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הרא אד ל  ְִִֶָָָספר
ע"א) קיח ע"ב; קטו וירא (זוהר

ה וֹ לכים ר י היוּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה ִַ
יוֹ סי, לרבּ י יהוּ דה  רבּ י אמר  .בּ דּ ר
הכינה  ׁש הרי בּ ּת וֹ רה, ודבּ ר   ּפ י ּפ תח
ת וֹ רה  ׁש בּ דברי זמן  ׁש בּ כל ,אצל נמצאת
ׁש כּ ן וכל  וּ מתחבּ רת, ה כינה בּ אה מדבּ רים,
לפני והוֹ לכת  וּ באה מקדּ ימה ׁש כינה ,בּ דּ ר
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ אמ וּ נת  ׁש זּ וֹ כים אדם בּ ני 

הוּ א.

ואמר,תח יוֹ סי קכח)רבּ י כּ גפן(תהלים  אׁש ּת" ַָ
זיתים  כּ ׁש תילי בּ ני בית בּ ירכּ תי ּפ ריּ ה
 אׁש ּת" ."לׁש לחנ סביב
זמן כּ ל - ּפ ריּ ה" כּ גפן 
ה בּ ית  בּ יר כּ תי ׁש האה
היא  החוּ צה, יוֹ צאת ולא
להוֹ ליד  וּ ראוּ יה  צנוּ עה
- "כּ גפן " כּ ׁש רים. בּ נים 
אלּ א  ננטעת לא גּ פן  מה
אחר, בּ מין  ולא בּ מינּה 
איׁש  עם נטיעוֹ ת  תעשׂ ה לא  כּ ׁש רה אה   ּכ

גּ  מה כּ אחר; אף אחר , מעץ הר כּ בה בּ ּה  אין  פן  
. ּכ גּ ם  כּ ׁש רה א ה

זיתים ".ראה  כּ ׁש תילי  בּ ני" כר ּה : מה ְֵ

ימוֹ ת  כּ ל נוֹ פלים עליהם  אין זּ יתים  מה
ּת מיד, [בּ סר] קׁש וּ רים וכלּ ם  הנה 
סביב  זיתים כּ ׁש תילי  בּ ניך  ּכ אף

וכוּ '. ל ׁש לחנ

.נז כּ ר ּת יהלכ יוֹ סי, רבּ י אמר הוֹ לכים, בּ עוֹ דם ְָ
אחד  י וֹ ם יׁש בּת י ה זּ ה ׁש בּ ּמ קוֹ ם עכׁש ו
 ימי כּ ׁש ּת גּ יע א ּת ה עתיד בּ ני , לי, ואמר  אבי עם 
ׁש ל  א וֹ צר הזּ ה  בּ ּמ קוֹ ם למצא ׁש נים ל ׁש ים
ולא  היּ מים  לאוֹ תם  זכיתי  והרי  עלי וֹ נה, חכמה
ׁש אמרנ וּ  הלּ לוּ  הדּ ברים  אם  י וֹ דע ואינ וֹ  מצאתי,

אמר. ׁש ה וּ א החכמה אוֹ ת ּה  א וֹ 

לתוֹ ואמר האׁש  ׁש ל הׁש להבוֹ ת כּ ׁש יּ גּ יעוּ  לי , ְַָ
אמר ּת י . מּמ יאבד , ידי ׁש ל האויר

ידעּת  בּ ּמ ה  אבּ א , ?לוֹ , 
ׁש ּת י בּ אוֹ תן לי, אמר
על  ׁש עברוּ  צּפ רים 
 ּכ בּ ין  ידעּת י.  ראׁש
ונכנס  י וֹ סי  רבּ י נפרד
וּ מצא  אחת, מערה  ֹלתו
הּס לע  ׁש ל נקב  ֹבּ תו נעוּ ץ ׁש היה אחד ספר 

אּת וֹ . יצא הּמ ערה. בּ קצה
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יוחּק וּ קי וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ראה א וֹ תוֹ , ׁש ּפ תח ֵָ
וּ בהם  הראׁש וֹ ן , לאדם ׁש נּ מסרוּ  אוֹ ת יּ וֹ ת
וכל  קדוֹ ׁש ים עליוֹ נים  ׁש ל  החכמה כּ ל  י וֹ דע היה
ה ּפ רכת  אחר ׁש ּמ תגּ לגּ לים  הריחים ׁש אחר  א וֹ תם
ׁש עתידים  דּ ברים א וֹ תם וכל עלי וֹ נים א וֹ רוֹ ת  ֹּת ו
מערב  בּ צד  ענן ׁש יּ קוּ ם  היּ וֹ ם עד לעוֹ לם לבא

העוֹ לם. את  ויחׁש י

בּ אוֹ תוֹ קרא ללמד והתחילוּ  יהוּ דה  לרבּ י ָָ
ללמד  הסּפ יקוּ  לא  ספר .
צדדים  ׁש לׁש ה  אוֹ  ׁש נים 
עד  האוֹ ת יּ וֹ ת אוֹ תן  ׁש ל 
בּ א וֹ תּה  מסּת כּ לים ׁש הי וּ 
כּ יון עלי וֹ נה. חכמה
בּ סתרי ללמד  ׁש ה גּ יע וּ 
זה, עם  זה ודבּ רוּ  ה ּס פר
א ׁש  ׁש ל ׁש ביב יצא
בּ כה  מהם. ואבד בידיהם והכּ ה  ר וּ ח ׁש ל וּ מב

הוּ א  חטא  וחלילה חס א וּ לי ואמר, יוֹ סי ר בּ י 
אוֹ תוֹ . לדעת ז כּ אים אנוּ  ׁש אין  אוֹ  אצלנ וּ ,

א הּמ עשׂ ה לוֹ  סּפ רוּ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אל ְֶָ
בּ קץ  אוּ לי להם , אמר ה זּ ה .

עסוּ קים  הייתם  אוֹ תיּ וֹ ת א וֹ תם  ׁש ל ?הּמ ׁש יח 
נ ׁש כּ ח  ה כּ ל ׁש הרי ידענוּ , לא זה את לוֹ , אמרוּ 
רצוֹ ן ׁש אין  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  להם  אמר מעּמ נ וּ .
 ּכ כּ ל ׁש יּ תגּ לּ ה  בּ זה הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
אפלּ וּ  הּמ ׁש יח, לימ וֹ ת קרוֹ ב וּ כ ׁש יּ היה לעוֹ לם ,
נסּת רוֹ ת  למצא עתידים העוֹ לם ׁש ל תינוֹ קוֹ ת 
וּ באוֹ תוֹ  וחׁש בּ וֹ נוֹ ת, קצּ ים בּ וֹ  ולדעת חכמה  ׁש ל 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לכּ ל . ית גּ לּ ה ג)זמן  אז(צפניה "כּ י  
"אז " זּ ה מה וגוֹ '. עּמ ים" אל  בּ זמןאה ּפ ? 

א וֹ תּה  ויקים  העפר מן  ישׂ ראל  כּ נסת  ׁש ּת ק וּ ם
שׂ פה  עּמ ים  אל   אהּפ" אז הוּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש כם  וּ לעבדוֹ  ה ' בּ ׁש ם  כלּ ם  לקרא בר וּ רה 

אחד ".

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.
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