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הגדול נתאספנו  המאור  המערבי  נר  דהצה"ק  דהילולא יומא ניסן ד' היום
משאשרבינו  ובעשרים שלום  במרוקו, הראשי  הרב  היה זצ "ל,

של  הראשי ורבה הדין בתי אבות ראש היה האחרונות שנותיו ושש
ובשנתו  להפליא, היתה  בתורה העצומה ושקדנותו גאונתו ירושלים.
את  חיבר וגם שמ "ש ', 'מזרח  בשם  גדול חיבור  כתב  כבר  עשרה השבע 
בכל  ספרים  הרבה  ועוד לרמב "ם, החזקה היד על - שמ "ש " "בית הספר
אדם  לכל פניו והארת ענותנותו בתורה, גדלותו כל עם התורה . מקצועות

להפליא. היתה
נביא התורה  עוד קם "ולא כנאמר גדלותו כל שעם רבנו משה על מעידה

על  אשר האדם מכל מאוד עניו  משה "והאיש היה וגו' כמשה"
לשון  כי האדם ", "מכל זה  מה הזוה "ק, פי על לפרש ויש  האדמה", פני 

פנים לשני משמע לעלי וֹ ןא .'אדם' לאדם,ב.אדּ ּמ ה  ואוֹ מר  אדמה, לׁש וֹ ן 
עפר ואל אּת ה עפר  "כּ י ּת זכּ וֹ ר  עליוֹ ן וקדוֹ ׁש  אלוֹ קים צ לּ ם  ׁש אּת ה זה כּ ל עם 

הפירוש וזה האדםּת ׁש וּ ב", "מכל זאת  למד מאוד" עניו משה "והאיש 
לאדמה שחוזר  האדם כל סוף כי האדמה", פני על משה אשר  כתב  ולכן  ,

"ויקר עצמו,ארבנו שמיעט זעירא, א' עם לכלום" עצמו  החשיב כמו ולא 
מה ". "ונחנו  שאמר 

לאמר",ועוד מוֹ עד מאהל אליו ה' וידבּ ר מׁש ה אל "ויּ קרא בזוה"ק : כתוב 
אוֹ  ׁש אלה העמק אלקי ה' מעם א וֹ ת ל "ׁש אל פתח: אלעזר  רבי

למעלה " יא )הג בּ ּה  ז, ובדורות (ישעיהו הראשונים בדורות הסתכלתי , 
הראשוניםהאחרונים, דורות האחרונים , לדורות הראשונים  דורות  בין מה 

שנמסרו האותיות  לצרף  וידעו  העליונה , בחכמה ומסתכלים  יודעים  היו
בסיני... למשה

ע "ב )בסנהדריןהגמרא  צ "ד סבּ לוֹ (דף  יס וּ ר ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה אומרת:
ׁש מן" מּפ ני על וחבּ ל צוּ אר מעל ועלּ וֹ  ׁש כמ פרקמעל (ישעיה 

כ"ז) חזק יּ הוּ י ' ׁש ל ׁש מנ וֹ  מּפ ני סנחריב ׁש ל על ח וּ בל נפחא, יצחק  רבי אמר .
פתח על חרב  נעץ ע שׂ ה מה מדר ׁש וֹ ת, וּ בב ּת י  כּ נס יּ וֹ ת בּ בּת י דּ וֹ לק ׁש היה
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מדן  בדקו  זו, בחרב  ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר , המדרש  בית
מצאו  ולא אנטיפרס  ועד מגבת הארץ , עם מצאו ולא  שבע  באר ועד
וטהרה, טומאה בהלכות בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת תינוק

קמא  בבא ע "ב )ובגמרא ט "ז שהושיבו:(דף מלמד במותו ", לו עשו  "וכבוד 
שהרבה לפי - קברו  על  ישיבה שהושיבו  בתוספות  וכתוב  קברו , על ישיבה 

בישראל. תורה 

את ואפשר ההילולא  ביום להספיד עומדים  אנו  כאן דהנה לענינינו לומר 
בגמרא כדאיתא זצ"ל, ע "א )הצה"ק  קנ"ג דף  בהספידא(שבת "אחים 

ההספד. בשעת  נמצא שהנפטר  קאימנא", בדרכו דהתם  לילך אנו ומצווים
שבני וכידוע תמימה, ה' תורת בישראל  להפיץ  כימים לילות שם שהיה
הפנים, אל הפנים כמים  נפש, באהבת אליו  קשורים היו  המרוקאית העדה
מתפללים  מדרשי שבבית  זכיתי אני גם  ויהודי . יהודי כל אוהב שהיה

מרוקו , מיהדות מקוריים שנה ,יהודים משמונים למעלה  יהודי לי וסיפר
וקטעים הקדוש זוהר  חבורות לומדים היו  המדרש בית  שבכל איך שזוכר
בתי  בכל היום  ועד  לשונם. פה על שגורים  היו  הקדוש  מהזוהר  שלמים 
מוצאי  של ערבית  תפילת אחרי ישראל  ארץ בכל מרוקו  יהדות של הכנסת 
כדי  הקדוש , זוהר  ללמוד קדושה  בחבורה  כשעה  עוד נשארים  שבת 
ואפילו הזוהר קדושת עם  החול לימות השבת  קדושת את  להמשיך
תגן יוחאי בר  שמעון  רבי שזכות  לשונם  על שגור היה  תמיד האימהות
בעל  הקדוש הזוהר כל ידע  סאלי שהבאבא מעובדה  שידענו וכמו  עליהם,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם . שיתפלל יוחאי בר הקדוששמעון זוהר שלומד  יהודי כל ובאמת
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו. ומנשקו ידו  על

מאששהקדוש הצדיק שלום תורהזצ "ל,רבי להרבות דרכו  כל היה
ולהמשיך  רצונו , למלאות צריכים  אנו  ולכן  ישראל, בעם 
ישראל  בני אחינו  את ולקרב להאיר ישראל בעם תורה להרבות  כדרכו

שבשמים . לאבינו

תנחומאאמרו כה )במדרש  פרק  ישראל",(בשלח  עם  וילחם עמלק ,"ויבא 
ידי על ה וּ א וּ מפר ׁש  ר ׁש וּ ם זה מקרא אומר, חסמא בן אליעזר  רבי

ׁש נּ אמר ח )איּ וֹ ב כּ (א יּ וֹ ב אפ ׁש ר , ׁש אי כּ ׁש ם וגו ' בּ צּ ה" בּ לא גּ וֹ מא "היגאה 
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ּת וֹ רה, בּ דברי  מתע ּס קין כּ ן אם אלּ א לחיּ וֹ ת לישׂ ראל אפׁש ר ׁש ּפ רׁש וּ אי  וּ לפי 
בּ א הוֹ נא  אין  וּ לעוֹ לם עליהם, בּ א  ה וֹ נא   לפיכ ּת וֹ רה , מדּ ברי  ישׂ ראל 

עמלק . ו יּ בא נאמר לכ העבירה , ועל  החטא  על  אלּ א 
אוֹ מרים,... וּ לפיכאחרים הּת וֹ רה, מן  ידיהם  ׁש רפוּ  אלּ א  רפידים  אין  

רפיוֹ ן ידי על א לּ א בּ א ה וֹ נא אין  מוֹ צא , את וכן  עליהם, בּ א עמלק
ה ּת וֹ רה מן ׁש נּ אמר ידים  י "ב ), ב' וּ כחזקתוֹ (ד"ה רחבעם מלכוּ ת כּ הכין  "ויהי 

ענׁש וֹ  וּ מה עּמ וֹ " ישׂ ראל וכל ה' ּת וֹ רת  את מצרים עזב  מל ׁש י ׁש ק  "עלה 
הכּ ל  ואת ,הּמ ל בּ ית  אוֹ צר וֹ ת ואת  ה' בּ ית אוֹ צרוֹ ת את ויּ ּק ח ירוּ ׁש לים  על

ׁש למה" ע שׂ ה  אׁש ר הזּ הב  מג נּ י  כּ ל את ו יּ ּק ח  י"ד)לקח א' .(מלכים  

המןחז"ל,אמרו  לאוכלי אלא תורה  ניתנה  ד)לא  ל"א  ב' ד"ה  ובזוהר(רש"י
סב )הקדוש דף  בשלח  המןכתוב ,(פרשת באוכלי מיוחד  שכאשרמה

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
עליונה . לחכמה  וזכו 

התורהועל ניתנה  ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור נקראו זה
הקדוש מהזוהר רואים  דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל 

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר
ויחיכתוב י"א )בפרשת מ "ט  פרק  בּ ני(בראשית ולרקה  עירה לגּ פן "אסרי

ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין כּ בּ ס  הקדוש,[א]אתנוֹ  החיים  ובאור 
שיתעסקו שצריך  הוא  המשיח מלך העצום  הגואל של שכוחו כתב: שם,
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תגן יוחאי בר  שמעון  רבי שזכות  לשונם  על שגור היה  תמיד האימהות
בעל  הקדוש הזוהר כל ידע  סאלי שהבאבא מעובדה  שידענו וכמו  עליהם,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם . שיתפלל יוחאי בר הקדוששמעון זוהר שלומד  יהודי כל ובאמת
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו. ומנשקו ידו  על

מאששהקדוש הצדיק שלום תורהזצ "ל,רבי להרבות דרכו  כל היה
ולהמשיך  רצונו , למלאות צריכים  אנו  ולכן  ישראל, בעם 
ישראל  בני אחינו  את ולקרב להאיר ישראל בעם תורה להרבות  כדרכו

שבשמים . לאבינו

תנחומאאמרו כה )במדרש  פרק  ישראל",(בשלח  עם  וילחם עמלק ,"ויבא 
ידי על ה וּ א וּ מפר ׁש  ר ׁש וּ ם זה מקרא אומר, חסמא בן אליעזר  רבי

ׁש נּ אמר ח )איּ וֹ ב כּ (א יּ וֹ ב אפ ׁש ר , ׁש אי כּ ׁש ם וגו ' בּ צּ ה" בּ לא גּ וֹ מא "היגאה 

מה גזהר ֶֶַַ

ּת וֹ רה, בּ דברי  מתע ּס קין כּ ן אם אלּ א לחיּ וֹ ת לישׂ ראל אפׁש ר ׁש ּפ רׁש וּ אי  וּ לפי 
בּ א הוֹ נא  אין  וּ לעוֹ לם עליהם, בּ א  ה וֹ נא   לפיכ ּת וֹ רה , מדּ ברי  ישׂ ראל 

עמלק . ו יּ בא נאמר לכ העבירה , ועל  החטא  על  אלּ א 
אוֹ מרים,... וּ לפיכאחרים הּת וֹ רה, מן  ידיהם  ׁש רפוּ  אלּ א  רפידים  אין  

רפיוֹ ן ידי על א לּ א בּ א ה וֹ נא אין  מוֹ צא , את וכן  עליהם, בּ א עמלק
ה ּת וֹ רה מן ׁש נּ אמר ידים  י "ב ), ב' וּ כחזקתוֹ (ד"ה רחבעם מלכוּ ת כּ הכין  "ויהי 

ענׁש וֹ  וּ מה עּמ וֹ " ישׂ ראל וכל ה' ּת וֹ רת  את מצרים עזב  מל ׁש י ׁש ק  "עלה 
הכּ ל  ואת ,הּמ ל בּ ית  אוֹ צר וֹ ת ואת  ה' בּ ית אוֹ צרוֹ ת את ויּ ּק ח ירוּ ׁש לים  על

ׁש למה" ע שׂ ה  אׁש ר הזּ הב  מג נּ י  כּ ל את ו יּ ּק ח  י"ד)לקח א' .(מלכים  

המןחז"ל,אמרו  לאוכלי אלא תורה  ניתנה  ד)לא  ל"א  ב' ד"ה  ובזוהר(רש"י
סב )הקדוש דף  בשלח  המןכתוב ,(פרשת באוכלי מיוחד  שכאשרמה

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
עליונה . לחכמה  וזכו 

התורהועל ניתנה  ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור נקראו זה
הקדוש מהזוהר רואים  דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל 

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר
ויחיכתוב י"א )בפרשת מ "ט  פרק  בּ ני(בראשית ולרקה  עירה לגּ פן "אסרי

ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין כּ בּ ס  הקדוש,[א]אתנוֹ  החיים  ובאור 
שיתעסקו שצריך  הוא  המשיח מלך העצום  הגואל של שכוחו כתב: שם,



    
       

      
      
      
        
      

   
      

        
       

      
     

      
      

     
    

      
     


      

       
      
     

    
     

      
    

    
     



המד זהר ֶֶַַ

שזה התורה  פנימיות את שילמדו  הדברים  וביאור תורה , של ביינה ישראל 
תורה של "סוד ".[ב ]יינה  גימטריא יין  גם ,



      
     
       
       
       

     
      

      
     
      
     

     

      
      

        
      
      
      
     

 

      
      
      

     
      
     

      
     

     
 

     
       
    

   
     

      
    

      
     

    
      

       
     

      
     
       

      
     

     
   

     
    

      
       
    


     

       
     
       
    
       
      

      
      
      
      

       

      
      
      

מה הזהר ֶֶַַ

לּמ וּ ד ויׁש  ידי  על יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  לרוּ ץ  וּ ברוּ רה , אחת עצה לנ וּ  ְ◌ֵ◌
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח  ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר ועסק 

עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [ולא נ ּס יוֹ ן   צרי ולא  מהגּ לוּ ת, זוֹ הרבּ רחמים הּת יקוּ ני  (כּ דברי  

נ"ג ) דּ ף כ"א ויטאל,ּת יק וּ ן ח יּ ים ר בּ י  הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי  וכיּ דוּ ע  
להתּפ רסם  זה לּמ וּ ד דּ עתיד וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן ט וֹ ב , ׁש ם הבּ על הרׁש "ש,
גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל וּ להגּ לוֹ ת,
דּ רזי ׁש מ וּ אל ר בּ י המק וּ בל הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן מ וֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה, זאת

בּ תוֹ רתזצללה "ה, ילמד כּ לוֹ מר הח יּ ים , בּ עץ  יחזיק ימים  להארי דּ הרוֹ צה 
ר בּ י מרנא  מ ּפ י ז וֹ  וקבּ לה ימיו, יאריכוּ  וּ בזה זי"עה ּס וֹ "ד ּפ תי"ה יא וּ דה 

ּפ עמים וכּמ ה כּ ּמ ה למעשׂ ה גּ ם  הוה  וכ בּ ק וּ נטרסנאמרה דּ בריו [הוּ בא 
ימים  כּ ּמ ה לאחר ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם וּ מע שׂ ה  זכּ רוֹ ן].

ליצלן . רחמנא חי לכל ח יּ ים רחב ׁש בק  היה  ׁש לּ בּ ם ה ּס פר דּ ים גּ ד וֹ לי וכל 
כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל היגוּ  – כּ אוּ לם

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע וע וֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים עירק, בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ זּ הר יוֹ ם וּ בכל לילה בּ כל ׁש ע וֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת חב וּ ר וֹ ת  היוּ 



      
      
       
      
      
      
      
     
      

  
       

      

      
      
       
       
     
      

      

      
      
      
     
        
       
     
     

     
      
       
    
    
      
     
     
        
       

    



המד זהר ֶֶַַ

שזה התורה  פנימיות את שילמדו  הדברים  וביאור תורה , של ביינה ישראל 
תורה של "סוד ".[ב ]יינה  גימטריא יין  גם ,



      
     
       
       
       

     
      

      
     
      
     

     

      
      

        
      
      
      
     

 

      
      
      

     
      
     

      
     

     
 

     
       
    

   
     

      
    

      
     

    
      

       
     

      
     
       

      
     

     
   

     
    

      
       
    


     

       
     
       
    
       
      

      
      
      
      

       

      
      
      

מה הזהר ֶֶַַ

לּמ וּ ד ויׁש  ידי  על יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  לרוּ ץ  וּ ברוּ רה , אחת עצה לנ וּ  ְ◌ֵ◌
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח  ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר ועסק 

עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [ולא נ ּס יוֹ ן   צרי ולא  מהגּ לוּ ת, זוֹ הרבּ רחמים הּת יקוּ ני  (כּ דברי  

נ"ג ) דּ ף כ"א ויטאל,ּת יק וּ ן ח יּ ים ר בּ י  הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי  וכיּ דוּ ע  
להתּפ רסם  זה לּמ וּ ד דּ עתיד וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן ט וֹ ב , ׁש ם הבּ על הרׁש "ש,
גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל וּ להגּ לוֹ ת,
דּ רזי ׁש מ וּ אל ר בּ י המק וּ בל הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן מ וֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה, זאת

בּ תוֹ רתזצללה "ה, ילמד כּ לוֹ מר הח יּ ים , בּ עץ  יחזיק ימים  להארי דּ הרוֹ צה 
ר בּ י מרנא  מ ּפ י ז וֹ  וקבּ לה ימיו, יאריכוּ  וּ בזה זי"עה ּס וֹ "ד ּפ תי"ה יא וּ דה 

ּפ עמים וכּמ ה כּ ּמ ה למעשׂ ה גּ ם  הוה  וכ בּ ק וּ נטרסנאמרה דּ בריו [הוּ בא 
ימים  כּ ּמ ה לאחר ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם וּ מע שׂ ה  זכּ רוֹ ן].

ליצלן . רחמנא חי לכל ח יּ ים רחב ׁש בק  היה  ׁש לּ בּ ם ה ּס פר דּ ים גּ ד וֹ לי וכל 
כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל היגוּ  – כּ אוּ לם

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע וע וֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים עירק, בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ זּ הר יוֹ ם וּ בכל לילה בּ כל ׁש ע וֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת חב וּ ר וֹ ת  היוּ 



      
      
       
      
      
      
      
     
      

  
       

      

      
      
       
       
     
      

      

      
      
      
     
        
       
     
     

     
      
       
    
    
      
     
     
        
       

    



המו זהר ֶֶַַ

כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע "א, חי איׁש  ה בּ ן מרנא  ׁש ל בּ ד וֹ ר וֹ  האחרוֹ ן , בּ דּ וֹ ר וּ בפרט 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  וּ בכל לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  הזּ הר עניני למדוּ  מצוה  מע שׂ ה 
סבּ א ה ּק דוֹ ׁש  זהר  למדוּ  נפטרים, על  בּ אז כּ רוֹ ת וכן  טוֹ בים, וּ בימים
לנ וּ  ׁש אין ידעוּ , זאת כּ י – שׂ מחה וכל מילה  וּ בברית והאדרוֹ ת, דּ מׁש ּפ טים
ּפ תח – ּת פלּ ה  כּ ל ולפני הנּ ׁש מה, וּ לטהרת ה לּ ב  לפ ּת ח הר ׁש בּ "י כּ תוֹ רת 

לטוֹ ב  זכוּ ר  מתע וֹ ררים אל יּ ה וּ  אנוּ  ולכן לּת ּק וּ נים]. בּ הק דּ מה [ׁש הוּ בא 
והוּ א  הּפ וֹ תח הוּ א כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לוֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד להוֹ סיף  וּ מתחזּ קים

כּ יּ דוּ עהּס וֹ גר, ה נּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד בּ רכה רוֹ אים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי ועל 
מּמ נּ וּ  כּ י החכמה מעינ וֹ ת ונפּת חים  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש 

חיּ ים . בּ ּת וֹ צא וֹ ת ויטאל כּ מבאר חיּ ים  חיד"אוה גּ ר "אוה רמח"ל וּ ברבּ י 
בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר ע וֹ ד ועיּ ן  הּק דוֹ ׁש ים,

"אגורה והנה  המלך, דוד תפילת  את  בו לקיים ליה, זכו קא השמים מן
גם  עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש  מפעלו שימשיך עולמים", באהלך

וצדיקים  מבחייהם , יותר  במיתתם צדיקים גדולים כי פטירתו, אין אחרי
אל  מחיל "ילכו כנאמר הבא, בעולם ולא  הזה בעולם  לא מנוחה להם
שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות  התארגנו הצדיקים ותלמידיו חיל",

כמותה. שאין  בעולם הגדולה הכי הישיבה
ישראל על כלל את מזמין  אשר - העולמי  הזוהר מפעל של התכנית פי

בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר  בלימוד חלק וליטול לזכות 
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

אלפיאנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו הדור  גדולי קריאת לקול נשמעים
זה  ועם שלמה ", לך "האלף בבחינת הקדוש , הזוהר של סיומים
יהודים  אלפי התארגנו  כבר  השם. בעזרת ברחמים המשיח את נביא 
אומות  שבעים קליפת את להכניע כדי סיום לכל איש שבעים של בקבוצות 

בזוה"ק כדאמרו לישראל, אבותינו,(שמות )הּמ צרים ירדו נפש בשבעים 
את להכניע יכולים  ובזה נפש , שבעים  של אב נקרא אבינו ויעקב למצרים,

העולם . אומות שרי השבעים 

מה ז זהר ֶֶַַ

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
המחולק הזוה"ק ספרי לצערינו אך בחדשו, חודש  מידי  הזוה"ק
בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים
בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
להושיב חז "ל מצוות את ולקיים צדיק רצון  ולעשות באהבה, שמו  למען
תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה  בדרכו ולהמשיך קברו, על ישיבה
ידח לבלתי  מחשבות ולחשוב  ואתר, אתר בכל די  יהודי לכל הרשב "י
כסף בוזו אני , גיבור יאמר  והחלש  בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח ממנו 
בעשרה  & 1600 סך הדפוס  לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב , בוזו
שירבו  וככל הקדוש  זוהר של  סטים  עשרה עוד ידפיסו וכך תשלומים,

כיה  ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר  להדפיס נוכל כך תורמים,
ולהמשיך  החיים, בעץ  לאחוז רוצים  קדושים ישראל ועם  גדול הצמאון
הרי"ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט  וכמו לדורינו, כאן הרשב "י  נשמת  את

- זי"ע  הלּ חוּ צים ,הטוב  והצּ יל ה ּק וֹ צים , את  והכרית עריצים, ז ּמ ר  ק וֹ לוֹ 
הוּ א עינינ וּ , מאירת  היא  לנ וּ , מגן  לּת וֹ רתוֹ  נזכה  ובזה  יוֹ חאי. בּ ר  אד וֹ ננ וּ 
הטוב: הרי"ח תפילת  בנו  ויקויים - יוֹ חאי. בּ ר אדוֹ ננ וּ  בּ עדנ וּ , ט וֹ ב ימליץ
מצ ּפ ים כּ לּ נוּ  צבי. לעיר  תביא. ּת ׁש בּ י וּ בנּ גלה: בּ נּ סּת ר  מׁש יח. עת ישׂ יח. ּפ ה 

ונעלה : נ שׂ מח ׁש ם , קדׁש הר ציּ וֹ ן לעיר  ליּה :

ז:)הרשב"יומבטיח שמות  המשיח ,,(זוהר התגלות בזמן שיזדמן  מי אשרי
לשכינה וסיוע עזר שיתן  ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה  מי כי
ה ' ישמח שאז  הוא, ברוך  המלך שמחת של  האור לאותו  יזכה  הקדושה ,

עכ "ל.במעשיו ,

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב"ה האריז "ל, ובתורת בזוה "ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו  יום ,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם. ה')רשות משיחא (סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה  וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א )המקדש  אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד

שזכה ונכיר על שליט"א  אבוטבול משה רבי הרב העיר לראש טובה
בבתי סטים הרבה וחילק סטים, מאלף יותר בהדפסת לעזור
מהטילים. העיר  כל את ומציל הציל זה ידי  ועל שמש, בבית מדרשים



המו זהר ֶֶַַ

כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע "א, חי איׁש  ה בּ ן מרנא  ׁש ל בּ ד וֹ ר וֹ  האחרוֹ ן , בּ דּ וֹ ר וּ בפרט 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  וּ בכל לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  הזּ הר עניני למדוּ  מצוה  מע שׂ ה 
סבּ א ה ּק דוֹ ׁש  זהר  למדוּ  נפטרים, על  בּ אז כּ רוֹ ת וכן  טוֹ בים, וּ בימים
לנ וּ  ׁש אין ידעוּ , זאת כּ י – שׂ מחה וכל מילה  וּ בברית והאדרוֹ ת, דּ מׁש ּפ טים
ּפ תח – ּת פלּ ה  כּ ל ולפני הנּ ׁש מה, וּ לטהרת ה לּ ב  לפ ּת ח הר ׁש בּ "י כּ תוֹ רת 

לטוֹ ב  זכוּ ר  מתע וֹ ררים אל יּ ה וּ  אנוּ  ולכן לּת ּק וּ נים]. בּ הק דּ מה [ׁש הוּ בא 
והוּ א  הּפ וֹ תח הוּ א כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לוֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד להוֹ סיף  וּ מתחזּ קים

כּ יּ דוּ עהּס וֹ גר, ה נּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד בּ רכה רוֹ אים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי ועל 
מּמ נּ וּ  כּ י החכמה מעינ וֹ ת ונפּת חים  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש 

חיּ ים . בּ ּת וֹ צא וֹ ת ויטאל כּ מבאר חיּ ים  חיד"אוה גּ ר "אוה רמח"ל וּ ברבּ י 
בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר ע וֹ ד ועיּ ן  הּק דוֹ ׁש ים,

"אגורה והנה  המלך, דוד תפילת  את  בו לקיים ליה, זכו קא השמים מן
גם  עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש  מפעלו שימשיך עולמים", באהלך

וצדיקים  מבחייהם , יותר  במיתתם צדיקים גדולים כי פטירתו, אין אחרי
אל  מחיל "ילכו כנאמר הבא, בעולם ולא  הזה בעולם  לא מנוחה להם
שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות  התארגנו הצדיקים ותלמידיו חיל",

כמותה. שאין  בעולם הגדולה הכי הישיבה
ישראל על כלל את מזמין  אשר - העולמי  הזוהר מפעל של התכנית פי

בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר  בלימוד חלק וליטול לזכות 
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

אלפיאנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו הדור  גדולי קריאת לקול נשמעים
זה  ועם שלמה ", לך "האלף בבחינת הקדוש , הזוהר של סיומים
יהודים  אלפי התארגנו  כבר  השם. בעזרת ברחמים המשיח את נביא 
אומות  שבעים קליפת את להכניע כדי סיום לכל איש שבעים של בקבוצות 

בזוה"ק כדאמרו לישראל, אבותינו,(שמות )הּמ צרים ירדו נפש בשבעים 
את להכניע יכולים  ובזה נפש , שבעים  של אב נקרא אבינו ויעקב למצרים,

העולם . אומות שרי השבעים 

מה ז זהר ֶֶַַ

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
המחולק הזוה"ק ספרי לצערינו אך בחדשו, חודש  מידי  הזוה"ק
בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים
בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
להושיב חז "ל מצוות את ולקיים צדיק רצון  ולעשות באהבה, שמו  למען
תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה  בדרכו ולהמשיך קברו, על ישיבה
ידח לבלתי  מחשבות ולחשוב  ואתר, אתר בכל די  יהודי לכל הרשב "י
כסף בוזו אני , גיבור יאמר  והחלש  בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח ממנו 
בעשרה  & 1600 סך הדפוס  לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב , בוזו
שירבו  וככל הקדוש  זוהר של  סטים  עשרה עוד ידפיסו וכך תשלומים,

כיה  ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר  להדפיס נוכל כך תורמים,
ולהמשיך  החיים, בעץ  לאחוז רוצים  קדושים ישראל ועם  גדול הצמאון
הרי"ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט  וכמו לדורינו, כאן הרשב "י  נשמת  את

- זי"ע  הלּ חוּ צים ,הטוב  והצּ יל ה ּק וֹ צים , את  והכרית עריצים, ז ּמ ר  ק וֹ לוֹ 
הוּ א עינינ וּ , מאירת  היא  לנ וּ , מגן  לּת וֹ רתוֹ  נזכה  ובזה  יוֹ חאי. בּ ר  אד וֹ ננ וּ 
הטוב: הרי"ח תפילת  בנו  ויקויים - יוֹ חאי. בּ ר אדוֹ ננ וּ  בּ עדנ וּ , ט וֹ ב ימליץ
מצ ּפ ים כּ לּ נוּ  צבי. לעיר  תביא. ּת ׁש בּ י וּ בנּ גלה: בּ נּ סּת ר  מׁש יח. עת ישׂ יח. ּפ ה 

ונעלה : נ שׂ מח ׁש ם , קדׁש הר ציּ וֹ ן לעיר  ליּה :

ז:)הרשב"יומבטיח שמות  המשיח ,,(זוהר התגלות בזמן שיזדמן  מי אשרי
לשכינה וסיוע עזר שיתן  ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה  מי כי
ה ' ישמח שאז  הוא, ברוך  המלך שמחת של  האור לאותו  יזכה  הקדושה ,

עכ "ל.במעשיו ,

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב"ה האריז "ל, ובתורת בזוה "ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו  יום ,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם. ה')רשות משיחא (סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה  וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א )המקדש  אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד

שזכה ונכיר על שליט"א  אבוטבול משה רבי הרב העיר לראש טובה
בבתי סטים הרבה וחילק סטים, מאלף יותר בהדפסת לעזור
מהטילים. העיר  כל את ומציל הציל זה ידי  ועל שמש, בבית מדרשים



המח זהר ֶֶַַ

חילו  יישר שיש . בטוחה  והיותר  גדולה היותר וההגנה השמירה וזוהי
שיהא  הקדוש  מהצדיק מבקשים אנו  יעשו. וכן ילמדו וממנו  לאורייתא
בעולם  הגדולה הכי בישיבה נשמתו  לזכות הלומדים  כל בעד טוב מליץ
שהיה  כמו  ישראל כלל ובעד הקדוש  הזוהר  לומדי של הרשב "י ישיבת
צדיק , של רצונו  שנעשה זה ובזכות חיותו. בחיים  בהיותו למענם פועל
במהרה  האמיתי  הגואל  לנו ישלח שהשי"ת עלינו  טוב ימליץ  הוא

אמן. בימינו






