
ָעה ל שָׁ ּה שֶׁ ֶעְרכָּ

ּתֹוָרה  ל  שֶׁ ּה  ְוֶעְרכָּ ְבָחּה  שִׁ בְּ ִהְפִליגּו  ַרּבֹוֵתינּו 
ימֹות  ְלֶמֶדת בִּ ֵני זוֹ ַהנִּ תֹות ַעל פְּ בָּ שַׁ ְלֶמֶדת בְּ ַהנִּ
ת  ָרשַׁ פָּ סֹוף  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  כִּ ַהחֹל, 
ִאינּון  ָכל  דְּ חּוַלֵקיהֹון  ָאה  ַזכָּ  – ַלח-ְלָך"  "שְׁ
ָאר  א ִמשְּׁ תָּ בְּ שַׁ אֹוַרְיָתא, יֹוָמא דְּ ִלין בְּ דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ

יֹוִמין".

ַחי"  ִאיׁש  ן  "בֶּ ִסְפרוֹ  בְּ ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ָמָרָנא 
ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ ִניָּה,  שְׁ ָנה  שָׁ מֹות  שְׁ ת  ָרשַׁ פָּ
ה  ֲהַנֲעשֶׂ ּפַֹעל  ָגדֹול  דְּ ַז"ל:  ִלים  ֻקבָּ ַהמְּ ְתבּו  כָּ
ָעִמים יֹוֵתר  ת, ֶאֶלף פְּ בָּ יֹום שַׁ ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה בְּ
ַהחֹול.  ְיֵמי  ל  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ה  ֲהַנֲעשֶׂ ִמן 
ְדיֹומוֹ  ֲחַז"ל,  ַמֲאַמר  י  פִּ ַעל  ּוֵבאּורוֹ:  עכל"ק. 
ִנים  י ֶאֶלף שָׁ נֱֶּאַמר כִּ ִנים, שֶׁ "ה ֶאֶלף שָׁ בָּ ל ַהקָּ שֶׁ
ת קֹוֶדׁש ִהיא  בָּ יֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו' – ְושַׁ ֵעיֶניָך כְּ בְּ
ל  שֶׁ יֹומוֹ  כְּ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת   – א  ַהבָּ עֹוָלם  ֵמֵעין 
ֵעֶרְך  בְּ ַהּכֹל  קֹוֶדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ן  כֵּ ִאם  "ה.  בָּ ַהקָּ
ן,  כֵּ ַעל  ר  ֲאשֶׁ ה,  ְוִיְתַעלֶּ ַהֶשִי"ת  ל  שֶׁ יֹומוֹ  ל  שֶׁ
ֶאֶלף  עֹוֶלָה  ת קֹוֶדׁש,  בָּ שַׁ ה בְּ ְקדֹושָׁ ה  ֻעלָּ פְּ ל  כָּ

ָידֹות, ְלֵעֶרְך ְיֵמי ַהחֹול. (מצא חן במדבר).

ָאְזֵני  ַעם בְּ א פַּ טֵּ י זי"ע ִהְתבַּ ְרַעבִּ ַכי שַׁ נּו ָמְרדְּ ַרבֵּ
ַעל  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ל  שֶׁ ָעה  "שָׁ ְוָאַמר:  ְמקָֹרָביו 
ָנה  שָׁ ְלִלּמּוד  ָוה  שָׁ ת,  בָּ ַהשַּׁ יֹום  בְּ ט  שָׁ ַהפְּ ֶרְך  דֶּ
זַֹהר  ִלּמּוד  ל  ָעה ַאַחת שֶׁ יֹום חֹל. ְושָׁ ֵלָמה בְּ שְׁ
ִלּמּוד  ל  שֶׁ ָנה  שָׁ מוֹ  כְּ ִהיא  חֹל,  יֹום  בְּ ָלה  ְוַקבָּ
יֹום  בְּ ְוֹזַהר  ָלה  בָּ ַהקַּ ְוִלּמּוד  חֹל.  יֹום  בְּ ט  שָׁ פְּ
ְבִעים ְוָחֵמׁש  ָוה ְלִלּמּוד שִׁ ָעה שָׁ ְך שָׁ ֶמשֶׁ ת בְּ בָּ שַׁ
ים  ף ַהַחיִּ ימֹות ַהחֹל".1 ּוָפַסק הגה"ק ַהכַּ ָנה בִּ שָׁ
ְלִלּמּוד  ב  ֵיָחשֵׁ ַהזֹוַהר  ִלּמּוד  דְּ סקי"ב),  (קנ"ה 

ִאי  ַוֲאִפילּו  וז"ל:  יֹוֵעץ  ֶלא  ַהפֶּ ְוָכַתב  ָלה.  בָּ ַהקַּ
ה  ִגיאֹות ַהְרבֵּ לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ

נּו ִיְמָצא  1. הערה מאת רש"ר: ַוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרבֵּ
ָנה  שְׁ ִלּמּוד ַהמִּ ה ֶאת  ַהּזַֹהר ַהְמַדמֶּ ׁשֹון  ַהּקֹוֵרא ִמלְּ
ר  ְזכַּ ְוַכנִּ ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ֵאֶצל  ּוְכֶתֶבן  ָחִציר  כְּ
"ַווי  עה:)  ף  (דַּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ "ַויֵֵּצא"  ת  ָפָרשַׁ בְּ
ִסְתֵרי  בְּ ָיְדִעין  ְוָלא  אֹוַרְיָתא  בְּ ֶבן  תֶּ ָאְכִלין  דְּ ְלִאינּון 
ִויָטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ֵהִביא  ְועֹוד  אֹוַרְיָתא".  דְּ
מֹות", ְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות  ַער ַהַהְקדָּ ָמתוֹ ְל"שַׁ ַהְקדָּ בְּ
ין  ּוְקִליפִּ ְפָחה  שִׁ ְגֶלה  ַהנִּ ְלִלּמּוד  ּקֹוְרִאים  שֶׁ ׁשֹוִנים 

ָלה. בָּ ת ּתֹוַרת ַהקַּ ְלֻעמַּ

ָעַלי  ְוִדְגלוֹ  ִדְכִתיב  כְּ "ה  בָּ ַהקָּ ִלְפֵני  ָחׁשּוב  הּוא 
"ל.  ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל ְוִדּלּוגוֹ ָעַלי ַאֲהָבה, ַעכַּ

ָקְדׁשוֹ ַמֵהר"ש בּוַזְגלוֹ זי"ע ֵמאֹור  ר בְּ בֵּ ּוְכָבר דִּ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  דְּ ֶמֶלְך"  א  סֵּ "ַהכִּ ַעל  בָּ ֵעיֵנינּו 
ל  שֶׁ ָנה  שָׁ ְלֵעֶרְך  ֶאָחת  ָעה  שָׁ עֹוֶלה  דֹוׁש  ַהקָּ
ים (ִסיָמן  ַכף ַהַחיִּ ָסקוֹ בְּ ט, ְוהּוָבא פְּ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ
י  ּקּון מ"ג): כִּ י"ב), וז"ל: ַה"ִכֵסא ֶמֶלְך" (תִּ קנ"ה ַסקַּ

ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות, 

ֵרי תשע"א = 771 ׁשְ חוֶֹדׁש ּתִ
ִרים"  ָ ים טוִֹבים ּוְמאּוּשׁ ַמִיים" ="ִיְחֶיה ַחּיִ ָ ּשׁ ּבַ יַח" ="ָאִבינּו ׁשֶ יַאת ָמׁשִ ה ="ּבִ ִגיַמְטִרּיָ 771 ּבְ

דֹוׁש] [ַהּכֹל ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹזַהר ַהּקָ

ועת צרה = 771 היא ליעקב וממנה יוושע . הכל תלוי בנו !!! 

בס"ד

ל ֶרַגע  ֲחַבל ַעל ּכָ
ֵאלּו ְזכּוִכית. ְחׁשֹב שֶׁ ּלֹא תַּ זֵָּהר שֶׁ ִלים ַיֲהלֹוִמים - תִּ ֶאְצְלָך ִמְתגְַּלגְּ

ים !!! ֶסף – ֶאְצֵלנּו ַהְיהּוִדים אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה ַחיִּ ַאֶמִריָקה אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה כֶּ בְּ
ּלֹו!!! ַמן שֶׁ וֶוה ַהזְּ ֱאֶמת שָׁ ה בֶּ מָּ ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא יֹוֵדַע כַּ

ם ֵיׁש ַחיֵּי ֵנַצח ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֶאלֹוִקים  שָּׂ א שֶׁ ַבד העֹוָלם ַהבָּ ֵגי ָהעֹוָלם ַהזֶּה (ִמלְּ ֻמשָּׂ ָנה, ֶזה ַרק בְּ מֹוֶנה ִמְליוֹן שָׁ ּקֹות ְליֹוֵתר ִמשְּׁ ר ַלֲהפְֹך 5 דַּ ְוֵאיְך ֶאְפשָׁ
ה לֹו) ה ִלְמַחכֵּ זּוָלֵתָך ַיֲעשֶׂ

ג ָיד ֵהישֵׂ ירּות בְּ ְזרֹק ֲעשִׁ יִּ ָעה שֶׁ גָּע ָחֵסר דֵּ ז ַאף ֶרַגע - ִמי ְמשֻׁ ַבְזבֵּ ָנה לֹא תְּ ְליוֹן ַוֲחִצי שָׁ וֶוה ְלָך יֹוֵתר ִממִּ ה שָׁ קָּ ל דַּ כָּ ה יֹוֵדַע שֶׁ ַאתָּ ו שָׁ ַעְכשָׁ
עֹות ַהְיָמָמה ָכל שְׁ ִיְתָלֶווה ֵאֶליָך בְּ ְחֶלה שְׁ ּלֹא תְּ ּדֹוֵאג שֶׁ ין ְמֻפְרָסם ּוַמְצִליַח ָצמּוד ֵאֶליָך - רֹוֵפא ֻמְמֶחה שֶׁ ה רֹוֶצה עֹוֵרְך דִּ ַאתָּ

יִקים ָוַנַחת ְמַהֶצֵאָצִאים ָרָכה ֻמְבַטַחת ְלָבִנים ַצדִּ בְּ
ָכל ָהִעְנָיִנים. ָרָכה ְוַהְצָלָחה בְּ ַפע בְּ ִנים - שֶׁ ים טֹוִבים ּוְמֻתקָּ ים ֲאֻרכִּ ל ְיֵמי ַחיֶּיָך - ַחיִּ ַמזַּל טֹוב ּוֻמְצָלח כָּ

ר יֹוַחאי זי"ע ְמעוֹן בַּ י שִׁ רּו ְלַרבִּ ּבֹואּו ְוִהְתַחבְּ
---------

ל ּתֹוָרה  ָעּה שֶׁ שְׁ ֵני פִּ א ִמפְּ ָרֵאל ֵאיָנן ֶאלָּ אֹות ַעל ִישְׂ רֹות ַהבָּ ל ּתֹוָרה, ְוָכל ַהצָּ ָעּה שֶׁ שְׁ ֵני פִּ א ִמפְּ ָרֵאל ֶאלָּ ל ּתֹוָרה  ְולֹא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִישְׂ ָעה שֶׁ ִפשְׁ א בְּ לֹא ָחַרב ָהעוָֹלם ֶאלָּ

ַמן ֵמַהְבֵלי ָהעוָֹלם ַהזֶּה ְוַלֲעסֹק ּבוֹ  י כֹוחוֹ ָלצּוד ַהזְּ ָכל ַמֲאַמצֵּ אֹד בְּ ל מְּ דֵּ תַּ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהשְׁ ל ֹזאת ... (ֵאִליָּהּו זּוָטא פ"א, מחב"ר אות ה') ְוַעל כֵּ ע ַיֲעקֹב כָּ ֶפשַׁ נֱֶּאַמר בְּ שֶׁ

ים ִסיָמן קנ"ו סקי"א) ף ַהַחיִּ ז... (כַּ ל ָים, וכמ"ש ַהנֱֶּחָמִדים ִמזָָּהב ּוִמפַּ יל ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרגִָּלּיֹות ִמזּוטוֹ שֶׁ צִּ מוֹ ַהמַּ ר לוֹ כְּ ֶאְפשָׁ ָכל ַמה שֶׁ ּתֹוָרה בְּ בַּ

ּבוֹן !!! ּבוֹאּו ֶחׁשְ
ת ֹקֶדׁש ּבָ ׁשַ ימֹות ַהחֹול ּוֵבין ּבְ ין ּבִ הּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּבֵ ּיְ ַמה ׁשֶ
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ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ  ְך פְּ רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם, ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ִניָזה ָטעּון גְּ
א



ּ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 ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִבים ִראׁשֹוָנה בְּ ַהּיֹושְׁ

ה  מָּ ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ א ֶמֶלְך),  סֵּ ַתב (ַהכִּ ִתּקּון ל' כָּ גַּם בְּ
ם  ָלה. ְוָעְנשָׁ ְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד ַקבָּ גָּדֹול ִחּיּוב ַעל תַּ
ְוגֹוֵרם אֶֹרְך  ָלה  ה גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ מָּ כַּ
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ גָּלּוָתא 
ּלֹא  ָלה ַמה שֶּׁ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ כִּ
י  כִּ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ

והרי"ח  ֶמֶלְך  א  סֵּ ַהכִּ ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ִמדִּ ָהעֹוֶלה 
ת  בָּ שַׁ דֹוׁש בְּ ָעה ּזַֹהר ַהקָּ ַהּטֹוב זי"ע: ְדַהלֹוֵמד שָׁ
ּוְלִפי  יֹום חֹול.  ט בְּ שָׁ ָנה פְּ לֹוֵמד ֶאֶלף שָׁ קֹוֶדׁש, כְּ
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ִלְלמֹד  ה  ְזכֶּ יִּ ִאם  ֶזה, 
ית  ַהשִׁ ל  כָּ ן  ְלַתקֵּ זָָּכה  שֶׁ ֲהֵרי  קֹוֶדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ
ל  ְך ִחּדּוׁשוֹ שֶׁ ּוְבנֹוָסף ַעל כָּ ִריָאה.  ְיֵמי ַהבְּ ַאְלִפין 
ָבֵאר:  ַהמְּ ְמָחה)  ַהשִּׂ ַער  (שַׁ יִקים  ַצדִּ אֹוְרחֹות  ַעל  בַּ
פּול  כָּ ֶעְרּכוֹ  ְמָחה  שִׂ בְּ ה  ֲהַנֲעשֶׂ ִמְצָוה)  (ְוָכל  ִלּמּוד  דְּ
ת קֹוֶדׁש  בָּ שַׁ ְיהּוִדי לֹוֵמד בְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ יוֵֹצא שֶׁ ֶאֶלף, 
דֹוׁש"  ַהקָּ "ַהּזַֹהר   – "י  בִּ ָהַרשְׁ ּתֹוַרת  ְמָחה  ּוְבשִׂ
ָנה, (ִלּמּוד  ל ִמְליֹון שָׁ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך שֶׁ שָׁ עֹוֶלה בְּ
פּול ֵמָאה, ַסְך ַהּכֹל  ּוְבִיּסּוִרים כָּ יֵמי ַהחֹול).  ט בִּ שָׁ פְּ

ֵמָאה  וֶוה  שָׁ ת  בָּ שַׁ בְּ ָעה  שָׁ דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  יּמּוד  לִּ
 28.000 כ'  ַאַחת  ִניָּה  ּושְׁ ּתֹוָרה!!!!!  ָנה  שָׁ ִמְליֹון 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְבִלימּוד  ַוֲחׁשֹב  ֵצא  ּתֹוָרה.  ָנה  שָׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ֶאת  ַח  מֵּ ְמשַׂ ה  ַאתָּ ִניָּה  שְׁ ָכל  בְּ ת,  בָּ שַׁ בְּ
ָנא  ל  ִיְגדַּ ה  "ְוַעתָּ סּוק  ַהפָּ ֶאת  ּוְמַקיֵּם  הּוא  רּוְך  בָּ

כ"ח ה'".

ְרָיּה  פִּ ִמְצָוה  סקי"ב):  קנ"ה  (סי'  ים  ַהַחיִּ ף  ַהכַּ ַתב  כָּ
מֹוִליד  ֵאינוֹ  שֶׁ ְכלוֹ  שִׂ בְּ ָעָקר  ְיֵהא  ּלֹא  שֶׁ ְוִרְבָיה 
ׁש  ַחדֵּ יְּ ְוָצִריְך שֶׁ ָיֵסף,  ּוְדָלא מֹוִסיף  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 
ּוָבֶזה  ָנא,  דְּ ְדַמת  ִמקַּ ׁש  ִחדֵּ ּלֹא  שֶׁ ַמה  יֹום  ָכל  בְּ
אֹות  יִקים  ַצדִּ אֹור  ם  שֵׁ (בְּ א  ַהבָּ ְלעֹוָלם  ָיָמיו  ָיִאירּו 
ת  ָרשַׁ ים פָּ רּושִׁ ן ַחי זי"ע (ֵחֶלק דְּ י"ג), ְוָכַתב ָמָרָנא ַהבֶּ

י  ִחּדּושֵׁ י  כִּ ְוז"ל:  לוֹ),  ן  ִיתֵּ ֲאדֹוָניו  ִאם  ד"ה  ִטים  פָּ ִמשְׁ

י  ְוִחּדּושֵׁ ִנים  בָּ ִנְקָרִאים  ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵחֶלק  בְּ ּתֹוָרה 
"ל. ְויוֵֹצא  נֹות, ַעכַּ ְגֶלה ִנְקָרִאים בָּ ֵחֶלק ַהנִּ ּתֹוָרה בְּ
ְיֵדי חֹוַבת  ֵדי ָלֵצאת  ים ְדכְּ דֹושִׁ ְבֵריֶהם ַהקְּ ְלִפי דִּ
ְוַגם  ְגֶלה  נִּ ׁש גַּם בַּ ּתֹוָרה ַחיָּב ְלַחדֵּ ּוְרִביָּה בַּ ְרָיּה  פִּ

יִתי ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתי. ר ּוִמי ֹיאַמר ִזכִּ ִנְסתָּ בְּ

תּוב  כָּ ע"א)  קע"ג  ף  דַּ ְלָך  ַלח  שְׁ ת  ָרשַׁ (פָּ ובזוה"ק 
ת קֹוֶדׁש,  בָּ שַׁ ים בְּ ׁש ִחּדּושִׁ ְיהּוִדי ַחיָּב ְלַחדֵּ ל  כָּ שֶׁ
לֹא  ְוִאם  ה,  שָׁ ִחדְּ ַמה  ָמה  שָׁ ַלנְּ ׁשֹוֵאל  "ה  בָּ ְוַהקָּ

דֹוָלה. ה גְּ בּושָׁ ׁש ִנְמֵצאת בְּ ִחדֵּ

יֹוֵעץ  ֶלא  פֶּ בַּ זי"ע  אפוֹ  פָּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ הגה"ק 
ׁש  ָכל כֹוחוֹ ְלַחדֵּ יֲַּעמֹל בְּ ַתב: ַרק שֶׁ (ֶעֶרְך ִחּדּוׁש), כָּ

ַנ"ך  תַּ בַּ ּוְלָתֵרץ  ְלַהְקׁשֹות  ָהְיינּו  דְּ ּתֹוָרה  י  ִחּדּושֵׁ
ַנ"ך  תַּ ַעל  ַפְרֶד"ס  בְּ ים  רּושִׁ פֵּ ְלָפֵרׁש  אוֹ  ובש"ס 
ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  יּמּוד  לִּ ְוַגם  ַתב:  כָּ ְוַאַח"כ  "ס.  ְושַׁ
ׁש  ִחדֵּ ִאילּו  כְּ לוֹ  ָחׁשּוב  ֵמִבין  ֵאין  בְּ ַאף  דֹוׁש  ַהקָּ

זֹוַה"ק  ְדַהלֹוֵמד  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  "ל.  ַעכַּ ים  ִחּדּושִׁ
ְרֵד"ס,  ָכל ַהפַּ י ּתֹוָרה גַּם בְּ יוֵֹצא ְיֵדי חֹוַבת ִחּדּושֵׁ
ָמּה,  ִלשְׁ ְוּתֹוָרה  ים  יִּ ֲאִמתִּ ים  ִחּדּושִׁ ַווְדַאי  בְּ ְוֶזהּו 
דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  בְּ ְפָלא  ַהנִּ ַהִלימּוד  ְיֵדי  ַעל  ה  ְוַעתָּ
ת  בָּ ּוְבשַׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ ִדְבֵרי ַהכִּ ָנה כְּ וֶוה שָׁ ָעה שָׁ שָּׁ שֶׁ
ַחי  ִאיׁש  ן  ַהבֶּ ִדְבֵרי  כְּ ָנה  שָׁ ֶאֶלף  ְלֵעֶרְך  עֹוֶלה 
ַהאֹוְרחֹות  ִדְבֵרי  כְּ ָנה  שָׁ ְלִמְליֹון  ְמָחה  ּוְבשִׂ ְזָי"ע, 
ָאבֹות  ְדִאיָתא בְּ פּול ֵמָאה כִּ יִקים, ּוְבִיּסּוִרים כָּ ַצדִּ
ַצַער  בְּ ַאַחת  ַעם  פַּ ו'),  ָנה  ִמשְׁ ג'  ֶרק  (פֶּ ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ
ת  ִבישַׁ כְּ ַצַער  ְוַגם  ַצַער2,  בְּ ּלֹא  שֶׁ ָעִמים  פְּ ָאה  ִממֵּ
ְמעֹוִני  שִׁ ַיְלקּוט  בְּ ְוִאיָתא  ְלִיּסּוִרים,  ב  ֶנְחשָׁ ַהיֵֶּצר 
ר  בַּ ֲחִניָנא  י  ַרבִּ ָאַמר  ֶרֶמז תתקסח):   - ֶרק ב  (קֶֹהֶלת פֶּ

ּבֹואּו  ִלי.  ִנְתַקְייָמה  ַאף  בְּ י  ַמְדתִּ לָּ שֶׁ ּתֹוָרה  א  פָּ פָּ
ֵמָאה  ֶווה  שָׁ קֹוֶדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ ּוְראּו: 
ים  שִׁ ַחדְּ מְּ מוֹ שֶׁ ב כְּ ָנה ּתֹוָרה, ְועֹוד ֶנְחשָׁ ִמְליֹון שָׁ
יקּון  תִּ ִיְמָצא  ֶאָחד  ל  כָּ ּוְבָכְך  תֹוָרה.  בְּ ים  ִחּדּושִׁ

ָמתוֹ. ְוַנַחת ְלִנשְׁ

ּבֹור ָאִני ׁש ֹיאַמר גִּ ַהַחלָּ

 10 ּלֹוְמִדים  שֶׁ ַאְבֵרִכים   10,000 ַעְצְמָך:  בְּ ַהגַּע 
ר  ְוַכֲאשֶׁ ּתֹוָרה,  ָנה  ִמְליֹון שָׁ ָלנּו  ֵיׁש  יֹום,  עֹות בְּ שָׁ
ַרק  ּלֹוֵמד  שֶׁ ָקָטן  ֶיֶלד  ֲאִפילּו  אוֹ  ׁשּוט  פָּ ְיהּוִדי 
וֶוה  שָׁ ן  כֵּ גַּם  דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר  ת  בָּ שַׁ בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ
ָאז  ִלְלמֹוד  ְלָך  ה  ָקשֶׁ ְוִאם  ּתֹוָרה.  ָנה  שָׁ ִמְליֹון 
מוֹ 10,000 ַאְבֵרִכים  ָנה, [כְּ ָזִכיָת ְלֵמָאה ִמְליֹון שָׁ
ָיִמים3]  ְך ֵמָאה  ֶמשֶׁ יֹום בְּ עֹות בְּ ּלֹוְמִדים 10 שָׁ שֶׁ
ׁש  ְבֵרי ַהנִָּביא יֹוֵאל (ד' י') "ַהָחלָּ נּו דִּ ְוָכְך ְיקּוָיים בָּ
ָלֶזה  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְיהּוִדי  ְוָכל  ָאִני"  ּבֹור  גִּ ֹיאַמר 

ַרֲחִמים. יַח בְּ שִׁ ּוְלָהִביא ֶאת ַהמָּ

הּוא  ַהיֲַּהדּות  סֹוד  יְּ ים":  ַחיִּ ַה"ָחֶפץ  ָמָרן  ָאַמר 
ְוַסְרנּו  ּדּוי:  ַהוִּ ֶאת  ּוֵבֵאר  ְועֹוֵנׁש,  ַכר  שְׂ בִּ ְלַהֲאִמין 

2. כתב החפץ חיים בספר צפית לישועה - פרק 
אחת  דפעם  נתן  דרבי  באבות  דאיתא  וידוע  א: 
ועבודת  בצער,  שלא  פעמים  ממאה  שקול  בצער 
בה  שאין  ונקיה  טהורה  היא  כעת  יתברך  השם 
נתקיים  אדרבא  כי  פניות,  שאר  או  לכבוד  מטרה 
בנו בעוה"ר וסר מרע משתולל על הבריות, (פרש"י 
הוא,  שוטה  עליו  אומרין  העולם  כל  ע"ב  ע"א  צז  בסנהדרין 

היינו משתולל לשון שטות), ויראי ה' ימאסו אצל כמה 

לעשות  בשביל  אשר  אנשים  ויש  אנשים.  סוגי 
מקבלים  התורה,  כדת  כשרים  יהודים  בניהם  את 
עליהם לחיות חיי עוני ודוחק כל ימיהם, ומשארית 
שיחזקו  ומורים  למלמדים  שכר  יפרישו  עמלם 
בניהם בתורת ה'. ואינם מהגרים ממקומם למרות 
שהפרנסה  הרחוקים  למקומות  ודוחקם  עוניים 
ויראה,  לתורה  בניהם  חינוך  בשביל  יותר  מצויה 
נוכל לומר דנחשב זה תשובה לה' בכל לב  בודאי 

ונפש.
חז"ל  דברי  את  זה  על  להמליץ  3. ואפשר 
הקדושים על הפסוק: מה ה' אלוקיך שואל מעמך 
כי אם ליראה... אל תקרי מה אלא מאה. שבלימוד 
שעה אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של 
לימוד תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים 

עשר שעות ביום .

ָלנּו,  ָווה  שָׁ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  פָּ שְׁ ּוִממִּ ְצֹוֶתיָך  ִממִּ
ֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה  ְבנּו בֶּ ּבֹון ְוֶהְחשָׁ ינּו ֶחשְׁ ּלֹא ָעשִׂ שֶׁ
ִווים, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל  ֱאֶמת שָׁ ה בֶּ מָּ ְצוֹות כַּ ְוַהמִּ
ְוָכל  ִניִנים  ִמפְּ ִהיא  "ְיָקָרה  ַהּתֹוָרה  יּמּוד  לִּ ַעל 
ָכר  שָׂ ֵאיֶזה  ּבֹון:  ֶחשְׁ ּבֹואּו  ּה"  בָּ וּו  ִישְׁ לֹא  ֲחָפֶציָך 
ְוֵכן  דֹוׁש.  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּמּוד  לִּ בְּ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  גָּדֹול 
ִביַאת  בְּ ַמֲאִמין  ֲאִני  ַעְצמוֹ  בְּ ים  ַחיִּ ַהֵחֶפץ  ִקיֵּים 
ים  ה לוֹ, ּוַמה ֲאַנְחנּו עֹושִׂ ָכל יֹום ֲאַחכֶּ יַח... בְּ שִׁ ַהמָּ

ָרֵאל. ת ַעם ִישְׂ ֻאלַּ יַח ּוְלַמַען גְּ שִׁ יַאת ַהמָּ ְלַמַען בִּ

ּתֹוַרת  יּמּוד  לִּ ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ָהֲאִריַז"ל  ִכְתֵבי  בְּ תּוב  כָּ
ּכּוָלנּו  דֹוֵרנּו  ּובְּ ַהִנְגֶלה,  ּתֹוַרת  ָלנּו  ה  ִמְתגַּלָּ ַהּסֹוד 
ְמִעיִדים  ּוְכָבר  ַעִין,  בְּ ַעִין  ֶזה  ֶאת  ִלְראֹת  זֹוִכים 
ׁשּוִטים,  פְּ ְיהּוִדים  ַוֲאִפילּו  ַהּכֹוְלִלים  ַאְבְרֵכי 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְדַבׁש  ִמּצּוף  ֲעמּו  טַּ שֶׁ ַאֲחֵרי  שֶׁ
ים  ִחּדּושִׁ ׁש  ְלַחדֵּ מָֹחם  ּוִמְתַרֵחב  ם  ִלבָּ ח  ִנְפתָּ
ִחיּבּוִרים  ר  ְלַחבֵּ ְוָזכּו  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרה  בַּ ִנְפָלִאים 

ְמצּוָייִנים4.

ִנְמָצִאים!  ָאנּו  בוֹ  שְׁ ב  צָּ ַהמַּ ֶאת  יֹוְדִעים  ּכּוָלנּו   
ינּו, ֵאִליָּהּו  ה ַרבֵּ ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום5!!!  - מֹשֶׁ
לֹום,  ַהשָּׁ ֲעֵליֶהם  יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  י שִׁ ְוַרבִּ ַהנִָּביא, 
ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא  ַרק בְּ ים ָלנּו, שֶׁ ְמגַּלִּ
ִינְָּצלּו  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ֵאּלּו  ְוַרק  ַרֲחֵמי,  בְּ

דֹוׁש. הּוא ַהזֹוַהר ַהקָּ ֵתַבת נַֹח שֶׁ בְּ

ל  כָּ ִלְלמֹוד  ְוַנְתִחיל  ַיַחד  בְּ כּוָלנּו  ְוִנְתַאֵחד  ּבֹואּו 
ַרק  לֹוֵקַח  זֶּה  שֶׁ זֹוַהר,  יקּוֵני  תִּ ל  שֶׁ ַהּיֹוִמי  ף  דַּ יֹום 
מַֹע  ר גַּם ִלְלמֹוד ְוִלשְׁ יֹום, ְוֶזה ֶאְפשָׁ ּקֹות בְּ י דַּ תֵּ שְׁ
ִנְלַמד  קֹוֶדׁש  ת  בָּ ּוְבשַׁ ֶטֶלפֹון,  בְּ ַהזֹוַהר"  "קֹול  בְּ
ה6,  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ יקּוֵני  תִּ ְלַמַען  ַאַחת  ָעה  שָׁ
ֵזרֹות  ל גְּ לּו ֵמָעֵלינּו כָּ טְּ ַרְך, ִיְתבַּ ם ִיְתבָּ ּוְבֶעְזַרת ַהשֵּׁ
מוֹ  כְּ ַרֲחִמים,  בְּ ִלְגאּוָלה  ה  ְוִנְזכֶּ ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות 
ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  א  דָּ ִסְפָרא  בְּ "י,  בִּ ָהַרשְׁ ַתב  כָּ שֶׁ
ַהגָּלּות  ִמן  ֵנֵצא  ַהזֶּה  ֵסֶפר  בְּ יאּור:  בִּ ַרֲחֵמי,  בְּ

ַרֲחִמים.  בְּ

ַעל  ְכבוֹ  שָׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ "ֹש  ָהַרשַׁ ָלנּו  ה  לָּ גִּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ֵמֵעין  ָלנּו  ִאיר  ִהשְׁ ִטיָרתוֹ,  ִלפְּ ָסמּוְך  ָוי  דְּ ֶעֶרשׂ 

4. ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה"אור הגנוז" טמון 
- ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש (כדברי הבני יששכר, 
ועוד צדיקים, ראה באור הזוהר), ומאיר את הנשמה, וכך 

זוכים לחדש נפלאות בתורה.
רבי  הצדיק  הגאון  מרן  של  דברו  נשמע  5. וכבר 
יוסף שלום אלישיב שליט"א, שהמצב היום יכול 
להיות מסוכן ח"ו יותר ממלחמת העולם, וצריכים 
בתורה  ולהרבות  ישראל,  בעם  גדולות  זכויות 

ומצוות. 
צדקה  יהודה  רבי  מהגאון  מעשה  ידוע  6. וכבר 
 10 [כבן  שבילדותו  יוסף,  פורת  ישיבת  ראש  זי"ע, 
"האמרי  מגור  האדמו"ר  ברכת  לקבל  בא  שנים] 

שבת  למסכת  יש  מה  מפני  ושאלו  זי"ע,  אמת" 
לחכמי  לשאול  צדקה  הגר"י  והלך  פרקים,   24
הספרדים, וחזר ותשובתו בידו, ששבת היא כלה 
ובת זוג לישראל – ולכלה צריך שיהיה 24 קישוטי 
כלה כנודע ליודעי ח"ן. [א-ה: ובשבת ביותר ראוי לקשט 

הכלה העליונה היא השכינה הקדושה]. ָק

ב



ִיְצָחק  ִחְזִקיָּה  י  ַרבִּ ִלְבנוֹ  ָאַמר  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַצוָָּאה 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְזכּות  בִּ שֶׁ ֲאִני  "יֹוֵדַע  ְזָיָע"א: 
ְלֵחרּות,  ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ֵיֵצא  ָלה  בָּ ַהקַּ ְתֵבי  ְוכִּ
יַח  ְמשִׁ יַאת  ּובִּ ְגאּוָלֵתינּו  לּוִיים  תְּ ֶזה  ּוְבִלּמּוד 
ָעֶליָה"?  ְיֵהא  ַמה  ַהּסֹוד  ִצְדֵקינּו"..."ְוּתֹוַרת 
ל  שֶׁ ָהַאֲחרֹונֹות  ִמּלֹוָתיו   .[158 עמ'  "ש  ָהַרשַׁ [ֵסֶפר 

ּתֹוְבעֹות  עֹוָלם,  בָּ ְמַרֲחפֹות  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצדִּ אֹותוֹ 
ֶעְלּבֹוָנן, ּוַמְפִצירֹות ְלַקְייָמן. "ְותֹוַרת ַהּסֹוד ַמה 
ֶרְך  ּנּו דֶּ ר פַּ ְדבָּ מִּ ְיֵהא ָעֶליָה?!"... ְוַהּקֹול קֹוֵרא בַּ
יֹום  ָכל  בְּ ַהיָָּקר  ִמְזַמְנֶכם  ַהְקִדיׁשּו  ֵלאלֵֹקינּו. 
ּוְלַהָצַלת  ָהָעם,  ְיׁשּוַעת  ִביל  שְׁ בִּ ַמִים,  שָׁ ם  ְלשֵׁ

ִמּיּות. רּוָחִנּיּות ּוְבַגשְׁ ַהּדֹור ּכּולוֹ – בְּ

ָבר, ּבֹואּו  ָיֵדינּו ַהדָּ ב, בְּ צָּ ּנֹות ֶאת ַהמַּ כֵֹחינּו ְלשַׁ בְּ
אֹוִנים  גְּ ים,  ַטנִּ ַהקְּ ִעם  דֹוִלים  ַהגְּ כּוָלנּו,  ִנְתַגֵייס 
ִעם  ְזֵקִנים  ינּוִנים,  ּובֵּ יִקים  ַצדִּ ׁשּוִטים,  פְּ ִעם 
ִדים  חּוִרים, ְמַלמְּ יעּוִרים ִעם בַּ יֵדי שִׁ ְנָעִרים, ַמגִּ
ִלְלמֹוד  ִהְתִחילּו  ן,  ַרבָּ ית  בֵּ ל  שֶׁ ינֹוקֹות  תִּ ִעם 
יּמּוד  לִּ ֶאת  ּוְלַקֵיים  ְוַלֲעשֹׂות  מֹור  ִלשְׁ ד  ּוְלַלמֵּ
ּוְלָהִביא  ְלָקֵרב  ֶדֶרְך זוֹ  ְוִנְפָעל בְּ דֹוׁש,  ַהזֹוַהר ַהקָּ

ַרֲחִמים. יַח ִצְדֵקינּו בְּ ֶאת ָמשִׁ

ִיְלַמד  ָאב  ים,  ְקַטנִּ ַעל  דֹוִלים  גְּ ְלַהְזִהיר  ְמֻיָחד  בִּ
ְלִמידוֹ,  ד ִעם תַּ ּוְמַלמֵּ נוֹ, ְמַחנְֵּך ִעם ֲחִניכוֹ  ִעם בְּ
ַיְחּדֹר  ְך  כָּ ים,  ָיישִׁ תְּ ֵאין  ָדִיים  גְּ ֵאין  ִאם  ֲהֵרי  שֶׁ
יבֹות  ְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ַלְישִׁ ְלמּוָדם ִמנֲַּערּוָתם, ְלתַּ תַּ
ה  ְוִנְזכֶּ נּוָפה,  תְּ ל  ַקבֵּ תְּ ַהּסֹוד  ְוּתֹוַרת  ּוְלּכֹוְלִלים, 
ֶמֶלְך  א  ִכסֵּ בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֲעִליָּה  ֵני  ִמבְּ ִלְהיֹות 
ַסק  יקּוֵני זֹוַהר. ּוְכָבר פָּ ָמה ְלֵבאּורוֹ ַעל תִּ ַהְקדָּ בְּ
ְלמֹד  יִּ ד ָצִריְך שֶׁ ָקאִריץ ַזַצ"ל, ְמַלמֵּ ְנָחס מִּ י פִּ ַרבִּ
יְך  ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ִחיַנת "ֵעץ ַחיִּ הּוא בְּ זֹוַהר, שֶׁ
ֶכל  שֵׂ נֹוֵתן  ָהַרב  שֶׁ ֶזה  בָּ י  כִּ ְלִמיִדים,  ַלתַּ ָמה  ְנשָׁ

ית. ָמה ֲאִמתִּ ֶזה ֵמִניַח ְנשָׁ ינֹוק, בָּ ר ְלתִּ ָישָׁ

ת ָהָעם!" ְגֻאלַּ י! ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ "בִּ

יַח,  שִׁ בֹוא ֶמֶלְך ַהמָּ יק ְוָאַמר: בְּ ַעם ַצדִּ א פַּ טֵּ ִהְתבַּ
ָהָעם  ּוְפֵליַטת  ָלְך,  ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם 
ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהּזֹאת  ֵעת  בְּ ֵמִחים,  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  הֹורֹות ִיְבָחן כָּ ֵעיָניו ַהטְּ יַח בְּ שִׁ ַהמָּ
עוֹ,  ֶאְצבָּ בְּ ְוַיְרֶאה  ָידוֹ  ָיִרים  ְלֶפַתע  יו,  ַמֲעשָׂ ְלִפי 
ֲחֶזה,  מַּ בַּ יטּו  ְוַיבִּ ְפִליָאה  בִּ ֵעיֵניֶהם  ָיִרימּו  ּכּוָלם 
ְוֹיאַמר,  קֹולוֹ  ֶאת  יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ִמיַע  ַישְׁ ָאז 
ְזכּוְתָך  "בִּ ְמסּוָיים:  ְיהּוִדי  ַעל  ע  ֶאְצבַּ ַהְפנֹותוֹ  בְּ
ְך ַיְרֶאה  ת ָהָעם!". כָּ ְגֻאלַּ י! ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ִהגְַּעתִּ

יָאתוֹ.  ַעל ְלַמַען בִּ פָּ ל ְיהּוִדי ְוְיהּוִדי שֶׁ ַעל כָּ

ִרים,  ֻאשָּׁ ַהמְּ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַהְלַואי 
 – ָעֵלינּו  ָיִעיד  ּוְבַעְצמוֹ  ְכבֹודוֹ  בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ שֶׁ
נּו  תְּ ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  ן,  כֵּ ַעל  י".  ִהגְַּעתִּ ְזכּוְתָך  "בִּ
ַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען  ַמִים, ַהְקִריבּו מִּ ם שָׁ יּמּוד ְלשֵׁ לִּ
ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעשֹׂות  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ
ָיַחד  ֶאָחד  כְּ ּכּוָלנּו  ְונֵֶּלְך  נּו,  ַנְפשֵׁ ִלְפּדּות  ִלְגרֹם 
ְמֵהָרה  בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ֵני  פְּ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ
נּו  בָּ ְיקּוָיים  שְׁ ה  ִנְזכֶּ ְכֶאָחד  נּו  ְוֻכלָּ ָאֵמן.  ָיֵמינּו  בְּ
ִאְתַגְלְיא  ַהאי  דְּ ָרא  דָּ ָאה  "ַזכָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְנבּוַאת 
רֹור" ְוֶתְחֶזָנה ֵעיֵנינּו,  יּה ּוְבְסגּוָלתוֹ "ּוְקָראֶתם דְּ בֵּ

ְוִיְגָאֵלנּו,  ָיבֹוא  יֹופיוֹ  בְּ ֶמֶלְך  יֵחנּו  ְמשִׁ ִוד  דָּ ן  בֶּ
ַחי  ֵא-ל  ֹזאת  ַכר  שְׂ ּובִּ ֱאלֵֹקינּו,  ְוָהָדר  "עֹז"  בְּ
ֶחְלֵקינּו, ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' צּוֵרנּו ָמִגיֵנינּו, ִיגֶָּלה 
ְוָתֵגל  נּו,  ִלבֵּ ַמח  ִישְׂ ְוָאז  ָעֵלינּו,  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  כְּ

ן ִיְהֶיה ָרצֹון. ינּו, ָאֵמן כֵּ יׁשּוַעת ַמְלכֵּ נּו, בִּ ַנְפשֵׁ

ת אדמו"ר ְמָהאְלִמין בֹוד ְקֻדשַּׁ ב ִחּזּוק ִמכְּ ִמְכתָּ
ִליָט"א לֹום ְיהּוָדה ְגרָאס שְׁ י שָׁ ַרבִּ

ְמֶלאֶכת  בִּ ָהעֹוְסִקים  ָעם  בָּ ִבים  ְתַנדְּ ַהמִּ ְלָכל 
ַעל   - כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ָכל  בְּ ַהּזַֹהר  ֲהָפַצת  בַּ ַהּקֶֹדׁש 

ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי!

ָקדֹוׁש  ְלִמְפַעל  ְלַסיֵַּע  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ֶחְלְקֶכם  ֵרי  ַאשְׁ
ה  משֶׁ ַהְבָטַחת  כְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְמָקֵרב  ַהְמָזֵרז  ְוָיָקר 
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  "י  בִּ ְלַרשְׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  נּו  ַרבֵּ
ַהאי ִחּבּוָרא  ת ָנׂשא, "בְּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּזַֹהר ַהקָּ ָאֵמן בַּ
גָּלּוָתא  ִמן  יּה  קּון בֵּ ִיפְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ
דֹוׁש,  ְזכּות ִחּבּוְרךָ, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ ַרֲחֵמי". שֶׁ בְּ
ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ ַהגָּלּות  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו 

יַח!  ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ

ֵסֶפר  בְּ ְמבָֹאר  כַּ ְלָכְך!  ימּו  ִהְסכִּ ַמִים  ִמשָּׁ ְוַגם 
ָעה  שָׁ בְּ שֶׁ סֹופוֹ),  בְּ ִתיָתָאה  שְׁ ּקּון  (תִּ ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ
ְמעֹון  י שִׁ ִנְגָלה ְלַרבִּ ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכּור ְלטֹוב  שֶׁ
ְוָלַמד  ִעּמוֹ  שֶׁ א  ישָׁ ַקדִּ ּוְלַחְבַרָיא  יֹוַחאי  ר  בַּ
מֹות, ָיְצָאה  ּקּוֵני ְנשָׁ ִעְנַין תִּ ֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה בְּ ִעמָּ
ּכֹחוֹ  ַרב  ה  מָּ "כַּ ָלֶהם  ְוָאְמָרה  ַמִים  ִמשָּׁ קֹול  ת  בַּ
עֹוָלם",  בָּ יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ תוֹ  ּוְקֻדשָּׁ
ׁשֹון,  ַהלָּ זוֹ  בְּ ְנבּוָאה  ְוָאְמָרה  הֹוִסיָפה  ְך  כָּ ְוַאַחר 
ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  "ְוַכמָּ
ְתָרָאה  ָדָרא בַּ א בְּ ְלַתתָּ ִיְתגַּּלּו  ד  יָלְך כַּ ִחּבּוָרא דִּ
ָאֶרץ".  רֹור בָּ סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה, "ּוְקָראֶתם דְּ בְּ
ְרְנסּון  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ ּוִבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש: כַּ
ּדֹור  ה בַּ ְלַמטָּ ה  ִיְתגַּלֶּ ר  ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ַהִחּבּור שֶׁ ִמזֶּה 
סּוק  סֹוף ַהיִָּמים, ּוִבְזכּותוֹ ִיְתַקיֵּם ַהפָּ ָהַאֲחרֹון בְּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ַעל  ז  ַהְמַרמֵּ ָאֶרץ"-  בָּ רֹור  דְּ "ּוְקָראֶתם 

ֵלָמה.  ַהשְּׁ

גֶֹדל  בְּ ירּו  ִהכִּ ַהּדֹורֹות  ָכל  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ
ל  כָּ ל  ַבטֵּ מְּ שֶׁ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִלּמּוד  בְּ שֶׁ ֲעָלה  ַהמַּ
ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  פֻּ ִמיֵני 
עֶֹצם  ֶאת  יְָּדעּו  שֶׁ ֵהם,  ֵמָעְלָמא.  ּוִבזָּה  א  ְוַחְרבָּ
ָלנּו  ּוִמי  ָעְלָמא.  בְּ ֲאִמיָרה  בַּ ֲאִפּלּו  ָתּה  ְקֻדשָּׁ
י  ַרבִּ  - ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהַרְמַח"ל  כְּ גָּדֹול 
ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ֵזֶכר ַצדִּ ים לּוָצאטוֹ  ַחיִּ ה  משֶׁ
ִרים",  ְישָׁ ת  ִסלַּ ַה"מְּ ַעל  בַּ ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ 
ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ִמְכַמנֵּי  ָכל  ִקי ָעצּום בְּ ָהָיה בָּ ר  ֲאשֶׁ
א  ֶאלָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵמַעם  ֵזרֹות  גְּ ל  ְלַבטֵּ ֵעָצה  ָמָצא 
ֶרֶצף ְללֹא  ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ, ִלּמּוד בְּ
ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ כַֹח  בְּ שֶׁ ֶהְפֵסק, 
ה  ֻאלָּ ּוְלָקֵרב ַהגְּ ֵזרֹות  ל גְּ ל כָּ דֹוׁש ְלַבטֵּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

ַרֲחִמים.  בְּ

ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ן  קֵּ תִּ ָלֵכן 
ְללֹא  ָמרֹות  ִמשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ יְרָסא  גִּ
ָנה  קָּ תַּ ֶזה כַּ ָבר  ְוָקַבע דָּ ְלֵעת,  ֵמֵעת  ָלל  כְּ ֶהְפֵסק 
ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ ָהִראׁשֹוָנה 

"ֹזאת  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי  ִאגֶֶּרת  בְּ
ְלִהנֵָּצל  קֶֹדׁש  ְקִהּלֹות  ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה 
ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ שֹׂוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו  זוֹ  ת  ֵמֶרשֶׁ
ָבר ְוָעצּום  י ַרב ַהדָּ לּו כִּ ַח ַעל ֹזאת ְולֹא ַיְחדְּ ְלַפקֵּ
ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַישְׁ ַאל  ה  ְוַעתָּ ְמאֹד... 
ר  ִנְתַישֵּׁ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  כִּ ָום,  גֵּ ַאֲחֵרי  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ
ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ָכל  בְּ ֶזה  ָבר  דָּ קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ֵחיִלי 
ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ח  ִיקַּ ּתֹוַרְתֶכם  בֹוד  כְּ ֲאָבל 
ְלָכל  ְלטֹוָבה  מֹוָה  כָּ ֵאין  י  כִּ ִלְזכּות  לוֹ  ְוִיְהֶיה 
י  כִּ ַלֲעשֹׂותוֹ  ָיכֹול  ְמקֹומוֹ  בִּ ֶאָחד  ְוָכל  ָרֵאל,  ִישְׂ

ָלל".  ה הּוא כְּ ָבר ָקשֶׁ לֹא דָּ

יָכיו  ּוַמְמשִׁ טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ְלִמיֵדי  תַּ ֵאֶצל  גַּם 
ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ְלִלּמּוד  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִביבּות  ָמִצינּו 
י ִיְצָחק ֵאייִזיק  דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ בֹוד ָהַרב ַהקָּ כְּ
ר ֵהִעיד ַעל  יִדיְטׁשֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאשֶׁ ִמזִּ
ים"  ִרי ֵעץ ַחיִּ ִניִתי ַה"פְּ י ְושָׁ ַעְצמוֹ ְוָאַמר: ָלַמְדתִּ

ָעִמים. ֵמָאה ְוֶאָחד פְּ

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

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ה גָּדֹול ִחּיּוב  מָּ ַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ ִתּקּון ל' כָּ גַּם בְּ
ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה.  ַקבָּ ִלְלמֹד  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ַעל 
אֶֹרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול 
ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן,  ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ גָּלּוָתא כִּ
ּלֹא  ָלה ַמה שֶּׁ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ כִּ
י  כִּ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ

ְמקֹורֹות  ה  ְוַכמָּ ה  מָּ ִמכַּ ְלַהֲאִריְך  קֹום  ַהמָּ אן  כָּ
ְוָקא  ַהּזַֹהר דַּ יִבים ְמאֹד ֶאת ִלּמּוד ֵסֶפר  ֲחשִׁ ַהמַּ
ֶפר  סֵּ ן מּוָבא בַּ יָחא, כֵּ ְמשִׁ ָיֵמינּו, ּדֹור ִעְקְבָתא דִּ בְּ
יַאת  בִּ קֶֹדם  ַתב:  כָּ שֶׁ ְכָיא  דַּ ֵמיָרא  ִרים  ְישָׁ אֹור 
ַרֲחָמָנא  יקֹוְרסּות  ְוֶאפִּ ִמינּות  ר  ְתגַּבֵּ תִּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ְלִהזֵָּהר  ְלֶזה  ָהֵעָצה  עֹוָלם.  בָּ ִליְצַלן 
ַאף  זַֹהר  יֹום  ָכל  בְּ ֵלאמֹר  ָהֶאָחד  לּו,  ַהלָּ ָבִרים  דְּ
י ֲאִמיַרת זַֹהר  אֹוֵמר, כִּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ י שֶׁ ַעל פִּ

ב. ְמֻסגֶֶּלת ְלָטֳהַרת ַהלֵּ

ל  כָּ ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר, שֶׁ ִמְקדַּ ּומֹוִסיף ְלָבֵאר בְּ
ַנַחת  ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  ֵסֶפר  בְּ ָהעֹוֵסק 
ָדַאִני  פְּ ִאּלּו  כְּ תּוב:  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְליֹוְצרוֹ,  גָּדֹול  רּוַח 
ּלֹא  ְך גַָּזר ַהּבֹוֵרא שֶׁ י כָּ ֲאִני ּוָבַני ִמן ַהגָּלּות כּו'. כִּ
ָיבֹוא  ְבִגיֵנּה  יֹוַמיָּא דִּ נּוז ַעד סֹוף  גָּ ְוִיְהֶיה  ה  ִיְתגַּלֶּ

זּוָלתוֹ. ה זוֹ ּבוֹ ְולֹא בְּ י ְסֻגלָּ רֹור, כִּ דְּ

ִעְנָין  רּוַח ָקְדׁשוֹ  ן יֹוַחאי בְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ְראֹות ַרבִּ בִּ
ֶדֶרְך  בְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְכּתֹב  א  ַאבָּ י  ְלַרבִּ ִצוָּה  ֶזה, 
ְתָרא  ָרא בַּ ֶמֶרת ַעד דָּ ֶהְעֵלם ִלְהיֹותוֹ ֻמְצָנע ְלִמשְׁ
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יָחא,  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ ְליֹוֵמיה  ְקִריב 
ֶעְזַרת  ָיֵמינּו בְּ ה בְּ ֻאלָּ ַהגְּ ְצַמח  תִּ ּבוֹ  ִקים  ְתַעסְּ ַַהמִּ ְ ֶ ְ

ג



ְתָרא כ"ז ְלַמְטמֹוִני"ם תש"ע לפ"ק,  ִני בַּ ַמיָּא, שֵׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

פעיה"ק תובב"א.

ֻפְרָסם  אֹור ַהגָּדֹול ַהמְּ ל ָכ"ק ַהמָּ מוֹ שֶׁ ָרֵאל ָגדֹול שְׁ יהּוָדה ּוְבִישְׂ ֵהן נֹוַדע בִּ
ִליָט"א ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין  לֹום ְיהּוָדה ְגָראס שְׁ לשו"ת הגה"צ מוה"ר שָׁ
ָתְקּפוֹ  ה  ַמֲעשֵׂ ַעל  ִעיִדים  ַהמְּ ִחּבּוָריו  רֹות  ַעשְׂ ְיִעידּון  ר  ְוַכֲאשֶׁ ִליָט"א,  שְׁ
ית  ֶרם בֵּ כֶּ ְרֵצי ַהחֹוָמה בְּ ים ִלְגּדֹר פִּ יק ְלַחיִּ ת ַצדִּ ֻעלַּ ּתֹוָרה, ְוַעל פְּ ּוְגבּוָרתוֹ בַּ
ְלַהְרּבֹות  ַיֲעֶלה  ְיהּוָד'ה  ה  ַעתָּ ֶזה  ְוִהנֵּה  ִיְרּבּו,  ן  כֵּ ִנים  שָּׁ בַּ ַרּבֹות  ֶזה  ָרֵאל  ִישְׂ
ָיְסדוֹ  בְּ ַלֲעשֹׂות  יל  ְוִהְגדִּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַבר  דְּ ַעל  ָהָעם  ֶקֶרב  בְּ ֳעִלים  פָּ
ְבֵרי  דִּ ל  ִמכָּ ָטהֹור  ִאיׁש  ְוָאַסף  ָעִרים,  ה  ַכמָּ בְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ים  ַרבִּ עּוִרים  שִׁ
ם ֵסֶפר  שֵׁ ת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּוְקָראוֹ בְּ ְסֻגלַּ ִרים בִּ ֵאי ּוַבְתָרִאי ַהְמַדבְּ ַרּבֹוֵתינּו ַקמָּ
ּקּוִנים,  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ֵמָחָדׁש  יס  ּוְלַהְדפִּ ְלַהֲהִדיר  ָזָכה  גַּם  ַהּזַֹהר',  'אֹור 
ְבָרא  גַּ ְדִאיְתַמֵחי  א  דָּ גֹון  כְּ א  ַרבָּ ְבָרא  גַּ ַעל  ָמה  ַהְסכָּ בְּ ַלֲעלֹות  ּוְלמֹוָתר 
ַח  בֵּ ּוְלשַׁ ל  ְלַהלֵּ ַהּמֹוָתר  ִמן  גַּם  ָרֵאל,  ִישְׂ פּוצֹות  ָכל תְּ ָעִרים בְּ שְּׁ ִויַהְללּוהּו בַּ
דֹוׁש  ַהקָּ ְלֵעֶסק  ָרֵאל  ִישְׂ ַנְפׁשֹות  ֵקרּוב  בְּ יו  ַעמָּ בְּ ה  ָעשָׂ שֶׁ ַהּטֹוב  ָבר  ַהדָּ
ַער  שַׁ נּו ָהֲאִר"י ז"ל ַעְצמוֹ בְּ ִצינּו ְלַרבֵּ ָנא מָּ ּוִמַקְדַמת דְּ ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד ֵסֶפר  דְּ
ִקיאּות  ֶרְך בְּ זַֹהר דֶּ ְלמֹד בְּ יִּ ִוי "שֶׁ ֲהַר"א ַהלֵּ ָאַמר ַלמַּ ף י"ב) שֶׁ ַהּקֶֹדׁש (דַּ רּוַח 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ְקָרא בְּ יִּ ָכל יֹום ְושֶׁ נ' ָעִלים בְּ ִעּיּון מ' אוֹ  יֲַּעִמיק בְּ ִלי שֶׁ ְלָבד בְּ בִּ
ּקּון  תִּ נַָּתן  שֶׁ ַתב  כָּ נ"א)  ַעּמּוד  (הנד"מ  ָהֲאִר"י  ְבֵחי  שִׁ ּוְבֵסֶפר  ים",  ַרבִּ ָעִמים  פְּ
ׁשֹון  ַהלָּ ַהּזַֹהר  ֶפר  ִמסֵּ ים  פִּ דַּ ָרה  ֲעשָׂ יֹום  ָכל  בְּ לֹוַמר  ֶאָחד  ׁשּוָבה  תְּ ַעל  ְלבַּ
נַָּתן  ן שֶׁ ָישָׁ פּוס  ָהֲאִר"י דְּ ְבֵחי  ֵסֶפר שִׁ ְוֵהן הּוָבא בְּ ֲהָבָנה,  י ׁשּום  ְלתִּ ְלַבד בִּ
ם  שֵׁ ים, ְוַהִחיָד"א בְּ פִּ ָכל יֹום ד' אוֹ ה' דַּ דוֹ בְּ ׁשּוָבה ֶאָחד ְלַלמְּ ַעל תְּ ּקּון ְלבַּ תִּ
נַָּתן  נּו ָהֲאִר"י שֶׁ ַרבֵּ ֵמיּה דְּ ִהיר) ֵהִביא ִמשְּׁ דֹוִלים (ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהבָּ ַהגְּ
ַתב הגה"ק  ְוַכּיוֵֹצא ּבוֹ כָּ ּזַֹהר,  ים  פִּ ל יֹום ה' דַּ ׁשּוָבה לֹוַמר כָּ ַעל תְּ ּקּון ְלבַּ תִּ
ם  ַתב שָׁ ִביל א' אֹות ל"א), ְוכָּ ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך (ְנִתיב ַהּתוָֹרה שְׁ ִמָקאַמְרָנא בְּ
ן, ְוֵכן ָמִצינּו להגה"ק  גַּם הגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ִמִזיְדְטׁשֹוב ָנַהג כֵּ שֶׁ
ִריְך  צָּ ְנָחס הנמ"ח ח"א ַעּמּוד רס"ד) שֶׁ ְנָחס ִמָקאִריץ (ִאְמֵרי פִּ י פִּ מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ
ן  ֵסֶפר בֶּ ה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא בְּ ֲעשֶׂ ָכל יֹום, ְוַעיֵּן עֹוד ַהמַּ ין בְּ פִּ לֹוַמר ב' אוֹ ג' דַּ

אן ְמקֹומוֹ ְלַהֲאִריְך. יִתי ַעל ָאבֹות, ְוֵאין כַּ בֵּ

ָהַרב  ַתב  כָּ ָבר  כְּ ָקָאַמר,  ַמאי  ָיַדע  לֹא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  קֹוֵרא  ְהיֹותוֹ  ְדבִּ ְוַהגַּם 
ל  ע אֹות מ"ד "ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ ֶאְצבַּ ֵסֶפר מֹוֶרה בְּ ִחיָד"א בְּ
ּקּון גָּדֹול  ְקִריָאתוֹ הּוא תִּ ְטֶעה בִּ יִּ גַּם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף שֶׁ שֶׁ ִלּמּוד בְּ
ׁשּו"ת  ם, ְועֹוד בְּ דֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים שָׁ ם ַהגְּ ִסְפרוֹ שֵׁ ַתב בְּ ָמה". ְוֵכן כָּ שָׁ ַלנְּ
ַתב ֵמֵעין ֶזה  ָבר כָּ ָנא כְּ ַאל ח"א ִסיָמן ע"ה סֹוף אֹות ב', ּוִמַקְדַמת דְּ ים שָׁ ַחיִּ

ף  (דַּ בּועֹות  ְדֵליל שָׁ ּמּוד  ַהלִּ ֵסֶדר  בְּ ַמִים  ִמן ַהשָּׁ ֶלֶחם  ִסְפרוֹ  בְּ ֶצַמח  ַמֲהִר"י 
ֶמֶלְך  ׁש  ְקדַּ ְוַהמִּ ים,  ַחיִּ ֵעץ  ֶרְך  דֶּ קּוְנְטֵרס  ְלֵהי  שִׁ בְּ ְוָהַרְמַח"ל  ֵריׁש ע"ב),  ל"א 

ִגיְרָסא  י "ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ּקּון מ"ג אֹות ס') כִּ ּקּוִנים (תִּ א ֶמֶלְך ַעל ַהתִּ סֵּ ִסְפרוֹ כִּ בְּ
ַמֲאַמר  רּוׁש  פֵּ ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ְזכֶּ יִּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עוָֹלמֹות  ּבוֶֹנה  ָעְלָמא  בְּ
ָנה  ט שָׁ שָׁ ה ִלּמּוד ַהפְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת שֶׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ ֶאָחד ַיֲעשֶׂ
ים ַפַלאִג'י ח"ב דף  י ַחיִּ ים ְלַהגָּאֹון ַרבִּ ֶפר ְזִכיָרה ְלַחיִּ סֵּ ִמיָמה", ְוַעיֵּן עֹוד בַּ תְּ

א ְדַעְנָיא ִסיָמן ע"ד. ע' ע"ד, ובשו"ת ַאַפְרַקְסתָּ

ס  ִאגֶֶּרת ַהּקֶֹדׁש (ִנְדפַּ ָבר ֵהִעיד הגה"ק ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי זיע"א בְּ ִאיְבָרא, כְּ
ַעל  בַּ [דהגה"ק  ז"ל  ָקְדׁשוֹ  י  ִמפִּ י  ַמְעתִּ "שָׁ ַהנַּ"ל)  להגה"ק  ַהּזַֹהר  אּוֵרי  בֵּ ֵסֶפר  ֵריׁש  בְּ

דֹוׁש  ה ֶקַבע ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ל ָיָמיו ָעשָׂ כָּ ִים, שֶׁ תַּ ַעם ּושְׁ ְנָיא זיע"א] לֹא פַּ ַהתַּ

זַֹהר  בְּ ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  בְּ ָאַמר  שֶׁ ַמה  דְּ ָאַמר  ְוכֹה  גָּדֹול,  ִעּיּון  בְּ ְוכּו'  ת  בָּ שַׁ בְּ
יּה ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא כּו', ַהְינּו  ֵסֶפר ַהּזַֹהר בֵּ ְבַהאי ִחּבּוָרא דְּ ת ָנשֹׂא דִּ ָרשַׁ פָּ
ְמֻכוָּן  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ה  ִמלָּ ָכל  בְּ ׁשֹון  ַהלָּ ִדְקּדּוק  בְּ ְוכּו',  ְוָקא  דַּ גָּדֹול  ִעּיּון  בְּ ִלּמּוד  בְּ
נּו  ַרבֵּ ִדְבֵרי  בְּ ְמקֹורוֹ  ֶהְרָאה  שֶׁ ם  שָׁ ְוַעיֵּן  ָלה".  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ֲאִמּתּות  י  פִּ ַעל 
ֵני ּדֹורוֹ  ל בְּ ָגה ֹיֵתר ַעל כָּ זָָּכה ְלַהשָּׂ ה שֶׁ מַּ ם) שֶׁ ַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש (שָׁ שַׁ ָהֲאִר"י בְּ
ַהּזַֹהר,  ל ֵסֶפר  ָנה ַעל ַמֲאַמר ֶאָחד שֶׁ י שֵׁ ְלתִּ ָאר בִּ ה ֵלילֹות ָהָיה ִנשְׁ מָּ י כַּ "כִּ
ב ַעל  בּוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹושֵׁ שָׁ בְּ ל ְיֵמי ַהחֹול שֶׁ ה ֵלילֹות שֶׁ שָּׁ ְוִלְפָעִמים שִׁ
ילֹות ָהֵהם". ְוָאֵכן ְיֵרא  ל ַהלֵּ ן כָּ ְלָבד, לֹא ָהָיה ָישָׁ ּזַֹהר בִּ ִעּיּון ַמֲאַמר ֶאָחד בַּ
ֵרי  ְוַאשְׁ לוֹ  ֵרי  ְוַאשְׁ ָידוֹ,  יַח  ַינִּ ל  בַּ ִמזֶּה  ְוַגם  ִמזֶּה  ֵניֶהם,  שְׁ ְיֵדי  יוֵֹצא  ַמִים  שָׁ

א. ֶזה ּוַבבָּ ֶחְלקוֹ בָּ

הגה"צ  כ"ק  י  ַמֲעשֵׂ דֹוִלים  גְּ ה  מָּ כַּ י  כִּ לֹוַמר  ֵיׁש  טּוָבא  ְועֹוד  ה  ֵאלֶּ ל  כָּ ְוַעל 
ים, ִויֵהא ַרֲעָוא  ִזּכּוי ָהַרבִּ ר גָּדֹול ְזכּותוֹ ַעד ְמאֹד בְּ ִליָט"א ֲאשֶׁ ֵמָהאְלִמין שְׁ
ַאַוות  כְּ ּוְלַהֲאִדיָרּה  ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגדִּ ה  ְוִיְזכֶּ ָרָכא,  כְּ ַאּכֹוָלא  יּה  ֵרישֵׁ ירֹום  ְדתֵּ
י  ָרֵאל ַעד כִּ ֶקֶרב ִישְׂ הֹוָרה, ְוַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתוֹ הּוא ּוָבָניו בְּ ַנְפׁשוֹ ַהטְּ
ְמֵהָרה  ִביַאת ּגוֵֹאל ֶצֶדק בִּ ים בְּ ִים ַליָּם ְמַכסִּ מַּ ָעה ֶאת ה' כַּ ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ

ן ְיִהי ָרצֹון. יָדן, ָאֵמן כֵּ דִּ

ה: ַאֲהָבה ַרבָּ לֹום ּתֹוָרתוֹ בְּ לֹומוֹ ּושְׁ ֶזה ּדֹוֵרׁש שְׁ ְוִהְנִני בָּ
ֶטעְרן הק' ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנשְׁ
ב ב') רֹות ַהֹזַהר - ִמְכתַּ (ֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר - ִאגְּ

* * *

ָמְרָך  ְמֶרָך - ִישְׁ ם ִישְׁ יַמְטִריָּה: ַהשֵּׁ גִּ ר יֹוַחאי" = 915 - בַּ ְמעֹון בַּ י שִׁ "ַרבִּ
ם  ַהשֵּׁ ְמֶרּנּו  ִישְׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  יּמּוד  לִּ ְיֵדי  [ַעל  ּוָפָרס  ֱאדֹום  ִמְלֶחֶמת   - ם  ַהשֵּׁ

ְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג - ֱאדֹום ּוָפָרס]

א  דָּ ַעל  רי"ז),  (ַדף  ַוְיִחי  ת  ָפָרשַׁ בְּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ ם  ַהשֵּׁ
ְמלֹא  ה  מָּ שָׁ ְוֵתן  ַאַחת  ִצְנֶצֶנת  ַקח  ִתיב:  כְּ
ְוָהֵבן  ְלַאְצָנעּוָתא,  ֶמֶרת,  ְלִמשְׁ כּו'  ָמן  ָהעֶֹמר 
ַער  ְלשַׁ ָמתוֹ  ַהְקדָּ ִויַטאל זלה"ה בְּ ים  (ָהַרב ַחיִּ ֶזה ְמאֹד. 

מֹות). ַהַהְקדָּ

ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר  ָל"ה, ֲעשָׂ שְּׁ ִהנֵּה ְמבָֹאר בַּ
ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ֵמַהּזַֹהר  ַהִחּבּור  שֶׁ ִראׁשֹון, 
סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו'  נּוז  גָּ
ְזכּות  ּובִּ ְחּתֹוִנים,  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים 
ָהָאֶרץ  ֵלא  מָּ תִּ ָאז  י  כִּ יַח,  ָמשִׁ ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 
ְקרֹוָבה  ה  ִסבָּ ְהֶיה  תִּ זוֹ  ר  ֲאשֶׁ תוֹ,  ִסבָּ בְּ ָעה  דֵּ
ם ִאיׁש ֶאל  ְבתֶּ ָאַמר ּוְבִגיֵניּה ְושַׁ ְלִביָאתוֹ. ְוֶזהּו שֶׁ
ם  שֵׁ ָרֵאל, כְּ ְזכּותוֹ ִיגֲָּאלּו ִישְׂ בִּ ֵדי שֶׁ ֲאֻחזָּתוֹ ְוכּו', כְּ
ֻהְצַרְך  שֶׁ ַעד  ְצַרִים  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ ִנְגֲאלּו  ּלֹא  שֶׁ
ּוְבַדם  ַסח  פֶּ ַדם  בְּ ם  שָׁ ְלַקדְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ

ה ַעד  ֻאלָּ ְהֶיה ַהגְּ ה ָהֲעִתיָדה לֹא תִּ ֻאלָּ ן גְּ ִמיָלה, כֵּ
ה ַהּזוֹ, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל  ֻדשָּׁ ְזּכּו ְלתֹוְספֹות ַהקְּ יִּ שֶׁ

ּה. ֵרי ַהּזֹוֶכה בָּ ַרְך, ְוַאשְׁ ִיְתבָּ

ִמיִני: ְוֶזהּו  ת שְׁ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ ּוְלׁשֹון דֶּ
ּדוֹר  ָכל  בְּ י  (כִּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ַהְינּו  ה,  משֶׁ ַרׁש  דָּ רֹׁש  דָּ
יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ דְּ ְוִאיָתא  ה,  משֶׁ ִחיַנת  בְּ ֵיׁש  ְודֹור 

ה,  ָבר משֶׁ ַרׁש כְּ דָּ ה), ְוִיְדרֹׁש ַמה שֶּׁ ִחיַנת משֶׁ ָהָיה בְּ

ן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז ְוִהנֵּה  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַהְינּו ַרבִּ
יָלא  ּוִממֵּ ִלּפֹות  ַהקְּ ל  כָּ לּו  טְּ ְתבַּ יִּ שֶׁ ַהְינּו  שַֹׂרף, 
ָאֵמן  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶנה  בָּ יִּ שֶׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִיְהֶיה 
ּטּול  ֶסָלה ָוֶעד. ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה בִּ
ְטרּוִגים  ַהקִּ ַתת  בָּ ְוַהשְׁ ַהגָּלּות  ְוַקּלּות  ִלּפֹות  ַהקְּ
לּוי  תָּ ַהּכֹל  כ"ד).  ָנָהר  ִראׁשֹון  ַמְעָין  ְלַאְבָרָהם  (ֶחֶסד 

ק  ִהְתַעסֵּ ִמלְּ ּוְמִניָעֵתנּו  ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ

נּו  שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ בָּ
ים). ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחיִּ ַמת ָהַרב ַחיִּ נּו (ַהְקדָּ ְוִתְפַאְרתֵּ

ּמּוד  ַהלִּ ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ְוָעצּום  גָּדֹול  ְך  כָּ ֵדי  כְּ ַעד  ִאם 
י  א ְלַחזֵּק ֶאת ְיֵדי עֹושֵׂ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֵאין ָלנּו ֶאלָּ בְּ
ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם אֶֹמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק 
עֹז  ְוִחְגרּו  ָמְתַנִים  צּו  ַאמְּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ֲעבֹוָדָתם  בַּ
ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ אֹורוֹ  ֶאת  ּוְלָהִפיץ  יְך  ְלַהְמשִׁ
ָכל ַמה  עֹוָלם ּוְלַסיֵַּע בְּ ר יֹוַחאי, ְלַפְרֵסם ּכֹחוֹ בָּ בַּ
הֹוִסיפּו  ְלָבְרְכֶכם,  ֵאיפֹה  ָלנּו  ַאר  ִנשְׁ ר.  ֶאְפשָׁ דְּ
ִריְך  בְּ א  ְלקּוְדשָׁ ַחיִָּלים  ְלַהְרּבֹות  ַחִיל  ַלֲעשֹׂות 
י ְיֵדיֶכם ַעד  ַמֲעשֵׂ ָרָכה בְּ ִהיא ְואֹוַרְיָתא, ִויִהי ַהבְּ
ָלאָכה, ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם  ל ַהמְּ ַלם כָּ שְׁ ר תֻּ ֲאשֶׁ
ֵלם  שָׁ ם  ַהשֵּׁ ם  שֵׁ ִויִהי  ית,  ָהֲאִמתִּ ֵלמּותוֹ  ִלשְׁ
נּו  ִביַאת ַמְלכֵּ ָלַעד בְּ ְסאוֹ  ְוִתּכֹון כִּ ֵלם  ְוִכְסאוֹ שָׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ יֵחנּו בִּ ּוְמשִׁ

ִליָט"א ֶטעְרן שְׁ י ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנשְׁ ַעל "ַים ַהָחְכָמה" ַרבִּ ל בַּ ֻקבָּ ר ַהמְּ ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ יר בַּ ָרָכה ְוִחּזּוק ֵמֵאת ַהגָּאֹון ָהַאדִּ ב בְּ ִמְכתַּ

ַלִים תובב"א ר - פעיה"ק ְירּושָׁ ְסתָּ ְגֶלה ְוַהנִּ יַבת "ּתֹוַרת ֲחַכם", ְלתֹוַרת ַהנִּ רֹאׁש ְישִׁ
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