
זַֹהר  לוְֹמֵדי  ֶאֶלף)  ֵמאוֹת  ַוֲחֵמׁש  (ִמיְליוֹן   1,500,000
ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ, ֵמַעל  עּוֵרי זַֹהר בְּ ַהּיוִֹמי, 1,500 שִׁ
ַלֲהָפַצת  ֶמֶרץ  בְּ ָהעוְֹבִדים  ִבים  ִמְתַנדְּ  400
ַעְצָמם,  ַעד  בְּ ִרים  ְמַדבְּ ִרים  ְספָּ ַהמִּ ַהּזַֹהר. 
ּלוֹ,  יֵּס כֻּ ָרֵאל ִמְתגַּ ִרים ָלנּו ֵאיְך ַעם-ִישְׂ ְמַספְּ
אוֹר ָהֶעְליוֹן  ְך בְּ כֵּ ָבָטיו ְוִלְקִהּלוָֹתיו, ְלִהְזדַּ ִלשְׁ

יַע ָלעוָֹלם ֵמאוֹר ַהּזַֹהר. פִּ ּוְלַהשְׁ
"ִמְפַעל ַהּזַֹהר  ָרה בְּ ַמטָּ ְמנּו ְלַעְצֵמנּו כְּ זֹאת שַׂ
ָהעוָֹלִמי", ִלְפעֹל ּוְלַהְפִעיל ְלַמַען ִלּמּוד ַהּזַֹהר, 
"ּוָמְלָאה  ר  ֲאשֶׁ ַעד  קֹט  ִלשְׁ ְולֹא  ָלנּוַח  לֹא 
ים", ַעד  ִים ַליָּם ְמַכסִּ מַּ ָעה ֶאת ד' כַּ ָהָאֶרץ דֵּ
ְלַהְבִעיר  ה  ִיְזכֶּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ בַּ ְיהּוִדי  ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ

ָמתוֹ ֶאת אוֹר ַהּזַֹהר. ִנשְׁ ית בְּ ִלּבוֹ ּוְלַהצִּ בְּ
ֶפר  ַהסֵּ ִמן  לוַֹמר  ַרק  ֲאִפּלּו  שֶׁ ָידּוַע,  ְוֶלֱהֵוי 
דוָֹלה ְמאֹד ּוְמָקֵרב  ָלל, ַמֲעָלתוֹ גְּ ְללֹא ֲהָבָנה כְּ
א  "ִכסֵּ ָאנּו מוְֹצִאים בְּ ִפי שֶׁ ֶאת ֵקץ ַהגָּלּות, כְּ

ּקּון מ"ה):  ֶמֶלְך" (תִּ
ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עוָֹלמוֹת,  ּבוֶֹנה 
ה ּבוֹ  רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו פֵּ
ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ְלַמְעָלה בְּ ּקּון  תִּ
לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ
א,  ַמְלכָּ ֵני ֵהיָכָלא דְּ א ִמבְּ ן עוָֹלם ַהבָּ הּוא בֶּ שֶׁ
ִבים ִראׁשוָֹנה  ֶלְך ַהּיוֹשְׁ ֵני ַהמֶּ ְוִיְהֶיה ֵמרוֵֹאי פְּ
ם  ְלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת  ְוֵאין  ְרִקיָעא.  דִּ ַמְלכּוָתא  בְּ
ַהָחְכָמה  הּוא  שֶׁ ַהּתוָֹרה  ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כְּ
ְרצוֹנוֹ  יוֵֹדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ

ֲעבוָֹדתוֹ ּוִמְצווָֹתיו. ַרְך בַּ ִיְתבָּ
יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדוֹר  דוֵֹרנּו,  בְּ ְפָרט  בִּ
ִביֵבנּו,  ִמסְּ ִדים  ְמַרקְּ ָהעוָֹלם  ֻאּמוֹת  שֶׁ כְּ

ּופוְֹתִחים  ֵעיַנִים  ים  ְטָלַפִים, לוְֹטשִׁ ְמִריִמים 
ִמיד  ִמתָּ יוֵֹתר  ַהּיוֹם   – ים  ַחיִּ ְלָבְלֵענּו  יֶהם  פִּ
ְזֵאִבים,  ְבִעים  שִׁ ין  בֵּ ה  ִכְבשָׂ כְּ ָאנּו  ים  ָחשִׁ
ל ְמִדינוֹת  ְרִעין ָהִאיָרִני, מּול כָּ מּול ִאּיּום ַהגַּ
ֵאין  שֶׁ ִרית,  ַהבְּ ַאְרצוֹת  ַמֲעָצַמת  מּול  ֲעָרב, 
ים  ְמַצפִּ ָבר  כְּ נּו  כֻּלָּ ּה.  ֶנְגדָּ כְּ ה  פֶּ ְתחוֹן  פִּ ָלנּו 
ה ִלְחיוֹת ְללֹא  ים ִליׁשּוַעת ד', ָמַתי ִנְזכֶּ ּוְמַקוִּ
ְלָוה  שַׁ ֶבת בְּ נּוַכל ָלשֶׁ ָמַתי  ּוְללֹא ָחת?  ַחד  פַּ

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

עוֹד  לֹט  שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ ם  ַאתֶּ רוִֹצים  ַהִאם  ֲאִני". 
ִיְתַנֵהל  ָהעוָֹלם  שֶׁ ּתוְֹקִקים  ִמשְׁ ין?  ַהדִּ ת  ִמדַּ
ת ָהַרֲחִמים? ֲחֵפִצים ִלְראוֹת ַרק ֲחָסִדים  ִמדַּ בְּ

ַרְך? לּוִיים ֵמִאּתוֹ ִיְתבָּ גְּ
ִחּבּוָרא  ַהאי  בְּ "י:  בִּ ְלַרשְׁ ינּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ ָאַמר 
ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ַהּזַֹהר...  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ
ִאיהּו ַהאי  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ ִישְׂ
ַרֲחֵמי.  בְּ לּוָתא  גָּ ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 
ַיְנֶחּנּו  ָדד  בָּ "ה'  לב)  ָבִרים  (דְּ הוֹן  בְּ ְוִיְתַקיֵּים 
ֲעִתיִדים  רּוׁש ִמשּּׁום שֶׁ ְוֵאין ִעּמוֹ ֵאל ֵנָכר". פֵּ
ֵסֶפר  הּוא  שֶׁ ים,  ַהַחיִּ ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִישְׂ
ַרֲחִמים,  בְּ ַהגָּלּות  ִמן  ֵיְצאּו  ָידוֹ  ַעל  ַהּזַֹהר, 
ִמן  יוִֹציֵאנּו  ם  ַהשֵּׁ שֶׁ סּוק  ַהפָּ נּו  בָּ ְוִיְתַקיֵּם 
ת ָנׂשא,  ָרשַׁ זַֹהר פָּ ִלי ִקְטרּוג (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא בְּ ַהגָּלּות בְּ

ף קכ"ד:). דַּ

ֶלְך, ְוָכְך ָמִצינּו  א ַלמֶּ סֵּ ַעל כִּ ְך בַּ ּוְמָבֵאר ַעל כָּ
ִחּבּוָרא  ֵמַהאי   : ו')  ּקּון  תִּ (סוֹף  ּקּוִנים  תִּ בַּ גַּם 
ַבְתָרָאה  ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ֵלי  ִיְתגַּ ד  כַּ ִדיָלְך, 

ּוְקָראֶתם  י)  כה  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יוַֹמיָּא,  סוֹף  בְּ
א  סֵּ ַעל ַה"כִּ ְך בַּ ָאֶרץ ְוגוֹ'. ּוְמָבֵאר ַעל כָּ רוֹר בָּ דְּ
ְלִמיֵדי  ה גָּדוֹל ִחּיּוב ַעל תַּ מָּ ּקּון ל'): כַּ ֶלְך" (תִּ ַלמֶּ
ה גָּדוֹל ִאם  מָּ ם כַּ ָלה, ְוָעְנשָׁ ֲחָכִמים ִלְלמֹד ַקבָּ
לּוָתא,  גָּ אֶֹרְך  ְוגוֵֹרם  ָלה,  ַקבָּ לוְֹמִדים  ֵאיָנם 
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ
ָלה ַמה  בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ כִּ
ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ

ה. ֻאלָּ דוֹל ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ י גָּ ַהּתוָֹרה, כִּ
דוֹׁש:  ָל"ה ַהקָּ ַעל אוֹתוֹ ַמֲאָמר ְמָבֵאר ַהשְּׁ

ֵמַהּזַֹהר  ַהִחּבּור  שֶׁ אן,  ִמכָּ ְמבָֹאר  ִהנֵּה 
יָּבוֹא  שֶׁ ַעד  ְוכּו'  נּוז  גָּ ִלְהיוֹת  ָעִתיד  ָהָיה 
ה  לֶּ ִיְתגַּ ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים  סוֹף  בְּ ָהַאֲחרוֹן  ַהּדוֹר 
יַח,  ְחּתוִֹנים, ּוִבְזכּות ָהעוְֹסִקים ָיבוֹא ָמשִׁ ַלתַּ
ר ֶזה  תוֹ, ֲאשֶׁ ִסבָּ ָעה בְּ ֵלא ָהָאֶרץ דֵּ מָּ י ָאז תִּ כִּ
ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ְלִביָאתוֹ.  ְקרוָֹבה  ה  ִסבָּ ְהֶיה  תִּ
ֵדי  ְוכּו', כְּ ֲאֻחזָּתוֹ  ם ִאיׁש ֶאל  ְבתֶּ ְושַׁ ּוְבִגיֵניּה 
ּלֹא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ֲאלּו  ִיגָּ ֶזה  ְזכּות  בִּ שֶׁ
דוֹׁש  ֻהְצַרְך ַהקָּ ְצַרִים, ַעד שֶׁ ָרֵאל ִממִּ ִנְגֲאלּו ִישְׂ
ַסח ּוְבַדם ִמיָלה,  ַדם פֶּ ם בְּ שָׁ רּוְך הּוא ְלַקדְּ בָּ
ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְהֶיה  תִּ לֹא  ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאלָּ גְּ ן  כֵּ
ְרצוֹן  ְוהּוא  ַהּזוֹ,  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ְלּתוְֹסֶפת  ְזּכּו  יִּ שֶׁ
ָרה  ָל"ה, ֲעשָׂ (שְׁ ּה.  ַהּזוֶֹכה בָּ ֵרי  ְוַאשְׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ָהֵאל 

ַמֲאָמרוֹת, ַמֲאָמר א').

ֶרק י"ד אוֹת ג'),  לֹמֹה להגר"א (פֶּ ֶאֶבן שְׁ ַתב בְּ ְוֵכן כָּ
ְהֶיה ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתוָֹרה  ה לֹא תִּ ֻאלָּ ַהגְּ דְּ

ָלה. בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ה בְּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ְוִעקַּ

ִפים  ִמְתַאסְּ ּכּוָלנּו  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ַאֵחינּו 
ָאב ְלָהִרים ֶאת  יוֹם ט"ו בְּ מּוָרה בְּ ַאְחדּות גְּ בְּ

ה! דוֹשָׁ ַאְרֵצנּו ַהקְּ קוֹל ַהזוַֹהר בְּ
ּיֹאַמר  שֶּׁ ַמִים,  שָּׁ בַּ שֶׁ ֵמָאִבינּו  ִנְפעוֹל  ּוָבֶזה 
ַהּתוָֹרה  ִלימּוד  בְּ ּוְלִהְתַחזֵּק  י,  דַּ ְלָצרוֵֹתינּו 
דוֹׁש  ַהקָּ ַהזוַֹהר  ְבִלימּוד  ּוִבְפָרט  ה  דוֹשָׁ ַהקְּ
ה ִלְגאּוָלה  ְזכֶּ נִּ ֵדי שֶׁ "י ְזָיָע"א כְּ בִּ ְלָכבוֹד ָהַרשְׁ
ּוְבַרֲחִמים  ֶחֶסד  בְּ ֵחן  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֵליָמה  ַהשְׁ

אכי"ר
ֶנֶאָנִקים  שְׁ ֵאיְך  ָמע  ִנשְׁ לֹא  ּוִבְזכּוֵתנּו 
ְווַעת ַהחוִֹלים  ּובוִֹכים ְיתוִֹמים ְוַאְלָמנוֹת ְושַׁ
רח"ל,  ָלֶהם  ֵאין  ּוָמזוֹר  ְתַייְסִרים  ַהמִּ
ֵאין  ִויָלִדים  ים  ַצפִּ ַהמְּ ים  ֲאָנשִׁ ּוִמִדְמַעת 
ְמצֹא  ְסּתוְֹבבּו ְוִיְלאּו ִמלִּ יִּ ָלֶהם, ּוִמַבחּוִרים שֶׁ
ֵאיָנם  שֶׁ ֵניֶהם  בְּ ַעל  הוִֹרים  ַער  ּוִמצַּ ִזּוּוָגם, 

לּו ְמקוֹרוֹת  ְרצוָֹנם, ּוִמְיהּוִדים ְשִנשְׁ ֵדִלים כִּ גְּ
ִטים  פָּ ְלִמשְׁ ְלעּו  ִנקְּ שֶׁ ּוִמְיהּוִדים  ְרָנָסה,  פַּ
חוֹבוֹת  בְּ ִיְסַתְבכּו  שְׁ ּוִמְיהּוִדים  ים,  ָקשִׁ
ַחְדֵרי  בְּ ִנְרַעד  ְולֹא  ְוִלְרָבבוֹת,  ַלֲאָלִפים 
יל  פִּ תַּ ִדיַנת ִאיָרן שֶׁ ֲחָדִרים ַמה ֵיֵלד יוֹם, ִממְּ

ֵבל. ֵבי תֵּ ל יוֹשְׁ ָתּה ַעל כָּ ִחתָּ
ִלי ֶנֶדר  ל ַעל ֲעָצֵמינּו בְּ ה ִאם ְנַקבֵּ ְלָכל ֶזה ִנְזכֶּ
דוֹׁש  ֵסֶפר ַהזוַֹהר ַהקָּ ְויוֹם בְּ ל יוֹם  ִלְלמוֹד כָּ
ָלאוֹת ! ה ִלְראוֹת פְּ ּקוֹת) ְוִנְזכֶּ י דַּ תֵּ שְׁ ף ַהּיוִֹמי - כִּ (דַּ

ַהאי ִחיבּוָרא  "י: "בְּ בִּ ינּו ָאַמר ְלַרשְׁ ה ַרבֵּ מֹשֶׁ
ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהזוַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ
ְזכּות  בִּ ַהקֹוֶדש:  ָלׁשוֹן  בְּ ַרֲחֵמי".  בְּ ָגלּוָתא 
ֵיְצאּו  דוֹׁש,  ַהקָּ ַהזוַֹהר  ֵסֶפר  ָך,  לְּ שֶׁ ַהִחּבּור 
ַרֲחִמים, ְללֹא ָצרוֹת  לּות בְּ ָרֵאל ִמן ַהגָּ ֵני ִישְׂ בְּ
יּמּוד  יַח. (זוַֹהר ָנשֹׂא) לִּ ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ֶחְבֵלי ָמשִׁ

ְחּתוֹ  פַּ יל ֶאת ָהָאָדם ּוִמשְׁ דוֹׁש ַמצִּ ַהזוַֹהר ַהקָּ
ַערּוְריוֹת (ִאְמִרי  ֵגָפה ְושַׁ ְוַהּסוְֹבִבים אוֹתוֹ ִממַּ

ַער ו' אוֹת ע"ג) ְנָחס שַׁ פִּ

ַהזוַֹהר  יּמּוד  לִּ ַמֲעַלת  ִלְכבוָֹדם  ָידּוַע  ָבר  כְּ
ִמיֵני  ל  כָּ ל  ְמַבטֵּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ דוֹׁש  ַהקָּ
ּומוָֹתָנא  ְוָרעוֹת  ָקׁשוֹת  ּוְגֵזרוֹת  פּוְרָענּויוֹת 

ַלִים תרפ"א) ֵני ְירּושָׁ א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא. (ַרבָּ ְוַחְרבָּ

ָכל  ֵהם רוִֹאים ְיׁשּועוֹת בְּ ים ְמִעיִדים שֶׁ ֲאָנשִׁ
קּו ְלִלּמּוד  ָהִעְנָיִנים - עּורּו ִהְתעוְֹררּו ְוִהְתַחזְּ

דוֹׁש! זוַֹהר ַהקָּ ף ַהּיוִֹמי] בְּ ַהּיוִֹמי [דַּ

ן  כֵּ דוֹׁש,  ַהקָּ ַהזוַֹהר  ְבִלימּוד  ה  נְַּרבֶּ שֶׁ ָכל  כְּ
ַפע ַרֲחִמים ִויׁשּועֹות ְלָכל ַהְיהּוִדים,  ה שֶׁ ַיְרבֶּ
יַח ִצְדֵקינּו ּבוֹא  ֵהר, ּוָמשִׁ ְוִיְזַדֵכך ָהֲאִויר ְוִיטָּ

ָיבוֹא ַמֵהר.

ַהַהְבָטָחה: "ָיכֹול ֲאִני"!

המשך בעמוד ב...

טו באב
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ים  ִעתִּ ְקִביַעת  בִּ ְלַהְתִחיל  ַמן  ַהזְּ יַע  ִהגִּ
ְפִניִמּיּות ַהּתוָֹרה, ְוֵאין ִלְדחוֹת  ַלַעסוֹק בִּ

יוֹם ֶאָחד. ֲאִפילּו בְּ
ֲהִליֵכי  תַּ ֶאת  ַלֲעבוֹר  ֵעָצה  שׂ  ְמַחפֵּ
ְתרוֹן  ַהפִּ ּוַבְחָסִדים  ַרֲחִמים  בְּ אּוָלה  ַהגְּ
דוֹׁש,  יּמּוד ַהזוַֹהר ַהקָּ הּוא ַרק ַעל ְיֵדי לִּ
ְמֵהיְמָנא  (ַרְעָיא  ַהזוַֹהר  ִדְבֵרי  בְּ פָֹרׁש  מְּ כַּ
ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  קכ"ד:),  ף  דַּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ זַֹהר  בְּ

ִאיהּו  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ ִישְׂ
לּוָתא  יּה ִמן גָּ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
ב  חוֹשֵׁ שֶׁ ְלִמי  ָלַדַעת  ָחׁשּוב  ַרֲחֵמי.  בְּ
ֵסֶפר  בְּ ִיְלַמד  יַח  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ ַאַחר  לְּ שֶׁ
יר  שִׁ ָחָדׁש  (זַֹהר  תּוב  כָּ שֶׁ ַמה  ְרֵאה  ַהזוַֹהר 
ִמי  ל  כָּ ּוְרֵאה  ּבֹא  ד'):  ַעּמּוד  ע'  ף  דַּ יִרים  ַהשִּׁ

ִלי ְיִדיָעה, ֲאִפּלּו  הוֵֹלְך ָלעוָֹלם ַההּוא בְּ שֶׁ
ים, מוִֹציִאין  ַרבִּ ים טוִֹבים  ַמֲעשִׂ ּבוֹ  ֵיׁש 

עוָֹלם ַההּוא.  בָּ ָעִרים שֶׁ ל ַהשְּׁ אוֹתוֹ ִמכָּ
ְלֶחֶמת  ר ְלִהיָנֵצל ִממִּ י ִאי ֶאְפשָׁ ע ְלָך כִּ דַּ
ן  ּגוֹג ּוָמגוֹג ַרק ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִאם כֵּ
ּקּוַח ֶנֶפׁש ִלְלמוֹד זַֹהר  ֶגֶדר פִּ ֲהֵרי הּוא בְּ
לֹא  זוַֹה"ְק  ּלוְֹמִדים  שֶׁ ְוֵאּלּו  דוֹׁש,  ַהקָּ
ם  גַּ א  ֶאלָּ ְצלּו,  ִינָּ ַעְצָמם  ֵהם  שֶׁ ֶזה  בָּ י  דַּ
ָרֵאל ְכְמבוָֹאר  ילּו ֵחֶלק ָגדוֹל ֵמַעם ִישְׂ ַיצִּ

ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם (ַמְעָין ִראׁשוֹן ָנָהר כ"ד). בֶּ
ִמְקָצת ִמן  בְּ אן ִמְקָצת שֶׁ ן ָנִביא כַּ ַעל כֵּ
ט  יּמּוד ַהזוַֹהר (ְמֻלקָּ יבּות לִּ תּוב ַעל ֲחשִׁ ַהכָּ

ֶפר אוֹר ַהזוַֹהר) ִמסֵּ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּמּוד בְּ ְוַהלִּ ִריָאה  ִבְזכּות ַהקְּ
ֵאל  ְוִנגָּ ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ָלנּו  ֻמְבָטח  דוֹׁש  ַהקָּ
ַרֲחָמָנא  ְוִיּסּוִרים  ָצרוֹת  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְמבָֹאר  ֶזה  ָבר  דָּ ִליְצַלן. 
ה  משֶׁ ל  שֶׁ ָקְדׁשוֹ  י  ִמפִּ ַעְצמוֹ,  דוֹׁש  ַהקָּ
לוֹם "ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא",  נּו ָעָליו ַהשָּׁ ַרבֵּ
ר יוַֹחאי  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ר ָהָיה ִנְגֶלה ְלַרבִּ ֲאשֶׁ
ה  ּוְמַגלֶּ הוֹד,  ָמֵלא  ַמֲעָמד  בְּ ְוַלֲחֵבָריו 
ל ַמְעָלה.  יָבה שֶׁ ָלֶהם ִסְתֵרי ּתוָֹרה ִמישִׁ
"י  בִּ ְלַרשְׁ ָע"ַה  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ אוֵֹמר  ְוָכְך 
ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ דוֹׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְזָי"ָע 
ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ "בְּ
אּור  בֵּ ַרֲחֵמי".  בְּ לּוָתא  גָּ ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון 
ֵסֶפר  ָך,  לְּ שֶׁ ַהִחּבּור  ְזכּות  בִּ ָבִרים:  ַהדְּ
ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו  דוֹׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ְוִיּסּוִרים  ָצרוֹת  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ לּות  ַהגָּ
ַמִים  יַח! ְוַאף ִמשָּׁ ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ
ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֶפר  סֵּ בַּ ְלָכְך!  ימּו  ִהְסכִּ
ִביא ָזכּור  ֵאִליָּהּו ַהנָּ ָעה שֶׁ שָׁ בְּ ְמבָֹאר, שֶׁ
יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ ִנְגָלה  ְלטוֹב 
ֶהם  ִעּמוֹ, ְוָלַמד ִעמָּ א שֶׁ ישָׁ ְוַלַחְבַרָיא ַקדִּ
מוֹת,  ְנשָׁ ּקּוֵני  תִּ ִעְנַין  בְּ ּתוָֹרה  ִסְתֵרי 
ָלֶהם:  ְוָאְמָרה  ַמִים  ת קוֹל ִמשָּׁ ָיְצָאה בַּ
ְמעוֹן  י שִׁ ל ַרבִּ תוֹ שֶׁ ה ַרב ּכֹחוֹ ּוְקֻדשָּׁ מָּ "כַּ
הוִֹסיָפה  ְך  כָּ ְוַאַחר  עוָֹלם",  בָּ יוַֹחאי  ר  בַּ
ֵני  ה בְּ ׁשוֹן: "ְוַכמָּ זוֹ ַהלָּ ְוָאְמָרה ְנבּוָאה בְּ
ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ
ְתָרָאה  ָדָרא בַּ א בְּ ּלּו ְלַתתָּ ד ִיְתגַּ יָלְך כַּ דִּ
רוֹר  דְּ 'ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵנּה,  יוַֹמיָּא,  סוֹף  בְּ

ֵני ָאָדם  ה בְּ מָּ ָבִרים: כַּ אּור ַהדְּ ָאֶרץ'". בֵּ בָּ
ָך  לְּ שֶׁ ַהִחּבּור  ה  ִמזֶּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ ה  ְלַמטָּ
ָהַאֲחרוֹן  ּדוֹר  בַּ ה  ְלַמטָּ ה  לֶּ ִיְתגַּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
סּוק  סוֹף ַהיִָּמים, ּוִבְזכּותוֹ ִיְתַקיֵּם ַהפָּ בְּ
ַעל  ז  ַהְמַרמֵּ ָאֶרץ"-  בָּ רוֹר  דְּ "ּוְקָראֶתם 

ֵלָמה.  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ַהגְּ
ֵאין  ֶטיָה,  שָׁ פְּ ִפי  כְּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ֵעֶסק 
ִחיצוִֹנים  ין  ּוְקִליפִּ ין  ְלבּושִׁ ֵהם  שֶׁ ָסֵפק 
ַמת  (ַהְקדָּ ַהּתוָֹרה  סוֹדוֹת  ֵאֶצל  ַתְכִלית  בְּ
ַעל  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  מוֵֹרינּו 

ָחְכַמת  ְהיוֹתוֹ עוֵֹסק בְּ מוֹת). - בִּ ַער ַהַהְקדָּ שַׁ

ן ֵחֶלק  ְבִלי ְולֹא ִיתֵּ ְלמּוד בַּ ָנה ְוַהתַּ שְׁ ַהמִּ
י ֲהֵרי  ם ֶאל סוֹדוֹת ַהּתוָֹרה ּוְסָתֶריָה כִּ גַּ
י  ְלתִּ בִּ ְך  חֹשֶׁ בַּ ב  ַהּיוֹשֵׁ ְלגּוף  ּדוֶֹמה  ֶזה 
ּלֹא ִנְבָרא ָהָאָדם  ם). - שֶׁ ַמת ָאָדם (שָׁ ִנשְׁ

ם) ָלה (שָׁ בָּ ְלַמד ָחְכַמת ַהקַּ יִּ ֵדי שֶׁ א כְּ ֶאלָּ
רּוׁש ַמֲאָמר  ּוְלָהִבין פֵּ ה ִלְלמֹד  ִיְזכֶּ ִאם 
ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד 
ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת 
ׁש ֶמֶלְך  אן ְלׁשוֹנוֹ. (ִמְקדַּ ִמיָמה ַעד כָּ ָנה תְּ שָׁ

יקּון מ"ג). תִּ

ל  כָּ ֶאלוִֹקיּות  בֶּ ִעּיּונוֹ  ל  כָּ ר  ִעקָּ ים  ָישִׂ
ְלַמד  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ֵאין  ְואּוָלם  ַחיָּיו,  ְיֵמי 
ַיְתִחיל  ְך  כָּ ְוַאַחר  ה  ִחלָּ תְּ "ס  ַהשַּׁ ל  כָּ
ים ְוַאַחר  ְדָרשִׁ ְך ַהמִּ "ם ְוַאַחר כָּ ָהַרְמבַּ בְּ
עוָֹתיו  שְׁ ק  ְיַחלֵּ א  ֶאלָּ ַהָחְכמוֹת,  ְך  כָּ
ֶרְך ָחְכָמה  (ַמֲאַמר דֶּ ְוכּו'  ה  ְלַהִלימּוִדים ָהֵאלֶּ

ְלָהַרְמַח"ל).

ֲאִפילּו  ַהּסוֹד  ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ְזַמן  ל  כָּ
ָהָיה  שֶׁ ִמי  ָידוֹ.  בְּ רּור  בָּ ֵאינוֹ  ט  שָׁ ַהפְּ
לֹא  ְוהּוא  ַהּתוָֹרה  סוֹדוֹת  יג  ְלַהשִּׂ ָיכוֹל 
ים  ָקשִׁ ִדיִנים  בְּ ִנידוֹן  יָגן  ְלַהשִּׂ ל  דֵּ תַּ ִהשְׁ

ֵלָמה ַלְגָר"א). ַרְחָמָנא ִלְצָלן. (ֶאֶבן שְׁ
ַתב  כָּ ְקלוֹב  ִמשְּׁ ֶמעְנֶדל  ְמַנֵחם  ְוָהַרב 
ַמע  שָּׁ שֶׁ ט),  ב,  ֵלי  ִמשְׁ ַעל  ָר"א  ַהגְּ ֵפרּוׁש  (בְּ

ֵמִבין  ר  ֲאשֶׁ כַּ ָעִמים, שֶׁ פְּ ה  מָּ כַּ ָר"א  ֵמַהגְּ
ּבּוְריוֹ  ַעל  ֶאְצלוֹ  ַהּכֹל  לוֹ  ִיְהֶיה  ַהּסוֹד, 
ָיִבין  ּלֹא  שֶׁ ְזַמן  ּכֹל  ֲאָבל  ְרֵד"ס,  ַהפַּ ל  כָּ
ָידוֹ,  בְּ רּור  בָּ ֵאינוֹ  ט  שָׁ ַהפְּ ֲאִפּלּו  ַהּסוֹד, 
ִטים.  פָּ דוֹׁש ִמשְׁ ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ תּוב  כָּ מוֹ שֶׁ כְּ

אן ְלׁשוֹנוֹ. ַעד כָּ
ַאְבָרָהם  ָהַרב  מוֵֹרינּו  ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה  ְוַעיֵּן 
אוֹר  ֶפר  ַלסֵּ ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ְזָי"ע  ֲאזּוַלאי 
ְלׁשוֹנוֹ:  ְוֶזה  ג')  טּור  ָהִראׁשוֹן  ף  דַּ (בַּ ה  ַהַחמָּ
ְגַזר ְלַמְעָלה  נִּ י ַמה שֶּׁ תּוב כִּ ּוָמָצאִתי כָּ
ָגלּוי,  בְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ קּו  ִיְתַעסְּ ּלֹא  שֶׁ
ה'  ַנת  לּום שְׁ שְׁ ַעד תַּ ָקצּוב  ִלְזַמן  ָהָיה 
ָרא  דָּ ֵרא  ִיקָּ ָוֵאיָלְך  ם  ּוִמשָּׁ ר"נ,  (ֲאָלִפים) 

ֵזָרה ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה  ָרה ַהגְּ ְתָרָאה ְוֻהתְּ בַּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ק בְּ ְלִהְתַעסֵּ

ה'  ַנת  ּוִמשְּׁ ְלׁשוֹנוֹ:  ְוֶזה  ם  שָׁ ַתב  כָּ עוֹד 
ְבָחר  ַהמֻּ ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ש'  (ֲאָלִפים) 

ים. דוִֹלים ּוְקַטנִּ ים גְּ ַרבִּ קּו בָּ ְתַעסְּ יִּ שֶׁ
ְזכּות  בִּ ם ְוֶזה ְלׁשוֹנוֹ: ְוַאַחר שֶׁ ַתב שָׁ ְוֵכן כָּ

יַח,  שִׁ ֶזה ָעִתיד ָלבוֹא ֶמֶלְך ַהמָּ

ים":  ָמה ְלֵסֶפר "ֵעץ ַחיִּ ַהְקדָּ ים ִויַטאל בַּ י ַחיִּ ם ַרבִּ ַתב גַּ ן כָּ כֵּ
ּה  ק בָּ ִהְתַעסֵּ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ לּוי בְּ ַהּכֹל תָּ
נּו.  נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ ִהיא ּגוֶֹרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ

ַדאי  כְּ ָהַרֲחִמים.  ִמן  ִנְתָיֵאׁש  ל  בַּ ַהּזוֹ  ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ם  גַּ
ף ס:):  ָרכוֹת דַּ (בְּ ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ ָעָליו בִּ ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ הּוא 
ְוָקא)  ָחק (דַּ ַעת ַהדְּ שְׁ ּוְלׁשוֹן בִּ "ס  שַּׁ ּדּוְכֵתי בַּ ה  ַכמָּ ְוֵכן עוֹד בְּ
ְמעוֹן  י שִׁ ָאַמר ַרבִּ ה (מה:) שֶׁ "ס ֻסכָּ ְבֵרי ַהשַּׁ י דִּ ֵיׁש לוַֹמר ַעל פִּ
ל  ָכל ָמקוֹם) ְיכוָֹלִני ִלְפטֹר ֶאת כָּ ְמעוֹן בְּ י שִׁ הּוא ְסָתם ַרבִּ ן יוַֹחאי (דְּ בֶּ
ְבָרא ָהעוָֹלם ַעד סוֹפוֹ, ְוָהַאֲחרוֹן  נִּ ין ִמּיוֹם שֶׁ ָהעוָֹלם ִמן ַהדִּ
יַאת ּגוֵֹאל ֶצֶדק  הּוא קֶֹדם בִּ ל גָּלּות ֱאדוֹם (שֶׁ ֵעת סוֹפוֹ שֶׁ יד כָּ ִהְכבִּ
ַנְפׁשוֹ  ָעַמד בְּ ן יוַֹחאי הּוא שֶׁ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ָיֵמינּו ָאֵמן) שֶׁ ְמֵהָרה בְּ בִּ

ָאַמר  ן  כֵּ ְוַעל  ת,  בָּ שַׁ בְּ ְדָאְמִריַנן  כִּ (ֱאדוֹם)  רוִֹמי  ַמְלֵכי  ֶנֶגד  כְּ
ין  סוֹף יוַֹמיָּא ִאילֵּ נָּה ֵיָהֵרג, ּוִבְפָרט בְּ גִּ ְמעוֹן שֶׁ ֶלְך ָאז שִׁ ַהמֶּ
יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדוֹם,  גָּלּות  ְיֵמי  ַאֲחִרית  בְּ
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח  כֹחוֹ  בְּ
כֹחוֹ.  בְּ לּוָתא  גָּ ִמן  ְוִיְפקּון  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  יל  ְלַהצִּ ְתָרָאה  בַּ
ַתר  ָגלּוָתא) בָּ דּוֲחָקא (דְּ ָחק בְּ ַעת ַהדְּ ְוֵאּלּו ַהיִָּמים ִנְקָרִאים שְׁ
(ַרק  ָאְמרּו  ִפיר  שָׁ ן  כֵּ ַעל  דוֹׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא 
ָחק,  ַעת ַהדְּ שְׁ ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ "י) כְּ בִּ ַרשְׁ בְּ

ְוַעל  ָהֵאּלּו  ִנים  שָּׁ בַּ ַהְינּו  ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ עוֶֹדּנּו  בְּ עוֵֹמד  שֶׁ
ְבֵרי ּתוָֹרה ַמֲהדּוָרא ט' אוֹת לט). ר. (דִּ ְזכַּ נִּ ְזכּותוֹ ָאנּו סוְֹמִכין כַּ

ִנְפַעל  ה.  ִלְפֻעלָּ ִנְרָחב  ר  כַּ ָלנּו  ֵיׁש  ּפוֶֹעֶמת,  ְקָוה  ַהתִּ ֲעַדִין 
ִסְפֵרי  ל  שֶׁ ְוִלּמּוד  ֲהָפָצה  ְיֵדי  ַעל  יַח  שִׁ ַהמָּ ְלִביַאת  נּו  כֻּלָּ

ַהּזַֹהר. 
ַאְבָרָהם  ן  בֶּ ִסְפרוֹ  בְּ ִאיְסְטרוְֹלָסה  ַמַהְרָח"א  אוֹן  ַהגָּ ֵמִביא 
ְלהוִֹציא  מוֹנוֹ  ִממָּ ְסָפִרים  יס  ְדפִּ ַהמַּ כ"ג:):  ף  דַּ ַלח  שְׁ ַויִּ ת  ָרשַׁ (פָּ

ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהתַּ ת  ְמִחצַּ בִּ ב  ְויוֹשֵׁ זוֶֹכה  ּתוָֹרה,  ָלאוֹר 
ָלעוָֹלם,  ַהִחּבּור  ָיָצא  ָידוֹ  ַעל  ֲהֵרי  שֶׁ ָפִרים,  ַהסְּ ֵרי  ְמַחבְּ
ְלִמְקצוֹעוֹת  נּוז  גָּ ָהָיה  ְוִאּלּו  ֵעת,  ָכל  בְּ ַעת  ַהדַּ ה  ְוִתְרבֶּ

ַתִים, לֹא ָהיּו לוְֹמִדים ּבוֹ. ַיְרכָּ ן בְּ כָּ שְׁ ַהמִּ
ְיָבמוֹת  ֶכת  ַמסֶּ בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוִהנֵּה 
ֶזה  ּוְלִפי  ם,  שָׁ ְדִאיָתא  כִּ ְוכּו'  ּדוְֹבבוֹת  ְפתוָֹתיו  שִׂ צ"ו:)  ף  (דַּ

ב  ְהֶיה ֶהָחָכם ַחי ַאֲחֵרי מוֹתוֹ, גַּם הּוא זוֶֹכה ְויוֹשֵׁ יִּ ַהּגוֵֹרם שֶׁ
הּוא  שֶׁ כְּ ָסֵפק  ְוֵאין  ְלַהֲחיוֹתוֹ,  ַרם  גָּ הּוא  ֲהֵרי  שֶׁ תוֹ,  ְמִחצָּ בִּ
ֵמַרֲחמוִֹהי  ִסיַעת  ִעם  ַעְצמוֹ  בְּ ֶהָחָכם  א,  ַהבָּ ָלעוָֹלם  א  בָּ

ָניו. ל פָּ יוְֹצִאין ִלְקָראתוֹ ְלַקבֵּ

ָהעוָֹלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  נוֵֹתן  ָאב  בְּ ט"ו  יוֹם  ִלְקַראת 
"ְלהוִֹציא  ים  ָהַרבִּ י  ִמְמַזכֵּ ִלְהיוֹת  ֶאָחד  ְלָכל  כּות  ַהזְּ ֶאת 
ֵסֶפר  ַסת  ְלַהְדפָּ ְמִחיר ָעלּות  ְלַבד,  5 ₪ בִּ ּתוָֹרה", בְּ ָלאוֹר 
ת  ִבְרכַּ ַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, בְּ ָכל דְּ ְקדּו בְּ פָּ אי תִּ ּבוֵֹדד. ּוְבַודַּ

ח. בָּ ה ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ְרבֶּ ַהְצָלָחה ּוְרפּוָאה אוֹ ְלע"נ, ְוָכל ַהמַּ
ַעם  יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  בוֹא  בְּ ְוָאַמר:  יק  ַצדִּ ַעם  פַּ א  טֵּ ִהְתבַּ
ֵמִחים.  ים ּושְׂ שִׂ צּו ּוָבאּו ָלְך, ּוְפֵליַטת ָהָעם שָׂ ָרֵאל ִנְקבְּ ִישְׂ
ל  הוֹרוֹת, ִיְבַחן כָּ ֵעיָניו ַהטְּ יַח בְּ שִׁ ֵעת ַהּזוֹ ִיְתּבוֵֹנן ֶמֶלְך ַהמָּ בָּ
עוֹ.  ֶאְצבָּ יו, ּוְלֶפַתע ָיִרים ָידֹו ְוַיְרֶאה בְּ ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעשָׂ
ִמיַע  ֲחֶזה, ָאז ַישְׁ מַּ יטּו בַּ ְפִליָאה ְוַיבִּ ם ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם בִּ כֻּלָּ
עוֹ ַעל ְיהּוִדי  ַהְפנוֹתוֹ ֶאְצבָּ יַח ֶאת קוֹלוֹ ְויֹאַמר, בְּ שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ
ְך  ת ָהָעם". כָּ ְגֻאלַּ י, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ְעתִּ ְזכּוְתָך ִהגַּ ְמֻסיָּם: "בִּ

יָאתוֹ.  ַעל ְלַמַען בִּ פָּ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי שֶׁ ַיְרֶאה ַעל כָּ
יַח  שִׁ ַהמָּ ִרים, שֶׁ ה ִלְהיוֹת ִמן ַהּזוִֹכים ַהְמֻאשָּׁ ְזכֶּ נִּ ַהְלַואי שֶׁ

י".  ְעתִּ ְזכּוְתָך ִהגַּ ְכבוֹדוֹ ּוְבַעְצמוֹ ָיִעיד ָעֵלינּו - "בִּ בִּ
אוֹר ָהֶעְליוֹן,  ן עּורּו ְוִהְתעוְֹררּו ְלָהִעיר ֶאת ָהעוָֹלם בְּ ַעל כֵּ
ָרט,  ָלל ְוַעל ַהפְּ אוְֹרָך ִנְרֶאה אוֹר ִלְמׁשְֹך ֶחֶסד ַעל ַהכְּ י בְּ כִּ

ְמֵהָרה ְלאוֹרוֹ" ָאֵמן. ה בִּ ִאיר ְוִנְזכֶּ "אוֹר ָחָדׁש ַעל ִצּיוֹן תָּ
ַבר יוַֹחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה דְּ בִּ

ְיהּוִדי ָיָקר!המשך מעמוד א...   ַהַהְבָטָחה: "ָיכֹול ֲאִני"!

המשך בעמוד ג...

ב



ּוִמי  ל,  ְלִהְתַרשֵּׁ ָראּוי  ֵאין  ַאֵחר,  ְזכּות  בִּ ְולֹא 
יג  ל ְוָזָכה ְלַהשִּׂ דֵּ תַּ ֲחָננוֹ ָהֵאל ְוָיַגע ּוָמָצא ְוִהשְׁ שֶׁ
ה, ָזָכה ִלְטעֹם  עוָֹלם ַהזֶּ ג בָּ שָּׂ ֵחֶלק ַהָחְכָמה ַהמֻּ

א. ֲענּוג ָהעוָֹלם ַהבָּ עוָֹלם ַהזֶּה ְקָצת ִמתַּ בָּ

ן ָאַמר  כֵּ ַתב: שֶׁ ה [ְלָהַרב ֲאזּוַלאי] כָּ אוֹר ַהַחמָּ
ים  ָעִרים ְקַטנִּ נְּ ַעְצמוֹ, שֶׁ ן יוַֹחאי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ם. ם ַעיֵּן שָׁ ִיְלְמדּו ִמּסוֹד ַהשֵּׁ

לוְֹך ְזָי"ָע  לֹמֹה בְּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ אוֹן ַהצַּ ְוֵכן ָאַמר ַהגָּ
ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר  ים ְזָי"ָע, שֶׁ ם ַרּבוֹ ֶהָחֵפץ ַחיִּ ִמשֵּׁ
ְוָהָיה  ִמְדָרׁש,  ֻרּבוֹ  י  כִּ ָלה  ַהְגבָּ ׁשּום  ֵאין  ַהּזַֹהר 
ת  בָּ ל שַׁ כָּ ְלְמדּו  יִּ ם שֶׁ ְלֻכלָּ ְמעוֵֹרר  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ 
ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים.  ָרשָׁ ל אוָֹתּה פָּ ֶאת ַהּזַֹהר שֶׁ

ְנַין יוֵֹסף). לֹמֹה ִמּפוִֹז'ין, הוָֹספוֹת בִּ ן שְׁ (ר' יוֵֹסף בֶּ

ְלׁשוֲֹאָליו  הוָֹרה  ַזַצ"ל  ִאיׁש  ַהֲחזוֹן  ָמָרן  נּו  ַרבֵּ
ַעְצמוֹ ִעם  ֵסֶפר מּוָסר, ְוַאף ָלַמד בְּ ִלְלמֹד זַֹהר כְּ
ֵרייְנַמן ֵזַצ"ִל.  ַמְרָיהּו גְּ י שְׁ אוֹן ַרבִּ ן ֲאחוֹתוֹ, ַהגָּ בֶּ
דוֹׁש  ַהקָּ אוֹן  ַהגָּ ָמָרן  ַעל  (ֻעְבּדוֹת  ִאיׁש,  ה  ַמֲעשֵׂ ֶפר  ּוַבסֵּ
דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  ָאַמר:  שֶׁ ַזַצ"ל):  ִאיׁש  ַהֲחזוֹן 

ל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל. ְמעוֵֹרר יוֵֹתר ִמכָּ

ַגְדלּות  בְּ ָגה  ַהשָּׂ הּו  ְלַמשֶּׁ ָלבוֹא  ָיכוֹל  ָאָדם  ֵאין 
ֵמָחְכַמת  מוֹ  כְּ ַהּתוָֹרה  ִלּמּוֵדי  ל  ִמכָּ ַהּבוֵֹרא 

ֶרק ג'). ַער ו' פֶּ ָלה (ְיסוֹד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבוָֹדה שַׁ בָּ ַהקַּ

תוֹ  ֻדלָּ גְּ ָלָאָדם  וַָּדע  יִּ שֶׁ הּוא  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד 
מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ּובוְֹרֵאנּו  יוְֹצֵרנּו  ל  שֶׁ ְורוְֹממּותוֹ 
ְקָצת  ֶאל  ָלבוֹא  ָיכוֹל  ָאָדם  ְוֵאין  ה,  ִיְתַעלֶּ
ל  ִמכָּ מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ְורוְֹממּותוֹ  תוֹ  ֻדלָּ גְּ ַגת  ַהשָּׂ
ִיחּוד  בְּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ּמּוֵדי  ִמלִּ מוֹ  כְּ ִלּמּוֵדנּו 
ּקּוִנים. ָחְכַמת  דוֹׁש ְוַהתִּ ּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ִמלִּ
ָהֶעְליוִֹנים  ָהעוָֹלמוֹת  ֵמִרּבּוי  ָניו  פָּ ִאיר  תָּ ָאָדם 
ם  גַּ ְוַתְכִלית,  ְוסוֹף  ֵקץ  ְלֵאין  ים  דוֹשִׁ ַהקְּ
ְוֵרַעי!  ַאַחי  ִלים.  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ָאר  שְׁ בִּ ְראוֹתוֹ  בִּ
ּוַמֲעָלתוֹ  יאוֹ  שִׂ ַמִים  ַלשָּׁ דוָֹלה  גְּ ְך  כָּ ל  כָּ ִאם 
ל  שֶׁ ַרְבְרֵבי  ִאיָלָנא  ַהאי  דְּ ֵחיָלא  יף  קִּ תַּ ה  ְוַכמָּ
ְזעוֹ  ֶאֶרץ גִּ דוֹׁש, ְוׁשֶֹרׁש בְּ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ
ר, ָהֵאיְך  לּות ַהמַּ י ִמן ַהגָּ ַח ְרצּוִצים ָחְפשִׁ לֵּ ְלשַׁ
מַֹע  ִלשְׁ אֶֹזן  ְלָהִאיר  ָהָאָדם  ֵלב  ִיְתַלֵהב  לֹא 
ּזַֹהר  ָכל יוֹם בַּ עּור ָקבּוַע בְּ ִלּמּוִדים ִלְקּבַֹע שִׁ בְּ
ִלים כּו'.  ָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ ּקּוִנים ּושְׁ דוֹׁש ּוַבתִּ ַהקָּ

יצוֹץ). ַער ַהנִּ י, שַׁ שִּׁ ֲעֵרי ַהשִּׁ (ְיסוֹד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבוָֹדה, שַׁ

ַאל  ְך  ִעמָּ ֱאלִֹקים  ִויִהי  ִאיָעְצָך  קוִֹלי  בְּ ַמע  שְׁ
י  ֵעֶסק ַהָחְכָמה כִּ ַחד ִלְכנֹס בְּ ִביל ַהפַּ שְׁ ַנע בִּ מָּ תִּ
ַחס  ִאם  עוָֹלם  בָּ ה  ַאתָּ ר  ֲאשֶׁ ַחּיּוְתָך  ֶנֶפׁש  ַמה 
ים  ַחיִּ ַחיֶּיָך  ֵאין  ע  ּוַמדָּ ָחְכָמה  ָך  בְּ ֵאין  לוֹם  ְושָׁ

ּלוֹ אוֹת ח' ַעד). ּקּוִנים שֶׁ ֵריׁש ֵסֶפר ַהתִּ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי בְּ (בַּ

א  א ֶאלָּ עוָֹלם ַהזֶּה ּוָבעוָֹלם ַהבָּ ים בָּ ֵאין ְלָך ַחיִּ
ַהּזַֹהר  ָחְכַמת  ִעם  ּופוְֹסִקים  ָמָרא  גְּ ִלּמּוד  בְּ

מוֹת ָמָרן  י ַהְקדָּ ְוִכְתֵבי ָמָרן ֱאלִֹקי ָהֲאִר"י, ַעל פִּ
(נוֵֹצר  ְזָי"ָע  טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ ָהַרב  ֱאלִֹקי 

ָנה ו') ֶרק ד' ִמשְׁ ֶכת ָאבוֹת פֶּ ֶחֶסד ַעל ַמסֶּ

ַהּדוֹרוֹת  ְלַחְכֵמי  ֶרת  ַמְזכֶּ ִלְהיוֹת  ֶזה  י  ְוָכַתְבתִּ
ַרּבוֹת  ָצרוֹת,  ה  מָּ כַּ שֶׁ ּוְלִהוַָּדע  ּוְלהוִֹדיַע  ֵליַדע 
ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי  ִהְתַרשְּׁ ְוָרעוֹת ּגוְֹרִמים ָלעוָֹלם בְּ

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה). ַמת בֵּ ַהּתוָֹרה (ַהְקדָּ

ִאּלּו  כְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַטַעם  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ ִמי 
ִרּיוֹת  ַלבְּ ָלֶהם  ְואוֹי  ִמיָָּמיו,  ְמאוֹרוֹת  ָרָאה  לֹא 
ְגלוֹת  נִּ בַּ ִלי  י  דַּ ְוָהאוֵֹמר  ּתוָֹרה.  ל  שֶׁ ֵמֶעְלּבוָֹנּה 
ִאיְבֵרי  ָלא  דְּ ֵליּה  ָטב  רוֹת,  ְסתָּ נִּ בַּ ֵעֶסק  ִלי  ֵאין 
ִרית) ּקּון מ"ג - ֵסֶפר ַהבְּ ּקּוִנים (תִּ תִּ ְמבָֹאר בַּ ָעְלָמא כַּ בְּ

ים  ַחיִּ ה  משֶׁ נּו  ַרבֵּ ָהַרְמַח"ל,  דוֹׁש  ַהקָּ ינּו  ַרבֵּ
ְועוֹד,  ִרים"  ְישָׁ ת  ִסלַּ ַה"מְּ ַעל  בַּ ְזָי"ָע,  לּוָצאטוֹ 
יְרָסא  גִּ ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ן  קֵּ תִּ
ָמרוֹת ְללֹא ֶהְפֵסק  ִמשְׁ דוֹׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ
ָנה  קָּ תַּ כַּ ֶזה  ָבר  דָּ ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ָלל  כְּ
ָבר  יָבתוֹ, ְוכוֵֹתב ַעל ַמֲעַלת ַהדָּ ישִׁ ָהִראׁשוָֹנה בִּ
"זֹאת  ׁשוֹן:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי  ֶרת  ִאגֶּ בְּ
ְלִהנֵָּצל  קֶֹדׁש  ְקִהּלוֹת  ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה 
אי ָהָיה ָלֶהם  ת זוֹ ָטְמנּו שׂוְֹנֵאיֶהם, ּוְבַודַּ ֵמֶרשֶׁ
ָבר  ַהדָּ ַרב  י  כִּ לּו,  ַיְחדְּ ְולֹא  זֹאת  ַעל  ַח  ְלַפקֵּ

ְוָעצּום ְמאֹד... 

ְוָלֵכן  ָלה  ַקבָּ בְּ ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ָהִראׁשוֹן  ָאָדם  ֵחְטא 
רּו ַהּלּוחוֹת בְּ ם ִנשְׁ גַּ

ָאָדם  ֲעווֹן  י  כִּ ַהזֶּה  ַאֵחר  ָמקוֹם  בְּ ֵאר  ִנְתבָּ ִהנֵּה 
ַחר  ּלֹא בָּ ָוַרע הּוא שֶׁ ַעת טוֹב  ֵעץ ַהדַּ ָהִראׁשוֹן בְּ
ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  בְּ ק  ְלִהְתַעסֵּ
ה  ְלמֹשֶׁ ָהאוְֹמִרים  ַרב  ָהֵעֶרב  ֲעווֹן  ַעְצמוֹ  ְוֶזהּו 
טוֹב  ַעת  ַהדַּ ֵעץ  בְּ ָמָעה'  ְוִנשְׁ נּו  ִעמָּ ה  ַאתָּ ר  בֶּ 'דַּ
ִסְתֵרי  ן ָנמּות' בְּ נּו ֱאלִֹהים פֶּ ר ִעמָּ ָוַרע, 'ְוַאל ְיַדבֵּ
ר  ֲאשֶׁ ּתוָֹרה  ֵני  בְּ ְקָצת  ַהּטוִֹעים  ְסָבַרת  כִּ ּתוָֹרה, 
ם ַרע ַעל ָחְכַמת ָהֱאֶמת  נּו ֶזה ַהּמוִֹציִאים שֵׁ ְזַמנֵּ בִּ
ּה  בָּ ק  ְתַעסֵּ מִּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ְואוְֹמִרים  עוָֹלם,  ַחיֵּי 
רּו  בְּ ִנשְׁ ְוָלֵכן  לוֹם,  ְושָׁ ַחס  ִנים  ַקְצרּות שָׁ בְּ ָימּות 
נּו  ים ְוִנתְּ ֵעץ ַהַחיִּ ְטָרא דְּ ַהּלּוחוֹת ָהִראׁשוֹנוֹת ִמסִּ
ַעת טוֹב ָוַרע ְוָגַרם ִאּבּוָדא  ֵעץ ַהדַּ ְטָרא דְּ ָלֶהם ִמסִּ
ר  ְוָגלּות ָהַאֲחרוֹן ַהמַּ ִני,  ִית ִראׁשוֹן ְושֵׁ ן בַּ ֻחְרבַּ דְּ
ַעד  ים,  ָהַרבִּ ֲעווֹנוֵֹתינּו  בַּ ָאנּו  ר  ֲאשֶׁ ְוָהָארְֹך 
ם  ׁשּו ֶאת ַהשֵּׁ א ּוִבקְּ ְתיּוְבתָּ ָרֵאל בִּ ֵני ִישְׂ יתּובּון בְּ דִּ
ָרֵזי ּתוָֹרה, ְוֵיְדעּו ֶאת  ירוֹ ּוְלָיְדעוֹ בְּ ֱאלֵֹהיֶהם ְלַהכִּ
ִיְזּכּו  ין  ְוָכדֵּ ם,  ַמְלכָּ הּוא  ּוִמי  עוְֹבִדים,  ֵהם  ִמי 
תּוב:  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ ַלֲעסֹק 

יַח. שִׁ קּו" ַעל ְיֵדי ַהמָּ ְמתְּ ם ֵעץ ַויִּ "ַוּיוֵֹרהּו ַהשֵּׁ
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ָנׂשא  ת  ָפָרשַׁ בְּ תּוב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ְלׁשוֹנוֹ:  ְוֶזה  קכד:)  ף  (דַּ

ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ַחיֵּי דְּ ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ
ְוַרע  טוֹב  דְּ ְוִאיָלָנא  ְוכּו'  לּוָתא  גָּ ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ
יר  ָרֵאל ַיתִּ יט ַעל ִישְׂ לִּ ר לֹא שַׁ ִאיהּו ִאּסּור ְוֶהתֵּ דְּ
ָחְכַמת  ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן עוְֹסִקים בְּ י ָאז ִיְהיּו כְּ ְוכּו' כִּ
ְמַטְטרוֹ"ן  תוַֹרת  בְּ ְולֹא  ֲאִצילּות  דַּ ַהּתוָֹרה 
עוֹד  ים.  ִמיִּ גַּשְׁ ְוִסּפּוִרים  ים  ַמְלּבּושִׁ בְּ ת  שֶׁ ְמֻלבֶּ

ה  ית) ְוֶזה ְלׁשוֹנוֹ: ְוַכמָּ שִּׁ ּקּון שִׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר (תִּ ָאְמרּו בְּ
יָלְך  א ֵמַהאי ִחּבּוָרא דִּ ְרְנסּון ְלַתתָּ א ִיְתפַּ ֵני ָנשָׁ בְּ
ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵניּה  יוַֹמיָּא  סוֹף  ְתָרָאה בְּ ָדָרא בַּ בְּ

ָאֶרץ. רוֹר בָּ דְּ
ָחְכַמת  בְּ ַאֲהָבה  בְּ ֲעסֹק  נַּ שֶׁ כְּ בוֹא  תָּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ

ָהֱאֶמת
ִזְכרוֹנוֹ  ֵאִליָּהּו  ֵליּה  ָאַמר  ַאֵחר,  ָמקוֹם  עוֹד 
י  ן יוַֹחאי ְוֶזה ְלׁשוֹנוֹ: ַרבִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ִלְבָרָכה ְלַרבִּ
ה  מָּ ְרְנסּון כַּ ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִיְתפַּ ָאה ַאְנתְּ דְּ ה ַזכָּ מָּ כַּ
סוֹף יוַֹמיָּא ּוְבִגיֵניּה  א בְּ ְלָיא ְלַתתָּ ִיְתגַּ ִאי ַעד דְּ ִעלָּ
י  ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחזָּתוֹ" ְוכּו'. ֲהֵרי ְמבָֹאר כִּ ְבתֶּ "ְושַׁ
ה,  ֵחְטא ֶזה ֵהֵחל ִלְהיוֹת ֵמָאָדם ָהִראׁשוֹן ְוַעד ַעתָּ
ָחְכָמה  ְתׁשּוָבה ַלֲעסֹק ֵמַאֲהָבה בַּ ר ָנׁשּוב בִּ ְוַכֲאשֶׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ָרֵאל בִּ ֲאלּו ִישְׂ ַהּזֹאת ִיגָּ
ִיְרְמָיהּו ַהנִָּביא ִמְתנוֵֹדד  י ַנֲאַקת  ַמְעתִּ מוַֹע שָׁ שָׁ
ָאְמרוֹ (ִיְרְמָיה ד כא): "ַעד  ַמר ַנְפׁשוֹ בְּ ּוִמְתַמְרֵמר בְּ
ֱאִויל  י  כִּ ׁשוָֹפר  קוֹל  ְמָעה  ֶאשְׁ נֵּס  ֶאְרֶאה  ָמַתי 
י אוִֹתי לֹא ָיָדעּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהנֵּה  ַעמִּ
י ּכֹה ָאַמר  ְרֶמל ְוגוֹ' כִּ ּתֹהּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי ְוִהנֵּה ַהכַּ
ה  ל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא ֶאֱעשֶׂ ְהֶיה כָּ ָמָמה תִּ ם שְׁ ַהשֵּׁ
סּוִקים  פְּ ְלָבֵאר  ְטִני"  בִּ רּוַח  ֱהִציַקְתִני  ְוגוֹ' 
ִביא  ִיְרְמָיה ַהנָּ ְיֵדי  ֱאֶמת ַעל  ֱאָמִרים בֶּ ָהֵאּלּו ַהנֶּ
ָהַאֲחרוֹן  ַהּדוֹר  ַעל  ְנבּוָאה  ֶדֶרְך  בְּ לוֹם  ַהשָּׁ ָעָליו 
יוֵֹתר  לּוֵתנּו  גָּ אֶֹרְך  ַעל  ִמְתָמֵרר  ְהיוֹתוֹ  בִּ ַהזֶּה 

עּורוֹ. ִמשִּׁ
תּוב "ַעד ָמַתי ֶאְרֶאה ֵנס", הּוא ַהנֵּס  כָּ ה שֶּׁ ְוֶזהּו מַּ
ִטים  פָּ ִמשְׁ ת  ָפָרשַׁ בְּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ יַח  שִׁ ַהמָּ ל  שֶׁ ֶגל  ְוַהדֶּ
ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ דְּ ֵנס  ְוֵייתּון,  ְלׁשוֹנוֹ:  ְוֶזה  קב.),  ף  (דַּ

יַח  ָמשִׁ דְּ ְוֵנס  ְלָיִמיָנא,  ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ ַאְרֵיה  ִוד,  דָּ

ְוגוֹ'.  ָמאָלא  ִלשְׂ ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ ׁשוֹר  יוֵֹסף,  ן  בֶּ
ֶהָעִתיד  ֻלּיוֹת  גָּ ִקּבּוץ  ֶזה  ׁשוָֹפר,  קוֹל  ְמָעה  ֶאשְׁ
ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ יֵחנּו  ְמשִׁ יַאת  בִּ ַאַחר  ִלְהיוֹת 
קלט.)  ף  (דַּ ּתוְֹלדוֹת  ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ ָאֵמן, 
"ּבוֶֹנה  סּוק  פָּ ַעל  ַהנֱֶּעָלם  ְדָרׁש  מִּ בַּ ְלׁשוֹנוֹ  ְוֶזה 
ָרֵאל ְיַכנֵּס",  ְך "ִנְדֵחי ִישְׂ ם" ְוַאַחר כָּ ַלִים ַהשֵּׁ ְירּושָׁ
ַקע  ִיתָּ ַההּוא  ּיוֹם  בַּ "ְוָהָיה  תּוב:  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ ְוֶזה 
ץ  דוֹל" ְוגוֹ', ְוָנַתן ַטַעם ֶאל ֲאִריכּות ַהקֵּ ׁשוָֹפר גָּ בְּ
ְלׁשוֹן ְנִתיַנת ַטַעם ֶאל ָהָאמּור  י" בִּ י ֱאִויל ַעמִּ "כִּ

"ַעד ָמַתי ֶאְרֶאה ֵנס", עכל"ק.

ּתוָֹרה  ִסְתֵרי  ּמּוד בְּ ַהלִּ ֵעֶרְך  ּגֶֹדל  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע 
ת  ְסֻגלַּ בִּ ר  ֲאשֶׁ ָהַאֲחרוִֹנים,  ֵאּלּו  דוֹרוֹת  בְּ ּוִבְפָרט 
"י  בִּ ָהַרשְׁ ּוְכַהְבָטַחת  ה  ֻאלָּ ַהגְּ בוֹא  ֶהם תָּ בָּ ָהֵעֶסק 
לּוָתא  גָּ ִמן  ִיְפקּון  ְבָדא  דִּ קכד:)  ָנׂשא  ְמֵהיָמָנא  (ַרְעָיא 

ּוְבַרֲחֵמי.

 - ֵלי  גְּ ֵרי"ש  בְּ ָרָמה,  ָיד  בְּ יוְֹצִאים  ָרֵאל  ִישְׂ ּוְבֵני 
'ן י'וַֹחאי 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בוֹת ַר'בִּ י תֵּ ָראשֵׁ

ח),  יד  מוֹת  (שְׁ ָרָמה'  ָיד  בְּ יוְֹצִאים  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני 
ֵליּה,  גְּ ֵריׁש  בְּ ָנְפִקין  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני  ְוַתְרּגּומוֹ: 
א  דָּ ִסְפָרא  בְּ דוֹׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִאיָתא  דְּ ֶרְך  דֶּ ַעל 
בָֹאר עוֹד יוֵֹתר  מְּ ם שֶׁ ְוַעיֵּן שָׁ לּוָתא,  ִיְפקּון ִמן גָּ
לּוָתא.  ָדא ִיְפקּון ִמן גָּ ֶפר ַהּזַֹהר בְּ ה ַהסֵּ לֶּ ְתגַּ יִּ שֶׁ כְּ
ָרֵאל יוְֹצִאים, ַהְינּו  סּוק ּוְבֵני ִישְׂ פָּ ז בַּ ֻרמָּ מְּ ְוֶזהּו שֶׁ
ְוַתְרּגּומוֹ  ָרָמה,  ָיד  בְּ ְלֵעיל,  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ַהגָּלּות,  ִמן 
'ְמעוֹן  שִׁ י  ַר'בִּ בוֹת  תֵּ י  ָראשֵׁ ֵרי"ׁש  בְּ ֵלי,  גְּ ֵריׁש  בְּ
דוֹׁש ֵסֶפר  ה ִסְפרוֹ ַהקָּ לֶּ ְתגַּ יִּ שֶׁ ֵל"י, כְּ 'ן י'וַֹחאי, גְּ בֶּ
ֶגל ַמֲחֵנה  לּוָתא, ְוָהֵבן. (דֶּ ָדא ִיְפקּון ִמן גָּ ַהּזַֹהר, ָאז בְּ

ח). לַּ שַׁ ת בְּ ָרשַׁ ֶאְפַרִים פָּ

המשך... ְיהּוִדי ָיָקר!

מֹות ַער ַהַהְקדָּ ים ִויַטאל זיע"א ַעל שַׁ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחיִּ ַהְקדָּ

ג



ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר! ִלְנִדיֵבי ַעם ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ִדי בְּ
ְרכּו ה'" – נַֹעם ה' ֲעֵליֶכם. ב ָעם בָּ ִהְתַנדֵּ "בְּ

ף ָלֵעֶסק, ָעָליו ִלְבּדוֹק  תָּ ֵדי ִלְהיוֹת שֻׁ כְּ יר יוֵֹדַע שֶׁ ל סוֵֹחר ְוָכל ָעשִׁ כָּ
ָדִאּיוֹת?  כְּ ׁשּואוֹת  תְּ ָיִניב  ָהֵעֶסק  ַהִאם  ָהֵעֶסק,  ל  שֶׁ ָדִאּיּותוֹ  כְּ ֶאת 
לֹא  לוֹם  ְושָׁ ַחס  שֶׁ ֵדי  כְּ ִיְתָרה?  בְּ ֵיֵצא  ַהִאם  ֵמָהִעְנָין?  ַיְרִויַח  ַהִאם 

ח. פַּ ֵעֶסק ְולֹא ִיּפוֹל בַּ ַיְפִסיד בָּ
ן ָעָליו ִלְנהֹג  ִמּיּות כֵּ ַגשְׁ ָהָאָדם נוֵֹהג בְּ ם שֶׁ שֵׁ ים: כְּ אוֵֹמר ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ּלֹא  ְמָניוָֹתיו, שֶׁ ִקיַע ֶאת  ֵהיָכן ַמשְׁ ִלְבּדוֹק ֵהיֵטב  ְוָעָליו  רּוָחִנּיּות,  בְּ
ַהּתוָֹרה,  מוְֹסדוֹת  ַמֲחִזיק  ָך  ִהנְּ ָאְמָנם  ִבי,  ַהצְּ ֶקֶרן  ַעל  ְסּפוֹ  כַּ ָיִניַח 
ְלַהְרִויַח  ָיכוֹל  ָך  ִהנְּ ֲאָבל  ּבוְֹנָך,  ְלֶחשְׁ ִנְזָקִפים  ַהּלוְֹמִדים  ּוְזֻכּיוֹת 
ָך  ַאְלֵפי ֲאָלִפים ֶאת ְזֻכּיוֶֹתיָך, ִהנְּ יל בְּ ָך ָיכוֹל ְלַהְכפִּ ה יוֵֹתר, ִהנְּ ַהְרבֵּ

ֶסף ִלְצּבֹר עוֹד יוֵֹתר ְזֻכּיוֹת. ַמן ּוְבאוֹתוֹ ַהכֶּ אוֹתוֹ ַהזְּ ָיכוֹל בְּ
ְלִמי  ָכר  ַהשָּׂ ְוגֶֹדל  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִיוַָּדע   - ֲאמּוִרים?  ָבִרים  דְּ ה  ּוַבמֶּ
ָעְלִמין,  ּבוֶֹנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ּלוֵֹמד  שֶׁ
ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  ּוְלָהִבין פֵּ ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ן ִאם  כֵּ ְוָכל שֶׁ
ָנה  ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ תִּ
ָלה,  ַקבָּ ּלֹא יוֵֹדַע ּוֵמִבין בְּ ּקּוֵני זַֹהר מ"ג). ּוְלִמי שֶׁ א ֶמֶלְך, תִּ סֵּ ִמיָמה (ְלׁשוֹן ַהכִּ תְּ
ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  ְלֵעֶרְך  ִגיְרָסא,  בְּ ֲאִפּלּו  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  עוֶֹלה 
ָעה  שָׁ ַוֲאִפּלּו  ּזַֹהר  ַהּלוֵֹמד  שֶׁ ָבר,  דָּ ל  שֶׁ רּוׁשוֹ  פֵּ קנ"ה).  ִסיָמן  ים  ַהַחיִּ ף  (כַּ

תוַֹרת  בְּ ִמיָמה  תְּ ָנה  שָׁ ָלַמד  ִאּלּו  כְּ זוֶֹכה  ְלַבד  בִּ ֲאִמיָרתוֹ  בַּ ַאַחת, 
ִדְבֵרי  פּול ֶאֶלף, כְּ יל ְזֻכּיוָֹתיו כָּ ְמָחה ִהְכפִּ שִׂ ר לוֵֹמד בְּ ְגֶלה, ְוַכֲאשֶׁ ַהנִּ
י  ַעם ִממִּ ֶאֶלף פַּ ֶוה כְּ ְמָחה שָׁ ַהּלוֵֹמד ִמּתוְֹך שִׂ יִקים: שֶׁ ָהאוְֹרחוֹת ַצדִּ
נּו  ְמָחה). ְוָאַמר ַרבֵּ ַער ַהשִּׂ יִקים שַׁ ְמָחה. (אוְֹרחוֹת ַצדִּ ֵאינוֹ לוֵֹמד ִמּתוְֹך שִׂ שֶׁ
ָעִמים  ֶוה ֶאֶלף פְּ ת קוֶֹדׁש, שָׁ בָּ שַׁ ָעה בְּ ים זיע"א: ְדַהלוֵֹמד שָׁ יוֵֹסף ַחיִּ

ִניָּה) ָנה שְׁ מוֹת שָׁ ת שְׁ ָרשַׁ ן ִאיׁש ַחי פָּ ימוֹת ַהחוֹל. (בֶּ ִלּמּוד בִּ
ִיְצָרם,  ִלים בְּ ּבוֹן" – ֵאּלּו ַהּמוֹשְׁ ִלים ּבֹאּו ֶחשְׁ ן יֹאְמרּו ַהּמוֹשְׁ "ַעל כֵּ
ל ִלּמּוד  ָעה ַאַחת שֶׁ יַצד שָׁ ל עוָֹלם (ב"ב עח:): כֵּ ּבוֹנוֹ שֶׁ ב ֶחשְׁ ּבֹאּו ּוְנַחשֵּׁ
ט  שַׁ פְּ ִלּמּוד  ָנה  שָׁ ִמְליוֹן  ְלֵעֶרְך  עוָֹלה  קוֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ דוֹׁש  ַהקָּ ּזַֹהר 
דוֹׁש  ָעה ַאַחת ּזַֹהר ַהקָּ ִלּמּוד שָׁ ּבוֹן: דְּ ֵעת ּבֹאּו ֶחשְׁ יֵמי ַהחוֹל. - כָּ בִּ
ְמָחה ׁשּוב  ֶאֶלף, ּוְבשִׂ ל בְּ ת ֻמְכפָּ בָּ ט, ּוְבשַׁ שָׁ ָנה ִלּמּוד פְּ ֶוה ְלֵעֶרְך שָׁ שָׁ

ָנה. ֶאֶלף, ַסְך ַהּכֹל, עוָֹלה ִלּמּודוֹ ְלֵעֶרְך ִמְליוֹן שָׁ ל בְּ ֻמְכפָּ
מּוָרה ְלֵנַצח  טּוָחה, שְׁ ָקָעה בְּ ָדִאּיוֹת ַלַהשְׁ ַהִאם ֵיׁש ְלָך ְמָניוֹת יוֵֹתר כְּ
פּות  תָּ שֻׁ ַקיֶֶּמת  ַהִאם  יוֵֹתר?  ֻמְצָלח  ֵעֶסק  ָצאָת  מָּ ַהִאם  ְנָצִחים? 

ָכְך? יַצד ּתּוָכל ִלְזּכוֹת בְּ ָך רוֶֹצה ָלַדַעת כֵּ אי ִהנְּ רּוָכה יוֵֹתר? ַודַּ בְּ
ִהְנֶכם ּתוְֹמִכים ּבוֹ, ל מוָֹסד ּתוָֹרִני שֶׁ יָבה, ּכוֵֹלל אוֹ כָּ ל ְישִׁ כָּ

ל ּזַֹהר. בּוִעית שֶׁ ָעה שְׁ ְלְמדּו ְלָפחוֹת שָׁ יִּ ׁשּו שֶׁ קְּ בַּ
ָדִרים, ּוִבְפָרט  ין ַהסְּ דוֹׁש בֵּ חּור אוֹ ַאְבֵרְך, ָיכוֹל ִלְלמֹד ּזַֹהר ַהקָּ ל בָּ כָּ
י ֵסֶדר ַהּזַֹהר  ר ִלְלמֹד ַעל פִּ דוָֹלה – ְוֶאְפשָׁ ֲעָלתוֹ גְּ מַּ ת קוֶֹדׁש שֶׁ בָּ שַׁ בְּ
ל 500  יָבה שֶׁ ישִׁ ָנה. - ּוְלֻדְגָמא: בִּ שָׁ ק ְל-354 ָיִמים בְּ ַהּיוִֹמי ַהְמֻחלָּ
ָכל יוֹם – ְוָכְך יּוְכלּו ְלַסיֵּם ֶאת  ְלַבד בְּ ּקוֹת בִּ חּוִרים - ִיְלְמדּו 12 דַּ בַּ
יוֹם  בְּ ּקוֹת  דַּ ּוְב-24  ָנה,  שָׁ בְּ ָעִמים  פְּ ֵמאוֹת  ֲחֵמׁש  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  כָּ
ף ֵמִביא  כֶּ ֶאָחד, תֵּ ִסּיּוִמים כְּ ֶאֶלף  בְּ ְוַכיָּדּוַע דְּ ִסּיּוִמים,  ִיְזּכּו ְלֶאֶלף 

ה. ("ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו"). ֻאלָּ ַהגְּ
ְרִויַח  תַּ ַמן,  ַהזְּ ּוְבאוֹתוֹ  ֶסף  ַהכֶּ אוֹתוֹ  בְּ ְזֻכּיוֹת  ִמְליוֵֹני  ְצּבֹר  תִּ ָכְך  בְּ
ְוֶזהּו   - ַהנֶַּצח.  עוָֹלם  יִָּמים בָּ קַּ בוִֹהים שֶׁ גְּ ֲהִכי  ֲאחּוִזים  בַּ ׁשּואוֹת  תְּ
תּוב: 'ְוִלְזבּוֻלן ָאַמר  ַהֲעלוְֹתָך קנ.): "ּבֹא ּוְרֵאה ַהכָּ ל ַהּזַֹהר (בְּ ְרּגּומוֹ שֶׁ תַּ
ַיַחד,  פּו  תְּ תַּ שְׁ נִּ ד שֶׁ אָֹהֶליָך', ְמַלמֵּ ׂשָכר בְּ ְוִישָּׂ ֵצאֶתָך  ְזבּוֻלן בְּ ַמח  שְׂ
ּתוָֹרה, ְוֶזה נוֵֹתן ֵחֶלק  ב ְועוֵֹסק בַּ ה ִמְלָחָמה, ְוֶזה יוֹשֵׁ ֶזה יוֵֹצא ְועוֹשֶׂ
אי,  ּתוָֹרה ַודַּ ּתוָֹרה, ְונוֵֹתן ִלְזבּולּון ֶחְלקוֹ בַּ ׂשָכר ֶחְלקוֹ בַּ ָלֶזה... ְוִישָּׂ
ל  ָרָכה שֶׁ י ַהבְּ שָכר, כִּ שָׂ ֵרְך ְזֻבלּון ִמיִּ ְתבָּ יִּ יו, שֶׁ פּו ַיְחדָּ תְּ תַּ ן ִנשְׁ ְוַעל כֵּ

ת ַהּכֹל." ְרכַּ ַהּתוָֹרה ִהיא בִּ
ְללוְֹמֵדי  ָהֲאמּורוֹת  ָרכוֹת  ְוַהבְּ ַהְיׁשּועוֹת  ל  כָּ ֶאת  ְלָפֵרט  צֶֹרְך  ֵאין 
א  ַהבָּ ֵעֶסק  בְּ זֹאת  ְרֶאה  תִּ ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ ֵהם,  ים  ַרבִּ י  כִּ ַהּזַֹהר 
ַבע,  ַהטֶּ ֵמַעל  ָרכוֹת  בְּ ָלַעִין,  לּויוֹת  גְּ ְיׁשּועוֹת  ְלָיְדָך,  ל  ְלגֵּ ְתגַּ יִּ שֶׁ
לּוִיים. - ְועוֹד ָידּוַע  ַעל, ַוֲחָסִדים גְּ ל ַצַעד ְושַׁ ַמיָּא ַעל כָּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ
ֶדה  דוֹׁש, ִנפָּ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ַרק ַעל  ַנת ָהַרְמַח"ל זיע"א דְּ קָּ תַּ
ת ָנשֹׂא קכד):  ָרשַׁ דוֹׁש (פָּ ּזַֹהר ַהקָּ ַרֲחִמים, ּוְמפָֹרׁש בַּ ֵאל בְּ רוֹת ְוִנגָּ ִמן ַהצָּ
ְתׁשּוַעת  ע בִּ ה ְלִהוָּשַׁ ַרֲחֵמי", ְוִנְזכֶּ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא בְּ ִסְפָרא דָּ "בְּ

ָיֵמינּו ָאֵמן! ְמֵהָרה בְּ יַח ִצְדֵקנּו בִּ ִביַאת ָמשִׁ עוָֹלִמים בְּ

יבֹות שִׁ בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשּוִבים וַבחּוֵרי ַהיְּ ֶאל כְּ

ר  ֲאשֶׁ ְחיּו,  יִּ שֶׁ דוֹׁשוֹת  ַהקְּ יבוֹת  שִׁ ַהיְּ וַבחּוֵרי  ַהֲחׁשּוִבים  ַהּכוְֹלִלים  ַאְבְרֵכי  בוֹד  כְּ ֶאל 
ְלִמי ֲחִגיָגה ו:) ים. (ְירּושַׁ יִּ ְבִחיַנת "ַהׁשוְֹמִרים" ָהֲאִמתִּ ם בִּ ֲעֵליֶכם עוֵֹמד ָהעוָֹלם ְוַאתֶּ

ל ְוִתְדָמע  זַּ ב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין תִּ ָאָגה, ְוַהלֵּ ָרֵאל (ּוָבעוָֹלם ּכּולוֹ) ְמעוֵֹרר דְּ ֶאֶרץ ִישְׂ ב בְּ צָּ ַהמַּ
ית  ָחַרב בֵּ ָלִלּיוֹת רח"ל. ְוָידּוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל ִמּיוֹם שֶׁ ָרִטּיוֹת ְוַהכְּ רוֹת ַהפְּ ִמּגֶֹדל ַהצָּ
ָנה נוָֹרָאה  ַסכָּ ּוב עוֵֹמד בְּ שּׁ ְוָכל ַהיִּ ה ֵמֲחֵברוֹ,  ְלָלתוֹ ְמֻרבֶּ קִּ ׁש ֵאין ְלָך יוֹם שֶׁ ְקדָּ ַהמִּ
ָבר  כְּ ה שֶׁ ְבִעים ֻאּמוֹת). ְוִכְמֻדמֶּ ְבִעים ְזֵאִבים (שִׁ ין שִׁ עוֶֹמֶדת בֵּ ה ַאַחת שֶׁ ִכְבשָׂ רח"ל "כְּ
ְמַצְחְצחוֹת  ְוָהֻאּמוֹת  ְוגוֹ'.  ּגוִֹים"  ָרְגׁשּו  ה  "ָלמָּ ע"ה  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ְלַמֲאָמר  ְענּו  ִהגַּ
ְלַסכָֹתה  ּוְלַקּווֹת  ַמִים,  שָּׁ בַּ שֶׁ ָאִבינּו  ַעל  א  ֶאלָּ ֵען  ְלִהשָּׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ְוֵאין  ַהֲחָרבוֹת, 
ְלִמי  ל ּגוֹג (ְירּושַׁ קוֹ שֶׁ ק. ֶזה ִנשְׁ יוֹם ָנשֶׁ ָבר ַאַחר בְּ ֶרק קמ), דָּ ִהיִלים פֶּ ק (תְּ יוֹם ָנשֶׁ י בְּ ְלרֹאשִׁ

ְיָבמוֹת עח.).

ְמָחה,  שִׂ ְוִלּמּוד ַהזוַֹה"ק בְּ ָמּה"1,  יּמּוד ּתוָֹרה ִלשְׁ ַאְך ֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ְיעּוָצה "לִּ
ִמּיּות, ְוַכיָּדּוַע  רּוָחִנּיּות ּוְבַגשְׁ ָרכוֹת בְּ ל ַהבְּ יַע כָּ פִּ ְרָענּות ּוְלַהשְׁ ל פֻּ כֹחוֹ ַלֲעצֹר כָּ ר בְּ ֲאשֶׁ
ְרָענּות – ּוֵמִביא  יל ִמן ַהפֻּ צִּ מַּ ְרִציפּות – שֶּׁ ַנת ָהַרְמַח"ל זי"ע ְלִלּמּוד ַהזוַֹה"ק בִּ קָּ תַּ

ֵסֶפר "ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו"). אּוָלה (ַעֵיין ֵסֶפר אוֹר ַהזוַֹהר פ"ה, ְוֵכן הּוָבא בְּ ַהגְּ
ֲחָדא"  ָתא  ִנישְׁ "כְּ ְבִחיַנת  בִּ דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶאת  ִמים  ַהְמַסיְּ ל  כָּ שֶׁ ָידּוַע  ֶלֱהֵוי 
יִרים ד, ד), –  יר ַהשִּׁ ּבוִֹרים (שִׁ ְלֵטי ַהגִּ לּוי ָעָליו ּכֹל שִׁ ֵגן תָּ ְבִחיַנת "ֶאֶלף ַהמָּ (זוַֹה"ק) ֵהם בִּ

ּבוִֹרים" ְוֵהם ׁשוְֹלִטים ַעל  ְלֵטי ַהגִּ ָרֵאל, "ּכֹל שִׁ ַלל ִישְׂ ַלת כְּ לּוי ְועוֵֹמד ַהצָּ ֲעֵליֶהם תָּ
אּוָלה בב"א. ָאה ַהגְּ בּורוֹת ּוְמַמְתִקים אוָֹתם, ּוִמיַּד בָּ ַהגְּ

"י "ָיכוֹל ֲאִני ִלְפטוֹר ֶאת ָהעוָֹלם ּכּולוֹ ִמן  בִּ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרשְׁ ּוְלִפי ֶזה ִמְתבָּ
ֶכם  י ַהּכוְֹלִלים, ְלַהְרׁשוֹת לָּ יבוֹת ּוְלָראשֵׁ שִׁ י ַהיְּ ה ְלָראשֵׁ שָׁ ַבקָּ נּו בְּ ן פְּ ין". - ַעל כֵּ ַהדִּ
אי  ְמָחה, ּוְבַודַּ שִׂ ל ֵסֶדר ְלִלּמּוד ַהזוַֹה"ק בְּ ַהְתָחַלת כָּ ּקוֹת בְּ ר דַּ ֵנים ָעשָׂ יׁש שְׁ ְלַהְקדִּ
ְך ָעשּׂו.  כָּ יבוֹת ְוּכוְֹלִלים שֶׁ ה ְישִׁ ַהְרבֵּ ִציאּות בְּ ָבר נוַֹדע ַהמְּ כְּ מוֹ שֶׁ ֶכם, כְּ ימּו ִעמָּ ַיְסכִּ
א (ַעֵיין זוַֹה"ק  ְלַתתָּ יְַּצִליַח ָצִריְך קוֶֹדם ִאְתֲערּוָתא דִּ ֵדי שֶׁ ה כְּ ְקֻדשָּׁ בִּ ָבר שֶׁ ָכל דָּ ְוַכיָּדּוַע דְּ
ִריָאה  ְוַהקְּ ַהִלימּוד  ַמֲעַלת  בְּ נֶֶּאְמרּו  ירוֹת שֶׁ ָהַאדִּ ֲעלוֹת  ַהמַּ ְוָכל  ע"ז:).  ף  דַּ ָך  לְּ ֶלְך  ת  ָרשַׁ פָּ

ל ַההוֵֹלך ֶאל  ָמשָׁ ר הּוא קוֵֹרא – כְּ ָלל ֶאת ֲאשֶׁ ֵאינוֹ ֵמִבין כְּ ִמי שֶׁ ם בְּ זוַֹה"ק ֵהם גַּ בְּ
ֵאינוֹ  זוַֹה"ק ֲהַגם שֶׁ ן ַהּלוֵֹמד בְּ א, כֵּ ֵדי ְלִהְתַרפֵּ ְרפּוָאה כְּ ָהרוֵֹפא, ֵאינוֹ ָצִריְך ְלָהִבין בִּ
ֵאל  ן ִנגָּ ַמִים ֲעִלּיוָֹתיו", ְוַעל ְיֵדי כֵּ שָּׁ דוֹל ְוָעצּום "ּובוֶֹנה בַּ ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימּוד ּכוֹחוֹ גָּ
ע – ַיֲעקֹב ָאִבינּו ע"ה ִנְקָרא  נָּה ִיוָּשַׁ י ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִממֶּ ָקרוֹב, כִּ ְמֵהָרה בְּ בִּ
ִהיא  שֶׁ  – ַהּתוָֹרה  יּמּוד  לִּ ְדַע"י   – סוֹד  יַמְטִריָּה  גִּ ְבִעים  ְושִׁ ֶנֶפׁש,  ְבִעים  שִׁ ל  שֶׁ ָאב 
ל  ֶנֶגד סוֹ"ד, ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב שֶׁ כְּ ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ע"ה, ּוִבְפָרט זוַֹה"ק – שֶׁ תוֹ שֶׁ ִמדָּ
ִמּלּוי אוִֹתּיוֹת  יָּדּוַע ַיֲעקוֹב בְּ ְבִעים ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם – ְועוֹד כַּ ְבִעים ֶנֶפׁש, ִננֵָּצל ִמשִּׁ שִׁ
נָּה - ִמּכַֹח  ָנה תש"ע – ּוִממֶּ ַהשָּׁ יַמְטִריָּה 770 – שֶׁ ָכֶזה: יו"ד עי"ן קו"ף וי"ו בי"ת, גִּ
ָבר!  ָיֵדנּו ַהדָּ י ֲעָרבוֹת") - ִזְכרּו! בְּ ׁשּוַעת עוָֹלִמים (ֵסֶפר "ַבדֵּ ע תְּ יּמּוד ַהּסוֹד ִיוָּשַׁ ת לִּ ְסֻגלַּ
ּבוֹר  ה", ְוֶהָחָלׁש יֹאַמר גִּ ָרֵאל ָאתָּ ְבֵטי ִישְׂ ֵעיֶניָך רֹאׁש שִׁ ה בְּ – "ֲהלוֹא ִאם ָקטֹן ַאתָּ
ּה  ִעתָּ ִעיר ְלגוֹי ָעצּום ֲאִני ה' בְּ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהצָּ סּוק "ַהקָּ נּו ַהפָּ ָאִני, ְוִיְתַקֵיים בָּ

ְעָיה ס, כב) בב"א. נָּה" (ְישַׁ ֲאִחישֶׁ
ם רוִֹצים  כֻּלָּ יְליָאן ַעַרִבים שֶׁ ְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי בִּ ַמיָּא ְוֵיׁש כִּ ָאנּו ִנְזָקִקים ְלַרֲחֵמי שְׁ

ִאם ִיְלְמדּו  טּוִחים שֶׁ ְליָאן ְיהּוִדים, ְוָלֵכן ָאנּו בְּ ֵרה מִּ ל ֶאת ָחֵמׁש ֶעשְׂ ְלַחסֵּ
ָנה  שָׁ ל ַהזוַֹהר בְּ ּקוֹת, ְוִיְגְמרּו כָּ ָכל יוֹם ָויוֹם ַרק 12 דַּ דוֹׁש בְּ ֶאת ַהזוַֹהר ַהקָּ
ן יוָֹחִאי  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ִהְבִטיַח ַרבִּ מוֹ שֶׁ יַח, כְּ ַווְדַאי ִינְָּצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ ַאַחת, בְּ

א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא. ִסְפָרא דָּ בְּ שֶׁ
ע  ְקַבּ ית יֹוֵסף: ִאם ּתִ יד ְלָמָרן ַהּבֵ ּגִ ָאַמר ַהּמַ ָמּה, (אֹור ִיְצָחק פ"א). ּוְכמֹו ׁשְ ١) ּתֹוַרת ַהּסֹוד הּוא ּתֹוָרה ִלׁשְ
ִרים  יד ֵמיׁשָ ר ָנׁש. (ַמּגִ ָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ יק ָרִזין ְסִתיִמין ּדְ ּה ְדַתְדּבֵ ָך ּבָ ח ִלּבְ ָלה, ֶאְפַתּ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ים ּבְ ִעּתִ
ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא. (ֹזַהר  ּבְ ִלין  ּכְ ָלא ִמְסּתַ א ּוְסִתיִמין ַעְייִנין ּדְ יִמין ִלּבָ ִאּנּון ַאּטִ ת ּבֹא) - ַווי ְלָעְלָמא ּדְ ָרׁשַ ּפָ

ָלה, ְדָגְרִמין  ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ ה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ף כ"ח.) - ִאינּון ּדְ ֵחֶלק א' ּדַ

א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ לֹון  ַוי  ה,  ְיֵביׁשָ ב'  ָאַרת  ּתְ ְוִאׁשְ ִמיָנּה,  י'  ְדִאיִהי  ְדָחְכָמה  ְנִביעּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ
ָעְלָמא. (תיק"ז תי' ל'). ָדן ּבְ ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ

ַרֲחִמים. ָרֵאל בְּ ת ִישְׂ ֻאלַּ  � ְמָקֵרב גְּ
ֵזרוֹת ָקׁשוֹת. ל גְּ  � ְמַבטֵּ

ל ְסָיג ּוְפָגם  ָכּה ִמכָּ אוֹר ִנְפָלא ּוְמַזכְּ ִאיר ְוַתְזִהיר בְּ תָּ ָמתוֹ שֶׁ ׁש ֶאת ִנשְׁ  � זוֶֹכה ְלַטֵהר ּוְלַקדֵּ
ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרפְּ מְּ ַעד שֶׁ

ל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע.  � ַמְרִחיק ֵמַעְצמוֹ כָּ
א. ה ּוָבעוָֹלם ַהבָּ עוָֹלם ַהזֶּ ְקִרים ָרִעים בָּ ֵמר ִממִּ  � ִישָּׁ

ּדוֹת ָרעוֹת. ֲאווֹת ָרעוֹת ּוִממִּ  � ִינֵָּצל ִמתַּ
ים. כֹחוֹ ַלֲעשׂוֹת ִנסִּ יֵּׁש בְּ ם שֶׁ הוֶֹגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהשֵּׁ  � ֲהֵרי הּוא כְּ

ם. נַֹעם ַהשֵּׁ ה ַלֲחזוֹת בְּ  � ִיְזכֶּ
ב ְוהוֵֹפְך ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר ּוֵמִבין. ְמטּום ַהלֵּ ל ִמטִּ  � ִנצָּ

ָידוֹ.  � זוֶֹכה ְלָהִבין ֶאת ִלּמּודוֹ ּוִמְתַקיֵּם בְּ
ָמָתם  ִנשְׁ ן  ְלַתקֵּ יוֵֹתר  בְּ ל  ְמֻסגָּ ִנְפָטִרים  ַמת  ִנשְׁ ְלִעּלּוי  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד   � 

יִנים. ל דִּ יָלם ִמכָּ ּוְלַהֲעלוָֹתם ִלְמקוָֹמם ָהֶעְליוֹן ּוְלַהצִּ
ל  ִסְפרוֹ שֶׁ ּלוְֹמִדים בְּ ְזכּות שֶׁ בִּ ָחק", שֶׁ ַעת ַהדְּ שְׁ ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ  � "כְּ

ְצָרְך ָלנּו. ָכל ַהנִּ ע בְּ ר יוַֹחאי ְזָי"ָע, ִנוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ַהתַּ
ֶכת  ְזכּותוֹ ִנְמשֶׁ י בִּ , כִּ ר יוַֹחאי (703) � ְמעוֹן בַּ ִמְנַין שִׁ ִגיַמְטִריָּא (703) כְּ ַבת "ּוְרָפאִתיו" עוָֹלה בְּ  תֵּ

ְרפּוָאה ָלָאָדם.
תוָֹרתוֹ  ָהעוֵֹסק בְּ "י, שֶׁ בִּ בוֹת ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעוָֹלמוֹת, ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ֻישְׁ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל   � 

ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגשְׁ ַמיָּא ְלשֶׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ה בְּ ִיְזכֶּ

ְקָצָרה: ֵסֶפר ַהּזַֹהר בִּ ֲעלֹות ָהעֹוֵסק בְּ מַּ
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ד



ִלְפֵני  ֵאַלי  יְלֵפן  ְוֶאָחד טִּ ֵהם,  ים  ְקדוֹשִׁ ָרֵאל  ִישְׂ ב"ה, 
זוַֹהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ָבר  כְּ ן  ְוִאְרגֵּ ה  ָעשָׂ שֶׁ בּוַעִים  שְׁ
רוֶֹצה  שֶּׁ ָעַבר  שֶׁ בּוַע  שָׁ בְּ ֵאַלי  יְלֵפן  טִּ ְוֶאָחד  דוֹׁש,  ַהקָּ
לֹמֹה,  שְׁ ְלָך  ָהֶאֶלף  סוֹד  בְּ זוַֹהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ן  ְלַאְרגֵּ
ֵליָמה. ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש  ה ַמֵהר ְלַהְגאּוָלה שְׁ ּוִבְזכּות ֶזה ִנְזכֶּ
יעּוֵרי  ן ַהשִׁ ַקל ְלַאְרגֵּ כוִֹלים בְּ יְּ ה ֵאיְך שֶׁ ְכִנית ַקלָּ ִלי תָּ
ף  תָּ שֻׁ ִלְהיוֹת  רוֶֹצה  שֶׁ ּוִמי  ּוְרָבבוֹת,  ֲאָלִפים  בָּ זוַֹהר 

רּו ֵאֵלינּו.  ִיְתַקשְּׁ
ֵאיְך  ְוִלְראוֹת  ַלֲחזוֹת  ְמרּוָבה  ְמָחה  ְושִׂ פּול  כָּ עֶֹנג 
ַהזוַֹהר  ְפָעל  ַלמִּ ִנים  ִמְתַאְרגְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַאְלֵפי  אוֹת  מֵּ שֶׁ
ְלַבּדוֹ"  ַלד'  י  ְלתִּ "בִּ ִדְגֵליֶהם  ַעל  ְוָחְרתּו  ָהעוָֹלִמי, 
ָעֵרי  ַעל  ּדוְֹגִלים  ה  ַהזֶּ ּוַבֶדֶגל  ְוַהזוַֹהר)  ָהַרְמַח"ל  ֵסֶפר  בְּ (ְרֵאה 

קוֹל חוֵֹצב ֶלָהבוֹת ֵאׁש "ִמי ַלד'  ָרֵאל ּוַמְתִריִעים בְּ ִישְׂ
ָרֵאל  ִישְׂ פּוצוֹת  תְּ ָכל  בְּ ְסִביָבם  ִצים  ּוִמְתַקבְּ ֵאָלי", 
דוֵֹרנּו ּדוֹר  ָנם ַעָדִין בְּ יֶּשְׁ ֲארּו ִלְפֵליָטה שֶׁ שְׁ נִּ ִיְרֵאי ד' שֶׁ
י  ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ְלַרבִּ יָחא ַהֲחֵפִצים בֶּ ְמשִׁ ִעְקְבָתא דִּ
ים ִקּבּוץ ְוִרּבּוץ ּוְפָעִלים  ן יוָֹחאי זי"ע ְועוֹשִׂ ְמעוֹן בֶּ שִׁ
ָאֶרץ, ּוְבָכל ָהעוָֹלם ּכּולוֹ, ַוֲהמוֵֹני  יעּוִרים בָּ ְלָהִקים שִׁ
ִכים  ם ִזיַקת ְיהּוִדי, ְוִנְמשָׁ ִלבָּ ים, ּפוֵֹעם בְּ ָרֵאל ְקדוֹשִׁ ִישְׂ
י ָהֱאֶמת  ָרה כִּ ֲעבוֹתוֹת ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהכָּ בַּ

ָלם. ֵנר ְלַרגְּ
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ יֵרי ֵמַאֵחינּו בְּ רוִֹאים ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיקִּ ב"ה שֶּׁ
ֲהָבִלים  "ֲהֵבל  קֶֹהֶלת  ַמֲאַמר  ֶאת  ֵהיֵטב  ּיוְֹדִעים  שֶׁ
ִהיר ְוָצלּול ָלַדַעת  ָאַמר קֶֹהֶלת ַהּכֹל ָהֶבל" - ּומָֹחם ַהבָּ
י  ר ָהֲאִמתִּ ם מוִֹעיל" - ְוָהִעקָּ ל העוה"ז "ֶהֶבל ֵאין בָּ כָּ שֶׁ
ּיוֵֹתר, ְוִלְזּכוֹת  ה שֶׁ מָּ ָרֵאל כַּ ָלל ִישְׂ הּוא –ְלַזּכוֹת ֶאת כְּ

ַפע אוֹר ֱאלוִֹקי (ַעֵיין גמ' ַסְנֶהְדִרין צ"ט) שֶׁ ַעל ְיֵדיֶהם בְּ
הוָֹדם  ְמלֹא  בִּ יָרם  ְלַהכִּ ּוְמַחזֵּק  ַמְפִעים  ה  מָּ כַּ
נּו ֵמאוֹת ְוֵיׁש ֲאָלִפים  קָּ ר ֵיׁש ֵמֶהם שֶׁ ם, ֲאשֶׁ ְוִתְפַאְרתָּ
ֵעֶרְך  ּיוְֹדִעים  ֵני שֶׁ ִמפְּ ִחנָּם –  ַלֲחלּוָקּה  ֵסִטים –  ל  שֶׁ
ַהזוַֹה"ק  יּמּוד  לִּ ּוִבְפָרט   – בעוה"ז  ּתוָֹרה  ָעה  שָׁ ל  שֶׁ

ל ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבוֹת  מּוְכפָּ שְׁ
דוָֹלה ֵיׁש ָלֶהם, ְוָכל ֶאָחד  תָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכּות גְּ תְּ
ָקִלים  ה שְׁ ֲחִמשָּׁ ַקּלּות ִלְזֻכּיוֹת ָהֵאּלּו: בַּ ָיכוֹל ִלְזּכוֹת בְּ
ר  ַסְך 505 ₪, - ֲאשֶׁ ה קוֶֹנה 101 ְסָפִרים בְּ ְלֵסֶפר - ַאתָּ
ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה. -  ַכר ִמְצָוה כְּ ב שְׂ ב! – ֶהֵוי ְמַחשֵּׁ ְלַמה ֶנְחשָׁ
ִמְנַין "ִמיָכֵאל"  ק ל101 ְיהּוִדים כְּ ה ֵמַחלֵּ ּבֹא ּוְרֵאה ַאתָּ
ה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבוֹת ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה.  ְוַכמָּ
זוַֹה"ק  ָעה  שָׁ קוֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ּלוֵֹמד  ְיהּוִדי  ְזכּוְתָך  בִּ  –
יוֹם  בְּ ט  שָׁ פְּ יּמּוד  לִּ ָנה  שָׁ ְלֶאֶלף  ֶוה  שָׁ ֶעְרּכוֹ  ר  ֲאשֶׁ  –
ל  ְמָחה - ֻמְכפָּ שִׂ ּלוֵֹמד בְּ ן ִאיׁש ַחי, ּוְכשֶׁ חוֹל ְלִפי ַהבֶּ
יִקים))– ְוֶזה ַרק  ָנה (אוְֹרחוֹת ַצדִּ ֶאֶלף - ַסְך ַהּכֹל ִמְליוֹן שָׁ בְּ

יל  ְכפִּ ְך תַּ תוֹת, ְוַאַחר כָּ בָּ ל שַׁ ָנה שֶׁ ִמיהּוִדי ֶאָחד, 70 שָׁ
ה,  ג ַמה ֶזה עוֹשֶׂ ֵמָאה ְיהּוִדים – ַהִאם ֵיׁש ָלנּו ֻמשָּׂ בְּ
ם  ָכל ָהעוָֹלמוֹת, ְוֻכלָּ ם ִנְפָלא הּוא בְּ ֵאיֶזה ּפַֹעל ְורֹשֶׁ

מּוִרים ְלָך.  שְׁ
ִבים  ּוְמַנדְּ ְוחוְֹטִפים,  ִאים  בָּ ַמּדּוַע  ֵלא  ֲהִיפָּ ה,  ַעתָּ
ֲעֶלה  תַּ שֶּׁ ְמָחה  ְלשִׂ לרפו"ש,  ִלְזכּות,  לע"נ,  ְלִלּמּוד 
ּלֹא  ֶרת שֶׁ ְרכוֹן, אוֹ ֵאיֶזה ַמְזכֶּ ָמקוֹם ָלֶתת בִּ ָיֶפה, – בְּ
ְמִחיר  ק זוַֹהר ְוִתּקּוֵני זוַֹהר בִּ לּום, ַחלֵּ נָּה כְּ זוְֹכִרים ִממֶּ
ַווְדַאי  ּובְּ ה  ַהזֶּ עוָֹלם  בָּ ַחיֶּיָך  ל  כָּ ַמח  ְוִתשְׂ  – ַמְצִחיק. 
ֶזה  בָּ ְלטוָֹבה  ָלַעד  אוְֹתָך  רּו  ִיְזכְּ ְוָכְך  א.  ַהבָּ עוָֹלם  בָּ
ַמִים ַיְמִליצּו  שָּׁ ְלָאִכים בַּ רוִֹבים, ְוַגם ַהמַּ ל ַהקְּ ּוְבָבא, כָּ
ַעְצמוֹ ְיָבֵרְך  ר יוָֹחאי זי"ע בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ֲעְדָך, ְוַרבִּ טוֹב בַּ
ְך. - נּו ֵיׁש עוֹד ַמה ַלְחשוֹב, -  אוְֹתָך ְויוֶֹדה ְלָך ַעל כָּ
ְמֻנוָּל  ָך  בְּ ַגע  פָּ "ִאם  ֲחַז"ל:  ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ַרק  ָצִריְך 
ִנּמוַֹח ִאם  ֶאֶבן הּוא  ְדָרׁש ִאם  ְלֵבית ַהמִּ ֵכהּו  ֶזה ָמשְׁ
ֵהר  ָך ִמטַּ ח ֵאיְך ִלבְּ יָווכַּ ה ְותִּ ְרֶזל הּוא ִמְתּפוֵֹצץ". ַנסֵּ בַּ

ַמִים. שָּׁ בַּ ְך, ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינּו שֶׁ כֵּ ּוִמְזדַּ
ק ָעצּום ַעד  ֶהם ֵחשֶׁ יּמּוד ַהזוַֹה"ק ָנַתן בָּ ת לִּ ֻדלַּ ְוכַֹח גְּ
ֵדי  כְּ ְרׁשּוָתם  בִּ ר  ֲאשֶׁ ֶסף  כֶּ ֵלי  כְּ ּוָמְכרּו  ָעְמדּו  שֶׁ ֵדי  כְּ
ַעְצָמם  בְּ מּו  ְוִקיְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ָלל  כְּ ֶאת  ּוְלַזּכוֹת  ִלְזּכוֹת 
ְוָזָהב  ֶסף  כֶּ ב  ֶנְחשָׁ ַמה  י  כִּ  - ָזָהב"  ּבוֹזּו  ֶסף  כֶּ "ּבוֹזּו 
ַעל  ם שֶׁ ָגלּוָתא, ּוַמה גַּ ִכיְנָתא בְּ ל שְׁ ַער שֶׁ ֶנֶגד ַהצַּ – כְּ
 - ֵזרוֹת,  ַהגְּ ִלים  טְּ ְוִמְתבַּ ִלּפוֹת  ַהקְּ ָרִפים  ִנשְׂ ֶזה  ְיֵדי 
ִהְבִטיַח  מֹו שֶׁ ֵליָמה, כְּ ה ַהשְׁ ֻאלָּ ְוָהעוָֹלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלגְּ
א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא  ִסְפָרא דָּ "י – "בְּ בִּ ינּו ְלַרשְׁ ה ַרבֵּ מֹשֶׁ
ָכל  ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ים ֻישְׁ י ָהַרבִּ ַרֲחֵמי". ּוִבְזכּות ְמַזכֵּ בְּ
"י  בִּ ָהַרשְׁ ל  שֶׁ דוֹלוֹת  ַהגְּ לַהְבָטחוֹת  ה  ְוִנְזכֶּ ָהעוָֹלמוֹת 

רּוָמה קכ"ח:) – זַֹהר תְּ (בְּ

ָעַלי  ֲאִני  ֵמִעיד  זיע"א:  יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר 
ֲהָפַצת  [בַּ ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַזכֶּ ַהמְּ ל  כָּ שֶׁ ָוָאֶרץ,  ַמִים  שָׁ
ַמֲעלוֹת,  לֹׁש  שָׁ בְּ ה  ִמְתַעלֶּ דוֹׁש]  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְוִלּמּוד 
ַמְלכּות  ֶאת  ּכוֶֹפה   - ָלֶזה  זוֶֹכה  ָאָדם  ל  כָּ ֵאין  ַמה שֶּׁ
ַרְך. -  ִיְתבָּ ם  ְוִעּלּוי ְלַהשֵּׁ ה ַנַחת רּוַח  ָעה. - עוֹשֶׂ ָהִרשְׁ

לוֹם. ה שָׁ ּלֹא ֵיָחֵרב, ּוַמְרבֶּ ל ָהעוָֹלם שֶׁ ַמֲעִמיד ֶאת כָּ
ִנים  בָּ ִלְראוֹת  זוֶֹכה  "י:  בִּ ָהַרשְׁ לוֹ  ַמְבִטיַח  ֶזה  ְוַעל 
ה. - זוֶֹכה ְלעוָֹלם  עוָֹלם ַהזֶּ ירּות בָּ ְלָבָניו. - זוֶֹכה ַלֲעשִׁ
 - לוֹ.  ּוְלָהַרע  יק  ְלַהזִּ יָּכוֹל  ֶאָחד שֶׁ ׁשּום  ֵאין   - א.  ַהבָּ
ָידוֹ.  ן ֵעֶדן – ְוֵאין מוֶֹחה בְּ ֲעֵרי גַּ ר שַׁ ֵנים ָעשָׂ ִנְכַנס ִלשְׁ
ָכל  בְּ לוֹ  ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  בְּ ַפע  שֶׁ ָעָליו  יִעים  פִּ -ַמשְׁ
דוֹׁש  ַהקָּ  - ַהּדוֹרוֹת.  ל  כָּ סוֹף  ַעד  ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ  ִעְנָיִנים 
ָרכוֹת  ַהבְּ ָכל  בְּ אוָֹתם  ְמָבְרִכים  "י  בִּ ְוָהַרשְׁ הּוא  רּוְך  בָּ
ֶאת  ֵקֵרב  ם הּוא  גַּ ָאִבינּו, שֶׁ ַאְבָרָהם  ֶהם  בָּ ֵרְך  ְתבָּ נִּ שֶׁ

רּוְך הּוא קוֵֹרא  דוֹׁש בָּ רּוְך הּוא. - ַהקָּ דוֹׁש בָּ ם ְלַהקָּ כּולָּ
אוֹתוֹ,  ים  ּוְמַלוִּ ֶעְליוִֹנים  ַמְלָאִכים  ַמֲחנוֹת  ע  ְלַאְרבַּ
ּלֹא  יַמְטִריָּא "סוֹד"), שֶׁ נּוִזים (גִּ ְבִעים עוָֹלמוֹת גְּ ְוִנְכַנס ְלשִׁ

ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר – ּוְמֻיָחִדים ַרק לוֹ. זוֶֹכה בָּ

ים: י ָהַרבִּ ל ְמַזכֵּ כּות שֶׁ ר ִסּפּור ּנוָֹרא ִמּגֶֹדל ַהזְּ ַספֶּ ַונְּ

ַמִים שָּׁ ים הּוא ַהיְַּחָסן ֲהִכי ַהגָּדוֹל בַּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַזכֶּ ַהמְּ

ה  ִהלָּ תְּ בקו'  ָמה  ַהְקדָּ בַּ עה"ת  ה  מֹשֶׁ ַמח  ִישְׂ ֵסֶפר  בְּ
רּוָמה  תְּ זוַֹהר  בְּ ְמבוָֹאר  ְוַזל"ק:  ע"ב  י"א  ף  דַּ ה  ְלמֹשֶׁ
ַתר ַחָייַבָא  ף בָּ ֵעי ְלִמְרדָּ ָאה בָּ דף קכ"ח ע"ב ַההּוא ַזכָּ
ָרא ֵלי' ְוָדא ִאיהּו  ִאּלּו הּוא בָּ ִגין ְדֶיְחַשב ֵלי' כְּ ְוכּו' בְּ
ְשָבָחא  מִּ יר  ַיתִּ דקב"ה  ְיָקֵרא  ֵבי'  ְדִיְסַתֵלק  ָבָחא  שְׁ
יב ֵמָעוֹן ְוָכתּוב  ים ֵהשִׁ ַאֲהרֹן ְוַרבִּ א בְּ ַאֲחָרא ְוכּו' ְוַעל דָּ
לוֹם ועיי"ש בד' קכ"ט  ים ְוַהשָּׁ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתוֹ ַהַחיִּ בְּ
יִקים  דִּ דוִֹלים ְזכּות ַהצַּ ה גְּ מָּ ם כַּ ה ִהְפִליגּו שָׁ מָּ ע"א כַּ

ְתׁשּוָבה. ִעים בִּ ְחִזיִרים ְרשָׁ מַּ שֶׁ

ר לוֹ מוזלל"ה  ר ִספֵּ י מאדמו"ח ז"ל ֲאשֶׁ ַמְעתִּ ְוֵכן שָׁ
ָהֶעְליוֹן רש"י ז"ל  עוָֹלם  ׁשּו בָּ ִנְפגְּ ַעם ַאַחת  פַּ ֵאיְך שֶׁ
ַאל  יְטש ְושָׁ דוֹׁש ר' ִאיִציְקל ִמְדָראהאבִּ ִעם ָהַרב ַהקָּ
רש"י ז"ל ר' ִאיִציְקל ֵאיֶזה ְזכּות ּוִמְצָוה ֵיׁש לוֹ ִלְבנוֹ 
ִמְזָלאְטשוֹב  ִרים  ֵמשָׁ יד  גִּ ַהמַּ ֶמיְכל  ר'  דוֹׁש  ַהקָּ ָהַרב 
נוֹ ָהַרב  ָכל ָהעוָֹלמוֹת ִעם בְּ ין בְּ וֵֹמַע ְשַמְרִעישִׁ שּׁ ַמה שֶׁ
ּלוֵֹמד ּתוָֹרה  יב לוֹ ר' ִאיִציְקל ַהנַּ"ל, ֵאיְך שֶׁ ַהנַּ"ל, ְוֵהשִׁ
ְוָאַמר  ז"ל,  רש"י  ל  שֶׁ ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  ְולֹא  ָמּה,  ִלשְׁ
ַעֵניִתים  תַּ בְּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ף  ְלַסגֵּ ה  ִהְרבָּ נוֹ  בְּ שֶׁ עוֹד,  לוֹ 
ה,  דוֹשָׁ ַהקְּ ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  לֹא  ּה  בָּ ְוַגם  ּוְסגּוִפים, 
ר  ּוִפזֵּ ּוְצָדָקה,  בגמ"ח  ה  ַהְרבֵּ ר  ֲאשֶׁ עוֹד  לוֹ  ְוָאַמר 
ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  לֹא  ְועוֹד  ְוַכּדוֶֹמה,  ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן 
ֲעֵלי  ה בַּ ה ַהְרבֵּ יב ֵמָעוֹן ְוָעשָׂ ים ֵהשִׁ ַרבִּ ׁשּוב ָאַמר לוֹ שֶׁ
רש"י  ל  שֶׁ ְעּתוֹ  דַּ ָקָטה  ְושָׁ ָנָחה  ּוָבֶזה  עוָֹלם  בָּ ׁשּוָבה  תְּ
ל  ה ַמה ְשַמְרִעיׁשים אֹתוֹ כָּ דוֹשָׁ ְעּתוֹ ַהקְּ ְוָנָחה דַּ ז"ל, 

ל ַמְעָלה ע"כ. ַמְלָיא שֶׁ ַהפָּ

ֵעיֵני  ר  ֲאשֶׁ ר  ְלַספֵּ יּוַכל  לֹא  זֹאת  כָּ ה  ַמֲעשֵׂ י  כִּ מּוָבן 
עוָֹלמוֹת  ר ֵעיָניו ְמׁשוְֹטטוֹת בָּ ר לוֹ ְוַאְך ְלָאָדם ֲאשֶׁ שָׂ בָּ
ַמע ְלזּוָלתוֹ. יּוַכל  ּלֹא ִישְׁ ֶעְליוִֹנים ׁשוֵֹמַע ְורוֶֹאה ַמה שֶׁ

ר ָכזֹאת. ְלַספֵּ

ְלֵאּלּו  הּוא  דוֹל  גָּ ְזכּות  ֵאיֶזה  ְלָהִבין  ְיכוִֹלים  ה  ִמזֶּ
ִרים  ל ַמְעָלה ְמַדבְּ ַמְלָיא שֶׁ ּלוְֹמִדים זוַֹה"ק, ְוָכל ַהפַּ שֶׁ
ל ִמיֵני  ָרֵאל ִמכָּ ל ַעם ִישְׂ ְזכּוָתם ִנּצוִֹלים כָּ בִּ ֵמֶהם, שֶׁ
ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ אּוָלה,  ַהגְּ ּוְמַקְרִבין  ְוָרעוֹת,  ָקׁשוֹת  ֵזרוֹת  גְּ

ָקרוֹב ִלְראוָֹתּה. בְּ

יבֹות שִׁ בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשּוִבים וַבחּוֵרי ַהיְּ המשך... ֶאל כְּ

מוֹ,  ח שְׁ ת ַעל ְיֵדי ִהיְטֶלר ִימַּ שֶׁ ִניָּה, עוֹד ְמִדיָנה ְועוֹד ַאַחת ִנְכבֶּ ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַהשְּׁ
ם  ָבבוֹת הוְֹלִמים, כֻּלָּ ָרֵאל, ַהלְּ ֲעֵרי ֶאֶרץ ִישְׂ שַׁ ָבר עוֵֹמד הּוא בְּ יָּכוֹל ֶנְגּדוֹ, כְּ ֵאין ִמי שֶׁ
ל  כָּ ֶאת  ד  ּוְלַאבֵּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהשְׁ ָרתוֹ  טְּ ִממַּ ְמַפֲחִדים  ִלְקרוֹת,  ָהעוֵֹמד  ִמן  ֲחֵרִדים 

ים... הּוִדים ַטף ְוָנשִׁ ַהיְּ
ּכוֵֹתב  ָידוֹ,  בְּ ֻקְלמוֹסוֹ  ַחְדרוֹ,  בְּ ב  יוֹשֵׁ ַזַצ"ל  ָלג  ַאשְׁ ֵלייּב  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ אוֹן  ַהגָּ
ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַתב ַרבִּ כָּ ָיַדע ֶאת שֶׁ ָידוַֹע  דוֹׁש,  ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְמָבֵרר ֶאת  ם, ְמָבֵאר  ּוְמַתְרגֵּ
ָלֵכן  לּות,  ַהגָּ ִמן  ֵנֵצא  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְזכּות  בִּ לּוָתא",  ִמגָּ קּון  ִיפְּ א  דָּ ִסְפָרא  "בְּ יוַֹחאי 
ׁשּוֵטי ָהָעם, יּוְכלּו  ם פְּ ל ְיהּוִדי, גַּ כָּ ֵדי שֶׁ דוֹׁש ִלְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש, כְּ ם ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ ְרגֵּ תִּ

דוֹׁש. ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ
אוֹתוֹ  דוֹׁש ִלְדפּוס. בְּ ָלאָכה ְוֵהִביא ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ ַמר ֶאת ַהמְּ ְלַאַחר ְיִגיָעה ֲעצּוָמה גָּ
ח  ל ִהיְטֶלר ִימַּ ָמה, ְזָממוֹ שֶׁ יְּ ְלָחָמה ִהְסתַּ ַהמִּ ָרֵאל שֶׁ ֵבי ֶאֶרץ ִישְׂ רּו ּתוֹשָׁ שְּׂ ַמן ִנְתבַּ ַהזְּ

ְזכּות ַהּזוַֹה"ק. ָרֵאל. – בִּ ַבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִישְׂ מוֹ לֹא ִהְצִליַח, הּוא לֹא כָּ שְׁ
ַנת תשס"ט. ִמְלָחָמה  שְׁ ִניָּה בִּ ַמֲהדּוָרה שְׁ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש בְּ אן בְּ ּפּור ִהְתַרֵחׁש כָּ אוֹתוֹ ַהסִּ
ָהָאֶרץ,  ז  ְלֶמְרכַּ יִלים  ַהטִּ ֶאת  ְלָיֵרט  ה  ְמַנסֶּ ַקַסאם,  ִטיֵלי  ר  גֵּ ְמשַׁ ַהַחַמאס  רוֹם,  דָּ בַּ
"ָחָדׁש"  ִעּתוֹן  בְּ ְרְסָמה  ִהְתפַּ שֶׁ ָבה  תָּ ַהכַּ ּכוֶֹתֶרת  ִלְפֵניֶכם  ִהנֵּה  ֶמׁש,  שֶׁ ְלֵבית  ר  ּוְבִעקָּ

ֶמׁש. ֵבית שֶׁ בְּ
אוָֹתּה  בְּ ַקד  שָׁ ֶמׁש,  שֶׁ ֵבית  בְּ ַהּפוֵֹעל  ָהעוָֹלִמי",  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  כוֹן  ַהמָּ ָוֶפֶלא  ַהְפֵלא 
הּוְבאּו ִלְדפּוס י"ב  אוֹתוֹ ַהּיוֹם שֶׁ י ָהַעּמּוד ַהּיוִֹמי, בְּ קּוָפה ַעל הוָֹצַאת ַהּזַֹהר ַעל פִּ תְּ
ָמה ִמְלֶחֶמת  יְּ אוֹתוֹ ַהּיוֹם ִהְסתַּ ָנה. בְּ י ַהשָּׁ ִקים ְלי"ב ָחְדשֵׁ ל ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָרִכים שֶׁ ַהכְּ
ַבע,  ַהטֶּ ְלֶדֶרְך  ּוֵמַעל  ים  ִנסִּ י  ִנסֵּ בְּ ָהְיָתה  ה  ַעזָּ בְּ ְלָחָמה  ַהמִּ ַמֲהַלְך  ל  כָּ ּוִבְכָלל  ה.  ַעזָּ

ַעד  בְּ ִרים  ְמַדבְּ ָבִרים  ְוַהדְּ ָלנּו,  ָעְמָדה  ִהיא שֶׁ דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְזכּות  לֹא  ִאם  יוֵֹדַע  ִמי 
ַעְצָמם...

ָרה  ַמטָּ ים", בְּ י ָהַרבִּ ַעל ְיֵדי "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעוָֹלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
ּזַֹהר  בּוִעים בַּ ַהּלוְֹמִדים ַהקְּ ל  ְלַמְעגַּ ְיהּוִדים  ְועוֹד  ּוְלָצֵרף עוֹד  ַהּלוְֹמִדים  ְלָהֵקל ַעל 
י  ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ דוֹׁש. ְלַאַחר ֲעבוָֹדה ְמֻאמֶּ ַהקָּ
ּקוֹת ִמן ַהּזַֹהר  ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יוִֹמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ ָנה. כְּ ַהשָּׁ

ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר.  ָכל יוֹם ְנַסיֵּם ּתוְֹך שָׁ בְּ
ְיכוִֹלים  ַהּיוִֹמי,  ּמּוד  ַהלִּ ֶאת  ַעְצָמם  ַעל  ִלים  ַהְמַקבְּ ְוכוְֹלִלים  יבוֹת  ְישִׁ ִמְדָרׁש,  י  תֵּ בָּ

ים.  ּמּוד ַהּיוִֹמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ י ַהלִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ַעל פִּ ְלַקבֵּ
ַנת  ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ דוֹל שֶׁ ין ַהגָּ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
ַע  ְיהוֹשֻׁ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ן  בֶּ ְירּוָחם  ִיְצָחק  י  ַרבִּ יִקים  דִּ ַהצַּ אוִֹנים  ַהגְּ ָחְתמּו  ם  שָׁ תרפ"א, 
ים ִעיר ַהּקֶֹדׁש  ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ ים זוֶֹנְנֶפְלד ֲאַב"ד דִּ י יוֵֹסף ַחיִּ יְסִקין, ַרבִּ ְיהּוָדא ֵלייּב דִּ
[ָראּו  ְועוֹד  ַזַצ"ל.  ים  ְסָפַרדִּ ַק"ק  דְּ ִנים  ָהַרבָּ רֹאׁש  ס"ט  ֵמִאיר  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ ַלִים,  ְירּושָׁ

ר  - 1,2, 20-28] ֲעלוִֹנים ִמְספָּ בַּ
עּורּו  ַוֲאָתר  ֲאָתר  ָכל  בְּ ְמָצִאים  ַהנִּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ַאֵחינּו  ְלָכל  ת  שֶׁ ִנְרגֶּ ְקִריָאה  בִּ ֵנֵצא 

אוֹר ָהֶעְליוֹן. ְוִהְתעוְֹררּו ְלָהִאיר ֶאת ָהעוָֹלם בָּ
דוֹׁש. ּמּוד ַהּיוִֹמי ִמּתוְֹך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבוֹאּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ

ְתׁשּוַעת  בִּ ע  ְלִהוָּשַׁ ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶכם  ָיֵגן  יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ּוְזכּות 
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ עוָֹלִמים בִּ

ף ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי! - מלחמת עזה נְֶּחשַׂ יָפה - שֶׁ ֲחשִׂ

ה



ָרה! קָּ ה שֶׁ י בְּ - 60,000$. - ַמֲעשֶׂ ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונוֹשַׁ ְלתִּ ִקבַּ
ה, ַאְדָהֵכי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דוָֹלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
י  ִנְצַרְכתִּ ֲעַדִין לֹא  ַוֲאִני שֶׁ ַהְלָוָאה ִלְתקּוָפה ְקָצָרה,  כּום כְּ ׁש ֶאת ַהסְּ ְיִדיִדי ּוִבקֵּ מּוֵאל  ׁש ֵאַלי שְׁ ְוָהֵכי ִנגַּ
י, ּדוֶֹחה  נִּ ט ִממֶּ מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ יַע, ּושְׁ ָרעוֹן ִהגִּ י ְלַהְלווֹת לוֹ. ְזַמן ַהפֵּ ְמתִּ ִניָּה, ִהְסכַּ ת ַהבְּ ֶסף ַעד ִלְתִחלַּ ַלכֶּ
ַבּסוֹף לֹא ָעָנה ִלי  לְּ זֹאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ר ְוהּוא חוֵֹסם כָּ ה ִלּצֹר ֶקשֶׁ אוִֹתי ׁשּוב ְוׁשּוב, ֲאִני ְמַנסֶּ
ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא  ֲחֵבִרי, שֶׁ ד ָממוֹן ּכֹה ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ ם ְלַאבֵּ י; גַּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפוֹן. כָּ טֶּ ֲאִפּלּו בַּ
י  ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבוֹת כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ י ַעל שְׁ ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיוֹם ְוָכל ַהלַּ ה אוִֹתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ִמכְּ

י. ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ
יֶחָנה.  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חוַֹבת ַהִהשְׁ ֻרּיוֹת לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
ִניִתי ַלֲחֵבִרי  ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכוָֹנה, ְלהוֵֹרִני כֵּ ַמתַּ אּוַלי ָחֵבר טוֹב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ י לוֹ ֶאת ָהעוֵֹבר ָעַלי ּוִבקַּ ְרתִּ ַהּטוֹב נ. ִספַּ
ַמֲאַמר  ר, בְּ זֹאת ִנְזכַּ ית, ַרק בְּ ית לֹא ָיַדע ְלָהשִׁ ָכל ְמאוֹדוֹ ַלֲעזֹר. ֵעָצה ַמֲעשִׂ ב, הּוא ָרָצה בְּ יב ְוָחשַׁ נ. ִהְקשִׁ
ְלִלּמּוד  דוָֹלה  גְּ ִהְתעוְֹררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרוָֹנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  "כְּ ַרּבוֵֹתינּו: 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ּמּוד בְּ ְזכּות ַהלִּ בִּ ִסְפרוֹ שֶׁ ר יוַֹחאי ִהְבִטיַח בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ דוֹׁש ִלּמּוד יוְֹמיוִֹמי, ְוִאם ַרבִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר,  ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ ָרֵאל, בְּ ל ַעם ִישְׂ ל כָּ ָלִלית שֶׁ ה ַהכְּ ֻאלָּ ה ַלגְּ ִנְזכֶּ

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ בִּ
י  ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירוֹן. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתוְֹך ַהדְּ
ָלה  בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדוֹן ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקוֹן ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ ֶבר בִּ ַעל ַהקֶּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יוֹם ֶאְזכֶּ דוֹׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד בְּ ְלתִּ בַּ קִּ שֶׁ
ִנים ַרּבוֹת לֹא ְרִאיִתיו,  שָּׁ י ְיִדיד ְנעּוִרים שֶׁ תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ׁש ֵמַהֲחָוָיה ָהרּוָחִנית שֶׁ י ִנְרגָּ כֻּלִּ שֶׁ ֶרְך ֲחָזָרה, כְּ דֶּ בַּ
נָּה הּוא ִנְצַרְך,  ר ְלֵחֶלק ִממֶּ דוָֹלה, ֲאשֶׁ ה גְּ ל ְיֻרשָּׁ בֵּ קִּ ה שֶׁ ר ַהלָּ ּבּור ְמַספֵּ ֵדי דִּ ים, ְותוְֹך כְּ ר ִמלִּ ֶהֱחַלְפנּו ִמְספַּ
ָך רוֶֹצה ִהְנִני  יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רוֹב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אוָֹתם בַּ ַאר לוֹ 60,000$ שֶׁ ַוֲעַדִין ִנשְׁ

מּוָכן ְלַהְלווֹת ְלָך אוָֹתם ...
ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ֲעֶרֶכת: ָאֵכן, כְּ ֶהָעַרת ַהמַּ

ָרִטּיוֹת  יׁשּועוֹת פְּ ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ עּו, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיוֹת כְּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ
ּוְכָלִלּיוֹת?

ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו...  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ כְּ
ֶעְזַרת  ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בוֹת ַרשְׁ י תֵּ 'ָכל ָהעוָֹלמוֹת – ָראשֵׁ 'ַפע ַר'ב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻי'שְׁ

ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגשְׁ ם ְלשֶׁ ַהשֵּׁ
ָכל  עּו בְּ ָעלוֹן 3-4] ְוִתוָּשְׁ ְמפָֹרט בְּ ַמְסלּול ד' – כַּ ּקוֹת ְליוֹם בְּ -5 דַּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ִלּמּוד ַהּזַֹהר [כְּ ַקבְּ

עוֹת טוֹבוֹת. פָּ ׁשּועוֹת ְוַהשְׁ ַהיְּ

דוֹש ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהקָּ ּבוֹאּו ּוְטלּו ֵחֶלק בַּ

ְנׁשּו. ַמיָּא, עּולּו ְוִאְתכַּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

דוֹׁש. ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהקָּ  ּבוֹאּו ּוְטלּו ֵחֶלק בַּ

ָנה ְלַבר  רוִֹצים ְלהוִֹקיר ָיִדיד, ְלַהֲעִניק ַמתָּ
ֶדת, ְוַכּדוֶֹמה? יוֹם ַהֻהלֶּ ַח בְּ מֵּ ִמְצָוה, ְלשַׂ

ַהּזַֹהר",  ְו"אוֹר  זַֹהר"  ּקּוֵני  ט "תִּ ְקִניַּת ַהסֶּ בִּ
ֶזה  בָּ ִלְזּכוֹת  ּתּוְכלּו  ְלֵסֶפר,  ְלַבד  בִּ  ₪ 5- בְּ
ָלעוָֹלם  ֵחֶלק  ְוַגם  ָיָפה  ָנה  ַמתָּ ם  גַּ א:  ּוַבבָּ
 26.000 ל  שֶׁ ָסה  ַהְדפָּ ְלַאַחר  ם  גַּ א.  ַהבָּ
ְמַעט  ַלאי כִּ ּה ש.ז.) ַהמְּ ס זֹאת ַחּנּוכָּ ֳעָתִקים, (ִנְדפַּ

ְרזּו! ָאַזל, ִהְזדָּ

יקּוֵני זוַֹהר  חוֶֹדׁש ִסיָון ש.ז.) תִּ ְוֵכן ָיָצא ָלאוֹר (בְּ
 7- ֵני ֲחָלִקים בְּ יס שְׁ פוְֹרָמט כִּ ף ַהּיוִֹמי בְּ דַּ
ל  שֶׁ ָסה  ַהְדפָּ ְלַאַחר  ם  גַּ ְלֵסֶפר,  ְלַבד  בִּ  ₪
ָאַזל,  ְמַעט  כִּ ַלאי  ַהמְּ ֳעָתִקים,   10.000

ְרזּו! ִהְזדָּ

דוֵֹלי  ֶפר (חוֶֹדׁש ִאיָּר ש.ז.) "גְּ ְוֵכן ָיָצא ָלאוֹר ַהסֵּ
ַעל  יִקים  ַצדִּ ל  שֶׁ מּונוֹת  תְּ (ִעם  ְוַהזוַֹהר"  ָרֵאל  ִישְׂ
ְלַבד ְלֵסֶפר,  -3 ₪ בִּ דוֹׁש) בְּ יּמּוד ַהזוַֹהר ַהקָּ ַמֲעַלת לִּ

ֳעָתִקים,   26.000 ל  שֶׁ ָסה  ַהְדפָּ ְלַאַחר  ם  גַּ
ְרזּו! ְמַעט ָאַזל, ִהְזדָּ ַלאי כִּ ַהמְּ

ם  ֶעְזַרת ַהשֵּׁ עוֶֹמר ָיָצא ָלאוֹר בְּ ֶעֶרב ל"ג בָּ
ְמִחיר  בִּ ָיִפים  ָרִכים  כְּ  6 ַהּיוִֹמי  זַֹהר  ֶסט 

ָסד 77 ש"ח. ְמֻסבְּ

אוֹ  ה  ַלֲחֻלקָּ ְסטוִֹקים  ִלְקנוֹת  ָהרוֶֹצה  ל  כָּ
ַהּזַֹהר  ְל"ִמְפַעל  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ָנא  ִלְמִכיָרה, 
ֲחנּות  ֵאֶצל  אוֹ   8436784-054 ָהעוָֹלִמי": 
ַרק,  ֵני בְּ וֵֹמר 74 בְּ ִוד", ְרחוֹב ַהשּׁ "ַמְלכּות דָּ
ְלַאַחר  ם  גַּ ֵמר,  גָּ יִּ שֶׁ ִלְפֵני  ַמֵהר  ַצְלְצלּו 
ְמַעט  ַלאי כִּ ל 8000 ֳעָתִקים, ַהמְּ ָסה שֶׁ ַהְדפָּ

ְרזּו! ָאַזל, ִהְזדָּ

סוֹת  ַלַהְדפָּ ִלְתרֹם  ָהרוֶֹצה  ל  כָּ ֵכן  מוֹ  כְּ
ֶלפוֹן ַלטֶּ ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ָנא  אוֹת  ַהבָּ

.8436784-054

ים. ִהלִּ ים ְוֵכן ִלְקבּוצוֹת תְּ ָרשִׁ י ִמדְּ הוָֹדָעה ְלָבתֵּ
רוִֹצים  ת קוֶֹדׁש שֶׁ בָּ שַׁ ִפיָלה בְּ ְדָרׁש ַאֲחֵרי ַהתְּ ית ַהמִּ ל בֵּ כָּ
ַיַחד  בְּ ִלים  לְּ ְתפַּ ַהמִּ ל  כָּ שֶׁ ּקוֹת  דַּ ְלָחֵמׁש  יעּור  שִׁ ַלֲעשׂוֹת 

ִיְגְמרּו ֶאת ָהִאְדרוֹת. 
ים. ִהלִּ פוֹת ַלֲאִמיַרת תְּ ְתַאסְּ ִלְקבּוצוֹת ַהמִּ

ָרה זוֹ. ְמֻיָחד ְלַמטָּ ְתָאמוֹת בִּ דוֹׁש ַהמֻּ ֵהַכּנּו חוְֹברוֹת זַֹהר ַהקָּ
ים.  ִהלִּ לַֹח ֲחִביַלת זַֹהר ְלקוְֹרֵאי תְּ ׁש ִלשְׁ ר ּוְלַבקֵּ ָנא ְלִהְתַקשֵּׁ

ֶטל: 052-3545410/ אוֹ 0548-436784

ה ְמֻיֶחֶדת ִלְכבוֹד ַהֲחֻתנָּה שָׁ ַהְקדָּ

ְמָחה  ָרֵאל. ְלֶרֶגל ַהשִּׂ ִישְׂ אן בְּ ָעה טוָֹבה ּוֻמְצַלַחת כָּ שָׁ י בְּ תִּ י ֶאת בִּ ְנתִּ ... ִחתַּ
ַחת  פַּ ִמשְׁ ְוֵכן  ּוֵמַאְנְגִלָיה,  ִרית  ַהבְּ ֵמַאְרצוֹת  ַרי  ּוַמכָּ ְיִדיַדי  ל  כָּ יעּו  ִהגִּ
ן  ְמָחה, ַעל כֵּ שִּׂ ף בַּ תֵּ תַּ ְלִהשְׁ ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ם  ָלָאֶרץ, כֻּלָּ ִנים ֵמחּוץ  ַהְמֻחתָּ
ֶסט "אוֹר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוֵני זַֹהר" ִעם  ם בְּ ָרִאיִתי ְלָנכוֹן ִלְזּכוֹת ְלַזּכוֹת ֶאת כֻּלָּ
ַעל  ְמֻיָחד  חוָֹתם  ִאיָרה  ִהשְׁ ָנה  תָּ ַהמַּ ַהֲחֻתנָּה.  ִלְכבוֹד  ְמֻיֶחֶדת  ה  שָׁ ַהְקדָּ
ִרית ַאְנְגִלָיה ְועוֹד ְועוֹד.  ּמּוָבן ְלַאְרצוֹת ַהבְּ ִפים, ְוהּוְפָצה כַּ תְּ תַּ שְׁ ְקַהל ַהמִּ

ְזּכּו ְלִמְצווֹת! תִּ

י ְעתִּ י ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

נּו ע"ה ִהְבִטיַח ! ה ַרבֵּ מֹשֶׁ
ָרֵאל "ְלִמְטַעם"  ֲעִתיִדין ִישְׂ לוֹם ִהְבִטיַח: ּוְבִגין דַּ ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ משֶׁ
ַרֲחֵמי". לּוָתא בְּ יּה ִמן גָּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ַחיֵּי, דְּ ֵמִאיָלָנא דְּ

הּוא ֵסֶפר  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ּום שֶׁ רּוׁש: ִמשּׁ פֵּ
ַרֲחִמים. לּות בְּ ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּ

ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ֻאלָּ ה ְלָקֵרב ֶאת ַהגְּ ם ַאתָּ ֲעזֹר גַּ ּוְבֵכן ְיהּוִדי ָיָקר, תַּ
דוֹׁש. זַֹהר ַהקָּ

ָרֵאל אוְֹמִרים ַעל  דוֵֹלי ִישְׂ -1000 גְּ ם רוִֹצים ָלַדַעת ַמה שֶּׁ ִאם ַאתֶּ
דוֵֹרנּו ִלְזֵקִנים ּוְנָעִרים, דוֹׁש בְּ יבּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ֲחשִׁ

ק  ף ַהּיוִֹמי ַהְמֻחלָּ ּקּוֵני זַֹהר" דַּ ֵסֶפר "אוֹר ַהּזַֹהר" ּוְבֵסֶפר "תִּ ַעיֵּן בְּ
ף ֶאָחד ְליוֹם. ָנה דַּ ִלימוֹת ַהשָּׁ

ְלַהְזָמנוֹת:
ָרק ֵני בְּ וֵֹמר 74 בְּ ִוד" - ְרחוֹב ַהשּׁ ֲחנּות "ַמְלכּות דָּ

ֶמׁש ית שֶׁ אוֹ: "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעוָֹלִמי" ְרחוֹב ַנַחל ָלִכיׁש 24/8 - בֵּ
0548-436784

ִהְצָטֵרף עוֹד ַהּיוֹם !
ֶפר ַהּזַֹהר ַהּיוִֹמי ִהְצָטֵרף עוֹד ַהּיוֹם ַלֲאָלִפים ַהּלוְֹמִדים ִמסֵּ

ֵטל.  ָנה– בָּ חּוָלק ל-354 ְיֵמי ַהשָּׁ ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהּיוִֹמי ַהמְּ ֲעבּור ַקבָּ
054-8436784 - פקס. 02-9951300

ל ַהּקֶֹדם זוֶֹכה! כָּ
ל  ֻקבָּ ַהמְּ אוֹן  ַהגָּ ָהַרב  ֵאֶצל  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ן  ִנתַּ ם  גַּ
לוֹם" - ֶסט  ִלים "ְנַהר שָׁ ֻקבָּ יַבת ַהמְּ ִליָט"א רֹאׁש ְישִׁ מּוֵאִלי שְׁ ָנָיהּו שְׁ בְּ

ֶלפוֹן: 02-6251451 טֶּ ָסד בַּ ְמִחיר מּוָזל ּוְמֻסבְּ ֵלם בִּ שָׁ
ּזַֹהר  ְוֵכן   -  052-7632452 ֶלפוֹן:  טֶּ בַּ מּוָזל  ְמִחיר  בִּ ם"  לָּ "ַהסֻּ ּזַֹהר  ְוֵכן 

ֶלפוֹן: 02-5022233 טֶּ ְמִחיר מּוָזל בַּ ַבׁש" בִּ "ָמתוֹק ִמדְּ

"י בִּ ַרשְׁ דוֹׁש ֵהיָכָלא דְּ ִאְרּגּון ַהּזַֹהר ַהקָּ
ִליָט"א מּוֵאִלי שְׁ ָנָיהּו שְׁ י בְּ יק ַרבִּ דִּ ל ַהגָּאוֹן ַהצַּ יאּות ָהַרב ַהְמֻקבָּ ְנשִׂ בִּ

ו



חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר 
הקדוש בשבת קודש

שקול  קודש  שבת  ביום  אחת  שעה  זוהר  הלומד  יהודי 
ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

בשבת  זוהר  אחת  שעה  למדנו  אם  כלומר 
קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה 

במשך 75 שנה
לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש 

רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה

שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

75X354X10    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    265,500 שעות תורה בנגלה

(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום, 354 ימים בשנה)

מבוסס על 10 שעות לימוד תורה ביום
[למעשה החשבון של 75 שנה מתייחס ל 24 שעות ביממה]

וכעת נעשה חשבון, אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת במשך 
52 שבתות בשנה לאורך 70 שנה 

יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל: 
70X52X265,500=966,240,000

 70 ביום שבת קודש במשך  זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה 
של  ידו  בהישג  זה  והרי  שעות,  למליארד  כמעט  החשבון  עולה  שנה, 
ואמרו  עודדו  הספרדים  גדולי  כל  למה  להבין  אפשר  ועכשיו  יהודי,  כל 
שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם 

(לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת 
בהתחשב  דורות1  ב11  שיצטבר  תורה  שעות  מיליארד  לקבל  זכית 
במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור 
האחרון זאת אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של 

תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה:
48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000 שעות, 

כלומר כ-47 מיליון מליראדי [ביליון] שעות תורה. 
וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר 

וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר 
בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב קטינא 
שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך 

דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר 
הקדוש בשבת קודש

יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול 
ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

בשבת  זוהר  אחת  שעה  למדנו  אם  כלומר 
קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה 

במשך 75 שנה
לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש 

רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה

שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200 :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

  70X52X637,200=2,319,408,000  יעלה החשבון
מיליארד 319 מיליון 408 אלף

פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש 
שעות,  מיליארד  משני  יותר  החשבון  עולה  שנה,   70 במשך 
 10 בת  במשפחה  בהתחשב  יהודי.   כל  של  ידו  בהישג  זה  והרי 
אנשים:   של  עצום  למספר  דורות*1   11 ב  שיצטבר   ** ילדים 
הצאצאים  מספר  הכל  סך  האחרון  הדור  של   100,000,000,000
של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה 

כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל 
ב-100,000,000,000 מיליארד -  223,020,000,000,000,000,000 

שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד 
את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  ואם הנך מזכה רק יהודי אחד 

בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר 
בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב קטינא 
שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך 

דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000  X10  10

100000000000  X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים
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לו ְזכות ִלמוד ֵספר ַהֹזַהר ֵיצאו ִמן ַהּגָ ּּבִ ּ ּ ְּ ֶּ ַרֲחִמיםּ ֲעִתיִדיןין ִגּבְ: ת ּבְ  ּדַ
ָרֵאל ְלִמְטַעם ִאיהו ַהאי ֵספר ַהֹזַהר, ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי ִיׂשְ ּּדְ ֶ ִּיפקון, ּ יה  ְ ןִמּּבֵ

ַרֲחֵמי לוָתא ּבְ ף קכד( .ּּגָ ת ָנׂשא ּדַ ַָרְעָיא ְמֵהיְמָנא פָרׁשַ ּ(: 

 

ַּתְרּגום ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש [ ּ :[ 

ֲעִתיִדים ִּמׁשום ׁשֶ הוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהֶזהּ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחִיים ׁשֶ ּ ִיׂשְ ּ ּ ַעל , ּ

ַרֲחִמים ָּידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  !ִ	יָרה ל� ִיְתָ�ַרְ� ַ�ַ�ְח��ִני�, א�ר ַהָ�נ�ז ַלַ�ִ	יִקי�,  ד"בס

הו הו ַמׁשֶ ֶּזה ַמׁשֶ ּּ ּ!! ַקְנַקן !!! ַּוואו 
ן !ָחָדׁש ָמֵלא ָיׁשָ

 

ִדיוק ָלֶזה ִחכינו ּּבְ ּ ִּ ּ! ! !  

  ! !ַּוואו 

ְּתנו ִלי ַמֵהר ל ֶָּאת כ ּ
ַָהְספִרים  ֵמרּ ִיּגָ ִּלפֵני ׁשֶ ְ!  

ַאר  .ֲחָבל ִלי לֹא ִנׁשְ

ֶמעְרל ּכמוָבן ׁשְ ּּ אי, ַ ַוּדַ ֵאָלה!! ּבְ !ָּמה ַהׁשְ
ְְספִרים ִנפָלִאים  ּכֵאֶלהָ ַעֹוד ַאף פַעם ָּ ּ

  !!!לֹא ָרִאיִתי

ָרִאיָת ֶאת ַהִאם , ְֲחצְקל
ים ַָהְספִרים ַהֲחָדׁשִ ַמה  ּ

ָרֵאל אֹוְמִרים ָלנו דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ ּׁשֶ
ּוְמַחְייִבים ֹאָתנו ִלְלֹמד זֹוַהר ּ

דֹוׁש  ? ַהּקָ

ָמכ�� י "עֶנֱעָרְ� 

�ְ�ֵאר ַהַחִ�י�"

ק "ַהֶ�ְרָ�ז לביהמ

��ָ�ְ� "ְוַהִ

ַלַהְזָמנ�ת ַתֲער$ַכת 

  :ְ�ֶטל�ק"ביהמ

 02�9924486  

ְּראו ָנא ְראו ָרֵאל  !ּ דֹוֵלי ִיׂשְ ַמה ּגְ
ֶדל ַמֲעַלת ְוִחיוב ִלמוד  ּאֹוְמִרים ַעל ּגֹ ּּ ּ

  !!זֹוַהרַה

  ! ְ�ָדא ִיְפק�� ִמ� ָגל�ָתא

   ,ְ�ִל��ד ַהז�ַהר ַהָ�ד��

  !!ֶאת ַהְ�א�ָלהָנִביא 

��ד ה�א ִל, ְפָרט ִל��ד ָחְכַמת ָהֱאֶמתב

ְ&מ� , ִני%��ִ$ה�א רֹא� ְלָכל ַה, ַהַ�ָ�ָלה

.ְ�ֶפה ָמֵלא, ל"ַז ַרִ�י ִ�ְמע�� ֶ�� י�ַחאיֶ�'ַמר 

ִ�ְזכ�ת ִל��ד  ,ְ/ֵבי- ִיְפק�� ִיְ+ָרֵאל ִמָ�ל�ָתא

ֵסֶפר ֶ	ֶרְ� ֵע� (  .ַהַ�ָ�ָלה ֵיְצא� ִיְ+ָרֵאל ִמ� ַהָ�ל�ת

  )ַחִ�י�

ֶ�ָ�נ�  ִ�ְמע�� ֶ�� י�ָחִאי ה�א ַהִֵלי
 יֶֹ�ר ַרִ�י

�ִני�לַ�ָ�ַמִי� ָ �!! ַחִ#י� ט�ִבי� �ְמת�ִקי� �ְמת

ק ַרק ֶ�ִ#ְהֶיה ָלנ� "ַהִא� לֹא ְ'ַדאי ִלְלמֹד ז�ַה

  ?ָ'ֶזהַהִֵלי
 יֶֹ�ר 

  

ה ַהִאם ָפְסקו ַמה יֹוֵדַע ַאּתָ ּׁשֶ ית ּ ין ַהּבֵ ַנת ּדִ ׁשְ  ּבִ
ִלימוד – אֹוְמִריםא "תרפ ּבְ לֹא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּׁשֶ

  ??ו"ח ַאְלָמנֹות ְולֹא םְיתֹוִמי לֹא ִּיְהיו
ַפע ָּלנו ְוִיְהֶיה ָרָכה ׁשֶ ָכל ְוַהְצָלָחה ּבְ  ּבְ

!!!הענינים

ָ�ָעה ִל�ד זַֹהר ְ�ַ�ָ�ת ָ�ֶוה ֶאֶל(  ?ֲהָיַדְעָ�

  )ֶ�� ִאי� ַחי( !!!ָ�ִני� ִל�ד ַהִ,ְגֶלה

ִלי ְמֵלִאים ִעם ּכל ַהְספִרים ׁשֶ ָ ָּ דֹוׁשַמֲאָמִרים ִמןּ !ַּהֹזַהר ַהּקָ

ח




