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מספר "גמטריאות הזוהר"

הגימטריא של "ומרדכי ידע" = 364 בגימטריא של 
הצדיק הקדוש רבנו "יהודה אשלג" זצוקללה"ה, 
מה  השניה  העולם  מלחמת  לפני  שנה   20 "ידע 
שהולך להיות, והזהיר את האדמורי"ם והרבנים 
ישראל  עם  את  להציל  הקדוש  זוהר  שילמדו 

מהגזירה הנוראה".

ובגימטריא "אדון הרחמים", שהקב"ה ריחם על 
עם ישראל, ושלח להם שליח צדיק קדוש ונורא, 
שיעורר את עם ישראל ללמוד זוהר הקדוש, ועל 
הנוראה החתומה על עם  ינצלו מהגזירה  זה  ידי 
ישראל, והרבנים לא שמעו בקולו, וכך קרה מה 

שקרה בשואה רח"ל. 

תקשיבו  ואל  מהתרדמה  התעוררו  יקרים,  יהודים 
הערב  ומלמדי  ישיבות  ראשי  רב  הערב  לרבני 
הקדוש,  זוהר  ללמוד  לתלמידם  נותנים  שלא  רב 
את  שמעורר  מהאלמין  האדמו"ר  לקול  ותקשיבו 
כולו  העולם  בכל  הקדוש  זוהר  ללמוד  ישראל  עם 
ולהציל את עם ישראל, כמו שכתוב במגילת אסתר 
ָמָצאִתי  ְוִאם  טֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ִאם  "ַוּתֹאֶמר  ה'(  ח'  )פרק 

ֵעיָניו  ֶלְך ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ ָבר ִלְפֵני ַהּמֶ ר ַהּדָ ֵחן ְלָפָניו ְוָכׁשֵ
יב ֶאת ]ר"ת הרב שלום יהודה בן אסתר[  ֵתב ְלָהׁשִ ִיּכָ
ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהּמְ ן  ּבֶ ָהָמן  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ

ֶלְך". ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ד ֶאת ַהּיְ ְלַאּבֵ

ועכשיו יש לנו המן מפרס שהוא גלגול של המן 
הרשע ממגילת אסתר שרוצה לעשות בדיוק מה 
הקדוש  הזוהר  לימוד  ידי  ועל  אז,  רצה  שהוא 
א'(  ט'  )אסתר פרק  הזה  ובחודש  כגמולו,  נשיב להמן 
ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֲאָדר  ֹחֶדׁש  הּוא  ֹחֶדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  "ּוִבׁשְ
ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות  ַבר ַהּמֶ יַע ּדְ ר ִהּגִ ר יֹום ּבֹו ֲאׁשֶ ָעׂשָ
ֶהם  ּבָ לֹוט  ִלׁשְ הּוִדים  ַהּיְ ֹאְיֵבי  רּו  ּבְ ׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּיֹום  ּבַ
ׂשְנֵאיֶהם".  ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶ



ֵסֶפר 
ִּתיקּוֵני זֹוַהר

ַהְּמֹבָאר
ֵמַהַּתָנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי

ְוַעָּתה יֹוֵצא ָלאֹור ַּבְּדפּוס ֵמָחָדׁש, ְמנּוַקד ְּבַתְרּגּום 
 ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש, 

ְּכֵדי ֶׁשָּכל לֹוְמֵדי זֹוַהר ַּדף ַהּיֹוִמי יּוְכלּו ְלָהִבין
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה"

ִּתּקּוֵני זֹוַהר ִּתּקּון ַׁשְבִעין )ַדף קכ"א ע"ב(
ּוְבִתּקּוֵני זֹוַהר ַהְּמֹבָאר ְׁשִהְדַפְסנּו הֹוָצַאת ל"ג 
ָּבעֹוֶמר תשע"א, ִּתְרַּגְמנּו ִמַּדף ר"ג ַעד ַּדף ר"נ.

•
ָיָצא ָלאֹור 

ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה תשע"ג לפ"ק
ִמְפַעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ֵּבית ֶׁשֶמׁש 



המבואר זוהר תיקוני ּפתיחה א ְֲִַַָמאמר 

תחזה" "ואּת ה הבעים  מּת ּק וּ ן ה ּמ אמר זוֹ הר  ּת ּק וּ ני  לספר  ּפ תיחה  מאמר 
ע"ב ) קכ "א )ף

זֹוהרה 'ילמד ּוו'ּזֹוהרה 'י'תּפ רסם הּתיק ּוני לּמּוד  ידי על הּזֹוהר ּתֹורת את ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַַָֹהּקד ֹוׁש

תחזה ואּת ה  מאמר ּת רגּ וּ ם
ׁשאמרהּת ר גּ וּ ם  שליט"א, צ ּיֹון  הרב ׁשיע ּורים  מ ּגיד  ׁשל ּבּקׁשתֹו ּפי על ע ׂשינּו ִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא ׁשנים , מׁשּתי יֹותר ּכבר איׁש, מ-3000 ליֹותר ׁשע ּורים , מ -1100 למעלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָּכבר
ּוּבּקׁש ּכה , עד  מתרּגם  היה  ׁשּלא  ּתחזה", ל"וא ּתה ז ֹוהר  לתּקּוני עכ ׁשו  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻה ּגיע 
הקודש . ּבלׁשֹון  הּזֹוהר את ללמד  יּוכלּו ׁשאנׁשים  ּכדי ה ּתרּגּום, מלאכת את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאּתנּו
הגה"צ ּכמ ֹו הר ׁשּב"י ּבתֹורת רב  ּבקהל ׁשיעּורים מּגידי הרּבה ב"ה  יׁש ּכן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּוכמֹו
קרֹוב לער ׁשב "ק מֹוצאי ּכל ׁשיעּור ׁשּנֹותן  שליט"א, ארמֹוני מׁשה  רּבי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהמקּובל
ּבאלף ד ֹורינּו את ׁשּזּכה ּברדה אריה רּבי  המקּובל הגה"צ  וכן  כ "י, אנׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלאלף
ליׂשראל חק זֹוהר על ׁשיעּורים ּפרסם  וכן ּבדיסקים , ׁשיע ּורים  ּוׁשּתים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָׁשיׁשים
הּׁש"ס , ּכל על הּיֹומי ּדף ּבז ֹוהר  ׁשיעּורים נֹותן  וכן  דיסקים, ּגּבי על הּתֹורה, ּכל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָעל
ׁשע ּורים, לֹומר אי מּמּנּו וללמד  ּולהׂשּכיל, ּולהבין ללמד  יּוכלּו כּוּלם  וכן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדיסקים.

אנׁשים. הרּבה  ּכ ְְֲִֵַָָָלכל

 ּהקודש ,ּב רו לׁשֹון  עם הּקדֹוׁש הזֹוהר את הד ּפס ֹות ס ּוגי 6 להד ּפיס ׁשּזכינ ּו ה' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
העֹולם לכל מטע ּמים  לתת ּכרכים ע ׂשר ּבׁשנים  ה ּׁש"ס  ז ֹוהר הדפסנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָולאחרֹונה 
ׁשנים, לׁשלֹוׁש ׁשנים , לׁשּתי לׁשנה , ה ּמח ּולק הּיֹומי הזֹוהר את ׁשּלֹומדים  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּולֹו

ל קל יהיה אּלּו ּכל ידי ועל ׁשנים , ּולׁשבע ׁשנים , הּואלחמׁש ּבאׁשר יה ּודי כל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומגֹוג. ּגֹוג  מּמלחמת להינצל נח  לתבת ּולהּכנס  הרׁשּב"י ּבתֹורת  חלק לקּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשם 

מ ּתּקּוןועּת ה חלק ׁשהּוא תחזה  וא ּתה מאמר  על הקודש  ה ּלׁשֹון  ׁשחסר ראינּו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לׁשֹון עם  הּזה הז ֹוהר את ע ֹולם  לא ֹור לה ֹוציא מתננּו חגרנ ּו ז ֹוהר מ ּתּקּוני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָע '
ׁשבעים, ּתיקּון זֹוהר ּתיק ּוני על הּפר ּוׁש את להבין יּוכל אחד  ׁשּכל ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהקודש 

תחזה". ְֱֶֶַָ"וא ּתה

ּתֹורתוכדאיתא את ּתינ ֹוקֹות ּגם  ילמד ּו יבֹוא, ּׁשּמׁשיח ׁשּלפני הּקדֹוׁש, ּבז ֹוהר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתתמ ּמׁש. הּזאת ׁשהּתחזית ה ּכלים יׁשנם  זה  ידי ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהּזֹוהר,

ה ּגא ּולהּת מכ ּת י ּבזמן  ׁשאנּו לפר ׁש אפׁשר ּתב ֹות, עׂשרה  ּבׁשלׁש יתד ֹותי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּפרׁשּו מחּברים ע ׂשרה  ּבׁשלׁש הּׁשלמה  לּגא ּלה ּומחּכים יתדֹותינּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּתֹומכים 

הּסֹוד . ּתֹורת את מגּלים  הם ׁשהרי לה ּגאל, נז ּכה  ידם  ׁשעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה ּזֹוהר ,

מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 מיליון 
 של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 054-8436784 

  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300
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תחזה" "ואּת ה הבעים  מּת ּק וּ ן ה ּמ אמר זוֹ הר  ּת ּק וּ ני  לספר  ּפ תיחה  מאמר 
ע"ב ) קכ "א )ף

זֹוהרה 'ילמד ּוו'ּזֹוהרה 'י'תּפ רסם הּתיק ּוני לּמּוד  ידי על הּזֹוהר ּתֹורת את ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַַָֹהּקד ֹוׁש

תחזה ואּת ה  מאמר ּת רגּ וּ ם
ׁשאמרהּת ר גּ וּ ם  שליט"א, צ ּיֹון  הרב ׁשיע ּורים  מ ּגיד  ׁשל ּבּקׁשתֹו ּפי על ע ׂשינּו ִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא ׁשנים , מׁשּתי יֹותר ּכבר איׁש, מ-3000 ליֹותר ׁשע ּורים , מ -1100 למעלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָּכבר
ּוּבּקׁש ּכה , עד  מתרּגם  היה  ׁשּלא  ּתחזה", ל"וא ּתה ז ֹוהר  לתּקּוני עכ ׁשו  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻה ּגיע 
הקודש . ּבלׁשֹון  הּזֹוהר את ללמד  יּוכלּו ׁשאנׁשים  ּכדי ה ּתרּגּום, מלאכת את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאּתנּו
הגה"צ ּכמ ֹו הר ׁשּב"י ּבתֹורת רב  ּבקהל ׁשיעּורים מּגידי הרּבה ב"ה  יׁש ּכן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּוכמֹו
קרֹוב לער ׁשב "ק מֹוצאי ּכל ׁשיעּור ׁשּנֹותן  שליט"א, ארמֹוני מׁשה  רּבי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהמקּובל
ּבאלף ד ֹורינּו את ׁשּזּכה ּברדה אריה רּבי  המקּובל הגה"צ  וכן  כ "י, אנׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלאלף
ליׂשראל חק זֹוהר על ׁשיעּורים ּפרסם  וכן ּבדיסקים , ׁשיע ּורים  ּוׁשּתים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָׁשיׁשים
הּׁש"ס , ּכל על הּיֹומי ּדף ּבז ֹוהר  ׁשיעּורים נֹותן  וכן  דיסקים, ּגּבי על הּתֹורה, ּכל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָעל
ׁשע ּורים, לֹומר אי מּמּנּו וללמד  ּולהׂשּכיל, ּולהבין ללמד  יּוכלּו כּוּלם  וכן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדיסקים.

אנׁשים. הרּבה  ּכ ְְֲִֵַָָָלכל

 ּהקודש ,ּב רו לׁשֹון  עם הּקדֹוׁש הזֹוהר את הד ּפס ֹות ס ּוגי 6 להד ּפיס ׁשּזכינ ּו ה' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
העֹולם לכל מטע ּמים  לתת ּכרכים ע ׂשר ּבׁשנים  ה ּׁש"ס  ז ֹוהר הדפסנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָולאחרֹונה 
ׁשנים, לׁשלֹוׁש ׁשנים , לׁשּתי לׁשנה , ה ּמח ּולק הּיֹומי הזֹוהר את ׁשּלֹומדים  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּולֹו

ל קל יהיה אּלּו ּכל ידי ועל ׁשנים , ּולׁשבע ׁשנים , הּואלחמׁש ּבאׁשר יה ּודי כל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומגֹוג. ּגֹוג  מּמלחמת להינצל נח  לתבת ּולהּכנס  הרׁשּב"י ּבתֹורת  חלק לקּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשם 

מ ּתּקּוןועּת ה חלק ׁשהּוא תחזה  וא ּתה מאמר  על הקודש  ה ּלׁשֹון  ׁשחסר ראינּו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לׁשֹון עם  הּזה הז ֹוהר את ע ֹולם  לא ֹור לה ֹוציא מתננּו חגרנ ּו ז ֹוהר מ ּתּקּוני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָע '
ׁשבעים, ּתיקּון זֹוהר ּתיק ּוני על הּפר ּוׁש את להבין יּוכל אחד  ׁשּכל ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהקודש 

תחזה". ְֱֶֶַָ"וא ּתה

ּתֹורתוכדאיתא את ּתינ ֹוקֹות ּגם  ילמד ּו יבֹוא, ּׁשּמׁשיח ׁשּלפני הּקדֹוׁש, ּבז ֹוהר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתתמ ּמׁש. הּזאת ׁשהּתחזית ה ּכלים יׁשנם  זה  ידי ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהּזֹוהר,

ה ּגא ּולהּת מכ ּת י ּבזמן  ׁשאנּו לפר ׁש אפׁשר ּתב ֹות, עׂשרה  ּבׁשלׁש יתד ֹותי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּפרׁשּו מחּברים ע ׂשרה  ּבׁשלׁש הּׁשלמה  לּגא ּלה ּומחּכים יתדֹותינּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּתֹומכים 

הּסֹוד . ּתֹורת את מגּלים  הם ׁשהרי לה ּגאל, נז ּכה  ידם  ׁשעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה ּזֹוהר ,



המבואר זוהר תיקוני זוה"קב אחת ּדּקה  ּלּמּוד  ֲִַַַַַָמעלת

זוה"ק  אחת  ּד ּק ה  ּל ּמ וּ ד מעלת 
זוה"קמעלת  אחת ּדּקה קד ֹוׁשּלּמּוד  ׁשם  ּבּגימטרּיה הא ֹותּיֹות, מּנין  עם [ּדק"ה  ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברכֹות )"יב"ק" הּיֹומי ּדף  לׁש"ס  זֹוהר י'דוד(ז ֹוה "ק, יענ" ה ּפס ּוק : ּתב ֹות רא ׁשי וה ּוא  , ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
ק'ראנ ּו", ב'יֹום  "י'עננּו וה ּפס ּוק : צ'רה". י')ּב'י ֹום  ב' כ', ּפרק ה ּׁשם(ּתהילים  ּופעמים  , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגימטרּיה  ּגדרּד ר"יב"ק  ּפֹורץ ל"מל ּיז ּכה ּביֹום , ּליּמּוד  ּדּקֹות ּבׁשּתי ּכלֹומר , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
גֹודל ּכּיד ּוע לפניו , נפּתחים  ה ּׁשערים וכל רּבנן , מלכי מאן  ,"ּדר לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלע ׂשֹות
ויז ּכּו הּקד ֹוׁשה, ה ּׁשכינה ּבתּקּון  הע ֹוסקים  ּבנים , הּנקראים  הז ֹוה"ק לֹומדי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמעלת

טֹובֹות]. ה ׁשּפע ֹות ְְַָָלכל
גּ ל וּ תא ואר עניוּ תא וגרים  ליּה , יוֹ ליף ּד לא  ליּה  וטב ּב ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם קּב לה, ילמד לא אם 

מלּמ באר וס')ּבכּסא נ' לׁשֹונֹו:(א ֹות ההיאוזה  יוֹ ליף  ולא יתּב רי ּד לא  ליּה  טב  ְְְִֵֶֶֶ
ּפ וֹ גם אינוֹ  ּכ י  לוֹ  טוֹ ב יוֹ תר  הארץ עם היה אם ּפ ה, ּד בעל ואוֹ ריתא ּד בכתב אוֹ רייתא

ק ּב לה לוֹ מד אינוֹ  מאןאם אבל ויין . ּבׂשר  ּכרס ֹו ׁשּימּלא  קדם  ּבּפרּדס לטּיל אין  ּכי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה  יין וׁשתה  ּתֹורה, ׁשל לחמ ּה ּבׂשר , ׁשּבכתב  ּתֹורה ענׁש וֹ ּדאֹוליף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּכ י ליּה  יוֹ ליף ּד לא ליּה  וטב  ּב לּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ואּד ר ּב ה, קּב לה ילמד  לא אם גּ דוֹ ל  ּכ ּכ ל
ּד מנע יּב ׁש ה , והגּ ן  ּכ ׁש הנּ הר הקליּפ וֹ ת , ׁש ּמ ג ּב יר  הּכ לים , ׁש בירת ליסוֹ ד עלמא אחזר 

גּ לוּ תא.  ואר עניוּ תא וגרים מהם, ּת וֹ רה  רזי הּט ּפ ה
ּכ ד גּ לוּ תא מן ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה  זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר

ּב תראה ּב דרא  אתגּ ליא
ּומתרּׁשל,וּ מי ה ּספרים, מּתֹו א ֹו חבר, א ֹו ק ּבלה , ׁשּילּמדהּו רב לֹו לקנֹות ׁשּיכֹול ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגלּותא. אר הזּ הרּגֹורם ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ ה וּ  אמר  וּ בפרוּ ׁש  ֵֶָָֹ
ּב תראה . ּב דרא אתגּ ליא ּכ ד  גּ לוּ תא  מן ית ּפ רק וּ ן

דח ּיי וע וֹ ד  מאילנא  למטעם ּדעתידין  ּבגין ׁשלׁש, ּפעמים ּדבריו  ּופרׁש ׁשנה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ּגלּותא. מן יּפקּון ּוביּה יֹומ ּיא, ּבס ֹוף ּדאתּגליא  ספרא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהאי

ּב לּמ וּ ד יעשׂ ה ּל א מה  אחת  ּב ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יע שׂ ה  אחד מאמר
ּת מימה ׁש נה  ה ּפ ׁש ט 

ּבעלמאוּ מ גּ דל אתּברי ּדלא  ליּה טב ליּה ווי ליצלן , רחמנא  ּכאן  ׁשּכתב  הענׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּקּבלה . ׁשּלֹומד  למי ה ּׂשכר וגדל החּיּוב  ּגדל יּודע  מּמּנּו וכּו', יֹוליף ּכ יולא  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפ רוּ ׁש  וּ להבין  ללמד  יזּכ ה אם ׁש ּכ ן  וכל עוֹ למוֹ ת, ּב וֹ נה ּב עלמא ּב גירסא הזּ הר לּמ וּ ד
הּפ ׁש ט  ּב לּמ וּ ד  יעשׂ ה ּל א מה  אחת ּב ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יעשׂ ה אחד מאמר

ּת מימה . ׁש נה 
הזּ ה, העוֹ לם ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח  אז לילה, ּב כל אחד ׁש עה להם עת קוֹ בע  אם

ּד רקיעא  ּב מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים ,הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי  ויהיה ּד מלּכ א  היכלא  מ ּב ני
למדק ּדקגּ ם הּבא הע ֹולם  לח ּיי זכר ֹונֹו הרב  ּדברי ּכל ּבאצ ּבע  מֹורה זה  מאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

טב אמר ואי ּבּה עסיק ּדלא ּבעיּדנא אפּלּו ּומצּלא  מגּנא  ּתֹורה לן  קים  ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבֹו.

המבואר זוהר תיקוני נסּתרֹות  ידעּו נערים  גְְְֲִִִֵָָאפ ּלּו

ׁשהיא ּפה, דבעל וא ֹורייתא  דבכתב א ֹורייתא  ההיא  יֹוליף ולא יתּברי ּדלא  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָליּה
ּכלּום אינֹו הּׁשנה  ּכל לּמּודֹו ו ּדאי אּלא  הימּנה , טֹובה  מ ּדה ל ׁשאין  ּוגמרא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמ ׁשנה 
ׁשאמר וזה  ּכּלם , ּכנגד הּוא ׁשקּול ּכי  הּקּבלה  ּבלּמּוד  אחד  ּביֹום מעּטרֹו אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאם
יכלּתֹו, ּכפי אחד ּכל ּבהֹון, יׁשּתדלּון  אם הא  מ ּנה, ּדוקא  ּבהֹון, יׁשּתדלּון  ּדלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָוגרים 

למעלה, ּפרֹות ע ֹוׂשה  ּכּלּה ּתֹורתֹו לׁשנה, יֹום  לה םאפּלּו עת ק וֹ בע אם  ׁש ּכ ן וכל ְְְֲִֵַָָָָָָֻ
ויהיה ּד מלּכ א היכלא מ ּב ני ה זּ ה, העוֹ לם  ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח אז לילה, ּב כל אחת ׁש עה

ּד רקיעא. ּב מלכוּ תא רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ,ה ּמ ל ּפ ני ׁשחננֹומר וֹ אי למי זֹו ּבהערה ודי ְְְֲִֶֶַָָָ
לברכה זכר ֹונֹו מל הּכּסא  לׁשֹון ּכאן  עד  וה ׂשּכל: ּבינה  ּכֹוחהּׁשם הזֹוהר, אֹור (עיין  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הזֹוהר) מאֹורֹות א-ב, חל' .הזֹוהר ְַַַַ

ּבז ֹוה "קועּת ה זיע "א : הרׁשּב"י נב ּואת ּבנּו קיח.)יתק ּים  ּדף ו ּירא  ּפר ׁשת הּקדֹוׁש :(זהר ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נס ּת ר וֹ ת ידעוּ  נערים אפּל וּ  ה ּמ ׁש יח  לימוֹ ת  קרוֹ ב
לֹוןקנ. ליתאאמר ׁשמעֹון  ּכלברּבי  ּדיתּגלי ּבדא  הּוא ּברי דקּוד ׁשא  רע ּותא  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

אפּלּו מׁשיחא , ליֹומי  קריב יהא וכד  לעלמא , לא ׁשּכחאג ּכ זמינין  דעלמא  ד .רביי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּולמנדע ּדחכמתא  ּובההּואוּביּההטמירין  וחּוׁשּבנין , לכּלא.ז ק ּצין  אתּגּליא זמנא  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּברּו[ּת ר גּ וּ ם הּקד ֹוׁש ׁשל רצ ֹונֹו אין ׁשמע ֹון : רּבי להם  אמר הּקדׁש]: ללׁשֹון  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נערים אפּלּו ה ּמׁשיח , לימֹות קרֹוב  ּוכׁשּיהיה  .ּכ ּכל לע ֹולם  ׁשּיתּגּלה ּבזה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה ּוא 
וחׁשּבֹונֹות, קּצים  יד ֹו על ולדעת החכמה ׁשל נס ּתרֹות למצא  עתידים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

לּכל. יתּגּלה  הּזמן  ְְְִֶַַַַֹּובאֹותֹו
ה ּב אוּ ר עם ה זּ ה  זוֹ הר ה ּת יקוּ ני ספר 

 ּאתוּ ברו עֹולם  לא ֹור להֹוציא  ׁשּזכינּו ה ּזה, לּזמן  והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחיינּו ה' ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חברתינּו ידי על לא ֹור ׁשּיֹוצא אלפים מיני אחד  ספר וה ּוא  ה ּזה , ה ּקד ֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּספר

יהּודה לרּבי  לֹומר רצה  ׁשמעֹון . רּבי  לּון ְְְִִִַַַַָָָָאמר
הענין  ּבתחּלת הּזהר ּבדברי  ׁשם עּין  יֹוסי , ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּולרּבי 

קטו:) .(ּדף ַ

 ּדית ּגלי ּבדא הּוא ּברי דקּודׁשא רעּותא ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ֹוצה אינ ֹו הּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש ל ֹומר רצה  ְֵֶֶַַָָָָוכּו'.
לעיל . הּזהר ּבדברי ׁשם עּין הּגאּלה , זמן  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּית ּגּלה

 טמירין לא ׁשּכחא זמינין דעלמא רביי  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי ּלּו
ימצאּו ׁשּבעֹולם, קטּנים  נערים אפ ּלּו ּפר ּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכּו'.
אז ּכי הּתֹורה, מּסֹודֹות חכמה ׁשל נס ּתר ֹות ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ּדעה, הארץ אלּיהּו)יתמּלא .(אּדרת  ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספרים אֹוצר ֹות ימצאּו טמירין , ְְְְְְְְִִִִַָָלאׁשּכחא 
הּתֹורה, מּסֹודֹות ה ')חׁשּובים אֹות אמת  ּדר). ֱֲִִֶֶֶַָ

, החכמה ּבאֹותּה ולידע ּפר ּוׁש ּבי ּה, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָּולמנּדע
אלּיהּו) .(אּדרת  ִֵֶֶַָ

ּדגאּלה קצין למנ ּדע  ּפר ּוׁש וחּוׁשּבנין , קּצין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָֻּביּה
לנערים אפ ּלּו ׁשּיתּגּלה  ה ּגלּות, ימי ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָוחּוׁשּבנין

בוזגל"ו ) הר"ש ּבׁשם ג' א ֹות  אֹורֹות .(נּצֹוצי  ְִֵֵ

 קרֹוב לֹומר, רצה לכלא. את ּגליא  זמנא ְְְְְִִַַַָָָָָָֹּובההּוא 
זה ּכי לּכל, ה ּתֹורה  ס ֹודֹות יתּגּלה הּמׁשיח ְִִִִֶֶַַַַַָָֹלימֹות 
ליֹומי  קריב יהא  וכד לעיל ּׁשּכתּוב מה  על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָקאי 
אברהם הרב  מ ֹורינּו ּׁשּכתב מה  ועּין וכּו'. ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשיחא
אֹור  לּספר ּבהקּדמת ֹו עלינ ּו יגן זכּותֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָאזּולאי 

ג')החּמה  טּור הרא ׁשֹון ּומצאתי (ּבּדף לׁשֹונ ֹו: וזה  ְְִִֶַַַַָָָָ
ּבחכמת יתעּסקּו ׁשּלא למעלה  ּׁשּנגזר מה ּכי ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּכת ּוב
ה' ׁשנת ּתׁשלּום עד  קצּוב  לזמן היה ּבגלּוי , ְְְְֱִֶַַַַָָָָָהאמת 

ּבתראה(אלפים ) ּדרא י ּקרא ואיל ּומּׁשם ר "נ , ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבספר  להתעּסק  נת ּונה והרׁשּות ה ּגזרה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻוהּתרה 

ַַֹהּזהר.



המבואר זוהר תיקוני זוה"קב אחת ּדּקה  ּלּמּוד  ֲִַַַַַָמעלת

זוה"ק  אחת  ּד ּק ה  ּל ּמ וּ ד מעלת 
זוה"קמעלת  אחת ּדּקה קד ֹוׁשּלּמּוד  ׁשם  ּבּגימטרּיה הא ֹותּיֹות, מּנין  עם [ּדק"ה  ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברכֹות )"יב"ק" הּיֹומי ּדף  לׁש"ס  זֹוהר י'דוד(ז ֹוה "ק, יענ" ה ּפס ּוק : ּתב ֹות רא ׁשי וה ּוא  , ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
ק'ראנ ּו", ב'יֹום  "י'עננּו וה ּפס ּוק : צ'רה". י')ּב'י ֹום  ב' כ', ּפרק ה ּׁשם(ּתהילים  ּופעמים  , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגימטרּיה  ּגדרּד ר"יב"ק  ּפֹורץ ל"מל ּיז ּכה ּביֹום , ּליּמּוד  ּדּקֹות ּבׁשּתי ּכלֹומר , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
גֹודל ּכּיד ּוע לפניו , נפּתחים  ה ּׁשערים וכל רּבנן , מלכי מאן  ,"ּדר לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלע ׂשֹות
ויז ּכּו הּקד ֹוׁשה, ה ּׁשכינה ּבתּקּון  הע ֹוסקים  ּבנים , הּנקראים  הז ֹוה"ק לֹומדי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמעלת

טֹובֹות]. ה ׁשּפע ֹות ְְַָָלכל
גּ ל וּ תא ואר עניוּ תא וגרים  ליּה , יוֹ ליף ּד לא  ליּה  וטב ּב ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם קּב לה, ילמד לא אם 

מלּמ באר וס')ּבכּסא נ' לׁשֹונֹו:(א ֹות ההיאוזה  יוֹ ליף  ולא יתּב רי ּד לא  ליּה  טב  ְְְִֵֶֶֶ
ּפ וֹ גם אינוֹ  ּכ י  לוֹ  טוֹ ב יוֹ תר  הארץ עם היה אם ּפ ה, ּד בעל ואוֹ ריתא ּד בכתב אוֹ רייתא

ק ּב לה לוֹ מד אינוֹ  מאןאם אבל ויין . ּבׂשר  ּכרס ֹו ׁשּימּלא  קדם  ּבּפרּדס לטּיל אין  ּכי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה  יין וׁשתה  ּתֹורה, ׁשל לחמ ּה ּבׂשר , ׁשּבכתב  ּתֹורה ענׁש וֹ ּדאֹוליף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּכ י ליּה  יוֹ ליף ּד לא ליּה  וטב  ּב לּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ואּד ר ּב ה, קּב לה ילמד  לא אם גּ דוֹ ל  ּכ ּכ ל
ּד מנע יּב ׁש ה , והגּ ן  ּכ ׁש הנּ הר הקליּפ וֹ ת , ׁש ּמ ג ּב יר  הּכ לים , ׁש בירת ליסוֹ ד עלמא אחזר 

גּ לוּ תא.  ואר עניוּ תא וגרים מהם, ּת וֹ רה  רזי הּט ּפ ה
ּכ ד גּ לוּ תא מן ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה  זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר

ּב תראה ּב דרא  אתגּ ליא
ּומתרּׁשל,וּ מי ה ּספרים, מּתֹו א ֹו חבר, א ֹו ק ּבלה , ׁשּילּמדהּו רב לֹו לקנֹות ׁשּיכֹול ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגלּותא. אר הזּ הרּגֹורם ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ ה וּ  אמר  וּ בפרוּ ׁש  ֵֶָָֹ
ּב תראה . ּב דרא אתגּ ליא ּכ ד  גּ לוּ תא  מן ית ּפ רק וּ ן

דח ּיי וע וֹ ד  מאילנא  למטעם ּדעתידין  ּבגין ׁשלׁש, ּפעמים ּדבריו  ּופרׁש ׁשנה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ּגלּותא. מן יּפקּון ּוביּה יֹומ ּיא, ּבס ֹוף ּדאתּגליא  ספרא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהאי

ּב לּמ וּ ד יעשׂ ה ּל א מה  אחת  ּב ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יע שׂ ה  אחד מאמר
ּת מימה ׁש נה  ה ּפ ׁש ט 

ּבעלמאוּ מ גּ דל אתּברי ּדלא  ליּה טב ליּה ווי ליצלן , רחמנא  ּכאן  ׁשּכתב  הענׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּקּבלה . ׁשּלֹומד  למי ה ּׂשכר וגדל החּיּוב  ּגדל יּודע  מּמּנּו וכּו', יֹוליף ּכ יולא  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפ רוּ ׁש  וּ להבין  ללמד  יזּכ ה אם ׁש ּכ ן  וכל עוֹ למוֹ ת, ּב וֹ נה ּב עלמא ּב גירסא הזּ הר לּמ וּ ד
הּפ ׁש ט  ּב לּמ וּ ד  יעשׂ ה ּל א מה  אחת ּב ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יעשׂ ה אחד מאמר

ּת מימה . ׁש נה 
הזּ ה, העוֹ לם ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח  אז לילה, ּב כל אחד ׁש עה להם עת קוֹ בע  אם

ּד רקיעא  ּב מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים ,הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי  ויהיה ּד מלּכ א  היכלא  מ ּב ני
למדק ּדקגּ ם הּבא הע ֹולם  לח ּיי זכר ֹונֹו הרב  ּדברי ּכל ּבאצ ּבע  מֹורה זה  מאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

טב אמר ואי ּבּה עסיק ּדלא ּבעיּדנא אפּלּו ּומצּלא  מגּנא  ּתֹורה לן  קים  ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבֹו.

המבואר זוהר תיקוני נסּתרֹות  ידעּו נערים  גְְְֲִִִֵָָאפ ּלּו

ׁשהיא ּפה, דבעל וא ֹורייתא  דבכתב א ֹורייתא  ההיא  יֹוליף ולא יתּברי ּדלא  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָליּה
ּכלּום אינֹו הּׁשנה  ּכל לּמּודֹו ו ּדאי אּלא  הימּנה , טֹובה  מ ּדה ל ׁשאין  ּוגמרא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמ ׁשנה 
ׁשאמר וזה  ּכּלם , ּכנגד הּוא ׁשקּול ּכי  הּקּבלה  ּבלּמּוד  אחד  ּביֹום מעּטרֹו אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאם
יכלּתֹו, ּכפי אחד ּכל ּבהֹון, יׁשּתדלּון  אם הא  מ ּנה, ּדוקא  ּבהֹון, יׁשּתדלּון  ּדלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָוגרים 

למעלה, ּפרֹות ע ֹוׂשה  ּכּלּה ּתֹורתֹו לׁשנה, יֹום  לה םאפּלּו עת ק וֹ בע אם  ׁש ּכ ן וכל ְְְֲִֵַָָָָָָֻ
ויהיה ּד מלּכ א היכלא מ ּב ני ה זּ ה, העוֹ לם  ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח אז לילה, ּב כל אחת ׁש עה

ּד רקיעא. ּב מלכוּ תא רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ,ה ּמ ל ּפ ני ׁשחננֹומר וֹ אי למי זֹו ּבהערה ודי ְְְֲִֶֶַָָָ
לברכה זכר ֹונֹו מל הּכּסא  לׁשֹון ּכאן  עד  וה ׂשּכל: ּבינה  ּכֹוחהּׁשם הזֹוהר, אֹור (עיין  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הזֹוהר) מאֹורֹות א-ב, חל' .הזֹוהר ְַַַַ

ּבז ֹוה "קועּת ה זיע "א : הרׁשּב"י נב ּואת ּבנּו קיח.)יתק ּים  ּדף ו ּירא  ּפר ׁשת הּקדֹוׁש :(זהר ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נס ּת ר וֹ ת ידעוּ  נערים אפּל וּ  ה ּמ ׁש יח  לימוֹ ת  קרוֹ ב
לֹוןקנ. ליתאאמר ׁשמעֹון  ּכלברּבי  ּדיתּגלי ּבדא  הּוא ּברי דקּוד ׁשא  רע ּותא  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

אפּלּו מׁשיחא , ליֹומי  קריב יהא וכד  לעלמא , לא ׁשּכחאג ּכ זמינין  דעלמא  ד .רביי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּולמנדע ּדחכמתא  ּובההּואוּביּההטמירין  וחּוׁשּבנין , לכּלא.ז ק ּצין  אתּגּליא זמנא  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּברּו[ּת ר גּ וּ ם הּקד ֹוׁש ׁשל רצ ֹונֹו אין ׁשמע ֹון : רּבי להם  אמר הּקדׁש]: ללׁשֹון  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נערים אפּלּו ה ּמׁשיח , לימֹות קרֹוב  ּוכׁשּיהיה  .ּכ ּכל לע ֹולם  ׁשּיתּגּלה ּבזה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה ּוא 
וחׁשּבֹונֹות, קּצים  יד ֹו על ולדעת החכמה ׁשל נס ּתרֹות למצא  עתידים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

לּכל. יתּגּלה  הּזמן  ְְְִֶַַַַֹּובאֹותֹו
ה ּב אוּ ר עם ה זּ ה  זוֹ הר ה ּת יקוּ ני ספר 

 ּאתוּ ברו עֹולם  לא ֹור להֹוציא  ׁשּזכינּו ה ּזה, לּזמן  והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחיינּו ה' ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חברתינּו ידי על לא ֹור ׁשּיֹוצא אלפים מיני אחד  ספר וה ּוא  ה ּזה , ה ּקד ֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּספר

יהּודה לרּבי  לֹומר רצה  ׁשמעֹון . רּבי  לּון ְְְִִִַַַַָָָָאמר
הענין  ּבתחּלת הּזהר ּבדברי  ׁשם עּין  יֹוסי , ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּולרּבי 

קטו:) .(ּדף ַ

 ּדית ּגלי ּבדא הּוא ּברי דקּודׁשא רעּותא ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ֹוצה אינ ֹו הּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש ל ֹומר רצה  ְֵֶֶַַָָָָוכּו'.
לעיל . הּזהר ּבדברי ׁשם עּין הּגאּלה , זמן  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּית ּגּלה

 טמירין לא ׁשּכחא זמינין דעלמא רביי  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי ּלּו
ימצאּו ׁשּבעֹולם, קטּנים  נערים אפ ּלּו ּפר ּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכּו'.
אז ּכי הּתֹורה, מּסֹודֹות חכמה ׁשל נס ּתר ֹות ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ּדעה, הארץ אלּיהּו)יתמּלא .(אּדרת  ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספרים אֹוצר ֹות ימצאּו טמירין , ְְְְְְְְִִִִַָָלאׁשּכחא 
הּתֹורה, מּסֹודֹות ה ')חׁשּובים אֹות אמת  ּדר). ֱֲִִֶֶֶַָ

, החכמה ּבאֹותּה ולידע ּפר ּוׁש ּבי ּה, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָּולמנּדע
אלּיהּו) .(אּדרת  ִֵֶֶַָ

ּדגאּלה קצין למנ ּדע  ּפר ּוׁש וחּוׁשּבנין , קּצין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָֻּביּה
לנערים אפ ּלּו ׁשּיתּגּלה  ה ּגלּות, ימי ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָוחּוׁשּבנין

בוזגל"ו ) הר"ש ּבׁשם ג' א ֹות  אֹורֹות .(נּצֹוצי  ְִֵֵ

 קרֹוב לֹומר, רצה לכלא. את ּגליא  זמנא ְְְְְִִַַַָָָָָָֹּובההּוא 
זה ּכי לּכל, ה ּתֹורה  ס ֹודֹות יתּגּלה הּמׁשיח ְִִִִֶֶַַַַַָָֹלימֹות 
ליֹומי  קריב יהא  וכד לעיל ּׁשּכתּוב מה  על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָקאי 
אברהם הרב  מ ֹורינּו ּׁשּכתב מה  ועּין וכּו'. ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשיחא
אֹור  לּספר ּבהקּדמת ֹו עלינ ּו יגן זכּותֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָאזּולאי 

ג')החּמה  טּור הרא ׁשֹון ּומצאתי (ּבּדף לׁשֹונ ֹו: וזה  ְְִִֶַַַַָָָָ
ּבחכמת יתעּסקּו ׁשּלא למעלה  ּׁשּנגזר מה ּכי ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּכת ּוב
ה' ׁשנת ּתׁשלּום עד  קצּוב  לזמן היה ּבגלּוי , ְְְְֱִֶַַַַָָָָָהאמת 

ּבתראה(אלפים ) ּדרא י ּקרא ואיל ּומּׁשם ר "נ , ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבספר  להתעּסק  נת ּונה והרׁשּות ה ּגזרה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻוהּתרה 

ַַֹהּזהר.



המבואר זוהר תיקוני למ ׁשמרת ד  הּמן צנצנת  הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָהזֹוהר

להפיץ המׂשימה את עצמנ ּו על לקחנּו אׁשר הע ֹולמי", הּזֹוהר "מפעל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָה ּקד ֹוׁשה 
ּובכל ּדר ּבכל יׂשראל קה ּלֹות ּבכל הּקד ֹוׁש הּזֹוהר לּמּוד  את  ויֹותר ׁשּיֹותר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה
לע ּלּוי  מעפרא, ׁשכינּתא לא ֹוקמא  חברים יׂשראל ּכל ּבֹו ילמד ּו למען  ׁשה ּוא , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפן

ּברחמים. ׁשּיגאלנּו צדקנּו מׁשיח ּבביאת ׂשמחה , ה ּבנים  אם  עּוּזנ ּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשכינת
הּמפעלספר מּמעׂשה  אלף מיני אחד  ּדבר ה ּוא  הּבאּור, עם  הּזה  ז ֹוהר ה ּתיקּוני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו. ׁשּתפים  להיֹות ּכּלנ ּו את מז ּכה  ה ּמרּבים ּברחמיו שהקב"ה  הּזה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻה ּקד ֹוׁש

הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר וּ טמוּ נים  ּכ לוּ לים י שׂ ראל נׁש מת  רּב וֹ א ׁש ים  ּכ ל
ה ּזֹוהרודע! ללמד אחד  אדם רק אפילּו יתע ֹורר הּספר זה ידי על אם  אפילּו ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

קּים ּכאּלּו מ ּיׂשראל אחת נפׁש ה ּמּציל וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּגֹואל ה ּוא  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻה ּקד ֹוׁש,
ּבּמּועט, מס ּתּפקים  אנ ּו אין  אבל הרּוחני , נפׁש וכ ּמה  ּכּמה אחת על מלא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָע ֹולם 
יהיה ׁשם, ה ּוא  ּבא ׁשר ויהּודי יהּודי ׁשּכל יׁשענ ּו, ּבאלקי ּומבטחינּו, תקותנּו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא
רּבֹוא ׁשּׁשים  ׁשּכל ה ּקד ֹוׁש בהרמח"ל וכּמבאר הּזה, הּקד ֹוׁש ּבלּמּוד  ונחלה חלק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו

ה ּזֹוהר  ּבהקּדמת ּומקֹורֹו הּקד ֹוׁש, ּבז ֹוהר ּוטמּונים ּכלּולים  יׂשראל ע "א)נ ׁשמת ב' ,(ּדף ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּׁשים ּכי נאמר ׁשּׁשם וכּו', ּכחדא", דקיימין  אינּון רּבֹוא ׁשיתין  "ּבמס ּפר ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָוז"ל:
ּתּקּוני  ּבהקּדמת וכדאיתא  ּבינה , עיּלאה ּבאימא  ׁשרׁשם  יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָרּבֹוא 
ּבאימא אחּוז הּוא הּקד ֹוׁש ה ּזֹוהר  ּכי "והּמׂשּכילים " מאמר ׁשנּיה הק ּדמה ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹה ּזהר

ּבינה  ועוד)עיּלאה הגר"א, ובביאור י"ז .(דף ִִָָָ

למׁש מרת ה ּמ ן צנצנת הוּ א הז וֹ הר 
מׁשהואיתא  ו ּיקהל - קד ׁש אּגרת אנ ּפין)ּבספר ע' מאמר ל"ז, צנצנת(ּדף "קח  וז "ל: , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּגלּותא מן  יׂשראל יפקּון ּדיל ּבחּבּורא  ויטעמ ּון , ּבתרייּתא ּדרא עד  למׁשמרת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה ּמן 
רזא וׁשלֹום, חּיים  לע ֹולם  יצא ּומ ּׁשם  ע ּלאה ", ּדאיּמא זיהרא  ּכלל נּסיֹון  ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹּבלא

ּוב והּׂשמחה והחר ּות ה ּגא ּלה הּמקֹורּדאֹוריתא מעֹוררים  אנּו הּתח ּתֹון  התע ֹוררּות ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻ
עכ"ל. ְֶָהעלי ֹון ,

ה ּל ב  לטהרת  מס גּ לת זהר אמירת
מינּותוּ מ וּ בא ּתתּגּבר הּמׁשיח ּביאת קדם  ׁשּכתב , ּדכיא  מירא יׁשרים א ֹור ּבּספר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ה ּללּו, ּדברים  ּבׁשלׁשה ליזהר לזה העצה  ּבעֹולם. ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹואּפיקֹורס ּות 
זהר אמירת ּכי ּׁשא ֹומר, מה מבין  ׁשאינֹו ּפי על אף זהר, יֹום ּבכל לאמר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהאחד 

ה ּלב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמס ּגלת
נעריםואנ וּ  עם  זקנים  יׂשראל ּבני וכל ידינּו, מ ּתחת מכ ׁשֹול יצא  ׁשּלא  ּתפּלה  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

זיע "א יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון  ר' ּובזכּות ה ּקד ֹוׁש, הּזֹוהר ילמד ּו ר ּבה  ּבׂשמחה כּוּלם  ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָיחד 
נפלא ֹות", ארא ּנּו מצרים מארץ  צאת "ּכימי ׁשּכתּוב הּמקרא  ּבקרֹוב  ּבנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיקּויים
ויּוׁשּפע הּכּפּורים , ּביֹום  טֹובה, חתימה  לגמר ּבּתינּו ּבני עם  עצמנּו את נכין  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובזה
למ ֹוחין ונז ּכה ׂשמחה , ורֹוב טֹוב ֹות הׁשּפע ֹות ה ּסּכֹות ּבחג קד ֹוׁש ׁשפע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻלנּו

המבואר זוהר תיקוני יפה הְִִַָָָּגימטרּיה

הּתֹורה, חלקי ּפרּד"ס  ּבכל ּוב ּנס ּתר ּבּנגלה ה' ּבתֹורת ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָדגדלּות,
ּכדברי  הע ֹולם נברא לזה ּכי ּתֹורה  ׂשמחת ּביֹום ּגד ֹולה  ׂשמחה לׂשמֹוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונזּכה 

ירמיה  כה-כו)הּנביא לג ח ּקֹות(ּפרק  ולילה  יֹומם  בריתי לא אם ידוד אמר  "ּכה  ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
[א ׁשיב] אׁשוב  "ּכי הּפס ּוקים המׁש יתק ּים זה ּובזכּות ׂשמ ּתי", לא וארץ  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים 

ורחמ ּתים" ׁשבּותם ְְְִִֶַָאת
ׁשנתוּ ּב מיחד ז ֹו ּבגימטרּיאה 'תשע"גׁשנה  "ה 'תשע "ג" ונרמז  לגאּלה , הּמס ּגלת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

מּמ נּ וּ  זזה  ׁש ּל א מקוֹ ם  ּכ לוֹ מר מערבי", "ּכ תל ּב גימטריּ ה וכן מׁש יח" ׁש למה "גּ אוּ לה 
הוּ א ה'תשע"ג גּ ם  ּכ י הליׁש י, הּמ קּד ׁש  ּב ית ּב בנין לה גּ אל יּ זּכ ה מעוֹ לם, ׁש כינה
ח"ן . ליוֹ דעי ּכ יּ דוּ ע הא וֹ ר וֹ ת והת גּ ּל וּ ת הרוּ חני  הּל בוּ ׁש  ׁש הם  נהוֹ רין" "שע"ח  גּ ימטריּ ה

מטֹורֹונטֹווקּב לנוּ  ׁשליט"א  דאב ּוש  נתנאל הרב החכם מאמר ּכעת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יפה: ְִִַָָָּגימטרּיה 

586 הלל  ע " עליכ יכ ר הה  י ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ"י

586 ימטר ה רעב  הזהר  ְְִִִַַַַַָָָֹהלימד 

ידי  על  הצ לרז  מני רעב  אנחנ ,רי ה   י ד ה זהר מדי, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
כיז ל:להמ טהר!""לטהרה ס ק ה' לפני אתיכ ח מל אתכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"פר"ו ימטרה ְְִִַַָ

לכת  ל פר זה ידי על ונז ה ה פר,  מ מג ד ה הזהר  יד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מארע יחד  צנוק .תינל לק נס  וא  . תנלחר דל  פר  "קע  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻמ יח

." האר ְֶַָָנפ ת 

"ירל"בגימטריה ְְְְִִִֵַָ

:זה בר ת ה רכה לק נזה  ד ה הזהר  י ד  ידי  יר ליעל "בנה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
."אמ  לייר ברחמיו נה ידוד. אה  ר . בימינ מהרה   ד ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹעיר

: וי  י כל  לימת אנ ות  להפלה ב .  רחמי עיר  ליוליר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
כ לת מהרה דוד וכ א  .ל ע ני  ימינ קר ב   ת א בנה  .ר אר כתְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

." לי יר נה  ידוד. א ה ר ,כיְְִִֵַָָָָָָֹ

אחד תינוע ה י ,צדקנ מיח יאת  את לקרב ו מחה  אהבה נ נתחק  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
הרחמי להרת ה חק עת עליו לסמ מע ר י  ה א כדאי , לתינ אְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ברחמי" אמר  ליד רחמי מכא ב  צער ללא נאל   תבזכ ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹוהישעת
ההר, ספר האי איה ספרא "בהאי  מהימנא  הרעיא  כהבטחת  ,"צאק לי דְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מה רחמי", לתא  מ  י  יפק.רצ יהי  אמ  ימינ העולמי)רה הזוהר .(מפעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ





המבואר זוהר תיקוני למ ׁשמרת ד  הּמן צנצנת  הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָהזֹוהר

להפיץ המׂשימה את עצמנ ּו על לקחנּו אׁשר הע ֹולמי", הּזֹוהר "מפעל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָה ּקד ֹוׁשה 
ּובכל ּדר ּבכל יׂשראל קה ּלֹות ּבכל הּקד ֹוׁש הּזֹוהר לּמּוד  את  ויֹותר ׁשּיֹותר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה
לע ּלּוי  מעפרא, ׁשכינּתא לא ֹוקמא  חברים יׂשראל ּכל ּבֹו ילמד ּו למען  ׁשה ּוא , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפן

ּברחמים. ׁשּיגאלנּו צדקנּו מׁשיח ּבביאת ׂשמחה , ה ּבנים  אם  עּוּזנ ּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשכינת
הּמפעלספר מּמעׂשה  אלף מיני אחד  ּדבר ה ּוא  הּבאּור, עם  הּזה  ז ֹוהר ה ּתיקּוני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו. ׁשּתפים  להיֹות ּכּלנ ּו את מז ּכה  ה ּמרּבים ּברחמיו שהקב"ה  הּזה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻה ּקד ֹוׁש

הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר וּ טמוּ נים  ּכ לוּ לים י שׂ ראל נׁש מת  רּב וֹ א ׁש ים  ּכ ל
ה ּזֹוהרודע! ללמד אחד  אדם רק אפילּו יתע ֹורר הּספר זה ידי על אם  אפילּו ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

קּים ּכאּלּו מ ּיׂשראל אחת נפׁש ה ּמּציל וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּגֹואל ה ּוא  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻה ּקד ֹוׁש,
ּבּמּועט, מס ּתּפקים  אנ ּו אין  אבל הרּוחני , נפׁש וכ ּמה  ּכּמה אחת על מלא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָע ֹולם 
יהיה ׁשם, ה ּוא  ּבא ׁשר ויהּודי יהּודי ׁשּכל יׁשענ ּו, ּבאלקי ּומבטחינּו, תקותנּו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא
רּבֹוא ׁשּׁשים  ׁשּכל ה ּקד ֹוׁש בהרמח"ל וכּמבאר הּזה, הּקד ֹוׁש ּבלּמּוד  ונחלה חלק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו

ה ּזֹוהר  ּבהקּדמת ּומקֹורֹו הּקד ֹוׁש, ּבז ֹוהר ּוטמּונים ּכלּולים  יׂשראל ע "א)נ ׁשמת ב' ,(ּדף ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּׁשים ּכי נאמר ׁשּׁשם וכּו', ּכחדא", דקיימין  אינּון רּבֹוא ׁשיתין  "ּבמס ּפר ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָוז"ל:
ּתּקּוני  ּבהקּדמת וכדאיתא  ּבינה , עיּלאה ּבאימא  ׁשרׁשם  יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָרּבֹוא 
ּבאימא אחּוז הּוא הּקד ֹוׁש ה ּזֹוהר  ּכי "והּמׂשּכילים " מאמר ׁשנּיה הק ּדמה ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹה ּזהר

ּבינה  ועוד)עיּלאה הגר"א, ובביאור י"ז .(דף ִִָָָ

למׁש מרת ה ּמ ן צנצנת הוּ א הז וֹ הר 
מׁשהואיתא  ו ּיקהל - קד ׁש אּגרת אנ ּפין)ּבספר ע' מאמר ל"ז, צנצנת(ּדף "קח  וז "ל: , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּגלּותא מן  יׂשראל יפקּון ּדיל ּבחּבּורא  ויטעמ ּון , ּבתרייּתא ּדרא עד  למׁשמרת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה ּמן 
רזא וׁשלֹום, חּיים  לע ֹולם  יצא ּומ ּׁשם  ע ּלאה ", ּדאיּמא זיהרא  ּכלל נּסיֹון  ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹּבלא

ּוב והּׂשמחה והחר ּות ה ּגא ּלה הּמקֹורּדאֹוריתא מעֹוררים  אנּו הּתח ּתֹון  התע ֹוררּות ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻ
עכ"ל. ְֶָהעלי ֹון ,

ה ּל ב  לטהרת  מס גּ לת זהר אמירת
מינּותוּ מ וּ בא ּתתּגּבר הּמׁשיח ּביאת קדם  ׁשּכתב , ּדכיא  מירא יׁשרים א ֹור ּבּספר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ה ּללּו, ּדברים  ּבׁשלׁשה ליזהר לזה העצה  ּבעֹולם. ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹואּפיקֹורס ּות 
זהר אמירת ּכי ּׁשא ֹומר, מה מבין  ׁשאינֹו ּפי על אף זהר, יֹום ּבכל לאמר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהאחד 

ה ּלב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמס ּגלת
נעריםואנ וּ  עם  זקנים  יׂשראל ּבני וכל ידינּו, מ ּתחת מכ ׁשֹול יצא  ׁשּלא  ּתפּלה  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

זיע "א יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון  ר' ּובזכּות ה ּקד ֹוׁש, הּזֹוהר ילמד ּו ר ּבה  ּבׂשמחה כּוּלם  ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָיחד 
נפלא ֹות", ארא ּנּו מצרים מארץ  צאת "ּכימי ׁשּכתּוב הּמקרא  ּבקרֹוב  ּבנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיקּויים
ויּוׁשּפע הּכּפּורים , ּביֹום  טֹובה, חתימה  לגמר ּבּתינּו ּבני עם  עצמנּו את נכין  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובזה
למ ֹוחין ונז ּכה ׂשמחה , ורֹוב טֹוב ֹות הׁשּפע ֹות ה ּסּכֹות ּבחג קד ֹוׁש ׁשפע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻלנּו

המבואר זוהר תיקוני יפה הְִִַָָָּגימטרּיה

הּתֹורה, חלקי ּפרּד"ס  ּבכל ּוב ּנס ּתר ּבּנגלה ה' ּבתֹורת ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָדגדלּות,
ּכדברי  הע ֹולם נברא לזה ּכי ּתֹורה  ׂשמחת ּביֹום ּגד ֹולה  ׂשמחה לׂשמֹוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונזּכה 

ירמיה  כה-כו)הּנביא לג ח ּקֹות(ּפרק  ולילה  יֹומם  בריתי לא אם ידוד אמר  "ּכה  ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
[א ׁשיב] אׁשוב  "ּכי הּפס ּוקים המׁש יתק ּים זה ּובזכּות ׂשמ ּתי", לא וארץ  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים 

ורחמ ּתים" ׁשבּותם ְְְִִֶַָאת
ׁשנתוּ ּב מיחד ז ֹו ּבגימטרּיאה 'תשע"גׁשנה  "ה 'תשע "ג" ונרמז  לגאּלה , הּמס ּגלת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

מּמ נּ וּ  זזה  ׁש ּל א מקוֹ ם  ּכ לוֹ מר מערבי", "ּכ תל ּב גימטריּ ה וכן מׁש יח" ׁש למה "גּ אוּ לה 
הוּ א ה'תשע"ג גּ ם  ּכ י הליׁש י, הּמ קּד ׁש  ּב ית ּב בנין לה גּ אל יּ זּכ ה מעוֹ לם, ׁש כינה
ח"ן . ליוֹ דעי ּכ יּ דוּ ע הא וֹ ר וֹ ת והת גּ ּל וּ ת הרוּ חני  הּל בוּ ׁש  ׁש הם  נהוֹ רין" "שע"ח  גּ ימטריּ ה

מטֹורֹונטֹווקּב לנוּ  ׁשליט"א  דאב ּוש  נתנאל הרב החכם מאמר ּכעת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יפה: ְִִַָָָּגימטרּיה 

586 הלל  ע " עליכ יכ ר הה  י ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ"י

586 ימטר ה רעב  הזהר  ְְִִִַַַַַָָָֹהלימד 

ידי  על  הצ לרז  מני רעב  אנחנ ,רי ה   י ד ה זהר מדי, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
כיז ל:להמ טהר!""לטהרה ס ק ה' לפני אתיכ ח מל אתכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"פר"ו ימטרה ְְִִַַָ

לכת  ל פר זה ידי על ונז ה ה פר,  מ מג ד ה הזהר  יד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מארע יחד  צנוק .תינל לק נס  וא  . תנלחר דל  פר  "קע  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻמ יח

." האר ְֶַָָנפ ת 

"ירל"בגימטריה ְְְְִִִֵַָ

:זה בר ת ה רכה לק נזה  ד ה הזהר  י ד  ידי  יר ליעל "בנה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
."אמ  לייר ברחמיו נה ידוד. אה  ר . בימינ מהרה   ד ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹעיר

: וי  י כל  לימת אנ ות  להפלה ב .  רחמי עיר  ליוליר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
כ לת מהרה דוד וכ א  .ל ע ני  ימינ קר ב   ת א בנה  .ר אר כתְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

." לי יר נה  ידוד. א ה ר ,כיְְִִֵַָָָָָָֹ

אחד תינוע ה י ,צדקנ מיח יאת  את לקרב ו מחה  אהבה נ נתחק  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
הרחמי להרת ה חק עת עליו לסמ מע ר י  ה א כדאי , לתינ אְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ברחמי" אמר  ליד רחמי מכא ב  צער ללא נאל   תבזכ ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹוהישעת
ההר, ספר האי איה ספרא "בהאי  מהימנא  הרעיא  כהבטחת  ,"צאק לי דְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מה רחמי", לתא  מ  י  יפק.רצ יהי  אמ  ימינ העולמי)רה הזוהר .(מפעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ





המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהו  ְְִַָָָהק ּדמה 

ׁש ניּ ה הקּד מה

לבלאזהרת  ה ּוא  וסימניהם , הּגּוף אברי מעניני המד ּבר ה ּבא  מאמר לפני הּמּגיּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ
לגּלֹות נקּבע זה  ועל למעלה , ּגׁשמי ּודמּות צ ּיּור ׁשּום ח"ו  לצ ּיר ה ּמע ּינים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָיהרסּו

ולֹומר י יגוּ ה וּ ּבפה ולא  גּ וּ ף  אינ וֹ  יתּב ר ׁש הּב וֹ רא ׁש למה  ּב אמוּ נה מאמין "אני ְְֶַ
ּכ לל". ּד מי וֹ ן  ׁש וּ ם לוֹ  ואין ה גּ וּ ף מ יגי

הקּדמהודברי לׁשּמׁש ּוראּויים  נכֹונים , הם  ראׁשֹון, ּבדפּוס  ּכבר ׁשּמק ֹורם  ה ּמּגיּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבכלל, הּזֹוהר ספר ּבכל ה ּנמצאים  ה ּתֹורה סתרי ּבחלקי לעסק ה ּבא  לכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹיקרה
זה מאמר ה ּוׁשמט הגר"א ּבאּור עם הּזֹוהר ּבתּקּוני ּכי הּוא, ׁשּכן  ודע , ּבפרט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכאן 

הּספר , ּבהקּדמת ונד ּפס  ספרמ ּכאן  ּכ ל אל חׁש וּ ב וּ מב וֹ א  יקר  ּכ לל לׁש ּמ ׁש  ּכ די ְְְְִִֵֶַַַָָָ
מדבש)הּת ּק וּ נים .(מתוק  

רא ׁש וֹ ן: ּב דפוּ ס ׁש נּ דּפ סה ההק ּד מה לׁש וֹ ן וזה 
      

    
     
      
      
      
    
      
      
      
      

       
      
       

  

       
    
     

       

       
      
     
     
      

   

      
      

      
      

      
       

    
    
     
      
     

המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיה זְְִַָָָהק ּדמה 

     
     
     
       
     

    

         
    
    
     

      

      
     

     
     
     
    
      
       
      
       

    

       
    
     
     

      
     
      
    
     
   
    

   
    

 

     
      
      
     

 

     
     

    

     
      

     
       
      
     
       
       
      
     
      
     
     
      
    
      
      
      
     
     
     
     

  



המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהו  ְְִַָָָהק ּדמה 

ׁש ניּ ה הקּד מה

לבלאזהרת  ה ּוא  וסימניהם , הּגּוף אברי מעניני המד ּבר ה ּבא  מאמר לפני הּמּגיּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ
לגּלֹות נקּבע זה  ועל למעלה , ּגׁשמי ּודמּות צ ּיּור ׁשּום ח"ו  לצ ּיר ה ּמע ּינים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָיהרסּו

ולֹומר י יגוּ ה וּ ּבפה ולא  גּ וּ ף  אינ וֹ  יתּב ר ׁש הּב וֹ רא ׁש למה  ּב אמוּ נה מאמין "אני ְְֶַ
ּכ לל". ּד מי וֹ ן  ׁש וּ ם לוֹ  ואין ה גּ וּ ף מ יגי

הקּדמהודברי לׁשּמׁש ּוראּויים  נכֹונים , הם  ראׁשֹון, ּבדפּוס  ּכבר ׁשּמק ֹורם  ה ּמּגיּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבכלל, הּזֹוהר ספר ּבכל ה ּנמצאים  ה ּתֹורה סתרי ּבחלקי לעסק ה ּבא  לכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹיקרה
זה מאמר ה ּוׁשמט הגר"א ּבאּור עם הּזֹוהר ּבתּקּוני ּכי הּוא, ׁשּכן  ודע , ּבפרט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכאן 

הּספר , ּבהקּדמת ונד ּפס  ספרמ ּכאן  ּכ ל אל חׁש וּ ב וּ מב וֹ א  יקר  ּכ לל לׁש ּמ ׁש  ּכ די ְְְְִִֵֶַַַָָָ
מדבש)הּת ּק וּ נים .(מתוק  

רא ׁש וֹ ן: ּב דפוּ ס ׁש נּ דּפ סה ההק ּד מה לׁש וֹ ן וזה 
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המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהח ְְִַָָָהק ּדמה 

     
     
     
        
     
     
     
      
     
     
     
     

   

      
   
    

      
      
      
    
     
     
      
      
    
      
     
    
       
    
      
     
      
    

     
    
     
      

     

    
     
      
     
     
    
      
     
      

  

      
   
       
      

        
     
    
     
     
      
     
      
      
       
     
      
      
       
      

המבואר זוהר תיקוני רנג דף עד  רג  מדף זוהר ט תיקוני

     
      

     
      

    
      
       
        

       
      
      
      
     
    
     

 
נג  ר ף  ד ד  ע ג  ר ף ד מ ר וה ז וני ק זה תי על שאין  רנג דף עד  רג מדף המבואר זוהר תיקוני מספר  חלק בזה רצוף

בע"ה  התרגום  את  הוספנו תרגום,

זוהר          
         

        
       

 

יראי ּפ תחתרגום: חיל אנׁשי העם מּכל תחזה  "וא ּתה ואמר, ׁשמעֹון  רּבי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
בצע " ׂשנאי אמת אנׁשי כא)אלהי"ם  יח, הם(שמות  החיל, אנׁשי , ְְְֱֱִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

להח ּכים הרֹוצה נאמר, ּובׁשבילֹו י', אֹות ׁשׁשם  החסד , ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמ ּצד 
נאמר ּוב ּה ה ', אֹות ׁשׁשם  הּגב ּורה מּצד  אלהים יראי ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹידרים.

יצ ּפין. להע ׁשיר ְְֲִִֶַַָהרֹוצה
זוהר:        

        
         

אמת.אנׁש יתרגום: ו ׁשם ו', אֹות ׁשּׁשם  האמצעי הע ּמּוד מּצד אמת ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתּקּונים ארּבע  ּכאן  הרי ה', ׁשּׁשם  הּמלכּות, מּצד  הם ּבצע  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשֹונאי

מראה  הם  א ּלּו אדם, ּבני ׁשל ּפרצּופים מראים )ׁשהם  (ס "א ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
זוהר:       

       
        



המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהח ְְִַָָָהק ּדמה 
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נג  ר ף  ד ד  ע ג  ר ף ד מ ר וה ז וני ק זה תי על שאין  רנג דף עד  רג מדף המבואר זוהר תיקוני מספר  חלק בזה רצוף

בע"ה  התרגום  את  הוספנו תרגום,

זוהר          
         

        
       

 

יראי ּפ תחתרגום: חיל אנׁשי העם מּכל תחזה  "וא ּתה ואמר, ׁשמעֹון  רּבי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
בצע " ׂשנאי אמת אנׁשי כא)אלהי"ם  יח, הם(שמות  החיל, אנׁשי , ְְְֱֱִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

להח ּכים הרֹוצה נאמר, ּובׁשבילֹו י', אֹות ׁשׁשם  החסד , ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמ ּצד 
נאמר ּוב ּה ה ', אֹות ׁשׁשם  הּגב ּורה מּצד  אלהים יראי ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹידרים.

יצ ּפין. להע ׁשיר ְְֲִִֶַַָהרֹוצה
זוהר:        

        
         

אמת.אנׁש יתרגום: ו ׁשם ו', אֹות ׁשּׁשם  האמצעי הע ּמּוד מּצד אמת ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתּקּונים ארּבע  ּכאן  הרי ה', ׁשּׁשם  הּמלכּות, מּצד  הם ּבצע  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשֹונאי
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המבואר זוהר תיקוני רנגי דף עד  רג  מדף זוהר תיקוני

          
         

   

ועליהםויׁש תרגום: אדנ "י, והם ּדמיֹון , ׁשהם  ּבהם, ׁשמתלּבׁשים  ארּבע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּצד מא ֹות, ׂשרי א ', אֹות מּצד  אלפים ", ׂשרי עלהם  "וׂשמ ּת ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר
ּבגלל ּבמצרים , י ׂשראל ׁשּנׁשּתע ּבדּו מא ֹות ארּבע  ׁשהם  ד', ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָא ֹות
וׂשרי  ּכסף, ׁשקל מאֹות ארּבע  ּבֹו ׁשּנאמר ה ּוא  נתחיבּו, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּה

י'. א ֹות ׁשל מ ּצד  עׂשרֹות ו ׂשרי נ', אֹות ׁשל מּצד  ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים ,

ע"א )זוהר קכב (דף

        
     
      

        
       

      
       
       

       
       

    

תיקונים תרגום: עשר עוד  חיל)נשארו  אנשי לבחור נאמר(כדי  שעליהם 
העם מּכל תראה האדם ,ואּתה  מידות פנימיות  להכיר מאפשר  (דהיינו ְִַָָָָ

ביטוי) לידי פניו,שבאים בקמטי בצבעם, באורכם  ְַּבׂשערותיו,
ב מצחו, ורוחב  באורך מצחו, באוזנייםבקמטי המצח, שרטוטי

תחותייהו) או  עלייהו דנחית  שערא באודנין בשיער(בס"א האזניים, בחדרי ,
בעיניים, הפנים, בפרצוף הפנים , בצורת האוזניים , שמאחורי
ברוחב שלו , באורך  באף, העיניים, שמעל בגבות העיניים , בגווני

שלּו בפתיחה  בפה, שלו, בקמטים  לרווחה )שלו, או(שנפתח
באורכו ּבצּואר  שלו, ע "א)בקטנות קכב בקוי (דף שלו , בקמטים  ְַָ

שלהם בסתימה או פתוחים , כשהם  שלהם בפתיחה  הידיים ,
סגורים. כשהם 

המבואר זוהר תיקוני רנג דף עד  רג  מדף זוהר יא תיקוני
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שנאמרבשיערתרגום: החיל, אנשי  מאלו  הוא  לבן  שיער השיער, ובגווני
ט)בהם  ז  זקן (דניאל האיש  על יושב  לבןמימים לבושו  כסא 

מאלו הוא אדום שיער נקי, כצמר לבן ראשו  ושערות כשלג 
ירוק  שיער אלה"ים , יראי כחמה )הנקראים הנקראים(ירוק מאילו 

יעקב של מצד  והם אמת, כ)אנׁשי ז אמת(מיכה  ּתּתן  שנאמר ְֱֱִֵֵֶֶַ
חסד ליעקב אמת ּתּתן  אּתמר עלייהּו ּגּוונין, ּותלת ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹליעקב,

יצחק,(גוון)לאברהם, ּפחד הוא שחור(גבורה )שלישי גוון  שהוא  ְְְִַַַָָָ
בו  ה )שנאמר  א  שנקראים(שיר אלו מצד  ונאוה, אני  ְְֲִָָָׁשחֹורה

והיא  בצע, שלו (המלכות )ׂשֹונאי ׁשעּוראהשערות ואיהי שחורות, ְְִִִֵַָָ
אותיותדאתו של בשיעור, הוא ושערה שערה  וכל ּדא ֹורייתא , ון  ְְְְַַָָ

נאמר שעליהם יא)התורה ה ׁשחֹורֹות(שם  ּתלּתּלים  ְְְִַַָֻקוּצֹותיו
והשערות י ', שהיא מבוע  לה יש  שיערה  וכל (שמכונותּכע ֹורב , ֵָ

ו '.נימא) אות של שיעור הם 
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