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אׁשי יְ ִׁשיבֹות
ּתֹוכ ָחה ְל ַר ָּבנִ ים וְ ָר ֵ
ִמ ְכ ָּתב ָ

ִמכְ ָּתב א'

הּודה ּגְ ָראס
ָה ַרב ָׁשלֹום יְ ָ
ֲא ַב ְד ַק"ק ֲע ֶט ֶרת יְ ַׁש ְעיָ ה ָהאלְ ִמין ֵּבית ֶׁש ֶמׁש
קֹודׁש לְ ֵס ֶדר (במדבר פרק כה
ב"הֶ ,ע ֶרב ַׁש ָּבת ֶ
"ה ִׁשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַקנְ אֹו
יא-יג) ֵ
ֶאת ִקנְ ָא ִתי ְּבתֹוכָ ם וְ ֹלא כִ ּלִ ִיתי ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ְּב ִקנְ ָא ִתי :לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לֹו ֶאת ְּב ִר ִיתי
ָׁשלֹום .וְ ָהיְ ָתה ּלֹו ּולְ זַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו ְּב ִרית ּכְ ֻהּנַ ת
אֹלהיו וַ יְ כַ ֵּפר ַעל ְּבנֵ י
עֹולָ ם ַּת ַחת ֲא ֶׁשר ִקּנֵ א לֵ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל" .ח ֶֹדׁש ַּתּמּוז ְׁשנַ ת "תשע"ב לפ"ק.
ַה ַחּיִ ים וְ ַה ָּשׁלֹום וְ כָ ל טּוב ֶסלָ הֶ ,אל ּכְ בֹוד
ּתֹורה,
אׁשי ַהּיְ ִׁשיבֹותַ ,מ ְר ִּב ֵיצי ַה ָ
מֹורי"םָ ,ר ֵ
ַא ְד ִ
ּוב ֻׁשלְ ָחן
ּיֹומי ְ
עּורים ְּב ַדף ַה ִ
וְ ַר ָּבנִ יםַ ,מּגִ ֵידי ַה ִּשׁ ִ
עֹוס ִקים
יֹומי ,וְ ִדי ְּבכָ ל ֲא ַתר וַ ֲא ַתר ,וְ כָ ל ָה ְ
ָערּוְך ִ
יט"א.
ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַהּק ֶֹדׁש ְׁשלִ ָ
ָּבאנּו לְ ַה ִּצ ַיע לִ ְפנֵ יכֶ ם ַה ָּצ ָעה נִ ְפלָ ָאה לְ זַ ּכֹות
ּתֹורת ָה ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ּולְ ָק ֵרב
ֶאת ָה ַר ִּבים ְּבלִ ּמּוד ַ
חֹובה
דֹוׁשים ַה ָ
ּמּובא ִּב ְס ָפ ִרים ַה ְּק ִ
ַהּגְ אּולָ הּ ,כַ ָ
דֹוׁשה ַה ֻּמ ֶּטלֶ ת ַעל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לִ לְ מֹד
ַה ְּק ָ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש.
כּותכֶ ם לִ ְקּב ַֹע
לָ כֵ ן ֱהיֹות ֶׁש ַה ִּצּבּור ִמ ְת ַא ֵּסף ִּבזְ ְ
ּכֹותם
תֹורת ַהּנִ גְ לֶ ה ,יֵ ׁש ְּביֶ ְדכֶ ם לְ זַ ָ
ּתֹורה ְּב ַ
ִע ִּתים לַ ָ
תֹורת ַהּנִ ְס ָּתר וְ ָהיּו לַ ֲא ָח ִדיםְּ ,ד ַהיְ נּו לְ ַה ְת ִחיל
ְּב ַ
ֶאת ַה ִּשׁעּור אֹו לְ ַסּיֵ ם ֶאת ַה ִּשׁעּור ְּבלִ ּמּוד ֵס ֶפר
בּוע ֶמ ֶׁשְך ָח ֵמׁש
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ַעל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ַּדּקֹות ּכַ ְּמב ָֹאר ַּב ֵּס ֶפר סּור ֵמ ָרע וַ ֲע ֵׂשה טֹוב ַ(ּדף
ט"ז ):וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוִּ :ת ְד ַּבק נַ ְפ ְׁשָך ְּב ִס ְפ ֵרי יְ ֵר ִאים
בֹורא ּכָ ל עֹולָ ִמים,
ּיּובָך לְ ֵ
ֶׁש ִּת ְר ֶאה ְּבכָ ל ֵעת ִח ְ
ּוב ְפ ָרט ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ֶׁשהּוא ִע ַּקר ּכָ ל ִס ְפ ֵרי
ִ
בֹודה
מּוסר ,וְ הּוא יַ לְ ֵהב לִ ְּבָך ְּב ַׁשלְ ֶה ֶבת ֵאׁש לָ ֲע ָ
ָ
ַה ְּת ִמ ָימהֵ ,ס ֶפר ַהּז ַֹהר הּוא ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח וְ הּוא ַהּסֹוגֵ ר.
ַעד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו.
ּוב ֵס ֶפר זְ כִ ָירה לְ ַחּיִ ים לְ ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַחּיִ ים
ְ
"מּוסר
ַ
ַּפאלַ אגִ 'י זַ ַצ"ל ֵ(חלֶ ק א' ַּדף לג ַעּמּוד ג'),
מּוסר ַה ְׂשּכֵ ל יֶ ֶתר ַעל
ַה ֵּשׁם ֶׁשּיֵ ׁש ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ַ
נֹוקב
מּוסר ,וְ כָ ל ֵּת ָבה וְ ֵת ָבה ֵ
ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ִס ְפ ֵרי ָ
יֹורד ְּב ַּתווְ נֵ י ְּדלִ ָּבא"ַ ,עד ּכָ אן.
וְ ֵ
"חק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל",
ּוב ַקל ֶא ְפ ַׁשר לִ לְ מֹד ַהּז ַֹהר ָ
ְ
ֶׁש ִּת ֵּקן ָה ֲא ִריזַ "לִ ,מ ֵידי יֹום ְּביֹומֹו וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה
לְ ַה ְט ִעים ֶאת נ ֶֹפת צּוף ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"י זי"ע
ּלֹומ ִדיםּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ַה ִח ָיד"א זַ ַצ"ל,
לַ ִּצּבּור ַה ְ
ֶּשׁ ֵאין עֹוד לִ ּמּוד ָּבעֹולָ ם ַה ְמזַ ּכֵ ְך ַהּנְ ָׁש ָמה ּכְ מֹו
לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש.
יֹוד ַע וְ ֵאינֹו ֵמ ִבין ַמה
ּלֹומד ַהּז ַֹהרֲ ,א ִפּלּו ֵאינֹו ֵ
וְ ַה ֵ
ּמֹוציא ִמ ִּפיוַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַת ֵּקן ְּד ָב ָריו.
ֶּשׁ ִ
ּוס ָמכּוהּו ַא ְק ָרא וְ ִדגְ לֹו ָעלַ י
וְ כָ ְך ָא ְמרּו ַק ָּמאי ְ
ַא ֲה ָבהַ ,אל ִּת ְק ֵרי וְ ִדגְ לֹו ֶאּלָ א וְ ִדּלּוגֹו .וְ ַעּיֵ ן ְּב ָה ַרב
ִח ָיד"א ְּבקּונְ ְט ֵרס טֹוב ַעיִ ן ְּב ֵׁשם ה"א ז"א וְ כּו'.

וְ כָ ַתב ָה ַר ַמ"ק ְּב ֵס ֶפר אֹור ַהּנֶ ֱע ָרב ּכִ י ְּב ֵעת
עֹורר ַּבּנֶ ֶפׁש ֶרגֶ ׁש נִ ְפלָ א
ּתֹורה ִמ ְת ֵ
לִ ּמּוד ִס ְת ֵרי ָ
ּומּובא
ָ
לְ ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך ּכִ י ַעּזָ ה כַ ָּמוֶ ת ַא ֲה ָבה,
ְּב ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ְּבז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשאּ(ַ ,דף קכ"ד:):
ּבּורא
וְ ַה ַמ ְׂשּכִ ילִ ים יַ זְ ִהירּו ּכְ ּז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע ְּב ַהאי ִח ָ
ימא
זֹוה ָרא ְּד ִא ָ
ִּדילָ ְך ְּד ִאיהּו ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרִ ,מן ֲ
ּובגִ ין
ׁשּובהְּ .ב ִאּלֵ ין לָ א ָּצ ִריְך נִ ָּסיֹוןְ ,
ִעּלָ ָאה ְּת ָ
ַּד ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל "לְ ִמ ְט ַעם" ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַחּיֵ י,
לּותא
ְּד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן ּגָ ָ
ְּב ַר ֲח ֵמי ,וְ יִ ְת ַקּיֵ ים ְּבהֹוןּ(ְ ,ד ָב ִרים לב) ה' ָּב ָדד
[ּת ְרּגּום לִ לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש]:
יַ נְ ֶחּנּו וְ ֵאין ִעּמֹו ֵאל נֵ כָ רַ .
ִמּשּׁום ֶׁש ֲע ִת ִידים יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְטעֹם ֵמ ִאילַ ן ַה ַחּיִ ים
ֶׁשהּוא ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַהּזֶ הַ ,על יָ דֹו יֵ ְצאּו ִמן ַהּגָ לּות
ְּב ַר ֲח ִמים.
ַ
יׁשנֵ יּה
ּוב ִּמ ְק ָּדׁש ֶמלֶ ְך (לְ ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ּכָ אן) ּדּוק לִ ְ
לֹומר ֶׁש ָע ִתיד לְ ִה ְתּגַ ּלֹות ֵּפרּוׁש
ְּד ָק ָא ַמר לְ ִמ ְט ַעםַ ,
ַמ ַא ְמ ֵרי ַהּז ַֹהר ְּבטּוב טּוב ַה ֵּשׁם ,וְ ָאז יִ ְפקּון ֵּביּה
רּוׁשי ֲא ָמ ָריו ּכִ י נָ ֵעמּו,
לּותא ּכְ ֶׁשּיִ ְט ֲעמּו ֵּפ ֵ
ִמן ּגָ ָ
ּכְ מֹו ִּבזְ ַמּנֵ נּו זֶ ה ֶׁשהּוא ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים ּוזְ ַמן
ַהּגְ ֻאּלָ ה .וְ ַעל ִּפי זֶ ה ֶא ְפ ַׁשר לְ ָה ִבין ַמה ֶׁשּכָ ַתב
ַה ִח ָיד"א זַ ַצ"ל ,וְ עֹודּ ,כִ י ֲא ִמ ַירת ַהּז ַֹהר לְ ַבד ְּבלִ י
מֹועיל ְמאֹדּ ,כְ מֹו ֶׁש ִּדּיֵ ק ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶמלֶ ְך
לְ ָה ִבין ִ
מֹורה ַעל ֲא ִמ ָירה לְ ַבד ֶׁש ִאם
"לְ ִמ ְט ָעם" ֶׁשּזֶ ה ֶ
לּותא
טֹוע ִמים ַרק ֶאת ַהּז ַֹהר יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן גָ ָ
ֲ
ְּב ַר ֲח ֵמי.
ּבּורא ִדילָ ְך,
ּוב ִּתּקּונִ ים סֹוף ִּתּקּון ו'ֵ ,מ ַהאי ִח ָ
ַ
יֹומּיָ א,
ּכַ ד יִ ְתּגַ לֵ י לְ ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַב ְת ָר ָאה ְּבסֹוף ַ
ְ
גֹומר.
אתם ְּדרֹור ָּב ָא ֶרץ וְ ֵ
ּובגִ ינֵ יּה (וַ ּיִ ְק ָרא כה ,י) ְּוק ָר ֶ
ּוב ִּתּקּון ל' ְּב ֵס ֶפר ּכִ ֵּסא ֶמלֶ ְך ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוּ" :כַ ָּמה
ַ
ּגָ דֹול ִחּיּוב ַעל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים לִ לְ מֹד ַק ָּבלָ ה,
לֹומ ִדים ַק ָּבלָ ה,
וְ ָענְ ָׁשם ּכַ ָּמה ּגָ דֹול ִאם ֵאינָ ם ְ
לּותאּ ,כִ י ֵהם ְמ ַעּכְ ִבים ַהּגְ ֻאּלָ ה
גֹורם א ֶֹרְך ּגָ ָ
וְ ֵ
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלַ ןּ ,כִ י יַ ֲע ֶׂשה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ְּבלִ ּמּוד
ַה ַּק ָּבלָ ה ַמה ֶּשֹּׁלא נַ ֲע ֶׂשה ְּבלִ ּמּוד ח ֶֹדׁש יָ ִמים
ּתֹורהּ ,כִ י ּגָ דֹול ּכ ָֹחּה לְ ָק ֵרב ַהּגְ ֻאּלָ ה".
ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ָ
ּוב ִּתּקּון מ"ב ָׁשם ַּבּכִ ֵּסא ֶמלֶ ְךּ" ,כִ י לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר
ַ
ַה ָּקדֹוׁש ְּבגִ ְיר ָסא ְּב ָעלְ ָמא ּבֹונֶ ה עֹולָ מֹות ,וְ כָ ל
ֶׁשּכֵ ן ִאם יִ זְ כֶּה לִ לְ מֹד ּולְ ָה ִבין ֲא ִפּלּו ֵּפרּוׁש ַמ ֲא ָמר
ֶא ָחד ,יַ ֲע ֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון לְ ַמ ְעלָ ה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת
ימה,
ַמה ֶּשֹּׁלא יַ ֲע ֶׂשה ְּבלִ ּמּוד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָ ה ְּת ִמ ָ
ּומ ְב ָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹולָ ם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵ י ֵהיכָ לָ א
ֻ
ּיֹוׁש ִבים
רֹואי ְּפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְ
ְּד ַמלְ ּכָ א ,וְ יִ ְהיֶ ה ֵמ ֵ
רּוח
כּותא ִּד ְר ִק ָיעא .וְ ֵאין נַ ַחת ַ
ִראׁשֹונָ ה ְּב ַמלְ ָ
ּתֹורה ֶׁש ִהיא ַה ָחכְ ָמה
לַ ַה ֵּשׁם ּכָ ֵע ֶסק ְּבנִ ְׁש ַמת ַה ָ
יֹוד ַע ְרצֹונֹו יִ ְת ָּב ַרְך
ָה ֲא ִמ ִּתית ַה ְמ ֻק ֶּבלֶ ת ּכִ י ִמ ֶּמּנָ ה ֵ
וֹותיוַ ."...עד ּכָ אן.
ּומ ְצ ָ
בֹודתֹו ִ
ַּב ֲע ָ
וְ כָ תּוב ְּב ֶא ֶבן ְׁשלֵ ָמה ֶ(ּפ ֶרק ח' אֹות כ"ו לְ ַהּגְ ָר"א זַ "ל)
ימּיּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא
ּתֹורה ֵהם ַחּיִ ים לִ ְפנִ ִ
ימּיּות ַה ָ
ְּפנִ ִ
עֹוס ִקים
ַהּנֶ ֶפׁש וְ ַה ִחיצֹונִ ּיּות לְ ִחיצֹונִ ּיּות ַהּגּוף ,וְ ָה ְ
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ְּב ֶר ֶמז וְ סֹוד ֵאין יֵ ֶצר ָה ַרע יָ כֹול לְ ִה ְתּגָ רֹות ָּב ֶהם.
וְ כָ ַתב עֹוד ָׁשם ְ(ּב ֶפ ֶרק י"א אֹות ג') ְד ַהּגְ ֻאּלָ ה ֹלא
ּתֹורה ,וְ ִע ַּקר ַהּגְ ֻאּלָ ה
ִּת ְהיֶ הַ ,רק ַעל יְ ֵדי לִ ּמּוד ַה ָ
ְּבלִ ּמּוד ַה ַּק ָּבלָ ה.
(ׁש ַער ו' ֶּפ ֶרק
בֹודה ַ
וְ כָ ַתב ְּב ֵס ֶפר יְ סֹוד וְ ׁש ֶֹרׁש ָה ֲע ָ
ג') וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוֵ :אין ָא ָדם יָ כֹול לָ בֹוא ֶאל ְק ָצת
רֹוממּותֹו יִ ְת ָּב ַרְך ְׁשמֹו ִמּכָ ל
ַה ָּשׂגַ ת ּגְ ֻדּלָ תֹו וְ ְ
ּוביִ חּוד
ּמּודנּוּ ,כְ מֹו ִמּלִ ּמּוד ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ הְ ,
לִ ֵ
ִמּלִ ּמּוד ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ַה ִּתּקּונִ יםָ ,חכְ ַמת
ָא ָדם ָּת ִאיר ָּפנָ יו וְ כּו'.
חֹובת ַהּלְ ָבבֹות ּכָ ַתב ְּב ַׁש ַער
וְ ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ַּב ַעל ַ
ַא ֲה ַבת ַה ֵּשׁם ֶ(ּפ ֶרק ו' וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו) :וְ ָראּוי לְ ָךָ ,א ִחי,
לָ ַד ַעת ּכִ י זְ כּות ַה ַּמ ֲא ִמין ֲא ִפּלּו ִאם יִ ְהיֶ ה ַמּגִ ַיע
ֹלהים
חֹוקה ְּב ִתּקּון נַ ְפׁשֹו לֶ ֱא ִ
ֶאל ַה ַּתכְ לִ ית ָה ְר ָ
יהם
ּדֹות ֶ
יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ ִאּלּו ָהיָ ה ָקרֹוב לַ ַּמלְ ָאכִ ים ְּב ִמ ֵ
לּותם
יהם ַה ְמ ֻׁש ָּב ִחים וְ ִה ְׁש ַּת ְּד ָ
ּומנְ ֲהגֵ ֶ
ַהּטֹובֹות ִ
ּבֹורא וְ ַא ֲה ָב ָתם ַהּזַ ּכָ ה ּבֹו ֵאינָ ם ּכִ זְ כֻ ּיֹות
בֹודת ַה ֵ
ַּב ֲע ַ
ּומיַ ְּשׁ ָרם
ּטֹובה ְ
ּמֹורה ְּבנֵ י ָא ָדם ֶאל ַה ֶּד ֶרְך ַה ָ
ִמי ֶׁש ֶ
ּיֹותיו נִ כְ ָּפלֹות ַּב ֲעבּור
ּבֹוראֶׁ ,שּזְ כֻ ָ
בֹודת ַה ֵ
ֶאל ֲע ַ
ּובכָ ל ַהּזְ ַמּנִ ים וְ כּו'ַ .עד ּכָ אן
ּיֹותם ְּבכָ ל ַהּיָ ִמים ְ
זְ כֻ ָ
ִּד ְב ֵרי ָק ְדׁשֹו.
ּוכְ אֹור לָ ֵעינַ יִ ם ֵּבאּורֹו ֶׁשל ַה ְּשׁלָ "ה ַה ָּקדֹוׁש,
"הּנֵ ה ְמב ָֹאר ִמּכָ אן ֶׁש ִחּבּור ַהּז ַֹהר
ֶׁשּכָ ַתב ַעל ּכָ ְךִ :
ָהיָ ה ָע ִתיד לִ ְהיֹות ּגָ נּוז וְ כּו' ַעד ֶׁשּיָ בֹוא ַהּדֹור
ָה ַא ֲחרֹון ְּבסֹוף ַהּיָ ִמיםֶׁ ,ש ָאז יִ ְתּגַ ּלֶ ה לַ ַּת ְחּתֹונִ ים.
יחּ ,כִ י ָאז ִּת ָּמלֵ א
עֹוס ִקים יָ בֹוא ָמ ִׁש ַ
ּובזְ כּות ָה ְ
ִ
רֹובה
ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ְּב ִס ָּבתֹו ֲא ֶׁשר זֶ ה ִּת ְהיֶ ה ִס ָּבה ְק ָ
ּובגִ ינֵ ּה "וְ ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל
לְ ִב ָיאתֹו ,וְ זֶ ה ֶׁש ָא ַמר ְ
ֲא ֻחּזָ תֹו" וְ כּו'ּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּבזְ כּות זֶ ה יִ ּגָ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּכְ ֵׁשם ֶׁשֹּלא נִ גְ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַעד ֶׁש ֻה ְצ ַרְך
ּוב ַדם
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ ַק ְּד ָׁשם ְּב ַדם ַה ֶּפ ַסח ְ
ַה ִּמילָ הּ ,כֵ ן ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲע ִת ָידה ֹלא יִ ְהיֶ ה ַהּגְ ֻאּלָ ה
תֹוס ֶפת ַה ְּק ֻד ָּשׁה ַהּזֹו ,וְ הּוא ְרצֹון
ַעד ֶׁשּיִ זְ ּכּו לְ ֶ
ָה ֵאל יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַהּזֹוכֶ ה ָּבּה" ֲ(ע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
ַמ ֲא ָמר ִראׁשֹוןְׁ ,שנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית).
נֹוסף לַ ַּמ ֲעלָ ה ַהּנִ ְפלָ ָאה ֶׁשל ֵקרּוב
ּכְ מֹו כֵ ןְּ ,ב ָ
ַהּגְ ֻאּלָ ה ְּב ַר ֲח ִמיםְ ,מ ֻסּגָ לִ ים ַהּלִ ּמּוד וְ ַה ְּק ִר ָיאה
ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש לְ ַב ֵּטל ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות
צּורה ִמ ְּפנֵ י ּכָ ל ָצ ָרה ַר ֲח ָמנָ א
חֹומה ְּב ָ
וְ לִ ְהיֹות ּכְ ָ
לִ ְיצלַ ן.
מׁשה
דּוע ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁש ָה ַר ְמ ַח"לַ ,ר ֵּבנּו ֶ
וְ כַ ּיָ ַ
לּוצאטֹו זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק וְ ָקדֹוׁש לִ ְב ָרכָ ה זְ כּותֹו
ַחּיִ ים ָ
יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָא ֵמןַּ ,ב ַעל ַה"מּ ְִסּלַ ת יְ ָׁש ִרים" וְ עֹודִּ ,ת ֵּקן
יׁש ָיבתֹו ֵס ֶדר לִ ּמּוד ְמיֻ ָחד ֶׁשל ּגִ ְיר ָסא ְּב ֵס ֶפר
ִּב ִ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּב ִמ ְׁש ָמרֹות לְ ֹלא ֶה ְפ ֵסק ּכְ לָ ל ֵמ ֵעת
יׁש ָיבתֹו,
לְ ֵעת ,וְ ָק ַבע ָּד ָבר זֶ ה ּכַ ַּת ָּקנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ִּב ִ
כֹותב ַעל ַמ ֲעלַ ת ַה ָּד ָבר ְּב ִאּגֶ ֶרת לְ ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ֵ
עּוצה לְ כָ ל ְק ִהּלֹות
ְּבזֶ ה ַהּלָ ׁשֹון" :זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְ ָ
ּובוַ ַּדאי
יהםְ ,
ק ֶֹדׁש לְ ִהּנָ ֵצל ֵמ ֶר ֶׁשת זֹו ָט ְמנּו ׂשֹונְ ֵא ֶ
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ָהיָ ה לָ ֶהם לְ ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת וְ ֹלא יַ ְח ְּדלּוּ ,כִ י ַרב
ַה ָּד ָבר וְ ָעצּום ְמאֹד...
 ...וְ ַע ָּתה ַאל יַ ְׁשלִ יכּו ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ָּד ָבר
ַהּזֶ ה ַא ֲח ֵרי ּגֵ וָ םּ ,כִ י ֲאנִ י ִאלְ ָמלֵ א נִ ְתיַ ֵּשׁר ַחיְ לִ י
ּומקֹוםֲ ,א ָבל
קֹוב ַע ָּד ָבר זֶ ה ְּבכָ ל ָמקֹום ָ
ָהיִ ִיתי ֵ
ּתֹור ְתכֶ ם יִ ַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהּזֹאת וְ יִ ְהיֶ ה לֹו
ּכְ בֹוד ַ
טֹובה לְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ כָ ל
מֹוה לְ ָ
לִ זְ כּותּ ,כִ י ֵאין ּכָ ָ
ֶא ָחד ִּב ְמקֹומֹו יָ כֹול לַ ֲעׂשֹותֹו ּכִ י ֹלא ָּד ָבר ָק ֶׁשה
הּוא ּכְ לָ ל".
ּומי לָ נּו ּגָ דֹול ּכְ ָה ַר ְמ ַח"ל זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָא ֵמן
ִ
ּתֹורה וְ ֹלא
ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָּב ִקי ָעצּום ְּבכָ ל ִמכְ ַמּנֵ י ַה ָ
ָמ ָצא ֵע ָצה לְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאּלָ א ֶאת
ָה ֵע ָצה ַהּזֹו ,לִ ּמּוד ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְּב ֶר ֶצף לְ ֹלא ֶה ְפ ֵסק,
ֶׁש ְּבכ ַֹח ַה ְּק ֻד ָּשׁה ָה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁשל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
לְ ַב ֵּטל ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ּולְ ָק ֵרב ַהּגְ ֻאּלָ ה ְּב ַר ֲח ִמים.
וְ גַ ם ַעל יְ ֵדי ַה ִחּבּור ַההּוא יִ ְהיֶ ה ִּבּטּול ַה ְּקלִ ּפֹות
וְ ַקּלּות ַהּגָ לּות וְ ַה ְׁש ָּב ַתת ַה ִּק ְטרּוגִ ים ֶ(ח ֶסד
לְ ַא ְב ָר ָהם ַמ ְעיָ ן ִראׁשֹון נָ ָהר כ"ד).
ּומנִ ָיע ֵתנּו
ַהּכֹל ָּתלּוי ְּב ֵע ֶסק ַה ָחכְ ָמה ַהּזֹאתְ ,
ּגֹור ֶמת ִאחּור וְ ִעּכּוב ִּבנְ יַ ן
ִמּלְ ִה ְת ַע ֵּסק ָּבּה ִהיא ֶ
ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵׁשנּו וְ ִת ְפ ַא ְר ֵּתנּו ַ(ה ְק ָּד ַמת ָה ַרב ַחּיִ ים וִ ַיטאל
לְ ֵעץ ַחּיִ ים).
וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁשּזָ כִ ינּו לְ ַהּכִ יר ַמ ֲעלַ ת ִּד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר
ּופ ֳעלָ ם ַהּנִ ְפלָ א וְ ַה ְׁש ָּפ ָע ָתם ַה ְּברּוכָ ה,
ַה ָּקדֹוׁש ָ
ֹלא יִ ָּפלֵ א ִאם ּכֵ ן ֶׁש ְּבכָ ל ַהחּוגִ ים נִ ְמ ְצאּו ּגְ דֹולֵ י
ּמּודם וְ ִעּיּונָ ם ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש,
ַהּדֹורֹות ֶׁש ָּק ְבעּו לִ ָ
ׁשֹומ ֵעי לִ ְק ָחם ַעל
וְ ַאף ִה ְמלִ יצּו לָ ַר ִּבים ּולְ ְ
ּתֹועלֶ ת ֵמ ַהּלִ ּמּוד ּבֹו ּכְ מֹו ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר.
ַה ֶ
ּולְ ׁשֹון ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ֶא ְפ ַריִ ם ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י :וְ זֶ הּו
מׁשהַ ,היְ נּו ּכְ ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלֶ ה (ּכִ י ְּבכָ ל ּדֹור
ָּדרֹׁש ָּד ַרׁש ֶ
יֹוחאי
מׁשה ,וְ ִא ָיתא ְּד ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
וְ דֹור יֵ ׁש ְּב ִחינַ ת ֶ
מׁשה,
מׁשה) ,וְ יִ ְדרֹׁש ַמה ֶּשׁ ָּד ַרׁש ּכְ ָבר ֶ
ָהיָ ה ְּב ִחינַ ת ֶ

יֹוחאיֵ ,ס ֶפר ַהּז ַֹהרָ ,אז וְ ִהּנֵ ה
ַהיְ נּו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
ּומ ֵּמילָ א יִ ְהיֶ ה
ׂש ַֹרףַ ,היְ נּו ֶׁשּיִ ְת ַּב ְּטלּו ּכָ ל ַה ְּקלִ ּפֹות ִ
ַהּגְ ֻאּלָ ה ֶׁשּיִ ָּבנֶ ה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ָא ֵמן ֶסלָ ה וָ ֶעד.
ְּב ֵס ֶפר ִא ְמ ֵרי ֶ
קֹודׁש ֶ(ּפ ֶרק ט"ו)ֶׁ ,ש ִח ֵּבר ַּב ַעל
רֹואי ְּפנֵ י ֲאדֹונֵ נּו
(ׁש ָהיָ ה ֵמ ֵ
ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ַמ ֲה ִרי"ח ֶ
ַהּגְ ָר"א זַ "ל) ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו" :וְ ַהּלִ ּמּוד ַּבּיֹום יִ ְהיֶ ה וְ כּו'
ּיּובם ּגָ דֹול ַמ ָּמׁשּ ,כְ מֹו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
מּוסרִ ,ח ָ
וְ ִס ְפ ֵרי ָ
יח ְּת ִפּלִ ין וְ כּו' ,וְ ז ַֹהר – טֹוב ְמאֹד לְ לִ ּמּוד,
אֹו לְ ָהנִ ַ
יטא לְ ִמי ֶּשׁ ֵּמ ִבין ַע ְמקּותֹו ְמ ַעטֶ ,אּלָ א ֲא ִפילּו
ְּפ ִׁש ָ
מּוסר ּגָ דֹולּ ,ולְ ׁשֹונֹו
לִ לְ מֹד לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו ּגַ ם יֵ ׁש ּבֹו ַ
ְמ ֻסּגָ ל"ַ ,עד ּכָ אן.
יסא (אֹות
ּוב ַצוָ ַאת ַר ֵּבנּו ַהּגָ אֹון ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ִמלִ ָ
ְ
ג')ּ" ,גַ ם ְּבכָ ל ַׁש ָּבת ִּת ְק ְּבעּו לִ לְ מֹד ִׁשעּור ַּבּז ַֹהר
ַה ָּקדֹוׁש"ַ ,עד ּכָ אן.
וְ ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ַענְ ְּת ִּבי זַ ַצ"ל ְּב ִס ְפרֹו "א ֶֹהל
(ׁש ַער ַה ְּת ָ
יְ ָׁש ִרים" ַ
ׁשּובהֶּ ,פ ֶרק א')ּ ,כָ ַתב וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו:
ָמ ָצאנּו ָר ִאינּו ִמ ֵּשׁם ָה ֲא ִריזַ "ל ֶׁשּלִ ּמּוד ְּב ֵס ֶפר
יֹועילּו לַ ּנְ ָׁש ָמה לְ ִהזְ ַּדּכֵ ְך
ַהּז ַֹהר וְ ַה ִּתּקּונִ ים ֵהם ִ
עֹומק
ֶ
ְמאֹדַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִבין ָה ָא ָדם
ּכַ ּוָנָ תֹוַּ ,ד ֲא ִפילּו לְ ִפי ַּפ ְׁשטּות ְּד ָב ָריו ֵהם ִּד ְב ֵרי
מּוסר ַה ְׂשּכֵ ל וְ כָ ל ְּד ָב ָריו ּכְ גַ ֲחלֵ י ֵאׁש וְ נִ כְ נָ ִסים ְּבלֵ ב
ַ
עֹורר ִּב ְבכִ ּיָ ה
ּוב ְפ ָרט ִאם יִ ְת ֵ
ֹׁומ ַעִ ,
ּלֹומד וְ ַהּש ֵ
ַה ֵ
ּלֹומד ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרֵ ,אין ָס ֵפק
וְ ִׁש ְברֹון לֵ ָבב ּכְ ֶׁש ֵ
ֹונֹותיו ,וְ יִ ְב ְרחּו ַה ַּמּזִ ִיקים וְ ַה ִּס ְט ָרא
ֶׁשּנִ ְמ ָחלִ ים ֲע ָ
ּומּכָ ל ֶׁשּכֵ ן
ַא ֲח ָרא ִמ ֶּמּנּו ַה ְר ֵחק ּכִ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ֶׁשתִ ,
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ִאם יִ לְ ְמדּו לִ ּמּוד זֶ ה ַּבּלַ יְ לָ ה ֵמ ֲחצֹות לַ יְ לָ ה וְ ֵאילֵ ְך,
ּיֹועיל ְמאֹד לְ זַ ּכֵ ְך נִ ְׁש ָמתֹוַ ,א ַחר ֶׁשּבֹוכָ ה ַעל
ֶׁש ִ
ּגָ לּות ַה ְּשׁכִ ינָ ה וְ ַה ֻח ְר ָּבן וְ ַהּגָ לּות ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יֵ ֵׁשב
יח ֵּבר לַ יְ לָ ה
וְ יִ לְ מֹד ַעד ֶׁשּיַ ֲעלֶ ה ַעּמּוד ַה ַּשׁ ַחר ,וִ ַ
"יֹומם יְ ַצּוֶה ַה ֵּשׁם ַח ְסּדֹו",
ָ
וָ יֹום ,וְ ָעלָ יו נֶ ֱא ַמר
ֶׁשחּוט ֶׁשל ֶח ֶסד ָמׁשּוְך ָעלָ יו ּכָ ל ַהּיֹום ִמּשּׁום
"ּבּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ִּמי" .וְ גַ ם ְּב ַׁש ָּבתֹות ֹלא יִ לְ מֹד
ְּד ַ
ֶאּלָ א ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרֶׁ ,ש ַה ַּשׁ ָּבת ָקדֹׁש וְ ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
ָקדֹׁש ,וְ ִאם לְ ֵאל יָ דֹו ְּב ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה יְ לַ ְּמדֹו ְּביֹום
ּיּוע ּגָ דֹול ְּבלִ ּמּודֹו.
ַה ַּשׁ ָּבת ,וְ יִ ְהיֶ ה לֹו ִס ַ
וְ כָ ַתב ְּב ִׁש ְב ֵחי ָה ֲא ִריזַ "ל ַעל ֶא ָחד ָר ָׁשע ֶׁש ָּבא
ּומּכְ לָ ל
ֹונֹותיו ִמ ֶּמּנּוִ ,
לְ ָפנָ יו וְ ָר ָצה ִּתּקּון לַ ֲע ָ
ַה ִּתּקּונִ ים ֶׁש ָּמ ַסר ְּביָ דֹו ֶׁשּיִ לְ מֹד ְּבכָ ל יֹום ּכַ ָּמה
ּוסגֻ ּלַ ת לִ ּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
ַּד ִּפים ִמ ֵּס ֶפר ַהּז ַֹהרְ ,
יֹועיל לְ ָא ָדם לְ ַהכְ נִ יס יִ ְר ַאת ַה ֵּשׁם ְּבלִ ּבֹו.
ִ
ּתֹורת ַהּסֹוד ַעל
וְ ַעד ּכַ ָּמה ָהיָ ה ָח ִביב לִ ּמּוד ַ
ּומ ְמ ִׁשיכָ יו ,יֵ ׁש לִ לְ מֹד
ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ַ
מֹורנּו ָה ַרב ַר ִּבי יִ ְצ ָחק
ִמ ַּמה ֶׁש ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ֵ
יטׁשֹוב זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָא ֵמןֵ ,ה ִעיד
ֵאייזִ יק ִמּזִ ִיד ְ
ְּב ַע ְצמֹו וְ ָא ַמרֶׁ ,שּלָ ַמד וְ ָׁשנָ ה ַה ְּפ ִרי ֵעץ ַחּיִ ים ֵמ ָאה
ְּפ ָע ִמים וְ ֶא ָחד.
רֹועים" ֵ(חלֶ ק א' ַעּמּוד פ"ג אֹות
"א ִּביר ָה ִ
ּוב ֵּס ֶפר ַ
ַ
ּבֹודד
קס"ח)ְ ,מ ֻס ָּפר ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִה ְת ֵ
נֹורא ַא ְדמֹו"ר ִמסֹוכְ ְטׁשּוב
ַע ְצמֹו ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁש וְ ָ
זַ ַצ"ל לִ לְ מֹד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ כּו' ,וְ ִהּנֵ ה ָמ ַׁשְך ֶאת
יימל ֶׁש ַעל רֹאׁשֹו לְ ַמ ָּטה ַעד ּגַ ּבֹות
ּכֹובע ַה ְׁש ְט ֵר ְ
ַ
ֵעינָ יו ְּבא ֶֹפן ֶׁשּכָ ל ַה ֶּמ ַצח ֶׁשּלֹו ָהיָ ה ְמכֻ ֶּסה ,וְ ַא ַחר
ימה
ּוב ֵא ָ
צּומה ְ
ּכָ ְך ִה ְת ִחיל לִ לְ מֹד ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות ֲע ָ
ימה ְּבקֹול ְּד ָמ ָמה
ּובנְ ִה ָ
וְ יִ ְר ָאה ֶׁש ֵאין לְ ַׁש ֵער ִ
ַּד ָּקה ְמאֹד ,וְ ַרק לִ ְפ ָר ִקים ִה ְת ָּפ ֵרץ ִמּלִ ּבֹו ַה ָּטהֹור
ימה ּגְ דֹולָ ה ַעל ֵאיזֶ ה ְרגָ ִעים ,וְ ֹלא ָרמּו ֵעינָ יו
נְ ִה ָ
יּה ֶאת ּגַ ּבֹות ֵעינָ יו לְ ַה ִּביט
הֹורים וְ ֹלא ִהגְ ִּב ַ
ַה ְּט ִ
חּוצה ִמן ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל ֶמ ֶׁשְך לִ ּמּודֹו
ָ
ּמֹורה ָׁשעֹות ָר ָאה
וְ כּו'ּ ,וכְ ֶׁש ִה ִּביט ַא ַחר ּכָ ְך ַעל ַה ֶ
יֹותר ֵמ ַא ְר ַּבע ָׁשעֹות
ֶׁשּלָ ַמד ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁש ּכֵ ן ֵ
עֹוררּות וְ ַחד ְק ִט ָירא
ְׁשלֵ מֹות ,וְ ַהּכֹל ָהיָ ה ְּב ִה ְת ְ
ּוּבלִ י
ִמ ְּת ִחּלָ ה ַעד סֹוף ְּבלִ י ֶה ְפ ֵסק ֶרגַ ע ַא ַחת ְ
חּוצה ִמ ֵּס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל זְ ַמן ַרב
ַה ֵּבט ָ
ַההּואַ ,עד ּכָ אן.
רּורה ִ(ס ָימן א ְס ִעיף ָק ָטן יב)ּ ,כָ ַתב
ּוב ִּמ ְׁשנֶ ה ְּב ָ
ַ
יֹוסף וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו" :וְ ָצ ִריְך ָה ָא ָדם
ְּב ֵׁשם ִּב ְרּכֵ י ֵ
מּוסר ְּבכָ ל יֹום וָ יֹום
לִ ְקּב ַֹע לֹו ֵעת לִ לְ מֹד ִס ְפ ֵרי ַ
ִאם ְמ ַעט וְ ִאם ַה ְר ֵּבה ּכִ י ַהּגָ דֹול ֵמ ֲח ֵברֹו יִ ְצרֹו ּגָ דֹול
ימּנּו ,וְ ַת ְבלִ ין ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע הּוא ּתֹוכַ ַחת ַמ ֲא ָמ ֵרי
ֵה ֶ
ּוב ַׁש ַער ַה ִּצּיּון (אֹות כ"ו)ּ ,כָ ַתב ְּב ֵׁשם ַה ַחּיֵ י
ֲחזַ "ל"ְ .
יֹותר ִחּיּוב ִמּלִ ּמּוד ִמ ְׁשנָ יֹותַ ,עד ּכָ אן.
ָא ָדם ֶׁשהּוא ֵ
"מ ִאיר ֵעינַ י יִ ְׂש ָר ֵאל" (כ"ג ַעּמּוד תקנ"ו),
ּוב ֵס ֶפר ֵ
ְ
קּורבֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְׁשֹלמֹה ְּבלֹוְך זַ ַצ"ל
מּובא ֶׁש ְמ ָ
ָ
ּכֹותבֶׁ ,ש ַר ִּבי ְׁשֹלמֹה ִס ֵּפר לֹו
ַ(ּתלְ ִמיד ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים) ֵ
קֹודׁש
ַעל ַרּבֹו ָמ ָרן ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים זי"עֶׁ ,שּכָ ל ַׁש ָּבת ֶ
אֹומר
לָ ַמד ֶאת ַהּז ַֹהר ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשהּ ,גַ ם ָהיָ ה ֵ
לַ ֲא ֵח ִרים ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַהּז ַֹהר ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשהֲ ,א ִפילּו
אֹומר ֶׁש ֻרּבֹו ּכְ ִמ ְד ַרׁש.
חּורים .וְ ָהיָ ה ֵ
ַּב ִ
ּוב ִמכְ ְּת ֵבי ָמ ָרן ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים זַ ַצ"ל ַ(ּדף יד אֹות
ְ
ג' ִּב ְדפּוס ֶה ָח ָדׁש)ֶׁ ,ש ִּס ֵּפר ְּבנֹו ָה ַרב ַא ְריֵ ה לֵ יּב ַעל
ָא ִביו ָמ ָרן ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ יםֶׁ ,ש ֶה ֱחזִ יק ְמאֹד ְּב ָחכְ ַמת
ּתֹורה
ַה ַּק ָּבלָ ה ְּב ָא ְמרֹו ּכִ י הּוא ֶא ָחד ֵמ ֶחלְ ֵקי ָ

ּיֹותר נַ ֲעלִ ים (ּוכְ ֵעין ַמ ֲא ָמ ָרם ָ"ּד ָבר ּגָ דֹול ַמ ֲע ֵׂשי
ַה ֵ
פּומיּה ָּת ִמיד ּכִ י ְּבלִ י ִס ְת ֵרי
ּומ ְרּגְ לָ א ְּב ֵ
ֶמ ְרּכָ ָבה")ַ ,

ּתֹורה ְמגַ ְּשׁ ִׁשים ָאנּו ַּב ֲא ֵפלָ ה ,וְ ִאי ֶא ְפ ַׁשר לָ בֹא
ָ
לֹוּה ְּב ַהנְ ָהגָ תֹו ִעם ַה ְּב ִר ָיאהָ ,א ְמנָ ם
ַעד ֵח ֶקר ֱא ַ
ָּד ַאג ּכִ י ֹלא יַ ְס ִּפיק לֹו ַהּזְ ַמן לְ ִה ְת ַע ֵּמק ָּבּה,
ּמּודיו ַהּנִ גְ לִ ים ֶׁש ֵהם צ ֶֹרְך ַר ִּבים ,וְ ִעּיֵ ן
ִּב ְׁש ִביל לִ ָ
ְּב ִס ְפ ֵרי ַה ַּק ָּבלָ ה ַרק לִ ְפ ָע ִמים ,וְ ַעל ִּפי רֹוב ַּבּלַ יְ לָ ה
עּורי,
ימי נְ ַ
ְּב ָׁש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרתּ ,כֹה זֹוכֵ ר ָאנֹכִ י ִמ ֵ
ִס ְפ ֵרי ַק ָּבלָ ה ָהיָ ה לֹו ַרק ֵמ ַה ְּמ ַח ְּב ִרים ַה ַּק ְדמֹונִ ים,
אּורי
יעּותא ִעם ֵּב ֵ
ּכְ מֹו ֵס ֶפר יְ ִצ ָירה ,וְ ִס ְפ ָרא ִד ְצנִ ָ
ַהּגְ ָר"אּ ,כֵ ן ֵס ֶפר ַה ְּתמּונָ ה ,וְ ִס ְפ ֵרי ַהּז ַֹהרּ ,כֵ ן ֵס ֶפר
ּופ ִרי
דֹובירֹו ,וְ ִס ְפ ֵרי ֵעץ ַחּיִ ים ְ
קֹור ֵ
מׁשה לְ ְ
ַה ַּפ ְר ֵּדס ֶ
בֹודת ַהּק ֶֹדׁש לְ ַהּגַ ַּבאי ,וְ ִס ְפ ֵרי
ֵעץ ַחּיִ יםּ ,כֵ ן ֵס ֶפר ֲע ַ
אֹורה וְ גִ ינַ ת
יֹוסף גִ ְיק ַטלְ יָ א ֲהֹלא ֵהם ַׁש ֲע ֵרי ָ
ָה ַר ִּבי ֵ
ֱאגֹוז וְ ֵס ֶפר ֶׁש ַפע ָטל ,זּולָ ָתם ֹלא (וְ עֹוד ַעּיֵ ן ָׁשם
ַעּמּוד קע"ב אֹות צאְ ,ר ֵאה אֹור ַהּז ַֹהר ַּדף .)82
מּובא:
ּוב ֵס ֶפר ַמ ֲע ֵׂשה ִאיׁש ֵ(חלֶ ק ג' ַעּמּוד צ"ח) ָ
ְ
ֶׁש ָּמ ָרן ַה ֲחזֹון ִאיׁש זַ ַצ"ל ָא ַמר לְ ַהּגָ אֹון ַר ִּבי
מּוסר ּכָ ל
ְׁש ַמ ְריָ הּו גְ ֵריינִ ַימן זַ ַצ"לֶׁ ,ש ֵאין ֵס ֶפר ַ
ּופ ַעם ָא ְמרֹו לִ לְ מֹד ז ַֹהר,
ּכָ ְך טֹוב ּכְ מֹו ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַ
וְ ַאף הּוא ַע ְצמֹו לָ ַמד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ִעם ַהּגָ אֹון ַר ִּבי
ְׁש ַמ ְריָ הּו זַ ַצ"לַ ,עד ּכָ אן.
מּובאֶׁ :ש ַהּגָ אֹון ַר ִּבי
וְ עֹוד ָׁשם ֵ(חלֶ ק ד' ַעּמּוד צג) ָ
יט"א ָׁש ַאל ַּפ ַעם ֶאת
מּואל ַהּלֵ וִ י וָ ואזְ נְ ר ְׁשלִ ָ
ְׁש ֵ
ָמ ָרן ַה ֲחזֹון ִאיׁש זַ ַצ"ל אֹודֹות לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
לְ ִמי ֶׁשֹּלא ִהּגִ ַיע לְ ָחכְ ָמה זֹו ,וְ ֵה ִׁשיב ָמ ָרן זַ "ל,
ֹלקים
לְ ַמ ַען ַהּלִ ּמּוד ָאסּורֲ ,א ָבל לְ ַמ ַען יִ ְר ַאת ֱא ִ
ּומ ְצוָ ה ּגְ דֹולָ ה ִהיאּ ,כִ י ֵאין לָ ְך ַמ ֲא ָמ ֵרי ֲחזַ "ל
ֻמ ָּתר ִ
ֶׁש ַּמלְ ִה ִיבים ּכָ ל ּכָ ְך ּכְ מֹו ַמ ֲא ָמ ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש.
מּובאֶׁ :ש ָה ַרב ַר ִּבי
ָ
וְ עֹוד ָׁשם ְ(ּבׁשּולֵ י ָה ַעּמּוד)
יט"א ֲ(א ַב"ד
מּואל ֲע ִק ָיבא ְׁשלֶ זִ ינְ גֶ ר ְׁשלִ ָ
ְׁש ֵ
יֹותי ֲע ַדיִ ן ָּבחּור ָצ ִעיר
ּבּורג) ְמ ַס ֵּפרִּ :ב ְה ִ
ְׁש ְט ַר ְס ְ
לְ ַא ַחר ַּבר ִמ ְצוָ ה נִ ְתלַ וֵ ִיתי ַּפ ַעם לְ ַהּגָ אֹון ַר ִּבי
יט"א ,וְ ָאז זִ כְ רֹונִ י ֶׁש ָהיָ ה ֻמּנָ ח
מּואל וָ ואזְ נְ ר ְׁשלִ ָ
ְׁש ֵ
"הּז ַֹהר" ֶ(ׁש ָהיָ ה לְ ֹלא ּכְ ִריכָ ה) ,וְ ָא ַמר
ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן ֵס ֶפר ַ
ּלֹומ ִדים
מּואל וָ ואזְ נְ ר :נִ ְר ֶאה ֶׁש ְ
ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ְׁש ֵ
ַה ְר ֵּבה ְּב ֵס ֶפר זֶ ה .וְ ַה ֲחזֹון ִאיׁש ִחּיֵ ְך ְ(ר ֵאה אֹור ַהּז ַֹהר
ַּד ף.)86
ְ
ּוב ֵס ֶפר לֵ ב ֵאלִ ּיָ הּו ֵחלֶ ק א' ְ(ּב ַמ ֲע ִׂשים וְ ַהנְ ָהגֹות
אּפיָ אן
מּובאֶׁ :ש ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ֵאלִ ּיָ הּו לָ ְ
ַעּמּוד ע"ה) ָ
לֹומד ז ַֹהר
צּוק"ל ְּבכָ ל יֹום ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ָהיָ ה ֵ
זְ ַ
ַה ָּקדֹוׁש ִּבנְ ִעימּות קֹולֹו וְ ִה ְתלַ ֲהבּות ּגְ דֹולָ ה.
יח ְד ַק ֶמנִ יץ" ֶ(ּפ ֶרק ו' ַעּמּוד
"ה ַּמ ְׁשּגִ ַ
ּוב ֵס ֶפר ַ
ְ
מּובאֶׁ :ש ַהּגָ אֹון ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַא ֲהרֹן ְׁש ֶט ְרן
פ"ח)ָ ,
יׁש ַיבת ַק ֶמנִ יץ ָהיְ ָתה
זַ ַצ"ל ִּב ְהיֹותֹו ַּתלְ ִמיד ִּב ִ
לֹו ְק ִביעּות ְּבכָ ל לַ יְ לָ ה לִ ְפנֵ י ַה ֵּשׁינָ ה ְּב ֵס ֶפר ז ַֹהר
ַה ָּקדֹוׁש ַעּיֵ ן ָׁשם.
וְ ָה ַרב ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַחּיִ ים ָק ִמיל זַ ַצ"ל רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת
עּודת לֵ יל ַׁש ָּבת לִ לְ מֹד
אֹופ ִקים ,נָ ַהג ַא ַחר ְס ַ
ָ
חּומא ַעל ָּפ ָר ַׁשת
ּומ ְד ָרׁש ַּתנְ ָ
ִּד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ִ
בּוע.
ַה ָּשׁ ַ
ּתֹועלֶ ת ְמ ֻר ֶּבה ִמּלִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ֲא ִפילּו
וְ עֹוד יַ ִּשׂיג ֶ
מֹורנּו ָה ַרב ַר ִּבי ַחּיִ ים
ְּב ֶד ֶרְך ְּב ִקיאּותּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ֵ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַ(ּדף יא ,):וְ זֶ ה
יטאל זַ ַצ"ל ְּב ַׁש ַער ַ
וִ ָ
מֹורי זַ "ל ְ(ּד ַהיְ נּו ָה ֲא ִר"י ַה ָּקדֹוׁש)
לְ ׁשֹונֹו" :וְ כֵ ן ָא ַמר ִ
טֹובה לְ ִענְ יַ ן ַה ָּשׂגָ ה
לְ ָה ַרב ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ַהּלֵ וִ י ֵע ָצה ָ
ֶׁשּיִ לְ מֹד ַּבּז ַֹהר ֶּד ֶרְך ְּב ִקיאּות ִּבלְ ָבד ְּבלִ י ֶׁשּיַ ֲע ִמיק

ְּב ִעּיּון מ' אֹו נ' ָעלִ ים ְּבכָ ל יֹום ,וְ ֶׁשּיִ ְק ָרא ַּב ֵּס ֶפר
ַהּז ַֹהר ְּפ ָע ִמים ַר ִּבים"ַ ,עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו.
בֹודת ַהּק ֶֹדׁש לְ ַהּגָ אֹון ִח ָיד"א זַ "ל
ּוב ֵּס ֶפר ֲע ַ
ַ
ֶ
רֹומם
(מֹורה ְּב ֶא ְצ ַּבע אֹות מ"ד) ,לִ ּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְמ ָ
ַעל ּכָ ל לִ ּמּוד ְּב ֶׁשּגַ ם ֹלא יָ ַדע ַמאי ָק ָא ַמר ,וְ ַאף
ֶׁשּיִ ְט ֶעה ִּב ְק ִר ָיאתֹו וְ הּוא ִּתּקּון ּגָ דֹול לְ נִ ְׁש ָמתֹו
וְ כּו'(ְ .ר ֵאה אֹור ַהּז ַֹהר ַּדף .)82 ,76
וְ כָ ַתב ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַחּיִ ים ַּפאלַ אגִ 'י זַ ַצ"ל ְּב ִס ְפרֹו
ַ
"לּוח ֶא ֶרז" ֶ(ּפ ֶרק ו') ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוֲ :הגַ ם ִּד ְבכָ ל
ּלֹומד ָה ָא ָדם ִהּנֵ ה ְׂשכָ רֹו ִאּתֹוִ ,מּכָ ל
ּתֹורה ֶׁש ֵ
ַה ָ
ּלֹומד ְּב ִד ְב ֵרי ַק ָּבלָ ה ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָח ָדׁש
ָמקֹום ַּב ֵ
ּגּורי ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר"י זיע"א
וְ יָ ָׁשן וְ ִתּקּונִ ים וְ כִ ְת ֵבי ֵ
ּדֹומה לָ ֶהם ,נִ ְׂשּגָ ב ַהּלִ ּמּוד ְמאֹדּ ,כִ י ֲא ִפילּו ֵאינֹו
וְ כַ ֶ
יח
ּומ ֻסּגָ ל לְ ַה ְב ִר ַ
ּלֹומדְׂ ,שכָ רֹו ְמ ֻר ֶּבהְ ,
ֵמ ִבין ַמה ֶׁש ֵ
ּסּורין.
ִמ ֶּמּנּו ַהּיִ ִ
ַ
ּוב ֵּס ֶפר" :זְ כִ ָירה לְ ַחּיִ ים" ַ(ּב ַה ְק ָּד ָמה)ּ ,כָ ַתב וְ זֶ ה
לְ ׁשֹונֹו :וְ ֶאת זֶ ה ּכָ ַתב ָה ַרב זַ "ל ְּבגִ לְ יֹון ַהּז ַֹהר
ַה ָּקדֹוׁש ֵס ֶדר ַחּיֵ י ָׂש ָרה (קלְּ ,):ד ִמי ֶׁשּיַ ִּשׂיג ְּבלִ ּמּוד
ּוב ִעּיּון ֻמ ְב ָטח לֹו
ּופרּוׁשֹו ְּב ִדּיּוק ְ
ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ֵ
ֶׁשהּוא ֶּבן עֹולָ ם ַה ָּבאַ ,עד ּכָ אן ְּד ָב ָריו.
יהא ַּפלְ ּגָ א ְד ַּבלִ ּמּוד ַמה ֶׁשּיּוכַ ל לְ ָה ִבין
נְ קֹוט ִמ ָ
ֲא ִפילּו ֶׁשהּוא לְ ִפי ַה ְּפ ָׁשט ִּבלְ ִּתי ִּדּיּוק וְ ִעּיּון ּכָ מֹנִ י
זֹומא ִמ ַּבחּוץ
וְ כּו' ְּד ֵאין לָ נּו ֵע ֶסק ְּבנִ ְס ָּתרֹות ּכְ ֶבן ָ
יהּנֹם.
יהא ְּד ִמ ְס ָּת ָמא ֹלא יִ ְר ֶאה ְּפנֵ י ּגֵ ִ
ַא ֲהנֵ י לֵ יּה ִמ ָ
וְ ַעּיֵ ן ֵס ֶדר וַ יְ ִחי (רכהַ ).מה ֶׁשּכָ ַתב ָׁשםְּ .ור ֵאה
עֹוד ַמה ֶׁש ֵה ִביא ְּב ֵס ֶפר ִהּלּולָ א ַר ָּבא (ּגַ "ןְּ ,):דכָ ל
עֹוסק ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר יְ ֵהא נִ ְׁש ָמר ִמּכָ ל ָּד ָבר ָרע,
ָה ֵ
"ׁשמֹור ּגִ ַימ ְט ִרּיָ ה
"ס ָידיו יִ ְ
אׁשי ֵּתבֹות ַר"ּגְ לֵ י ֲח ִ
ְּד ָר ֵ
ּזֹוה"ר.
ַ
לֹומד ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
עֹוד ּכָ ַתב ְ(ּב ַדף נהְ ):ד ַה ֵ
ַמכְ נִ ַיע ֶאת יִ ְצרֹו ָה ַרע וְ קֹונֶ ה ְׁשלֵ מּות ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
ּובעֹולָ ם ַה ָּבא יְ ֻעּיַ ן ָׁשם .וְ ַעל ַהּכֹל ְּדלִ ּמּוד ַהּז ַֹהר
ָ
ְמ ָק ֵרב ַהּגְ אּולָ ה ,וְ ַה ְּקלִ ּפֹות ּכָ רֹת יִ ּכָ ֵרתּון ּכְ מֹו
ֶׁשּכָ ַתב ָׁשם ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות.
ּובקּונְ ְט ֵרס ַחּיִ ים ָ
ְ
ּומזֹון ֵ(חלֶ ק ב' אֹות מ"ד),
אתי ִמ ֵּס ֶפר ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה "ּגַ ם ּכִ י יִ ְּתנּו ַבּגֹויִ ם"
ֵה ֵב ִ
ּזֹוה"רּ ,כִ י ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַע ָּתה
ּגִ ַימ ְט ִרּיָ ה ֵס ֶפ"ר ַה ַ
ֲא ַק ְּב ֵצם ַעּיֵ ן ָׁשם .וְ ָהא ְׁש ִמ ַיע לִ י ִּד ְב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
ּוב ִּתּקּונִ ים יַ ְרּגִ יל
יֹותר ֵמ ַה ִּתּקּונִ ים ַּבּיֹוםַ ,
יַ ְרּגִ יל ֵ
"מאֹור
יֹותר ִמ ַּבּיֹום ,לְ ִפי ַמה ֶׁשּכָ תּוב ָ
ַּבּלַ יְ לָ ה ֵ
"ה ָּמאֹור ַה ָּק ָטן" הּוא
ַהּגָ דֹול" הּוא ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,וְ ַ
ֵס ֶפר ַה ִּתּקּונִ יםּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ָׁשם ְּב ֵס ֶפר ִהּלּולָ א
ַר ָּבא ַ(ּדף נ.).
וְ כָ ַתב עֹוד ָׁשם ֵ(חלֶ ק א' ַּדף י"ד ַעּמּוד ד')ַ ,על ַמאי
יח ְּב ָעלְ ָמא,
"אנָ א ְׁשכִ ַ
ְּד ָא ַמר ַר ְׁש ִּב"י ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום ֲ
אׁשית
ְּד ָהא ְּב ַחּיֵ י לָ א יָ ִתיב ָעלְ ָמא ְּב ַצ ֲע ָרא" (ּז ַֹהר ְּב ֵר ִ
לֹומד ְּבז ַֹהר
ַּדף רכח ,).וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוִ :מּזֶ ה ָּת ִבין ְד ַה ֵ
יָ ָׁשן וְ ָח ָדׁש וְ ִתּקּונֵ י ַהּז ַֹהר ִּב ְק ִביעּות ְּורגִ ילּות
ֻמ ְב ָטח לֹו ְדיָ גֵ ן ָעלָ יו ִדגְ דֹולִ ים ַצ ִּד ִיקים ְּב ִמ ָית ָתן...
וְ ַעּיֵ ן ֵס ֶדר יִ ְתרֹו ַ(ּדף ס"חַ ).מה ֶׁשּכָ ַתב ָה ַר ַמ"ז
ַ(ר ִּבי מ ֶֹׁשה זַ ָ
לֹומד ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ּכּותא) ְּד ִאם ֵאינֹו ֵ
יַ כְ ִסיפּו לֹו ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא ,יְ ֻעּיַ ן ָׁשם ,וְ עֹוד יְ ֵת ָרה
יטאל זי"ע ,וְ זֶ ה
מֹורנּו ַר ִּבי ַחּיִ ים וִ ַ
ַעל זֹאת ִּד ְב ֵרי ֵ
לְ ׁשֹונֹוָ :א ַמר עֹוד (יִ ְר ְמיָ ה ד כד)" :וְ כָ ל ַהּגְ ָבעֹות
ִה ְת ַקלְ ָקלּו"ּ ,כִ י ַהּגְ ָבעֹות ֵהם ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
חּורים ַהּנִ ְק ָר ִאים ּגְ ָבעֹות ֵא ֶצל ְּב ִחינֹות ֶה ָה ִרים
ַה ַּב ִ
ַהּנִ זְ ּכַ רִ ,הּנֵ ה ַהּגְ ָבעֹות ֵאּלּו נִ ְת ַקלְ ְקלּו לְ גַ ְמ ֵרי,

ּכִ י ִּב ְראֹות ַה ַּתלְ ִמ ִידים ַה ְּק ַטּנִ ים ֶאת ַהּגְ דֹולִ ים
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ַא ֲח ֵרי
רֹוד ִפים ָ
ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים ְ
סּוקים ַּב ָחכְ ָמה ַהּזֹאת וְ ֵאינָ ם
ַה ְּפ ָׁש ִטים וְ ֵאינָ ם ֲע ִ
יֹוד ִעים ּכִ י ִמּיִ ְר ָא ָתם לִ ּכָ נֵ ס ָּבּה ֵהם נִ ְמנָ ִעים
ְ
ִמּלְ ִה ְת ַע ֵּסק ָּבּה ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר ,וְ ַעל ּכֵ ן ּגְ ָבעֹות ֵאּלּו
ּפֹורה רֹאׁש וְ לַ ֲענָ ה וְ ָעלְ ָתה
נִ ְת ַקלְ ְקלּו וְ לִ ָּבם ׁש ֶֹרׁש ֶ
לּודת ִטיט וְ ֶר ֶפׁש לִ כְ ּפֹר ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת,
ָּב ֶהם ֲח ַ
יה
בּוׁש ָ
יה ּולְ ֶ
ּתֹורה ֶאּלָ א ְּפ ָׁש ֶט ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ֵאין ַּב ָ
וְ ְ
ֹלתָך,
ִּבלְ ַבד ַעל ֶּד ֶרְך ַהּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
וְ ֵאין ָס ֵפק ּכִ י ֹלא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ֵחלֶ ק ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא
ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר ָׁשם ַּבּז ַֹהרּ .וכְ ָבר נִ ְת ָּב ֵאר לְ ַמ ְעלָ ה ַה ִּס ָּבה
ּתֹורת עֹולָ ם ַה ָּבא ֵאינֶ ּנָ ּה ּכִ ְפ ָׁש ָטּה ַרק ַעד ָׁשם
ּכִ י ַ
יה ,וְ זֶ ה ֶׁשֹּלא ָּב ַחר
סֹודֹות ָ
ֶ
ּתֹורה וְ
עֹוס ִקים ְּב ָרזֵ י ַה ָ
ְ
ָּבּה וְ ֹלא ָט ַרח ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ֹלא יֹאכַ ל
"הּנֵ ה ֲע ָב ַדי יֹאכֵ לּו וְ ַא ֶּתם
יהם נֶ ֱא ַמר ִ
ְּב ַׁש ָּבת ,וַ ֲעלֵ ֶ
ִּת ְר ָעבּו" וְ גֹו'( .אֹור ַהּז ַֹהר ַּדף .)493
ֲחזִ ינָ ן ַה ְׁש ָּתא ַעד ּכַ ָּמה ּגָ דֹול וְ ָעצּום ּכֹחֹו ֶׁשל
ַהּלִ ּמּוד ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרֵ ,אין לָ נּו ֶאּלָ א לְ ַחּזֵ ק ֶאת יְ ֵדי
הֹוסיף לָ ֶהם א ֶֹמץ וְ כ ַֹח
עֹוׂשי ְמלֶ אכֶ ת ַהּק ֶֹדׁש ,לְ ִ
ֵ
דֹוׁשהַ ,א ְּמצּו ָמ ְתנַ יִ ם וְ ִחגְ רּו
בֹוד ָתם ַה ְּק ָ
וְ חֹזֶ ק ַּב ֲע ָ
עֹז לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּולְ ָה ִפיץ ֶאת אֹורֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
יֹוחאי ,לְ ַפ ְר ֵסם ּכֹחֹו ָּבעֹולָ ם ּולְ ַסּיֵ ַע ְּבכָ ל ַמה
ַּבר ַ
הֹוסיפּו לַ ֲעׂשֹות ַחיִ ל ּולְ ַה ְרּבֹות ַחּיָ לִ ים
ְּד ֶא ְפ ָׁשר ,וְ ִ
אּוק ָמא ְׁשכִ ינְ ָּתא
אֹוריְ ָתא לְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא וְ ַ
לְ ְ
ֵמ ַע ְפ ָרא.
מֹורנּו ָה ַר ְמ ַח"ל ִאּגֶ ֶרת ט"ו ַ(ר ְמ ַח"ל
וְ עֹוד לִ ְּמ ָדנּו ֵ
אֹוד ֲיעָך ָּבזֶ ה סֹוד ּגָ דֹול ַמה
לרב"ך) ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו :וְ ִ
ּומ ָצאּוָך ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים
"ּב ַּצר לְ ָך ְ
ֶׁש ָא ַמר ַהּכָ תּובַ :
ֹלהיָך" וְ כּו' ְ(ּד ָב ִרים
ָה ֵאּלֶ ה וְ כּו' וְ ַׁש ְב ָּת ַעד ַה ֵּשׁם ֱא ֶ
ד ,ל)ַּ ,דעּ ,כִ י ִה ְתּגַ ְּברּות ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא לִ גְ זֹר ַחס
וְ ָׁשלֹום ּגְ זֵ רֹות ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ,נִ ְמ ַׁשְך לְ ִפי ֲעלִ ּיָ ָתּה
לֹותּה ּכָ ְך
לְ ִה ְת ַא ֵחז וְ לִ ינֹק ַּב ַּמ ְד ֵרגֹותּ ,כִ י ּכְ ִפי ֲע ָ
ּומ ְתּגַ ֶּב ֶרת ַּב ְּס ִפירֹות
ִמ ְתּגַ ֶּב ֶרת .וְ ִהּנֵ ה ִהיא עֹולָ ה ִ
ּדֹוחקַ .עד
ּדֹוחק ַא ַחר ֵ
זּו"ן ,וְ ָאז נִ ְד ָח ִקים יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
חֹוׁש ֶבת לְ ִה ְת ַּד ֵּבק
"א ָיּמא" ,וְ ִהיא ֶ
ֶׁש ִהיא ַמּגַ ַעת לְ ִ
"א ָיּמא ִּדינִ ין ִמ ְת ָע ִרין ִמינָ ּה"
ָׁשם ּגַ ם ּכֵ ןְּ ,בסֹוד ִ
(ּז ַֹהר ֵחלֶ ק ג' סהַ ,).אְך ֶּב ֱא ֶמת ֵאינָ ּה יְ כֹולָ הּ ,כִ י ִא ָיּמא
ִהיא ֵחרּות .וְ ָאז ַא ְּד ַר ָּבה ,יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַד ְּב ִקין ָּבּה
ׁשּובה ,וְ לָ כֵ ן ָהיָ ה ָצ ִריְך ַה ֶּמלֶ ְך
ּובֹור ִחין ְּבסֹוד ַה ְּת ָ
ְ
ּומ ְתּגַ ֵּבר ִמ ְּס ִפ ָירה
רֹותיו ָקׁשֹותֶׁ ,שהֹולֵ ְך ִ
ֶׁשּגְ זֵ ָ
לִ ְס ִפ ָירה ַעד ֶׁש ַּמּגִ ַיע לְ ִא ָיּמא וְ ָׁשם נִ ְׁש ַּבר ּכֹחֹו,
ׁשּובה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ הּוא
עֹור ֶרת ַה ְּת ָ
ּכִ י ַא ְּד ַר ָּבה ִמ ְת ֶ
סֹוד "לִ ְפנֵ י ֶׁש ֶבר ּגְ אֹון" ִ(מ ְׁשלֵ י טז ,יח) ,וְ ַעל ּכֵ ן ּגַ ם
יחת מ ֶֹׁשה וְ ַר ְׁש ִּב"י ָהיּו ַעל יְ ֵדי ַהּגְ זֵ ָרה ,וְ כֵ יוָ ן
ְּב ִר ַ
יחה זֹאת נַ ֲע ֶׂשה ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרִ ,הּנֵ ה ּכְ ָבר
ֶׁש ִּב ְב ִר ָ
עֹומד לְ כָ ל ִמי ֶׁשּיִ זְ ַּד ֵּמן ֵאלָ יו,
ִענְ יַ ן ַה ֵּת ָבה ַקיָ ם וְ ֵ
"א ָיּמא"
ְּד ַהיְ נּוַ :הּנִ ְד ָּבק ַּב ֵּס ֶפר ַהּז ַֹהר ּכְ ָבר ַמּגִ ַיע לְ ִ
וְ יָ ָצא ִמן ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,וְ ֵאין ָצ ִריְך לֹו ֶח ְבלֵ י
יחּ ,כַ ֻּמזְ ּכָ ר ְּב ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא,
ָמ ִׁש ַ
אתי לְ ַמ ְעלָ ה ִּב ְת ִחּלָ ה .וְ ִהּנֵ הִ ,עם ּכָ ל
ְּב ִענְ יַ ן ֶׁש ֵה ֵב ִ
זֶ הֹ ,לא נִ ְתּגַ ּלָ ה ַהּז ַֹהר ֶאּלָ א ִּבזְ ַמן ַה ְר ֵּבה ַא ֲח ֵרי
ֵה ָעׂשֹותֹוּ ,כִ י ֲהֹלא ַה ְּפ ֻעּלָ ה ַהּזֹאת ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה
לְ ִה ָּמ ֵצא ֶאּלָ א ִּבזְ ַמּנָ ּהֵּ ,פרּוׁשֶׁ :שּיִ ְב ְרחּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ְּבסֹוד ַהּז ַֹהר ַהּזֶ הּ ,כִ י ְּפ ֻעּלָ תֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ְּבסֹוף
יחא ְּ -בסֹוף ַהּיָ ִמים,
יֹומּיָ א ְּב ָד ָרא ְּד ַמלְ ּכָ א ְמ ִׁש ָ
ַ
יח(ִ .אּגְ רֹות ַר ְמ ַח"ל ִאּגֶ ֶרת ט"ו,
ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ַר ְמ ַח"ל לרב"ך).

וְ ִהּנֵ הְּ ,ביָ ֵמינּו ָאנּו ,זָ כִ ינּו ֶׁש ֵּס ֶפר ַהּז ַֹהר ָמצּוי לְ כָ ל
ָא ָדם ְּבכָ ל ַק ְצוֹות ֵּת ֵבלּ ,וכְ ִפי ַהּנִ ְר ֶאה ֶׁשּזֹו ּכַ ּוָנַ ת
(ׁש ָא ְמנָ ם נִ ְתּגַ ּלָ ה
ַה ְּד ָב ִריםֶׁ ,ש ְּפ ֻעּלַ ת ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ֶ
קּופת ַר ְׁש ִּב"י) ְצ ִריכָ ה
קּופה ְמ ֻא ֶח ֶרת יַ ֲח ִסית לִ ְת ַ
ִּב ְת ָ
לְ ִה ָּמ ֵצא לַ ּכְ לָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבסֹוף ַהּיָ ִמיםְּ ,בדֹורֹו ֶׁשל
דֹורנּו ָאנּו ,וְ כִ ְק ִר ַיאת ּכָ ל ּגְ דֹולֵ י
לֹומר ְּב ֵ
יחּ ,כְ ַ
ָמ ִׁש ַ
ַהּדֹור ֶאת ַה ִּצּבּור לְ לִ ּמּוד ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַּדוְ ָקא
ּבֹותינּוֶׁ ,שּנָ כֹון ֶׁש ָא ָדם
קּופה זֹו .וְ ָא ְמרּו ַר ֵ
ִּב ְת ָ
מּועט
יַ ְק ִציב לְ ַע ְצמֹו ֲא ִפילּו ְק ִר ָיאה ֶׁשל ָּד ָבר ָ
ּובכָ ְך יּוכַ ל ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם
ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ִמ ֵּדי יֹוםְ ,
ּומּלְ ַבד ּכֹחֹו ֶׁשל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
לִ ְדּבֹק ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרִ .
יח ֲעבּור ָה ָא ָדם ַה ָּד ֵבק ּבֹו,
לְ ַב ֵּטל ֶאת ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
דּוע ֶׁש ֵּס ֶפר ַהּז ַֹהר ְמ ָמ ֵרק ֶאת נִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם
ֲה ֵרי יָ ַ
ִמּכָ ל ָּד ָבר ָרע ,וְ ַה ְּק ִר ָיאה ּבֹו ִהיא ְסגּולָ ה לְ כָ ל
ַהיְ ׁשּועֹות וְ ַה ַה ְצלָ חֹות(ִ .אּגְ רֹות ַר ְמ ַח"ל ִאּגֶ ֶרת ט"ו,
ַר ְמ ַח"ל לרב"ך).
ּדֹור ֵׁשי ְרׁשּומֹות  ...וְ גַ ם ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִבין,
וְ ָד ְרׁשּו ְ
נִ ְרמֹז לֹוְּ ,ד ַאף ַעל ּגַ ב ֶׁש ָא ָדם הּוא ּכִ ְב ֵה ָמה וְ ֵאינֹו
יֹוד ַע לִ ְקרֹותִ ,עם ּכָ ל זֶ ה ִמ ְּשׁ ַמּיָ א יִ כְ ְּפלּו לֹו ְׂשכָ רֹו.
ֵ
ּתֹוׁש ַיע
ּוב ֵה ָמה ִ
וְ יֵ ׁש ֶר ֶמז ַּב ָּפסּוק ְ(ּת ִהּלִ ים לו ז) ָ'א ָדם ְ
ּוׁש ֵּתי
'ּתֹוׁש ַיע ֲהוָ יָ "ה' ִעם ַה ֵּתבֹות ְ
ֲהוָ יָ "ה'ְּ ,ד ֵתבֹות ִ
ּכֹולְ לִ ים ֶׁשל ֵּתבֹות יַ ֲעלּו ּכְ ִמ ְס ַּפר ֵּתבֹות 'ז ַֹה"ר
ּמֹוצ ִיאים לָ אֹור
ִּתּקּונִ י"ם' ְּב ִד ְקּדּוק צ"ח(ַ .ה ְק ָּד ַמת ַה ִ
יוֹורנֹו)
ֵס ֶפר ַה ִּתּקּונִ ים ְּדפּוס לִ ְ
וְ ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ַּב ִּמ ְׁשנֶ ה ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין ֶ(ּפ ֶרק
י' ִמ ְׁשנֶ ה א') ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ׁש לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם
ַה ָּבאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (יְ ַׁש ְעיָ ה ס) וְ ַע ֵּמְך ּכֻ ּלָ ם ַצ ִּד ִיקים

לְ עֹולָ ם יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ נֵ ֶצר ַמ ָּט ַעי ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדי
"חּזּוק לִ ּמּוד
אׁשי ֵּתבֹות ִ
"חלֶ "ק" ָר ֵ
לְ ִה ְת ָּפ ֵארֵ .
ַק ָּבלָ ה" ,לְ לַ ְּמ ֵדנּו ֶׁשּלְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יֶ ׁש ֵחלֶ ק ַּבּז ַֹהר
ַה ָּקדֹוׁש ,וְ עֹודֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי לִ ּמּוד ַה ַּק ָּבלָ ה – ֵס ֶפר
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש יִ זְ ּכּו לְ עֹולָ ם ַה ָּבא[ְ ,ר ֵאה לְ ֵעיל]
"צ ַמח" ְּד ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ זְ ּכֶ ה
"חלֶ ק" ּגִ ַימ ְט ִרּיָ ה ֶ
וְ עֹוד ֵ
יח" ,וְ ַק ְרנֹו
"את ֶצ ַמח ָּדוִ ד ַע ְב ְּדָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
לְ ֶ
[עם
יׁשּוע ֶתָך –ּגִ ַימ ְט ִרּיָ ה ִ
יׁשּוע ֶתָך" ִּ -ב ָ
"ּב ָ
ָּתרּום ִ
מּובן ַמה
אֹותּיֹות] "תש"ע ּגְ אּולָ ה"ּ .ולְ ִפי זֶ ה ָ
ָה ִ
יטאל זי"עְּ ,דכָ ל ֶחלְ קֹו
מֹורנּו ַר ִּבי ַחּיִ ים וִ ָ
ֶׁשּכָ ַתב ֵ
ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא ָּתלּוי ְּבלִ ּמּוד זֶ ה ,וְ עֹוד ּכָ ַתב ָה ַר ַמ"ז
לֹומד ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ּכּותא) ְּד ִאם ֵאינֹו ֵ
ַ(ר ִּבי מ ֶֹׁשה זַ ָ
יַ כְ ִסיפּו לֹו ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא ,יְ ֻעּיַ ן ָׁשם,
הֹוסיפּו לַ ֲעׂשֹות ַחיִ ל
נִ ְׁש ַאר לָ נּו ֵאיפֹה לְ ָב ֶרכְ כֶ םִ ,
אֹוריְ ָתא,
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך ִהיא וְ ַ
לְ ַה ְרּבֹות ַחּיָ לִ ים לְ ְ
יהי ַה ְּב ָרכָ ה ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יְ ֵדיכֶ ם ַעד ֲא ֶׁשר ֻּת ְׁשלַ ם
וִ ִ
ּכָ ל ַה ְּמלָ אכָ ה ,לְ ָה ִביא ֶאת ָהעֹולָ ם לִ ְׁשלֵ מּותֹו
יהי ֵׁשם ה' ָׁשלֵ ם וְ הכסא ָׁשלֵ ם וְ ִתּכֹון
ָה ֲא ִמ ִּתית ,וִ ִ
יחנּו ִּב ְמ ֵה ָרה
ּומ ִׁש ֵ
ַמלְ כּותֹו לָ ַעד ְּב ִב ַיאת ַמלְ ּכֵ נּו ְ
ֹלקי
ְּביָ ֵמינּו ָא ֵמןּ .וכְ ַדאי הּוא ַר ְׁש ִּב"יַ ,ה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָא ֵמן ,לִ ְפטֹר ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו
ִמן ַה ִּדין ּולְ ָק ֵרב ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה ,וְ ֵעינֵ ינּו ֶּת ֱחזֶ ינָ ה
ּומלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה
ְּב ִהּגָ לּות נִ גְ לֹות אֹור ַה ֵּשׁם ָ
ּגֹואל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו
ֶאת ַה ֵּשׁם ְּב ִב ַיאת ֵ
ָא ֵמן.
הּודה ּגְ ָראס
ָׁשלֹום יְ ָ
ֲא ַב ְד ַק"ק ֲע ֶט ֶרת יְ ַׁש ְעיָ ה ָהאלְ ִמין ֵּבית ֶׁש ֶמׁש
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ִמכְ ָּתב ב'

הנה אנחנו עומדים בדור של משיח ,ובימים
אלו החושך מכסה ארץ וערפל לאומים .וכל
אומות העולם ,עומדים עלינו לכלותינו ,כולם
התאחדו בעצה אחת להשמידנו ולטרדנו מן
העולם ,זקוקים אנחנו לרחמי שמים מרובים
להינצל מיורשיו של עמלק.
על כן לא עת לחשות! ונקרא בקול גדול,
אחינו כל בית ישראל ,האהובים והנעימים ,די
בכל אתר ואתר ,חזקו ויאמץ לבבכם לחזות
בנועם ד' ולבקר בהיכלו ,הטו אזנכם לדבר
ה' היוצא מהר חורב ומכריז ואומר( :בראשית
"הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב וְ ַהּיָ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָׂשו",
פרק כז כב) ַ
ובמדרש (רבה בראשית פרשה סה פסקה כא) ,ד"א
הקול קול יעקב הא קולו משתק את העליונים
ואת התחתונים ,ובפסיקתא (דרב כהנא  -פסקא
טו אות ה) ...א"ר יהושע בן לוי בכל יום ויום
בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת "אוי לכם
הבריות מעלבונה של תורה" א"ר אבא בר
כהנא לא עמדו פילוסופים באומות העולם
כבלעם בן בעור וכאבנימוס הגרדי ,נכנסו
אומות העולם אצל אבנימוס הגרדי ,אמרו לו
יכולין אנו להזדווג לאומה הזאת ,אמר להם
לכו וחזרו על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות
שלהם ,אם מצאתם שם תינוקות מצפצפים
בקולם ,אין אתם יכולין להיזדווג להם ,ואם
לאו אתם יכולין להזדווג להם ,שכך הבטיחן
אביהן ואמר להן" ,הקול קול יעקב" (בראשית
כז כב) כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשו ,וכל
זמן שאין קולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות הידיים ידי עשו ,שמואל אמר
(דניאל פרק ח יב) וְ ָצ ָבא ִּתּנָ ֵתן ַעל ַה ָּת ִמיד ְּב ָפ ַׁשע
יחה" בפשעה
וְ ַת ְׁשלֵ ְך ֱא ֶמת ַא ְר ָצה וְ ָע ְׂש ָתה וְ ִה ְצלִ ָ
של תורה כל זמן שישראל משליכין דברי תורה
בארץ ,מלכות הרשעה הזאת גוזרת ומצלחת
ומה טעמה ותשלך אמת ארצה וגו' (שם),
ואין אמת אלא דברי תורה ,כמה דאת אומר
"אמת קנה ואל תמכור" (משלי כג כג) א"ר יודה
בר פזי (ספר הושע פרק ח' ג') "זָ נַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל טֹוב
אֹויֵ ב יִ ְר ְּדפֹו" ואין טוב אלא דברי תורה כמה
דאת אמר "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל
תעזובו" (משלי ד ב).
ומכאן אנו יוצאים בקריאה נרגשת לכבוד
מעלת גדולי ישראל ,רבנים וראשי ישיבות .וכל
אחינו בית ישראל ,בכלל .המצפים ומיחלים
לישועת ה'.
עורו עורו מבקשי ה' ,התבוננו וראו תהפוכות
עולם ,בזמן שבני ישראל מחפשים עצה
ותושיה בגלות המר הזה .וכבר האירו עינינו
צדיקי ישראל ,שבכוח למוד הזהר הקדוש
לקרב הגאולה ברחמים.
וידוע דברי הבעש"ט זיע"א שציווה לאנשיו
שלפני כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ותיקונים.
וידועים דברי ר' יצחק אייזיק יחיאל ספרין
מקאמרנא (נוצר חסד מספר אבות פרק ד') וזה
לשונו :לו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות
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גובר ,היו לומדין עם תינוק בן תשע שנים ספר
הזוהר ותיקונים להגות בו ,והיה יראת חטאו
קודמת לחכמתו ,ויתקיים ,עד כאן לשונו .ועוד
כתב רבי פנחס מקאריץ זי"ע שעל ידי למוד
הזהר הקדש נצלים האדם ומשפחתו ממגיפה
ושערורות( ,אמרי פנחס ,שער ו' אות ע"ג) .ומובא
בויקהל משה שגדול שכר הלמוד הזה יותר
משאר כל התורה וכל המצוות ומי שלא עסק
בחכמה האמיתית ולא רצה ללמוד אותה,
בשעה שנשמתו רוצה לעלות לגן עדן דוחין
אותה משם בבושה גדולה כמו שאמר בזוהר
שיר השירים ,והרמח"ל זי"ע לא מצא עצה
לבטל גזירות מעם ישראל ,אלא בלמוד הזהר
הקדוש ברצף ללא הפסק.
בכל הדורות הקודמים עוררו הצדיקים
את המוני ישראל לעסוק בזהר בנוסף
ללמוד נגלות התורה ,ובזה נצא ידי חובתינו
בהשתדלות להבאת הגאולה כמו שנכתב
בספר "דגל מחנה אפרים" (פרשת בשלח):
ְ
"ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל י ְֹצ ִאים ְּביָ ד ָר ָמה" (שמות יד ,ח),
ותרגומו" :ובני ישראל נפקין בריש גליה ,על
דרך דאיתא בזהר הקדוש בספרא דא יפקון מן
גלותא ,ועיין שם שמבאר עוד יותר כשיתגלה
ספר הזהר בדא יפקון מן גלותא" וזהו שמרמז
בפסוק "ובני ישראל יוצאים" ,היינו מן הגלות,
כנזכר לעיל" .ביד רמה" כתרגומו ,בריש גליה,
בריש ראשי תיבות :רבי שמעון בן יוחאי .גליה
– כשיתגלו ספרי הקודש ,ספרי הזהר ,אז בדא
יפקון מן גלותא.
וברעיא מהימנא (בהר דף קיב ).מאן דישתדל
באורייתא למנדע ליה לקודשא בריך הוא.
ובאינון גניזין דיליה ,אקרי בן לקודשא בריך
הוא[ ,תרגום ללשון הקודש] :מי שעוסק
בתורה (כדי) לדעת את הקדוש ברוך הוא ובאלו
הנסתרות שלו ,נקרא בן להקדוש ברוך הוא.
ובתיקוני זוהר (תיקון ל) מובא דאלו שאינם
רוצים ללמוד סודות התורה אוי להם שגורמים
עניות וחרב ובזה והרג ואבדן בעולם רח"ל.
וכבר יצאו בקריאה גדולה לכל ישראל בכל
העולם כולו ,רבנן קשישי וקדישי בארצנו
הקדושה מדור שעבר (משנת תרפ"א) ובדורנו
אנו (בשנת תשס"ח) שבו וחיזקו להתעורר
ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש ולקבוע
שיעורים ברבים ,תמידים כסדרן ,שלימוד זה
הוא המציל והמגן בגלותנו זו ,כמפורש בזוהר
הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד
תורת הסוד .וכן כתב האור החיים הקדוש זי"ע
דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים
 ואלו שאינם לומדים זוהר הקדוש אומרלהם הרעיא מהימנא 'עמי ארצות' .וכתבו
המקובלים שעיקר נתינת התורה היא ללימוד
סודותיה.
על כן אחי ,אנא התעוררו נא ,ללימוד הזוהר
הקדוש ,והחי יתן אל ליבו להנהיג לכל הפחות
לימוד שעה אחת ביום בלימוד הזוהר הקדוש,
ועל זה אמרו חז"ל יש קונה עולמו בשעה
אחת ,ששקולה כשנה שלימה של לימוד תורת

הפשט ,כמו שכתב "הכסא מלך" דלימוד הזהר
הקדוש עולה שעה אחת לערך שנה של למוד
הפשט ,והובא פסקו בכף החיים (סימן קנ"ה
סקי"ב) ,וז"ל :ה"כסא מלך" (תקון מ"ג) :כי למוד
הזהר הקדוש בגירסא בעלמא בונה עולמות,
וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין אפילו פירוש
מאמר אחד ,יעשה בו תיקון למעלה בשעה
אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה
תמימה ,ומובטח לו שהוא בן עולם הבא
מבני היכלא דמלכא ,ויהיה מרואי פני המלך
היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא.
ּובּז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת ְּת ָ
ַ
רּומה ַ(ּדף קכ"ט ע"א וע"ב),
אֹומר
הּודי ָה ֵ
ָא ְמרּו ְׁש ַה ְּשׁכִ ינָ ה ִמ ְת ַח ֶּב ֶרת ִעם ַהּיְ ִ
ְּבלָ ׁשֹון ַהק ֶֹודש
יהי ַת ְרּגּום,
סֹופאִ ,א ִ
דּוׁשה ִּדי ְב ָ
וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוְ :ק ָ
לֹומר
ימנָ א .וְ ָדא ֲא ִפיּלּו יָ ִחיד יְ כִ יל ַ
אֹוק ְ
ּכְ ָמה ְד ִ
לָ ּהִ ,איּנּון ִמּלֵ י ְּד ַת ְרּגּוםֲ .א ָבל ִמּלִ ין ְּדלָ ׁשֹון
ַהּק ֶֹדׁש ִּד ְקדּו ָּשׁה ,לָ או ִאיּנּון ֶאּלָ א ַב ֲע ָׂש ָרה,
ְּבגִ ין ְּדלָ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ְׁשכִ ינְ ָּתא ִמ ְת ַח ְּב ָרא ַּב ֲה ֵדיּה.
דּוׁשה ִד ְׁשכִ ינְ ָּתא ַא ְתיָ א ,לָ או ִאיהּו ֶאּלָ א
ּובכָ ל ְק ָ
ְ
ַּב ֲע ָׂש ָרהִּ .דכְ ִּתיב( ,ויקרא כב) וְ נִ ְק ַּד ְׁש ִּתי ְבתֹוְך
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו'ְּ ,בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיּנּון לָ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש
יׁשן ַא ֲח ָרא.
וַ ָּדאי ,וְ לָ א ְׁש ַאר ַע ִּמין ְּד ִאית לֹון לִ ָ
[לָ ׁשֹון ַהק ֶֹודש]ַ :ה ְּק ֻד ָּשׁה ֶׁש ַּבּסֹוף ִהיא ַּת ְרּגּום,
אֹותּה,
לֹומר ָ
ּכְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו ,וְ זֶ ה ֲא ִפּלּו יָ ִחיד יּוכַ ל ַ
אֹותם ִּד ְב ֵרי ַה ַּת ְרּגּוםֲ .א ָבל ִּד ְב ֵרי לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש
ָ
ֶׁשל ַה ְּק ֻד ָּשׁה ֵאינָ ם ֶאּלָ א ַּב ֲע ָׂש ָרהּ ,כִ י ַה ְּשׁכִ ינָ ה
[ּומ ְת ַח ֶּב ֶרת ִעם
ִמ ְת ַח ֶּב ֶרת ִעם לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ִ
הּודי ָה ֵ
ַהּיְ ִ
אֹומר ְּבלָ ׁשֹון ַהק ֶֹודש (רמ"ק ורא"ג)],
ּולְ כָ ל ְק ֻד ָּשׁה ֶׁש ַה ְּשׁכִ ינָ ה ָּב ָאהֵ ,אין זֶ ה ֶאּלָ א
ַּב ֲע ָׂש ָרהֶׁ ,שּכָ תּוב (ויקרא כב) וְ נִ ְק ַּד ְׁש ִּתי ְּבתֹוְך ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו'ְּ .בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש וַ ַּדאי
[ׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם נִ ְק ָר ִאים לָ ׁשֹון ַהק ֶֹודש וַ ַּדאי
ֶ
(רמ"ק ורא"ג)] ,וְ ֹלא ְׁש ָאר ַע ִּמים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם לָ ׁשֹון
ַא ֶח ֶרת.
רואים מכאן ,ש"לשון הקודש  -השכינה
מתחברת בה" ,וב"ה שזכינו שיצא לאור
הזוהר בלשון הקודש ,וכל אחד יכול ללמוד
ויהיה שגור על לשונו ,בקדושה יתירה בלשון
הקודש ,שמחוברת אל השכינה הקדושה.
ועל ידי שכל העם יתאחדו בלימוד הזוהר
הקדוש (ותנעל דלת התירוצים בפני היצר הרע) ,בכך
כולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב"י
"זכאה דרא דהאי אתגליא ביה ,ובסגולתו
"וקראתם דרור" ותחזנה עינינו ,בביאת בן
דוד משיחנו ,מלך ביופיו יבוא ויגאלינו ,ב"עז"
והדר לאלוקינו ,ובשכר זאת א-ל חי צורנו
רּוח ה'
חלקינו ,יזכינו בחיינו ,ל" וְ נָ ָחה ָעלָ יו ַ
רּוח ַּד ַעת
בּורה ַ
רּוח ֵע ָצה ּוגְ ָ
ּובינָ ה ַ
רּוח ָחכְ ָמה ִ
ַ
בּואת
וְ יִ ְר ַאת ה'( :ישעיה פרק י"א ב') .וִ יקּויַ ם ָּבנּו נְ ַ
ּופּנָ ה ֶד ֶרְך
"הנְ נִ י ׁשֹלֵ ַח ַמלְ ָאכִ י ִ
ַהּנָ ִביא ַמלְ ָאכִ יִ :
ּופ ְתאֹם יָ בֹוא ֶאל ֵהיכָ לֹו ָה ָאדֹון ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
לְ ָפנָ י ִ
ּומלְ ַאְך ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ֲח ֵפ ִצים
ְמ ַב ְק ִׁשים ַ
ִהּנֵ ה ָבא ָא ַמר ה' ְצ ָבקֹות" (מלאכי פרק ג' א') ,יִ ְראּו
ֵעינֵ נּו וְ יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּוַ ,על גְ אּולָ ֵתינּו וְ ַעל ְּפדּות
נַ ְפ ֵׁשנּו ִּבגְ ֻאּלַ ת עֹולָ ִמים בב"א.

