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גליון מס' 6
תשרי תש"ע לפ"ק

תוכן

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)

ותורת הסוד מה תהא עליה???

נר למאור / דבר המערכת / 2

כוכבי אור / ומצדיקי הרבים ככובים לעולם ועד / 3

לאורם נלך / רבי יאודה פתייא זצוקלל"ה / 4

לאורם נלך / לקט מספרי הקדמונים על הזוהר / 5

המאור הגדול / הזכות ללמוד וללמד זוהר / 9

המאור הקטן / זקנים עם נערים / 10

לאור הדברים / שפעת החזירים בקראקא - סיפור בהמשכים / 12

אור אדום / קדושת בית הכנסת / 13

אור חוזר / מכתבים למערכת / 14

ספרי זוהר חינם / טופס / 16

שנת - תש"ע

בגימטריא (770) כמנין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר
וכמנין

בֹות ְוִעם ַהּכֹוֵלל) "ן יֹוָחא"י (ִעם ַהד' תֵּ ְמעֹו"ן בֶּ "י שִׁ ַרבִּ

תש"ע = ספר אור הזוהר

תש"ע - מספר 9
אמ"ת בגימטריא 9 

שנת תש"ע - שנה של תורת אמ"ת
ע' ֵסֶפר ַהּזַֹהר,  שַׁ יל 'תֵּ ָבר ִמגִּ קֹוִלי, ָהָיה לֹוֵמד כְּ ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע בְּ
י  דֹוׁש ַרבִּ ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית (ָהַרב ַהקָּ ַמִים בִּ ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד)

ן  ינֹוק בֶּ ינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם תִּ ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי בַּ ְולּו ַעמִּ
ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאוֹ  ּקּוִנים ַלֲהגֹות בָּ ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ָעה שָׁ שְׁ תִּ
ְמקֹום ָחְכָמה  ַמִים בִּ קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ ְוִיְתַקיֵּם. ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ ִחיצֹוִנית. (ַרבֵּ

עשרת ימי תשובה לשנת תש"ע



ישמחו החסידים ויגילו הלומדים, בעזרת השי"ת 
ובזכות רבי שמעון בר יוחאי הרינו נותנים לפניכם 
מספרים  נפלא  ליקוט   5 מס'  עלון  ברכה  היום 
קדושים, מלוקט מתוך הספר "אור הזוהר החדש 
ענין  בגודל  ועיקריים  יסודיים  כללים  והשלם", 
מעלת אמירת ולימוד הזוהר והתיקונים בכל יום 
כשאין  אפילו  ביום,  פעמים  כמה  ואפילו  ויום, 
מבינים כלום, לכל אחד ואחד מישראל, זקנים 
ואביון,  עשיר  הגדולים,  עם  נערים, הקטנים  עם 
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 
יהא  וכד  לעלמא  כך  כל  דיתגלי  בדא  הוא 
קריב ליומי משיחא, אפילו רביי דעלמא זמינין 
קצין  ביה  ולמנדע  דחכמתא  טמירין  לאשכחא 
וחושבינן, ובההוא זמנא אתגליא לכלא. [תרגום 
ללשון הקודש]: אמר להם רבי שמעון אין רצונו 
של הקב"ה בזה שיתגלה לעולם כל כך, וכשיהיה 
שבעולם  נערים  אפילו  המשיח  לימות  קרוב 
עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על 

ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל.

"הבן  זיע"א,  חיים  יוסף  רבי  רביה"ק  שכתב  וכמו 
איש חי", בהקדמת התיקונים "בניהו":

מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות 
הגדולים ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו 
בלימוד  להחזיק  ישראל  עדת  קהל  היהודים 
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 

ואמירת  בלימוד  יהודים  עוד  לזכות  העולמי" 

לתורת  חיילים  להרבות  הזוהר,  ותיקוני  הזוהר, 

רבי שמעון בר יוחאי, להפיץ עוד ועוד את גודל 

מעלת אמירת תיקוני הזוהר, ולהדליק את אורו 

בנשמת כל איש ישראל.

עלינו  העבר  לפ"ק  תשס"ח  אב  מנחם  בט"ו 

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.

עלינו  העבר  לפ"ק)  (תשס"ט  בעומר  ל"ג  ערב 

לימוד  סדר  את  בס"ד  לאור  הוצאנו  לטובה, 

תיקוני  עם  חדש  זהר  הקדוש  הזוהר  על  היומי 

זוהר ונדפסו בי"ב חלקים.

לרגל חג השבועות (תשס"ט לפ"ק) העבר עלינו 

לימוד  סדר  את  בס"ד  לאור  הוצאנו  לטובה, 

עם  אחד,  בחלק  ונדפס  זוהר  תיקוני  על  היומי 

ליקוט  והוא  התיקונים"  "שער  קונטרס  הוספת 

אמירת  מעלת  בגודל  קדושים  מספרים  נפלא 

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

הזוהר  של  היומי  הלימוד  את  שהפצנו  ומאז 
לשש  קרוב  בס"ד  הגענו  בלבד,  חדשים  בתשע 
מאות אלף איש (כיוצאי מצרים – כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
נפלאות) הלומדים ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום 

ביומו.

ימליץ  ודאי  השלום  עליו  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
טוב בעד הלומדים מתורתו, כמו שכתוב בספר 
דבר שמועה  האומר  כל  רכ"ד]:  [סימן  חסידים 
טוב  וממליצים  עליו שם  מפיהם, הם מתפללים 

עליו.

ישראל  כלל  איך  לראות  ומרגש  מפעים  מה 
כולם  הקודש  בצל  מסתופפים  יחד,  מתגייס 
כאחד, להנות מאור הגנוז בזוהר הקדוש ולגרש 
את חושך הגלות בהדלקת האור הצפון בזוהר. 
לאבוקת  הפכה  כבר  ומרצדת  קטנה  משלהבת 
על  אפילה  פינה  כל  ומאיר  מופץ  שאורה  אש 
פני כדור הארץ, עוד קט וכבר תהפוך למדורה 
ענקית שתאיר ותחמם כל לב יהודי באשר הוא 
מלכינו  ויתגלה  הגלות  חשכת  את  תגרש  שם, 
כולנו  ונזכה  תאיר  ציון  על  חדש  אור  ומשיחנו, 

יחד במהרה לאורו אכי"ר.

כפינו נפרוש לשמים שיזכנו ה' גם להלאה להיות 
ממזכי הרבים, ויערה ה' עלינו רוח טהרה ונזכה 
ובכל  כוחנו  בכל  ליוצרנו  לעבוד  לבבנו  לטהר 

נפשנו ובכל מאודנו. 

אחד  לכל  מותר  אלו  שעלונים  למודעי  וזאת 
וכל  לשון שרוצה,  באיזה  כמה שרוצה  להדפיס 
וזוכה  לעד  עומדת  זכותו  הרבים  את  המזכה 

לבנים צדיקים.

על  אלו  בימים  שוקד  העולמי  הזוהר  מפעל 
הוצאה לאור של ספרי הזוהר בלשון הקודש

ולנושאים  לפרשיות  מחולקים  הזוהר  וספרי 
שונים, ועלונים לנוער*,

גרפיקאים  מגיהים  לנו  דרושים  כך  לשם 
ועורכים בהתנדבות,

מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,
בשעת  עליו  לסמוך  שמעון  רבי  הוא  כדאי 

הדחק!
המעונינים נא ליצור קשר, טל: 054-8436784

יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא  ד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמשִׁ *) כַּ
ים ִיְמְצאּו  ָחְכְמָתא [ְנָעִרים ְקַטנִּ ָחא ְטִמיִרין דְּ כָּ ְזִמיִנין ְלַאשְׁ
א ָהָאֶרץ  ְתַמלֵּ י ָאז תִּ אֹוְצרֹות ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ִמּסֹודֹות, כִּ

ף קי"ח.) ֶרְך ֱאֶמת]. (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ ָעה, דֶּ דֵּ

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים  ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ

ָנה  י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ ְלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ
ָכל יֹום ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ כְּ

ּמּוד ַהּיֹוִמי  ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ים ְישִׁ ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר בָּ ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ
ים ּמּוד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
י יֹוֵסף  יְסִקין, ַרבִּ ַע ְיהּוָדא ֵלייּב דִּ ה ְיהֹושֻׁ י משֶׁ ן ַרבִּ י ִיְצָחק ְירּוָחם בֶּ יִקים ַרבִּ דִּ אֹוִנים ַהצַּ ם ָחְתמּו ַהגְּ שָׁ
ִנים דק"ק  י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ַלִים, ַרבִּ ים עיה"ק ְירּושָׁ ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ ים זֹוֶנְנֶפְלד אב"ד דִּ ַחיִּ

ַעלוֹן ִמס' 1,2] ים ָזָצ"ל. ְועֹוד [ָראּו בְּ ְסָפַרדִּ
אֹור ָהֶעְליוֹן ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם בָּ ְמָצִאים בְּ ָרֵאל ַהנִּ ֵני ִישְׂ ת ְלָכל ַאֵחינּו בְּ ְקִריָאה ִנְרגֶּשֶׁ ֵנֵצא בִּ

דֹוׁש ּמּוד ַהּיֹוִמי ִמּתֹוְך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבֹואּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים בִּ ע בִּ ר יֹוַחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְלִהוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ּוְזכּות ַהתַּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ל ָהַעלוֹן ַדף ָהַאֲחרוֹן שֶׁ ק ִחנָּם – בְּ ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָמה ֲעבּור  ַקבָּ ְלַהְרשָׁ

כל הקודם זוכה!
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ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" - סט שלם במחיר מוזל  ומסופסד: 02-6251451

וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל: 7632452–052  וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל

יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר  ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ

 

ב



052-7643116  03-9090881 אלעד  
08-8565928 אשדוד 
08-6739750 אשכלון  
054-4699823  08-6716606 אשכלון-נוה דקלים 
0522436822 אשקלון 
0779248522 באר שבע 
052-7652742  077-5505936 בית שאן  
054-8405603  054-8462212  02-9923927 בית שמש 
054-5291099 בית שמש-חפציבה 
02-9922769 בית שמש-יפה נוף 
02-9919520 בית שמש-נחלה ומנוחה 
054-4794860  02-9913322 בית שמש-עיר  
050-8756477  02-9996424 בית שמש-עיר  
057-9221591 בית שמש-עיר 
02-9924486 בית שמש-קריה חרדית 
02-9922862 בית שמש-רמה א' 
050-4105953  077-7995694 בית שמש-רמה א' 
504105953  077-7995694 בית שמש-רמה א' 
02-9921388 בית שמש-רמה ב' 
052-7695378  02-9923581 בית שמש-רמה ב' 
052-7634563  02-9924247 בית שמש-רמה ב' 
02-9924332 בית שמש-רמה ב' 
02-9995236 בית שמש-רמה ב' 
052-7603303  02-5808970 ביתר עילית  
02-5807752 ביתר עילית 
054-8475305 ביתר עילית 
057-3107400 ביתר עילית 
02-5800364 ביתר עילית-הגפן 
03-6180777 בני ברק 

0544523917 בני ברק 
04-6262204 חדרה-אור עקיבא 
052-7686978 ירושלים-גבעת זאב 
02-5023811 ירושלים-מקור ברוך 
02-5344634 ירושלים-נוף הרים 
        02-6448515 ירושלים-עין כרם 
        6448515-20 ירושלים-עין כרם 
052-2637767 ירושלים-פסגת זאב 
077-4080252 ירושלים-פרדס 
0546571330 ירושלים-רמות א' 
02-5712461 ירושלים-רמות 
050-4001775 ירושלים-שדרות אשכול 
052-2906020 לוד 
052-4178426  08-9721439 מודיעין עילית  
054-4840174  08-9740174 מודיעין-ברכפלד  
0544523917 מירון 
057-8161389  08-6595237 מצפה רמון  
050-4160188  09-8323442 נתניה  
0523976612 עפולה עלית 
0544328190 עפולה 
054-8474455   03-2087058 פתח תקוה  
054-8425228  03-9088572 פתח תקוה  
054-7781959 צפת 
052-8325421  03-94028270 ראשון לציון  

 0527607999 רחובות 
050-9094953  08-9151932 רמלה  
03-7316051 תל אביב 
0507487004 תל אביב 

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: 

וכאן אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא 
ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת

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

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

תשובה  בעלי  הרבה  ועשה  מעון  השיב  שרבים  לו  אמר  שוב 
דעתו  ונחה  ז"ל,  רש"י  של  דעתו  ושקטה  נחה  ובזה  בעולם 
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.

להפיץ  שזוכים  אלו  מעלתן של  גדלה  איך  להבין  נוכל  מכאן 
וגדולה  שלימה,  הגאולה  כל  תלויה  שבה  הקדוש  הזוהר  את 
ללמוד  שיתחילו  והמלמדים  המנהלים  ישיבות  הראשי  זכות 
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 4-5 זכות של אדם אחד שלומד זוהר, ומכל שכן 

אות  על מסכת שבת  יעקב  עין  ראה  לצאן קדשים,  מלמדים 

צא) 

עּו  גְּ ְכִתיב, (תהלים קה) "ַאל תִּ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה, ָאַמר ַרב, ַמאי דִּ

ינֹוקֹות  יָחי" - ֵאלוֹ תִּ ְגעּו ִבְמשִׁ ֵרעּו"? "ַאל תִּ יָחי, ּוִלְנִביַאי ַאל תָּ ִבְמשִׁ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ָאַמר  ֵרעּו" - ֵאלוֹ תַּ ן. "ּוִלְנִביַאי ַאל תָּ ית ַרבָּ ל בֵּ שֶׁ

א  יָאה, ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּים ֶאלָּ י ְיהּוָדה ְנשִׂ ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּּׁום ַרבִּ

יֵּי,  א ְלַאבַּ פָּ ן. ָאַמר ֵליּה ַרב פַּ ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ִביל ֶהֶבל תִּ ִבשְׁ

ֵחְטא,  ּבוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ֶהֶבל  ּדֹוֶמה  ֵאינוֹ  ֵליּה,  ָאַמר  ַמאי?  ְוִדיָדְך  יִדי  דִּ

יָאה,  י ְיהּוָדה ְנשִׂ ֵאין ּבוֹ ֵחְטא. ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּּׁום ַרבִּ ְלֶהֶבל שֶׁ

ׁש.  ְקדָּ ית ַהמִּ ְלִבְנָין בֵּ ֲאִפיּלּו  ן,  ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ִלין תִּ ֵאין ְמַבטְּ

ועוד,  תתסג,  רמז   - קה  פרק   - תהלים  שמעוני  ילקוט  (ראה 

ואכמ"ל). 

ארצית בפריסה החלוקה נקודות

ועוד, תתסג, 

ג



ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֵחֶלק ִראׁשוֹן מהצדיק  בספר הקדוש בֵּ
ַתיָּיא זצוקללה"ה, וזה  החסיד הקדוש רבי ְיאּוָדה פְּ

לשונו: (באמצע ההקדמה)

ַנִים  שְׁ ָלנּו  ָהיּו  ָאֵמן,  ִעיֵרנּו  ֶנה  בָּ יִּ ְגַדד  בַּ ִעיֵרנּו  בְּ ְוִהנֵּה 
ה  ִית ּוִמחּוץ ְוֵהמָּ רּוִבים ָזָהב ַהּסֹוְכִכים ַעל ָהִעיר ִמבַּ כְּ
ָהִראׁשוֹן  ַזַעם,  יֹום  בְּ ּוְלַמֲחֶסה  ְלחֹוָמה  ָלנּו  ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ
ן ָחָכם  ים בֶּ י יֹוֵסף ַחיִּ יק ְיסֹוד עֹוָלם ָחָכם ַרבִּ ּקֶֹדׁש ַצדִּ בַּ

ֵזֶכר  ים  ַחיִּ ה  י משֶׁ ַרבִּ ָחָכם  ן  בֶּ ֵאִליָּהּו  י  ַרבִּ
ּקֶֹדׁש  בַּ ִני  ְושֵׁ ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצדִּ

ְמעוֹן ַאֲהרֹן  י שִׁ ָהַרב ַהגָּאוֹן ָחָכם ַרבִּ
ִסי ֵזֶכר  א ַהְמֻכנֶּה ַאגָּ ר ַאבָּ א בַּ ַאבָּ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ַצדִּ

ַעל  ַאֲהרֹן  ֵני  בְּ ֵסֶפר  ר  ַהְמַחבֵּ
ב'  ר  ֲאשֶׁ ְלּגּוִלים,  ַהגִּ ַער  שַׁ
ָהיּו  ם  ְלַבדָּ ֵהם  ֵאּלּו  יִקים  ַצדִּ
ִעְסָקם  רֹב  שֶׁ ִעיֵרנּו  בְּ ִנְמָצִאים 
ָעִרים  מֹוָנה שְׁ ים ּוִבשְׁ ֵעץ ַחיִּ ָהָיה בְּ

ְלַבּדוֹ  ְוֶאָחד הּוא עֹוֵסק  ל ֶאָחד  כָּ
ה  ְוֵהמָּ ַעְצמוֹ,  ְפֵני  בִּ יתוֹ  כִּ ַמשְׂ ֶחֶדר  בְּ

ים ַעל ָהִעיר  ְזכּוָתם ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגנִּ בִּ
גָּרְמּו ָהֲעוֹונֹות  שֶׁ ֶזה ִמּפֹה ְוֶזה ִמּפֹה, ֶאֶפס כְּ

ִזְכרֹונוֹ  ים  ַחיִּ יֹוֵסף  י  ַרבִּ ָחָכם  ָהֱאלִֹהים  ֲארוֹן  ְוִנְלַקח 
ַנת ה'תרס"ט בי"ג ֱאלּול ִהְתִחיָלה ָהִעיר  שְׁ ִלְבָרָכה בִּ
רֹות  ֶכת ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְוִהְתִחילּו ַהצָּ ִלְהיֹות צֹוַלַעת ְמַהלֶּ

ָלבֹוא רח"ל.

ַלֲעבֹוַדת  ָרֵאל  ִישְׂ חּוֵרי  בַּ ִנְלְקחּו  ְקבּוָרתוֹ  ַאֲחֵרי  י  כִּ
ְלָחָמה ְוָהיּו  ָדם ֵסֶדר ַהמִּ ָמֵעאל ְלַלמְּ ָבא ְלֶמֶלְך ִישְׁ ַהצָּ
י  ָחָכם ַרבִּ ִלים ּובֹוִכים, ְוָהִיינּו ִמְתַנֲחִמים בְּ ל ָהָעם ְמַילְּ כָּ
יק ִלְבָרָכה ְוָכל ָהָעם ָענּו ַאֲחָריו  ְמעוֹן ַאֲהרֹן ֵזֶכר ַצדִּ שִׁ
ְמקֹום  א  ְלַמלֵּ ָיכֹול  הּוא  י  כִּ ְקָוֵתנּו  תִּ ָאְבָדה  לֹא  עֹוד 
א.  ים ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ י יֹוֵסף ַחיִּ ָהַרב ָחָכם ַרבִּ
ָטן ִהְצִליַח  ה שָׂ י ַמֲעשֵׂ ן ָהְיָתה, כִּ ִמינּו כֵּ ר דִּ ֲאשֶׁ ַאְך לֹא כַּ
ה  י ַאֲחֵרי ֲחִמשָּׁ ין, כִּ ת ַהדִּ ְגָעה ִמדַּ יק פָּ אֹותוֹ ַצדִּ ְוַגם בְּ
ָלָאֶרץ  יט  בִּ ַהמַּ ַנת  שְׁ ְמַנֵחם  ְלחֶֹדׁש  ח'  ו'  ֵליל  בְּ ִנים  שָׁ
ְרַע"ד ָנַסע גַּם הּוא ִלְמנּוחֹות ְוָעַזב אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות.  ַותִּ
ָאז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָחָכם  גַּם  ק  לֵּ ּוְבִהְסתַּ
ְמעוֹן  ִביב ָהַאֲחרוֹן. יֹוֵס"ף ֵאיֶנּנּו ְושִׁ ָבה ֵמָהִעיר גַּם שְׁ כָּ
ֵליל  י בְּ יָרה כִּ ַמְבכִּ ֵאיֶנּנּו. ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְלַיֲעקֹב ָצָרה כְּ
ְמעוֹן ִזְכרֹונוֹ  י שִׁ ִטיָרה ָחָכם ַרבִּ כ' י"א ְמַנֵחם ַאֲחֵרי פְּ
ַעם  ים ִמטַּ קּו מֹוָדעֹות ֲאֻדמִּ ם ִנְדבְּ כֵּ ּבֶֹקר ַהשְׁ ִלְבָרָכה בַּ
ּוְבתֹוְך  קֹומֹות  ַהמְּ ּוְבָכל  ָוִקים  ַהשְּׁ ָכל  בְּ ּוְגדֹוָליו  ֶלְך  ַהמֶּ
ַמְמָלָכה  ִמְלָחָמה  ְלאֹות  ָאדֹם  ֶחֶרב  ְמֻציָּר  ַהּמֹוָדעֹות 
ִריַטְנָייא.  ַמְמֶלֶכת בְּ ַמְמָלָכה. ַמְמֶלֶכת קֹוְסַטְנִטיָנא בְּ בְּ
ָלֵצאת  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ חּוֵרי  בַּ ֶאת  ץ  ְלַקבֵּ ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף 
יִעין אֹוָתם  ַמסִּ ְוָהיּו  ִריַטְנָייא  בְּ ִעם  ֵחם  ְלִהלָּ ְלִמְלָחָמה 
ַעד  ָבעֹות  ּוַבגְּ ָהִרים  בֶּ ר  ְלִמְדבָּ ר  ְדבָּ ּוִממִּ ְלִעיר  ֵמִעיר 
ְוָהְלָאה  ָאז  י  ּוִמנִּ ְלָחָמה,  ַהמִּ ֵרי  ִקשְׁ ְמקֹום  ַעד  יָעם  ַהגִּ
זוֹ  ּדֹוֲחקֹות  רֹות  ַהצָּ ְוָהיּו  ְוָצרֹות  ָרעֹות  ַרּבֹות  ְמָצאּונּו 
ּה ְוֵאין  ֵני ֲחֶבְרתָּ ים ֶאת פְּ ל ַאַחת רֹוָצה ְלַהְקדִּ ֶאת זוֹ כָּ

ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ֶנַגע,  לֹא  בְּ ֶרַגע  ְוֵאין  ָרָעה  לֹא  בְּ ָעה  שָׁ
ָכל יֹום נֹוָסף ַעל יֹום ֶאְתמֹול. ים בְּ שִׁ ִנְתַחדְּ

ַנת ֵאיָכה  ְסֵלו שְׁ ֵליל ג' י"ג כִּ י בְּ ַמִים ִנְלֲחמּו כִּ גַּם ִמן ַהשָּׁ
ּוָפְרצּו  ִמים  שָׁ ַהגְּ ֵמרֹב  ֶקל  ִחדֶּ ְנַהר  ֵמי  ָצפּו  ִתְרֶע"ה 
ֱהיֹוֵתנּו  עֹוד  בְּ ָהִעיר  ּתֹוְך  ְוָעְברּו  ְטפּו  ְושָׁ ַהנָָּהר  ְדֵרי  גִּ
ִהי  תוֹ, ַותְּ ִים ֵמי שָׁ ְיָלה ְוָגאּו ַהמַּ לַּ ִנים ַעל ִמּטֹוֵתינּו בַּ ְישֵׁ
מֹוָה לֹא ִנְהְיָתה ַרק  ר כָּ תֹוְך ָהִעיר ֲאשֶׁ דֹוָלה בְּ ְצָעָקה גְּ
ִעם  ָהִעיר  י  ַאְנשֵׁ ְוָכל  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  ְזַמן  בִּ
ֵניֶהם  בְּ ְוִעם  ְתֵפיֶהם  כִּ ַעל  שֶׁ יֶהם  ַמֲעַמסֵּ
אֹוָתם  ִאים  ּנֹושְׂ שֶׁ ים  ַטנִּ ַהקְּ ּוְבנֹוֵתיֶהם 
תֹוְך  ַעל ְזרֹועֹוָתם ָהיּו ּבֹוְרִחים ְוָנִסים בְּ
קֹום ַהגָּבֹוהַּ  קֹום ַהנָּמּוְך ַלמָּ ָהִעיר ִממָּ
י  כִּ ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  ֶרְך  דֶּ ֵאין  י  כִּ
ַצד  ל  ִמכָּ ָהִעיר  ל  כָּ יפּו  ִהקִּ ִים  ַהמַּ
ל ָאָדם,  לֹוא ֵעיָניו שֶׁ יֹוֵתר ָרחֹוק ִממְּ
ִליׁש  שְׁ יֶהם  גַּלֵּ ילּו  ְוִהפִּ ִים  ַהמַּ ְוָגְבהּו 
ָקְדמּו  ּלֹא  שֶׁ ָאָדם  ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ָהִעיר 
ַרֲחָמָנא  ִקְבֵריֶהם  יֶהם  תֵּ בָּ ָהיּו  ִלְברַֹח 
קּום  תָּ לֹא  ֶבר  דֶּ א  בָּ ְך  כָּ ְוַאַחר  ִליְצַלן. 
ָהָרִקיַע  ֲאִויר  א  ִנְתַמלֵּ גַּם  ָצָרה,  ֲעַמִים  פַּ
ְוֹיֶקר  ּצֶֹרת  בַּ ת  ַמכַּ ֶהם  ִעמָּ ְוִנְלָוה  ים  ְרעֹושִׁ פַּ

ָבא לֹא ִהְצִליחּו  י ַהצָּ ָעִרים. גַּם ַאְנשֵׁ ַהשְּׁ
י ֶחֶרב ֲהרּוֵגי ִמְלָחָמה  ְלָחָמה ְוָהיּו ַאְנשֵׁ מִּ בַּ
ּוְבֵניֶהם  ַאְלָמנֹות  יֶהם  ְנשֵׁ ֲארּו  ְוִנשְׁ
ם ֶאת ַלַחץ ַעּמוֹ  ָרָאה ַהשֵּׁ ְיתֹוִמים, ַעד שֶׁ
ֶבל  ָדה בָּ ְוִנְלכְּ נֵָּחם ַעל ָהָרָעה  ַויִּ ָרֵאל  ִישְׂ
ַיד ְסַגן  ַנת ֶעְזַר"ת בְּ ֵליל א' י"ז ֲאָדר שְׁ בְּ
מֹוְך  ְקָרא  ַהנִּ ִריַטְנָייא  בְּ ל  שֶׁ ְלָחָמה  ַהמִּ
ר  ֵרַפת ָהִעיר ֲאשֶׁ ּבּו ֶאת שְׂ ּוְבכַֹח אֶֹנס כִּ
קֹוְצַטְנִטיָנא  ל  שֶׁ ַחִיל  י  ַאְנשֵׁ ּה  בָּ יתּו  ִהצִּ
ֵני  בְּ ָאר  שְׁ גַּם  ֵמָהִעיר,  ֵצאָתם  ֵעת  בְּ
ֶאת  ְברּו  שָׁ ִעיר  בָּ ָאִרים  שְׁ ַהנִּ ָמֵעאל  ִישְׁ

ּלֹא  ַעד שֶׁ ּוָבְזזּו ִאיׁש לוֹ  הּוִדים  ַהיְּ ֲחֻנּיֹות 
ָעְקרּו  ַהֲחֻנּיֹות  ל  שֶׁ ָלתֹות  ַהדְּ ַוֲאִפילּו  לּום  כְּ ִאירּו  ִהשְׁ
ֶאת  גַּם  ְוָלבּוז  ְך  כָּ ַאַחר  ַלֲחזֹר  ם  ְעתָּ דַּ ְוָהָיה  ּוְלָקחּום 
ּלֹא ֵהִפיק  ה ָלֵאל שֶׁ ִהלָּ ים. ּותְּ ב ֶאת ַהנָּשִׁ כַּ ים ְוִלשְׁ תִּ ַהבָּ
ָהִעיר  ל  ְקָטה כָּ ָנָחה שָׁ ֵנס ָהאוֵֹיב  ִהכָּ י בְּ כִּ ְזָמָמם  ֶאת 
ת  ְתִחלַּ בִּ גַּם  ים.  יֹוְקשִׁ ח  ִמפַּ ִנְמְלָטה  ִצּפֹור  כְּ נּו  ְוַנְפשֵׁ
ם  יָלנּו ַהשֵּׁ ִהצִּ ְלִמְלָחָמה  ָלֵצאת  ָרֵאל  ִישְׂ חּוֵרי  ִקּבּוץ בַּ
ר ָנַתן ֱאלִֹהים  ַעל ְיֵדי ָחְכמֹות ְוַתְחּבּולֹות ִטְבִעית ֲאשֶׁ
רּו  ם ִנְסתְּ ֳעִבי ַהּכֶֹתל ְושָׁ ְחּבֹואֹות בָּ נּו ַלֲעשֹׂות ִממַּ ִלבֵּ בְּ
ְך  ְפַטר ַאַחר כָּ נִּ ְמעוֹן ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה (שֶׁ ַני ְוֵהם שִׁ ב' בָּ
ְמֵרהּו  ם ִישְׁ ָבט) ְועֹוַבְדָיה ַהשֵּׁ ַנת תרצ"ב יֹום ג' ה' שְׁ שְׁ בִּ
ים  תִּ ים ֶאת ַהבָּ שִׁ ָהיּו ְמקֹושְׁ ת ּפֹוֲעֵלי ָאֶון שֶׁ ִויַחיֵּהּו ֵמִרְגשַׁ
יָענּו  ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ָבר ַרע. ּוָברּוְך שֶׁ ַרע ָלנּו דָּ ְולֹא אֵּ

ַמן ַהזֶּה.  ַלזְּ

ל  ה ְמָצאָתנּו כָּ ט ָנא ּוְרֵאה ָלמָּ ה קֹוֵרא ָנִעים ַהבֵּ ְוַאתָּ
ר  ְזכַּ יִקים ַהנִּ ל ב' ַצדִּ ְזַמן ִסּלּוָקם שֶׁ ֶכף ּוִמיָּד בִּ זֹאת תֵּ
ָהיּו  שֶׁ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  כּות  זְּ שֶׁ ָלנּו  ְלהֹוִדיַע  לֹא  ִאם 

ֶנֶגד  ְוִצנָּה  ְלָמֵגן  עֹוְמִדים  ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ ֵהם  ּה  בָּ עֹוְסִקים 
ֵזרֹות  ין ּוְבעֶֹצם ּכָֹחם ְואֹוָנם ָהיּו ּדֹוִחים ֶאת ַהגְּ ת ַהדִּ ִמדַּ
ְזכּות  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ָיכֹול  ָהָיה  ּלֹא  שֶּׁ ַמה 
ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה  יִקים ַוֲחִסיִדים ָהֲעסּוִקים בְּ ה ַצדִּ מָּ כַּ

אֹותוֹ ַהּדֹור. בְּ שֶׁ

a a a

בגשמיות  ליעקב  היא  צרה  שעת  כזאת  בעת  והנה 
וברוחניות ברחבי ארץ הקודש ת"ו ובתפוצות ישראל 
שבשמים  לאבינו  נשואות  עינינו  פזורנו,  בארצות 
שיתעוררו רחמיו על שארית פליטתינו, ושומר ישראל 
בקרוב  לראות  ושנזכה  וכו',  ישראל  שארית  ישמור 
בהתגלות כבוד שמו יתברך על עמו 
ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת 
צדקינו  משיח  בביאת  השם 
מארבע  יקבצנו  גדולים  וברחמים 

כנפות הארץ לארצינו.

שמעון  רבי  האלקי  התנא  וזכות 
בטהרה,  תורתו  שילמדו  יוחאי  בר 
ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  בוודאי 
אחינו להיושע בכלל ובפרט שנזכה 
שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב 
גואל  בביאת  ישראל  של  ונחמתן 
בב"א,  גדולים  ברחמים  צדק 
ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו 

אמן.

והמסייעים  העוזרים  של  הרבים  זכות  כוח  ובגודל 
למפעל הקדוש הזה, יזכו לראות מיוצאי חלציהם רב 
תענוג ונחת דקדושה, ויקויים הבטחת הרעיא מהימנא 
ַרֲחֵמי"  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ַהאי  "בְּ

בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. 

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

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

בשפע ובכבוד

ֵזֶכר ים  ַחיִּ ֶשה 
ּקֶֹדׁש  בַּ ִני 

ֹן ַאֲהרֹ ן 
י ֵזֶכ ר 

ַעל 
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ֶשגָּרְמּו ָהֲעוֹונֹות 

ְיִצ ְזַמן  בִּ
ַמֲעַמ
ּוְב

ִלי
ֲעַמ פַּ
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ַתיָּיא זצוקללה"ה רבי ְיאּוָדה פְּ

יחו ּ 
ָמה 
ֶהם 
ַעּמוֹ 
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שּלֹא
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נגד וצּנה  למגן  עֹומדים  היּו  אׁשר  הם  ּבּה  עֹוסקים 
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ַנע  מָּ ָבִרים, ַאל ָנא תִּ י ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ַהדְּ א) גַּם כִּ

ִריָאָתם ִמקְּ

ִריָאָתם,  ִמקְּ ַנע  מָּ תִּ ָנא  ַאל  ָבִרים,  ַהדְּ ַוֲחתּוִמים  ְסתּוִמים  י  כִּ גַּם 

ּוְרעּוָתא  ֵאיָמה  בְּ מֹר  ַהּנֹוְטפֹות  ָפַתִים  ַלשְּׂ רּוָתה  כְּ ִרית  בְּ י  כִּ

ֵאיָנם חֹוְזרֹות ֵריָקם, ְמעֹוֵרר  ַרֲחָמָנא שֶׁ י דְּ ְבשֵׁ ָהֵני כַּ א בְּ ִלבָּ דְּ

ִלְגלּוג ְוִגְמּגּום, ִאיׁש הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה  ץ בְּ ְחפַּ תֶּ ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד שֶׁ

וָּנֹות) ַהגָּהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהכַּ ה ְזכּוָתא בְּ ַאֲהָבָתּה ְוכּו'.  (ָהַרב משֶׁ בְּ

ָלל, ָחׁשּוב  ֵאין ֵמִבין כְּ דֹוׁש ֲאִפּלּו בְּ ים ְוזַֹהר ַהקָּ ִהלִּ ב) ִלּמּוד תְּ

ם ה ִלְפֵני ַהשֵּׁ ל ּוְמֻרצֶּ ּוְמֻקבָּ

ׁש ַהנֶֶּפׁש, ַוֲאִפּלּו ִאי  גָּב ְמאֹד ְלַטֵהר ּוְלַקדֵּ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנשְׂ

ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרבֵּ ִגיאֹות  שְׁ ּבוֹ  ְוׁשֹוֶגה  ָקָאַמר  ַמאי  ָיַדע  לֹא 

ָניֹות ְוַכּדֹוֶמה ֵיׁש  שְׁ ִלּמּוד ַהמִּ בְּ רּוְך הּוא. ּוְנִהי שֶׁ דֹוׁש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ

ִלּמּוד  ּלֹוֵמד, ֲאָבל בְּ ִריְך ְלָהִבין ְלָפחֹות ַמהּו ָהִעְנָין שֶׁ צָּ עֹות שֶׁ דֵּ

ל  ּוְמֻקבָּ ָלל, ָחׁשּוב  ֵאין ֵמִבין כְּ דֹוׁש ֲאִפּלּו בְּ ְוזַֹהר ַהקָּ ים  ִהלִּ תְּ

ֶלא יֹוֵעץ אֹות ז', זַֹהר) ם ְוכּו'. (פֶּ ה ִלְפֵני ַהשֵּׁ ּוְמֻרצֶּ

ְבֵרי ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ֶהם ֹיאַמר דִּ ג) ַאף ִאם ֵאינוֹ ֵמִבין בָּ

ְבֵרי  דִּ ֹיאַמר  ֶהם  בָּ ֵמִבין  ֵאינוֹ  ִאם  ְוַאף  ָלה,  ַקבָּ ִסְפֵרי  בְּ ִיְלמֹד 

וָּנֹות ָהֲאִר"י  ָמה. (ִסּדּור כַּ שָׁ י ֵהם ְמֻסגִָּלים ְלַטֵהר ַהנְּ ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים, כִּ
יל  י ַיֲעקֹב ָקאפִּ ל ַרבִּ יל שֶׁ י ַיֲעקֹב ָקאפִּ ל ָהֱאלִֹקי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ֵמַהְמֻקבָּ

ל  ְדָרׁש שֶׁ ֵבית ַהמִּ ִרים בְּ יד ֵמישָׁ ר ָהָיה ַמגִּ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֲאשֶׁ יץ ֵזֶכר ַצדִּ ִאיׁש ִליְפשִׁ

ל  אּוִרים ַעל כָּ ָנה. ּכֹוֵלל בֵּ ם טֹוב - ִלְפֵני 300 שָׁ ַעל שֵׁ קּוַפת ַהבַּ ֶמעְזִריְטׁש גָּדֹול ִלְפֵני תְּ

ּמּוד) וַָּנת ַהלִּ ֵסֶדר כַּ ה. בְּ ִפלָּ ֶחְלֵקי ַהתְּ

ָמה שָׁ ְך ַהנְּ ל ַהּזַֹהר ְמַזכֵּ ד) ָלׁשוֹן שֶׁ

ל  ׁשוֹן שֶׁ י ַהלָּ י ֵכן ִיְלמֹד, כִּ ּלֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהּזַֹהר, ַאף ַעל פִּ ִמי שֶׁ

ִריׁש, ִסיָמן א' ְסִעיף  אפְּ יִקים ְלָהַרב ֵמִאיר פַּ ָמה. (אֹור ַצדִּ שָׁ ְך ַהנְּ ַהּזַֹהר ְמַזכֵּ
ָקָטן טז)

גַּם לֹא ֵיַדע  שֶׁ ל ִלּמּוד, בְּ ה) ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ

ָמה שָׁ ּקּון גָּדֹול ַלנְּ ְקִריָאתוֹ, ְוהּוא תִּ ְטֶעה בִּ יִּ ַמאי ָקָאַמר ְוַאף שֶׁ

גַּם לֹא ֵיַדע ַמאי  שֶׁ ל ִלּמּוד, בְּ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ

ָמה.  שָׁ ַלנְּ גָּדֹול  ּקּון  תִּ ְוהּוא  ְקִריָאתוֹ,  בִּ ְטֶעה  יִּ שֶׁ ְוַאף  ָקָאַמר 

הּוא,  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ מֹוָתיו  שְׁ ַהּתֹוָרה  ָכל  דְּ ַהגַּם  שֶׁ ְלִפי 

ּוֵמִבין  ַהּקֹוֵרא  ְוָאָדם  ִסּפּוִרים,  ה  ַכמָּ בְּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ

ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ֲאָבל  ׁשּוט,  ַהפָּ ט  שָׁ פְּ ַעל  ְעּתוֹ  דַּ נֹוֵתן  ּפּוִרים  ַהסִּ

ְוִסְתֵרי  סֹודֹות  ֵהם  שֶׁ יֹוֵדַע  ְוַהּקֹוֵרא  ָגלּוי,  בְּ ַעְצָמן  ַהּסֹודֹות 

ג. (ֲעבֹוַדת  יג ְועֶֹמק ַהמֻּשָּׂ שִּׂ ֵאינוֹ מּוָבן ִמּקֶֹצר ַהמַּ א שֶׁ ּתֹוָרה, ֶאלָּ

ע ִסיָמן מד) ֶאְצבַּ ַהּקֶֹדׁש ְלַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ

ָלא ֵיַדע ַמאי  גָּב ְמאֹד ַהגַּם דְּ דֹוׁש נֹוָרא ְוִנשְׂ ו) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָקָאַמר

דֹוׁש נֹוָרא  י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ְתבּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה כִּ כָּ ַעם שֶׁ ַהטַּ

ְבָכל ַהּתֹוָרה  ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ִמשּּׁום דִּ גָּב ְמאֹד ַהגַּם דְּ ְוִנשְׂ

ר  'רּוׁש ס'ֹוד), ּוְבָכל ִלּמּוד ֵאינוֹ ִנכָּ ט ֶר'ֶמז דְּ 'שָׁ ס (פְּ ְרדֵּ ֵיׁש פַּ

ט ְלַבד  שָׁ ַעל ַהפְּ ְעּתוֹ  ְוׁשֹוֶנה דַּ ה ַהּקֹוֵרא  ַרבָּ ָלל, ְוַאדְּ ַהּסֹוד כְּ

ן ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ֵאין כֵּ ָלל, ַמה שֶּׁ ּתֹוָרה כְּ ֵאין ֵמִבין ִאם ֵיׁש סֹוד בַּ בְּ

ר ִנְפָלאֹות  י ְיַדבֵּ ָגלּוי ְוַהּלֹוֵמד יֹוֵדַע כִּ ַהּסֹודֹות ֵהם בְּ דֹוׁש דְּ ַהקָּ

ן ַהנֶֶּפׁש. (ֶנֶפׁש  ְוָרֵזי ּתֹוָרה ְוהּוא לֹא ֵיַדע, ּוְלֶזה מֹוִעיל ְמאֹד ְלַתקֵּ
דֹוִלים ְלַהִחיָד"א) ם ַהגְּ ים ַמֲעֶרֶכת ַהז' אֹות ד', ִמשֵּׁ ַחיִּ

ֵאינוֹ ֵמִבין  ָמה, ַאף שֶׁ שָׁ דֹוׁש הּוא ְמֻסגָּל ַלנְּ ז) ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָאַמר ָלל ַמה שֶּׁ כְּ

ָמה, ַאף  שָׁ דֹוׁש הּוא ְמֻסגָּל ַלנְּ ׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ לְּ ִאיָתא שֶׁ ֶרְך דְּ ַעל דֶּ

ם, ל ּבֹשֶׂ ְכָנס ַלֲחנּות שֶׁ ל ַהנִּ ְמשַׁ ָאַמר, כִּ ָלל ַמה שֶּׁ ֵאינוֹ ֵמִבין כְּ שֶׁ

ל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ָקַלט ִעּמוֹ.  לּום, ִמכָּ ּלֹא ָלַקח כְּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ
ּקּוִטים  לִּ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים בַּ ַעל דֶּ ִדיְלקֹוב בַּ ים ֶאְפַרִים ִמסְּ ה ַחיִּ י משֶׁ דֹוׁש ַרבִּ (ָהַרב ַהקָּ

ֵקִני) ְתִחיל ִישָּׁ ּבּור ַהמַּ דִּ

ם טֹוב ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל  ַעל שֵׁ ח) ָאַמר ַהבַּ
ָמה שָׁ ַלנְּ

ָלל ֵהֶפְך  ָבִרים ַהכְּ ג' דְּ ם טֹוב ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: בְּ ַעל שֵׁ ָאַמר ַהבַּ
א  ֶאלָּ ַכוֵּן,  יְּ ּוִבְלַבד שֶׁ כּו'  ְוֶאָחד  ה  ְרבֶּ ַהמַּ ֶאָחד  ָאְמרּו  ה שֶּׁ ִממַּ
ָמה.  שָׁ ה, ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ַלנְּ יְַּרבֶּ ֶאָחד ַהְמַכוֵּן כּו' ּוִבְלַבד שֶׁ

אִריְטׁש) ל ִמפָּ י ִהלֵּ יק ַרבִּ דִּ ם מֹוִרי, ֲהלֹא הּוא ָהַרב ַהצַּ שֵׁ י, בְּ (ֵסֶפר ְנִתיב ַרשִׁ

ִגְנֵזי ְמרֹוִמים:  ָמתוֹ בְּ ְנָיא) ִנשְׁ ַעל ַהתַּ ם ַאְדמֹור ַהזֵָּקן (בַּ שֵׁ ט) בְּ
ָלא ֵיַדע ַמאי  י דְּ ָמה ַאף ַעל פִּ שָׁ ׁשוֹן ְמֻסגָּל ַלנְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהלָּ

ָקָאַמר

ַעל  ם ַאְדמֹור ַהזֵָּקן (בַּ שֵׁ ָאַמר בְּ ִוי ָיֶפה שֶׁ ֲהָר"ם ַהלֵּ י ִממַּ ַמְעתִּ שָׁ
ֵעת  בֹות ָזרֹות בְּ ה ְלַמְחשָׁ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים ְסֻגלָּ ָמתוֹ בְּ ְנָיא) ִנשְׁ ַהתַּ
ְמֻסגָּל  ׁשוֹן  ַהלָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְוֵכן  ְוכּו',  ָרִכים  דְּ ג'  הּוא  ה  ִפלָּ ַהתְּ
ָבִרים  ג' דְּ יָון שֶׁ ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוָלֵכן כֵּ י דְּ ָמה ַאף ַעל פִּ שָׁ ַלנְּ
ָבה  ֲחשָׁ ַהמַּ ְלַטֵהר  מֹוִעיִלים  ָלֵכן  וָָּנה,  כַּ ְצִריִכים  יָנם  ֵא ֵאּלּו 
ד,  ים ֵמַאְדמֹוֵרי ַחבָּ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחיִּ ל עֹז, ַמַאְמֵרי דִּ בֹות ָזרֹות. (ֵסֶפר ִמְגדָּ ְחשָׁ ִממַּ

ַעּמּוד תכו)

ִלַיאְזִני:  ְנָיא) בְּ ַעל ַהתַּ י ַאְדמֹור ַהזֵָּקן (בַּ ֵפרּוׁש ִמפִּ ַמְענּו בְּ י) שָׁ
ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר דֹוׁש ַאף דְּ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ מֹוִעיל ְקִריַאת דִּ

ְנָיא)  ַהתַּ ַעל  (בַּ ַהזֵָּקן  ַאְדמֹור  י  ִמפִּ ֵפרּוׁש  בְּ ַמְענּו  שָּׁ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ּוְלֶזה מֹוִעיל ְקִריַאת  ְוכּו',  ַהּמַֹח  ִחיַנת ִטְמטּום  יֵּׁש בְּ שֶׁ ִלַיאְזִני,  בְּ
ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר. (ָחָנה ֲאִריֵאל, להריא  דֹוׁש ַאף דְּ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ דִּ

מֹות ַעּמּוד סד) ֵמהֹוִמיל, שְׁ

ֵאינוֹ יֹוֵדַע  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף שֶׁ ְדֵבקּות ֶנֶפׁש ָהָאָדם בְּ יא) בִּ
ֶהם, ֲהֵרי ֵהם  ר בָּ הֹוֶגה ּוְמַדבֵּ ֶכל ַרק שֶׁ ֵעין ַהשֵּׂ ּוֵמִבין ָהִעְנָין בְּ

ַמֲעִלים ֶאת ַהנֶֶּפׁש

זוֹ,  ְיֵתָרה  ּוַמֲעָלה  ִיְתרוֹן  ֶהם  ֵיׁש בָּ ַהּתֹוָרה  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות  ל  כָּ
ֵאינוֹ יֹוֵדַע ּוֵמִבין  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף שֶׁ ְדֵבקּות ֶנֶפׁש ָהָאָדם בְּ בִּ שֶׁ
ֶהם (ְלַאּפֹוֵקי ִהְרהּור  ר בָּ הֹוֶגה ּוְמַדבֵּ ֶכל ַרק שֶׁ ֵעין ַהשֵּׂ ָהִעְנָין בְּ
ּלֹא  ַהנֶֶּפׁש ְלָמקֹום שֶׁ ֵמי) ֲהֵרי ֵהם ַמֲעִלים ֶאת  ִדּבּור דָּ ָלאו כְּ דְּ
י ׁשֶֹרׁש אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ּה, כִּ ְרשָׁ ד שָׁ ם ִמצַּ ָהְיָתה ַהנֶֶּפׁש ַמגַַּעת שָׁ
ת  ָרשַׁ ְנָיא, פָּ (ּתֹוָרה אֹור ְלַבַעל ַהתַּ ה ְלַמְעָלה ִמשֶֹּׁרׁש ַהנֶֶּפׁש.  ִהיא ַהגַּבָּ

יָרה ַלה') ְתִחיל ָאשִׁ ּבּור ַהמַּ ח דִּ לַּ שַׁ בְּ

ָמָתא ִלְקרֹא ּבוֹ  א ּוְלִנשְׁ ִכיְנתָּ ל ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ִלשְׁ ׁשוֹן שֶׁ יב) ַהלָּ
ל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה יֹוֵתר ִמכָּ

לֹא ֵיַדע ְולֹא ֵמִבין ַמאי ָקָאַמר,  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַאף ַעל גַּב דְּ ַיֲעסֹק בְּ
ָמָתא  ּוְלִנשְׁ א  ִכיְנתָּ ִלשְׁ ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ׁשוֹן  ַהלָּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ

ה) ְעָנא ַרבָּ ּקּון ֵליל הֹושַׁ ל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה. (תִּ ִלְקרֹא ּבוֹ יֹוֵתר ִמכָּ

דֹוׁש ָצִריְך  ּזַֹהר ַהקָּ יָטאִמיר: שֶׁ י ַאֲהרֹן ִמזִּ דֹוׁש ַרבִּ ם ַהקָּ שֵׁ יג) בְּ
דֹוׁש ַעְצָמן  ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ בֹות ְוַהדִּ י ַהתֵּ אּור, כִּ לֹא בֵּ ְלָאְמרוֹ בְּ

ַרְך ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף ִיְתבָּ ְמַקשְּׁ

ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ם  שֵׁ בְּ ָאַמר  דֹוׁש,  ַהקָּ זַֹהר  ִלּמּוד  ִעְנַין  בְּ
בֹות  י ַהתֵּ אּור, כִּ לֹא בֵּ דֹוׁש ָצִריְך ְלָאְמרוֹ בְּ ּזַֹהר ַהקָּ יָטאִמיר, שֶׁ ִמזִּ
ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף  דֹוׁש ַעְצָמן ְמַקשְּׁ ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ ְוַהדִּ
אּור,  ַהבֵּ אּור ְיַעיֵּן ִמּקֶֹדם בְּ רֹוֶצה ִלְלמֹד ִעם בֵּ ַרְך, ַרק ִמי שֶׁ ִיְתבָּ
ֵאִרית  ָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק, שְׁ י ִישְׂ אּור. (ַרבִּ ִלי בֵּ ֵסֶדר בְּ ְוַהּזַֹהר ֹיאַמר כְּ

רּוׁש ה' ַמֲאָמר ב') ַער ָהא' דְּ רּות שַׁ ַער ַהִהְתַקשְּׁ ָרֵאל שַׁ ִישְׂ

ָמה שָׁ ְך ַהנְּ יד) ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלַזכֵּ

ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  לּום,  כְּ יֹוֵדַע  ּלֹא  שֶׁ ִמי  גַּם  שֶׁ ינּו  ָיֵד בְּ ל  ְמֻקבָּ
פּוס  דְּ ֵמַרע,  סּור  ְלֵסֶפר  ַהגָּהֹוָתיו  בְּ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  ָהַרב  (מֹוֵרנּו  ָמה.  שָׁ ַהנְּ ְך  ְלַזכֵּ

מֹוְנַקְטׁש אֹות ט')

יג ֶהָאָרה ְוַחּיּות  שִּׂ תַּ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִיְהֶיה שֶׁ ר ִלּמּוד בִּ טו) ִעקַּ

ל  ְהֶיה ְמֻקבָּ תִּ ֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום, ְולֹא שֶׁ ָך בְּ ַנְפשְׁ ֱאלִֹקית בְּ

אוֹ חֹוֵקר

ְוַחּיּות  ֶהָאָרה  יג  שִּׂ תַּ שֶׁ ִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה  ְפִניִמּיּות  בִּ ִלּמּוד  ר  ִעקַּ

ל  ְהֶיה ְמֻקבָּ תִּ ֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום, ְולֹא שֶׁ ָך בְּ ַנְפשְׁ ֱאלִֹקית בְּ

ֶכל, לֹא ִיְפטֹר  ַקְטנּות ַהשֵּׂ אוֹ חֹוֵקר ְוכּו'. ְוִלְפָעִמים ָהָאָדם הּוא בְּ

ָפָתיו ֲהָוה  י ֶזה ִמינּות ְוכּו' ְוָאז ֲעִקיַמת שְׂ לּום כִּ ִמכְּ ֶאת ַעְצמוֹ 

(ֵהיַכל  ֵהן.  שֶׁ מוֹ  כְּ ְואֹוִתּיֹות  ֲאָבִנים  ַעל  ִכיב  שְׁ א  ּוַמְלכָּ ה  ַמֲעשֶׂ
ף רח:) ָבִרים דַּ ָרָכה דְּ ַהבְּ

ַבׁש, לֹא ָרָאה  ּלֹא ָרָאה אֹור ַהּזַֹהר ְמתּוִקים ִמדְּ טז) ִמי שֶׁ

הּוא ְמַטֵהר  ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהּתֹוָרה - ְועֹוד שֶׁ

ה  ָפַתִים ְסֻגלָּ ָעְלָמא ִמן ַהשְּׂ ָכּה - ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה בְּ ַהנֶֶּפׁש ּוְמַזכְּ

ּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש  ֵהם תִּ ּקּוִנים שֶׁ ְוִתּקּון ַהנֶֶּפׁש ְמאֹד - ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהתִּ

ָגם ּוְסָיג ְוחֹוַלַאת ל פְּ ׁש ִמכָּ ַממָּ

ּקּוִנים  ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ילּו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד בְּ ְרגִּ ַני ְוַאַחי תַּ ן בָּ ַעל כֵּ

לֹא  ַבׁש,  ִמדְּ ְמתּוִקים  ַהּזַֹהר  אֹור  ָרָאה  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  ִקיָדה,  שְׁ בִּ

הּוא  שֶׁ ְועֹוד  ַהּתֹוָרה,  ַטַעם  ָטַעם  ְולֹא  ִמיָָּמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה 

ָפַתִים  ַהשְּׂ ִמן  ָעְלָמא  בְּ ֲאִמיָרה  ֲאִפּלּו  ָכּה,  ּוְמַזכְּ ַהנֶֶּפׁש  ְמַטֵהר 

ּקּוֵני  ֵהם תִּ ּקּוִנים שֶׁ ַהתִּ ֵסֶפר  ּוִבְפָרט  ַהנֶֶּפׁש ְמאֹד,  ְוִתּקּון  ה  ְסֻגלָּ

ֵעֶדן  ֲעֵצי  ֵסֶפר  ַמת  (ַהְקדָּ ְוחֹוַלַאת.  ּוְסָיג  ָגם  פְּ ל  ִמכָּ ׁש  ַממָּ ַהנֶֶּפׁש 
אַמאְרָנא ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה) ִמקָּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ק ִלְלמֹד בְּ ֵאין לוֹ ֵחשֶׁ חֹוָרה, שֶׁ יז) ִסיָמן ְלָמָרה שְׁ

ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ק  ֵחשֶׁ לוֹ  ֵאין  שֶׁ א)  חֹוָרה:  שְׁ ְלָמָרה  ִסיָמן 

ִלְלמֹד  ַהּזַֹהר, ַרק  ֵסֶפר  ִלְלמֹד בְּ ק  ֵחשֶׁ ֵאין לוֹ  ָרֵאל. ב) שֶׁ ִישְׂ

ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ּבוֹ  ַלֲעבֹד  ָיכֹול  ֵאין  ָבר  דָּ שֹּׁוֵמַע  שֶׁ כְּ ג)  ִמְצָוה.  ם  ְלשֵׁ

ִניט  עְרִמיט  דֶּ ֵער  ֶקען  ַזאְך  ָא  ֶהערט  ֵער  ְלׁשֹונוֹ:  (ֶזה  ַרְך  ִיְתבָּ

י  ְנָחס, ַרבִּ ָבר ְוֵאינוֹ ָיכֹול ָלֶלֶכת ִעם ֶזה). (ִמְדָרׁש פִּ יין – הּוא ׁשֹוֵמַע דָּ גֵּ
ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל, קּוְנְטֵרס י' אֹות כ"ט) פִּ

ְלמֹד  יִּ ד ָצִריְך שֶׁ ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל ּפֹוֵסק: ְמַלמֵּ י פִּ יח) ַרבִּ

ְלִמיִדים ית ַלתַּ ָמה ֲאִמתִּ יְך ְנשָׁ זַֹהר, ְלַהְמשִׁ

זַֹהר,  ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ד  ְמַלמֵּ ָאַמר:  ַזַצ"ל  אִריץ  ִמָק ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ

ְלִמיִדים.  ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ִחיַנת "ֵעץ ַחיִּ הּוא בְּ שֶׁ

ָמה  ְנשָׁ יַח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ַלתִּ ר  ָישָׁ ֶכל  שֵׂ נֹוֵתן  ָהַרב  שֶׁ ֶזה  בְּ י  כִּ

יק: כשאב שולח בנו למלמד ללמוד  ְעתִּ ית. [ָאַמר ַהמַּ ֲאִמתִּ

אצלו תורה, דבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו 

יודע איזה נשמה המלמד  זוהר, כי אם לא, אז מי  לומד 

קצת  להמלמד  שיהיה  אפשר  אי  וגם   – לבנו  ימשיך 

יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש כמבואר בספרים 

הקדושים].  (ֲחַכם ָהָרִזים)

ר ְסתָּ ָגה ַמְתִחיָלה ִמּתֹוַרת ַהנִּ יט) ַהַהשָּׂ

יִגים ֶיֶתר  ְך ַמשִּׂ ר ְוַרק ַאַחר כָּ ְסתָּ ָגה ַמְתִחיָלה ִמּתֹוַרת ַהנִּ ַהַהשָּׂ

(ַהגָּאוֹן  ְגֵלית.   יִגים ֶאת ַהּתֹוָרה ַהנִּ ּוְלַבּסֹוף ַמשִּׂ ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה. 

יְלָנא. ִסּדּור) ִמוִּ

ה ָהרּוָחִנית  ֻאלָּ בֹוא ָהֱאנֹוׁשּות ַלגְּ כ) ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר תָּ

ָלה בָּ ּמּוד ַהקַּ ק ִמלִּ יַח. ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְתַחמֵּ שִׁ ּוְלִביַאת ַהמָּ

ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצּוב ַעד 1490. ּוֵמ - 1540  ָהִאּסּור ִלְלמֹד ַקבָּ

ֵני  ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמפְּ ם ַלֲעסֹק בְּ ָוָהְלָאה ְצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת כֻּלָּ

ָהרּוָחִנית  ה  ֻאלָּ ַלגְּ ָהֱאנֹוׁשּות  בֹוא  תָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  שֶׁ

ָלה.  (ָהַרב  בָּ ּמּוד ַהקַּ ק ִמלִּ ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְתַחמֵּ יַח.  שִׁ ּוְלִביַאת ַהמָּ
ה) ֲאזּוַלאי, ֵסֶפר אֹור ַהַחמָּ

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ִלי ֲהָבָנה ּקּוִנים ֲאִפּלּו בְּ ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְוַהתִּ

ה



דֹוָלה  ֳהָרה ַהגְּ ָרֵאל ָיבֹואּו ַלטָּ ַלל ִישְׂ ל כְּ כָּ ר שֶׁ כא) ִאי ֶאְפשָׁ
יֹוֵתר,  ה בְּ לָּ ֶרְך ַהקַּ ִהיא ַהדֶּ ָלה, שֶׁ בָּ ַהּזוֹ, זּוַלת ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהקַּ

ַעת יָקה גַּם ִלְקַטנֵּי ַהדַּ ְספִּ ַהמַּ
דֹוָלה ַהּזוֹ, זּוַלת  ֳהָרה ַהגְּ ָרֵאל ָיבֹואּו ַלטָּ ַלל ִישְׂ ל כְּ כָּ ר שֶׁ ִאי ֶאְפשָׁ
יָקה  ְספִּ יֹוֵתר, ַהמַּ ה בְּ לָּ ֶרְך ַהקַּ ִהיא ַהדֶּ ָלה, שֶׁ בָּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהקַּ
ְגֶלה  תֹוַרת ַהנִּ ֶדֶרְך ָהֵעֶסק בְּ ן בְּ ֵאין כֵּ ַעת, ַמה שֶּׁ גַּם ִלְקַטנֵּי ַהדַּ
ה, ְוַעל  ר ִלְזּכֹות ַעל ָיָדּה, זּוַלת ִליִחיֵדי ְסֻגלָּ ְלַבד, ִאי ֶאְפשָׁ בִּ
י ְיהּוָדה  דֹוׁש ַרבִּ ית ָהָעם. (ָהַרב ַהקָּ ה, ֲאָבל לֹא ְלַמְרבִּ ְיֵדי ְיִגיָעה ַרבָּ

ִפירֹות, אֹות לו). ר ַהסְּ ָמה ְלַתְלמּוד ֶעשֶׂ ַהְקדָּ יק ִלְבָרָכה, בְּ ָלג ֵזֶכר ַצדִּ ַאשְׁ

ֵהם  ֵני שֶׁ ּלֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר, ִמפְּ כב) אוֹי ְלֵאּלּו שֶׁ
ְמִביִאים ָלעֹוָלם עִֹני, ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות

ֵהם ְמִביִאים  ֵני שֶׁ ּלֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר, ִמפְּ אוֹי ְלֵאּלּו שֶׁ
ּקּון 30) ּקּוֵני ַהּזַֹהר, תִּ ָלעֹוָלם עִֹני, ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות.  (תִּ

ל ִלּמּוד ַאֵחר כג) ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל כָּ
ל ִלּמּוד ַאֵחר. (ַהִחיָד"א) ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל כָּ

ָלה בָּ ִלּמּוד ַהקַּ לּוִיים ַרק בְּ יַח תְּ שִׁ ה ּוִביַאת ַהמָּ ֻאלָּ כד) ַהגְּ
(ַהגָּאוֹן  ָלה.  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַרק  לּוִיים  תְּ יַח  שִׁ ַהמָּ ּוִביַאת  ה  ֻאלָּ ַהגְּ

ֵלָמה 11,3) יְלָנא. ֵסֶפר ֶאֶבן שְׁ ִמוִּ

לֹות כה) ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ
ים) לֹות...  (ֶהָחֵפץ ַחיִּ ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ

ע  שַׁ יל תֵּ ָבר ִמגִּ קֹוִלי, ָהָיה לֹוֵמד כְּ כו) ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע בְּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר

ע ֵסֶפר  שַׁ יל תֵּ ָבר ִמגִּ ָהָיה לֹוֵמד כְּ קֹוִלי,  ׁשֹוֵמַע בְּ ָהָיה  ּדֹוִרי  ִאם 
ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית.  ַמִים בִּ ַהּזַֹהר, ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד) דֹוׁש ַרבִּ (ָהַרב ַהקָּ

ָלה בָּ ל יֹום ְזַמן ְלִלּמּוד ַהקַּ יׁש כָּ כז) ֲאִני קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד, ְלַהְקדִּ
ָלה,  בָּ ַהקַּ ְלִלּמּוד  ְזַמן  יֹום  ל  כָּ יׁש  ְלַהְקדִּ ֶאָחד  ְלָכל  קֹוֵרא  ֲאִני 

ּדּוִרי) ַמְתֶכם. (ָהַרב ִיְצָחק כַּ לּוי ִנּקּוי ִנשְׁ ֶזה תָּ בְּ ֵני שֶׁ ִמפְּ

דֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ כח) בִּ
ן סּוֵליָמן  י ֵאִליָּהּו בֶּ (ַרבִּ דֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל.   ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ

ַער ד') א ֵאִליָּהּו, שַׁ סֵּ ָמאִני, כִּ

ל ִמיֵני פְֻּרָענֻּיֹות ּוְגֵזרֹות  ל כָּ דֹוׁש ְמַבטֵּ כט) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ
ָקׁשֹות ְוָרעֹות

ר הּוא  דֹוׁש ֲאשֶׁ ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ  כְּ
ַלִים,  ֵני ְירּושָׁ ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. (ַרבָּ ל  ִמיֵני פֻּ ל כָּ ְמַבטֵּ

ַנת תרפא)  שְׁ

דֹוׁש ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות ל) ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ַהקָּ
ֵסֶפר  הּוא  ים שֶׁ ַהַחיִּ ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדים  ּוִבְגַלל שֶׁ
ר יֹוַחאי, ַהּזַֹהר,  ְמעוֹן בַּ י שִׁ דֹוׁש, ֵיְצאּו ַעל ָידוֹ ִמן ַהגָּלּות. (ַרבִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָנׂשא אֹות צ')

ה ֻאלָּ ְתֵחי גְּ לא) ֵסֶפר ַהּזַֹהר מּוָכן הּוא ִלְפּתַֹח פִּ
ִניִמית. ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ּתֹוָרה ַהפְּ ַמן ַהְמַחיֵּב ְלַהְרּבֹות ִקְנָין בַּ ֵעת ַהזְּ כָּ
ֲעָרָבה,  בָּ ה  ְמִסלָּ ֶרְך  דֶּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ ים  ֵמשִׂ ֲחָדׁשֹות,  ְנִתיבֹות  ַהּפֹוֵרץ 

ה. (אֹורֹות נז) ֻאלָּ ְתֵחי גְּ ַח פִּ בּוָאתוֹ מּוָכן הּוא ִלְפתֹּ הּוא ְוָכל תְּ

ה ִיְלְמדּו ַמַאְמֵרי זַֹהר ִפלָּ ל תְּ ם טֹוב: קֶֹדם כָּ ַעל שֵׁ לב) ַהבַּ
ה ִיְלְמדּו ַמַאְמֵרי  ִפלָּ ל תְּ ּקֶֹדם כָּ יו: שֶׁ ם טֹוב ִצוָּה ַלֲאָנשָׁ ַעל שֵׁ ַהבַּ

ְעָיה ֲעִטיָּה, ּדֹוֵרׁש טֹוב, ִעְנַין זַֹהר) ר ְישַׁ י ִיְצָחק בַּ זַֹהר. (ַרבִּ

לֹא  ִאם  יָה  ְלּבּושֶׁ ִממַּ ַהּתֹוָרה  יט  ְלַהְפשִׁ נּו  בָּ ּכַֹח  ֵאין  ּוְלעֹוָלם 
ְקָצת ְמקֹומֹות.  לֹום ַוֲחֵבָריו בִּ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהשָּׁ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָהַרבִּ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, טז) ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ, ָהַרַמ"ק, דַּ (ָהַרב משֶׁ

ל  ׁשוֹן שֶׁ י ַהלָּ י ֵכן ִיְלמֹד כִּ ּלֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהּזַֹהר ַאף ַעל פִּ ּוִמי שֶׁ

יָראׁש -  אפִּ ינּו ֵמִאיר פָּ ה ְלַרבֵּ יִקים ְוֶדֶרְך ְסֻעדָּ ָמה. (אֹור ַצדִּ שָׁ ְך ַהנְּ ַהּזַֹהר ְמַזכֵּ
ִסיָמן א' ְסִעיף טז)

ָיֵמינּו ְמֵהָרה בְּ ה בִּ ֻאלָּ דֹוׁש ְמָקֵרב ַהגְּ ּקּוֵני זַֹהר ַהקָּ לג) ִלּמּוד ַהתִּ

תוֹ  ָמה ּוְסֻגלָּ שָׁ דֹוׁש... ְמַטֵהר ַהּגּוף ְוַהנְּ ּקּוֵני זַֹהר ַהקָּ ִלּמּוד ַהתִּ

ה ֶאְפַרִים,  יְך, ַמטֵּ ים ְצִבי ֶעְהְרְנֵרי י ַחיִּ ינּו.  (ַרבִּ ָיֵמ ְמֵהָרה בְּ ה בִּ ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ
ה, ְסִעיף ָקָטן כג) טֶּ ְקֵצה ַהמַּ

ֵלמּות גָּדֹול ֶאל ַהנֶֶּפׁש לד) ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ

ֵאינוֹ  י שֶׁ ֵלמּות גָּדֹול ֶאל ַהנֶֶּפׁש ְוַאף ַעל פִּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ

ֶהעִניְך  ֲחנֹוְך  י  (ַרבִּ ְמאֹד.  ְמֻסגָּל  ְלַבד  ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ׁשוֹן  ַהלָּ ֵמִבין. 

ּמּוד, אֹות ב') ַסְנֶדר, ֵסֶדר ַהלִּ ֵמֲאֶלכְּ

ִרין ֶאת  דֹוׁש ַעְצָמן ְמַקשְּׁ ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ בֹות ְוַהדִּ לה) ַהתֵּ

ַרְך ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף ִיְתבָּ

ִרין ֶאת ָהָאָדם  דֹוׁש ַעְצָמן ְמַקשְּׁ ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ בֹות ְוַהדִּ ַהתֵּ

ַער  שַׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֵאִרית  שְׁ ִמִויֶלעְדִניק,  דֹוב  ָרֵאל  ִישְׂ י  (ַרבִּ ַרְך.   ִיְתבָּ סֹוף  ָלֵאין 
רּוׁש ה' ַמֲאָמר ב') ַער א' דְּ רּות, שַׁ ַהִהְתַקשְּׁ

ָרֵאל ֵמַהגָּלּות  מֶֹרת ֵיְצאּו ִישְׂ ַאשְׁ לו) ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ

ּדֹוָמה ְלַלְיָלה שֶׁ

ָרֵאל  ִישְׂ ֵיְצאּו  ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ מֶֹרת  ַאשְׁ בְּ זַֹהר  ִיְלמֹד  ָזָכה  ִאם 

ֵמִאיר  ינּו  ְלַרבֵּ ה  ְסֻעדָּ ְוֶדֶרְך  יִקים  ַצדִּ (אֹור  ְלַלְיָלה.  ּדֹוָמה  שֶׁ ֵמַהגָּלּות 

יָראׁש, ִסיָמן א' ְסִעיף טו) אפִּ פָּ

ַעל ֵעֶסק גָּדֹול  לז) ָהַאְדמֹור ַהזֵָּקן ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּפֹוֵסק: בַּ

ּזַֹהר ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודוֹ בַּ

ֵאינוֹ  ַאף שֶׁ ּזַֹהר  בַּ ִלּמּודוֹ  רֹב  ִיְהֶיה  גָּדֹול  ֵעֶסק  ַעל  בַּ הּוא  ִמי שֶׁ

ה.  ֵאינוֹ ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגלָּ ת ֵליּה שֶׁ י ָמה ִאְכפַּ ֵמִבין, כִּ
ַהזֵָּקן  ָהַאְדמֹור  ַמַאְמֵרי  ְנָיא),  ַהתַּ ַעל  (בַּ ַהזֵָּקן  ַאְדמֹור  אִדי,  ִמלָּ ַזְלָמן  ֵניאֹור  שְׁ י  (ַרבִּ

ף תקעא) ָצִרים 1 דַּ ַהקְּ

זַֹהר ִנְפָלא ָמה ּוְלָהִאיָרּה בְּ שָׁ ְך ַהנְּ ׁשוֹן ְמֻסגֶֶּלת ְלַזכֵּ לח) ַהלָּ

ׁשוֹן  י ַהלָּ ֵני כִּ ׁשוֹן ִמפְּ ּלֹא ָזָכה ְלָהִבין, ֲאִפּלּו ָהִכי, ִיְקָרא ַהלָּ ִמי שֶׁ

ַהּכֵֹהן,  ים  ַחיִּ י  (ַרבִּ ִנְפָלא.  זַֹהר  בְּ ּוְלָהִאיָרּה  ָמה  שָׁ ַהנְּ ְך  ְלַזכֵּ ְמֻסגֶֶּלת 
ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מה)

ְפֵני ַעְצמֹו ּזַֹהר הּוא ִחּדּוׁש בִּ ל אֹות בַּ לט) כָּ

ל אֹות הּוא ִחּדּוׁש  י כָּ ה. כִּ ה ּוִמלָּ ָכל ִמלָּ ְיַעיֵּן בְּ ּלֹוֵמד זַֹהר  שֶׁ כְּ

י  כִּ סֹוד.  א  ֶאלָּ יָנם  ֵא ט  ְפשָׁ כִּ ְרִאים  ַהנִּ ּוְדָבִרים  ַעְצמוֹ.  ְפֵני  בִּ

ים ַהּכֵֹהן, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מו) י ַחיִּ ַהּזַֹהר כֻּּלוֹ אֹוָרה. (ַרבִּ

י  לּום ַאף ַעל פִּ ֵיַדע כְּ ּלֹא  גַּם ִמי שֶׁ ינּו שֶׁ ָיֵד ל בְּ ֻקבָּ מְּ ֱאֶמת שֶׁ

ינֹוב,  יָרא ִמדִּ פִּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ ְך ַהנֶֶּפׁש. (ַרבִּ ֵכן ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלַזכֵּ
מהרצ"א, הֹוָספֹות מהרצא, אֹות ט')

ָכל ֶרַגע אֹור ָחָדׁש  ׁש לוֹ בְּ מ) ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י ִיְתַחדֵּ

ה ִריָּה ֲחָדשָׁ ׁש בְּ ה ַממָּ נֲַּעשֶׂ ׁש ַעד שֶׁ ַממָּ

ׁש  ַממָּ ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ ַעד  ׁש  ַממָּ ָחָדׁש  אֹור  ֶרַגע  ָכל  בְּ לוֹ  ׁש  ִיְתַחדֵּ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהּוָדה  ה ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י. (ַרבִּ ִריָּה ֲחָדשָׁ בְּ
ף יא)   ָבִרים דַּ ָרָכה דְּ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהבְּ

ים  ל ָהַרב ַחיִּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן שֶׁ ל אֹות ְואֹות שֶׁ מא) כָּ

ְלּגּוִלים ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ דֹוִלים ַלנְּ ּקּוִנים גְּ ִויַטאל... ֵהם תִּ

ים  ַחיִּ ָהַרב  ל  שֶׁ ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ְואֹות  אֹות  ל  כָּ

י  ְלּגּוִלים. (ַרבִּ ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ דֹוִלים ַלנְּ ּקּוִנים גְּ ִויַטאל ֵהם תִּ
ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ַעת ָהאֹור ַההּוא  פָּ ֵני ַהשְׁ ם ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמפְּ מב) ַטַעם שֵׁ
ל  גָָּחה ֱאלִֹהית כָּ ַהשְׁ יִעים בְּ פִּ ֵמַהּזַֹהר ָהֶעְליוֹן, ְוֶדֶרְך אֹורוֹ ַמשְׁ

ִקים ּבֹו ְתַעסְּ ַהמִּ

ַההּוא  ָהאֹור  ַעת  פָּ ַהשְׁ ֵני  ִמפְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֵרא  ִיקָּ ֶפר  ַהסֵּ ְוָלֶזה 
ל  כָּ ֱאלִֹהית  גָָּחה  ַהשְׁ בְּ יִעים  פִּ ַמשְׁ אֹורוֹ  ְוֶדֶרְך  ָהֶעְליוֹן,  ֵמַהּזַֹהר 
ָרֵזי  ע בְּ פָּ ַעת ֻמשְׁ ַפע ֶעְליוֹן ֵמַהדַּ ָהָיה אֹור ְושֶׁ ִקים ּבוֹ, שֶׁ ְתַעסְּ ַהמִּ
ם ִאְתָקֵרי  ע ִמשָּׁ פָּ שְׁ נִּ יָון שֶׁ ַהְינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכּו' כֵּ ּתֹוָרה דְּ
ע ֵמַהּזַֹהר ַההּוא. (ָהַרב  פָּ שְׁ נִּ לֹוַמר שֶׁ ַהִחּבּור ַהזֶּה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, כְּ

יָך, ב') ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִב ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ, הרמק, דַּ משֶׁ

ן  ינֹוק בֶּ ינּות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלמֹד ִעם תִּ ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ מג) בַּ
ּקּוִנים ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ָעה שָׁ שְׁ תִּ

ינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם  ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי בַּ ְולּו ַעמִּ
ֶהם  בָּ ַלֲהגֹות  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ָעה  שְׁ תִּ ן  בֶּ ינֹוק  תִּ
ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  (ַרבִּ ְוִיְתַקיֵּם.  ְלָחְכָמתוֹ  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאוֹ  ִיְרַאת  ְוָהָיה 

ָנה כ'.) ֶרק ד' ִמשְׁ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו  דֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמכָּ מד) ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  דֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמכָּ ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ
יק ִלְבָרָכה) ַעל ַהֲחזוֹן ִאיׁש ֵזֶכר ַצדִּ דֹוׁש בַּ ה ִאיׁש ְלָמָרן ַהגָּאוֹן ַהקָּ ִלְבָרָכה. (ַמֲעשֵׂ

ּמּוד  לִּ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק בַּ הּוִדים ְקַהל ֲעַדת ִישְׂ לּו ַהיְּ מּו ְוִקבְּ מה) ִקיְּ
ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ל ַהתִּ דֹוׁש שֶׁ ַהקָּ

דֹוִלים  ֵני ְמאֹורֹות ַהגְּ ל שְׁ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות שֶׁ ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
הּוִדים ְקַהל ֲעַדת  לּו ַהיְּ מּו ְוִקבְּ ּקּוִנים ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ִקיְּ ֵסֶפר ַהתִּ
ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ
ּוְלָהִבין  יג  ְלַהשִּׂ ָיָדם  ְלֵאל  ֵאין  דְּ ְוַהגַּם  ָזֵקן,  ְוַעד  ִמנַַּער  ים  ְוַרבִּ
ה, ַאף ַעל  ים ָהֵאלֶּ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ בַּ סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות שֶׁ
ְקִריָאָתן ְמאֹד  ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין בִּ ָמא ֶאת דִּ צָּ י ֵכן ׁשֹוִתים בַּ פִּ

ּקּוִנים בניהו) ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ ְמאֹד. (ַרבֵּ

ה  ִגיאֹות ַהְרבֵּ מו) ֲאִפּלּו ִאי לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ
ה ַנַחת רּוַח  אי עֹושֶׂ רּוְך הּוא ּוְבַודַּ דֹוׁש בָּ הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהקָּ

ָכרוֹ  שְׂ ְליֹוְצרוֹ ּוָבא בִּ

ׁש ַהנֶֶּפׁש ַוֲאִפּלּו ִאי  גָּב ְמאֹד ְלַטֵהר ּוְלַקדֵּ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנשְׂ
ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני  ִגיאֹות ַהְרבֵּ לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ
ינּו  ְרׁשּו ַרּבֹוֵת ִדְכִתיב ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה פֵּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ּדֹוֶמה  ָבר  ַהדָּ ְלָמה  ָהא  ַאֲהָבה  ָעַלי  ְוִדּלּוגוֹ  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ַלֲעֵגי  בֹות בְּ ל תֵּ ר ֶחְצָין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע דַּ ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ
ַמִים  שָּׁ ב בַּ ְך יֹושֵׁ ְמחּו ְלקֹולוֹ כָּ ִיְצֲחקּו לוֹ ִישְׂ ָפה ְוָאִביו ְוִאּמוֹ  שָׂ
ּתֹוָרה ְורֹוֶצה  ה בַּ ְרֵאִלי ֵיׁש לוֹ ִחבָּ שְׂ ָהִאיׁש ַהיִּ שֶׁ ַמח כְּ ַחק ְוִישְׂ ִישְׂ
ֶדנּו ְולֹוֵמד  ַלמְּ יְּ ִמי שֶׁ ֵאין לוֹ  ֶגת אוֹ  ַמשֶּׂ ְעּתוֹ  ִלְלמֹד ַאְך ֵאין דַּ
י  ָכרוֹ ִהנֵּה כִּ שְׂ ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרוֹ ּוָבא בִּ אי עֹושֶׂ ַודַּ ּיֹוֵדַע בְּ שֶׁ כְּ
זוֹ  ַטֲעָנה  ֵאין  ִלְלמֹד  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ְלִמי  טּור  פָּ ָמקֹום  ֵאין  ֵכן 
ר  י ֱאִליֶעֶזר בַּ ּיֹוֵדַע. (ַרבִּ מוֹ שֶׁ י ָיכֹול ִלְלמֹד כְּ ין כִּ ּפֹוַטְרתוֹ ְליֹום ַהדִּ

ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך זַֹהר.) אּפוֹ, פֶּ ִיְצָחק פָּ

יק ִלְבָרָכה ּפֹוֵסק: ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר  ים ֵזֶכר ַצדִּ מז) ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ל אֹוָתּה  ת ֶאת ַהּזַֹהר שֶׁ בָּ ל שַׁ דּו כָּ ָלה - ְיַלמְּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ

ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים ָרשָׁ פָּ

יק ִלְבָרָכה  לֹוְך ֵזֶכר ַצדִּ לֹמֹה בְּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ ְוֵכן ָאַמר ַהגָּאוֹן ַהצַּ
ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר  יק ִלְבָרָכה, שֶׁ ים ֵזֶכר ַצדִּ ם ַרּבוֹ ֶהָחֵפץ ַחיִּ ִמשֵּׁ
ים ְמעֹוֵרר  י ֻרּבוֹ ִמְדָרׁש. ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחיִּ ָלה כִּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ
ַוֲאִפּלּו  ה  ָרשָׁ פָּ אֹוָתּה  ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֶאת  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ דּו  ַלמְּ יְּ שֶׁ ם  ְלֻכלָּ

ְנַין יֹוֵסף) לֹמֹה ִמּפֹוִז'ין, הֹוָספֹות בִּ ן שְׁ י יֹוֵסף בֶּ ְלַבחּוִרים. (ַרבִּ

ּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י  מח) ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
אֹור ֶעְליוֹן,  ק ַעְצמוֹ בְּ ה ְלַדבֵּ ַנְפׁשוֹ, ְוִיְזכֶּ בְּ ְמַבֵער ַהּקֹוִצים ְוָהַרע שֶׁ

ו



עֹוָלם -  בָּ ה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות שֶׁ ְוִיְזכֶּ
רֹות  ַמן ַהזֶּה ִנְסתָּ זְּ בַּ ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר"י, שֶׁ

קֹום  ְמָחה ִלְפֵני ַהמָּ ַנֲעשּׂו ִנְגלֹות ְושִׂ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ָרִזין ְלָכל  ִלְלמֹד בְּ

ָרֵאל ר ִישְׂ בַּ
רּות  ִהְתגַּבְּ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּוְבֵעת 
ַהְנָהגֹות  ּדֹות ָרעֹות בְּ ָהַרע ְוָהַעּזּות ְוַהמִּ
נּוז  ַהגָּ ָהאֹור  ה  ִנְתגַּלָּ ַרב  ֵעֶרב  י  ָראשֵׁ
ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַמִים  ַהשָּׁ ִמן 
ּוְבֶזה  ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְתֵבי  כִּ ְוַאֲחֵריֶהם 
ַנְפׁשוֹ  בְּ שֶׁ ְוָהַרע  ַהּקֹוִצים  ְמַבֵער  ּמּוד  ַהלִּ
ה  ְוִיְזכֶּ ֶעְליוֹן  אֹור  בְּ ַעְצמוֹ  ק  ְלַדבֵּ ה  ְוִיְזכֶּ
ְוָלֶזה  עֹוָלם  בָּ שֶׁ טֹובֹות  ִמּדֹות  ְלָכל 
ִלּמּוְדָך  ר  ְוִעקַּ ַהזֶּה.  ָהאֹור  ה  ִנְתגַּלָּ
יג ֶהָאָרה  שִּׂ תַּ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִיְהֶיה שֶׁ בִּ
ִלּמּוְדָך  ֵעת  בְּ ָך  ַנְפשְׁ בְּ ֱאלִֹקית  ְוַחּיּות 
ַמן  זְּ בַּ ּוְבָכל ַהּיֹום... ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר"י שֶׁ
ְמָחה ִלְפֵני  רֹות ַנֲעשּׂו ִנְגלֹות ְושִׂ ַהזֶּה ִנְסתָּ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ָרִזין  קֹום ִלְלמֹד בְּ ַהמָּ
ְיהּוָדה  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  (ַרבִּ ָרֵאל.  ִישְׂ ר  בַּ ְלָכל 
ָבִרים רח:) ָרָכה, דְּ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהבְּ

ָרֵאל ִלְטעֹם  מט) ְלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִישְׂ
עֹוָלם  א בָּ נּוז עֹוָלם ַהבָּ ַטַעם אֹור ַהגָּ

ַהזֶּה ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ַהּזַֹהר
ְלתֹוָרה  ָרֵאל  ִישְׂ ְלָבבֹות  ְלַהְלִהיב 
ְמתּוָקה  ִניִמּיּות  ַהפְּ ָחְכָמה  בְּ ְוַלֲעבֹוָדה 
ֵעיַנִים  ְמִאירֹות  צּוף  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ
ָמתֹוק  נּוָזה  גְּ ֲחמּוָדה  ֶנֶפׁש  יבֹות  ּוְמשִׁ
ָכּה  ְלַזכְּ ַלנֶֶּפׁש  ְוטֹוב  ָלֵעיַנִים  ָהאֹור 
רֹות ִלְטעֹם  ִמּדֹות טֹובֹות ְישָׁ ּוְלָהִאיָרּה בְּ
עֹוָלם ַהזֶּה  א בָּ נּוז עֹוָלם ַהבָּ ַטַעם אֹור ַהגָּ
ּלּות  ר ִהְתגַּ ְיֵדי ָחְכַמת ַהּזַֹהר... ְוִעקַּ ַעל 
א  דֹוֵרנּו לֹא ָהָיה ֶאלָּ ַהָחְכָמה ַהּזֹאת בְּ

ְתׁשּוָקה  בִּ ָכּה  ְלַזכְּ ַהנֶֶּפׁש  ַעל  ְלָהִאיר 
ּלּות  ִהְתגַּ י  כִּ ַוֲעָנָוה...  ָטֳהָרה  ה  ְקֻדשָּׁ בִּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּוְדֵבקּות 
נּו ְלָהִסיר  ָיֵמינּו ָהָיה ְלָהִאיר ָעֵלינּו ְוַעל ַנְפשֵׁ פּון ַהזֶּה בְּ ָהאֹור ַהצָּ
אֹור  ֶעְליוֹן  ֵמאֹור  ִלְטעֹם  ָהָרעֹות  ְוַתֲאוֹות  ַהזֲֻּהמֹות  ל  כָּ נּו  ֵמִאתָּ
א ּוְלָהִסיר ַהּקֹוִצים ִמּדֹות ָרעֹות ְוַגֲאָוה  ׁש ַטַעם עֹוָלם ַהבָּ ַצח ַממָּ
ֵעיֵנינּו  ים בְּ כִּ ר ֵהם ְלשִׂ ְררּות ַעל ֵרֵעהּו ְוֶיֶתר ִמּדֹות ָרעֹות ֲאשֶׁ תָּ ְוִהשְׂ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה,  ְנָאה ְוַאֲהַבת ָרעֹות.  (ַרבִּ ִקְנָאה ְושִׂ

ָמה) ַהְקדָּ ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, בַּ

עֹוָלמֹות  א בְּ ָלל, ֶאלָּ ים כְּ ִמיִּ ִמְקִרים גַּשְׁ ר בְּ נ) ֵאין ַהּזַֹהר ְמַדבֵּ
ֶעְליֹוִנים

ָלל,  כְּ ים  ִמיִּ גַּשְׁ ִמְקִרים  בְּ ר  ְמַדבֵּ ַהּזַֹהר  ֵאין  שֶׁ הּוא,  ָהֱאֶמת  י  כִּ
ִמּיּות,  ַגשְׁ מוֹ בְּ ים כְּ ם ֵסֶדר ְזַמנִּ ֵאין שָׁ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, שֶׁ א בְּ ֶאלָּ
ֵהם  ּוַמְדֵרגֹות  צּורֹות  ּנּוי  שִׁ בְּ ֲאִרים  ִמְתבָּ ים  ָהרּוָחִניִּ ים  ּוְזַמנִּ
ם  לָּ רּוׁש ַהסֻּ ר יֹוַחאי, ַהּזַֹהר, ְוָיָצא ִעם פֵּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ קֹום ּוְזַמן. (ַרבִּ ְלַמְעָלה ִממָּ

ְחּתוֹן) יק תַּ יק ֶעְליוֹן ַצדִּ ף סב. ַמֲאָמר ַצדִּ דַּ

ל ִלּמּוד,  יָד"א ּפֹוֵסק: ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ נא) ַהִח
ּקּון  ְקִריָאתוֹ, ְוהּוא תִּ ְטֶעה בִּ יִּ גַּם לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף שֶׁ שֶׁ בְּ

ָמה שָׁ גָּדֹול ַלנְּ
ַמאי  ֵיַדע  לֹא  גַּם  שֶׁ בְּ ִלּמּוד,  ל  כָּ ַעל  ְמרֹוָמם  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד 
ָמה,  שָׁ ַלנְּ גָּדֹול  ּקּון  תִּ ְוהּוא  ְקִריָאתוֹ.  בִּ ְטֶעה  יִּ שֶׁ ְוַאף  ָקָאַמר, 
הּוא,  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ מֹוָתיו  שְׁ ַהּתֹוָרה  ָכל  דְּ ַהגַּם  שֶׁ ְלִפי 
ּוֵמִבין  ַהּקֹוֵרא  ְוָאָדם  ִסּפּוִרים,  ה  ַכמָּ בְּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֲאָבל  ׁשּוט.  ַהפָּ ט  שָׁ פְּ ַעל  ְעּתוֹ  דַּ נֹוֵתן  ּפּוִרים  ַהסִּ
ְוִסְתֵרי  ֵהם סֹודֹות  ְוַהּקֹוֵרא יֹוֵדַע שֶׁ ָגלּוי,  ֵהן ַהּסֹודֹות ַעְצָמן בְּ

ים  י ַחיִּ ג. (ַרבִּ יג ְועֶֹמק ַהמֻּשָּׂ שִּׂ ֵאינוֹ מּוָבן ִמּקֶֹצר ַהמַּ א שֶׁ ּתֹוָרה, ֶאלָּ
ע, אֹות מד) ֶאְצבַּ ִוד ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ יֹוֵסף דָּ

ִכְתֵבי  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִדְבֵרי ַחְכֵמי ֱאֶמת ּוְביֹוֵתר בְּ נב) ַההֹוֶגה בְּ
ֲעֵרי אֹוָרה ּוִפְתֵחי ָחְכָמה, ְוַיֲחשֹׁב  ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְיַגּלּו שַׁ
נֹוָתיו  כְּ ם ּוִמשְׁ ַחְצרֹות ַהשֵּׁ ִמיד בְּ ל ַהּיֹום תָּ ִאּלּו עֹוֵמד הּוא כָּ כְּ

אֹוַרְיָתא ָרִזין דְּ בְּ

ֵסֶפר  בְּ ים,  ַחיִּ ֱאלִֹקים  ִדְבֵרי  בְּ ַההֹוֶגה  ְלַמֲעַלת  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ ֵאין 
ִכְתֵבי  בְּ ּוְביֹוֵתר  ֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְבִדְבֵרי  ֵאָליו,  ְלִוים  ַהנִּ ְוָכל  ַהּזַֹהר 
ִמיִדי  י ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק ַהתְּ רּוִרים… כִּ ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ַהבְּ
ֶדֶרְך  בְּ תֹם  בְּ ַההֹוֵלְך  ְלָכל  ָחְכָמה  ּוִפְתֵחי  אֹוָרה  ֲעֵרי  שַׁ ִיגָּלּו 
בֹוד  ַהכָּ ֶמֶלְך  ֵהיַכל  ֶאל  ְלָקְרָבה  ַנְפׁשוֹ  ָחְמָדה  ר  ֲאשֶׁ ם,  ַהשֵּׁ
ִבים  ְתַנדְּ ל ַהמִּ רּוִכים כָּ ן ִיְהיּו בְּ רּוְך הּוא, ְוַעל כֵּ ַחי ָהעֹוָלִמים בָּ
יֹומֹו…  בְּ יֹום  י  ִמדֵּ יֹום  בְּ ִים  תַּ שְׁ אוֹ  ָעה  שָׁ ֲאִפּלּו  ה  ַכמָּ בְּ ַלֲעסֹק 
ה, ְוַיֲחשֹׁב  רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעשֶׂ דֹוׁש בָּ ָבה טֹוָבה ַהקָּ ּוַמֲחשָׁ
נֹוָתיו  כְּ ּוִמשְׁ ם  ַהשֵּׁ ַחְצרֹות  בְּ ִמיד  תָּ ַהּיֹום  ל  כָּ הּוא  עֹוֵמד  ִאּלּו  כְּ

ה, 232) ְקֻדשָּׁ ָרֵאל בִּ אֹוַרְיָתא. (אֹוֵהב ִישְׂ ָרִזין דְּ בְּ

דֹוׁש ְוִסְפָרא  ְבֵרי זַֹהר ַהקָּ ָפִרים ִעם דִּ ל ַהסְּ נג) ִלְלמֹד ֶאת כָּ
י ֲחָכֵמינּו  ִהיר ְוֵסֶפר ְיִציָרה, ְוָכל ִמְדְרשֵׁ ְצִניעּוָתא, ֵסֶפר ַהבָּ דִּ
ִעּיּון ּוִבְבִקיאּות, ָצִריְך ַעל ֶזה ַהְתָמָדה  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, בְּ

ס ּופֹוְסִקים ַהְתָמַדת ַהשַּׁ ׁש כְּ דֹוָלה, ַממָּ גְּ

ֲאִני  שֶּׁ ַמה  ּוְבָכל  חֹוְברֹוַתי,  בְּ וָָּנִתי  כַּ ר  ִעקַּ ל  כָּ שֶׁ בֹודוֹ,  כְּ ֵיַדע 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְזֵקִנים ּוְצִעיִרים,  ּכֹוֵתב, הּוא ַרק ְלעֹוֵרר ֵלָבב תַּ
ָפִרים  ַהסְּ ל  כָּ ֶאת  ְוִלְלמֹד  ַהּתֹוָרה…  ְפִניִמּיּות  בִּ ִעּיּון  בְּ ַלֲעסֹק 
ִהיר ְוֵסֶפר  ְצִניעּוָתא, ֵסֶפר ַהבָּ דֹוׁש ְוִסְפָרא דִּ ְבֵרי זַֹהר ַהקָּ ִעם דִּ

י ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ְיִציָרה ְוָכל ִמְדְרשֵׁ
יְך  ָצִר ּוִבְבִקיאּות,  ִעּיּון  בְּ ִלְבָרָכה 
ׁש  ַממָּ דֹוָלה,  גְּ ַהְתָמָדה  ֶזה  ַעל 

ס ּופֹוְסִקים. ַהְתָמַדת ַהשַּׁ כְּ

ְלֶזה  מּוָכִנים  ַהּכֹל  לֹא  ָאְמָנם 
ִמי  ל  כָּ ן  כֵּ ַעל  ם,  ַנְפשָׁ ַבע  ִמטֶּ
ָחִריף,  ֵלב  ְוִלּבוֹ  ְמֻסגָּל  ֵאינוֹ  שֶׁ
עֶֹמק  בְּ יְך  ְלַהֲאִר ָעָליו  שֶׁ אי  ַודַּ
ּתֹוְספֹות  רּוׁש  פֵּ ָמָרא  גְּ ְלּפּול  פִּ
ר  ְכשָׁ מֻּ שֶׁ ִמי  ֲאָבל  ּופֹוְסִקים, 
ָלה ַעל  ִעּיּון ָחְכְמָתא ְוַקבָּ ַלֲעסֹק בְּ
ְסָדִרים  לוֹ  ר  ְלַסדֵּ יְך  ָצִר הּוא  ן  כֵּ
ִלּמּודוֹ  ר  ִעקַּ ֲאָבל  ְקָצִרים… 
קֹונוֹ.  ֶאת  יר  ְלַהכִּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ יְך  ָצִר

רֹות א', מא – מב) (ִאגְּ

ִחּבּור ֶזה ְמעֹוְרִרים  עֹוֵסק בְּ שֶׁ נד) כְּ
יִקים ַהֵהם  דִּ מֹות ְוכַֹח ַהצַּ שָׁ ּכַֹח ַהנְּ
לֹום  ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ִעם ּכַֹח משֶׁ
- ּוְמעֹוְרִרים אֹותוֹ ַהּתֹוֶעֶלת ְואֹותוֹ 
ְמעוֹן  י שִׁ ה ַרבִּ לָּ גִּ ָהאֹור ַהּקֹוֵדם שֶׁ
ַעת ִחּבּורֹו שְׁ ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו בִּ בֶּ

ּכַֹח  ִחּבּור ֶזה ְמעֹוְרִרים  עֹוֵסק בְּ שֶׁ כְּ
ִעם  ַהֵהם  יִקים  דִּ ַהצַּ ְוכַֹח  מֹות  שָׁ ַהנְּ
לֹום...  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ּכַֹח 
ּבוֹ  ִקים  ִמְתַעסְּ ְהיֹוָתם  בִּ י  כִּ
ׁש  ַהְמֻחדָּ ָהאֹור  ים  שִׁ ְמַחדְּ ֵהם 
ּוַמְזִהיָרה  ִחּבּורוֹ,  ֵעת  ׁש בְּ ִנְתַחדֵּ שֶׁ
ָהאֹור  ֵמאֹותוֹ  ּוְמִאיָרה  יָנה  ִכ ַהשְּׁ
ְוָכל  ָאז,  ּה  ִחּדּושָׁ ת  ְתִחלַּ כִּ
ּוְמעֹוְרִרים  חֹוְזִרים  ּה  בָּ ָהעֹוְסִקים 
אֹותוֹ ַהּתֹוֶעֶלת ְואֹותוֹ ָהאֹור ַהּקֹוֵדם 
ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ה ַרבִּ לָּ גִּ שֶׁ
ן ַיֲעקֹב  ים בֶּ ה ַחיִּ ַעת ִחּבּורוֹ. (ָהַרב משֶׁ שְׁ בִּ

ַער א' ִסיָמן ה') קֹוְרדֹוֵבירוֹ, הרמק, אֹור ָיָקר, שַׁ

יֲַּעבֹר  דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל ִלְלמֹד בַּ ר ִישְׂ ל בַּ ְתַחזֵּק כָּ יִּ נה) שֶׁ
ּזַֹהר  ְלמֹד בַּ ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותוֹ ָחִליָלה ִמלִּ מָּ ָעָליו כַּ

דֹוׁש ַהקָּ
יֲַּעבֹר ָעָליו  דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל ִלְלמֹד בַּ ר ִישְׂ ל בַּ ְתַחזֵּק כָּ יִּ שֶׁ
דֹוׁש ְוֵכן  ּזַֹהר ַהקָּ ְלמֹד בַּ ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותוֹ ָחִליָלה ִמלִּ מָּ כַּ
חֶֹמר  בַּ ִמים  ַהְמֻגשָּׁ ָאָדם  ֵני  ִמבְּ ִנְסיֹונֹות  ה  מָּ כַּ ָעָליו  ָעַבר  ִאם 
יֵניֶהם  ב בֵּ ֵהם ֵליָצֵני ַהּדֹור ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְוהּוא יֹושֵׁ ֶהם שֶׁ לָּ שֶׁ
ָרֵאל ָהרֹוֶצה  שְׂ ַעל ֶנֶפׁש ִמיִּ ְתַחזֵּק בַּ יִּ ין ַהחֹוִחים... שֶׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ כְּ
ְרֶאה לוֹ  נִּ י שֶׁ רּוְך הּוא... ַאף ַעל פִּ ְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא בָּ ֵבק בִּ ִלדָּ
יַח  גִּ ין ַהחֹוִחים ַאל ַישְׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ הּוא כְּ ָעִמים שֶׁ ִמְקָצת ֵאיֶזה פְּ בְּ
מוֹ. (ָהַרב  רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ כַֹח ָהֵאין סֹוף בָּ ַעל ֶזה, ָחָזק ְוִנְתַחזֵּק בְּ

ֶרְך ַהּקֶֹדׁש אֹות יב) ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר, בְּ שֶׂ מֶּ אּפוֹ, דַּ ם טֹוב פָּ ר שֵׁ ֱאִליֶעֶזר בַּ

ָכל יֹום ף זַֹהר בְּ ְלמֹד דַּ יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחּדֹל ִמלִּ ן ַישִּׁ ֵמר פֶּ נו) ִהשָּׁ
י  יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחּדֹל ִמזֶּה. (ַרבִּ ן ַישִּׁ ֵמר פֶּ דֹוׁש... ְוִהשָּׁ ף זַֹהר ַהקָּ דַּ

ִריְנַוְלד, אֹות כא) ה גְּ י משֶׁ ִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט, - ַהְנָהגֹות ַרבִּ ה גְּ משֶׁ

ינֹוב ּפֹוֵסק: עֹוֵבד ֱאלִֹקים ַהְינּו ָהעֹוֵסק  ָכר ִמדִּ שְׂ ֵני ִישָׂ נז) ַהבְּ
ְלמּוד ְלַבד ְוֵאינוֹ  תַּ ְלמּוד ּוַבּזַֹהר, לֹא ֲעָבדוֹ - ָהעֹוֵסק בַּ תַּ בַּ

ּזַֹהר עֹוֵסק בַּ
ר לֹא  ין עֵֹבד ֱאלִֹקים ַלֲאשֵׁ יק ְוכּו' בֵּ ין ַצדִּ ם ּוְרִאיֶתם בֵּ ְבתֶּ ְושַׁ
ְלמּוד ּוַבּזַֹהר. לֹא ֲעָבדוֹ -  תַּ ֲעָבדוֹ, עֹוֵבד ֱאלִֹקים ַהְינּו ָהעֹוֵסק בַּ
יָרא  פִּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ ּזַֹהר. (ַרבִּ עֹוֵסק בַּ ְוֵאינוֹ  ְלמּוד ְלַבד  תַּ ָהעֹוֵסק בַּ

ֶרק א' אֹות ב') ים, פֶּ נִּ ינֹוב, מהרצא, ַמְעַין גַּ ִמדִּ

ז



ת  י ַקְדמֹוֵנינּו ְסֻגלַּ ר ָידּוַע ִמפִּ ֲאשֶׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר כַּ ק בְּ ְדבַּ נח) תִּ

דֹוׁש ֵעֶסק ֵסֶפר ַהקָּ

ֱאֶמת  י  שֵׁ ּוְמַבקְּ ּתֹוְקִקים  שְׁ ַהמִּ ַהֲחֵבִרים  ְוֵרַעי  ַאַחי  ְמעּוִני  שִׁ

ֵהיָכלוֹ,  בְּ ר  ּוְלַבקֵּ ם  ַהשֵּׁ נַֹעם  בְּ ַלֲחזֹות  ב  ַהלֵּ ֲעבֹוַדת  ת  ֲאִמתַּ

י ַקְדמֹוֵנינּו  ר ָידּוַע ִמפִּ ֲאשֶׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר כַּ ק בְּ ּתֹוַחח ְוִתְדבַּ שְׁ י תִּ ַנְפשִׁ

סּור  יִדיְטׁשֹוב,  ִמזִּ ֵטיין  ַאְיְכְנשְׁ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  (ַרבִּ דֹוׁש.  ַהקָּ ֵסֶפר  ֵעֶסק  ת  ְסֻגלַּ

ף ד:) ֵמַרע, דַּ

יקֹוְרסּות ינּות ְוֶאפִּ יל ִממִּ ָכל יֹום ַמצִּ נט) לֹוַמר זַֹהר בְּ

יקֹוְרסּות ַרֲחָמָנא  ר ִמינּות ְוֶאפִּ ְתגַּבֵּ יַח תִּ שִׁ יַאת ַהמָּ ָאַמר: קֶֹדם בִּ

לּו,  ַהלָּ ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ִלזֵָּהר  ָלֶזה  ָהֵעָצה  עֹוָלם.  בָּ ִליְצַלן 

אֹוֵמר,  ֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ י שֶׁ ָכל יֹום זַֹהר ַאף ַעל פִּ ָהֶאָחד לֹוַמר בְּ

ִרים, מירא דכיא) ב. (אֹור ְישָׁ י ֲאִמיַרת זַֹהר ְמֻסגֶֶּלת ְלָטֳהַרת ַהלֵּ כִּ

ּבֶֹקר ּוְבחֹל ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ת בַּ בָּ שַׁ דֹוׁש בְּ ס) ִיְלמֹד זַֹהר ַהקָּ

דֹוׁש ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי  ת קֶֹדׁש זַֹהר ַהקָּ בָּ שַׁ ִיְלמֹד בְּ

ְיָקא ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ָהַאֲחרוֹן  חֹל ִיְלמֹד דַּ א, ְוֵכן בְּ ָהעֹוָלם ַהבָּ

ָהֲאִר"י  ָמָרן  ּוְבִכְתֵבי  ּזַֹהר  בַּ ָלל  כְּ ִיְלמֹד  ְוַאל  ַהּבֶֹקר,  אֹור  ַעד 

יֵמי ַהחֹל,  ת ַלְיָלה ִראׁשֹוָנה בִּ ְתִחלַּ א בִּ ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ

י  ָלִלים ֵמַרבִּ יִקים - כְּ ר ּוַבּבֶֹקר ָצִריְך ִלְטּבֹל. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ת ֻמתָּ בָּ שַׁ ֲאָבל בְּ
אַמְרָנא) ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמקָּ

ִעיִרים ֹיאְמרּו זַֹהר סא) גַּם ַהצְּ

ּתֹאְמרּו זַֹהר. ְוִלְפָעִמים  ִעיִרים ַהשֹּׁוֲאִלים) שֶׁ יִמים ֲאַנְחנּו (ַלצְּ ַמְסכִּ

ָגתוֹ  ְוַהשָּׂ בוֹ  ַמצָּ ִפי  כְּ ִיְלמֹד  ָמָרא  גְּ ִלְלמֹד  רּות  ֶאְפשָׁ ֵאין  שֶׁ כְּ

ְלמֹד, ֵאֶצל  ַע ַמה לִּ ִלְקבֹּ יד  ִמ ר תָּ זַֹהר, ִאי ֶאְפשָׁ ָניֹות אוֹ  ִמשְׁ

ֱאֶמת.  ְהֶיה בֶּ יִּ ּלֹוְמִדים ַהְינּו ַהְך ּוִבְלַבד שֶׁ ַרְך ַמה שֶּׁ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
אַמְרָנא) י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמקָּ ָלִלים ֵמַרבִּ יִקים - כְּ (ַהְנָהגֹות ַצדִּ

ִלי  ְבִקיאּות [בְּ סב) ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ִלְלמֹד זַֹהר בִּ

ָכל יֹום ים בְּ פִּ ִעּיּון] 40 50 דַּ יֲַּעִמיק בְּ שֶׁ

ָאַמר לוֹ  ִויַחיֵּהּו שֶׁ ְמֵרהּו צּורוֹ  ִוי ִישְׁ ָאַמר ִלי ָהַרב ַאְבָרָהם ַהלֵּ

יַח  ּלֹא ָישִׂ ָגה, ְוִהיא זוֹ שֶׁ מֹוִרי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ֵעָצה ְלִעְנַין ַהַהשָּׂ

ה ַעל ֶחְסרוֹן ַהְיִדיָעה  ְיָלה ְוִיְבכֶּ ֲחִצי ַהלַּ יָּקּום בַּ ֵטָלה ְושֶׁ יָחה בְּ שִׂ

ִעּיּון, מ' אוֹ  יֲַּעִמיק בְּ ִלי שֶׁ ְלַבד, בְּ ִקיאּות בִּ ֶרְך בְּ ּזַֹהר דֶּ ְלמֹד בַּ יִּ ְושֶׁ

ים, ְוָאְמָנם  ָעִמים ַרבִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר פְּ ְקָרא בְּ יִּ ָכל יֹום, ְושֶׁ נ' ָעִלים בְּ

יְך ָזָכה ְלָכל  י לוֹ ֵא ַאְלתִּ שָּׁ שֶׁ ָאַמר ִלי מֹוִרי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה, כְּ

ָחְכָמה  בְּ ְמאֹד  ְמאֹד  בִּ ַרח  טָּ שֶׁ ִלי  יב  ְוֵהשִׁ ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה 

ֲאִני  ְוַגם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהַרַמ"ק  גַּם  י  כִּ לוֹ  י  ְוָאַמְרתִּ זֹאת, 

ָהֱאֶמת  ָחְכָמה זֹאת, ְוָאַמר ִלי שֶׁ ְמאֹד ְמאֹד בְּ י בִּ ים ָטַרְחתִּ ַחיִּ

ֲאָבל  ּדֹוֵרנּו,  י  ַאְנשֵׁ ָאר  ִמשְּׁ יֹוֵתר  ְמאֹד  ְמאֹד  ַרְחנּו  טָּ שֶׁ הּוא 

ָנה ַעל  י שֵׁ ְלתִּ ָאר בִּ ה ֵלילֹות ָהָיה ִנשְׁ מָּ י כַּ מֹוהּו, כִּ ינּו כָּ לֹא ָעשִׂ

ל ְיֵמי  ה ֵלילֹות שֶׁ שָּׁ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוִלְפָעִמים שִׁ ַמֲאָמר ֶאָחד שֶׁ

ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִעּיּון  ַעל  ב  ְויֹושֵׁ ִמְתּבֹוֵדד  ָהָיה  בּוַע  שָׁ בְּ שֶׁ ַהחֹל 

ָעִמים.  פְּ רֹב  ַהֵהם,  ילֹות  ַהלֵּ ל  כָּ ן  ָישֵׁ ָהָיה  ְולֹא  ְלַבד,  בִּ ּזַֹהר  בַּ

ים ִויַטאל) י ַחיִּ יִקים - ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרבִּ (ַהְנָהגֹות ַצדִּ

דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ ָנה בַּ סג) ִלְלמֹד קֶֹדם ַהשֵּׁ

ּזַֹהר  בַּ אוֹ  ַאגָָּדה  בְּ אוֹ  ָנה  ַהשֵּׁ קֶֹדם  ַלְיָלה  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ִיזֵָּהר 

ִמיְכל  ְיִחיֵאל  י  ֵמַרבִּ ב'  נַֹסח   - טֹובֹות  ַהְנָהגֹות   - יִקים  ַצדִּ (ַהְנָהגֹות  דֹוׁש.  ַהקָּ

יק ִלְבָרָכה) לֹוְטׁשֹוב ֵזֶכר ַצדִּ ִמזְּ

ָכל יֹום סד) זַֹהר בְּ

ים  ּוִמְדָרשִׁ ְוזַֹהר  ּופֹוְסִקים  ָמָרא  גְּ ָנה  ִמשְׁ ַנְך  תַּ יֹום  ָכל  בְּ ִיְלמֹד 

ל  ְהיּו כָּ יִּ י ֵהם מֹוִכיִחים ֶאת ָהָאָדם שֶׁ ְוַאגָּדֹות ְוִסְפֵרי ִיְרָאה, כִּ

י  יִקים - ַהְנָהגֹות ְקדֹוׁשֹות ַעל פִּ ַמִים. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ם שָׁ יו ְוִלּמּודוֹ ְלשֵׁ ַמֲעשָׂ

ָלאְטׁשֹוב) י ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמזְּ י"ת ֵמַרבִּ ֵסֶדר ָאֶל"ף בֵּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ה בְּ ִקיָדה ַרבָּ סה) שְׁ

ה  ַרבָּ ִקיָדה  ּושְׁ ם  ַהשֵּׁ ִיְרַאת  ּוָמֵלא  ָנבוֹן  ֵלב  זוֹ  ְלָחְכָמה  יְך  ָצִר
קֹוב) ַתי ֵמַראשְׁ בְּ י שַׁ יִקים - ֵסֶדר ְקִביַעת ַהּתֹוָרה ֵמַרבִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ בְּ

ָכל יֹום סו) ִיְלמֹד זַֹהר בְּ

ְוַאגָּדֹות  ים  ִמְדָרשִׁ זַֹהר  ּוְגָמָרא  ָנה  ִמשְׁ ַנְך  תַּ יֹום  ָכל  בְּ ִיְלמֹד 
ְיֵרִאים  ְפֵרי  ַהסִּ י  כִּ ּוְמאֹד  ְמאֹד  ְיֵרִאים  ּוְבִסְפֵרי  ּופֹוְסִקים, 
ם  ְלַהשֵּׁ ְוִלּמּוָדיו  יו  ַמֲעשָׂ ל  כָּ ְהיּו  יִּ שֶׁ ָהָאָדם  ֶאת  יִרים  ַמְזכִּ

יְרׁש ִמנְַּדבֹוְרָנה) י ְצִבי ִה יִקים - ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרבִּ ָרְך. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ִיְתבָּ

דֹוׁש ֵסֶפר זַֹהר ַהקָּ ִכיָבה בְּ סז) ַלֲעסֹק ָסמּוְך ַלשְּׁ

יְרָסא  גִּ עּור  שִׁ ֵאיֶזה  ִכיָבה  ַלשְּׁ ָסמּוְך  ּתֹוָרה  בַּ ַלֲעסֹק  ִיזֵָּהר 
ר  ת ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ ר ְקֻדשַּׁ דֹוׁש ֲאשֶׁ ֵסֶפר זַֹהר ַהקָּ בְּ ָניֹות אוֹ  ִמשְׁ בְּ
ים  י ַחיִּ יִקים - ַאְזָהרֹות ְוִתּקּוִנים ֵמַרבִּ ְנצֹר אֹותוֹ. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ְכבוֹ תִּ שָׁ ָלַמד בְּ

ִוד ֲאזּוַלאי – ַהִחיָד"א) יֹוֵסף דָּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ִגיְרָסא בְּ סח) ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ

ה  ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ְוָכל שֶׁ ִגיְרָסא בְּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ
ָעה  שָׁ ְלַמְעָלה בְּ ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ רּוׁש ַמֲאָמר  ּוְלָהִבין פֵּ ִלְלמֹד 
לֹום  ִמיָמה. (ָהַרב שָׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ַאַחת ַמה שֶּׁ

ּקּון מג אֹות ס') א ֶמֶלְך, תִּ סֵּ ה ּבּוַזְגלוֹ, כִּ ן משֶׁ בֶּ

ר  ְסקּו ָטֵמא ָטהֹור ִאּסּור ְוֶהתֵּ ִפי ְרצֹוָנם פָּ י לֹא ַעל ִחנָּם כְּ סט) כִּ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה א ִמּתֹוְך פְּ ר ּוָפסּול ֶאלָּ שֵׁ כָּ

ר  ְסקּו ָטֵמא ָטהֹור ִאּסּור ְוֶהתֵּ ִפי ְרצֹוָנם פָּ י לֹא ַעל ִחנָּם כְּ כִּ
ּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן.  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה כַּ א ִמּתֹוְך פְּ ר ּוָפסּול ֶאלָּ שֵׁ כָּ
ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ָהַרב  ַמת מֹוֵרנּו  ַהְקדָּ ֵחֶלק א',  ים  ַחיִּ ֵעץ  ָהֲאִר"י,  ְתֵבי  ִויַטאל, כִּ ים  ַחיִּ (ָהַרב 

ִויַטאל ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ג')

ָלה  בָּ ּלֹא ָרָאה אֹור ָחְכַמת ַהקַּ דֹוׁש ּפֹוֵסק: ִמי שֶׁ ָל"ה ַהקָּ ע) ַהשְּׁ
ים  נָּה ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחיִּ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו, ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש ִממֶּ

ים ים ָהרּוָחִניִּ ְצִחיִּ ַהנִּ

ּלֹא  ִתי, ּוִמי שֶׁ יַמת פֶּ ר ַמְחכִּ ָלה ֲאשֶׁ בָּ הּוא סֹוד ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ
ָיִבין  ָאז  י  כִּ ִמיָָּמיו,  ְמאֹורֹות  ָרָאה  לֹא  זוֹ  ַהָחְכָמה  אֹור  ָרָאה 
גָָּחתוֹ... ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש  רּוְך הּוא ְוסֹוד ַהשְׁ יל סֹוד ַאְחדּותוֹ בָּ כִּ ְוַישְׂ
ִוי  ן ַאְבָרָהם ַהלֵּ ְעָיה בֶּ י ְישַׁ ים. (ַרבִּ ים ָהרּוָחִניִּ ְצִחיִּ ים ַהנִּ נָּה ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחיִּ ִממֶּ

ף ל) דֹוׁש, ַמֲאָמר ִראׁשוֹן דַּ ָלה ַהקָּ הֹורֹוִביץ, ַהשְּׁ

ע ֵאין  ַבת נַֹח - ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרשָׁ מוֹ תֵּ עא) ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא כְּ
ֵנס ׁש ִאם ִיכָּ ֲחשָׁ

ָהיּו  ּבוֹ  נַֹח, שֶׁ ַבת  תֵּ מוֹ  ַהּזַֹהר הּוא כְּ ֵסֶפר  ְקָרא  נִּ ֶזה שֶׁ ִחּבּור  י  כִּ
ם  חֹות כֻּלָּ פָּ שְׁ יִנים ְוַהמִּ ה ְולֹא ָהָיה ִקּיּום ְלאֹוָתן ַהמִּ יִנים ַהְרבֵּ ִמ
ְנסּו  ִיכָּ ן  כֵּ ׁש...  ַממָּ הּוא  ן  כֵּ ָבה  ְלַהתֵּ ִניָסָתם  כְּ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאלָּ
ת  ְסֻגלַּ ְוָכְך  ְלִהְתַקיֵּם,  ַהזֶּה  ִחּבּור  אֹור  סֹוד  ֶאל  יִקים  דִּ ַהצַּ
ִאיַבת  שְׁ ָאֶבּנּו כִּ ם ִישְׁ ַאֲהַבת ַהשֵּׁ קוֹ  ֶחשְׁ עֹוֵסק בְּ יָּד שֶׁ מִּ ַהִחּבּור שֶׁ
ְורּוחוֹ  ַנְפׁשוֹ  ַלת  ְלַהצָּ ֵאָליו  ֵנס  ְוִיכָּ ְרֶזל  ַהבַּ ֶאת  ַהשֹּׁוֶאֶבת  ָהֶאֶבן 
ֵנס. (אֹור  ׁש ִאם ִיכָּ ע ֵאין ֲחשָׁ ָמתוֹ ְוִתּקּונוֹ, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרשָׁ ְוִנשְׁ

ַער א' ִסיָמן ה') ָיָקר, שַׁ

ּדֹור  א ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר - בַּ ים ֶאלָּ יג ָאְרחֹות ַחיִּ עב) לֹא ַישִּׂ
א ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר  א ֶעְליֹוָנה ֶאלָּ ִכיְנתָּ יְך שְׁ ר ְלַהְמשִׁ ַהזֶּה ִאי ֶאְפשָׁ

ְלַבד ים ִויַטאל בִּ ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ

א ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר... ּוַבּדֹור ַהזֶּה  ים ֶאלָּ יג ָאְרחֹות ַחיִּ לֹא ַישִּׂ
א ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי  א ֶעְליֹוָנה ֶאלָּ ִכיְנתָּ יְך שְׁ ר ְלַהְמשִׁ ִאי ֶאְפשָׁ
ּוַבּדֹור  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  בְּ נֶֶּאְמרּו  שֶׁ ְלַבד  בִּ ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  ָמָרן 
י  ְלתִּ ִלי ְלַבּלֹות יֹום בִּ ים אֹוֵהב ָיִמים ִמבְּ ַהזֶּה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ֵסֶפר  ק ַנְפׁשוֹ בְּ עֹוָלם ַהזֶּה ִיְדבַּ א בָּ ה ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהבָּ ְקֻדשָּׁ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהּוָדה  ְלַבד. (ַרבִּ ים ִויַטאל בִּ ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ

ָבִרים נח:) ָרָכה, דְּ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהבְּ

יַח  ְזכּות ֶזה ְמשִׁ ה בִּ גָּלּות ַעד ִיְתגַּלֶּ עג) ַהּזַֹהר ֵמִאיר ָלנּו בַּ

יַח שִׁ ל ֶמֶלְך ַהמָּ ִצְדֵקנּו. ְיִהי אֹור ֶזה אֹורוֹ שֶׁ

הּוא  שֶׁ ַהּזַֹהר  דֹוׁש  ַהקָּ ֶפר  ַהסֵּ ב  ִנְכתַּ ר  ֲאשֶׁ ַהזֶּה  ּיֹום  בַּ ִהנֵּה 

ַעד  גָּלּות  בַּ ָלנּו  ֵמִאיר  ְוֶזה  נּוז...  ַהגָּ טֹוב  י  כִּ ָהאֹור  ֵמֶהָאַרת 

ל ֶמֶלְך  יַח ִצְדֵקנּו. ְיִהי אֹור ֶזה אֹורוֹ שֶׁ ְזכּות ֶזה ְמשִׁ ה בִּ ִיְתגַּלֶּ

ָכר, ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש  שְׂ ֵני ִישָׂ ינֹוב, מהרצא, בְּ יָרא ִמדִּ פִּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ יַח. (ַרבִּ שִׁ ַהמָּ
ִאיָּר ַמֲאָמר ג' אֹות ד')

ִלּמּוד ַהּזַֹהר  לּוי בְּ ָרֵאל תָּ ָרֵאל ְוָכל ַמֲעַלת ִישְׂ ת ִישְׂ ֻאלַּ עד) גְּ

ּוִבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה

ִלּמּוד  לּוי בְּ ָרֵאל תָּ ָרֵאל ְוָכל ַמֲעַלת ִישְׂ ת ִישְׂ ֻאלַּ גְּ ֲהֵרי ְלֵעיֶניָך, שֶׁ

יק ִלְבָרָכה,  ָלג ֵזֶכר ַצדִּ י ְיהּוָדה ַאשְׁ דֹוׁש ַרבִּ ַהּזַֹהר ּוִבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. (ָהַרב ַהקָּ

ָמה ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר, אֹות סט, ַעּמּוד 61) ְתִחיל, ַהְקדָּ ָלה ַלמַּ ַקבָּ

ַמן ַהזֶּה ִנְצָרְך ָלנּו ְמאֹד ְלָהֵגן  זְּ דֹוׁש בַּ עה) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ

ל ַרע - ִמי ָיֵגן ָעֵלינּו ִאם לֹא ְקִריאֹוֵתינּו  יל אֹוָתנּו ֶנֶגד כָּ ּוְלַהצִּ

ָחְכָמה ַהּזֹאת? בַּ

יל  ּוְלַהצִּ ְלָהֵגן  ְמאֹד  ָלנּו  ִנְצָרְך  ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 

רּועֹות  דֹורֹות גְּ ה בְּ ּלּוי ַהָחְכָמה זֹאת ַעתָּ י גִּ ל ַרע, כִּ אֹוָתנּו ֶנֶגד כָּ

ינּו  ְלָאִב ֵלם  ֵלָבב שָׁ ֶלֱאחֹז בְּ ה  ַעתָּ ָמֵגן  ָלנּו  ְהֶיה  יִּ ֵדי שֶׁ כְּ הּוא. 

ה ַוֲחִסיִדים  י ַמֲעשֶׂ י אֹוָתן ּדֹורֹות קֹוְדִמים ָהיּו ַאְנשֵׁ ַמִים. כִּ שָּׁ בַּ שֶׁ

ה  ַהְמַקְטְרִגים. ַעתָּ ֵני  יִלין אֹוָתן ִמפְּ ַמצִּ ָהיּו  ים טֹוִבים  ֲעשִׂ ְוַהמַּ

ֶהָחִבּיֹות.  תֹוְך  בְּ ָמִרים  ַהשְּׁ מוֹ  כְּ ָהֶעְליוֹן  ִמשֶֹּׁרׁש  ָאנּו  ְרחֹוִקים 

ָחְכָמה ַהּזֹאת. (ָהַרב ַיֲעקֹב ֶצַמח  ָיֵגן ָעֵלינּו ִאם לֹא ְקִריאֹוֵתינּו בַּ ִמי 
ים) ָמתוֹ ְלֵעץ ַחיִּ ַהְקדָּ בְּ

ים  ַרבִּ קּו בָּ ְתַעסְּ יִּ ַנת ה' ש' ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהמְֻּבָחר שֶׁ עו) ִמשְּׁ

ְזכּות ֶזה ָעִתיד  בִּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת - ַאַחר שֶׁ ים בְּ דֹוִלים ּוְקַטנִּ גְּ

ל. ְזכּות ַאֵחר, ֵאין ָראּוי ְלִהְתַרשֵּׁ יַח ְולֹא בִּ שִׁ ָלבֹוא ֶמֶלְך ַהמָּ

ָחְכַמת  קּו בְּ ּלֹא ִיְתַעסְּ ְגַזר ְלַמְעָלה שֶׁ נִּ י ַמה שֶּׁ תּוב כִּ ּוָמָצאִתי כָּ

ם  ַנת ה' ר"ן, ּוִמשָּׁ ִלים שְׁ שְׁ ָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַעד תַּ ָהֱאֶמת בְּ

ֵסֶפר  בְּ ק  ְלִהְתַעסֵּ ְנתּוָנה  ְוָהְרׁשּות  ֵזָרה  ַהגְּ ָרה  ְוֻהתְּ ָוֵאיָלְך... 

קּו  ְתַעסְּ יִּ שֶׁ ַהמְֻּבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ש'  ה'  ַנת  ּוִמשְּׁ ַהּזַֹהר. 

ְזכּות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלְך  בִּ ים... ְוַאַחר שֶׁ דֹוִלים ּוְקַטנִּ ים גְּ ַרבִּ בָּ

ַכי  ן ָמְרדְּ י ַאְבָרָהם בֶּ ל. (ַרבִּ ְזכּות ַאֵחר, ֵאין ָראּוי ְלִהְתַרשֵּׁ יַח ְולֹא בִּ שִׁ ַהמָּ
ָמה) ַהְקדָּ ה, בַּ ֲאזּוַלאי, אֹור ַהַחמָּ

ֵהם  שֶׁ ים כְּ יְַּתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ַהּצֹאן ָקָדשִׁ ן ְוָהָיה שֶׁ עז) ִמי ִיתֵּ

דֹוׁש - ַרק ַעל  ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ר ט' ְוי' שָׁ ַקְטנּוָתם בַּ ֲעַדִין בְּ

ׁשּועֹות עֹוָלִמים ָרֵאל תְּ ע ְיהּוָדה ְוִישְׂ וָּשַׁ ָלה תִּ בָּ י ָחְכַמת ַהקַּ פִּ

ֲעַדִין  ֵהם  שֶׁ כְּ ים  ָקָדשִׁ ַהּצֹאן  ִעם  ִלְלמֹד  יְַּתִחילּו  שֶׁ ְוָהָיה  ן  ִיתֵּ ִמי 

ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ְוי'  ט'  ר  בַּ ַקְטנּוָתם  בְּ

ָקרֹוב  ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ ל ָהֱאלִֹקי ... ְוָהיּו בְּ דֹוׁש ַהְמֻקבָּ ַהגָּאוֹן ַהקָּ

טֹוב  ם  שֵׁ י  ַרבִּ ָהַרב  ַתב  כָּ ּוְכָבר  יַח.  ָמשִׁ ל  שֶׁ ֶחְבֵלי  ׁשּום  ִלי  בְּ

ְיהּוָדה  ע  וָּשַׁ תִּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  י  פִּ ַעל  ַרק  י  כִּ ָהֱאמּונֹות  ֵסֶפר  בְּ

סּוָרה  י ַרק הּוא ָחְכָמה ֱאלִֹקית ַהמְּ ׁשּועֹות עֹוָלִמים, כִּ ָרֵאל תְּ ְוִישְׂ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ְוַעל ָיָדּה ִיגֶָּלה  ָרֵאל ִמיֵמי ֶקֶדם ְושָׁ ְלַחְכֵמי ִישְׂ

ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ן  בֶּ ַתי  בְּ שַׁ י  (ַרבִּ ה.  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרתוֹ  ּוְכבֹוד  ֱאלִֹקים  בֹוד  כְּ
ָרֵאל, ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה') ת ִישְׂ יץ, ְסֻגלַּ יְפשִׁ ִל

הלקט הנ"ל הובא מן הספר "אור הזוהר"

שיצא לאור עשי"ת תש"ע

תש"ע בגימטריא (770) כמנין  ספר אור הזוהר

וכמנין רבי שמעון בן יוחאי (עם הד' תבות ועם הכולל)
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אומר יהודי בכל יום - "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" בכמיהה 
והצפיה היא כללית של העם  תמידית להתגלות הגואל, התקוה פועמת, 

כולו לשבטיו ולקהילותיו.

על הבימה  דופק  נגש הרב למרכז,  בבית הכנסת,  עומדים  אנו  יצויר,  לו 
ומכריז: "כל מי שפעל במשהו לביאת המשיח, נא לגשת ולהגיד קבל עם 
בשורה  ומצטופפים  כולם  רצים  מיד  יעשו".  וכן  יראו  שממנו  כדי  ועדה, 

ארוכה ממתינים לומר דבריהם...

פתח ראובן ואמר: "אני מכוון 3 פעמים 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 8 שעות רצופות של לימוד 
מדי יום ביומו."

יהודה גילה: "אני לומד בכל יום 2 הלכות בשמירת הלשון ומקבל על 
עצמי ליישמם".

יששכר ספר: "סיימתי 40 יום פרק שירה".

והשורה מתארכת, ממתינים עוד הרבה יהודים, כל אחד חפץ להעשיר את 
חבירו בידיעה, כיצד הוא משתדל לקרב את ביאת המשיח.

אכן  ישראל  אמוני  קדושי  ונכון,  ויציב  ואמת  וקיים  שריר  הכל  רבותי! 
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.

חניכו  עם  מחנך  בנו,  עם  ילמד  אב  קטנים,  על  גדולים  להזהיר  במיוחד 
ומלמד עם תלמידו, שהרי אם אין גדיים אין תיישים, כך יחדור תלמודם 
מנערותם, לתלמודי תורה, לישיבות ולכוללים, ותורת הסוד תקבל תנופה.

ִחיַנת "ֵעץ  הּוא בְּ ְלַמד זַֹהר, שֶׁ יִּ ד ָצִריְך שֶׁ וכבר פסק רבי פנחס מקאריץ: ְמַלמֵּ
ינֹוק,  ר ַלתִּ ֶכל ָישָׁ ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ ֶזה שֶׁ י בְּ ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ַחיִּ

ית. ָמה ֲאִמתִּ יַח ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ בָּ

ללמוד  למלמד  בנו  שולח  כשאב  דברתו:  על  הוסיף  הרזים  חכם  בספר 
זוהר,  לומד  בנו  של  המלמד  אם  לברר  צריך  הראשון  דבר  תורה,  אצלו 
כי אם לא, אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו – וגם אי אפשר 
כמבואר  הקדוש  הזוהר  לימוד  בלי  שמים  יראת  קצת  להמלמד  שיהיה 

בספרים הקדושים.

למען  מדקותיכם  הקריבו  שמים,  לשם  לימוד  תנו  יקרים,  יהודים  כן,  על 
ונלך  השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות נפשינו, 

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 
ויאמר,  ויביטו במחזה, אז ישמיע מלך המשיח את קולו  עיניהם בפליאה 
יש חלק בגאולת  יהודי מסוים: "בזכותך הגעתי, לך  בהפנותו אצבעו על 

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 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

- ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים  מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

החשבון בשעות יהיה:    24*354*75=637,200 שוה: 637,200 שעות תורה בנגלה
זה מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום

    70X52X637,200=2,319,408,000  יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם יעלה החשבון
2 מיליארד 319 מיליון 408 אלף

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה  ביום שבת קודש במשך 70 שנה, 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 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים) 52 שבתות בשנה

עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה] שיצטבר ב 11 דורות** בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** 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 20 קוואדריליון שעות תורה.

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה 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 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X5  1
100  X5  2

1000  X5  3

 10000  X5  4
100000  X5  5

1000000  X5  6

 10000000  X5  7
 100000000  X5  8
1000000000  X5  9

 10000000000  X5  10
100000000000   11

זאת אומרת 100 מיליארד צאצאים

הזכות ללמוד וללמד זוהר
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ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְזֵקִנים ִעם  ָרֵאל ִלְלמֹד בְּ ם ִישְׂ שֵׁ ר ִנְקָרא בְּ ל ֶאָחד ֲאשֶׁ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ַעל כָּ
דֹוִלים ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ְנָעִרים ַהקְּ

יַע  ִהגִּ ָטן שֶׁ ים, ִמקָּ דֹוִלים, ֲחָכִמים ִעם ֲהמֹוִנים ְוצֹאן ָקָדשִׁ אֹוִנים ִעם ַהגְּ יר ְוֶאְביוֹן, גְּ ָעשִׁ
ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני, ְוִיְהֶיה  עֹות, בָּ פָּ ל ַהַהשְׁ יִכין כָּ ֵזרֹות ָרעֹות, ּוַמְמשִׁ ל ַהגְּ ִלין כָּ ְלִחּנּוְך ְוִיְהיּו ְמַבטְּ

יַח ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ בְּ

ְך ְלַעְלָמא,  ל כָּ ֵלי כָּ ִיְתגְּ ָדא דְּ ִריְך הּוא בְּ א בְּ ְמעוֹן: ֵלית ְרעּוָתא ְדקּוְדשָׁ י שִׁ ָאַמר לוֹן ַרבִּ
ָחְכְמָתא  ָחא ְטִמיִרין דְּ כָּ יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאשְׁ ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמשִׁ

א. ָיא ְלכֹלָּ ִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתגַּלְּ בְּ ין ְוחּושְׁ יּה ִקצִּ ּוְלִמְנַדע בֵּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ ְמעוֹן: ֵאין ְרצֹונוֹ שֶׁ י שִׁ ְרּגּום ִלְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש]: ָאַמר ָלֶהם ַרבִּ [תַּ
עֹוָלם  בָּ יַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים שֶׁ שִׁ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהמָּ יִּ ְך, ּוְכשֶׁ ל כָּ ה ָלעֹוָלם כָּ ְתגַּלֶּ יִּ ֶזה שֶׁ בָּ
ּוְבאֹותוֹ  ּבֹונֹות,  ְוֶחשְׁ ים  ִקצִּ ְוָלַדַעת ַעל ָידוֹ  ל ַהָחְכָמה  רֹות שֶׁ ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסתָּ

ף קיח ע"א) ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ה ַלּכֹל. (זַֹהר ַהקָּ ַמן ִיְתגַּלֶּ ַהזְּ

ּקּוִנים ְוֵסֶפר  דֹוִלים ֵסֶפר ַהתִּ ֵני ְמאֹורֹות ַהגְּ ל שְׁ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות שֶׁ ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר 

יג ּוְלָהִבין  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ַהתִּ
ָמא ֶאת  צָּ י ֵכן ׁשֹוִתים בַּ ה ַאף ַעל פִּ ים ָהֵאלֶּ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ בַּ סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות שֶׁ
ַמת  ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד. (ַרבֵּ ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין בִּ דִּ

ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַהתִּ

ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ָעה שָׁ שְׁ ן תִּ ינֹוק בֶּ ינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם תִּ ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ ׁשֹוֵמַע ִלי בַּ
ְוִיְתַקיֵּם. ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש  ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאוֹ קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ  ּקּוִנים ַלֲהגֹות בָּ ְוַהתִּ
דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין  ינּו ַהקָּ ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית.  (ַרבֵּ ַמִים בִּ ִיְרַאת שָׁ

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

"י, ֶאָחד  בִּ ל ַרשְׁ ַהזֶּה שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִלְלמֹד בְּ ְמֻחיִָּבים  ָרֵאל  ִישְׂ ל  ן כָּ ר ַעל כֵּ ֲאשֶׁ
ים  ִעתִּ יַע ְלִחּנּוְך, בְּ ִהגִּ גָּאוֹן, ֶאָחד ַרב גָּדֹול, ֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד ָהמוֹן, ֶאָחד ָקָטן שֶׁ
יֹומוֹ ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד ִמְנַחת  ַבר יֹום בְּ ִרים דְּ ה ְמֻסדָּ ר ֵהמָּ ִרים ֲאשֶׁ ִנים ּוֻמְכשָׁ ְמֻזמָּ
ָגִעים  ל פְּ ה ְוִיְהיּו ִנּצֹוִלים ִמכָּ ֻאלָּ ם ֵעת ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלָקֵרב ַהגְּ ּפּוִרים ֶנְחתַּ יֹום ַהכִּ

ר) ַמת ַהְמַחבֵּ ַגן ַהיָָּרק ַהְקדָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר, כְּ ָרִעים.  (תִּ

ם, ְוַגם  ַעת ַהשֵּׁ דֹוִלים דַּ ים ַעד גְּ ַטנִּ ם יֹוְדִעים ִמקְּ כֻּלָּ ְכֵדי שֶׁ ד בִּ ָנה ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ַהּתֹוָרה ִנתְּ
ל ָאָדם ַחיָּב ִלְלמֹד  כָּ ְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זוֹ שֶׁ מַּ ִלים שֶׁ ה ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ַהְרבֵּ ָמִצינּו בְּ

י, ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש, קמ"ז) ַנזִּ כְּ ן ְצִבי ַאשְׁ י ִיְצָחק בֶּ אֹוָתּה.  (ַרבִּ

ָהַאֲחרוֹן  אִויְטׁש  יּובָּ ִמלְּ (ָהַאְדמֹו"ר  (ַזַצ"ל)  ִליָט"א  שְׁ ַאְדמֹו"ר  כ"ק  ל  שֶׁ ָהַאֲחרֹונֹות  הֹוָראֹוָתיו 
ל ֵצל  ר ְלִכּנּוֵסי ַהְיָלִדים, ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוכּו' מֹוִכיִחים ְלַמְעָלה ִמכָּ ֶקשֶׁ "ד) בְּ ֶלת ַחבָּ ׁשֹושֶׁ בְּ

ֵאּלּו  דֹוִלים  גְּ ְרָגִעים  בִּ ְוָקא  דַּ ְוָלֵכן  ִנְמָצִאים,  ָאנּו  ּה  בָּ ָעה  ַהשָּׁ ּגֶֹדל  ַעל  ָסֵפק  ל  שֶׁ
ל  ֶמֶרץ ְלִמְבָצָעיו הק', שֶׁ יֵּס בְּ ָלל ְלִהְתגַּ נּו – ְללֹא יֹוֵצא ֵמַהכְּ ל כֻּלָּ ֶלת ַהחֹוָבה שֶׁ ֻמטֶּ

"ד תש"מ – תשמ"א) ָפר ַחבָּ ִליָט"א (ַזַצ"ל) (ָעלוֹן כְּ כ"ק ַאְדמֹו"ר שְׁ

ן ט' ְוי'  ַקְטנּוָתם בֶּ ֵהם ֲעַדִין בְּ שֶׁ ים כְּ יְַּתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ַהּצֹאן ְקדֹושִׁ ן ְוָהָיה שֶׁ ִמי ִיתֵּ
יַח.  ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ דֹוׁש... ְוָהיּו בְּ ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ שָׁ

יץ - ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה') ַתי ִליְפשִׁ בְּ י שַׁ יק ַרבִּ דִּ ָרֵאל ְלַהגָּאוֹן ַהצַּ ת ִישְׂ (ֵסֶפר ְסֻגלַּ

עּוִרים לֹוַמר זַֹהר ֶרְסֶלב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִצוָּה ִלְבֵני ַהנְּ ינּו ַנְחָמן ִמבְּ ַרבֵּ

ה ּוְבִלּמּוד זַֹהר  ְתִפלָּ עּוִרים ָעְסקּו בִּ ֵני ַהנְּ ן יֹוַחאי ֲאַזי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹוָאם ִלְמָעַרת ַרבִּ בְּ
ֵמַח  ָבר, ַרק ָהָיה שָׂ ּנּו לֹא ָראּו ׁשּום דָּ ּוִממֶּ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  ַקד ֲעֵליֶהם הּוא  ר פָּ ֲאשֶׁ כַּ
ְיָלה ָהַלְך  ֶריָך ְוכּו', ּוַבלַּ ָהָיה ִעּמוֹ ְוָאַמר לוֹ: ַאשְׁ א ֵאֶצל ָהִאיׁש שֶׁ ַעד ְמאֹד. ּוְבָכל ֵעת בָּ
לּום,  לֹא ָאַמר כְּ ַעְצמוֹ  ְוהּוא בְּ ְוַכּיֹוֵצא,  ְוכּו'  זַֹהר  ְוִהְזִהיר אֹוָתם לֹוַמר  ְלֶחֶדר,  ֵמֶחֶדר 
ֵהִאיר ַהּיֹום ָעַמד  דֹוָלה ַעד אֹור ַהּיֹום, ּוְכשֶׁ ְמָחה גְּ שִׂ ַעְצמוֹ ְוָהָיה בְּ ַרק ָהָיה הֹוֵלְך ּוְמַנגֵּן בְּ

ֶרְסֶלב אֹות יט) ְבֵחי ָהַר"ן ִמבְּ עֹות. (ֵסֶפר שִׁ ה שָׁ מָּ ל כַּ לֵּ ין ְוִהְתפַּ ית ּוְתִפלִּ ַטלִּ בְּ

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

י



י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ
ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ

ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת  י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ַהְלָוָאה  כּום כְּ ׁש ֶאת ַהסְּ מּוֵאל ְיִדיִדי ּוִבקֵּ ׁש ֵאַלי שְׁ ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּ ִניָּה ֲחָדשָׁ בְּ
י  ְמתִּ ִניָּה, ִהְסכַּ ת ַהבְּ ֶסף ַעד ִלְתִחלַּ י ַלכֶּ ֲעַדִין לֹא ִנְצַרְכתִּ ִלְתקּוָפה ְקָצָרה, ַוֲאִני שֶׁ
י, ּדֹוֶחה אֹוִתי ׁשּוב ְוׁשּוב,  נִּ ט ִממֶּ מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ יַע, ּושְׁ ָרעוֹן ִהגִּ ְלַהְלוֹות לוֹ. ְזַמן ַהפֵּ
ַבּסֹוף לֹא  לְּ ַעד שֶׁ זֹאת,  כָּ רּות שֶׁ ֶאְפשָׁ ל  ְוהּוא חֹוֵסם כָּ ר  ֶקשֶׁ ִלּצֹר  ה  ְמַנסֶּ ֲאִני 
ד ָממוֹן ּכֹה ַרב ְוַגם ָלַדַעת  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפוֹן. כָּ טֶּ ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ
ל ַהּיֹום ְוָכל  ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ י ַעל שְׁ ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ַהלַּ

ָאה ָהְיָתה,  לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
ְנכֹוָנה,  ֵעָצה  ן  ַמתַּ בְּ ְלַסיֵַּע  יּוַכל  טֹוב  ָחֵבר  אּוַלי  יֶחָנה.  ְישִׂ ִאיׁש  ֵלב  בְּ ָאָגה  דְּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ְלהֹוֵרִני כֵּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ית,  ית לֹא ָיַדע ְלָהשִׁ ָכל ְמאֹודוֹ ַלֲעזֹר. ֵעָצה ַמֲעשִׂ ב, הּוא ָרָצה בְּ יב ְוָחשַׁ נ. ִהְקשִׁ
ָעָליו...",  ְמעוֹן ִלְסמְֹך  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ַרּבֹוֵתינּו: "כְּ ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ זֹאת  ַרק בְּ
דֹוׁש ִלּמּוד יֹוְמיֹוִמי,  דֹוָלה ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנּה ִהְתעֹוְררּות גְּ ַאֲחרֹוָנה ֶישְׁ לַּ ּוְבָכְך שֶׁ
ה  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְזכֶּ ּמּוד בְּ ְזכּות ַהלִּ בִּ ִסְפרוֹ שֶׁ ר יֹוַחאי ִהְבִטיַח בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְוִאם ַרבִּ
ְזכּות  ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ ל עמ"י, בְּ ל כָּ ָלִלית שֶׁ ה ַהכְּ ֻאלָּ ַלגְּ

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ

ַהר ִמירוֹן.  "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ֶאת ְצקוֹן  ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ ֶבר בִּ י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַקְמתִּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדוֹן ַהּכֹל, ּוִבקַּ ַלֲחשִׁ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

י ְיִדיד ְנעּוִרים  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ׁש ֵמַהֲחָוָיה ָהרּוָחִנית שֶׁ י ִנְרגָּ כֻּלִּ שֶׁ ֶרְך ֲחָזָרה, כְּ דֶּ בַּ
ה  ר ַהלָּ ּבּור ְמַספֵּ ֵדי דִּ ים, ְותֹוְך כְּ ר ִמלִּ ִנים ַרּבֹות לֹא ְרִאיִתיו, ֶהֱחַלְפנּו ִמְספַּ שָּׁ שֶׁ
ַאר לוֹ 60,000$  נָּה הּוא ִנְצַרְך, ַוֲעַדִין ִנשְׁ ר ְלֵחֶלק ִממֶּ דֹוָלה, ֲאשֶׁ ה גְּ ל ְיֻרשָּׁ בֵּ קִּ שֶׁ
ָך רֹוֶצה ִהְנִני  יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ שֶׁ

מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ...

ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ
ָנה  ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ ַלשָּׁ ָנה, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיֹות כְּ ל שָׁ ִסּיּוָמּה שֶׁ ָאנּו עֹוְמִדים בְּ
יׁשּועֹות  ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה יֹוֵתר? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ שָׁ ה? ִמי ֵאינוֹ רֹוֶצה בְּ ַהֲחָדשָׁ

ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ פְּ

ָהעֹוֵסק  "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגשְׁ ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תֹוָרתוֹ ִיְזכֶּ בְּ

ְמפָֹרט  ַמְסלּול ד' – כַּ ּקֹות ְליֹום בְּ -5 דַּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ִלּמּוד ַהּזַֹהר [כְּ ַקבְּ
ָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב. שָׁ עּו בְּ בעמוד 15] ְוִתוָּשְׁ

ִמְבָצע!
ַהּיֹוִמי  ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ל  ְמַקבֵּ רֹוָבה  ַהקְּ קּוָפה  תְּ ַהּיֹוִמי בַּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  ְצָטֵרף  ַהמִּ ל  כָּ

ָעלֹוִנים #,1,2,3,4 ל ַהּלֹוֵמד זַֹהר ְרֵאה בְּ י שֶׁ ָכרוֹ ָהֲאִמתִּ ִחנָּם.     שְׂ

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

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

זי"ע ובפרט למתנבים ב"מפעל הזוהר העולמי".
גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שנכתב ונחתם בספר 
ישועות  טובות  וגזירות  טובה  ופרנסה  ושלום  ברכה  חיים 
ונחמות – אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום, 
ושנזכה ע"י לימוד וגירסת ספר הזוהר הקדוש לשוב בתשובה 
שלימה ואמיתית, לזכות הרבים בהפצת הזוהר לעולם כולו, 
תש"ע  שבו  שנה  קרובה  וישועה  גאולה  שנת  תהיה  ומאליו 
יהודה וישראל במהרה בימינו אמן. (כמבואר במכתב הרמח"ל אגרת 

י"ג).

הודעה משמחת
ויחולק  המנוקד"  הזוהר  "אור  הספר  יופיע  בקרוב 
חינם (יחד עם "תיקוני זוהר") לכל הלומדים וכן לבתי 
כנסיות, ישיבות, כוללים וכדו'. כל המעונין בספר נא 
לרשום שם, כתובת, מס' טלפון, מס' הסטים הדרושים 

ולפקסס למס':
הספר "אור הזוהר" יוצא לאור עשי"ת תש"ע

תש"ע  בגימטריא (770) כמנין  ספר אור הזוהר
וכמנין רבי שמעון בן יוחאי (עם הד' תבות ועם הכולל)

צִמ

ד
ַס
לֹו
רו

 ל
 
 

 ׁש

–

ההּיוממיי ּזֹהר

ֶאת ְצקוון
ִמי לִלְלמֹדד

ד ְנעעּוִריםם
הה ר ַהלָּ ספֵּ
660,0000$ 
ֹוֶצה ִהְננִני

ָנהה לוֹ לַַלשָּׁ
ישׁשּועֹותתת בִּ

  

ֶשָהעעֹוֵסקק

ְמפָֹרטט  כַּ

ההיֹוממיי הר

הודעה משמחת
ויחוללללללקק המנוקד"  הזוהר  "אור  הספר  יופיע  בבבקקרוב 
חינם (יחד עם "תיקוני זוהר") לכל הלומדים וכן לבתי

כנסיות, ישיבות, כוללים וכדו'. כל המעונין בספר נא 
לרשום שם, כתובת, מס' טלפון, מס' הסטים הדרושים

ולפקסס למס':
הספר "אור הזוהר" יוצא לאור עשי"ת תש"ע

תש"ע  בגימטריא (770) כמנין  ספר אור הזוהר
(עם הד' תבות ועם הכולללל)))) ווככממנין רבי שמעון בן יוחאי

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. 

אשרי העם הם לומדך, ואשרי העומדים על סודך 

הזוהר  באמירת  שיעורים  אודות  השואלים  לרבים 
לציבור, בקרוב נפרסם רשימת השיעורים. 

או  קיימים  על שיעורים  היודע  כל  לתועלת הציבור, 
רוצים להתחיל שיעור חדש

נא לשלוח פקס למס': 02-9951300
או לפלאפון: 054-8436784 

ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

יא



מדברי הזוהר

ף מ"ב). דֹוׁש ח"ג דַּ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות  (זַֹהר ַהקָּ ּלֹא ִנְזַהר בְּ ֵני שֶׁ עֹוָלם ַהזֶּה הּוא ִמפְּ ּסֹוֵבל ָהָאָדם בָּ ל ַמה שֶּׁ � כָּ
ף מ"ב). דֹוׁש ח"ג דַּ ְטָרא ָאֳחָרא (זַֹהר ַהקָּ ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהסִּ ֻדשָּׁ � יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהקְּ

"ה ּגֹוֲעלוֹ  י ַהָקבָּ ָאָדם ְמגָֹעל, כִּ ְלַאַחר ִמיָתתוֹ כְּ ָלל ְוָדִנין אֹותוֹ  ים כְּ ְצרֹור ַהַחיִּ קּו בִּ בְּ י לֹא ִיְתדַּ ם כִּ � אוֹי ָלֶהם ְואוֹי ְלַנְפשָׁ
ף מ"א). דֹוׁש ח"ג דַּ א (זַֹהר ַהקָּ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ בָּ

ף מ"ב). דֹוׁש ח"ג דַּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשוֹ ְורּוחוֹ, ְורּוַח ַהטְֻּמָאה ׁשּוָרה ָעָליו  (זַֹהר ַהקָּ ק ַנְפׁשוֹ בְּ � ְמַדבֵּ
ף קכ"ה). דֹוׁש ח"ב דַּ ֵני ַחיָּה ָרָעה (זַֹהר ַהקָּ ה פְּ � ַנֲעשֶׂ

ה ֲעֻמּקֹות ַעל ְמַגלֶּ בַּ
ל ר' ָנָתן ֶנַטע  ַנת שמ"ה. הּוא ָהָי' ֶנְכּדוֹ שֶׁ שְׁ יָרא נֹוַלד בִּ פִּ ַהגָּאוֹן ר' ָנָתן ֶנַטע שַׁ

ֲעֵרי  ֶפר שַׁ רּוׁש ַעל ַהסֵּ ר פֵּ ִעיר הֹורֹוְדָנא ְוִחבֵּ נּות בָּ ַרבָּ ֵהן בְּ כִּ יָרא ַהּקֹוֵדם, שֶׁ פִּ שַׁ

ֶפר". ם "ִאְמֵרי שָׁ שֵׁ "י ַעל ַהּתֹוָרה בְּ רּוׁש ַעל ַרשִׁ ּדּוָרא ְוַגם פֵּ

דֹוָלה, ְוַעל  יָבה גְּ ם ֶהֱחִזיק ְישִׁ ל ְקָראָקא, שָׁ ּה שֶׁ ַרבָּ ַנת שע"ז ִהְתִחיל ְלַכֵהן כְּ שְׁ בִּ

ְגֶלה  נִּ נֹוָסף ִלְגאֹונּותוֹ בַּ "ְך). בְּ ַתי ּכֵֹהן (ַהשַּׁ בְּ ים ִנְמָנה גַּם ַהגָּאוֹן ר' שַׁ ְלִמיָדיו ָהַרבִּ תַּ

ִאיׁש ָקדֹוׁש ְוָטהֹור. ָלה, ְוָידּוַע כְּ בָּ תֹוַרת ַהקַּ תֹור גָּאוֹן בְּ ָהָיה גַּם ְמֻפְרָסם בְּ

ָכל השסי"ם. אּוָלם  ִסים בְּ ם" ֻמְדפָּ י שֵׁ י ַאְנשֵׁ ם "ִחּדּושֵׁ שֵׁ יו ַעל ָהִרי"ף בְּ ִחּדּושָׁ

ר ּבוֹ הּוא ְמָפֵרׁש  ה ֲעֻמּקֹות", ֲאשֶׁ ְגַלל ִסְפרוֹ "ְמַגלֶּ ר בִּ ִעקָּ עֹוָלם בְּ הּוא ָידּוַע בָּ

רּוׁשוֹ ַעל ַהּתֹוָרה  ִנים. גַּם פֵּ ִים פָּ תַּ ים ּושְׁ ָמאַתִים ֲחִמשִּׁ סּוק "ָוֶאְתַחנַּן" בְּ ֶאת ַהפָּ

ה ֲעֻמּקֹות". ם "ְמַגלֶּ א ֶאת ַהשֵּׁ נֹושֵׂ

ִעים  ן ַאְרבָּ ְהיֹותוֹ ַרק בֶּ ַנת שצ"ג, בִּ ל ַמְעָלה יֹום ד' ָאב שְׁ יָבה שֶׁ ׁש ִלישִׁ קֵּ ִנְתבַּ

ר  בֵּ דִּ אֹוְמִרים ָעָליו שֶׁ ָאר: "הּוא שֶׁ ין ַהשְּׁ ּלוֹ ָחרּות בֵּ ָבה שֶׁ צֵּ ִנים. ַעל ַהמַּ מֹוֶנה שָׁ ּושְׁ

ִנים", זי"ע. ִנים ֶאל פָּ ִאּתוֹ ֵאִליָּהּו פָּ

ִיּסּוֵרי ְיתֹוִמים

ַאֲחָריו  ִאיר  ְוִהשְׁ ֶאָחד  ב  ַקצָּ ְקָראָקא  בִּ ִנְפַטר  י  שִּׁ ַהשִּׁ ָלֶאֶלף  שמ"א  ַנת  שְׁ בִּ

ב גַּם  ל ֶאָחד ִמּדֹוָדיו, ַקצָּ ע. ַעל ָיתֹום ֶזה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו שֶׁ ֶבן ַאְרבַּ ָיתֹום ָקָטן כְּ

ְוַגס רּוַח,  ּבּור  ה ְמאֹד,  ָהָיה ָאָדם ָקשֶׁ ַהּדֹוד ַהזֶּה  ְלֵביתוֹ.  ְוִהְכִניס אֹותוֹ  הּוא, 

ָאה ַרק ְלִתְפֶאֶרת  ל" בָּ דֵּ ה "גִּ לָּ ִני. ַהמִּ ֵביתוֹ עֹוד ָיתֹום שֵׁ ל בְּ דֵּ ְונֹוָסף ְלָכְך גַּם גִּ

ׁשֹות  ים ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהקָּ ְתֵפי ַהְיתֹוִמים ָהַרכִּ ה ֶהֱעִמיס ַעל כִּ ַהְמִליָצה. ְלַמֲעשֶׂ

ֶגד ִלְלּבֹׁש ְולֹא  יק ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ְולֹא בֶּ יֹוֵתר, ְוַיַחד ִעם זֹאת לֹא ָנַתן ָלֶהם ַמְספִּ בְּ

ַנֲעַלִים ְלַרְגֵליֶהם.

ָנה  חּוץ שֹׂוֶרֶרת ֲאֵפָלה, ֶנֶאְלצּו ַהְיתֹוִמים ְלִהנֵָּתק ֵמַהשֵּׁ עֹוד בַּ ּבֶֹקר, בְּ ם בַּ כֵּ ַהשְׁ

ֲעבֹודֹות  ֲעֵליֶהם  לּו  ֻהטְּ ם  שָׁ ָלִאְטִליז,  ְוָלֶלֶכת  ה  טָּ ֵמַהמִּ ָלקּום  תּוָקה,  ַהמְּ

חֹורֹות. שְׁ

ֵהם ִנּקּו ֶאת  ֵעת שֶׁ יִנים, בְּ ַסכִּ מוֹ בְּ עֹוֵתיֶהם כְּ ֶאְצבְּ פֹור "חֹוֵתְך" בְּ חֶֹרף ָהָיה ַהכְּ בַּ

ִלים יֹוֵתר ָמזוֹן, לֹא ָהָיה  ִנים יֹוֵתר ּוְמַקבְּ ֶקַרח. ִאּלּו ָהיּו ְישֵׁ ַמִים ָקִרים כְּ ִלים בְּ ַהכֵּ

יָקה  ַמְספִּ ָנה  נּו שֵׁ ָישְׁ ַעם לֹא  ַאְך ֵהם ַאף פַּ ה,  ּכֹה ָקשֶׁ ֶסֶבל  ָלֶהם  ּגֹוֵרם  ַהּקֹר 

ָנה  ִמיד ָהיּו סֹוְבִלים ִמּקֹר ְוִחְוִרים ֵמֲחַמת חֶֹסר שֵׁ ַעם לֹא ָאְכלּו ַלּשַֹׂבע. תָּ ְוַאף פַּ

ת ָרָעב. ְוֶחְרפַּ

ר  ַחת" ָנְתָנה ָלֶהם ֶלֱאכֹל... ְוַכֲאשֶׁ ַהּדֹוָדה לֹא ָהְיָתה יֹוֵתר טֹוָבה ֵמַהּדֹוד. "ַקדַּ

ֶאָחד ֵמַהְיתֹוִמים ָהָיה נֹוֵפל ֵאין אֹוִנים ֵמָרָעב ּוִמּקֹר, ָהיּו "ַמֲחִזיִרים אֹותוֹ ִלְתִחיָּה" 

ל. ֶמֶרץ ְולֹא ְלִהְתַעצֵּ ַעל ְיֵדי ַמּכֹות ּוַמֲהֻלּמֹות ּוַמְזִהיִרים אֹותוֹ ַלֲעבֹד בְּ

ין ֵעיֵניֶהם ָרָעב בֵּ

ׁשּום  אֹוָתם  דּו  ִלמְּ ְולֹא  ּתֹוָרה  ְללֹא  גְָּדלּו  ַהְיתֹוִמים 

ל ַיֲהדּות: לֹא ָיְדעּו  ל ִזיק שֶׁ ָבר. ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמכָּ דָּ

ִלְקרֹות  לֹא  ְוַאף  ְיהּוִדי,  ִמְנָהג  ה  זֶּ ּוַמה  ה  ִפלָּ תְּ ַמִהי 

ה. ְמֻיָחד ֶאת ְיהּוֵדי ֵאירֹופָּ ֲעַזע ֶאת ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ, בִּ ִעיר ְקָראָקא. ובשעתו זִּ ַרב בָּ ֵהן כְּ ה ֲעֻמּקֹות" כִּ ַה"ְמַגלֶּ ְזַמן שֶׁ ָרה בִּ קָּ ּפּור שֶׁ ַהסִּ

יִקים  דִּ דֹוֵלי ַהצַּ עֹוְררּו גְּ ָעִמים, ּוְכִפי שֶׁ ה פְּ דֹוׁש ַהְרבֵּ ּזַֹהר ַהקָּ ּמּוָבא בַּ רּות כַּ שְׁ ָנה ְלעֹוֵרר ַעל ִעְנַין ַהכַּ ָרה ִלְפֵני 400 שָׁ קָּ ִסּפּור ְמִציאּוִתי שֶׁ
ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות. ּלֹא ִנְזָהִרים ִממַּ ֵני שֶׁ ֶבת ִמפְּ ה ִמְתַעכֶּ ֻאלָּ ַהגְּ שֶׁ

כל התורם מזמנו ללמוד דף היומי בזוהר 
הקדוש, (כ3-4 דקות) הצדיק הקדוש רבי 

שמעון בר יוחאי יזכהו בדין!!!

האם יש למישהו תעודת ביטוח???

לרבי שמעון יש!!! 
יב



רּות, ֵהם ִהְתִחילּו ְלָהִבין ַעד  גְּ יעּו ִלְתקּוַפת ַהִהְתבַּ ֵהם ִהגִּ שֶׁ ית. כְּ ֶאת ָהָאֶלף בֵּ

ִלים ּוְנחּוִתים,  פָּ יׁשּו ֶאת ַעְצָמם ֻמשְׁ ה ּגֹוָרָלם. ִהְרגִּ שֶׁ ה ֲעלּוִבים ַחיֵּיֶהם ּוַמה קָּ מָּ כַּ

ִרים ָהְפכּו  ָנֵאי ַחיֵּיֶהם ַהמָּ יִָּריבּו ֶאת ִריָבם. תְּ ֻמְזָנִחים ּובֹוְדִדים ְללֹא ָאח ְוֵרַע שֶׁ

ין ֵעיֵניֶהם  ִמיד ִמבֵּ ִמים. ָהָרָעב ֵהִציץ תָּ ִלים ּוְמֻגשָּׁ ְרֵחי ְמֻסְרבָּ אֹוָתם ְלִמין ָאְרֵחי-פִּ

ּג'ּוְנֵגל:  ַיְלֵדי  מוֹ  י ֵהם ִנְראּו כְּ ם ִהְתַרֲחקּו ֵמֶהם כִּ יַַּער. כֻּלָּ יֵני ְזֵאִבים בַּ ֵמֵע מוֹ  כְּ

ֶרא, ְיֵחִפים, ְקרּוִעים ּוְבלּוִאים. ְמֻלְכָלִכים ּוְמֻגְדֵלי פֶּ

ִחירוֹ  מְּ ְך שֶׁ ר, כָּ שֵׁ ר כָּ שָׂ ֵבד ִמבָּ ְקָראָקא ּגֹובֹות ַמס כָּ ּיֹות בִּ אֹוָתם ַהיִָּמים ָהיּו ָהָרשֻׁ בְּ

ֲענּוג  ים ֲאִמיִדים ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ֶאת ַהתַּ ָהָיה גָּבֹוהַּ ְמאֹד, ְוַרק ֲאָנשִׁ

ר  שָׂ בָּ טֹוֲעִמים  ָהיּו  ְנמּוכֹות  ַהְכָנסֹות  ֲעֵלי  בַּ ים  ֲאָנשִׁ ַהחֹל.  ימֹות  בִּ ר  שָׂ בָּ ֶלֱאכֹל 

ֲעֵלי  בֹוהֹות, בַּ ָכבֹות ַהגְּ ִאְטִליז ָהיּו ֵמַהשְּׁ קֹוחֹות בָּ ית ַהלָּ ְרבִּ מַּ יָון שֶׁ ת. כֵּ בָּ שַׁ ַרק בְּ

ּמּוָבן,  ָלה, כַּ ְיָתה. ְמָלאָכה זוֹ ֻהטְּ ר ַהבַּ שָׂ מוֹן, ָהיּו ׁשֹוְלִחים ָלֶהם ֶאת ְמנֹות ַהבָּ ַהמָּ

ּבֶֹקר  ם בַּ כֵּ פּוָלה: ַהשְׁ ְתֵפי ַהְיתֹוִמים. ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ֲעבֹוָדה כְּ גַּם ִהיא ַעל כִּ

ָעה  ן ָהֵחל ִמשָּׁ ִאְטִליז ַעְצמוֹ, ּוְלַאַחר ִמכֵּ עֹות בָּ ה שָׁ מָּ ֶרְך כַּ ָהיּו עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת פֶּ

יִדים. ִג י ַהנְּ ָבתֵּ ר בְּ שָׂ ת ַהבָּ ּבֶֹקר ָהיּו יֹוְצִאים ַלֲחֻלקַּ ע בַּ שַׁ מֹוֶנה-תֵּ שְׁ

יט ֶאת ָהעֹורֹות, ְלָגֵרם, ַלֲחתְֹך  ל ָהִאְטִליז: ְלַהְפשִׁ ִנים שֶׁ ָמם ֶאת ֲעבֹודֹות-ַהפְּ ַסיְּ בְּ

רֹות  ים ִעם ַעשְׂ ְתֵפיֶהם ָהַרּכֹות ַסלִּ טֹף,  ָהיּו ַמֲעִמיִסים ַעל כִּ ר, ְלַנּקֹות ְוִלשְׁ ּוְלַנקֵּ

ל  כָּ ֵני  פְּ ַעל  ְרָסאֹות  פַּ ל  שֶׁ ים  ְלֶמְרַחקִּ אֹוָתם  ּוְמִריִצים  ר  שָׂ בָּ ל  שֶׁ ִקילֹוְגָרִמים 

נּו ָלֶהם קֶֹדם ֶלֱאכֹל, ָהיּו ַהּדֹוד ְוַהּדֹוָדה ַמְפִליִאים  תְּ יִּ ׁש שֶׁ יר. ִאם ֵהִעיזּו ְלַבקֵּ ָהִע

ִליֻחּיֹוֵתיֶהם,  זוֹ!" ּוַמְכִריִחים אֹוָתם ָלֵצאת ִלשְׁ כָּ ה שֶׁ ְגַלל "ֻחְצפָּ ֶאת ַמּכֹוֵתיֶהם בִּ

וֶֶּצת ֵמָרָעב. ְטָנם ִמְתכַּ בִּ שֶׁ כְּ

אֶֹכל"...  ֵרס בְּ ר, ַנְלִעיט ָלֶכם ֶאת ַהכָּ שָׂ ת ַהבָּ ֶסף ֵמֲחֻלקַּ ִביאּו ֶאת ַהכֶּ ר תָּ ֲאשֶׁ "כַּ

ָקְבָעה ַהּדֹוָדה.

ֵרָרה, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ְלַציֵּת. לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ׁשּום בְּ

ּוַמְרִטיִבים ֶאת  ּגֹוָרָלם,  ׁש ַהּצֹוְנִנים ָהיּו ּבֹוִכים ַעל ַמר  ֵבי ַהקַּ כְּ ְיָלה, ַעל ִמשְׁ לַּ בַּ

ָהְיָתה  לֹא  ְלִבְכָים  ַאְך  ע,   ֶישַׁ ַחְסֵרי  ְיתֹוִמים  ל  שֶׁ ָמעֹות  דְּ ִדְמעֹוֵתיֶהם,  בְּ ׁש  ַהקַּ

ֶבת. אֶֹזן ַקשֶּׁ
המשך יבוא בעז"ה

ָכל ַהּדֹורֹות ְלַהְתרֹות  ּוְלעֹוֵרר  יכּו ַהֲחָכִמים בְּ דֹוׁש ִהְמשִׁ ְך ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְכֶהְמשֵׁ

רּות. שְׁ ִעְנַין ַהכַּ בְּ

ֵלמֹות ְלַתְרּבּות  זֶּה ָיְצאּו ְמִדינֹות שְׁ מִּ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות שֶׁ ְך כְּ ל כָּ דֹוָלה כָּ � ֵאין ֲעֵבָרה גְּ
ים ִסיָמן ז'). ְבֵרי ַחיִּ ָרָעה (שו"ת דִּ

ר,  ֶרְך ַהנֶּשֶׁ ים, (דֶּ ׁשּוָבה! ֲעבּור ׁשֹוֲחִטים ַקלִּ ַנת הכת"ר? – תְּ שְׁ א בִּ יַח לֹא בָּ ה ָמשִׁ � ָלמָּ
ט).  פָּ ְמרּו ִמשְׁ שִׁ

יֵתנּו  יַח ִצְדֵקנּו - ִמי ֶהֱחִריב ֶאת בֵּ יַאת ְמשִׁ ב בִּ ל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְמַעכֵּ � כָּ
י  ן ִישַׁ א בֶּ ֲעוֹוֵננּו? - ַמּדּוַע לֹא בָּ ָגלּות ֲעַדִין בַּ ִכיָנה בְּ ָיֵמינּו, ְוַהשְּׁ ר ֲעַדִין לֹא ִנְבָנה בְּ ֲאשֶׁ

ה ַעל ַהגָָּדה  ה משֶׁ ִרית ַמטֵּ ֲאִכיִלים ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות (בְּ מַּ מֹול גַּם ַהּיֹום? ֲעבּור ׁשֹוֲחִטים שֶׁ גַּם תְּ

ַסח). ל פֶּ שֶׁ

ה  ָאָדם ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, (ּתֹוַרת משֶׁ יקֹוְרסּות רח"ל ִמְתנֹוֵצץ בָּ � רֹב ֶאפִּ
ים). ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ פָּ

ה ַנְפׁשוֹ  ָעשֶׂ ְבֵמִזיד תֵּ ָגם דִּ נֶּה ַהפְּ תַּ שְׁ יִּ א שֶׁ ׁשֹוֵגג, ֶאלָּ � ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ּפֹוֵגם ֲאִפּלּו בְּ
ִמיִני). ת שְׁ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ים ַהקָּ ְמֵטם ַנְפׁשוֹ ְוִנְטֵמאת (אֹור ַהַחיִּ טַּ ֶקץ, ּוְבׁשֹוֵגג תִּ שֶׁ

י, ְוִאם ָלאו  לִּ ם שֶׁ ּקּוֵצי ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲהֵרי ַאתֶּ ים ִמשִּׁ ים ּוְפרּושִׁ ם ְקדֹושִׁ � ִאם ַאתֶּ
ִטים ל'). פָּ "י ִמשְׁ י (ַרשִׁ לִּ ֵאיְנֶכם שֶׁ

ִפיָרה ּוִמינּות (רמב"ם).  ֶבת כְּ � ִנְכָנס ּבוֹ ַמְחשֶׁ

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) 

ים,  ינֹוִניִּ ְתִחיל בֵּ ִדּבּור ַהמַּ ף ל"ג ע"ב) בְּ ּקּון (י"ח דַּ ִתּקּוֵני זַֹהר תִּ בְּ
ְלהוֹן  דִּ ין  ֵאְלתִּ שְׁ לוֹן  ְיִהיב  ים  ינּוִניִּ בֵּ יִקים....  ַצדִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה 
ֶלְך  ַהמֶּ י  כִּ חּוץ,  ִמבַּ ֵאָלָתם  שְׁ ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ֶלְך  ַהמֶּ ים  ינֹוִניִּ [ַהבֵּ ָבר,  ִמלְּ
נַּ"ל.] ְוָלא ָעאִלין ְלָגאו, [ְוֵאין ָלֶהם ְזכּות  חּוץ כַּ ֶהם ַרק ִמבַּ ר ִעמָּ ְמַדבֵּ

ַמַעת ֲאִפּלּו  ָתם ִנשְׁ ִפלָּ ִעים ֵאין תְּ יַעיָּיא [ֲאָבל ָהְרשָׁ ֵנס ְלָפָניו.] ַרשִּׁ ְלִהכָּ

ְלָאִכים  ַהמַּ ַהְינּו  דְּ ם.  ִמשָּׁ ִחים  ִנדְּ [ֵהם  ן  מָּ ִמתַּ ְחָיין  ִאדַּ א]  ֶאלָּ חּוץ,  ִמבַּ

דֹוׁש  ְלהוֹן, [ְוֵאין ַהקָּ ין דִּ ֵאְלתִּ ָתם,], ְוָלא ָיִהיב לוֹן שְׁ ִפלָּ ּדֹוִחים ֶאת תְּ

א  [ֶאלָּ ַמר  ִאתְּ ֲעַלְייהּו  א  ֶאלָּ ָתם.]  שָׁ קָּ בַּ ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  בָּ

ׁש זֹאת ִמיְֶּדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי  ְעָיה א יב) ִמי ִבקֵּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר] (ְישַׁ

ָגם  פְּ יֵּׁש  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  י  כִּ ֲחֵצַרי),  ְוִלְדרֹס  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְלֵביִתי  ָלבֹוא  רּוׁש  [(פֵּ

ין ִאינּון  ֶלת.], ְוִאלֵּ ָתם ִמְתַקבֶּ ִפלָּ מֹוֵתיֶהם, ְוֵאין תְּ מּו ִנשְׁ יֶהם ִנְפגְּ ַמֲעשֵׂ בְּ

ִעים  ְצלֹוְתהוֹן [ְוֵאּלּו ֵהם ָהְרשָׁ א בִּ ין ְלַמְלכָּ יַעיָּיא, ַדֲהווֹ ְמַבזִּ ַרשִּׁ
יָנה ַהשֹּׁוָרה  ִכ ְרמּו ָקלוֹן ְלַהשְּׁ גָּ ַהְינּו שֶׁ ָתם דְּ ְתִפלָּ ֶלְך בִּ ים ֶאת ַהמֶּ ֲהוּו ְמַבזִּ שֶׁ

יִחים  ַמנִּ ֵהם  שֶׁ ְיֵדי  [ַעל  ְצלֹוָתא  ַמע  ְלִמשְׁ ַמְנָחן  דְּ ֶנֶסת,],  ַהכְּ ֵבית  בְּ

ֵטָלה  יָחה בְּ ִליַח ִצּבּור,], ּוָפְסִקין ָלּה ַעל שִׂ ת ַהשְּׁ ִפלַּ מַֹע ֶאת תְּ שְׁ ִמלִּ

ים)]. ֵטָלה (ְמָפְרשִׁ יָחה בְּ שִׂ ֶאְמַצע בְּ [ּוַמְפִסיִקים בְּ

ֵבי  ֵעי בְּ תָּ ִמשְׁ זוהר הקדוש סדר שמות (דף קל''א ע''ב): ּוַמאן דְּ
ָגַרע  רּוָדא, ַווי ֵלית דְּ ַאָחֵזי פִּ ֵליּה, דְּ ַווי  חֹול,  ין דְּ ִמלִּ א בְּ תָּ ִנישְׁ כְּ
ַאָחֵזי  ָרֵאל. דְּ ִישְׂ ֱאָלָהא דְּ ֵלית ֵליּה חּוָלָקא בֶּ ְמֵהיְמנּוָתא. ַווי ֵליּה דְּ
ן, (ולית ליה חולקיה  מָּ ַכח תַּ תְּ ָהא ֵלית (ליה) ֱאָלָהא, ְוָלא ִאשְׁ דְּ
ִתּקּוָנא (ס''א בתקיפא)  ִחיל ִמנֵּיּה, ְוַאְנִהיג ְקָלָנא בְּ ביה) ְוָלא דָּ

א. ְלֵעילָּ ָאה דִּ ִעלָּ

ָרֵאל  ִבין ִישְׂ ין ִמְתַעכְּ אָנא, ַעל ג' ִמלִּ סדר ויקרא (דף ע''ה ע''ב): תָּ
ְייהּו  ֵרי ַאְנפַּ ָגלּוָתא. ּוְמַהדְּ א בְּ ִכיְנתָּ שְׁ ַעְבִדין ְקָלָנא בִּ ָגלּוָתא. ַעל דְּ בְּ
הּו אֹוִקיְמָנא  א. ְוֻכלְּ ִכיְנתָּ ְרַמְייהּו ָקֵמי שְׁ ְמָסֲאֵבי גַּ א, ְוַעל דִּ ִכיְנתָּ ִמן שְׁ

יָלן. ַמְתִניָתא דִּ בְּ

הרי לך בהדיא, ומי שמניח לשמוע חזרת התפילה ופסק על שיחה 
בזוהר  שכתב  וכמו  ושלום,  חס  למלכא  ומבזה  רשע,  נקרא  בטלה 
הנ"ל  דברים  הרואה  וכל  חלילה.  בשכינתא  קלנא  דעביד  הקדוש 
זהיר  יהיה  אלה  על  כגחלי אש  דבריהם  וכל  בשרו.  תסמר שערות 

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...

המצב  לשנות את  יכולים  הנכם  הדבר,  בידכם 
השמירה  ובזכות  זה.  בענין  ולעורר  להעיר 
בקדושת בית מדרשינו נזכה לבנין בית קדשינו 

כי היא בית חיינו במהרה בימינו, אמן.
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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 
שר"י,  ותלמידיו  סטלין  בימי  השמד,  בשנות  זוהר  הקדוש 
בפניהם  ולדרוש  ברבים  קהילות  להקהיל  בקדשו  נהג 
נשמתם,  לטהר  זוהר  מאמרי  להם  ומצטט  תורה,  דברי 
וישבו כארבע,  היו נאספים הרבה יהודים בשבתות הקיץ 
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.
בני חמש שש  ילדים  ידו  על  להושיב  נהג בקדשו  כן  כמו 

שישמעו ויסתכלו בפנים הספר הזוהר הקדוש.
אייזיק  רבי  מעלה  משרי  הקדוש  הגאון  את  מצטט  היה 
מקומרנא זצ"ל שאמר בקדשו: "לו עמי שומע לי ישראל 
בדרכי יהלכו" וגו', ילדים בני שש ילמדו זוהר הקדוש ויכנס 

בהם יראת שמים. 
אומר  היה  ללמוד ראשית חכמה עם קטנים,  נהג  כן  כמו 
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 
הקדושים  הדיבורים  ישראל.  הכלל  וכל  וקטנים  גדולים 
תרופה  ממש  שזה  והרגשתי  נשמתי  את  הלהיבו  מאוד 
כמעט  זוהר הקדוש  ללמוד  ומיד התחלתי  ותיכף  והצלה, 

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 
הגדול  הסוד  את  לנו  מגלים  ולא  שותקים  ישראל  גדולי 
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 
ואנשים פשוטים... בזכותכם אני  ובזכות החיילים  ידי  על 
הקדוש  זוהר  שעתיים  עד  שעה  לערך  יום  כל  ב"ה  לומד 
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.
המצב  [לפי  תורה  הרבה  למדתי  כי  להדגיש,  צריך  אני 
שלי], אבל כמעט ולא הרגשתי חיות, הכל היה יבש. עכשיו 
יותר  ויום  יום  אני בן אדם אחר, הנשמה מתחילה לבעור 
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 30 שנה בכולל היו לומדים זוהר היו בוערים כמו אש 

לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו.   

להיכנס  שזכיתי  גדולה  שמחה  מתוך  וחותם  הכותב 
כשיהיה  ונא  זי"ע.  הרשב"י  תלמידי  בחברת  ולהירשם 
כן  גם  לכם  לעזור  מוכן  ואני  הזוהר,  לי  לשלוח  ביכולכם 

בהפצת הזוהר בע"ה.
אליהו פלדמן
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יום א' ד' באלול, תשס"ט

לכבוד... וועד מפעל הזוהר העולמי שיחיו עמו"ש
הק',  הזוהר  הפצת  של  הרבים  זיכוי  על  לכם  מודה  הנני 
חינם אין כסף. לאחר שמילאתי טופס, ותוך חצי שעה כבר 
של  ספרים   7 וכן  הקדוש.  זוהר  ח'   70 את  לידי  קיבלתי 

תיקוני זוהר הק' ועלונים לחלוקה לביהמ"ד.
וזכות  ובנעימים,  בטוב  שנותיכם  ימלא  רצון שהקב"ה  יהי 
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.

את  לפרסם  שמח  הייתי  המקור  לברר  ביכלתכם  יש  אם 
המקור במלואו, שכולם יראו.

ב.א.

אנו מתנצלים לכל אלו שכתבו מכתבים ומפאת חוסר מקום
איננו יכולים להכניסם בעלון זה, ובע"ה יפורסמו בעלונים הבאים

ניסוחית: 02-5800364
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בס"ד,  ער"ח  אלול תשס"ט לפ"ק.

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:

סיום לימוד הספרמספר עמודים ליוםזמן לימוד משוערהספר

שנהעמוד אחד ליום3-4 דקות ביוםתיקוני זוהרא

7 שניםעמוד אחד ליום3-4 דקות ביוםספרי הזוהרב

3 שנים2-3 עמודים ליום5-7 דקות ביוםספרי הזוהרג

שנהכ-7 עמודים ליום15 דקות ביוםספרי הזוהרד

כל הנרשם למסלול א' - יקבל חינם בעזהשי"ת את ספר תיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד.

וכל הנרשם לאחד מן המסלולים ב'-ג'-ד' - יקבל 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 3-5 דקות לסיים את החלק היומי.

ברצונינו שכל יהודי יזכה ללמוד ולסיים את הזוהר הקדוש, בוא והצטרף ל – 60,000 איש 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 $36 - תזכה שיהודי ילמד מכחך, וכל הלימוד יזקף לזכותך. אפשר גם לתרום 

להוצאת העלונים על הזוהר לע"נ, לברכה להצלחה וכל טוב.

כמו כן ניתן לתרום  $53 כמנין ג"ן עדן להוצאת סט זוהר עם פירוש -  ספרים אלו מוכנים להדפסה, אך 
מתעכבים ומחכים לתרומתכם.

הרוצה לתרום להוצאת תיקוני זוהר 500 כרכים 7500 ש"ח              1000 כרכים 1500 ש"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
hazohar.com@gmail.com ולשלוח למספר פקס 9951300–02 או לדואר אלקטרוני

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

גילפלאפוןטלפוןמשפחהשם

דואר אלקטרוניפקסשפת דיבורשיוך לקהילה/חסידות

כתובת

קומהדירהמיקודעיררחוב

אזורעל יד רחוב ראשי

מקצוע

מקום עבודהבית-מדרשבן-ישיבהלומד/עובד

טלפוןעירכתובת לימודים/עבודה מקצוע

התנדבות

בבעלותכם רכברשיון רכבכמה שעות מעוניין לעזורמעוניין לעזור
פעם בשבוע/שבועיים/חודש/חודשיים/

נקודת חלוקה בביתךטלפנותאירגוןסוג ההתנדבות

כמה בתי כנסיותחלוקת עלונים על הזוהר
                           10/20  יותר                       

כמה (יש מקום לאיחסון בביתך?)חלוקת ספרים / נקודת חלוקה לספרים
                           10/20  יותר                       

האם הנך מסכים להכניס את מס' הטלפון שלך בספרי הזוהר של מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים? 
לקיים אסיפת התייעצותלהזמין לאסיפותלארגן חלוקת עלוניםלענות לשואלים בטלפוןאירגון חלוקת ספרי זווהר

האם ראית את העלונים?  עלונים  1/2/3/4  
האם ראית את הפלקטים הגדולים (בגודל של 9 עמודים) תלוי בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים? כן / לא.

היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים? באיזה בית מדרש?     אם לא ראית אנו נשלח לשם
יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע, היכן?      נא לציין עלונים      גליונות    

הערות/עצות

תאריך        חתימה     

hazohar.com@gmail.com נא למלאות השאלון כדלקמן בכתב ברור ולשלחו לפקס : 9951300–02 או לדואר אלקטרוני

לשימוש משרדי
דואר אלקטרוניפקסעירדף מספר




