
  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
ים ׁשֶ    ּזַֹהר לַחּיִ

ה ַעל ַהִחּיּוב ְלָכל  דֹוׁשָ ַעת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּדַ
דֹוׁש  , ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד זַֹהר ַהּקָ

ָמתוֹ    ְוָהאֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ָיחּוס ַעל ִנׁשְ

ּלֹוְמִדים ֵאּלוּ    ... ּזַֹהר ׁשֶ

ּלֹא ְוֵאּלוּ    ... ּזַֹהר לֹוְמִדים ׁשֶ

ים ַחּיִ ל( ּוָבַחְרּתָ ּבַ  )ּזַֹהר ׁשֶ
  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ר ַעל ְיֵדי יֹוֵצא ָלאֹו 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך  .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל  .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו  .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָי  .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ  .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא קֹוֵר  .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 
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ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  ג  ַחּיִ

  

  ֵסֶפר
ל זַֹהר ים ׁשֶ  ַחּיִ

  א
  

ָרָכה ה ֶאת ַהּבְ ים ְוָנַתּתָ ִרּזִ   ַעל ַהר ּגְ
ָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל   :ְוֶאת ַהּקְ

ים ַחּיִ   ...ּוָבַחְרּתָ ּבַ

ה ַעל ַהִחּיּוב ְלכָ  דֹוׁשָ ַעת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ֹזַהר ּדַ
דֹוׁש  ָמתוֹ , ַהּקָ   ְוָהאֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ָיחּוס ַעל ִנׁשְ

ע שֶׁ  ָמתֹו ְטהֹוָרה ְוזַ ּדַ ׁשְ ּנִ   ,הכָּ ִמי ׁשֶ
ה דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ּתֹוֵקק ַלּלִ   !!! ִמׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִלּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַה  ...ֵאּלּו ׁשֶ ִלים ֶאת ַהּקְ יַח ְמַבּטְ ׁשִ ֶגל (ּמָ ּדֶ

ִמיִני   )ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר דֹול  ...ֵאּלּו ׁשֶ ים ַנַחת רּוַח ּגָ ה ְועֹוׂשִ ֻאּלָ ְמָקְרִבים ֶאת ַהּגְ
ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר(ְליֹוְצָרם    )ִמְקּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ים ...ֵאּלּו ׁשֶ ים ֶאת ָהַרּבִ   )זֹוַהר( זֹוִכים ּוְמַזּכִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ָרֵאל ֵמֲאסֹונֹות ...ֵאּלּו ׁשֶ יִלים ֶאת ַעם ִיׂשְ   )זֹוַהר(. ַמּצִ
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ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  ד  ַחּיִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ת ...ֵאּלּו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת :ּבְ ָכר ַעל ׁשָ ִלים ׂשָ ָנה : ְמַקּבְ ֶאֶלף ׁשָ
ְמָחה. ּתֹוָרה ׂשִ ָנה: ּבְ ַצַער. ִמְליֹון ׁשָ ָנה ּתֹוָרה: ּבְ אֹוְרחֹות , ַהּטֹובח "הרי(. ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ

יִקים   .)נ"אבדר, ַצּדִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר חֹול ...ֵאּלּו ׁשֶ ֵליָמה :ּבְ ָנה ׁשְ מֹו ׁשָ ָעה ַאַחת ּכְ ְמָחה. ׁשָ ׂשִ  :ּבְ
ָנה ַצַער, ֶאֶלף ׁשָ ָנה :ּבְ יִקים, ַהּטֹובח "ֲהֵרי(. ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ   .)נ"אבדר, אֹוְרחֹות ַצּדִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר יַח ֶאת קֹולֹו ְוֹיאַמר ...ֵאּלּו ׁשֶ ׁשִ ִמיַע ֶמֶלְך ַהּמָ ַהְפנֹותֹו , ַיׁשְ ּבְ
ה ע ַעל ְיהּוִדי ַהּזֶ י: "ֶאְצּבַ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ ְך ַיְרֶאה !". ְלָך ֶיׁש ֵחֶלק ּבִ ּכָ

יָאתוֹ  ַעל ְלַמַען ּבִ ּפָ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ׁשֶ   .ַעל ּכָ

ּלֹוְמִדים ֹז לּות  ...ַהרֵאּלּו ׁשֶ ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהּגָ ּטּול ַהּקְ ְזכּוָתם ֵיׁש ּבִ ּבִ
ְטרּוִגים  ַתת ַהּקִ ּבָ   .)ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ְוַהׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ֵתַבת  ...ֵאּלּו ׁשֶ מֹו ּבְ ּבּול ּוְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ּכְ ְצלּו ֵמַהּמַ ִיּנָ
ּקוּ (נַֹח  ף עּתִ   .)'ב ַעּמּוד ד"ֵני ֹזַהר ָחָדׁש ּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ב ְמֹא ...ֵאּלּו ׁשֶ ּגָ ֶפׁש ִנׂשְ ׁש ַהּנֶ ֶלא יֹוֵעץ(. ד ְלַטֵהר ּוְלַקּדֵ   )ֵעֶרְך ֹזַהר ,ּפֶ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִגיאֹות  ...ֵאּלּו ׁשֶ ֲאִפּלּו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ
ה הּוא ָחׁש  ִדְכִתיב ַהְרּבֵ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ יִרים א(ּוב ִלְפֵני ַהּקָ ִ יר ַהׁשּ ְוִדְגלֹו ָעַלי  )ד, ׁשִ

ָבר ּדֹוֶמה', ַאֲהָבה ְוכוּ  ר ֲחָצִיין , ָהא ְלָמה ַהּדָ ר ּוְמַדּבֵ ּבֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּדַ ְלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ
ָפה ַלֲעֵגי ׂשָ בֹות ּבְ ל ּתֵ ְמחּו ְלקֹולוֹ ְוָאִביו ְוִאּמֹו ִיְצֲחקּו , ׁשֶ ַמִים , לֹו ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ ְך יֹוׁשֵ ּכָ

ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאְך ֵאין  ה ּבַ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ִחּבָ ׂשְ ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ ַמח ּכְ ַחק ְוִיׂשְ ִיׂשְ
ֶגת ֶ ְעּתֹו ַמׂשּ ֶלא יֹוֵעץ( .ּדַ   )ֵעֶרְך ֹזַהר ,ּפֶ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ן ְוָהָיה  ...ֵאּלּו ׁשֶ ים ִמי ִיּתֵ ְתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ַהּצֹאן ְקדֹוׁשִ ּיַ ׁשֶ
ן ט ַקְטנּוָתם ּבֶ ֵהם ֲעַדִין ּבְ ׁשֶ דֹוׁש ' ְוי' ּכְ ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ אי זֹוִכים ... ׁשָ ַוּדַ ְוָהיּו ּבְ

יַח  ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמׁשִ ָקרֹוב ּבְ ה ּבְ ֻאּלָ י( .ַלּגְ ּדִ אֹון ַהּצַ ָרֵאל ְלַהּגָ ת ִיׂשְ ַתי ֵסֶפר ְסֻגּלַ ּבְ י ׁשַ ק ַרּבִ

יץ    )'אֹות ה' ַמֲעֶרֶכת ז -ִליְפׁשִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ם יֹוְדִעים  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּלָ ּכֻ ְכֵדי ׁשֶ ד ּבִ ָנה ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ ַהּתֹוָרה ִנּתְ
ם ֵ ַעת ַהׁשּ דֹוִלים ּדַ ים ַעד ּגְ ַטּנִ ְזִהיִר , ִמּקְ ּמַ ִלים ׁשֶ ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ים ְוַגם ָמִצינּו ּבְ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ ה  ַחּיִ

ב ִלְלמֹד אֹוָתּה  ל ָאָדם ַחּיָ ּכָ י( .ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זֹו ׁשֶ ַנּזִ ּכְ ן ְצִבי ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבֶ ָטֳהַרת , ַרּבִ

  )ז"ָקַמ , ַהּקֶֹדׁש 

ּלֹוְמִדים ֹזַהר לּו ִלְקּבַֹע ֲחבּורֹות  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּדְ ּתַ ִעים ִאם ִיׁשְ ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ
ְפָרט  ה ֵהֵחּלּו ִלְפרַֹח ָעֵלינּו ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ּבִ ֻאּלָ ר ִניצֹוֵצי ַהּגְ זֹאת ֲאׁשֶ ְלֵעת ּכָ

יַח ִצְדֵקנוּ  ל ְלִביַאת ְמׁשִ ה ַהְמֻסּגָ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ּלִ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ר  ְלִהׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ
ְבַהאי ֵסֶפר  ִביא ָזכּור ְלטֹוב ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּדִ הּו ַהּנָ ָקְדׁשֹו ֵאִלּיָ ְרקּון ּבְ ַהּזַֹהר ִיְתּפָ

קּון ִמ  לּוָתא ּוֵביּה ִיּפְ לּוָתא ןִמן ּגָ יַח ִצְדֵקנּו . ּגָ ִביַאת ְמׁשִ ֵתנּו ּבְ ֻאּלָ ם ָיִחיׁש ּגְ ֵ ְוַהׁשּ
ֲעָגלָ  ָיֵמינּו ָאֵמן אּבַ ְמֵהָרה ּבְ פּוס גֶּ ( .ּוִבְזַמן ָקִריב ּבִ ִנים ְלֹזַהר ּדְ ַמת ָהַרּבָ ה'ַהְקּדָ   )ְרּבָ

ּלֹוְמ  ָגִעים ָרִעים ...ִדים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ ל ּפְ ּקּוֵני ַהּזַֹהר( .ִנּצֹוִלים ִמּכָ ָרק , ּתִ ַגן ַהּיָ ּכְ

ר ַמת ַהְמַחּבֵ   )ַהְקּדָ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ן  ...ֵאּלּו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ מֹו ׁשֶ ים ּכְ לֹוְמִדים ִעם ְנָעִרים ְקַטּנִ
ַעְצמֹו ָאַמר ים  ,יֹוַחאי ּבְ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ םׁשֶ ֵ ה( .ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהׁשּ   )אֹור ַהַחּמָ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ְרֵאִלי  ...ֵאּלּו ׁשֶ ׂשְ ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ ַמח ּכְ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ יֹוׁשֵ
ֶגת ֶ ְעּתֹו ַמׂשּ ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאְך ֵאין ּדַ ה ּבַ   )ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרְך זֹוַהר( .ֵיׁש לֹו ִחּבָ

ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ...ּלֹוְמִדים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ  ָעה ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ינֹוק ּבֶ לֹוְמִדין ִעם ּתִ
ם ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקּיֵ ּקּוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ְוָכְך ָהָיה . ְוַהּתִ

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית ַמִים ּבִ ינּו ַהּקָ ( .רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ַרּבֵ

ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ִמּקֹוַמְרָנה ָנה כ' ּפֶ   .)'ִמׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ַפע  ...ֵאּלּו ׁשֶ יִכין ׁשֶ ֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיּו ַמְמׁשִ ל ַהּגְ ִלין ּכָ ְמַבּטְ
ל ָהעֹוָלמֹות ִטּיֹות, ְואֹור ַעל ּכָ ׁשְ עֹות ּפַ ּפָ ן ַהׁשְ נֵ , ּכֵ י ְמזֹוֵניּבָ דֹוׁש ִיְצָחק ( .י ַחּיֵ ינּו ַהּקָ ַרּבֵ

ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה ָנה' ּפֶ   )'כ ִמׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ל יֹום ְזַמן ְלִלּמּוד  ...ֵאּלּו ׁשֶ יׁש ּכָ ֲאִני קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד ְלַהְקּדִ
ָלה ּבָ ֶזה ּתָ , ַהּקַ ּבְ ֵני ׁשֶ ַמְתֶכםִמּפְ ּדּוִרי( .לּוי ִנּקּוי ִנׁשְ ִלים ָהַרב ִיְצָחק ּכַ ֻקּבָ   )ע"ְזיָ  ְזַקן ַהּמְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ל ַמה  ...ֵאּלּו ׁשֶ ן ּכָ יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתּקֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ ׁשֶ
ׁשּוָבה ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ּתְ ֶ ם יִ , ׁשּ ֵ ְהֶיה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרְך אֹותֹו ַהׁשּ ּיִ ַרְך ׁשֶ ְתּבָ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  ו  ַחּיִ

לוּ  ִנים ַהּלָ ָ ׁשּ ית, ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ דּורֹות ּוָבאֹות ִמׁשּ ּסְ ֶלג , ׁשֶ ֶ ׁשּ ְוָאז ּכַ
ינוּ  ִלין ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ (. ַיְלּבִ ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּוּבְ יק ְלַרּבֵ ִרי ַצּדִ ף נ' ִסיָמן ח, ּפְ   )א ַעּמּוד א"ּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ֵאּלוּ  ֶרת  ...ׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלּול ַוֲעׂשֶ ּקּוִנים ּבְ ֵסֶפר ַהּתִ נֹוֲהִגין ִלְלמֹד ּבְ
ׁשּוָבה ִנּיֹות , ְיֵמי ּתְ נּו ַהּלּוחֹות ׁשְ ָאז ִנּתְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאּלּו ָהַאְרּבָ ׁשֶ

ְבֵרי ּתוֹ  ל ַהּדִ לֹום ִעם ּכָ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ׁשּוָבה, ָרהְלמֹׁשֶ ן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתְ  .ּוְלַתּקֵ
ִלין ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ( ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּוּבְ יק ְלַרּבֵ ִרי ַצּדִ ף נ' ִסיָמן ח, ּפְ   )א ַעּמּוד א"ּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִלּמּוד  ...ֵאּלּו ׁשֶ לּוִיים ַרק ּבְ יַח ּתְ ׁשִ ה ּוִביַאת ַהּמָ ֻאּלָ ַהּגְ
ּבָ  יְלָנא( .ָלהַהּקַ אֹון ִמּוִ ֵלָמה . ַהּגָ   )11,3ֵסֶפר ֶאֶבן ׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר לֹות - ... ֵאּלּו ׁשֶ ים( ...ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגּבָ   )ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ל ...ֵאּלּו ׁשֶ ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות יםְמַבּטֵ ל ִמיֵני ּפֻ  ּכָ

ַלִיםַרּבָ ( ַנת תרפ, ֵני ְירּוׁשָ   )א"ׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר לּות הםַעל ְיֵדי ...ֵאּלּו ׁשֶ ר יֹוַחאי( ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ , ַהּזַֹהר, ַרּבִ

  )ָנׂשא

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ה ...ֵאּלּו ׁשֶ ֻאּלָ ְתֵחי ּגְ   )ז"אֹורֹות נ( ּפֹוֵתַח ּפִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִלּמּוד  ַהְלַואי ...ֵאּלּו ׁשֶ דֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ין ּגְ ּלֹא ָהיּו ְמִקּלִ ׁשֶ
זוֹ  ָחְכָמה ַהּלָ ֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק ּבַ ִדין ּדֶ ה ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַלּמְ דֹוׁשָ  ,ַהָחְכָמה ַהּקְ

אי ַוּדַ ל ַהָחְכמֹות ֲאַזי ּבְ  לֹא ָהָיה ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ְוָהיּו ּכָ
ֵני ָהאֹור ְך ִמּפְ ְדֶחה ַהחֹׁשֶ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶניָה ּכְ ה  .ִנְדִחים ִמּפָ ּמָ ם ּכַ ּגַ ְרמּו ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו ּגָ ַאְך ׁשֶ

ּלֹא  ה ְוָאְמרּו ׁשֶ ֻהּנָ ְרֵחי ַהּכְ ְפֵני ּפִ ְלֵתי ַהָחְכָמה ּבִ יֵקי ַהּדֹור ָסְגרּו ֶאת ּדַ ּדִ ה ִמּצַ ְוַכּמָ
ֲעֵלי ְהיּו ּבַ ּיִ ים ִמן  ִיְלְמדּו ַעד ׁשֶ ַאְרנּו ֲעֻרּמִ ה ֲעבּור ֶזה ִנׁשְ ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנֵ

י(ַהָחְכָמה  ַנּזִ ּכְ ן ְצִבי ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבֶ   )ז"ָקַמ , ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש , ַרּבִ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ ז  ַחּיִ

ע שֶׁ  ּלֹא רֹוֶצה ּדַ דֹושׁ ִלְלמֹד ּזַֹהר ִמי ׁשֶ   ,ַהּקָ
ן ַעל ַנְפׁשֹו  ִבי ָצִריְך ִלְבּכֹות ּוְלִהְתַחּנֵ ְ ׁשּ ר ִהיא ּבַ ֲאׁשֶ

ֶלא    .ל"רחַרב ׁשֹוֵלט ָעָליו ְוָהֵעֶרב ּוַבּכֶ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹד  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּלֹא ָעַסק ּבְ ִמי ׁשֶ
ִבזָּ  ,אֹוָתּה  ם ּבְ ָ ַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמׁשּ ָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ  - יֹוןּבְ

עֹוָלםוְ  ּבָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ל ַמֲעׂשִ ָידֹו ּכָ ָנַפִים  ,ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ּבְ ׁש ּכְ ֲעֵלי ׁשֵ ָרִפים ּבַ ְ ַהׂשּ
ָכל יֹום ְויֹום ָמתֹו ּבְ יִרים( ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנׁשְ ִ יר ַהׁשּ ף ָרַמז, זֹוַהר ׁשִ   :)זֹוַהר ְפקּוֵדי ּדַ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ה  ְוֶזהוּ  ...ֵאּלּו ׁשֶ ה ֲעמֹד ַאּתָ ָאְמרּו ְלמֹׁשֶ ָעוֹון ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ
ַעת טֹוב ָוָרע ֵעץ ַהּדַ ָמָעה ּבְ נּו ְוִנׁשְ ִסְתֵרי , ִעּמָ ן ָנמּות ּבְ נּו ֱאלִֹהים ּפֶ ר ִעּמָ ְוַאל ְיַדּבֵ

ם , ּתֹוָרה נּו ֶזה ַהּמֹוִציִאים ׁשֵ ְזַמּנֵ ר ּבִ ֵני ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ְסָבַרת ַהּטֹוִעים ְקָצת ּבְ ַרע ַעל ּכִ
ִנים  ַקְצרּות ׁשָ ּה ָימּות ּבְ ק ּבָ ְתַעּסֵ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ י עֹוָלם ְואֹוְמִרים ׁשֶ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַחּיֵ

לֹום ֶמׁש ( ...ַחס ְוׁשָ ת ֱאמֹר, ָמאֹור ָוׁשֶ ָרׁשַ   )'ע טּור א"ַעּמּוד ש, ּפָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ַגְרֵמי ֲעִנּיּוָתא ְוַחְר  ...ֵאּלּו ׁשֶ א ּוִביָזה ְוֶהֶרג ַוי לֹון ּדְ ּבָ
ָעְלָמא ָדן ּבְ ּקּון ל(, ְוַאּבְ ּקּוֵני זַֹהר ּתִ   )'ּתִ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ָכל  ...ֵאּלּו ׁשֶ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ ל ּתֹוָרָתם ִהיא ִלְהיֹות ׁשְ ּכָ
י ּדֹור  יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ל ְורֹאׁש ַהְפָלָגה ָהָאֶרץ ְודֹוִמים ּבְ ַמִיםַהּבֹוִנים ִמְגּדָ ָ ׁשּ  ,ֹו ּבַ

ם ה ָלנּו ׁשֵ תּוב ְוַנֲעׂשֶ ְך ַהּכָ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ יֶהם ִהיא ַמה ׁשּ ת ַמֲעׂשֵ ר ִסּבַ ּוְבזַֹהר  .ְוִעּקַ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ָ ה ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ סּוק ֵאּלֶ ה ִמ  ,ַעל ּפָ ָ ֲחִמׁשּ ֵעֶרב ַרביׁשֶ ' ּוִמן ַהג ,ִנים ֵיׁש ּבָ

ְקָרא כַּ  ,ִמיִנים ּבֹוִריםֵמֶהם הּוא ַהּנִ ַמר, ת ּגִ ָעַלְייהּו ִאּתְ ר  ּדְ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵהּמָ
ם ֵמעֹוָלם ֵ י ַהׁשּ ְטָרא ְוִאיּנּון, ַאְנׁשֵ הֹון  ִמּסִ ָמר ּבְ ִאּתְ ין ּדְ ִאּלֵ ית יא(ּדְ ֵראׁשִ ָהָבה ִנְבָנה  )ּבְ

ל ְוגוֹ  י ְכֵנִסיּ ' ָלנּו ִעיר ּוִמְגּדָ ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנּו ׁשֵ ְוָיין ְוַנֲעׂשֶ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ ֹות ּוּבָ
יּה  הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ָמּה , ּבְ ד לֹון ְוכוּ  ,ְוּלֹא ִלׁשְ א ְלֶמְעּבַ ּזַֹהר ( .'ֶאּלָ

ף כ ית ּדַ ֵראׁשִ   )ו"מהרח, :ה"ּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ֲעוֹונֹוֵתינּו ָה  ...ֵאּלּו ׁשֶ נּו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ר ּוִבְפָרט ּבִ ים ֲאׁשֶ ַרּבִ
ּתֹוָרה ַעל  ר ִעְסָקם ּבַ ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ית ַקְרּדֹם ַלֲחתְֹך ּבָ ַהּתֹוָרה ַנֲעׂשֵ
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קֹות ְיֵתרֹות ָרס ְוַהְסּפָ ל ּפְ ָמָרא... , ְמַנת ְלַקּבֵ ּגְ ת ַהּזֹאת ָאְמרּו ּבַ ה ַעל ַהּכַ ל  :ְוִהּנֵ ּכָ
ָמ  ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ׁשֶ ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוֵסק ּבַ ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ּה נַֹח לֹו ׁשֶ

ים ִויַטאל (. ָהעֹוָלם ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ מֹות ע"זיַהְקּדָ ַער ַהַהְקּדָ   .)ַעל ׁשַ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלמֹד  ...ֵאּלּו ׁשֶ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ה ּגָ ּמָ ּכַ
ָלה ָלה, ַקּבָ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ לּוָתא, ְוָעְנׁשָ י ֵהם , ְוגֹוֵרם אֶֹרְך ּגָ ּכִ

ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ יקּון (, ְמַעּכְ יקּוֵני זֹוַהר ּתִ א ֶמֶלךְ ' לּתִ ּסֵ ֵבאּור ּכִ   .)ּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ  ...ֵאּלּו ׁשֶ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ִמי ׁשֶ
ֶפׁש "ָמָרן ָהֲאִר  ׁש ַלּנֶ ים ַמּמָ ֵהם ַחּיִ ָנה ּוְבַתְלמּוד , י ׁשֶ ִמְקָרא ּוְבִמׁשְ לּוָלה ּבְ ּבְ
ָפה ְוַלחּוץ, ּופֹוְסִקים ָ עֹוֵסק הּוא ִמׂשּ ל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ דֹוֵאג, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ְוֵאין לֹו , ּכְ

ים וְ  ַחּיִ ֶפׁש ֵעֶסק ּבַ אּות, ֶהָאָרה ַלּנֶ ּלֹו ָטעּות ְוַרּמָ א , ְוהּוא ּכֻ ּתֹוָרה ֶאּלָ ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ
ם י ׁשֵ ִרּיֹות, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ דֹול ַהּדֹור ּוְלִהׂשְ ְוֵאין לֹו , ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ּגְ

ים ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ָרׁשַ ( ...ַחּיִ ָרָכה ּפָ   .)ט"י', ת ֵעֶקב זֵהיַכל ַהּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים זֹוַהר ּה לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַהּלֹוֵמד ּכָ
ְקֵראת זֹא, ַלְמָדן ה ַהּנִ ּדָ יַע ַלּמִ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהּלֹוֵמד ּכְ ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ( .'ת ְוכוּ "ּכִ

ים  ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ י ַיֲעקֹב יֹוֵסף כֵמָהַרב ַהּקָ (ּפָ ם טֹוב, ץ ִמּפֹוְלָנָאה"דֹוׁש ַרּבִ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ תּוב  )ִמּתַ ְוֵכן ּכָ
ים ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ים ּפָ ּסִ תֶֹנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ   )ּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר חֹוָרה ...ֵאּלּו ׁשֶ ק ִלְלמֹד : ִסיָמן ְלָמָרה ׁשְ ֵאין לֹו ֵחׁשֶ ׁשֶ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְנָחסִמ ( .ּבְ ְנָחס ִמָקאִריץ ַזצַ , ְדָרׁש ּפִ י ּפִ   )ט"אֹות כ' קּוְנְטֵרס י, ל"ַרּבִ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ד  ...ֵאּלּו ׁשֶ ָקאִריץ(ר "תשבָאסּור ָלֶהם ְלַלּמֵ ְנָחס ּמִ י ּפִ ָחָכם , ַרּבִ

  )ָהָרִזים

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ְטַר  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּיִ ל ַעד ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ל ָצִריְך ׁשֶ ִחינֹות ׁשֶ ע ּבְ ַאְרּבַ ח ּבְ
ס ְרּדֵ הּו (. ּפַ ת ֵאִלּיָ ְרּכַ ַלִים ו "תשכּבִ דֹוׁש ב ַר ָה לְ  -ְירּוׁשָ אֹון ַהּקָ הּו ַמ  אןַסִליַמ ַהּגָ   )ע"זיִני ֵאִלּיָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ל ּתֹוָרָתם ַלִחיצֹוִנים ...ֵאּלּו ׁשֶ   )זַֹהר( ּכָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ל ...ֵאּלּו ׁשֶ בֹוד ּוָממֹון ּכָ   )זַֹהר(. ִלּמּוָדם ַגַאָווה ּכָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ָרֵאל ...ֵאּלּו ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ִמים ְוגֹוְרִמים ַלֲאסֹונֹות ׁשֶ  ֲאׁשֵ

  )זַֹהר(
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ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ִדין רּוִחין ְוִליִלין ...ֵאּלּו ׁשֶ ָמָתן ִמׁשֵ   )זַֹהר( ִנׁשְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר אּוָלה ...ֵאּלּו ׁשֶ   )ֹזַהר(. לֹא רֹוִצים ֶאת ַהּגְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר אּוָלה ...ֵאּלּו ׁשֶ ִבים ֶאת ַהּגְ   )ֹזַהר(. ְמַעּכְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר רּוץ ׁשּום לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם  ...ֵאּלּו ׁשֶ אּתֵ עֹוָלם ַהּבָ   )ח"ע(. ּבָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ׁשּוָבהַלֲעשׂ לֹא ְמֻעְנָיִנים  ...ֵאּלּו ׁשֶ   )ח"ע(. ֹות ּתְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ַכר ְועֹוֵנׁש  ...ֵאּלּו ׁשֶ ׂשְ פ "ע, ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנוּ (. לֹא ַמֲאִמיִנים ּבִ

  )ע"ח זי"ח

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר י (. ְיָלִדים טֹוִביםלְ לֹא זֹוִכים  ...ֵאּלּו ׁשֶ ם ַרּבִ ׁשֵ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו ּבְ

ְנָחס ִמָקִריץ   )ּפִ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהרֵא  ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור  ...ּלּו ׁשֶ ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ
נּו  נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ים(ְוִעּכּוב ּבִ ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחּיִ ַמת ָהַרב ַחּיִ   .)ַהְקּדָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ֲעוֹונֹוֵת  ...ֵאּלּו ׁשֶ ר ּבַ ּבֵ כּות ַהָחְכמֹות ִנְתּגַ ים ַחׁשְ ינּו ָהַרּבִ
ָיֵמינּו  ְך הֹוֵלְך ּוִבְמֵהָרה ּבְ חֹׁשֶ ִסיל ּבַ " ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור"ַהִחיצֹוִנּיֹות ַהּכְ

ינֹוב( .ְוָיֵאר ָלנוּ  ים, מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמּדִ ּנִ ֶרק א, ַמְעַין ּגַ   )'אֹות ה' ּפֶ

ּלֹא לֹוְמִד  ַנְפׁשוֹ  ...ים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ ב ּבְ ים ( ,ִמְתַחּיֵ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּפָ

י ַיֲעֹקב יֹוֵסף כ( דֹוׁש ַרּבִ ם טֹוב, ץ ִמּפֹוְלָנָאה"ֵמָהַרב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ ִסְפרֹו  )ִמּתַ תּוב ּבְ ְוֵכן ּכָ
ים ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ים ּפָ ּסִ תֶֹנת ּפַ   )ּכְ

 ֹ ּל ַמִים ...א לֹוְמִדים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ ים ִיְרַאת ׁשָ ָאִרים ִעם ָחְכָמה  ,לֹא רֹוְכׁשִ ְוִנׁשְ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא ק"הרה(ִחיצֹוִנית    .)נֹוֵצר ֶחֶסד, ַרּבִ

ה ִלְסִליחֹות תשס ָרׁשָ   ט"ִמּתֹוְך ּדְ
ִליטָ ֵמָהאְלִמין ר "ק ָמָרן ַאְדמוֹ "ִמכָּ    א"ׁשְ

ְמעּו 'וְ יתּו ְסכִּ 'ַה הּוִדים 'יְ  ָמעוּ 'ַה ׁשִ ׁשְ קֹולֹו ּתִ יַח : ּיֹום ִאם ּבְ ׁשִ ְך ָאַמר ַהּמָ ּכָ
ן ֵלִוי  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ף צַ (ְלַרּבִ ת . )א"ע ח"ַסְנֶהְדִרין ּדַ ׁשֶ ּתֹוְקקּות ְמֻחּדֶ ָזָכה ּדֹוֵרנּו ְלִהׁשְ

 ְ אֹון ֱאלִֹקי ְלהֹוָדּה ְוִזיָוּה ַהְמַבׂשּ ר ּוְלִצּמָ ְסּתָ הְלתֹוַרת ַהּנִ ֻאּלָ ֲעֵמי ַהּגְ מֹו , ִרים ֶאת ּפַ ּכְ
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ּזַֹהר תּוב ּבַ ּכָ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר : "ׁשֶ י ּדְ ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלֵני ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ
ַרֲחֵמי, ַהּזַֹהר לּוָתא ּבְ קּון ִמן ּגָ ּקּוִנים , "ִיּפְ ף מ(ּוַבּתִ ְתַרֵאי : ִאיָתא )'ּדַ ּוְבָדָרא ּבָ

סוֹ  אּבְ ָאֶרץ ְוכוּ , ף יֹוַמּיָ רֹור ּבָ ִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ּדְ ת ָנׂשא . 'ּבְ ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ ף (ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ּדַ

ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר כוּ " )ב"ד ע"קכ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ לּוָתא ' ּבְ יּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ִיּפְ
ַרֲחֵמי   ". ּבְ

ָבִרים אּור ַהּדְ ְזכּות ַהִחּבוּ : ּבֵ ךָ ּבִ ּלְ דֹוׁש , ר ׁשֶ הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵני , ׁשֶ ֵיְצאּו ּבְ
יַח  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ לּות ּבְ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ְוַאף ! ִיׂשְ

ימּו ְלָכךְ  ַמִים ִהְסּכִ ָ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ְמבָֹאר! ִמׁשּ ֵסֶפר ּתִ ֵאִליָּ , ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ִביא ׁשֶ הּו ַהּנָ
ִעּמוֹ  א ׁשֶ יׁשָ ר יֹוַחאי ְוַלַחְבַרָיא ַקּדִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֶהם , ָזכּור ָלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ ְוָלַמד ִעּמָ

מֹות ּקּוֵני ְנׁשָ ִעְנַין ּתִ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם, ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּבְ ָ ת קֹול ִמׁשּ ה : ָיְצָאה ּבַ ּמָ ּכַ
ל  תֹו ׁשֶ ָ עֹוָלםַרב ּכֹחֹו ּוְקֻדׁשּ ר יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה , ַרּבִ ְוַאַחר ּכָ

ׁשֹון זֹו ַהּלָ ד ': ְנבּוָאה ּבְ יָלְך ּכַ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ּדִ א ִיְתּפַ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְוַכּמָ
א סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ א ּבְ ּלּו ְלַתּתָ ָאֶרץ'' ,ּוְבִגיֵניּה , ִיְתּגַ רֹור ּבָ   . ''ּוְקָראֶתם ּדְ

ָבִרים אּור ַהּדְ ר : ּבֵ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ה ִיְתּפַ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
ִמים סֹוף ַהּיָ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ סּוק , ִיְתּגַ ם ַהּפָ ּוְקָראֶתם ''ּוִבְזכּותֹו ִיְתַקּיֵ

רֹור ּבָ  ֵלָמה -''ָאֶרץּדְ ְ ה ַהׁשּ ֻאּלָ ז ַעל ַהּגְ סּוק . ַהְמַרּמֵ ֶנה ַעל ַהּפָ ֵסֶפר ַהּקָ ְוָכַתב ּבְ
ם ּוְרִאיֶתם כוּ " ְבּתֶ ר לֹא ֲעָבדוֹ ' ְוׁשַ ּזַֹהר , "ַלֲאׁשֶ ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ ְוָקא ּבַ עֹוֵסק ּדַ י ִמי ׁשֶ ּכִ

דֹוׁש ִנְקָרא לֹא ֲעָבדוֹ  ְלִמיד ָחָכם. ַהּקָ ם ֵאינֹו ִנְקָרא ּתַ ְלִמיד, ּגַ ם ּתַ ׁשֵ י , ַרק ּבְ ּכִ
ִניִמית ם ָחָכם ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמה ַהּפְ   ...ש"יעו ׁשֵ

ַתב א ֶמֶלְך ּכָ ּסֵ ֶפר ּכִ דֹוָלה ַמֲעַלת ִלּמּוד ָחְכַמת : ּוַבּסֵ ה ּגְ ּמָ ַדְעּתָ ּכַ ּיָ ְוֵכיָון ׁשֶ
ַדע ּגֶֹדל ַהִח ... 'ָהֱאֶמת כוּ  ָלהִיּוָ ּבָ ּלֹוֵמד ַהּקַ ָכר ְלִמי ׁשֶ ָ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר , ּיּוב ְוגֶֹדל ַהׂשּ ּכִ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין ִגיְרָסא ּבְ רּוׁש ַמֲאָמר , ַגם ּבְ ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ּלֹא ַיֲע , ֶאָחד ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ָנה ַיֲעׂשֶ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ׂשֶ

ִמיָמה  א ֶמֶלְך תקו(ּתְ ּסֵ   .)ג"ז מ"ּכִ

ׁש , ְיהּוִדים ְיָקִרים דּוַע ָאנּו , ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ ּיָ דֹור ּכַ יָחאּבְ ְמׁשִ , ִעְקְבָתא ּדִ
יַח  ה ְלָזֵרז ּוְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ן ְזכּות ִהיא ָלנּו ְוחֹוָבה ְקדֹוׁשָ ר ַעל ּכֵ ה  ַוֲאׁשֶ ּמָ ִצְדֵקנּו ּכַ

ּיֹוֵתר ַמֵהר יַח  -!!! ׁשֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ יַצד ְנָקֵרב ֶאת ּבִ ינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו "? ּכֵ י ֵהם ַחּיֵ ּכִ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ יא  ַחּיִ

ה יֹוָמם ָוַלְיָלה ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה  –" ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ ֶלת ַהחֹוָבה ׁשֶ ָעֵלינּו ֻמּטֶ
עֹות ּבִ  ע ׁשָ ִרים ְוַאְרּבַ יׁש ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה , יָמָמהֶעׂשְ נּוָיה ְלַהְקּדִ ה ּפְ ּקָ ל ּדַ ּכָ

ה דֹוׁשָ ם, ַהּקְ ְך ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ָאבֹות ,ּכָ א ּבְ ּנָ ַמֲאַמר ַהּתַ ָבִרים : "ּכְ ה ּדְ לֹׁשָ ַעל ׁשְ
ֵבל ּוְמלֹואֹו ִנְתָמִכים בּ  –..." ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהּתֹוָרה ר ּתֵ ֹו ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ֲאׁשֶ

ָעִנים ָעָליו ה, ְוִנׁשְ דֹוׁשָ יּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ָמה ַהּפַֹעל  -! הּוא ּלִ
ּבּור ּתֹוָרה ַאַחת עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּדִ ה ּבָ ֲעׂשָ ל ,ַהּנַ ׁשָ : ְוַכּמָ

ר ֵמרֹב ַקְטנּוָתּה ִהיא ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְר  ָמָלה ֲאׁשֶ ן ֱאנֹוׁש רֹוֶאה ַהּנְ ּבֶ ֶ אֹות ַמה ׁשּ
ה ַמְעָלה ְלַמּטָ ִביָבּה . ִמּלְ ּה ְוֶאת ַאְדמֹות ַהחֹול ִמּסְ ּלָ ן ׁשֶ יָרה ֶאת ַהּקֵ ַאף , ִהיא ַמּכִ

יָרה ֶמְרָחִבים ים ְולֹא ַמּכִ ַעם לֹא ָרֲאָתה ְמחֹוזֹות ֲחָדׁשִ ֶלת . ּפַ ּלֹא ְמֻסּגֶ אי ׁשֶ ַוּדַ ּבְ
ֶכל ֱאנ ֵ ׂשּ ֶ י ַמְעָלה. ֹוׁש ֵמִביןְלָהִבין ַמה ׁשּ ַלּפֵ ְך ָאנּו ּכְ ֵמרֹב ַקְטנּוֵתנּו ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ; ּכָ
ַמִים ָ ׁשּ ְתַרֵחׁש ּבַ ַמְעָלה , ַמה ּמִ רֹוִאים ִמּלְ ֶ ה ׁשּ הּוא ֶזה ִמּמַ ִלים ְלָהִבין ּכְ ֵאיֶנּנּו ְמֻסּגָ

ה ַמִים ָלָאֶרץ, ְלַמּטָ ָ ה ְרצֹונֹו , ִמן ַהׁשּ הּוִדי עֹוׂשֶ ּיְ ׁשֶ ב ִלְלמֹד ּכְ ֵ ל ָמקֹום ּוִמְתַיׁשּ ׁשֶ
ה דֹוׁשָ יִבים ְלקֹולֹו ֶהָעֵרב, ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִבים ּוַמְקׁשִ ה ַמְלָאִכים יֹוׁשְ ּמָ ִלְמִתיקּות , ּכַ

ּמּוד ָלִכים ַהָקּבָ , ַהּלִ   .ה"ֵאיֶזה עֶֹנג הּוא ֵמֵסב ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ְמעֹון ּבַ  י ׁשִ ל ַרּבִ דֹול ּכֹחֹו ׁשֶ ה ּגָ ּמָ ּבִ : ר יֹוַחאיּכַ ָאַמר ָהַרׁשְ מֹו ׁשֶ דֹוׁש "ּכְ י ַהּקָ
ה  ֶכת ֻסּכָ ַמּסֶ ף מ(ּבְ ּום : "ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , )ב"ה ע"ּדַ י ִיְרְמָיה ִמׁשּ ה ָאַמר ַרּבִ ְוָאַמר ִחְזִקּיָ

ין ִמּיֹום  ּלֹו ִמן ַהּדִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ו ׁשֶ  ְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכׁשָ ּנִ י ִמּיֹום ׁשֶ ִני ִעּמִ ה ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ּבְ ְבֵראִתי ַעד ַעּתָ ּנִ

ְבָרא ָהעֹוָלם ַעד סֹופוֹ  ּנִ נּו ִמּיֹום ׁשֶ הּו ִעּמָ ּיָ ן ֻעּזִ   ".ְוִאְלָמֵלי יֹוָתם ּבֵ

דֹוׁש  ה ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּמָ ּלֹא לֹוֵמד ּוִבְפ , ּבֹואּו ּוְראּו ּכַ ָרט ְלִמי ׁשֶ
ָלה ָלה, ַקּבָ ּבָ ִלּמּוד ַהּקַ ב לֹו ּכְ ִגיְרָסא ֶנְחׁשָ דֹוׁש ֲאִפּלּו ּבְ ַהּזַֹהר ַהּקָ ים . [ׁשֶ ף ַהַחּיִ ּכַ

  ]ובפלא יועץ ערך זוהר וערך חידוש, ב"סקי ה"ִסיָמן קנ

גֵ !!! ַרּבֹוַתי, ַאַחי ְוֵרַעי ת ַהּמָ ל ַעם ַהִאם ָאנּו יֹוְדִעים ַמִהי ֶעְרּכַ ית ׁשֶ ן ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל ית ֶאת אֹוְיֵבינוּ ? ִיׂשְ ּבִ נּו ְלַהׁשְ ּלָ ק ַהּסֹוִדי ׁשֶ ׁשֶ ַמִהי ַהֲהָגָנה ַהּטֹוָבה  -? ַמהּו ַהּנֶ

ים ַמּנִ ָכל ַהּזְ ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ יֹוֵתר ׁשֶ יַח ! ?ּבְ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ   !?ְוֵכיַצד ִנּנָ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ יב  ַחּיִ

אן ִמְכֵר , ְיהּוִדים ְיָקִרים יר! ה ַיֲהלֹוִמיםֵיׁש ּכָ ִזיל ַהּזֹול! ָנִדיר ְוַאּדִ ׁש ּבְ ! ַמּמָ
ל ֶאָחד ל ּכָ ג ָיד ׁשֶ ֵ ֶהׂשּ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך " !!!ַרק ִלְרצֹות ּוְלַהֲאִמין! ּבְ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

ּה  וּו ּבָ   "לֹא ִיׁשְ

ת ֹקֶדׁש  ּבָ ׁשַ ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ   !ּבֹואּו ּוְראּו ּכֹחֹו ֶהָעצּום ׁשֶ

ה ּכֹוֵתב ְוז ִנּיָ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ ן ִאיׁש ַחי ּפָ ִלים : ל"ָמָרן ַהּבֶ ְתבּו ַהְמֻקּבָ ּכָ
ָעִמים  ת ֶאֶלף ּפְ ּבָ יֹום ׁשַ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ָגדֹול ַהּפַֹעל ַהּנַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּדְ

ל ְיֵמי ַהֹח ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ָעה ַאַחת , זֹאת אֹוֶמֶרת. ל"ַעכַּ , ליֹוֵתר ִמן ַהּנַ ׁשָ
יֹום חֹל עֹות ּבְ ָוה ֶאֶלף ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ל ׁשַ ל , ׁשֶ ָעה ַאַחת ׁשֶ א ֶמֶלְך ְדׁשָ ּסֵ ּוְכָבר ִלְמַדּנּו ַהּכִ

יֹום חֹל דֹוׁש ּבְ ט, ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ׁשָ ל ִלּמּוד ּפְ ֵלָמה ׁשֶ ָנה ׁשְ ָ   .יֹוֵתר ִמׁשּ

ָעה ַאַחת : ֵצא ּוְלַמד ת קֶֹדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ל ִלּמּוד ֹזַהר ַהּקָ יֹוֵתר ֵמֶאֶלף , ׁשֶ
יֹום חֹל ט ּבְ ׁשָ ִנים ּפְ ּבֹון. "ׁשָ ִלים ּבֹואּו ֶחׁשְ ן ֹיאְמרּו ַהּמֹוׁשְ   ".ַעל ּכֵ

ת קֶֹדׁש : ָהָבה ְוִנְתּבֹוֵנן ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ׁש ׁשָ דֹוׁש ׁשֵ ר לֹוְמִדים זַֹהר ַהּקָ ֲאׁשֶ ן , ּכַ ְמַתּקֵ
ל  ל ָהעֹוָלםֶאת ּכָ ִנים ׁשֶ ָ ת ֲאָלִפים ַהׁשּ ׁשֶ ַאֲהָבה ְוִנְלַמד  .ׁשֵ ִאם ּכּוָלנּו ִנְתַאֵחד ּבְ

ֵלם ָ דֹוׁש ָיבֹוא ָהעֹוָלם ְלִתּקּונֹו ַהׁשּ   .זֹוַהר ַהּקָ

ה  ֻאּלָ ר ְלָהִביא ַהּגְ ת ֹקֶדׁש ֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ֹזַהר ּבְ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ׁשָ
ֵלָמה ְע  :ׁשְ ֵסֶפר ְיׁשַ ֶרק ס(ָיה ּבְ סּוק כ' ּפֶ ִעיר ְלגֹוי : "ֶנֱאַמר )ב"ּפָ ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהּצָ ַהּקָ

ה' ָעצּום ֲאִני ה ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ   ".ּבְ

אּור סּוק ׁשֶ , ְוָצִריְך ּבֵ ַנת ַהּפָ ּוָ ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלףַמה ּכַ ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות , ַהּקָ
ה ִלְהיֹות  ן ָאָדם ָקָטן ִיְזּכֶ ּבֶ ִעיר ְלגֹוי ָעצּוםׁשֶ ם ֶאת  - ? ְלֶאֶלף ְוַהּצָ ֶהְקּדֵ ְוְנָפֵרׁש ּבַ

סּוק כ ָאַמר, א"ּפָ יִקים": ׁשֶ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ה  ְוַעּמֵ ַעי ַמֲעׂשֵ ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ
ֵאר ה ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות , "ָיַדי ְלִהְתּפָ ִהּנֵ יִקיםּדְ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ דֹוׁש ', ְוכוּ  ְוַעּמֵ ֲהלֹא ַהּקָ

דֹול י ּגָ רּוְך הּוא ָנַתן ָלנּו ֵיֶצר ָהַרע ּדֵ ֵבָדה, ּבָ ה , ְוָצִריְך ְלַנֵהל ִאּתֹו ִמְלָחָמה ּכְ ְוָקׁשֶ
ַח אֹותוֹ  יק, ְמאֹד ְלַנּצֵ ֲהֵוי ַצּדִ ְבֵרי  –? ּוִמי ֵייַמר ּדַ ים ּדִ ּוְלַבֵאר זֹאת ַנְקּדִ

ים ַתְרּגּום יֹוָנָתן ַעל יְ : ַהְמָפְרׁשִ ְעָיה ּבְ ב(ׁשַ סּוק ּכְ ֶרק ס ּפָ הֹון ְיִהי ְלַאְלָפא : ")ּפֶ ְזֵעיר ּבְ ּדִ
יף ֲאָנא ה ּקִ ׁש ְלַעם ּתַ ִזְמָנּה ַאְיִתיָנה’ ּוְדַחּלָ י". ּבְ ם"ּוְבַמְלּבִ ָטן ִיְהֶיה ": ם ׁשָ ַהּקָ

ּמּות -"ְלֶאֶלף ִרּבּוי ַהּכַ ִעיר", ּבְ כַֹח  -" ְוַהּצָ ִרּבּוי ָהֵאיכּות ּבְ  -" ִיְהֶיה ְלגֹוי ָעצּום"ּבְ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ יג  ַחּיִ

כַֹח ְוָעְצָמה ים, ּבְ ים ּוְמַעּטִ ׁשִ ה ְוָהָעם ַחּלָ ֲאִני ִמְתַמְהֵמּהַ ַעּתָ ם ׁשֶ ה ֲאִני ה, ְוַהּגַ ' ִהּנֵ
ה  ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְזִריזּות  - ּבְ ָבר ּבִ ה ַהּדָ בֹא ָהֵעת ַהְמיָֹעד ֶאֱעׂשֶ ֶדר ּפַֹעל ִחיׁש (ּבְ י ֶזה ּגֶ  )ּכִ
א ֶאת ַהְבָט    .ל"ַעכַּ , ָחִתיַוֲאַמּלֵ

אּור הּוא א ֶמֶלְך זי, ְוַהּבֵ ּסֵ ן ִאיׁש ַחי ְוַהּכִ ְבֵרי ַהּבֶ י ּדִ ִעְנַין ִלּמּוד "ַעל ּפִ ע ּבְ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת זַֹהר, ּבְ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְלמֹד ּבְ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַמד , ׁשֶ ּלָ מֹו ׁשֶ ֶזה ּכְ

ִנים עוֹ , ֶאֶלף ׁשָ ׁש ׁשָ תְוִאם לֹוֵמד ׁשֵ ּבָ ׁשַ ָנה , ת ּבְ ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ַמד ׁשֵ ּלָ מֹו ׁשֶ ב ּכְ ֶנְחׁשָ
ִריַאת ָהעֹוָלם ֶנֶגד ְיֵמי ּבְ ה לְ . ּכְ ְך ִנְזּכֶ ה' ֲאִני הְוַעל ְיֵדי ּכָ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ בֹא  - "ּבְ ּבְ

י ְלּבִ ַתב ַהּמַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְזִריזּות ּכְ ָבר ּבִ ה ַהּדָ ה ְיבֲֹארּו ּוָבזֶ . ם"ָהֵעת ַהְמיָֹעד ֶאֱעׂשֶ
סּוִקים  יִקים"ַהּפְ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ּזַֹהר, "ְוַעּמֵ נּו ִנְתַאֵחד ְוִנְלַמד ְוַגם  ְִלְגרֹס ּבַ ּלָ ִאם ּכֻ  ׁשֶ

דֹוׁש  יִקים, ַהּקָ ה ִלְהיֹות ַצּדִ ת ָהָאֶרץ" ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ", ִנְזּכֶ ַ ה ִליֻרׁשּ ֵנֶצר ", ְוִנְזּכֶ
ה ָיַדי ְלִהְת  ַעי ַמֲעׂשֵ ֵארַמּטָ ַהָקּבָ , "ּפָ ִכינּו "ׁשֶ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ נּו ּבַ ֵאר ִאּתָ ה יּוַכל ְלִהְתּפָ

ָנה ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ִריָאה ׁשֵ ל ַהּבְ ם ֶאת ּכָ עֹות ְלַקּיֵ ׁש ׁשָ ל ׁשֵ ִלּמּוד ׁשֶ ן , ּבְ ְוַעל ְיֵדי ּכֵ
א  סּוק ַהּבָ ּפָ ָאַמר ּבַ ֶ ה ְלַמה ׁשּ ִעיר "ִנְזּכֶ ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהּצָ ' ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני הַהּקָ

ה ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ָטן, "ּבְ ַהּקָ ַאְלנּו ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ׁשּוטֹו , ֲאִפּלּו ֶיֶלד ָקָטן, ְוׁשָ ּפְ
ָמעוֹ  ַמׁשְ ִעיר ְלגֹוי ָעצּום, ִיְהֶיה ְלֶאֶלף, ּכְ ֵאר? ְוַהּצָ ה ִמְתּבָ ְלמֹד  :ְוַעּתָ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשֶ

ּזַֹה  ָעה ַאַחת ּבַ ת קֶֹדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ פּול ֶאֶלף, ר ַהּקָ ב ּכָ ְחׁשָ ּנֶ ל ֶאָחד  – ׁשֶ ְוָכְך ּכָ
ב ְלֶאֶלף   .ֵיָחׁשֵ

תוֹ  עֹות ּוְסֻגּלָ ׁש ׁשָ ְך ׁשֵ ֶמׁשֶ דֹוׁש ּבְ ֶפר (, עֹוד ָמָצאנּו ִעְנַין ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ּסֵ ּבַ

דֹוׁש  ים ַהּקָ ע אֹור ַהַחּיִ ֶרת ַמּסַ ַתב ָיד ֶאָחד, ִאּגֶ ְלִמיָדיו ּכְ עֹות, ל"ְוז, )ִמּתַ ה ׁשָ ָ ׁשּ , ְוָלַמְדנּו ַעד ׁשִ
מֹוהּו לֹא ִנְהָיה' ּוְבסֹוף ו ר ּכָ ִית ֵריַח טֹוב ֲאׁשֶ א ַהּבַ עֹות ִנְתַמּלֵ   .ׁשָ

דֹוׁש  עֹות זֹוַהר ַהּקָ ׁש ׁשָ ֶרת הרמח(ְועֹוד ָמָצאנּו ִעְנַין ִלּמּוד ׁשֵ ִאּגֶ אֹון :... )ל"ּבְ ְוַהּגָ
אַסאן ַר "ר ֶזה י ּבַ ְהֶיה ּכַֹח ּכָ ּיִ ינּו ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין ׁשֶ ַאל ֶאת ַרּבֵ ינּו ׁשָ ל ַרּבֵ ּבֹו ׁשֶ

ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ל ָהִעְנָין, ְלַהּסִ יק סֹוד ּכָ ֵבאּור ַמְסּפִ יב לֹו ּבְ ינּו ֵהׁשִ , ְוַרּבֵ
ינוּ  י הּוא ָרָאה זֹאת ִמּקֶֹדם וְ , ְוֵכן ּכֹוֵתב לֹו ַרּבֵ הּכִ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ן , ִהְקּדִ ְוִתּקֵ

ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות  ְלְמדּו ֹזַהר ְוִתּקּוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּבְ ּיִ ּלֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ּבְ
ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ַ ל ַהּזַֹהר . ַהׁשּ ִמיִדי ׁשֶ ּמּוד ַהּתְ ּלִ ְועֹוד הֹוִסיפּו ּבַ
ל ַהּיֹום כֻּ  דֹוׁש ִלְלמֹד ּכָ ְיָלהַהּקָ ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ילֹות  ,ּלֹו ְועֹוד ׁשֵ חּוץ ִמן ַהּלֵ
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ּפּור ְוכוּ  ל ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו ', ִמּמֹוָצֵאי יֹום ּכִ ּמּוד ׁשֶ ּלֹא ִלְפֹסק ִמן ַהּלִ ְוֵכן הֹוִסיפּו ׁשֶ
ים ה ַחּיִ י מֹׁשֶ בֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ל ּכְ ָלִלי ׁשֶ ּמּוד ַהּכְ ְזַמן ַהּלִ ה ָיִר (. ה"זללה ּבִ ים מׁשֶ

ט  ּפָ   )ת אֹות יד"הבהִמׁשְ

ָלאֹות ְלֵאי ּפְ ׁשּוט : ּפִ ל ְיהּוִדי ּפָ אן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֶאת ּגֶֹדל ַהּכַֹח ׁשֶ ִמּכָ
עֹות ׁש ׁשָ ת קֶֹדׁש ׁשֵ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ָכְך הּוא , ַהּלֹוֵקַח ַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ֹזַהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ

לָּ  ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ ה , ּה ַמֲחִזיק ֶאת ּכָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ּבִ ִמּיֹום ּבְ
ן ֶאת . א"בב ַתּקֵ ּמְ דֹוׁש ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ דֹול ֵיׁש ּבַ אן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ּכַֹח ּגָ ִמּכָ

ּלוֹ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֶזה .ּכָ ל ִלּמּוד ּכָ ֵער ּגֶֹדל ָהָעְצָמה ׁשֶ ם נּוַכל ַהִא ! ?ַהִאם נּוַכל ְלׁשַ
ֵעת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ! ?ֶלֱאמֹד ֶאת ּכֹחֹו ָהַרב ָרִקיַע ּבְ ַהִאם נּוַכל ְלַדְמֵין ַמה ּקֹוֶרה ּבָ

דֹוׁש  ְלֶהֶבת !?ַהּקָ ל ָהעֹוָלם  ֲהֵרי ֶזה ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְך ֶאת ָהָאָדם ִעם ּכָ ה ּוְמַזּכֵ ַנּקֶ ּמְ ׁשֶ
ּלוֹ  ּכֹלּוֵמִביא אֹותֹו ְלַדְרּגֹות ֶעְליֹונוֹ , ּכֻ א ּבַ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ   .ת ְוִסּיַ

נּו "השי ָכל ּכֵֹחנּו ּוְבָכל ַנְפׁשֵ ה ְלַטֵהר ְלָבֵבנּו ַלֲעבֹד ְליֹוְצֵרנּו ּבְ ְזּכֶ ּנִ ת ַיֲעֹזר ׁשֶ
נֹו ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ּוְבָכל ְמאֵֹדנוּ  ם ּבְ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר": ִויֻקּיַ קּון , ּבְ ִיּפְ

יּה ִמן גָּ  ַרֲחֵמיּבֵ ָיֵמינּו ָאֵמן "לּוָתא ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ   . ּבְ

* * *  

ר יֹוַחאי" ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה -  915" = ַרּבִ יַמְטִרּיָ ּגִ ְמֶרָך : ּבַ ם ִיׁשְ ֵ ָמְרָך  -ַהׁשּ ִיׁשְ
ם  ֵ ְמ [ ִמְלֶחֶמת ֱאדֹום ּוָפָרס - ַהׁשּ דֹוׁש ִיׁשְ יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ם ַעל ְיֵדי ּלִ ֵ ֶרּנּו ַהׁשּ

  ]ֱאדֹום ּוָפָרס -ְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג 

* * *  
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ל  ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ יר ּבַ אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ְוִחזּּוק ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ִמְכּתַ
ַכי ַאְבָרָהם ָהַרב ַאְתָרא א "ִיְצָחִקי שליט ָמְרּדְ ב"ָמָרא ּדְ " ּפָֹרת מֹוׁשָ

רֹון ֵלב( ָ   )ַהׁשּ

ַמּיָאבְּ  ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ָבט ,ִסּיַ ַנת , ַלחֶֹדׁש ׁשְ ם"ׁשְ ֵ ה ַהׁשּ , "ע"תש'ה "ְיַצּוֶ
ָלה" ְוַהְיינוּ  יַמְטִרּיָא  – "ע"התש" ַקּבָ דוֹ "ַהזֹּוהַ ּגִ   .ׁש "ר ַהּקָ

יק , ּוְבָרָכה ַהְמָלָצה ּדִ אֹון ַהּצַ יִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו ַהּגָ לֹום ַרּבִ ָראס ְיהּוָדה ׁשָ  ּגְ
ִליָט  ה  ,ֵמָהאְלִמין ר"ְדמוֹ ָהַא א "ׁשְ יםְמַזּכֶ ית, ָהַרּבִ ְדָרׁש  ּבֵ  ֲעֶטֶרת" ק"ק ַהּמִ

ְעָיה ית ָרַמת "ְיׁשַ ֶמׁש  ּבֵ   .ׁשֶ

ְמחוּ  ַמִים ִיׂשְ ָ י. ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַהׁשּ ַמְחּתִ יְוָיֵגל  ׂשָ ְראֹוִתי ִלּבִ ְפָעל ֶאת ּבִ  ַהּמִ
יר ּבִ ר ַהּכַ ָתה ָידוֹ  ֲאׁשֶ מוֹ  ְוַנֲעָלה, ָעׂשְ  ְלַזּכֹות – "ָהעֹוָלִמי ַהּזַֹהר לִמְפַע " ׁשְ

ים ֶאת ֵמי ָהַרּבִ ְבֵרי ֵעֶדן ּבְ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּדִ י ִמּתֹוַרת ַהּקָ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ , יֹוַחאי ּבַ
ֲעמֹד ְזכּותוֹ  ית ּוְלָכל ָלנוּ  ּתַ ָרֵאל ּבֵ ן ְיִהי ָרצֹון ִיׂשְ   .ָאֵמן ּכֵ

ה ָעִרים נֹוַדע ִהּנֵ ְ ׁשּ ָלה ָחְכַמת ִלּמּוד יבּותַוֲחׁשִ  ַמֲעַלת ּגֶֹדל ּבַ ּבָ ַמֲאַמר, ַהּקַ  ּכְ
ּבִ  ּזַֹהר א"זיע י"ַרׁשְ דֹוׁש  ּבַ ַהֲעלְֹתךָ [ ַהּקָ יִלים"]: ג"קנ ּבְ ּכִ ׂשְ  ָמאֵרי ִאינּון ָיִבינוּ  ְוַהּמַ

ָלה ַמר ַקּבָ הֹון ְדִאּתְ יִלים ּבְ ּכִ ׂשְ זַֹהר ַיְזִהירוּ  ְוַהּמַ ין, ָהָרִקיַע  ּכְ ָקא ִאינּון ִאיּלֵ  ּדְ
ִליןִמׁשְ  ּדְ זַֹהר ּתַ א ּבְ ִאְתְקֵרי ּדָ ֵאינוֹ  ַהּזַֹהר ֵסֶפר ּדְ ֵתַבת ּדְ ין נַֹח  ּכְ ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ּה  ּדְ ַנִים ּבָ  ׁשְ

ַבע ֵמִעיר ְלכּוָתא ְוׁשֶ ְבהֹון ִמּמַ ם ּדִ ל ִיְתַקּיֵ ִליֻכהוּ  ּכָ ׁשְ ּלֹוד ַהְיאָֹרה ּתַ ן ַהּיִ  ְוָדא ַהּבֵ
א ְדִסְפָרא אֹוָרה א ְוִדְבֵרי. "ּדָ נוּ  ֹוןּגְ ל ֻעּזֵ י ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ ים יֹוֵסף ַרּבִ ן ַחּיִ  ִאיׁש  ּבֶ

רֹאׁש [ א"זיע ַחי ַעת ִסְפרוֹ  ּבְ ַמע"]: ּוְתבּוָנה ּדַ ֹוֵמַע  ִיׁשְ יל ְוָיִבין ַהׁשּ ּכִ ׂשְ  ֶאת ַהּמַ
ר ידוּ  ֲחָכִמים ֲאׁשֶ ר ִהּגִ ָרֵאל ִאיׁש  ְלָכל ְוהֹוִדיעוּ  ִהְזִהירוּ  ַוֲאׁשֶ ת ִיׂשְ  לֶא  ָלֶגׁשֶ

ֵעֶסק ַהּקֶֹדׁש  ֶריָה  ַהּתֹוָרה סֹודֹות ּבְ ים ֵעץ ְוִנְסּתָ ֲחִזיִקים ִהיא ַחּיִ ּה  ַלּמַ  ,"ּבָ
ים ְועֹוד ְבֵרי ְמפָֹרׁשִ ַמת ְמֵהיְמָנא ָהַרְעָיא ּדִ ה ִנׁשְ ינוּ  מׁשֶ ּבִ  ַרּבֵ , ָנׂשא זַֹהר[ י"ָלַרׁשְ

ף 'גֵחֶלק  יִלים"]: :קכד ּדַ ּכִ ׂשְ זַֹהר ַיְזִהירוּ  ְוַהּמַ ַהאי, ָהָרִקיַע  ּכְ יָלךְ  ִחּבּוָרא ּבְ , ּדִ
ִאיהוּ  אזֹוֲהָרא  ִמן, ַהּזַֹהר ֵסֶפר ּדְ ִאיּמָ ָאה ּדְ ׁשּוָבה, ִעּלָ ין, ּתְ ִאיּלֵ יֹון ָצִריךְ  לֹא ּבְ , ִנּסָ

ֲעִתיִדין ּוְבִגין ָרֵאל ּדַ י ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ִאיהוּ , ּדְ קּון, ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהאי ּדְ  ִיּפְ
י לּוָתא ִמן ּה ּבֵ ַרֲחֵמי ּגָ ְבֵרי ְוֵהם. 'ְוכוּ  "...ּבְ נוּ  מֹוֵרנוּ  ּדִ ָרֵאל ְקדֹוׁש  ְוַרּבֵ  ש"ָהַרׁשַ  ִיׂשְ
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ר א"זיע ה ָהַרב ִלְבנוֹ  ָמַסר ֲאׁשֶ ת ֶטֶרם א"זיע ִיְצָחק ִחְזִקּיָ ָמתוֹ  ֲעִלּיַ  ְלִגְנֵזי ִנׁשְ
ם. ְמרֹוִמים ְבֵרי נֹוְדעוּ  ּגַ ּמַ  ַהּדֹורֹות ַחְכֵמי ּדִ ה ֲעָלהּבַ ל ָהַרּבָ ּמּוד ׁשֶ ּזַֹהר ַהּלִ  ּבַ
דֹוׁש  ֵהם ן"ֵח  ְותֹוַרת ַהּקָ ּכּוךְ  ׁשֶ ָמה ּזִ ׁשָ י ְוָאְמרוּ , ַלּנְ ל ּכִ ָגה ּכָ ָ ּתֹוָרה ָהְראּוָיה ַהַהׂשּ  ּבַ

ִלּמּוד ַמְתִחיָלה דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּבְ ְך  ְוַרק ּתֹוָרה ְוִסְתֵרי ַהּקָ מּוָעה ָיִביןַאַחר ּכָ ַמה ׁשְ  ּבְ
 ֶ הׁשּ ַגּלֶ ק ִהְרּבוּ  ְלִפיָכךְ . ּיְ ּזַֹהר ִלְקרֹא ְלַחּזֵ דֹוׁש  ּבַ ִגיְרָסא ַוֲאִפּלוּ  ַהּקָ י , ּבְ ְוַאף ַעל ּפִ

ּלֹא ָמתוֹ  ָיִבין ׁשֶ אי ִנׁשְ ַוּדַ ִבין ּבְ ֵהא ּוִבְלַבד, לוֹ  ּתָ ּיְ ִיְרַאת ׁשֶ ַמִים ּבְ ב ְוַטֲהַרת ׁשָ  ַהּלֵ
  .ְוַהּגּוף

ם  ֵ רּוְך ַהׁשּ נוּ ּוּבָ ַרְך ַה  ִזּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ד ִלְלמֹדׁשּ ֵסֶפר ּוְלַלּמֵ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּבְ ה ֶזה ַהּקָ ּמָ  ּכַ
ִנים ת מֹוָצֵאי ּוְבָכל, ַרּבֹות ׁשָ ּבָ  ֵמֲחֵמׁש  ְלַמְעָלה ִעם ְלִהְסּתֹוֵפף זֹוִכים ֹקֶדׁש  ׁשַ

ֵבית ְקבּוִעים לֹוְמִדים ֵמאֹות נוּ  ּבְ ִוד" ִמְדָרׁשֵ ֶלךְ  ּדָ ב "ַהּמֶ ַבדִמ , ּפָֹרת מֹוׁשָ  ּלְ
עּוֵרי ֵלילֹות ן"ֵח  ׁשִ בּוַע  ּבְ ָ ֲחבּוָרא ִמְנָהֵגנוּ  נֹוַדע עֹוד .ַהׁשּ א ּבַ יׁשָ ר ַקּדִ  ֲאׁשֶ

ִלים י ַעְצָמם ַעל ְמַקּבְ ָחְדׁשוֹ  ֹחֶדׁש  ִמּדֵ ף ִלּמּוד ּבְ ָכל ְליֹום ּדַ  ַהּזַֹהר ֶחְלֵקי ּבְ
דֹוׁש  יוֹ  ִסּיּום עֹוְרִכיםָלרֹאׁש ֹחֶדׁש  ּוְבָסמּוךְ  ַהּקָ ָנן ָטָבא ָמאּבְ  ְלַרּבָ

  .ְוַתְלִמיֵדיהֹון

בֹוד ּתֹוָרתֹו  ָזָכה ּוְכָבר ָהמֹון ְלָהִפיץּכְ יף סֹוֵבב "ַהּזַֹהר אֹור" ִסְפרוֹ  ֶאת ּבֶ  ּוַמּקִ
ֶפר ַמֲעַלת ַעל דֹוׁש  ַהּסֵ ּבִ  ּוַמֲעַלת, ַהּקָ ּמּוד ּוְזכּות א"זיע י"ָהַרׁשְ  ְועֹוד. ּבוֹ  ַהּלִ

יס ֶפר ֶאת ִהְדּפִ דֹוׁש ַה  ַהּסֵ ּקּוֵני" ּקָ קוֹ  ,"ַהּזַֹהר ּתִ ָס  ְוִחּלְ ָנה ְיֵמי ה"ִלׁשְ ָ  ְלַמַען ,ַהׁשּ
ף ְוַהּלֹוְמִדים ַהּגֹוְרִסים ּבוֹ  ֶיְהּגוּ  ָנה ָלֶהם ְוַיֲעֶלה ְליֹום ּדַ ִמיָמה ְלׁשָ  ֶאת ְוֵכן. ּתְ

רּוָכה ָיְזָמתוֹ  ִעידּוד ַהּבְ עּוֵרי ּבְ ּבִ  אֹור" ׁשִ דֹוׁש  ַהרַהּזֹ  ְלִלּמּוד "י"ָהַרׁשְ ָכל ַהּקָ  ּבְ
ּוב ָמקֹום ָהָיה ּוַמה, ְוִיׁשּ ֶ ִים ִלְפֵני ׁשּ ָחְדׁשַ עּוִרים 180- כְּ  ּכְ ה ָעָלה ,ׁשִ ּיֹום ְוִהְתַרּבָ  ּכַ
עּוִרים 550- ֵמ  ְלַמְעָלה ְלִמְנָין לוּ  ׁשִ ִהְתַקּבְ ָכל ׁשֶ ָבִרים. ָמקֹום ּבְ ְרְסִמים ְוַהּדְ  ִמְתּפַ

ֲעלֹוֵני ִקיםַה  "ַהּזַֹהר אֹור" ּבַ ִרים ְמַחּזְ ְ . ֶאָחד ַעם ִלְהיֹות ַהּלֹוְמִדים ֶאת ּוְמַקׁשּ
ה ה ָעָלה ְוַעּתָ ִלים ְלהֹוִסיף ְוִנְתַעּלָ יס ַחּיָ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַמֲהדּוַרת ּוְלַהְדּפִ  ְוַלֲהִפיצוֹ  ַהּקָ

ֲהמֹון ית ּבַ ָרֵאל ּבֵ   .ִיׂשְ

ֵרי" קֹד ִלי ׁשֹוֵמַע  ָאָדם ַאׁשְ ְלתֹוַתי ַעל ִלׁשְ ָבר. "יֹום יֹום ּדַ דֹול ּדָ  ְלַזּכֹות הּוא ּגָ
ים ּזַֹהר ָהַרּבִ דֹוׁש  ּבַ תוֹ , ַהּקָ ק ְוֶעְליֹוָנה ָרָמה ּוְסֻגּלָ ית ֲהמֹוֵני ְלָבבֹות ְלַחּזֵ  ּבֵ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ֵזרֹות ּוְלַבּטֵ ְרְסמוּ . ּגְ ְבֵרי ְוִנְתּפַ נוּ  מֹוֵרנוּ  ּדִ ל ְוַרּבֵ  ָהַרב ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ יז  ַחּיִ

ַכי ְר  ָמְרּדְ יׁשַ י, א"זיע ַעּבִ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ִלּמּוד ּכִ ָלה ַהּקָ ָעה ְוַקּבָ ת ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָוה ּבְ  ׁשָ
ִנים 75 ְלִלּמּוד ימֹות ׁשָ דֹוׁש  ַהּזַֹהר" ּוִמְנַין! ַהחֹל ּבִ א  הּוא "ַהּקָ יַמְטִרּיָ  ּתֹוָרה"ּגִ
ן", "ֲחִביָבה ִוד ּבֶ יַח  ּדָ ל ַעל ֶעְליֹון' ה", "ִצְדֶקךָ  ְמׁשִ , "'ה ַחְסֵדי ְוִיְתּבֹוְננוּ ", "ָאֶרץָה  ּכָ

ה" ָנה ּוִבְפָרט. "ּכֹוְנֵנהוּ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲעׂשֵ ָ ׁשּ ִמְנַין – ע"תש"ה – ַהּזוֹ  ּבַ  ַעל ָחָדׁש  אֹור" ּכְ
ים ְיׁשֹוְטטוּ . "ִצּיֹון ה ַרּבִ ַעת ְוִתְרּבֶ ִים ַהּדַ ּמַ ם ּכַ ים ַלּיָ ָכל ְמַכּסִ ְרּדֵ  ּבְ   .ַהּתֹוָרה ס"ּפַ

ְרי ְבָרא ְלַהאי ִנְמְטֵייּה  ֹוןְוַאּפִ א ּגַ יָרא ַרּבָ אֹון  ְוַיּקִ ה ּוִמְגּדֹול ָמעֹוזָהַרב ַהּגָ  ְמַזּכֵ
ים ר, ָהַרּבִ דֹולֹות ִלְפעֹל ַנְפׁשוֹ  ִאְוָתה ֲאׁשֶ יו ּוְנצּורֹות ּגְ דֹוׁש  ַהּזַֹהר קֶֹדׁש  ִמּזִ  ְלַעם ַהּקָ
ר ְוָאִמיָנא. ָקדֹוׁש  ֲא  ְלאֹוַרְיָתא ֵחיֵלּה  ִאיׁשַ רּבַ ם  ׁשֶ ֵ  ְמבָֹרךְ  ְלָבֵרךְ  ְוִהְננוּ . ִאּתוֹ ַהׁשּ
ֵחֶפץ ם  ׁשֶ ֵ ָידוֹ ַהׁשּ ֵרב. ִיְצַלח ּבְ תוֹ  ּתֵ ֻדּלָ יל חּוָצה ַמְעְינֹוָתיו ָיפּוצוּ , ּגְ ְרּדֵ  ְלַהְגּדִ  ס"ּפַ

  .ּוְלַהֲאִדיָרּה  ַהּתֹוָרה

ה נוּ  ְוִנְזּכֶ ּלָ א  ּכֻ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ לּבְ ּכָ א ְלָהִקים ֵהאיְ  ִלּמּוֵדינוּ  ׁשֶ ִכיְנּתָ לּוָתא ׁשְ  ִמּגָ
ָקרֹוב ִנים ֵאם, ּבְ ֵמָחה ַהּבָ ְמֵהָרה, ׂשְ ָיֵמינוּ  ּבִ   .ָאֵמן ּבְ

ת ִבְרּכַ   :ַהּתֹוָרה ּבְ
ַכי ִיְצָחִקי   ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת – ַאְבָרָהם ָמְרּדְ

רֹות ַהזֹוַהר  –ֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר ִמ ( ֶרת  - ִאּגְ   )'דִאּגֶ

 



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בו נלקט מדעתם והשקפתם של גדולי ישראל
על לימוד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

גדולי ישראל
והזוהר

וה גמדעתם של שקפשקפתם

שבט שנת תש”ע לפ”ק - עיה”ק בית שמש תובב”א

ע‘יר ו‘קדיש מ‘ן ש‘מיא נ‘חית - כ‘י ל‘א תש-כ‘ח מפ‘י זרע‘ו




