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  ספר

 בחצרות בית ה'
התעוררות והכנות ללימוד הזוהר הקדוש ובפרט במירון 

  בהילולא דרשב"י
  

לכל תושבי העיר  –ברוכים הבאים בשם השם 
הקודש חצור, המתקבצים לכבוד רבי שמעון בר 

יוחאי זיע"א שיושב כאן אתנו מעוטר כמלך 
  בעטרותיו ויושב בגוון. 

להתקבץ ציבור גדול להצלת עם ישראל ב"ה שזכינו 
הנמצא במצוקה גדולה, ובכל יום נשפך דם ישראל 

יתומים חדשים כמים, וכל יום שומעים מאלמנות ו
למאות ולאלפים, ולא יודעים הפתרון איך לעצור את 
שפיכות הדמים, וישנם ב"ה קיבוץ גדול של יראים 
ושלימים המאמינים בציווי של משה רבינו ע"ה שרק 
בספר הזוהר יפקון מגלותא ברחמי, כמו שכתוב בזֹוַהר 
ְנָחס ריט., רלב.). ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  הקדוש (פרשת ּפִ

רבינו ע"ה, מזרז ומצוה את הרשב"י ואת משה 
דֹוׁש ַדְווָקא, שהם העושים  תלמידיו ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ
שמחה בפמליא של מעלה, ומביאים את הגאולה, 
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"י ֵמִאיר ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות, ְוָצִריְך ִלְלמֹוד  ּבִ ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ׁשֶ
רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ  דֹוׁש ּבָ ְגָאֵלנּו ְולֹא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלּקָ   ּיִ

וקול הזוהר יחידי סגולה ָחצֹור וזכינו שהתאספנו בעיר 
וזכינו שציבור גדול בעיר חצור  נשמע בארצינו

לימוד הזוהר הקדוש, מבקשים לומר דרשה ולחזק את 
כולנו נצעק בקול גדול אנו עושים את שלנו ונבקש 
ונצעק להקדוש ברוך שבזכות לימוד הזוהר הקדוש 

  ומיד ממשיבוא משיח תיכף 

נצעק כולנו ביחד: בזכות לימוד הזוהר 
  הקדוש יבוא משיח תיכף ומיד ממש

כל  וממנו יראו וכן יעשוכמו שאמר הרעיא מהימנא, 
הדור, שיהיו לראשי הישיבות והאדמורי"ם הדואגים 

  אמן. ראויים לקבל פני משיח צדקינו

  אחד השאלות בשמים הוא ציפית לישועה?

  מה עשית שמשיח יבא?

אם לומדים זוהר הקדוש לא רק שמחכים אבל 
  לביאת המשיח, אלא מקרבים ביאת המשיח.

  אחכה לו בכל יום שיבוא! -נשיר כולנו ביחד 
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 ןתינוקות של בית רבוכן נחנך את ילדינו הקטנים 
מוד הזוהר הקדוש, המסוגל לגדל בנים ייחדרו את לש

המאירים את העולם בתורה ויראת שמים, כמו 
בהיותו "ר הקדוש הבעלזא זי"ע שמסופר על האדמו

מלמד פרטי שלמד  ,ו אביורילד רך בשנים שכר עבו
  איתו זוהר.

הצה"ק רבי  ,וכן נהג גם אביו של האדמו"ר  מוויזניץ
כל פרשת הזוהר של שדאג לו ְלִלּמּוד  ,חיים מאיר זי"ע

   .השבוע עם מלמד פרטי

: (ויקרא פרק כא א') אמורבפרשת  כתובוזהו מה ש
ֵני ַאֲהרֹן " ה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ַוּיֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מׁשֶ

להזהיר   .ואמרת ,. פירש"י אמור"ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם
שהגדולים שבדור יזהירו  ,גדולים על הקטנים, פירוש

ויאירו את הקטנים, יחברו אותם עימהם בעבודתם, 
ובפרט כאשר הם רואים שהקטנים רודפים אחריהם 

  התעלות, יחברו אותם יותר.וחפצים ל

חודש אייר היא סמוך ונראה להלולא דרשב"י 
 ובלימוד ספר הזוהר תלוי כל הגאולה וכולם מתחברים

 םללמוד תורת ,אל הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א
אמרו ו .לזכות ליראת שמים ,ולינוק שפע קדושה

, שבלי הזוהר הקדוש צדיקי הדור מדורות הקודמים
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ומי שזכה  .זה, כמבואר בזוה"קאי אפשר לזכות ל
להתקרב להרשב"י ותורתו הקדושה, לשאוף 

ל עת ובכל רגע ובכל שעה, ככל כולהתחבר אליו ב
ח לנו שער מיוחד לחזור יפתהקב"ה יזכה ש האפשר

בתשובה שלימה להתקרב אל הרשב"י ולראות "פני" 
וכל מי שלומד זוה"ק  ,בהוד שבהוד .השכינה

ם זוכים ולומדים וכול ,לרבי שמעון מתחברים
לימוד בציבור גדול כזה את ורוקדים ושמחים לכבוד 

פרשת בא ב בזוה"ק והרשב"י זיע"א, כמו שכתדברי 
ל ְזכּוְרָך ֶאל  (ח"ב דף ל"ח.), (שמות פרק כג יז) "ֵיָרֶאה ּכָ

ֵני ָהָאדֹן ְידָֹוד" דא רשב"י, ו האדרא כתוב בסוף ּפְ
' דא רבי מאן פני השרשב"י הוא פני השכינה הקדושה, 

, כמו ששאל הקדוש רבי אברהם גאלנטי זי"ע שמעון
כיצד יאמר כן הרשב"י זיע"א, ותירץ שרשב"י לא אמר 

" האדון ה', שהצדיק פניו פניאלא "את פני האדון ה' 
הם כפני השכינה הקדושה, ואם כן זה שאמר הזוהר 
הקדוש (דף קנה), שבשבוע זה מי שרוצה לראות פני 

זה, שכולם עולים בל"ג בעומר השכינה, יכול. רמז ל
אצל ציון הרשב"י זיע"א, וכנודע שמי שזוכה לבא לציון 
הרשב"י וללמוד זוה"ק בחשק ובהתלהבות ואוכל 
ושותה ושמח, יזכה להשיג סודות התורה, כמו שכתב 

ת ֱאמֹר), וז"ל:  ָרׁשַ ִרים (ּפָ יד ֵמיׁשָ י ֵהם ַהַמּגִ ּוְדעּו ּכִ
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ְקרֹוְתֶכם  ֵמִחים ְמאֹד ּבִ מּוְך ׂשְ ַהּזַֹהר ַעל ְמָעָרָתם אֹו ַהּסָ
ִאין  לּו ָלֶכם ָרִזין ִעּלָ ן ִיּגָ ְתִמידּו ּכֵ ּתַ ם. ְלֶזה, ּוְכׁשֶ ן ׁשָ ְוכּו', ַעּיֵ

י  ף פ"ו), וכמו שכתב  (ַרּבִ דֹוׁש ֵחֶלק ב' ּדַ (ְרֵאה זַֹהר ַהּקָ
בֹוד ְמָלִכים): סֹוף ּכְ ֲאָב"ד ְצָפת ּבְ מּוֵאל ֶהעִליר ּגַ   ׁשְ

דֹוׁש   )א ל  ַהּקָ ְלָיא ׁשֶ ּמַ רּוְך הּוא ְוָכל ַהּפַ ּבָ
יִקים ִנְמָצִאים  ּדִ מֹות ַהּצַ ַמְעָלה ְוָכל ִנׁשְ
ֵעת ַהִהילּוָלא  ֹעֶמר ּבְ ַל"ג ּבָ ֵמרֹון ּבְ ּבְ

"י ּבִ ל ַרׁשְ א ׁשֶ יׁשָ   ַקּדִ
ן ָעָטר ים ּבֶ י ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ ים ,ָהַרב ַהּקָ ְזכּותֹו  ,ָהאֹור ַהַחּיִ

ִהילּוָלא ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ָהָיה ּפַ  ,ָיֵגן ָעֵלינוּ  ַעם ֶאָחד ּבַ
ית ָהָהר  יַע ְלַתְחּתִ ָעָלה ְלֵמרֹון ְוִהּגִ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוְכׁשֶ ּבָ ּתִ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ עֹוִלים ְלִצּיּון ָהַרּבִ ָיַרד ֵמַהֲחמֹור  ,ׁשֶ
ֶרְך ָה  ָיה נֹוֶעה ְוָהָיה עֹוֶלה ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו, ְוָכל ַהּדֶ

ֵפל ִנְכָנס, ִלְמקֹום ֵאׁש  ָ ְבֵהָמה ְוצֹוֵעק, ֵהיָכן ֲאִני ַהׁשּ ּכִ
ל ַמְעָלה ָהָכא,  ַמְלָיא ׁשֶ ִריְך הּוא, ְוָכל ּפַ א ּבְ ְלֶהֶבת קּוְדׁשָ ׁשַ
ֵמַח  ה, ּוְבֵעת ַהִהילּוָלא ָהָיה ׂשָ ּמָ יִקים ׁשָ ּדִ מֹות ַהּצַ ְוָכל ִנׁשְ

ם. ן ׁשָ דֹוָלה, ַעּיֵ ְמָחה ּגְ   ׂשִ

ת (ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות וכמו שכתב: ּבְ  ִבּיַ ִהְלכֹות ּגְ
  :חֹוב ֵמַהְיתֹוִמים ֲהָלָכה ג)
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יָטה   )ב "ל ֵעיַני ְוַאּבִ ִחיַנת ּגַ ֹעֶמר ּבְ ַל"ג ּבָ
  ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתךָ 

יָטה ִנְפָלאֹות  "ל ֵעיַני ְוַאּבִ ִחיַנת ּגַ עֶֹמר ּבְ ַל"ג ּבָ
ִחיַנת ִסְתֵרי  ַעל ְיֵדי ֶזה ִמּתֹוָרֶתָך, ּבְ ה, ׁשֶ ִחיַנת ַאּיֵ ּתֹוָרה, ּבְ

ֵלָמה ָאֵמן ְוָאֵמן   ., עכ"לזֹוִכין ִלְתׁשּוָבה ׁשְ

שיר: לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר 
  יוחאי

ב"ה שזכינו ליותר ממיליון סיומי זוה"ק, תתארו 
לכם איזה שמחה יש להרשב"י הקדוש והשכינה 

ו סיום הקדושה בשנה זו, שכל אחד ואחד מאלו יעש
השנה בל"ג בעומר, וכמה מאות אלפי יהודים יסיימו 
השנה האידרא ותיקוני זוהר, כמו שסיפרו לי כמה 
אנשים. איש יהודי בבני ברק עשה כבר יותר משישים 
סיומים בזוה"ק, ואיש אחד מבית שמש והרבה אנשים 
בירושלים מסיימים כל שבת את האידרא הקדושה 

ידרא, ואחד מבית וכבר סיימו מאות פעמים את הא
שמש סיפר לי שסיים יותר משבעים פעמים את 
התיקוני זוהר, ויזכו השנה לשמוח עם כל אחינו בני 
ישראל שאמרו היום את הדף זוהר היומי וחצי מיליון 
אנשים יאמרו את התיקון מ"ח וקיבלו על עצמם 
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ללמוד כמה דקות ביום את תורת הרשב"י, אשרינו מה 
   בר יוחאי.טוב חלקינו בהילולא ד

וב"ה שזוכים בדור של עקבתא דמשיחא, 
שהולכים בדרכם של הצדיקים הקדושים האלו, 
ובוודאי לא היה עוד שמחה כזאת בל"ג כמו השנה 
הזאת. ומשמחים את הרשב"י הקדוש, זה באמת 

  השמחה הכי הגדולה שאפשר להיות. 

שיר: תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו הוא 
  ונינו בר יוחאיימליץ טוב בעדינו אד

  למדתי זוהר ונושעתי!

אנו צריכים לסנגור גדול ומליץ יושר אמיתי, ואין לנו 
עצה אלא להידבק ברשב"י שהבטיח, יכול אני לפטור 
את כל העולם כולו מן הדין, ומי שזוכה להשתתף 
בלימוד של הזוהר הקדוש יחד שבטי ישראל כל אחד 

ב במקומו, ידע ש לֹוְמֵדינּו הרשב"י זי"ע יֹוׁשֵ נּו ּבְ ִאּתָ
י כמו ּשְ  ּתֹוָרתוֹ  דֹוׁש ַרּבִ ל ַהּקָ ֻקּבָ ַתב ַהּמְ ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי ּכָ

ל   זיע"א ם ַהְמקּוָבל ָהַרב  ,החיד"אזקנו ׁשֶ ׁשֵ ַאְבָרָהם ּבְ
ִסְפרֹו "אזיעְגלַאְנִטי  ה", ּבְ ָרא ַעל ה" "אֹור ַהַחּמָ ִאּדְ
ְכָנא ף קכ"ג ע"ב), "ְדַמׁשְ ֲאִפילּו עֹוד  ׁשֹון ָקְדׁשֹו:ְוֶזה לְ  (ּדַ

ָאנּו  ,ַהּיֹום ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ ְפַטר רשב"י ִמּבֵ ּנִ ַאַחר ׁשֶ

ָרא, "ִאְתַעַטר" ִדְבֵרי ָהִאּדְ ְמעֹון  -  עֹוְסִקים ּבְ י ׁשִ א ַרּבִ ּבָ
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ב ּבְ  רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ר ּכְ  עכל"ק.ון, וָ גַ ְמֻעּטָ
אי  ְתַקּבֵ ּוְבַוּדַ ְזכּות הרשב"י ּתִ ל ּבִ ּלֵ ׁש ְוִיְתּפַ ר ְיַבּקֵ ֲאׁשֶ ל ּכַ

תוֹ  ׁשָ ּקָ ה ּבַ תֹו ְוֵתָעׂשֶ ִפּלָ   ונתפלל כולנו יחד:. ּתְ

יהי רצון שזכה בחודש הזה להגאולה שלימה 
  בב"א.

ַעל ֵּכן עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִעיר ֶאת ָהעֹוָלם ְּבאֹור 
ֶאה אֹור ִלְמׁשְֹך ֶחֶסד ַעל ָהֶעְליֹון, ִּכי ְּבאֹוְרָך ִנְר 

"אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוְִזֶּכה ַהְּכָלל ְוַעל ַהְּפָרט, 
  ָאֵמן. ִּבְמֵהָרה ְלאֹורֹו"

אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוְִזֶּכה ִּבְמֵהָרה שיר: 
  ְלאֹורֹו

  ִּבְזכּוֵתיּה ְּדַבר יֹוַחאי ֲעֵּו!עו 

חס (דף רל''ב.): ָאַמר ֵליּה, בזוהר הקדוש פרשת פנ
ִחּבּוָרא ַקְדָמָאה,  ָרִזין ּדְ ִלים ִמּלּוֵלי ּדְ א, ַאׁשְ יׁשָ ּבֹוִציָנא ַקּדִ
א, ּוָמאֵרי  ְלֵעיּלָ אן ּדִ ל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ָהא ּכָ א לֹון, ּדְ ְלָפְרׁשָ
ין  ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ הּו ְמזּוָמִנין ְלִמׁשְ ּלְ א, ּכֻ ּתָ ְלּתַ אן ּדִ ְמִתיְבּתָ

ַער ִמ  ָהא ֶחְדָוה ּופּוְרָקָנא, ִיּתְ יָלְך. ּדְ ין ּדִ ּפּוָמְך, ּוִפירּוׁשִ
, ְוָכל ִסיָעָתא  ִמי, לֹא ַאְנּתְ נּו ּדֳ ּתְ א. ַאל ּתִ א ְוַתּתָ הֹון ְלֵעיּלָ ּבְ

יָלְך. (ע''כ רעיא מהימנא).     –ּדִ

נּו רעיא  ה ַרּבֵ ם זיע"א: ָאַמר לֹו, [מֹׁשֶ ּלָ ּוְמָבֵאר ַהּסֻ
ֵלם ְמֵהיְמָנא לְ  דֹוׁש, ַהׁשְ ן יֹוַחאי] ָמאֹור ַהּקָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
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ל  י ּכָ ל ִחּבּור ָהִראׁשֹון ְלָפֵרׁש אֹוָתם, ּכִ ְבֵרי ַהּסֹודֹות ׁשֶ ּדִ
ה,  ְלַמּטָ יבֹות ׁשֶ ׁשִ י ַהּיְ ְלַמְעָלה, ְוָראׁשֵ יבֹות ׁשֶ י ְיׁשִ ָראׁשֵ

יְך וְ  ָבִרים ֵאּלּו ִמּפִ מַֹע ּדְ ם מּוָכִנים ִלׁשְ ּלָ אּוִרים ּכֻ ֶאת ַהּבֵ
ֶהם  עֹוַרְרָנה ַעל ְיֵדיֶהם ּבָ ּתְ ה ּתִ ְמָחה ּוְגֻאּלָ י ׂשִ ְך, ּכִ ּלְ ׁשֶ
ל  ה ְולֹא ּכָ נּו ֳדִמי לֹא ַאּתָ ּתְ ה. ַאל ּתִ ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ְך. (ע''כ רעיא מהימנא).  ּלְ   ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ָנן  ובזוהר הקדוש פרשת פנחס (דף רי''ט): ָאַמר לֹון, ַרּבָ
כָ  א, ּדְ יׁשָ יָנא ַקּדִ ן ּבּוּצִ ּכֵ ל ׁשֶ יהֹון, ּכָ ְזַמּנֵ ָרא ֲהִויתּו ּבִ ל ּדָ

ִמי  נּו ּדֳ ּתְ ְתֵריּה, ַאל ּתִ ֲהוֹו ֲאּבַ ִרין ּדַ ָכל ּדָ ָנִהיר ָחְכָמֵתיּה ּבְ ּדְ
אֹוַרְייָתא, ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ

ָהא לָ  א (לגבי שכינתיה) ּדְ א ֻקְדׁשָ ׁשָ ּמְ ּתַ א ִאית ְרׁשּו ְלִאׁשְ
יֵליּה ְרִמיִזין  ַאְתָוון ּדִ א ָלְך, ּדְ ִנים ֶאּלָ ר ַהּפָ ְמַטְטרֹו''ן ׂשַ ּבִ

ָמְך.  ׁשְ   ּבִ

ָכל ַהּדֹורֹות  - ּבְ ִנן ׁשֶ ם ִזיַע"א: ָאַמר ָלֶהם, ַרּבָ ּלָ ּוְמָבֵאר ַהּסֻ
ם,  ְזַמּנָ ְהיּו ּבִ אֹור ַהּקָ ֶשֱהִייֶתם ְוּתִ ן ַהּמָ ּכֵ ל ׁשֶ הּוא ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ

ְהיּו  ּיִ ָכל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ִאיר ּבְ ָחְכָמתֹו ּתָ ְמעֹון, ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ
דֹוׁש  נּו ֳדִמי ַלּקָ ּתְ רּוךְ -ַאֲחָריו, ַאל ּתִ ּתֹוָרה ַעד -ּבָ הּוא ּבַ

ִכיָנתֹו), ע"כ.  ַיֲעֶרה עלינו רּוַח ַהּקֶֹדׁש  מכאן  -(ֶאל ׁשְ
רואים את גודל כוח לימוד הזוהר הקדוש עד שמשה 
רבנו ע"ה מצוה אותנו ללמוד זוהר הקדוש בלי הפסק, 
עד שתבוא הגאולה הגדולה, ולכל אחד יהיה גאולה 
פרטית, כמו שהיו מקובלים קדמונים היודעים קבלה 
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 מעשית ועשו ניסים. וידוע שבדורינו האר"י הקדוש
אסר זאת בתכלית האיסור להשתמש בקבלה מעשית 

השם יתברך גילה לנו ע"י משה רבינו וגם שמזיק, אבל 
שלא צריך ללכת לבעלי מופתים, אלא יקיים דברי 
משה רבנו והרשב"י ע"ה וילמד זוהר הקדוש למען 

כהבטחת הרמ"ז  [דף  הגאולה ויזכה לראות ניסים
ֵד  ּתַ דֹוׁש קע"ח:], וזל"ק: ְוָכל ִמי ְשִיׁשְ ל ִלְקרֹא זֹוַהר ַהּקָ

ְקִריָאה ְלַבד הֹוֶגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת ... הֲאִפילּו ּבִ  ֲֵרי הּוא ּכְ
לֹא ְיִדיָעה,  ים ֲאִפילּו ּבְ ׁש ּכֹוַח ּבֹו ַלֲעׂשֹות ִנּסִ ּיֵ ם, ׁשֶ ֵ ַהׁשּ

א, עכ"ל.  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ   ְוָיֵגן ָעָליו ּבָ

ְל: "ְוזֶ  :)קכד(ְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ָנׂשא ְּברַ 
ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָא ְּדַחֵּיי ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל 

 ...ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְּפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא
ְל: ְוַכָּמה ְּבֵני "ְוזֶ  ו')ִּתּקּון (עֹוד ָאְמרּו ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר 

ַתָּתא ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּבָדָרא א ִיְתַּפְרְנסּון לְ ָׁש נָ 
ַּבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ּוְבִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור 

ְוַכד ְיֵהא ... ָאַמר לֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון. (מהרח"ו). ָּבָאֶרץ
ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין  ,ָקִריב ְליֹוֵמי ְמִׁשיָחא

ּוְלִמְנַדע ֵּביּה ִקִּצין  ,ְּדָחְכְמָתאְלַאְׁשָּכָחא ְטִמיִרין 
  ...ְוחּוְׁשְּבִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתַּגְּלָיא ְלכָֹּלא

ָאַמר ָלֶהם  בזוהר הקדוש פרשת וירא (דף קיח.):
ּוְכֶׁשִּיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח, ... ַרִּבי ִׁשְמעֹון
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ִלְמצֹא ֲאִפּלּו ִתיֹוקֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ֲעִתיִדים 
ְִסָּתרֹות ֶׁשל ָחְכָמה ְוָלַדַעת ּבֹו ִקִּצים ְוֶחְׁשּבֹוֹות, 

  .ּוְבאֹותֹו ְזַמן ִיְתַּגֶּלה ַלֹּכל

ִמְּזַמן ֲאֶׁשר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות ֶׁשל ְׁשֵני  -
ְמאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר 

ִדים ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲחִזיק ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּו
ַּבִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהִּתּקּוִים ְוַהֹּזַהר ָיִחיד ְוַרִּבים 

ְוַהַּגם ְּדֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהִּׂשיג   ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן,
ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ֶׁשַּבְּסָפִרים 

ׁשֹוִתים ַּבָּצָמא ֶאת י ֵכן ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאֶּלה ַאף ַעל ּפִ 
. (הרי"ח ְמאֹדִּדְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין ִּבְקִריָאָתן ְמֹאד 

ָנָיהּו, וראה ן ִאיׁש ַחי, ּבְ סנהדרין צז.): בניהו  הטוב, ַהּבֶ
יש אנשים פרטיים לומדים קבלה, כל  אי נמי, עתה

אחד בקרן זוית בסתר, אבל לעתיד, הכל ילמדו בה 
ים, ותמצאם עדרים עדרים בבית כמו שלומדים תהל

המדרש. עכל"ק. וב"ה זכינו שרואים שנתקיימה 
  נבואתו בדורנו ממש.

ּמּוד  ּתֹוֵקק ַלּלִ ה, ִמׁשְ ָמתֹו ְטהֹוָרה ְוַזּכָ ׁשְ ּנִ ִמי ׁשֶ ע ׁשֶ ּדַ
ה  דֹוׁש ַהּזֶ ַתָייא(ַהּקָ י ְיהּוָדה ּפְ   .)ַרּבִ

ּלֹוְמִדים זַֹהר... ּבּול ּוְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג  ֵאּלּו ׁשֶ ְצלּו ֵמַהּמַ ִיּנָ
מֹו  ֵתַבת נַֹח ּכְ ָגִעים  .ּזַֹהר ָנׂשא)ע"ד, ע"ב  תיקז"ח(ּבְ ל ּפְ ִנּצֹוִלים ִמכָּ

ָרק)"ז(תקי ָרִעים. ַגן ַהּיָ ּבָ  ., ּכְ ְטרּוִגיםַת זֹוִכים ְלַהׁשְ ִלים  ,ת ַהּקִ ְמַבּטְ
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ִלּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַהּמָ  יַח ֶאת ַהּקְ ֵלָמה-(הגר"אׁשִ ֶחֶסד  ,ֶאֶבן ׁשְ

ִמיִניגמ"א דְלַאְבָרָהם,  ֶפׁש ְמ  )ׁשְ ׁש ַהּנֶ ֶלא יֹוֵעץ). ַטֵהר ּוְמַקּדֵ ְמָקְרִבים  .(ּפֶ
דֹול ְליֹוְצָרם  ים ַנַחת רּוַח ּגָ ה ְועֹוׂשִ ֻאּלָ (מק"מ לתיקו"ז). ֶאת ַהּגְ

חֹול ֵליָמה :ּבְ ָנה ׁשְ מֹו ׁשָ ָעה ַאַחת ּכְ ְמָחה. ׁשָ ׂשִ ָנה :ּבְ , ֶאֶלף ׁשָ
ַצַער ָנה :ּבְ ת. ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת :ּבְ ָכר ַעל ׁשָ ִלים ׂשָ : ְמַקּבְ

ָנה ּתֹוָרה ְמָחה. ֶאֶלף ׁשָ ׂשִ ָנה: ּבְ ַצַער. ִמְליֹון ׁשָ ֵמָאה ִמְליֹון : ּבְ

ָנה ּתֹוָרה ְלַבד זֹוִכים . , אורח"צ, אבדר"נ)ַהּטֹוב"ח ֲהֵרי(. ׁשָ ֵהם ּבִ
לֹות ׁשֶ  ָמעֹות ּוִמְתַקּבְ ִפּלֹוֵתיֶהם ִנׁשְ ָרד, "ַאּבּוֲחִציָרא(ר"י ּתְ ְ ְגֵדי ַהׂשּ . ")ּבִ

ַמִיםה' ַרק ֵהם ִנְקָרִאים עֹוְבֵדי  ם ׁשָ ל , ְלׁשֵ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשֶ
ִכיָנה. וְ סָר ּפְ  ֵני ׁשְ ל ּפְ ֶלְך וּ , זֹוִכים ְלַקּבֵ ֵני ַהּמֶ , ֲאזּוַלאי(ר"א ֵמרֹוֵאי ּפְ

בֹוא יֹאַמר ֲעֵליֶהם: " "א).פר ּיָ ׁשֶ יַח ּכְ ׁשִ י!ַהּמָ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ , ְלָך ּבִ
ת ָהָעם!".  ְגֻאּלַ ְתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ֶיׁש ֵחֶלק ּבִ ּיַ ן ְוָהָיה ׁשֶ ִמי ִיּתֵ

דֹוׁש... וּ  ים ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ה ַהּצֹאן ְקדֹוׁשִ ֻאּלָ אי זֹוִכים ַלּגְ ַוּדַ ּבְ

ִלי  ָקרֹוב ּבְ יַח.ּבְ ָרֵאל  ֶחְבֵלי ָמׁשִ ת ִיׂשְ   ').זמע' (ְסֻגּלַ

ּנָא  )ג ְמעֹון" ִהיא ַחּיּות ַהּתַ ַבת "ׁשִ   ּתֵ
ְמעֹון  ַבת ׁשִ ְמעֹון, ּתֵ י ׁשִ ָמָרא ָאַמר ַרּבִ ּגְ ּלֹוֵמד ּבַ ׁשֶ א. ּכְ
ם  ּלֹו, ְוׁשֵ ל ָאָדם הּוא ַהַחּיּות ׁשֶ ם ּכָ א, ְוֵכן ׁשֵ ּנָ הּוא ַחּיּות ַהּתַ

ה ין  הוי"ה הּוא ְמַחּיֶ ר ַהַחּיּות ִעם ַהּמִֹחין, ְוַהּדִ ֵ ּוְמַקׁשּ
ַהְינּו ַהּמִֹחין, ְוִנְמָצא  ּלֹו, ּדְ ֶכל ׁשֶ ֵ אֹוֵמר, הּוא ַהׂשּ ׁשֶ
י  ר ַעְצמֹו ְלַרּבִ ֵ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, הּוא ְמַקׁשּ ּלֹוֵמד ּבִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ְמעֹון.   ׁשִ
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ִסְפרֹו ִלּקּוֵטי  ְעְזִריְטׁש ּבְ יד ִמּמֶ ּגִ   ֲאָמִרים)(ַהּמַ

"י ּגֹוֵרם   )ד ּבִ ר ּתֹוַרת ַרׁשְ ׁשֵ ִלּמּוד ָאָדם ּכָ
יִקין ַהָדִדין   ְנׁשִ

ק  א נֹוׁשֵ ּנָ א, ָאז ַהּתַ ּנָ ר לֹוֵמד ּתֹוַרת ַהּתַ ׁשֵ ָאָדם ּכָ ׁשֶ א. ּכְ
א  ּנָ דֹול ְלַהּתַ ֲענּוג ּגָ א ְוגֹוֵרם ּתַ ּנָ ק ֶאת ַהּתַ אֹותֹו ְוהּוא נֹוׁשֵ

ְפּתֹוֵתי ֱאַמר ׂשִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶבר, ְוֶזהּו ַעל ְיֵדי ּכְ ּקֶ ֶהם ּדֹוְבבֹות ּבַ
רּוֵחנּו כּו'. ק רּוָחם ּבְ ּבֵ יָקה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּדַ ִחיַנת ְנׁשִ   ּבְ

  ִסיָמן י"ב) א'(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 

ַחְצרֹות ֱאלֵֹקינּו ַיְפִריחּו  ֵבית ה' ּבְ תּוִלים ּבְ ב. ׁשְ
ים צב) ִהּלִ '(ּתְ בֹות ׁשְ י ּתֵ י . ָראׁשֵ 'ֵבית ה' ָראׁשֵ תּוִלים ּבְ

'ר י'ֹוַחאי,  'ְמעֹון ּבַ בֹות ׁשִ י ּתֵ הּוא ָראׁשֵ בֹות שב"י, ׁשֶ ּתֵ
רֹות  ִאּגְ מֹו ּדְ ַרְך ׁשְ ים ֲאַנְחנּו ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ׁשִ ְמַבּקְ ּדִ
עֹוָלם  ֵבית ה' ּבָ תּוִלים ּבְ ְ "י ַוֲחֵבָריו ַהׁשּ ּבִ ל ַרׁשְ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

ַחצְ  רֹות ֱאלֵֹקינּו, ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדים ֵמָרחֹוק ָהֶעְליֹון, ּבְ
ִית,  מֹו ֶהָחֵצר ִלְפֵני ַהּבַ ַחְצרֹות ֱאלֵֹקינּו, ּכְ ֵהם ּבְ ית ה' ׁשֶ ִמּבֵ

תֹוֵכנּו. ֶגד, ַיְפִריחּו, ַיְזִריחּו ְויֹוִפיעּו ּבְ ן עֹוְמִדים ִמּנֶ   ּכֵ

ְבֵרי ְיֶחְזֵקאל)   (ּדִ

 מתעוררת נשמתו זוהר מעט אומר כשאדם
  להתגעגע ומתחילה
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 ועוד יועץ פלא בספר ובפרט הקדושים בספרים כתוב
 בדחילו זוהר מעט אומר כשאדם), הזוהר אור ראה(

 לו ואין להתגעגע ומתחילה מתעוררת נשמתו, ורחימו
 סימן זה לבכות שמתחילוכ עליו עובר מה להסביר מילים

 זוכה לחיו על דמעתו ובעוד, בו נגע הקדוש שהזוהר
 אשר, קץ אין באהבה רוח כנפי על ונמשך התורה לסודות

 של והגעגועים מהבכיות מהעולם לעבור ממש אפשר
  .לזה שזוכה מי אשרי, התורה סודות גילוי

 בעל שכתב כמו קודש בשבת זוהר כשלומד ובפרט
, הקדוש בזוהר לימוד רוב יהיה שבשבת א"זיע התניא
 כל שורף והזוהר, ויותר אלף פי ומוכשר מסוגל עת שהוא

 להבת אש בלב ומדליק הגשמיים והרצונות התאוות
 מקאריץ פנחס רבי ק"מהרה וכדאיתא, ה"י שלהבת

 ללמוד רוצה שאינו שחורה במרה שהוא למי זימן, א"זיע
 שבמרה ומי והתאוות הגשמיות שורף הזוהר כי, זוהר

  ...בקטנות משוקע להישאר רוצה הוא שחורה

 שפוקח היינו, וראה בא", חזי תא" אומר י"רשב
 וזוכה, עמו' שה וזוכה, לראות אפשר שיהיה עיניים

 זה מה להבין וזוכה, ומצוה מצוה בכל האור להתנוצצות
 זה ומה, רבא הושענא זה ומה טוב יום זה ומזה שבת

 לעטר נכנסת שהמטרוניתא העומר וספירת שבועות
! ה"ע יוחאי בר שמעון רבי לנו גילה זה וכל', וכו הכלה
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'. וכו. בעולם נפלאים דברים ויש מטרוניתא ויש כלה שיש
  .לומדיך הם העם אשרי

  

  אטום פצצת נגד הוא הקדוש הזוהר

 הגנה של בלבושים עצמם עוטפים ישראל כל
  הקדוש הזוהר שנקראת אלוקית

 כח מול מתגמד גשמי חומר אטום פצצת
  הזוהר של אלוקי

  הדדית וערבות באחדות  ישראל כשעם

  קורים הטבע מעל ניסים

 ולא האש לכבשן שנכנס אבינו אברהם כדוגמת
  נשרף

  אש כפתורי של במלחמה אנו

  גשמית אש מול  הזוהר אש

  אטום פצצת להפעלת כפתור לחיצת כנגד

 דף חבריו אלפי לכל ושולח בכפתור לוחץ חבר
  הקדוש הזוהר של היומי
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 לכל ומגיעים  העולם כל את מקיפים אנו וכך
  יהודי

ָעָרה אף   נופלת לא יהודי של ׂשְ

  נידח ממנו ידח לא כי

  חברים ישראל כל

  אחת נשמה ישראל כל

  אחד גוף ישראל כל

  בעליונים גדולה נחת עושים

  בשמחה העולמות כל

  גאולה חיים

  הגאולה ומבשר יורד תכף ומשיח

 שיצא אחרי שרק, שאמר ע"זי הסולם בעל על ידוע
 יהיה" סולם"ה פירוש עם הראשון הזוהר ספר לאור

 שלא העובדה את וגם, היה וכך, מפלה ש"ימ להיטלר
 נספר זמן יהיה ואם, הקדושה לארצינו להיכנס הצליח

  .ה"בע באריכות זה את

 וצריכים מאוד גדולה בסכנה כעת אנחנו ורבותי מורי
  .להינצל מאוד גדולים וניסים שמים רחמי הרבה
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  הבית את שהציל זוהר

  ,וברכה שלום הזוהר מפעל לכבוד

 הזוהר מנפלאות קצת לכתוב יכול שאני' ה ברוך
 מודה אני זה ועל, עימי שקרו והנפלאות הנסים, הקדוש

 עשית אשר החסד כל על אבותי ואלוקי אלוקי' ה לפניך
  .הקדוש הזוהר בזכות, עמדי

, באמת שהיה אמיתי סיפור, היה כך שהיה ומעשה
 טילים שם מטפטפות שלדאבונינו, ו"יצ באשקלון גר אני
 גר אני, במהרה מידם יצילנו' ה, בעזה הטרור ארגוני של

 עם אלי חברי הגיע אחת פעם, בנין של התחתונה בקומה
, ביתי בתוך ולהניח לקנות ממנו ומבקש, הזוהר ספרי סט

 ולא, הזוהר של חשיבותו גודל את הבנתי לא אני אבל
 להניח שאסכים לפחות ממנו ביקש חברי, לקנותו חפצתי

 הנה חברי לי אמר, מקום לי אין לו אמרתי, בביתי זה את
 לך איכפת מה כלום שם אין, ריק פה שהארון רואה אני

 לו ואמרתי, לענות מה לי היה לא זה על, שם זה את לשים
 ותלמד זה את תנצל לפחות עכשיו לי אמר, תניח בסדר

  .עניתי לא, יכול שאתה זוהר כמה

 בדיוק טיל נפלה, מכן לאחר ימים שכמה שקרה מה
 ההדף מעצמת, קרס הבנין וכל, שלי הבנין על בדיוק

 שרק הרגשתי, עמדו על לעמוד נשאר ביתי ורק, והפגיעה
  .הבית את הציל הזוהר
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  מאשקלון ששון ומירב שלום

  

ה ָמע ַנֲעׂשֶ ֶאָחד ָאְמרוּ  ְוִנׁשְ   ּכְ

דֹוֵלי ִהְתַאֲחדּות ָרֵאל ּגְ ִלימּוד ִיׂשְ דֹוׁש  זֹוַהר ּבְ   ַהּקָ

ה יֹוְצִאים" ָהעֹוָלִמי ַהזֹוַהר ִמְפָעל" ְפֻעּלָ  ּוְלָקֵרב ְלָהִחיׁש  ּבִ
אּוָלה דֹוׁש  ַהזֹוַהר ִסּיּום ְיֵדי ַעל ַהּגְ  יום בכל תהילים עם ַהּקָ
 קוראים יהודים וחמישים שמאה ידי על פעמים עשרות

ה ּוְבָכךְ , יום בכל , ּוְפָגִעים ִמְלֲחמֹות ִלְמנֹוַע  ְוַנְצִליַח  ִנְזּכֶ
ַנת ַתּקָ דֹוׁש  ל"ַהַרְמַח  ּכְ דֹוֵלי ֵמֶאֶלף ְלַמְעָלה ְועֹוד ע"ְזיָ  ַהּקָ  ּגְ
  .ַהּדֹורֹות

  קדושה קריאה

 ואין יצילנו השם ישראל כלל על העוברים אלו קשים
 עצה ומבקשים שואלים ורבים יום ילד מה יודע איש

 קשות גזירות כל ולבטל שמים רחמי לעורר במה ותושיה
  .יצילנו השם

 כל על קדושה חובה: ל"חז מדברי כידוע הכל עיקר
 תשובה ולעשות במעשיו ולפשפש למהר ואחד אחד

 לימוד ובפרט, התורה בלימוד ולהרבות ליבו מעומק
 וכן דקדוקיהם בכל השם מצוות לקיים שידע ההלכה

 שבת הלכות בלימוד ובפרט לחבירו אדם שבין במצוות
: ל"וז: פג דף ז"מ תיקון זוהר בתיקוני שכתוב מה ונזכור
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 והן עשה מצות בקיום הן בשבת ושמור זכור מקיים ואי
 איהו מלאכות לט דהיינו תעשה לא מצוות בשמירת

 השבת את שומר אינו ואם, לאו ואם, כדמותנו בצלמנו
, ישראל באלוקי חלק לא ואין, כדמותנו בצלמנו אינו, לאו

 ברירה לנו אין ולכן, כגוי הוא הרי השבת את המחלל כי
, מותר ומה אסור מה שידע, שבת הלכות ללמוד רק

 לגואלינו שיחיש עולם לבורא ובתחינה בתפילה ולהרבות
  .די לצרותינו ויאמר

 האלוקי התנא של קדשו בדברי להתחזק יש כן כמו
 הקריאה שבזכות המבטיח, א"זיע יוחאי בר שמעון רבי

 ללא אף, (ברחמים הגלות מן נצא הקדוש הזוהר בספר
 שמעון רבי הוא ובכדאי) רבותינו מדברי כידוע כלל הבנה

 מדי ישתדל ואחד אחד כל לכן. הדחק בשעת עליו לסמוך
 להצלחת הקדוש הזוהר בספר דפים מספר לקרוא יום
  .הגאולה ולקירוב ישראל כלל

בבוא מלך המשיח, עם התבטא פעם צדיק ואמר: 
ישראל נקבצו ובאו לך, ופליטת העם ששים ושמחים, 

יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות יבחן  אתבעת הז
כל אחד ואחד לפי מעשיו, לפתע ירים ידו ויראה 

פליאה ויביטו במחזה, באצבעו, כולם ירימו עיניהם ב
אז ישמיע מלך המשיח את קולו ויאמר, בהפנותו 

"בזכותך הגעתי!, לך יש חלק  אצבע על יהודי מסויים:
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כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל  ,בגאולת העם!"
  למען ביאתו.

הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים, 
 "בזכותך הגעתי". –שהמשיח בכבודו ובעצמו יעיד עלינו 

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו 
מדקותיכם למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח 

וכולנו כאחד נזכה ליוצרינו, לגרום לפדות נפשנו, 
"זכאה דרא דהאי אתגליא  שיקויים בנו נבואת הרשב"י

ותחזנה עינינו, בן דוד ביה ובסגולתו "וקראתם דרור" 
ויגאלינו, ב"עוז" והדר אלוקינו, משיחנו מלך ביופיו יבוא 

ל חי חלקינו, ונחה עליו רוח ה' צורינו -ובשכר זאת א
מגינינו, יגלה כבוד מלכותך עלינו, ואז ישמח ליבינו, ותגל 

ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את  .נפשינו, בישועת מלכינו
  .אור פני מלך המשיח בב"א

  
 




