
ְזכות ִלּמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ֵיְצאו ִמן ַהָגלו ּּבִ ּ ּ ּּ ַרֲחִמיםּ ֲעִתיִדיןין ִגּבְ: ת ּבְ ָרֵאל  ּדַ ִיׂשְ
ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהֹזַהר, ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְלִמְטַעם ּּדְ יה  ִּיְפקון, ּ ַרֲחֵמין ִמּּבֵ ָּגלוָתא ּבְ ּ. 

ת ָנׂשא ַדף קכד( ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ(: 
  

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש [ ּּ ּ :[  
ֲעִתיִדים ום ׁשֶ הוא ֵסֶפר ִּמּשׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחִיים ׁשֶ ּ ִיׂשְ ּ
ַּהזַֹהר ַהֶזה ַרֲחִמים, ּ ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.   

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

יִקים,  ד"בס ּאֹור ַהָגנוז ַלַצּדִ ּ ַתְחתֹוִנים, ּ ַרך ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ּּדִ ּ ְ! 

הו ֶ הו ַמּשׁ ֶ ֶּזה ַמּשׁ ַקְנַקן !!! ַּוואו !!ּ
ן ינו !ָחָדׁש ָמֵלא ָיׁשָ ִדיוק ָלֶזה ִחּכִ ּּבְ ּ ּ! ! !   

  ! !ַּוואו 
ְּתנו ִלי ַמֵהר ָפִרים ֶאת ּכָ ּ ל ַהּסְ

ִיָגֵמר ִּלְפֵני ׁשֶ ּ! 

  ֲחָבל
ַאר   .ִלי לֹא ִנׁשְ

ֶמעְרל ּמוָבן ׁשְ אי, ּּכַ ַוּדַ ֵאָלה!! ּבְ ְ ! ָמה ַהּשׁ
ֵאֶלהְסָפִרים ִנְפָלִאים    ּּכָ

  !!!ּעֹוד ַאף ַפַעם לֹא ָרִאיִתי

ָרִאיָת ֶאת ַהִאם , ֲחְצְקל
ים ָפִרים ַהֲחָדׁשִ ְגדֹוֵלי  ַהּסְ ַּמה ׁשֶ

ָרֵאל אֹוְמִרים ָלנו וְמַחְייִבים  ִּיׂשְ ּ
 ? ַּהָקדֹוׁשּאָֹתנו ִלְלֹמד זֹוַהר 

ֵאר "ָמכֹון י "עְֶנֱעָרך  ּבְ
ז - ַּהַחִיים ְרּכָ ַהּמֶ

ןק "לביהמ ּכָ ׁשְ "ְוַהּמִ  
ַּלַהְזָמנֹות ַתֲערוַכת 

ֶטל-ק"ביהמ   :ּבְ
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ְּראו ָנא ְראו ָרֵאל  !ּ ַּמה ְגדֹוֵלי ִיׂשְ
ּאֹוְמִרים ַעל ֹגֶדל ַמֲעַלת ְוִחיוב ִלמוד  ּּ ּ ּ

  !!זֹוַהרַה

ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּּבְ ּ !  
ִלּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ֶּאת ַהְגאוָלהָנִביא  ,ּ ּ!!  

ּּמוד ּהוא ִל, ְּפָרט ִלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמתב
ָלה ּהוא רֹאׁש ְלָכל ַהִתקוִנים, ַּהַקּבָ ּּ מֹו , ּ ּכְ

ָאַמר  ן יֹוַחאיׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶפה ָמֵלא, ל"ַז ַרּבִ . ּבְ
ָרֵאל ִמָגלוָתא ֵביה ִיְפקון ִיׂשְ ּּדְ ּּ ְזכות ִלּמוד ,ּ ּ ּבִ ּ

ָרֵאל ִמן ַהָגלות ָלה ֵיְצאו ִיׂשְ ַּהַקּבָ ּּ ּ.  
ֶרך ֵעץ ַחִיים( ֵּסֶפר ּדֶ ְ(  

י ר ַרּבִ ִליץ יֹׁשֶ ן יֹוָחִאי הוא ַהּמֵ ְמעֹון ּבֶ ָלנו ּ ׁשִ ּׁשֶ ּ
ַמִים  ָ ּשׁ ַּחִיים טֹוִבים וְמתוִקים וְמֻתָקִניםלּבַ ּ ּ ּ ּ !!

ַדאי ִלְלמֹד זֹוַה ִיְהֶיה ָלנו "ַהִאם לֹא ּכְ ּק ַרק ׁשֶ ּ
ר  ִליץ יֹׁשֶ ֶזהַהּמֵ   ?ּכָ

ָפְסקו ַמה יֹוֵדַע ַּאָתה ַהִאם ּׁשֶ ית ּ ַנת ִּדין ַהּבֵ ׁשְ  ּבִ
ִלימוד – :א"תרפ ּבְ  ִּיְהיו לֹא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּׁשֶ

  ??ו"ח ַאְלָמנֹות ְולֹא םְיתֹוִמי לֹא
ַפע ָּלנו ְוִיְהֶיה ָרָכה ׁשֶ  ְוַהְצָלָחה ּבְ

ָכל   !!!ָהִעְנָיִנים ּבְ

  

ֶוה  ?ֲּהָיַדְעָת ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ִלּמוד זַֹהר ּבְ ּׁשָ
ְגֶלה ִנים ִלּמוד ַהּנִ ן ִאיׁש ַחי( !!!ֶּאֶלף ׁשָ   )ּבֶ

ִלי ְמֵלִאים ִעם ָפִרים ׁשֶ ל ַהּסְ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁשַמֲאָמִרים ִמן  ּּכָ ּ ! 


