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ֵסֶפר
ַקְרֵני ַהֹּזַהר
"ָעָׂשה ִׁשְבִעים ִּתּקּוִנים, ְיָקִרים ִמְּפִניִנים, ָּבם ִּתֵּקן ָהֶעְליֹוִנים, 

ִמְדָרׁש  ִּגָּלה  ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ַחָּמה,  ָזֳהֵרי  ִּתֵּקן  ַּתֲעלּוָמה,  אֹור  הֹוִציא  ְּבָחְכָמה,  ִּפיו  ֶאת  ָּפַתח 
ַהֶּנְעָלם, ָיכֹול ִלְפטֹור ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי".

ְּבֵסֶפר ֶזה ִנְקְּבצּו ִמּתֹוַרת ָהֲאִר"י ָהַח"י זיע"א, "ָרָאה ָּפָניו ְמִאיִרים, ְּבִׁשְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים, ֵעת ִּגָּלה 
סֹוד ִנְסָּתִרים", ִעם ַּתְלִמיָדיו ַהְּקדֹוִׁשים ְוַתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב זיע"א, 

ַהְמַדְּבִרים ִמֹּגֶדל ַמֲעַלת ִלּמּוד ֵסֶפר ִּתּקּוֵני ֹזַהר ֶׁשהּוא ִמִּתּקּוֵני ַהְּנָׁשָמה ּוִבְפָרט

ִּתּקּון מ"ג ְוִתּקּון מ"ח,
ְלָכל  ִהיא  ְזכּות  ִמְּפִניִנים,  ִהיא  ְיָקָרה  ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  ְּכֹזַהר  ְּבִהיִרים,  ִמָּפז  ֶנֱאָמִנים,  ְמקֹורֹות 
ֶאת  ְוִהְכִרית  ָעִריִצים,  ִזֵּמר  ְוִתּקּוִנים, "קֹולֹו  ֹזַהר  ְּבִלּמּוד  ְוִלְפִנים,  ִּלְפַני  ְלִהָּכֵנס  ְוַלָּבִאים  ַהְּיהּוִדים, 
ֶדה(, ְוהּוא ִמִּתּקּוֵני ַהְּבִרית,  ַהּקֹוִצים, ְוִהִּציל ַהְּלחּוִצים", ֵהָּמה ִנְקָרִאים ַמַחְצֵדי ַחְקָלא )קֹוְצֵרי ַהּׂשָ
ה ֶעְליֹוָנה, ִּכְדָכַתב ַהִּמְקָּדׁש ֶמֶלְך, )ְּבַׁשַער ַהֵּסֶפר, ֹזַהר ְּבֵראִׁשית(,  ְוִתּקּוֵני ַהְּנָׁשָמה, ְלָהִאיָרה ִּבְקֻדּׁשָ
"ִּכי ּוַוַּדאי ַּבִית ֶׁשִּנְׁשָמִעים ּבֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִמֵּסֶפר ֶזה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ְּבתֹוָכּה, ]א"ה: ּוַבִית ֶזה ִנְקָרא 
ֵא-ל  ִמְקְּדֵׁשי  ֶאל  ְוָיבֹוא  ֶמֶלְך  ְלִמְקָּדׁש  ַיֲעֶלה  ה'  ְלִמְקָּדׁש  ִּיְזֶּכה  ְמַעט  ּוִמִּמְקַּדׁש  ָהַרְׁשִּב"י"[  "ֵּבית 
ְוכּו'... ְוִיְהֶיה ְכֶאָחד ִמן ַהַּמְׂשִּכיִלים ֲאֶׁשר ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ְוכּו', עכל"ק. ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיְפְּתחּו לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים, ְויּוְׁשְּפעּו לֹו ֶׁשַפע ַרב ְוָכל טּוב, "ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, 

הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו", ַעד ִּביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ָיָצא ָלאֹור על ידי מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים, 052-7651911
 בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

יק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך ה' ְצָבקֹות  ל ָהֶאלֹוִקי ַצּדִ ל ַהְמֻקּבָ ִהילּוָלא ׁשֶ  ִלְכבֹוד יֹוָמא ּדְ
ָנה  ְגַדאד זיע"א, י"ג ֱאלּול תשע"ב )ק"ג ׁשָ ים ִמּבַ י יֹוֵסף ַחּיִ ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרּבִ

]103[ ִלְפִטיָרתֹו, תרס"ט-תשע"ב(





ְקדֹוׁש ה' ָמָרן ַאְרֶי'ה ְּדֵביּה ִעָּלָאה, ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ַרֵּבנּו ִיְצָחק לּוְרָיא ַאְׁשְּכַנִּזי 

 ַזצּוָק"ל ִזיָע"א,

 ֲאֶׁשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה 

ְוִקֵּבל ּתֹוָרה 
 ִמִּפי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב 

 ּוִמִּפי ְמִתיְבָתא ְדְרִקיַע

 ִּגיָלה ָלנּו סֹוד ָּגדֹול ְוָעצּום, ַמְרָּגִלית טֹוָבה ְוִיְקַרת ֵעֶרְך, 

ִּתּקּון ִנְפָלא ֲאֶׁשר ְקִריָאתֹו ְּבָכל יֹום ּפֹוֶעֶלת ְּפֻעּלֹות ַאִּדירֹות 

ְוִנְׂשָּגבֹות ְלתֹוֶעֶלת ָהָאָדם ּוְמַתֶּקֶנת ֶאת ִנְׁשָמתֹו ּוַמְׁשָרה 

ְּבָרָכה ְּגדֹוָלה ַעל ָהָאָדם ּוְבֵני ֵּביתֹו.

C

ְסגּוָלה ִנְפָלָאה 
ֵמַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ִזיָע"א


























