י, ַל"ג ּבָ ּבִ ַרׁשְ

(386 ַעּמּוִדים).יז.  ְזַרח אֹור ַהּזַֹהר   ֶמׁש ַוּיִ ֶ ָקָרא ַלּשׁ
יף ַעל ִעְנְיֵני ִלּמּוד  דֹול ּוַמּקִ ִלּקּוט ּגָ אֹור ַהּזַֹהר ֶהָחָדׁש יח. 
רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ַמֲעַלת  ְוגֶֹדל  ָלה,  ּבָ ַהּקַ ְוִלּמּוד  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר 
 586) ֵעף   ְסּתַ "י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ְוָכל ַהּמִ ּבִ ְלַרׁשְ

ַעּמּוִדים).

ּבֹו  דֹוׁש יט.  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְלִלּמּוד  ְוַהֲהָכָנה  ֶרְך  ַהּדֶ
ּקּוִנים  דֹוׁש ְוַהּתִ ד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ ְיבָֹאר 
ּזַֹהר  דֹולֹות ְוַהּנֹוָראֹות ַהְטמּונֹות ּבַ ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ְסֻגּלֹות ַהּגְ
ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ֻאּלָ ִכיָנה ּוְמָקֵרב ַהּגְ ְ ּקּון ְלַהּשׁ דֹוׁש ַהּזַֹהר ּתִ ַהּקָ
ְלֶהֶבת ֵאׁש  ׁשַ ָך ּבְ ל ִסְפֵרי מּוָסר, ְוהּוא ַיְלֵהב ִלּבְ ר ּכָ הּוא ִעּקַ
ַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר  ְפּתֵ ִמיָמה ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ַהּמַ ָלֲעבֹוָדה ַהּתְ
"י  ּבִ ִרים ְלָהַרׁשְ דֹוׁש ִמְתַקׁשְ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַוֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ
ָהִעְנָין  יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ
ִמּדֹורֹות  יֹוֵתר  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  דֹול  ַהּגָ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה  ילּו ּבְ ּכִ ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָיִבינּו ְוַיׂשְ ַהּקֹוְדִמים ּבַ
ּתֹוַרת  ְולֹוֵמד  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַהּקֹוְדִמים  יגּו  ִהּשִׂ ּלֹא  ׁשֶ
ְמאֹורֹות"  ִיְרֶאה  לֹא  ָאלּוף  "ַמְפִריד  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַהֵח"ן 
ַתח ָזֳהֵרי  ְטִביַלת ֶעְזָרא הּוא ֶהְכֵרַח ְלִלּמּוד ּתֹוַרת ַהֵח"ן, ְוִיּפָ
ְללֹא  ָלה  ּבָ ַהּקַ ְוִלּמּוד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ּומֹוֲחך  ָך  ִלּבְ
יקֹוְרסּות עֹוד ְיבָֹאר ּבֹו ּגֶֹדל ָהִעְנָין  ָטֳהָרה ּגֹוֶרֶמת ִמינּות ְוַאּפִ

ְטִביַלת ֶעְזָרא. ֵהר ּבִ ְלִהּזָ

. (92 ַעּמּוִדים)כ.  ִהְלָכָתּה   ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ּכְ
ַהּיֹוִמי"  זַֹהר  ּקּוֵני  "ּתִ ֵסֶפר  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ּקּוִנים כא.  ַהּתִ ַער  ׁשַ
(66 ַעּמּוִדים).  

. (26 ַעּמּוִדים)כב.  זַֹהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים  
(64 ַעּמּוִדים).כג.  ָרֵאל ַעל ַהּזַֹהר   דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ

דֹוׁש. ֶרְך ְוַהֲהָכָנה ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ַהּדֶ ַער ַהּזַֹהר כד.  ׁשַ

ים. ִיּ ַער ַהּזַֹהר 36כה.  ֲעלֹוִנים ָחְדׁשִ ׁשַ
ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ְיבָֹאר  ּבֹו  ָרֵאל" כו.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַער  "ׁשַ ֵסֶפר 
דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי  ט ִמּזַֹהר ַהּקָ ָרֵאל ְמֻלּקָ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ

ָהֲאִריַז"ל ְועֹוד.

. (226 ַעּמּוִדים)כז.  דֹוׁש   י ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל ּפִ

. (178 ַעּמּוִדים)כח.  י ָהֲאִריַז"ל   ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל ּפִ
י ֵסֶפר  ּפִ ֵחֶלק ִראׁשֹון ַעל  ֵעף כט.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ָהֵעֶרב ַרב 
(36 ַעּמּוִדים). ית   ֵראׁשִ ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּבְ

י ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִני ַעל ּפִ ֵחֶלק ׁשֵ ֵעף ל.  ְסּתַ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהּמִ
(70 ַעּמּוִדים). מֹות   ֵסֶדר ׁשְ

י ֵסֶפר  י ַעל ּפִ ִליׁשִ ֵחֶלק ׁשְ ֵעף לא.  ְסּתַ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהּמִ
(20 ַעּמּוִדים). ְקָרא   ַהּזַֹהר ֵסֶדר ַוּיִ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  ְרִביִעי  ֵחֶלק  ֵעף לב.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(54 ַעּמּוִדים). ר   ְדּבָ ּמִ ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּבַ

י ֵסֶפר  י ַעל ּפִ ֵחֶלק ֲחִמיׁשִ ֵעף לג.  ְסּתַ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהּמִ
(26 ַעּמּוִדים). ָבִרים   ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּדְ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ֵעף לד.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(90 ַעּמּוִדים). ּקּוֵני זַֹהר   דֹוׁש ּתִ ַהּקָ

י ֵסֶפר  ּפִ ִביִעי ַעל  ׁשְ ֵחֶלק  ֵעף לה.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(30 ַעּמּוִדים). דֹוׁש זַֹהר ָחָדׁש   ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  ִמיִני  ׁשְ ֵחֶלק  ֵעף לו.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(16 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ים ְלַרּבֵ דֹוׁש ֵעץ ַחּיִ ַהּקָ

י ֵסֶפר  ּפִ יִעי ַעל  ׁשִ ֵחֶלק ּתְ ֵעף לז.  ְסּתַ ְוָכל ַהּמִ ָהֵעֶרב ַרב 
(12 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ְלּגּוִלים ְלַרּבֵ ַער ַהּגִ דֹוׁש ׁשַ ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  יִרי  ֲעׂשִ ֵחֶלק  ֵעף לח.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(64 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   סּוִקים ְלַרּבֵ ַער ַהּפְ דֹוׁש ׁשַ ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  י"א  ֵחֶלק  ֵעף לט.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(44 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ּקּוִטים ְלַרּבֵ ַער ַהּלִ דֹוׁש ׁשַ ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  י"ב  ֵחֶלק  ֵעף מ.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ָהֲאִריַז"ל  ינּו  ְלַרּבֵ ַהּתֹוָרה  ַעל  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  דֹוׁש  ַהּקָ
(128 ַעּמּוִדים).  

ְסָפִרים  י  ּפִ ַעל  י"ג  ֵחֶלק  ֵעף מא.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ַנת  ִמׁשְ ּתֹוָרה,  ִלּקּוֵטי  "י,  ּבִ ַרׁשְ ַמַאְמֵרי  ַער  ׁשַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
(16 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ֲחִסיִדים, ְלַרּבֵ

ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  י"ד  ֵחֶלק  ֵעף מב.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּבּוֵרי  ּדִ ַמֲאָמִרים  ַיְלקּוט  יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ קֶֹדם  ָהַאֲחרֹון 
ַעל  אּו  ּבְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ַהּקֹוְדִמים  יִקים  ּדִ ִמּצַ ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָאה 
ד  ְמֻיּסָ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ֶזה  ַהּלָ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי 
(54 ַעּמּוִדים). דֹוׁש   דֹוׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהּקָ ֵמַהּזַֹהר ַהּקָ

ָהֵעֶרב  ַמְנִהיֵגי  ט"ו  ֵחֶלק  ֵעף מג.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ִלְפֵני  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ַרב 
דֹוׁש  ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּזַֹהר ַהּקָ ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים ּדִ
ְוַתְלִמיָדיו  דֹוׁש  ַהּקָ טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ּוֵמַהּבַ דֹוׁש,  ַהּקָ ּוֵמָהֲאִר"י 
רֹב  ִיְהיּו  ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ׁשֶ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
יָרם,  ים ֵמָהֵעֶרב ַרב, ְוִסיָמִנים ֵאיְך ְלַהּכִ ְנִהיִגים ְוָהָראׁשִ ַהּמַ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק  ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל 
(60 ַעּמּוִדים). ִעְנָיִנים ֵאּלּו   ֵצל ֵמֶהם, ּוֵבאּוִרים ּבְ ּוְלִהּנָ

ָהֵעֶרב  ַמְנִהיֵגי  ט"ז  ֵחֶלק  ֵעף מד.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ְורּוַח  ְנבּוָאה  ּבּוֵרי  ּדִ ַמֲאָמִרים  ַיְלקּוט  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ַרב 
ם  ׁשֵ ַעל  ּוֵמַהּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ּוֵמָהֲאִר"י  דֹוׁש  ַהּקָ ֵמַהּזַֹהר  ַהּקֶֹדׁש 
ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַתְלִמיָדיו  דֹוׁש  ַהּקָ טֹוב 
ֵאיְך  ְוִסיָמִנים  ַרב,  ֵמָהֵעֶרב  ים  ְוָהָראׁשִ ְנִהיִגים  ַהּמַ רֹב  ִיְהיּו 
ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק  ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהּכִ
ֵאּלּו.  ִעְנָיִנים  ּבְ ים  ַרּבִ ּוֵבאּוִרים  ֵמֶהם,  ֵצל  ּוְלִהּנָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

(38 ַעּמּוִדים).  

ְפֵרי  ִמּסִ ִלּקּוט  י"ז  ֵחֶלק  ֵעף מה.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(58 ַעּמּוִדים). ָלה ּומּוָסר   ַקּבָ

ְפֵרי  ִמּסִ ִלּקּוט  י"ח  ֵחֶלק  ֵעף מו.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(364 ַעּמּוִדים). ָלה ּומּוָסר   ַקּבָ

ֶהם ְמבָֹאר  ּבָ ִרים ְלֵעיל: מז.  ְזּכָ ִסְפֵרי "ָהֵעֶרב ַרב" ַהּנִ ּבְ
ַרב,  ָהֵעֶרב  ְוִעְנְיֵני  י  ַמֲעׂשֵ ְוַלֲחקֹר  ּמּוד  ַהּלִ ִחּיּוב  ִעְנַין  ּגֶֹדל 
ַעם  ל  ּכָ ֶאת  ַקְלְקִלים  ּמְ ׁשֶ ם,  ֶנְגּדָ ִלְלחֹם  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְוֵאיְך 
תֹוָרֵתנּו  ּבְ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּלֹו, ְועֹוְקִרים ּכָ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
עֹוֵסק  ׁשֶ ְלִמי  דֹול  ַהּגָ ָכר  ַהּשָׂ ֶהם  ּבָ ְמבָֹאר  ם  ּגַ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ָרֵאל ִמן ָהֵעֶרב ַרב, ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהַרּבִ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלַהּצִ
ָהֵעֶרב ַרב  לֹום. עֹוד ְמבָֹאר, ׁשֶ ם ַחס ְוׁשָ ּתָ ִרׁשְ לּו ּבְ ּלֹא ִיּפְ ׁשֶ
ים  ְנָחׁשִ ֲאָבל  ְמבָֹאר  ּכַ ים,  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ּכִ ִאים  ַרּמָ ֵהם 
יֵלּה ִאינּון  ין ּדִ ין ְוַעְקַרּבִ ים ֵיׁש ּבֹו. ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּוְנָחׁשִ ְוַעְקַרּבִ
ית).  ֵראׁשִ ת ִיְתרֹו ַמֲאָמר ז' ְיֵמי ּבְ ָרׁשַ ֵעֶרב ַרב. (זַֹהר ָחָדׁש ּפָ
ְוִאיׁש  ִאיׁש  ל  ּכָ ַעל  ל  ּטָ ּמֻ ׁשֶ ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ֶהם,  ּבָ ְמבָֹאר  עֹוד 
לּוי  ֶזה ּתָ י ּבְ ְפָרטּוֵתיֶהם ּוְבִדְקּדּוֵקיֶהם, ּכִ ֶהם ּבִ ִקי ּבָ ִלְהיֹות ּבָ
ִוד,  ן ּדָ יַח ּבֶ יַאת ְמׁשִ ן ּבִ ם ּכֵ לּוי ּגַ ָרֵאל, ּובֹו ּתָ ת ִיׂשְ ַ ְיסֹוד ְקֻדּשׁ

ָמתֹו.  ַהְקּדָ ים ּבְ ה ָלנּו ָהֵעץ ַחּיִ ּלָ ּגִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְוִתּקּון  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  "י מח.  ּבִ ָהַרׁשְ ית  ּבֵ ֵסֶפר 
מֹות ֵחֶלק א', ּבֹו ְיבָֹאר ּגֶֹדל  ית ׁשְ ֵראׁשִ יָניו ּוִמְנָהָגיו ֵסֶדר ּבְ ּדִ
ִרית ַהּבְ ְוִתּקּון  ַגם  ּפְ ִעְנְיֵני  ְועֶֹנׁש ַעל  ָכר  ל ׂשָ ּמּוד ׁשֶ ַהּלִ ִעְנַין 
(160 ַעּמּוִדים).   

ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְוִתּקּון  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  "י מט.  ּבִ ָהַרׁשְ ית  ּבֵ ֵסֶפר 
מֹות ֵחֶלק ב', ּבֹו ְיבָֹאר ּגֶֹדל  ית ׁשְ ֵראׁשִ יָניו ּוִמְנָהָגיו, ֵסֶדר ּבְ ּדִ
ִרית  ַהּבְ ְוִתּקּון  ַגם  ּפְ ִעְנְיֵני  ְועֶֹנׁש ַעל  ָכר  ל ׂשָ ּמּוד ׁשֶ ַהּלִ ִעְנַין 
(124 ַעּמּוִדים).  

ָלאֹור  הּוָצא  ִראׁשֹון  ֵחֶלק  ִרית נ.  ַהּבְ ַגם  ּפְ ּקּון  ּתִ ֵסֶפר 
ים,  ָהַרּבִ ִלְזכּות  ס  ִנְדּפַ ֶפר  ַהּסֵ ָקָטן.  ִלְפָרט  תשס"ד  ַנת  ׁשְ
(420 ַעּמּוִדים). ׁש   ם ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבּקֵ ִחּנָ ק ּבְ ּוִמְתַחּלֵ

ּקּון  "ּתִ ְקָרא  ַהּנִ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  י  ּכִ ָלִלי נא.  ַהּכְ ּקּון  ּתִ
כ"ט  (ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָלִלי"  ַהּכְ
לֹוַמר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה,  ְלִמְקֵרה  ּקּון  ּתִ ְוהּוא  ד'),  אֹות 
ים (טז, לב, מא, מב, נט, עז,  ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ
דֹול  ַהּגָ נּו  ֵמַרּבֵ ָרה לֹו,  ּקָ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ צ, קה, קלז, קנ) 
ָרֵאל ּוְקדֹוׁשֹו, ַנַחל נֹוֵבַע  י אֹור ִיׂשְ יק ָהֲאִמּתִ דֹוׁש ַצּדִ ְוַהּקָ
 72) ֶרְסֶלב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו   י ַנְחָמן ִמּבְ ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבִ

ַעּמּוִדים).

ָרֵאל"  ְלִיׂשְ ֵמ"חֹק  ִלּקּוט  ְוהּוא  ִרית נב.  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֵסֶפר 
ֲעֵרי  ׁשַ ֲחָדׁשֹות  הֹוָספֹות  ִעם  ִטים  ּפָ מֹות-ִמׁשְ ׁשְ ּיֹות  ְרׁשִ ּפַ
(36 ַעּמּוִדים). ִרית   ִמיַרת ַהּבְ ת ּוׁשְ ַ ה ַעל ְקֻדּשׁ ָ ְקֻדּשׁ

(44נג.  ַעּמּוִדים). ִמיַרת ֵעיַנִים   ׁשְ ָכר ְוָהעֶֹנׁש ּבִ ַהּשָׂ
י  י ָהֲאִריַז"ל ְוַרּבִ ְלּגּוִלים, ַעל ּפִ ֵסֶדר ַהּגִ סֹוד ד' ִליֵרָאיו נד. 
ָכר ְועֶֹנׁש  ִסְפֵרי ׂשָ ס ּבְ ים ִויַטאל ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ִנְדּפַ ַחּיִ

(50 ַעּמּוִדים). ְנָחס   ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

(14נה.  ַעּמּוִדים). סֹוד ד' ִליֵרָאיו ֶהָחָדׁש  

(480נו.  ַעּמּוִדים). ֵסֶפר "ְמאֹורֹות ַהּזַֹהר"  

(72נז.  ַעּמּוִדים). ּלּות ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ִהְתּגַ

(124נח.  ַעּמּוִדים). רֹות ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ִאּגְ

. (16 ַעּמּוִדים)נט.  ֵסֶפר "ָהַרְמַח"ל ְוַהּזַֹהר"  

. (28 ַעּמּוִדים)ס.  ֵסֶפר "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'"  

. (10 ַעּמּוִדים)סא.  יַח ְוַהּזַֹהר"   ׁשִ ֵסֶפר "ַהּמָ

. (10 ַעּמּוִדים)סב.  יִקים ְוַהּזַֹהר"   ּדִ ֵסֶפר "ַהּצַ

. (8 ַעּמּוִדים)סג.  ּבֹונֹות ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ֶחׁשְ

. (8 ַעּמּוִדים)סד.  י"   ְעּתִ י ְונֹוׁשַ ְלּתִ ֵסֶפר "ִקּבַ

. (14  ַעּמּוִדים)סה.  ה ִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש"   ֵסֶפר "ֵאּלֶ

. (14  ַעּמּוִדים)סו.  ֵסֶפר "ֲהָפַצת ַהּזַֹהר"  

200 ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל
ם: ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ הֹוֵצאנּו ָלאֹור ּבְ ׁשֶ

יאיא



. (32 ַעּמּוִדים)סז.  ים"   יֵקי ָהַרּבִ ֵסֶפר "ַמְצּדִ

. (2 ַעּמּוִדים)סח.  אֹור ָהֱאֶמת  
(32 ַעּמּוִדים).סט.  ֶאל ָהֲעָרֶפל  
יַחע.  ׁשִ ַהזֹוַהר ְוַהּמָ

 . (42 ַעּמּוִדים)עא.  "י   ּבִ ת ָהַרׁשְ ֻאּלַ ּגְ
 . (52 ַעּמּוִדים)עב.  יָמְטִרּיֹות ַהזֹוַהר   ּגִ
 . (32 ַעּמּוִדים)עג.  ְיׁשּועֹות ַהזֹוַהר  
 . (32 ַעּמּוִדים)עד.  "י   ּבִ ְיׁשּועֹות ָהַרׁשְ
 . (82 ַעּמּוִדים)עה.  ִנְפָלאֹות ַהזֹוַהר  
 . (14 ַעּמּוִדים)עו.  יָרה ְוִזְמָרה   ׁשִ

ַער ַהזֹוַהרעז.  ׁשַ
"יעח.  ּבִ תֹוְלדֹות ַרׁשְ

. (42 ַעּמּוִדים)עט.  ִהּלֹות ַהזֹוַהר   ּתְ

. (32 ַעּמּוִדים)פ.  יַבת נַֹח   ּתֵ
 . (22 ַעּמּוִדים)פא.  "י   ּבִ ׁשּוַבת ָהַרׁשְ ּתְ
 . (54 ַעּמּוִדים)פב.  ִמְפֲעלֹות ַהזֹוַהר  
(960פג.  ַעּמּוִדים) יקּוֵני זֹוַהר ַהּיֹוִמי ב' ֲחָלִקים   ּתִ

ָנה  ָ חּוָלק ל-354פד.  ְיֵמי ַהּשׁ זֹוַהר ַהּיֹוִמי ַהּמְ
(4000 ַעּמּוִדים).  ָרִכים   6 ּכְ

 . (6 ַעּמּוִדים)פה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 1  
 . (6 ַעּמּוִדים)פו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 2  
 . (12 ַעּמּוִדים)פז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 3  
 . (16 ַעּמּוִדים)פח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 4  
 . (4 ַעּמּוִדים)פט.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 5  
 . (16 ַעּמּוִדים)צ.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 6  
 . (4 ַעּמּוִדים)צא.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 7  
 . (4 ַעּמּוִדים)צב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 8  
 . (4 ַעּמּוִדים)צג.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 9  
 . (8 ַעּמּוִדים)צד.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 10  
 . (8 ַעּמּוִדים)צה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 11  
 . (8 ַעּמּוִדים)צו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 12  
 . (8 ַעּמּוִדים)צז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 13  
 . (8 ַעּמּוִדים)צח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 14  
 . (8 ַעּמּוִדים)צט.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 15  
 . (16 ַעּמּוִדים)ק.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 16  
 . (8 ַעּמּוִדים)קא.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 17  
 . (8 ַעּמּוִדים)קב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 18  
 . (8 ַעּמּוִדים)קג.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 19  
 . (8 ַעּמּוִדים)קד.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 20  
 . (8 ַעּמּוִדים)קה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 21  
 . (8 ַעּמּוִדים)קו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 22  
 . (8 ַעּמּוִדים)קז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 23  
 . (8 ַעּמּוִדים)קח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 24  
 . (8 ַעּמּוִדים)קט.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 25  
 . (8 ַעּמּוִדים)קי.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 26  
 . (2 ַעּמּוִדים)קיא.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 27  
 . (2 ַעּמּוִדים)קיב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 28  
 . (8 ַעּמּוִדים)קיג.  ַעלֹון ַהזֹוַהר ְפַצַצת ָאטֹום  

ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 30קיד. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 31קטו. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 32קטז. 

ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 33קיז. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 34קיח. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 36קיט. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 37קכ. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 38קכא. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 39קכב. 

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר  יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכג.  ָחק ְלִיׂשְ
(280 ַעּמּוִדים). ית   ֵראׁשִ ּבְ

מֹות  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ׁשְ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכד.  ָחק ְלִיׂשְ
(266 ַעּמּוִדים).  

ְקָרא  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ַוּיִ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכה.  ָחק ְלִיׂשְ
(260 ַעּמּוִדים).  

ר  ְדּבָ ּמִ ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ּבַ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכו.  ָחק ְלִיׂשְ
(240 ַעּמּוִדים).  

ָבִרים  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ּדְ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכז.  ָחק ְלִיׂשְ
(264 ַעּמּוִדים).  

ית  ֵראׁשִ ַעל ֵסֶדר ּבְ ָרֵאל קכח.  ִלּקּוֵטי ָחק ְלִיׂשְ
(210 ַעּמּוִדים).   

ל  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ַעל ּכָ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכט.  ָחק ְלִיׂשְ
(500 ַעּמּוִדים).  ַבׁש   יאּור ָמתֹוק ִמּדְ ַהּתֹוָרה ּבִ

ָנה  ף ַהּיֹוִמי ְלׁשָ ּיֹות ּדַ ק ְלָפָרׁשִ ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קל.  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּכָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. יאּור ּבְ ֶאָחת ִעם ּבִ

ם  ל ַהזֹוַהר ְמֻתְרּגָ ּכָ ּיֹות קלא.  ק ְלָפָרׁשִ ֻחּלָ ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ּמְ
ׁשֹון קֹוֶדׁש]: ְלָלׁשֹון ַהקֹוֶדש [ַרק ַהּלָ

 . (160 ַעּמּוִדים)קלב.  ַמת ַהזֹוַהר   ַהְקּדָ
 . (160 ַעּמּוִדים)קלג.  ית   ֵראׁשִ ּבְ
. (154 ַעּמּוִדים)קלד.  נַֹח  

ְלָך ְלָךקלה.  
 . (200 ַעּמּוִדים)קלו.  ָרא   ַוּיֵ
 . (160 ַעּמּוִדים)קלז.  ָרה   י ׂשָ ַחּיֵ
 . (104 ַעּמּוִדים)קלח.  תֹוְלדֹות  
 . (172 ַעּמּוִדים)קלט.  ֵצא   ַוּיֵ
 . (110 ַעּמּוִדים)קמ.  ַלח   ׁשְ ַוּיִ
 . (114 ַעּמּוִדים)קמא.  ב   ׁשֶ ַוּיֵ
 . (103 ַעּמּוִדים)קמב.  ץ   ִמּקֵ
 . (56 ַעּמּוִדים)קמג.  ׁש   ּגַ ַוּיִ
 . (345 ַעּמּוִדים)קמד.  ַוְיִחי  
. (165 ַעּמּוִדים)קמה.  מֹות   ׁשְ
. (87 ַעּמּוִדים)קמו.  ָוֵאָרא  
. (99 ַעּמּוִדים)קמז.  ּבֹא  
. (202 ַעּמּוִדים)קמח.  ח   ּלַ ׁשַ ּבְ
. (176 ַעּמּוִדים)קמט.  ִיְתרֹו  
. (250 ַעּמּוִדים)קנ.  ִטים   ּפָ ִמׁשְ
. (425 ַעּמּוִדים)קנא.  רּוָמה   ּתְ
. (70 ַעּמּוִדים)קנב.  ה   ַצּוֶ ּתְ
. (59 ַעּמּוִדים)קנג.  א   י ִתּשָׂ ּכִ
. (216 ַעּמּוִדים)קנד.  ְקֵהל   ַוּיַ
. (410 ַעּמּוִדים)קנה.  קּוֵדי   ּפְ
. (213 ַעּמּוִדים)קנו.  ְקָרא   ַוּיִ
. (87 ַעּמּוִדים)קנז.  ַצו  
. (57 ַעּמּוִדים)קנח.  ִמיִני   ׁשְ
. (89 ַעּמּוִדים)קנט.  ַתְזִריַע  
. (33 ַעּמּוִדים)קס.  ְמצֹוָרע  

. (199 ַעּמּוִדים)קסא.  ַאֲחֵרי  

. (69 ַעּמּוִדים)קסב.  ים   ְקדֹוׁשִ

. (165 ַעּמּוִדים)קסג.  ֱאמֹור  

. (45 ַעּמּוִדים)קסד.  ַהר   ּבְ

. (33 ַעּמּוִדים)קסה.  ֻחּקֹוַתי   ּבְ

. (35 ַעּמּוִדים)קסו.  ר   ְדּבָ ּמִ ּבַ

. (92 ַעּמּוִדים)קסז.  ָנׂשֹא  

. (80 ַעּמּוִדים)קסח.  ַהֲעלֹוְתָך   ּבְ

. (163 ַעּמּוִדים)קסט.  ַלח   ׁשְ

. (32 ַעּמּוִדים)קע.  קַֹרח  

. (42 ַעּמּוִדים)קעא.  ת   ֻחּקַ

. (277 ַעּמּוִדים)קעב.  ָלק   ּבָ

. (438 ַעּמּוִדים)קעג.  ְנָחס   ּפִ

. (5 ַעּמּוִדים)קעד.  ַמּטֹות  

. (102 ַעּמּוִדים)קעה.  ן   ָוֶאְתַחּנַ

. (36 ַעּמּוִדים)קעו.  ֵעֶקב  

. (13 ַעּמּוִדים)קעז.  ׁשֹוְפִטים  

. (89 ַעּמּוִדים)קעח.  י ֵתֵצא   ּכִ

. (160 ַעּמּוִדים)קעט.  ֶלְך   ַוּיֵ

. (44 ַעּמּוִדים)קפ.  ַהֲאִזינּו  

י  ּתֵ ף ַהּיֹוִמי ִלׁשְ ּיֹות ּדַ ָרׁשִ ק ַלּפָ ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפא.  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּכָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. יאּור ּבְ ִנים ִעם ּבִ ׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפב.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. יאּור ּבְ ִנים ִעם ּבִ ְלָחֵמׁש ׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפג.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ ְלָחֵמׁש ׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפד.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ לֹׁש ׁשָ ְלׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפה.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ ְלָחֵמׁש ׁשָ

ָנה  ף ַהּיֹוִמי ְלׁשָ ּיֹות ּדַ ָרׁשִ ק ַלּפָ ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפו.  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ֶאָחת ּבְ

 . (38 ַעּמּוִדים)קפז.  "י   ּבִ ְמִחיַצת ָהַרׁשְ ּבִ

 . (64 ַעּמּוִדים)קפח.  "י   ּבִ אֹור ָהַרׁשְ

 . (54 ַעּמּוִדים)קפט.  "י   ּבִ ַרׁשְ ְזכּוָתא ּדְ

 . (18 ַעּמּוִדים)קצ.  ל ֶרַגע   ֲחָבל ַעל ּכָ

 . (14 ַעּמּוִדים)קצא.  "י   ּבִ ַמת ָהַרׁשְ ִנׁשְ

 . (18 ַעּמּוִדים)קצב.  ל זֹוַהר   ים ׁשֶ ַחּיִ

 . (22 ַעּמּוִדים)קצג.  "י   ּבִ עֹות ָהַרׁשְ ּפָ ַהׁשְ

 . (12 ַעּמּוִדים)קצד.  "י   ּבִ ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

 . (16 ַעּמּוִדים)קצה.  ַהזֹוַהר ְוַהר ִסיַני  

 . (12 ַעּמּוִדים)קצו.  ַמת ּכַֹח ַהזֹוַהר   ַהְקּדָ

 . (112 ַעּמּוִדים)קצז.  ַהזֹוַהר ְוָהֵעֶרב ַרב  

 . (80 ַעּמּוִדים)קצח.  יקּוִנים   ַער ַהּתִ ׁשַ

ן יֹוָחִאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִאין לׁיכט פּון ּתֹוָרה ֵחֶלק 466קצט.  ַרּבִ
(32 ַעּמּוִדים).  ְחּתֹון   ן ֵעֶדן ַהּתַ ּגַ

הֹוָספֹות  ִעם  ה  ִנּיָ ׁשְ הֹוָצָאה  ָהֲעָרֶפל ר.  ֶאל 
(23 ַעּמּוִדים).   

ִעם  ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל-354רא.   חּוָלק  ַהּמְ ַהזֹוַהר  אֹור 
(796 ַעּמּוִדים). הֹוָספֹות  

ֵחֶלק ב. רֹות ַהּזַֹהר" רב.  ֵסֶפר "ִאּגְ

יביב




