כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו
מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו

על הוצאה לאור של ספרי הזוהר בלשון הקודש
וספרי הזוהר מחולקים לפרשיות
ולנושאים שונים וכן עלונים לנוער*,
לשם כך דרושים לנו מגיהים גרפיקאים ועורכים

בהתנדבות
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
המעונינים נא ליצור קשר ,טל054-8436784 :
ַביֵי ְד ַע ְל ָמא זְ ִמינִין ְל ַא ְׁש ָּכ ָחא ְט ִמ ִירין ְּד ָח ְכ ְמ ָתא
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
*) ַּכד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
[נ ְָע ִרים ְק ַט ִּנים י ְִמ ְצא ּו או ְֹצרוֹת ְס ָפ ִרים ֲחׁשו ִּבים ִמ ּסוֹדוֹתִּ ,כי ָאז ִּת ְת ַמ ֵּלא ָה ָארֶץ ֵּד ָעה,
ֱמת]( .ז ַֹהר ֵח ֶלק א' ַּדף קי"ח).
ֶך א ֶ
ֶּדר ְ
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כסלו תש"ע לפ"ק

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים
להיכן מופנים המשאבים הכספיים ,האם הכסף הולך נטו לצדקה?
האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

בחסות:

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

ִה ּנֵה ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַעל ָהרֹב ִק ּצוּר ָק ְצרָה
ֵיהם כו',
ֲכ ִמים ִמ ְּל ַה ְד ִּפיס ִס ְפר ֶ
יַד ַהח ָ
יהם
ְו ָראוּי ַל ֲע ִׁש ִירים כו' ִל ְפ ּתֹ ַח י ְֵד ֶ
ָפה ,ו ָּבזֶה ֵח ֶלק ְּכ ֵח ֶלק
יהם ְּב ַעיִן י ָ
ֲל ֶ
אֵ
ֹאכל ּו ִעם ֶה ָח ָכם כו' ,ו ְַה ּכֹל ְל ִפי ַמה
י ְ
ָך
ֶּׁשהוּא ַה ֵּס ֶפר ,ו ְּל ִפי ַמה ֶּׁשהוּא נ ְִצר ְ
ַבים ,ו ְּל ִפי ַה ּתו ֶֹע ֶלת ַה ּנ ְִמ ָׁש ְך ִמ ֶּמ ּנ ּו
ָלר ִּ
ַלעֲבו ַֹדת השי"ת ,וְדוּק ו ְִת ְׁש ַּכח,
ֶׁש ִּכ ְמ ַעט ֵאין ֶּכ ֶסף ֶׁש ּי ְֵהא נ ְֶח ָׁשב
ַבה ָּכזוֶֹׁ ,ש ָּכל הו ָֹצ ָאה ֶׁשל
ְל ִמ ְצוָה ר ָּ
ֲבל זֶה ַה ּנו ֵֹתן
ִמ ְצוָה הוּא ִל ְׁש ָעתוֹ כו' ,א ָ
ֶך ַה ְּדפוּס ִצ ְד ָקתוֹ עו ֶֹמ ֶדת ָל ַעד
ְלצֹר ְ
ַבים,
ַכה ֶאת ָהר ִּ
ְלדוֹר ּדו ִֹרים וְהוּא ְמז ֶּ
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ כו'ַ ,מה ּטוֹב
זְ כוּת ָהר ִּ
ֶח ְלקוָֹ ,קנָה ֵׁשם טוֹבָ ,קנָה לוֹ ִּד ְברֵי
ּתוֹ ָרהָ ,קנָה לוֹ ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ְוגַם
(פ ֶלא יו ֵֹעץ
ָהעו ָֹלם ַהזֶה כו' ,עכ"לֶּ .
אוֹת ְּדפוּס).
יכם ְ(ל ִפי ֶח ְׁש ּבוֹן
ַׁש ּו ּו ְּבנ ְַפ ְׁש ֶכם זְ ֻכ ּיו ֵֹת ֶ
ִיטאלִּ ,כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךַ ,ה ֶּבן
ַבי ַח ּיִים ו ַ
ר ִּ
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי ַׁש ְר ַע ִּבי זי"ע),
ִאיׁש ַחי ְור ִּ
ִתן ְל ַח ֵּׁשב ְּב ַמ ְח ְׁשבוֹןֵ ,ע ֶקב
ֶׁש ּלֹא נ ָּ
ִר ּבוּי ַה ִּמ ְס ָּפ ִריםְ .וזֹאת ְּב ַה ְד ָּפ ַסת ָעלוֹן
ֶא ָחד ִּב ְל ַבד.

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על
עצמו ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי
נחלק את ספרי הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר,
אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם  -בפריסה
נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן:

ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש
מתפשט והולך ממשיך להאיר
עוד בית יהודי ועוד אחד ,בתי
מדרשות ,כוללים וישיבות
נוספות ,מקומות בהם נוסדו
שיעורים ללימוד הזוהר היומי
ברוב עם ,מרחבים רבים אשר
נהנים מהאור הזך והטהור.
בכח האור לגרש את החושך
ולקרבינו לתכלית האמיתית,
לעת אשר יתגלה האור הגנוז
לעין כל "אור חדש על ציון
תאיר ונזכה כולנו במהרה
לאורו".

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת

נא לשלוח פרטים לפקס  02-995-1300או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com
ב

בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר ,אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם
אביעזר-מושב

02-9912327/052-6209807
054-8421915
052-26222777
077-9248522
04-6288879/050-9113532
054-8421915
03-9090881/052-7643116
03-9360632
052-7654124
052-712-3510
03-9072629/057-3117913
050-7115390
08-8565928
08-9562888/054-8416192
054-4940834
08-9562888/054-8416117
057-2251405
08-8562888/054-8416112
054-4940834
052-7626119
08-6739750

אבן שמואל
אופקים
אופקים
אור עקיבא
איתן
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד-רובע ג'
אשקלון
אשקלון-נוה דקלים

08-6716606/054-4699823
052-2436822
077-7800949
0779248522
08-6108605
08-6409158/057-3102912
077-5505936/052-7652742
077-5585031/054-8419055
077-5505936
02-9923927/054-8462212
02-9996106/052-7135944
02-9912945
077-2112125/050-8736266
02-9923298/054-7781350
02-9998693/0548-412530
077-7991287

אשקלון
אשקלון
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית שאן
בית שאן
בית שאן
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש-איזור תעשיה

02-5800926/02-9999373
02-9916447
בית שמש-גבעת שרת
בית שמש-גבעת שרת
02-9913322/054-4794860
054-2621843
בית שמש-גבעת שרת
בית שמש-גבעת שרת
02-9914528/050-9118114
בית שמש-גבעת שרת
02-9920310/057-8187376
077-7005382
בית שמש-הירקון
050-6946721
בית שמש-הרטוב
02-9951687
בית שמש-חפציבה
052-5592655
בית שמש-חפציבה
בית שמש-חפציבה
054-5291099/054-5291099
02-9922769
בית שמש-יפה נוף
בית שמש-מושב זנוח
02-9996424/050-8756477
בית שמש-בית ומנוחה
02-9992391/057-3192391
02-9919520
בית שמש-נחלה ומנוחה
בית שמש-עיר 02-9913322/054-4794860

050-4128420
בית שמש-עיר  02-9996424/050-8756477בני ברק-קרית הרצוג
04-6288879/050-9113532
 057-9221591בנימינה
בית שמש-עיר
052-6077914/052-2620954
 02-9924486בת ים
בית שמש-קריה חרדית
 02-9998744בת עין
בית שמש-רמה א'
054-4956515
 052-7025170גבעת זאב
בית שמש-רמה א'
 02-9922862זכרון יעקב 04-6288879/050-9113532
בית שמש-רמה א'
04-6288879/050-9113532
חדרה
בית שמש-רמה א'
04-6247235/054-6567839
 077-7995694/050-4105953חדרה
04-6262204
חדרה-אור עקיבא
בית שמש-רמה א'
077-5014013/052-7133786
 077-7995694/050-4105953חולון
04-867-8043
חיפה-הדר
בית שמש-רמה א'
04-8678043
 02-9921322/054-8462516חיפה
077-7660763/052-7673605
חיפה
בית שמש-רמה א'
054-5888040
 02-9922862/054-8462212טבריה
טבריה-קרית שמואל
בית שמש-רמה א'
077-868180/052-7126848
02-9919974/057-3119974
050-7809009
טבריה
בית שמש-רמה א'
04-6724542
 077-3200742/052-27640197טבריה
054-2240932
יהודה ושומרון
בית שמש-רמה א'
04-6288879/050-9113532
 077-4142080/054-8468049יקנעם
02-5381303/072-2322608
ירושלים
בית שמש-רמה א'
02-5402113/052-71205230
 02-9921322/054-8462516ירושלים
02-571192
 02-9923370ירושלים
בית שמש-רמה א'
02-6282510
 052-7270300ירושלים
בית שמש-רמה א'
052-71205230
 054-8441423ירושלים
בית שמש-רמה א'
054-8416181
ירושלים-בית ישראל
בית שמש-רמה א'
 077-410085/054-8433385ירושלים-בר אילן
02-5021073/052-7604578
052-2906020
בית שמש-עין גדי
02-5370820
ירושלים-גוש שמונים
02-9991884
בית שמש-עין גדי
052-7686978
ירושלים-גבעת זאב
052-2906020
בית שמש-עין גדי
054-4956515
ירושלים-גבעת זאב
בית שמש רמה ב'
050-4155778
 02-9997304/054-8409045ירושלים-הר נוף
ירושלים-זכרון משה
בית שמש-רמה ב'
054-8431645/057-3131343
02-9923289/054-7781350
02-6282519
ירושלים-מורשה
052-7669956
בית שמש-רמה ב'
02-6282519
ירושלים-מורשה
02-9995878
בית שמש-רמה ב'
02-5023811
ירושלים-מקור ברוך
02-9921388
בית שמש-רמה ב'
054-2240932
ירושלים-עיר העתיקה
בית שמש-רמה ב'
 02-9923581/052-7695378ירושלים-נוה יעקב
077-9511004/052-7625510
בית שמש-רמה ב'
02-5344634
 02-9924247/052-7634563ירושלים-נוף הרים
02-6448515
ירושלים-עין כרם
02-9924332
בית שמש-רמה ב'
02-6448515
 02-9995236ירושלים-עין כרם
בית שמש-רמה ב'
 054-8421915ירושלים-פסגת זאב
ביתר
052-2637767/077-5117008
ביתר עילית 02-5808970/052-7603303
050-7766626
ירושלים-פסגת זאב
054-8421915
ביתר עילית
077-4080252
ירושלים-פרדס
02-5807752
ביתר עילית
02-5003597
ירושלים-רוממה
ביתר עילית 02-5807651/054-8475305
054-6571330
ירושלים-רמות א'
02-5802391
ביתר עילית
02-5868083
ירושלים-רמות ד'
057-3107400
ביתר עילית
02-5712461
ירושלים-רמות
02-5807752/02-5808536
ביתר עילית
ירושלים-רמת אשכול
02-5800871
ביתר עילית
02-6535973/050-4149191
02-5800364
ביתר עילית-הגפן
ירושלים-רמת שלמה
ביתר עילית 02-5807651/054-8475305
02-5810775/052-7682233
ביתר עילית
 054-6609475ירושלים-שדרות אשכול
050-4001775
02-5800871
הדקל
ביתר עילית
יקנעם
054-8464606
בני ברק
כפר אתא
בני ברק
04-6288879/050-9113532
 03-6180777כרכור
בני ברק
052-2906020
 054-4523917לוד
בני ברק
054-7613851
 03-5708299/052-7606801מבשרת ציון
050-6856422
 03-9088613/050-855-7339מבשרת ציון
בני ברק

08-9721439/052-4178426
054-4128929
08-9798809/052-7645112
08-9741606/050-8741606
08-9742049

מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין-ברכפלד
מירון
מירון
מצפה רמון
נהריה-צפון
ניצן
נצרת עילית

08-9740174/054-4840174
0547693119
054-4523917
08-6595237/057-8161389
054-6786102
054-2240932

054-496-6811/052-563-4174
נצרת עילית 04-6571363/052-8044588
052-4215105
נצרת עילית
04-6463271
נצרת עילית
052-6175329
נתיבות
09-8877718
נתניה
077-7900242
נתניה
052-6329681
נתניה קרית נורדאו
09-8323442/050-4160188
נתניה
נתניה-קרית צאנז
09-8619442/054-4515034
עוזה
054-8421915
054-4328190
עפולה
050-8715177
עפולה
050-8756827
עפולה
054-6538794
עפולה-עילית
052-3976612
עפולה-עלית
050-8715177
עפולה-צפון
פרדס חנה 04-6288879/050-9113532
פתח תקוה 03-2087058/054-8474455
פתח תקוה 03-9088572/054-8425228
פתח תקוה 03-9091002/052-6165231
פתח תקוה 03-9074317/057-8165043
050-2558544
פתח תקוה
054-7781959
צפת
054-8421915
קרית גת
ראשון לציון 03-94028270/052-8325421
052-8325421
ראשון לציון
ראשון לציון-מרכז
03-9563892/050-9951046
050-8737205
ראשון לציון
ראשון לציון 03-9648512/050-5797595
050-5329390
ראשון לציון
ראשון לציון 050-5797595/054-8481181
03-9402827
ראשון לציון-מזרח
052-6395777
רחובות
052-7607999
רחובות
050-2226672
רחובות
08-9450091/0546417320
רחובות
08-9151932/050-9094953
רמלה
08-9244180/052-6305948
רמלה
0504180635
רמלה
052-7669258
תל אביב-שכונת נוה שרת
054-8421915
תל אביב
03-7316051
תל אביב
03-6491168
תל אביב
0507487004
תל אביב
052-5355579
תל אביב
ג

בס"ד

לכבוד רבני המפעל הקדוש "מפעל הזוהר העולמי".

א .מאוד מאוד שמחתי ויגל לבי בהגלות נגלות האור הגדול והנורא על ידכם
של אדונינו התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע אשר נגלה אליו בגילוים
עצומים ונפלאים במתיבתא דרקיעא ,ועל ידי משה רעיא מהימנא ,ועל ידי
אליהו הנביא התשבי והגלעדי זכור לטוב ,אשר יבוא לבשרנו במהרה בימנו
בקרוב במהרה אמן .ובפרט בפירושיו האדירים והנפלאים של אדוני אבי
זקני הגר"א ז"ל זיע"א ,ובפרט על זה דמבואר דבדור הזה דוקא אפילו
קטני קטנים ילמדו את הזוהר הקדוש ,ועל ידי כן תבוא הגאולה מיד .ובפרט
כהנהגתו של אדוני אבי זקני הגר"א ז"ל ועל ידי כן הוראתו לדורות ,ללמוד
זוהר תמידים כסידרם .ובוודאי נודה לכם רבות על הארת וההנחלה לרבים
את תורתו של אדוני אבי זקני הגר"א ז"ל ופירושיו לספר הזוהר הקדוש
והנפלא מאוד נעלה ,אשר על ידו ניגאל ברחמים גדולים ועצומים מיד עכשיו.
אשריכם הרבנים שליט"א ,ובפרט הגה"צ רבני העדה החרדית בירושלים
עיה"ק שליט"א אשר קראתי המכתבים הנוראים המעוררים מאוד מאוד
ובפרט הקריאה הקדושה משנת תשס"ב ומשנת תשס"ה וג"כ המכתב של
הגה"צ הרב וואזנער שליט"א אב"ד זכרון מאיר שזה מעיד על עבודתכם
וזכותכם הגדולה ,אשר בזכותכם ועל ידכם תבוא הגאולה שלימה ברחמים
גמורים עצומים ונפלאים כמו שהיה ביציאת מצרים כאמרם ז"ל בסנהדרין פ'
חלק' שהניסים יהיו כמו ביציאת מצרים ,וכמו שביאר השלה"ק ,שכמו שהיה
במצרים זכות דם מילה ודם פסח כן יהיה בגאולה האחרונה רק ע"י הזוהר
הקדוש ,ונגאל במהרה גאולת עולמים.
ב .ובפרט שזהו הסוד המבואר גם בכתבי אא"ז הקדוש הגר"א ז"ל ,בהענין
של הקו האמצעי ,קו הרחמים גמורים .וזה הוא גם כן סוד יחוד ז"א ונוק' ,פנים
בפנים ,כדכתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד ,ביחוד שלם בלא פירוד
ח"ו וח"ו כלל וכלל ,כידוע לעוסקים והלומדים בספר הזוהר עם פרושיו של
אא"ז הגר"א ז"ל מווילנא.
ג .שמחתי מאוד כשראיתי שהתחלתם לעשות שיעורים בזוה"ק  24שעות
בקבר רחל אמנו שבוכה ומבכה על בניה ,ועיין בספר של אאז"ל הגאון
מווילנא" ,ליקוטי הגר"א ז"ל" ,המבאר שם ענינים נפלאים ,וזה לשונו..." :סוד
אלף השביעי תליסר יקים כו' הוא מזל הי"ג "...ובד"ה שם" :ענין לאה ורחל
 ...בחי' שנית כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים ולע"ל והוא
גאותו של הקב"ה ונק' ג"כ ענו כידוע וכמ"ש כ"מ שאתה מוצא גדולתו כו',"...
עיי"ש ותמצא פלא נפלא.
ועיין עוד בכתבי זקיני הגר"א שמציין לתיקוני בזוהר הקדוש בתיקון י"ג על
השראת השכינה בקבר רחל אמנו ע"ה.
ד .מובא מהצדיק הקדוש רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל בספרו "גנזי המלך"
ש"מצוה" עם הכולל בגימטריא "הקבלה" ,ע"כ .משום שמצוה בלא לימוד
הקבלה כגוף בלא נשמה .וכל יודע ומבין יעיד על זה דכן הוא באמת כמו
שכתב בכתבי הרמח"ל באריכות ע"ז ,ועל כן כל הקורא מכתבי הזה יראה
לחזק עצמו בדרכו של אאמו"ז הגר"א מווילנא זצוק"ל וילמד זוהר בכדי
לעבוד את ה' יתברך באמת ,ולפדות את כנסת ישראל מהגלות וליחד
הדודים( .רק יזהר שלא לגשם את הדברים ח"ו ,רק יזכור דאין שום צורה
ומציאות גשמי בעולמות העליונים ח"ו ,וכל הכנויים הם רק משלים לסבר

ביודעי ומכירי קאמינא שתהילות לאל יתברך לפני למעלה
משנה ייסד הרה"צ רבי דוב קוק שליט"א בישיבתו מאורות
רפאל סדר הלימוד של הרמח"ל שבו לומדים ברציפות כל
שעות היום מזמן נץ החמה עד הלילה זוהר הקדוש מחולק על
ידי אברכים,
הרב שליט"א אמר שזה מונע מכל מיני גזירות ואסונות כידוע.

את האוזן ,ואם יזכור זה יוכל ללמוד בשופי ,כדכתב המהרח"ו ז"ל בא' מן
הקדמותיו בתחילת ה"עץ חיים").
ה .ידוע שזקיני רבינו הגדול הגר"א ז"ל היה כאחד מן הראשונים ,עד שגדולי
ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף ,כך כתב בעל ה"מגלה
עמוקות" ומביא את דברי האריז"ל אשר "אחד מג' דברים שנצרך משיח
בן יוסף לבוא בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה ...ולבי אומר לי בבירור
אשר לזה נשלח לנו עיר וקדיש משמיא נחית הה"ג הגר"א ז"ל לגלות לנו את
התורה בנגלה ובנסתר".
ו .עוד ידוע ומפורסם אצל נכדי הגר"א ז"ל ,שהיה אחד שצחק על ספרי זקיני
זצ"ל על חיבורו שכתב על התיקוני זוהר ,ורב אחד שמו בחרם ,מזה אנו רואים,
שאחד שצוחק על הזוהר הק' מגיע לו חרם ,ואם אין מי שיכניסו אותו בחרם,
ראיתי באיזה ספר שמחרימים אותו בשמים ,על כן בזמנינו זה ,אם רואים אחד
שמתנגד לזוהר הק' תתרחקו ממנו ,כי הוא אולי מוחרם מן השמים ח"ו.
ז .אשריכם שזכיתם ומזכים אתם ועל ידכם מתגלה לאור עולם ,בסוד העלם
צמצום והגבלה בעולם העשיה הגשמי הלזה ,אשר אסורים בו בכבלי הגוף,
והיצר הרע הצר הצורר הידוע ,ועל ידכם האור הגדול והנורא "אור הזוהר
הקדוש" "אור הרשב"י" בהתגלות עצומה בגילוי שלם ביחודא שלים .ודוקא
כאן במקום החושך והקליפות בעת רבוי הצרות ל"ע ול"ע ,יתגלה האור
הנפלא הזה כרצון אבי זקני הגר"א ז"ל ,ויהיה קץ גאולתנו ,בקרוב בימינו .עוד
אציין לכם מה שראיתי בקול קורא מרבני ירושלים (שנת תרפ"א) וז"ל :כל
נפש מישראל למגדול ועד קטן מחֻיב ללמד ספר הזהר דבר יום ביומו ,ולסים
את כל ספר הזהר הקדוש בכל שנה ושנה ,חק ולא יעבר ,לתקון הגאולה
האמתית ,ובשעה אחת יזכה להיות בן עולם הבא.
ויעזור השם יתברך ובזכות אדוני אבי זקני אור העולם הגאון מווילנא זכר
צדיק וקדוש לברכה ,תצליחו בכל מעשי ידכם ,ותפיצו את לימוד וקריאת
הזוהר הקדוש כרצון אבי זקני הגר"א ז"ל ונזכה כבר לגילוי השלם ,וליחוד
השלם ,התלוי בלימוד וקריאת הזוהר הקדוש ,במהרה בימינו אמן.
החותם בברכה וביראת הכבוד קדם רבני מפעל הזוהר העולמי שעל ידיהם
תבוא הגאולה שלימה בב"א.

הרב חיים יעקבזון
נין ונכד לאא"ז הגר"א ז"ל
חופ"ק ירושלים עיה"ק תותבב"א
נ.ב .אבקש מהרבנים שליט"א אם תוכלו להדפיס את מכתבי בעלונים הבאים ,ויהיה
לתועלת ולזיכוי הרבים ,בדרכו של מורי אבי זקני רבנו הגר"א ז"ל.
הערת מערכת :כשאנו בשנת תש"ע ומרומז בזוהר הקדוש פרשת בלק דף ס"ט
ע"א וז"ל( :עם ביאור) :ועל ההוא זמנא כתוב [ועל אותו הזמן כתוב יענך ה' ביום
צרה] ,דאינון תשע פסוקים כירחין דיולדה [שבמזמור זה יש תשעה פסוקים
כמספר תשעה ירחי לידה] ושבעים תיבין [ויש בו שבעים תיבות ,להורות] דהא
לשבעין שנין באלף שתיתאה {השנה תש"ע  770לאלף השישי שזהו סוד 70
בעשרות ו  70במאות} [כי לשבעים שנה באלף השישי] יוליד וישלוט על כל
עלמא [יוליד משיח את כל ממשלתו וישלוט על כל העולם] ,ובגין כך באינון
תשעה ירחין [ולכך באלו התשע ירחים.],יתחזון בכל לילה מפלגו ואילך [יתראו
בכל לילה מחצות וכו'] ,וכו'....

הייתי מציע לכל ישיבה וישיבה שיעשו את הסדר של
רבינו הרמח"ל זצ"ל שכידוע היה נשמת משיח צדקינו,
וידע את הסוד איך לקרב את הגאולה ,כידוע היום הוא
שנת הגאולה ,אז אני בטוח שאם עוד  26ישיבות אותו יעשו
הסדר השם יתברך ירחם עלינו וישלח לנו את משיח צדקינו
דוד ע .טבריה

ָהרַב ַמ ְכנִיס ְּב ֵחרֶם ֶא ָחד ֶׁש ָּצ ַחק עַל ַהז ַֹּהר
ַלה ַה ֵּקץ ,רַק ִמ ּתו ְֹך ֶׁש ָּל ַמד ֶאת ָּכל ַה ּתוֹרָה
ו ַּמ ְר ְּג ָלא ְּבפו ֵּמ ּיה לו ַֹמר ֶׁש ְּל ַה ְּגרָ"א נ ְִת ּג ָּ
יע ַל ְּפסו ִּקים
ֲמ ִּתי ,הֲרֵי ְּכ ֶׁש ִה ִּג ַ
ֻּל ּה ִל ְׁש ָמ ּהְּ - ,כלו ַֹמר ְּכ ֵדי ַל ֲעמֹד ַעל ע ֶֹמק ֵּפר ּו ָׁש ּה ָהא ִ
כ ָּ
ַלה לוֹ ּגַם ָׁשם
ֻמז ַה ֵּקץ ,נ ְִת ּג ָּ
ָח ִצי" ֶׁש ָּב ֶהם ְמר ָּ
ֲדים ו ֵ
"כי ְלמו ֵֹעד מוֹע ִ
ֶׁש ְּב ָד ִני ֵּאל ִּ -
ֲמ ִּתי ֶׁש ִאם לֹא ֵּכן לֹא ָהיָה ַמ ְמ ִׁש ְיך ָה ְל ָאה ,ו ְָל ֵכן ּגַם ָּגזַר ַעל ָּכ ְך ִּב ְׁשבו ָּעה,
ַה ֵּפר ּוׁש ָהא ִ
ידי ַּד ְר ּגָה זוֹ....
יע ִל ֵ
ָדע ֶׁש ָּכל ָהעו ֵֹסק ַּב ּתוֹרָה רַק ִל ְׁש ָמ ּה יָכוֹל ְל ַה ִּג ַ
ֲרי הוּא י ַ
ֶׁשה ֵ

ַמד ַּבחֲלוֹם להגרי"ח ְּפ ָׁשט.
ַה ּגָאוֹן ְמל ֵּ
ַבנ ּו [הגרי"ח זוֶֹננ ְֶפ ְלד]
ִימי נ ְַפׁשוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ַעד ַּכ ָּמה ָהי ּו נ ֵ
ִילנָא ,ו ְַעד ַּכ ָּמה ָהי ְָתה
ְקׁשו ִּרים ְּבתוֹרָתוֹ ֶׁשל ַה ְּגרָ"א ִמ ּו ְ
ֻב ָּדה ַה ְמ ַע ְנֶינֶת ֲא ֶׁשר
ֶך ִל ּמוּדוָֹּ ,ת ִעיד ָהע ְ
חֲקו ָּקה ְּב ִל ּבוֹ ֶּדר ְ
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי
ֻב ָּדא זוֹ" ָהיָה ר ִּ
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי ָהיָה ְמ ַס ֵּפר" :ע ְ
ְּבנוֹ ר ִּ
ָה ֶא ָּלא ְל ַא ַחר
ארי ְל ַס ְּפר ּ
או ֵֹמר" ,לֹא ִה ִּתיר ִלי ַא ָּבא ָמ ִ
ׂהְּ :ב ַא ַחד ַה ּי ִָמים
ְּפ ִטירָתוֹ ִמן ָהעו ָֹלםְ ,וכֹה ָהיָה ַמ ֲע ֶש
ְּב ָב ְקרוֹ ֶׁשל יוֹם ,רו ֶֹאה ֲאנִי ו ְִה ּנֵה ְּפנֵי ַא ָּבא ֵאינָם ִּכ ְתמוֹל
ִׁש ְלׁשוֹםֶ ,א ָּלא ֶׁש ְּמ ִא ִירים ִׁש ְב ָע ַתיִםֵ ,עינָיו צוֹהֲלוֹת ו ְָכל
ָבה ִּכי ִּכ ְמ ַעט
ׂ ּג ָ
יאה ִנ ְש
כ ֻּּלוֹ ַמ ְק ִריןַ ,ה ָּד ָבר עוֹרֵר ִּבי ְּפ ִל ָ
ְולֹא ְר ִא ִיתיו ֵמעו ָֹלם ְּב ַמ ָּצב ְּכ ֵעין זֶהֵ ,ה ַבנ ְִּתי ִמ ּיָד ִּכי ְּד ָב ִרים ְּבגוֹ ,ו ְַעל ַאף ֶׁש ּלֹא
ָצ ִיתי ְל ַה ְפ ִריעוֹ ְּב ִע ָּדן זֶה ,לֹא ָיכ ְֹל ִּתי ְל ִה ְת ַא ֵּפק ּו ְׁש ַא ְל ִּתיו ַעל ָּכ ְך.
רִ
ֲר ְיך ְּב ִס ּפוּרוֶֹׁ " ,ש ַּב ְּת ִח ָּלה ֵסרֵב ַא ָּבא ִמ ְּל ַד ֵּבר ַעל
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי ַמא ִ
ֱמת" ָהיָה ר ִּ
"בא ֶ
ֶּ
'זֹּהר
ימה ֵיׁש לוֹ ִׁשעוּר ָקבו ַּע ַּב ַ
ָּכ ְךַ ,א ְך ִמ ֵּכיוָן ֶׁש ִה ְפ ַצ ְר ִּתי ּבוֹ ִּג ָּלה ִליֶׁ ,ש ּזֶה ִמ ּי ִָמים י ִָמ ָ
ֻק ָׁשה
ֲמר ֶא ָחד ֶׁשה ְ
"כל יוֹם ֶא ְתמוֹל ָע ַמ ְל ִּתי ַעל ַמא ָ
ׂח ַא ָּבא ֵמ ִאירָּ :
ׁ'" ,ו ְִה ּנֵה" ָש
ַה ָּקדוֹש
ִלי ,וּפו ֵֹתר ַאיִןַ ,א ְך ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַכ ְב ִּתי ַּב ַּלי ְָלה ַעל ִמ ָּט ִתי ,ו ְִה ּנֵה ַּבחֲלו ִֹמי רו ֶֹאה ֲאנִי ֶאת
ִילנָא ,יוֹ ֵׁשב ַעל י ִָדי ְּב ָפנִים ַמ ְס ִּבירוֹת ו ְּמ ָב ֵאר ִלי
ַבנ ּו ֵא ִל ּיָה ּו ִמ ּו ְ
ַה ּגָאוֹן ֶה ָח ִסיד ר ֵּ
ֲמר ְּבטוּב ַט ַעם .מו ָּבן ֶׁש ִּמ ּיָד ְּבקו ִּמי ַּב ּב ֶֹקר ָל ַק ְח ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ֶאת ֵּפר ּוׁשוֹ ֶׁשל ַה ַּמא ָ
ׂ
ׂש
ֶא ְמנ ּו ַה ְּד ָב ִרים ְונ ְִפ ְלאוּ ,וַהֲרֵי ַעל ָּכ ְך ִה ּנ ְָך רו ֶֹאה ֶׁש ִה ְננִי ָש
ַה ָּקדוֹׁש ְל ַע ּיֵן ּבוֹ ,ו ְִה ּנֵה נ ֶ
ׂ ֵמ ַח ְּכמו ֵֹצא ָׁש ָלל רַב".
ְו ָש
נ ִּדוּי ְל ֶא ָחד ֶׁש ּז ְִלזֵל ְּב ִת ּק ּונֵי ז ַֹהרֵּ ,ובאוּר ַה ְּגרָ"א זַ"ל
ַבנ ּו
ׂה ֶּפ ֶלא ַה ָּקׁשוּר ַל ֶּק ֶׁשר ַה ּנ ְַפ ִׁשי ֶׁשל ר ֵּ
עוֹד ַמ ֲע ֵש
ְל ַה ְּגרָ"אָׁ ,שגוּר ַעל ִּפי זִ ְקנֵי יְר ּו ָׁש ַליִםָ :היָה זֶה ַּכ ֲא ֶׁשר ת"ח
"ת ּק ּונֵי ז ַֹהר" ִעם
ָהג זִ ְלזוּל ַּב ֵּס ֶפר ִּ
ָחׁשוּב נ ִָּדה ְל ֶא ָחד ֶׁש ּנ ַ
ֻב ָּדא ְונ ְִת ַרחֲק ּו
ֵּבאוּר ַה ְּג ָר"אְ .מק ְֹר ֵבי ָה ִאיׁש ָׁש ְמע ּו ֶאת ָהע ְ
ַבנ ּו הגרי"ח זוֶֹננ ְֶפ ְלד
ִמ ֶּמ ּנ ּו ַּכ ִּדיןְּ .בנֵי ִמ ְׁש ַּפ ְח ּתוֹ ָאצ ּו ֶאל ר ֵּ
ַדה ֶׁש ּי ְַב ֵּטל נ ִּדוּיוֶֹ ,א ָּלא
זצ"לִּ ,ב ְּקׁשוּה ּו ֶׁש ּי ְַצ ּוֶה ְל ַה ְמנ ֶּ
ֻב ָּדאִ ,ה ְצ ִּדיק ֶאת
ַבנ ּו ֶאת ָהע ְ
ֶׁש ְּל ִת ְמהוֹנָםֵּ ,כיוָן ֶׁש ָּׁש ַמע ר ֵּ
ַדה בחוה"מ
ַדה ו ְִהזְ ִּכירוֹ ְלטו ָֹבהְ .לי ִָמים נ ְִפ ַטר ַה ְמנ ֶּ
ַה ְמנ ֶּ
ָאר ַצייט ֶׁשל ַה ְּגרָ"אִ ,עם ַהד' ִמינִים ְּביָדוֹ
ֻכוֹת ְּביוֹם ַה ּי ְ
סּ
ַבנ ּו ִל ּוָה ּו ַעד ְמקוֹם ְמנו ָּחתוֹ ,וְהוּא ְּב ַע ְצמוֹ ִה ְכנִיסוֹ ְּב ִק ְברוֹ.
ֻפר ַעל ַה ְּגרָ"א ,וְר ֵּ
ַּכ ְמס ָּ
ָאל ַעל ר ִַּבי יו ֵֹסף ַח ּיִים זוֶֹננ ְֶפ ְלד זצ"ל).
ׂר ֵ
(ס ֶפר ָמרָא ְּד ַא ְר ָעא ִי ְש
ֵ

יט"א,
ַבי ְׁשלֹמֹה ָּדוִד ִפי ֶׁשר ְׁש ִל ָ
ַבה להרה"ג ר ִּ
ּתו ָֹדה ר ָּ
ֲמר ַה ּזֶה.
ֶׁש ָּׁשלַח לָנ ּו ַה ַּמא ָ

יט"א
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְׁש ִל ָ
ַבנֵי ַה ִּמ ְפ ָעל ַה ָּקדוֹׁש ֶׁשל ַה ַ
ִל ְכבוֹד ר ָּ

ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּקלוְֹי ְזנ ְּבו ְּרג זצוקללה"ה ו ְַהז ַֹּהר
ְּ ...כ ֶׁש ִּב ֵּקר ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּקלוֹיְזְ נ ְּבו ְּרג זצוקללה"ה ְּבלוֹנְדוֹן ֵא ֶצל ָה ַא ְדמוֹ"ר
מהר"ש ִמ ָּׁשאץ זצוקללה"הָׁ ,ש ַאל אוֹתוֹ מהר"ש ֵאיזוֹ ק ּו ְׁשיָא ֶׁשֵּיׁש לוֹ
בזוה"קָ ,ענָה לוֹ ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּקלוֹיְזְ נ ְּבו ְּרגֵ :אי ֶנ ּנִי לו ֵֹמד ז ַֹהר.
ֳבי ַה ּקוֹרָה ְּב ַׁש"ס
ַא ַחר ָּכ ְך נ ְִכנַס ִע ּמוֹ ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ָּׁשאץ ְּב ִדין ו ְּד ָב ִרים ו ָּבע ִ
ו ְּבפו ְֹס ִקים ,ו ְָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּקלוְֹי ְזנ ְּבו ְּרג ֵּתרֵץ לוֹ ַה ּק ּו ְׁשיָא ְּבטוּב ַטעַם ו ְַדעַת
ׁ.
ו ְּב ִפ ְל ּפוּל ָעמֹק עַל ִּפי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
יאה ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ַּׁשאץָ :ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ֵאין ַא ֶּתם לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר
ִה ְפ ִטיר ִּב ְפ ִל ָ
ׁ?! (נ.בָ .ה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּקלוֹיְזְ נ ְּבו ְּרג ָהיָה ַצ ִּדיק נ ְִס ָּתר ְּבתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר).
ַה ָּקדוֹש
ָבים ְּביו ֵֹתר ֶׁשל כ"ק ָמרָן
ַבי י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק רוֹט זצ"לֵ ,מ ַה ְמקֹר ִ
ָהרַב ֶה ָח ִסיד ר ִּ
ַבינ ּו ִמ ְּקלוְֹי ְזנ ְּבו ְּרג זצוקללה"הָ ,מ ַסר ִׁשעו ִּרים ִמ ֵּדי יוֹם ְּביוֹמוֹ ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ר ֵּ
בעיה"ק ב"ב
ש ּכֵם ְּ(ברֵא ִׁשית כ"ב ג')
ַוַּי ְׁ
ַבי ִמ ְּקלוְֹי ְזנ ְּבו ְּרג זצ"ל,
ֻב ָה ִקים ֶׁשל ָהר ִּ
ָביו ַה ּיו ֵֹתר-מ ְ
ַבי י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק רוֹט זצ"לִ ,מ ְּמקֹר ָ
ָהרַב ֶה ָח ִסיד ר ִּ
ָאל ְל ַא ַחר ֶׁש ָּפ ַרׁש
ׂר ֵ
יע ְל ֶארֶץ ִי ְש
יה ִּבגְ בוּרָה ַּכ ִּבירָה ו ְּרו ּויַת-הוֹדִ ,ה ִּג ַ
ו ִּמי ֶׁש ָע ַבר ֶאת ַהּׁשו ָֹאה ְונ ְִסיוֹנו ֶֹת ָ
ֲסידוּת ְּבנֵי ְּברָק.
יטה ְּבחוּ"ל ,ו ְִה ְׁש ַּת ַּקע ְּב ִעיר ַה ּתוֹרָה ו ְַהח ִ
ֵמעֲבו ַֹדת ַה ְּׁש ִח ָ
ׁ,
ֻל ָחן עָרו ְּך יוֹרֶה ֵּדעָה ו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָּכאן ִה ְת ַמ ֵּסר ְל ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָהִ ,ל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמדָ .מ ַסר ִׁשעו ִּרים ְּבׁש ְ
ֲרית
ֻכוֹת ְּב ִל ּמו ָּדיוָּ ,ד ָבר ֶׁש ָה ַפ ְך ְל ִמנ ְָהג ֶׁשל ֶק ַבע ַעד ַאח ִ
ו ְָהיָה ָקם ְּב ַא ְׁשמֹרֶת ַה ּב ֶֹקר וְעו ֵֹסק ָׁשעוֹת ֲאר ּ
ָמיו.
יָ
ֵך ֶנחֱרַד ְלנ ְַפׁשוֹ.
ָאה ּו ּבו ֶֹכהָ .ה ַא ְבר ְ
ַחד ִעם ר' י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק ,ר ָ
ֵכים ֶׁש ִה ְׁש ִּכים ַּפ ַעם קוּם י ַ
ַא ַחד ָה ַא ְבר ִ
הוּא ָהיָה ָּבטו ַּח ֶׁשהוּא ֵאינוֹ ַמ ְר ִּגיׁש ְּבטוֹבּ ,ו ְׁש ָאלוֹ ְל ִס ַּבת ִּב ְכיוֹ.
ֲבל ַה ּיוֹם ַּב ּב ֶֹקר נו ַֹכ ְח ִּתי ִל ְראוֹת
ֵצר ָהרַע ָּב ַטל ִמ ֶּמ ּנִי ,א ָ
ִיתי ָסבוּר ֶׁש ּי ֶ
ַבי ַאיְזִ יק ֶּבן ַהֵ 90-מ ִׁשיבָ :הי ִ
וְר ִּ
ֵך.
ֲדיִן ְּב ִק ְר ִּביָ ...מה ֵּארַע?ִ -מ ְת ַע ְניֵן ָה ַא ְבר ְ
ֶׁשהוּא ע ַ
ֵצר
ֲרי ו ְָקם ִמ ִּמ ָּט ִתי ְּבעוֹד ַלי ְָלה ,ו ְִה ּנֵה ַה ּיוֹם ִּב ֵּקׁש י ֶ
ַבר ַּכא ִ
ו ְַהָּי ִׁשיׁש ֶה ָח ִסיד עוֹנֶהְּ :כ ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ֲאנִי ִמ ְת ּג ֵּ
ׁ?
ְּׁ ,כ ַד ְר ְּכ ֶכם ַּב ּק ֶֹדש
ֲרי ַא ֶּתם ָּכאן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרש
ֵך עו ֵֹמד ו ִּמ ְׁש ּתו ֵֹמם :ה ֵ
ָהרַע ְל ַע ְּכ ֵבנִי .ו ְָה ַא ְבר ְ
ׁ,
ֵצר ָהרַעֶׁ ,ש ִּב ֵּקׁש ְל ָמנ ְֵענִי ִמ ָּלבוֹא ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרש
ַבי ַאיְזִ יק ַמ ְמ ִׁש ְיך ִל ְב ּכוֹת :ו ְִכי לֹא ַּדי ֶׁשֵּיׁש ִלי י ֶ
וְר ִּ
ַה ִאם ִה ּנ ְָך רו ֶֹצה ּגַם ֶׁש ֶא ְׁש ַמע לוֹ?...
ֻגָר ּבו ֶֹכה ו ִּמ ְתאוֹנֵן,
ׂ ִאים ָּבנָיו ֶׁשל ָמקוֹם :יְהו ִּדי ְּבגִ יל ּכֹה ְמב ּ
ַש
ַעיוֹן ִל ְראוֹת ְל ֵאיזוֹ ַּד ְר ּגָה ִמ ְתנ ְּ
ַמ ְב ִהיל ָהר ְ
ַׁ ,ל ְמרוֹת ֶׁש ַּב ְּמ ִציאוּת הוּא נ ִַּצח
ִסה ִל ְמנ ַֹע אוֹתוֹ ִמ ָּלבוֹא ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרש
ֵצר ָהרַע נ ָּ
ַעל ָמה? ַ -על ָּכ ְך ֶׁש ּי ֶ
(ב ְר ִכי נ ְַפ ִׁשי ָּפ ָר ַׁשת וַ ּי ֵָרא ַּדף רס"ט)
ָּ
אוֹתוֹ ו ְִה ְׁש ִּכים ָלבוֹא ְּכ ַד ְר ּכוֹ...
יט"א ְמ ַח ּלֵק תיקוני זוהר ְל ַה ַּבחו ִּרים
ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ָּטאׁש ְׁש ִל ָ
יט"א ָּפנָה ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ְּב ִד ְברֵי ִעידוּד
כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ָּטאׁש ְׁש ִל ָ
ֵכים וְעו ֵֹדד או ָֹתם ִל ְלמֹד וְלו ַֹמר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ,ו ְֵכן ִח ֵּלק
ְל ַבחו ִּרים ו ְּל ַא ְבר ִ
זֹּהר
ָכהֶׁ ,ש ּיִזְ ֶּכה ְל ָה ִבין ַה ַ
ְל ַה ַּבחו ִּרים ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ו ַּב ַּדף ָה ִראׁשוֹן ָּכתוּב ְּבר ָ
ִיט ֵהר ִל ּבוֹ ַלעֲבו ַֹדת השי"ת.
ַה ָּקדוֹׁש ו ְַעל י ְֵדי ָּכ ְך י ְִת ַל ֵהב ו ַ
ֻלָה ַל ֲעיֵפוּת לו ַֹמר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר
ְסג ּ
ֲמת ִט ְר ּדוֹת עֲבו ָֹדתוֹ ַה ְּקדוֹ ָׁשהָ ,היָה או ֵֹמר
ָהי ְָתה ְּתקו ָּפה ְּכ ֶׁש ִה ְת ַע ּיֵף ֵמח ַ
ֲד ָׁשה.
ָפח ְּב ַע ְצמו ָֹתיו רו ַּח ח ָ
ְּב ִה ְת ַלהֲבוּת ַּכ ָּמה ַּד ִּפים ִּת ּק ּונִיםְ ,ונ ַ
ֻל ָחן?
ֲריכַת ַהּׁש ְ
יט"א ְּבלֵיל ַׁש ָּבת ַא ַחר ע ִ
ׂה כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ָּטאׁש ְׁש ִל ָ
ֶמה ָע ָש
יט"א ִל ְראוֹת ַמ ִהי עֲבו ַֹדת ָק ְדׁשוֹ ְּב ֵליל ַׁש ָּבת ַא ַחר
ָח ִסיד ֶא ָחד ָע ַקב ַא ַחר כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ָּטאׁש ְׁש ִל ָ
ָמר
ֻל ָחן לֹא הו ֵֹל ְך ָלנו ַּח ַעד ֶׁש ּג ַ
יכת ַהּׁש ְ
ֲר ַ
ָאה ֵא ְיך ָּכל ַׁש ָּבת ַא ַחר ע ִ
ׁ"] ,וְר ָ
["טיש
ֻל ָחן ִ
יכת ַהּׁש ְ
ֲר ַ
ְּג ַמר ע ִ
זֹּהר ֶׁשל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשבו ַּע.
ָּכל ַה ַ
ָחה ַּבעֲבו ַֹדת ַה ּק ֶֹדׁש ֵמ ֵאת א.ד.ם
ְּב ָרכָה ו ְַה ְצל ָ

ָמי הי"ו
ַס ָקנֵי ִמ ְפעָל ַה ּזו ֵֹהר ָהעוֹל ִ
ַבנֵי ְוע ְ
ְלכָבוֹד ר ָּ
ָׁשלוֹם ו ְּב ָרכָה!

ָא ִיתי ַּב ֵּס ֶפר ַה ָקדוֹׁש ֶא ֶבן ִׁש ְמעוֹן ַּדף י"ד ְוזַ"ל:
ָצ ִיתי ִל ְכ ּתֹב ָל ֶכם ַמה ֶׁשר ִ
ָׁ ,ל ֵכן ר ִ
ׂר ֶׁש ַא ֶּתם מו ִֹצ ִיאים ָלאוֹר ֵס ֶפר אוֹר ַהזּ ו ֵֹהר ֵמ ָח ָדש
ָר ִא ִיתי ָּב ִע ּתוֹן ַה ְמ ַב ֵּש
ׂוֹת ִעם ַה ְּז ַמן
ַביםַ ,ה ִאם ֵאין ָל ֶכם ְּכ ָבר ַמה ַל ֲעש
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָּבא ְל ֵבית ְמ ְד ָרׁשוֹ ִאיׁש ֶא ָחד ְו ָׁש ַאל אוֹתוֹ ָּבר ִּ
ַצ"לְּ ,כ ֶׁש ָהיָה נו ֵֹתן ִׁשעו ִּרים ַּב ַ
ׂה ֶׁש ָהיָה ֵא ֶצל ָא ִבי ז ַ
ַמ ֲע ֶש
ַואסער]?
ָדיִם ַּב ּב ֶֹקר ִל ְפנֵי ֶׁש ִה ַּצגְ ָּת רַגְ ֶלי ָך ַעל ָה ָא ֶרץ? [נֶעגְ על ו ֶ
ָט ְל ָּת י ַ
ַצ"לַ ,ה ִאם נ ַ
זֹּהר? ַה ִאם ְּג ַמ ְר ֶּתם ְּכ ָבר ְל ָכל ַה ָּפחוֹת ֵח ִצי ֵמ ַה ַּׁש"ס? ְו ָענָה לוֹ ָא ִבי ז ַ
רַק ִל ְלמֹד ַ
ַואסער]? ַמה זֶה
ָדיִם ַּב ּב ֶֹקר ִל ְפנֵי ֶׁש ִה ַּצגְ ִּתי רַגְ ֵלי ַעל ָה ָארֶץ? [נֶעגְ על ו ֶ
ַבהְ ,ו ָׁש ַאלֵ ,א ֶננִי ֵמ ִבין ָמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר? נ ְִט ַלת י ַ
ָענָה לוֹ אוֹתוֹ ָה ִאיׁש ִּב ְּת ִמ ָיהה ְּגדוֹלָה ר ָּ
ַעׁש ּגָדוֹל ּנוֹרָא ו ְָאיוֹם ִּת ְברַח ִמד' ַא ּמוֹת ֶׁש ִּלי ִמ ּיַד!!! ֲהלֹא ַא ָּתה ָט ֵמא ו ְּמ ַט ֵּמא
ַצ"ל ָצעַק ָעלָיו ְּבקוֹל ר ַ
ַואסער? לֹא ָׁש ַמ ְע ִּתי ָּד ָבר ָּכזֶה ֵמעו ָֹלם!!! ָא ִבי ז ַ
נֶעגְ על ו ֶ
ׂא!
ְּב ַמ ּגָע ו ְּב ַמ ָּש
ִּׁ ,כי ֵיׁש ִלי ְּב ַק ָּב ָלהֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ִּמ ְתנ ַּגֵד ְל ַהז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש הוּא ַּב ַׁש ַער ַהנ' ִמ ִּס ְטרָא
ְל ַא ַחר ֶׁש ָּב ַרח ִמד' ַא ּמו ָֹתיוָ ,א ַמר לוֹ ַע ְכ ָׁשו ֲאנִי ֵמ ִבין ָל ָּמה ַא ָּתה ִמ ְתנ ַּגֵד ְל ַהז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׂה ְל ַב ַעל ְּתׁשו ָּבה.
ַצ"ל ִה ְת ִחיל ִל ְלמֹד ִא ּתוֹ יְסו ֵֹדי ַה ָּדתַ ,עד ֶּׁש ַּנ ֲע ָש
ׂוֹת ְּתׁשו ָּבה ,ו ְָא ִבי ז ַ
ְּד"לילי"ת"ַ .א ַחר ַּכ ְך ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶׁשרו ֶֹצה ַל ֲעש
מ .פרידמן י-ם
ה

ַבי ְׁשלֹמֹה ִּב ְני ִָמין
ַבנ ּו ר ִּ
ַה"ק מוֹרֵנ ּו ְור ֵּ
ּכַ"ק ָמרָן ַא ְדמוּ"ר ָהר ַ
ָאוּ"א
ַכי ָ
ַל ַה"ה זִיעַ"א ְוע ָּ
ַא ְׁשלַג זַצו ְּקל ְ

 26שנה להסתלקותו  -ז' בכסלו תשד"מ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֻּלם ַעל ַה ַ
ְּב ֵעת ַה ְד ָּפ ַסת ֵּפר ּוׁש ַהס ָּ
ָׁ ,היָה ַּכ"ק ָמרָן
ֶׁש ִח ֵּבר ָא ִביו ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדוֹש
ַבי ְׁשלֹמֹה ִּב ְני ִָמין
ַבנ ּו ר ִּ
ַה"ק מוֹ ֵרנ ּו וְר ֵּ
ַא ְדמוּ"ר ָהר ַ
ֻליָא
ָאוּ"א ַהח ְ
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
ַא ְׁש ַלג זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ֵׁ ,הן
ָאל ְל ָא ִביו ַה ָּקדוֹש
ׂר ֵ
ַה ְּמ ַק ֶּׁשרֶת ֵּבין ְּגדו ֵֹלי ִי ְש
ֻּפ ָלאֶׁ ,של ָא ִביו
ְּב ִא ּסוּף ַה ַה ְס ָּכמוֹת ַל ֵּפר ּוׁש ַהמ ְ
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמרָן ַא ְדמוּ"ר
ֵׁ ,מ ֵאת ָהר ִּ
ַה ָּקדוֹש
ָהם ָמ ְר ְּד ַכי ַא ְל ֶּתר
ַבי ַא ְבר ָ
ַבנ ּו ר ִּ
ָה ַר ַה"ק מוֹ ֵרנ ּו ְור ֵּ
יע"א
ֱמת זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ִמגּ וּר ַּב ַעל ִא ְמ ֵרי א ֶ
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמרָן אדמו"ר
ָאוּ"א ,ו ֵּמ ַאת ָהר ִּ
ו ְַע ָּכי ָ
ָאוּ"א,
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
עלזָא זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ַבי ַא ֲהרֹן ְקדֹׁש ה' ִמ ֶּב ְ
ַבנ ּו ר ִּ
ָה ַר ַה"ק מוֹ ֵרנ ּו ְור ֵּ
יעזֶר ַהגֶר ִמ ּוִיזְ 'נִיץ
ֱל ֶ
ַבי א ִ
ַבנ ּו ר ִּ
ַה"ק מוֹרֵנ ּו וְר ֵּ
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמרָן ַא ְדמוּ"ר ָהר ַ
ו ֵּמ ֵאת ָהר ִּ
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמרָן
ָאוּ"א ,ו ֵּמ ֵאת ָהר ִּ
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
יעזֶר זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ֱל ֶ
ׂק א ִ
ַּב ַעל ַּד ֶּמ ֶש
יע"א
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי רו ֵֹק ַח ִמ ִּב ְילגו ַּריָיא זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ַבנ ּו ר ִּ
אדמו"ר הרה"ק מוֹ ֵרנ ּו וְר ֵּ
ַבו ֵֹתינ ּו ָה ַא ְדמו ִֹרי"ם ְל ֵבית
ָאוּ"א ,ו ְֵהן ִּב ְק ָׁש ָריו ִעם ָמ ָרנָן ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ְּקדוֹ ִׁשים ר ּ
ו ְַע ָּכי ָ
יהם ָהיָה יו ֵֹצא ְונ ְִכנָס.
ָאוּ"אֲ ,א ֶׁשר ְּב ָב ֵּת ֶ
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
רוּזִ 'ין זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
יקי עו ָֹלםָּ .כ ְך ָל ַמד ַּכ ָּמה ָׁשנִים ֶּב ַח ְברו ָּתא ִעם
ַבים ָל ַמד ִּב ְק ִביעוּת ִעם ַצ ִּד ֵ
ִׁשעו ִּרים ר ִּ
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי רו ֵֹק ַח ִמ ִּב ְילגו ַּריָיא
ַבנ ּו ר ִּ
ַה"ק מוֹרֵנ ּו וְר ֵּ
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמ ָרן ַא ְדמוּ"ר ָהר ַ
ָהר ִּ
ַה"ק ִמאוֹזְ 'רוֹב
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמרָן ָה ַא ְדמוֹ"ר ָהר ַ
ָאוּ"א ,ו ְִעם ָהר ִּ
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמרָן ַא ְדמוּ"ר
ָאוּ"אִ ,עם ָהר ִּ
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
"אׁש ָדת" זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ַּב ַעל ָה ֵ
ָאוּ"אְּ ,כמוֹ ֵּכן ָהי ְָתה לוֹ ַח ְברו ָּתא ִעם
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
ָה ַר ַה"ק ִמ ּמו ְֹדזִ 'יץ זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
יע"א
ֲל ְּכ ַסנ ְֶּדר זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ַבנ ּו ֵמא ֶ
ַה"ק מוֹרֵנ ּו וְר ֵּ
ַבי הוֹד ַּכ"ק ָמ ָרן ַא ְדמוּ"ר ָהר ַ
ָהר ִּ
ַבי
ַבי ְׁש ִר ּיָה ְד ְב ִל ְיצ ִקי ְׁש ִל ָט"א ,ו ְִעם ָהרַב ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ָאוּ"א ,ו ְִעם ָה ַרב ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ו ְַע ָּכי ָ
ַבי י ְִצ ָחק ִצ'י ִׁשינ ְְס ִקי ְׁש ִל ָט"א ,ו ְִעם עוֹד
מֹ ֶׁשה זְ ֵאב ְפ ִר ְיד ַמן ְׁש ִל ָט"אָ ,הרַב ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ַבים.
ר ִּ

בס"ד .יום שלישי לסדר ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את
אברהם בכל ,שנת " ,"770שנת "ביאת משיח" (עם הכולל).
לכבוד הרבנים החשובים עורכי העלון "אור הזוהר" שי' .שלומכם
יסגא ויפרח בטוב ובנעימים.
ברצוני לספר לכם עובדא מעניינת ,אשר סבורנו כי תהיה
לתועלת ,מצפיחית בדבש מתוקנת ממש מטעמת ,מעשה
מהיהודים בתימן מפוארת .לאחרונה יצא לנו להפגש עם
יהודים צדיקים עובדי ה' באמת ובתמים מתימן ,אשר עלו לארץ
הקדושה תותבב"א ,מתימן יצ"ו בחודש אייר שנת תשי"ד.
וספרו לנו דברים נפלאים ,מזהב ומפז נחמדים,
מה יפים ומבהיקים ,על כל שומעם חביבים,
על הזוהר הקדוש סיפורים ,כאור החמה מזהירים,
את קדושת הזוהר מפליאים ,בקישוטי כלה מקשטים,
כמה וכמה שעות לימודים ,בשבת קדשנו לומדים,
ובהכנסת הזוהר לבתים ,כבהכנסת ספר תורה שמחים,
לזוהר הקדוש פרוכת משימים ,ובזכות רשב"י מבקשים,
וכן הלאה כפי שתקראו ברננים .ונספר בפירוט את ששמענו
מהם דברים נפלאים המלהיבים כל שומעיהם.
ו

ַה"ק ַּבעַל ִּד ְברֵי י ְֶחז ְֵקאל
ָמרָן ָא ְדמוּ"ר ַהר ַ
ַל ַה"ה זִיעַ"א
ָאפקוֹב זַצו ְּקל ְ
ְׁש ָרגָא ִמ ְס ְטר ְּ
ָאוּ"א
ַכי ָ
ְוע ָּ
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יומא דהילולא רבא ו' כסלו ה'תשנ"ה
ֱמת ,תו ְֹלדוֹת ָמרָן ָא ְדמוּ"ר ַה ַר ַה"ק ַּבעַל ִּד ְברֵי
ִמ ֵּס ֶפר ִאיׁש ָהא ֶ
ָאוּ"א ֶנכֶד
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
ָאפקוֹב זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
י ְֶחז ְֵקאל ְׁש ָרגָא ִמ ְס ְטר ְּ
אל ֶּב ְר ְׁש ַטאם ִמ ַּצאנְז
ַבי ַח ּיִים ַה ְ
ַבנ ּו ַה ָּקדוֹׁש ַר ְׁש ְּכ ְּב ַה"ג ר ִּ
ַה"ק ר ֵּ
ַהר ַ
ָאוּ"א.
ַכי ָ
ַל ַה"ה זִיעַ"א ְוע ָּ
ָּבעַל ִּד ְברֵי ַח ּיִים זַצו ְּקל ְ
ַה"ק ַּבעַל ִּד ְברֵי י ְֶחז ְֵקאל ְׁש ָרגָא
ַחד ִעם זֹאת ֶׁש ָּמרָן ַא ְדמוּ"ר ַהר ַ
יַ
ָאפקוֹב זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה ָהיָה ּגָאוֹן ָעצוּם ַּב ּנִגְ ֶלהָ ,היָה ּגַם ּגָדוֹל
ִמ ְס ְטר ְּ
ְּבתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר ,ו ְָהי ְָתה לוֹ ְק ִביעוּת ִל ְלמֹד ֶּב ַח ְברו ָּתא ִעם הגה"צ
יבת
יע"אֵ ,מ ָרא ֵׁשי ְי ִׁש ַ
אט ִקי זַצו ְּק"ל זִ ַ
ַבי ַא ֲהרֹן ְס ָל ְ
ֻבל ר ִּ
ַה ְּמק ָּ
ַבנ ּו ָמ ָרן ָא ְדמוּ"ר
יע ְל ֵבית ר ֵּ
ֻב ִלים ַׁש ַער ַה ָּׁש ַמיִםֶׁ ,ש ָהיָה ַמ ִּג ַ
ַה ְּמק ָּ
ָאפקוֹב זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה
ַה"ק ַּב ַעל ִּד ְברֵי י ְֶחזְ ֵקאל ְׁש ָרגָא ִמ ְס ְטר ְּ
ַהר ַ
אל ֶּב ְר ְׁש ַטאם
ַבי ַח ּיִים ַה ְ
ַבנ ּו ַה ָּקדוֹׁש ַר ְׁש ְּכ ְּב ַה"ג ר ִּ
"ק ר ֵּ
ַה ָּ
ֶכד ַהר ַ
נֶ
ָאוּ"אִ ,מ ֵּדי ַלי ְָלה
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
ִמ ַּצאנְז ַּב ַעל ִּד ְברֵי ַח ּיִים זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ַבנ ּו
ְּב ָׁש ָעה  3ו ְָהי ּו לו ְֹמ ִדים ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדוֹ ִׁשים ְׁשמוֹנַת ַה ְּׁש ָע ִרים ְלר ֵּ
ֲריזַ"ל ,ו ְֵכן ָׁש ַאר ִס ְפ ִרי ַק ָּב ָלה ַעד
ַבוֹ ָהא ִ
ַה ַמ ַה ְרח" ּו ֶׁש ִּק ֵּבל ֵמר ּ
ַה ָּׁש ָעה ָ .6אז ָהיָה לוֹ ַח ְברו ָּתא ַל ְחזֹר ַעל ַה ְּד ָב ִרים ַעד ַה ָּׁש ָעה ,9
ֶימת ָל ַמד ַק ָּב ָלה ִעם
ֲריתְּ .תקו ָּפה ְמס ּוי ֶ
ו ְָאז ָהיָה הו ֵֹל ְך ִל ְת ִפ ַּלת ַׁשח ִ
ַבי נ ְַפ ָּת ִלי ְצ ִבי ְל ָא ִבין זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה
ַה"צ ר ִּ
ַה"ק ָמרָן ָא ְדמוּ"ר ַהג ַ
ַהר ַ
ָאוּ"אֵּ .כן ָהיָה ָּבא ִּב ְד ָב ִרים ְּב ִס ְת ֵרי ּתו ָֹרה ִעם ָמ ָרן
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
זִ ַ
ַבי י ְִצ ָחק
ַבנ ּו ַה ַר ַה"ק ר ִּ
ֻבל ֶפ ֶלא ַה ּדוֹרוֹת מוֹרֵנ ּו ְור ֵּ
ַה"צ ַה ְּמק ָּ
ַהג ַ
ָאוּ"אִ .ס ְפרֵי ַה ַּק ָּב ָלה ֶׁש ָהי ּו ְּב ֵביתוֹ
יע"א ו ְַע ָּכי ָ
ַּכ ּדו ִּרי זַצו ְּק ַל ְל ַה"ה זִ ַ
ָאים ָהיָה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ְּב ִס ּדוּר
ָהי ּו ְמ ֵל ִאים ַה ּגָהוֹת ו ְֶה ָערוֹתַּ .בי ִָמים ַה ּנוֹר ִ
ָה ַר ַׁש"ׁש ו ְָהיָה ִמ ִּכ ּווּן ַה ְר ֵּבה ַּכ ּוָנוֹת.

בכל שבת ושבת לפני הבדלה ,כל אחד ואחד היה בבית הכנסת
ולומד שנים ושלושה שעות בזוהר הקדוש .וכן בחצות הלילה כל
העיר הולכים לבית המדרש ללמוד את הזוהר .ולא היה אחד
מבני העיר אשר ביטל את הלימודים האלה בזוהר הקדוש ,אלא
כולם כל בני העיר למגדלם ועד קטנם הולכים אל בית המדרש
ולומדים בספר הזוהר הקדוש .ותמיד היה לב הקיסר שם לטוב
על כל היהודים ,ונטה להם רוב חסד ,ונחו בהשקט ושלוה על
אדמתם מאין מפריע ואויב.
(ורק בעונותנו הרבים בשנים האחרונות נתבטל לימוד זה ,ומאז החלו צרות
צרורות מהמושלים שם ימ"ש ומהפורעים השכנים הערבים ימ"ש שר"י ,אך עד
אז לא היו שום צרות והחיים התהלכו על מי מנוחות בלא פחד ובלא אנחה).

וזכו תושבי העיר הזאת לעלות תהילה לקל לארה"ק ואף הזקנים
המופלגים שבהם נתברכו באריכות ימים מופלגה עקב לימודם
הקבוע בזוה"ק ,והם חיים וקיימים וממשיכים את הלימודים האלה
כאן במקום מושבם בארה"ק.
ובעת הכנסת ספר הזוהר הקדוש אל הבית עושים שמחה גדולה
בכהנסת ספר תורה ,ומיחדים ארון עבור הזוה"ק ומעטרים אותו

מבחוץ בפרוכת נאה כפי שמעטרים לארון הקודש .ותמיד
הנשים אומרות על כל דבר ישועה שיהיה בזכות הרשב"י,
וכשיוצאים לדרך נושקים את הפרוכת של ארון הזוהר הקודש
ומתפללים ואומרים בזכות הרשב"י[ .וכמו כן היה במרוקו].
ורבם הרב הצדיק שליט"א אמר שבזכות הלימוד הזוהר
שעודם ממשיכים בזה כאן וכנ"ל כמעט ולא היו שום נפגעים
בהמלחמה האחרונה.
ויהא רעוא [ויהי רצון] מן קדם עתיקא קדישא דכל קדישין
טמירא דכל טמירין סתימא דכולא ,דיתמשך מן קדם עתיקא
קדישא דכל קדישין טמירא דכל טמירין סתימא דכולא רעותא
[רצון] חנא וחסדא[חן וחסד] ורחמי[רחמים] בנהירו עילאה
וברעותא וחידו [שמחה] עלי ועל כל בני ביתי ועל כל ישראל.
ויתיחדו הדודים ותהיה כבר קץ הגאולה ברחמים רבים ,ועתה
שכבר נפוצו המעיינות חוצה הרי זה כבר עת הגאולה ,ויהי רצון
שיתגלה כבר משיח צדקנו ויגאלנו גאולה שלימה ברחמים
רבים ,אפילו למטה מעשרה טפחים בקרוב ממש.
ש .ז .כ .אשקלון יצ"ו

מי כמוכם יודע ,גודל קדושת בית הכנסת ומעלתו הנשגבה ,ונקרא "בית מקדש מעט" ,ולעתיד לבוא
עתידים כל בתי המדרש ובתי הכנסיות להיות חלק מבית המקדש( ,מגילה דף כ"ט ע"א) :תניא רבי אלעזר
הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל.
ֶך ַה ִּל ּמוּד ְּב ִס ְתרֵי ּתוֹרָה ו ִּב ְפרָט ְּבדוֹרוֹת
גֹּדל ֵער ְ
ֻר ָסם ֶ
...על כן נבקש ממכם היות ויָדו ַּע ו ְּמפ ְ
ֻלת ָה ֵע ֶסק ָּב ֶהם ָּתבוֹא ַה ְּגא ָּ
ֵא ּל ּו ָה ַאחֲרוֹנִים ֲא ֶׁשר ִּב ְסג ַּ
ימנָא
ַעיָא ְמ ֵה ָ
ֻלה ו ְּכ ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ְׁש ִּב"י (ר ְ
ֲמי.
ׂא קכדִּ ):ד ְב ָדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ו ְּב ַרח ֵ
ָנש
ָמה' ( ְׁשמוֹת יד ח),
ָאל יו ְֹצ ִאים ְּביָד ר ָ
ׂר ֵ
וזה לשון ֶּדגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַׁש ַּלח' :ו ְּבנֵי ִי ְש
יתא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ִס ְפרָא ָּדא י ְִפקוּן ִמן
ֶך ְּד ִא ָ
ָאל נ ְָפ ִקין ְּברֵיׁש ְּג ֵל ּיה ,עַל ֶּדר ְ
ׂר ֵ
ו ְַת ְרגּ וּמוֹ' :ו ְּבנֵי ִי ְש
ּגָלו ָּתאְ ,ו ַע ּיֵן ָׁשם ֶׁש ְּמב ָֹאר עוֹד יו ֵֹתר ְּכ ֶׁש ּי ְִת ּג ַּלֶה ַה ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ָדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא.
ָמה ,ו ְַת ְרגּ וּמוֹ ְּב ֵריׁש
ָאל יו ְֹצ ִאיםַ ,היְנ ּו ִמן ַה ּגָלוּתַּ ,כ ִּנז ְּכַר ְלעֵילְּ ,ביָד ר ָ
ׂר ֵ
ֻמז ַּב ָּפסוּק ו ְּבנֵי ִי ְש
ְוזֶה ּו ֶׁש ְּמר ָּ
ַ'בי ִׁש ְ'מעוֹן ֶּב'ן י'ו ַֹחאיְּ ,ג ֵל"יְּ ,כ ֶׁש ּי ְִת ּג ַּלֶה ִס ְפרוֹ ַה ָּקדוֹׁש ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרָ ,אז
ְּג ֵליְּ ,ברֵי"ׁש רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ר ִּ
ְּב ָדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ,ו ְָה ֵבן.
יח ֶּבן יו ֵֹסף יִ ְחיֶ ה וְ יִ ְת ַק ֵּים ַעל
ובס ֶפר ק ֶֹה ֶלת יַ ֲעקֹב ְל ַב ַעל ְמלֹא ָהרו ִֹעים ֵע ֶרךְ סוֹדָ - :מ ׁ ִש ַ
ֵ
יח ִצ ְד ֵקנוּ
שרָ ֵאל ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָ ה יָ בוֹא ְמ ׁ ִש ַ
יְ ֵדי ִל ּמוּ ד ָרזִ ין ְּדאו ַֹריְ ָתאַ :על יְ ֵדי ֵע ֶסק יִ ְ ׂ
"ך וָ "ו
ימן ַל ָּד ָבר סוֹ"ד ְּב ִמ ּלוּ י ָס ֶמ ְ
ִּב ְמ ֵהרָ ה ְּביָ ֵמינוּ ָא ֵמן ַּכ ְמב ָֹאר ַּבזּ ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש .וְ ִס ָ
יח ֶּבן יו ֵֹסף יִ ְחיֶ ה וְ יִ ְת ַק ֵּים ַעל יְ ֵדי
יח ֶּבן יו ֵֹסף ִּב ְמכֻ ָּוןֶ ׁ ,ש ַאף ָמ ׁ ִש ַ
ימ ְטרִ ָּיה ָמ ׁ ִש ַ
ָּד ֶל"ת ִּג ַ
זְ כוּ ת ִל ּמוּ ד רָ זִ ין ְּדאוֹרַ יְ ָתא.

ימ ְטרִ ָּיה ָר"ז,
ימ ְט ִר ָּיא ָר"זִ :ע ַּקר ַה ְּג ֻא ָּלה הוּ א ֵמ ָרזֵ י ְּדאו ַֹריְ ָתאִּ ,כי אוֹ"ר ִּג ַ
אוֹ"ר ְּבגִ ַ
ימ ְטרִ ָּיה סוֹ"ד ִמיסוֹ"ד .וְ זֶ ה ׁ ֶש ָּכתוּ ב ַּב ִּמ ְדרָ ׁשֲ ,אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי יְ ִהי
וְ זֶ ה נִ ְקרָ א ֵּכ"ן ׁ ֶש ִּג ַ
ֵכן ,וְ ָהרְ ׁ ָש ִעים או ְֹמרִ ים לֹא ֵכןֶ ׁ ,ש ֵהם או ְֹמרִ ים ׁ ֶש ֵאין ַּב ּתוֹרָ ה ֶא ָּלא ַה ְּפ ׁ ָשטַ ,על ֵּכ"ן
יה ׁ ֶש ִּי ְת ַּג ֶּלה ָלנוּ ִּב ְמ ֵהרָ ה ְּביָ ֵמינוּ כוּ ' ,וְ ַעל
לֹא יָ קוּ מוּ  .וְ ִע ָּקר ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ּתוֹרָ ה וְ רָ זֶ ָ
ּדוֹר ׁ ֶש ָּלנוּ נֶ ֱא ַמר ִמ ׁ ּשֹד ֲענִ ִּיים גּ וּ ַפיְ יהוּ ַ ,ע ָּתה ָאקוּ םִּ ,בזְ כוּ ת ִא ְמרוֹת ַהׁ ֵּשם ַה ְמז ָֻּקקוֹת
ׁ ִש ְב ָע ַתיִ םַ ,א ְך ַה ׁ ֵּשם יִ ׁ ְש ְמ ֵרנוּ ֵמ ָה ְר ׁ ָש ִעים ֲא ׁ ֶשר ָס ִביב יִ ְת ַה ָּלכוּ ן וְ ֵאינָ ם רו ִֹצים ְּב ָרזֵ י
וְ סוֹדוֹת ַה ּתו ָֹרהֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכרֻ ם ז ֻּלוּ תְּ ,ד ָברִ ים ָהעו ְֹמ ִדים ְּברוּ מ ֹו ׁ ֶשל עו ָֹלם וְ ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּ ְך
שרָ ֵאל ַעל ִּת ּקוּ נֵ י ז ַֹהר ְל ַה ַּמ ִּגיד ִמ ָקאזְ נִ יץ זְ כוּ תוֹ יָ גֵ ן ָע ֵלינוּ ִּ -ת ּקוּ ן
הוּ א יְ רו ֵֹמם( .אוֹר יִ ְ ׂ
ל"ו ַּ -דף ע"ז):
ימ ְט ִר ָּיא ֵאי"ן סוֹ"ף; ֲאדוֹ"ן עו ָֹל"ם; ָר"ז' :קוּ ִמי אוֹרִ י ִּכי ָבא אוֹרֵ ְך' ( ְי ַׁש ְעיָה ס א),
אוֹ"ר ְּבגִ ַ
ימ ְטרִ ָּיה ָר"זֶ ׁ ,שהוּ א סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָ ה
ימ ְטרִ ָּיה ֵאי"ן סוֹ"ףֲ ,אדוֹ"ן עו ָֹל"ם ,וּ ְבגִ ַ
אוֹ"ר ְּבגִ ַ
ֲא ׁ ֶשר הוּ א אוֹ"ר ָלנוּ  .וְ זֶ הוּ קוּ ִמי או ִֹר"יֶ ׁ ,ש ִּי ְת ַּג ֶּלה ְּכבוֹד ַמ ְלכוּ ת ֲאדוֹ"ן עו ָֹל"םִּ ,כי ָבא
"ךִּ ,כי ְּכ ָבר נִ ְת ַּג ָּלה ָל ֶהם ָח ְכ ַמת סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָ ה ׁ ֶשהוּ א רָ "ז ,אוֹר ַה ּתוֹרָ ה ,וְ ַעל יְ ֵדי
או ֵֹר ְ
(אגְ רָ א ְּד ַכ ָּלה ְלמוֹרֵ ינוּ ָהרַ ב ְצ ִבי
זֶ ה ִּת ְהיֶ ה ְּג ֻא ָּלה ְל ִה ְת ַּג ּלוֹת ְּבסוֹד ַמ ְלכוּ ת ֹו ַּכנּ ו ָֹדעַ .
ימ ֶל ְך ִמ ִּדינוֹב ַה ְפ ָטרַ ת ָּפרָ ׁ ַשת ָּתבוֹא).
ֱא ִל ֶ

המשמשים בקודש ,הגבאים והמתנדבים
התורה חסה על ממונם של ישראל -בעלון זה הושקעו דמים מרובים ללקט חומר
חשוב ונחוץ אנא השאירו העלון במקומות המרכזיים מבלי להורידם ובכך תעזרו
לנו לזכות הרבים וכעצת גדולי ישראל לבטל גזירות קשות ולקרב הגאולה .תורה
מונחת בקרן זוית ,כל הרוצה ליטול יבוא ויטול ,ויכול אחד ליטול שכר כנגד כולם
משה רַ ֵּבנוּ ָעלָ יו ַה ׁ ָּשלוֹם
ָּד ָבר זֶ ה ְמב ָֹאר ְּב ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש ַע ְצמוִֹ ,מ ִּפי ָקדְ ׁשוֹ ׁ ֶשל ׁ ֶ
"הרַ ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א"ֲ ,א ׁ ֶשר ָהיָ ה נִ גְ לֶ ה לְ רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי וְ לַ ֲח ֵברָ יו ְּב ַמ ֲע ָמד ָמלֵ א
ָ
משה רַ ֵּבנוּ ָעלָ יו
יש ָיבה ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה .וְ כָ ךְ או ֵֹמר ׁ ֶ
הוֹד ,וּ ְמגַ ֶּלה לָ ֶהם ִס ְתרֵ י ּתוֹרָ ה ִמ ׁ ִ
"ב ַהאי ִח ּבוּ רָ א ִּדילָ ךְ ְּד ִאיהוּ
"א ַּבזּ ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש ָּפרָ ׁ ַשת נָ שׂאְּ ,
ַה ׁ ָּשלוֹם לְ רַ ׁ ְש ִּב"י זְ יָ ָע ָ
ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר יִ ְפקוּ ן ֵּב ּיה ִמן ָּגלוּ ָתא ְּברַ ֲח ֵמי"ֵּ .באוּ ר ַה ְּד ָברִ יםִּ :בזְ כוּ ת ַה ִח ּבוּ ר ׁ ֶש ְּלךָ ,
שרָ ֵאל ִמן ַה ָּגלוּ ת ְּברַ ֲח ִמים לְ לֹא ָצרוֹת וְ יִ ּסוּ רִ ים
ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש ,יֵ ְצאוּ ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
וּ לְ לֹא ַצ ַער ֶח ְבלֵ י ָמ ׁ ִש ַיח!
רוצים ליידע את מפעל הזוהר העולמי על שיעור נוסף המתקיים? מלאו את פרטים הבאים ושלחו לפקס02-995-1300 :
שם הרב
בית המדרש
עיר
כתובת
זמן השיעור
פלאפון
טלפון
ליצירת קשר :שם
ז

לזיכוי הרבים :גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

זמן השיעור:

מקום השיעור:

