
ְּ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

923אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 16
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לּ י, החכמה הגּ ידה סוֹ ד וֹ ת לי  אמר  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
א וֹ תוֹ  את  וּ מנהיג ר וֹ עה אּת ה אי ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה ,
החכמה  סוֹ דוֹ ת  אוֹ תי לּמ ד העליוֹ ן , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש א  כּ די כּ אן, עד  למד ּת י וא ידעּת י  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
הדּ רגוֹ ת  אוֹ תן   ֹבּ תו בּ ב וּ ׁש ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה
עד ׁש הרי בּ יניהם, נכנס  ׁש אני  ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נוֹ ת

בהם. הסּת כּ ל ּת י  א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן
כּ תוּ ב, מה וּ ראה א )בּ א תדעי(שיר א אם ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

בּ א  בּ א אּת ה אם בּ נּ ׁש ים. היּ פה ָל◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ּת כּ נס  טרם בּ חכמה, הס ּת כּ לּת  וא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעה
העוֹ לם  ס וֹ ד וֹ ת את ה כּ רּת  ו א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלכאן ,
להכּ נס  כּ דאי  אינ ,ל צאי - ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
הצּ אן  בּ עקבי   ל צאי  ידיעה, בּ לי  ,לכאן ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אלּ וּ  הצּ אן, עקבי א וֹ תם  ֹּת ו יוֹ דע ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותהיה
בּ עקב, אוֹ תם דּ ׁש ים אדם ׁש בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵהם
וּ בהם ר בּ וֹ נם, ׁש ל עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ דעים

ולדעת. להסּת כּ ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵּת דע
ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת הם אלּ וּ  - גּ ד יּ תי את ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוּ רעי
הּמ דר ׁש  בּ בית ׁש הם הּת ינוֹ קוֹ ת ר בּ ן , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵבּ ית
על  - הרעים מׁש כּ נ וֹ ת על ּת וֹ רה. ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְול וֹ מדים
ׁש ם מדר ׁש וֹ ת , וּ בּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָאוֹ תם
גּ ב  על אף העליוֹ נה. החכמה את ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלוֹ מדים
דּ ברי   ֹמּת ו תדע א ּת ה יוֹ דעים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

ׁש אוֹ מרים. הלּ לוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה
אל יּ הוּ : ל וֹ  אמר ...,חלק אׁש רי רבּ י, ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

כּ א וֹ ר לפני מאירים  רבּ וֹ נ ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ סּת ר וֹ ת 
, פי דּ ברי  אוֹ תם כּ ל , ּכ וּ מוּ ם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש ,
ׁש אני אני ושׂ מח למעלה, חקוּ קים ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌כּ לּ ם
הזּ ה  בּ ע וֹ לם  אׁש רי .מּפ י אוֹ תם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש וֹ מע
תל וּ י היה ה זּ ה הדּ בר ה בּ א. בּ ע וֹ לם   ְוא ׁש רי◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לכל התגּ לּ ה ׁש א הּק דוֹ ׁש ,  הּמ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ל וֹ  ׁש גּ לּ ה הוּ א מי ׁש לּ מעלה. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהצּ באוֹ ת 

הוּ א  אּת ה כּ עת? הזּ ה ׁש א ׁש ריבּ ּפ ס וּ ק ! ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הבּ א ... וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ֶחלק◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רבי  האלוקי  המקובל מנחם הגה"ק
היילפרין  בהסכמתו מענכין כותב זי "ע

האלוקילספר  מהמקובל  שלימה " "איפה
דוויך הכהן שאול  חיים וז"ל :רבי זי"ע,

שערותיו  תסמרנה האמיתי, המאמין  אדם
על בעלותו חדודין חדודין נעשה ובשרו 
הגזירות  דישראל, עניותא כי  ליבו
"הוא  וההריגות  המשיסות והמלחמות,
איפוא  נקרא זה כל לזה".. גורם בעצמו
יום  גם אשר לחבירו אדם שבין "חטאים
לנו  אוי  עליהם ", מכפר אינו  הכיפורים
גודל הבו והתוכחה... הדין מיום
זכאה  לתוה"ק, ורוממות לאלוקינו
על להגן חש  אשר גברא דהאי  חולקיה
בקביעת  דמאריה ביקרא ומשתדל ארעא
עלמא  למיקם הקבלה חכמת ללמוד  עתים
אשריהם  מעפרא, שכינתא ולאוקמא
עולמם  לעוה"ב , להם וטוב הזה בעולם
ועדן , עונג בסימא מרוב  בחייהם יראו
עצמם  את הפוטרים הטפשים כאותם "לא
כריסם  מלאו שלא מפני הקבלה, מלמוד
מי אמרו , זה שעל  ופוסקים"... בש "ס 
שמבטל חזקה הנסתר, את  בגלוי שמבטל

הנגלה  את  עכ"ל .בסתר  ...

במדרש חז"ל דברי ממשיך : דין בית 
יותר ובטוחים נאמנים  שזכרנו, ובזוהר 

הזה  הדור מהמגדולי ראית לא האם 
ב  הבריתשכתוב דר ספר י"ב מאמר ב' (חלק 

היאהקודש ) התורה נזר בפרט בזה"ל: :
פורשים העולם רוב אשר הקבלה חכמת
התבונן  שהורשית במה באמרם ממנה

בנסתרות, עסק לך ידךואין שלח אתה,
הזאת  לתורה מסוגל אתה אם  בזה ואחוז
טעם  טעם, שלא מי כי  תזוע, לא ומנה
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והולך מימיו מאורות ראה לא זו , חכמה
וא  שלבחושך מעלבונה לבריות להם וי

טב בנגלות, לי די והאומר  הזאת, התורה 
בעלמא  אברי  דלא ספרליה בעל וכתב ...

משה  ע"א )ויקהל  י ' ה'וז"ל:(ד חמת
קנאתי צבאות ה' וקנאת מלאתי
ההמון  יד  תחת  איננה הזאת  והמכשלה
והחכמים  הסגנים יד אך בלבד ,
הזאת  ובמעל במרד  בדעתם  המתחכמים
הזו , החכמה ולגנות  לבזות והתחילו
על יכוסה שמם ובחושך  ילכו  בחושך 
מה  בנגלה רמה ידנו  ואמרו פיהם שפערו
בפשוטי לנו די  הזאת , ולחכמה לנו

מחוייביםהתורה  אנו  אמנם עכ "ל. ,
החכמה זאת ללמוד  ועומדים ומושבעים

הקדושהאמיתית.. הלימוד  ובכח ובזכות
זה  בזולת לא הגלות מן נצא הזה
ראה  גם ראה ואבי  אהובי ואתה הלימוד ...
השכר טוב  רב מה הנזכר חז "ל  דברי מכל 
העונש גדול וכמה הקבלה לבעלי הצפון
לקחת  תפן ואל  זו, בחכמה עסק שלא למי 
שלא  הנגלות בעלי התורה מגדולי ראי-ה

זו  בחכמה לעסוק חז "ל,רוצים דברי כי
ובטוחים  נאמנים שזכרנו, ובזוהר במדרש 

הזה  הדור מגדולי עכ"ל .יותר .
הבית  של תורה הדין דברי תאור כאן עד

שלהם. דין  והפסק - מעלה של  דין
המלהיבים  הקדוש הזוהר  בדברי ונסיים
בתורת  להידבק היהודים  לבבות את
מן  הזוהר  ספר  "דאיהו  הקדוש , הרשב"י

תשובה " עילאה דאימא  (רעיאזוהרא

קכ "ד:) נשא פרשת  .מהימנא
בּ רחמי גלוּ תא מן יפק וּ ן הזוֹ הר  בּ ספר :רק ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אנוּ  ׁש ב וֹ  הּמ צּ ב את יוֹ דעים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָכּ וּ לנוּ 
יוֹ ם נמצאים  ילד מה יוֹ דע וּ מי !!!- מ ׁש ה! ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ ◌

בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ורבּ י הנּ ביא, אליּ ה וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַרבּ ינוּ ,
ׁש רק יוֹ חאי  לנוּ , מגּ לּ ים  הל וֹ ם, עליהם ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

כּ י בּ רחמי , גל וּ תא מן  יפקוּ ן  הז וֹ הר ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר
נח  ּת יבת כּ מוֹ  הוּ א  הּק דוֹ ׁש  ורק הזוֹ הר  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌

נח  בּ תבת ינּ צלוּ  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש יּ למדוּ  ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר  מחבלי ׁש הוּ א וינּ צלוּ  ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

י שׂ ראל  עם הצּ לת סוֹ ד ּת לוּ י וּ בּ זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח ,
לּמ וּ ד  וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחר וֹ ן ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר 

הּק ד וֹ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹ הר 

ׁשל  חים ליהדי, חים הע למת , לכל  חים
יראל  עם  יצא הדׁש ההר זכת רק  א לה,

רחמים. מהלת
ׁשנים 7.  סתׁש נח  תבת הא  ההר ספר

זהר יזהיר והמ ילים  מלכתא . וׁשבע  מעיר 
א , זהר  מׁשלין קא אין אין הרקיע .
מתׁשין נח , תיבת איה ההר, ספר  אקרי
אחד  לזמנין מלכתא . ו ׁשבע מעיר , ׁשנים 

יתקים בהן מׁשחה. ׁשנים  א )מעיר, (ׁשמ ת 

א רה ודא .הׁשליכ הארה הד  הן ל 
א. זהר (ספרא  קנ "ג : ף  ג ' מהימנאחלק )רעיא  

מעם  זרת  לבל עצה מצא לא  זי"ע הרמח "ל 
ללא רצף הדׁש" "ההר ל ד א א  יראל,
זרת ל  לבל  הדׁש" "ההר ׁשכח  הפסק ,

ׁשמען ר י ריחת  וז"ל: רחמים. הא ה לקרב
להבה נברח  נוכ הבה, ענין עתה יחאי  ר
ר ׁשמען  ר י ׁשריחת ונמצא ונצל  האת
ההר , נע ה דסׁש הבה, ענין עתה יחאי
זר נׁשמתין, רא הים ל  נכלל  אׁשר
לכל  ללית לבריחה זה  נחׁשב ואז נים,
אא יצטרךְ  לא המים ׁשסף עד יראל,

ׁשאמר וזה יב )יציאה, נב, בחזן(י ׁשעיה לא  "י : 
ה' לפניכם הלךְ  י תלכן לא במנסה  צא
הר ׁשתק מי ל יראל "... אלקי מאפכם
מחבלי ויצל אחרא , הטרא  מן רח  הדׁש

אחריו  נׁשאר ההר ספר י והאמת (אחרימ ׁשיח , 

מןרׁש"י) ׁשרח נקרא   ׁשתק  מי ׁשל  זי"ע , 
 ל יצטרךְ  ׁשא עד אחרא, המים )הטרא  (אחרית 



המשך בעלון הבא

מעלה  של די בבית ותשובות 49ח"ושאלות | 908923 הזוהר אור

כוּ לנוּ  ונתאחד ונתחיל בּ וֹ אוּ  בּ יחד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת ּק וּ ני  ׁש ל  היּ וֹ מי דּ ף י וֹ ם כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִללמד
בּ י וֹ ם, דּ ּק וֹ ת ׁש ּת י  רק ל וֹ קח ׁש זּ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַֹזּ הר,
למען  אחת ׁש עה נלמד ק וֹ דׁש  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוּ בׁש בּ ת

ה ּק ד וֹ ׁש ה, הכינה ה םּת יקוּ ני וּ בעזרת ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
, גּ זרוֹ ת יתבּ ר כּ ל  מעלינוּ  יתבּ ּט ל וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בּ רחמים, לגאוּ לה ונז כּ ה ורעוֹ ת , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקׁש וֹ ת 
הרׁש בּ "י, ׁש כּ תב ברעיאכּ מוֹ  נ א (ז הר  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ע "ב) קכ "ד   יפקוּ ן מהימנא דּ א בּ ספרא , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ רחמי , גל וּ תא הזּ ה בּ יאוּ ר :מן בּ ספר ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

בּ רחמים  הגּ ל וּ ת מן בימינו נצא במהרה ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אמן .

זה, נמצא עלת  מה ואדיעךָ  יציאה, א א 
הלה הא  י הא, ד ל עלת י והאמת 

מׁשיח. הזהר מחבלי אר ארךָ  .)(ראה 

חדא8. ניׁשתא ידי על הד ׁש זהר ת ב

ויראל  א רייתא הא רי ךְ  קדׁשא  נגאל, כף
כל  זי"ע הרמח"ל כתב הא וע ד  הא , חד
הזהר ספר  נכלל נׁשמתין רא ׁשים

ואכמ"ל. הד ׁש,

ְסגּוָלה ְּגדֹוָלה ִלְקרֹא ְּבָכל יֹום ַּדִּפים ָהֵאּלּו ֵמַהֹזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּכַתב אֹור ָהעֹוָלם ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 
יֹוַחאי ע"ה. - ְוָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְקָרא ַּדִּפים ָהֵאּלּו ִמֵּדי יֹום ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹוָתם ַאַחר ַהְּתִפָּלה ִּיְזֶּכה 
ַלַּמֲעלֹות ֵאּלּו: *ָירּום ַמָּזלֹו, *ַיְצִליַח ְּבָכל ְּדָרָכיו, *ָׁשלֹום ַּבִית, *ִזיוּוִגים ֲהגּוִנים, *ֶׁשַפע רּוָחִני ְוַגְׁשִמי, *אֹוְיָביו 
*זֹוֶכה  ֲחָלָציו,  יֹוְצֵאי  ְוָׁשִנים ִעם  ָיִמים  *ֲאִריכּות  ָׁשַמִים,  *ִיְרַאת  ְוִנְׁשָמתֹו,  ַנְפׁשֹו רּוחֹו  *ְמַתֵּקן  ַּתְחָּתיו,  ִיְּפלּו 

ְלעֹוָלם ַהָּבא, *ַעל ָידֹו ָּתבֹוא ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים )סוד ה'(.


