
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים

ha-zohar.net      allzohar.com      ha-zohar.com   ha-zohar.info      
 dzss.org      dafzoharyomi.com      dailyzohar.com      unityzohar.com

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

916אור הזוהר
טבת תשע"ה
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אומר: זוהראני ללמוד !רק
יוחנן : וכוונת,רבי וזוהר , האר"י , כתבי

את שמביאים  הדברים אלה וייחודים.
הגאולה.

יוחנן : לדבר ]רבי לי [קשה
את לעורר זכו לא שעדיין הערוצים כל 
הזוהר לימוד ידי  על בתשובה ישראל עם
לא הקדוש הזוהר בלעדי  [כי  הקדוש,
שמים, ויראת תורה אהבת להשיג ניתן
כמבואר שלימה, לתשובה  ולהגיע
אפשר ואי מ"ג, תיקון תיקו"ז בזוה "ק
הבאות הצרות וכל הבא, לעולם לזכות
שלא בגלל רק באים ישראל עם על 
יקחו  ל'], תיקון תיקו"ז זוה"ק, לומדים
2000 מרדיו השכל, מוסר לעצמם

הקדוש הזוהר  את ומשמיעים שמפיצים
וכן  דקות 5 יום כל היומי הזוהר דף את
מהם  דקות, 5 היומי  לישראל  חק זוהר

הערוצים, כל יעשו  וכן  בעלי יראו  וכל
שיעורים במסירת להתחיל  הדרשנים 
את להציל כדי הקדוש, הזוהר והפצת 
הגאולה ולהביא לקרב ישראל עם

בב"א. השלמה 
של הקדושים לשיעורים השומעים כל 
ידי ועל  הרבים את  מזכים הקדוש הזוהר
בניו  את  הוא ברוך לקדוש משיבים זה 
להתנא  מקושרים אתם התועים. ובנותיו
ידי על יוחאי בר שמעון  רבי האלוקי
ואתם  העולם, בכל  הזוהר  והפצת  לימוד 
את  להפיץ צריך אחד  כל  מלאים. שותפים

הקדוש. רשב"י של להיות תורתו ויזכה
לבבות  ולקירוב הרבים, בזיכוי מלא שותף 

אמן . בימינו במהרה הגאולה  ולקרוב 
הקדוש  הזוהר בשיעורי המשתתפים כל 

הקב"ה שבירך הברכות לכל יזכו
משאלות ה' ימלא  ע"ה, אבינו לאברהם
בנים ובני  בנים ולברכה, לטובה לבכם

ובמצוות, בתורה  אריכיעוסקים ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַחיי
חיּ א  זרעא דׁש מיּ א, וס יּ ע ּת א רויחי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ מזוֹ ני 
יבטוֹ ל לא ודי  יפס וֹ ק לא דּ י  זרעא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוק יּ מא 

אוֹ ריתא. ושמחהמּפ תגּ מי בריאות מתוך ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
פעמים, אלף  ככם עליכם ה' יוסף ונחת,
בזכותך  המשיח  ממלך לשמוע ותזכו
ואמר: צדיק פעם שהתבטא כמו היגעתי,
נקבצו  ישראל  עם המשיח , מלך  בבוא 
ושמחים, ששים העם ופליטת לך, ובאו
בעיניו  המשיח מלך יתבונן  הזאת בעת
לפי ואחד  אחד  כל  יבחן  הטהורות
באצבעו , ויראה ידו ירים לפתע מעשיו,
ויביטו  בפליאה עיניהם ירימו  כולם 
קולו  את המשיח מלך  ישמיע אז במחזה,
מסויים : יהודי  על אצבע בהפנותו ויאמר,

הגעתי בגאולת "בזכותך חלק יש לך ,!
ויהודיהעם  יהודי כל  על  יראה כך ."!

ביאתו . למען שפעל 
הזוכים מן להיות שנזכה הלואי 
ובעצמו  בכבודו שהמשיח המאושרים,

הגעתי". "בזכותך – עלינו יעיד
לשם לימוד  תנו יקרים, יהודים כן , על 
למען  מדקותיכם הקריבו שמים ,
רוח נחת לעשות  הקדושה, השכינה

נפשנו, לפדות לגרום ונלךליוצרינו,
מלך פני אור את לקבל  יחד כאחד  כולנו

בב "א  .המשיח
הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא

וכו': האדמו "ר ראינו,הצדיק, נכון  כן,
לחבר הזמן כל  עסוקים היינו אבל 

וכו' הש "ס על  ?חיבורים
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דין  העלוניםבית  את ראיתם לא האם :
תשובה"האור " הבעל  הקדוש מהצדיק

שרבי  מה  זצוקללה"ה באנון יוחנן  רבי
ממנו  ביקש ע"ה יוחאי בר ?שמעון

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו "ר ראינו.הצדיק, נכון  כן,

כנ"ל . עסוקים, היינו אבל
דין  ספריםבית עם עסוקים הייתם :

במשך  ראיתם לא האם ולתפארת, לכבוד
היהדות עניני  כל על הספרים שנה 40
מהאלמין  שליט"א  אדמו"ר כ "ק שכתב 
אלפי  ועשה צבאות ה' מלחמת  ולחם
מעיר והלך הדת, יסודי כל על ספרים 
מלך  של שופר  קול להשמיע  לעיר
מוח אירועי  7 לו שהיו אף על המשיח,
עבודתו  וכל ולילה, יומם קשה ועבד
עשיתם לא שאתם מפני רק היה הקשה
במכתבים כותבים הייתם אתם אם כלום,

בכל  זוהרודורשים דקה רק ללמוד דרשה
לא אבל לכם, מוחלים היינו הקדוש
לא לב שמתם ולא המינימום, את עשיתם
ישראל  מעם בכלל  לכם איכפת היה

הזוהר לימוד ידי על לא!!שינצלו מה !
משה מהימנא רעיא דברי את למדתם
לטוב, זכור  הנביא ואליהו ע"ה רבינו 
בדור ללמוד דוקא ניתן הזוהר שספר 
שנכנסים כמו  בו  שינצלו כדי האחרון 

נח ?לתיבת
את  ראית לא האם  ממשיך: - דין  ◌ִ◌ַבית
השאלה : העולמי  הזוהר מפעל  של העלון 

ר בּ נוּ ? מׁש ה בּ קוֹ ל ׁש וֹ מע אּת ה ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַהאם ◌ַ◌ֵ◌
ר בּ נוּ  זוֹ הרמׁש ה ללמוֹ ד  אוֹ תנ וּ  מצוּ ה  ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

עד מאיר  הרׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת  דווקא, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
לתת  וא ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַסוֹ ף

ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְמנ וּ חה
ריט.) נחס (זהר

דין  ׁש נּ קראבית אּת ה האם ממשיך: -ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האם הּק בּ "ה, בּ קוֹ ל וׁש וֹ מע גּ דוֹ ל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק

אוֹ ת ׁש צּ וּ ה  מה ׁש מע ּת  ?בּ אמת ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו "ר שמעתי הצדיק, בוודאי 

אותי  שצוה מה !כל

דין  אתבית קיבלת לא האם ממשיך : -
מהאלמין  מהאדמו"ר  הזאת ?ההודעה

העליוֹ ן  מעוֹ לם הנּ ׁש מה ׁש יּ וֹ רדת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹקדם
עלמא מׁש בּ יע להאי ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

דּ א וֹ ריתא  בּ רזי  לעסק בּ זּ הרכּ דאיתאאוֹ תּה  ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌
ּת רוּ מה  קסא )ּפ רׁש ת ): בּ פרוּ ׁש  ל הרי  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

כּ די האדם בּ ריאת ׁש ּת כלית הזּ הר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי 
הנּ ׁש מה  בּ יאת וקדם  ה זּ את החכמה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למד
מׁש בּ יע  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הזּ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
בּ רזי עלמא בּ האי  לעסק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
בּ יציאת  גּ ם  - דּ אוֹ ריתא בּ רזי ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְדּ הימנוּ תא 

הבּ א  לע וֹ לם  להיגה נּ ׁש מה יכוֹ לה אינּה  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הר מקוֹ ם אל  למעלה עליוֹ ן מתּה לאוֹ ר ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ נעם לחזוֹ ת מּת חלּ ה אהל וֹ  ׁש ם ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ח יּ ים מל ּפ ני בּ התע ּס קוּ ת הויה א אם ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

הזּ את  הזוהר.החכמה אור ה:  מה (וקהל ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
(161 ד-

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו"ר מספיק הצדיק , לא האם

בהם שלומדים וישיבות כוללים שהקמנו
ולילה יומם ?תורה 

דין  כל :בית  את ראיתה לא האם
ורק  נח , תיבת נקרא שהזוהר הפרסומים
המבול  מדור  ינצל התבה בתוך שיכנס  מי

רב  הערב של ?הנורא
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הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו "ר שבזההצדיק, חשבנו

וכי  מספיק, זה בישיבה תורה שלומדים
ומצלא מגנא שתורה למדנו ?לא

דין  את :בית בקול  קורא הדין בית אב
הקדוש הזוהר :דברי 

ויקהל פרשת  בלשון (קצ ''ז.)זוהר :
ואמר, ׁש מע וֹ ן רבּ י ּפ תח (בראשית הקודש: ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אל ז ) בּ ית וכל  אּת ה בּ א נח אל ה ' ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
וּ ראה, בּ א אבל הּפ סוּ ק , בּ ארנוּ  הרי  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה.
את  ל ׁש מר  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  יכל  א ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְוכי
הּמ בּ וּ ל ׁש יּ היה בּ עוֹ לם, אחד בּ מקוֹ ם ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹנח 
כּ מוֹ  מקוֹ ם , בּ א וֹ תוֹ  יהיה  וא העוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

בּ גדעוֹ ן  ו)ׁש כּ ת וּ ב אל (שופטי חרב ויהי  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌
לב דּ ּה , ישׂ ראלהגּ זּ ה  בּ ארץ אוֹ תוֹ  ל ׁש מר אוֹ  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ּה  כב)ׁש כּ תוּ ב בּ יוֹ ם(יחזקאל גׁש מ ּה  א ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌

הּמ בּ וּ ל ?זעם, מי  עליה ירד וּ  אלּ א,ׁש א ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ׁש אינוֹ  מי לעוֹ לם, ירד  ׁש הּמ ׁש חית ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
- בּ גל וּ י לפניו ונמצא עצמוֹ  את  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵסוֹ גר 

עצמוֹ . את  הרג ׁש הוּ א  בּ נפׁש וֹ , מנּ ין מתחיּ ב ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ בלנוּ  מלּ וֹ ט, יט )? הּמ לט(בראשית ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אל  הּט עם מה .אחרי ּת בּ יט אל   נפ ׁש ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַעל 
אחרי הוֹ לּת בּ יט ׁש הּמ ׁש חית מ וּ ם ? ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

בּ וֹ  וּ מתבּ וֹ נן  ראׁש וֹ  מחזיר  ואם כּ תפוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַאחר 
זהּפ נ  ועל ל וֹ . להזּ יק יכ וֹ ל בּ פנים, ים ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

יתראה(ש)כּ תוּ ב , ׁש א בּ עדוֹ , ה' ו יּ סגּ ר ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מלא עליו יׁש ט וא הּמ ׁש חית ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
כּ מ וֹ  הכּ ל ח יּ יא, רבּ י  אמר  ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות...

כּ יׁש נּ תבּ אר. נעשׂ ה א הּמ ׁש כּ ן וּ מעשׂ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
לב דּ ם, מיּ שׂ ראל  רב,אם ערב מאוֹ תם ו א ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

מלא את מׁש כוּ  רב  ערב  ׁש אוֹ תם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ וֹ  ׁש הסּת כּ ל כּ יון לע וֹ לם . לרדת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות
רב, ערב  אוֹ תם  את החוּ צה  זרק ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹמׁש ה,

לבדּ ם  ישׂ ראל  את  ויּ קהל וכ נּ ס ׁש כּ תוּ ב זהוּ  . ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ֶֹמׁש ה

ואין  עצה שאין להבין היה  עליך  כן כמו
שרק  אומר  רבנו משה ואם ה' לנגד תבונה
ישראל  ינצלו הקדוש הזוהר  לימוד ידי על 
אפשר אי ישראל לעם נח התיבת והוא
לימודים ששאר ולחשוב להתחכם

לי  יעזרו !בתורה

ממשיך: דין  בית דברי אב  את לומר
בהעלותך בפרשת קנ ''ג.)הזוהר ֶׁש רק :(ד◌ַ◌

להי כּ נס  יזכּ וּ  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים
וּ מגוֹ ג: גּ וֹ ג מּמ לחמת וּ להנּ צל - נח ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְבּ תבת 

ׁש כּ תוּ ב ] יב)[וּ מה והּמ שׂ כּ ילים (נ אל ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ק בּ לה, מארי אינוּ ן בּ עלי יבינוּ , הם  [אלּ וּ  ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

הּת וֹ רה,] בּ ס וֹ דוֹ ת העוֹ סקים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה
בּ הוֹ ן  בּ הם]דּ א ּת מר  ג')[ׁש נּ אמר יב (נאל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הרקיע . כּ זהר יזהירוּ  [והיינו]והמשׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
דּ א, בּ זהר  מׁש ּת דּ לין דּ קא אי נּ וּ ן ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין 

הזּ הר, ספר ׁש ע וֹ סקיםדּ אקרי  הם [אלּ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ לוֹ מר הזּ וֹ הר , ספר  הנּ קרא הזּ ה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְבּ אוֹ ר
דּ בריו,] ע וֹ מק  את להבין עצמם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ י גּ עים

כּ  נח,דּ איהוּ  כּ מ וֹ תיבת נח, כּ תיבת  [ׁש הוּ א ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌
מעט, אלּ א בּ ּה  להכּ נס זכ וּ  א נח ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּת בת
הזּ וֹ הר ספר בּ הבנת להכּ נס  י וּ זכּ וּ  א  ָּכ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁש אמר] וזה מעט, בּ ּה אלא דּ מתכּ נּ ׁש ין ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מּמ לכ וּ תא. ו ׁש בע מעיר, [ׁש נּ אספיםׁש נים ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

הּמ לכ וּ ת, מן וׁש בעה בּ עיר  ׁש נים ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ וֹ 
הּמ דינה,] מכּ ל  [ולפעמיםוּ לזמניןדּ הינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רק ] אז בּ דוֹ ר, זכ וּ ת מעיר,כּ ׁש אין אחד ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
מּמ ׁש ּפ חה. יהיוּ וּ ׁש נים מעּט ים [כּ לוֹ מר ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הזּ וֹ הר,] ספר  את להבין  דּ בהוֹ ן הזּ וֹ כים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
הזּ וֹ הר ] ספר את להבין ׁש יּ זכּ וּ  בּ אלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ[כּ י

ׁש כּ תוּ ב ]יתק יּ ם  כב)[מה א ה בּ ן (מת כּ ל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌


