
לֹוְמֵדי  ֶאֶלף)  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  (ִמיְליֹון   1,500,000
ָהָאֶרץ,  ַרֲחֵבי  בְּ זַֹהר  עּוֵרי  שִׁ  1,500 ַהּיֹוִמי,  זַֹהר 
ַלֲהָפַצת  ֶמֶרץ  בְּ ָהעֹוְבִדים  ִבים  ִמְתַנדְּ  400 ֵמַעל 
ִרים  ַעד ַעְצָמם, ְמַספְּ ִרים בְּ ִרים ְמַדבְּ ְספָּ ַהּזַֹהר. ַהמִּ
ָבָטיו  ִלשְׁ כֻּּלוֹ,  ִמְתגַּיֵּס  ָרֵאל  ַעם-ִישְׂ ֵאיְך  ָלנּו 
יַע  פִּ ּוְלַהשְׁ ָהֶעְליֹון  אֹור  בְּ ְך  כֵּ ְלִהְזדַּ ְוִלְקִהּלֹוָתיו, 

ָלעֹוָלם ֵמאֹור ַהּזַֹהר.
ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  ָרה בְּ ַמטָּ ְלַעְצֵמנּו כְּ ְמנּו  ֹזאת שַׂ
ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ְלַמַען  ּוְלַהְפִעיל  ִלְפעֹל  ָהעֹוָלִמי", 
ָהָאֶרץ  "ּוָמְלָאה  ר  ֲאשֶׁ ַעד  קֹט  ִלשְׁ ְולֹא  ָלנּוַח  לֹא 
ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ים",  ְמַכסִּ ַליָּם  ִים  מַּ כַּ ד'  ֶאת  ָעה  דֵּ
ית  ּוְלַהצִּ ִלּבוֹ  בְּ ְלַהְבִעיר  ה  ִיְזכֶּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ בַּ ְיהּוִדי 

ָמתוֹ ֶאת אֹור ַהּזַֹהר. ִנשְׁ בְּ
ֶפר ְללֹא  ֲאִפּלּו ַרק לֹוַמר ִמן ַהסֵּ ְוֶלֱהֵוי ָידּוַע, שֶׁ
ֵקץ  ּוְמָקֵרב ֶאת  דֹוָלה ְמאֹד  גְּ ַמֲעָלתוֹ  ָלל,  כְּ ֲהָבָנה 
ּקּון  (תִּ ֶמֶלְך"  א  "ִכסֵּ בְּ מֹוְצִאים  ָאנּו  שֶׁ ִפי  כְּ ַהגָּלּות, 

מ"ה): 

ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ן ִאם  כֵּ ְוָכל שֶׁ ּבוֶֹנה עוָֹלמֹות, 
ּקּון ְלַמְעָלה  ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ ֲאִפּלּו פֵּ
ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ
ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרוֵֹאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ
ְוֵאין  ְרִקיָעא.  דִּ ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ
הּוא  ַהּתֹוָרה שֶׁ ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כְּ ם  ְלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת 
יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה 

ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצוֹוָתיו. ַרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ

בס"ד

גליון מס' 28
ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק

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

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

רּומֹות  ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ ְלַהְנָצַחת  ְך פְּ ְלֶהְמשֵׁ
ְיִקיֵריֶכם, ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ע"פ הוראת גדולי הרבנים שליט"א
תפילה וזעקה לקירוב הגאולה עד מתי – ל"ג בעומר תש"ע

ספר תהילים פרק לד:

ְלַהְכִרית  י ָרע  ֹעׂשֵ ּבְ ְיֹהָוה  ֵני  ּפְ ְוָעָתם.  ׁשַ ְוָאְזָניו ֶאל  יִקים  ַצּדִ ְיֹהָוה ֶאל  ֵעיֵני 
ֵרי  ּבְ יָלם. ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלִנׁשְ ל ָצרֹוָתם ִהּצִ ֵמַע ּוִמּכָ ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. ָצֲעקּו ַויֹהָוה ׁשָ
יֶלּנּו ְיֹהָוה. ׁשֵֹמר  ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ יַע. ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ ֵאי רּוַח יֹוׁשִ ּכְ ֵלב ְוֶאת ּדַ
יק  ַצּדִ ְוׂשְנֵאי  ָרָעה  ע  ָרׁשָ מֹוֵתת  ּתְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ ֹלא  ה  ֵמֵהּנָ ַעְצמֹוָתיו ַאַחת  ל  ּכָ

ל ַהֹחִסים ּבֹו. מּו ּכָ מּו. ּפֶֹדה ְיֹהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאׁשְ ֶיְאׁשָ

אחינו בני ישראל כולנו מתאספים באחדות גמורה בליל ל"ג בעומר אצל 
יתאספו  כן  [כמו  ותחנונים  זעקה,  צעקה,  קול  להרים  במירון  הרשב"י  ציון 
ויכוונו גם היחידים כולם להתפלל באותה שעה  הקהלות די בכל אתר ואתר] 

(1:00 אחר חצות הלילה)

בקריאה גדולה – עד מתי ? !
לאבינו שבשמים, שיאמר לצרותינו די, ולהתחזק בלימוד התורה 

הקדושה ובפרט בלימוד הזוהר הקדוש לכבוד בעל ההילולא הרשב"י 
זיע"א כדי שנזכה לגאולה השלימה במהרה בחן בחסד וברחמים אכי"ר

אבינו שבשמים עד מתי
עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר (תחנון לב' ולה')

עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח (תהילים עד י)
עד מתי עשנת בתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ ה)

עד מתי רשעים ד' עד מתי רשעים יעלוזו (משלי ו ט)
עד מתי משועבדים אנו לידו של עשיו (דב"ר א כ)

שובה ד' עד מתי (תהילים צ יג)
ואתה ד' עד מתי שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך (תהילים ו ד)

עד מתי קץ הפלאות (דניאל יב ו)

עד מתי????
עד מתי נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות? - עד מתי שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם רח"ל?

עד מתי דמעת אנשים המצפים וילדים אין להם? - עד מתי יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם?
עד מתי צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם? - עד מתי ינשלו מקורות פרנסה?

עד מתי יקלעו למשפטים קשים? - עד מתי יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות?
עד מתי נרעד בחדרי חדרים מה יילד יום? - עד מתי מדינת אירן תפיל חיתתה על כל יושבי תבל?

העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב, רבש"ע עד מתי???

כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר ללמוד כל יום ויום 
בספר הזוהר הקדוש (דף היומי - כשתי דקות) ונזכה לראות פלאות !

משה רבינו אמר לרשב"י: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי".  
ויסורים  צרות  ללא  ברחמים,  הגלות  מן  בנ"י  יצאו  הזוה"ק,  ספר  שלך,  החבור  בזכות  בלשוה"ק: 
אותו  והסובבים  ומשפחתו  האדם  את  מציל  הקדוש  הזוהר  לימוד  נשא)  (זוהר  משיח.  חבלי  וללא 

ממגפה ושערוריות (אמרי פנחס שער ו' אות ע"ג)
כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות 

ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא. (רבני ירושלים תרפ"א)

אנשים מעידים שהם רואים ישועות בכל הענינים
עורו התעוררו והתחזקו ללימוד היומי [דף היומי] בזוהר הקדוש!

ככל שנרבה בלימוד הזוהר הקדוש, כן ירבה שפע רחמים וישועות לכל היהודים,
ויזדכך האויר ויטהר, ומשיח צדקינו בוא יבוא מהר.

ַהַהְבָטָחה: "ָיכֹול ֲאִני"!

ג



יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדֹור  דֹוֵרנּו,  בְּ ְפָרט  בִּ
ְמִריִמים  ִביֵבנּו,  ִמסְּ ִדים  ְמַרקְּ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  שֶׁ כְּ
ְלָבְלֵענּו  יֶהם  פִּ ּופֹוְתִחים  ֵעיַנִים  ים  לֹוְטשִׁ ְטָלַפִים, 
ה  ִכְבשָׂ כְּ ָאנּו  ים  ָחשִׁ ִמיד  ִמתָּ יֹוֵתר  ַהּיֹום   – ים  ַחיִּ
ָהִאיָרִני,  ְרִעין  ַהגַּ ִאּיּום  מּול  ְזֵאִבים,  ְבִעים  שִׁ ין  בֵּ
ֵאין  ל ְמִדינֹות ֲעָרב, מּול ַמֲעצמת ארה"ב, שֶׁ מּול כָּ
ים  ּוְמַקוִּ ים  ְמַצפִּ ָבר  כְּ נּו  ּה. כֻּלָּ ֶנְגדָּ כְּ ה  ְתחֹון פֶּ ָלנּו פִּ
ּוְללֹא  ַחד  פַּ ְללֹא  ִלְחיֹות  ה  ִנְזכֶּ ָמַתי  ד',  ִליׁשּוַעת 
ְלָוה ְללֹא ִיּסּוִרים ּוְללֹא  שַׁ ֶבת בְּ ָחת? ָמַתי נּוַכל ָלשֶׁ

ְמָצִרים?
יוַֹחאי:  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ִלְפטֹר  ָיכֹול  ֲאִני 
ין"  ַהדִּ ִמן  כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ֲאִני  "ָיכֹול 
ַעְצמוֹ  ַעל  ֵמִעיד  "י  בִּ ַרשְׁ מה:).  ה  ֻסכָּ סה.  (ֵערּוִבין 

עֹוד  לֹט  שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ ם  ַאתֶּ רֹוִצים  ַהִאם  ֲאִני".  "ָיכֹול 
ת  ִמדַּ ִיְתַנֵהל בְּ ָהעֹוָלם  ּתֹוְקִקים שֶׁ ין? ִמשְׁ ַהדִּ ת  ִמדַּ
לּוִיים  גְּ ֲחָסִדים  ַרק  ִלְראֹות  ֲחֵפִצים  ָהַרֲחִמים? 

ַרְך? ֶאְתֶכם. ֵמִאּתוֹ ִיְתבָּ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ "י: בְּ בִּ ָאַמר מ"ר ְלַרשְׁ
ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ַהּזַֹהר...  ֵסֶפר 
יּה ִמן  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
ָדד  ָבִרים לב) "ה' בָּ הֹון (דְּ ְוִיְתַקיֵּים בְּ ַרֲחֵמי.  גָּלּוָתא בְּ
ֲעִתיִדים  ּום שֶׁ רּוׁש ִמשּׁ ֵנָכר". פֵּ ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו 
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל  ים, שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ִישְׂ
סּוק  נּו ַהפָּ ְוִיְתַקיֵּם בָּ ַרֲחִמים,  ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ָידוֹ 
ִלי ִקְטרּוג (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ שֶׁ

ף קכ"ד:). ת ָנׂשא, דַּ ָרשַׁ ֹזַהר פָּ בְּ

ָמִצינּו  ְוָכְך  ֶלְך,  ַלמֶּ א  סֵּ כִּ ַעל  בַּ ְך  כָּ ַעל  ּוְמָבֵאר 
ד  ּקּון ו') : ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים (סֹוף תִּ תִּ גַּם בַּ
סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה  ָדָרא ַבְתָרָאה בְּ א בְּ ִיְתגֵַּלי ְלַתתָּ
ַעל  ּוְמָבֵאר  ְוגֹו'.  ָאֶרץ  רֹור בָּ ּוְקָראֶתם דְּ י)  ְקָרא כה  (ַויִּ

ה גָּדֹול ִחּיּוב  מָּ ּקּון ל'): כַּ ֶלְך" (תִּ א ַלמֶּ סֵּ ַעל ַה"כִּ ְך בַּ כָּ
ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ַעל 
ָלה, ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא,  גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ
ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ
ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
י גָּדֹול ּכָֹחּה  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ בְּ

ה. ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ
דֹוׁש:     ָל"ה  ַהקָּ ַעל אֹותוֹ ַמֲאָמר ְמָבֵאר ַהשְּׁ

ַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר  אן, שֶׁ ִהנֵּה ְמבָֹאר ִמכָּ
יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו'  נּוז  גָּ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה 
ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור 
ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים,  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ
ָעה  ֵלא ָהָאֶרץ דֵּ מָּ י ָאז תִּ יַח, כִּ ָיבֹוא ָמשִׁ
ְקרֹוָבה  ה  ִסבָּ ְהֶיה  תִּ ֶזה  ר  ֲאשֶׁ תוֹ,  ִסבָּ בְּ
ם  ְבתֶּ ְושַׁ ּוְבִגיֵניּה  ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ְלִביָאתוֹ. 
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ְוכּו',  ֲאֻחזָּתוֹ  ֶאל  ִאיׁש 
ִנְגֲאלּו  ּלֹא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ִיגֲָּאלּו  ֶזה 

הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֻהְצַרְך  ַעד שֶׁ ְצַרִים,  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ
ה ָהֲעִתיָדה  ֻאלָּ ן גְּ ַסח ּוְבַדם ִמיָלה, כֵּ ַדם פֶּ ם בְּ שָׁ ְלַקדְּ
ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ְלּתֹוְספֹות  ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְהֶיה  תִּ לֹא 
ּה.  בָּ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאשְׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזוֹ, 

ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר א'). ָל"ה, ֲעשָׂ (שְׁ

ה  ֻאלָּ ַהגְּ ֶרק י"ד אֹות ג'), דְּ לֹמֹה (פֶּ ֶאֶבן שְׁ ַתב בְּ ְוֵכן כָּ
ה  ֻאלָּ ר ַהגְּ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִעקַּ ְהֶיה ַרק ַעל  לֹא תִּ

ָלה. בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ
ָמה ְלֵסֶפר  ַהְקדָּ ים ִויַטאל בַּ י ַחיִּ ַתב גַּם ַרבִּ ן כָּ כֵּ
ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ים":  ַחיִּ "ֵעץ 
ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב  ק בָּ ִהְתַעסֵּ ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ

נּו.  נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ בִּ
ל ִנְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים.  ָחק ַהּזוֹ בַּ ַעת ַהדְּ שְׁ גַּם בִּ
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ ָעָליו בִּ ִלְסמְֹך  ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  כְּ
ּוְלׁשֹון  "ס  שַּׁ ּדּוְכֵתי בַּ ה  ַכמָּ ְוֵכן עֹוד בְּ ף ס:):  ָרכֹות דַּ (בְּ

"ס  ְבֵרי ַהשַּׁ י דִּ ְוָקא) ֵיׁש לֹוַמר ַעל פִּ ָחק (דַּ ַעת ַהדְּ שְׁ בִּ
הּוא ְסָתם  ן יֹוַחאי (דְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ָאַמר ַרבִּ ה (מה:) שֶׁ ֻסכָּ
ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ְיכֹוָלִני  ָמקֹום)  ָכל  בְּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ

ְוָהַאֲחרֹון  סֹופוֹ  ַעד  ָהעֹוָלם  ְבָרא  נִּ שֶׁ ִמּיֹום  ין  ַהדִּ ִמן 
קֶֹדם  הּוא  (שֶׁ ֱאדֹום  גָּלּות  ל  שֶׁ סֹופוֹ  ֵעת  כָּ יד  ִהְכבִּ
ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ שֶׁ ָאֵמן)  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  יַאת  בִּ

ֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמי (ֱאדֹום)  ַנְפׁשוֹ כְּ ָעַמד בְּ יֹוַחאי הּוא שֶׁ
ְמעֹון  ֶלְך ָאז שִׁ ן ָאַמר ַהמֶּ ְוַעל כֵּ ת,  בָּ שַׁ ְדָאְמִריַנן בְּ כִּ
ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ּוִבְפָרט  ֵיָהֵרג,  נָּה  גִּ שֶׁ
כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדֹום,  גָּלּות  ְיֵמי 
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח 
גָּלּוָתא  ִמן  ְוִיְפקּון  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  יל  ְלַהצִּ ְתָרָאה  בַּ
דּוֲחָקא  ָחק בְּ ַעת ַהדְּ כֹחוֹ. ְוֵאּלּו ַהיִָּמים ִנְקָרִאים שְׁ בְּ
ַעל  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא  ַתר  בָּ ָגלּוָתא)  (דְּ

ְמעֹון  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ "י) כְּ בִּ ַרשְׁ ִפיר ָאְמרּו (ַרק בְּ ן שָׁ כֵּ
ַעת  שְׁ עֹוֶדּנּו בִּ עֹוֵמד בְּ ָחק, שֶׁ ַעת ַהדְּ שְׁ ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ
סֹוְמִכין  ָאנּו  ְזכּותוֹ  ְוַעל  ָהֵאּלּו  ִנים  שָּׁ בַּ ַהְינּו  ָחק  ַהדְּ

ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ט' אֹות לט). ר. (דִּ ְזכַּ נִּ כַּ
ִנְרָחב  ר  כַּ ָלנּו  ֵיׁש  ּפֹוֶעֶמת,  ְקָוה  ַהתִּ ֲעַדִין 
יַח ַעל ְיֵדי ֲהָפָצה  שִׁ נּו ְלִביַאת ַהמָּ ה. ִנְפַעל כֻּלָּ ִלְפֻעלָּ

ל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר.  ְוִלּמּוד שֶׁ
ִסְפרוֹ  בְּ ִאיְסְטרֹוְלָסה  ַמַהְרָח"א  ַהגָּאֹון  ֵמִביא 
יס ְסָפִרים  ְדפִּ ף כ"ג:): ַהמַּ ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ן ַאְבָרָהם (פָּ בֶּ

ת  ְמִחצַּ ב בִּ מֹונוֹ ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה, זֹוֶכה ְויֹושֵׁ ִממָּ
ֲהֵרי ַעל ָידוֹ  ָפִרים, שֶׁ ֵרי ַהסְּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַחבְּ ַהתַּ
ָכל ֵעת, ְוִאּלּו  ַעת בְּ ה ַהדַּ ָיָצא ַהִחּבּור ָלעֹוָלם, ְוִתְרבֶּ
ָהיּו  לֹא  ַתִים,  ַיְרכָּ בְּ ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ְלִמְקצֹועֹות  נּוז  גָּ ָהָיה 

לֹוְמִדים ּבוֹ.
ֶכת  ַמסֶּ בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוִהנֵּה 
ְדִאיָתא  כִּ ְוכּו'  ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  שִׂ צ"ו:)  ף  (דַּ ְיָבמֹות 
ַאֲחֵרי  ַחי  ֶהָחָכם  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהּגֹוֵרם  ֶזה  ּוְלִפי  ם,  שָׁ
הּוא  ֲהֵרי  שֶׁ תוֹ,  ְמִחצָּ בִּ ב  ְויֹושֵׁ זֹוֶכה  הּוא  גַּם  מֹותוֹ, 
ָלעֹוָלם  א  בָּ הּוא  שֶׁ כְּ ָסֵפק  ְוֵאין  ְלַהֲחיֹותוֹ,  גַָּרם 
יֹוְצִאין  ֵמַרֲחמֹוִהי  ִסיַעת  ִעם  ַעְצמוֹ  בְּ ֶהָחָכם  א,  ַהבָּ

ָניו. ל פָּ ִלְקָראתוֹ ְלַקבֵּ

"ִמְפַעל  נֹוֵתן  "י  בִּ ַרשְׁ דְּ ַהִהּלּוָלא  יֹום  ִלְקַראת 
י  כּות ְלָכל ֶאָחד ִלְהיֹות ִמְמַזכֵּ ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ֶאת ַהזְּ
ְלַבד, ְמִחיר  -5 ₪ בִּ ים "ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה", בְּ ָהַרבִּ
ָכל  בְּ ְקדּו  פָּ תִּ אי  ּוְבַודַּ ּבֹוֵדד.  ֵסֶפר  ַסת  ְלַהְדפָּ ָעלּות 
ת ַהְצָלָחה ּוְרפּוָאה אוֹ  ִבְרכַּ ַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, בְּ דְּ

ח. בָּ ה ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ְרבֶּ ְלע"נ, ְוָכל ַהמַּ
ֶמֶלְך  בֹוא  בְּ ְוָאַמר:  יק  ַצדִּ ַעם  פַּ א  טֵּ ִהְתבַּ
ּוְפֵליַטת  ָלְך,  ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  יַח,  שִׁ ַהמָּ
ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהּזוֹ  ֵעת  בָּ ֵמִחים.  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ ָהָעם 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ִיְבַחן  הֹורֹות,  ַהטְּ ֵעיָניו  בְּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ם  עוֹ. כֻּלָּ ֶאְצבָּ יו, ּוְלֶפַתע ָיִרים ָידוֹ ְוַיְרֶאה בְּ ְלִפי ַמֲעשָׂ
ִמיַע  ֲחֶזה, ָאז ַישְׁ מַּ יטּו בַּ ְפִליָאה ְוַיבִּ ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם בִּ
עוֹ ַעל  ַהְפנֹותוֹ ֶאְצבָּ יַח ֶאת קֹולוֹ ְוֹיאַמר, בְּ שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ
ת  ְגֻאלַּ י, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ ְיהּוִדי ְמֻסיָּם: "בִּ
ַעל ְלַמַען  פָּ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי שֶׁ ְך ַיְרֶאה ַעל כָּ ָהָעם". כָּ

יָאתוֹ.  בִּ
ִרים,  ַהְמֻאשָּׁ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַהְלַואי 
ְזכּוְתָך  ְכבֹודוֹ ּוְבַעְצמוֹ ָיִעיד ָעֵלינּו - "בִּ יַח בִּ שִׁ ַהמָּ שֶׁ

י".   ִהגְַּעתִּ
ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִהְתעֹוְררּו  עּורּו  ן  כֵּ ַעל 
ֶחֶסד  ִלְמׁשְֹך  אֹור  ֵנָרֶאה  אֹוְרָך  בְּ י  כִּ ָהֶעְליֹון,  אֹור  בְּ
ִאיר  תָּ ִצּיֹון  ַעל  ָחָדׁש  "אֹור  ָרט,  ַהפְּ ְוַעל  ָלל  ַהכְּ ַעל 

ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" ָאֵמן. ה בִּ ְוִנְזכֶּ
ַבר יוַֹחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה דְּ בִּ

ִניָזה ָטעּון גְּ

ד




