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א אדרא דמשכנא  

ֵסֶפר ַהזֹוַהר

ָנא ּכֶ ָרא ְדַמׁשְ ִאּדְ
ף ַהּיֹוִמי ּדַ

ר יֹוָחאי ְזָיָע"ָא  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ דֹו ַהּתַ ר ִלּמְ ֲאׁשֶ
"י  ַהַרְשּבִ דּוַע ׁשְ ּיָ ר, ְוַכּ ְסּתָ ָתה ּתֹוַרת ַהּנִ ּלְ ְוַעל ָידֹו ִנְתּגַ

ינּו ע"ה ה ַרּבֵ ַמת מֹשֶׁ ִניצֹוץ ִנׁשְ

ף ַלּיֹום בּוִעי - ּדַ ק ְלִלּמּוד ׁשְ ֻחּלָ ּמְ
בּוַע ֶאָחד. ׁשָ ּבְ ה ְלַסְיימֹו  ְזּכֶ ּיִ ה ְלּיֹום[  ַדּקָ ּבֹו ]ּכְ ל ַהּלֹוֵמד  ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
נּו ִמידֹוַתיי – ִלְמדּו  א ָהֱאלִֹקי "ׁשְ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ם ּדִ ל ֶאָחד ְיַקּיֵ ֶזה ּכָ ּוּבְ
דֹוׁש א ַהּקָ ּנָ ַהּתַ ה "ּדְ יִטין סז, א(. ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוֵדינּו ֶזה ִנְזּכֶ  ּתֹוָרִתי" )ּגִ

ה(. רֹאׁש )אֹור ַהַחּמָ ֶמֶלְך ּבְ ַגָוון ּכְ ב ּבְ "י ע"ה ִיְתַעֵטר ְוֵיׁשֵ ַהַרְשּבִ

ַרֲחִמים אּוָלה ּבְ ָלל - ְלֵקרּוב ַהּגְ מּוָפץ ְללֹא ַמְטרֹות ֶרַוח ּכְ

ּוְבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי בב"א
ה ַאַחת  ַדּקָ ָנא ּבְ ּכֶ ָרא ְדַמׁשְ ל ִאּדְ ּיּום ּכָ ָרֵאל" ְלּסִ ְבֵטי ִיׂשְ "ַיַחד ׁשִ

ָרֵאל ַחד הּוא"  ִריְך הּוא ְוִיׂשְ א ּבְ "קּוְדׁשָ

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי", 
 בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א, כ"ה ִניָסן תשע"א לפ"ק

 ְמֻיָחד ְלִלּמּוד ָּכל ִאְּדָרא ְדַמְׁשֶּכָנא,
 ְּבַׁשָּבת זֹו ִּתֵּקן ְיהֹוֻׁשַע ְּתִפיַלת ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח, ּוְבַׁשָּבת 
זֹו ַמְתִחיִלים ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִלְלֹמד ִּפְרֵקי ֲאבֹות - "ֹמֶׁשה 

ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע", ְוַגם ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע 
ִנְקָרא ִסיָני )ִסיָני ִסיָני לֹו ִנְקָרא(, ְוִנְדָּפס ְלְכבֹוד ִהּלּוָלא 

לֹום ִדְיהֹוֻשַע ִּבן נּון ָעָליו ַהּׁשָ
 



אדרא דמשכנאב

מ˜ר‡י ‡ור - עימו„ ועיˆוב 
052-7615936

  

 

  :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   

 

  :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 



ג אדרא דמשכנא  תוכן ענינים

 ָמה ַהְקּדָ  ּתֹוֶכן ָהִעְנָיִנים ַהּמּוָבִאים ּבַ

11 .............................1ד. ַרֲחֵמי א1ִיְפקּון1ִמן1ָגלּוָתא1ּבְ ִסְפָרא1ּדָ ּבְ

21 ה..........................1ו. דֹוׁשָ "ס1ַהּתֹוָרה1ַהּקְ ְרּדֵ ָמבֹוא1ְלִלּמּוד1ּפַ

31 דֹוש............................1ו. ֵסֶפר1ַהּזַֹהר1ַהּקָ מּון1ּבְ "ס1ַהּטָ ְרּדֵ ַהּפַ

41 ..............................1ז. דֹוׁש1ּוְנִתיבֹוֵתיֶהם י1ַהּזַֹהר1ַהּקָ ְמָפְרׁשֵ

51 ן1יֹוַחא................................1ז. ְמעֹון1ּבֶ י1ׁשִ ל1ַרּבִ גֹוֶדל1ּכֹחֹו1ׁשֶ

61 .........................1ח. ר ָרה1ִהיא1ִלְלמֹד1ִנְגָלה1ְוִנְסּתָ ֶרְך1ַהְיׁשָ ַהּדֶ

71 .....................1י. דֹוׁש ּזַֹהר1ַהּקָ ם1ִיְלְמדּו1ּבַ ְתָרָאה1כּוּלָ ָדָרא1ּבָ ּבְ

81 דֹוָלה1ְוִנְצָרְך1. דֹוׁש1ְוִסְתֵרי1ַהּתֹוָרה1חֹוָבה1ּגְ ִלּמּוד1ַהּזַֹהר1ַהּקָ

..........................................1יא ּדֹורֹות1ָהַאֲחרֹוִנים יֹוֵתר1ּבַ ּבְ

91 .....1יא. ּזַֹהר1ְמֻיָעִדים1ִלְבֵני1ַהּדֹור1ָהַאֲחרֹון ּבַ ּלּוי1ַהּסֹודֹות1ׁשֶ ּגִ



ד

הקמה

דמנא ארא לספר

ׁשהיּוהה מהראׁשֹונים קדמֹון חּבּור היא זֹו אּדרא ּכל ְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּכמֹולפני קצר ּבלׁשֹון ּׁשּדּברּו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

זֹו, אּדרא ּכל אּדראׁשהיא ולּמד גּלה ׁשמעֹון ׁשרּבי ונראה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
זֹו ואּדרא האחרֹות, אדרֹות ב' להם ׁשּגּלה ּכמֹו לתלמידיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזֹו

רּבא אּדרא ּבריׁש נׂשאנזּכרת ע"ב)ּבפרׁשת קכז ּבזה(ף , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מׁשּכנא"הּלׁשֹון דּבי ּבאּדרא עאלּו אחר"ּוכבר ועכׁשו , ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ

החברים. לפני זֹו אּדרא יֹוסי רּבי חזר ׁשמעֹון רּבי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּפטירת

הודע ּדברי דמׁשּכנאׁשרב ּבׁשּתיאּדרא ּבאריכּות מבארים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ונֹותן לּמעּין האזינּו, ּודפרׁשת נׂשא ּדפרׁשת ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹאדרֹות

להבין ועט"צ)לב רצֹון",(רמ"ק "ׁשעת ּבספר ּפרׁשּוה זֹו ואּדרא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
נתן" "ּתֹורת ספר ּבסֹוף הּנדּפס ׁשלמה" "עטרת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוּבקנטרס
יצחק" "ּברית ּבספר זֹו אּדרא מבארת וגם ז"ל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹלהרנ"ש

חבר. אייזיק יצחק רּבי הּגאֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָמהרב



ַרֲחֵמי א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ
ִריְך הּוא אֹוָרְייָתא  א ּבְ ַדּקֹות ְספּורֹות - "ּקּוְדׁשָ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּבְ ּיּום ּכָ ָרֵאל ְלּסִ ְבֵטי ִיׂשְ ָיַחד ׁשִ

ָרֵאל ַחד הּוא" ְוִיׂשְ

ֵצל  ּוְלִהּנָ ַרֲחִמים  ּבְ ֵאל  ְלִהּגָ ה  ִנְזּכֶ ְלַבד  ּבִ ּקֹות  ּדַ  7 דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל 
ר  ֲאׁשֶ ֶניָה  ּבָ ִעם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפּדֹות  ה  ִנְזּכֶ ְוֵכן  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִמּמִ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִלְפֵני  ה  ִפּלָ ַהּתְ ע"א(.  קי"ד  ף  )ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ִתּקּוֵני  ּבְ ְדִאיָתא  ּכִ ִבי,  ׁשְ ּבַ
ְלעֹוֵרר  ּתֹוִעיל  עֹוָלם  ּבָ ָהֲעצּוָמה  ּוְזכּותֹו  ְזַי"ַע  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ֶרת  ֶ ְמַקּשׁ

ה.  ֲאֶמִריָקה ּוְבַעּזָ ן, ּבַ ָיּפָ בּוִים ָהֲאסּוִרים ּבְ ְ ְוִלְפדֹות ַהּשׁ
ְבֵטי  ׁשִ "ָיַחד  ָעִמים  ּפְ ּוֵמאֹות  רֹות  ֲעׂשָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְלַסּיֵ ִלְלֹמד   -
ֶאָחד לֹוֵמד  ל  ּכָ ׁשֶ ַק"ס,  ּתְ ּתַ ֹזַהר  ל  ׁשֶ ְל-960 חֹוְברֹות  ַהּזַֹהר  ְיֵדי ֲחלּוַקת  ַעל  ָרֵאל"  ִיׂשְ
ִעם  ֶזה  ִלימּוד  ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ בּוִיים.  ַהּשְׁ ל  ׁשֶ ּוְפדּוָתם  ִליׁשּוָעָתם  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּקֹות  ּדַ כ-7 
פּוְתָך  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ֶזה.  ִלימּוד  ּבְ ָרֵאל"  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ "ָיַחד  רּו  ִהְתַחּבְ ׁשֶ ְיהּוִדים  ַאְלֵפי  רֹות  ֲעׂשָ
ִכיָנה  דֹוׁש, ִלְפדּות ַהּשְׁ יֹום זֹוַהר ַהּקָ ּקֹות ּבְ בּות ִלְלמֹוד 7 ּדַ ּה: ִהְתַחּיְ רּוׁשָ ִלימּוד ֶזה- ּפֵ ּבְ
פּו  ּתְ ּתַ לּו ַעל ַעְצָמם ְוִהׁשְ ָבר ִקּבְ ּכְ ַרֲחִמים. ִהְצָטְרפּו ַלֲאָלִפים ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ת ַעם ִיׂשְ ְוִלְגֻאּלַ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ִפּלֹות ְוַרֲחִמים ַעל ַאֵחינּו ּבְ ל ּתְ ה, ּוְבַיַחד ְנעֹוֵרר ּכַֹח ָעצּום ׁשֶ ִפּלָ ִלּמּוד ּוַבּתְ ּבַ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ר ְלַרּבִ ָרֵאל ְלִהְתַחּבֵ ַמן ְלָכל ַעם ִיׂשְ ְבָיה. ֶזה ַהּזְ ָרה ּוַבּשִׁ ּצָ תּוִנים ּבַ ַהּנְ
ן ִמיְרל  ּבֶ ִרים. יֹוֵאל ְזֵאב  ְעּדָ ְוַהּנֶ עֹוָלם ְלַמַען ַהׁשבּוִים  ּבָ דֹוָלה  ה ַהּגְ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִלּטֹול ֵחֶלק 
ה )פֹוָלאְרד("  ן ַמְלּכָ ן ִאיְטא ִרְבָקה. "ְיהֹוָנָתן ּבֶ ן ֵריְזל, יֹוֵסף ּבֶ ה, ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּבֶ ֵריָסא ַחּוָ
)ַאַרד(,  ְתָיה  ּבַ ן  ּבֶ )ֶחֶבר(, רֹן  ה  ִרּנָ ן  ּבֶ ַגְיא  ְוַהְנעָדִרים.  יט(",  ּלִ )ׁשַ ַאִביָבה  ן  ּבֶ ְלָעד  "ּגִ ְוֵכן 
ִניָנה  ן ּפְ ץ(, ְצִבי ּבֶ ָרה )ּכַ ן ׂשָ אּוֶמל(, ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַנְחָמן ּבֶ ן ִמְרָים )ּבַ לֹֹמה ּבֶ ְזַכְרָיה ׁשְ

קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.  ָרֵאל ַהּזְ ָאר ַעם ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ )ֶפְלְדַמן(, ּבְ
חּול  ַמִים ּתָ ת ׁשָ ָכל ָמקֹום ֶאְפָשִרי. ּוִבְרּכַ ה ּבְ ּמּוד ְוַלְתִפּלָ א ַהִפיצּו ֶאת ַהִחּזּוק ַלּלִ ָאּנָ
ְזָיָע"א. ִלְפָרִטים: ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי – -0548 ר יֹוָחִאי  ּבַ ְמעֹון  י ׁשִ ֲעֵליֶכם - ֵמַרּבִ
ִלים  ַקּבְ ּמְ ל ַהִמְגָזִרים ּוִמּכֹל ָהעֹוָלם ׁשֶ רֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ִמּכָ 436784. - ִהְצָטְרפּו ַלֲעׂשָ

דֹוׁש.  יּמּוד ּוְקִריַאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ַעל ַעְצָמם ִלּ

ִפיָלה אֹוָתּה ֵיׁש לֹוַמר ְלַאַחר ַהִלימּוד:  ח ַהּתְ ֻנּסָ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ְלָרצֹון  ַיֲּעלּו  ֶשׁ ָפֶניָך ה' ֱא-לֵֹהינּו ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ִמְלּ ְיִהי ָרצֹון 
ָך  ַעְבְדּ יֹוָחִאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִאּלּו ֲאָמָרם  ְכּ ְלָפֶניָך  לּו  ְוִיְתַקְבּ ַהּיֹום,  ְלָפֶניָך  ָראנּו  ָקּ ֶשׁ ה  ַהּזֶ
ְוָהְרמּוִזים  ֶהם  ָבּ תּוִבים  ַהְכּ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ מֹוֶתיָך  ְשׁ ְלַמַען  ה  ַוֲעֵשׂ לֹום.  ׁ ַהָשּ ָעָליו  יֶחָך,  ְמִשׁ
ֵתנּו  ִחָנּ ֵתנּו ְוָתבֹוא ְלָפֶניָך ְתּ ָשׁ ֵתנּו ּוַבָקּ ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ ֶהם ּוְתַקֵבּ ְוַהְמצָֹרִפים ָבּ
ַיֲעֹקב  ה,  ַחּוָ ֵריָסא  ִמיְרל  ן  ּבֶ ְזֵאב  יֹוֵאל   - ֲאָמֶתָך  ן  ֶבּ ָך  ַעבְדּ ַעל  ּוְתַרֵחם  ְוַתְחמל  ְוָתחֹוס 
ן ַאִביָבה  ְלָעד ּבֶ ה )פֹוָלאְרד(" ְוֵכן "ּגִ ן ַמְלּכָ ן ִאיְטא ִרְבָקה. "ְיהֹוָנָתן ּבֶ ן ֵריְזל, יֹוֵסף ּבֶ יֹוֵסף ּבֶ
ִמְרָים  ן  ּבֶ לֹֹמה  ׁשְ ְזַכְרָיה  )ַאַרד(,  ְתָיה  ּבַ ן  ּבֶ רֹן  )ֶחֶבר(,  ה  ִרּנָ ן  ּבֶ ַגְיא  ְוַהְנעָדִרים.  יט(",  ּלִ )ׁשַ
ָאר ַעם  תֹוְך ׁשְ ִניָנה )ֶפְלְדַמן(, ּבְ ן ּפְ ץ(, ְצִבי ּבֶ ָרה )ּכַ ן ׂשָ אּוֶמל(, ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַנְחָמן ּבֶ )ּבַ
ִכיָנה  יׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַיַחד ִעם ַהּשְׁ יַע אֹוָתם ִבּ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. - ְותֹוִשׁ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ
ם  רֹות הּוא ִיְפֵדּ ָרֵאל. מֹוִציא ֲאִסיִרים ַבּכֹוָשׁ ָך ִיְשׂ בּוִיים ְוָהֲאִסיִרים ֵמַעְמּ ׁ ה ְוָכל ַהְשּ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵאם  ְוִיְרּפָ ְלאֹוָרה  ּוֵמֲאֵפָלה  ה  ִלְגֻאּלָ ְעּבּוד  ּוִמּשִׁ ְלֵחרּות  ֵמַעְבדּות  ְויֹוִציֵאם  ׁשֹוֵביֶהם  ִמיֵדי 
ה ֶאת ּכָֹחם ִויֲאְזֵּרם  ץ ֶאת רּוָחם ְוַיְרּבֶ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִויַאֶמּ ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהֶנּ ְרפּוָאה ְשׁ

ְמַחת עֹוָלם.  אּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ִשׂ ְמָחה ּוְבִגיָלה, ָאז ִיְתַחֵזּקו ְוִיְתַרּפְ ִשׂ ְבּ
ֲעֹמד  ַתּ ַוֲאָתר,  ֲאָתר  ָכל  ְבּ ֲעָדם  ּבַ יִרים  ְעִתּ ַהַמּ ְוַנֲאָקָתם,  ְוַצֲעָקָתם  ים  ַרּבִ ת  ְתִפּלַ ּוְזכּות 
יָנם ְוִיָקְראּו ְלָפֶניָך  ַזר ִדּ ַרע רַֹע ְגּ ְבָים. ְוִיָקּ ית ׁשִ ה ְוִלְפדֹותם ִמֵבּ ְלִלים ְלָמֵגן ְוִצָנּ ָלֶהם ְוַלִמְתּפַ
דֹוׁש ָהָרמּוז  ם ַהָקּ ׁ ְזכּות ַהֵשּ נּו ְוַנֲחָלֵתנּו, ִבּ ַעלּו ְוָעׂשּו ְלַמַען ַעֵמּ ר ָפּ ל ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ְוָכל ֲאֶשׁ ּכָ
תּוב:  ָכּ ֶשׁ ִמְקָרא  ֶהם  ּבָ ִויֻקַיּם  נ'ֹוָרא.  ַט'ֲהֵרנּו  ֵבנּו  'ְגּ ַשׂ ָך  ַע'ְמּ ת  ִר'ַנּ ל  ַק'ּבֵ ַהֵתבֹות:  י  ָראֵשׁ ּבְ
ׂשֹון  ם ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ )ישעיה פרק לה י( "ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ

ָיֵמינּו, ָאֵמן.  ְמֵהָרה ְבּ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" ִבּ ְמָחה ַיּשִׂ ְוׂשִ
ם.  קּוְנְטַרִסי תתק"ס )960( ָקֶחּנּו ִמּשָׁ ס ּבְ ִפּלֹות ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ִלּמּוד ִנְדּפַ ָאר ּתְ ּוׁשְ



ה אדרא דמשכנא  הקדמה

הקמה

דמנא ארא לספר

ׁשהיּוהה מהראׁשֹונים קדמֹון חּבּור היא זֹו אּדרא ּכל ְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּכמֹולפני קצר ּבלׁשֹון ּׁשּדּברּו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

זֹו, אּדרא ּכל אּדראׁשהיא ולּמד גּלה ׁשמעֹון ׁשרּבי ונראה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
זֹו ואּדרא האחרֹות, אדרֹות ב' להם ׁשּגּלה ּכמֹו לתלמידיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזֹו

רּבא אּדרא ּבריׁש נׂשאנזּכרת ע"ב)ּבפרׁשת קכז ּבזה(ף , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מׁשּכנא"הּלׁשֹון דּבי ּבאּדרא עאלּו אחר"ּוכבר ועכׁשו , ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ

החברים. לפני זֹו אּדרא יֹוסי רּבי חזר ׁשמעֹון רּבי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּפטירת

הודע ּדברי דמׁשּכנאׁשרב ּבׁשּתיאּדרא ּבאריכּות מבארים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ונֹותן לּמעּין האזינּו, ּודפרׁשת נׂשא ּדפרׁשת ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹאדרֹות

להבין ועט"צ)לב רצֹון",(רמ"ק "ׁשעת ּבספר ּפרׁשּוה זֹו ואּדרא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
נתן" "ּתֹורת ספר ּבסֹוף הּנדּפס ׁשלמה" "עטרת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוּבקנטרס
יצחק" "ּברית ּבספר זֹו אּדרא מבארת וגם ז"ל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹלהרנ"ש

חבר. אייזיק יצחק רּבי הּגאֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָמהרב



ַהְקָּדָמה ְלֵסֶפר 
ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא



 הקדמה  אדרא דמשכנאו

הדה הרה ר"ס ללד מבא

וכּו'מה ּומסרּה מּסיני ּתֹורה אבת)קּבל מכת רי)ּומּובא , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להאריז"ל) הצת ער ספר רי)הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה יׁש ּכי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

חלקים, ר"ס)ֹודס'רּוׁשּד'מזר'ׁשטּפ'ד' בת ואת(ראי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכן ּגם ּבֹו יׁש מהּפרּד"ס חלק ּובכל מּסיני, מׁשה קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכּולם
ׁשּבּפׁשט הּפׁשט ּבּדר ללמד אפׁשר הּגמרא ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפרּד"ס.
הּזּכרֹון ּכסּמני ׁשּבּפׁשט הרמז ּובדר רׁש"י, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכבאּור

קג"ם, יע"ל הּסימן ּכמֹו ּבּתלמּוד, מכתהּנמצאים (הזר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ועד) ע"א כז ף ספריסנהדרין ּכל ּכמֹו ׁשּבּפׁשט הּדרׁש ּובדר , ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מרּכבה ּכמעׂשה ׁשּבּפׁשט הּסֹוד ּובדר והּמּוסר, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּדרׁשֹות

רין) אין פרק חגיגה .(מכת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָ



דה ההר ספר המן הר"ס

מןם ּגדֹול חלק ּפרּד"ס, ּבחינֹות יׁש עצמֹו הּזהר ּבספר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבּדר הּוא "מדרׁשהּפׁשטהּזהר הּנקרא חלק ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

יֹודע לכל ּומּובן הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּכלל ּבּדר ׁשהּוא ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנעלם"
להבין נפלאים ּדברים הּקדֹוׁש ּבּזהר עֹוד ּומּובאים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹספר,
סּפּורים וכּמה ּובּמדרׁשים, ּבּתלמּוד חז"ל מאמרי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהרּבה
וכן ּתּנאים. ּומּׁשאר ׁשּלֹו, קּדיׁשא והחבריא ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמרּבי

חלקי הּקדֹוׁש ּבּזהר ּודרּוׁשיׁש רּבֹותרמז ּפעמים המּובאים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מּוסר ספרי חכמה,ּבהרּבה ראית מסר, בט הר, קב ספר מ) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

בהרה ההר, מסרי מא חים החפץ בספרי יעץ, פלא העבדה, רו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיסד

ועד) חסידת חלקספרי וכן ספרים,הּסֹוד. ּבהרּבה ּומּובא מצּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
חכמה, ראׁשית הּגדֹול הּמּוסר ּבספר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּובפרט

נפׁש. לכל ׁשוה הּוא ּכלל ּבּדר ּופרּוׁשֹו ּבתרּגּומֹו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָאׁשר
וכתבי הּזהר ּדברי על מבּססים חסידים ספרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹֻוהרּבה

ועֹוד. מֹוהר"ן, לּקּוטי יׂשראל אֹוהב ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵָָָָהאר"י



נתיבתיהם דה ההר מפרי
ׁשנהמעת מאֹות מארּבע יֹותר לפני הּקדֹוׁש הּזהר הדּפסת ְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּׁשּבארּו מהם ּבהתמדה, יׂשראל ּגדֹולי ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָעסקּו
את ּבבאּורם הּקיפּו וכמעט הּסדר, על ּבפרטּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבספריהם

הּקדֹוׁש, הּזהר מל,ּכל קה בעל יקר, אר ספר ז"ל הרמ"ק מ) ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) ּובׁשמֹונהוהגר"א, חּיים" "עץ ּבספרֹו האריז"ל ורּבנּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבהנהגה ׁשלמים ּבּדרּוׁשים יסֹודֹותיו ּובנה העמיד ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָׁשעריו,
ּדרּוׁשיו ורֹוב ז"ל, הּנביא מאלּיהּו ׁשּקּבל ּכפי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלהי"ת,
יׂשראל ּגדֹולי ּכל וכן הּקדֹוׁש. הּזהר מן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשֹורׁשיהם
יסֹודֹות על כּוּלם וליטאים, חסידים והאׁשּכנּזים ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָהּספרּדים
את ּברּבים והנהיגּו הֹורּו האריז"ל, ּודרּוׁשי הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּזהר
וכּלם הּקדֹוׁשים, יׂשראל לכלל האלהי"ת העבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּדרּכי
ׁשּבּתֹורה, הּנסּתר ּבחלק עצמם להׁשלים נתחּברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכאחד

הּקדֹוׁש. הּזהר ּבספר מצּוי ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשעּקרֹו



יחאי ן מען רי ל ח גדל
ּברסתם ׁשמעֹון רּבי הּוא ּבׁש"ס מקֹום ׁשּבכל ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִֶַַַַַָָ

ּומלּמד עקיבא. לרּבי מבהק ּתלמיד היה ְְְְֲִִִַַַָָָָָֻֻיֹוחאי.



ז אדרא דמשכנא  הקדמה
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ועד) ּובׁשמֹונהוהגר"א, חּיים" "עץ ּבספרֹו האריז"ל ורּבנּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
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ּדרּוׁשיו ורֹוב ז"ל, הּנביא מאלּיהּו ׁשּקּבל ּכפי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלהי"ת,
יׂשראל ּגדֹולי ּכל וכן הּקדֹוׁש. הּזהר מן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשֹורׁשיהם
יסֹודֹות על כּוּלם וליטאים, חסידים והאׁשּכנּזים ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָהּספרּדים
את ּברּבים והנהיגּו הֹורּו האריז"ל, ּודרּוׁשי הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּזהר
וכּלם הּקדֹוׁשים, יׂשראל לכלל האלהי"ת העבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּדרּכי
ׁשּבּתֹורה, הּנסּתר ּבחלק עצמם להׁשלים נתחּברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכאחד

הּקדֹוׁש. הּזהר ּבספר מצּוי ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשעּקרֹו



יחאי ן מען רי ל ח גדל
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ּומלּמד עקיבא. לרּבי מבהק ּתלמיד היה ְְְְֲִִִַַַָָָָָֻֻיֹוחאי.



 הקדמה  אדרא דמשכנאח

הּבא, לעֹולם הּׁשמּור מחלקֹו הּזה ּבעֹולם נהנה ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבנּסים.
ּכן ּדֹורֹוועל על להגן הּצּדיקים מּׁשאר ּגדֹולה היתה .זכּותֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

יׂשראל. ּכל על לכּפר ׁשנים, י"ג מערה ּבצער ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהיה
יחאי) ר מען רי ער הרת ְִִֵֵֶֶַַַַ(סדר

אֹורי לׁשּׁשים קרֹוב ׁשני ּבית חרּבן אחר חי ׁשמעֹון ְְְְִִִִִַַַַָָֻ
ׁשנה. ט"א)לׁשבעים קל"ה עד א' ר ההר ני יקר (אר ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

מּכי סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ּבחּייו ּכבר לפניו הל ְְְְִִַַַַָָָָָָ
הּדֹור. ראׁשי ּבכלל נחׁשב ְְִֵֶַָָָָָהיה
ט"ב) קע"ו עד י' ר יקר ְַַָָ(אר

הּמותׁשמעֹוןרי הּמלא את ּדחה הּגדֹול והּצילּבכחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
יצחק. רּבי ּתלמידֹו את ב')מּידֹו עד רי"ז ף (ויחי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

מּדֹורֹו.רי הּמּגפה את ּבּטל ּובכחֹו גזר ׁשמעֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
א') עד ק"ד ף רת חד ַַַָָֹ(זהר

עֹולם.רי יסֹוד צּדיק הּוא ּכי עצמֹו על העיד ׁשמעֹון ְְְִִִִֵַַַָ
א') עד ל"ג ף ורא רת חד ְַַַַַַָָָָֹֹ(זהר

ּביאתועד עד ּכדֹורֹו עֹוד יקּום לא ּכי ׁשמעֹון רּבי העיד ְְִִִִִֵַַַָֹ
א').הּמׁשיח. עד רכ"ה ף ויחי רת (זהר ְִִַַַַַַַָָָֹ

עדן.רי בגן לּצּדיקים ראׁש להיֹות עתיד ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
ב') עד ע"ג ף הליקטים חלק חד ִִֵֶַַַַָָֹ(זהר



ונסר נגלה ללמד היא הירה רה
הרמ"קא. דג)ּכתב אן מעק ו', רק א' חלק נערב אר (ספר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּׁשאין ּדֹורנּו, מּבני קצת היא הּטֹועה, הּכת הּלׁשֹון: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזה

והם ּבגמרא, ולא ּבּמׁשנה ולא ּבמקרא לא מבֹוא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹלהם
ּגמּורה, טעּות טֹועים ׁשהם ספק ואין זֹו ּבחכמה ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָעֹוסקים
ּדר להם האֹוחזים אֹותם הם הרצּויה, והּכת טעמי. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּכּמה
והֹוראֹותיה ּבּגמרא וחלק ּבּמקרא, חלק להם ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּיׁשר,
אֹותּה ולֹומדים זֹו. ּבחכמה וחלק ּכמׁשנה, אצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהם

הּמעלהלׁשמּה: להּׂשיג קֹונם, את "לדעת" ּבסֹודֹותיה לּכנס ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לפני ּולהתּפּלל הּתֹורה, ּבידיעת האמּתית ּבהּׂשגה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנפלאה
והיא ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּבריך קּודׁשא ּבמצֹותיו ליחד ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָקֹונם,

ּכל ּבֹורא לפני הרצּויה .העבֹודה ְְֲִֵֵָָָָָ

ּבחּייב. רּבנּו כ"ח)ּכתב כ"ט ּבׁשם(ברים וׁשמעּתי הּלׁשֹון: ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש ז"ל אלקינּו"הרמּב"ם לה' "הּנסּתרֹות ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹ

יתעּלה לה' הּמצֹות, וטעם הּנסּתרים הּתֹורה סֹודֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיאמר,
ׁשרׁש ּבידיעת מהם ׁשמץ אזנֹו ׁשּיּקח אדם ּיזּכה ואם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהם.
לנּו "הּנגלֹות ׁשהרי מּזה להּמנע לֹו אין ּגּופני, ּבענין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמצוה

לעׂשֹות". וסּפיר.ּולבנינּו יקר הּוא ּבעצמֹו הּזה והּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכתבג. דג)והגר"א אן מבא י"ז כ"א למלי רבא)ּבזה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
רֹואההּלׁשֹון: ואינֹו ונפלאֹות, ּבגדֹולֹות להל והרֹוצה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

לבֹוא אפׁשר אי ּכי יעׁשיר. לא אֹותם, ּוללמֹוד הּדינים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹלקּים
ׁשּלא יעׁשיר לא זה ולכן הּנגלֹות, ידי על אם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהּסֹודֹות

ּכלּום. לֹו לּיםיהיה ּכּמים – ה' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ט')מכּסים. י"א עיהי). ְְְִַַָ

הּתניאתב ּבעל ט"א)רּבנּו י"ז ף צו רת רה הּנה:(לטי ְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
ּפנימּיּות ּבהּׂשגת העם לכל ּדעת ילּמד ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח

ּתֹורתהּתֹורה את הּמׁשיח מל ׁשּילּמד ּפׁשּוטֹו לפי אם ּכי , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּמתים ּבתחּית אז הלא מּובן, אינֹו ּולבנינּו, לנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּנגלה
ּכל את יֹודעים ׁשּכבר הּגדֹולים וכל רּבנּו מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיקּומּו



ט אדרא דמשכנא  הקדמה

הּבא, לעֹולם הּׁשמּור מחלקֹו הּזה ּבעֹולם נהנה ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבנּסים.
ּכן ּדֹורֹוועל על להגן הּצּדיקים מּׁשאר ּגדֹולה היתה .זכּותֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

יׂשראל. ּכל על לכּפר ׁשנים, י"ג מערה ּבצער ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהיה
יחאי) ר מען רי ער הרת ְִִֵֵֶֶַַַַ(סדר

אֹורי לׁשּׁשים קרֹוב ׁשני ּבית חרּבן אחר חי ׁשמעֹון ְְְְִִִִִַַַַָָֻ
ׁשנה. ט"א)לׁשבעים קל"ה עד א' ר ההר ני יקר (אר ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

מּכי סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ּבחּייו ּכבר לפניו הל ְְְְִִַַַַָָָָָָ
הּדֹור. ראׁשי ּבכלל נחׁשב ְְִֵֶַָָָָָהיה
ט"ב) קע"ו עד י' ר יקר ְַַָָ(אר

הּמותׁשמעֹוןרי הּמלא את ּדחה הּגדֹול והּצילּבכחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
יצחק. רּבי ּתלמידֹו את ב')מּידֹו עד רי"ז ף (ויחי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

מּדֹורֹו.רי הּמּגפה את ּבּטל ּובכחֹו גזר ׁשמעֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
א') עד ק"ד ף רת חד ַַַָָֹ(זהר

עֹולם.רי יסֹוד צּדיק הּוא ּכי עצמֹו על העיד ׁשמעֹון ְְְִִִִֵַַַָ
א') עד ל"ג ף ורא רת חד ְַַַַַַָָָָֹֹ(זהר

ּביאתועד עד ּכדֹורֹו עֹוד יקּום לא ּכי ׁשמעֹון רּבי העיד ְְִִִִִֵַַַָֹ
א').הּמׁשיח. עד רכ"ה ף ויחי רת (זהר ְִִַַַַַַַָָָֹ

עדן.רי בגן לּצּדיקים ראׁש להיֹות עתיד ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
ב') עד ע"ג ף הליקטים חלק חד ִִֵֶַַַַָָֹ(זהר



ונסר נגלה ללמד היא הירה רה
הרמ"קא. דג)ּכתב אן מעק ו', רק א' חלק נערב אר (ספר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּׁשאין ּדֹורנּו, מּבני קצת היא הּטֹועה, הּכת הּלׁשֹון: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזה

והם ּבגמרא, ולא ּבּמׁשנה ולא ּבמקרא לא מבֹוא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹלהם
ּגמּורה, טעּות טֹועים ׁשהם ספק ואין זֹו ּבחכמה ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָעֹוסקים
ּדר להם האֹוחזים אֹותם הם הרצּויה, והּכת טעמי. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּכּמה
והֹוראֹותיה ּבּגמרא וחלק ּבּמקרא, חלק להם ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּיׁשר,
אֹותּה ולֹומדים זֹו. ּבחכמה וחלק ּכמׁשנה, אצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהם

הּמעלהלׁשמּה: להּׂשיג קֹונם, את "לדעת" ּבסֹודֹותיה לּכנס ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לפני ּולהתּפּלל הּתֹורה, ּבידיעת האמּתית ּבהּׂשגה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנפלאה
והיא ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּבריך קּודׁשא ּבמצֹותיו ליחד ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָקֹונם,

ּכל ּבֹורא לפני הרצּויה .העבֹודה ְְֲִֵֵָָָָָ

ּבחּייב. רּבנּו כ"ח)ּכתב כ"ט ּבׁשם(ברים וׁשמעּתי הּלׁשֹון: ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש ז"ל אלקינּו"הרמּב"ם לה' "הּנסּתרֹות ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹ

יתעּלה לה' הּמצֹות, וטעם הּנסּתרים הּתֹורה סֹודֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיאמר,
ׁשרׁש ּבידיעת מהם ׁשמץ אזנֹו ׁשּיּקח אדם ּיזּכה ואם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהם.
לנּו "הּנגלֹות ׁשהרי מּזה להּמנע לֹו אין ּגּופני, ּבענין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמצוה

לעׂשֹות". וסּפיר.ּולבנינּו יקר הּוא ּבעצמֹו הּזה והּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכתבג. דג)והגר"א אן מבא י"ז כ"א למלי רבא)ּבזה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
רֹואההּלׁשֹון: ואינֹו ונפלאֹות, ּבגדֹולֹות להל והרֹוצה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

לבֹוא אפׁשר אי ּכי יעׁשיר. לא אֹותם, ּוללמֹוד הּדינים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹלקּים
ׁשּלא יעׁשיר לא זה ולכן הּנגלֹות, ידי על אם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהּסֹודֹות

ּכלּום. לֹו לּיםיהיה ּכּמים – ה' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ט')מכּסים. י"א עיהי). ְְְִַַָ

הּתניאתב ּבעל ט"א)רּבנּו י"ז ף צו רת רה הּנה:(לטי ְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
ּפנימּיּות ּבהּׂשגת העם לכל ּדעת ילּמד ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח

ּתֹורתהּתֹורה את הּמׁשיח מל ׁשּילּמד ּפׁשּוטֹו לפי אם ּכי , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּמתים ּבתחּית אז הלא מּובן, אינֹו ּולבנינּו, לנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּנגלה
ּכל את יֹודעים ׁשּכבר הּגדֹולים וכל רּבנּו מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיקּומּו



אדרא דמשכנאי

הענין אּלא הּתֹורה,הּתֹורה, ּבפנימּיּות הּלּמּוד יהיה אז ּכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ותכלית קץ לאין רּבֹות עּלּיֹות ּבּה ויׁש מּדה, מארץ .ׁשארּכּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

סע"ב)המהרח"ותב ב' ף ההקמת לער מתהק):ּתֹורת ּכי ְְְְִַַַַַַַָָָ
ּברזי עֹוסקים ׁשם רק ּכפׁשּוטּה, אינּנה הּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעֹולם
ּבעֹולם ּבּה טרח ולא ּבּה ּבחר ׁשּלא וזה וסֹודֹותיה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּתֹורה

ּבׁשּבת, יאכל לא ׁשּבת, מערב נאמרהּזה ס"הועליהם עיהי) ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ואּתםי"גי"ד) יאכלּו עבדי הּנה אלקים ה' אמר ּכה "לכן :ְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשמחּו עבדי הּנה ּתצמאּו ואּתם יׁשּתּו עבדי הּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתרעבּו
מּכאב ּתצעקּו ואּתם לב מּטּוב ירּנּו עבדי הּנה ּתבׁשּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואּתם

ּתילילּו". רּוח ּומּׁשבר ְִִֵֵֵֶַלב



דה הר ילמד כם תראה דרא

חדׁשבאר זהר א')ּבתּקּוני עד קי"ד ּכד(ף לׁשֹונֹו: וזה ְְְִֵֶַַַַָָֹ
חּבּור ּוכׁשּיתּגּלה – ּבעלמא חּבּורא האי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאתגליא

– הּזה ּבעֹולם הּזהר ספר ׁשל מעזה ונעלם נז תחר,(היה ת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לסף צרו ער היה מרה וזה ,תהת זמן היע אז הי אלף חת ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד

ז תינל סף סמ ל היה די הפילה, כלית אל הכינה ירידת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהלת

וכל) מל האר מארי כח, לגּבּה מתּכּנׁשין סּגיאין – ואז ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבֹו לעסק אליו יתאּספּו אדם ּבני –הרּבה ּבהֹון ּדאּתמר , ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹ

לאמר רצה – וגֹומר ּפה יׁשנֹו אׁשר את ּכי – ּבהם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר
 הּזהר ספר חּבּור ּבעת ׁשם להיֹות ׁשּזכּו הנׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותם

הּיֹום עּמנּו חּבּורא ּבהאי ּפה אינּנּו אׁשר אֹותםואת וגם – ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבגּוף, להתלּבׁש הּזה לעֹולם לרדת העֹומדֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהנׁשמֹות

לעבֹוד ּבֹו ויׂשּכילּו הּזהר ּבספר וילמדּו יתאּספּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹכּוּלם
חיצֹונים. ּכחֹות מּפני למחסה להם ויהיה ד', את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולדעת



דלה חבה הרה וסתרי דה ההר לד
האחרנים רת יתר ונצר

צמחתב יעקב החים)הרב עץ הקמת האריז"ל, מגרי ,(היה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות הּוא עּתה, ּדוקא זֹו חכמה ּגּלּוי "ּכל ְְְְִִַַָָָָָוז"ל:
עד ּביֹותר היא נלחמת זה ּומּצד לכלֹות, הרׁשעה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעֹומדת
ועל העליֹון, מׁשֹורׁשנּו ונתרחקנּו ּבמאד, הּתאוֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּגברּו
מגן נּׂשיג אּלּו, ּגרּועֹות ּבּדֹורֹות זֹו ּבחכמה ׁשנעסֹוק ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָידי

עכ"ל. ׁשּבּׁשמים", ּבאבינּו לאחז ְְֱִִִֶֶַַָָָֹוצּנה



הר לבני מיעדים הר הדת י
האחרן.

הּזהרבאר ּתּקּוני א')ּבריׁש עד א' ועלת(ף הּלׁשֹון: ּבזה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ע ועילת – ּכּלא סֹוףעל האין אֹור ׁשהּוא הּכל ל ְִֵֶַַַַַָֹֹ

טמירין רזין לֹון לגלאה ספירן לעׂשר רׁשּו יהיב  וכּו' ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָב"ה
נסּתרים, סֹודֹות להם לגּלֹות ספירֹות לעׂשר רׁשּות נתן –ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
לרּבי רׁשּות נתנה ׁשּלא – לֹון לגלאה רׁשּו אתיהיב ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹּדלא
דייתי עד  לאחרים הּסֹודֹות את לגּלֹות ּולהחברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַׁשמעֹון
הּמׁשיח מל ׁשל הּדֹור ׁשּיבֹוא עד – מׁשיחא דמלּכא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדרא

הּמׁשיח לביאת סמּו האחרֹונים ּבּדֹורֹות ׂשמחהּכי הּוא ְְֲִִִִִַַַַַָָָָ



יא אדרא דמשכנא

הענין אּלא הּתֹורה,הּתֹורה, ּבפנימּיּות הּלּמּוד יהיה אז ּכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ותכלית קץ לאין רּבֹות עּלּיֹות ּבּה ויׁש מּדה, מארץ .ׁשארּכּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

סע"ב)המהרח"ותב ב' ף ההקמת לער מתהק):ּתֹורת ּכי ְְְְִַַַַַַַָָָ
ּברזי עֹוסקים ׁשם רק ּכפׁשּוטּה, אינּנה הּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעֹולם
ּבעֹולם ּבּה טרח ולא ּבּה ּבחר ׁשּלא וזה וסֹודֹותיה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּתֹורה

ּבׁשּבת, יאכל לא ׁשּבת, מערב נאמרהּזה ס"הועליהם עיהי) ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ואּתםי"גי"ד) יאכלּו עבדי הּנה אלקים ה' אמר ּכה "לכן :ְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשמחּו עבדי הּנה ּתצמאּו ואּתם יׁשּתּו עבדי הּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתרעבּו
מּכאב ּתצעקּו ואּתם לב מּטּוב ירּנּו עבדי הּנה ּתבׁשּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואּתם

ּתילילּו". רּוח ּומּׁשבר ְִִֵֵֵֶַלב



דה הר ילמד כם תראה דרא

חדׁשבאר זהר א')ּבתּקּוני עד קי"ד ּכד(ף לׁשֹונֹו: וזה ְְְִֵֶַַַַָָֹ
חּבּור ּוכׁשּיתּגּלה – ּבעלמא חּבּורא האי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאתגליא

– הּזה ּבעֹולם הּזהר ספר ׁשל מעזה ונעלם נז תחר,(היה ת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לסף צרו ער היה מרה וזה ,תהת זמן היע אז הי אלף חת ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד

ז תינל סף סמ ל היה די הפילה, כלית אל הכינה ירידת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהלת

וכל) מל האר מארי כח, לגּבּה מתּכּנׁשין סּגיאין – ואז ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבֹו לעסק אליו יתאּספּו אדם ּבני –הרּבה ּבהֹון ּדאּתמר , ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹ

לאמר רצה – וגֹומר ּפה יׁשנֹו אׁשר את ּכי – ּבהם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר
 הּזהר ספר חּבּור ּבעת ׁשם להיֹות ׁשּזכּו הנׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותם

הּיֹום עּמנּו חּבּורא ּבהאי ּפה אינּנּו אׁשר אֹותםואת וגם – ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבגּוף, להתלּבׁש הּזה לעֹולם לרדת העֹומדֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהנׁשמֹות

לעבֹוד ּבֹו ויׂשּכילּו הּזהר ּבספר וילמדּו יתאּספּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹכּוּלם
חיצֹונים. ּכחֹות מּפני למחסה להם ויהיה ד', את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולדעת



דלה חבה הרה וסתרי דה ההר לד
האחרנים רת יתר ונצר

צמחתב יעקב החים)הרב עץ הקמת האריז"ל, מגרי ,(היה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות הּוא עּתה, ּדוקא זֹו חכמה ּגּלּוי "ּכל ְְְְִִַַָָָָָוז"ל:
עד ּביֹותר היא נלחמת זה ּומּצד לכלֹות, הרׁשעה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעֹומדת
ועל העליֹון, מׁשֹורׁשנּו ונתרחקנּו ּבמאד, הּתאוֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּגברּו
מגן נּׂשיג אּלּו, ּגרּועֹות ּבּדֹורֹות זֹו ּבחכמה ׁשנעסֹוק ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָידי

עכ"ל. ׁשּבּׁשמים", ּבאבינּו לאחז ְְֱִִִֶֶַַָָָֹוצּנה



הר לבני מיעדים הר הדת י
האחרן.

הּזהרבאר ּתּקּוני א')ּבריׁש עד א' ועלת(ף הּלׁשֹון: ּבזה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ע ועילת – ּכּלא סֹוףעל האין אֹור ׁשהּוא הּכל ל ְִֵֶַַַַַָֹֹ

טמירין רזין לֹון לגלאה ספירן לעׂשר רׁשּו יהיב  וכּו' ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָב"ה
נסּתרים, סֹודֹות להם לגּלֹות ספירֹות לעׂשר רׁשּות נתן –ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
לרּבי רׁשּות נתנה ׁשּלא – לֹון לגלאה רׁשּו אתיהיב ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹּדלא
דייתי עד  לאחרים הּסֹודֹות את לגּלֹות ּולהחברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַׁשמעֹון
הּמׁשיח מל ׁשל הּדֹור ׁשּיבֹוא עד – מׁשיחא דמלּכא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדרא

הּמׁשיח לביאת סמּו האחרֹונים ּבּדֹורֹות ׂשמחהּכי הּוא ְְֲִִִִִַַַַַָָָָ



 הקדמה  אדרא דמשכנאיב

הּקדֹוׁש לפני הּתֹורההּואּברּוּגדֹולה סֹודֹות ,ּכׁשּמתּגּלים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
אמן. בימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח יבֹוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּבזכּותם

ּדהכימה אפׁשר לֹון", לגלאה רׁשּו אתיהיב "ּדלא ׁשאמר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ידם, על ׁשּיתּגּלה ׁשּזכּו ּבזכּותם הם ׁשאלמלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרּוׁשֹו
"עד ּבפמּבי ולא ׁשעה לפי אּלא להּגלֹות רׁשּות נּתן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֻלא
ועד ׁשמעֹון רּבי מימי יּגנז הּזה ׁשהחּבּור ּדהיינּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָדייתי"
ויּמצא החּבּור ּיתּגּלה ׁשאז מׁשיחא, ּדמלּכא ּבתראה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדרא
נתּגּלה לא זה ספר ּכי היה וכן ּבֹו. לעסק הּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבידי

אּלה, ּדֹורנּו עד ולזהמציאּותֹו הּגאּולה. מּסימני סימן והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגאּולה, מּמׁש ּדהיינּו מׁשיחא" מלּכא דייתי "עד אמר ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹלא
קֹודם הּמׁשיח ּדֹור ּדהיינּו מׁשיחא" ּדמלּכא "ּדרא אמר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא

ט"ב)הּגאּולה ק"ד עד ב' ר ההר ני יקר .(אר ְְִֵַַַַַָָָֹ

די האחרנים רת וקא ההר ליד
יתר תרים החיצנים את להכניע

צמחתב יעקב לספררּבי מתהק)"ליעקב אחר,"רּנּו ם ונדס ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

חּייםלספרהמהרח"והקמת לי,וזה)עץ נראה עֹוד לׁשֹונֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּיהיה ּכדי הּוא ּגרּועֹות, ּבּדֹורֹות עּתה זאת חכמה ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכי
ּכי ׁשּבּׁשמים, ּבאבינּו ׁשלם ּבלבב לאחֹוז עּתה, מגן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלנּו
והּמעׂשים וחסידים, מעׂשה אנׁשי היּו הרֹוב הּדֹורֹות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָּבאֹותן
רחֹוקים אנּו ועּתה הּמקטרגים, מּפני אֹותן מּצילין היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָטֹובים
עלינּו יגן מי החבּיֹות, ּבתֹו הּׁשמרים ּכמֹו העליֹון, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשרׁש
על ּובפרט והעמּקה, הּנפלאה זאת ּבחכמה קריאתנּו לא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻאם
ּכי נגלֹות, ּכמֹו עּתה נעׂשּו ׁשהּנסּתרֹות האריז"ל, ׁשּכתב ֶּדרְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבּלב, וׂשנאה הרע לׁשֹון ּומלׁשינּות, הּזנּות מֹוׁשל הּזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבּדֹור

ּדברי לנהג האדם ׁשּמתּבּיׁש ּבאפן הּקלּפֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹונתּפּׁשטּו
לעֹונינּו ימחל עלינּו יגן וד' רצֹון.חסידּות, יהי ּכן אמן , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ



רחמים ונגאל הגלת מן נצא ההר ספר זכת

דלטאׁשתב יצחק ראן)רּבי פס ההר לספר מתהס (פסק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רּבי ׁשל ּבדֹורֹו ונכּתב נתחּבר הּזהר ספר לׁשֹונֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה
ראּוי היה ּכי הּׁשמים, מן ּבֹו ׁשהסּכימּו יֹוחאי, ּבר ְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשמעֹון
ּכדי הּזּכאים, חבריו ידי ועל ידֹו על זכּות וגלּגלּו ,ְלכְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

היׁשּועה, ּבקרבת מׁשיח, ׁשל ּבדֹורֹו הּימים ּבזכּותּׁשּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
יׂשראל יּגאלּו אתזה לזּכֹות צרי היה ׁשּבמצרים ּוכמֹו . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מאֹותֹו להֹוציאם ּכדי מילה, ּובדם ּפסח ּבדם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ּבמצוֹות ּדי והיה זמןאּלּוהגלּות, רק הּזמן היה לא ּכי , ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּכלֹומר לא)ּתֹורה, לפרסמּה,(עדין העת להֹוציאהּגיע ּכדי ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכל ּכי הּנסּתר, ּבידיעת ׁשּיזּכּו צרי הּזה מהּגלּות ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

זה. על אּלא הּמׁשיח לימֹות נּבאּו לא רצֹוןהּנביאים ויהי ְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
אמן. בימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּנזּכה

  



יג אדרא דמשכנא  הקדמה

ּדברי לנהג האדם ׁשּמתּבּיׁש ּבאפן הּקלּפֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹונתּפּׁשטּו
לעֹונינּו ימחל עלינּו יגן וד' רצֹון.חסידּות, יהי ּכן אמן , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ



רחמים ונגאל הגלת מן נצא ההר ספר זכת

דלטאׁשתב יצחק ראן)רּבי פס ההר לספר מתהס (פסק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רּבי ׁשל ּבדֹורֹו ונכּתב נתחּבר הּזהר ספר לׁשֹונֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה
ראּוי היה ּכי הּׁשמים, מן ּבֹו ׁשהסּכימּו יֹוחאי, ּבר ְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשמעֹון
ּכדי הּזּכאים, חבריו ידי ועל ידֹו על זכּות וגלּגלּו ,ְלכְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

היׁשּועה, ּבקרבת מׁשיח, ׁשל ּבדֹורֹו הּימים ּבזכּותּׁשּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
יׂשראל יּגאלּו אתזה לזּכֹות צרי היה ׁשּבמצרים ּוכמֹו . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מאֹותֹו להֹוציאם ּכדי מילה, ּובדם ּפסח ּבדם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ּבמצוֹות ּדי והיה זמןאּלּוהגלּות, רק הּזמן היה לא ּכי , ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּכלֹומר לא)ּתֹורה, לפרסמּה,(עדין העת להֹוציאהּגיע ּכדי ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכל ּכי הּנסּתר, ּבידיעת ׁשּיזּכּו צרי הּזה מהּגלּות ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

זה. על אּלא הּמׁשיח לימֹות נּבאּו לא רצֹוןהּנביאים ויהי ְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
אמן. בימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּנזּכה

  



 הקדמה  אדרא דמשכנאיד

ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
)בשיר השירים פ' ב, ח-י(

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" )זוה"ק(

ספר הזוהר המחולק ל-960 קונטרסים 30 קונטרסים ב-32 קופסאות,
וכך בכמה דקות יוכלו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד

לסיים את כל הזוה"ק אלפי פעמים.
וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו,

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! )רש"י ד"ה ב' ל"א ד'( 
 ובזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי )מט יא(, כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

על כן אחי ורעי בואו ונחיש הגאולה
בלמדנו זוהר הקדוש באחדות

כל ל"ב ישראל, על ידי כמה אופנים:

כל אחד יקח קופסה שיש בה 30 חלקים של הזוה"ק )המחולק לתתק"ס חלקים )960((,  א. 
וילמד קונטרס אחד בכל יום כשבע דקות ]במשך חודש ימים[ 

עם עוד 31 שהם ביחד ל"ב ]32[ איש, מסיימים את כל הזוה"ק בחודש, וזה אפשר בקלות,
ובכך יסיימו יחדיו את הזוה"ק בכל חודש. 

ב. כל אחד יחלק לחבריו חוברת אחת בסך הכל לחלק ל-30 איש )שזה לא קשה(, ובכך 
)וכבר הובאו דברי הזוה"ק בפרשת תרומה )קכ"ח ע"ב(, מגודל  יוכפלו זכויותיו לאלפים ולרבבות, 

מעלת "מזכה הרבים"(, וכל ל"ב יהודים )32( שיעשו כן מסיימים את כל הזוה"ק.

ג. לחלק לל"ב ]32[ בתי מדרש, ושם אחרי התפילה, ]ג' פעמים ביום[, ילמדו כשבע דקות 
]7[ ציבור של 30 איש, וכך יסיימו את כל הזוה"ק כמה פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 0548-436784
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"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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"תלמידי החכמים 

 מירושלים תובב"א

 הולכין אחר הפסח עם 

 עולי הרגלים

 לקבר יהושע בן נון 

ולומדים על קבר 

יהושע בן נון את ספר 

הזוהר שניים ימים"
  
)ספר הקדמון "יחוסא דצדיקיא"(
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כט אדרא דמשכנא

ְיהּוִדים חּוׁשּו ְוִהיַנְצלּו
"הֹוי ִּכי ָגדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאִין ָּכֹמהּו ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע" )ירמיה פרק ל, ז'(

ַהְּזַמן אֹוֵזל, ַאל ִּתְתַמְהֵמַּה
ַהִאם ִהְנָך ָחֵפץ ְלִהָּנֵצל ִמְפַצַצת ָאטֹום? ֵמַהְּקִרינֹות?

ַהִאם ִהְנָך יֹוֵדַע ַמה ְיסֹוֵכְך ָעֶליָך?
יג ֵּתיַבת ֹנַח ְּבָיֵמינּו ְּכֵדי ְלִהיָנֵצל? ַהִאם ָׁשַמְעָּת ֵהיָכן ִניַּתן ְלַהּׂשִ

1. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ְׁשִנָּיה ַאַחת?
וֶוה ְל:- 28.000 ָׁשָנה ִּליּמּוד  ַּדע - ְׁשִנָּיה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת ֶעְרָּכּה ָשׁ

ּתֹוַרת ַהְּפָׁשט ְּביֹום חֹול!!! 
2. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ַּדָּקה ַאַחת?

ָּכל ַּדָּקה ְּבַׁשָּבת ָׁשָוה ְלָך יֹוֵתר ִמִּמְליֹון ַוֲחִצי ָׁשָנה.

3. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה ַאַחת?
ַהָּקדֹוׁש"  "ַהּזַֹהר   – ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוַרת  ּוְבִׂשְמָחה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  לֹוֵמד  ְיהּוִדי  ַּכֲאֶׁשר 

עֹוֶלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ֶׁשל ִמְליֹון ָׁשָנה

4. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרּכֹו ֶׁשל ָׁשבּוַע ֶאָחד?
5. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרּכֹו ֶׁשל חֶֹדׁש ֶאָחד?
6. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָנה ַאַחת?

7. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ָעְרָכה ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה?
8. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ֶאֶלף ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?
9. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ִמְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?

10. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?
11. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ִּבְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?

ְלִמיְליֹוֵני ְׁשנֹות  ִּתְזֶּכה  ֲהֵרי  ַהֹּזַהר  ִיְלַמד ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ּתֹוַרת  ִאם ִּבְזכּוְתָך 
ּתֹוָרה, ִּכי ָּכל ַהּלֹוֵמד ָׁשָעה זֹוַה"ק ְּבַׁשָּבת עֹוָלה לֹו ַלֵּמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְוִאם 
ָּבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ]ְיֵמי  ַחָּייו,  ְיֵמי  ְלָכל  טֹוִבים,  ְוָיִמים  ָנה  ַהּׁשָ ַׁשְּבתֹות  ְּבָכל  ַּתְכִּפיל 
ִיְתַּאְרֵגן ִׁשיעּור ְלִמְנָין  640 ִמְלָיאְרד ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ִּבְזכּוְתָך  ִׁשְבִעים[ ַּתִּגיַע ל' 

ְיהּוִדים ֶׁשִּיְלְמדּו ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּתִּגיַע ִלְסכּום ַאָּגִדי ֶׁשל ִמְלָיאְרֵדי ָׁשִנים ּתֹוָרה.

12. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ִזיְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?
ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף, ְועֹוד ַּכָּידּוַע  ּוְּבזֹוַה"ק )ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא קס"א.( ָּכתּוב, ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ
ָּכל ֲעָׂשָרה ֵּביּה ְׁשִכיָנה ַׁשְרָיה, ַאָּתה ַמְכִּפיל ָּכל ִמְנָין ְיהּוִדים ְּבֶאֶלף. ַּתִּגיַע ְלִמְסַּפר 
ב ֶאת  ב 6 ִזיְליֹון ְו- 400 ְטִריְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. - ּוִמי יּוַכל ְלַחּׁשֵ ָּקֶׁשה ְּמֹאד ְלַחּׁשֵ ּׁשֶ

ָכר ַהִּנְצִחי ֶׁשִּיָּזְקפּו ִלְזכּוְתָך ְּבַווָדאּות!!! גֹוֶדל ַהּׂשָ



אדרא דמשכנאל

ִּתְלמֹוד ַהֵּסֶפר ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה
ַאל ַּתְפִסיד ֶאת ַהָּׁשעֹות? ָיִמים ֳחָדִׁשים ְוָׁשִנים ְוָכל ַחֶּייָך ַּבֲהָבִלים.

ל ַּתְפִסיד. ַהּיֹום יֹוְמָך ָיָקר ְמֹאד, ִהָּזֵהר ְלַבּ

ַהַּמָּתָנה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשַּתֲעִניק ְלִנְׁשָמְתָך. 

ק. ַנְצלּו ֶאת ַהְּזַמן ַהְיָקר ִמָּכל - ַהּיֹום!!! - ַאל ַּתְמִּתין ְלָמָחר. ְקֶתּ ַהָּׁשעֹון ֶמַתּ

ֵּכיַצד ִּתָּנֵצל ֵמעֶֹנׁש ַהִּגְלּגּול ְלעֹוָלם ַהֶּזה?

ֲאִפילּו ִאם ִסַּיְמָּת ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס 101 ְּפָעִמים, ִּתְצָטֵרְך ַלְחזֹר ְּבִגְלּגּול ְלעֹוָלם ַהֶּזה 
ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד.

ֵאיְך ֵּתַדע ִאם ַרְגֶליָך ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיָני? ּוִמי ָהַרב ֶׁשֹּלא ַּפַחד ֵמָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה? 
ִּתְלַמד ַהֵּסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיָני. 

ִּתְלַמד ַּפַעם ַאַחת ֶאת ַהֵּסֶפר ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה – ְוָתִבין – ּוְתַפְרֵסם ַלֲחֵבֶריָך!!!

א ְוזּוָטא ]ַהְמֻחָּלק ל-354  ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-18 ְׁשִנּיֹות ַּביֹום ִלְלמֹד ִאְּדָרא ָרָבּ
ְיֵמי ַהָּׁשָנה[. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-50 ְׁשִנּיֹות ְליֹום ִלְלמֹד ִּתּקּוֵני זַֹהר. 
ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְּב-ַדָּקה ַלּיֹום ְלִהְתַקֵּׁשר ְלַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ִלְלמֹד ְּבַיַחד ָּכל ַהּזַֹהר 
עֹוָלם ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ִּבְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש, ְלִהְתַקֵּׁשר ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ּוָבּ
ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ּטּול  ּוְלִבּ ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְלִתּקּון  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהְּׁשִכיָנה  ְלִתּקּון  ּוְבִסּיּומֹו, 

ְוָרעֹות ֵמַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. )ַעּמּוד זַֹהר ְליֹום(. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-2 ַּדּקֹות ְליֹום ִלְלמֹד ִּתּקּוֵני זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ל-354 ְיֵמי ַהָּׁשָנה[.
ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-7 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִלְגרֹס אֹו ִלְלמֹד זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ל-960 חֹוְברֹות[. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְבּ -13 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִלְגרֹס זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ְל-ָׁשֹלׁש ָׁשִנים[.
ַאְרֵיה  ָהַרב  הגה"צ  ֵמֵאת  ִׁשעּור  ִלְׁשמֹוַע  ְּביֹום  ַּדּקֹות  ב-20  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 

ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א ְּבזַֹהר )ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש( ]ַהְמֻחָּלק ִל-ְלָׁשֹלׁש ָׁשִנים[: 
ְוִלְזּכֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ְלַסֵּים  ְמֻסָּגל   9 ִמִּגיל  ָקטֹן  ֶיֶלד  ָּכל  ֵמַהּיֹום, 
ִלְהיֹות ֶאָחד ִמְּבֵני ֲעִלָּיה ֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאְׁשֵרי 
ִהַּגְעִּתי".  "ִּבְזכּוְתָך  ַוּיֹאֶמר  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַיְרֶאה  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשֶּמֶלְך  ִלְזּכֹות  יֹוַלְדּתֹו!!!  ְוֵכן 
ְלָׁשֹלׁש  ְׁשִּליָט"א  ַּבְרָדה  ַאְרֵיה  ָהַרב  ֶׁשל  ַהּיֹוִמי  ַּדף  ַהָּקדֹוׁש  זַֹהר  ִׁשעּוֵרי  ִלְׁשמֹוַע   -
ָׁשִנים 20 ַּדּקֹות ְּביֹום ְוַלָּׁשָנה 60 ַּדּקֹות ְּביֹום ]ֵּביְנַתִים 310 ִׁשעּוִרים[: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים 

ִלְׁשִמיַעת ַהִּׁשעּוִרים. 

ָהרֹוִצים ְלַהְזִמין ֶאת ַהִּדיְסִקים ֶׁשל ִׁשעּוֵרי ָּכל ּתֹוַרת ַה"ּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש" ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש 
ְמַרֵּגׁש ּוַמְלִהיב ִמִּפי ָהַרב: ַאְרֵיה א. ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א 0544-577956

ִלְכבֹוד ַהִּׁשעּוִרים ַהֳחָדִׁשים ָיָצא ָלאֹור ֵסט ָחָדׁש ֶׁשל ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבֶעֶׂשר ְּכַרִכים 
ִלְׁשמֹוַע  ָיכֹול  ֶאָחד  ְוָכל  ָהֵאֶּלה,  ַהִּׁשעּוִרים  ְלִפי  ַעּמּוִדים,   5 יֹום  ָּכל  ְלִלמּוד  ַהְמֻחָּלק 
ֶאת  ְוׁשֹוְמִעים  לֹוְמִדים  ְּכַבר   7 ְּבֵני  ְיָלִדים  ֲאִפילּו  ַהִּׁשעּוִרים.  ָּכל  ֶאת  ִּבְפִנים  ְוִלְלמֹד 
ְסָפִרים  ַּבֲחנּות  ִּפְנָחס ְראּוֵבן  ְלַקֵּבל ֵאֶצל ָהַרב  ַהִּׁשעּוִרים. ֶאת ֶהֵּסט ֶהָחָדׁש ֶאְפָׁשר 



לא אדרא דמשכנא

ָהעֹוָלִמי "ַמְלכּות ּדֹוד" ִּבְרחֹוב ַהּׁשֹוֵמר ִּבְבֵני ְּבַרק, ּוְבִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ַנַחל ָלִכיׁש 
24/8 ֵּבית ֶׁשֶמׁש - 0548-436784 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-13 ַּדּקֹות ְּביֹום ִלְגרֹס זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ל-354 ְיֵמי ַהָּׁשָנה[.
ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ְּדָרׁשֹות ֵמֵאת ְּכ"ָק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִּליָט"א ַעל 

גֹוֶדל ַמֲעַלת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים. 

ַהּקֶֹדׁש(  )ִּבְלׁשֹון  ְלִיְׂשָרֵאל  חֹק  זַֹהר  ִלְלמֹד  ַּבּיֹום  ַּדּקֹות  ב-2  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
]ַהְמֻחָּלק ִליֵמי ַהָּׁשָנה[ ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

 ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-10 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִלְלמֹד ]ִלְׁשמֹוַע[ זַֹהר חֹק ְלִיְׂשָרֵאל )ִּבְלׁשֹון 
ְּבֶעְזַרת  ָיבֹוא  ְּבָקרֹוב  ְוַהִדיְסִקים.  ַהְּסָפִרים  ְרַכׁש  ַהָּׁשָנה[  ִליֵמי  ]ַהְמֻחָּלק  ַאְנְגִלית( 

ַהֵּׁשם!!! 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת 310 ִׁשעּוִרים ֵמֵאת הגה"צ רֹאׁש ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים 
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֲחִׁשיבּות  ְּבִעְנַין  ְׁשִּליָט"א,  ְׁשמּוֵאִלי  ִיָּׂשׂשָכר  ְּבָנָיהּו  ָהַרב  ָׁשלֹום,  ְנַהר- 

ַהָּקדֹוׁש )ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ִׁשעּוִרים ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב 
ָמְרְּדַכי ִיְצָחִקי ְׁשִּליָט"א ַרב ַהִּיּׁשּוב ּפֹוָרת )ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ִׁשעּוִרים ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב 
יֹוָחָנן ַּבאנּון ְׁשִּליָט"א )ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ִׁשעּוִרים ֶׁשל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש "קֹול ָהַרְׁשִּב"י" -0722
ְלג' ָׁשִנים  ַהּיֹוִמי"  990055 ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ַאְרֵיה ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א "זַֹהר 

)ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

 ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ְּדָרׁשֹות ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש "קֹול ָהַרְׁשִּב"י" 
0722-990055 ֵמֵאת ְּכ"ָק ָמָרן ַאְדמֹו"ר הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגָראס 

ְׁשִּליָט"א )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(: ְרַכׁש ְסָפִרים ְוִדיְסִקים.
0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
)ִּבְלׁשֹון  זַֹהר  ִּתּקּוֵני  ְׁשִּליָט"א  אֹוְפַמן  ַחִּיים  ַאְבָרָהם  ָהַרב  הגה"צ  ֵמֵאת   990044

ִעְבִרית - ִאיִדיׁש(:

0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
990044 ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ִיְצָחק ֵמִאיר מֹוְרַגְנְׁשֶטרן ְׁשִּליָט"א ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י 

)ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש – ִעְבִרית - ַאְנְגִלית(:

0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
ָהֲאִר"י  ִּכְתֵבי  ְׁשִּליָט"א  ְקלּוְגר  ְצִבי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהְּמֻקָּבל  הגה"צ  ֵמֵאת   990044

)ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ִסּדּור ַהַרַׁש"ׁש )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(: "אֹוְצרֹות ַחִּיים" )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(:

0722- 0  
990044 ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ִיְצָחק מֶֹׁשה ֶאְרֶלְנֶגר ְׁשִּליָט"א "אֹוְצרֹות ַחִּיים" 

)ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(:



אדרא דמשכנאלב

 0722  - ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
990044 ֵמֵאת הגה"צ ָהַרב ֱאִליֶמֶלְך ַּכֲהָנא ְׁשִּליָט"א "זַֹהר ַהּיֹוִמי" )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש- 

ִעְבִרית(:

0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
990044 ֵמֵאת הגה"צ ָהַרב ֱאִליֶמֶלְך ַּכֲהָנא ְׁשִּליָט"א "חֹוֵזר ַעל ַהְּדָרׁשֹות ֶׁשל ְּכ"ְק 

ָמָרן ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִּליָט"א" )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(:

ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִנְזֶּכה ְלַהְׁשָּפַעת י"ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים:
ָּכל ִּביָאְתָך ְלעֹוָלם ִהיא ִּבְׁשִביל ָהֶרַגע ּבֹו ִּתְזֶּכה ְלַחֵּיי ֵנַצח:. 1
ִּבְׁשִביל ַמה ִהְנָך ַחי? ִּבְׁשִביל ַמה ַאָּתה נֹוֵׁשם?. 2
ָלָּמה ָהָיה ְּכַדאי ְלָך ַלֲעבֹור ֶאת ָּכל ַהִּיּסּוִרים ְּבַחֶּייָך?. 3
ַהֹּכל ְּכַדאי ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ְלֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש!!!. 4
ַעל ַמה ַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב ִׁשְּקרּו ְלָך ָּכל ַהַחִּיים? ַהִאם ֵהם ַהַּמְנִהיִגים . 5

ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשּיֹוִבילּו אֹוְתָך ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא? ָלָּמה ִּבְלְּבלּו ְלָך 
ֶאת ָהֹראׁש ִעם ְׁשָקִרים ּוְכָזִבים ּוִבְגַלל ֶזה ֹלא ָיֹכְלָּת ִלְטֹעם ֵמֵעץ 

ַהַחִּיים? ִּתְלַמד ְּבִסְפֵרי ָהַרָּבִנים ְוָהֶעֶרב ַרב י"ח ֲחָלִקים.
ָהַרָּבִנים . 6 ֵהם  ּוִמי  ָהֲאִמִּתִּיים?  ָהֲאָרצֹות  ָהַעֵמי  ֵהם  ִמי  ְלָך  ַיּדּוַע 

ֶׁשְּמַעְּכִבים ֶאת ַהְּגאּוָלה? ]ְרֵאה ִסְפֵרי ָהֶעֶרב ַרב[
ְוַעל . 7 ָּבִעָּקר?  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה  ְּבִחיצֹוִנּיּות  ַרק  ַהִּמְתַעְּסִקים  ֵהם  ִמי 

ִמי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּכֹוֵתב ֲעֵליֶהם 172 ְּפָעִמים ]ַרָּבֵני ֶהָעֵקב[ ַרָּבֵני 
ָהֶעֶרב ַרב – ָּכל ֲחיּוָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִלְבנֹות ֵעֶגל ַהָּזָהב? 

ָּיְך ָלֶעֶרב . 8 ַהּסֹוד ָׁשַאָּתה ָיכֹול ָלַדַעת ְּבֶרַגע ֶאָחד ִאם ָהַרב ֶׁשְּלָך ּׁשַ
ַרב?

ָיַדע, ִּכי ַרּבֹו ַּגם ֵּכן . 9 ַעד ַעָּתה ָהַרב ֶׁשְּלָך ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר ֶׁשֹּלא 
ֹלא ָיַדע, ְוַעְכָׁשיו ְּכֶׁשָּכל ֶיֶלד יֹוֵדַע ְּכַבר ַהֹּכל ַעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְוִנְתַּגָּלה ָלנּו ַמה ש-1000 ַצִּדיִקים אֹוְמִרים ּוְמַצִּוים אֹוָתנּו ִלְלֹמד 
ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל יֹום ְויֹום, ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ֹלא אֹוֵמר ְלָך ִלְלֹמד 

ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶזה ַהִּסיָמן ִמְסַּפר ֶאָחד ֶׁשהּוא ִמן ָהֶעֶרב ַרב.
ַעל ִמי ַהָּמִׁשיַח ַיְצִּביַע ְוֹיאַמר ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!!!. 10
ִאם ָלַמְדָּת ִמְּסָפִרים ֵאּלּו, ַּתֲעִביר ַלֲחֵבֶריָך ֶׁשַּגם ִיְלְמדּו.. 11
ָהָיה ְּכַדאי ְלָך ִלְסֹּבל ַהֹּכל ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ָהֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות ְלַגן . 12

ֵעֶדן ָהֶעְליֹון.
ֶאָחד . 13 ָּכל  ּוִבְזכּות  ְלַהִּגיַע,  ָצִריְך  ְּכַבר  ַהָּמִׁשיַח  ֶרַגע,  ְּתַבְזֵּבז  ַאל 

ְוַאַחד ֶׁשִּיְלַמד ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוְיַזֶּכה ַּגם ֶאת ֲחֵבָריו, ִנְזֶּכה ְלִהָּגֵאל 
ְּבַרֲחִמים ְּכַמֲאָמר ָהַרְׁשִּב"י ְּבָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי! 




