פלא יועץ

ַה ֶּבן ִאיׁש ַחי ו ְַהז ַֹּהר

ומי שאין לו יד בחכמה זו ,גדולה רעתו ,עד שאמרו
מאן דלא עאל ונפק טב ליה דלא איברי.

"ה ֶּבן ִאיׁש ַחי"
ְל ֶרגֶל ִה ּל ּולַת ַה ֵּמ ָאה ָׁשנָה ֶׁשל ַ
י"ג אֱלוּל תרס"ט – תשס"ט
ֵיהם:
"בן ִאיׁש ַחי" ִח ֵּבר יו ֵֹתר ִמְ 80-ס ָפ ִרים ַּב ּנִגְ ֶלה ו ַּב ּנ ְִס ָּתר ,ו ֵּבינ ֶ
ַה ֶּ
ֲמׁש ֵמאוֹת ַע ּמו ִּדים
זֹּהרֵ ,מ ַעל ַלח ֵ
"ס ֶפר ְּב ָניָהוֵּּ :פר ּוׁש ַעל ִּת ּק ּונֵי ַה ַ
ֵ
ו ְֵס ֶפר "סוֹד ְי ָׁש ִרים"ְׁ ,ש ֵאלוֹת ו ְּתׁשוּבוֹת ְּב ַק ָּב ָלה ,ו ְֵס ֶפר "חוּט
"ד ַעת ו ְּתב ּונָה":
ׁ" ְׁש ֵאלוֹת ו ְּתׁשוּבוֹת ְּב ַק ָּב ָלה ו ְֵס ֶפר ַּ
ֻלש
ַה ְמׁש ָּ
ַה ְק ָּדמוֹת ְל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה
ֲמ ְר ֶּתם ּכֹה ֶל ָחי"
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים הוּא "וַא ַ
ִּפ ּיוּטוֹ ַה ּיָדו ַּע ְּביו ֵֹתר ֶׁשל ר ִּ
ָאל
ׂר ֵ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאיִּ ,פ ּיוּט זֶה נ ְִכ ַּתב ְּב ֶארֶץ ִי ְש
ִל ְכבוֹדוֹ ֶׁשל ר ִּ
ָאל.
ׂר ֵ
ה'תרכ"טְּ 1869 ,ב ִצ ּיוּנוֹ ֶׁשל ָה ַר ְׁש ִּב"י ו ְִה ְת ַּפ ְר ֵסם ו ְִה ְת ַק ֵּבל ְּב ָכל ְק ִה ּלוֹת ִי ְש
ָאל
ׂר ֵ
ֲדת ִי ְש
ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדוֹׁש ַה ַחד ְּב ָדרָא ְמג ַּלֶה לָנ ּו ֶׁש ִּק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְק ַהל ע ַ
ראה עמוד יג...

כוחו של יהודי אחד

הידעת
שעה לימוד זוהר ביום שבת שוה
ללימוד  75שנה ש"ס בימות החול

סוד לימוד סודות
התורה גבה מאד על
כל הלימודים ,אשרי
מי שזכה שחלק לו ה'
חלק בבינה ויש לו יד
ושם בחכמת הקבלה,
ומכוין בעשית המצות
ובתפילותיו ולימודו
על פי הסוד ,מה טוב
חלקו ומה נעים גורלו,
אין הפה יכולה לספר
גודל מעלתם ,והרגיל
בספר הזוהר הקדוש ראה יראה גודל מעלת האנשים
האלה שלמים הפלא ופלא .ומי שאין לו יד בחכמה זו,
גדולה רעתו ,עד שאמרו מאן דלא עאל ונפק טב ליה
דלא איברי.
ראה עמוד יד...

ראה עמוד ד...

ָתנ ּו ְל ַה ִּגי ַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמי ז ַֹהר ְּכ ַת ָּקנַת ַה ֵּבית ִּדין ַה ּגָדוֹל ֶׁש ִּביר ּו ָׁש ַליִם ִמ ְּׁשנַת תרפ"א
ַמ ְּטר ֵ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ַבים" ְּב ַמ ָּט ָרה ְל ָה ֵקל ַעל ַה ּלו ְֹמ ִדים ו ְּל ָצרֵף עוֹד וְעוֹד יְהו ִּדים ְל ַמ ְע ּגַל ַה ּלו ְֹמ ִדים ַה ְּקבו ִּעים ַּב ַ
ַכי ָהר ִּ
"ח ְב ָרה ְמז ֵּ
זֹּהר ָהעו ָֹל ִמי" ֶׁש ַע"י ֶ
"מ ְפ ַעל ַה ַ
ְל ֵׁשם ָּכ ְך ִה ְת ַּג ּי ְַסנוִּ ,
ָכים ְלָ 12-ח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָה
זֹּהר ְלְּ 12-כר ִ
ֻמ ֶצת ִה ְצ ַל ְחנ ּו ְל ַח ֵּלק ֶאת ַה ַ
ְל ַא ַחר עֲבו ָֹדה ְמא ֶּ
זֹּהר
ְס ּיֵם ּתו ְֹך ָׁשנָה ֶאת ֵס ֶפר ַה ַ
זֹּהר ְּב ָכל יוֹם נ ַ
ֻלק ְל ִל ּמוּד יו ִֹמי ָּכ ְך ֶׁש ְּב ִל ּמוּד ֶׁשל ַּ 15 – 10ד ּקוֹת ִמן ַה ַ
ְּכ ֶׁש ָּכל ֶּכ ֶר ְך ְמח ָּ
ַבים
זֹּהר ע"פ ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ְלזִ ּכוּי ָהר ִּ
ָּב ֵּתי ִּמ ְד ָר ִׁשים ְי ִׁשיבוֹת ו ְּכו ְֹל ִלים ַה ְמ ַק ְּב ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ֶאת ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי יְכו ִֹלים ְל ַק ֵּבל ִח ּנָם ֶאת ַה ַ

ָתנ ּו ְל ַה ִּגי ַע ְלִ 1000-ס ּיו ֵּמי ז ַֹהר ְּכ ַת ָּקנַת ַה ֵּבית ִּדין ַה ּגָדוֹל ֶׁש ִּביר ּו ָׁש ַליִם ִמ ְּׁשנַת תרפ"א
ַמ ְּטר ֵ
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים זוֶֹננ ְֶפ ְלד אב"ד ִּד ְק ִה ַּלת ָה ַא ְׁש ְּכנ ִַּזים
ייב ִּד ְיס ִקין ,ר ִּ
ֻע יְהו ָּדא ֵל ּ
ַבי מ ֶׁשה יְהוֹׁש ַ
ַבי י ְִצ ָחק יְרו ָּחם ֶּבן ר ִּ
ָׁשם ָח ְתמ ּו ַה ְּגאוֹנִים ַה ַּצ ִּד ִיקים ר ִּ
ָצ"ל .וְעוֹד ]רָא ּו ְּב ַעלוֹן ִמס' [1,2
ַדים ז ָ
ַבנִים דק"ק ְס ָפר ִּ
ַבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ס"ט רֹאׁש ָהר ָּ
עיה"ק יְר ּו ָׁש ַליִם ,ר ִּ
ֲתר עוּר ּו ו ְִה ְתעו ְֹרר ּו ְל ָה ִאיר ֶאת ָהעוֹ ָלם ָּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹן
ֲתר וַא ָ
ׂ ָר ֵאל ַה ּנ ְִמ ָצ ִאים ְּב ָכל א ָ
יאה נ ְִר ֶּג ֶׁשת ְל ָכל ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
ֵצא ִּב ְק ִר ָ
נֵ

ַל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ִמ ּתו ְֹך ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֻלָהִ .ה ְצ ָט ְרפ ּו ל ִּ
ּבוֹא ּו ו ְּטל ּו ֵחלֶק ְּב ֵקרוּב ַה ְּגא ּ
ָמינ ּו ָא ֵמן
יכם ו ְָע ֵלינ ּו ְל ִה ּוָ ַׁשע ִּב ְתׁשו ַּעת עו ָֹל ִמים ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֲל ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָיגֵן ע ֵ
וּזְ כוּת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ֻלק ִח ּנָם – ְּב ַדף ָה ַאחֲרוֹן ֶׁשל ָה ַעלוֹן
זֹּהר ַה ְמח ָּ
ְל ַה ְר ָׁש ָמה עֲבוּר ַק ָּב ַלת ִס ְפרֵי ַה ַ

כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א

ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"  -סט שלם במחיר מוזל ומסופסד02 - 6251451 :
וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל 052 – 7632452 :וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל

"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"

עמוד ב

סך הכל של הצרות של שנת תשס"ט:

ִּכ'י לֹ'א ִּת ָּׁשכַ'ח ִמ ִּפ'י ז ְַרע'וֹ

יותר מחצי מיליון משפחות במצוקה ,אלפי משפחות אלמנות,
עשרות אלפי משפחות עם יתומים קטנים ,עניים מרודים אחרי
שנים ארוכות של סבל ומחסור זועקים אנא ה' הושיעה נא ,ולא
נענים ,למה? למה? למה?

ִּכ'י לֹ'א ִּת ָּׁשכַ'ח ִמ ִּפ'י ז ְַרע'וֹ ,או ִֹת ּיוֹת יו ַֹחאי ,עַל י ְֵדי ז ְַרעוֹ ֶׁשל
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,לֹא ִּת ָּׁשכַח ַה ּתוֹרָה
יו ַֹחאי ֶׁשהוּא ר ִּ
ְלכ ּו חֲז ּו ִמ ְפעֲלוֹת ַה ֵּׁשם
ִה ְת ּג ַּלוּת נ ְִפ ָלא ִמ ּסוֹד
ַבי
ֻלת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ
ְּגד ַּ
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי זִ ְכרוֹנוֹ
ָכה:
ִל ְבר ָ

הישועה של כלל ישראל!

ָאל עַל יָדוֹ.
ׂר ֵ
יח ֶׁש ּלֹא ִּת ְׁש ַּת ּכַח ּתוֹרָה ִמ ִּי ְש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִה ְב ִט ַ
ר ִּ
ַבו ֵֹתינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָה ) ַׁש ָּבת קלח'ְּ :(:כ ֶׁש ּנ ְִכנְס ּו
ַמו ָּבא ְּב ִד ְברֵי ר ּ
ּכ ּ
ָאל ו ְָא ַמר
ׂר ֵ
ידה ּתוֹרָה ֶׁש ִּת ְׁש ַּת ּכַח ִמ ִּי ְש
ֲת ָ
ַבו ֵֹתינ ּו ְל ֶכרֶם ְּבי ְַבנֶה ָא ְמרוּ :ע ִ
רּ
"כי לֹא ִּת ָּׁשכַח ִמ ִּפי
ֱמרִּ :
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֶׁש ּלֹא ִּת ְׁש ַּת ּכַחֶׁ .שֶּנא ַ
ר ִּ
ׂא קכד'ְּ :(:ב ַהאי ִח ּב ּורָא ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ַמב ָֹאר ַּבז ַֹּהר )ָנש
ז ְַרעוֹ"ְ .וכ ְ
י ְִפקוּן ֵּב ּה ִמן ּגָלו ָּתא'.
ָתנ ּו ַה ְּקדוֹ ָׁשהִּ .כי עַל
ַתה ּבוֹא ו ְּר ֵאה ו ְָה ֵבן נ ְִפלָאוֹת נ ְִס ָּתרוֹת ֶׁשל ּתוֹר ֵ
ְוע ָּ
"כי לֹא ִּת ָּׁשכַח ִמ ִּפי
ַצמוֹ עַל זֶה ַה ָּפסוּק ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ע ְ
ּכֵן ָס ַמ ְך ר ִּ
ֻמז ְונ ְִס ָּתר סוֹד ַה ּזֶהֶׁ ,שעַל
ַצמוֹ ְמר ָּ
ֱמת ְּבזֶה ַה ָּפסוּק ְּבע ְ
ז ְַרעוֹ"ִּ .כי ֶּבא ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,עַל יָדוֹ לֹא ִּת ְׁש ַּת ּכַח
י ְֵדי ז ְַרעוֹ ֶׁשל יו ַֹחאיֶׁ ,שהוּא ר ִּ
"כ'י לֹ'א ִּת ָּׁשכַ'ח ִמ ִּפ'י
ָאלִּ .כי סו ֵֹפי ֵּתבוֹת ֶׁשל זֶה ַה ָּפסוּק ִּ
ׂר ֵ
ַה ּתוֹרָה ִמ ִּי ְש
ַמז ו ְּמג ַּלֶה ַה ָּפסוּק ִּכי לֹא ִּת ָּׁשכַח
ז ְַרע'וֹ" ֵהם או ִֹת ּיוֹת יו ַֹחא"יְ ,וזֶה ֶׁש ְּמר ֵּ
ֻמז
ַצמוֹ ֶׁשהוּא ְמר ָּ
ִמ ִּפי ז ְַרעוִֹ ,מ ִּפי ז ְַרעוֹ ַּדי ְָקאַ ,היְנ ּו ִמ ִּפי ז ְַרעוֹ ֶׁשל זֶה ְּבע ְ
ְונ ְִס ָּתר ְּבזֶה ַה ָּפסוּקֶׁ ,שהוּא ַה ַּת ּנָא יו ַֹחאיִּ .כי ַעל י ְֵדי ז ְַרעוֹ ֶׁשל יו ַֹחאי
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ֻמז ְּבזֶה ַה ָּפסוּק ְּבסו ֵֹפי ֵּתבוֹת ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעילֶׁ ,שהוּא ר ִּ
ֶׁש ְּמר ָּ
זֹּהר ָּדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא
ֶּבן יו ַֹחאיַ ,על יָדוֹ לֹא ִּת ָּׁש ַכח ַה ּתוֹרָהִּ ,כי ַּב ַ
ַּכ ִּנז ְּכַר ְלעֵיל.
ַמז ְּב ָפסוּק ַא ֵחרִּ .כי ַּדע ִּכי
ַצמוֹ הוּא ְמר ֵּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְּבע ְ
ו ְַדעֶׁ ,ש ּסוֹד ר ִּ
ְ'ק ִּדי'ׁש
)ד ִנ ּיֵאל ד(ִ :ע'יר ו ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן הוּא ְּב ִחינַת ָּ
ַה ַּת ּנָא ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
)ס ֶפר ִל ּקו ֵּטי מוֲֹהרַ"ן –
ָ'חת ,רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ִׁש ְמעוֹ"ן וְכוּ'ֵ .
ִמ'ן ְׁש ַ'מ ּיָא נ ִ
ִּב ְת ִח ּלַת ַה ֵּס ֶפר(

אנחנו צועקים רבונו של עולם " -ככלות כוחנו אל תעזבנו"
מה אנחנו יכולים לעשות לצאת מכל הבעיות הגדולות האלו?
תשובה!
 1000גדולי ישראל צועקים ב"קול שופר" –
רק הזוהר יציל אותנו
אם כל יהודי ילמד זוהר שעה אחת בשבת
נזכה לשמוע קול שופר של משיח צדקינו
במהרה בימינו אמן )ראה באריכות בספרים
אור הזוהר ,גדולי ישראל והזוהר ,ועוד(
כולם פה אחד אומרים שרק הזוהר הקדוש יציל אותנו
כל אחד שלומד זוהר הקדוש בכל יום ,ובפרט בשבת מציל בזה עשרות
אלפי משפחות מכל הצרות] ,חוץ מהזכיות הגדולות שמקבל ,ראה בפנים
הגליון[ ותזכו בזכות הזה לשנה טובה ומתוקה ,כן ,כך מבטיח לנו ,מי? משה
רבינו עליו השלום ,אליהו הנביא ע"ה ,והרשב"י זי"ע.

הרשב"י מבטיח
שעל ידי הזוהר כל העולם מתמלא בחסד ,וממילא היו מתבטלים כל
התלאות וכל הצרות מן העולם.

הולכים על בטוח
על ידי הזוהר יזכה לאריכת ימים ושנים טובים ,וגם לכפר לו על כל
עונותיו ,ועומדת להציל אותו מכל הפגעים ,וזוכה לבנים צדיקים קדושים
וטהורים.

חשיפה
מלחמת העולם השניה ,עוד מדינה ועוד אחת נכבשת ע"י היטלר ימ"ש ,אין מי שיכול נגדו ,כבר עומד הוא בשערי
א"י ,הלבבות הולמים ,כולם חרדים מן העומד לקרות ,מפחדים ממטרתו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים
טף ונשים...
הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו בידו ,כותב ומתרגם ,מבאר ומברר את הזוהר הקדוש ,ידוע
ידע את שכתב רבי שמעון בר יוחאי "בספרא דא יפקון מגלותא" ,בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ,לכן תרגם
את הזוהר הקדוש ללשון הקודש ,כדי שכל יהודי ,גם פשוטי העם ,יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.
לאחר יגיעה עצומה גמר את המלאכה והביא את הזוהר הקדוש לדפוס .באותו הזמן נתבשרו תושבי ארץ ישראל
שהמלחמה הסתיימה ,זממו של היטלר ימ"ש לא הצליח ,הוא לא כבש את ארץ ישראל.
אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט .מלחמה בדרום ,החמאס משגר טילי קסאם,
מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ ,ובעיקר לבית שמש ,הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש"
בבית שמש.
הפלא ופלא המכון "מפעל הזוהר העולמי" ,הפועל בבית שמש ,שקד באותה תקופה על
הוצאת הזוהר ע"פ העמוד היומי ,באותו היום שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת עזה .ובכלל כל מהלך המלחמה בעזה היתה
בניסי ניסים ומעל לדרך הטבע ,מי יודע אם לא זכות הזוהר הקדוש היא שעמדה לנו,
והדברים מדברים בעד עצמם...
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש א' 99093
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המעשה הנכון – בזמן הנכון

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

הימים ימי הרת עולם ,כל מי שעיניו בראשו מנסה לתפוס את הרגעים
ולהוסיף לעצמו עוד זכיות ליום הדין המתקרב אילינו בצעדי ענק .מי
שיש בידו להוסיף – מוסיף עוד שעות לימוד ,פרקי תהלים ,התבוננות
חשבון הנפש ,התבודדות ,התפילות הנאמרות בחטף במהלך השנה –
זוכות ליחס הראוי להן ונאמרות בכוונת הלב ובמתינות.
קברי הצדיקים הומי אדם ,למירון מגיעים עשרות אלפי אנשים בימים
אלו ,לאומן נוסעים  30אלף איש ,כל הסגולות האלו נעשות בדחילו
ורחימו ,ומצווה אחת צועדת בראש ,וההשקעה בה היא מעל ומעבר,
ובצדק ובמסירות נפש ממש.
הישועה האמיתית של כלל ישראל שלא עולה לך כסף ובזכותה שוברים
כל המחיצות וממתיקין כל הדינים ,בזכותה באים על האדם שפע טובה
וברכה ,עד שאפילו כל הגאולה שלימה תלויה בה ,כמבואר בזוהר
הקדוש ,ובדגל מחנה אפרים פרשת בשלח ,וז"ל:

ַ'בי
ָמהְּ ,ברֵי"ש ְּגלֵי  -רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ר ִּ
ָאל יו ְֹצ ִאים ְּביָד ר ָ
ׂר ֵ
ו ְּבנֵי ִי ְש
ִׁש ְ'מעוֹן ֶּב'ן י'ו ַֹחאי
ָאל
ׂר ֵ
)שמוֹת יד ח( ,ו ְַת ְרגּ וּמוֹ' :ו ְּבנֵי ִי ְש
ׂ ָר ֵאל יו ְֹצ ִאים ְּביָד ָר ָמה' ׁ ְ
א' .ו ְּבנֵי ִי ְש
יתא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ִס ְפרָא ָּדא י ְִפקוּן ִמן
ֶך ְּד ִא ָ
נ ְָפ ִקין ְּב ֵריׁש ְּג ֵל ּיה ,עַל ֶּדר ְ
ּגָלו ָּתאְ ,ו ַע ּיֵן ָׁשם ֶׁש ְּמב ָֹאר עוֹד יו ֵֹתר ְּכ ֶׁש ּי ְִת ּג ַּלֶה ַה ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ָדא י ְִפקוּן ִמן
ּגָלו ָּתא.
ָאל יו ְֹצ ִאיםַ ,היְנ ּו ִמן ַה ּגָלוּתַּ ,כ ִּנז ְּכַר ְלעֵילְּ ,ביָד
ׂר ֵ
ֻמז ַּב ָּפסוּק ו ְּבנֵי ִי ְש
בְ .וזֶה ּו ֶׁש ְּמר ָּ
ַ'בי ִׁש ְ'מעוֹן ֶּב'ן י'ו ַֹחאיְּ ,ג ֵל"י,
ָר ָמה ,ו ְַת ְרגּ וּמוֹ ְּברֵיׁש ְּג ֵליְּ ,ברֵי"ׁש רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ר ִּ
ְּכ ֶׁש ּי ְִת ּג ַּלֶה ִס ְפרוֹ ַה ָּקדוֹׁש ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרָ ,אז ְּב ָדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ,ו ְָה ֵבן.
ָאלִ ,נ ְז ֶּכה ְלסוֹף ו ְֵקץ ְלכָל ָצרו ֵֹתינ ּו
ׂר ֵ
ֲפ ַצת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּבכָל ְּתפוּצוֹת ִי ְש
ְועַל י ְֵדי ה ָ
ָמים.
ְּת ִח ּלָה ָורֹאׁש ְל ִפ ְדיוֹן נ ְַפ ֵׁשנ ּו ו ְּל ִהָּו ַׁשע ִּביׁש ּועַת עוֹל ִ

נפתח בנק חדש שיצבור לך זכויות הכי היותר ממה שחלמת כל
החיים ,כן זה הזוהר הקדוש!!!
זכור תזכור מי יתפלל עליך להצלחתך ביום הדין הגדול והנורא
השנה בעת אשר אומרים "ונתנה תוקף?"...
מי באש? מי בחרב? מי ברעב? מי ישקט? מי יטרף? מי יתייסר?
מי ינוע?
כאן הולכים על בטוח!!!
רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר וכל החברייא קדישא
יתפללו עליך!!!
האם ראיתה בחיים שלך זכות גדולה מזו?
בקרוב יבא בע"ה המדור למדנו והושענו :סליחה לאלו שכתבו,
ולא נותר לנו מקום כעת.

ַק ָּבלָה ֵמ ַה ַּבעַל ֵׁשם טוֹב זְכוּתוֹ יָגֵן ָעלֵינוּ:
ַבי ִּפנ ְָחס ִמ ָּק ִאריץ זְכוּתוֹ יָגֵן ָעלֵינוַּּ ,ב ֵס ֶפר ִא ְמרֵי ִּפנ ְָחס
מו ָּבא ֵמ ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
)ל ַּת ְל ִמ ִידים( ִל ְלמֹד ז ַֹהרֶׁ ,שהוּא
"צ ִר ְיך ְמ ַל ֵּמד ַ
)דף ק"ן(ְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוָֹ :
ַה ָּׁשלֵם ַּ
ְּב ִח ינַת ֵעץ ַה ַח ּיִיםֶׁ ,ש ּיָכוֹל ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְנ ָׁש ָמה ַל ַּת ְל ִמ ִידיםִּ .כי ַמה ֶּׁש ָהרַב נו ֵֹתן
ֲמ ִּתית" ,עַד ּכָאן ְלׁשוֹנוֹ .וַ ֲאנִי
ׂ ֶכל ָי ָׁשר ְל ַה ִּת ינוֹקָּ ,בזֶה ַמ ּנִיח ּבוֹ ְנ ָׁש ָמה א ִ
ֵש
זֹּהר ַמ ְל ִהיב
ֻבל עוֹד ֵמ ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוִּּ .כי ַה ַ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ּזֶה ְמק ָּ
יע ֶה ָארָה ֶׁשל
ָאלְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ּיו ַּכל ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ׂר ֵ
ו ֵּמ ִאיר ֶאת ַה ְּנ ָׁש ָמה ֶׁשל ָּכל ִאיׁש ִמ ִּי ְש
ְנ ָׁש ָמה ְקדוֹ ָׁשה ּגַם ְּבזו ָּלתוֹ.
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש א' 99093

עמוד ג

מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו על הוצאה לאור של
ספרי הזוהר בלשון הקודש

וספרי הזוהר מחולקים לפרשיות ולנושאים שונים,
ועלונים לנוער* ,לשם כך דרושים לנו מגיהים
גרפיקאים ועורכים בהתנדבות,
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
המעונינים נא ליצור קשר ,טל0548436784 :
ַביֵי ְד ַע ְל ָמא זְ ִמ ינִין ְל ַא ְׁש ָּכ ָחא ְט ִמ ִירין
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
*( ַּכד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ]נ ְָע ִרים ְק ַט ּנִים י ְִמ ְצא ּו או ְֹצרוֹת ְס ָפ ִרים ֲחׁשו ִּבים ִמ ּסוֹדוֹתִּ ,כי ָאז
ֱמת[) .ז ַֹהר ֵח ֶלק א' ַּדף קי"ח(.
ִּת ְת ַמ ֵּלא ָה ָארֶץ ֵּד ָעהֶּ ,ד ֶר ְך א ֶ

חדשות ללומדי זוהר הקדוש וקבלה
אפשר לשמוע  150שיעורים בקבלה מכבוד
הרב הגאון המקובל בניהו שמואלי שליט"א,
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" ,וראש
"היכלא דרבי שמעון בר יוחאי" ,עמותה
העוסקת בהפצת הזוהר הקדוש ולימודו.
מכיל שיעורי זוהר
וקבלה עדכניים של
כבוד הרב שליט"א,
מפי
השיעורים
מקובלים אמיתיים,
שקיבלו תלמיד מפי
הגה"צ הרב שמואלי בניהו
עם הגה"צ הרב הראשל"צ
רבו במשך דורות עד
משה רבינו ,מאחר
ובשנים האחרונות צצים "מקובלים" ו"קבליסטים"
כמו פטריות לאחר הגשם ,והפטריות הללו עשויות
להיות לעתים קרובות רעילות ומזיקות ביותר ,על כן
חובה קדושה ללמוד רק אצל המקובלים האמיתיים
המוסמכים.
מכיל שיעורים מחודש ניסן תשס"ו ואילך ,בעוד
שלמעלה מ 150-שיעורים נוספים בדיסק  MP3אפשר
לקבל ,בעמותה היכלא דרשב"י .בישיבת נהר שלום,
שילה  ,4ירושלים ,טלפון .02-6251451
עמותת היכלא דרשב"י פועלת ללא מטרת רווח כלל
ועיקר )מלכ"ר( ,ושמה לעצמה מטרה להפיץ את
ספר הזוהר הקדוש וחשיבותו בעולם ,לקירוב הגאולה
ולביטול גזירות קשות מעם ישראל.
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כוחו של יהודי אחד

הידעת
המשך מעמוד א...

חשבון אמיתי של גודל הזכות לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של  75שנה בימות חול
כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך  75שנה

 ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדושרבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה ,זי"ע:
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד  75שנה בימות החול
החשבון בשעות יהיה:
 75X354X10שוה 265,500 :שעות תורה בנגלה
) 10שעות לימוד של אברך בש"ס ביום 354 ,ימים בשנה(

זה מבוסס על  10שעות לימוד תורה ביום
]למעשה החשבון של  75שנה מתייחס ל  24שעות ביממה[
וכעת נעשה חשבון ,אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת
במשך  52שבתות בשנה לאורך  70שנה
יצא אם כך ,שבשבעים שנות חיים של אדם ,יעלה החשבון ל70X52X265,500=966,240,000 :
זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך  70שנה ,עולה החשבון כמעט למליארד
שעות ,והרי זה בהישג ידו של כל יהודי ,ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות
הזוהר הקדוש נגאל במהרה .מבוסס על  70שנות חייו של אדם )לפי תהלים( לחשבון  52שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר
ב 11דורות* בהתחשב במשפחה בת  5ילדים** 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  230שנה עד  6000שנה 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  20שנה ,הרי בזמן שנותר יש מקום ל 11דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
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כוחו של יהודי אחד

הידעת
חשבון אמיתי של גודל הזכות לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של  75שנה בימות חול
כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך  75שנה

 ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדושרבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה ,זי"ע:
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד  75שנה בימות החול
החשבון בשעות יהיה:
 637,200=75*354*24שוה 637,200 :שעות תורה בנגלה

זה מבוסס על  24שעות לימוד תורה ביום
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם יעלה החשבון
70X52X637,200=2,319,408,000
 2מיליארד  319מיליון  408אלף
זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך  70שנה ,עולה החשבון יותר משני מיליארד
שעות ,והרי זה בהישג ידו של כל יהודי ,ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות
הזוהר הקדוש נגאל במהרה .מבוסס על  70שנות חייו של אדם )לפי תהלים(  52שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה[ שיצטבר
ב  11דורות** בהתחשב במשפחה בת  10ילדים ** למספר עצום של אנשים 100,000,000,000 :של הדור האחרון
זאת אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד ,וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה:
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  20קוואדריליון שעות תורה.
וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.
* כיון שנותרו לכל היותר כ  230שנה עד  6000שנה 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  20שנה ,הרי בזמן שנותר יש מקום ל 11דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
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כוחו של יהודי אחד

הידעת
חשבון אמיתי של זכות הזוהר הקדוש
ליהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד זוהר שעה אחת ביום
ֲלת ִל ּמוּד
ָד ְע ָּת ַּכ ָּמה ְּגדו ָֹלה ַמע ַ
הידעת!!! ְ -לׁשוֹן ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך )תקוני זוהר מ"ג( :ו ְֵכיוָן ֶׁש ּי ַ
זֹּהר
ׂ ָכר ְל ִמי ֶׁש ּלו ֵֹמד ַה ַּק ָּב ָלהִּ ,כי ִל ּמוּד ַה ַ
גֹּדל ַה ִח ּיוּב ְוג ֶֹדל ַה ָּש
ָדע ֶ
ֱמת כוּ'ִ ...י ּו ַ
ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֲמר ֶא ָחד,
ְּבגִ ְיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה ָע ְל ִמין ,ו ְָכל ֶׁש ֵּכן ִאם יִזְ ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
ימה.
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְעלָה ְּב ָׁשעָה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא יַ ֲע ֶש
יַ ֲע ֶש
והחשבון של שעה אחת לימוד זוהר ביום ,הוא שוה ל:

 3540שעות בשנה
) 10שעות לימוד של אברך בש"ס ביום 354 ,ימים בשנה(
במשך  50שנה ליהודי בודד יעלה המאזן 172,500 :שעות תורה.
שיצטבר ב  11דורות בהתחשב במשפחה בת  5ילדים* למספר עצום של אנשים48,828,125 :
של הדור האחרון
סך הכל שעות התורה 84,228,515,625,000 :שעות,
כלומר כ 84,000-מליראדי ]ביליון[ שעות תורה 48,828,125) .מוכפל ב(172,500 -
וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו
בעיקבותיו.
* הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
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ָה ֶׁשל ָׁשעָה
ֶר ּכ ּ
עְ
כמה שעות יש ב  75שנה?  -ביום  24שעות כפול  354ימים כפול  75שנה  -סך הכל 637,200 :שעות יש ב  75שנה  -כמו
מספר אותיות בתורה ,ונשמות של עם ישראל שיצאו ממצרים] .לא כולל שנים מעוברות[.
ַבו ֵֹתינ ּו ִה ְפ ִליג ּו ְּב ִׁש ְב ָח ּה ו ְֶע ְר ָּכ ּה ֶׁשל ּתוֹרָה ַה ּנ ְִל ֶמ ֶדת ְּב ַׁש ָּבתוֹת ַעל
רּ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש סוֹף ָּפ ָר ַׁשת
ְּפנֵי זוֹ ַה ּנ ְִל ֶמ ֶדת ִּבימוֹת ַהחֹלִּ ,כ ְלׁשוֹן ַה ַ
ַכ ָאה חו ְֹל ֵקיהוֹן ְּד ָכל ִא ינוּן ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבאוֹ ַרי ְָתא,
ח-לךָ" – ז ָּ
" ְׁש ַל ְ
יו ָֹמא ְּד ַׁש ְּב ָּתא ִמ ְּׁש ָאר יו ִֹמין".
ָביו ו ְָא ַמרָׁ " :ש ָעה
ַבנ ּו ָמ ְר ְּד ַכי ַׁש ְר ַע ִּבי ִה ְת ַּב ֵּטא ַּפ ַעם ְּב ָאזְ נֵי ְמקֹר ָ
ר ֵּ
ֶׁשל ִל ּמוּד ּתוֹרָה על דרך ַה ְּפ ָׁשט ְּביוֹם ַה ַּׁש ָּבתָׁ ,שוָה ְל ִל ּמוּד ָׁשנָה
ְׁש ֵל ָמה ְּביוֹם חֹלְ .ו ָׁש ָעה ַא ַחת ֶׁשל ִל ּמוּד ז ַֹהר ו ְַק ָּב ָלה ְּביוֹם חֹלִ ,היא
ְּכמוֹ ָׁשנָה ֶׁשל ִל ּמוּד ְּפ ָׁשט ְּביוֹם חֹלִ .ל ּמוּד ַק ָּב ָלה ְוז ַֹהר ְּביוֹם ַׁש ָּבת
ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָׁש ָעה ָׁשוָה ְל ִל ּמוּד ִׁש ְב ִעים ו ְָח ֵמׁש ָׁשנָה ִּבימוֹת ַהחֹל".
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זֹּהר
ַבנ ּו י ְִמ ָצא ַה ּקוֹ ֵרא ִמ ְּלׁשוֹן ַה ַ
ֲבנָה ְל ִד ְב ֵרי ר ֵּ
)הערה :ר.ש .ר .וַה ָ
ַה ְמ ַד ֶּמה ֶאת ִל ּמוּד ַה ִּמ ְׁשנָה ְּכ ָח ִצ יר ו ְּכ ֶת ֶבן ֵא ֶצל סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה,
)דף עה" (:וַוי ְל ִא ינוּן
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ַּ
ֵצא" ְּבר ְ
ו ְַכ ּנִזְ ַּכר ְּב ָפ ָר ַׁשת "וַ ּי ֵ
ְּד ָא ְכ ִלין ֶּת ֶבן ְּבאו ַֹרי ְָתא ו ְָלא י ְָד ִעין ְּב ִס ְתרֵי ְּדאו ַֹרי ְָתא" .וְעוֹד ֵה ִביא
מהרח"ו ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל" ַׁש ַער ַה ַה ְק ָּדמוֹת"ְ ,לׁשוֹנוֹת ו ְּמקוֹרוֹת ׁשוֹנִים
ֻמת ּתוֹרַת ַה ַּק ָּב ָלה(.
ֶׁש ּקו ְֹר ִאים ְל ִל ּמוּד ַה ּנִגְ ֶלה ִׁש ְפ ָחה ו ְּק ִל יִּפין ְלע ַּ
ֻבל
ֶך ַצ ִּד ִיקים מכ"ק ַה ְמק ָּ
ֱמת ַּב ּדוֹרוֹת ָה ַאחֲרוֹנִים ֶּדר ְ
יקי א ֶ
ׂים ִמ ַּצ ִּד ֵ
ֻב ּדוֹתַ ,הנ ְָהגוֹת ו ַּמ ֲע ִש
)ע ְ
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי ַׁש ְר ַע ִּבי זצוק"ל(
ֻבל ר ִּ
ַבי ַח ּיִים סנואני זצוק"ל ,ומכ"ק ַה ְמק ָּ
ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
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עמוד ז

שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.
רבי שמעון בן יוחאי העורך דין שלנו בשמים לזכות לשנת חיים טובים ומתוקים ומתוקנים
רבי שמעון בן יוחאי העורך דין
שלנו בשמים לזכות לשנת חיים
טובים ומתוקים ומתוקנים זאת
אומרת שעה אחת של שבת שוה:
אלף שעות ביום חול ושעה אחת
כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה של לימוד זוהר הקדוש ביום חול
יותר משנה שלימה של לימוד פשט
יוצא מזה :שעה אחת של לימוד
זוהר הקדוש בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול .זאת אומרת:
אם לימוד זוהר  6שעות בשבת קודש ,מתקן  6אלפים שנה של העולם .מכאן
יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד זוהר
הקדוש בשבת קודש  6שעות ,מחזיק את כל הבריאה כולה ,מיום בריאת
העולם עד ביאת המשיח בב"א .מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר
הקדוש שמתקן את כל העולם כולו,
כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב ,וזה לשונו :ואמר
חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את
כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אלעזר בני עמי
מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא
העולם עד סופו.
הרשב"י הקדוש נתן לנו סגולה גדולה כזאת :שבלימוד זוהר הקדוש  6שעות
בשבת קודש ,מתקנים  6אלפים שנה של העולם.
על ידי לימוד שעה אחת זוהר בשבת קודש אפשר להביא הגאולה שלימה
בספר ישעיה )פרק ס' פסוק כ"ב(" :הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום
אני ה‘ בעתה אחישנה" צריך ביאור ,מה כוונת הפסוק שהקטן יהיה לאלף,
איך יכול להיות שבן אדם קטן יזכה להיות לאלף והצעיר לגוי עצום?
נראה לפרש בהקדם הפסוק הקודם פסוק כ"ב ,שאמר" :ועמך כלם צדיקים
לעולם יירשו ארץ נצר מטעו }מטעי{ מעשה ידי להתפאר" ,דהנה איך יכול
להיות ועמך כלם צדיקים וכו' ,הלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע די
גדול ,וצריך לנהל איתו מלחמה כבידה ,וקשה מאוד לנצח אותו ,אתמהה?
ולפרש זאת נקדים דברי המפרשים :בתרגום יונתן על ישעיה )פרק ס פסוק
כב( :דזעיר בהון יהי לאלפא ודחלש לעם תקיף אנא ה‘ בזמנה איתינה:
וברש"י ישעיה שם :עתה אחישנה  -זכו אחישנה לא זכו בעתה :ובמצודות
דוד שם :קטן  -השבט הקטן יתרבה עד אלף פעמים ככה .והצעיר  -כפל
הדבר במ"ש .אני ה'  -אשר היכולת בידי לכן בבוא עת הגאולה אמהר
להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום :וברד"ק שם :קטן  -אינו אומר על
גוף אחד כי מה ענין קטן וצעיר אלא רוצה לומר השבט והמשפחה ,הקטן
מהם יהיה לאלף פעמים ממה שהוא עתה ,וכפל הענין במ"ש כמנהג ,ואמר
הצעיר לגוי עצום:
אני ה' בעתה אחישנה  -זאת הטובה שאני מבטיחם אני ה' אעשנה שהיכולת
בידי ,ואמר בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה,
ויש לפרש כשיגיע עתה אחישנה ,לגמרה מהרה כי לא יארך זמן מעת החל
הישועה עד כלותה ,וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:
ובמלבי"ם שם :הקטן יהיה לאלף  -בריבוי הכמות והצעיר  -בכח יהיה
לגוי עצום  -בריבוי האיכות בכח ועצמה ,והגם שאני מתמהמה עתה והעם
חלשים ומעטים ,הנה אני ה' בעתה אחישנה  -בבא העת המיועד אעשה
הדבר בזריזות )כי זה גדר פעל חיש( ואמלא את הבטחתי ,עד כאן לשונם
ז"ל.
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אפשר לפרש על פי דברי
הבן איש חי שאם לומד
בשבת שעה אחת זוהר זה
כמו שלמד אלף שנים ,ואם
בן איש חי פרשת שמות
לומד  6שעות בשבת נחשב
כמו שלמד שש אלפים שנה של בריאת העולם .ועל ידי נזכה אני ה' בעתה
אחישנה  -בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות כמו שכתב המלבי"ם.
התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת קודש.עוד
נראה לפרש בהקדם מה שכתוב בספר אגרת מסע אור החיים הקדוש,
)כתב יד אחד מתלמידיו( ,וזה לשונו שם :ולמדנו עד ששה שעות ,ובסוף ו'
שעות נתמלא הבית ריח טוב* אשר כמוהו לא נהיה,
ובזה יבואר הפסוקים ועמך כלם צדיקים ,שאם כולנו נתחיל ללמוד ולגרוס
בזוהר נזכה להיות צדיקים ,לעולם יירשו ארץ ונזכה לירושת הארץ ,נצר
מטעו }מטעי{ מעשה ידי להתפאר ,שהקדוש יוכל להתפאר אתנו במה
שזיכינו במשך של ששה שעות לקיים עולם של תורה של ששת אלפים
שנה ,ועל ידי נזכה למה שאמר בפסוק הבא "הקטן יהיה לאלף והצעיר
לגוי עצום אני ה‘ בעתה אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות שהקטן ,אפילו
ילד קטן פשוטו כמשמעו יהיה לאלף ,והצעיר לגוי עצום? אפשר לפרש
התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת קודש.עוד
נראה לפרש בהקדם מה שכתוב בספר אגרת מסע אור החיים הקדוש,
)כתב יד אחד מתלמידיו( ,וזה לשונו שם :ולמדנו עד ששה שעות ,ובסוף ו'
שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה.
* לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון :היום יום ב' ,ה' לאדר ב' ,שנת וית"ן ל"ו ,נסענו מעכו
לצפת ת"ו לראות את פני האדון ה' בארץ הגליל ,ואחר כך הלכנו למירון וכו' ולמדנו שם
בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד ד' שעות מהלילה ,ועמדנו לאכול,
וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר
אחד של הזוהר .והיה חלקי ספר בראשית ,ולמדנו עד ששה שעות ,ובסוף ו' שעות נתמלא
הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו' .ולמדנו עד ח' שעות מהלילה ,והלכנו לישון .וקודם
שהאיר היום כשני שעות עמדנו על משמרתנו ולא ישננו כי אם שני שעות ,וישבנו ללמוד.
וכשהאיר פני המזרח התפללנו כוותיקין וישבנו ללמוד עד י"ח שעות בלי הפסק בינתיים
אפילו בדיבור של דברי תורה .ואחר שאכלנו חזרנו ללימודינו כל יום חמישי ,עד ח' שעות
מהלילה .וביום ו' בבוקר וכו' .ובכל יום השבת היינו לומדים זהר ,ובלילה ליל מוצאי שבת
עשינו משמורות כל הלילה ,שהאידרות אמר הרב שנלמד אותם ביחד ,וכן היה .ובשעה
שהתחלנו האדרות היתה הארה גדולה והרגש גדול בנשמותינו וכו' ,וגמרנו האדרות סמוך
לאור היום ,ולמדנו מאמרי בר יוחאי בשמחה גדולה) .אגרת מסע אור החיים הקדוש ,כת"י
אחד מתלמידיו ,נדפס בס' טעמי המנהגים ,עניני הילולא דרשב"י(
ב( קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון רשב"י:
א .בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב"י ועוסקים באמרותיו אמרות טהורות כדרכו
פעמים בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה וכו') .ספר החרדים בהקדמה(
ב .שני פעמים בשנה חוק ולא יעבור הולכים כל חכמי סגולה וכו' למירון ,ושם פורסים
אוהל אחד מן קברו של רשב"י עד קברו של ר"א ,ויושבים שם בין רשב"י ור"א י' ימים וי'
לילות רצופים ועוסקים בספרי הזוהר .וזה הסדר הם עושים עשרה ימים קודם שבועות
ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד) .ספר מצרף לחכמה(
ג .כך נהגו הראשונים כמלאכים ,רבנן קדישין ,תקיפי ארעא דישראל של אותו הדור דעה,
שעלו בחצרות בית ה' במירון שתי פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש בקודש ,שפכו את
לבם בבכי ומרירות לבם לתיקון נפשם בתשובה עילאה .וכן מצינו שנהגו כן תלמידי גורי
האריז"ל ושאר חכמי וגדולי התורה מצפת ת"ו לעלות מירונה שני פעמים בשנה ללמוד
שם ספרי זוהר הק') .טעמי המנהגים ,עניני הילולא דרשב"י(
ה"מגיד" הבטיח להבית יוסף שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו שערי אורה :א) .אמר
המגיד למרן הבית יוסף( :אם תקבע עתים בחכמת הקבלה ,אפתח לבך בה דתדביק רזין
סתימין דלא ידע יתהון בר נש) .מגיד מישרים פ' בא(
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עמוד ח

חמישים ושמונה ספרים וקונטרסים על הזוהר
ֲריזַ"ל ֶׁשהו ֵֹצאנ ּו לָאוֹר ְּב ֶע ְזרַת ַה ֵּׁשם:
ְס ָפ ִרים עַל ַהז ַֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי ָהא ִ
זֹּהר ַה ְמח ָּ
אֵ .ס ֶפר ז ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ֵ -ס ֶפר ַה ַ
ׁ .ח"א ַ 226ע ּמו ִּדים.
ֻלק ְל ִל ּמוּד יו ִֹמי ְל 354-יְמוֹת ַה ָּׁשנָה ִ)עם ז ַֹהר לבֵ .ס ֶפר ָה ֵערֶב רַב עַל ִּפי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָכים ְמפ ָֹא ִרים ְלי"ב ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָה.
ָח ָדׁש ו ְִת ּק ּונֵי ז ַֹהר( ְּ 12כר ִ
ֲריזַ"ל .ח"ב ַ 178ע ּמו ִּדים.
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בֵ .ס ֶפר ז ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ֵ -ס ֶפר ַה
זֹּהר ֵס ֶדר ְּב ֵרא ִׁשית.
על ִּפי ֵס ֶפר ַה ַלדָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ִראׁשוֹן ַ
ָה.
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ַ 36ע ּמו ִּדים.
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גֵ .ס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ּיו ִֹמי -
זֹּהר ֵס ֶדר ְׁשמוֹת -
להָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ֵׁשנִי ַ -על ִּפי ֵס ֶפר ַה ַ
ַ 400ע ּמו ִּדים
ַ 70ע ּמו ִּדים.
ֻלק ְל ִל ּמוּד יו ִֹמי ְל 354-יְמוֹת ַה ָּׁשנָה.
דֵ .ס ֶפר ז ַֹהר ָח ָדׁש ֵ -ס ֶפר ז ַֹהר ָח ָדׁש ַה ְמח ָּ
זֹּהר ֵס ֶדר וַ ּי ְִק ָרא -
על ִּפי ֵס ֶפר ַה ַלוָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ְׁש ִלי ִׁשי ַ
ַׁ 192 .ע ּמו ִּדים
זֹּהר ִּב ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדׁש ו ְּב ִא ִידיש
הֵ .אין ִל ְיכט פוּן ּתוֹרָה  -נ ְִפ ְלאוֹת ַה ַ
ַ 19ע ּמו ִּדים.
ַׁ 32 .ע ּמו ִּדים
וִ .אין ִל ְיכט פוּן ּתוֹרָה ּ -גַן ֵע ֶדן ַה ַּת ְח ּתוֹן ַעל ָה ַר ְׁש ִּב"י ְּב ִא ִידיש
זֹּהר ֵס ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר -
על ִּפי ֵס ֶפר ַה ַלזָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ְר ִב ִיעי ַ
זֵ .אין ִל ְיכט פוּן ּתוֹרָה  -נ ֶֹפת צו ִּפים ְּב ִא ִידיׁש ַעל ַה ּתוֹ ָרה חלק א'272 .
ַ 52ע ּמו ִּדים.
חֵ .אין ִל ְיכט פוּן ּתוֹרָה  -נ ֶֹפת צו ִּפים ְּב ִא ִידיׁש ַעל ַה ּתוֹ ָרה .חלק ב' 272
זֹּהר ֵס ֶדר ְּד ָב ִרים -
על ִּפי ֵס ֶפר ַה ֲַמי ִׁשי ַ
לחָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ח ִ
ֲל ִקים.
ט .ז ַֹהר ּתוֹרָה עַל ַה ּתוֹרָה ה' ח ָ
ַ 24ע ּמו ִּדים.
ַ"ך.
י .ז ַֹהר ּתוֹרָה ַעל נ ְ
על ִּפי ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר -לטָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ִׁש ִּׁשי ַ
יא .ז ַֹהר ּתוֹרָה ֶה ָח ָדׁש ַעל ַה ּתוֹרָה.
ַ 90ע ּמו ִּדים.
יבִ .ל ּקו ֵּטי ז ַֹהרְּ :ב ֵרא ִׁשיתַ 80 .ע ּמו ִּדים.
מָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ְׁש ִב ִיעי ַ -על ִּפי ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ז ַֹהר ָח ָדׁש -
יגִ .ל ּקו ֵּטי ז ַֹהרְׁ :שמוֹתַ 105 .ע ּמו ִּדים.
ַ 26ע ּמו ִּדים
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ַב ינ ּו
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ֲריזַ"ל ַ 15 -ע ּמו ִּדים.
ָהא ִ
ַ 400ע ּמו ִּדים.
מבָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ְּת ִׁש ִיעי ַ -על ִּפי ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ַׁש ַער ַה ִּג ְלגּ ו ִּלים
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ׂ ִירי ַ -על ִּפי ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ַׁש ַער ַה ְּפסו ִּקים
מגָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ֲע ִש
ים
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ַה ְּב ִרית.
ֲריזַ"ל ַ 62 -ע ּמו ִּדים.
ַבינ ּו ָהא ִ
ְלר ֵּ
ַבינ ּו
יזֵ .ס ֶפר ֵּבית ָה ַר ְׁש ִּב"י ַעל ְׁש ִמירַת ו ְִת ּקוּן ְּפגַם ַה ְּב ִריתִּ ,דינָיו ו ִּמנ ְָהגָיוֵ ,ס ֶדר ְּב ֵרא ִׁשית מדָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק י"א ַ -על ִּפי ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ַׁש ַער ַה ִּל ּקו ִּטים ְלר ֵּ
ׂ ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִע ְנ ְינֵי ְּפגַם ו ְִת ּקוּן
גֹּדל ִע ְניַן ַה ִּל ּמוּד ֶׁשל ָש
ְׁשמוֹת ֵ -ח ֶלק ב'ּ ,בוֹ ְיב ָֹאר ֶ
ֲריזַ"ל ַ 43 -ע ּמו ִּדים.
ָהא ִ
ַה ְּב ִריתַ 124 .ע ּמו ִּדים
מהָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק י"ב ַ -על ִּפי ֵס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ֵעץ ַה ַּד ַעת טוֹב ַעל
ן.
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126ע ּמו ִּדים.
ֲריזַ"ל ַ -
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יטִּ .ת ּקוּן ַה ְּכל ִ
ֲריזַ"לַ 16 - .ע ּמו ִּדים
ַבינ ּו ָהא ִ
ֲס ִידים ְ -לר ֵּ
 ִל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה ִ -מ ְׁשנַת ח ִר
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יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
מזָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק י"ד ַ -מנ ְִהיגֵי ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ק ֶֹדם ִּב ַ
ׂרָה ִמזְ מוֹרֵי ְּת ִה ִּלים )טז ,לב ,מא ,מב ,נט ,עז ,צ ,קה ,קלז ,קנ( ְּבאוֹתוֹ
ֵא ּל ּו ָה ֲע ָש
ֲמ ִרים ִּד ּב ּורֵי נְבו ָּאה וְרו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ִמ ַּצ ִּד ִיקים ַה ּקו ְֹד ִמים ַמה ֶּׁש ּנ ְִּבא ּו
– י ְַלקוּט ַמא ָ
ַחל
ׂ ָר ֵאל ו ְּקדוֹׁשוֹ ,נ ַ
ֲמ ִּתי אוֹר ִי ְש
ַבנ ּו ַה ּגָדוֹל ו ְַה ָּקדוֹׁש ַצ ִּדיק ָהא ִ
ַה ּיוֹם ֶׁש ָּקרָה לוֵֹ ,מר ֵּ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֻסד ֵמ ַה ַ
יחאְ ,מי ָּ
ַעל ַמנ ְִהיגֵי ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ַה ָּלזֶה ְּב ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ַבי נ ְַח ָמן ִמ ְּב ֶר ְס ֶלב זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוַּ 72 .ע ּמו ִּדים
נו ֵֹב ַע ְמקוֹר ָח ְכ ָמה ,ר ִּ
ֲר"י ַה ָּקדוֹׁש ַ 38 -ע ּמו ִּדים.
ו ֵּמ ָהא ִ
ׂ ָר ֵאל" ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ְׁשמוֹת ִ -מ ְׁש ָּפ ִטים
ֻשת ַה ְּב ִרית  -וְהוּא ִל ּקוּט ֵמ"חֹק ְל ִי ְש
כֵ .ס ֶפר ְקד ַּׁ
מחָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ט"ו ַ -מנ ְִהיגֵי ָה ֵערֶב רַב ו ְַה ִּס ְט ָרא ָא ֳחרָא ַּב ּדוֹר
ֻשת ּו ְׁש ִמירַת ַה ְּב ִריתַ 36.ע ּמו ִּדים
ֻשה ַעל ְקד ַּׁ
ֲדׁשוֹת ַׁש ֲע ֵרי ְקד ָּׁ
ִעם הו ָֹספוֹת ח ָ
זֹּהר
ֲמ ִרים ִּד ּב ּו ֵרי נְבו ָּאה וְרו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ִמ ַ
יח  -י ְַלקוּט ַמא ָ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ַאחֲרוֹן ִל ְפנֵי ִּב ַ
ׂכָר ו ְָהעֶֹנׁש ִּב ְׁש ִמירַת עֵיַניִםַ 44 .ע ּמו ִּדים
כאַ .ה ָּש
ידיו ַה ְּקדוֹ ִׁשים זְ כו ָּתם
ׁ ,ו ֵּמ ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ַה ָּקדוֹׁש ו ְַת ְל ִמ ָ
ֲר"י ַה ָּקדוֹש
ַה ָּקדוֹׁש ו ֵּמ ָהא ִ
זֹּהרַ ,ר ְׁש ִּב"יַ ,ל"ג ָּבע ֶֹמר ,ו ְָכל
כב .אוֹר ַהז ַֹּהר ִ -ל ּקוּט ּגָדוֹל ו ַּמ ִּקיף ַעל ִע ְנ ְינֵי ִל ּמוּד ַה ַ
ימנִים
ֲרית ַה ּי ִָמים י ְִהי ּו רֹב ַה ַּמנ ְִהיגִ ים ו ְָהרָא ִׁשים ֵמ ָה ֵערֶב רַב ,ו ְִס ָ
ָיגֵן ָע ֵלינוֶּׁ ,ש ְּב ַאח ִ
ַה ִּמ ְס ַּת ֵעףַ 560 .ע ּמו ִּדים.
ָצל
ֶך ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ו ְּל ִה ּנ ֵ
ַחק ֵמ ֵהם ו ֵּמהֲמוֹנָם ,ו ְַה ּצֹר ְ
ֵא ְיך ְל ַה ִּכ ירָםְ ,וג ֶֹדל ַה ִח ּיוּב ְל ִה ְתר ֵ
ַש ֶמׁש ַו ִּי ְזרַח אוֹר ַהז ַֹּהרַ 386 .ע ּמו ִּדים.
כגָ .קרָא ל ֶּׁ
ֵמ ֶהם ,ו ֵּבאו ִּרים ְּב ִע ְנָינִים ֵא ּלוַּ 57 - .ע ּמו ִּדים.
זֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ו ְִל ּמוּד
כד .אוֹר ַהז ַֹּהר ֶה ָח ָדׁש ִ -ל ּקוּט ּגָדוֹל ו ַּמ ִּקיף ַעל ִע ְנ ְינֵי ִל ּמוּד ַה ַ
מטָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק ט"ז ַ -מנ ְִהיגֵי ָה ֵערֶב רַב ו ְַה ִּס ְט ָרא ָא ֳחרָא  -י ְַלקוּט
זֹּהר ,ו ְָכל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף.
ֲלת ִה ְת ַק ְּׁשרוּת ְל ַר ְׁש ִּב"י ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ַ
ַה ַּק ָּב ָלהְ ,וג ֶֹדל ַמע ַ
ֲר"י ַה ָּקדוֹׁש ו ֵּמ ַה ַּב ַעל
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ֵּמ ָהא ִ
ֲמ ִרים ִּד ּב ּורֵי נְבו ָּאה וְרו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ֵמ ַה ַ
ַמא ָ
ַ 613ע ּמו ִּדים
ֲרית ַה ּי ִָמים י ְִהי ּו רֹב ַה ַּמנ ְִהיגִ ים
ידיו ַה ְּקדוֹ ִׁשים ֶׁש ְּב ַאח ִ
ֵׁשם טוֹב ַה ָּקדוֹׁש ו ְַת ְל ִמ ָ
הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת
ימנִים ֵא ְיך ְל ַה ִּכ ירָםְ ,וג ֶֹדל ַה ִח ּיוּב ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֵהם
ו ְָה ָרא ִׁשים ֵמ ָה ֵערֶב רַב ,ו ְִס ָ
האמת  -סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר הקדוש  -הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה  -ספר
הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר ,והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה ,ספר הזוהר הוא המפתח והוא
ַבים ְּב ִע ְנָינִים ֵא ּלוּ- .
ָצל ֵמ ֶהם ,ו ֵּבאו ִּרים ר ִּ
ֶך ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ו ְּל ִה ּנ ֵ
ו ֵּמהֲמוֹנָם ,ו ְַה ּצֹר ְ
הסוגר – על ידי לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא  -הספר של הצדיק הוא נשמת
ַ 364ע ּמו ִּדים.
הצדיק  -הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר מדורות הקודמים  -בדורות האחרונים יבינו וישכילו
ברזי התורה שלא השיגו הקודמים  -מי שאינו מאמין ולומד תורת הח"ן הוא בבחינת "מפריד אלוף לא יראה נָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק י"ז ִ -ל ּקוּט ִמ ִּס ְפרֵי ַק ָּב ָלה וּמו ָּסרַ 57 – .ע ּמו ִּדים.
מאורות"  -טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן ,ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השם יתברך ,ולימוד נאָ .ה ֵערֶב רַב ְוכָל ַה ִּמ ְס ַּתעֵף ֵחלֶק י"חַ 463 - .ע ּמו ִּדים.
הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות  -עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא.
ִיטאל זְ כו ָּתם ָיגֵן
ַבי ַח ּיִים ו ַ
ֲריזַ"ל ְור ִּ
ֵאיוֵ .ס ֶדר ַה ִּג ְלגּ ו ִּליםַ ,על ִּפי ָהא ִ
נב .סוֹד ד' ִליר ָ
ׂ ָכר ְועֶֹנׁש ָּפ ָר ַׁשת ִּפנ ְָחסַ 50 .ע ּמו ִּדים.
ָע ֵלינוִּ ,נ ְד ַּפס ְּב ִס ְפרֵי ָש
ָת ּהַ 92 .ע ּמו ִּדים.
ֲמירַת ַהז ַֹּהר ְּכ ִה ְלכ ָ
כה .א ִ
ֵאיוֵ .ח ֶלק ב'ַ 14 .ע ּמו ִּדים.
נג .סוֹד ד' ִליר ָ
"ת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ּיו ִֹמי"ַ 66 .ע ּמו ִּדים.
כוַׁ .שעַר ַה ִּת ּק ּונִים ִ -ע ְנ ְינֵי ִל ּמוּד ֵס ֶפר ִּ
ָאים ְונ ְִפ ָל ִאים על גדולי ישראל ו ְַהזּ ו ַֹהר.
ֵאיוֵ .ח ֶלק ג'ִ .סיפו ִּרים נוֹר ִ
נד .סוֹד ד' ִליר ָ
ָריםַ 26 .ע ּמו ִּדים
כז .ז ַֹהר ִלז ְֵקנִים ִעם ְנע ִ
ַ 32ע ּמו ִּדים.
כחְּ .גדוֹלֵי ִי ְש
ָאל עַל ַהז ַֹּהרַ 64 .ע ּמו ִּדים
ׂר ֵ
ַׁ 64 .ע ּמו ִּדים.
ָאים ְמ ַה ּזו ַֹהרִּ ,ב ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדש
ָאים ְונ ְִפל ִ
נהִ .סיפו ִּרים נוֹר ִ
ׁ.
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲכנָה ְל ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ַ
כטַׁ .שעַר ַהז ַֹּהר ַ -ה ֶּד ֶר ְך ו ְַהה ָ
נו .עַלוֹן ַה ּזו ַֹהר ַ 6 .1#ע ּמו ִּדים.
לַׁ .שעַר ַהז ַֹּהר  36 -עֲלוֹנִים ָח ְד ִׁש ִיּים
ֻקט נז .עַלוֹן ַה ּזו ַֹהר ַ 6 .2#ע ּמו ִּדים.
ׂ ָר ֵאל ְ -מל ָּ
ֻשת ֶא ֶרץ ִי ְש
ֲלת ְקד ַּׁ
גֹּדל ַמע ַ
ָאל ּ -בוֹ ְיב ָֹאר ֶ
ׂר ֵ
לאֵ .ס ֶפר " ַׁשעַר ֶארֶץ ִי ְש
נח .עַלוֹן ַה ּזו ַֹהר ַ 12 .3#ע ּמו ִּדים.
ֲריזַ"ל וְעוֹד.
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְִת ּק ּונִים ו ְִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ִמ ַ
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עמוד ט

ח ֶֹדׁש אֱלוּל ָראוּי ְל ִל ּמוּד ַה ִּת ּק ּונִים ְּבׁש ִֹפי
ֶפׁש רו ַּח ּו ְנ ָׁש ָמה
ֵך ַה ּנ ֶ
ֲמירַת ִּת ּק ּונִים ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּלֶׁ ,ש ְּמז ַּכ ְ
גֹּדל ַמ ֲעלַת א ִ
א( ֶ
ׂה נ ְִהיגֵי לו ַֹמר ְּב ָכל יוֹם ֵמאו ָֹתם ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֶׁש ֵּמרֹאׁש ח ֶֹדׁש אֱלוּל
ַא ְנ ֵׁשי ַמ ֲע ֶש
זֹּהר ,ו ְּמ ַכ ְּונִים ִלגְ מֹר
ַעד ַא ַחר יוֹם ִּכ ּפו ִּרים ֵאיזֶה ַּד ִּפים ִמ ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ִּת ּק ּונֵי ַה ַ
ּכָל ַה ֵּס ֶפר עַד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּריםְ .ו ַע ּיֵן ַּב ְּס ָפ ִרים ֶׁש ִה ְל ִהיב ּו ְמאֹד עַל ִל ּמוּד ַה ִּת ּק ּונֵי
ז ַֹהר ְּב ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֵא ּלוּ .ו ְַאף ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִביןִ ,מ ּכָל ָמקוֹם ַה ָּלׁשוֹן ֶׁשל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ימן תקפ"א ְס ִעיף ָק ָטן י"ז(
)מ ֵּטה ֶא ְפ ַריִם ִס ָ
ַ
ֻגָל ְמאֹד ַל ְּנ ָׁש ָמה.
ו ְַה ִּת ּק ּונִים ְמס ּ

ׂרֶת י ְֵמי ְּתׁשו ָּבה לֹא
ֱמת  -ו ַּב ֲע ֶש
ֲצי ַה ּיוֹם ַּת ְלמוּד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ה( ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל ח ִ
ֻכוֹת ַּת ְר ֶּבה ְּב ִל ּמוּד
ֱמת ַּדו ְָקא ,ו ַּב ּי ִָמים ֶׁש ֵּבין ִּכ ּפוּר ְלס ּ
ַּת ְלמוּד ִּכי ִאם ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַה ְּת ִה ִּלים ו ְַהז ַֹּהר.
ֲצי ַה ּיוֹם ַּת ְלמוּד טוּר ו ֵּבית
ֱמת ַוח ִ
ֲצי ַה ּיוֹם ַּת ְלמוּד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ו ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל ח ִ
ֻכָה וְל ּולָב ִעם ּכָל ַה ּפו ְֹס ִקים
ֻל ָחן עָרו ְּך ִה ְלכוֹת רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ו ְִכ ּפוּר ְוס ּ
יו ֵֹסף ְוׁש ְ
ֱמת ַּדו ְָקא,
ׂרֶת י ְֵמי ְּתׁשו ָּבה לֹא ַּת ְלמוּד ִּכי ִאם ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ָהם ,ו ַּב ֲע ֶש
ַה ַּׁש ּי ִָכים ל ֶ
זֹּהר ְו ַכ ּיו ֵֹצא ו ְּב ֶע ְזרַת
ֻכוֹת ַּת ְר ֶּבה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּת ִה ִּלים ו ְַה ַ
ו ַּב ּי ִָמים ֶׁש ֵּבין ִּכ ּפוּר ְלס ּ
יח ָא ֵמן ּכֵן י ְִהי רָצוֹן.
ׂ ִּכיל ו ְַת ְצ ִל ַ
ַך ּכָל ֲא ֶׁשר ִּת ְפנֶה ַּת ְש
ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ

ׂה ְּבכָל יוֹם ֵמאו ָֹתן מ' י ִָמים ֶׁש ֵמ ֶערֶב רֹאׁש
ֲס יִדים ו ְַא ְנ ֵׁשי ַמ ֲע ֶש
ְּכ ָבר ָנהֲג ּו ּגַם ּכֵן ח ִ
ח ֶֹדׁש אֱלוּל עַד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּריםַּ ,ב ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהרִּ ,כי ִל ּמוּד ַּב ּי ִָמים
ָמ ינ ּו
ֻלה ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֻלתוֹ ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ַה ְּקדוֹ ִׁשים ֵא ּל ּו ְמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְַה ְּנ ָׁש ָמה ,ו ְּסג ָּ
ְ)ק ֵצה ַה ַּמ ֶּטה ְל ַמ ֵּטה ֶא ְפ ַריִם ָׁשם ְס ִעיף ָק ָטן כ"ג( ו( ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל יַד ַה ּכֹל ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים
ָא ֵמן.
ו ְִל ְהיוֹת ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל יַד ַה ּכֹל ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּבוֹ.
ֶך ַּב ַה ְק ָּד ָמה(
ִּ)כ ֵּסא ֶמל ְ
ב( ַא ְׁשרֵי ְל ִמי ֶׁשַּי ְׁש ִלים ֵס ֶפר ִּת ּק ּונִים ַּב ּי ִָמים ַה ּלָל ּו
ְּב ֵׁשם ָהרַב ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָהַ :א ְׁשרֵי ְל ִמי ֶׁשַּי ְׁש ִלים ֵס ֶפר ִּת ּק ּונִים ַּב ּי ִָמים ַה ּלָל ּו
ׂר ְּב ָאב עַד יוֹם
ֲמ ָּׁשה ָע ָש
ז( ַא ְׁשרֵי ִמי ֶׁשַּי ְׁש ִלים ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּבי ִָמים ֵא ּל ּו ֵמח ִ
ׂר ְּב ָאב.
ֲמ ָּׁשה ָע ָש
ֲמירַת ַה ִּת ּק ּונִים ֵמח ִ
ַ)מ ֵּטה ֶא ְפ ַריִם ִס ָימן תר"ג ְס ִעיף ָק ָטן ט'( ַה ִּכ ּפו ִּרים  -י ִַּקירֵי יְר ּו ָׁש ַליִם ַמ ְת ִח ִילים ַּבא ִ
ֲמ ֶׁשת
ׂה ַמ ְת ִח ִילים ִל ְלמֹד ֵס ֶדר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ֵמח ֵ
ֲס ִידים ו ְַא ְנ ֵׁשי ַמ ֲע ֶש
ַה ְר ֵּבה ח ִ
ֲריםַ ,נ ֲע ֶש
ֲליׁשוּת ַה ּלֵב ְּכ ֶׁש ִּמ ְת ַאח ִ
ג( ֵמ ַה ּנִגּ וּן ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל ו ֵּמ ַהח ִ
ֲמירַת ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל ְמב ָֹאר
ׂר ְּב ָאב עַד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּריםִּ .כי ַמ ֲעלַת א ִ
ׂה ָע ָש
ֶליוֹנִים ו ְִת ּק ּונִים ְּגדו ִֹלים ְל ַמ ְעלָה.
ְּד ָב ִרים ע ְ
ֻלָהְ ,וכֵן
ֻלָתוֹ ְל ָקרֵב ֵקץ ַה ְּגא ּ
ֶך ֶׁש ְּמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְַה ְּנ ָׁש ָמה .ו ְּסג ּ
ְּב ַה ְק ָּד ַמת ִּכ ֵּסא ֶמל ְ
ימן ב' ַא ְׁשרֵי ִמי ֶׁשַּי ְׁש ִלים ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּבי ִָמים
ימן ל"ו ִס ָ
ַּפעַם ַא ַחת ָהיָה ְמ ַד ֵּבר ֵמ ִע ְניַן אֱלוּל ,ו ְָא ַמר ֶׁש ָּמה ֶׁש ּנוֹהֲגִ ין לו ַֹמר ִּת ּק ּונִים ֶּבאֱלוּלּ ,כָתוּב ְּבאוֹר ַצ ִּד ִיקים ִס ָ
ׂר ְּב ָאב ְּב ָאב.
ֲמ ָּׁשה ָע ָש
ֲמירַת ַה ִּת ּק ּונִים ֵמח ִ
ֲמת ֶׁש ּכָל ֵא ּל ּו ְוי ִַּק ירֵי יְר ּו ָׁש ַליִם ַמ ְת ִח ִילים ַּבא ִ
ֲליׁשוּת ַה ּלֵב ֶׁשֵּיׁש ְלכָל ֶא ָחד ָאזֵ ,מח ַ
ֶׁש ַה ּנִגּ וּן ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ְוגַם ֵמ ַהח ִ
ֶליוֹנִים
ׂה ְּד ָב ִרים ע ְ
ֶא ָחד ִמ ְת ַא ֵחר ָאז ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש יו ֵֹתר ֵמ ְרגִ ילוּתוִֹ ,מ ּכָל זֶה ַנ ֲע ֶש
ָהג ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּס ְקוִוירָא ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה.
ח( ְוכֵן נ ַ
ֶסלֶב ,קכ"ז(
ַבינ ּו נ ְַח ָמן ִמ ְּבר ְ
ׂיחוֹת ָהרַ"ן ר ֵּ
) ִש
ו ְִת ּק ּונִים ְּגדו ִֹלים ְל ַמ ְעלָה.
ימן י"ג(
יאל ֵּבין ַה ְּמ ָצ ִרים ֶּפרֶק מ"ט ִס ָ
)נ ְִט ֵעי ּג ְַב ִר ֵ
)עֲבו ַֹדת ַה ּק ֶֹדׁש ֵחלֶק ַה ַּת ְכ ִלית ֶּפרֶק ע'(

ֶך ַה ְּתׁשו ָּבהֵ ,הם
ִיסין ֶּדר ְ
יחֶׁ ,ש ַּמ ְכנ ִ
ֲמ ִּת ּיִים ְּב ִחינַת ָמ ִׁש ַ
ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ְּגדו ִֹלים ָהא ִ
ֲמר ָסתוּם ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י ִּג ּלָה ָעלָיו ע' ָּפנִים ֶׁש ּנוֹהֲגִ ין ט( ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ַה ְּׁש ִכינָה ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ,רַק עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהרַב
יו ְֹד ִעים ַה ּסוֹד ֶׁשל ְּברֵא ִׁשית ַמא ָ
ִיטאל ִּב ְל ַבד
ׂרֶת י ְֵמי ְּתׁשו ָּבה ֶׁשהוּא ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ַח ּיִים ו ַ
ַל ֲעסֹק ָּב ֶהם ְּב ֵא ּל ּו ַה ּי ִָמים ֶּבאֱלוּל וַ ֲע ֶש
ֶליוֹנָה ֶא ּלָא עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר
ו ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ָה ַאחֲרוֹן ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְׁש ִכינ ְָּתא ע ְ
ׁ.
ַה ָּקדוֹש
ׁ.
ֶא ְמר ּו ְּברו ַּח ַה ּק ֶֹדש
ִיטאל ִּב ְל ַבד ֶׁש ּנ ֶ
ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ֲמ ִּת ּיִיםִּ ,כי
ֶך ֶׁשל ְּתׁשו ָּבהֵ ,אין יו ֵֹד ַע ִּכי ִאם ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ְּגדו ִֹלים ָהא ִ
ְל ַה ְכנִיס ֶּדר ְ
ֵקב ז' ,י"ט(
ֵהיכַל ַה ְּב ָרכָה קו ַֹמ ְרנָה ָּפ ָר ַׁשת ע ֶ
ֲמר ָסתוּם
יח ,הוּא יו ֵֹד ַע ַה ּסוֹד ֶׁשל ְּברֵא ִׁשית ַמא ָ
ֲמ ִּתי הוּא ְּב ִחינַת ָמ ִׁש ַ
ּכָל ַצ ִּדיק א ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ִּג ּלָה ָעלָיו ִׁש ְב ִעים ַאנ ְִּפין ֶׁש ּנוֹהֲגִ ין ַל ֲעסֹק ָּב ֶהם ְּב ֵא ּל ּו י( ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְּמ ַק ֵּדׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה ְלכָל ַה ּלו ֵֹמד אוֹתוֹ ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל
ֶׁשר ִּ
ֲבתוֹ וְתוֹרָתוֹ ְּב ִל ֵּבנ ּו ִל ְלמֹד ְּב ִח ּבוּר זֶה ְּבלֵב ָׁשלֵם
ֶך ו ְּבכֵן ,י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶיךֶָׁ ,ש ּי ִַּטע ַאה ָ
ִּׁ ,כי ּכָל ֶּדר ְ
ׂרֶת י ְֵמי ְּתׁשו ָּבה ֶׁשהוּא ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ַה ָּקדוֹש
ַה ּי ִָמים ֶּבאֱלוּל וַ ֲע ֶש
ו ְּב ֵח ֶׁשק רַבִּ ,כי הוּא ְמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְּמ ַק ֵּדׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה ְל ָכל ַה ּלו ֵֹמד ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל
ֲמר ָסתוּם.
ַה ְּתׁשו ָּבה ְּב ֵא ּל ּו ַה ּי ִָמים הוּא עַל י ְֵדי ְּב ִחינַת ְּברֵא ִׁשית ַמא ָ
ֲמרָיו.
ֲפ ּל ּו ְּבגִ ְיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ְּב ֵאין ֵמ ִבין ֵּפר ּוׁש א ָ
ֵ)ס ֶפר ִל ּקו ֵּטי ֲהלָכוֹת ְלמוֹרֵינ ּו ָהרַב ר ִַּבי נ ָָתן ִמ ְּבר ְֶסלֶב ֵזכֶר ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה א ִ
ִה ְלכוֹת רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ֲה ָלכָה ו(

ֶך עַל ַה ִּת ּק ּונִים(
)ה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר ִּכ ֵּסא ֶמל ְ
ַ

ד( ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש אֱלוּל עַד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים
ַמה ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ִׁשים ֶׁש ִה ְל ִהיב ּו ְמאֹד
ֶך וְעוֹד ְּבכ ָּ
ְי ֻע ּיַן ְּבסוֹף ַה ְק ָּד ַמת ַּבעַל ִּכ ֵּסא ֶמל ְ
זֹּהר ְּב ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֶׁש ֵּמרֹאׁש ח ֶֹדׁש אֱלוּל ַעד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים
ִל ְלמֹד ַה ִּת ּק ּונֵי ַה ַ
ָתב ְּב ִת ּקוּן ו' ַו ּי ְִפ ַּתח נ ַֹח ֶאת ַח ּלוֹן ַה ֵּת ָבה ֲא ֶׁשר
)וְא ּולַי יֵׁש ְל ַה ְס ִמ ְיך זֶה ִמ ַּמה ֶּׁש ּכ ַ
ַמו ָּדא
ׂה ו ְָדא יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּד ֵת ַבת נ ַֹח ִהיא ִא ָּמא ִע ָּל ָאה ַח ּלוֹן ִּד ִילי הוּא ע ּ
ָע ָש
ָתב ְּב ֵבאוּר ַה ְּגרָ"א ֶׁש ְּביוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים ַח ּלוֹנוֹת
יתא ְּד ֵב ּיה אוֹר י ְֵתירָה אוֹר ְוכ ַ
ְּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ַה ֵּת ָבה וְהוּא ְּתׁשו ָּבה ִא ָּמא ִע ָּל ָאה ְּפתו ִּחים ְוזֶה ּו ֶׁש ּכָתוּב ִמ ֵּקץ ַא ְר ָּב ִעים יוֹם
יתא ַעל
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ִא ָ
ֶׁש ֵהם ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ַהיְדו ִּעים ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש אֱלוּל ְור ְ
ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְּד ִא ִיהי ְּכ ַג ּוָונָא ְּד ֵת ַבת נ ַֹח וְכוּ' ַּכ ּיָד ּועַ.

ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי
יא( סוֹד ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ֶׁש ִּג ּלָה ָהר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִּג ּלָה ו ָּפ ַתח ָהע' ָּפנִים ֶׁש ְּב ִמ ּלַת ְּברֵא ִׁשי"ת ,ו ְָק ָרא או ָֹתם
ר ִּ
ימ ְט ִר ּיָא ָר"ז ,וְהוּא ָהאוֹר ַה ּגָנוּז
ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהרִ ,מ ְּפנֵי ֶׁשהוּא ְלׁשוֹן אוֹר ,וְאוֹ"ר ִּג ַ
ֶׁש ְּגנָזוֹ ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַּב ּתוֹרָה וְכוּ'ֶׁ ,ש ַעל י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה ִּביכ ֶֹלת ָה ָא ָדם ְל ַת ֵּקן
ַך
ֵך אוֹתוֹ ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ָּכל ַמה ֶּׁש ָע ַבר ָע ָליו ַעל י ְֵדי ְּתׁשו ָּבהְ ,ועַל י ְֵדי זֶה י ְָבר ְ
ַשלֶג
ַשנִים ַה ּלָלוֶּׁ ,ש ְּסדוּרוֹת ו ָּבאוֹת ִמ ֵּׁש ֶׁשת י ְֵמי ְּברֵא ִׁשית ,ו ְָאז ּכ ֶּׁ
ֲט ֵאיכֶם ּכ ָּׁ
ֶׁש ּי ְִהיֶה ח ָ
י ְַל ִּבינוּ.
ׂרֶת י ְֵמי ְּתׁשו ָּבה,
ָאל ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל וַ ֲע ֶש
ׂר ֵ
ְו ָלכֵן נוֹהֲגִ ין ִי ְש
ַבינ ּו ָעלָיו
ֶׁש ֵא ּל ּו ָה ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֵהם י ְֵמי רָצוֹן ֶׁש ָאז נ ְִּתנ ּו ַה ּלוּחוֹת ְׁש ִנ ּיוֹת ְלמֹ ֶׁשה ר ֵּ
ַה ָּׁשלוֹם ִעם ּכָל ַה ִּד ְברֵי ּתוֹרָה ,ו ְּל ַת ֵּקן ַה ּכֹל עַל י ְֵדי ְּתׁשו ָּבה.

)ה ְק ָּד ַמת ַה ּמו ִֹציא לָאוֹר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ֵמ ַה ְּגרָ"א(
ַ

ימן ח' ַּדף נ"א(.
ַבינ ּו ָצדוֹק ַה ּכ ֵֹהן ִמ ּלו ְּּב ִלין זְכוּתוֹ יָגֵן ָעלֵינוִּ ,ס ָ
ְּ)פ ִרי ַצ ִּדיק ְלר ֵּ
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עמוד י

ָריםַ ,ה ְּק ַט ּנִים ִעם ַה ְּגדו ִֹלים
ז ְֵקנִים ִעם ְנע ִ
ָרים ַה ְּק ַט ּנִים ִעם ַה ְּגדו ִֹלים
ָאל ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ז ְֵקנִים ִעם ְנע ִ
ׂר ֵ
גֹּדל ַה ִח ּיוּב עַל ּכָל ֶא ָחד ֲא ֶׁשר נ ְִקרָא ְּב ֵׁשם ִי ְש
ֶ
ָמים ִעם הֲמוֹנִים ְוצֹאן ָק ָד ִׁשיםִ ,מ ָּק ָטן ֶׁש ִה ִּגי ַע ְל ִח ּנו ְּך ְוי ְִהי ּו ְמ ַב ְּט ִלין ּכָל
ָע ִׁשיר ו ְֶא ְביוֹןְּ ,גאוֹנִים ִעם ַה ְּגדו ִֹליםֲ ,חכ ִ
יח
ֻלָה ְּב ָקרוֹב ְּב ִלי ׁשוּם ֶח ְבלֵי ָמ ִׁש ַ
ַדאי ַה ְּגא ּ
ַה ְּגזֵרוֹת רָעוֹת ,ו ַּמ ְמ ִׁש ִיכין ּכָל ַה ַה ְׁש ָּפעוֹתָּ ,בנֵי ַח ּיֵי ְמזוֹנֵיְ ,וי ְִהיֶה ְּבו ַּ
ָך
ַבי ִׁש ְמעוֹן :לֵית ְרעו ָּתא ְדקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ְּב ָדא ְּדי ְִת ְּגלֵי ּכָל ּכ ְ
ָא ַמר לוֹן ר ִּ
ָחא
ַביֵי ְד ַע ְל ָמא ז ְִמינִין ְל ַא ְׁש ּכ ָ
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
ַל ָמאְ ,וכַד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
ְלע ְ
ְט ִמ ִירין ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ו ְּל ִמנ ְַדע ֵּב ּיה ִק ִּצין וְח ּו ְׁש ְּבנִין ,ו ְּב ַההוּא ז ְִמנָא ִא ְת ּג ְַּליָא ְלכ ֹּלָא.
ַבי ִׁש ְמעוֹןֵ :אין ְרצוֹנוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך
ׁ[ָ :א ַמר ָל ֶהם ר ִּ
]ת ְרגּ וּם ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדש
ַּ
ֲפ ּל ּו נ ְָע ִרים
יח א ִ
ָך ,ו ְּכ ֶׁש ּי ְִהיֶה ָקרוֹב ִלימוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
הוּא ָּבזֶה ֶׁש ּי ְִת ּג ַּלֶה לָעוֹלָם ּכָל ּכ ְ
ֲת ִידים ִל ְמצֹא נ ְִס ָּתרוֹת ֶׁשל ַה ָח ְכ ָמה ו ְָל ַד ַעת ַעל יָדוֹ ִק ִּצים ו ְֶח ְׁש ּבוֹנוֹת,
ֶׁש ָּבעו ָֹלם ע ִ
)ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת וֵַּירָא ַּדף קיח ע"א(
ַלה ַל ּכֹל.
ו ְּבאוֹתוֹ ַה ְּז ַמן י ְִת ּג ֶּ
ִמ ּז ְַמן ֲא ֶׁשר ֵה ִצ יץ ְוָזרַח אוֹר י ְָקרוֹת ֶׁשל ְׁשנֵי ְמאוֹרוֹת ַה ְּגדו ִֹלים ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים
ָאל ְל ַהחֲזִ יק ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש
ׂר ֵ
ֲדת ִי ְש
ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְק ַהל ע ַ
ׂיג
ָדם ְל ַה ִּש
ָקן ,ו ְַה ּגַם ְּד ֵאין ְל ֵאל י ָ
ַער ו ְַעד ז ֵ
ַבים ִמ ּנ ַ
זֹּהר י ִָח יד ְור ִּ
ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ו ְַה ַ
ֲמרוֹת ְטהוֹרוֹת ֶׁש ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדוֹ ִׁשים ָה ֵא ּלֶה ַאף עַל ִּפי כֵן ׁשו ִֹתים
ו ְּל ָה ִבין סוֹד א ָ
יא ָתן ְמאֹד ְמאֹד.
ֲבין ִּב ְק ִר ָ
ֵיהם ו ִּמ ְת ַלה ִ
ַּב ָּצ ָמא ֶאת ִּד ְבר ֶ
ַבנ ּו יו ֵֹסף ַח ּיִיםַ ,ה ֶּבן ִאיׁש ַחיְּ ,ב ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונִים ְּבָניָהוּ(
)ר ֵּ

ׂ ְר ֵא ִלי
ׂ ַמח ְּכ ֶׁש ָה ִאיׁש ַה ִּי ְש
ׂ ַחק ְו ִי ְש
ָך יוֹ ֵׁשב ַּב ָּׁש ַמיִם ִי ְש
ׂ ְמח ּו ְלקוֹלוֹּ ,כ ְ
ו ְִא ּמוֹ י ְִצחֲק ּו לוֹ ִי ְש
ֶך ז ַֹהר(
)פלֶא יוֹעֵץֵ ,ער ְ
ׂגֶתֶּ .
יֵׁש לוֹ ִח ָּבה ַּב ּתוֹרָה וְרו ֶֹצה ִל ְלמֹד ַא ְך ֵאין ַּד ְע ּתוֹ ַמ ֶּש
ָרים ְק ַט ּנִים י ְִל ְמד ּו ִמ ּסוֹד ַה ֵּׁשם.
ַצמוֹ ָא ַמרֶׁ ,ש ְּנע ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּבע ְ
ר ִּ
)אוֹר ַה ַח ָּמה(
זֹּהר
ָאל י ְִק ְּבע ּו ִל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ׂר ֵ
ָה ָבה נ ְַק ּוֶה ִּכי ְּבא ֶֹפן ָּכזֶה ָּכל ַא ֵחינ ּו ֵּבית ִי ְש
ַחד ָע ִׁשיר ו ְֶא ְביוֹן ָקטֹן ְוגָדוֹל ָׁשם הוּא.
ַה ָּקדוֹׁש י ַ
ֶ'ר ָּבה(
ַבנִים ְלז ַֹהר ְּדפוּס ּג ְ
)ה ְק ָּד ַמת ָהר ָּ
ַ

זֹּהר ו ִּב ְפרָט ְל ֵעת
ו ַּמה ּטוֹב ו ַּמה ָנ ִּעים ִאם ִי ְׁש ַּת ְּדל ּו ִל ְק ּבֹ ַע חֲבוּרוֹת ְל ִל ּמוּד ַה ַ
ֻלה ֵה ֵח ּל ּו ִל ְפר ַֹח ָע ֵל ינ ּו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש
ָּכזֹאת ֲא ֶׁשר נִיצו ֵֹצי ַה ְּגא ָּ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ְּב ָק ְדׁשוֹ ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא
יאת ְמ ִׁש ַ
ֻגָל ְל ִב ַ
ַה ּזֶה ַה ְמס ּ
זֹּהר י ְִת ָּפ ְרקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ו ֵּב ּיה
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ִּד ְב ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
זָכוּר ְלטוֹב ְלר ְ
ָלא
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ַּב ֲעג ָ
יאת ְמ ִׁש ַ
ֻל ֵתנ ּו ְּב ִב ַ
י ְִּפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא .ו ְַה ֵּׁשם י ִָחיׁש ְּגא ָּ
ֶ'ר ָּבה(
ַבנִים ְלז ַֹהר ְּדפוּס ּג ְ
)ה ְק ָּד ַמת ָהר ָּ
ַ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ

ָאל ְמ ֻח ּי ִָבים ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַה ּתו ָֹרה ַה ּזֶה ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"יֶ ,א ָחד
ׂר ֵ
לו עמי ׁשו ֵֹמ ַע ִלי ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ֶׁש ַה ִּמינוּת גּ ו ֵֹבר ָהי ּו לו ְֹמ ִדין ִעם ִּתינוֹק ֶּבן ִּת ְׁשעָה ָׁשנִים ֲא ֶׁשר ַעל ֵּכן ָּכל ִי ְש
יע ְל ִח ּנו ְּךְּ ,ב ִע ִּתים
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ַלהֲגוֹת ָּב ֶהם ו ְָהיָה י ְִר ַאת ֶח ְטאוֹ קו ֶֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ ְוי ְִת ַק ּיֵםּ .גָאוֹןֶ ,א ָחד רַב ּגָדוֹלֶ ,א ָחד ָח ָכםֶ ,א ָחד ָהמוֹןֶ ,א ָחד ָק ָטן ֶׁש ִה ִּג ַ
ָך ָהיָה רוֹ ֵכׁש י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ִּב ְמקוֹם ָח ְכ ָמה ִחיצוֹנִית.
ְוכ ְ
ֻד ִרים ְּד ַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש אֱלוּל ַעד
ֻכ ָׁש ִרים ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ְמס ָּ
ֻמנִים ּומ ְ
ְמז ָּ
כ'(
ָה
נ
ש
ׁ
ְ
מ
ִ
ד'
ֶק
ר
פ
ֶ
ּ
ד,
ס
ֶ
ח
ֶ
ר
ֹצ
ֵ
ו
נ
ָה,
נ
ר
ְ
ֹמ
ַ
ו
ק
ּ
מ
ִ
ין
ר
ִ
פ
ְ
ס
ַ
ל
יא
ֵ
ְח
ִ
י
יק
ְזִ
י
א
ַ
ק
ח
ָ
ִצ
ְ
י
ש
ׁ
ֹ
ו
ד
ק
ָ
ּ
ה
ַ
ו
ּ
ינ
ַב
ֵ
ּ
ר
)
ֻלה ְוי ְִהי ּו נ ִּצו ִֹלים ִמ ָּכל
ֲק ַדת י ְִצ ָחק ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ִמנ ְַחת יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים נ ְֶח ַּתם ֵעת ע ֵ
)ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהרְּ ,כגַן ַהיָּרָק ַה ְק ָּד ַמת ַה ְמ ַח ֵּבר(
ִּ
ָעים.
ֲפ ּל ּו ִאם ׁשוֹגֶה ּבוֹ ְׁשגִ יאוֹת ַה ְר ֵּבה הוּא ָחׁשוּב ְּפג ִָעים ר ִ
ׂ ּגָב ְמאֹד ,א ִ
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִנ ְש
ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא וְדו ֶֹמה ְל ִתינוֹק ָק ָטן ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ַּד ֵּבר ו ְּמ ַד ֵּבר ח ָ
ַמד ִּב ְכ ֵדי ֶׁשכ ֻּּלָם יו ְֹד ִעים ִמ ְּק ַט ּנִים עַד ְּגדו ִֹלים ַּדעַת ַה ֵּׁשם,
ֲציִין ֶׁשל ַה ּתוֹרָה נ ְִּתנָה ִל ְלמֹד ו ְּלל ֵּ
ק
ח
ַ
ׂ
ש
ְ
י
ִ
ִם
ָך יוֹ ֵׁשב ַּב ָּׁש ַמי
ׂ ְמח ּו ְלקוֹלוֹּ ,כ ְ
ׂ ָפה ,ו ְָא ִביו ו ְִא ּמוֹ י ְִצחֲק ּו לוֹ ִי ְש
ֵּתבוֹת ְּב ַל ֲעגֵי ָש
ֻב ִלים ֶׁש ַּמז ְִה ִירים עַל ִל ּמוּד ָח ְכ ָמה זוֹ ֶׁש ּכָל ָא ָדם ַח ּיָב
ְוגַם ָמ ִצינ ּו ְּב ַה ְר ֵּבה ִס ְפרֵי ְמק ָּ
ׂגֶתִ .ל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִנ ְש
ֲפ ּל ּו ֵאין ַּד ְע ּתוֹ ַמ ֶּש
ׂ ַמח א ִ
ְו ִי ְש
ׁ ,קמ"ז(
ַבי י ְִצ ָחק ֶּבן ְצ ִבי ַא ְׁש ְּכַנ ּזִיָ ,ט ֳהרַת ַה ּק ֶֹדש
)ר ִּ
ׂ ּגָב ְמאֹד ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵּדׁש ִל ְלמֹד או ָֹת ּה.
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר ְוׁשוֹגֶה ּבוֹ ְׁשגִ יאוֹת ַה ְר ֵּבה הוּא ָחׁשוּב ִל ְפנֵי
ֲפ ּל ּו ִאי לֹא י ַ
ַׁ ,וא ִ
ֶפש
ַה ּנ ֶ
ַבנ ּו ָמרָן ַהחֲזוֹן ִאיׁש ֵזכֶר ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה הוֹרָה ְלׁשוֹ ֲאלָיו ִל ְלמֹד ז ַֹהר ְּכ ֵס ֶפר מו ָּסר,
ר ֵּ
ֲבה וְכוּ'ָ ,הא ְל ָמה ַה ָּד ָבר
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ִד ְכ ִתיב )שה"ש א ,ד( ו ְִדגְ לוֹ ָעלַי ַאה ָ
ַבי ְׁש ַמ ְריָה ּו ְּגרֵיינ ְַמן ֵזכֶר ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה.
ַצמוֹ ִעם ֶּבן אֲחוֹתוַֹ ,ה ּגָאוֹן ר ִּ
ָמד ְּבע ְ
ו ְַאף ל ַ
ׂ ָפה ,ו ְָא ִביו
ֲציִין ֶׁשל ֵּתבוֹת ְּב ַל ֲעגֵי ָש
ּדו ֶֹמהְ ,ל ִתינוֹק ָק ָטן ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ַּד ֵּבר ו ְּמ ַד ֵּבר ח ָ
ַצ"ל(ֶׁ :ש ָא ַמר:
ֻב ּדוֹת עַל ָמרָן ַה ָּגאוֹן ַה ָּקדו ֹׁש ַהחֲזוֹן ִאיׁש ז ַ
ׁ) ,ע ְ
ׂה ִאיש
ו ַּב ֵּס ֶפר ַמ ֲע ֵש
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְמעוֹרֵר יו ֵֹתר ִמ ָּכל ַמ ַא ְמרֵי ֲחזַ"ל.
ְלׁשוֹן ַה ַ
ִיטׁש
)ה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּליו ָּּבאו ְ
ַצ"ל( ָ
יט"א )ז ַ
הוֹרָאו ָֹתיו ָה ַאחֲרוֹנוֹת ֶׁשל כ"ק ַא ְדמוֹ"ר ְׁש ִל ָ
ָדיםִ ,ל ּמוּד ַהז ַֹּהר וְכוּ' מו ִֹכ ִיחים
ָה ַאחֲרוֹן ְּבׁשוֹ ֶׁשלֶת ַח ָּב "ד( ְּב ֶק ֶׁשר ְל ִכ ּנו ֵּסי ַה ְיל ִ
גֹּדל ַה ָּׁשעָה ָּב ּה ָאנ ּו נ ְִמ ָצ ִאיםְ ,ו ָלכֵן ַּדו ְָקא ִּב ְרג ִָעים
ְל ַמ ְעלָה ִמ ּכָל ֵצל ֶׁשל ָס ֵפק עַל ֶ
ֻטלֶת ַהחו ָֹבה ֶׁשל כ ֻּּלָנ ּו – ְללֹא יו ֵֹצא ֵמ ַה ְּכלָל ְל ִה ְת ַּג ּיֵס ְּב ֶמרֶץ
ְּגדו ִֹלים ֵא ּל ּו מ ֶּ
ַצ"ל(
יט"א )ז ַ
ְל ִמ ְב ָצעָיו הק'ֶׁ ,של כ"ק ַא ְדמוֹ"ר ְׁש ִל ָ
)עָלוֹן ְּכ ָפר ַח ָּב"ד תש"מ – תשמ"א(

ֲדיִן ְּב ַק ְטנו ָּתם ֶּבן
ִמי י ִֵּתן ו ְָהיָה ֶׁש ּי ְַת ִחיל ּו ִל ְלמֹד ִעם ַה ּצֹאן ְקדוֹ ִׁשים ְּכ ֶׁש ֵהם ע ַ
ֻלה ְּב ָקרוֹב ְּב ִלי ׁשוּם ֶח ְב ֵלי
ַדאי ַה ְּגא ָּ
ׁ ...ו ְָהי ּו ְּבו ַּ
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ט' וְי' ָׁשנִים ֵס ֶפר ַה ַ
ַבי ַׁש ְּב ַתי ִל ְיפ ִׁשיץ ַ -מ ֲע ֶרכֶת ז' אוֹת ה'(
ָאל ְל ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ׂר ֵ
ֻלַת ִי ְש
)ס ֶפר ְסג ּ
ֵ
יח.
ָמ ִׁש ַ
ָך
ַבי ִׁש ְמעוֹן :לֵית ְרעו ָּתא ְדקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ְּב ָדא ְּדי ְִת ְּגלֵי ּכָל ּכ ְ
ָא ַמר לוֹן ר ִּ
ָחא
ַביֵי ְד ַע ְל ָמא ז ְִמינִין ְל ַא ְׁש ּכ ָ
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
ַל ָמאְ ,וכַד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
ְלע ְ
ְט ִמ ִירין ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ו ְּל ִמנ ְַדע ֵּב ּיה ִק ִּצין וְח ּו ְׁש ְּבנִין ,ו ְּב ַההוּא ז ְִמנָא ִא ְת ּג ְַּליָא ְלכ ֹּלָא.

מזל טוב להר"ר איתמר ברים שליט"א ]עולה חדש[ שזוכה
בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש עם הבנים שלו ,הילד
החשוב בנימין אהרן ואחיו יצחק שמעון נ"י ,ולקיים דברי
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעוכי"א
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ַבי ִׁש ְמעוֹןֵ :אין ְרצוֹנוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך
ׁ[ָ :א ַמר ָל ֶהם ר ִּ
]ת ְרגּ וּם ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדש
ַּ
ֲפ ּל ּו נ ְָע ִרים
יח א ִ
ָך ,ו ְּכ ֶׁש ּי ְִהיֶה ָקרוֹב ִלימוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
הוּא ָּבזֶה ֶׁש ּי ְִת ּג ַּלֶה לָעוֹלָם ּכָל ּכ ְ
ֲת ִידים ִל ְמצֹא נ ְִס ָּתרוֹת ֶׁשל ַה ָח ְכ ָמה ו ְָל ַד ַעת ַעל יָדוֹ ִק ִּצים ו ְֶח ְׁש ּבוֹנוֹת,
ֶׁש ָּבעו ָֹלם ע ִ
)ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת ַוֵּירָא ַּדף קיח ע"א(
ַלה ַל ּכֹל.
ו ְּבאוֹתוֹ ַה ְּז ַמן י ְִת ּג ֶּ
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מזל טוב להר"ר אליהו פלדמאן שליט"א ]עולה חדש[
שזוכה בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש עם
הבנים שלו ,הילד החשוב אליעזר יהודה ואחיו ראובן
מאיר ואחיו יעקב ישראל ,וגם כן לבד ]יותר משעה
ביום[ ולקיים דברי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
זיעוכי"א
ַכ ָׁשו ו ְָה ְל ָאה ְצ ִר ִיכים ְלעו ֵֹדד
ָה ִא ּסוּר ִל ְלמֹד ַק ָּבלָה ָהיָה רַק ִלז ְַמן ָקצוּב ,ו ֵּמע ְ
ֶאת כ ֻּּלָם ַל ֲעסֹק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרִ ,מ ְּפנֵי ֶׁשרַק עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ָּתבוֹא
יחְ .ו ָלכֵן ָאסוּר ְל ִה ְת ַח ֵּמק ִמ ִּל ּמוּד
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻלָה ָהרו ָּחנִית ו ְּל ִב ַ
ָהאֱנוֹׁשוּת ל ְַּגא ּ
ָהם אֲז ּולַאיֵ .ס ֶפר "אוֹר ַה ַח ָּמה" עַל ַהז ַֹּהר,
)תֹכֶן ִּד ְברֵי ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש ַא ְבר ָ
ּ
ַה ַּק ָּבלָה.
ֶעמי ְׁשלָא.(,
ְּפר ִ

ֲמים,
ָקן ָמלֵא ַרח ִ
ַתיק יו ִֹמין ,ז ֵ
ָקןְּ ,בסוֹדוֹת ְו ָרזִין ְּדאוֹ ַרי ְָתאָ ,רזִין ְּדע ִּ
ו ְַה ּלו ֵֹמד ז ֵ
ָך ְּבמֹחוֹ ו ַּמ ְח ַׁש ְב ּתוֹ
ּדו ֶֹמה ִל ְדיוֹ ְּכתו ָּבה עַל ְניָר ָמחוּקֶׁ ,ש ֵאינוֹ נ ְֶח ָקק ּכָל ּכ ְ
ְויָכוֹל ִל ְטעוֹת ָּב ֶהם ַה ְר ֵּבהִּ ,כי נ ְִמ ָחק חוֹזֵר ּכו ֵֹתב ְונ ְִמ ָחקְ .וכֵן יֵׁש ַה ְר ֵּבה ׁשו ִֹטים
ֲר"י ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֲא ֶׁשר ֵהם ַח ּיֵינוּ ,וְל ּו
ֶׁש ּבו ְֹר ִחים ִמ ִּל ְלמֹד ָרזִין ֶׁשל ָמרָן ָהא ִ
יחא ֲא ֶׁשר ָהרַע ו ְַה ִּמינוּת גּ ו ֵֹברָ ,הי ּו ׁשו ְֹק ִדין ּכָל
ַמי ׁשו ֵֹמ ַע ִליְּ ,ב ִע ְקבוֹת ְמ ִׁש ָ
ע ִּ
ֲס ידוּת ו ְַה ְק ָּדמוֹת
י ְֵמ ֶיהם ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ִּכ ְת ֵבי ָמרָן ָּבלוּל ִעם ח ִ
ֶׁשל ָמרָן ָה ִר ָּיב"ׁש ֵזכֶר ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה ו ְָהי ּו ְמ ַב ְּט ִלין ּכָל ַה ְּגזֵרוֹת רָעוֹת ו ְָהי ּו
ַמ ְמ ִׁש ִיכין ֶׁש ַפע וְאוֹר עַל ּכָל ָהעוֹלָמוֹתּ ,כֵן ַה ְׁש ָּפעוֹת ַּפ ְׁש ִט ּיוֹתָּ ,בנֵי ַח ּיֵי ְמזוֹנֵי.
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה כ'(
ַבינ ּו ַה ָּקדוֹׁש י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
)ר ֵּ

ׂ ְר ֵא ִלי ָּתלוּי ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ַׁ ,ח ּיוּת ָא ָדם ַה ִּי ְש
ַטעֲמ ּו ו ְּרא ּו ִּכי טוֹב הוי"ה ַמ ָּמש
ֲבה ּכָל ֶא ָחד ְל ִפי
ׂ ְמ ָחה ו ְּבנֹעַם ו ְּבי ְִר ָאה ו ְַאה ָ
ֻשה ו ְּב ִש
ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ִל ְלמֹד ִּב ְקד ָּׁ
ָאל ְקדוֹ ִׁשים כוּ'.
ׂר ֵ
ֻשתוֹ ְוכָל ִי ְש
ׂגָתוֹ ו ְּקד ָּׁ
ַה ָּש
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה כ'(
ַבינ ּו ַה ָּקדוֹׁש י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
)ר ֵּ

ֶסלֶב זְכוּתוֹ יָגֵן ָעלֵינ ּו
ַבינ ּו נ ְַח ָמן ִמ ְּבר ְ
ר ֵּ
ִצ ּוָה ִל ְבנֵי ַה ּנְעו ִּרים לו ַֹמר ז ַֹהר
ָסק ּו
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֲאזַי ְּבנֵי ַה ּנְעו ִּרים ע ְ
ְּבבו ָֹאם ִל ְמ ָערַת ר ִּ
ֵיהם הוּא ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה,
ִּב ְת ִפ ּלָה ו ְּב ִל ּמוּד ז ַֹהר ַּכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַקד ֲעל ֶ
ׂ ֵמ ַח עַד ְמאֹד .ו ְּבכָל עֵת
ו ִּמ ֶּמ ּנ ּו לֹא רָא ּו ׁשוּם ָּד ָבר ,רַק ָהיָה ָש
ַך
ָּבא ֵא ֶצל ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָה ִע ּמוֹ ו ְָא ַמר לוַֹ :א ְׁשרֶי ָך וְכוּ' ,ו ַּב ַּל ְילָה ָהל ְ
ַצמוֹ
ֵמ ֶח ֶדר ְל ֶח ֶדר ,ו ְִהז ְִהיר או ָֹתם לו ַֹמר ז ַֹהר וְכוּ' ְו ַכ ּיו ֵֹצא ,וְהוּא ְּבע ְ
ׂ ְמ ָחה ְּגדוֹלָה
ַצמוֹ ו ְָהיָה ְּב ִש
ֵך ו ְּמנ ַּגֵן ְּבע ְ
לֹא ָא ַמר ְּכלוּם ,רַק ָהיָה הוֹל ְ
ַמה
ָמד ְּב ַט ִּלית ו ְּת ִפ ִּלין ו ְִה ְת ַּפ ּלֵל ּכ ָּ
עַד אוֹר ַה ּיוֹם ,ו ְּכ ֶׁש ֵה ִאיר ַה ּיוֹם ע ַ
ֶסלֶב אוֹת יט(
)ס ֶפר ִׁש ְב ֵחי ָהרַ"ן ִמ ְּבר ְ
ֵ
ָׁשעוֹת.
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רבי יעקב אבוחצירא )תקס"ו  -כ' בטבת תר"מ;  4 - 1805בינואר (1880
מגדולי רבני מרוקו ,ידוע בתואר אביר יעקב ,סבו של הבבא סאלי.
תולדות חייו :נולד בשנת תקס"ו ) (1805וגדל
בתאפילאלת במרוקו ]ראה להלן סיפור נורא[.
בצעירותו למד אצל אביו ,רבי מסעוד ,את כל
התנ"ך עם טעמי המקרא ולאחר מכן כל המשנה
וכל התלמוד.
לאחר שהוסמך לרבנות היה מנהיג הקהילה
בתאפילאלת .ושימש בה כרב ודרשן .הוא רצה
לעלות לארץ ישראל אך בגלל התנגדות של
בני הקהילה בתאפילאלת נמנע ממנו .הוא ניסה
לעלות לארץ שש פעמים ובשנת תר"מ )(1879
כשניסה לעלות בפעם השישית הצליח לשכנע את הקהילה שלא ימנעו
ממנו מכיוון שבנו ,רבי מסעוד ,יכול לשמש כרב הקהילה במקומו .הוא
עזב את מרוקו ועבר דרך אלג'יריה ,תוניסיה ,לוב ומצרים בטו בטבת
הגיע לעיר אלכסנדריה שהה בה מעט ובי"ז טבת הגיע לדמנהור שם
התארח אצל משה סרוסי ,בהיותו בדמנהור חלה ונפטר בכ' בטבת תר"מ
) 4בינואר  (1880הוא נקבר בדמנהור .השאיר אחריו ארבעה בנים ובת:
רבי מסעוד ,רבי אהרון ,רבי אברהם ורבי יצחק ,והבת אסתר )ללה סטי(.
אחד מבניו של רבי מסעוד ,רבי ישראל ,ידוע בכינוי הבבא סאלי.
לאחר פטירתו :חלק גדול ממשפחתו שהיו איתו בדרך לארץ חזרו עם
פטירתו למרוקו ,בעוד חלק אחר המשיך והגיע לארץ ישראל והתיישב
בעזה .לאחר כמה שנים חלק מבני המשפחה התחזקו והתיישבו בנהריה.
ובמקומות אחרים בארץ והגיע עד ראש פינה.
משנתו :גנזי המלך  -ספר שנכתב על ידי רבי יעקב אבוחצירא ,ובו 207
אופנים שונים להסבר על המילה הראשונה בתורה "בראשית" .מהדורה
ראשונה תרמ"ט במשנתו התורנית התייחס רבי יעקב בעיקר לקבלה,
התמקד במיוחד בפירוש על מזמור קיט בתהלים )הפרק הארוך ביותר
בתנ"ך( חיבר שני ספרים בהם יש דגש על מזמור זה :אלף בינה ומעגלי
צדק.
על אף החשיבות הרבה שראה בלימוד קבלה התנגד ללימוד קבלה בלא
לימוד תלמוד וכתב )בהקדמתו לספרו "אלף בינה"( "ובלא התלמוד לא
שייך שיגיע אדם לידיעת התורה" כמו כן המליץ על סדר הלימוד אותו
למד" :דבתחילה לומד אדם המקרא ואחר כך לומד המשנה ואחר כך
לומד הגמרא ואחר כך לומד ההלכות על בוריים ואחר כך העיקר הוא
הסוד על אמיתתו" )אלף בינה ,הקדמה אות ד(
ספריו :א .פתוחי חותם  -פירוש על התורה – .ב .מחשוף הלבן  -פירוש
על התורה מתמקד יותר בהסברים בקבלה – .ג .מעגלי צדק  -פירוש
על התנ"ך עיקר הספר עוסק במזמור קיט בתהלים – .ד .אלף בינה
 פירוש על תהלים עם התמקדות במזמור קי"ט – .ה .יורו משפטיךליעקב  -שו"ת -.ו .בגדי השרד  -פירוש על דרך הקבלה על הגדה של
פסח - .ז .גנזי המלך  -ביאור על תחילת ספר בראשית ועל השבת- .
ח .שערי תשובה  -ביאור המילה "תשובה" בקבלה – .ט .שערי ארוכה -
ספר מוסר לימים נוראים ולחודש תשרי – .י .לבונה זכה  -חידושים על
התלמוד מסודר לפי פרשות השבוע – .יא .יגל יעקב  -פיוטים ,של רבי
יעקב וצאצאיו – .יב .דורש טוב  -שבע עשרה )בגימטריה טוב( דרשות
על נושאים שונים – .יג .תיקון הברית מספר גנזי המלך
גנזי המלך  -ספר שנכתב על ידי רבי יעקב אבוחצירא ,ובו  207אופנים
שונים להסבר על המילה הראשונה בתורה "בראשית" .מהדורה ראשונה
תרמ"ט
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"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"

הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא
דברי הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא
זצוקללה"ה בספרו גנזי המלך דף קפ"ה

וזה לשונו הטהור:
רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש
או יאמר "כי המצוה הזאת" וגו' אפשר דבא לרמוז על לימוד הקבלה שהוא עיקר ביאת האדם לעולם .כמו שכתב הרשב"י עליו השלום כמה פעמים
בזוהר הקדוש ,דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות התורה טוב לו שלא נברא דבלא זה אין אדם יודע אלהותו יתברך ,ויראתו ואהבתו,
ועבודתו .וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום לשלמה המלך עליו השלום" ,דע את אלהי אביך ועבדהו".

הבא ליטהר מסייעין אותו

מכשולות ודברים המעכבים

והנה יצר הרע דעתו תמיד להדיח בני אדם מדרך טוב לדרך רע .ובפרט וכנגד הטענה השנית ,שטוען היצר הרע שצריך להיות גוף טהור וקדוש .גם
הרוצה להתעסק בחכמת הקבלה עושה לו מכשולות ודברים המעכבים זה אינה טענה כי גם בזמן הזה הרוצה להתקדש ולהטהר יכול להיות קדוש
אותו ומרשלים אותו .והוא דבא לו בדרך חסידות באמור לו אין הגופות וטהור כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ,הבא ליטהר מסייעין אותו,
ועל זה אמר "ולא רחוקה היא" דהיינו ,הקדושה והטהרה אינה
של זה הזמן ראויים לסודות התורה משום דליכא נביאים וליכא רוח
רחוקה ממך ,ואזיל ומפרש כל הפסוקים שאחר זה וזה שאמר
הקודש .דבשלמא דורו של משה רבינו עליו השלום שהיה דור
"לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמים" דהיינו:
דעה היו ראוים לסודות התורה משום דזכו עד שעלה משה
לא תאמר כי מעשה מרכבה תלוי בשמים וצריכים
רבינו עליו השלום לשמים ולמד מפי הקדוש ברוך הוא
אנו נביא כמשה רבינו עליו השלום שיעלה לנו לשמים,
פה אל פה ואמר לישראל פה אל פה .ועוד ,שהיו
ויורד לנו מעשה מרכבה ,ויודיעו לנו על אמיתתו .לזה
קדושים אותו הדור מצד עצמם ,עד שמכח קדושתם
אמר ,אל תחשוב כן ,כי לא נשארה בשמים ,וגם
נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בים ,ואמרו כולם "זה
"לא מעבר לים היא" כנגד הטענה השנית
אלי ואנוהו" וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה:
שטוען היצר שדברי קבלה צריכים גוף קדוש וטהור
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל
כמו ישראל שעברו את הים והיו כולם גוף קדוש
ובדור הזה אין שום דבר מזה .לזה בא משה רבינו
וטהור ונקי ,גם זו אינה טענה ,אין זה תלוי בגוף
עליו השלום לצוות לישראל ולהזהיר לדורות הבאים,
הטהורים שיעברו הים.
שלא ימנעו מלדעת סודות התורה בכל דור
ודור עד סוף הדורות.

דהכל תלוי בך דכשתתקדש בלבבך ובפיך
יכול אתה לעשות הכל ולידע דברי קבלה

שייכא בכל יום ויום –
מצוה עם הכולל גימטריה "הקבלה"
גם עכשיו הכל תלוי בידי אדם שיוכל להתקדש ולהטהר
עד שיהיה ראוי לקבל מעשה מרכבה וזהו שמסיים "כי
וזה שאמר הכתוב" :כי המצוה הזאת" היא לימוד
קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" דהכל תלוי
הקבלה" .מצוה" עם הכולל גימטריה "הקבלה"
בך דכשתתקדש בלבבך ובפיך יכול אתה לעשות הכל ולידע
ועליה בא להזהירם משה רבינו עליו השלום שלא תשכח
גנזי המלך
דברי קבלה .עד כאן לשון קדשו.
מהם לעולם ,ולזה אמר "אשר אנכי מצוך היום" דהיינו שייכא
בכל יום ויום ,ולפיכך צריך אתה להתחזק ולהתאמץ בידיעתה.

פרד"ס  -פרשת השבוע

אל תשמעו לדברי יצר הרע
הצדיק הקדוש רבינו יעקב אביחצירא ע"ה מגלה לנו סוד גדול
כי הנה יצר הרע מדיחך שלא ללמדה משני טענות :אחת ,אומר לך זה מעשה
בפרשת השבוע – נצבים  -וילך

מרכבה ,צריך נביא ששמע מפי השם שיודיע לנו הדבר על אמתתו .ועכשיו
בזמננו אין נביא ולא רוח הקודש .זאת ועוד ,הלומד קבלה צריך להיות גוף
קדוש וטהור ונקי מכל דבר רע ,כמו ישראל שיצאו ממצרים שמרוב קדושתם
שהיו קדושים וטהורים ,כיון שעברו בים נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא ,ועוד,
מרוב קדושתם ראו אותו פנים בפנים במעמד הר סיני .לאלה באמת שייך
לימוד הקבלה .אבל גופות הזמן הזה ,שגברה סטרא אחרא ,הם סרוחים
ומטונפים ועל מי תחול הקבלה.

להזהיר לישראל  -אל תשמעו לדברי יצר הרע
לפיכך בא משה רבינו עליו השלום להזהיר לישראל ואמר להם אל תשמעו
לדברי יצר הרע כי מה שאומר לכם בזמן הזה אין נביא ולא רוח הקודש.
דבריו מהבל ימעטו .כי גם בזמן הזה הכל ערוך ומוכן כשלחן הערוך לפני
האדם .דכל דברי קבלה נכתבו ונחתמו בספרים .וכנגד זה אמר "לא נפלאת
היא ממך".
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש א' 99093

"הנסתרות לה' אלוקינו "וגו' ,יש לדקדק בזה הפסוק אי קאי על סודות
התורה שהם הנסתרות ,היכי אמר "לה' אלוקינו" הרי מסר לנו סודות
התורה הקדוש ברוך הוא ,וכתב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום דמי שלא
ידע סודות התורה טב ליה דלא איברי.
ואפשר לומר דהכי קאמר קרא – " "הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות",
ודהיינו בין "הנסתרות לה' אלוקינו" שהם סודות התורה ,ובין "הנגלות"
שהם פשטי התורה הכל מסר ונתן "לנו ולבנינו עד עולם" ,וזה כדי "לעשות
את כל דברי התורה הזאת"" ,את כל" רבוי אחר ריבוי ,דאין התורה נקראת
תורה שלימה עד שתהיה שלימה בארבעה חלקיה שהם פרד"ס – פשט,
רמז ,דרש ,סוד ,וזה ו"את כל דברי התורה הזאת" לדעת התורה בכל
חלקיה שהם פרד"ס ,ואם לא מסר לנו סודות התורה שהם הנסתרות לא היינו
זוכים בכל דברי התורה שהם פרד"ס כאמור") .מחשוף הלבן" לרבי יעקב
אבוחצירא זיע"א פרשת נצבים(.

טל 0548436784:פקס 02-995-1300:דואר אלקטרוניhazohar.com@gmail.com :

"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"

עמוד יג

...ה ֶּבן ִאיׁש ַחי ו ְַהז ַֹּהר
ַ
המשך מעמוד יג...

ָקן
ַבים ִמַּנעַר ְועַד ז ֵ
ְל ַה ֲחזִיק ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ו ְַהז ַֹּהר י ִָחיד ְור ִּ
ֻּלם
ָאל ְּבנֵי ְס ָפרַד ֶׁש ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ,כ ָּ
ׂר ֵ
ֻר ָסם ַל ּכֹלֶׁ ,שרֹב ְּגדו ֵֹלי ִי ְש
ַּכ ּיָדו ַּע ו ְּמפ ְ
ַב ינ ּו ְּב ִס ְפרוֹ ֶּבן ִאיׁש ַחי )ו ְֵכן ּגַם ָׁש ַמ ְע ִּתי
הו ְֹל ִכים ו ִּמ ְת ַנהֲגִ ים ַעל ִּפי ְּפ ָס ָקיו ֶׁשל ר ֵּ
ׂ ָר ֵאל,
ַב ינ ּו ְּגאוֹן ו ְּקדוֹׁש ִי ְש
ֲתנוֹ ֶׁשל ר ֵּ
יט"א ,ח ָ
ַבי ַא ְריֵה ַה ְר ֵאל ְׁש ִל ָ
ֵמ ָהרַב ַה ּגָאוֹן ר ִּ
אלי( זִ ְכרוֹנוֹ ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש
אבא ָס ִ
)ה ָּב ָּ
ָאל ַא ּבו ַּח ִצירָא ַ
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
ִאיׁש ָה ֱאל ִֹקים ,ר ִּ
אלי
אבא ָס ִ
ָכיו ֶׁשל ָח ִמיו ַה ָּב ָּ
ָכה ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבאֶׁ ,ש ָּכל ַהנ ְָהגו ָֹתיו ו ְּדר ָ
ִל ְבר ָ
ַבינ ּו ַה ְּכתו ִּבים ַּב ֵּס ֶפר ֶּבן ִאיׁש ַחי(...
זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוָּ ,הי ּו ַעל ִּפי ִּפ ְס ֵקי ר ֵּ

ֻשה ו ְָט ֳהרָה נו ֵֹדף ִמ ְּס ָפרָיו
ֵיח ֶׁשל ְקד ָּׁ
רַ

ָכה זְ כוּתוֹ ָיגֵן
ֵכר ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְבר ָ
ַב ינ ּו יו ֵֹסף ַח ּיִים ַּב ַעל ַה ֶּבן ִאיׁש ַחי ז ֶ
ר ֵּ
"בן
ֻחד ֵס ֶפר ֶּ
ַב ינ ּו ַה ּגָדוֹל יו ֵֹסף ַח ּיִים ,ו ִּב ְמי ָ
ָע ֵל ינ ּו ָא ֵמן ,יָדו ַּע ֶׁש ָּכל ְס ָפרָיו ֶׁשל ר ֵּ
ֻשה ו ְָט ֳהרָה ֶע ְליוֹנָהֶׁ ,ש ַּמ ָּמׁש ָּכל ַההוֹגֶה ִּב ְס ָפרָיו ֶׁשל
ִאיׁש ַחי" ,אֲפו ִּפים ְקד ָּׁ
ַבֵינ ּו ַמ ְח ִּד ירָה י ְִר ַאת
ָהב ֶׁשל ר ּ
ֻשה ו ְִע ּדוּן נ ְִפ ָלא ,ו ְּלׁשוֹנוֹ ַה ּז ָ
ַבֵינ ּו ַמ ְר ִּגיׁש ְקד ָּׁ
רּ
ֻקה ו ְּמ ַט ֶהרֶת ַה ְּל ָבבוֹתְּ ,כ ִפי ֶׁש ַּמ ְר ִּגיׁש ָּכל ֶא ָחד .ו ְָד ָבר זֶה הוּא ִמן
ָׁש ַמיִם ֲעמ ָּ
ַב ינוּ ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ְּכ ָבר ֵה ִעיד
ֻר ָסמוֹת ו ְַה ּנו ָֹדעוֹת ֵא ֶצל ָּכל ִמי ֶׁש ּלו ֵֹמד ְּב ִס ְפרֵי ר ֵּ
ַה ְמפ ְ
ְּגדוֹל ַה ּדוֹר ַ -חד ְּב ָדרָא ַּב ּנִגְ לֶה ו ַּב ּנ ְִס ָּתר
ַב ּה ֶׁשל ְסלו ְּצק ו ְַא ַחר
ַבי ַי ֲעקֹב ָּדוִד הוּא ָה ִר יְד ַּב"ז )ר ָּ
ֻר ָסם ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ַעל זֶה ַּכ ְמפ ְ
ָכה ,זֶה ֵאין ְּבכ ֵֹחנ ּו
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַב ינ ּו ז ֶ
ַב ינ ּו ו ְִה ּנֵה ְל ַד ֵּבר ְּב ִׁש ְבחוֹ ֶׁשל ַצ ִּדיק ,הוּא ר ֵּ
ֻשה ֶע ְליוֹנָה ו ְָטהֳרָה נו ֵֹדף ִמ ְּס ָפרָיו ֶׁשל ר ֵּ
ֵיח ֶׁשל ְקד ָּׁ
ָּכ ְך ִּב ְצ ָפת( ֶׁש ָא ַמר ֶׁשר ַ
ְּכ ָללִּ ,כי ֵאין ִא ָּתנ ּו יו ֵֹד ַע ַעד ָמה וַא ִ
ֻלתוֹ ְל ֵאין ִׁשעוּר
ֲפ ּל ּו ִמ ְק ָצת ִמן ַה ִּמ ְק ָצת ִמ ְּגד ָּ
ו ְָכל ַה ּלו ֵֹמד ָּב ֶהם ַמ ְר ִּגיׁש ְּב ָכ ְך.
ָקים ֲא ֶׁשר ְּבתוֹרָתוֹ ְוי ְִר ָאתוֹ
ָכהָ ,ה ָא ָדם ַה ּגָדוֹל ַּב ֲענ ִ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַב ינ ּו ז ֶ
ֶׁשל ר ֵּ
ׂיו ָהי ּו חו ֵֹבק ַמ ָּמׁש זְ רוֹעוֹת עו ָֹלםָּ ,ב ִקי ְּב ָכל ַח ְד ֵרי ו ִּמ ְכ ַמ ּנֵי ַה ּתו ָֹרה ,ו ְָהיָה
ו ַּמ ֲע ָש
ֻלין ְּב ָט ֳהרָה
ָהיָה אוֹכֵל ח ִּ
"חד ְּב ָד ָרא"ְּ 2בדוֹרוֶֹׁ ,ש ַּמ ָּמׁש ָּכל ֶח ְל ֵקי ַה ּתו ָֹרה ַה ּנִגְ ֶלה ו ְַה ּנ ְִס ָּתר ּגַם
ֻשה ִּב ְב ִחינַת ַ
ָכה ָהיָה עו ֵֹבד ֶאת ּבו ְֹראוֹ ִּב ְקד ָּׁ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַב ינ ּו ַה ּגָדוֹל יו ֵֹסף ַח ּיִים ז ֶ
ר ֵּ
ַחד ָהי ּו אֲגו ִּדים ו ְּקׁשו ִּרים ִּב ְל ָבבוֹ ְּב ַע ְמקוּת נ ְִפ ָל ָאה .ו ְָכל ָהרו ֶֹאה י ְִר ֶאה ֶׁש ְּכ ָבר
ֻשתוֹ ו ְָט ֳהרָתוֹ הוּא י ַ
ֻשוֹת ו ְּב ָט ֳהרָה ְּגדו ָֹלה ֶׁש ְּב ָטהֳרוֹתְ ,וג ֶֹדל ְקד ָּׁ
ְּגדו ָֹלה ֶׁש ִּב ְקדּׁ
ַבֵינ ּו לֹא נ ְִמ ָצא ָא ָדם ּגָדוֹל ָּכזֶה ֶׁש ּי ְִהיֶה ּגָדוֹל
ָּד ָבר ֶׁש ָהיָה ְל ֶפ ֶלא ו ְּלמו ֵֹפת ֶׁש ּלֹא נ ְִר ָאה ְולֹא ִנ ְׁש ַמע ְּב ָכל ָה ָארֶץ לֹא ְּבדוֹרוֹ ְולֹא ַּכ ָּמה ּדוֹרוֹת ִמ ִּל ְפנֵי ּדוֹרוֹ ֶׁשל ר ּ
ַמרֵי ְּב ָכל ֶח ְל ֵקי ַה ּתו ָֹרה ֵהן ְּבתוֹרַת ַה ּנִגְ ֶלה ו ְֵהן ְּבתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר,
ֻלין ְּב ָט ֳה ָרה ְּכמוֹ ִּבזְ ַמן ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמוּד ,ו ָּב ִקי ְו ָׁש ֵלם ְלג ְ
ַּב ּדוֹרוֹת ַה ּקו ְֹד ִמים לוֶֹׁ ,ש ָהיָה או ֵֹכל ח ִּ
ַבו ֵֹת ינ ּו ָה ַאחֲרוֹנִים ֶׁש ָהי ּו ְּגדו ִֹלים ְמאֹד ְּב ִע ָּקר ְּבתוֹרַת
ָמיו ָהיָה ָׁשרוּי ְּב ַת ֲע ִנ ּיוֹת ו ְִסגּ ו ִּפים ׁשוֹנִים ִּכי ַּכ ּיָדו ַּע ָהי ּו ָּכ ֵא ֶּלה ֵמר ּ
ו ְּפ ִריׁשוּתוֹ ו ְִסגּ ו ָּפיו ָהי ּו ְל ַה ְפ ִליא ֶׁש ָּכל י ָ
ַב ינ ּו
ֲבל ר ֵּ
ַה ּנִגְ ֶלה ,ו ְָהי ּו ָּכ ֵא ֶּלה ֶׁש ָהי ּו ְּגדו ִֹלים ְמאֹד ְּב ִע ָּקר ְּבתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר ,א ָ
ְל ַט ֵהר ֶאת ָח ְמרוֹ ִמ ּכֹל וָכֹל.
ַב ינ ּו
ַחד ּגַם ַּב ּנִגְ ֶלה ְוגַם ַּב ִּנ ְס ָּתר ,וְתוֹרָתוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ָהיָה ּגָדוֹל ְו ָׁש ֵלם ִּב ְׁש ֵּתי ַה ּתוֹרוֹת י ַ
ׂה ּגַם ֶאת ִּת ּקוּן ַה ָּקנֶה ֶׁשהוּא ַּת ֲענִית ֶׁשל ֵׁשׁש ָׁ
יָד ּו ַע ֶׁש ָע ָש
ׂ ָר ֵאל ָהי ּו
שנִים ְרצוּפוֹת ו ְִצ ְדקוּתוֹ ָהי ּו ַמ ְכ ִריזִ ים ָע ָליו ְּב ָכל ַק ְצווֹת ֵּת ֵבל ,ו ִּמ ָּכל ְּתפוּצוֹת ִי ְש
ׁשו ְֹל ִחים ֵא ָליו ְׁש ֵאלוֹת ֵהן ַּב ּנִגְ ֶלה ו ְֵהן ַּב ּנ ְִס ָּתר.
יוֹם ַא ַחר יוֹם
ׂה ּגַם ֶאת ִּת ּקוּן ַה ָּקנֶה ֶׁשהוּא ַּת ֲענִית ֶׁשל ֵׁשׁש ָׁשנִים ְרצוּפוֹת
ו ְּכמוֹ ֶׁש ּיָדו ַּע ֶׁש ָע ָש
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה
ַבינ ּו ָהיָה ַחד ְּב ָדרָא ֶׁש ָהי ּו יָד ּו ַע ו ֵּמ ִבין ְּבתוֹרַת ָהא ִ
ֻשתוֹ )וּמו ָּבא ר ֵּ
ָמיו ִּב ְפ ִריׁשוּתוֹ ו ְּקד ָּׁ
יוֹם ַא ַחר יוֹםְ ,וגַם ַא ַחר ָּכ ְך ָהיָה ַמ ְמ ִׁש ְיך ָּכל י ָ
ַבינ ּו עַד ַה ּיוֹם ,כ ֻּּלָם
ֻב ִלים ִמ ְּתקו ַּפת ר ֵּ
ֲמ ָּת ָתם ּ -כָל ַה ְמק ָּ
ָמ ָקם ְו ַלא ִ
"ד ַעת ו ְּתב ּונָה" ִמ ַּת ְל ִמ ידוֹ ַה ָּקרוֹב ֵא ָליו ְלע ְ
ַבינ ּו ַּ
ָּכל זֶה ְּב ַה ְק ָּד ַמת ִס ְפרוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ
ַבינ ּו ְּבתוֹרַת ָהא ִ
ֲבנָתוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ָכה .(1ו ְָהיָה ָּפר ּוׁש ְלג ְַמרֵי ִמ ָּכל ִע ְנ ְינֵי הו ְֹל ִכים ְלאוֹר ִּפ ְס ֵקי ִה ְלכו ָֹתיו ַוה ָ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי ֶּבן ִצ ּיוֹן ָמ ְר ְּד ַכי ָחזָ"ן ז ֶ
ר ִּ
ִל ְב ָרכָה
ֲבתוֹ ַל ּתוֹרָה
ֲבתוֹ ְלבו ְֹראוֹ ,ו ְַאה ָ
ַחד ִעם ְּד ֵבקוּתוֹ ו ְַאה ָ
ו ְַתעֲנ ּוגֵי עו ָֹלם ַה ּזֶה ,ו ְָכל זֶה י ַ
ֹ
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ֶׁש ָהי ְָתה ֵאׁש יו ֶֹק ֶדת ִּב ְל ָבבוֹ ו
ֻר ֶס ֶמת ִהיא ֵהן ְּב ִה ְלכו ָֹתיו ֶׁשל ּתוֹרַת ַה ּנִגְ ֶלה ו ְֵהן ְּב ִה ְלכו ָֹתיו
ַב ינ ּו ְמפ ְ
וְתוֹרָתוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ֲבתוֹ ַל ּתוֹרָה ְּד ָב ִרים נוֹר ִ
ֶּבן ִאיׁש ַחי ַמה ֶּׁש ּכו ֵֹתב ַעל ַאה ָ
ָכה ,ו ְַכ ּיָדו ַּע ֶׁש ָּכל ַהנ ְָהגו ָֹתיו ֶׁשל
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַב ינ ּו ָהא ִ
ָאים ו ַּמ ְב ִה ִילים( ,ו ְָכל ֶׁשל ַה ּנ ְִס ָּתר ַעל ִּפי ר ֵּ
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ַב ינ ּו ָהיָה ַחד ְּב ָד ָרא
ָכה ֶׁשר ֵּ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַבינ ּו ֵהם ַעל ִּפי ַע ְמקוּת ִּד ְברֵי ָהא ִ
ר ֵּ
ו ְּמ ַט ֵהר ָּכל ַמ ֲע ָש
ֲמ ָּת ָתםָּ .כ ְך ֶׁש ָּכל
ָכה ְל ָע ְמ ָקם ו ְַלא ִ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ׂיו ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִם ִל ְכבוֹד ּבו ְֹראוֹ ,ו ְּכמוֹ ֶׁשרו ִֹאים ֵמ ַה ְק ָּדמו ָֹתיו ֶׁש ָהי ּו יָדו ַּע ו ֵּמ ִבין ְּבתוֹרַת ָהא ִ
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ִל ְס ָפ ָריו ַּכ ָּמה ָהי
ֻּלם הו ְֹל ִכים ְלאוֹר ִּפ ְס ֵקי ִה ְלכו ָֹתיו
ַב ינ ּו ַעד ַה ּיוֹם ,כ ָּ
ֻב ִלים ִמ ְּתקו ַּפת ר ֵּ
ַה ְמק ָּ
ֲבתוֹ ו ְּד ֵבקוּתוֹ ְּבבו ְֹראוֹ.
גֹּדל ַאה ָ
ׂוֹת ְרצוֹנוֹ ,ו ְַה ּכֹל ִמ ֶ
ַך ו ְַל ֲעש
ִל ְכבוֹד ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ָכה.
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַב ינ ּו ְּבתוֹרַת ָהא ִ
ֲבנָתוֹ ֶׁשל ר ֵּ
וַה ָ
ַבים ,ו ְּכ ַמא ָ
ַב ינ ּו ְלתו ְֹך ְס ָפרָיו ָהר ִּ
ֻשתוֹ ו ְָט ֳהרָתוֹ ִה ְכנִיס ר ֵּ
ו ְֶאת ּכ ַֹח ְקד ָּׁ
"חד ְּב ָד ָרא"
ַבינ ּו ַ
ָקר ִמ ַּניִן ָלנ ּו זֶה ֶׁש ָאנ ּו ְמ ַכ ּנִים ֶאת ר ֵּ
ֲמרוֹ ו ְַאל ִּת ְת ַמ ּה ַעל זֶה קוֹרֵא י ָ
ֻר ָסם ֶׁשל ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ַה ָּקדוֹׁש ּ
ַה ְמפ ְ
"כ ַֹח ַה ּפו ֵֹעל ַּב ּנ ְִפ ָעל"ָּ ,כ ְך ֶׁש ָּכל ַה ּלו ֵֹמד ְּבג ְ
ַדלוּתוֹ ַּב ּתוֹרָה ,וַ ֲה ֵרי ָהי ּו ְּבדוֹרוֹ ַּכ ָּמה ְּגדו ִֹלים ְמאֹד ֵהן ְּב ַח ְכ ֵמי ְס ָפרַד ו ְֵהן
ֻשה ו ְָט ֳהרָה..
ִּב ְס ָפרָיו ַמ ְר ִּגיׁש ִמ ּיָד נ ְִעימוֹת נ ְִפ ָל ָאה ֶׁשל ְקד ָּׁ
ְּב ַח ְכ ֵמי ַא ְׁש ְּכנָז ֶׁש ְּבאוֹתוֹ ּדוֹר.
1

ִּג ּלוּי ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא

ֻלין
ַבינ ּו ָהיָה או ֵֹכל ח ִּ
ָכהֶׁ ,ש ִּמ ֵּכיוָן ֶׁשר ֵּ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי ֶּבן ִצ ּיוֹן ַח ּזָן ז ֶ
ו ְַע ּיֵן ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ָׁשם עוֹד ר ִּ
ְּב ָטהֳרָהָ ,ל ֵכן ָּכל ַה ְמ ָׁש ְרתוֹת ֶׁש ְּב ֵביתוֹ ָהי ּו אוֹ י ְָלדוֹת ְק ַט ּנוֹת ֶׁש ּלֹא ִה ִּגיע ּו ְל ִפ ְר ָקן ,אוֹ זְ ֵקנוֹת
ֻפ ָלא
ׂה מ ְ
וְכוּ' ,ו ְָכל זֶה ְּכ ֵדי ֶל ֱאכֹל ְּב ָטהֳרָהַ .ע ּיֵן ָׁשם .ו ְִה ּנֵה ְּב ֶה ְק ֵׁשר ְלזֶה נ ְִכ ָּתב ָּכאן ֵאיזֶה ַמ ֲע ֶש
)ס ָבתוֹ ֶׁשל ַה ּגָאוֹן ָהרַב ֵא ִל ּיָה ּו
יה ַה ָּׁשלוֹם ָ
ׂרָה ָּכתוּן ָע ֶל ָ
ֲמ ִּתי ֲא ֶׁשר ָהיָה ִעם ַה ַּצ ֶּד ֶקת ָמרַת ָש
וַא ִ
יבת ִּב ְר ֵכי יו ֵֹסףָּ ,כאן ִּב ְבנֵי ְּברָק(ֲ ,א ֶׁשר ז ְָכ ָתה ו ְָהי ְָתה ֵמאו ָֹתן י ְָלדוֹת
יט"א ,רֹאׁש ְי ִׁש ַ
ַט ֲה ָרנִי ְׁש ִל ָ
ַב ינוּ ,ו ְָהי ְָתה ָאז יְתו ָֹמה ְק ַט ּנָה ַּבת י"א ָׁשנָה) ,ו ְָהי ְָתה
ְק ַט ּנוֹת ֲא ֶׁשר ָהי ּו ְמ ָׁש ְרתוֹת ְּב ֵביתוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ֲכ ִלים ו ְַה ַּמ ְׁש ִקיםָ ,ל ֵכן
ֲכנַת ַה ַּמא ָ
ַב ינ ּו ַּבה ָ
ֻּלן ָהי ּו רוֹצוֹת ִלזְ ּכוֹת ו ְּל ַׁש ֵּמׁש ֶאת ר ֵּ
או ֶֹמרֶת ֶׁש ִּמ ֵּכיוָן ֶׁשכ ָּ
ֲב ְר ָּת ּה
ָהי ּו ִמ ְת ַח ְּלפוֹת ו ְָכל ַא ַחת ָהי ְָתה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת יוֹם ֶא ָחד אוֹ יו ַֹמיִם ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ִמ ְת ַח ֶּל ֶפת ַּבח ֶ
יה ַה ָּׁשלוֹם ְּבי ְַלדו ָּת ּהְּ ,כ ִפי
ׂרָה ָּכתוּן ָע ֶל ָ
ֻּפ ָלא ֲא ֶׁשר ָהיָה ִעם ָמרַת ָש
ׂה ַהמ ְ
וְכוּ'( ,ו ְָכ ְך ָהיָה ַה ַּמ ֲע ֶש
יעה זְ ַמ ּנ ָּה ְל ַׁש ֵּמׁש ְּב ֵביתוֹ ֶׁשל
יה :יוֹם ֶא ָחד ְּכ ֶׁש ִה ִּג ָ
יה ֲא ֶׁשר ָׁש ְמע ּו ִמ ִּפ ָ
יה ּונ ְָכ ֶד ָ
יל ֶד ָ
ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ָ
ֲל ּיָה ) ְו ָׁשם ָהיָה עו ֵֹסק ַּב ּתוֹרָה ָּכל
ַבינ ּו ְל ֵביתוֹ ו ְָע ָלה ִמ ּיָד ְל ַח ְדרוֹ ֲא ֶׁשר ָהיָה ָּבע ִ
יע ר ֵּ
ַבינוִּ ,ה ִּג ַ
ר ֵּ
ַב ינ ּו ּכוֹס ַח ִּמין ִל ְׁש ּתוֹת ו ְַת ִּגיׁש לוִֹ .ה ְס ַּת ְּכ ָלה
ֻר ָסם( ,ו ְָא ְמר ּו ָל ּה ְּבנֵי ַה ַּביִת ֶׁש ָּת ִכין ְלר ֵּ
ָמיו ַּכ ְמפ ְ
יָ
ַחד ,ו ְֵה ִכינָה
ַבינ ּו וְלו ְֹמ ִדים י ַ
ֶיה ִאיׁש ֶא ָחד יוֹ ֵׁשב ִעם ר ֵּ
ֲתה ְל ָפנ ָ
ֲל ּיָה ו ְָרא ָ
ׂרָה ָּכתוּן ָּבע ִ
ַה ּי ְַל ָּדה ָש
ַב ינ ּו יוֹ ֵׁשב ְל ַב ּדוֹ ,ו ְִה ְת ַּפ ֵּלא
ֲתה ָׁשם ֶאת ר ֵּ
ֲל ּיָה ָרא ָ
ָל ֶהם ְׁש ֵּתי ּכוֹסוֹת ִל ְׁש ּתוֹת .ו ְַכ ֲא ֶׁשר ָע ְל ָתה ָלע ִ
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ֲתה ֶׁש ּיוֹ ֵׁשב ִע ּמוֹ עוֹד ִאיׁש ֶא ָחד
ְתה לוֹ ֶׁש ָרא ָ
ַב ינ ּו ְו ָׁש ַאל או ָֹת ּה ָל ָּמה ֵה ִכ ינָה ְׁש ֵּתי ּכוֹסוֹת ,ו ְָענ ָ
ר ֵּ
ַב ינ ּו ָא ַמר ָל ּה :ז ִָכית ִל ְראוֹת ֶאת ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא.
ו ְֵה ִכינָה ּגַם לוֹ ִל ְׁש ּתוֹת .ו ְּכ ֶׁש ָּׁש ַמע זֹאת ר ֵּ
יה
ׂרָה ָּכתוּן ָע ֶל ָ
ׂ ָתה ָמרַת ָש
ֲתה ְל ַאף ָא ָדם .ו ְָכ ְך ָע ְש
ַלה ַמה ֶּׁש ָרא ָ
ַב ינ ּו ֶׁש ּלֹא ְּתג ֶּ
ָה ר ֵּ
ו ְִהזְ ִּכ יר ּ
ַב ינוְּ ,ורַק ְל ַא ַחר ְּפ ִטירָתוֹ ִס ְּפרָה
ַה ָּׁשלוֹםָׁ ,ש ְמרָה ַעל סוֹד זֶה ִמ ְּלג ַּלוֹתוֹ ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָּכל י ְֵמי ַח ּיָיו ֶׁשל ר ֵּ
ַב ינ ּו ֲא ֶׁשר
ֻלתוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ׂה .ו ִּמ ּזֶה נ ִַּכיר ְונ ְִל ַמד ֶא ֶפס ָק ֵצה ּו ִמ ְּגד ָּ
זֹאת ְל ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּת ּהַ .עד ָּכאן ַה ַּמ ֲע ֶש
ָכה.
ָכה ְלגִ ּלוּי ֵא ִל ּיָה ּו זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
זָ

ִּג ּל ּויִים רו ָּח ִנ ּיִים
ֻּפ ָלא ֲא ֶׁשר
ׂה ַהמ ְ
ַב ינוְּּ ,כ ַדאי ְלהו ִֹסיף ּגַם ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶש
ו ְּב ֶה ְק ֵׁשר ַל ִּג ּל ּויִים ָהרו ָּח ִנ ּיִים ֲא ֶׁשר ָהי ּו ְלר ֵּ
ָכה ְּ)כ ִפי ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפי ֶא ָחד ִמ ּנ ְָכ ָדיו ֶׁשהוּא
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבנִי ז ֶ
ֻע ָׁשר ָּ
ַבי יְהוֹׁש ַ
ִס ֵּפר ָח ָכם ר ִּ
ֻב ָּדה זֹאת
יט"אֵ ,מ ִע יר ַה ּק ֶֹדׁש יְר ּו ָׁש ַליִם ,ו ְָא ַמר ִלי ֶׁש ָּׁש ַמע ע ְ
ֻפ ָלג ְׁש ִל ָ
ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ּגָדוֹל ּומ ְ
ֵכר ַצ ִּדיק
ַב ינ ּו ז ֶ
ׂה( וְהוּאְּ ,ד ִבזְ ַמ ּנוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ַבנִי ַע ְצמוֹ ֶׁש ָהיָה ַּב ַעל ַה ַּמ ֲע ֶש
ֻע ָׁשר ָּ
ַבי יְהוֹׁש ַ
ִמ ָּסבוֹ הוּא ר ִּ
ַב ינוְּ ,וזֶה
ֻפ ָלאוֹת ַעל ִּג ּל ּויִים רו ָּח ִנ ּיִים ֶׁש ִּמ ְת ּג ִַּלים ְלר ֵּ
ָכה ָהי ּו ִמ ְת ַה ְּלכוֹת ְּב ַבגְ ַדד ְׁשמוּעוֹת מ ְ
ִל ְבר ָ
ַב ינ ּו עו ֵֹסק ַּב ּתו ָֹרה ְל ַב ּדוֹ ְּב ַח ְדרוָֹ ,הי ּו רו ִֹאים ְּב ַח ְדרוֹ ֲא ָנ ִׁשים ז ִָרים
ָהיָה ַעל י ְֵדי ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיָה ר ֵּ
אוֹ ׁשו ְֹמ ִעים ֵמ ַח ְדרוֹ קוֹלוֹת ֶׁשל ֲא ָנ ִׁשים ז ִָרים ְולֹא יְדו ִּעים.
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"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"

...פלא יועץ

ָמה ִמ ַּבעַל ֶּבן ִאיׁש ַחי
ַּבעַל ַה ֶּל ֶׁשם ִּב ֵּקׁש ַה ְס ּכ ָ
ַב ינ ּו ֶא ָחד ִמ ְּגדו ֵֹלי
ֲבל ּבֹא נָא ו ְּר ֵאה ֶמה ָא ַמר ַעל ר ֵּ
אָ
ַב ינ ּו ַה ָּקדוֹׁש
ׂ ָר ֵאל ֶׁש ְּבאוֹתוֹ ַה ּדוֹר ,הוּא ר ֵּ
ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ֵכר ַצ ִּדיק
ַבי ְׁשלֹמֹה ֶא ְלָי ִׁשיב ז ֶ
ֻבל ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ
ַה ְמק ָּ
ַבי
ָכה ) ֶׁשהוּא ָסבוֹ ֶׁשל ָמ ָרן ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ו ְָקדוֹׁש ִל ְבר ָ
יט"א( ַּב ַעל ַה ֵּס ֶפר ַה ּנוֹרָא
יו ֵֹסף ָׁשלוֹם ֶא ְלָי ִׁשיב ְׁש ִל ָ
"ל ֶׁשם ְׁשבוֹ ו ְַא ְח ָל ָמה" ֵּפר ּוׁש ַעל ָה ֵעץ ַח ּיִים )ו ְָהיָה נ ְֶח ָׁשב ְּכ ֶא ָחד
ֶ
ֻר ָסם ֶׁש ָּמרָן ַּב ַעל ֶה ָח ֵפץ
ִמ ְּגדו ֵֹלי ַה ּדוֹר ַההוּא ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ּיָדו ַּע ו ְּמפ ְ
ָסע ִל ְראוֹתוֹ ו ְַלחֲזוֹת ְּבנ ַֹעם ָּפנָיוְ ,וגַם ָא ַמר
ַח ּיִים ו ְַה ִּמ ְׁשנָה ְּבר ּורָה נ ַ
ְל ֶא ָחד ֶׁש ָה ַל ְך ִל ְפ ּגֹׁש ֶאת ַּב ַעל ַה ֶּל ֶׁשםֶׁ ,ש ְּכ ַדאי ִל ְראוֹתוִֹּ ,כי ִמי
יו ֵֹד ַע ִאם ָּבעו ָֹלם ַה ָּבא נִזְ ֶּכה ִל ְראוֹת אוֹתוֹ(ְ .וק ֶֹדם נ ְִכ ּתֹב ֶאת ִס ּפוּר
ַה ְּד ָב ִריםְּ ,ד ִה ּנֵה ַּכ ּיָדו ַּע ַּכ ֲא ֶׁשר הו ִֹציא ַּב ַעל ַה ֶּל ֶׁשם ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל
ַב ינ ּו ַה ֶּבן
"ל ֶׁשם ְׁשבוֹ ו ְַא ְח ָל ָמה" ָלאוֹרָׁ ,ש ַלח אוֹתוֹ ְלר ֵּ
ֶאת ִס ְפרוֹ ֶ
ׂ ַמח ְמאֹד ַעל
ַב ינ ּו ַּכ ּיָדו ַּע ָש
ִאיׁש ַחי ָל ֵתת לוֹ ַה ְס ָּכ ָמה ַעל ִס ְפרוְֹ ,ור ֵּ
ֲרי ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים" .ו ְּכ ֶׁש ָּׁש ַמע
ַה ֵּס ֶפר ו ְָא ַמר ַעל ַּב ַעל ַה ֶּל ֶׁשם ֶׁשהוּא "א ִ
ָכה ָהיָה
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבֵינ ּו ז ֶ
ָכה ֶׁשר ּ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ׁם ז ֶ
ַּב ַעל ַה ֶּל ֶש
ׂ ַמח ְמאֹד ִמ ִּס ְפרוָֹ ,א ַמר ַעל זֶה ֶׁש ִאם ָהיָה יו ֵֹד ַע
ִיחא לוֹ ְמאֹד ְו ָש
נָ
ַב ינ ּו י ְַס ִּכים ְל ִס ְפרוֹ ָהיָה ְּכ ָבר מו ִֹציא ֶאת ַה ֵח ֶלק ַה ֵּׁשנִיִּ ,כי
ֶׁשר ֵּ
ׂ ְמ ָחתוֹ
ֲמת ַע ְנו ְָתנוּתוֹ לֹא ָהיָה ַמחֲזִ יק ֶאת ָח ְכ ָמתוֹ ִל ְמאו ָּמהְ ,ו ִש
ֵמח ַ
ַב ינ ּו ִמ ִּס ְפרוֹ עו ְֹד ָדה אוֹתוֹ ְלהו ִֹציא ָלאוֹר ּגַם ֶאת ַה ֵח ֶלק
ֶׁשל ר ֵּ
ָכה,
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי ְׁשלֹמֹה ז ְַל ָמן אוֹי ְֶר ָּב ְך ז ֶ
ַה ֵּׁשנִי )ו ָּמרָן ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ֻב ָּדה זֹאת ,וּמו ִֹסיף וְאו ֵֹמר ֶׁש ִּמ ָּכאן רו ִֹאים ֶׁש ּגַם
ָהיָה ָרגִ יל ְל ַס ֵּפר ע ְ
ָא ָדם ּגָדוֹל זָקוּק ְל ִעידוּד(.
ַך ָּד ָבר נ ְִפ ָלא
אתי ְּב ַח ְס ֵדי ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ו ְִה ּנֵה ְּב ֶה ְק ֵׁשר ְל ִס ּפוּר זֶהָ ,מ ָצ ִ
)ח ֶלק ה' ַע ּמוּד תרס"ד( ָׁשם
ַּב ְמ ַא ֵּסף ַה ּתוֹ ָרנִי ַה ּנ ְִקרָא " ְיׁשוּרוּן" ֵ
ָכה ֶׁש ָהיָה
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי ְצ ִבי ִה ְירׁש ַפ ְר ֵּבר ז ֶ
ֵמ ִביא ִמ ְכ ָּתבֵ 3מר ִּ
ֶמת ֶאת ַּב ַעל
ָכה ְל ַׁש ֵּמׁש ְּתקו ָּפה ְמ ֻס ּי ֶ
ַב ּה ֶׁשל ָה ִעיר לוֹנְדוֹןְ ,וז ָ
ר ָּ
ׁםְ ,ו ָׁש ַמע ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ְר ֵּבה ִּד ְב ֵרי ּתוֹרָה ו ְָח ְכ ָמה .וְכו ֵֹתב ָׁשם ֵּבין
ַה ֶּל ֶש
ׁם ָל ָּמה לֹא ָל ַקח ַה ְס ָּכ ָמה
ֶתר ְּב ִמ ְכ ָּתבוֶֹׁ ,ש ָּׁש ַאל ֶאת ַּב ַעל ַה ֶּל ֶש
ַה ּי ֶ
ׁם נ ְִל ַמד
ׁם ְׁשבוֹ ו ְַא ְח ָל ָמה ,ו ִּמ ְּתׁשו ָּבתוֹ ֶׁשל ַּב ַעל ַה ֶּל ֶש
ַעל ִס ְפרוֹ ֶל ֶש
ֻלתוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ְונ ִַּכ יר ֶאת ְּגד ָּ
ַב ינ ּו ְּב ֵע ינֵי ַח ְכ ֵמי ּדוֹרוְֹ .וזֶה ְלׁשוֹנוֹ ֶׁשל
)את ַּב ַעל
ַבי ְצ ִבי ִה ְירׁש ַפ ְר ֵּבר :י ְַלדוּת ָהי ְָתה ִּבי ִּכי ְׁש ִא ְל ִּתיו ֶ
ר ִּ
)על ִס ְפרוֹ ֶל ֶׁשם ְׁשבוֹ ו ְַא ְח ָל ָמה(.
ׁם( ָל ָּמה לֹא י ְַק ֵּבל ַה ְס ָּכמוֹת ַ
ַה ֶּל ֶש
ו ְָא ַמר ִליִּ ,כי ֶא ָחד הוּא יו ֵֹד ַעַ ,חד ְּב ָדרָא ַּב ּנִגְ ֶלה ו ַּב ּנ ְִס ָּתרוֹת ,וְהוּא
ָאה
ַב ינ ּו יו ֵֹסף ַח ּיִים ִמ ַּבגְ ַדד זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָעלֵינוִּּ ,כי ר ָ
ַה ּגָאוֹן ַה ּנוֹרָא ר ֵּ
ַדלוּתוֹ ,י ִָחיד ַּב ּדוֹרְ .ו ָׁש ַלח לוֹ
ְס ָפ ָריו ַּב ּנִגְ ֶלה ו ַּב ּנ ְִס ָּתרוֹת ו ְִה ִּכיר רֹב ּג ְ
ְּכ ָת ָביו ְונ ְִת ַע ֵּכב ַה ְר ֵּבה ָׁשבוּעוֹת ְּתׁשו ָּבתוֹ ,זֹאת או ֶֹמרֶת ִּכי ִע ּיֵן ָּב ֶהם
ַה ְר ֵּבה ,ו ְִה ְס ִּכים וְכוּ' ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ ַע ּיֵן ָׁשם.
מהקדמת "אוצרות פרקי בן איש חי" עם הערות והוספות
המשך יבוא בעז"ה
יבה ֶׁש ָּב ֵעת ַהזֹּאת ִנ ְׁש ָמ ִעים ֵמ ַח ְדרוֹ
ו ְִה ּנֵה ַּפ ַעם ַא ַחת ַּכ ֲא ֶׁשר נו ַֹדע ְל ַח ְכ ֵמי ַה ְי ִׁש ָ
ַבינ ּו או ָֹתם קוֹלוֹת ַה ּלֹא יְדו ִּעיםְ ,ו ָרצ ּו ַל ֲחקֹר ֶאת ִּפ ְׁשרָם ֶׁשל קוֹלוֹת
ֶׁשל ר ֵּ
ַבי
יבה ֶאת ר ִּ
ַב ינוּ ,ו ְָלזֶה ָּבחֲר ּו ַח ְכ ֵמי ַה ְי ִׁש ָ
ַלה ְלר ֵּ
ֵא ּלוּ ,ו ִּמי הוּא זֶה ֲא ֶׁשר ִמ ְת ּג ֶּ
יח ְל ָברֵר ַה ָּד ָברְ ,ו ָׁש ְלח ּו
ָכה ֶׁשהוּא י ְִהיֶה ַה ָּׁש ִל ַ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבנִי ז ֶ
ֻע ָׁשר ָּ
יְהוֹׁש ַ
ׂמ ּו ְּב ִפיו ,וְהוּא
ַב ינ ּו ֵאיזֶה ֻק ְׁשיָה ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ֲא ֶׁשר ָש
אוֹתוֹ ִל ְׁשאֹל ֶאת ר ֵּ
ַב ינ ּו ִל ְׁשאֹל ַה ֻּק ְׁשיָה ,ו ְָאז י ְִר ֶאה ִמי נ ְִמ ָצא
ֲל ּיָה ְוי ִָּכנֵס ְל ַח ְדרוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ֲלה ָלע ִ
ַיע ֶ
ׂה ָח ָכם
ְּב ַח ְדרוֹ ו ַּמה ִּפ ְׁשרָם ֶׁשל ָה ֲא ָנ ִׁשים ַה ּז ִָרים ֲא ֶׁשר נ ְִמ ָצ ִאים ִע ּמוֹ .ו ְָכ ְך ָע ָש
ֲל ּיָה,
ָכה .ו ְִה ּנֵה ִּב ְהיוֹתוֹ עו ֶֹלה ְּב ַמ ְדרֵגוֹת ָהע ִ
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבנִי ז ֶ
ֻע ָׁשר ָּ
ַבי יְהוֹׁש ַ
ר ִּ
יבה
ֻעַּ ,ב ְי ִׁש ָ
ַב ינ ּו ֵמ ַח ְדרוֹ ,ו ָּפנָה ֵא ָליו ,ו ְָא ַמרָ :ח ָכם יְהוֹׁש ַ
ָצא ִל ְקרָאתוֹ ר ֵּ
ִּפ ְתאֹם י ָ
ֲלים ְׁש ֵא ָלה ָּכ ְך ו ְָכ ְךֵ ,ל ְך וֶ ֱאמֹר ָל ֶהם ֶׁש ַה ְּתׁשו ָּבה ִהיא ָּכ ְך ו ְָכ ְך .ו ִּמ ּיָד נ ְִכנַס
ׁשוֹא ִ
ֲח ָזרָה ְל ַח ְדרוֹ ו ְָסגַר ַה ֶּד ֶלת ַא ֲחרָיו ...זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוָּ ,א ֵמן.
עלזְ א זְ כוּתוֹ ָיגֵן
ֻע ִמ ֶּב ְ
ַבי יְהוֹׁש ַ
ְ 2ר ֵאה ְל ַק ָּמן ַה ִּס ּפוּר ִעם ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ָע ֵלינוּ.
יט"א
ַבי ְׁש ָריָה ֶּד ְּב ִל ְיצ ִקי ְׁש ִל ָ
ַ 3ה ִּמ ְכ ָּתב נ ְִמ ָצא ֵא ֶצל ַה ּגָאוֹן ר ִּ
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המשך מעמוד א...

הרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל
מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום צערא אגרא.
וכהנה רבות מאמרים הממררים את הלב ,ובודאי שאין הקב"ה בא בטרונייא
עם בריותיו וכל אדם אינו חייב אלא כשיעורו ,וביכול הכתוב ומדבר ,הנה כי כן
חיובא רמיא על כל ת"ח לאחר שמילא כריסו בגמרא ופוס' שיפנה את עצמו
לטייל בפרדס וישתדל ברוב עז ותעצומות כיד ה' הטובה עליו ליכנס בחכמה זו
וצריך שיקדים לקיים התנאים הצריכים לחכמה זו כמפורש בהקדמת עץ החיים
למוהרח"ו ובתשו' חוות יאיר ובשאר ספרי המקובלים ,ואז מגלין לו רזי תורה,
ונעשה כמעיין המתגבר ,ועול יסבול ולא יבול כדי לזכות לחכמה זו ,כי גדול כבודו
בשמים ממעל שעושה נחת רוח גדול ליוצרו .והרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי
המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום
צערא אגרא.אמנם אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט בא"רש ארש"ות
החיים ספרי המקובלים המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות על פי הסוד כי
אז בשעת מעשה יתלהב לבו בזוכרו כי הם דברים העומדים ברומו של עולם עמוק
עמוק וגבוה מעל גבוה ,אשרי ילוד אשה הבונה בשמים עליותיו ,ולא יהא עובד
בתפילתו לקבל פרס ,רק יכוין לתקן הדברים בשורשן לדעת קדושים אשר בארץ
המה ואדירי כל חפצי בם ולבו למו אב יצעק שמעשה ידינו יכונן עלינו:

כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו לא טעם טעם יראת חטא
ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה לעשות.
וגם הרואה ספרי המקובלים בלבבו יבין מעט כי גדול אדוננו ולגדולתו אין חקר,
ויבין מעט עד גכמה מגיע פגם החוטא ומה גורם פגם וקלקול גדול על כל דהוא
דבר פשע ,ומה מאד גדלה רעת חרבן בית המקדש אשר גרמנו בעונותינו הרבים
באופן שראוי לאדם להתמרמר בזוכרו אלה ולהוריד כנחל דמעה מאין הפוגות,
וכל קבל דנא המבין יבין מה נעשה בשמים ממעל על ידי תפילתינו ומצוותינו
ולימודינו ובשבתות וראש חדש ובחגים ובמועדים באופן שישמח ישראל בעושיו
בשמחה ובטוב לבב יותר מרוב כל .כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו
לא טעם טעם יראת חטא ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה
לעשות .והמרגיל עצמו לחזות בנועם ספרי המקובלים בעיניו יראה כי אין דבר רק
ממנו שאפילו באכילה ושתיה ושאר כסות ועונה ודרכי חיבת איש לאשתו וכדומה,
ואפילו ביציאת חוץ ,בכל יש רזין עילאין ובונה עולמות ,ובלבד שיעשה הדברים
כתיקונן בלי סרך איסור ,ויכוין לבו לשמים ,אשרינו מה טוב חלקנו ,ועל כן ,טוב
לגבר שינהוג לקיים כל דבר על פי הסוד כמנהגן של חסידים ,ואף שאינו יודע
הסוד ,מעשה ידינו כוננה עלינו ועושה נחת רוח ליוצרנו.
)פלא יועץ אות ס' סוד(

הפרנסה והגאולה בזכות רשב"י ותורתו
דוד המלך אומר בתהלים פרק נ"א פסוק ט'" :תחטאני באזוב ואטהר תכבסני
ומשלג אלבין" ,רמזים נפלאים שנתגלו בפסוק זה שהכל מדבר מהזוהר הקדוש
ורבי שמעון בר יוחאי עליו השלום .כך:
"תחטאני" ת – תיקון ,חטאני גימטריה  = 78לחם .זאת אומרת תיקון לפרנסה.
"באזוב" ראשי תיבות :באמירת זוהר ותיקונים בשבת או :אמירת זוהר ותיקונים
בשבת במנין.
"ואטהר" ועל ידי זה אטהר לעבודת השם יתברך.
"תכבסני" גימטריה רשמ"ב = רבי שמעון מגן בעדינו.
"ומשלג" ראשי תיבות :ויבוא משיח לעמינו גאולה
"אלבין" ראשי תיבות :יזכו במהרה לאראנו נפלאות אמן") .ברכת משה" חלק א'(.
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בס"ד ,ער"ח אלול תשס"ט לפ"ק.

יהודי יקר!
ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל אחד ואחד" ,בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מן
גלותא ברחמי" – בספר הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים .ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים אליהם על ידי
לימוד הזוהר הקדוש ]ואפילו באמירתו בלבד[.
על כן יצאנו "מפעל הזוהר העולמי" בהשקה מיוחדת של חלוקת ספרי הזוהר היומי חינם לאלו המקבלים
על עצמם את הלימוד היומי ומצטרפים למעגל הלומדים .ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים הבאים:
הספר
תיקוני זוהר

זמן לימוד משוער
 3-4דקות ביום

מספר עמודים ליום
עמוד אחד ליום

סיום לימוד הספר
שנה

ספרי הזוהר

 3-4דקות ביום

עמוד אחד ליום

 7שנים

ספרי הזוהר

 5-7דקות ביום

 2-3עמודים ליום

 3שנים

ספרי הזוהר

 15דקות ביום

כ 7-עמודים ליום

שנה

כל הנרשם למסלול א'  -יקבל חינם בעזהשי"ת את ספר תיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד.

וכל הנרשם לאחד מן המסלולים ב'-ג'-ד'  -יקבל חינם בעזהשי"ת את כל סט ספרי הזוהר ותיקוני
זוהר ואור הזוהר ועוד ,שייצא בס"ד בקרוב.
בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר
"אור הזוהר החדש" – שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח העוסקים בזוהר הקדוש .הכולל
קונטרסים" :גדולי ישראל והזוהר" " -זוהר לזקנים עם נערים"" -אמירת הזוהר כהלכתה"" ,לימוד זוהר היומי" "שער
התיקונים" "שער הזוהר" " שער ארץ ישראל והזוהר" ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר הקדוש" .תיקוני זוהר
היומי" – מחולק לעמוד יומי ,בו ניתן בלימוד של  3-5דקות לסיים את החלק היומי.
ברצונינו שכל יהודי יזכה ללמוד ולסיים את הזוהר הקדוש ,בוא והצטרף ל –  60,000איש שכבר לומדים את
הזוהר מידי יום ביומו ,תהווה חלק מן הכלל ,ותהיה שותף בהצלת עם ישראל.
גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי ,ישנה דרך נוספת בה תוכל להצטרף .ע"י תרומה בשווי של
סט זוהר – העומד על סך  - $36תזכה שיהודי ילמד מכחך ,וכל הלימוד יזקף לזכותך .אפשר גם לתרום להוצאת
העלונים על הזוהר לע"נ ,לברכה להצלחה וכל טוב.
נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה ,ויקדיש מעט מזמנו ,הן למילוי השאלון המצורף בזה ,והן
לפעילות בעתיד.
מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש.
ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתתברכו בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי"ע ועכי"א
לסמוך עליו ,ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה .רשב"י הקדוש בוודאי ימליץ טוב בעדינו בכל עת ובכל רגע ובכל
שעה להושיענו בתשועת עולמים אמן.

תורתו מג לנו היא מאירת עינינו הוא ימלי טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי
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בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא למלא את הפרטים המודגשים בכתב ברור
ולשלוח למספר פקס  02 – 9951300או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com

בהתנדב עם ברכו ה' – אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים המעונינים להתנדב לפעולות הארגון "מפעל הזוהר העולמי" ,על כן נצא בקריאה
נרגשת לכל אחינו בנ"י הנמצאים בכל אתר ואתר ,עורו והתעוררו להאיר את העולם באור העליון ,בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה .התנדבו לחלוקת
עלונים ,סייעו בהפצת ספרי הזוהר וכדו' .כל המעונין לזכות בכך,
נא למלאות השאלון כדלקמן בכתב ברור ולשלחו לפקס  02 – 9951300 :או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com

שם ........................................................משפחה...........................................רחוב....................................................דירה.............קומה...........
עיר.......................................................אזור................................................על יד רחוב ראשי .......................................מיקוד.......................
טלפון..........................................פקס...................................פלאפון........................................אימייל .......................................גיל...............
עיסוק-עובד.....................................חנות....................................בן-ישיבה.....................................בית-מדרש...............................................
כתובת .....................................................................עיר ...........................................טלפון............................................ ...................................
הנך מעונין לעזור פעם בחודש/חדשיים/שבוע/שבועיים.
----עברית/אידיש/אנגלית

כמה שעות הנך מוכן לעזור?...............................שפת דיבור –
רכב בבעלותכם? כן/לא
רשיון רכב? כן/לא.

שיוך לקהילה או חסידות.................................עוד............................................מעונין להצטרף למסלול א/ב/ג/ד )כנרשם בצידו השני של הדף(

ההתנדבות שהנך מוכן לבצע? טלפנות  /נקודת חלוקה לספרים  /לחלק ספרים .האם הנך מסכים להכניס את מס' הטלפון שלך בספרי
הזוהר של מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים  -בכדי שאנשים יבואו לקחת מאתך ספרי הזוהר  /בשביל לענות לשואלים? כן  /לא
האם הנך מוכן לקבל  20סטים אור הזוהר ,תיקוני זוהר ,וספרי זוהר שאנשים יבואו לקחת? כן  /לא .יש לך מקום לאחסנה של יותר
סטים? כן  /לא.
מוכן לקבל יותר? כן /לא .כמה?.........................
האם הנך מוכן לחלק ב  10בתי כנסיות וישיבות בעיר? כן  /לא .כמה בתי מדרשים?.................
האם הנך מוכן לחלק עלונים על הזוהר ב  10בתי כנסיות? כן  /לא .כמה בתי מדרשים?.................
האם הנך מוכן לחייג ל 10 -אנשים ולדאוג על החילוק שיתבצע? כן  /לא .יותר ,כמה?...........
האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר הקדוש? כן  /לא
האם הנך מוכן לעשות טלפונים לקרוא לאסיפה להפצת הזוהר הקדוש? כן  /לא
האם ראית את העלונים?.......................עלון אחד.....................עלון שנים ..........................
האם ראית את הפלקטים הגדולים )בגודל של  9עמודים( תלוי בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים? כן  /לא.
היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים? באיזה בית מדרש?.................................................אם לא ראית אנו מקווים להדפיס מחדש ולשלוח
לשם.
יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע ,היכן?.................נא לציין עלונים....................גליונות...........
מקומות שלא הגיעו...........................................................................................................................
תאריך  ................................................חתימה................................................................................
הערות ,ועצות:
לשמוש משרדי :דף מספר..............................עיר.........................................פקס...........................אימייל….........................................
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