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גזוהר למרדכי

ספר 

זוהר למרדכי
שאלות ותשובות

פרק א
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְסִּכים ִעָּמנּו, ֶׁשֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ִלְהיֹות ִעָּמנּו ַּבִחּבּור ַהֶּזה

בכתבי האר"י לפורים מובא שמרדכי הצדיק היה נשמת משה רבנו ע"ה, עיי"ש. 
ְּבִּתּקּוֵני ֹזַהר )ַּדף קי"א( וזה לשונו: ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַחְבַרָּיא ְּבַוַּדאי קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ִאְתַּגְלָייא  ָדָרא ְדַהאי  ַזָּכָאה  ְלֶמֱהֵוי ְּבַהאי ִחּבּוָרא,  ְוַתָּתִאין  ִעָּלִאין  ִעָּמָנא,  ִאְסַּתַּכם 
ַבְתָרָאה,  ְבָדָרא  יֹוַמָּיא  ְּבסֹוף  ְדֹמֶׁשה  ְיָדא  ַעל  ְלִאְתַחְּדָׁשא  ַהאי  ּכּוֵלי  ְּדָעִתיד  ֵביּה, 
ְלַקְייָמא  האחרון[  בדור  הימים  בסוף  משה  ידי  על  להתחדש  זה  כל  ]שעתיד 
'ָהָיה ה'ּוא ֶׁשִּיְהֶיה. ּוֵביּה )דף קיב ע"א( )תהלים לג יד(  ְקָרא ]לקיים מה שכתוב[ )ֹקֶהֶלת א ט( ַמ'ה ּׁשֶ
ִמ'ֲּמכֹון ִׁש'ְבּתֹו ִה'ְׁשִּגיַח, )שם קמד טו( ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכ"ה ּלֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֹמֶׁש"ה, ַאְׁשֵרי 
ָהָעם ֶׁשיהו"ה אלהי"ו, ַּדֲעֵליּה ִאְּתַמר )קהלת א ד( ּדֹור הֹוֵלְך ְודֹור ָּבא, ְוֵלית ּדֹור ָּפחּות 
ְוִאְתַּפְׁשטּוֵתיּה הּוא  ְלֶאֶלף ּדֹור,  ִצּוָה  ָּדָבר  )תהלים קה ה(  ִאְּתַמר  ַוֲעֵליּה  ִרּבֹוא,  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ
ְבָכל ָּדָרא ְוָדָרא, ְבָכל ַצִּדיק ְוָחָכם ְּדִמְתַעֵּסק ְּבאֹוַרְייָתא, ַעד ִׁשִּתין ִרּבֹוא, ְלַאְׁשָלָמא 
ְלֻכְּלהּו ִמְּפִגימּו ִדְלהֹון, ְוָרָזא ְדִמָּלה )ישעיה נג ה( ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמְּפָׁשֵענּו, ְדִאיהּו ָׁשִקיל 
ים ִרּבֹוא, ּוַמּנֹו ֹמֶׁשה  ה ַאַחת ָיְלָדה ִׁשּׁשִ ְלֻכְּלהּו, ְּכָמה ְדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִאּׁשָ
ים ִרּבֹוא, ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר ֲעֵליּה ּדֹור הֹוֵלְך )ְודֹור ָּבא( ְלַההּוא ָעְלָמא, ְודֹור  ְדָׁשִקיל ְּכִׁשּׁשִ

ָּבא ִאיהּו ֵייֵתי ְּכִמְּלַקְדִמין.

ִהְסִּכים  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּבַוַּדאי  ֲחֵבִרים,  ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  ָאַמר  ַהֹקוֶדש:  ְּבָלׁשֹון 
ִעָּמנּו, ֶׁשֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ִלְהיֹות ִעָּמנּו ַּבִחּבּור ַהֶּזה, ַאְׁשֵרי ַהּדֹור ֶׁשֶּזה ִהְתַּגָּלה 
ּבֹו, ֶׁשָעִתיד ָּכל ֶזה ְלִהְתַחֵּדׁש ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ְּבסֹוף ַהָּיִמים ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון, ְלַקֵּים ֶאת 
"ָהָיה ה"ּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ּובֹו ִמ'ְּמכֹון ִׁש'ְבּתֹו ִה'ְׁשִּגיַח, ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכ"ה  ַהָּכתּוב ַמ"ה ּׁשֶ
ּלֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֹמֶׁש"ה, ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיהו"ה ֱאֹלָהי"ו, ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר ּדֹור ֹהֵלְך ְודֹור ָּבא, 
טּותֹו ִהיא  ים ִרּבֹוא, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ָּדָבר ִצּוָה ְלֶאֶלף ּדֹור, ְוִהְתַּפּׁשְ ּׁשִ ְוֵאין ּדֹור ָּפחֹות ִמּׁשִ
ים ִרּבֹוא, ְלַהְׁשִלים ֶאת  ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוְבָכל ַצִּדיק ְוָחָכם ֶׁשִּמְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה, ַעד ִׁשּׁשִ
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ֻּכָּלם ֵמַהְּפָגם ֶׁשָּלֶהם, ְוסֹוד ַהָּדָבר - ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵעינּו, ֶׁשהּוא ָׁשקּול ְלֻכָּלם, 
ֹמֶׁשה  ּוִמיהּו?  ִרּבֹוא,  ים  ִׁשּׁשִ ָיְלָדה  ַאַחת  ה  ִאּׁשָ ַהִּמְׁשָנה,  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵּבֲארּוהּו  ְּכמֹו 
)ְודֹור ָּבא(, ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם,  ֹהֵלְך  ָעָליו ּדֹור  ֶנֱאַמר  ֶזה  ים ִרּבֹוא, ּוִמּשּׁום  ְּכִׁשּׁשִ קּול  ֶׁשּׁשָ

ְודֹור ָּבא הּוא ָיֹבא ְּכמֹו ִמֹּקֶדם. )ועיין זוהר בראשית כ"ה ע"א(.

פרק ב
שאלה א

מי נתן את השם למשה רבינו ולהרשב"י?

ָגֵתנּו ְוֹלא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה  ְּגדּוָּלתֹו ַׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵאין ְלַׁשֵער ּוְגדֹוָלה ֵמַהּׂשָ
עֹוד. ְוהּוא ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות, )אֹוַפִּנים, אֹוַפן ע'(: ָרָאה מֶׁשה ַמה 
ְּיַתֵּקן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶׁשָהָיה ִניצֹוץ ֶׁשּלֹו ִמִּזְמָנא ִּתְנָייָנא ְּדָסִליק מֶׁשה ְלַהר  ּׁשֶ
כּו', ְוֶזה סֹוד ָּפסּוק ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶׁשִב"י נֹוָטִריקֹון ִׁש'ְמעֹון ֶּב'ן י'ֹוַחאי ֶׁשהּוא 

ְּבִזְמָנא ִּתְנָייָנא ְּדָסִליק ָלָהר, ַעַּכ"ל.

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקָרא ִּבְׁשמֹות מֶׁשה ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי

ֶטֶרם ֶׁשּנֹוַלד מֶׁשה ַרֵּבינּו, ְקָראֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְׁשמֹו "מֶׁשה" )ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּפֶרק 
יֹוַחאי:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעל  ס"א:(  ַּדף  ג'  )ֵחֶלק  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִאיָתא  ְוֵכן  ָהַרַד"ל(.  ְּבַהָּגהֹות  ָׁשם  ְוַעֵּין  ל"ב, 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ִמן יֹוָמא ְּדָבָרא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָעְלָמא, ֲהָוה ִאְזְּדַמן ָקֵמי 
קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְוִאְׁשְּתַכח ִעֵּמיּה. ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָקֵרי ֵליּה ִּבְׁשֵמיּה.

מֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִנְקְראּו "ִסיַני"

ּכּוְּלהּו  ֲחדּו  ְמֵהיְמָנא(:  ְּבַרְעָיא  צ"ח:  ַּדף  ג'  )ֵחֶלק  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  "ִסיַני",  ָקְראּו  ַרֵּבינּו  ְלֹמֶׁשה 
ָקְראּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי  ְוֵכן  ַּתָּנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ְוַאְמֵרי ַמאן ָקִאים ָקֵמי ִסיַני. 

"ִסיַני" ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר. )ִּתּקּון כ"ב ַּדף ס"ג:(

ָנִׁשיר ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד: ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ֶׁשַּבֲחּבּוָרה, ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא תֹוָרה1, ֲאדֹוֵננּו 
ַּבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי: ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי, ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ַצִּדיָקאי:

1. בזהר הקדוש פרשת פנחס: אמרו התנאים לרשב"י אלו לא נתן לנו הקב"ה את התורה אלא נתן לנו 
את הרשב"י דיינו. וזה פירוש ממנו תצא תורה. 
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פרק ג
שאלה ב?

יר ֶׁשָּיַסד ַהֶּבן ִאיׁש ָחי ְזָיָע"א ּוְבֶהְמֵׁשְך ַּגם אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו ַׁשִרים ֶאת ַהּׁשִ
"ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו" אּוַלי ְּכבֹוד ָהַאְדמֹו"ר ְיָבֵאר ָלנּו ֵאיְך ָמֵגן ָלנּו?

מֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָמְנעּו ֻּפְרָעֻנּיֹות ִמן ָהעֹוָלם

ַעל מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיָתא ֶׁשֶהֱעִביר ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ִמָּלבֹוא ָּבעֹוָלם. )ַוִּיְקָרא ַרָּבה א, ג(, ְוֵכן ֶנֱאַמר 
ָעָליו מֶׁשה ָעַמד ַּבֶּפֶרץ, ִּדְכִתיב ַוֹּיאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶׁשה ְּבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ. 
)ֶאְסֵּתר ַרָּבה ו, ב(, ְוֵכן ִאיָתא ַּבּזַֹהר: ָלא ֲהָוה ְּבָעְלָמא ַּבר ָנׁש ְּדָיִגין ַעל ָּדֵריּה ְּכמֶׁשה ְּדִאיהּו 

ֶׁשָאַמר:  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעל  ַּבֹּזַהר  ִאיָתא  ְוֵכן  ַּדף ק"ו.(  א'  )ֵחֶלק  ְמֵהיְמָנא.  ַרֲעָיא 
ְּבַחַּיי ָלא ָיִתיב ַעְלָמא ְּבַצֲעָרא, ְוָלא ִאיְתַדן ְּבִדיָנא ִדְלֵעיָלא. ]ְּבַחַּיי ֹלא ָיַׁשב ָהעֹוָלם 
ְּבַצַער ְוֹלא ִנּדֹון ַּבִּדין ֶׁשְּלַמְעָלה[ )ֹזַהר ֵחֶלק א' ַּדף רכ"ה.(. - ְועֹוד ְּמסּוָפר ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ָטן ְוִקֵּבל ְרׁשּות ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם, ְוָרָאה ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ָע  ֶׁשַּפַעם ֶאָחד ִקְטֵרג ַהּׂשָ
ֶׁשֶהְחִׁשיְך ַהּיֹום ַּבֹּבֶקר, ִהִּביט ְוָרָאה ֶאת ַהְּסֶמ"ך ֶמ"ם, ָאַמר לֹו ֵלְך ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָלֶלֶכת, ָאַמר לֹו  ִהְסִּכים  ּוָמֵגן ַעל ָהעֹוָלם, ְוֹלא  ְוֹּתאַמר לֹו ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבעֹוָלם 
ִאם ֵאין ַאָּתה הֹוֵלְך ֲאִני ְמַבֵּטל אֹוְתָך ְלַגְמֵרי, ִמַּיד ָהַלְך ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ְוָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמה? ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְּבַוְדַאי ְׁשַהַרְשִּב"י ָיכֹול ְלָהֵגן ַעל 

ָהעֹוָלם ּכּולֹו ּוְלַהִּצילֹו?

ְׁשֵאָלה ג

ַמה ָהֵעָצה ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ִיְלְמדּו זֹוַה"ק ְוִנְזֶּכה ִלְגאּוָלה ְּבַרֲחִמים?

ְוַעְכָׁשו ְנַסֵּפר ַעל ַהָּתְכִנית ַהֲחָדָׁשה ָהעֹוָלִמית ְׁשְּבַווְדַאי ָיִביא ַמֵהר ֶאת ַהְּגאּוָלה 
ַהְׁשֵליָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ְוָאֵמן.

ים ִרּבֹוא ְנָׁשמֹות ְּבתֹוְך ֵסֶפר  ִי'ְׂשָרֵאל ַה'ְּקדֹוִׁשים ְו'ַהְּטהֹוִרים ֵה'ָּמה ְּכלּוִלים ָּכל ִׁשּׁשִ
ַיְטִמין  ֶאָחד  ָּכל  ְוָלֵכן  ְּבִאְּגרֹוָתיו.  ְזָי"ע  ַהַרְמַח"ל  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ְּכְדָּכַתב  ַהזֹוַה"ק, 
ּוְבֹזַהר  ִּבְמֻיָחד ְּבדֹוֵרנּו ָּדָרא ָּבְתָרָאה ]ּדֹור ַאֲחרֹון[.  ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש  ַעְצמֹו ְּבֵסֶפר 
ַּמִּציל ִמְּפֵני ַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא.  )ֹזַהר ֵחֶלק ג' ַּדף קנ"ג( ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּכַתב ְּדהּוא "ֵּתיַבת ֹנַח" ּׁשֶ

ְוָלֶזה ִּתֵּקן ַהַרְמַח"ל ְזָי"ע ְדִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִלְלמֹוד זֹוַה"ק ּוָבֶזה ִיְתַּבְּטלּו ָּכל 
ַהְּגֵזרֹות – ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ִּבְצִמיַחת ֶקֶרן ָּדִוד ִּבְמֵהָרה )ְוַעֵּין ְּבֵסֶפר ְזכּוָתא ְּדַרְׁשִּב"י(.



זוהר למרדכי ו

ָאָדם  ְּבֵני  ַהְרֵּבה  אֹוָתּה  ֶׁשעֹוִׂשים  ִמְצָוה  וז"ל:  קצ״ח(  ְּכָלל  סֹוף  מ'  )ַמֲעֶרֶכת  ֶחֶמד  ִּבְׂשֵדי  ָּכַתב 
ְּבֻׁשָּתפּות, ָּכל ֶאָחד נֹוֵטל ְׂשַכר ְּכִאילּו ֲעָׂשָאּה ּכּוָלה ְלַבּדֹו, ּוִמַּטַעם ֶזה נֹוֲהִגים ָּכל 
"ס ֵּבין ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשָּכל ֶאָחד  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַחּבּוַרת ש״ס ּוְמַחְּלִקים ַהּׁשַ
לֹוֵקַח ַמֶּסֶכת ַאַחת, ְועֹוִׂשים ִסּיּום ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה, ְוֵכן ֲחבּורֹות ֶׁשִחְּלקּו ֵּביֵניֶהם 
ְּכִאילּו  ְׂשַכר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּיּטֹול  נֹוֶתֶנת  ַהִּדין  ְוׁשּוַרת  ִמְׁשָניֹות,  ֵסֶדר  ִלְלמֹוד 
״ס ּכּולֹו, ַעַּכ"ְל. - ַהּלֹוְמִדים ַּבֲחבּוָרה – ָּכל ֶאָחד ַּכָּמה ַּדּקֹות ּוִמְׁשַּתְּתִפים  ָלַמד ַהּׁשַ
ְּבֶׁשַבע  נּוַכל  ְוָכְך  ַהזֹוַה"ק,  ָּכל  ֶׁשָּלְמדּו  ְלּכּוָלם  ָלֶהם  ִּבְרצֹוָנם, עֹוֶלה  ּוִמְתַאֲחִדים 
כ"ב(  ס'  )ֶּפֶרק  ְיַׁשְעָיה  ַהָּנִביא  ִּדְבֵרי  ָּבנּו  ְוִיְתַקֵיים  ַלֲאָלִפים,  זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ַלֲעׂשֹות  ַּדּקֹות 
ִּסֵּים  "ַהָּקֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף" ֶׁשֲאִפילּו ְּבדֹוֵרנּו ַהָּנמּוְך – יּוַכל ְלֵהָחֵׁשב ְלַׂשר ָהָאֶלף, ּׁשֶ
ָּכל ַהזֹוַה"ק, ּוְּבֶּפֶלא יֹוֵעץ )ֶעֶרְך ַרִּבים( ָּכַתב: ְוַכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ְּדַרִּבים ּוְתִפָּלה 
ְּדַרִּבים ְוָכל ִמְצָוה ַהַּנֲעֵׂשית ְּבַרִּבים, ִהֵּנה ִּכי ֵּכן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחֵּבר ִעם ִיְרֵאי 
ה' ְוחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו ּוְלַקֵיים ַמֲאָמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה )ְּתִהיִלים קי"ט ס"ג( "ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר 

ְיֵראּוָך". ַעַּכ"ל.

פרק ד'
ְׁשֵאָלה ד'

ָרִאינּו ַּבְּסָפִרים ֶׁשל ָהַרב ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד זֹוַה"ק ָהַרְׁשִּב"י יֹוֵׁשב ֶאְצלֹו, ִמַּנִין ַהָּדָבר 
ַהִּנְפָלא ַהֶּזה?

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְלׁשֹון ָהִאְּדָרא "ִאְתַעַטר" ִמַּיד ָּבא ָהַרְׁשִּב"י ַוּיֹוֵׁשב ֵּביֵננּו

ָּכַתב ַהְמקּוָבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי ְזָיָע"ָא ְזֵקנֹו ֶׁשל ַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ַהְמקּוָבל 
)ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ַּדַּמְׁשְּכָנא"  ַה"ִאְּדָרא  ַעל  ַהַחָּמה"  "אֹור  ְּבִסְפרֹו  ְזָי"ע,  ְגלַאְנִטי  ַאְבָרָהם  ָהַרב 
ִמֵּביֵנינּו,  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשִּנְפַטר  ַאַחר  ַהּיֹום  ֲאִפילּו עֹוד  ָקְדׁשֹו:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַּדף קכ"ג ע"ב(,  ִמְׁשָּפִטים 

ְּכֶמֶלְך  ְמֻעָּטר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  "ִאְתַעַטר" ָּבא  ָהִאְּדָרא,  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים  ְזַמן  ָּכל 
ְּבַעְטרֹוָתיו ְּבֹראׁש, ְוּיֹוֵׁשב ְּבַּגָוון, עכל"ק. ַהִאם ֵיׁש ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו, ַעל ֵּכן ָראּוי 
ְוִּיְתַּפֵּלל ִּבְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ִּתְתַקֵּבל  ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ִמְצָוה. ּוְּבַווְדַאי ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁש 

ְּתִפָּלתֹו ְוַּתֲעֶׂשה ַּבָּקָׁשתֹו.

)מאמרי חודש סיון  וכתב הצה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספרו בני יששכר 
)שמו"ר כ"ח א-ב( באותה שעה בקשו  וז"ל: מן הה"ר לאמור במדרש  ב'(   ב' אות  מאמר 

מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקדוש ברוך ההוא קלסטורין של פניו 



זזוהר למרדכי

של משה דומה לאברהם אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישים הימנו לא זהו 
שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו אמר הקדוש ברוך הוא למשה לא ניתנה 
לך תורה אלא בזכות אברהם, הוי ומשה עלה אל אלוקים ויקרא אליו ה' מן 
ההר, בזכות הה"ר )שאברהם אבינו נקרא הה"ר(, הנה מן הראוי להתבונן איך סלקא דעתך 
שיאמר הקב"ה למלאכים שזהו אברהם? הרי זה היה משה? ועוד הנה התחיל 
שהיה קלסטר פניו דומה לאברהם ואחר כך אמרו שאמר הקב"ה למשה בזכות 

אברהם?

ונראה לפרש דחדא מתורצת בחברתה, דהנה נעמי כשנתנה עצה לרות וירדת 
והוא כמו  ָהָלְך עמה  זכות של נעמי  כי  זכותי תדר עמך...  הגורן דרשו חז"ל, 
שיעור  ממש  הוא  האדם,  של  הזכות  לך,  מבואר  הנה  ממש,  קומתה  שיעור 
קומת האדם עצמו, דהנה נעמי אמרה וירדתי הגם שהיתה בביתה... וכן כיון 
שזכות אברהם עלה עם משה, הנה היה שם קומת אברהם ממש,  וה' אלוקים 
זכות  כי  הענין  אמיתת  הודיע  ולמשה  אצלו?  שאכלתם  זהו  לא  אמר,  אמת 
מדבריו  ומבואר  עכ"ל.  ממש  אברהם  קומת  שיעור  והוא  עמו,  עלה  אברהם 
הקדושים שכאשר זוכים ונדבקים בצדיק זכותו, ושיעור קומתו ודמותו ממש 
בפרט  זיע"א  הרשב"י  בתורת  כשנתדבק  זה  ולפי  מקום.  בכל  עימו  הולכים 
)גיטין ס"ז(, וכשנקיים את  שצווה אותנו, שנו מידותי, ופירש רש"י למדו תורתי 
רצון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה ילך עמנו בכל מקום, ובוודאי 

ניוושע בכל הענינים.

ְׁשֵאָלה ה'

ָהַרב ָאַמר ְּבִׁשעּור ַהֹקוֶדם ְׁשִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִנְקָרא ַעם 
"ס? ָהָאֶרץ, ַהִאם ֶזה ַּגם ְלִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ַּבַעל ֶּפה ָּכל ַהּׁשַ

ְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה – ְוָכְך ִנְזֶּכה ִלְגאּוָלה ָהַאִמיִּתית

ִּבְקִריָאה  ִּליּמּוד  ַהָּפחֹות  ]ּוְלָכל  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  לֹוֵמד  ֶׁשֹּלא  ְלִמי  ָקְראּו  ּוְּבזֹוַה"ק 
זֹוַה"ק[, ַעם ָהָאֶרץ, ּוִבְגָללֹו ִמְתַעֵּכב ַהְּגאּוָלה ָרַח"ל. ַעל ֵּכן כּוָלנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק 
ּוְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ּוָברּוְך ה' ֶׁשָּזִכינּו ְּבדֹוֵרנּו ְלִהְתַחֵּבר ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  ְולֹוֵקַח  ֶרַוח,  ַמְטרֹות  ְלֹלא  ְלאֹות  ְלֹלא  ָהעֹוֵבד  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל  ַעם 
ְלָאִבינּו  ּוְלַׂשֵּמַח  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָהִקים  ְלַמַען  ַהחֹובֹות  ְועֹול  א  ַמּׂשָ ִׁשְכמֹו 
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ִכיָנה  ַמִים – ַעל ֵּכן ַאַחי! ָּכל ֶאָחד ֻיְכַלל ְּבִלימּוד ַהִּנְׂשָּגב ַהֶּזה ְלַמַען ְּפדּות ַהּׁשְ ֶׁשַּבּׁשָ
ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו ּוְפדּות ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ְּבַרֲחִמים, ָאֵּכְי"ָר.

פרק ה'
ְׁשֵאָלה ו'

ָלָּמה ְמַחֶּכה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכֵדי ְלָגֳאֵלנּו?
ּוַבֹּזַהר )ַוִּיְקָרא פא עא(, ָּכתּוב ַעל ַהָּפסּוק "ְוהּוא ְּבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו" ַוֲהֹלא ֶאָחד ֹלא ֹיאַמר 
ֶאָּלא ְּבֶאָחד, ְּכלֹוַמר ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ׁשֹוָרה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְחדּות, ְוָאז ֵאין ִמי ֶׁשְּיִׁשיֵבנּו 
ְוְיַסְלֶקנּו ֵמֲעֵליֶהם ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה לח(, ֲחבּור ֲעַצִּבים ֶאְפָרִים ַהַּנח לֹו )הֹוֵׁשַע ֶּפֶרק ד 
יז(, ֲאָבל ָחַלק ִלָּבם ַעָּתה ֶיְאָׁשמּו, ַהַּכָווָנה ֶׁשִאם ֵהם ֲחלּוִקים ְּבִלּבֹוָתם ָאז ַהָּקָּב"ה 

ִמְסַּתֵּכל ְלַאְׁשמֹוָתם ַרְח"ִל. - ּוְּבִחיָד"א )ְּבִסְפרֹו "ַחְדֵרי ָבֶטן" ְּדרּוׁש ְלָפָרַׁשת ָזכֹור( ָּכַתב: ְדַאְחדּות ִסַּבת 
ִקּיּום ַהָּדת, ְוִהיא ֶאֶבן ְיָקָרה ְיסֹוד מּוָסד ִיְׂשָרֵאל ִוְיסֹוד ַהְּגאּוָלה, ַעַּכ"ל. 

ה' ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּכה ָלנּו ֶׁשִּנְלַמד ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י - ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד – ְּכֵדי 
ֶׁשָּיחּוׁש ְלָגֳאֵלנּו

יִרים פ' ב, ח-י(: קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות: ּדֹוֶמה  )ְּבִׁשיר ַהּׁשִ

דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהֲחֹּלנֹות ֵמִציץ 
ִמן ַהֲחַרִּכים: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך. - ּבֹואּו ְוֵנֵצא ְלַקֵּבל 

ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ְּבַרֲחִמים – ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי )זֹוַה"ק(.

ְׁשֵאָלה ז'
ִמְּפֵני ַמה קֹוָרה ַהְרִעידֹות ָהֲאָדָמה ָּבעֹוָלם, ּוַמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו?

ְוָלֶזה ִסַּדְרנּו ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְּמחּוָלק ל-960 קּוְנְטֵרִסים 30 קּוְנְטֵרִסים ְּב-32 
ֻקְפָסאֹות, ְוָכְך ְּבַכָּמה ַּדּקֹות יּוְכלּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְלַסֵּים ֶאת ָּכל 

 ַהזֹוַה"ק ַאְלֵפי ְּפָעִמים. ְוָכל ֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ִמְצָטֵרף ִעם ַהְּכָלל ּוְמַסֵּים ַיְחָּדיו,
ְוֶנְחַׁשב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ִסֵּים ָּכל ַהזֹוַה"ק.

ּוַבֹּזַהר   - ד'(  ל"א  ב'  ַהָּיִמים  ִּדְבֵרי  )ַרִׁש"י  ַהָּמן!!!  ְלאֹוְכֵלי  ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ֹלא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ַהָּקדֹוׁש )ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ַּדף סב(, ָּכתּוב ַמה ְמֻיָחד ְּבאֹוְכֵלי ַהָּמן? ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ָהָיה 
ִמְתָּבֵרְך ַּבֵּמַעִים ְוִקְּבלּו אֹור רּוָחִני ּוָראּו ַמה ֶׁשְּלַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ְוַעל 
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ָּבּה  ְלִהְסַּתֵּכל  ַהּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ְוָלֶהם  ָהֱאמּוָנה  ְּבֵני  ָהיּו  ְוֵהם  ֵּדָעה,  ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה 
ִּבְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת ְּדָרֶכיָה. - רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה 
ָּכַתב:  )מט יא(,  ַוְיִחי  ָּפָרַׁשת  ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש  ְלֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה. - ּוֵבאֹור 
ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל 
ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. )ַּגם ַיִין 

ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(. 

ל"ב  ְּבָלְמֵדנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַאְחדּות ָּכל  ְוָנִחיׁש ַהְּגאּוָלה  ְוֵרַעי ּבֹואּו  ַאַחי  ֵּכן  ַעל 
]32[ ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַּכָּמה אֹוַפִּנים: א. ָּכל ֶאָחד ִיַּקח ֻקְפָסה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 30 ֲחָלִקים ֶׁשל 
ַהזֹוַה"ק ]ַהְּמחּוָלק לתתק"ס ֲחָלִקים )960([, ְוִּיְלַמד קּוְנְטֶרס ֶאָחד ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשַבע 
ְמַסְייִמים  ִאיׁש,   ]32[ ְּבַיַחד ל"ב  ֶׁשֵהם  ִעם עֹוד 31  ָיִמים[  ]ְּבֶמֶׁשְך חֹוֶדׁש  ַּדּקֹות 
ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ְּבחֹוֶדׁש, ְוֶזה ֶאְפָׁשר ְּבַקּלּות, ּוְבָכְך ְיַסְיימּו ַיְחָּדיו ֶאת ַהזֹוַה"ק ְּבָכל 
חֹוֶדׁש. – ב. ָּכל ֶאָחד ְיַחֵּלק ַלֲחֵבָריו חֹוֶבֶרת ֶאָחד ְּבַסְך ַהֹּכל ְלַחֶלק ל-30 ִאיׁש ]ֶׁשֶּזה 
ֹלא ָקֶׁשה[, ּוְבָכְך יּוְכְּפלּו ְזֻכּיֹוָתיו ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות, ]ּוְכָבר הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַהזֹוַה"ק 
ְיהּוִדים  ְוָכל ל"ב  ָהַרִּבים"[,  "ְמַזֶּכה  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ְּתרּוָמה ]קכ"ח ע"ב[,  ְּבָפָרַׁשת 
ִמְדַרׁש,  ָּבֵּתי  ְלַחֶלק ְלל"ב ]32[  ג.  ַהזֹוַה"ק. –  ָּכל  ְמַסְייִמים ֶאת  ֵּכן  ֶׁשַּיֲעׂשּו   ]32[
ֶׁשל 30  ִצּבּור   ]7[ ַּדּקֹות  ְּכֶׁשַבע  ִיְלְמדּו  ְּביֹום[,  ְּפָעִמים  ]ג'  ַהְּתִפיָלה,  ַאֲחֵרי  ְוָׁשם 
ִאיׁש, ְוָכְך ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום. - ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת 
ַהְּגאּוָלה - ּוִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים. - ִלְפָרִטים: -0548

436784

ֶלֱהֵוי ָידּוַע ֶׁשָּכל ַהְמַסְּיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּבְבִחיַנת "ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא" )זֹוַה"ק( 
ֲעֵליֶהם   – ד(,  ד,  יִרים  ַהּׁשִ )ִׁשיר  ַהִּגּבֹוִרים"  ִׁשְלֵטי  ּכֹל  ָעָליו  ָּתלּוי  ַהָּמֵגן  "ֶאֶלף  ִּבְבִחיַנת  ֵהם 
ָּתלּוי ְועֹוֵמד ַהָּצַלת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, "ֹּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים" ְוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְּגבּורֹות 

ּוְמַמְּתִקים אֹוָתם, ּוִמַּיד ָּבָאה ַהְּגאּוָלה בב"א.

פרק ו'
ְׁשֵאָלה ח'

ִמְּפֵני ַמה קֹוֶרה ַהְרִעידֹות ָהֲאָדָמה ָּבעֹוָלם, ּוַמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו?
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ִבְּתִפילֹות ָיִמים נֹוָרִאים ָאנּו אֹוְמִרים: 

ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול, ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור, ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר 
ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו. ה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה

ָאַמר ַהָּנִביא )ֲחַבּקּוק ֶּפֶרק ג' ו'( "ָעַמד ַוְיֹמֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוַּיֵּתר ּגֹוִים ַוִּיְתֹּפְצצּו ַהְרֵרי ַעד ַׁשחּו 
ִּגְבעֹות עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו". "ָעַמד" ֵּפירּוש ַהַמְלִּבים: ֶאת ֶׁשַּיֲעֹמד ָהעֹז ַההּוא 
ְוִיְתעֹוֵרר ְלַהְנִהיג ַהְנָהָגה ִנִּסית ְּבַהְׁשָּגָחה ְּגלּוָיה, "ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו" ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: 

ֶהְרָאה ָלֶהם ֶׁשָּכל ַמֲהָלכֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשּלֹו הּוא.

ָּכל ָהעֹוָלם ִמְתַהֵּפְך, ַׁשִּליִטים נֹוְפִלים ּוְמהּומֹות ְּבָכל ַהְּמִדינֹות, ְוִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע 
ָהָיה  בּוַע  ְוַהּׁשָ ִזיַלְנד,  ָּבניּו  נֹוָרָאה  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ָהָיה  ָׁשבּוַע  ִלְפֵני  יֹום,  ֵיֶלד  ַמה 
ַהָּקׁשֹות  ֵּבין  ְּבַיַּפן  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ָהְיָתה  ִׁשיִׁשי  ּוְבֵליל  ְבִסין,  ַּגם  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת 
ִמְּמקֹומֹו  ְוִנָּתר  ְוָזז  ִהְזַּדֲעַזע  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ִריְכֶטר,  ַּבֻּסָּלם   9 ָּבעֹוָלם,  ֶׁשָהיּו  ְּביֹוֵתר 
עֹון ִהְׁשַּתָּנה, ְועֹוד ֵיׁש ַסָּכָנה ִמִּזהּום ֵמַאְרָּבָעה ּכּוִרים ֲאטֹוִמים ֶׁשעֹוְמִדים  ְוַגם ַהּׁשָ
ַעם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֶׁשַהּכֹל  ַחִּיים  ַהָחֶפץ  ִּדְבֵרי  ְוָידּוַע  ְּבַפַחד,  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ְלִהְתּפֹוֵצץ 
ַאָּתה  ִּכי  ָּפעּול,  ָּכל  "ְוֵיַדע  ְּכֵדי  ְוַהּכֹל  ַהְׁשֵליָמה,  ִלְגאּוָלה  אֹוָתנּו  ּוְלָהִכין  ִיְׂשָרֵאל, 
ֱאֹלֵקי  ה'  ְּבַאּפֹו.  ְנָׁשָמה  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ְוֹיאַמר  ְיַצְרּתֹו,  ַאָּתה  ִּכי  ְיצּור,  ָּכל  ְוָיִבין  ְּפַעְלּתֹו, 
ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה". - ּוְׁשמּוָעה נֹוָרָאה ָׁשָמְענּו ַמה ֶׁשָּקָרה ְּבִיּׁשּוב 
ִאיָתָמר ְּבֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְׁשִנְרְצחּו 5 ְנָפׁשֹות ַרְח"ִל. ְוָכל ֵלב ָיזּוַע ְוָכל ַעִין ִּתְדַמע, 

ַאְך ְצִריִכים ּוֻמְכָרִחים ָלַדַעת ַמה ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַעל ָּכְך. 

ִעיֹרה2  ַלֶּגֶפן  "ֹאְסִרי  ַהָּפסּוק:  ַעל  יא(  ָּפסּוק  מט  ֶּפֶרק  ַוְיִחי  )ְּבָפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש:  ַהַחִּיים  ְּבאֹור  ָּכַתב 
ּוְכֶנֶגד ְּגאּוָלה  ְוֶזְל"ָק:  ֲעָנִבים סּוֹתה",  ּוְבַדם  ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו  ִּכֵּבס  ְּבִני ֲאתֹנֹו  ְוַלּׂשֵרָקה 
ה'  ִיְׁשרֹק  ֲאֶׁשר  ְּבֵעת  ֵּפירּוש  ְוַלּׂשֹוֵרָקה,  ָאַמר:  ְּבָיֵמינּו  ֶׁשִּתְהֶיה  ם  ַהּׁשֵ ְּבֵעֶזר  הב' 
ם ֹלא ָיִניַח  ִּדְכִתיב )ְזַכְרָיה י' ח'( ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם, ... ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא ְּבֵעֶזר ַהּׁשֵ
ֵמָהֻאּמֹות ֻאָּמה ְּגדֹוָלה אֹו ְקַטָּנה ֶׁשֹּלא ִתָּנֵתן ָלֶהם ]ַוַּיְכִניֵעם ְוְיַנעֵרם ְּכמֹו ֶׁשִּנֵער ֶאת 

ִמְצַרִים[, ְוהּוא אֹוְמרֹו ְּבִני ֲאתֹונֹו, ֵּפירּוש ִמְּלַבד ִעיֹרה, ֶאָּלא ַּגם ְּבִני ֲאתֹונֹו.

2. דברי הזוהר הקדוש )ויחי רל"ח ע"א(, רבי יוסי אמר "ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה" זה מלך המשיח שעתיד למשול 
על חילות העמים, ועל שרי מעלה הממונים על העמים, עובדי כוכבים ומזלות, שהם הכוח של האומות 

להתחזק, ועתיד מלך המשיח להתגבר עליהם. 



ייזוהר למרדכי

ֹמֶׁשה הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ְוהּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון

ּוְבֶהְמֵׁשְך ָּכַתב ... ִּכי ֲהֹלא ָיַדְעָּת ִּדְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ְׁשמֹות קכ( ִּכי ֹמֶׁשה הּוא ַהּגֹוֵאל 
ֲאֶׁשר ָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו הּוא ִיְגָאל אֹוָתנּו ְוָּיִׁשיב ָּבִנים ִלְגבּוָלם ִּדְכִתיב )ְקִהַּלת א ט( ַמ'ה 
ְׁש'ָהָיה ה'ּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ר"ת "ֹמֶׁשה", ְוֹלא ִיְקֶׁשה ְּבֵעיֶניָך ָּדָבר ֶזה ְּבאֹוְמָרך ֲהֹלא ֶמֶלְך 
ֶבט ְיהּוָדה ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ָּדִוד ַעְצמֹו ֶמֶלְך  ַהָּמִׁשיַח ִמּׁשֵ
ֵּכן ֵהיַאְך ָאנּו  ְוִאם  ָּדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם, ְּכַמְׁשָמעֹו,  ְוַעְבִּדי  )ְיֶחְזֵקאל לז כד(  ִּדְכִתיב  ַהָּמִׁשיַח 
ֹמֶׁשה  ִנְׁשַמת  ְּבִחיַנת  ִּכי  ָלַדַעת  ָלְך  ֵיׁש  ֵלִוי...  ֶבט  ִמּׁשֶ ַהָּבא  ֹמֶׁשה,  אֹוְמִרים ֶׁשהּוא 
ַוֲעַנף  ע"ה,  ֲעָנִפים  ָהיּו  ִרּבֹוא  הס'  ָּכל  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ִׁשְבֵטי  מי"ב  ְּכלּוָלה  ִהיא  ע"ה 
ְוֵלִוי  ְוֹכֵהן  ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ֶׁשָהָיה ֶמֶלְך  ְוָלֶזה ִּתְמָצֶאּנּו  ָּדִוד ְּבֹמֶׁשה הּוא,  ִׁשְבטֹו ֶׁשל 
ִּתְתַגֶּלה  ָלבֹא  ּוְלָעִתיד  ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ָהֲעָנִפים  ָּכל  ּכֹוֵלל  ֶׁשָהָיה  ְוִגּבֹור,  ְוָחָכם  ְוָנִביא 
ָּבעֹוָלם ֹׁשֶרׁש ַהַּמְלכּות ֶׁשְּבֹמֶׁשה, ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְוהּוא ָּדִוד, ְוהּוא ִיּנֹון 

ְוִׁשיֹלה.

ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה, ִׁשיֹלה ְׁשמֹו, הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 
ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה

)ְּבזֹוַהר ָחָדׁש ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית( ִּכי ָּגלּות ְרִביִעית  ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶרְך אֹוְמָרם ז"ל  ְוגֹו' -  ַּבַּיִין   ִּכֵּבס 
ֶׁשּבֹו ִיָּגֶלה ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ְוזּוַלת 
ֶזה ִיְתַעֵּכב ִמּבֹוא, ְוָלֶזה ָרַמז ְּבאֹוְמרֹו ִּכֵּבס ְוגֹו', ֵּפירּוש ִּכי כֹוחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה, 
ִׁשיֹלה ְׁשמֹו, הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוֵעין ַמה 
ֶׁשֵּפְרׁשּו )שהש"ר ב'( ְּבָפסּוק ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהַּיִין, ְוָאַמר ִּכי ְּבֶאְמָצעּוָתּה ִיְהֶיה ְלבּוׁשֹו 
ִנְתַכֵוון   - ְוגֹו'  ֲעָנִבים  ּוְבַדם  ְואֹוְמרֹו  ְללֹוְבׁשֹו...  ֵאָליו  ָנכֹון  ַלַּמְלכּות,  ִּכּנּוי  ֶׁשהּוא 
ִּתְהֶיה  ּתֹוָרה,  ָּבנּו  ֵאין  ּׁשֶ ֵּפירּוש  ַיִין,  ִיָּמֵצא  ְוֹלא  ַהְּגאּוָלה  ְזַמן  ְיִגיַע  ִאם  ִּכי  לֹוַמר 
ְלִיְׂשָרֵאל, ְּכאֹוְמָרם  ְיִצירּון ָהֻאּמֹות  ַהְּגאּוָלה ְּבֶאְמָצעּות עֹל ְותֹוֶקף ַהָּגלּות ֲאֶׁשר 
ז"ל )ַסְנֶהְדִרין צז:( ִּכי ְּכֶׁשַּיִּגיַע ֵּקץ ַהֶּנְחָּתם ְוֹלא ִיְהֶיה ְּבִיְׂשָרֵאל ְזכּות ְלגֹוַאָלם ַיֲעִמיד ָלֶהם 
ֶמֶלְך ָקָׁשה ְּכָהָּמן ְוכּו', ְוהּוא אֹוְמרֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים, ִּכי ְּבֶאְמָצעּות ַהִּיּסּוִרין ִיְזַּדְּככּו 
ַהְּנָפׁשֹות ְוִיְתָּבְררּו ִניצֹוֵצי ַהְּקדֹוָׁשה ְּכֶדֶרְך ְׁשִיְתַבְררּו ְּבֶאְמָצעּות ְּבִחיַנת ַהּתֹוָרה, 
ֶאָּלא ֶׁשּזֹו ְמַלאְכּתֹו ָנֶאה ְוזֹו ְמַלאְכּתֹו ִּבְלִּתי ָנֶאה ... ְוָאַמר סּוֹתה... ְוַהַכָווָנה ָּבֶזה 
ִּכי ֶהְפֵרׁש ָּגדֹול ִיְהֶיה ֵּבין ִאם ִּתְהֶיה ַהְּגאּוָלה ְּבֶאְמָצעּות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה, ָאז ִיָּגֶלה 
ְּבִגּלּוי ַמְלכּות ֶעְליֹון, ְלִאם ִּתְהֶיה ְּבֶאְמָצעּות ַהְּנָקָמה ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ְּבִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה 

ִּבְבִחיַנת ָעִני ְורֹוֵכב ְוגֹו' )ְזַכְרָיה ט' ט'(:



זוהר למרדכי יי

פרק ז'
ְׁשֵאָלה ט'

ַעל ַמה ֲהִכי ָצִריְך ִלְזֹעק ּוְלַהְתִריַע - ובפרט בימי הפורים?
ַויִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'

ְוִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה )ַּדף ט"ז א'(: ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְפַטר ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו 
ְלַגן ֵעֶדן ָאַמר לֹו ִליהֹוֻׁשַע ְׁשַאל ִמֶּמִּני ָּכל ְסֵפקֹות ֶׁשֵּיׁש ָלְך, ָאַמר לֹו ַרִּבי, ְּכלּום 
ִהַנְחִתיָך ָׁשָעה ַאַחת ְוָהַלְכִּתי ְלָמקֹום ַאַחר, ֹלא ָּכְך ָּכָתְבָּת ִּבי ּוְמָׁשֲרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן 
נּון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל, ִמַּיד ָּתַׁשׁש ּכֹחֹו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ְוִנְׁשַתְכחּו ִמֶּמּנּו ָׁשֹלׁש 
ֵמאֹות ֲהָלכֹות, ְונֹוְלדּו לֹו ֶׁשַבע ֵמאֹות ְסֵפקֹות, ְוָעְמדּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלָהְרגֹו, ָאַמר לֹו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹוַמר ָלְך ִאי ֶאְפָׁשר, ֵלְך ְוטֹוְרָדן ַּבִּמְלָחָמה, ֶׁשֶּנֱאַמר ַויִהי ַאֲחֵרי 

מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'3 ַוֹּיאֶמר ה' ְוגֹו'.

ְּבַמְתִניִתין ָּתָנא, ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַקִלין ַוְחמּוִרין ּוְגֵזרֹות ָׁשוֹות ְוִדְקּדּוֵקי סֹוְפִרים 
ִנְׁשַּתְּכחּו ִּביֵמי ֶאְבלֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ֶהְחִזיָרן ָעְתִניֵאל ֶּבן 

ְקַנז ִמּתֹוְך ִּפְלּפּולֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז, ַאִחי ָּכֵלב.

ָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת מּוָסף ְּדֹראׁש חֹוֶדׁש: "ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו 
ְּבֵבית ְּבִחיָרֶתָך ַּבַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ִמְּפֵני ַהָּיד ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה 
ְּבִמְקָּדֶׁשָך" "ַהָּיד" ה' ֶׁשל הי"ד ְמֻרָּמז ַעל ה' ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, "ָיד" ְמֻרָּמז ַעל י"ב 
ְּבִדיקֹות ַהַּסִּכין, וב' ִּכּסּוֻים ָעָפר ְלַמְעָלה ְוָעָפר ְלַמָּטה, )ֵּביָצה ַּדף ז' ע"ב(, ְּדָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא 
ָאַמר ַרב ַהּׁשֹוֵחט ָצִריְך ֶׁשִּיֵּתן ָעָפר ְלַמָּטה ְוָעָפר ְלַמְעָלה ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָׁשַפְך ֶאת ָּדמֹו 
ָעָפר  ֶׁשִּיֵּתן  ָצִריְך  ֶׁשַהּׁשֹוֵחט  ְמַלֵּמד  ֶבָעָפר  ֶאָלא  ֶנֱאַמר  ֹלא  ָעָפר  ֶּבָעָפר  ְוִכָּסהּו 
ַעל  ֶצֶדק"  "ִזְבֵחי  ְּבֵסֶפר  ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֶאְפַרִים,  ַמֶּטה  ְוַעֵּין  ְלַמְעָלה,  ְוָעָפר  ְלַמֶּטה 
ִנְׁשַּתְּכחּו ג' ֲאָלִפים  )ַּדף ט"ז א'(: ֶׁשִּביֵמי ֶאְבלֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה  ַמה ְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה 

ַאֲחֵרי  "ַוְיִהי   – 3.  יש לרמז דהצדיק הדור נשמת משה מוכיח את ישראל ומצילם ממאכלות אסורות 
מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'", כאשר נסתלק הצדיק המוכיח מיד חס ושלום נכשלים ולא יודעים הלכות שחיטה 
וניקור. וזהו תפקידו של כל רב בישראל לצוות ולהוכיח על זה כמו שאמר הבעל שם טוב על הפסוק " 
ְּבַזַעם ִּתְצַעד ָאֶרץ ְּבַאף ָּתדּוׁש ּגֹוִים" )חבקוק ג' י"ב(, בזע"ם ראשי תיבות זביחה עירובין מקוואות, כלומר 
בתיקון אלו הדברים "תצעד ארץ", ופירש רש"י לגרש שבעה אומות, ומה כתוב אחריו פסוק י"ג: "ָיָצאָת 
ְלֵיַׁשע ַעֶּמָך ְלֵיַׁשע ֶאת ְמִׁשיֶחָך" וביאר המלבים שם: כי אז יתגלה המלח המשיח וילחם מלחמות ה', וה' 

יושיעהו, עכ"ל. לומדים מכאן שכאשר יתקנו זאת תיכף יצלח ויושיע מלך המשיח.



יגזוהר למרדכי

ִהְלכֹות, ּוְׁשִחיָטה ְוִניקּור ֵהם ַּגם ֵּכן מג' ֲאָלִפים ְׁשִנְׁשַתְכחּו, ּוִמְּפֵני ֶזה ֵיׁש ָּבֶהם ָּכל 
ָּכְך ַהְרֵּבה ְסִפיֵקי ֲהָלכֹות ָלֵכן ָאנּו מֹוְצִאים ַּבֲחַז"ל ובשו"ת ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות 
ַעל ְיֵדי ֶׁשָעְברּו ַעל ִהְלכֹות ֵאּלּו, ִנְׁשַתְלָחה  ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו. ָלֵכן ָאַמר ִמְּפֵני ַהָּיד, ּׁשֶ
ְּבִמְקָדֶׁשָך. - ְוַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר "ִזְבֵחי ֶצֶדק" ֶׁשָּכַתב, ְׁשְמַהַהָלכֹות ֶׁשִּנְׁשְּכחּו ֵהם 
ְׁשִחיָטה ְוִניקּור, ְוָלֵכן ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ַעל ֲהָלכֹות ֵאּלּו, ֶאְפָׁשר 
ֲאלּו אֹותֹו ַעל ְׁשִחיָטה  ּׁשָ ְלָפֵרׁש ָלָּמה ָרצּו ַלֲהרֹוג אֹותֹו ]ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון[, ִמְּפֵני ּׁשֶ
ְוִניקּור ְוֹלא ָרָצה ְלַהִּתיר ָלֶהם, ַעל ֵּכן ָרצּו ַלֲהרֹוג אֹותֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָבָׂשר ַתֲאָוה 
ְמֻׁשָּנה  ְּבִמיָתה  ֵמתּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ָּבָׂשר4  ַיֲאִכיֶלּנּו  ִמי  ֹמֶׁשה  ֶאל  ָצַעקּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני 

ָרַח"ל. 

ּוְכָבר ִּפֵרׁש ַהִחיָד"א ְזָי"ע ִּכי "ָמחֹה ֶאְמֶח"ה" ִּגיַמְטִרָּיה "ֶזה ָהָמן" )ְּבִסְפרֹו "ַחְדֵרי ָּבֶטן"(, ּוְלִפי 
ֶזה ֵיׁש ִלְרֹמז ֶׁשָהָמן ָרָצה ִלְמחֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהְּסעּוָדה ֶׁשּלֹו ֶׁשֶהֱאִכיל 
ִמְׁשָּפִטים ֹלא  ְּבָפָרַׁשת  ַהזֹוַה"ק  ִּדְבֵרי  ְוַכָּידּוַע  ֲאסּורֹות,  ַמֲאָכלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 
ְּנבּוַכְדֶנַּצר ָהָרָׁשע ָאַכל ָּבָׂשר ְּבָחָלב, ִּכי ָיַדע ֶׁשַרק ְּבֹכַח  ל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו, ּׁשֶ ְתַבּשֵׁ
ֶׁשל ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְּבַיַחד ִנְבָרא ַהֹּכַח ְלַהְחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַרְח"ִל, ְואֹוֵמר ַהזֹוַה"ק 

ְלָחן ְלַבד ַנֲעֶׂשה ֶמְרָּכָבה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ִּכי ַהּׁשֻ

ַהְּקדֹוִׁשים.  ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ְלַקָּבַלת  ַוֲהָכָנה  ַהּפּוִרים  ַחג  ִלְפֵני  ָׁשבּוַע  ָּכֵעת  ֲאַנְחנּו 
ְצִריִכים ָלַדַעת ַמה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַחג ַהּפּוִרים?

ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין )ַּדף קלט ב'(: ֹמֶׁשה ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּבַׁשָּגם5 הּוא ָּבָׂשר", 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּנִין,  ַהּתֹוָרה  ִמן  ֶאְסֵּתר  ָהֵעץ",  "ֲהִמן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּנִין,  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָהָמן 
"ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר", ָמְרְּדַכי ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ִּדְכִתיב: "ָמר ְּדרֹור" ּוְמַתְרְּגִמיָנן 
"ֵמיָרא ַּדְכָיא6". - ּוְבַרִׁש"י ֵּפֵרׁש: ְּבַׁשַּגם הּוא - ְּבַׁשַּגם ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכמֹו ֹמֶׁשה, ּוְכִתיב 

הנונין,  י פסוק כט(. הפיכת  )במדבר פרק  יצחק  יאכילנו בשר". ספר תולדות  "מי  4. ראה באריכות בספר 
לומר שהעולם הפוך, שיתרו שהוא מהאומות העולם נתגייר ונעשה יהודי כשר, וכל כך עד שישראל 
תאוה  ומתאוים  יי',  באזני  רע  מתאוננים  ויעקב  יצחק  אברהם  בני  וישראל  עמהם,  שילך  ממנו  בקשו 
בוכים ואומרים מי יאכילנו בשר, ואף יי' חרה בעם ויך בעם מכה רבה מאד, וגם ויסעו מהר יי', והם שלש 
פורעניות וזה שכתוב והיית לנו לעינים והוא לענין יראת השם, שיאמרו ישראל יתרו שהוא גר ירא את 

יי' וכל שכן אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב:
5.יש כאן רמז: "בשגם" גימטריה משה, - הוא בשר, כלומר שהוא המהות שלו זה לתקן את ענין הבשר, 

כשרות המאכלים.
6.שמרדכי ואסתר הן הפועלים ומשה פועל העליון, כמבואר במדרש אסתר רבה )ענף יוסף בשם הגר"א 

ב"ק צ"ב ע"ב(. 



זוהר למרדכי יד

ָלֹבא  ָעִתיד  ְּכלֹוַמר  ֹמֶׁשה,  ַחֵּיי  ְיֵמי  ָהיּו  ְוָכְך  ָׁשָנה,  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ָיָמיו  ְוָהיּו  ָׁשם, 
ְּבַׁשַּגם ֹמֶׁשה, ִמן ַהּנֹוָלִדים ְוֵכן ָיָמיו: ִמַּנִין - ְלַמֲעֵׂשה ָהָמן: ֲהִמן ָהֵעץ - ִיְתֶלה ַעל 
ָהֵעץ: ְלַמֲעֵׂשה ֶאְסֵּתר - ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר, ִּביֵמי ֶאְסֵּתר ִיְהֶיה ַהְסֵּתר ָּפִנים ּוְמָצאּוהּו 
ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות: ִמַּנִין - ִלְגֻדַּלת ָמְרְּדַכי: ָמר ְּדרֹור - ּוָקִרי ֵליּה ֹראׁש ִלְבָׂשִמים 
 - ַוֲהַדִּסים[.  ְּבָׂשִמים  ִנְקָראּו  ]ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ַהְּגדֹוָלה:  ְּכֶנֶסת  ְוַאְנֵׁשי  ַלַּצִּדיִקים 
ִמַּנִין? ֵהיָכן  ָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַהּׁשֹוֲאִלים:  ּוְּבֵסֶפר ִאְמֵרי ַשי, ֵהִביא ֶאת 
ְמרּוָמז ְּבָכל ַהּתֹוָרה ָהִעְנָין ֶׁשל ָהָמן? ְוַעל ָּכְך ֵהִׁשיבּו ֶׁשהּוא ְמרּוָמז ְּבָפסּוק "ֲהִמן 
ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצְוִויִתיָך ְלִבְלִּתי ֱאֹכל ִמֶּמּנּו ָאַכְלָּת". ְוׁשֹוֵאל: ַמה ַהַשְייכּות ֶׁשל ַהָּפסּוק 
ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ְלִעְנָין ֶׁשל ָהָמן?. - ּוְמָבֵאר: רֹוִאים ִלְפָעִמים ֵאיְך ֶׁשְּיהּוִדי ְמַאֵּבד 
ְלַהְכִחיד  מּוָכן  ֶׁשהּוא  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  מּוְׁשָחת  ִנְהָיה  הּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהֶאלֹוקּות  ֶצֶלם  ֶאת 
ֵאין אֹוְכִלים  ּׁשֶ ִמָּכְך  ֶזה ּקֹוֶרה  ְיהּוִדי?  ֵאֶצל  ָּכזֹו  ַהְׁשָחָתה  נֹוֵבַע  ּוֵמֵהיָכן  ֶאָחיו,  ֶאת 
ְוַהָּדם  ִנְהָיה ָּדם,  ָּכֵׁשר, ֶׁשהּוא ְמַטְמֵטם ֶאת ַהֵּלב, ְּכִפי ֶׁשָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ֶׁשָהאֹוֵכל 
זֹוֵרם ַלֵּלב ּוִמַּטְמֵטם אֹותֹו ַעד ֶׁשהּוא הֹוֵפְך אֹותֹו ל"ָהָּמן" ְיהּוִדי, ִּכי הּוא ָאַכל ָּדָבר 
ש"ִצִּויִתיָך ְלִבְלִּתי ֱאֹכל ִמֶּמּנּו", ע"כ. ְוֶזה ָהָיה ֲעַצת ָהָמן ְלַהְכִׁשיָלם ְּבַמֲאָכלֹות ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוַכל ִלְׁשלֹוט ֲעֵליֶהם ח"ו, ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶׁשָּכל ַהְּסעּודֹות 
ָהְייָתה ָּבָׂשר ְּבָחָלב ּוְגִביָנה ִעם ָּבָׂשר7 )ְוֶזהּו ַּפְתַבג ַהֶּמֶלְך, ב"ג ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָב'ָׂשר 
ַהִּסְטָרא  ַהָּטֵמא ֶׁשל  ְלֻׁשְלָחן ַׂשר  ֶרֶמז  ַהֶּמֶלְך  ֻׁשְלָחן  ֻׁשְלָחנֹו  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ְג'ִביָנה(, 
ְלַמְעָלה  ַהזֹוַהר  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכמֹו  ִאּמֹו8,  ַּבֲחֵלב  ְּגִדי  ְּבסֹוד  ְלַמְעָלה  ְלַהַאִחיזֹו  ַאֲחָרא, 
ְוָלֶזה ֻמְכָרִחים ְלַתֵּקן ֶאת  ְוִלְגרֹם ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ּוְלַהְחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ]ַּכְמֹבָאר  ַהִּמְקָּדׁש בב"א.  ֵּבית  ְלִבְנָין  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַהַּמֲאָכלֹות  ִעְנַין 
ּגֹוֵרם  ָּכֵׁשר  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשֶּלֱאכֹול אֹוֵכל  ִמָּכאן  רֹוִאים  וע"ב(. -  )ַּדף קכ"ה ע"א  ִמְׁשָּפִטים  ָּפָרַׁשת 
הּוא  ִכי  ְלַאְּבִדי  ִּבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ָהָמן  ָארּור  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן   - ְּביֹוֵתר.  ַהְּגדֹוָלה  ְלָרָעה9 

7. ְוֵכן ָּכַתב ַהְּגָר"א ְּביֹו"ד ִסיָמן פ"ז ְּבַהָּגהֹוָתיו ב' ְּפָעִמים ֶׁשְּמַצֵּין ַעל ִעְנַין ָּבָׂשר ְּבָחָלב ֶאת ַהֹּזַהר ַהֶּזה[.
8. וידוע שהישמעאלים שבשכנותינו אוכלים בשר בחלב, וזה נחשב אצלהם למטעמים. ומי יודע אם 
לא זה מה שנותן להם את כוחם להרע רח"ל, ועל כן מוטל עלינו להתחזק מאוד בטהרת המאכלים כדי 

להגביר כח הקדושה "וגבר ישראל". 
9. ְוָידּוַע ָהֹעֶנׁש ְּבִחּבּוט ַהֶּקֶבר ַעל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות: ָּכַתב ְּבֵסֶפר אֹור ַצִּדיִקים )ֶּפֶרק י"ט(, ְוֶזה ְלׁשֹון 
ָקְדׁשֹו: ַּדע ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָהָיה ְמַדְקֵּדק ְּבַמֲאָכִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ָהָיה ִנְזָהר ְלַהְבִחין ֵּבין ִאּסּור ְלֶהֵּתר, ַוֲאִפּלּו 
ַהֶּקֶבר ּוַמֶּכה ַעל  ַהְמֻמֶּנה ַעל ִחּבּוט  ֵאינֹו ִאּסּור ְמֹפָרׁש ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ֵמֲחָכֵמינּו ז"ל. ָעְנׁשֹו ֶׁשְּלַאַחר מֹותֹו ָּבא 
ִּבְטנֹו ְּבַׁשְרִביטֹו ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוֵאׁש, ַעד ֶׁשְּכֵרסֹו ִנְבַקַעת ְויֹוֵצא ַּפְרַׁשְנָּדא, ְוָאז ְמַהְּפִכין אֹותֹו ַעל ָּפָניו ּוַמִּכים אֹותֹו, 
ם ִיְׁשְמֵרנּו ְוַיִּציֵלנּו ִמִּדין ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה ּוְמִדְכָווֵתיּה, ּוִבְפָרט ְּבִאּסּור ָּבָׂשר  הֹוֵצאָת, ַהּׁשֵ ְואֹוְמִרים לֹו ְּבַלע ַמה ּׁשֶ

ְּבָחָלב ֶׁשהּוא ָעֹון ָחמּור, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
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ֶהֱאִכיל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ָהָיה לֹו ֶאת ַהֹּכַח ִלְגזֹור 
ַעל ַהְיהּוִדים ְגֵזירֹות ָקׁשֹות )ְמִגָּלה י"ב(.

ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים

ְוָכתּוב ַּבַּב"ח )או"ח סי' תר"ע( וזל"ק, ְּבּפּוִרים ָהְיָתה ִעיַקר ַהְגֵזיָרה ְלִפי ֶׁשֶּנֱהנּו ִמְּסעּוָדתֹו, 
ַעל ֵּכן ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ַהּגּוִפים ֶׁשֶּנֱהנּו ֵמֲאִכיָלה ּוְשִׁתָיה ֶׁשל ִאיסּור 
ֶׁשָאְמָרה  ְּכמֹו  ַנְפׁשֹוָתם  ִעיּנּו  ְּתׁשּוָבה  ּוְכֶׁשָעׂשּו  ִאיסּור10,  ֶׁשל  ּוִמְׁשֵּתה  ְוִׂשְמָחה 
ֶאְסֵּתר: "ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים". ְלִפיָכְך 
ָמְרְּדַכי  ָּברּוְך  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן  ַהֵּנס.  ִעיַקר  ֶאת  ִלְזּכֹור  טֹוב  ְויֹום  ְלִמְׁשֵּתה  ְקָבעּום 
ְוִהְזִהיר  ִנְזַהר  ֶׁשהּוא  ָהָמן,  ֶׁשל  ִמְגֵזיָרתֹו  ִנְּצלּו  ַהְיהּוִדים  ִּבְזכּותֹו  ִּכי  ַהְּיהּוִדי 
ָיַׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִלְׁשמֹור  ְוָלֶזה הּוא  ִיָּכְׁשלּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות,  ֶׁשְּיהּוִדים ֹלא 
ְּכֵדי  ֵזְרעֹוִנים,  ַרק  ֶׁשָאְכָלה  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ָּכֵׁשר.  ֶׁשֵאינֹו  ֹאֶכל  ֹתאַכל  ֹלא  ֶׁשֶאְסֵּתר 
ְמרּו ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות - ִניְצלּו ַהְיהּוִדים,  ְלִהָּזֵהר ְּבַמֲאָכלֹות. ְוַרק ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשּׁשָ

ְוָלֵכן ָקְראּו ָלֶהם "ְיהּוִדי", ֶׁשּׁשּום אֹוֵכל ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר ֹלא ִנְכַנס ְלִפיֶהם.

ַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ק ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ַאֲהֹרן ֹרַקח ִמֶּבְעְלז זי"ע: ִּכי ָּכל ֹּכחֹו ֶׁשל ָהָרָׁשע  ּוְכָבר ָאַמְרִּתי ַּבְּדָרָׁשה ַמה ּׁשָ
ַהֶּגְרָמִני ימ"ש ָּבא ַעל ְיֵדי ֶׁשָאְכלּו ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶׁשָהיּו ׁשֹוֲחִטים ַקִּלים ּוִמֶּזה נֹוַלד ֲעָמֵלק ַהֶּגְרָמִני, ְוָהָיה 
ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִהְׁשִחיזּו ַהַּסִּכיִנים ִּכְדָבֵעי, ִהְׁשִחיז ֶאת ַהֶחֶרב ֶׁשל ַהַּבַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ַׂשר ֶׁשל 

ֲעָמֵלק ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ְּבֹכחֹו ִלְׁשֹחט ִמיְליֹוֵני ְיהּוִדים רח"ל, 

ְוֵכן ִהְכִׁשילּו ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ִּבְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות - ָּבִעיר ְקָראָקא ְּכֶׁשָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָנָתן ֶנַטע ַׁשִּפיָרא זצוק"ל ַאב ֵּבית ִּדין ְקָראָקא - ְמֹאָרע 
ְוָהַרב  זצ"ל,  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל  זצ"ל  ַׁשִּפיָרא  ָנַטע  ָנָתן  ר'  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ִּבְתקּוַפת  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַמְסִעיר 

ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָנַתן ִּתּקּון ָּגדֹול ְלַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה.
ִנְזָהר ְּבַמֲאָכלֹות  ּסֹוֵבל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא  ְוַכָּמה נֹוָרִאים ִּדְבֵרי הזוה"ק: א. ָּכל ַמה ּׁשֶ  .10
ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף  ֲאסּורֹות )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(. ב. יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקֻדּׁשָ
מ"ב(. ג. אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפָׁשם ִּכי ֹלא ִיְתַּדְּבקּו ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ְּכָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ְּכָאָדם ְמֹגָעל, ִּכי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּגֹוֲעלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"א(. ד. ְמַדֵּבק ַנְפׁשֹו ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא 
ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו, ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(. ה. ַנֲעֶׂשה ְּפֵני ַחָּיה ָרָעה )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(. ז. אֹוי ָלֶהם ְואֹוי  ח"ב ַּדף קכ"ה(.  ו. יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקֻדּׁשָ

ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ְּכָאָדם ְמֹגָעל, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְלַנְפָׁשם ִּכי ֹלא ִיְתַּדְּבקּו ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ְּכָלל 
ּגֹוֲעלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"א(. ח. ְמַדֵּבק ַנְפׁשֹו ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו, 

ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(.
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פרק ח'
ְׁשֵאָלה י'

ֶׁשָּיכֹול  ַהֻחְרָּבן  ּוַמה  ֲאִכיָלה,  ִאּסּור  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ַמה אֹוֵמר 
ְלֵצאת ִמָּכְך ַחס ְוָׁשלֹום?

ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקדֹוָׁשה

ְּבזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָּכתּוב )ַוִּיְקָרא מא:( ֶזה ֶׁשאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ָּדִנים אֹותֹו ל120- ָׁשָנה 
ְּכָאָדם ְמכׂוָער, ִּכי ַהָּקָּב"ה ַמְגִעיל אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. - עֹוד ָּכתּוב ָׁשם 
)מב.( ָּכל ֶזה ֶׁשָאָדם סֹוֵבל ָּבעֹוָלם ַהָּבא ָּכל ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ֹלא ָהָיה ָזִהיר ְּבַמֲאָכלֹות 

ֲאסּורֹות ַעַּכ"ל, ִּכי ֶזה ּנֹוָרא ִּבְכֵדי ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת ֶאת חֹוֶמר ַהִאיסּוִרים ֶׁשל 
ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות. - עֹוד ָּכתּוב ָׁשם )מא:( ֶׁשַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות 
ְוׁשֹוֶרה  ַמְגִעיל,  ִלְהיֹות  הֹוֵפְך  ְוהּוא  ִליְצָלן  ַרְחָמָנא  ַאֲחָרא  ְלִסְטָרא  ִנְמָׁשְך  ִצּלֹו 
ָלֶהם  ְואֹוי  ִיְׂשָרֵאל,  ֶּבֱאלֹוֵקי  ֵחֶלק  יֹוֵתר  לֹו  ֵאין  ּׁשֶ יֹוֵדַע  ְוהּוא  טּוְמָאה,  רּוַח  ָעָליו 
ִּכי ַאף ַּפַעם ֹלא ַיְצִליחּו ְלַהִּגיַע ְלֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ַחס ְוָׁשלֹום. - עֹוד ָּכתּוב ָׁשם 
ְוִנְכַנס ַרְחָמָנא  )מב.( ְּכֶׁשהּוא אֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות הּוא יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקדּוָׁשה 

ֶׁשּלֹו  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ִהיא  ְלָכְך  ְוַהַּכָווָנה  ַעַּכ"ל,  ַהטּוְמָאה  ִלְרׁשּות  ִליְצָלן 
מּוְפִנים ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב ַעל ָּכְך ַּבֲאִריכּות ַּבְּסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים.

)ח"א ְׁשֵאָלה צב  ַהָגאֹון ַהָקדֹוש רבי הילל ָקאָלאַמֶייער זי"ע ֵמִביא ְּבִסְפרֹו ֵעת ַלֲעׂשֹות 
ַמֲעֶרֶכת ַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות( ַהַעֵביָרה ֶׁשל ַהַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ָחמּור ֵמאֹוד, חּוץ ִמֶּזה ֶׁשעֹוְבִרים 

ּגֹוֵרם  ַּגם  הּוא  ָרָׁשע,  ִנְקָרא  ְוהּוא  ְּבַמְלקֹות,  ְוַחָייִבים  ַכַּזִית,  ְּבָכל  ַּתֲעֶׂשה  ֹלא  ַעל 
ֶׁשֵאינֹו  ָהאֹוֵכל  ִּכי  ְּבִאיסּור,  ְמפּוָטם  ּגּופֹו  ִּכי  ָּגדֹול,  ְוָאסֹון  ְּגדֹוָלה  ָרָעה  ְלַעְצמֹו 
ַעֵביָרה,  ּגֹוֶרֶרת  ְוַעֵביָרה   - ִמְסָתֶאֶבת.  ִנְׁשָמתֹו  זֹו  ּוְבֶדֶרְך  ַהֹּכַח,  ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  ָנִקי 
ּוִמֵּמיָלא ַאַחר ָּכְך ָקָׁשה לֹו ְלַקֵּיים ֶאת ִמְצוֹות ַהַּיֲהדּות, ְוֶזה מֹוֵנַע ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך 
ם ִיְתָּבַרְך ּוְלָעְבדֹו ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ּוְבָכל זֹאת  ָהַאִמיִּתית ְלִיְרָאה ּוְלֶאהֹוב ֶאת ַהּׁשֵ
ֵהם ְמַזְלְזִלים ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות. - ֶיְׁשָנם ֲחָלִקים ֶׁשָּכל ֵּביָתם ֵאינֹו ִמְתַנֵהל ְּכָלל 
ְּכָלֵלי  ָּכל  ִּפי  ַעל  ְמנּוָהל  ַהַּבִית  ְׁשֶאְצָלם  ֲאֵחִרים  ְוֶיְׁשָנם  ַהַּכְׁשרּות,  ְּכָלֵלי  ִּפי  ַעל 
אֹו  ָּבֳאִנָּיה  נֹוְסִעים  ּוְכֶׁשֵהם  ְּבֵעיֵניֶהם,  ֵמאֹוד  ַקָּלה  ִהיא  ַהַעֵביָרה  ַאְך  ַהַּכְׁשרּות, 
ִמַטְמֵטם.  ִלָּבם  ּוִמֵּמיָלא  ְלַיד,  ַהָּבא  ִמָּכל  ְואֹוְכִלים  ְלַעְצָמם  ֵמִקיִלים  ְּבַרֶּכֶבת ֵהם 
ִיְׁשַמע  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ָאז  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ִיְצֲעקּו  ְוֵהם  ָצָרה  ְלֵעת  ַיִּגיעּו  ְּכֶׁשֵהם   -



יזזוהר למרדכי

ָלֶהם? ְואֹוָתם ֵאּלּו ַהְּמַטְּמִאים ּוְמַׁשְקִצים ֶאת ַנְפָׁשם, ְּכֶׁשֵהם ְמַפְּטִמים ֶאת ַנְפָׁשם 
ם ִיְתָּבַרְך - ֹלא ַעִּמי ַאֶּתם ַאֶּתם ֵאיְנֶכם  ַּבֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲעֵליֶהם אֹוֵמר ַהּׁשֵ

ַׁשָייִכים ִלי ַעַּכ"ל.

ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָּכְפרּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִּבְגַלל ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות  ּׁשִ
ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשָּיְצאּו ֵמַהַּדת ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ְוָהַרג ֶאת ֻּכָּלם רח"ל

ְוָידּוַע ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּׁשֹוֲחִטים ַהַּקִּלים ֶׁשֶהֱאִכילּו ְּבַׂשר ִּפּגּול, ָיְצאּו ִמן ַהָּדת ְלֵעֶרְך ג' 
)יֹוֶרה ֵּדָעה ֵחֶלק  ַוֲחִצי ִמיְלָיאן ְיהּוִדים רח"ל, ַּכְּמֹבָאר ִּבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות "ִּדְבֵרי ַחִּיים" 
ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ַהִּיְׂשְרֵאִלי,  ַהֵּלב  ֶׁשְּמַטְמֵטם  ֲאסּורֹות  ְּכַמֲאָכלֹות  ֲעֵבָרה  ֶׁשֵאין  ז'(  ִסיָמן  א' 

ֶׁשָאְכלּו  ֹלַע"ז  ְּבֶאֶרץ  ְקִהּלֹות  ַּכָּמה  ַהָּדת  ִמן  ָיְצאּו  ֶזה  ְיֵדי  ְּדַעל  ָרִאינּו  ָהַרִּבים 
ְוִנְתַּפְּטמּו ִּבְנֵבילֹות ּוְטֵרפֹות ַעל ְיֵדי ַהׁשֹוִבי"ם ַהַּקִּלים, ְוָגְברּו ֲעֵליֶהם ֵּדעֹות ָזרֹות 
ַעד ֶׁשֶּנֶאְבדּו ִמן ַהָּקָהל )עיי"ש ְּדָבָריו ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש(, ְוֵכן מּוָבא ְּבֶדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים" )ָּפָרַׁשת ֵעֶקב 
ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָּכְפרּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִּבְגַלל ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו  ִמְכַּתב ֵמָהַרְמַּב"ם ַזַצ"ל( ֶׁשּׁשִ

רח"ל.  ֻּכָּלם  ֶאת  ְוָהַרג  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ּוָבא  ֵמַהַּדת  ֶׁשָּיְצאּו  ַעד  ֲאסּורֹות  ְּבַמֲאָכלֹות 
ְוָידּוַע ֶׁשְמָעְרַמת ַהָּסֶמ"ך מ"ם ֶׁשֹּלא ְלַפּתֹות ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד, ַרק ַמֲעִמיד ׁשֹוֲחִטים 
ְוַרָּבִנים ְּבָכל ָמקֹום ִמִּסְטָרא ִּדיֵליּה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהֹּכל ְּבִרְׁשּתֹו11. - ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב 
ֶׁשֶּזה  ֶׁשָּלֶהם(  ָהַרב  ְּבֵׁשם  ָׁשַמְעִּתי  ד"ה  ִיְתרֹו ס"ד  ָּפָרַׁשת  ַּפְעֵנַח  ּוְּבָצְפַנת  "ּוַמְלֶּתם"  ד"ה  ֵעֶקב  ָּפָרַׁשת  ֶאְפַרִים  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ַהָקדֹוׁש  ְּבֵסֶפר  מּוָבא  ֶׁשֶּזה  )ְּכִפי 

ֶכל ֶׁשּלֹו ִנְמָׁשְך ְלטּוְמָאה ְוהּוא ַמִּגיַע ַעל ְיֵדי  ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַהּׂשֵ
ָּכְך ָחִליָלה ִלְכִפיָרה ַרְחָמָנא ִליְצָלן, ְוהּוא ֵאינֹו ְמַקֵּבל מּוַסר ֵמַחְכֵמי ַהּדֹור, ְוהּוא 

ֵמִביא ַעל ַעְצמֹו ֲאסֹונֹות עכל"ק.

פרק ט'
ִכיָנה ֲעַדִין ְּבָגלּות ַּבֲעוֹוֵנינּו  ָּדָבר ַהֶּזה ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו, ְוַהּׁשְ

ַאִחים ְיָקִרים - ְּבִעְנַין חֹוַמת ַהַּכְׁשרּות, ַּכָּידּוַע ְלָכל ַּכָּמה ָקֶׁשה ַהָּדָבר ִלְהיֹות ָזִהיר 
ִּנְכַׁשל ַּבֲאִכיָלה ֲאסּוָרה, ה"י. ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוַכָּמה ָחמּור ַהִאיסּור ֶׁשל ִמי ּׁשֶ

ָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפָּלה ְּבָכל יֹום ֶאת ִׁשיַרת ַהָּים: "ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים ַוִּיְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו בה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו" - ַהָּיד ְמֻרָּמז: ה' 

11. ובספר "אהבת חיים" מהצדיק חכם מנחם מנשה זי"ע פרשת שמיני הביא את דברי הצדיק הקדוש 
חכם יהודה פתיה זי"ע שגזירות נוראות התרגשו לבוא מחמת אכילת טריפות רח"ל.
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ַעל  ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, יד י"ב ְּבִדיקֹות ְוִכּסּוי ֶּבָעָפר ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, )ֵּביָצה ַּדף ז:( ְמֻרָּמז ּׁשֶ
ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ִנְזָהִרים ְּבִמְצַרִים ֶׁשֹּלא ֹיאְכלּו ְטֵרפֹות, ְכְמבֹוָאר ְּבִמְדַרׁש, ִנְגֲאלּו 
ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים. - ּוְתִחַּלת ַהֵּנס ָהָיה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ע"ה, ְׁשִנְׁשַתְרְבְבה ָיָדה 
ֶׁשל ַּבְתָיה, ֶזה ְמֻרָּמז ב"ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה" ֶׁשַהָּיד ַנֲעֶׂשה ְּגדֹוָלה, ּוֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֹלא ִנְכָׁשל 
ְּבַמֲאָכל ִאּסּור ֶׁשֲאִפילּו ֶהָחָלב ֶׁשל ּגֹוָיה ֹלא ָּבא ְּבתֹוְך ִּפיו ַרק חּוץ ְלִפיו ּוִמְּפֵני ֶזה 
ִנְתַכֶוה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהִחיָד"א ְזָי"ע. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשֹּלא ִנְכְׁשלּו ָיְכלּו ְלַהִּגיַע ל"ַוִּיְראּו 
ַמֲאָכלֹות  ְיֵדי  ַעל  ִנְטְמאּו  ח"ו  ִאם  ִּכי  ַעְבּדֹו",  ּוְבֹמֶׁשה  בה'  ַוַּיֲאִמינּו  ה'  ֶאת  ָהָעם 
ֲאסּורֹות ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ֶלֱאמּוָנה ָּכֹזאת. ְוֶזהּו "ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו" ְׁשְבְקדּוָׁשתֹו 

ֶׁשִּנְזָהר ִמַיְנקּותֹו ִמַמאָכל ִאּסּור, ִהְמִׁשיְך ֶאת ָהֱאמּוָנה ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל.

ָּכַתב ְּבֵסֶפר "ְּבִרית ַמֶּטה מֶֹׁשה" ַעל ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְּבַדף ָהַאֲחרֹון וזל"ק: ְוַעְכָׁשו 
ֶׁשִאיְתַרע ִחַּזְקֶּתם ָרִאינּו ְלַמְפֵרַע ֶׁשָּדָבר ֶזה ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו ֲאֶׁשר ֲעַדִין ֹלא ִנְבָנה 
ִכיָנה ְּבָגלּות ֲעַדִין ַּבֲעוֹוֵנינּו, ְוַכֲאֶׁשר ִנְמָצא ַּכָּמה ִקְלקּוִלים ֲאֶׁשר ֵאין  ְּבָיֵמינּו, ְוַהּׁשְ
ְלַהֲעלֹות ַעל ַהֵּסֶפר ִּכי ָקַצר ַהְיִריָעה ִמְּלִהְׂשָּתֵרַע, ְוכּו'. ּוִבְפָרט ִּבְׁשִחיַטת ַהְּכָבִׂשים 
ֵמֲחַמת ַצְמרֹו ָקרֹוב ַהָּדָבר ִלְפֹׁשַע ּוְלַקְלֵקל ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִלְׁשחֹוט ַהְרֵּבה ֵאיָנם 
ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ֶׁשַּמֲאִכיִלין  ְלַוַּדאי  ְוָקרֹוב  ִלְׁשחֹוט  ּוְמַמֲהִרים  ָּכְך  ָּכל  ְמַדְקְּדִקים 
ַּכֲאֶׁשר ִנְתָּבֵרר ּוִמי ֶׁשִּיְהֶיה מּוְתָמה ַּבָּדָבר ְולֹוַמר ַמה ֶּגֶבר ְּבגֹוְבִרין ּוַמה יֹום ִמּיֹוַמִים 
ְוָיֵקל ַּבָּדָבר ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ִמְנָהג ֲאבֹוֵתיֶהם ְּבָיָדם ֶׁשּׁשֹוֲחִטים ֶאת ִּדְבֵריֶהם ֵלאֹמר ִמי 
)ַּבִּמְדָּבר יא לב( ֶאָּלא ַוִּיְׁשֲחטּו, ֶׁשָהָיה ִנְתַחְּיבּו  ִיֵּתן ָלנּו ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ְוַאל ִּתְקֵרי ַוִּיְׁשְטחּו 
ְנִחיָרה  ְּבַׂשר  ַהְינּו  ַּתֲאָוה  ְּבַׂשר  ֶלֱאכֹול  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ַעל  ְּכָלָיה  ִיְׂשָרֵאל  ׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל 
ַוֲאבֹוֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם ַוֲאַנְחנּו ִאם ַנֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ֹלא טֹוִבים ִלְהיֹות ִנְלָּכִדים 
ַּבֲעֹוָנם ח"ו ְואֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין ְואֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה: ְוֵאין ָלנּו ֶּפה ְלַדֵּבר ּוִמי 
יּוַכל ְלַהִּגיד ּוְלַסֵּפר ַמה ֶׁשָעַבר ָעֵלינּו ַעד ּכֹה ֶׁשָּגְרמּו ָלנּו ַהּׁשֹוֲחִטים ַּכָּמה ָרעֹות ְוֹלא 
ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  ִּבְכָלל  ִמיָתָתם  ִיְהֶיה  ֵּכן  ְּכמֹו  ְּפגּוָמה  ְּבַסִּכין  ְלַעְצָמם  ֲחטּו  ֶׁשּׁשָ ָיְדעּו 
ְוכּו' עיי"ש  ְּבֶכֶלב  ְמֻגְלָּגל  ִלְהיֹות  ּוֻמְכָרח  ַּתְׁשִליְך אֹוָתם,  ַהְּקִלָּפה רח"ל  ַלֹּכל הּוא 

ַּבֲאִריכּות ָּגדֹול.



יטזוהר למרדכי

פרק י'
ְׁשֵאָלה יא

ַהִאם ַהֵחְטא ֶׁשל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ָּכל ָּכְך ָּגדֹול ֶׁשְּמַעֵּכב ֶאת ִּביַאת 
ַהָּמִׁשיַח?

ב( ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ַאְדֶלער זי"ע ְּבִמְלַחְמּתֹו ַהְּגדֹוָלה ְלָהִביא ָמִׁשיַח

ּ]ַמה  ַאְדֶלער12  ָנָתן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהַּצִּדיק  ַהֶּנֶׁשר  ֶּדֶרְך  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ַמה  ָידּוַע 
ֶׁשָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע, ְרֵאה ְּבֵסֶפר ֶּדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים )ָּפָרַׁשת ֵעֶקב(, ְועֹוד ִּבְׁשָאר 
ִסְפִרי ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשָּכְתבּו: ֶׁשִעַּקר ִעּכּוב ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֵאינֹו ָּבא 
ִחיָטה ֶׁשַּמֲאִכיִלים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְנֵבילֹות ּוְטֵרפֹות ְוִאם ְיַתְּקנּו  הּוא ִּבְגַלל ַהּׁשְ
ֶׁשָהָיה  ַהֶּכֶתר"  ִּבְׁשַנת  ָּבא  ֹלא  ָמִׁשיַח  "ָלָּמה  אמר  ַמָּמׁש[,  ּוִמַּיד  ֵּתֶכף  ָיבֹא  זֹאת 
ָיֹבא,  ְּבַוַּדאי  ֶׁשָּמִׁשיַח  ָאז  ָאְמרּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ַהְּגאּוָלה,  ְׁשַנת  ַּכָּידּוַע 
ִחיָטה ֶׁשַּמֲאִכיִלים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְנֵבילֹות ּוְטֵרפֹות ָרַח"ל. - ְוַאֲעִתיק ַמה  ִּבְגַלל ַהּׁשְ
ֶׁשָּכַתב ָׁשם ִמִּמְקָצת ִמֵּסֶפר "ָהָאִבי"ב" ]ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבּגֹוָלה[ 
ֵמַהּנֹוֵגַע ָלַדַעת ְּבדֹוֵרנּו ְוז"ל: ר' ָנָתן ַאְדֶלער ְוַתְלִמידֹו ר' ֹמֶׁשה סֹוֵפר ִמְּפֶרעְׁשּבּוְרג 
ְדֵמיין,  ְּדְפַראְנְקפּוְרט  ַהּׁשֹוֲחִטים  ִלְפסֹל  ָרָצה  ַאְדֶלער  ָנָתן  ר'  ְּבִנְסָּתר,  ְמֻקָּבִלים 
ּוְלַהְכִניַע חֹוָתם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ׁשֹוֲחִטים ְּפסּוִלים ְּבסֹוד ַעל ַחְרֶּבָך 
ָעָליו  ֶהֱעִמיד  מ"ם  ַהָּסֶמ"ך  ַאְך  ָמִׁשיַח,  ָּבא  ְרצֹונֹו  ָּכל  יג  ִהּׂשִ ְוִאְלָמֵלא  ְוגֹו'  ִּתְחֶיה 
ְיִריַדת  ָהָיה סֹוד  ְוֶזה  ָּכַתב:  ַאְבָרָהם  ִּבְרַּכת  ִלְבֹרַח. ובס'  ְוהּוְצָרְך  ַקָּצִבים  רֹוְדִפים 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְלָעְלָמא הֵּדין ְוֶרֶמז ַעל ֶּזה ב"ָזע"ם" ִּתְצַעד אר"ץ, ָראֵׁשי 

ֵּתבֹות: ְזִביָחה ֵערּוִבין ִמְקָואֹות.

פרק יא
ַהַּבַעל ֶׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזָי"ע ׁשֹוֵמַע ִּבְמִתיְבָּתא ְּדָרִקיַע ש"ִמְקֶוה" ְׁש'ִחיָטה 

ְוֵע'ירּוב ֵהם ְיסֹוֵדי ַהָּדת ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַּתְלִמיֵדי ַהְרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהיּו יֹוְׁשִבים ְּבַיַחד 

12. מהגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי נתן אדלער כהן צדק זצ"ל אב"ד באסקאוויץ ופראנקפורט 
דמיין יצ"ו בעל מחבר משנת רבי נתן הגהות ופירושים על ששה סדרי משנה, וספר תורת אמת אגדה 

וחידושי הלכה על התורה ושאלות ותשובות על ד"ח שו"ע



זוהר למרדכי כ

ּוִמְתַווְּכִחים ֵאיֶזהּו ַהָּדָבר ָהִעָּקִרי ֶׁשֹראׁש ּוַמְנִהיג ַהּדֹור ָצִריְך ְלַהְׁשִּגיַח ָעָליו. - ֵיׁש 
ֵמֶהם ָאְמרּו ֶׁשָהִעָּקר הּוא ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ַהְּזִביָחה ֶׁשִּיְהֶיה ַהׁשֹו"ב ָיֵרא ָׁשַמִים, ְוֵכן ְּבָכל 
ָׁשַאר ִעְנָיִנים ַהַׁשְייִכים ָלֶזה ִּכי ַחס ְוָׁשלֹום ַמֲאָכלֹות ֲאסּוִרים ְמַטְמְטִמים ֶאת ַהֵּלב. 
- ְוֵיׁש ֶׁשָאְמרּו ֵערּוִבין הּוא ָהִעָּקר ִּכי ִהְלכֹות ַׁשָּבת ַּכֲהָרִרים ַהְּתלּוִיים ְּבַׂשֲעָרה )ֲחִגיָגה 
ְוֵיׁש ָאְמרּו ִמְקֶוה ִהיא ָהִעָּקר ְלַהְׁשִּגיַח ֶׁשַהִּמְקֶוה  ְוָהִאּסּור ָחמּור ְּמֹאד. -  ַּדף י' ַעּמּוד א'( 

ִּתְהֶיה ְּכֵׁשָרה ְּבִלי ׂשּום ֲחַׁשׁש, ִּכי ִאם ְיסֹוד ִּבְנָין ָהָאָדם הּוא ַחס ְוָׁשלֹום ְּבִלי ַּכְׁשרּות 
ָקֶׁשה לֹו ְּמֹאד ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָהַרע ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. - ְוַאַחר ֶזה ָאַמר ָלֶהם ָמָרן ָהַרב 
ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון, ֵּתיֵתי ִלי ִּכי ְּבֵעת ַהֹּזאת ִּפְלְּפלּו ַּגם 
ֵּכן ַּבְּמִתיְבָּתא ְּדָרִקיַע13 ֵאיֶזה ֵמֶהם ִעָּקר ְוָאְמרּו ְּכַמר ּוְּכַמר. - ְוַהִּסיָמן הּוא ְּבִמְקָרא 

מרבנן  אחד  לקדוש  השמים  מן  שהשיבו  ובתשובות  הטבילה:  ענין  גודל  על  השמים  מן  תשובה   .13
קמאי הרב החסיד רבינו יעקב הלוי ממרויש ומקרבלי זללה"ה אשר שאל על ידי התבודדות ותפלה 
והזכרת שמות הקדושים על ענין טבילת בעל קרי, והשיבו לו מן השמים בזה הלשון: "ועבדתם את ה' 
אלקיכם" הוי אומר זו תפלה, אפשר טמא ומקריב קרבן, ואם תאמר שארי טומאות, אינו דומה טומאה 
היוצא מאונס לטומאה היוצאת מדעת, אינה דומה טומאה הבאה מחוץ, לטומאה היוצאת מגופו, ועזרא 
כשתקן, ברוח הקודש ראה ותקן. הדבר הזה גורם אריכות הגלות כי אם היתה תפלת ישראל כתיקונה כבר 
היה נשמע תפלתם זה ימים רבים. ועל הירושלמי: דע אילו היה עמהם בבית המדרש לא מצאו ידיהם, 
ועוד הרי חזר בו ואמר קודם תקנת עזרא נשנית משנה זו, הדבר ה זה גורם אריכות הגלות כי אם היתה 
תפלת ישראל כתיקונה כבר הי' נשמע תפלתם זה ימים רבים, אך סבלות הגלות ולימוד התורה ומעשים 

טובים הם העומדים לישראל.

אם יטהרו שליחי ציבור בכל מקום ימהרו את ביאת הגואל
ואחר זה השיבו לו עוד בזה הלשון: שמענו מאחורי הפרגוד לטהר כל ישראל יחד אי אפשר, אך אם 
יטהרו שליחי ציבור בכל מקום ימהרו את ביאת הגואל, ובכל מקום מוגש לשמי ומנחה טהורה אבא 
אליך וברכתיך. - אחרי ראותי כל אלה שאלתי ליל ג' י"ט כסלו אם התשובה הנזכר לעיל באו אל פי מאת 
ה' והדברים נאצלו מרוח הקודש ויש בהם תועלת או טוב להסתירם ולהעלימם. ועל זה השיבו לו: תדע 
כי באמת המה דברי ה' ודברים עתיקים ועתיק יומן אמרן והיום יום בשורה וחכינו עד אור הבוקר, ואחר 
שעה השיבו לו עוד בזה הלשון: והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן )רצה לומר, עזרא הכהן( 
העומד לשרת שם ומת האיש ההוא, והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, עד כאן לשון התשובה. 

)שאלות ותשובות מן השמים, סימן ה', הובא ברדב"ז סוף ח"ה(.




