
"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

גליון מס' 13
כסלו תש"ע לפ"ק

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים
להיכן מופנים המשאבים הכספיים, האם הכסף הולך נטו לצדקה? 

האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

בחסות:

מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו

על הוצאה לאור של ספרי הזוהר בלשון הקודש
וספרי הזוהר מחולקים לפרשיות

ולנושאים שונים וכן עלונים לנוער*,

לשם כך דרושים לנו מגיהים גרפיקאים ועורכים 

בהתנדבות
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!

המעונינים נא ליצור קשר, טל: 054-8436784

ָחְכְמָתא  ָחא ְטִמיִרין דְּ כָּ יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאשְׁ ד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמשִׁ *( כַּ
ָעה,  א ָהָאֶרץ דֵּ ְתַמלֵּ י ָאז תִּ ים ִיְמְצאּו אֹוְצרֹות ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ִמּסֹודֹות, כִּ ]ְנָעִרים ְקַטנִּ

ף קי"ח.( ֶרְך ֱאֶמת[. )זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ דֶּ

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר



ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש 
מתפשט והולך ממשיך להאיר 
עוד בית יהודי ועוד אחד, בתי 
וישיבות  כוללים  מדרשות, 
נוסדו  בהם  מקומות  נוספות, 
שיעורים ללימוד הזוהר היומי 
ברוב עם, מרחבים רבים אשר 
והטהור.  הזך  מהאור  נהנים 
בכח האור לגרש את החושך 
האמיתית,  לתכלית  ולקרבינו 
לעת אשר יתגלה האור הגנוז 
ציון  על  חדש  "אור  כל  לעין 
במהרה  כולנו  ונזכה  תאיר 

לאורו".

ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש 
מתפשט והולך ממשיך להאיר 
עוד בית יהודי ועוד אחד, בתי 
וישיבות  כוללים  מדרשות, 
נוסדו  בהם  מקומות  נוספות, 
שיעורים ללימוד הזוהר היומי 
ברוב עם, מרחבים רבים אשר 
והטהור.  הזך  מהאור  נהנים 
בכח האור לגרש את החושך 
האמיתית,  לתכלית  ולקרבינו 
לעת אשר יתגלה האור הגנוז 
ציון  על  חדש  "אור  כל  לעין 
במהרה  כולנו  ונזכה  תאיר 

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על 
עצמו ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי 
נחלק את ספרי הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, 
אור הזוהר, עלונים ועוד - חינם - בפריסה 

נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן:

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
hazohar.com@gmail.com נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300   או לדואר אלקטרוני

ָקְצָרה  ִקּצּור  ָהרֹב  ַעל  שֶׁ ֵמַאַחר  ִהנֵּה 
יס ִסְפֵריֶהם כו',  ַהְדפִּ ַיד ַהֲחָכִמים ִמלְּ
ְיֵדיֶהם  ַח  ִלְפתֹּ כו'  יִרים  ַלֲעשִׁ ְוָראּוי 
ֵחֶלק  כְּ ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ָיָפה,  ַעִין  בְּ ֲאֵליֶהם 
ְלִפי ַמה  ְוַהּכֹל  ֶהָחָכם כו',  ֹיאְכלּו ִעם 
ִנְצָרְך  הּוא  שֶּׁ ַמה  ּוְלִפי  ֶפר,  ַהסֵּ הּוא  שֶּׁ
ּנּו  ִממֶּ ְך  ְמשָׁ ַהנִּ ַהּתֹוֶעֶלת  ּוְלִפי  ים,  ָלַרבִּ
ח,  כַּ ְוִתשְׁ ְודּוק  השי"ת,  ַלֲעבֹוַדת 
ב  ֶנְחשָׁ ֵהא  יְּ שֶׁ ֶסף  כֶּ ֵאין  ְמַעט  כִּ שֶׁ
ל  שֶׁ הֹוָצָאה  ל  כָּ שֶׁ זוֹ,  כָּ ה  ַרבָּ ְלִמְצָוה 
ָעתוֹ כו', ֲאָבל ֶזה ַהּנֹוֵתן  ִמְצָוה הּוא ִלשְׁ
ָלַעד  עֹוֶמֶדת  ִצְדָקתוֹ  פּוס  ַהדְּ ְלצֶֹרְך 
ים,  ה ֶאת ָהַרבִּ ְלדֹור ּדֹוִרים ְוהּוא ְמַזכֶּ
ּטֹוב  ַמה  כו',  ּבוֹ  לּוי  תָּ ים  ָהַרבִּ ְזכּות 
ְבֵרי  דִּ לוֹ  ָקָנה  טֹוב,  ם  שֵׁ ָקָנה  ֶחְלקוֹ, 
ְוַגם  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  לוֹ  ָקָנה  ּתֹוָרה, 
יֹוֵעץ  ֶלא  )פֶּ עכ"ל.  כו',  ַהֶזה  ָהעֹוָלם 

פּוס(. אֹות דְּ

ּבוֹן  ֶחשְׁ )ְלִפי  ְזֻכּיֹוֵתיֶכם  ֶכם  ַנְפשְׁ בְּ ּוּו  שַׁ
ן  ַהבֶּ ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ִויַטאל,  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ
זי"ע(,  י  ְרַעבִּ שַׁ ַכי  ָמְרדְּ י  ְוַרבִּ ַחי  ִאיׁש 
ֵעֶקב  בוֹן,  ַמְחשְׁ בְּ ב  ְלַחשֵּׁ ן  ִנתָּ ּלֹא  שֶׁ
ַסת ָעלוֹן  ַהְדפָּ ִרים. ְוזֹאת בְּ ְספָּ ִרּבּוי ַהמִּ

ְלַבד. ֶאָחד בִּ

ב



בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - חינם
אביעזר-מושב  02-9912327/052-6209807
אבן שמואל  054-8421915
אופקים  052-26222777
אופקים  077-9248522
אור עקיבא  04-6288879/050-9113532
איתן  054-8421915
אלעד  03-9090881/052-7643116
אלעד  03-9360632
אלעד  052-7654124
אלעד  052-712-3510
אלעד  03-9072629/057-3117913
אלעד  050-7115390
אשדוד  08-8565928
אשדוד  08-9562888/054-8416192
אשדוד  054-4940834
אשדוד  08-9562888/054-8416117
אשדוד  057-2251405
אשדוד  08-8562888/054-8416112
אשדוד  054-4940834
אשדוד-רובע ג'  052-7626119
08-6739750 אשקלון

אשקלון-נוה דקלים  
08-6716606/054-4699823
אשקלון  052-2436822
אשקלון   077-7800949
באר שבע  0779248522
באר שבע  08-6108605
באר שבע   08-6409158/057-3102912
בית שאן  077-5505936/052-7652742
בית שאן  077-5585031/054-8419055
בית שאן  077-5505936
בית שמש  02-9923927/054-8462212
בית שמש  02-9996106/052-7135944
בית שמש  02-9912945
בית שמש  077-2112125/050-8736266
בית שמש  02-9923298/054-7781350
בית שמש  02-9998693/0548-412530
בית שמש  077-7991287

בית שמש-איזור תעשיה  
02-5800926/02-9999373
בית שמש-גבעת שרת  02-9916447

בית שמש-גבעת שרת  
02-9913322/054-4794860
בית שמש-גבעת שרת  054-2621843

בית שמש-גבעת שרת  
02-9914528/050-9118114

בית שמש-גבעת שרת  
02-9920310/057-8187376
בית שמש-הירקון  077-7005382
בית שמש-הרטוב  050-6946721
בית שמש-חפציבה  02-9951687
בית שמש-חפציבה  052-5592655

בית שמש-חפציבה  
054-5291099/054-5291099
בית שמש-יפה נוף  02-9922769

בית שמש-מושב זנוח  
02-9996424/050-8756477

בית שמש-בית ומנוחה  
02-9992391/057-3192391
בית שמש-נחלה ומנוחה  02-9919520
בית שמש-עיר  02-9913322/054-4794860

בית שמש-עיר  02-9996424/050-8756477
בית שמש-עיר  057-9221591
בית שמש-קריה חרדית  02-9924486
בית שמש-רמה א'  02-9998744
בית שמש-רמה א'  052-7025170
בית שמש-רמה א'  02-9922862

בית שמש-רמה א'  
077-7995694/050-4105953

בית שמש-רמה א'  
077-7995694/050-4105953

בית שמש-רמה א'  
02-9921322/054-8462516

בית שמש-רמה א'  
02-9922862/054-8462212

בית שמש-רמה א'  
02-9919974/057-3119974

בית שמש-רמה א'  
077-3200742/052-27640197

בית שמש-רמה א'  
077-4142080/054-8468049

בית שמש-רמה א'  
02-9921322/054-8462516
בית שמש-רמה א'  02-9923370
בית שמש-רמה א'  052-7270300
בית שמש-רמה א'  054-8441423

בית שמש-רמה א'  
077-410085/054-8433385
בית שמש-עין גדי  052-2906020
בית שמש-עין גדי  02-9991884
בית שמש-עין גדי  052-2906020

בית שמש רמה ב'  
02-9997304/054-8409045

בית שמש-רמה ב'  
02-9923289/054-7781350
בית שמש-רמה ב'  052-7669956
בית שמש-רמה ב'  02-9995878
בית שמש-רמה ב'  02-9921388

בית שמש-רמה ב'  
02-9923581/052-7695378

בית שמש-רמה ב'  
02-9924247/052-7634563
בית שמש-רמה ב'  02-9924332
בית שמש-רמה ב'  02-9995236
ביתר  054-8421915
ביתר עילית  02-5808970/052-7603303
ביתר עילית  054-8421915
ביתר עילית  02-5807752
ביתר עילית  02-5807651/054-8475305
ביתר עילית  02-5802391
ביתר עילית  057-3107400
ביתר עילית  02-5807752/02-5808536
ביתר עילית  02-5800871
ביתר עילית-הגפן  02-5800364
ביתר עילית  02-5807651/054-8475305
ביתר עילית  054-6609475
ביתר עילית-הדקל  02-5800871
בני ברק  054-8464606
בני ברק  03-6180777
בני ברק  054-4523917
בני ברק  03-5708299/052-7606801
בני ברק  03-9088613/050-855-7339

בני ברק-קרית הרצוג  050-4128420
בנימינה  04-6288879/050-9113532
בת ים  052-6077914/052-2620954

בת עין  
גבעת זאב  054-4956515
זכרון יעקב  04-6288879/050-9113532
חדרה  04-6288879/050-9113532
חדרה  04-6247235/054-6567839
חדרה-אור עקיבא  04-6262204
חולון   077-5014013/052-7133786
חיפה-הדר   04-867-8043
חיפה  04-8678043
חיפה  077-7660763/052-7673605
טבריה  054-5888040

טבריה-קרית שמואל   
077-868180/052-7126848

טבריה  050-7809009 
טבריה  04-6724542
יהודה ושומרון  054-2240932
יקנעם  04-6288879/050-9113532
ירושלים  02-5381303/072-2322608
ירושלים  02-5402113/052-71205230
ירושלים  02-571192
ירושלים  02-6282510
ירושלים  052-71205230
ירושלים-בית ישראל  054-8416181

ירושלים-בר אילן  
02-5021073/052-7604578
ירושלים-גוש שמונים  02-5370820
ירושלים-גבעת זאב  052-7686978
ירושלים-גבעת זאב  054-4956515
ירושלים-הר נוף  050-4155778

ירושלים-זכרון משה  
054-8431645/057-3131343
ירושלים-מורשה  02-6282519
ירושלים-מורשה  02-6282519
ירושלים-מקור ברוך  02-5023811
ירושלים-עיר העתיקה  054-2240932

ירושלים-נוה יעקב  
077-9511004/052-7625510
ירושלים-נוף הרים  02-5344634
ירושלים-עין כרם  02-6448515
ירושלים-עין כרם  02-6448515

ירושלים-פסגת זאב  
052-2637767/077-5117008
ירושלים-פסגת זאב  050-7766626
ירושלים-פרדס  077-4080252
ירושלים-רוממה   02-5003597
ירושלים-רמות א'  054-6571330
ירושלים-רמות ד'  02-5868083
ירושלים-רמות  02-5712461

ירושלים-רמת אשכול  
02-6535973/050-4149191

ירושלים-רמת שלמה  
02-5810775/052-7682233
ירושלים-שדרות אשכול  050-4001775

יקנעם  
כפר אתא  
כרכור  04-6288879/050-9113532
לוד  052-2906020
מבשרת ציון  054-7613851
מבשרת ציון  050-6856422

מודיעין עילית  08-9721439/052-4178426
מודיעין עילית   054-4128929
מודיעין עילית  08-9798809/052-7645112
מודיעין עילית  08-9741606/050-8741606
מודיעין עילית  08-9742049
מודיעין-ברכפלד  
08-9740174/054-4840174
מירון  0547693119
מירון  054-4523917
מצפה רמון  08-6595237/057-8161389
נהריה-צפון  054-6786102
ניצן  054-2240932

נצרת עילית  
054-496-6811/052-563-4174
נצרת עילית  04-6571363/052-8044588

נצרת עילית  052-4215105  
נצרת עילית  04-6463271

     052-6175329 נתיבות 
נתניה  09-8877718
נתניה  077-7900242
נתניה קרית נורדאו  052-6329681
נתניה  09-8323442/050-4160188

נתניה-קרית צאנז   
09-8619442/054-4515034
עוזה  054-8421915
עפולה  054-4328190
עפולה  050-8715177
עפולה  050-8756827
עפולה-עילית  054-6538794
עפולה-עלית  052-3976612
עפולה-צפון  050-8715177
פרדס חנה  04-6288879/050-9113532
פתח תקוה  03-2087058/054-8474455
פתח תקוה  03-9088572/054-8425228
פתח תקוה  03-9091002/052-6165231
פתח תקוה   03-9074317/057-8165043
פתח תקוה   050-2558544
צפת  054-7781959
קרית גת  054-8421915
ראשון לציון  03-94028270/052-8325421
ראשון לציון  052-8325421

ראשון לציון-מרכז  
03-9563892/050-9951046
ראשון לציון  050-8737205
ראשון לציון   03-9648512/050-5797595
ראשון לציון  050-5329390
ראשון לציון  050-5797595/054-8481181
ראשון לציון-מזרח  03-9402827
רחובות  052-6395777
רחובות  052-7607999
רחובות  050-2226672
רחובות  08-9450091/0546417320
רמלה  08-9151932/050-9094953
רמלה  08-9244180/052-6305948
רמלה  0504180635
תל אביב-שכונת נוה שרת  052-7669258
תל אביב  054-8421915
תל אביב  03-7316051
תל אביב  03-6491168
תל אביב  0507487004
תל אביב  052-5355579

ג



למעלה  לפני  יתברך  לאל  שתהילות  קאמינא  ומכירי  ביודעי 
מאורות  בישיבתו  שליט"א  קוק  דוב  רבי  הרה"צ  ייסד  משנה 
כל  ברציפות  לומדים  שבו  הרמח"ל  של  הלימוד  סדר  רפאל 
שעות היום מזמן נץ החמה עד הלילה זוהר הקדוש מחולק על 

ידי אברכים,

הרב שליט"א אמר שזה מונע מכל מיני גזירות ואסונות כידוע.

הייתי מציע לכל ישיבה וישיבה שיעשו את הסדר של 
רבינו הרמח"ל זצ"ל שכידוע היה נשמת משיח צדקינו, 

הוא  היום  כידוע  הגאולה,  איך לקרב את  וידע את הסוד 
יעשו  ישיבות אותו   26 עוד  שנת הגאולה, אז אני בטוח שאם 

הסדר השם יתברך ירחם עלינו וישלח לנו את משיח צדקינו

דוד ע. טבריה

א. מאוד מאוד שמחתי ויגל לבי בהגלות נגלות האור הגדול והנורא על ידכם 
של אדונינו התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע אשר נגלה אליו בגילוים 
עצומים ונפלאים במתיבתא דרקיעא, ועל ידי משה רעיא מהימנא, ועל ידי 
אליהו הנביא התשבי והגלעדי זכור לטוב, אשר יבוא לבשרנו במהרה בימנו 
אבי  אדוני  של  והנפלאים  האדירים  בפירושיו  ובפרט  אמן.  במהרה  בקרוב 
אפילו  דוקא  הזה  דבדור  דמבואר  זה  על  ובפרט  זיע"א,   ז"ל  הגר"א  זקני 
קטני קטנים ילמדו את הזוהר הקדוש, ועל ידי כן תבוא הגאולה מיד. ובפרט 
כהנהגתו של אדוני אבי זקני הגר"א ז"ל ועל ידי כן הוראתו לדורות, ללמוד 
זוהר תמידים כסידרם. ובוודאי נודה לכם רבות על הארת וההנחלה לרבים  
הקדוש  הזוהר  לספר  ופירושיו  ז"ל  הגר"א  זקני  אבי  אדוני  של  תורתו  את 
והנפלא מאוד נעלה, אשר על ידו ניגאל ברחמים גדולים ועצומים מיד עכשיו. 
בירושלים  החרדית  העדה  רבני  הגה"צ  ובפרט  שליט"א,  הרבנים  אשריכם 
מאוד  מאוד  המעוררים  הנוראים  המכתבים  קראתי  אשר  שליט"א  עיה"ק 
של  המכתב  וג"כ  תשס"ה  ומשנת  תשס"ב  משנת  הקדושה  הקריאה  ובפרט 
עבודתכם  על  מעיד  שזה  מאיר  זכרון  אב"ד  שליט"א  וואזנער  הרב  הגה"צ 
וזכותכם הגדולה, אשר בזכותכם ועל ידכם תבוא הגאולה שלימה ברחמים 
גמורים עצומים ונפלאים כמו שהיה ביציאת מצרים כאמרם ז"ל בסנהדרין פ' 
חלק' שהניסים יהיו כמו ביציאת מצרים, וכמו שביאר השלה"ק, שכמו שהיה 
במצרים זכות דם מילה ודם פסח כן יהיה בגאולה האחרונה רק ע"י הזוהר 

הקדוש, ונגאל במהרה גאולת עולמים.

ב. ובפרט שזהו הסוד המבואר גם בכתבי אא"ז הקדוש הגר"א ז"ל, בהענין 
של הקו האמצעי, קו הרחמים גמורים. וזה הוא גם כן סוד יחוד ז"א ונוק', פנים 
בפנים, כדכתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, ביחוד שלם בלא פירוד 
ח"ו וח"ו כלל וכלל, כידוע לעוסקים והלומדים בספר הזוהר עם פרושיו של 

אא"ז הגר"א ז"ל מווילנא.

שעות   24 בזוה"ק  שיעורים  לעשות  שהתחלתם  כשראיתי  מאוד  שמחתי  ג. 
הגאון  אאז"ל  של  בספר  ועיין  בניה,  על  ומבכה  שבוכה  אמנו  רחל  בקבר 
מווילנא, "ליקוטי הגר"א ז"ל", המבאר שם ענינים נפלאים, וזה לשונו: "...סוד 
אלף השביעי תליסר יקים כו' הוא מזל הי"ג..." ובד"ה שם: "ענין לאה ורחל 
... בחי' שנית כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים ולע"ל והוא 
גאותו של הקב"ה ונק' ג"כ ענו כידוע וכמ"ש כ"מ שאתה מוצא גדולתו כו'...", 

עיי"ש ותמצא פלא נפלא. 

ועיין עוד בכתבי זקיני הגר"א שמציין לתיקוני בזוהר הקדוש בתיקון י"ג על 
השראת השכינה בקבר רחל אמנו ע"ה. 

ד. מובא מהצדיק הקדוש רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל בספרו "גנזי המלך" 
לימוד  בלא  שמצוה  משום  ע"כ.  "הקבלה",  בגימטריא  הכולל  עם  ש"מצוה" 
יודע ומבין יעיד על זה דכן הוא באמת כמו  הקבלה כגוף בלא נשמה. וכל 
שכתב בכתבי הרמח"ל באריכות ע"ז, ועל כן כל הקורא מכתבי הזה יראה 
בכדי  זוהר  וילמד  זצוק"ל  מווילנא  הגר"א  אאמו"ז  של  בדרכו  עצמו  לחזק 
וליחד  מהגלות  ישראל  כנסת  את  ולפדות  באמת,  יתברך  ה'  את  לעבוד 
הדודים. )רק יזהר שלא לגשם את הדברים ח"ו, רק יזכור דאין שום צורה 
לסבר  משלים  רק  הם  הכנויים  וכל  ח"ו,  העליונים  בעולמות  גשמי  ומציאות 

את האוזן, ואם יזכור זה יוכל ללמוד בשופי, כדכתב המהרח"ו ז"ל בא' מן 
הקדמותיו בתחילת ה"עץ חיים"(. 

ה. ידוע שזקיני רבינו הגדול הגר"א ז"ל היה כאחד מן הראשונים, עד שגדולי 
ה"מגלה  בעל  כתב  כך  יוסף,  בן  דמשיח  נהורא  שהיה  עליו  העידו  ישראל 
משיח  שנצרך  דברים  מג'  "אחד  אשר  האריז"ל  דברי  את  ומביא  עמוקות" 
בן יוסף לבוא בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה... ולבי אומר לי בבירור 
אשר לזה נשלח לנו עיר וקדיש משמיא נחית הה"ג הגר"א ז"ל לגלות לנו את 

התורה בנגלה ובנסתר".

ו. עוד ידוע ומפורסם אצל נכדי הגר"א ז"ל, שהיה אחד שצחק על ספרי זקיני 
זצ"ל על חיבורו שכתב על התיקוני זוהר, ורב אחד שמו בחרם, מזה אנו רואים, 
אין מי שיכניסו אותו בחרם,  ואם  לו חרם,  הזוהר הק' מגיע  שאחד שצוחק על 
ראיתי באיזה ספר שמחרימים אותו בשמים, על כן בזמנינו זה, אם רואים אחד 

שמתנגד לזוהר הק' תתרחקו ממנו, כי הוא אולי מוחרם מן השמים ח"ו.

ז. אשריכם שזכיתם ומזכים אתם ועל ידכם מתגלה לאור עולם, בסוד העלם 
צמצום והגבלה בעולם העשיה הגשמי הלזה, אשר אסורים בו בכבלי הגוף, 
והנורא "אור הזוהר  ידכם האור הגדול  ועל  והיצר הרע הצר הצורר הידוע, 
הקדוש" "אור הרשב"י" בהתגלות עצומה בגילוי שלם ביחודא שלים. ודוקא 
האור  יתגלה  ול"ע,  ל"ע  הצרות  רבוי  בעת  והקליפות  החושך  במקום  כאן 
הנפלא הזה כרצון אבי זקני הגר"א ז"ל, ויהיה קץ גאולתנו, בקרוב בימינו. עוד 
אציין לכם מה שראיתי בקול קורא מרבני ירושלים )שנת תרפ"א( וז"ל: כל 
נפש מישראל למגדול ועד קטן מֻחיב ללמד ספר הזהר דבר יום ביומו, ולסים 
הגאולה  לתקון  יעבר,  ולא  חק  ושנה,  שנה  בכל  הקדוש  הזהר  כל ספר  את 

האמתית, ובשעה אחת יזכה להיות בן עולם הבא.

מווילנא זכר  זקני אור העולם הגאון  ובזכות אדוני אבי  יתברך  ויעזור השם 
וקריאת  ותפיצו את לימוד  וקדוש לברכה, תצליחו בכל מעשי ידכם,  צדיק 
הזוהר הקדוש כרצון אבי זקני הגר"א ז"ל ונזכה כבר לגילוי השלם, וליחוד 

השלם, התלוי בלימוד וקריאת הזוהר הקדוש, במהרה בימינו אמן.

החותם בברכה וביראת הכבוד קדם רבני מפעל הזוהר העולמי שעל ידיהם 
תבוא הגאולה שלימה בב"א.

הרב חיים יעקבזון 
נין ונכד לאא"ז הגר"א ז"ל

חופ"ק ירושלים עיה"ק תותבב"א
נ.ב. אבקש מהרבנים שליט"א אם תוכלו להדפיס את מכתבי בעלונים הבאים, ויהיה 

לתועלת ולזיכוי הרבים, בדרכו של מורי אבי זקני רבנו הגר"א ז"ל.
הערת מערכת: כשאנו בשנת תש"ע ומרומז בזוהר הקדוש פרשת בלק דף ס"ט 
ע"א וז"ל: )עם ביאור(: ועל ההוא זמנא כתוב ]ועל אותו הזמן כתוב יענך ה' ביום 
צרה[, דאינון תשע פסוקים כירחין דיולדה ]שבמזמור זה יש תשעה פסוקים 
כמספר תשעה ירחי לידה[ ושבעים תיבין ]ויש בו שבעים תיבות, להורות[ דהא 
 70 770 לאלף השישי שזהו סוד  לשבעין שנין באלף שתיתאה }השנה תש"ע 
כל  על  וישלוט  יוליד  ]כי לשבעים שנה באלף השישי[  70 במאות{  ו  בעשרות 
]יוליד משיח את כל ממשלתו וישלוט על כל העולם[, ובגין כך באינון  עלמא 
תשעה ירחין ]ולכך באלו התשע ירחים,[.יתחזון בכל לילה מפלגו ואילך ]יתראו 

בכל לילה מחצות וכו'[, וכו'....

לכבוד רבני המפעל  הקדוש "מפעל הזוהר העולמי".
בס"ד



ַחק ַעל ַהּזַֹהר צָּ ֵחֶרם ֶאָחד שֶׁ ָהַרב ַמְכִניס בְּ
ל ַהּתֹוָרה  ַמד ֶאת כָּ לָּ ץ, ַרק ִמּתֹוְך שֶׁ ה ַהקֵּ ָר"א ִנְתגַּלָּ ַהגְּ לְּ פּוֵמיּה לֹוַמר שֶׁ ָלא בְּ ּוַמְרגְּ
סּוִקים  יַע ַלפְּ ִהגִּ שֶׁ י, ֲהֵרי כְּ ּה ָהֲאִמתִּ רּושָׁ ֵדי ַלֲעמֹד ַעל עֶֹמק פֵּ לֹוַמר כְּ ָמּה, - כְּ ּה ִלשְׁ כֻּלָּ
ם  שָׁ גַּם  לוֹ  ה  ִנְתגַּלָּ ץ,  ַהקֵּ ז  ְמֻרמָּ ֶהם  בָּ שֶׁ ָוֵחִצי"  מֹוֲעִדים  ְלמֹוֵעד  י  "כִּ  - ָדִנּיֵאל  בְּ שֶׁ
בּוָעה,  שְׁ ְך בִּ ַזר ַעל כָּ יְך ָהְלָאה, ְוָלֵכן גַּם גָּ ן לֹא ָהָיה ַמְמשִׁ ִאם לֹא כֵּ י שֶׁ רּוׁש ָהֲאִמתִּ ַהפֵּ

ְרגָּה זוֹ.... יַע ִליֵדי דַּ ָמּה ָיכֹול ְלַהגִּ ּתֹוָרה ַרק ִלשְׁ ל ָהעֹוֵסק בַּ כָּ ֲהֵרי הּוא ָיַדע שֶׁ שֶׁ

ט. שָׁ ֲחלֹום להגרי"ח פְּ ד בַּ ַהגָּאוֹן ְמַלמֵּ
זֹוֶנְנֶפְלד[  ]הגרי"ח  נּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ַנְפׁשוֹ  ִניֵמי  ָהיּו  ה  מָּ כַּ ַעד 
ָהְיָתה  ה  מָּ ְוַעד כַּ יְלָנא,  ִמוִּ ָר"א  ַהגְּ ל  שֶׁ תֹוָרתוֹ  ְקׁשּוִרים בְּ
ר  ה ַהְמַעְנֶיֶנת ֲאשֶׁ ִעיד ָהֻעְבדָּ ֶרְך ִלּמּודוֹ, תָּ ִלּבוֹ דֶּ ֲחקּוָקה בְּ
ַכי  י ָמְרדְּ א זֹו" ָהָיה ַרבִּ ר: "ֻעְבדָּ ַכי ָהָיה ְמַספֵּ י ָמְרדְּ נוֹ ַרבִּ בְּ
א ְלַאַחר  ָרּה ֶאלָּ א ָמאִרי ְלַספְּ יר ִלי ַאבָּ אֹוֵמר, "לֹא ִהתִּ
ַהיִָּמים  ַאַחד  בְּ ה:  ַמֲעשֶׂ ָהָיה  ְוכֹה  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִטיָרתוֹ  פְּ
ְתמֹול  א ֵאיָנם כִּ ֵני ַאבָּ ל יֹום, רֹוֶאה ֲאִני ְוִהנֵּה פְּ ָבְקרוֹ שֶׁ בְּ
ְוָכל  צֹוֲהלֹות  ֵעיָניו  ְבָעַתִים,  שִׁ ִאיִרים  מְּ שֶׁ א  ֶאלָּ ְלׁשֹום,  שִׁ
ְמַעט  כִּ י  כִּ גָָּבה  ִנשְׂ ִליָאה  פְּ י  בִּ עֹוֵרר  ָבר  ַהדָּ ַמְקִרין,  כֻּּלוֹ 
ּלֹא  שֶׁ ַאף  ְוַעל  גוֹ,  בְּ ָבִרים  דְּ י  כִּ ִמיָּד  י  ֵהַבְנתִּ ֶזה,  ֵעין  כְּ ב  ַמצָּ בְּ ֵמעֹוָלם  ְרִאיִתיו  ְולֹא 

ְך. יו ַעל כָּ ַאְלתִּ ק ּושְׁ י ְלִהְתַאפֵּ ן ֶזה, לֹא ָיכְֹלתִּ ִעדָּ ָרִציִתי ְלַהְפִריעוֹ בְּ

ַעל  ר  ַדבֵּ ִמלְּ א  ַאבָּ ֵסֵרב  ה  ִחלָּ תְּ בַּ "שֶׁ ִסּפּורוֹ,  בְּ ַמֲאִריְך  ַכי  ָמְרדְּ י  ַרבִּ ָהָיה  ֱאֶמת"  "בֶּ
'ּזַֹהר  עּור ָקבּוַע בַּ זֶּה ִמיִָּמים ָיִמיָמה ֵיׁש לוֹ שִׁ ה ִלי, שֶׁ לָּ י ּבוֹ גִּ ִהְפַצְרתִּ יָון שֶׁ ְך, ַאְך ִמכֵּ כָּ
ה  ֻהְקשָׁ י ַעל ַמֲאָמר ֶאָחד שֶׁ ל יֹום ֶאְתמֹול ָעַמְלתִּ א ֵמִאיר: "כָּ ח ַאבָּ דֹוׁש', "ְוִהנֵּה" שָׂ ַהקָּ
ֲחלֹוִמי רֹוֶאה ֲאִני ֶאת  ִתי, ְוִהנֵּה בַּ ְיָלה ַעל ִמטָּ לַּ י בַּ ַכְבתִּ ר שָׁ ֲאשֶׁ ִלי, ּופֹוֵתר ַאִין, ַאְך כַּ
ִלי  ּוְמָבֵאר  ירֹות  ַמְסבִּ ָפִנים  בְּ ָיִדי  ַעל   ב  יֹושֵׁ יְלָנא,  ִמוִּ ֵאִליָּהּו  נּו  ַרבֵּ ֶהָחִסיד  ַהגָּאוֹן 
ֶפר  י ֶאת ַהסֵּ ּבֶֹקר ָלַקְחתִּ קּוִמי בַּ יָּד בְּ מִּ טּוב ַטַעם. מּוָבן שֶׁ ֲאָמר בְּ ל ַהמַּ רּוׁשוֹ שֶׁ ֶאת פֵּ
שׂ  ִהְנִני שָׂ ָך רֹוֶאה שֶׁ ְך ִהנְּ ָבִרים ְוִנְפְלאּו, ַוֲהֵרי ַעל כָּ דֹוׁש ְלַעיֵּן ּבוֹ, ְוִהנֵּה ֶנֶאְמנּו ַהדְּ ַהקָּ

ָלל ַרב". מֹוֵצא שָׁ ֵמַח כְּ ְושָׂ

ָר"א ַז"ל אּור ַהגְּ ִתּקּוֵני זַֹהר, ובֵּ ְלֵזל בְּ זִּ ִנּדּוי ְלֶאָחד שֶׁ

נּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ י  ַהנְַּפשִׁ ר  שֶׁ ַלקֶּ ׁשּור  ַהקָּ ֶלא  פֶּ ה  ַמֲעשֵׂ עֹוד 
ר ת"ח  ֲאשֶׁ ַלִים: ָהָיה ֶזה כַּ י ִזְקֵני ְירּושָׁ גּור ַעל פִּ ָר"א, שָׁ ְלַהגְּ
זַֹהר" ִעם  ּקּוֵני  ֶפר "תִּ סֵּ ִזְלזּול בַּ נַָּהג  ְלֶאָחד שֶׁ ה  ִנדָּ ָחׁשּוב 
א ְוִנְתַרֲחקּו  ְמעּו ֶאת ָהֻעְבדָּ ָר"א. ְמקְֹרֵבי ָהִאיׁש שָׁ אּור ַהגְּ בֵּ
נּו הגרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד  ְחּתוֹ ָאצּו ֶאל ַרבֵּ פַּ ֵני ִמשְׁ ין. בְּ דִּ ּנּו כַּ ִממֶּ
א  ֶאלָּ ִנּדּויוֹ,  ל  ַבטֵּ יְּ שֶׁ ה  ְלַהְמַנדֶּ ַצוֶּה  יְּ שֶׁ ׁשּוהּו  קְּ בִּ זצ"ל, 
יק ֶאת  א, ִהְצדִּ נּו ֶאת ָהֻעְבדָּ ַמע ַרבֵּ שָּׁ יָון שֶׁ ִתְמהֹוָנם, כֵּ לְּ שֶׁ
בחוה"מ  ה  ַהְמַנדֶּ ִנְפַטר  ְלָיִמים  ְלטֹוָבה.  ירוֹ  ְוִהְזכִּ ה  ַהְמַנדֶּ
ָידוֹ  בְּ ִמיִנים  ַהד'  ִעם  ָר"א,  ַהגְּ ל  ַהיָּאְרַצייט שֶׁ יֹום  בְּ ֻסּכֹות 

ִקְברוֹ.  בְּ ִהְכִניסוֹ  ַעְצמוֹ  ִלוָּהּו ַעד ְמקֹום ְמנּוָחתוֹ, ְוהּוא בְּ נּו  ְוַרבֵּ ָר"א,  ר ַעל ַהגְּ ְמֻספָּ כַּ
ים זֹוֶנְנֶפְלד זצ"ל(. י יֹוֵסף ַחיִּ ָרֵאל ַעל ַרבִּ ַאְרָעא ִישְׂ )ֵסֶפר ָמָרא דְּ

ִליָט"א, ר שְׁ ִוד ִפישֶׁ לֹמֹה דָּ י שְׁ ה להרה"ג ַרבִּ ּתֹוָדה ַרבָּ

ֲאָמר ַהזֶּה. ַלח ָלנּו ַהמַּ שָּׁ שֶׁ

ֵני ְוַעְסָקֵני ִמְפָעל ַהּזֹוֵהר ָהעֹוָלִמי הי"ו ְלָכבֹוד ַרבָּ

לֹום ּוְבָרָכה! שָׁ

ף י"ד ְוַז"ל: ְמעוֹן דַּ ֶפר ַהָקדֹוׁש ֶאֶבן שִׁ סֵּ ָרִאיִתי בַּ ם מֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר אֹור ַהּזֹוֵהר ֵמָחָדׁש, ָלֵכן ָרִציִתי ִלְכּתֹב ָלֶכם ַמה שֶׁ ַאתֶּ ר שֶׁ ִעּתוֹן ַהְמַבשֵּׂ ָרִאיִתי בָּ

ַמן  ָבר ַמה ַלֲעשֹׂות ִעם ַהזְּ ים, ַהִאם ֵאין ָלֶכם כְּ ַרבִּ ַאל אֹותוֹ בָּ א ְלֵבית ְמְדָרׁשוֹ ִאיׁש ֶאָחד ְושָׁ דֹוׁש בָּ ּזַֹהר ַהקָּ עּוִרים בַּ ָהָיה נֹוֵתן שִׁ שֶׁ ָהָיה ֵאֶצל ָאִבי ַזַצ"ל, כְּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ְגתָּ ַרְגֶליָך ַעל ָהָאֶרץ? ]ֶנעְגעל ַוואֶסער[?     ִהצַּ ּבֶֹקר ִלְפֵני שֶׁ "ס?   ְוָעָנה לוֹ ָאִבי ַזַצ"ל, ַהִאם ָנַטְלתָּ ָיַדִים בַּ חֹות ֵחִצי ֵמַהשַּׁ ָבר ְלָכל ַהפָּ ם כְּ ַמְרתֶּ ַרק ִלְלמֹד ּזַֹהר? ַהִאם גְּ
י ַרְגֵלי ַעל ָהָאֶרץ? ]ֶנעְגעל ַוואֶסער[?  ַמה ֶזה  ְגתִּ ִהצַּ ּבֶֹקר ִלְפֵני שֶׁ ר? ְנִטַלת ָיַדִים בַּ ה ְמַדבֵּ ַאל, ֵאֶנִני ֵמִבין ָמה ַאתָּ ה, ְושָׁ דֹוָלה ַרבָּ ִמיָהה גְּ תְּ ָעָנה לוֹ אֹותוֹ ָהִאיׁש בִּ
א  ה ָטֵמא ּוְמַטמֵּ י ִמיַּד!!!    ֲהלֹא ַאתָּ לִּ ְבַרח ִמד' ַאּמֹות שֶׁ קֹול ַרַעׁש גָּדֹול ּנֹוָרא ְוָאיֹום תִּ ֶזה ֵמעֹוָלם!!!     ָאִבי ַזַצ"ל ָצַעק ָעָליו בְּ ָבר כָּ י דָּ ַמְעתִּ ֶנעְגעל ַוואֶסער? לֹא שָׁ

א!  ַמגָּע ּוְבַמשָּׂ בְּ

ְטָרא  ַער ַהנ' ִמסִּ שַׁ דֹוׁש הּוא בַּ ְתַנגֵּד ְלַהזַֹהר ַהקָּ מִּ י שֶׁ מִּ ָלה, שֶׁ ַקבָּ י ֵיׁש ִלי בְּ דֹוׁש, כִּ ה ִמְתַנגֵּד ְלַהזַֹהר ַהקָּ ה ַאתָּ ו ֲאִני ֵמִבין ָלמָּ ַרח ִמד' ַאּמֹוָתיו, ָאַמר לוֹ ַעְכשָׁ בָּ ְלַאַחר שֶׁ
ׁשּוָבה. ה ְלַבַעל תְּ נֲַּעשָׂ ת, ַעד שֶּׁ ׁשּוָבה, ְוָאִבי ַזַצ"ל ִהְתִחיל ִלְלמֹד ִאּתוֹ ְיסֹוֵדי ַהדָּ רֹוֶצה ַלֲעשֹׂות תְּ ּנּו שֶׁ ׁש ִממֶּ קֵּ ְך בִּ "לילי"ת".    ַאַחר כַּ דְּ

מ. פרידמן י-ם

ִליָט"א דֹוׁש שְׁ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוׁש שֶׁ ְפָעל ַהקָּ ֵני ַהמִּ ִלְכבֹוד ַרבָּ

לוְֹיְזְנּבּוְרג זצוקללה"ה ְוַהּזַֹהר ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ
לֹוְנדוֹן ֵאֶצל ָהַאְדמֹו"ר  לוְֹיְזְנּבּוְרג זצוקללה"ה בְּ ר ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ קֵּ בִּ שֶׁ ... כְּ
לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ָיא  קּושְׁ ֵאיזוֹ  מהר"ש  אֹותוֹ  ַאל  שָׁ זצוקללה"ה,  אץ  ִמשָּׁ מהר"ש 

י לֹוֵמד זַֹהר. לוְֹיְזְנּבּוְרג: ֵאיֶננִּ בזוה"ק, ָעָנה לוֹ ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ
"ס  שַׁ ִדין ּוְדָבִרים ּוָבֳעִבי ַהּקֹוָרה בְּ אץ בְּ ְך ִנְכַנס ִעּמוֹ ָהַאְדמֹו"ר ִמשָּׁ ַאַחר כָּ
ְוַדַעת  ַטַעם  טּוב  בְּ ָיא  ַהּקּושְׁ לוֹ  ֵרץ  תֵּ לוְֹיְזְנּבּוְרג  ִמקְּ ְוָהַאְדמֹו"ר  ּוְבפֹוְסִקים, 

דֹוׁש. י ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְבִפְלּפּול ָעמֹק ַעל פִּ
זַֹהר  לֹוְמִדים  ם  ַאתֶּ ֵאין  שֶׁ י  ְבתִּ ָחשַׁ אץ:  ִמשַּׁ ָהַאְדמֹו"ר  ְפִליָאה  בִּ ִהְפִטיר 

ר.( ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ ר בְּ יק ִנְסתָּ לוְֹיְזְנּבּוְרג ָהָיה ַצדִּ דֹוׁש?!    )נ.ב. ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ ַהקָּ
ל כ"ק ָמָרן  יֹוֵתר שֶׁ י ִיְצָחק ַאְיִזיק רֹוט זצ"ל, ֵמַהְמקָֹרִבים בְּ ָהַרב ֶהָחִסיד ַרבִּ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ יֹומוֹ בַּ י יֹום בְּ עּוִרים ִמדֵּ לוְֹיְזְנּבּוְרג זצוקללה"ה, ָמַסר שִׁ ינּו ִמקְּ ַרבֵּ

בעיה"ק ב"ב

ית כ"ב ג'( ֵראשִׁ ם )בְּ כֵּ ַויַּשְׁ
לוְֹיְזְנּבּוְרג זצ"ל,  י ִמקְּ ל ָהַרבִּ קָֹרָביו ַהּיֹוֵתר-ֻמְבָהִקים שֶׁ י ִיְצָחק ַאְיִזיק רֹוט זצ"ל, ִממְּ ָהַרב ֶהָחִסיד ַרבִּ
ַרׁש  פָּ ָרֵאל ְלַאַחר שֶׁ יַע ְלֶאֶרץ ִישְׂ יָרה ּוְרוּוַית-הֹוד, ִהגִּ בִּ ְגבּוָרה כַּ ָעַבר ֶאת ַהשֹּׁוָאה ְוִנְסיֹונֹוֶתיָה בִּ ּוִמי שֶׁ

ָרק. ֵני בְּ ִעיר ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות בְּ ע בְּ קַּ תַּ חּו"ל, ְוִהשְׁ ִחיָטה בְּ ֵמֲעבֹוַדת ַהשְּׁ
דֹוׁש,  ּוַבּזַֹהר ַהקָּ ָעה  ְלָחן ָערּוְך יֹוֶרה דֵּ שֻׁ עּוִרים בְּ ד. ָמַסר שִׁ ר ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ אן ִהְתַמסֵּ כָּ
ל ֶקַבע ַעד ַאֲחִרית  ָהַפְך ְלִמְנָהג שֶׁ ָבר שֶׁ ִלּמּוָדיו, דָּ עֹות ֲאֻרּכֹות בְּ מֶֹרת ַהּבֶֹקר ְועֹוֵסק שָׁ ַאשְׁ ְוָהָיה ָקם בְּ

ָיָמיו.
ַעם קּום ַיַחד ִעם ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק, ָרָאהּו ּבֹוֶכה. ָהַאְבֵרְך ֶנֱחַרד ְלַנְפׁשוֹ.  ים פַּ כִּ ִהשְׁ ַאַחד ָהַאְבֵרִכים שֶׁ

ְכיוֹ. ת בִּ ָאלוֹ ְלִסבַּ טֹוב, ּושְׁ יׁש בְּ הּוא ֵאינוֹ ַמְרגִּ טּוַח שֶׁ הּוא ָהָיה בָּ
י ִלְראֹות  ּבֶֹקר נֹוַכְחתִּ י, ֲאָבל ַהּיֹום בַּ נִּ ַטל ִממֶּ יֵֶּצר ָהַרע בָּ יב: ָהִייִתי ָסבּור שֶׁ ן ַה-90 ֵמשִׁ י ַאְיִזיק בֶּ ְוַרבִּ

ַרע?- ִמְתַעְנֵין ָהַאְבֵרְך. י...  ָמה אֵּ ִקְרבִּ הּוא ֲעַדִין בְּ שֶׁ
ׁש ֵיֶצר  קֵּ עֹוד ַלְיָלה, ְוִהנֵּה ַהּיֹום בִּ ִתי בְּ טָּ ֲאִרי ְוָקם ִממִּ ר כַּ י ּבֶֹקר ֲאִני ִמְתגַּבֵּ ִמדֵּ יׁש ֶהָחִסיד עֹוֶנה: כְּ ְוַהיָּשִׁ

ּקֶֹדׁש? ֶכם בַּ ַדְרכְּ ְדָרׁש, כְּ ֵבית ַהמִּ אן בְּ ם כָּ ּתֹוֵמם: ֲהֵרי ַאתֶּ ֵבִני.  ְוָהַאְבֵרְך עֹוֵמד ּוִמשְׁ ָהַרע ְלַעכְּ
ְדָרׁש,  בֹוא ְלֵבית ַהמִּ ׁש ְלָמְנֵעִני ִמלָּ קֵּ בִּ יֵּׁש ִלי ֵיֶצר ָהַרע, שֶׁ י שֶׁ יְך ִלְבּכֹות: ְוִכי לֹא דַּ י ַאְיִזיק ַמְמשִׁ ְוַרבִּ

ַמע לֹו?... ֶאשְׁ ָך רֹוֶצה גַּם שֶׁ ַהִאם ִהנְּ
ִגיל ּכֹה ְמֻבגָּר ּבֹוֶכה ּוִמְתאֹוֵנן,  ל ָמקֹום: ְיהּוִדי בְּ ָניו שֶׁ ִאים בָּ ְרגָּה ִמְתַנשְּׂ ַמְבִהיל ָהַרְעיוֹן ִלְראֹות ְלֵאיזוֹ דַּ
ח  ִציאּות הּוא ִנצַּ מְּ בַּ ְדָרׁש, ַלְמרֹות שֶׁ בֹוא ְלֵבית ַהמִּ ה ִלְמנַֹע אֹותוֹ ִמלָּ יֵֶּצר ָהַרע ִנסָּ ְך שֶׁ ַעל ָמה? - ַעל כָּ
ף רס"ט( ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ י פָּ ְרִכי ַנְפשִׁ )בָּ ַדְרּכוֹ...  ים ָלבֹוא כְּ כִּ אֹותוֹ ְוִהשְׁ

חּוִרים ק תיקוני זוהר ְלַהבַּ ִליָט"א ְמַחלֵּ אׁש שְׁ ָהַאְדמֹו"ר ִמטָּ
ִעידּוד  ִדְבֵרי  בְּ ָעִמים  פְּ ה  ַהְרבֵּ ָנה  פָּ ִליָט"א  שְׁ אׁש  ִמטָּ ָהַאְדמֹו"ר  כ"ק 
ק  ּקּוֵני זַֹהר, ְוֵכן ִחלֵּ ְלַבחּוִרים ּוְלַאְבֵרִכים ְועֹוֵדד אֹוָתם ִלְלמֹד ְולֹוַמר תִּ
ה ְלָהִבין ַהּזַֹהר  ְזכֶּ יִּ ָרָכה, שֶׁ תּוב בְּ ף ָהִראׁשוֹן כָּ ּקּוֵני זַֹהר ּוַבדַּ חּוִרים תִּ ְלַהבַּ

ְך ִיְתַלֵהב ִויַטֵהר ִלּבוֹ ַלֲעבֹוַדת השי"ת. דֹוׁש ְוַעל ְיֵדי כָּ ַהקָּ

ּקּוֵני זַֹהר ה ַלֲעֵיפּות לֹוַמר תִּ ְסֻגלָּ
ה, ָהָיה אֹוֵמר  דֹושָׁ ִהְתַעיֵּף ֵמֲחַמת ִטְרּדֹות ֲעבֹוָדתוֹ ַהקְּ שֶׁ קּוָפה כְּ ָהְיָתה תְּ

ה. ַעְצמֹוָתיו רּוַח ֲחָדשָׁ ּקּוִנים, ְוָנַפח בְּ ים תִּ פִּ ה דַּ מָּ ִהְתַלֲהבּות כַּ בְּ
ְלָחן? ת ַאַחר ֲעִריַכת ַהשֻּׁ בָּ ֵליל שַׁ ִליָט"א בְּ אׁש שְׁ ה כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמטָּ ֶמה ָעשָׂ

ת ַאַחר  בָּ ֵליל שַׁ ִליָט"א ִלְראֹות ַמִהי ֲעבֹוַדת ָקְדׁשוֹ בְּ אׁש שְׁ ָחִסיד ֶאָחד ָעַקב ַאַחר כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמטָּ
גַָּמר  ְלָחן לֹא הֹוֵלְך ָלנּוַח ַעד שֶׁ ת ַאַחר ֲעִריַכת ַהשֻּׁ בָּ ל שַׁ ְלָחן ]"ִטיׁש"[, ְוָרָאה ֵאיְך כָּ ַמר ֲעִריַכת ַהשֻּׁ גְּ

בּוַע. ת ַהשָּׁ ָרשַׁ ל פָּ ל ַהּזַֹהר שֶׁ כָּ
ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש    ֵמֵאת א.ד.ם ָרָכה ְוַהְצָלָחה בַּ בְּ

ה



ְנָיִמין  לֹמֹה בִּ י שְׁ נּו ַרבִּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ כַּ
ָיָאּו"א ַלג ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ ַאשְׁ

26 שנה להסתלקותו - ז' בכסלו תשד"מ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַעל  ם  לָּ ַהסֻּ רּוׁש  ַסת פֵּ ַהְדפָּ ֵעת  בְּ

ָמָרן  "ק  כַּ ָהָיה  דֹוׁש,  ַהקָּ יק  דִּ ַהצַּ ָאִביו  ר  ִחבֵּ שֶׁ

ְנָיִמין  לֹמֹה בִּ י שְׁ נּו ַרבִּ ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ

ַהֻחְלָיא  ָיָאּו"א  ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ַלג  ַאשְׁ

דֹוׁש, ֵהן  ָרֵאל ְלָאִביו ַהקָּ דֹוֵלי ִישְׂ ין גְּ ֶרת בֵּ ַקשֶּׁ ַהמְּ

ָאִביו  ל  שֶׁ ְפָלא,  ַהמֻּ רּוׁש  ַלפֵּ מֹות  ַהַהְסכָּ ִאּסּוף  בְּ

ַאְדמּו"ר  ָמָרן  "ק  כַּ הֹוד  י  ָהַרבִּ ֵמֵאת  דֹוׁש,  ַהקָּ

ר  ַכי ַאְלתֶּ י ַאְבָרָהם ָמְרדְּ נּו ַרבִּ ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ

ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ֱאֶמת  ִאְמֵרי  ַעל  בַּ ִמּגּור 

ָמָרן אדמו"ר  "ק  י הֹוד כַּ ָהַרבִּ ּוֵמַאת  ָיָאּו"א,  ְוַעכָּ

ָיָאּו"א,  עְלָזא ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ י ַאֲהרֹן ְקדֹׁש ה' ִמבֶּ נּו ַרבִּ ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ

יְז'ִניץ  י ֱאִליֶעֶזר ַהֶגר ִמוִּ נּו ַרבִּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ י הֹוד כַּ ּוֵמֵאת ָהַרבִּ

ָמָרן  "ק  י הֹוד כַּ ָהַרבִּ ּוֵמֵאת  ָיָאּו"א,  ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ֱאִליֶעֶזר  ק  שֶׂ מֶּ ַעל דַּ בַּ

ִזיַע"א  יְלגּוַרָייא ַזצּוְקַלְלַה"ה  ַכי רֹוֵקַח ִמבִּ י ָמְרדְּ נּו ַרבִּ ְוַרבֵּ אדמו"ר הרה"ק מֹוֵרנּו 

ים ַרּבֹוֵתינּו ָהַאְדמֹוִרי"ם ְלֵבית  דֹושִׁ יִקים ַהקְּ דִּ ָריו ִעם ָמָרָנן ַהצַּ ְקשָׁ ָיָאּו"א, ְוֵהן בִּ ְוַעכָּ

יֶהם ָהָיה יֹוֵצא ְוִנְכָנס. ָבתֵּ ר בְּ ָיָאּו"א, ֲאשֶׁ רּוִז'ין ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ

ַחְברּוָתא ִעם  ִנים בֶּ ה שָׁ מָּ ְך ָלַמד כַּ יֵקי עֹוָלם. כָּ ְקִביעּות ִעם ַצדִּ ים ָלַמד בִּ עּוִרים ַרבִּ שִׁ

יְלגּוַרָייא  ַכי רֹוֵקַח ִמבִּ י ָמְרדְּ נּו ַרבִּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ י הֹוד כַּ ָהַרבִּ

"ק ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ָהַרַה"ק ִמאֹוְז'רֹוב  י הֹוד כַּ ָיָאּו"א, ְוִעם ָהַרבִּ ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ

"ק ָמָרן ַאְדמּו"ר  י הֹוד כַּ ָיָאּו"א, ִעם ָהַרבִּ ַעל ָה"ֵאׁש ָדת" ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ בַּ

ַחְברּוָתא ִעם  ָהְיָתה לוֹ  ן  כֵּ מוֹ  ָיָאּו"א, כְּ ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ִמּמֹוְדִז'יץ  ָהַרַה"ק 

ר ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א  ַסְנדֶּ נּו ֵמֲאֶלכְּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ י הֹוד כַּ ָהַרבִּ

י  ַרבִּ ַהגָּאוֹן  ָהַרב  ְוִעם  ִלָט"א,  שְׁ ְדְבִליְצִקי  ִריָּה  שְׁ י  ַרבִּ ַהגָּאוֹן  ָהַרב  ְוִעם  ָיָאּו"א,  ְוַעכָּ

ִלָט"א, ְוִעם עֹוד  יְנְסִקי שְׁ י ִיְצָחק ִצ'ישִׁ ִלָט"א, ָהַרב ַהגָּאוֹן ַרבִּ ה ְזֵאב ְפִריְדַמן שְׁ מֹשֶׁ

ים.    ַרבִּ

ְבֵרי ְיֶחְזֵקאל  ַעל דִּ ָמָרן ָאְדמּו"ר ַהַרַה"ק בַּ
קֹוב ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א  ָרָגא ִמְסְטָראפְּ שְׁ

ָיָאּו"א ְוַעכָּ

נכתב לרגל 15 שנה להסתלקותו 
יומא דהילולא רבא ו' כסלו ה'תשנ"ה

ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ ַהַרַה"ק  ָאְדמּו"ר  ָמָרן  תֹוְלדֹות  ָהֱאֶמת,  ִאיׁש  ֶפר  ִמסֵּ

ֶנֶכד  ָיָאּו"א  ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  קֹוב  ִמְסְטָראפְּ ָרָגא  שְׁ ְיֶחְזֵקאל 

אְנז  ִמצַּ ַטאם  ְרשְׁ ַהאְלבֶּ ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ַה"ג  בְּ כְּ ַרשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַהַרַה"ק 

ָיָאּו"א. ים ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ ְבֵרי ַחיִּ ַעל דִּ בָּ

ָרָגא  ְיֶחְזֵקאל שְׁ ְבֵרי  ַעל דִּ ָרן ַאְדמּו"ר ַהַרַה"ק בַּ מָּ ַיַחד ִעם זֹאת שֶׁ

ְגֶלה, ָהָיה גַּם גָּדֹול  נִּ קֹוב ַזצּוְקַלְלַה"ה ָהָיה גָּאוֹן ָעצּום בַּ ִמְסְטָראפְּ

ַחְברּוָתא ִעם הגה"צ  ר, ְוָהְיָתה לוֹ ְקִביעּות ִלְלמֹד בֶּ ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ בְּ

יַבת  ְישִׁ י  ֵמָראשֵׁ ִזיַע"א,  ַזצּוְק"ל  ְסָלאְטִקי  ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ ל  ֻקבָּ ַהמְּ

ָאְדמּו"ר  ָמָרן  נּו  ַרבֵּ ְלֵבית  יַע  ַמגִּ ָהָיה  שֶׁ ַמִים,  ַהשָּׁ ַער  שַׁ ִלים  ֻקבָּ ַהמְּ

ַזצּוְקַלְלַה"ה  קֹוב  ִמְסְטָראפְּ ָרָגא  שְׁ ְיֶחְזֵקאל  ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ ַהַרַה"ק 

ַטאם  ְרשְׁ ַהאְלבֶּ ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ַה"ג  בְּ כְּ ַרשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַהַרַה"קָּ  ֶנֶכד 

י ַלְיָלה  ָיָאּו"א, ִמדֵּ ים ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ ְבֵרי ַחיִּ ַעל דִּ אְנז בַּ ִמצַּ

נּו  ָעִרים ְלַרבֵּ מֹוַנת ַהשְּׁ ים שְׁ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ ָעה 3 ְוָהיּו לֹוְמִדים בַּ שָׁ בְּ

ַעד  ָלה  ַקבָּ ִסְפִרי  ַאר  שָׁ ְוֵכן  ָהֲאִריַז"ל,  ֵמַרּבוֹ  ל  בֵּ קִּ שֶׁ ַהַמַהְרח"ּו 

ָעה 9,  ָבִרים ַעד ַהשָּׁ ָעה 6. ָאז ָהָיה לוֹ ַחְברּוָתא ַלְחזֹר ַעל ַהדְּ ַהשָּׁ

ָלה ִעם  קּוָפה ְמסּוֶייֶמת ָלַמד ַקבָּ ֲחִרית. תְּ ת שַׁ ְוָאז ָהָיה הֹוֵלְך ִלְתִפלַּ

ִלי ְצִבי ְלָאִבין ַזצּוְקַלְלַה"ה  י ַנְפתָּ ַהַרַה"ק ָמָרן ָאְדמּו"ר ַהַגַה"צ ַרבִּ

ָמָרן  ִעם  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  בְּ ְדָבִרים  בִּ א  בָּ ָהָיה  ן  כֵּ ָיָאּו"א.  ְוַעכָּ ִזיַע"א 

ִיְצָחק  י  ַרבִּ ַהַרַה"ק  נּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ַהּדֹורֹות  ֶפֶלא  ל  ֻקבָּ ַהמְּ ַהַגַה"צ 

ֵביתוֹ  ָהיּו בְּ ָלה שֶׁ בָּ ָיָאּו"א. ִסְפֵרי ַהקַּ ּדּוִרי ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ כַּ

ִסּדּור  ל בְּ לֵּ ָיִמים ַהּנֹוָרִאים ָהָיה ִמְתפַּ ָהיּו ְמֵלִאים ַהגָּהֹות ְוֶהָערֹות. בַּ

וָּנֹות. ה כַּ ּוּון ַהְרבֵּ "ׁש ְוָהָיה ִמכִּ ָהַרשַׁ

את  ברך  וה'  בימים  בא  זקן  ואברהם  לסדר  שלישי  יום  בס"ד. 
אברהם בכל, שנת "770", שנת "ביאת משיח" )עם הכולל(.

לכבוד הרבנים החשובים עורכי העלון "אור הזוהר" שי'. שלומכם 
יסגא ויפרח בטוב ובנעימים.

תהיה  כי  סבורנו  אשר  מעניינת,  עובדא  לכם  לספר  ברצוני 
מעשה  מטעמת,  ממש  מתוקנת  בדבש  מצפיחית  לתועלת, 
עם  להפגש  לנו  יצא  לאחרונה  מפוארת.   בתימן  מהיהודים 
יהודים צדיקים עובדי ה' באמת ובתמים מתימן, אשר עלו לארץ 

הקדושה תותבב"א, מתימן יצ"ו בחודש אייר שנת תשי"ד.
וספרו לנו דברים נפלאים, מזהב ומפז נחמדים, 

מה יפים ומבהיקים, על כל שומעם חביבים,
על הזוהר הקדוש סיפורים, כאור החמה מזהירים,

את קדושת הזוהר מפליאים, בקישוטי כלה מקשטים,
כמה וכמה שעות לימודים, בשבת קדשנו לומדים,

ובהכנסת הזוהר לבתים, כבהכנסת ספר תורה שמחים,
לזוהר הקדוש פרוכת משימים, ובזכות רשב"י מבקשים,

וכן הלאה כפי שתקראו ברננים.  ונספר בפירוט את ששמענו 
מהם דברים נפלאים המלהיבים כל שומעיהם.

בכל שבת ושבת לפני הבדלה, כל אחד ואחד היה בבית הכנסת 
ולומד שנים ושלושה שעות בזוהר הקדוש. וכן בחצות הלילה כל 
העיר הולכים לבית המדרש ללמוד את הזוהר. ולא היה אחד 
מבני העיר אשר ביטל את הלימודים האלה בזוהר הקדוש, אלא 
כולם כל בני העיר למגדלם ועד קטנם הולכים אל בית המדרש 
ולומדים בספר הזוהר הקדוש.  ותמיד היה לב הקיסר שם לטוב 
על כל היהודים, ונטה להם רוב חסד, ונחו בהשקט ושלוה על 

אדמתם מאין מפריע ואויב. 
צרות  החלו  ומאז  זה,  לימוד  נתבטל  בשנים האחרונות  הרבים  בעונותנו  )ורק 

צרורות מהמושלים שם ימ"ש ומהפורעים השכנים הערבים ימ"ש שר"י, אך עד 

אז לא היו שום צרות והחיים התהלכו על מי מנוחות בלא פחד ובלא אנחה.( 

וזכו תושבי העיר הזאת לעלות תהילה לקל לארה"ק ואף הזקנים 

לימודם  עקב  מופלגה  ימים  באריכות  נתברכו  שבהם  המופלגים 

הקבוע בזוה"ק, והם חיים וקיימים וממשיכים את הלימודים האלה 

כאן במקום מושבם בארה"ק.
ובעת הכנסת ספר הזוהר הקדוש אל הבית עושים שמחה גדולה 
בכהנסת ספר תורה, ומיחדים ארון עבור הזוה"ק ומעטרים אותו 

ותמיד  הקודש.   לארון  שמעטרים  כפי  נאה  בפרוכת  מבחוץ 

הרשב"י,  בזכות  שיהיה  ישועה  דבר  כל  על  אומרות  הנשים 

וכשיוצאים לדרך נושקים את הפרוכת של ארון הזוהר הקודש 

ומתפללים ואומרים בזכות הרשב"י. ]וכמו כן היה במרוקו[.

הזוהר  הלימוד  שבזכות  אמר  שליט"א  הצדיק  הרב  ורבם 

שעודם ממשיכים בזה כאן וכנ"ל כמעט ולא היו שום נפגעים 

בהמלחמה האחרונה.    

קדישין  דכל  קדישא  עתיקא  קדם  מן  רצון[  ]ויהי  רעוא  ויהא 

טמירא דכל טמירין סתימא דכולא, דיתמשך מן קדם עתיקא 

קדישא דכל קדישין טמירא דכל טמירין סתימא דכולא רעותא 

עילאה  בנהירו  ורחמי]רחמים[  וחסד[  וחסדא]חן  חנא  ]רצון[ 

וברעותא וחידו ]שמחה[ עלי ועל כל בני ביתי ועל כל ישראל. 

ויתיחדו הדודים ותהיה כבר קץ הגאולה ברחמים רבים, ועתה 

שכבר נפוצו המעיינות חוצה הרי זה כבר עת הגאולה, ויהי רצון 

ברחמים  שלימה  גאולה  ויגאלנו  צדקנו  משיח  כבר  שיתגלה 

רבים, אפילו למטה מעשרה טפחים בקרוב ממש.

ש. ז. כ.   אשקלון יצ"ו

ו



לוֹם  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ י ָקְדׁשוֹ ׁשֶ דוֹׁש ַעְצמוֹ, ִמּפִ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ָבר ֶזה ְמבָֹאר ּבְ ּדָ
ַמֲעָמד ָמֵלא  ר יוַֹחאי ְוַלֲחֵבָריו ּבְ ְמעוֹן ּבַ י ׁשִ ר ָהָיה ִנְגֶלה ְלַרּבִ "ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא", ֲאׁשֶ
נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ ל ַמְעָלה.  ְוָכְך אוֵֹמר מׁשֶ יָבה ׁשֶ ה ָלֶהם ִסְתֵרי ּתוָֹרה ִמיׁשִ הוֹד, ּוְמַגּלֶ
ִאיהּו  יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ת ָנׂשא, "ּבְ ָרׁשַ דוֹׁש ּפָ ּזַֹהר ַהּקָ "י ְזָיָע"ָא ּבַ ּבִ לוֹם ְלַרׁשְ ָ ַהּשׁ
ָך,  ּלְ ְזכּות ַהִחּבּור ׁשֶ ָבִרים: ּבִ אּור ַהּדְ ַרֲחֵמי".  ּבֵ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ
ְוִיּסּוִרים  ָצרוֹת  ְללֹא  ַרֲחִמים  ּבְ לּות  ַהּגָ ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵיְצאּו  דוֹׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 

יַח! ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

לבוא  ולעתיד  מעט",  מקדש  "בית  ונקרא  הנשגבה,  ומעלתו  הכנסת  בית  קדושת  גודל  יודע,  כמוכם  מי 
עתידים כל בתי המדרש ובתי הכנסיות להיות חלק מבית המקדש, )מגילה דף כ"ט ע"א(: תניא רבי אלעזר 

הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל.

דֹורֹות  ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוִבְפָרט בְּ ּמּוד בְּ ...על כן נבקש ממכם היות וָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ּגֶֹדל ֵעֶרְך ַהלִּ

"י )ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא  בִּ ה ּוְכַהְבָטַחת ָהַרשְׁ ֻאלָּ בֹוא ַהגְּ ֶהם תָּ ת ָהֵעֶסק בָּ ְסֻגלַּ ר בִּ ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ֲאשֶׁ

ְבָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא ּוְבַרֲחֵמי. ָנׂשא קכד:( דִּ

מֹות יד ח(,  ָיד ָרָמה' )שְׁ ָרֵאל יֹוְצִאים בְּ ח: 'ּוְבֵני ִישְׂ לַּ שַׁ ת בְּ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ וזה לשון דֶּ

א ִיְפקּון ִמן  ִסְפָרא דָּ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ִאיָתא בַּ ֶרְך דְּ ֵליּה, ַעל דֶּ ֵריׁש גְּ ָרֵאל ָנְפִקין בְּ ְוַתְרּגּומוֹ: 'ּוְבֵני ִישְׂ

ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא. ֶפר ַהּזַֹהר בְּ ה ַהסֵּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ בָֹאר עֹוד יֹוֵתר כְּ מְּ ם שֶׁ גָּלּוָתא, ְוַעיֵּן שָׁ

ֵריׁש  ָיד ָרָמה, ְוַתְרּגּומוֹ בְּ ר ְלֵעיל, בְּ ְזכַּ נִּ ָרֵאל יֹוְצִאים, ַהְינּו ִמן ַהגָּלּות, כַּ סּוק ּוְבֵני ִישְׂ פָּ ז בַּ ֻרמָּ מְּ ְוֶזהּו שֶׁ

דֹוׁש ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז  ה ִסְפרוֹ ַהקָּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ֵל"י, כְּ 'ן י'ֹוַחאי, גְּ 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ י תֵּ ֵרי"ׁש ָראשֵׁ ֵלי, בְּ גְּ

ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוָהֵבן. בְּ

ם ַעל  ן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקּיֵ יַח ּבֶ ובֵסֶפר ֹקֶהֶלת ַיֲעקֹב ְלַבַעל ְמֹלא ָהרֹוִעים ֵעֶרְך סֹוד: - ָמׁשִ
יַח ִצְדֵקנּו  סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמׁשִ ָרֵאל ּבְ אֹוַרְיָתא: ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיׂשְ ְיֵדי ִלּמּוד ָרִזין ּדְ
ָו"ו  ָסֶמ"ְך  ִמּלּוי  ּבְ סֹו"ד  ָבר  ַלּדָ ְוִסיָמן  דֹוׁש.  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ָאֵמן  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ
ם ַעל ְיֵדי  ן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקּיֵ יַח ּבֶ ַאף ָמׁשִ ן, ׁשֶ ְמֻכּוָ ן יֹוֵסף ּבִ יַח ּבֶ ה ָמׁשִ יַמְטִרּיָ ֶל"ת ּגִ ּדָ

אוַֹרְיָתא. ְזכּות ִלּמּוד ָרִזין ּדְ

ָר"ז,  ה  יַמְטִרּיָ ּגִ אוֹ"ר  י  ּכִ אֹוַרְיָתא,  ּדְ ֵמָרֵזי  הּוא  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ִעּקַ ָר"ז:  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ אוֹ"ר 
ְיִהי  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ִמיסֹו"ד.  סֹו"ד  ה  יַמְטִרּיָ ּגִ ׁשֶ "ן  ּכֵ ִנְקָרא  ְוֶזה 
"ן  ּכֵ ַעל  ט,  ׁשָ ַהּפְ א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ּבַ ֵאין  ׁשֶ אֹוְמִרים  ֵהם  ׁשֶ ֵכן,  ֹלא  אֹוְמִרים  ִעים  ְוָהְרׁשָ ֵכן, 
ְוַעל  כּו',  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָלנּו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְוָרֶזיָה  ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ִהיא  ר  ְוִעּקָ ָיקּומּו.  לֹא 
קֹות  ם ַהְמֻזּקָ ֵ ְזכּות ִאְמרֹות ַהּשׁ ה ָאקּום, ּבִ ים ּגּוַפְייהּו, ַעּתָ ֹד ֲעִנּיִ נּו ֶנֱאַמר ִמּשׁ ּלָ ּדֹור ׁשֶ
ָרֵזי  ּבְ רֹוִצים  ְוֵאיָנם  כּון  ִיְתַהּלָ ָסִביב  ר  ֲאׁשֶ ִעים  ֵמָהְרׁשָ ְמֵרנּו  ִיׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ְבָעַתִים,  ׁשִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל עֹוָלם ְוַהּקָ רּומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ֻרם ֻזּלּות, ּדְ ֵהם ּכְ ְוסוֹדֹות ַהּתֹוָרה, ׁשֶ
ּקּון  יד ִמָקאְזִניץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו - ּתִ ּגִ ּקּוֵני ֹזַהר ְלַהּמַ ָרֵאל ַעל ּתִ הּוא ְירֹוֵמם. )אֹור ִיׂשְ

ף ע"ז:( ל"ו - ּדַ

ְעָיה ס א(,  י ָבא אֹוֵרְך' )ְישַׁ א ֵאי"ן סֹו"ף; ֲאדֹו"ן עֹוָל"ם; ָר"ז: 'קּוִמי אֹוִרי ּכִ ִגיַמְטִרּיָ אוֹ"ר ּבְ
ַהּתֹוָרה  הּוא סֹודֹות  ׁשֶ ָר"ז,  ה  ּוְבִגיַמְטִרּיָ ֵאי"ן סֹו"ף, ֲאדֹו"ן עוָֹל"ם,  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ אוֹ"ר 
י ָבא  בוֹד ַמְלכּות ֲאדֹו"ן עֹוָל"ם, ּכִ ה ּכְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ר הּוא אֹו"ר ָלנּו. ְוֶזהּו קּוִמי אוִֹר"י, ׁשֶ ֲאׁשֶ
הּוא ָר"ז, אֹור ַהּתֹוָרה, ְוַעל ְיֵדי  ה ָלֶהם ָחְכַמת סוֹדֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּלָ ָבר ִנְתּגַ י ּכְ אֹוֵר"ְך, ּכִ
ה ְלמֹוֵרינּו ָהַרב ְצִבי  ַכּלָ ּדְ ּנֹוָדע.  )ַאְגָרא  ּכַ סֹוד ַמְלכּותֹו  ּבְ ּלֹות  ְלִהְתּגַ ה  ֻאּלָ ּגְ ְהֶיה  ּתִ ֶזה 

בֹוא(. ת ּתָ ָרׁשַ ינֹוב ַהְפָטַרת ּפָ ֱאִליֶמֶלְך ִמּדִ

המשמשים בקודש, הגבאים והמתנדבים
התורה חסה על ממונם של ישראל- בעלון זה הושקעו דמים מרובים ללקט חומר 
אנא השאירו העלון במקומות המרכזיים מבלי להורידם  ובכך תעזרו  חשוב ונחוץ 
תורה  הגאולה.  ולקרב  קשות  גזירות  לבטל  ישראל  גדולי  וכעצת  הרבים  לזכות  לנו 
ויכול אחד ליטול שכר כנגד כולם ויטול,  יבוא  זוית, כל הרוצה ליטול  מונחת בקרן 

רוצים ליידע את מפעל הזוהר העולמי על שיעור נוסף המתקיים? מלאו את פרטים הבאים ושלחו לפקס: 02-995-1300 
בית המדרש      שם הרב 

כתובת     עיר  
זמן השיעור 

ליצירת קשר: שם    טלפון    פלאפון  
ז



לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 


