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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!

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

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

ָעַלי ִלְלמֹוד זֹוַהר? א. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ָהַרב ֶׁשִּלי ֹלא הֹוָרה ִלי ּׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ְזכּות  ְלַכף  ָך  ַרּבְ ֶאת  דּון  ּתָ ֹקֶדם  א.  ׁשּוָבה:  ּתְ
ִאם  ל  ]ְלָמׁשָ ֵיַדע?  ֵמַאִין  ָלַמד  לֹא  ְוִאם  ה,  ּבָ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ינֹוק  ּתִ
ה רֹוֶצה  ת, ֵהם לֹא ָיִבינּו ַמה ַאּתָ ּבָ ּבּוץ ְוִתְצַעק ׁשַ ֵתֵלְך ַלּקִ

ֵכן  ִיּתָ ב.  ת?[  ּבָ ׁשַ ֶזה  ַמה  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ֵמעֹוָלם  ֵהם  ֵמֶהם, 

ֵמֶאֶלף  ַהּזֹוַהר"  "אֹור  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ָרָאה  ְולֹא  ַמע  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ

ְוַהּזַֹהר",  ָרֵאל  ִיׂשְ ּו"ְגדֹוֵלי  ָעה",  ׁשָ ל  ׁשֶ ּה  "ֶעְרּכָ יִקים  ַצּדִ

ע  ל ְיהּוִדי ַוֲאִפילּו ָרׁשָ ּכָ יִקים אֹוְמִרים ׁשֶ ּיֹוֵתר ֵמֶאֶלף ַצּדִ ׁשֶ

ָפִרים  ִביא לֹו ֶאת ַהּסְ ָיְדָך ּתָ ָצִריְך ִלְלֹמד זֹוַהר! - ֵעָצה ּבְ

ִאים  יִקים ַהּבָ ּדִ נּו ְוָכל ַהּצַ ה ַרּבֵ ְרֶאה ַמה אֹוֵמר ָלנּו ֹמשֶׁ ּיִ ׁשֶ

ים  ַחּיִ ַהֵחֶפץ  ְוָהַאֲחרֹוִנים  ֵמֶאֶלף,  יֹוֵתר  ב"ה  ַאֲחָריו, 

ַקְנֵיְבְסִקי  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָחִביב  ַאֲחרֹון  ְוַאֲחרֹון  ִאיׁש,  ֶהָחזֹון 

ִלּמּוד  ד ּבְ ָך ִמְתַנּגֵ ּלְ ל ֶזה, ָהַרב ׁשֶ ִליָט"א. ְוִאם ַאֲחֵרי ּכָ ׁשְ

ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ַרב  ָהֶעֶרב  ֵני  ֵמַרּבָ ׁשּוט  ּפָ הּוא  ָאז  ַהּזֹוַהר, 

ַרע  ֵהם ִמּזֶ ַתב ֲעֵליֶהם ׁשֶ "א ּכָ ּבָ ָהַרׁשְ ין רּוִחין ְוִליִלין ׁשֶ ּדִ ׁשֵ

"א סימן תי"ד, ספר הרזים,  ּבָ ין רּוִחין ְוִליִלין )שו"ת ָהַרׁשְ ּדִ ֲעָמֵלק ׁשֵ

ית  ַהּבֵ ֶאת  ַלֲעֹזב  ְוָצִריְך  הבריות(.  את  מזיקין  והם  האריז"ל  כתבי 

תּוב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ְרֵאה  יו.  ִמּפִ ּתֹוָרה  מֹוַע  ִלׁשְ ְולֹא  ֶנֶסת  ַהּכְ

ית ִלְבֵני ָהָאָדם  "ם ַמּסִ ִרי ִיְצָחק' ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה: ַהּסַ ַה'ּפְ

ַהּתֹוָרה.  בְּסֹודֹות  קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות  ה  ַכּמָ ּבְ

)הקדמה(  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ַעל  ִיְצָחק'  ִרי  'ּפְ ֶפר  ַהּסֵ ְלׁשֹון  ְוֶזה 

רֹוִצים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא  כְּׁשֶ ֲעָמֵלק  הּוא  ׁשֶ ַהס"ם 
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ּבֹו ְיֹבַאר ָהַאְׁשָלָיה ְוַהַהְסָּתָרה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשְּמצּוִיים ְּבחּוֵרי ַהְּיִׁשיבֹות ְוַהַאְבֵרִכים ִּבְהיֹוָתם 
ִּליּמּוד  ֶאת  ֵמֶהם  ֶׁשּמֹוְנִעים  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  כֹוחֹות  ְׁשִליָטה  ַּתַחת  ֲעמּוָקה,  ְּבַתְרֵּדָמה 
ָהֱאֶמת,  ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּליּמּוד ְׂשַפת ַהְּגאּוָלה, ּוִבְמקֹום ֹזאת ְׁשקּוִעים ַרק ְּבִּלימּוד 
ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה, ּוְבָכְך ְמַחְּזִקים ֶאת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלם,  ֶאת ָהַאְׁשָלָיה, ְוָלֵכן ָהעֹוָלם זֹוֵעק 
ִמִּיּסּוִרים,  ִּכי ֵאין לֹו ַחִּיים,  הּוא ַרק ּפֹוֵעל ְּכגּוף ְלֹלא ְנָׁשָמה,  ְוָלֵכן נֹוֲחתֹות ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות 
ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵדי ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ֵמַהַּתְרֵּדָמה, ִּכי ָאנּו ּדֹור ַאֲחרֹון ֶׁשל ְּגאּוָלה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות 
ֶקר, ְלַמְכאֹוב ַהָּגדֹול, ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְקחּו  ַהּתֹוָרה, ּוָבאנּו ָּכאן ָלֶתת ְּתרּוָפה ַלּׁשֶ

ַאֲחָריּות ִאיִׁשית, ְּ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 

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים - ְלדֹור ַהּגְ
)ֵחֶלק א(
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ה ִסּבֹות  ּמָ סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ָאז הּוא ּגֹוֵרם ּכַ ן ּבְ ם ּכֵ ַלֲעֹסק ּגַ
ה  ַכּמָ ּבְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ית  ַמּסִ ְוָתִמיד הּוא  ָלָאָדם,  ּוְמִניעֹות 
סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוַעל ְיֵדי  קּו ּבְ ּלֹא ִיְתַעּסְ פֹות ׁשֶ ַטֲענֹות ְמֻזּיָ

מֹו.  ֵאין ִנְמָחה ׁשְ קּוָמה ׁשֶ ֵכן ִיְהֶיה לֹו ּתְ

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

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

ָלה.  ַקּבָ

ג. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ֶזה ָנכֹון ַהָּדָבר ֶׁשֲאַמְרֶּתם: ֶׁשַרב ַהאֹוֵמר ֹלא 
ִלְלמֹוד זֹוַהר ִאי ֶאְפָׁשר לו ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה? 

ׁשּוָבה: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )רי"ף יֹוָמא פ"ח(  ּתְ
ְוֵאּלּו  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶאת  ִבים  ְמַעּכְ ְדָבִרים  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ
ְוֵכן  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ְוָהאֹוֵמר  ע,  ָלָרׁשָ ר  ְתַחּבֵ ְוַהּמִ ֵהם... 
ֵאין  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר  ב(  פה,  )יֹוָמא  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ָאְמרּו 
ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ֶאֱחָטא  ׁשּוָבה.  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ
ְקלֹון  ּבִ ד  ּבֵ ְתּכַ ְוַהּמִ ר.  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ר,  ְמַכּפֵ
ה  ְוַהְמַבּזֶ ֲאבֹוָתיו,  ה  ְוַהְמַבּזֶ ּבּור,  ַהּצִ ִמן  ְוַהּפֹוֵרׁש  ֲחֵברֹו, 
ִמְצָוה,  ַבר  ּדְ ֵמֲעׂשֹות  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ב  ְוַהְמַעּכֵ ַרּבֹוָתיו, 
ְוָהרֹוֶאה  ָרָעה,  ְלֶדֶרְך  טֹוָבה  ֶרְך  ִמּדֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ה  ּטֶ ְוַהּמַ
ַעל  ְוַהחֹוֵלק  ְבָידֹו,  מֹוֶחה  ְוֵאינֹו  ָרָעה  ְבַתְרּבּות  ְבנֹו 
ַעל  ְלִעיג  ְוַהּמַ ַהּתֹוָכחֹות,  ֶאת  ְוַהּשֹֹוֵנא  ֲחָכִמים,  ְבֵרי   ּדִ
ָעה ֵמֶהם  ֶרק ד(: ַאְרּבָ ׁשּוָבה ּפֶ "ם )ִהְלכֹות ּתְ ְצֹות. ְוַעֵין ַרְמּבָ ַהּמִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ֶאָחד ֵמֶהם ֵאין ַהּקָ דֹול, ְוָהעֹוׂשֶ ָעוֹון ּגָ
ׁשּוָבה ְלִפי גֹוֶדל ֶחְטאֹו, ְוַעֵין ֵסֶפר  ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ יק ּבְ ַמְסּפִ
ַער  יִקים )ׁשַ ַער ָהִראׁשֹון - אֹות נב(, אֹוְרחֹות ַצּדִ ׁשּוָבה )ׁשַ ֲעֵרי ּתְ ׁשַ

ה(.  ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ָהֶעׂשְ

ֹזַהר ֹלא  ִלְלמֹד  ֶׁשְּמָסֵרב  ֶׁשִּמי  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ד. 
ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני?

ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי  קנב.(  ף  )ּדַ ַהֲעלְֹתָך  ּבְ ְבֹזַהר  ׁשּוָבה:  ּתְ
ִסיַני, וז"ל:  טּוָרא ּדְ ֲהוּו ָקְייֵמי ּבְ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ּדַ ּבְ
טּוָרא  ּבְ ַקְיימּו  ּדְ ִאיּנּון  ָאה,  ִעּלָ א  ַמְלּכָ ּדְ ַעְבֵדי  יִמין  ַחּכִ

א  ֹכּלָ ָרא ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ְמָתא, ּדְ ִנׁשְ א ּבְ ֵלי ֶאּלָ ּכְ ִסיַני, ָלא ִמְסּתַ ּדְ
ורבי  הזוהר,  אור  ]ראה  עכ"ל.  ְוכּו',  ׁש  ַמּמָ אֹוַרְייָתא 
יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ אֹוָתם  ׁשְ מבאר,  זי"ע  פתייה  יהודה 

סֹודֹות  ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני[.

ַרב  ָּכְך,  ָּכל  ֲחמּוִרים  ְּדָבִרים  ִלְכֹּתב  ְיכֹוִלים  ֵאיְך  ְׁשֵאָלה:  ה. 
ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה ִלְלֹמד זֹוַהר רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות ַמָּמׁש ְוהּוא ָאֵׁשם ַעל 

ָּכל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָהָיה ְוִיְהֶיה ַחס ְוָׁשלֹום?
ף עג:( ַוי לֹון  ּקּון ל' ּדַ יקּוֵני זֹוַהר )ּתִ ׁשּוָבה: ֶזה ָלׁשֹון ַהּתִ ּתְ
ָעְלָמא.  ּבְ ָדן  ְוַאּבְ ְוֶהֶרג  ּוִביָזה  א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ
ֲעִנּיּות  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ָלֶהם  אֹוי  ַהּקֶֹדׁש[:  ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  ]ּתַ
, לֹא ֲאִני אֹוֵמר  עֹוָלם. ]ֵהַבְנּתָ ה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ּבָ ְוֶחֶרב ּוִבּזָ

ֶאת ֶזה[.

ו. ְׁשֵאָלה: ִאם ֲאִני ׁשֹוֵמַע ַרק ְלִדְבֵרי ַרִּבי ֶׁשִּלי, ָהאֹוֵמר ֹלא 
ִלְלמֹד זֹוַהר, ַהִאם ִיְהֶיה ִלי ַּגן ֵעֶדן אֹו ֹלא? ַמה ַיֲעׂשּו ִלי ְּבֵבית 

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

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

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

ָעה. ל ׁשָ ּה ׁשֶ ר 35-36 ּוְבֵסֶפר ֶעְרּכָ ַהּזֹוַהר ִמְסּפַ

ז. ְׁשֵאָלה: ִהְכַנְסִּתי ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָהַרב 
הֹוִציא ֶאת ֶזה, ַמה ַלֲעׂשֹות?

אן,  ַתְבנּו ּכָ ּכָ ֶ ׁשּוָבה: ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרב ּוְלַהְראֹות ַמה ּשׁ ּתְ
הּוא  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ְבְרחּו  ּתִ עּותֹו,  ִרׁשְ ּבְ יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ְוִאם 
ין רּוִחין ְוִליִלין.  ּדִ ֵני ָהֶעֶרב ַרב, ֶזַרע ֲעָמֵלק ׁשֵ אי ֵמַרּבָ ַוּדַ ּבְ
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ְותֹוֵרם  ּוְמֻפְרֶסֶמת,  ְּגדֹוָלה  ִּביִׁשיָבה  לֹוֵמד  ֲאִני  ְׁשֵאָלה:  ח. 
הֹוָרה  ַהְּיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ֶׁשל  ֵסִטים  ָלנּו  ָּתַרם 

ְלהֹוִציא ֶאת ַהּזֹוַהר, ַמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות? 
ם  יֹוֵתר ְלִהְתַעּלֵ דֹוִלים ּבְ ׁשּוָבה: ֶזה ֶאָחד ֵמָהֲעֹונֹות ַהּגְ ּתְ
אי  ַוּדַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְבֵרי  ִמּדִ
ֲעׂשּו  ּתַ ן  ּכֵ ְוַעל  ַרֲחִמים,  ּבְ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָיָדם  ַעל 
ד, הּוא  ְתׁשּוָבה א', ְוִאם הּוא ִמְתַנּגֵ ַעְצנּו ְלַמְעָלה ּבִ ּיָ ַמה ׁשֶ
ֵאֶבל,  ְמחּו ֶנְגּדֹו ְוִתְהיּו ּבְ ל ֶזַרע ֲעָמֵלק ְוכּו', ּתִ ל טֹוב ׁשֶ ַחּיָ
ֶחֶרב  ּבְ ֶנְגּדֹו  ְוֵתְצאּו  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ֶאֶלף  ל  ּכָ ֶאת  ה  ּזָ ּבִ ׁשֶ ַעל 
ים  ַרּבִ ּבְ מֹו  ׁשְ ֶאת  ּוְתַפְרְסמּו  דֹול,  ּגָ קֹוֵרא  ּוְבקֹול  ּוַבֲחִנית 
ֵנס  ְלִהּכָ ר  ִיְתַחּבֵ ֶאָחד לֹא  ַאף  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַתְזִהירּו ֶאת ַעם 
ׁש  ְקּדָ ַה'ּמִ ַתב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ְרֵאה  ְלֵעיל.  ְוַעֵין  ַהּזֹאת,  יָבה  ׁשִ ַלּיְ
ְגֶלה  ַהּנִ ִלּמּוד  ֶאת  ּפֹוֵגם  ָלה  ַקּבָ לֹוֵמד  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ֶמֶלְך': 
ׁש ֶמֶלְך' )תקוני זהר תיקון מ"ג(, ַמאן  ְקּדָ ַמד. ְוֶזה ְלׁשֹון ַה'ּמִ ּלָ ׁשֶ
ָתה  ְוׁשָ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ַלְחָמּה  ר  ׂשַ ּבְ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  דְּאֹוִליף 
דֹול ִאם לֹא ִיְלַמד  ְך ּגָ ל ּכָ ה, עֹוְנׁשֹו ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ ֵיין ּתֹוָרה ׁשֶ
יֹוִליף  ָלא  ּדְ ֵליּה  ְוַטב  ִלּמּודֹו,  ּבְ ּפֹוֵגם  ה  ַרּבָ ְוַאּדְ ָלה,  ַקּבָ
ָלה אֹו ָחֵבר  ַלמְֵּדהּו ַקּבָ ּיְ כֹול ִלְקנֹות לֹו ַרב ׁשֶ ּיָ ְוכּו'. ּוִמי ׁשֶ
ְוכּו'.  לּוָתא  ּגָ ְלֹאֶרְך  ּגֹוֵרם  ל,  ֵ ּוִמְתַרּשׁ ָפִרים  ַהּסְ ִמּתֹוְך  אֹו 
ֶאָחד  ַמֲאָמר  רּוׁש  ּפֵ ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ה  ִיְזּכֶ ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
ה  ַיֲעׂשֶ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּבְ ְלַמְעָלה  ּקּון  ּתִ בֹו  ה  ַיֲעׂשֶ
)עיין שם בתיקון ל' שגם הלומד  ִמיָמה.  ּתְ ָנה  ׁשָ ט  ׁשָ ַהּפְ ִלּמּוד  ּבְ
קבלה בגירסא בעלמא בלי הבנה, לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש ימים 

בלימוד פשטי התורה(.

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

ֳחָדִׁשים?
ַהּזֹוַהר  אֹור  ְוַעלֹון  ָעה,  ׁשָ ל  ׁשֶ ּה  ֶעְרּכָ ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ

ר 35-36.  ִמְסּפַ

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

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

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

ים ִויַטאל ְזָי"ָע  ַמת מֹוֵרנּו ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ ׁשּוָבה: ְרֵאה ּבְ ּתְ
לֹא  ִוד  ּדָ ן  ּבֶ ַוֲעַדִין  ין  ּצִ ַהּקִ ל  ּכָ ְוָכלּו   ... מֹות(  ַהַהְקּדָ ַער  ׁשַ )ַעל 

ל  ּכָ ר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ְונֹוַדע ֶאת ֲאׁשֶ א.  ּבָ
ָיָמיו.  ִאּלּו ֶנֱחָרב ּבְ ָיָמיו ּכְ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּלֹא ִנְבֶנה ּבֵ ּדֹור ׁשֶ
נּו  ְתָאֵרְך ִקּצֵ ה ְוַעל ַמה ּנִ ַני ַלֲחֹקר ְוָלַדַעת ַמה ּזֶ ָנה ֶאת ּפָ ָוֶאּתְ
י. ּוָמָצאִתי אֹון ִלי ַוֲאִניָנה  ן ִיׁשַ א ּבֶ ְוָגלּוֵתנּו. ּוַמּדּוַע לֹא ּבָ
ף ע"ז:(... ְוָכל  ּקּון ל' ּדַ ּקּוִנים )ּתִ ַוי... ִמֵסֶפר ַהּתִ י ּדָ י ְוִלּבִ ִקְרּבִ ּבְ
הּוא  ְלַגְרַמְייהּו  ָעְבִדי  ּדְ ֶחֶסד  ל  ּכָ ֶדה,  ַהּשָׂ ִציץ  ּכְ ַחְסּדֹו 
ָיׁשּוב  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ה  ֵהּמָ ר  ָבׂשָ י  ּכִ ְזּכֹור  ַוּיִ ָעְבִדי...  ּדְ
ָמאן  לֹון  ַוי  יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ִאיהּו  ָדא  לט(,  עח  ים  ִהּלִ )ּתְ

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

ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם. ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ׁשֶ

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

ּלֹא  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשּוָבה:  ּתְ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ָהעֹוָלם  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  לֹוְמִדים 
ל ַעם  יל ֶאת ּכָ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהּצִ ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּוָפׁשּוט ׁשֶ
ֵאּלּו  ְוַרק   , "י  ּבִ ָהַרׁשְ ל  ׁשֶ נֹוַח  ֵתַבת  ּבְ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִמְפָעל  ֶאת  ִהַקְמנּו  ָלֵכן  ְצלּו,  ִיּנָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ
ל ַעם  יל ֶאת ּכָ ָרֵאל ְלַהּצִ ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ִיׂשְ
רב  ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ֶאת  ַוֲאִפילּו  ֵהם,  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְתׁשּוָבה! ְלַהְחִזיר אֹוָתם ּבִ

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

ָחָכם ָּגדֹול?

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

ֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו  ּלֹא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ׁשֶ ִמי ׁשֶ ּדְ
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ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאלֹהּותֹו  יֹוֵדַע  ָאָדם  ֵאין  ֶזה  ְבלֹא  ּדִ ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ
ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו.

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

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

ם ְיַרֵחם. ֵ ִגְלּגּול, ַהּשׁ ּבְ

זֹוַהר  ֶׁשִּיְלְמדּו  עֹוָלמֹות  ַמְרִעיׁש  ְּכבֹודֹו  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  טו. 
ָלָּמה ֵאין ַמְסִּפיק ַׁש"ס ּופֹוְסִקים?

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

ֶרק י'(. ת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר ּפֶ ָרׁשַ ָרָכה קֹוַמְרָנה ּפָ )ֵהיַכל ַהּבְ

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

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

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

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

ַעד ַהּיֹום?
ָנה ִלְפֵני  ִרים ׁשָ ם זצ"ל ֶעׂשְ ּלָ ַעל ַהּסֻ ּבַ ׁשּוָבה: ָידּוַע ׁשֶ ּתְ
יבֹות, ְוהודיע  י ְיׁשִ ִנים ְוָראׁשֵ ַרּבָ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם, ָהַלְך ְלָ
ֵחֶלק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ַעל  ָמה  ְחּתְ ּנֶ דֹוָלה  ּגְ ֵזיָרה  ּגְ ׁשֶ ָלֶהם 
ְוהוסיף  ָהעֹוָלם רח"ל,  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְכַלל  דֹול  ּגָ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַרק  ׁשֶ דּוִעים  ַהּיְ ָהַרְמַח"ל  ְבֵרי  ּדִ
ן ָהֵעָצה  ֵזרֹות ָהָרעֹות רח"ל. ַעל ּכֵ יֵלנּו ִמן ַהּגְ ָיכֹול ְלַהּצִ

ִלְלֹמד  ְיהּוִדי  ל  ְלּכָ יורה,  יָבה  ְיׁשִ ְורֹאׁש  ַרב  ל  ּכָ ׁשֶ ִהיא, 
ְרָצה  ּפָ ְך  ּכָ קֹולֹו! – אחרי  ּבְ ְמעּו  ׁשָ ְולֹא  דֹוׁש.   ַהּקָ זֹוַהר 
ֲאִני  ֵעת  ּכָ ְיהּוִדים,  ִמְליֹון   6-7 ְוְנָהְרגּו  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה 
ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ה  ְקׁשָ ּמַ ׁשֶ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֵאל 
ף נ"ה  ת ּדַ ּבָ ת )נה( ִמי ָהַרג אֹוָתם? - ָידּוַע ַמֲאָמר חז"ל )ׁשַ ּבָ ׁשַ
ל עֹוָלם  ין ִלְפֵני הקב"ה, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ת ַהּדִ ַעּמּוד א'( ָאְמָרה ִמּדַ

מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ לּו  ַהּלָ ָאַמר לֹו  ֵמֵאּלּו.  ֵאּלּו  ּנּו  ּתַ ִנׁשְ ַמה 
עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו  ָאְמָרה  מּוִרים.  ּגְ ִעים  ְרׁשָ לּו  ְוַהּלָ
ְבֵרי חז"ל  ָיָדם ִלְמחֹות ְולֹא ִמחּו, ואכמ"ל. - ּוְלִפי ּדִ ָהָיה ּבְ
ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ִמים  ֲאׁשֵ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ֵאּלּו 
ם!!!  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ֲחטּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ְיהּוִדים  ִמְליֹון 
לּו  דֹוׁש ְוִנְתַעּצְ ּבּור ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ ּצִ ָיָדם לֹוַמר ּלַ ָהָיה ּבְ ׁשֶ
ה  י ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ ְולֹא ָאְמרּו, ְוֶזה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוָכַתְבּתִ
וכן כתב הגוב"י הגאון  ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה".  ׁשָ ֵסֶפר 
ְוַהֲהרּוִגים  ים  ָהֲעִנּיִ זצ"ל,  הלפרין  מענכין  מנחם  רבי 
ְלִמיֵדי  ל ַמְעָלה ֶאת ַהּתַ ין ׁשֶ ַבִית ּדִ לּות ּתֹוְבִעים ּבְ ְזַמן ַהּגָ ּבִ
ְך, ְוֶזה  ים אֹוָתם ַעל ּכָ ָלה, ּוַמֲעִניׁשִ ּלֹא ָלְמדּו ַקּבָ ֲחָכִמים ׁשֶ
ר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ים, ִמי ׁשֶ ַעל הגוב"י ַעל ֵעץ ַהַחּיִ ָלׁשֹון ּבָ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ְוָחְכַמת 
ָרֵאל,  ִיׂשְ י ַעְניּוָתא ּדְ ֵהָעלֹותֹו ַעל ִלּבֹו ּכִ ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין ּבְ
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות  ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ַהּגְ
ּלּותֹו  בּו ַעל ּדַ ל ַמְעָלה ֶהָעִני ְיַחּיְ ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל  ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ
ר ֲעֵליֶהם,  ּפּוִרים ֵאין ְמַכּפֵ ּיֹום ַהּכִ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַעל ׁשֶ ּבֵ
עּו ֶאת  ן ַהּיֹום ִיְתּבְ ין ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. )ּוְכמֹו ּכֵ אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ
ָרֵאל  ַלת ִיׂשְ לּום ְלַהּצָ ּלֹא ָעׂשּו ּכְ יבֹות ַעל ׁשֶ י ְיׁשִ ִנים ְוָראׁשֵ ל ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוָהַרּבָ ּכָ

ן ָחֵפץ  ת )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ִמּפְ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיתַָּבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ב כ"ה(, וז"ל: ָעָליו ָלַדַעת ּכִ ִמְכּתָ ים )ּבְ ַחּיִ

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

ֵצל.  ָבה ַהּזֹאת ְוִנּנָ ַלּתֵ
נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְתַאֵחד  ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר  ּכָ ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל ׁשֶ ּבַ
ְוכֹוֵלל  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ק ְלָכל ָמקֹום ִסְפֵרי  דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד ְיַחּלֵ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ׁשֶ
רּוִצים  ֲעֵרי ּתֵ ה ׁשַ דֹוׁש, ְוַעּתָ ִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ַרְך –  ם ִיְתּבָ ֵ ְמָחה ֶאת ְרצֹון ַהּשׁ ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ
ָפִרים – ֵהן ִסְפֵרי ִהְתעֹוְררּות  ם ֶאת ַהּסְ ִחּנָ ל ּבְ ר ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ
ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן 

ֶמׁש, 0548-436784.  ׁשֶ


