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רה ִֵָחי 
וע"ב) ע"א קלה תולדות (זוהר

בּ א רי ׁש מע וֹ ן  ִַ
רבּ י עּמ וֹ  והיה  לטבריה 
ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אמר אבּ א.
ׁש הרי ,נל א בּ א, לרבּ י 
אחד  ׁש איׁש  ראינ וּ  אנוּ 
אלינ וּ  כּ עת יגּ יע 
בּ פיו, חדׁש ים וּ דברים
אמר  תוֹ רה. דּ ברי  והם
ידעּת י הנּ ה אבּ א , רבּ י
ׁש ּמ ר  מקוֹ ם ׁש בּ כל
מלאכים  לוֹ  ׁש וֹ לח  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ,ה וֹ ל

בּ וֹ . לה ׁש ּת עׁש ע בּ כנפים טסים

דע,עיניו את ׁש מעוֹ ן ר בּ י  הרים ה וֹ לכים , ְָ
יׁש בוּ  .והוֹ ל רץ ׁש היה אי ׁש  וראה 

לוֹ  אמר  אליהם, כּ ׁש ה גּ יע  אבּ א. ורבּ י ׁש מעוֹ ן  ר בּ י 
אּת ה  מי  ׁש מעוֹ ן, יה וּ די,ר בּ י  אני  לוֹ , אמר ? 

[לאהל] לסתרוֹ  הלכּת י ואני  מּק ּפ וֹ טקיּ א, וּ באתי
ידוּ עים  בּ דברים החברים ׁש נּ מנ וּ  יוֹ חאי , בּ ר ׁש ל 
אּת ה  לוֹ , אמר בּ ני . אמר  לוֹ , אמר  אליו. וּ ׁש לחוּ ני

יוֹ חאי וכוּ '.בּ ר  יוֹ חאי בּ ר  אני לוֹ , אמר ? 

עּמ וֹ ק האיׁש  אוֹ ת וֹ  הל והלכוּ . ׁש מעוֹ ן רבּ י  ָ
רבּ י אמר  הוֹ לכים, בּ עוֹ דם טבריה. עד 

וכוּ '. ׁש מעוֹ ן ,

א. ֹידו את ונׁש קוּ  ההוּ א  והיּ הוּ די א בּ א רבּ י ָ
למד ּת י לא הזּ ה  ה יּ וֹ ם עד  א בּ א, רבּ י  אמר 
ׁש זּ כיתי חלקי  א ׁש רי  עכ ׁש ו . רק  הזּ ה, בּ דּ בר

אוֹ תוֹ . ל ׁש מע

הזוהר רפואה
שלום רב לכל עם ישראל, 

אני רוצה לספר לכולכם מה שקרה לסבתא שלי בזכות הזוהר הקדוש. 
ביום בהיר אחד התחילה סבתא שלי לחוש מחושים שונים בבטן שהתמשך במשך כמה שבועות החליטה שהיא הולכת לבדיקות בבית חולים 

לאחר כשבוע התקבלו התשובות הקשות שאכן מדובר במחלה הידועה לא עלינו. ולא על אף אחד שגם התפשט לעוד מקומות.
שלחו מיד את הצילומים להרב פירר. והוא אמר שאכן המצב מאוד מורכב. ואולי יועיל טיפולים רבים מאוד. הרופאים לא נתנו סיכויים רבים אך הסתמכנו 

על ה' ועל הרשב"י והתחילו הטיפולים הקשים מאוד ה' ירחם. 
בינתיים אנו לא שקטנו ועשינו למען הזוהר הרבה מאוד למדנו שעות על גבי שעות זוהר לרפואתה. ופתח אליהו וגם זיכינו אחרים שילמדו זוהר. 

בימים אלו אנו מתבשרים בשורות טובות שברוך ה' המחלה עברה כליל ולא נשאר זכר. כך גם לא ישאר זכר משונאי ישראל רבותי זכרו הזוהר מועיל  

תורתו מגן לנו הוא ימליץ טוב בעדנו אדונינו בר יוחאי 

מרדכי בן ציון


