
ז. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ָנכֹון ַהָּדָבר ֶׁשֲאַמְרֶּתם, ֶׁשַרב ַהאֹוֵמר 
ֹלא ִלְלמֹוד זֹוַהר ִאי ֶאְפָׁשר לו ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה? ְּתׁשּוָבה: 
ֶעְׂשִרים  פ"ח(,  יֹוָמא  )רי"ף  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ְוַאְרָּבָעה ְדָבִרים ְמַעְּכִבים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ְוֵאּלּו ֵהם... ]ְוֵכן 
)ִהְלכֹות  ַרְמָּב"ם  ְוַעֵין  ְוָאׁשּוב...  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר  ב(  פה,  )יֹוָמא  ַּבִּמְׁשָנה  ָאְמרּו 

ַצִּדיִקים  ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק ד(; ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה )ַׁשַער ָהִראׁשֹון - אֹות נב(; אֹוְרחֹות 

ה([. )ַׁשַער ָהֶעְׂשִרים ְוִׁשּׁשָ

ח. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ָנכֹון ַהָּדָבר ֶׁשִּמי ֶׁשְּמָסֵרב ִלְלֹמד ֹזַהר 
ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני? ְּתׁשּוָבה: ְבֹזַהר ְּבַהֲעֹלְתָך 
ַּדֲהוּו  ִאינּון  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי  קנב.(  )ַּדף 

יהודה  ורבי  הזוהר,  אור  ]ראה  ְּדִסיַני  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי 
סֹודֹות  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיָנם  ְׁשאֹוָתם  מבאר,  זי"ע  פתייה 

ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני[.
ָּכל  ֲחמּוִרים  ְּדָבִרים  ִלְכֹּתב  ְיכֹוִלים  ֵאיְך  ְׁשֵאָלה:  ט. 
ַמָּמׁש  ְנָפׁשֹות  רֹוֵצַח  זֹוַהר  ִלְלֹמד  ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה  ַרב  ָּכְך, 
ְוהּוא ָאֵׁשם ַעל ָּכל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָהָיה ְוִיְהֶיה ַחס ְוָׁשלֹום? 
ְּתׁשּוָבה: ֶזה ָלׁשֹון ַהִּתיקּוֵני זֹוַהר )ִּתּקּון ל' ַּדף עג:( ]ַּתְרּגּום 
ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה 

ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ָּבעֹוָלם. ]ֵהַבְנָּת, ֹלא ֲאִני אֹוֵמר ֶאת ֶזה[.
ֶׁשִּלי,  ַרִּבי  ְלִדְבֵרי  ַרק  ׁשֹוֵמַע  ֲאִני  ִאם  ְׁשֵאָלה:  י. 
ָהאֹוֵמר ֹלא ִלְלֹמד זֹוַהר, ַהִאם ִיְהֶיה ִלי ַּגן ֵעֶדן אֹו ֹלא? 
ָלַרב  ָׁשַמְעִּתי  ִאם  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּדין  ְּבֵבית  ִלי  ַיֲעׂשּו  ַמה 
ֶׁשִּלי? ְּתׁשּוָבה: ָּכתּוב ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות 
ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְּבִלי ִלּמּוד ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה, ְוָׁשם ִיְקחּו 
ֶׁשִּלי  ָהַרב  ָאֵׁשם  ֲאִני ֹלא  ִּתְצַעק,  ְוֵׁשם  ַלֵּגיִהּנֹום,  אֹוְתָך 
ַיַחד  ֶׁשְּלָך  ָהַרב  ֶאת  ְוִּתְמֹשך  זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ִלי  ָאַמר  ֹלא 
ִאְתָך ַלֵּגיִהּנֹום, ְוִתְצַעק ָׁשם, ִּתְׁשְלחּו ֶאת ָהַרב ַלֵּגיִהּנֹום 
ֶׁשהּוא ָאֵׁשם, הּוא ֹלא ָאַמר ִלי ִלְלֹמד זֹוַהר, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת 
ָהַרב ֹלא ִּיְזֶּכה ָלֶלֶכת ְלֵגִהינֹום, ֶאָּלא ְלַכף ַהֶּקַלע, ְוַאָּתה 
אּוַלי ִּתְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֵגִהינֹום, ֲאָבל ֶזה ַרק ִאם ֹלא ָחַזְרָּת 
ִּבְתׁשּוָבה, ּוֶבֱאֶמת ֹלא ָיַדְעָּת, ַהּיֹום ֵאין ֶאָחד ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע 
יֹוְדִעים,  ְיָלִדים  ַוֲאִפילּו  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִלְלֹמד  ֶׁשָּצִריְך 
ְוֶזה  ָיַדְעִּתי!!!  ְוֹלא  ָׁשַמְעִּתי  ְלַהִּגיד ֹלא  ָיכֹול  ְוַאָּתה ֹלא 
ָלׁשֹון ֵסֶפר ַהְּבִרית: ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא 
ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ְּבַגן 
ם ְּבִבָּזיֹון ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ִׁשיר  ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמּׁשָ
ַמֲעִׂשים  ָּכל  ְּבָידֹו  ֵיׁש  ֶׁשֲאִפּלּו  עֹוד  ְוֹלא  ְוכּו',  יִרים  ַהּׁשִ
ָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים  ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהּׂשְ
ָּפָרַׁשת  ְּבֹזַהר  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת 
ְּפקּוֵדי ְוכּו'. ַעל ֵּכן ַאַחי ֲאהּוַבי, ִאם ַאָּתה ָחֵפץ ֶּבֱאֶמת 
ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב  רֹוֶצה  ְוַאָּתה  ַהָּבא  ְלעֹוָלם 
ְלָפחֹות  ְויֹום  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ִתְגרֹוס   – ִּתְלַמד  הּוא, 
ַהָּגדֹול  ִלְׂשַכר  ִּתְזֶּכה  ְוָכְך  ַהִּמיִנימּום,  ֶׁשֶּזה  ַּדּקֹות,   4-5
ָּכַתְבנּו ְּבַעלֹון ַהּזֹוַהר ִמְסַּפר 35-36 ּוְבֵסֶפר ֶעְרָּכּה ֶׁשל  ּׁשֶ

ָׁשָעה.
ְלֵבית  ַהְּמֹבָאר  ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח  ִהְכַנְסִּתי  ְׁשֵאָלה:  יא. 
ְּתׁשּוָבה:  ַלֲעׂשֹות?  ַמה  ֶזה,  ֶאת  הֹוִציא  ְוָהַרב  ַהְּכֶנֶסת 
ָּכַתְבנּו ָּכאן, ְוִאם הּוא  ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרב ּוְלַהְראֹות ַמה ּׁשֶ
ַמְמִׁשיְך ְּבִרְׁשעּותֹו, ִּתְבְרחּו ִמֶּמּנּו, ִּכי הּוא ְּבַוַּדאי ֵמַרָּבֵני 

ָהֶעֶרב ַרב, ֶזַרע ֲעָמֵלק ֵׁשִּדין רּוִחין ְוִליִלין.
ּוְמֻפְרֶסֶמת,  ְּגדֹוָלה  ִּביִׁשיָבה  לֹוֵמד  ֲאִני  ְׁשֵאָלה:  יב. 
ְותֹוֵרם ָּתַרם ָלנּו ֵסִטים ֶׁשל זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה 
הֹוָרה ְלהֹוִציא ֶאת ַהּזֹוַהר, ַמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות? ְּתׁשּוָבה: 
ִמִּדְבֵרי  ְלִהְתַעֵּלם  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוִלים  ֵמָהֲעֹונֹות  ֶאָחד  ֶזה 
ַעל  ְּבַוַּדאי  ֲאֶׁשר  ַרֵּבנּו  ּוֹמֶׁשה  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ָיָדם ִּיְתַּגֶּלה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבַרֲחִמים, ְוַעל ֵּכן ַּתֲעׂשּו ַמה 
ִמְתַנֵּגד, הּוא  ְוִאם הּוא  ִּבְתׁשּוָבה א',  ְלַמְעָלה  ֶׁשָּיַעְצנּו 
ַחָּיל טֹוב ֶׁשל ֶזַרע ֲעָמֵלק ְוכּו', ִּתְמחּו ֶנְגּדֹו ְוִתְהיּו ְּבֵאֶבל, 
ְּבֶחֶרב  ֶנְגּדֹו  ְוֵתְצאּו  ַהַּצִּדיִקים,  ֶאֶלף  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִּבָּזה  ַעל 
ּוַבֲחִנית ּוְבקֹול קֹוֵרא ָּגדֹול, ּוְתַפְרְסמּו ֶאת ְׁשמֹו ְּבַרִּבים 
ְוַתְזִהירּו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ִיְתַחֵּבר ְלִהָּכֵנס 
ְוַעֵין ְלֵעיל. ְרֵאה ַמה ֶׁשָּכַתב ַה'ִּמְקָּדׁש  ַלְּיִׁשיָבה ַהֹּזאת, 
ַהִּנְגֶלה  ִלּמּוד  ֶאת  ּפֹוֵגם  ַקָּבָלה  לֹוֵמד  ֶׁשֹּלא  ִמי  ֶמֶלְך': 
ֶׁשָּלַמד. ְוֶזה ְלׁשֹון ַה'ִּמְקָּדׁש ֶמֶלְך' )תקוני זוהר תיקון מ"ג(, ַמאן 

ְדאֹוִליף ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְּבַׂשר ַלְחָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוָׁשָתה 
ֵיין ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, עֹוְנׁשֹו ָּכל ָּכְך ָּגדֹול ִאם ֹלא ִיְלַמד 
יֹוִליף  ְּדָלא  ֵליּה  ְוַטב  ְּבִלּמּודֹו,  ּפֹוֵגם  ְוַאְּדַרָּבה  ַקָּבָלה, 
ְוכּו'. ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְקנֹות לֹו ַרב ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו ַקָּבָלה אֹו ָחֵבר 
ל, ּגֹוֵרם ְלֹאֶרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'.  אֹו ִמּתֹוְך ַהְּסָפִרים ּוִמְתַרּׁשֵ
ֶאָחד  ַמֲאָמר  ֵּפרּוׁש  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶּכה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַיֲעֶׂשה  ֹּלא  ַיֲעֶׂשה בֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
)עיין שם בתיקון ל' שגם הלומד  ְּתִמיָמה.  ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט  ְּבִלּמּוד 
קבלה בגירסא בעלמא בלי הבנה, לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש ימים 

בלימוד פשטי התורה(.

ָעה ֶאָחד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  יג. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ֶזה ֱאֶמת ֶׁשּׁשָ
ָּכל  ְּגָמָרא  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַאְבֵרִכים  ֶאֶלף  ֵמֶעֶׂשר  יֹוֵתר  ָׁשֶוה 
ַהּיֹום ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים? ְּתׁשּוָבה: ְרֵאה ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה, 

ְוַעלֹון אֹור ַהּזֹוַהר ִמְסַּפר 35-36.
יד. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ֶזה ָנכֹון ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד זֹוַהר ֹלא 
ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו? ְּתׁשּוָבה: ראה ְׁשָל"ה )ַמֲאָמר ִראׁשֹון, 
בחינם  לקבל  הזוהר  למפעל  תפנה   –  154 דף  הזוהר  אור  בספר  מועתק 

הספרים(.

זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ֵאינֹו אֹוֵמר  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ִאם  ְׁשֵאָלה:  טו. 
ַרב?  ֵמֶעֶרב  ַהִאם הּוא  ִלְׁשָמּה?  ַהִאם הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה 
ִמי אֹוֵמר ֶאת ֶזה? ְּתׁשּוָבה: ְרֵאה ְּבַהְקָּדַמת מֹוֵרנּו ָהַרב 
ַהִּקִּצין  ָּכל  ְוָכלּו  ַהַהְקָּדמֹות(...  ַׁשַער  )ַעל  ְזָי"ָע  ִויַטאל  ַחִּיים 
ְונֹוַדע ֶאת ֲאֶׁשר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ָּדִוד ֹלא ָּבא.  ֶּבן  ַוֲעַדִין 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָּכל ּדֹור ֶׁשֹּלא ִנְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו 
ְוָלַדַעת ַמה  ָּפַני ַלֲחֹקר  ָוֶאְּתָנה ֶאת  ְּבָיָמיו.  ֶנֱחָרב  ְּכִאּלּו 
ֶּבן  ָּבא  ֹלא  ּוַמּדּוַע  ְוָגלּוֵתנּו.  ִקֵּצנּו  ִּנְתָאֵרְך  ַמה  ְוַעל  ֶּזה 
ִיַׁשי. ּוָמָצאִתי אֹון ִלי ַוֲאִניָנה ְּבִקְרִּבי ְוִלִּבי ָּדַוי... ִמֵסֶפר 
ֶדה,  ַהּׂשָ ְּכִציץ  ַחְסּדֹו  ְוָכל  ע"ז:(...  ַּדף  ל'  )ִּתּקּון  ַהִּתּקּוִנים 
ָּכל  ַוֲאִפיּלּו  ְּדָעְבִדי...  הּוא  ְלַגְרַמְייהּו  ְּדָעְבִדי  ֶחֶסד  ָּכל 
ְלַגְרַמְיהּו  ְּדָעְבִדי  ֶחֶסד  ָּכל  ְּבאֹוַרְיָתא  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי  ִאינּון 
ֶזה  ִּבְזַמֵּננּו  ּוִבְפָרט  ְמֹבָאר,  ֶׁשְּפָׁשטֹו  ֱהיֹות  ִעם  ְוכּו'. 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ַנֲעֵׂשית ַקְרֹּדם ַלֲחֹתְך 
ַעל  ַּבּתֹוָרה  ִעְסָקם  ֲאֶׁשר  ּתֹוָרה  ַּבֲעֵלי  ְקָצת  ֵאֶצל  ָּבּה 
ִלְהיֹוָתם  ְוַגם  ְיֵתרֹות,  ְוַהְּסֵפקֹות  ְּפָרס  ְלַקֵּבל  ְמַנת 
ַסְנֶהְדָראֹות, ִלְהיֹות ְׁשָמם  ְוַדָיֵני  ְיִׁשיבֹות,  ִמְּכַלל ָראֵׁשי 
ְלַאְנֵׁשי  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְודֹוִמים  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  נֹוֵדף  ְוֵריָחם 
ַמִים, ְוִעַּקר ִסַּבת  ּדֹור ַהְפָלָגה ַהּבֹוִנים ִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו ַּבּׁשָ
ָּכַתב ַאַחר ָּכְך ַהָּכתּוב ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו  ַמֲעֵׂשיֶהם ִהיא ַמה ּׁשֶ
ֵׁשם. ַּכָּכתּוב ְּבֹּזַהר )ְּבֵראִׁשית כ"ה:(... ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם ְּבִבְנָין 
ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְּבהֹון  ְוַׁשְוָיין  ִמְדָרׁשֹות  ּוָּבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי 
ְוֲעָטָרה ַעל ֵריֵׁשיּה, ְוֹּלא ִלְׁשָמּה, ֶאָּלא ְלֶמְעַּבד לֹון ְוכּו'. 
ְוִהֵּנה ַעל ַהַּכת ַהֹּזאת ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה נַֹח לֹו ֶׁשֶּנֶהְפָכה ִׁשְלָיתֹו ַעל ָּפָניו ְוֹלא ָיָצא 

ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.
ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין עֹוֶׂשה ַרַעׁש  טז. 
ְּבזֹוַהר  ָּכתּוב  ְּתׁשּוָבה:  ַהָּקדֹוׁש?  ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ַעל 
ִיָּמֲחקּו  ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּכל ֵאּלּו ֶׁשֹּלא לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֲאַנְחנּו  ּוָפׁשּוט  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ְּבִמְלֶחֶמת  ָהעֹוָלם  ִמן 

ַעם  ָּכל  ֶאת  ְלַהִּציל  ְצִריִכים 
ֶׁשל  נֹוַח  ְּבֵתַבת  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשּלֹוְמִדים  ֵאּלּו  ְוַרק  ָהַרְׁשִּב"י, 
ִהַקְמנּו  ָלֵכן  ִיָּנְצלּו,  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 

ֶאת ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְלַהִּציל 
ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם, ַוֲאִפילּו ֶאת ַרָּבֵני 

ָהֶעֶרב רב ְלַהְחִזיר אֹוָתם ִּבְתׁשּוָבה!
ְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש  אֹוֶמר  ְּכבֹודֹו  ַמדּוַע  ְׁשֵאָלה:  יז. 
האֹוֵמר ֶׁשֵאין ִלְלמֹוד זֹוַהר ֹלא ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא ְלעֹוָלם? 
ֲאִני אֹוֵמר  ְּתׁשּוָבה: ֹלא  ָּגדֹול?  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֲהֹלא הּוא 
ַיֲעֹקב  ַרֵּבינּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ַרק  ֶזה, 
אֹוֵמר  קפ"ה(  ַּדף  ַהֶּמֶלְך  ִּגְנֵזי  )ְּבִסְפרֹו  זצוקללה"ה  ַאּבּוַחִציָרא 
ָלַמד  ֶׁשֹּלא  ְּדִמי  ַהָּקדֹוׁש,  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבֵׁשם 
ִנְבָרא  ֶׁשֹּלא  לֹו  ַהּתֹוָרה טֹוב  ֶׁשֵהם סֹודֹות  ֱאֶמת  ּתֹוַרת 
ְוִיְרָאתֹו  ִיְתָּבַרְך,  ֱאֹלהּותֹו  יֹוֵדַע  ָאָדם  ֵאין  ֶזה  ִּדְבֹלא 

ְוַאֲהָבתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו.
ַהְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש  ִלי  ָאַמר  ְּכבֹודֹו  ַמדּוַע  ְׁשֵאָלה:  יח. 
הּוא  ֲהֹלא  נֹוֶסֶפת,  ַּפַעם  ְּבִגְלּגּול  ָלבֹוא  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשִּלי 
אֹוֵמר  זי"ע  ְּפַתָּיה  ָהַרב  ְּתׁשּוָבה:  ָּגדֹול?  ָחָכם  ַּתְלִמיד 
ַׁשַער  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשָּכַתב  זי"ע  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ְּבֵׁשם 
ֶאָחד ֶׁשל  ִמְצָוה  ִחֵּסר  ֲהֵרי  ֵּכן  ָעָׂשה  ְוִאם ֹלא  ַהִּמְצוֹות: 
ַהִּמְצוֹות  ְּכָכל  ּוְׁשקּוָלה  ְּגדֹוָלה  ֶׁשִהיא  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד 
ְוָצִריְך ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל ַעד ֶׁשִּיְטַרח ְּבד' ְּבִחינֹות ֶׁשל ַהַּפְרֵד"ס 
ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ָהַרב  ָאַמר  ְועֹוד  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד  ַהִּנְזַּכר, 
ִיָּתֵכן  ָעָליו,  ּבֹוִכים  ַּכֲאֶׁשר  ַהְלָוָיה  ִּבְׁשַעת  ֶׁשעֹוד  זי"ע, 

ם ְיַרֵחם. ֶׁשְּכָבר ָחַזר ַלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִגְלּגּול, ַהּׁשֵ
ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ַמה  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  יט. 
ֶׁשֹּלא הֹורֹו ִלְלמֹוד זֹוַהר ֲאֵׁשִמים ַעל ֵׁשׁש ִמְליֹון ְיהּוִדים, 
ָּכַתְבנּו  ְוַעל ָּכל ַהִּפיגּוִעים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעד ַהּיֹום? ְּתׁשּוָבה: 
ּוִמַבַעל  ַזַצ"ל  ַהֻּסָּלם  ִמַּבַעל  ָׁשבּועֹות  ְׁשֵני  ִלְפֵני  ְּכָבר 
ְוָחְכַמת  ִנְסָּתר  ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד  ִמי  ַהַחַּיִים:  ַהֹּגב"י ַעל ֵעץ 
ֵיָעֶׂשה ִחּדּוִדין  ּוְבָׂשרֹו  ִּתָסַמְרָנה ַׂשֲערֹוָתיו  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר 
ִחּדּוִדין ְּבֵהָעלֹותֹו ַעל ִלּבֹו ִּכי ַעְניּוָתא ְּדִיְׂשָרֵאל, ַהְּגֵזרֹות 
ָלֶזה,  ַהּגֹוֵרם  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  ְוַהִּמְלָחמֹות 
ּוַבָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ֶהָעִני ְיַחְּיבּו ַעל ַּדּלּותֹו ְוִׁשְפלּותֹו, 
ָאָדם  ֵּבין  ַחָּטִאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל  ְוֶהָהרּוג 
ַלֲחֵברֹו, ַעל ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאין ְמַכֵּפר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו 
ִמּיֹום ַהִּדין ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל, ּוְכמֹו ֵּכן ַהּיֹום ִיְתְּבעּו ֶאת 
ָּכל ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ַעל ֶׁשֹּלא ָעׂשּו 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָאטּום,  ִמְּפָצַצת  ִיְׂשָרֵאל  ְלַהָּצַלת  ְּכלּום 

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת נ"ה ְועֹוד.  
כ. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ֵחֶלק ֵמִאְרגּוֵני ַהַּמְחִזיִרים ִּבְתׁשּוָבה 
ֹלא ִמַּגִּלים ָלנּו ֶאת סֹוד  ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש, ֶׁשֻּכָּלם יֹוְדִעים 
ֶׁשַרק ַעל ְיֵדי ַהזֹוַה"ק ְיכֹוִלים ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ּוְלִהָּנֵצל 
ִמְּפָצַצת ָאטֹום? ְּתׁשּוָבה: ְּתעֹוְררּו אֹוָתם, ְּבַווְדַאי ֶׁשֵהם 
ְוִאם  ּכֹוְתִבים,  ַצִּדיִקים  ֵמֶאֶלף  ֶׁשּיֹוֵתר  ַמה  יֹוְדִעים  ֹלא 
ֲעֵליֶהם  אֹוֵמר  ַהזֹוַה"ק  ָאז  אֹוְמִרים,  ְוֹלא  יֹוְדִעים  ֵהם 
17 ספרים  ֶׁשֵהם ֵמָהֶעֶרב ַרב שדין רוחין ולולין ר"ל )ראה 
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ִנָּנֵצל?  זֹוַהר  ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  כא. 
ַהֹּזַהר  ִּכי  אֹוְמִרים,  ְוָהַרְׁשִּב"י  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ְּתׁשּוָבה: 
ִיָּנְצלּו  ֶׁשִּיְלְמדּו  ֶׁשֵאּלּו  נַֹח  ֵּתַבת  ְּכמֹו  הּוא  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח, ְוָהַרְמַח"ל ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר ָלנּו, ֶׁשַרק ָּבֶזה 
ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ַּבּדֹור  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהָּצַלת  ָּתלּוי סֹוד 
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש:  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,  ְּבֹכַח ּוְסֻגַּלת ִלּמּוד 
ְּבִריַחת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ְוֻכָּלנּו 
ִנְבַרח ַלֵּתָבה ַהֹּזאת ְוִנָּנֵצל. מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ַאִחים ְיָקִרים, 
ּבֹואּו ְוִנְתַאֵחד ֻּכָּלנּו ַּבֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל ֶׁשָּכל ְיהּוִדי 
ֵּבית  ְּבָכל  ּוְלַאְרֵּגן  ְּבָכל יֹום  ִיְלַמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ִויהּוִדי 
ַהִּמְדָרׁש ְוכֹוֵלל ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד ְיַחֵּלק 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד  ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל 
ְּבִׂשְמָחה  ְמַקְּיִמים  ְוֻכָּלם  ִנְנֲעלּו,  ֵּתרּוִצים  ַׁשֲעֵרי  ְוַעָּתה 
ֶאת  ְּבִחָּנם  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר   – ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְרצֹון  ֶאת 
ֶׁשֶמׁש ְּבֵבית  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ְּבִאְרגּון   ַהְּסָפִרים, 
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 ֶׁשֹּלא ַּתִּגידּו ֹלא ָיָדְענּו! ֶׁשֹּלא ֹּתאְמרּו ֹלא ָיֹכְלנּו! 
העולם עומד בפני מלחמה עולמית

מוסדות אוהל הרשב"י מירון ת.ד. 612 בני ברק טל: 03-5784413 / פקס: 
AOEL612@gmail.com :03-578-4480 מייל 

מפעל הזוהר העולמי טל: 0548436784 / 029923264 )י-ם( / 0526077914 
)בת-ים(/ 098323442 )נתניה(

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוש

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים - ְלדֹור ַהּגְ
ר 37 - ֹחֶדׁש ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ )ֵחֶלק ב( ּגִ

לקבלת 250.000 קבצים של  ספרים ועוד, 
www.ha-zohar.info בחנם:   
www.ha-zohar.com
/http://theholy-zohar.blogspot.com

מחפשים תורם להדפיס אלף סטים של זוהר 
איש  אלף  ל70  לחלק  כרכים,  שבעים  של 
את  לחשבן  שיוכל  מחשב  יש  האם  בחינם, 
לזכות בכסף קטן?  הזכות הגדולה שיכולים 

לפרטים: 0548-436784


