
ִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה קֶֹדם ַהִלימּוד:  ּתְ

ְדִחילּו  יּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ֵק”י  יֹו”ד  ם  ׁשֵ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ִכיָנָתּה  ׁשְ ְלַאְקָמא  ֵק”י  ָוא”ו  ּבְ
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ֵמָחה,  ׂשְ ִנים  ַהּבָ ֵאם  נּו  עּוּזֵ ִכיַנת  ׁשְ
ר  ֵ ְמַקּשׁ ֲהֵריִני  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ָנִאים  ַהּתְ ל  ּכָ ַמת  ְלִנׁשְ ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִלימּוד  ּבְ ַעְצִמי 
ם  ּוְברֹאׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוִבים  ַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ
י ֶאְלָעָזר  ְוַרּבִ ר יֹוָחִאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ ּנָ ַהּתַ
ַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו  מֹו ּבְ נֹו, ְלַמַען ׁשְ ּבְ
ַהזַֹהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ַהֵדין  ּוּבְ ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך  ָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִיְפקּון ִיׂשְ

ֵניֶהם.  ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי 
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב’ פעמים[,    )סֹוד ה’( ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

ף זַֹהר  ְלַבד  ְלִלּמּוד ּדַ ה ּבִ ּקָ יׁש ּדַ ָך ַמְקּדִ ִהּנְ ׁשֶ ּכְ
דֹוׁש  ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהּקָ
 250,000 ם  ְמַסּיֵ ה  ַאּתָ ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ

ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר!!!   ָעִמים ּכָ ּפְ

יָבה, ַרב ִעיר,  ְיׁשִ ל ַאְדמֹו”ר, רֹאׁש  ּכָ ן  ּכֵ ַעל 
ל  עּור ׁשֶ יד ׁשִ ית ִמְדַרׁש, ַמּגִ כּוָנה, ַרב ּבֵ ַרב ׁשְ
ּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת  ֶחׁשְ ח ּבְ ד, ִיּקַ ף ַהּיֹוִמי, ְמַלּמֵ ּדַ
יל  ּוְלַהּצִ ”ה,  ּבָ ַלַהּקָ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
דֹו זֹוַהר  ָלּמְ ּבְ רֹות  ל ַהּצָ ָרֵאל ִמּכָ ִיׂשְ ֶאת ַעם 

ּבּור. ה ַאַחת ִעם ַהּצִ ּקָ דֹוׁש דף היומי ּדַ ַהּקָ

להצלחת כל עם ישראל ולביטול הגזירות

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

יחד כל שבטי ישראל

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

לע"נ האדמו"ר הקדוש ציס"ע רבי שלום איפרגאן זצוק"ל
לע"נ הרבנית אשת חבר טורא אסתר בת פרחה ע"ה

תרמו אל מפעל הזוהר העולמי והיו שותפים לחלוקת דפי זוהר היומי ספרים ועלונים בחינם 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :טל
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מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

ע"ר 580454064

את קול האדרא תלמדו, ואת שופרו של משיח תשמעו!



ִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ]עץ[ ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֹּזַהר... ֵיְצאּו ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים )זׂוַהר ָנׂשא קכד:(          2

רבא אדרא אנפין]ספר [ארך דא"א דדיקנא דתיקונא מדות הי"ג ב)סדר"ע ק"ל ד) נשא פ' במדבר זוהר

זה  קרא להד ְְְִִֶֶָָָסגלה
:י כלמי יצליח ,למ יר ְְִִֵַַַָָָ

גיזיו ,ית ל ְִִִַָָָרכיו,
רחני פעל זה ,ניְְֲִִִֶֶַָהג
כהז ,מי ליראת זה ְְְְְִִִִֶֶַַַָוגמי,
תח ,מתונ חר מתְְְִֵַָֹ
ל ,מ מתרחקי ְְֲִִִֶַַָָֻהמאה
יראה לא חיו, לי ְְְְִִֶַָָֹאיביו
מענ יצל ניו, ִִֵֵֶַָָָֹמיתת
ימי לאריכת זה ,לילְְֲִִִִִֶַַָה
ועל הא, ללע זה ,ניְְְְִִֶַַָָָו
רחמי האלה תקרב ְְְֲִִֵַַָָָיד

.ליד('ה סֹוד) ְִ

י"הר את לארח לזת ְְְִִֵֶֶַַָָָהרצה
י"הר  דה זהר ילמד ביתְְְִִֵַַַָָֹ
רת מדינל נא יב ְְִֵֵָָזי"ע

הקּדוֹׁשכּתב רבּיהּמקבּל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אזוּלאי אאברהם"זיע ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

ׁשל ֹאזקנו"בלהחידּוהמק בּׁשם , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גלאנטי אברהם זי"ע,הרב ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תחיטּפׁשֹואּד מאן ווי ואמר, ׁשמעוֹן רבּי ָ◌ַ◌
סבאּד עלּאה, יּקירא דיקנאּב ידוֹי

סתימאּו טמירא ,איׁשּדק(וסתים טמיר נ"א)אּלּכמ 
סתיםּד יקנאּד ּתוּׁשבּחּתא. ההיאּד יקנאּד

יקנאּד ּתּקוּנוֹי. מכּל ויּקיר
ותּתאין. עלּאין ידעין דּלא
כלּד אחּתּבׁשּוּת היאּד יקנאּד
רּב הוי לאּד דּיקנא ּתוּׁשבּחין.
יקרבּד איׁשּדוק נביאה נׁש
היאּד יקנאּד .ליּה למחמי
ראּוּטב עד בּשׂערוֹי לייאּת
יראיּק אּתלגּכ חוּורא .אּלבּד
דּטמירין. טמירא דּיּקירין.
תאּמהימנוּד מהימנוּתא

בּצניעוּתא ּתאנא, .אּכלּדדף) 
(א"ע א"פ'קל [סוף ,ספראּד

יקנאּד דּהאי [תרומה
נפיק ,אּכלּד מהימנוּתא
חרניּהֹסו ונחית מאוּדנוֹי,
וסליק ונחית קדּיׁשא, מאּפוּד

אּתבּותקרּב (סגי)וחפי, 
יראיּקּד חוּורא טבא, סמאּבוּד

(דבדיקניה א"ונחית(ס .יקירא חוורא א"ס) 
(נחית דדיקניהעד וחפי ,לאּוּקׁשּב

,לימאׁש מהימנא ,יראיּק דּיקנא הוּא .ראּוּטב
תּרבו דּמׁשח מבּוּעין נביעין, י"ג יּהּב דּנגדּין

.נאּקּתמת ניןּוּקּת עשׂר תלתּב טבא,
מלּעילּא,ּתּקוּנא עראׂש מתּתּקן קדמאה. ִ◌ָ◌

ערׂשּד ּתּקוּנא אּומהה וׁשארי
מאוּדנוֹי, לעילּא יֹנוּותּקּב דּסליק ,ּהיריׁש
טאּחו בּחד דּאוּדנין, תחאּפ מּקּמי ונחית
נאּוּקּת - .מאּפוּד ריׁשא עד ,טבא לאּוּקׁשּב

דּפוּמא, אׁשמרי שׂערא מתּתּקן (וסליק)ּתניינא. 
- ׁשקיל. נאּותּקּב דּפוּמא, אחרא אריׁש עד

דּתחוֹת מאמצעיתא .ליתאהּת דהאי)ּתּקוּנא א"ס) 
חד נפיק ,קביןּנו ּתרין מּתחוֹת חוֹטמא,
סקּפאת ושׂערא ,רחאֹוא
מהאי וּמליא ,ארחא אּוההּב
,עראׂש גּיסא מהאיּו ,יסאּג
חרניּהֹסו ׁשלים נאּומתּק
נאּוּקּת - .רחאֹוא אּוההּד

שׂערא מתּתּקן .רביעאה(ונחית) 
חדא אׁשמרי ,מאּוּפ תֹוחּת
.ליםׁש נאּותּקּב ,חדא אׁשלרי
תֹוחּת חמיׁשאה. נאּוּקּת -
,אחרא ארחא נפיק מאּוּפ
,אּלעילּד ארחאּד בּׁשּקוּלא
רׁשימין ארחין ריןּת יןּלוא
מכּאן. מכּאן ,מאּוּפ על
מתּתּקן .יתאהּתׁש ּתּקוּנא
רעּמל ונפיק וסליק שׂערא,
וחפי .מאּפוּד אׁשלרי לעיל
עד טבא, דּבוּסמא אבּתּקרוּת
ונחית .אּלעילּד מאּופּד אריׁש
פתחאּד אלריׁש שׂערא
.מאּפוּד אהּתּת דּאוֹרחא
ּתרין ואתחזן ,עראׂש ּפסיק .ביעאהׁש נאּוּקּת
ׁשּפירן טבא, דּבוּסמא אּתבּותקרּב ּתּפוּחין,
הדא עלמא, אתקיים בּגיניהוֹן למחזי. ויאן

דכתיב, טז)הוּא משלי).יםּחי מל ּפני בּאוֹר 
דּשׂערי טאּחו חד נפיק ּתמינאה. נאּוּקּת
.ראּוּטב עד לאּוּקׁשּב ותליין ,דיקנאּד חרניֹסו
שׂערי מתערביןּו מתערי .יעאהׁשּת נאּוּקּת
,לאּוּקׁשּב דּתליין שׂערי אינּוּן עם ,יקנאּד

רבא אדרא אנפין]ספר [ארך דא"א דדיקנא דתיקונא מדות הי"ג ב)סדר"ע ק"ל ד) נשא פ' במדבר זוהר

ה"אדּרא על החּמה" רֹאו" ֹספרוְּב◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
"כנאע"ב)דמׁש קכ"ג לׁשוֹן(ּדף וזה , ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְַ◌ֶ◌ְ◌

:ֹוׁשאחרקד ,םֹוּהי עוֹד ּאפילו" ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ר פטרּנזמןׁש לּכ ,ּינינוּבמ י"ּבׁש ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌

,ראּדהא דבריּב סקיםֹעו ּאנוֶׁש◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁשמעוֹן רבּי אּב - ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ"אתעטר"

בּרא בּעטרוֹתיו מלּכ ׁש,מעּטר ְ◌◌ ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּגוון"וי בׁשאיּדבוּו .עכל"ק , ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּזכוּת לּלויתּפ ׁשּקיב ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַכּאׁשר
ותעשׂה ֹותּלפּת ּתתקבּל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁשבּ"י

.ֹותׁשּקַּב◌ָ◌ָ◌

(דתליין).יראהעׁש נאּוּקּת .אּד מן דּא נפקי ולא
(מתערבין)ייןוחּפ דּיקנא. תֹחוּת שׂערי נחּתין

לאּד .סר חד נאּוּקּת דּיקנא. ּתחוֹת נאֹוגרּב
ראּיעוׁשּב וּמתׁשערן נימא, מן נימא נפקין

לאּד ּתריסר. נאּוּקּת .ליםׁש
,מאּוּפ על שׂערי ּתליין
סטרוֹי. לּכמ אתּפני וּפוּמא
.ּהלי סחוֹר רֹסחו עריׂש ויאן
שׂערן תלייןּד ּתליסר. ּתּקוּנא
וּמכּאן, מכּאן דּיקנא, בּתחוֹת
.יראּפׁש בּיקרא יאה, בּיקרא
לא טבּוּרא. עד מחּפיין

לאתחזאה)אתחזי י(ס"אאנּפ לּכמ 
אינּוּן רּב דּבוּסמא, באּקרוּת
חוּורין, ׁשּפירין ּתּפוּחין

לזעיר ּחדו מחזייןּו לעלמא, יןּיח דּמּפקין
אּפין.

תליסרּבליסרּת ונפקין נגדּין אלּין, ניןּוּקּת ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לכל ונגדּין ,תּורב חמׁשּד מבּוּעין
.חאמׁש אּוההּב וּנהרין דּלּתּתא. אינּוּן
ּתּקוּנין דּבתליסר מׁשחא, מההוּא וּמׁשיחין
יקנאּד אתרׁשים אלּין ּתּקוּנין בּתליסר .יןּלא
דּעּתיקין. יקעּתּד דּכלּא, סתימאה ,יראיּק
אנּפוֹי נהירין ,יֹואנּפּד ירןּפׁש ּתּפוּחין מּתרי

חיוּור וכל אנּפין, חיזור)דּזעיר א"שן(סּוׁשו 

אּמההו וּמתלהטין נהירין ,אּתלת דּאשּתכחן
אלּין, ליסרּת ּתּקוּנין דּלעילּא. ראֹנהו
בּתּקוּנוֹי, יקנאּד תּלימובׁשּו ,דיקנאּב ּכחוּתׁשא
ּתלי ,ּהיקניּד חמיּד דּכל נאמן. ׁשנ בּר אתקרי
אנאּת מהימנוּתא. ּהיּב
ליסרּת דּספרא, בּצניעוּתא
דיקנאּב תלייןּד אלּין ּתּקוּנין

בּׁשביעאה (מנהון)יּקירא, 
וּמתּפּתחי בּעלמא, מׁשּתכּחי
וּמאן דּרחמי. רעיּת תליסרּב
כּמאן לאוּמאה, ידיּה דּאוֹׁשיט
.יקנאּד ניּוּקּת בּתליסר דּאוֹמי
אּפין בּזעיר .יןּפא אריּב האי
םּקו יצחק, יּלרב אמר .הכּמּב
סלסלאּב וסלסל ,מּוּקיּב

אּכמלּד נאּותּקּד(בדיקנא א"ס)היא קדּיׁשא 
יתּתּקנוּן.

ואמר,קם תחּפ ,יצחק ז)רבּי מיכה)ֹמוּכ אל מי ָ◌
ּתּתן ,'ֹוגו ּוירחמנ יׁשוּב ,'ֹווג ןֹעו נוֹשׂא
מכילין ליסרּת ּתאנא, .'ֹוגו ליעקב אמת
מבּוּעין מּתליסר נפקין ּהוּלוכ ,הכא אתחזוּן

דּתיּקוּני תּרבו ע"ב)דּמׁשח א"קל דף),איׁשּדק יקנאּד 
נאּוּקּת ּתנא, דּטמירין. טמירא דּעּתיקין. יקאעּת
סתים .טמיר ולא טמיר ,וסתים טמיר דיקנאּד

ידיע. ולא ידיע יֹנוּותּקּב .סתים ולא

       
                   

                    
                    

                     
(של"ה)                זוהר) 
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3 ִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ]עץ[ ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֹּזַהר... ֵיְצאּו ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים )זׂוַהר ָנׂשא קכד:(

רבא אדרא אנפין]ספר [ארך דא"א דדיקנא דתיקונא מדות הי"ג ב)סדר"ע ק"ל ד) נשא פ' במדבר זוהר

זה  קרא להד ְְְִִֶֶָָָסגלה
:י כלמי יצליח ,למ יר ְְִִֵַַַָָָ

גיזיו ,ית ל ְִִִַָָָרכיו,
רחני פעל זה ,ניְְֲִִִֶֶַָהג
כהז ,מי ליראת זה ְְְְְִִִִֶֶַַַָוגמי,
תח ,מתונ חר מתְְְִֵַָֹ
ל ,מ מתרחקי ְְֲִִִֶַַָָֻהמאה
יראה לא חיו, לי ְְְְִִֶַָָֹאיביו
מענ יצל ניו, ִִֵֵֶַָָָֹמיתת
ימי לאריכת זה ,לילְְֲִִִִִֶַַָה
ועל הא, ללע זה ,ניְְְְִִֶַַָָָו
רחמי האלה תקרב ְְְֲִִֵַַָָָיד

.ליד('ה סֹוד) ְִ

י"הר את לארח לזת ְְְִִֵֶֶַַָָָהרצה
י"הר  דה זהר ילמד ביתְְְִִֵַַַָָֹ
רת מדינל נא יב ְְִֵֵָָזי"ע

הקּדוֹׁשכּתב רבּיהּמקבּל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אזוּלאי אאברהם"זיע ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

ׁשל ֹאזקנו"בלהחידּוהמק בּׁשם , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גלאנטי אברהם זי"ע,הרב ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תחיטּפׁשֹואּד מאן ווי ואמר, ׁשמעוֹן רבּי ָ◌ַ◌
סבאּד עלּאה, יּקירא דיקנאּב ידוֹי

סתימאּו טמירא ,איׁשּדק(וסתים טמיר נ"א)אּלּכמ 
סתיםּד יקנאּד ּתוּׁשבּחּתא. ההיאּד יקנאּד

יקנאּד ּתּקוּנוֹי. מכּל ויּקיר
ותּתאין. עלּאין ידעין דּלא
כלּד אחּתּבׁשּוּת היאּד יקנאּד
רּב הוי לאּד דּיקנא ּתוּׁשבּחין.
יקרבּד איׁשּדוק נביאה נׁש
היאּד יקנאּד .ליּה למחמי
ראּוּטב עד בּשׂערוֹי לייאּת
יראיּק אּתלגּכ חוּורא .אּלבּד
דּטמירין. טמירא דּיּקירין.
תאּמהימנוּד מהימנוּתא

בּצניעוּתא ּתאנא, .אּכלּדדף) 
(א"ע א"פ'קל [סוף ,ספראּד

יקנאּד דּהאי [תרומה
נפיק ,אּכלּד מהימנוּתא
חרניּהֹסו ונחית מאוּדנוֹי,
וסליק ונחית קדּיׁשא, מאּפוּד

אּתבּותקרּב (סגי)וחפי, 
יראיּקּד חוּורא טבא, סמאּבוּד

(דבדיקניה א"ונחית(ס .יקירא חוורא א"ס) 
(נחית דדיקניהעד וחפי ,לאּוּקׁשּב

,לימאׁש מהימנא ,יראיּק דּיקנא הוּא .ראּוּטב
תּרבו דּמׁשח מבּוּעין נביעין, י"ג יּהּב דּנגדּין

.נאּקּתמת ניןּוּקּת עשׂר תלתּב טבא,
מלּעילּא,ּתּקוּנא עראׂש מתּתּקן קדמאה. ִ◌ָ◌

ערׂשּד ּתּקוּנא אּומהה וׁשארי
מאוּדנוֹי, לעילּא יֹנוּותּקּב דּסליק ,ּהיריׁש
טאּחו בּחד דּאוּדנין, תחאּפ מּקּמי ונחית
נאּוּקּת - .מאּפוּד ריׁשא עד ,טבא לאּוּקׁשּב

דּפוּמא, אׁשמרי שׂערא מתּתּקן (וסליק)ּתניינא. 
- ׁשקיל. נאּותּקּב דּפוּמא, אחרא אריׁש עד

דּתחוֹת מאמצעיתא .ליתאהּת דהאי)ּתּקוּנא א"ס) 
חד נפיק ,קביןּנו ּתרין מּתחוֹת חוֹטמא,
סקּפאת ושׂערא ,רחאֹוא
מהאי וּמליא ,ארחא אּוההּב
,עראׂש גּיסא מהאיּו ,יסאּג
חרניּהֹסו ׁשלים נאּומתּק
נאּוּקּת - .רחאֹוא אּוההּד

שׂערא מתּתּקן .רביעאה(ונחית) 
חדא אׁשמרי ,מאּוּפ תֹוחּת
.ליםׁש נאּותּקּב ,חדא אׁשלרי
תֹוחּת חמיׁשאה. נאּוּקּת -
,אחרא ארחא נפיק מאּוּפ
,אּלעילּד ארחאּד בּׁשּקוּלא
רׁשימין ארחין ריןּת יןּלוא
מכּאן. מכּאן ,מאּוּפ על
מתּתּקן .יתאהּתׁש ּתּקוּנא
רעּמל ונפיק וסליק שׂערא,
וחפי .מאּפוּד אׁשלרי לעיל
עד טבא, דּבוּסמא אבּתּקרוּת
ונחית .אּלעילּד מאּופּד אריׁש
פתחאּד אלריׁש שׂערא
.מאּפוּד אהּתּת דּאוֹרחא
ּתרין ואתחזן ,עראׂש ּפסיק .ביעאהׁש נאּוּקּת
ׁשּפירן טבא, דּבוּסמא אּתבּותקרּב ּתּפוּחין,
הדא עלמא, אתקיים בּגיניהוֹן למחזי. ויאן

דכתיב, טז)הוּא משלי).יםּחי מל ּפני בּאוֹר 
דּשׂערי טאּחו חד נפיק ּתמינאה. נאּוּקּת
.ראּוּטב עד לאּוּקׁשּב ותליין ,דיקנאּד חרניֹסו
שׂערי מתערביןּו מתערי .יעאהׁשּת נאּוּקּת
,לאּוּקׁשּב דּתליין שׂערי אינּוּן עם ,יקנאּד

רבא אדרא אנפין]ספר [ארך דא"א דדיקנא דתיקונא מדות הי"ג ב)סדר"ע ק"ל ד) נשא פ' במדבר זוהר

ה"אדּרא על החּמה" רֹאו" ֹספרוְּב◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
"כנאע"ב)דמׁש קכ"ג לׁשוֹן(ּדף וזה , ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְַ◌ֶ◌ְ◌

:ֹוׁשאחרקד ,םֹוּהי עוֹד ּאפילו" ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ר פטרּנזמןׁש לּכ ,ּינינוּבמ י"ּבׁש ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌

,ראּדהא דבריּב סקיםֹעו ּאנוֶׁש◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁשמעוֹן רבּי אּב - ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ"אתעטר"

בּרא בּעטרוֹתיו מלּכ ׁש,מעּטר ְ◌◌ ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּגוון"וי בׁשאיּדבוּו .עכל"ק , ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּזכוּת לּלויתּפ ׁשּקיב ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַכּאׁשר
ותעשׂה ֹותּלפּת ּתתקבּל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁשבּ"י

.ֹותׁשּקַּב◌ָ◌ָ◌

(דתליין).יראהעׁש נאּוּקּת .אּד מן דּא נפקי ולא
(מתערבין)ייןוחּפ דּיקנא. תֹחוּת שׂערי נחּתין

לאּד .סר חד נאּוּקּת דּיקנא. ּתחוֹת נאֹוגרּב
ראּיעוׁשּב וּמתׁשערן נימא, מן נימא נפקין

לאּד ּתריסר. נאּוּקּת .ליםׁש
,מאּוּפ על שׂערי ּתליין
סטרוֹי. לּכמ אתּפני וּפוּמא
.ּהלי סחוֹר רֹסחו עריׂש ויאן
שׂערן תלייןּד ּתליסר. ּתּקוּנא
וּמכּאן, מכּאן דּיקנא, בּתחוֹת
.יראּפׁש בּיקרא יאה, בּיקרא
לא טבּוּרא. עד מחּפיין

לאתחזאה)אתחזי י(ס"אאנּפ לּכמ 
אינּוּן רּב דּבוּסמא, באּקרוּת
חוּורין, ׁשּפירין ּתּפוּחין

לזעיר ּחדו מחזייןּו לעלמא, יןּיח דּמּפקין
אּפין.

תליסרּבליסרּת ונפקין נגדּין אלּין, ניןּוּקּת ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לכל ונגדּין ,תּורב חמׁשּד מבּוּעין
.חאמׁש אּוההּב וּנהרין דּלּתּתא. אינּוּן
ּתּקוּנין דּבתליסר מׁשחא, מההוּא וּמׁשיחין
יקנאּד אתרׁשים אלּין ּתּקוּנין בּתליסר .יןּלא
דּעּתיקין. יקעּתּד דּכלּא, סתימאה ,יראיּק
אנּפוֹי נהירין ,יֹואנּפּד ירןּפׁש ּתּפוּחין מּתרי

חיוּור וכל אנּפין, חיזור)דּזעיר א"שן(סּוׁשו 

אּמההו וּמתלהטין נהירין ,אּתלת דּאשּתכחן
אלּין, ליסרּת ּתּקוּנין דּלעילּא. ראֹנהו
בּתּקוּנוֹי, יקנאּד תּלימובׁשּו ,דיקנאּב ּכחוּתׁשא
ּתלי ,ּהיקניּד חמיּד דּכל נאמן. ׁשנ בּר אתקרי
אנאּת מהימנוּתא. ּהיּב
ליסרּת דּספרא, בּצניעוּתא
דיקנאּב תלייןּד אלּין ּתּקוּנין

בּׁשביעאה (מנהון)יּקירא, 
וּמתּפּתחי בּעלמא, מׁשּתכּחי
וּמאן דּרחמי. רעיּת תליסרּב
כּמאן לאוּמאה, ידיּה דּאוֹׁשיט
.יקנאּד ניּוּקּת בּתליסר דּאוֹמי
אּפין בּזעיר .יןּפא אריּב האי
םּקו יצחק, יּלרב אמר .הכּמּב
סלסלאּב וסלסל ,מּוּקיּב

אּכמלּד נאּותּקּד(בדיקנא א"ס)היא קדּיׁשא 
יתּתּקנוּן.

ואמר,קם תחּפ ,יצחק ז)רבּי מיכה)ֹמוּכ אל מי ָ◌
ּתּתן ,'ֹוגו ּוירחמנ יׁשוּב ,'ֹווג ןֹעו נוֹשׂא
מכילין ליסרּת ּתאנא, .'ֹוגו ליעקב אמת
מבּוּעין מּתליסר נפקין ּהוּלוכ ,הכא אתחזוּן

דּתיּקוּני תּרבו ע"ב)דּמׁשח א"קל דף),איׁשּדק יקנאּד 
נאּוּקּת ּתנא, דּטמירין. טמירא דּעּתיקין. יקאעּת
סתים .טמיר ולא טמיר ,וסתים טמיר דיקנאּד

ידיע. ולא ידיע יֹנוּותּקּב .סתים ולא

       
                   

                    
                    

                     
(של"ה)                זוהר) 
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ִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ]עץ[ ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֹּזַהר... ֵיְצאּו ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים )זׂוַהר ָנׂשא קכד:(          4

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

הזוהר  ספרי  כל  לשמיעת  הזה.  בעולם  עדן  גן  תענוג  הקדוש,  בזוהר  שיעורים  אלף  משמונה  יותר 
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)ללא כסף(. אמור  פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך  סגולת הרשב"י: 
 3 לעוד  וחלק  תן  התפילה(.  לאחר  )רצוי  האידרא,  דף  את  ברציפות  ימים  שבעה  במשך 
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל  וכן הלאה,  אנשים את דף האידרא, 
הרשב"י:  של  נוח  בתיבת  מוגנים  כולם  בה  לפגום  שיכול  בעולם  ומקטרג  כח  שום   שאין 

- הזוהר קדוש.
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