
נוראים  אסונות  הרבה  באו  מה  מפני  שאלה:  מב. 
השני,  אחרי  אחד  נפטרו  ישראל  גדולי   10 ומשונים? 
טרגדי  באופן  העולם  מן  נמחקו  שלימות  משפחות 
שאין השכל האנושי יכול לסובלו, וכולם שואלים על 
מה עשה ה' ככה? תשובה: צא ולמד מה שכתוב בב"ח 
גדולים  עונשים  באו  מה  מפני  לבאר  מ"ז(  סימן  )או"ח 

וקשים על ישראל. והוא מפני שלא למדו את נשמת 
התורה אלא למדו רק לצורכם הגשמי בלבד, עיי"ש.  
אלא  תורה  ניתנה  לא  במכילתא(  )הרשב"י  חז"ל  אמרו 
לאוכלי המן!!! ובזוהר הקדוש )פ' בשלח ס"ב(, כתוב, מה 
היה  המן  את  אכלו  שכאשר  המן?  באוכלי  מיוחד 
מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה 
וזכו לחכמה עליונה. ועל זה נקראו דור דעה, והם היו 
בה  להסתכל  התורה  ניתנה  ולהם  האמונה,  בני 
הקדוש  מהזוהר  רואים  דרכיה.  ולדעת  בפנימיותה 
את  שלומדים  לאלו  ניתנה  התורה  נתינת  שעיקר 
כתב:  יא(,  מט  ויחי  )פ'  הקדוש  החיים  ובאור  סודותיה. 
שצריך  הוא  המשיח  מלך  העצום  הגואל  של  שכוחו 
הדברים  וביאור  תורה,  של  ביינה  ישראל  שיתעסקו 
תורה.  של  יינה  שזה  התורה  פנימיות  את  שילמדו 
וברש"י )סוטה כ"א.( פירש: לכבות את האהבה - זו תורה 
דכתיב )שיר ב( הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, יין 
סוד. ובתוי"ט )אבות ד' כ'(, כ': והיין כנגד חלק הנסתר וכן 
אמרו )סנהדרין ל"ח.( יין בגמטריא סוד. ועוד באוהחה"ק 
שם: אומרו "ובדם ענבים" וגו' - נתכוון לומר, כי אם 
בנו  שאין  פירוש  יין,  ימצא  ולא  הגאולה  זמן  יגיע 
הגלות  ותוקף  עול  באמצעות  הגאולה  תהיה  תורה, 
אשר יצירון האומות לישראל, כאמרם ז"ל )סנהדרין צז:( 
ְזכּות  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַהֶּנְחָּתם  ֵקץ  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ִּכי 
ְלגֹוַאָלם ַיֲעִמיד ָלֶהם ֶמֶלְך ָקָׁשה ְּכָהָמן וכו', והוא אומרו 
ַהְּנָפׁשֹות  ִיְזַּדְּככּו  ַהִּיּסּוִרין  ְּבֶאְמָצעּות  ִּכי  ובדם ענבים, 
ְוִיְתָּבְררּו ִניצֹוֵצי ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכֶדֶרְך ְׁשִיְתַבְררּו ְּבֶאְמָצעּות 
ְמַלאְכּתֹו  ְוזֹו  ָנֶאה  ְמַלאְכּתֹו  ֶׁשּזֹו  ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה,  ְּבִחיַנת 
היסורין  באמצעות  כי  "ענבים"  ואומרו  ָנֶאה,  ִּבְלִּתי 
הגפן שהם הענבים,  פרי  בישול  כגמר  תגמר הכנתה 
גם רמז כי לא ישלטו האומות לשפוך דם לזמור אילן 
או ענף או אשכול אלא ענבים, פירוש גרגרין. ואמר 
הרשב"י ע"ה )תיקו"ז כ"א ַּדף ַּג"ן:(... ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל יֹוְרִדים, 
ֵהם  ֶׁשַהִּסיִגים  ִעָּמֶהם...  יֹוֶרֶדת  ַהְקדֹוָשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ָעִתיד  ַּבְתָרָאה  ּוְבָגלּוָתא  ְּבִמְצַרִים,  ֵמתּו  ָהְרָׁשִעים 
ֶׁשֵהם  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  לֹון,  ְלַקְטָלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ָהֵעֶרב ַרב... ְּכַגָּווָנא ָּדא ְּבָגלּוָתא ַּבְתָרָאה ֶׁשִּיָּגֲאלּו ִמֶּמָּנה 
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַה"ר ֵּביּה ָרמּוז ֶהֶו"ה ָר"ז – ֶׁשִאם ִיְלְמדּו 
ְיֵדי  ַּבְתַרְיָתא, ַעל  ְּדִאיהּו אֹור ְּדפּוְרְקָנא  ַהֹּזַהר –  ְּבֵסֶפר 
ַהְּגֻאָּלה  אֹור  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ָיִאיר  ֶזה 
ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  ִּכיֵמי  ְלַקֵּים  ָהַאֲחרֹוָנה, 
ִנְפָלאֹות – ֶׁשִּיְזּכּו ְלֹעֶמק סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ַּגל 
ַהֵּבן  ָּכל  ִאיהּו  ְוָדא   – ִמּתֹוָרֶתָך  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיַני 
אֹור  ְּפִניִמּיּות  ֶאת  ֶׁשִּיְלְמדּו   – ַּתְׁשִליֻכהּו  ַהְיאָֹרה  ַהִּיּלֹוד 
ַהּתֹוָרה ְוכּו'. ועיי"ש ֶׁשָּכל ָהֲעִנּיּות ָּבא ַרק ֶׁשֹּלא עֹוְסִקים 
ֶׁשל  ַהְּסָאה  ַיְׁשִלים  ֶזה  ּדַֹחק  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות 
ַהָּגלּות... ְּכֶׁשִּיְהיּו ְּבַתְכִלית ֲעִנּיּות ]ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל ִּתְכֶלה 
ְּפרּוָטה ִמן ַהִּכיס[ ָאז ּתֹוִׁשיַע אֹוָתם... ֶׁשָּגלּות ַאֲחרֹוָנה 
עיי"ש.  ְוֵלָצנּוָתא,  ְּדדּוֲחָקא  ָּגלּות  ִהיא  ַרב,  ְּדֵעֶרב  זֹו 
עוד  וראה 
ָנִתיב  ל'  )ִּתּקּון 

ִכיָנה  ִּתְנָיָנא(, ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש: קּומּו ְוִהְתעֹוְררּו ִּבְׁשִביל ַהּׁשְ

ָלַדַעת  ִּביָנה  ְּבִלי  ֵריָקן  ֵלב  ָלֶכם  ֵיׁש  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּקדֹוָׁשה, 
ֲאָבל  ְּבתֹוְכֶכם...  ֶׁשִהיא  ִּפי  ַעל  ַאף  אֹוָתּה,  יג  ּוְלַהּׂשִ
ִכיָנה אֹוֶמֶרת 'ָמה ֶאְקָרא', ְּכלֹוַמר ֵאין ָּבּה ֹּכַח ְלָהִרים  ַהּׁשְ
ֻּכָּלם  ָחִציר',  ַהָּבָׂשר  ֶׁש'ָּכל  ִּבְׁשִביל  ֵמָעָפר,  ַעְצִמי  ֶאת 
ֶׁשעֹוִׂשים  ְּכלֹוַמר  ְוָחִציר,  ֶעֶׂשב  אֹוְכֵלי  ִּכְבֵהמֹות  ֵהָּמה 
ְּכִציץ  ַחְסּדֹו  'ְוָכל  ְּבֵהמֹות,  ְּכמֹו  ַּדַעת  ְּבִלי  ַהִּמְצוֹות 
עֹוִׂשים,  ֵהם  ְלַעְצָמם  ֶׁשעֹוִׂשים,  ַהֲחָסִדים  ָּכל  ֶדה',  ַהּׂשָ
ֶׁשִּתְהֶייָנה  ֶׁשעֹוִׂשים,  ַּבִּמְצוֹות  ַּכָּוָנָתם  ֶׁשֵאין  ְּכלֹוַמר 
ְלתֹוֶעֶלת  ַרק  ֶאָּלא  ְליֹוְצָרם  רּוַח  ַנַחת  ְלַהְׁשִּפיַע  ִּבְכֵדי 
ֶׁשָּבֶהם,  ַהּטֹוִבים  ַוֲאִפּלּו  ַהִּמְצוֹות,  עֹוִׂשים  ֵהם  ַעְצָמם 
ֶאָּלא  ֶזה,  ָעׂשּו  ֹלא  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ַעל  ְזַמָּנם  ֶׁשָּמְסרּו 
ִּבְכֵדי  ָהְרצּוָיה,  ַּכָּוָנה  ְּבִלי  ַעְצָמם,  ּגּוָפם  ְלתֹוֶעֶלת 
ַעל  ֶנֱאַמר  ַהִהיא  ָּבֵעת  ְליֹוְצָרם.  רּוַח  ַנַחת  ְלַהְׁשִּפיַע 
רּוַח  ְּדַהְינּו  ְלָהעֹוָלם,  ָיׁשּוב,  ְוֹלא  הֹוֵלְך  רּוַח  ַהּדֹור, 
ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ָצרֹוֵתיֶהם ַעד  ִלְגֹאל ֶאת  ַהָּמִׁשיַח, ַהָּצִריְך 
ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ַהָּכתּוב,  ְלַקֵּים  ֵלָמה  ַהּׁשְ ַלְּגֻאָּלה 
ם ְוגֹו' ָהרּוַח ַהֶּזה ִנְסַּתֵּלק לֹו ְוָהַלְך, ְוֵאינֹו ֵמִאיר  ֶאת ַהּׁשֵ
ָּבעֹוָלם. אֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ֲאָנִׁשים ַהּגֹוְרִמים ֶׁשרּוחֹו ֶׁשל 
ָלׁשּוב  יּוַכל  ְוֹלא  ֵמָהעֹוָלם  לֹו  ְוֵיֵלְך  ִיְסַּתֵּלק  ָמִׁשיַח 
ִליֵבָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָהעֹוִׂשים  ֵהם  ֶׁשֵהָּמה  ְלעֹוָלם, 
ִּכי  ְוַדַעת,  ֵׂשֶכל  ֶׁשל  ַלְחלּוִחית  הּו  ַמּׁשֶ ְּבִלי  ְּכלֹוַמר, 
ְוֵאיָנם  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַהַּמֲעִׂשי  ַּבֵחֶלק  ַרק  ִמְצַטְמְצִמים 
ֵליַדע  ַהַּקָּבָלה,  ְּבָחְכַמת  ּוְלָהִבין  ְלִהְׁשַּתֵּדל  רֹוִצים 
ָלֶהם,  אֹוי  ִמְצָוה.  ְוַטֲעֵמי  ַהּתֹוָרה  ְּבסֹודֹות  ּוְלַהְׂשִּכיל 
ְוֶחֶרב  ֲעִנּיּות  ֶׁשִּיְהיּו  ַהָּללּו,  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ּגֹוְרִמים  ֶׁשֵהם 
וכ'  ע"כ.  ָּבעֹוָלם,  ְוַהְׁשָמדֹות  ַוֲהִריגֹות  ּוִבָּזה  ְוָחָמס 
ַּבֲעבּור  ִּכי  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׁשית  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  המהרח"ו: 
ָצרֹות  ַּכָּמה  ָּגַרם  ַהֹּזאת  ַּבָחְכָמה  ִמִּלְלֹמד  לּותֹו  ִהְתַרּׁשְ
ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשֵעיֵנינּו רֹואֹות ְּתִמיִדין ְּכִסְדָרן 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ְוַעל  ָעָליו  ּוָבאֹות  ְּתכּופֹות  ָצרֹות 
ַמְרֶּדה  ְוֶזה  רֹוֶדה  ֶזה  ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות  ְּבַאְרַּבע  ַהְּנפֹוִצים 
ִלּמּוד  ֶׁשִּבְמִניַעת  ְלֵעיל  ַהּמּוָבא  ַמֲאָמר  ִנְתַקֵּים  ַוַּדאי 
ַהָחְכָמה ַהֹּזאת ּגֹוֵרם ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִבָּזה ְוכּו'... ֲאֶׁשר 
ם ְּבֵעיָניו ִיְרֶאה ּוִבְלָבבֹו  ַעל ֵּכן ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ַהּׁשֵ
ָיִבין ְוָיחּוס ֵהן ַעל ַנְפׁשֹו ַהִּנְׁשַּבַעת ְועֹוֶמֶדת ֹקֶדם ּבֹוָאּה 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשִּיְלַמד ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה ְּכֵדי ְלִמיְנַּדע ְלָמֵריּה, 
ֶׁשֹּלא  ָּבָניו  ֶנֶפׁש  ַעל  ְוֵהן  ְּבִגְלּגּול,  ַלֲחֹזר  ִיְצָטֵרְך  ְוֹלא 
ֵיָעְנׁשּו ַעל ָּדָבר ֶזה ִּבְמִניַעת ִלּמּודֹו ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת, ְוֵהן 
ְּבָרָעב  ַהֻּמָּטִלים  ְוָהֻאְמָלִלים  ָהֶאְביֹוִנים  ַנְפׁשֹות  ַעל 
ַהּגֹוֵרם  ְוהּוא  ִמֻּכָּלם,  ַהָּקֶׁשה  ִּכיס  ְּבֶחְסרֹון  ֹּכל  ּוְבֹחֶסר 
ֶׁשֶּנֶאְבדּו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְנָפׁשֹות  ַּכָּמה  ִאּבּוד  ַעל  ְוֵהן  ְלֶזה, 
ִּבְקצֹות ָהָאֶרץ ַעל ְיֵדי אֹוְיֵבי ְוׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד 
ֹיאַמר ְּבֶׁשִּלי ַהַּצַער ַהֶּזה, ְוִיְתַוֶּדה ְּבקֹול ַמר ְוֹיאַמר ָאָהה 
ַעל  ּוִבְלּבּוִלים  ּוְצָעִרים  ָצרֹות  ָּגַרְמִּתי  ּוַמה  ָעִׂשיִתי  ֶמה 
ָּכמֹוִני  ַוֲאֵחִרים  ַעְצִמי  ּוָמַנְעִּתי  ם  ַהּׁשֵ ַּבֲעבֹוַדת  ִקּצּוִרי 
ִאם  ַהְּצָדִדים  ִמן  ַצד  ְּבׁשּום  ַהֹּזאת  ַּבָחְכָמה  ִמִּלְלֹמד 
ִּבְמִניַעת  ְוִאם  ְּבִהְתָקְרבּות  ְוִאם  ְּבִחּזּוק  ְוִאם  ְּבִלּמּוד 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ְּיֹכֶלת  ּׁשֶ ַמה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהּטֹוב 
ְלעֹוֵרר  ֹּתֶקף  ּוְבָכל  ֹחֶזק  ְּבָכל  ּוְלִהְתַחֵּזק  ְלִהְתַאֵּמץ 
ְלָבבֹות ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּכַתְבנּו ַאַחת 
ּוְׁשנֹוָתיו  ָיָמיו  ְּבָכל  ם  ַהּׁשֵ ַלֲעבֹוַדת  ִלּבֹו  ִויַפֶּנה  ְלַאַחת 
ַהָּקרּוי  ָהָאָדם  נֹוַצר  ְלָכְך  ִּכי  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל  ַחי  ֲאֶׁשר 
ֲחָזָקה  ְוִתְקָוֵתנּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַעל  ְוַיַעְזֵרנּו  ֱאֹלִקים  ְּבֶצֶלם 
ֵאּלּו  ֶׁשְּדָבִרים 
ַהּיֹוְצִאים ֵמִעְמֵקי 

ֶכל ּוְׂשָכרֹו ָּכפּול  ַהֵּלב ִיָּכְנסּו ְּבֵלב ָהָאָדם ַהֵּמִבין ְּבֵעין ַהּׂשֵ
ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  ֵמַעל  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ְיַסֵּלק  ם  ַהּׁשֵ ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן 
ָאֵמן, עכ"ל המרח"ו. ְוֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ּוְברּוָרה, ָלרּוץ 
ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְוֵעֶסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ְּבַרֲחִמים  ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבֹזאת ַמְבִטיַח ָלנּו ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשֵּנֵצא 
ֵמַהָּגלּות, ְוֹלא ָצִריְך ִנָּסיֹון ]ְוֹלא ִנָּסיֹון ֶׁשל ֹעִני[. ְוַכָּידּוַע 
ִּדְבֵרי ַהְמֻקָּבִלים, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל, ָהַרַׁש"ש, 
ֶזה  ִלּמּוד  ְּדָעִתיד  ְועֹוד,  ַחי  ִאיׁש  ְוַהֶּבן  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה  ְלִהְתַּפְרֵסם ּוְלִהָּגלֹות, ְוַעל ָידֹו ִּתָּגֵאל ַהּׁשְ
ְוָתבֹוא ַהְּגֻאָּלה. ועוד ִּדְבֵרי הגה"צ המקובל ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
ַּדְרִזי זצ"ל ְּדָהרֹוֶצה ְלַהֲאִריְך ָיִמים ַיֲחִזיק ְּבֵעץ ַהַחִּיים, 
ְּכלֹוַמר ִיְלֹמד ְּבתֹוַרת ַהּסֹו"ד ּוְבֶזה ַיֲאִריכּו ָיָמיו, ְוַקָּבָלה 
זֹו ִמִּפי ָמָרָנא ַרִּבי ְיאּוָדה ְּפָתָי"ה זי"ע ֶנֶאְמָרה ְוָכְך ָהָוה 
למה  מובן  ]ועתה  ְּפָעִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְלַמֲעֶׂשה  ַּגם 
למעלה  ימים,  לאריכות  זכו  חיים  החפץ  תלמידי 
ְּבָחָכם  ּוַמֲעֶׂשה  זוה"ק[.  מתשעים שנה, בגלל שלמדו 
ֶאָחד ֶׁשָחָלה ְוֹלא ָאָבה ִלְׁשֹמַע, ְוָאֵכן ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים 
ָׁשַבק ַחִּיים ְלָכל ַחי ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ְוָכל ְּגדֹוֵלי ַהְּסָפַרִּדים 
ְיֵדי  ַעל  ַמֲעָלָתם  ָּכל  יגּו  ִהּׂשִ  – ְּכאּוָלם  ָרָחב  ָהָיה  ֶׁשִּלָּבם 

ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם.
זֹוַהר  ִלְלמֹוד  ְצִריִכים  ַּבחּוִרים  ַהִאם  שאלה:  מג. 
תשובה:  ֵאִלָּיהּו?   ָּפַתח  ַּבֲאִמיַרת  ָלֶהם  ַּדי  אֹו  ַהָּקדֹוׁש 
ַרּבֹו  ְּבֵשׁם  ַזַצ"ל  ְּבלֹוְך  ְשֹׁלֹמה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ָאַמר 
ׁשּום  ֵאין  ַהזַֹּהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶשַׁעל  ְזָי"ע,  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ַהְגָּבָלה ִּכי ֻרּבֹו ִמְדָרׁש, ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם 
ַוֲאִפּלּו  ָּפָרָשׁה  ֶשׁל אֹוָתּה  ַהזַֹּהר  ֶאת  ַשָּׁבת  ָּכל  ֶשִּׁיְלְמדּו 
ְוַרֵּבנּו  יֹוֵסף(.  ִּבְנַין  הֹוָספֹות  ִמּפֹוִז'ין,  ְשֹׁלֹמה  ֶּבן  יֹוֵסף  )ר'  ְלַבחּוִרים 
ְּכֵסֶפר  ֹזַהר  ִלְלֹמד  ְלׁשֹוֲאָליו  הֹוָרה  ְזָי"ע  ִאיׁש  ַהֲחזֹון 
מּוָסר. ּוְבֵּסֶפר ַמֲעֵשׂה ִאיׁש, )ֻעְבּדֹות ַעל ָמָרן ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהֲחזֹון 
ִאיׁש ַזַצ"ל( ָכַתב ִמְּשׁמֹו: ְלׁשֹון ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר 

ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל.
המשיח?  למען  לעשות  יכול  אני  מה  שאלה:  מד. 
ְקִהַּלת  )ְּבִסְפרֹו  ָהרֹוִעים  ְמֹלא  ַּבַעל  ַהָּגאֹון  ָכַתב  תשובה: 
ַיֲעֹקב ֵעֶרְך סֹוד(, וז"ל: ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה 

ְוִסיָמן  ְּבזֹוה"ק,  ִּכְמבֹוָאר  בב"א,  ִצְדֵקינּו  ָמִׁשיַח  ָיבֹוא 
ֶּבן  ָמִׁשיַח   = ִּגי'  ָּדֶל"ת  ו"ו  ָסֶמ"ך   – ְּבִמּלּוי  סֹו"ד  ַלָּדָבר, 
יֹוֵסף ]665[ ִּבְמֻכָּון, ֶׁשַאף ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקֵיים 
ּוִמָּכאן   - ַעַּכ"ל.  ְּדאֹוָרְייָתא,  ָרִזין  ִּליּמּוד  ְזכּות  ְיֵדי  ַעל 
חֹוָבה ַעל ָהָאָדם ִמְּלַבד ַהְּתִפיָלה ֶׁשֹּלא ָימּות ָמִׁשיַח ֶּבן 
יֹוֵסף ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִריַז"ל ְלַכֵוּן ְּבִבְרַּכת ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים, 
יוסף  בן  משיח  על  להתפלל  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת 
שלא ימות, ַּגם ְמֻחָּיב ִלְלמֹוד זֹוַהר ּוְלַכֵוון ִלְזכּות ָמִׁשיַח 
ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשֹּלא ָימּות ח"ו. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהַּפְייָטן )ַהָּקִליר הּוא 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ָהַרְׁשִּב"י(, ְּבהֹוַׁשְענֹות, "הֹוַׁשעָנא ְלַמַען סֹוָדְך", 

ְוָאַמר ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא )בתנדא"ר פכ"ז(, ֵאין ֶיַׁשע ֶאָּלא ִּבימֹות 
ֶּבן  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ִהיא  ַהְיׁשּוָעה  ְּכלֹוַמר  ַעַּכ"ל,  ָּדִוד, 
לֹוְמִדים  ֶׁשָאנּו  ִּבְזכּות  סֹוֶדָך",  "ְלַמַען  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ָּדִוד, 

סֹודֹות תֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוִׁשים.
זוה"ק?  שאלה: של מי הרעיון שצריך ללמוד  מה. 
קֹוֶדם  ָהַרְׁשִּב"י  ַּבָּקַׁשת  ְוַכָווַנת  ְרצֹונֹו  ָהָיה  ֶזה  תשובה: 
ִהְסַּתְּלקּותֹו, ֶׁשָאַמר )זֹוַהר ח"ג רצ"א:( בלשה"ק ַהֶּפה ַהֶּפה 
ֶׁשְּלָך  ְוַהְנִביָעה  ֵמיֶמָך,  ִיְתַיְּבׁשּו  ֹלא  ֶזה,  ְלָכל  ֶׁשָּזִכיָת 
ּוְלַגּלֹות  ְלַדֵּבר  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ְּכלֹוַמר  ַּתְפִסיק,  ְוֹלא  ַּתְמִׁשיְך 
ַּגם  ִיְתַקֵיים  ְוֶזה  ְּפִטיָרתֹו,  ַאֲחֵרי  ַּגם  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות 
ָהַרְׁשִּב"י,  ְּבתֹוַרת  ְוַנֲעֹסק  ֶׁשִּנְלַמד  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
ְוִּיְהיּו ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ְּבִלי ֶהְפֵסק.  ְוָכְך ְנַמֵּלא ְרצֹונֹו, 
ּוְבָכְך ַיְמִליץ טֹוב ָעֵלינּו ְוָיֵגן ַּבֲעֵדינּו ִלְפֵני יֹוֵׁשב ְמרֹוִמים 

ְלָגֳאֵלנּו ְוִלְׁשלֹוח ָלנּו ֶאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו בב"א.
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ְרִׁשיַמת ַהִּמְתַנְּדִבים 
ְלֵעֶרְך  ְּכָבר  ְׁשִחַלְקנּו  ְלָכְך,  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ב"ה, 
ֶׁשַהְּזַמן  ּוִמְּפֵני  ְּכָרִכים,   70 ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ֵסִטים   1500
ְּדרּוִׁשים  ְקרֹוִבים,  ָמִׁשיַח  ּוַפֲעֵמי  ּדֹוֶחֶקת  ָעה  ְוַהּׁשָ ָקַצר 
100 ִמְתַנְּדִבים ִלְקנֹות 10 ֵסִטים ְּכִדְלַקָּמן,  ָלנּו ִּבְדִחיפּות 
ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהְדִּפיס ֵמָחָדׁש ֶאֶלף ֵסִטים ְלַחְּלָקם ִחָּנם, ַעל 

ְמָנת ְלַזּכֹות ָהַרִּבים ּוְלָהִביא ֶאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו בב"א.

ְּבֶעֶׂשר   ₪  1,600[ ֵסִטים   10 ִּבְקִנַּית  זֹוֶכה  ִמְתַנֵּדב  ָּכל 
ָּכל  ַהּכֹוְלִלים  ַהְּדפּוס[,  ְלֵבית  ָיָׁשר  ַּתְׁשלּוִמים-ֶׁשּנֹוֵתן 
ְלִׁשְבִעים  ִחָּנם  ְלַחְּלָקם  ְּכָרִכים  ְּבִׁשְבִעים  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר 

ֶאֶלף ִאיׁש:

ִמְסַּפר ֶטֶלפֹון ְלִעְדּכּון: 0548436784

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את 
כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב  הזכות 
הזוהר  תורת  הקדושים  ספרים  בהדפסת  המשתתף 
הזוהר הקדוש בלשון הקודש  כל  דהיינו  י"ח חלקים 
י"ז  רב  והערב  הזוהר  ה"ח,  ועונש  שכר  הספרים  וכן 
חלקים, ובהפצתם ברבים לאלף בתי מדרשיות ויותר, 
להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות והבטחות שכתב 
הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. האם יש 
שיכולים  הגדולה  הזכות  את  לחשבן  שיוכל  מחשב  
לדפוס!!!  ישר  משלם  התורם  קטן?   בכסף   לזכות 

לפרטים: 0548-436784

כיצד הופכים כסף לזה"ב – ז'והר ב'זכותך!
הזדמנות לקבלת ספרי הזוהר בהצטרפות להוראת קבע חודשית.

מסלול א: בסך 52 ₪ לחודש יזכה אותך בקבלת 15 ספרים חדשים לשנה.
מסלול ב: בסך 72 ₪ לחודש יזכה אותך ב 26 ספרים חדשים לשנה. וכך תהפוך 

את הכסף שלך לז'והר ב'זכותך!
לפרטים טל: 0527651191/ להצטרפות 0548433385 

להזמנת ספרים, וכן לקבלת הספרים החדשים,  זוהר הפסח השלם 
7 ספ', כוח הזוהר ח"ב, פתח אליהו לחלוקה חינם: 0527651911


