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רכיה רי אצל התארח אד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמע ה 
א) א , שה"ש  ב חדש  (זוהר 

רוֹ מיר י ׁש ערי על  הייתי יוֹ ׁש ב אמר , בּ רכיה  ִַ
יצאתי בּ א. ׁש היה  אחד איׁש  וראיתי רבּ תי ,
אוֹ תוֹ  בּ דקּת י בּ יתי,  ֹלתו הכנסּת יהוּ  אליו,
ולא  וּ בהגּ דה, בּ ּת וֹ ספּת א  בּ ּמ ׁש נה , בּ ּמ קרא,
ה ּפ יל  דּ בר . לי הׁש יב ולא בוֹ , נזפּת י בוֹ . מצאתי
והכּ לב  הוּ א  אמר ּת י, ונרדּ ם . הדּ לת, אחוֹ רי  עצמ וֹ 

יחד. יאכל וּ 

 ּמהו חלב, גּ וּ ׁש  ׁש ל  הזּ קן  מניוֹ מי רבּ י אמר  ֶָ
נו) ידעוּ (ישעיה לא נפׁש  ע זּ י "והכּ לבים

וג וֹ ' רעים" וה ּמ ה -שׂ בעה שׂ בעה " ידעוּ  "לא ? 
נפ ׁש  עזּ י כּ כּ לב, פנים עזּ י ׁש הם הארץ, עּמ י  א לּ וּ 

הּט עם  מה  מ ּפ ניבּ כּ ל . הבין".(שם)? ידעוּ  "ׁש לּ א 
בתוֹ כם, קדתוֹ  מׁש רה הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש אין 
והכּ לב  ה וּ א  ּכ וּ מוּ ם נפׁש , עזּ י הם זה  ועל

יחד. יאכל וּ 

ראׁש וֹ התערר , הנמי ל לחן, וקרב קם ְְִֵֶ
ראיתי דּ בר. אמר ולא
ו דּ אי לי: אמר ׁש צּ וֹ חקוֹ ת. בעיניו  והסּת כּ לּת י
טרם  ׁש לחן  תּק ן  ׁש הוּ א  התרחקּת ,  רבּ וֹ נ מ דּ רכי
אם  א וֹ תוֹ . ויבדּ ק א וֹ תוֹ  ׁש צּ וּ ה  וטרם אדם , יבא
בּ נים. ל יתק יּ מוּ  לא  הזּ וֹ ,  בּ דּ ר ללכת ּת וֹ סיף

. ל ויתקיּ מוּ  ,ל יחי וּ  ואמר : חזר מיּ ד

והתנחמּת אמר י  בּ דּ בר  חזר ּת  ל ּמ ה אמר ל וֹ : ? ְִַָ
ׁש כּ ן כּ ל עצמ וֹ , לקלּ ל  לאדם אסוּ ר לי:
ּת נאי על אפלּ וּ  חכם ׁש ּק ללת מוּ ם אחר,

ׁש כּ תוּ ב ודּ אי, הוּ א  כּ ן  אמר ּת י : (בראשיתמתקיּ מת . 
יחיה ",לא) לא  אלהי את ּת מצא אׁש ר  "עם

כּ לוּ ם. אינן וקלל וֹ תי ,ב בּ דקּת י ואני  והתקיּ ם.

לב )ואמר,תח חּט אתם (שמות ּת א אם "ועּת ה ַָ
כּ תבּת ". אׁש ר מ ּס פר נא מחני אין  ואם 
מחל  הוּ א  ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  ּת נאי , על ז וֹ  קללה
נמחה  כן  ּפ י  על ואף מׁש ה, בּ ׁש ביל  לחטאיהם
מעשׂ ה  ׁש ל בּ ּמ צוה בּ ּת וֹ רה , מעלּ ה מ ּפ רׁש ה
לוֹ  ׁש היה תצ וּ ה. ואּת ה  ּפ רׁש ת והיא ה ּמ ׁש כּ ן ,

בּ כ  מׁש ה ׁש ל ׁש מוֹ  וּ בכל לכּת ב ודבר, דּ בר ל  
ההיא, הּפ רׁש ה  מכּ ל ונמחה ׁש ם, וּ מצוה מצוה
על  אפלּ וּ  חכם קללת  א וֹ מר, הוה  ׁש ם . נז כּ ר  ׁש לּ א

מתקיּ מת. ּת נאי

יו בּ רא ׁש והוֹ ׁש בּת יה וּ  קמ ּת י בוֹ , ׁש הרגּ ׁש ּת י ֵָ
תצוּ ה  ואּת ה  לאחר והרי  אמרּת י : הלחן .
מקדּ ם  אין  לי : אמר ה זּ ה. הדּ בר את  מ ׁש ה אמר

בּ ּת וֹ רה. וּ מאחר

וּ בּת וֹ ספּת א אלי  בּ ּמ ׁש נה  בּ ּמ קרא, אוֹ ת וֹ  ְִַָ
אמרּת י : בּ כּ ל. בּ קי  והיה וּ בה גּ דה,
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"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

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

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

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

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

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

א וֹ ת כּ ׁש בּ דקּת י  לי , הׁש בּת  לא בּ ראׁש וֹ נה ?לּמ ה 
ׁש לּ א  יוֹ מים היוּ  אוֹ תי . אנסה ה נה אמר:
ה ׁש בּת י לא לעיני , בּ אה ׁש ה נה וכעת יׁש נ ּת י .

. ל

רבּ יאחר  בּ א וכוּ '. ואמר ּפ תח וׁש תה, ׁש אכל ַַ
בּ רא ׁש וֹ . וּ נ ׁש קוּ הוּ  מרוֹ נ וֹ ס, ור בּ י  עזריה 

עליו , יח)קרא ואזן(משלי דּ עת יקנה נבוֹ ן "לב 
דּ עת ". ּת בּק ׁש  חכמים

למערכת מכתב

הקדוש הזוהר  לומדי ישראל עם לכל שלום 
והתיקונים.

הזוהר  טוב כי וראו  טעמו

וריפוי  הנפש ריפוי ממש  הוא הקדוש הזוהר
לנשימה, אויר  כמו ממש  הוא הזוהר הגוף,
לא  הקדוש  מהזוהר אחת פעם  שטעם  מי
ויום יום בכל ועוד עוד לטעום  שלא יכול
אני  ורבותי מורי לטוב, ונפגע הציץ בבחינת
שלמדתי  בשעה ממש, מנסיון  זאת  כותב
אני  הקטורת פרשת  אמירת מעלת על בזוהר

לשער  אין גדולה, בכוונה ויום יום  כל אומרו 
על ליהודי נותן  שזה הנפלאה ההתעוררות
יותר  משהו שיש יודע יהודי הזוהר, לימוד ידי
ליותר  קצת  שואף והיהודי נעלה, ויותר שמימי
בואו יקרים, יהודים להתעלות, לעלות ויותר
יותר  שזה הקדוש, הזוהר צוף מנועם וטעמו
מנסיון הכל רבותי טעם, וכל צוף מנופת טוב

איתי. האמת  כי ולהווכח לנסות ברשותכם 
עלינו יגן זכותו יוחאי בר שמעון לרבי בתודה 

לנו. שהנחיל הנפלאה  התורה על
לוינטאל  שמעו


