
ל: ׁ∆̆ ים  ּ ƒי ָ‰ַרב ּ ַזכ≈ ּכּו˙ מ¿ ל ז¿ ∆„ ‚ו…
ׁ̆ „ו… ּ ָ̃ ַ‰ר ַ‰ ּ ּמּו„ ַ‰ז… ƒל ּ ים ב¿ ƒ̃ ַעס¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ

"ּכֹוְכֵבי אֹור"
ׁ̆ „ו… ּ ָ̃ ַ‰ר ַ‰ ּ י ַ‰ז… ר≈ פ¿ ƒי ס ≈̂ י ƒפ ַ‰מ¿ּ

ים ƒיעּור ׁƒ̆ י ַ‰ נ≈ ּ ¿‚ ַ‡ר¿ מ¿

ים ּ ƒַרב ים ָבּ ƒיעּור ׁƒ̆ י ַ‰ י„≈ ּ ƒ‚ּוַמ

ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק
עיה"ק בית שמש תובב"א

ׁ̆ „ו… ּ ָ̃ ַ‰ר ַ‰ ּ ּמּו„ ַ‰ז… ƒל ּ ים ב¿ ƒ̃ ַעס¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ּּ"ּכֹוְכֵבי אֹור"

מצדיקי
הרבים
מצדיקי
הרבים
מצדיקי
הרבים

ָר"א) יּה ִלְלמֹד אֹותֹו (ַהְגּ ין ֵבּ ִשׁ ְנּ ְתַכּ אֹוָתן ַהִמּ
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ֶאת  ַלֲעבֹור  ֵעָצה  שׂ  א. ְמַחפֵּ
ַרֲחִמים  בְּ אּוָלה  ַהגְּ ֲהִליֵכי  תַּ
ַרק  הּוא  ְתרֹון  ַהפִּ ּוַבְחָסִדים 
דֹוׁש,  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהקָּ ַעל ְיֵדי לִּ
(ַרְעָיא  ַהזֹוַהר  ִדְבֵרי  בְּ פָֹרׁש  מְּ כַּ
ף  דַּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ ֹזַהר  בְּ ְמֵהיְמָנא 

ָרֵאל  ֲעִתיִדין ִישְׂ קכ"ד:),  ּוְבִגין דַּ

ִאיהּו  ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
יּה ִמן  ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
ָלַדַעת  ָחׁשּוב  ַרֲחֵמי.  בְּ גָּלּוָתא 
יַאת  בִּ ַאַחר  לְּ שֶׁ ב  חֹושֵׁ שֶׁ ְלִמי 
ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  בְּ ִיְלַמד  יַח  שִׁ ַהמָּ
ָחָדׁש  (ֹזַהר  תּוב  כָּ שֶׁ ַמה  ְרֵאה 
ף ע' ַעּמּוד ד'): ּבֹא  יִרים דַּ יר ַהשִּׁ שִׁ

ָלעֹוָלם  הֹוֵלְך  שֶׁ ִמי  ל  כָּ ּוְרֵאה 
ֵיׁש  ֲאִפּלּו  ְיִדיָעה,  ִלי  בְּ ַההּוא 
ים,  ַרבִּ טֹוִבים  ים  ַמֲעשִׂ ּבוֹ 
ָעִרים  ל ַהשְּׁ מֹוִציִאין אֹותוֹ ִמכָּ

עֹוָלם ַההּוא.  בָּ שֶׁ

ר  ֶאְפשָׁ ִאי  י  כִּ ְלָך  ע  ב. דַּ
ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִממִּ ְלִהיָנֵצל 

ִאם  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ְיֵדי  ַעל  ַרק 
ּקּוַח ֶנֶפׁש  ֶגֶדר פִּ ן ֲהֵרי הּוא בְּ כֵּ
ְוֵאּלּו  דֹוׁש,  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹוד 
ֶזה  בָּ י  דַּ לֹא  זֹוַה"ְק  ּלֹוְמִדים  שֶׁ
גַּם  א  ֶאלָּ ִינְָּצלּו,  ַעְצָמם  ֵהם  שֶׁ
ָרֵאל  ילּו ֵחֶלק ָגדֹול ֵמַעם ִישְׂ ַיצִּ
ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  בֶּ ְכְמבוָֹאר 

(ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד).

ִמְקָצת  אן  כַּ ָנִביא  ן  כֵּ ג. ַעל 
ַעל  תּוב  ַהכָּ ִמן  ִמְקָצת  בְּ שֶׁ
ט  יּמּוד ַהזֹוַהר (ְמֻלקָּ יבּות לִּ ֲחשִׁ

ֶפר אֹור ַהזֹוַהר) ִמסֵּ

ּמּוד  ְוַהלִּ ִריָאה  ַהקְּ ד. ִבְזכּות 
ֻמְבָטח  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ
ַרֲחִמים  בְּ ְוִנגֵָּאל  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ָלנּו 
ַרֲחָמָנא  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְללֹא 
ֵסֶפר  בְּ ְמבָֹאר  ֶזה  ָבר  דָּ ִליְצַלן. 
י  ִמפִּ ַעְצמוֹ,  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ָעָליו  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ל  שֶׁ ָקְדׁשוֹ 
ְמֵהיְמָנא",  "ָהַרְעָיא  לֹום  ַהשָּׁ
ְמעֹון  י שִׁ ר ָהָיה ִנְגֶלה ְלַרבִּ ֲאשֶׁ

ַמֲעָמד  בְּ ְוַלֲחֵבָריו  יוַֹחאי  ר  בַּ
ה ָלֶהם ִסְתֵרי  ּוְמַגלֶּ ָמֵלא הֹוד, 

ל ַמְעָלה.  יָבה שֶׁ ּתֹוָרה ִמישִׁ

נּו ָע"ַה  ה ַרבֵּ ה. ְוָכְך אֹוֵמר משֶׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְזָי"ָע  "י  בִּ ְלַרשְׁ
ִחּבּוָרא  ַהאי  "בְּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ
ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון  יָלְך דְּ דִּ
אּור  ַרֲחֵמי". בֵּ יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ בֵּ
ךָ,  לְּ ְזכּות ַהִחּבּור שֶׁ ָבִרים: בִּ ַהדְּ

ים  ְקִביַעת ִעּתִ ַמן ְלַהְתִחיל ּבִ יַע ַהּזְ ִהּגִ
ְפִניִמּיּות ַהּתוָֹרה, ְוֵאין  ַלַעסוֹק ּבִ

יוֹם ֶאָחד. ִלְדחוֹת ֲאִפילּו ּבְ

ְיהּוִדי ָיָקר!
בס"ד

גליון מס' 27
ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

ְך  רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם,  פְּ

ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

א



ֵני  דֹוׁש, ֵיְצאּו בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ
ַרֲחִמים  בְּ ַהגָּלּות  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ
ּוְללֹא  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְללֹא 
ְוַאף  יַח!  ָמשִׁ ֶחְבֵלי  ַצַער 
ֶפר  סֵּ ימּו ְלָכְך! בַּ ַמִים ִהְסכִּ ִמשָּׁ
ָעה  שָׁ בְּ ַהּזַֹהר ְמבָֹאר, שֶׁ ּקּוֵני  תִּ
ְלטֹוב  ָזכּור  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  שֶׁ
יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ ִנְגָלה 
ִעּמוֹ,  שֶׁ א  ישָׁ ַקדִּ ְוַלַחְבַרָיא 
ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ֶהם  ִעמָּ ְוָלַמד 
ָיְצָאה  מֹות,  ְנשָׁ ּקּוֵני  תִּ ִעְנַין  בְּ
ְוָאְמָרה  ַמִים  ִמשָּׁ קֹול  ת  בַּ
תוֹ  ה ַרב ּכֹחוֹ ּוְקֻדשָּׁ מָּ ָלֶהם: "כַּ
יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ
הֹוִסיָפה  ְך  כָּ ְוַאַחר  עֹוָלם",  בָּ
ׁשֹון:  ַהלָּ זוֹ  בְּ ְנבּוָאה  ְוָאְמָרה 
א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  "ְוַכמָּ
ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ
ָדָרא  א בְּ ד ִיְתגַּּלּו ְלַתתָּ יָלְך כַּ דִּ
סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵנּה,  ְתָרָאה בְּ בַּ
ָאֶרץ'".  בָּ רֹור  דְּ 'ּוְקָראֶתם 
ֵני ָאָדם  ה בְּ מָּ ָבִרים: כַּ אּור ַהדְּ בֵּ
ְרְנסּון ִמזֶּה ַהִחּבּור  ה ִיְתפַּ ְלַמטָּ
ה  ְלַמטָּ ה  ִיְתגַּלֶּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ָך  לְּ שֶׁ
ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  בַּ
סּוק  ַהפָּ ִיְתַקיֵּם  ּוִבְזכּותוֹ 
ָאֶרץ"-  בָּ רֹור  דְּ "ּוְקָראֶתם 
ֵלָמה.  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ז ַעל ַהגְּ ַהְמַרמֵּ

ִפי  כְּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ו. ֵעֶסק 
ֵהם  שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ֶטיָה,  שָׁ פְּ

ִחיצֹוִנים  ין  ּוְקִליפִּ ין  ְלבּושִׁ
ַתְכִלית ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה  בְּ
ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  מוֵֹרינּו  ַמת  (ַהְקדָּ

ַער  שַׁ ַעל  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ 

עֹוֵסק  ְהיֹותוֹ  בִּ  - מֹות).  ַהַהְקדָּ

ְלמּוד  ְוַהתַּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ָחְכַמת  בְּ
ֶאל  גַּם  ֵחֶלק  ן  ִיתֵּ ְולֹא  ְבִלי  בַּ
י  כִּ ּוְסָתֶריָה  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 
ב  ַהּיֹושֵׁ ְלגּוף  ּדֹוֶמה  ֶזה  ֲהֵרי 
ָאָדם  ַמת  ִנשְׁ י  ְלתִּ בִּ ְך  חֹשֶׁ בַּ
ָהָאָדם  ִנְבָרא  ּלֹא  שֶׁ  - ם).  (שָׁ

ָחְכַמת  ְלַמד  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ א  ֶאלָּ
ם) ָלה (שָׁ בָּ ַהקַּ

ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ז. ִאם 
ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד  פֵּ
ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ
ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה 
אן  ִמיָמה ַעד כָּ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ַהפְּ

יקּון מ"ג). ׁש ֶמֶלְך תִּ ְלׁשֹונוֹ. (ִמְקדַּ

ִעּיּונוֹ  ל  כָּ ר  ִעקָּ ים  ח. ָישִׂ
ַחיָּיו,  ְיֵמי  ל  כָּ ֶאלֹוִקיּות  בֶּ
ל  כָּ ְלַמד  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ֵאין  ְואּוָלם 
ַיְתִחיל  ְוַאַח"כְּ  ה  ִחלָּ תְּ "ס  ַהשַּׁ
ים  ְדָרשִׁ "ם ְוַאַח"כַּ ַהמִּ ָהַרְמבַּ בְּ
א  ֶאלָּ ַהָחְכמֹות,  ְוַאַח"כַּ 
ְלַהִלימּוִדים  עֹוָתיו  שְׁ ק  ְיַחלֵּ
ָחְכָמה  ֶרְך  דֶּ (ַמֲאַמר  ְוכּו'  ה  ָהֵאלֶּ

ְלָהַרְמַח"ל).

ֵאינוֹ ֵמִבין ַהּסֹוד  ל ְזַמן שֶׁ ט. כָּ
ָידוֹ.  רּור בְּ ט ֵאינוֹ בָּ שָׁ ֲאִפילּו ַהפְּ

יג סֹודֹות  ָהָיה ָיכֹול ְלַהשִּׂ ִמי שֶׁ
ל  דֵּ תַּ ִהשְׁ לֹא  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה 
ים  ָקשִׁ ִדיִנים  בְּ ִנידֹון  יָגן  ְלַהשִּׂ
ֵלָמה  שְׁ (ֶאֶבן  ִלְצָלן.  ַרְחָמָנא 

ַלְגָר"א).

ֶמעְנֶדל  ְמַנֵחם  י. ְוָהַרב 
ֵפרּוׁש  (בְּ ַתב  כָּ ְקלֹוב  ִמשְּׁ
ַמע  שָּׁ שֶׁ ט),  ב,  ֵלי  ִמשְׁ ַעל  ָר"א  ַהגְּ

ָעִמים,  פְּ ה  מָּ כַּ ָר"א  ֵמַהגְּ
ִיְהֶיה  ַהּסֹוד,  ֵמִבין  ר  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ
ל  כָּ ּבּוְריוֹ  ַעל  ֶאְצלוֹ  ַהּכֹל  לוֹ 
ּלֹא  שֶׁ ְזַמן  ּכֹל  ֲאָבל  ְרֵד"ס,  ַהפַּ
ט ֵאינוֹ  שָׁ ָיִבין ַהּסֹוד, ֲאִפּלּו ַהפְּ
ּזַֹהר  תּוב בַּ כָּ מוֹ שֶׁ ָידוֹ, כְּ רּור בְּ בָּ
אן  כָּ ַעד  ִטים.  פָּ ִמשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ

ְלׁשֹונוֹ.

מֹוֵרינּו  ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה  יא. ְוַעיֵּן 
ְזָי"ע  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ָהַרב 
ה  ֶפר אֹור ַהַחמָּ ָמתוֹ ַלסֵּ ַהְקדָּ בְּ
ף ָהִראׁשֹון טּור ג') ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  דַּ (בַּ

ְגַזר  נִּ שֶּׁ ַמה  י  כִּ תּוב  כָּ ּוָמָצאִתי 
קּו  ִיְתַעסְּ ּלֹא  שֶׁ ְלַמְעָלה 
ָהָיה  ָגלּוי,  בְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ
ַנת  לּום שְׁ שְׁ ַעד תַּ ָקצּוב  ִלְזַמן 
ָוֵאיָלְך  ם  ה' (ֲאָלִפים) ר"נ, ּוִמשָּׁ
ָרה  ְוֻהתְּ ְתָרָאה  בַּ ָרא  דָּ ֵרא  ִיקָּ
ְנתּוָנה  ְוָהְרׁשּות  ֵזָרה  ַהגְּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ק בְּ ְלִהְתַעסֵּ

ם ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  ַתב שָׁ יב. עֹוד כָּ
ַנת ה' (ֲאָלִפים) ש' ַלְיִציָרה  ּוִמשְּׁ

ב



קּו  ְתַעסְּ יִּ ְבָחר שֶׁ ַהמֻּ ִמן  ִמְצָוה 
ים. דֹוִלים ּוְקַטנִּ ים גְּ ַרבִּ בָּ

ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ם  שָׁ ַתב  כָּ יג. ְוֵכן 
ְזכּות ֶזה ָעִתיד ָלבוֹא  בִּ ְוַאַחר שֶׁ
ְזכּות  בִּ ְולֹא  יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך 
ל,  ְלִהְתַרשֵּׁ ָראּוי  ֵאין  ַאֵחר, 
ּוָמָצא  ְוָיַגע  ָהֵאל  ֲחָננוֹ  שֶׁ ּוִמי 
ֵחֶלק  יג  ְלַהשִּׂ ְוָזָכה  ל  דֵּ תַּ ְוִהשְׁ
ַהזֶּה,  עֹוָלם  בָּ ג  שָּׂ ַהמֻּ ַהָחְכָמה 
עֹוָלם ַהזֶּה ְקָצת  ָזָכה ִלְטעֹם בָּ

א. ֲענּוג ָהעֹוָלם ַהבָּ ִמתַּ

ֲאזּוַלאי]יד.   [ְלָהַרב  ה  ַהַחמָּ אֹור 
ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ן  כֵּ שֶׁ ַתב:  כָּ
ָעִרים  נְּ שֶׁ ַעְצמוֹ,  בְּ יוַֹחאי  ן  בֶּ
ם ַעיֵּן  ים ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהשֵּׁ ְקַטנִּ

ם. שָׁ

יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ָאַמר  טו. ְוֵכן 
ם  ִמשֵּׁ ְזָי"ָע  לֹוְך  בְּ לֹמֹה  שְׁ י  ַרבִּ
ַעל  שֶׁ ְזָי"ָע,  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ַרּבוֹ 
ׁשּום  ֵאין  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד 
ְוָהָיה  ִמְדָרׁש,  ֻרּבוֹ  י  כִּ ָלה  ַהְגבָּ
ם  ְלֻכלָּ ְמעֹוֵרר  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ 
ַהּזַֹהר  ֶאת  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ ְלְמדּו  יִּ שֶׁ
ַוֲאִפּלּו  ה  ָרשָׁ פָּ אֹוָתּה  ל  שֶׁ
לֹמֹה  שְׁ ן  בֶּ יֹוֵסף  (ר'  ְלַבחּוִרים. 

ְנַין יוֵֹסף). ִמּפֹוִז'ין, הֹוָספוֹת בִּ

ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ָמָרן  נּו  טז. ַרבֵּ
ִלְלמֹד  ְלׁשוֲֹאָליו  הֹוָרה  ַזַצ"ל 
ָלַמד  ְוַאף  מּוָסר,  ֵסֶפר  כְּ זַֹהר 

ן ֲאחֹותוֹ, ַהגָּאֹון  ִעם בֶּ ַעְצמוֹ  בְּ
ֵזַצ"ִל.  ֵרייְנַמן  גְּ ַמְרָיהּו  שְׁ י  ַרבִּ
(ֻעְבּדֹות  ִאיׁש,  ה  ַמֲעשֵׂ ֶפר  ּוַבסֵּ
ִאיׁש  ַהֲחזֹון  דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ָמָרן  ַעל 

ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  ָאַמר:  שֶׁ ַזַצ"ל): 

ל  ִמכָּ יֹוֵתר  ְמעֹוֵרר  דֹוׁש  ַהקָּ
ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל.

ָלבֹוא  ָיכֹול  ָאָדם  יז. ֵאין 
ַגְדלּות  בְּ ָגה  ַהשָּׂ הּו  ְלַמשֶּׁ
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוֵדי  ל  ִמכָּ ַהּבֹוֵרא 
(ְיסֹוד  ָלה  בָּ ַהקַּ ֵמָחְכַמת  מוֹ  כְּ

ֶרק ג'). ַער ו' פֶּ ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה שַׁ

וַָּדע  יִּ ָלה הּוא שֶׁ בָּ יח. ִלּמּוד ַהקַּ
ְורֹוְממּותוֹ  תוֹ  ֻדלָּ גְּ ָלָאָדם 
ַרְך  ִיְתבָּ ּובֹוְרֵאנּו  יֹוְצֵרנּו  ל  שֶׁ
ָיכֹול  ָאָדם  ְוֵאין  ה,  ִיְתַעלֶּ מוֹ  שְׁ
תוֹ  ֻדלָּ ַגת גְּ ָלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהשָּׂ
ל  ִמכָּ מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ְורֹוְממּותוֹ 
ָחְכַמת  ּמּוֵדי  ִמלִּ מוֹ  כְּ ִלּמּוֵדנּו 
ֵסֶפר  ּמּוד  ִמלִּ ִיחּוד  בְּ ָלה,  בָּ ַהקַּ
ּקּוִנים.  ְוַהתִּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ָניו ֵמִרּבּוי  ִאיר פָּ ָחְכַמת ָאָדם תָּ
ים  דֹושִׁ ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהקְּ
ְוַתְכִלית,  ְוסֹוף  ֵקץ  ְלֵאין 
ִסְפֵרי  ָאר  שְׁ בִּ ְראֹותוֹ  בִּ גַּם 
ִאם  ְוֵרַעי!  ַאַחי  ִלים.  ַהְמֻקבָּ
יאוֹ  שִׂ ַמִים  ַלשָּׁ דֹוָלה  גְּ ְך  כָּ ל  כָּ
ֵחיָלא  יף  קִּ תַּ ה  ְוַכמָּ ּוַמֲעָלתוֹ 
ל ִלּמּוד  ַהאי ִאיָלָנא ַרְבְרֵבי שֶׁ דְּ
ְוׁשֶֹרׁש  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 

ְרצּוִצים  ַח  לֵּ ְלשַׁ ְזעוֹ  גִּ ֶאֶרץ  בְּ
ָהֵאיְך  ר,  ַהגָּלּות ַהמַּ ִמן  י  ָחְפשִׁ
לֹא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר 
ִלְקּבַֹע  ִלּמּוִדים  בְּ מַֹע  ִלשְׁ אֶֹזן 
ּזַֹהר  בַּ יֹום  ָכל  בְּ ָקבּוַע  עּור  שִׁ
ָאר  ּושְׁ ּקּוִנים  ּוַבתִּ דֹוׁש  ַהקָּ
(ְיסֹוד  כּו'.  ִלים  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי 
ַער  י, שַׁ שִּׁ ֲעֵרי ַהשִּׁ ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, שַׁ

יצֹוץ). ַהנִּ

ִאיָעְצָך  קֹוִלי  בְּ ַמע  יט. שְׁ
ַנע  מָּ תִּ ַאל  ְך  ִעמָּ ֱאלִֹקים  ִויִהי 
ֵעֶסק  בְּ ִלְכנֹס  ַחד  ַהפַּ ִביל  שְׁ בִּ
ַחּיּוְתָך  ֶנֶפׁש  ַמה  י  כִּ ַהָחְכָמה 
ַחס  ִאם  עֹוָלם  בָּ ה  ַאתָּ ר  ֲאשֶׁ
ע  ּוַמדָּ ָחְכָמה  ָך  בְּ ֵאין  לֹום  ְושָׁ
ָהֲעֶטֶרת  ַעל  (בַּ ים  ַחיִּ ַחיֶּיָך  ֵאין 
ּלוֹ אֹות  ּקּוִנים שֶׁ ֵריׁש ֵסֶפר ַהתִּ ְצִבי בְּ

ח' ַעד).

ַהזֶּה  עֹוָלם  ים בָּ ַחיִּ ְלָך  כ. ֵאין 
ִלּמּוד  בְּ א  ֶאלָּ א  ַהבָּ ּוָבעֹוָלם 
ָחְכַמת  ִעם  ּופֹוְסִקים  ָמָרא  גְּ
ֱאלִֹקי  ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ַהּזַֹהר 
ָמָרן  מֹות  ַהְקדָּ י  פִּ ַעל  ָהֲאִר"י, 
ם  שֵׁ ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ ָהַרב  ֱאלִֹקי 
ֶכת  ַמסֶּ ַעל  ֶחֶסד  (נֹוֵצר  ְזָי"ָע  טֹוב 

ָנה ו') ֶרק ד' ִמשְׁ ָאבֹות פֶּ

ִלְהיֹות  ֶזה  י  כא. ְוָכַתְבתִּ
ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֵליַדע  ַמְזכֶּ
ה  מָּ כַּ שֶׁ ּוְלִהוַָּדע  ּוְלהֹוִדיַע 
ּגֹוְרִמים  ְוָרעֹות  ַרּבֹות  ָצרֹות, 
ג



ֵמֵעֶסק  ָלם  ִהְתַרשְּׁ בְּ ָלעֹוָלם 
ֶלֶחם  ית  בֵּ ַמת  (ַהְקדָּ ַהּתֹוָרה  ָרֵזי 

ְיהּוָדה).

ַטַעם  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ כב. ִמי 
ִאּלּו לֹא ָרָאה  ָחְכַמת ָהֱאֶמת כְּ
ָלֶהם  ְואֹוי  ִמיָָּמיו,  ְמאֹורֹות 
ּתֹוָרה.  ל  ֵמֶעְלּבֹוָנּה שֶׁ ִרּיֹות  ַלבְּ
ֵאין  ְגלֹות  נִּ בַּ ִלי  י  דַּ ְוָהאֹוֵמר 
ֵליּה  ָטב  רֹות,  ְסתָּ נִּ בַּ ֵעֶסק  ִלי 
ְמבָֹאר  כַּ ָעְלָמא  בְּ ִאיְבֵרי  ָלא  דְּ
ֵסֶפר   - מ"ג  ּקּון  (תִּ ּקּוִנים  תִּ בַּ

ִרית) ַהבְּ

ָהַרְמַח"ל,  דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  כג. ַרבֵּ
לּוָצאטוֹ  ים  ַחיִּ ה  משֶׁ נּו  ַרבֵּ
ִרים"  ְישָׁ ת  ִסלַּ ַה"מְּ ַעל  בַּ ְזָי"ָע, 
ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ן  קֵּ תִּ ְועֹוד, 
ֵסֶפר  יְרָסא בְּ ל גִּ ִלּמּוד ְמֻיָחד שֶׁ
ָמרֹות  ִמשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ֵמֵעת  ָלל  כְּ ֶהְפֵסק  ְללֹא 
ָנה  קָּ תַּ כַּ ֶזה  ָבר  דָּ ְוָקַבע  ְלֵעת, 
ְוכֹוֵתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ ָהִראׁשֹוָנה 
ִאגֶֶּרת  בְּ ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל 
ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי 
ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  "ֹזאת 
ת  ֵמֶרשֶׁ ְלִהנֵָּצל  קֶֹדׁש  ְקִהּלֹות 
אי  ּוְבַודַּ שֹׂוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו  זוֹ 
ַח ַעל זֹאת ְולֹא  ָהָיה ָלֶהם ְלַפקֵּ
ְוָעצּום  ָבר  ַהדָּ ַרב  י  כִּ לּו,  ַיְחדְּ

ְמאֹד... 

ת  ֹו ל ֲע כד.ִ מַּ
ֵסֶפר  בְּ ָהעֹוֵסק 

ְקָצָרה: ַהּזַֹהר בִּ

ת  ֻאלַּ גְּ כה. ְמָקֵרב 
ַרֲחִמים. ָרֵאל בְּ ִישְׂ

ֵזרֹות  גְּ ל  כו. ְמַבטֵּ
ָקׁשֹות.

ְלַטֵהר  כז. זֹוֶכה 
ֶאת  ׁש  ּוְלַקדֵּ

אֹור  ִאיר ְוַתְזִהיר בְּ תָּ ָמתוֹ שֶׁ ִנשְׁ
ל ְסָיג ּוְפָגם  ָכּה ִמכָּ ִנְפָלא ּוְמַזכְּ

ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרפְּ מְּ ַעד שֶׁ

ל  כָּ ֵמַעְצמוֹ  כח. ַמְרִחיק 
ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע.

ָרִעים  ְקִרים  ִממִּ ֵמר  כט. ִישָּׁ
א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ בָּ

ָרעֹות  ֲאוֹות  ִמתַּ ל. ִינֵָּצל 
ּדֹות ָרעֹות. ּוִממִּ

ּוְמָפֵרׁש  הֹוֶגה  כְּ הּוא  לא. ֲהֵרי 
כֹחוֹ ַלֲעשֹׂות  יֵּׁש בְּ ם שֶׁ ֶאת ַהשֵּׁ

ים. ִנסִּ

ם. נַֹעם ַהשֵּׁ ה ַלֲחזֹות בְּ לב. ִיְזכֶּ

ב ְוהֹוֵפְך  ְמטּום ַהלֵּ ל ִמטִּ לג. ִנצָּ
ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר ּוֵמִבין.

ִלּמּודוֹ  ֶאת  ְלָהִבין  לד. זֹוֶכה 
ָידוֹ. ּוִמְתַקיֵּם בְּ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ לה. ִלּמּוד 
ַמת ִנְפָטִרים  דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנשְׁ ַהקָּ

ָמָתם  ִנשְׁ ן  ְלַתקֵּ יֹוֵתר  בְּ ְמֻסגָּל 
ָהֶעְליֹון  ִלְמקֹוָמם  ּוְלַהֲעלֹוָתם 

יִנים. ל דִּ יָלם ִמכָּ ּוְלַהצִּ

ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  לו. "כְּ
ָחק",  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ָעָליו  ִלְסמְֹך 
ִסְפרוֹ  בְּ ּלֹוְמִדים  שֶׁ ְזכּות  בִּ שֶׁ
ְמעֹון  י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ל ַהתַּ שֶׁ
ָכל  בְּ ע  ִנוָּשַׁ ְזָי"ָע,  יוַֹחאי  ר  בַּ

ְצָרְך ָלנּו. ַהנִּ

עֹוָלה  "ּוְרָפאִתיו"  ַבת  לז. תֵּ
ְמעֹון  ִמְנַין שִׁ ִגיַמְטִריָּא (703) כְּ בְּ
ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ  ,(703) יוַֹחאי  ר  בַּ

ֶכת ְרפּוָאה ָלָאָדם. ִנְמשֶׁ

ע  פַּ ֻישְׁ ֶזה  ְיֵדי  לח. ְוַעל 
ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  בְּ ַרב  ַפע  שֶׁ
"י,  בִּ ַרשְׁ בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ
ה  ִיְזכֶּ תֹוָרתוֹ  בְּ ָהעֹוֵסק  שֶׁ
ַרב  ַפע  ְלשֶׁ ַמיָּא  שְׁ דִּ א  ִסיְַּעתָּ בְּ

ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ
ד



ָלה  ַקּבָ ּלֹא ָעַסק ּבְ ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשוֹן ׁשֶ
רּו ַהּלּוחוֹת ּבְ ם ִנׁשְ ְוָלֵכן ּגַ

ָאָדם  ֲעוֹון  י  כִּ ַהזֶּה  ַאֵחר  ָמקֹום  בְּ ֵאר  ִנְתבָּ ִהנֵּה 
ּלֹא  שֶׁ הּוא  ָוַרע  טֹוב  ַעת  ַהדַּ ֵעץ  בְּ ָהִראׁשֹון 
ָחְכַמת  ִהיא  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  בְּ ק  ְלִהְתַעסֵּ ַחר  בָּ
ֲעוֹון ָהֵעֶרב ַרב ָהאֹוְמִרים  ְוֶזהּו ַעְצמוֹ  ָלה,  בָּ ַהקַּ
ַעת  ֵעץ ַהדַּ ָמָעה' בְּ נּו ְוִנשְׁ ה ִעמָּ ר ַאתָּ בֶּ ה 'דַּ ְלמֹשֶׁ
ָנמּות'  ן  פֶּ ֱאלִֹהים  נּו  ִעמָּ ר  ְיַדבֵּ 'ְוַאל  ָוַרע,  טֹוב 
ֵני  בְּ ְקָצת  ַהּטֹוִעים  ְסָבַרת  כִּ ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  בְּ
ַרע  ם  שֵׁ ַהּמֹוִציִאים  ֶזה  ְזַמנֵּנּו  בִּ ר  ֲאשֶׁ ּתֹוָרה 
ל  כָּ שֶׁ ְואֹוְמִרים  עֹוָלם,  ַחיֵּי  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַעל 
ַחס  ִנים  שָׁ ַקְצרּות  בְּ ָימּות  ּה  בָּ ק  ְתַעסֵּ מִּ שֶׁ ִמי 
ָהִראׁשֹונֹות  ַהּלּוחֹות  רּו  בְּ ִנשְׁ ְוָלֵכן  לֹום,  ְושָׁ
ְטָרא  ִמסִּ ָלֶהם  נּו  ְוִנתְּ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  דְּ ְטָרא  ִמסִּ
ן  ֻחְרבַּ דְּ ִאּבּוָדא  ְוָגַרם  ָוַרע  טֹוב  ַעת  ַהדַּ ֵעץ  דְּ
ר ְוָהָארְֹך  ִני, ְוָגלּות ָהַאֲחרֹון ַהמַּ ִית ִראׁשֹון ְושֵׁ בַּ
ֵני  יתּובּון בְּ ים, ַעד דִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרבִּ ר ָאנּו בַּ ֲאשֶׁ
ם ֱאלֵֹהיֶהם  ׁשּו ֶאת ַהשֵּׁ א ּוִבקְּ ְתיּוְבתָּ ָרֵאל בִּ ִישְׂ
ָרֵזי ּתֹוָרה, ְוֵיְדעּו ֶאת ִמי ֵהם  ירוֹ ּוְלָיְדעוֹ בְּ ְלַהכִּ
ַלֲעסֹק  ִיְזּכּו  ין  ְוָכדֵּ ם,  ַמְלכָּ הּוא  ּוִמי  עֹוְבִדים, 
תּוב: "ַוּיֹוֵרהּו  ָאַמר ַהכָּ מוֹ שֶׁ ָחְכַמת ָהֱאֶמת כְּ בְּ

יַח. שִׁ קּו" ַעל ְיֵדי ַהמָּ ְמתְּ ם ֵעץ ַויִּ ַהשֵּׁ
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ָנׂשא  ת  ָפָרשַׁ תּוב בְּ כָּ ּוְכמוֹ שֶׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  קכד:)  ף  (דַּ

ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ַחיֵּי דְּ ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ
ְוַרע  טֹוב  דְּ ְוִאיָלָנא  ְוכּו'  גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ
ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  יט  לִּ שַׁ לֹא  ר  ְוֶהתֵּ ִאּסּור  ִאיהּו  דְּ
עֹוְסִקים  ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  כְּ ִיְהיּו  ָאז  י  כִּ ְוכּו'  יר  ַיתִּ
תֹוַרת  בְּ ְולֹא  ֲאִצילּות  דַּ ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  בְּ

ְוִסּפּוִרים  ים  ַמְלּבּושִׁ בְּ ת  שֶׁ ְמֻלבֶּ ְמַטְטרֹו"ן 
ית)  שִּׁ ּקּון שִׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר (תִּ ים. עֹוד ָאְמרּו בְּ ִמיִּ גַּשְׁ
א  ְלַתתָּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה 
סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי 

ָאֶרץ. רֹור בָּ יֹוַמיָּא ּוְבִגיֵניּה ּוְקָראֶתם דְּ

ָחְכַמת  ַאֲהָבה ּבְ ֲעסֹק ּבְ ּנַ ׁשֶ בוֹא ּכְ ה ּתָ ֻאּלָ ַהּגְ
ָהֱאֶמת

ִזְכרֹונוֹ  ֵאִליָּהּו  ֵליּה  ָאַמר  ַאֵחר,  ָמקֹום  עֹוד 
י  ן יוַֹחאי ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ַרבִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ִלְבָרָכה ְלַרבִּ
ְרְנסּון  ִיְתפַּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  דְּ ַאְנתְּ  ָאה  ַזכָּ ה  מָּ כַּ
יֹוַמיָּא  סֹוף  א בְּ ִיְתגְַּלָיא ְלַתתָּ ִאי ַעד דְּ ה ִעלָּ מָּ כַּ
ְוכּו'.  ֲאֻחזָּתֹו"  ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבתֶּ "ְושַׁ ּוְבִגיֵניּה 
ֵמָאָדם  ִלְהיֹות  ֵהֵחל  ֶזה  ֵחְטא  י  כִּ ְמבָֹאר  ֲהֵרי 
ְתׁשּוָבה  בִּ ָנׁשּוב  ר  ְוַכֲאשֶׁ ה,  ַעתָּ ְוַעד  ָהִראׁשֹון 
ָרֵאל  ָחְכָמה ַהּזֹאת ִיגֲָּאלּו ִישְׂ ַלֲעסֹק ֵמַאֲהָבה בַּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ בִּ

ִביא ִמְתנוֵֹדד  י ַנֲאַקת ִיְרְמָיהּו ַהּנָ ַמְעּתִ מוַֹע ׁשָ ׁשָ
כא):  ד  (ִיְרְמָיה  ָאְמרֹו  ּבְ ַנְפׁשֹו  ַמר  ּבְ ּוִמְתַמְרֵמר 
י  ּכִ ׁשוָֹפר  קוֹל  ְמָעה  ֶאׁשְ ס  ּנֵ ֶאְרֶאה  ָמַתי  "ַעד 
י אוִֹתי לֹא ָיָדעּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ  ֱאִויל ַעּמִ
י ּכֹה  ְרֶמל ְוגוֹ' ּכִ ה ַהּכַ ה ּתֹהּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי ְוִהּנֵ ְוִהּנֵ
ל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא  ְהֶיה ּכָ ָמָמה ּתִ ם ׁשְ ֵ ָאַמר ַהּשׁ
סּוִקים  ְטִני" ְלָבֵאר ּפְ ה ְוגוֹ' ֱהִציַקְתִני רּוַח ּבִ ֶאֱעׂשֶ
ִביא  ִיְרְמָיה ַהּנָ ְיֵדי  ֱאֶמת ַעל  ֱאָמִרים ּבֶ ָהֵאּלּו ַהּנֶ
ֶדֶרְך ְנבּוָאה ַעל ַהּדוֹר ָהַאֲחרֹון  ּבְ לוֹם  ָ ָעָליו ַהּשׁ
יוֵֹתר  לּוֵתנּו  ּגָ אֶֹרְך  ַעל  ִמְתָמֵרר  ְהיוֹתֹו  ּבִ ה  ַהּזֶ

עּורוֹ. ִ ִמּשׁ

מוֹת ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל זיע"א ַעל ׁשַ ַמת מוֵֹרינּו ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ

ה



ְקָצָרה: ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבִ ֲעלוֹת ָהעוֵֹסק ּבְ ִּמַ
ַרֲחִמים. ָרֵאל ּבְ ת ִיׂשְ ֻאּלַ ♦ ְמָקֵרב ּגְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ּגְ ♦ ְמַבּטֵ
אֹור  ּבְ ְוַתְזִהיר  ִאיר  ּתָ ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר  ♦ זֹוֶכה 

ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרּפְ ּמְ ל ְסָיג ּוְפָגם ַעד ׁשֶ ָכּה ִמּכָ ִנְפָלא ּוְמַזּכְ
ל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע. ♦ ַמְרִחיק ֵמַעְצמֹו ּכָ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְקִרים ָרִעים ּבָ ֵמר ִמּמִ ָ ♦ ִיּשׁ
ּדֹות ָרעֹות. ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּמִ ֵצל ִמּתַ ♦ ִיּנָ

ַלֲעׂשֹות  ֹכחֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ּוְמָפֵרׁש  הֹוֶגה  ּכְ הּוא  ♦ ֲהֵרי 
ים. ִנִסּ

ם. ֵ ֹנַעם ַהּשׁ ה ַלֲחזֹות ּבְ ♦ ִיְזּכֶ
ב ְוהֹוֵפְך ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר ּוֵמִבין. ְמטּום ַהּלֵ ל ִמּטִ ♦ ִנּצָ

ָידֹו. ם ּבְ ♦ זֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ִלּמּודֹו ּוִמְתַקּיֵ

ל  ַמת ִנְפָטִרים ְמֻסּגָ דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ♦ ִלּמּוד ּבְ
ָהֶעְליֹון  ִלְמקֹוָמם  ּוְלַהֲעלֹוָתם  ָמָתם  ִנׁשְ ן  ְלַתּקֵ יֹוֵתר  ּבְ

יִנים. ל ּדִ יָלם ִמּכָ ּוְלַהּצִ
ָחק",  ַהּדְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָעָליו  ִלְסֹמְך  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ הּוא  ַדאי  ♦ "ּכְ
ְמעֹון  י ׁשִ א ָהֱאֹלִקי ַרּבִ ּנָ ל ַהּתַ ִסְפרֹו ׁשֶ ּלֹוְמִדים ּבְ ְזכּות ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ְצָרְך ָלנּו. ָכל ַהּנִ ע ּבְ ׁשַ ר יֹוַחאי ְזָי"ָע, ִנּוָ ּבַ
ר  ְמעֹון ּבַ ִמְנַין ׁשִ א (703)♦  ּכְ ִגיַמְטִרּיָ ַבת "ּוְרָפאִתיו" עֹוָלה ּבְ ּתֵ

ֶכת ְרפּוָאה ָלָאָדם. ְזכּותֹו ִנְמׁשֶ י ּבִ יֹוַחאי (703), ּכִ
י  ָראׁשֵ ָהעוָֹלמוֹת,  'ָכל  ּבְ ַר'ב  'ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻי'ׁשְ ֶז'ה  ְי'ֵדי  ְו'ַעל 
א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ה  ִיְזֶכּ תוָֹרתוֹ  ּבְ ָהעוֵֹסק  ׁשֶ "י,  ּבִ ַרׁשְ בוֹת  ּתֵ

ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגׁשְ ְלׁשֶ

הּוא  ֵנס",  ֶאְרֶאה  ָמַתי  "ַעד  תּוב  כָּ שֶּׁ ה  מַּ ְוֶזהּו 
ת  ָפָרשַׁ בְּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ יַח  שִׁ ַהמָּ ל  שֶׁ ֶגל  ְוַהדֶּ ַהנֵּס 
ֵנס  ְוֵייתּון,  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  קב.),  ף  (דַּ ִטים  פָּ ִמשְׁ
ְלָיִמיָנא,  ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ ַאְרֵיה  ִוד,  דָּ ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ דְּ
ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ ׁשֹור  יֹוֵסף,  ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ דְּ ְוֵנס 
ְמָעה קֹול ׁשֹוָפר, ֶזה ִקּבּוץ  ָמאָלא ְוגוֹ'. ֶאשְׁ ִלשְׂ
יֵחנּו  ְמשִׁ יַאת  בִּ ַאַחר  ִלְהיֹות  ֶהָעִתיד  גָֻּלּיֹות 
ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ
ְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם  מִּ ף קלט.) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ בַּ ּתֹוְלדֹות (דַּ
ְך  כָּ ְוַאַחר  ם"  ַהשֵּׁ ַלִים  ְירּושָׁ "ּבֹוֶנה  סּוק  פָּ ַעל 
תּוב:  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ ְוֶזה  ְיַכנֵּס",  ָרֵאל  ִישְׂ "ִנְדֵחי 
ְוגוֹ',  גָּדֹול"  ׁשֹוָפר  בְּ ַקע  ִיתָּ ַההּוא  ּיֹום  בַּ "ְוָהָיה 
י"  ַעמִּ ֱאִויל  י  "כִּ ץ  ַהקֵּ ֲאִריכּות  ֶאל  ַטַעם  ְוָנַתן 
ָמַתי  "ַעד  ָהָאמּור  ֶאל  ַטַעם  ְנִתיַנת  ְלׁשֹון  בִּ

ֶאְרֶאה ֵנס",עכל"ק.
ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ּמּוד בְּ ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ּגֶֹדל ֵעֶרְך ַהלִּ
ת  ְסֻגלַּ ר בִּ דֹורֹות ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ֲאשֶׁ ּוִבְפָרט בְּ

"י  בִּ ה ּוְכַהְבָטַחת ָהַרשְׁ ֻאלָּ בֹוא ַהגְּ ֶהם תָּ ָהֵעֶסק בָּ
ְבָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא  (ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנׂשא קכד:) דִּ

ּוְבַרֲחֵמי.

ֵלי  ֵרי"ש ּגְ ָיד ָרָמה, ּבְ ָרֵאל יוְֹצִאים ּבְ ּוְבֵני ִיׂשְ
'ן י'וַֹחאי 'ְמעוֹן ּבֶ י ׁשִ בוֹת ַר'ּבִ י ּתֵ - ָראׁשֵ

ח),  יד  מֹות  (שְׁ ָרָמה'  ָיד  בְּ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני 
ֵליּה,  גְּ ֵריׁש  בְּ ָנְפִקין  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני  ְוַתְרּגּומוֹ: 
א  דָּ ִסְפָרא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִאיָתא  דְּ ֶרְך  דֶּ ַעל 
בָֹאר עֹוד יֹוֵתר  מְּ ם שֶׁ ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוַעיֵּן שָׁ
ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא.  ֶפר ַהּזַֹהר בְּ ה ַהסֵּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ
ָרֵאל יֹוְצִאים, ַהְינּו  סּוק ּוְבֵני ִישְׂ פָּ ז בַּ ֻרמָּ מְּ ְוֶזהּו שֶׁ
ְוַתְרּגּומוֹ  ָרָמה,  ָיד  בְּ ְלֵעיל,  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ַהגָּלּות,  ִמן 
'ְמעֹון  י שִׁ ַר'בִּ בֹות  י תֵּ ָראשֵׁ ֵרי"ׁש  בְּ ֵלי,  גְּ ֵריׁש  בְּ
דֹוׁש  ַהקָּ ִסְפרוֹ  ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ֵל"י,  גְּ י'ֹוַחאי,  'ן  בֶּ
ְוָהֵבן.  גָּלּוָתא,  ִמן  ִיְפקּון  ָדא  בְּ ָאז  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 

ח). לַּ שַׁ ת בְּ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ (דֶּ

ו



גליון מס' 28
ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

ְך  רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם,  פְּ

ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ע"פ הוראת גדולי הרבנים שליט"א

תפילה וזעקה לקירוב הגאולה עד 
מתי – ל"ג בעומר תש"ע

ספר תהילים פרק לד:

ְוָעָתם.  יִקים ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ ֵעיֵני ְיֹהָוה ֶאל ַצּדִ
י ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם.  ֹעׂשֵ ֵני ְיֹהָוה ּבְ ּפְ
יָלם.  ִהּצִ ָצרֹוָתם  ל  ּוִמּכָ ֵמַע  ׁשָ ַויֹהָוה  ָצֲעקּו 
רּוַח  ֵאי  ּכְ ּדַ ְוֶאת  ֵלב  ֵרי  ּבְ ְלִנׁשְ ְיֹהָוה  ָקרֹוב 
יֶלּנּו  ַיּצִ ם  ּלָ ּוִמּכֻ יק  ַצּדִ ָרעֹות  ַרּבֹות  יַע.  יֹוׁשִ
ֹלא  ה  ֵמֵהּנָ ַאַחת  ַעְצמֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֵֹמר  ְיֹהָוה. 
יק  ַצּדִ ְוׂשְנֵאי  ָרָעה  ע  ָרׁשָ מֹוֵתת  ּתְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ
מּו  מּו. ּפֶֹדה ְיֹהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאׁשְ ֶיְאׁשָ

ל ַהֹחִסים ּבֹו. ּכָ

אחינו בני ישראל כולנו מתאספים באחדות 
הרשב"י  ציון  אצל  בעומר  ל"ג  בליל  גמורה 
ותחנונים  זעקה,  צעקה,  קול  להרים  במירון 
ויכוונו  [כמו כן יתאספו הקהלות די בכל אתר ואתר] 
שעה  באותה  להתפלל  כולם  היחידים  גם 

(1:00 אחר חצות הלילה)

בקריאה גדולה – עד מתי ? !
לאבינו שבשמים, שיאמר לצרותינו די, 

ולהתחזק בלימוד התורה הקדושה ובפרט 
בלימוד הזוהר הקדוש לכבוד בעל ההילולא 
הרשב"י זיע"א כדי שנזכה לגאולה השלימה 

במהרה בחן בחסד וברחמים אכי"ר
ז



אבינו שבשמים עד מתי
עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר (תחנון לב' ולה')

עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח (תהילים עד י)
עד מתי עשנת בתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ ה)

עד מתי רשעים ד' עד מתי רשעים יעלוזו (משלי ו ט)
עד מתי משועבדים אנו לידו של עשיו (דב"ר א כ)

שובה ד' עד מתי (תהילים צ יג)
ואתה ד' עד מתי שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך (תהילים ו ד)

עד מתי קץ הפלאות (דניאל יב ו)

עד מתי????
עד מתי נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות? - עד מתי שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם רח"ל?

עד מתי דמעת אנשים המצפים וילדים אין להם? - עד מתי יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם?
עד מתי צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם? - עד מתי ינשלו מקורות פרנסה?

עד מתי יקלעו למשפטים קשים? - עד מתי יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות?
יושבי  כל  על  חיתתה  תפיל  אירן  מדינת  מתי  עד   - יום?  יילד  מה  חדרים  בחדרי  נרעד  מתי  עד 

תבל?
העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב, רבש"ע עד מתי???

כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר ללמוד כל יום ויום 
בספר הזוהר הקדוש (דף היומי - כשתי דקות) ונזכה לראות פלאות !

משה רבינו אמר לרשב"י: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי".  
ויסורים  בנ"י מן הגלות ברחמים, ללא צרות  יצאו  בזכות החבור שלך, ספר הזוה"ק,  בלשוה"ק: 
והסובבים אותו  ומשפחתו  הזוהר הקדוש מציל את האדם  לימוד  נשא)  (זוהר  וללא חבלי משיח. 

ממגפה ושערוריות (אמרי פנחס שער ו' אות ע"ג)
כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות 

ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא. (רבני ירושלים תרפ"א)

אנשים מעידים שהם רואים ישועות בכל הענינים
עורו התעוררו והתחזקו ללימוד היומי [דף היומי] בזוהר הקדוש!

ככל שנרבה בלימוד הזוהר הקדוש, כן ירבה שפע רחמים וישועות לכל היהודים,
ויזדכך האויר ויטהר, ומשיח צדקינו בוא יבוא מהר. ח



ַהַהְבָטָחה: "ָיכֹול ֲאִני"!

ַוֲחֵמׁש  (ִמיְליֹון   1,500,000
ַהּיֹוִמי,  זַֹהר  לֹוְמֵדי  ֶאֶלף)  ֵמאֹות 

ַרֲחֵבי  בְּ זַֹהר  עּוֵרי  שִׁ  1,500
ִבים  ִמְתַנדְּ  400 ֵמַעל  ָהָאֶרץ, 
ַלֲהָפַצת  ֶמֶרץ  בְּ ָהעֹוְבִדים 
ִרים  ְמַדבְּ ִרים  ְספָּ ַהמִּ ַהּזַֹהר. 
ָלנּו  ִרים  ְמַספְּ ַעְצָמם,  ַעד  בְּ
ָרֵאל ִמְתגַּיֵּס כֻּּלוֹ,  ֵאיְך ַעם-ִישְׂ
ְך  כֵּ ָבָטיו ְוִלְקִהּלֹוָתיו, ְלִהְזדַּ ִלשְׁ
יַע  פִּ ּוְלַהשְׁ ָהֶעְליֹון  אֹור  בְּ

ָלעֹוָלם ֵמאֹור ַהּזַֹהר.
ְלַעְצֵמנּו  ְמנּו  שַׂ ֹזאת 
ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  בְּ ָרה  ַמטָּ כְּ
ּוְלַהְפִעיל  ִלְפעֹל  ָהעֹוָלִמי", 
ָלנּוַח  לֹא  ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ְלַמַען 
ר "ּוָמְלָאה  קֹט ַעד ֲאשֶׁ ְולֹא ִלשְׁ
ִים ַליָּם  מַּ ָעה ֶאת ד' כַּ ָהָאֶרץ דֵּ
ְיהּוִדי  ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ים",  ְמַכסִּ
ְלַהְבִעיר  ה  ִיְזכֶּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ בַּ
ֶאת  ָמתוֹ  ִנשְׁ בְּ ית  ּוְלַהצִּ ִלּבוֹ  בְּ

אֹור ַהּזַֹהר.
ַרק  ֲאִפּלּו  שֶׁ ָידּוַע,  ְוֶלֱהֵוי 
ֲהָבָנה  ְללֹא  ֶפר  ַהסֵּ ִמן  לֹוַמר 
ְמאֹד  דֹוָלה  גְּ ַמֲעָלתוֹ  ָלל,  כְּ
ִפי  כְּ ַהגָּלּות,  ֵקץ  ֶאת  ּוְמָקֵרב 
א ֶמֶלְך"  "ִכסֵּ ָאנּו מֹוְצִאים בְּ שֶׁ

ּקּון מ"ה):  (תִּ

דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ
ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות, 
רּוׁש  פֵּ ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד 
ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר 
ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה 
ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ
לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ
ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ
א, ְוִיְהֶיה ֵמרוֵֹאי  ַמְלכָּ ֵהיָכָלא דְּ
ִבים ִראׁשֹוָנה  ֶלְך ַהּיֹושְׁ ֵני ַהמֶּ פְּ
ְרִקיָעא. ְוֵאין ַנַחת  ַמְלכּוָתא דִּ בְּ
ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כְּ ם  ְלַהשֵּׁ רּוַח 
ַהָחְכָמה  הּוא  שֶׁ ַהּתֹוָרה 
נָּה  י ִממֶּ ֶלת כִּ ית ַהְמֻקבֶּ ָהֲאִמתִּ
ֲעבֹוָדתוֹ  בַּ ַרְך  ִיְתבָּ ְרצֹונוֹ  יֹוֵדַע 

ּוִמְצוֹוָתיו.
ּדֹור  דֹוֵרנּו,  בְּ ְפָרט  בִּ
ֻאּמֹות  שֶׁ יָחא, כְּ ְמשִׁ ִעְקְבָתא דִּ
ִביֵבנּו,  ִמסְּ ִדים  ְמַרקְּ ָהעֹוָלם 
ים  לֹוְטשִׁ ְטָלַפִים,  ְמִריִמים 
יֶהם  פִּ ּופֹוְתִחים  ֵעיַנִים 
יֹוֵתר  ַהּיֹום   – ים  ַחיִּ ְלָבְלֵענּו 
ה  ִכְבשָׂ כְּ ָאנּו  ים  ָחשִׁ ִמיד  ִמתָּ
מּול  ְזֵאִבים,  ְבִעים  שִׁ ין  בֵּ
ל  ְרִעין ָהִאיָרִני, מּול כָּ ִאּיּום ַהגַּ
ַמֲעצמת  מּול  ֲעָרב,  ְמִדינֹות 
ְתחֹון  פִּ ָלנּו  ֵאין  שֶׁ ארה"ב, 

ים  ָבר ְמַצפִּ נּו כְּ ּה. כֻּלָּ ֶנְגדָּ ה כְּ פֶּ
ה  ים ִליׁשּוַעת ד', ָמַתי ִנְזכֶּ ּוְמַקוִּ
ּוְללֹא ָחת?  ַחד  ִלְחיֹות ְללֹא פַּ
ְלָוה ְללֹא  שַׁ ֶבת בְּ ָמַתי נּוַכל ָלשֶׁ

ִיּסּוִרים ּוְללֹא ְמָצִרים?
ָאַמר  ִלְפטֹר  ָיכֹול  ֲאִני 
"ָיכֹול  יוַֹחאי:  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ֲאִני 
ה  ֻסכָּ (ֵערּוִבין סה.  ין"  ַהדִּ ִמן  כֻּּלוֹ 
ַעְצמוֹ  ַעל  ֵמִעיד  "י  בִּ ַרשְׁ מה:). 

ם  "ָיכֹול ֲאִני". ַהִאם רֹוִצים ַאתֶּ
ין?  ת ַהדִּ לֹט עוֹד ִמדַּ שְׁ ּלֹא תִּ שֶׁ
ָהעֹוָלם ִיְתַנֵהל  ּתֹוְקִקים שֶׁ ִמשְׁ
ֲחֵפִצים  ָהַרֲחִמים?  ת  ִמדַּ בְּ
לּוִיים  גְּ ֲחָסִדים  ַרק  ִלְראֹות 

ַרְך? ֶאְתֶכם. ֵמִאּתוֹ ִיְתבָּ
ַהאי  "י: בְּ בִּ ָאַמר מ"ר ְלַרשְׁ
ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא 
ָרֵאל  ֲעִתיִדין ִישְׂ ַהּזַֹהר... ּוְבִגין דַּ
ִאיהּו  ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
יּה ִמן  ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
הֹון  ַרֲחֵמי. ְוִיְתַקיֵּים בְּ גָּלּוָתא בְּ
ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין  ָבִרים לב) "ה' בָּ (דְּ

ּום  ִמשּׁ רּוׁש  פֵּ ֵנָכר".  ֵאל  ִעּמוֹ 
ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדים  שֶׁ
ֵסֶפר  הּוא  שֶׁ ים,  ַהַחיִּ ֵמִאיַלן 
ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות 
סּוק  נּו ַהפָּ ַרֲחִמים, ְוִיְתַקיֵּם בָּ בְּ
ט



ַהגָּלּות  ִמן  יֹוִציֵאנּו  ם  ַהשֵּׁ שֶׁ
ֹזַהר  ִלי ִקְטרּוג (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא בְּ בְּ

ף קכ"ד:). ת ָנׂשא, דַּ ָרשַׁ פָּ

א  סֵּ ַעל כִּ ְך בַּ ּוְמָבֵאר ַעל כָּ
ּקּוִנים  תִּ ֶלְך, ְוָכְך ָמִצינּו גַּם בַּ ַלמֶּ
ִחּבּוָרא  ֵמַהאי   : ו')  ּקּון  תִּ (סֹוף 

ָדָרא  א בְּ ד ִיְתגֵַּלי ְלַתתָּ ִדיָלְך, כַּ
סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה  ַבְתָרָאה בְּ
רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  י)  כה  ְקָרא  (ַויִּ

ְך  כָּ ַעל  ּוְמָבֵאר  ְוגֹו'.  ָאֶרץ  בָּ
ּקּון ל'):  ֶלְך" (תִּ א ַלמֶּ סֵּ ַעל ַה"כִּ בַּ
ְלִמיֵדי  תַּ ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ

ם  ָלה, ְוָעְנשָׁ ֲחָכִמים ִלְלמֹד ַקבָּ
לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ
י  ָלה, ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא, כִּ ַקבָּ
ה ַרֲחָמָנא  ֻאלָּ ִבים ַהגְּ ֵהם ְמַעכְּ
ָעה ַאַחת  שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ ִליְצַלן, כִּ
ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ
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ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ
י גָּדֹול ּכָֹחּה  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ בִּ

ה. ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ
ְמָבֵאר  ַמֲאָמר  אֹותוֹ  ַעל 

דֹוׁש:     ָל"ה  ַהקָּ ַהשְּׁ
אן,  ִמכָּ ְמבָֹאר  ִהנֵּה 
ָעִתיד  ָהָיה  ֵמַהּזַֹהר  ַהִחּבּור  שֶׁ
יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו'  נּוז  גָּ ִלְהיֹות 
ַהיִָּמים  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור 
ְחּתֹוִנים,  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ ָאז  שֶׁ
ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות 
ָהָאֶרץ  ֵלא  מָּ תִּ ָאז  י  כִּ יַח,  ָמשִׁ
ְהֶיה  תִּ ֶזה  ר  ֲאשֶׁ תוֹ,  ִסבָּ בְּ ָעה  דֵּ
ְוֶזהּו  ְלִביָאתוֹ.  ְקרֹוָבה  ה  ִסבָּ
ִאיׁש  ם  ְבתֶּ ְושַׁ ּוְבִגיֵניּה  ָאַמר  שֶׁ
ְזכּות  בִּ ֵדי שֶׁ ְוכּו', כְּ ֶאל ֲאֻחזָּתוֹ 
ּלֹא  ם שֶׁ שֵׁ ָרֵאל, כְּ ֶזה ִיגֲָּאלּו ִישְׂ
ַעד  ְצַרִים,  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ ִנְגֲאלּו 
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֻהְצַרְך  שֶׁ
ּוְבַדם  ַסח  פֶּ ַדם  בְּ ם  שָׁ ְלַקדְּ
ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאלָּ גְּ ן  כֵּ ִמיָלה, 
ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְהֶיה  תִּ לֹא 
ַהּזוֹ, ְוהּוא  ה  ֻדשָּׁ ְלּתֹוְספֹות ַהקְּ
ֵרי  ְוַאשְׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ָהֵאל  ְרצֹון 
ָרה  ֲעשָׂ ָל"ה,  (שְׁ ּה.  בָּ ַהּזֹוֶכה 

ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר א').

לֹמֹה  שְׁ ֶאֶבן  בְּ ַתב  כָּ ְוֵכן 
ה  ֻאלָּ ַהגְּ דְּ ג'),  אֹות  י"ד  ֶרק  (פֶּ

ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְהֶיה  תִּ לֹא 

ִלּמּוד  ה בְּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ַהּתֹוָרה ְוִעקַּ
ָלה. בָּ ַהקַּ

ים  ַחיִּ י  ַרבִּ גַּם  ַתב  כָּ ן  כֵּ
"ֵעץ  ְלֵסֶפר  ָמה  ַהְקדָּ בַּ ִויַטאל 
ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ים":  ַחיִּ
ּוְמִניָעֵתנּו  ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה 
ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ּה  בָּ ק  ִהְתַעסֵּ ִמלְּ
ית  בֵּ ְנַין  בִּ ְוִעּכּוב  ִאחּור 

נּו.  נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ִמְקדָּ
ל  ָחק ַהּזוֹ בַּ ַעת ַהדְּ שְׁ גַּם בִּ
ַדאי  כְּ ָהַרֲחִמים.  ִמן  ִנְתָיֵאׁש 
ָעָליו  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא 
ס:):  ף  דַּ ָרכֹות  (בְּ ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ
"ס  שַּׁ בַּ ּדּוְכֵתי  ה  ַכמָּ בְּ עֹוד  ְוֵכן 
ְוָקא)  (דַּ ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ּוְלׁשֹון 
"ס  ְבֵרי ַהשַּׁ י דִּ ֵיׁש לֹוַמר ַעל פִּ
ְמעֹון  י שִׁ ָאַמר ַרבִּ ה (מה:) שֶׁ ֻסכָּ
ְמעֹון  י שִׁ הּוא ְסָתם ַרבִּ ן יֹוַחאי (דְּ בֶּ
ל  ָכל ָמקֹום) ְיכֹוָלִני ִלְפטֹר ֶאת כָּ בְּ

ְבָרא  נִּ ין ִמּיֹום שֶׁ ָהעֹוָלם ִמן ַהדִּ
ְוָהַאֲחרֹון  סֹופוֹ  ַעד  ָהעֹוָלם 
גָּלּות  ל  שֶׁ סֹופוֹ  ֵעת  כָּ יד  ִהְכבִּ
ּגֹוֵאל  יַאת  בִּ קֶֹדם  הּוא  (שֶׁ ֱאדֹום 
י  ַרבִּ שֶׁ ָאֵמן)  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶצֶדק 

ָעַמד  יֹוַחאי הּוא שֶׁ ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ
רֹוִמי  ַמְלֵכי  ֶנֶגד  כְּ ַנְפׁשוֹ  בְּ
ת,  בָּ שַׁ בְּ ְדָאְמִריַנן  כִּ (ֱאדֹום) 

ְמעֹון  ֶלְך ָאז שִׁ ן ָאַמר ַהמֶּ ְוַעל כֵּ
סֹוף  בְּ ּוִבְפָרט  ֵיָהֵרג,  נָּה  גִּ שֶׁ
ְיֵמי  ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא 

ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדֹום,  גָּלּות 
ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח  כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ
ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ
יל ֵמֶחְבֵלי  ְתָרָאה ְלַהצִּ ָדָרא בַּ בְּ
כֹחוֹ.  יַח ְוִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא בְּ ָמשִׁ
ַעת  שְׁ ִנְקָרִאים  ַהיִָּמים  ְוֵאּלּו 
ָגלּוָתא)  (דְּ דּוֲחָקא  בְּ ָחק  ַהדְּ
ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא  ַתר  בָּ
ָאְמרּו  ִפיר  שָׁ ן  כֵּ ַעל  דֹוׁש,  ַהקָּ
י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  כְּ "י)  בִּ ַרשְׁ בְּ (ַרק 

ַעת  שְׁ בִּ ָעָליו  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ
עֹוֶדּנּו  בְּ עֹוֵמד  שֶׁ ָחק,  ַהדְּ
ִנים  שָּׁ בַּ ַהְינּו  ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ
סֹוְמִכין  ָאנּו  ְזכּותוֹ  ְוַעל  ָהֵאּלּו 
ט'  ַמֲהדּוָרא  ּתוָֹרה  ְבֵרי  (דִּ ר.  ְזכַּ נִּ כַּ

אֹות לט).

ְקָוה ּפֹוֶעֶמת, ֵיׁש  ֲעַדִין ַהתִּ
ִנְפַעל  ה.  ִלְפֻעלָּ ִנְרָחב  ר  כַּ ָלנּו 
ַעל  יַח  שִׁ ַהמָּ ְלִביַאת  נּו  כֻּלָּ
ִסְפֵרי  ל  שֶׁ ְוִלּמּוד  ֲהָפָצה  ְיֵדי 

ַהּזַֹהר. 
ַמַהְרָח"א  ַהגָּאֹון  ֵמִביא 
ן  בֶּ ִסְפרוֹ  בְּ ִאיְסְטרֹוְלָסה 
ף כ"ג:):  ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ַאְבָרָהם (פָּ
מֹונוֹ  ִממָּ ְסָפִרים  יס  ְדפִּ ַהמַּ
זֹוֶכה  ּתֹוָרה,  ָלאֹור  ְלהֹוִציא 
ְלִמיֵדי  ַהתַּ ת  ְמִחצַּ בִּ ב  ְויֹושֵׁ
ָפִרים,  ַהסְּ ֵרי  ְמַחבְּ ֲחָכִמים 
ַהִחּבּור  ָיָצא  ָידוֹ  ַעל  ֲהֵרי  שֶׁ
ָכל  בְּ ַעת  ַהדַּ ה  ְוִתְרבֶּ ָלעֹוָלם, 
יאיא



ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ְלִמְקצֹועֹות  נּוז  גָּ ָהָיה  ְוִאּלּו  ֵעת, 
ַתִים, לֹא ָהיּו לֹוְמִדים ּבוֹ. ַיְרכָּ בְּ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוִהנֵּה 
ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  שִׂ צ"ו:)  ף  (דַּ ְיָבמֹות  ֶכת  ַמסֶּ בְּ
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהּגֹוֵרם  ֶזה  ּוְלִפי  ם,  שָׁ ְדִאיָתא  כִּ ְוכּו' 
ב  ְויֹושֵׁ זֹוֶכה  הּוא  גַּם  מֹותוֹ,  ַאֲחֵרי  ַחי  ֶהָחָכם 
ְוֵאין  ְלַהֲחיֹותוֹ,  גַָּרם  הּוא  ֲהֵרי  שֶׁ תוֹ,  ְמִחצָּ בִּ
ַעְצמוֹ  א, ֶהָחָכם בְּ א ָלעֹוָלם ַהבָּ הּוא בָּ שֶׁ ָסֵפק כְּ
ל  ְלַקבֵּ ִלְקָראתוֹ  יֹוְצִאין  ֵמַרֲחמֹוִהי  ִסיַעת  ִעם 

ָניו. פָּ

נֹוֵתן  "י  בִּ ַרשְׁ דְּ ַהִהּלּוָלא  יֹום  ִלְקַראת 
כּות ְלָכל ֶאָחד  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ֶאת ַהזְּ
ים "ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה",  י ָהַרבִּ ִלְהיֹות ִמְמַזכֵּ

ַסת ֵסֶפר  ְלַבד, ְמִחיר ָעלּות ְלַהְדפָּ -5 ₪ בִּ בְּ
ְיׁשּוָעה  ַבר  דְּ ָכל  בְּ ְקדּו  פָּ תִּ אי  ּוְבַודַּ ּבֹוֵדד. 
אוֹ  ּוְרפּוָאה  ַהְצָלָחה  ת  ִבְרכַּ בְּ ְוַרֲחִמים, 

ח. בָּ ה ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ְרבֶּ ְלע"נ, ְוָכל ַהמַּ
בוֹא  בְּ ְוָאַמר:  יק  ַצדִּ ַעם  פַּ א  טֵּ ִהְתבַּ
ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך 
ֵמִחים.  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ ָהָעם  ּוְפֵליַטת  ָלְך, 
ֵעיָניו  בְּ יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהּזוֹ  ֵעת  בָּ
ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ִיְבַחן  הֹורֹות,  ַהטְּ

עוֹ.  ֶאְצבָּ בְּ ְוַיְרֶאה  ָידוֹ  ָיִרים  ּוְלֶפַתע  יו,  ַמֲעשָׂ
ֲחֶזה,  מַּ יטּו בַּ ְוַיבִּ ְפִליָאה  ֵעיֵניֶהם בִּ ָיִרימּו  ם  כֻּלָּ
ְוֹיאַמר,  קֹולוֹ  ֶאת  יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ִמיַע  ַישְׁ ָאז 
ְזכּוְתָך  "בִּ ְמֻסיָּם:  ְיהּוִדי  ַעל  עוֹ  ֶאְצבָּ ַהְפנֹותוֹ  בְּ
ְך ַיְרֶאה  ת ָהָעם". כָּ ְגֻאלַּ י, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ִהגְַּעתִּ

יָאתוֹ.  ַעל ְלַמַען בִּ פָּ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי שֶׁ ַעל כָּ
ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַהְלַואי 
ְכבֹודוֹ ּוְבַעְצמוֹ ָיִעיד  יַח בִּ שִׁ ַהמָּ ִרים, שֶׁ ַהְמֻאשָּׁ

י".   ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ ָעֵלינּו - "בִּ
ן עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִעיר ֶאת ָהעֹוָלם  ַעל כֵּ
ִלְמׁשְֹך  אֹור  ֵנָרֶאה  אֹוְרָך  בְּ י  כִּ ָהֶעְליֹון,  אֹור  בְּ
ַעל  ָחָדׁש  "אֹור  ָרט,  ַהפְּ ְוַעל  ָלל  ַהכְּ ַעל  ֶחֶסד 

ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" ָאֵמן. ה בִּ ִאיר ְוִנְזכֶּ ִצּיֹון תָּ
ַבר יוַֹחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה דְּ בִּ
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