ותורת הסוד מה תהא עליה???
אמר המקובל הרש"ש הקדוש איש האלוקים בשכבו על ערש דוי ,בדקותיו
האחרונות לפני פטירתו פנה לבנו חזקיה יצחק זיע"א" :יודע אני שבזכות
הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות,

ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח צדקינו...
ותורת הסוד מה יהא עליה? )ספר הרש"ש עמ' (158
עשרת ימי תשובה לשנת תש"ע
תש"ע  -מספר 9
אמ"ת בגימטריא 9
שנת תש"ע  -שנה של תורת אמ"ת
זֹּהר,
שע' ֵס ֶפר ַה ַ
ִאם ּדו ִֹרי ָהיָה ׁשו ֵֹמ ַע ְּבקו ִֹליָ ,היָה לו ֵֹמד ְּכ ָבר ִמ ִּגיל ֵּ'ת ַׁ
ַבי
)הרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ו ְָכ ְך ָהיָה רו ֵֹכׁש י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ִּב ְמקוֹם ָח ְכ ָמה ִחיצוֹנִית ָ
י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק ִמ ּקו ַֹמ ְרנָאֵ ,ס ֶפר נו ֵֹצר ֶח ֶסד(
וְל ּו ַע ִּמי ׁשו ֵֹמ ַע ִלי ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ֶׁש ַה ִּמ ינוּת גּ ו ֵֹבר ָהי ּו לו ְֹמ ִדין ִעם ִּת ינוֹק ֶּבן
ִּת ְׁשעָה ָׁ
זֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ַלהֲגוֹת ָּב ֶהם ו ְָהיָה י ְִר ַאת ֶח ְטאוֹ
שנִים ֵס ֶפר ַה ַ
קו ֶֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ ְוי ְִת ַק ּיֵם .ו ְָכ ְך ָהיָה רו ֵֹכׁש י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ִּב ְמקוֹם ָח ְכ ָמה
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה כ'(
ַבינ ּו ַה ָּקדוֹׁש י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק י ְִח ֵ
ִחיצוֹנִית) .ר ֵּ

תש"ע = ספר אור הזוהר

גליון מס' 6
תשרי תש"ע לפ"ק

שנת  -תש"ע
ֹוהר
בגימטריא ) (770כמנין ֵס ֶפר אוֹר ַהז ַ
וכמנין

ַב"י ִׁש ְמעוֹ"ן ֶּב"ן יו ָֹחא"י
ר ִּ

ִ)עם ַהד' ֵּתבוֹת ו ְִעם ַה ּכו ֵֹלל(
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"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

ישמחו החסידים ויגילו הלומדים ,בעזרת השי"ת
ובזכות רבי שמעון בר יוחאי הרינו נותנים לפניכם
היום ברכה עלון מס'  5ליקוט נפלא מספרים
קדושים ,מלוקט מתוך הספר "אור הזוהר החדש
והשלם" ,כללים יסודיים ועיקריים בגודל ענין
מעלת אמירת ולימוד הזוהר והתיקונים בכל יום
ויום ,ואפילו כמה פעמים ביום ,אפילו כשאין
מבינים כלום ,לכל אחד ואחד מישראל ,זקנים
עם נערים ,הקטנים עם הגדולים ,עשיר ואביון,
גאונים עם הגדולים ,חכמים עם המונים ,ובפרט
לילדים קטנים צאן קדשים ,מקטן שהגיע לחינוך,
"יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים".
כמבואר בזוהר )וירא דף קיח:(.
אמר לון רבי שמעון לית רעותא דקודשא בריך
הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא
קריב ליומי משיחא ,אפילו רביי דעלמא זמינין
לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קצין
וחושבינן ,ובההוא זמנא אתגליא לכלא] .תרגום
ללשון הקודש[ :אמר להם רבי שמעון אין רצונו
של הקב"ה בזה שיתגלה לעולם כל כך ,וכשיהיה
קרוב לימות המשיח אפילו נערים שבעולם
עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על
ידו קצים וחשבונות ,ובאותו הזמן יתגלה לכל.
וכמו שכתב רביה"ק רבי יוסף חיים זיע"א" ,הבן
איש חי" ,בהקדמת התיקונים "בניהו":
מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות
הגדולים ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו
היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד
הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער

ועד זקן ,והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד
אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה אף
על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבין
בקריאתן מאוד מאוד ,עד כאן לשונו הטהור.
זאת שמנו לנו למטרת על ,שאיפת "מפעל הזוהר
העולמי" לזכות עוד יהודים בלימוד ואמירת
הזוהר ,ותיקוני הזוהר ,להרבות חיילים לתורת
רבי שמעון בר יוחאי ,להפיץ עוד ועוד את גודל
מעלת אמירת תיקוני הזוהר ,ולהדליק את אורו
בנשמת כל איש ישראל.
בט"ו מנחם אב תשס"ח לפ"ק העבר עלינו
לטובה הוצאנו לאור בס"ד את סדר לימוד היומי
על הזוהר הקדוש שנדפס בי"ב חלקים ,ומחודש
אלול תשס"ח עד היום התפשט וכבר הגיע לכל
קצוות תבל.
ערב ל"ג בעומר )תשס"ט לפ"ק( העבר עלינו
לטובה ,הוצאנו לאור בס"ד את סדר לימוד
היומי על הזוהר הקדוש זהר חדש עם תיקוני
זוהר ונדפסו בי"ב חלקים.
לרגל חג השבועות )תשס"ט לפ"ק( העבר עלינו
לטובה ,הוצאנו לאור בס"ד את סדר לימוד
היומי על תיקוני זוהר ונדפס בחלק אחד ,עם
הוספת קונטרס "שער התיקונים" והוא ליקוט
נפלא מספרים קדושים בגודל מעלת אמירת
ולימוד ספר התיקונים בכל יום ויום ,ואפילו כמה
פעמים ביום .קונטרס "זקנים עם נערים" – גודל
החיוב על כל אחד אשר נקרא בשם "ישראל"
ללמוד בספר הזוהר ותיקונים זקנים עם נערים

ָתנ ּו ְל ַה ִּגי ַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמי ז ַֹהר
ַמ ְּטר ֵ
ַבים" ְּב ַמ ָּטרָה ְל ָה ֵקל ַעל ַה ּלו ְֹמ ִדים
ַכי ָהר ִּ
"ח ְברָה ְמז ֵּ
זֹּהר ָהעו ָֹל ִמי" ֶׁש ַע"י ֶ
"מ ְפ ַעל ַה ַ
ְל ֵׁשם ָּכ ְך ִה ְת ַּג ּי ְַסנוִּ ,
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ו ְּל ָצרֵף עוֹד וְעוֹד יְהו ִּדים ְל ַמ ְע ּגַל ַה ּלו ְֹמ ִדים ַה ְּקבו ִּעים ַּב ַ
ָכים ְלָ 12-ח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָה
זֹּהר ְלְּ 12-כר ִ
ֻמ ֶצת ִה ְצ ַל ְחנ ּו ְל ַח ֵּלק ֶאת ַה ַ
ְל ַא ַחר עֲבו ָֹדה ְמא ֶּ
זֹּהר ְּב ָכל יוֹם
ֻלק ְל ִל ּמוּד יו ִֹמי ָּכ ְך ֶׁש ְּב ִל ּמוּד ֶׁשל ַּ 15 – 10ד ּקוֹת ִמן ַה ַ
ֶך ְמח ָּ
ְּכ ֶׁש ָּכל ֶּכר ְ
זֹּהר ָּב ֵּתי ִּמ ְד ָר ִׁשים ְי ִׁשיבוֹת ו ְּכו ְֹל ִלים ַה ְמ ַק ְּב ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ֶאת ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי
ְס ּיֵם ּתו ְֹך ָׁשנָה ֶאת ֵס ֶפר ַה ַ
נַ
ַבים
זֹּהר ע"פ ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ְלזִ ּכוּי ָהר ִּ
יְכו ִֹלים ְל ַק ֵּבל ִח ּנָם ֶאת ַה ַ

ָתנ ּו ְל ַה ִּגי ַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמי ז ַֹהר ְּכ ַת ָּקנַת ַה ֵּבית ִּדין ַה ּגָדוֹל ֶׁש ִּביר ּו ָׁש ַליִם ִמ ְּׁשנַת תרפ"א
ַמ ְּטר ֵ
ַבי יו ֵֹסף
ייב ִּד ְיס ִקין ,ר ִּ
ֻע יְהו ָּדא ֵל ּ
ַבי מ ֶׁשה יְהוֹׁש ַ
ַבי י ְִצ ָחק יְרו ָּחם ֶּבן ר ִּ
ָׁשם ָח ְתמ ּו ַה ְּגאוֹנִים ַה ַּצ ִּד ִיקים ר ִּ
ַבנִים דק"ק
ַבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ס"ט רֹאׁש ָהר ָּ
ַח ּיִים זוֶֹננ ְֶפ ְלד אב"ד ִּד ְק ִה ַּלת ָה ַא ְׁש ְּכנ ִַּזים עיה"ק יְר ּו ָׁש ַליִם ,ר ִּ
ָצ"ל .וְעוֹד ]רָא ּו ְּב ַעלוֹן ִמס' [1,2
ַדים ז ָ
ְס ָפר ִּ
ֲתר עוּר ּו ו ְִה ְתעו ְֹרר ּו ְל ָה ִאיר ֶאת ָהעו ָֹלם ָּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹן
ֲתר וַא ָ
ׂ ָר ֵאל ַה ּנ ְִמ ָצ ִאים ְּב ָכל א ָ
יאה נ ְִר ֶּג ֶׁשת ְל ָכל ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
ֵצא ִּב ְק ִר ָ
נֵ

ַל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ִמ ּתו ְֹך ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֻלָהִ .ה ְצ ָט ְרפ ּו ל ִּ
ּבוֹא ּו ו ְּטל ּו ֵחלֶק ְּב ֵקרוּב ַה ְּגא ּ
ָמינ ּו ָא ֵמן
יכם ו ְָע ֵלינ ּו ְל ִה ּוָ ַׁשע ִּב ְתׁשו ַּעת עו ָֹל ִמים ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֲל ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָיגֵן ע ֵ
וּזְ כוּת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ֻלק ִח ּנָם – ְּב ַדף ָה ַאחֲרוֹן ֶׁשל ָה ַעלוֹן
זֹּהר ַה ְמח ָּ
ְל ַה ְר ָׁש ָמה עֲבוּר ַק ָּב ַלת ִס ְפרֵי ַה ַ
כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"  -סט שלם במחיר מוזל ומסופסד02-6251451 :
וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל 052–7632452 :וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל
ב

ומאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר
בתשע חדשים בלבד ,הגענו בס"ד קרוב לשש
מאות אלף איש )כיוצאי מצרים – כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות( הלומדים ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום
ביומו.
רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ודאי ימליץ
טוב בעד הלומדים מתורתו ,כמו שכתוב בספר
חסידים ]סימן רכ"ד[ :כל האומר דבר שמועה
מפיהם ,הם מתפללים עליו שם וממליצים טוב
עליו.
מה מפעים ומרגש לראות איך כלל ישראל
מתגייס יחד ,מסתופפים בצל הקודש כולם
כאחד ,להנות מאור הגנוז בזוהר הקדוש ולגרש
את חושך הגלות בהדלקת האור הצפון בזוהר.
משלהבת קטנה ומרצדת כבר הפכה לאבוקת
אש שאורה מופץ ומאיר כל פינה אפילה על
פני כדור הארץ ,עוד קט וכבר תהפוך למדורה
ענקית שתאיר ותחמם כל לב יהודי באשר הוא
שם ,תגרש את חשכת הגלות ויתגלה מלכינו
ומשיחנו ,אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו
יחד במהרה לאורו אכי"ר.
כפינו נפרוש לשמים שיזכנו ה' גם להלאה להיות
ממזכי הרבים ,ויערה ה' עלינו רוח טהרה ונזכה
לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל
נפשנו ובכל מאודנו.
וזאת למודעי שעלונים אלו מותר לכל אחד
להדפיס כמה שרוצה באיזה לשון שרוצה ,וכל
המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד וזוכה
לבנים צדיקים.

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 ,ועלונים 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
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
*( ַּכד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
זְ ִמינִין ְל ַא ְׁש ָּכ ָחא ְט ִמ ִירין ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ]נ ְָע ִרים ְק ַט ּנִים י ְִמ ְצא ּו
או ְֹצרוֹת ְס ָפ ִרים ֲחׁשו ִּבים ִמ ּסוֹדוֹתִּ ,כי ָאז ִּת ְת ַמ ֵּלא ָה ָא ֶרץ
ֱמת[) .ז ַֹהר ֵח ֶלק א' ַּדף קי"ח(.
ֶך א ֶ
ֵּד ָעהֶּ ,דר ְ

נקודות החלוקה בפריסה ארצית
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".
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:
0544523917
 052-7643116 03-9090881בני ברק
אלעד
04-6262204
 08-8565928חדרה-אור עקיבא
אשדוד
052-7686978
 08-6739750ירושלים-גבעת זאב
אשכלון
02-5023811
 054-4699823 08-6716606ירושלים-מקור ברוך
אשכלון-נוה דקלים
02-5344634
 0522436822ירושלים-נוף הרים
אשקלון
02-6448515
 0779248522ירושלים-עין כרם
באר שבע
6448515-20
 052-7652742 077-5505936ירושלים-עין כרם
בית שאן
052-2637767
בית שמש  054-8405603 054-8462212 02-9923927ירושלים-פסגת זאב
077-4080252
 054-5291099ירושלים-פרדס
בית שמש-חפציבה
0546571330
 02-9922769ירושלים-רמות א'
בית שמש-יפה נוף
02-5712461
 02-9919520ירושלים-רמות
בית שמש-נחלה ומנוחה
050-4001775
 054-4794860 02-9913322ירושלים-שדרות אשכול
בית שמש-עיר
052-2906020
 050-8756477 02-9996424לוד
בית שמש-עיר
052-4178426 08-9721439
 057-9221591מודיעין עילית
בית שמש-עיר
054-4840174 08-9740174
 02-9924486מודיעין-ברכפלד
בית שמש-קריה חרדית
0544523917
 02-9922862מירון
בית שמש-רמה א'
057-8161389 08-6595237
 050-4105953 077-7995694מצפה רמון
בית שמש-רמה א'
050-4160188 09-8323442
 504105953נתניה
077-7995694
בית שמש-רמה א'
0523976612
 02-9921388עפולה עלית
בית שמש-רמה ב'
0544328190
 052-7695378 02-9923581עפולה
בית שמש-רמה ב'
054-8474455 03-2087058
 052-7634563 02-9924247פתח תקוה
בית שמש-רמה ב'
054-8425228 03-9088572
 02-9924332פתח תקוה
בית שמש-רמה ב'
054-7781959
 02-9995236צפת
בית שמש-רמה ב'
052-8325421 03-94028270
 052-7603303 02-5808970ראשון לציון
ביתר עילית
0527607999
 02-5807752רחובות
ביתר עילית
050-9094953 08-9151932
 054-8475305רמלה
ביתר עילית
03-7316051
 057-3107400תל אביב
ביתר עילית
0507487004
 02-5800364תל אביב
ביתר עילית-הגפן
03-6180777
בני ברק

וכאן אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא
ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
נא לשלוח פרטים לפקס  02-995-1300או לדואר
אלקטרוני hazohar.com@gmail.com

המזכה את הרבים הוא "המיוחס" בשמים
בזוהר הק' תרומה ד' קכ"ח ע"ב :ההוא זכאה בעי למרדף
בתר חייבא וכו' בגין דיחשב ליה כאלו הוא ברא ליה ודא
איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקב"ה יתיר משבחא אחרא
וכו' ועל דא באהרן ורבים השיב מעון וכתוב בריתי היתה
אתו החיים והשלום ועיי"ש בד' קכ"ט ע"א כמה הפליגו שם
כמה גדולים זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה .וכן
שמעתי מאדמו"ח ז"ל אשר ספר לו מוזלל"ה איך שפעם אחת
נפגשו בעולם העליון רש"י ז"ל עם הרב הקדוש רבי איציקל
מדראהאביטש ושאל רש"י ז"ל רבי איציקל איזה זכות ומצוה
יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד משרים מזלאטשוב
מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל ,והשיב
לו ר' איציקל הנ"ל ,איך שלומד תורה לשמה ולא נתקררה
דעתו של רש"י ז"ל ,ואמר לו עוד שבנו הרבה לסגף את עצמו
בתעניתים וסגופים וגם בה לא נתקררה דעתו הקדושה ,ואמר

לו עוד אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה
ועוד לא נתקררה דעתו.
שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה
בעולם ובזה נחה ושקטה דעתו של רש"י ז"ל ,ונחה דעתו
הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא של מעלה ע"כ .מובן
כי מעשה כזאת לא יוכל לספר אשר עיני בשר לו ואך לאדם
אשר עיניו משוטטות בעולמות עליונים שומע ורואה מה שלא
ישמע לזולתו .יוכל לספר כזאת.
מכאן נוכל להבין איך גדלה מעלתן של אלו שזוכים להפיץ
את הזוהר הקדוש שבה תלויה כל הגאולה שלימה ,וגדולה
זכות הראשי ישיבות המנהלים והמלמדים שיתחילו ללמוד
זוהר הקדוש עם תלמידיהם ,הלא אין זכות גדולה מזה בעולם,
)ישמח משה עה"ת בהקדמה בקו' תהלה למשה דף י"א ע"ב(

)ראה בעלון  4-5זכות של אדם אחד שלומד זוהר ,ומכל שכן
מלמדים לצאן קדשים ,ראה עין יעקב על מסכת שבת אות
צא(
"אל ִּת ְּגע ּו
ָא ַמר רַב יְהו ָּדהָ ,א ַמר רַבַ ,מאי ִּד ְכ ִתיב) ,תהלים קה( ַ
יחי" ֵ -אלוֹ ִּת ינוֹקוֹת
"אל ִּתגְ ע ּו ִב ְמ ִׁש ָ
יאי ַאל ָּתרֵעוּ"? ַ
יחי ,ו ִּלנ ְִב ַ
ִב ְמ ִׁש ָ
ֲכ ִמיםָ .א ַמר
ידי ח ָ
יאי ַאל ָּתרֵעוּ" ֵ -אלוֹ ַּת ְל ִמ ֵ
ַבן" .ו ִּלנ ְִב ַ
ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
יאהֵ ,אין ָהעו ָֹלם ִמ ְת ַק ּיֵים ֶא ָּלא
ָׂ
ַבי יְהו ָּדה ְנ ִש
רֵיׁש ָל ִקיׁש ִמּׁשוּם ר ִּ
ַבןָ .א ַמר ֵל ּיה רַב ַּפ ָּפא ְל ַא ַּב ּיֵי,
ִב ְׁש ִביל ֶה ֶבל ִּתינוֹקוֹת ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
יד ְך ַמאי? ָא ַמר ֵל ּיהֵ ,א ינוֹ ּדו ֶֹמה ֶה ֶבל ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ֵח ְטא,
ִּד ִידי ו ְִד ָ
יאה,
ָׂ
ַבי יְהו ָּדה ְנ ִש
ְל ֶה ֶבל ֶׁש ֵאין ּבוֹ ֵח ְטא .ו ְָא ַמר ֵריׁש ָל ִקיׁש ִמּׁשוּם ר ִּ
ׁ.
ֲפ ּיל ּו ְל ִב ְניָן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש
ַבן ,א ִ
ֵאין ְמ ַב ְּט ִלין ִּתינוֹקוֹת ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
)ראה ילקוט שמעוני תהלים  -פרק קה  -רמז תתסג ,ועוד,
ואכמ"ל(.
ג

רבי יְאו ָּדה ְּפ ַת ּיָיא זצוקללה"ה

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
בספר הקדוש ֵּבית ֶל ֶחם יְהו ָּדה ֵח ֶלק ִראׁשוֹן מהצדיק
החסיד הקדוש רבי יְאו ָּדה ְּפ ַת ּיָיא זצוקללה"ה ,וזה
לשונו) :באמצע ההקדמה(
ו ְִה ּנֵה ְּב ִעי ֵרנ ּו ַּבגְ ַדד ּי ִָּבנֶה ִעירֵנ ּו ָא ֵמןָ ,הי ּו ָלנ ּו ְׁש ַניִם
ָהב ַה ּסו ְֹכ ִכים ַעל ָה ִעיר ִמ ַּביִת ו ִּמחוּץ ו ְֵה ָּמה
ְּכרו ִּבים ז ָ
ַעםָ ,ה ִראׁשוֹן
ֲסה ְּביוֹם ז ַ
ֲא ֶׁשר ָהי ּו ָלנ ּו ְלחו ָֹמה ו ְּל ַמח ֶ
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים ֶּבן ָח ָכם
ַּב ּק ֶֹדׁש ַצ ִּדיק יְסוֹד עו ָֹלם ָח ָכם ר ִּ
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ֶּבן ָח ָכם ר ִּ
ר ִּ
ֵכר
ַבי מ ֶׁשה ַח ּיִים ז ֶ
ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְבר ָ
ָכהְ .ו ֵׁשנִי ַּב ּק ֶֹדׁש
ָהרַב ַה ּגָאוֹן ָח ָכם ר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַא ֲהרֹֹןן
ַא ָּבא ַּבר ַא ָּבא ַה ְמ ֻכ ּנֶה ַא ּג ִ
ֵכר
ָסי ז ֶ
ָכה.
ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְבר ָ
ַה ְמ ַח ֵּבר ֵס ֶפר ְּבנֵי ַא ֲהרֹן ַעל
ַׁש ַער ַה ִּג ְלגּ ו ִּליםֲ ,א ֶׁשר ב'
ַצ ִּד ִיקים ֵא ּל ּו ֵהם ְל ַב ָּדם ָהי ּו
נ ְִמ ָצ ִאים ְּב ִעירֵנ ּו ֶׁשרֹב ִע ְס ָק
סקם
ָהיָה ְּב ֵעץ ַח ּיִים ו ִּב ְׁשמוֹנָה ְׁש ָע ִר
ערים
ָּכל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד הוּא עו ֵֹסק ְל ַב ּדוֹ
ְּב ֶח ֶדר ַמ ְש
ׂ ִּכיתוֹ ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ ,ו ְֵה ָּמה
ִּבזְ כו ָּתם ו ְִצ ְד ָק ָתם ָהי ּו ְמגִ ּנִיםם ַעל ָה ִעיר
ָרמ ּו ָהעֲווֹנוֹת
זֶה ִמ ּפֹה ְוזֶה ִמ ּפֹהֶ ,א ֶפס ְּכ ֶׁש ּג ְ
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים זִ ְכרוֹנוֹ
ְונ ְִל ַקח אֲרוֹן ָה ֱאל ִֹהים ָח ָכם ר ִּ
ילה ָה ִעיר
ָכה ִּב ְׁשנַת ה'תרס"ט בי"ג אֱלוּל ִה ְת ִח ָ
ִל ְבר ָ
ִל ְהיוֹת צו ַֹל ַעת ְמ ַה ֶּל ֶכת ַעל ֶרגֶל ַא ַחת ו ְִה ְת ִחיל ּו ַה ָּצרוֹת
ָלבוֹא רח"ל.
ָאל ַלעֲבו ַֹדת
ׂר ֵ
ִּכי ַא ֲחרֵי ְקב ּורָתוֹ נ ְִל ְקח ּו ַּבח ּורֵי ִי ְש
ַה ָּצ ָבא ְל ֶמ ֶל ְך ִי ְׁש ָמ ֵעאל ְל ַל ְּמ ָדם ֵס ֶדר ַה ִּמ ְל ָח ָמה ו ְָהי ּו
ַבי
ֲמים ְּב ָח ָכם ר ִּ
ָּכל ָה ָעם ְמי ְַּל ִלים וּבו ִֹכים ,ו ְָהיִינ ּו ִמ ְת ַנח ִ
ָכה ו ְָכל ָה ָעם ָענ ּו ַא ֲחרָיו
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ִׁש ְמעוֹן ַא ֲהרֹן ז ֶ
ָתנ ּו ִּכי הוּא יָכוֹל ְל ַמ ּלֵא ְמקוֹם
עוֹד לֹא ָא ְב ָדה ִּת ְקו ֵ
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא.
ָהרַב ָח ָכם ר ִּ
יח
ׂ ָטן ִה ְצ ִל ַ
ׂה ָש
ַא ְך לֹא ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ִמינ ּו ֵּכן ָהי ְָתהִּ ,כי ַמ ֲע ֵש
ֲמ ָּׁשה
ְוגַם ְּבאוֹתוֹ ַצ ִּדיק ָּפגְ ָעה ִמ ַּדת ַה ִּדיןִּ ,כי ַא ֲחרֵי ח ִ
ַחם ְׁשנַת ַה ַּמ ִּביט ָל ָארֶץ
ָׁשנִים ְּב ֵליל ו' ח' ְלח ֶֹדׁש ְמנ ֵ
ָסע ּגַם הוּא ִל ְמנוּחוֹת ו ְָעזַב או ָֹתנ ּו ַל ֲאנָחוֹת.
ו ִַּת ְר ַע"ד נ ַ
ָכה ָאז
ַבי ִׁש ְמעוֹן זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ו ְּב ִה ְס ַּת ֵּלק ּגַם ָח ָכם ר ִּ
ָּכ ָבה ֵמ ָה ִעיר ּגַם ְׁש ִביב ָה ַאחֲרוֹן .יו ֵֹס"ף ֵאי ֶנ ּנ ּו ְו ִׁש ְמעוֹן
ירה ִּכי ְּב ֵליל
ֵאי ֶנ ּנוּ .ו ְָהי ְָתה ֵעת ָצרָה ְלַי ֲעקֹב ָצ ָרה ְּכ ַמ ְב ִּכ ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן זִ ְכרוֹנוֹ
ַחם ַא ֲח ֵרי ְּפ ִטי ָרה ָח ָכם ר ִּ
כ' י"א ְמנ ֵ
ֻמים ִמ ַּט ַעם
ָכה ַּב ּב ֶֹקר ַה ְׁש ֵּכם נ ְִד ְּבק ּו מו ָֹדעוֹת ֲאד ִּ
ִל ְבר ָ
ַה ֶּמ ֶל ְך וּגְ דו ָֹליו ְּב ָכל ַה ְּׁשו ִָקים ו ְּב ָכל ַה ְּמקוֹמוֹת ו ְּבתו ְֹך
ַה ּמו ָֹדעוֹת ְמ ֻצ ּיָר ֶחרֶב ָאדֹם ְלאוֹת ִמ ְל ָח ָמה ַמ ְמ ָל ָכה
יט ְניָיא.
ְּב ַמ ְמ ָל ָכהַ .מ ְמ ֶל ֶכת קו ְֹס ַטנ ְִטינָא ְּב ַמ ְמ ֶל ֶכת ְּב ִר ַ
ָאל ָל ֵצאת
ׂר ֵ
ו ְֵת ֶכף ִה ְת ִחיל ְל ַק ֵּבץ ֶאת ַּבח ּורֵי ְּבנֵי ִי ְש
יט ְניָיא ו ְָהי ּו ַמ ִּס ִיעין או ָֹתם
ְל ִמ ְל ָח ָמה ְל ִה ָּל ֵחם ִעם ְּב ִר ַ
ֵמ ִעיר ְל ִעיר ו ִּמ ִּמ ְד ָּבר ְל ִמ ְד ָּבר ֶּב ָה ִרים ו ַּב ְּג ָבעוֹת ַעד
יעם ַעד ְמקוֹם ִק ְׁש ֵרי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ,ו ִּמ ּנִי ָאז ו ְָה ְל ָאה
ַה ִּג ָ
ַבוֹת רָעוֹת ו ְָצרוֹת ו ְָהי ּו ַה ָּצרוֹת ּדוֹחֲקוֹת זוֹ
ְמ ָצאוּנ ּו ר ּ
ֲב ְר ָּת ּה ו ְֵאין
ֶאת זוֹ ָּכל ַא ַחת רו ָֹצה ְל ַה ְק ִּדים ֶאת ְּפנֵי ח ֶ
ד

ָעה ו ְֵאין ֶרגַע ְּבלֹא ֶנגַע ,וּגְ זֵרוֹת ָקׁשוֹת
ָׁש ָעה ְּבלֹא ר ָ
נ ְִת ַח ְּד ִׁשים ְּב ָכל יוֹם נו ָֹסף ַעל יוֹם ֶא ְתמוֹל.
יכה
ּגַם ִמן ַה ָּׁש ַמיִם נ ְִלחֲמ ּו ִּכי ְּב ֵליל ג' י"ג ִּכ ְס ֵלו ְׁשנַת ֵא ָ
ִת ְר ֶע"ה ָצפ ּו ֵמי נ ְַהר ִח ֶּד ֶקל ֵמרֹב ַה ְּג ָׁש ִמים ו ָּפ ְרצ ּו
ָהר ְו ָׁש ְטפ ּו ו ְָע ְבר ּו ּתו ְֹך ָה ִעיר ְּבעוֹד הֱיו ֵֹתנ ּו
ִּג ְדרֵי ַה ּנ ָ
ְי ֵׁשנִים ַעל ִמ ּטו ֵֹתינ ּו ַּב ַּלי ְָלה ְוגָא ּו ַה ַּמיִם ֵמי ָׁשתוֹ ,ו ְַּת ִהי
ְצ ָע ָקה ְּגדו ָֹלה ְּבתו ְֹך ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ָּכמו ָֹה לֹא נ ְִהי ְָתה רַק
יאת ִמ ְצ ַריִם .ו ְָכל ַא ְנ ֵׁשי ָה ִעיר ִעם
ִּבזְ ַמן י ְִצ ַ
ֵיהם
יהם ו ְִעם ְּבנ ֶ
יהם ֶׁש ַעל ִּכ ְת ֵפ ֶ
ֲמ ֵּס ֶ
ַמע ַ
ׂ ִאים או ָֹתם
יהם ַה ְּק ַט ּנִים ֶׁש ּנוֹ ְש
ו ְּבנו ֵֹת ֶ
ָסים ְּבתו ְֹך
ַעל זְ רוֹעו ָֹתם ָהי ּו ּבו ְֹר ִחים ְונ ִ
ָה ִעיר ִמ ָּמקוֹם ַה ּנָמו ְּך ַל ָּמקוֹם ַה ּגָבו ַֹּה
ֶך ָל ֵצאת ִמן ָה ִעיר ִּכי
ִּכי ֵאין ֶּדר ְ
ַה ַּמיִם ִה ִּקיפ ּו ָּכל ָה ִעיר ִמ ָּכל ַצד
יו ֵֹתר ָרחוֹק ִמ ְּמלוֹא ֵעינָיו ֶׁשל ָא ָדם,
יהם ְׁש ִליׁש
ַל ֶ
ְוג ְָבה ּו ַה ַּמיִם ו ְִה ִּפיל ּו ּג ֵּ
ָה ִעיר ו ְַכ ָּמה ְּבנֵי ָא ָדם ֶׁש ּלֹא ָק ְדמ ּו
ֲמנָא
יהם ַרח ָ
יהם ִק ְב ֵר ֶ
ִל ְבר ַֹח ָהי ּו ָּב ֵּת ֶ
ִלי ְיצ ַלן .ו ְַא ַחר ָּכ ְך ָּבא ֶּד ֶבר לֹא ָּתקוּם
יע
ָק ַ
ֲמיִם ָצרָהּ ,גַם נ ְִת ַמ ֵּלא ֲאוִיר ָהר ִ
ַּפע ַ
ַּפ ְרעוֹ ִׁשים ְונ ְִלוָה ִע ָּמ ֶהם ַמ ַּכת ַּב ּצֹרֶת ְוי ֶֹקר
ַה ְּׁש ָע ִריםּ .גַם ַא ְנ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא לֹא ִה ְצ ִליח ּו
יחו
ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ו ְָהי ּו ַא ְנ ֵׁשי ֶחרֶב הֲר ּוגֵי ִמ ְל ָח ָמה
ֵיהם
ְו ִנ ְׁשאֲר ּו ְנ ֵׁש ֶ
יהם ַא ְל ָמנוֹת ו ְּבנ ֶה
יְתו ִֹמיםַ ,עד ֶׁשר ָ
ָאה ַה ֵּׁשם ֶאת ַל ַחץ ַע ּמוֹ
בבבל
ָעה ְונ ְִל ְּכ ָדה ָּב ֶ
ָחם ַעל ָהר ָ
ָאל וַ ִּי ּנ ֵ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֲדר ְׁשנַת ֶעזְ רַ"ת ְּביַד ְסגַן
ְּב ֵליל א' י"ז א ָ
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ֶׁשל ְּב ִר ַ
יט ְניָיא ַה ּנ ְִק ָרא מו ְֹך
ׂר ַ
ו ְּבכ ַֹח אֹנֶס ִּכ ּב ּו ֶאת ְש
ֵפת ָה ִעיר ֲא ֶׁשר
ִה ִּצית ּו ָּב ּה ַא ְנ ֵׁשי ַחיִל ֶׁשל קו ְֹצ ַטנ ְִטינָא
ְּב ֵעת ֵצ ָ
אתם ֵמ ָה ִעירּ ,גַם ְׁש ָאר ְּבנֵי
ִי ְׁש ָמ ֵעאל ַה ִּנ ְׁש ָא ִרים ָּב ִעיר ָׁש ְבר ּו ֶאת
ֲחנֻ ּיוֹת ַה ּיְהו ִּדים ו ָּבזְ ז ּו ִאיׁש לוֹ ַעד ֶׁש ּל
שלֹא
ֲפיל ּו ַה ְּד ָלתוֹת ֶׁשל ַה ֲחנֻ ּיוֹת ָע ְקר ּו
ִה ְׁש ִאיר ּו ְּכלוּם וַא ִ
ו ְּל ָקחוּם ו ְָהיָה ַּד ְע ָּתם ַל ֲחזֹר ַא ַחר ָּכ ְך ו ְָלבוּז ּגַם ֶאת
ַה ָּב ִּתים ו ְִל ְׁש ַּכב ֶאת ַה ָּנ ִׁשים .ו ְּּת ִה ָּלה ָל ֵאל ֶׁש ּלֹא ֵה ִפיק
ָחה ָׁש ְק ָטה ָּכל ָה ִעיר
ֶאת זְ ָמ ָמם ִּכי ְּב ִה ָּכנֵס ָהאוֹיֵב נ ָ
ְונ ְַפ ֵׁשנ ּו ְּכ ִצ ּפוֹר נ ְִמ ְל ָטה ִמ ַּפח יו ְֹק ִׁשיםּ .גַם ִּב ְת ִח ַּלת
ילנ ּו ַה ֵּׁשם
ָאל ָל ֵצאת ְל ִמ ְל ָח ָמה ִה ִּצ ָ
ׂר ֵ
ִק ּבוּץ ַּבח ּורֵי ִי ְש
ָתן ֱאל ִֹהים
ַעל י ְֵדי ָח ְכמוֹת ו ְַת ְח ּבוּלוֹת ִט ְב ִעית ֲא ֶׁשר נ ַ
ֳבי ַה ּכ ֶֹתל ְו ָׁשם נ ְִס ְּתר ּו
ׂוֹת ִמ ַּמ ְח ּבוֹאוֹת ָּבע ִ
ְּב ִל ֵּבנ ּו ַל ֲעש
ָכה ) ֶׁש ּנ ְִפ ַטר ַא ַחר ָּכ ְך
ב' ָּבנַי ו ְֵהם ִׁש ְמעוֹן זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ִּב ְׁשנַת תרצ"ב יוֹם ג' ה' ְׁש ָבט( וְעו ַֹב ְדיָה ַה ֵּׁשם ִי ְׁש ְמ ֵרה ּו
ֲלי ָאוֶן ֶׁש ָהי ּו ְמקוֹ ְׁש ִׁשים ֶאת ַה ָּב ִּתים
ִיח ּיֵה ּו ֵמ ִרגְ ַׁשת ּפוֹע ֵ
וַ
יענ ּו
ְולֹא ֵּארַע ָלנ ּו ָּד ָבר רַע .ו ָּברו ְּך ֶׁש ֶה ֱחיָנ ּו ו ְִק ּי ְָמנ ּו ו ְִה ִּג ָ
ַל ְּז ַמן ַה ּזֶה.
אתנ ּו ָּכל
ו ְַא ָּתה קוֹרֵא נ ִָעים ַה ֵּבט נָא ו ְּר ֵאה ָל ָּמה ְמ ָצ ָ
זֹאת ֵּת ֶכף ו ִּמ ּיָד ִּבזְ ַמן ִס ּלו ָּקם ֶׁשל ב' ַצ ִּד ִיקים ַה ּנִזְ ַּכר
ֱמת ֶׁש ָהי ּו
יע ָלנ ּו ֶׁש ְּזכוּת ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ִאם לֹא ְלהו ִֹד ַ

ֶד
ָה ֶנג
ים ְל ָמג
ׁרר ָההיי ּו עו ְֹמ ִד
ים ָּב ּה ֵההםם ֲא ֶׁש
עו ְֹס ִק
נגד
ְצ ּנּה
למגןֵן ו ִוצ
ֹמדים
ֹסקים
ִמ ַּדת ַה ִּדין ו ְּבע ֶֹצם ּכ ָֹחם וְאוֹנָם ָהי ּו ּדו ִֹחים ֶאת ַה ְּגזֵרוֹת
ַמה ֶּׁש ּלֹא ָהיָה יָכוֹל ַל ֲעמֹד ֶנגֶד ִמ ַּדת ַה ִּדין זְ כוּת
ֲס ִידים ָהעֲסו ִּקים ְּב ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה
ַּכ ָּמה ַצ ִּד ִיקים וַח ִ
ֶׁש ְּבאוֹתוֹ ַה ּדוֹר.
a a a
והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות
וברוחניות ברחבי ארץ הקודש ת"ו ובתפוצות ישראל
בארצות פזורנו ,עינינו נשואות לאבינו שבשמים
שיתעוררו רחמיו על שארית פליטתינו ,ושומר ישראל
ישמור שארית ישראל וכו' ,ושנזכה לראות בקרוב
בהתגלות כבוד שמו יתברך על עמו
ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת
השם בביאת משיח צדקינו
וברחמים גדולים יקבצנו מארבע
כנפות הארץ לארצינו.
וזכות התנא האלקי רבי שמעון
בר יוחאי שילמדו תורתו בטהרה,
בוודאי תעמוד לנו ולכל ישראל
אחינו להיושע בכלל ובפרט שנזכה
בקרוב לראות בישועתן שמחתן
ונחמתן של ישראל בביאת גואל
צדק ברחמים גדולים בב"א,
ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו
ל
אמן.
ובגודל כוח זכות הרבים של העוזרים והמסייעים
למפעל הקדוש הזה ,יזכו לראות מיוצאי חלציהם רב
תענוג ונחת דקדושה ,ויקויים הבטחת הרעיא מהימנא
ֲמי"
זֹּהר ,י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
"ב ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
ְּ
בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

אין לך חסד גדול יותר
מלימוד הזוהר הקדוש ולהגן
על בני ביתך ,ולזכות לחיים
טובים ארוכים ומתוקנים,
בשפע ובכבוד

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ֲבנָה
ֲפ ּל ּו ְּב ִלי ה ָ
ֲמירַת ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים א ִ
ַמ ֲעלַת א ִ

א( ּגַם ִּכי ְסתו ִּמים ַוחֲתו ִּמים ַה ְּד ָב ִריםַ ,אל נָא ִּת ָּמנַע
יא ָתם
ִמ ְּק ִר ָ
יא ָתם,
ּגַם ִּכי ְסתו ִּמים ַוחֲתו ִּמים ַה ְּד ָב ִריםַ ,אל נָא ִּת ָּמנַע ִמ ְּק ִר ָ
ימה ו ְּרעו ָּתא
ׂ ָפ ַתיִם ַה ּנו ְֹטפוֹת מֹר ְּב ֵא ָ
ִּכי ְּב ִרית ְּכרו ָּתה ַל ְּש
ֵיקםְ ,מעוֹרֵר
ֲמנָא ֶׁש ֵאינָם חוֹזְ רוֹת ר ָ
ְּד ִל ָּבא ְּב ָהנֵי ַּכ ְב ֵׁשי ְּד ַרח ָ
ֲבה ַעד ֶׁש ֶּת ְח ַּפץ ְּב ִלגְ לוּג וְגִ ְמגּ וּםִ ,איׁש הוֹגֶה ְוׁשוֹגֶה
ֶאת ָה ַאה ָ
)הרַב מ ֶׁשה זְ כו ָּתא ְּב ַה ּגָהו ָֹתיו ְל ֵס ֶפר ַה ַּכ ּוָנוֹת(
ֲב ָת ּה וְכוּ'ָ .
ְּב ַאה ָ
ֲפ ּל ּו ְּב ֵאין ֵמ ִבין ְּכלָלָ ,חׁשוּב
ב( ִל ּמוּד ְּת ִה ִּלים ְוז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש א ִ
ֻצה ִל ְפנֵי ַה ֵּׁשם
ֻבל ו ְּמר ֶּ
ו ְּמק ָּ
ֲפ ּל ּו ִאי
ׁ ,וַא ִ
ֶפש
ׂ ּגָב ְמאֹד ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵּדׁש ַה ּנ ֶ
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִנ ְש
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר ְוׁשוֹגֶה ּבוֹ ְׁשגִ יאוֹת ַה ְר ֵּבה הוּא ָחׁשוּב
לֹא י ַ
ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּאּ .ונ ְִהי ֶׁש ְּב ִל ּמוּד ַה ִּמ ְׁשנָיוֹת ו ְַכ ּדו ֶֹמה ֵיׁש
ֲבל ְּב ִל ּמוּד
ֵּדעוֹת ֶׁש ָּצ ִר ְיך ְל ָה ִבין ְל ָפחוֹת ַמה ּו ָה ִע ְניָן ֶׁש ּלו ֵֹמד ,א ָ
ֻבל
ֲפ ּל ּו ְּב ֵאין ֵמ ִבין ְּכ ָללָ ,חׁשוּב ו ְּמק ָּ
ְּת ִה ִּלים ְוז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש א ִ
)פ ֶלא יו ֵֹעץ אוֹת ז' ,ז ַֹהר(
שם וְכוּ'ֶּ .
ֻצה ִל ְפנֵי ַה ֵּׁ
ו ְּמר ֶּ
ֹאמר ִּד ְברֵי ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים
ג( ַאף ִאם ֵאינוֹ ֵמ ִבין ָּב ֶהם י ַ
ֹאמר ִּד ְברֵי
י ְִלמֹד ְּב ִס ְפרֵי ַק ָּבלָה ,ו ְַאף ִאם ֵאינוֹ ֵמ ִבין ָּב ֶהם י ַ
ֲר"י
)ס ּדוּר ַּכ ּוָנוֹת ָהא ִ
ש ָמהִ .
ֻג ִָלים ְל ַט ֵהר ַה ְּנ ָׁ
ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִיםִּ ,כי ֵהם ְמס ּ
אפיל
ַבי ַי ֲעקֹב ָק ִּ
אפיל ֶׁשל ר ִּ
ַבי ַי ֲעקֹב ָק ִּ
ֻבל ָה ֱאל ִֹקי מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ר ִּ
ָכה ֵמ ַה ְמק ָּ
זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָכה ֲא ֶׁשר ָהיָה ַמ ִּגיד ֵמי ָׁש ִרים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶׁשל
ֵכר ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְבר ָ
ִאיׁש ִל ְיפ ִׁשיץ ז ֶ
ֶמעזְ ִר ְיטׁש ּגָדוֹל ִל ְפנֵי ְּתקו ַּפת ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ִ -ל ְפנֵי ָׁ 300שנָהּ .כו ֵֹלל ֵּבאו ִּרים ַעל ָּכל
ֶח ְל ֵקי ַה ְּת ִפ ָּלהְּ .ב ֵס ֶדר ַּכ ּוָנַת ַה ִּל ּמוּד(

ֵך ַה ְּנ ָׁש ָמה
ד( ָלׁשוֹן ֶׁשל ַהז ַֹּהר ְמז ַּכ ְ
ִמי ֶׁש ּלֹא ָזכָה ְל ָה ִבין ַהז ַֹּהרַ ,אף עַל ִּפי כֵן י ְִלמֹדִּ ,כי ַה ָּלׁשוֹן ֶׁשל
ימן א' ְס ִעיף
ִׁ ,ס ָ
אפ ִריש
ש ָמה) .אוֹר ַצ ִּד ִיקים ְל ָהרַב ֵמ ִאיר ַּפ ְּ
ַכ ְך ַה ְּנ ָׁ
זֹּהר ְמז ֵּ
ַה ַ
ָק ָטן טז(

ֵדע
ה( ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמרו ָֹמם עַל ּכָל ִל ּמוּדְּ ,ב ֶׁש ּגַם לֹא י ַ
יאתוֹ ,וְהוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ַל ְּנ ָׁש ָמה
ַמאי ָק ָא ַמר ו ְַאף ֶׁש ּי ְִטעֶה ִּב ְק ִר ָ
ֵדע ַמאי
זֹּהר ְמרו ָֹמם ַעל ָּכל ִל ּמוּדְּ ,ב ֶׁש ּגַם לֹא י ַ
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ַ
יאתוֹ ,וְהוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ַל ְּנ ָׁש ָמה.
ָק ָא ַמר ו ְַאף ֶׁש ּי ְִט ֶעה ִּב ְק ִר ָ
ְל ִפי ֶׁש ַה ּגַם ְּד ָכל ַה ּתוֹרָה ְׁשמו ָֹתיו ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא,
ִמ ָּכל ָמקוֹם נ ְִת ַל ְּב ָׁשה ְּב ַכ ָּמה ִס ּפו ִּרים ,ו ְָא ָדם ַה ּקוֹרֵא ו ֵּמ ִבין
זֹּהר,
ֲבל ֵס ֶפר ַה ַ
ַה ִּס ּפו ִּרים נו ֵֹתן ַּד ְע ּתוֹ ַעל ְּפ ָׁשט ַה ָּפׁשוּט ,א ָ
ַה ּסוֹדוֹת ַע ְצ ָמן ְּבגָלוּי ,ו ְַה ּקוֹרֵא יו ֵֹד ַע ֶׁש ֵהם סוֹדוֹת ו ְִס ְתרֵי
ׂג) .עֲבו ַֹדת
ֻּש
ׂיג ְוע ֶֹמק ַהמ ָּ
ּתוֹרָהֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵאינוֹ מו ָּבן ִמ ּק ֶֹצר ַה ַּמ ִּש
ימן מד(
יד"א ,מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע ִס ָ
ַה ּק ֶֹדׁש ְל ַה ִח ָ

ֵדע ַמאי
ׂ ּגָב ְמאֹד ַה ּגַם ְּדלָא י ַ
ו( ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש נוֹרָא ְו ִנ ְש
ָק ָא ַמר
ָכה ִּכי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש נוֹרָא
ַה ַּט ַעם ֶׁש ָּכ ְתב ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֵדע ַמאי ָק ָא ַמרִ ,מּׁשוּם ִּד ְב ָכל ַה ּתוֹרָה
ׂ ּגָב ְמאֹד ַה ּגַם ְּדלָא י ַ
ְו ִנ ְש
ֶ'מז ְּד 'ר ּוׁש ס'וֹד( ,ו ְּב ָכל ִל ּמוּד ֵאינוֹ נ ִָּכר
)פ' ָׁשט ר ֶ
ֵיׁש ַּפ ְר ֵּדס ְּ
ַבה ַה ּקוֹרֵא ְוׁשוֹנֶה ַּד ְע ּתוֹ ַעל ַה ְּפ ָׁשט ְל ַבד
ַה ּסוֹד ְּכ ָלל ,ו ְַא ְּדר ָּ
זֹּהר
ְּב ֵאין ֵמ ִבין ִאם ֵיׁש סוֹד ַּב ּתוֹרָה ְּכ ָללַ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵּכן ֵס ֶפר ַה ַ
ַה ָּקדוֹׁש ְּד ַה ּסוֹדוֹת ֵהם ְּבגָלוּי ו ְַה ּלו ֵֹמד יו ֵֹד ַע ִּכי י ְַד ֵּבר נ ְִפ ָלאוֹת
ֶפׁש
ׁ) .נ ֶ
ֶפש
ֵדע ,ו ְּלזֶה מו ִֹעיל ְמאֹד ְל ַת ֵּקן ַה ּנ ֶ
ְו ָרזֵי ּתוֹרָה וְהוּא לֹא י ַ

ֵיח טוֹב ָק ַלט ִע ּמוֹ.
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ּלֹא ָל ַקח ְּכלוּםִ ,מ ָּכל ָמקוֹם ר ַ
ַבי מ ֶׁשה ַח ּיִים ֶא ְפ ַריִם ִמ ְּס ִד ְילקוֹב ַּב ַעל ֶּדגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ַּב ִּל ּקו ִּטים
)הרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ָ
ִש ֵקנִי(
ִּד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל י ָּׁ

ֻגָל
ֲמירַת ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ח( ָא ַמר ַה ַּבעַל ֵׁשם טוֹב ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה :א ִ
ַל ְּנ ָׁש ָמה
ָכהְּ :בג' ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ָלל ֵה ֶפ ְך
ָא ַמר ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ִמ ַּמה ֶּׁש ָא ְמר ּו ֶא ָחד ַה ַּמ ְר ֶּבה ו ְֶא ָחד כוּ' ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְַכ ּוֵןֶ ,א ָּלא
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה.
ֲמירַת ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ֶא ָחד ַה ְמ ַכ ּוֵן כוּ' ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְַר ֶּבה ,א ִ
ׁ(
אר ְיטש
ַבי ִה ֵּלל ִמ ָּפ ִ
)ס ֶפר נ ְִתיב ַר ִׁשיְּ ,ב ֵׁשם מו ִֹריֲ ,הלֹא הוּא ָהרַב ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ֵ

ׂיג ֶה ָארָה ו ְַח ּיוּת
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה י ְִהיֶה ֶׁש ַּת ִּש
טו( ִע ַּקר ִל ּמוּד ִּב ְפנ ִ
ֻבל
ֱאל ִֹקית ְּבנ ְַפ ְׁש ָך ְּבעֵת ִל ּמו ְּד ָך ו ְּבכָל ַה ּיוֹםְ ,ולֹא ֶׁש ִּת ְהיֶה ְמק ָּ
אוֹ חו ֵֹקר
ׂיג ֶה ָארָה ו ְַח ּיוּת
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה י ְִהיֶה ֶׁש ַּת ִּש
ִע ַּקר ִל ּמוּד ִּב ְפנ ִ
ֻבל
ֱאל ִֹקית ְּבנ ְַפ ְׁש ָך ְּב ֵעת ִל ּמו ְּד ָך ו ְּב ָכל ַה ּיוֹםְ ,ולֹא ֶׁש ִּת ְהיֶה ְמק ָּ
ׂכֶל ,לֹא י ְִפטֹר
ָמים ָה ָא ָדם הוּא ְּב ַק ְטנוּת ַה ֵּש
אוֹ חו ֵֹקר וְכוּ' .ו ְִל ְפע ִ
ׂ ָפ ָתיו ֲהוָה
ימת ְש
ֲק ַ
ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ְּכלוּם ִּכי זֶה ִמינוּת וְכוּ' ו ְָאז ע ִ
יכל
)ה ַ
ש ֵהןֵ .
ֲבנִים וְאו ִֹת ּיוֹת ְּכמוֹ ֶׁ
ׂה ו ַּמ ְל ָּכא ְׁש ִכיב ַעל א ָ
ַמ ֲע ֶש
ָכה ְּד ָב ִרים ַּדף רח(:
ַה ְּבר ָ

)בעַל ַה ַּת ְניָא( ִנ ְׁש ָמתוֹ ְּבגִ ְנזֵי ְמרו ִֹמים:
ָקן ַּ
ט( ְּב ֵׁשם ַא ְדמוֹר ַה ּז ֵ
ֵדע ַמאי
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה ַאף עַל ִּפי ְּדלָא י ַ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּלׁשוֹן ְמס ּ
ָק ָא ַמר
)ב ַעל
ָקן ַּ
ָפה ֶׁש ָא ַמר ְּב ֵׁשם ַא ְדמוֹר ַה ּז ֵ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ַּמ ֲהרָ"ם ַה ֵּלוִי י ֶ
ֻלה ְל ַמ ְח ָׁשבוֹת זָרוֹת ְּב ֵעת
ַה ַּת ְניָא( ִנ ְׁש ָמתוֹ ְּבגִ ְנזֵי ְמרו ִֹמים ְסג ָּ
ֻגָל
ָכים וְכוּ' ,ו ְֵכן ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּלׁשוֹן ְמס ּ
ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ג' ְּדר ִ
ֵדע ַמאי ָק ָא ַמר ,ו ְָל ֵכן ֵּכיוָן ֶׁשג' ְּד ָב ִרים
ַל ְּנ ָׁש ָמה ַאף עַל ִּפי ְּדלָא י ַ
ֵא ּל ּו ֵא ינָם ְצ ִר ִיכים ַּכ ּוָנָהָ ,ל ֵכן מו ִֹע ִילים ְל ַט ֵהר ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
)ס ֶפר ִמגְ ָּדל עֹזַ ,מ ַא ְמרֵי ִּד ְברֵי ֱאל ִֹקים ַח ּיִים ֵמ ַא ְדמוֹ ֵרי ַח ָּבד,
שבוֹת זָרוֹתֵ .
ִמ ַּמ ְח ָׁ
ַע ּמוּד תכו(

)בעַל ַה ַּת ְניָא( ְּב ִליַא ְזנִי:
ָקן ַּ
י( ָׁש ַמ ְענ ּו ְּב ֵפר ּוׁש ִמ ִּפי ַא ְדמוֹר ַה ּז ֵ
ֵדע ַמאי ָק ָא ַמר
יאת ִּד ְברֵי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ְּדלָא י ַ
מו ִֹעיל ְק ִר ַ
)ב ַעל ַה ַּת ְניָא(
ָקן ַּ
ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּׁש ַמ ְענ ּו ְּב ֵפר ּוׁש ִמ ִּפי ַא ְדמוֹר ַה ּז ֵ
יאת
ְּב ִליַאזְ נִיֶׁ ,שֵּיׁש ְּב ִחינַת ִט ְמטוּם ַה ּמ ַֹח וְכוּ' ,ו ְּלזֶה מו ִֹעיל ְק ִר ַ
יאל ,להריא
ֲר ֵ
)חנָה א ִ
ֵדע ַמאי ָק ָא ַמרָ .
ִּד ְברֵי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ְּדלָא י ַ
ֵמהו ִֹמילְׁ ,שמוֹת ַע ּמוּד סד(

ֶפׁש ָה ָא ָדם ְּב ֵצרו ֵּפי או ִֹת ּיוֹת ַאף ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע
יא( ִּב ְד ֵבקוּת נ ֶ
ׂכֶל רַק ֶׁשהוֹגֶה ו ְּמ ַד ֵּבר ָּב ֶהםֲ ,הרֵי ֵהם
ו ֵּמ ִבין ָה ִע ְניָן ְּבעֵין ַה ֵּש
ֶפׁש
ֲלים ֶאת ַה ּנ ֶ
ַמע ִ
ֲלה י ְֵת ָרה זוֹ,
ָּכל ֵצרו ֵּפי או ִֹת ּיוֹת ַה ּתוֹרָה ֵיׁש ָּב ֶהם י ְִתרוֹן ו ַּמע ָ
ֶפׁש ָה ָא ָדם ְּב ֵצרו ֵּפי או ִֹת ּיוֹת ַאף ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ו ֵּמ ִבין
ֶׁש ִּב ְד ֵבקוּת נ ֶ
ׂכֶל רַק ֶׁשהוֹגֶה ו ְּמ ַד ֵּבר ָּב ֶהם ְ)ל ַא ּפו ֵֹקי ִה ְרהוּר
ָה ִע ְניָן ְּבעֵין ַה ֵּש
ֶפׁש ְל ָמקוֹם ֶׁש ּלֹא
ֲלים ֶאת ַה ּנ ֶ
ְּד ָלאו ְּכ ִד ּבוּר ָּד ֵמי( ֲהרֵי ֵהם ַמע ִ
ֶפׁש ַמ ַּגעַת ָׁשם ִמ ַּצד ָׁש ְר ָׁש ּהִּ ,כי ׁש ֶֹרׁש או ִֹת ּיוֹת ַה ּתוֹרָה
ָהי ְָתה ַה ּנ ֶ
)תוֹרָה אוֹר ְל ַב ַעל ַה ַּת ְניָאָּ ,פ ָר ַׁשת
ּׁ .
ֶפש
ַבה ְל ַמ ְע ָלה ִמּׁשֹ ֶרׁש ַה ּנ ֶ
ִהיא ַה ּג ָּ
ְּב ַׁש ַּלח ִּד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ָא ִׁשירָה ַלה'(

ֻגָל ִל ְׁש ִכינ ְָּתא ו ְּל ִנ ְׁש ָמ ָתא ִל ְקרֹא ּבוֹ
יב( ַה ָּלׁשוֹן ֶׁשל ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ֵסק ַה ּתוֹרָה
יו ֵֹתר ִמ ּכָל ע ֶ
ֵדע ְולֹא ֵמ ִבין ַמאי ָק ָא ַמר,
יַ ֲעסֹק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַאף עַל ּגַב ְּדלֹא י ַ
ְתא ו ְּל ִנ ְׁש ָמ ָתא
ֻגָל ִל ְׁש ִכינ ָּ
זֹּהר ְמס ּ
ִמ ָּכל ָמקוֹם ַה ָּלׁשוֹן ֶׁשל ַה ַ
ַבה(
)ת ּקוּן ֵליל הוֹ ַׁש ְענָא ר ָּ
ֹתר ִמ ָּכל ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָהִּ .
ִל ְקרֹא ּבוֹ יו ֵ
אמירֶׁ :שז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָצ ִר ְיך
ִיט ִ
ַבי ַא ֲהרֹן ִמ ּז ָ
יג( ְּב ֵׁשם ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ַצ ָמן
ְל ָא ְמרוֹ ְּבלֹא ֵּבאוּרִּ ,כי ַה ֵּתבוֹת ו ְַה ִּד ּבוּר ֶׁשל ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ע ְ
ַך
ְמ ַק ְּׁש ִרין ֶאת ָה ָא ָדם ְל ֵאין סוֹף י ְִת ָּבר ְ
ַבי ַא ֲהרֹן
ָׁ ,א ַמר ְּב ֵׁשם ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ְּב ִע ְניַן ִל ּמוּד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
אמירֶׁ ,שז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָצ ִר ְיך ְל ָא ְמרוֹ ְּבלֹא ֵּבאוּרִּ ,כי ַה ֵּתבוֹת
יט ִ
ִמ ִּז ָ
ַצ ָמן ְמ ַק ְּׁש ִרין ֶאת ָה ָא ָדם ְל ֵאין סוֹף
ו ְַה ִּד ּבוּר ֶׁשל ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ע ְ
ַך ,רַק ִמי ֶׁשרו ֶֹצה ִל ְלמֹד ִעם ֵּבאוּר י ְַע ּיֵן ִמ ּק ֶֹדם ְּב ַה ֵּבאוּר,
י ְִת ָּבר ְ
עדנִיקְׁ ,ש ֵא ִרית
ִיל ְ
ָאל דוֹב ִמו ֶ
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
ֹאמר ְּכ ֵס ֶדר ְּב ִלי ֵּבאוּר) .ר ִּ
זֹּהר י ַ
ו ְַה ַ

יד"א(
ֶכת ַהז' אוֹת ד'ִ ,מ ֵּׁשם ַה ְּגדו ִֹלים ְל ַה ִח ָ
ַח ּיִים ַמ ֲער ֶ

ֲמר ב'(
ָאל ַׁש ַער ַה ִה ְת ַק ְּׁשרוּת ַׁש ַער ָהא' ְּדר ּוׁש ה' ַמא ָ
ׂר ֵ
ִי ְש

ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמהַ ,אף ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין
ז( ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש הוּא ְמס ּ
ְּכלָל ַמה ֶּׁש ָא ַמר
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמהַ ,אף
יתא ֶׁש ְּלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש הוּא ְמס ּ
ֶך ְּד ִא ָ
ַעל ֶּדר ְ
ׂם,
ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ְּכלָל ַמה ֶּׁש ָא ַמרִּ ,כ ְמ ַׁשל ַה ּנ ְִכנָס ַלחֲנוּת ֶׁשל ּבֹ ֶש

ֵך ַה ְּנ ָׁש ָמה
ֻגָל ְלז ַּכ ְ
יד( ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ֻגָל
ָד ינ ּו ֶׁש ּגַם ִמי ֶׁש ּלֹא יו ֵֹד ַע ְּכלוּםְ ,לׁשוֹן ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ֻבל ְּבי ֵ
ְמק ָּ
ימ ֶל ְך ְּב ַה ּגָהו ָֹתיו ְל ֵס ֶפר סוּר ֵמרַעְּ ,דפוּס
ֱל ֶ
ש ָמה) .מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ְצ ִבי א ִ
ֵך ַה ְּנ ָׁ
ְלז ַּכ ְ
מוֹנ ְַק ְטׁש אוֹת ט'(

ָאה
ׁ ,לֹא ר ָ
ָאה אוֹר ַהז ַֹּהר ְמתו ִּקים ִמ ְּד ַבש
טז( ִמי ֶׁש ּלֹא ר ָ
ָמיו ְולֹא ָטעַם ַטעַם ַה ּתוֹרָה  -וְעוֹד ֶׁשהוּא ְמ ַט ֵהר
ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
ֻלָה
ׂ ָפ ַתיִם ְסג ּ
ָל ָמא ִמן ַה ְּש
ֲמירָה ְּבע ְ
ֲפ ּל ּו א ִ
ָה  -א ִ
ֶפׁש ו ְּמז ְַּככ ּ
ַה ּנ ֶ
ֶפׁש
ֶפׁש ְמאֹד  -ו ִּב ְפרָט ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ֶׁש ֵהם ִּת ּק ּונֵי ַה ּנ ֶ
ו ְִת ּקוּן ַה ּנ ֶ
ַאת
ַמ ָּמׁש ִמ ּכָל ְּפגָם ו ְּסיָג וְחוֹל ַ
ַצ ְמכֶם ִל ְלמֹד ְּב ִד ְברֵי ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים
ַעל ֵּכן ָּבנַי ו ְַא ַחי ַּת ְר ִּגיל ּו ע ְ
ׁ ,לֹא
זֹּהר ְמתו ִּקים ִמ ְּד ַבש
ָאה אוֹר ַה ַ
ידה ,ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ר ָ
ִּב ְׁש ִק ָ
ָמיו ְולֹא ָט ַעם ַט ַעם ַה ּתוֹרָה ,וְעוֹד ֶׁשהוּא
ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
רָ
ׂ ָפ ַתיִם
ָל ָמא ִמן ַה ְּש
ֲמירָה ְּבע ְ
ֲפ ּל ּו א ִ
ֶפׁש ו ְּמז ְַּכ ָכ ּה ,א ִ
ְמ ַט ֵהר ַה ּנ ֶ
ֶפׁש ְמאֹד ,ו ִּב ְפרָט ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ֶׁש ֵהם ִּת ּק ּונֵי
ֻלָה ו ְִת ּקוּן ַה ּנ ֶ
ְסג ּ
ֲצי ֵע ֶדן
)ה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר ע ֵ
ַאתַ .
ֶפׁש ַמ ָּמׁש ִמ ּכָל ְּפגָם ו ְּסיָג וְחוֹל ַ
ַה ּנ ֶ
ָכה(
ארנָא זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
אמ ְ
ִמ ָּק ַ

ימן ְל ָמרָה ְׁשחוֹרָהֶׁ ,ש ֵאין לוֹ ֵח ֶׁשק ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
יז( ִס ָ
ימן ְל ָמרָה ְׁשחוֹרָה :א( ֶׁש ֵאין לוֹ ֵח ֶׁשק ַלעֲלוֹת ְל ֶארֶץ
ִס ָ
זֹּהר ,רַק ִל ְלמֹד
ָאל .ב( ֶׁש ֵאין לוֹ ֵח ֶׁשק ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ׂר ֵ
ִי ְש
ְל ֵׁשם ִמ ְצוָה .ג( ְּכ ֶׁשּׁשו ֵֹמ ַע ָּד ָבר ֵאין יָכוֹל ַל ֲעבֹד ּבוֹ ֶאת ַה ֵּׁשם
ער ִמיט נִיט
ַאך ֶקען עֵר ֶּד ְ
ַך )זֶה ְלׁשוֹנוֹ :עֵר ֶהערט ָא ז ְ
י ְִת ָּבר ְ
ַבי
)מ ְד ָרׁש ִּפנ ְָחס ,ר ִּ
ְאינוֹ יָכוֹל ָל ֶלכֶת ִעם זֶה(ִ .
ֵּגיין – הוּא ׁשו ֵֹמ ַע ָּד ָבר ו ֵ
ַצ"ל ,ק ּונ ְְט ֵרס י' אוֹת כ"ט(
אריץ ז ַ
ִּפנ ְָחס ִמ ָק ִ

ַמד ָצ ִר ְיך ֶׁש ּי ְִלמֹד
ַצ"ל ּפו ֵֹסקְ :מל ֵּ
אריץ ז ַ
ַבי ִּפנ ְָחס ִמ ָק ִ
יח( ר ִּ
ַת ְל ִמ ִידים
ֲמ ִּתית ל ַּ
ז ַֹהרְ ,ל ַה ְמ ִׁש ְיך ְנ ָׁש ָמה א ִ
ַמד ָצ ִר ְיך ֶׁש ּי ְִלמֹד ז ַֹהר,
ַצ"ל ָא ַמרְ :מל ֵּ
ַבי ִּפנ ְָחס ִמ ָק ִאריץ ז ַ
ר ִּ
"עץ ַח ּיִים" ,וְיו ַּכל ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְנ ָׁש ָמה ַל ַּת ְל ִמ ִידים.
ֶׁשהוּא ְּב ִחינַת ֵ
ִיח ְנ ָׁש ָמה
ׂ ֶכל ָי ָׁשר ַל ִּת ינוֹקָּ ,בזֶה ַמ ּנ ַ
ִּכי ְּבזֶה ֶׁש ָהרַב נו ֵֹתן ֵש
]א ַמר ַה ַּמ ְע ִּתיק :כשאב שולח בנו למלמד ללמוד
ֲמ ִּתיתָ .
אִ
אצלו תורה ,דבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו
לומד זוהר ,כי אם לא ,אז מי יודע איזה נשמה המלמד
ימשיך לבנו – וגם אי אפשר שיהיה להמלמד קצת
יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש כמבואר בספרים
ֲכם ָהרָזִ ים(
הקדושים[) .ח ַ
ׂגָה ַמ ְת ִחילָה ִמ ּתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר
יט( ַה ַה ָּש
ֶתר
ׂיגִ ים י ֶ
ׂגָה ַמ ְת ִחילָה ִמ ּתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר ְורַק ַא ַחר ָּכ ְך ַמ ִּש
ַה ַה ָּש
)ה ּגָאוֹן
ׂיגִ ים ֶאת ַה ּתוֹרָה ַה ּנִגְ ֵליתַ .
ֶח ְל ֵקי ַה ּתוֹ ָרה .ו ְּל ַב ּסוֹף ַמ ִּש
ִילנָאִ .ס ּדוּר(
ִמ ּו ְ

ֻלָה ָהרו ָּחנִית
כ( רַק עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ָּתבוֹא ָהאֱנוֹׁשוּת ל ְַּגא ּ
יחְ .ו ָלכֵן ָאסוּר ְל ִה ְת ַח ֵּמק ִמ ִּל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ו ְּל ִב ַ
ָה ִא ּסוּר ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה ָהיָה ַרק ִלזְ ַמן ָקצוּב ַעד  .1490ו ֵּמ 1540 -
זֹּהרִ ,מ ְּפנֵי
ֻּלם ַל ֲעסֹק ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ָה ְל ָאה ְצ ִר ִיכים ְלעו ֵֹדד ֶאת כ ָּ
וָ
ֻלָה ָהרו ָּחנִית
ֶׁשרַק עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ָּתבוֹא ָהאֱנוֹׁשוּת ל ְַּגא ּ
)הרַב
יחְ .ו ָלכֵן ָאסוּר ְל ִה ְת ַח ֵּמק ִמ ִּל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָהָ .
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ו ְּל ִב ַ
אֲזו ַּלאיֵ ,ס ֶפר אוֹר ַה ַח ָּמה(

ה

ַט ֳהרָה ַה ְּגדוֹלָה
ָאל יָבוֹא ּו ל ָּ
ׂר ֵ
כא( ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ּכָל ְּכלַל ִי ְש
ֶך ַה ַּק ּלָה ְּביו ֵֹתר,
ַה ּזוֹ ,ז ּולַת עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָהֶׁ ,ש ִהיא ַה ֶּדר ְ
יקה ּגַם ִל ְק ַט ּנֵי ַה ַּדעַת
ַה ַּמ ְס ִּפ ָ
ַט ֳהרָה ַה ְּגדוֹלָה ַה ּזוֹ ,ז ּולַת
ָאל יָבוֹא ּו ל ָּ
ׂר ֵ
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ּכָל ְּכלַל ִי ְש
יקה
ֶך ַה ַּק ּלָה ְּביו ֵֹתרַ ,ה ַּמ ְס ִּפ ָ
עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָהֶׁ ,ש ִהיא ַה ֶּדר ְ
ֶך ָה ֵע ֶסק ְּבתוֹרַת ַה ּנִגְ ֶלה
ּגַם ִל ְק ַט ּנֵי ַה ַּדעַתַ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵּכן ְּב ֶדר ְ
ֻלה ,ו ְַעל
ידי ְסג ָּ
ָד ּה ,זו ַּלת ִל ִיח ֵ
ִּב ְל ַבדִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ִלזְ ּכוֹת ַעל י ָ
ַבי יְהו ָּדה
)הרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ֲבל לֹא ְל ַמ ְר ִּבית ָה ָעםָ .
ַבה ,א ָ
יעה ר ָּ
י ְֵדי יְגִ ָ
ׂר ַה ְּס ִפירוֹת ,אוֹת לו(.
ָכהְּ ,ב ַה ְק ָּד ָמה ְל ַת ְלמוּד ֶע ֶש
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַא ְׁש ָלג ז ֶ

כב( אוֹי ְל ֵא ּל ּו ֶׁש ּלֹא רו ִֹצים ִל ְלמֹד ֶאת ַהז ַֹּהרִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ֵהם
ְמ ִב ִיאים לָעוֹלָם עֹנִיִ ,מ ְל ָחמוֹת ַואֲסוֹנוֹת
זֹּהרִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ֵהם ְמ ִב ִיאים
אוֹי ְל ֵא ּל ּו ֶׁש ּלֹא רו ִֹצים ִל ְלמֹד ֶאת ַה ַ
זֹּהרִּ ,ת ּקוּן (30
)ת ּק ּונֵי ַה ַ
ֲסוֹנוֹתִּ .
ָלעו ָֹלם עֹנִיִ ,מ ְל ָחמוֹת וַא
ָדיף עַל ּכָל ִל ּמוּד ַא ֵחר
כג( ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֵמעַל ְוע ִ
זֹּהר ֵמ ַעל ו ְָע ִדיף ַעל ָּכל ִל ּמוּד ַא ֵחר.
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ַ

יד"א(
)ה ִח ָ
ַ

יח ְּתל ּויִים רַק ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻלָה ו ִּב ַ
כד( ַה ְּגא ּ
יח ְּתל ּויִים רַק ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה.
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻלה ו ִּב ַ
ַה ְּגא ָּ

)ה ּגָאוֹן
ַ

זֹּהר ַאף ַעל ִּפי ֵכן י ְִלמֹד ִּכי ַה ָּלׁשוֹן ֶׁשל
ָכה ְל ָה ִבין ַה ַ
ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ז ָ
אפ ירָאׁש -
ַב ינ ּו ֵמ ִאיר ָּפ ִּ
ֻדה ְלר ֵּ
ש ָמה) .אוֹר ַצ ִּד ִיקים ו ְֶד ֶר ְך ְסע ָּ
ֵך ַה ְּנ ָׁ
ַהז ַֹּהר ְמז ַּכ ְ
ימן א' ְס ִעיף טז(
ִס ָ

ָמינ ּו
ֻלָה ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
לג( ִל ּמוּד ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ּ
ֻלתוֹ
ְׁ ...מ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְַה ְּנ ָׁש ָמה ו ְּסג ָּ
ִל ּמוּד ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ַבי ַח ּיִים ְצ ִבי ֶע ְה ְר ְנרֵי ְיךַ ,מ ֵּטה ֶא ְפ ַריִם,
ָמ ינוּ) .ר ִּ
ֻלה ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ְק ֵצה ַה ַּמ ֶּטהְ ,ס ִעיף ָק ָטן כג(

ֶפׁש
לד( ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר הוּא ְׁשלֵמוּת ּגָדוֹל ֶאל ַה ּנ ֶ
ֶפׁש ו ְַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵא ינוֹ
זֹּהר הוּא ְׁש ֵלמוּת ּגָדוֹל ֶאל ַה ּנ ֶ
ִל ּמוּד ַה ַ
ִיך
ַבי חֲנו ְֹך ֶהענ ְ
ֻגָל ְמאֹד) .ר ִּ
זֹּהר ְל ַבד ְמס ּ
ֵמ ִביןַ .ה ָּלׁשוֹן ֶׁשל ַה ַ
ֲל ְּכ ַסנ ְֶדרֵ ,ס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ,אוֹת ב'(
ֵמא ֶ

ַצ ָמן ְמ ַק ְּׁש ִרין ֶאת
לה( ַה ֵּתבוֹת ו ְַה ִּד ּבוּר ֶׁשל ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ע ְ
ַך
ָאין סוֹף י ְִת ָּבר ְ
ָה ָא ָדם ל ֵ
ַה ֵּתבוֹת ו ְַה ִּד ּבוּר ֶׁשל ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ַע ְצ ָמן ְמ ַק ְּׁש ִרין ֶאת ָה ָא ָדם
ָאל ַׁש ַער
ׂר ֵ
עדנִיקְׁ ,ש ֵא ִרית ִי ְש
ִיל ְ
ָאל דוֹב ִמו ֶ
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
ַך) .ר ִּ
ָל ֵאין סוֹף י ְִת ָּבר ְ
ֲמר ב'(
ַה ִה ְת ַק ְּׁשרוּתַׁ ,ש ַער א' ְּדר ּוׁש ה' ַמא ָ

ִילנָאֵ .ס ֶפר ֶא ֶבן ְׁש ֵל ָמה (11,3
ִמ ּו ְ

כה( עַל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּבלוֹת
זֹּהר ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּבלוֹת...
ַעל ִל ּמוּד ַה ַ

)ה ָח ֵפץ ַח ּיִים(
ֶ

כו( ִאם ּדו ִֹרי ָהיָה ׁשו ֵֹמ ַע ְּבקו ִֹליָ ,היָה לו ֵֹמד ְּכ ָבר ִמ ִּגיל ֵּת ַׁשע
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ִאם ּדו ִֹרי ָהיָה ׁשו ֵֹמ ַע ְּבקו ִֹליָ ,היָה לו ֵֹמד ְּכ ָבר ִמ ִּגיל ֵּת ַׁשע ֵס ֶפר
ַהז ַֹּהר ,ו ְָכ ְך ָהיָה רו ֵֹכׁש י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ִּב ְמקוֹם ָח ְכ ָמה ִחיצוֹנִית.
ַבי י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק ִמ ּקו ַֹמ ְרנָאֵ ,ס ֶפר נו ֵֹצר ֶח ֶסד(
)הרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ָ

כז( ֲאנִי קוֹרֵא ְלכָל ֶא ָחדְ ,ל ַה ְק ִּדיׁש ּכָל יוֹם ז ְַמן ְל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה
ֲאנִי קוֹרֵא ְלכָל ֶא ָחד ְל ַה ְק ִּדיׁש ּכָל יוֹם ז ְַמן ְל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה,
)הרַב י ְִצ ָחק ַּכ ּדו ִּרי(
ש ַמ ְת ֶכםָ .
ִמ ְּפנֵי ֶׁש ְּבזֶה ָּתלוּי נ ִּקוּי ִנ ְׁ
כח( ִּבזְכוּת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש יָבוֹא ַהגּ ו ֵֹאל
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש יָבוֹא ַהגּ ו ֵֹאל.
ִּבזְ כוּת ִל ּמוּד ַה ַ

ימן
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ֶּבן סו ֵּל ָ
)ר ִּ

ָמאנִיִּ ,כ ֵּסא ֵא ִל ּיָהוַּׁ ,ש ַער ד'(

כט( ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְמ ַב ֵּטל ּכָל ִמינֵי פ ְֻּר ָענֻּיוֹת וּגְ זֵרוֹת
ָקׁשוֹת ְורָעוֹת
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֲא ֶׁשר הוּא
ֲלת ִל ּמוּד ַה ַ
ְּכ ָבר יָדו ַּע ִל ְכבו ָֹדם ַמע ַ
ַבנֵי יְר ּו ָׁש ַליִם,
שוֹת ְורָעוֹת) .ר ָּ
ְמ ַב ֵּטל ָּכל ִמינֵי פ ְֻּר ָענֻ ּיוֹת וּגְ זֵרוֹת ָקׁ
ְׁשנַת תרפא(

ל( עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת
ילן ַה ַח ּיִים ֶׁשהוּא ֵס ֶפר
ָאל ִל ְטעֹם ֵמ ִא ַ
ׂר ֵ
ֲת ִידים ִי ְש
ו ִּבגְ ַלל ֶׁשע ִ
זֹּהר,
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאיַ ,ה ַ
ֵצא ּו עַל יָדוֹ ִמן ַה ּגָלוּת) .ר ִּ
ׁ ,י ְ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ׂא אוֹת צ'(
ָנש

ֻלָה
לא( ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר מ ּוכָן הוּא ִל ְפ ּת ַֹח ִּפ ְת ֵחי ְּגא ּ
ִימיתֵ .ס ֶפר ַהז ַֹּהר
ָּכ ֵעת ַה ְּז ַמן ַה ְמ ַח ּיֵב ְל ַה ְר ּבוֹת ִק ְניָן ַּב ּתוֹרָה ַה ְּפנ ִ
ָבה,
ֶך ְמ ִס ּלָה ָּב ֲער ָ
ׂים ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶּדר ְ
ֲדׁשוֹתֵ ,מ ִש
ַה ּפוֹרֵץ נ ְִתיבוֹת ח ָ
ֻלָה) .אוֹרוֹת נז(
הוּא ְוכָל ְּתבו ָּאתוֹ מ ּוכָן הוּא ִל ְפ ּתֹ ַח ִּפ ְת ֵחי ְּגא ּ

ָאל ֵמ ַה ּגָלוּת
ׂר ֵ
לו( עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּב ַא ְׁשמֹרֶת י ְֵצא ּו ִי ְש
ֶׁש ּדו ָֹמה ְל ַל ְילָה
ָאל
ׂר ֵ
ָכה י ְִלמֹד ז ַֹהר ְּב ַא ְׁשמֹרֶת ִּכי ִּבזְ כוּתוֹ י ְֵצא ּו ִי ְש
ִאם ז ָ
ַב ינ ּו ֵמ ִאיר
ֻדה ְלר ֵּ
ְלה) .אוֹר ַצ ִּד ִיקים ו ְֶד ֶר ְך ְסע ָּ
ֵמ ַה ּגָלוּת ֶׁש ּדו ָֹמה ְל ַלי ָ
ימן א' ְס ִעיף טו(
ִׁ ,ס ָ
אפירָאש
ָּפ ִּ

ֵסק ּגָדוֹל
ָקן זְכוּתוֹ יָגֵן ָעלֵינ ּו ָא ֵמן ּפו ֵֹסקַּ :בעַל ע ֶ
לז( ָה ַא ְדמוֹר ַה ּז ֵ
י ְִהיֶה רֹב ִל ּמוּדוֹ ַּבז ַֹּהר
ֵסק ּגָדוֹל י ְִהיֶה רֹב ִל ּמוּדוֹ ַּבז ַֹּהר ַאף ֶׁש ֵא ינוֹ
ִמי ֶׁשהוּא ַּבעַל ע ֶ
ֻלה.
ֲפ ּל ּו ָה ִכי הוּא ְסג ָּ
ֵמ ִביןִּ ,כי ָמה ִא ְכ ַּפת ֵל ּיה ֶׁש ֵא ינוֹ ֵמ ִבין א ִ

מ ֶׁשה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ,הרמקַּ ,דע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִב יָך ,ב'(

מג( ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ֶׁש ַה ִּמינוּת גּ ו ֵֹבר ְצ ִר ִיכין ִל ְלמֹד ִעם ִּתינוֹק ֶּבן
ִּת ְׁשעָה ָׁשנִים ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים
וְל ּו ַע ִּמי ׁשו ֵֹמ ַע ִלי ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ֶׁש ַה ִּמינוּת גּ ו ֵֹבר ָהי ּו לו ְֹמ ִדין ִעם
זֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ַלהֲגוֹת ָּב ֶהם
ִּת ינוֹק ֶּבן ִּת ְׁש ָעה ָׁשנִים ֵס ֶפר ַה ַ
ַבי י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק
ִת ַק ּיֵם) .ר ִּ
ו ְָהיָה י ְִר ַאת ֶח ְטאוֹ קו ֶֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ ְוי ְ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה כ'(.
י ְִח ֵ

ָמינ ּו
מד( ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְמעוֹרֵר יו ֵֹתר ִמ ּכָל ַמ ַא ְמרֵי ֲחכ ֵ
ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָה
ֲכ ֵמ ינ ּו זִ ְכרוֹנָם
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְמעו ֵֹרר יו ֵֹתר ִמ ָּכל ַמ ַא ְמרֵי ח ָ
ְלׁשוֹן ַה ַ
ָכה(
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ׂה ִאיׁש ְל ָמרָן ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוֹׁש ַּב ַעל ַהחֲזוֹן ִאיׁש ז ֶ
)מ ֲע ֵש
ָכהַ .
ִל ְבר ָ
ָאל ְל ַה ֲחזִיק ַּב ִּל ּמוּד
ׂר ֵ
ֲדת ִי ְש
מה( ִק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְק ַהל ע ַ
ָקן
ַבים ִמַּנעַר ְועַד ז ֵ
ַה ָּקדוֹׁש ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ו ְַהז ַֹּהר י ִָחיד ְור ִּ
ִמ ְּז ַמן ֲא ֶׁשר ֵה ִציץ ְו ָזרַח אוֹר י ְָקרוֹת ֶׁשל ְׁשנֵי ְמאוֹרוֹת ַה ְּגדו ִֹלים
ֲדת
זֹּהר ִק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְק ַהל ע ַ
ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ו ְֵס ֶפר ַה ַ
ָאל ְל ַה ֲחזִיק ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ו ְַהז ַֹּהר י ִָחיד
ׂר ֵ
ִי ְש
ׂיג ו ְּל ָה ִבין
ָדם ְל ַה ִּש
ָקן ,ו ְַה ּגַם ְּד ֵאין ְל ֵאל י ָ
ַבים ִמַּנעַר ְועַד ז ֵ
ְור ִּ
ֲמרוֹת ְטהוֹרוֹת ֶׁש ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדוֹ ִׁשים ָה ֵא ֶּלהַ ,אף ַעל
סוֹד א ָ
יא ָתן ְמאֹד
ֲבין ִּב ְק ִר ָ
ֵיהם ו ִּמ ְת ַלה ִ
ִּפי ֵכן ׁשו ִֹתים ַּב ָּצ ָמא ֶאת ִּד ְבר ֶ
ַבנ ּו יו ֵֹסף ַח ּיִיםַ ,ה ֶּבן ִאיׁש ַחיְּ ,ב ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונִים בניהו(
ְמאֹד) .ר ֵּ

ָקן
)ב ַעל ַה ַּת ְניָא(ַ ,מ ַא ְמ ֵרי ָה ַא ְדמוֹר ַה ּז ֵ
ָקן ַּ
אדיַ ,א ְדמוֹר ַה ּז ֵ
ַבי ְׁשנֵיאוֹר ז ְַל ָמן ִמ ָּל ִ
)ר ִּ
ַה ְּק ָצ ִרים ַּ 1דף תקעא(

ָה ְּבז ַֹהר נ ְִפלָא
ֵך ַה ְּנ ָׁש ָמה ו ְּל ָה ִאיר ּ
ֻגלֶת ְלז ַּכ ְ
לח( ַה ָּלׁשוֹן ְמס ֶּ
ֲפ ּל ּו ָה ִכי ,י ְִקרָא ַה ָּלׁשוֹן ִמ ְּפנֵי ִּכי ַה ָּלׁשוֹן
ָכה ְל ָה ִבין ,א ִ
ִמי ֶׁש ּלֹא ז ָ
ַבי ַח ּיִים ַה ּכ ֵֹהן,
ִפלָא) .ר ִּ
ָה ְּבז ַֹהר נ ְ
ֵך ַה ְּנ ָׁש ָמה ו ְּל ָה ִאיר ּ
ֻגלֶת ְלז ַּכ ְ
ְמס ֶּ
ַהנ ְָהגוֹת טוֹבוֹת ,אוֹת מה(

ַצמוֹ
לט( ּכָל אוֹת ַּבז ַֹּהר הוּא ִח ּד ּוׁש ִּב ְפנֵי ע ְ
ְּכ ֶׁש ּלו ֵֹמד ז ַֹהר י ְַע ּיֵן ְּב ָכל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלהִּ .כי ּכָל אוֹת הוּא ִח ּד ּוׁש
ַצמוֹ .ו ְּד ָב ִרים ַה ּנ ְִר ִאים ִּכ ְפ ָׁשט ֵא ינָם ֶא ָּלא סוֹדִּ .כי
ִּב ְפנֵי ע ְ
ַבי ַח ּיִים ַה ּכ ֵֹהןַ ,הנ ְָהגוֹת טוֹבוֹת ,אוֹת מו(
ַהז ַֹּהר כ ֻּּלוֹ אוֹרָה) .ר ִּ
ֵדע ְּכלוּם ַאף ַעל ִּפי
ָד ינ ּו ֶׁש ּגַם ִמי ֶׁש ּלֹא י ַ
ֻבל ְּבי ֵ
ֱמת ֶׁש ְּמק ָּ
אֶ
ימ ֶל ְך ַׁש ִּפ ירָא ִמ ִּדינוֹב,
ֱל ֶ
ַבי ְצ ִבי א ִ
ׁ) .ר ִּ
ֶפש
ַכ ְך ַה ּנ ֶ
ֻגָל ְלז ֵּ
זֹּהר ְמס ּ
ֵכן ְלׁשוֹן ַה ַ
מהרצ"א ,הו ָֹספוֹת מהרצא ,אוֹת ט'(

ֵדע ַמאי ָק ָא ַמר ְוׁשוֹגֶה ּבוֹ ְׁשגִ יאוֹת ַה ְר ֵּבה
ֲפ ּל ּו ִאי לֹא י ַ
מו( א ִ
ַחת רו ַּח
ׂה נ ַ
ַדאי עוֹ ֶש
הוּא ָחׁשוּב ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְּבו ַּ
ׂכָרוֹ
ְליו ְֹצרוֹ ו ָּבא ִּב ְש
ֲפ ּל ּו ִאי
ֶפׁש ַוא ִ
ׂ ּגָב ְמאֹד ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵּדׁש ַה ּנ ֶ
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִנ ְש
ֵדע ַמאי ָק ָא ַמר ְוׁשוֹגֶה ּבוֹ ְׁשגִ יאוֹת ַה ְר ֵּבה הוּא ָחׁשוּב ִל ְפנֵי
לֹא י ַ
ַבו ֵֹת ינ ּו
ֲבה ֵּפ ְרׁש ּו ר ּ
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ִד ְכ ִתיב ו ְִדגְ לוֹ ָע ַלי ַאה ָ
ֲבה ָהא ְל ָמה ַה ָּד ָבר ּדו ֶֹמה
ָכה ו ְִד ּלוּגוֹ ָע ַלי ַאה ָ
זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ְל ִת ינוֹק ָק ָטן ֶׁש ֵא ינוֹ יו ֵֹד ַע ַּד ֵּבר ו ְּמ ַד ֵּבר ֶח ְציָן ֶׁשל ֵּתבוֹת ְּב ַל ֲעגֵי
ׂ ְמח ּו ְלקוֹלוֹ ָּכ ְך יוֹ ֵׁשב ַּב ָּׁש ַמיִם
ׂ ָפה ו ְָא ִביו ו ְִא ּמוֹ י ְִצחֲק ּו לוֹ ִי ְש
ָש
ׂ ְר ֵא ִלי ֵיׁש לוֹ ִח ָּבה ַּב ּתוֹרָה וְרו ֶֹצה
ׂ ַמח ְּכ ֶׁש ָה ִאיׁש ַה ִּי ְש
ׂ ַחק ְו ִי ְש
ִי ְש
ׂגֶת אוֹ ֵאין לוֹ ִמי ֶׁש ּי ְַל ְּמ ֶדנ ּו וְלו ֵֹמד
ִל ְלמֹד ַא ְך ֵאין ַּד ְע ּתוֹ ַמ ֶּש
ׂ ָכרוֹ ִה ּנֵה ִּכי
ַחת רו ַּח ְליו ְֹצרוֹ ו ָּבא ִּב ְש
ׂה נ ַ
ַדאי עוֹ ֶש
ְּכ ֶׁש ּיו ֵֹד ַע ְּבו ַּ
ֵכן ֵאין ָמקוֹם ָּפטוּר ְל ִמי ֶׁש ֵא ינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְלמֹד ֵאין ַט ֲענָה זוֹ
יעזֶר ַּבר
ֱל ֶ
ַבי א ִ
ֹד ַע) .ר ִּ
ּפו ַֹט ְרתוֹ ְליוֹם ַה ִּדין ִּכי יָכוֹל ִל ְלמֹד ְּכמוֹ ֶׁש ּיו ֵ
אפוֶֹּ ,פ ֶלא יו ֵֹעץֵ ,ע ֶר ְך ז ַֹהר(.
י ְִצ ָחק ָּפ ּ

ֲר"י י ְִת ַח ֵּדׁש לוֹ ְּבכָל ֶרגַע אוֹר ָח ָדׁש
מ( עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר ו ָּמרָן ָהא ִ
ֲד ָׁשה
ׂה ַמ ָּמׁש ְּב ִר ּיָה ח ָ
ַמ ָּמׁש עַד ֶׁשַּנ ֲע ֶש
ׂה ַמ ָּמׁש
י ְִת ַח ֵּדׁש לוֹ ְּב ָכל ֶרגַע אוֹר ָח ָדׁש ַמ ָּמׁש ַעד ֶׁש ַּנ ֲע ֶש
ַבי י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק יְהו ָּדה
ֲר"י) .ר ִּ
זֹּהר ו ָּמ ָרן ָהא ִ
ֲד ָׁשה ַעל י ְֵדי ַה ַ
ְּב ִר ּיָה ח ָ
ָכה ְּד ָב ִרים ַּדף יא(
יכל ַה ְּבר ָ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָהֵ ,ה ַ
י ְִח ֵ

לב( ַה ַּבעַל ֵׁשם טוֹב :ק ֶֹדם ּכָל ְּת ִפ ּלָה י ְִל ְמד ּו ַמ ַא ְמרֵי ז ַֹהר
ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ִצ ּוָה ַל ֲא ָנ ָׁשיוֶׁ :ש ּק ֶֹדם ּכָל ְּת ִפ ּלָה י ְִל ְמד ּו ַמ ַא ְמרֵי
ֲט ּיָהּ ,דו ֵֹרׁש טוֹבִ ,ע ְניַן ז ַֹהר(
ַבי י ְִצ ָחק ַּבר ְי ַׁש ְעיָה ע ִ
ז ַֹהר) .ר ִּ
יה ִאם לֹא
ו ְּלעו ָֹלם ֵאין ּכ ַֹח ָּבנ ּו ְל ַה ְפ ִׁשיט ַה ּתו ָֹרה ִמ ַּמ ְל ּב ּו ֶׁש ָ
ֲברָיו ִּב ְק ָצת ְמקוֹמוֹת.
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם וַח ֵ
ָהר ִּ

מא( ּכָל אוֹת וְאוֹת ֶׁשל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ֶׁשל ָהרַב ַח ּיִים
ִיטאלֵ ...הם ִּת ּק ּונִים ְּגדו ִֹלים ַל ְּנ ָׁש ָמה ְל ַת ֵּקן ּכָל ַה ִּג ְלגּ ו ִּלים
וַ
זֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ֶׁשל ָהרַב ַח ּיִים
ָּכל אוֹת וְאוֹת ֶׁשל ֵס ֶפר ַה ַ
ַבי
ּלים) .ר ִּ
ִיטאל ֵהם ִּת ּק ּונִים ְּגדו ִֹלים ַל ְּנ ָׁש ָמה ְל ַת ֵּקן ָּכל ַה ִּג ְלגּ ו ִ
וַ

ַמ"קַּ ,דע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִביךָ ,טז(
)הרַב מ ֶׁשה קו ְֹרדו ֵֹבירוָֹ ,הר ַ
ָ

יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה כ'(
י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק י ְִח ֵ

ו

מב( ַטעַם ֵׁשם ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִמ ְּפנֵי ַה ְׁש ָּפעַת ָהאוֹר ַההוּא
ָחה ֱאל ִֹהית ּכָל
ֶך אוֹרוֹ ַמ ְׁש ִּפ ִיעים ְּב ַה ְׁש ּג ָ
ֶליוֹן ,ו ְֶדר ְ
ֵמ ַהז ַֹּהר ָהע ְ
ַס ִקים ּבוֹ
ַה ִּמ ְתע ְּ
ו ְָלזֶה ַה ֵּס ֶפר י ִָּקרֵא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִמ ְּפנֵי ַה ְׁש ָּפעַת ָהאוֹר ַההוּא
ָחה ֱאל ִֹהית ּכָל
ֶך אוֹרוֹ ַמ ְׁש ִּפ ִיעים ְּב ַה ְׁש ּג ָ
ֶליוֹן ,ו ְֶדר ְ
ֵמ ַהז ַֹּהר ָהע ְ
ַס ִקים ּבוֶֹׁ ,ש ָהיָה אוֹר ְו ֶׁש ַפע ֶע ְליוֹן ֵמ ַה ַּד ַעת ֻמ ְׁש ָּפע ְּב ָרזֵי
ַה ִּמ ְתע ְּ
ּתוֹרָה ְּד ַהיְנ ּו ָרזֵי ו ְִס ְתרֵי ּתוֹ ָרה וְכוּ' ֵּכיוָן ֶׁש ִּנ ְׁש ָּפע ִמ ָּׁשם ִא ְת ָקרֵי
)הרַב
זֹּהר ַההוּאָ .
זֹּהרְּ ,כלו ַֹמר ֶׁש ִּנ ְׁש ָּפע ֵמ ַה ַ
ַה ִח ּבוּר ַה ּזֶה ֵס ֶפר ַה ַ

מז( ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ֵזכֶר ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה ּפו ֵֹסק :עַל ִל ּמוּד ֵס ֶפר
ַמד ּו ּכָל ַׁש ָּבת ֶאת ַהז ַֹּהר ֶׁשל או ָֹת ּה
ַהז ַֹּהר ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּבלָה ְ -יל ְּ
ֲפ ּל ּו ְל ַבחו ִּרים
ָּפ ָר ָׁשה ַוא ִ
ָכה
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי ְׁשלֹמֹה ְּבלו ְֹך ז ֶ
ו ְֵכן ָא ַמר ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ָכהֶׁ ,שעַל ִל ּמוּד ֵס ֶפר
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבוֹ ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ז ֶ
ִמ ֵּׁשם ר ּ
ׁ .ו ְָהיָה ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ְמעוֹרֵר
ֻבוֹ ִמ ְד ָרש
ַהז ַֹּהר ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּבלָה ִּכי ר ּ
ֲפ ּל ּו
ַמד ּו ּכָל ַׁש ָּבת ֶאת ַהז ַֹּהר ֶׁשל או ָֹת ּה ָּפ ָר ָׁשה ַוא ִ
ֻלָם ֶׁש ְּיל ְּ
ְלכ ּ
ַבי יו ֵֹסף ֶּבן ְׁשלֹמֹה ִמ ּפוֹזִ 'ין ,הו ָֹספוֹת ִּב ְניַן יו ֵֹסף(
ּרים) .ר ִּ
ְל ַבחו ִ
ֲר"י
מח( עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהא ִ
ֶליוֹן,
ַצמוֹ ְּבאוֹר ע ְ
ְמ ַבעֵר ַה ּקו ִֹצים ו ְָהרַע ֶׁש ְּבנ ְַפׁשוְֹ ,ו ִי ְז ֶּכה ְל ַד ֵּבק ע ְ

ָמינ ּו ז ְִכרוֹנָם
י ְִצירָה ְוכָל ִמ ְד ְר ֵׁשי ֲחכ ֵ
ִל ְב ָרכָה ְּב ִע ּיוּן ו ִּב ְב ִקיאוּתָ ,צ ִר ְיך
ַעל זֶה ַה ְת ָמ ָדה ְּגדו ָֹלהַ ,מ ָּמׁש
ְּכ ַה ְת ָמ ַדת ַה ַּׁשס וּפו ְֹס ִקים.
ָא ְמנָם לֹא ַה ּכֹל מו ָּכנִים ְלזֶה
ִמ ֶּט ַבע נ ְַפ ָׁשםַ ,על ֵּכן ָּכל ִמי
ֻגָל ו ְִל ּבוֹ ֵלב ָח ִריף,
ֶׁש ֵא ינוֹ ְמס ּ
ֲר ְיך ְּבע ֶֹמק
ַדאי ֶׁש ָע ָליו ְל ַהא ִ
ו ַּ
ִּפ ְל ּפוּל ְּג ָמרָא ֵּפר ּוׁש ּתו ְֹספוֹת
ֻּכ ָׁשר
ֲבל ִמי ֶׁשמ ְ
וּפו ְֹס ִקים ,א ָ
ַל ֲעסֹק ְּב ִע ּיוּן ָח ְכ ְמ ָתא ו ְַק ָּב ָלה ַעל
ֵּכן הוּא ָצ ִר ְיך ְל ַס ֵּדר לוֹ ְס ָד ִרים
ֲבל ִע ַּקר ִל ּמוּדוֹ
ְק ָצ ִרים… א ָ
ָצ ִר ְיך ֶׁש ּי ְִהיֶה ְל ַה ִּכ יר ֶאת קוֹנוֹ.

ְו ִי ְז ֶּכה ְלכָל ִמ ּדוֹת טוֹבוֹת ֶׁש ָּבעוֹלָם -
ֲר"יֶׁ ,ש ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה נ ְִס ָּתרוֹת
ָא ַמר ָמרָן ָהא ִ
ׂ ְמ ָחה ִל ְפנֵי ַה ָּמקוֹם
ּׂו נִגְ לוֹת ְו ִש
ַנ ֲעש
ִל ְלמֹד ְּב ָרזֵי ַה ּתוֹרָה ו ְּלג ַּלוֹת ָרזִין ְלכָל
ָאל
ׂר ֵ
ַּבר ִי ְש
יחא ִה ְת ּג ְַּברוּת
ו ְּב ֵעת ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ָהרַע ו ְָה ַעזּ וּת ו ְַה ִּמ ּדוֹת רָעוֹת ְּב ַהנ ְָהגוֹת
ַלה ָהאוֹר ַה ּגָנוּז
רָא ֵׁשי ֵערֶב רַב נ ְִת ּג ָּ
זֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים
ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ֵס ֶפר ַה ַ
ֲר"י ו ְּבזֶה
ֵיהם ִּכ ְת ֵבי ָמרָן ָהא ִ
ו ְַא ֲחר ֶ
ַה ִּל ּמוּד ְמ ַבעֵר ַה ּקו ִֹצים ו ְָהרַע ֶׁש ְּבנ ְַפׁשוֹ
ֶליוֹן ְו ִי ְז ֶּכה
ַצמוֹ ְּבאוֹר ע ְ
ְו ִי ְז ֶּכה ְל ַד ֵּבק ע ְ
ְלכָל ִמ ּדוֹת טוֹבוֹת ֶׁש ָּבעוֹלָם ו ְָלזֶה
ַלה ָהאוֹר ַה ּזֶה .ו ְִע ַּקר ִל ּמו ְּד ָך
נ ְִת ּג ָּ
ׂיג ֶה ָארָה
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה י ְִהיֶה ֶׁש ַּת ִּש
ִּב ְפנ ִ
ו ְַח ּיוּת ֱאל ִֹקית ְּבנ ְַפ ְׁש ָך ְּב ֵעת ִל ּמו ְּד ָך
ֲר"י ֶׁש ַּב ּז ְַמן
ו ְּב ָכל ַה ּיוֹםָ ...א ַמר ָמרָן ָהא ִ
ׂ ְמ ָחה ִל ְפנֵי
ּׂו נִגְ לוֹת ְו ִש
ַה ּזֶה נ ְִס ָּתרוֹת ַנ ֲעש
ַה ָּמקוֹם ִל ְלמֹד ְּב ָרזֵי ַה ּתוֹרָה ו ְּלג ַּלוֹת ָרזִין
ַבי י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק יְהו ָּדה
ָאל) .ר ִּ
ׂר ֵ
ְלכָל ַּבר ִי ְש

)א ְּגרוֹת א' ,מא – מב(
ִ

ָכהְּ ,ד ָב ִרים רח(:
יכל ַה ְּבר ָ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָהֵ ,ה ַ
י ְִח ֵ

ָאל ִל ְטעֹם
ׂר ֵ
מט( ְל ַה ְל ִהיב ְל ָבבוֹת ִי ְש
ַטעַם אוֹר ַה ּגָנוּז עוֹלָם ַה ָּבא ָּבעוֹלָם
ַה ּזֶה עַל י ְֵדי ָח ְכ ַמת ַהז ַֹּהר
ָאל ְלתוֹרָה
ׂר ֵ
ְל ַה ְל ִהיב ְל ָבבוֹת ִי ְש
ִימ ּיוּת ְמתו ָּקה
ו ְַלעֲבו ָֹדה ְּב ָח ְכ ָמה ַה ְּפנ ִ
ִמ ְּד ַבׁש ְונ ֶֹפת צוּף ְמ ִאירוֹת ֵעי ַניִם
ֶפׁש חֲמו ָּדה ְּגנ ּוזָה ָמתוֹק
ו ְּמ ִׁשיבוֹת נ ֶ
ֶפׁש ְלז ְַּכ ָכ ּה
ָהאוֹר ָל ֵעי ַניִם וְטוֹב ַל ּנ ֶ
ָה ְּב ִמ ּדוֹת טוֹבוֹת ְי ָׁשרוֹת ִל ְטעֹם
ו ְּל ָה ִאיר ּ
ַטעַם אוֹר ַה ּגָנוּז עוֹלָם ַה ָּבא ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה
עַל י ְֵדי ָח ְכ ַמת ַהז ַֹּהר ...ו ְִע ַּקר ִה ְת ּג ַּלוּת
ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ְּבדוֹרֵנ ּו לֹא ָהיָה ֶא ָּלא
ֶפׁש ְלז ְַּכ ָכ ּה ִּב ְתׁשו ָּקה
ְל ָה ִאיר ַעל ַה ּנ ֶ
ֻשה ָטהֳרָה וַ ֲע ָנוָהִּ ...כי ִה ְת ּג ַּלוּת
ֲבה ְוי ְִר ָאה ִּב ְקד ָּׁ
ו ְּד ֵבקוּת ַאה ָ
ָמינ ּו ָהיָה ְל ָה ִאיר ָעלֵינ ּו ְועַל נ ְַפ ֵׁשנ ּו ְל ָה ִסיר
ָהאוֹר ַה ָּצפוּן ַה ּזֶה ְּבי ֵ
ֶליוֹן אוֹר
ֵמ ִא ָּתנ ּו ּכָל ַהזֻּהֲמוֹת ו ְַתאֲווֹת ָהרָעוֹת ִל ְטעֹם ֵמאוֹר ע ְ
ַצח ַמ ָּמׁש ַטעַם עוֹלָם ַה ָּבא ו ְּל ָה ִסיר ַה ּקו ִֹצים ִמ ּדוֹת רָעוֹת ְו ַג ֲאוָה
ׂ ִּכים ְּבעֵינֵינ ּו
ֶתר ִמ ּדוֹת רָעוֹת ֲא ֶׁשר ֵהם ְל ִש
ׂ ָּת ְררוּת עַל ֵרעֵה ּו ְוי ֶ
ו ְִה ְש
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה,
ַבי י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק י ְִח ֵ
ֲבת רָעוֹת) .ר ִּ
ׂנ ְָאה ו ְַאה ַ
ִקנ ְָאה ְו ִש
נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתיךַָּ ,ב ַה ְק ָּד ָמה(

נ( ֵאין ַהז ַֹּהר ְמ ַד ֵּבר ְּב ִמ ְק ִרים ַּג ְׁש ִמ ּיִים ְּכלָלֶ ,א ּלָא ְּבעוֹלָמוֹת
ֶליוֹנִים
עְ
ֱמת הוּאֶׁ ,ש ֵאין ַהז ַֹּהר ְמ ַד ֵּבר ְּב ִמ ְק ִרים ַּג ְׁש ִמ ּיִים ְּכלָל,
ִּכי ָהא ֶ
ֶליוֹנִיםֶׁ ,ש ֵאין ָׁשם ֵס ֶדר זְ ַמ ּנִים ְּכמוֹ ְּב ַג ְׁש ִמ ּיוּת,
ֶא ּלָא ְּבעוֹלָמוֹת ע ְ
ֲרים ְּב ִׁש ּנוּי צוּרוֹת ו ַּמ ְדרֵגוֹת ֵהם
וּזְ ַמ ּנִים ָהרו ָּח ִנ ּיִים ִמ ְת ָּבא ִ
ֻּלם
ָצא ִעם ֵּפר ּוׁש ַהס ָּ
זֹּהרְ ,וי ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאיַ ,ה ַ
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּמקוֹם וּזְ ַמן) .ר ִּ
ֲמר ַצ ִּדיק ֶע ְליוֹן ַצ ִּדיק ַּת ְח ּתוֹן(
ַּדף סבַ .מא ָ

נא( ַה ִח יָד"א ּפו ֵֹסקִ :ל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמרו ָֹמם עַל ּכָל ִל ּמוּד,
יאתוֹ ,וְהוּא ִּת ּקוּן
ֵדע ַמאי ָק ָא ַמר ,ו ְַאף ֶׁש ּי ְִטעֶה ִּב ְק ִר ָ
ְּב ֶׁש ּגַם לֹא י ַ
ּגָדוֹל ַל ְּנ ָׁש ָמה
ֵדע ַמאי
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמרו ָֹמם עַל ּכָל ִל ּמוּדְּ ,ב ֶׁש ּגַם לֹא י ַ
יאתוֹ .וְהוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ַל ְּנ ָׁש ָמה,
ָק ָא ַמר ,ו ְַאף ֶׁש ּי ְִטעֶה ִּב ְק ִר ָ
ְל ִפי ֶׁש ַה ּגַם ְּד ָכל ַה ּתוֹרָה ְׁשמו ָֹתיו ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא,
ִמ ָּכל ָמקוֹם נ ְִת ַל ְּב ָׁשה ְּב ַכ ָּמה ִס ּפו ִּרים ,ו ְָא ָדם ַה ּקוֹרֵא ו ֵּמ ִבין
זֹּהר
ֲבל ֵס ֶפר ַה ַ
ַה ִּס ּפו ִּרים נו ֵֹתן ַּד ְע ּתוֹ ַעל ְּפ ָׁשט ַה ָּפׁשוּט .א ָ
ֵהן ַה ּסוֹדוֹת ַע ְצ ָמן ְּבגָלוּי ,ו ְַה ּקוֹרֵא יו ֵֹד ַע ֶׁש ֵהם סוֹדוֹת ו ְִס ְתרֵי

ַבי ַח ּיִים
ׂג) .ר ִּ
ֻּש
ׂיג ְוע ֶֹמק ַהמ ָּ
ּתוֹרָהֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵאינוֹ מו ָּבן ִמ ּק ֶֹצר ַה ַּמ ִּש

נד( ְּכ ֶׁשעו ֵֹסק ְּב ִח ּבוּר זֶה ְמעו ְֹר ִרים
ּכ ַֹח ַה ְּנ ָׁשמוֹת ְוכ ַֹח ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ֵהם
ַבינ ּו ָעלָיו ַה ָּׁשלוֹם
ִעם ּכ ַֹח מ ֶׁשה ר ֵּ
 ו ְּמעו ְֹר ִרים אוֹתוֹ ַה ּתוֹ ֶעלֶת וְאוֹתוַֹבי ִׁש ְמעוֹן
ָהאוֹר ַה ּקו ֵֹדם ֶׁש ִּג ּלָה ר ִּ
ֲברָיו ִּב ְׁשעַת ִח ּבוּרוֹ
ֶּבן יו ַֹחאי ַוח ֵ
ְּכ ֶׁשעו ֵֹסק ְּב ִח ּבוּר זֶה ְמעו ְֹר ִרים ּכ ַֹח
ַה ְּנ ָׁשמוֹת ְוכ ַֹח ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ֵהם ִעם
ַבינ ּו ָעלָיו ַה ָּׁשלוֹם...
ּכ ַֹח מ ֶׁשה ר ֵּ
ִּכי ִּב ְהיו ָֹתם ִמ ְת ַע ְּס ִקים ּבוֹ
ֻדׁש
ֵהם ְמ ַח ְּד ִׁשים ָהאוֹר ַה ְמח ָּ
ֶׁשנ ְִת ַח ֵּדׁש ְּב ֵעת ִח ּבוּרוֹ ,ו ַּמזְ ִהירָה
ַה ְּׁש ִכ ינָה ו ְּמ ִאירָה ֵמאוֹתוֹ ָהאוֹר
ִּכ ְת ִח ַּלת ִח ּד ּו ָׁש ּה ָאזְ ,וכָל
ָהעו ְֹס ִקים ָּב ּה חוֹז ְִרים ו ְּמעו ְֹר ִרים
אוֹתוֹ ַה ּתוֹ ֶעלֶת וְאוֹתוֹ ָהאוֹר ַה ּקו ֵֹדם
ֲברָיו
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ַוח ֵ
ֶׁש ִּג ּלָה ר ִּ
)הרַב מ ֶׁשה ַח ּיִים ֶּבן ַי ֲעקֹב
שעַת ִח ּבוּרוָֹ .
ִּב ְׁ
ימן ה'(
ָקרַׁ ,ש ַער א' ִס ָ
קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ,הרמק ,אוֹר י ָ

יד"א ,מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע ,אוֹת מד(
יו ֵֹסף ָּדוִד אֲזו ַּלאיַ ,ה ִח ָ

ֱמת ו ְּביו ֵֹתר ְּב ִכ ְת ֵבי
נב( ַההוֹגֶה ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּב ִד ְברֵי ַח ְכ ֵמי א ֶ
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ְיג ַּל ּו ַׁש ֲערֵי אוֹרָה ו ִּפ ְת ֵחי ָח ְכ ָמהְ ,ויַ ֲחׁשֹב
ָהא ִ
ְּכ ִא ּל ּו עו ֵֹמד הוּא ּכָל ַה ּיוֹם ָּת ִמיד ְּב ַח ְצרוֹת ַה ֵּׁשם ו ִּמ ְׁש ְּכנו ָֹתיו
ְּב ָרזִין ְּדאוֹ ַרי ְָתא
ֶך ְל ַמ ֲעלַת ַההוֹגֶה ְּב ִד ְברֵי ֱאל ִֹקים ַח ּיִיםְּ ,ב ֵס ֶפר
ֵאין ִׁשעוּר ְו ֵער ְ
ֱמת ו ְּביו ֵֹתר ְּב ִכ ְת ֵבי
ַהז ַֹּהר ְוכָל ַה ּנ ְִלוִים ֵאלָיו ,ו ְּב ִד ְברֵי ַח ְכ ֵמי א ֶ
ֵסק ַה ְּת ִמ ִידי
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ַה ְּברו ִּרים… ִּכי עַל י ְֵדי ָהע ֶ
ָהא ִ
י ִּגָל ּו ַׁש ֲערֵי אוֹרָה ו ִּפ ְת ֵחי ָח ְכ ָמה ְל ָכל ַההוֹ ֵל ְך ְּבתֹם ְּב ֶד ֶר ְך
יכל ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹד
ַה ֵּׁשםֲ ,א ֶׁשר ָח ְמ ָדה נ ְַפׁשוֹ ְל ָק ְר ָבה ֶאל ֵה ַ
ַחי ָהעו ָֹל ִמים ָּברו ְּך הוּא ,ו ְַעל ֵּכן י ְִהי ּו ְּברו ִּכים ּכָל ַה ִּמ ְתנ ְַּד ִבים
ֲפ ּל ּו ָׁשעָה אוֹ ְׁש ַּתיִם ְּביוֹם ִמ ֵּדי יוֹם ְּביוֹמוֹ…
ַמה א ִ
ַל ֲעסֹק ְּבכ ָּ
ׂהְ ,ויַ ֲחׁשֹב
ו ַּמ ֲח ָׁש ָבה טו ָֹבה ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ָצ ְר ָפ ּה ְל ַמ ֲע ֶש
ְּכ ִא ּל ּו עו ֵֹמד הוּא ּכָל ַה ּיוֹם ָּת ִמיד ְּב ַח ְצרוֹת ַה ֵּׁשם ו ִּמ ְׁש ְּכנו ָֹתיו
ֻשה(232 ,
ָאל ִּב ְקד ָּׁ
ׂר ֵ
ְתא) .או ֵֹהב ִי ְש
ְּב ָרזִין ְּדאוֹ ַרי ָ

ָאל ִל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ֶׁשַּי ֲעבֹר
ׂר ֵ
נה( ֶׁש ּי ְִת ַח ּזֵק ּכָל ַּבר ִי ְש
ַמה נ ְִסיוֹנוֹת ְל ַה ְפ ִריד אוֹתוֹ ָח ִלילָה ִמ ִּל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר
ָעלָיו ּכ ָּ
ַה ָּקדוֹׁש
ָאל ִל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ֶׁשַּי ֲעבֹר ָעלָיו
ׂר ֵ
ֶׁש ּי ְִת ַח ּזֵק ּכָל ַּבר ִי ְש
ַמה נ ְִסיוֹנוֹת ְל ַה ְפ ִריד אוֹתוֹ ָח ִלילָה ִמ ִּל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְֵכן
ּכ ָּ
ֻש ִמים ַּבח ֶֹמר
ִאם ָע ַבר ָע ָליו ַּכ ָּמה נ ְִסיוֹנוֹת ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ַה ְמג ָּׁ
ֵיהם
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן וְהוּא יוֹ ֵׁשב ֵּבינ ֶ
יצנֵי ַה ּדוֹר ַרח ָ
ֶׁש ָּל ֶהם ֶׁש ֵהם ֵל ָ
ָאל ָהרו ֶֹצה
ׂר ֵ
ֶפׁש ִמ ִּי ְש
ְּכׁשוֹ ַׁש ּנָה ֵּבין ַהחו ִֹחיםֶׁ ...ש ּי ְִת ַח ּזֵק ַּב ַעל נ ֶ
ִל ָּד ֵבק ִּב ְד ֵבקוּת ַה ּבוֹרֵא ָּברו ְּך הוּאַ ...אף ַעל ִּפי ֶׁש ּנ ְִר ֶאה לוֹ
יח
ְּב ִמ ְק ָצת ֵאיזֶה ְּפ ָע ִמים ֶׁשהוּא ְּכׁשוֹ ַׁש ּנָה ֵּבין ַהחו ִֹחים ַאל ַי ְׁש ִּג ַ
)הרַב
שמוָֹ .
ַעל זֶהָ ,חזָק ְונ ְִת ַח ּזֵק ְּבכ ַֹח ָה ֵאין סוֹף ָּברו ְּך הוּא ו ָּברו ְּך ְׁ
יעזֶרְּ ,ב ַה ְק ָּד ָמה ֶּד ֶר ְך ַה ּק ֶֹדׁש אוֹת יב(
ֱל ֶ
ׂק א ִ
אפוַֹּ ,ד ֶּמ ֶש
יעזֶר ַּבר ֵׁשם טוֹב ָּפ ּ
ֱל ֶ
אִ

ַח ּדֹל ִמ ִּל ְלמֹד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם
ַשי ֲא ָך ְל ָב ְב ָך ל ְ
נו( ִה ָּׁש ֵמר ֶּפן י ִּׁ
ֲך ְל ָב ְב ָך ַל ְח ּדֹל ִמ ּזֶה.
ַשיא ָ
ׁ ...ו ְִה ָּׁש ֵמר ֶּפן י ִּׁ
ַּדף ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש

ַבי
)ר ִּ

ַבי מ ֶׁשה ְּג ִרי ְנו ְַלד ,אוֹת כא(
מ ֶׁשה ְּג ִרי ְנו ְַלד ֵמחו ְֹסטַ - ,הנ ְָהגוֹת ר ִּ

נג( ִל ְלמֹד ֶאת ּכָל ַה ְּס ָפ ִרים ִעם ִּד ְברֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְִס ְפרָא
ָמינ ּו
ִּד ְצנִיעו ָּתאֵ ,ס ֶפר ַה ָּב ִהיר ו ְֵס ֶפר י ְִצירָהְ ,וכָל ִמ ְד ְר ֵׁשי ֲחכ ֵ
ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָהְּ ,ב ִע ּיוּן ו ִּב ְב ִקיאוּתָ ,צ ִר ְיך עַל זֶה ַה ְת ָמ ָדה
ְּגדוֹלָהַ ,מ ָּמׁש ְּכ ַה ְת ָמ ַדת ַה ַּׁשס וּפו ְֹס ִקים
ָתי ְּבחו ְֹברו ַֹתי ,ו ְּב ָכל ַמה ֶּׁש ֲאנִי
ֵדע ְּכבוֹדוֶֹׁ ,ש ָּכל ִע ַּקר ַּכ ּוָנ ִ
יַ
ֲכ ִמים ,זְ ֵקנִים ו ְּצ ִע ִירים,
ידי ח ָ
ּכו ֵֹתב ,הוּא רַק ְלעוֹרֵר ֵל ָבב ַּת ְל ִמ ֵ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה… ו ְִל ְלמֹד ֶאת ּכָל ַה ְּס ָפ ִרים
ַל ֲעסֹק ְּב ִע ּיוּן ִּב ְפנ ִ
ִעם ִּד ְברֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְִס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתאֵ ,ס ֶפר ַה ָּב ִהיר ו ְֵס ֶפר

ׂכָר ִמ ִּדינוֹב ּפו ֵֹסק :עו ֵֹבד ֱאל ִֹקים ַהיְנ ּו ָהעו ֵֹסק
ׂ ְש
נז( ַה ְּבנֵי ִי ָש
ֲבדוֹ ָ -העו ֵֹסק ַּב ַּת ְלמוּד ְל ַבד ו ְֵאינוֹ
ַּב ַּת ְלמוּד ו ַּבז ַֹּהר ,לֹא ע ָ
עו ֵֹסק ַּבז ַֹּהר
יתם ֵּבין ַצ ִּדיק וְכוּ' ֵּבין ע ֵֹבד ֱאל ִֹקים ַל ֲא ֵׁשר לֹא
ְו ַׁש ְב ֶּתם ו ְּר ִא ֶ
ֲבדוֹ -
ֲבדוֹ ,עו ֵֹבד ֱאל ִֹקים ַהיְנ ּו ָהעו ֵֹסק ַּב ַּת ְלמוּד ו ַּבז ַֹּהר .לֹא ע ָ
עָ
ימ ֶל ְך ַׁש ִּפ יָרא
ֱל ֶ
ַבי ְצ ִבי א ִ
ֹּהר) .ר ִּ
ָהעו ֵֹסק ַּב ַּת ְלמוּד ְל ַבד ו ְֵאינוֹ עו ֵֹסק ַּבז ַ
ִמ ִּדינוֹב ,מהרצאַ ,מ ְעיַן ַּג ּנִיםֶּ ,פרֶק א' אוֹת ב'(

ז

ֻלַת
נח( ִּת ְד ַּבק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַּכ ֲא ֶׁשר יָד ּו ַע ִמ ִּפי ַק ְדמוֹנֵינ ּו ְסג ּ
ֵסק ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש
עֶ
ֱמת
ֲב ִרים ַה ִּמ ְׁש ּתו ְֹק ִקים ו ְּמ ַב ְּק ֵׁשי א ֶ
ֵעי ַהח ֵ
ִׁש ְמע ּונִי ַא ַחי ְור ַ
יכלוֹ,
ֲמ ַּתת עֲבו ַֹדת ַה ֵּלב ַלחֲזוֹת ְּבנ ַֹעם ַה ֵּׁשם ו ְּל ַב ֵּקר ְּב ֵה ָ
אִ
נ ְַפ ִׁשי ִּת ְׁש ּתו ַֹחח ו ְִת ְד ַּבק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַּכ ֲא ֶׁשר יָד ּו ַע ִמ ִּפי ַק ְדמוֹנֵינ ּו
ַבי ְצ ִבי ִה ְירׁש ַאי ְְכ ְנ ְׁש ֵטיין ִמ ִּז ִיד ְיטׁשוֹב ,סוּר
ׁ) .ר ִּ
ֵסק ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹש
ֻלַת ע ֶ
ְסג ּ
ֵמרַעַּ ,דף ד(:

נט( לו ַֹמר ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם ַמ ִּציל ִמ ִּמינוּת ו ְֶא ִּפיקו ְֹרסוּת
ֲמנָא
ַבר ִמינוּת ו ְֶא ִּפיקו ְֹרסוּת ַרח ָ
יח ִּת ְת ּג ֵּ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָא ַמר :ק ֶֹדם ִּב ַ
ָהר ִּב ְׁשלֹ ָׁשה ְּד ָב ִרים ַה ָּללוּ,
ֵצה ָלזֶה ִל ּז ֵ
ִל ְיצלַן ָּבעוֹלָםָ .הע ָ
ָה ֶא ָחד לו ַֹמר ְּבכָל יוֹם ז ַֹהר ַאף עַל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶּׁשאו ֵֹמר,
הרַת ַה ֵּלב) .אוֹר ְי ָׁש ִרים ,מירא דכיא(
ֶלת ְל ָט ֳ
ֻג ֶ
ֲמירַת ז ַֹהר ְמס ּ
ִּכי א ִ
ס( י ְִלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ַׁש ָּבת ַּב ּב ֶֹקר ו ְּבחֹל ַא ַחר חֲצוֹת ַל ְילָה
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי
י ְִלמֹד ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהא ִ
ָהעו ָֹלם ַה ָּבאְ ,וכֵן ְּבחֹל י ְִלמֹד ַּדי ְָקא ַא ַחר חֲצוֹת ַל ְילָה ָה ַאחֲרוֹן
ֲר"י
עַד אוֹר ַה ּב ֶֹקר ,ו ְַאל י ְִלמֹד ְּכלָל ַּבז ַֹּהר ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהא ִ
ימי ַהחֹל,
זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ִּב ְת ִח ַּלת ַלי ְָלה ִראׁשוֹנָה ִּב ֵ
ַבי
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ְּ -כ ָל ִלים ֵמר ִּ
יך ִל ְט ּבֹלַ .
ֻתר ו ַּב ּב ֶֹקר ָצ ִר ְ
ֲבל ְּב ַׁש ָּבת מ ָּ
אָ

ַבה ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ידה ר ָּ
סה( ְׁש ִק ָ
ַבה
ידה ר ָּ
ָצ ִר ְיך ְל ָח ְכ ָמה זוֹ ֵלב נָבוֹן ו ָּמ ֵלא י ְִר ַאת ַה ֵּׁשם ּו ְׁש ִק ָ
ַבי ַׁש ְּב ַתי ֵמרַא ְׁשקוֹב(
יעת ַה ּתוֹרָה ֵמר ִּ
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ֵ -ס ֶדר ְק ִב ַ
ֹּהרַ .
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
סו( י ְִלמֹד ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם
י ְִלמֹד ְּבכָל יוֹם ַּתנ ְַך ִמ ְׁשנָה וּגְ ָמרָא ז ַֹהר ִמ ְד ָר ִׁשים ו ְַא ּגָדוֹת
ֵאים
ֵאים ְמאֹד ו ְּמאֹד ִּכי ַה ִּס ְפרֵי ְיר ִ
וּפו ְֹס ִקים ,ו ְּב ִס ְפרֵי יְר ִ
ׂיו ו ְִל ּמו ָּדיו ְל ַה ֵּׁשם
ַמזְ ִּכ ִירים ֶאת ָה ָא ָדם ֶׁש ּי ְִהי ּו ָּכל ַמ ֲע ָש
ַבי ְצ ִבי ִה ְירׁש ִמ ּנ ְַדבו ְֹרנָה(
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ַ -הנ ְָהגוֹת טוֹבוֹת ֵמר ִּ
ָךַ .
י ְִת ָּבר ְ
ַש ִכ ָיבה ְּב ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש
סז( ַל ֲעסֹק ָסמו ְּך ל ְּׁ
ַש ִכ ָיבה ֵאיזֶה ִׁשעוּר ִּג ְיר ָסא
ָהר ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹרָה ָסמו ְּך ל ְּׁ
ִי ּז ֵ
ֻשת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ֶׁשר
ְּב ִמ ְׁשנָיוֹת אוֹ ְּב ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ֲא ֶׁשר ְקד ַּׁ
ַבי ַח ּיִים
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ַ -אזְ ָהרוֹת ו ְִת ּק ּונִים ֵמר ִּ
ש ְכבוֹ ִּת ְנצֹר אוֹתוַֹ .
ָל ַמד ְּב ָׁ

אמ ְרנָא(
יעזֶר ְצ ִבי ִמ ָּק ַ
ֱל ֶ
ַבי א ִ
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ְּ -כ ָל ִלים ֵמר ִּ
ַ

ָל ָמא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת
סח( ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּבגִ ְיר ָסא ְּבע ְ
ָל ָמא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת ו ְָכל ֶׁש ֵּכן ִאם יִזְ ֶּכה
ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּבגִ ְיר ָסא ְּבע ְ
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָׁש ָעה
ֲמר ַי ֲע ֶש
ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
)הרַב ָׁשלוֹם
ימהָ .
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ֶּבן מ ֶׁשה ּב ּוזַגְ לוִֹּ ,כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךִּ ,ת ּקוּן מג אוֹת ס'(

סט( ִּכי לֹא עַל ִח ּנָם ְּכ ִפי ְרצוֹנָם ָּפ ְסק ּו ָט ֵמא ָטהוֹר ִא ּסוּר ו ְֶה ֵּתר
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
ָּכ ֵׁשר ו ָּפסוּל ֶא ּלָא ִמ ּתו ְֹך ְּפנ ִ
ִּכי לֹא ַעל ִח ּנָם ְּכ ִפי ְרצוֹנָם ָּפ ְסק ּו ָט ֵמא ָטהוֹר ִא ּסוּר ו ְֶה ֵּתר
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ַּכ ּנו ָֹדע ְליו ְֹד ֵעי ֵחן.
ָּכ ֵׁשר ו ָּפסוּל ֶא ָּלא ִמ ּתו ְֹך ְּפנ ִ
ַבי ַח ּיִים
ֲר"יֵ ,עץ ַח ּיִים ֵח ֶלק א'ַ ,ה ְק ָּד ַמת מוֹרֵנ ּו ָהרַב ר ִּ
ִיטאלִּ ,כ ְת ֵבי ָהא ִ
)הרַב ַח ּיִים ו ַ
ָ
ִיטאל זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן ,ג'(
וַ

ָאה אוֹר ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה
ע( ַה ְּׁשלָ"ה ַה ָּקדוֹׁש ּפו ֵֹסקִ :מי ֶׁש ּלֹא ר ָ
ָמיוְ ,וכָל ַה ּפוֹ ֵרׁש ִמ ֶּמ ּנָה ּפוֹ ֵרׁש ֵמ ַה ַח ּיִים
ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
לֹא ר ָ
ַה ּנ ְִצ ִח ּיִים ָהרו ָּח ִנ ּיִים
הוּא סוֹד ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ֲא ֶׁשר ַמ ְח ִּכ ַ
ימת ֶּפ ִתי ,ו ִּמי ֶׁש ּלֹא
ָמיוִּ ,כי ָאז י ִָבין
ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
ָאה אוֹר ַה ָח ְכ ָמה זוֹ לֹא ר ָ
רָ
ָחתוְֹ ...וכָל ַה ּפוֹ ֵרׁש
ׂ ִּכיל סוֹד ַא ְחדוּתוֹ ָּברו ְּך הוּא וְסוֹד ַה ְׁש ּג ָ
ְוַי ְש
ַבי ְי ַׁש ְעיָה ֶּבן ַא ְב ָר ָהם ַה ֵּלוִי
ּח ִנ ּיִים) .ר ִּ
ִמ ֶּמ ּנָה ּפוֹ ֵרׁש ֵמ ַה ַח ּיִים ַה ּנ ְִצ ִח ּיִים ָהרו ָ

]ב ִלי
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָהִ :ל ְלמֹד ז ַֹהר ִּב ְב ִקיאוּת ְּ
סב( ָהא ִ
ֲמיק ְּב ִע ּיוּן[ ַּ 50 40ד ִּפים ְּבכָל יוֹם
ֶׁשַּיע ִ
ִיח ּיֵה ּו ֶׁש ָא ַמר לוֹ
ָהם ַה ֵּלוִי ִי ְׁש ְמרֵה ּו צוּרוֹ ו ַ
ָא ַמר ִלי ָהרַב ַא ְבר ָ
יח
ַׂ
ׂגָה ,ו ְִהיא זוֹ ֶׁש ּלֹא ָי ִש
ָכה ֵע ָצה ְל ִע ְניַן ַה ַה ָּש
מו ִֹרי זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
יעה
ֲצי ַה ַּלי ְָלה ְוי ְִב ֶּכה ַעל ֶח ְסרוֹן ַהי ְִד ָ
יחה ְּב ֵט ָלה ְו ֶׁש ּיָקוּם ַּבח ִ
ָׂ
ִש
ֲמיק ְּב ִע ּיוּן ,מ' אוֹ
ֶך ְּב ִקיאוּת ִּב ְל ַבדְּ ,ב ִלי ֶׁשַּיע ִ
ְו ֶׁש ּי ְִלמֹד ַּבז ַֹּהר ֶּדר ְ
ַבים ,ו ְָא ְמנָם
ָמים ר ִּ
ָלים ְּבכָל יוֹםְ ,ו ֶׁש ּי ְִקרָא ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּפע ִ
נ' ע ִ
ָכה ְל ָכל
ָכהְּ ,כ ֶׁש ָּׁש ַא ְל ִּתי לוֹ ֵא ְיך ז ָ
ָא ַמר ִלי מו ִֹרי זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ,ו ְֵה ִׁשיב ִלי ֶׁש ָּטרַח ִּב ְמאֹד ְמאֹד ְּב ָח ְכ ָמה
ָכה ְוגַם ֲאנִי
ַמ"ק זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
זֹאת ,ו ְָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ִּכי ּגַם ָהר ַ
ֱמת
ַח ִּתי ִּב ְמאֹד ְמאֹד ְּב ָח ְכ ָמה זֹאת ,ו ְָא ַמר ִלי ֶׁש ָהא ֶ
ַח ּיִים ָטר ְ
ֲבל
ַחנ ּו ְמאֹד ְמאֹד יו ֵֹתר ִמ ְּׁש ָאר ַא ְנ ֵׁשי ּדוֹרֵנוּ ,א ָ
הוּא ֶׁש ָּטר ְ
ׂינ ּו ָּכמוֹהוִּּ ,כי ַּכ ָּמה ֵלילוֹת ָהיָה ִנ ְׁש ָאר ִּב ְל ִּתי ֵׁשנָה ַעל
לֹא ָע ִש
זֹּהר ,ו ְִל ְפ ָע ִמים ִׁש ָּׁשה ֵלילוֹת ֶׁשל י ְֵמי
ֲמר ֶא ָחד ֶׁשל ֵס ֶפר ַה ַ
ַמא ָ
ֲמר ֶא ָחד
ַהחֹל ֶׁש ְּב ָׁשבו ַּע ָהיָה ִמ ְת ּבו ֵֹדד וְיוֹ ֵׁשב ַעל ִע ּיוּן ַמא ָ
זֹּהר ִּב ְל ַבדְ ,ולֹא ָהיָה ָי ֵׁשן ָּכל ַה ֵּלילוֹת ַה ֵהם ,רֹב ְּפ ָע ִמים.
ַּב ַ

ֲפ ּל ּו ִאם י ְִהיֶה ָר ָׁשע ֵאין
עא( ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר הוּא ְּכמוֹ ֵּת ַבת נ ַֹח ַ -וא ִ
ֲח ָׁשׁש ִאם י ִָּכנֵס
ִּכי ִח ּבוּר זֶה ֶׁש ּנ ְִקרָא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר הוּא ְּכמוֹ ֵּת ַבת נ ַֹחֶׁ ,ש ּבוֹ ָהי ּו
ֻּלם
ִמ ינִים ַה ְר ֵּבה ְולֹא ָהיָה ִק ּיוּם ְלאו ָֹתן ַה ִּמ ינִים ו ְַה ִּמ ְׁש ָּפחוֹת כ ָּ
ֵּׁ ...כן י ִָּכנְס ּו
ִיס ָתם ְל ַה ֵּת ָבה ֵּכן הוּא ַמ ָּמש
ֶא ָּלא ַעל י ְֵדי ְּכנ ָ
ֻלַת
ָך ְסג ּ
ַה ַּצ ִּד ִיקים ֶאל סוֹד אוֹר ִח ּבוּר ַה ּזֶה ְל ִה ְת ַק ּיֵםְ ,וכ ְ
ֲבת ַה ֵּׁשם ִי ְׁש ָא ֶב ּנ ּו ִּכ ְׁש ִא ַיבת
ַה ִח ּבוּר ֶׁש ִּמ ּיָד ֶׁשעו ֵֹסק ְּב ֶח ְׁשקוֹ ַאה ַ
ָה ֶא ֶבן ַהּׁשו ֶֹא ֶבת ֶאת ַה ַּב ְרזֶל ְוי ִָּכנֵס ֵאלָיו ְל ַה ָּצלַת נ ְַפׁשוֹ וְרוּחוֹ
ִכנֵס) .אוֹר
ֲפ ּל ּו ִאם י ְִהיֶה ָר ָׁשע ֵאין ֲח ָׁשׁש ִאם י ָּ
ְו ִנ ְׁש ָמתוֹ ו ְִת ּקוּנוַֹ ,וא ִ

ִיטאל(
ַבי ַח ּיִים ו ַ
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ַ -הנ ְָהגוֹת טוֹבוֹת ֵמר ִּ
ַ

ימן ה'(
ָקרַׁ ,ש ַער א' ִס ָ
יָ

סג( ִל ְלמֹד ק ֶֹדם ַה ֵּׁשנָה ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ָדה אוֹ ַּבז ַֹּהר
ָהר ִל ְלמֹד ְּבכָל ַל ְילָה ק ֶֹדם ַה ֵּׁשנָה אוֹ ְּב ַא ּג ָ
ִי ּז ֵ
יאל ִמ ְיכל
ַבי י ְִח ֵ
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ַ -הנ ְָהגוֹת טוֹבוֹת  -נ ַֹסח ב' ֵמר ִּ
ַׁ .
ַה ָּקדוֹש

ׂיג ָא ְרחוֹת ַח ּיִים ֶא ּלָא עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַּ -ב ּדוֹר
עב( לֹא י ִַּש
ֶליוֹנָה ֶא ּלָא עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר
ַה ּזֶה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְׁש ִכינ ְָּתא ע ְ
ִיטאל ִּב ְל ַבד
ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ׂיג ָא ְרחוֹת ַח ּיִים ֶא ּלָא עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ...ו ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה
לֹא י ִַּש
ֶליוֹנָה ֶא ּלָא עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְׁש ִכינ ְָּתא ע ְ
ׁ ,ו ַּב ּדוֹר
ֶא ְמר ּו ְּברו ַּח ַה ּק ֶֹדש
ִיטאל ִּב ְל ַבד ֶׁש ּנ ֶ
ָמרָן ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ַה ּזֶה ִמי ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים או ֵֹהב י ִָמים ִמ ְּב ִלי ְל ַב ּלוֹת יוֹם ִּב ְל ִּתי
ֻשה ִל ְראוֹת טוֹב עוֹלָם ַה ָּבא ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה י ְִד ַּבק נ ְַפׁשוֹ ְּב ֵס ֶפר
ְקד ָּׁ
ַבי י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק יְהו ָּדה
ִיטאל ִּב ְל ַבד) .ר ִּ
ַהז ַֹּהר ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהרַב ַח ּיִים ו ַ

אטׁשוֹב(
יאל ִמ ְיכל ִמ ְּז ָל ְ
ַבי י ְִח ֵ
ֵס ֶדר ָא ֶל"ף ֵּבי"ת ֵמר ִּ

ָכהְּ ,ד ָב ִרים נח(:
יכל ַה ְּבר ָ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָהֵ ,ה ַ
י ְִח ֵ

ָכה(
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ִמ ְּזלו ְֹטׁשוֹב ז ֶ

סד( ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם
י ְִלמֹד ְּבכָל יוֹם ַּתנ ְַך ִמ ְׁשנָה ְּג ָמרָא וּפו ְֹס ִקים ְוז ַֹהר ו ִּמ ְד ָר ִׁשים
ו ְַא ּגָדוֹת ו ְִס ְפרֵי י ְִר ָאהִּ ,כי ֵהם מו ִֹכ ִיחים ֶאת ָה ָא ָדם ֶׁש ּי ְִהי ּו ָּכל
)הנ ְָהגוֹת ַצ ִּד ִיקים ַ -הנ ְָהגוֹת ְקדוֹׁשוֹת ַעל ִּפי
ש ַמיִםַ .
ׂיו ו ְִל ּמוּדוֹ ְל ֵׁשם ָׁ
ַמ ֲע ָש

ח

ֲמר ג' אוֹת ד'(
ִא ּיָר ַמא ָ

ָאל ָּתלוּי ְּב ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ׂר ֵ
ָאל ְוכָל ַמ ֲעלַת ִי ְש
ׂר ֵ
ֻלַת ִי ְש
עד( ְּגא ּ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
ו ִּב ְפנ ִ
ָאל ָּתלוּי ְּב ִל ּמוּד
ׂר ֵ
ָאל ְוכָל ַמ ֲעלַת ִי ְש
ׂר ֵ
ֻלַת ִי ְש
הֲרֵי ְל ֵעינֶיךֶָׁ ,ש ְּגא ּ
ָכה,
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי יְהו ָּדה ַא ְׁש ָלג ז ֶ
)הרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָהָ .
ַהז ַֹּהר ו ִּב ְפנ ִ
זֹּהר ,אוֹת סטַ ,ע ּמוּד (61
ַק ָּב ָלה ַל ַּמ ְת ִחילַ ,ה ְק ָּד ָמה ְל ֵס ֶפר ַה ַ

יד"א(
יו ֵֹסף ָּדוִד אֲזו ַּלאי – ַה ִח ָ

אמ ְרנָא(
יעזֶר ְצ ִבי ִמ ָּק ַ
ֱל ֶ
אִ

ֹאמר ּו ז ַֹהר
סא( ּגַם ַה ְּצ ִע ִירים י ְ
ֹאמר ּו ז ַֹהר .ו ְִל ְפ ָע ִמים
ֲלים( ֶׁש ּת ְ
ַצ ִע ִירים ַהּׁשוֹא ִ
ַמ ְס ִּכ ִימים ֲאנ ְַחנ ּו )ל ְּ
ׂגָתוֹ
ְּכ ֶׁש ֵאין ֶא ְפ ָׁשרוּת ִל ְלמֹד ְּג ָמרָא י ְִלמֹד ְּכ ִפי ַמ ָּצבוֹ ו ְַה ָּש
ִמ ְׁשנָיוֹת אוֹ ז ַֹהרִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ָּת ִמ יד ִל ְק ּבֹ ַע ַמה ִּל ְלמֹדֵ ,א ֶצל
ֱמת.
ַך ַמה ֶּׁש ּלו ְֹמ ִדים ַהיְנ ּו ַה ְך ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְִהיֶה ֶּבא ֶ
ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ

יח
עג( ַהז ַֹּהר ֵמ ִאיר לָנ ּו ַּב ּגָלוּת עַד י ְִת ּג ַּלֶה ִּבזְכוּת זֶה ְמ ִׁש ַ
יח
ֶך ַה ָּמ ִׁש ַ
ִצ ְד ֵקנוּ .י ְִהי אוֹר זֶה אוֹרוֹ ֶׁשל ֶמל ְ
זֹּהר ֶׁשהוּא
ִה ּנֵה ַּב ּיוֹם ַה ּזֶה ֲא ֶׁשר נ ְִכ ַּתב ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ַה ַ
ֵמ ֶה ָארַת ָהאוֹר ִּכי טוֹב ַה ּגָנוּזְ ...וזֶה ֵמ ִאיר ָלנ ּו ַּב ּגָלוּת ַעד
יח ִצ ְד ֵקנוּ .י ְִהי אוֹר זֶה אוֹרוֹ ֶׁשל ֶמ ֶל ְך
ַלה ִּבזְ כוּת זֶה ְמ ִׁש ַ
י ְִת ּג ֶּ
ׂ ָכרַ ,מ ַא ְמרֵי ח ֶֹדׁש
ׂ ְש
ימ ֶל ְך ַׁש ִּפ ָירא ִמ ִּדינוֹב ,מהרצאְּ ,בנֵי ִי ָש
ֱל ֶ
ַבי ְצ ִבי א ִ
יח) .ר ִּ
ַה ָּמ ִׁש ַ

ֲמר ִראׁשוֹן ַּדף ל(
ַׁ ,מא ָ
הוֹרו ִֹביץַ ,ה ְּׁש ָלה ַה ָּקדוֹש

ָך לָנ ּו ְמאֹד ְל ָהגֵן
עה( ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה נ ְִצר ְ
ו ְּל ַה ִּציל או ָֹתנ ּו ֶנגֶד ּכָל רַע ִ -מי יָגֵן ָעלֵינ ּו ִאם לֹא ְק ִריאו ֵֹתינ ּו
ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת?
ָך לָנ ּו ְמאֹד ְל ָהגֵן ו ְּל ַה ִּציל
ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה נ ְִצר ְ
או ָֹתנ ּו ֶנגֶד ּכָל רַעִּ ,כי ִּג ּלוּי ַה ָח ְכ ָמה זֹאת ַע ָּתה ְּבדוֹרוֹת ְּגרוּעוֹת
הוּאְּ .כ ֵדי ֶׁש ּי ְִהיֶה ָלנ ּו ָמגֵן ַע ָּתה ֶל ֱאחֹז ְּב ֵל ָבב ָׁש ֵלם ְל ָא ִב ינ ּו
ֲס ִידים
ׂה וַח ִ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִםִּ .כי או ָֹתן ּדוֹרוֹת קו ְֹד ִמים ָהי ּו ַא ְנ ֵׁשי ַמ ֲע ֶש
ׂים טו ִֹבים ָהי ּו ַמ ִּצ ִילין או ָֹתן ִמ ְּפנֵי ַה ְמ ַק ְט ְרגִ יםַ .ע ָּתה
ו ְַה ַּמ ֲע ִש
ְרחו ִֹקים ָאנ ּו ִמּׁש ֶֹרׁש ָה ֶע ְליוֹן ְּכמוֹ ַה ְּׁש ָמ ִרים ְּבתו ְֹך ֶה ָח ִב ּיוֹת.
)הרַב ַי ֲעקֹב ֶצ ַמח
ֹתינ ּו ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאתָ .
ִמי יָגֵן ָעלֵינ ּו ִאם לֹא ְק ִריאו ֵ
ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל ֵעץ ַח ּיִים(

ַבים
ַסק ּו ָּבר ִּ
עו( ִמ ְּׁשנַת ה' ש' ַלי ְִצירָה ִמ ְצוָה ִמן ַהמ ְֻּב ָחר ֶׁש ּי ְִתע ְּ
ָתיד
ֱמת ַ -א ַחר ֶׁש ִּבזְכוּת זֶה ע ִ
ְּגדו ִֹלים ו ְּק ַט ּנִים ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַשל.
יח ְולֹא ִּבזְכוּת ַא ֵחרֵ ,אין רָאוּי ְל ִה ְתר ֵּׁ
ֶך ַה ָּמ ִׁש ַ
לָבוֹא ֶמל ְ
אתי ָּכתוּב ִּכי ַמה ֶּׁש ּנִגְ זַר ְל ַמ ְע ָלה ֶׁש ּלֹא י ְִת ַע ְּסק ּו ְּב ָח ְכ ַמת
ו ָּמ ָצ ִ
ֱמת ְּבגָלוּי ָהיָה ִלזְ ַמן ָקצוּב ַעד ַּת ְׁש ִלים ְׁשנַת ה' ר"ן ,ו ִּמ ָּׁשם
ָהא ֶ
ֻתרָה ַה ְּג ֵזרָה ו ְָה ְרׁשוּת נְת ּונָה ְל ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ֵס ֶפר
ָאי ָל ְךְ ...וה ְּ
וֵ
ַסק ּו
זֹּהר .ו ִּמ ְּׁשנַת ה' ש' ַלי ְִצירָה ִמ ְצוָה ִמן ַהמ ְֻּב ָחר ֶׁש ּי ְִתע ְּ
ַה ַ
ֶך
ָתיד לָבוֹא ֶמל ְ
ַבים ְּגדו ִֹלים ו ְּק ַט ּנִים ...ו ְַא ַחר ֶׁש ִּבזְכוּת זֶה ע ִ
ָּבר ִּ
ָהם ֶּבן ָמ ְר ְּד ַכי
ַבי ַא ְבר ָ
ַשל) .ר ִּ
יח ְולֹא ִּבזְכוּת ַא ֵחרֵ ,אין רָאוּי ְל ִה ְתר ֵּׁ
ַה ָּמ ִׁש ַ
אֲזו ַּלאי ,אוֹר ַה ַח ָּמהַּ ,ב ַה ְק ָּד ָמה(

עז( ִמי י ִֵּתן ו ְָהיָה ֶׁש ּי ְַת ִחיל ּו ִל ְלמֹד ִעם ַה ּצֹאן ָק ָד ִׁשים ְּכ ֶׁש ֵהם
ֲדיִן ְּב ַק ְטנו ָּתם ַּבר ט' וְי' ָׁשנִים ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש  -רַק עַל
עַ
ָמים
ָאל ְּתׁשוּעוֹת עוֹל ִ
ׂר ֵ
ִּפי ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ִּתָּו ַׁשע יְהו ָּדה ְו ִי ְש
ֲדיִן
ִמי י ִֵּתן ו ְָהיָה ֶׁש ּי ְַת ִחיל ּו ִל ְלמֹד ִעם ַה ּצֹאן ָק ָד ִׁשים ְּכ ֶׁש ֵהם ע ַ
ְּב ַק ְטנו ָּתם ַּבר ט' וְי' ָׁשנִים ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב
ֻלָה ְּב ָקרוֹב
ַדאי ַה ְּגא ּ
ֻבל ָה ֱאל ִֹקי  ...ו ְָהי ּו ְּבו ַּ
ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוֹׁש ַה ְמק ָּ
ַבי ֵׁשם טוֹב
יח .ו ְּכ ָבר ָּכ ַתב ָהרַב ר ִּ
ְּב ִלי ׁשוּם ֶח ְבלֵי ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ְּב ֵס ֶפר ָהאֱמוּנוֹת ִּכי רַק עַל ִּפי ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ִּתָּו ַׁשע יְהו ָּדה
ָמיםִּ ,כי רַק הוּא ָח ְכ ָמה ֱאל ִֹקית ַה ְּמסוּרָה
ָאל ְּתׁשוּעוֹת עוֹל ִ
ׂר ֵ
ְו ִי ְש
ָלה
ָד ּה י ִּג ֶ
ימי ֶק ֶדם ְו ָׁשנִים ַק ְדמוֹ ִנ ּיוֹת ו ְַעל י ָ
ָאל ִמ ֵ
ׂר ֵ
ְל ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ַבי ַׁש ְּב ַתי ֶּבן ַי ֲעקֹב י ְִצ ָחק
שה) .ר ִּ
ְּכבוֹד ֱאל ִֹקים ו ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ ַה ְּקדוֹ ָׁ
ֶכת ז' אוֹת ה'(
ׂ ָר ֵאלַ ,מ ֲער ֶ
ֻלת ִי ְש
ִל יְפ ִׁשיץְ ,סג ַּ

הלקט הנ"ל הובא מן הספר "אור הזוהר"
שיצא לאור עשי"ת תש"ע
תש"ע בגימטריא ) (770כמנין ספר אור הזוהר
וכמנין רבי שמעון בן יוחאי )עם הד' תבות ועם הכולל(

הזכות ללמוד וללמד זוהר
אומר יהודי בכל יום " -אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" בכמיהה
תמידית להתגלות הגואל ,התקוה פועמת ,והצפיה היא כללית של העם
כולו לשבטיו ולקהילותיו.
לו יצויר ,אנו עומדים בבית הכנסת ,נגש הרב למרכז ,דופק על הבימה
ומכריז" :כל מי שפעל במשהו לביאת המשיח ,נא לגשת ולהגיד קבל עם
ועדה ,כדי שממנו יראו וכן יעשו" .מיד רצים כולם ומצטופפים בשורה
ארוכה ממתינים לומר דבריהם...
פתח ראובן ואמר" :אני מכוון  3פעמים בתפילת שמונה עשרה 'את צמח
דוד עבדך מהרה תצמיח". '...
שמעון הגיד" :אני חי כיהודי ,באורח חיי אני מקרב את הגואל".
לוי ענה" :אני מזרז הקץ בהתאמצות להשלים  8שעות רצופות של לימוד
מדי יום ביומו".
יהודה גילה" :אני לומד בכל יום  2הלכות בשמירת הלשון ומקבל על
עצמי ליישמם".
יששכר ספר" :סיימתי  40יום פרק שירה".
והשורה מתארכת ,ממתינים עוד הרבה יהודים ,כל אחד חפץ להעשיר את
חבירו בידיעה ,כיצד הוא משתדל לקרב את ביאת המשיח.
רבותי! הכל שריר וקיים ואמת ויציב ונכון ,קדושי אמוני ישראל אכן
משתדלים ,מקבלים על עצמם קבלות טובות ומקרבים זמן גאולתינו ,אבל
עדיין חסרה לנו הלהבה שתצית את אור הגאולה ,עדיין אין לנו את הגפרור
הקטן שיהפוך את מאמצינו המרובים לאש גדולה ולאור עולם .רוצים אנו
לגרש את החושך בבת אחת ולגלות את האור הגנוז .אבל איך?
גילה לנו הרש"ש הקדוש בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתו ,השאיר לנו
מעין צוואה כאשר אמר לבנו חזקיה יצחק זיע"א" :יודע אני שבזכות הזוהר
הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות ,ובלימוד זה תלויים גאולתינו
וביאת משיח צדקינו "...ותורת הסוד מה יהא עליה? )ספר הרש"ש עמ' (158
מילותיו האחרונות של אותו צדיק וקדוש מרחפות בעולם ,תובעות עלבונן,
ומפצירות לקיימן" ,ותורת הסוד מה יהא עליה?!"...

והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו ,הקדישו מזמנכם היקר בכל יום
לשם שמיים ,בשביל ישועת העם,,בכוחינו לשנות את המצב ,בידינו הדבר,
בואו נתגייס כולנו הגדולים עם הקטנים ,גאונים עם פשוטי עם ,צדיקים
ובינונים ,זקנים עם נערים ,מגידי שיעורים עם בחורים ,מלמדים עם תינוקות
של בית רבן ,התחילו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים זוהר הקדוש,
ונפעל בדרך זו לקרב את ביאת משיחינו.
במיוחד להזהיר גדולים על קטנים ,אב ילמד עם בנו ,מחנך עם חניכו
ומלמד עם תלמידו ,שהרי אם אין גדיים אין תיישים ,כך יחדור תלמודם
מנערותם ,לתלמודי תורה ,לישיבות ולכוללים ,ותורת הסוד תקבל תנופה.
ש ּי ְִל ַמד ז ַֹהרֶׁ ,שהוּא ְּב ִחינַת "עֵץ
ַמד ָצ ִר ְיך ֶׁ
וכבר פסק רבי פנחס מקאריץְ :מל ֵּ
ַתינוֹק,
ׂכֶל יָ ָׁשר ל ִּ
ַת ְל ִמ ִידיםִּ .כי ְּבזֶה ֶׁש ָהרַב נו ֵֹתן ֵש
ַח ּיִים" ,וְי ּוכַל ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְנ ָׁש ָמה ל ַּ
ֲמ ִּתית.
ִיח ְנ ָׁש ָמה א ִ
ָּבזֶה ַמ ּנ ַ
בספר חכם הרזים הוסיף על דברתו :כשאב שולח בנו למלמד ללמוד
אצלו תורה ,דבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו לומד זוהר,
כי אם לא ,אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו – וגם אי אפשר
שיהיה להמלמד קצת יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש כמבואר
בספרים הקדושים.
על כן ,יהודים יקרים ,תנו לימוד לשם שמים ,הקריבו מדקותיכם למען
השכינה הקדושה ,לעשות נחת רוח ליוצרינו ,לגרום לפדות נפשינו ,ונלך
כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.
התבטא פעם צדיק ואמר :בבוא מלך המשיח ,עם ישראל נקבצו ובאו לך,
ופליטת העם ששים ושמחים .בעת הזו יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות
יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו ,לפתע ירים ידו ויראה באצבעו ,כולם ירימו
עיניהם בפליאה ויביטו במחזה ,אז ישמיע מלך המשיח את קולו ויאמר,
בהפנותו אצבעו על יהודי מסוים" :בזכותך הגעתי ,לך יש חלק בגאולת
העם" .כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו.
הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים ,שהמשיח בכבודו ובעצמו יעיד
עלינו " -בזכותך הגעתי".

חשבון אמיתי של גודל הזכות לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של  75שנה בימות חול
כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך  75שנה

 ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה ,זי"ע:לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה שוה ללימוד  75שנה בימות החול
החשבון בשעות יהיה 637,200=75*354*24 :שוה 637,200 :שעות תורה בנגלה

זה מבוסס על  24שעות לימוד תורה ביום
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם יעלה החשבון 70X52X637,200=2,319,408,000
 2מיליארד  319מיליון  408אלף
זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך  70שנה ,עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות ,והרי זה בהישג ידו של כל יהודי ,ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים
עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה .מבוסס על  70שנות חייו של אדם )לפי תהלים(  52שבתות בשנה

עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה[ שיצטבר ב  11דורות** בהתחשב במשפחה בת  10ילדים ** למספר עצום
של אנשים 100,000,000,000 :של הדור האחרון זאת אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד ,וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה:
סך הכל שעות התורה 2,319,408,000) :מוכפל ב 100,000,000,000-מיליארד  223,020,000,000,000,000,000 -שעות ,כלומר כ 223-קווענטיליון  20קוואדריליון שעות תורה.

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.
* כיון שנותרו לכל היותר כ  230שנה עד  6000שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה) ,מסכת סנהדרין דף צז/א :אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב
ה' לבדו ביום( .ומשך דור בימינו הינו כ  20שנה ,הרי בזמן שנותר יש מקום ל 11דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
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זאת אומרת  100מיליארד צאצאים

ט

ָאל ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ז ְֵקנִים ִעם
ׂר ֵ
גֹּדל ַה ִח ּיוּב עַל ּכָל ֶא ָחד ֲא ֶׁשר נ ְִקרָא ְּב ֵׁשם ִי ְש
ֶ
ָרים ַה ְּק ַט ּנִים ִעם ַה ְּגדו ִֹלים
ְנע ִ
ָמים ִעם הֲמוֹנִים ְוצֹאן ָק ָד ִׁשיםִ ,מ ָּק ָטן ֶׁש ִה ִּגי ַע
ָע ִׁשיר ו ְֶא ְביוֹןְּ ,גאוֹנִים ִעם ַה ְּגדו ִֹליםֲ ,חכ ִ
ְל ִח ּנו ְּך ְוי ְִהי ּו ְמ ַב ְּט ִלין ּכָל ַה ְּגזֵרוֹת רָעוֹת ,ו ַּמ ְמ ִׁש ִיכין ּכָל ַה ַה ְׁש ָּפעוֹתָּ ,בנֵי ַח ּיֵי ְמזוֹנֵיְ ,וי ְִהיֶה
יח
ֻלָה ְּב ָקרוֹב ְּב ִלי ׁשוּם ֶח ְבלֵי ָמ ִׁש ַ
ַדאי ַה ְּגא ּ
ְּבו ַּ
ַל ָמא,
ָך ְלע ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן :לֵית ְרעו ָּתא ְדקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ְּב ָדא ְּדי ְִת ְּגלֵי ּכָל ּכ ְ
ָא ַמר לוֹן ר ִּ
ָחא ְט ִמ ִירין ְּד ָח ְכ ְמ ָתא
ַביֵי ְד ַע ְל ָמא ז ְִמינִין ְל ַא ְׁש ּכ ָ
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
ְוכַד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
ו ְּל ִמנ ְַדע ֵּב ּיה ִק ִּצין וְח ּו ְׁש ְּבנִין ,ו ְּב ַההוּא ז ְִמנָא ִא ְת ּג ְַּליָא ְלכ ֹּלָא.
ַבי ִׁש ְמעוֹןֵ :אין ְרצוֹנוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ׁ[ָ :א ַמר ָל ֶהם ר ִּ
]ת ְרגּ וּם ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדש
ַּ
ֲפ ּל ּו נ ְָע ִרים ֶׁש ָּבעו ָֹלם
יח א ִ
ָך ,ו ְּכ ֶׁש ּי ְִהיֶה ָקרוֹב ִלימוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּבזֶה ֶׁש ּי ְִת ּג ַּלֶה לָעוֹלָם ּכָל ּכ ְ
ֲת ִידים ִל ְמצֹא נ ְִס ָּתרוֹת ֶׁשל ַה ָח ְכ ָמה ו ְָל ַד ַעת ַעל יָדוֹ ִק ִּצים ו ְֶח ְׁש ּבוֹנוֹת ,ו ְּבאוֹתוֹ
עִ
ַלה ַל ּכֹל) .ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת ַוֵּירָא ַּדף קיח ע"א(
ַה ְּז ַמן י ְִת ּג ֶּ
ִמ ּז ְַמן ֲא ֶׁשר ֵה ִציץ ְוָזרַח אוֹר י ְָקרוֹת ֶׁשל ְׁשנֵי ְמאוֹרוֹת ַה ְּגדו ִֹלים ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ו ְֵס ֶפר
ָאל ְל ַהחֲזִ יק ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ֶׁשל
ׂר ֵ
ֲדת ִי ְש
ַהז ַֹּהר ִק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְק ַהל ע ַ

גֹּדל ַה ָּׁש ָעה ָּב ּה ָאנ ּו נ ְִמ ָצ ִאים ,ו ְָל ֵכן ַּדו ְָקא ִּב ְרג ִָעים ְּגדו ִֹלים ֵא ּל ּו
ֶׁשל ָס ֵפק ַעל ֶ
ֻּלנ ּו – ְללֹא יו ֵֹצא ֵמ ַה ְּכ ָלל ְל ִה ְת ַּג ּיֵס ְּב ֶמ ֶרץ ְל ִמ ְב ָצ ָעיו הק'ֶׁ ,של
ֻט ֶלת ַהחו ָֹבה ֶׁשל כ ָּ
מ ֶּ
כ"ק ַא ְדמוֹ"ר ְׁש ִל ָ
)עלוֹן ְּכ ָפר ַח ָּב"ד תש"מ – תשמ"א(
יט"א )ז ַַצ"ל( ָ
ֲדיִן ְּב ַק ְטנו ָּתם ֶּבן ט' וְי'
ִמי י ִֵּתן ו ְָהיָה ֶׁש ּי ְַת ִחיל ּו ִל ְלמֹד ִעם ַה ּצֹאן ְקדוֹ ִׁשים ְּכ ֶׁש ֵהם ע ַ
יח.
ֻלה ְּב ָקרוֹב ְּב ִלי ׁשוּם ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ַדאי ַה ְּגא ָּ
ׁ ...ו ְָהי ּו ְּבו ַּ
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָׁשנִים ֵס ֶפר ַה ַ
ֶכת ז' אוֹת ה'(
ַבי ַׁש ְּב ַתי ִל ְיפ ִׁשיץ ַ -מ ֲער ֶ
ׂ ָר ֵאל ְל ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ֻלת ִי ְש
)ס ֶפר ְסג ַּ
ֵ
ֶסלֶב זְכוּתוֹ יָגֵן ָעלֵינ ּו ִצ ּוָה ִל ְבנֵי ַה ּנְעו ִּרים לו ַֹמר ז ַֹהר
ַבינ ּו נ ְַח ָמן ִמ ְּבר ְ
ר ֵּ
ָסק ּו ִּב ְת ִפ ּלָה ו ְּב ִל ּמוּד ז ַֹהר
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֲאזַי ְּבנֵי ַה ּנְעו ִּרים ע ְ
ְּבבו ָֹאם ִל ְמ ָערַת ר ִּ
ׂ ֵמ ַח
ֵיהם הוּא ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ,ו ִּמ ֶּמ ּנ ּו לֹא רָא ּו ׁשוּם ָּד ָבר ,רַק ָהיָה ָש
ַּכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַקד ֲעל ֶ
ַך
עַד ְמאֹד .ו ְּבכָל עֵת ָּבא ֵא ֶצל ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָה ִע ּמוֹ ו ְָא ַמר לוַֹ :א ְׁשרֶי ָך וְכוּ' ,ו ַּב ַּל ְילָה ָהל ְ
ַצמוֹ לֹא ָא ַמר ְּכלוּם,
ֵמ ֶח ֶדר ְל ֶח ֶדר ,ו ְִהז ְִהיר או ָֹתם לו ַֹמר ז ַֹהר וְכוּ' ְו ַכ ּיו ֵֹצא ,וְהוּא ְּבע ְ
ָמד
ׂ ְמ ָחה ְּגדוֹלָה עַד אוֹר ַה ּיוֹם ,ו ְּכ ֶׁש ֵה ִאיר ַה ּיוֹם ע ַ
ַצמוֹ ו ְָהיָה ְּב ִש
ֵך ו ְּמנ ַּגֵן ְּבע ְ
רַק ָהיָה הוֹל ְ
ֶס ֶלב אוֹת יט(
)ס ֶפר ִׁש ְב ֵחי ָה ַר"ן ִמ ְּבר ְ
ַמה ָׁשעוֹתֵ .
ְּב ַט ִּלית ו ְּת ִפ ִּלין ו ְִה ְת ַּפ ּלֵל ּכ ָּ
ׂיג ו ְּל ָה ִבין
ָדם ְל ַה ִּש
ָקן ,ו ְַה ּגַם ְּד ֵאין ְל ֵאל י ָ
ַער ו ְַעד ז ֵ
ַבים ִמ ּנ ַ
זֹּהר י ִָחיד ְור ִּ
ַה ִּת ּק ּונִים ו ְַה ַ
ֲמרוֹת ְטהוֹרוֹת ֶׁש ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדוֹ ִׁשים ָה ֵא ּלֶה ַאף עַל ִּפי כֵן ׁשו ִֹתים ַּב ָּצ ָמא ֶאת
סוֹד א ָ
ַבנ ּו יו ֵֹסף ַח ּיִיםַ ,ה ֶּבן ִאיׁש ַחיְּ ,ב ַה ְק ָּד ַמת
יא ָתן ְמאֹד ְמאֹד) .ר ֵּ
ֲבין ִּב ְק ִר ָ
ֵיהם ו ִּמ ְת ַלה ִ
ִּד ְבר ֶ
ַה ִּת ּק ּונִים ְּבָניָהוּ(
ׁשו ֵֹמ ַע ִלי ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ֶׁש ַה ִּמינוּת גּ ו ֵֹבר ָהי ּו לו ְֹמ ִדין ִעם ִּתינוֹק ֶּבן ִּת ְׁשעָה ָׁשנִים ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ָך ָהיָה רוֹ ֵכׁש
ו ְַה ִּת ּק ּונִים ַלהֲגוֹת ָּב ֶהם ו ְָהיָה י ְִר ַאת ֶח ְטאוֹ קו ֶֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ ְוי ְִת ַק ּיֵםְ .וכ ְ
יאל ַס ְפ ִרין
ַבינ ּו ַה ָּקדוֹׁש י ְִצ ָחק ַאיְזִ יק י ְִח ֵ
י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ִּב ְמקוֹם ָח ְכ ָמה ִחיצוֹנִית) .ר ֵּ
ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה כ'(
ָאל ְמ ֻח ּי ִָבים ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַה ּתוֹרָה ַה ּזֶה ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"יֶ ,א ָחד
ׂר ֵ
ֲא ֶׁשר ַעל ֵּכן ָּכל ִי ְש
יע ְל ִח ּנו ְּךְּ ,ב ִע ִּתים
ּגָאוֹןֶ ,א ָחד רַב ּגָדוֹלֶ ,א ָחד ָח ָכםֶ ,א ָחד ָהמוֹןֶ ,א ָחד ָק ָטן ֶׁש ִה ִּג ַ
ֻד ִרים ְּד ַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש אֱלוּל ַעד ִמנ ְַחת
ֻכ ָׁש ִרים ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ְמס ָּ
ֻמנִים ּומ ְ
ְמז ָּ
ֻלה ְוי ְִהי ּו נ ִּצו ִֹלים ִמ ָּכל ְּפג ִָעים
ֲק ַדת י ְִצ ָחק ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים נ ְֶח ַּתם ֵעת ע ֵ
זֹּהרְּ ,כגַן ַהָּירָק ַה ְק ָּד ַמת ַה ְמ ַח ֵּבר(
)ת ּק ּונֵי ַה ַ
ָעיםִּ .
רִ
ַמד ִּב ְכ ֵדי ֶׁשכ ֻּּלָם יו ְֹד ִעים ִמ ְּק ַט ּנִים עַד ְּגדו ִֹלים ַּדעַת ַה ֵּׁשםְ ,וגַם
ַה ּתוֹרָה נ ְִּתנָה ִל ְלמֹד ו ְּלל ֵּ
ֻב ִלים ֶׁש ַּמז ְִה ִירים עַל ִל ּמוּד ָח ְכ ָמה זוֹ ֶׁש ּכָל ָא ָדם ַח ּיָב ִל ְלמֹד
ָמ ִצינ ּו ְּב ַה ְר ֵּבה ִס ְפרֵי ְמק ָּ
ׁ ,קמ"ז(
ַבי י ְִצ ָחק ֶּבן ְצ ִבי ַא ְׁש ְּכנ ִַּזיָ ,ט ֳהרַת ַה ּק ֶֹדש
או ָֹת ּה) .ר ִּ
ִיטׁש ָה ַאחֲרוֹן
)ה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּליו ָּּבאו ְ
ַצ"ל( ָ
יט"א )ז ַ
הוֹרָאו ָֹתיו ָה ַאחֲרוֹנוֹת ֶׁשל כ"ק ַא ְדמוֹ"ר ְׁש ִל ָ
זֹּהר וְכוּ' מו ִֹכ ִיחים ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ֵצל
ְּבׁשוֹ ֶׁש ֶלת ַח ָּב"ד( ְּב ֶק ֶׁשר ְל ִכ ּנו ֵּסי ַהי ְָל ִדיםִ ,ל ּמוּד ַה ַ
י

כה לחי :להרה"ח דוד יעקב הלוי גולדשטיין שליט"א ]עולה חדש[ שזוכה
בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש עם הבן שלו ,הילד החשוב שמעון
נ"י ,ולקיים דברי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעוכי"א

אשרי העם הם לומדך ,ואשרי העומדים על סודך
כדי להגיע לאלף סיומי זוהר אנו עורכים רשימה של כל
הלומדים ,כל הלומד זוהר ,או רוצה להרשם למסלולים
של לימוד כל הזוהר ,וכן כל מי שכבר נרשם,
נא להתקשר להרב אברהם חיים אופמן שליט"א 02-9924486

תורתו מגן לנו ,היא מאירת עינינו,
הוא ימליץ טוב בעדנו ,אדוננו בר יוחאי.
ַצ ִמי ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר וְנוֹ ַׁש ְע ִּתי ְּב .$60,000 -
ִק ַּב ְל ִּתי עַל ע ְ
ׂה ֶׁש ָּקרָה!
ַמ ֲע ֶש
ָּכ ְך ְמ ַס ֵּפר ַא ְריֵה ֶאת ַמה ֶּׁש ֵארַע לוֹ – ֵה ַכנ ְִּתי ְסכוּם ֶׁשל ֶ 60א ֶלף דו ָֹלר ִל ְקרַאת
ָאה
ֲד ָׁשהַ ,א ְד ָה ֵכי ו ְָה ֵכי נ ִַּגׁש ֵא ַלי ְׁשמו ֵּאל י ְִד ִידי ו ִּב ֵּקׁש ֶאת ַה ְּסכוּם ְּכ ַה ְלו ָ
ְּב ִנ ּיָה ח ָ
ַכ ִּתי ַל ֶּכ ֶסף ַעד ִל ְת ִח ַּלת ַה ְּב ִנ ּיָהִ ,ה ְס ַּכ ְמ ִּתי
ֲדיִן לֹא נ ְִצר ְ
ִל ְתקו ָּפה ְק ָצרָה ,וַ ֲאנִי ֶׁשע ַ
יעּ ,ו ְׁשמו ֵּאל ִמ ְׁש ַּת ֵּמט ִמ ֶּמ ּנִיּ ,דו ֶֹחה או ִֹתי ׁשוּב ְוׁשוּב,
ְל ַה ְלווֹת לוֹ .זְ ַמן ַה ֵּפרָעוֹן ִה ִּג ַ
ַסה ִל ּצֹר ֶק ֶׁשר וְהוּא חו ֵֹסם ָּכל ֶא ְפ ָׁשרוּת ֶׁש ָּכזֹאתַ ,עד ֶׁש ְּל ַב ּסוֹף לֹא
ֲאנִי ְמנ ֶּ
ֲפ ּל ּו ַּב ֶּט ֶלפוֹןָּ .כאן ְּכ ָבר ִנ ְׁש ַּב ְר ִּתי; ּגַם ְל ַא ֵּבד ָממוֹן ּכֹה רַב ְוגַם ָל ַד ַעת
ָענָה ִלי א ִ
ַמה או ִֹתיָּ .כל ַה ּיוֹם ו ְָכל
ֱמן ָע ַלי ַעד לֹא ִמ ְּכ ָברְ ,מ ַה ֵּתל ִּבי ו ְּמר ֶּ
ֲב ִריֶׁ ,ש ָהיָה ֶנא ָ
ֶׁשח ֵ
ַס ִּתי ְל ִד ְכ ּדו ְּך נ ְַפ ִׁשי.
ַה ַּלי ְָלה ָח ַׁש ְב ִּתי ַעל ְׁשמו ֵּאל ו ְַה ֶּכ ֶסף ,ו ְּב ִע ְקבוֹת ָּכ ְך נ ְִכנ ְ
ָתי חו ַֹבת ַה ִה ְׁש ַּת ְּדלוּת ַה ָּב ָאה ָהי ְָתה,
ַה ְר ֵּבה ֶא ְפ ָׁש ֻר ּיוֹת לֹא ָע ְמד ּו ְל ָפנַיִ ,מ ְּב ִחינ ִ
ֵע ְּב ַמ ַּתן ֵע ָצה נְכוֹנָה,
יחנָה .או ַּלי ָח ֵבר טוֹב יו ַּכל ְל ַס ּי ַ
ֶׂ
ְּד ָאגָה ְּב ֵלב ִאיׁש ְי ִש
ֲב ִרי ַה ּטוֹב נִ .ס ַּפ ְר ִּתי לוֹ ֶאת
ִיתי ַלח ֵ
יצד ָע ַלי ִל ְנהֹג ְּב ַמ ָּצב ֵמ ֵעין זֶהָּ .פנ ִ
ְלהוֹ ֵרנִי ֵּכ ַ
ֲצתוֹ.
ָהעו ֵֹבר ָע ַלי ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶאת ע ָ
ָדע ְל ָה ִׁשית,
ׂית לֹא י ַ
ָצה ְּב ָכל ְמאוֹדוֹ ַל ֲעזֹרֵ .ע ָצה ַמ ֲע ִש
נִ .ה ְק ִׁשיב ו ְָח ַׁשב ,הוּא ר ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו,"...
"כ ַדאי הוּא ר ִּ
ַבו ֵֹתינוְּּ :
ֲמר ר ּ
רַק ְּבזֹאת נִזְ ַּכרְּ ,ב ַמא ַ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִל ּמוּד יו ְֹמיו ִֹמי,
ו ְּב ָכ ְך ֶׁש ַּל ַאחֲרוֹנָה ֶי ְׁשנ ָּה ִה ְתעו ְֹררוּת ְּגדו ָֹלה ְל ִל ּמוּד ַה ַ
זְכה
זֹּהר ִנ ֶּ
יח ְּב ִס ְפרוֹ ֶׁש ִּבזְ כוּת ַה ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ִה ְב ִט ַ
ו ְִאם ר ִּ
ָתי ַה ְּק ַט ּנָה ּתו ַּכל ְל ִה ָּפ ֵתר ִּבזְ כוּת
ַדאי ָצר ִ
ֻלה ַה ְּכ ָל ִלית ֶׁשל ָּכל עמ"יְּ ,בו ַּ
ַל ְּגא ָּ
ֻלה ְּפ ָר ִטית.
זֹּהרִּ ,ב ְב ִחינַת ְּגא ָּ
ִל ּמוּד ַה ַ
ֵרה ֶה ְח ַל ְט ִּתי ִל ְפקֹד ֶאת ִצ ּיוּנוֹ ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ְּב ַהר ִמירוֹן.
ִמ ּתו ְֹך ַה ְּד ָחק ו ְּב ֵלית ְּבר ָ
ָס ְע ִּתי ו ְִה ְׁש ַּת ַּט ְח ִּתי ַעל ַה ֶּק ֶבר ִּב ְת ִפ ָּלה ו ְּב ַתחֲנ ּונִיםָׁ ,ש ַפ ְכ ִּתי ֶאת ְצקווןֹן
ַק ְמ ִּתי ,נ ַ
לללמֹדֹד
צממי ִל ְ
ַל ֲח ִׁשי ִל ְפנֵי אֲדוֹן ַה ּכֹל ,ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶׁש ִּבזְ כוּת ַה ַּק ָּב ָלה ֶׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ַעל ַע ְצ ִ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ָכל יוֹם ֶאזְ ֶּכה ִליׁשו ָּעה.
ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ים
ַּב ֶּד ֶר ְך ֲח ָזרָהְּ ,כ ֶׁשכ ִֻּּלי נ ְִר ָּגׁש ֵמ ַה ֲחוָיָה ָהרו ָּחנִית ֶׁש ָחו ִ
ְעו ִּרים
יד ְנע
ִיתיָּ ,פ ַג ְׁש ִּתי י ְִד ד
ֱל ְפנ ּו ִמ ְס ַּפר ִמ ִּלים ,וְתו ְֹך ְּכ ֵדי ִּד ּבוּר ְמ ַס ֵּפ
ַבוֹת לֹא ְר ִא ִיתיוֶ ,הח ַ
ֶׁש ָּׁשנִים ר ּ
ספר ַה ָּלה
ַך ,וַע ַ
ֻשה ְּגדו ָֹלהֲ ,א ֶׁשר ְל ֵח ֶלק ִמ ֶּמ ּנָה הוּא נ ְִצר ְ
ֶׁש ִּק ֵּבל ְיר ָּׁ
660,000$
ֲדיִן ִנ ְׁש ַאר לוֹ 0,0000$
יע ִליִ :אם ִה ְּנ ָך ררוו ֶֹצה ִה ְנ ִנניִי
ֶׁש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך או ָֹתם ַּב ְּז ַמן ַה ָּקרוֹבְּ .ברֹב נ ְִדיבוּתוֹ ִה ִּצ ַ
מו ָּכן ְל ַה ְלווֹת ְל ָך או ָֹתם ...
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו...
ָא ֵכןְּ ,כ ַדאי הוּא ר ִּ

ַצ ְמכֶם ו ְִתָּו ְׁשעוּ.
ְּת ַק ְּבל ּו עַל ע ְ
ָה
ָאנ ּו עו ְֹמ ִדים ְּב ִס ּיו ָּמ ּה ֶׁשל ָׁשנָהִ ,מי לֹא נ ְִד ָרׁש ִלזְ ֻכ ּיוֹת ְּכ ֵדי ְל ֵה ִיטיב לוֹ ַל ָּׁש ָנה
ֲד ָׁשה? ִמי ֵאינוֹ רו ֶֹצה ְּב ָׁשנָה טו ָֹבה ו ְּמתו ָּקה יו ֵֹתר? ִמי ֵאינוֹ ָח ֵפץ ִּביׁשוּעוֹת
ֹת
ַהח ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו...
ָט ּיוֹת ו ְּכ ָל ִל ּיוֹת? ְּכ ַדאי הוּא ר ִּ
ְּפר ִ
ו ְַעל י ְֵדי זֶה יֻ ְׁש ַּפע ֶׁש ַפע רַב ְּב ָכל ָהעו ָֹלמוֹת – רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ַר ְׁש ִּב"י – ֶׁש ָהעו ֵֹסק
ְּבתוֹ ָרתוֹ יִזְ ֶּכה ְּב ֶעזְ רַת ה' ְל ֶׁש ַפע רַב רו ָּחנִי ְו ַג ְׁש ִמי.
]כַּ 5-ד ּקוֹת ְליוֹם ְּב ַמ ְסלוּל ד' – ַּכ ְמפֹ ָרט
זֹּהר ְּ
ַק ְּבל ּו ַעל ַע ְצ ְמ ֶכם ֶאת ִל ּמוּד ַה ַ
ֶכת ו ְָכל טוּב.
בעמוד  [15ו ְִת ּוָ ְׁשע ּו ְּב ָׁשנָה טו ָֹבה ו ְּמבֹר ֶ

ִמ ְב ָצע!
היּווֹ ִמֹמי
הר ַה ּי
ֹּהר
ּכָל ַה ִּמ ְצ ָטרֵף ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ּיו ִֹמי ַּב ְּתקו ָּפה ַה ְּקרו ָֹבה ְמ ַק ֵּבל ִס ְפרֵי ַהז ַֹּהר
ֲמ ִּתי ֶׁשל ַה ּלו ֵֹמד ז ַֹהר ְר ֵאה ְּבעָלוֹנִים 1,2,3,4,#
ׂכָרוֹ ָהא ִ
ִח ּנָםְ .ש

שנה טובה ממפעל הזוהר העולמי
בין כסא לעשור שע"ת הגאולה לפ"ק

אנו מאחלים לכל עם ישראל ולכל העוסקים בצרכי
ציבור באמונה יומם ולילה לפרסם את תורת הרשב"י
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מדברי הזוהר

 ּכָל ַמה ֶּׁש ּסו ֵֹבל ָה ָא ָדם ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה הוּא ִמ ְּפנֵי ֶׁש ּלֹא ִנז ְַהר ְּב ַמ ֲאכָלוֹת אֲסוּרוֹת )ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ח"ג ַּדף מ"ב(.
ֻשה ְונ ְִכנָס ִל ְרׁשוּת ַה ִּס ְטרָא ָא ֳחרָא )ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ח"ג ַּדף מ"ב(.
 יו ֵֹצא ֵמ ְרׁשוּת ַה ְּקד ָּׁ
יתתוֹ ְּכ ָא ָדם ְמגֹעָלִּ ,כי ַה ָק ָּב"ה גּ וֹעֲלוֹ
ָהם וְאוֹי ְלנ ְַפ ָׁשם ִּכי לֹא י ְִת ַּד ְּבק ּו ִּב ְצרוֹר ַה ַח ּיִים ְּכלָל ו ְָדנִין אוֹתוֹ ְל ַא ַחר ִמ ָ
 אוֹי ל ֶ
ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ו ָּבעוֹלָם ַה ָּבא )ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ח"ג ַּדף מ"א(.
ֻּמ ָאה ׁש ּורָה ָעלָיו )ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ח"ג ַּדף מ"ב(.
 ְמ ַד ֵּבק נ ְַפׁשוֹ ְּב ִס ְטרָא ָא ֳחרָא וְגוֹעֵל נ ְַפׁשוֹ וְרוּחוֹ ,וְרו ַּח ַהט ְ
ׂה ְּפנֵי ַח ּיָה ָרעָה )ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ח"ב ַּדף קכ"ה(.
 ַנ ֲע ֶש
ֻחד ֶאת יְהו ֵּדי ֵאירו ָֹּפה.
ָאקא .ובשעתו ִּז ֲעזַע ֶאת ָהעוֹלָם כ ֻּּלוִֹּ ,ב ְמי ָ
ֻקוֹת" ִּכ ֵהן ְּכרַב ָּב ִעיר ְקר ָ
"מג ַּלֶה ֲעמ ּ
ַה ִּס ּפוּר ֶׁש ָּקרָה ִּבז ְַמן ֶׁש ַה ְ
ָמים ,ו ְּכ ִפי ֶׁשעו ְֹרר ּו ְּגדוֹלֵי ַה ַּצ ִּד ִיקים
ַמו ָּבא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַה ְר ֵּבה ְּפע ִ
ִס ּפוּר ְמ ִציאו ִּתי ֶׁש ָּקרָה ִל ְפנֵי ָׁ 400שנָה ְלעוֹרֵר עַל ִע ְניַן ַה ַּכ ְׁשרוּת ּכ ּ
ֶבת ִמ ְּפנֵי ֶׁש ּלֹא ִנז ְָה ִרים ִמ ַּמ ֲאכָלוֹת אֲסוּרוֹת.
ַכ ֶ
ֻלָה ִמ ְתע ּ
ֶׁש ַה ְּגא ּ

ֻקוֹת
ַּבעַל ְמג ַּלֶה ֲעמ ּ
ֶטע
ָתן נ ַ
ֶטע ַׁש ִּפ ירָא נו ַֹלד ִּב ְׁשנַת שמ"ה .הוּא ָהיָ' נ ְֶכ ּדוֹ ֶׁשל ר' נ ָ
ָתן נ ַ
ַה ּגָאוֹן ר' נ ָ
ַבנוּת ָּב ִע יר הוֹרו ְֹדנָא ו ְִח ֵּבר ֵּפר ּוׁש ַעל ַה ֵּס ֶפר ַׁש ֲע ֵרי
ַׁש ִּפ ירָא ַה ּקו ֵֹדםֶׁ ,ש ִּכ ֵהן ְּבר ָּ
"א ְמרֵי ָׁש ֶפר".
ּד ּו ָרא ְוגַם ֵּפר ּוׁש ַעל ַר ִׁש"י ַעל ַה ּתוֹרָה ְּב ֵׁשם ִ
יבה ְּגדו ָֹלה ,ו ְַעל
ָאקאָׁ ,שם ֶהחֱזִ יק ְי ִׁש ָ
ַב ּה ֶׁשל ְקר ָ
ִּב ְׁשנַת שע"ז ִה ְת ִחיל ְל ַכ ֵהן ְּכר ָּ
ַבים נ ְִמנָה ּגַם ַה ּגָאוֹן ר' ַׁש ְּב ַתי ּכ ֵֹהן ַ)ה ַּׁש ְ"ך(ְּ .בנו ָֹסף ִלגְ אוֹנוּתוֹ ַּב ּנִגְ ֶלה
ידיו ָהר ִּ
ַּת ְל ִמ ָ
ֻר ָסם ְּבתוֹר ּגָאוֹן ְּבתוֹרַת ַה ַּק ָּב ָלהְ ,ויָדו ַּע ְּכ ִאיׁש ָקדוֹׁש ו ְָטהוֹר.
ָהיָה ּגַם ְמפ ְ
ֻד ָּפ ִסים ְּב ָכל השסי"ם .או ָּלם
"ח ּד ּו ֵׁשי ַא ְנ ֵׁשי ֵׁשם" מ ְ
ִח ּד ּו ָׁשיו ַעל ָה ִרי"ף ְּב ֵׁשם ִ
ֻקוֹת"ֲ ,א ֶׁשר ּבוֹ הוּא ְמ ָפ ֵרׁש
ַלה ֲעמ ּ
"מג ֶּ
הוּא יָדו ַּע ָּבעו ָֹלם ְּב ִע ָּקר ִּבגְ ַלל ִס ְפרוֹ ְ
ֲמ ִּׁשים ּו ְׁש ַּתיִם ָּפנִיםּ .גַם ֵּפר ּוׁשוֹ ַעל ַה ּתוֹרָה
אתיִם ח ִ
ָא ְת ַח ּנַן" ְּב ָמ ַ
ֶאת ַה ָּפסוּק "ו ֶ
ֻקוֹת".
ַלה ֲעמ ּ
"מג ֶּ
ׂא ֶאת ַה ֵּׁשם ְ
נוֹ ֵש
יבה ֶׁשל ַמ ְע ָלה יוֹם ד' ָאב ְׁשנַת שצ"גִּ ,ב ְהיוֹתוֹ רַק ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים
נ ְִת ַּב ֵּקׁש ִלי ִׁש ָ
ּו ְׁשמוֹנֶה ָׁשנִיםַ .על ַה ַּמ ֵּצ ָבה ֶׁש ּלוֹ ָחרוּת ֵּבין ַה ְּׁש ָאר" :הוּא ֶׁשאו ְֹמ ִרים ָע ָליו ֶׁש ִּד ֵּבר
ִא ּתוֹ ֵא ִל ּיָה ּו ָּפנִים ֶאל ָּפנִים" ,זי"ע.

י ִּס ּורֵי יְתו ִֹמים
ָאקא ַק ָּצב ֶא ָחד ו ְִה ְׁש ִאיר ַא ֲחרָיו
ִּב ְׁשנַת שמ"א ָל ֶא ֶלף ַה ִּׁש ִּׁשי נ ְִפ ַטר ִּב ְקר ָ
ֲמיו ֶׁשל ֶא ָחד ִמ ּדו ָֹדיוַ ,ק ָּצב ּגַם
יָתוֹם ָק ָטן ְּכ ֶבן ַא ְר ַּבעַ .על יָתוֹם זֶה נ ְִכ ְמר ּו ַרח ָ

הוּא ,ו ְִה ְכנִיס אוֹתוֹ ְל ֵביתוַֹ .ה ּדוֹד ַה ּזֶה ָהיָה ָא ָדם ָק ֶׁשה ְמאֹדּ ,בוּר ְוגַס רו ַּח,
וְנו ָֹסף ְל ָכ ְך ּגַם ִּג ֵּדל ְּב ֵביתוֹ עוֹד יָתוֹם ֵׁשנִיַ .ה ִּמ ָּלה ִּ"ג ֵּדל" ָּב ָאה רַק ְל ִת ְפ ֶארֶת
ַכים ֶאת ָהעֲבוֹדוֹת ַה ָּקׁשוֹת
ֱמיס ַעל ִּכ ְת ֵפי ַהיְתו ִֹמים ָהר ִּ
ׂה ֶהע ִ
יצהְ .ל ַמ ֲע ֶש
ַה ְמ ִל ָ
ָתן ָל ֶהם ַמ ְס ִּפיק ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל ְולֹא ֶּבגֶד ִל ְל ּבֹׁש ְולֹא
ַחד ִעם זֹאת לֹא נ ַ
ְּביו ֵֹתרְ ,וי ַ
יהם.
ֲליִם ְלרַגְ ֵל ֶ
ַנע ַ
ָתק ֵמ ַה ֵּׁשנָה
ֶא ְלצ ּו ַהיְתו ִֹמים ְל ִה ּנ ֵ
ֲפ ָלה ,נ ֶ
ׂוֹ ֶררֶת א ֵ
ַה ְׁש ֵּכם ַּב ּב ֶֹקרְּ ,בעוֹד ַּבחוּץ ש
יהם עֲבוֹדוֹת
ֲל ֶ
ֻטל ּו ע ֵ
ַה ְּמתו ָּקהָ ,לקוּם ֵמ ַה ִּמ ָּטה ו ְָל ֶל ֶכת ָל ִא ְט ִליזָׁ ,שם ה ְּ
ְׁשחוֹרוֹת.
יהם ְּכמוֹ ְּב ַס ִּכ ינִיםְּ ,ב ֵעת ֶׁש ֵהם נ ִּק ּו ֶאת
ַּבחֹרֶף ָהיָה ַה ְּכפוֹר "חו ֵֹת ְך" ְּב ֶא ְצ ְּבעו ֵֹת ֶ
ַה ֵּכ ִלים ְּב ַמיִם ָק ִרים ְּכ ֶקרַחִ .א ּל ּו ָהי ּו ְי ֵׁשנִים יו ֵֹתר ו ְּמ ַק ְּב ִלים יו ֵֹתר ָמזוֹן ,לֹא ָהיָה
יקה
ַה ּקֹר גּ ו ֵֹרם ָל ֶהם ֶס ֶבל ּכֹה ָק ֶׁשהַ ,א ְך ֵהם ַאף ַּפ ַעם לֹא ָי ְׁשנ ּו ֵׁשנָה ַמ ְס ִּפ ָ
ֲמת ח ֶֹסר ֵׁשנָה
ׂ ַֹבעָּ .ת ִמיד ָהי ּו סו ְֹב ִלים ִמ ּקֹר ו ְִחו ְִרים ֵמח ַ
ו ְַאף ַּפ ַעם לֹא ָא ְכל ּו ַל ּש
ָעב.
ו ְֶח ְר ַּפת ר ָ
ָתנָה ָל ֶהם ֶל ֱאכֹל ...ו ְַכ ֲא ֶׁשר
"ק ַּד ַחת" נ ְ
ַה ּדו ָֹדה לֹא ָהי ְָתה יו ֵֹתר טו ָֹבה ֵמ ַה ּדוֹדַ .
"מחֲזִ ִירים אוֹתוֹ ִל ְת ִח ּיָה"
ָעב ו ִּמ ּקֹרָ ,הי ּו ַ
ֶא ָחד ֵמ ַהיְתו ִֹמים ָהיָה נו ֵֹפל ֵאין אוֹנִים ֵמר ָ
ֻמוֹת ו ַּמזְ ִה ִירים אוֹתוֹ ַל ֲעבֹד ְּב ֶמרֶץ ְולֹא ְל ִה ְת ַע ֵּצל.
ַעל י ְֵדי ַמ ּכוֹת ו ַּמ ֲהל ּ

ֵיהם
ָרעָב ֵּבין עֵינ ֶ
ָדל ּו ְללֹא ּתוֹ ָרה ְולֹא ִל ְּמד ּו או ָֹתם ׁשוּם
ַהיְתו ִֹמים ּג ְ
ָּד ָברֵ .הם ָהי ּו ְרחו ִֹקים ִמ ָּכל זִ יק ֶׁשל ַיהֲדוּת :לֹא י ְָדע ּו
ַמ ִהי ְּת ִפ ָּלה ו ַּמה ֶּזה ִמנ ְָהג יְהו ִּדי ,ו ְַאף לֹא ִל ְקרוֹת

כל התורם מזמנו ללמוד דף היומי בזוהר
הקדוש) ,כ 3-4דקות( הצדיק הקדוש רבי
שמעון בר יוחאי יזכהו בדין!!!

האם יש למישהו תעודת ביטוח???

לרבי שמעון יש!!!
יב

ֶאת ָה ָא ֶלף ֵּביתְּ .כ ֶׁש ֵהם ִה ִּגיע ּו ִל ְתקו ַּפת ַה ִה ְת ַּב ְּגרוּתֵ ,הם ִה ְת ִחיל ּו ְל ָה ִבין ַעד
ָלםִ .ה ְר ִּגיׁש ּו ֶאת ַע ְצ ָמם ֻמ ְׁש ָּפ ִלים ּונְחו ִּתים,
ֵיהם ו ַּמה ָּק ֶׁשה גּ וֹר ָ
ַּכ ָּמה עֲלו ִּבים ַח ּי ֶ
ֵיהם ַה ָּמ ִרים ָה ְפכ ּו
ָאי ַח ּי ֶ
יבםְּ .תנ ֵ
ֵע ֶׁש ּי ִָריב ּו ֶאת ִר ָ
מֻזְ נ ִָחים וּבו ְֹד ִדים ְללֹא ָאח ְור ַ
ֵיהם
ָעב ֵה ִציץ ָּת ִמ יד ִמ ֵּבין ֵעינ ֶ
ֻש ִמיםָ .הר ָ
ֻר ָּב ִלים ו ְּמג ָּׁ
י-פ ְר ֵחי ְמס ְ
או ָֹתם ְל ִמין ָא ְר ֵח ִּ
ֻּלם ִה ְת ַרחֲק ּו ֵמ ֶהם ִּכי ֵהם נ ְִרא ּו ְּכמוֹ י ְַל ֵדי גּ ' ּו ְנגֵל:
ַער .כ ָּ
ְּכמוֹ ֵמ ֵע ינֵי זְ ֵא ִבים ַּב ּי ַ
ֻד ֵלי ֶּפרֶא ,י ְֵח ִפיםְ ,קרו ִּעים ו ְּבלו ִּאים.
ֻכ ָל ִכים ו ְּמג ְ
ְמל ְ
ׂר ָּכ ֵׁשרָּ ,כ ְך ֶׁש ְּמ ִח ירוֹ
ָאקא גּ וֹבוֹת ַמס ָּכ ֵבד ִמ ָּב ָש
ׁש ּיוֹת ִּב ְקר ָ
ְּבאו ָֹתם ַה ּי ִָמים ָהי ּו ָה ָר ֻ
ֲמ ִידים ָהי ּו יְכו ִֹלים ְל ַה ְרׁשוֹת ְל ַע ְצ ָמם ֶאת ַה ַּתעֲנוּג
ָהיָה ּגָבו ַֹּה ְמאֹדְ ,ורַק ֲא ָנ ִׁשים א ִ
ׂר
ֲמים ָּב ָש
ֲלי ַה ְכנָסוֹת ְנמוּכוֹת ָהי ּו טוֹע ִ
ׂר ִּבימוֹת ַהחֹלֲ .א ָנ ִׁשים ַּבע ֵ
ֶל ֱאכֹל ָּב ָש
ֲלי
רַק ְּב ַׁש ָּבתֵּ .כיוָן ֶׁש ַּמ ְר ִּבית ַה ָּלקוֹחוֹת ָּב ִא ְט ִליז ָהי ּו ֵמ ַה ְּׁש ָכבוֹת ַה ְּגבוֹהוֹתַּ ,בע ֵ
ֻט ָלהַּ ,כ ּמו ָּבן,
אכה זוֹ ה ְּ
ׂר ַה ַּבי ְָתהְ .מ ָל ָ
ַה ָּממוֹןָ ,הי ּו ׁשו ְֹל ִחים ָל ֶהם ֶאת ְמנוֹת ַה ָּב ָש
ּגַם ִהיא ַעל ִּכ ְת ֵפי ַהיְתו ִֹמיםָ .הי ְָתה ָל ֶהם ֵאפוֹא עֲבו ָֹדה ְּכפו ָּלהַ :ה ְׁש ֵּכם ַּב ּב ֶֹקר
ֶך ַּכ ָּמה ָׁשעוֹת ָּב ִא ְט ִליז ַע ְצמוֹ ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָה ֵחל ִמ ָּׁש ָעה
ָהי ּו עו ְֹב ִדים עֲבו ַֹדת ֶּפר ְ
ׂר ְּב ָב ֵּתי ַה ּנְגִ ִידים.
ֻקת ַה ָּב ָש
ֶה-ת ַׁשע ַּב ּב ֶֹקר ָהי ּו יו ְֹצ ִאים ַל ֲחל ַּ
ְׁשמוֹנ ֵּ
ֹת-ה ְּפנִים ֶׁשל ָה ִא ְט ִליזְ :ל ַה ְפ ִׁשיט ֶאת ָהעוֹרוֹתְ ,ל ָג ֵרםַ ,ל ֲחת ְֹך
ְּב ַס ּי ְָמם ֶאת עֲבוֹדו ַ
ׂרוֹת
ַכוֹת ַס ִּלים ִעם ַע ְש
יהם ָהר ּ
ֲמ ִיסים ַעל ִּכ ְת ֵפ ֶ
ַקרְ ,לנ ַּקוֹת ו ְִל ְׁשטֹףָ ,הי ּו ַמע ִ
ו ְּלנ ֵּ
ׂר ו ְּמ ִר ִיצים או ָֹתם ְל ֶמ ְר ַח ִּקים ֶׁשל ַּפ ְר ָסאוֹת ַעל ְּפנֵי ָּכל
ִקילוֹגְ ָר ִמים ֶׁשל ָּב ָש
ָה ִע ירִ .אם ֵה ִעיז ּו ְל ַב ֵּקׁש ֶׁש ּי ְִּתנ ּו ָל ֶהם ק ֶֹדם ֶל ֱאכֹלָ ,הי ּו ַה ּדוֹד ו ְַה ּדו ָֹדה ַמ ְפ ִל ִיאים
יהם,
ֻצ ָּפה ֶׁש ָּכזוֹ!" ו ַּמ ְכ ִר ִיחים או ָֹתם ָל ֵצאת ִל ְׁש ִלי ֻח ּיו ֵֹת ֶ
יהם ִּבגְ ַלל "ח ְ
ֶאת ַמ ּכו ֵֹת ֶ
ָעב.
ֶצת ֵמר ָ
ְּכ ֶׁש ִּב ְטנָם ִמ ְת ַּכ ּו ֶ
ׂר ,נ ְַל ִעיט ָל ֶכם ֶאת ַה ָּכ ֵרס ְּבאֹ ֶכל"...
ֻקת ַה ָּב ָש
"כ ֲא ֶׁשר ָּת ִביא ּו ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ֵמ ֲחל ַּ
ַּ
ָק ְב ָעה ַה ּדו ָֹדה.
ֶא ְלצ ּו ְל ַצ ּיֵת.
לֹא ָהי ְָתה ָל ֶהם ֵאפוֹא ׁשוּם ְּב ֵררָה ,ו ְֵהם נ ֶ
ָלם ,ו ַּמ ְר ִט ִיבים ֶאת
ַּב ַּלי ְָלהַ ,על ִמ ְׁש ְּכ ֵבי ַה ַּקׁש ַה ּצוֹ ְננִים ָהי ּו ּבו ִֹכים ַעל ַמר גּ וֹר ָ
יהםְּ ,ד ָמעוֹת ֶׁשל יְתו ִֹמים ַח ְס ֵרי ֶי ַׁשעַ ,א ְך ְל ִב ְכיָם לֹא ָהי ְָתה
ַה ַּקׁש ְּב ִד ְמעו ֵֹת ֶ
אֹזֶן ַק ֶּׁש ֶבת.
המשך יבוא בעז"ה
ָמים ְּבכָל ַה ּדוֹרוֹת ְל ַה ְתרוֹת ו ְּלעוֹרֵר
ו ְּכ ֶה ְמ ֵׁש ְך ְל ִד ְברֵי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִה ְמ ִׁשיכ ּו ַה ֲחכ ִ
ְּב ִע ְניַן ַה ַּכ ְׁשרוּת.
ֲכלוֹת אֲסוּרוֹת ֶׁש ִּמ ּזֶה י ְָצא ּו ְמ ִדינוֹת ְׁש ֵלמוֹת ְל ַת ְר ּבוּת
ֲב ָרה ְּגדו ָֹלה ָּכל ָּכ ְך ְּכ ַמא ָ
 ֵאין ע ֵ
ָעה )שו"ת ִּד ְברֵי ַח ּיִים ִס ָימן ז'(.
רָ
ֲטים ַק ִּלים,
יח לֹא ָּבא ִּב ְׁשנַת הכת"ר? – ְּתׁשו ָּבה! עֲבוּר ׁשוֹח ִ
 ָל ָּמה ָמ ִׁש ַ
ִׁש ְמר ּו ִמ ְׁש ָּפט(.

)ד ֶר ְך ַה ֶּנ ֶׁשר,
ֶּ

יתנ ּו
ֱריב ֶאת ֵּב ֵ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ִ -מי ֶהח ִ
יאת ְמ ִׁש ַ
ֲכלוֹת אֲסוּרוֹת ְמ ַע ֵּכב ִּב ַ
 ָּכל ָהאו ֵֹכל ַמא ָ
ֲדיִן ַּבעֲווֹנֵנוּ? ַ -מ ּדו ַּע לֹא ָּבא ֶּבן ִי ַׁשי
ָמינוּ ,ו ְַה ְּׁש ִכינָה ְּבגָלוּת ע ַ
ֲדיִן לֹא נ ְִבנָה ְּבי ֵ
ֲא ֶׁשר ע ַ
ָדה
ּטרֵפוֹת ְּ)ב ִרית ַמ ֵּטה מ ֶׁשה ַעל ַה ּג ָ
ֲכ ִילים נ ְֵבלוֹת ו ְ
ֲטים ֶׁש ַּמא ִ
ּגַם ְּתמוֹל ּגַם ַה ּיוֹם? עֲבוּר ׁשוֹח ִ
ֶׁשל ֶּפ ַסח(.
ֲכילַת נ ְֵבלוֹת ו ְּטרֵפוֹת,
 רֹב ֶא ִּפיקו ְֹרסוּת רח"ל ִמ ְתנו ֵֹצץ ָּב ָא ָדם ַעל י ְֵדי א ִ
ָּפ ָר ַׁשת ְקדוֹ ִׁשים(.

)תוֹרַת מ ֶׁשה
ּ

ׂה נ ְַפׁשוֹ
ֲפ ּל ּו ְּבׁשוֹגֵגֶ ,א ָּלא ֶׁש ִּי ְׁש ַּת ּנֶה ַה ְּפגָם ִּד ְב ֵמזִ יד ֵּת ָע ֶש
ֲכלוֹת אֲסוּרוֹת ּפוֹגֵם א ִ
 ַמא ָ
ֶׁש ֶקץ ,ו ְּבׁשוֹגֵג ִּת ַּט ְמ ֵטם נ ְַפׁשוֹ ְונ ְִט ֵמאת )אוֹר ַה ַח ּיִים ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִי(.
 ִאם ַא ֶּתם ְקדוֹ ִׁשים ו ְּפר ּו ִׁשים ִמ ִּׁש ּקו ֵּצי נ ְֵבלוֹת ו ְּטרֵפוֹת ֲהרֵי ַא ֶּתם ֶׁש ִּלי ,ו ְִאם ָלאו
ֵאינ ְֶכם ֶׁש ִּלי ) ַר ִׁש"י ִמ ְׁש ָּפ ִטים ל'(.



קדושת בית הכנסת )א(
מי נכתב ל"ע בספרן של רשעים???
אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה ,אחד של רשעים
גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים )ראש השנה דף ט"ז ע"ב(

ְּב ִת ּק ּונֵי ז ַֹהר ִּת ּקוּן )י"ח ַּדף ל"ג ע"ב( ְּב ִד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ֵּבינוֹ ִנ ִיּים,
ְוזֶה ְלׁשוֹנוַֹ :צ ִּד ִיקיםֵּ ....בינ ּו ִנ ּיִים י ְִהיב לוֹן ְׁש ֵא ְל ִּתין ִּד ְלהוֹן
]ה ֵּב ינוֹ ִנ ִיּים ַה ֶּמ ֶל ְך נו ֵֹתן ָל ֶהם ֶאת ְׁש ֵא ָל ָתם ִמ ַּבחוּץִּ ,כי ַה ֶּמ ֶל ְך
ִמ ְּל ָברַ ,
אלין ְלגָאו] ,ו ְֵאין ָל ֶהם זְ כוּת
ְמ ַד ֵּבר ִע ָּמ ֶהם רַק ִמ ַּבחוּץ ַּכ ּנַ"ל [.ו ְָלא ָע ִ
ֲפ ּל ּו
ֲבל ָה ְר ָׁש ִעים ֵאין ְּת ִפ ָּל ָתם ִנ ְׁש ַמ ַעת א ִ
ַשי ַע ּיָיא ]א ָ
ְל ִה ָּכנֵס ְל ָפנָיו [.ר ִּׁ
]הם נ ְִּד ִחים ִמ ָּׁשםְּ .ד ַהיְנ ּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ִמ ַּבחוּץֶ ,א ָּלא[ ִא ַּד ְחיָין ִמ ַּת ָּמן ֵ
ש ֵא ְל ִּתין ִּד ְלהוֹן] ,ו ְֵאין ַה ָּקדוֹׁש
ּדו ִֹחים ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתם ,[,ו ְָלא י ִָהיב לוֹן ְׁ
]א ָּלא
ֲליְיה ּו ִא ְּת ַמר ֶ
ָּברו ְּך הוּא נו ֵֹתן ָל ֶהם ֶאת ַּב ָּק ָׁש ָתםֶ [.א ָּלא ע ַ
ֲצרָי
ֱמר[ ) ְי ַׁש ְעיָה א יב( ִמי ִב ֵּקׁש זֹאת ִמ ּי ְֶד ֶכם ְרמֹס ח ֵ
יהם ֶנא ַ
ֲל ֶ
עֵ
ֲצ ַרי(ִּ ,כי ַעל י ְֵדי ֶׁשֵּיׁש ְּפגָם
])פר ּוׁש ָלבוֹא ְל ֵב ִיתי ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ו ְִל ְדרֹס ח ֵ
ֵּ
ְּב ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהם נ ְִפ ְּגמ ּו ִנ ְׁשמו ֵֹת ֶיהם ,ו ְֵאין ְּת ִפ ָּל ָתם ִמ ְת ַק ֶּב ֶלת ,[.ו ְִא ּלֵין ִאינוּן
ַשי ַע ּיָיאַ ,דהֲווֹ ְמ ַב ּזִין ְל ַמ ְל ּכָא ִּב ְצלו ְֹתהוֹן ]ו ְֵא ּל ּו ֵהם ָה ְר ָׁש ִעים
ר ִּׁ
ֶׁשהֲו ּו ְמ ַב ִּזים ֶאת ַה ֶּמ ֶל ְך ִּב ְת ִפ ָּל ָתם ְּד ַהיְנ ּו ֶׁש ּג ְָרמ ּו ָקלוֹן ְל ַה ְּׁש ִכ ינָה ַהּׁשוֹרָה
ִיחים
]על י ְֵדי ֶׁש ֵהם ַמ ּנ ִ
ש ַמע ְצלו ָֹתא ַ
ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶֶסתְּ ,[,ד ַמנ ְָחן ְל ִמ ְׁ
יחה ְּב ֵט ָלה
ָׂ
ִמ ִּל ְׁשמ ַֹע ֶאת ְּת ִפ ַּלת ַה ְּׁש ִל ַיח ִצ ּבוּר ,[,ו ָּפ ְס ִקין ָל ּה ַעל ִש
]ו ַּמ ְפ ִס ִיקים ְּב ֶא ְמ ַצע ְּב ִשׂ ָיחה ְּב ֵט ָלה ְ)מ ָפ ְר ִׁשים([.

זוהר הקדוש סדר שמות )דף קל''א ע''ב( :ו ַּמאן ְּד ִמ ְׁש ָּת ֵעי ְּב ֵבי
ְּכנִי ְׁש ָּתא ְּב ִמ ִּלין ְּדחוֹל ,וַוי ֵל ּיהְּ ,ד ַא ָחזֵי ִּפרו ָּדא ,וַוי לֵית ְּד ָגרַע
ָאלְּ .ד ַא ָחזֵי
ׂר ֵ
ָהא ְּד ִי ְש
ָקא ֶּב ֱאל ָ
ֵיה ח ּול ָ
ֵיה ְּדלֵית ל ּ
ְמ ֵה ְימנו ָּתא .וַוי ל ּ
ָהאְ ,ולָא ִא ְׁש ְּתכַח ַּת ָּמן) ,ולית ליה חולקיה
ְּד ָהא לֵית )ליה( ֱאל ָ
ֵיה ,ו ְַאנ ְִהיג ְק ָלנָא ְּב ִת ּק ּונָא )ס''א בתקיפא(
ביה( ו ְָלא ָּד ִחיל ִמ ּנ ּ
ֵילָא.
ָאה ִּד ְלע ּ
ִע ּל ָ
ָאל
ׂר ֵ
ַכ ִבין ִי ְש
סדר ויקרא )דף ע''ה ע''ב(ָּ :תאנָא ,עַל ג' ִמ ִּלין ִמ ְתע ְּ
ַב ִדין ְק ָלנָא ִּב ְׁש ִכינ ְָּתא ְּבגָלו ָּתא .ו ְּמ ַה ְּדרֵי ַאנ ְַּפיְיה ּו
ְּבגָלו ָּתא .עַל ְּדע ְ
ֻלה ּו או ִֹק ְימנָא
ֲבי ּג ְַר ַמיְיה ּו ָק ֵמי ְׁש ִכינ ְָּתאְ .וכ ְּ
ִמן ְׁש ִכינ ְָּתאְ ,ועַל ִּד ְמ ָסא ֵ
ִיתא ִּדילָן.
ְּב ַמ ְתנ ָ
הרי לך בהדיא ,ומי שמניח לשמוע חזרת התפילה ופסק על שיחה
בטלה נקרא רשע ,ומבזה למלכא חס ושלום ,וכמו שכתב בזוהר
הקדוש דעביד קלנא בשכינתא חלילה .וכל הרואה דברים הנ"ל
תסמר שערות בשרו .וכל דבריהם כגחלי אש על אלה יהיה זהיר
וזריז הרבה מאוד שלא לדבר בתוך תפילתו כלל.
והאיר אחד מן מגדולי המקובלים בבגדד :היאך אנו יכולים לזכות
לבנין בית המקדש אם אנו מבזים את מקדש
מעט?! והשאלה עדיין מהדהדת בין כתלי בית
המדרש...
בידכם הדבר ,הנכם יכולים לשנות את המצב
להעיר ולעורר בענין זה .ובזכות השמירה
בקדושת בית מדרשינו נזכה לבנין בית קדשינו
כי היא בית חיינו במהרה בימינו ,אמן.

נ ְִכנָס ּבוֹ ַמ ְח ֶׁש ֶבת ְּכ ִפירָה ו ִּמינוּת )רמב"ם(.
יג

אנו מתנצלים לכל אלו שכתבו מכתבים ומפאת חוסר מקום
איננו יכולים להכניסם בעלון זה ,ובע"ה יפורסמו בעלונים הבאים
כ"ו תמוז התשס"ט.
הרב מנחם מנדל טוביאס בן הגאון מוהר"ר שמואל אב"ד
דק"ק שטפנשט

לכבוד המפעל הקדוש הזוהר העולמי
הנני ממהר לענות להיות נמנה לדבר מצוה ,מפחד טירדות
שונות.
אמרינן לפעלא טבא איישר ,כבוד אדוני אבי הרב המובהק
החסיד הקדוש היה מזהיר הרבה השכם והערב על לימוד
הקדוש זוהר בשנות השמד ,בימי סטלין ותלמידיו שר"י,
נהג בקדשו להקהיל קהילות ברבים ולדרוש בפניהם
דברי תורה ,ומצטט להם מאמרי זוהר לטהר נשמתם,
היו נאספים הרבה יהודים בשבתות הקיץ וישבו כארבע,
ארבע וחצי שעות רצופות ,לפעמים נדירות היה השמש רבי
ישראל ב"ר טוביה ע"ה מביא לרב כוס מים.
כשהיה מצטט מזוהר הקדוש בעל פה ,ובפנים היו מרגישים
שהחושך מתגרש.
כמו כן נהג בקדשו להושיב על ידו ילדים בני חמש שש
שישמעו ויסתכלו בפנים הספר הזוהר הקדוש.
היה מצטט את הגאון הקדוש משרי מעלה רבי אייזיק
מקומרנא זצ"ל שאמר בקדשו" :לו עמי שומע לי ישראל
בדרכי יהלכו" וגו' ,ילדים בני שש ילמדו זוהר הקדוש ויכנס
בהם יראת שמים.
כמו כן נהג ללמוד ראשית חכמה עם קטנים ,היה אומר
שמה שאומרים לא ללמוד ילד ]זוהר[ מקורו מהמשכילים
רח"ל.
הרב מנחם מנדל בן הגאון מוהר"ר שמואל טוביאס
אב"ד דק"ק שטפנשט
a a a

חודש תמוז תשס"ט,

לכבוד המפעל הקדוש להפצת הזוהר העולמי.
שלו' וברכה וכט"ס
ראיתי את העלונים המדברים בענין חשיבות לימוד הזוהר
גדולים וקטנים וכל הכלל ישראל .הדיבורים הקדושים
מאוד הלהיבו את נשמתי והרגשתי שזה ממש תרופה
והצלה ,ותיכף ומיד התחלתי ללמוד זוהר הקדוש כמעט
בכל יום.
ברצוני לציין שאני אברך לומד בכולל ליטאי ,ולא ראיתי
מישהו שם שילמוד בספר הזוהר הקדוש ,אבל קראתי מה
שכתבתם על העלונים ,ונשתוממתי איך יכול להיות שכל
גדולי ישראל שותקים ולא מגלים לנו את הסוד הגדול
הזה שגדולי עולם שאתם מביאים בפרט החזון איש והחפץ
חיים איך שדבקו בזוהר וגדולי הספרדים גם כן כותבים,
וגדולי ירושלים פסקו כבר מזמן שרק זה יציל עלינו.
אני מקוה כמו שרבינו נחמן זי"ע אמר שעיקר הגאולה יבוא
על ידי ובזכות החיילים ואנשים פשוטים ...בזכותכם אני
לומד ב"ה כל יום לערך שעה עד שעתיים זוהר הקדוש
בחק לישראל ,וגם זהר על פרשת השבוע ,ואני מנסה בע"ה
לגמור כל שבוע כל הזוהר על פרשת השבוע] .האמת שאני
רוצה ללמוד יותר ,אבל יש לי הרבה שיעורים[ .וכן הילדים
שלי התחילו ללמוד זוהר כמעט בכל יום.
אני צריך להדגיש ,כי למדתי הרבה תורה ]לפי המצב
שלי[ ,אבל כמעט ולא הרגשתי חיות ,הכל היה יבש .עכשיו
אני בן אדם אחר ,הנשמה מתחילה לבעור יום ויום יותר
ויותר ,כשאני קם מלימוד הזוהר אני בריה חדשה .זה ממש
כל כך מתוק שאי אפשר בכלל לתאר.
ואני בן אדם פשוט אמריקאי ]והלוואי והייתי בן אדם
פשוט[ ,ואני מתאר לעצמי ,אלו לומדי הכולל שלומדים
כבר  30שנה בכולל היו לומדים זוהר היו בוערים כמו אש
לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו.

הכותב וחותם מתוך שמחה גדולה שזכיתי להיכנס
ולהירשם בחברת תלמידי הרשב"י זי"ע .ונא כשיהיה
ביכולכם לשלוח לי הזוהר ,ואני מוכן לעזור לכם גם כן
בהפצת הזוהר בע"ה.
אליהו פלדמן
a a a
יום א' ד' באלול ,תשס"ט

לכבוד ...וועד מפעל הזוהר העולמי שיחיו עמו"ש
הנני מודה לכם על זיכוי הרבים של הפצת הזוהר הק',
חינם אין כסף .לאחר שמילאתי טופס ,ותוך חצי שעה כבר
קיבלתי לידי את  70ח' זוהר הקדוש .וכן  7ספרים של
תיקוני זוהר הק' ועלונים לחלוקה לביהמ"ד.
יהי רצון שהקב"ה ימלא שנותיכם בטוב ובנעימים ,וזכות
הרבים תגן בעדיכם ובעד הנדבנים והתורמים ,ובזכות זה
בודאי מובטח קירוב הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן
נצח סלה ועד
על החתום ע"ה יעקב שבח ס"ט ,בית שמש
a a a

ראיתי פעם בספר חסד לאברהם מזקינו של בעל
החיד"א זי"ע:
...שלעתיד לבוא צריך להוריד את ספר הזוהר לשווקים,
זאת אומרת שכולם יגיעו ...ללמוד את הזוהר.
אם יש ביכלתכם לברר המקור הייתי שמח לפרסם את
המקור במלואו ,שכולם יראו.
ב.א.
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ער"ח אלול תשס"ט לפ"ק.

בס"ד,

יהודי יקר!
ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל אחד ואחד" ,בהאי ספר הזוהר יפקון
ביה מן גלותא ברחמי" – בספר הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים .ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים
אליהם על ידי לימוד הזוהר הקדוש ]ואפילו באמירתו בלבד[.
על כן יצאנו "מפעל הזוהר העולמי" בהשקה מיוחדת של חלוקת ספרי הזוהר היומי חינם לאלו המקבלים על
עצמם את הלימוד היומי ומצטרפים למעגל הלומדים .ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים הבאים:

א
ב
ג
ד

הספר
תיקוני זוהר
ספרי הזוהר
ספרי הזוהר
ספרי הזוהר

זמן לימוד משוער
 3-4דקות ביום
 3-4דקות ביום
 5-7דקות ביום
 15דקות ביום

כל הנרשם למסלול א'  -יקבל
וכל הנרשם לאחד מן המסלולים ב'-ג'-ד'  -יקבל

מספר עמודים ליום
עמוד אחד ליום
עמוד אחד ליום
 2-3עמודים ליום
כ 7-עמודים ליום

סיום לימוד הספר
שנה
 7שנים
 3שנים
שנה

חינם בעזהשי"ת את ספר תיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד.

חינם בעזהשי"ת את כל סט ספרי הזוהר ותיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד ,שייצא בס"ד בקרוב.

בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר
"אור הזוהר החדש" – שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח העוסקים בזוהר הקדוש.
הכולל קונטרסים" :גדולי ישראל והזוהר" " -זוהר לזקנים עם נערים"" -אמירת הזוהר כהלכתה"" ,לימוד זוהר
היומי" "שער התיקונים" "שער הזוהר" " שער ארץ ישראל והזוהר" ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר
הקדוש" .תיקוני זוהר היומי" – מחולק לעמוד יומי ,בו ניתן בלימוד של  3-5דקות לסיים את החלק היומי.

ברצונינו שכל יהודי יזכה ללמוד ולסיים את הזוהר הקדוש ,בוא והצטרף ל –  60,000איש שכבר
לומדים את הזוהר מידי יום ביומו ,תהווה חלק מן הכלל ,ותהיה שותף בהצלת עם ישראל.
גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי ,ישנה דרך נוספת בה תוכל להצטרף .ע"י תרומה בשווי
של סט זוהר – העומד על סך  - $36תזכה שיהודי ילמד מכחך ,וכל הלימוד יזקף לזכותך .אפשר גם לתרום
להוצאת העלונים על הזוהר לע"נ ,לברכה להצלחה וכל טוב.
כמו כן ניתן לתרום  $53כמנין ג"ן עדן להוצאת סט זוהר עם פירוש  -ספרים אלו מוכנים להדפסה ,אך
מתעכבים ומחכים לתרומתכם.
 1000כרכים  1500ש"ח.
הרוצה לתרום להוצאת תיקוני זוהר  500כרכים  7500ש"ח
נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה ,ויקדיש מעט מזמנו ,הן למילוי השאלון המצורף בזה ,והן
לפעילות בעתיד.
מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש.
ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתתברכו בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי"ע
ועכי"א לסמוך עליו ,ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה .רשב"י הקדוש בוודאי ימליץ טוב בעדינו בכל
עת ובכל רגע ובכל שעה להושיענו בתשועת עולמים אמן.
בברכת:

תורתו מגן לנו ,היא מאירת עינינו ,הוא ימליץ טוב בעדנו ,אדוננו בר יוחאי.
טו

בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא למלא את הפרטים המודגשים בכתב ברור
ולשלוח למספר פקס  02–9951300או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com
בהתנדב עם ברכו ה' – אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים המעונינים להתנדב לפעולות הארגון "מפעל הזוהר העולמי" ,על כן נצא בקריאה נרגשת
לכל אחינו בנ"י הנמצאים בכל אתר ואתר ,עורו והתעוררו להאיר את העולם באור העליון ,בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה .התנדבו לחלוקת עלונים,
סייעו בהפצת ספרי הזוהר וכדו' .כל המעונין לזכות בכך,

מעונין להצטרף למסלול א/ב/ג/ד )כנרשם בדף טו(
פרטים
שם

משפחה

טלפון

שיוך לקהילה/חסידות

שפת דיבור

פקס

כתובת
רחוב

עיר

מיקוד

גיל

פלאפון
דואר אלקטרוני

דירה

על יד רחוב ראשי

קומה

אזור

מקצוע
לומד/עובד

בן-ישיבה

בית-מדרש

מקום עבודה

מקצוע

כתובת לימודים/עבודה

עיר

טלפון

התנדבות
כמה שעות מעוניין לעזור

מעוניין לעזור

רשיון רכב

בבעלותכם רכב

פעם בשבוע/שבועיים/חודש/חודשיים/

אירגון

סוג ההתנדבות

נקודת חלוקה בביתך

טלפנות

כמה בתי כנסיות

חלוקת עלונים על הזוהר
 10/20יותר

כמה )יש מקום לאיחסון בביתך?(

חלוקת ספרים  /נקודת חלוקה לספרים

 10/20יותר

האם הנך מסכים להכניס את מס' הטלפון שלך בספרי הזוהר של מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים?
אירגון חלוקת ספרי זווהר

לארגן חלוקת עלונים

לענות לשואלים בטלפון

להזמין לאסיפות

לקיים אסיפת התייעצות

האם ראית את העלונים? עלונים 1/2/3/4
האם ראית את הפלקטים הגדולים )בגודל של  9עמודים( תלוי בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים? כן  /לא.
אם לא ראית אנו נשלח לשם
היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים? באיזה בית מדרש?
גליונות
נא לציין עלונים
יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע ,היכן?
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