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ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 38ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

מוֹ ֶרה נְ בוֹ ִכים ְלדוֹ ר ַה ְ ּגא ּו ָלה
(ח ֶלק ב)
ֵ

מּוקהַּ ,ת ַחת
יֹותם ּבְ ַת ְר ֵּד ָמה ֲע ָ
חּורי ַהּיְ ִׁשיבֹות וְ ַה ַאבְ ֵרכִ ים ּבִ ְה ָ
ּנֹור ָאה ֶׁש ְּמצּויִ ים ּבַ ֵ
ּבֹו יְ ב ַֹאר ָה ַא ְׁשלָ יָ ה וְ ַה ַה ְס ָּת ָרה ַה ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,לִ יּמּוד ְׂש ַפת ַהּגְ אּולָ ה,
יטה כֹוחֹות ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֶׁשּמֹונְ ִעים ֵמ ֶהם ֶאת ּלִ יּמּוד ָה ֱא ֶמתּ ,לִ יּמּוד ַה ַ
ְׁשלִ ָ
ּתֹורהּ ,ובְ כָ ְך ְמ ַחּזְ ִקים ֶאת ִחיצֹונִ ּיּות ָהעֹולָ םֶ ,את ָה ַא ְׁשלָ יָ ה ,וְ לָ כֵ ן
קּועים ַרק ּבְ לִ ימּוד ִחיצֹונִ ּיּות ַה ָ
ּובִ ְמקֹום זֹאת ְׁש ִ
נֹוחתֹות ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּפֹועל ּכְ גּוף לְ ֹלא נְ ָׁש ָמה ,וְ לָ כֵ ן ֲ
ּסּוריםּ ,כִ י ֵאין לֹו ַחּיִ ים ,הּוא ַרק ֵ
זֹועק ִמּיִ ִ
ָהעֹולָ ם ֵ
רּופה לַ ֶּשׁ ֶקר,
ּתֹורהּ ,ובָ אנּו ּכָ אן לָ ֶתת ְּת ָ
עֹורר ֵמ ַה ַּת ְר ֵּד ָמהּ ,כִ י ָאנּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ֶׁשל ּגְ אּולָ ה ֶׁשל ְּפנִ ִימּיּות ַה ָ
ּכְ ֵדי ֶׁשּנִ ְת ֵ
יׁשיתּ ,כְ ֵדי לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהעֹולָ ם ּכּולֹו.
לְ ַמכְ אֹוב ַהּגָ דֹולֶׁ ,שּכָ ל ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים יִ ְקחּו ַא ֲח ָריּות ִא ִ


יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
חודש טבת תשע"ב
נחל לכיש  24/8בית שמש תובב"א ,טל0548-436784 :

ּותׁשּובֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ִּליּמּוד
ְׁש ֵאלֹות ְ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ַה ַ

יטְׁ .ש ֵאלָ הִּ :דּבַ ְר ִּתי ִעם ֲהרֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה ֶׁשּלִ יֶ ,ה ְר ֵא ִתי
לֹו ַה ְּס ָפ ִרים וְ ָא ַמר לִ י ּבְ ַת ִּקיפּות ֶּשׁ ֶה ְחלִ יטּ ,בְ ׁשּום
יׁשיבָ ה!!!
זֹוהר ּבִ ִ
א ֶֹפן ּבָ עֹולָ ם ֵאינֹו ַמ ְסּכִ ים לְ ַהכְ נִ יס ַ
וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹוֲ ,הֹלא ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ יםא וְ ֶה ָחזֹון ִאיׁש זי"ע ֶׁש ָאנּו
לֹומ ִדים ּבְ ִס ְפ ֵר ֶיהםֵ ,הם ָא ְמרּו לִ לְ מֹד
ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם וְ ְ
זֹוהר לָ ָּמה ֶׁשֹּלא נֵ לֵ ְך ּבְ ַד ְרכֵ ֶיהם? ָּפנָ יו ֶׁשל ָהרֹאׁש
ַ
יְ ִׁשיבָ ה ָחוְ רּו ,וְ ָא ַמר ּבְ ַת ִּקיפּות ּכָ אן ֲאנִ י ַהּבַ ַעל ַהּבַ יִ ת!!!
ֹלאמר לֹוּ ,כִ י ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַהּבַ ַעל ַהּבַ יִ ת,
ָר ִצ ִיתי ַ
וְ ִה ְת ַא ַּפ ְק ִּתי וְ ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ּכְ לּוםַ ,ה ִאם ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים
לְ ַה ְסּבִ יר לִ י ,לָ ָּמה רֹאׁש ַהּיְ ִׁשיבָ ה ְמ ָס ֵרב לֵ ילֶ ְך ּבְ ַד ְרּכֹו
יט ִאי?
ֶׁשל ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים וְ ַהגְ ָר"א? ֲהֹלא הּוא לִ ָ

יּתה!!!
ּגִ ּלּוי ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ָ
ּדּוע ֹלא ָׁש ָמ ְענּו ַעד ַהּיֹום ִמּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ְׁש ֵאלָ הַ :מ ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש?
ַעל חֹובַ ת לִ ּיּמּוד ַ
ְּת ׁשוּ ָבהָ :טעוּ ת ְ ּגדוֹ ָלה ְּביָ ְד ָך ,עוֹ ד ִּב ׁ ְשנַ ת
יקים
תרפ"א יָ ְצאוּ ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבדַּ "ץ ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ ִ
יס ִקין זצ"ל,
יב ִד ְ
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶשל ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֵל ּ
ְ
ְו ָח ְתמוּ ַעל ֶזה ָּכל ַה ְ ּגדוֹ ִלים דְּ ָאזְ ,ו ַא ַחר ָּכך ָח ְתמוּ
ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִּבירוּ ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּב ׁ ְשנַ ת
תשס"ב-חְ ,ועוֹ ד ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ָי ְצאוּ ַה ְר ֵ ּבה
ְס ָפ ִרים ִעם ֲח ִתימוֹ ת ׁ ֶשל רוֹ ב ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזים
ְו ַה ְּס ָפ ַרדִּ ים .וּ ְב ֵס ֶפר אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל
ְו ַה ּז ַֹהר ְמאוֹ רוֹ ת ַה ּזוֹ ַהר ְועוֹ ד מוּ ָב ִאים יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף
ַצדִּ ִ
ימן ׁ ֶש ָה ַרב ׁ ֶש ְּל ָך
יקיםְ .ו ִאם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת? ִס ָ
ָ
ילה ְלך ֶאת ָה ֱא ֶמת.
ֵמ ָה ֶע ֶרב ַרב ְולֹא ִ ּג ָ

נִ ְת ַּג ָּלה ַהּסֹוד
ְּת ׁשוּ ָבהְ :ר ֵאה ְל ֵעיל ׁ ְש ֵאלוֹ ת א' ה'-טו-י"ז,
ְו ַא ְס ִ ּביר ְל ָך ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה ׁ ֶש ָה ָיהִ :ל ְפנֵ י ׁ ָשנָ ה ֶה ְח ַל ְט ִּתי
'ח ֵפץ ַח ִּיים'ַ :על ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ֵאין ׁשוּם ַה ְג ָ ּב ָלהְ .ו ֵכן ָא ַמר
.א ֶה ָ
'ח ֵפץ
ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ַ ּצדִּ יק ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹמֹה ְ ּבלוֹ ְך ֵז ֶכר ַצדִּ יק ִל ְב ָר ָכה ִמ ּׁ ֵשם ַרבּ וֹ ֶה ָ
ַחיִ ּים' ֵז ֶכר ַצדִּ יק ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ַעל ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ֵאין ׁשוּם ַה ְג ָ ּב ָלה ִ ּכי
'ח ֵפץ ַח ִּיים' ְמעוֹ ֵרר ְל ֻכ ָ ּלם ׁ ֶש ִּי ְל ְמד ּו ָ ּכל ׁ ַש ָ ּבת ֶאת
ֻרבּ וֹ ִמ ְד ָר ׁשְ ,ו ָהיָ ה ֶה ָ
שה ַו ֲא ִפ ּל ּו ְל ַבחו ִּרים (ר' יוסף בן שלמה מפוזין הוספות
ַה ּז ַֹהר ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה ּ ָפ ָר ׁ ָ
בנין יוסף).

ּותׁשּובֹות  -המשך מחלק א']
[ׁש ֵאלֹות ְ
ְ
1

יל ְך ְל ָכל ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְל ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ֶהם ִל ְכ ּתֹב
ֵל ֵ
ִמ ְכ ְּת ֵבי ִח ּזוּ ק ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ה ַ ּגם
ׁ ֶש ַה ּז ַֹהר ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְס ָּכ ָמ ָתםֲ ,א ָבל ָּכ ְך הוּ א
דַּ ְר ָּכם ׁ ֶשל ָה ֲאנָ ׁ ִשיםָּ ,כל ֶא ָחד רוֹ ֶצה ִל ׁ ְשמוֹ ַע דַּ ַעת
ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר ְ ּב ֶזהְ ,ולֹא ַח ׁ ְש ִּתי טוֹ ב ּ ׁ ֶש ָה ַל ְכ ִּתי ִעם
ִּכ ֵּסא ַ ּג ְל ַ ּג ִ ּליםֶ ,ה ְח ַל ְט ִּתי ִל ׁ ְשל ַֹח ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ָ ּגדוֹ ל
ַ ּב ַעל ְמ ַח ֵ ּבר ְס ָפ ִרים ְ ּגדוֹ ִלים ְו ִק ֵ ּבל ְּכ ָבר ַה ְס ָּכמוֹ ת
ָה ַר ָ ּבנִ יםֶ ׁ ,ש ֵ ּי ֵל ְך ֶאל ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ָה ַא ְדמוֹ ִרי"םָ ,ה ַל ְך
ְל ַרב ָ ּגדוֹ ל ֶא ָחד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְק ַהל ָ ּגדוֹ ל וּ ִבנְ ַין ָ ּגדוֹ ל
ְ[ואוּ ַלי ַּכ ָּמה ִ ּבנְ ָינִ ים] ,וּ ְכ ָבר ִק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וּ ַה ְס ָּכ ָמה
יחה ׁ ֶשל ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשעוֹ ת ָענָ ה
ַעל ֵס ֶפר ׁ ֶש ּלוֹ ַ ,א ַחר שִׂ ָ
לוֹ ֲ ,אנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַה ּז ַֹהר ֵי ׁש לוֹ ּכוֹ ַח ָעצוּ ם ְוכוּ 'ֲ ,א ָבל
ִאם אוֹ ַמר ַל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ זוֹ ַהר ָאז לֹא יִ ְצ ָט ְרכוּ
ֹאש
אוֹ ִתי ְּכ ָלל ִּכי ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְל ָכל ְוכוּ 'ָ ,ל ֵכן ָהר ׁ
יבה לֹא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ִּת ְל ַמד זוֹ ַהרִּ ,כי ְּב ֶר ַגע ׁ ֶש ַא ָּתה
יְ ׁ ִש ָ
לוֹ ֵמד זוֹ ַהרִּ ,ת ְת ַע ֶּלה ְל ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַו ֲעצוּ מוֹ ת,
ֹאמר יִ ְהיוּ ֶא ְצ ְל ָך
ְו ָכל ַהדְּ ָר ׁשוֹ ת ְו ִד ְב ֵרי ַה ּמוּ ָסר ּ ׁ ֶש ּי ַ
ְּכ ֶא ֶפס ָו ַאיִ ןִּ ,כי ִאם לוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר זוֹ ִכים ָל ֱא ֶמת,
ְויִ ְת ָּב ֵרר ְל ָך ׁ ֶש ּמוֹ ְכ ִרים ְל ָך ַרק ׁ ֶש ֶקרְ ,ועוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם
ׁ ֶש ֶקרְ ,והוּ א לֹא רוֹ ֶצה ִּב ְכ ָלל ׁ ֶש ִּת ְת ַע ֶּלהְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה י"ז ְו ֶזהוּ ַה ּסוֹ ד ַה ָ ּגדוֹ ל
ְו ַהנּ וֹ ָרא ׁ ֶשל ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב ׁ ֶש ּלֹא רוֹ ִצים ׁ ֶש ִּת ְל ְמדוּ
זוֹ ַהר (ראה בספר סוד ה' באריכות).

ְו ַה ִּמ ְצווֹ ת ַּכ ּ ָמה ֶּב ֱא ֶמת ׁ ָש ִווים ,וּ ְכ ָבר ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל
ימוּ ד ַה ּתוֹ ָרה "יְ ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ְו ָכל
ַעל ִּל ּ
ֲח ָפ ֶצ ָ
יך לֹא יִ ׁ ְשווּ ָּב ּה"ּ ,בוֹ אוּ ֶח ׁ ְש ּבוֹ ןֵ :א ֶיזה ָׂש ָכר
ָ ּגדוֹ ל יְ כוֹ ִלים ִל ְז ּכוֹ ת ְּב ִּל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ .ו ֵכן
יאת
ִק ֵ ּיים ַה ֵח ֶפץ ַח ִ ּיים ְּב ַע ְצמוֹ ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ְּב ִב ַ
יחְּ ...ב ָכל יוֹ ם ֲא ַח ֶּכה לוֹ  ,וּ ַמה ֲאנַ ְחנוּ עוֹ ִׂשים
ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
יח וּ ְל ַמ ַען ְ ּג ֻא ַּלת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
יאת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
ְל ַמ ַען ִּב ַ
ימוּ ד ּתוֹ ַרת
ָּכתוּ ב ְ ּב ִּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז"לֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ִּל ּ
ַה ּסוֹ ד ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ָלנוּ ּתוֹ ַרת ַהנִ ְג ָלה ,וּ ְּבדוֹ ֵרנוּ ּכוּ ָלנוּ
זוֹ ִכים ִל ְראֹת ֶאת ֶזה ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ,וּ ְכ ָבר ְמ ִע ִידים
ַא ְב ְר ֵכי ַה ּכוֹ ְל ִלים ַו ֲא ִפילוּ ְיהוּ ִדים ּ ְפ ׁשוּ ִטים,
ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַּט ֲעמוּ ִמ ּצוּ ף ְד ַב ׁש ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
נִ ְפ ָּתח ִל ָ ּבם וּ ִמ ְת ַר ֵחב מ ָֹחם ְל ַחדֵּ ׁש ִח ּדוּ ׁ ִשים
יבוּ ִרים
נִ ְפ ָל ִאים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ ,ו ָזכוּ ְל ַח ֵ ּבר ִח ּ
ְמצוּ ָיינִ יםג.

כְׁ .ש ֵאלָ הַ :מה ּבִ יְ כֹולְ ִּתי לַ ֲעׂשֹת ִאם רֹאׁש ַהּכֹולֵ ל
זֹוהר ּבְ כָ ל יֹוםֲ ,ה ֵרי ַה ֲחזֹון ִאיׁש
ֶׁשּלִ י ְמ ָס ֵרב ֶׁשּנִ לְ ַמד ַ
יֹותרּ ,ובִ כְ לָ ל
מּוסר ַהּטֹוב ּבְ ֵ
ָא ַמר ֶׁשּז ַֹהר הּוא ַה ֵּס ֶפר ָ
מּוסר ַרק
ֵאינִ י ֵמבִ ין ,לָ ָּמה ַמ ִּתיר לָ נּו לִ לְ מֹד ּכָ ל ֵס ֶפר ָ
זֹוהר?
ֹלא ַ
ֹאש
ֹאש ּכוֹ ֵלל ,הוּ א ר ׁ
ְּת ׁשוּ ָבה :הוּ א לֹא ר ׁ
ָהרוֹ ְצ ִחים ְו ַג ְז ָלנִ ים ְו ׁ ֻש ָּתף ַל ּ ַמ ְל ָא ְך ַה ּ ָמ ֶות ַל ֲהרוֹ ג
ֲאנָ ׁ ִשים ְצ ִע ִירים וּ ְצ ִעירוֹ תְ ,והוּ א ָא ׁ ֵשם ַעל
ָה ֲאסוֹ נוֹ ת ְו ָכל ָּב ֵּתי ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ְּמ ֵל ִאים ִעם ְצ ִע ִירים
וּ ְצ ִעירוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ָה ֱאל ִֹקי ַהגּ וּ ָב ִא"י
זצ"לְ ,ר ֵאה ׁ ְש ֵא ָלה י"ז.

ּבוֹ אוּ וּ ְראוּ ָ ׁ :ש ָעה ַא ַחת ְּב ׁ ַש ָּבת קוֹ ֶד ׁש ָׁש ֶווה
ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרהַ ,ה ַ ּגע ְּב ַע ְצ ְמ ָך10,000 :
ַא ְב ֵר ִכים ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים ָ ׁ 10שעוֹ ת ְ ּביוֹ םֵ ,י ׁש ָלנוּ
ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרהְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ְיהוּ ִדי ּ ָפ ׁשוּ ט אוֹ
ֲא ִפילוּ ֶי ֶלד ָק ָטן ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ַרק ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ַ ,גם ֵּכן ׁ ָש ֶווה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה.
ית ְל ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה,
ְו ִאם ָק ׁ ֶשה ְל ָך ִל ְלמוֹ ד ָאז ָז ִכ ָ
[כמוֹ ַ 10,000א ְב ֵר ִכים ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים ָ ׁ 10שעוֹ ת ְ ּביוֹ ם
ְּ
ְ
ְ
ב
ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ֵמ ָאה ָי ִמים ]ְ ,ו ָכך יְ קוּ יָ ים ָּבנוּ דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא
ֹאמר ִ ּג ּבוֹ ר ָאנִ י"ְ ,ו ָכל יְ הוּ ִדי
"ה ָח ָּל ׁש י ַ
יוֹ ֵאל (ד' י') ַ
יח ְּב ַר ֲח ִמים.
יָ כוֹ ל ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה וּ ְל ָה ִביא ֶאת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ

אֹומ ִרים ֶׁש ִאם
כאְׁ .ש ֵאלָ הֶ :א ָחד ִס ֵּפר לִ י ֶׁש ִהנְ כֶ ם ְ
זֹוהר ַה ְּת ִפּלֹות ֵאינָ ן ִמ ְת ַקּבְ לֹותַ ,ה ִאם ֱא ֶמת
לֹומ ִדים ַ
ֵאין ְ
ַה ָּדבָ ר? ָמה ַה ְּמקֹור לְ כָ ְך?
ְּת ׁשוּ ָבהַ :ה ַ ּצדִּ יק ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ָה ֱאל ִֹקי ַר ֵ ּבנוּ ַי ֲעקֹב
ַא ּבוּ ֲח ִצ ָירא ּכוֹ ֵתב ָּכ ְך ְ ּב ִס ְפרוֹ ַעל ַה ָ ּג ָדה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח
ְ(ר ֵאה ַּב ֲא ִריכוּת ְּב ַה ְקדָּ ָמה ַל ִּס ְפ ָרא ִד ְצנִ יִ עותא).

כבְׁ .ש ֵאלָ הָ :ה ַרב ֶׁשּלִ י ַעד ַהּיֹום ִה ְתנַ ּגֵ ד לְ כָ ל לִ ּמּוד
ּזֹוהרַ ,מה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות?
ַה ַ

"ח ֵפץ ַח ִ ּיים"ּ ְ :יסוֹ ד ַה ַ ּי ֲהדוּ ת הוּ א
ָא ַמר ָמ ָרן ַה ָ
ְל ַה ֲא ִמין ִּב ְׂש ַכר ְועוֹ נֵ ׁש ,וּ ֵב ֵאר ֶאת ַהוִּ דּ וּ יְ :
"ו ַס ְרנוּ
יך וּ ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ִמ ִּמ ְצו ֶֹת ָ
יך ַה ּטוֹ ִבים ְולֹא ָׁש ָווה ָלנוּ ",
ׁ ֶש ּלֹא ָע ִׂשינוּ ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְו ֶה ְח ׁ ָש ְבנוּ ֶּב ֱא ֶמת ֶאת ַה ּתוֹ ָרה

ֹאש
ְּת ׁשוּ ָבהְ :ל ַה ְראוֹ ת ֶאת ַה ּקוּ נְ ְט ֵרס ַה ֶ ּזה ְלר ׁ
יבהְ ,ו ַגם ַעלוֹ נִ ים ִמ ְס ּ ַפר ְ 35וֶ ׁ 36-של ַה ּזוֹ ַהר,
ַה ְ ּי ׁ ִש ָ
ְו ָל ֶב ַטח ַי ְס ִּכיםִּ ,כי הוּ א ִמ ֶ ּז ַרע ִישְׂ ָר ֵאל.

.ב ואפשר להמליץ על זה את דברי חז"ל הקדושים על הפסוק:
מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה ...אל תקרי מה אלא
מאה .שבלימוד שעה אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים
של לימוד תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר
שעות ביום

ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה"אור הגנוז" טמון  -ומתגלה בלימוד
הזוהר הקדוש (כדברי הבני יששכר ,ועוד צדיקים ,ראה באור
הזוהר) ,ומאיר את הנשמה ,וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה.

z

2

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

9

10

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

