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ִלּמּוד  ל ְוַלֲעֹסק ּבְ ּדֵ ּתַ ִריִכים ְלִהׁשְ ּצְ ה ׁשֶ ּבֹו ְמֹבָאר ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ִמּמַ
צּו  ְוִיְתַאּמְ לּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַהְיהּוִדים  ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַזּכֹות  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
הּוא ָהֵעת ָהַאֲחרֹון  ים ׁשֶ ַמּנִ ל ַהּזְ יֹוֵתר ִמּכָ ה ּבְ ְזַמן ַהּזֶ ֶיֶתר ּכֹוַח ּבִ ּבְ
סּוק ַהּפָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ָאנּו  ּוְמחּוָייִבים  יַח,  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ  ִלְפֵני 

ק". יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ים ק"מ, ח( "ַסּכָֹתה ְלרֹאׁשִ ִהּלִ  )ּתְ

יר ַחְרצּוֵבי ְלׁשֹונֹו, ּופֹוֵער  ר ָהָהָמן ָהִאיָרִני ִהּתִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּוִבְפָרט ַעּתָ
ְזקּוִקים  ֲאַנְחנּו  ה  ּמָ ּכַ ְסִביבֹו  ִיְתּבֹוֵנן  ֶאָחד  ְוָכל  ֹחק,  ִלְבִלי  יו  ּפִ
ל ַיְבֶנה ַוֲחָכֶמיָה  ִניַנת ֶחֶמד ׁשֶ ם ּפְ ים, ּוַמה ּגַ ַמִים ְמֻרּבִ ְלַרֲחֵמי ׁשָ
יָלם, ִאם  ִמית, ְוֵהיַאְך ְיכֹוִלים ְלַהּצִ ָנה רּוָחִנית ְוַגׁשְ ַסּכָ עֹוְמִדים ּבְ
ְמָחה ּוְבֶיֶתר עֹוז  ׂשִ יֹומֹו ּבְ ַבר יֹום ּבְ דֹוׁש ּדְ נּו ִנְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ַרק ּכֻ
דֹוׁש,  ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּבְ ִיְהֶיה  יבֹות  ׁשִ ַהּיְ ֵני  ּבְ ּיּוס  ּגִ ִזיַרת  ּגְ ּוִבּטּול   -
ל  ּכָ ַנת תרע"ד, ׁשֶ ׁשְ ה זי"ע ּבִ ַתּיָ ָבר ָאַמר הצה"ק ָהַרב ּפְ ּכְ מֹו ׁשֶ ּכְ
הזוה"ק,  ִלּמּוד  ּטּול  ּבִ ְגַלל  ּבִ ִהיא  ָבא  ַלּצָ חּוִרים  ַהּבַ ּיּוס  ּגִ ֵזַרת  ּגְ
וז"ל:  ֶזה,  ִלְזַמֵנינּו  ְנבּוָאה  מֹו  ּכְ ָמִעים  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהַרְמַח"ל  ּוְכִדְבֵרי 
ָום",  ּגֵ ַאֲחֵרי  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַיׁשְ ה ַאל  "ְוַעּתָ
ֵסֶפר  ִלּמּוד  ּבְ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֵזרֹות  ּגְ ל  ְלַבּטֵ ֵעָצה  ָמָצא  ְולֹא 
ל ַהּזַֹהר  ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֹכַח ַהּקְ ּבְ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק, ׁשֶ ַהּזַֹהר ּבְ

ַרֲחִמים. ה ּבְ ֻאּלָ ֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהּגְ ל הּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ַהּקָ

ֵחֶלק ב'

ֵרי  תשע"ג ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ׁשְ יֹוֵצא ָלאֹור ּתִ
ים ָהעֹוָלִמי י ָהַרּבִ  שע"י ֶחְבַרת ְמַזּכֵ

ִליָט"א לֹום יּוָדא ְגָראס ׁשְ י ׁשָ יאּות כ"ק ַאְדמֹו"ר ַרּבִ ְנׂשִ  ּבִ



חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
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ְלָהִחיׁש  ִּבְפֻעָּלה,  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר  ִמְפָעל 
ּוְלָקֵרב ַּפֲעֵמי ַהְּגאּוָלה,

ְּבִסּיּום ַהזֹוַהר ְּבחֹוֶדׁש ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִנְזֶּכה 
ְוִנָנֵצל ְּבַאֲהָבה ֵמֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים,

יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל 

ַעל  אּוָלה  ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש  ה  ְפֻעּלָ ּבִ

ֶאֶלף  חֹוֶדׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ִסּיּום  ְיֵדי 

ָכל  ּבְ ֵגן  ַהּמָ ְלֶאֶלף  ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך  ָעִמים,  ּפְ
ִמְלֲחמֹות  ִלְמנֹוַע  ְוַנְצִליַח  ְוֹחֶדׁש  חֹוֶדׁש 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרְמַח"ל  ַנת  ַתּקָ ]ּכְ ּוְפָגִעים. 
דֹוֵלי  ּגְ ֵמֶאֶלף  ְלַמְעָלה  ְועֹוד  ְזָי"ע 

ַהּדֹורֹות[.

ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ֵים  ְנּסַ חֹוֶדׁש  תֹוְך  ּבְ
ֵמי  ׁשְ ּבִ ַרֲחִמים  ְנעֹוֵרר  ּוָבֶזה  ָעִמים,  ּפְ

ְמרֹוִמים.

ֶׁשֹּלא ַּתִּגידּו ֹלא ָיָדְענּו! ֶׁשֹּלא ֹּתאְמרּו ֹלא ָיֹכְלנּו!
 העולם עומד בפני מלחמה עולמית 

הורונו רבותינו שמלחמה עולמית היא אתחלתא של הגאולה הסופית, ספר 
הזוהר היא תיבת נח )זוהר ח"ג קנג ע"ב(, רוץ והיכנס למקלט, החל ללמוד ספר 
הזוהר. למגזרים שונים באוכלסיה, כגון: כל עובדי בנק ישראל, הסתדרות 
המורים, הסתדרות המהנדסים, הסתדרות הרופאים, הסתדרות הקבלנים, 

בעלי מניות.
לקבלת ספרים בחינם: 03-5784413

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413

ר 35 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

קּוְנְטֶרס

אּוָלה ֶרַגע ִלְפֵני ַהּגְ

נחל לכיש 8\24 
0548436784
02 6500828
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ְרנּו,  ְבִעים ֲחָלִקים ִסּדַ ֶאת ַהזֹוַהר ְלׁשִ
ֶאָחד  ֵחֶלק  ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ל  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ְבִעים  ׁשִ ְדַהְיינּו  ִיְטלּו, 
ְלַהְבָטַחת  ה  ִנְזּכֶ ַהּכֹל  ַסְך  זֹוַהר,  ִיְלְמדּו 
"ָהָעם  א-ב(  ט'  ֶרק  )ּפֶ ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ
דֹול...  ּגָ אֹור  ָראּו  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ַהֹהְלִכים 
ר  ֲאׁשֶ ְמחּו ְלָפֶניָך... ּכַ ְמָחה ׂשָ ְלּתָ ַהּשִׂ ִהְגּדַ

ם(.  "י ׁשָ ָלל". )ַעֵיין ַרׁשִ ָקם ׁשָ ַחּלְ ָיִגילּו ּבְ

ְוִהְצָטֵרף  ּבֹא  ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ה  ְוַאּתָ
ֱאלֵֹקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים  ִיחּוִדי,  ְלִלּמּוד 
ְלָקֵרב  ה  ְוִתְזּכֶ ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ֶהָחֶפץ 

יַח ִצְדֵקנּו. ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ּוְלַקּבֵ

ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעֵליֶהם  לּו  ִקּבְ ּוְכָבר 
ֵהם  ם  ְוַנְפׁשָ ם  ִלּבָ ּוְבָכל  ים,  ְקדֹוׁשִ
ַוֲאָלִפים,  ִרְבבֹות  ּבְ ּוְמזּוָמִנים,  מּוָכִנים 
ּקֹות  ּדַ  4.5 ם,  ַמּנָ ִמּזְ יׁש  ְלַהְקּדִ יֹום  ל  ּכָ

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.

דֹוׁש: ִהיא ְלעֹוֵרר  ַרת ַהִלימּוד ַהּקָ ַמּטְ
ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלא  ָרצֹון  ֵעת  ּבְ
ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ִעם  ר  ּוְלִהְתַחּבֵ תּוִחים,  ּפְ
ְלַמַען  ְזָיָע"א,  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
מֹו  ּכְ ְזכּות,  ְוְיעֹוֵרר  ִפיָלה  ּתְ ּבִ ַיֲעמֹוד 
הּו(  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ ֲאָמר  ּמַ )ּבַ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ָאַמר  ׁשֶ
ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ קּום 
נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  ֵאּלּו 
ֶאת  ְלָהִקים  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא 

ִכיָנה ֵמֲעָפָרּה בב"א. ְ ַהּשׁ

י  ּכִ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ָלנּו  ִהְבִטיַח  ָבר  ּכְ
ֵנֵצא  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ קּות  ִהְתַעּסְ ְזכּות  ּבִ
ַרֲחִמים, ְוָכְתבּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ
דֹוׁש  זֹוַהר ַהּקָ ים ִלְגרֹוס ְוַלֲעֹסק ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַהזֹוַהר  ר  ֲאׁשֶ אּוָלה,  ַהּגְ ֶאת  ְלָקֵרב 

ְמָאה  ַהּטֻ ֶאת  ַהְמַקֶצֶצת  ַהֶחֶרב  ִהּנֹו 
ָהָאָדם  ֶאת  ְך  ְמַזּכֵ ַהזֹוַהר  ָהַרע,  ֶצר  ְוַהּיֵ
מּוַסר  הּוא  ַהזֹוַהר  ל  ׁשֶ רֹו  ִעּקָ ְוַנְפׁשֹו, 
ַאֲהַבת  ְטהֹוָרה,  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ָקדֹוׁש, 
ְמֵלָאה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ם  ֵ ַהּשׁ
ֲאִויר  הּוא  ַהזֹוַהר  ְצִחית,  ַהּנִ ְלַתְכִלית 
ְך  ַהּגּוף ָזקּוק ְלַאִוויר, ּכָ ֶ ִפי ּשׁ ָמה, ּכְ ׁשָ ַהּנְ
ּוְבַיַחד  דֹוׁש,  ַהּקָ ְלֹזַהר  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְזקּוָקה 
יּמּוד  ִלּ ְצוֹות,  ְוַהּמִ ַהֲהָלכֹות  ִקּיּום  ִעם 
ַהֲהָלכֹות,  ט  ׁשָ ּפְ ַהּתֹוָרה,  "ס  ְרּדֵ ּפַ ל  ּכָ
יֶהן ְוסֹודֹוֵתיֶהן, ְמִסירּות  ִרְמֵזיֶהן, ְדרּוׁשֵ
ַהּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ְלִקּיּום  ֻמְחֶלֶטת  ֶנֶפׁש 
ל  ה ְלאֹורֹו ׁשֶ ה, ְוָאז ִנְזּכֶ ָ ָטֳהָרה ּוִבְקֻדּשׁ ּבְ
ָיֵמינּו,  ְמֵהָרה ּבְ ּיֹוִפיַע ּבִ יַח ִצְדֵקנּו, ׁשֶ ָמׁשִ
ְך  חֹוׁשֶ ִמּתֹוְך  ֵאֵלינּו,  ִאים  ּבָ ָיִמים  ה  ִהּנֵ
ְבָחר  ְנַאת ַהּגֹוִיים ֶאת ַעּמֹו ַהּנִ ים, ְוׂשִ ָהַעּמִ
י  יָמִנים ְמִעיִדים ּכִ "ה, ְוָכל ַהּסִ ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
ל  ִמּכָ ִמְתָקֶרֶבת,  ֲאיּוָמה  ִמְלָחָמה  ָרַח"ל 

ֵעֶבר...

א ַעל ָאִבינּו  ְסמֹוך ֶאּלָ ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ּלִ
הּו  ֵאִלּיָ ְבֵרי  ּדִ ְלקֹול  ֹמַע  ְוִלׁשְ ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
אּוָלה! ְוַעל  ר ַהּגְ ר טֹוב ְמַבּשֵׂ ִביא ְמַבּשֵׂ ַהּנָ
ַמת  ַהְסּכָ ְבּ ָהעֹוָלִמי,  ַהזֹוַהר  ִמְפָעל  ְיֵדי 
ַהּפֹוַעל  ֶאל  ֵמַהּכַֹח  נֹוִציא  ַהּדֹור,  דֹוֵלי  ּגְ
ּוָמקֹום  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְיהּוִדי  ְלָכל  ְקִריָאה 
ְוִלְהיֹות  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ְוִלְלמֹוד  ִלְקרֹא 
ִעם  ה,  ַלְקדּוׁשָ ְמַהִמְתַחְבִרים  ֵחֶלק 
ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר  ְקבּוצֹות ַהְמַסְיימֹות ֶאת ּכָ

יֹום. ּקֹות ּבְ ל 4.5 ּדַ ָקָעה ׁשֶ ַהׁשְ ּבְ

ֶחְלקֹו  ֶאת  ל  ְיַקּבֵ ף  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ ל  ּכָ
כֹוֵלל  ּבְ ָתּה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ֶפת  ּתֶ ַהְמׁשֻ ִריָאה  ּקְ ּבַ
י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ ִצּיֹון  ֵאֶצל  ֲחצֹות 
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ְלָכל  ם  ָ ּוִמּשׁ ע"ה,  יֹוָחִאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ
הּוא  ֵנס  ִיּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹוָלם.  ֶחְלֵקי 
ִעּמֹו  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוָכל  יתֹו  ּבֵ ּוְבֵני 
ה  ִגּנָ ַהּמְ ֹנַח  ְלֵתַבת  ֲעדֹו  ּבַ ְוַהְמַסְייִעים 
ּוִמְלֶחֶמת  ַהּנֹוָרא  ּבּול  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ יָלה  ּוַמּצִ
ִמים. - ּוָבֹזאת  ל ַאֲחִרית ַהּיָ ּגֹוג ּוָמגֹוג ׁשֶ
ׁש ִלְהיֹות ְמ-70 ֶאֶלף  ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ
ִכיָנה  ְ ְיַזּכּו ֶאת ַהּשׁ ְבָחִרים ׁשְ ים ַהּנִ ָהֲאָנׁשִ
"ְלַהֲחיֹות  ֶלָהִרים,  ֵמָעָפר  ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם 
ִאים,  ִנְדּכָ ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ָפִלים,  ׁשְ רּוַח 
לֹום  ׁשָ לֹום  ׁשָ ֵאהּו,  ְוֶאְרּפָ ָרִאיִתי  ָרָכיו  ּדְ

רֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו". ָלָרחֹוק ְוַלּקָ

ֶאָחד  ל  ּכָ א.  ה:  דֹוׁשָ ַהּקְ ְכִנית  ַהּתָ
ִחיָנם  ּבְ ֶאָחד  ַרְך  ּכְ ל  ִויַקּבֵ ֹטֶפס,  א  ְיַמּלֵ
ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ ּכּוָלנּו  ב.  יֹוִמי.  ְלִלּמּוד 
יֹום  ָכל  ּבְ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ְלִצּיּון  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ
ן  ִלּתֵ ְיכֹוִלים  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ג.  ְויֹום. 
ירּו  ְוַיְזּכִ ְקרֹוֵביֶהם  מֹות  ְוׁשֵ מֹוֵתיֶהם  ׁשְ
ַהִלימּוד  יעּור  ׁשִ ַאַחר  ַלְיָלה  ל  ּכָ אֹוָתם 
ק  ְיָלה. ד. ְלַחּלֵ ּלַ ִים ּבַ ּתַ ָעה ׁשְ ׁשָ ַהזֹוַהר ּבְ
ס ֵמָחָדׁש  ְדּפָ דֹוׁש ַהּנִ ֶאת ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהּקָ
ֵסֶפר  ל  ּכָ ַהֹקוֶדש  ָלׁשֹון  ּבְ ְרּגּום  ּתַ ִעם 
ֶאָחד  ל  ּכָ ה.  ָרִכים.  ּכְ ְבִעים  ׁשִ ּבְ ַהזֹוַהר 
ֹחֶדׁש  ּבְ ְוִיְגֹמר  יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ  4.5 ִיְלֹמד 
ים  ֲאָנׁשִ ְבִעים  ׁשִ ְוָכְך  ַרְך,  ַהּכְ ל  ּכָ ֶאָחד 
ל ֵסֶפר  ָכל חֹוֶדׁש ּכָ ּגֹוְמִרים ּוְמַסְייִמים ּבְ
ֶאֶלף  ְבִעים  ְלׁשִ ק  ְנַחּלֵ ְוִאִי"ַה  ו.  ַהזֹוַהר. 
ּוְבָכל  ה,  ַהּזֶ ִמְבָצע  ּבְ פּו  ּתְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ
דֹוׁש.  חֹוֶדׁש ִיְגְמרּו ֶאֶלף ִסיּוֵמי זֹוַהר ַהּקָ
אי"ה  ִיְהֶיה  ָהִראׁשֹון  חֹוֶדׁש  ּבַ ִסּיּום  ז. 
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְוָכל  ֲעָרִבי,  ַהּמַ ֹכֶתל  ּבְ
ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ל  ׁשֶ ַמֲעַמד  ּבְ פּו  ּתְ ּתַ ִיׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ח.  "ל.  ַהּנַ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר 

ַהּלֹוְמִדים  "י,  ּבִ ָהַרׁשְ ְלֹאֶהל  ִרים  ִמְתַחּבְ
זֹוַהר  עֹות  ׁשָ ֵתי  ׁשְ ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ
בּוַע  ׁשָ ל  ּכָ ְוגֹוְמִרים  יֹום,  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ּוְבנֹוָסף  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת 
ל  ּכָ ָרִכים ִלְהיֹות  ּכְ ְבִעים  ִ ַהּשׁ ִיְלְמדּו ֶאת 
"י.  ּבִ ָהַרׁשְ ְלִצּיּון  ִרים  ְמֻחּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
"י  ּבִ ָהַרׁשְ ְלִצּיּון  עֹוֶלה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ט. 
ל ַעל ַעְצמֹו  ִויַקּבֵ א ֹטֶפס,  ְיַמּלֵ ָכל יֹום  ּבְ
"ל,  ַהּנַ ַהחֹוֶבֶרת  ל  ּכָ ְוִלְגֹמר  ִלְלמֹוד 
ֶנֶגד ּכּוָלם ְכְמבֹוָאר  ַכר ָעצּום ּכְ ל ׂשְ ִויַקּבֵ
ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ִיְרֶאה  ֶאָחד  ל  ּכָ י.  ן.  ְלַהּלָ
ה,  ה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ ֲעׂשֶ ַהּמֵ דֹול  ּגָ ֲחַז"ל 
ִחיָנם )ִעם טֹוְפִסים(  ָרִכים ּבְ ל ֵסט 70 ּכְ ְיַקּבֵ
ִחיָנם  ּבְ זֹוַהר  ִסְפֵרי  ק  ִויַחּלֵ ה  ַזּכֶ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
רֹוִבים  ַהּקְ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ּוְבֵני  ַלֲחֵבָריו 
ים ְמַסְיֵמי ַהזֹוַהר  ְוָהְרחֹוִקים ל-70 ֲאָנׁשִ
ָהעֹוָלם  ֲעֵליֶהם  ֶ ּשׁ ָחְדׁשֹו,  ּבְ ִמיֵדי חֹוֶדׁש 
ֶנֶגד ּכּוָלם, ּוְכִאּלּו  ַכר ּכְ ל ׂשְ עֹוֵמד, ִויַקּבֵ
קכ"ח:(  רּוָמה  )ּתְ זֹוַהר  ּבְ ְכְמבֹוָאר  ָרָאם  ּבְ
ְוָכל  ְועֹוד.  ובגר"א,  ֲחִסיִדים  ֵסֶפר  ּוּבְ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ ֶזה  ּבָ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
ֶאת  ַעם  ּפַ ֶאֶלף  ם  ִסּיֵ ִאילּו  ּכְ ַכר  ׂשְ ֵמֶהם 
ַכר  ׂשְ ל  ְמַקּבֵ ֶאָחד  ְוָכל  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר 
לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמַהֲחבּוָרה  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ
ל  ּכָ ְך  ִמּכָ ַהּיֹוֵצא  ִסּיּוִמים,  ֶאֶלף  ַכר  ׂשְ
ֵאר  ים )ּבְ ְבִעים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ׁשִ ל ּבְ ֶאָחד ֻמְכּפָ
ִסיּוֵמי  ִמְליֹון   70 יֹוֵצא  - ס"ה  ים(  ַחּיִ ַמִים 

ֶאָחד  ְלָכל  ב  ְוֶנְחׁשַ חֹוֶדׁש,  ָכל  ּבְ זֹוַהר 
ִמְליֹון   70 ם  ִסּיֵ ִאילּו  ּכְ ַתְתִפים  ְמַהִמׁשְ
"י(. ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ ן ׂשִ דֹוׁש. )ְוַעּיֵ ִסיּוֵמי זֹוַהר ַהּקָ

מהשבעים  אחד  כל  יַצד?  ּכֵ ָהא 
כי  לבדו,  סיים  כאילו  לו  נחשב  איש 
השדי  כדברי  החבורה  עם  השתתף 
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ברכות  עוד:  )ראה  קצח(,  סי'  מ'  )מערת  חמד 
חסד  אהבת  ע"ג,  ס"ק  נה  סי'  ברורה  משנה  מז:, 

וכדברי  ג.(.  דף  משבת  ועיי"ש  ט"ז,  פרק  ח"ב 

)כתב  תצוה  פרשת  חיים  מים  הבאר 
ואחד  אחד  לכל  כן,  אם  כ"ד(,  דף  יד 

מהחבורה יש זכות של אלף סיומים, 
מדין  אלף,   70 היא  שהחבורה  וכיון 
לכל  שיש  אלף  בכל  מוכפל  ערבות 
אחד, כלומר: 70 אלף כפול אלף וזהו 
ֲחׁשֹב  הקדוש.  זוהר  סיומי  מיליון   70
ל  ל ִמְנָיין לֹוְמִדים, ׁשּוב ֻיְכּפַ עֹוד ֶרַגע! ּכָ
ַמִים  ָ ִמּשׁ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ֶאֶלף,  ּבְ
ַוֲהֵרי  ֵצא(,  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ )זֹוַהר  ֶאֶלף  ּבְ נֹוְתִנים 
ְצָטֵרף  ַהּמִ ְוֹכל  ִמְנָיין,  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ל  ְמַקּבֵ ֲהֵרי  יעּור,  ִ ַהּשׁ ְללֹוְמֵדי 
י ֶאֶלף!!!  ַסְך ַהּכֹל 70  ָכר ּפִ ֶאָחד ֶאת ַהּשָׂ
ב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְליֹון(, ְוֶנְחׁשַ ִמְלָיאְרד )ּבִ
 70 ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  חֹוֶדׁש  ּבְ ָלַמד  ִאילּו  ּכְ

ְליֹון(, ִסיּוֵמי זֹוַהר. ִמְלָיאְרד )ּבִ

הספר  דברי  לפי  להוסיף  עוד  ויש 
חסידים שכל מצוה שאין לה דורשים 
ואין מקיימים אותה, נוטל שכר כנגד 
כל הבטלים הימנה, וכו', מקבלים את 
כפול  יהודים  מיליון   15 לסך  השכר 
 1,050,000,000,000,000 מיליון   70
ו-50  ְקַוְדִריְליֹון  אחד  במילים: 
טריליארד סיומי זוהר לכל אחד ואחד 

המשתתף בחבורה הזאת. 

ֵדי  ּכְ ִנְצָרְך  ָיִחיד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ְלָך  ַדע  ּתֵ
 142 דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַסּיֵ
חּוָלק  ּבֹון ַהזֹוַהר ַהּמְ י ֶחׁשְ ּפִ עֹות, ַעל  ׁשָ
ְל-70 כרכים עם תרגום לשון הקודש, 

ֶאת  ם  ְמַסּיֵ ַלּיֹום  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ִלימּוד  ּבְ
ָרה  ֵמֲעׂשָ חֹות  ּפַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
ּבֹון:  ֶחׁשְ ּבֹואּו  ה  ַעּתָ יֹום(,   284( חדשים 
ְלַבד[  ם  ִסּיֵ ִאם   - ּתֹוָרה  עֹות  ]ׁשָ  142
זֹוַהר  ]ִסיּוֵמי  ְליֹון(  )ּבִ ִמְלָיאְרד   70 פּול  ּכָ
ע  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד   9  = פּות[  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ
ּתֹוָרה,  עֹות  ׁשָ ִמְלָיאְרד  ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות 
ֲחבּוָרה  ּבַ פּוָתך  ּתְ ּתַ ְבִהׁשְ לֹוַמר,  ּכְ
ְיהּוִדים   70.000 ל  ׁשֶ זּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִלימּוד  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  לֹוְמֵדי  יִקים  ַצּדִ
 30 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְלַבד  ּבִ יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ  4.5
ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד  ל-9  ָזִכית  יֹום 
ל זֹוַהר  עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ִעים ִמְלָיאְרד ׁשָ ַאְרּבָ

דֹוׁש, 9,940,000,000,000. ַהּקָ

ֵסֶדר  ְלִפי  ק  ֻדּיָ ַהּמְ ּבֹון  ]ַהֶחׁשְ
ּקֹות  ּדַ  60 פּול  ּכָ עֹות,  ׁשָ  142 ה:  ַהּזֶ
ְזַמן  לֹוֵקַח  ּקֹות  ּדַ  8520  = ָעה,  ׁשָ ּבְ
ְל- ק  ְלַחּלֵ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ יּמּוד  ִלּ

ְלָיִחיד  יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ  284  = יֹום   30 
ְל-70  ַחֵלק  ּנֶ ּוְכׁשֶ ַלּיֹום[,  עֹות  ׁשָ  5- ]ּכְ
ּקֹות  -4 ּדַ ִאיׁש יֹוֵצא ְלָכל ֶאָחד ִלְלמֹוד ּכְ
ב ֶאת ֶזה  ל ְיהּוִדי ָיכֹול ְוַחּיָ ה ּכָ ּזֶ יֹום, ׁשֶ ּבְ
ּקֹות  ל 284 ּדַ ְלַעְצמֹו ּוְלַעּמֹו, ּוְבִלּמּוד ׁשֶ
חֹוֶדׁש  עֹות, זֹוֶכה ּבְ ֵהם כ-5 ׁשָ חֹוֶדׁש, ׁשֶ ּבְ
ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד  ל-9  ֶאָחד 
ִעים ִמְלָיאְרד 9,940,000,000,000  ַאְרּבָ
דֹוׁש. וכל זה  ל זֹוַהר ַהּקָ עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשָ
כל  כנגד  של  החשבון  מבלעדי  הוא 
ספר  פי  על  מיליון[  ]כ-15  היהודים 

חסידים[.

דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד  ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ
מֹו ֵמָאה ֶאֶלף  חֹול, הּוא ּכְ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ



5

ִמְליֹון  ֵמָאה  מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ
אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ
עֹות  ָנָתן(, ְלִפי ֶזה, 4.7 ׁשָ יִקים, ָאבֹות ְדר'  ַצּדִ

 473.333 ֵהם:  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ
חֹוֶדׁש,  ל  ּכָ זֹוֶכה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ּוב  ִחּשׁ ּכֹוֵלל  ]לֹא 
ְוֶזהּו  ֶאֶלף[,  ּבְ ַהּכֹל  יל  ַמְכּפִ ה  ּזֶ ׁשֶ קֹוֶדׁש 
 70,000 ִעם  פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ַאְך  ְלָיִחיד, 
ּבֹון  ַהֶחׁשְ נֹוַסף  ֶזה  ּבָ ׁשֶ ִפים,  ּתְ ּתַ ִמׁשְ
ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד   9 ל  ׁשֶ ַהּקֹוֵדם 
ִעים ִמְלָיאְרד 9,940,000,000,000  ַאְרּבָ
ַסְך  דֹוׁש[.  ַהּקָ זֹוַהר  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹות  ׁשָ
ל  ֻמְכּפָ  473.333( ַהּתֹוָרה:  עֹות  ׁשָ ַהּכֹל 
ע  ׁשַ לֹוַמר 9 ְטִרְיְלַיאְרד ּתְ ב-9,940,000,000,000 - ּכְ

דֹוׁש(  ל זֹוַהר ַהּקָ עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ִעים ִמְלָיאְרד ׁשָ ֵמאֹות ַאְרּבָ

כ-4,704,930,020,000,000,000  ֵהם 
ְקַוְדִריְליֹון  ו-704  ְקֶוְנִטיְליֹון   4 לֹוַמר  ּכְ
מיליארד  ועשרים  טריליארד  ו-930 

עֹות ּתֹוָרה.  ׁשָ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֹכחֹו  ּבְ ֶהָעצּום  כּות  ַהּזְ ְוָכל 
ף ִעם  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ל ַעל ַעְצמֹו  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ְיהּוִדי 
דֹוׁש, ַסְך:  ָלל ְוִלְלמֹוד ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ַהּכְ
ּוְלָכל  יֹום,   30 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַלּיֹום  ּקֹות  ּדַ  4.5
ַתְתִפים ֵיׁש ְזכּות זּו.  ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַהִמׁשְ
ּלֹא ָירּוץ  ַעת ׁשֶ ר ּדַ ֵצא ַוֲחׁשֹב ַהִאם ֵיׁש ּבַ
ח"ו  ֶאר  ָ ּשׁ ְוּיִ זּו,  ֲעצּוָמה  ְזכּות  ְוַיְחטֹוף 

ְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ? ּבַ

ת  ָרׁשַ ּפָ ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  זֹוַהר  ּבְ ָאְמרּו 
ף קכ"ה.:- קכ"ו.(. ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש:...  ָנׂשֹא )ּדַ
כ(  מֹות  )ׁשְ ֶהם,  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרב,  ְוֵעֶרב 
ְך  ּכָ ֵמָרֹחק.  ַעְמדּו  ַוּיַ ֻנעּו  ַוּיָ ָהָעם  ְרא  ַוּיַ
ה, ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי  ֻאּלָ ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ַהּגְ

בֹוד  ַהּכָ ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהָעם  ֲחָכִמים 
ִעים  ּוְרׁשָ ֵמֶהם...  ְרחֹוִקים  ְוֵהם  ה,  ַהּזֶ
ְוָימּותּו(  ִיְכרֹתּו  ּה  רּוׁשָ ּפֵ ּמּו  ִיּדָ ת  )ִמּלַ ּמּו  ִיּדָ ְך  ֹחשֶׁ ּבַ
ּום  ּוִמּשׁ ְך.  ֹחשֶׁ ּבַ מּותּו  ּיָ ׁשֶ ַרב  ֵעֶרב  ֵהם   -
ְוֶאל  )ְיֶחְזֵקאל יג(  ִביא,  ַהּנָ ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם 
ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ירּוש,  )ּפֵ ָיֹבאּו  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְדַמת 
ֵנס  ִליּכָ ְרׁשּות  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהּגֹוִים,  ין  ּבֵ ְלֶאֶרץ  חּוץ  ּבַ

ַבׁש(. תֹוק ִמּדְ ים, ּמָ ָרֵאל( )ְרַמ"ק ּוְמָפְרׁשִ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

הּוִדים  ַהּיְ ׁשֶ ֵעָצה  ֵיׁש  ַהִאם  ֵאָלה:  ׁשְ
ׁשּוָבה:  ּתְ ים?  ַחּיִ ּבַ ֲארּו  ָ ִיּשׁ ְלֶאֶרץ  חּוץ  ּבַ
י  ּכִ אֹוְמִרים,  "י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ
ֹנַח  ַבת  ּתֵ מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
יַח.  ָמׁשִ ֵמֶחְבֵלי  ְצלּו  ִיּנָ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ֵאּלּו  ׁשֶ
ַרק  ׁשֶ ָלנּו,  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל 
ּדֹור  ָרֵאל ּבַ ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ּבָ
ִלּמּוד  ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון 
י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ וז"ל:  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ

ֵצל.  ָבה ַהּזֹאת ְוִנּנָ נּו ִנְבַרח ְלַהּתֵ ְוֻכּלָ

לֹום  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ְוָכְך אֹוֵמר מׁשֶ
דֹוׁש )ָנׂשא קכ"ד(,  ּזַֹהר ַהּקָ "י זי"ע ּבַ ּבִ ְלַרׁשְ
ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהִחּבּור  ְזכּות  ּבִ הקודש:  לשון 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵיְצאּו  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים  לּות ּבְ ִמן ַהּגָ
עוד  ראה  יַח!  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ַצַער  ּוְללֹא 
ּוְבֹזַהר  ד'(.  ַעּמּוד  )ע"ב  ָחָדׁש  ֹזַהר  ּקּוֵני  ְבּתִ
יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ ְמֵהיְמָנא(  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  )ח"ג, 

ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ָהָרִקיַע.  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהירּו 
ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר,  א, ּדְ ֹזַהר ּדָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ִסְפָרא  ֵתיַבת ֹנַח... ְוָדא אֹוָרה ּדְ ִאיהּו ּכְ ּדְ
ִסיָמן  א'  ַער  )ׁשַ ָיָקר,  אֹור  ְבּ הרמ"ק   - א.  ּדָ
ְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא  ּנִ י ִחּבּור ֶזה ׁשֶ ה'(: ּכִ
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ֶאל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְנסּו  ִיּכָ ֹנַח...  ַבת  ּתֵ מֹו  ּכְ
ַוֲאִפּלּו  ם..  ְלִהְתַקּיֵ ה  ַהּזֶ ִחּבּור  אֹור  סֹוד 
ֵנס...  ִיּכָ ִאם  ׁש  ֲחׁשָ ֵאין  ע  ָרׁשָ ִיְהֶיה  ִאם 
ִיְהֶיה  א  ֶאּלָ ִניָסה,  ּכְ ִניָסתֹו  ּכְ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ְתׁשּוָבה  ִים, אֹו ַיֲחִזיֶרּנּו ּבִ ּתַ ְ לֹו ַאַחת ֵמַהּשׁ
ִחָיה  ֶחּנּו ּדְ ֵנס ּבֹו, אֹו ִיּדְ יק ְוִיּכָ ְוִיְהֶיה ַצּדִ
ֹנַח  ַבת  ּתֵ ִעְנַין  ּכְ ַעְצמֹו,  ִויָפֵרׁש  מּוָרה  ּגְ
ָחְטאּו  ׁשֶ ְואֹוָתם  ִעים  ָהְרׁשָ ּדֹוֶחה  ָהָיה  ׁשֶ

ֵהָמה, עכ"ל. ה ְוַהּבְ ִמן ַהַחּיָ

ּלֹא ּתֹאְמרּו  ידּו לֹא ָיָדְענּו! ׁשֶ ּגִ ּלֹא ּתַ ׁשֶ
ָקדֹוׁש  ְוחֹוב  ָבר,  ַהּדָ ָיֵדנּו  ּבְ ָיֹכְלנּו!  לֹא 
"ה  ּבָ ַהּקָ  - ֵאָלי!  ַלה'  ִמי  ָלנּו!  הּוא 
נּו ֶאת  ַלח ּלָ ה ְוׁשָ ּכָ ים ָלנּו ְרפּוָאה ַלּמַ ִהְקּדִ
ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְלַהּצִ "י  ּבִ ָהַרׁשְ
ַמְתֶכם! ַעם  ְרּדֵ ִנים ִמּתַ ְוָרעֹות.  - עּורּו ְיׁשֵ
ּבּול ַהּנֹוָרא!  ֵצל ֵמַהּמַ ָרֵאל ָזקּוק ְלִהּנָ ִיׂשְ
יַבת ֹנַח"  ר ַרק ַעל ְיֵדי: "ּתֵ - ְוֹזאת ֶאְפׁשָ

דֹוׁש". הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ

אּוָלה,  ן ּבֹואּו ְוִנְתַמֵסר ְלַמַען ַהּגְ ַעל ּכֵ
נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ְלִצּוּוי  ָמע  ְוִנׁשְ ּבֹואּו 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפדֹות  ע"ה 
ֲעַצת  ֶזה  ָמָחר  י  ]ּכִ ְלָמָחר  ְלַחּכֹות  ְולֹא 
ד ִנְתַאֵחד ְוִנְתַחֵזק  ֶכף ּוִמּיַ ֲעָמֵלק[, ַרק ּתֵ
ִיְלְמדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁש  ְוִנְתַקּדֵ
ה  ַאּתָ ְוִאם  יֹום,  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
ָוטֹוב  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶריָך  ַאׁשְ ן,  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ
ֵאל,  ִנּגָ ֶכף  ּתֵ אי  ּוְבַוּדַ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָלְך 
ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ִויִהי 
ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו  יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ִרים, ׁשֶ ָ ַהְמֻאּשׁ
ן,  י". ַעל ּכֵ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ָיִעיד ָעֵלינּו – "ּבִ
ַמִים,  ם ׁשָ נּו ִלּמּוד ְלׁשֵ ְיהּוִדים ְיָקִרים, ּתְ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו 
ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
יֹום  ָכל  ּבְ דּו  ְוִלּמְ נּו,  ַנְפׁשֵ ִלְפדּות  ִלְגרֹם 
ֶאָחד  ְכּ נּו  ּלָ ּכֻ ֵנֵלְך  ְוָכְך  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ַיַחד 

ָיֵמינּו ָאֵמן.   ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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ְלָהִחיׁש  ִּבְפֻעָּלה,  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר  ִמְפַעל 
ַהזֹוַהר  ְּבִסּיּום    ַהְּגאּוָלה  ַּפֲעֵמי  ּוְלָקֵרב 
ְוִנָנֵצל  ִנְזֶּכה  ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ְּבחֹוֶדׁש 

ְּבַאֲהָבה ֵמֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים
יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפַעל 
ַעל  אּוָלה  ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש  ה  ְפֻעּלָ ּבִ
ֶאֶלף  חֹוֶדׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ִסּיּום  ְיֵדי 
ָכל  ּבְ ֵגן  ַהּמָ ְלֶאֶלף  ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך  ָעִמים,  ּפְ
ִמְלָחמֹות  ִלְמנֹוַע  ְוַנְצִליַח  ְוֹחֶדׁש  חֹוֶדׁש 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרְמַח"ל  ַנת  ַתּקָ ]ּכְ ּוְפָגִעים. 
דֹוֵלי  ּגְ ֵמֶאֶלף  ְלַמְעָלה  ְועֹוד  ְזָי"ע 

ַהּדֹורֹות[.

ְרנּו,  ְבִעים ֲחָלִקים ִסּדַ ֶאת ַהזֹוַהר ְלׁשִ
ֶאָחד  ֵחֶלק  ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ל  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ְבִעים  ׁשִ ְדַהְיינּו  ִיְטלּו, 

ְלַהְבָטַחת  ה  ִנְזּכֶ ַהּכֹל  ַסְך  זֹוַהר,  ִיְלְמדּו 
"ָהָעם  א-ב(  ט'  ֶרק  )ּפֶ ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ
ֵבי  יֹשְׁ דֹול  ּגָ אֹור  ָראּו  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ַהֹהְלִכים 
יָת  ֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם. ִהְרּבִ ּבְ
ְמחּו  ׂשָ ְמָחה  ַהּשִׂ ְלּתָ  ִהְגּדַ )לֹו(  לֹא  ַהּגֹוי 
ָיִגילּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִציר  ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּכְ ְלָפֶניָך 

ם(. "י ׁשָ ָלל" )ַעֵיין ַרׁשִ ָקם ׁשָ ַחּלְ ּבְ

ַמְּטַרת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש
דֹוׁש ִהיא ְלעֹוֵרר  ַהּקָ ַרת ַהִלימּוד  ַמּטְ
ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלא  ָרצֹון  ֵעת  ּבְ
ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ִעם  ר  ּוְלִהְתַחּבֵ תּוִחים,  ּפְ
ְלַמַען  ְזָיָע"א,  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
מֹו  ּכְ ְזכּות,  ְוְיעֹוֵרר  ִפיָלה  ּתְ ּבִ ַיֲעמֹוד 
הּו(  ַתח ֵאִלּיָ ֲאָמר ּפָ ּמַ ִביא, )ּבַ הּו ַהּנָ ָאַמר ֵאִלּיָ ׁשֶ
ָהֶעְליֹוִנים  ְלעֹוֵרר ֶאת  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ קּום 

ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ה ְבּ ִנּיָ ל ׁשְ ּה ׁשֶ ים ִנְפָלִאים ֵמֶעְרּכָ ְוהּוא ִחּדּוׁשִ
ר  ְמָחה ְוֹאשֶׁ ה ׂשִ הּוִדי, ְוַכּמָ ל ַהּיְ ים ׁשֶ ַחּיִ ה ּבַ ִנּיָ ה ּוׁשְ ִנּיָ ל ׁשְ יבּות ּכָ ּבֹו ְיבַֹאר ֲחׁשִ

ַמח ְוִיְרקֹד יַח ִיׂשְ ׁשִ ם ַהּמָ דֹוׁש, ְוִאּתָ ר ֵיׁש ְלגֹוְרֵסי ְולֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהּקָ ְועֹשֶׁ

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413

קּוְנְטֶרס

ְמַחת ְמַסְייֵמי ַהזֹוַהר ׂשִ
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נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  ֵאּלּו 
ֶאת  ְלָהִקים  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא 
ם ֲעֹוֵנְך  נּו "ּתַ ִכיָנה ֵמֲעָפָרּה ּוְלַקֵיים ּבָ ְ ַהּשׁ
ד  )איכה  ְלַהְגלֹוֵתְך",  יֹוִסיף  לֹא  ִצּיֹון  ת  ּבַ
יַע  ְלהֹוׁשִ רֹון  ָ ַהּשׁ ֶלת  ֲחַבּצֶ ְוִתְתעֹוֵרר  כב(. 

ִנים ִלְגבּוָלם", ּוִבְזכּות  בּו ּבָ ִנים, "ְוׁשָ ַהּבָ
"ִזְכרּו  כב-כד(  ג  ֶרק  ּפֶ )ַמְלָאִכי  ם  ְנַקּיֵ ר  ֲאׁשֶ
יך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ י"  ַעְבּדִ ה  ֹמשֶׁ ּתֹוַרת 
ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי  ה  "ִהּנֵ ִביא  ַהּנָ ְבֵרי  ּדִ ָעֵלינּו 
ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה'  ה ַהּנָ ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ
ַעל  ָאבֹות  ֵלב  יב  ְוֵהׁשִ ְוַהּנֹוָרא,  דֹול  ַהּגָ

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם" בב"א. ִנים ְוֵלב ּבָ ּבָ

ְּבַדָּקה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ְּכָמאַתִים ִמִּלים
ַאַחת  ה  ַדּקָ "ּבְ ים.  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָאַמר 
ָעה,  ׁשָ ּבְ ים!  ִמּלִ ָמאַתִים  ּכְ ֶנֱאָמרֹות 
ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ֶאֶלף.  ְתֵריַסר  ּכִ
ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵצא   ּכּוָלם 
ֵעֶרְך  ָוה  ׁשָ ָעה  ׁשָ ל  ּכָ ה  ַעּתָ  ,613- ּבְ
ִמְצֹות,  ִמְליֹון  ַבע  ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ל  ׁשֶ
ּבֹו  ׁשֶ ֶאָחד  ּתֹוָרה  עּור  ׁשִ ּבְ  ]7,356,000[
ָעַתִים,  ׁשְ ּבִ ְוִאם  עֹוֶנה'...".  ּכְ 'ׁשֹוֵמַע 
ֵרה  ע ֶעׂשְ ּבֹון עֹוֶלה ִלְכֵדי ַאְרּבַ ֲהֵרי ַהֶחׁשְ
מֹוָנה  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ עֹות,  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ִמְליֹון. 

ִמְליֹון.

ְלְּכ-28.000  זֹוִכים  ִּבְלַבד  ַאַחת  ְּבְׁשִנָּיה 
ָׁשָנה ּתֹוָרה

ם  ׁשֵ ּבְ ַתב  ּכָ ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֵ
ת  ּבָ ׁשַ ַכר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ ּשְׂ ִלים, ׁשֶ ֻקּבָ ַהּמְ
ה  ּקָ ּדַ ׁשֶ ֹאֵמר,  ֱהֵוי  חֹול.  ִמּיֹום  ֶאֶלף  י  ּפִ
ַעל  ִאְמָרה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ַאַחת 
ָכָרּה  ׂשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלָחן  ׁשֻ ּבְ בּוַע  ָ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ
ַוֲחִצי  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ל  ׁשֶ ָרצּוף  ִלּמּוד  ּכְ

ְלֵמָאה  ֵעֶרְך  וֹת  ְוׁשָ חֹול,  יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ
 - ִמְצֹות!  ִמְליֹון  ַוֲחִצי  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ה  דֹוׁשָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְוָצִריְך ְלהֹוִסיף ּבְ
זֹוַהר  ִלימּוד  ּבְ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ּתֹוַרת  ּוִבְפָרט 
זֹוִכים  ְלַבד  ּבִ ַאַחת  ה  ִנּיָ ׁשְ ּבְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ
יאּור: ֵמָאה  ָנה ּתֹוָרה ]ַהּבִ -28.000 ׁשָ ְלּכְ
ֶוה  ים, ָשׁ ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ָנה ּתֹוָרה ְלַחּלֵ ִמְליֹון ׁשָ
ִליׁש,  ֵני ׁשְ לֹוַמר ִמְליֹון ּוׁשְ 1,666,666 ּכְ
ה  ִנּיָ ׁשְ ּבִ ֶוה  ָשׁ ִנּיֹות,  ׁשְ ים  ִ ּשׁ ְלׁשִ ק  ְלַחּלֵ
ִרים  ֶעׂשְ ּכְ לֹוַמר  ּכְ  27,777.777 ַאַחת  
נֹוָסף  ּבְ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ֶאֶלף  מֹוֶנה  ּוׁשְ
ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ּבְ ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ִמיָלה  ל  ּכָ
ר  ֶאְפׁשָ ַאַחת  ִנָיה  ּוִבׁשְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹשׁ  ׁשְ
יֹוֵצא  ְלִפיָכְך  ּתֹוָרה,  ים  ִמּלִ לֹשׁ  ׁשָ לֹוַמר 

ה ֶאָחת[. ִנּיָ ׁשְ ים ִמְליֹון ִמְצֹות ּבִ ִ ֲחִמּשׁ ּכַ

ֶאֶלף  ֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ִמְליֹון  ְוָחֵמׁש  ֵמָאה 
ִמִּלים ּתֹוָרה

ַהאֹוְרחֹות  ָאַמר  ׁשֶ ַמה  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
ִלים  ְמָחה ְמַקּבְ ׂשִ ַעל ִמְצָוה ּבְ ֶ יִקים, ּשׁ ַצּדִ
ְועֹוד  ְך,  ִמּכָ ַרק  ַמח  ְוִתׂשְ ֶאֶלף,  י  ּפִ
זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  א  ּסֵ ַהּכִ ְבֵרי  ּדִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ַוְדַאי  ּבְ ָנה,  ׁשָ ּכְ דֹוׁש הּוא  ַהּקָ
ֶאת  ְלַהְכִריַע  ֵדי  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ְלַמד  ּתִ
ָעה ַיֲעֶלה ְלִמְליֹון  ל ׁשָ ּכָ ף ְלטֹוָבה, ׁשֶ ַהּכַ
ְלָך  ן  ִיּתֵ לֹא  ֶצר  ַהּיֵ ַוְדַאי  ּוּבְ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ
ֶזה  ר ָעָליו, ְותֹוִסיף ּבָ ּבֵ ְתּגַ ְמנּוָחה, ְוָאז ּתִ
ָאבֹות  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָאה,  פּול  ּכָ עֹוד 
ָנה ּתֹוָרה,  י ָנָתן, ְוִיְהֶיה ְלָך ִמְליֹון ׁשָ ַרּבִ ּדְ
ה אֹוְמִרים ָמאַתִים  ּקָ ָכל ּדַ ַרק ֶרַגע, ֲהֵרי ּבְ
ּקֹות, ֶזה 12,000  פּול 60 ּדַ ים ּתֹוָרה, ּכָ ִמּלִ
ֶאֶלף,  לֹות ּבְ מּוְכָפּ ָעה, ׁשֶ ׁשָ ים ּתֹוָרה ּבְ ִמּלִ
ֵמָאה,  ּבְ ַעם  ּפַ ְועֹוד  ֶאֶלף,  ּבְ ַעם  ּפַ ְועֹוד 
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ּבֹואּו  ֶרַגע,  ָנה,  ׁשָ ל  ׁשֶ ֵעֶרְך  ּבְ ְוַהּכֹל 
יל  ָנה? ַנְכּפִ ׁשָ עֹות ֵיׁש ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּבֹון: ּכַ ֶחׁשְ
ָנה,  ׁשָ ּבְ יֹום  פּול 365  ּכָ יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ  24
ים  פּול 12,000 ִמּלִ עֹות ּכָ ֶוה 8,760 ׁשָ ָשׁ
ֶוה ֵמָאה ְוָחֵמׁש  ָעה, ָשׁ ָכל ׁשָ ׁש ּבְ ּיֵ ּתֹוָרה ׁשֶ
ּתֹוָרה  ים  ִמּלִ ֶאֶלף  ִרים  ֶעׂשְ ֵמָאה  ִמְליֹון 
ֶלת  ֻמְכּפֶ ּתֹוָרה  ִמיָלה  ְוָכל   ,)105,120,000( 

ּכּוָלם,  ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ י  ּכִ  613- ּבְ
פּול  ּכָ  105,120,000 הּוא:  ּבֹון  ְוַהֶחׁשְ
ים  יׁשִ ׁשִ ]ּכְ ֶוה 64,438,560,000  ָשׁ  613

ע ַוֲחִצי ִמְלָיאְרד ִמְצֹות[.  ְוַאְרּבַ

דֹוׁש  יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ִלּ ָעה  ׁשָ ּבְ ְוֶזה ַרק 
יֹום חֹול. ּבְ

ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ֵים  ְנּסַ חֹוֶדׁש  תֹוְך  ּבְ
ֵמי  ׁשְ ּבִ ַרֲחִמים  ְנעֹוֵרר  ּוָבֶזה  ָעִמים,  ּפְ

ְמרֹוִמים.

ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעֵליֶהם  לּו  ִקּבְ ּוְכָבר 
ֵהם  ם  ְוַנְפׁשָ ם  ִלּבָ ּוְבָכל  ים,  ְקדֹוׁשִ
ַוֲאָלִפים,  ִרְבבֹות  ּבְ ּוְמזּוָמִנים,  מּוָכִנים 
ּקֹות  ּדַ  11 ם,  ַמּנָ ִמּזְ יׁש  ְלַהְקּדִ יֹום  ל  ּכָ

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.

ְוִהְצָטֵרף  ּבֹא  ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ה  ְוַאּתָ
ֱאלֵֹקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים  ִיחּוִדי,  ְלִלּמּוד 
ְלָקֵרב  ה  ְוִתְזּכֶ ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ַהָחֵפץ 

יַח ִצְדֵקנּו. ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ּוְלַקּבֵ

ַהִּמְצוֹת  ַּבְנק  ְלֶחְׁשּבֹון  ְוִהְצָטְרפּו  ּבֹואּו 
ֶהָעִׁשיר ֲהִכי ָּגדֹול ָּבעֹוָלם

ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  א  ּסֵ ַהּכִ ְבֵרי  ּדִ ָידּוַע 
חֹול( עֹוָלה ְלֵעֶרְך  דֹוׁש )ּבְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ִלּ
ָעה  ׁשָ ּבְ ט, ְוִאם  ׁשָ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּפְ ִלּ ָנה  ׁשָ
ְגֶלה זֹוֶכה ְל-7,356,000  יּמּוד ּתֹוַרת ַהּנִ ִלּ
ִמְצֹות  ה  ּמָ ּכַ ב  ֵ ּוְנַחּשׁ ּבֹואּו  ה  ַעּתָ ִמְצֹות, 

ַאַחת:  ָעה  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַלּלֹוֵמד  ֵיׁש 
יֹום   30 פּול  ּכָ יָמָמה,  ּבִ עֹות  ׁשָ  24 ֵיׁש 
ים, ָשֶוה 8,640  פּול 12 ֳחָדׁשִ חֹוֶדׁש, ּכָ ּבְ
 7,356,000- יל ְבּ ל ֶזה ַנְכּפִ עֹות, ְוֶאת ּכָ ׁשָ
יֹוֵצא  ְגֶלה,  ַהּנִ ּתֹוַרת  ַלּלֹוֵמד  ֵהם  ׁשֶ
לֹוַמר: 63 ִמְלָיאְרד  63,555,840,000 ּכְ
ְסכּום  ֶזהּו  ֶאֶלף.   840.000 ִמְליֹון   555

חֹול. יּמּוד זֹוַהר ּבַ ָעה ִלּ ְצֹות ְלׁשָ ַהּמִ

ֶאֶלף,  ּבְ ל  ִנְכּפַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוַהּלֹוֵמד 
ֶוה  ָשׁ יִקים[,  ַצּדִ ַהאֹוְרחֹות  ִדְבֵרי  ]ּכְ
 63 לֹוַמר:  ּכְ  63,555,840,000,000
ים ְוָחֵמׁש  ִ ְטִרְיְלַיאְרד ְוָחֵמׁש ֵמאֹות ֲחִמּשׁ
ִעים ִמְליֹון  מֹוֶנה ֵמאֹות ַאְרּבָ ִמְלָיאְרד ּוׁשְ

ִמְצֹות.

ין  ּבֵ ּגּופֹו  ַצַער  ּבְ ין  ּבֵ ִמְצַטֵער  ּוְכׁשְ
ִיְצרֹו  ֶאת  ַהכֹוֶפה  ְוַגם  ַנְפׁשֹו  ַצַער  ּבְ
י  ַרּבִ ּדְ )ָאבֹות  ֵמָאה  ּבְ ל  ִנְכּפַ ִמְצַטֵער,  ִנְקָרא 
 6,355,584,000,000,000 יֹוֵצא  ָנַתן(, 

ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ְקַוְדִריְליֹון  ׁש  ׁשֵ לֹוַמר:  ּכְ
ים ְוָחֵמׁש ְטִרְיְלַיאְרד ְוָחֵמׁש ֵמאֹות  ִ ֲחִמּשׁ

ע ִמְלָיאְרד ִמְצוֹת. מֹוִנים ְוַאְרּבַ ׁשְ

ם  ׁשֵ ּבְ ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַתב  ּכָ ת  ּבָ ּוְבׁשַ
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ
יֹוֵצא  חֹול.  ִמּיֹום  ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
 6 ,355,584,000,000,000,000
ֵמאֹות  ָלׁש  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  ׁש  ׁשֵ לֹוַמר:  ּכְ
ְקַוְדִריְליֹון ָחֵמׁש ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ים  ִ ֲחִמּשׁ

ע ְטִרְיְלַיאְרד ִמְצוֹת. מֹוִנים ְוַאְרּבַ ׁשְ

ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל  הּוא  ּמּוד  ַהּלִ ׁשֶ ּוִמֵכיָון 
ְלִפי  ַרק  ִבים  ְ ְמַחּשׁ ָאנּו  ָלֵכן  ַהֹחֶדׁש, 
תֹוִסיף  ִאם  ּוֶבֱאֶמת  ַהחֹול,  ְיֵמי  ּבֹון  ֶחׁשְ
ל  ִיְגּדָ ּבֹון  ַהֶחׁשְ תֹות,  ּבָ ַ ַהּשׁ יּמּוד  ִלּ ֶאת 

ה. ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ עֹוד ּפִ
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ַחּבּוָרה  ְללֹוְמֵדי  ּבֹון  ַהֶחׁשְ ְוֶזהּו 
ַהִציּבּור  ִעם  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ א  יׁשָ ַקּדִ
דֹוׁש:  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ְוִסיּוֵמי  ִלימּוד  ּבְ
ל  ּכָ ֶאת  ְמַסְייִמים  עֹות  ׁשָ  365 ְך  ֶמׁשֶ ְבּ
ר  ְסּפָ ַהּמִ ֶאת  יל  ַנְכּפִ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר 
ה  ּזֶ ׁשֶ  6,355,584,000,000,000
ל  ]ׁשֶ עֹות  ׁשָ  365 פּול  ּכָ ַאַחת,  ָעה  ְלׁשָ
ֶוה:  ָשׁ דֹוׁש[,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ יּמּוד  ִלּ

 .2,319,788,160,000,000,000

ע  ּוְתׁשַ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  י  ּתֵ ׁשְ
מֹוִנים  ַבע ֵמאֹות ׁשְ ֵרה ְקַוְדִריְליֹון ׁשֶ ֶעׂשְ
ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵמָאה  ְטִרְיְלַיאְרד  מֹוֶנה  ּוׁשְ

ִמְלָיאְרד ִמְצוֹת.

ֲחבּוַרת  ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֶאָחד  ְוָכל 
ַסְך  ּבְ ּומּוְכַפל  ֶזה.  ַכר  ׂשְ לֹו  ֵיׁש  ּיּום  ַהּסִ
ֵאר  ַהּבְ ִדְבֵרי  )ּכְ ֲאֵליֶהם  ר  ְתַחּבֵ ּמִ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ
ל  ּכָ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ְכִנית  ַהּתָ ּוְלִפי  ים ח"ב(.  ַחּיִ ַמִים 

חֹוֶדׁש  ּבְ ַהזֹוַהר,  ִסּיּום  ים  עֹוׂשִ ִאיׁש   70
ַלּיֹום  ּקֹות  ּדַ  11 ִלימּוד  ּבְ לֹוַמר  ּכְ ֶאָחד, 
ׁש  ּיֵ פּול 30 יֹום, ֹזאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ]ְלֵעֶרְך[ ּכָ
פּול  ּכָ חֹוֶדׁש  ל  ּכָ "ל  ַהּנַ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  לֹו 
ה יֹוֵצא  ּזֶ ּיּום, ׁשֶ ּסִ ִפים ּבַ ּתְ ּתַ ׁשְ ְבִעים ַהּמִ ׁשִ
 162,385,171,200,000,000,000
ִים ְקֶוְנִטיְליֹון  ּתַ ים ּוׁשְ ִ ּשׁ לֹוַמר: ֵמָאה ׁשִ ּכְ
מֹוִנים ְוָחֵמׁש ְקַוְדִריְליֹון  ָלׁש ֵמאֹות ׁשְ ׁשְ
ְבִעים ְוֶאָחד ְטִרְיְלַיאְרד ָמאַתִים  ֵמָאה ׁשִ
ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ִמְצוֹת.  ִמְלָיאְרד 
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ  11 לֹוֵמד 
ל ֶצ'ק  סֹוף ַהֹחֶדׁש ְמַקּבֵ ְך 30 יֹום ּבְ ֶמׁשֶ ּבְ
דֹול  ַהּגָ ֲהִכי  יר  ֶהָעׁשִ ְוהּוא  ִמְצוֹת,  ל  ׁשֶ

עֹוָלם. ּבָ

ֶאֶלף  ַלֲעׂשֹות  ְכִנית  ַהּתָ ּוְלִפי 
ֶאת  יל  ַנְכּפִ חֹוֶדׁש,  ּבְ ִסּיּוִמים 
ֶוה:  ֵ ָשׁ ֶאֶלף  ּבְ "ל  ַהּנַ כּום  ַהּסְ ל  ּכָ
 162  ,385,171,200,000,000,000,000
ִלְקרֹא  ֵאיְך  יֹוְדִעים  לֹא  ֲאַנְחנּו  יְנַתִים  ]ּבֵ
ַוְדַאי ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא  ה[, ֲאָבל ּבְ ר ַהּזֶ ְלִמְסּפַ
ַרק  ְוֶזה  ְוָרׁשּום,  ב  ָ ְמֻחּשׁ ַהּכֹל  עֹוָלם 
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ר ֶאת ָהֹאֶזן ּבָ ִרים ְלַסּבֵ ִמְסּפָ ּבְ
דֹוׁש,  ַכר לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהּקָ ֱאֶמת ׂשְ ֲאָבל ּבֶ
ֵער  כֹול ְלׁשַ ּיָ ַרְך ֵאין ִמי ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאֶצל ַהּשׁ
ֶרק  ְעָיה )ּפֶ ִביא ְיׁשַ ּוְלָתֵאר, ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהּנָ
ֶהֱאִזינּו  לֹא  ְמעּו  ׁשָ לֹא  "ּוֵמעֹוָלם  ג(,  סד 

ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים  ָרָאָתה  לֹא  ַעִין 
ה לֹו". ִלְמַחּכֵ

ּלֹא  ׁשֶ ַעת  ּדַ ר  ּבַ ֵיׁש  ַהִאם  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
ֵאר  ָ ּשׁ ְוּיִ זּו,  ֲעצּוָמה  ְזכּות  ְוַיְחטֹוף  ָירּוץ 

ְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ? ח"ו ּבַ

ְּתַקֵּבל ֶאת ַהָּׂשָכר ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאָחד
ֶרַגע!  עֹוד  ֲחׁשֹב  ַמְרנּו!!!  ּגָ לֹא  עֹוד 
ִמְנָיין,  ּבְ ְלַמד  ּתִ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִאם 
ּנֹוְתִנים  ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ּכִ ֶאֶלף,  ּבְ ל  ֻיְכּפַ ׁשּוב 
ֵצא(,  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ )זֹוַהר  ֶאֶלף  ּבְ נֹוְתִנים  ַמִים  ָ ִמּשׁ
ה  ִמְנָיין, ְוִאם ַאּתָ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַוֲהֵרי ַהּשׁ
ֶאת  ל  ַקּבֵ ּתְ ֲהֵרי  יעּור,  ִ ַהּשׁ ֶאת  ן  ַאְרּגֵ ּתְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד!!!  ֶנֶגד ּכָ ָכר ּכְ ַהּשָׂ

ִנְהֵייָת ֶהָעִׁשיר ֲהִכי ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם 
ְּבִמְצוֹת, מֹוְלִטי ִזיְליֹוֶנר

ְמעּו  ׁשָ לֹא  ִאם  ם  ּגַ ַמה?  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ְלּתָ  ּדַ ּתַ ִהׁשְ ה  ַאּתָ ֲאָבל  ְלָך, 
ְולֹא  ָכר,  ׂשָ ֶאת אֹותֹו  ל  ַקּבֵ ּתְ ם  ּגַ ְנָין,  ַהּמִ
ֲחקּו  ִיּמָ ָך  ּלְ ׁשֶ ָהֲעווֹנֹות  ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד, 
ְלּגּוִלים,  ַהּגִ ַער  ׁשַ ַהַמַהְרָח"ו  ִדְבֵרי  ]ּכְ
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ת  ָרׁשַ ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְואֹוֵהב  ֵלי,  ִמׁשְ ָר"א  ַהּגְ
ַהִאם  ַלְחשֹוב?  ַמה  עֹוד  ֵיׁש  נּו!  ֹקַרח[, 
יר  ִחּבּוק ָיַדִים? ֲהֵרי ִנְהֵייָת ֶהָעׁשִ ב ּבְ ֵתׁשֵ
מֹוְלִטי  ִמְצוֹת,  ּבְ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ַהּגָ ֲהִכי 
יר ְוִלְרֹקד  ה ָצִריְך ָלׁשִ ִזיְליֹוֶנר!!! ֲהֵרי ַאּתָ
ית  ְמַחת ּבֵ ׂשִ מֹו ּבְ ְיָלה ּכְ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ ּכָ
ֵמרֹב  בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ נּו  ָיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֹוֵאָבה  ַהּשׁ
ִמי  ָנן  ַרּבָ נּו  ּתָ ע"ב(:  נא  ף  ּדַ ה  )ֻסּכָ ְמָחה  ׂשִ
לֹא  ֹוֵאָבה  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ָרָאה  ּלֹא  ׁשֶ

ָמיו.  ְמָחה ִמּיָ ָרָאה ׂשִ

ְלֵאּלּו  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ִעַּקר 
ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה

א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ לֹא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ִמים ב' ל"א ד'( -  ְבֵרי ַהּיָ "י ּדִ ן!!! )ַרׁשִ ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ
תּוב  ף סב(, ּכָ ח ּדַ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ דֹוׁש )ּפָ ּוַבּזַֹהר ַהּקָ
ר ָאְכלּו  ֲאׁשֶ ּכַ ן? ׁשֶ אֹוְכֵלי ַהּמָ ַמה ְמֻיָחד ּבְ
לּו  ְוִקּבְ ַעִים  ּמֵ ּבַ ֵרְך  ִמְתּבָ ָהָיה  ן  ַהּמָ ֶאת 
ְוָזכּו  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַמה  ּוָראּו  רּוָחִני  אֹור 
ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה  ְוַעל  ֶעְליֹוָנה.  ַלָחְכָמה 
ָנה  ֵני ָהֱאמּוָנה ְוָלֶהם ִנּתְ ָעה, ְוֵהם ָהיּו ּבְ ּדֵ
ְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת  ּה ּבִ ל ּבָ ּכֵ ַהּתֹוָרה ְלִהְסּתַ
ר  ִעּקַ דֹוׁש ׁשֶ ָרֶכיָה. רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהּקָ ּדְ
ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ְלֵאּלּו  ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת 

ֶאת סֹודֹוֶתיָה.

ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה
ַוְיִחי  ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ּוְבאֹור 
ל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום  ּכֹחֹו ׁשֶ ַתב: ׁשֶ )מט יא(, ּכָ

קּו  ְתַעּסְ ּיִ ׁשֶ ִריְך  ּצָ ׁשֶ הּוא  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך 
ּוֵבאּור  ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ֵייָנה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיֹות  ּפְ ְלְמדּו ֶאת  ּיִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ
א "סֹוד"(. יַמְטִרּיָ ם ַיִין ּגִ ל ּתֹוָרה. )ּגַ ה ֵייָנּה ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

אּוָלה  ַהּגְ ֶאת  ְלָהִחיׁש  ָבר  ַהּדָ ָיֵדינּו  ּבְ
ָקרֹוב  יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ְוִלְזּכֹות ְלַקּבֵ

ַרֲחִמים. ּבְ

ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש!!!

ֶאת  ח  ְוִתּקַ ְתעֹוֵרר  ּתִ ַוְדַאי  ּבְ ֲהֵרי 
טֹוָבה  ֵעָצה  ְלָך  ֵאין  י  ּכִ ָיַדִים,  ּבְ ַעְצְמָך 
ִרים,  ָ ּוְמֻאּשׁ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ִלְזּכֹות  ִמּזֹו, 
ַהּכֹל,  ְלַכֵוון ַעל  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ח  ּכַ ִתׁשְ ַרק ַאל 
לֹוַמר,  ים, ּכְ ׁש ְלַמַעְנָך ֶאלֹוִקים ַחּיִ ּוְלַבּקֵ
ִלְכבֹוד  ֶזה  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשָ ַהּטֹובֹות  ל  ּכָ ׁשֶ
ּתּוַכל ַלֲעבֹוד  ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהּשׁ
בֹוד  ּכְ ְלַמַען  ל  ּלֵ ְוִתְתּפַ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ֶאת ה' 
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפּדֹות  ַמִים,  ׁשָ
ְתָך  ִפּלָ ּתְ ל  ֻקּבָ ּתְ ְוָאז  ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ְוַלּגְ
עּוֵרי  ְלׁשִ ּכּוָלנּו   - ּוְבַאֲהָבה.  ָרצֹון  ּבְ
ּכּוָלנּו  ים!!!  ַחּיִ ֲחֵפֵצי  ּכּוָלנּו  ּתֹוָרה!!! 

דֹוׁש!!! לֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ

ַלָּקדֹוׁש  ְמנּוָחה  ָלֵתת  ְוֹלא  ִלְלמֹוד  ָצִריְך 
ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו

ָעֵלינּו  ם  ֵ ַהּשׁ ָעֶרה  ּיְ ׁשֶ ָרצֹון  ִוְיִהי 
ְלָבֵבנּו  ְלַטֵהר  ה  ְוִנְזֶכּ ָטֳהָרה,  רּוַח 
ּוְבָכל  ּכֵֹחנּו  ָכל  ּבְ ְליֹוְצֵרנּו  ַלֲעֹבד 
ָהַרֲעָיא  ׁשְ מֹו  ּכְ ְמֹאֵדנּו,  ּוְבָכל  נּו  ַנְפׁשֵ
זֹוַהר  ִלְלמֹוד  אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוֶ ְמֵהיְמָנא 
"י ֵמִאיר  ּבִ ּתֹוַרת ָהַרׁשְ דֹוׁש ַדְוָקא, ׁשֶ ַהּקָ
ְולֹא  ִלְלמֹוד  ְוָצִריְך  ַהּדֹורֹות,  סֹוף  ַעד 
ַעד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְמנּוָחה  ָלֶתת 
ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ריט.(  ְנָחס  ּפִ )זֹוַהר  ְגָאֵלנּו  ּיִ ׁשֶ
ית  ְבֶנה ּבֵ ֵחנּו ְוּיִ ץ ִנּדָ יֵחנּו ִויַקּבֵ ָלנּו ְמׁשִ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ נּו ּבִ ְפַאְרּתֵ ּתִ
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ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבחּוֵרי  ֶׁשְּמצּוִיים  ַהּנֹוָרָאה  ְוַהַהְסָּתָרה  ָהַאְׁשָלָיה  ְיֹבַאר  ּבֹו 
ַהִּסְטָרא  כֹוחֹות  ְׁשִליָטה  ַּתַחת  ֲעמּוָקה,  ְּבַתְרֵּדָמה  ִּבְהיֹוָתם  ְוַהַאְבֵרִכים 
ַאֲחָרא ֶׁשּמֹוְנִעים ֵמֶהם ֶאת ִּליּמּוד ָהֱאֶמת,  ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּליּמּוד 
ַהּתֹוָרה,  ִחיצֹוִנּיּות  ְּבִּלימּוד  ַרק  ְׁשקּוִעים  ֹזאת  ּוִבְמקֹום  ַהְּגאּוָלה,  ְׂשַפת 
ּוְבָכְך ְמַחְּזִקים ֶאת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלם,  ֶאת ָהַאְׁשָלָיה, ְוָלֵכן ָהעֹוָלם זֹוֵעק 
ְוָלֵכן  ְנָׁשָמה,   ְלֹלא  ְּכגּוף  ּפֹוֵעל  ַרק  הּוא  ַחִּיים,   לֹו  ֵאין  ִּכי  ִמִּיּסּוִרים,  
ִּכי  ֵמַהַּתְרֵּדָמה,  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ַעל  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  נֹוֲחתֹות 
ָאנּו ּדֹור ַאֲחרֹון ֶׁשל ְּגאּוָלה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּוָבאנּו ָּכאן ָלֶתת ְּתרּוָפה 
ֶקר, ְלַמְכאֹוב ַהָּגדֹול, ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְקחּו ַאֲחָריּות ִאיִׁשית,  ַלּשֶׁ

ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָהעֹוָלם ּכּולֹו.


יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי

חודש טבת תשע"ב
נחל לכיש 24/8 בית שמש תובב"א, טל: 0548-436784 
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ר 37 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
)ֵחֶלק א(
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!

ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה: 
זֹוַהר  ִּליּמּוד  חֹוַבת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי 

ַהָּקדֹוׁש?
עֹוד  ָיְדָך,  ּבְ דֹול  ּגָ ָטעּות  ׁשּוָבה:  ּתְ
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ָיְצאּו  תרפ"א  ַנת  ׁשְ ּבִ
ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ בד"ץ 
ַעל  ְוָחְתמּו  זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב  ַע  ְיהֹוׁשֻ
ְך ָחְתמּו  ּכָ ְוַאַחר  ָאז,  ּדְ דֹוִלים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶזה 
עיה"ק  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 
ָרֵאל,  דֹוֵלי ִיׂשְ ַנת תשס"ב-ח, ְועֹוד ּגְ ׁשְ ּבִ
ל  ׁשֶ ֲחִתימֹות  ִעם  ְסָפִרים  ה  ַהְרּבֵ ְוָיְצאּו 
ים.   ָפַרּדִ ְוַהּסְ ים  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ דֹוֵלי  ּגְ רֹוב 
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ַהּזֹוַהר  אֹור  ּוְבֵסֶפר 
מּוָבִאים  ְועֹוד,  ַהּזֹוַהר  ְמאֹורֹות  ְוַהּזַֹהר 
 ? ַמְעּתָ יִקים. ְוִאם לֹא ׁשָ יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ַצּדִ
ְולֹא  ַרב  ֵמָהֶעֶרב  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב  ׁשֶ ִסיָמן 

יָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת. ּגִ

הֹוָרה  ֹלא  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  א. 
ָעַלי ִלְלמֹוד זֹוַהר? ִלי ּׁשֶ

ָך  ַרּבְ ֶאת  דּון  ּתָ ֹקֶדם  א.  ׁשּוָבה:  ּתְ
ה,  ּבָ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ינֹוק  ּתִ הּוא  ׁשֶ ְזכּות  ְלַכף 
ל  ]ְלָמׁשָ ֵיַדע?  ֵמַאִין  ָלַמד  לֹא  ְוִאם 
ֵהם  ת,  ּבָ ׁשַ ְוִתְצַעק  ּבּוץ  ַלּקִ ֵתֵלְך  ִאם 
ֵהם  ֵמֶהם,  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ַמה  ָיִבינּו  לֹא 
ת?[. ּבָ ׁשַ ֶזה  ַמה  ְמעּו  ׁשָ לֹא   ֵמעֹוָלם 

ֶפר  ַמע ְולֹא ָרָאה ֶאת ַהּסֵ ּלֹא ׁשָ ֵכן ׁשֶ ב. ִיּתָ
ּה  "ֶעְרּכָ יִקים  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  ַהּזֹוַהר"  "אֹור 
ְוַהּזַֹהר",  ָרֵאל  ִיׂשְ ּו"ְגדֹוֵלי  ָעה",  ׁשָ ל  ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ אֹוְמִרים  יִקים  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  ּיֹוֵתר  ׁשֶ
ע ָצִריְך ִלְלֹמד זֹוַהר!  ְיהּוִדי ַוֲאִפילּו ָרׁשָ
ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  לֹו  ִביא  ּתָ ָיְדָך  ּבְ ֵעָצה   -
נּו ְוָכל  ַרּבֵ ה  ְרֶאה ַמה אֹוֵמר ָלנּו ֹמשֶׁ ּיִ ׁשֶ
יֹוֵתר  ב"ה  ַאֲחָריו,  ִאים  ַהּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ים ֶהָחזֹון  ֵמֶאֶלף, ְוָהַאֲחרֹוִנים ַהֵחֶפץ ַחּיִ
ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָחִביב  ַאֲחרֹון  ְוַאֲחרֹון  ִאיׁש, 
ֶזה,  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ְוִאם  ִליָט"א.  ׁשְ ַקְנֵיְבְסִקי 
ָאז  ַהּזֹוַהר,  ִלּמּוד  ּבְ ד  ִמְתַנּגֵ ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב 
ֵני ָהֶעֶרב ַרב ֶזַרע ֲעָמֵלק  ׁשּוט ֵמַרּבָ הּוא ּפָ
ַתב  ּכָ "א  ּבָ ָהַרׁשְ ׁשֶ ְוִליִלין  רּוִחין  ין  ּדִ ׁשֵ
ין רּוִחין  ּדִ ַרע ֲעָמֵלק ׁשֵ ֵהם ִמּזֶ ֲעֵליֶהם ׁשֶ
"א סימן תי"ד, ספר הרזים, כתבי  ּבָ ְוִליִלין )שו"ת ָהַרׁשְ
האריז"ל והם מזיקין את הבריות(. ְוָצִריְך ַלֲעֹזב ֶאת 

יו.  מֹוַע ּתֹוָרה ִמּפִ ֶנֶסת ְולֹא ִלׁשְ ית ַהּכְ ַהּבֵ
ַעל  ִיְצָחק'  ִרי  ַה'ּפְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ְרֵאה 
ית ִלְבֵני ָהָאָדם  "ם ַמּסִ ֵסֶפר ְיִציָרה: ַהּסַ
קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות  ה  ַכּמָ ּבְ
ִרי  ֶפר 'ּפְ בְּסֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּסֵ
ַהס"ם  )הקדמה(  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ַעל  ִיְצָחק' 
ֵני ָאָדם  ּבְ הּוא רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ הּוא ֲעָמֵלק ּכְ ׁשֶ
ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַלֲעֹסק  רֹוִצים 
ּוְמִניעֹות  ִסּבֹות  ה  ּמָ ּכַ ּגֹוֵרם  הּוא  ָאז 
ָהָאָדם  ִלְבֵני  ית  ַמּסִ ְוָתִמיד הּוא  ָלָאָדם, 
קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות  ה  ַכּמָ ּבְ
לֹו  ִיְהֶיה  ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ּבְ

מֹו.  ֵאין ִנְמָחה ׁשְ קּוָמה ׁשֶ ּתְ

ֵאינֹו  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל  ֹראׁש  ְׁשֵאָלה:  ב. 
ֶאְפָׁשר  ַמה  ַּבּכֹוֵלל,  זֹוַהר  ִלְלֹמד  ַמְרֶׁשה 

ַלֲעׂשֹות?

ל  ׁשּוָבה: ְלַהְראֹות ְלרֹאׁש ַהּכֹוֵלל ּכָ ּתְ
יִקים, ְוִאם ַאַחר  ַצּדִ ְתבּו ָהֶאֶלף  ּכָ ׁשֶ ַמה 
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הּוא  ַמע ׁשֶ ְך לֹא יֹאַמר ִלְלֹמד זֹוַהר, ַמׁשְ ּכָ
יקֹוֶרס  ְוֶאּפִ ר  ִעּקָ ּבָ ְוכֹוֵפר  ע  ָרׁשָ ׁשּוט  ּפָ
ַמֲאִמין  ְולֹא  ז"ל,  "ם  ָהַרְמּבַ ְלִפי  מּור  ּגָ
ִתים.  ת ַהּמֵ ִרים ְולֹא ָיקּום ִלְתִחּיַ בי"ג ִעּקָ
ֵרי  ִעּקְ ְו-י"ג  ַמֲאִמין  ַאִני  ּבְ ַמֲאִמין  לֹא 
ְכִלית  ַהּתַ ׂש  ְמַחּפֵ לֹא  ְוהּוא  ֱאמּוָנה. 
ִלּמּוד  ִלי  ּבְ ַהְגָר"א:  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך  ּלְ ׁשֶ
ט. ְוֶזה ְלׁשֹון  ׁשַ ַהּסֹוד לֹא ְמִביִנים ֶאת ַהּפְ
ֵאינֹו  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ פ"ח(,  שלמה  )אבן  ָר"א  ַהְגּ
רּור  ּבָ ֵאינֹו  ט  ׁשָ ַהּפְ ֲאִפילּו  ַהּסֹוד  ֵמִבין 
סֹודֹות  יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ָידֹו.  ּבְ
יָגן ִנידֹון  ל ְלַהּשִׂ ּדֵ ּתַ ַהּתֹוָרה ְוהּוא לֹא ִהׁשְ
ִניִמּיּות  ּפְ ִלְצָלן.  ַרְחָמָנא  ים  ָקׁשִ ִדיִנים  ּבְ
ַהּגּוף  ִלְפִניִמּיּות  ים  ַחּיִ הּוא  ַהּתֹוָרה 
ְלִחיצֹוִנּיּות  ְוַהִחיצֹוִנּיּות  ֶפׁש,  ַהּנֶ הּוא  ׁשֶ
ֵאין  ְוסֹוד  ֶרֶמז  ּבְ ְוָהעֹוְסִקים  ַהּגּוף, 
ר  ְוִעּקַ ֶהם,  ּבָ רֹות  ְלִהְתּגָ ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר 

ָלה.  ִלּמּוד ָחְכַמת ַקּבָ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ֻאּלָ ַהּגְ

ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ג. 
ִלְלמֹוד  ֹלא  ַהאֹוֵמר  ֶׁשַרב  ֶׁשֲאַמְרֶּתם: 

זֹוַהר ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה? 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשּוָבה:  ּתְ
ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ פ"ח(  יֹוָמא  )רי"ף  ִלְבָרָכה 
ְוֵאּלּו  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶאת  ִבים  ְמַעּכְ ְדָבִרים 
ְוָהאֹוֵמר  ע,  ָלָרׁשָ ר  ְתַחּבֵ ְוַהּמִ ֵהם... 
ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ָאְמרּו  ְוֵכן  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא 
ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר  ב(  פה,  )יֹוָמא 

ׁשּוָבה.  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ ֵאין 
יֹום  ֵאין  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ֶאֱחָטא 
ְקלֹון  ּבִ ד  ּבֵ ְתּכַ ְוַהּמִ ר.  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ
ה  ְוַהְמַבּזֶ ּבּור,  ַהּצִ ִמן  ְוַהּפֹוֵרׁש  ֲחֵברֹו, 
ב ֶאת  ה ַרּבֹוָתיו, ְוַהְמַעּכֵ ֲאבֹוָתיו, ְוַהְמַבּזֶ

ה ֶאת  ּטֶ ַבר ִמְצָוה, ְוַהּמַ ים ֵמֲעׂשֹות ּדְ ָהַרּבִ
ֶרְך טֹוָבה ְלֶדֶרְך ָרָעה, ְוָהרֹוֶאה  ֲחֵברֹו ִמּדֶ
ְבָידֹו,  מֹוֶחה  ְוֵאינֹו  ָרָעה  ְבַתְרּבּות  ְבנֹו 
ְוַהּשֹֹוֵנא  ֲחָכִמים,  ְבֵרי   ּדִ ַעל  ְוַהחֹוֵלק 
ְצֹות.  ַהּמִ ַעל  ְלִעיג  ְוַהּמַ ַהּתֹוָכחֹות,  ֶאת 
ָעה  ֶרק ד(: ַאְרּבָ ׁשּוָבה ּפֶ "ם )ִהְלכֹות ּתְ ְוַעֵין ַרְמּבָ
ֵמֶהם  ֶאָחד  ה  ְוָהעֹוׂשֶ דֹול,  ּגָ ָעוֹון  ֵמֶהם 
ָידֹו  ּבְ יק  ַמְסּפִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאין 
ׁשּוָבה ְלִפי גֹוֶדל ֶחְטאֹו, ְוַעֵין  ַלֲעׂשֹות ּתְ
נב(,  אֹות   - ָהִראׁשֹון  ַער  )ׁשַ ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵרי  ׁשַ ֵסֶפר 

ה(.  ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ַער ָהֶעׂשְ יִקים )ׁשַ אֹוְרחֹות ַצּדִ

ֶׁשִּמי  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ד. 
ֶׁשְּמָסֵרב ִלְלֹמד ֹזַהר ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל 

ַהר ִסיַני?
קנב.(  ף  )ּדַ ַהֲעלְֹתָך  ּבְ ְבֹזַהר  ׁשּוָבה:  ּתְ
ִאינּון  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ּבְ ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי 
וז"ל:  ִסיַני,  ּדְ טּוָרא  ּבְ ָקְייֵמי  ֲהוּו  ּדַ
ִאיּנּון  ָאה,  ִעּלָ א  ַמְלּכָ ּדְ ַעְבֵדי  יִמין  ַחּכִ
ֵלי  ּכְ ִמְסּתַ ָלא  ִסיַני,  ּדְ טּוָרא  ּבְ ַקְיימּו  ּדְ
א  ֹכּלָ ּדְ ָרא  ִעּקָ ִאיִהי  ּדְ ְמָתא,  ִנׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ
]ראה  עכ"ל.  ְוכּו',  ׁש  ַמּמָ אֹוַרְייָתא 
זי"ע  פתייה  יהודה  ורבי  הזוהר,  אור 
ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות   אֹוָתם ׁשֶ מבאר, ׁשְ

ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני[.

ה. ְׁשֵאָלה: ֵאיְך ְיכֹוִלים ִלְכֹּתב ְּדָבִרים 
ֲחמּוִרים ָּכל ָּכְך, ַרב ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה ִלְלֹמד 
זֹוַהר רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות ַמָּמׁש ְוהּוא ָאֵׁשם ַעל 
ָּכל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָהָיה ְוִיְהֶיה ַחס ְוָׁשלֹום?

ּקּון  יקּוֵני זֹוַהר )ּתִ ׁשּוָבה: ֶזה ָלׁשֹון ַהּתִ ּתְ
א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ ַוי לֹון  ף עג:(  ּדַ ל' 

ְרּגּום  ]ּתַ ָעְלָמא.  ּבְ ָדן  ְוַאּבְ ְוֶהֶרג  ּוִביָזה 
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ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ָלֶהם  אֹוי  ַהּקֶֹדׁש[:  ִלְלׁשֹון 
עֹוָלם.  ה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ּבָ ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבּזָ

, לֹא ֲאִני אֹוֵמר ֶאת ֶזה[. ]ֵהַבְנּתָ

ְלִדְבֵרי  ַרק  ֲאִני ׁשֹוֵמַע  ִאם  ְׁשֵאָלה:  ו. 
ַרִּבי ֶׁשִּלי, ָהאֹוֵמר ֹלא ִלְלֹמד זֹוַהר, ַהִאם 
ִלי  ַיֲעׂשּו  ַמה  ֹלא?  אֹו  ֵעֶדן  ַּגן  ִלי  ִיְהֶיה 
ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ִאם ָׁשַמְעִּתי ָלַרב 

ֶׁשִּלי?
ִאי  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשּוָבה:  ּתְ
ִלי  ּבְ ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְלַגן  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ
ִיְקחּו  ם  ְוׁשֵ ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיֹות  ּפְ ִלּמּוד 
לֹא  ֲאִני  ְצַעק,  ּתִ ם  ְוׁשֵ יִהּנֹום,  ַלּגֵ אֹוְתָך 
ִלְלֹמד  ִלי  ָאַמר  לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ָהַרב  ם  ָאׁשֵ
ָך ַיַחד ֹאְתָך  ּלְ ְמשֹך ֶאת ָהַרב ׁשֶ זֹוַהר, ְוּתִ
ְלחּו ֶאת ָהַרב  ׁשְ ם, ּתִ יִהּנֹום, ְוִתְצַעק ׁשָ ַלּגֵ
ָאַמר  לֹא  הּוא  ם,  ָאׁשֵ הּוא  ׁשֶ יִהּנֹום  ַלּגֵ
לֹא  ָהַרב  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ִלי 
ַלע,  א ְלַכף ַהּקֶ ה ָלֶלֶכת ְלֵגִהינֹום, ֶאּלָ ְזּכֶ ּיִ
ְלֵגִהינֹום,  ֵנס  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּתִ אּוַלי  ה  ְוַאּתָ
ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחַזְרּתָ  לֹא  ִאם  ַרק  ֶזה  ֲאָבל 
ּלֹא  , ַהּיֹום ֵאין ֶאָחד ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת לֹא ָיַדְעּתָ
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִלְלֹמד  ִריְך  ּצָ ׁשֶ יֹוֵדַע 
ה לֹא ָיכֹול  ַוֲאִפילּו ְיָלִדים יֹוְדִעים, ְוַאּתָ
ְוֶזה  י!!!  ָיַדְעּתִ ְולֹא  י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  יד  ְלַהּגִ
ָעַסק  ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ִרית:  ַהּבְ ֵסֶפר  ָלׁשֹון 
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה  ּבְ
ַגן ֵעֶדן  ָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ יֹון ּכְ ִבּזָ ם ּבְ ָ ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמּשׁ
עֹוד  ְולֹא  ְוכּו',  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ֹזַהר  ּבְ
ַהּטֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ל  ּכָ ָידֹו  ּבְ ֵיׁש  ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ָנַפִים  ּכְ ׁש  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ ָרִפים  ַהּשְׂ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ׂשֹוְרִפים 

קּוֵדי ְוכּו',  ת ּפְ ָרׁשַ ֹזַהר ּפָ ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה ַעל ֶזה ִנְקָרא  דֹול ַהְמֻמּנֶ ר ַהּגָ ְוֶזה ַהּשַׂ

ָל"ה. א ַקּבָ ִגיַמְטִרּיָ י הּוא ּבְ יּוִפיֵא"ל ּכִ

ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ִאם  ֲאהּוַבי,  ַאַחי  ן  ּכֵ ַעל 
רֹוֶצה  ה  ְוַאּתָ א  ַהּבָ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ
ְלַמד –  רּוְך הּוא, ּתִ דֹוׁש ּבָ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּקָ
ָכל ְויֹום ְלָפחֹות  דֹוׁש ּבְ ִתְגרֹוס זֹוַהר ַהּקָ
ה  ְזּכֶ יִנימּום, ְוָכְך ּתִ ה ַהּמִ ּזֶ ּקֹות, ׁשֶ 4-5 ּדַ
ַהּזֹוַהר  ַעלֹון  ּבְ ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ דֹול  ַהּגָ ַכר  ִלׂשְ
ָעה. ל ׁשָ ּה ׁשֶ ר 35-36 ּוְבֵסֶפר ֶעְרּכָ ִמְסּפַ

ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח  ִהְכַנְסִּתי  ְׁשֵאָלה:  ז. 
ְוָהַרב הֹוִציא ֶאת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהְּמֹבָאר 

ֶזה, ַמה ַלֲעׂשֹות?
ׁשּוָבה: ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרב ּוְלַהְראֹות  ּתְ
יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ְוִאם  אן,  ּכָ ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
הּוא  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ְבְרחּו  ּתִ עּותֹו,  ִרׁשְ ּבְ
ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ַרב,  ָהֶעֶרב  ֵני  ֵמַרּבָ אי  ַוּדַ ּבְ

ין רּוִחין ְוִליִלין.  ּדִ ׁשֵ

ח. ְׁשֵאָלה: ֲאִני לֹוֵמד ִּביִׁשיָבה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשל  ֵסִטים  ָלנּו  ָּתַרם  ְותֹוֵרם  ּוְמֻפְרֶסֶמת, 
הֹוָרה  ַהְּיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר 
ְלהֹוִציא ֶאת ַהּזֹוַהר, ַמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות? 
ֵמָהֲעֹונֹות  ֶאָחד  ֶזה  ׁשּוָבה:  ּתְ
י  ַרּבִ ְבֵרי  ִמּדִ ם  ְלִהְתַעּלֵ יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ
ר  ֲאׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ
יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָיָדם  ַעל  אי  ַוּדַ ּבְ
ַעְצנּו  ּיָ ׁשֶ ַמה  ֲעׂשּו  ּתַ ן  ּכֵ ְוַעל  ַרֲחִמים,  ּבְ
ד,  ְתׁשּוָבה א', ְוִאם הּוא ִמְתַנּגֵ ְלַמְעָלה ּבִ
ְוכּו',  ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ל  ׁשֶ טֹוב  ל  ַחּיָ הּוא 
ה ֶאת  ּזָ ּבִ ֵאֶבל, ַעל ׁשֶ ְמחּו ֶנְגּדֹו ְוִתְהיּו ּבְ ּתִ
ֶחֶרב  ּבְ ֶנְגּדֹו  יִקים, ְוֵתְצאּו  ּדִ ל ֶאֶלף ַהּצַ ּכָ



5 4

ּוְתַפְרְסמּו  דֹול,  ּגָ קֹוֵרא  ּוְבקֹול  ּוַבֲחִנית 
ַעם  ֶאת  ְוַתְזִהירּו  ים  ַרּבִ ּבְ מֹו  ׁשְ ֶאת 
ֵנס  ְלִהּכָ ר  ִיְתַחּבֵ לֹא  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַמה  ְרֵאה  ְלֵעיל.  ְוַעֵין  ַהּזֹאת,  יָבה  ׁשִ ַלּיְ
ּלֹא לֹוֵמד  ׁש ֶמֶלְך': ִמי ׁשֶ ְקּדָ ַתב ַה'ּמִ ּכָ ׁשֶ
ַמד.  ּלָ ׁשֶ ְגֶלה  ַהּנִ ִלּמּוד  ֶאת  ּפֹוֵגם  ָלה  ַקּבָ
)תקוני זהר תיקון  ֶמֶלְך'  ׁש  ְקּדָ ַה'ּמִ ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ר  ׂשַ ּבְ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  מ"ג(, ַמאן דְּאֹוִליף 

ּתֹוָרה  ֵיין  ָתה  ְוׁשָ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ַלְחָמּה 
דֹול ִאם לֹא  ְך ּגָ ל ּכָ ה, עֹוְנׁשֹו ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ִלּמּודֹו,  ּבְ ּפֹוֵגם  ה  ַרּבָ ְוַאּדְ ָלה,  ַקּבָ ִיְלַמד 
כֹול  ּיָ ׁשֶ ּוִמי  ְוכּו'.  יֹוִליף  ָלא  ּדְ ֵליּה  ְוַטב 
ָלה אֹו ָחֵבר  ַלמְֵּדהּו ַקּבָ ּיְ ִלְקנֹות לֹו ַרב ׁשֶ
ּגֹוֵרם  ל,  ֵ ּוִמְתַרּשׁ ָפִרים  ַהּסְ ִמּתֹוְך  אֹו 
ה  ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ לּוָתא ְוכּו'. ְוָכל ׁשֶ ְלֹאֶרְך ּגָ
ה  רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ּפֵ
ּלֹא  ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ בֹו ּתִ
ִמיָמה. )עיין  ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ַיֲעׂשֶ
בלי  בעלמא  בגירסא  קבלה  הלומד  שגם  ל'  בתיקון  שם 

בלימוד  ימים  חודש  כמו  נחשב  אחת  לימוד שעה  הבנה, 

פשטי התורה(.

ָעה  ֶׁשּׁשָ ֱאֶמת  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ט. 
ֵמֶעֶׂשר  יֹוֵתר  ָׁשֶוה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ֶאָחד 
ֶאֶלף ַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹוְמִדים ְּגָמָרא ָּכל ַהּיֹום 

ָׁשֹלׁש ֳחָדִׁשים?
ָעה,  ׁשָ ל  ׁשֶ ּה  ֶעְרּכָ ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ

ר 35-36.  ְוַעלֹון אֹור ַהּזֹוַהר ִמְסּפַ

ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  י. 
לֹוֵמד זֹוַהר ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו?

ִראׁשֹון,  )ַמֲאָמר  ָל"ה  ׁשְ ראה  ׁשּוָבה:  ּתְ
מועתק בספר אור הזוהר דף 154 – תפנה למפעל הזוהר 

לקבל בחינם הספרים(.

יא. ְׁשֵאָלה: ִאם ָהַרב ֶׁשִּלי ֵאינֹו אֹוֵמר 
ּתֹוָרה  לֹוֵמד  הּוא  ַהִאם  זֹוַהר,  ִלְלֹמד 
ִלְׁשָמּה? ַהִאם הּוא ֵמֶעֶרב ַרב? ִמי אֹוֵמר 

ֶאת ֶזה?
מֹוֵרנּו  ַמת  ַהְקּדָ ּבְ ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹות(  ַהַהְקּדָ ַער  ׁשַ )ַעל  ְזָי"ָע  ִויַטאל  ים  ַחּיִ ָהַרב 
לֹא  ִוד  ּדָ ן  ּבֶ ַוֲעַדִין  ין  ּצִ ַהּקִ ל  ּכָ ְוָכלּו   ...
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ְונֹוַדע  א.  ּבָ
ִנְבֶנה  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹור  ל  ּכָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ָיָמיו.  ִאּלּו ֶנֱחָרב ּבְ ָיָמיו ּכְ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ה  ּזֶ ַמה  ְוָלַדַעת  ַלֲחֹקר  ַני  ּפָ ֶאת  ָנה  ָוֶאּתְ
ּוַמּדּוַע  ְוָגלּוֵתנּו.  נּו  ִקּצֵ ְתָאֵרְך  ּנִ ְוַעל ַמה 
י. ּוָמָצאִתי אֹון ִלי ַוֲאִניָנה  ן ִיׁשַ א ּבֶ לֹא ּבָ
ּקּון  ּקּוִנים )ּתִ ַוי... ִמֵסֶפר ַהּתִ י ּדָ י ְוִלּבִ ִקְרּבִ ּבְ
ל  ֶדה, ּכָ ִציץ ַהּשָׂ ף ע"ז:(... ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ל' ּדַ

ָעְבִדי...  ּדְ הּוא  ְלַגְרַמְייהּו  ָעְבִדי  ּדְ ֶחֶסד 
ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ה  ֵהּמָ ר  ָבׂשָ י  ּכִ ְזּכֹור  ַוּיִ
ל  ׁשֶ רּוחֹו  ִאיהּו  ָדא  לט(,  עח  ים  ִהּלִ )ּתְ ָיׁשּוב 
ֵליּה  יֹוִזיל  ּדְ ָגְרִמי  ּדְ ַוי לֹון ָמאן  יַח,  ָמׁשִ
ין  ִאּלֵ ּדְ ְלָעְלָמא,  ְיתּוב  ְוָלא  ָעְלָמא  ִמן 
ְוָלא  ה,  ׁשָ ַיּבָ ְלאֹוַרְייָתא  ָעְבִדי  ּדְ ִאינּון 
ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ּבְ ְדָלא  ּתַ ְלִאׁשְ ָבָעאן 
ְדָחְכָמה  ְנִביעּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ ְוָגְרִמין 
י"ת  ּבֵ ָאַרת  ּתְ ְוִאׁשְ ִמיָנּה,  יּו"ד  ְדִאיִהי 
א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמי  ּדְ לֹון  ַוי  ה,  ְיֵביׁשָ
ָעְלָמא, ְוַהאי רּוַח  ָדן ּבְ ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ
ָמה  יַח ּכְ ל ָמׁשִ ִאיהּו רּוחֹו ׁשֶ ק ּדְ ּלַ ִאְסּתַ ּדְ
ַמר, ְוִאיהּו רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִאיהּו רּוַח  ְדִאּתְ
רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה 
ַוֲאִפיּלּו  ב(.  יא  ְעָיה  )ְיׁשַ ם  ֵ ַהּשׁ ְוִיְרַאת  ַעת  ּדַ
ל  ּכָ אֹוַרְיָתא  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאינּון  ל  ּכָ
ֱהיֹות  ִעם  ְוכּו'.  ְלַגְרַמְיהּו  ָעְבִדי  ּדְ ֶחֶסד 
ֶזה  נּו  ְזַמּנֵ ּבִ ּוִבְפָרט  ְמֹבָאר,  טֹו  ׁשָ ּפְ ׁשֶ
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ית  ר ַהּתֹוָרה ַנֲעׂשֵ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ֲעֵלי ּתֹוָרה  ּה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ַקְרּדֹם ַלֲחֹתְך ּבָ
ָרס  ל ּפְ ּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ֲאׁשֶ
ַלל  ִמּכְ ִלְהיֹוָתם  ְוַגם  ְיֵתרֹות,  ֵפקֹות  ְוַהּסְ
ַסְנֶהְדָראֹות,  ְוַדָיֵני  יבֹות,  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ
ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ נֹוֵדף  ְוֵריָחם  ָמם  ׁשְ ִלְהיֹות 
י ּדֹור ַהְפָלָגה  יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ְודֹוִמים ּבְ
ר  ְוִעּקַ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְורֹאׁשֹו  ל  ִמְגּדָ ַהּבֹוִנים 
ְך  ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ יֶהם ִהיא ַמה ּשׁ ת ַמֲעׂשֵ ִסּבַ
ֵסֶפר  תּוב ּבְ ּכָ ם. ּכַ ה ָלנּו ׁשֵ תּוב ְוַנֲעׂשֶ ַהּכָ
ְוֶזה  כ"ה:(  ף  )ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַהּזַֹהר 
ַמִים  ָ ה ּתֹוְלדֹות ַהּשׁ סּוק ֵאּלֶ ְלׁשֹונֹו ַעל ּפָ
ֵעֶרב  ּבָ ֵיׁש  ִמיִנים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ׁשֶ ְוָהָאֶרץ, 
ְקָרא  ַרב, ּוִמן ַהג' ִמיִנים, ֵמֶהם הּוא ַהּנִ
ה  ֵהּמָ ַמר  ִאּתְ ָעַלְייהּו  ּדְ ּבֹוִרים,  ּגִ ת  ּכַ
ם,  ֵ ַהּשׁ י  ַאְנׁשֵ ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ּבֹוִרים  ַהּגִ
הֹון  ּבְ ָמר  ִאּתְ ּדְ ין  ִאּלֵ ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְוִאיּנּון 
ל  ּוִמְגּדָ ִעיר  ָלנּו  ִנְבָנה  ָהָבה  יא(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

י ְכֵנִסּיֹות  ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנּו ׁשֵ ְוגֹו' ְוַנֲעׂשֶ
הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְוָיין ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ ּוּבָ
א  ֶאּלָ ָמּה,  ִלׁשְ ְוּלֹא  יּה,  ֵריׁשֵ ַעל  ְוֲעָטָרה 
ת ַהּזֹאת  ה ַעל ַהּכַ ד לֹון ְוכּו'. ְוִהּנֵ ְלֶמְעּבַ
ּלֹא  ּתֹוָרה ׁשֶ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָמָרא: ּכָ ּגְ ָאְמרּו ּבַ
ָניו  ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמּה ֹנַח לֹו ׁשֶ ִלׁשְ

ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.

יב. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין 
עֹוֶׂשה ַרַעׁש ַעל ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?

דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשּוָבה:  ּתְ
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּלֹא לֹוְמִדים  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ
ּגֹוג  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ָהעֹוָלם  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ
יל  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהּצִ ּוָמגֹוג, ּוָפׁשּוט ׁשֶ
ֵתַבת נֹוַח  ְנסּו ּבְ ּכָ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ֶאת ּכָ

ּלֹוְמִדים זֹוַהר  "י , ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ ּבִ ל ָהַרׁשְ ׁשֶ
ִמְפָעל  ֶאת  ִהַקְמנּו  ָלֵכן  ְצלּו,  ִיּנָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר 
ָכל ָמקֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ יל ֶאת  ְלַהּצִ
רב  ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ֶאת  ַוֲאִפילּו  ֵהם,  ׁשֶ

ְתׁשּוָבה! ְלַהְחִזיר אֹוָתם ּבִ

אומר  ְּכבֹודֹו  מדוע  ְׁשֵאָלה:  יג. 
ִלְלמֹוד  שאין  האֹוֵמר  ְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש 
זֹוַהר ֹלא ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא ְלעֹוָלם? ֲהֹלא 

הּוא ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול?
ַרק  ֶזה,  אֹוֵמר  ֲאִני  לֹא  ׁשּוָבה:  ּתְ
ינּו  ַרּבֵ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקּבָ
ְנֵזי  ִסְפרֹו ּגִ ַיֲעֹקב ַאּבּוַחִציָרא זצוקללה"ה )ּבְ
ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ם ַרּבִ ׁשֵ ף קפ"ה( אֹוֵמר ּבְ ֶלְך ּדַ ַהּמֶ

ּתֹוַרת  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּדְ דֹוׁש:  ַהּקָ יֹוַחאי 
ּלֹא  ֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ׁשֶ ֱאֶמת ׁשֶ
ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאלֹהּותֹו  ִנְבָרא ּדִ

ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. ִיְתּבָ

ִלי  ָאַמר  ְּכבֹודֹו  ַמדּוַע  ְׁשֵאָלה:  יד. 
ָלבֹוא  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשִּלי  ַהְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש 
ְּבִגְלּגּול ַּפַעם נֹוֶסֶפת, ֲהֹלא הּוא ַּתְלִמיד 

ָחָכם ָּגדֹול?
אֹוֵמר  זי"ע  ה  ַתּיָ ּפְ ָהַרב  ׁשּוָבה:  ּתְ
ַתב  ּכָ ׁשֶ זי"ע  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ
ה  ְצוֹות: ְוִאם לֹא ָעׂשָ ַער ַהּמִ ת ׁשַ ְתִחּלַ ּבִ
ְלמּוד  ּתַ ל  ׁשֶ ֶאָחד  ִמְצָוה  ר  ִחּסֵ ֲהֵרי  ן  ּכֵ
ָכל  ּכְ קּוָלה  ּוׁשְ דֹוָלה  ּגְ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה 
ְטַרח  ּיִ ׁשֶ ַעד  ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך  ְצוֹות  ַהּמִ
ַעד  ר.  ְזּכַ ַהּנִ ְרֵד"ס  ַהּפַ ל  ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ד'  ּבְ
ְיהּוָדה  ָהַרב  ָאַמר  ְועֹוד  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ַעת ַהְלָוָיה ּכַ ׁשְ עֹוד ּבִ ה זי"ע ׁשֶ ַתּיָ ּפְ
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ְלעֹוָלם  ָחַזר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ָעָליו,  ּבֹוִכים 
ם ְיַרֵחם. ֵ ִגְלּגּול, ַהּשׁ ה ּבְ ַהּזֶ

ַמְרִעיׁש  ְּכבֹודֹו  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  טו. 
עֹוָלמֹות ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ָלָּמה ֵאין ַמְסִּפיק 

ַׁש"ס ּופֹוְסִקים?
ִמָקאַמאְרָנא  י  ָהַרּבִ ָאַמר  ׁשּוָבה:  ּתְ
ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ָרָכה:  ַהּבְ ֵהיָכל  ִסְפרֹו  ּבְ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ָהַאֲחרֹון, ִמי ׁשֶ
ים  ֵהם ַחּיִ ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ׁשֶ
ָנה  ִמְקָרא ּוְבִמׁשְ לּוָלה ּבְ ֶפׁש, ּבְ ׁש ַלּנֶ ַמּמָ
ל  ּכָ ׁשֶ ֶנֱאָמָנה  ֵיַדע  ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד 
ְוַלחּוץ,  ָפה  ִמּשָׂ הּוא  עֹוֵסק  ׁשֶ ּתֹוָרתֹו 
ְוֶהָאָרה  ים  ַחּיִ ּבַ ֵעֶסק  לֹו  ְוֵאין  דֹוֵאג,  ּכְ
אּות, ְוֵאינֹו  ּלֹו ָטעּות ְוַרּמָ ֶפׁש, ְוהּוא ּכֻ ַלּנֶ
ם,  י ׁשֵ א ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּתֹוָרה ֶאּלָ עֹוֵסק ּבַ
ֵרר  ּתָ דֹול ַהּדֹור ּוְלִהׂשְ ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ּגְ
ֵחֶלק  ְולֹא  ים  ַחּיִ לֹו  ְוֵאין  ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל 
ֹזַהר ָחָדׁש...  ִתּקּוֵני  ּבְ ּוְכִדְכִתיב  ים.  ַחּיִ ּבַ
א ַעל  ים ֶאּלָ יג ָאְרחֹות ַחּיִ אי לֹא ַיּשִׂ ּוְבַוּדַ
ים  ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ
קֹוַמְרָנה  ָרָכה  ַהּבְ )ֵהיַכל  עכ"ל.  ְלַבד,  ּבִ ִויַטאל 

ֶרק י'(. ת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר ּפֶ ָרׁשַ ּפָ

ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשֵאּלּו  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  טז. 
את  לעכב  ּגֹוְרִמים  זֹוַהר  לֹוְמִדים 

הָמִׁשיַח?
ֶמֶלְך(,  א  ּסֵ )ַהּכִ ַתב  ּכָ ל'  ִתּקּון  ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ
ְלִמיד  ּתַ ַעל  ִחּיּוב  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְוֶז"ְל: 
דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ם  ְוָעְנׁשָ ָלה.  ַקּבָ ִלְלֹמד  ָחָכם 
ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה  ַקּבָ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם 
ה ַרֲחָמָנא  ֻאּלָ ִבים ַהּגְ י ֵהם ְמַעּכְ לּוָתא ּכִ ּגָ
ִלּמּוד  ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ י  ּכִ ִליְצַלן, 
ִלּמּוד ֹחֶדׁש  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ּלֹא  ֶ ּשׁ ָלה ַמה  ּבָ ַהּקַ

ּכָֹחּה  דֹול  ּגָ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפׁשָ ּבִ ָיִמים 
ה. ֻאּלָ ְלָקֵרב ַהּגְ

ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יז. 
ַעל  ֲאֵׁשִמים  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  הורו  שלא 
ַהִּפיגּוִעים  ָּכל  ְוַעל  ְיהּוִדים,  ִמְליֹון  ֵׁשׁש 

ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעד ַהּיֹום?
זצ"ל  ם  ּלָ ַהּסֻ ַעל  ּבַ ׁשֶ ָידּוַע  ׁשּוָבה:  ּתְ
ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ
ְוהודיע  יבֹות,  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ַרּבָ ְלָ ָהַלְך 
ַלל  ּכְ ַעל  ָמה  ְחּתְ ּנֶ דֹוָלה  ּגְ ֵזיָרה  ּגְ ׁשֶ ָלֶהם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְכַלל  דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְבֵרי  ֲחקּו ִמן ָהעֹוָלם רח"ל, ְוהוסיף ּדִ ִיּמָ
ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַרק  ׁשֶ דּוִעים  ַהּיְ ָהַרְמַח"ל 
ֵזרֹות  ַהּגְ ִמן  יֵלנּו  ְלַהּצִ ָיכֹול  דֹוׁש  ַהּקָ
ִהיא,  ָהֵעָצה  ן  ּכֵ ַעל  רח"ל.  ָהָרעֹות 
ל  ְלּכָ יורה,  יָבה  ְיׁשִ ְורֹאׁש  ַרב  ל  ּכָ ׁשֶ
ְמעּו  דֹוׁש.  ְולֹא ׁשָ ְיהּוִדי ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ
ִמְלָחָמה  ְרָצה  ּפָ ְך  ּכָ אחרי   – קֹולֹו!  ּבְ
ֵעת  דֹוָלה ְוְנָהְרגּו 6-7 ִמְליֹון ְיהּוִדים, ּכָ ּגְ
ה  ְקׁשָ ּמַ ֵאָלה ׁשֶ ְ ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת אֹוָתּה ַהּשׁ
ָהַרג  ִמי  )נה(  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ
נ"ה  ף  ּדַ ת  ּבָ )ׁשַ ַמֲאָמר חז"ל  ָידּוַע   - אֹוָתם? 
ין ִלְפֵני הקב"ה,  ת ַהּדִ ַעּמּוד א'( ָאְמָרה ִמּדַ

ֵאּלּו  ּנּו  ּתַ ִנׁשְ ַמה  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ לּו  ַהּלָ ֵמֵאּלּו. ָאַמר לֹו 
ְלָפָניו  ָאְמָרה  מּוִרים.  ּגְ ִעים  ְרׁשָ לּו  ְוַהּלָ
ִלְמחֹות  ָיָדם  ּבְ ָהָיה  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְבֵרי  ּדִ ּוְלִפי   - ואכמ"ל.  ִמחּו,  ְולֹא 
יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ֵאּלּו  חז"ל 
ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ִמים  ֲאׁשֵ
ם!!!  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ֲחטּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ
זֹוַהר  ִלְלֹמד  ּבּור  ּצִ ּלַ ָיָדם לֹוַמר  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ



ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהִעְנָין  ַעל  י  ְוָכַתְבּתִ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן  ה ֵסֶפר ׁשָ ַהּזֶ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין 
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת 
ְוֶזה  ְך,  ּכָ ַעל  אֹוָתם  ים  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ
ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון 
ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ׁשֶ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ
י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין 
ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ָרֵאל, ַהּגְ ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות 
ל ַמְעָלה ֶהָעִני  ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ
ין  ר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ֵאין ְמַכּפֵ
ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. 
לּום  ּכְ ּלֹא ָעׂשּו  ׁשֶ יבֹות ַעל  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 

ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ ַלת  ְלַהּצָ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיָתַבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יח. 
זֹוַהר ִנָּנֵצל?

"י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים: 
ְצלּו ֵמֶחְבֵלי  ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ ׁשֶ
ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ דֹוׁש: ּבְ ַהּקָ
ָבה  נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ָעׂשְ

ֵצל.  ַהּזֹאת ְוִנּנָ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל  נּו ּבַ ּלָ ְוִנְתַאֵחד ּכֻ
דֹוׁש  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּכָ ׁשֶ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד  ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ
ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ְמָחה  ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 
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ַּבחּוֵרי  ֶׁשְּמצּוִיים  ַהּנֹוָרָאה  ְוַהַהְסָּתָרה  ָהַאְׁשָלָיה  ְיֹבַאר  ּבֹו 
ְׁשִליָטה  ַּתַחת  ֲעמּוָקה,  ְּבַתְרֵּדָמה  ִּבְהיֹוָתם  ְוַהַאְבֵרִכים  ַהְּיִׁשיבֹות 
ִּליּמּוד  ָהֱאֶמת,  ִּליּמּוד  ַאֲחָרא ֶׁשּמֹוְנִעים ֵמֶהם ֶאת  ַהִּסְטָרא  כֹוחֹות 
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּליּמּוד ְׂשַפת ַהְּגאּוָלה, ּוִבְמקֹום זֹאת ְׁשקּוִעים ַרק 
ָהעֹוָלם,  ִחיצֹוִנּיּות  ֶאת  ְמַחְּזִקים  ּוְבָכְך  ַהּתֹוָרה,  ִחיצֹוִנּיּות  ְּבִלימּוד 
ֶאת ָהַאְׁשָלָיה, ְוָלֵכן ָהעֹוָלם זֹוֵעק ִמִּיּסּוִרים, ִּכי ֵאין לֹו ַחִּיים, הּוא ַרק 
ּפֹוֵעל ְּכגּוף ְלֹלא ְנָׁשָמה, ְוָלֵכן נֹוֲחתֹות ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשל  ְּגאּוָלה  ֶׁשל  ַאֲחרֹון  ּדֹור  ָאנּו  ִּכי  ֵמַהַּתְרֵּדָמה,  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ְּכֵדי 
ֶקר, ְלַמְכאֹוב ַהָּגדֹול,  ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּוָבאנּו ָּכאן ָלֶתת ְּתרּוָפה ַלּׁשֶ
ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְקחּו ַאֲחָריּות ִאיִׁשית, ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ְוָהעֹוָלם ּכּולֹו.


יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
חודש טבת תשע"ב

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413

ר 38 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
)ֵחֶלק ב(
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ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל 
יּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ִלּ

ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!
ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה: 
זֹוַהר  ִלּיּמּוד  חֹוַבת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי 

ַהָּקדֹוׁש?

עֹוד  ָיְדָך,  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָטעּות  ׁשּוָבה:  ּתְ
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ָיְצאּו  תרפ"א  ַנת  ׁשְ ּבִ
י  ל ַרּבִ דֹוִלים ׁשֶ יִקים ַהּגְ ּדִ ל ַהּצַ "ץ ׁשֶ ּדַ ּבַ
ַעל  ְוָחְתמּו  זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב  ַע  ְיהֹוׁשֻ
ְך ָחְתמּו  ּכָ ְוַאַחר  ָאז,  ּדְ דֹוִלים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶזה 
ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 
ָרֵאל,  דֹוֵלי ִיׂשְ ַנת תשס"ב-ח, ְועֹוד ּגְ ׁשְ ּבִ
ל  ׁשֶ ֲחִתימֹות  ִעם  ְסָפִרים  ה  ַהְרּבֵ ְוָיְצאּו 
ים.  ָפַרּדִ ְוַהּסְ ים  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ דֹוֵלי  ּגְ רֹוב 
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ַהּזֹוַהר  אֹור  ּוְבֵסֶפר 
מּוָבִאים  ְועֹוד  ַהּזֹוַהר  ְמאֹורֹות  ְוַהּזַֹהר 
 ? ַמְעּתָ יִקים. ְוִאם לֹא ׁשָ יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ַצּדִ
יָלה  ָך ֵמָהֶעֶרב ַרב ְולֹא ּגִ ּלְ ָהַרב ׁשֶ ִסיָמן ׁשֶ

ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת.

]ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות - המשך מחלק א'[

ְיִׁשיָבה  ֲהֹראׁש  ִעם  ִּדַּבְרִּתי  ְׁשֵאָלה:  יט. 
ֶׁשִּלי, ֶהְרֵאִתי לֹו ַהְּסָפִרים ְוָאַמר ִלי ְּבַתִּקיפּות 
ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ָּבעֹוָלם  ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ֶהְחִליט,  ּׁשֶ
לֹו,  ְוָאַמְרִּתי  ִּביִׁשיָבה!!!  זֹוַהר  ְלַהְכִניס 
זי"ע ֶׁשָאנּו  ְוֶהָחזֹון ִאיׁש  ַחִּייםא  ֶהָחֵפץ  ֲהֹלא 

ׁשּום  ֵאין  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ים':  ַחּיִ ֶה'ָחֵפץ  .א 
לֹוְך  ּבְ לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהָגּ ָאַמר  ְוֵכן  ָלה.  ַהְגּבָ

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ים'  ַחִיּ ֶה'ָחֵפץ  ַרּבֹו  ם  ֵ ִמּשׁ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

י ֻרּבֹו  ָלה ּכִ ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגּבָ ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ָאְמרּו  ֵהם  ְּבִסְפֵריֶהם,  ְולֹוְמִדים  ַתְלִמיֵדיֶהם 
ִלְלֹמד זֹוַהר ָלָּמה ֶׁשֹּלא ֵנֵלְך ְּבַדְרֵכיֶהם? ָּפָניו 
ְּבַתִּקיפּות  ְוָאַמר  ָחְורּו,  ְיִׁשיָבה  ָהֹראׁש  ֶׁשל 
ָּכאן ֲאִני ַהַּבַעל ַהַּבִית!!! ָרִציִתי ֹלאַמר לֹו, ִּכי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהַּבַעל ַהַּבִית, ְוִהְתַאַּפְקִּתי 
ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ַהִאם  ְּכלּום,  ָאַמְרִּתי  ְוֹלא 
ְמָסֵרב  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ָלָּמה  ִלי,  ְלַהְסִּביר 
ֵליֶלְך ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוַהְגָר"א? ֲהֹלא 

הּוא ִליָטִאי?

ִנְתַּגָּלה ַהּסֹוד
ֵאלֹות א' ה'- ׁשּוָבה: ְרֵאה ְלֵעיל ׁשְ ּתְ
ָהָיה:  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְלָך  יר  ְוַאְסּבִ טו-י"ז, 
ִנים  י ֵליֵלְך ְלָכל ָהַרּבָ ָנה ֶהְחַלְטּתִ ִלְפֵני ׁשָ
ֵבי  ִמְכּתְ ִלְכּתֹב  ֵמֶהם  ׁש  ְלַבּקֵ דֹוִלים  ַהּגְ
ם  ַהּגַ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ִחּזּוק 
ֲאָבל  ָמָתם,  ְלַהְסּכָ ָצִריְך  ֵאינֹו  ַהּזַֹהר  ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ ים,  ָהֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ְך הּוא  ּכָ
ֶזה,  ּבְ ַהּדֹור  דֹוֵלי  ּגְ ַעת  ּדַ מֹוַע  ִלׁשְ רֹוֶצה 
א  ּסֵ ּכִ ִעם  י  ָהַלְכּתִ ֶ ּשׁ טֹוב  י  ּתִ ַחׁשְ ְולֹא 
ְלִמיד ָחָכם  לַֹח ּתַ י ִלׁשְ ים, ֶהְחַלְטּתִ ּלִ ְלּגַ ּגַ
ל  דֹוִלים ְוִקּבֵ ר ְסָפִרים ּגְ ַעל ְמַחּבֵ דֹול ּבַ ּגָ
ֶאל  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ִנים,  ָהַרּבָ מֹות  ַהְסּכָ ָבר  ּכְ
דֹול  ִנים ְוָהַאְדמֹוִרי"ם, ָהַלְך ְלַרב ּגָ ָהַרּבָ
דֹול  ּגָ ּוִבְנַין  דֹול  ּגָ ְקַהל  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאָחד 
ּנּו  ל ִמּמֶ ְנָיִנים[, ּוְכָבר ִקּבֵ ה ּבִ ּמָ ]ְואּוַלי ּכַ
ל  יָחה ׁשֶ ּלֹו, ַאַחר ׂשִ ָמה ַעל ֵסֶפר ׁשֶ ַהְסּכָ
ַהּזַֹהר  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  עֹות ָעָנה לֹו,  י ׁשָ ּתֵ ׁשְ
ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְוכּו', ֲאָבל ִאם אֹוַמר 

ל  ּכָ ְלְמדּו  ּיִ ם ׁשֶ ים' ְמעֹוֵרר ְלֻכּלָ ִמְדָרׁש, ְוָהָיה ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ

ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים )ר'  ָרׁשָ ל אֹוָתּה ּפָ ת ֶאת ַהּזַֹהר ׁשֶ ּבָ ׁשַ

יוסף בן שלמה מפוזין הוספות בנין יוסף(.
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ְלְמדּו זֹוַהר ָאז לֹא ִיְצָטְרכּו  ּיִ ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ
ְמעֹון ְלָכל ְוכּו', ָלֵכן  י ׁשִ י ַרּבִ ָלל ּכִ אֹוִתי ּכְ
ְלַמד זֹוַהר,  ּתִ יָבה לֹא רֹוֶצה ׁשֶ ָהרֹאׁש ְיׁשִ
ה  ְתַעּלֶ ּתִ זֹוַהר,  לֹוֵמד  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶרַגע  ּבְ י  ּכִ
ְוָכל  ַוֲעצּומֹות,  דֹולֹות  ּגְ ְדֵרגֹות  ְלּמַ
ִיְהיּו  ּיֹאַמר  ֶ ּשׁ ַהּמּוָסר  ְוִדְבֵרי  ָרׁשֹות  ַהּדְ
י ִאם לֹוְמִדים זֹוַהר  ֶאֶפס ָוַאִין, ּכִ ֶאְצְלָך ּכְ
ּמֹוְכִרים ְלָך  ֵרר ְלָך ׁשֶ זֹוִכים ָלֱאֶמת, ְוִיְתּבָ
ֶקר, ְוהּוא לֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּפַ ֶקר, ְועֹוד  ׁשֶ ַרק 
ֵהֵבאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְתַעּלֶ ּתִ ׁשֶ ְכָלל  ּבִ רֹוֶצה 
דֹול  ַהּגָ ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  י"ז  ֵאָלה  ׁשְ ּבִ ְלֵעיל 
ּלֹא רֹוִצים  ֵני ָהֶעֶרב ַרב ׁשֶ ל ַרּבָ ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ

ְלְמדּו זֹוַהר )ראה בספר סוד ה' באריכות(. ּתִ ׁשֶ

ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ּבֹואּו ּוְראּו: ׁשָ
ע  ַהּגַ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  וֶוה  ָשׁ
ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ַאְבֵרִכים   10,000 ַעְצְמָך:  ּבְ
ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ָלנּו  ֵיׁש  יֹום,  ּבְ עֹות  ׁשָ  10
ׁשּוט אֹו ֲאִפילּו  ּפָ ר ְיהּוִדי  ְוַכֲאׁשֶ ּתֹוָרה, 
ת  ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ּלֹוֵמד ַרק ׁשָ ֶיֶלד ָקָטן ׁשֶ
ָנה  וֶוה ִמְליֹון ׁשָ ן ָשׁ ם ּכֵ דֹוׁש, ּגַ זֹוַהר ַהּקָ
ָזִכיָת  ָאז  ִלְלמֹוד  ְלָך  ה  ָקׁשֶ ְוִאם  ּתֹוָרה. 
 10,000 מֹו  ]ּכְ ָנה,  ׁשָ ִמְליֹון  ְלֵמָאה 
יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ  10 ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ַאְבֵרִכים 
נּו  ּבָ ְיקּוָיים  ְוָכְך  ָיִמיםב[,  ֵמָאה  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
יֹאַמר  ׁש  "ַהָחּלָ י'(  )ד'  יֹוֵאל  ִביא  ַהּנָ ְבֵרי  ּדִ

הקדושים  חז"ל  דברי  את  זה  על  להמליץ  ואפשר  .א 
אם  כי  מעמך  שואל  אלוקיך  ה'  מה  הפסוק:  על 

שעה  שבלימוד  מאה.  אלא  מה  תקרי  אל  ליראה... 

אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד 

עשר  הלומדים  אברכים  אלפים  עשרת  של  תורה 

שעות ביום 

ּבֹור ָאִני", ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה  ּגִ
ַרֲחִמים. יַח ּבְ ׁשִ ּוְלָהִביא ֶאת ַהּמָ

סֹוד  ּיְ ים":  ַחּיִ ַה"ָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר 
ְועֹוֵנׁש,  ַכר  ׂשְ ּבִ ְלַהֲאִמין  הּוא  ֲהדּות  ַהּיַ
ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ "ְוַסְרנּו  ּדּוי:  ַהּוִ ֶאת  ּוֵבֵאר 
ָלנּו",  ָווה  ָשׁ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ
ֱאֶמת  ּבֶ ְבנּו  ְוֶהְחׁשָ ּבֹון  ֶחׁשְ ינּו  ָעׂשִ ּלֹא  ׁשֶ
ֱאֶמת  ּבֶ ה  ּמָ ּכַ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ֶאת 
יּמּוד  ִלּ ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ִווים,  ׁשָ
ְוָכל  ִניִנים  ִמּפְ ִהיא  "ְיָקָרה  ַהּתֹוָרה 
ּבֹון:  ֶחׁשְ ּבֹואּו  ּה",  ּבָ וּו  ִיׁשְ לֹא  ֲחָפֶציָך 
ּמּוד  ּלִ דֹול ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ ָכר ּגָ ֵאיֶזה ׂשָ
ים  ַחּיִ ַהֵחֶפץ  ים  ִקּיֵ ְוֵכן  דֹוׁש.  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
יַח...  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ ַמֲאִמין  ֲאִני  ַעְצמֹו  ּבְ
ים  ה לֹו, ּוַמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ָכל יֹום ֲאַחּכֶ ּבְ
ַעם  ת  ֻאּלַ ּגְ ּוְלַמַען  יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ְלַמַען 

ָרֵאל. ִיׂשְ

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל,  ְתֵבי  ִכּ ּבְ תּוב  ּכָ
ּתֹוַרת  ָלנּו  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  יּמּוד  ִלּ
ִלְרֹאת  זֹוִכים  ּכּוָלנּו  דֹוֵרנּו  ּוְבּ ַהִנְגָלה, 
ַעִין, ּוְכָבר ְמִעיִדים ַאְבְרֵכי  ֶאת ֶזה ַעִין ּבְ
ׁשּוִטים,  ּפְ ְיהּוִדים  ַוֲאִפילּו  ַהּכֹוְלִלים 
ַהזֹוַהר  ְדַבׁש  ִמּצּוף  ֲעמּו  ּטַ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ
ֹמָחם  ּוִמְתַרֵחב  ם  ִלּבָ ח  ִנְפּתָ דֹוׁש  ַהּקָ
ּתֹוָרה  ּבַ ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ
ִחיּבּוִרים  ר  ְלַחּבֵ ְוָזכּו  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ְמצּוָייִניםג.

 - טמון  הגנוז"  ה"אור  שהרי  זה  לכל  זכו  ובוודאי     

ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש )כדברי הבני יששכר, 

ועוד צדיקים, ראה באור הזוהר(, ומאיר את הנשמה, 
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כ. ְׁשֵאָלה: ַמה ִּבְיכֹוְלִּתי ַלֲעֹׂשת ִאם ֹראׁש 
יֹום,  ְּבָכל  זֹוַהר  ֶׁשִּנְלַמד  ְמָסֵרב  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל 
ַהֵּסֶפר  הּוא  ֶׁשֹּזַהר  ָאַמר  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ֲהֵרי 
מּוָסר ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ּוִבְכָלל ֵאיִני ֵמִבין, ָלָּמה 
ֹלא  ַרק  מּוָסר  ֵסֶפר  ָּכל  ִלְלמֹד  ָלנּו  ַמִּתיר 

זֹוַהר?

ּכֹוֵלל, הּוא  ׁשּוָבה: הּוא לֹא רֹאׁש  ּתְ
ְלָאְך  ף ַלּמַ ּתָ רֹאׁש ָהרֹוְצִחים ְוַגְזָלִנים ְוׁשֻ
ים ְצִעיִרים ּוְצִעירֹות,  ֶות ַלֲהרֹוג ֲאָנׁשִ ַהּמָ
י  ּתֵ ּבָ ְוָכל  ָהֲאסֹונֹות  ַעל  ם  ָאׁשֵ ְוהּוא 
ֵלִאים ִעם ְצִעיִרים ּוְצִעירֹות,  ּמְ ים ׁשֶ ַהַחּיִ
ַהּגּוָבִא"י  ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקּבָ ַהּמְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵאָלה י"ז.  זצ"ל, ְרֵאה ׁשְ

ֶׁשִהְנֶכם  ִלי  ִסֵּפר  ֶאָחד  ְׁשֵאָלה:  כא. 
ַהְּתִפּלֹות  זֹוַהר  לֹוְמִדים  ֵאין  ֶׁשִאם  אֹוְמִרים 

וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה.

ָמה  ַהָּדָבר?  ֱאֶמת  ַהִאם  ִמְתַקְּבלֹות,  ֵאיָנן 
ַהְּמקֹור ְלָכְך?

ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקּבָ ַהּמְ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשּוָבה:  ּתְ
ְך  ּכָ ּכֹוֵתב  ַאּבּוֲחִציָרא  ַיֲעֹקב  נּו  ַרּבֵ
ֲאִריכּות  ּבַ )ְרֵאה  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ָדה  ַהּגָ ַעל  ִסְפרֹו  ּבְ

ְפָרא ִדְצִנִיעותא(. ָמה ַלּסִ ַהְקּדָ ּבְ

כב. ְׁשֵאָלה: ָהַרב ֶׁשִּלי ַעד ַהּיֹום ִהְתַנֵּגד 
ְלָכל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? 

ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ְלַהְראֹות  ׁשּוָבה:  ּתְ
ַעלֹוִנים  ְוַגם  יָבה,  ׁשִ ַהּיְ ְלרֹאׁש  ה  ַהּזֶ
ְוָלֶבַטח  ַהּזֹוַהר,  ל  ׁשֶ ְו-36   35 ר  ִמְסּפַ

ָרֵאל.  ַרע ִיׂשְ י הּוא ִמּזֶ ים, ּכִ ַיְסּכִ

z

הודעה משמחת
מבצע חסר תקדים, לזיכוי עם ישראל והגאולה השלמה

בשיתוף אוהל הרשב"י במירון ומפעל הזוהר העולמי
כל 70,000 יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף, מתאחדים בקריאת התיקוני זוהר הקדוש, מרעידים את 

השמים ומשיח צדקנו לא נשאר אדיש, ובא מיד לבשר הגאולה
ביחד מסיימים לקרוא שבעים אלף סיומים של התיקוני זוהר בכל שנה

כל תלמיד  מתחייב לקרוא דף אחד ]תיקוני זוהר פורמט כיס ב' כרכים[ או בכרך אחד עמוד אחד ליום, שלוקח דקה 
וחצי ליום ומקבל שכר של כולם - 70 מיליון סיומים של כל ספרי התיקוני זוהר וזוכה לברכה מידי חודש בציון 

של אוהל הרשב"י במירון
להצטרפות נא להרשם:  
שם ומשפחה:  
שם האמא:  
שם הכולל:  
עיר:  
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ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ֶהְרֵאִתי  ְּכָבר  ִאם  ְׁשֵאָלה: 
ַמְסִּכים  ֹלא  ְוהּוא   - ְלַרִּבי  ְלַמְעָלה  ַהִּנְזָּכר 
ַּבְּיִׁשיָבה,  זֹוַהר  )שנקרא/נגרוס(  ֶׁשִּנְלַמד 
ֶאְלַמד/ֶאְקָרא  ְּבַעְצִמי  ֶׁשֲאִני  ְמָסֵרב  ְוַאף 

זֹוַהר ַּבְיִשיָבה ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות?

ַהּזֹוַהר  ּקּוֵני  ּתִ י  ּפִ ַעל  ָאז  ׁשּוָבה:  ּתְ
ְסִפירֹות(  עשר  לתקון  הקדמה  הסלם  ובעל  )המהרח"ו, 

ֵאין  ְוִאם  ִלְברַֹח,  ְוֵיׁש  ל  ְמַחּבֵ ִנְקָרא  הּוא 
ֶנְגּדֹו,  ְקבּוָצה  ַאְרְגנּו  ּתְ ִלְברַֹח,  ָך  יָכְלּתְ ּבִ
ֶסף ָמֵלא, ְוֵהם  ִמים ָלֶהם ּכֶ ּלְ ַההֹוִרים ְמׁשַ ׁשֶ
ִלים  ֻסּגָ ּמְ ּדֹות ׁשֶ ּגֹוְנִבים ֶאת ּתֹוַרְתֶכם, ְוַהּמִ
דֹוׁש.  ַהּקָ זֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ם  ַאּתֶ
י  יבֹות ְוִהְצִליחּו, ּכִ ה ְיׁשִ ַכּמָ ]ָעׂשּו ֶאת ֶזה ּבְ
דּות  ִהְתַנּגְ יׁש  ַיְרּגִ יָבה  ְיׁשִ ָהרֹאׁש  ׁשֶ ֶרַגע  ּבְ
ְלחּו  קֹום, ְוִתׁשְ ים ַעל ַהּמָ דֹוָלה ֶנְגּדֹו, ַיְסּכִ ּגְ
ּלֹו  ׁשֶ ַלְסֶטְנֶדר  ימּו  ׂשִ ּתָ אֹו   – דֹוַאר  ּבַ לֹו 
ִיְרֶצה  לֹא  ָעָליו,  תּוב  ּכָ ַמה  ִיְרֶאה  הּוא  ׁשֶ
ל, ְוֵתֶכף  הּוא ְיַקּבֵ דֹוָלה ׁשֶ ה ַהּגְ ֶאת ַהּבּוׁשָ

ּקֹות  ּדַ  4-5 ִיְלְמדּו  יָבה  ׁשִ ַהּיְ ל  ּכָ ׁשֶ ים  ַיְסּכִ
חּור  ל ּבָ ּלֹוְמִדים ּכָ יבֹות ׁשֶ ָנם ְיׁשִ ּיֹום, ֶיׁשְ ּבַ
בּוַע  ל ׁשָ ים ּכָ יֹום ְועֹוׂשִ ָעה ּבְ ְוָכל ַאְבֵרְך ׁשָ
"חּוט  יַבת  יׁשִ ּבִ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִסּיּוֵמי   4
ֲחֵבֶריָך  ֶאת  ַאל  ׁשְ ּתִ ַלִים,  ְירּוׁשָ ֶחֶסד"  ל  ׁשֶ
ַרּבֹות  יבֹות  ְיׁשִ עֹוד  ֵיׁש  ְוֵכן  ַמע,  ׁשְ ַוּתִ

ְוכֹוְלִלים[.

ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ֶהְרֵאיִתי  ִאם  ְׁשֵאָלה:  כג. 
ַהֶּזה ָלַרב ֶׁשִּלי ְוָהַרב ֹיאַמר ִלי: ֲהֵרי ַאָּתה ְּכָלל 
ָהִעָּקר  ִּכי  ְזַמן,  ִּבְזּבּוז  ֶזה  ֲאַרִּמית,  ֵמִבין  ֹלא 

ַהִּלּמּוד ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶפה ִהיא ַהֲהָבָנה.

ַמְעָלה  ֵיׁש  א.  ָנכֹון,  לֹא  ׁשּוָבה:  ּתְ
י הּוא  ם ְללֹא ֲהָבָנה ּכִ דֹוָלה ִלְגרֹס זֹוַהר, ּגַ ּגְ
ל  ִריָאה, ׁשֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ּוְבֶעֶצם ַהּקְ ב ּבְ ִנְכּתַ
יְך  ה ַמְמׁשִ דֹוׁשֹות - ַאּתָ ִמילֹות ַהּזֹוַהר ַהּקְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ ָהִיינּו,  ּדְ ָלעֹוָלם,  ֲעצּוָמה  ה  ָ ְקֻדּשׁ
ָלעֹוָלם  ָהֶעְליֹוִנים  ֵמָהעֹוָלמֹות  אֹורֹות 
ַבד  ּוִמּלְ ב.  ָמְתָך.  ִנׁשְ ֶאת  ְך  ְמַזּכֵ ְוַגם  ה,  ַהּזֶ

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
)ֵחֶלק ג(

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
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ִלְקרֹא  הּוא  יֹוֵתר  דֹוָלה  ּגְ ַמְעָלה  ֹזאת 
ְרּגּום  ּתַ הּוא  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ָלׁשֹון  ּבְ ְרּגּום  ַהּתַ
לַֹח  ִלׁשְ ינּו  ּוִבְיכֹוְלּתֵ  – ְלִעְבִרית  ית  ֲאַרּמִ
ַהּקֶֹדׁש.  ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  ּתַ ִעם  ְסָפִרים  ָלֶכם 
יֹום 4-5  ל  ּכָ יָבה  יׁשִ ּבִ ִית, אֹו  ּבַ ּבַ ְקָרא  ּתִ ׁשֶ

ּקֹות ְוזֹו ַמְעָלה ֲעצּוָמה. ּדַ

ְלִלּמּוד  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ַרִּבי  ִאם  ְׁשֵאָלה: 
רֹוֶצה  ְוֵאיִני  ַּבְּיִׁשיָבה.  ַעְצָמִאי  ְּבֹאֶפן  זֹוַהר 
ַלֲעֹזב ֶאת ַהְּיִׁשיָבה, ּוְכֶרַגע ֲאִני אֹוֵבד ֵעצֹות. 

ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? 

ְוָכל  זֹוַהר,  ִסְפֵרי  ְלָך  ַלח  ִנׁשְ ׁשּוָבה:  ּתְ
ּקֹות  ּדַ ְך 4-5  ֶמׁשֶ ּבְ ְגרֹוס  ּתִ ְקָרא, אֹו  ּתִ יֹום 

ִית. ּוְבָע"ה ה' ַיֲעֹזר ְלָך. ּבָ זֹוַהר ּבַ

כד. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ְּכבֹודֹו ָּכל ָּכְך ַמְרִעיׁש 
ּוִמַּדֵּבר ָקָׁשה ֶנֶגד ָהַאְדמֹוִרי"ם ַרָּבִנים ְוָראֵׁשי 

ְיִׁשיבֹות ֶׁשֹּלא רֹוִצים ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?

אּוָלה  ַהּגְ ּסּוף  ּבַ ֵעת  ּכָ ֲאָנְחנּו  ׁשּוָבה:  ּתְ
ְצַצת ָאטֹום ַחס  בֹוא ּפִ ֵאָלה, ִאם ּתָ ְוֵאין ׁשְ
ה  ֵאָלה ֵאיֹפה ּוָמַתי ָיבֹוא, ְוַכּמָ ְ לֹום, ַהּשׁ ְוׁשָ
לֹום,  לֹום ֶזה ָיִביא ַחס ְוׁשָ נֹות ַחס ְוׁשָ ָקְרּבָ

ה: ָרׁשָ ּדְ י ּבַ ָאַמְרּתִ ּוְכמֹו ׁשֶ

חּור  ל ּבָ ּכָ ָחִקים,  ַרּבֹוַתי ֵאין ְזַמן ְלִמׂשְ
ים  ַהַחּיִ ֶאת  יל  ְלַהּצִ ָהרֹוֶצה  ּכֹוֵלל  ְוַאְבֵרְך 
יִקים  ּדִ ְוַהּצַ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  י  ּכִ ֵיַדע  ּלֹו,  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ׁשְ אֹוָתנּו,  ּוַמְזִהיִרים  אֹוְמִרים 
ָמה  ָאז  ָהעֹוָלם,  ִמן  ֵחק  ִיּמָ זֹוַהר,  ִיְלַמד 
ָיַדִים  ִחּבּוק  ּבְ ַלֲעֹמד  ַלֲעׂשֹות?  ְצִריִכים 
ֲחקּו  ִיּמָ הּוִדים  ּיְ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַחּכֹות 
ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ן,  ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהעֹוָלם  ִמן 
עּו  ִיְתּבְ ַהְיהּוִדים,  ל  ּכָ יל  ְלַהּצִ י  ּדַ ה  עֹוׂשֶ
אֹוָתם,  ָהַרג  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ אֹותֹו 

ל ָהַרב ּגֹוַבא"י  ֻקּבָ יק ַהּמְ ּדִ ַתב ַהּצַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַזַצ"ל.

ֶאת  ִהְזִהיר  ם  ּלָ ַהּסֻ ַעל  ּבְ ׁשֶ ֵאיְך  ְוָרִאינּו 
לֹא  ֶאָחד  ְוַאף  ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ נֹוְתִנים  ֵעת  ּכָ ְוֵהם  לּום,  ּכְ ה  ָעׂשָ
ן ֵיׁש ֵמאֹות ַמְרֵאה  ּבֹון ַעל ֶזה, ּכֵ ין ְוֶחׁשְ ּדִ
ְוָכל  ֶזה,  ַעל  ּופֹוְסִקים  "ס  ׁשַ ּבְ ְמקֹומֹות 
ים  ּפִ ּדַ ֵמאֹות  ִלי  ֵיׁש  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ׁשֶ ָבר  ּדָ
ל  ּכָ לֹו  ן  ֶאּתֵ רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ְמקֹורֹות,  ִעם 

ֲאִני ּכֹוֵתב. קֹורֹות, ַעל ַמה ׁשֶ ַהּמְ

ֵהר  ְלִהּזָ ְמקֹומֹות  ַמְרֵאה   310 ָלנּו  ֵיׁש 
ים  עֹוׂשִ ֲאָנְחנּו  ַמה  ַרב,  ָהֶעֶרב  ֵני  ֵמַרּבָ
ַעם  ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ ה  עֹוׂשֶ ִמי  ֵמֶהם?  ֵצל  ְלִהּנָ
ָלנּו  ה  ְמַגּלֶ ִמי  ֵמֶהם?  ְצלּו  ִיּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָהֱאֶמת?

ַהּכֹל ַעל ַאְחָריּוִתי,  יׁש ׁשֶ ן ֲאִני ַמְרּגִ ַעל ּכֵ
ָגלּוי.  ּבְ ָהֱאֶמת  ֶאת  לֹוַמר  י  ֶהְחַלְטּתִ ַוֲאִני 
ם  ּלָ ַעל ַהּסֻ ל ּבַ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ֲאִני לֹא ָיכֹול ָלֶלֶכת ּבַ
ָנה,  ָבר 45 ׁשָ יִתי ֶאת ֶזה ּכְ ר ָיֶפה, ָעׂשִ ְלַדּבֵ
ה  ּוְמַחּכֶ ב  יֹוׁשֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ְזַמן,  ֵאין  ו  ַעְכׁשָ
לּום,  ּכְ ה  עֹוׂשֶ לֹא  ֲאָבל  ָאטֹום,  ְלִפְצַצת 

ָרֵאל.  יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלַהּצִ

ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַרק  ֵעָצה  ָלנּו  ֵאין  ן  ּכֵ ַעל 
ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ֶנֶגד  ְוָלֵצאת  ַנְפׁשֹו  ֶאת  יל  ַיּצִ
זֹוַהר  ּקֹות  ּדַ  4-5 ִלְלֹמד  ְוַיְתִחיל  ַרב, 
ם, ֶזהּו  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵצל ּבְ יֹום ְוָכְך ִיּנָ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ
ַרק ֵאּלּו  ר יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַהְבָטַחת ָהַרּבִ
ַוֲאִני  ָהעֹוָלם,  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ ָאר  ְ ְוַהּשׁ ְצלּו,  ִיּנָ
ְיהּוִדי  ְלָכל  ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ יַע  ְלַהּגִ רֹוֶצה 
ֲחֵרִדי  ין  ּבֵ ְיהּוִדי  ל  ּכָ אֹוֵהב  ֲאִני  עֹוָלם,  ּבָ
דֹוׁש  ל ַהּקָ ָלִדים ׁשֶ ם ַהּיְ ּגַ ּוֵבין ִחּלֹוִני, ֵהם 
יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ֲעֵליֶהם  ִלי  ְוֵיׁש  הּוא,  רּוְך  ּבָ
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ּבּו,  ׁשְ ּנִ ינֹוקֹות ׁשֶ ֱאֶמת ּתִ י ֵהם ּבֶ ַרְחָמנּות, ּכִ
אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ יל אֹוָתם  ַאף ֶאָחד לֹא ָרָצה ְלַהּצִ
ְוִהְכִניסּו אֹוָתם  ים,  ִ ַהֲחִמּשׁ נֹות  ׁשְ ּבִ ָלָאֶרץ 
ָלל,  ּכְ ִמים  ֲאׁשֵ לֹא  ֵהם  ָאז  ְלִקיּבּוִצים, 
ְלָקֵרב  ְצִריִכים  ֲעֵליֶהם,  ִמים  ֲאׁשֵ ֲאַנְחנּו 
אֹוָתם ְוֶלֱאֹהב אֹוָתם ַאֲהַבת ֶנֶפׁש, ְוִאם לֹא 
ּלֹא  ַאֲהָבה, ֶזה ִסיָמן ׁשֶ אֹוְמִרים ּתֹוָכָחה ּבְ
ֶפר  ַהּסֵ ּפֹוֵסק  ְך  ּכָ ַהְיהּוִדים,  ֶאת  אֹוֲהִבים 

ית ָחְכָמה. ר ְוָהֵראׁשִ ׁשָ דֹוׁש ַקב ַהּיָ ַהּקָ

ִנים,  ׁשָ ִבים  ְוחֹוׁשְ ִבים  יֹוׁשְ ָצַה"ל  ָאז 
ָצַצת  ִמּפִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֵאיְך 

בֹוד ָלֶהם. ל ַהּכָ ָאטֹום, ּכָ

ים  ֲאָבל ֵאיֹפה ֲאַנְחנּו? ַמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ
ָצִריְך  ִמי  ּוֶבֱאֶמת  ַעְצֵמנּו?  ֶאת  יל  ְלַהּצִ
ִנים?  ָהַרּבָ לֹא  ִאם  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלעֹוֵרר 
יִקים  ַצּדִ ִנים  ַרּבָ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה'  ּוָברּוְך 
ִלְלֹמד  ִנים  ׁשָ ָבר  ּכְ ְועֹוְררּו אֹוָתנּו  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
קֹוָלם,  ְמעּו ּבְ ָ ּשׁ דֹוׁש, ְוַרק ְמַעט ׁשֶ זֹוַהר ַהּקָ
ם  ִחּנָ ּבְ ק  ְלַחּלֵ ן  ְלַאְרּגֵ י  ִהְתַחְלּתִ ָלֵכן 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  חֹוַבת  ַעל  ְסָפִרים 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְוִתְראּו  ִויהּוִדי,  ְיהּוִדי  ְלָכל 
רֹות  ַעׂשְ ָלנּו  ֵיׁש  ִלים,  ְלַחּיָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ּקּוֵני זֹוַהר,  ַלְחנּו ָלֶהם ּתִ ָשׁ ַאְלֵפי ֲחָיִלים ֶשׁ
ַיד  ַעל  ׁש  ַמּמָ ּדּור  ּכַ ּבֹו  ָירּו  ֶאָחד  ְוַחָייל 
ּקּוֵני זֹוַהר פֹוְרַמט  יס ּתִ ּכִ ב, ְוָהָיה לֹו ּבַ ַהּלֵ
ְזַמן,  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמַתי  ֶזה  ּבְ ּלֹוֵמד  ׁשֶ יס  ּכִ
ְכִריָכה ְולֹא ִנְכַנס יֹוֵתר  ּדּור ִנְכַנס ַרק ּבִ ְוַהּכַ
ּלֹא  ִלים, ]ֲחָבל ׁשֶ ְוֶהְרָאה ֶאת ֶזה ְלָכל ַהַחּיָ
ֶכם  ּלְ ּכֻ ׁשֶ מּוָנה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ּנּו  ִמּמֶ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
ל  ּכָ ְולֹוְמִדים  ִבים  יֹוׁשְ ַוֲאַנְחנּו  ְראּו[.  ּתִ
ּקֹות  ּדַ ִלְלֹמד 4-5  ָלנּו  נֹוְתִנים  ְולֹא  ַהּיֹום, 

ְלָחָמה  ֵמַהּמִ אֹוָתנּו  יל  ְלַהּצִ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
ל יֹום ָעֶליָה. ים ּכָ ְחּכִ ּמַ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב
 ֵאין ֹּכָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְּבִפיֶהם

 ְּבָיֵדנּו ֹּכַח ַאִּדיר, ְלַנֵּצַח ֶאת ָהאֹוֵיב, 
ָלֵתת ֶאת ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה!

לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש נֹוְתִנים ֶאת 
ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה!

ה  "ַמּכָ ְלַהְחִזיר  ִמְתּכֹוְנִנים  ַצַה"ל 
ּזֹאת  צֹוְללֹות,  ְיֵדי  ַעל  ְלִאיַרן  ה"  ִנּיָ ׁשְ
ה,  ָהֻעְבּדָ ִעם  ִלימּו  ִהׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ אֹוֶמֶרת 
ה  ּכָ "ַהּמַ ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ִאיָרן  זֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְרִעיִנית  ּגַ ָצָצה  ּפְ  - ָהִראׁשֹוָנה" 
ֶנֶפׁש  ִמְליֹון  ּכְ ִלְגבֹות  ָעלּול  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵער  ְמׁשַ ָבא  )ְוַהּצָ ]ח"ו[, 

ָרח"ל(.

ב!  ּצָ ַהּמַ ִעם  ִליָמה  ִהׁשְ ַבר  ּכְ ִדיָנה  ַהּמְ
ה!  ב ַהּזֶ ּצָ ִליִמים ִעם ַהּמַ ֲאַנְחנּו לֹא ַמׁשְ

ַהְיהּוִדים  ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ הּוא!  ְוַנֲהפֹוְך 
ׂשֹוְנֵאיֶהם!  ה ּבְ ֵהּמָ

ִדְבֵרי  ּבְ ַמֲאִמין  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ִלְהיֹות  ֶהָעִתיד  ַעל  ִביִאים  ַהּנְ
אּו  ֵני ְנִביִאים ִהְתַנּבְ ָהעֹוָלם ָהַאֲחרֹוָנה, ּוׁשְ
י  ְך, ְיֶחְזֵקאל ּוְזַכְרָיה, ּוֵבֲארּו ֲחַז"ל ּכִ ַעל ּכָ
ים  ֲעִמּיִ ָרֵאל ּפַ ּגֹוג ּוָמגֹוג ָיבֹואּו ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ
יַע  ַפַעם ָהַאֲחרֹוָנה הּוא ַיּגִ לֹשׁ, ְוַרק ּבְ אֹו ׁשָ
ֶאת  ְמָתֵאר  ִביא  ַהּנָ ִויֶחְזֵקאל  ַלִים,  ִלירּוׁשָ
ֶרק  ם )ְיֶחְזֵקאל ּפֶ בֹוא, ְוׁשָ ּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַהּפַ

ְך:  לח( ְמֹתָאר ּכָ

ּבֹוא גֹוג  יֹום  ּבְ ּיֹום ַההּוא  ּבַ ְוָהָיה  ")יח( 
אלוקים  ֲאֹדָני  ְנֻאם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְדַמת  ַעל 
ְבֵאׁש  ּוְבִקְנָאִתי  )יט(  י:  ַאּפִ ּבְ ֲחָמִתי  ֲעֶלה  ּתַ
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ִיְהֶיה  ּיֹום ַההּוא  ּבַ י ִאם לֹא  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶעְבָרִתי 
ָרֵאל: )כ( ְוָרֲעׁשּו  דֹול ַעל ַאְדַמת ִיׂשְ ַרַעׁש ּגָ
ֶדה  ת ַהּשָׂ ַמִים ְוַחּיַ ָ ם ְועֹוף ַהּשׁ ֵגי ַהּיָ ַני ּדְ ִמּפָ
ְוֹכל  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָהרֵֹמׂש  ָהֶרֶמׂש  ְוָכל 
ְוֶנֶהְרסּו  ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם 
חֹוָמה  ְוָכל  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְוָנְפלּו  ֶהָהִרים 

ּפֹול". ָלָאֶרץ ּתִ

הזה  והרעש  המלבי"ם:  ]ופירש 
גודל  על  המליצה,  דרך  על  לפרשו  יש 
תותח  כלי  קול  והשמעת  המלחמה 
הימים,  באחרית  שיהיו  הנשק  וכלי 
חומות  ומהרסים  הרים  המחריבים 
מאוד,  ואדיר  גדול  רעש  בקול  בצורות 
ברעש  הנביא  במחזה  הצטייר  זה  וכל 

וההמולה גדולה[.

ְנֻאם ה'  ָהַרי ֶחֶרב  ָעָליו ְלָכל  ְוָקָראִתי  ")כא( 
אלוקים ֶחֶרב ִאיׁש ְּבָאִחיו ִּתְהֶיה: )כב( ְוִנְׁשַּפְטִּתי 
ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש  ְוֶגֶׁשם ׁשֹוֵטף  ִאּתֹו ְּבֶדֶבר ּוְבָדם 
ֵאׁש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל ֲאַגָּפיו ְוַעל ַעִּמים 
ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי  ְוִהְתַּגִּדְלִּתי  )כג(  ִאּתֹו:  ֲאֶׁשר  ַרִּבים 

ְונֹוַדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִּבים ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה'".

יד(  ֶרק  ּפֶ ְזַכְרָיה  )ֵסֶפר  ְזַכְרָיה  ִביא  ַהּנָ ְוִאּלּו 
ם  ְוׁשָ ָהַאֲחרֹוָנה,  ְלָחָמה  ַהּמִ ֶאת  ְמָתֵאר 
ָצָצה  ּפְ יר  ְזּכִ ַהּמַ ִכּוּון  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ְמֹתָאִרים 

תּוב:  ֲאטֹוִמית, ְוָכְך ּכָ

ר ִיּגֹף ה'  ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ")יב( ְוֹזאת ּתִ
ָלִם  ְירּוׁשָ ַעל  ָצְבאּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ ֶאת 
ְוֵעיָניו  ַרְגָליו  ַעל  ֹעֵמד  ְוהּוא  רֹו  ׂשָ ּבְ ָהֵמק 
ִפיֶהם:  ּבְ ק  ּמַ ּתִ ּוְלׁשֹונֹו  ְבֹחֵריֶהן  ְקָנה  ּמַ ּתִ
ה'  ְמהּוַמת  ְהֶיה  ּתִ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה  )יג( 
ֶהם ְוֶהֱחִזיקּו ִאיׁש ַיד ֵרֵעהּו ְוָעְלָתה  ה ּבָ ַרּבָ
ֵחם  ּלָ ּתִ ְיהּוָדה  ְוַגם  )יד(  ֵרֵעהּו:  ַיד  ַעל  ָידֹו 

ָסִביב  ַהּגֹוִים  ל  ּכָ ֵחיל  ף  ְוֻאּסַ ָלִם  ירּוׁשָ ּבִ
ְוֵכן  )ט(  ְמֹאד:  ָלרֹב  ּוְבָגִדים  ָוֶכֶסף  ָזָהב 
ָמל ְוַהֲחמֹור  ֶרד ַהּגָ ַפת ַהּסּוס ַהּפֶ ְהֶיה ַמּגֵ ּתִ
ה  ֲחנֹות ָהֵהּמָ ּמַ ר ִיְהֶיה ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ְוָכל ַהּבְ

ָפה ַהּזֹאת". ּגֵ ּמַ ּכַ

ִאם  ׁשֶ ָלנּו  ְבִטיַח  ּמַ דֹוׁש  ַהּקָ "י  ּבִ ְוָהַרׁשְ
דֹוָלה  ַהּגְ ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ֵצל  ִנּנָ זֹוַהר  ִנְלַמד 

ַהּזֹאת.

ֲאַנְחנּו ִנֵּתן ֶאת "ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה"!
ָכל  ּבְ ָעֵריֶהם  ּבְ הּוִדים  ַהּיְ "ִנְקֲהלּו 
דֹוׁש  ֶלְך" ... ְלִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ְמִדינֹות ַהּמֶ
ם  ְחּדָ ּפַ ָנַפל  י  ּכִ ִלְפֵניֶהם  ָעַמד  לֹא  "ְוִאיׁש 

ֶרק ט ב(. ר ּפֶ ים" )ֶאְסּתֵ ל ָהַעּמִ ַעל ּכָ

נּו  ִאּתָ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִאּלּו  ּכְ ַכר  ׂשְ ל  ְמַקּבֵ ֶזה  עֹוָלִמי  ִמְבָצע  ּבְ
ל  ּכָ ֶאת  ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף   70 ֹחֶדׁש  ל  ּכָ ם  ִסּיֵ
ַעלֹון  ּבֹון ּבְ דֹוׁש ]ְראּו ֶאת ַהֶחׁשְ ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ל  ל ֶאָחד ָיכֹול ְלַקּבֵ אֹור ַהּזֹוַהר 35-36. ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ק ְלָכל ַעם  ּוְלַחּלֵ ם ְמַעלֹוִנים  ִחּנָ ּבְ
ֵהם[, ְוָכְך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  אּוָלה ּבְ ּוְנַקֵרב ֶאת ַהּגְ

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ אֹוֵמר  ְוָכְך 
ף  ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ דֹוׁש )ּפָ ּזַֹהר ַהּקָ "י זי"ע ּבַ ּבִ ְלַרׁשְ
ֵסֶפר  ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  "ּבְ קכ"ד(: 

ַרֲחֵמי".  ּבְ לּוָתא  ּגָ ִמן  יּה  ּבֵ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר 
ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהִחּבּור  ְזכּות  ּבִ ָבִרים:  ַהּדְ אּור  ]ּבֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵיְצאּו  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  ּבְ לּות  ַהּגָ ִמן 

יַח![  ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

ְיכֹוִלים  ַהִאם   - ִרי?  ֶאְפׁשָ ֶזה  יַצד  ּכֵ
ם ֹזאת? ַייׂשֵ ּלְ
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ה  ַקּלָ ָתְכִנית  ּבְ  - ר!  ְוֶאְפׁשָ ר  ֶאְפׁשָ ָאֵכן, 

ּוַמְתִאיָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד!

ּלֹא ּתֹאְמרּו  ידּו לֹא ָיָדְענּו! - ׁשֶ ּגִ ּלֹא ּתַ ׁשֶ

לֹא ָיֹכְלנּו! 

ָלנּו!  הּוא  ָקדֹוׁש  ְוחֹוב  ָבר,  ַהּדָ ָיֵדינּו  ּבְ

ִמי ַלה' ֵאָלי! 

ְבִעים  ִ ִמּשׁ ֶאָחד  ַרְך  ּכְ ח  ִיּקַ ֶאָחד  ל  ּכָ

ְוִיְגֹמר  ּיֹום  ּבַ ּקֹות  ּדַ  4-5 ְוִיְלַמד  ָרִכים  ּכְ

ֶאֶלף  ְל-70  ר  ֵ ְתַקּשׁ ְוּיִ ֹחֶדׁש,  ל  ּכָ ֶזה  ֶאת 

ִאּלּו  ּכְ ַכר  ׂשָ ל  ִויַקּבֵ ְך,  ּכָ ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ִאיׁש 

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ל  ּכָ ָעִמים  ּפְ ַמר 70,000  ּגָ

ֹחֶדׁש ֶאָחד.  ּבְ

ה  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ָלנּו  ים  ִהְקּדִ "ה  ּבָ ַהּקָ

ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְלַהּצִ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ֶאת  נּו  ּלָ ַלח  ְוׁשָ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות.  ּגְ

עּורּו ְיֵׁשִנים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם! 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ָזקּוק ְלִהָּנֵצל ֵמַהַּמּבּול 

ַהּנֹוָרא! ְוזֹאת ֶאְפָׁשר ַרק ַעל ְיֵדי ֵּתיַבת 
ֹנַח – ֶׁשהּוא "ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש"

ַאל ַּתִּגידּו ֹלא ָיַדְענּו! ַאל ַּתִּגידּו ֹלא 
ָיֹכְלנּו! 

ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ְּכֵתַבת ֹנַח ֶׁשִּנְתַּכְּנסּו 
ָּבּה ְׁשַנִים ֵמִעיר ְוֶׁשַבע ִמַּמְלכּוָתא

ָהָרִקיַע".  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ "ְוַהַמׂשְ

א,  ּדָ ֹזַהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ

ֹנַח,  ֵתיַבת  ּכְ ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ

ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר,  ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ

ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד  ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ

ל  "ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ים  ִיְתָקּיֵ ְבהֹון  ּדִ ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ

ְוָדא  ִליכּוהּו".  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ ן  ַהּבֵ

ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר  א  ּדָ ִסְפָרא  ּדְ אֹוָרה 

ְמֵהיְמָנא(.

ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִּתְהֶיה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו 
ְלתֹוֶסֶפת ַהְּקֻדָּׁשה ַהּזֹו, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה 

ָּבּה"
ְמֹבָאר  ה  "ִהּנֵ דֹוׁש:  ַהּקָ ָל"ה  ַהּשְׁ ְבֵרי  ּדִ

ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ִחּבּור  ׁשֶ אן  ִמּכָ

סֹוף  בֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּיָ נּוז ְוכּו' ַעד ׁשֶ ּגָ

ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים.  ַלּתַ ה  ּלֶ ִיְתּגַ ָאז  ׁשֶ ִמים,  ַהּיָ

ֵלא  ּמָ ּתִ ָאז  י  ּכִ יַח,  ָמׁשִ ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 

ה  ְהֶיה ִסּבָ ר ֶזה ּתִ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ָעה ּבְ ָהָאֶרץ ּדֵ

ּוְבִגיֵנּה  ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזה  ְלִביָאתֹו,  ְקרֹוָבה 

ֵדי  ּכְ ְוכּו',  תֹו"  ֲאֻחּזָ ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבּתֶ "ְוׁשַ

ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲאלּו  ִיּגָ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ

ֻהְצַרְך  ׁשֶ ַעד  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו 

ַסח  ַהּפֶ ַדם  ּבְ ם  ׁשָ ְלַקּדְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

לֹא  ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ן  ּכֵ יָלה,  ַהּמִ ּוְבַדם 

ה  ָ ֻדּשׁ ְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהּקְ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ֻאּלָ ִיְהֶיה ַהּגְ

ֵרי  ְוַאׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזֹו, 

ֵני  ׁשְ ִראׁשֹון,  ַמֲאָמר  ַמֲאָמרֹות  ָרה  )ֲעׂשָ ּה"  ּבָ ַהּזֹוֶכה 

ִרית(.  לּוחֹות ַהּבְ

ל  ְלַבּטֵ ֵעָצה  ָמָצא  לֹא  זי"ע  ָהַרְמַח"ל 

ִלּמּוד "ַהּזַֹהר  א ּבְ ָרֵאל, ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ּגְ

ֹכַח  ּבְ ׁשֶ ֶהְפֵסק,  ְללֹא  ֶרֶצף  ּבְ דֹוׁש"  ַהּקָ

ֵזרֹות ּוְלָקֵרב  ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש" ְלַבּטֵ "ַהּזַֹהר ַהּקָ

ַרֲחִמים.  ה ּבְ ֻאּלָ ַהּגְ

ל  ְפָלָאה ׁשֶ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ מֹו ֵכן, ּבְ ּכְ

ּמּוד  ִלים ַהּלִ ַרֲחִמים, ְמֻסּגָ ה ּבְ ֻאּלָ ֵקרּוב ַהּגְ

ל  ְלַבּטֵ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ִריָאה  ְוַהּקְ

צּוָרה  ּבְ חֹוָמה  ּכְ ְוִלְהיֹות  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.  ֵני ּכָ ִמּפְ
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ה  מׁשֶ נּו  ַרּבֵ ָהַרְמַח"ל,  דֹוׁש  ַהּקָ ינּו  ַרּבֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  ים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצּדִ ַחּיִ
ן  ּקֵ ִרים" ְועֹוד, ּתִ ת ְיׁשָ ִסּלַ ַעל ַה"ְמּ זי"ע, ּבַ
יְרָסא  ּגִ ל  ׁשֶ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתֹו  יׁשִ ּבִ
ְללֹא  ָמרֹות  ִמׁשְ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ
ֶזה  ָבר  ּדָ ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ָלל  ּכְ ֶהְפֵסק 
ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתֹו,  יׁשִ ּבִ ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  ּקָ ּתַ ּכַ
ֶזה  ָרֵאל ּבְ ֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ִאּגֶ ָבר ּבְ ַמֲעַלת ַהּדָ

ׁשֹון:  ַהּלָ

"זֹאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש 
ְלִהָּנֵצל ֵמֶרֶׁשת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, 

ּוְבַוַּדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵּקַח ַעל זֹאת ְוֹלא 
ַיְחְּדלּו, ִּכי ַרב ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד...

 "ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹאת
ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות"

ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַיׁשְ ַאל  ה  ְוַעּתָ  ...
י ֲאִני ִאְלָמֵלא  ָום, ּכִ ה ַאֲחֵרי ּגֵ ָבר ַהּזֶ ֶאת ַהּדָ
ָכל  ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ַחְיִלי  ר  ֵ ִנְתַיּשׁ
ח  ִיּקַ ּתֹוַרְתֶכם  בֹוד  ּכְ ֲאָבל  ּוָמקֹום,  ָמקֹום 
י ֵאין  ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות, ּכִ
ֶאָחד  ְוָכל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  ְלטֹוָבה  מֹוָה  ּכָ
ה  ָבר ָקׁשֶ י לֹא ּדָ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ ּבִ

ָלל".  הּוא ּכְ

ר  ֲאׁשֶ זי"ע  ָהַרְמַח"ל  ּכְ דֹול  ּגָ ָלנּו  ּוִמי 
ְולֹא  ַהּתֹוָרה  י  ִמְכַמּנֵ ָכל  ּבְ ִקי ָעצּום  ּבָ ָהָיה 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֵזרֹות  ּגְ ל  ְלַבּטֵ ֵעָצה  ָמָצא 
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ִלּמּוד  ַהּזֹו,  ָהֵעָצה  ֶאת  א  ֶאּלָ
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֹכַח  ּבְ ׁשֶ ֶהְפֵסק,  ְללֹא  ֶרֶצף  ּבְ
ל  ְלַבּטֵ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה 
ֶרת  )ִאּגֶ ַרֲחִמים  ּבְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ

הרמח"ל – ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר(.

ֵמי ָנָהר!  ן ּכְ לֹוִמים ּתֵ ְזָהר ׁשְ ַלַמְזִהיר ְוַלּנִ

ַעל  ׁשֶ ַוָדאּות,  ּבְ יֹוֵדַע  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ
ִנְדָחה  הּוא  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ְיֵדי 
ְוזֹוִהי  ְלטֹונֹו,  ׁשִ ל  ּטֵ ּוִמְתּבַ ָהעֹוָלם  ִמן 
הּוא  ן  ּכֵ ַעל  ּלֹו.  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ְלָחָמה  ַהּמִ
טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ יר  ְלַהְחּדִ ץ  ִמְתַאּמֵ

ׁש. ְוֶהֶבל, ֵהֶפְך ָהֱאֶמת ַמּמָ

ִלּפֹול  לֹא  ָנה!  ַסּכָ ְזִהירּות  ן  ּכֵ ַעל 
ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ְדָאַמר  ּכִ ֶצר!  ַהּיֵ ת  ֶרׁשֶ ּבְ
ְמִסיתֹו  ָהַרע  ֵיֶצר  יֹוָנָתן,  י  ַרּבִ ָאַמר  ַנֲחָמִני 
ְלעֹוָלם  ָעָליו  ּוֵמִעיד  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְלָאָדם 
י  ַרּבִ ְדֵבי  א  ּנָ ּתַ ֵצל:  ְוִיּנָ ה  ַיֲעׂשֶ ַמה  א,  ַהּבָ
ֵכהּו  ל ֶזה ָמׁשְ ְך ְמֻנּוָ ּבָ ַגע  ּפָ ָמֵעאל, ִאם  ִיׁשְ

ף נב:(.  ה ּדַ ְדָרׁש ְוכּו'... )ֻסּכָ ְלֵבית ַהּמִ

)שמות  תּוב  ַהּכָ נּו  ּבָ ִיְתַקֵיים  ּוִבְזכּוְתֶכם 
ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  ּפֹל  "ּתִ טז-יח(:  פ'  טו  פרק 

ָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר  מּו ּכָ ְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ָוַפַחד ּבִ
ִבֵאמֹו  ּתְ ָקִניָת,  זּו  ַעם  ַיֲעֹבר  ַעד  ה'  ָך  ַעּמְ
ָך  ְבּתְ ְלׁשִ ָמכֹון  ַנֲחָלְתָך  ַהר  ּבְ ֵעמֹו  ְוִתּטָ
ה'  ָיֶדיָך,  ּכֹוֲננּו  ֲאֹד-ָני  ָדׁש  ִמּקְ ה'  ַעְלּתָ  ּפָ

ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד", בב"א.

"ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּתֹורֹת 
ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 
ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון: ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל 
ְוַׂשְמָּת  ָבַצע:  ׂשְנֵאי  ֱאֶמת  ַאְנֵׁשי  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי 
ֲחִמִּׁשים   ָׂשֵרי  ֵמאֹות  ָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ֲעֵלֶהם 

ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת" )שמות פרק יח כ-כא(.

רֹת  ֲעׂשָ ֵרי  ׂשָ ְלַמּנֹות  ִנים  ִמְתַאְרּגְ ָאנּו 
ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  ים  ֲאָנׁשִ  10 ז  ַרּכֵ ּיְ ׁשֶ ]ֶאָחד 
ֵרי ֵמאֹות[  ְוׂשָ ים,  ִ ֵרי ֲחִמּשׁ ְוֵכן ׂשָ דֹוׁש,  ַהּקָ
ֶאת  ְלַאֵחד  ֵמאֹות,  ֵרי  ְוׂשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵרי  ׂשָ
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ
]ְלִפי  יֹומֹו  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ִסּיּוִמים  ְוַלֲעׂשֹות 
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ָרִכים 4-5  חּוָלק ְל-70 ּכְ ַהזֹוַהר ַהּיֹוִמי ַהּמְ
ָרֵאל. ַלת ַעם ִיׂשְ ּקֹות ְליֹום[ ְלַהּצָ ּדַ

ק ֶאת ֵסֶדר  מֹות, ּוְלַחּלֵ ֵ אֹות ַהּשׁ ָנא ְלַמּלְ
אן. ימּוד ְלִפי ַהטֹוֶפס ַהּמּוָבא ּכָ ַהּלִ

 טֶֹפס ַמְסלּול א' 
ים  יַע ַעל 70 ֲאָנׁשִ ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ִאם ֵיׁש ּבְ
גֹון  ֹאֶפן ָקבּוַע ]ּכְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ ּלֹוְמִדים ּבִ ׁשֶ
י  ּתֵ ּבָ ה  ּמָ ּכַ אֹו  יָבה,  ְיׁשִ ְדָרׁש,  ַהּמִ ית  ּבֵ
זֹוַהר  ֵסֶדר  י  ּפִ ַעל  ִלְלמֹוד  ַיַחד[  ּבְ ִמְדָרׁש 

ָרִכים.  ק ְל-70 ּכְ ֻחּלָ ַהּמְ

ְלָכל  ְלַבד  ּבִ ּקֹות  ּדַ  4-5 ִלּמּוד 
ַרְך  ַהּכְ ל  ּכָ ֶאת  ם  ְיַסּיֵ ַלּיֹום,  ֶאָחד 
ִפים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְוָכְך  חֹוֶדׁש,  ּבְ ה   ַהּזֶ

ֲאִריכּות  ּבַ ]ְרֵאה  ִפים!  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְל-70,000 
ֲעלֹוִנים 35-36[.  ּבַ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 

ְוִנְפָעל   70,000 ֲחבּוַרת  ּבַ נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְתַאֵחד 

דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ִיְלַמד  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ

ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום,  ָכל  ּבְ

ֶאָחד  ְוָכל  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ְוכֹוֵלל 

ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ֵהן  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ

זֹוַהר,  ּקּוֵני  ִתּ ְוֵהן  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 

ִאְרגּונים מֹוסדֹות אֹוֶהל הרשב"י מירון  ְבּ

ה  ת.ד 612 בני ברק 0525-111104, ְוַעּתָ

ִמים  ְמַקּיְ ם  ְוֻכּלָ ִנְנֲעלּו,  רּוִצים  ּתֵ ֲעֵרי  ׁשַ

ר  ַרְך – ֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ְמָחה ֶאת ְרצֹון ַהּשׁ ׂשִ ּבְ

ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ

ִאְרגּון  ּבָ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 

ֶמׁש,  ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 

.0548-436784

בשעה טובה סיימנו את כל עולם "הזוהר הקדוש"
mp3 על גבי 36 דיסקים של 10 שעות דיסק

סה"כ 1062 שיעורים שכל שיעור 20 דקות=360 שעות
השיעורים: תורת הזוהר, תיקוני הזוהר, זוהר חדש

וזה כל עולם "הזוהר הקדוש" אפשר לשמוע ברכב, באוטובוס, 
בטיולים, במטבח, במטוס ובכל מקום

דיסק של 10 שעות = 30 שיעורים קדושים וטהורים
בדיסק יש 1000 צדיקים שאומרים על כל עולם הזוהר 

הדיסקים ניתן להשיג אך ורק במפעל הזוהר העולמי טלפון:
054-4577956 הרב אריה ברדה

b.arye@neto.net.il ומגיע ישירות לביתך בדואר
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ַהִאם ֵיׁש ָלנּו ִּתְקָוה ַלְּתקּוָמה?

ים  ַרּבִ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּדֹור  ּדֹוֵרנּו 
ֻטְמָאה,  ֲעֵרי  ׁשַ במ"ט  ָבר  ּכְ קּוִעים  ׁשְ
ָעֵלינּו  ֶמה  הנ',  ַער  ְלׁשַ ָאנּו  ְקרֹוִבים  ָבר  ּכְ
יֹוֵתר  עֹוד  ִנּפֹול  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשֹות, 
ְקָוה  ּתִ ָלנּו  ֵיׁש  ַהִאם  הֹום?  ַהּתְ י  ְלַמֲעַמּקֵ
ְלִהְתרֹוֵמם  ן  ִנּתַ ֲעַדִין  ַהִאם  קּוָמה?  ַלּתְ

ְמָאה? ּוְלֵהָחֵלץ ֵמֹעֶמק ַהּטֻ

ָדא  ּבָ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְמָבֵאר 
ֵסֶפר  ּבְ ַרק  ׁשֶ ַרֲחֵמי,  ּבְ לּוָתא  ִמּגָ ִיְפקּון 
ֶאת  מֹוִציא  דֹוׁש  ַהּקָ ְוַהּזַֹהר  ֵצל,  ִנּנָ ַהּזֹוַהר 
 - ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ית  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ֵאיֶזה  ּבְ ָהָאָדם 
ֲעִנּיֹות ּוְבִלי ִסּגּוִפים, ַרק  ִלי ּתַ ֹאֶפן ַקל, ּבְ ּבְ

ּיֹום! ּקֹות ּבַ ִלְלֹמד 4-5 ּדַ

קּוָמה,  ּתְ ָלנּו  ֵיׁש  ְקָוה,  ּתִ ָלנּו  ֵיׁש 
יֹום. ּקֹות ּבְ ה ְמֹאד ַרק 4-5 ּדַ ְוָהֲעבֹוָדה ַקּלָ

ֹּכחֹו ֶׁשל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ֶהָעצּום  ַהּכַֹח  ֶאת  ַלל  ּכְ יִגים  ַמּשִׂ ֵאיֶנּנּו 
ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ל  ׁשֶ
זֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  לֹות  ִמְתַקּבְ
ַעת ֶמֶלְך  דֹוׁש ִהיא ַטּבַ דֹוׁש, ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהּקָ

ֵצל.  ְלַמד ִיּנָ ּיִ ָלִכים, ּוִמי ׁשֶ ַמְלֵכי ַהּמְ

ִעם  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ִנְלָחם  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב 
דֹול הס"מ?  ה ּגָ ּמָ ל ֵעָשיו הס"מ, ּכַ רֹו ׁשֶ ׂשָ
ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ְך  ְמַהּלֵ ְדָרׁש,  ַהּמִ אֹוֵמר 
ל  ָנה ּכָ ַסּכָ ה ָהָיה ָנתּון ּבְ ְיָלה ַהּזֶ ָנה, ּוַבּלַ ׁשָ
ַח ַיֲעֹקב  ָרֵאל, ִמי ְיַנּצֵ ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ְך ׁשֶ ַהֶהְמׁשֵ
ֶזה  לֹום הס"מ? ְמָבֵאר ּבָ ָאִבינּו אֹו ַחס ְוׁשָ
ֹכַח ִלּמּוד ֶזה  ּבְ ֶ ר יֹוַחאי ּשׁ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָהַרּבִ

י.  ִליׁשִ ְ ַמֲאָבק ִמְלֶחֶמת עֹוָלם ַהּשׁ ַח ּבְ ְנַנּצֵ

ּכֹה  ּכַֹח  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ ֱהיֹות 
ה ָהֶעֶרב ַרב - הסמ"ך מ"ם  ַרב, ָלֵכן ְמַנּסֶ
ֵני  ּבְ ּוִבְפָרט  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ט  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
)ֵחֶלק ד(

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413

ר 40 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ
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ֵדי  ּכְ ִיְלְמדּו,  ּלֹא  ׁשֶ ְוַהּכֹוְלִלים  יבֹות  ׁשִ ַהּיְ
עֹוָלם. לֹום ֶאת ּכֹחֹו ּבָ ק ַחס ְוׁשָ ְלַחּזֵ

ָלל  ל ֶאת ּכְ ע ָרָצה ְלַקּלֵ ְלָעם ָהָרׁשָ ם ּבִ ּגַ
י  ְלִתּתִ ה'  "ֵמֵאן  ָאַמר  ְלָעם  ּבִ ׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ
ָהָיה  "ֵמֵאן"  ַתב  ּכָ ה  ָלּמָ ֶכם",  ִעּמָ ַלֲהלְֹך 
א "ֵמֵאן" ֹזאת  י"? ֶאּלָ ָצִריְך ִלְכּתֹב "ְלִבְלּתִ
אֹוֶמֶרת לֹא ָלֶלֶכת ִעם ָהֶעֶרב ַרב, ְוָכל ְזַמן 
ְמעֹון  י ׁשִ ָרֵאל ַיֲעׂשּו ֶאת ְרצֹון ָהַרּבִ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ
ָיכֹול  לֹא  יִטין(  )ּגִ ּתֹוָרִתי  ָלְמדּו  יֹוַחאי  ר  ּבַ
ָלם?  ְלַקּלְ ְלָעם  ּבִ ָרָצה  ְוֵאיְך  ל.  ְלַקּלֵ ָהָיה 
אֹוִתּיֹות  ם",  ּלָ "ּכֻ ַאַחת  ָבה  ּתֵ לֹוַמר  ָרָצה 
לֹום ְלַכּלֹות  ם" ַחס ְוׁשָ 'ֵבד ֹמ'ַח "ֻכּלָ ֵל'ב ּכָ

ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ ּכָ

ל ֵעָשיו,  רֹו ׁשֶ ָרֵאל ִמּשָׂ לּו ַעם ִיׂשְ ְך ִנּצְ ּכָ
ע ְוָכְך  ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ לּו ִמִציֹפְרניֹו ׁשֶ ְך ִנּצְ ּכָ
ַעל  דֹוֵרנּו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְצלּו  ִיּנָ

דֹוׁש. ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ק ּבְ ְתַחּזֵ ּנִ ְיֵדי ׁשֶ

ַהִאם ֵיׁש ִמְקָלט ַהָּמֵגן ִמִּפָצַצת 
ָאטֹום?

יֹוֵתר, ֵאיָנם  ֵבל מּוְטָרִדים ּבְ י ּתֵ ל ַאְנׁשֵ ּכָ
ל ֶחֶרב  ּכֵ חּוץ ְתׁשַ יֹוְדִעים ַמה ֵיֵלד יֹום, ִמּבַ
ִמְסּתֹוְבִבים  חּוצֹות  ּבְ ֵאיָמה,  ּוֵמֲחָדִרים 
ל ָהעֹוָלם,  ָתם ַעל ּכָ יִלים ִחּתָ ּפִ ִלים ַהּמַ ְמַחּבְ
ַעל  ְוִאם  ַאֶמִריָקה  ַמֲעָצַמת  ַעל  ֶזה  ִאם 
ים  ּתִ תֹוְך ַהּבָ ָרֵאל, ּוַבֲחָדִרים, ּבְ ֵאִרית ִיׂשְ ׁשְ
ַמֲחלֹות  ּבְ ים  ֱאנֹוׁשִ חֹוִלים  ִמְסּתֹוְבִבים 
ִסיקֹו  ַעת ֶמּכְ ּפַ א ָרֵח"ל אֹו ׁשַ ֲחׁשּוכֹות ַמְרּפֵ
לֹום, ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה  ֶקת ַחס ְוׁשָ ּבֶ ִמּדַ

א. ֶרַגע ַהּבָ ְקֶרה לֹו ּבְ ּיִ

ְבִעים ְזֵאִבים אּוָמֵתינּו,  ין ׁשִ ה ּבֵ ִכְבׂשָ ּכְ
ִמים  רֹאׁש ַהְמַאּיְ ל ַצד, ִאיָרן ּבְ ְמאּוֶייֶמת ִמּכָ

ְצַצת ָאטּום ְמַרֶחֶפת  ְרִעיִנית, ּפִ ָצָצה ּגַ ִעם ּפְ
ת  ִפּסַ ל  ּכָ ַההֹוֶפֶכת  ָצָצה  ּפְ נּו,  רֹאׁשֵ ַעל 
ִאיָרה  ׁשְ ַהּמַ ָצָצה  ּפְ ָוֵאֶפר,  ְלָעָפר  ֲאָדָמה 
ְך,  ְוֹחשֶׁ ָוֹבהּו  ֹתהּו  ֲחֵרבֹות,  י  ִאּיֵ ַאֲחֶריָה 
ֵאָלה  ְ לֹום ִתְצָלח ְזָמָמם? ְוַהּשׁ ַהִאם ַחס ְוׁשָ
רּות  ֶאְפׁשָ ֹזאת  ָכל  ּבְ ֵיׁש  ַהִאם  ַהּגֹוָרִלית 
ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַהִאם  ָאטֹום?  ָצַצת  ִמּפְ ֵצל  ְלִהּנָ

ֶניָה? ִמְקָלט, אֹו ָמקֹום ֲהָיכֹול ְלָהֵגן ִמּפָ

ן, ֵיׁש ִמְקָלט  ִביא ּכֵ ְעָיה ַהּנָ ה ָלנּו ְיׁשַ ְמַגּלֶ
ֵצל. רּות ְלִהּנָ ָרֵאל, ֵיׁש ֶאְפׁשָ ְלָעם ִיׂשְ

ִמי ִיָּמֵלט ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג?
דלתיך  ּוְסֹגר  ַבֲחָדֶריָך  ּבֹא  י  ַעּמִ "ֵלְך 
ָזַעם"  יעבור  ַעד  ֶרַגע  ִכְמַעט  ֲחִבי  ֲעֶדָך  ּבַ
י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך  )ישעיהו כו,כ(. וברש"י: ֵלְך ַעּמִ

י ּבֹא  ֵבהּו ְלָנִביא ֵלְך ַעּמִ ׁשּוָבה זֹו ֲהׁשִ ּתְ  -
י ִמְדָרׁשֹות.  ֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ י ּכְ ָבּתֵ ַבֲחָדֶריָך ּבְ

ַחְדֵרי  יָך ּבְ ָבר ַאֵחר, ִהְתּבֹוֵנן ַעל ַמֲעׂשֶ ּדָ
ָלְתָך  ְנחּוָמא. ּוְסֹגר ּדְ י ּתַ ַרׁש ַרּבִ ְך ּדָ ָך, ּכָ ִלּבְ
ָטִבין  עֹוְבִדין  ְלָך  ֲעִביד  ת"י   - ַעְדָך  ּבַ
ְסגֹור  ַרׁש  ּדָ ְנחּוָמא  ּתַ י  ְוַרּבִ ֲעָלְך,  ְדָיֵגנּון 
ין.  ת ַהּדִ ַהְרֵהר ַאַחר ִמּדַ ּלֹא ּתְ ְלֵתי ִפיָך ׁשֶ ּדַ
י  ּכִ ָזַעם  ַיֲעָבר  ַעד  ְמַעט  ִאי  ִהְתַחְבּ  - ֲחִבי 

ֱאֶמת ֶאְפקֹוד ַעל ׂשֹוְנֶאיָך.

ָאַמר  סּוק  ַהּפָ ֶזה   - י  ַעּמִ ֵלְך  ַרַד"ק: 
ָצָרה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ִמְלֶחֶמת  ּבְ
ֵלְך  ל  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ָאַמר  ְזַמן  ְמַעט  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ַעְדָך, ְוֶזה  ָלְתָך ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ּדְ ַעּמִ
ים טֹוִבים ּוִבְתׁשּוָבה  ַמֲעׂשִ ֵתר ּבְ ל ְלִהּסָ ָמׁשָ
ֲעֹבר  ַעם ַוּיַ ְמַעט ֶרַגע ִיְהֶיה ַהּזָ י ּכִ ֵלָמה, ּכִ ׁשְ
ְמָצא  ל ַהּנִ ָאַמר ּכָ מֹו ׁשֶ ְלטּו, ּכְ ְוַהּטֹוִבים ִיּמָ

ֵסֶפר. תּוב ּבְ ּכָ



3 2

ָאטֹום  ָצצֹות  ּפְ ַקָייִמים  ֶשׁ ּכְ ָיֵמינּו,  ּבְ
ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְלַהְחִריב  ֶרַגע  ּבְ ַהְיכֹוִלים 
ָהַרַד"ק  רּוׁש  ּפֵ ֶאת  ֵהיֵטיב  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ
ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ּוב  ַהִחּשׁ ֶאת  ְוֵכן 
ל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְלִפי ַהְגָר"א  ַמן ׁשֶ ַהּזְ
ּוְלִפי  ּקֹות,  ּדַ  12 ֲערְֹך  ּתַ ְלָחָמה  ַהּמִ ַזַצ"ל 
ְלַבד.  ּבִ ּקֹות  ּדַ  3  – ּבְ  ַזַצ"ל  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ 
ָנא  ְעָנא  "הֹוׁשַ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ְך  ּכָ ְוַעל 
ת  לֹוׁשֶ ׁשְ ַעל   - ָנא"  ע  הֹוׁשַ עֹות  ׁשָ לֹוׁש  ׁשָ

ל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.  ּקֹות ׁשֶ ַהּדַ

ָהעֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ֶ ּשׁ ַהְגָר"א  רּוׁש  ּפֵ ְלִפי 
ְזַמן  ּבִ י  ּכִ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ּקֹות  ּדַ  12 ח  ִיּקַ
יֹום  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּקֹות  ּדַ  12 ל  ׁשֶ ִלּמּוד 
ֵצל?  ְזַמן ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ִמי ִיּנָ ֵצל ּבִ ִנּנָ
ֵהא ִנְזָהר  ּיְ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך" – ִמי ׁשֶ "ֵלְך ַעּמִ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִלְלֹמד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֶזה ַחְדְרָך ּכְ
ֵלט  ְלִהּמָ ה  ְזּכֶ ּיִ הּוא  ה'"  "סֹוד  ֵסֶפר  ּבְ

ֵצל. ּוְלִהּנָ

ׁש  ּמֵ ׁשַ נּו, ַהּמְ דֹוׁש הּוא ָמעּוּזֵ ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ֵעת  ּבְ ָעֵלינּו  ְוׁשֹוֵמר  ּוַמְחֶסה,  ָמֵגן  ּכְ ָלנּו 

ָצָרה.

ַלַּמְלָאְך ַהָּמֶות ֵאין ְׁשִליָטה ְלִמי 
ֶׁשּלֹוֵמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

רמז  ח  )משלי  ְמעֹוִני  ׁשִ ַיְלקּוט  ּבְ מּוָבא 
ִהְזִקיָנה  ׁשֶ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ תתקמג(: 

א  ן ֲחַלְפּתָ ִליִלי( ּבֶ את ִלְפֵני ר"י )ַהּגְ ה, ּבָ ַהְרּבֵ
ו  אי ּוֵמַעְכׁשָ י יֹוֵתר ִמּדַ י ָזַקְנּתִ ָאְמָרה לֹו: ַרּבִ
לֹא  טֹוֶעֶמת  ֵאיִני  ׁשֶ ֵהם,  ִנּוּול  ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ
ֵטר  ת ְלִהּפָ ׁשֶ ה ַוֲאִני ְמַבּקֶ ּתֶ ַמֲאָכל ְולֹא ִמׁשְ
ֶהֱאַרְכּתְ  ַמה  ּבְ ָלּה:  ָאַמר  ָהעֹוָלם.  ִמן 
ֲאִני  ְלמּוָדה  לֹו:  ָאְמָרה  ָיִמים?  ְך  ּכָ ל  ּכָ

ַחת אֹותֹו  ָבר ָחִביב ֲאִני ַמּנַ ֲאִפילּו ֵיׁש ִלי ּדָ
ָאַמר  יֹום.  ָכל  ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ֶמת  ּכֶ ּוַמׁשְ
ה  לֹשָׁ ׁשְ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ַעְצְמָך  ִמְנִעי  ָלּה: 
ן  ּכֵ ָתה  ְוָעׂשְ ָהְלָכה  ֶזה.  ַאַחר  ֶזה  ָיִמים 
י ָחְלָתה ָוֵמָתה. ְלָכְך ָאַמר  ִליׁשִ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ
ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ְוֵגו'", ַמה  לֹֹמה: "ַאׁשְ ׁשְ
ים".  ַחּיִ ָמָצא  מֹוְצִאי  י  "ּכִ ַאֲחָריו  ִתיב  ּכְ
ָהַלְכּתָ  ִאם  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר 
ְלָך  ֲעֹמד  ּתַ לֹא  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ֵנס  ן ִלּכָ ּוֵ א ֱהֵוי ִמְתּכַ ַתח ַהִחיצֹון, ֶאּלָ ַעל ּפֶ
ָלַתי' ֵאין  ֹקד ַעל ּדְ ֶלת, 'ִלׁשְ ֶלת ְלָפִנים ִמּדֶ ּדֶ
ְלתֹות.  י ּדַ ּתֵ ְלּתֹוַתי", ׁשְ א "ּדַ אן ֶאּלָ ִתיב ּכָ ּכְ
מֹוֶנה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ן?  ּכֵ ה  ְוָלּמָ
מֹור  ָכר. ַמהּו "ִלׁשְ ִסיעֹוֶתיָך ְונֹוֵתן ְלָך ׂשָ ּפְ
י  ָבּתֵ ּבְ ְמזּוָזה  ֵיׁש  ְוִכי  ְתֵחי"?  ּפִ ְמזּוזֹות 
ִסימֹון:  י  ַרּבִ ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ֵנִסּיֹות.  ּכְ
ְך לֹא  ַתח, ּכָ ַמה ְמזּוָזה זֹו ֵאיָנּה ָזָזה ִמן ַהּפֶ
ִמְדָרׁשֹות,  י  ּתֵ ּוִמּבָ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ִמּבָ ָזז  ֵהא  ּתְ
ֵני  ּפְ ל  ְמַקּבֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ע  ּדַ ן  ּכֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוִאם 
מֹוְצִאי  י  "ּכִ ַאֲחָריו  ִתיב  ּכְ ַמה  ִכיָנה.  ׁשְ
ָרכֹות  א ָטעּון ּבְ ים", ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ָמָצא ַחּיִ

ֶפק ָרצֹון ַמה'". ֱאַמר "ַוּיָ ּנֶ ׁשֶ

ּיֹות )ענף בית הכנסת(  ְלּפִ ְדָרׁש ּתַ ְוׁשֹוֵאל ַהּמִ
ְך ִלְזֵקָנה? ה ָאַמר ּכָ ַעל ִמְדַרׁש ֶזה, ָלּמָ

ֶבט  ׁשֵ ַעל  )ּבַ ּיֹות  ְלּפִ ּתַ ְדָרׁש  ַהּמִ ְוֵתֵרץ 
ֶות ֵאין  ַהּמָ ְלָאְך  ּמַ ּלַ ׁשֶ אן רֹוִאים  מּוַסר(: ִמּכָ

ְלַאְך  ּמַ מֹו לּוז ׁשֶ ֶנֶסת, ּכְ ַבִית ַהּכְ ִליָטה ּבְ ׁשְ
ן  ּכֵ מֹו  ּכְ ם.  ֶלׁשֶ ֵנס  ְלִהּכָ ָיכֹול  לֹא  ֶות  ַהּמָ
יו  ְלתֹות ּפִ ְדָרׁש ְוסֹוֵגר ּדַ א ְלֵבית ַהּמִ ִאם ּבָ
ְלָאְך  ַלּמַ ֵאין  ֶנֶסת,  ַהּכְ ַבִית  ּבְ ר  ְמַדּבֵ ְולֹא 
ה  ָ ָהִאּשׁ ן ָהָיה ִעם  ּכֵ ָעָליו.  ִליָטה  ׁשְ ֶות  ַהּמָ
לֹא  יֹום,  ל  ּכָ ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ָהְלָכה  ׁשֶ ּכְ
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ָעֶליָה  לֹוט  ִלׁשְ ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָהָיה  ָיכֹול 

ֵביָתּה, ָלֵכן ָהְיָתה ְצִריָכה  ִהיא ּבְ ׁשֶ ֲאִפילּו ּכְ

ְלֵבית  ֵליֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָזָקה,  ָיִמים  ַה- 3  ֶאת 

ַלט ָעֶליָה. ֶות ׁשָ ְדָרׁש, ְוָאז ַמְלַאְך ַהּמָ ַהּמִ

ִפּלֹות הּוא ַרק  לּו ַהּתְ ְתַקּבְ ּיִ ְוָכל ַהּכַֹח ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל 

דֹוׁש לֹא ָטַעם ַטַעם ִיְרַאת  לֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ

ּלֹוְמִדים זֹוַהר ׁשֹוְמִרים  ַמִים. ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ ׁשָ

ַמה  רֹוִאים  ֶ ּשׁ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל 

ַמִים. זֹוַהר, ְוֵיׁש ָלֶהם ִיְרַאת ׁשָ תּוב ּבְ ּכָ ׁשֶ

ֵיׁש ִלְׁשמֹור ַעל ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה ֶׁשֹּלא 
ִיָּׁשֵבר ְוַיִּזיק ַחס ְוָחִליָלה

ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל  ּדְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַעל 

ִמילּות ֲחָסִדים  ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ

)ָאבֹות פ"א מ"ב( 

ֲעבֹוָדה  ֵאיזֹוִהי   – ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל 

ר  ְמַדּבֵ ְיהּוִדי  ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ זֹו  ב?  ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ַמן ׁשֹוֵבר ֶאת ְיסֹוד  אֹותֹו ַהּזְ ֶנֶסת ּבְ ַבִית ַהּכְ ּבְ

ֶות  ַהּמָ ּוַמְלַאְך  "ֲעבֹוָדה",  ִהיא  ׁשֶ ָהעֹוָלם 

ּבּור  ּדִ עֹוָלם,  ּבָ לֹוט  ִלׁשְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָיכֹול 

ֶבר רח"ל )רבינו יונה  ֶנֶסת הֹוֵפְך ַלּדֶ ַבִית ַהּכְ ּבְ

ִעיר(. ֶבר ּבָ א ּדֶ בשם הגמ' בבא ַקּמָ

ע ָאבֹות ְנִזיִקין ֶאָחד ֵמֶהם  ִמים ַאְרּבַ ַקּיָ

ְזַמן ֵעת  ר ּבִ בֹות ְמַדּבֵ י ּתֵ "ַמְבֶעה" – ָראׁשֵ

ף ב.( א ּדַ ָבא ַקּמָ ה )ּבָ ִפּלָ ַהּתְ

ְזַמן  ּבִ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ל  ּכָ

ֶות  ַהּמָ ִליַטת  ִלׁשְ ּכַֹח  ַהּנֹוֵתן  ה הּוא  ִפּלָ ַהּתְ

ַהּכַֹח  ֶאת  ל  ִלְמַחּבֵ ַהּנֹוֵתן  הּוא  עֹוָלם,  ּבָ

לֹום. ִחית ַחס ְוׁשָ ְלַהׁשְ

ִקּדּוׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ַחָּיב ְּלִהְתַקֵּים
"ם )ספר המצוות ט' בשם הספרי(  ְמָפֵרׁש ָהַרְמּבַ
י": "ַעל  ּתִ ׁשְ ם ֶאת ִמְצַות "ְוִנְקּדַ ְנַקּיֵ יַצד  ּכֵ
ׁש  ְלַקּדֵ ְצַרִים  ִמּמִ ֶאְתֶכם  הֹוִציא  ן  ּכֵ ְמָנת 
ֶכת  דֹוׁש, ַמּסֶ ָל"ה ַהּקָ ְ ּשׁ ֲאִריכּות ּבִ ים" )ְרֵאה ּבַ ַרּבִ מֹו ּבְ ׁשְ

ֶרק ֵנר ִמְצָוה צט( ִמיד, ּפֶ ּתָ

ם  ְלַקּיֵ ן  ִנּתֵ ים  ַרּבִ ּבְ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ְלַקּדֵ
יׁש  ַקּדִ ָאֵמן  ְיֵדי  ַעל   .1 ים:  אֹוַפּנִ ֵני  ׁשְ ּבִ
ְדָרׁש. 2. ַעל ְיֵדי ִמיָתה  ַבִית ַהּמִ ה ּבְ ָ ּוְקֻדּשׁ

ַמִים.  ם ׁשָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלׁשֵ ּבִ

א  ַהּבָ רּוׁש  ַהּפֵ הּוא  ָער  ׂשֵ ּוְמַסֵמר 
ב  ַחּיָ י"  ּתִ ׁשְ "ְוִנְקּדַ ִמְצַות  ָבִרים:  ַהּדְ ַעל 
ֵעת  ּבְ ר  ְמַדּבֵ הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ֶרַגע  ּבְ ם.  ִהְתַקּיֵ ּלְ
לֹוּם הֹוֵפְך ֶאת  ה ַחס ְוׁשָ ָ יׁש ּוְקֻדּשׁ ָאֵמן ַקּדִ
ְצַות  ּמִ ם, ֱהיֹות ׁשֶ ֵ ם ְלִחּלּול ַהּשׁ ֵ ּדּוׁש ַהּשׁ ַהּקִ
ָהִראׁשֹון,  ֹאֶפן  ּבְ ם  ִהְתַקּיֵ לֹא  י"  ּתִ ׁשְ "ְוִנְקּדַ
ִני,  ֵ ַהּשׁ ֹאֶפן  ּבְ ם רח"ל  ִהְתַקּיֵ ּלְ ְצַרְך  ּתִ ִהיא 
ְלַמַען  ִמיָתה  ּבְ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ְלַקּדֵ ְוהּוא 
ל ַהּיֹום".  י ָעֶליָך הֹוַרְגנּו ּכָ ַרְך "ּכִ מֹו ִיְתּבָ ׁשְ
י"  ּתִ ׁשְ ְצַות "ְוִנְקּדַ ּמִ ֲאָבל ִאם ִנְדַאג ְלָכְך, ׁשֶ
ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֹאֶפן  ּבְ ם  ְתַקּיֵ ּתִ
ּבּור  ּדִ ְללֹא  ה  ָ ּוְקֻדּשׁ יׁש  ַקּדִ ת  ֲעִנּיַ ְיֵדי  ַעל 
ְצָוה  ם ַהּמִ יַע ְלַקּיֵ ֶאְמַצע, לֹא ִנְצָטֵרְך ְלַהּגִ ּבְ
ֶות  ַהּמָ ּוַמְלַאְך  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִני  ֵ ַהּשׁ ֹאֶפן  ּבְ

לֹוט ָעֵלינּו. לֹא יּוַכל ִלׁשְ

ִהְסִעיר  ֹאָרע ׁשֶ לֹא ְרחֹוִקים ָאנּו ִמן ַהּמְ
 5 ֹהּדּו,  ּבְ ׁשֶ יי  מֹוְמֵבּ ּבְ ָהֶרַצח  ָהעֹוָלם,  ֶאת 
ָרֵאל  ל ַעם ִיׂשְ ְמָנּה ׁשֶ ַ ּה ּוִמּשׁ ְלּתָ ְיהּוִדים ִמּסָ
ָקָרה  ֶזה  ְוָכל  ַעְוָלה,  ֵני  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ֶנֶהְרגּו 
ְמַעט,  ׁש  ִמְקּדָ תֹוְך  ּבְ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ תֹוְך  ּבְ
ֵאין  ַהִאם  ְוָלְמדּו,  לּו  ּלְ ִהְתּפַ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ
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ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ִני,  ְרׁשֵ ּדָ אֹוֵמר  ָבר  ַהּדָ
ֵדי ְלעֹוְרֵרנּו, חּוסּו  ָמקֹום ָקדֹוׁש ּכְ ִנְרְצחּו ּבְ
ִמְדָרׁשֹות  י  ָבּתֵ ּבְ רּו  ְתַדּבְ ַאל  ֶכם  ַנְפׁשְ ַעל 
ִחית,  ְלַהׁשְ ָיד  נּו  ּתְ ּתִ ֶאל  ֵנִסּיֹות,  ּכְ י  ּוְבָבּתֵ
ָיכֹול  ְיהּוִדי  ָלֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ
ָרֵאל ְוִלְרֹצַח  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶנֶסת ּבְ ַבִית ַהּכְ ר ּבְ ְלַדּבֵ

ְזָרח ָהָרחֹוק.  ּמִ לֹום ּבַ ַנְפׁשֹות ַחס ְוׁשָ

ִסּפּור ּנֹוָרא
ִית  ֵבּ ּבְ יָבה  ְיׁשִ ָהרֹאׁש  ם  ׁשֵ ּבְ ר  ְמֻסּפָ
ַזַצ"ל.  רֹוס  ּבְ אּול  ׁשָ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְלמּוד  ַהּתַ
ים  ֳחָדׁשִ  3 ֶזה  ָהָיה  ַחרּותֹו,  ּבַ יֵמי  ּבִ ַעם  ּפַ
ה, ִנְכַנס  ִנּיָ ְ רֹץ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ִלְפֵני ּפְ
ְוָאַמר:  ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ַפק  ּדָ יָבה,  ׁשִ ַלּיְ חּור  ּבָ
דֹוָלה  ּגְ ָמָדה  ַהׁשְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָלבֹוא  הֹוֵלְך 
ֶאָחד  ָבר  ּדָ ַרק  ְוֵיׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ַעל 
ּלֹא  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה,  ֵזָרה  ַהּגְ ל  ְלַבּטֵ ּיּוַכל  ׁשֶ
ה. ִהְתִחילּו ִלְזרֹק ָעָליו  ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ר ּבְ ְלַדּבֵ
ֱעַלם,  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ּבֹו  ְוִהּכּו  ִכְסאֹות,  בֹות,  ַמּגְ

ְלָחָמה. ְרָצה ַהּמִ ים ּפָ ַאֲחֵרי ג' ֳחָדׁשִ

ָאז רח"ל,  ב ּדְ ּצָ לֹא ְרחֹוִקים ָאנּו ִמן ַהּמַ
ִחיָנה  ּלֹו ּנֹוָרא ְוָאיֹום, ִמּבְ עֹוָלם ּכֻ ב ּבָ ּצָ ַהּמַ
ִחיָנה  ִמּבְ ִלית,  ְלּכָ ּכַ ִחיָנה  ִמּבְ ִריאּוִתית,  ּבְ
ִחיַנת ִהְתַחְמׁשּות ְמִדינֹות  ַאְסְטָרֶטִגית, ִמּבְ
ל ֶאָחד ָחֵרד  י ּכָ ֲעַרב, ְוֵאין ֹצֶרְך ְלַהְרִחיב ּכִ

אֹות. ִלְקַראת ַהּבָ

ַהְּתִפָּלה ַמִּציָלה ֵמֻחְרָּבן
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ָאְמרּו ֲחַז"ל, ַאֲחֵרי ֻחְרּבָ
ל  ָהִראׁשֹון ָעְקרּו ַהֲחָכִמים ֶאת ֵיֶצר ָהַרע ׁשֶ
ל  ֶצר ָהַרע ׁשֶ מּו ֶאת ַהּיֵ ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוִסּיְ
יֹום.  ָעִמים ּבְ ל ג' ּפְ ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ ֲעָריֹות, ְוִתּקְ
ן נּון ָהָיה  ַע ּבֶ ִאם ְיהֹוׁשֻ אֹוֵמר החת"ס, ׁשֶ

יֹום לֹא ָהָיה  ָעִמים ּבְ ל ג' ּפְ ּלֵ ן ְלִהְתּפַ ְמַתּקֵ

ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ֱהיֹות  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבָ ִנְגַרם 

ֵהר ּוְלָהִפיץ  ׁש ּוְלִהּטַ ן ְלִהְתַקּדֵ ה ִנּתַ ִפּלָ ַהּתְ

עֹוֵצר  ׁשֶ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  עֹוָלם.  ּבָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ

ָלבֹוא  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ְרָעֻנּיֹות  ּפֻ ִמיֵני  ל  ּכָ

ְלעֹוָלם.

א  ֶאּלָ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין  ֶ ּשׁ ֵני  ִמּפְ

ַעל  ע"ב(,  מ"ט  )סֹוָטה  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל 

ּלֹא  ׁשֶ עֹוז  ּוְבֶיֶתר  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִנׁשְ ן  ּכֵ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  ל  ְלַחּלֵ

ׁש  ְלַקּדֵ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְדָרׁש  ַהּמִ ַבִית  ּבְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ּבְ ים  ַרּבִ ּבְ מֹו  ׁשְ

ַתח  ּפָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוִבְפָרט  ְנָעִרים,  ִעם  ְזֵקִנים 

לֹוַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ הּוג  ּנָ ׁשֶ הּו,  ֵאִלּיָ

לּו  ִיְתַקּבְ ֶזה  ּוִבְזכּות  ה.  ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ִלְפֵני 

דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִפּלֹות,  ַהּתְ
ָרד  ְגֵדי ַהּשְׂ י ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחִציָרא )ּבִ "ן ַרּבִ ַהְמלּוּבָ

ְבחֹו ַהִחיָד"א  ׁשִ ַסח(, ְוֶהֱאִריְך ּבְ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַעל ַהּגָ

ן ִאיׁש ַחי ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ּוְבִלי  ְוַהּבֶ

ִאי  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד 

תֹו.  ִפּלָ ל ּתְ ְתַקּבֵ ּתִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ְרדּו  ָמה ַרְחָמָנא ִליְצָלן ׂשָ ֹוָאה ָהֲאּיֻ ּוַבּשׁ

ל  ּכָ ְלָאְמרֹו  ְרִגיִלים  ָהיּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ים  ְלַחּיִ

ֲעִליל  ה, ְוָראּו ּבַ ִפּלָ ה ֹקֶדם ַהּתְ ַעל ּפֶ יֹום ּבְ

ַיֲעֹקב(. דֹול ְמֹאד )ֵעדּות ּבְ ּכֹחֹו ּגָ ׁשֶ

ֵאּלּו  ִפּלֹות  ּתְ אֹוֵמר  ׁשֶ ּקֹות  ּדַ ה  ּוְבַכּמָ   

ֵני  ִמּבְ ְוִלְהיֹות  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ַלֲהֹפְך  ָיכֹול 

ֱאלִֹקים  ָרָאָתה  לֹא  ְל"ַעִין  ִלְזּכֹות  ה,  ֲעִלּיָ

ִויַטֵהר  לֹו",  ה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך 

דּוַע  ּיָ ּכַ ֶעְליֹונֹות  ְלַמֲעלֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ָמתֹו  ִנׁשְ

ְבֵרי ָהַאִריַז"ל.  ִמּדִ
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ּיֹאַמר  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ֶאָחד  ְוָכל 
יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ַרק  ְוֶזה  ֵאּלּו,  ִפּלֹות  ּתְ
ֵעֶדן  ן  ּגַ ְלַתֲענּוֵגי  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ה'  ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ֶאת  ְוָיִבין  ַצח,  ַהּנֶ ְועֹוָלמֹות 
ַעל  דֹול  ַהּגָ ַכר  ִלׂשְ ה  ְוִיְזּכֶ מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִפּלֹות  ּתְ ְולֹוֵמד  אֹוֵמר  ׁשֶ ה  ְוַדּקָ ה  ּקָ ּדַ ל  ּכָ
ָעה  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד  ׁשֶ ֵאּלּו, 
ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ֶאֶלף  ֵמָאה  מֹו  ּכְ חֹול  ּבְ ַאַחת 
ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ּוְבׁשַ
ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ

ְלַבד,  ּבִ ּקֹות  ּדַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ ַוֲאִמיָרה  ָנָתן(,  ְדר' 

חֹול  ּבַ לֹו:  ַיֲעֶלה  ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ ּכְ ּוְבִלּמּוד 
ה ִיְזּכֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ  1666 מֹו   ּכְ

ָנה ּתֹוָרה.  ְל- 166,666 ׁשָ

ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֶאָחת  ּוְבֶרַגע 
ַעל  ָרֲאָתה"  לֹא  "ַעִין  ֶנַצח!  ָלעֹוָלמֹות 
ם  ָכר הֹוֵלְך ּגַ ל ַהּשָׂ ה ַלֲחֵבֶרָך, ּכָ ַזּכֶ ּתְ ְיֵדי ׁשֶ
ַתח  "ּפָ יֹאְמרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵאֶליָך. 
ֶאת  ר  ִויַבּשֵׂ הּו  ֵאִלּיָ ֹבא  ּיָ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ הּו"  ֵאִלּיָ
נּו  ִיְתַאְרּגְ ְזכּוְתָך  ּבִ ְוִאם  ַהּגֹוֵאל.  יַאת  ּבִ
ִפּלֹות,  ַהּתְ ֶאת  לֹוַמר  ְיהּוִדים  ר  ֶעׂשֶ
ּוִבְפָרט  ְזֻכּיֹוֶתיָך  ּגֹוֶדל  ֶאת  ֵער  ְלׁשַ ֵאין 
ל  ּכָ תּוב:  ּכָ קס"א.(  ֵצא  ַוּיֵ )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ֹזַהר  ּבְ ׁשֶ
ְועֹוד  ֶאֶלף,  ּבְ ַמִים הּוא  ָ ִמּשׁ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ַמה 
ְרָיא,  ׁשָ ִכיָנה  ׁשְ יּה  ּבֵ ָרה  ֲעׂשָ ל  ּכָ דּוַע  ּיָ ּכַ
מֹו  ל ִמְנָין ְיהּוִדים ּכְ ִבים ְלָך ּכָ ְ ּוְבָכְך ְמַחּשׁ

ָכר  ַהּשָׂ ּגֹוֶדל  ֶאת  ב  ֵ ְלַחּשׁ יּוַכל  ּוִמי  ֶאֶלף. 
אי  ּוְבַוּדַ אּות!  ַוּדָ ּבְ ְך  ִמּכָ ָלְך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְצִחי  ַהּנִ

ה ַלֲאִריכּות ָיִמים.  ְזּכֶ ּתִ

ּגֹוֶדל  י"ד(,  )י"ב,  ֵלי  ִמׁשְ ּבְ ַהְגָר"א  ְוָכַתב 
ים ּומֹוִכיַח ֶאת  ָהַרּבִ ה  ִלְמַזּכֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ כּות  ַהּזְ
ל  ּכָ ַעל  ַכר  ׂשְ ל  ְמַקּבֵ ַמע,  ׁשָ ִאם  ׁשֶ ֲחֵברֹו, 
ַמע,  ה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם לֹא ׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ ַמה ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ְוֶזה  ַהּטֹוב,  ֶחְלקֹו  ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ ָאז 
יִהּנֹום  ַהּגֵ ֵחֶלק  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ לֹוֵקַח  ַמע  ׁשָ

ּלֹו. ׁשֶ

ָאְמרּו:  ע"א(,  קכ"ט  רּוָמה  ּתְ )פ'  ּוְבֹזַהר   
ַחָייַבָיא  ַתר  ּבָ ף  ְלִמְרּדָ ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ
יו  ַחּיָ ַתר  ּבָ ְדָרִדיף  ַמאן  ּכְ ְלהּו  ה  ּוְלִמְזּכֶ
ל  ּכָ ִאם  ָסֵפק  ׁשּום  ּוְבִלי  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד 
ינֹוקֹות  ַער ְוַעד ָזֵקן ּוִבְפָרט ּתִ ַהְיהּוִדים ִמּנַ
הֹור יֹאְמרּו  יֶהם ַהּטָ ֶהֶבל ּפִ ן ּבְ ית ַרּבָ ל ּבֵ ׁשֶ
ֶאת  ִלְפּתַֹח  ה  ִנְזּכֶ יֹום,  ל  ּכָ ֵאּלּו  ִפּלֹות  ּתְ
ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ְלֵאִלּיָ ַער  ַ ַהּשׁ
יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  ְוֵתֶכף  ֵרנּו,  ִויַבּשְׂ בֹוא  ּיָ ׁשֶ
ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ַרֲחִמים ּבִ ִצְדֵקנּו ְוִיְגָאֵלנּו, ּבְ
ַהּזֹוַהר  ְיֵדי ִלּמּוד  ְוַעל  ְיִהי ָרצֹון.  ן  ּכֵ ָאֵמן 
ת  ַוֲעִנּיַ ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ְתִפּלָ ּבִ ֲהרּו  ִיּזָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֵצל  ִנּנָ ן  ּכֵ ְיֵדי  ַעל  ה.  ּוְקדֹוׁשָ יׁש  ַקּדִ ָאֵמן 
ּתּוַכְלָנה  ּלֹא  ׁשֶ ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ִמּכָ
ְמֵהָרה  ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ַעל  לֹוט  ִלׁשְ

יַח ִצְדֵקנּו, ָאֵמן. ְלִביַאת ְמׁשִ
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קּוְנְטֶרס

אּוָלה ֶרַגע ִלְפֵני ַהּגְ
ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע ָאְמרּו ְּכֶאָחד

ִהְתַאֲחדּות ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְּבִלימּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
אּוָלה ַעל ְיֵדי ִסּיּום  ה ְלָהִחיׁש ּוְלָקֵרב ַהּגְ ְפֻעּלָ "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" יֹוְצִאים ּבִ

ָכל חֹוֶדׁש ְוֹחֶדׁש  ֵגן ּבְ ה ְלֶאֶלף ַהּמָ ָעִמים,  ּוְבָכְך ִנְזּכֶ חֹוֶדׁש ֶאֶלף ּפְ דֹוׁש ּבְ ַהזֹוַהר ַהָקּ
דֹוׁש ְזָי"ע ְועֹוד ְלַמְעָלה  ַנת ַהַרְמַח"ל  ַהָקּ ַתָקּ ְוַנְצִליַח ִלְמנֹוַע ִמְלֲחמֹות ּוְפָגִעים, ְכּ

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות  ֵמֶאֶלף ְגּ

קריאה קדושה
בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצילנו ואין איש יודע מה ילד יום 
ורבים שואלים ומבקשים עצה ותושיה במה לעורר רחמי שמים ולבטל כל 

גזירות קשות השם יצילנו.

ולפשפש  למהר  ואחד  אחד  כל  על  קדושה  חובה  חז"ל:  מדברי  כידוע  הכל  עיקר 
במעשיו ולעשות תשובה מעומק ליבו ולהרבות בלימוד התורה, ובפרט לימוד 
וכן במצוות שבין אדם לחבירו  לקיים מצוות השם בכל דקדוקיהם  ההלכה שידע 

להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.

זיע"א,  יוחאי  יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר  כן  כמו 
)אף  המבטיח שבזכות הקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים, 
ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו( ובכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. 

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413

ר 41 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ
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א  ּנָ ַהּתַ ל  ׁשֶ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  ּכִ ַלּכֹל  ָידּוַע 
ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  אֹור  ָהֱאלִֹהי, 
ָהִאיׁש  ֶזה  ָעָליו:  ֱאַמר  ַהּנֶ ְחּתֹוִנים,  ְוַהּתַ
ָמָרא  ּוַבּגְ יז ַמְמָלכֹות,  ַמְרּגִ ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ 
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּכְ יּה  ִאיּמֵ יִליָדה  ּדִ ָאְמרּו, 
הּוא  י"ז:(  )ַמּכֹות  יִליד  ּתֵ לֹא  לֹא  ְוִאי  יִליד  ּתֵ
"י ְזכּותֹו  ּבִ נּו, ָהַרׁשְ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ

ּבֹוַקַעת  ּתֹוָרתֹו  ר  ֲאׁשֶ ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן 
עֹוָלמֹות,  ִרְבבֹות  ְוִרְבֵבי  ֲאָלִפים  ְלַאְלֵפי 
ים  ַמּלִ ְוַחׁשְ ים  ְואֹוַפּנִ ָרִפים  ׂשְ ין  ּבֵ ְועֹוֶבֶרת 
אֹוֶכֶלת  ֵאׁש  ַנֲהֵרי  ְמקֹום  ַהּקֶֹדׁש,  ְוַחּיֹות 
דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ה  ּקָ ּדַ ָמָמה  ּדְ קֹול  ַעד  ֵאׁש 
ּה עֹוָלמֹות  ּה ּובֹוֶנה ּבָ ֵמַח ּבָ רּוְך הּוא, ְוׂשָ ּבָ

ים ּוְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא. ֲחָדׁשִ

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

עוד יש לעורר על ענין נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל גזירות קשות מעם ישראל 
ולבטל המוות והמגיפות, והיא אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה"ק )פר' 
ויקהל רי"ח(, וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום ומשפיע ברכה וישועה לעם ישראל, 

ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת במנין בארבע כנפות הארץ ובכל עיר ועיר 
יתבטלו בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח )וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת 

וירא דף ק' ע"א ע"ב(.

בברכה ובתפילה לשלום עם ישראל

.

  

""
"

"

א  יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ אֹוִנים ָמאֵרי ּדְ ִנים ַהּגְ ַעם ָהַרּבָ ית ִמּטַ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּקּון ַלּגְ ּתִ
ַנת תרפ"א לפ"ק ׁשְ ּבִ
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ִחיָד"א  אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֲחֵזי  ּפּוק 
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  א:  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִזְכרֹונֹו 
ָלא ָיַדע ַמאי  ל ִלּמּוד ֲאִפּלּו ּדְ ְמרֹוָמם ַעל ּכָ
ּקּון מ"ג(  רּוׁש ַעל ּתִ א ֶמֶלְך" )ּפֵ ּסֵ ָקָאַמר. ְוָהַרב "ּכִ
ִגיְרָסא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  ָאַמר: ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּבְ

ֶעְליֹוִנים.

י  הּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ עֹוד ָאַמר ֵאִלּיָ
ִמן  ְרקּון  ִיְתּפָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַהאי  ּבְ ְמעֹון:  ׁשִ

ְתָרָאה.  ָדָרא ּבַ ְלָיא ּבְ ד ִאְתּגַ לּוָתא ּכַ ּגָ

ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ינּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ ָאַמר  עֹוד 
ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ קכ"ד:(:  ַדף  )ּבְ

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ָהָרִקיַע", 
יֹון – ָרָצה  ין לֹא ָצִריְך ִנּסָ ִאיּלֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ִיְסּבֹל  י ַהּלֹוֵמד ּבְ לֹוַמר: ּכִ
ֲעִתיִדין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ּוְבִגין  יַח,  ָמׁשִ ֶחְבֵלי 
ֵסֶפר  הּוא  א  ּדָ י  ְדַחּיֵ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם 

ַרֲחֵמי.  לּוָתא ּבְ יּה ִמּגָ ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ

ּקּוִנים:  ַהּתִ ַמת  ַהְקּדָ ּבְ עֹוד 
ֹזַהר ָהָרִקיַע" ְוגֹו',  יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ
יא,  ְמעֹון ְוַחְבַרּיָ י ׁשִ ין ַרּבִ יִלים ִאּלֵ ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ְנׁשּו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבּוָרא,  ד ִאְתּכַ ַיְזִהירּו ּכַ
הֹון  ִעּמְ הּו  ּוְלֵאִלּיָ ְלהֹון  ִאְתְיִהיב  ְרׁשּוָתא 
יַנְייהּו  אן ְלַנֲחָתא ּבֵ ְמִתיְבּתָ ָמִתין ּדִ ּוְלָכל ִנׁשְ
ֶכל.  ׂשֵ ּוְבֹאַרח  ְסָיא  ִאְתּכַ ּבְ א  ַמְלָאַכּיָ ּוְלָכל 
ָמָהן  ׁשְ ְלָכל  ְרׁשּו  ְיִהיב  א  ּכֹּלָ ַעל  ת  ְוִעּלַ
ָאה  ְלַגּלָ ּנּוִיין  ּכִ ּוְלָכל  ין  ֲהַוּיָ ּוְלָכל  ין  יׁשִ ַקּדִ
ִדיֵליּה,  א  ַדְרּגָ ּבְ ם  ׁשֵ ל  ּכָ ְטִמיִרין  ָרִזין  לֹון 
לֹון  ָאה  ְלַגּלָ ְסִפיָרן  ר  ַלֲעׂשַ ְיִהיב  ּוְרׁשּוָתא 
ָאה  ְלַגּלָ ְרׁשּו  ִאְתְיִהיב  ָלא  ּדְ ְטִמיִרין  ָרִזין 
יָחא.  ְמׁשִ א  ְדַמְלּכָ ָדָרא  ֵייֵתי  ּדְ ַעד  לֹון 

לּוָיה  ּתְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ י:  ּכִ ָהָאמּור  ִמן  ַהּמּוָרם 
ִלּמּוד ַהּזַֹהר. ּבְ

ּטּול  ּבִ עֹוָלם  ּבָ ּגֹוֵרם  ַמה  ִנְכּתֹב  ה  ְוַעּתָ
ָהַרב  ְבֵרי  ִמּדִ אֹותֹו  ח  ְוִנּקַ ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד 
ים ִויַטאל  י ַחּיִ ל ָהֱאלִֹהי ַרּבִ דֹול ַהְמֻקּבָ ַהּגָ
ָהַרב  ְלִמיד  ּתַ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִזְכרֹונֹו 
תּוב  ַהּכָ ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָהֲאִר"י 
ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  מֹות,  ַהַהְקּדָ ַער  ׁשַ ַמת  ַהְקּדָ ּבְ
ים,  ַחּיִ ַאְלֵפי  ּבְ ל  ַהּדַ ִעיר,  ּבָ ִעיר  ַהּצָ ֲאִני 
ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב יֹוֵסף ִויַטאל  ִויַטאל ּבֶ
ְהיֹוִתי  ּבִ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִזְכרֹונֹו 
י  ְבּתִ ְוָיׁשַ ּכִֹחי  ׁש  ׁשַ ּתָ ְלֹכַח  ים  לֹשִׁ ׁשְ ן  ּבֶ
ָעַבר  י  ּכִ ֵמִהים,  ּתְ בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ּתֹוֵמם  ִמׁשְ
ְענּו,  נֹוׁשַ לֹא  ַוֲאַנְחנּו  ַקִיץ,  ָלה  ּכָ ָקִציר, 
ָמזֹור  ֵאין  ְלַמֲחָלֵתנּו,  ָעְלָתה  לֹא  רּוָפה  ּתְ
ֵתנּו  ְלַמּכָ ֲארּוָכה  ָעְלָתה  ְולֹא  ֵרנּו  ִלְבׂשָ
ָנה  ּפָ י  ּכִ ָלנּו  אֹוי  נּו,  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ן  ּוְלֻחְרּבַ
ל  ּכָ ְוָכלּו  ֶעֶרב,  ִצְלֵלי  ָנטּו  ְוַגם  ַהּיֹום 
ָנה  ָוֶאּתְ א.  ּבָ לֹא  ִוד  ּדָ ן  ּבֶ ַוֲעַדִין  ים  ּצִ ַהּקִ
ה  ה ְוַעל ַמה ּזֶ ַני ַלֲחֹקר ְוָלַדַעת ַמה ּזֶ ֶאת ּפָ
ן  ּבֶ א  ּבָ לֹא  ּוַמּדּוַע  ְוָגלּוֵתנּו  נּו  ִקּצֵ ִנְתָאֵרְך 
י  י ְוִלּבִ ִקְרּבִ י? ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ּבְ ִיׁשַ
ּקּוִנים  ֵסֶפר ַהּתִ ֲאָמר ֶאָחד הּוָבא ּבְ ַוי, ִמּמַ ּדָ
ְורּוַח  ִתיב  ּכְ יָנא  ּנִ ּתַ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ל'  ּקּון  ּתִ
ָמה  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ְוכּו'  ְמַרֶחֶפת  ֱאלִֹהים 
ר  י ָבׂשָ ְזּכֹור ּכִ ַההּוא ִזְמָנא ַוּיִ ֶאְקָרא ְוכּו' ּבְ
לט(  עח  ים  ִהּלִ )ּתְ ָיׁשּוב  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ה  ֵהּמָ
ַוי  יַח,  ְדָמׁשִ רּוָחא  ִאיהּו  ְוָדא  ְלָעְלָמא, 
ָעְלָמא  ִמן  ֵליּה  ֵיִזיל  ּדְ ָגְרִמין  ּדְ ָמאן  לֹון 
ָעְבִדין  ּדְ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ּדְ ְלָעְלָמא,  ְיתּוב  ְוָלא 
ְדָלא  ּתַ ְלִאׁשְ ָבָעאן  ְוָלא  ה,  ׁשָ ַיּבָ ְלאֹוַרְייָתא 
ַהּזַֹהר(,  ִלּמּוד  לֹוַמר  )רֹוֶצה  ָלה  ְדַקּבָ ְבָחְכָמה 
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ְדִאיִהי  ְדָחְכָמה  ְנִביעּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ ְדָגְרִמין 
לֹון  ַוי  ה,  ְיֵביׁשָ ב'  ָאַרת  ּתְ ְוִאׁשְ ִמיָנּה,  י' 
ְוֶהֶרג  ּוִביָזה  א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ
ק ִאיהּו  ּלַ ִאְסּתַ ָעְלָמא, ְוַהאי רּוַח ּדְ ָדן ּבְ ְוַאּבְ
רּוַח  ְוִאיהּו  ַמר,  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ יַח  ׁשִ ְדּמָ רּוַח 
רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח  ְוִאיהּו  ַהּקֶֹדׁש, 
ְעָיה  ם )ְיׁשַ ֵ ַעת ְוִיְרַאת ַהּשׁ ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ

אן. יא ב(. ַעד ּכָ

ְמעֹוֵרר  הּוא  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  ּכִ ֲהֵרי 
ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ְוִנׁשְ ָהַרֲחִמים 
ָלֶבַטח,  ן  ֹכּ ִיׁשְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֶנה  ְוִיּבָ
ּלֹא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי  טּוַח ׁשֶ ְוַהּלֹוֵמד ּבֹו ּבָ
ֵני  ְוַרּבָ ַחְכֵמי  ֲאַנְחנּו  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ יַח,  ָמׁשִ
ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ַלִים  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר 
יִנים,  ּדִ י  ּוָבּתֵ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ
ָאֶרץ  ּבָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ד  ְלַיּסֵ ִנְתעֹוַרְרנּו 
ַהּזַֹהר,  ֶפר  ַהּסֵ ִלְגֹמר  ְכֵדי  ּבִ ָלָאֶרץ  ּוְבחּוץ 
ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ֱאלּול  כ"ה  ּבְ ּיּום  ַהּסִ ְוִיְהֶיה 
ְוִיְלְמדּו  ָהעֹוָלם,  ִריַאת  ּבְ יֹום  ְלטֹוָבה, 
סֹוד  ּבְ ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף  ּקּוִנים  ְוַהּתִ ַהּזַֹהר 

לֹֹמה. ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ

ַאֵחינּו  ָלֶכם,  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן 
ים,  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ּבַ סֹוֲחִרים,  ִנים,  ַרּבָ ֲחָכִמים 
ָלַקַחת  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ְמָלאכֹות,  ֲעֵלי  ּבַ
ֲאִני.  ּבֹור  ּגִ יֹאַמר  ׁש  ְוַהַחּלָ נּו,  ִעּמָ ֵחֶלק 

ֶאָחד  ְוָכל  ַהּזֹאת,  ֶחְבָרה  ּבַ רּו  ְוִהְתַחּבְ ְזכּו 
ַנאי ּוֵבין  ַעת ַהּפְ ּוִבׁשְ ַיְחֹטף ֵחֶלק ֵמַהּזַֹהר, 
ֶדר  ַהּסֵ ִפי  ּכְ ָעִלין  ֵאיֶזה  ִיְלֹמד  ֵבִקים  ַהּדְ
ין  ּבֵ ְוַהְמַנֲהִלים  ִאים  ּבָ ַהּגַ ָלֶכם  נּו  ִיּתְ ר  ֲאׁשֶ
ָרֵאל,  ֵריֶכם ִיׂשְ חּוץ ָלָאֶרץ. ַאׁשְ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ּבָ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ עּו ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ׁשֶ ּדְ
ית ֶאֶלף ֲאָלִפין  ה ַנֲעׂשֵ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ עּו, ּכָ ּדְ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ִרְבבֹון  י  ְוִרּבֵ

ה.  ַמת אֹור ַהַחּמָ ַהְקּדָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ּכַ

ֵאי ּוְמַנֲהֵלי ַעם ֹקֶדׁש  ּבָ ם, ַאֵחינּו, ּגַ ְוַאּתֶ
ר ֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר  ָאֶרץ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ, ֲאׁשֶ ּבָ
ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָהַרּבִ יֵקי  "ּוַמְצּדִ
ָמרֹות  ִמׁשְ ָמרֹות  ִמׁשְ ַוֲעׂשּו  ִעְמדּו  ָוֶעד", 
י  ֹאֶפן ּכִ ִפי ּכֹחֹו, ּבְ ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר ּכְ
ֵלם ַעד כ"ה ֱאלּול  ׁשָ ֹזַהר  ִיְלֹמד  ָחֵבר  ל  ּכָ
ֵלם  ׁשָ ִסּיּום  ל  ּכָ ג  ּוְלַזּוֵ ִרְבעֹו,  ֶחְציֹו אֹו  אֹו 
ה  ּמָ ּכַ ָלַדַעת  ְכֵדי  ּבִ ֲחֵבִרים  ד'  אֹו  ג'  ַעל 
ִלים ֶאֶלף  ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ִסּיּוִמים ֵיׁש ּבְ
ֶאת  ה  ְמַזּכֶ ֶחְבַרת  ינּו  ִמּנִ ּוְכָבר  ָעִמים.  ּפְ

ֶזה. ל ּבְ ּדֵ ּתַ ים ְלִהׁשְ ָהַרּבִ

ַיֲעֶלה  ָלָאֶרץ  חּוץ  י  ַאְנׁשֵ ם  ּגַ י  ּכִ ּוָברּור 
ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  י  ַאְנׁשֵ ִעם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּמּוד  ַהּלִ
ל  ּכָ סֹוד  ּבְ ים  ָדׁשִ ַהּקָ ֹקֶדׁש  ית  ּבֵ ת  ְמִסּלַ ּבִ
ָנה  ְלׁשָ ֵנס  ְוִנּכָ ֶזה,  ּבָ ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַרֲחִמים ַעל  ּבְ ִויׁשּוָעה  ה  ֻאּלָ ּגְ ַנת  ׁשְ ה  ֲחָדׁשָ
ְוַאַחר  ּלֹו,  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו 
ַעם  ּפַ עֹוד  ַנֲחֹזר  עֹוד  ִיְצָטֵרְך  ִאם  ּיּום  ַהּסִ
"י ְזכּותֹו ָיֵגן  ּבִ א ָהַרׁשְ ּנָ ִני ּוְזכּות ַהּתַ ֵסֶדר ׁשֵ
ם  ָעֵלינּו ָאֵמן, ָיֵגן ָעֵלינּו ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאּתֶ

לֹום.  ׁשָ

 ִיְלְמדּו ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים ֶאֶלף ְּפָעִמים
ְּבסֹוד "ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלֹמה"
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ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ִלְכבֹוָדם  ָידּוַע  ָבר  ּכְ
ל ִמיֵני  ל ּכָ ר הּוא ְמַבּטֵ דֹוׁש, ֲאׁשֶ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  ּפֻ
ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ְוַהּשׁ ֵמָעְלָמא,  ה  ּוִבּזָ א  ְוַחְרּבָ
ה  ֻאּלָ ַלּגְ ּקּון  "ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  עֹוַרְרנּו  ָבר  ּכְ
אֹוִנים ָמאֵרי  ַהּגְ ִנים  ַרּבָ ַעם  ִמּטַ ית"  ָהֲאִמּתִ
ֹקד ַעל  ר ְלֵעיל, ִלׁשְ ְזּכַ ַהּנִ א  יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ּדְ
ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ  ּבָ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִלְגֹמר 
ר  ֲאׁשֶ ימֹות  ָהְרׁשִ ּוְכִפי  ִסּיּוִמים,  ֶאֶלף 
ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ְלֵעֶרְך  ַרק  ִנְגַמר  לֹא  ְלנּו,  ִקּבַ

ִסּיּוִמים.

ֶאֶרץ  ּוְגאֹוֵני  ֵני  ַרּבָ ֲאַנְחנּו,  ן  ּכֵ ַעל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ל  ִמּכָ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ְכֵדי  ּבִ ַעם  ּפַ עֹוד  ִלְלֹמד  ֶגת,  ַמּשֶׂ ָידֹו  ר  ֲאׁשֶ
א  ַהּבָ ֱאלּול  כ"ה  ּבְ ִסּיּוִמים  ָהֶאֶלף  ֹמר  ּגְ
יֹוֵתר  ָהִראׁשֹון  עּור  ׁשִ ִפי  ּכְ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו 
ַקד,  ּתָ ֶאׁשְ ל  ׁשֶ ֶחְבָרתֹו  ֵני  ּבְ ִעם  חֹות,  ּפָ אֹו 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ַמּזַ ְלִעּלּוי  ֶאָחד  ֹזַהר  ִסּיּום 
ֶעְליֹוִנים  אֹוָתם  ִרים  ַהּצָ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ
ִויַקְלֵקל  אֹוְיֵבינּו  ֲעַצת  ְוָיֵפר  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ה,  ּיָ יָנה ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ ֲעׂשֶ בֹוָתם, ְולֹא ּתַ ַמְחׁשְ
ֶנָחַמת  ּבְ ְוִנְרֶאה  ָלֶבַטח  ן  ֹכּ ִיׁשְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ
ֶנה  ּבָ ּתִ ַלִים  ְירּוׁשָ ְיִהי ָרצֹון.  ן  ּכֵ ִצּיֹון, ָאֵמן 
ְלֹחֶדׁש  א'  ָאֵמן.  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִתּכֹוֵנן 

ַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן.  ר ׁשְ ִאּיָ

ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי  יֹאַמר:  ּמּוד  ַהּלִ ֹקֶדם   
ְלִעּלּוי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ לֹוְמִדים 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ַמּזַ ֶקֶרן  ּוְלָהִרים  נּו,  ֻעּזֵ ִכיַנת  ׁשְ
ֶעְליֹוִנים  אֹוָתנּו  ִרים  ַהּצָ ל  ּכָ י  ּפִ ְוִלְסּתֹם 
ָנּה,  ְלָיׁשְ ָהֲעָטָרה  ּוְלַהֲחִזיר  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ן  ֹכּ ִיׁשְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְלָצרֹוֵתינּו  י  ּדַ ְויֹאַמר 

ן ְיִהי ָרצֹון. ָלֶבַטח, ָאֵמן ּכֵ

ַמִים ָוָאֶרץ,  ה ׁשָ ם עֹוׂשֶ ֵ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּשׁ
ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ָבר  ּכְ
ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ קּוָלה  ׁשְ ִהיא  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ׁשֶ
ֲעָמלֹו  ִלְהיֹות  ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ְצוֹות.  ַהּמִ
ֵסֶפר ֹזַהר  ר, ּבְ ְסּתָ ּנִ ְגֶלה ֵהן ּבַ ּנִ ּתֹוָרה ֵהן ּבַ ּבַ

ּקּוִנים. דֹוׁש ְוַהּתִ ַהּקָ

ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ "י,  ּבִ ַרׁשְ הּוא  ּוְכַדאי 
ל  ּכָ ֶאת  ִלְפֹטר  ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ה,  ֻאּלָ ין ּוְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ּלֹו ִמן ַהּדִ ָהעֹוָלם ּכֻ
אֹור  ִנְגלֹות  לּות  ִהּגָ ּבְ ֱחֶזיָנה  ּתֶ ְוֵעיֵנינּו 
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ם  ֵ ַהּשׁ
ם  ֵ ַהּשׁ ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק, ְוִיׂשְ ּבְ

ֲעָגָלא ּוְבָקרֹוב. ׁשּוַעת עֹוָלִמים ּבַ ּתְ

 ְנאּום ִיְצָחק ְירּוָחם
 ְּבַהָּגאֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינּו ָהַרב ַרִּבי מֶׁשה ְיהֹוֻׁשַע 
ְיהּוָדא ֵליּב ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִּדיְסִקין

א  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּדְ ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהּגְ ִנים  ַרּבָ ַעם  ִמּטַ ה  ֲחָדׁשָ מֹוָדָעה 
ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמים,  קֹד ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִלְגמֹר ּבָ ִלׁשְ
ׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים ְלנּו לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרְך ׁשֵ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ

ִּדְבֵרי ַהָּגאֹון ְּכבֹוד מֹוֵרינּו ָהַרב ַרִּבי 
ִיְצָחק ְירּוָחם ִּדיְסִקין ְׁשִליָט"א
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ְלַמְעָלה,  ר  ַהְמֻדּבָ ְלָכל  ֲאִני  ים  ַמְסּכִ
ָכל ָמקֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵמַאֵחינּו  ׁש  ּוְמַבּקֵ
ֶדר  ּוַבּסֵ ר  ְזּכַ ַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ ּמּוד  ּלִ ּבַ ְלַהְתִמיד 
"י  ּבִ ַרׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ ּוְזכּות  ר,  ְזּכַ ַהּנִ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְותֹוָרה  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ָרֵאל  ת ִיׂשְ ְגֻאּלַ ָיֵגן ָעֵלינּו ִלְזּכֹות ִלְראֹות ּבִ
מֹו  ּכְ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ַרֲחִמים  ּבְ
ה  ַעּתָ ַבּגֹוִים  ִיְתנּו  י  ּכִ ם  "ּגַ ִביא  ַהּנָ ָאַמר  ׁשֶ

ֵצם". ֲאַקּבְ

ִני  ׁשֵ ַסח  ּפֶ יֹום  ֶהָחתּום  ַעל  ּוָבאנּו 
"ה ִלְפָרט  ּנָ ֹוׁשַ ּשׁ תרפ"א ּבֹא ס"ט ִיְפַרח ּכַ

ָקָטן 

 ַהְּצִבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ס"ט
ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְוֹראׁש ָהַרָּבִנים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ַמח  מֹו ִיׂשְ ֵבי ׁשְ ם ְוחֹוׁשְ ֵ ל ִיְרֵאי ַהּשׁ ֵלב ּכָ
ַהְתָמַדת  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהִהְתעֹוְררּות  ַעל 
ִליִחיֵדי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ּמּוד  ַהּלִ
ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ.  ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ֻגּלָ ַהּסְ
קּות  ַהִהְתַחּזְ ִהיא  ה  ּוְקדֹוׁשָ ּטֹוָבה  ּוַמה 
ֶאֶלף  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ִמיַרת  ּגְ ל  ׁשֶ ַהּזֹאת 
ַהּקֶֹדׁש ַהְמֹצֶרֶפת  ְיֵדי ֲחבּוַרת  ָעִמים ַעל  ּפְ
ֲאַנְחנּו  טּוִחים  ּבְ ֵהיָכָלא.  ֵני  ּבְ ֵמַהּלֹוְמִדים 
ְפַעת  ֵלא ׁשִ ם ְלאֹור ַהּקֶֹדׁש ַהּמָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

אֹור  דֹות  ּגְ ל  ּכָ ַעל  ַהּיֹוֵצא  ָאבֹות  ַחְסֵדי 
ֶאת  ָלנּו  ַלֲחׂשֹף  ַוֲהָדרֹו  הֹודֹו  ה  ְיַגּלֶ ַהּזַֹהר 
ית,  ָהֲאִמּתִ ה  ֻאּלָ ְוַהּגְ ַהְיׁשּוָעה  ַמּבּוֵעי 
ְוַיְנִחיֵלנּו ַנֲחַלת  ֳמֵתי ֹאֶהל  ּבָ ְוַיְדִריֵכנּו ַעל 
ַלל ַעם  מֹות ּכְ ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ְוַיֲעֶלה ֶאת ִנׁשְ
ּגֹוֵאל  ִביָאה  ַהּמְ ָאה  ִעּלָ ִלְתׁשּוָבה  ָקדֹוׁש 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ְלִצּיֹון ּבִ

ֶהָחתּום  ַעל  אִתי  ּבָ אמו"צ  ּוְלאֹות 
ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ּפֹה  תרפ"א  ְזֵעיָרא  ְסָחא  ּפִ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן. ּבָ ַלִים ּתִ ְירּוׁשָ

 ַהָּקָטן ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹּכֵהן קּוק
 עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ַעל ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש
 ֹראׁש ַרָּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ְוַרב ְוַאַב"ד ֹּפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים תובב"א

ּמּוד  ַהּלִ ּוְנִחיצּות  ּתֹוֶעֶלת  ֶרְך  ּדֶ ַעל 
ָבר  ּקּוִנים ּכְ דֹוׁש ַהּתִ ל ַהּזַֹהר ַהּקָ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ָעְבָרה. ַהּשׁ ָנה ׁשֶ ֶזה ׁשָ ּבְ י  ַתְבּתִ ּכָ
ֵעיָלא  ׁשּוָבה ִמּלְ ן ִהְתעֹוְררּות ּתְ ַרֲחָמיו ִיּתֵ ּבְ
יׁשּוָעה  ה ִלְראֹות ּבִ ָרֵאל, ְוִנְזֶכּ ֵלב ַעּמֹו ִיׂשְ ּבְ

ה. ֲעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ַהְמַחּכָ ְקרֹוָבה ּכַ

 ַהָּקָטן יֹוֵסף ַחִּיים ָזאֶנעְנֶפעְלד 
ַרב ְוַאַב"ד ִלְקִהַּלת ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְּבִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים 
תובב"א

הקדוש,  הזוהר  ללומדי  בספרים  מצינו  רבות  סגולות 
ובקיצור נביא שבעה עשר מהם:

P  זכות הזוהר  בספר  לימוד  ידי  על 
יד  דף  לחיים  )זכירה  עליו  יגינו  והחברים שלו  רבי שמעון 

עמוד ד'(.

P  יגן בפרטות  רשב"י  שזכות  ועוד 
עליו גם לעולם הבא. )ספר אברהם במחזה דרוש ט"ז(.

P  סגולה הקדוש  הזוהר  ולימוד 
ליראת שמים. )הקדמת רבי משה בסולה לספר התקונים(.

P  .העסק בספר הזוהר סגולה להשגה
)האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא עמוד ב’(.

P  בתדירות הקדוש  בזוהר  העסק 
ב"ה.  סוף  לאין  להתקשרות  האדם  את  להביא  סגולה 

)שארית ישראל שער ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב'(.

P  גדול תיקון  הוא  בזוהר  הלימוד 
לבעל תשובה. )שבחי האריז"ל(.

P  גדול תקון  הוא  בזוהר  הלימוד 
לנשמה. )מורה באצבע אות מ"ד(.

P  לטהרת מביא  הזוהר  לימוד 
הנשמה  ולזכות  זוהר(  ערך  יועץ  )פלא  הנפש.  וקדושת 

)הגהות מהרצ"א אות ט'(.

P  לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום
הלב )מאה שערים לבעל התניא(.

P  כסא( עולמות  בונה  הזוהר  בלימוד 
מלך על תקוני הזוהר תיקון מ"ג אות ס'(.

P  בעולם הקדוש  זוהר  בספר  הלומד 
וישב  פרשת  )זוהר  בבושה.  ישב  לא  לבא  לעתיד  אז  הזה, 
התניא  לבעל  תורה  בלקוטי  ובפרטות  בכללות,  א’  עמוד  קפ"ה  דף 

פרשת צו(.

P  רב סיוע  הוא  התורה  סתרי  לימוד 
להבנת נגלות התורה. )רבי אברהם מסלונים בספר תורת אבות(.

P  האדם את  מביא  בזוהר  הלימוד 
לאהבת הבורא )הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות(.

P  האדם את  מביא  בזוהר  הלימוד 
לאמונה. )אמרי פנחס שער ט' אות ג(.

P  את מציל  הקדוש  הזוהר  לימוד 
האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. )שם שער ו' אות ע"ג(.

P  מעשי( שיניים.  לכאב  רפואה  מביא 
ד'  חלק  ויציב  אמת  בספר  נדפס  מלובין  החוזה  לתלמיד  אמת 

עמוד ל'(.

P  .והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ
)אמרי פנחס שער ט' אות ג'(.

אּוָלה, ּבֹואּו  ן ַאַחי ּבֹואּו ְוִנְתַמֵסר ְלַמַען ַהְגּ ַעל ֵכּ
ֶאת  ִלְפדֹות  ע"ה  נּו  ַרֵבּ ה  מֶֹשׁ ל  ׁשֶ ְלִצּוּוי  ָמע  ְוִנׁשְ
ָמָחר  י  ִכּ ְלָמָחר  ְלַחּכֹות  ְולֹא  ה,  דֹוׁשָ ַהְקּ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ְוִנְתַחֵזק  ִנְתַאֵחד  ּוִמַיּד  ֶכף  ּתֵ ַרק  ֲעָמֵלק,  ֲעַצת  ֶזה 
דֹוׁש  ָרֵאל ִיְלְמדּו זֹוַהר ַהָקּ ּתֹוָרה, ְוָכל ִיְשׂ ׁש ַבּ ְוִנְתַקֵדּ
עֹוָלם ַהֶזּה,  ֶריָך ָבּ ן, ַאׁשְ ה ֵכּ ה עֹוֶשׂ ָכל יֹום, ְוִאם ַאָתּ ְבּ
ֵאל, ִויִהי ָרצֹון  ֶכף ִנָגּ אי ּתֵ א, ּוְבַוַדּ ָוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָבּ
יַח  ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ ִרים,  ָ ַהְמֻאּשׁ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזֶכּ ִנּ ׁשֶ
י" ַעל  ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהַגּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו "ִבּ ִבּ
ַמִים, ַהְקִריבּו  ם ׁשָ נּו ִלּמּוד ְלׁשֵ ן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ְתּ ֵכּ
ה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהְקּ ְ ִמַדּקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהּשׁ
ָכל יֹום  דּו ְבּ נּו, ִלּמְ רּוַח ְליֹוְצֵרנו,ּ ְוִלְזּכֹות ִלְפדּות ַנְפׁשֵ
ל אֹור  ֶאָחד ֵנֵלְך ַיַחד ְלַקֵבּ נּו ְכּ ָלּ דֹוׁש! ְוָכְך ֻכּ זֹוַהר ַהָקּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ְבּ ַרֲחִמים ִבּ יַח ּבְ ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ּפְ
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ָרָמה"  ָיד  ּבְ יְֹצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ "ּוְבֵני 
אּוָלה ְוִתּקּון  ֲעֵמי ַהּגְ ֶרק י"ד ח'(, ּפַ מֹות ּפֶ )ׁשְ

ִמיֵמי  עֹוד  ה  ֵהֵחּלָ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית 
ָכל  ּבְ ִמיד,  ּוִמּתָ ֵמָאז  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת 
ים  ּוְמַצּפִ ים  ְמַחּכִ ַהְיהּוִדים  ָאנּו  יֹום 

ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ה  ִלְגֻאּלָ
ִביא ִמיָכה  ּוְלַהְבָטַחת ַהּנָ
יֵמי ֵצאְתָך  ֶרק ז' ט"ו( "ּכִ )ּפֶ

ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
י ְלִפי  ִנְפָלאֹות", ְוִנְרֶאה ּכִ

ַצֲעֵדי  ּבְ ִמְתָקֶרֶבת  ִהיא  יָמִנים  ַהּסִ ל  ּכָ
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ּוִבְכָלל  ֲעָנק, 
י  ְפִנים. ִעם ֹזאת, ִנְרֶאה ּכִ ָבר ָעמֹוק ּבִ ּכְ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ קּוַע ּבָ רֹוב ָהעֹוָלם ֲעַדִין ׁשָ

ים,  ּתִ ּבָ ְוִלְקנֹות  ּלֹו,  ׁשֶ ְנִסָיה  ַלּפֶ ְודֹוֵאג 
ֵדי  אֹות, ּכְ ִנים ַהּבָ ל ָקִדיָמה ְלׁשָ ּכֵ ּוִמְסּתַ
מּו  ְוִיְתַקּיְ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ְוִלְדֹאג  ְלַתְכֵנן 
ּמּוָבן  ּכַ ָבר  ּדָ הּוא ָחֵפץ.  מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
ֶרַגע  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  סֹוֵתר  ּלֹא  ׁשֶ

ֶזה ִיְקֶרה.
ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ּגְ
ֻמְדָאִגים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ
ְוַעל  ם,  ּיָ ַהּקַ ב  ּצָ ֵמַהּמַ
ז"ל,  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ
ִמְלָחָמה  ְפרֹץ  ּתִ ָעִתיד  ּבֶ ׁשֶ חֹוִזים 
ִטיִלים,  ְנִפיַלת  ַהּכֹוֶלֶלת  ּכֹוֶלֶלת, 
לֹא  ְואּוַלי  רח"ל.  ְוכּו'  ָאטֹום  ְצַצת  ּפִ
ים  ַרּבִ ּבָ ה  ַהּזֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ֶאת  ְמִפיִצים 

קּוְנְטֶרס

ֹוָפר ָהַאֲחרֹון ַהּשׁ
דֹוׁש ָרֵאל לֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ְבֵטי ִיׂשְ ה - ַיַחד ׁשִ ֲהָכָנה ִלְגֻאּלָ

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
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ָרָמה"  ָיד  ּבְ יְֹצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ "ּוְבֵני 
אּוָלה ְוִתּקּון  ֲעֵמי ַהּגְ ֶרק י"ד ח'(, ּפַ מֹות ּפֶ )ׁשְ

ִמיֵמי  עֹוד  ה  ֵהֵחּלָ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית 
ָכל  ּבְ ִמיד,  ּוִמּתָ ֵמָאז  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת 
ים  ּוְמַצּפִ ים  ְמַחּכִ ַהְיהּוִדים  ָאנּו  יֹום 

ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ה  ִלְגֻאּלָ
ִביא ִמיָכה  ּוְלַהְבָטַחת ַהּנָ
יֵמי ֵצאְתָך  ֶרק ז' ט"ו( "ּכִ )ּפֶ

ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
י ְלִפי  ִנְפָלאֹות", ְוִנְרֶאה ּכִ

ַצֲעֵדי  ּבְ ִמְתָקֶרֶבת  ִהיא  יָמִנים  ַהּסִ ל  ּכָ
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ּוִבְכָלל  ֲעָנק, 
י  ְפִנים. ִעם ֹזאת, ִנְרֶאה ּכִ ָבר ָעמֹוק ּבִ ּכְ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ קּוַע ּבָ רֹוב ָהעֹוָלם ֲעַדִין ׁשָ

ים,  ּתִ ּבָ ְוִלְקנֹות  ּלֹו,  ׁשֶ ְנִסָיה  ַלּפֶ ְודֹוֵאג 
ֵדי  אֹות, ּכְ ִנים ַהּבָ ל ָקִדיָמה ְלׁשָ ּכֵ ּוִמְסּתַ
מּו  ְוִיְתַקּיְ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ְוִלְדֹאג  ְלַתְכֵנן 
ּמּוָבן  ּכַ ָבר  ּדָ הּוא ָחֵפץ.  מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
ֶרַגע  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  סֹוֵתר  ּלֹא  ׁשֶ

ֶזה ִיְקֶרה.
ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ּגְ
ֻמְדָאִגים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ
ְוַעל  ם,  ּיָ ַהּקַ ב  ּצָ ֵמַהּמַ
ז"ל,  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ
ִמְלָחָמה  ְפרֹץ  ּתִ ָעִתיד  ּבֶ ׁשֶ חֹוִזים 
ִטיִלים,  ְנִפיַלת  ַהּכֹוֶלֶלת  ּכֹוֶלֶלת, 
לֹא  ְואּוַלי  רח"ל.  ְוכּו'  ָאטֹום  ְצַצת  ּפִ
ים  ַרּבִ ּבָ ה  ַהּזֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ֶאת  ְמִפיִצים 

קּוְנְטֶרס

ֹוָפר ָהַאֲחרֹון ַהּשׁ
דֹוׁש ָרֵאל לֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ְבֵטי ִיׂשְ ה - ַיַחד ׁשִ ֲהָכָנה ִלְגֻאּלָ

 להתקשר להרב שרגא שניצר:
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טֹוֲעִנים  ַאְך  ָהָלה,  ְלּבֶ ׁש  ֲחׁשַ ל  ׁשֶ ּבְ
ִאם  ִציאּות  ַהּמְ ִלְהיֹות  ֲעלּוָלה  זֹו  י  ּכִ
ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ נּו  ּלָ ּכֻ ַנְחֹזר  לֹא 
צ"ז  ף  )ּדַ ַסְנֶהְדִרין  ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ִדְבֵרי  ּכְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִאם  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ע"ב(: 

ֵאין  ָלאו  ְוִאם  ִנְגָאִלין  ׁשּוָבה  ּתְ ין  עֹוׂשִ
ַע ִאם ֵאין  י ְיהֹוׁשֻ ִנְגָאִלין, ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
א  ֶאּלָ ִנְגָאִלין?!  ֵאין  ׁשּוָבה  ּתְ ין  עֹוׂשִ
רּוְך הּוא ַמֲעִמיד ָלֶהן ֶמֶלְך,  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָהָמן,  ּכְ ָקׁשֹות  ֵזרֹוָתיו  ּגְ ׁשֶ
ַלּמּוָטב,  ּוַמְחִזיָרן  ׁשּוָבה,  ּתְ ין  עֹוׂשִ
ׁשּוט  ּפָ ֵאינֹו  א  ַהּנֹוׂשֵ ׁשֶ ּמּוָבן  ּכַ עכ"ל. 
אן,  ּכָ ָעָליו  ְלָפֵרט  ֵדי  ִמּכְ ָקָצר  ְוֵאינֹו 
ָנה ִהיא  ּוָ ַהּכַ ַאְך ָצִריְך ִלְזּכֹר ְוָלַדַעת ׁשֶ
ן ָחָדׁש  ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוֵכן ְלִעּדָ

עֹוָלם. ּבָ
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ַמה  ָידּוַע 
ר  ֶאְפׁשָ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ֶאְמָצעּות  ּבְ ׁשֶ
ַרֲחִמים,  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ ָלֵצאת  ִלְזּכֹות 
יַח.  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ִיּסּוֵרי  ְללֹא  ַהְינּו  ּדְ
דֹוׁש  ַהּקָ לּוַצאטֹו  ים  ַחּיִ ה  ֹמשֶׁ נּו  וַרּבֵ
יר  "ַאּדִ ִסְפרֹו  ּבְ יר  ַמְסּבִ זיע"א 
לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ַנת  ּוָ ּכַ ַמהּו  רֹום",  ּמָ ּבַ
ְוָקא  ּדַ ַדאי ְמֹאד  ּכְ י  ּכִ ְוֵכן  ַהּזֹוַהר.  ל  ׁשֶ
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ְקִריַאת  ּבִ ֵבק  ִלּדָ ו  ַעְכׁשָ
דֹוֵלי  ּגְ ְבֵרי  ִמּדִ דּוַע,  ּיָ )ּכַ ִגיְרָסא  ּבְ ם  ּגַ דֹוׁש  ַהּקָ
ֻעּלֹות  ּפְ ּפֹוֵעל  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ִריַאת  ּקְ ׁשֶ ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ

ים  ּלִ ם ִאם לֹא ְמִביִנים ֶאת ַהּמִ ּגַ רּוָחִנּיֹות ֲעצּומֹות 

ּקֹוְרִאים(.  ׁשֶ

ָאַמר  ְנָיא  "ּתַ הֹור  ַהּטָ ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה 
ְנִתיב  ֵאיַמת  ַעד  ְלֶחְבַרָיא  ְמעֹון  ׁשִ ר' 

ַחד ַסְמָכא". ָקְייָמא ּדְ ּבְ
ְתְקנּו  ּנִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ּקּוִנים  ַהּתִ ִמן 
ר ֶנֱאַמר  ֲאׁשֶ עֹוָלם ָהָיה ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, ּכַ ּבָ
ַעְצמֹו,  ּנּו  ִמּמֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָבָחיו  ׁשְ
ה הּוָכן, ּוְלַהְצִמיַח ֶקֶרן  ֻאּלָ י הּוא ַלּגְ ּכִ
ָבר  ֵאר ּבֹו ּדָ ָרֵאל. ְוִיְתּבָ ְיׁשּוָעה ְלֵבית ִיׂשְ
ְמֵהיְמָנא,  ַרֲעָיא  ּבְ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה 
ְוַגם  ָעִמים.  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ּקּוִנים  ּוַבּתִ
"ּוְבִגין  ב(:  )קכ"ד  ָנׂשֹא  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּפֹה 
ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטָעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְדַעִתיִדין 
ִיְפקּון  ַהּזֹוַהר,  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ּדְ י  ַחּיֵ ּדְ
ֲעִתיִדים  ַרֲחֵמי" )ּוִבְגַלל ׁשֶ יּה ִמן ָגלּוָתא ּבְ ּבֵ
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  הּוא  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטֹעם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ַרֲחִמים(. לּות ּבְ ְזכּותֹו ֵמַהּגָ ה, ֵיְצאּו ּבִ ַהּזֶ

ִרים  ִעּקָ ּבָ הּוא  לּוי  ּתָ ה  ַהּזֶ ְוָהִעְנָין 
ָרׁש  ּומּוׁשְ ַהָחְכָמה,  ֵרי  ֵמִעּקְ דֹוִלים  ּגְ
ּוָפַעל  ֵהִכין  ר  ֲאׁשֶ ַהַהְנָהָגה,  עּוְמֵקי  ּבְ
ַנֲחָלתֹו,  ְוַעל  ַעּמֹו  ַעל  ִחיד  ַהּיָ ָהָאדֹון 
ֶאל  ּבֹו  יעּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַלְנחֹוָתם 
ָבה.  ְחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ן  ֻכּוָ ַהּמְ טּוב  ַרב 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְסרּו  ה  ּמָ ּכַ ַדע  ּתֵ ֶ ּשׁ ְוָצִריְך 
ֵהם  ְצִריִכים  ּקּוִנים  ּתִ ּוַמה  ָגלּוָתם,  ּבְ
ּוְבַחׁשֹוב  ְלַקְדמּוָתם.  ְלַהְחִזיָרם  ָלֶהם 
ַעל  לֹום(  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  )ּדָ ׁשֹוֵרר  ַהּמְ
ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֵהִבין  ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין 
ִמְתאֹוֵנן  ָהָיה  ה,  ָהֵאּלֶ דֹוִלים  ַהּגְ
ֵאין  ָרִאינּו,  לֹא  "אֹותֹוֵתינּו  ְואֹוֵמר: 
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י  ּכִ ט(.  עד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָנִביא"  עֹוד 
ָאְבָדה  יָרא  ְוַיּקִ ה  ַרּבָ ָחְכָמה  ֱאֶמת  ּבֶ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ׁשֶ "ִמּיֹום  ָאְמרּו 
כו'  א"  ָסְפַרּיָ ּכְ ְלֶמֱהֵוי  ַחָכַמָיא  רּו  ׁשָ
ל  ּלֵ ִמְתּפַ ׁשֹוֵרר  ַהּמְ ְוָהָיה  א(.  מ"ט  )סֹוָטה 

ֱאלִֹהים  ָמַתי  "ַעד  ְואֹוֵמר:  ֹזאת  ַעל 
ּוִבְפסּוִקים  י(.  עד,  ם  )ׁשָ כו'  ָצר"  ְיָחֶרף 
ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ סֹודֹות  ִנְכָלִלים  ה  ֵאּלֶ

ַמע ְוָהֵבן:  ה, ׁשְ ִעְנַין ַהּזֶ ּבְ
ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא 
סֹוָדּה  ּבְ ׁשֶ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי 
ל  ּכָ ִנְכְללּו  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹוַהר,  ה  ַנֲעׂשֶ
ר  ְזּכָ ּמֻ ּכַ ָמִתין,  ִנׁשְ ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ
ִלְבִריָחה  ֶזה  ב  ֶנְחׁשָ ְוָאז  ּקּוִנים.  ּתִ ּבַ
סֹוף  ּבְ ֶ ּשׁ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  ָלִלית  ּכְ
ְיִציָאה.  א  ֶאּלָ ִיְצָטֵרְך  לֹא  ִמים  ַהּיָ
לֹא  י  "ּכִ יב(:  נב,  ְעָיה  )ְיׁשַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו 
ֵתֵלכּון,  לֹא  ּוִבְמנּוָסה  ֵתְצאּו,  זֹון  ִחּפָ ּבְ
ְפֶכם ֱאלֹוַקי  י הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ּכִ

ָרֵאל"ֹ ִיׂשְ
ַאר  ִנׁשְ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  י  ּכִ ְוָהֱאֶמת, 
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  רשב"י(  )ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו 
ְטָרא  ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ׁשֶ
ַאֲחִרית  )ּבְ לֹו  ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַאֲחָרא, 
ַמה  ְואֹוִדיֲעָך  ְיִציָאה.  א  ֶאּלָ ִמים(  ַהּיָ

י ּתֹוֶעֶלת  ֶזה. ְוָהֱאֶמת ּכִ ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ
ֵמֶחְבֵלי  ָלה  ַהּצָ הּוא  י  ּכִ הּוא,  דֹול  ּגָ

יַח.  ָמׁשִ

ָהיּו  לֹא  יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  י  ּכִ ְוָהִעְנָין: 
ֶבר,  ַהּקֶ ִחּבּוט  מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ ְצִריִכים, 
ֲהָמא  ַהּזֻ ָהָאָדם  ִמן  ְלַהְפִריד  ִריְך  ַהּצָ
ַהֲחָבִלים  ְצִריִכים  ָהיּו  ן  ּכֵ ּבֹו,  ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְלַהְפִריד  ֵדי  ּכְ יַח(  ָמׁשִ )ֶחְבֵלי 

ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ לּות,  ַהּגָ ֻזֲהַמת  ]ֶאת[ 
ַיְחְזרּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ִלְברַֹח 
ֲחָכֵמינּו  ]ַמֲאַמר  סֹוד  ְוֶזה  ָלֵצאת. 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות  ּגְ ַמֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ׁשֶ
צז  )ַסְנֶהְדִרין  ַלּמּוָטב"  ּוַמְחִזיָרם  ָהָמן  ּכְ
ָהָאָדם  עֹוד ׁשֶ דֹול: ּבְ ָלל ּגָ י ֶזהּו ּכְ ב(, ּכִ

ְטָרא ַאֲחָרא ֵאינֹו ָיכֹול  ְגּבֶֹרת ַהּסִ ּתֹוְך ּתִ
ְטָרא  ַהּסִ ִריְך. ְוָצִריְך ׁשֶ ּקּון ַהּצָ ן ַהּתִ ְלַתּקֵ
ַחת  ּתַ ּוְקׁשּוָרה  פּוָתה  ּכְ ֵאר  ָ ִתּשׁ ַאֲחָרא 
ר ְלֵעיל, ְוָלֵכן ָצִריְך ָלֶהם  ְזּכָ ּנִ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ

ֻעּלֹות: י ַהּפְ ּתֵ ׁשְ
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָהֵהם  ִלּפֹות  ַהּקְ ִמן  ָלֵצאת 
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְיִציָאה  ֶדֶרְך  ּבְ י  ּכִ ִריָחה,  ּבְ

ִראׁשֹוָנה.  ּבָ
ִלּפֹות  ׁש ִמן ַהּקְ ְצאּו ַמּמָ ּיָ ְך ׁשֶ ְוַאַחר ּכָ
ַאְרָנה  ָ ּשׁ ּתִ ֶשַהְקִליּפֹות  ָרָמה,  ַיד  ּבְ

ם.  ְחּתָ פּותֹות ּתַ ּכְ
ֶהם  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ּיּון  ּכִ ַאְך 
ִלְברַֹח  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ֲהָמא,  ַהּזֻ
ָאז  יַח(, ׁשֶ א ַעל ְיֵדי ַהֲחָבִלים )ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֶאּלָ
א"  ִהיא "ִאיּמָ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ָהיּו חֹוְזִרים ּבִ

ִריָחה.  ִעיר ִמְקָלט, ְוֹזאת ִהיא ַהּבְ
ַמה  דֹול  ּגָ סֹוד  ֶזה  ּבָ ְואֹוִדיֲעָך 
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טֹוֲעִנים  ַאְך  ָהָלה,  ְלּבֶ ׁש  ֲחׁשַ ל  ׁשֶ ּבְ
ִאם  ִציאּות  ַהּמְ ִלְהיֹות  ֲעלּוָלה  זֹו  י  ּכִ
ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ נּו  ּלָ ּכֻ ַנְחֹזר  לֹא 
צ"ז  ף  )ּדַ ַסְנֶהְדִרין  ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ִדְבֵרי  ּכְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִאם  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ע"ב(: 

ֵאין  ָלאו  ְוִאם  ִנְגָאִלין  ׁשּוָבה  ּתְ ין  עֹוׂשִ
ַע ִאם ֵאין  י ְיהֹוׁשֻ ִנְגָאִלין, ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
א  ֶאּלָ ִנְגָאִלין?!  ֵאין  ׁשּוָבה  ּתְ ין  עֹוׂשִ
רּוְך הּוא ַמֲעִמיד ָלֶהן ֶמֶלְך,  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָהָמן,  ּכְ ָקׁשֹות  ֵזרֹוָתיו  ּגְ ׁשֶ
ַלּמּוָטב,  ּוַמְחִזיָרן  ׁשּוָבה,  ּתְ ין  עֹוׂשִ
ׁשּוט  ּפָ ֵאינֹו  א  ַהּנֹוׂשֵ ׁשֶ ּמּוָבן  ּכַ עכ"ל. 
אן,  ּכָ ָעָליו  ְלָפֵרט  ֵדי  ִמּכְ ָקָצר  ְוֵאינֹו 
ָנה ִהיא  ּוָ ַהּכַ ַאְך ָצִריְך ִלְזּכֹר ְוָלַדַעת ׁשֶ
ן ָחָדׁש  ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוֵכן ְלִעּדָ

עֹוָלם. ּבָ
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ַמה  ָידּוַע 
ר  ֶאְפׁשָ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ֶאְמָצעּות  ּבְ ׁשֶ
ַרֲחִמים,  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ ָלֵצאת  ִלְזּכֹות 
יַח.  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ִיּסּוֵרי  ְללֹא  ַהְינּו  ּדְ
דֹוׁש  ַהּקָ לּוַצאטֹו  ים  ַחּיִ ה  ֹמשֶׁ נּו  וַרּבֵ
יר  "ַאּדִ ִסְפרֹו  ּבְ יר  ַמְסּבִ זיע"א 
לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ַנת  ּוָ ּכַ ַמהּו  רֹום",  ּמָ ּבַ
ְוָקא  ּדַ ַדאי ְמֹאד  ּכְ י  ּכִ ְוֵכן  ַהּזֹוַהר.  ל  ׁשֶ
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ְקִריַאת  ּבִ ֵבק  ִלּדָ ו  ַעְכׁשָ
דֹוֵלי  ּגְ ְבֵרי  ִמּדִ דּוַע,  ּיָ )ּכַ ִגיְרָסא  ּבְ ם  ּגַ דֹוׁש  ַהּקָ
ֻעּלֹות  ּפְ ּפֹוֵעל  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ִריַאת  ּקְ ׁשֶ ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ

ים  ּלִ ם ִאם לֹא ְמִביִנים ֶאת ַהּמִ ּגַ רּוָחִנּיֹות ֲעצּומֹות 

ּקֹוְרִאים(.  ׁשֶ

ָאַמר  ְנָיא  "ּתַ הֹור  ַהּטָ ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה 
ְנִתיב  ֵאיַמת  ַעד  ְלֶחְבַרָיא  ְמעֹון  ׁשִ ר' 

ַחד ַסְמָכא". ָקְייָמא ּדְ ּבְ
ְתְקנּו  ּנִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ּקּוִנים  ַהּתִ ִמן 
ר ֶנֱאַמר  ֲאׁשֶ עֹוָלם ָהָיה ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, ּכַ ּבָ
ַעְצמֹו,  ּנּו  ִמּמֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָבָחיו  ׁשְ
ה הּוָכן, ּוְלַהְצִמיַח ֶקֶרן  ֻאּלָ י הּוא ַלּגְ ּכִ
ָבר  ֵאר ּבֹו ּדָ ָרֵאל. ְוִיְתּבָ ְיׁשּוָעה ְלֵבית ִיׂשְ
ְמֵהיְמָנא,  ַרֲעָיא  ּבְ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה 
ְוַגם  ָעִמים.  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ּקּוִנים  ּוַבּתִ
"ּוְבִגין  ב(:  )קכ"ד  ָנׂשֹא  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּפֹה 
ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטָעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְדַעִתיִדין 
ִיְפקּון  ַהּזֹוַהר,  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ּדְ י  ַחּיֵ ּדְ
ֲעִתיִדים  ַרֲחֵמי" )ּוִבְגַלל ׁשֶ יּה ִמן ָגלּוָתא ּבְ ּבֵ
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  הּוא  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטֹעם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ַרֲחִמים(. לּות ּבְ ְזכּותֹו ֵמַהּגָ ה, ֵיְצאּו ּבִ ַהּזֶ

ִרים  ִעּקָ ּבָ הּוא  לּוי  ּתָ ה  ַהּזֶ ְוָהִעְנָין 
ָרׁש  ּומּוׁשְ ַהָחְכָמה,  ֵרי  ֵמִעּקְ דֹוִלים  ּגְ
ּוָפַעל  ֵהִכין  ר  ֲאׁשֶ ַהַהְנָהָגה,  עּוְמֵקי  ּבְ
ַנֲחָלתֹו,  ְוַעל  ַעּמֹו  ַעל  ִחיד  ַהּיָ ָהָאדֹון 
ֶאל  ּבֹו  יעּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַלְנחֹוָתם 
ָבה.  ְחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ן  ֻכּוָ ַהּמְ טּוב  ַרב 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְסרּו  ה  ּמָ ּכַ ַדע  ּתֵ ֶ ּשׁ ְוָצִריְך 
ֵהם  ְצִריִכים  ּקּוִנים  ּתִ ּוַמה  ָגלּוָתם,  ּבְ
ּוְבַחׁשֹוב  ְלַקְדמּוָתם.  ְלַהְחִזיָרם  ָלֶהם 
ַעל  לֹום(  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  )ּדָ ׁשֹוֵרר  ַהּמְ
ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֵהִבין  ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין 
ִמְתאֹוֵנן  ָהָיה  ה,  ָהֵאּלֶ דֹוִלים  ַהּגְ
ֵאין  ָרִאינּו,  לֹא  "אֹותֹוֵתינּו  ְואֹוֵמר: 
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י  ּכִ ט(.  עד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָנִביא"  עֹוד 
ָאְבָדה  יָרא  ְוַיּקִ ה  ַרּבָ ָחְכָמה  ֱאֶמת  ּבֶ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ׁשֶ "ִמּיֹום  ָאְמרּו 
כו'  א"  ָסְפַרּיָ ּכְ ְלֶמֱהֵוי  ַחָכַמָיא  רּו  ׁשָ
ל  ּלֵ ִמְתּפַ ׁשֹוֵרר  ַהּמְ ְוָהָיה  א(.  מ"ט  )סֹוָטה 

ֱאלִֹהים  ָמַתי  "ַעד  ְואֹוֵמר:  ֹזאת  ַעל 
ּוִבְפסּוִקים  י(.  עד,  ם  )ׁשָ כו'  ָצר"  ְיָחֶרף 
ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ סֹודֹות  ִנְכָלִלים  ה  ֵאּלֶ

ַמע ְוָהֵבן:  ה, ׁשְ ִעְנַין ַהּזֶ ּבְ
ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא 
סֹוָדּה  ּבְ ׁשֶ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי 
ל  ּכָ ִנְכְללּו  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹוַהר,  ה  ַנֲעׂשֶ
ר  ְזּכָ ּמֻ ּכַ ָמִתין,  ִנׁשְ ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ
ִלְבִריָחה  ֶזה  ב  ֶנְחׁשָ ְוָאז  ּקּוִנים.  ּתִ ּבַ
סֹוף  ּבְ ֶ ּשׁ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  ָלִלית  ּכְ
ְיִציָאה.  א  ֶאּלָ ִיְצָטֵרְך  לֹא  ִמים  ַהּיָ
לֹא  י  "ּכִ יב(:  נב,  ְעָיה  )ְיׁשַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו 
ֵתֵלכּון,  לֹא  ּוִבְמנּוָסה  ֵתְצאּו,  זֹון  ִחּפָ ּבְ
ְפֶכם ֱאלֹוַקי  י הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ּכִ

ָרֵאל"ֹ ִיׂשְ
ַאר  ִנׁשְ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  י  ּכִ ְוָהֱאֶמת, 
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  רשב"י(  )ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו 
ְטָרא  ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ׁשֶ
ַאֲחִרית  )ּבְ לֹו  ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַאֲחָרא, 
ַמה  ְואֹוִדיֲעָך  ְיִציָאה.  א  ֶאּלָ ִמים(  ַהּיָ

י ּתֹוֶעֶלת  ֶזה. ְוָהֱאֶמת ּכִ ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ
ֵמֶחְבֵלי  ָלה  ַהּצָ הּוא  י  ּכִ הּוא,  דֹול  ּגָ

יַח.  ָמׁשִ

ָהיּו  לֹא  יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  י  ּכִ ְוָהִעְנָין: 
ֶבר,  ַהּקֶ ִחּבּוט  מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ ְצִריִכים, 
ֲהָמא  ַהּזֻ ָהָאָדם  ִמן  ְלַהְפִריד  ִריְך  ַהּצָ
ַהֲחָבִלים  ְצִריִכים  ָהיּו  ן  ּכֵ ּבֹו,  ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְלַהְפִריד  ֵדי  ּכְ יַח(  ָמׁשִ )ֶחְבֵלי 

ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ לּות,  ַהּגָ ֻזֲהַמת  ]ֶאת[ 
ַיְחְזרּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ִלְברַֹח 
ֲחָכֵמינּו  ]ַמֲאַמר  סֹוד  ְוֶזה  ָלֵצאת. 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות  ּגְ ַמֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ׁשֶ
צז  )ַסְנֶהְדִרין  ַלּמּוָטב"  ּוַמְחִזיָרם  ָהָמן  ּכְ
ָהָאָדם  עֹוד ׁשֶ דֹול: ּבְ ָלל ּגָ י ֶזהּו ּכְ ב(, ּכִ

ְטָרא ַאֲחָרא ֵאינֹו ָיכֹול  ְגּבֶֹרת ַהּסִ ּתֹוְך ּתִ
ְטָרא  ַהּסִ ִריְך. ְוָצִריְך ׁשֶ ּקּון ַהּצָ ן ַהּתִ ְלַתּקֵ
ַחת  ּתַ ּוְקׁשּוָרה  פּוָתה  ּכְ ֵאר  ָ ִתּשׁ ַאֲחָרא 
ר ְלֵעיל, ְוָלֵכן ָצִריְך ָלֶהם  ְזּכָ ּנִ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ

ֻעּלֹות: י ַהּפְ ּתֵ ׁשְ
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָהֵהם  ִלּפֹות  ַהּקְ ִמן  ָלֵצאת 
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְיִציָאה  ֶדֶרְך  ּבְ י  ּכִ ִריָחה,  ּבְ

ִראׁשֹוָנה.  ּבָ
ִלּפֹות  ׁש ִמן ַהּקְ ְצאּו ַמּמָ ּיָ ְך ׁשֶ ְוַאַחר ּכָ
ַאְרָנה  ָ ּשׁ ּתִ ֶשַהְקִליּפֹות  ָרָמה,  ַיד  ּבְ

ם.  ְחּתָ פּותֹות ּתַ ּכְ
ֶהם  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ּיּון  ּכִ ַאְך 
ִלְברַֹח  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ֲהָמא,  ַהּזֻ
ָאז  יַח(, ׁשֶ א ַעל ְיֵדי ַהֲחָבִלים )ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֶאּלָ
א"  ִהיא "ִאיּמָ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ָהיּו חֹוְזִרים ּבִ

ִריָחה.  ִעיר ִמְקָלט, ְוֹזאת ִהיא ַהּבְ
ַמה  דֹול  ּגָ סֹוד  ֶזה  ּבָ ְואֹוִדיֲעָך 
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ּוְמָצאּוָך  ְלָך  ר  ּצַ "ּבַ תּוב:  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ
ְבּתָ ַעד ה'  ה ְוכּו' ְוׁשַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ּכָ

ָבִרים ד, ל(. ֱאלֶֹהיָך" ְוכּו' )ּדְ
ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ י  ּכִ ע,  ּדַ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ֵזרֹות  ּגְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְגֹזר 
ְוִליֹנק  ְלִהְתַאֵחז  ָתּה  ֲעִלּיָ ְלִפי  ְך  ִנְמׁשָ
ְך  ּכָ ֲעלֹוָתּה  ִפי  ּכְ י  ּכִ ַמְדֵרגֹות,  ּבְ
ֶרת  ּבֶ ּוִמְתּגַ ה ִהיא עֹוָלה  ְוִהּנֵ ֶרת.  ּבֶ ִמְתּגַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְדָחִקים  ְוָאז  זו"ן,  ִפירֹות  ּסְ ּבִ
ַעת  ַמּגַ ִהיא  ׁשֶ ַעד  ּדַֹחק.  ַאַחר  ּדַֹחק 
ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ֶבת  חֹוׁשֶ ְוִהיא  א",  ְל"ִאּמָ
יִנין  ּדִ א  "ִאיּמָ סֹוד,  ּבְ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ם  ׁשָ
ַאְך  א(,  ג' סה  ֵחֶלק  )זֹוַהר  ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין 
ִהיא  א  ִאיּמָ י  ּכִ ְיכֹוָלה,  ֵאיָנּה  ֱאֶמת  ּבֶ
ִקין  ָרֵאל ִמְתַדּבְ ה, ִיׂשְ ַרּבָ ֵחרּות. ְוָאז ַאּדְ

ׁשּוָבה.  סֹוד ַהּתְ ּה ּובֹוְרִחין ּבְ ּבָ
ֵזרֹוָתיו  ּגְ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָצִריְך  ָהָיה  ְוָלֵכן 
ִפיָרה  ִמּסְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ הֹוֵלְך  ׁשֶ ָקׁשֹות, 
ם  ְוׁשָ א  ְלִאּמָ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ִלְסִפיָרה 
ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ּכֹחֹו,  ר  ּבַ ִנׁשְ
ָרֵאל. ְוהּוא סֹוד "ִלְפֵני  ׁשּוָבה ְלִיׂשְ ַהּתְ
ם  ן ּגַ ֵלי טז, יח(, ְוַעל ּכֵ אֹון" )ִמׁשְ ֶבר - ּגָ ׁשֶ
יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ה  ֹמשֶׁ ִריַחת  ּבְ
ְבִריָחה  ּבִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֵזָרה.  ַהּגְ ְיֵדי  ַעל  ָהיּו 

ָבר ִעְנַין  ה ּכְ ה ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, ִהּנֵ ֹזאת ַנֲעׂשֶ
ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ְועֹוֵמד  ַקָים  ָבה  ַהּתֵ
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ּבְ ק  ְדּבָ ַהּנִ ַהְינּו:  ּדְ ֵאָליו, 
ְטָרא  א" ְוָיָצא ִמן ַהּסִ יַע ְל"ִאּמָ ָבר ַמּגִ ּכְ
יַח,  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  לֹו  ָצִריְך  ְוֵאין  ַאֲחָרא, 
ת ָנׂשֹוא,  ָרׁשַ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ ר ּבְ ְזּכָ ּמֻ ּכַ

ה.  ִחּלָ ּתְ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ּבַ ֶ ִעְנַין ּשׁ ּבְ
ה  ּלָ ִנְתּגַ לֹא  ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  ה,  ְוִהּנֵ
ַאֲחֵרי  ה  ַהְרּבֵ ְזַמן  ּבִ א  ֶאּלָ ַהּזֹוַהר 
ה ַהּזֹאת ֵאיָנּה  ֻעּלָ י ֲהלֹא ַהּפְ ֵהָעׂשֹותֹו, ּכִ
רּוׁש:  ּפֵ ּה,  ְזַמּנָ ּבִ א  ֶאּלָ ֵצא  ְלִהּמָ ְצִריָכה 
י  ה, ּכִ סֹוד ַהּזֹוַהר ַהּזֶ ָרֵאל ּבְ ְבְרחּו ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ
ָדָרא  א ּבְ סֹוף יֹוַמּיָ א ּבְ תֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֻעּלָ ּפְ
ל  ׁשֶ דֹורֹו  ּבְ ִמים,  ַהּיָ סֹוף  )ּבְ יָחא  ְמׁשִ א  ַמְלּכָ ּדְ

יַח(, עכ"ל. ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ

ִהְתעֹוְרָרה  ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ
ָלׁשּוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ דֹוָלה  ּגְ נּוָעה  ּתְ
ִלְזּכֹות  אֹוָתנּו  ּוְמעֹוְרִרים  ְתׁשּוָבה,  ּבִ
ּוְלִהְתַאֵחד  ֵמַאֲהָבה,  ִלְתׁשּוָבה 
ַמה  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ְוִלּמּוד  ְקִריָאה  ּבִ

ַלת ַעם  ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלַהּצָ

דֹוׁש ְקִריַאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ
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יַח.  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ֶאת  ְוָיִחיׁש  ִביא  ּיָ ֶ ּשׁ
ִסים  ְמֻבּסָ ָבִרים  ַהּדְ ֹנַח(.  ת  ָרׁשַ ּפָ ָחָדׁש  )זֹוַהר 

ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ְבֵריֶהם  ּדִ י  ּפִ ַעל 
ל  ּכָ דֹוֵלי עֹוָלם ְלאֹוֵרְך  ִמּגְ ּוְמצּוָטִטים 
י  ַרּבִ ֵמָהאְלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  ַהּדֹורֹות. 
ד  ְמַיּסֵ שליט"א  ְגָראס  ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ
ַלת  ַהּצָ ְלַמַען  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ר  ּקֵ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ים  ִנּסִ י  ַרּבִ ֶטְרן,  ׁשְ ים  ַחּיִ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ חי, 
רֹאׁש  ְרַלְנד  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ֶרץ,  ּפֶ
ֵמִאיר  י  ַרּבִ ִנים",  ּבָ "ׁשּובּו  יַבת  ְיׁשִ
ִמירֹון,  א  יׁשָ ַקּדִ ַאְתָרא  ּדְ ָמָרא  ֶטְרן  ׁשְ
י ְיִחיֵאל ַאּבּוֲחִציָרא ָמָרא  ובנש"ק ַרּבִ
ָנָיהּו  ּבְ ׂשָכר  ִיּשָׂ י  ַרּבִ רמלה,  ַאְתָרא  ּדְ
ִלים  ֻקּבָ יַבת ַהּמְ מּוֵאִלי שליט"א )רֹאׁש ְיׁשִ ׁשְ
ֵמִאיר  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַלִים(,  ְירּוׁשָ לֹום  ׁשָ ְנַהר 

ְוָאָדם  ֱאלִֹקים  ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ֶטְרן,  ָמְרְגְנׁשְ
רֹאׁש  ַארּוׁש  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ַהִחּיּוְך  ר  ׂשַ
ַלִים,  ְירּוׁשָ ֶחֶסד"  ל  ׁשֶ "חּוט  יַבת  ְיׁשִ
ְפִנים  ֵווייֶצער ִמּלִ לֹֹמה ְיהּוָדה ׁשְ י ׁשְ ַרּבִ
דֹוֵלי  ה ּגְ ָמאְנִסי נ"י, ְועֹוד ַהְרּבֵ אב"ד ּבְ
ֹאֶהל  מֹוְסדֹות  ִעם  ּוְבַיַחד  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ִניֶצר  ַרָגא ׁשְ ָראׁשּות ָהַרב ׁשְ הרשב"י ּבְ
ֶפת:  ּתֶ ְמׁשֻ ְקִריָאה  ָיְזמּו  שליט"א, 
ְלִמְבָצע  ִהְצָטְרפּו  ְיָקִרים  "ְיהּוִדים 
ָאטֹום  ְצַצת  ּפִ  – ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַיְרִעיד  ׁשֶ
ַעם  ֶאת  יל  ּצִ ּתַ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ דֹוָלה  ַהּגְ ֲהִכי 
ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ֶנֶגד  ּכְ י  ּכִ ָרֵאל",  ִיׂשְ

ְטָרא ַאֲחָרא ְצִריִכים ּוֻמְכָרִחים  ל ַהּסִ ׁשֶ
ָהרּוָחִני  ָהַאטֹוִמי  ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאת  ְלהֹוִציא 
ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ְלָך  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּוְבַתְחּבּולֹות  ה.  ַהְקדּוׁשָ
ַהְמֻתְכָנן  ְבָצע  ַהּמִ ן  ּכֵ ַעל  ִמְלָחָמה!!! 
ְוִלּמּוד  ְקִריָאה  ּבִ ִהְתַאְחדּות  הּוא: 
הּוִדים  ַהּיְ ְלָכל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ל  ׁשֶ
עֹוָלם. ַעד ּכֹה ב"ה ִהְתַאֲחדּו ְיהּוִדים  ּבָ
ָזִכינּו  ּוְבנֹוָסף  פּוצֹות,  ַהּתְ ָכל  ּבְ ים  ַרּבִ
ֵדי  ּכְ ִמְתַאֲחִדים  ְיהּוִדים   70,000- ּכְ ׁשֶ
ַהּזֹוַהר  ל  ׁשֶ ִסּיּוִמים  ֶל-1000  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֶאָחד  ל  )ּכָ ֹחְדׁשֹו  ּבְ ֹחֶדׁש  ִמיֵדי  דֹוׁש  ַהּקָ

ַסְך ַהּכֹל(. יֹום ּבְ ּקֹות ּבְ לֹוֵמד 4.5 ּדַ

ּוַבֲעלֹוִנים  ּוְבחֹוְברֹות  קּוְנֶטֵרִסים  ּבְ
ִמְפָעל  ְיֵדי  ַעל  ּומּוָפִצים  סּו  הּוְדּפְ ׁשֶ
י  ּכִ ַהְרָחָבה,  ּבְ ר  ֻמְסּבָ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר 
דֹוָלה  ּגְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת 
ָנן  עּור ּוְלֵאין ֲערְֹך, ְוִכי ֶיׁשְ ִהיא ְלֵאין ׁשִ
ָלֶהם  ִלְזּכֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ַרּבֹות  ְסגּולֹות 
דֹוׁש. עֹוד  ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
חֹוָבה  י  ּכִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִנים  ָהַרּבָ ְתבּו  ּכָ
ם ְלָהִפיץ  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ל ְיהּוִדי ּבַ ַעל ּכָ
יֹום  ִמיֵדי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִלְלֹמד 
ְוכֹוְלִלים  יבֹות  יׁשִ ּבִ ּוִבְפָרט  יֹומֹו  ּבְ
י  ּכִ  – יֹום  ָכל  ּבְ ָעה  ׁשָ ּכְ ִלּמּוד  ִלְקּבַֹע 
ָרֵאל, ַמֲחלֹות  הּוא ְלַבד ִיְמַנע ֵמַעם ִיׂשְ
אּונֹות  ּתְ ְלִמיֵניֶהם,  ֲאסֹונֹות  ָקׁשֹות, 
ָעה  ָ ָרִכים, ְוַכּדֹוֶמה. "ְועֹוד חֹוַבת ַהּשׁ ּדְ
לֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוׁשֶ ִחית  ׁשְ ַהּמַ ַלֲעֹצר 
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ּוְמָצאּוָך  ְלָך  ר  ּצַ "ּבַ תּוב:  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ
ְבּתָ ַעד ה'  ה ְוכּו' ְוׁשַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ּכָ

ָבִרים ד, ל(. ֱאלֶֹהיָך" ְוכּו' )ּדְ
ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ י  ּכִ ע,  ּדַ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ֵזרֹות  ּגְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְגֹזר 
ְוִליֹנק  ְלִהְתַאֵחז  ָתּה  ֲעִלּיָ ְלִפי  ְך  ִנְמׁשָ
ְך  ּכָ ֲעלֹוָתּה  ִפי  ּכְ י  ּכִ ַמְדֵרגֹות,  ּבְ
ֶרת  ּבֶ ּוִמְתּגַ ה ִהיא עֹוָלה  ְוִהּנֵ ֶרת.  ּבֶ ִמְתּגַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְדָחִקים  ְוָאז  זו"ן,  ִפירֹות  ּסְ ּבִ
ַעת  ַמּגַ ִהיא  ׁשֶ ַעד  ּדַֹחק.  ַאַחר  ּדַֹחק 
ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ֶבת  חֹוׁשֶ ְוִהיא  א",  ְל"ִאּמָ
יִנין  ּדִ א  "ִאיּמָ סֹוד,  ּבְ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ם  ׁשָ
ַאְך  א(,  ג' סה  ֵחֶלק  )זֹוַהר  ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין 
ִהיא  א  ִאיּמָ י  ּכִ ְיכֹוָלה,  ֵאיָנּה  ֱאֶמת  ּבֶ
ִקין  ָרֵאל ִמְתַדּבְ ה, ִיׂשְ ַרּבָ ֵחרּות. ְוָאז ַאּדְ

ׁשּוָבה.  סֹוד ַהּתְ ּה ּובֹוְרִחין ּבְ ּבָ
ֵזרֹוָתיו  ּגְ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָצִריְך  ָהָיה  ְוָלֵכן 
ִפיָרה  ִמּסְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ הֹוֵלְך  ׁשֶ ָקׁשֹות, 
ם  ְוׁשָ א  ְלִאּמָ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ִלְסִפיָרה 
ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ּכֹחֹו,  ר  ּבַ ִנׁשְ
ָרֵאל. ְוהּוא סֹוד "ִלְפֵני  ׁשּוָבה ְלִיׂשְ ַהּתְ
ם  ן ּגַ ֵלי טז, יח(, ְוַעל ּכֵ אֹון" )ִמׁשְ ֶבר - ּגָ ׁשֶ
יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ה  ֹמשֶׁ ִריַחת  ּבְ
ְבִריָחה  ּבִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֵזָרה.  ַהּגְ ְיֵדי  ַעל  ָהיּו 

ָבר ִעְנַין  ה ּכְ ה ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, ִהּנֵ ֹזאת ַנֲעׂשֶ
ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ְועֹוֵמד  ַקָים  ָבה  ַהּתֵ
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ּבְ ק  ְדּבָ ַהּנִ ַהְינּו:  ּדְ ֵאָליו, 
ְטָרא  א" ְוָיָצא ִמן ַהּסִ יַע ְל"ִאּמָ ָבר ַמּגִ ּכְ
יַח,  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  לֹו  ָצִריְך  ְוֵאין  ַאֲחָרא, 
ת ָנׂשֹוא,  ָרׁשַ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ ר ּבְ ְזּכָ ּמֻ ּכַ

ה.  ִחּלָ ּתְ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ּבַ ֶ ִעְנַין ּשׁ ּבְ
ה  ּלָ ִנְתּגַ לֹא  ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  ה,  ְוִהּנֵ
ַאֲחֵרי  ה  ַהְרּבֵ ְזַמן  ּבִ א  ֶאּלָ ַהּזֹוַהר 
ה ַהּזֹאת ֵאיָנּה  ֻעּלָ י ֲהלֹא ַהּפְ ֵהָעׂשֹותֹו, ּכִ
רּוׁש:  ּפֵ ּה,  ְזַמּנָ ּבִ א  ֶאּלָ ֵצא  ְלִהּמָ ְצִריָכה 
י  ה, ּכִ סֹוד ַהּזֹוַהר ַהּזֶ ָרֵאל ּבְ ְבְרחּו ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ
ָדָרא  א ּבְ סֹוף יֹוַמּיָ א ּבְ תֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֻעּלָ ּפְ
ל  ׁשֶ דֹורֹו  ּבְ ִמים,  ַהּיָ סֹוף  )ּבְ יָחא  ְמׁשִ א  ַמְלּכָ ּדְ

יַח(, עכ"ל. ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ

ִהְתעֹוְרָרה  ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ
ָלׁשּוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ דֹוָלה  ּגְ נּוָעה  ּתְ
ִלְזּכֹות  אֹוָתנּו  ּוְמעֹוְרִרים  ְתׁשּוָבה,  ּבִ
ּוְלִהְתַאֵחד  ֵמַאֲהָבה,  ִלְתׁשּוָבה 
ַמה  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ְוִלּמּוד  ְקִריָאה  ּבִ

ַלת ַעם  ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלַהּצָ

דֹוׁש ְקִריַאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ
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יַח.  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ֶאת  ְוָיִחיׁש  ִביא  ּיָ ֶ ּשׁ
ִסים  ְמֻבּסָ ָבִרים  ַהּדְ ֹנַח(.  ת  ָרׁשַ ּפָ ָחָדׁש  )זֹוַהר 

ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ְבֵריֶהם  ּדִ י  ּפִ ַעל 
ל  ּכָ דֹוֵלי עֹוָלם ְלאֹוֵרְך  ִמּגְ ּוְמצּוָטִטים 
י  ַרּבִ ֵמָהאְלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  ַהּדֹורֹות. 
ד  ְמַיּסֵ שליט"א  ְגָראס  ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ
ַלת  ַהּצָ ְלַמַען  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ר  ּקֵ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ים  ִנּסִ י  ַרּבִ ֶטְרן,  ׁשְ ים  ַחּיִ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ חי, 
רֹאׁש  ְרַלְנד  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ֶרץ,  ּפֶ
ֵמִאיר  י  ַרּבִ ִנים",  ּבָ "ׁשּובּו  יַבת  ְיׁשִ
ִמירֹון,  א  יׁשָ ַקּדִ ַאְתָרא  ּדְ ָמָרא  ֶטְרן  ׁשְ
י ְיִחיֵאל ַאּבּוֲחִציָרא ָמָרא  ובנש"ק ַרּבִ
ָנָיהּו  ּבְ ׂשָכר  ִיּשָׂ י  ַרּבִ רמלה,  ַאְתָרא  ּדְ
ִלים  ֻקּבָ יַבת ַהּמְ מּוֵאִלי שליט"א )רֹאׁש ְיׁשִ ׁשְ
ֵמִאיר  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַלִים(,  ְירּוׁשָ לֹום  ׁשָ ְנַהר 

ְוָאָדם  ֱאלִֹקים  ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ֶטְרן,  ָמְרְגְנׁשְ
רֹאׁש  ַארּוׁש  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ַהִחּיּוְך  ר  ׂשַ
ַלִים,  ְירּוׁשָ ֶחֶסד"  ל  ׁשֶ "חּוט  יַבת  ְיׁשִ
ְפִנים  ֵווייֶצער ִמּלִ לֹֹמה ְיהּוָדה ׁשְ י ׁשְ ַרּבִ
דֹוֵלי  ה ּגְ ָמאְנִסי נ"י, ְועֹוד ַהְרּבֵ אב"ד ּבְ
ֹאֶהל  מֹוְסדֹות  ִעם  ּוְבַיַחד  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ִניֶצר  ַרָגא ׁשְ ָראׁשּות ָהַרב ׁשְ הרשב"י ּבְ
ֶפת:  ּתֶ ְמׁשֻ ְקִריָאה  ָיְזמּו  שליט"א, 
ְלִמְבָצע  ִהְצָטְרפּו  ְיָקִרים  "ְיהּוִדים 
ָאטֹום  ְצַצת  ּפִ  – ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַיְרִעיד  ׁשֶ
ַעם  ֶאת  יל  ּצִ ּתַ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ דֹוָלה  ַהּגְ ֲהִכי 
ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ֶנֶגד  ּכְ י  ּכִ ָרֵאל",  ִיׂשְ

ְטָרא ַאֲחָרא ְצִריִכים ּוֻמְכָרִחים  ל ַהּסִ ׁשֶ
ָהרּוָחִני  ָהַאטֹוִמי  ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאת  ְלהֹוִציא 
ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ְלָך  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּוְבַתְחּבּולֹות  ה.  ַהְקדּוׁשָ
ַהְמֻתְכָנן  ְבָצע  ַהּמִ ן  ּכֵ ַעל  ִמְלָחָמה!!! 
ְוִלּמּוד  ְקִריָאה  ּבִ ִהְתַאְחדּות  הּוא: 
הּוִדים  ַהּיְ ְלָכל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ל  ׁשֶ
עֹוָלם. ַעד ּכֹה ב"ה ִהְתַאֲחדּו ְיהּוִדים  ּבָ
ָזִכינּו  ּוְבנֹוָסף  פּוצֹות,  ַהּתְ ָכל  ּבְ ים  ַרּבִ
ֵדי  ּכְ ִמְתַאֲחִדים  ְיהּוִדים   70,000- ּכְ ׁשֶ
ַהּזֹוַהר  ל  ׁשֶ ִסּיּוִמים  ֶל-1000  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֶאָחד  ל  )ּכָ ֹחְדׁשֹו  ּבְ ֹחֶדׁש  ִמיֵדי  דֹוׁש  ַהּקָ

ַסְך ַהּכֹל(. יֹום ּבְ ּקֹות ּבְ לֹוֵמד 4.5 ּדַ

ּוַבֲעלֹוִנים  ּוְבחֹוְברֹות  קּוְנֶטֵרִסים  ּבְ
ִמְפָעל  ְיֵדי  ַעל  ּומּוָפִצים  סּו  הּוְדּפְ ׁשֶ
י  ּכִ ַהְרָחָבה,  ּבְ ר  ֻמְסּבָ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר 
דֹוָלה  ּגְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת 
ָנן  עּור ּוְלֵאין ֲערְֹך, ְוִכי ֶיׁשְ ִהיא ְלֵאין ׁשִ
ָלֶהם  ִלְזּכֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ַרּבֹות  ְסגּולֹות 
דֹוׁש. עֹוד  ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
חֹוָבה  י  ּכִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִנים  ָהַרּבָ ְתבּו  ּכָ
ם ְלָהִפיץ  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ל ְיהּוִדי ּבַ ַעל ּכָ
יֹום  ִמיֵדי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִלְלֹמד 
ְוכֹוְלִלים  יבֹות  יׁשִ ּבִ ּוִבְפָרט  יֹומֹו  ּבְ
י  ּכִ  – יֹום  ָכל  ּבְ ָעה  ׁשָ ּכְ ִלּמּוד  ִלְקּבַֹע 
ָרֵאל, ַמֲחלֹות  הּוא ְלַבד ִיְמַנע ֵמַעם ִיׂשְ
אּונֹות  ּתְ ְלִמיֵניֶהם,  ֲאסֹונֹות  ָקׁשֹות, 
ָעה  ָ ָרִכים, ְוַכּדֹוֶמה. "ְועֹוד חֹוַבת ַהּשׁ ּדְ
לֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוׁשֶ ִחית  ׁשְ ַהּמַ ַלֲעֹצר 
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ח  ִיּמַ ָהִאיָרִני  ֶהָהָמן  יּוַכל  ְולֹא  ִיְפַעל 
ָבר  ּדָ ֵאין  י  ּכִ ח"ו,  ְזָממֹו  ְלָהֵפק  מֹו  ׁשְ
ַעל  ּבֹו  ִלְפֹעל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
ֶזה  ְוִלּמּוד  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי 
ַמִים,  ָ ּשׁ יֹוֵתר ּבַ דֹול ּבְ ה ַנַחת רּוַח ּגָ עֹוׂשֶ
ּסּוִרים  ְוַהּיִ ה  ָהֲאֻרּכָ לּוֵתינּו  ּגָ י  ּכִ
ָרה  ָרֵאל ֵהם ְלַמּטָ ל ַעם ִיׂשְ ַהּנֹוָרִאים ׁשֶ
מֹו  ּכְ ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ י  ְלִבְלּתִ ַאַחת, 
ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ
ַהּמֹור"  "ְצרֹור  ִסְפרֹו  ּבְ זי"ע  יָסא  ִמּלִ
ִיְך  ּנַ "ׁשִ ב(  ד  ֶרק  )ּפֶ יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ַעל 
ָהַרְחָצה  ִמן  ָעלּו  ׁשֶ צּובֹות  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ
ֶהם",  ָלה ֵאין ּבָ ּכֻ ְוׁשַ ם ַמְתִאימֹות  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
צּובֹות"  ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ׁשִ
ַעל  ִאים  ַהּבָ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ֻלּיֹות  ַהּגָ י  ּכִ
ָאבֹות  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִנְרַמז  ַהּכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ע"ה  ה  ָרׁשָ ּפָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ה  )ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ
ימּו  ׂשִ ּתָ "ְוֶרַוח  סּוק:  ַהּפָ ַעל  י"ג(  ִסיָמן 

טז(,  לב  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵעֶדר"  ּוֵבין  ֵעֶדר  ין  ּבֵ
ל  ין ָצרֹוֵתיֶהם ׁשֶ ְהֶיה ֶרַוח ּבֵ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ
רּוׁש  ִיְך ּפֵ ּנַ אן ׁשִ ָנתֹו ּכָ ּוָ ָרֵאל, ְוֶזהּו ּכַ ִיׂשְ
ים  ַכּלִ ּמְ ׁשֶ ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ֹאְכַלִיְך, 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ צּובֹות,  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ ֵהן  אֹוְתָך 
ַיֲעֹקב  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֲעָדִרים  י  ּפִ ִנְקְצבּו ַעל 
ּסּוִרים  ּיִ ׁשֶ ָעלּו,  ׁשֶ הּוא  ן  ּכֵ ְלֵעָשיו 
ָהַרְחָצה,  ִמן  ִקים  ּלְ ּוִמְסּתַ עֹוִלים 
י  ּכִ ָהֲעֹונֹות,  ֶתם  ּכֶ ֶאת  רֹוֲחִצים  ׁשֶ ּכְ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִליחּוָתן,  ׁשְ ּבִ ֵהם  ֶנֱאָמִנים 
ּסּוִרים  ַהּיִ ִליַחת  ׁשְ ת  ִסּבַ ַמְתִאימֹות, 

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְך ֶאת  ְלַזּכֵ ְכֵדי  ּבִ הּוא, 
הּוא  ]ַמְתִאים  ִכיָנה,  ְ ְלַהּשׁ ִרים  ְמֻחּבָ
ִמְדַרׁש,  ּבְ ָאְמרּו  ְוֵכן  ִחּבּור[,  ׁשֹון  ִמּלָ
ִכיָנה,  ְ ַלּשׁ ֻמְתָאִמים  ֵהם  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ח  ִיּדַ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ֶהם  ּבָ ֵאין  ָלה  ּכֻ ְוׁשַ
ם  ּלָ ּכֻ ִיּסּוִרים  ְיֵדי  ְוַעל  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ
ה,  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ רּו ְלַהּשׁ כּו ְוִיְתַחּבְ ּכְ ִיְזּדַ
עכ"ל.  ֶהם  ּבָ ִיְהֶיה  לֹא  ּכּול  ׁשִ ְוׁשּום 
ל ֲאִריַכת  ְכִלית ׁשֶ ל ַהּתַ ּוֶבֱאֶמת זֹוִהי ּכָ
ּוְכמֹו  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ י  ְלִבְלּתִ לּות  ַהּגָ
ָהָיה  ִמְצַרִים  ְלָגלּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִריַדת  ּיְ ׁשֶ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ
ֹזאת,  ָגלּוֵתנּו  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ ם,  ׁשָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ
ַעל  י  ּכִ ְלֶזה,  הּוא  ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ ּכֶֹבד  ל  ּכָ
ַאְך  ָהֲעֹונֹות.  ִמְתַמְרִקים  ּסּוִרים  ַהּיִ ְיֵדי 
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ְחנּו ּדְ ָבר ֻהְבַטּ י ּכְ ָידּוַע ּכִ
ִלּמּוד  ּוִבְפָרט  ַהּתֹוָרה  "ס  ְרּדֵ ּפַ ל  ּכָ
יֹון  ִנּסָ ִיְצָטְרכּו  לֹא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
ְולֹא ִיּסּוִרים ְוֵהם ַמְצִליִחים ּוְמָבְרִרים 
ַאֲהָבה,  ּבְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ
ת  ָרׁשַ )ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור  ּוְכִדְבֵרי 
ּוְכַהְבָטַחת  דֹוׁש,  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  ַוְיִחי(, 

ְבקּו  ר ִיּדָ ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע"ה, ְוַכֲאׁשֶ
זֹוַהר  ּבְ הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ה ְוַאֲהַבת  ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ה ַהּדַ דֹוׁש, ִיְרּבֶ ַהּקָ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְוַהׁשְ ּדֹוִדים 
סּוק:  דֹוׁש ַעל ַהּפָ ּוְכַמֲאַמר ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ֶאת  ְרֵאהּו  ַוּתִ ח  ְפּתַ "ַוּתִ ו'(  ב'  ֶרק  ּפֶ מֹות  )ׁשְ

ָעָליו  ְחֹמל  ַוּתַ ּבֶֹכה  ַנַער  ה  ְוִהּנֵ ֶלד  ַהּיֶ

7 6

ְואֹוֵמר  ֶזה",  ָהִעְבִרים  ְלֵדי  ִמּיַ ַוּתֹאֶמר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַנַער  י  "ּכִ א(  יא  ֶרק  ּפֶ ַע  )הֹוׁשֵ

ִלְבִני",  ָקָראִתי  ְצַרִים  ּוִמּמִ ָוֹאֲהֵבהּו 
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָוֹאֲהֵבהּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנַער 
ִנְנָעִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוׁשא  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
ַעל  ַוּתַ ְזָעקּו  ֶרק ב כג( "ַוּיִ ּפֶ מֹות  )ׁשְ ֵמָעָפר, 
ָהֲעֹבָדה",  ִמן  ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ְוָעָתם  ׁשַ
ְלגֹוִים  ָהֱאלִֹהים,  ֶאל  ְוָעָתם  ׁשַ ַעל  ַוּתַ
ְוָאְמרּו  ְוַרֲחִמים,  ַאֲהָבה  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ין  ּדִ
כג(  ְסָקה  ּפִ ב  ה  ָרׁשָ ּפָ ָבִרים  ּדְ ה  )ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ
ְגֲאלּו  ּנִ ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּכְ ָבר ַאֵחר ָאַמר ַרּבִ ּדָ
א  ֶאּלָ ִנְגֲאלּו  לֹא  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִמּתֹוְך  ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ִמּתֹוְך 
ְזכּות  ּוִמּתֹוְך  ׁשּוָבה,  ּתְ ּוִמּתֹוְך  ָצָרה, 
ץ.  ַהּקֵ ּוִמּתֹוְך  ַרֲחִמים,  ּוִמּתֹוְך  ָאבֹות, 
ָאְנחּו  מֹות ב( "ַוּיֵ ְכִתיב, )ׁשְ ּדִ ִמּתֹוְך ָצָרה 
ְכִתיב  ּדִ ׁשּוָבה  ּתְ ִמּתֹוְך  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְבֵני 
ְזכּות  ִמּתֹוְך  ְוָעָתם",  ׁשַ ַעל  "ַוּתַ ם(  )ׁשָ

ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  "ַוּיִ ְכִתיב,  ּדִ ָאבֹות 
ְכִתיב,  ּדִ ַרֲחִמים  ּוִמּתֹוְך  ִריתֹו",  ּבְ
ָרֵאל",  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ֱאלִֹהים  ְרא  "ַוּיַ
ְוַאף  ֱאלִֹהים",  ַדע  "ַוּיֵ ץ  ַהּקֵ ִמּתֹוְך 
א ִמּתֹוְך  ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵאין ִנְגָאִלים ֶאּלָ
ָצָרה  ִמּתֹוְך  לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ

אא ובספר שיח יצחק )חלק א - דרוש בענין ב' נונין של 
ויהי בנסוע וכו'(, וב' צבאות הם צבא מעלה בשמים, 
נקראים  ג"כ  והם  ישראל,  הם  בארץ,  מטה  וצבא 
וכאשר  ואוהבהו",  ישראל  נער  "כי  כמ"ש  "נער", 
מתחברים ב' הצבאות ביחד ע"י התורה והמצוות 
משדי  הברכות  מקבלים  אז  ישראל,  שמקיימים 

אמם, ואז אין עין הרע שולטת בהםא 

ָצָרה,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ְלָך",  ר  ּצַ "ּבַ ְכִתיב  ּדִ
ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ֱאלֶֹהיָך"  ה'  ַעד  ְבּתָ  "ְוׁשַ
ֱאלֶֹהיָך"  ה'  ַרחּום  ֵאל  י  "ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ
ח  ּכַ ִיׁשְ "ְולֹא  ַרֲחִמים,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי 
ְזכּות  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ֲאֹבֶתיָך"  ִרית  ּבְ ֶאת 
ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ּכֹל  "ּוְמָצאּוָך  ָאבֹות, 
ץ,  ַהּקֵ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ִמים"  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ
ר  ּצַ ְרא ּבַ ים קו( "ַוּיַ ִהּלִ ֵרׁש אֹוָתן )ּתְ ְוָדִוד ּפֵ
ְמעֹו ֶאת  ׁשָ ָלֶהם" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ָצָרה, "ּבְ
ְזּכֹר  "ַוּיִ ׁשּוָבה,  ּתְ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ָתם"  ִרּנָ
ִריתֹו" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ְזכּות ָאבֹות,  ָלֶהם ּבְ
ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ְלַרֲחִמים"  אֹוָתם  ן  ּתֵ "ַוּיִ
ֵענּו  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ם( "הֹוׁשִ ַרֲחִמים, )ׁשָ
יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים" ֲהֵרי ִמּתֹוְך  ֵצנּו ְוַהּצִ ְוַקּבְ
דֹוׁש  ץ, עכ"ל. ּוְבִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהּקֵ
ִניצֹוֵצי  ְלָבֵרר  ֹכחֹו  ּבְ י  ּכִ ִנְגָאִלים,  ָאנּו 
ִלּפֹות, ּוְלָקֵרב ֶאת  ה ִמּתֹוְך ַהּקְ ַהְקדּוׁשָ
אּוָלה  ַהּגְ ִעּכּוב  ל  ּכָ דּוַע  ְוַכּיָ אּוָלה,  ַהּגְ
ּדֹוְרׁשֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְואֹוָתם  ֱהיֹות  הּוא 
ְוֵכן  ַהְקִלּפֹות,  ִמּתֹוְך  אֹוָתם  ְלהֹוִציא 
ִאים  ּבָ ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ
ָיכֹול  הזוה"ק  ְוִלּמּוד  ֶזה,  ֵמֲחַמת 
ְמָצִאים  ַהּנִ ה  ַהְקדּוׁשָ ִניצֹוֵצי  ְלָבֵרר 
ָאר  ׁשְ ֵאין ּכֹוַח ּבִ ֶ ה ַמה ּשׁ עֹוֶמק ַהְקִלּפָ ּבְ
ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַלֲעׂשֹות,  ִלּמּוִדים 
ַעל  ה  ּוְקדּוׁשָ ְיׁשּוָעה  ָרָכה  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ
ְואֹוֵמר  מֹוִסיף  ְועֹוד  ָרֵאל",  ִיׂשְ ַעם 
מּוֵאִלי "ַוֲאִפילּו  ׂשָכר ׁשְ ָנָיהּו ִיּשָׂ ָהַרב ּבְ
ינֹוקֹות  ַתְלמּוד ּתֹוָרה ּתִ ים ּבְ ְיָלִדים ְקַטּנִ
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ח  ִיּמַ ָהִאיָרִני  ֶהָהָמן  יּוַכל  ְולֹא  ִיְפַעל 
ָבר  ּדָ ֵאין  י  ּכִ ח"ו,  ְזָממֹו  ְלָהֵפק  מֹו  ׁשְ
ַעל  ּבֹו  ִלְפֹעל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
ֶזה  ְוִלּמּוד  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי 
ַמִים,  ָ ּשׁ יֹוֵתר ּבַ דֹול ּבְ ה ַנַחת רּוַח ּגָ עֹוׂשֶ
ּסּוִרים  ְוַהּיִ ה  ָהֲאֻרּכָ לּוֵתינּו  ּגָ י  ּכִ
ָרה  ָרֵאל ֵהם ְלַמּטָ ל ַעם ִיׂשְ ַהּנֹוָרִאים ׁשֶ
מֹו  ּכְ ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ י  ְלִבְלּתִ ַאַחת, 
ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ
ַהּמֹור"  "ְצרֹור  ִסְפרֹו  ּבְ זי"ע  יָסא  ִמּלִ
ִיְך  ּנַ "ׁשִ ב(  ד  ֶרק  )ּפֶ יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ַעל 
ָהַרְחָצה  ִמן  ָעלּו  ׁשֶ צּובֹות  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ
ֶהם",  ָלה ֵאין ּבָ ּכֻ ְוׁשַ ם ַמְתִאימֹות  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
צּובֹות"  ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ׁשִ
ַעל  ִאים  ַהּבָ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ֻלּיֹות  ַהּגָ י  ּכִ
ָאבֹות  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִנְרַמז  ַהּכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ע"ה  ה  ָרׁשָ ּפָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ה  )ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ
ימּו  ׂשִ ּתָ "ְוֶרַוח  סּוק:  ַהּפָ ַעל  י"ג(  ִסיָמן 

טז(,  לב  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵעֶדר"  ּוֵבין  ֵעֶדר  ין  ּבֵ
ל  ין ָצרֹוֵתיֶהם ׁשֶ ְהֶיה ֶרַוח ּבֵ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ
רּוׁש  ִיְך ּפֵ ּנַ אן ׁשִ ָנתֹו ּכָ ּוָ ָרֵאל, ְוֶזהּו ּכַ ִיׂשְ
ים  ַכּלִ ּמְ ׁשֶ ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ֹאְכַלִיְך, 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ צּובֹות,  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ ֵהן  אֹוְתָך 
ַיֲעֹקב  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֲעָדִרים  י  ּפִ ִנְקְצבּו ַעל 
ּסּוִרים  ּיִ ׁשֶ ָעלּו,  ׁשֶ הּוא  ן  ּכֵ ְלֵעָשיו 
ָהַרְחָצה,  ִמן  ִקים  ּלְ ּוִמְסּתַ עֹוִלים 
י  ּכִ ָהֲעֹונֹות,  ֶתם  ּכֶ ֶאת  רֹוֲחִצים  ׁשֶ ּכְ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִליחּוָתן,  ׁשְ ּבִ ֵהם  ֶנֱאָמִנים 
ּסּוִרים  ַהּיִ ִליַחת  ׁשְ ת  ִסּבַ ַמְתִאימֹות, 

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְך ֶאת  ְלַזּכֵ ְכֵדי  ּבִ הּוא, 
הּוא  ]ַמְתִאים  ִכיָנה,  ְ ְלַהּשׁ ִרים  ְמֻחּבָ
ִמְדַרׁש,  ּבְ ָאְמרּו  ְוֵכן  ִחּבּור[,  ׁשֹון  ִמּלָ
ִכיָנה,  ְ ַלּשׁ ֻמְתָאִמים  ֵהם  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ח  ִיּדַ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ֶהם  ּבָ ֵאין  ָלה  ּכֻ ְוׁשַ
ם  ּלָ ּכֻ ִיּסּוִרים  ְיֵדי  ְוַעל  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ
ה,  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ רּו ְלַהּשׁ כּו ְוִיְתַחּבְ ּכְ ִיְזּדַ
עכ"ל.  ֶהם  ּבָ ִיְהֶיה  לֹא  ּכּול  ׁשִ ְוׁשּום 
ל ֲאִריַכת  ְכִלית ׁשֶ ל ַהּתַ ּוֶבֱאֶמת זֹוִהי ּכָ
ּוְכמֹו  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ י  ְלִבְלּתִ לּות  ַהּגָ
ָהָיה  ִמְצַרִים  ְלָגלּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִריַדת  ּיְ ׁשֶ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ
ֹזאת,  ָגלּוֵתנּו  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ ם,  ׁשָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ
ַעל  י  ּכִ ְלֶזה,  הּוא  ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ ּכֶֹבד  ל  ּכָ
ַאְך  ָהֲעֹונֹות.  ִמְתַמְרִקים  ּסּוִרים  ַהּיִ ְיֵדי 
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ְחנּו ּדְ ָבר ֻהְבַטּ י ּכְ ָידּוַע ּכִ
ִלּמּוד  ּוִבְפָרט  ַהּתֹוָרה  "ס  ְרּדֵ ּפַ ל  ּכָ
יֹון  ִנּסָ ִיְצָטְרכּו  לֹא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
ְולֹא ִיּסּוִרים ְוֵהם ַמְצִליִחים ּוְמָבְרִרים 
ַאֲהָבה,  ּבְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ
ת  ָרׁשַ )ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור  ּוְכִדְבֵרי 
ּוְכַהְבָטַחת  דֹוׁש,  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  ַוְיִחי(, 

ְבקּו  ר ִיּדָ ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע"ה, ְוַכֲאׁשֶ
זֹוַהר  ּבְ הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ה ְוַאֲהַבת  ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ה ַהּדַ דֹוׁש, ִיְרּבֶ ַהּקָ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְוַהׁשְ ּדֹוִדים 
סּוק:  דֹוׁש ַעל ַהּפָ ּוְכַמֲאַמר ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ֶאת  ְרֵאהּו  ַוּתִ ח  ְפּתַ "ַוּתִ ו'(  ב'  ֶרק  ּפֶ מֹות  )ׁשְ

ָעָליו  ְחֹמל  ַוּתַ ּבֶֹכה  ַנַער  ה  ְוִהּנֵ ֶלד  ַהּיֶ
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ְואֹוֵמר  ֶזה",  ָהִעְבִרים  ְלֵדי  ִמּיַ ַוּתֹאֶמר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַנַער  י  "ּכִ א(  יא  ֶרק  ּפֶ ַע  )הֹוׁשֵ

ִלְבִני",  ָקָראִתי  ְצַרִים  ּוִמּמִ ָוֹאֲהֵבהּו 
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָוֹאֲהֵבהּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנַער 
ִנְנָעִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוׁשא  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
ַעל  ַוּתַ ְזָעקּו  ֶרק ב כג( "ַוּיִ ּפֶ מֹות  )ׁשְ ֵמָעָפר, 
ָהֲעֹבָדה",  ִמן  ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ְוָעָתם  ׁשַ
ְלגֹוִים  ָהֱאלִֹהים,  ֶאל  ְוָעָתם  ׁשַ ַעל  ַוּתַ
ְוָאְמרּו  ְוַרֲחִמים,  ַאֲהָבה  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ין  ּדִ
כג(  ְסָקה  ּפִ ב  ה  ָרׁשָ ּפָ ָבִרים  ּדְ ה  )ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ
ְגֲאלּו  ּנִ ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּכְ ָבר ַאֵחר ָאַמר ַרּבִ ּדָ
א  ֶאּלָ ִנְגֲאלּו  לֹא  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִמּתֹוְך  ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ִמּתֹוְך 
ְזכּות  ּוִמּתֹוְך  ׁשּוָבה,  ּתְ ּוִמּתֹוְך  ָצָרה, 
ץ.  ַהּקֵ ּוִמּתֹוְך  ַרֲחִמים,  ּוִמּתֹוְך  ָאבֹות, 
ָאְנחּו  מֹות ב( "ַוּיֵ ְכִתיב, )ׁשְ ּדִ ִמּתֹוְך ָצָרה 
ְכִתיב  ּדִ ׁשּוָבה  ּתְ ִמּתֹוְך  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְבֵני 
ְזכּות  ִמּתֹוְך  ְוָעָתם",  ׁשַ ַעל  "ַוּתַ ם(  )ׁשָ

ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  "ַוּיִ ְכִתיב,  ּדִ ָאבֹות 
ְכִתיב,  ּדִ ַרֲחִמים  ּוִמּתֹוְך  ִריתֹו",  ּבְ
ָרֵאל",  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ֱאלִֹהים  ְרא  "ַוּיַ
ְוַאף  ֱאלִֹהים",  ַדע  "ַוּיֵ ץ  ַהּקֵ ִמּתֹוְך 
א ִמּתֹוְך  ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵאין ִנְגָאִלים ֶאּלָ
ָצָרה  ִמּתֹוְך  לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ

אא ובספר שיח יצחק )חלק א - דרוש בענין ב' נונין של 
ויהי בנסוע וכו'(, וב' צבאות הם צבא מעלה בשמים, 
נקראים  ג"כ  והם  ישראל,  הם  בארץ,  מטה  וצבא 
וכאשר  ואוהבהו",  ישראל  נער  "כי  כמ"ש  "נער", 
מתחברים ב' הצבאות ביחד ע"י התורה והמצוות 
משדי  הברכות  מקבלים  אז  ישראל,  שמקיימים 

אמם, ואז אין עין הרע שולטת בהםא 

ָצָרה,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ְלָך",  ר  ּצַ "ּבַ ְכִתיב  ּדִ
ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ֱאלֶֹהיָך"  ה'  ַעד  ְבּתָ  "ְוׁשַ
ֱאלֶֹהיָך"  ה'  ַרחּום  ֵאל  י  "ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ
ח  ּכַ ִיׁשְ "ְולֹא  ַרֲחִמים,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי 
ְזכּות  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ֲאֹבֶתיָך"  ִרית  ּבְ ֶאת 
ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ּכֹל  "ּוְמָצאּוָך  ָאבֹות, 
ץ,  ַהּקֵ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ִמים"  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ
ר  ּצַ ְרא ּבַ ים קו( "ַוּיַ ִהּלִ ֵרׁש אֹוָתן )ּתְ ְוָדִוד ּפֵ
ְמעֹו ֶאת  ׁשָ ָלֶהם" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ָצָרה, "ּבְ
ְזּכֹר  "ַוּיִ ׁשּוָבה,  ּתְ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ָתם"  ִרּנָ
ִריתֹו" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ְזכּות ָאבֹות,  ָלֶהם ּבְ
ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ְלַרֲחִמים"  אֹוָתם  ן  ּתֵ "ַוּיִ
ֵענּו  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ם( "הֹוׁשִ ַרֲחִמים, )ׁשָ
יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים" ֲהֵרי ִמּתֹוְך  ֵצנּו ְוַהּצִ ְוַקּבְ
דֹוׁש  ץ, עכ"ל. ּוְבִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהּקֵ
ִניצֹוֵצי  ְלָבֵרר  ֹכחֹו  ּבְ י  ּכִ ִנְגָאִלים,  ָאנּו 
ִלּפֹות, ּוְלָקֵרב ֶאת  ה ִמּתֹוְך ַהּקְ ַהְקדּוׁשָ
אּוָלה  ַהּגְ ִעּכּוב  ל  ּכָ דּוַע  ְוַכּיָ אּוָלה,  ַהּגְ
ּדֹוְרׁשֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְואֹוָתם  ֱהיֹות  הּוא 
ְוֵכן  ַהְקִלּפֹות,  ִמּתֹוְך  אֹוָתם  ְלהֹוִציא 
ִאים  ּבָ ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ
ָיכֹול  הזוה"ק  ְוִלּמּוד  ֶזה,  ֵמֲחַמת 
ְמָצִאים  ַהּנִ ה  ַהְקדּוׁשָ ִניצֹוֵצי  ְלָבֵרר 
ָאר  ׁשְ ֵאין ּכֹוַח ּבִ ֶ ה ַמה ּשׁ עֹוֶמק ַהְקִלּפָ ּבְ
ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַלֲעׂשֹות,  ִלּמּוִדים 
ַעל  ה  ּוְקדּוׁשָ ְיׁשּוָעה  ָרָכה  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ
ְואֹוֵמר  מֹוִסיף  ְועֹוד  ָרֵאל",  ִיׂשְ ַעם 
מּוֵאִלי "ַוֲאִפילּו  ׂשָכר ׁשְ ָנָיהּו ִיּשָׂ ָהַרב ּבְ
ינֹוקֹות  ַתְלמּוד ּתֹוָרה ּתִ ים ּבְ ְיָלִדים ְקַטּנִ
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ןב ְצִריִכים ַלֲעֹסק בזוה"ק  ית ַרּבָ ל ּבֵ ׁשֶ
ִלּמּוָדם  ּבְ ה  ַאְדַרּבָ י  ּכִ ְלַפֵחד,  ְולֹא 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ַחד  ַהּפַ ֶאת  ְמִסיִרים 
ים ִצְדָקִנּיֹותג ִיְגְרסּו בזוה"ק  ֲאִפילּו ָנׁשִ

בא ובתרגום יונתן )על שיר השירים פרק ח פסוק ט'(, 
זמן  דקודם  כתב,  וגו',  היא  חומה  אם  הפסוק  על 
יתנו  יאמר מיכאל רבהון דישראל, שאם  הגאולה 
ישראל כספא למקני יחוד שמיה דמרי עלמא אז 
יצילו בזה את ישראל בזמן מלחמת גוג ומגוג, ואין 
רשות לעמים לשלוט בהם, ואפילו אי מסכנא היא 
מן פיקודיא נבקש רחמים עליה ויזכר להם הזכות 
התורה שעוסקים בה התינוקות, עיין שם בלשונו 
שכתב  מה  ביאור  וצריך  נחתא  ותרווה  הטהור 
הרבה  לנו  יש  הלא  פיקודיא,  מן  היא  מסכנא  אי 
לראות  צריך  אלא  וצדקה?  תורה  לימוד  מוסדות 
מה שכתב בתחילת דבריו, וזה לשונו: למקני יחוד 
שמיה דמרי עלמא אז יצילו בזה את ישראל בזמן 
מלחמת גוג ומגוג, זאת אומר שדווקא למקני יחוד 
בנינים  הבונים  אלו  לא  אבל  עלמא,  דמרי  שמיה 
הוא  כוונתם  וכל  הכנסת,  ולבית  לתורה  כביכול 
)בראשית  הקדוש  בזוהר  שכתב  כמו  עצמם,  לשם 
דף כ"ה:( על חמשה מיני ערב רב שאחד מהם הם 
אלו וזה יהיה ניסיון הערב רב לפני הגאולה, ולכן 
מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של ישראל 
נתקיים  ולא  שמים  לשם  כסף  שנותן  מי  מחפש 
ענתות  אנשי  על  הנביא  ירמיה  של  הקללה  בו 
הכשילם בעניים שאינם מהוגנים )עיין ב"ק דף ט"ז 
מסכנא  ונקראים  נמצא  לא  זה  גם  וכאשר  ע"ב(, 
לימוד  רק  זה  לנו  שנשאר  מה  פיקודיא,  מן  היא 
תורתן של תינוקות של בית רבן, ולכן כל כך חשוב 
הבל  שיעלה  הקדוש  זוהר  ילמדו  שהתינוקות 
פיהם הטהור לפני כסא הכבוד, להשפיע רחמים 

אהבה וגאולה על עם ישראלא 
יהודה  רבי  הגה"צ  של  מהאמא  שידוע  וכמו  גא 
צדקה ראש ישיבת פורת יוסף זי"ע, אחיניתו של 
מרן הבן איש חי ע"ה, שהייתה קמה לפנות בוקר 
ולומדת זוהר הקדוש עד לפני תפילת הנץ ואחר 

לֹום  ׁשָ ֶזה  ְוָהָיה  טֹוב,  ַרק  ה  ִמּזֶ ְוָיֹבא 
ִניִמי  ַהּפְ ָהאֹור  ּוְכׁשֶ עכ"ל.  ָאֵמן", 
ים לֹא יּוְכלּו  ם "ַמִים ַרּבִ ה ִמְתַקּיֵ ּלָ ִמְתּגַ
ְלֶהֶבְתָי-ה",  ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה", "ׁשַ
ֵבִקים  ַהּדְ ם  "ְוַאּתֶ ִוְחיּו,"  יבּו  "ְוָהׁשִ

ֶכם ַהּיֹום".  ּלְ ים ּכֻ ה' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִ ּבַ
ָמצּוי  ַהּזֹוַהר  ֶפר  ּסֵ ׁשֶ ָזִכינּו  ה,  ְוִהּנֵ
מֹו  ּכְ ֵבל,  ּתֵ ַקְצוֹות  ָכל  ּבְ ָאָדם  ְלָכל 
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ הרשב"י  ָאַמר  ׁשֶ
ֵצא  ְלִהּמָ ְצִריָכה  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ׁשֶ
דֹורֹו  ּבְ ִמים,  ַהּיָ סֹוף  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכָלל 
דֹוֵרנּו  ּבְ לֹוַמר  ּכְ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ
ים  ּוְמַזּכִ ַמִים ְמעֹוְרִרים  ָ ִמּשׁ ְוָלֵכן  ָאנּו, 
ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִלּמּוד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
ְלָכל  כֹון  ּנָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְוָקְבעּו 
ְקִריָאה  ֲאִפילּו  ְלַעְצמֹו  ע  ְקּבַ ּיִ ׁשֶ ְיהּוִדי 
י  ִמּדֵ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ּבְ מּוָעטד  ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ

כל  את  ומסיימת  החמה,  בנץ  בציבור  מתפלל  כך 
הזוהר הקדוש בכל שנה ושנה, ולזה זכתה לבנים 

צדיקים קדושים וטהוריםא 
שקול   – זה  בדור  קטן,  ואפילו  טוב,  מעשה  כל  דא 
פעם  ראשונים:  בדורות  שקיימו  מצוות,  ככמה 
אחת שאלתי למורי, זכרונו לברכה, איך היה אומר 
לי, שבנפשי יש מעלה כל כך, והרי קטן שבדורות 
ראשונים היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבוא 
ויאמר אלי: דע, כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי 
לבות  בוחן  כי  לעיניים,  הנראה  האדם  מעשה 
והדור ההוא מעשה  וכפי הזמן  יתברך,  ה'  וכליות 
קטן מאוד בדור הזה שקול ככמה מצוות בדורות 
והרע  כי בדורות אלו הקליפה שולטת  ראשונים, 
כן  שאין  מה  קץא  אין  עד  מאוד,  מאוד  מתגבר 
באותן  היום  אני  הייתי  ואילו  ראשונים,  בדורות 
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הדורות, היו מעשי וחכמתי נפלאים ועולים מכמה 
על  אשר  ואמוראים,  תנאים  הראשונים  צדיקים 
כן לא אצטער על זה כלל, כי בלי ספק יש לנפשי 
על  יתרה  מעלה  עקיבא  ורבי  וזכריה  בניהו  נפש 
ואמוראים.  כל הצדיקים ראשונים מזמן התנאים 
הזה אשר  בדור  נענה  כן מה  ואם  כאן לשונו,  עד 
הדור  נתקטן  מדרגות  ורבבות  אלפים  כמה  עם 
מאז ועד עכשיו, בודאי הוא חשוב מקצת העבודה 
גבי קודשא בריך הוא בזמן הזה מאוד מאוד בלי 

ֵבק  ִלּדָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ יּוַכל  ּוְבָכְך  יֹום, 
ֶפר  ּסֵ ׁשֶ ָידּוַע  ְוֲהֵרי  ַהּזֹוַהר.  ֵסֶפר  ּבְ
ל  ַמת ָהָאָדם ִמּכָ ַהּזֹוַהר ְמָמֵרק ֶאת ִנׁשְ
ְסגּוָלה  ִהיא  ּבֹו  ִריָאה  ְוַהּקְ ָרע,  ָבר  ּדָ

ְלָכל ַהְישּועֹות ְוַהַהְצָלחֹות.

שעור )שבחי רבי חיים ויטאל זי"ע, שער הגלגולים דף 
ס"ב עמ' ב'(.

יותר מ-42,000 איש
הצטרפו כבר. בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש, להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
 להיות מהאנשים הנבחרים, שיזכו את קרן ישראל מעפר 
להקים, וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם, 42,000 
אנשים, ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש,  מספר 
דקות כל איש ואיש, ועתה בא והצטרף אלינו, לקרב 

ולקבל פני משיח צדקינו,
להצטרפות: טל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480

AOEL612@gmail.com :מייל
וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות  יהיו שותפים 
לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה  בהיכלא דרשב"י במירון
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ַעם  ָיַדע  ּוַמְכאֹוב  ֶסֶבל  ה  ּמָ ּכַ

ַרק  ָקרּו  ֲאיּוִמים  ֲאסֹונֹות  ה  ּמָ ּכַ ה', 

ִנְקְטעּו  רח"ל  ָהַאֲחרֹוָנה,  קּוָפה  ּתְ ּבַ

ל  ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ יֶהם ׁשֶ ִתיל ַחּיֵ ם ּפְ ִאּבָ ּבְ

ְצִעיִרים,  ים  ֲאָנׁשִ ְטהֹוִרים,  ן  ַרּבָ ית  ּבֵ

ְלקּו  יִקים ּוְגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְוִיְרָאה ִנְסּתַ ַצּדִ

ֱאנֹוׁש  ַעת  ּדַ ֵאין  ׁשֶ ְטַראִגיֹות  ְנִסּבֹות  ּבִ

ְוַנְחֹקָרה  ְדָרֵכינּו  ה  ׂשָ "ַנְחּפְ ם,  סֹוַבְלּתָ

ִים  ּפָ א ְלָבֵבנּו ֶאל ּכַ ְוָנׁשּוָבה ַעד ה', ִנּשָׂ

מא(,  מ-  ג  ֶרק  ּפֶ )ֵאיָכה  ָמִים"  ָ ּשׁ ּבַ ֵאל  ֶאל 

ֵלָמה ְלָאִבינּו  ְתׁשּוָבה ׁשְ ָנבֹוא ְוָנׁשּוב ּבִ

ׁש  ּוְמַבּקֵ ֵאֵלינּו  ן  ְתַחּנֵ ַהּמִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ֵאַלי  ׁשּובּו  ׁשֹוָבִבים,  ִנים  ּבָ ׁשּובּו 

ַלת  ַקּבָ ָעֵלינּו  ל  ְנַקּבֵ ֲאֵליֶכם,  ְוָאׁשּוָבה 

ִנְסֹמְך  לֹא  ינּו,  ַמֲעׂשֵ ר  ּפֵ ְלׁשַ ְצוֹות  ַהּמִ

ְטִעים  ּמַ ׁשֶ ַרבא,  ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ַעל  יֹוֵתר 

אא שעל זה מביא הזוהר הקדוש )זוהר בראשית 
דף כ"ה:( את הפסוק )בראשית פרק יא ד(: "ַוֹּיאְמרּו 

ַמִים  ַבּׁשָ ְוֹראׁשֹו  ּוִמְגָּדל  ִעיר  ָּלנּו  ִנְבֶנה  ָהָבה 
ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם", וז"ל: וחמש מינין אנון בערב 
גבורים  נפילים  ר"ע[  נג"ע  ]סימן  ואנון  רב 
ענקים רפאים עמלקיםאאא ומאלין שאשתארו 
מנהון בגלותא רביעאה, אנון רישין בקיומא 
חמס,  כלי  ישראל  על  קיימין  ואנון  סגי 
ועלייהו אתמר )שם ו'(: "כי מלאה הארץ חמס 
עלייהו  תליתאה  מינא  "גבורים"  מפניהםאאא" 
ואנון  השם",  אנשי  הגבוריםאאא  "המה  אתמר: 
י"א(:  )בראשית  בהון  דאתמר  דאלין  מסטרא 
ובנין  שם",  לנו  ונעשה  עיר  לנו  נבנה  "הבה 
ספר  בהון  ושויין  ומדרשות  כנסיות  בתי 

יִקים  ּדִ ָרֵאל ִהְתַאְחדּות ַהּצַ ַלת ַעם ִיׂשְ דֹוׁש ְלַהּצָ ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ
דֹוׁש לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהּקָ

 להתקשר להרב שרגא שניצר:

ר 43 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

קּוְנְטֶרס

ְצַצת ָאטֹום ָהרּוָחִני ּפִ
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דהשם,  לשמא  ולא  רישוי  על  ועטרה  תורה 
דכתיב:  הוא  הדא  שם,  לון  למעבד  אלא 
מתגברין  אחרא  ובסטרא  שם",  לנו  "ונעשה 
על ישראל דאנון כעפרא דארעא וגזלין לוןאאא 
ומנהיגם  הצבור  על  המתמנה  הזוהר:  פירוש 
ישראל,  מכנסת  שנשמתו  בידוע  ברחמים, 
משורש  נשמתו  חמס,  בכלי  המתמנה  אבל 
נחש. הבונים מוסדות תורה לקנות להם שם 
ביד  עליהם  למשול  העם,  על  בזה  ולהתגבר 
וזה   ..." רב.  מהערב  ה"גבורים"  המה  חזקה, 
להם האות כי כל המתמנה על הצבור ומנהיגם 
ברחמים ונותן נפשו עליהם, בידוע, שנשמתו 
אמנם  ינהגם.  מרחמם  כי  ישראל,  מכנסת 
המתמנים על ישראל בכלי חמס, נפשותיהם 
בתי  הם  יבנו  לא  כי  נחש...  משורש  באה 
בידם,  ובתי מדרשות רק להיות חרב  כנסיות 
העם..."  על  להתגבר  ורצונם  חפצם  לעשות 
)"כתם פז" מהגאון המקובל האלוקי עיר וקדוש כמורנו 
"בר  זמר  מחבר  בעל  זצוק"ל  לביא  שמעון  רבי  הרבי 

)אפיקי  אגדות  ביאורי  ובספר  פ"ה(א  בדף  יוחאי" 

ים( - סנהדרין דף צח ע"א : ומ"ש אח"כ אמר 

זעירי וכו' אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח 
שם  כמ"ש  גבורים  שנק'  הם  וכו'  מישראל 
המה  אתמר  עלייהו  תליתאה  מינא  גבורים 
מסטרא  אנון  ואילין  השם  אנשי  הגבורים 
לנו  ונעשה  עיר  לנו  נבנה  הבה  בהון  דאתמר 
דה'  לשמא  ולא  וכו'  כנסיות  בתי  ובניין  שם 
ר'  אח"כ  ומ"ש  שםא  לון  למיעבד  אלא  וכו' 
ושוטרים  שופטים  כל  שיכלו  עד  שמלאי 
עמלקים  הם  הא'  האחרים,  מינים  הם  וכו' 
מאלין  דאשתארי  אנון  ואילין  שם  כמ"ש 
דאתמר בהון וימח את כל היקום וכו' ומאלין 
דאשתארו בהון בגלותא רביעאה אנון רישין 
בקיומא סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס 
והם  חמס,  הארץ  מלאה  כי  אתמר  ועלייהו 

ָלנּו  ּוַמְפִריִעים  ִנים,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ אֹוָתנּו 
ְרִאי ּתֹוַלַעת  דֹוׁש, ַאל ּתִ ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ
ל  ַיֲעֹקב, ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב - ֵאין ּכָֹחם ׁשֶ

ִפיֶהם!!! א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ
ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ יר,  ַאּדִ ּכַֹח  ָיֵדנּו  ּבְ
ָהִראׁשֹוָנה!  ה  ּכָ ַהּמַ ֶאת  ָלֵתת  ָהאֹוֵיב, 
ה  "ַמּכָ ְלַהְחִזיר  ִמְתּכֹוְנִנים  ַצַה"ל 
ֹזאת  צֹוְללֹות,  ְיֵדי  ַעל  ְלִאיַרן  ה"  ִנּיָ ׁשְ

השופטים הרעיםא והמין חמשי הם שוטרים 
הרעים שהם נקרא רפאים כמ"ש שם רפאים 
מחרפין  בדוחקא  לישראל  יחזון  דכד  וכו' 
מנייהו ואית לון רשו לשיזבא לון ולא בעאן 
בה  דמשתדלין  ומאילין  מאורייתא  ומתרפין 
וכו', שאינם כמו השוטרים שבמצרים דכתיב 
בהו )שמות ה יד( ויוכו שוטרי ישראל וכו' דבעו 
לשיזבא לון וכו'א וקודם שיבוא משיח יכלו כל 
החמשה כתות שהם נג"ע ר"ע, שהם הסיגים 
דחמש גבורות מה' דמים טמאים, והם הדמים 
שיוצאים קודם הלידה כדי שיצא הילד מלובן 
ידי עליך  "ואשיבה  והוא מה שכתוב  ומזורז, 
רואה  אתה  והרי  וכו'א  סיגיך"  כבור  ואצרוף 
מרגליות  וכמה  חז"ל  חכמת  גודל  בעיניך 
יקרות אשר הטמנו במליצות דבריהם, שכל 
הזוהר  בדברי  מבוארים  ממש  אלו  דבריהם 
)זכריה  ונאמר  אש,  כגחלי  דבריהם  וכל  הנ"ל, 
יג ט( וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון 

את הזהב וכו' שהם ב' עטרין של הדעת חסד 
וגבורה, שערב רב הם אחוריים דדעת שהם 
]שהוא  משה  קבלם  שלכן  ר"ב,  ער"ב  סוד 
כמו  ביניהם,  בגלותא  והוא  בדעת[  מושרש 
)ועיין בספרי הערב רב  שנתבאר בכמה מקומותא 
וכל המסתעף חלק ט"ז מנהיגי הדור האחרון באריכות, 

ושתהי' האמת נעדרת, עיי"ש(.
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ה  ָהֻעְבּדָ ִעם  ִלימּו  ִהׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ אֹוֶמֶרת 
ֶאת  ח"ו  ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ִאיָרן  זֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ְרִעיִנית  ָצָצה ּגַ ה ָהִראׁשֹוָנה" - ּפְ ּכָ "ַהּמַ
ה ָעלּול  ּזֶ ֵער ׁשֶ ָבא ְמׁשַ ָרֵאל ]ח"ו[, )ְוַהּצָ ְלִיׂשְ
ִדיָנה  ַהּמְ ִליְצָלן(.  ַרֲחָמָנא  ֶנֶפׁש  ִמְליֹון  ּכְ ִלְגבֹות 

ב רח"ל. ּצָ ִליָמה ִעם ַהּמַ ָבר ִהׁשְ ּכְ
לֹא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ֲאַנְחנּו 

ה! ב ַהּזֶ ּצָ ִליִמים ִעם ַהּמַ ַמׁשְ
ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ הּוא!  ְוַנֲהפֹוְך 
ֲאַנְחנּו  ׂשֹוְנֵאיֶהם!  ּבְ ה  ֵהּמָ ַהְיהּוִדים 
ּבֹואּו  ָהִראׁשֹוָנה"!  ה  ּכָ "ַהּמַ ֶאת  ן  ִנּתֵ
ֶרק  ּפֶ ָבִרים  )ּדְ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ם  ּוְנַקּיֵ ִנְתַאֵחד 
ף  ִהְתַאּסֵ ּבְ ֶמֶלְך  רּון  ִביׁשֻ "ַוְיִהי  ה(  לג 

ָרֵאל". ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ָראׁשֵ
ֶאת  ּוְנָקֵרב  ָהָאסֹון  ֶאת  ִנְמַנע  ְוָכְך   
ם  ִויֻקּיַ ּוְבַרֲחִמים.  ֶחֶסד  ּבְ אּוָלה  ַהּגְ
"ְוֹזאת  ז'(  ם  )ׁשָ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ת  ְרּכַ ּבִ נּו  ּבָ
ְיהּוָדה  קֹול  ה'  ַמע  ׁשְ ַוּיֹאַמר  ִליהּוָדה 
ְוֵעֶזר  לֹו  ָרב  ָיָדיו  ִביֶאּנּו  ּתְ ַעּמֹו  ְוֶאל 

ְהֶיה". ָריו ּתִ ִמּצָ
יֹוְדִעים  נּו  ּלָ ּכֻ ֲחֵבִרים,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ

ִחים!!! יַצד ְמַנּצְ ּכֵ
ּלֹא  ׁשֶ ָיַדְענּו!  לֹא  ידּו  ּגִ ּתַ ּלֹא  ׁשֶ
ָבר, ְוחֹוב  ָיֵדנּו ַהּדָ ֹתאְמרּו לֹא ָיֹכְלנּו! ּבְ

ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאַלי!
ַעם  ַמְתֶכם!  ְרּדֵ ִמּתַ ִנים  ְיׁשֵ עּורּו 
ּבּול ַהּנֹוָרא!  ֵצל ֵמַהּמַ ָרֵאל ָזקּוק ְלִהּנָ ִיׂשְ
ֵרז  ְלִהְזּדָ ַהחֹוָבה  ָעֵלינּו  ֶלת  ֻמּטֶ ן  ּכֵ ַעל 
ָרֵאל  י ַעם ִיׂשְ דֹוׁש, ּכִ ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּבְ
ק  ּבֵ ִנּדַ ׁשֶ ּוּכְ דֹולֹות,  ּגְ ִליׁשּועֹות  ָזקּוק 

יַח. ל ֶחְבֵלי ָמׁשִ יק ּכָ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַנְמּתִ ּבְ

ה  ַכּמָ ּבְ ָעֵלינּו  ָעַבר  ַמה  ּוְראּו  ּבֹואּו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ִמְלָחמֹות 
ִטיִלים  ה  ּמָ ּכַ מּוָעט,  ְזַמן  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ִנּסִ ֵאיֶזה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ְלחּו  ׁשָ
ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  וב"ה  ָהיּו, 
הרשב"י  ְזכּות  ּבִ ָלנּו  ָהיּו  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ
ָהְלָאה,  ה'  ַיֲעֹזר  ן  ּכֵ דֹוׁש,  ַהּקָ ְוַהּזֹוַהר 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ּוִבְזכּוְתֶכם 
ִסְפָרא  דֹוׁש "ּבְ ְבֵרי ַהּזֹוַהר ַהּקָ מּו ּדִ ִיְתַקּיְ
ָנִבין  ְוָכֵעת  לּוָתא",  ִמּגָ ִיְפקּון  א  ּדָ
ַה"ּזֹוַהר  ֶאת  נּו  ּלָ ּכֻ ֵים  ְנּסַ ִאם  ׁשֶ ְוֵנַדע 
ֹחֶדׁש  ִמיֵדי  ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף  דֹוׁש"  ַהּקָ
יֹום  ַבר  ּדְ ּבֹו  ְוֶנֱהֶגה  ְוִנְלַמד  ֹחְדׁשֹו  ּבְ
פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ְליֹום  ַעּמּוִדים   3 יֹומֹו  ּבְ
ִמים  ַהְמַקּיְ ִסּיּום,  ְלָכל  ִאיׁש  ְבִעים  ׁשִ
ה  מׁשֶ ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ה':  ַבר  ּדְ ֶאת 
ָרֵאל  ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ֶאְסָפה ּלִ
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו,  ר ָיַדְעּתָ ּכִ ֲאׁשֶ
בּו  ְוָלַקְחּתָ ֹאָתם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ
ם  ׁשָ ָך  ִעּמְ י  ְרּתִ ְוִדּבַ י  ְוָיַרְדּתִ ְך,  ִעּמָ ם  ׁשָ
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המתמנים על ישראל בכלי חמס, נפשותיהם 
בתי  הם  יבנו  לא  כי  נחש...  משורש  באה 
בידם,  ובתי מדרשות רק להיות חרב  כנסיות 
העם..."  על  להתגבר  ורצונם  חפצם  לעשות 
)"כתם פז" מהגאון המקובל האלוקי עיר וקדוש כמורנו 
"בר  זמר  מחבר  בעל  זצוק"ל  לביא  שמעון  רבי  הרבי 

)אפיקי  אגדות  ביאורי  ובספר  פ"ה(א  בדף  יוחאי" 

ים( - סנהדרין דף צח ע"א : ומ"ש אח"כ אמר 

זעירי וכו' אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח 
שם  כמ"ש  גבורים  שנק'  הם  וכו'  מישראל 
המה  אתמר  עלייהו  תליתאה  מינא  גבורים 
מסטרא  אנון  ואילין  השם  אנשי  הגבורים 
לנו  ונעשה  עיר  לנו  נבנה  הבה  בהון  דאתמר 
דה'  לשמא  ולא  וכו'  כנסיות  בתי  ובניין  שם 
ר'  אח"כ  ומ"ש  שםא  לון  למיעבד  אלא  וכו' 
ושוטרים  שופטים  כל  שיכלו  עד  שמלאי 
עמלקים  הם  הא'  האחרים,  מינים  הם  וכו' 
מאלין  דאשתארי  אנון  ואילין  שם  כמ"ש 
דאתמר בהון וימח את כל היקום וכו' ומאלין 
דאשתארו בהון בגלותא רביעאה אנון רישין 
בקיומא סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס 
והם  חמס,  הארץ  מלאה  כי  אתמר  ועלייהו 

ָלנּו  ּוַמְפִריִעים  ִנים,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ אֹוָתנּו 
ְרִאי ּתֹוַלַעת  דֹוׁש, ַאל ּתִ ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ
ל  ַיֲעֹקב, ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב - ֵאין ּכָֹחם ׁשֶ

ִפיֶהם!!! א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ
ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ יר,  ַאּדִ ּכַֹח  ָיֵדנּו  ּבְ
ָהִראׁשֹוָנה!  ה  ּכָ ַהּמַ ֶאת  ָלֵתת  ָהאֹוֵיב, 
ה  "ַמּכָ ְלַהְחִזיר  ִמְתּכֹוְנִנים  ַצַה"ל 
ֹזאת  צֹוְללֹות,  ְיֵדי  ַעל  ְלִאיַרן  ה"  ִנּיָ ׁשְ

השופטים הרעיםא והמין חמשי הם שוטרים 
הרעים שהם נקרא רפאים כמ"ש שם רפאים 
מחרפין  בדוחקא  לישראל  יחזון  דכד  וכו' 
מנייהו ואית לון רשו לשיזבא לון ולא בעאן 
בה  דמשתדלין  ומאילין  מאורייתא  ומתרפין 
וכו', שאינם כמו השוטרים שבמצרים דכתיב 
בהו )שמות ה יד( ויוכו שוטרי ישראל וכו' דבעו 
לשיזבא לון וכו'א וקודם שיבוא משיח יכלו כל 
החמשה כתות שהם נג"ע ר"ע, שהם הסיגים 
דחמש גבורות מה' דמים טמאים, והם הדמים 
שיוצאים קודם הלידה כדי שיצא הילד מלובן 
ידי עליך  "ואשיבה  והוא מה שכתוב  ומזורז, 
רואה  אתה  והרי  וכו'א  סיגיך"  כבור  ואצרוף 
מרגליות  וכמה  חז"ל  חכמת  גודל  בעיניך 
יקרות אשר הטמנו במליצות דבריהם, שכל 
הזוהר  בדברי  מבוארים  ממש  אלו  דבריהם 
)זכריה  ונאמר  אש,  כגחלי  דבריהם  וכל  הנ"ל, 
יג ט( וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון 

את הזהב וכו' שהם ב' עטרין של הדעת חסד 
וגבורה, שערב רב הם אחוריים דדעת שהם 
]שהוא  משה  קבלם  שלכן  ר"ב,  ער"ב  סוד 
כמו  ביניהם,  בגלותא  והוא  בדעת[  מושרש 
)ועיין בספרי הערב רב  שנתבאר בכמה מקומותא 
וכל המסתעף חלק ט"ז מנהיגי הדור האחרון באריכות, 

ושתהי' האמת נעדרת, עיי"ש(.
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ה  ָהֻעְבּדָ ִעם  ִלימּו  ִהׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ אֹוֶמֶרת 
ֶאת  ח"ו  ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ִאיָרן  זֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ְרִעיִנית  ָצָצה ּגַ ה ָהִראׁשֹוָנה" - ּפְ ּכָ "ַהּמַ
ה ָעלּול  ּזֶ ֵער ׁשֶ ָבא ְמׁשַ ָרֵאל ]ח"ו[, )ְוַהּצָ ְלִיׂשְ
ִדיָנה  ַהּמְ ִליְצָלן(.  ַרֲחָמָנא  ֶנֶפׁש  ִמְליֹון  ּכְ ִלְגבֹות 

ב רח"ל. ּצָ ִליָמה ִעם ַהּמַ ָבר ִהׁשְ ּכְ
לֹא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ֲאַנְחנּו 

ה! ב ַהּזֶ ּצָ ִליִמים ִעם ַהּמַ ַמׁשְ
ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ הּוא!  ְוַנֲהפֹוְך 
ֲאַנְחנּו  ׂשֹוְנֵאיֶהם!  ּבְ ה  ֵהּמָ ַהְיהּוִדים 
ּבֹואּו  ָהִראׁשֹוָנה"!  ה  ּכָ "ַהּמַ ֶאת  ן  ִנּתֵ
ֶרק  ּפֶ ָבִרים  )ּדְ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ם  ּוְנַקּיֵ ִנְתַאֵחד 
ף  ִהְתַאּסֵ ּבְ ֶמֶלְך  רּון  ִביׁשֻ "ַוְיִהי  ה(  לג 

ָרֵאל". ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ָראׁשֵ
ֶאת  ּוְנָקֵרב  ָהָאסֹון  ֶאת  ִנְמַנע  ְוָכְך   
ם  ִויֻקּיַ ּוְבַרֲחִמים.  ֶחֶסד  ּבְ אּוָלה  ַהּגְ
"ְוֹזאת  ז'(  ם  )ׁשָ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ת  ְרּכַ ּבִ נּו  ּבָ
ְיהּוָדה  קֹול  ה'  ַמע  ׁשְ ַוּיֹאַמר  ִליהּוָדה 
ְוֵעֶזר  לֹו  ָרב  ָיָדיו  ִביֶאּנּו  ּתְ ַעּמֹו  ְוֶאל 

ְהֶיה". ָריו ּתִ ִמּצָ
יֹוְדִעים  נּו  ּלָ ּכֻ ֲחֵבִרים,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ

ִחים!!! יַצד ְמַנּצְ ּכֵ
ּלֹא  ׁשֶ ָיַדְענּו!  לֹא  ידּו  ּגִ ּתַ ּלֹא  ׁשֶ
ָבר, ְוחֹוב  ָיֵדנּו ַהּדָ ֹתאְמרּו לֹא ָיֹכְלנּו! ּבְ

ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאַלי!
ַעם  ַמְתֶכם!  ְרּדֵ ִמּתַ ִנים  ְיׁשֵ עּורּו 
ּבּול ַהּנֹוָרא!  ֵצל ֵמַהּמַ ָרֵאל ָזקּוק ְלִהּנָ ִיׂשְ
ֵרז  ְלִהְזּדָ ַהחֹוָבה  ָעֵלינּו  ֶלת  ֻמּטֶ ן  ּכֵ ַעל 
ָרֵאל  י ַעם ִיׂשְ דֹוׁש, ּכִ ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּבְ
ק  ּבֵ ִנּדַ ׁשֶ ּוּכְ דֹולֹות,  ּגְ ִליׁשּועֹות  ָזקּוק 

יַח. ל ֶחְבֵלי ָמׁשִ יק ּכָ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַנְמּתִ ּבְ

ה  ַכּמָ ּבְ ָעֵלינּו  ָעַבר  ַמה  ּוְראּו  ּבֹואּו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ִמְלָחמֹות 
ִטיִלים  ה  ּמָ ּכַ מּוָעט,  ְזַמן  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ִנּסִ ֵאיֶזה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ְלחּו  ׁשָ
ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  וב"ה  ָהיּו, 
הרשב"י  ְזכּות  ּבִ ָלנּו  ָהיּו  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ
ָהְלָאה,  ה'  ַיֲעֹזר  ן  ּכֵ דֹוׁש,  ַהּקָ ְוַהּזֹוַהר 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ּוִבְזכּוְתֶכם 
ִסְפָרא  דֹוׁש "ּבְ ְבֵרי ַהּזֹוַהר ַהּקָ מּו ּדִ ִיְתַקּיְ
ָנִבין  ְוָכֵעת  לּוָתא",  ִמּגָ ִיְפקּון  א  ּדָ
ַה"ּזֹוַהר  ֶאת  נּו  ּלָ ּכֻ ֵים  ְנּסַ ִאם  ׁשֶ ְוֵנַדע 
ֹחֶדׁש  ִמיֵדי  ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף  דֹוׁש"  ַהּקָ
יֹום  ַבר  ּדְ ּבֹו  ְוֶנֱהֶגה  ְוִנְלַמד  ֹחְדׁשֹו  ּבְ
פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ְליֹום  ַעּמּוִדים   3 יֹומֹו  ּבְ
ִמים  ַהְמַקּיְ ִסּיּום,  ְלָכל  ִאיׁש  ְבִעים  ׁשִ
ה  מׁשֶ ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ה':  ַבר  ּדְ ֶאת 
ָרֵאל  ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ֶאְסָפה ּלִ
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו,  ר ָיַדְעּתָ ּכִ ֲאׁשֶ
בּו  ְוָלַקְחּתָ ֹאָתם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ
ם  ׁשָ ָך  ִעּמְ י  ְרּתִ ְוִדּבַ י  ְוָיַרְדּתִ ְך,  ִעּמָ ם  ׁשָ
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י  ְמּתִ ר ָעֶליָך ְוׂשַ י ִמן ָהרּוַח ֲאׁשֶ ְוָאַצְלּתִ
א ָהָעם ְולֹא  ַמּשָׂ ָך ּבְ אּו ִאּתְ ֲעֵליֶהם ְוָנׂשְ
טז- יא  ֶרק  ּפֶ ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ָך"  ְלַבּדֶ ה  ַאּתָ א  ִתּשָׂ
את ֶאת  נּו לֹא ָיכֹול ָלׂשֵ ה ַרּבֵ י ֹמשֶׁ יז(, ּכִ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְורֹוֶצה  ְלַבּדֹו,  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ א  ַמּשָׂ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלְגאֹול  ֶנְגּדֹו  ּכְ ֵעֶזר 
דֹוׁש,  ָלְמֵדנּו ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ית  ֵראׁשִ )ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְרָבבֹות  ְלַאְלֵפי  ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך  כ"ח(.  ף  ּדַ

ּוְבֵני  ה  מׁשֶ יר  ָיׁשִ "ָאז  זֹוַהר:  ִסּיּוֵמי 
יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו  ִ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ִיׂשְ
ָאה סּוס  י ָגֹאה ּגָ יָרה ַלה' ּכִ ֵלאֹמר ָאׁשִ
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי  ם. ָעּזִ ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ
ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי 
מֹו"  ַוֲארֲֹמֶמְנהּו. ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ׁשְ
ה  ׁש ִנְזּכֶ ֶרק טו א-ג(, ּוְבָקרֹוב ַמּמָ מֹות ּפֶ )ׁשְ

ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין  "י  ּבִ ָהַרׁשְ ְלַהְבָטַחת 
ִאיהּו  י ּדְ ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ִיׂשְ
יּה ִמן ָגלּוָתא  ָהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ

ַרֲחֵמי".  ּבְ

ַתב:  ֶרץ ּכָ ים ּפֶ י ִנּסִ ל ַרּבִ ֻקּבָ ַהּמְ
ל  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ַמְבִטיַח  "הרשב"י 
ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ֲאִפילּו  יַח  ָמׁשִ
ַהּתֹוָרה".  סֹודֹות  ֵיְדעּו  ן  ַרּבָ ית  ּבֵ

הֹוִציא  ׁשֶ ּתֹוָרה  זֹוַהר  ֶפר  ַהּסֵ ְוָרִאיִתי 
עְרג  י יּוְדל ָראְזְנּבֶ ַרּבִ ל הגה"צ  ַהְמֻקּבָ
ה  ְוָקׁשֶ ן  ָיׁשָ פּוס  ּדְ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ זי"ע 

ִמּתֹוכֹו,  ִלְלֹמד 
י  ּתִ ְב ׁשַ ָח ְו
הּוא  ִמי 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה 
כּות  ַהּזְ לֹו 
ָלאֹור  ְלהֹוִציא 
ֶפר  ַהּסֵ ֶאת 
ָלאֹור,  ה  ַהּזֶ
ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ֹו  ד ְמ ָל ְל
דֹול,  ּגָ ק  ֵחׁשֶ ּבְ

ֵתַפִים  ּכְ ְצִריָכה  פּוס  ַהּדְ ְמֶלאֶכת  י  ּכִ
ה  ְרָחבֹות ִלְסּבֹל ֹעל ַהחֹובֹות, ְוַגם ָקׁשֶ
ֶפר  ַהּסֵ ל  ּכָ ֶאת  ֵמָחָדׁש  יס  ְלַהְדּפִ ְמֹאד 
י  ַמְעּתִ ׁשָ טֹוָבה  מּוָעה  ּוׁשְ יהֹו,  ּוְלַהּגִ
ָסתֹו  ַהְדּפָ ִהְנֶכם עֹוְסִקים ּבְ ָלַאֲחרֹוָנה ׁשֶ
קֹו  ּוְלַחּלְ ימֹות  ַמְחּכִ אֹוִתּיֹות  ּבְ ֵמָחָדׁש 
ַמִים  ׁשָ ּוְבַחְסֵדי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ּוְלַהִפיצֹו 
ל  ּכָ ַעל  ּתֹוָרה  זֹוַהר  ָלאֹור  ָיָצא  ָבר  ּכְ
ְוָיֵגל  י  ִלּבִ ַמח  ׂשָ ְמֹאד  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ֵסֶפר 
ּיּוַכל  ׁשֶ ָנחּוץ  ּוְמֹאד  ֶזה,  ַעל  בֹוִדי  ּכְ
ְקָטִעים  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ֶאָחד  ל  ּכָ
ֲעַמְלֶכם  ֶאת  ָרִאיִתי  דֹוׁש  ַהּקָ ִמּזַֹהר 
ה  ׁשָ ַהּקָ ְוָהֲעבֹוָדה  ָהַרב 
ֶפר ֵמָחָדׁש,  הֹוָצַאת ַהּסֵ ּבְ
ְקָטִעים,  ּוַבֲחלּוַקת 
ֵדי  ּכְ ּכֹוָתרֹות  ת  ּיַ ּוַבֲעׂשִ
ֶאת  ִלְמצֹוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ּיּוַכל  ׁשֶ
ֶזה  ּבָ ים, ׁשֶ ׁשֹו, ְוִלְטֹעם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ְמֻבּקָ
ל  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ הרשב"י  ְנבּוַאת  ם  ְתַקּיֵ ּתִ

ים ְוִנְפָלאֹות ִנּסִ
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ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ֲאִפילּו  יַח  ָמׁשִ
ִיְלְמדּו  ְלַמַען  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ֵיְדעּו 
ַבע,  ׁשֶ ֵאר  ּבְ ְוַעד  ן  ִמּדָ ָזֵקן,  ְוַעד  ַער  ִמּנַ
דֹורֹו  ּכְ ִלְהיֹות  ֵה'  ְרצֹות  ּבִ ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך 

ֶלְך )ב"ק י"ד.(. הּו ַהּמֶ ל ִחְזִקּיָ ׁשֶ

ְלַמד ְוִיְקָרא ֶאת ַהּזֹוַהר  ּיִ ל ְיהּוִדי ׁשֶ ּכָ
ה  ֻעּלָ ּפְ ּבַ ְוָעְצָמה  ּכֹוַח  עֹוד  מֹוִסיף 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַלת  ְלַהּצָ ַהּזֹו  ַהֲחׁשּוָבה 
ּקּון  ּתִ הּוא  ַהּזֹוַהר  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ אי  ּוַוּדַ
לּות,  ֵמַהּגָ אֹוָתּה  ְלהֹוִציא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִסּיּום  ל  ּכָ י  ּכִ ּוָפׁשּוט 
אּוָלה. ָלֵכן ָצִריְך ִלְראֹות  הּוא ֵקרּוב ַהּגְ
ְתַרּבּו ִסּיּוֵמי זֹוַהר ַלֲאָלִפים ּוְרָבבֹות  ּיִ ׁשֶ
י ַעל ְיֵדי ֶזה  ר, ְוֵאין ָסֵפק ּכִ ַעד ֵאין ִמְסּפָ
ה ִסְפֵרי ַהּזַֹהר  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ִקים ּכָ ַחּלְ ּמְ ׁשֶ
יַע ְלָכל  ה ַיּגִ ּזֶ ׁש, ְודֹוֲאִגים ׁשֶ ם ַמּמָ ִחּנָ ּבְ
פּו ִסּיּוִמים  ח, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַוּסְ ּוב ִנּדָ ִיּשׁ
ֶאת  ְיָקֵרב  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ְלֹזַהר  ה  ַהְרּבֵ
ְדַבר  ּבִ ְלַהֲאִריְך  ּוְלמֹוָתר  אּוָלה.  ַהּגְ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַאְרֵצנּו  ַעל  ָהרֹוֵבץ  ָנה  ּכָ ַהּסַ
רֹוִצים  ׁשֶ אֹוְיִבים  ֵיׁש  ַצד  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ

ִמידֹו ח"ו.  ְלַהׁשְ
יֵקי ּוְמאֹוֵרי  ִנים, ַצּדִ דֹוֵלי ָהַרּבָ ּגְ ל  ּכָ
יו,  ַיְחּדָ ּוִמְתַאֲחִדים  ָקִמים  ַהּדֹור 
ֵזרֹות  ִמּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  יל  ְלַהּצִ

ְצַצת ָאטֹום, ְוֵהם יֹוְצִאים  ל ּפִ ָקׁשֹות ׁשֶ
ְלָהִעיר  ת,  ׁשֶ ְוִנְרּגֶ ה  ְקדֹוׁשָ ְקִריָאה  ּבִ
ׁש  ּוְלַבּקֵ ָמתֹו,  ְרּדֵ ִמּתַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת 
ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִלְקרֹא  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ל  ִמּכָ
ֶאת  ִמים  ְמַקּיְ ָאנּו  ּוְבָכְך  דֹוׁש,  ַהּקָ
ּוִבְפָרט  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהִראׁשֹוִנים  ֲעַצת 

ַעל  ּבַ ּדֹוֵרנּו  ל  ׁשֶ ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקּבָ ַהּמְ ל  ׁשֶ
י  ָראׁשֵ ְפֵני  ּבִ ְוָזַעק  ָהַלְך  ׁשֶ ם,  ּלָ ַהּסֻ
ה, ַעל ַהְסָדַרת ִלּמּוד  ֵאירֹוּפָ יבֹות ּבְ ְיׁשִ
ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ְמָנת  ַעל  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 

ֹוָאה. ֵזַרת ַהּשׁ ּגְ
ִרים  ם זצ"ל ֶעׂשְ ּלָ ַעל ַהּסֻ ּבְ דּוַע ׁשֶ ּיָ ּכַ
ָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם, ָהַלְך ְלָכל  ׁשָ
ָלֶהם  ְוָאַמר  יבֹות,  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ
ַלל  ָמה ַעל ּכְ ְחּתְ ּנֶ דֹוָלה ׁשֶ ֵזָרה ּגְ ׁש ּגְ ּיֵ ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְכַלל  דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְוָאַמר  רח"ל,  ָהעֹוָלם  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ
ִלּמּוד  ַרק  ׁשֶ דּוִעים  ַהּיְ ָהַרְמַח"ל  ְבֵרי  ּדִ
יל אֹוָתנּו ִמן  דֹוׁש ָיכֹול ְלַהּצִ ַהּזֹוַהר ַהּקָ

ֵזרֹות ָהָרעֹות רח"ל. ַהּגְ
ל ַרב ְורֹאׁש  ּכָ ן ָהֵעָצה ִהיא, ׁשֶ ַעל ּכֵ
ל ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְלֹמד  ּכָ יָבה יֹאַמר, ׁשֶ ְיׁשִ

דֹוׁש. זֹוַהר ַהּקָ
ְרָצה  ְך ּפָ קֹולֹו! ַאַחר ּכָ ְמעּו ּבְ  ְולֹא ׁשָ

דֹוׁש  ל ִסּיּום זֹוַהר ַהּקָ ּכָ
אּוָלה יו, הּוא ֵקרּוב ַהּגְ ָקִמים ּוִמְתַאֲחִדים ַיְחּדָ

ָרֵאל  יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלַהּצִ
ְצַצת  ל ּפִ ֵזרֹות ָקׁשֹות ׁשֶ ִמּגְ

ָאטֹום
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ִמְליֹון   6-7 ְוָהְרגּו  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה 
ָצָרה  ָתקּום  לֹא   - ]לתצ"פ  ְיהּוִדים. 

ֲעָמִים[. ּפַ
אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ָאנּו  ֵעת  ּכָ
ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ה  ְקׁשָ ּמַ ׁשֶ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ
ְוָידּוַע  אֹוָתם?  ָהַרג  ִמי  )נה(  ת  ּבָ ׁשַ
ף נ"ה ַעּמּוד א'( ָאְמָרה  ת ּדַ ּבָ ַמֲאָמר חז"ל )ׁשַ
ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  הקב"ה,  ִלְפֵני  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ
ּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלּו. ָאַמר ָלּה  ּתַ עֹוָלם ַמה ִנׁשְ
ִעים  לּו ְרׁשָ מּוִרים ְוַהּלָ יִקים ּגְ לּו ַצּדִ ַהּלָ
ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו  ָאְמָרה  מּוִרים.  ּגְ
ָמחּו,  ְולֹא  ִלְמחֹות  ָיָדם  ּבְ ָהָיה  עֹוָלם 

אן ָמקֹום ְלַהֲאִריְך.  ְוֵאין ּכָ
ִנים  ָהַרּבָ ֵאּלּו  חז"ל  ְבֵרי  ּדִ ּוְלִפי 
ל  ּכָ ַעל  ִמים  ֲאׁשֵ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ
ַעל  ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ
לֹוַמר  ָיָדם  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ם!!!  ַהׁשֶ ִקּדּוׁש 
לּו  דֹוׁשב ְוִנְתַעּצְ ּבּור ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ ַלּצִ

ַמֲאָמרֹות,  ֲעָׂשָרה  ָל"ה,  ַּבּׁשְ ְמֹבָאר  ִהֵּנה  בא 
ָעִתיד  ָהָיה  ֵמַהֹּזַהר  ֶׁשַהִחּבּור  ִראׁשֹון,  ַמֲאָמר 
ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ְוכּו'  ָּגנּוז  ִלְהיֹות 
ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים, ּוִבְזכּות  ְּבסֹוף ַהָּיִמים ֶׁשָאז 
ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ָמִׁשיַח,  ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 
ְקרֹוָבה  ִסָּבה  ִּתְהֶיה  זֹו  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו,  ֵּדָעה 
ְלִביָאתֹוא ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ּוְבִגיֵניּה ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל 
ֲאֻחָּזתֹו ְוכּו', ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּותֹו ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם 
ֶׁשֻהְצַרְך  ַעד  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו  ֶׁשֹּלא 
ּוְבַדם  ֶּפַסח  ְּבַדם  ְלַקְּדָׁשם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ִמיָלה, ֵּכן ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל  ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוְספֹות ַהְּקֻדּׁשָ

ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּהא

ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא 
דֹוׁש:  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם 
א  ִלּבָ ֲאִטיִמין  ִאּנּון  ּדְ ְלָעְלָמא  ווי 
ָרֵזי  ּבְ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ לֹא  ּדְ ֵעיִנין  ּוְסִתיִמין 
ִאינּון  כ"ח.(,  ף  ּדַ א'  ֵחֶלק  )זַֹהר  אֹוַרְיָתא.  ּדְ
ָבָעאן  ְולֹא  ה,  ָיֵבׁשָ ְלאֹוַרְיָתא  ָעְבִדין  ּדְ
ָלה, ְדָגְרִמין  ַקּבָ ָחְכָמה ּדְ ְדָלא ּבְ ּתַ ְלִאׁשְ
ִאיִהי  ּדְ ְדָחְכָמה  ְנִביעֹו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ
ַוי  ה,  ָיֵביׁשָ  ' ּבִ ָאַרת  ּתְ ְוִאׁשְ ּה,  ִמיּנַ ַי' 
ה  ּוִבּזָ א  ְוַחְרּבָ ַעְניּוָתא  ְדָגְרִמין  לּון 
ּקּון  ּתִ זַֹהר  ּקּוֵני  )ּתִ ָעְלָמא.  ּבְ ן  ְוָאְבּדָ ְוָהַרג 

ְוֶזהּו  ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני:  ֶאְפַרִים  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ּוְלׁשֹון 
ָּדֹרׁש ָּדַרׁש מֶׁשה, ַהְינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה )ִּכי ְּבָכל ּדֹור ְודֹור 
ֵיׁש ְּבִחיַנת מֶׁשה, ְוִאיָתא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה ְּבִחיַנת 

ַרִּבי  ַהְינּו  ְּכָבר מֶׁשה,  ָּדַרׁש  ּׁשֶ ַמה  ְוִיְדֹרׁש  מֶׁשה(, 

ֹׂשַרף,  ְוִהֵּנה  ָאז  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  יֹוַחאי,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
ִיְהֶיה  ּוִמֵּמיָלא  ַהְּקִלּפֹות  ָּכל  ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו  ַהְינּו 

ַהְּגֻאָּלה ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעדא
ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה ִּבּטּול ַהְּקִלּפֹות 
)ֶחֶסד  ַהִּקְטרּוִגים  ְוַהְׁשָּבַתת  ַהָּגלּות  ְוַקּלּות 

ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד(.

ּוְמִניָעֵתנּו  ַהֹּזאת,  ַהָחְכָמה  ְּבֵעֶסק  ָּתלּוי  ַהֹּכל 
ִּבְנַין  ְוִעּכּוב  ִמְּלִהְתַעֵּסק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור 
ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו )ַהְקָּדַמת ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל 

ְלֵעץ ַחִּיים(.

ַהִּלּמּוד  ֶׁשל  ֹּכחֹו  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ִאם 
ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלַחֵּזק ֶאת ְיֵדי עֹוֵׂשי 
ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם ֹאֶמץ ְוֹכַח ְוֹחֶזק 
ֹעז  ְוִחְגרּו  ָמְתַנִים  ַאְּמצּו  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַּבֲעבֹוָדָתם 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  אֹורֹו  ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ְלַהְמִׁשיְך 
ַּבר יֹוַחאי, ְלַפְרֵסם ֹּכחֹו ָּבעֹוָלם ּוְלַסֵּיַע ְּבָכל ַמה 

ְּדֶאְפָׁשר.
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ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ ֵגִרים  ּדְ ֵמֵאן  ע"ג:(,  ף  ּדַ ל' 

ַבַעל  ּדְ ֵמאֹוַרְיָתא  ְוָחְכְמָתא  ָלה  ַקּבָ
לֹא  ּדְ ְוֵגִרים  ִבְכָתב,  ּדְ ּוֵמאֹוַרְייָתא  ה  ּפֶ
ִאית  לֹא  ּדְ ְוָאְמִרין  הֹון,  ּבְ ְדלּון  ּתַ ִיׁשְ
ּוְבַתְלמּוָדא,  אֹוַרְיָתא  ּבְ ט  ׁשַ ּפְ א  ֶאּלָ
ק ְנִביעֹו ֵמַההּוא  ִאּלּו הּוא ְיֻסּלַ אי ּכְ ַוּדַ ּבְ
ֵליּה  ָטב  ֵליּה  ָוֵוי  ן,  ּגַ ּוֵמַההּוא  ְנַהר 
ָעְלָמא ְולֹא יֹוִליף ַהִהיא  ֵרי ּבְ לֹא ִאְתּבְ ּדְ
ַבַעל ּפֹה,  ִבְכָתב ְואֹוַרְיָתא ּדְ אֹוָרְייָתא ּדְ
ָעְלָמא  ֶאֱחֹזר  ִאּלּו  ּכְ ֵליּה  ב  ַ ִאְתַחּשׁ ּדְ

ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֵגִרים ַעְניּוָתא 
ָגלּוָתא.  ְואֹוְרָך  ָעְלָמא  ּבְ

ף פ"ב.(. ּקּון מ"ג ּדַ ּקּוֵני זַֹהר ּתִ )ּתִ

ֶלַקח  ְוִנְלַמד  ּבֹואֹו 
ֶאֶרץ  ֵבי  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּפּור,  ֵמַהּסִ
ֵמִהיְטֶלער  לּו  ִנּצְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִנְלַמד  ה  ּוִמּזֶ מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ
נּו  ְזַמּנֵ ֵצל ּבִ ֵאיְך ְיכֹוִלים ְלִהּנָ

ָצַצת ָאטֹום!!!  ִמּפְ
ל הגה"צ  ׁשֶ ֱאָצָאיו  ִמּצֶ ֶאָחד  יק  ַצּדִ
ַעל  ּבַ ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ
דֹוׁש  ם ַעל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּלָ ר ֵסֶפר ַהּסֻ ְמַחּבֵ
זיע"א,  ֵקנֹו  ִמּזְ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ִלי,  ר  ִסּפֵ
ִהיְטֶלער  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ּוָפֲחדּו  ָהעֹוָלם,  ַעל  ְרָצה  ּפָ מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ְמֹאד 
ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  ְלַהׁשְ
ים  ְוָנׂשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ ַהְיהּוִדים 
ְמעֹון  י ׁשִ ן ָאַמר, ֱהיֹות ְוַרּבִ ח"ו. ַעל ּכֵ
דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּכֹוֵתב  יֹוָחאי  ן  ּבֶ

ִהְתִחיל  לּוָתא,  ִמּגָ ִיְפקּון  א  ּדָ ִסְפָרא  ּבְ
ֵדי  ּכְ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶאת  ְוִלְלֹמד  ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ
ָצא  ּיָ ׁשֶ יֹום  ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון  ֶפר  ַהּסֵ ָלאֹור 
דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ
ַרְך  ַהּכְ ָלאֹור  ָצא  ּיָ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ָהָיה,  ְוָכְך 
לֹו  ָהָיה  ָאז  ַהּזֹוַהר,  ֶפר  ִמּסֵ ָהִראׁשֹון 
ל  ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ ְלָהָרׁשָ
מֹו. ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו  ח ׁשְ ִהיְטֶלער ִיּמַ

ה. דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְלַהּגִ
ְזקּוִקים  ָאנּו  ן  ּכֵ ּוְכמֹו 
י  ּכִ א,  ַמּיָ ׁשְ ְלַרֲחֵמי  יֹוֵתר  ּבְ
ְליֹון  ְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ּבִ ֵיׁש ּכִ
ל  ם רֹוִצים ְלַחּסֵ ּלָ ּכֻ ֲעָרִבים ׁשֶ
ְיהּוִדים ח"ו,  ִמְליֹון  ֶאת 15 
ין  ּבֵ ַאַחת  ה  ִכְבׂשָ ּכְ ְוָאנּו 
ָאנּו  ָלֵכן  ְזֵאִבים  ְבִעים  ׁשִ
ֶאת  ִיְלְמדּו  ִאם  ׁשֶ טּוִחים,  ּבְ
ִאיׁש   70 ֲחבּוַרת  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ ר  ִמְסּפַ ְויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ
ַיַחד  זֹוַהר  ִסּיּוֵמי  ְלַאְלֵפי  ְוִנְצָטֵרף 
אי  ַוּדַ ּבְ ֵגן"  ַהּמָ "ֶאֶלף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח,  ָמׁשִ ֵמֶחְבֵלי  ֵצל  ִנּנָ
"ץ  ּדַ ַהּבַ ַחְבֵרי  ל  ׁשֶ ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ּגְ
ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש  ירּוׁשָ ֵעָדה ַהֲחֵרִדית ּבִ
ְמעֹון  י ׁשִ ַהְבָטַחת ַרּבִ ַנת תרפ"א ּכְ ׁשְ ּבִ
א  ִסְפָרא ּדָ ּבְ לֹום ׁשֶ ָ ן יֹוָחאי, ָעָליו ַהּשׁ ּבֶ

ַרֲחֵמי. ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ
ֵאַרע  דֹול ׁשֶ ָיֵמינּו ֵנס ּגָ ְועֹוד ָחִזינּו ּבְ
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"ִמְפָעל  י  ַאְנׁשֵ ִהְתַאֲחדּות  ׁשֶ ּיֹום  ּבַ
ַסת  ַהְדּפָ ֶאת  מּו  ִסּיְ ָהעֹוָלִמי"  ַהּזֹוַהר 
ק ְלִפי ֵסֶדר  דֹוׁש ַהְמֻחּלָ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ
י  ָרִכים לי"ב ָחְדׁשֵ ף ַהּיֹוִמי, בי"ב ּכְ ַהּדַ
ִנְפְסָקה  ׁש  ַמּמָ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ָנה,  ָ ַהּשׁ
ה,  ַעּזָ ּבְ ְיצּוָקה  עֹוֶפֶרת  ל  ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ
ְסֵלו  ִנים ]ִמל' ּכִ ֹחֶדׁש ֵטֵבת ִלפני ג' ׁשָ ּבְ
 27 ין  ּבֵ ָרם  ְלִמְסּפָ  – ֵטֵבת  ח"י  ַעד 
ר 2008 )ל' בכסלו תשס"ט( ל-18  ֵדֶצְמּבֶ ּבְ
ים  בינואר 2009.[, ְוָחְזרּו ִמְליֹון ֲאָנׁשִ
ה  ָקׁשָ ָגלּות  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ְלֵביָתם, 

בּועֹות.  ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ּכְ
ה ַאַחר  ּלָ ַרְך ִנְתּגַ ְפָלאֹות ה' ִיְתּבָ ּוִמּנִ
"ָחָדׁש",  ִעּתֹון  ּבָ תּוב,  ּכָ ]ָהָיה  בּוַע  ׁשָ
ְרקּו  ּזָ ׁשֶ יִלים  ַהּטִ רֹב  ׁשֶ ֶמׁש[,  ׁשֶ ֵבית  ּבְ
ְלֵבית  יַע  ְלַהּגִ ְצִריִכים  ָהיּו  ָהֲעָרִבים, 
ָהֵאּלּו  בּועֹות  ׁשָ לֹשׁ  ָ ַהּשׁ ְוָכל  ֶמׁש,  ׁשֶ
 26 ְלֵעֶרְך  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצֵלנּו  ָעְבדּו 
ר ֶאת  ִלי ֶהְפֵסק, ְלַסּדֵ 30- ֵמֵעת ְלֵעת ּבְ
ה  ְוַכּמָ ַהּיֹוִמי,  ּמּוד  ַלּלִ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר 
זּו  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ָהיּו  ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ ים  ִנּסִ
דֹול  ס ַהּגָ ְך נֹוַדע ָלנּו ַהּנֵ דּוַע, ְוַאַחר ּכָ ּיָ ּכַ
ֶמׁש ֵמַהִטיִלים,  ית ׁשֶ ל ּבֵ יל ֶאת ּכָ ִהּצִ ׁשֶ
נֹוָרא,  ֵמָאסֹון  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ְוֶאת 
ָקרֹוב  ֶאָחד  ִטיל  ַרק  יַע  ]ְוִהּגִ דּוַע,  ּיָ ּכַ
ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְצָבִאי  ַמֲחֶנה  ל  ׁשֶ ְלָמקֹום 
ּלֹא  דֹול ׁשֶ ָצַצת ָאטֹום, ְוַגם ָהָיה ָנס ּגָ ּפְ

ַסת  ַהְדּפָ ְגַמר  ּבִ ׁשֶ ְועֹוד  לּום[.  ּכְ ָקָרה 
ְלִלּמּוד  ק  ַהְמֻחּלָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר 
ִקים,  מֹוָנה ֲאָלִפים ֳעּתָ ס ׁשְ ְדּפַ ּנִ יֹוִמי ]ׁשֶ
ׁש  ַמּמָ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ּוק[,  ַהּשׁ ִמן  ְוָאַזל 

ְלָחָמה. ִנְגְמָרה ַהּמִ
לּוִים,  ים ַהּגְ ּסִ ֵעיֵנינּו ֶאת ַהּנִ ְוָרִאינּו ּבְ
ַהּזֹוַהר,  ִסְפֵרי  ַסת  ַהְדּפָ ְיֵדי  ַעל  רּו  ּקָ ׁשֶ
ַרק  ים, ׁשֶ קּו אֹוָתם ָלַרּבִ ִחּלְ עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ֲהָפַצת  ּבַ עֹוְסִקים  ׁשֶ ּכְ
ַלת  לּוִיים ְוזֹוִכים ְלַהּצָ ים ּגְ ָבר ִנּסִ ֵיׁש ּכְ
ִוד  ּדָ ת  ֻסּכַ ֶאת  ּוְלָהִקים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 
ָעֵלינּו  ּפֹוֵרס  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַהּנֹוֶפֶלת, 
ִמים  ַרֲחִמים, ּוִמְתַקּיְ לֹומֹו ּבְ ת ׁשְ ֶאת ֻסּכַ
א  ּדָ ִסְפָרא  "ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְבֵרי  ּדִ
ָרִאינּו  ׁשֶ ַהְינּו,  ּדְ לּוָתא",  ִמּגָ ִיְפקּון 
ִמן  ָיָצאנּו  ּלֹו  ּכֻ ֶפר  ַהּסֵ ל  ּכָ ְגַמר  ּבִ
ָעְבָרה ָעֵלינּו, ְוָכֵעת  ה ׁשֶ ַטּנָ לּות ַהּקְ ַהּגָ
נּו  ּלָ ּכֻ ֵים  ְנּסַ ִאם  ׁשֶ ה,  ִמּזֶ ְלָהִבין  נּוַכל 
ֲחבּוַרת 70 ִאיׁש ֶאת ַה"ּזֹוַהר  ְוִנְלַמד ּבַ
ָקרֹוב  יֹומֹו, ָאז ּבְ ַבר יֹום ּבְ ק" ּדְ ַהְמֻחּלָ
ה  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ה  ֹמשֶׁ יר  ָיׁשִ ׁש  ַמּמָ
ְלֵעיל  ָהֲאמּוָרה  "י  ּבִ ָהַרׁשְ ְלַהְבָטַחת 
ְלִמְטָעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין 
ִאיהּו האי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  י ּדְ ַחּיֵ ֵמִאיָלָנא ּדְ
ָאֵמן  ַרֲחֵמי",  ּבְ ָגלּוָתא  ִמן  יּה  ּבֵ ִיְפקּון 

ן ְיִהי ָרצֹון.  ּכֵ
s



קטלוג ספרים
על הזוהר

שעל ידי מפעל הזוהר העולמי
שיצאו לאור בשנת תשע"ג

ספריית הרשב"י ותורתו

רבי  ספרי  הכוללת  גדולה,  ספרייה  היא  הרשב"י  ספריית  
שמעון בן יוחאי ע"ה, הזוהר, ופירושים על הזוהר, וספרי קבלה 

שיצאו לאור עולם בע"ה. -  ספרי קבלה עתיקים ונדירים.
הספרייה נבנתה על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום 

יהודה גרוס שליט"א, רמת בית שמש בארץ ישראל יצ"ו.

תולדות הספרייה

בכל  ספרים  אלפי  לאור  והוציא  חיבר  מהאלמין  האדמו"ר 
מקצועות התורה, וחילקם בחינם בכל העולם כולו ב-48 שנים 

האחרונות.
הספרים התקבלו בברכה מאלפי גדולי ישראל במכתביהם.

חסידות האלמין שאיפתה ומטרתה לקבץ ולהנחיל לכל אחד 
את תורת הרשב"י - הזוהר הקדוש.

השמחה הגדולה ביותר תהיה כשכל יהודי בעולם ילמד זוהר 
הקדוש, כי לא ידח ממנו ידח.

אלף  כ-300  ובאתרים  בדיסקים  היא:  העולמית  הספרייה 
יד  קבצים של ספרים, קונטרסים, קול קורא'ס, מכתבי כתבי 

של גדולי ישראל, ועוד. ביידיש, עברית, אנגלית ועוד שפות.
כל אחד בכל העולם יכול להוריד את הספרים מהדיסקים 

אתרים ולהדפיסם בחינם.
לקבלת ספרים בחינם:   052-7651911מפעל הזוהר העולמי



ספר זוהר ארץ ישראל
ליקוט גדול מכל ספר הזוהר הקדוש ומאמרי חז"ל מש"ס בבלי ירושלמי 
ישראל, שהיא  ישוב ארץ  ומצוות  ישראל,  ועוד, על קדושת ארץ  ומדרשים, 
מצות עשה מן התורה, ושקולה כנגד כל מצות התורה, ודבריהם הקדושים 
חוצבים מלהבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא, דברים העומדים 
ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ואפילו הלומדים והיראים מחמת 
חיסרון ידיעה. ועל ידי ספר זה יהיה יד הכל ממשמשין בהם ויזכרו לשמור 

ולקיים.

בו ימצאו רבנים, מגידי שיעור וראשי ישיבות, מלמדים ומחנכים "את הדרך 
אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון". 

יוצא לאור על ידי "מפעל הזוהר העולמי" חשוון תשע"ג.

 

המשך יבא בעז"ה




