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ִעים  ּמֹוִכיַח ָהְרׁשָ יֹום וַבַלְיָלה ַעד ׁשֶ ה ְלֵעיָניו ּבְ ּנָ ַּהַצִדיק ֵאינֹו נֹוֵתן ׁשִ ּ ּ ּ
ְתׁשוָבהּוְמִב ָיׁשובו ּבִ ּיָאם ׁשֶ ּ ּ   .:)כ, ֵחֶלק א, ָּקדֹוׁשּזַֹהר ַה( ּ

ָכר ְלַהֲחִזיר ֲחֵברֹו ְלמוַטב ָהיו  ֵני ָהעֹוָלם ֹגֶדל ַהׂשָ ִּאילו ָהיו יֹוְדִעים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶסף ְוָזָהב רֹוֵדף ַאֲחֵרי ּכֶ מֹו ׁשֶ ִמיד ּכְ ת ( רֹוְדִפים ַאֲחָריו ּתָ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ּ

רוָמה קכח   .)א,  קכט- ב , ּּתְ
ַאּתִָמ ה ְצָוה ׁשֶ ה ַקלות רֹאׁש וְמַעט ֵהּמָ ֵני ָאָדם נֹוֲהִגים ּבָ ּבְ ּה רֹוֶאה ׁשֶ ּ ּ ּ

ַקְיִמין אֹוָתה ּמְ ּׁשֶ ה ִאיׁש , ּ י ִיְבַחר ּבָ ה ַעד ּכִ ֶנת וְמַצּפֶ ַוַדאי ַמְמּתֶ ה ִמְצָוה זֹו ּבְ ִּהּנֵ ּ ּ
ה ר ְלִהָזֵהר ּבָ ר ְוָיׁשָ ׁשֵ ּּכָ ים ַעל ִמְצָוה זֹו ְלַקְיָמ, ּ ּוְלעֹוֵרר ַרּבִ ַאֲהָבה ִלְכבֹוד ּ ּה ּבְ
ִריך הוא ְוכו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ רוָמה( 'ְּ ת ּתְ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ֶרק ס, ּּ ר ּפֶ   .)ד"ַּקב ַהָיׁשָ

ֵמת  ִהיא ּכְ ה ְלִפי ׁשֶ ּנָ ְדְרׁשֶ ְיַבֵקׁש אֹוָתה ּתִ ֵאין ָלה דֹוֵרׁש ְוֵאין ִמי ׁשֶ ל ִמְצָוה ׁשֶ ּּכָ ּּ ּּ ּ
ֵאין, ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ּ ָלה רֹוְדִפים ְרדֹף ַאֲחֶריָה ַלֲעׂשֹוָתהּ ְצָוה ְמַקְטֶרֶגת , ּ ַהּמִ ׁשֶ

ל ְוכו י ִמּכָ ִנְתַעַלְמּתִ ה ְגרוָעה ָאֹנִכי ׁשֶ ּמָ ְּואֹוֶמֶרת ּכַ ּ   .)ה"קאֹות ֲחִסיִדים ֵסֶפר ( 'ּ
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דֹור ָהַאֲחרֹון  ָרֵאל ּבַ ּּבֹו ְיֹבָאר סֹוד ַהָצַלת ַעם ִיׂשְ ּ
ּוְגאוָלתֹו כַֹח וְסֻגַלת ִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּּבְ ּ ּּ ּּ  

ֶּפַתח ָדָבר ּ  

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ אֹור ְיָקרֹות ֶאת ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו ּבְ ְמִגַלת ֵסֶפר ְלָהִאיר ּבְ אנו ּבִ ּּבָ ּּ ּ

ּיֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר ֹקֶהֶלת  ִהיר -" ת ַהּכֹל ָהֶבלֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶל"ׁשֶ ּ וֹמָחם ַהּבָ
ל ָהעֹוָלם ַהֶזה  ּכָ ְּוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ם מֹוִעיל"ּ ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ַזּכֹות ֶאת  ְל-ּ

ּיֹוֵתר ָמה ׁשֶ ָרֵאל ּכַ ָלל ִיׂשְ ַפע אֹור ֱאלֹוִקי ,ּּכְ ׁשֶ  .)ט"ֶהְדִרין צַּעֵין ְגָמָרא ַסְנ( ְוִלְזּכֹות ַעל ְיֵדיֶהם ּבְ

ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם יָרם ּבִ ָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהּכִ ּּכַ ּ ּ ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש , ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ

ל ֵסִטים  ּ ַלֲחֻלָקה ִחָנם –ֲאָלִפים ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה –ּ ָעה תֹוָרה ּבָ ל ׁשָ ּיֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ּ ִמְפֵני ׁשֶ ּ ְ ּ– 
ּוִבְפָרט ִלימ ּ מוְכָפל ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹותּ ּוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשְ ּ ּּ ּבֹונֹות ַהזַֹהר"ַעֵיין ֵסֶפר (  1ּ   .)"ֶּחׁשְ

ֶסף  ֵלי ּכֶ ָעְמדו וָמְכרו ּכְ ֵדי ׁשֶ ק ָעצום ַעד ּכְ ֶהם ֵחׁשֶ ֻדַלת ִלימוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָנַתן ּבָ ְּוֹכַח ּגְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ֵדי ִלְז ְרׁשוָתם ּכְ ר ּבִ ָרֵאלֲּאׁשֶ ָלל ִיׂשְ ַעְצָמם ,ּּכֹות וְלַזּכֹות ֶאת ּכְ מו ּבְ ֶסף ּבֹוזו ָזָהב"ּ ְוִקּיְ ּּבֹוזו ּכֶ ּ "- 

ֶסף ְוָזָהב  ב ּכֶ י ַמה ֶנְחׁשָ ָגלוָתא–ּכִ ִכיְנָתא ּבְ ל ׁשְ ֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ ּכְ ַעל ְיֵדי ֶזה ,ּ ם ׁשֶ ּ וַמה ּגַ
ָרִפים ַהְקִלפֹות ִּנׂשְ ֵז ּ ְטִלים ַהּגְ ֵליָמה-, רֹותְּוִמְתּבַ ֻאָלה ַהׁשְ מֹו , ּ ְוָהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלּגְ ּכְ

ּבִ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח ֹמׁשֶ ַרֲחֵמי "-י "ּׁשֶ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ י ". ּ ּוִבְזכות ְמַזּכֵ ּ
ֵלם ּבַ ָכל ָהעֹוָלמֹות ְלִתקון ַהׁשָ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ָּהַרּבִ ּ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ְּגאוָלה ְקרֹוָבה ּבִ ּ. 

 

ַעְצְמך .1 ַָהַגע ּבְ ָקִלים ְלֵסֶפר , ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ה קֹוֶנה -ּּבַ ַסך 101 ַאּתָ ב-,  505₪ְ ְסָפִרים ּבְ ר ְלַמה ֶנְחׁשָ  –!  ֲאׁשֶ
ֶנ ַכר ִמְצָוה ּכְ ב ׂשְ ה ֵמַחֵלק ל- . ֶּגד ֶהְפֵסָדהֶּהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ּבֹא וְרֵאה ַאּתָ ִמְנַין 101ּ ה " ִמיָכֵאל"ּ ְיהוִדים ּכְ ְוַכּמָ

ָעה זַֹהר ַהָקדֹוׁש -. ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּ ּבִ ּ ּ ּּ ָ

ֶוה ְל- ר ֶעְרּכֹו ׁשָ יֹום חֹול ֲאׁשֶ ט ּבְ ׁשָ ָנה ִליּמוד ּפְ ֶּאֶלף ׁשָ ְמָחה , ּ ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ֶאֶלף -ּ ל ּבְ ְ ַסך ַהּכֹל - ֻמְכּפָ

ָנה  ֵמָאה ְיהוִדים , ּ ְוֶזה ַרק ִמיהוִדי ֶאָחד- ִמְליֹון ׁשָ יל ּבְ ְכּפִ ה-ּּתַ ג ַמה ֶזה עֹוׂשֶ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו ֻמׂשָ ֵאיֶזה , ּ
ם ִנְפָלא  ָכל ָהעֹוָלמֹותּפַֹעל ְורֹׁשֶ מוִרים ְלך, ּהוא ּבְ ְָוֻכָלם ׁשְ ּ ה-. ּ ִאים ְוחֹוְטִפים,  ַעּתָ ֵלא ַמדוַע ּבָ ֲּהִיּפָ ּ ,

ַמת ּוְמַנְדִבים ְלִלּמוד ְלִעלוי ִנׁשְ ּ ּּ ֵלָמה, ִּלְזכות, ּ ֲעֶלה ָיֶפה, ִּלְרפוָאה ׁשְ ּתַ ְמָחה ׁשֶ ְרכֹון- , ְּלׂשִ ָמקֹום ָלֵתת ּבִ ,  ּבְ
ֶר לוםאֹו ֵאיֶזה ַמְזּכֶ ה ּכְ ּנָ לֹא זֹוְכִרים ִמּמֶ ּת ׁשֶ ַּחֵלק ֹזַהר ְוִת, ּ ּ ְמִחיר ַאְפִסיּ ּקוֵני זַֹהר ּבִ ּ ל ַחֶייך -. ּ ַמח ּכָ ָ ְוִתׂשְ ּ

א עֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהֶזה וְבַוַדאי ּבָ ּּבָ ּ א. ּ ֶזה וַבּבָ רו אֹוָתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּוָכך ִיְזּכְ ְּ ל ַהְקרֹוִבים, ְ ְוַגם , ּּכָ
ְל ֲעְדךַהּמַ ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ָָאִכים ּבַ ּ ר יֹוַחאי זי, ּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוָתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל "ְוַרּבִ ָע ּבְ ְ ְ

ך ּ ָצִריך ַרק ְלַקֵים ַמֲאַמר ֲחַז-, ּ נו ֵיׁש עֹוד ַמה ַלְחשֹוב-. ְּכָ ֵכהו ְלֵבית : "ל"ְ ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ַגע ּבְ ִּאם ּפָ ּ ָ

ְרֶזל הוא ִמְתּפֹוֵצץ ְדָרׁש ִאם ֶאֶבן הוא ִנּמֹוַח ִאם ּבַ ַּהּמִ ך". ּ ֵהר וִמְזַדּכֵ ך ִמּטַ ְַנֵסה ְוִתָוַכח ֵאיך ִלּבְ ָ ְּ ּ ּ ּוִמְתַלֵהב , ּ
ַמִים ׁשָ ּבַ ְּלָאִבינו ׁשֶ ּ.  
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ה   !ְּקִריָאה ְקדֹוׁשָ

ִּאָיר ִהלוָלא ְדָהַרְמַחו "כ, ד"בס ּ ְיסֹוד , ִניםְטמֹו"ְלַמם "א, ע"זיַּהָקדֹוׁש ל "ּ
ְיסֹוד ּבַ   .ק"ְלפע "תש, ׁשֶ

דֹוֵלי ַהדֹור בֹוד ּגְ יבֹות, ם"ַאְדמֹוִרי, ֶּאל ּכְ ׁשִ י ַהּיְ יִחים, ָראׁשֵ ּגִ ִנים, ם"ִצימֹו, ַמׁשְ , ַרּבָ
ִאים ּבָ ים, ּגַ י ָהַרּבִ ָרֵאל, ּוְמַזּכֵ ׂשְ ִליָט,ּוְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, א" ׁשְ   .ִּדי ּבְ

ְעָיה אֹוֵמר ִביא ְיׁשַ ֶרק מא יד(: ַהּנָ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעֹקב  )ּטו-ּפֶ ָרֵאל ֲאִני ּ ְמֵתי ִיׂשְ

יך ְנֻאם ה ָרֵאל ְוֹג'ְֲעַזְרּתִ יִפיֹות : ְֲאֵלך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ַעל ּפִ יך ְלמֹוַרג ָחרוץ ָחָדׁש ּבַ ְמּתִ ה ׂשַ ִּהּנֵ ּ ְ

ים ׂשִ ּמֹץ ּתָ דוׁש ָהִרים ְוָתדֹק וְגָבעֹות ּכַ ּּתָ יֵאר: ּ ּוְבַתְרגום יֹוָנָתן ּבִ ְבַטָיא ְדֵבית : ּּ ְדַחלון ׁשִ ּלֹא ּתִ ּ

ָרֵאל ַס, ַּיֲעקֹב ַזְרִעיָתא ְדִיׂשְ ָרֵאל' ַעְדכֹון ָאַמר הֵמיְמִרי ּבְ א ְדִיׂשְ ּוָפִריְקכֹון ַקִדיׁשָ ּ ק "ּוָבַרַד: ּ

יֵאר יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב : ּבִ ּתֹוַלַעת-ַאל ּתִ ָגלות ּכַ ים ּבְ ֵהם ַחָלׁשִ ּ ְלִפי ׁשֶ ה , ּ ֵדנו ָלּמָ ִּויַלּמְ

ָרֵאל ְלּתֹוַלַעת לו ִיׂשְ ִּנְמׁשְ ַּמה תֹוַלַעת זֹו ֵאיָנה ְלֹוַמר ָלך , ּ ה ֶאת ָהֲאָרִזים ֶאָלא ּ ַּמּכָ
ֶפה ה, ּבְ ה ֶאת ַהָקׁשֶ ה וַמּכָ ְּוִהיא ַרּכָ ְתִפָלה, ּ ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ך ִיׂשְ ּּכָ ּ ֵעי , ְ ים ִרׁשְ ּוַמּכִ

ְלָבנֹון ֶנֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ֲאָרִזים ְוִנְמׁשָ ֵהם ֲחָזִקים ּכַ ָּהעֹוָלם ׁשֶ ּ.  
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יַע ַעל  :ּול ַיֲהלֹוםַמְסל ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 1000ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ּ

ֵנִסיֹות[ י ּכְ ּתֵ יבֹות ּכֹוְלִלים ּבָ גֹון ְיׁשִ ְּקִהלֹות ַהקֶֹדׁש, ּּכְ ַיַחד, ּ ה ּבְ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ י ֵסֶדר ] ֶאְפׁשַ ִלְלמֹד ַעל ּפִ

ּזַֹהר ַהי ֻחָלק לּ ָנה354-ֹּוִמי ּמְ ים ָלֶאָחד6-7ִּלּמוד  - . ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות 12-ְֹאֶרך ּכְ, ּ ַדּפִ ר –ּ  ֶאְפׁשָ

ַבת ַאַחת ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ ְלָבד 12-ּבְ, ּּ ּ ַדקֹות ּבִ ָנה ַאַחת –ּ ׁשָ ּ ְויוְכלו ּבְ ּ

ּ ִסיוֵמי ז1000ַֹלֲעׂשֹות    .ַּהר ַהָקדֹוׁשּ

יַע ַעל  :ַּמְסלול ָזָהב ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 500ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ּ

ֵנִסיֹות[ י ּכְ ּתֵ יבֹות ּכֹוְלִלים ּבָ גֹון ְיׁשִ ְּקִהלֹות ַהקֶֹדׁש, ּּכְ ַיַחד, ּ ה ּבְ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ י ֵסֶדר ִלְלמֹד ַעל ּפִ] ֶאְפׁשַ

ֻחָלק ל ּזַֹהר ַהיֹוִמי ּמְ ּ ָנה354-ּ ים ָלֶאָחד12ִּלּמוד  - . ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות 24- ְֹאֶרך ּכְ, ּ ַדּפִ ר ְלַהְתִחיל –ּ  ֶאְפׁשָ

ַבת ַאַחת ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּוְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ ְלָבד 24-ּבְ, ּּ ּ ַדקֹות ּבִ ָנה ַאַחת ַלֲעׂשֹו–ּ ׁשָ ּ ְויוְכלו ּבְ  1000ת ּ

ִּסיוֵמי זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ.  

יַע ַעל  :אַּמְסלול  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 354ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ גֹון [ּ ּכְ

ְדָרׁש ית ַהּמִ יָבה, ּבֵ י, ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד אֹו ּכַ י ֵסֶדר זֹוַהר ] ִמְדָרׁש ּבְ ֻחָלק ל ִלְלמֹוד ַעל ּפִ ַּהיֹוִמי ּמְ ּ354 

ָנה ים ָלֶאָחד6-7ִּלּמוד  - .ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות12-לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר ִמ, ּ ַדּפִ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת , ּ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְלָבד12ב , ּּכָ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

ּפִ :בַּמְסלול  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 177יַע ַעל ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ גֹון [ּ ּכְ

ְדָרׁש ית ַהּמִ יָבה, ּבֵ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ ֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ י ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ּמְ ְּלִלּמוד ַעל ּפִ ּ ּ354 

ָנה ים12-14ִּלּמוד  - .ָּיִמים ַלׁשָ ּ ַדקֹות24ַח לֹא יֹוֵתר מ לֹוֵק, ּ ַדּפִ ל , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד24ב , ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

יַע ַעל : גַּמְסלול  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 118ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ גֹון [ּ ּכְ

ְדָרׁשּבֵ יָבה, ית ַהּמִ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ ֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ י ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ּמְ ְּלִלּמוד ַעל ּפִ ּ ּ354 

ָנה ים18-20ִּלּמוד  - .ָּיִמים ַלׁשָ ּ ַדקֹות36לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ַדּפִ ל , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחתֵסֶפר ַהזֹוַה ְלָבד36ב , ּר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

יַע ַעל  :ַּמְסלול ד ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 89ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ית [ּ גֹון ּבֵ ּכְ

ְדָרׁש יָבה, ַהּמִ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ י ֵסֶדר ְּלִלּמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ֻחָלק לּזַֹהר ּפִ ַּהיֹוִמי ּמְ  ָיִמים 354-ּ

ָנה ים24-28ִּלּמוד  - .ַּלׁשָ ּ ַדקֹות48לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ַדּפִ ל ֵסֶפר , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד48ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  
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ֶיְדֶכ :הַּמְסלול  יַע ַעל ִאם ֵיׁש ּבְ ּפִ ֹאֶפן ָקבוַע 45ם ְלַהׁשְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ית [ּ גֹון ּבֵ ּכְ

ְדָרׁש יָבה, ַהּמִ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ ֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ י ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ּמְ ְּלִלּמוד ַעל ּפִ ּ  ָיִמים 354ּ

ָנה ים52ְְלֵעֶרך  ִּלּמוד - .ַּלׁשָ ּ ַדקֹות96לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ַדּפִ ל ֵסֶפר , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד96ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכֹזַהר ָהָרִקיַע ְּוַהַמׂשְ ִּאֵלין ִאינו. ּּ ּ זַֹהר ָדאּ ַתְדִלין ּבְ ּן ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו , ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְּדִאְקֵרי, ּ ּ
ֵתיַבת ֹנַח ַנִים ֵמִעיר ,ּכְ ה ׁשְ ין ּבָ ְּדִמְתַכְנׁשִ ּּ ַבע ִמַמְלכוָתא, ּ ְּוׁשֶ ָפָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ּ ַנִים ִמִמׁשְ ּוׁשְ ּּ .

מֹות א( ִּיְתַקֵיםִּדְבהֹון  ִליכוהוָּכל ַהּבֵ )ׁשְ ּן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ּ ּ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא. ּּ : ג"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ג( .ּ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא   )ּבְ

ָלִּדְבֵרי  ִחּבור ַהֹזַהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו: "ּה ַהָקדֹוׁש"ַּהְשׁ ִּהֵנה ְמֹבָאר ִמָכאן ׁשֶ ּ ּּ ּּ ָיבֹוא ַהדֹו' ּ ַּעד ׁשֶ ר ּ
סֹוף ַהָיִמים ה ַלַתְחתֹוִנים, ָּהַאֲחרֹון ּבְ ָאז ִיְתַגּלֶ ּׁשֶ ּ יַח. ּ ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּ ִכי ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ ,ּ ּ ּ

ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ר ֶזה ִתְהֶיה ִסּבָ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ֵּדָעה ּבְ ָאַמר וְבִגיֵנה , ּ ְּוֶזה ׁשֶ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻח"ּ " ָּזתֹוְּוׁשַ
ָרֵאל', ְּוכו ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ִיׂשְ ּבִ ְּכֵדי ׁשֶ ּּ רוך , ּ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ְְכׁשֵ ְּ ּּ ּּ ּ

ַדם ַהֶפַסח וְבַדם ַהִמיָלה ם ּבְ ּהוא ְלַקְדׁשָ ּ ּ ּ ה ַע, ּ ה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאּלָ ן ַהְגֻאּלָ ּּכֵ ִיְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ּ ּד ׁשֶ ּ
ה ַהזֹו ַּהְקֻדׁשָ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון( "ּ ִרית, ֲעׂשָ ֵני לוחֹות ַהּבְ   . )ּׁשְ

ָרֵאל"ל זי"ָהַרְמַח ּע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ִל, ּ א ּבְ ּמוד ֶאּלָ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּ ֶרֶצף ְללֹא " ּ ּבְ
כַֹח , ֶהְפֵסק ּבְ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ׁשֶ ַרֲחִמים" ּ ה ּבְ ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאּלָ ְּלַבֵטל ּכָ ּּ נֹוָסף ַלַמֲעָלה , ְּכמֹו ֵכן: ּ ּּבְ

ל  ַרֲחִמיםַּהִנְפָלָאה ׁשֶ ה ּבְ ֵּקרוב ַהְגֻאּלָ מוד ְוַהְק, ּ ְּמֻסָגִלים ַהּלִ ּּ ל ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ּכָ ִּריָאה ּבְ ּ ּ
ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן צוָרה ִמְפֵני ּכָ חֹוָמה ּבְ ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ּכְ ּ ּ .  

ינו ַהָקדֹוׁש ָהַרְמַח ַּרּבֵ ה ַחִיים לוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה זי, ל"ּ נו מׁשֶ ַּרּבֵ ּ ַעל ַה, ע"ּּ ְּמִסַלת "ּבַ ּ
ִרים ָמרֹות ְללֹא , ְועֹוד" ְיׁשָ ִמׁשְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ל ִגיְרָסא ּבְ יָבתֹו ֵסֶדר ִלמוד ְמיָֻחד ׁשֶ יׁשִ ִּתֵקן ּבִ ּ ּּ ּ ּּ

יָבתֹו, ֶּהְפֵסק ְכָלל ֵמֵעת ְלֵעת יׁשִ ְּוָקַבע ָדָבר ֶזה ַכַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּּ ִאֶגֶרת ְּוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר, ּ ּ ּבְ
ֶזה ַהָלׁשֹון ָרֵאל ּבְ ת זֹו ָטְמנו : "ְּלַחְכֵמי ִיׂשְ ֵצל ֵמֶרׁשֶ ֹּזאת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות ֹקֶדׁש ְלִהּנָ ּ

ּוְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַעל ֹזאת ְולֹא ַיְחְדלו, ׂשֹוְנֵאיֶהם ּּ י ַרב ַהָדָבר ְוָעצום ְמֹאד, ּּ ּּכִ ּ ...  
ָרֵאל ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָוםְּוַעָתה ַא ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּל ַיׁשְ ּ ּ ר ַחְיִלי ָהִייִתי , ּ י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ּּכִ

ָכל ָמקֹום וָמקֹום ּקֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ בֹוד תֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות, ּ ֲּאָבל ּכְ ּּ י , ּ ּכִ
מֹוָה ָרֵאלֵאין ּכָ ָלל,  ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ ה הוא ּכְ י לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ ְּוָכל ֶאָחד ּבִ ּ ."  

ָהַרְמַח ּוִמי ָלנו ָגדֹול ּכְ ּ י ַהתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות "ל זי"ּ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ּע ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ָרֵא א ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹוֵמַעם ִיׂשְ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק, ּל ֶאּלָ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלמוד ּבְ ּ ה ָהֶעְליֹוָנה , ּ כַֹח ַהְקֻדׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ

ַרֲחִמים ה ּבְ ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאּלָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ   ). ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר–ל "ִּאֶגֶרת הרמח(. ּ

ֵמי ָנָהרַלַמְזִהיר לֹוִמים ֵתן ּכְ ְזָהר ׁשְ ַווָדאֹותַּהֵיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע !ּ ְוַלּנִ ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר ,  ּבְ ּׁשֶ ּ ּהוא , ַּהָקדֹוׁשּ
ְלטֹונֹו ֵטל ׁשִ ִּנְדָחה ִמן ָהעֹוָלם וִמְתּבַ לֹו, ּ ְּוזֹוִהי ַהִמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַּעל ֵכן הוא ִמְתַאֵמץ ְלַהְחִדיר. ּ ּּ ּ 

טות ְוֶהֶבל ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵּהֶפך ָהֱאֶמת ַמָמׁש, ַּמֲחׁשָ ְ.  
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ָנה ן ְזִהירות ַסּכָ ת ַהֵיֶצר! ַּעל ּכֵ ֶרׁשֶ ּלֹא ִלפֹול ּבְ י יֹוָנָתן !ּ ר ַנֲחָמִני ָאַמר ַרּבִ מוֵאל ּבַ י ׁשְ ּ ִכְדָאַמר ַרּבִ ֵיֶצר ּ
עֹוָלם ַהֶזה וֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלם  ָּהַרע ְמִסיתֹו ְלָאָדם ּבָ אּ ה ְוִיָנֵצל, ַהּבָ ָמֵעאל : ַּמה ַיֲעׂשֶ י ִיׁשְ ַּתָנא ְדֵבי ַרּבִ ּ

ך ְמֻנָול ֶזה  ִּאם ָפַגע ּבָ ֵכהו ְלֵבית ַהִמְדָרׁשְּ ָּמׁשְ ֻּסָכה ַדף ֹנב( ...'ְּוכו, ּ ּ.(:   

ּוִבְזכוְתֶכם ִיְתַקֵים  ּ נו ַהָכתובּ ּּבָ מֹות ֶפֶרק ( :ּּ ִּתֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה )יח-טז' טו פּׁשְ ְגדֹל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ּ ּ ָוַפַחד ּבִ ּ ָ

ָָכָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר ַעְמך ה ּ ְבְתך ָפַעְלָת ה,ַּעד ַיֲעֹבר ַעם זו ָקִניָת' ּ ַהר ַנֲחָלְתך ָמכֹון ְלׁשִ ּ ְתִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ּבְ ּ ּ ָּ ָ ּ '
ָָני כֹונֲנו ָיֶדיך-ִּמְקָדׁש ֲאדֹ ּ   .א" בב,ְִיְמלֹך ְלעָֹלם ָוֶעד'  ה,ּ

רֹת ֵרי ֲעׂשָ ְיַרֵכז [ ׂשָ ֶּאָחד ׁשֶ ים ְלִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש10ּ ּ ֲאָנׁשִ ּ ּ יםְוֵכן , ּ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי ֵמאֹות, ּׂשָ  ]ְוׂשָ
ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָרֵאל ּבְ ְּלַאֵחד ֶאת ָכל ַעם ִיׂשְ ּּ ּ יֹומֹו, ּ ְּוַלֲעׂשֹות ִסיוִמים ִמיֵדי יֹום ּבְ ְלִפי ַהזֹוַהר [, ּ

ַּהיֹוִמי ַהְמחוָלק ל ּ ּ ַדִפים ְל6-7 יֹום 354'ּ ָרֵאל] יֹוםּ   .ְּלַהָצַלת ַעם ִיׂשְ

יַע ַעל  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 1000ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ יבֹות ּכֹוְלִלים [ּ גֹון ְיׁשִ ּכְ
ֵנִסיֹות י ּכְ ּתֵ ִּהלֹות ַהקֶֹדׁשְק, ּּבָ ַיַחד,ּ ה ּבְ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ ֻחָלק ל]  ֶאְפׁשַ י ֵסֶדר זַֹהר ַהיֹוִמי ּמְ ִּלְלמֹד ַעל ּפִ ּ ּ -354 
ָנה ים ָלֶאָחד6-7ִּלּמוד  - .ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות12- ּכְְֹאֶרך , ּ ַדּפִ ל ֵסֶפר  !ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת  ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְלָבד12- ּבְ, ַאַחתּ ּ ַדקֹות ּבִ ָנה ַאַחת ַלֲעׂשֹות  !ּ ׁשָ ְּויוְכלו ּבְ ִּסיוֵמי זַֹהר ַהָקדֹוׁש 1000ּ ּ ּ.  

ֶיְדֶכם ַהָדָבר ּבֹוִרים "!ּּבְ ְלֵטי ַהּגִ ֶּאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּ ְבִחיַנת , "ּ ר ְיַסְימו ְקִהָלה ַאַחת ּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ָתא "ּ ִנׁשְ ּּכְ
ְבִחיַנת , )ק"והז( "ֲחָדא לוי ָעָליו"ֵהם ּבִ ֵגן ּתָ ָרֵאל" ֶּאֶלף ַהּמָ ָלל ִיׂשְ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ּכְ ּׁשֶ ּ ְלֵטי  ",ּ ּכֹל ׁשִ

בורֹות וַמְמִתיִקים אֹוָתם" ַּהִגּבֹוִרים ְּוַעל ְיֵדי ִלמוָדם ֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהּגְ ּ ּ ּ ד ִנְגָאִלים ,ּ " ּ ָמֵגן ָלנוּתֹוָרתֹו"ֵסֶפר ( .ּוִמּיַ

ּבִ, :)זַּדף  ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאַמר ָהַרׁשְ י ֶזה ִמְתּבָ לֹו ִמן ַהִדין"י "ְוַעל ּפִ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ְּדַעל ְיֵדי ִלּמוד " ּ ּ
ַמת ַהַצִדיק  ר ְלִנׁשְ ּּתֹוָרתֹו ִמְתַקׁשֵ ּ ּבִ"ֵסֶפר (ּ ַמת ָהַרׁשְ ה ִעם ַהַצִד. )"י"ִנׁשְ ּוְכַמֲעׂשֵ ּ ַעל ָהּ  "ִּאְמֵרי ַחִיים"ּיק ַהָקדֹוׁש ּבַ

ִציֹון , ע"ְמִויְזִניץ זי י ַדקֹות ּבְ ּתֵ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַרק ׁשְ ַעל ְיֵדי ִלּמודֹו ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּבִּ ל י "ָהַרׁשְ יק ֶאת ּכָ ָמתֹו ְוִהְמּתִ ר ְלִנׁשְ ִּנְתַקׁשֵ
ך ִנְצחו , ַּהִדיִנים ְּוַאַחר ּכָ ּ ִמְלֶחֶמת ְ   .)"ַּהזַֹהרִּאְגרֹות "ֵסֶפר ה ְרֵא. (ז"תשכּבְ

יַע ַעל  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 500ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ גֹון [ּ יבֹות ּכֹוְלִלים ּכְ ְיׁשִ
ֵנִסיֹות י ּכְ ּתֵ ְּקִהלֹות ַהקֶֹדׁש, ּּבָ ה ,ּ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ ַיַחד ֶאְפׁשַ י ֵסֶדר מֹד ִלְל] ּבְ ֻחָלק לּזַֹהר ַעל ּפִ ַּהיֹוִמי ּמְ ּ -354 
ָנה ים ָלֶאָחד12ִּלּמוד  - .ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות24- ּכְְֹאֶרך , ּ ַדּפִ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  !ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּּ

ַבת ַאַחת ְלָבד24-ּבְ, ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ָנה ַאַחת !ּ ׁשָ ְּויוְכלו ּבְ ִּסיוֵמי זַֹהר ַהָקדֹוׁש 1000 ַלֲעׂשֹות ּ ּ ּ.  
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ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן ָקבוַע 354ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ית ַהִמְדָרׁש[ּ גֹון ּבֵ , ּּכְ

יָבה ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ּ ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל ִלְלמֹוד ַעל]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ ּ ָנה354ּ   . ָיִמים ְלׁשָ

ִּלמוד  ּ ַדִפים ָלֶאָחד6-7ּ ּ ַדקֹות12לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ל ֵסֶפר , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ַּהזַֹהר ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד12ב , ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  
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 כח כסלו        87      
 כט כסלו        88      
 ל כסלו        89      
 א טבת        90      
 ב טבת        91      
 ג טבת        92      
 ד טבת        93      
 ה טבת        94      
 ו טבת        95      
 ז טבת        96      
 ח טבת        97      
 ט טבת        98      
 י טבת        99      
 יא טבת        100      
 יב טבת        101      
 יג טבת        102      
 יד טבת        103      
 טו טבת        104      
 טז טבת        105      
 יז טבת        106      
 יח טבת        107      
 יט טבת        108      
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 כ טבת        109      
 כא טבת        110      
 כב טבת        111      
 כג טבת        112      
 כד טבת        113      
 כה טבת        114      
 כו טבת        115      
 כז טבת        116      
 כח טבת        117      
 כט טבת        118      
 א שבט        119      
 ב שבט        120      
 ג שבט        121      
 ד שבט        122      
 ה שבט        123      
 ו שבט        124      
 ז שבט        125      
 ח שבט        126      
 ט שבט        127      
 י שבט        128      
 יא שבט        129      
 יב שבט        130      
 יג שבט        131      
 יד שבט        132      
 טו שבט        133      
 טז שבט        134      
 יז שבט        135      
 יח שבט        136      
 יט שבט        137      
 כ שבט        138      
 כא שבט        139      
 כב שבט        140      
 כג שבט        141      
 כד שבט        142      
 כה שבט        143      
 כו שבט        144      
 כז שבט        145      
 כח שבט        146      
 כט שבט        147      
 ל שבט        148      
 א אדר        149      
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 ב אדר        150      
 ג אדר        151      
 ד אדר        152      
 ה אדר        153      
 ו אדר        154      
 ז אדר        155      
 ח אדר        156      
 ט אדר        157      
 י אדר        158      
 יא אדר        159      
 יב אדר        160      
 יג אדר        161      
 יד אדר        162      
 טו אדר        163      
 טז אדר        164      
 יז אדר        165      
 יח אדר        166      
 יט אדר        167      
 כ אדר        168      
 כא אדר        169      
 כב אדר        170      
 כג אדר        171      
 כד אדר        172      
 כה אדר        173      
 כו אדר        174      
 כז אדר        175      
 כח אדר        176      
 כט אדר        177      
 א ניסן        178      
 ב ניסן        179      
 ג ניסן        180      
 ד ניסן        181      
 ה ניסן        182      
 ו ניסן        183      
 ז ניסן        184      
 ח ניסן        185      
 ט ניסן        186      
 י ניסן        187      
 יא ניסן        188      
 יב ניסן        189      
 יג ניסן        190      
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 יד ניסן        191      
 טו ניסן        192      
 טז ניסן        193      
 יז ניסן        194      
 יח ניסן        195      
 יט ניסן        196      
 כ ניסן        197      
 כא ניסן        198      
 כב ניסן        199      
 כג ניסן        200      
 כד ניסן        201      
 כה ניסן        202      
 כו ניסן        203      
 כז ניסן        204      
 כח ניסן        205      
 כט ניסן        206      
 ל ניסן        207      
 א אייר        208      
 ב אייר        209      
 ג אייר        210      
 ד אייר        211      
 ה אייר        212      
 ו אייר        213      
 ירז אי        214      
 ח אייר        215      
 ט אייר        216      
 י אייר        217      
 יא אייר        218      
 יב אייר        219      
 יג אייר        220      
 יד אייר        221      
 טו אייר        222      
 טז אייר        223      
 יז אייר        224      
 יח אייר        225      
 יט אייר        226      
 כ אייר        227      
 כא אייר        228      
 כב אייר        229      
 כג אייר        230      
 כד אייר        231      
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 כה אייר        232      
 כו אייר        233      
 כז אייר        234      
 כח אייר        235      
 כט אייר        236      
 א סיון        237      
 ב סיון        238      
 ג סיון        239      
 ד סיון        240      
 ה סיון        241      
 ו סיון        242      
 ז סיון        243      
 ח סיון        244      
 ט סיון        245      
 י סיון        246      
 יא סיון        247      
 יב סיון        248      
 יג סיון        249      
 יד סיון        250      
 טו סיון        251      
 טז סיון        252      
 יז סיון        253      
 יח סיון        254      
 וןיט סי        255      
 כ סיון        256      
 כא סיון        257      
 כב סיון        258      
 כג סיון        259      
 כד סיון        260      
 כה סיון        261      
 כו סיון        262      
 כז סיון        263      
 כח סיון        264      
 כט סיון        265      
 ל סיון        266      
 א תמוז        267      
 ב תמוז        268      
 ג תמוז        269      
 ד תמוז        270      
 ה תמוז        271      
 ו תמוז        272      
 ז תמוז        273      
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 ח תמוז        274      
 ט תמוז        275      
 י תמוז        276      
 יא תמוז        277      
 יב תמוז        278      
 יג תמוז        279      
 יד תמוז        280      
 טו תמוז        281      
 טז תמוז        282      
 יז תמוז        283      
 יח תמוז        284      
 יט תמוז        285      
 כ תמוז        286      
 כא תמוז        287      
 כב תמוז        288      
 כג תמוז        289      
 כד תמוז        290      
 כה תמוז        291      
 כו תמוז        292      
 כז תמוז        293      
 כח תמוז        294      
 כט תמוז        295      
 א אב        296      
 ב אב        297      
 ג אב        298      
 ד אב        299      
 ה אב        300      
 ו אב        301      
 ז אב        302      
 ח אב        303      
 ט אב        304      
 י אב        305      
 יא אב        306      
 יב אב        307      
 יג אב        308      
 יד אב        309      
 טו אב        310      
 טז אב        311      
 יז אב        312      
 יח אב        313      
 יט אב        314      
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 כ אב        315      
 כא אב        316      
 כב אב        317      
 כג אב        318      
 כד אב        319      
 כה אב        320      
 כו אב        321      
 כז אב        322      
 כח אב        323      
 כט אב        324      
 ל אב        325      
 א אלול        326      
 ב אלול        327      
 ג אלול        328      
 ד אלול        329      
 ה אלול        330      
 ו אלול        331      
 ז אלול        332      
 ח אלול        333      
 ט אלול        334      
 י אלול        335      
 יא אלול        336      
 יב אלול        337      
 יג אלול        338      
 יד אלול        339      
 טו אלול        340      
 טז אלול        341      
 יז אלול        342      
 יח אלול        343      
 יט אלול        344      
 כ אלול        345      
 כא אלול        346      
 כב אלול        347      
 כג אלול        348      
 כד אלול        349      
 כה אלול        350      
 כו אלול        351      
 כז אלול        352      
 כח אלול        353      
 לכט אלו        354      
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ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן ָקבוַע 177ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ית ַהִמְדָרׁש[ּ גֹון ּבֵ , ּּכְ

יָבה ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ ּּ ּ ָנה354ּ   .ּ ָיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ּ ַדִפים12-14ּ ּ ַדקֹות24לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד24ב , ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

ת
או

מ
שרי 

ם  
שי

מ
ח

שרי 
ת  

שרו
ע

שרי 
ם  

מדי
ספר הלו

מ
  

  סדר  2טלפון  1טלפון   שם
  מודיהל

 ב תשרי-א       1      
 ד תשרי- ג        2      
 ו תשרי- ה       3      
 ח תשרי-ז        4      
 י תשרי- ט        5      
 יב תשרי- יא        6      
 יד תשרי-יג        7      
 טז תשרי-טו        8      
 יח תשרי-יז        9      
 כ תשרי-יט        10     
 כב תשרי-כא        11      
 כד תשרי-כג        12      
 כו תשרי- כה        13      
 כח תשרי-כז        14      
 ל תשרי-כט        15      
 ב חשון-א        16      
 ד חשון- ג        17      
 ו חשון- ה        18      
 ח חשון-ז        19      
 י חשון- ט        20      
 יב חשון- יא        21      
 יד חשון-יג        22      
 טז חשון-טו        23      
 יח חשון-יז        24      
 כ חשון-יט        25      
 ןכב חשו-כא        26      
 כד חשון-כג        27      
 כו חשון- כה        28      
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 כח חשון-כז        29      

  כט חשון        30      
 א כסלו

 ג כסלו- ב        31      
 ה כסלו-ד        32      
 ז כסלו-ו        33      
 ט כסלו-ח        34      
 יא כסלו-י        35      
 יג כסלו-יב        36      
 טו כסלו-יד        37      
 יז כסלו-טז        38      
 יט כסלו- יח        39      
 כא כסלו-כ        40      
 כג כסלו-כב        41      
 כה כסלו-כד        42      
 כז כסלו-כו        43      
 כט כסלו-כח        44      

  סלול כ        45      
 א טבת

  ג טבת- ב        46      
 ה טבת-ד        47      
 ז טבת-ו        48      
 ט טבת-ח        49      
 יא טבת-י        50      
 יג טבת-יב        51      
 טו טבת-יד        52      
 יז טבת-טז        53      
 יט טבת- יח        54      
 כא טבת-כ        55      
 כג טבת-כב        56      
 כה טבת-כד        57      
 כז טבת-כו        58      
 כט טבת-כח        59      
 ב שבט-א        60      
 ד שבט- ג        61      
 ו שבט- ה        62      
 ח שבט-ז        63      
 י שבט- ט        64      
 יב שבט- יא        65      
 יד שבט-יג        66      
 טז שבט-טו        67      
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 יח שבט-יז        68      
 כ שבט-יט        69      
 כב שבט-כא        70      
 כד שבט-כג        71      
 כו שבט- כה        72      
 כח שבט-כז        73      
 ל שבט-כט        74      
 ב אדר-א        75      
 ד אדר- ג        76      
 ו אדר- ה        77      
 ח אדר-ז        78      
 י אדר- ט        79      
 יב אדר- יא        80      
 יד אדר-יג        81      
 טז אדר-טו        82      
 יח אדר-יז        83      
 כ אדר-יט        84      
 כב אדר-כא        85      
 כד אדר-כג        86      
 כו אדר- כה        87      
 כח אדר-כז        88      

  כט אדר        89      
 א ניסן

  ג ניסן- ב        90      
 ה ניסן-ד        91      
 ז ניסן-ו        92      
 ט ניסן-ח        93      
 יא ניסן-י        94      
 יג ניסן-יב        95      
 טו ניסן-יד        96      
 יז ניסן-טז        97      
 יט ניסן- יח        98      
 כא ניסן-כ        99      
 כג ניסן-כב        100      

 כה ניסן-כד        101      
 כז ניסן-כו        102      
  ניסןכט-כח        103      

  ל ניסן        104      
 א אייר

  ג אייר- ב        105      
 ה אייר-ד        106      
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 ז אייר-ו        107      
 ט אייר-ח        108      
 יא אייר-י        109      
 יג אייר-יב        110      
 טו אייר-יד        111      
 יז אייר-טז        112      
 יט אייר- יח        113      
 כא אייר-כ        114      
 כג אייר-בכ        115      
 כה אייר-כד        116      
 כז אייר-כו        117      
 כט אייר-כח        118      
 ב סיון-א        119      
 ד סיון- ג        120      
 ו סיון- ה        121      
 ח סיון-ז        122      
 י סיון- ט        123      
 יב סיון- יא        124      
 יד סיון-יג        125      
 טז סיון-טו        126      
 יח סיון-יז        127      
 כ סיון-יט        128      
 כב סיון-כא        129      
 כד סיון-כג        130      
 כו סיון- כה        131      
 כח סיון-כז        132      
 ל סיון-כט        133      
  ב תמוז-א        134      
 ד תמוז- ג        135      
 ו תמוז- ה        136      
 ח תמוז-ז        137      
 י תמוז- ט        138      
 מוזיב ת- יא        139      
 יד תמוז-יג        140      
 טז תמוז-טו        141      
 יח תמוז-יז        142      
 כ תמוז-יט        143      
 כב תמוז-כא        144      
 כד תמוז-כג        145      
 כו תמוז- כה        146      
 כח תמוז-כז        147      
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  כט תמוז        148      

 א אב
  ג אב- ב        149      
 ה אב-ד        150      
  אבז-ו        151      
 ט אב-ח        152      
 יא אב-י        153      
 יג אב-יב        154      
 טו אב-יד        155      
 יז אב-טז        156      
 יט אב- יח        157      
 כא אב-כ        158      
 כג אב-כב        159      
 כה אב-כד        160      
 כז אב-כו        161      
 כט אב-כח        162      

  ל אב        163      
 א אלול

 ג אלול- ב        164      
 ה אלול-ד        165      
 ז אלול-ו        166      
 ט אלול-ח        167      
 יא אלול-י        168      
 יג אלול-יב        169      
 טו אלול-יד        170      
 יז אלול-טז        171      
 יט אלול- יח        172      
 כא אלול-כ        173      
 כג אלול-כב        174      
 כה אלול-כד        175      
 ז אלולכ-כו        176      
 כט אלול-כח        177      
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ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן ָקבוַע 118ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ית ַהִמְדָרׁש[ּ גֹון ּבֵ , ּּכְ

יָבה ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ִפי ֵסֶדר]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ ּ זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל ּ ּ ָנה354ּ   .ּ ָיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ּ ַדִפים18-20ּ ּ ַדקֹות36לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד36ב , ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

ת
או

מ
שרי 

ם  
שי

מ
ח

שרי 
ת  

שרו
ע

שרי 
ם  

מדי
ספר הלו

מ
  

  סדר  2טלפון  1טלפון   שם
  מודיהל

  ג תשרי-ב-א       1      

  ו תשרי-ה-ד        2      

  ט תשרי-ח-ז       3      

  יב תשרי-יא-י        4      

  טו תשרי-יד-יג        5      

יח -יז-טז        6      
  תשרי

כא -כ-יט        7      
  תשרי

כד -כג-כב        8      
  תשרי

כז -כו-כה        9      
  תשרי

ל -כט-כח        10     
  תשרי

  ג חשון-ב-א        11      

  ו חשון-ה-ד        12      

  ט חשון-ח-ז        13      

  יב חשון-יא-י        14      

  טו חשון-יד-יג        15      

  יח חשון-יז-טז        16      

  כא חשון-כ-יט        17      

כד -כג-כב        18      
  חשון

כז -כו-כה        19      
  חשון

  כט חשון-כח        20      
  א כסלו

  ד כסלו-ג-ב        21      

  ז כסלו-ו-ה        22      

  י כסלו-ט-ח        23      
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  יג כסלו-יב-יא        24      

  טז כסלו-טו-יד        25      

  יט כסלו-יח-יז        26      

כב כסלו-כא-כ        27      

כה -כד-כג        28      
  כסלו

כח -כז-כו        29      
  כסלו

  ל כסלו-כט        30      
  א טבת

  ד טבת-ג-ב        31      

  ז טבת-ו-ה        32      

  י טבת-ט-ח        33      

  יג טבת-יב-יא        34      

  טז טבת-טו-יד        35      

  יט טבת-יח-יז        36      

  כב טבת-כא-כ        37      

כה -כד-כג        38      
  טבת

כח -כז-כו        39      
  טבת

  כט טבת        40      
  ב שבט-א

  ה שבט-ד-ג        41      

  ח שבט-ז-ו        42      

  יא שבט-י-ט        43      

  יד שבט-יג-יב        44      

  יז שבט-טז-טו        45      

  כ שבט-יט-יח        46      

כג -כב-כא        47      
  שבט

כו -כה-כד        48      
  שבט

כט -כח-כז        49      
  שבט

  ל שבט        50      
  ב אדר-א

  ה אדר-ד-ג        51      

  ח אדר-ז-ו        52      

  יא אדר-י-ט        53      

  יד אדר-יג-יב        54      

  יז אדר-טז-טו        55      

  כ אדר-יט-יח        56      

כג -כב-כא        57      
  אדר
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  כו אדר-כה-כד        58      

כט -כח-כז        59      
  אדר

  ג ניסן-ב-א        60      

  ו ניסן-ה-ד        61      

  ט ניסן-ח-ז        62      

  יב ניסן-יא-י        63      

  טו ניסן-יד-יג        64      

  יח ניסן-יז-טז        65      

  כא ניסן-כ-יט        66      

  ד ניסןכ-כג-כב        67      

  כז ניסן-כו-כה        68      

  ל ניסן-כט-כח        69      

  ג אייר-ב-א        70      

  ו אייר-ה-ד        71      

  ט אייר-ח-ז        72      

  יב אייר-יא-י        73      

  טו אייר-יד-יג        74      

  יח אייר-יז-טז        75      

  כא אייר-כ-יט        76      

  כד אייר-כג-כב        77      

  ירכז אי-כו-כה        78      

  כט אייר-כח        79      
  א סיון

  ד סיון-ג-ב        80      

  ז סיון-ו-ה        81      

  י סיון-ט-ח        82      

  יג סיון-יב-יא        83      

  טז סיון-טו-יד        84      

  יט סיון-יח-יז        85      

  כב סיון-כא-כ        86      

  כה סיון-כד-כג        87      

  כח סיון-כז-כו        88      

  ל סיון-כט        89      
  א תמוז

  ד תמוז-ג-ב        90      

  ז תמוז-ו-ה        91      

  י תמוז-ט-ח        92      

  יג תמוז-יב-יא        93      

  טז תמוז-טו-יד        94      

  יט תמוז-יח-יז        95      
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כב -כא-כ        96      

  תמוז

כה -כד-כג        97      
  תמוז

כח -כז-כו        98      
  תמוז

  כט תמוז        99      
  ב אב-א

  ה אב-ד-ג        100      

  ח אב-ז-ו        101      

  יא אב-י-ט        102      

  יד אב-יג-יב        103      

  יז אב-טז-טו        104      

  כ אב-יט-יח        105      

  כג אב-כב-כא        106      

  כו אב-כה-כד        107      

  כט אב-כח-כז        108      

  ל אב        109      
  ב אלול-א

  ה אלול-ד-ג        110      

  ח אלול-ז-ו        111      

  יא אלול-י-ט        112      

  יד אלול-יג-יב        113      

  יז אלול-טז-טו        114      

  כ אלול-יט-יח        115      

כג -כב-כא        116      
  אלול

כו -כה-כד        117      
  אלול

כט -כח-כז        118      
  אלול
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ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ לֹוְמִדי89ִּאם ֵיׁש ּבְ ים ׁשֶ אֶֹפן ָקבוַע ּ ֲאָנׁשִ ְסִביַבְתֶכם ּבְ ית ַהִמְדָרׁש[ּם ּבִ גֹון ּבֵ , ּּכְ

יָבה ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ ּּ ּ ָנה354ּ   .ּ ָיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ּ ַדִפים24-28ּ ּ ַדקֹות48לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֶאְפׁשָ, ּ ּר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד48ב , ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

ת
או

מ
שרי 

ם  
שי

מ
ח

שרי 
ת  

שרו
ע

שרי 
ם  

מדי
ספר הלו

מ
  

  סדר  2טלפון  1טלפון   שם
  מודיהל

   תשריד-ג-ב-א       1      

   תשריח-ז-ו-ה        2      

   תשרייב-אי-י-ט       3      

   תשריזט-טו-יד-יג        4      

   תשריכ-יט-יח-יז        5      

 כד-כג-כב-כא        6      
  תשרי

כח -כז-כו-כה        7      
  תשרי

   תשריל-כט        8      
   חשוןב-א

   חשוןו-ה-ד-ג        9      

   חשוןי-ט-ח-ז        10     

   חשוןיד- יגיב-אי        11      

   חשוןיח-יז-טז-טו        12      

 כב-כא-כ-יט        13      
  חשון

 כו-כה-כד-כג        14      
  חשון

  כט חשון-כח-כז        15      
  א כסלו

  ה כסלו-ד-ג-ב        16      

   כסלוט-ח ז-ו        17      

   כסלויג-בי-יא-י        18      

   כסלויז-טז-טו-יד        19      

   כסלוכא-כ-יט-יח        20      

 כה-כד-כג-כב        21      
  כסלו

 כט-כח-כז-כו        22      
  כסלו
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  ל כסלו        23      

  ג טבת-ב-א

   טבתז-ו-ה-ד        24      

   טבתאי-י-ט-ח        25      

   טבתטו-יד-יג-יב        26      

   טבתיט-יח-יז-טז        27      

   טבתכג-כב-כא-כ        28      

כז -כו-כה-כד        29      
  טבת

  כח כט טבת        30      
  ב שבט-א

   שבטו-ה-ד-ג        31      

   שבטי-ט-ח-ז        32      

   שבטיד-יג-יב-יא        33      

   שבטיח-יז-טז-טו        34      

 כב-כא-כ-יט        35      
  שבט

 כו-כה-כד-כג        36      
  שבט

ל -כט-כח-כז        37      
  שבט

  ד אדר-ג-ב-א        38      

   אדרח-ז-ו-ה        39      

   אדריב-יא-י-ט        40      

   אדרטז-טו-יד-יג        41      

   אדרכ-יט-יח-יז        42      

 כד-כג-כב-כא        43      
  אדר

 כח-כז-כו-כה        44      
  אדר

  כט אדר        45      
  ג ניסן-ב-א

   ניסןז-ו-ה-ד        46      

   ניסןאי-י-ט-ח        47      

   ניסןטו-יד-יג-יב        48      

   ניסןיט-יח-יז-טז        49      

   ניסןכג-כב-כא-כ        50      

  כז ניסן-כו-כה-כד        51      

   ניסןל-כט-כח        52      
  א אייר

  ה אייר-ד-ג-ב        53      

  ט אייר-ח-ז-ו        54      

   אייריג-בי-יא-י        55      

  יז אייר-טז-טו-די        56      

  כא אייר-כ-יט-חי        57      
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כה -כד-כג-כב        58      

  אייר

כט -כח-כז-כו        59      
  אייר

   סיוןד-ג-ב-א        60      

   סיוןח-ז-ו-ה        61      

   סיוןיב-אי-י-ט        62      

   סיוןטז-טו-יד-יג        63      

  סיון כ-יט-יח-יז        64      

 כד-כג-כב-כא        65      
  סיון

  כח סיון-כז-כו-כה        66      

   סיוןל-כט        67      
   תמוזב-א

   תמוזו-ה-ד-ג        68      

   תמוזי-ט-ח-ז        69      

   תמוזיד- יגיב-אי        70      

   תמוזיח-יז-טז-טו        71      

 כב-כא-כ-יט        72      
  תמוז

 כו-כה-כד-כג        73      
  תמוז

  כט תמוז-כח-כז        74      
  א אב

  ה אב-ד-ג-ב        75      

   אבט-ח ז-ו        76      

   אביג-בי-יא-י        77      

   אביז-טז-טו-יד        78      

   אבכא-כ-יט-יח        79      

   אבכה-כד-כג-כב        80      

   אבכט-כח-כז-כו        81      

  ל אב        82      
  ג אלול-ב-א

   אלולז-ו-ה-ד        83      

   אלולאי-י-ט-ח        84      

   אלולטו-יד-יג-יב        85      

   אלוליט-יח-יז-טז        86      

 אלולכג-כב-כא-כ        87      

כז -כו-כה-כד        88      
  אלול

  כח כט אלול        89      
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ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן ָקבוַע 45ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ י[ּ גֹון ּבֵ , ּת ַהִמְדָרׁשּכְ

יָבה ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ ּּ ּ ָנה354ּ   .ּ ָיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד ּ ַדִפים52ְְלֵעֶרך  ּ ּ ַדקֹות96לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ל ֵסֶפר ַהז, ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ֹוַהר ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד96ב , ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

ת
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מ
שרי 

ם  
שי

מ
ח

שרי 
ת  

שרו
ע

שרי 
ם  

מדי
ספר הלו

מ
  

  סדר  2טלפון  1טלפון   שם
  מודיהל

  א תשרי: מן       1      
  ח תשרי: עד

  ט תשרי:: מן        2      
  טז תשרי:: עד

  יז תשרי: מן       3      
  כד תשרי: עד

  כה תשרי: מן        4      
  ב חשון: עד

  ג חשון: מן        5      
  י חשון: עד

  יא חשון: מן        6      
  יח חשון: עד

  יט חשון: מן        7      
  כו חשון: עד

  כז חשון: מן        8      
  ה כסלו: עד

  ו כסלו: מן        9      
  יג כסלו: עד

  יד כסלו: מן        10     
  כא כסלו: עד

  כב כסלו: מן        11      
  כט כסלו: עד

  ל כסלו: מן        12      
   טבתז: עד

  ח טבת: מן        13      
  טו טבת: עד

  טז טבת: מן        14      
  כג טבת: עד

  כד טבת: מן        15      
  ב שבט: עד

  ג שבט: מן        16      
  י שבט: עד

  יא שבט: מן        17      
  יח שבט: עד

  יט שבט: מן        18      
  כו שבט: עד

  כז שבט: מן        19      
  ד אדר: עד
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  ה אדר: מן        20      

  ריב אד: עד

  יג אדר: מן        21      
  כ אדר: עד

  כא אדר: מן        22      
  כח אדר: עד

  כט אדר: מן        23      
  ז ניסן: עד

  ח ניסן: מן        24      
  טו ניסן: עד

  טז ניסן: מן        25      
  כג ניסן: עד

  כד ניסן: מן        26      
  א אייר: עד

  ב אייר: מן        27      
  ט אייר: עד

  י אייר: מן        28      
   אייריז: עד

  יח אייר: מן        29      
  כה אייר: עד

  כו אייר: מן        30      
  ד סיון: עד

  ה סיון: מן        31      
  יב סיון: עד

  יג סיון: מן        32      
  כ סיון: עד

  כא סיון: מן        33      
  כח סיון: עד

  כט סיון: מן        34      
  ו תמוז: עד

  ז תמוז: מן        35      
  יד תמוז: עד

  תמוזטו : מן        36      
  כב תמוז: עד

  כג תמוז: מן        37      
  א אב: עד

  ב אב: מן        38      
  ט אב: עד

  י אב: מן        39      
  יז אב: עד

  יח אב: מן        40      
  כה אב: עד

  כו אב: מן        41      
  ג אלול: עד

  ד אלול: מן        42      
  יא אלול: עד

  יב אלול: מן        43      
  יט אלול: עד

  כ אלול: מן        44      
  כז אלול: עד

  כח אלול: מן        45      
  כט אלול: עד
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ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר   !ִּלְנִדיֵבי ַעם ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה ִדי ּבְ
ְרכו " ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ּּבְ   .ֲעֵליֶכם' הֹנַעם  –" 'הּ

ף ָלֵעֶסק ּתָ ֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ ּכְ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ל ּ ָעָליו ִלְבדֹו,ּכָ ָדִאיותֹו ׁשֶ ּק ֶאת ּכְ ּ

ָדִאיֹו, ָהֵעֶסק ׁשואֹות ּכְ ַּהִאם ָהֵעֶסק ָיִניב ּתְ ִיְתָרה? ַהִאם ַיְרִויַח ֵמָהִעְנָין? תּ ֵדי ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ ּכְ

ח ּפַ ֵעֶסק ְולֹא ִיּפֹול ּבַ לֹום לֹא ַיְפִסיד ּבָ ַחס ְוׁשָ   .ׁשֶ

ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ:ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ם ׁשֶ ׁשֵ רוָחִניות ּכְ ן ָעָליו ִלְנהֹג ּבְ ִמיות ּכֵ ַּגׁשְ ּ ּּ ְוָעָליו , ּ

ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו ְסּפֹו ַעל ֶקֶרן ַהְצִבי, ִּלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ לֹא ָיִניַח ּכַ ּׁשֶ ך , ּ ָָאְמָנם ִהּנְ

ּבֹוְנך, ַמֲחִזיק מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ָוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים ְלֶחׁשְ ּ ּ ך ָיכֹול ְלַהְרִויַח , ּ ֲָאָבל ִהּנְ

ה יֹוֵתר ַאְלֵפי ֲאָלִפים ֶאת ְזֻכיֹוֶתיך, ַהְרּבֵ יל ּבְ ך ָיכֹול ְלַהְכּפִ ִָהּנְ אֹותֹו ַהְזַמן , ָּ ך ָיכֹול ּבְ ִּהּנְ ָ

ֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתר   .ְּזֻכיֹות ּוְבאֹותֹו ַהּכֶ

ה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּוַבּמֶ ִּיָוַדע ֹגֶדל ַהִח - ?ּּ ָלהּ לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ּיוב ְוֹגֶדל ַהׂשָ ּ ּ ּ י ִלּמוד , ּ ּּכִ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין ִגיְרָסא ּבְ רוׁש ַמֲאָמר , ַּהזַֹהר ּבְ ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ּפֵ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ

לֹא ַיֲעׂשֶ, ֶאָחד ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ קון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ִמיָמה ּ ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמוד ַהּפְ ּה ּבְ

ֵסא ֶמֶלך( ְְלׁשֹון ַהּכִ קוֵני זַֹהר מ, ּ ּּתִ ָלה .)ג"ּ ַקּבָ לֹא יֹוֵדַע וֵמִבין ּבְ ּוְלִמי ׁשֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש עֹוֶלה , ּּ ּ ּ

ִגיְרָסא ֲּאִפלו ּבְ ָלה , ּ ְּלֵעֶרך ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ף ַהַחִיים ִסיָמן (ְ ר .)ה"קנּּכַ ל ָדָברּפֵ ּוׁשֹו ׁשֶ ַהלֹוֵמד זַֹהר , ּ ּׁשֶ ּ

ָעה ַאַחת ַּוֲאִפלו ׁשָ ְגֶלה,ּ תֹוַרת ַהּנִ ִמיָמה ּבְ ָנה ּתְ ִאלו ָלַמד ׁשָ ְלַבד זֹוֶכה ּכְ ֲאִמיָרתֹו ּבִ ּ ּבַ ּ ,

פול ֶאֶלף יל ְזֻכיֹוָתיו ּכָ ְמָחה ִהְכּפִ ׂשִ ר לֹוֵמד ּבְ ְּוַכֲאׁשֶ ִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ַּהלֹוֵמד  ׁשֶ:ּּכְ

ְמָחה ֵאינֹו לֹוֵמד ִמּתֹוך ׂשִ י ׁשֶ ַעם ִמּמִ ֶאֶלף ּפַ ֶוה ּכְ ְמָחה ׁשָ ְִמּתֹוך ׂשִ ַער ( .ְ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ

ְמָחה נו יֹוֵסף ַחִיים זיע. )ַּהׂשִ ְּוָאַמר ַרּבֵ ת קֹוֶדׁש: א"ּ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ָעִמים , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ֶוה ֶאֶלף ּפְ ׁשָ

ימֹות ַה ִנָיה( .חֹולִּלּמוד ּבִ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ ן ִאיׁש ַחי ּפָ   )ּּבֶ

ּבֹון" ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ן יֹאְמרו ַהּמֹוׁשְ ַּעל ּכֵ ִיְצָרם –" ּ ִלים ּבְ ֵּאלו ַהּמֹוׁשְ ּבֹונֹו , ּ ב ֶחׁשְ ּּבֹאו וְנַחׁשֵ ּ ּ

ל עֹוָלם ׁשַ: :)ב עח"ב( ׁשֶ ל ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָעה ַאַחת ׁשֶ יַצד ׁשָ ּּכֵ ּ ת קֹוֶדׁשּ ְעֹוָלה ְלֵעֶרך , ּבָ

יֵמי ַהחֹול ט ּבִ ׁשַ ָנה ִלּמוד ּפְ ּבֹון - .ִּמְליֹון ׁשָ ֵעת ּבֹאו ֶחׁשְ ָעה ַאַחת זַֹהר ַהָקדֹוׁש : ּּכָ ְּדִלּמוד ׁשָ ּּ ּ

ט ׁשָ ָנה ִלּמוד ּפְ ֶוה ְלֵעֶרך ׁשָ ּׁשָ ֶאֶלף, ְ ל ּבְ ת ֻמְכּפָ ּבָ ֶאֶל, ּוְבׁשַ ל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכּפָ ּוְבׂשִ ְַסך , ףּ

ָנה, ַהּכֹל ְעֹוָלה ִלּמודֹו ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ.  

טוָחה ָקָעה ּבְ ָדִאיֹות ַלַהׁשְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ּכְ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ַהִאם ? ּׁשְ

ָצאָת ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתר רוָכה יֹוֵתר? ּמָ פות ּבְ ּתָ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ך רֹו? ּ ַָוַדאי ִהּנְ ֶצה ָלַדַעת ּ

ָכך יַצד ּתוָכל ִלְזּכֹות ּבְ ְּכֵ ּ?  

יָבה ל ְיׁשִ ִהְנֶכם ּתֹוְמִכים ּבֹו, ּכָ ל מֹוָסד ּתֹוָרִני ׁשֶ   ,ּכֹוֵלל אֹו ּכָ

ל זַֹהר בוִעית ׁשֶ ָעה ׁשְ ְלְמדו ְלָפחֹות ׁשָ ּיִ ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ.  



  32 

חור ל ּבָ ין , ְאֹו ַאְבֵרך ּּכָ ָּיכֹול ִלְלמֹד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ת קֹוֶדׁש, ַּהְסָדִריםּ ּבָ ׁשַ  ּוִבְפָרט ּבְ

ֲעָלתֹו ְגדֹוָלה ּמַ י ֵסֶדר ַהזַֹהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק  – ּׁשֶ ר ִלְלמֹד ַעל ּפִ ְּוֶאְפׁשָ ּ ָנה 354-ְלּ ׁשָ  .ָיִמים ּבְ

ל : ּוְלֻדְגָמא - יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים500ּבִ ָכל יֹום12ִּיְלְמדו  - ּ ּבַ ְלַבד ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ יוְכלו ְְוָכך – ּ ּ

ָנה ׁשָ ָעִמים ּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּפְ ְּלַסֵים ֶאת ּכָ יֹום ִיְזּכו ְלֶאֶלף  24-ּוְב, ּ ַּדקֹות ּבְ ּ ּ

ִּסיוִמים ְּוַכָידוַע ְד, ּ ּ ֶאָחדּ ֶאֶלף ִסיוִמים ּכְ ּּבְ ף ֵמִביא ַהְגֻאָלה,ּ ּכֶ ּ ּתֵ   ").ּּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו. ("ּ

ָכך ִתְצּבֹר ִמְל ּּבְ ֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמןְ אֹותֹו ַהּכֶ ּיֹוֵני ְזֻכּיֹות ּבְ ׁשואֹות , ּ ְרִויַח ּתְ ּּתַ

ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ל ַהזַֹהר  - .ּ ְרגומֹו ׁשֶ ְּוֶזהו ּתַ ּ ַהֲעלֹוְתך קנ(ּּ ּבֹא " :).ָּבְ

תוב ּוְרֵאה ַמח ְז': ַּהּכָ ֹאָהֶליךְּוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ׂשָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיׂשָ ָבוֻלן ּבְ ָּ פו ', ּ ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ

ה ִמְלָחָמה, ַיַחד ּתֹוָרה, ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ב ְועֹוֵסק ּבַ ׂשָכר ... ְוֶזה נֹוֵתן ֵחֶלק ָלֶזה, ְוֶזה יֹוׁשֵ ְּוִיׂשָ

ּתֹוָרה ּתֹוָרה ַוַד, ֶחְלקֹו ּבַ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון ֶחְלקֹו ּבַ ּ פו ַיְחָדיו, איּ ּתְ ּתַ ן ִנׁשְ ְּוַעל ּכֵ ֵרך ְזֻבלון , ּ ִיְתּבָ ּׁשֶ ְ ּ

שָכר ת ַהּכֹל, ִּמִיׂשָ ְרּכַ ל ַהּתֹוָרה ִהיא ּבִ ָרָכה ׁשֶ י ַהּבְ   ."ּכִ

ים ֵהם י ַרּבִ ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהזַֹהר ּכִ ל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ֵּאין ֹצֶרך ְלָפֵרט ֶאת ּכָ ּ ּ ְ ,

ֶעְזַרת ַהׁשֵ ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדךּּבְ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ְרֶאה זֹאת ּבְ ָם ּתִ ּ ּ ְּיׁשועֹות ְגלויֹות ָלַעִין, ּ ָרכֹות , ּּ ּבְ

ַבע ַעל, ֵמַעל ַהּטֶ ל ַצַעד ְוׁשַ ַמָיא ַעל ּכָ א ִדׁשְ ִּסַיְעּתָ ַּוֲחָסִדים ְגלוִיים, ּּ ָקַנת  - .ּ ְּועֹוד ָידוַע ּתַ ּ

ּּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשְּדַרק ַעל ְיֵדי ִלא "זיעל "ָהַרְמַח ּ ַרֲחִמים, ּ ֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל ּבְ ִּנּפָ ּ ,

זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ּוְמֹפָרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא (ּ ָרׁשַ ַרֲחֵמי: ")קכדּפָ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ ה , "ּ ְוִנְזּכֶ
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