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קּוְנְטֶרס

אּוָלה ֶרַגע ִלְפֵני ַהּגְ

ר 41 - כ"ט ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע ָאְמרּו ְּכֶאָחד

ִהְתַאֲחדּות ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְּבִלימּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
חֹוֶדׁש  דֹוׁש ּבְ אּוָלה ַעל ְיֵדי ִסּיּום ַהזֹוַהר ַהָקּ ה ְלָהִחיׁש ּוְלָקֵרב ַהּגְ ְפֻעּלָ "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" יֹוְצִאים ּבִ
ַנת  ַתָקּ ָכל חֹוֶדׁש ְוֹחֶדׁש ְוַנְצִליַח ִלְמנֹוַע ִמְלֲחמֹות ּוְפָגִעים, ְכּ ֵגן ּבְ ה ְלֶאֶלף ַהּמָ ָעִמים,  ּוְבָכְך ִנְזּכֶ ֶאֶלף ּפְ

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות  דֹוׁש ְזָי"ע ְועֹוד ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ְגּ ַהַרְמַח"ל  ַהָקּ

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.

עיקר הכל כידוע מדברי חז"ל: חובה קדושה על כל אחד ואחד למהר ולפשפש במעשיו ולעשות תשובה 
מעומק ליבו ולהרבות בלימוד התורה, ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים מצוות השם בכל דקדוקיהם 
וכן במצוות שבין אדם לחבירו להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.

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

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
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א ָהֱאלִֹהי, אֹור  ּנָ ל ַהּתַ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ׁשֶ ָידּוַע ַלּכֹל ּכִ
ָעָליו:  ֱאַמר  ַהּנֶ ְחּתֹוִנים,  ְוַהּתַ ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות 
ָמָרא  יז ַמְמָלכֹות, ּוַבּגְ ֶזה ָהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרּגִ
יִליד ְוִאי לֹא  ְמעֹון ּתֵ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּכְ יִליָדה ִאיּמֵ ָאְמרּו, ּדִ
נּו,  נּו ְוִתְפַאְרּתֵ יִליד )ַמּכֹות י"ז:( הּוא ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ לֹא ּתֵ
ּתֹוָרתֹו  ר  ֲאׁשֶ ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  "י  ּבִ ָהַרׁשְ
עֹוָלמֹות,  ִרְבבֹות  ְוִרְבֵבי  ֲאָלִפים  ְלַאְלֵפי  ּבֹוַקַעת 
ְוַחּיֹות  ים  ַמּלִ ְוַחׁשְ ים  ְואֹוַפּנִ ָרִפים  ׂשְ ין  ּבֵ ְועֹוֶבֶרת 
ָמָמה  ַהּקֶֹדׁש, ְמקֹום ַנֲהֵרי ֵאׁש אֹוֶכֶלת ֵאׁש ַעד קֹול ּדְ
ּה  ּה ּובֹוֶנה ּבָ ֵמַח ּבָ רּוְך הּוא, ְוׂשָ דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ּקָ ּדַ

ים ּוְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא. עֹוָלמֹות ֲחָדׁשִ
י  אֹון ִחיָד"א ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ַתב ַהּגָ ּכָ ֶ ּפּוק ֲחֵזי ַמה ּשׁ
ִלּמּוד  ל  ּכָ ַעל  ְמרֹוָמם  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  א:  ַהּבָ ָהעֹוָלם 
ֶמֶלְך"  א  ּסֵ "ּכִ ְוָהַרב  ָקָאַמר.  ַמאי  ָיַדע  ָלא  ּדְ ֲאִפּלּו 
ּבֹוֶנה  ִגיְרָסא  ּבְ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ָאַמר:  מ"ג(  ּקּון  ּתִ ַעל  רּוׁש  )ּפֵ

עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים.
ְמעֹון:  י ׁשִ הּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ עֹוד ָאַמר ֵאִלּיָ
ְלָיא  ד ִאְתּגַ לּוָתא ּכַ ְרקּון ִמן ּגָ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְתּפָ ּבְ

ְתָרָאה.  ָדָרא ּבַ ּבְ
ַדף קכ"ד:(:  )ּבְ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ינּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ ָאַמר  עֹוד 
ַהאי ִחּבּוָרא  ֹזַהר ָהָרִקיַע", ּבְ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ
יֹון  ִנּסָ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאיּלֵ ּבְ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ
ִיְסּבֹל  לֹא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ַהּלֹוֵמד  י  ּכִ לֹוַמר:  ָרָצה   –
ְלִמְטַעם  ֲעִתיִדין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ּוְבִגין  יַח,  ָמׁשִ ֶחְבֵלי 
יּה  ּבֵ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  הּוא  א  ּדָ י  ְדַחּיֵ ֵמִאיָלָנא 

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

ִלּמּוד ַהּזַֹהר. לּוָיה ּבְ ה ּתְ ֻאּלָ י: ַהּגְ ּכִ
ִלּמּוד  ּטּול  ּבִ עֹוָלם  ּבָ ּגֹוֵרם  ַמה  ִנְכּתֹב  ה  ְוַעּתָ

ל  ַהְמֻקּבָ דֹול  ַהּגָ ָהַרב  ְבֵרי  ִמּדִ אֹותֹו  ח  ְוִנּקַ ַהּזַֹהר, 
ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִזְכרֹונֹו  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹהי 
ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָהֲאִר"י  ָהַרב  ְלִמיד  ּתַ א,  ַהּבָ
ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  מֹות,  ַהַהְקּדָ ַער  ׁשַ ַמת  ַהְקּדָ ּבְ תּוב  ַהּכָ
ן  ּבֶ ִויַטאל  ים,  ַחּיִ ַאְלֵפי  ּבְ ל  ַהּדַ ִעיר,  ּבָ ִעיר  ַהּצָ ֲאִני 
י ָהעֹוָלם  ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב יֹוֵסף ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ
י  ְבּתִ ׁש ּכִֹחי ְוָיׁשַ ׁשַ ים ְלֹכַח ּתָ לֹשִׁ ן ׁשְ ְהיֹוִתי ּבֶ א, ּבִ ַהּבָ
ָקִציר,  ָעַבר  י  ּכִ ֵמִהים,  ּתְ בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ּתֹוֵמם  ִמׁשְ
ָעְלָתה  רּוָפה לֹא  ּתְ ְענּו,  נֹוׁשַ ַוֲאַנְחנּו לֹא  ַקִיץ,  ָלה  ּכָ
ֲארּוָכה  ָעְלָתה  ְולֹא  ֵרנּו  ִלְבׂשָ ָמזֹור  ֵאין  ְלַמֲחָלֵתנּו, 
ָנה  ּפָ י  ּכִ ָלנּו  אֹוי  נּו,  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ן  ּוְלֻחְרּבַ ֵתנּו  ְלַמּכָ
ים ַוֲעַדִין  ּצִ ל ַהּקִ ַהּיֹום ְוַגם ָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ְוָכלּו ּכָ
ַני ַלֲחֹקר ְוָלַדַעת ַמה  ָנה ֶאת ּפָ א. ָוֶאּתְ ִוד לֹא ּבָ ן ּדָ ּבֶ
לֹא  ּוַמּדּוַע  ְוָגלּוֵתנּו  נּו  ִקּצֵ ִנְתָאֵרְך  ה  ּזֶ ַמה  ְוַעל  ה  ּזֶ
י  י ְוִלּבִ ִקְרּבִ י? ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ּבְ ן ִיׁשַ א ּבֶ ּבָ
ּקּון  ּתִ ּקּוִנים  ַהּתִ ֵסֶפר  ּבְ הּוָבא  ֶאָחד  ֲאָמר  ִמּמַ ַוי,  ּדָ
ִתיב ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת  יָנא ּכְ ּנִ ל' ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּתַ
ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ְוכּו'  ֶאְקָרא  ָמה  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ְוכּו' 
ים עח  ִהּלִ ה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב )ּתְ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹור ּכִ ַוּיִ
יַח, ַוי לֹון ָמאן  לט( ְלָעְלָמא, ְוָדא ִאיהּו רּוָחא ְדָמׁשִ

ְלָעְלָמא,  ְיתּוב  ְוָלא  ָעְלָמא  ִמן  ֵליּה  ֵיִזיל  ּדְ ָגְרִמין  ּדְ
ה, ְוָלא ָבָעאן  ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ין ִאינּון ּדְ ִאּלֵ ּדְ
ַהּזַֹהר(,  ִלּמּוד  לֹוַמר  )רֹוֶצה  ָלה  ְדַקּבָ ְבָחְכָמה  ְדָלא  ּתַ ְלִאׁשְ
ִמיָנּה,  י'  ְדִאיִהי  ְדָחְכָמה  ְנִביעּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ ְדָגְרִמין 
ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ לֹון  ַוי  ה,  ְיֵביׁשָ ב'  ָאַרת  ּתְ ְוִאׁשְ
רּוַח  ְוַהאי  ָעְלָמא,  ּבְ ָדן  ְוַאּבְ ְוֶהֶרג  ּוִביָזה  א  ְוַחְרּבָ
ַמר, ְוִאיהּו  ָמה ְדִאּתְ ּכְ יַח  ׁשִ ק ִאיהּו רּוַח ְדּמָ ּלַ ִאְסּתַ ּדְ
ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח  ְוִאיהּו  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח 

אן. ְעָיה יא ב(.ַעד ּכָ ם )ְיׁשַ ֵ ַעת ְוִיְרַאת ַהּשׁ ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ

 

ָהַרֲחִמים  ְמעֹוֵרר  הּוא  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  ּכִ ֲהֵרי 
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֶנה  ְוִיּבָ ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ְוִנׁשְ
ּלֹא ִיְסּבֹל  טּוַח ׁשֶ ן ָלֶבַטח, ְוַהּלֹוֵמד ּבֹו ּבָ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ְוִיׂשְ
ֵני  ן ֲאַנְחנּו ַחְכֵמי ְוַרּבָ ר ַעל ּכֵ יַח, ֲאׁשֶ ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַלִים ּתִ ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ד  ְלַיּסֵ ִנְתעֹוַרְרנּו  יִנים,  ּדִ י  ּוָבּתֵ ָאֵמן, 

ַנת תרפ"א לפ"ק ׁשְ א ּבִ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ אֹוִנים ָמאֵרי ּדְ ִנים ַהּגְ ַעם ָהַרּבָ ית ִמּטַ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּקּון ַלּגְ ּתִ

ָעִמים ּקּוִנים ֶאֶלף ּפְ  ִיְלְמדּו ַהּזַֹהר ְוַהּתִ
לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ ּבְ
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ַהּזַֹהר,  ֶפר  ַהּסֵ ִלְגֹמר  ְכֵדי  ּבִ ָלָאֶרץ  ּוְבחּוץ  ָאֶרץ  ּבָ
ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ֱאלּול  כ"ה  ּבְ ּיּום  ַהּסִ ְוִיְהֶיה 
ּקּוִנים ֶאֶלף  ִריַאת ָהעֹוָלם, ְוִיְלְמדּו ַהּזַֹהר ְוַהּתִ יֹום ּבְ

לֹֹמה. סֹוד ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ ָעִמים ּבְ ּפְ
ֲחָכִמים  ַאֵחינּו  ָלֶכם,  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן 
ֲעֵלי ְמָלאכֹות, ִחְזקּו  ים, ּבַ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ִנים, סֹוֲחִרים, ּבַ ַרּבָ
ּבֹור ֲאִני.  ׁש יֹאַמר ּגִ נּו, ְוַהַחּלָ ְוִאְמצּו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעּמָ
ַיְחֹטף  ֶאָחד  ְוָכל  ַהּזֹאת,  ֶחְבָרה  ּבַ רּו  ְוִהְתַחּבְ ְזכּו 
ִיְלֹמד  ֵבִקים  ַהּדְ ּוֵבין  ַנאי  ַהּפְ ַעת  ּוִבׁשְ ֵמַהּזַֹהר,  ֵחֶלק 
ִאים  ּבָ ַהּגַ ָלֶכם  נּו  ִיּתְ ר  ֲאׁשֶ ֶדר  ַהּסֵ ִפי  ּכְ ָעִלין  ֵאיֶזה 
ֵריֶכם  ַאׁשְ ָלָאֶרץ.  חּוץ  ּבְ ין  ּבֵ ָאֶרץ  ּבָ ין  ּבֵ ְוַהְמַנֲהִלים 
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ עּו ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ׁשֶ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ
י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפין  ֶאֶלף  ית  ַנֲעׂשֵ ה  ּוִמּלָ ה  ִמּלָ ל  ּכָ עּו,  ּדְ
ַמת  ַהְקּדָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ַמִים, ּכַ ָ ּשׁ ִרְבבֹון עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּבַ

ה.  אֹור ַהַחּמָ
ָאֶרץ  ּבָ ֹקֶדׁש  ַעם  ּוְמַנֲהֵלי  ֵאי  ּבָ ּגַ ַאֵחינּו,  ם,  ְוַאּתֶ

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

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

לֹום.  ם ׁשָ ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאּתֶ

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

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

ַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן.  ר ׁשְ ָאֵמן. א' ְלֹחֶדׁש ִאּיָ
ֵסֶפר  ּמּוד יֹאַמר: ֲהֵרי ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּבְ  ֹקֶדם ַהּלִ
ֶקֶרן  ּוְלָהִרים  נּו,  ֻעּזֵ ִכיַנת  ׁשְ ְלִעּלּוי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ִרים אֹוָתנּו ֶעְליֹוִנים  ל ַהּצָ י ּכָ ָרֵאל, ְוִלְסּתֹם ּפִ ל ִיׂשְ ַמּזַ
י  ּדַ ְויֹאַמר  ָנּה,  ְלָיׁשְ ָהֲעָטָרה  ּוְלַהֲחִזיר  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ן ְיִהי ָרצֹון. ן ָלֶבַטח, ָאֵמן ּכֵ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ְלָצרֹוֵתינּו ְוִיׂשְ

ַלִים  ַמִים ָוָאֶרץ, ְירּוׁשָ ה ׁשָ ם עֹוׂשֶ ֵ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּשׁ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּתִ

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

ּקּוִנים. דֹוׁש ְוַהּתִ ֵסֶפר ֹזַהר ַהּקָ ּבְ
ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ "י,  ּבִ ַרׁשְ הּוא  ּוְכַדאי 
ין  ַהּדִ ִמן  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ִלְפֹטר  ָאֵמן,  ָעֵלינּו 

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

ׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים ַרק ְלֵעֶרְך ׁשֵ

י ִיְצָחק  בֹוד מֹוֵרינּו ָהַרב ַרּבִ אֹון ּכְ ְבֵרי ַהּגָ ּדִ

ִליָט"א יְסִקין ׁשְ ְירּוָחם ּדִ
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לּות  ִהּגָ ּבְ ֱחֶזיָנה  ּתֶ ְוֵעיֵנינּו  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ֶאת  ּוְלָקֵרב 
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ם  ֵ ַהּשׁ אֹור  ִנְגלֹות 
ׁשּוַעת  ם ּתְ ֵ ַהּשׁ ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק, ְוִיׂשְ ּבְ

ֲעָגָלא ּוְבָקרֹוב. עֹוָלִמים ּבַ
 ְנאּום ִיְצָחק ְירּוָחם
 ְּבַהָּגאֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינּו ָהַרב ַרִּבי מֶׁשה ְיהֹוֻׁשַע ְיהּוָדא 
ֵליּב ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִּדיְסִקין

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

ֵצם". ה ֲאַקּבְ ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעּתָ
ּבֹא  תרפ"א  ִני  ׁשֵ ַסח  ּפֶ יֹום  ֶהָחתּום  ַעל  ּוָבאנּו 

"ה ִלְפָרט ָקָטן  ּנָ ֹוׁשַ ּשׁ ס"ט ִיְפַרח ּכַ
 ַהְּצִבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ס"ט 
ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְוֹראׁש ָהַרָּבִנים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ַעל  ַמח  ִיׂשְ מֹו  ׁשְ ֵבי  ְוחֹוׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֵאי  ל  ּכָ ֵלב 
ּמּוד  ַהּלִ ַהְתָמַדת  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהִהְתעֹוְררּות 
ֶאֶרץ  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ֻגּלָ ַהּסְ ִליִחיֵדי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ
ִהיא  ה  ּוְקדֹוׁשָ ּטֹוָבה  ּוַמה  ָלָאֶרץ.  ּוְבחּוץ  ַהּקֶֹדׁש 

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ִמיַרת  ּגְ ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  קּות  ַהִהְתַחּזְ
ַהְמֹצֶרֶפת  ַהּקֶֹדׁש  ֲחבּוַרת  ְיֵדי  ַעל  ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף 
ֶעְזַרת  ּבְ ֲאַנְחנּו  טּוִחים  ּבְ ֵהיָכָלא.  ֵני  ּבְ ֵמַהּלֹוְמִדים 
ָאבֹות  ַחְסֵדי  ְפַעת  ׁשִ ֵלא  ַהּמָ ַהּקֶֹדׁש  ְלאֹור  ם  ֵ ַהּשׁ
ה הֹודֹו ַוֲהָדרֹו  דֹות אֹור ַהּזַֹהר ְיַגּלֶ ל ּגְ ַהּיֹוֵצא ַעל ּכָ
ית,  ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ַלֲחׂשֹף ָלנּו ֶאת ַמּבּוֵעי ַהְיׁשּוָעה ְוַהּגְ
ַיֲעֹקב  ַנֲחַלת  ְוַיְנִחיֵלנּו  ֹאֶהל  ֳמֵתי  ּבָ ַעל  ְוַיְדִריֵכנּו 
ַלל ַעם ָקדֹוׁש ִלְתׁשּוָבה  מֹות ּכְ ָאִבינּו, ְוַיֲעֶלה ֶאת ִנׁשְ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ִביָאה ּגֹוֵאל ְלִצּיֹון ּבִ ָאה ַהּמְ ִעּלָ

ְסָחא ְזֵעיָרא  אִתי ַעל ֶהָחתּום ּפִ ּוְלאֹות אמו"צ ּבָ
ֶנה ְוִתּכֹוֵנן. ּבָ ַלִים ּתִ תרפ"א ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְ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

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

ה. ֲעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ַהְמַחּכָ יׁשּוָעה ְקרֹוָבה ּכַ ּבִ
 ַהָּקָטן יֹוֵסף ַחִּיים ָזאֶנעְנֶפעְלד 
ַרב ְוַאַב"ד ִלְקִהַּלת ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְּבִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים 
תובב"א

סגולות רבות מצינו בספרים ללומדי 
שבעה  נביא  ובקיצור  הקדוש,  הזוהר 

עשר מהם:
P  זכות הזוהר  בספר  לימוד  ידי  על 

רבי שמעון והחברים שלו יגינו עליו 
)זכירה לחיים דף יד עמוד ד'(.

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

דרוש ט"ז(.

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

התקונים(.

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

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

ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב'(.

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

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

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

הנשמה )הגהות מהרצ"א אות ט'(.
P  הקדוש מסיר טמטום בזוהר  לימוד 

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

צו(.
P  רב סיוע  הוא  התורה  סתרי  לימוד 

אברהם  )רבי  התורה.  נגלות  להבנת 
מסלונים בספר תורת אבות(.

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

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 
בספר  נדפס  מלובין  החוזה  לתלמיד  אמת 

אמת ויציב חלק ד' עמוד ל'(.

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

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

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְבּ


