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ּתֹוַרת ַהזַֹהר  ג  ַּהְקָדמֹות - ּ

  

ַמִים )א ימו ִּמׁשָ   ו.........................................................................................!ְְלָכך ִּהְסּכִ

ִליכו ַאל )ב ָרֵאל ַחְכֵמי ַּיׁשְ   ז...............................................ֵּגָום ַאֲחֵרי ַּהֶזה ַּהָדָבר ֶאת ִיׂשְ

ה )ג ּיוְכלו ֵמַעּתָ ל ְלִהְתַאֵחד ּ ָרֵאל ִּציּבור ּכָ ָנֵקל ְוִלְלמֹד ִיׂשְ  ְוֵלָהנֹות ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֶאת ּבְ

ּבִ ֹנַעם ִּמִזיו ים ַוֲחֵבָריו י"ָהַרׁשְ   ח...................................................................ַּהְקדֹוׁשִ

ַּהְגאוָלה אֹור ּהוא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר )ד   ט..........................................................ָהַאֲחרֹוָנה ּ

ק ַמְכִניס ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִּלּמוד )ה ַכָוָנה ְּוִלְתִפָלה ,ַהּתֹוָרה ְּלִלּמוד ָּגדֹול ָחׁשַ   י.....................ּּבְ

יבות ַמֲעַלת )ו   יט...............................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַּוֲחׁשִ

ַעל )ז ם ַהּבַ יו ִּצָוה טֹוב ׁשֵ קֶֹדם ַלֲאָנׁשָ ל ּׁשֶ ִפָלה ּכָ ּקוִניםְוִת ּזַֹהר ַמֲאַמר ִּיְלְמדו ּּתְ   יט..............ּ

ָגה מֹוִעיל ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ח ֵני ְמִאיִרים ּוְדָבָריו ,ְּלַהׂשָ ַמת ְוַחִיל ּכַֹח ְונֹוְתִנים ,ָהָאָדם ּפְ  ְלִנׁשְ

  יט.............................................................................................................ָהָאָדם

ִלּמוד )ט ֵלמות יֹוִסיף ַּהזַֹהר ּּבְ יל ּׁשְ ּכִ ֲהָבָנה ְלַהׂשְ ל ֶאת ּבַ   כ..............ַהּתֹוָרה ִנְגלֹות ֶחְלֵקי ּכָ

גון )י ֵּמַהּנִ ל ּ קוִנים ׁשֶ ַּהּתִ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ,ֱּאלול ּבְ ְתַאֲחִריםּכְ ַּהֵלב ּ ּמִ ה ,ׁשֶ  ְּדָבִרים ַנֲעׂשֶ

ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים   כ.......................................................................ְלַמְעָלה ְּגדֹוִלים ּ

ַּהָגלות ִמן ָּיָצאו ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )יא ַרֲחִמים ּ   כ..........................................ַוֲחָסִדים ּבְ

ּבִ )יב יך י"ַרׁשְ קוִנים ְִהְמׁשִ ּּתִ ֵאֶלה ּ ָכל ,ּּכָ ּבְ ל ,ַּהסֹוף ַעד ָודֹור ּדֹור ׁשֶ ּכָ ִיְרֶצה ִמי ׁשֶ  ָּלׁשוב ּׁשֶ

ם ְלִהְתָקֵרב ּיוַכל ַרך ְּלַהׁשֵ ל ְִיְתּבָ הוא ָמקֹום ִמּכָ   כא................................................ּׁשֶ

ֲּאִפלו )יג חוִרים ּ ׁשוֵטי ַּהּבַ ּוְפּ ֵסֶפר ַּיַעְסקו ָהָעם ּ   כא....................................ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ

ִחיַנת ִהיא זֹו ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד )יד ְטחות ּבְ ּתַ   כא........................ַּצִדיִקים ֵריִקְב ַעל ִּהׁשְ

ְדִחילו ַּהזַֹהר ִּלּמוד )טו ּוְרִחימו ּּבִ ב ּ לֹוֵמד ֶנְחׁשָ ּנָא ֵאֶצל ּׁשֶ י ַּהָקדֹוׁש ַהּתַ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ּבַ

  כב.............................................................................................................יֹוַחאי

ל ֶאת ִלְפטֹר ֲאִני ָיכֹול )טז לֹו ָהעֹוָלם ּכָ ְבֵראִתי ִּמיֹום ַּהִדין ִמן ּּכֻ ּנִ ה ַעד ׁשֶ   כב.................ַעּתָ

ָכל )יז ּתוְכלו ֶרַגע ּבְ ר ּ ַמת ְּלִהְתַקׁשֵ ּבִ ְלִנׁשְ   כג........................................................י"ָהַרׁשְ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  ד  ַּהְקָדמֹות - ּ
ּבֹון ּּבֹואו )יח ְיהוִדי ַמה ֶחׁשְ ּׁשֶ ין ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ִלְזּכֹות ָיכֹול ֶאָחד ּ ימֹות ּבֵ  ַהחֹול ּבִ

ת ּוֵבין ּבָ ׁשַ   כד.............................................................................................קֶֹדׁש ּבְ

ּבֹון )יט י ֶחׁשְ ל ֲאִמּתִ ל ֶאָחד ִּליהוִדי ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ְּזכות ׁשֶ ִקּבֵ  ּזַֹהר ִלְלמֹד ַעְצמֹו ַעל ּׁשֶ

ָעה יֹום ַאַחת ׁשָ   כו...............................................................................................ּּבַ

ּבֹון )כ י ֶחׁשְ ל ֲאִמּתִ ַּהְזכות ֹּגֶדל ׁשֶ ת ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהרַה ִּלּמוד ּ ּבָ ׁשַ   כז............................קֹוֶדׁש ּבְ

ָלה ִּלּמוד )כא יֹום ְּוזַֹהר ַקּבָ ת ּבְ ּבָ ך ׁשַ ֶמׁשֶ ָעה ְּבְ ָוה ׁשָ ַּלִלּמוד ׁשָ ָנה 75 ּ ימֹות ׁשָ   כז......ַהחֹול ּבִ

ָלנו ִנְתַגֵייס ּּבֹאו )כב ּּכֻ ים ִעם ַּהְגדֹוִלים ,ּ ׁשוִטים ִעם ְּגאֹוִנים ,ַּהְקַטּנִ  ,ּוֵבינֹוִנים ַּצִדיִקים ,ּּפְ
ִדים ,ְנָעִרים ִעם ְזֵקִנים ינֹוקֹות ִעם ְמַלּמְ ל ּתִ ית ׁשֶ ן ּבֵ  ֶאת ּוְלָהִביא ְלָקֵרב ְוִנְפַעל ,ֻרּבָ

יַח ַרֲחִמים ּנוִצְדֵק ְמׁשִ   כט.....................................................................................ּבְ

ד )כג ִיְלמֹד ְָצִריך ְמַלּמֵ הוא ,ּזַֹהר ּׁשֶ ִחיַנת ּׁשֶ יך ְּויוַכל ,"ַּחִיים ֵעץ" ּבְ ָמה ְְלַהְמׁשִ  ְנׁשָ

י ,ְלַתְלִמיִדים ֶזה ּכִ ָהַרב ּבָ ֶכל נֹוֵתן ׁשֶ ר ׂשֵ ינֹו ָיׁשָ ֶזה ,קַלּתִ יַח ּבָ ָמה ַמּנִ ית ְנׁשָ   לא........ֲאִמּתִ

ָאב )כד ׁשֶ נֹו ׁשֹוֵלַח ּכְ ד ּבְ דֹו ִלְמַלּמֵ  ִאם ,ְלָבֵרר ְָצִריך ָהִראׁשֹון ָּדָבר ,ּתֹוָרה ֶאְצלֹו ְלַלּמְ

ד ַלּמֵ ל ַהּמְ נֹו ׁשֶ   לא...............................................................................ּזַֹהר לֹוֵמד ּבְ

רור )כה יצֹוצֹות ּּבֵ קוִנים ּפֹוֲעִלים ַּהְקדֹוׁשֹות ַהּנִ ּּתִ עֹוָלמֹות ְּגדֹוִלים ּ   לא............ָהֶעְליֹוִנים ּבָ

ֲעלֹות )כו ֵסֶפר ָהעֹוֵסק ִמּמַ   לד..........................................................................:ַּהזַֹהר ּבְ

ְזכוְתך" )כז ָּבִ י ּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֶיׁש ְָלך ,!ִּהַגְעּתִ   לז......................................................!"ָהָעם ּּבִ

ַדקֹוֵתיֶכם ִּהְקִריבו )כח ִכיָנה ןְלַמַע ּמִ ה ַּהׁשְ   לז.....................................................ַּהְקדֹוׁשָ

ל ָקְדׁשֹו ִּדְבֵרי )כט ַּהַצִדיק ׁשֶ ל ּ י ֱאלֹוַקי ַהְמֻקּבָ ַעל ע"זי ראזנבערג יודיל ַרּבִ  ּזַֹהר" ּבַ

  לח............................................................................................................"ּתֹוָרה

ָרֵאל ַּדֲעִתיִדין ּוְבִגין )ל ְּדַחֵיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטָעם ִיׂשְ ְּדִאיהו ּ יה ִּיְפקון ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ  ִמן ּּבֵ

  לח...........................................................................................................ָּגלוָתא

ל )לא ִיְזּכו אֹוָתם ּכָ ּׁשֶ   לט..............................................ִּלְגֻאָלה ִּיְזּכו ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִלְלמֹד ּ

ְּלִהְתַגלות ָלֹבא ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּיוַכל ְֵאיך )לב ּ ה ּ ט ֲחָדׁשָ ׁשֵ ּוְלִהְתּפַ ין יֹוֵתר ּ ַלל ּבֵ ָרֵאל ַהּכְ   מ....ִיׂשְ

י )לג ָלׁשֹון ַּהזַֹהר ֵסֶפר לֹו ָהָיה ל"ַזַצ ִויָטאל ַּחִיים ַרּבִ מֹו ,ַּהקֶֹדׁש ּבְ ּמוָבא ּכְ ֵפרוׁשֹו ּׁשֶ  ּּבְ

ְֶדֶרך"   מ......................................................................................................"ֱאֶמת ּ

  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  ה  ַּהְקָדמֹות - ּ

  

ֶפַתח ְוֻכָלנו ְמַצִפים ְלַהְבָטַחת 'ַהַפַעֵמי 'ּוְּגאוָלה 'ַהֵמי 'ְי יַח ְמַחִכים ּבַ ָּמׁשִ ּּ ּ ּ
ִביא  ִּכיֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות": )ו"ט: ִמיָכה ז(ַהּנָ ָ ְָכַתב ַעל ָכךו , "ּ ּ ּ 

ָל ִחּבור ַהֹזַהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות " :ק"וזל, ּה ַהָקדֹוׁש"ַּהְשׁ ה ְמבָֹאר ִמָכאן ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ
ָּגנוז ְוכו ּ סֹוף ַהָיִמים'ּ ָיבֹוא ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּ ַעד ׁשֶ ָאז ִיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים,ּּ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ. 

יַח ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ר ֶזה ,ּ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ּ ִכי ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּ ּ ּ
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ָאַמר וְבִגיֵנה ,ִּתְהֶיה ִסּבָ ּ ְוֶזה ׁשֶ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְּוׁשַ ּ" 

ָרֵאל ,'ְּוכו ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ִיׂשְ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ָרֵאל ִמּמִ, ּּ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ְצַרִים ּ
יָלה ַדם ַהֶפַסח וְבַדם ַהּמִ ם ּבְ ׁשָ רוך הוא ְלַקּדְ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ ּּ ְ ן ,ְּ  ּכֵ

ה ַהזֹו ִיְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ַּהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ַרך ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון( "ּ ֵני , ֲעׂשָ ׁשְ

ִרית   . )ּלוחֹות ַהּבְ

ְזֶכה ְוִנָגֵאל    ּנִ ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֻמְבָטח ָלנו ׁשֶ ִּבְזכות ַהְקִריָאה ְוַהִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ַאֲהָבה  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִריםּוּבְ ּּבְ ּ  

רֹב,ׁש ְוַנֲעֶלהאֹוָצר ָקדֹו, ַּמְרָגִלית ְיָקָרה ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ְ ֶהֱעִניק ַהׁשֵ ַּחְסדֹו ְלַעֵמנו  ּ ּ ּ
ְּוהוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ַּעם ְסֻגָלה ּ א , ּ ה ֶעְליֹוָנה ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ְקֻדׁשָ ר ּבִ ְתַחּבֵ ּנִ ּׁשֶ ּ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  ו  ַּהְקָדמֹות - ּ

ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָּהֱאלִֹקי ַרּבִ ּוִבְזכו. ּ ּת ַהְקִריָאה ְוַהִלמוד ּ ּ ּ ּ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים  ְזֶכה ְוִנָגֵאל ּבְ ּנִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֻמְבָטח ָלנו ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַעְצמֹוָּדָבר ֶזה ְמֹבָאר . ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּּבְ ל , ּ ִּמִפי ָקְדׁשֹו ׁשֶ
נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ְמעֹון , "ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא"לֹום ּ י ׁשִ ר ָהָיה ִנְגֶלה ְלַרּבִ ֲאׁשֶ

ַמֲעָמד ָמֵלא הֹוד ר יֹוַחאי ְוַלֲחֵבָריו ּבְ יָבה , ּבַ ּוְמַגֶלה ָלֶהם ִסְתֵרי תֹוָרה ִמיׁשִ ּּ
ל ַמְעָלה    .ׁשֶ

לֹום   נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ָּכך אֹוֵמר מׁשֶ ּ ְלך: ְ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ,ּ

ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ,ַּהָקדֹוׁש ָרֵאל ִמן ַהָגלות ּבְ ֵני ִיׂשְ ּ ֵיְצאו ּבְ ּ ּ ּּ ּ
יַח   !ֶחְבֵלי ָמׁשִ

ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּוָכך אֹוֵמר מׁשֶ ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ְ ֹזַהר ,ּ ּ ּבַ

ַּהָקדֹוׁש ָפָר ת ָנׂשאּ יה ִמן ", ׁשַ ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר ִיְפקון ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ְּ

ַרֲחֵמי ָּגלוָתא ּבְ אור ַהְדָבִריםּו. "ּ ּּבֵ ְלך: ּ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש,ּ ּ, 
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִי ָרֵאל ִמן ַהָגלות ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵּיְצאו ּבְ ּסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ּּ ּ ּ

יַח   ! ָמׁשִ

ימו ְלָכך  )א ַמִים ִהְסּכִ ְִמׁשָ ּ ּ!  

ַמִים ִהְסִכימו ְלָכך ְְוַאף ִמׁשָ ּ ּ ִּתקוֵני ַהֹזַהר ְמבָֹארּוְב! ּ ּ ּ ֵאִלָיהו ,ּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ר יֹוַחאי ְוַלַחְבַרָיא ַקִד ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ָזכור ְלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ ַּהּנָ ִעמֹוּ א ׁשֶ  ְוָלַמד ,ּיׁשָ

מֹות ִעְנַין ִתקוֵני ְנׁשָ ִּעָמֶהם ִסְתֵרי תֹוָרה ּבְ ּ ּ ּ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם, ּ ת קֹול ִמׁשָ  :ָּיְצָאה ּבַ
עֹוָלם" ר יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ַּכָמה ַרב כֹחֹו וְקֻדׁשָ ּ ּ ְְוַאַחר ָכך הֹוִסיָפה , "ּּ ּ

ֵני ָנ" :ּזֹו ַהָלׁשֹוןְּוָאְמָרה ְנבוָאה ּבְ ה ּבְ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ְוַכּמָ ּׁשָ ּ ּּ
סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ ד ִיְתַגלו ְלַתָתא ּבְ יָלך ּכַ ּּדִ ּ ּ ּ ּ ּוְקָראֶתם ', ֵּנהיּוְבִג, ְ

ָאֶרץ רֹור ּבָ אור ַהְדָבִריםּו ."'ּדְ ּּבֵ ֵני ָאָדם ְלַמָטה : ּ ַּכָמה ּבְ ּ ִּיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבורּ ּּ  אּ
 

ַת ]א[ ּכָ י ָנַתן ב ְרֵאה ַמה ׁשֶ ִסְפרֹו  –ַרּבִ ין, ֶאֶבן ָהֵעֶזר(, ִּלקוֵטי ֲהָלכֹותּבְ ִּקדוׁשִ ה  :)ב"כ', ג, ּ ַרך ָעׂשָ ם ִיְתּבָ י ַהׁשֵ ְּכִ ּ

ים ין ַהְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ַרּבִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנּתְ עֹוָלם ׁשֶ ְתַגֶלה ְמֶלאֶכת ַהְדפוס ּבָ ּנִ ִּעַמנו ֶחֶסד ָגדֹול ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ .  

ַעל ְיֵדי ֶזה ִמַג ָפׁשֹות ׁשֶ ִחיַנת ְלִקיַחת ְוִקּבוץ ַהּנְ ָסה הוא ּבְ ִחיַנת ַהַהְדּפָ י ּבְ ּּכִ ּ ּנָּ ּכֹוְתִבין , ל"ִּלין ּתֹוָרה ּכַ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ה ְמֹאד ַעל ַהְדפוס , ֵסֶפר ֲאַזי ּכֹוְתִבין אֹות ַאַחר אֹות ה אֹוִתיֹות ַהְרּבֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ִצין ּכַ ָסה לֹוְקִחין וְמַקּבְ ַהְדּפָ ֲּאָבל ּבְ ּּ ּ
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סֹוף ַהָיִמים דֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ר ִיְתַגֶלה ְלַמָטה ּבַ ְלך ַכֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוִבְזכותֹו ִיְתַקֵים ַהָפסוק , ָ ּ ּּ ּ
ָאֶרץ" ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ֵלָמה-"ּ ּ ַהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ּ .  

נֹוָסף ַלַמֲעָלה ַהּנִ, ְּכמֹו ֵכן ַרֲחִמיםּּבְ ל ֵקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ְּפָלָאה ׁשֶ ּ  יםְּמֻסָגִל, ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ְכחֹוָמה  ַּהִלמוד ְוַהְקִריָאה ּבְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

צוָרה ִמְפֵני ָכל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּּבְ ּ ּ .  

ָרֵאל ֶאת   )ב ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ָוםַּאל ַיׁשְ ַּהָדָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ּגֵ ּ  

ינו ַהָקדֹוׁש ָהַרְמַחוכמו ש ַּרּבֵ ה ַחִיים לוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִדיק [, ל"ּ נו מׁשֶ ַּרּבֵ ּ ּּ
ְּוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל ַה,ּ ִרים" ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ ִּתֵקן , ] ְועֹוד"ּ ּ

יָבתֹו ֵסֶדר ִלמוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ּּבִ ָמרֹות ְללֹא ּ ִמׁשְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּל ִגיְרָסא ּבְ ּ ּ
 

ֵלם ַפַעם ַאַחת ַדף ׁשָ יִסין ּבְ ּוַמְדּפִ ל ַהּתֹו, ּ ם ְּוָהאֹוִתיֹות ׁשֶ ָפׁשֹות ׁשְֹרׁשַ ל ַהּנְ י ּכָ ִחיַנת ִניצוֵצי ְנָפׁשֹות ּכִ ָּרה ֵהם ּבְ

ָידוַע אֹוִתיֹות ַהּתֹוָרה ּכַ ּּבְ ּ ּנָ, ּ ָפׁשֹות ּכַ ִחיַנת ִלקוֵטי ַהּנְ ים ֵהם ּבְ ל ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ִקּבוץ ָהאֹוִתיֹות ׁשֶ ִּנְמָצא ׁשֶ ּּ י , ל"ּ ּכִ

רו ַעְצָמן ִנְתַחּבְ ַּגם ַהְסָפִרים ּבְ ּ יך ֶזה ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִהְמׁשִ ְבִחיַנת ְולֹוֵקַח ְנָפׁשֹות ָחַכם ׁשֶ ָפׁשֹות ּבִ ְ ַעל ְיֵדי ְלִקיַחת ַהּנְ

ו יִסין ַעְכׁשָ ֵסֶפר ַהֶזה שַמְדּפִ תוָבה ּבַ ִגָלה ְוחיֵדׁש ַהּכְ ֶּהָחָכם ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ יֹוֵתר , ּ ָסה ִנְתעֹוֵרר ּבְ ן ַעל ְיֵדי ַהַהְדּפָ ְוַעל ּכֵ

ִחי ַעְצָמן ִנְתֲהוו ֵאלו אֹוִתיֹות ּבְ ֵהם ּבְ ּמֵ ָפׁשֹות ׁשֶ כו ַעל ְיֵדי ְלִקיַחת ַהּנְ ְמׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ל ֵאלו ַהִחידוׁשִ ַּנת ַהׁשֶֹרׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֶזה ַהֵסֶפר ּבְ יִכ, ַּהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשִ ִצין אֹוָתן ַיַחד וַמּמְ ו לֹוְקִחין ֵאלו ָהאֹוִתיֹות וְמַקּבְ י ַגם ַעְכׁשָ ּּכִ ּ ּּ ּ ּין וִמַגִלין ַהּתֹוָרה ּ ּ ּ

ים  ין ֶאת ָהַרּבִ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַזּכִ ָעִמים ְרצוִפים ׁשֶ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵלם ּכַ ַפַעם ֶאָחד ַדף ׁשָ יִסין ּבְ עֹוָלם ַעל ְיֵדי שַמְדּפִ ּּבְ ּ

עֹוָלם וְמעֹוְרִרין ֶאת ִיׂשְ ה ַהיֹוְצִאין ּבָ ְסָפִרים ַהְרּבֵ ֵבל ּבִ ֵני ּתֵ ּוְמִאיִרין ּפְ ֵלָמהָּרֵאל ִלְתׁשוָבה ּּ   .ׁשְ

ין ַעל ְיֵדי ְדפוס ַדְייָקאְּוֶזהו  ַנַעׂשִ ִפִלין ׁשֶ ל ּתְ יִנין ׁשֶ ִחיַנת ַהׁשִ ּּבְ ּּ ּתוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ָלה, ּ ִחיַנת ּפִ ּּבְ ֱאַמר ַעל ' ּ ּנֶ ׁשֶ

ינו ַז ִדְבֵרי ַרּבֵ ְמֹבָאר ּבְ ִפִלין ּכִ ּּתְ ן ה(ל "ּ ְנָיָנא ִסּמֵ ִלקוֵטי ּתִ פֹוְסִקים . )'ּּבְ מוָבא ּבְ ִחיַנת ְדפוס ּכְ יּתוֵחי חֹוֵתם הוא ּבְ י ּפִ ּּכִ ּ ּ ּּ

ת ַהְסָפִרים הנדפסין ּתוֵחי חֹוָתם , ְּלִעְנָין ְקֻדׁשַ ִחיַנת ּפִ ְדפוס ּבְ ֲעׂשו ּבִ ּנַ ן ׁשֶ ם ְרִאָיה ֵמַאְבֵני ַהחֹוׁשֶ ּשמביאין ׁשָ ּ ּ ּ

ְמֹבָאר בה ִסי' ּכִ טוֵרי ָזָהב ּבְ ם"ָמן רעֵּסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ְנָיִמין ַעֵין ׁשָ ֹאת ּבִ ׁשוַבת ַמׂשְ ם ּתְ ׁשֵ ּא ּבְ ַהּתֹוָרה . ּ י ְמֹבָאר ּבְ ּכִ

ֵרי ָהַעם ַהּנַ ִפִלין"ַאׁשְ ִחיַנת ּתְ ָפׁשֹות הוא ּבְ ַכת ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ְלִקיַחת ַהּנְ ִחיַנת ַהְמׁשַ ּבְ ּל ׁשֶ ל ג, ּ ן ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ ' ּבְ

ל ד ן ׁשֶ ים ְוׁשֵ םָראׁשִ' ָראׁשִ ַסת , ּים ַעֵין ׁשָ ִחיַנת ַהְדּפָ ְדפוס ְוֶזהו ּבְ ין ּבַ ִפִלין ַנַעׂשִ ל ַהּתְ יִנין ׁשֶ י אֹוִתיֹות ַהׁשִ ּּכִ ּ ּ ּ ּ

ּנָ עֹוָלם ּכַ ך ַהּתֹוָרה ּבְ ַעל ָיָדם ִנְמׁשַ ָפׁשֹות ׁשֶ ֵהם ַהּנְ ִחיַנת ְלִקיַחת ְוִקּבוץ ָהאֹוִתיֹות ׁשֶ ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ְְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּ , ל"ּ

ּנָׁשֶ ִפִלין ּכַ ל ּתְ יִנין ׁשֶ ִחיַנת ַהׁשִ ֶּזהו ּבְ ּ ּנָ"ּ ְדפוס ַדְייָקא ּכַ ין ּבִ ַנַעׂשִ ּל ׁשֶ ן ָמעֹות ִלְצָדָקה . ל"ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ְלִיּתֶ ן ַאׁשְ ְּוַעל ּכֵ

ַמִים ם ׁשָ ין ְלׁשֵ יס ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ זֹאת ְלַהְדּפִ ּנ, נֹוָרָאה ּכָ ל ַהְצָדקֹות ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ּכָ ָפׁשֹות ּּכִ ֹּותִנין זֹוִכין ְלִיָקֻח ַהּנְ

ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְמֹבָאר ּבְ יָקא ְסִתיָמָאה ּכִ ִחיַנת אֹוָרְיָתא ְדַעּתִ יך ּתֹוָרה ּבְ ְוְלַהְמׁשִ ּנֹותִנין ְצָדָקה , ל"ּ ׁשֶ ֵכן ּכְ ל ׁשָ ִמּכָ

ַסת  ַהְדּפָ ים ׁשֶ יס ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ֵדי ְלַהְדּפִ ַעְצמֹו ּכְ ִביל ֶזה ּבְ ׁשְ ָפׁשֹות ּבִ ִחיַנת ְלִקיַחת ַהּנְ ַעְצָמן ֵהם ּבְ ְּסָפִרים ֵאלו ּבְ ּ

ּנָ ַכת ַהּתֹוָרה ּכַ ֵהם ָהאֹוִתיֹות ְוַהְמׁשַ י ּתֹוָרה "ּׁשֶ ים ְלָהִאיר ִחדוׁשֵ ָזָכה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַוַדאי ַאׁשְ ּבְ ּל ׁשֶ ּּ ּ

ָרֵאל ים ְלָכל ִיׂשְ ַפע טֹוָבה וְבָרָכה ְוָכל טֹוב ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ַּהְקדֹוׁשִ ך ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשַ ֵליַמה ׁשֶ ָגָחה ׁשְ ּזֹוִכין ְלַהׁשְ ְ ּ

ָרֵאלְלֵבית    .ִיׂשְ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  ח  ַּהְקָדמֹות - ּ

יָבתֹו, ֶּהְפֵסק ְכָלל ֵמֵעת ְלֵעת יׁשִ ְּוָקַבע ָדָבר ֶזה ַכַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּ ּ ְוכֹוֵתב ַעל , ּ
ֶזה ַהָלׁשֹון ָרֵאל ּבְ ִאֶגֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ַּמֲעַלת ַהָדָבר ּבְ ּ  ְלָכל ּזֹאת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה" :ּ

ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם ֵצל ֵמֶרׁשֶ ְּקִהלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ אי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ,ּ ּ וְבַוּדַ ּ
לו ָבר ְוָעצום ְמֹאד,ַּעל זֹאת ְולֹא ַיְחּדְ י ַרב ַהּדָ ִליכו ַחְכֵמי ... ּ ּכִ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ

ָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָום ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ִּיׂשְ י ֲאִנ,ּ ר ַח ּכִ י ָהִייִתי ִלְיּי ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ
ָכל ָמקֹום וָמקֹום ָבר ֶזה ּבְ בֹוד תֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ,ּקֹוֵבַע ּדָ ּ ֲאָבל ּכְ ּ

ַּהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ָרֵאל,ּ מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ  ְוָכל ֶאָחד , ּכִ
י לֹ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ ָללּבִ ה הוא ּכְ ָבר ָקׁשֶ ּ וִמי ָלנו ָגדֹול ."ּא ּדָ ּ ּ

י ַהתֹוָרה ְולֹא "ְּכָהַרְמַח ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ּל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ָּמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ּ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר, ּ ִּלמוד ּבְ ּ ּ 

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק ֹכַח, ּבְ ּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל  ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַּהְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ַרֲחִמים ְּגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ .  

ל ִצ  )ג ֵּמָעָתה יוְכלו ְלִהְתַאֵחד ּכָ ּ ָנֵקל ֶאת  בּּבוריּ ָרֵאל ְוִלְלֹמד ּבְ ִיׂשְ
ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוֵל ּבִּ יםי "ָּהנֹות ִמִזיו ֹנַעם ָהַרׁשְ   .ַּוֲחֵבָריו ַהְקדֹוׁשִ

 בהגלות נגלות הזוהר הקדוש בלשון גארץ'תגל ה'שמים ו'שמחו ה'י
כל ו, והלומדים מברכים ברכת הנהנין, וכל הרואים אומרים ברקאי, הקודש

ולהנות מזיו נועם , קרי בי רב יוכל מעתה ללמוד בנקל את הזהר הקדוש
י וחבריו ולהתחמם בשלהבת הקדושה הגנוזה בחיבורם ”בפירושי רש

  .שהיה סתום וחתום בפני ההמון אשר לאו כל מוחא יוכל להשיגם, הקדוש 

 אשר הגדיל עלינו לצלול יתברך ויתעלה ”בחסדי ה, והנה עתה זכינו
פנינים יקרות אשר כולו , כל ספר הזהר הקדושולהאיר את , למים אדירים

וכל , חיות הקודש שרפים ואופנים, ז אין מספר”שם רמ, ים גדול ורחב ידיםו

 

  .רשעים'ינונים ו'שרים ב'דיקים י'צ: ר ראשי תיבות"ציבו ]ב[

נועם אלימלך ( כמבואר בספרי הקדמונים אלו שאר העם, והארץ, השמים אלו התלמידי חכמים ]ג[

  –ה "י ע"כאשר כל העם באחדות ובאגודה אחת לעשות רצון אבינו שבשמים וללמוד תורת הרשב, )ועוד

  . שעל ידו נצא מהגלות ברחמים, הזוהר הקדוש



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  ט  ַּהְקָדמֹות - ּ

ורשות ניתנה לאלו "זה הקדוש ה יכנסו לחיבור ישראל אחים חברים
 )ב” ע”תיקוני זוהר דף א( "הנשמות שגורשו ממקומם לידבק בזה החיבור

 כנפי ד ולחסות בצללשאוב ממעינות המוסר והחיזוק שבזהר הקדוש
ַּמה ָיָקר  )יא-ח' ו פ"תהלים פרק ל(ה " ע ותפילת דוד המלך.השכינה הקדושה

ֵצל ְכָנֶפיך ֶיֱחָסיון ַּחְסְדך ֱאלִֹהים וְבֵני ָאָדם ּבְ ָּ ָּ יֶתך ְוַנַחל ֲעָדֶניך  :ּ ן ּבֵ ִָיְרְוֻין ִמֶדׁשֶ ָ ּ
ֵקם אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור :ַתׁשְ ִָכי ִעְמך ְמקֹור ַחִיים ּבְ ָּ ּ ְָמׁשֹך ַחְסְדך ְליְֹדֶעיך ְוִצְדָקְתך  :ּ ָ ָ ְּ

ֵרי ֵלב ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְלעֹוָלִמים. ְלִיׁשְ ַּתֲעֹמד ְלָכל ַההֹוִגים ּבְ ּ   .ר"אכי ,ּ

אוָלה ָהַאֲחרֹוָנה  )ד ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש הוא אֹור ַהּגְ ּ ּ ּ  

אור "הוא אשר הזהר הקדוש מן המעין הזה ישקו כל העדרים בספר 
, בסוף הימים“תבל  ואשר האיר פני )ב” ע'תיקוני זוהר דף א(  ”הגאולה האחרונה

מאילן “כדי להטעים את ישראל , )ב”א ע”תיקוני זוהר דף קי( ”בדור האחרון
וכבר אמרו גדולי . )ב”ד ע”דף קכ, ג”זהר ח( ”על ידו יצאו מן הגלות“ ואשר ”החיים

לבד מסוגלת לזיכוך בהזהר הקדוש אשר לשונו הקדמונים דבלימוד 
עמוד , ”מ פארפוש א”אור צדיקים לר(אף על פי שאינו יודע מה הוא אומר , הנשמה

 כמשל הנכנס לחנות של )ועוד, ע"זי, י'רבי חיים פלאג, פלא יועץ, א"החיד, ז”התפילה ט
דגל מחנה ( ”מכל מקום ריח טוב קלט עימו, אף על פי שלא לקח כלום, בושם

ין פירוש מאמר אחרי בוכל שכן אם יזכה ללמוד ולה“. )ה ישקני”ליקוטים ד, אפרים
 

" בסוכות תשבו שבעה ימים "<  כמנין)1679(בגימטריא  > - ישראל מתאחדים בזוהר הקדוש ]ד[

סכותה לראשי ביום "וזוכים ל, ת על ישראלשהשכינה הקדושה חופפ, "עליהם יומם' וענן ה": ביאור[

את " אבי עזרי"וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל , ח"עיין ירושלמי יבמות ע[, "נשק

נינצל ממלחמת גוג , ובזכות התאחדות עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש, ]על סכנת האטום, הפסוק הזה

כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש , ות תשבו שבעת ימיםכמו שהתורה צוותה עלינו בסוכ, ועוד, ומגוג

  ].כל השבוע בלי הפסק

ִּלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  ּ ּ היִּדְמֵהִציָלא ּ ֻסּכָ   ְּמנוָתא ּכְ

תוב תִהִלים ָּכּ ֶרק ( ּּבְ תהְּיׁשוָעִתי  ֹעז ָני-ֲאדֹ 'ה ")'מ ח"קּפֶ י ַסָכֹּ יֹום ְלרֹאׁשִ קָנ ְבּ ְלִמי ."ׁשֶ ּוִבירוׁשַ  )ֹּות ַדף עחְיָבמ( ּ

ק"ָּדָבר ַאֵחר : ָּאְמרו יֹום ָנׁשֶ ל גֹוג" ּבְ קֹו ׁשֶ יָנה.ֶּזה ִנׁשְ ְבִחיַנת ּבִ ה ּבִ ל ַהֻסּכָ ִלים ְדַהְסַכך ׁשֶ ֻקּבָ ּ ְוָכְתבו ַהּמְ ְקֵראת , ּ ַהּנִ

ִנים ְבִצָלא ִדְמֵהיָמנוָתא ֵּאם ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ ִלּמ, ּ ן ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ מֹו ּכֵ ּוּכְ ּ ּ יָנהּ ְבִחיַנת ּבִ ב ִלְסָכך ,ּודֹו ּבִ ְ ֶנְחׁשָ

ְּוִציָלא ִדְמֵהיָמנוָתא ְלֶחֶמת גֹוג וָמגֹוג, ּ ַמִציל ִמּמִ ק ׁשֶ יֹום ָנׁשֶ ך וָמֵגן ּבְ ּוְמַסּכֵ ּ ּּ ּ ֵדי ֲעָרבֹות(. ְ   .)ּּבַ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  י  ַּהְקָדמֹות - ּ

ועוד כתב , )”ג ס”כסא מלך מ(! תיקון גדול למעלה אשר אי אפשר לשערשיעשה 
שם דלימוד שעה אחת בזוהר הקדוש עולה לערך לימוד שנה בשאר חלקי 

  .ההתורה הקדושה

דֹול ְלִלמוד ַהתֹוָרה  )ה ק ּגָ ִּלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמְכִניס ָחׁשַ ּ ּּ ּּ ְּוִלְתִפָלה , ּ
ַכָוָנה   ּּבְ

 מכניס חשק גדול -הזהר הקדוש  פר הקדוש הזה בסלימוד הכי 
 אמונה -ובעיקר , שמחה בעשיית המצוות, וללימוד התורה והתפילה בכוונה

ואשר יטעם ,  כן העידו גדולי הדורותת ובתורתו הקדושה”נפלאה בהשי
וממנו , והוא מקור לכל ספרי  יראים" .ויחוש החי אי אפשר להכחישו

 

ֵסא ֶמֶלך: ?איך בזמן מעט ובמעט מאמץ נזכה להיגאל במהרה ]ה[ י ַחִיים ִויַטאל ְוַהּכִ ְַרּבִ ּ  : ּכֹוְתִביםּ

ִמיָמה ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ה ְבִלימוד ַהּפְ לֹא ַיֲעׂשֶ יקון ַמה ׁשֶ ה ּתִ ָעה ַאַחת ַיֲעׂשֶ ׁשָ ָלה ּבְ ִלּמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ַכף ַהַחִיים , ּּ ּוָפַסק ּבְ ּ

ִסיָמן ( ּ ְדַגם ַהלֹוֵמד ,)ה"קנּבְ ב לֹוּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ָלה ֵיָחׁשֵ ִלימוד ַהַקּבָ ִגיְרָסא ּכְ ּּבְ ּ ן ִאיׁש ַחי , ּ : אֹוֵמרל "זצּוָמָרן ַהּבֶ

ִלים  ֻקּבָ ְתבו ַהּמְ ת, ל"ַזּּכָ ּבָ יֹום ׁשַ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ ה ֵמֵעֶסק , ְּדָגדֹול ּפַֹעל ֲהַנֲעׂשֶ ָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ ֶאֶלף ּפְ

ל ְיֵמי ַהחֹול ל . ק"עכל. ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּכָ פול ְּוָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים אֹוֵמר ׁשֶ ְמָחה ֶעְרּכֹו ּכָ ׂשִ ּבְ ִּמְצָוה ְוִלּמוד ּתֹוָרה ׁשֶ ּ

ְגֶלה  . ֶאֶלף ָנה ּתֹוַרת ַהּנִ ָעִמים ׁשָ וֶוה ִליּמוד ֶאֶלף ּפְ ת קֹוֶדׁש ָשׁ ּבָ ׁשַ ָעה ֶאָחד ּבְ ׁשָ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ֶוה ִמְליֹון -ּ ְמָחה ׁשָ ּ וְבׂשִ

עֹות ּתֹוָרה   .ׁשָ

ִּמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו זיָהעֹוֶלה  ְמָחה  :ע"ּ ת קֹוֶדׁש וְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּ ָעה " ּ ׁשָ עֹוֶלה ּבְ

ָנה ל ִמְליֹון ׁשָ יֵמי ַהחֹול( ,ְַאַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ט ּבִ ׁשָ   .)ִּלּמוד ּפְ

ּבֹור ָא   : ִני ַּהַחָלׁש ֹיאַמר ּגִ

וכאשר יהודי ,  מליון שנה תורהויש לנ,  שעות ביום10 אברכים שלומדים 10,000: הגע בעצמך

 וכך .ליון שנה תורהישווה מגם כן , ּ או אפילו ילד קטן שלומד רק שעה אחת בשבת זֹוַהר ַהָקדֹוׁשפשוט

ַּהַחָלׁש יֹאַמר ִגּבֹור ָא ")'י' ד(יקויים בנו דברי הנביא יואל  וכל יהודי יכול לזכות לזה ולהביא את המשיח " ִניּ

  .ברחמים

ַתב ּבְ ]ו[ ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֵסֶפר ּכָ י ָנָתן ִמּבְ ִּלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּּ ָנה ( –ּ ִּהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ

יַח: ל"וז, )ֲהָלָכה ו ִחיַנת ָמׁשִ ִיים ּבְ ַּהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמּתִ ּ ּ ׁשוָבה, ּ ְכִניִסין ֶדֶרך ַהּתְ ּמַ ּׁשֶ ְ ל ֵהם יֹוְדִעים ַה, ּ ּסֹוד ׁשֶ

ּבִ ַרׁשְ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ּי ִגָלה ָעָליו ע"ּּבְ ִנים ' ּ ֶרת ְיֵמי ּפָ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ֶהם ּבְ ּנֹוֲהִגין ַלֲעסֹק ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ

קוִנים ַהָקדֹוׁש הוא ֵסֶפר ַהּתִ ׁשוָבה ׁשֶ ּּתְ ּּ ּ ׁשוָבה. ּ ל ּתְ ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ְ ּי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ֵאין יֹוֵדַע ּכִ, ּ ּ ּ

ִיים יַח, ָּהֲאִמּתִ ִחיַנת ָמׁשִ י הוא ּבְ ל ַצִדיק ֲאִמּתִ י ּכָ ּּכִ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ַרּבִ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ל ּבְ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּּ

ין  ְבִעים ַאְנּפִ ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ּּבַ ֵאּ ֶהם ּבְ ּנֹוֲהִגין ַלֲעסֹק ּבָ הוא ׁשֶ ׁשוָבה ׁשֶ ֶרת ְיֵמי ּתְ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ּלו ַהָיִמים ּבֶ ּ ּ ּּ ּ

קוִנים ַהָקדֹוׁש ֵּסֶפר ַהּתִ ית ַמֲאָמר ָסתום ,ּּ ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ׁשוָבה ּבְ ל ֶדֶרך ַהּתְ י ּכָ ּּכִ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ.  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  יא  ַּהְקָדמֹות - ּ

ק מאפטא ” להרה”עטרת צבי”כתב בעל המ( ” התמימה”נובעים כל המוסרים ואהבת ה

ימצא בו , ומבין דברי הזהר הקדוש הפשוטים, ומי שיודע ספר". )ל”זצוק
מוסרי השכל שמושכים לב האדם , טוב טעם ודברים מתוקים מדבש

ראוי לכל אדם ליקח לו , הנה כי כן" )פלא יועץ ערך זהר(  ”לאביו שבשמים
וזה , ה מדי שבוע בשבוע ולא יעבור מלקרוא הפרש, ספר הזהר הקדוש

שהוא , כדי שלא ישיאנו יצרו לפנות עצמו לבטלה, גדר גדול לאדם
ועוד אשר לימוד הזוהר הקדוש גם בפשוטו יחשב , )שם( כידוע, רעה גדולה

)פלא יועץ ערך חידוש(לו כמחדש חידושים נפלאים בתורה 
ובונה בשמים , ז

  .ן"עליותיו כידוע ליודעי ח

: ל ”ק רבי יעקב מליסא זצוק”הגה: ומהם, דוליםגצדיקים והורו וכבר 
 וכן )”הנהגות ג( "בכל שבת תקבעו ללמוד שיעור בזהר הקדוש": ק"וזל

 גם, ומזרזחפץ חיים היה מעודד ”כי ה, ל” בלוך זציוסףצ רבי ”העיד הגה
ללמוד בכל שבת את הזהר של אותה , ולכל היהודים בשווה, לבחורים

 

ה שואל לנשמה מה חישה "והקב, ק כתוב שכל אחד חייב לחדש חידושים בשבת קודש"בזוה ]ז[

ועתה על ידי לימוד הזוהר הקדוש בשבת מלבד שעולה לערך , ואם לא חידש נמצאת בבושה גדולה

זאת אומרת שעה , )גם צער כבישת היצר נחשב ליסורים(וביסורים כפול מאה , ובשמחה למיליון שנה, אלף שנה

ובכך ימצא , ש חידושים בתורהעוד יחשב לו כמו שחיד. אחת בשבת קודש שוה מאה מליון שנה תורה

  .תיקון ונחת לנשמתו

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון" ּבָ ּבֹון ּתִ ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ן יֹאְמרו ַהּמׁשְ ַּעל ּכֵ ּבֹון ֶלָהָבה ִמִקְרַית  :ּ י ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ּּכִ

מֹות ַאְרֹנן ֲעֵלי ּבָ ר שמואל "א: )ב" עח"דף ע(בבא בתרא ובגמרא , )ח"כ-ז" כ–א "במדבר כ( :ִסיחֹן ָאְכָלה ָער מֹוָאב ּבַ

המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון ' ר יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו"בר נחמן א

בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם 

ירוץ , וכל מי שעיניו בראשו ועדיין בר דעה. ל"עכ, אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא

  .ויחטוף ויאחז באילן החיים האמיתיים

, כשנודע לו דברי הבן איש חי והכסא מלך: ק"סיפור מסוחר יהודי מוכר בירושלים עיה
  .ניצל את זמנו ולמד שש שעות בשבת אחת

לו ידעתי הייתי , ענה לי, זה שווה מליון שנה, אמרתי לו שכשלומדים בשמחה. וסיפר לי על כך

  . שעות זוהר בשבת13לומד 

כששומע חשבונות כאלו שיכול להגיע , בואו וראו מוחו של סוחר שעושה חשבונות על כסף וזהב

  ".וב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסףט"ומקיים בעצמו את הפסוק , לעשירות גדולה כזה



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  יב  ַּהְקָדמֹות - ּ

דוש שאין הגבלה ללומדו כי רובו פרשה ואמר על לימוד הזוהר הק
  .)”יסוד יוסף"ל" בנין יוסף"הוספות ( מדרש

יק ִלְבָרָכה הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד ֹזַהר  נו ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר ַצּדִ ְּוַרּבֵ
ֵסֶפר מוָסר ן ֲאחֹותֹו,ּּכְ ַעְצמֹו ִעם ּבֶ ַמְרָיהו ,  ְוַאף ָלַמד ּבְ י ׁשְ ַּהָגאֹון ַרּבִ ּ

יק ִלְבָרָכהְּגֵריי ה ִאיׁש. ְנַמן ֵזֶכר ַצּדִ ֶפר ַמֲעׂשֵ ֻּעְבדֹות ַעל ָמָרן ַהָגאֹון (, ּמוָבא ּוַבּסֵ ּ

ָאַמר: )ל"ַצַּהָקדֹוׁש ַהֲחזֹון ִאיׁש ַז ל ַמַאְמֵרי :ׁשֶ ּ ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ ּ
  .ל"ֲחַז

עֹוד ֻעְבדֹות ִּנָתן ְלַהֲאִריך ַעל ָכך ּבְ ְ ְּ ָכך ַלֵמִבין, ת ַרּבֹוּ ַּאך ַדי ּבְ ְ ְּ.  

על ידי הוצאה זו של , הרי עתה, ואם עד כה לא היה כל אחד מסוגל לכך
  הרי שולחן-לשון קלה ובהירה ל מתורגם ,הזוהר הקדוש בלשון הקודש

ללמוד את פרשת , כקטן וכגדול, לכל איש ואישערוך ועליו סעודה השווה 
ולהחיש הגאולה , ן גדולי ישראלכרצו, השבוע יחד עם הזהר הקדוש

  .ברחמים

כל פאר זו של בקהל רב ובתוך רבים אהללנו שזכינו למהדורת ' אודה ה
בפיסוק  ,כל אלה באותיות מאירות עיניים, ם ללשון הקודשותרגהזוהר ב

וכדברי הזהר הקדוש שהאותיות הן , למען ירוץ הקורא בהם, ובניקוד מלא
זהר (עות אחריהן כחיילים אחר מלכיהם  שמתנענ-הגוף והנקודות הם הרוח 

,  רוח–נקודות ,  נשמה–ל דהטעמים "וכמבואר בכתבי האריז, )ב”ו ע”א דף ט”ח
  . גוף-והאותיות 

אלא ָּחרות והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות אל תקרי 
תרגום וזכינו למתנת שמים ב, חשכל העוסק בתורה נעשה בן חורין, ֵּחרות

 

ִצ ]ח[ ּמַ ּוִבְפָרט ִליּמוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ַתב ַהְגָר, ּיל ִמֵיֶצר ָהַרעּּ ְדּכָ ֶרֶמז : א ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּּכְ ָהעֹוְסִקים ּבְ

ֶהם ר ּבָ רוׁש ַהְגָר( .ְּוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתַגּבֵ ּּפֵ ֵלי ה"ּ ֲאִריכות ֵמעֹוד ְגדֹוֵלי (. )ח"י' א ַעל ִמׁשְ ֵלם ּבַ ְּוַעֵין אֹור ַהזֹוַהר ַהׁשָ ּ ּ ּ

ךַּהדֹורֹות  ִצוו ַעל ּכָ ְׁשֶ ּ ּ ּ(.  

ֶפׁש ִניִמיות ַהּתֹוָרה ֵהם ַחִיים ַלּנֶ ּּפְ ֶפׁש ְוַהִחיצֹוִניות : ּּ הוא ַהּנֶ ִניִמיות ַהּתֹוָרה ֵהם ַחִיים ִלְפִניִמיות ַהגוף ׁשֶ ּּפְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ְּלִחיצֹוִניות ַהגוף ּּ ֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָגרֹו,ּ ֶהםּ ְוָהעֹוְסִקים ּבְ ֶרק ח( .ת ּבָ ֵלָמה ּפֶ   .)ו"אֹות כ' ֶאֶבן ׁשְ

  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  יג  ַּהְקָדמֹות - ּ

תוך , מילה במילה מארמית ללשון הקודש, תק במדויקמוע, מעשה אומן
י שגם כד, שמירה מכל משמר על צורת הלשון המיוחדת של הזהר הקדוש

,  יתברך”בתרגומו ללשון הקודש יתלהב הקורא בו ויתעורר לעבודת ה
  .ליראה ולאהבה אותו

הן אמת כי בתחילה יראנו לגשת אל הקודש  ולתרגם את הזהר ללשון 
מארמית , ר קידמונו גדולים שתירגמו הרבה מן הזהר הקדושאך כב, הקודש

  . ולא מיחו בידם כל עיקר, ללשון הקודש

שדי ”הבעל , ע"ומי לנו גדול מהגאון הקדוש רבי חיים חזקיהו מדיני זי
הזהר ללשון מלתרגם את  שסילק כל צד חשש )”זהר תורה“בהסכמתו לספר ( ”חמד

  :להלןכד, הקודש

 הינו תרגום של ”ספר הבהיר”כי יש דעה ש מביא ”שדי חמד”בעל ה
דיעה הפוכה שהזוהר גם אם כי יש . מארמית ללשון הקודש, הזוהר הקדוש 

שדי ”אך ה, הקדוש הוא תרגום של ספר הבהיר שהינו חיבור קדום מאד
לשונו אשר שספר הבהיר וראיתו היא מכך ,  נוקט לשון ראשון עיקר”חמד

לשנות מדברי הזוהר בלשון  וזאת משום שלא רצה המעתיק ,דחוקה
שמכל מקום אין ספק  כי היה קיים , ל"וכותב הגאון הנומוסיף  ,”הארמי

שכן .  חיים ויטאל ספר זהר בלשון הקודש”בזמן הרב הקדוש ר
 הזכיר רבי חיים דברים מן הזהר )ב”ה ע”דף ל(בפירושו על זהר בראשית 

  ."זהר לשון הקדש" : תוך ציון מקודם

 

ָלה ִלּמוד ַהַקּבָ ִּעַקר ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ְהֶיה :ּ ַּהְגֻאָלה לֹא ּתִ ִלּמוד  ,ּ ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהּתֹוָרה,ּ ְּוִעַקר ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּ ּ

ָלה ֶרק י( .ַּהַקּבָ ֵלָמה ּפֶ   .)'א אֹות ג"ֶאֶבן ׁשְ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  יד  ַּהְקָדמֹות - ּ

 תירגמו חלקים ניכרים מן הזהר הקדוש ללשון טםכמה גדוליכמו כן 
הגאון המקובל רבי ישכר בער בן רבי פתחיה והידוע והמיוחד הוא הקודש 

שחי בזמנו של ,  על הזהר הקדוש"אמרי בינה" בעל הפירוש -ק פראג ”מק
 בו תרגם מארמית ”מקור חכמה",  אשר חיבר ספר מופלא- חיים  ויטאל ”ר

ה ידו בזהר הקדוש ביאורים על התורה בדרך ללשון הקודש כל אשר מצא
מקום מוצא דברי , תוך שהוא מצמיד לכל פסוק ופסוק מן התורה, הפשט

  . כלשונו כהקדמתו- ”ביאור הכתוב ההוא בזוהר

הסיבה שהניעתו לשנות מהלשון מגלה את רבי ישכר בער בהקדמתו 
 מאחר שאין תועלת" :ק"וזל,  ללשון הקודשהמקורית של הזהר הקדוש

באשר שכל דברי לשון ... בלשונו כהוויתו וצורתו] של הזהר[בהבאת דבריו 
בכן אמרתי להעמיד ... הזהר הם סתומים וחתומים לרוב המון בני העולם

בא בצבא צלהיות לעזר ולהועיל לכל יוצא , חיבורי זה בלשון קצר וצח

 

ללימוד תורת " שער השמים"מ בישיבת "ר, א" יעקב מאיר שכטר שליטמדברי הגאון הצדיק רבי ]ט[

  א"ק ירושלים תובב"פעיה, הנגלה והנסתר

וביחוד שהשכילו להוסיף עליהם את כל נגלו הזהר הקדוש מתורגמים ללשון הקודש שבזה :... ל"וז

טוב הנצרך שהוא חשוב מאוד ודבר בעתו מה , יזכו להחדיר רוח טהרה ורוח הקדושה של הזהר הקדוש

, והזוהמא אוכלה כל חלקה טובה, בפרט בדורנו דור עקבתא דמשיחא כאשר החושך יכסה ארץ, מאד

שתפקידנו בזמנים אלו להרחיב גבולות הקדושה ולהרבות אור שידחה את החושך והעלטה השוררים 

  .בארץ

ם בעולם להדפיסם ולהפיצ, ולעצם הענין של ליקוטי נגלות הזהר הקדוש ותרגומן ללשון הקודש

' רבי חזקי' וכו' שר התורה וכו' אחרי שכבר הסכים לכך הגאון הק, אין צריך להסכמת דידי ודכוותי

להגאון המפורסם רבי יהודה , ז תשובה מבוררת"שכתב ע, "שדי חמד"ח הספרים הנפלאים "מדיני בעמ

  .כאמור, ד בדור הזהובמיוח, אלא בגדר של מצוה רבתא, ואין זה בגדר המותר בלבד... , ל"ראזנבערג זצ

שעל ידו יפקון מבי ' והזהר הק' דרכם להדר ולפאר הדר זיוה של התורה הק' ואברכם שיצליח ה

לרוב נחת דקדושה בבריאות גופא ונהורא מעליא ואך טוב , ויזכו לשפע טובה וברכה, גלותא ברחמי

  .וחסד ירדפום כל הימים

  ח לכבוד מפיצי תורת הנגלה והנסתר"בכו
  שכטעריעקב מאיר 

  ) מקראות גדולות הבהיר–מתוך הסכמה על זוהר לשון הקודש על החומש (



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  טו  ַּהְקָדמֹות - ּ

ך  יתבר”כאשר כל דברי הזהר יהיו בעזר ה... דת תורתינו הקדושה, העבודה
  "בוים א כל הרואים וקורןפתוחים ומבוארים לעי

, ל שום פסול בתרגום הזהר הקדוש מארמית”הרי שלא מצא הגאון הנ
גם מצא לנכון לקצר . ב המון העם ותועלת גדולה ראה בכך לר, אלא אדרבא

  . למען יקל יותר להבין את תוכן דברי הזהר הקדוש-בסגנון הזהר הקדוש 

 ” שהופיע לראשונה בשנת ה”מקור חכמה“ב יש לציין כי חיבורו החשו
ה ”ביניהם בעל השל,  זכה להסכמות נלהבות ממצוקי ארץ-ט ”אלפים שס

, ”י”שבחי האר“אף מחבר הספר , זכותם תגן עלינו, ש" ובעל הלבו”הקדוש
, באתי להודיעו כי אותיותיו“: כותב באגרת למחבר , רבי שלמה שלומל

חבלים פרחו בנעימים בשמעי את שמע ו, הגיעוני, אותיות קדושות פורחות
:  מוצא מחקר תעלומות חכמה הסתומים והחתומים בספר הזהר , חכמתך

, שבחים על המחברעוד  כשהוא מרעיף ”מי ידמה לך אביר בכל המון ישראל
  ."רבי ישכר בער"

בין גדולי ישראל האחרונים שהעתיקו בספריהם קטעים מן הזהר 
 א” זיע”חפץ חיים”אנו מוצאים את ה, רגומם ללשון הקדשיתוך ת, הקדוש

  .יובפרט בספרו נדחי ישראל

 

ָרה ּבֹו ]י[ ם רֹוִאים ֵאיך רוַח ַהקֹוֶדש ִדּבְ ּוִמׁשָ ּ ְּ ְצַבא ַהגֹוִים,ּ ָדִחים ּבִ ָעיֹות ַהַחַייִלים ַהּנִ ֵוון ְלָכל ּבְ ּכִ ּ ׁשְ ּוְלָכל , ּ

ֶהם ְמָצִאים ּבָ ּנִ ָצִבים ׁשֶ לֹ, ַּהּמַ ִּסּפור ִנְפָלא ְוָנִביא . ל"ואכמ, א ָרָאם ֵמעֹוָלםֲּהַגם ׁשֶ הוָבא ּ ַּהָגַדת ֶהָחֵפץ "ּבְּׁשֶ

ה": ַּחִיים ִעְסֵקי ְיבוא וְלֶרֶגל ִמְסָחרֹו ָנַסע ְלֵאירֹוּפָ ָעַסק ּבְ ב ִסין ׁשֶ יהוִדי ּתֹוׁשָ ה ּבִ ַּמֲעׂשֶ ּ לֹא ָלסור , ּ ר ּבְ ְּוֵאיך ֶאְפׁשָ ְ

ֵר י הְּלַעָייָרה ָראִדין וְלִהְתּבָ א? "ָּחֵפץ ַחִיים"ְך ִמּפִ ֵני ַהַצִדיק .ְּוִהִציג ַעְצמֹו, ּבָ ּאֹורו ּפְ ּ ַאל, ּ ַמע ְבִסין: "ְוׁשָ  "?ַמה ִנׁשְ

ַהְיהוִדים ְמֵתי ְמַעט, ֶנֱאָנח ר ׁשֶ ְּוִסּפֵ ַּהְקִהילֹות ְקַטּנֹות, ּ   ...מֹוֶרה הֹוָרָאה ְוׁשֹוֵחט, ְְוֵאין ַמְדִריך ְוַרב, ּ

ַּנֲעֶנה ַהַצִדיק ְתקוָפֵתנו: "ּ ים ִהיא ּבִ ָּצַרת ַרּבִ ָצפֹון ַאֶמִריָקה וִבְדרֹוָמה! ּ ּׁשֹוֵמַע ֲאִני זֹאת ִמיהוִדים ּבְ ְבְדרֹום , ּ

ה הוא. ַּאְפִריָקה ובאֹוְסְטַרְלַיה ִּניָסיֹון ָקׁשָ ן ַלֲעמֹוד ּבֹו, ּ י ֶאת ִסְפִרי . ְַאך ִניּתַ ְרּתִ ָרֵאל"ֲּעבוְרֶכם ִחּבַ "... ִּנְדֵחי ִיׂשְ

ָנה ַמּתָ ד ֲאֵחִרים, ָּקֵחהו ּבְ ְלַמד וְתַלּמֵ   !ּּתִ

ַמע ְבִסין ֵאָלה "?ּוַמה עֹוד ִנׁשְ ַמה אֹותֹו ְיהוִדי ַלׁשְ ּּתָ ּ ר ְשֶסֶכר ֲעָנק ִנְפָרץ. ּ ְקָעה ַרֲחַבת , ְַאך ִסּפֵ ְוֵהִציף ּבִ

ִחית ְיבול. ָיַדִים ָפִרים ְוִהׁשְ יַע ּכְ דו קֹורֹות ַגגֵמאֹות ֲאָל, ֲּאָלִפים ָטְבעו. ִּהְטּבִ ִּפים ִאּבְ ּ...  

ָרט, ִּמְזַדְעֵזַע" ָּחֵפץ ַחִיים"ַוֲה ָכל ּפְ ִּמַדת ַהִדין ְמתוָחה, ַאְיי נֹוָרא ְוָאיֹום. ּוִמְתַעְנֵין ּבְ ּ ַאל !...ּ י: "ֵהֵעז ְוׁשָ , ַרּבִ

  !"?ַּמה ָלנו ְוָלֶהם

  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  טז  ַּהְקָדמֹות - ּ

, ל מוורשה” זצ"רבי יהודה רוזנברג"מתרגמי הזהר הקדוש היה מגדולי 
ועוד על ,  על כל חמשה חומשי תורה”זהר התורה"אשר חיבר את הספר 

בו העתיק הרבה מנגלות הזהר הקדוש על סדרי הפרשיות , ך"חלקי הנ
  . את לשון הזהר ואת תרגומווהעמיד זה בצד זה

, "זהר התורה"י רוזנברג להדפיס את ספרו ”ב כשעמד הגר”בשנת תרנ
כתב לגאון והתלבט רבות אם מותר לתרגם את לשון הזהר ללשון הקודש 

ושטח , ל" זצוק"שדי חמד"בעל ה,  רבי חיים חזקיה מדיני,והדרוישראל 
  :שאלולפניו את ספקותיו 

כדי , בכוונה תחילה בלשון הארמיתאולי נכתב הזהר הקדוש . א
 : )א”ג ע”דף י, חגיגה(ל ”כדברי חז, שלא יבינו את הנכתב, להסתירו מהמוני העם

 -סתרו של עולם [ דברי שהם כבשונו של עולם - )ז”משלי כ(כבשים ללבושך "
  ."יחיו תחת לבושך] י”רש

שמא יש טעם כמוס בכך שהזהר הקדוש נכתב בלשון ארמית כמו . ב
  .נוסח הקדוש, למשל

 

ָמה ּבְ": ָּחֵפץ ַחִיים"ָעָנה ה הו ַמִציב ּבָ ִּאילו ָהָיה ִמיׁשֶ ּ ּ ר ָהִעיר ְבַווְרָשהּ יַרת ּפֹוִלין, ִכּכָ עֹוֶלה ָעֶליָה , ּבִ

ִאיִדיׁש   "?ְּלִמי ָהָיה ֶמַכֵוון ְדָבָריו, ּוַמְתִחיל ִלְנֹאם ּבְ

ַּלְיהוִדים ַוָדַאי: "ָעָנה ָהִאיׁש ּ ּ"!  

ַּמדוַע" ִעיר ַהְגדֹוָלה", "ָּחֵפץ ַחִיים"חֵֹקר ה, "ּ ֲּהלֹא ִמעוט ֵהם ּבְ ּ"!  

ָפה", ר ָהִאיׁשִאיׁשֵ, "ָאֵכן"   "...ֲּאָבל ַרק ֵהם ְמִביִנים ֶאת ַהׂשָ

ך" ִדיוק ּכָ ְּבְ ּ ַמִים". "ָּחֵפץ ַחִיים"ִהְתַלֵהב ה!" ּ ֲּאסֹונֹות ֵאלו ֵהם ִאיּתות ִמן ַהׁשָ ּ ּ ? ֲאָבל ְלִמי ְמאֹוְתִתים ֵהם, ּ

ָפה" ִבין ֶאת ַהׂשָ ּמֵ ַּרק ְלִמי ׁשֶ ַּמה ְמִביִנים ַהִסיִנים ְבִאיתוֵת"... ּ תוָחהּ ּי ִמַדת ַהִדין ַהּמְ ּ כוָוִנים ֵהם ֵאֵלינו? ּ ּּמְ ֵדי , ּ ּכְ

ְתׁשוָבה ׁשוב ּבִ ּנָ ּׁשֶ יַצד ֵנַדע ֲעֵליֶהם. ּ ה? ֲאָבל ּכֵ ְיהוִדי ְמִסין ַיִגיַע ְלֵאירֹוּפָ ְּמסֹוְבִבים ׁשֶ ר, ְוָיבֹוא ְלַראִדין, ּ . ְּוְיַסּפֵ

ִפיק ֶאת ַהֶלַקח ּנָ ֵדי ׁשֶ ְתׁש, ּּכְ עֹוד מֹוֵעדְּוָנׁשוב ּבִ   "...ּוָבה ִמּבְ

ֲּעבוֵרנו ִני ְוָזִמין, ּ ָּדֲאגו ְלֵמיַדע ׁשֹוֵטף ַעְדּכָ ַעת ֱאֶמת, ּ ׁשְ ַדְווִחים ּבִ ָצצֹות , ֲאסֹונֹות ֶטַבע. ּמְ יגוֵעי ֵטרֹור ּפְ ּּפִ

ֵרנו ָחִליָלה. ְמָקְרִבים ֶאת ָהֵאיָמה. ָאטֹום לֹא ִנְצָטֵרך ִלְחוֹוָתה ַעל ְבׂשָ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ְ ל . ּ ְקֵריֶהם ׁשֶ ּמִ ִפיק ֶלַקח ּמִ ּנָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְתׁשוָבה, ֲאֵחִרים ְּוָנׁשוב ּבִ אֹוָהֵלינו"ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ּ ִנְתַחֵנן ְלּבֹוְרֵאינו". ֶּנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ ּוְכֵדי ׁשְ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ", ּ

מֹו ה ֲחָדׁשֹות, ׁשְ ּּפֹוֵעל ְגבורֹות עֹוׂשֶ ַעל ִמְלָחמֹות זֹוֵרַע, ּ   ".ַּמְצִמיַח ְיׁשועֹות, ָדקֹות ְצּבַ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  יז  ַּהְקָדמֹות - ּ

בה וובתש, י רוזנברג”  שלל מכל וכל את חששותיו של הגר”שדי חמד”ה
  :מנומקת היטב השיב לו כדברים האלה 

החשש שמא נכתב הזהר בלשון הקודש כדי להסתירו אינו נראה . א
ואיזה כוונה , הזהר הקדוש הוא מקור יסודות האמונה שלנו, להיפך, כלל

 הלא אין -ואדרבא ! ?האמונה מן העולםתוכל להיות בזה להסתיר יסודות 
  !כמו האמונה, בכל מיני התחזקות, דבר שיוצרך להשריש אותו בלב

  .הלא כבר היה מעולם זהר מתורגם ללשון הקודש. ב

על פי קבלה ", הלא גדולי ישראל חיברו פירושים על הזוהר הקדוש. ג
  .וזאת דווקא כדי לגלות את הזהר לעולם, "עמוקה

כדי לבאר בהם את המקראות על ,  רק את נגלות הזהראם מתרגמים. ד
שהרי דרש זה נאמר רק , "כבשים ללבושך"שוב אין החשש של , דרך הפשט

  .על מעשה מרכבה

, לא היה שום טעם כמוס בכתיבת הזהר הקדוש מארמית דווקא. ה
   .דלשון הארמית אין קדושה יותר מללשון הקודש

וכמה דברים שבקדושה , ל”זארמית שימשה דווקא כשפת חולין בימי ח
 שכל איש - "כל חמירא"כגון .  רק בשביל שיובנו לכל,הותקנו בשפה זו

 בשביל שכל יתום יבין -ת קדיש מירוא, ואישה יבינו לבטל בלב את החמץ
, וכל זה לדידהו. לטובת נשמת המתשיועיל ,  ויכון בהםאת פירוש המילים

ן לנו ובון הקודש המלש בר הזהר יחוברפאבל לדידן בודאי מוטב היה שס
  ... יותר

 השכינה מתחברת -לשון הקודש "ש ]הזהר[ובפרשת תרומה מביא 
 ולכך תיקנו לומר קדיש ,א לשון הסטרא אחראי ואילו לשון ארמית ה,"בה

  . שמובן להם הסטרא אחראכח כדי שבכך ישבר ,ון הסטרא אחראלשכ

ווקא אלא ד,  הרי שלא רק מותר לתרגם את הזהר ללשון הקודש
כי בימינו המון , מעליותא היא לתרגם את הזהר הקדוש ללשון הקודש



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  יח  ַּהְקָדמֹות - ּ

. קדושה יתירה בלשון הקודש, ואדרבא, העם אינו מבין ארמית
  . שמחוברת היא אל השכינה הקדושה

ותנעל דלת התירוצים בפני (ועל ידי שכל העם יתאחדו בלימוד הזוהר הקדוש 

זכאה דרא "י ”בנו נבואת הרשבכולנו כאחד נזכה שיקויים בכך , )היצר הרע
בן בביאת ,  ותחזנה עינינו"וקראתם דרור" ובסגולתו ,דהאי אתגליא ביה

ובשכר זאת , אלוקינול והדר ”עז”ב,  מלך ביופיו יבוא ויגאלינו,דוד משיחנו
ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיהָֹוה רוַח ָחְכָמה וִביָנה "ל, יזכינו בחיינו, חלקינוצורנו ל חי -א ּ ּ

ּ ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיהָֹוהּרוַח ּ ּ נו ְנבוַאת . )'בא "ישעיה פרק י(: ּ ִּויקוַים ּבָ ּ ּ
ִביא ַמְלָאִכי ה ֶדֶרך ְלָפָני וִפְתֹאם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ": ַהּנָ ִּהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי וִפּנָ ְּ

ִרית ֲא ים וַמְלַאך ַהּבְ ר ַאֶתם ְמַבְקׁשִ ְָהָאדֹון ֲאׁשֶ ּ ה ָבא ּ ר ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהּנֵ ּׁשֶ
נו, )' א'מלאכי פרק ג(" ֹותק ְצָב'ָאַמר ה ַמח ִלּבֵ ִּיְראו ֵעיֵננו ְוִיׂשְ ּ ַּעל ְגאוָלֵתינו , ּ ּ

ְגֻאַלת עֹוָלִמים  נו ּבִ ְּוַעל ְפדות ַנְפׁשֵ ּ ּ   . א"בבּ

  

  

  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  יט  ַּהְקָדמֹות - ּ

  

יבות ִלמוד ַהזַֹהר   )ו ַּמֲעַלת ַוֲחׁשִ ּ ּּ  

, קדושתו ועומקו ורומו, וד הזהרהנה אם אמרנו לבאר גודל מעלת לימ
, כי כל ספרי המוסר והחסידות והיראה מלאים מזן אל זן, מה אנו ומה כוחנו

עתה ו,  כדי להלהיב את הלבבות אשר לא ראו מאורותלקטנו מעטאך 
  .יפעמו הלבבות בסיעתא דשמיא

ל ְתִפָלה ִיְלְמדו   )ז קֶֹדם ּכָ יו ׁשֶ ם טֹוב ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּּ  ַמֲאַמר ּּ
ּזַֹהר ְוִתקוִנים ּ ּ  

מעלת לימוד הזהר קודם התפילה אשר בכוחו להסיר את טמטום הלב 
ליקוטי (ל "מבואר בדברי הרב בעל התניא זצ, ושאר המונעים את התפילה

הוא עסק ולימוד דברי ', להסיר כל המונעים בתפילה וכו, ל"וז, )תורה כי תבא
, הארה שמאור במקום החושך מלשון )שזוהר הוא(, מוסר הנמצאים בזהר

טמטום הלב , ל" וז)א"מאמרי בעל התניא זיע(וכן כתוב בספר מאה שערים , ל"עכ
ועצה היעוצה לזה ללמוד ספר הזהר כי זהר מלשון ' היא שנעשה לב האבן וכו

מ "וכמו כן כתב המגיד הקדוש מהר. ל"עכ, הארה שמאיר במקום החשך
ל אדם שפגם ולבו מטומטם "וז, )'בליקוטי תורה הלכה ז(ל "מטשערנאביל זצ

' אז צריך להתבונן מגדלות הבורא יתברך וכו, ואינו יכול לדבר דיבורים זכים
ט שציוה לאנשיו שקודם כל תפילה ילמדו מאמר "כמו שכתוב בשם הבעש

  .ל"זוהר ותיקונים עכ

ָגה  )ח ִּלמוד ַהזַֹהר מֹוִעיל ְלַהׂשָ ּ ּ ּוְדָבָריו ְמִאיִרים ְפֵני ָהָאָדם, ּ ְונֹוְתִנים , ּ
ַמת ָהָאָדם   ּכַֹח ְוַחִיל ְלִנׁשְ

עוד מבואר בספרים הקדושים תוספת הכוח והחיזוק הבאים לנשמה 
וזה לשון בעל טהרת , עם ביעור הקליפות הבאים בהתמדת הלימוד הזה

כי , וגם דע לימוד הזהר מועיל להשגה : )ל"מ גבאי זצ"למהר(הקודש  הקדמון 
ונותנים כח וחיל לנשמת האדם ,  האדםדבריו הרמים לבד מאירים פני



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כ  ַּהְקָדמֹות - ּ

ועל ידם אולי ,  צריכים אנו ללמוד)י"של רשב(ודבריו הקדושים '  וכו,העוסק
, יועל מקצתו, כי אם לא יועיל  להשיג בפעם אחת כולו, יזכה להשיג דבר מה

  .ל"כי אם מעט מעט אגרשנו עכ, כי קליפה אי אפשר להסיר בפעם אחת

ִלמוד ַהזַֹהר יֹוִס  )ט ּּבְ ּ ל ֶחְלֵקי ּ ֲהָבָנה ֶאת ּכָ יל ּבַ ּכִ ֵלמות ְלַהׂשְ ּיף ׁשְ
  ִּנְגלֹות ַהתֹוָרה

יוסיף חיילים ויתרחב ויתרבה , כאשר תגבר ידו בעסק הלימוד הזה
בספרו בספרו אור יקר כרך יד (ק "כאשר כתב הרמ, קניינו בשלמות נגלות התורה

מות להשכיל בהבנה כי על ידי לימוד ספר הזהר זוכה להוסיף שלי : )ג"פ' שער ג
י הלימוד בספר הזהר "שזוכה ע : )א"בפ(עוד שם  , את כל חלקי נגלות התורה

  .כ"ע, כי גם חלק הנגלה מתברך בזכרונו

חֶֹדׁש ֱאלול   )י ל ַהִתקוִנים ּבְ ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ,ּ ּ ּ
ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקו, ּּכְ ַּנֲעׂשֶ ּ דֹוִלים ְלַמְעָלהּ   ִנים ּגְ

ֵסֶפר   ָּכתוב ּבְ יחֹות ָהַרּ ינו : )ז"קכ, אות(ן "ׂשִ ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַרּבֵ ר ל "זּ ְמַדּבֵ
ֱאלול, ֵּמִעְנַין ֱאלול ּנֹוֲהִגין לֹוַמר ִתקוִנים ּבֶ ָמה ׁשֶ ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ ל ַהִתקוִנים, ּ גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּּ ּ ּ, 

ְּוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ׁשֶ ֵּיׁש ְלָכּ ֵבית , ל ֶאָחד ָאזּ ָכל ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ
ַּהִמְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילותֹו ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִת, ּ ִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּ ּקוִנים ְגדֹוִלים ּ ּ ּ

  .ְלַמְעָלה

ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים   )יא לות ּבְ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר ָיָצאו ִמן ַהּגָ ּ ּּ ּ  

פרשת רעיא מהימנא ב כדאיתא ,ימוד הזוהר הקדוש מקרב הגאולהל
ין ג וב)א"ב עמוד קי"עם ביאור מתוק מדבש כרך י( : וזה לשונו)ב"ד ע"דף קכ(נשא 

ולפי שעתידים ישראל הם התלמידי חכמים שעד : ביאור[דעתידין ישראל 
 למטעם ]אבל באחרית הימים גם הם עתידים, עתה עסקו בפשטות התורה 

לטעום מעץ החיים שהוא ספר : ביאור[ , דאיהו האי ספר הזהריינא דחמאיל
יצאו על ידו מן : ביאור[ יפקון ביה מן גלותא ברחמי ]ובזכות זה, הזהר

 ]ויתקיים בהם מה שכתוב: ביאור[ויתקיים בהון  , ]הגלות ברחמים וחסדים



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כא  ַּהְקָדמֹות - ּ

 מן ה יוצאינו וינחנו"במידת רחמיו שהוא שם הוי: ביאור[  " בדד ינחנו'ה"
 .]שלא יהיה עוד שום קטרוג על ישראל: ביאור[ואין עמו אל נכר  , ]הגלות

  .ר"אכי

ּבִ   )יב ֵאֶלה"ַרׁשְ יך ִתקוִנים ּכָ ּי ִהְמׁשִ ּּ ּ ָכל דֹור , ְ ּבְ , ַעד ַהּסֹוףָודֹור ּׁשֶ
ל ָמקֹום  ַרך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ְרֶצה ָלׁשוב יוַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשֵ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְׁשֶ ּ ּ ּ

הוא   ּׁשֶ

ִגָלה תֹוָרה .. . ָהָיה ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ָכֶזה ׁשֶ ָזִכינו ׁשֶ ְמָחה ִהיא ַמה ׁשֶ ָּכל ַהׂשִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ה תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּנֹוָרָאה ָכֹזאת ְוִתֵקן ִתקוִנים ָכֵאֶלה ּבְ ּ ּּ ּ ּּ ַעל ְיֵדי ֶזה ָאנו , ּ ַּעד ׁשֶ

ַכח ַהתֹוָרה ִמִפי ַזְרֵענו לֹא ִתׁשָ טוִחים ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּּ ֶּזה ָגַמר ַדְיְו, ּ ָּקא ַעל ְיֵדי ִהְסַתְלקותֹוּ ּ ּ ,
ָאז ַדְי םּׁשֶ ֵמתו קֶֹדם ְזַמּנָ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ל ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ָּקא ִתֵקן ַהְפָגם ׁשֶ ּ ּ ּּ ְּוִגָלה ָאז , ּ

א ְוִסְפָרא , ָּהִאְדָרא זוָטא ל ְיֵמי ַחָייו ָהִאְדָרא ַרּבָ ִגָלה ּכָ ִּמְלַבד ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ
ְצִניעוָת ֵאֶלה , ּא ְוָכל ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁשּּדִ יך ִתקוִנים ּכָ ל ֶזה ִהְמׁשִ ַעל ְיֵדי ּכָ ּׁשֶ ּ ּּ ְ

ָכל ּדֹור ְודֹור ַעד ַהּסֹוף ּבְ ם , ׁשֶ ִיְרֶצה ָלׁשוב יוַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַרך ִתְִיְתּבָ הוא ַעל ְיֵדי ִתקון ַהִצְמצוִמים ׁשֶ ּ ִמָכל ָמקֹום ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ יֹום ּ ַחָייו וִבְפָרט ּבְ ֵּקן ּבְ ּ ּ

ִּהְסַתְלקותֹו ַהָקדֹוׁש ּ ּ ַחֵייֶהם, ּ ִמיָתָתן יֹוֵתר ִמּבְ ִּכי ְגדֹוִלים ַצִדיִקים ּבְ ּ ּ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ( .ּ ּ

ֲּהָלכֹות ִהְלכֹות ְתִפַלת ַהִמְנָחה ֲהָלָכה ז ּ   )ו" אֹות נ'ּ

חוִרים וְפׁשוֵטי ָהָעם ַיַעְסקו    )יג ֲּאִפלו ַהּבַ ּ ּ ּ ּּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ּּבְ ּ  

הזהר הקדוש מלא מוסר והתעוררות ודרושים המעוררים ומלהיבים 
ומטעם זה הורו גדולי ישראל בדורות , את לב האדם לעבודת הבורא

וכמו , שאפילו הבחורים ופשוטי העם יעסקו בספר הזהר הקדוש, האחרונים
  .יוסףשמובא בהוספות לספר יסוד 

ִּלמוד ַהזַֹהר ַה   )יד ּ ַתְטחות ַעל ִקְבֵרי  ,ָּקדֹוׁשּ ִחיַנת ִהׁשְ ּזֹו ִהיא ּבְ ּ
  ַּצִדיִקים

 שהלומד דברי התנא ומכווין לקשר )שבת' ליקוטים מס(מאיר עיניםׁ  בספר
וכן לייחד שכלו והבנתו שמבין המאמר ההוא , חיותו עם חיות התנא הקדוש



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כב  ַּהְקָדמֹות - ּ

ומתוך כך , הרי בזה הוא מדבק רוחו עם רוח הצדיק, עם שכל התנא
וזו היא בחינת השתטחות על קברי , שפתותיו של הצדיק דובבות בקבר

 דהיינו המוחין של הצדיק טמון וקבור בתוך ,י החיות והשכלכ, צדיקים
וכשלומד דבריו של הצדיק בכוונה זו להמשיך החיות והמוחין לתוך , דיבוריו

 ובזה , ומחיה אותו,הרי הוא מכניס חיות מחדש לתוך הדיבורים, דבריו
  .דבק רוחו עם רוחו של הצדיקמת

לֹוֵמד ֵאֶצל ַהַתָנא      )טו ב ׁשֶ ְדִחילו וְרִחימו ֶנְחׁשָ ִּלמוד ַהזַֹהר ּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ

ק המגיד הגדול ממעזריטש "מו כן כתב בספר ליקוטי אמרים מהרהוכ
' כשלומד וכו: זה לשונו  ו.)ה אות א"ט על התורה פרשת שלח כהג"מובא בבעש(ל "זצ

וכן שם כל אדם הוא חיות , תיבת שמעון הוא חיות התנא, אמר רבי שמעון
 )והמאמר(, ה הוא מחייה ומקשר עם החיות עם המוחין" ושם הוי)ויכוין כי( ,שלו

נמצא כשלומד ,  הוא השכל שלו דהיינו המוחין)רבי שמעון(והדין שאומר 
  .ל"עכ, ן ולומד אצלובדחילו ורחימו מקשר עצמו לרבי שמעו

ִנְבֵראִתי    )טז לֹו ִמן ַהִדין ִמּיֹום ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ּכָ ּ ּ
  ַּעד ַעָתה

כמה גדול כח הלומד בזהר הקדוש שעל ידי זה מעורר ומפעיל וממשיך 
כמו שאמרו , לרחם עלינו, ממש כפשוטו, י עליו השלום"את נשמת הרשב

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן : )ב"סוכה דף מה ע(בגמרא 
יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה 
ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן 
עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה 

ן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני משום רבי שמעון ב
  . מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן
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ּבִ   )יז ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ָכל ֶרַגע תוְכלו ְלִהְתַקׁשֵ ּּבְ ּ   י"ּ

 - יאי"בכל רגע תוכלו להתקשר לנשמת הרשבואפילו בדורנו הפשוט 
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"הרשבובוודאי , ולזכות לישועות נפלאות

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים דבר "פירשו רבותינו ז:  וזה לשונו)ערך דובב(כתב בספר פלא יועץ  ]יא[

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד ת הישפעם אחכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, שהיה לומד ספרו בתמידותסיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה משמיה , אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא' אזל ר: ...)א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

:  דאמר רב יהודה אמר רב?י האימאי טעמא קפיד כולורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' דר

 אלא אמר דוד לפני ?וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב 

דאמר רבי יוחנן משום . ז"יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה, רבונו של עולם: הקדוש ברוך הוא

.  שפתותיו דובבות בקבר- בעולם הזה כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו: רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב "? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר

אף , מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב. ככומר של ענבים". שפתי ישנים

  .לם הזה שפתותיהם דובבות בקברתלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעו

, עולמות' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין: ... ) דרוש ז-חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש

וכך שפיר , עומדת שםו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים,  כשאומרים דבר שמועה מפיואבל

כך אמרו , בהבלא דגרמישת בגוף בקבר גם נתלב, בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' אמרינן דר בב

  .) דרוש טז-חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, שפתותיו דובבות בקבר

באדם :  סוד לוז,כותל המערביבענין ] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

' ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק. תחית המתיםועליו יבנה הגוף ל, נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

, ל"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת פנחס ' חלק ג( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , בעולם העליוןשכבר 

, דאיהו גבייכו, פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"דף ר

תר ואתי פקיד לההוא א, כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא

, לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי דאורייתא, וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, ליה לגביה

, ואשכח אלין צדיקייא מחדתין מלין דאורייתא, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה

שהוא בא , פנחס בן יאירבי ר לפנו מקום  פנו מקום אחד שהיה אומרשמעו קול: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, שלמדנו, אצלינו

ולומדים שם , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 
  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כד  ַּהְקָדמֹות - ּ

ציל מכל הצרות ומונע הזוהר הקדוש מגן ומשכידוע ש, יבממקור הברכות
  .פגועים ואסונות

הוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלמוד    )יח ּיְ ּבֹון ַמה ׁשֶ ּּבֹואו ֶחׁשְ ּ ּּ
ת ֹקֶדׁש ּבָ ׁשַ ימֹות ַהחֹול וֵבין ּבְ ין ּבִ ַּהזַֹהר ּבֵ ּ  

תֹות ַעל ְפֵני זֹו ַּרּבֹוֵתינו ּבָ ׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ ל תֹוָרה ַהּנִ ְבָחה ְוֶעְרָכה ׁשֶ ׁשִ ּ ִהְפִליגו ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ימֹות ַהחֹל ְלֶמֶדת ּבִ ת , ַהּנִ ִּכְלׁשֹון ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש סֹוף ָפָרׁשַ ּ ּ ַלח"ּ ּ ַזָכָאה –" ְָלך-ׁשְ

אֹוַרְיָתא ַתְדִלין ּבְ ּחֹוְלֵקיהֹון ְדָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּּ ָאר יֹוִמיןי, ּ ָתא ִמׁשְ ּבְ ֹּוָמא ְדׁשַ ּ ּ."  

ִסְפרֹו , ַח ַהּטֹוב"ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ִנָיה"ּבֶ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ּ ָפָרׁשַ ָּכַתב , ּ
  :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ִלים  ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ ת: ל"ַזּ ּבָ יֹום ׁשַ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ְּדָגדֹול ֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ ֶאֶלף , ּ
ל ְיֵמי ַהחֹולְּפ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ   .ק"עכל. ָּעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ

 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , א רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומוכעין זה הנה ב, תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, ונתחדש אותו דבר תורה שאמר מלפנים

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור תורה : על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא

ותרבה הדעת , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, מחברי הספריםזוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים 

ל במסכת "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, בכל עת

גם , ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי מותו, כדאיתא שם'  שפתותיו דובבות וכו)ב"ו ע"דף צ(יבמות 

החכם בעצמו , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, חיצתוהוא זוכה ויושב במ

ג "א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ"הגאון מהרח( .עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו

  .)ע"וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זי( .)ב"ע

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה,  עיין שם'בחלום וכו: הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק

ל בספרו "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .אודות הוצאה לאור, "צדקה ומשפט"לספר , זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון להצדיק הוא , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"

 .ר של הצדיק הוא לנשמת הצדיקוהספ, בשביל הגוף והנפש

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב] יב[

ועל , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

 .ידי כן בודאי יצליח בכל עניניו
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ּוֵבאורֹו ל ַהָקּבָ, ל"ּ ַעל ִפי ַמֲאַמר ֲחַז:ּ ִניםה "ְּדיֹומֹו ׁשֶ ֱאַמר ִכי , ֶאֶלף ׁשָ ּנֶ ּׁשֶ
ֵעיֶניך ְכיֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו ִנים ּבְ ֶּאֶלף ׁשָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם  –' ָ ּבָ א ְוׁשַ  –ַהּבָ

ל ַהָקּבָ, זֹאת אֹוֶמֶרת ְּכיֹומֹו ׁשֶ ר( .ה"ּ ִמְדּבָ   .)ָּמָצא ֵחן ּבַ

ר ַעל ֵכן ת קֹוֶדׁש, ֲּאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָּכל ְפֻעָלה ְקדֹוׁשָ ּ ְְלֵעֶרך ְיֵמי , עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות, ּ

  .ַהחֹול

ְנֹוַדע ִדְבֵרי ַהִכֵסא ֶמֶלך, ּוְבנֹוָסף ָלֶזה ּ ּ ְּוהוָבא ְפָסקֹו ּבְ, ּ ִסיָמן ּ ַּכף ַהַחִיים ּבְ
ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ה"קנ ִלמוד ׁשָ ְּדּבַ ּ ּ ִלמוד , ּ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ּעֹוֶלה ְלֵעֶרך ִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְ

ט   .ַּהְפׁשָ

ַּהיֹוֵצא ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ֵאֶלה ּ ּ ת קֹוֶדׁש, ּ ּבָ ׁשַ ָעה זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּדַהלֹוֵמד ׁשָ ּ ,
ָנ יֹום חֹולְּכלֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ ט ּבְ   .ּה ְפׁשָ

ת קֹוֶדׁש, ּוְלִפי ֶזה ּבָ ׁשַ עֹות ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ׁש ׁשָ ִּאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד ׁשֵ ּ ּ ָזָכה , ּ ֲּהֵרי ׁשֶ

ִריָאה ית ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ְּלַתֵקן ָכל ַהׁשִ ּ.  

ַעל  ֵהִאיר ֵעיֵנינו ּבָ ֹּזאת ְועֹוד ְלִפי ַמה ׁשֶ ְַהִכֵסא ֶמֶלך"ּ ּ ְּדִלמו "ּ ּ ּד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ

ט ל ִלמוד ַהְפׁשָ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרך ׁשָ ּעֹוֶלה ׁשָ ּ ּ ִסְפרֹו ע "ִזיַּהטֹוב ח "ֲהֵריּוָמָרָנא , ְ ּבְ
ן ִאיׁש ַחי" ת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ֶאֶלף ְפָעִמים ִמְימֹות ַהחֹול "ּבֶ ּבָ ׁשַ ְּדִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ּוְבנֹוָסף ַעל , ּ

ַעל ל ּבַ ָּכך ִחדוׁשֹו ׁשֶ ּ ְ ּ אֹוְרחֹות ַצִדיִקים ַהְמָבֵארּ ְּדִלמוד : ּ ּ ה  )ְוָכל ִמְצָוה(ּ ֲהַנֲעׂשֶ
ְמָחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלף  ׂשִ ּּבְ ּ ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזי –ּ   :ע"ּ

ּבִ ְמָחה תֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש וְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ַּהֹזַהר  "–י "ּ

ָנהעֹוֶלה" ַּהָקדֹוׁש ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ׁשָ יֵמי ַהחֹול(, ְ ּבְ ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ ּ(  .  

ָאְזֵני ְמֹקָרָביו ְוָאַמר א ַפַעם ּבְ ּטֵ י ִהְתּבַ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נו ָמְרּדְ ַּרּבֵ ל ִלמוד  ":ּ ָעה ׁשֶ ּׁשָ ּ
ְַעל ֶדֶרך ּתֹוָרה  תּ ּבָ יֹום ַהׁשַ ט ּבְ ַּהְפׁשָ ָוה ְלִלמוד ׁשָ, ּ ּׁשָ יֹום ֹחלּ ֵלָמה ּבְ ָעה . ָנה ׁשְ ְוׁשָ

יֹום ֹחל ָלה ּבְ ל ִלמוד זַֹהר ְוַקּבָ ַּאַחת ׁשֶ יֹום ֹחל, ּ ט ּבְ ל ִלמוד ְפׁשָ ָנה ׁשֶ ִּהיא ְכמֹו ׁשָ ּ ּ ּ .



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כו  ַּהְקָדמֹות - ּ

ְבִעים ְו ָוה ְלִלמוד ׁשִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוזַֹהר ּבְ ִּלמוד ַקּבָ ּּ ָנה ְּ ָחֵמׁש ׁשָ
ימֹות ַהֹחל   יג".ּבִ

ל ְזכות ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש   )יט ּבֹון ֲאִמִתי ׁשֶ ֶּחׁשְ ּ ּ ל , ּ ִקּבֵ ִּליהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּ
ּיֹום ָעה ַאַחת ּבַ   ַּעל ַעְצמֹו ִלְלֹמד זַֹהר ׁשָ

ְ ְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך -!!! ֲּהָיַדְעָת ּ ִּתקוֵני זַֹהר (ּ ּ ּ ָיַדְעָת ַכָמה ְגדֹוָלה : )ג"מּ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַּמֲעַלת ִלמוד  לֹוֵמד ... 'ָּחְכַמת ָהֱאֶמת כוּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוֹגֶדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ

ָלה ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, ידַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה , ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ
ִּלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ּּ,  

ה ּבֹו ִתקון ְל ַּיֲעׂשֶ ּ ָנה ּ ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ַּמְעָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ
  .ְּתִמיָמה

יֹום ָעה ַאַחת ִלמוד זַֹהר ּבְ ל ׁשָ ּבֹון ׁשֶ ְּוַהֶחׁשְ ּ ָוה , ּ   :לּהוא ׁשָ

ָנה 3540 ׁשָ עֹות ּבַ   ּׁשָ

ׁשַ 10( ל ַאְבֵרך ּבַ עֹות ִלמוד ׁשֶ ּׁשָ ְ ּ יֹוםס "ּ ָנה 354, ּבְ ׁשָ   )ָיִמים ּבְ

ך  ֶמׁשֶ ָנה ִליהוִדי ּבֹוֵדד ַיֲעֶלה ַהַמֲאָזן 50ְּבְ ּׁשָ עֹות תֹוָרה 172,500 :ּ   .ּׁשָ

ר  ִיְצַטּבֵ ת  11ב ּׁשֶ ָפָחה ּבַ ִמׁשְ ב ּבְ ִהְתַחׁשֵ ּדֹורֹות ּבְ ּ ְּלִמְסַפר ָעצום  טוְיָלִדים 5ּ ּ
ים ל ֲאָנׁשִ ל ַהדֹור ָהַאֲחרֹון 48,828,125: ׁשֶ   ּׁשֶ

 

ָנהַוֲהָבָנה ְל: ר"רשהערה מאת  ]יג[ ׁשְ ה ֶאת ִלּמוד ַהּמִ נו ִיְמָצא ַהקֹוֵרא ִמְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהְמַדּמֶ ִּדְבֵרי ַרּבֵ ּ ּּ ּ 

ָחִציר וְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ת , ּּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַּוֵיֵצא"ְוַכּנִ ֶבן  ":)ַּדף עה(ּבְ ַּווי ְלִאינון ְדָאְכִלין ּתֶ ּ

אֹוַרְיָתא ְו ִסְתֵרי ְדאֹוַרְיָתאּבְ ְּועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויָט". ָּלא ָיְדִעין ּבְ ַהְקָדָמתֹו ְלאּ ַער ַהַהְקָדמֹות"ּל ּבְ , "ּׁשַ

ָלה ת ּתֹוַרת ַהַקּבָ ין ְלֻעּמַ ְפָחה וְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ קֹוְרִאים ְלִלּמוד ַהּנִ ְּלׁשֹונֹות וְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ ּּ ּ ּ.  

ָלהּוִמי ]יד[ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַקּבָ ְּולֹוֵמד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ,  ׁשֶ ָעְלָמא –ּ ִגיְרָסא ּבְ ָלה , ֲּאִפילו ּבְ ִלּמוד ַקּבָ ב לֹו ּכְ ף (ֶּנְחׁשָ ּכַ

  )ה"קנַּהַחִיים סֹוֵפר ִסיָמן 

דֹור ָהַאֲחרֹון :ֶהָעָרה ]טו[ ר ַהֶצֱאָצִאים ּבַ ִּחׁשוב ִמְסּפָ ּ ּ ּ:  

  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כז  ַּהְקָדמֹות - ּ

עֹות ַהתֹו ַּסך ַהכֹל ׁשָ ּ עֹות 84,228,515,625,000: ָרהְ   , ׁשָ

ְליֹון[ִמְלָיאְרֵדי  84,000-כְּכלֹוַמר  עֹות תֹוָרה] ּבִ  -בֻּמְכָפל  48,828,125(. ּׁשָ

172,500(.  

ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלֹמד ֶאת ַהֹזַהר  ִקּבֵ ל ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ְּוָכל ַהְזכות ֶהָעצום ִמֹכחֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ
ִעְק ְּוֶצֱאָצָאיו ָהְלכו ּבְ   .בֹוָתיוּ

ת קֹוֶדׁש  )כ ּבָ ׁשַ ל ּגֶֹדל ַהְזכות ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּבֹון ֲאִמִתי ׁשֶ ֶּחׁשְ ּ ּּ ּּ ּ  

ל  קול ְלִלמוד תֹוָרה ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ יֹום ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ְּיהוִדי ַהלֹוֵמד זַֹהר ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ
ימֹות חֹול 75 ָנה ּבִ   .ׁשָ

ָעה ַאַחת זֹ ְּכלֹוַמר ִאם ָלַמְדנו ׁשָ ּ ה ּ קול ַלֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ַּהר ּבְ ּ
ך  ֶמׁשֶ ְִמִלמוד תֹוָרה ּבְ ּ ּ ּ ָנה 75ּ   ׁשָ

ְּלׁשֹון ֵסֶפר ֶדֶרך ַצִדיִקים ֵמַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּּ ּ י ְ ְרַעּבִ י ָמְרְדַכי ׁשַ ֵּזֶכר ַצִדיק  ַּרּבִ ּ
  :ע"זי, ִלְבָרָכה

ת    )כא ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוזַֹהר ּבְ ִּלמוד ַקּבָ ּ ָעהּ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ָוה ַלִלמוד  ְּבְ ּׁשָ ּ ּ75 
ימֹות ַהחֹול ָנה ּבִ   .ׁשָ

עֹות ִיְהֶיה ׁשָ ּבֹון ּבַ   :ַּהֶחׁשְ

ָוה 637,200=75*354*24 ְגֶלה 637,200: ׁשָ ּנִ עֹות תֹוָרה ּבַ   .ּׁשָ

יֹום 24ֶּזה ְמֻבָסס ַעל  עֹות ִלמוד תֹוָרה ּבְ ּׁשָ ּ ּ.  

ִלמוד זַֹהר ּבְ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ּיֹוֵצא ׁשֶ ּ ּ ל ּ נֹות ַחִיים ׁשֶ ְבִעים ׁשְ ׁשִ ת קֹוֶדׁש ּבְ ּבָ ּׁשַ
ּבֹון   :ָאָדם ַיֲעֶלה ַהֶחׁשְ

 

1 .5  
2 .25  
3 .125  
4 .625  

5 .3,125  
6 .15,625  
7 .78,125  
8 .390,625  

9 .1,953,125  
10 .9,765,625  
11 .48,828,125  

 



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כח  ַּהְקָדמֹות - ּ

70X52X637,200=2,319,408,000  

  ֶאֶלף 408ִמְליֹון  319ִמְלָיאְרד  2

ך  ֶמׁשֶ ת קֹוֶדׁש ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ּבְ ָעה ַאַחת ַקּבָ  70ְזֹאת אֹוֶמֶרת ִאם לֹוְמִדים ׁשָ
ָנה ּב, ׁשָ עֹותעֹוֶלה ַהֶחׁשְ ֵני ִמְלָיאְרד ׁשָ ל ָכל , ֹּון יֹוֵתר ִמׁשְ ג ָידֹו ׁשֶ ֶהׂשֵ ַּוֲהֵרי ֶזה ּבְ ּ

ְזכות , ְּיהוִדי ּבִ ר ְלָהִבין ָלָמה ָכל ְגדֹוֵלי ַהְסָפַרִדים עֹוְדדו ְוָאְמרו ׁשֶ ו ֶאְפׁשָ ְּוַעְכׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְמֵהָרה ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִנָגֵאל ּבִ ּ נֹות ַחָי 70ְּמֻבָסס ַעל . ּ ל ָאָדם ּׁשְ ְּלִפי ְתִהִלים(יו ׁשֶ  )' צּ

ָנה 52 ׁשָ תֹות ּבַ ּבָ   .ּׁשַ

ת  ּבָ ׁשַ זַֹהר ּבַ ָעה ּבַ ִיְלמֹד ׁשָ ו ָתִבינו ִאם ַאָתה ְמַזֶכה ַרק ִליהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ַּעְכׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
עֹות תֹוָרה ל ִמְלָיאְרד ׁשָ ר  ָּזִכיָת ְלַקּבֵ ִיְצַטּבֵ ב ּבְ טזּדֹורֹות 11ב ּׁשֶ ִהְתַחׁשֵ ָפָחה ּּבְ ִּמׁשְ

ת  ים יזְיָלִדים 10ּבַ ל ֲאָנׁשִ ְּלִמְסַפר ָעצום ׁשֶ ל ַהדֹור  100,000,000,000: ּ ּׁשֶ
ן ָאָדם ֶאָחד ל ּבֶ ָּהַאֲחרֹון זֹאת אֹוֶמֶרת ִמְסַפר ַהֶצֱאָצִאים ׁשֶ ל , ּ עֹות ׁשֶ ְְוֵעֶרך ׁשָ

ֶוה ָעה ַאַחת ֹזַהר ׁשָ ּתֹוָרה ִמׁשָ ּ ּ :  

עֹות ַהתֹוָרה ַּסך ַהֹכל ׁשָ ּ  100,000,000,000-בֻּמְכָפל  2,319,408,000( :ְ
עֹות 223,020,000,000,000,000,000 -ִמְלָיאְרד    , ׁשָ

עֹות תֹוָרה 20ְקֶוְנִטיְליֹון  223-כְּכלֹוַמר     .ְּקַוְדִריְליֹון ׁשָ

ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלֹמד ֶאת ַהזֹ ִקּבֵ ל ְיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ְּוָכל ַהְזכות ֶהָעצום ִמֹכחֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ַהר ּּ
ִעְקבֹוָתיו ְּוֶצֱאָצָאיו ָהְלכו ּבְ ּ.  

 

ּנֹוְתרו ְלָכל ַהיֹוֵתר  ]טז[ יָון ׁשֶ ּּכֵ ָנה ַעד  230כ ּ ְגָמָרא ְלִקיום ָהעֹוָלם  6000ׁשָ ר ּבִ ְזּכָ ּמֻ ֶזה ַהְזַמן ׁשֶ ָנה ׁשֶ ּׁשָ ּ ּּ

ַּמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין ַדף ( ,ַּהֶזה יֹוםָאַמר: א/צזּ ם ְלַבדֹו ּבַ ָגב ַהׁשֵ ֱאַמר ְוִנׂשְ ּנֶ ֵני ֱהוו ָעְלָמא ְוַחד ָחרוב ׁשֶ ית ַאְלֵפי ׁשְ ּ ַרב ְקִטיָנא ׁשִ ּ ּּ ּּ ך . )ַּההוא ּ ְוֶמׁשֶ ּ

ָיֵמינו ַהְינו  ּדֹור ּבְ ּ ָנה 20כ ּ ּנֹוָתר ֵיׁש ָמקֹום , ׁשָ ְזַמן ׁשֶ  .ּדֹורֹות 11לֲהֵרי ּבִ

ר ַהֶצ ]יז[ ֶּהָעָרה ִחׁשוב ִמְסּפָ ּ דֹור ָהַאֲחרֹוןּ   :ֱּאָצִאים ּבַ

1 .10  
2 .100  
3 .1000  
4 .10000  

5 .100000  
6 .1000000  
7 .10000000  
8 .100000000  

9 .1000000000  
10 .10000000000  
11 .100000000000  

  . ִמְלָיאְרד ֶצֱאָצִאים100זֹאת אֹוֶמֶרת 



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  כט  ַּהְקָדמֹות - ּ

ָלנויּּבֹאו ִנְתַגֵי   )כב ּס ּכֻ דֹוִלים ִעם ַהְקַטִנים ,ּ ַּהּגְ אֹוִנים ִעם ְפׁשוִטים, ּ ּּגְ ּ ,
ַּצִדיִקים וֵבינֹוִנים ית , ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ּ ל ּבֵ ְּמַלְמִדים ִעם ִתינֹוקֹות ׁשֶ ּ

ן ַרֲחִמיםְּוִנְפַעל ְלָקֵרב וְלָהִביא , ֻרּבָ יַח ִצְדֵקנו ּבְ   .ֶּאת ְמׁשִ

, גאונים עם פשוטים,  הגדולים עם הקטנים,יחבואו נתגייס כולנו
מלמדים עם , מגידי שיעורים עם בחורים, זקנים עם נערים, צדיקים ובינונים

 

ב ִמֵסֶפר  ]יח[ יק ִמְכּתָ ַמָיאִסּבְ:  "ִּאְגרֹות ַהזֹוַהר"ַּנְעּתִ א ִדׁשְ ַּיְעּתָ ִטים א, ּּ ּפָ ת קֶֹדׁש ִמׁשְ ּבָ ְּדרֹאׁש ' מֹוָצֵאי ׁשַ

  ע "תש'חֶֹדׁש ֲאָדר ה

ְפָעל ִלְכבֹוד  ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָהעֹוָלִמיַהּמִ ּ.  

רוך  ְִהְנִני רֹוֶאה ּבָ ם ּ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהַּהׁשֵ ֻעלֹוֵתיֶכם ַהֲחׁשובֹות ְמֹאד ּבַ ָבר ְזַמן ַרב ֶאת ּפְ ּּכְ ּ ָרִציִתי . ָּקדֹוׁשּ

ְתֵחנו ְלַדֲאבֹוֵננו ָהַרב, לֹוַמר ָלֶכם קוָפה ְקָצָרה ַמִגיִעים ַאל ּפִ ל ּתְ ֲּהֵרי ּכָ ּ ים ַהְזקוִקים ,ּּ ּ ֲעלֹוִנים ִעם ִמְקִרים ָקׁשִ ּ

ה  ָצב ַהָקׁשֶ ֵדי ְלֵהָחֵלץ ֵמַהּמַ רומֹות ּכְ ה ּתְ ְּלַהְרּבֵ ּ ךּ ל ּכָ ַרך ַיֲעזֹר(, ְּכָ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ָבר לֹא ִנְזַדֵקק ְלֶזה ְולֹא ִיְהיו עֹוד ִמְקִרים ּ ּכְ ּ ׁשֶ ּ ּ

ֵאֶלה ְודֹוֵמיֶהם ים ּכָ ָלל וְכָלל ְלֶזה.)ָּקׁשִ ּ ַוֲהֵרי ִאם ָהיו לֹוְמִדים ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲהֵרי לֹא ָהיו ַמִגיִעים ּכְ ּ ּ ּּ ן ֲהֵרי ,ּ  ִאם ּכֵ

ל ֶאָחד ַיֲעסֹק ּבַ ּכָ ך ִלְפֹעל ׁשֶ ֵאֶלה ְודֹומְְיכֹוִלים ּכָ ָבר לֹא ִיְהיו ָצרֹות ּכָ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָכך ּכְ ּ ְּ ן ( ןֶהיֵתֹוּ ֹפָרׁש ּכֵ ּמְ ִפי ׁשֶ ּכְ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעְצמֹו ּּבַ ך. )ּ ֱאֶמת ִלְפֹעל ַעל ּכָ ֶכם ּבֶ ְַוֲאַבֶקׁשְ ַמע עֹוד ָצרֹות, ּ   .ְְוָכך לֹא ִנׁשְ

ה ַהְצָלָחה ׂשֹורֹות טֹובֹות ְוַהְרּבֵ   :ּבְ

ְרג .ד.מ ַלִים , ְגִריְנּבֶ   .ִּעיר ַהקֶֹדׁשְּירוׁשָ

ֲעֶרֶכת גוַבת ַהּמַ ָלם ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש :ּּתְ ִיְלְמדו ּכֻ ך ׁשֶ ָּאֵכן ִהְננו ּפֹוֲעִלים ַעל ּכָ ּ ּ ּּ ּ ּך לֹא ִיְהיו עֹוד ָצרֹות ְוָכ, ְ ְ

לֹום   .ַחס ְוׁשָ

ַנת ַלִים ִמׁשְ ֵני ְירוׁשָ ְּוֵכן ְידוָעה ְקִריַאת ַרּבָ ּ ר ֲחתוִמים ָעֶליָה " תרפּ ית ִדין ְדָאזּא ֲאׁשֶ ל ַהּבֵ ּּכָ ם ,ּ י ּ ְוָכתוב ׁשָ ּכִ

יַח ל ָמׁשִ ָמתֹו ׁשֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר הוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים ְוִנׁשְ ּ ן ָלֶבַטח,ּ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ְקָדׁש ְוִיׂשְ ֶנה ַהּמִ ּ ְוִיְתַגֶלה ְוִיּבָ ּּ ,

לֹא ִיְס טוַח ׁשֶ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו ּבָ יַחּּ   .ּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

ַד ִנים ַהְגאֹוִנים ּבַ ּוֵמָהַרּבָ ר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ב"תשסֵעָדה ַהֲחֵרִדית ץ "ּ ָרֵאל ַיֲעקֹב ִפיׁשֵ ָהַרב , ָּהַרב ִיׂשְ

ַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָטאם ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָר, ֵּמִאיר ּבְ ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ ְנָיִמין , ָכהָּהַרב מׁשֶ ָהַרב ּבִ

יָנאִוויְטׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה יְנְסִקי, ַּראּבִ ה דוׁשִ ָרֵאל מׁשֶ ָּהַרב ִיׂשְ ין ַחִיים . ּ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהאּ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּ

ִליָט: ְּלַחִיים ֶטְרְנּבוך ׁשְ ה ׁשְ ְָהַרב מׁשֶ ִליָט, א"ּ ָּדָבר ָגדֹול ְמֹאד הוא ְלַהְנִהיג : א"ָּהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אוְלַמן ׁשְ ּ ּ

ָכל יֹום ִּלְלמֹד ַדף זַֹהר ּבְ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכו, ּ ְרָעֻניֹות וְלַבּטֵ ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ ְּוהוא ּכִ ּ ּּ ַפע קֶֹדׁש ַעל ַעם ' ּ יַע ׁשֶ ּפִ ּוְלַהׁשְ

ָכל יֹום, ַּהקֶֹדׁש ן ּבְ ֵרי ַהְמַקְיִמים ּכֵ   .ָאֵמן ְּוַאׁשְ

מוֵאל ַהֵלִוי ּּפֹוֵסק ַהדֹור ָהַרב ַּרב ַהָגאֹון ֵמָהְוֵכן  ּׁשְ ִליָטּ ם ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצא "ָואְזֶנר ׁשְ ׁשֵ ֵאין ְלך ל "ּבְ ָׁשֶ

מֹו ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשָמַמֲא ך ְלִיְרָאה ּכְ ל ּכָ ְלִהיִבים ּכָ ֵּרי ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהּמַ ּ ְּ".  

ַּאת ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקיםְְוֵכן ִמּתֹוך ְקִרי דוִרי ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה: ּּ י ִיְצָחק ּכַ ַּרּבִ ל , ּּ י ְיִחיֵאל ִפיׁשְ ַרּבִ

אך ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַּאְייְזְנּבַ ין ַחִיים ְלַחִיים ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים. ְ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּּ ּ ּ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַר: ּ י ּּ ּבִ
  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  ל  ַּהְקָדמֹות - ּ

את התחילו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים , תינוקות של בית רבן
 ינו צדקאת משיחולהביא לקרב ונפעל בדרך זו , הזוהר הקדושלימוד 

  .ברחמים

מחנך עם , אב ילמד עם בנו, במיוחד להזהיר גדולים על קטנים
כך יחדור , שהרי אם אין גדיים אין תיישים, חניכו  ומלמד עם תלמידו

ותורת הסוד , לישיבות ולכוללים, לתלמודי תורה, תלמודם מנערותם
 בכסא מלך ונזכה להיות מבני עלייה כמו שכתוב, תקבל תנופה

   .בהקדמה לביאורו על תיקוני זוהר

*   *   *  

 

ִליָט ִליָט, א"עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ׁשְ מוֵאִלי ׁשְ ָכר ׁשְ ׂשְ ָנָיהו ִיׂשָ י ּבְ ל ַרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ז , א"ּּ י ְראוֵבן ֶאְלּבָ ַּרּבִ

ִליָט   :ְועֹוד, א"ׁשְ

ר י ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹהי ַרּבִ ּנָ ל ַהּתַ ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ֵיׁש ְלִהְתַחֵזק ּבְ ּׁשֶ ֹּוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןּ ְבִטיַח , ּ ַהּמַ

ַרֲחִמים ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן ַהָגלות ּבְ ְזכות ַהְקִריָאה ּבְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ָלל( ,ּ ָידוַע ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו,ַאף ְללֹא ֲהָבָנה ּכְ ּ ּכַ ּּ ּוְכַדאי . )ּ

ׁשְ ְמעֹון ִלְסמֹך ָעָליו ּבִ י ׁשִ ְהוא ַרּבִ   .ַּעת ַהְדָחקּ

ָרֵאל  ַלל ִיׂשְ ים ִמֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַהְצָלַחת ּכְ ר ַדּפִ ֵדל ִמֵדי יֹום ִלְקרֹא ִמְסּפַ ּתַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיׁשְ ָּלֵכן ּכָ ּ ּ ּּ ּ

ּוְלֵקרוב ַהְגֻאָלה ּ ּ ּ  

אך ֵזֶכר ַצִדיק  ל ַאייְזְנּבָ י ְיִחיֵאל ִפיׁשְ ל ַרּבִ ּוֵמָהַרב ַהָגאֹון ַהְמֻקּבָ ְּ ַמִים ּ ַער ַהׁשָ א ׁשַ ִּלְבָרָכה רֹאׁש ְמִתיְבּתָ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְּלַהְנִהיג ִלּמוד ַעּמוד ַהיֹוִמי ּבְ ּ ָרֵאל,ּּ פוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ ּ ְוַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ה ְלסֹוף ְוֵקץ , ּ ִנְזֶכּ

נו וְלִה ִחָלה ָורֹאׁש ְלִפְדיֹון ַנְפׁשֵ ְּלָכל ָצרֹוֵתינו ּתְ ּ יׁשוַעת עֹוָלִמיםּּ ע ּבִ ָּוׁשַ ּ.  

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבִ ּוֵמַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּּ א  ּ ִסַיְעּתָ עור ָקבוַע ּבְ ַע ְלַיֵסד ׁשִ ָּראוי ִלְקֹבּ ּ ּ ּּ

א ַהֵדין  ִסְפָרא ַקִדיׁשָ ַמָיא ּבְ ִּדׁשְ ּ יֹומֹו)ֵּסֶפר ַהזַֹהר(ּּ ָכל יֹום, ּ ִמֵדי יֹום ּבְ ְרָענות , ַּעּמוד ֶאָחד ּבְ ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ הוא ּכִ ּׁשֶ ּ

ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים ִלי ַדי, ְּלַבּטֵ ה ְרפואֹות ִויׁשועֹות ַעד ּבְ ָרָכה ַרּבָ ַפע קֶֹדׁש ּבְ יַע ׁשֶ ּפִ ּוְלַהׁשְ ּ ּ ּ.  

ם ְוַיֲעזֹר  ֱאֶמת ִלְלמַֹּהׁשֵ ה ּבֶ ְזֶכּ ּנִ ַרך ׁשֶ ּד ֵהיֵטב ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְלְִיְתּבָ רוך ּּ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן, ּהוא ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ   .ְּוָיבֹוא ַהּמָ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  לא  ַּהְקָדמֹות - ּ

ְלֹמד ֹזַהר   )כג ּיִ ְּמַלֵמד ָצִריך ׁשֶ ְ ִחיַנת , ּ הוא ּבְ ים"ּׁשֶ ְּויוַכל , "ֵעץ ַחּיִ
ָמה ְלַתְלִמיִדים יך ְנׁשָ ר , ְְלַהְמׁשִ ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶזה ׁשֶ י ּבָ ּכִ

ָמה ֲאִמִתית, ַּלִתינֹוק ֶזה ַמִניַח ְנׁשָ ּּבָ ּ.  

שהוא , מלמד צריך שילמוד זוהר, ל" זצפנחס מקאריץפסק רבי  ּוְכָבר
כי בזה שהרב נותן שכל ,  לתלמידיםנשמהויוכל להמשיך , "עץ חיים"בחינת 

  .בזה מניח נשמה אמיתית, ישר לתינוק

נֹו ִלְמַלֵמד ְלַלְמדֹו ֶאְצלֹו תֹוָרה   )כד ָאב ׁשֹוֵלַח ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ ָּדָבר ָהִראׁשֹון , ּ
נֹו לֹוֵמד ֹזַהר, ְָצִריך ְלָבֵרר ל ּבְ ִּאם ַהְמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ  

כשאב שולח בנו למלמד ללמדו :  הוסיף על דברתוחכם הרזיםבספר 
כי אם , אם המלמד של בנו לומד זוהר, דבר הראשון צריך לברר, אצלו תורה

 וגם אי אפשר שיהיה -אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו , לא
כמבואר בספרים הזוהר הקדוש ד להמלמד קצת יראת שמים בלי לימו

  .הקדושים

עֹוָלמֹות    )כה דֹוִלים ּבָ רור ַהִניצֹוצֹות ַהְקדֹוׁשֹות פֹוֲעִלים ִתקוִנים ּגְ ּּבֵ ּּ ּּ ּ ּ
  ָהֶעְליֹוִנים

אשר מאז ששה ימי , דומם צומח חי ומדבר, כל מדרגות הנבראיםדע כי 
, מבררים תמיד ניצוצות קדושות מהקליפות, בראשית עד אלף השביעי

גורמים בירור , אפילו המעשים הגשמיים של בני ישראל כמו אכילה ושינהו
  .הניצוצות הקדושות ופועלים תיקונים גדולים בעולמות העליונים



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  לב  ַּהְקָדמֹות - ּ

ל " זצוקיטי רבי סלמאן אליהו"ק המקובל האלה"וראה נא מה כתב הרה
מבריאת העולם : ל" וז)ה"א פ"שער י( ץ חייםפירושו על עבבספרו כרם שלמה 

ימים ובנהרות ובעיירות ב, כל מה שהעולם יגעים, אלף השישיועד סוף 
 ובתלמוד התורה , ובמלאכות ובסחורות ובמשא ומתן,ה ובמדברותבשובי

 , החסידים והצדיקים,בשמים ובארץ, המתיםו םחייה ,ובתפילות ובמצוות
והחיות והבהמות , האנשים והנשים והטף והילדים,  והרשעים,והבינונים

  כלול כמה , וכל מין מזה, והטמאים והצמחים והרומשיםוהעופות הטהורים
ולכן כל מין ממינים הנזכרין יש (אלפים ורבבות מינים ממינים שונים של בירורים 

כל היגיעה הזאת בכל , אשר אין בריה דומה לחברתה, )בהם אלפים ורבבות ברואים
  אלפים שנה של בריאת העולם הכל הוא כדי לבררהמשך הזמן הזה של שש

   .ל" עכ)את הניצוצות שנפלו בין הקליפות(ולתקן 

*  *  *  

למען לזכות את בני ישראל , נדפס באותיות מרובעותהספר הזה 
שישתעשעו אף הם , הקדושים אשר לא נכנסו עדיין לחכמת הנסתר

 לעשות נחת רוח לאבינו כבמאמרי הזוהר הקדושים ויתעורר לבבם
   .שבשמים

 

בוודאי יש לו , אם צעיר: ואמר, ומסופר עליו שעוד בצעירותו היה רגיל לקום מפני כל אדם ]יט[

, ולכן אני קם מפני כל אדם, א תורה ומצוות יותר ממניבוודאי שמל, ואם זקן, פחות עונות ממני

ויקרא (: ודרש את הפסוק, שבוודאי יזכה ליראת שמים: אמר, ע"וכששמע זאת מרנא רבינו יוסף חיים זי

ֵני ָזֵק" )ב"ט ל"פרק י קום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ֱאלִֹּמּפְ יָבה ִמ"שאם מקיימים : כך". 'הָיך ֲאִני קן ְוָיֵראָת ּמֵ ֵני ׂשֵ ּפְ

ֵני ָזֵק קום ְוָהַדְרּתָ ּפְ ֱאלֹ"מובטח שזוכים ל, "ןּּתָ   ".ָיךקְוָיֵראָת ּמֵ

ְלנו ]כ[ ִקּבַ ב ׁשֶ יק ִמְכּתָ ְּוַנֲעּתִ ְפָעל : ּ ים ִמּמִ י ָהַרּבִ ִנים ַהֲחׁשוִבים ְמַזּכֵ  .ַּהָקדֹוׁש ָהעֹוָלִמיַּהזַֹהר ְּלָכבֹוד ָהַרּבָ

לֹום וְבָרָכה   ! ּׁשָ

לֹוְמֶכם ַהּטֹוב ַּאַחר ְדִר ת ׁשְ ּוָברֹון וִבְרָנִנים  -יׁשַ ים -ּ ְכַנס ַאָדר ַמְרּבִ ּנִ ד ְוַהּנֹוָרא ִמׁשֶ ְכּבָ ּ ְלֶרֶגל ַהיֹום ַהֶזה ַהּנִ ּ ּ ּ

ְמָחה  ׂשִ אֹור ֵעיַנִים -ּבְ יר ַהּמְ ְסּבִ ּמַ ֲאָדּ וְכִפי ׁשֶ ל עֹוָלם ָדר,ָּדר'  א:ַּהְינור "ׁשֶ ּ ַאלופֹו ׁשֶ ּ ִיְתַקְימו ה ְוָכל ָהרֹוֶצ, ּ ּׁשֶ ּ ּ

ֶהן  ע ּבָ ָידוַע ְללֹוְמֵדי ' ְּוכור "ֲאָדְנָכָסיו ִיּטַ ּּכַ ֵרי ֶחְלָקם . ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ּ ֵריֶהם ְוַאׁשְ י ! ה ַנֲחָלָתם "ֵחֶלק הוי! ַאׁשְ ּכִ

ָידוַע ְוכו! ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ! ה ִעּמֹו "ֵחֶלק הוי ּּכַ ּ ּ'.  

  



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  לג  ַּהְקָדמֹות - ּ
 

זַֹהר ַהָקדֹו( ְּמבֹוָאר ּבַ ִקיָפה ּ ה ַהּמַ ה ַהְקדֹוׁשָ ֻסּכָ ֶבת ִעָמנו ּבַ ַחג ַהֻסּכֹות ְלׁשֶ יִזין ַהיֹוְרִדים ּבְ ּפִ ּׁש ַעל ָהאוׁשְ ּ ּ ּּ ּּ

ָרֵאל  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ֶבת ֶאת ּכָ ּוְמַסּבֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתְרֶאה ְדָבִרים ִנְפָלִאים ַוֲעצוִמים–ּ ם ּבְ ּ ַעֵיין ׁשָ ּּ ִּמָזָהב , ּ

ז ָּברֹון וִבְרָנִנים זַֹהרים,  ַמְבִהיִקיםּוִמּפָ ֵמִחים, ּ ְכָלה ׂשְ ַכָלה , ְּלֵאין ֵקץ וְלֵאין ּתִ א , ִהיא ַהּתֹוָרה[ּּכְ ִּיחוד קוְדׁשָ ּ

ֵלם ִיחוד ַהׁשָ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ָרֵאל ָחד. ְ ִריך הוא ְוִיׂשְ א ּבְ ּאֹוָרְייָתא ְוקוְדׁשָ ִהינ.] ְּ ֶטת ּבְ ה "ַמ, ּוִמיםְּמֻקׁשֶ

ָּיִפית וַמ ַתֲענוִגים"ּ ַעְמּתְ ּבְ   .)ּה ּנָ

ד  ִבים ְיהוִדים ְולֹוְמִדים ֶאת ָהֵעת ַמה ִנְכּבָ ָכל ָמקֹום וָמקֹום יֹוׁשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ַּהֶזה ּכַ ּ ַּהָקדֹוׁש וְמָקְרִבים ַּהזַֹהר ּ ּ

ׁש פֹוֵעל ַמּמָ ֶּאת ַהְגאוָלה ּבְ ָבה , ּ ֲחׁשָ ִּדּבור ּוְבָכל ַהּמַ ָלֶהםּוַמֲעּ ה ׁשֶ ֵרינו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנו, ּׂשֶ ַּאׁשְ ּבֲִהֵרי !!!. ּ י "ַרׁשְ

ל  ב ִעם ּכָ ַּהָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ַמְלָיא ּ ל ַמְעָלה ּפַ ינֹוֵתינו –ׁשֶ ָבר ֵאיָנם ּבֵ ּכְ ּ ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ י ֶעְליֹון –ּ ּ וֵמֶהם ַצִדיִקים ְקדֹוׁשֵ ּ

נו ַּהַחִיים  ו ִּעּמָ ר ִגיִדים ַוֲעָצמֹות  ְוִנְרִאים ּכְ–ַעְכׁשָ ׂשָ ל ּבָ תֹוך ַמְלּבוׁש ׁשֶ ִּאילו ֵהם ּבְ ּ ל ַמהוָתם ְמֹאד –ְּ ּ ַאך ּכָ ְ

ָגָבה ִבים, ִּנׂשְ יִחים ְואֹוְמִריםְויֹוׁשְ לֹוִני ֶזה ַהלֹוֵמד ֶאת , ּ ַיַחד וְמׂשִ ְועֹוִלים ֶאל ? ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ַּהְרִאיֶתם ֶאת ּפְ

יַח ל ָמׁשִ יַחְואֹו, ֵהיָכלֹו ׁשֶ ִני מוָכן וְכָבר ֵאֵרד ִלְגאוָלה, ֵמר ָלֶהם ָמׁשִ ה ִהּנְ ִּהּנֵ ּ לֹוִני ֶזה , ּ ְזכות ּפְ יה ַּהּכֹל ּבִ ּוְדִעּמֵ ּ

  . ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ַּהלֹוֵמד ְולֹוְמִדים ֶאת 

ֶלך ר ְדַבר ַהּמֶ ָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאׁשֶ ְֲהֵרי ּבְ ל עֹוָלם,ּ ׂשֹון ַלְיהוִדים, ּ ַמִגיִעים,ּ הוא ַמְלּכֹו ׁשֶ ְמָחה ְוׂשָ ּׂשִ ּ, 

זַֹהר ּּכוָלם לֹוְמִדים ְוגֹוְרִסים  ּוְכַמֲאָמר ָמְרְדַכי, דֹוׁשַּהָקּּבַ ּ הוא ַהַצִדיק ִדְבָכל ָדָרא ,ּ ּ ּ ּ ר,ְוָדָראּ ר ֶאְסּתֵ ּ ַהיֹום , ֲאׁשֶ

ר ר ֶיׁש ֶהְסּתֵ ְזַמן ַהָגלות ֲאׁשֶ ּּבִ ִין ִדְכִתיּ ְוִכְדִאיָתא ֶאָסֵתר ִמן ַהּתֹוָרה ִמ,ּ ירּּנַ ר ַאְסּתִ ה,ב ְוָאנֹוִכי ַהְסּתֵ  , עֹוׂשֶ

ה ְויֹום טֹוב ַלְיהוִדים ּתֶ ּוִמׁשְ ּּ.   

ִגידו  ּּתַ םּ ׁש-! ִלי ַאּתֶ ֶרַגע ֶזה ַמּמָ ם ַהקֹוְרִאים ֶאת ְדָבַרי ֵאלו ּבְ ן ַאּתֶ ּ ּכֵ ּ ּ הוא ַהִאם ְרִאיֶתם ! ּ ִּמָיֵמיֶכם ִמי ׁשֶ

לֹוֵמד זַֹהר  ּׁשֶ לּ ה ְויֹום טֹוב ַלְיהוִדים ְוֵאין ּכָ ּתֶ ְמָחה וִמׁשְ ל ׂשִ ה ׁשֶ ּ ְמהותֹו ִמְקׁשָ ּ ְמָחה "ּּ ַּלְיהוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ּ ּ

ׂשֹון ִויָקר ר ח(" ְוׂשָ ל לֹוֵמד . )טז, ֶאְסּתֵ י ֶזה ּזַֹהרֲהֵרי ּכָ ַעְצמֹו ּכִ ה ְויֹום טֹוב ַלְיהוִדים"ּ ַמְרִגיׁש ּבְ ּתֶ ִּמׁשְ ּ "!!!  

ר  ְּבֶאָחד ִמן ַהָיִמים ָהָעַבר ָעֵלינו ְלטֹוָבה : ְבָדה ִנְפָלָאהּעוַוֲאַסּפֵ ל ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ּ י ְלִציֹון ָקְדׁשֹו ׁשֶ ָּנַסְעּתִ ּ ּ

י ֵליּב ּבַ ַּעל ַהִיסוִרים זיעַרּבִ ּ ִגיַע ְלָמקֹום ָכֶזה, א"א ועכיע"ּ ּמַ ׁשֶ ה ְיהוִדי ּכְ ּוַמה עֹוׂשֶ ּ   ! ּלֹוֵמד זַֹהר -? ּ

ִקצור ּּבְ י ֶאל ָיִדי ֶאת ,ּ ם ִלי ִלְפֵני ַּהזַֹהר  ָלַקְחּתִ ַלְחּתֶ ׁשְ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ים 3ּ י , ֳחָדׁשִ ּוִמַיד ִהְתִחיל , ִלְקרֹאְוִהְתַחְלּתִ ּ

ַּהָצר ַהצֹוֵרר ַהָידוַע ַה ּ ּ ת ֲהִמן ֲעָמֵלק"ּ מֹו ְוִזְכרֹו ֶוֶהִסיַתִני ַּהֵיֶצר ָהַרע " ְקִלּפַ ח ׁשְ ב ִיּמַ ַּגֲאָוה ֵלאמֹור ַּלְחשֹוב ְמַחׁשֵ

י ֲאִני - ה ֲאִני ַהָיִחיד ָּחׁשוב  ּכִ ד ִהּנֵ לֹום[ְּוִנְכּבָ אן ֶאת ] ַחס ְוׁשָ לֹוֵמד ּכָ י , ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ּׁשֶ לֹא ָנַפְלּתִ ְּוִכְמַעט ׁשֶ

רוָסה ַהֵלזו ת ַהּפְ ָּלֶרׁשֶ ּּ.  

רוך ִרַחם ִּמַיד  ָלִכים ַהָקדֹוׁש ּבָ ְָעַלי ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהּמְ ְּ י  ,ּהואּ יר ִלי ּכִ ִפיַלת ֲעַדִין ְוִהְזּכִ י ֶאת ּתְ ַלְלּתִ ּלֹא ִהְתּפַ

ְנָחה י ָלֵכן , ַהּמִ ּתִ י ָיִמים ִּנַגׁשְ ח ִמִלּבִ ּכַ ר לֹא ִיׁשְ ל ָהִעיר ְצַפת ְוָרִאיִתי מול ֵעיַני ַמֲחֶזה ֲאׁשֶ יָבה ׁשֶ ִּמַיד ֶאל ַהְיׁשִ ּ ּ

ים  חוִרים 120 –ַרּבִ ָעַב(ְוַאְבֵרִכים ּ ּבַ לּבְ אן ִסיָמן ׁשֶ ה ּכָ ָלל, : !!!!!ר ָהִייָת עֹוׂשֶ ֶלא ּכְ ֵאין ֶזה ּפֶ ַּאך ַהיֹום ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּ ִבים !.)ְ  יֹוׁשְ

ַהְתָמָדה ֲעצוָמה ֶאת  ָרֵאל. ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ְּולֹוְמִדים ּבְ ֵריֶכם ִיׂשְ ָרֵאל!!! ַאׁשְ ֵריֶכם ִיׂשְ ָרֵאל!!! ַאׁשְ ֵריֶכם ִיׂשְ !!! ַאׁשְ

ֵר ָזִכינו ַמה ָנִעים וַמה טֹוב ֶחְלֵקנוּינו ַאׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ָרֵאל ָאֵמן!!! ּ ל ִיׂשְ ר יֹוָחאי ָיֵגן ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּזכות ַרּבִ ּ !  

ים י ָהַרּבִ ָזִכיִתי ִלְהיֹות ִנְמָנה ִעם ְמַזּכֵ ְמָחה ֲעצוָמה ַעל ׁשֶ ׂשִ ּּבְ ה ּוִבְב. ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר לֹוְמֵדי ְוִעם  ּ ְזּכֶ ּנִ ָרָכה ׁשֶ

א  ּתָ ַהאי ׁשַ ּכוָלנו ַיַחד ּבְ ָנה ַהזֹאת[ּ ׁשָ ֵלָמהִּלְגאוָלה ] ּּבְ ַרֲחִמים , ַּהׁשְ ּוַבֲחָסִדים ְגלוִיים ִנְרִאים ְוִנְגִליםּבְ ּּ.  
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לקדושה וטהרה אחינו בני ישראל ל ש את גודל השתוקקות ינובראות
וצמאים ללמוד דברי אלוקים חיים מאמרי , ולהתקרב לאבינו שבשמים

מאמרי ומשתוקקים להבין , ע"התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי הקדוש זי
לאחוז באש ותמיד להכדי שיוכלו , ינוחיי ימהמדברים על ספר הזהר 

 את המלאכה נושכמ על נוהעמס, האהבה ולייחד כל עשיותיהם לשמים
וכל אחד , בלשון הקודשהזהר הקדוש להוציא לאור את ה רכביהנפלאה וה

, שבתות ימים טובים, אל חיי היום יוםמאמרים השייכים יוכל ללקט את ה
 וסדר יומם של ,קדושת האכילה, התפילהומצוות תפילין ומזוזות וקדושת 

, לבית הכנסתבכניסה , מההשכמה עד השכיבה עם כל  פרטיו,  ישראלבני
  .להאיר ולקדש את כל יהודי ויהודי, הנהגת הלימוד

ם , ֵּצא וְלַמד ַעל ׁשֵ ַּעד ַכָמה ָהָיה ָחִביב ִלמוד תֹוַרת ַהסֹוד ַעל ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ
יָכיו י ִיְצָחק , ּטֹוב וַמְמׁשִ ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ְּוֵיׁש ָלנו ִלְלֹמד ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ

ּ ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןקֵאייִזי ּ ַעְצמֹו ְוָאַמר,ּ ָנה , ֵהִעיד ּבְ ָלַמד ְוׁשָ ּ ׁשֶ
ַּהְפִרי ֵעץ ַחִיים ֵמָאה ְפָעִמים ְוֶאָחד ּּ.  

ַמֲעַלת ַהלֹוְמִדים ֶאת ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ים ִהְפִליגו ּבְ ְּועֹוד ַרּבִ ּ ּ. 

ֵסֶפר ַהזֹ   )כו ִּמַמֲעלֹות ָהעֹוֵסק ּבְ   :ַהרּ

ַרֲחִמים ָרֵאל ּבְ ְּמָקֵרב ְגֻאַלת ִיׂשְ ּ.  

ְּמַבֵטל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ּ.  

אֹור ִנְפָלא וְמַזְכָכה ִמָכל  ָתִאיר ְוַתְזִהיר ּבְ ָמתֹו ׁשֶ ּזֹוֶכה ְלַטֵהר וְלַקֵדׁש ֶאת ִנׁשְ ּּ ּ ּּ ּ
ְמַרְפָאה ְלַגְמֵרי ְּסָיג וְפָגם ַעד ׁשֶ ּּ ּ.  

  .ִגים ְוֵיֶצר ָהַרעַּמְרִחיק ֵמַעְצמֹו ָכל ַהְמַקְטְר

 

נו ָהַרב ַהָקדֹוׁש :ּיֹוֵסף ָדִוד ּבֹורֹוכֹוִביץ ֶּנֶכד ַרּבֵ ָרִפים ְיֵרִאים ִמֶג ,ּ ר ַמְלָאִכים וׂשְ ֲּאׁשֶ ת ּ י ָהֵאָליו ׁשֶ י ַרּבִ ַרּבִ

ל ְצָבא "ְוֶנֶכד הרה, א"ועכיא "זיעה "ְנְסק זצוקללה'יֶזְֱאִליֶמֶלך ִמִל ר ּכָ ְבַעת ַהָיִמים ֲאׁשֶ ינו אֹור ׁשִ ּק ַרּבֵ ּ

ָרֵאל  י ִיׂשְ ָניו ַרּבִ ַמִים ָחִלים ְורֹוֲעִדים ִמּפָ ם טֹוב ַּהׁשָ ַעל ׁשֵ   .א"א ועכי"זיעה "זצוקללהּבָ
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א עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ֵמר ִמִמְקִרים ָרִעים ּבָ ִּיׁשָ ּ ּ ּ.  

ֵצל ִמַתֲאוֹות ָרעֹות וִמִמדֹות ָרעֹות ִּיּנָ ּ ּ ּ.  

כֹחֹו ַלֲעׂשֹות ִנִסים ֵיׁש ּבְ ם ׁשֶ ֲּהֵרי הוא ְכהֹוֶגה וְמָפֵרׁש ֶאת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּּ.  

ם ֹנַעם ַהׁשֵ ִּיְזֶכה ַלֲחזֹות ּבְ ּ.  

ּל ִמִטְמטום ַהֵלב ְוהֹוֵפך ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר וֵמִביןִּנָצ ְּ ּ ּ.  

ָידֹו ּזֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ִלמודֹו וִמְתַקֵים ּבְ ּ ּ ּ.  

יֹוֵתר ְלַתֵקן  ַמת ִנְפָטִרים ְמֻסָגל ּבְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלִעלוי ִנׁשְ ִּלמוד ּבְ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ָמָתם וְלַהֲעלֹוָתם ִלְמקֹוָמם ָהֶע ְּליֹון וְלַהִציָלם ִמָכל ִדיִניםִּנׁשְ ּ ּ ּ.  

ַעת ַהְדָחק" ׁשְ ְמעֹון ִלְסֹמך ָעָליו ּבִ י ׁשִ ְּכַדאי הוא ַרּבִ ְ ּ לֹוְמִדים ,"ּ ְזכות ׁשֶ ּבִ ּ ׁשֶ ּ
ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ִסְפרֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ע , ּ ִּנָוׁשַ

ְצָר ָכל ַהּנִ ּך ָלנוּבְ ְ.  

ִגיַמְטִרָיא "ּוְרָפאִתיו"ֵּתַבת  ר יֹוַחאיּ ְכִמְנַין )703(ּ עֹוָלה ּבְ ְמעֹון ּבַ  ,)703( ׁשִ
ֶכת ְרפוָאה ָלָאָדם ְזכותֹו ִנְמׁשֶ ִּכי ּבִ ּ ָמת ּ ְּלגופֹו וְלִנׁשְ ּ   .ֹוּ

י ֵתבֹות ,עֹוָלמֹות'ָהָכל 'ּבְב 'ַרַפע 'ׁשֶּ ְַׁפע ש'ֻיְוַעל ְיֵדי ֶזה   ,י"ּבִַרׁשְּ ָראׁשֵ
ִמי ַפע ַרב רוָחִני ְוַגׁשְ ַמָיא ְלׁשֶ ִסַיְעָתא ִדׁשְ תֹוָרתֹו ִיְזֶכה ּבְ ָהעֹוֵסק ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ   .ר"אכי, ּ

ְּוַנְעִתיק ָכאן ֵמִאֶגֶרת קֶֹדׁש  ּ ה'ּ ִמֵסֶפר –ּ ַּוֲאִני ַהַדל : )ז"ַּדף ל( 'ַּוַיְקֵהל מׁשֶ
ָּכַתְבִתי ְמַעט ִמְזֵעיר ְוָאַמר ְוהֹוִדיַע ָלנו ׁשֶ ּ ּ ִריַאת ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם ְוָכל ּ ַּהְכָלל ּבְ

ְכַלל ַהֹכל ְכֵדי ְלהֹוִדיַע ָלנו גֶֹדל ֹעז ֱאלֹקותֹו ְוַחְסדֹו וְגבוָרתֹו  רוִאים ּבִ ַּהּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְלתֹו ְוִתְפַאְרתֹו ּוֶמְמׁשַ ּ נֹו ,ּ לֹֹמה ּבְ ר ָאַמר ָדִוד ִלׁשְ ּ ַכֲאׁשֶ ֱָאלֵֹקי ָאִביך ת ֶאַּדע "ּ

ַמִכיר ,"ְּוָעְבֵדהו עֹוָלם ֶאָלא ִמִמי ׁשֶ רוך הוא ַנַחת רוַח יֹוֵתר ּבָ ֵאין ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ֱאלֹקותֹו ִגְנֵזי ְדַמְלָכא ,ּּבֶ רוך הוא ְוֵיׁש לֹו ְרׁשות ְלַחֵפׂש ּבְ ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ֶזה ִנְקָרא ּבֵ ּ ּ ּּ ּ ְּ

ָפ ַח ִעמֹו ּבַ ַתּבֵ רוך הוא ִמׁשְ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ּ ּ ם ְלַמְעָלה ְּ ָכל יֹום וְדיֹוָקנֹו ִנְרׁשָ לֹו ּבְ ַּמְלָיא ׁשֶ ּ
ְדיֹוָקָנא ִדְפַלְנָיא ין אֹוֲהֵבי ְדַמְלָכא וַמְכִריִזין ְלָפָניו ֱהֵוי ְזִהיִרין ּבִ ּּבֵ ּּ רוך ,ּ ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ּהוא גֹוֵזר ְוהוא ֵיׁש לֹו ְרׁשות ְלַבֵטל ּ ּ ִיְרַאת ֱאלִֹקי,ּּ ל ּבְ י ,םּ ַצִדיק מֹוׁשֵ ל ּבִ  ִמי מֹוׁשֵ



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  לו  ַּהְקָדמֹות - ּ

יִעים אֹוָתה קֶֹדם .ַּצִדיק ּבִ ֵפל ַמׁשְ ֶזה עֹוָלם ַהׁשָ ָמה יֹוֶרֶדת ּבְ ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ּ וְבׁשָ ּּ
ּוַמְרֶאה ָלה ָרֵזי ְדָרִזין ּ יִעין אֹוָתה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה ,ּ ּבִ ּ אֹוְצֵרי ְוִגיְנִזין ְדַמְלָכא וַמׁשְ ּ ּ ּ

לֹא ִתְרֶדה ָלעֹוָלם ֶאָל ּׁשֶ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתאּּ ּא ְכֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש ּבְ ּ ְוַגם הֹוַכְחִתי .ּ
ִּמַכָמה ַמַאָמ ן יֹוַחאי ִנָתן ְרׁשות ְוהֹוְרְמָנא ֵמַהָקדֹוׁש ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ָהַרּבִ ֵּרי ֹזַהר ׁשֶ ּ ּ

ׁשָ ֵצרוף ָכל ַהּנְ לֹו ּבְ ִכיְנֵתיה ִעם ָכל ָפַמְלָיא ׁשֶ רוך הוא וׁשְ ּּבָ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּמֹות ְדַצִדיַקָיא ְדַגן ֵעֶדן ְ ּ ּּ
ֶּעְליֹון ְוַתְחתֹון ְלַגלֹות ָלנו ַהֹזַהר ּ ּ ַהְקָדַמת ִתקוֵני ַהֹזַהר ע,ּ ּ ִכְדִאיָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּאְנִפין ַקח ' ּ

ְתַרְייָתא ְוִיְטֲעמון ֶמֶרת ַעד ָדָרא ּבַ ִּצְנֶצֶנת ַהָמן ְלִמׁשְ ּ ּ ִחּבוָרא ִדיָלך ִיְפקון .ּ ּ ּבְ ְּ ּ
ם ָיָצא ָלעֹוָלם  לֹא ִנָסיֹון ְכָלל ִזיֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ִמׁשָ ָרֵאל ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְמָחה וַבִהְתעֹוְררות ַהַתְחתֹון  לֹום ָרָזא ְדאֹוַרְיָתא ַהְגֻאָלה ְוַהֵחרות ְוַהׂשִ ַּחִיים ְוׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. ּ ַהָמקֹור ָהֶעְליֹוןָּאנו ְמעֹוְרִרים

ָכַתב ִרים ֵמיָרא ַדְכָיא ׁשֶ ֵסֶפר אֹור ְיׁשָ ּומוָבא ּבַ ּ ּ ּ ר :ּ יַח ִתְתַגּבֵ יַאת ַהָמׁשִ ּ קֶֹדם ּבִ ּ ּ
עֹוָלםִּמינות ְוַא ִּפיקֹוְרסות ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּבָ ה ְדָבִרים  ָהֵעָצה ְלֶזה ִליָז.ּ לֹׁשָ ׁשְ ֵּהר ּבִ

ַּהָללו ָכל יֹום ֹזַהר, ּ אֹוֵמר,ָהֶאָחד ֵלאמֹר ּבְ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ִכי ,ּ
ֲּאִמיַרת זַֹהר ְמֻסֶגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵלב ם... ּ   .ַּעֵין ׁשָ

ָנה זֹו  ְמֻיָחד ׁשָ ִגיַמְטִרָיא"ע"תש"ּבִ ִהיא ּבְ  – 'ר"ַהֹוּר ַהז"אֹו ר"ֵסֶפ' ּ ׁשֶ
ִגיַמְטִרָיא  ַגם ע"תש ְמעֹו"ַרּבִ'ּּבְ  ְוִעם ֵּתבֹות' ַהד ִעם 'י"ן יֹוַחא"ן ּבֶ"י ׁשִ

יַח ִצְדֵקנו ְללֹא ַצַער וַמְכאֹוב .ַהּכֹוֵלל יַאת ְמׁשִ ּ ִנְתַחֵזק ֻכָלנו ְלָקֵרב ֶאת ּבִ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיהו "ּ ּ
ַרֲחֵמי, ַּהאי ֵסֶפר ַהֹזַהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,"ּּ

ְסָפִרים ָהֵאלו ֻמָתר וִמְצָוה ְלָכל ֶאָחד ְלַהְדִפיס ַכָמה , ְלמֹוָדִעיְוזֹאת  ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
רֹוֶצה ָפה ְוָלׁשֹון ׁשֶ ֵאילו ׂשָ רֹוֶצה ּבְ ים ְזכותֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד , ּׁשֶ ְּוָכל ַהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ּ

ל ָה. ְּוזֹוֶכה ְלָבִנים ַצִדיִקים ים ׁשֶ ּוְבֹגֶדל ֹכַח ְזכות ָהַרּבִ ּעֹוְזִרים ְוַהְמַסְיִעים ַלִמְפָעל ּּ ּ
ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה ה, ּ ִּיְזכו ִלְראֹות ִמיֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ֹרב ַתֲענוג ְוַנַחת ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ר , ּ ַעד ֲאׁשֶ

ם ָעֵלינו רוַח ָטֳהָרה ְיָעֶרה ַהׁשֵ ָקרֹוב ׁשֶ ִּנְזֶכה ּבְ ּ ּ ּ ְּוִנְזֶכה ְלַטֵהר ְלָבֵבנו ַלֲעבֹד ְליֹוְצֵרנו, ּ ּ ּ 
נו וְבָכל ְמאֵֹדנו ָכל כֵֹחנו וְבָכל ַנְפׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַהאי "ֻּקַים ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְתּו, ּ ּבְ

ַרֲחֵמי, ֵּסֶפר ַהֹזַהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ָיֵמינו" ּּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּּבְ ּ, 
  . ָאֵמן



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  לז  ַּהְקָדמֹות - ּ

ְעִתי"    )כז ְזכוְתך ִהּגַ ּּבִ ָ ְגֻאַלת ָהָעםְָלך ֶי, !ּ   !"ּׁש ֵחֶלק ּבִ

ֵטא ַפַעם ַצִדיק ְוָאַמר ִּהְתּבַ ּ יַח: ּ ׁשִ בֹוא ֶמֶלך ַהּמָ צו , ְּבְ ָרֵאל ִנְקּבְ ַּעם ִיׂשְ
ְוָבאו ָלך ּ ֵמִחים, ּ ים וׂשְ ׂשִ ּוְפֵליַטת ָהָעם ׂשָ ֵעת ַהזֹאת ִיְתּבֹוָנן ֶמֶלך , ּ ְּבָ ּ

ל  הֹורֹות ִיְבָחן ּכָ ֵעיָניו ַהּטְ יַח ּבְ ׁשִ יוַהּמָ ְלֶפַתע ָיִרים , ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ
עֹו ֶאְצּבָ ַמֲחֶזה, ָידֹו ְוַיְרֶאה ּבְ יטו ּבְ ְפִליָאה ְוַיּבִ ּּכוָלם ָיִרימו ֵעיֵניֶהם ּבִ ּ ָאז , ּ

יַח ֶאת קֹולֹו ְויֹאַמר ׁשִ ִמיַע ֶמֶלך ַהּמָ ע ַעל ְיהוִדי , ְַיׁשְ ִהָפנֹותֹו ֶאְצּבַ ּּבְ ּ
ְזכוְתך: "ְּמסוָיים ָּבִ ּ ִהַגְעִתיּ ְגֻאַלת ָהָעם, !ּ ְּלך ֶיׁש ֵחֶלק ּבִ ל !". ָ ך ַיְרֶאה ַעל ּכָ ְּכָ

יָאתֹו ָפַעל ְלַמַען ּבִ ְּיהוִדי ִויהוִדי ׁשֶ ּ ּ.  

ִרים ְזֶכה ִלְהיֹות ִמן ַהזֹוִכים ַהְמֻאׁשָ ּנִ ַּהְלַואי ׁשֶ ּ ּ ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו , ּ יַח ּבִ ַהָמׁשִ ּׁשֶ ּ
ְזכוְתך "–ָּיִעיד ָעֵלינו  ָּבִ ּ ִהַגְעִתיּ ּ."  

ה   )כח ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ִּהְקִריבו ִמַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהׁשְ ּ ּ ּ  

ַמִים, ְּיהוִדים ְיָקִרים, ַּעל ֵכן ם ׁשָ ְּתנו ִלימוד ְלׁשֵ ּּ ּ ִּהְקִריבו ִמַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען , ּ ּ
ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ַּהׁשְ ַּלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְליֹוְצֵרנו, ּ נוִּלְגרֹם ִלְפדֹות ַנ, ּ ֶלך ּכְו, ְּפׁשֵ ּוָלנו ְּנֵ ּ

יַח בבְכּ ׁשִ ל ֶאת אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַהּמָ ְֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ   .א"ּ

ּבִ נו ְנבוַאת ָהַרׁשְ ְיקוָיים ּבָ ְּוֻכָלנו ְכֶאָחד ִנְזֶכה ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ַּזָכָאה ָדָרא ְדַהאי "י "ּ ּ ּ
יה ּ וְבְסגוָלתֹו ,ִּאְתַגְלְיא ּבֵ ּוְקָראֶתם ְדרֹור"ּ יֵחנו , ָּנה ֵעיֵנינוְוֶתְחֶז ,"ּ ן ָדִוד ְמׁשִ ּּבֶ ּ

יֹופיֹו ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנו ֶּמֶלך ּבְ ַכר זֹאת , ְּוָהָדר ֱאלֵֹקינו "עֹוז"ּבְ, ְ , ּי ֶחְלֵקינוַחל -ֵאּוִבׂשְ
ּצוֵרנו ָמִגיֵנינו' הְּוָנָחה ָעָליו רוַח  ּ ְּיַגֶלה ְכבֹוד ַמְלכוְתך ָעֵלינו, ּ ָּ ּ נו, ּ ַמח ִלּבֵ  ,ְּוָאז ִיׂשְ

נו יׁשוַעת ַמְלֵכינו, ְּוָתֵגל ַנְפׁשֵ ּּבִ   .ר"אכי, ּּ

  ַּהמֹוִציִאים ָלאֹור
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י   )כט ל ֱאלֹוַקי ַרּבִ ל ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ יודיל ראזנבערג ּּ
ַעל ע "זי ּזַֹהר תֹוָרה"ּבַ ּ"  

  ,בלב נדכה ידבר, הקדמת המחבר

  ,ולפני אנשים יציע רוחו, לאל עליון ישפך שיחו

השמים אלו אנשי אלהים בעלי מדרגות , ישמחו השמים ותגל הארץ
ואם , בצאת ספרי זה לאור עולם, והארץ אלו אנשים הבינונים, גבוהות

נצרך לאנשים כלומר שלא , אמנם ידעתי כי ספרי זה לא בשמים הוא
אבל , הגדולים הדומים למלאכי אלהים אשר עולים בסלם החכמה השמימה

בראותם התעוררות מאנשים הבינונים , הלא ישמחו גם המה בגילת הארץ
, כי זה אות שקרובה הישועה להגלות, ללמוד ולהבין מאמרי הזהר הקדוש

רא דילך רבי רבי כמה זכאה אנת דמהאי חבו, ל"וז, שמעון' כדברי אליהו לר
ובגיניה ושבתם איש , יתפרנסון כמה עלאי עד דאתגליא לתתאי בסוף יומיא

וכמה , ל"וז, ובמקום אחר איתא', אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו וכו
בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא דילך כד אתגליא לתתא בדרא 

  :ל"וז, ועוד איתא', ובגיניה וקראתם דרור בארץ וגו, בתראה בסוף יומיא

י ְדִאיהו ֵסֶפר   )ל ָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּ ּ ּ
יה ִמן ָגלוָתא ַּהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ  

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזהר 
 וכידוע שיש עוד הרבה מאמרים מפוזרים בהזהר ,יפקון ביה מן גלותא

זהר המלאים זיו ומפיקים נוגה טובת כנסת ישראל אשר וזהר חדש ותקוני ה



ּתֹוַרת ַהזַֹהר  לט  ַּהְקָדמֹות - ּ

ואין לומר שזאת מוסב רק על גדולי הדור בלבד , י למוד ספר הזהר"תצמח ע
כי מה שאומר אתגליא לתתאי בסוף , שהם אחד בעיר ושנים במשפחה

מורה שמלבד זאת שזה כמה מאות שנה שנתגלה , יומאי ובדרא בתראה
עוד תבא התגלות חדשה לכלל , די סגולהספר הזהר ושלומדים בו רק יחי

  .שגם הכלל ישראל עתידים לטעם מאילנא דחיי, ישראל

ל    )לא ְזּכו ִלְלֹמד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִיְזּכו ִלְגֻאָלהּכָ ּיִ ּאֹוָתם ׁשֶ ּּ ּּ  

ודע כי עיקר , ל"וז, ל"א אזולאי זצ"וכן איתא בספר חסד לאברהם מהר
] היינו השכינה[ת אור הלאומי ה בחבור הזהר היה לזה להיו"י ע"כוונת הרשב

ורצה לעשות לה סמך ליחדה בבעלה , באפס שפע באין תומך ובאין עוזר לה
וספר זה עתיד להתגלות בימי מלכא ', י חבור הזהר וכו" מועט עדיחו

 כי ,וכל אותם שיזכו אליו יזכו לגאולה, משיחא כדי ליתן סעד לשכינה
מכל אילי נביות שהיו בזמן העבודה זו המועטת בזמן הזה היא יותר חשוב 

הרי מבואר גם מדבריו שעתיד ספר הזהר , ש"ע' ק קיים וכו"שהיה ביהמ
והתגלות זו היינו , להתגלות בהתגלות חדשה מפורסמת בדור האחרון

אפילו בין אותן שהם בזמן הזה במדרגת , התפשטות בין הכלל ישראל
  .בינונים

יות התגלות הזאת אמנם נשפטה נא ונראה בעיני המדע איך תוכל לה
אם לשון הזהר הוא בשפת ארמית שאינה מובנת כל כך כי אם ליחידי 

ר שספרי מינות "ואנו רואים בעוה, היקנה אדם ספר שאינו מובן, סגולה
מתרבים מאד בעתים הללו  וקוניהם מרובים וכמעט צודים נפשות בחרמם 

,  וקלוהעיקר שנכתבו בלשון צח, ז שמיפים ספריהם בכל מיני יופי"עי
, וספרים הקדושים המלאים זיו של אור התורה הקדושה מונחים בקרן זוית

ובפרט ספר הזהר הקדוש שמביטים עליו כעל דבר נסתר שאינו מובן כמו 
ואחד מאלף כמעט אשר דברי ,  ולא שדי אינש זוזי בכדי, על איזה קמיע

, ל"וז, ל נכנסים בלבו שכתב שם בספרו"האזולאי בעל עבודת הקדש זצ
ואף שיטעה ,  למוד ספר הזהר מרומם על כל למוד בשגם לא ידע מאי קאמר
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, שספר הזהר מן הסודות עצמן בגלוי', והוא תקון גדול לנשמה וכו, בקריאתו
ן מקוצר המשיג אלא שאינו מוב, והקורא ידוע שהם סודות וסתרי תורה

  .ל"ועומק המושג עכ

ל   )לב ֵּאיך יוַכל ֵסֶפר ַהזַֹהר ָלֹבא ְלִהְתּגַ ּ ּ ט יֹוֵתר ְ ה וְלִהְתַפׁשֵ ּות ֲחָדׁשָ ּ ּ ּ
ָרֵאל ַלל ִיׂשְ ין ַהּכְ   ּבֵ

אבל גם הם המאמינים בדברי האזולאי אם אינם מבינים דברי הזהר 
כיון , הלא קוראים ומצפצים ומהגים בו בלי שום רגשי התפעלות הלב

ואיך יוכל באופן הזה ספר הזהר לבא להתגלות , שאינם מבינים מה שידובר
 שדברי בעל ש לומרומה גם שי, פשט יותר בין הכלל ישראלחדשה ולהת

עבודת הקדש אינם אמורים רק על הסודות והסתרי תורה שבספר הזהר 
חלקים מספר הזהר יכול להיות ' אבל הלא בערך ב, כמו שנזכר שם בפירוש

ושהדי במרומים , לולא זאת שהוא בלשון ארמית, מובן כמעט לכל בר דעת
והכריח אותי בחזקה , שנה לעיני ומנוחה לנפשי זמן רבשהרעיון הזה לא נתן 

לקחת עלי עבודה קשה כזו להעתיק מספר הזהר בלשון הקדש כל 
המאמרים המבארים עומק הפסוקים אשר יוכלו להיות מובנים לכלל 

וגם ללקט אותם מן המקומות , ישראל לכל מי שהוא רק בכלל הלמוד
כדרך ,  בכל סדרא וסדראהמפוזרים בכל חלקי הזהר ולסדרם על מקומם

  .שעשה בעל ילקוט השמעוני על המדרש

ים ִויָטאל ַזַצ   )לג י ַחּיִ ָלׁשֹון ַהקֶֹדׁשל "ַרּבִ ָּהָיה לֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ מֹו , ּ ּכְ
ֵפרוׁשֹו  מוָבא ּבְ ּׁשֶ ּ ְֶדֶרך ֱאֶמת"ּ ּ"  

, והנה כאשר החלותי לעסוק בזה ראיתי כי לא ראשון אנכי ברעיון הזה
 שמובאכמו , ל היה לו ספר הזהר בלשון הקדש" זצם ויטאלב חייכי הלא הר

 :)קטו( ובמשפטים דף :)לד(שעל הזהר בבראשית דף " דרך אמת"בפירושו 
בעולם זהר מלוקט מן ' מוכח מזה שכבר הי, מזכיר בדרך אמת ספר זהר קטן

וכן קם גדול אחד בימי , נמצא בו כל הזהר בשלמות' הזהר הגדול שלא הי
ל בעל המחבר "ישכר בער זצר "מוה' ה הרב הקדוש וכו"הה והלבוש "השל
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והעתיק מאמרי הזהר המובנים בנקל , שעל הזהר" אמרי בינה"פירוש 
על לשון הקדש וסידר אותם על סדר הפרשיות שבתורה ויקרא ספרו 

ר "ל וגם הגאון מוה"ה זצ" והרב הקדוש בעל השל,"מקור חכמה"בשם 
, ולי הדור הסכימו על הדפסת ספרול ועוד גד"מרדכי יפה בעל הלבוש זצ

וכתב שם בהקדמתו שחבורו זה יהיה לעזר ולהועיל שכל דברי הזהר יהיו 
  :ל בהקדמתו"וז, פתוחים ומבוארים לעין כל קורא בו

אחר אשר כל דברי הזהר הם על שני פנים ' אמר הצעיר ישכר בער וכו
צופים  מנופת מתוקיםהאחת דעת בפשוטי יושב הכתובים דברים , בנוים

 ל פיוהשנית ידיעת העליונים ע, אשר המה סלם לעלות למעלה בית אל
ולמעלה מן , בשמן משחת קדש בלולה, הסוד הנעלם והיא חכמת הקבלה

, כי בה לא יחפוצו, ולכן בעיני אנשי הדור אין מסלתה צלולה, השכל עולה
  .באמת וביושר מצומדת, והאמת במקומה עומדת, וממנה לא יתרצו

ה רוחי לחבר ספרי זה משפטי הזהר איש איש על מקומו  נדבל כןע
ומאחר ', בלשון צח ונקי להיות חיבורי זה נחמד אף נעים בעיני הרואים וכו

האחד , שאין תועלת בהבאת דברי הזהר בלשונו כהויתו וצורתו מכמה פנים
, הוא באשר שכל דברי הזהר הם סתומים וחתומים לרוב המון בני העולם

 בכן אמרתי להעמיד חבורי זה ,מים לדבר כהנה וכהנהועוד יש כמה טע
בלשון קצר וצח להיות לעזר ולהועיל לכל יוצא צבא בצבא העבודה דת 

ת פתוחים "ונוסף על זה באשר שכל דברי הזהר יהיו בעזהי, תורתנו הקדושה
  .ל"עכ', ומבוארים לעין כל הרואים וקורים בו וכו

כי אין גם אחד , מחבראבל כל מבין וראה שספרו לא פעל מטרת ה
שאין , אחת, יען כי חסר בו שתי אלה, שהתלמד  מספרו להבין דברי הזהר

שאין דברי הזהר , שנית, מאמרי הזהר נעתקים בו ללשון הקדש מלה במלה
פ שני אופנים הללו יוכל הספר להיות לעזר  "כי רק ע, מוצגים בצד ההעתקה

ד מזה להבין בהזהר גם להתלמ, ולהועיל להבין כראוי סגנון לשון הזהר
לא נדפס " מקור חכמה"ומלבד זה נראה ברור שהספר ,  במקום אחר כמובן

, כי רק על פרשת בראשית ופרשת נח הובאו בו מאמרי הזהר המובנים, כלו
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ולא נדפס על , ומשם והלאה נשמט ונחסר בכל פרשה ופרשה יותר ויותר
  .שאר הפרשיות רק זעיר שם זעיר שם

 יוכל גדולותועלת  ותקון , ספר כזה הוא נחוץ מאדועל כן בראותי ש
חגרתי שארית כחי ואוני מתוך עמל ותלאה , לצמוח מספר כזה לכלל ישראל

לחבר ספר כזה שיהיה שלם בשלמות הראוי בהעתקה צחה וקלה כדרך לשון 
וציינתי מקום מקור , וגם הצגתי בצדו מאמרי הזהר שנעתקו, המדרש
י מדברי הזהר מחמת שהייתי מוכרח לקצר ובכל המקומות שחסרת, מוצאם

נקודות ' רשמתי במקום הזה ב, שם בשביל הפסק ענין אחר או דרוש אחר
 וגם הצגתי בדברי הזהר וכן -ואם בסוף מאמר רשמתי קו שוכב כזה , כזה

כי בעת , וגם בהגהה מדויקת, בהעתקת הלשון קדש נקודות המפסיקות
ז עשיתי בשביל "וכ, ים שוניםהעתקתי היו לפני איזה ספרי זהר מדפוס

ברגשת , להקל על הקורא שיבין בנקל כדי שיוכל ללמוד בחשקות כראוי
וכן גם בשביל מטרה זו פירשתי , ולא רק מן השפה ולחוץ, התפעלות הלב

בעזרת החונן לאדם דעת כל המקומות שהם קצת מקושי הבנה בפירוש 
מד בספר הזה צר לי ולא יאמר עוד הלו, מיוחד אשר קראתיו בשם זיו הזהר

ת תצמח מזה טובה גדולה לכלל ישראל אם "ובודאי בעזהי, המקום להבין בו
כי אין דבר , יתפשט ויתפרסם למוד ספר הזהר בעולם בין הכלל ישראל

שמחזק את האמונה ומתקן את הנשמה ומטהר את הלב למדות טובות כמו 
ממש ולא יהיה אשרי כל הוגה בו כי יפקחו עיניו , למוד ספר הזהר הקדוש

ומלאה הארץ דעה את , עוד בכלל איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת
ונזכה בזה להקים סוכת דוד הנופלת ולגרום השפעת , םיכמים לים מכס' ה

, השפע הקדושה לכנתס ישראל במלא חפנים נחת ולגאולה שלמה בקרוב
  .ר"אכי

ה מה שכתב עתה באתי להזכיר כאן דברים חוצבים להבות אש בענין ז
ר אברהם " אשר כל רז לא אניס ליה מוההמפורסםהרב הגאון הגדול הצדיק 

  .ד"ל במעין הראשון נהר כ"וז, ל בספרו היקר חסד לאברהם"אזולאי זצ
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להיות אור , ה בחיבור הזוהר היה לזה"י ע"ודע כי עיקר כוונת הרשב
יחדה רצה לעשות לה סמך ל, הלאומי באפס שפע באין תומך ובאין עוזר לה

י חיבור הזוהר במה שהיה הוא וחביריו עוסקים "בבעלה יחוד מועט ע
ז "שסוד הוא ר, י הסוד"ה ושכינתיה ע"בסודות התורה שזה גורם ליחוד קב

י החיבור הזה יהיה ביטול הקליפות וקלפות "וגם שע, ר"בגימטריא או
אשר לוהטים בכל עת ובכל שעה נגד מדות , העונות והשבתת הקטרוגים

, ים והשמות הקדושים שהם בסוד השכינה הקדושה ונגע בני ישראלהקדוש
והעוסק בתורה נקרא קלע וחרב ורומח שהם בחינות סודות כדי להצילם 

וספר זה עתיד להתגלות בימי מלכא משיחא כדי ליתן , י חיבור זה"ברעתם ע
כי , והנה כל אותן שיזכו אליו  יזכו לגאולה, סעדא לשכינה הקדושה כנזכר

ה הזאת המועטת בזמן הזה הוא יותר חשוב מכל אילי נביות בזמן העבוד
  .ל"עכ, ש עוד"עיי' וכו, שהיה בית המקדש קיים

ומעשה ידי יכונן ומכל , אלהינו עלינו' ויהי נועם ה, ואני תפילה לאל חיי
, ויחזקני ויאמצני, ובאור התורה הקדושה יאיר עיני, מכשול וטעות ישמרני

ויזכני לי ולזרעי עד עולם בכלל ,  וממצוקתי יוציאני,ומן התשת כחי יחלימני
ונזכה לראות , כל ישראל ללמוד התורה הקדושה שלמה מתוך נחת והרחבה

  .בבוא לציון גואלנו במהרה בימינו אמן
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