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ִמְכָּתב ּתֹוָכָחה ְלַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות
ִמְכָּתב א'

 ָהַרב ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס
ֲאַבְדַק"ק ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה ָהאְלִמין ֵּבית ֶׁשֶמׁש

כה  פרק  )במדבר  ְלֵסֶדר  קֹוֶדׁש  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ב"ה, 
יא-יג( "ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִכִּליִתי  ְוֹלא  ְּבתֹוָכם  ִקְנָאִתי  ֶאת 
ְּבִריִתי  ֶאת  לֹו  ֹנֵתן  ִהְנִני  ֱאֹמר  ָלֵכן  ְּבִקְנָאִתי: 
ְּכֻהַּנת  ְּבִרית  ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  ּלֹו  ְוָהְיָתה  ָׁשלֹום. 
ְּבֵני  ַעל  ַוְיַכֵּפר  ֵלאֹלָהיו  ִקֵּנא  ֲאֶׁשר  ַּתַחת  עֹוָלם 

ִיְׂשָרֵאל". ֹחֶדׁש ַּתּמּוז ְׁשַנת "תשע"ב לפ"ק.
ְּכבֹוד  ֶאל  ֶסָלה,  טּוב  ְוָכל  לֹום  ְוַהּׁשָ ַהַחִּיים 
ַהּתֹוָרה,  ַמְרִּביֵצי  ַהְּיִׁשיבֹות,  ָראֵׁשי  ַאְדמֹוִרי"ם, 
ּוְבֻׁשְלָחן  ַהּיֹוִמי  ְּבַדף  עּוִרים  ַהּׁשִ ַמִּגיֵדי  ְוַרָּבִנים, 
ָערּוְך יֹוִמי, ְוִדי ְּבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְוָכל ָהעֹוְסִקים 

ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ְׁשִליָט"א.
ְלַזּכֹות  ִנְפָלָאה  ַהָּצָעה  ִלְפֵניֶכם  ְלַהִּציַע  ָּבאנּו 
ּוְלָקֵרב  זי"ע  ָהַרְׁשִּב"י  ְּבִלּמּוד ּתֹוַרת  ָהַרִּבים  ֶאת 
ַהחֹוָבה  ַהְּקדֹוִׁשים  ִּבְסָפִרים  ַּכּמּוָבא  ַהְּגאּוָלה, 
ִלְלֹמד  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ַהֻּמֶּטֶלת  ַהְּקדֹוָׁשה 

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ִלְקֹּבַע  ִּבְזכּוְתֶכם  ִמְתַאֵּסף  ֶׁשַהִּצּבּור  ֱהיֹות  ָלֵכן 
ִעִּתים ַלּתֹוָרה ְּבתֹוַרת ַהִּנְגֶלה, ֵיׁש ְּבֶיְדֶכם ְלַזּכֹוָתם 
ְלַהְתִחיל  ְּדַהְינּו  ַלֲאָחִדים,  ְוָהיּו  ַהִּנְסָּתר  ְּבתֹוַרת 
ֵסֶפר  ְּבִלּמּוד  עּור  ַהּׁשִ ֶאת  ְלַסֵּים  אֹו  עּור  ַהּׁשִ ֶאת 
ָחֵמׁש  ֶמֶׁשְך  בּוַע  ַהּׁשָ ָּפָרַׁשת  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר 
)ַּדף  ַוֲעֵׂשה טֹוב  ֵמָרע  ַּבֵּסֶפר סּור  ַּכְּמֹבָאר  ַּדּקֹות 
ְיֵרִאים  ְּבִסְפֵרי  ַנְפְׁשָך  ִּתְדַּבק  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ט"ז:( 
עֹוָלִמים,  ָּכל  ְלבֹוֵרא  ִחּיּוְבָך  ֵעת  ְּבָכל  ֶׁשִּתְרֶאה 
ִסְפֵרי  ָּכל  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ּוִבְפָרט 
ָלֲעבֹוָדה  ְּבַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש  ִלְּבָך  ַיְלֵהב  ְוהּוא  מּוָסר, 
ַהְּתִמיָמה, ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ַהַּמְפֵּתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר. 

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ַחִּיים  ַרִּבי  ְלַהָּגאֹון  ְלַחִּיים  ְזִכיָרה  ּוְבֵסֶפר 
"מּוַסר  ג'(,  ַעּמּוד  לג  ַּדף  א'  )ֵחֶלק  ַזַצ"ל  ַּפאַלאִג'י 
ֶיֶתר ַעל  ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש מּוַסר ַהְׂשֵּכל  ם ֶׁשֵּיׁש  ַהּׁשֵ
נֹוֵקב  ְוֵתָבה  ֵּתָבה  ְוָכל  מּוָסר,  ִסְפֵרי  ַּבֲעֵלי  ָּכל 

ְויֹוֵרד ְּבַּתוְוֵני ְּדִלָּבא", ַעד ָּכאן.
ְלִיְׂשָרֵאל",  "ָחק  ַהֹּזַהר  ִלְלֹמד  ֶאְפַׁשר  ּוְבַקל 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְּביֹומֹו  יֹום  ִמיֵדי  ָהֲאִריַז"ל,  ֶׁשִּתֵּקן 
זי"ע  ָהַרְׁשִּב"י  ִּדְבֵרי  צּוף  ֹנֶפת  ֶאת  ְלַהְטִעים 
ַזַצ"ל,  ַהִחיָד"א  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהּלֹוְמִדים,  ַלִּצּבּור 
ְּכמֹו  ַהְּנָׁשָמה  ַהְמַזֵּכְך  ָּבעֹוָלם  ִלּמּוד  עֹוד  ֵאין  ּׁשֶ

ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ְוַהּלֹוֵמד ַהֹּזַהר, ֲאִפּלּו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה 
ּמֹוִציא ִמִּפיו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַתֵּקן ְּדָבָריו.  ּׁשֶ
ָעַלי  ְוִדְגלֹו  ַאְקָרא  ּוְסָמכּוהּו  ַקָּמאי  ָאְמרּו  ְוָכְך 
ַאֲהָבה, ַאל ִּתְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאָּלא ְוִדּלּוגֹו. ְוַעֵּין ְּבָהַרב 

ִחיָד"א ְּבקּוְנְטֵרס טֹוב ַעִין ְּבֵׁשם ה"א ז"א ְוכּו'.

ְּבֵעת  ִּכי  ַהֶּנֱעָרב  אֹור  ְּבֵסֶפר  ָהַרַמ"ק  ְוָכַתב 
ִנְפָלא  ֶרֶגׁש  ַּבֶּנֶפׁש  ִמְתעֹוֵרר  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִלּמּוד 
ּומּוָבא  ַאֲהָבה,  ַכָּמֶות  ַעָּזה  ִּכי  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ
)ַּדף קכ"ד:(:  ָנׂשא,  ָּפָרַׁשת  ְּבֹזַהר  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרֲעָיא 
ְּכֹּזַהר ָהָרִקיַע ְּבַהאי ִחּבּוָרא  ַיְזִהירּו  ְוַהַמְׂשִּכיִלים 
ְּדִאיָמא  זֹוֲהָרא  ִמן  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ְּדִאיהּו  ִּדיָלְך 
ּוְבִגין  ִנָּסיֹון,  ָּצִריְך  ָלא  ְּבִאֵּלין  ְּתׁשּוָבה.  ִעָּלָאה 
ְדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא  "ְלִמְטַעם"  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין 
ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ַהאי  ְּדִאיהּו 
ָּבָדד  ה'  לב(  )ְּדָבִרים  ְּבהֹון,  ְוִיְתַקֵּיים  ְּבַרֲחֵמי, 
ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. ]ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: 
ַהַחִּיים  ֵמִאיַלן  ִלְטֹעם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים  ִמּׁשּום 
ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהֶּזה, ַעל ָידֹו ֵיְצאּו ִמן ַהָּגלּות 

ְּבַרֲחִמים. 
ּוַבִּמְקָּדׁש ֶמֶלְך )ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּכאן( ּדּוק ִליְׁשֵניּה 
ְּדָקָאַמר ְלִמְטַעם, לֹוַמר ֶׁשָעִתיד ְלִהְתַּגּלֹות ֵּפרּוׁש 
ֵּביּה  ִיְפקּון  ְוָאז  ם,  ַהּׁשֵ ְּבטּוב טּוב  ַהֹּזַהר  ַמַאְמֵרי 
ָנֵעמּו,  ִּכי  ֲאָמָריו  ֵּפרּוֵׁשי  ְּכֶׁשִּיְטֲעמּו  ָּגלּוָתא  ִמן 
ּוְזַמן  ַהָּיִמים  ַאֲחִרית  ֶׁשהּוא  ֶזה  ִּבְזַמֵּננּו  ְּכמֹו 
ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְלָהִבין  ֶאְפַׁשר  ֶזה  ִּפי  ְוַעל  ַהְּגֻאָּלה. 
ַהִחיָד"א ַזַצ"ל, ְועֹוד, ִּכי ֲאִמיַרת ַהֹּזַהר ְלַבד ְּבִלי 
ֶמֶלְך  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִּדֵּיק  ְּכמֹו  ְמֹאד,  מֹוִעיל  ְלָהִבין 
ֶׁשִאם  ְלַבד  ֲאִמיָרה  ַעל  מֹוֶרה  ֶׁשֶּזה  "ְלִמְטָעם" 
ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר  ֶאת  ַרק  טֹוֲעִמים 

ְּבַרֲחֵמי.
ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ו',  ִּתּקּון  סֹוף  ּוַבִּתּקּוִנים 
יֹוַמָּיא,  ְּבסֹוף  ַבְתָרָאה  ְּבָדָרא  ְלַתָּתא  ִיְתַּגֵלי  ַּכד 
ּוְבִגיֵניּה )ַוִּיְקָרא כה, י( ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוגֹוֵמר. 
"ַּכָּמה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֶמֶלְך,  ִּכֵּסא  ְּבֵסֶפר  ל'  ּוַבִּתּקּון 
ַקָּבָלה,  ִלְלֹמד  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַעל  ִחּיּוב  ָּגדֹול 
ַקָּבָלה,  לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ְוָעְנָׁשם 
ַהְּגֻאָּלה  ְמַעְּכִבים  ֵהם  ִּכי  ָּגלּוָתא,  ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם 
ְּבִלּמּוד  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
ָיִמים  ֹחֶדׁש  ְּבִלּמּוד  ַנֲעֶׂשה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהַּקָּבָלה 
ַהְּגֻאָּלה".  ְלָקֵרב  ֹּכָחּה  ָּגדֹול  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפָׁשֵטי 
ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  "ִּכי  ֶמֶלְך,  ַּבִּכֵּסא  ָׁשם  מ"ב  ּוַבִּתּקּון 
ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ְּבָעְלָמא  ְּבִגיְרָסא  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזכֶּה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר 
ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  ּבֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד, 
ְּתִמיָמה,  ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט  ְּבִלּמּוד  ַיֲעֶׂשה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה 
ֵהיָכָלא  ִמְּבֵני  ַהָּבא  עֹוָלם  ֶּבן  ֶׁשהּוא  לֹו  ּוֻמְבָטח 
ַהּיֹוְׁשִבים  ַהֶּמֶלְך  ְּפֵני  ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  ְּדַמְלָּכא, 
רּוַח  ַנַחת  ְוֵאין  ִּדְרִקיָעא.  ְּבַמְלכּוָתא  ִראׁשֹוָנה 
ַהָחְכָמה  ֶׁשִהיא  ַהּתֹוָרה  ְּבִנְׁשַמת  ָּכֵעֶסק  ם  ַלַהּׁשֵ
ָהֲאִמִּתית ַהְמֻקֶּבֶלת ִּכי ִמֶּמָּנה יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך 

ַּבֲעבֹוָדתֹו ּוִמְצוֹוָתיו...". ַעד ָּכאן. 
ְוָכתּוב ְּבֶאֶבן ְׁשֵלָמה )ֶּפֶרק ח' אֹות כ"ו ְלַהְּגָר"א ַז"ל( 
ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵהם ַחִּיים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא 
ַהֶּנֶפׁש ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּגּוף, ְוָהעֹוְסִקים 

ָּבֶהם.  ְלִהְתָּגרֹות  ָיכֹול  ָהַרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ְּבֶרֶמז 
ֹלא  ְדַהְּגֻאָּלה  ג'(  אֹות  י"א  )ְּבֶפֶרק  ָׁשם  עֹוד  ְוָכַתב 
ַהְּגֻאָּלה  ְוִעַּקר  ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה,  ִּתְהֶיה, ַרק ַעל 

ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה.
ְוָכַתב ְּבֵסֶפר ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה )ַׁשַער ו' ֶּפֶרק 
ְקָצת  ֶאל  ָלבֹוא  ָיכֹול  ָאָדם  ֵאין  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ג'( 
ִמָּכל  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ְורֹוְממּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ַגת  ַהּׂשָ
ּוְבִיחּוד  ַהַּקָּבָלה,  ָחְכַמת  ִמִּלּמּוד  ְּכמֹו  ִלּמּוֵדנּו, 
ָחְכַמת  ְוַהִּתּקּוִנים,  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ֵסֶפר  ִמִּלּמּוד 

ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו ְוכּו'.
ְוָהַרב ֶהָחִסיד ַּבַעל חֹוַבת ַהְּלָבבֹות ָּכַתב ְּבַׁשַער 
ָאִחי,  ְלָך,  ְוָראּוי  ְלׁשֹונֹו(:  ְוֶזה  ו'  )ֶּפֶרק  ם  ַהּׁשֵ ַאֲהַבת 
ַמִּגיַע  ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ַהַּמֲאִמין  ְזכּות  ִּכי  ָלַדַעת 
ֶלֱאֹלִהים  ַנְפׁשֹו  ְּבִתּקּון  ָהְרחֹוָקה  ַהַּתְכִלית  ֶאל 
ְּבִמּדֹוֵתיֶהם  ַלַּמְלָאִכים  ָקרֹוב  ָהָיה  ְוִאּלּו  ִיְתָּבַרְך, 
ְוִהְׁשַּתְּדלּוָתם  ַהְמֻׁשָּבִחים  ּוִמְנֲהֵגיֶהם  ַהּטֹובֹות 
ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוַאֲהָבָתם ַהַּזָּכה ּבֹו ֵאיָנם ִּכְזֻכּיֹות 
ָרם  ִמי ֶׁשּמֹוֶרה ְּבֵני ָאָדם ֶאל ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ּוְמַיּׁשְ
ַּבֲעבּור  ִנְכָּפלֹות  ֶׁשְּזֻכּיֹוָתיו  ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ֶאל 
ְזֻכּיֹוָתם ְּבָכל ַהָּיִמים ּוְבָכל ַהְּזַמִּנים ְוכּו'. ַעד ָּכאן 

ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו.
ַהָּקדֹוׁש,  ַהְּשָׁל"ה  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  ָלֵעיַנִים  ּוְכאֹור 
ֶׁשָּכַתב ַעל ָּכְך: "ִהֵּנה ְמֹבָאר ִמָּכאן ֶׁשִחּבּור ַהֹּזַהר 
ַהּדֹור  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ְוכּו'  ָּגנּוז  ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה 
ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים, ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים. 
ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ָמִׁשיַח,  ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות 
ָהָאֶרץ ֵּדָעה ְּבִסָּבתֹו ֲאֶׁשר ֶזה ִּתְהֶיה ִסָּבה ְקרֹוָבה 
ֶאל  ִאיׁש  "ְוַׁשְבֶּתם  ּוְבִגיֵנּה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזה  ְלִביָאתֹו, 
ִיְׂשָרֵאל,  ִיָּגֲאלּו  ֶזה  ֶׁשִּבְזכּות  ְּכֵדי  ְוכּו',  ֲאֻחָּזתֹו" 
ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך  ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא 
ּוְבַדם  ַהֶּפַסח  ְּבַדם  ְלַקְּדָׁשם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּגֻאָּלה  ִיְהֶיה  ֹלא  ָהֲעִתיָדה  ַהְּגֻאָּלה  ֵּכן  ַהִּמיָלה, 
ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלתֹוֶסֶפת  ֶׁשִּיְזּכּו  ַעד 
ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה" )ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 

ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית(. 
ֵקרּוב  ֶׁשל  ַהִּנְפָלָאה  ַלַּמֲעָלה  ְּבנֹוָסף  ֵכן,  ְּכמֹו 
ְוַהְּקִריָאה  ַהִּלּמּוד  ְמֻסָּגִלים  ְּבַרֲחִמים,  ַהְּגֻאָּלה 
ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ְלַבֵּטל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר 
ַרֲחָמָנא  ָצָרה  ָּכל  ִמְּפֵני  ְּבצּוָרה  ְּכחֹוָמה  ְוִלְהיֹות 

ִליְצַלן. 
מֶׁשה  ַרֵּבנּו  ָהַרְמַח"ל,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ְוַכָּידּוַע 
ְזכּותֹו  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  לּוָצאטֹו  ַחִּיים 
ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ַּבַעל ַה"מְִּסַּלת ְיָׁשִרים" ְועֹוד, ִּתֵּקן 
ְּבֵסֶפר  ִּגיְרָסא  ֶׁשל  ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  ִּביִׁשיָבתֹו 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִמְׁשָמרֹות ְלֹלא ֶהְפֵסק ְּכָלל ֵמֵעת 
ְלֵעת, ְוָקַבע ָּדָבר ֶזה ַּכַּתָּקָנה ָהִראׁשֹוָנה ִּביִׁשיָבתֹו, 
ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָּדָבר ְּבִאֶּגֶרת ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֹזאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות 
ֹקֶדׁש ְלִהָּנֵצל ֵמֶרֶׁשת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּוְבַוַּדאי 
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ַרב  ִּכי  ַיְחְּדלּו,  ְוֹלא  ֹזאת  ַעל  ְלַפֵּקַח  ָלֶהם  ָהָיה 
ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... 

ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּדָבר  ַיְׁשִליכּו ַחְכֵמי  ְוַעָּתה ַאל   ...
ַחְיִלי  ר  ִנְתַיּׁשֵ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  ִּכי  ֵּגָום,  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה 
ֲאָבל  ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶזה  ָּדָבר  קֹוֵבַע  ָהִייִתי 
ְוִיְהֶיה לֹו  ִיַּקח ֶאת ָהֵעָצה ַהֹּזאת  ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם 
ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְלָכל  ְלטֹוָבה  ָּכמֹוָה  ֵאין  ִּכי  ִלְזכּות, 
ָקֶׁשה  ָּדָבר  ֹלא  ִּכי  ַלֲעׂשֹותֹו  ָיכֹול  ִּבְמקֹומֹו  ֶאָחד 

הּוא ְּכָלל". 
ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן  ּוִמי ָלנּו ָּגדֹול ְּכָהַרְמַח"ל ְזכּותֹו 
ְוֹלא  ַהּתֹוָרה  ִמְכַמֵּני  ְּבָכל  ָעצּום  ָּבִקי  ָהָיה  ֲאֶׁשר 
ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ֶאת 
ָהֵעָצה ַהּזֹו, ִלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבֶרֶצף ְלֹלא ֶהְפֵסק, 
ה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּבכַֹח ַהְּקֻדּׁשָ

ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים. 
ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה ִּבּטּול ַהְּקִלּפֹות 
)ֶחֶסד  ַהִּקְטרּוִגים  ְוַהְׁשָּבַתת  ַהָּגלּות  ְוַקּלּות 

ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד(.
ּוְמִניָעֵתנּו  ַהֹּזאת,  ַהָחְכָמה  ְּבֵעֶסק  ָּתלּוי  ַהֹּכל 
ִּבְנַין  ְוִעּכּוב  ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק 
ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו )ַהְקָּדַמת ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל 

ְלֵעץ ַחִּיים(.
ַהֹּזַהר  ִּדְבֵרי  ַמֲעַלת  ְלַהִּכיר  ֶׁשָּזִכינּו  ְוַאֲחֵרי 
ַהְּברּוָכה,  ְוַהְׁשָּפָעָתם  ַהִּנְפָלא  ּוָפֳעָלם  ַהָּקדֹוׁש 
ְּגדֹוֵלי  ִנְמְצאּו  ַהחּוִגים  ֶׁשְּבָכל  ֵּכן  ִאם  ִיָּפֵלא  ֹלא 
ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ְוִעּיּוָנם  ִלּמּוָדם  ֶׁשָּקְבעּו  ַהּדֹורֹות 
ַעל  ִלְקָחם  ּוְלׁשֹוְמֵעי  ָלַרִּבים  ִהְמִליצּו  ְוַאף 

ַהּתֹוֶעֶלת ֵמַהִּלּמּוד ּבֹו ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר.
ְוֶזהּו  ְׁשִמיִני:  ָּפָרַׁשת  ֶאְפַרִים  ֶּדֶגל ַמֲחֵנה  ּוְלׁשֹון 
ּדֹור  ְּבָכל  )ִּכי  ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ַהְינּו  מֶׁשה,  ָּדַרׁש  ָּדֹרׁש 
יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְּדַרִּבי  ְוִאיָתא  מֶׁשה,  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ְודֹור 
מֶׁשה,  ְּכָבר  ָּדַרׁש  ּׁשֶ ַמה  ְוִיְדֹרׁש  מֶׁשה(,  ְּבִחיַנת  ָהָיה 
ַהְינּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ָאז ְוִהֵּנה 
ֹׂשַרף, ַהְינּו ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהְּקִלּפֹות ּוִמֵּמיָלא ִיְהֶיה 

ַהְּגֻאָּלה ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד.
ַּבַעל  ֶׁשִחֵּבר  ט"ו(,  )ֶּפֶרק  קֹוֶדׁש  ִאְמֵרי  ְּבֵסֶפר 
ְּפֵני ֲאדֹוֵננּו  )ֶׁשָהָיה ֵמרֹוֵאי  ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ַמֲהִרי"ח 
ַהְּגָר"א ַז"ל(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוַהִּלּמּוד ַּבּיֹום ִיְהֶיה ְוכּו' 
ְוִסְפֵרי מּוָסר, ִחּיּוָבם ָּגדֹול ַמָּמׁש, ְּכמֹו ְלִהְתַּפֵּלל 
אֹו ְלָהִניַח ְּתִפִּלין ְוכּו', ְוֹזַהר – טֹוב ְמֹאד ְלִלּמּוד, 
ֵּמִבין ַעְמקּותֹו ְמַעט, ֶאָּלא ֲאִפילּו  ְּפִׁשיָטא ְלִמי ּׁשֶ
ִלְלֹמד ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ַּגם ֵיׁש ּבֹו מּוַסר ָּגדֹול, ּוְלׁשֹונֹו 

ְמֻסָּגל", ַעד ָּכאן.
)אֹות  ִמִליָסא  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַרֵּבנּו  ּוְבַצָוַאת 
ַּבֹּזַהר  ִׁשעּור  ִלְלֹמד  ִּתְקְּבעּו  ַׁשָּבת  ְּבָכל  "ַּגם  ג'(, 

ַהָּקדֹוׁש", ַעד ָּכאן.
ְוַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ַעְנְּתִּבי ַזַצ"ל ְּבִסְפרֹו "ֹאֶהל 
ְיָׁשִרים" )ַׁשַער ַהְּתׁשּוָבה, ֶּפֶרק א'(, ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ְּבֵסֶפר  ֶׁשִּלּמּוד  ָהֲאִריַז"ל  ם  ִמּׁשֵ ָרִאינּו  ָמָצאנּו 
ְלִהְזַּדֵּכְך  ַלְּנָׁשָמה  יֹוִעילּו  ֵהם  ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר 
עֹוֶמק  ָהָאָדם  ֵמִבין  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְמֹאד, 
ִּדְבֵרי  ֵהם  ְּדָבָריו  ַּפְׁשטּות  ְלִפי  ַּדֲאִפילּו  ַּכָּוָנתֹו, 
מּוַסר ַהְׂשֵּכל ְוָכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ְוִנְכָנִסים ְּבֵלב 
ִּבְבִכָּיה  ִיְתעֹוֵרר  ִאם  ּוִבְפָרט  ְוַהּׁשֹוֵמַע,  ַהּלֹוֵמד 
ָסֵפק  ֵאין  ַהֹּזַהר,  ְּבֵסֶפר  ְּכֶׁשּלֹוֵמד  ֵלָבב  ְוִׁשְברֹון 
ְוַהִּסְטָרא  ַהַּמִּזיִקים  ְוִיְבְרחּו  ֲעֹונֹוָתיו,  ֶׁשִּנְמָחִלים 
ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ֶקֶׁשת,  ִּכְמַטֲחֵוי  ַהְרֵחק  ִמֶּמּנּו  ַאֲחָרא 

ִאם ִיְלְמדּו ִלּמּוד ֶזה ַּבַּלְיָלה ֵמֲחצֹות ַלְיָלה ְוֵאיֵלְך, 
ַעל  ֶׁשּבֹוָכה  ַאַחר  ִנְׁשָמתֹו,  ְלַזֵּכְך  ְמֹאד  ֶׁשּיֹוִעיל 
ֵיֵׁשב  ָּכְך  ְוַאַחר  ְוַהָּגלּות,  ְוַהֻחְרָּבן  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָּגלּות 
ַלְיָלה  ִויַחֵּבר  ַחר,  ַהּׁשַ ַעּמּוד  ֶׁשַּיֲעֶלה  ַעד  ְוִיְלֹמד 
ַחְסּדֹו",  ם  ַהּׁשֵ ְיַצֶּוה  "יֹוָמם  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ָויֹום, 
ִמּׁשּום  ַהּיֹום  ָּכל  ָעָליו  ָמׁשּוְך  ֶחֶסד  ֶׁשל  ֶׁשחּוט 
ִיְלֹמד  ֹלא  ְּבַׁשָּבתֹות  ְוַגם  ִעִּמי".  ִׁשיֹרה  ְּד"ַּבַּלְיָלה 
ַהֹּזַהר  ְוֵסֶפר  ָקֹדׁש  ָּבת  ֶׁשַהּׁשַ ַהֹּזַהר,  ְּבֵסֶפר  ֶאָּלא 
ָקֹדׁש, ְוִאם ְלֵאל ָידֹו ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְיַלְּמדֹו ְּביֹום 

ָּבת, ְוִיְהֶיה לֹו ִסּיּוַע ָּגדֹול ְּבִלּמּודֹו. ַהּׁשַ
ֶׁשָּבא  ָרָׁשע  ֶאָחד  ַעל  ָהֲאִריַז"ל  ְּבִׁשְבֵחי  ְוָכַתב 
ּוִמְּכָלל  ִמֶּמּנּו,  ַלֲעֹונֹוָתיו  ִּתּקּון  ְוָרָצה  ְלָפָניו 
ַּכָּמה  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּיְלֹמד  ְּבָידֹו  ֶׁשָּמַסר  ַהִּתּקּוִנים 
ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ּוְסֻגַּלת  ַהֹּזַהר,  ִמֵּסֶפר  ַּדִּפים 

ם ְּבִלּבֹו. יֹוִעיל ְלָאָדם ְלַהְכִניס ִיְרַאת ַהּׁשֵ
ַעל  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ָחִביב  ָהָיה  ַּכָּמה  ְוַעד 
ִלְלֹמד  ֵיׁש  ּוַמְמִׁשיָכיו,  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ַּתְלִמיֵדי 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרב  ִמַּמה 
ֵאייִזיק ִמִּזיִדיְטׁשֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֵהִעיד 
ְּבַעְצמֹו ְוָאַמר, ֶׁשָּלַמד ְוָׁשָנה ַהְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ֵמָאה 

ְּפָעִמים ְוֶאָחד.
אֹות  פ"ג  ַעּמּוד  א'  )ֵחֶלק  ָהרֹוִעים"  "ַאִּביר  ּוַבֵּסֶפר 
ֶׁשִהְתּבֹוֵדד  ְּבָׁשָעה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ְמֻסָּפר  קס"ח(, 
ַעְצמֹו ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְונֹוָרא ַאְדמֹו"ר ִמסֹוְכְטׁשּוב 
ַזַצ"ל ִלְלֹמד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוכּו', ְוִהֵּנה ָמַׁשְך ֶאת 
ּכֹוַבע ַהְׁשְטֵרייְמל ֶׁשַעל ֹראׁשֹו ְלַמָּטה ַעד ַּגּבֹות 
ֵעיָניו ְּבֹאֶפן ֶׁשָּכל ַהֶּמַצח ֶׁשּלֹו ָהָיה ְמֻכֶּסה, ְוַאַחר 
ָּכְך ִהְתִחיל ִלְלֹמד ְּבִהְתַלֲהבּות ֲעצּוָמה ּוְבֵאיָמה 
ְּדָמָמה  ְּבקֹול  ּוִבְנִהיָמה  ְלַׁשֵער  ֶׁשֵאין  ְוִיְרָאה 
ַּדָּקה ְמֹאד, ְוַרק ִלְפָרִקים ִהְתָּפֵרץ ִמִּלּבֹו ַהָּטהֹור 
ֵעיָניו  ָרמּו  ְוֹלא  ְרָגִעים,  ֵאיֶזה  ַעל  ְּגדֹוָלה  ְנִהיָמה 
ְלַהִּביט  ֵעיָניו  ַּגּבֹות  ֶאת  ִהְגִּביַּה  ְוֹלא  ַהְּטהֹוִרים 
ְּבָכל ֶמֶׁשְך ִלּמּודֹו  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש  חּוָצה ִמן ֵסֶפר 
ְוכּו', ּוְכֶׁשִהִּביט ַאַחר ָּכְך ַעל ַהּמֹוֶרה ָׁשעֹות ָרָאה 
ָׁשעֹות  ֵמַאְרַּבע  יֹוֵתר  ֵּכן  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּלַמד 
ְקִטיָרא  ְוַחד  ְּבִהְתעֹוְררּות  ָהָיה  ְוַהֹּכל  ְׁשֵלמֹות, 
ּוְּבִלי  ַאַחת  ֶרַגע  ֶהְפֵסק  ְּבִלי  סֹוף  ַעד  ִמְּתִחָּלה 
ַרב  ְזַמן  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִמֵּסֶפר  חּוָצה  ַהֵּבט 

ַההּוא, ַעד ָּכאן.
ָּכַתב  יב(,  ָקָטן  ְסִעיף  א  )ִסיָמן  ְּברּוָרה  ּוַבִּמְׁשֶנה 
ָהָאָדם  "ְוָצִריְך  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  יֹוֵסף  ִּבְרֵּכי  ְּבֵׁשם 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִסְפֵרי מּוַסר  ִלְלֹמד  ִלְקֹּבַע לֹו ֵעת 
ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵּבה ִּכי ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָּגדֹול 
ַהֵּיֶצר ָהַרע הּוא ּתֹוַכַחת ַמֲאָמֵרי  ְוַתְבִלין  ֵהיֶמּנּו, 
ֲחַז"ל". ּוְבַׁשַער ַהִּצּיּון )אֹות כ"ו(, ָּכַתב ְּבֵׁשם ַהַחֵּיי 
ָאָדם ֶׁשהּוא יֹוֵתר ִחּיּוב ִמִּלּמּוד ִמְׁשָניֹות, ַעד ָּכאן.
)כ"ג ַעּמּוד תקנ"ו(,  ִיְׂשָרֵאל"  ֵעיַני  ּוְבֵסֶפר "ֵמִאיר 
ַזַצ"ל  ְּבלֹוְך  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשְמקּוָרבֹו  מּוָבא 
ַחִּיים( ּכֹוֵתב, ֶׁשַרִּבי ְׁשֹלֹמה ִסֵּפר לֹו  )ַּתְלִמיד ֶהָחֵפץ 
ַעל ַרּבֹו ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחִּיים זי"ע, ֶׁשָּכל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
אֹוֵמר  ָהָיה  ַּגם  ַהָּפָרָׁשה,  ֶׁשל  ַהֹּזַהר  ֶאת  ָלַמד 
ֲאִפילּו  ַהָּפָרָׁשה,  ֶׁשל  ַהֹּזַהר  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַלֲאֵחִרים 

ַּבחּוִרים. ְוָהָיה אֹוֵמר ֶׁשֻרּבֹו ְּכִמְדַרׁש.
אֹות  יד  )ַּדף  ַזַצ"ל  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ּוְבִמְכְּתֵבי 
ַעל  ֵליּב  ַאְרֵיה  ָהַרב  ְּבנֹו  ֶׁשִּסֵּפר  ֶהָחָדׁש(,  ִּבְדפּוס  ג' 
ְּבָחְכַמת  ְמֹאד  ֶׁשֶהֱחִזיק  ַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ָאִביו 
ּתֹוָרה  ֵמֶחְלֵקי  ֶאָחד  הּוא  ִּכי  ְּבָאְמרֹו  ַהַּקָּבָלה 

ַמֲעֵׂשי  ָּגדֹול  "ָּדָבר  ַמֲאָמָרם  )ּוְכֵעין  ַנֲעִלים  ַהּיֹוֵתר 
ִסְתֵרי  ְּבִלי  ִּכי  ָּתִמיד  ְּבפּוֵמיּה  ּוַמְרְּגָלא  ֶמְרָּכָבה"(, 
ָלֹבא  ֶאְפַׁשר  ְוִאי  ַּבֲאֵפָלה,  ָאנּו  ִׁשים  ְמַגּׁשְ ּתֹוָרה 
ָאְמָנם  ַהְּבִריָאה,  ִעם  ְּבַהְנָהָגתֹו  ֱאלֹוַּה  ֵחֶקר  ַעד 
ָּבּה,  ְלִהְתַעֵּמק  ַהְּזַמן  לֹו  ַיְסִּפיק  ֹלא  ִּכי  ָּדַאג 
ְוִעֵּין  ַרִּבים,  צֶֹרְך  ֶׁשֵהם  ַהִּנְגִלים  ִלּמּוָדיו  ִּבְׁשִביל 
ְּבִסְפֵרי ַהַּקָּבָלה ַרק ִלְפָעִמים, ְוַעל ִּפי רֹוב ַּבַּלְיָלה 
ְנעּוַרי,  ִמיֵמי  ָאֹנִכי  זֹוֵכר  ֹּכה  ְמֻאֶחֶרת,  ְּבָׁשָעה 
ִסְפֵרי ַקָּבָלה ָהָיה לֹו ַרק ֵמַהְּמַחְּבִרים ַהַּקְדמֹוִנים, 
ֵּבאּוֵרי  ִדְצִניעּוָתא ִעם  ְוִסְפָרא  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ְּכמֹו 
ַהְּגָר"א, ֵּכן ֵסֶפר ַהְּתמּוָנה, ְוִסְפֵרי ַהֹּזַהר, ֵּכן ֵסֶפר 
ַהַּפְרֵּדס מֶׁשה ְלקֹוְרדֹוֵבירֹו, ְוִסְפֵרי ֵעץ ַחִּיים ּוְפִרי 
ֵעץ ַחִּיים, ֵּכן ֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ְלַהַּגַּבאי, ְוִסְפֵרי 
ָהַרִּבי יֹוֵסף ִגיְקַטְלָיא ֲהֹלא ֵהם ַׁשֲעֵרי אֹוָרה ְוִגיַנת 
ָׁשם  ַעֵּין  )ְועֹוד  ֹלא  זּוָלָתם  ָטל,  ֶׁשַפע  ְוֵסֶפר  ֱאגֹוז 

ַעּמּוד קע"ב אֹות צא, ְרֵאה אֹור ַהֹּזַהר ַּדף 82(.
מּוָבא:  צ"ח(  ַעּמּוד  ג'  )ֵחֶלק  ִאיׁש  ַמֲעֵׂשה  ּוְבֵסֶפר 
ַרִּבי  ְלַהָּגאֹון  ָאַמר  ַזַצ"ל  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ֶׁשָּמָרן 
ָּכל  מּוַסר  ֵסֶפר  ֶׁשֵאין  ַזַצ"ל,  ְגֵרייִניַמן  ְׁשַמְרָיהּו 
ָּכְך טֹוב ְּכמֹו ֵסֶפר ַהֹּזַהר ּוַפַעם ָאְמרֹו ִלְלֹמד ֹזַהר, 
ְוַאף הּוא ַעְצמֹו ָלַמד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ַהָּגאֹון ַרִּבי 

ְׁשַמְרָיהּו ַזַצ"ל, ַעד ָּכאן.
ְועֹוד ָׁשם )ֵחֶלק ד' ַעּמּוד צג( מּוָבא: ֶׁשַהָּגאֹון ַרִּבי 
ֶאת  ַּפַעם  ָׁשַאל  ְׁשִליָט"א  ָוואְזְנר  ַהֵּלִוי  ְׁשמּוֵאל 
ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל אֹודֹות ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַז"ל,  ָמָרן  ְוֵהִׁשיב  זֹו,  ְלָחְכָמה  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ְלִמי 
ֱאֹלִקים  ִיְרַאת  ְלַמַען  ֲאָבל  ָאסּור,  ַהִּלּמּוד  ְלַמַען 
ֻמָּתר ּוִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִהיא, ִּכי ֵאין ָלְך ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל 

ֶׁשַּמְלִהיִבים ָּכל ָּכְך ְּכמֹו ַמֲאָמֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ַרִּבי  ֶׁשָהַרב  מּוָבא:  ָהַעּמּוד(  )ְּבׁשּוֵלי  ָׁשם  ְועֹוד 
)ֲאַב"ד  ְׁשִליָט"א  ְׁשֶלִזיְנֶגר  ֲעִקיָבא  ְׁשמּוֵאל 
ָצִעיר  ָּבחּור  ֲעַדִין  ִּבְהיֹוִתי  ְמַסֵּפר:  ְׁשְטַרְסּבּוְרג( 
ַרִּבי  ְלַהָּגאֹון  ַּפַעם  ִנְתַלֵויִתי  ִמְצָוה  ַּבר  ְלַאַחר 
ְׁשמּוֵאל ָוואְזְנר ְׁשִליָט"א, ְוָאז ִזְכרֹוִני ֶׁשָהָיה ֻמָּנח 
ַעל ַהֻׁשְלָחן ֵסֶפר "ַהֹּזַהר" )ֶׁשָהָיה ְלֹלא ְּכִריָכה(, ְוָאַמר 
ֶׁשּלֹוְמִדים  ִנְרֶאה  ָוואְזְנר:  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַהְרֵּבה ְּבֵסֶפר ֶזה. ְוַהֲחזֹון ִאיׁש ִחֵּיְך )ְרֵאה אֹור ַהֹּזַהר 

ף 86(. ַּד
ְוַהְנָהגֹות  )ְּבַמֲעִׂשים  א'  ֵחֶלק  ֵאִלָּיהּו  ֵלב  ּוְבֵסֶפר 
ָלאְּפָיאן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ֶׁשַהָּגאֹון  מּוָבא:  ע"ה(  ַעּמּוד 
ֹזַהר  ָהָיה לֹוֵמד  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  יֹום  ְּבָכל  ְזצּוַק"ל 

ַהָּקדֹוׁש ִּבְנִעימּות קֹולֹו ְוִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה.
ַעּמּוד  ו'  )ֶּפֶרק  ְדַקֶמִניץ"  "ַהַּמְׁשִּגיַח  ּוְבֵסֶפר 
ְׁשֶטְרן  ַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ֶׁשַהָּגאֹון  מּוָבא:  פ"ח(, 
ָהְיָתה  ַקֶמִניץ  ִּביִׁשיַבת  ַּתְלִמיד  ִּבְהיֹותֹו  ַזַצ"ל 
ֹזַהר  ְּבֵסֶפר  יָנה  ַהּׁשֵ ִלְפֵני  ַלְיָלה  ְּבָכל  ְקִביעּות  לֹו 

ַהָּקדֹוׁש ַעֵּין ָׁשם.
ְוָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ָקִמיל ַזַצ"ל ֹראׁש ְיִׁשיַבת 
ִלְלֹמד  ַׁשָּבת  ֵליל  ְסעּוַדת  ַאַחר  ָנַהג  אֹוָפִקים, 
ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוִמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא ַעל ָּפָרַׁשת 

בּוַע. ַהּׁשָ
יג ּתֹוֶעֶלת ְמֻרֶּבה ִמִּלּמּוד ַהֹּזַהר ֲאִפילּו  ְועֹוד ַיּׂשִ
ְּבֶדֶרְך ְּבִקיאּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים 
ְוֶזה  יא:(,  )ַּדף  ַהֹּקֶדׁש  רּוַח  ְּבַׁשַער  ַזַצ"ל  ִויָטאל 
ַהָּקדֹוׁש(  ָהֲאִר"י  )ְּדַהְינּו  ַז"ל  ָאַמר מֹוִרי  "ְוֵכן  ְלׁשֹונֹו: 
ָגה  ְלָהַרב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהֵּלִוי ֵעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין ַהּׂשָ
ֶׁשִּיְלֹמד ַּבֹּזַהר ֶּדֶרְך ְּבִקיאּות ִּבְלָבד ְּבִלי ֶׁשַּיֲעִמיק 
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ַּבֵּסֶפר  ְוֶׁשִּיְקָרא  יֹום,  ְּבָכל  ָעִלים  נ'  אֹו  מ'  ְּבִעּיּון 
ַהֹּזַהר ְּפָעִמים ַרִּבים", ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ַז"ל  ִחיָד"א  ְלַהָּגאֹון  ַהֹּקֶדׁש  ֲעבֹוַדת  ּוַבֵּסֶפר 
)מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע אֹות מ"ד(, ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְמרֹוָמם 
ְוַאף  ָקָאַמר,  ַמאי  ָיַדע  ֹלא  ְּבֶׁשַּגם  ִלּמּוד  ָּכל  ַעל 
ְלִנְׁשָמתֹו  ָּגדֹול  ִּתּקּון  ְוהּוא  ִּבְקִריָאתֹו  ֶׁשִּיְטֶעה 

ְוכּו'. )ְרֵאה אֹור ַהֹּזַהר ַּדף 76, 82(.
ְּבִסְפרֹו  ַזַצ"ל  ַּפאַלאִג'י  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְוָכַתב 
ִּדְבָכל  ֲהַגם  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ו'(,  )ֶּפֶרק  ֶאֶרז"  "לּוַח 
ִמָּכל  ִאּתֹו,  ְׂשָכרֹו  ִהֵּנה  ָהָאָדם  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה 
ָחָדׁש  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ַקָּבָלה  ְּבִדְבֵרי  ַּבּלֹוֵמד  ָמקֹום 
זיע"א  ָהֲאִר"י  ַרֵּבנּו  ּגּוֵרי  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים  ְוָיָׁשן 
ְוַכּדֹוֶמה ָלֶהם, ִנְׂשָּגב ַהִּלּמּוד ְמֹאד, ִּכי ֲאִפילּו ֵאינֹו 
ֵמִבין ַמה ֶׁשּלֹוֵמד, ְׂשָכרֹו ְמֻרֶּבה, ּוְמֻסָּגל ְלַהְבִריַח 

ִמֶּמּנּו ַהִּיּסּוִרין.
ְוֶזה  ָּכַתב  )ַּבַהְקָּדָמה(,  ְלַחִּיים"  "ְזִכיָרה  ּוַבֵּסֶפר: 
ַהֹּזַהר  ְּבִגְליֹון  ַז"ל  ָהַרב  ָּכַתב  ֶזה  ְוֶאת  ְלׁשֹונֹו: 
יג ְּבִלּמּוד  ַהָּקדֹוׁש ֵסֶדר ַחֵּיי ָׂשָרה )קל:(, ְּדִמי ֶׁשַּיּׂשִ
לֹו  ֻמְבָטח  ּוְבִעּיּון  ְּבִדּיּוק  ּוֵפרּוׁשֹו  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר 

ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא, ַעד ָּכאן ְּדָבָריו.
ְלָהִבין  ְדַּבִלּמּוד ַמה ֶׁשּיּוַכל  ַּפְלָּגא  ְנקֹוט ִמיָהא 
ֲאִפילּו ֶׁשהּוא ְלִפי ַהְּפָׁשט ִּבְלִּתי ִּדּיּוק ְוִעּיּון ָּכֹמִני 
ְוכּו' ְּדֵאין ָלנּו ֵעֶסק ְּבִנְסָּתרֹות ְּכֶבן זֹוָמא ִמַּבחּוץ 
ַאֲהֵני ֵליּה ִמיָהא ְּדִמְסָּתָמא ֹלא ִיְרֶאה ְּפֵני ֵּגיִהֹּנם. 
ּוְרֵאה  ָׁשם.  ֶׁשָּכַתב  ַמה  )רכה.(  ַוְיִחי  ֵסֶדר  ְוַעֵּין 
ְּדָכל  )ַּג"ן:(,  ַרָּבא  ִהּלּוָלא  ְּבֵסֶפר  ֶׁשֵהִביא  עֹוד ַמה 
ָרע,  ָּדָבר  ִמָּכל  ִנְׁשָמר  ְיֵהא  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ָהעֹוֵסק 
ְּדָראֵׁשי ֵּתבֹות ַר"ְּגֵלי ֲח"ִסיָדיו ִי"ְׁשמֹור ִּגיַמְטִרָּיה 

ּזֹוַה"ר.
ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ְדַהלֹוֵמד  נה:(  )ְּבַדף  ָּכַתב  עֹוד 
ַמְכִניַע ֶאת ִיְצרֹו ָהַרע ְוקֹוֶנה ְׁשֵלמּות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ַהֹּזַהר  ְּדִלּמּוד  ַהֹּכל  ְוַעל  ְיֻעַּין ָׁשם.  ַהָּבא  ּוָבעֹוָלם 
ְּכמֹו  ִיָּכֵרתּון  ָּכֹרת  ְוַהְּקִלּפֹות  ַהְּגאּוָלה,  ְמָקֵרב 

ֶׁשָּכַתב ָׁשם ְּפָעִמים ַרּבֹות.
מ"ד(,  אֹות  ב'  )ֵחֶלק  ּוָמזֹון  ַחִּיים  ּוְבקּוְנְטֵרס 
ֵהֵבאִתי ִמֵּסֶפר ָקְרַּבן ִמְנָחה "ַּגם ִּכי ִיְּתנּו ַבּגֹוִים" 
ַעָּתה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַהּזֹוַה"ר,  ֵסֶפ"ר  ִּגיַמְטִרָּיה 
ַהֹּזַהר  ִּדְבֵסֶפר  ִלי  ְׁשִמיַע  ְוָהא  ָׁשם.  ַעֵּין  ֲאַקְּבֵצם 
ַיְרִּגיל  ּוַבִּתּקּוִנים  ַּבּיֹום,  ֵמַהִּתּקּוִנים  יֹוֵתר  ַיְרִּגיל 
"ָמאֹור  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְלִפי  ִמַּבּיֹום,  יֹוֵתר  ַּבַּלְיָלה 
ַהָּקָטן" הּוא  ְו"ַהָּמאֹור  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ַהָּגדֹול" הּוא 
ְּבֵסֶפר ִהּלּוָלא  ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם 

ַרָּבא )ַּדף נ.(.
ְוָכַתב עֹוד ָׁשם )ֵחֶלק א' ַּדף י"ד ַעּמּוד ד'(, ַעל ַמאי 
לֹום "ֲאָנא ְׁשִכיַח ְּבָעְלָמא,  ְּדָאַמר ַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהּׁשָ
ְּדָהא ְּבַחֵּיי ָלא ָיִתיב ָעְלָמא ְּבַצֲעָרא" )ֹּזַהר ְּבֵראִׁשית 
ְּבֹזַהר  ְדַהלֹוֵמד  ָּתִבין  ִמֶּזה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  רכח.(,  ַּדף 
ּוְרִגילּות  ִּבְקִביעּות  ַהֹּזַהר  ְוִתּקּוֵני  ְוָחָדׁש  ָיָׁשן 
ֻמְבָטח לֹו ְדָיֵגן ָעָליו ִדְגדֹוִלים ַצִּדיִקים ְּבִמיָתָתן... 
ָהַרַמ"ז  ֶׁשָּכַתב  ַמה  ס"ח.(  )ַּדף  ִיְתרֹו  ֵסֶדר  ְוַעֵּין 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  לֹוֵמד  ֵאינֹו  ְּדִאם  ַזּכּוָתא(  ֹמֶׁשה  )ַרִּבי 
ְיֵתָרה  ְועֹוד  ָׁשם,  ְיֻעַּין  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  לֹו  ַיְכִסיפּו 
ַעל ֹזאת ִּדְבֵרי מֹוֵרנּו ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל זי"ע, ְוֶזה 
ַהְּגָבעֹות  "ְוָכל  כד(:  ד  )ִיְרְמָיה  עֹוד  ָאַמר  ְלׁשֹונֹו: 
ֲחָכִמים  ַהַּתְלִמיֵדי  ֵהם  ַהְּגָבעֹות  ִּכי  ִהְתַקְלָקלּו", 
ַהַּבחּוִרים ַהִּנְקָרִאים ְּגָבעֹות ֵאֶצל ְּבִחינֹות ֶהָהִרים 
ְלַגְמֵרי,  ִנְתַקְלְקלּו  ֵאּלּו  ַהְּגָבעֹות  ִהֵּנה  ַהִּנְזַּכר, 

ַהְּגדֹוִלים  ֶאת  ַהְּקַטִּנים  ַהַּתְלִמיִדים  ִּבְראֹות  ִּכי 
ַאֲחֵרי  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  רֹוְדִפים  ָהָרִמים  ֶהָהִרים 
ְוֵאיָנם  ַהֹּזאת  ַּבָחְכָמה  ֲעסּוִקים  ְוֵאיָנם  ַהְּפָׁשִטים 
ִנְמָנִעים  ֵהם  ָּבּה  ִלָּכֵנס  ִמִּיְרָאָתם  ִּכי  יֹוְדִעים 
ֵאּלּו  ְּגָבעֹות  ֵּכן  ְוַעל  ַּכִּנְזַּכר,  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק 
ִנְתַקְלְקלּו ְוִלָּבם ׁשֶֹרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה 
ָּבֶהם ֲחלּוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש ִלְכֹּפר ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת, 
ּוְלבּוֶׁשיָה  ְּפָׁשֶטיָה  ֶאָּלא  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֵאין  ְואֹוְמִרים 
ְּבַהֲעֹלְתָך,  ְּבָפָרַׁשת  ְלֵעיל  ַהִּנְזַּכר  ֶּדֶרְך  ַעל  ִּבְלַבד 
ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֹלא  ִּכי  ָסֵפק  ְוֵאין 
ַהִּסָּבה  ְלַמְעָלה  ִנְתָּבֵאר  ּוְכָבר  ַּבֹּזַהר.  ָׁשם  ַּכִּנְזַּכר 
ִּכי ּתֹוַרת עֹוָלם ַהָּבא ֵאיֶנָּנּה ִּכְפָׁשָטּה ַרק ַעד ָׁשם 
עֹוְסִקים ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוֶזה ֶׁשֹּלא ָּבַחר 
ָּבּה ְוֹלא ָטַרח ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ֹלא ֹיאַכל 
ְּבַׁשָּבת, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ִהֵּנה ֲעָבַדי ֹיאֵכלּו ְוַאֶּתם 

ִּתְרָעבּו" ְוגֹו'. )אֹור ַהֹּזַהר ַּדף 493(.
ֶׁשל  ֹּכחֹו  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  ַהְׁשָּתא  ֲחִזיָנן 
ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלַחֵּזק ֶאת ְיֵדי 
ְוכַֹח  ֹאֶמץ  ָלֶהם  ְלהֹוִסיף  ַהֹּקֶדׁש,  ְמֶלאֶכת  עֹוֵׂשי 
ְוֹחֶזק ַּבֲעבֹוָדָתם ַהְּקדֹוָׁשה, ַאְּמצּו ָמְתַנִים ְוִחְגרּו 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו ֶׁשל  ְלַהְמִׁשיְך  ֹעז 
ּוְלַסֵּיַע ְּבָכל ַמה  ְלַפְרֵסם ֹּכחֹו ָּבעֹוָלם  ַּבר יֹוַחאי, 
ְּדֶאְפָׁשר, ְוהֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ּוְלַהְרּבֹות ַחָּיִלים 
ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא ְלאּוְקָמא ְׁשִכיְנָּתא 

ֵמַעְפָרא.
ְועֹוד ִלְּמָדנּו מֹוֵרנּו ָהַרְמַח"ל ִאֶּגֶרת ט"ו )ַרְמַח"ל 
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְואֹוִדיֲעָך ָּבֶזה סֹוד ָּגדֹול ַמה  לרב"ך(, 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ּוְמָצאּוָך  ְלָך  "ַּבַּצר  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר 
ם ֱאֹלֶהיָך" ְוכּו' )ְּדָבִרים  ָהֵאֶּלה ְוכּו' ְוַׁשְבָּת ַעד ַהּׁשֵ
ד, ל(, ַּדע, ִּכי ִהְתַּגְּברּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר ַחס 
ֲעִלָּיָתּה  ְלִפי  ִנְמַׁשְך  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְּגֵזרֹות  ְוָׁשלֹום 
ָּכְך  ֲעלֹוָתּה  ְּכִפי  ִּכי  ַּבַּמְדֵרגֹות,  ְוִליֹנק  ְלִהְתַאֵחז 
ִמְתַּגֶּבֶרת. ְוִהֵּנה ִהיא עֹוָלה ּוִמְתַּגֶּבֶרת ַּבְּסִפירֹות 
זּו"ן, ְוָאז ִנְדָחִקים ִיְׂשָרֵאל ּדֹוֵחק ַאַחר ּדֹוֵחק. ַעד 
ֶׁשִהיא ַמַּגַעת ְל"ִאיָּמא", ְוִהיא חֹוֶׁשֶבת ְלִהְתַּדֵּבק 
ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין  ִּדיִנין  "ִאיָּמא  ְּבסֹוד  ֵּכן,  ַּגם  ָׁשם 
)ֹּזַהר ֵחֶלק ג' סה.(, ַאְך ֶּבֱאֶמת ֵאיָנּה ְיכֹוָלה, ִּכי ִאיָּמא 
ָּבּה  ִמְתַדְּבִקין  ִיְׂשָרֵאל  ַאְּדַרָּבה,  ְוָאז  ֵחרּות.  ִהיא 
ּובֹוְרִחין ְּבסֹוד ַהְּתׁשּוָבה, ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ַהֶּמֶלְך 
ִמְּסִפיָרה  ּוִמְתַּגֵּבר  ֶׁשהֹוֵלְך  ָקׁשֹות,  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו 
ּכֹחֹו,  ִנְׁשַּבר  ְוָׁשם  ְלִאיָּמא  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ִלְסִפיָרה 
ִּכי ַאְּדַרָּבה ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְּתׁשּוָבה ְלִיְׂשָרֵאל. ְוהּוא 
סֹוד "ִלְפֵני ֶׁשֶבר ְּגאֹון" )ִמְׁשֵלי טז, יח(, ְוַעל ֵּכן ַּגם 
ְוֵכיָון  ַהְּגֵזָרה,  ְיֵדי  ַעל  ָהיּו  ְוַרְׁשִּב"י  ֹמֶׁשה  ְּבִריַחת 
ְּכָבר  ִהֵּנה  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ַנֲעֶׂשה  ֹזאת  ֶׁשִּבְבִריָחה 
ֵאָליו,  ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ִמי  ְלָכל  ְועֹוֵמד  ַקָים  ַהֵּתָבה  ִעְנַין 
ְּדַהְינּו: ַהִּנְדָּבק ַּבֵּסֶפר ַהֹּזַהר ְּכָבר ַמִּגיַע ְל"ִאיָּמא" 
ֶחְבֵלי  לֹו  ָצִריְך  ְוֵאין  ַאֲחָרא,  ַהִּסְטָרא  ִמן  ְוָיָצא 
ָנֹׂשא,  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרֲעָיא  ַּכֻּמְזָּכר  ָמִׁשיַח, 
ְּבִעְנַין ֶׁשֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ִּבְתִחָּלה. ְוִהֵּנה, ִעם ָּכל 
ַאֲחֵרי  ַהְרֵּבה  ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ַהֹּזַהר  ִנְתַּגָּלה  ֹלא  ֶזה, 
ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ַהֹּזאת  ַהְּפֻעָּלה  ֲהֹלא  ִּכי  ֵהָעׂשֹותֹו, 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְבְרחּו  ֵּפרּוׁש:  ִּבְזַמָּנּה,  ֶאָּלא  ְלִהָּמֵצא 
ְּבסֹוף  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ְּפֻעָּלתֹו  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהֹּזַהר  ְּבסֹוד 
ַהָּיִמים,  ְּבסֹוף   - ְמִׁשיָחא  ְּדַמְלָּכא  ְּבָדָרא  יֹוַמָּיא 
ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. )ִאְּגרֹות ַרְמַח"ל ִאֶּגֶרת ט"ו, 

ַרְמַח"ל לרב"ך(.

ְוִהֵּנה, ְּבָיֵמינּו ָאנּו, ָזִכינּו ֶׁשֵּסֶפר ַהֹּזַהר ָמצּוי ְלָכל 
ַּכָּוַנת  ֶׁשּזֹו  ַהִּנְרֶאה  ּוְכִפי  ֵּתֵבל,  ַקְצוֹות  ְּבָכל  ָאָדם 
ִנְתַּגָּלה  )ֶׁשָאְמָנם  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּפֻעַּלת  ַהְּדָבִרים, 
ְצִריָכה  ַרְׁשִּב"י(  ִלְתקּוַפת  ַיֲחִסית  ְמֻאֶחֶרת  ִּבְתקּוָפה 
ְלִהָּמֵצא ַלְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַהָּיִמים, ְּבדֹורֹו ֶׁשל 
ְוִכְקִריַאת ָּכל ְּגדֹוֵלי  ָמִׁשיַח, ְּכלֹוַמר ְּבדֹוֵרנּו ָאנּו, 
ַּדְוָקא  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ְלִלּמּוד  ַהִּצּבּור  ֶאת  ַהּדֹור 
ֶׁשָאָדם  ֶׁשָּנכֹון  ַרּבֹוֵתינּו,  ְוָאְמרּו  זֹו.  ִּבְתקּוָפה 
מּוָעט  ָּדָבר  ֶׁשל  ְקִריָאה  ֲאִפילּו  ְלַעְצמֹו  ַיְקִציב 
ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  יּוַכל  ּוְבָכְך  יֹום,  ִמֵּדי  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר 
ִלְדֹּבק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר. ּוִמְּלַבד ֹּכחֹו ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ַהָּדֵבק ּבֹו,  ָהָאָדם  ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֲעבּור  ְלַבֵּטל ֶאת 
ֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשֵּסֶפר ַהֹּזַהר ְמָמֵרק ֶאת ִנְׁשַמת ָהָאָדם 
ְלָכל  ְסגּוָלה  ִהיא  ּבֹו  ְוַהְּקִריָאה  ָרע,  ָּדָבר  ִמָּכל 
ט"ו,  ִאֶּגֶרת  ַרְמַח"ל  )ִאְּגרֹות  ְוַהַהְצָלחֹות.  ַהְיׁשּועֹות 

ַרְמַח"ל לרב"ך(.
ְוָדְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ... ְוַגם ִמי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, 
ִנְרֹמז לֹו, ְּדַאף ַעל ַּגב ֶׁשָאָדם הּוא ִּכְבֵהָמה ְוֵאינֹו 
ַמָּיא ִיְכְּפלּו לֹו ְׂשָכרֹו.  יֹוֵדַע ִלְקרֹות, ִעם ָּכל ֶזה ִמּׁשְ
ְוֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּפסּוק )ְּתִהִּלים לו ז( 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע 
ֲהָוָי"ה', ְּדֵתבֹות 'ּתֹוִׁשיַע ֲהָוָי"ה' ִעם ַהֵּתבֹות ּוְׁשֵּתי 
'ֹזַה"ר  ֵּתבֹות  ְּכִמְסַּפר  ַיֲעלּו  ֵּתבֹות  ֶׁשל  ּכֹוְלִלים 
ָלאֹור  ַהּמֹוִציִאים  )ַהְקָּדַמת  צ"ח.  ְּבִדְקּדּוק  ִּתּקּוִני"ם' 

ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ְּדפּוס ִליוֹוְרנֹו(
)ֶּפֶרק  ַסְנֶהְדִרין  ַמֶּסֶכת  ַּבִּמְׁשֶנה  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 
ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  א'(  ִמְׁשֶנה  י' 
ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם  ְוַעֵּמְך  ס(  )ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּבא, 
ָיַדי  ַמֲעֵׂשה  ַמָּטַעי  ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם 
ִלּמּוד  "ִחּזּוק  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  "ֵחֶל"ק"  ְלִהְתָּפֵאר. 
ַּבֹּזַהר  ֵחֶלק  ֶיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּלָכל  ְלַלְּמֵדנּו  ַקָּבָלה", 
ֵסֶפר   – ַהַּקָּבָלה  ִלּמּוד  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְועֹוד,  ַהָּקדֹוׁש, 
ְלֵעיל[  ]ְרֵאה  ַהָּבא,  ְלעֹוָלם  ִיְזּכּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר 
ְועֹוד "ֵחֶלק" ִּגיַמְטִרָּיה "ֶצַמח" ְּדַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶּכה 
ְוַקְרנֹו  ַתְצִמיַח",  ְמֵהָרה  ַעְבְּדָך  ָּדִוד  ֶצַמח  ְל"ֶאת 
]ִעם  –ִּגיַמְטִרָּיה  ִּביׁשּוָעֶתָך   - "ִּביׁשּוָעֶתָך"  ָּתרּום 
ַמה  מּוָבן  ֶזה  ּוְלִפי  ְּגאּוָלה".  "תש"ע  ָהאֹוִתּיֹות[ 
ֶׁשָּכַתב מֹוֵרנּו ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זי"ע, ְּדָכל ֶחְלקֹו 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא ָּתלּוי ְּבִלּמּוד ֶזה, ְועֹוד ָּכַתב ָהַרַמ"ז 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  לֹוֵמד  ֵאינֹו  ְּדִאם  ַזּכּוָתא(  ֹמֶׁשה  )ַרִּבי 

ַיְכִסיפּו לֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְיֻעַּין ָׁשם, 
ִנְׁשַאר ָלנּו ֵאיֹפה ְלָבֶרְכֶכם, הֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ַחִיל 
ְואֹוַרְיָתא,  ִהיא  ְּבִריְך  ְלקּוְדָׁשא  ַחָּיִלים  ְלַהְרּבֹות 
ֻּתְׁשַלם  ֲאֶׁשר  ַעד  ְיֵדיֶכם  ְּבַמֲעֵׂשי  ַהְּבָרָכה  ִויִהי 
ִלְׁשֵלמּותֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִביא  ַהְּמָלאָכה,  ָּכל 
ָהֲאִמִּתית, ִויִהי ֵׁשם ה' ָׁשֵלם ְוהכסא ָׁשֵלם ְוִתּכֹון 
ִּבְמֵהָרה  ּוְמִׁשיֵחנּו  ַמְלֵּכנּו  ְּבִביַאת  ָלַעד  ַמְלכּותֹו 
ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ַרְׁשִּב"י,  ּוְכַדאי הּוא  ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ִלְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ֶּתֱחֶזיָנה  ְוֵעיֵנינּו  ַהְּגֻאָּלה,  ֶאת  ּוְלָקֵרב  ַהִּדין  ִמן 
ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ם  ַהּׁשֵ אֹור  ִנְגלֹות  ְּבִהָּגלּות 
ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ְּבִביַאת  ם  ַהּׁשֵ ֶאת 

ָאֵמן.
ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס
ֲאַבְדַק"ק ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה ָהאְלִמין ֵּבית ֶׁשֶמׁש
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 ִמְכָּתב ב'
הנה אנחנו עומדים בדור של משיח, ובימים 
וכל  לאומים.  וערפל  ארץ  מכסה  החושך  אלו 
אומות העולם, עומדים עלינו לכלותינו, כולם 
מן  ולטרדנו  להשמידנו  אחת  בעצה  התאחדו 
מרובים  שמים  לרחמי  אנחנו  זקוקים  העולם, 

להינצל מיורשיו של עמלק.
גדול,  בקול  ונקרא  לחשות!  עת  לא  כן  על 
אחינו כל בית ישראל, האהובים והנעימים, די 
לחזות  לבבכם  ויאמץ  חזקו  ואתר,  אתר  בכל 
לדבר  אזנכם  הטו  בהיכלו,  ולבקר  ד'  בנועם 
)בראשית  ואומר:  ומכריז  חורב  מהר  היוצא  ה' 
ֵעָׂשו",  ְיֵדי  ְוַהָּיַדִים  ַיֲעֹקב  קֹול  "ַהֹּקל  כב(  כז  פרק 
)רבה בראשית פרשה סה פסקה כא(, ד"א  ובמדרש 
הקול קול יעקב הא קולו משתק את העליונים 
- פסקא  )דרב כהנא  ובפסיקתא  ואת התחתונים, 
ויום  יום  בכל  לוי  בן  יהושע  א"ר  ה(...  אות  טו 
לכם  "אוי  ואומרת  חורב  מהר  יוצאת  קול  בת 
בר  אבא  א"ר  תורה"  של  מעלבונה  הבריות 
העולם  באומות  פילוסופים  עמדו  לא  כהנא 
נכנסו  הגרדי,  וכאבנימוס  בעור  בן  כבלעם 
אומות העולם אצל אבנימוס הגרדי, אמרו לו 
להם  אמר  הזאת,  לאומה  להזדווג  אנו  יכולין 
בתי מדרשות  ועל  כנסיות  בתי  על  וחזרו  לכו 
מצפצפים  תינוקות  שם  מצאתם  אם  שלהם, 
ואם  להם,  להיזדווג  יכולין  אתם  אין  בקולם, 
הבטיחן  שכך  להם,  להזדווג  יכולין  אתם  לאו 
)בראשית  יעקב"  קול  "הקול  להן,  ואמר  אביהן 
יעקב מצפצף בבתי  זמן שקולו של  כל  כב(  כז 
כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשו, וכל 
זמן שאין קולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות 
ובבתי מדרשות הידיים ידי עשו, שמואל אמר 
ְוָצָבא ִּתָּנֵתן ַעל ַהָּתִמיד ְּבָפַׁשע  )דניאל פרק ח יב( 
ְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה ְוָעְׂשָתה ְוִהְצִליָחה" בפשעה 
של תורה כל זמן שישראל משליכין דברי תורה 
ומצלחת  גוזרת  הזאת  הרשעה  מלכות  בארץ, 
)שם(,  וגו'  ארצה  אמת  ותשלך  טעמה  ומה 
אומר  דאת  כמה  תורה,  דברי  אלא  אמת  ואין 
"אמת קנה ואל תמכור" )משלי כג כג( א"ר יודה 
טֹוב  ִיְׂשָרֵאל  "ָזַנח  ג'(  ח'  פרק  הושע  )ספר  פזי  בר 
כמה  תורה  דברי  אלא  טוב  ואין  ִיְרְּדפֹו"  אֹוֵיב 
דאת אמר "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל 

תעזובו" )משלי ד ב(. 
לכבוד  נרגשת  בקריאה  יוצאים  אנו  ומכאן 
מעלת גדולי ישראל, רבנים וראשי ישיבות. וכל 
ומיחלים  המצפים  בכלל.  ישראל,  בית  אחינו 

לישועת ה'.
עורו עורו מבקשי ה', התבוננו וראו תהפוכות 
עצה  מחפשים  ישראל  שבני  בזמן  עולם, 
עינינו  האירו  וכבר  הזה.  המר  בגלות  ותושיה 
הקדוש  הזהר  למוד  שבכוח  ישראל,  צדיקי 

לקרב הגאולה ברחמים.
זיע"א שציווה לאנשיו  דברי הבעש"ט  וידוע 
שלפני כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ותיקונים. 
ספרין  יחיאל  אייזיק  יצחק  ר'  דברי  וידועים 
וזה  ד'(  פרק  אבות  מספר  חסד  )נוצר  מקאמרנא 
שהמינות  הזה  בדור  לי  שומע  עמי  לו  לשונו: 

גובר, היו לומדין עם תינוק בן תשע שנים ספר 
חטאו  יראת  והיה  בו,  להגות  ותיקונים  הזוהר 
קודמת לחכמתו, ויתקיים, עד כאן לשונו. ועוד 
למוד  ידי  שעל  זי"ע  מקאריץ  פנחס  רבי  כתב 
הזהר הקדש נצלים האדם ומשפחתו ממגיפה 
ומובא  ו' אות ע"ג(.  )אמרי פנחס, שער  ושערורות, 
יותר  הזה  הלמוד  שכר  שגדול  משה  בויקהל 
משאר כל התורה וכל המצוות ומי שלא עסק 
אותה,  ללמוד  רצה  ולא  האמיתית  בחכמה 
דוחין  עדן  לגן  לעלות  רוצה  שנשמתו  בשעה 
בזוהר  שאמר  כמו  גדולה  בבושה  משם  אותה 
עצה  מצא  לא  זי"ע  והרמח"ל  השירים,  שיר 
לבטל גזירות מעם ישראל, אלא בלמוד הזהר 

הקדוש ברצף ללא הפסק. 
הצדיקים  עוררו  הקודמים  הדורות  בכל 
בנוסף  בזהר  לעסוק  ישראל  המוני  את 
חובתינו  ידי  נצא  ובזה  התורה,  נגלות  ללמוד 
שנכתב  כמו  הגאולה  להבאת  בהשתדלות 
בשלח(:  )פרשת  אפרים"  מחנה  "דגל  בספר 
ח(,  יד,  )שמות  ָרָמה"  ְּבָיד  ֹיְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני 
על  גליה,  בריש  נפקין  ישראל  "ובני  ותרגומו: 
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.
דישתדל  מאן  קיב.(  דף  )בהר  מהימנא  וברעיא 
הוא.  בריך  לקודשא  ליה  למנדע  באורייתא 
בריך  לקודשא  בן  אקרי  דיליה,  גניזין  ובאינון 
שעוסק  מי  הקודש[:  ללשון  ]תרגום  הוא, 
בתורה )כדי( לדעת את הקדוש ברוך הוא ובאלו 
הוא.  ברוך  להקדוש  בן  נקרא  שלו,  הנסתרות 
שאינם  דאלו  מובא  ל(  )תיקון  זוהר  ובתיקוני 
רוצים ללמוד סודות התורה אוי להם שגורמים 

עניות וחרב ובזה והרג ואבדן בעולם רח"ל.
ישראל בכל  גדולה לכל  יצאו בקריאה  וכבר 
בארצנו  וקדישי  קשישי  רבנן  כולו,  העולם 
ובדורנו  תרפ"א(  )משנת  שעבר  מדור  הקדושה 
להתעורר  וחיזקו  שבו  תשס"ח(  )בשנת  אנו 
ולקבוע  הקדוש  הזוהר  בלימוד  ולהתחזק 
זה  שלימוד  כסדרן,  תמידים  ברבים,  שיעורים 
הוא המציל והמגן בגלותנו זו, כמפורש בזוהר 
בלימוד  ורק  אך  תלויה  הגאולה  שכל  הקדוש 
תורת הסוד. וכן כתב האור החיים הקדוש זי"ע 
דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים 
אומר  הקדוש  זוהר  לומדים  שאינם  ואלו   -
וכתבו  ארצות'.  'עמי  מהימנא  הרעיא  להם 
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, 
בשעה  עולמו  קונה  יש  חז"ל  אמרו  זה  ועל 
אחת, ששקולה כשנה שלימה של לימוד תורת 

הפשט, כמו שכתב "הכסא מלך" דלימוד הזהר 
הקדוש עולה שעה אחת לערך שנה של למוד 
קנ"ה  )סימן  החיים  בכף  פסקו  והובא  הפשט, 
סקי"ב(, וז"ל: ה"כסא מלך" )תקון מ"ג(: כי למוד 
עולמות,  בונה  בעלמא  בגירסא  הקדוש  הזהר 
וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין אפילו פירוש 
בשעה  למעלה  תיקון  בו  יעשה  אחד,  מאמר 
שנה  הפשט  בלימוד  יעשה  שלא  מה  אחת 
הבא  עולם  בן  שהוא  לו  ומובטח  תמימה, 
המלך  פני  מרואי  ויהיה  דמלכא,  היכלא  מבני 

היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא.
וע"ב(,  ע"א  קכ"ט  )ַּדף  ְּתרּוָמה  ָּפָרַׁשת  ּוַבֹּזַהר 
ִכיָנה ִמְתַחֶּבֶרת ִעם ַהְּיהּוִדי ָהאֹוֵמר  ָאְמרּו ְׁשַהּׁשְ

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש
ַתְרּגּום,  ִאיִהי  ְבסֹוָפא,  ִּדי  ְקדּוָׁשה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה 
לֹוַמר  ְיִכיל  ָיִחיד  ֲאִפיּלּו  ְוָדא  ְדאֹוִקיְמָנא.  ְּכָמה 
ְּדָלׁשֹון  ִמִּלין  ֲאָבל  ְּדַתְרּגּום.  ִמֵּלי  ִאיּנּון  ָלּה, 
ַבֲעָׂשָרה,  ֶאָּלא  ִאיּנּון  ָלאו  ה,  ִּדְקדּוּׁשָ ַהֹּקֶדׁש 
ַּבֲהֵדיּה.  ִמְתַחְּבָרא  ְׁשִכיְנָּתא  ַהֹּקֶדׁש  ְּדָלׁשֹון  ְּבִגין 
ּוְבָכל ְקדּוָׁשה ִדְׁשִכיְנָּתא ַאְתָיא, ָלאו ִאיהּו ֶאָּלא 
ְבתֹוְך  ְוִנְקַּדְׁשִּתי  כב(  )ויקרא  ִּדְכִּתיב,  ַּבֲעָׂשָרה. 
ִיְׂשָרֵאל ִאיּנּון ָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש  ְּבֵני  ְוגֹו',  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַאֲחָרא.  ִליָׁשן  לֹון  ְּדִאית  ַעִּמין  ְׁשַאר  ְוָלא  ַוָּדאי, 
ַּתְרּגּום,  ִהיא  ֶׁשַּבּסֹוף  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ַהֹקוֶדש[:  ]ָלׁשֹון 
ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו, ְוֶזה ֲאִפּלּו ָיִחיד יּוַכל לֹוַמר אֹוָתּה, 
ַהֹּקֶדׁש  ְלׁשֹון  ִּדְבֵרי  ֲאָבל  ַהַּתְרּגּום.  ִּדְבֵרי  אֹוָתם 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ִּכי  ַּבֲעָׂשָרה,  ֶאָּלא  ֵאיָנם  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֶׁשל 
ִעם  ]ּוִמְתַחֶּבֶרת  ַהֹּקֶדׁש  ְלׁשֹון  ִעם  ִמְתַחֶּבֶרת 
ורא"ג([,  )רמ"ק  ַהֹקוֶדש  ְּבָלׁשֹון  ָהאֹוֵמר  ַהְּיהּוִדי 
ֶאָּלא  ֶזה  ֵאין  ָּבָאה,  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ה  ְקֻדּׁשָ ּוְלָכל 
ַּבֲעָׂשָרה, ֶׁשָּכתּוב )ויקרא כב( ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני 
ַוַּדאי  ַהֹּקֶדׁש  ְלׁשֹון  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוגֹו'.  ִיְׂשָרֵאל 
ַוַּדאי  ַהֹקוֶדש  ָלׁשֹון  ִנְקָרִאים  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ]ֶׁשְּבֵני 
)רמ"ק ורא"ג([, ְוֹלא ְׁשָאר ַעִּמים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָלׁשֹון 

ַאֶחֶרת. 
השכינה   - הקודש  ש"לשון  מכאן,  רואים 
לאור  שיצא  שזכינו  וב"ה  בה",  מתחברת 
ללמוד  יכול  אחד  וכל  הקודש,  בלשון  הזוהר 
ויהיה שגור על לשונו, בקדושה יתירה בלשון 

הקודש, שמחוברת אל השכינה הקדושה.
הזוהר  בלימוד  יתאחדו  העם  שכל  ידי  ועל 
הקדוש )ותנעל דלת התירוצים בפני היצר הרע(, בכך 
כולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב"י 
ובסגולתו  ביה,  אתגליא  דהאי  דרא  "זכאה 
בן  בביאת  עינינו,  ותחזנה  דרור"  "וקראתם 
דוד משיחנו, מלך ביופיו יבוא ויגאלינו, ב"עז" 
צורנו  חי  א-ל  זאת  ובשכר  לאלוקינו,  והדר 
ה'  רּוַח  ָעָליו  ְוָנָחה  ל"  בחיינו,  יזכינו  חלקינו, 
ַּדַעת  רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח 
ְוִיְרַאת ה': )ישעיה פרק י"א ב'(. ִויקּוַים ָּבנּו ְנבּוַאת 
ֶדֶרְך  ּוִפָּנה  ַמְלָאִכי  ֹׁשֵלַח  "ִהְנִני  ַמְלָאִכי:  ַהָּנִביא 
ְלָפָני ּוִפְתֹאם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם 
ֲחֵפִצים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  ּוַמְלַאְך  ְמַבְקִׁשים 
ִהֵּנה ָבא ָאַמר ה' ְצָבקֹות" )מלאכי פרק ג' א'(, ִיְראּו 
ְּפדּות  ְוַעל  ְגאּוָלֵתינּו  ַעל  ִלֵּבנּו,  ְוִיְׂשַמח  ֵעיֵננּו 

ַנְפֵׁשנּו ִּבְגֻאַּלת עֹוָלִמים בב"א.


