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ה לת רא על  ער   אלעזר רי ל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָצער
וע"ב) ע"א קלז תולדות  (זוהר 

מצטער רי והיה יוֹ ׁש ב, היה ער בּ ן  אלעזר ִַ
יהוֹ ׁש ע. ר בּ י  לפניו  נכנס מאד. בּ נפ ׁש וֹ 
לּמ ה  העוֹ לם מא וֹ ר ׁש ל האוֹ ר  מראה  לוֹ , אמר

בּ י,חׁש וּ כים  נכנס רב וּ פחד מראה ל וֹ , אמר ? 
בּ עלי חברינ וּ  התעוֹ ררוּ  מה  רוֹ אה אני ׁש הרי 
קד וֹ ׁש ים, ׁש ל רוּ ח  עליהם ׁש וֹ רה ה בּ ריתא,
אבל  יפה. גאלּ ה , יהיה ׁש בּ י ׁש העירוּ  וההוּ א
עפר, ׁש וֹ כני  אוֹ תם על  יתר אריכוּ ת  רוֹ אה אני

ה זּ ה  לאר יז כּ ה מי בּ קיּ וּ ם וכוּ '. יתקיּ ם מי ? 
מצטער  אני  כּ ן ועל  הזּ ה, הזּ מן  בּ ין דּ תוֹ 

בּ נפׁש י.

רבּ יחזר אמר  ה כּ ל. יתקדּ ם  בּ תׁש וּ בה ואמר , ַָ
את  חסמנוּ  , ּכ ׁש אמר ּת  לא אם  יהוֹ ׁש ע,

ׁש כּ ת וּ ב יוֹ ם , כּ ל ל גּ אלּ ה  לצּפ וֹ ת  לג)הּפ יּ וֹ ת (יחזקאל 
"י ׁש וּ עוֹ ת" מהוּ  יׁש וּ עוֹ ת ". המצּפ ים "חסן  אלּ וּ  ? 

י וֹ ם. בּ כל יׁש וּ עוֹ ת 

משה רבנו ע"ה הבטיח!
זה לשון הרעיא מהימנא ספר במדבר פרשת נשא )דף קכד, ב(: "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע", בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזוהר, 
מן זוהרא דאימא עלאה תשובה. באלין לא צריך נסיון ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן 
גלותא ברחמי ויתקים בהון "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר". משה רבינו עליו השלום הבטיח: "ובגין דעתידין ישראל "למטעם" מאילנא 
דחיי, דאיהו ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי". פרוש: משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזוהר, על ידו יצאו 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'     מן הגלות ברחמים. 

"וכבר דבר בקדשו מהר"ש בוזגלו זי"ע מאור עינינו בעל "הכסא מלך", דלמוד הזוהר הקדוש עולה שעה אחת לערך שנה של למוד הפשט, 
בונה  בעלמא  בגירסא  הזהר הקדוש  למוד  "כי  מ"ג(:  )תקון  וז"ל ה"כסא מלך"  קנ"ה סקי"ב(.  )סימן  ב"כף החיים"  והובא פסקו 
עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה 

תמימה, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא". 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'      

ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ב  ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ י ֹזַהר ַהיֹּוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ׁשֶ

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 


