
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

"  …מישראל אדם לכל בהחלט מחויב הוא קבלה חכמת לימוד אשר, נודע"

  ")חכם פי לספר הקדמה, "הסולם בעל(

  

  

 
  
  

בָ  ו ֶיׁש ּכְ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, [ַעְכׁשָ ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ֵסא ֶמֶלְך" (תקון מ"ג): ָכל ׁשֶ ה ּבֹו "ּכִ ְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש] ַיֲעׂשֶ ר זַֹהר ּבִ

ָנה תְּ  ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ן עֹוָלם ַהבָּ ּתִ הּוא ּבֶ אִמיָמה, ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ  א ִמּבְ

ְרִקיָעא.  ַמְלכּוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ  ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ

ָך,  ּלְ ְזכּות ַהִחּבּור ׁשֶ ּבִ
דֹוׁש, ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ַהּקָ

ָרֵאל ִמן  ֵני ִיׂשְ ֵיְצאּו ּבְ
ַרֲחִמים ְללֹא  לּות ּבְ ַהּגָ
ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא 

יַח!   ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ
  (זַֹהר ָנׂשא קכ"ד).

  
ְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהּזֹוֵהר  ּתִ
ִפים  ּתָ ְהיּו ׁשֻ ָהעֹוָלִמי ַוּתִ

י זֹוַה  ּפֵ ר ַלֲחלּוַקת ּדַ
ִנים יֹוִמי ְסָפִרים ַוַעלוֹ 

ם  ם,  ּוְבָכְך ַאּתֶ ִחּנָ ּבְ
נֹוְטִלים ֵחֶלק ָעצּום 

ַכר  ה ּוׂשְ אּוּלָ ֵקרּוב ַהּגְ ּבְ
עֹוָלם  ֵאיְנסֹוִפי  ְוִנְצִחי ּבָ

יַע  ּגִ ּיַ א, ְוִלְכׁשֶ ַהּבָ
ל  יַע ַעל ּכָ יַח, ַיְצּבִ ׁשִ ַהּמָ
ְזכּוְתָך  ף ְויֹאַמר "ּבִ ּתָ ׁשֻ

י" ְעּתִ   .ִהּגַ

 זוהר אבות ובנים

ן יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ רּוָמה קכ"ח:): ָאַמר ַרּבִ ן ֵעֶדן ִנְכַנס  (זַֹהר ּתְ ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידוֹ  –ִלׁשְ ְוִנְכַנס , ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ
נּוִזים ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א "סֹוד"), ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר  (ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  .ּוְמֻיָחִדים ַרק לוֹ  –ׁשֶ

 

ֲעִתיִדין  ּוְבִגין ּדַ
ָרֵאל ְלִמְטַעם  ִיׂשְ
י,  ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ

ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ּדְ
יּה  ַהּזַֹהר, ִיְפקּון ּבֵ
ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ  ִמן ּגָ

 זַֹהר ָנׂשא קכד:)(

ר יֹוַחאי אֹוֵמר ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   :ַרּבִ
ה   ָלַמְדּתָ זַֹהר?ַאְבָרהְמ'ְלע ַאּתָ

אי! ַוּדַ ן ּבְ ֵהַבְנּתָ ַמה  ּכֵ
? ַמְדּתָ ּלָ יד  ׁשֶ ֲאִני ָיכֹול ְלַהּגִ

הּו  ַתח ֵאִלּיָ ה ּפָ ַעל ּפֶ ֲאִפילּו ּבַ
ּקּון ל' ּקּון מח ּתִ ּקּון מג ּתִ . ּתִ

יד! ּגִ   .ּבֹא ְלָכאן ּתַ
  
  
  

נּו אֹוֵמר ה ַרּבֵ  :מֹׁשֶ
ה ָלַמְדּתָ ַיֲעקֹב'   זַֹהר? ְלע ַאּתָ

אי! ַוּדַ ן ּבְ ֵהַבְנּתָ ַמה   ּכֵ
? ַמְדּתָ ּלָ יד  ׁשֶ ֲאִני ָיכֹול ְלַהּגִ

הּו   ַתח ֵאִלּיָ ה ּפָ ַעל ּפֶ ֲאִפילּו ּבַ
ּקּון ל' ּקּון מח ּתִ ּקּון מג ּתִ . ּתִ

יד! ּגִ  .ּבֹא ְלָכאן ּתַ
 
 
 

רֹ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבְ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ַגָוון ּכָ ב ּבְ ִטים קכ"ג:)אׁש, ְויֹוׁשֵ ּפָ ה ִמׁשְ  (אֹור ַהַחּמָ

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלֹוַקי ַרּבִ ּנָ ִלְכבֹוד ַהּתַ
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו ִהיא ְמִאיַרת  יֹוַחאי.
ֲעֵדינּו, ֲא א ַיְמִליץ טֹוב ֵעיֵנינּו הוּ  דֹוֵנינּו ּבַ

ר יֹוַחאי. ְמעֹון  ּבַ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי ַרּבִ ַוֲאַמְרּתֶ
ר יֹוַחאי.   ּבַ

 

נתחבר מתחלה הר והשדי חמד מביא שהז
א יבבלשון הקודש ונעתק לארמית, וגם מ

הר מר"ח ומהגהות "דרך אמת" שעל הז
בראשית דף ל"ה ע"ב אות ויטאל זצ"ל (

הר לשון ומביא לשון הנמצא בז א')
דש, הרי שהיה לפניו ספר הזהר בלשון והק

הקדש (בהסכמתו לזוהר תורה בלשון 
הקודש), הרי שכל הסיבה שהעתיקו 

מלשון הקודש לארמית כדי שכולם יבינו. 
ובספר סוד ה' מביא הזוהר פרשת נח 

ִרים (עד:): ְמִקיֵמי ָהִעיר ְוַה  ל ְמַדּבְ ְגּדָ ּמִ
יִרים  ֵרת ַמּכִ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ּמַ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּבִ
ָלׁשֹון ַאֶחֶרת,  ִרים ּבְ אֹוָתּה, ְולֹא ָהיּו ְמַדּבְ

ֵצר ֵמֶהם ְוגֹו'...  ה לֹא ִיּבָ תּוב ְוַעּתָ ְך ּכָ ּום ּכָ ִמׁשּ
ה  דֹוׁש ַהּזֶ ם ַהּקָ ֵ ֶרד ה' ִלְראֹות. ָנַחת ַהׁשּ ַוּיֵ

נּו, ִלְראֹות [ ּבָ ְנָין ׁשֶ ל ַהּבִ יֶהם ׁשֶ על] ֶאת ַמֲעׂשֵ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְלָכל אֹוָתם  ִרים ּבִ ְוֵהם ָהיּו ְמַדּבְ
ְך  ָרגֹות ְקדֹוׁשֹות ְוָהיּו ַמְצִליִחים... ְוַאַחר ּכָ ּדְ
רּו ְלָכל  ּזְ ְבִעים ָלׁשֹון ְוִהְתּפַ ׁשִ ל ְלׁשֹוָנם ּבְ ְלּבֵ ּבִ

ֲאָרִמית הּוא ָלׁשֹון ִצְדֵדי ָהעֹוָלם... ּוְלׁשֹון 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ אי ׁשֶ ים, ּוְבַוּדַ ָהַעּמִ

ְלׁשֹון ַהּקָ  ַתב ַהּזַֹהר ּבִ "ה. ְוֶזה ְלׁשֹון ּכָ ּבָ
ה הּוא  א (ל,), ְוִהּנֵ ָ י ִתׂשּ ת ּכִ ָפָרׁשַ "ן ּבְ ָהַרְמּבַ
מֹו  ַרְך ׁשְ רּוְך הּוא ִיְתּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֹון ׁשֶ ַהּלָ

ר בּ  ם ֲעָדתֹו, ָאנִֹכי ְולֹא ֹו ִעם ְנִביָאיו ְוִע ְמַדּבֵ
בּוָאה  רֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּנְ ּבְ ָאר ּדִ ִיְהֶיה ְלָך ּוׁשְ

ׁש א'), (של"ה תֹוְלדֹות ָאָדם ּבֵ  ְקּדָ ית ַהּמִ
ַאְגָר  ְבָרא ּוּבְ ּנִ אן ׁשֶ ה (דף שמ"ה) ּוִמּכָ ַכּלָ א ּדְ

זֶּ  ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ ה ָהָיה ָהעֹוָלם ּבִ
"ה ֶאת  ּבָ ָרא ַהּקָ ּבֹו ּבָ ׁשֹון ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּלָ

  עֹוָלמֹו.
 

הגה"צ המקובל הרב 
עכשיו  יהו שמואלי:בנ

אני רוצה לומר לכם 
 -שנמצא כאן אתנו 

האדמו"ר מהאלמין. הוא 
אחד מהמפיצים זוהר לשם 
שמים הגדול בעולם גם כן, 

אחד מהגדולים שהוא 
עושה הרבה הרבה למען 
הזוהר בכל יכלתו, זה 
אמת... והנה, אני אגיד 
לכם, אני מאד שמח 
שזכינו להכיר את 

האדמו"ר מהאלמין, שהוא 
כי אנחנו עושה גם כן, 

מכנה משותף, שהוא גם כן 
מפיץ את הזוהר לשם 
שמים! אני אומר לכם: 

הוא ישן זוהר, קם זוהר, 
הולך זוהר, בא זוהר, הכל 

זה זוהר, ה' ישמרהו 
 ויחייהו. אמן!

ְהֶיה ָקרֹוב  ּיִ ׁשֶ ּכְ
יַח ֲאִפּלּו  ׁשִ ִלימֹות ַהּמָ

עֹוָלם   ְנָעִרים ּבָ ׁשֶ
ֲעִתיִדים ִלְמצֹא 

ל רֹות ׁשֶ ַהָחְכָמה  ִנְסּתָ
ים  ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקּצִ
ּבֹונֹות, ּוְבאֹותֹו  ְוֶחׁשְ
ה ַלּכֹל.  ּלֶ ַמן ִיְתּגַ ַהּזְ
ָרא קיח.)   (זַֹהר  ַוּיֵ

 

רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ּולְ  ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ב ה' ַוּיִ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ָאז ִנְדּבְ מֹו. ִהּנֵ ֵבי ׁשְ חֹׁשְ
ִבי ה ַהּנָ ִנים ַעל ֲאבֹוָתםֵאת ֵאִלּיָ ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ דֹול ְוַהּנֹוָרא. ְוֵהׁשִ  . (מלאכי פ"ג טז, כג, כד)א ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָ

 

בָ  ו ֶיׁש ּכְ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, [ַעְכׁשָ ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ֵסא ֶמֶלְך" (תקון מ"ג): ָכל ׁשֶ ה ּבֹו "ּכִ ְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש] ַיֲעׂשֶ ר זַֹהר ּבִ

ָנה תְּ  ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ן עֹוָלם ַהבָּ ּתִ הּוא ּבֶ אִמיָמה, ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ  א ִמּבְ

ְרִקיָעא.  ַמְלכּוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ  ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ

 זוהר אבות ובנים
ֲעִתיִדין  ּוְבִגין ּדַ

ָרֵאל ְלִמְטַעם  ִיׂשְ
י,  ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ

ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ּדְ
יּה  ַהּזַֹהר, ִיְפקּון ּבֵ
ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ  ִמן ּגָ

 זַֹהר ָנׂשא קכד:)(

רֹ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבְ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ַגָוון ּכָ ב ּבְ ִטים קכ"ג:)אׁש, ְויֹוׁשֵ ּפָ ה ִמׁשְ  (אֹור ַהַחּמָ

 


