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יּמּוד  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּ
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 

ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!
ְׁשֵאָלה: ַמּדּוַע ֹלא ָׁשָמְענּו ַעד ַהּיֹום ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל 

ַעל חֹוַבת ִלּיּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?

ַנת תרפ"א  ׁשְ ָיְדָך, עֹוד ּבִ דֹוָלה ּבְ ׁשּוָבה: ָטעּות ּגְ ּתְ
דֹוִלים  יִקים ַהּגְ ּדִ ל ַהּצַ "ץ ׁשֶ ּדַ ָרֵאל ּבַ דֹוֵלי ִיׂשְ ָיְצאּו ּגְ
ַע ֵליּב ִדיְסִקין זצ"ל, ְוָחְתמּו ַעל ֶזה  י ְיהֹוׁשֻ ל ַרּבִ ׁשֶ
ְך ָחְתמּו ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית  ָאז, ְוַאַחר ּכָ דֹוִלים ּדְ ל ַהּגְ ּכָ
ְועֹוד  תשס"ב-ח,  ַנת  ׁשְ ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ
ֲחִתימֹות  ִעם  ְסָפִרים  ה  ַהְרּבֵ ְוָיְצאּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ
ים. ּוְבֵסֶפר אֹור  ָפַרּדִ ים ְוַהּסְ ַנּזִ ּכְ דֹוֵלי ָהַאׁשְ ל רֹוב ּגְ ׁשֶ
ָרֵאל ְוַהּזַֹהר ְמאֹורֹות ַהּזֹוַהר ְועֹוד  דֹוֵלי ִיׂשְ ַהּזֹוַהר ּגְ
 ,? ַמְעּתָ ׁשָ לֹא  ְוִאם  יִקים.  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  מּוָבִאים 
ֶאת  ְלָך  יָלה  ּגִ ְולֹא  ַרב  ֵמָהֶעֶרב  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב  ׁשֶ ִסיָמן 

ָהֱאֶמת.

]ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות - המשך מחלק א'[

יט. ְׁשֵאָלה: ִּדַּבְרִּתי ִעם ֲהֹראׁש ְיִׁשיָבה ֶׁשִּלי, ֶהְרֵאִתי 
ְּבׁשּום  ֶהְחִליט,  ּׁשֶ ְּבַתִּקיפּות  ִלי  ְוָאַמר  ַהְּסָפִרים  לֹו 
ִּביִׁשיָבה!!!  זֹוַהר  ְלַהְכִניס  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ָּבעֹוָלם  ֹאֶפן 
ְוֶהָחזֹון ִאיׁש זי"ע ֶׁשָאנּו  ְוָאַמְרִּתי לֹו, ֲהֹלא ֶהָחֵפץ ַחִּייםא 
זֹוַהר  ִלְלֹמד  ָאְמרּו  ֵהם  ְּבִסְפֵריֶהם,  ְולֹוְמִדים  ַתְלִמיֵדיֶהם 
ָלָּמה ֶׁשֹּלא ֵנֵלְך ְּבַדְרֵכיֶהם? ָּפָניו ֶׁשל ָהֹראׁש ְיִׁשיָבה ָחְורּו, 
ָרִציִתי ֹלאַמר  ַהַּבִית!!!  ַהַּבַעל  ֲאִני  ָּכאן  ְּבַתִּקיפּות  ְוָאַמר 
לֹו, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהַּבַעל ַהַּבִית, ְוִהְתַאַּפְקִּתי ְוֹלא 
ָאַמְרִּתי ְּכלּום, ַהִאם ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַהְסִּביר ִלי, ָלָּמה ֹראׁש 
ְוַהְגָר"א?  ַהְּיִׁשיָבה ְמָסֵרב ֵליֶלְך ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים 

ֲהֹלא הּוא ִליָטִאי?

אֹון  ָלה. ְוֵכן ָאַמר ַהָגּ ים': ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגּבָ א. ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ

ים' ֵזֶכר  ם ַרּבֹו ֶה'ָחֵפץ ַחִיּ ֵ יק ִלְבָרָכה ִמּשׁ לֹוְך ֵזֶכר ַצּדִ לֹֹמה ּבְ י ׁשְ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ

י ֻרּבֹו ִמְדָרׁש,  ָלה ּכִ ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגּבָ יק ִלְבָרָכה, ׁשֶ ַצּדִ

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

ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים )ר' יוסף בן שלמה מפוזין הוספות בנין יוסף(. ָרׁשָ אֹוָתּה ּפָ

ר 38 - כ"ט ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

ּבֹו ְיֹבַאר ָהַאְׁשָלָיה ְוַהַהְסָּתָרה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשְּמצּוִיים ַּבחּוֵרי ַהְּיִׁשיבֹות ְוַהַאְבֵרִכים ִּבְהיֹוָתם 
ִּליּמּוד  ֶאת  ֵמֶהם  ֶׁשּמֹוְנִעים  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  כֹוחֹות  ְׁשִליָטה  ַּתַחת  ֲעמּוָקה,  ְּבַתְרֵּדָמה 
ָהֱאֶמת, ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּליּמּוד ְׂשַפת ַהְּגאּוָלה, ּוִבְמקֹום זֹאת ְׁשקּוִעים ַרק ְּבִלימּוד 
ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה, ּוְבָכְך ְמַחְּזִקים ֶאת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלם, ֶאת ָהַאְׁשָלָיה, ְוָלֵכן ָהעֹוָלם זֹוֵעק 
ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  נֹוֲחתֹות  ְוָלֵכן  ְנָׁשָמה,  ְלֹלא  ְּכגּוף  ּפֹוֵעל  ַרק  הּוא  ַחִּיים,  לֹו  ֵאין  ִּכי  ִמִּיּסּוִרים, 
ְּפִניִמּיּות  ִּכי ָאנּו ּדֹור ַאֲחרֹון ֶׁשל ְּגאּוָלה ֶׁשל  ְּכֵדי ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ֵמַהַּתְרֵּדָמה,  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל ַעם 
ֶקר, ְלַמְכאֹוב ַהָּגדֹול, ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְקחּו  ַהּתֹוָרה, ּוָבאנּו ָּכאן ָלֶתת ְּתרּוָפה ַלּׁשֶ

ַאֲחָריּות ִאיִׁשית, ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָהעֹוָלם ּכּולֹו.
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ִנְתַּגָּלה ַהּסֹוד
ה'-טו-י"ז,  א'  ֵאלֹות  ׁשְ ְלֵעיל  ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ
י  ֶהְחַלְטּתִ ָנה  ׁשָ ִלְפֵני  ָהָיה:  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְלָך  יר  ְוַאְסּבִ
ִלְכּתֹב  ֵמֶהם  ׁש  ְלַבּקֵ דֹוִלים  ַהּגְ ִנים  ָהַרּבָ ְלָכל  ֵליֵלְך 
ַהּזַֹהר  ם ׁשֶ דֹוׁש, ַהּגַ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ֵבי ִחּזּוק ׁשֶ ִמְכּתְ
ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ הּוא  ְך  ּכָ ֲאָבל  ָמָתם,  ְלַהְסּכָ ָצִריְך  ֵאינֹו 
דֹוֵלי ַהּדֹור  ַעת ּגְ מֹוַע ּדַ ל ֶאָחד רֹוֶצה ִלׁשְ ים, ּכָ ָהֲאָנׁשִ
ים,  ּלִ ְלּגַ א ּגַ ּסֵ י ִעם ּכִ ָהַלְכּתִ ֶ י טֹוב ּשׁ ּתִ ֶזה, ְולֹא ַחׁשְ ּבְ
ר  ְמַחּבֵ ַעל  ּבַ דֹול  ּגָ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ לַֹח  ִלׁשְ י  ֶהְחַלְטּתִ
ִנים,  ָהַרּבָ מֹות  ַהְסּכָ ָבר  ּכְ ל  ְוִקּבֵ דֹוִלים  ּגְ ְסָפִרים 
דֹול  ּגָ ְלַרב  ָהַלְך  ְוָהַאְדמֹוִרי"ם,  ִנים  ָהַרּבָ ֶאל  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ
ה  ּמָ דֹול ]ְואּוַלי ּכַ דֹול ּוִבְנַין ּגָ ׁש לֹו ְקַהל ּגָ ּיֵ ֶאָחד ׁשֶ
ּלֹו,  ָמה ַעל ֵסֶפר ׁשֶ ּנּו ַהְסּכָ ל ִמּמֶ ּוְכָבר ִקּבֵ ְנָיִנים[,  ּבִ
יֹוֵדַע  ֲאִני  לֹו,  ָעָנה  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ יָחה  ׂשִ ַאַחר 
אֹוַמר  ִאם  ֲאָבל  ְוכּו',  ָעצּום  ּכֹוַח  לֹו  ֵיׁש  ַהּזַֹהר  ׁשֶ
ָלל  ְלְמדּו זֹוַהר ָאז לֹא ִיְצָטְרכּו אֹוִתי ּכְ ּיִ ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ
לֹא  יָבה  ְיׁשִ ָהרֹאׁש  ָלֵכן  ְוכּו',  ְלָכל  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ י  ּכִ
ה לֹוֵמד זֹוַהר,  ַאּתָ ֶרַגע ׁשֶ י ּבְ ְלַמד זֹוַהר, ּכִ ּתִ רֹוֶצה ׁשֶ
ָרׁשֹות  דֹולֹות ַוֲעצּומֹות, ְוָכל ַהּדְ ְדֵרגֹות ּגְ ה ְלּמַ ְתַעּלֶ ּתִ
ָוַאִין,  ֶאֶפס  ּכְ ֶאְצְלָך  ִיְהיּו  ּיֹאַמר  ֶ ּשׁ ַהּמּוָסר  ְוִדְבֵרי 
ְלָך  ֵרר  ְוִיְתּבָ ָלֱאֶמת,  זֹוִכים  זֹוַהר  לֹוְמִדים  ִאם  י  ּכִ
ְוהּוא  ֶקר,  ׁשֶ ַעם  ַהּפַ ְועֹוד  ֶקר,  ׁשֶ ַרק  ְלָך  ּמֹוְכִרים  ׁשֶ
ְלֵעיל  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְתַעּלֶ ּתִ ׁשֶ ְכָלל  ּבִ רֹוֶצה  לֹא 
ֵני  ַרּבָ ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  י"ז  ֵאָלה  ׁשְ ּבִ
)ראה בספר סוד  ְלְמדּו זֹוַהר  ּתִ ׁשֶ ּלֹא רֹוִצים  ׁשֶ ָהֶעֶרב ַרב 

ה' באריכות(.

וֶוה  ָשׁ קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּוְראּו:  ּבֹואּו 
 10,000 ַעְצְמָך:  ּבְ ע  ַהּגַ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה 
יֹום, ֵיׁש ָלנּו ִמְליֹון  עֹות ּבְ ּלֹוְמִדים 10 ׁשָ ַאְבֵרִכים ׁשֶ
ֶיֶלד  ֲאִפילּו  אֹו  ׁשּוט  ּפָ ְיהּוִדי  ר  ְוַכֲאׁשֶ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ
דֹוׁש,  ת זֹוַהר ַהּקָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ּלֹוֵמד ַרק ׁשָ ָקָטן ׁשֶ
ְלָך  ה  ָקׁשֶ ְוִאם  ּתֹוָרה.  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  וֶוה  ָשׁ ן  ּכֵ ם  ּגַ
מֹו 10,000  ָנה, ]ּכְ ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ
ֵמָאה  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ  10 ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ַאְבֵרִכים 
י'(  )ד'  יֹוֵאל  ִביא  ַהּנָ ְבֵרי  ּדִ נּו  ּבָ ְיקּוָיים  ְוָכְך  ָיִמיםב[, 
ּבֹור ָאִני", ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות  ׁש יֹאַמר ּגִ "ַהָחּלָ

ַרֲחִמים. יַח ּבְ ׁשִ ָלֶזה ּוְלָהִביא ֶאת ַהּמָ

ב. ואפשר להמליץ על זה את דברי חז"ל הקדושים על הפסוק: מה 

מאה.  אלא  מה  תקרי  אל  ליראה...  אם  כי  מעמך  שואל  אלוקיך  ה' 

שבלימוד שעה אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד 

תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר שעות ביום 

הּוא  ֲהדּות  ַהּיַ סֹוד  ּיְ ים":  ַחּיִ ַה"ָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר 
"ְוַסְרנּו  ּדּוי:  ַהּוִ ֶאת  ּוֵבֵאר  ְועֹוֵנׁש,  ַכר  ׂשְ ּבִ ְלַהֲאִמין 
ָלנּו",  ָווה  ָשׁ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֱאֶמת  ּבֶ ְבנּו  ְוֶהְחׁשָ ּבֹון  ֶחׁשְ ינּו  ָעׂשִ ּלֹא  ׁשֶ
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ִווים,  ׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ּמָ ּכַ ְצוֹות  ְוַהּמִ
ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך  יּמּוד ַהּתֹוָרה "ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ ַעל ִלּ
דֹול  ּגָ ָכר  ׂשָ ֵאיֶזה  ּבֹון:  ֶחׁשְ ּבֹואּו  ּה",  ּבָ וּו  ִיׁשְ לֹא 
ים  ִקּיֵ ְוֵכן  דֹוׁש.  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּמּוד  ּלִ ּבְ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים 
יַח...  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ַעְצמֹו ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ים ּבְ ַהֵחֶפץ ַחּיִ
יַאת  ים ְלַמַען ּבִ ה לֹו, ּוַמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ָכל יֹום ֲאַחּכֶ ּבְ

ָרֵאל. ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ יַח ּוְלַמַען ּגְ ׁשִ ַהּמָ

יּמּוד ּתֹוַרת  ַעל ְיֵדי ִלּ ְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ ִכּ תּוב ּבְ ּכָ
ּכּוָלנּו  דֹוֵרנּו  ּוְבּ ַהִנְגָלה,  ּתֹוַרת  ָלנּו  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ַהּסֹוד 
ְמִעיִדים  ּוְכָבר  ַעִין,  ּבְ ַעִין  ֶזה  ֶאת  ִלְרֹאת  זֹוִכים 
ַאֲחֵרי  ׁשּוִטים, ׁשֶ ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַוֲאִפילּו ְיהּוִדים ּפְ
ם  ִלּבָ ח  ִנְפּתָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ְדַבׁש  ִמּצּוף  ֲעמּו  ּטַ ׁשֶ
ּתֹוָרה  ּבַ ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ֹמָחם  ּוִמְתַרֵחב 

ר ִחיּבּוִרים ְמצּוָייִניםג. ה, ְוָזכּו ְלַחּבֵ דֹוׁשָ ַהּקְ

ַהּכֹוֵלל  ֹראׁש  ִאם  ַלֲעֹׂשת  ִּבְיכֹוְלִּתי  ַמה  ְׁשֵאָלה:  כ. 
ֶׁשִּלי ְמָסֵרב ֶׁשִּנְלַמד זֹוַהר ְּבָכל יֹום, ֲהֵרי ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר 
ֶׁשֹּזַהר הּוא ַהֵּסֶפר מּוָסר ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ּוִבְכָלל ֵאיִני ֵמִבין, 

ָלָּמה ַמִּתיר ָלנּו ִלְלֹמד ָּכל ֵסֶפר מּוָסר ַרק ֹלא זֹוַהר?

רֹאׁש  הּוא  ּכֹוֵלל,  רֹאׁש  לֹא  הּוא  ׁשּוָבה:  ּתְ
ַלֲהרֹוג  ֶות  ַהּמָ ְלָאְך  ַלּמַ ף  ּתָ ְוׁשֻ ְוַגְזָלִנים  ָהרֹוְצִחים 
ם ַעל ָהֲאסֹונֹות  ים ְצִעיִרים ּוְצִעירֹות, ְוהּוא ָאׁשֵ ֲאָנׁשִ
ּוְצִעירֹות,  ְצִעיִרים  ִעם  ֵלִאים  ּמְ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ י  ּתֵ ּבָ ְוָכל 
ל ָהֱאלִֹקי ַהּגּוָבִא"י זצ"ל, ְרֵאה  ֻקּבָ ַתב ַהּמְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵאָלה י"ז.  ׁשְ

ֶׁשִאם  אֹוְמִרים  ֶׁשִהְנֶכם  ִלי  ִסֵּפר  ֶאָחד  ְׁשֵאָלה:  כא. 
ֵאין לֹוְמִדים זֹוַהר ַהְּתִפּלֹות ֵאיָנן ִמְתַקְּבלֹות, ַהִאם ֱאֶמת 

ַהָּדָבר? ָמה ַהְּמקֹור ְלָכְך?

ַיֲעֹקב  נּו  ַרּבֵ ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקּבָ ַהּמְ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשּוָבה:  ּתְ
ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ָדה  ַהּגָ ַעל  ִסְפרֹו  ּבְ ְך  ּכָ ּכֹוֵתב  ַאּבּוֲחִציָרא 

ְפָרא ִדְצִנִיעותא(. ָמה ַלּסִ ַהְקּדָ ֲאִריכּות ּבְ )ְרֵאה ּבַ

בלימוד  ומתגלה   - טמון  הגנוז"  ה"אור  שהרי  זה  לכל  זכו  ובוודאי     

באור  ראה  צדיקים,  ועוד  יששכר,  הבני  )כדברי  הקדוש  הזוהר 

הזוהר(, ומאיר את הנשמה, וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה.
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ִלּמּוד  ְלָכל  ִהְתַנֵּגד  ַהּיֹום  ַעד  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ְׁשֵאָלה:  כב. 
ַהּזֹוַהר, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? 

ְלרֹאׁש  ה  ַהּזֶ ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ְלַהְראֹות  ׁשּוָבה:  ּתְ
ל ַהּזֹוַהר,  ר 35 ְו-36 ׁשֶ יָבה, ְוַגם ַעלֹוִנים ִמְסּפַ ׁשִ ַהּיְ

ָרֵאל.  ַרע ִיׂשְ י הּוא ִמּזֶ ים, ּכִ ְוָלֶבַטח ַיְסּכִ

מכתב מהגה"צ המקובל רבי אברהם חי שליט"א
ב"ה

לימוד הזוהר הקדוש מקרב הגאולה בעזרת השם, עד אחר החורבן אחר רבי שמעון הזוהר 
דבר יקר, גם בדור הזה לימוד הזוהר כמה דפים.

כמה מאות שנים גנזו לימוד הזוהר, עד יתעורר רבי ישראל בעל שם טוב והכניס בעם ישראל 
שצריך ללמוד זוהר הקדוש אפילו בגירסא בעלמא.

מעשה שלי, שחבר שלי היה חשוך ילדים, ועבר הרבה שנים ללא ילדים, יותר מכעשר שנים, 
ואמרתי לו חכה קצת, אתפלל עבורך, קראתי כל הזוהר במשך חדש וחצי כל הזוהר, ואמרתי 
לו שאשתך בפרשת תולדות אשתך תיפקד, כאשר הגיע פרשת תולדות אמר לי אשתי בהיריון, 

לאחר שנפקדה, כיום יש לו ששה ילדים.
מזה נלמד, שעם ישראל כמה צריך להחזיק בלימוד הזוהר, וכמו שכתוב הרב בן ציון מוצפי 

שאמר אפילו גם אשה תגרוס הזוהר תעשה רושם.
אני מברך את הרב שלום יהודה גרוס שהוא מפיץ הזוהר בעם ישראל לעורר הגאולה בנחת 

ונזכה לישועה רפואה וגאולה שלמה בנחת כן יהי רצון. 
אברהם חי 
פרדס כץ 
בני ברק

ממיטב נגוני מירון
ספורי רבי שמעון בר יוחאי

מאת הגה"צ המקובל רבי שלום יהודה גראס שליט"א
נשיא מפעל הזוהר העולמי

מעלת לימוד הזוה"ק

יצא לאור  ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
נחל לכיש 24/8 עיה"ק בית שמש

טל: 054-8436784
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בקרוב! יוצאים לאור בשעה טובה 5 דיסקים

הזוהר הקדוש חק לישראל
מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

כל פרשיות התורה בזוהר הקדוש חק לישראל
  W  דברים  Wבמדבר  W  ויקרא  W שמות  W   בראשית  W  

הדיסקים בלשון הקודש כל השיעור היומי כולל 
"אור הזוהר" 5 דקות לשמיעה 7 ימים בשבוע.
שכרך על כך עצום מאוד, והקב"ה שולח לך

אישית מלאכים לשמרך מכל רע כל היממה...
 כעת אפשר להזמין את ספר שמות

בטל: 054-843-6784
o

מפעל הזוהר העולמי: מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גרוס הדפיס 5 כרכים של 
 הזוהר הקדוש חק לישראל ומקבלים גם דיסק לכל ספר..   

מיועד מילד ועד זקן בא בימים... 
עם נעימות קריינות רדיופונית ומחולק לפי ימים

o
את הדיסקים להזמנות: טלפון 054-4577956 

קריינות מפי הרב אריה ברדה

"י   ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ


