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

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

גליון מס' 7
תשרי תש"ע לפ"ק

אמר המקובל הרש"ש הקדוש איש האלוקים בשכבו 
על ערש דוי, בדקותיו האחרונות לפני פטירתו פנה 
לבנו חזקיה יצחק זיע"א: "יודע אני שבזכות הזוהר 

הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות,

ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח 
צדקינו..." ותורת הסוד מה יהא עליה? 

(ספר הרש"ש עמ' 158)

כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

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

ועלונים  שונים,  ולנושאים  לפרשיות  מחולקים  הזוהר  וספרי 
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, טל: 054-8436784

ָחא ְטִמיִרין  כָּ א ְזִמיִנין ְלַאשְׁ יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמ ד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמשִׁ *) כַּ
י ָאז  ת, כִּ ים ִיְמְצאּו אֹוְצרֹות ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ִמּסֹודֹו ָחְכְמָתא [ְנָעִרים ְקַטנִּ דְּ

ף קי"ח.) ֶרְך ֱאֶמת]. (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ ָעה, דֶּ א ָהָאֶרץ דֵּ ְתַמלֵּ תִּ

ותורת הסוד מה תהא עליה???

ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים  ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ י" שֶׁ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים ְלַמְעגַּ

ָנה  י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ ְלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ
ָכל יֹום ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ד שֶׁ ִלּמּו בְּ ְך שֶׁ ד יֹוִמי כָּ ק ְלִלּמּו ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ כְּ

ּמּוד ַהּיֹוִמי  ים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ ִל יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ים ְישִׁ ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר בָּ ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ
ים ד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ּמּו ם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ל ִחנָּ ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
יֹוֵסף  י  יְסִקין, ַרבִּ הּוָדא ֵלייּב דִּ ַע ְי ה ְיהֹושֻׁ משֶׁ י  ן ַרבִּ רּוָחם בֶּ י ִיְצָחק ְי יִקים ַרבִּ דִּ אֹוִנים ַהצַּ מּו ַהגְּ ם ָחְת שָׁ
ִנים דק"ק  י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ם, ַרבִּ ַלִי ים עיה"ק ְירּושָׁ ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ ים זֹוֶנְנֶפְלד אב"ד דִּ ַחיִּ

ַעלוֹן ִמס' 1,2] ים ָזָצ"ל. ְועֹוד [ָראּו בְּ ְסָפַרדִּ
אֹור ָהֶעְליוֹן ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם בָּ ְמָצִאים בְּ ָרֵאל ַהנִּ ֵני ִישְׂ ת ְלָכל ַאֵחינּו בְּ יָאה ִנְרגֶּשֶׁ ְקִר ֵנֵצא בִּ

דֹוׁש ּמּוד ַהּיֹוִמי ִמּתֹוְך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ אּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ ּבֹו
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים בִּ ע בִּ ר יֹוַחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְלִהוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ּוְזכּות ַהתַּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ל ָהַעלוֹן ַדף ָהַאֲחרוֹן שֶׁ ק ִחנָּם – בְּ ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָמה ֲעבּור  ַקבָּ ְלַהְרשָׁ

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  ומסופסד: 02-6251451

וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל: 7632452–052  וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל

יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר  ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ



ספר הזהר - מתוק מדבש
שי"ל מאת הרב דניאל פריש זצ"ל

עם פירוש נפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
בלשון  הזוהר  דברי  כל  את  המפרשים  כרכים   22

קל וקצר על פי מפרשי הקדמונים
02-50-222-33

מתוק מדבש

ספר הזהר עם פירוש הסולם
ספר הזהר עם פירוש הסולם להצדיק הקדוש רבי יהודה אשלג זצוקללה"ה

הרב יהודה ליב הלוי אשלג (1884–1954) מכונה "בעל הסולם" על שם "הסולם", הפירוש 
שכתב לספר הזוהר. כל ימיו עסק בעל הסולם בפירוש חוכמת הקבלה, בחידושה ובהפצתה 
בשדרות העם. הוא פיתח שיטה ייחודית ללימוד הקבלה, המאפשרת לכל אדם באשר 

הוא לחקור את המציאות שבה אנו חיים ולהתוודע אל שורשיה ואל מטרתה.
הספר שעליו נאמר שהוא יהיה הספר המרכזי שיוביל את תיקון ישראל.

הספר שהציל את ארץ ישראל מהיטלער ימ"ש שלא יוכל להיכנס לארצינו הקדושה.. 
גלותא  מן  ביה  יפקון  וכו',  הזוהר  ספר  דאיהו  דילך  חיבורא  בהאי  נשא  בזוהר  וכמש"כ 

ברחמי, אכי"ר. 
ספר הזהר עם פירוש הסולםטלפונים: 050-3141111, 077-7001791
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בט"ו מנחם אב תשס"ח לפ"ק יצא לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי סדר לימוד 
היומי על הזוהר הקדוש שנדפס בי"ב חלקים, ומחודש אלול תשס"ח עד היום 
התפשט וכבר הגיע לכל קצוות תבל, יותר משבע מאות אלף אנשים הלומדים 

ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום ביומו.
הזוהר  על  היומי  לימוד  סדר  לאור  יצא  לפ"ק)  (תשס"ט  בעומר  ל"ג  ערב 

הקדוש זהר חדש עם תיקוני זוהר ונדפסו בי"ב חלקים.
לרגל חג השבועות (תשס"ט לפ"ק) יצא לאור סדר לימוד היומי על תיקוני 
זוהר ונדפס בחלק אחד, עם הוספת קונטרס "שער התיקונים" והוא ליקוט 
נפלא מספרים קדושים בגודל מעלת אמירת ולימוד ספר התיקונים בכל יום 

סדר לימוד היומי על הזוהר הקדושויום, ואפילו כמה פעמים ביום.

יו"ל ע"י מפעל הזהר העולמי

מוגש 
בהוקרה 

ע"י היכלא 
דרשב"י

אידרא קדישא

אנן בחביבותא תליא מילתא 
אלפי לומדים דבוקים באילן 

החיים ושותים בצמא את דברי 
הזוהר הקדוש 

לאורם והדרכתם של מאורי 
התורה והחסידות ב



צדיק  זכר  לאפיאן  אליהו  רבי  הסכמת 
לברכה על הדפסת הזוהר - הסולם

אליהו  (רבי  הצדיק  הגאון  שאבי  לפניכם  להביא  הנני 
תורת  ללמוד  שזכה  שאחר  לברכה  צדיק  זכר  לאפיאן) 
הח"ן והגיע למעלות רמות כידוע לכל, וכשהגיעו ספרי בעל 
הסולם לידיו עסק ועמל בהם בכל כוחו, והפליג בשבחם 
האדם  את  ומביאה  והאמיתית  נכונה  השיטה  שזו  ואמר 
לדביקות בהשם, ולהבין את כל דברי האר"י הקדוש זכותו 
יגן עלינו אמן, וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל דבר 

בטוב טעם השווה לכל נפש.
(מתוך הסכמת הגאון רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן 
זכר צדיק לברכה מחבר ספר רווחא שמעתתא על השב שמעתתא, כ"ח 
תמוז תשנ"ו על הזוהר עם פירוש הסולם)

זוננפלד זכר צדיק  יוסף חיים  הסכמת רבי 
וקדוש לברכה על הדפסת הזוהר - הסולם

יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני  האמת אגיד, שאני 
אבל  הוא,  בי  שלא  בדבר  שכן  וכל  הסכמה,  ליתן  כדאי 
בלימוד  הגדול  הכהן  כבוד...  את  מכירים  עלמא  כולי 
וחכמיה  ירושלים  מיקירי  אחד  שמו...  ומפורסם  הקבלה 
העוסק בתורה לשמה ומגלה צפוניה, הלא הוא האי גברא 
רבא ויקירא ידידי הוא הקשור במוסרות לבבי... ביראתו 
הקודמתו כבוד קדושת הרב הגאון רבי יהודה לייב אשלג 
שליט"א... ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו 

יתקיימו ובעזרת השם המחכה לישועה קרובה. 
(מתוך הסכמת הראב"ד הגאון הצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד זכר צדיק 
וקדוש לברכה על הזוהר עם פירוש הסולם)

הסכמת המקובל רבי יצחק כדורי זכר צדיק 
לברכה על הדפסת הזוהר - הסולם

הנה באו לפני תלמידי כבוד קדושת האדמו"ר הרב ברוך 
שלום הלוי אשלג זכר צדיק לברכה ובידם תכריך כתביו. 
איש  אביו  ובתורת  הקדוש  האר"י  תורת  על  ביאורים 
האלוקים מרן בעל הסולם על הזוהר הקדוש וכבר הסכימו 

הטהורה  תורתו  על  הקודם  הדור  מן  ארץ  וגאוני  צדיקי 
כבוד  הקדשים  קודש  הזוהר  בית  שר  של  שמים  לשם 
לייב הלוי אשלג זכר צדיק  יהודה  קדושת אדמו"ר הרב 
חזו  כי  עלינו,  יגן  זכותו  העולם הבא  לחיי  וקדוש לברכה 
נכוחה יחידות מפעליו, אשר מתוך התגלות רוח השם עליו 
השכיל להוציא מאפילה לאורה את מאור התורה הזוהר 
הקדוש וכתבי האר"י הקדוש, ושמחה ירדה לעולם כביום 
נתינת התורה ממש. ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך 
הדרך לתקן עצמנו ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל צדק 

במהרה בימינו אמן.
 (מתוך הסכמת זקן המקובלים פאר הדור והדרו הצדיק החסיד רבי יצחק 
כדורי זכר צדיק לברכה, תמוז תשנ"ו על הזוהר עם פירוש הסולם).
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הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית 
תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש

הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א 
הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור 
הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד 
הזוהר הקדוש, ולבקש מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו 

ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום בלי נדר.

לעשות  וברצונו  לעיל,  הנזכר  הרב  והתעורר  קם  ועתה 
דפוס  לפי  יום,  בכל  זוהר  דף  ללימוד  יומי  לוח  ולסדר 

ווילנא, וביקש הסכמה מאתנו על כך.

למען הפצת  קריאה קדושה  על  כי בשעתו חתמו  וראינו 
לעיל,  הנזכר  הקדוש  רעיון 
רבי  הגאון  מרן  קדושת  כבוד 
זכר צדיק  זוננפלד  חיים  יוסף 
דפה  הגאב"ד  לברכה  וקדוש 
עיר הקודש תבנה ותכונן, ואתו 
עמו חבל נביאים גדולי ישראל 
וקדושים  צדיקים  זכרונם 
וגם  עלינו  יגן  וזכותם  לברכה 
בית  חברי  הצדיקים  הגאונים 
זכרונם  עדתינו  של  צדק  דין 

בניסן  כך  על  קודש  בקריאות  וחתמו  לברכה  צדיקים 
תרצ"א.

כבר  קכד:)  דף  נשא  (פרשת  קדישא  מהימנא  וברעיא 
הביא ואמר ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילני דחיי 
דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי, ובתיקונים 
(דף מ') איתא: ובדרא בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם 

דרור בארץ וכו'.

והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות 
ישראל  ובתפוצות  ותכונן  תבנה  הקודש  ארץ  ברחבי 
בארצות פזורנו, עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו 
רחמיו על שארית פליטתינו, ושומר ישראל ישמור שארית 
שמו  כבוד  בתגלות  בקרוב  לראות  ושנזכה  וכו',  ישראל 
יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם 
מארבע  יקבצנו  גדולים  וברמים  צדקינו  משיח  בביאת 

כנפות הארץ לארצינו.

...לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל, 
למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה 
בקדושה  לעיל  כנזכר  ללמוד  ויזכו 
ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא 

דשמיא.

הרשב"י  האלקי  התנא  וזכות 
בוודאי  בטהרה,  תורתו  שילמדו 
להיושע  ישראל  ולכל  לנו  תעמוד 
בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות 

צדק  גואל  בביאת  ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן 
ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן, ומלאה הארץ דעה 

כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן
(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב, 
הרב ישראל יעקב פישר זכר צדיק לברכה, הרב מאיר בראנדסדארפער 
זכר צדיק לברכה, הרב משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה, הרב בנימין 
זכר  דושינסקיא  משה  ישראל  הרב  לברכה,  צדיק  זכר  ראבינאוויטש 
צדיק לברכה. ולהבדיל בין חיים לחיים: הרב משה שטרנבוך שליט"א, 
"מתוק  פירוש  עם  הזוהר  לספר   - שליט"א  אולמן  יצחק  אברהם  הרב 
מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

לימוד הזוהר הקדוש מונע כל מחלה ופגע רע 
מלבוא אל בתינו. לאור התפשטות מחלות קשות 
ובפרט שפעת מקסיקו רח"ל. כל היהודים מנער 
ועד זקן אוחזים בלימוד הזוהר הקדוש וניצלים. 

ומצילים את העולם כולו על כל צרה שלא תבוא. 
ולא עוד אלא שמביאים רחמים וחסדים טובים 

ובשורות טובות.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת 

הדחק, ובזכותו תבוא הגאולה

עיל , 
רברביי 
צדי ק 
דפדפדפדפה הה ה 
את ו 
ראראל ל 
שישיםם 
וגוגוגגוגם ם םם   

בבבבבבבבבבבבבבביביבבביבביביתתתת 
ררררררררררררררררונונונונונםם םםםםםםםםםםםםםםם

הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל 
פריש זכר צדיק לברכה

ק
 הסולם

אליהו  (רבי  ק 
תורת  ללמוד  ה 
הגיעו ספרי בעל 
הפליג בשבחם 
האדם  את  אה 
"י הקדוש זכותו 
מסביר כל דבר 

 רבי אליהו לאפיאן 
שב שמעתתא, כ"ח 
 עם פירוש הסולם)

הטהטהורה  תורתו  עלל  הקודם  הדור  מן  ארץ  וגאגאוני  ו  צדיקי
כבובוד  הקדשים  קודש  הזוהר  בית  שר  של  שמים  לשם ם 
לייב הלוי אשלג זכר צדיקק  יהודה  קדודושת אדמו"ר הרב 
חזו  כי  עלינו,  יגן  זכותו  העולם הבא  לחיי  וקקדוש לברכה 

נבבבבננייייססססןןןן  כככךךךך  עלעעעלללל   קודשש   בקרקריאותות   וחתמו  לברכה  צדיקים 
תרצ""א.

כבבככככבבררררר  כקכקקקקככקככד:)))  דדדדףףףף  ד  נשא תשת  (פרר קדישא  מהימנא  וברעיא 
יחחחייייי דדדדד אממממאאאאייילילניי למיטעעםםםםם יששראאל דעתידין ובגין ואמר הביא

צדיק פיאאן  זכר  פ לי  רבביי  ללאאפהההססססכככממתת   אאליההוו 

בעל  הסולם

הצה"ק רבי ישראל משה 
דושינסקי זצוקללה"ה 
גאב"ד עדה החרדית

כד ג



052-7643116  03-9090881 אלעד  
08-8565928 אשדוד 
08-6739750 ן   אשכלו
054-4699823  08-6716606 ה דקלים  אשכלון-נו
0522436822 אשקלון 
0779248522 אר שבע  ב
052-7652742  077-5505936 ת שאן   בי
054-8405603  054-8462212  02-9923927 בית שמש 
054-5291099 ת שמש-חפציבה  בי
02-9922769 בית שמש-יפה נוף 
02-9919520 בית שמש-נחלה ומנוחה 
054-4794860  02-9913322 בית שמש-עיר  
050-8756477  02-9996424 בית שמש-עיר  
057-9221591 בית שמש-עיר 
02-9924486 בית שמש-קריה חרדית 
02-9922862 בית שמש-רמה א' 
050-4105953  077-7995694 בית שמש-רמה א' 
504105953  077-7995694 ה א'  ת שמש-רמ בי
02-9921388 בית שמש-רמה ב' 
052-7695378  02-9923581 ה ב'  ת שמש-רמ בי
052-7634563  02-9924247 ה ב'  ת שמש-רמ בי
02-9924332 בית שמש-רמה ב' 
02-9995236 בית שמש-רמה ב' 
052-7603303  02-5808970 ביתר עילית  
02-5807752 תר עילית  בי
054-8475305 תר עילית  בי
057-3107400 תר עילית  בי
02-5800364 תר עילית-הגפן  בי
03-6180777 ני ברק  ב

0544523917 ני ברק  ב
04-6262204 אור עקיבא  חדרה-
052-7686978 ת זאב  ירושלים-גבע
02-5023811 קור ברוך  ירושלים-מ
02-5344634 ף הרים  ירושלים-נו
        0 2-6448515 ן כרם  ירושלים-עי
        6 448515-20 ן כרם  ירושלים-עי
052-2637767 ת זאב  ירושלים-פסג
077-4080252 ירושלים-פרדס 
0546571330 ת א'  ירושלים-רמו
02-5712461 ירושלים-רמות 
050-4001775 ת אשכול  ירושלים-שדרו
052-2906020 לוד 
052-4178426  08-9721439 מודיעין עילית  
054-4840174  08-9740174 מודיעין-ברכפלד  
0544523917 מירון 
057-8161389  08-6595237 מצפה רמון  
050-4160188  09-8323442 נתניה  
0523976612 ה עלית  עפול
0544328190 עפולה 
054-8474455   0 3-2087058 פתח תקוה  
054-8425228  03-9088572 פתח תקוה  
054-7781959 צפת 
052-8325421  03-94028270 ראשון לציון  

 0527607999 רחובות 
050-9094953  08-9151932 רמלה  
03-7316051 תל אביב 
0507487004 תל אביב 

נקודות החלוקה בפריסה ארצית
ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש מתפשט והולך ממשיך להאיר עוד בית יהודי ועוד אחד, בתי מדרשות, כוללים 
וישיבות נוספות, מקומות בהם נוסדו שיעורים ללימוד הזוהר היומי ברוב עם, מרחבים רבים אשר נהנים מהאור 
הזך והטהור. בכח האור לגרש את החושך ולקרבינו לתכלית האמיתית, לעת אשר יתגלה האור הגנוז לעין כל 

"אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי 
הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - חינם - בפריסה נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן: 

וכאן אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא 
ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת

נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300 או לדואר 
hazohar.com@gmail.com אלקטרוני

המזכה את הרבים הוא "המיוחס" בשמים
למרדף  בעי  זכאה  ההוא  ע"ב:  קכ"ח  ד'  תרומה  הק'  בזוהר 
ודא  ליה  ברא  הוא  כאלו  ליה  דיחשב  בגין  וכו'  חייבא  בתר 
איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקב"ה יתיר משבחא אחרא 
היתה  בריתי  וכתוב  מעון  השיב  ורבים  באהרן  דא  ועל  וכו' 
הפליגו שם  ע"א כמה  בד' קכ"ט  ועיי"ש  והשלום  החיים  אתו 
וכן  בתשובה.  רשעים  הצדיקים שמחזירים  זכות  גדולים  כמה 
שמעתי מאדמו"ח ז"ל אשר ספר לו מוזלל"ה איך שפעם אחת 
ז"ל עם הרב הקדוש רבי איציקל  נפגשו בעולם העליון רש"י 
מדראהאביטש ושאל רש"י ז"ל רבי איציקל איזה זכות ומצוה 
מזלאטשוב  משרים  המגיד  מיכל  ר'  הקדוש  הרב  לבנו  לו  יש 
מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל, והשיב 
נתקררה  ולא  לשמה  תורה  שלומד  איך  הנ"ל,  איציקל  ר'  לו 
דעתו של רש"י ז"ל, ואמר לו עוד שבנו הרבה לסגף את עצמו 
בתעניתים וסגופים וגם בה לא נתקררה דעתו הקדושה, ואמר 

לו עוד אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה 
ועוד לא נתקררה דעתו.

תשובה  בעלי  הרבה  ועשה  מעון  השיב  שרבים  לו  אמר  שוב 
דעתו  ונחה  ז"ל,  רש"י  של  דעתו  ושקטה  נחה  ובזה  בעולם 
הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא של מעלה ע"כ. מובן 
כי מעשה כזאת לא יוכל לספר אשר עיני בשר לו ואך לאדם 
אשר עיניו משוטטות בעולמות עליונים שומע ורואה מה שלא 

ישמע לזולתו. יוכל לספר כזאת.

להפיץ  שזוכים  אלו  מעלתן של  גדלה  איך  להבין  נוכל  מכאן 
וגדולה  שלימה,  הגאולה  כל  תלויה  שבה  הקדוש  הזוהר  את 
ללמוד  שיתחילו  והמלמדים  המנהלים  ישיבות  הראשי  זכות 
זוהר הקדוש עם תלמידיהם, הלא אין זכות גדולה מזה בעולם, 
(ישמח משה עה"ת בהקדמה בקו' תהלה למשה דף י"א ע"ב) 

(ראה בעלון 4-5 זכות של אדם אחד שלומד זוהר, ומכל שכן 

אות  על מסכת שבת  יעקב  עין  ראה  לצאן קדשים,  מלמדים 

צא) 

עּו  גְּ ְכִתיב, (תהלים קה) "ַאל תִּ הּוָדה, ָאַמר ַרב, ַמאי דִּ ָאַמר ַרב ְי

ינֹוקֹות  יָחי" - ֵאלוֹ תִּ עּו ִבְמשִׁ ְג ֵרעּו"? "ַאל תִּ יָחי, ּוִלְנִביַאי ַאל תָּ ִבְמשִׁ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ָאַמר  ֵרעּו" - ֵאלוֹ תַּ ן. "ּוִלְנִביַאי ַאל תָּ ית ַרבָּ ל בֵּ שֶׁ

א  ים ֶאלָּ יָאה, ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּ הּוָדה ְנשִׂ י ְי ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּּׁום ַרבִּ

י,  יֵּ א ְלַאבַּ פָּ ן. ָאַמר ֵליּה ַרב פַּ ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ִביל ֶהֶבל תִּ ִבשְׁ

ֵחְטא,  ּבוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ֶהֶבל  ּדֹוֶמה  ֵאינוֹ  ֵליּה,  ָאַמר  ַמאי?  ְוִדיָדְך  יִדי  דִּ

יָאה,  הּוָדה ְנשִׂ י ְי ֵאין ּבוֹ ֵחְטא. ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּּׁום ַרבִּ ְלֶהֶבל שֶׁ

ׁש.  ְקדָּ ית ַהמִּ ְלִבְנָין בֵּ ֲאִפיּלּו  ן,  ית ַרבָּ ל בֵּ ינֹוקֹות שֶׁ ין תִּ ִל ֵאין ְמַבטְּ

ועוד,  תתסג,  רמז   - קה  פרק   - תהלים  שמעוני  ילקוט  (ראה 

ואכמ"ל). 
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