
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

ַֹּהר ֵסֶפר  ַהז 
ר  ִחב ֵּ ָנא ָהֱאלַֹקיש ֶׁ ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ

ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ,"ּזַֹהר ָחָדׁש" ,ַהּזַֹהר"ֵסֶפר ּוּבֹו: "  "ּתִּ
ד  ְמֻנק ָּ

T    ש רָּ ָּ ךָּ ־ֶלך  ת פ   t ל 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

 ( קונטרסים069תתק"ס ) -לק לומח
 ל"ב כרכים של ל' חלקים

 כ"טחלק  -' גכרך 

 90קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  ִספ  קו  א ד ָּ א ב   יה  ן ִיפ   ֵּ לו תָּ ן מִ  ב  ֲחמֵּ א גָּ ר   יב  

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
ֶמׁש תובב"א -ֲאָדר א' תשע"א לפ"ק  ית ׁשֶ  בעיה"ק ב ֵ



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

052-7643116  03-9090881 אלעד  
08-8565928 אשדוד 
08-6739750 אשכלון  
054-4699823  08-6716606 אשכלון-נוה דקלים 
0522436822 אשקלון 
0779248522 באר שבע 
052-7652742  077-5505936 בית שאן  
054-8405603  054-8462212  02-9923927 בית שמש 
054-5291099 בית שמש-חפציבה 
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 בית שמש-רמה א' 
02-9921388 בית שמש-רמה ב' 
052-7695378  02-9923581 בית שמש-רמה ב' 
052-7634563  02-9924247 בית שמש-רמה ב' 
02-9924332 בית שמש-רמה ב' 
02-9995236 בית שמש-רמה ב' 
052-7603303  02-5808970 ביתר עילית  
02-5807752 ביתר עילית 
054-8475305 ביתר עילית 
057-3107400 ביתר עילית 
02-5800364 ביתר עילית-הגפן 
03-6180777 בני ברק 

0544523917 בני ברק 
04-6262204 חדרה-אור עקיבא 
052-7686978 ירושלים-גבעת זאב 
02-5023811 ירושלים-מקור ברוך 
02-5344634 ירושלים-נוף הרים 
        02-6448515 ירושלים-עין כרם 
        6448515-20 ירושלים-עין כרם 
052-2637767 ירושלים-פסגת זאב 
077-4080252 ירושלים-פרדס 
0546571330 ירושלים-רמות א' 
02-5712461 ירושלים-רמות 
050-4001775 ירושלים-שדרות אשכול 
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 עפולה עלית 
0544328190 עפולה 
054-8474455   03-2087058 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 ָאַמר ַרב ְיהּוָדה, ָאַמר ַרב, ַמאי דִּ

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

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

א  יָאה, ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּים ֶאלָּ י ְיהּוָדה ְנשִׂ ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּּׁום ַרבִּ

יֵּי,  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,  י ְיהּוָדה ְנשִׂ ֵאין ּבוֹ ֵחְטא. ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִמשּּׁום ַרבִּ ְלֶהֶבל שֶׁ

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

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

ואכמ"ל). 

ארצית בפריסה החלוקה נקודות

ד



ָמ  ַק"סר ְלזֹוהַ ה ַהְקּדָ ּתְ ָרֵא ל כָּ ד ַיַח ע "ִמְבצָ  - םֲחָלִקי ּתַ   "לִיׂשְ
ָרֵאל הַ 'יִ  ים וְ 'ׂשְ דֹוׁשִ הֹוִרים הֵ 'ּקְ תֹוְך 'ַהּטְ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ׁשּ ל ׁשִ לּוִלים ּכָ ה ּכְ ּמָ

דֹוׁש  ,"קֵסֶפר ַהזֹוהַ  ינּו ַהּקָ ַתב ַרּבֵ ְדּכָ רֹוָתיו"ע ְזיָ  "לַהַרְמחַ ּכְ ִאּגְ ל ֶאָחד ַיְטִמין . ּבְ ְוָלֵכן ּכָ
ֵסֶפר  ְמֻיחָ הק'  ַהזֹוַהרַעְצמֹו ּבְ ָרא ּבִ דֹוֵרנּו ּדָ ְתָראָ ד ּבְ (זַֹהר ֵחֶלק ג'  ּוְבֹזַהר]. ןרוֹ ַאחֲ ּדֹור [ה ּבַ

הּוא  אְמֵהיְמנָ א ַרֲעיָ בְּ ף קנ"ג: ּדַ  ַתב ּדְ יַבת ֹנחַ "ּכָ ּבּול ַהּנֹוָרא" ּתֵ ֵני ַהּמַ יל ִמּפְ ּצִ ּמַ ֶ ְוָלֶזה . ׁשּ
ן ַהַרְמחַ  ּקֵ ָרֵאל ִלְלמוֹ "ע ְזיָ "ל ּתִ ל ִיׂשְ צּו ֶאת ּכָ ֵזרֹות "ק ד זֹוהַ ְדִיְקּבְ ל ַהּגְ לּו ּכָ ּטְ  –ּוָבֶזה ִיְתּבַ

ְמֵהָרה ִוד ּבִ ְצִמיַחת ֶקֶרן ּדָ ֵסֶפר ( .ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ּבִ ן ּבְ בִּ ְוַעּיֵ ַרׁשְ   )."יְזכּוָתא ּדְ

ֵדי  ׂשְ ַתב ּבִ ָלל מ' ַמֲעֶרֶכת (ֶחֶמד ּכָ ה וז"ל:  קצ״ח)סֹוף ּכְ ים אֹוָתּה ַהְרּבֵ עֹוׂשִ ִמְצָוה ׁשֶ
נֵ  פּותּבְ ּתָ ׁשֻ ָאּה  ,י ָאָדם ּבְ ִאילּו ֲעׂשָ ַכר ּכְ ל ֶאָחד נֹוֵטל ׂשְ ַעם ֶזה , ְלַבּדוֹ ּכּוָלה ּכָ ּוִמּטַ

ָרֵאל ַלֲעׂשֹות  ית ִיׂשְ ל ּבֵ "סָ ת ֲחּבּוַר נֹוֲהִגים ּכָ ַ  ׁשַ ִקים ַהׁשּ ֵני ָאָדם "סּוְמַחּלְ ה ּבְ ּמָ ין ּכַ , ּבֵ
ֶכת ַאַחת ל ֶאָחד לֹוֵקַח ַמּסֶ ּכָ ָנהְועוֹ , ׁשֶ ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ים ִסּיּום ּפַ קּו , ׂשִ ִחּלְ ְוֵכן ֲחבּורֹות ׁשֶ

יֵניֶהם ִלְלמֹוד  ָניֹותּבֵ ּטֹול , ֵסֶדר ִמׁשְ ּיִ ין נֹוֶתֶנת ׁשֶ ל ֶאָחד וְ ְוׁשּוַרת ַהּדִ ִאילּו ֶאָחד ּכָ ַכר ּכְ ׂשְ
 ַ ְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהזַֹּהר - ."לְ ַעכַּ , ּכּולוֹ ״ס ָלַמד ַהׁשּ רּוךְ י : ָהַרבִּ ׂשִ י ּבָ ם ֶנֶכד הַ  ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּבַ

יֹום זיע"א טֹוב ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֹעֶמר, ָנַהג ּבְ דֹוׁש ַלֲעׂשֹות  ַל"ג ּבָ , ִסּיּום ִסְפֵרי ַהזַֹּהר ַהּקָ
ּיּום  עֹותְוַאַחר ַהּסִ ה ׁשָ ּמָ יֵדי ָקְדׁשֹו ְוָרַקד ּכַ ֶפר ַהזַֹּהר ּבִ ה , ְוַאֲחֵרי ִרּקּוִדין ּדִ ָלַקח ַהּסֵ ָ ְקֻדׁשּ

ׁשֹון,  ֶזה ַהּלָ ִפי ָקְדׁשֹו ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוָאַמר ּבְ ק ּבְ ְמַחת ַהּתֹוָרה ָנׁשַ ִ ְמַחת ַהּיֹום ּוִמׂשּ ִ ִמׂשּ
ירּוׁש:  יְך, אּון ּדּו ֶקעְנְסט ִמיְך" [ּפֵ יר אֹוִתי"ִאיְך ֶקען ּדִ ה ַמּכִ יר אֹוְתָך, ְוַאּתָ ]. ֲאִני ַמּכִ

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

ַנת  ׁשְ ַלִים ּבִ דֹוֵלי ְירּוׁשָ ר הּוא תרפ"אְקִריַאת ּגְ דֹוׁש ֲאׁשֶ : ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ
א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא...  ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ֹקד ְמַבּטֵ ִלׁשְ

ָאֶרץ ּובְ  י חּוץ חּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמיםַעל ִלּמּוד ַהזַֹּהר ִלְגֹמר ּבָ ם ַאְנׁשֵ י ּגַ ... ּוָברּור ּכִ
סֹוד  ים ּבְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקָ ת ּבֵ ְמִסּלַ י ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ּלָ ּמּוד ׁשֶ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהּלִ

ַנת גְּ  ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ֶזה, ְוִנּכָ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ּכָ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ֻאּלָ
ּלֹו...  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ָרֵאלִיׂשְ ל ַעם ִיׂשְ ִרים  ִסּיּום ֹזַהר ְלִעּלּוי ַמזָּ ל ַהּצָ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ

י ֲעׂשֶ בֹוָתם ְולֹא ּתַ ָנה ְיֵדיֶהם אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ּכֹן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה  ָרֵאל ִיׁשְ ּיָה, ְוִיׂשְ ֶנָחַמת ִצּיֹוןּתּוׁשִ רֹור ּוִבְמֵהָרה ִיְתַקֵיים , ּבְ "ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

ֲחבּוָרה  ְרצֹוָנם –ַהּלֹוְמִדים ּבַ ִפים ּוִמְתַאֲחִדים ּבִ ּתְ ּתַ ּקֹות ּוִמׁשְ ה ּדַ ּמָ ל ֶאָחד ּכַ ֶלה עוֹ , ּכָ
ל ַהזֹוהַ לְ  ָלֶהם ְמדּו ּכָ ּלָ ּקֹות ְוָכְך נּוַכל "ק, ּכּוָלם ׁשֶ ַבע ּדַ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִסיּוֵמי זֹוַהר ּבְ

ְעָיה  ,ַלֲאָלִפים ִביא ְיׁשַ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ֶרק (ְוִיְתַקֵיים ּבָ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף" ס' כ"ב)ּפֶ ֲאִפילּו " ַהּקָ ׁשֶ
מּוְך  דֹוֵרנּו ַהּנָ ר ָהָאֶלף יּוַכל –ּבְ ב ְלׂשַ ל ַהזֹוהַ , ְלֵהָחׁשֵ ּיֵם ּכָ ּסִ ֶ ֶלאּובְּ "ק, ׁשּ יםֶעֶרְך (יֹוֵעץ  ּפֶ  )ַרּבִ

ַתב ים: ּכָ ַרּבִ ית ּבְ ֲעׂשֵ ים ְוָכל ִמְצָוה ַהּנַ ַרּבִ ה ּדְ ים ּוְתִפּלָ ַרּבִ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ּדְ , ְוַכּמָ
ר  ן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחּבֵ י ּכֵ ִוד ה' ִעם ִיְרֵאי ִהּנֵה ּכִ מֹו ּוְלַקֵיים ַמֲאָמר ּדָ ֵבי ׁשְ ְוחֹוׁשְ

ֶלְך  ִהיִלים (ע"ה ַהּמֶ ר ְיֵראּוךָ " קי"ט ס"ג)ּתְ   "ל.ַעכַּ ". ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ל ַעל ִסּיּום " ת ֵסֶפר ַהזַֹּהרּכָ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעּדַ ִגיְרָסא ָמִצינּו ִמְנַהג ִיׂשְ " ּבְ
ַסחִמְצָוה ְוִלְפטֹ  ֶעֶרב ּפֶ ֲעִנית ּבְ כֹוִרים ִמּתַ ֶפר . ר ּבְ ֶרְך ֶאֶר"ץ(ּסֵ ִמְנֲהֵגי ְיהּוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א'  ּדֶ

ן (. ַעּמּוד כ"ז) הּוָנהבשו״ת ְוַעּיֵ ְרֵחי ּכְ ן ... סי' י״ג)ח ״אוֵחֶלק  ּפִ ּכֵ ל ׁשֶ יָלא ּכָ ִלּמוּ ּוִמּמֵ ד ַהזֹוַהר ּבְ



מֹוַח  ּיּום לִ בְּ ָעֵלינּו ִלׂשְ ִחיִדי ְלהֹוִציָאנּו , ּמּודוֹ ּסִ ָבר ַהּיְ יּמּוד ַהזֹוַהר הּוא ַהּדָ כּות ּלִ זְּ ׁשֶ
דֹוׁש ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  זֹוַהר ַהּקָ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ ָניֹות, ּכַ ׁשְ דֹוָתיו ִמּמִ ַהזַֹּהר ָמֵלא ַעל ּגְ , ְועֹוד ׁשֶ

ב ְכּתֹות ֶנְחׁשָ ְכָלל ְסעּוַדת , ּוִבְכָלל ַמּסֶ   , עכת"ד.ִמְצָוהְוֶזה הּוא ּבִ

יֹוֵמי ְדָאב  :עּוְבָדאִאיָתא ל"ג) אֹות ( קֹול ְיהּוָדהֹוְלדֹות ּוְבֵסֶפר ּת  ַפַעם ַאַחת ּבְ ּדְ
ה  ר ְסעּוַדת ִסּיּוםקֹוֵדם ֲהצֹום ָעׂשָ ׂשָ ה , ְוָאְכלּו ּבָ ֲאלּו אֹותֹו ַעל ַמה ָעׂשָ יב , ִסּיּוםְוׁשָ ְוֵהׁשִ

דֹוׁש  ֶפר ַהּקָ י ִסּיֵם ֶאת ַהּסֵ ָרה עֲ ּכִ אנֹו ״ע ַמֲאָמרֹות ְלָהַרמַ ׂשָ ִמְנָהָגיו ז"ל, ִמּפַ ם אֹות (ְוֵכן ּבְ ׁשָ

ר, קכ"ט) ׂשָ ָאב ָאַכל ּבָ ָעה ּבְ ׁשְ מֹוָצֵאי ּתִ ַעם ַאַחת ּבְ ׁש לֹו ִסּיּום ַעל ֵסֶפר , ּפַ ּיֵ ִרי ְוָאַמר ׁשֶ ּפְ
ים  דֹוׁש "י ְלָהֲאִר (ֵעץ ַחּיִ ְבֵרי [: ְמֹבָאר ה'סֹוד ּוְבֵסֶפר . ע"כ, )ַהּקָ י ּדִ א ֶמֶלְך ַעל ּפִ ּסֵ י חַ  ִאיׁש ן ְוַהבֶּ ַהּכִ

ּמוּ ַמֲעַלת  - ]ְועֹוד זֹוהַ ַהּלִ ַהּלֹומֵ  ,"קד ּבְ ׁש ׁשֶ ךְ ד ַמּמָ א  ,ְוָטהֹורָחָדׁש  ְלִאיׁש  ִנְתַהּפֵ ּוִמְתַמּלֵ
ָכל ֶרַגע  ְמָחה ּבְ לֹוְמדוֹ ׂשִ ַווְדאַ  ,ּבְ ל ֵחֶלקי בְּ ּוּבְ מֹו ֵסֶפר הַ  ,ַסֵיים ּכָ יקוּ ּכְ ֹזַהר ַעל , ִניםּתִ

מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות , ָחָדׁש ְוזֹוַהר , ַהּתֹוָרה דֹוָלהָעֵלינּו ִלׂשְ ל ֶחְלֵקי ַהזֹוַהר  ְסעּוָדה ּגְ ַעל ּכָ
ַווְדַאי ַעל  ָראּוּבְ ה  ָהִאּדְ דֹוׁשָ ה זֹוֶכה ַהּקְ דֹוׁשָ ָרא ַהּקְ ּמּוד ָהִאּדְ ּלִ ּבַ "יׁשֶ ָהַרְשּבִ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ  ּבִ

א מְ  ּוְבַעְצמוֹ  ֶמֶלְך ּבָ ר ּכְ ב ֻעּטָ ָראְויֹוׁשֵ ּלֹוֵמד ָהִאּדְ ׁשֶ קֹולֹו ּכְ יב ּבְ   .ּוַמְקׁשִ

ַתב  ֻקבָּ ּכָ י ַהּמְ דֹוׁש ַרּבִ ל  "אְזָיעָ  ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאיל ַהּקָ ם  "אַהִחיָד ְזֵקנֹו ׁשֶ ׁשֵ ֻקבָּ ּבְ ל ָהַרב ַהּמְ

ִסְפרֹו , "עְזיָ  יַגַלאְנטִ ַאְבָרָהם  האֹור "ּבְ מַּ ִאּדְ "הָ ַעל " ַהַחּמָ ף (" ָנאכְּ ׁשְ ָרא ּדַ ִטים ּדַ ּפָ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ

בִּ : ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשוֹ , קכ"ג ע"ב) ְפַטר ַרׁשְ ּנִ יֵנינוּ "י ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ ל ְזַמן  ,ִמּבֵ ּכָ
ָרא ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ מֶ  "ִאְתַעַטר, "ׁשֶ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ַעְטרֹוָתיו בְּ ֶלְך ּבָ

ֹראׁש  ב וְ , ּבְ דֹוָלה ִמזּוֹ . "קעכל, ןווָ גַּ בְּ ּיֹוׁשֵ ְמָחה ּגְ ן , ַהִאם ֵיׁש ׂשִ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ַעל ּכֵ
ׁש  .ִמְצָוה ר ְיַבּקֵ ֲאׁשֶ ַווְדַאי ּכַ בִּ וְ ּוּבְ ְזכּות ָהַרׁשְ ל ּבִ ּלֵ ְתּפַ ְתַקבֵּ "י ּיִ תֹו ּתִ ִפּלָ קָּ ּתֵ וְ ל ּתְ ה ּבַ תוֹ ֲעׂשֶ  ,ׁשָ

ִכְתֵבי ָהֲאִר  סּוִקים("י ּוְמֹבָאר ּבְ ַער ַהּפְ יִרים ,ׁשַ ִ יר ַהׁשּ יִבים  ):ׁשִ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ "ַהּיֹוׁשֶ
בֹות  י ּתֵ ִמיִעיִני": ָראׁשֵ ִמיִעִניְלקֹוֵלְך ַהׁשְ יִבים ְל'קֹוֵלך ַה'ׁשְ  ֶחְמָלה,, הּוא ַח'ֵביִרים ַמ'ְקׁשִ

ּדָ  מֹו ׁשֶ מֹות  זֹוַהרְרׁשּו בְּ ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ף (ּבְ ְחמֹל ָעָליו י"ב ע"ב)ּדַ סּוק ְוִהּנֵה ַנַער ּבֹוֶכה ַוּתַ , ַעל ּפָ
ִכיָנה  זַֹּהרּובַ . "לַעכַּ ְוגֹו', ְוָהֵבן ֶזה,  ְ ַהׁשּ ֲארּו ׁשֶ ם ּבֵ ְתׁשּוָבהחֹוֶמֶלת ׁשָ ר חֹוְזִרים ּבִ ֲאׁשֶ , ּכַ

ין  ת ַהּדִ ּקֹוֵדם ִקְטְרָגה ִמּדַ ּטּול ּתֹוָרהׁשֶ ְתׁשּוָבה , ַעל ּבִ ר חֹוְזִרים ּבִ ִניםְוַכֲאׁשֶ ִמּיַד , ּוְמַתּקְ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְבֵרי ָהֲאִר , חֹוֶמֶלת ַהׁשּ ֶרְך ּדִ ִפיָלה ְוַעל ּדֶ ַמַעת ַהּתְ ף "י ְוִנׁשְ ּתֵ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִלּמוּדוֹ  ִכינָ , ַעְצמֹו ִעם ַהִציּבּור ּבְ ְ ֹמַע ָאז ְמעֹוֵרר ֶאת ַהׁשּ ה ַלְחֹמל ָעָליו ְוִלׁשְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ
תֹו ְלטֹוָבה ׁשָ ּקָ תֹו ְוַלֲעׂשֹות ּבַ ִפּלָ יםאֹור ּובְ . ּתְ ַתב  ַהַחּיִ דֹוׁש ּכָ ָהִראׁשֹון הּוא ְדגֹוֵאל ַהּקָ
זֹוהַ  ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ בֹות  –'ָהָיה ה'ּוא ׁשְ 'ה מָ "ק ּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ּכְ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ְהיֶ  –ֹמׁשֶ ּיִ  ,הׁשֶ

הּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ר ִלְרמֹז (. ׁשֶ "יֶאְפׁשָ ּבִ ָהַרׁשְ המַ ִנׁשְ  ּדְ ֵאל ת ֹמׁשֶ ינוּ ְוֵאין , )ּוִבְזכּותֹו ִנּגָ ה ַרּבֵ  ֹמׁשֶ
ְטָלִניל ׁשֶ מֹוֵסר ַהּתֹוָרה רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ע"ה  יםהָ  ת"ד, עכםּבַ דֹוׁש ְזָיעָ  אֹור ַהַחּיִ "א. ַהּקָ
זֹוהַ  חֹות [ּלֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָקְראּו ְלִמי ׁשֶ "ק ּוּבְ ְקִריָאה זֹוהַ ִלּמוּ ּוְלָכל ַהּפָ "ק], ד ּבִ

אּוָלה , ַעם ָהָאֶרץ ב ַהּגְ ן . "לִ חֲ ַר ּוִבְגָללֹו ִמְתַעּכֵ נוּ ַעל ּכֵ ּלָ ק ְלִהְתַחזֵּ ְצִריִכים  ּכֻ
ִלּמוּ ד ּוְלִהְתַאחֵ  הּבְ דֹוׁש ַהזֶּ דֹוֵר ה' ּוָברּוְך . ד ַהּקָ ִכינּו ּבְ זָּ ָרֵאל ׁשֶ ָלל ִיׂשְ ר ּכְ ם ִע נּו ְלִהְתַחּבֵ

ְכמֹו ַעל  ְולֹוֵקחַ , ת ֶרַוחַמְטרוֹ  ת ְללֹאֵלאוּ ד ְללֹא ָהעֹובֵ " יָהעֹוָלִמ ִמְפָעל ַהזֹוַהר " א ׁשִ ָ ַמׂשּ
ִכינָ ִקים הָ ן ְלַמעַ ת ַהחֹובוֹ ל וֹ ְוע ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ ַח ַהּקְ ּמֵ ַמִים  ְלָאִבינוּ ה ּוְלׂשַ ָ ׁשּ ּבַ ן אַ  –ׁשֶ ! ַחיַעל ּכֵ

ל ֶאָחד  ִלּמוּ ֻיְכַלל ּכָ גָּ ד ּבְ ׂשְ ה ַהּנִ דּות ְלַמעַ ב ַהזֶּ ִכינָ ן ּפְ ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ דּות ּוְלַמעַ ה ַהּקְ ן ּפְ
נוּ  ַרֲחִמיםַעּמֹו ת ּוְפדוּ  ַנְפׁשֵ ָיֵמינּו ּבְ ָקרֹוב ּבְ ָרֵאל ּבְ   .אכי"ר ,ִיׂשְ



ְּתִפָּלה ֹקֶדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִקָּדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, 
ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול 
ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, 
ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו ְלֵביֶניָך. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ֶׁשְּתכֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקִׁשיב ָאְזֶניָך ִלְדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ְוִתְפַּתח ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל 
ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם 
ָתם,  ִּגִּליָת ְּדָבֶריָך ֵאֶּלה ָּבעֹוָלם. ּוְזכּוָתם, ּוְזכּות ֲאבֹוָתם, ּוְזכּות ּתֹוָרָתם, ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו ְּבַמה ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים. ְּכַמֲאַמר 
ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל "ַּגל ֵעיֵני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון 
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל( ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:  

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם 
יּוד ֵק"י ְּבָוא"ו ֵק"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ר ַעְצִמי  ְלַאְקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם 
ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵּים ְּתִפַּלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
לֹום )ְּתִהִּלים סא, ד-ה( ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך  ָעָליו ַהּׁשָ
עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלמּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, 
ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר 
ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני 
)סֹוד ה'( ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהִּלים צ, טז-יז(.  

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ַוֲהֵריִני אֹוֵהב ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּכַנְפִׁשי ּוְמאִֹדי, ַוֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ִלְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִלְזכּות ... פב"פ )ְוָכאן 
ם ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְיַחְזֵקהּו ]ְוִיְרָּפֵאהּו  ְיָפֵרט ַּבָּקָׁשתֹו( ]ִלְרפּוַאת...[ ]ְיׁשּוַעת ... [ ]ְלָּבִנים ...[ ַהּׁשֵ

ִּבְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִּבְרַמ"ח ֵאָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו ְּבתֹוְך ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲאִריְך 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ַּבְּנִעיִמים[ ]ְויֹוִׁשיֵעהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ...[ ָאֵמן ֶסָלה.



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

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

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

גליון מס' 8
תשרי תש"ע לפ"ק

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

חשבון מדויק על גודל הזכות של לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש

יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש

שקול כנגד לימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש

שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

החשבון בשעות יהיה:    24*354*75=637,200 
שוה: 637,200 שעות תורה בנגלה

חשבון זה מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום

במשך 70 שנות חייו של אדם לפי תהלים 52 (שבתות בשנה)
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה,

עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי. 
בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות** למספר עצום של אנשים:

 100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד,
וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

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

כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

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

ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת
זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

אם כך מובן, שגדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה.

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

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

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
 10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8
1000000000  X10  9

 10000000000  X10  10
100000000000  X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

- לשון ספר דרך צדיקים  מהצדיק הקדוש רבי 
מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך 
שעה שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי 

האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com או לדואר אלקטרוני 

ה
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‡l‡ .dÈa‚ BÂ‰ ÔÈÈ˜ ‡‰Â e‰Ï È˜ È‡n‡««»≈¿¿»¿ƒƒ¬«≈∆»

‰cÂ ‰B„ ‰‡aL „Ú .LnÓ«»«∆»»¿»¿ƒ¿»
Ê‡ ,‰f‰ cÏ Ï‡NÈ Ïk ˙‡∆»ƒ¿»≈«»»«∆»

.Ì‰ÈzÁz Ì‰È‡BN eÚÎƒ¿¿¿≈∆«¿≈∆
LB„w‰ Ó‡L ,eÈMM ‰Ó «∆»ƒ∆»««»

Ï‡NÈ ÈÎÂ ,ÚLB‰ÈÏ ‡e‰ Cea»ƒÀ«¿ƒƒ¿»≈
‡ÏÂ eÚÙ ‡ÏÂ ÌÈÓeË‡ Ì‰≈¬ƒ¿…ƒ¿¿¿…
,È˙Èa ˙‡ ÌÈÓi˜Ó ‡ÏÂ elb˙‰ƒ¿«¿…¿«¿ƒ∆¿ƒƒ
ı‡Ï ÌÒÈÎ‰Ï ‰ˆB ‰z‡Â¿«»∆¿«¿ƒ»»»∆

?Ì‰È‡BN ˙‡ ÚÈÎ‰Ïe  ¿«¿ƒ«∆¿≈∆
.˙ÈL Ï‡NÈ Èa ˙‡ ÏÓ eL…∆¿≈ƒ¿»≈≈ƒ
˙Èa‰ ‰˙lb˙Â eÚÙpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
eÚÎ ‡ÏÂ ı‡Ï eÒÎ ‡Ï ,Bf‰«…ƒ¿¿»»∆¿…ƒ¿¿
ÔÂÈk ,Ô‡k Û‡ .Ì‰È‡BN¿≈∆«»≈»
,Bf‰ ˙B‡a Ï‡NÈ ec˙‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈»«
eÊÁÂ Ì‰ÈzÁz Ì‰È‡BN eÚÎƒ¿¿¿≈∆«¿≈∆¿»¿
e˙kL e‰Ê .ÌÏBÚÏ ˙BÎa‰«¿»»»∆∆»
c˙‰a Ï‡NÈa ˙BÚt ÚÙaƒ¿…«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈

.'‰ eÎa ÌÚ»»¿
,Ó‡Â Á˙t ,Á‡  «≈»«¿»«

'‰ e‰LbÙiÂ ÔBÏna Cc È‰ÈÂ«¿ƒ«∆∆«»«ƒ¿¿≈
˙‡ ?ÈÓ ˙‡ .B˙ÈÓ‰ LwÈÂ«¿«≈¬ƒ∆ƒ∆
,‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ Ó‡ .‰LÓ…∆»««»»
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï CÏB‰ ‰z‡ ÈÎÂ¿ƒ«»≈¿ƒ∆
CÏÓ ÚÈÎ‰Ïe ÌÈˆnÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«∆∆
EnÓ zÁÎL ‰z‡Â ,ËÈlLÂ ÏB„b»¿«ƒ¿«»»«¿»ƒ¿
„iÓ ?ÏBn ‡Ï EaL ,˙Èa‰ ˙‡∆«¿ƒ∆ƒ¿…ƒƒ»

.B˙ÈÓ‰ LwÈÂ «¿«≈¬ƒ
˙‰ÏLa Ï‡Èb „È »««¿ƒ≈¿«¿∆∆

ÊÓÂ ,B˙B‡ ÛNÏ L‡ ÏL∆≈ƒ¿…¿ƒ¿«
B˙B‡ Û‡LÏ ÛBN „Á‡ LÁÏ¿»»∆»≈ƒ¿…
BÏ Ó‡ ?LÁ ‰nÏ .BÎB˙Ï¿»»»»»«
CÏB‰ ‰z‡ ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»«»≈
,˜ÊÁ‰Â ÏB„b‰ LÁp‰ ˙‡ ‚‰Ï«¬…∆«»»«»¿∆»»
ÊÓ „iÓ !?ÏBn ‡Ï Eeƒ¿…ƒƒ»ƒ¿«
„Ú ,B˙B‡ ‚‰Ï „Á‡ LÁÏ¿»»∆»«¬…«
da ˙‡ ‰ÏÓe ‰Btˆ ‰˙‡L∆»¬»ƒ»»»∆¿»
‰Btˆ ÁwzÂ e˙kL e‰Ê .ÏBvÂ¿ƒ∆∆»«ƒ«ƒ»
.‰‡eÙ ‡l‡ ?ˆ ‰f ‰Ó .…̂«∆…∆»¿»
˙ÎzÂ e˙kL ?‰‡eÙ‰ ‰Óe»»¿»∆»«ƒ¿…

a ˙ÏÚ ˙‡Áe da ‰ˆˆpL .d ∆»¿«¿»∆ƒ¿¿»»«
.L„w‰«…∆

,Ó‡Â Á‡ Ó‡iÂ «≈¿»««…∆
eLbiÂ ÈÏ‡ ‡ eLb ÂÈÁ‡ Ï‡ ÛÒBÈ≈∆∆»¿»≈««ƒ»
,Ì‰Ï ‡˜ ‰nÏ ÈÎÂ .'B‚Â Ó‡iÂ«…∆¿¿ƒ»»»»»∆
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‰f‰ ÙÒ „Ï˜˙

e‰ÂÂz .ÌÎÈÁ‡ ÛÒBÈ È‡ ÔBÏ Ó‡„ ‡˙ÚL¿«¬»¿»«¬ƒ≈¬ƒ∆¿»
‡c eÎÏÓ ÛÒBÈ Ó‡ .‰‡lÚ eÎÏÓa dÈÏ eÓÁ„¿»≈¿«¿ƒ»»»«≈«¿»
,eLbiÂ ÈÏ‡ ‡ eLb ,dÈÏ ‡ÁÂÂ ‡c ÔÈ‚¿ƒ»»»¿»≈¿»≈««ƒ»
‡c Ó‡ ,‰ÏÈÓ„ ‡ÓÈÈ˜ È‡‰ e‰Ï ÈÊÁ‡c¿«¬≈¿«¿»»¿ƒ»»«»

.dÏ ˙ÈËc ÔÈ‚a ‡„ eÎÏÓ ÈÏ ˙Ó‚»¿«ƒ«¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
‡ÓÈÈ˜ ˙‡ È‡‰Ï ÈËc Ô‡Ó ‡ÙÈÏB‡ ƒ¿»»¿»ƒ¿«»¿»»

ÊÚaÓ ÔÏÓ .dÈÏ ˙Ë˙‡ eÎÏÓ«¿ƒ¿«¿«≈¿»»ƒ…«
,ÈzÎc(‚ ˙Â)‰Â‰c ˜a‰ „Ú ÈÎL ÈÈ ÈÁ ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ««…∆¿¬»

ÈËe ‰‡ÓB‡ ÈÓB‡c „Ú dÈˆÈ dÈÏ ‚Ë˜Ó¿«¿≈≈ƒ¿≈«¿≈»»¿ƒ
ÔÈÎÏÓ dÈpÓ e˜Ù„ ‰ÎÊ CÎ ÔÈ‚a ,˙È È‡‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿»¿ƒ≈«¿ƒ
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓe ,ÔÈÎÏÓ ‡L Ïk ÏÚ ÔÈËÈlL«ƒƒ«»¿««¿ƒ«¿»¿ƒ»

:‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ‡ÓL È˜˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À¿»¿ƒ
,È˙k Ó‡Â C„È‡(ÊÎ ÌÈÏ‰˙)‰Áz Ì‡ ƒ»¿»«¿ƒƒ«¬∆

È‡ ˙‡Ê ‡‡˙ ÈÎ‰ .'Â‚Â ‰ÁÓ ÈÏÚ»««¬∆¿»ƒ»»¿…¬ƒ
‡ÈÓÊ„ ‡ÓÈÈ˜ ˙‡ ‡c ,˙‡Ê e‰Ó ,ÁËB≈««¿…»»¿»»ƒ¿ƒ»
CÎ ÈÈ‚e ,‡lÈÚÏ ‡ÊÈÓ˙‡Â L  Èab È„»̇ƒ«≈«»¿ƒ¿¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈»
.˙Èa‰ ˙B‡ ˙‡Ê È˙Î„ ‰Ók ˙‡Êa Óz‡ƒ¿»¿…¿»ƒ¿ƒ…«¿ƒ
˙‡ÊÂ ‰Ê ‡‡˙Â .‡bc „Áa ‡lÎÂ .È˙Èa ˙‡Ê…¿ƒƒ¿…»¿««¿»¿»»∆¿…
È‡ ‡ÓÈ˙ È‡Â .ÔLt˙Ó ‡ÏÂ Ôep‡ ‡bc „Áa¿««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ≈»ƒ
„Â„ È‡n‡ .ÈÎ‰ ‡ÓÏÚ Èa ‡L ‡‰ ÈÎ‰»ƒ»¿«¿≈»¿»»ƒ««»ƒ
dÈ ‡„ÈÁ‡c ÔÈ‚a ‡l‡ .‡Á‡ ‡ÏÂ ÈB„BÁÏaƒ¿¿»«¬»∆»¿ƒ¿¬ƒ»≈

.‡˙eÎÏÓ„ ‡˙Î ‡e‰Â dÈ ‡ÊÈÓ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ¿»¿«¿»
„Âc dÈÏ Ë ‡Ï ˙‡Ê È‡‰c ÔÈ‚a ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿«…»»«≈»ƒ

‡˙eÎÏÓ ,ÈÊÁ ‡˜„Î ‡kÏÓ(ע"א צד (דף «¿»¿¿»»≈«¿»
‡ÙÈÏB‡ ÈÎ‰Â .‡ÓÊ ‡e‰‰ Ïk dÈpÓ ÈcÚ˙‡ƒ¿«≈ƒ≈»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿»
,‡ÏÈÚÏ„ ‡˙eÎÏÓ ‡ÊÈÓ˙‡ ˙‡Ê È‡‰«…ƒ¿¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈»

ÏLeÈ ‡ÊÈÓ˙‡Â‡È‰‰a .‡LÈc˜ ‡z˜ Ì ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»«ƒ«¿»«ƒ»¿«ƒ
„Âc Ó‡Â ‡Ï˜ ˜Ù ,dÈÏÚ Ú „Â„„ ‡˙ÚL«¬»¿»ƒ¬«¬≈»«»»¿»«»ƒ
ÏLeÈÓ ÔÈcË CÏ .ÈzLz ˙Ë˜˙‡„ ‰naÌ «∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿¿≈»«¿ƒƒ¿»«ƒ

,ÈzÎc ÔÏ ‡pÓ .CÈÓ È„Ú˙‡ ‡˙eÎÏÓeÏ‡ÂÓ˘) «¿»ƒ¿¬≈ƒ»≈»»ƒ¿ƒ
(È E˙ÈaÓ .E˙ÈaÓ ‰Ú EÈÏÚ ÌÈ˜Ó È‰ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»»ƒ≈¿ƒ≈¿

,LpÚ˙‡ dÈa Ú„ ‰n ‰Â‰ ÈÎ‰Â ‡˜ÈÈc«¿»¿»ƒ»»¿»¿¬«≈ƒ¿««

‡l‡ ?ÂÈÏ‡ ÌÈB˜ eÈ‰ Ì‰ È‰Â«¬≈≈»¿ƒ≈»∆»
ÛÒBÈ È‡ Ì‰Ï Ó‡L ‰ÚLa¿»»∆»«»∆¬ƒ≈
B˙B‡ e‡L e‰Óz ,ÌÎÈÁ‡¬ƒ∆»¿∆»
,ÛÒBÈ Ó‡ .‰BÈÏÚ ˙eÎÏÓa¿«¿∆¿»»«≈
ÈzÁÂ‰ ‰Ê ÌeMÓ ,Bf‰ ˙eÎÏn‰««¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
,eLbiÂ ÈÏ‡ ‡ eLb .d˙B‡»¿»≈««ƒ»
.‰ÏÈn‰ ˙Èa ˙‡ Ì‰Ï ‰‡‰L∆∆¿»»∆∆¿ƒ«ƒ»
˙eÎÏn‰ ˙‡ ÈÏ ‰Ó‚ BÊ ,Ó‡»«»¿»ƒ∆««¿

.d˙B‡ ÈzÓML ÌeMÓ ,Bf‰«ƒ∆»«¿ƒ»
˙‡ ÓBML ÈnL ,e„ÓÏ »«¿∆ƒ∆≈∆

˙eÎÏn‰ ,Bf‰ ˙Èa‰ ˙B‡«¿ƒ«««¿
,ÊÚaÓ ?eÏ ÔÈpÓ .BÏ ‰eÓL¿»ƒ«ƒ»ƒ…«

e˙kL „Ú ÈÎL '‰ ÈÁ ∆»«ƒ¿ƒ«
,Ba ‰b˙Ó ‰È‰ BˆiL .˜a‰«…∆∆ƒ¿»»ƒ¿»∆
˙‡ ÓLÂ ‰ÚeL ÚaLpL „Ú«∆ƒ¿«¿»¿»«∆
‰ÎÊ Ck ÌeMÓ ,Bf‰ ˙Èa‰«¿ƒ«ƒ»»»
ÏÚ ÌÈËÈlL ÌÈÎÏÓ epnÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ∆¿»ƒ«ƒƒ«
CÏn‰Â ,ÌÈÎÏn‰ ‡L Ïk»¿»«¿»ƒ¿«∆∆
ÏL BÓLa ‡˜pL ÁÈLn‰«»ƒ«∆ƒ¿»ƒ¿∆

.‡e‰ Cea LB„w‰«»»
e˙k ,Ó‡Â Á‡  «≈¿»«»

Ck .'B‚Â ‰ÁÓ ÈÏÚ ‰Áz Ì‡ƒ«¬∆»««¬∆¿»
‰f ‰Ó ,ÁËB È‡ ˙‡Êa ,eÈL»ƒ¿…¬ƒ≈««∆
˙nÊÓ‰ ˙Èa‰ ˙B‡ BÊ ?˙‡Êa¿…«¿ƒ«¿À∆∆
‰ÊÓÂ ,Ì„‡ Ïˆ‡ „ÈÓz»ƒ≈∆»»¿ƒ¿¿»
,˙‡Êa Ó‡ Ck ÌeMÓe .‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»∆¡«¿…
,˙Èa‰ ˙B‡ ˙‡Ê e˙kL BÓk¿∆»…«¿ƒ
.˙Á‡ ‰b„a Ïk‰Â ,È˙Èa ˙‡Ê…¿ƒƒ¿«…¿«¿»««
˙Á‡ ‰b„a Ì‰ ˙‡ÊÂ ‰Ê ,eÈLÂ¿»ƒ∆¿…≈¿«¿»««
,Ck Ì‡ ,Ó‡z Ì‡Â .ÌÈ„Ù ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ…«ƒ»
‰nÏ ,Ck Ì„‡‰ Èa ‡L È‰¬≈¿»¿≈»»»»»»
‡l‡ ?Á‡ ‡ÏÂ BcÏa „Â„»ƒƒ¿«¿…«≈∆»
‰ÊÓÂ Ba ‰ÊeÁ‡ ‡È‰L ÌeMÓƒ∆ƒ¬»¿ƒ¿¿»

.˙eÎÏn‰ ˙k ‡È‰Â ,Ba¿ƒ∆∆««¿
‰‡Bf‰ ˙‡f‰ ˙‡L ÌeMÓ , ¿≈ƒ∆∆«…«

,Èe‡k CÏn‰ „Âc d˙B‡ ÓL ‡Ï…»«»»ƒ«∆∆»»
B˙B‡ Ïk epnÓ ‰Ú‰ ˙eÎÏn‰««¿»»¿»ƒ∆»
Bf‰ ˙‡f‰ ,e„ÓÏ CÎÂ .ÔÓf‰«¿«¿»»«¿«…«
,‰ÏÚÓlL ˙eÎÏna ‰ÊÓƒ¿¿»««¿∆¿«¿»
‰Èw‰ ,ÌÈÏLeÈa ‰ÊÓÂ¿ƒ¿¿»ƒ»«ƒ«ƒ¿»
„ÂcL ‰ÚM‰ d˙B‡a .‰LB„w‰«¿»¿»«»»∆»ƒ
,„Âc :Ó‡Â ÏB˜ ‡ˆÈ ,‰ÈÏÚ Ú»«»∆»»»¿»«»ƒ
E˙B‡ .˙ez zL˜pM ‰Óa¿«∆ƒ¿«¿»ƒ»≈¿

BËe˙kL ?eÏ ÔÈpÓ .EnÓ Òez ˙eÎÏn‰Â ,ÌÈÏLeÈÓ ÌÈ„ ‰Ú EÈÏÚ ÌÈ˜Ó È‰ ¿ƒƒ»«ƒ¿««¿«ƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»»
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

ם ֱאלֹוַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּזִּכיָתִני ִלְלמֹוד ְוַלֲהגֹות ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה  ֲאִני ְלָפֶניָך ַהּׁשֵ מֹוֶדה 
ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזֶּכה 
ְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא )ְיַׁשְעָיה נט, כ-כא( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי 
אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי 
ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהְּנבּוָאה )ְיַׁשְעָיה נא, טז( ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה. ּוִּבְרַּכת מֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא 
ִּתְתַגֶּלה ִּבְמֵהָרה ִּדיָדן, ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו 
)סֹוד ה'( ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ]ָעֵלינּו[
ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ְרצֹוֶנָך. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל 
ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים 
ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה 
)סי"ת(.  ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.  
ַהַּקִּדיש ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ַהַּקִּדיש הּוא ֶׁשַבח ָּגדֹול ַלּבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ֵּכן ֵיׁש ָּבֶזה ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול 
ַלִּנְפָטר ִּבְמֻיָחד ָּבֶזה ֶׁשּגֹוֵרם ַלִּצּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול ַעד ְּמאֹד ָוַנַחת רּוַח 
ַּמִּציל ֶאת ַהִּנְפָטר ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם. ַמְעָלה אֹותֹו ְּבַדְרּגֹות נֹוָספֹות ְּבַגן  ַלְּנָׁשָמה. ִמְּלַבד ַמה ּׁשֶ
ֵעֶדן )ַעֵיין ַּכף ַהַחִּיים ֶׁשָּכַתב לֹוַמר ְּבָכל ֵליל ַׁשָּבת ַקִּדיׁש ֲאִפילּו ַאַחר ֵמָאה ָׁשָנה ֶׁשעֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ְוַעי"ע ֶּפֶלא יֹוֵעץ(.
ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים: ִּליּמּוד ַהַּקָּבָלה ְוַהּזַֹהר ׁ)ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י( ֵיׁש 
ָאר ִלּמּוִדים. ִּכי ָלֵכן ִנְקָרא זֹוַהר ֶׁשהּוא ַמְזִהיר ַהְּנָׁשָמה... ּוַּבּיֹום ַׁשָּבת  ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ַלְּנָׁשָמה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָעה ַאַחת ִּליּמּוד ַהזֹוַה"ק ָשׁוֶוה ֶאֶלף ָׁשָנה, ּוְבִׂשְמָחה ִמְליֹון ָׁשָנה ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּדל יֹוֵתר  קֹוֶדׁש ֶׁשּׁשָ
ְּבִלימּוד ַהזֹוַה"ק ִּכי הּוא ִמְּבִחיַנת ַהּיֹום, ָקדֹוׁש הּוא ֵלאֹלָהיו... ּוָּמה ָּגְדָלה ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר 
ָגתֹו, ּוְבַוַּדאי ִלּמּודֹו  ֵאין ָערְֹך ְלַהּׂשָ ָּבת ּׁשֶ ַהָּקדֹוׁש ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים ּוִבְמֻיָחד ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש יֹום ַהּׁשַ
ְּבַעד ִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, ֵאין ֵקץ ְלַמֲעָלתֹו ְוֵאין ֵקץ ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, 
ּוְמַעְטִרים ַלְּנָׁשָמה ָּבֲעָטָרה ּוְלבּוׁש ְמֻיָחד ִּבְזכּות ִלּמּודֹו. ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותֹו ע"ה )ְוַעֵּין ַקב ַהָּיָׁשר( ְוִהֵּנה 

ְׂשָכרֹו ִאּתֹו, ָּכפּול ּוְמֻכָּפל ִׁשְבָעַתִים, ִּבְבִחיַנת ְמַכְּבדֹו ְּבמֹותֹו ְוכּו', )ְוַעֵּין ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֶעֶרְך ִּכּבּוד ַאב ָוֵאם(.



ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל ֻנַּסח ְסָפַרִּדי )ע"מ(
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )ָאֵמן( ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. )ָאֵמן( ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )ָאֵמן( ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא 
ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן 
ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. ִדי 
ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאַתר ְוָאַתר, ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי 
ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, 
ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה, ְוֶרַוח 
ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן(

ַהְׁשָּכָבה ְלִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיהָֹוה ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: ַהְמַרֵחם ַעל 
ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח 
ְיהָֹוה ְּתִניֶחּנּו ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטר ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות ֱאָלָהא ָמאֵריּה ְׁשַמָּיא 
ְוַאְרָעא. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ְיַרֵחם ָעָליו. ְוָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעָליו. ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ַיְסִּתיֵרהּו ְּבֵצל ְּכָנָפיו ּוְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם 
ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ּוְלֵקץ ַהָּיִמין ַיֲעִמיֵדהּו. ּוִמַּנַחל ֲעָדָניו ַיְׁשֵקהּו. ְוִיְצרֹור 
ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִנְׁשָמתֹו. ְוָיִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחתֹו. ְיהָֹוה הּוא ַנֲחָלתֹו. ְוִיָּלֶוה ֵאָליו 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכבֹו ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ַהְׁשָּכָבה ְלִאָּׁשה: ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה: ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל 
ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיהָֹוה ִהיא ִתְתַהָּלל: ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים 
ַמֲעֶׂשיָה: ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח ְיהָֹוה ְּתִניֶחָּנּה ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטַרת ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות 
ֱאָלָהא ָמֵריּה ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא. ַהֶּמֶלְך ְּבַרֲחָמיו ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעֶליָה. ְוִיָּלֶוה ֵאֶליָה 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכָבה ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. ִהיא ְוָכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכבֹות ִעָּמּה ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



ַקִּדיׁש ְּדַרָּבָנן - ֻנַּסח ְסָפַרד )חסידי(
ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח 
ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא: 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל. ְׁשֵמּה 
ְדקּוְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא ְלֵעָלא )בעשי"ת ּוְלֵעָלא ִמָּכל( ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַמאן 
ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ִדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ְיֵהא 
ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַחֵיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא 
ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדי ִבְׁשַמָיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְּתִפָּלה ַעל ַהִּנְפָטר ְלַאַחר ַהִּלּמּוד
לאיש: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלוני בן פלוני( ּוְגמֹול ָנא ִעּמֹו ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, ּוְתַקֵּבל 
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבַאֲה ָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח לֹו ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליכֹו ּוְלהֹוִׁשיבֹו ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים ֵאֶצל 
ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביעֹו ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. ְוַהּגּוף 
ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו. 
ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, ְוִתְׁשמֹר 
אֹותֹו ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר לֹו ְזֻכּיֹוָתיו ְוִצְדקֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ְוַתְׁשִּפיַע לֹו ִמִּנְׁשָמתֹו ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוָתיו ַּבֶּקֶבר ֵמרֹוב טּוב 
ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא ִנְׁשָּבָרה. 
ְוִיְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִיְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמתֹו ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ּוְלַהֲחיֹותֹו ִּבְתִחַּית 

ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:
לאשה: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלונית בת פלונית( ּוְגמֹול ָנא ִעָּמּה ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח ָלּה ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, 
ּוְתַקֵּבל ֶאת ִנְׁשָמָתּה ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח ָלּה ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליָכּה ּוְלהֹוִׁשיָבה ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים 
ֵאֶצל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביָעּה ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. 
ְוַהּגּוף ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך 
ְנכֹוחֹו. ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, 
ְוִתְׁשמֹר אֹוָתּה ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול ָלּה ַעל ָּכל ְּפָׁשֶעיָה. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר ָלּה ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוִצְדקֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה. ְוַתְׁשִּפיַע ָלּה ִמִּנְׁשָמָתּה ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוֶתיָה ַּבֶּקֶבר 
ֵמרֹוב טּוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה 
ֹלא ִנְׁשָּבָרה. ְוִתְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִּתְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמָתּה ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 

ּוְלַהֲחיֹוָתּה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

בשמים  שלנו  דין  העורך  יוחאי  בן  שמעון  רבי 
לזכות לשנת חיים טובים ומתוקים ומתוקנים  זאת 
אומרת שעה אחת של שבת שוה: אלף שעות ביום 
חול ושעה אחת של לימוד זוהר הקדוש ביום חול 
מזה:  יוצא  פשט  לימוד  של  שלימה  משנה  יותר 
קודש  בשבת  הקדוש  זוהר  לימוד  של  אחת  שעה 
יותר מאלף שנים פשט ביום חול. זאת אומרת: אם 
לימוד זוהר 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים 
גודל  את  להבין  יכולים  מכאן  העולם.  של  שנה 
ללמוד  עצמו  על  הלוקח  פשוט  יהודי  של  הכוח 
את  מחזיק  שעות,   6 קודש  בשבת  הקדוש  זוהר 
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, 

דף  סוכה  במסכת  הקדוש  הרשב"י  שאמר  כמו 
מ"ה ע"ב, וזה לשונו: ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה 
יכול אני לפטור את  יוחאי  משום רבי שמעון בן 
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.

כזאת:  גדולה  סגולה  לנו  נתן  הקדוש  הרשב"י 
קודש,  בשבת  שעות   6 הקדוש  זוהר  שבלימוד 

מתקנים 6 אלפים שנה של העולם.

קודש  בשבת  זוהר  אחת  שעה  לימוד  ידי  על 
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, 
ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים  כלם  "ועמך  שאמר: 
ידי להתפאר", דהנה  {מטעי} מעשה  נצר מטעו 
הלא  וכו',  צדיקים  כלם  ועמך  להיות  יכול  איך 
גדול,  די  הרע  יצר  לנו  נתן  הוא  ברוך  הקדוש 
מאוד  וקשה  כבידה,  מלחמה  איתו  לנהל  וצריך 

לנצח אותו, אתמהה?

בתרגום  המפרשים:  דברי  נקדים  זאת  ולפרש 
יונתן על ישעיה (פרק ס פסוק כב): דזעיר בהון 

יהי לאלפא ודחלש לעם תקיף אנא ה‘ בזמנה 
איתינה: וברש"י ישעיה שם: עתה אחישנה - 
דוד  ובמצודות  בעתה:  זכו  לא  אחישנה  זכו 
אלף  עד  יתרבה  הקטן  השבט   - קטן  שם: 
במ"ש.  הדבר  כפל   - והצעיר  ככה.  פעמים 
עת  בבוא  לכן  בידי  היכולת  אשר   - ה'  אני 

הגאולה אמהר להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי 
עצום: וברד"ק שם: קטן - אינו אומר על גוף אחד 
לומר השבט  רוצה  וצעיר אלא  קטן  ענין  מה  כי 
והמשפחה, הקטן מהם יהיה לאלף פעמים ממה 
ואמר  כמנהג,  במ"ש  הענין  וכפל  עתה,  שהוא 

הצעיר לגוי עצום:

שאני  הטובה  זאת   - אחישנה  בעתה  ה'  אני 
ואמר  בידי,  שהיכולת  אעשנה  ה'  אני  מבטיחם 
אחישנה  זכו  רז"ל  אמרו  אחישנה  ואמר  בעתה 
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 
והעם  עתה  מתמהמה  שאני  והגם  ועצמה,  בכח 
 - אחישנה  בעתה  ה'  אני  הנה  ומעטים,  חלשים 
בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות (כי זה 
כאן  עד  הבטחתי,  את  ואמלא  חיש)  פעל  גדר 

לשונם ז"ל.

אפשר לפרש על פי דברי הבן איש חי שאם לומד 
בשבת שעה אחת זוהר זה כמו שלמד אלף שנים, 
ואם לומד 6 שעות בשבת נחשב כמו שלמד שש 
אלפים שנה של בריאת העולם. ועל ידי נזכה אני 
אעשה  המיועד  העת  בבא   - אחישנה  בעתה  ה' 

הדבר בזריזות כמו שכתב המלבי"ם. 

התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר 
בהקדם  לפרש  נראה  קודש.עוד  בשבת  הקדוש 
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, 
ב',  ה' לאדר  ב',  יום  היום  במירון:  הזוהר הקדוש  לימוד ספר   *
האדון  פני  את  לראות  ת"ו  לצפת  מעכו  נסענו  ל"ו,  וית"ן  שנת 
ה' בארץ הגליל, ואחר כך הלכנו למירון וכו' ולמדנו שם בחשק 
גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד  ד' שעות מהלילה, 
שנתן  כפי  לימודינו  האכילה  אחר  תיכף  וחזרנו  לאכול,  ועמדנו 
הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של הזוהר. והיה 
שעות  ו'  ובסוף  שעות,  ששה  עד  ולמדנו  בראשית,  ספר  חלקי 
נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו'. ולמדנו עד ח' 
שעות  כשני  היום  שהאיר  וקודם  לישון.  והלכנו  מהלילה,  שעות 
עמדנו על משמרתנו ולא ישננו כי אם שני שעות, וישבנו ללמוד. 
י"ח  עד  ללמוד  וישבנו  כוותיקין  התפללנו  המזרח  פני  וכשהאיר 
שעות בלי הפסק בינתיים אפילו בדיבור של דברי תורה. ואחר 
ח' שעות מהלילה.  יום חמישי, עד  כל  ללימודינו  שאכלנו חזרנו 
יום השבת היינו לומדים זהר, ובלילה  וכו'. ובכל  ו' בבוקר  וביום 
אמר  שהאידרות  הלילה,  כל  משמורות  עשינו  שבת  מוצאי  ליל 

ובזה יבואר הפסוקים ועמך כלם צדיקים, שאם 
להיות  נזכה  בזוהר  ולגרוס  ללמוד  נתחיל  כולנו 
צדיקים, לעולם יירשו ארץ ונזכה לירושת הארץ,  
נצר מטעו {מטעי} מעשה ידי להתפאר, שהקדוש 
של  במשך  שזיכינו  במה  אתנו  להתפאר  יוכל 
ששת  של  תורה  של  עולם  לקיים  שעות  ששה 
נזכה למה שאמר בפסוק  ידי  ועל  אלפים שנה, 
הבא "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה‘ 
בעתה אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות שהקטן, 
לאלף,  יהיה  כמשמעו  פשוטו  קטן  ילד  אפילו 
והצעיר לגוי עצום? אפשר לפרש התשובה היא 
על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת 
שכתוב  מה  בהקדם  לפרש  נראה  קודש.עוד 
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.

האדרות  שהתחלנו  ובשעה  היה.  וכן  ביחד,  אותם  שנלמד  הרב 
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)
סגולה  חכמי  כל  הולכים  יעבור  ולא  חוק  בשנה  פעמים  שני  ב. 
עד  רשב"י  של  קברו  מן  אחד  אוהל  פורסים  ושם  למירון,  וכו' 
לילות  וי'  ימים  י'  ור"א  רשב"י  בין  שם  ויושבים  ר"א,  של  קברו 
רצופים ועוסקים בספרי הזוהר. וזה הסדר הם עושים עשרה ימים 
קודם שבועות ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד. (ספר מצרף 

לחכמה)
ארעא  תקיפי  קדישין,  רבנן  כמלאכים,  הראשונים  נהגו  כך  ג. 
דישראל של אותו הדור דעה, שעלו בחצרות בית ה' במירון שתי 
לבם  את  שפכו  בקודש,  הקדוש  זוהר  שם  ולמדו  בשנה  פעמים 
מצינו  וכן  עילאה.  בתשובה  נפשם  לתיקון  לבם  ומרירות  בבכי 
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)
לו  יפתחו  הסוד  תורת  יוסף שכשילמד  להבית  הבטיח  ה"מגיד" 
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)

בן איש חי פרשת שמות

כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה

ו


