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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

קריאה גדולה!
אור חדש על ציון תאיר

ה'תשע"ד כסלו ה' ויצא פרשת שישי ליל ב"ה,

ואתר. אתר בכל די הקדושים היהודים אחינו לכבוד
לגנזי לעליותו השלושים יום למלאת זכינו הנה
מאור מורינו רשכבה"ג התורה שר מרן של מרומים
הטהור שרצונו זי"ע, זצוק"ל, יוסף עובדיה הרב עינינו
שומעי לתלמידיו הורה בשנים עשרות לפני כבר אשר
לפני האחרון המכתב וכן יום, בכל זוהר שילמדו לקחו
גדולי עוד עם קודם בקריאת ופסק שהורה שנים כמה
של בקריאה ליום זוהר דף ללמוד יהודי לכל ישראל,
שהוציאו הצליח הטהור רצונו 'ה חפץ ועתה חיבה,
מהדורת יהודים אוצרות ישראל איש לכל תלמידיו
בכל התורה פרד"ס כל את כולם שילמדו עובדיה חזון
לדורנו הרשב"י נשמת את ממשיכים וככה ויום, יום
בנו ויתקיים "הזוהר ב"אור כולו העולם כל את ומאיר

"בתםò₣מù א₣ר היה יóראל ùני "ýלכל (שמותהפסוק: ְְְְְִֵֵָָָָָֹ
כ"ג) 'יהזוהר בתיקוני וכדאיתא דף. ועשרין וחד ,עשרין תקונא)

(:נג... הקודש]: [בלשון :,רב ערב הýא ד₣לú òהםûג ֵֵֶֶַָָ
(שהוא)מלאכי מל גד₣ל אfiא ?ח₣בל מי הח₣בל, ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָרב

לילי"ת ùני הם רב ערב חùלה, והיא ח₣בל הýא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחùלה,
א₣תù óùרם את ýלùוח יóראל ýחטא ùòהם ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָהרòעה,
ליóראל, ûגה והם úùלýת, עליהם úד₣לים הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהùרית,
ýצאŁò ýבזמן .'ýוכ גהûה את ýזכרנ ýאמר זה ýְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמýôם

רùים. מהם הרג מflצרים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָיóראל

להרג הýא ýרù ò₣דčה עתיד נה₣האחר ýֲֲִַַַַָָָָָָֹבúלýת
₣ז ,היא₣ר òבאŁו מתה, יא₣רù רòא והûגה ýוזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָא₣תם,
ונאמר אליהם, סרחה ,א₣ר ות₣רה üù Žòאמר ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָה₣רה,
.ז"ר הýא א₣ר .ýליכהò היא₣רה הfiŁ₣ד ןùה ל ראלóיùְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻ

₣ù Žòאמר הא₣ר, א₣ת₣ לò זýג₣ ùת ùניהיא₣ר"ה, ýלכל ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָ
האחר₣נה úùלýת כן מ₣ ùמò₣בתם, ר₣א היה ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹיóראל

האחר₣נה,(היאורה) הúאfiה א₣ר òהýא ר"ז, היה ₣ù ְֲֶַַַַָָָָָָֹֻהþהר
א מצרים מארץ צאת ימי נפלא₣תלקŁם ýŽראýוזה , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אfiה ,ןýŁח הùת וכל ,ýליכהò היא₣רה ד₣fiŁה הùן לְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
הוי"ה וימן אחר, ûבר ćה. ùòעל ù₣רה ûòflòְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלים
והŽקבה עצב, היאò ענýŁת ז₣ י₣נה, את לבלע úד₣ל ûְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹג
אל י₣נה וŁתfićל ýזה ûגה. קבהŽה ,גû הþכר עČב₣ן. ₣fiòְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

למעי úflòיע העני מרעב הûגה, מflעי אלקי"ו ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהוי"ה
י₣נה את וŁקא .גûל הוי"ה וŁאמר זמן ùא₣ת₣ ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיóראל.

הענýŁת,וג₣מר, מן ûò₣אגים fiòהם הûאגה לò ûùחק ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הúלýת מן ýיצא ענימהûחק עם ואת òתýב ýזה , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

יóראל ýצאŁò òהתנùא י₣נה לò הŽבýאה ז₣ ò₣ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיע,
ùדאגה הúלýת מýôם(בדחק)מן ,ýיצא בימיןý עני, òל ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

òהýא ùימין, Žòקòר עני אýה הע₣למים ח"י ûČòְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָיק
ועריה, ער₣ם וא ùהם אמרŽò óŁòראל ₣מ ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָפסח,

.נח בת לò הŁ₣נה היא ₣þה באריכותוהŁ₣נה (עיי"ש ְִֵֶַַַַַָָֹ
(ובמפרשים

ויאחז הזה הבושם את ביתו אל יביא אחד כל ועתה
הþהר ùספר וכדאיתא לעולם, וחי ואכל החיים ְֵֶַַֹבעץ

(יתôò ןýč)אלת יתćרנסýן אòנ ניù וכflה :₣נ₣òל וזה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
üבגיניý אŁי₣מ ùס₣ף ùתראה ùדרא ילû חýùרא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָמהאי

ùארץ. ûר₣ר ýְְֶֶָָָקראתם

הזוהר את והפיצו שהדפיסו בדורנו זכינו והנה
ואם בעולם, יוחאי בר שמעון רבי של תורתו הקדוש
כל ,לו יש שכר כמה הקדוש, זוהר לומד אחד יהודי רק
אוצרות אלפים עשרות שמדפיסים וחומר וקל שכן
לעם בזה ומזכים הקדוש, זוהר לימוד של יהודים
ומלמדים ברבים קהילות לומדים בזכותם אשר ישראל
עומדים העולם שכל בודאי הקדוש הרשב"י תורת את
מתן גודל לשער ואין חלקם, ואשרי ואשריהם עליהם,
מתקיימים זה ידי שעל השמים. מן ובבא בזה שכרם
שנו "בני ביקש אשר הרשב"י האלוקי התנא דברי

ס"ז.)מידותי" כדאמרו(גיטין הגאולה, כל תלויה ובזה ,
ח'.)חז"ל דף בתרא שבדור(בבא הרשב"י נבואת ותתקיים

סודות ידעו רבן בית של תינוקות אפילו משיח של
התורה, וכבוד שמים כבוד להרבות זכו כן התורה,
שנזכה בעדינו יעתיר למען יוחאי דבר בזכותיה לאחוז

רש"י וכדברי בקרוב, השלימה (בראשיתהקדושלגאולה

יב) עולםט שלאלדרת דורות שיש חסר, נכתב 
היו, גמורים שצדיקים לפי לאות, שלהוצרכו דורו כמו

יוחאי בן שמעון רבי של ודורו יהודה מלך ,חזקיהו
ממשיכים הרשב"י של בתורתו דבקים וכאשר .עכ"ל
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ושונה יושב והרשב"י זה לדורינו ממש נשמתו את
החמה)כנגדו, שלכל(אור עינינו לנגד מטרה שמנו כן על ,

ידח לבלתי הקדוש הרשב"י בתורת חלק יהיה ישראל
יתאחדו העם שכל ידי ועל .גואל לציון ובא נידח, ממנו
בזוהר מהימנא הרעיא וכדברי הקדוש הזוהר בלימוד

פנחס ע"א)פרשת דנהיר(רי"ט קדישא בוצינא שכן כל"
דמי תתנו אל אבתריה, דהוו דרין בכל חכמתיה
רוח עלינו יערה עד באורייתא הוא בריך לקודשא

ללמוד,קודשא" מהימנא הרעיא אותנו שמצווה נמצא
עד מאיר הרשב"י של שתורתו דווקא הקדוש בזוהר
מנוחה לתת ולא הפסק ללא ללמוד וצריך הדורות, סוף

שיגאלנו. עד הוא ברוך שיזכהלקדוש תפלה והנני
מל אžה כדכתב ולהאדירה, תורה להגדיל ִֵֶֶַמעכת"ה

ל'מ"ב) לò₣נ₣:(תיקון למידיוזה על חýŁב ל₣דú "flה ְְְִִִֵֶַַַָָ
ל₣מדים אינם אם ד₣לú הfl וענòם קùלה, ללמד ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹחכמים
רחמנא הúאfiה מעבים הם י úלýתא, אר וג₣רם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻקùלה,

הúאfiה"...ליצלן לקרב üח úד₣ל הþהר...י לýflד "י ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ

אם òן וכל ,ת₣למ₣ע נה₣ù ùעלמא ùגירסא ò₣דčְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָה
,אחד מאמר òýרć ýfiאפ להביןý ללמד ù₣יזה הóיע ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

למעלה ùלýflדýčן יעóה fiôא מה אחת òùעה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ
מימה, òנה הùאהòćט ע₣לם ùן òהýא ₣ל ýמבטח ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻ

הò₣Łבים לflה ניć מר₣אי ויהיה ûמלא, היכלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמùני
עסק להôם רýח נחת ואין ûרקיעא. ùמלכýתא נה₣òְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָרא
י לתùהמק האמית החכמה òהיא ה₣רה מתòנùְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

תיו₣מצוý ùעב₣דת₣ רùית רצ₣נ₣ י₣דע הŽflמ .כ"ע ," ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
יצאו הזה"ק למוד בזכות רק כי קמאי רבנן צווחו וכבר

ברחמים, הגלות מן פתייהישראל ומהר"י ,ושלה"ק ו"מהרח)

מןזי"ע) יפקון דא "בספרא מהימנא ברעיא וכדאיתא
ברחמי". ו')גלותא יתúליýč)ן ד ,דיל חýùרא מהאי , ְִִִִֵֵַַַָָ

קראתםý üבגיניý ,אŁי₣מ ùס₣ף בתראה ùדרא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלתא
פני לקבל ישראל כלל עם יחד ונזכה .'₣וג ùארץ ר₣רûְְֶָָ

בב"א. זו, בשמחה עינינו ותחזינה צדקינו, משיח

גרוסהק' יהודה שלו,
שמש בית  האלמי אבדק"ק

י  ּדַ ְוָהָיה  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ָהָיה  לֹא  ִמּקֶֹדם  יְסָחא:  ׁשִ ִמּפְ ּבּוָנם  י  ַרּבִ
ר יֹוֵתר,  ּבֵ ֶצר ָהַרע ִמְתּגַ ה ַהּיֵ ֻאּלָ ה קֶֹדם ַהּגְ ְגֶלה ְלַתְבִלין ְלֶנְגּדֹו, ֲאָבל ַעּתָ ּנִ ּתֹוָרה ּבַ

ר ְסּתָ ּנִ ם ּבַ ק ּגַ ּוְצִריִכים ְלִהְתַחּזֵ

י  דֹוׁש ַרּבִ יְסָחא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר לֹו ְלָהַרב ַהּקָ ׁשִ י ּבּוָנם ִמּפְ דֹוׁש ַרּבִ ָהַרב ַהּקָ
ִהיא ְמקֹום  ׁשֶ ַרג  ּפְ ִלי ַעל ִעיר  ִחּדּוׁש  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו  ַסְנֶדר  ֶהעִניְך ֵמֲאֶלּכְ
י  י ּוַמְצּלִ ּה ָמִגּנִ ָלא ָעֵסיק ּבָ ָנא ּדְ ִעיּדָ ּה ּוֵבין ּבְ ָעֵסיק ּבָ ָנא ּדְ ִעיּדָ ין ּבְ לֹוְמִדים, ְותֹוָרה ּבֵ
הּוא  ָהִעְנָין  ָאֵכן  ִליְצַלן?  ַרֲחָמָנא  ית  ֲאחֹוַרּנִ ְליֹום  ִמּיֹום  ֲהדּות  ַהּיַ ם  ׁשָ ָירּוד  ְוֵאיְך 
ם  יָחא, ָצִריְך ִלְהיֹות ּגַ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ְגֵלית, ֲאָבל ַעּתָ ּתֹוָרה ַהּנִ י ּבַ ִמּקֶֹדם ָהָיה ּדַ ּדְ
יֹוֵתר  ּבְ ק  ִמְתַחּזֵ הּוא  ֶבה  ּכָ ׁשֶ ְוקֶֹדם  ּדֹוֵלק  ֵנר  רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ר,  ְסּתָ ַהּנִ ּתֹוַרת 
י  ְך ְוָהָיה ּדַ ל ּכָ ר ּכָ ּבֵ ֶצר ָהַרע ִמְתּגַ מֹו ֵכן ִמּקֶֹדם לֹא ָהָיה ַהּיֵ ְלֶהֶבת עֹוָלה יֹוֵתר, ּכְ ְוׁשַ
ר יֹוֵתר  ּבֵ ֶצר ָהַרע ִמְתּגַ ה ַהּיֵ ֻאּלָ ה קֶֹדם ַהּגְ ְגֶלה ְלַתְבִלין ְלֶנְגּדֹו, ֲאָבל ַעּתָ ּנִ ּתֹוָרה ּבַ
ף נ"ז( ְמָחה ּדַ )ּתֹוַרת ׂשִ ר.  ְסּתָ ּנִ ם ּבַ ק ּגַ ּוְצִריִכים ְלִהְתַחּזֵ


