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ֶרק ג פֶּ
דֹוׁש א( ַקְדמּות ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ

ִנים  ֶאֶלף שָׁ ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, כְּ ְתגַּלָּ נִּ א. ֵמָאז שֶׁ
"י  בִּ ְיֵדי ַרשְׁ ַעל  ֲעִריָכתוֹ  ְגְמָרה  נִּ ְלַאֲחֵרי שֶׁ
ָהֱאמּוָנה,  ְלִחּזּוק  יַע  פִּ ִהשְׁ דילי',  א  ְוַחְבַריָּ
ַעם  ֶקֶרב  בְּ ַוֲהָפָצָתּה  ּסּוָסּה  בִּ ַהֲעָמָקָתּה, 

ָרֵאל. ִישְׂ

ְוָזַרח  ֵהִאיר  ָהָרִקיַע שֶׁ ֹזַהר  כְּ ַהגָּדֹול  ָהאֹור 
ִרים ָעֶליָה  ִמן ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֵהִאיר ָלָאֶרץ ְוַלדָּ
ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ְלַעם  ְך  ַהחֹשֶׁ ְתקּופֹות  בִּ גַּם 
ִהְתנֹוְסָסה  ַהֶחֶרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ים,  ָקשִׁ ים  ְזַמנִּ בִּ
ְוָסְבלּו  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ַעם  י  ָראשֵׁ ֵמַעל 

ִית ּוִמחּוץ. ת ָרָעב ּוֵמאֹוְיִבים ִמבַּ ֵמֶחְרפַּ

א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ י  כִּ ָלל,  כְּ ֶלא  פֶּ ֶזה  בְּ ְוֵאין 
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ יֵליּה,  דִּ
ם,  כֻּלָּ ְוָהעֹוָלמֹות  ַבע  ַהטֶּ ֶעְליֹון,  ּוַמְלֲאֵכי 
ִנְקָרא  שֶׁ זוֹ  ֲחׁשּוָבה  ִליִציָרה  ֵהם  ִפים  תָּ שֻׁ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר.

ב. ֵיׁש ָהרֹוִצים ְלַאֵחר ֶאת ְזַמן ִחּבּור ֵסֶפר 
ֶפר  ִמסֵּ ֲחָלִקים  ם  ַדְעתָּ לְּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַהּזַֹהר, 
ַמן  ִמזְּ יֹוֵתר  ְמֻאָחִרים  ָהיּו  ָרם  ְמַחבְּ ַהּזַֹהר 

"י. בִּ ַרשְׁ

ַהָקדֹוׁש  ָהַרב  ֶזה  ַעל  ַתב  כָּ ָבר  כְּ ָאְמָנם  ג. 
ֵמַראְדִזין  ָהַאְדמֹו"ר  ַלייֶנער,  ְירּוָחם 

זצק"ל, ְוז"ל:

ְמעּו, ְולֹא ָחׁשּו  ָבר ִנשְׁ ָענֹות כְּ ַהטְּ ֵמַאַחר שֶׁ
ָנכֹון  ַטַעם  ְצאּו  מָּ שֶׁ ַמֲחִזיִקים  ָאנּו  ָלֶהן, 
ָהָרִקיַע  ֹזַהר  ֵסֶפר  ַמת  )ַהְקדָּ ָלֶהן.  ָלחּוׁש  ּלֹא  שֶׁ

להאדמו"ר ֵמַראְדִזין זצ"ל(

ם: יְך שָׁ ד. ּוַמְמשִׁ

ה'  בַּ ֲאִמיִנים  ַהמַּ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאמּוֵני  לֹוֵמי  שְׁ
ַיד  תּוב בְּ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַהכָּ ּוְבתֹוָרתוֹ, ְוִקבְּ
ַיד  ה בְּ סּוָרה ַעל פֶּ ה ְוֶאת ַהּתֹוָרה ַהמְּ משֶׁ
ְוַהּסֹוד  ָלה  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת  ֶאת  לּו  ִקבְּ ה,  משֶׁ

ר יֹוַחאי. ְמעֹון בַּ י שִׁ נָּא ַרבִּ ֵמֵאת ַהתַּ

ְיסֹוֵדי  ל  כָּ ָיַסד  דֹוׁש  ַהקָּ ַז"ל  ָהֲאִר"י  ּוָמָרן 
ְוָכַתב  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַעל  ּלוֹ  שֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ

ָרֵאל  ים ָעָליו. ּוְגאֹון ֻעזֵּנּו, ְקדֹוׁש ִישְׂ רּושִׁ פֵּ
ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ינּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ּוְפֵארוֹ, 
ֲחִסיִדים,  ל  שֶׁ ֲאִביֶהם  זלה"ה,  טֹוב  ם  שֵׁ
ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  שַׁ תֹוַרת  בְּ ָלעֹוָלם  ֵהִאיר  שֶׁ
ַהֲחִסידּות  ְיסֹוֵדי  ָנה  בָּ ַעת,  ְוַהדַּ בּוָנה  ְוַהתְּ
ָהֲאִר"י  ְוִסְפֵרי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַעל 
ַאֲחָריו  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו  ְוהּוא  ז"ל. 
ְבֵרי  דִּ ֵבאּור  בְּ ָחְכָמה  ְצנּוִעים  ֶאת  דּו  ִלמְּ

דֹוׁש. ַהּזַֹהר ַהקָּ

ִמן  ֶאָחד  כְּ ָהָיה  ר  ֲאשֶׁ ז"ל  ָר"א  ַהגְּ ינּו  ְוַרבֵּ
ַתב  ָהִראׁשֹוִנים... ְוָכל ָרז לֹא ָאִניס ֵליה... כָּ
ה  דֹוׁש ְוָהִאְדָרא ַרבָּ ים ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ רּושִׁ פֵּ
ּקּוֵני  ְוַהתִּ ְצִניעּוָתא  דִּ ְפָרא  ְוַהסִּ א  ישָׁ ַקדִּ
ֵמִביא  ָערּוְך  ְלָחן  ַהשֻּׁ ַעל  אּוִרים  ּוַבבֵּ ֹזַהר, 
ֶרְך  ִמיֵמי דֶּ ְבֵרי ַהּזַֹהר... ְוָכל תְּ ְמקֹורֹות ִמדִּ
ּבוֹ.  ּוַמֲאִמיִנים  ַהּזַֹהר  תֹוַרת  בְּ הֹוְלִכים 

ַמת ֵסֶפר ֹזַהר ָהָרִקיַע להאדמו"ר ֵמַראְדִזין זצ"ל( )ַהְקדָּ

ל  שֶׁ ֲעִריָכתוֹ  ֶאת  ְמַיֲחִסים  ים  ַרבִּ ה. 
"י,  בִּ ַרשְׁ ַאַחר  לְּ שֶׁ ַלּדֹורֹות  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ל  שֶׁ נֹוְכחּוָתם  ַעל  ָהָאמֹוָרִאים.  יֵמי  בִּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּכֹוֵתב הר"י ַנחּום  ָאמֹוָרִאים בְּ

יל, ְוז"ל: ְרנֹובִּ שֶׁ ִמטְּ

ּתֹוָרה,  בַּ שֶׁ נּוז  ַהגָּ אֹור  יג  ְלַהשִּׂ ּזֹוֶכה  שֶׁ ִמי 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  יט  ַמבִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ
הּוא  שֶׁ ָמה  בְּ ֶאְצלוֹ  ִחּלּוק  ֵאין  ָאז  סֹופוֹ, 
ְהֶיה  יִּ שֶּׁ ַמה  ּוֵבין  ִמיָּד,  הֶֹוה  בַּ ה  ַעתָּ
ַמה  ּזַֹהר  בַּ "י  בִּ ַרשְׁ ָאַמר  ְוָלֵכן  ְלדֹורֹות. 
ָהָיה  ר ַחנָּה, שֶׁ ר בַּ ה בַּ ָאַמר ]ָהָאמֹוָרא[ ַרבָּ שֶּׁ
ה ּדֹורֹות, ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל  מָּ ַאַחר כַּ
ָרָאה  שֶׁ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַעל 
י  ב ְודֹוֵרׁש, ַאף ַעל פִּ י ֲעִקיָבא יֹושֵׁ ֶאת ַרבִּ
ה, ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת  ָהָיה ַאַחר ּדֹורֹות ַהְרבֵּ שֶׁ
ם  ְושָׁ נּוז,  ַהגָּ ָלאֹור  אּו  בָּ ּתֹוָרָתם  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ
ֵעיַנִים  )ְמאֹור  ּוְלדֹורֹות.  ִמיָּד  ין  בֵּ ִחּלּוק  ֵאין 

ת ַצו( ָרשַׁ פָּ

ֶנֱעַרְך  ּה  בָּ שֶׁ קּוָפה  ַהתְּ ֶאת  ָהרֹוִאים  ֵיׁש  ו. 
 - ְלָפֵנינּו  הּוא  שֶׁ ִפי  כְּ צּוָרתוֹ  בְּ ַהּזַֹהר 
ְלַאַחר  ִנים  שָׁ ֵמאֹות  אֹוִנים,  ַהגְּ ְתקּוַפת  כִּ

"אֹור  בְּ גָּאַלְנִטי  ַאְבָרָהם  )ָהַרב  "י  בִּ ַרשְׁ ִטיַרת  פְּ
ף קנ"ט ע"א(. ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ה" ַלּזַֹהר פָּ ַהַחמָּ

דֹוׁש ּלּוי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ב( ֵסֶדר גִּ

ְזכּוָתא  ַאְבָרָהם  י  ְלַרבִּ יּוֲחִסין  ֵסֶפר  בְּ א. 
ִמן  י ִיְצָחק דְּ ל ַרבִּ ַתב ָיד שֶׁ ס ֶקַטע ִמכְּ ִנְדפַּ
ה  ַהְמַגלֶּ "ן(,  ָהַרְמבָּ ל  שֶׁ ְוַתְלִמידוֹ  ָידּוַע  ל  )ְמֻקבָּ ַעּכוֹ 
ר  ֶקשֶׁ יֹוֵתר בְּ בְּ ֲחׁשּובֹות  ֻעְבּדֹות  ה  מָּ ָלנּו כַּ

ְלִהְתגַּּלּות ּוִפְרסּום ֵסֶפר ַהּזַֹהר.

ְסְלִמים  ַהמֻּ יֵדי  בִּ ַעּכוֹ  ה  שָׁ ִנְכבְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ִמן  י ִיְצָחק דְּ ָאה ַה-13, ָיָצא ַרבִּ סֹוף ַהמֵּ )בְּ
ְזַמּנוֹ  בִּ ִנְמָצא  יַצד  כֵּ "ַלֲחקֹר  ָפר,  ַלסְּ ַעּכוֹ 
י  ְוַרבִּ ְמעֹון  י שִׁ ה ַרבִּ ר ָעשָׂ ַהּזַֹהר ֲאשֶׁ ֵסֶפר 

ָעָרה". ְוז"ל: מְּ נוֹ בַּ ֶאְלָעָזר בְּ

ֻמְפָלִאים,  ָבָריו  דְּ י  כִּ ָרִאיִתי  שֶׁ ֵני  ּוִמפְּ ב. 
יַע  פִּ שְׁ ְעָין ַהמַּ קֹור ָהֶעְליֹון, ַהמַּ ֲאבּו ִממָּ ִישָּׁ
ַמְלכּותוֹ  בֹוד  כְּ ם  שֵׁ רּוְך  בָּ ל,  ְמַקבֵּ י  ְלתִּ בִּ
ֲאָלה  ָוֶאשְׁ ַאֲחָריו  י  ָרַדְפתִּ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 
ָבִרים  דְּ ָיָדם  בְּ ְמָצִאים  ַהנִּ ְלִמיִדים  ַהתַּ ֶאת 
סֹודֹות  ָלֶהם  א  בָּ ֵמַאִין  ּנּו,  ִממֶּ דֹוִלים  גְּ
ר לֹא  ה, ֲאשֶׁ ה ֶאל פֶּ ִלים ִמפֶּ ֻמְפָלִאים ְמֻקבָּ
ְלָכל  ְמבָֹאִרים  ם  שָׁ ְוִנְמְצאּו  ֵתב,  ִלכָּ נּו  ִנתְּ
ׁשּובֹוֵתיֵהם ַעל  קֹוֵרא ֵסֶפר, ְולֹא ָמָצאִתי תְּ
כֹה ְוֶזה  ֵאָלִתי ֹזאת ְמֻכוָּנֹות, ֶזה אֹוֵמר בְּ שְׁ

כֹה... אֹוֵמר בְּ

י ָהַרב  ֵאָלִתי, כִּ י אֹוְמִרים ִלי ַעל שְׁ ַמְעתִּ שָׁ
ֵמֶאֶרץ  אֹותוֹ  ַלח  שָׁ ז"ל  "ן  ָהַרְמבָּ ַהנֱֶּאָמן 
ָהרּוַח  ְוֵהִביאוֹ  ִלְבנוֹ,  ְלָקָטלֹוְנָיא  ָרֵאל  ִישְׂ
י  ַרבִּ ֶהָחָכם  ַיד  בְּ ְוָנַפל  ָאָרגֹון...  ְלֶאֶרץ 
עֹוָלם  מֵּ שֶׁ אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ִליאֹון.  י  דִּ ה  משֶׁ
ה  י משֶׁ "י ֵסֶפר ֶזה, ֲאָבל ַרבִּ בִּ ר ַרשְׁ לֹא ִחבֵּ
ִיְכּתֹב  ּוְבכֹחוֹ  ַהּכֹוֵתב,  ם  שֵׁ יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶזה 
ה. )ֵסֶפר  ָבִרים ֻמְפָלִאים ֵאלֶּ ה ֶזה דְּ י משֶׁ ַרבִּ

ף פ"ז ָוֵאיָלְך( ֵלם דַּ יּוֲחִסין ַהשָּׁ

ֶפר  סֵּ שֶׁ ַהּיּוֲחִסין  ֵסֶפר  בְּ ָבָרא  ַהסְּ ַעל  ג. 
י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  ר  ִנְתַחבֵּ ַהּזַֹהר 
לֹוְרֵיא  ִוד  דָּ י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ַתב  כָּ ָבר  כְּ ִליאֹון, 
ֻקְנְטֵרסוֹ "ַקְדמּות ֵסֶפר ַהּזַֹהר" ְלהֹוִכיַח,  בְּ
י ִליאֹון  ה דִּ ָהַרב משֶׁ ר ִלְהיֹות שֶׁ ִאי ֶאְפשָׁ שֶׁ

ספר   התגלות הזוהר  בהמשכים
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ְלֶזה:  ְוהֹוָכחֹוָתיו  ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  ֶאת  ר  ִחבֵּ
ַהְידּוִעים  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ִסְפֵרי  א( 
ֵהם  ׁשֹוִנים  "ָהִרּמֹון"(  ְוֵסֶפר  ָקל"  שְׁ "ַהמִּ )ֵסֶפר  ָלנּו 
ה  מָּ כַּ ֶהם  בָּ ְוֵיׁש  ַהּזַֹהר,  ֶפר  ִמסֵּ ָאְפָים  בְּ
ה  ַכמָּ ָבִרים ַהּסֹוְתִרים ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר. ב( בְּ דְּ
ֵמִביא  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ שֶׁ כְּ ְמקֹומֹות 
ָמקֹור ִלְדָבָריו, ִלְפָעִמים  ְבֵרי ַהּזַֹהר כְּ ֶאת דִּ
ַהּזַֹהר.  ְבֵרי  דִּ ֶאת  ָראּוי  כָּ ֵהִבין  ּלֹא  מּוָכח שֶׁ
י  ַרבִּ ִלְתקּוַפת  ְדמּו  קָּ שֶׁ ְסָפִרים  ה  ַכמָּ בְּ ג( 
ָבִרים  דְּ ָבר  כְּ מּוָבִאים  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ
ֶפר  סֵּ שֶׁ מּוָכח  זֶּה  מִּ שֶׁ ּזַֹהר,  בַּ ַהּמֹוִפיִעים 

י ִליאֹון. ה דִּ י משֶׁ ַהּזַֹהר ָקַדם ְלַרבִּ

ֶרק ד פֶּ
ְדמֹוִנים ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלַהקַּ ַמּדּוַע לֹא ִנְתגַּלָּ

דֹורוֹ  בְּ ַמּדּוַע  ְמָבֵאר  ַחיָּט  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ א( 
ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְתגַּלָּ

ֶאל  זִָּכינּו  שֶׁ ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאשְׁ א. 
ר  ַקְדמֹוֵנינּו ֲאשֶׁ ָזכּו  ּלֹא  ַהּזַֹהר, ַמה שֶּׁ ֵסֶפר 
גָּאֹון  ַהאי  ַרב  מוֹ  כְּ ְתֵנינּו,  ִממָּ ָעָבה  ָקְטָנם 
ְרַמְיָזא  ִמגַּ ֱאִליֶעֶזר  ְוָהַרב  גָּאֹון  ת  שֶׁ שֵׁ ְוַרב 
ְוַהֲחָכִמים  "א  בָּ ְוָהַרשְׁ ְוָהַרֲאָב"ד  "ן  ְוָהַרְמבָּ
י  כִּ ְבׁשוֹ,  ִמדִּ ָטֲעמּו  ּלֹא  שֶׁ זּוָלָתם,  ֲאֵחִרים 

ה. ְזַמנָּם לֹא ִנְתגַּלָּ בִּ

ה  אי לֹא ִנְתגַּלָּ ַודַּ י בְּ ְתַמּה ִמזֶּה, כִּ ב. ְוַאל תִּ
ַהּיֹום.  ּבוֹ  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאשֶׁ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ַעד 
]סֹוף  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ ָמָצאִתי  ְלֶזה  ְוִסּיּוַע 
י  ְלַרבִּ ֵאִליָּהּו  ֵליּה  ָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ו'[  ּקּון  תִּ

ָאה אנת דמהאי  ה ַזכָּ מָּ י כַּ י ַרבִּ ְמעֹון: ַרבִּ שִׁ
עד  עילאי  כמה  יתפרנסו  יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא 
ובגינה  יומיא,  בסוף  לתתאי  דאתגלייא 
ֶאל  ְוִאיׁש  ֲאֻחזָּתוֹ  ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבתֶּ ְושַׁ

בּו, עכ"ל. שֻׁ ְחּתוֹ תָּ פַּ ִמשְׁ

ָעִתיד  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ שֶׁ אן  ִמכָּ ְמבָֹאר  ג. 
ּנּו  ִממֶּ ִיְתַהּנּו  ְזַמן  ּוְבאֹותוֹ  נּוז,  גָּ ִלְהיֹות 
ָרא  יָּבֹוא דָּ ְלָאִכים ַעד שֶׁ ָהֶעְליֹוִנים ְוֵהם ַהמַּ
ְחּתֹוִנים, ּוִבְזכּות  ה ַלתַּ ָאז ִיְתגַּלֶּ ְתָרָאה, שֶׁ בַּ
י  יַח, כִּ ִלים ּבוֹ ָיבֹוא ָמשִׁ ָהעֹוְסִקים ְוַהְמַטפְּ

ר  תוֹ, ֲאשֶׁ ִסבָּ בְּ ֶאת ה'  ָעה  דֵּ ָהָאֶרץ  ֵלא  מָּ תִּ
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ... ֶזה ִיְהֶיה ִסבָּ

ְוָחִסיד  ֶהָחָכם  ַלֲאדֹוִני  ן  בֵּ ְיהּוָדה  ַוֲאִני  ד. 
ְהיֹוִתי  בִּ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ַחיָּט  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ
ֵעיַני,  ְואֹורּו  ַבׁש  דְּ ְמַעט  י  ָטַעְמתִּ ְסָפַרד  בִּ
ָחְכָמה,  בַּ ְוָלתּור  ִלְדרֹׁש  י  ִלבִּ ֶאל  י  ְוָנַתתִּ
ַמה  ל  כָּ ֶלֱאסֹף  ַחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  י  ְוָהַלְכתִּ
ֲעַדִין  ס  ִנְדפַּ לֹא  ָיָמיו  ]בְּ ר  ְזכַּ ַהנִּ ֶפר  ֵמַהסֵּ ֵצא  מָּ יִּ שֶּׁ
י  ְוָאַסְפתִּ ֻקְנְטֵרִסים[,  צּוַרת  בְּ ָנפֹוץ  ְוָהָיה  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 

ָיִדי  בְּ ָהָיה  ֻרּבוֹ  שֶׁ ַעד  ּפֹה  ּוְמַעט  ּפֹה  ְמַעט 
ֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ּנּו.  ִממֶּ ְמָצא  ֵמַהנִּ
ָלאֹות  ָכל ַהתְּ י ְזכּות ֶזה ָעַמד ִלי בְּ מּוָרה כִּ גְּ
ר  ֵגרּוׁש ְסָפַרד, ֲאשֶׁ ר ְמָצאּוִני בְּ ָהָרעֹות ֲאשֶׁ
י  ַמת ַרבִּ י ָאְזָניו. )ַהְקדָּ תֵּ ְלָנה שְׁ צַּ ל ׁשֹוְמָעם תִּ כָּ

ְיהּוָדה ַחיָּט ְלִסְפרוֹ ִמְנַחת ְיהּוָדה(

ֶרק ה פֶּ
י  ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ ַרבִּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ּתֹוְלדֹות ַרבִּ

ֶאְלָעָזר
י  ְלַרבִּ ֻמְבָהק  ְלִמיד  תַּ גִָּליל;  בַּ ֵלָדתוֹ  א( 

ֲעִקיָבא
א  ן יֹוַחאי, רֹאׁש ַה"ַחְבַריָּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ א. ַרבִּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִחּבּור  בְּ פּו  תְּ תַּ ִהשְׁ א" שֶׁ ישָׁ ַקדִּ
דֹוִלים  ַהגְּ נָּּאים  ַהתַּ ִמן  ֶאָחד  ָהָיה  דֹוׁש,  ַהקָּ
ְזַמן  בִּ ִני,  ִית שֵׁ בַּ ן  ֻחְרבַּ ַאַחר  ִני שֶׁ ַהשֵּׁ ּדֹור  בַּ
ַעם  ַעל  רֹוִמי  ַמְלכּות  ל  שֶׁ ָקׁשֹות  ֵזרֹות  גְּ
י  ַרבִּ א" ֵהם:  ַחְבֵרי ַה"ַחְבַריָּ ָאר  ָרֵאל. שְׁ ִישְׂ
י  ַרבִּ ְיהּוָדה,  י  ַרבִּ א,  ַאבָּ י  ַרבִּ נוֹ,  בְּ ֶאְלָעָזר 
ר  י ִחְזִקיָּה בַּ י ִיְצָחק, ַרבִּ ר ַיֲעקֹב, ַרבִּ יֹוִסי בַּ

י יֹוָסא. י יֹוִסי ְוַרבִּ י ִחיָּא, ַרבִּ ַרב, ַרבִּ

יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַהָגדֹול  נָּא  ַהתַּ ב. 
ֶאֶרץ ַהגִָּליל, ְוֶנֱאַסף  ָרֵאל, בְּ ֶאֶרץ ִישְׂ נֹוַלד בְּ
ְכָפר ִמירֹון, לֹא  ַבע ָיִמים בִּ יו ָזֵקן ּושְׂ ֶאל ַעמָּ

עֶֹמר. יֹום ַל"ג בָּ ַהְרֵחק ֵמִעיר ְצָפת, בְּ

נָּא ַהגָּדֹול  ל ַהתַּ ְבָהק שֶׁ ְלִמידוֹ ַהמֻּ ג. ָהָיה תַּ
)ְמִעיָלה  ִני"  "בְּ אֹותוֹ  ָרא  קָּ שֶׁ ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ
"י  בִּ ַרשְׁ ָהַלְך  ִנּשּׂוָאיו  ַאַחר  ֶכף  ז' ע"א(. תֵּ ף  דַּ

י  ַרבִּ יַבת  ישִׁ בִּ ָרק  בְּ ְבֵני  בִּ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד 
ָנה  שָׁ י"ג  ְך  ֶמשֶׁ בְּ ְוָלַמד  ב  ָישַׁ ם  שָׁ ֲעִקיָבא, 

ֶזה  ְזַמן  ל  כָּ ְך  ֶמשֶׁ בְּ ֵביתוֹ  בְּ ר  ְלַבקֵּ ִלי  ִמבְּ

)ויק"ר פכ"א, ח(.

ַעד  כ"כ,  ָהְיָתה  גּול  ַהדָּ ַרּבוֹ  בְּ ֵבקּותוֹ  דְּ ד. 

ֵבית  בְּ ס  ְוִנְתפַּ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ נֱֶּאַסר  שֶׁ כְּ שֶׁ

ם  ְלשָׁ ַלֲחדֹר  ַנְפׁשוֹ  "י  בִּ ַרשְׁ ָמַסר  ַהּסַֹהר, 

ף קי"ב ע"א(. ָסִחים דַּ ּנּו ּתֹוָרה )פְּ מַֹע ִממֶּ ִלשְׁ

ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ַרּבוֹ  ֵאֶצל  הּותוֹ  שְׁ ֵעת  בְּ ה. 

ָאַמר  יר ֶאת גְַּדלּותוֹ ֵמֵעיֵני ּכֹל, ַעד שֶׁ ִהְסתִּ

יִרין  ַמכִּ ּובֹוַרֲאָך  ֲאִני  שֶׁ יֶָּך  "דַּ ַרּבוֹ  ָעָליו 

ן. ִדְלַהלָּ ּכֲֹחָך", כְּ

ֶאָחד  ל  כָּ ָהָיה  ִראׁשֹוָנה  בָּ א:  בָּ י  ַרבִּ ָאַמר 

ֶאת  ֲחָכִמים[  ְסִמיַכת  בִּ ]סֹוֵמְך  ְמַמנֶּה  ְוֶאָחד 

ֵמִאיר  י  ַרבִּ ֶאת   - ֲעִקיָבא  י  ְוַרבִּ ְלִמיָדיו...  תַּ

ֵמִאיר  י  ַרבִּ ב  ֵישֵׁ ָאַמר:  ְמעֹון.  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶאת 

ָהָיה  ]שֶׁ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ֵני  פְּ מּו  ְרכְּ ִנְתכַּ ה.  ִחלָּ תְּ

ָאַמר  ה[.  משֶׁ ֵני  פְּ  - ִלְכלּום  אֹותוֹ  ב  חֹושֵׁ ֵאינוֹ  שֶׁ סֹוֵבר 

יִרין  ֲאִני ּובֹוַרֲאָך ַמכִּ יֶָּך שֶׁ י ֲעִקיָבא: דַּ לוֹ ַרבִּ

י  ְוַרבִּ הּוא,  גָּדֹול  ּכֲֹחָך  שֶׁ ָך  בְּ ֲאִני  יר  ַמכִּ לֹוַמר,  ]כְּ ּכֲֹחָך 

ֵני  ה, פְּ ְתִחלָּ ב בִּ יֵּשֵׁ י שֶׁ ָך ָאַמְרתִּ הּוא יֹוֵתר ָזֵקן ִממְּ ֵמִאיר שֶׁ

ְלִמי ַסְנֶהְדִרין פ"א ה"ב( ה[. )ְירּושַׁ משֶׁ

ת  ֵמֲחֵמשֶׁ ָהָיה  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ו. 

ֲארּו  שְׁ נִּ שֶׁ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ְלִמיִדים  ַהתַּ

ְלִמיִדים  תַּ ֶאֶלף  כ"ד  תּו  מֵּ ַאֲחֵרי שֶׁ ים  ַחיִּ בַּ

ה  ַהֲחִמשָּׁ ְואֹוָתם  ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ ל  שֶׁ

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוֶהֱחִזיקּו  ֶהֱעִמידּו  ְלִמיִדים  תַּ

ף ס"ב ע"ב(. ה ַההּוא )ְיָבמֹות דַּ שֶׁ ַמן ַהקָּ זְּ בַּ

ַעד  ָהְיָתה  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ַרּבוֹ  בְּ ֵבקּותוֹ  דְּ ז. 

ִטיַרת  פְּ ַאֲחֵרי  ַאַחת,  ַעם  פַּ שֶׁ ְך,  כָּ ֵדי  כְּ

ָהְיָתה  ּלֹא  שֶׁ ִאְמָרה  יו  ִמפִּ ְפַלט  נִּ שֶׁ כְּ ַרּבוֹ, 

ל  י ֲעִקיָבא, ִנְצַטֵער ַעל ֶזה כָּ ל ַרבִּ ִלְכבֹודוֹ שֶׁ

ֲחרּו  שְׁ נִּ ֲעִניִתים ַעד שֶׁ ְך תַּ ל כָּ ְך, ְוִהְתַענָּה כָּ כָּ

ף נ"ב ע"ב(. ֲעִנּיֹות )ָנִזיר דַּ נָּיו ֵמרֹב ַהתַּ שִׁ

ְמעֹון"  י שִׁ "ס "ַרבִּ שַּׁ ר בַּ ְזכַּ נִּ ל ָמקֹום שֶׁ ח. כָּ

רּוׁש  )פֵּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא   - ְסָתם 

ף ב' ע"ב(. בּועֹות דַּ "י שָׁ ַרשִׁ
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מלחמת העולם השניה, עוד מדינה ועוד אחת נכבשת 
הוא  עומד  כבר  נגדו,  שיכול  מי  אין  ימ"ש,  היטלר  ע"י 
בשערי א"י, הלבבות הולמים, כולם חרדים מן העומד 
לקרות, מפחדים ממטרתו להשמיד להרוג ולאבד את 

כל היהודים טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו 
בידו, כותב ומתרגם, מבאר ומברר את הזוהר הקדוש, 
ידוע ידע את שכתב רבי שמעון בר יוחאי "בספרא דא 
הגלות,  מן  נצא  הזוהר הקדוש  בזכות  יפקון מגלותא", 
לכן תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל 
יהודי, גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר 

הקדוש.

באותו  לדפוס.  הקדוש  הזוהר  את  והביא  המלאכה  את  גמר  עצומה  יגיעה  לאחר 
הזמן נתבשרו תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא 

הצליח, הוא לא כבש את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה 
הארץ,  למרכז  הטילים  את  ליירט  מנסה  קסאם,  טילי  משגר  החמאס  בדרום, 
"חדש"  בעיתון  שהתפרסמה  הכתבה  כותרת  לפניכם  הנה  שמש,  לבית  ובעיקר 

בבית שמש.

הפלא ופלא המכון "מפעל הזוהר העולמי", הפועל 
בבית שמש, שקד באותה תקופה על הוצאת הזוהר 
ע"פ העמוד היומי, באותו היום שהובאו לדפוס י"ב 
הכרכים של הזוהר המחולקים לי"ב חודשי השנה 
כל  ובכלל  עזה.  מלחמת  הסתיימה  היום  באותו 
ומעל  ניסים  בניסי  היתה  בעזה  המלחמה  מהלך 
לדרך הטבע, מי יודע אם לא זכות הזוהר הקדוש 
היא שעמדה לנו, והדברים מדברים בעד עצמם...

חשיפה
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א! ן עֹוָלם ַהבָּ ה זֹוֶכה ִלְהיֹות בֶּ דֹוׁש, ַאתָּ ָכל יֹום ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ּקֹות בְּ ר דַּ ת ִמְספַּ שַׁ ַהְקדָּ בְּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ַתב, כִּ ּקּון מ"ג כָּ א ֶמֶלְך" תִּ "ִכסֵּ בְּ
ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה 
ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד, 
ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ
ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ

ְרִקיָעא. דִּ

יֹום  ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹד  ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ ַעל  גָּדֹול  ִחּיּוב  ַחיָּיא,  דְּ א  ַסמָּ
ָמתוֹ,  ׁש ִנשְׁ ּוְמַקדֵּ ּוְמַטֵהר  ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  ֶזה  י בְּ ָעְלָמא, כִּ יְרָסא בְּ גִּ ֲאִפּלּו 
גָּדֹול  רּוַח  ַנַחת  ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  בְּ י  כִּ ָכרוֹ  שְׂ ְלגֶֹדל  ֵקץ  ְוֵאין 
ִחּבּוָרא  ַהאי  'בְּ ף קכ"ד:(  )דַּ ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּמּוָבא  כַּ ְליֹוְצרוֹ, 

ּה ִמן גָּלּוָתא'. ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ דְּ

ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ִיְתגֵַּלי  ד  כַּ ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ו':,  ּקּון  תִּ ּקּוִנים סֹוף  תִּ בַּ
ָאֶרץ ְוגֹוֵמר. רֹור בָּ ְקָרא כה י( ּוְקָראֶתם דְּ סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה )ַויִּ ַבְתָרָאה בְּ

ְלִמיֵדי  תַּ ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ֵסֶפר  בְּ ל'  ִתּקּון  בְּ
ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים 
ה  ַיֲעשֶׂ י  ִליְצַלן, כִּ ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  י ֵהם ְמַעכְּ כִּ גָּלּוָתא,  ְוגֹוֵרם אֶֹרְך 
ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ

ה. ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ בִּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ א ֶמֶלְך, כִּ ִכסֵּ ם בְּ ִתּקּון מ"ב שָׁ בְּ
ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ ְוָכל שֶׁ עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה 

ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד, 

ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ

ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ

ְרִקיָעא. דִּ

ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ שֶׁ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ָרא,  דָּ ר  ִאְכשַׁ ְוִכי  אֹוְמִרים  שֶּׁ ּוַמה 

ָמָתם  בֹוִהים, ָיְכלּו ְלַטֵהר ִנשְׁ קֹומֹות גְּ ים ִממְּ מֹות ְקדֹושִׁ ָהיּו ָלֶהם ְנשָׁ שֶׁ

ְוַגם  ְנמּוִכים  מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ

ַרק  ָמָתם,  ִנשְׁ ְלַטֵהר  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהִחיצֹוִנים  רּות  ִהְתגַּבְּ

ֲאִפיּלּו  ְלֶזה  ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהְינּו  ְיָקִרים,  ים  ַסמִּ בְּ

ִמיֵֶּצר  ַרע  ל  ִמכָּ ָמר  ִנשְׁ ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ִלְגלּוג,  בְּ ַוֲאִפיּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ

ָהרּוָחִני,  א  עֹוָלם ַהבָּ ְוַגם בָּ ַהָחְמִרי,  ַהזֶּה  עֹוָלם  ָרִעים בָּ ְקִרים  ּוִממִּ ָהַרע 

ְנִהיר  א דִּ ישָׁ ּבּוִציָנא ַקדִּ ף רי"ט,  ְנָחס דַּ ת פִּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּנֹוָדע ִמּזַֹהר ַהקָּ כַּ

ל  ּתֹוָרה שֶׁ אֹור  ַהּגֹוֵאל  יַאת  בִּ ַעד  ְתֵריּה,  ַאבַּ ֲהוּו  דַּ ִרין  דָּ ָכל  בְּ ָחְכְמֵתיּה 

ָרֵאל. אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ִישְׂ ן יֹוַחאי ֵמִאיר בְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ים  פִּ חֹות ה' דַּ דֹוׁש ְלָכל ַהפָּ ל ָאָדם ְמאֹד ִלְלמֹד ֹזַהר ַהקָּ ן ִיְתַחזֵּק כָּ ַעל כֵּ

ן ְיִהי  א, ָאֵמן כֵּ הֹון ְלֵעיָלא ְוַתתָּ ְגרֹם ֶחְדָוא ּופּוְרָקָנא בְּ יִּ ֵדי שֶׁ ָכל יֹום כְּ בְּ

ַוְרץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִמִפיְדַהייץ( י ַאֲהרֹן שְׁ ן ַרבִּ ָרצֹון. )ַצוַָּאת ָהָר"ד ֵמִאיר בֶּ

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

ף קי"ח.( ֱאֶמת[. )ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ
דֹוִלים  ַהגְּ ְמאֹורֹות  ֵני  שְׁ ל  שֶׁ ְיָקרֹות  אֹור  ְוָזַרח  ֵהִציץ  ר  ֲאשֶׁ ַמן  ִמזְּ
ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר 
ים  ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ל ַהתִּ דֹוׁש שֶׁ ּמּוד ַהקָּ לִּ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק בַּ ִישְׂ
יג ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ
ׁשֹוִתים  ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ה,  ָהֵאלֶּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  סְּ בַּ שֶׁ ְטהֹורֹות 
יֹוֵסף  נּו  )ַרבֵּ ְמאֹד.  ְמאֹד  ְקִריָאָתן  בִּ ּוִמְתַלֲהִבין  ְבֵריֶהם  דִּ ֶאת  ָמא  צָּ בַּ

ָנָיהּו( ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ ַחיִּ

ֵסֶפר  אִריץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, בַּ ְנָחס ִמקָּ י פִּ דֹוׁש ַרבִּ ּומּוָבא ֵמָהַרב ַהקָּ
ְלִמיִדים(  ד )ַלתַּ ף ק"ן(, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: "ָצִריְך ְמַלמֵּ ֵלם )דַּ ְנָחס ַהשָּׁ ִאְמֵרי פִּ
ָמה  ְנשָׁ יְך  ְלַהְמשִׁ יָּכֹול  שֶׁ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ ֹזַהר,  ִלְלמֹד 

יַח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ְלַהתִּ ר  ָישָׁ ֶכל  נֹוֵתן שֵׂ ָהַרב  שֶּׁ ַמה  י  כִּ ְלִמיִדים.  ַלתַּ

ַעל  ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ אן ְלׁשֹונוֹ. )ַוֲאִני שָׁ ית", ַעד כָּ ָמה ֲאִמתִּ ּבוֹ ְנשָׁ

ל  ל כָּ ָמה שֶׁ שָׁ י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב ּוֵמִאיר ֶאת ַהנְּ ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו(. כִּ שֵׁ

ה  ָמה ְקדֹושָׁ ל ְנשָׁ יַע ֶהָאָרה שֶׁ פִּ ּיּוַכל ְלַהשְׁ אֶֹפן שֶׁ ָרֵאל, בְּ שְׂ ִאיׁש ִמיִּ

ִליָט"א( ְכֶטער שְׁ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר שֶׁ ֶפר ְלַהגָּאֹון ַרבִּ סֵּ ב בַּ זּוָלתוֹ. )ְוִנְכתַּ גַּם בְּ

ּגֹוֵבר,  ינּות  ְוַהמִּ ָהַרע  ר  ֲאשֶׁ יָחא  ְמשִׁ ִעְקבֹות  בְּ ִלי,  ׁשֹוֵמַע  י  ַעמִּ ְולּו 

ָמָרן  ְתֵבי  כִּ ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְלמֹד  ְיֵמיֶהם  ל  כָּ ׁשֹוְקִדין  ָהיּו 

ם  ַעל שֵׁ ָרֵאל בַּ י ִישְׂ ל ָמָרן ָהַרב ַרבִּ מֹות שֶׁ לּול ִעם ֲחִסידּות ְוַהְקדָּ בָּ

יִכין  ֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיּו ַמְמשִׁ ל ַהגְּ ִלין כָּ יק ִלְבָרָכה ְוָהיּו ְמַבטְּ ֵזֶכר ַצדִּ

ַחיֵּי  ֵני  בָּ ִטּיֹות,  שְׁ פַּ עֹות  פָּ ַהשְׁ ן  כֵּ ָהעֹוָלמֹות,  ל  כָּ ַעל  ְואֹור  ַפע  שֶׁ

ָנה  ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ ְמזֹוֵני. )ַרבֵּ

כ'(

ר ְלָפֶניָך ! ! ! ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  כָּ ֶאת  ִלים  ּוְלַהשְׁ ִלְלמֹד  ּתּוַכל  ְכֵדי שֶׁ בִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶדר  ל  כָּ ַעל  ְוָערּוְך  ר  ְמֻסדָּ יֹוִמי  לּוַח  ְלָפֶניָך  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ְרֵאה 

ם ִלְדַבר ה' זוֹ ּתֹוַרת ַהּזַֹהר! ר ָצְמָאה ַנְפשָׁ חּוִרים, ֲאשֶׁ ים-בַּ תִּ ֲעֵלי בָּ ֵני ּתֹוָרה-בַּ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש, בְּ ָבר ַהשָּׁ ִמיָמה, ְוהּוא דָּ ָנה תְּ ך שָׁ ֶמשֶׁ בְּ

דֹוׁש!. ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנה ֶאת כָּ ְך ַהשָּׁ ֶמשֶׁ ִמים בְּ ָכל יֹום, ְמַסיְּ ּקֹות בְּ ְך 10 ַעד 15 דַּ ֶמשֶׁ בְּ

עּוִרים ֲאֵחִרים! ֵאינוֹ ַמְפִריַע ְלשִׁ אֶֹפן שֶׁ ְך ַהּיֹום, בְּ קוֹ ְלֶמשֶׁ ק ְלָכל יֹום, ִויכֹוִלים ְלַחלְּ דֹוׁש ְמֻחלָּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

תּוב: "ְוָהִגיָת ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה"! ַמֲאַמר ַהכָּ ַנאי כְּ עֹות ַהפְּ ל שְׁ א כָּ ַמלֵּ תְּ

ו ֵאיָמַתי? יׁש נַֹעם ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ְוֶיֱעַרב ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם! ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ ְרגִּ ַמן תַּ ְך ַהזְּ ּוְבֶמשֶׁ
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י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר ְוהּוא  ה ִלּצֹר ֶקשֶׁ י, ּדֹוֶחה אֹוִתי ׁשּוב ְוׁשּוב, ֲאִני ְמַנסֶּ נִּ ט ִממֶּ מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ יַע, ּושְׁ ָרעֹון ִהגִּ י ְלַהְלוֹות לוֹ. ְזַמן ַהפֵּ ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה ַרב ְוַגם  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ חֹוֵסם כָּ
מּוֵאל  י ַעל שְׁ ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ַהלַּ ְוָכל  ַהּיֹום  ל  ה אֹוִתי. כָּ ּוְמַרמֶּ י  בִּ ל  ָבר, ְמַהתֵּ ִמכְּ ָעַלי ַעד לֹא  ֶנֱאָמן  ָהָיה  ֲחֵבִרי, שֶׁ ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ ְוַהכֶּ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
ֶאת  לוֹ  י  ְרתִּ ִספַּ נ.  ַהּטֹוב  ַלֲחֵבִרי  ִניִתי  פָּ ֶזה.  ֵמֵעין  ב  ַמצָּ בְּ ִלְנהֹג  ָעַלי  יַצד  כֵּ ְלהֹוֵרִני  ְנכֹוָנה,  ֵעָצה  ן  ַמתַּ בְּ ְלַסיֵַּע  יּוַכל  טֹוב 

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַדאי  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו: "כְּ ר, בְּ ֹזאת ִנְזכַּ ית, ַרק בְּ ית לֹא ָיַדע ְלָהשִׁ ָכל ְמאֹודוֹ ַלֲעֹזר. ֵעָצה ַמֲעשִׂ ב, הּוא ָרָצה בְּ יב ְוָחשַׁ נ. ִהְקשִׁ
דֹוׁש ִלּמּוד יֹוְמיֹוִמי, ְוִאם  דֹוָלה ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנּה ִהְתעֹוְררּות גְּ ַאֲחרֹוָנה ֶישְׁ לַּ ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...", ּוְבָכְך שֶׁ י שִׁ הּוא ַרבִּ
אי ָצָרִתי  ַודַּ ל עמ"י, בְּ ל כָּ ָלִלית שֶׁ ה ַהכְּ ֻאלָּ ה ַלגְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְזכֶּ ּמּוד בְּ ְזכּות ַהלִּ בִּ ִסְפרוֹ שֶׁ ר יֹוַחאי ִהְבִטיַח בְּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ַרבִּ

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ ַהקְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ר  ִנים ַרּבֹות לֹא ְרִאיִתיו, ֶהֱחַלְפנּו ִמְספַּ שָּׁ י ְיִדיד ְנעּוִרים שֶׁ תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ י ִנְרגָּׁש ֵמַהֲחָוָיה ָהרּוָחִנית שֶׁ כֻּלִּ שֶׁ ֶרְך ֲחָזָרה, כְּ דֶּ בַּ
ַאר לוֹ 60,000$  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  נָּה הּוא  ְלֵחֶלק ִממֶּ ר  דֹוָלה, ֲאשֶׁ גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ ה שֶׁ ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ

ָך רֹוֶצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָחֵפץ  ֵאינוֹ  ִמי  יֹוֵתר?  ּוְמתּוָקה  טֹוָבה  ָנה  שָׁ בְּ רֹוֶצה  ֵאינוֹ  ִמי  ה?  ַהֲחָדשָׁ ָנה  ַלשָּׁ לוֹ  ְלֵהיִטיב  ֵדי  כְּ ִלְזֻכּיֹות  ִנְדָרׁש  לֹא  ִמי 
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ ִיְזכֶּ תֹוָרתוֹ  ָהעֹוֵסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

ָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב. שָׁ עּו בְּ ּקֹות ְליֹום[ ְוִתוָּשְׁ -2 דַּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ִלּמּוד דף היומי של תיקוני ּזַֹהר  ]כְּ ַקבְּ

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?
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נא להזכיר אחר הלימוד:   שם    שם האם  

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

 לכבוד בנק  
 סניף  

 כתובת הסניף  

אני/הח"מ  )שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק(   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

 לימוד שעה

)3 המקומות( 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  

אישור הבנק
לכבוד "גן עדן התחתון" )עפי' זוהר פ' לך לך(

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים 

שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק 

יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל 

עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                              

 בנק  
 סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

תאריך  

לתרומות בכרטיס אשראי
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שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
)כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק( 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה(  )אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק )ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א( וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

 שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל
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