
ָעה ִמְכָתִבים מכ ְּונֹוְספו ּבֹו ַאְרּבָ ִליָטר "ָמָרן ַאְדמֹוק "ּ   א"ׁשְ

בֹוד ַאְדמֹוִר .א יבֹות, ם"יֶאל ּכְ י ַהְיׁשִ יֵצי ַהּתֹוָרה, ָּראׁשֵ , ַמְרּבִ
ִנים ְלָחן ָערו, ְוַרּבָ ַדף ַהיֹוִמי וְבׁשֻ עוִרים ּבְ ַּמִגיֵדי ַהׁשִ ּ ּּ ּ ְוִדי , ְך יֹוִמיּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ִליָט, ּבְ ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ׁשְ  .א"ְּוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ

ֲהָפַצת   .ב ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ּבַ ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ְתַנְדִבים ּבָ ְּלָכל ַהּמִ ּ
לֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ַּהזַֹהר ּבְ   !ּ ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי-ּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרהִלְנִדיֵבי ַעם   .ג  !ִדי ּבְ

יבֹות   .ד בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ֶּאל ּכְ ּ ּ
ִיְחיו ַּהְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ּ ְבִחיַנת  ,ּ ם ּבִ ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאּתֶ ֲאׁשֶ

ִיים" ַהׁשֹוְמִרים" ְלִמי ֲח( .ָּהֲאִמּתִ  ):ִגיָגה וְּירוׁשַ

  

 
  



  

  לאוקמה שכינתא מעפרא ולגאולת עם ישראל בחסד וברחמים

  :ואה שלימהלרפ
  ה צופיה'דניאל בן סאסיי | ה צופיה'יעקב בן סאסיי

  ה צופיה'זמירה בת סאסיי

*  

  :לזיווג
  ה צופיה'סאסי יצחק בן סאסיי | ה צופיה'אסתר בת סאסיי

   ולאחיו ולאחיותיושלמה בן זמירה | מרים בת אסתר
  הד צופיה בת הזמרלה'יסאסי

  לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה
  והצלחה בכל העניינים פרנסה טובה

*  
  ה צופיה'לאה בת סאסיי

  לישוב הדעת ופרנסה טובה
  ובריאות לכל בניה

*  

  :ואה שלימהלרפ
  הדמרדכי בן הזמרל | הדיהודה בן הזמרל

  הד הזמרלתמזל טוב ב
  ולחזרה בתשובה הם וכל בנותיהם

  

  ת לעדצדקתם עומד
  לעילוי נשמת אבי מוריספר קדוש זה נדפס 

  ל" זסאסי בן זולה גויטע' ר
  ה" עה'ה בת סאסיידנ אמי מורתי הזמרל"לעו

  ל" זהדנ אליעזר בן הזמרל"לעו
  ל" זנ סאסי אסף בן כרמלה"לעו

  תהא נשמתם צרורות בצרור החיים



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ג  י"ּ

  

ּדֹוֵרנו ָזָכה  )א תֹוְקקות ּ ְּלִהׁשְ ת ּ ַּהִנְסָתר ְלתֹוַרת ְּמֻחֶדׁשֶ ּ 

ּוְלִצָמאֹון ִרים ְּוִזיָוה ְּלהֹוָדה ֱאלִֹקי ּ ֻאָלה ַּפֲעֵמי ֶאת ַּהְמַבׂשְ   הַּהּגְ

ְזכות  )ב ֵני ֵּיְצאו ,ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּּבִ ָרֵאל ּבְ לות ִמן ִיׂשְ  ַּהּגָ

ַרֲחִמים   ז.............................................ְּוִיּסוִרים ָצרֹות ְללֹא ּבְ

ָמה  )ג ֵני ּּכַ ִּיְתַפְרְנסון ְּלַמָטה ָאָדם ּבְ ְלך ַּהִחּבור ֶּזהִמ ּ ָׁשֶ ר ּ ֲאׁשֶ  ּכַ

ֶלה דֹור ְּלַמָטה ִּיְתּגַ סֹוף ָהַאֲחרֹון ּּבַ ִמים ּבְ   ט.........................ַהּיָ

ָעה  )ד ׁשָ ה ַאַחת ּבְ ִּתקון ּבֹו ַיֲעׂשֶ ּ לֹא ַמה ְלַמְעָלה ּ ּׁשֶ ה ּ  ַיֲעׂשֶ

ִלמוד ּּבְ ט ּ ָנה ַּהְפׁשָ   ט.............................................ְּתִמיָמה ׁשָ

יַצד  )ה יַאת ֶאת ְנָקֵרב ּכֵ יַח ּבִ   י......................................? ַּהָמׁשִ

ָמה  )ו דֹול ּּכַ ל ּכֹחֹו ּגָ י ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ   יא........................יֹוַחאי ּבַ

ֲּאִפלו ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר  )ז ִגְרָסא ּ ב ,ּבְ ִלמוד לֹו ֶנְחׁשָ ּּכְ ָלה ּ   יא....ַּהַקּבָ

ק ַּמהו  )ח ָלנו ַהּסֹוִדי ַּהֶנׁשֶ ּׁשֶ ית ּ ּבִ   יא...............ּאֹוְיֵבינו ֶאת ְלַהׁשְ

ִזיל ַּמָמׁש !ְּוַאִדיר ָנִדיר !ַיֲהלֹוִמים ִמְכֵרה ָּמָצאנו  )ט   יב.....ַּהזֹול ּבְ

ָעה  )י ל ַאַחת ׁשָ ִּלמוד ׁשֶ ת ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ּ ּבָ ׁשַ  יֹוֵתר ,ֹקֶדׁש ּבְ

ִנים ֵמֶאֶלף ט ׁשָ יֹום ְּפׁשָ   יב.............................................חֹל ּבְ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ד  י"ּ

ר  )יא ֲאׁשֶ ׁש ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר לֹוְמִדים ּכַ עֹות ׁשֵ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ  ,ֹקֶדׁש ּבְ
ל ֶאת ְּמַתֵקן ׁשֶ ּכָ ִנים ֲאָלִפים תׁשֵ ל ַּהׁשָ   יב................ָהעֹוָלם ׁשֶ

ן ִלְהיֹות ָיכֹול ְֵאיך  )יב ּבֶ ה ָקָטן ָאָדם ׁשֶ  ְלֶאֶלף ִלְהיֹות ִיְזֶכּ

  יב.........................................................ָּעצום ְלגֹוי ְּוַהָצִעיר

ַּהִלמוד ְיֵדי ַעל  )יג ּ ָעה ּ ת ֹזַהר ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ ב ,קֹוֶדׁש ּבְ  ֶנְחׁשַ

ִלמוד ּּכְ ִנים ֶאֶלף ּ   יג.....................................ַּהתֹוָרה ִנְגלֹות ׁשָ

ה ַעד ָּלַמְדנו  )יד ׁשָ עֹות ּׁשִ עֹות 'ו ּוְבסֹוף ,ׁשָ ִית ִּנְתַמֵלא ׁשָ  ַהּבַ

ר טֹוב ֵריַח מֹוהו ֲאׁשֶ   יד........................................ִנְהָיה לֹא ּּכָ

ָּפׁשוט ְּיהוִדי  )טו ת ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ַּהלֹוֵמד ּ ּבָ ׁשַ ׁש ֹקֶדׁש ּבְ  ׁשֵ

עֹות ָכך ַמֲחִזיק ,ׁשָ ל ֶאת ְּבְ ִריָאה ּכָ ָלה ַהּבְ ּּכֻ   יד.........................ּ

ִּלמוד  )טז ְלֶהֶבת ַלֶהֶבת ֵאׁש ּהוא ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּ ְמַנֶקה ׁשַ ּׁשֶ ּ 

ך ְוְמַזּכֵ ל ִעם ָהָאָדם ֶאת ּ לֹו ָהעֹוָלם ּכָ  אֹותֹו ּוֵמִביא ,ּּכֻ

ְעָתא ֶעְליֹונֹות ְלַדְרּגֹות ַמּיָא ְּוִסּיַ ּכֹל ִּדׁשְ   טו...........................ּבַ

יַח ִלימֹות ָקרֹוב  )יז ֲּאִפלו ַּהָמׁשִ   טז.............ִּנְסָתרֹות ֵּיְדעו ְנָעִרים ּ

ט ְהֹוֵלך ַּהֹזַהר אֹור  )יח ּוִמְתַפׁשֵ ּ לֹו עֹוָלםּבָ ּ יַע ּּכֻ ּגִ ּיַ  ְוַיְבִעיר ּוְכׁשֶ

ל ְוָיִאיר ִּפָנה ּכָ ה ּ ְבַעת ָלאֹור ִנְזּכֶ ִמים ׁשִ  ִּלְגֻאָלה ַהּיָ

ֵלָמה   יז.......................................................................ַּהׁשְ

  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ה  י"ּ
  

  

ְּלַחֵזק ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּּ ת ּ ּבָ ׁשַ   קֹוֶדׁש ּבְ
ֶנֱאַמר  ִליָטר "ַאְדמֹוק "י ָכ"עּׁשֶ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ְעָיה"ד "בביהמ ֶמׁש -" ָהאְלִמין ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ
  ק"ט לפ"סְסִליחֹות תש' א

ת ְלתֹוַרת ַהִנ  )א תֹוְקקות ְמֻחֶדׁשֶ ָּזָכה דֹוֵרנו ְלִהׁשְ ּ ּּ ְּסָתר וְלִצָמאֹון ּּ ּ ּ
ֻאָלה ִרים ֶאת ַפֲעֵמי ַהּגְ ֱּאלִֹקי ְלהֹוָדה ְוִזיָוה ַהְמַבׂשְ ּ ּ ּ ּ  

ְמעו ְּיהוִדים ַהְסִכיתו ְוׁשִ ּ ָמעו" ,ּּ קֹולֹו ִתׁשְ ַּהיֹום ִאם ּבְ ּ יַח : "ּ ָּכך ָאַמר ַהָמׁשִ ְ ּ
ן ֵלִוי  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָּזָכה דֹוֵרנו. )א/ַּסְנֶהְדִרין ַדף צח(ְלַרּבִ ת ְלתֹוַרת ּ תֹוְקקות ְמֻחֶדׁשֶ ּ ְלִהׁשְ ּ ּ

ִרים ֶאת ַפֲעֵמי ַהְגֻאָלה ְסָתר וְלִצָמאֹון ֱאלִֹקי ְלהֹוָדה ְוִזיָוה ַהְמַבׂשְ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּכמֹו , ּ
זַֹהר ָכתוב ּבַ ּׁשֶ ּ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלֵני ְדַחֵיי ְדִאיהו ַהאי ֵסֶפר : "ּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּ ּ ּּ

ַרֲחֵמי,רַּהֹזַה ּ ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּ ּוַבִתקוִנים , "ּ ּּ ְתַרֵא:  ִאיָתא)'ַּדף מ(ּ י ּוְבָדָרא ּבָ
סֹוף יֹוַמָיא ִגיֵניה,ּּבְ ָאֶרץ ְוכואּ ּבְ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ת ָנׂשא . 'ּּ ּוַבֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּ ּ

 

ֻאָלה ָת] א[ ַּהּגְ ָחְכַמת ָהֱאֶמתּ ַנֲעֹסק ּבְ ׁשֶ   ּבֹוא ּכְ

ַער ַהַהְקָדמֹותע "ל זי"ק ָהַרְמַחְְוָכך ָזַע ׁשַ ן יֹוַחאי ְוֶזה :ּּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ָאַמר ֵליה ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּ ּ

סֹו: ְלׁשֹונֹו א ּבְ ה ִעָלִאי ַעד ְדִיְתַגְלָיא ְלַתּתָ ּמָ ְרְנסון ּכַ ָאה ַאְנּתְ ְדֵמַהאי ִחּבוָרא ִיְתּפַ ה ַזּכָ ּמָ י ּכַ ַּרּבִ ּ ּּ ּ ּף יֹוַמָיא וְבִגיֵניה ּ ּ ּ

ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו" ְבּתֶ ה.'ּ ְוכו"ְּוׁשַ י ֵחְטא ֶזה ֵהֵחל ִלְהיֹות ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַעד ַעּתָ ר ָנׁשוב , ֲהֵרי ְמֹבָאר ּכִ ּ ְוַכֲאׁשֶ
  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ו  י"ּ
 

ָיֵמי ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּבִ ָחְכָמה ַהזֹאת ִיָגֲאלו ִיׂשְ ְתׁשוָבה ַלֲעסֹק ֵמַאֲהָבה ּבַ ּּבִ ּ ט אֹוָתם .. .ּנו ָאֵמןּּ ׁשָ ת ַחְכֵמי ַהּפְ ּוְכֶנֶגד ּכַ

ְפׁשוָטן  ִטים ּבִ ׁשָ ִסּפוִרים ַהּפְ ְקָרא ֵעץ ַהַחִיים ְוַחֵיי עֹוָלם ְועֹוְסִקים ּבְ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַהּנִ ר ֵהם מֹוֲאִסים ַלֲעסֹק ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

ְלַבד ְל,ּבִ ט ּבִ ׁשָ ּתֹוָרה ֶאָלא ַהּפְ ֵאין ּבַ לֹום,ַבדּ ְואֹוְמִרים ׁשֶ ר , ָחס ְוׁשָ ְזּכַ ּנִ ר הוא ִנְקָרא ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע ּכַ ּ ֲאׁשֶ ּ

ם ִיְרְמָיה(ּ ֲעֵליֶהם ָאְמרו ,ְלֵעיל ה ְלָהַרע וְלֵהיִטיב לֹא ָיָדעו: ") כבׁשָ ֲּחָכִמים ֵהּמָ ֵעץ ,"ּ ת ֱהיֹוָתם מֹוֲאִסים ּבְ ִסּבַ י ּבְ  ּכִ

רוך הוא  ַּהַחִיים ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ִכים אֹותֹו ְלַרע ּ ֵטי ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע וְמַהּפְ ְפׁשָ ּעֹוֵזר אֹוָתם ְוֵהם ׁשֹוִנים ּבִ ּ

ַחת ְיֵדיֶהם  ר ְוַתָקלֹות ַרּבֹות יֹוְצאֹות ִמּתַ ׁשֵ ר ופֹוְסִלים ֶאת ַהּכָ ּתָ הֹור ְואֹוְסִרים ֶאת ַהּמֻ ִאים ֶאת ַהּטָ ּוְמַטּמְ ּ ּ

ים ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ   .ּּבַ

ָרֵאלַוֲהֵרי ֵני ִיׂשְ ַעם ּבְ ר ּבְ ּתֹות ֲאׁשֶ ל ַהּכִ ֲארו ּכָ ָחְכָמה ַהזֹאת, ּ ִנְתּבָ ֶאָחד ִנְמְנעו ִמְלַהֲחִזיק ּבַ ָלם ּכְ ר ּכֻ ֲּאׁשֶ ּּ ּ ,

תֹו וְפִנָיתֹו ִפי ִסּבָ ל ֶאָחד ּכְ ּּכָ ים ֵאין, ּ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ּבַ ְתַקֵים ּבָ ּנִ ַּעד ׁשֶ ּ ל ּ ִנ ְּמַנֵהל ָלה ִמּכָ י', ּים ָיָלָדה ְוכוּבָ , ּרוׁשּפֵ

ָלה ִנים ָמאֵרי ַקּבָ י ִעם ֱהיֹוָתם ּבָ ָחְכָמה ַהזֹאת, ּכִ ל ֶזה ִנְתָיֲאׁשו ִמְלִהְתַעֵסק ּבַ ִּעם ּכָ ּּ י ְדָבִרים ֵאלו . ּ ְּוֵאין ָסֵפק ּכִ ּ ּ

ְנבוָאה ֶנֶאְמרו ַעל דֹורֹות ֵאלו ָהַאֲחרֹוִנים ּּבִ ּ ּּ ְסָבַרת ַחְכֵמי ד. ּ לֹא ּכִ ּׁשֶ ֹּורֹוֵתינו ֵאֶלהּ ָבר , ּ י ּכְ ם ּכִ ַדְעּתָ ִבים ּבְ ַהחֹוׁשְ

ֶחְלָקם ֵמִחים ּבְ ָצִריך ָלֶהם וׂשְ יגו ַמה ׁשֶ ִּהׂשִ ְּ ּ ּ י, ּ תוב ֵמִעיד ַוַיְרא ּכִ ה ַהּכָ ְּוִהּנֵ י ֵאין ַמְפִגיַע ּ ּתֹוֵמם ּכִ ֵּאין ִאיׁש ַוִיׁשְ ּ ,

ִליָלה ְלׁשֹון ׁשְ ך ׁשֹו, ּבִ ּכָ ך רֹואֹותְאֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ ּכָ ַרך ָעֵלינו, ְְמעֹות ְואֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ ֵּעדותֹו ִיְתּבָ ְּוֵאין ָלנו ֵלב , ְּ

ָחְכָמה ַהזֹאת ָּלַדַעת ַלֲחזֹר וְלִהְתַעֵסק ּבַ ַרך, ּּ ּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמך, ְְלַהֲחִזיק ִיְתּבָ יט ְוֵאין ֹעֵזר ְוֶאׁשְ תוב ְוַאּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְּכְ ּ .

ֱהיֹוֵתנ ָחְכָמה ַהזֹאתְּוהוא ּבֶ ּו ֲעסוִקים ּבַ ּ ְתָקֵרב ַהְגֻאָלה, ּ י ַעל ָיָדה ּתִ ּּכִ ּ ִכיַנת ֻעזֹו ָהִיינו , ּ ְּוִכְבָיכֹול ְיׁשוָעָתה ִלׁשְ ּ ּּ

ע ִלי ְזרִֹעי, ְּמַמֲהִרים ְלַהְצִמיָחה תוב ַוּתֹוׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְבָיכֹול, ּּכְ ׁש ּכִ ֲאָמר ׁשֶ, ִלי ַמּמָ ּמַ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכַ ִּהְתַחְלנו ְוַכּנִ

ַהְקָדָמֵתנו זֹאת ּּבְ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת, ּ לוי ּבְ י ַהּכֹל ּתָ ּּכִ ה ִהיא גֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב , ּ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעֵסק ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ְרֶמל ה ְוִנְקָרא ֲהַדר ַהּכַ נו ַהְמֻכּנֶ נו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ִמְקָדׁשֵ ְנַין ּבֵ ּּבִ ּ ָאַמר ַה, ּ מֹו ׁשֶ ְרֶמלּכְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ תוב רֹאׁשֵ ְּכָ ְ ּ.  

תוב ָאַמר ַהּכָ ְּוֶזה ַמה ׁשֶ ר: ּ ְדּבָ ְרֶמל ַהּמִ ה ַהּכַ י ַלִסּבֹות, ָרִאיִתי ְוִהּנֵ ִרים ְלֵעיל ָהָי ּּכִ ְזּכָ ר הַהּנִ ְרֶמל ִמְדּבָ  ַהּכַ

ים ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ֵמם ּבַ לֹא , ּׁשָ ל דֹור ׁשֶ י ּכָ ר ְלֵעיל ּכִ ְזּכַ ּנִ ּּכַ ָיָמיוּ ְקָדׁש ּבְ ית ַהּמִ ִאלו ֶנֱחַרב , ִּנְבָנה ּבֵ ֲּהֵרי הוא ּכְ ּּ

ָיָמיו ֵני ֲחרֹון ַאּפֹו, ּבְ ם ִמּפְ ֵני ַהׁשֵ צו ַגם ֵהם ְוָכל ָהָרָעה ַהזֹאת ִהיא ִמּפְ ְּוָכל ָעָריו ֵהם ָעֵרי ְיהוָדה ִנּתְ ּ ּ י, ּּ ֵני ּרוׁשּפֵ  ִמּפְ

ר ִעְסָקה ְלהֹור, ַּהָחְכָמה ַהזֹאת רוך הוא, ֹותֲּאׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ׁשְ י ּכָ ּּכִ ְּ ֵני , ּ תוב ִמּפְ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ם ה, ִהיא ַהָחְכָמה, ַּהׁשֵ ֵאין ִמְתַעֵסק ּבָ ּׁשֶ ֵני ֲחרֹון ַאּפֹו, ּ י, ְּוַגם וִמּפְ רוך הוא קֹוַרת , ּרוׁשּפֵ י ֵאין לֹו ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּּכִ ְּ ּ

עֹוָלמֹו ָחְכָמה זֹוֶא, ּרוַח ּבְ ר עֹוְסִקים ּבְ ֲאׁשֶ   .ָּלא ּכַ

סוק  יִרים ַעל ּפָ יר ַהׁשִ זַֹהר ׁשִ ּּבְ יִרים(ּ יר ַהׁשִ י ְוכו ) א זּׁשִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ל ִאינון ' ַּהּגִ ַּזָכִאין ּכָ

ַתְדִל ְּדִמׁשְ ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹוןןיּּ ִלןיְּוִאינון ָיְדִע,  ְלִמְנַדע ּבְ ּ וִמְסַתּכְ ָרִזין ִעיָלִאיןםיּ ר ָנׁש ּכַ,ּ ּבְ ִגין ְדּבַ ָנֵפיק  דּ ּבְ

ל ִדיִני, ֵמַהאי ָעְלָמא ַהאי ִאְסַתְלקו ִמֵניה ּכָ ּּבְ ּ ּּ ּ ֶּאָלא ְדִמְתַפְתָחא, ְוָלא עֹוד. ּ ְדַעְלָמאםּ ּ ּ ֵּליה ְתֵריַסר ַתְרֵעי ן ּ ּ ּ
ַּדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ְדָכל ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ַתְלָייא  ּ ּ הוּ רוך הוא ָחִק, ְוָלא עֹוד .ּּבְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ׁשֶ ְּ ּ ּק ֵליה יּ

יָרא ַההוא ּפוְרּפִ ּּבְ ן, ּ ּמָ ְּדָכל ְדיֹוְקִנין ְגִליִפין ּתַ ּ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּּבְ רוך הוא, ּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָעא ּ ְעׁשְ ּתַ  ִאׁשְ

ַגן ֵעֶדן יה ּבְ ֵרין ָע, ּּבֵ ָּחְכְמָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש. ַעְלָמא ָדא ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ְלִמיןְוַאְחֵסין ּתְ ַחד ְלִמְנַדע , ְ

ָרִזין ְדָמאֵריה ָלא ּבְ ּכָ ּוְלִאְסּתַ ּ ְּוַחד ְלִמְנַדע ֵליה ְלגוֵפיה. ּ מֹוְדָעא ֵמָאן ִאיהו, ּּ ּתְ ּוְלִאׁשְ ְּוֵאיך ִאיהו ּ ְּוִתיקוָנא ְדגוָפא  ,ְ ּ ּ

א ְדכֹוָלא. ַּקןְֵהיַאך ִאְתּתַ י ַמְלּכָ ִדיָנא ַקּמֵ ין ְלֵמיַעל ּבְ ְּוֵהיַאך ִאיהו ַזּמִ ּ ָרִזין , דְוַח .ְ ָלא ּבְ ּכָ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ

ָמִתין ַּמאן ִאיהו ַהִהיא ֶנֶפׁש ְדֵביה. ְּדִנׁשְ ּ ְּוַעל ָמה ַאְתָיא ְלַהאי גוָפא ְסרוָחה, ּוֵמָאן ַאְתָיא, ּ אן וָמָח, ּ ְּדיֹוָמא ּכָ ר ּ

ֵבי ַהאי ָעְלָמא . ִקְבֵריּהּבְ ָלא ּבְ ּכָ יה ְּוַחד ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ַקן, ּ ָרִזין ִעיָלִאין , ּוְלָבַתר. ְּוַעל ַמה ִאְתּתַ ּּבְ

מֹוַד ּתְ ר ָנׁש ִמגֹו ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא. ע ְלָמאֵריְלִאׁשְ ל ּבַ ּכַ ְּוָכל ָדא ִיְסּתַ ּ ּּ.  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ז  י"ּ

ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו  ")ב"ד ע"ַּדף קכ( ּּבְ ּּ ֵּסֶפר ַהֹזַהר כוְּ יה ִמן ָגלוָתא ' ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ
ַרֲחֵמי   ". ּבְ

ְזכות ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  )ב ּּבִ ּ לות ,ּ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ּ ֵיְצאו ּבְ ּ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסוִרים   ּּבְ

אור ַהְדָבִרים ּּבֵ ְלך: ּ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַה,ּ ּ ׁשֶ ֵני ,ָּקדֹוׁשּ ּ ֵיְצאו ּבְ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים ָרֵאל ִמן ַהָגלות ּבְ ִּיׂשְ ּּ יַחבּ ְוַאף ! ּ וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

 

א ֲחֵזי ל ַמאן, ּתָ ָלא ְיִדיָעהּכָ ּ ְדָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאין ִאיתְּדַּאף ַעל ַגב , ּ ּּבֵ ַמְפִקין , ּ

ְרִע ל ּתַ ּ ְדַההוא ָעְלָמאיןֵּליה ִמּכָ א ֲחֵזי .'ְּוכו ּ ִתיב,ּתָ יִרים(  ַמה ּכְ יר ַהׁשִ יםִא: ) א חּׁשִ ׁשִ ּנָ ּם לֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ִאם , ְ

ָלא ְיִדיָעה ָחְכָמה, ַאְנּתְ ַאְתָיא ּבְ ַלת ּבַ ּכְ , ְּוָלא ְיַדְעּתְ ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ַּעד ְדָלא ָאִתית ְלָהָכא, ְוָלא ִאְסּתַ

ים ַּאף ַעל ַגב ׁשִ ּנָ ְּדַאְנּתְ ַהָיָפה ּבַ ִמְצוֹות ּ ים טֹוִבים ּבְ ַדי ְלֵמיַעל ָהָכא ּוְבַמֲעׂשִ   .)ל"עכ(. 'ְּוכו ְָלךְצִאי  ֵלית ַאְנּתְ ּכְ

ֲאָמִרים ְדַאף ַעל ַגב  ֵני ַהּמַ ׁשְ תוב ְלֵעיל ּבִ ּכָ ְראֹותֹו ַמה ׁשֶ ּתֹוֵמם ָהָאָדם ּבִ י ִלְכאֹוָרה ִיׁשְ ְּוֵאין ָסֵפק ּכִ ּ ּ ִאית ְּדּ

ּיה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאיןֵל ָכ, ּ ְרָעא ְדַההוא ָעְלָמא ְוִאְתָדַנת ּבְ ל ּתַ ַּמְפִקין ֵליה ִמּכָ ּּ ִדְבֵרי .ל יֹוָמאּ יל ּבְ ּכִ ׂשְ  ָאְמָנם ַהּמַ

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִא,ַרּבָ ּנָ ל ּתַ ן ׁשֶ ָנה ַרּבָ ָהָיה ּבֹוֶכה,ים ָמאֵרי ִמׁשְ ִטיָרתֹו ׁשֶ ֵעת ּפְ ָראוהו ּבְ ּ ׁשֶ ֵני ,ּ ֵיׁש ְלָפָניו ׁשְ יב ׁשֶ ּ ְוֵהׁשִ

ֵאיֶזה ֶדֶרך מֹוִליִכים  ְְדָרִכים ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ ּ רו ָעָליו ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ְוָאְמרו ָעָליו ,אֹותֹוּ ה ִסּפְ ַמֶסֶכת ֻסּכָ ּ וּבְ ּ ּּ ּ

יַח לֹא ִהּנִ ְלמוד ְוכוּׁשֶ ָנה ְולֹא ּתַ ּ לֹא ִמְקָרא ְולֹא ִמׁשְ יַחת ְדָקִלים ְוכו' ּ ָבה ׂשִ ה ֶמְרּכָ ּוַמֲעׂשֵ ל ֶזה ָהָיה ' ּּ ְוִעם ּכָ

  .ִמְתָיֵרא

י  ַרּבִ ַּגם ָמִצינו ּבְ ָמתֹו ּבֹוּ ר ִנׁשְ ִפי ֶקׁשֶ לֹום ּכְ ר ׁשוְפֵריה ֵמֵעין ׁשוְפֵריה ְדַיֲעקֹב ָאִבינו ָעָליו ַהׁשָ הו ֲאׁשֶ ַּאּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ. 

י ָעָליו ֶנֱאַמר  ְגָמָרא ּכִ ְּוָאְמרו ּבַ ִנים"ּ ָּזֵקן וְנׂשוא ּפָ הו"ּ י ַאּבָ ּ הוא ָהרֹאׁש ָדא ַרּבִ ִנים ְלדֹורֹו ,ּּ ִאים ּפָ ָהיו נֹוׂשְ ּ ׁשֶ

ַמִים ׁשָ ֲעבורֹו ּבַ ּּבַ ִטיָרתֹו ,ּ ַעת ּפְ ׁשְ י ְלֹתהו ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכֵליִתי" ְוָהָיה אֹוֵמר ּבִ י ְלִריק ָיַגְעּתִ ַּוֲאִני ָאַמְרּתִ ַעל ,"ּ  ְוָכל ּבַ

ֶכל ִיְתַמה ִמְדָבִרים ֵאֶלה ְולֹא יוְבנו ּׂשֵ ּ ּ ּ י ְלַמְעָלה ִעְנַין ֶהְפֵרׁש,ּ ַתְבּתִ ּכָ ָמה ׁשֶ ֶטיָהּ זוָלִתי ּבְ ְפׁשָ  , ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבִ

א ְוֶזה סֹוד  יַח ְותֹוַרת ָהעֹוָלם ַהּבָ ל ָמׁשִ ר ִהיא ֶהֶבל ִלְפֵני ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ֵהם ּתֹוַרת ָהעֹוָלם ַהֶזה ֲאׁשֶ ְּלֹתהו ְוֶהֶבל "ּׁשֶ

ֲאָמִרים ָהֵאלו". ּּכִֹחי ִכֵליִתי ל ַהּמַ ֵבאור ּכָ אִתי ְלַהֲאִריך ּבְ ְּוִאלו ּבָ ּ ּּ ה לֹא ִיְכלו ִי,ְּ ְּכֶלה ַהְזַמן ְוֵהּמָ ּ ָאֵכן נוַכל .ּ

ר ְלֵעיל ְזּכַ ִפי ַהּנִ ֶדֶרך ְקָצָרה ּכְ עֹוָלם ַהֶזה וְבַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ,ְְלָהִבין ּבְ ִטִיית ִהיא ּבָ ׁשְ ַכר ִמְצוֹות ְותֹוָרה ַהּפַ י ׂשְ ּ ּכִ ּ ּ, 

ַי ר ַעד ׁשֶ ַּהָאְמָנם ְלֵמיַעל ְלָעְלָמא ִעָלָאה ִאי ֶאְפׁשָ ָחְכַמת ַהזַֹהרּ יג ָידֹו ּבְ ׂשִ ר ּתַ ִפי ֲאׁשֶ ִפי ְיָכְלּתֹו ּכְ ֲּעסֹק ָהָאָדם ּכְ ּ, 

ים טֹוִבים ִמְצוֹות וְבַמֲעׂשִ ְרִעין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ַאף ַעל ַגב ְדִאיִהי ָיָפה ּבְ ל ּתַ ֵדין ַמְפֵקי ֵליה ִמּכָ ְּוִאי לֹא ּכְ ּ ּ ּּ ל "עכ(. ּ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאתַהּכֹל ּתָ. )ו לעץ חיים"הקדמת המהרח ּלוי ּבְ ה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחור , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּּ ּ

נו ְוִתְפַאְרֵתנו ית ִמְקָדׁשֵ ְנַין ּבֵ ְּוִעּכוב ּבִ ּ ּּ ַּהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִיים( ּ ּ ּ(.  

, בצרות שונות ומשונות, הנוראהזה קרוב לאלפיים שנה טובעים בגלות , גוי קדוש, עם ישראל] ב[

מדוע הגלות הקשה אינה מגיעה ? על מה ולמה, אסונות שלא שיערום אבותינו, כל יום גרוע מקודמו

  ?לסיומה

  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ח  י"ּ
 

  ?ַּוֲעִנּיות ִמְלָחמֹות ֲאסֹונֹות, ָלעֹוָלםִמי ֵמִביא 

ִתקוֵני זַֹהר  ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ קון (ּ ּּתִ לֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהזַֹהראֹו: ַמְזִהיר, )'לּ ּי ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ֵהם , ּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

  . ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ְמִביִאים ָלעֹוָלם ֹעִני

ַעל ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶי: ַּמְזִהיר אֹוָתנו  )ד"ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ּבַ ּטול ַהְקִלּפֹות הּ ּ ּבִ ּ

ַתת ַהִקְטרוִגיםְו ּבָ ַּקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ.  

ַלִים ֵני ְירוׁשָ ַנת תרפ(, ַּרּבָ ל : ְמעֹוְרִרים )א"ׁשְ ר הוא ְמַבּטֵ ָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּּ

ְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ל ִמיֵני ּפֻ ּּכָ ּ.  

ינו ַהָקד ַּרּבֵ י ַחִיים ִויָטאל ּ ַער ַהַהְקָדמֹות(ֹּוׁש ַרּבִ ַהְקָדָמה ָלׁשַ ּּבַ ֵאיָנם  )ּ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּ

בֹוד ַלּתֹוָרה ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְתַרְג,ּעֹוְסִקים ּבְ י ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָגלות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ ּ ּכִ ׁשֹות ּּ

עֹוָלם   ָלבֹוא ּבָ

י ָנה ּרוׁשְוֶזה ֶאְצִלי ּפֵ ׁשְ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ָאַמר ַר: )ו בָאבֹות ( ַהּמִ ָכל יֹום ְויֹום ּבַ ן ֵלִוי ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּבִ

ל ּתֹוָרה:ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּ אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ִלי ָסֵפק ּבִ,ּ י ּבְ ֶטיָה וְבִסּפוֶריָה  ּכִ ְפׁשָ ְּהיֹוָתם עֹוְסִקים ּבִ ּ

ָרֵאל  סוָתה ְוָכל ָהֻאּמֹות יֹאְמרו ְלִיׂשְ ת ּכְ ק הוׁשַ ְגֵדי ַאְלְמנוָתה ְוׂשַ ת ּבִ ְּלַבָדם ִהיא לֹוֶבׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּדֹוֵדך ִמדֹוד ַמה"ּ  ַמה ,"ְּ

ַהְב,ּּתֹוַרְתֶכם ִמּתֹוָרֵתנו ּ ֲהלֹא ַגם ּתֹוַרְתֶכם ִסּפוִרים ּבְ ּ ֵאין ֶעְלּבֹון ּתֹוָרה ָגדֹול ִמֶזה.ֵלי ָהעֹוָלםּ  ְוָלֵכן אֹוי ָלֶהם ,ּ

בֹוד ַלּתֹוָרה ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ל ּתֹוָרה ְוֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ַּלּבְ ּ י ֵהם ַמֲאִריִכים ,ּ  ּכִ

ְתַרְגׁשֹות ָל ַּהָגלות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ עֹוָלםּּ ַהְקָדָמֵתנו זֹאת ְוֶזה ַעְצמֹו ,בֹוא ּבָ ִהְתַחְלנו ּבְ ֲאָמר ׁשֶ ּמַ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכַ ּנִ ּ ּכַ ּּ

ָכל יֹום ְכִריז ּבְ ת קֹול ַהּמַ   .ּהוא ּבַ

סוק  ּפָ ת ּבְ,"קֹול אֹוֵמר ְקָרא"ּ ְוִנְרַמז ּבַ ָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּפָ ן ּבְ ֶזה ָאְמרו ַגם ּכֵ יֹוֵצא ּבְ ּ ְוַעל ּכַ ּּ  .)ב"ַּדף קנ(ַָהֲעלְֹתך ּ

ְמעֹון ָאַמר :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו י ׁשִ ר ָנׁש ְדָאַמר, ַרּבִ ַּווי ְלַההוא ּבַ ָעְלָמא ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָאָתא, ּ , ְּלַאֲחָזָאה ִסּפוִרין ּבְ

ּוִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי ּ א ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ְּדאֹוַרְייָתא ְּועֹוד ַהאי ִמָלה. ּ ְּלבוׁשָ א ִאיהו ּוַמ. ּּ יב ְדַההוא ְלבוׁשָ ּאן ְדָחׁשִ ּ ּ ּ ּ

ׁש ח רוֵחיה, ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא, אֹוַרְייָתא ַמּמָ יּפַ ּּתִ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ך ָאַמר ָדִודּו. ּ ִגין ּכַ ּּבְ ְ 

לֹום  ֶלך ָעָליו ַהׁשָ ַּהּמֶ ִהִלים קיט(ְ יָטה ִנְפָל' :)ּּתְ א ְדאֹוַרְייָתא',ָאֹות ִמּתֹוָרֶתךַּגל ֵעיַני ְוַאּבִ ּ ַמה ִדְתחֹות ַהאי ְלבוׁשָ ּּ 

ין ְדָעְלָמא. 'ְּוכו ׁשִ א, ִּטּפְ ַההוא ְלבוׁשָ ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ָּלא ִמְסּתַ ּ ְּדִאיהו ִסּפור ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּ יר ְוכו, ּ עֹוד ֵיׁש  .'ְּוָלא ַיּתִ

ָרׁשָ ּפָ ֶזה ּבַ יֹוֵצא ּבְ ר ַעְצָמה ָּמקֹום ַאֵחר ַאֵחר ּכַ ְזּכַ ּוַמאן ְדָאַמר:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ַּדף קמט(ּה ַהּנִ ְּדַההוא ִסּפוָרא , ּ ּ ּ

ְלַבד ָקֲאֵתי, ְּדאֹוַרְייָתא ְּלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ִסּפוָרא ּבִ ח רוֵחיה, ּ יּפַ ּּתִ , ָּלאו ִאיִהי אֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ְּדִאי ָהִכי. ּ

  .אֹוַרְייָתא ְקׁשֹוט

נו מֹׁשֶ ּה ַחִיים לוָצאטֹו ַזַצַּרּבֵ ָיֵדינו: צֹוֵעקל "ּ ָלל ֶזה הוא ּבְ ה ּכְ ְּוִהּנֵ ְקָדׁש , ּ ית ַהּמִ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ל דֹור ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּּ

ָיָמיו ָיָמיו ,ּבְ ִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּ ּכְ ֶרק א(ּ ְלִמי יֹוָמא ּפֶ ִחיָרה ְוָהיו ְיכ, )'אֲהָלָכה ' ְּירוׁשַ ֲעֵלי ּבְ ה ּבַ ֵהּמָ ֹוִלים ִלְפֹעל ֵּמַאַחר ׁשֶ

ְקָדׁש ְולֹא ָעׂשו ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִיּבָ יֶהם ַהּטֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ּּבְ ּ יֵמיֶהם, ּ ִאלו ֶנֱחַרב ּבִ ָּלֵכן ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ּכְ ן ַהָדָבר ַהֶזה . ּ ּּכֵ ּ

קוִנ ּטֹוב ְוַלֲעׂשֹות ּתִ ַרע ְוִלְבחֹר ּבַ ִחיָרה ִלְמֹאס ּבָ ט ַהּבְ ּפַ ָלנו ִמׁשְ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּּ ּים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ּתֹוָרֵתנו ְוֵאין ּ ּ

ָזִקין, ִנְמָצא, ָּאנו עֹוְסִקים ּנְ ָּאנו ַהְגָרָמא ּבַ ֶרת, ּ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַגּבֶ ּׁשֶ ְפָרט ִלּמוד ָחְכַמת , ַחס ְוָחִליָלה, ּ ּּבִ

ָלה, ָהֱאֶמת ּהוא ִלּמוד ַהַקּבָ ּ קוִנים, ּ ּהוא רֹאׁש ְלָכל ַהּתִ מֹו, ּּ ן יֹוַחאיּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ , ּ ׁשֶ

ֶפה ָמֵלא, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָרֵאל ִמָגלוָתא : ּבְ קון ִיׂשְ ְּדֵביה ִיּפְ ּּ ָרֵאל ִמן ַהָגלות-ּּ ָלה ֵיְצאו ִיׂשְ ְזכות ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּבִ ּ ּ ּּ ּ.  

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ ט  י"ּ

ַמִים ִהְסִכימו ְלָכך ְִמׁשָ ּ ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ְמבָֹאר! ּ ּּבְ ּ ּ ִביא ,ּ ֵאִלָיהו ַהּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ִעמֹוָּזכור ָלטֹוב ִנְגָלה א ׁשֶ ר יֹוַחאי ְוַלַחְבַרָיא ַקִדיׁשָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּ ְלַרּבִ ּ ְוָלַמד ִעָמֶהם ,ּ

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

זֹו ַהָלׁשֹון ְּנבוָאה ּבְ ֵני ָנׁשָ': ּ ּא ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ְּוַכָמה ּבְ ְ ּ ּ ּ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ ִּיְתַגלו ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגיֵניה, ּ ָאֶרץ, ''ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ'' .  

ר   )ג ֲאׁשֶ ְלך ּכַ ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ָמה ּבְ ָּכַ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ִמים סֹוף ַהּיָ דֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ֶלה ְלַמָטה ּבַ ִּיְתּגַ ּ ּ  

אור ַהְדָבִרים ּּבֵ ר : ּ ְלך ַכֲאׁשֶ ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ַּכָמה ּבְ ָּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִּיְתַגֶלה  סֹוף ַהָיִמיםּ דֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ְּלַמָטה ּבַ ּ ּוִבְזכותֹו ִיְתַקֵים ַהָפסוק , ּ ּ ּּ ּוְקָראֶתם ''ּ

ָאֶרץ ֵלָמה-''ְּדרֹור ּבָ ּ ַהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ֵסֶפר ַהָקֶנה ַעל ַהָפסוק . ּ ְּוָכַתב ּבְ ּ ּ
ְבֶתם וְרִאיֶתם כו" ְּוׁשַ ּ ר לֹא ֲעָבדֹו'  ּ ֹזַהר ִּכי ִמי, "ַלֲאׁשֶ ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ עֹוֵסק ַדְוָקא ּבַ ּ ׁשֶ ּ

ַּגם ֵאינֹו ִנְקָרא ַתְלִמיד ָחָכם .ַּהָקדֹוׁש ִנְקָרא לֹא ֲעָבדֹו ם ַתְלִמיד, ּ ׁשֵ י , ַּרק ּבְ ּכִ
ם ָחָכם ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמה ַהְפִניִמית   ...ש" יעוּׁשֵ

ָעה ַא  )ד ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ַמה ׁשֶַחתּבְ ּ ַיֲעׂשֶ ּ ּ ִלמוד ּ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ַּהְפׁשָ ּ  

ּוַבֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ָכַתב ְּ ּ ּ ָיַדְעָת ַכָמה ְגדֹוָלה ַמֲעַלת ִלמוד ָחְכַמת : ּ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָלה... 'ָּהֱאֶמת כו לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע ֹגֶדל ַהִחיוב ְוֹגֶדל ַהׂשָ ּ ּ ּ ּּ ִּכי ִלמוד, ּ ּ  ּ ַהֹזַהרּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמיןַגם ִגיְרָסא ּבְ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש , ג ּבְ ְּוָכל ׁשֶ ּּ ּ ּ

 

ן ָאָדם: ּומֹוִסיףל "ּזֹאת אֹוֵמר ַגם ָהַרְמַח ר ְלָפֶניךּבֵ, ּבֶ ִבין ֶאת ֲאׁשֶ ט ָנא וְרֵאה, ָין ּתָ קוִנים , ְּוַהּבֵ ל ַהּתִ ּכָ ּׁשֶ ּ

ַחת ָיֶדיך ה ּתַ ַָהְגדֹוִלים ֵהּמָ ֶקֶרן ָזִוית ִהיא מוַנַחת. ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ּ ה ַהָחְכָמה ַהזֹאת ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ,

ְּוֵאין דֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵקׁש ּ ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים ְלָהַרְמַחֵסֶפר(. ּ ְ ִרים- א"יעל ז"ּ ַעל ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ְתֵחי ָחְכָמה - ּ ּבַ ְּוהוא ַהְקָדָמה ַלֵסֶפר ּפִ ּ ְּוהוא , ּ

ְּמֻיָסד ַעל ֵסֶפר ֵעץ ַהַחִיים ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  ּּ   .)ל"זּ

ל שעל לימוד ספר הזוהר " חיים זצל משם רבו החפץ"וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ] ג[

 והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה ,אין שום הגבלה כי רובו מדרש

  .)הוספות בנין יוסף, ין’יוסף בן שלמה מפוז' ר( .פרשה ואפילו לבחורים

  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ י  י"ּ

ָעה ַא, ָחדַמֲאָמר ֶא ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ִלמוד ַחתּ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ַּהְפׁשָ ְִכֵסא ֶמֶלך תקו(ּ ּ   .)ג" מז"ּ

יַח  )ה יַאת ַהָמׁשִ יַצד ְנָקֵרב ֶאת ּבִ    ?ּּכֵ

יָחא, ֶּאת ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבֵקׁש, ְּיהוִדים ְיָקִרים ַּכָידוַע ָאנו דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יַח ִצְדֵקנו ַכָמה  ה ְלָזֵרז וְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ר ַעל ֵכן ְזכות ִהיא ָלנו ְוחֹוָבה ְקדֹוׁשָ ַּוֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

י יַח-!!! ֹוֵתר ַמֵהרּׁשֶ יַאת ַהָמׁשִ ּ ֵכיַצד ְנָקֵרב ֶאת ּבִ ִּכי ֵהם ַחֵיינו ְוֹאֶרך ָיֵמינו "? ּ ְּ ּ ּ
ּוָבֶהם ֶנְהֶגה יֹוָמם ָוַלְיָלה ל ִלמוד ַהתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה –" ּ ּ ָעֵלינו ֻמֶטֶלת ַהחֹוָבה ׁשֶ ּ ּּ ּ

ע  ִרים ְוַאְרּבַ יָמָמהֶעׂשְ עֹות ּבִ ָּכל ַדָקה ְפ, ׁשָ ּ ּ ּנוָיה ְלַהְקִדיׁש ְלִלמוד ּ ּּ ַּהתֹוָרה ּ
ה ָּכך ָהעֹוָלם ִמְתַקֵים, ַּהְקדֹוׁשָ ְ ָאבֹות, ּ א ּבְ ְּכַמֲאַמר ַהַתּנָ ה ְדָבִרים : "ּ לֹׁשָ ַּעל ׁשְ

ר ֵתֵבל וְמלֹואֹו ִנְתָמִכים ּבֹו –..." ָּהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהתֹוָרה ּ ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ֲאׁשֶ ּ
ָעִנים ָעָליו הּ הוא ,ְוִנׁשְ ִּלמוד ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ ֵאין ָאנו ְמִביִנים ָמה ַהפַֹעל - ד!ּ ּ

עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ִלמוד ִדּבור תֹוָרה ַאַחת ה ּבָ ֲעׂשָ ַּהּנַ ּ ּּ ָכל זֹאת , ּ ְַאך ּבְ

ל ר ֶאת ָהאֶֹזן ֹנאַמר ָמׁשָ ּבֵ ְּנַצֵיר ְלַעְצֵמנו ְנָמָלה: ְלׂשַ ֵּמרֹב ַקְטנוָתה, ּ ּ ִהיא ֵאיָנה ּ
ן ֱאנֹוׁש רֹוֶאה ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה ּבֶ ְּיכֹוָלה ִלְראֹות ַמה ׁשֶ ּ ָלה .ּ ּ ִהיא ַמִכיָרה ֶאת ַהֵקן ׁשֶ ּ ּ ּ

ְּוֶאת ַאְדמֹות ַהחֹול ִמְסִביָבה ים ְולֹא ַמִכיָרה , ּ ַּאף ַפַעם לֹא ָרֲאָתה ְמחֹוזֹות ֲחָדׁשִ ּ
לֹא ְמֻסֶגֶלת .ֶמְרָחִבים ַוַדאי ׁשֶ ּ ּבְ ּ ֶכל ֱאנֹוׁש ֵמִביןּ ׂשֵ ְּלָהִבין ַמה ׁשֶ ּ ָכך ָאנו ְכַלֵפי .הּ ּ ּּ ְ

 

ו עם בן ל הורה לשואליו ללמד זוהר כספר מוסר ואף למד בעצמ"וכן רבנו מרן החזון איש זצ

, שאמר: )ל"ק החזון איש זצ"עובדות על מרן הגה(, ובספר מעשה איש. ל"הגאון רבי שמריהו גריינמן זצ, אחותו

  .ל"לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז

  ..ה נוטריקון אור הזוהר" אור)ב"ז ע"מגילה ט(, אורה זו תורה, "ליהודים היתה אורה"] ד[

ל ַהּתֹוָרהַּהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ] ה[ ר ׁשֶ דֹוֶחה ֶאת , ְסּתָ ָלהּכְ ּּכֻ לֹו וִמְתַחֵיב ו, ּ ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ַנְפׁשֹו   .ּבְ

ָלה ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּּכָ ר,ּ ְסּתָ ְגֶלה ְוַהּנִ ה, ּ ַהּכֹל ַאְחדות ֶאָחד, ֵחֶלק ַהּנִ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ר ׁשֶ ְסּתָ ְּוַהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּ, 

ָלה ְוֶנֱעָנׁש ּדֹוֶחה ּכֻ ּ לֹו, ּ ִאלו דֹוֶחה ּכֻ י ַהדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּכִ ּּ ּּ ְלִעיג ַעל ִדְבֵרי ֲחָכִמים . ּ ן ַהּמַ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ

ִכיָנה יַע ְלַהׁשְ ּפִ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ּכִ, ָּהעֹוְסִקים ּבְ ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ל , ּילו זֹאתּ י ַהלֹוֵמד ּכָ ּּכִ

ָלה לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן ַּהּתֹוָרה ּכֻ ְקֵראת זֹא, ּ יַע ְלִמָדה ַהּנִ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ּּכִ תוב  .'ּת ְוכו"ּ ּכָ ְּוֶזה ׁשֶ

ַלְיָלה עֹור ּבַ י ַהּתֹוָרה ּבַ, ַּהּנֵ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ָידוַעּ ְקָרא ַלְיָלה ּכַ ְגֶלה ַהּנִ ֵּחֶלק ַהּנִ ְוֵאינֹו ָחֵפץ , ּ

אֹו י אֹו, ר ַהּתֹוָרה"ּבְ ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ּכִ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ְקָרא יֹום, ַּהְינו ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוַרת ַהׁשֵ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ,

ִאלו דֹוֶחה ֶאת ָה ֲּהֵרי ֶזה דֹוֶמה ּכְ ּּ ַנְפׁשֹוּ לֹו וִמְתַחֵיב ּבְ ַּאְחדות ּכֻ ּ ר , ּּ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ֵאין ּכֵ ַּמה ׁשֶ ּ
  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ יא  י"ּ

ַמִים;ַמְעָלה ׁשָ ּ ֵמרֹב ַקְטנוֵתנו ֵאיֶנּנו ְמִביִנים ַמה ִמְתַרֵחׁש ּבַ ּ ּ ּ ֵּאיֶנּנו ְמֻסָגִלים , ּ ּ
רֹוִאים ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה ְּלָהִבין ְכהוא ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַמִים ָלָאֶרץ, ּ ְּיהוִדי ּ ְכׁשֶ,ִּמן ַהׁשָ ּ

ה ב ִלְלמֹד ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ל ָמקֹום וִמְתַיׁשֵ ה ְרצֹונֹו ׁשֶ ּעֹוׂשֶ ּ ּ ַּכָמה ַמְלָאִכים , ּ ּ
יִבים ְלקֹולֹו ֶהָעֵרב ִבים וַמְקׁשִ ּ ִלְמִתיקות ַהִלמוד,ּיֹוׁשְ ּּ ְֵאיֶזה ֹעֶנג הוא ֵמֵסב ְלֶמֶלך , ּ ּ

  .ה"ַּמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקּבָ

דֹול ּכֹ   )ו ָמה ּגָ ר יֹוַחאיּּכַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ   חֹו ׁשֶ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ַּכָמה ָגדֹול ֹכחֹו ׁשֶ ּּ ּבִ: ּ ָאַמר ָהַרׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש "ְּכמֹו ׁשֶ
ַמֶסֶכת ֻסָכה  ּּבְ י ִיְרְמָיה ִמׁשום : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ב"ה ע"ַּדף מ(ּ ְּוָאַמר ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ּ ּ

ְמ י ׁשִ ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִמן ַהִדין ִמיֹום ַרּבִ ּעֹון ּבֶ ּ ּ ּ ּ
ו  ְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכׁשָ ּנִ ִני ִעִמי ִמיֹום ׁשֶ ְבֵראִתי ַעד ַעָתה ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ

ְבָרא  ּנִ ן ֻעִזָיהו ִעָמנו ִמיֹום ׁשֶ ְּוִאְלָמֵלי יֹוָתם ּבֵ ּּ ּּ   ".ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹוּ

ַּהָקדֹוׁש ֲאִפלו ַּהזַֹהר    )ז ּ ִגְרָסאּ ָלה,ּבְ ִלמוד ַהַקּבָ ב לֹו ּכְ ּ ֶנְחׁשָ ּ ּ  

ּּבֹואו וְראו ַכָמה ַמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ ּ ּּ ּ לֹא לֹוֵמד , ּ ּוִבְפָרט ְלִמי ׁשֶ ּ
ָלה ב ל,ַקּבָ ִגיְרָסא ֶנְחׁשָ ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ָלהּ ֹּו ְכִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ַּכף ַהַחִיים ִסיָמן (. ּ ּ

  )ה"קנ

ית ֶאת אֹוְיֵבינו  )ח ּבִ ָלנו ְלַהׁשְ ק ַהּסֹוִדי ׁשֶ ַּמהו ַהֶנׁשֶ ּ ּּ ּ  

ל ַעם ַּהִאם ָאנו יֹוְדִעים !!! ַרּבֹוַתי, ַאַחי ְוֵרַעי ַּמִהי ֶעְרַכת ַהָמֵגן ָהֲאִמִתית ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ק ַהסֹוִדי ׁשֶ? ִיׂשְ ׁשֶ ַּמהו ַהּנֶ ית ֶאת אֹוְיֵבינוּ ּבִ ָּלנו ְלַהׁשְ ּ ה ַהטֹוָבה -? ּ ּ ַמִהי ֲהַגּנָ

ים ָכל ַהְזַמּנִ ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ יֹוֵתר ׁשֶ    !?ּּבְ

 

ּתֹוָרה ּבַ יגֹו,ׁשֶ ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ּ ַהַגם ׁשֶ ם ֶחְפצֹו, ּ תֹוַרת ַהׁשֵ י ִאם ּבְ יך, ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ְוְכמֹו ׁשֶ ּ ,

ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּתֹוָרהּּ ּבַ לֹו כו, ּיג ַגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ִאלו ּתֹוֵפס ּכֻ י ַהּתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּכִ ּ ּּ ת ( .'ּ ָרׁשַ ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ

ים ים. ְקדֹוׁשִ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ְּוֵכן ּכָ ּ(  
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ִזיל ַהזֹול! ָּנִדיר ְוַאִדיר! ָּמָצאנו ִמְכֵרה ַיֲהלֹוִמים  )ט ַּמָמׁש ּבְ ּ  

ַּמָמׁש ! ִּדיר ְוַאִדירָנ! ּ ָמָצאנו ִמְכֵרה ַיֲהלֹוִמים,ְּיהוִדים ְיָקִריםזֹאת ְועֹוד 
ִזיל ַהזֹול ל ָכל ֶאָחד! ּּבְ ג ָיד ׁשֶ ֶהׂשֵ ּּבְ   !!!ַּרק ִלְרצֹות וְלַהֲאִמין! ּ

ָעה   )י ת ֹקֶדׁשׁשָ ּבָ ׁשַ ל ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ַּאַחת ׁשֶ ּ  יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ,ּ
יֹום חֹל ט ּבְ ִנים ְפׁשָ   ּׁשָ

ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ִּנָיה כֹוֵתב ְוזָּמָרן ַהּבֶ ִלים : ל"ּ ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ
ת ֶאֶלף ְפָעִמים  ּבָ יֹום ׁשַ ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְדָגדֹול ַהפַֹעל ַהּנַ ּּ ּ

ל ְיֵמי ַהֹחל ֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ,זֹאת אֹוֶמֶרת. ל"עכ, ּיֹוֵתר ִמן ַהּנַ  ׁשָ
ת ּבָ ל ׁשַ יֹום ֹחלׁשֶ עֹות ּבְ ָוה ֶאֶלף ׁשָ ְוְכָבר ִלְמָדנו ַהִכֵסא ֶמֶלך  , ׁשָ ּ ּ ּ ל ְדּּ ָעה ַאַחת ׁשֶ ׁשָ

יֹום ֹחל ִּלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ט,ּ ל ִלמוד ְפׁשָ ֵלָמה ׁשֶ ָנה ׁשְ ּ יֹוֵתר ִמׁשָ ּ ּ ּ.  

ת ֹקֶדׁש: ּוְלַמדֵצא  ּבָ ׁשַ ל ִלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָעה ַאַחת ׁשֶ ּׁשָ ּ ר ֵמֶאֶלף  יֹוֵת,ּ
יֹום ֹחל ט ּבְ ִנים ְפׁשָ ּבֹון. "ּׁשָ ִלים ּבֹואו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ּ".  

ר לֹוְמִדים ֹזַהר ַהָקדֹוׁש    )יא ֲאׁשֶ ׁש ּּכַ ת ֹקֶדׁשׁשֵ ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ְּמַתֵקן , ׁשָ
ת  ׁשֶ ל ׁשֵ ִנים ֲאָלִפים ֶאת ּכָ ל ָהעֹוָלםַּהׁשָ   ׁשֶ

ר : ָהָבה ְוִנְתּבֹוֵנן ׁש ּלֹוְמִדים ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַּכֲאׁשֶ ת ֹקֶדׁשׁשֵ ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ְּמַתֵקן , ׁשָ
ת  ׁשֶ ִנים ֲאָלִפים ֶּאת ָכל ׁשֵ ל ָהעֹוָלםַּהׁשָ   .ׁשֶ

ר ְלָהִביא ַהְגֻאָלה  ת קֶֹדׁש ֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת זַֹהר ּבְ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ׁשָ ּ ּ
ֵלָמה ְעָיה : ׁשְ ֵסֶפר ְיׁשַ ָּפסוק כ' ֶּפֶרק ס(ּבְ ַּהָקָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי : "ֶנֱאַמר )ב"ּ ּ

ה'ָּעצום ֲאִני ה ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּ ּבְ ּ."  

ה ִלְהיֹות ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר    )יב ן ָאָדם ָקָטן ִיְזֶכּ ּבֶ ֵּאיך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ְ

  ְּלגֹוי ָעצום

אורְו ָּצִריך ּבֵ ַּמה ַכָוַנת ַהָפסוק ׁשֶ, ְ ּּ ְֵאיך ָיכֹול ִלְהיֹות , ה ְלֶאֶלףַּהָקָטן ִיְהֶיּ

ן ָאָדם ָקָטן ִיְזֶכה ִלְהיֹות ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ּבֶ ּׁשֶ ּ ֶהְקֵדם -? ּ את ּ ְוְנָפֵרׁש ּבַ
ָּפסוק כ ָאַמר, א"ּ יִקים: "ׁשֶ ָלם ַצּדִ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ה ְ ּ ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ
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ה ֵאיך ָיכֹול ִלְהיֹות ,"ָּיַדי ְלִהְתָפֵאר ְ ְדִהּנֵ יִקיםּ ָלם ַצּדִ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ֲּהלֹא ַהָקדֹוׁש ', ּ ְוכוְ
רוך הוא ָנַתן ָלנו ֵיֶצר ָהַרע ֵדי ָגדֹול ּּבָ ּ ּ ּ ְּוָצִריך ְלַנֵהל ִאתֹו ִמְלָחָמה ְכֵבָדה, ְּ ּ ה , ְ ְוָקׁשֶ

ּוִמי ֵייַמר ַדֲהֵוי ַצִדיק, ְּמאֹד ְלַנֵצַח אֹותֹו ּ ּ זֹאת ַנְקִדים ִדְבֵרי ֵארַבּ וְל–? ּ ּ
ים ְעָיה : ַהְמָפְרׁשִ ַתְרגום יֹוָנָתן ַעל ְיׁשַ ּּבְ ֶּפֶרק ס ָפסוק כב(ּ ּ הֹון ְיִהי ְלַאְלָפא : ")ּ ִּדְזֵעיר ּבְ

ּוְדַחָלׁש ְלַעם ַתִקיף ֲאָנא ה ּ ּ ִזְמָנה ַאְיִתיָנה’ ּ י". ּּבְ ּוַבַמְלּבִ ם"ּ ַּהָקָטן ִיְהֶיה : "ם ׁשָ
ִרּב-" ְלֶאֶלף ּוי ַהַכמות ּבְ ּּ כַֹח -" ְּוַהָצִעיר", ּ ִרּבוי ָהֵאיכות -" ִּיְהֶיה ְלגֹוי ָעצום" ּבְ ּ ּבְ ּ

ֹכַח ְוָעְצָמה ים וְמַעִטים, ּבְ ֲאִני ִמְתַמְהֵמַה ַעָתה ְוָהָעם ַחָלׁשִ ְּוַהַגם ׁשֶ ּ ּּ ּ ה ֲאִני ה, ּ ' ִהּנֵ
ה  ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ה ַהָד-ּ בֹא ָהֵעת ַהְמֹיָעד ֶאֱעׂשֶ ְזִריזות ּ ּבְ ִּכי ֶזה ֶגֶדר ֹפַעל ִחיׁש(ָּבר ּבִ ּ ּ( 

  .ל"עכ, ַּוֲאַמֵלא ֶאת ַהְבָטָחִתי

ַּעל ְיֵדי ַהִלמוד    )יג ּ ָעה ַאַחת ֹזַהרּ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ִלמוד  ,ּבְ ב ּכְ ֶּנְחׁשַ ּ
ִנים   ִּנְגלֹות ַהתֹוָרה ֶאֶלף ׁשָ

אור הוא ְּוַהּבֵ ן ִאיׁש ַחי , ּ ַּעל ִפי ִדְבֵרי ַהּבֶ ְֵסא ֶמֶלך ְּוַהִכּ ִעְנַין ִלמוד ע"זיּ ּ ּבְ ּ
ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ ַעל , ּבְ ִיְלמֹד ְיֵדי ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ּׁשֶ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ֹזַהרּבְ ָלַמד ,ׁשָ ּ ֶזה ְכמֹו ׁשֶ ּ

ִנים ׁש ְוִאם לֹוֵמד , ֶאֶלף ׁשָ תׁשֵ ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ָנה ,ׁשָ ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ָלַמד ׁשֵ ב ְכמֹו ׁשֶ ּ ֶנְחׁשָ ּ
ִריַאת ָהעֹוָלםְּכֶנֶגד ְי ְּוַעל ְיֵדי ָכך ִנְזֶכה . ֵמי ּבְ ה' ֲאִני ה"ְלְּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ בֹא -" ּ  ּבְ

ָכַתב המלבי ְזִריזות ְכמֹו ׁשֶ ה ַהָדָבר ּבִ ָּהֵעת ַהְמֹיָעד ֶאֱעׂשֶ ּ ּ  ּוּוָבֶזה ְיֹבֲאר. ם"ּ
ַּהְפסוִקים  ְּוַעֵמך ֻכָלם ַצִדיִקים"ּ ּ ּ ְ ִאם ֻכָלנו ַנְתִח, "ּ ּׁשֶ ּ ֹזַהרּ ּ ִנְזֶכה ,ּיל ִלְלֹמד ְוִלְגרֹס ּבַ

ת ָהָאֶרץ" ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ", ִּלְהיֹות ַצִדיִקים ְּוִנְזֶכה ִליֻרׁשַ ה ", ּ ֵּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ
ַהָקּבָ, "ָּיַדי ְלִהְתָפֵאר ׁש "ׁשֶ ל ׁשֵ ִלמוד ׁשֶ ָזִכינו ּבְ ֶמה ׁשֶ ּה יוַכל ְלִהְתָפֵאר ִאָתנו ּבַ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ע ָנהׁשָ ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ִריָאה ׁשֵ ֹּות ְלַקֵים ֶאת ָכל ַהּבְ ָאַמר , ּ ְּוַעל ְיֵדי ֵכן ִנְזֶכה ְלַמה ׁשֶ ּ ּ
א  ָפסוק ַהּבָ ּּבַ ַּהָקָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני ה"ּ ּ ה'ּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּ ּבְ ּ" ,

ַהָקָטן ַאְלנו ֵאיך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ְּוׁשָ ְ ִּפלו ֶיֶלד ָקָטן ֲא,ּ ָמעֹו,ּ ּ ְפׁשוטֹו ְכַמׁשְ ּ  ִיְהֶיה ,ּ
ְּוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום, ְלֶאֶלף ר ְלָפֵרׁש? ּ זַֹהר , ֶאְפׁשָ ָעה ַאַחת ּבַ ִיְלמֹד ׁשָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ת קֶֹדׁש ּבָ ׁשַ ב ָכפול ֶאֶלף,ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְחׁשָ ּנֶ ּ ׁשֶ ּ.  



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ יד  י"ּ

עֹות   )יד ה ׁשָ ׁשָ ָּלַמְדנו ַעד ׁשִ ִית ֵריַח '  וּוְבסֹוף, ּ עֹות ִנְתַמֵלא ַהּבַ ּׁשָ
מֹוהו לֹא ִנְהָיה ר ּכָ   ּטֹוב ֲאׁשֶ

ּעֹוד ָמָצאנו ִעְנַין ִלמוד  ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ עֹות וְסֻגָלתֹוּ ׁש ׁשָ ך ׁשֵ ֶמׁשֶ ּּבְ ּ ֵסֶפר (, ְ ּּבַ

ִּאֶגֶרת ַמַסע אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ּּ ְּכַתב ָיד ֶאָחד ִמַתְלִמיָדיו, ּ עֹות, ל"ְוז, )ּ ה ׁשָ ׁשָ ְּוָלַמְדנו ַעד ׁשִ ּ ,
ר ָכמֹוהו לֹא ִנְהָיה' ּוְבסֹוף ו ִית ֵריַח טֹוב ֲאׁשֶ עֹות ִנְתַמֵלא ַהּבַ ּׁשָ ּ   ו.ּ

עֹות  ׁש ׁשָ ְּועֹוד ָמָצאנו ִעְנַין ִלמוד ׁשֵ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ ְּוַהָגאֹון :... )ל"באגרת הרמח(ּ
ַאל ֶאת"ר ינו ׁשָ ל ַרּבֵ אַסאן ַרּבֹו ׁשֶ ִיְהֶיה כַֹח ָכֶזה ּי ּבַ ינו ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין ׁשֶ ּ ַרּבֵ ּ ּ ּ

ְּלַהִסְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהתֹוָרה ֵבאור ַמְסִפיק סֹוד ָכל ָהִעְנָין, ּ יב לֹו ּבְ ינו ֵהׁשִ ְּוַרּבֵ ּ ּ ּ ,
ינו ְּוֵכן כֹוֵתב לֹו ַרּבֵ ּ ִכי הוא ָרָאה ֹזאת ִמקֶֹדם ְוִהְקִדים ְרפוָאה ַלַמָכה,ּ ּּ ּ ּּ ּ ְוִתֵקן ,ּ

ַחר ַעד  ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהׁשַ ִיְלְמדו ֹזַהר ְוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּבְ לֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ַהְיׁשִ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִלְלֹמד ָכל ַהיֹום  .ֵּצאת ַהכֹוָכִבים ִלמוד ַהְתִמיִדי ׁשֶ ְּועֹוד הֹוִסיפו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ֻּכלֹו ְועֹוד ׁשֵ ּ חוץ ִמן ַהֵלילֹות ִממֹוָצֵאי יֹום ִכפור ְוכו,ַּלְיָלהּ ּ ּּ ּ ּ  ְוֵכן ,'ּ
ל ְכבֹוד  ְזַמן ַהִלמוד ַהְכָלִלי ׁשֶ ל ַהֹזַהר ֲאִפלו ּבִ לֹא ִלְפֹסק ִמן ַהִלמוד ׁשֶ ּהֹוִסיפו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּּ

י  ה ַחִייםּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ָפט הבה(. )ה"זללה( זּמֹׁשֶ ה ִמׁשְ   ) אֹות ידת"ָּיִרים מׁשֶ

ָּפׁשוט ְּיהוִדי    )טו עֹותַּהלֹוֵמד ּ ׁש ׁשָ ת ֹקֶדׁש ׁשֵ ּבָ ׁשַ  ,ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ
ָכך ַמֲחִזיק  ָלהְּבְ ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ ֶּאת ּכָ ּ  

ִּפְלֵאי ְפָלאֹות ל ְיהוִדי ָפׁשוט ַהלֹוֵקַח : ּ ִּמָכאן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֶאת גֶֹדל ַהֹכַח ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ
עֹותַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹד  ׁש ׁשָ ת ֹקֶדׁש ׁשֵ ּבָ ׁשַ ָכך הוא  ,ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּבְ ּׁשֶ ַמֲחִזיק ֶאת ְ

ִריָאה ֻכָלה ָּכל ַהּבְ ּ ּ ִיְתַגֶלה בב, ּ יַח ׁשֶ יַאת ַהָמׁשִ ִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ּבִ ִּמיֹום ּבְ ּ ּ . א"ּּ
 

  :לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון ]ו[

ועמדנו , שעות מהלילה' דנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד דולמ... 

וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של , לאכול

שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר ' ובסוף ו, ולמדנו עד ששה שעות, והיה חלקי ספר בראשית. הזוהר

  .)י"עניני הילולא דרשב, טעמי המנהגים' נדפס בס, י אחד מתלמידיו"כת, אגרת מסע אור החיים הקדוש(. 'היה וכוכמוהו לא נ

ִמיִני] ז[ ת ׁשְ ָרׁשַ ּוְלׁשֹון ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּפָ ה: ּ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ִיְתַגֶלה , ּ ׁשֶ ַּהְינו ּכְ ּ ּ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש (ּ י ּבְ ּּכִ

ִחי הּבְ ן יֹוַחאי ָהָי, ַנת מׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ההְּוִאיָתא ְדַרּבִ ִחיַנת מׁשֶ ה, ) ּבְ ָבר מׁשֶ ָדַרׁש ּכְ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , ַּהְינו ַרּבִ

ה ׂשַֹרף, ֵּסֶפר ַהזַֹהר יָלא ִיְהֶי, ָאז ְוִהּנֵ ל ַהְקִלּפֹות וִמּמֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּּ ּבהּ ֶנה ּבִ ִיּבָ ּ ַהְגֻאָלה ׁשֶ ּ   ..ָא"ּ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ טו  י"ּ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ִּמָכאן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ֹכַח ָגדֹול ֵיׁש ּבַ ּ ּ ּ ְּמַתֵקן ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ּ ּ ּ
ֻּכלֹו ל ִלמוד ָכֶזה.ּ ֵער גֶֹדל ָהָעְצָמה ׁשֶ ּ ַהִאם נוַכל ְלׁשַ ּ ּּ ַּהִאם נוַכל ֶלֱאמֹד ֶאת כֹחֹו ! ?ּ ּ

ֵעת ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש! ?ָהַרב ָרִקיַע ּבְ ַּהִאם נוַכל ְלַדְמֵין ַמה קֹוֶרה ּבָ ּּ ּ ּּ?!  

ִּלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא   )טז ּּ ך ֶאת ֵאׁש ַלּ ְמַנֶקה וְמַזּכֵ ְלֶהֶבת ׁשֶ ְֶהֶבת ׁשַ ּ ּ ּ
לֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְעָתא ,ָּהָאָדם ִעם ּכָ ּ וֵמִביא אֹותֹו ְלַדְרּגֹות ֶעְליֹונֹות ְוִסּיַ ּ

ּכֹל א ּבַ ַמּיָ   ִּדׁשְ

ְלֶהֶבת ְמַנֶקה וְמַזֵכך ֶאת ָהָאָדם ִעם ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹוחֲהֵרי ֶזה ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ּ ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ, 
כֹלּו ַמָיא ּבַ ֵּמִביא אֹותֹו ְלַדְרגֹות ֶעְליֹונֹות ְוִסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּ.  

ָרֵאל ְלִמְטַעם יַּדֲעִתיִדין טיןִגּבְ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהֹזַהר, ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי יאִיׂשְ ּ ּ ,
יה  יבִּיְפקון ַרֲחֵמין ִמּּבֵ ָּגלוָתא ּבְ ּ.  

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ּ ִמׁשו]:ּּ ָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ַהַחִיים ּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּם ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהֶזה ּׁשֶ ּ ַרֲחִמיםַעל ָידֹו ֵיְצ, ּ ּאו ִמן ַהָגלות ּבְ ת ָנׂשא (. ּּ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ

  :)ַּדף קכד

 

א על שער "ו זיע" הקדמת מוהרח-עץ חיים ( "הבתרזי התורה דבריהם כגחלי אש להבת שלהם " ]ח[

  .)ההקדמות

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוכו ]ט[ ִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ִדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַמה ׁשֶ. 'ּ ם ּבְ ַּעֵין ׁשָ תוב ּ ּּכָ

ְתִחַלת ָהִעְנָין ם ָהָרָמ. ּּבִ ׁשֵ ה ּבְ אֹור ַהַחּמָ תוב ּבְ ּכָ ם ַמה ׁשֶ ְּוַעֵין ׁשָ ּ י : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ק ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ְוָהִעְנָין ּכִ

ֱאָצלֹות ֶאֶרת ִמַצד ַהְסִפירֹות ַהּנֶ ִּמִסְטָרא ַדֲאִצילות ַהּתֹוָרה ִמְתּבָ ּּ ּ ם ְוָכל ִעְנְיֵני ַהּת, ּ רוׁשָ מֹות ּפֵ ׁשָ ֹּוָרה ִמַצד ַהּנְ ּ

רוׁש ַהזַֹהר סֹוד ּפֵ ּּבְ סֹוד ַהּטֹוב. ּ ָלם ּבְ ָרֵאל ְוִיְהיו ּכֻ ְררו ִיׂשְ לו ַהְקִלּפֹות ְוִיְתּבָ ּטְ ִיְתּבַ ר ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ׁשֶ ְּוַכֲאׁשֶ ּּ ּ ּּ אֹוָתם . ּּ

ים טֹוִבים ְוִנְתַעְסקו סֹוד ַמֲעׂשִ טו ַעְצָמם ּבְ ִקׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ָטֳהָרה וִבְנִקיותּ יֶהם וִבְתִפָלָתם ַעל ֶדֶרך ַהסֹוד ּבְ ַמֲעׂשֵ ּ ּבְ ּ ּּ ּ ְ ּ ֶאל , ּ

ָמה ַדֲאִצילות ׁשָ ֶהם ִמְתנֹוֵצץ סֹוד ֵעץ ַהַחִיים ִמַצד ַהּנְ ִלי ָסֵפק ּבָ ּּבְ ּ ּ ֵעת ַהְגֻאָלה. ּ ְּוֵאלו ֵאיָנם ְצִריִכים ְלִנָסיֹון ּבְ ּּ ּ ּ ,

ָסיֹון הוא ְלאֹו ַהּנִ ֵני ׁשֶ ִּמּפְ ט ִמִסְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת ְוכוּ ׁשָ סֹוד ַהּפְ ֵהם ּבְ ָּתם ׁשֶ ּ ּ ם ', ּ ׁשָ ִריַאת ְיִציָרה ׁשֶ ָמָתם ִמּבְ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ

ִהִלים יב ט( ִעים ִיְתַהָלכון)ּּתְ ּ ָסִביב ְרׁשָ ּ. 

ָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכו ]י[ ַּדֲעִתיִדין ִיׂשְ ק ֱאִליֶעֶזר(, ְולֹא ֵעֶרב ַרב. 'ּ ׂשֶ  .)ַּדֶמּ

ְּטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוכוְלִמ ]יא[ ּ סֹוד . 'ּ ַמֵס(ּבְ תוב ּבְ ּכָ ַּמה ׁשֶ ּ ָרכֹות ַדף יז' ּ ַחֶייך.)ּּבְ ְרֶאה ּבְ ָ עֹוָלְמך ּתִ ַּחיות אֹורֹות , ָּ ּ

ל עֹוָלם ֶעְליֹון ּרוָחִנִיים ׁשֶ ק ֱאִליֶעֶזר(, ּ ׂשֶ  .)ַּדּמֶ

ַרֲחֵמי ]יב[ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ קון ּבֵ ִּיּפְ ּּ ְזכות ֵא. ּ ִדְבֵרי ַהזַֹהרּּבִ ָרֵאל ָהעֹוְסִקים ּבְ ּלו ִיׂשְ ּ ָרֵאל ִמן , ּ ל ִיׂשְ ֵּיְצאו ּכָ

ר ַהֶזה ָּגלות ַהּמַ ּ ק ֱאִליֶעֶזר(, ּ ׂשֶ  .)ַּדּמֶ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ טז  י"ּ

ַּהָגאֹון ִמִויְלָנא ֵלָמה ( .ּ ַּהְגֻאָל: ְּמעֹוֵרר אֹוָתנו )11,3ֵסֶפר ֶאֶבן ׁשְ ּה וִביַאת ּ
ָלה ִלּמוד ַהַקּבָ יַח ְתלוִיים ַרק ּבְ ׁשִ ַּהּמָ ּ ּ   ]ראה עוד בפנים הספר[ .ּ

ְזכות ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיבֹוא ַהגֹוֵאל ּּבִ ּ ּ ּ ן סוֵליָמן ָמאִני( .ּ י ֵאִלָיהו ּבֶ ַּרּבִ ּ ִּכֵסא , ּ ּ

ֵּאִלָיהו ַער ד, ּ   )'ׁשַ

יַח ֲאִפלו ְנָעִרי  )יז ָּקרֹוב ִלימֹות ַהָמׁשִ ּ ּם ֵיְדעו ִנְסָתרֹותּ ּ  

ְמעֹון ן לֹוָאַמר  י ׁשִ ָדא ְדִיְתְגֵלי ָכל ָכך ית ֵלַרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יָחא, ְלַעְלָמא ֲּאִפלו, ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ָכָחא ּ  ַּרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ

ְּטִמיִרין ְדָחְכְמָתא וְלִמְנַד ִנין ּיה ּבֵעּ ּבְ ִּקִצין ְוחוׁשְ ּוְבַההוא ,ּ ִּזְמָנא ִאְתַגְלָיא  יגּ ּ
  .ְּלֹכָלא

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ְמעֹון ]:ּּ י ׁשִ ל ַהָקדֹוׁש :ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ ּ ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ
ִיְתַגֶלה ָלעֹוָלם ָכל ָכך ֶזה ׁשֶ רוך הוא ּבָ ְּבָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ִיְהֶיה ָקרֹוב ִלי. ּ ּוְכׁשֶ יַחּ ּ ֲאִפלו ,ּמֹות ַהָמׁשִ ּ

ל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִצים  עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמֹצא ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּבָ ְּנָעִרים ׁשֶ ּ
ּבֹונֹות ּוְבאֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַגֶלה ַלֹכל, ְוֶחׁשְ ּ ּ ּ ת ַוֵיָרא ַדף קיח( .ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּ ּ(.  

ה ע"זיּוַלאי ּמֹוֵרינו ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאז ֶפר אֹור ַהַחּמָ ָמתֹו ַלּסֵ ַהְקּדָ ַדף ( ּבְ ּּבַ

ַנת ה:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ָּהִראׁשֹון טור ג ּוִמׁשְ ְבָחר '  ש)ֲאָלִפים(' ּ ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ
ים ים ְגדֹוִלים וְקַטּנִ ַרּבִ קו ּבָ ִיְתַעּסְ ּׁשֶ ּּ ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ּ ַתב ׁשָ ְוַאַחר : עֹוד ּכָ

יַחׁשֶ ׁשִ ְזכות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ְּבִ ְזכות ַאֵחר, ּ ֵּאין ָראוי , ְּולֹא ּבִ
ל יג ֵחֶלק , ְּלִהְתַרׁשֵ ל ְוָזָכה ְלַהׂשִ ַתּדֵ ֲחָננֹו ָהֵאל ְוָיַגע וָמָצא ְוִהׁשְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ּ

עֹוָלם ַהֶזה ג ּבָ ׂשָ ַּהָחְכָמה ַהּמֻ עֹוָלם ַהֶזה ְקָצת ִמ, ּ ַּתֲענוג ָּזָכה ִלְטֹעם ּבָ ּ
א   .ָהעֹוָלם ַהּבָ

 

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלֹכָלא ]יג[ ּ יַח ִיְתַגֶלה סֹודֹות ַהּתֹוָרה ַלּכֹל, ָרָצה לֹוַמר. ּ ׁשִ ָּקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ י ֶז, ּ ה ּכִ

יָחא ְוכו תוב ְלֵעיל ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּכָ ָּקֵאי ַעל ַמה ׁשֶ ּ ַתב מֹוֵרינו ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי . 'ּ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ה  ַהְקָדָמתֹו ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּבְ ּ ּ ַדף ָהִראׁשֹון טור ג(ּ ּּבַ ְגַזר ּוָמָצ:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ּ ּנִ י ַמה ׁשֶ תוב ּכִ ּאִתי ּכָ ּ

ָגלוי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּבְ לֹא ִיְתַעְסקו ּבְ ְּלַמְעָלה ׁשֶ ּ ּ ַנת ה, ּ לום ׁשְ ׁשְ ָּהָיה ִלְזַמן ָקצוב ַעד ּתַ ם ָוֵאיָלך , נ" ר)ֲאָלִפים(' ּ ְוִמׁשָ ּ ּ

ָרה ַהְגֵזָרה ְוָהְרׁשות ְנתוָנה ְלִהְתַע ְתָרָאה ְוֻהּתְ ִּיָקֵרא ָדָרא ּבַ ּ ּ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ֵּסק ּבְ ּ. 
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ָרֵאל ִָמי ְכַעְמך ִיׂשְ ּ ָרֵאל ִמְתַגֵיס ! ּ ַּמה ֶנְהָדר ִלְראֹות וְלִהָוַדע ֵאיך ִעם ִיׂשְ ּ ְ ּ ּ ּ
ל תֹוָרה ִּלְלחֹום ִמְלַחְמָתה ׁשֶ ְצָבא , ּּ ֹזַהר י "ע' הִּמְצָטֵרף ְלַחָיִלים ּבִ ַּהִלמוד ַהיֹוִמי ּבַ ּ ּ ּ ּ

ל ָהָעם ֻכלֹו ְלָהִביא ֶאת ַהְגאוָלה ַּמה ַמְפִעים וְמ. ַּהָקדֹוׁש ַּרֵגׁש ְלִהָוַכח ִלְתׁשוָקה ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ְמֵהָרה ֵלָמה ּבִ   .ַּהׁשְ

ל ִסְפֵרי ַהֹזַהר ִעם " ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי" ֲהָפָצה ׁשֶ ִהְתִחיל ּבַ  60,000ֵּמָאז ׁשֶ
ִמים ִּמְסַפר לֹוְמִדים ָעָלה  ְרׁשָ ר ְפָעִמים ָכָכַהּנִ ְּלֶעׂשֶ ֵּכן ִיְרּבו הּ ּ.  

ל ָהָעם ַהְמֻיָחד ַעד ַעְצָמם ַמֲעִציִמים ֶאת ַהֹכַח ׁשֶ ִרים ּבְ ַּהִמְסָפִרים ְמַדּבְ ּּ ּ ,
ַכת ַהָגלות וְבַוַדאי ְמָקְרִבים ַהְגאוָלה ֶחׁשְ ּכֹוְכֵבי אֹור ֵאלו ְמַנְצְנִצים ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ .  

לֹו    )יח עֹוָלם ּכֻ ט ּבָ ּאֹור ַהזַֹהר הֹוֵלך וִמְתַפׁשֵ ּ ּ ּ ְ יַע ְוַיְבִעיר ְוָיִאיר ּ ּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ
ֵלָמה ִמים ִלְגֻאָלה ַהׁשְ ְבַעת ַהּיָ ה ָלאֹור ׁשִ ל ִפָנה ִנְזּכֶ ּּכָ ּ ּ ּ  

ה ִנְזֶכה  ַיִגיַע ְוַיְבִעיר ְוָיִאיר ָכל ִפּנָ עֹוָלם ֻכלֹו וְכׁשֶ ט ּבָ ּאֹור ַהֹזַהר הֹוֵלך וִמְתַפׁשֵ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ

ְבַעת ַהָיִמים ִל"בעז ֵלָמהּה ָלאֹור ׁשִ ְּגֻאָלה ַהׁשְ ּ.  

נו "השי ָכל כֵֹחנו וְבָכל ַנְפׁשֵ ְזֶכה ְלַטֵהר ְלָבֵבנו ַלֲעֹבד ְליֹוְצֵרנו ּבְ ּנִ ּת ַיֲעזֹר ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּוְבָכל ְמֹאֵדנו נו ִּויֻקַים , ּ ַהאי  ":ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנאּּבָ ִּיְפקון , ֵּסֶפר ַהזַֹהרּבְ ּ

ַרֲחֵמ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ ָיֵמינו ָאֵמן" יּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּּבְ ּ.  
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בֹוד ַאְדמֹוִר . א יבֹות, ם"יֶאל ּכְ י ַהְיׁשִ יֵצי ַהתֹוָרה, ָּראׁשֵ , ַּמְרּבִ
ִנים ְלָחן ָערוך, ְוַרּבָ ַדף ַהיֹוִמי וְבׁשֻ עוִרים ּבְ ְַמִגיֵדי ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּּ 

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, יֹוִמי ְמֶלאֶכת , ְוִדי ּבְ ְוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ
ִליָט  .א"ַּהקֶֹדׁש ׁשְ

ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש  . ב ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ְתַנְדִבים ּבָ ְּלָכל ַהּמִ ּ
ּלֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ּבְ ּ ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹהר -ּּבַ

 !ָהעֹוָלִמי

ָכל ֲאַתר  ֲּחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהתֹוָרהִלְנִדיֵבי ַעם ַמ  . ג ִדי ּבְ
 !ַוֲאַתר

יבֹות  . ד בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ֶּאל ּכְ ּ ּ
ִיְחיו ַּהְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ּ ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאֶתם  ,ּ ֲּאׁשֶ

ְבִחיַנת  ָּהֲאִמִתִיים" ַהׁשֹוְמִרים"ּבִ ְלִמי ֲחִג( .ּ  ):יָגה וְּירוׁשַ
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  'מכתב א

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁש ק"אבדק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ  ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר , ה"ב ּבָ ִפיך"ֶעֶרב ׁשַ ם ּבְ ְָלַמַען ִתְהֶיה תֹוַרת ַהׁשֵ ּ ּ " ְלַמַען" "ּ
ִּגיַמְטִרָיה  ַנת " ֵקץ"ּ ָבט ׁשְ " ּר ַהֹזַהרֵסֶפר אֹו "-. ק"פל" ע"תש"חֶֹדׁש ׁשְ
ִגיַמְטִרָיה  ן "תשּּבְ ּבַ ן ְּכְּדֵדין ּע חוׁשְ ּבַ   .ְּדֵדיןּחוׁשְ

לֹום ְוָכל טוב ֶסָלה ַּהַחִיים ְוַהׁשָ ּ בֹוד ַאְדמֹוִר, ּ י , ם"יֶאל ּכְ ָראׁשֵ
יבֹות יֵצי ַהתֹוָרה, ַּהְיׁשִ ִנים, ַּמְרּבִ ְלָחן, ְוַרּבָ ַדף ַהיֹוִמי וְבׁשֻ עוִרים ּבְ ַּמִגיֵדי ַהׁשִ ּּ ּ ּ 

ְָערוך יֹוִמי ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ּ ְמֶלאֶכת ַהֹקֶדׁש , ְוִדי ּבְ ְּוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ
ִליָט   .א"ׁשְ

ִלמוד תֹוַרת  ים ּבְ אנו ְלַהִציַע ִלְפֵניֶכם ַהָצָעה ִנְפָלָאה ְלַזכֹות ֶאת ָהַרּבִ ּּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ּבִ ּוְלָקֵרב ַהְגאוָלהע "זיי "ָהַרׁשְ ְסָפִרים ַהְק, ּּ ַּכמוָבא ּבִ ּ ּ ה ּ ים ַהחֹוָבה ַהְקדֹוׁשָ ּדֹוׁשִ

ַּהֻמֶטֶלת ַעל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ ּ.  

ְגֶלה תֹוַרת ַהּנִ ְזכוְתֶכם ִלְקּבַֹע ִעִתים ַלתֹוָרה ּבְ ַהִצּבור ִמְתַאֵסף ּבִ ָּלֵכן ֱהיֹות ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ,
ְסָתר ְוָהיו תֹוַרת ַהּנִ ֶיְדֶכם ְלַזכֹוָתם ּבְ ֵּיׁש ּבְ ּ עור ,  ַלֲאָחִדיםּ ְּדַהְינו ְלַהְתִחיל ֶאת ַהׁשִ ּּ ּ

ך ָחֵמׁש  בוַע ֶמׁשֶ ת ַהׁשָ ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַעל ָפָרׁשַ עור ּבְ ְאֹו ְלַסֵים ֶאת ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ה טֹוב  ֵסֶפר סור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ַּדקֹות ַכְמבָֹאר ּבַ ּ ּ ּ ּ ק ַנְפׁשְ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו :)ז"ַּדף ט(ּ ָך ִּתְדּבַ

ָכל ֵעת ִחיוְבך ְלבֹוֵרא ָכ ִתְרֶאה ּבְ ִסְפֵרי ְיֵרִאים ׁשֶ ּּבְ ָ ּ ּ ֵסֶפר, ל עֹוָלִמיםּ ַּהֹזַהר  ּוִבְפָרט ּבְ

הוא ִעַקר ָכל ִסְפֵרי מוָסר ּׁשֶ ּּ ְלֶהֶבת ֵאׁש ָלֲעבֹוָדה ַהְתִמיָמה, ּ ׁשַ ך ּבְ ְּוהוא ַיְלֵהב ִלּבְ ָ ּ ,
ֵּסֶפר ַהֹזַהר הוא ַהַמְפֵתַח ְוהוא ַה ּּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. ּסֹוֵגרּ

י ַחִיים ַפאַלאִג ּוְבֵסֶפר ְזִכיָרה ְלַחִיים ְלַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּּ ּ ַדף לג ַעמוד ג'אֵחֶלק (ל "י ַזַצ'ּ ּ ּ'( ,
ֲעֵלי ִסְפֵרי מוָסר" ֵכל ֶיֶתר ַעל ָכל ּבַ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש מוַסר ַהׂשְ ֵיׁש ּבַ ם ׁשֶ ּמוַסר ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

אְּוָכל ֵתָבה ְוֵת ַתוְוֵני ְדִלּבָ ָּבה נֹוֵקב ְויֹוֵרד ּבְ   .ַּעד ָכאן, "ּ
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ר ִלְלמֹד ַהֹזַהר  ּוְבַקל ֶאְפׁשַ ָרֵאל"ּ ִתֵקן ָהֲאִריַז, "ָחק ְלִיׂשְ ּׁשֶ ִמיֵדי יֹום , ל"ּ
ּבִ יֹומֹו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְטִעים ֶאת ֹנֶפת צוף ִדְבֵרי ָהַרׁשְ ּּבְ ַּלִצּבור ַהלֹוְמִדיםע "זיי "ּ ּ ּ ,

ָכַתב ַהִחיָדְּכמֹו עֹוָלם ַהְמַזֵכ, ל"ַזַצא "ּ ׁשֶ ֵאין עֹוד ִלמוד ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ָמה ְכמֹו ִלמוד ּ ׁשָ ּך ַהּנְ ּ ּ ְ

ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ.  

ְּוַהלֹוֵמד ַהזַֹהר ּמֹוִציא ִמִפיו, ּ ֲּאִפלו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ָבָריו רוך הוא ְמַתֵקן ּדְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ָּכך ָאְמרו ַקָמאי וְסָמכוהו ַאְקָרא  ְו.ְּ ּ ּ ּּ ְוִדְגלֹו ְ

ַּאל ִתְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאָלא ְוִדלוגֹו, ָעַלי ַאֲהָבה ּּ ָהַרב ִחיָד.ּ קוְנְטֵרס טֹוב "ּ ְוַעֵין ּבְ ּא ּבְ
ם ה ׁשֵ   .'ּא ְוכו"א ז"ַעִין ּבְ

ֵעת ִלמוד ִסְתֵרי תק "ְוָכַתב ָהַרַמ ֱעָרב ִכי ּבְ ֵסֶפר אֹור ַהּנֶ ּּבְ ּ ּ ֹוָרה ִמְתעֹוֵרר ּ
ַרך ִכי ַעָזה ַכָמֶות ַאֲהָבה ם ִיְתּבָ ֶפׁש ֶרֶגׁש ִנְפָלא ְלַהׁשֵ ּנֶ ּּבַ ּ ּ ְ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא , ּ ּומוָבא ּבְ ּ

ת ָנׂשא זַֹהר ָפָרׁשַ ִכיִלים ַיְזִהירו : :)ד"ַּדף קכ(, ּּבְ ְּוַהַמׂשְ ַהאי ִחּבוָרא ּ זַֹהר ָהָרִקיַע ּבְ ּּכְ ּ
ִאיהו ֵסֶפ יָלך ּדְ ּּדִ ִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה, ּר ַהֹזַהרְ ִּמן זֹוֲהָרא ּדְ ּ ִאֵלין ָלא .ּ ּ ּבְ

ָּצִריך ִנָסיֹון ְ ָרֵאל , ּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר , ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי" ְלִמְטַעם"ּ ּ
ַרֲחֵמי, ַּהֹזַהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ הֹון, ּּ ָדד ַיְנֶחּנו 'ה )ָבִרים לבְּד(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ ּ ּבָ

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[. ְּוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ּ ָרֵאל ִלְטֹעם : ]ּּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ִּמׁשום ׁשֶ ּ
הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהֶזה ֵּמִאיַלן ַהַחִיים ׁשֶ ּ ּ ַרֲחִמים, ּ ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ .  

ּוַבִמְקָדׁש  ּ ֵניה ְדָקָאַמר ְלִמְטַעם)ְּעָיא ְמֵהיְמָנא ָכאןְלַר(ְֶמֶלך ּ ּ דוק ִליׁשְ ּּ לֹוַמר , ּ
ם טוב טוב ַהׁשֵ ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ֵפרוׁש ַמַאְמֵרי ַהֹזַהר ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ יה ִמן , ּ ְּוָאז ִיְפקון ּבֵ ּ

י ֲאָמָריו ִכי ָנֵעמו ִיְטֲעמו ֵפרוׁשֵ ָּגלוָתא ְכׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ נו ֶז, ּ ְזַמּנֵ ְּכמֹו ּבִ הוא ַאֲחִרית ַהָיִמים ּ ּה ׁשֶ ּ
ּוְזַמן ַהְגֻאָלה ּ ָכַתב ַהִחיָד. ּ ר ְלָהִבין ַמה ׁשֶ ְּוַעל ִפי ֶזה ֶאְפׁשַ ִּכי , ְועֹוד, ל"ַזַצא "ּ
ִלי ְלָהִבין מֹוִעיל ְמאֹד ֲּאִמיַרת ַהֹזַהר ִדֵיק ַהִמְקָדׁש ֶמֶלך , ְלַבד ּבְ ְְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ " ְלִמְטָעם"ּ

ֶזה מֹוֶרה ַעל ֲאִמ יה ִמן ָגלוָתא ּׁשֶ ִאם טֹוֲעִמים ַרק ֶאת ַהֹזַהר ִיְפקון ּבֵ ּיָרה ְלַבד ׁשֶ ּ ּ ּ

ַרֲחֵמי   .ּבְ

ּוַבִתקוִנים סֹוף ִתקון  ּ ּּ ּּ ְִחּבוָרא ִדיָלךֵמַהאי ', וּ ָדָרא , ּ ַּכד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ּוְבִגיֵניה , ַּבְתָרָאה ּבְ ּ וְקָראֶתם ְד) י,ַּוִיְקָרא כה(ּ ָאֶרץ ְוגֹוֵמרּ ּוַבִתקון  .רֹור ּבָ ּּ ּ

ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך' ל ְּבְ ּ ַּכָמה ָגדֹול ִחיוב ַעל ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלֹמד : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָלה ָלה, ַקּבָ ם ַכָמה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ְּוָעְנׁשָ ּ ְּוגֹוֵרם ֹאֶרך ָגלוָתא, ּ ּ ִּכי ֵהם , ְ
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ַּהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלןְּמַעְכִבים  ָלה ַמה , ּ ִלמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ ִּכי ַיֲעׂשֶ ּ ּ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ִלמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ לֹא ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי ָגדֹול ֹכָחה ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה, ּ ּ ּּ ּ ּ." 

ּוַבִתקון  ּּ ִכֵסא ֶמֶלךב "מּ ם ּבַ ְׁשָ ּ ִּכי ִלמוד ַהזֹ", ּ ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה ּ ִגיְרָסא ּבְ ַּהר ַהָקדֹוׁש ּבְ
ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד וְלָהִבין ֲאִפלו ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, עֹוָלמֹות ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ה ּבֹו , ּ ַיֲעׂשֶ

ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ִּתקון ְלַמְעָלה ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ ּ ,
ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלָכאּוֻמְבָט א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ּח לֹו ׁשֶ ּ ְְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהֶמֶלך , ּ ּ ּ

ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ַּהיֹוׁשְ ּ ַמת  ְוֵאין .ּ ִנׁשְ ם ָכֵעֶסק ּבְ ַּנַחת רוַח ַלַהׁשֵ ּ ּ
ֶלת ִכ ִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִתית ַהְמֻקּבֶ ַּהתֹוָרה ׁשֶ ּ ַרך ּ ה יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְי ִמֶמּנָ ּ

ֲעבֹוָדתֹו וִמְצוֹוָתיו   . ַּעד ָכאן...". ּּבַ

ֶאֶבן  ֵלָמה ְּוָכתוב ּבְ ּ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֵהם ַחִיים )ל"א ַז"ּו ְלַהְגָר"אֹות כ' ֶּפֶרק ח(ׁשְ ּּ ּ ּ
ֶפׁש ְוַהִחיצֹוִניות ְלִחיצֹו הוא ַהּנֶ ִּלְפִניִמיות ַהגוף ׁשֶ ּ ּ ּּ ִּניות ַהגוףּּ ּּ ֶרֶמז , ּ ְוָהעֹוְסִקים ּבְ

ֶהם ם . ְּוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָגרֹות ּבָ ֶפֶרק י(ְוָכַתב עֹוד ׁשָ  )'א אֹות ג"ּבְ
ַּהְגֻאָלה לֹא ִתְהֶיהְד ּ ַּרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהתֹוָרה, ּ ּ ָלה, ּ ִלמוד ַהַקּבָ ְּוִעַקר ַהְגֻאָלה ּבְ ּּ ּ ּ ּ.  

ֵסֶפרְוָכַתב  ַער ו( ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ּבְ ֵאין ָאָדם ָיכֹול :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ֶּפֶרק ג' ׁשַ
מֹו ִמָכל ִלמוֵדנו ַרך ׁשְ ַגת ְגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ִיְתּבָ ָּלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהׂשָ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ ְּכמֹו ִמִלמוד , ּ ּ ּ ּ

ָלה ּוְבִיחוד ִמִלמוד ֵסֶפר ֹזַהר ַהָק, ָּחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ ּּ ּדֹוׁש ְוַהִתקוִניםּ ּ ָחְכַמת ָאָדם , ּ
ָּתִאיר ָפָניו ְוכו ּ ּ'.  

ם  ַער ַאֲהַבת ַהׁשֵ ׁשַ ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות ָכַתב ּבְ ְּוָהַרב ֶהָחִסיד ּבַ ּ ְוֶזה ' ֶּפֶרק ו(ּ

ְָוָראוי ְלך: )ְלׁשֹונֹו ָּלַדַעת ִכי ְזכות ַהַמֲאִמין ֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ַמִגיַע ֶאל , ָאִחי, ּ ּ ּּ ּ ּ
ַרךַה ִתקון ַנְפׁשֹו ֶלֱאלִֹהים ִיְתּבָ ְַתְכִלית ָהְרחֹוָקה ּבְ ּ ּ ְּוִאלו ָהָיה ָקרֹוב ַלַמְלָאִכים , ּ ּ ּ

ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ַתְדלוָתם ּבַ ִחים ְוִהׁשְ ּבָ ִמדֹוֵתיֶהם ַהטֹובֹות וִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמׁשֻ ּּבְ ּּ ּּ ּ
מ ְּוַאֲהָבָתם ַהַזָכה ּבֹו ֵאיָנם ִכְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ֵני ָאָדם ֶאל ַהֶדֶרך ַהטֹוָבה ּ ֹּוֶרה ּבְ ְ ּ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּוְמַיׁשְ ָכל ַהָיִמים , ּ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ים ְוכו ּוְבָכל ַהְזַמּנִ   .ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹוָּכאן ַעד . 'ּּ

ָלּוְכאֹור  ל ַהְשׁ אורֹו ׁשֶ ָּלֵעיַנִים ּבֵ ָכַתב ַעל ָכך, דֹוׁשּה ַהָק"ּ ְׁשֶ ּ ה ְמֹבָאר : "ּ ִהּנֵ
ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו ִּמָכאן ׁשֶ ּ ּּ ּ ָיבֹוא ' ּ ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ַּעד ׁשֶ

סֹוף ַהָיִמים ָאז ִיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים, ּּבְ ּׁשֶ ּ ּ יַח. ּ ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּ ,
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ֵל י ָאז ִתּמָ ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹוּּכִ ר ֶזה ִתְהֶיה ִסּבָ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ָעה ּבְ  ,ּא ָהָאֶרץ ּדֵ
ָאַמר וְבִגיֵנה  ְּוֶזה ׁשֶ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְּוׁשַ ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ', ְּוכו" ּ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּּ

ָרֵאל ֻהְצ,ִיׂשְ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּ ּ רוך הוא ּ ַּרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ְּ
ַדם ַהֶפַסח וְבַדם ַהִמיָלה ם ּבְ ְּלַקְדׁשָ ּ ּ ֵּכן ַהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד , ּ ּּ ּ ּ

ה ַהזֹו ִיְזכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָרה (" ּ ֲעׂשָ

ִרית, ֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹוןַמֲאָמר ֵני לוחֹות ַהּבְ   . )ּׁשְ

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

צ ּוָרה ִמְפֵני ָכל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלןּבְ ּ ּ .  

נו  ְּוַכָידוַע ַרּבֵ ּ ה ַחִיים , ל"ַּהָקדֹוׁש ָהַרְמַחּ נו מׁשֶ ַּרּבֵ ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ּלוָצאטֹו ּ
ִּלְבָרָכה ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל ַה, ּ ִרים"ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ יָבתֹו ֵסֶדר, ְועֹוד" ּ יׁשִ ִּתֵקן ּבִ ּ 

ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ְכָלל ֵמֵעת  ִמׁשְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ל ִגיְרָסא ּבְ ִּלמוד ְמֻיָחד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
יָבתֹו, ְלֵעת יׁשִ ְּוָקַבע ָדָבר ֶזה ַכַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּ ּ ְּוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר , ּ

ֶזה ַהָלׁשֹון ָרֵאל ּבְ ִאֶגֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ּּבְ ּת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות קֶֹדׁש זֹא: "ּ ּ
ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם ֵצל ֵמֶרׁשֶ ּוְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַעל זֹאת ְולֹא ַיְחְדלו, ְּלִהּנָ ּּ ּּ ,

ִּכי ַרב ַהָדָבר ְוָעצום ְמאֹד ּ ּ ...  

ָרֵאל ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ...  ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ ּ ִּכי ֲאִני , ַּאֲחֵרי ֵגָוםּ
ָכל ָמקֹום וָמקֹום ר ַחְיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ ִּאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ּ ֲּאָבל ְכבֹוד , ּ

ּתֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּ ּ ִּכי ֵאין ָכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל , ּ ּ
ָרֵאל ְמקֹומֹו , ִיׂשְ ה הוא ְכָללְוָכל ֶאָחד ּבִ ָּיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִכי לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ּּ ּ ."  

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

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ִּלמוד ּבְ ּ ל ֵסֶפר ַהֹזַהר , ּ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ כַֹח ַהְקֻדׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ַרֲחִמים ַּהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ.   

ּטול ַהְקִלפֹות ְוַקלות ַהָג ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּלות ּ
ַתת ַהִקְטרוִגים ּבָ ְּוַהׁשְ   .)ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ( ּ
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ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת ַּהּכֹל ָתלוי ּבְ ּ ה ִהיא , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ
נו ְוִתְפַאְרֵתנו ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ּגֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ּ ּ ּ ּ ּב ַחִיים ִויַטאל ַּהְקָדַמת ָהַר( ּ

  .)ְּלֵעץ ַחִיים

ְפָלא  ָזִכינו ְלַהִכיר ַמֲעַלת ִדְבֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש וָפֳעָלם ַהּנִ ְּוַאֲחֵרי ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ
רוָכה ָפָעָתם ַהּבְ ְּוַהׁשְ ָכל ַהחוִגים ִנְמְצאו ְגדֹוֵלי ַהדֹורֹות , ּ ּבְ ּלֹא ִיָפֵלא ִאם ֵכן ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ָקְבעו ִלמוָדם ְוִעי ּׁשֶ ּ ּּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּוָנם ּבַ ּ ים וְלׁשֹוְמֵעי ִלְקָחם ַעל , ּ ְּוַאף ִהְמִליצו ָלַרּבִ ּ

ֵאר ִיְתּבָ ַּהתֹוֶעֶלת ֵמַהִלמוד ּבֹו ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִמיִני ת ׁשְ ּוְלׁשֹון ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָפָרׁשַ ּ ה: ּ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ַּהְינו , ּ
ִיְתַגֶלה  ְּכׁשֶ ּ ּ הִּכי ּבְ(ּ ִחיַנת מׁשֶ ה, ָּכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , )ְּוִאיָתא ְדַרּבִ

ה ָדַרׁש ְכָבר מׁשֶ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ּ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאז , ֵּסֶפר ַהזַֹהר, ַּהְינו ַרּבִ
ה ׂשַֹרף ל ַה, ְוִהּנֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ יָלא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ּּ ְּקִלפֹות וִמּמֵ ּ ּ ּ ֶנה ּ ִיּבָ ּׁשֶ

ָיֵמינו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ֵסֶפר ִאְמֵרי קֹוֶדׁש  ָניֹות ַמֲהִרי, )ו"ֶּפֶרק ט(ּבְ ַעל ֵפרוׁש ַהִמׁשְ ר ּבַ ִחּבֵ ּׁשֶ ּ ָהָיה (ח "ּ ׁשֶ

ֵּמרֹוֵאי ְפֵני ֲאדֹוֵננו ַהְגָר יֹום ִיְהֶיה ְוכו: "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ל"א ַז"ּּ ְּוַהִלמוד ּבַ ּּ ּ , ְּוִסְפֵרי מוָסר' ּ
ִּחיוָבם ָגדֹול ַמָמׁש ּ ּ ְּכמֹו ְלִהְתַפֵלל אֹו ְלָהִניַח ְתִפִלין ְוכו, ּ ּ ּּ ּ  טֹוב ְמאֹד – ְוזַֹהר, 'ּ

ִבין ַעְמקותֹו ְמַעט, ְּלִלּמוד ּמֵ יָטא ְלִמי ׁשֶ ְּפׁשִ ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ִלְלֹמד ְלִפי , ּ ּ
ְּפׁשו ּטֹו ַגם ֵיׁש ּבֹו מוַסר ָגדֹולּ ּוְלׁשֹונֹו ְמֻסָגל, ּּ   .ַּעד ָכאן ,"ּ

י ַיֲעֹקב ִמִליָסא  נו ַהָגאֹון ַרּבִ ּוְבַצָוַאת ַרּבֵ ּ עו ", )'אֹות ג(ּ ת ִתְקּבְ ּבָ ָכל ׁשַ ַּגם ּבְ ּ ּ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש עור ּבַ ִּלְלֹמד ׁשִ ּ   .ַּעד ָכאן, "ּ

י ַאְבָרָהם ַעְנְתּבִ ְּוַהָגאֹון ַרּבִ ִסְפרֹו ל "ַזַצ יּ ִרים"ּבְ ַער ַהְתׁשוָבה(" אֶֹהל ְיׁשָ ּׁשַ ֶּפֶרק , ּ

ם ָהֲאִריַז: ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )'א ָּמָצאנו ָרִאינו ִמׁשֵ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ל "ּ ִלמוד ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָמה ְלִהְזַדֵכך ְמאֹד ׁשָ ְְוַהִתקוִנים ֵהם יֹוִעילו ַלּנְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵאינֹו ֵמִב, ּ ין ָהָאָדם ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ

ּעֹוֶמק ַכָוָנתֹו ֵכל ְוָכל ְדָבָריו , ּ טות ְדָבָריו ֵהם ִדְבֵרי מוַסר ַהׂשְ ַּדֲאִפילו ְלִפי ַפׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ֵלב ַהלֹוֵמד ְוַהׁשֹוֵמַע ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ְוִנְכָנִסים ּבְ ּ ְברֹון , ּ ְבִכָיה ְוׁשִ ּוִבְפָרט ִאם ִיְתעֹוֵרר ּבִ ּ

ֵסֶפר ַה לֹוֵמד ּבְ ֵּלָבב ְכׁשֶ ְמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו, ֹּזַהרּ ּנִ ְּוִיְבְרחו ַהַמִזיִקים , ֵאין ָסֵפק ׁשֶ ּ ּ
ת ְּוַהִסְטָרא ַאֲחָרא ִמֶמּנו ַהְרֵחק ִכְמַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְלְמדו ִלמוד ֶזה , ּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ַלְיָלה ֵמֲחצֹות ַלְיָלה ְוֵאיֵלך ְּבַ ָמתֹו, ּ יֹוִעיל ְמֹאד ְלַזֵכך ִנׁשְ ְׁשֶ ּ ּבֹוָכה ַעל ָגלות  ,ּ ַּאַחר ׁשֶ ּ
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ן ְוַהָגלות ִכיָנה ְוַהֻחְרּבָ ַּהׁשְ ּ ַחר, ּ ַיֲעֶלה ַעמוד ַהׁשַ ב ְוִיְלמֹד ַעד ׁשֶ ְּוַאַחר ָכך ֵיׁשֵ ּ ּ ּ ְ ר , ּ ִויַחּבֵ
ם ַחְסדֹו"ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ַלְיָלה ָויֹום ּיֹוָמם ְיַצֶוה ַהׁשֵ ּ ל ֶחֶסד ָמׁשוך ָעָליו , "ּ חוט ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ

ּיֹום ִמׁשום ְדָּכל ַה ּ ּ יֹרה ִעִמי"ּ ַלְיָלה ׁשִ ּּבַ ֵסֶפר ". ּ תֹות לֹא ִיְלֹמד ֶאָלא ּבְ ּבָ ׁשַ ְּוַגם ּבְ
ת ָקדֹׁש ְוֵסֶפר ַהֹזַהר ָקדֹׁש, ַּהֹזַהר ּבָ ַהׁשַ ּׁשֶ ָלה ְיַלְמדֹו , ּ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוִאם ְלֵאל ָידֹו ּבְ ּ

ת ּבָ יֹום ַהׁשַ ְּוִיְהֶיה לֹו ִסיוַע ָגדֹול ּבְ, ּּבְ ּ ִּלמודֹוּ ּ.  

ְבֵחי ָהֲאִריַז ׁשִ א ְלָפָניו ְוָרָצה ִתקון ַלֲעֹונֹוָתיו ל "ְוָכַתב ּבְ ּבָ ע ׁשֶ ַּעל ֶאָחד ָרׁשָ ּ ּ
ִּמֶמּנו ָכל יֹום ַכָמה ַדִפים ִמֵסֶפר ַהֹזַהר, ּ ִיְלֹמד ּבְ ָידֹו ׁשֶ ָמַסר ּבְ ּוִמְכָלל ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ,

ּוְסֻגַלת ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַה ּ ּּ ִלּבֹוּ ם ּבְ   .ּר יֹוִעיל ְלָאָדם ְלַהְכִניס ִיְרַאת ַהׁשֵ

ם טֹוב ְו ַעל ׁשֵ ַּעד ַכָמה ָהָיה ָחִביב ִלמוד תֹוַרת ַהסֹוד ַעל ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ
יָכיו י ִיְצָחק ֵאייִזיק , ּוַמְמׁשִ ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ֵּיׁש ִלְלֹמד ִמַמה ׁשֶ ּ ּ

ּכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןִּמִזיִדיְטׁשֹוב ְז ַעְצמֹו ְוָאַמר, ּ ָנה ַהְפִרי ֵעץ , ֵהִעיד ּבְ ָלַמד ְוׁשָ ּׁשֶ ּ
ַּחִיים ֵמָאה ְפָעִמים ְוֶאָחד ּ.  

ּוַבֵסֶפר  יר ָהרֹוִעים"ּ ּ ַעמוד פ'ֵחֶלק א(" ַאּבִ ַפַעם ַאַחת ְּמֻסָפר , )ח"ג אֹות קס"ּ ּׁשֶ
נו ַה ִהְתּבֹוֵדד ַעְצמֹו ַרּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל "ּר ִמסֹוְכְטׁשוב ַזַצ"ָּקדֹוׁש ְונֹוָרא ַאְדמֹוּּבְ

ִּלְלמֹד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוכו ּ ַעל רֹאׁשֹו ', ּ ְטֵרייְמל ׁשֶ ך ֶאת ּכֹוַבע ַהׁשְ ה ָמׁשַ ְְוִהּנֵ

ה לֹו ָהָיה ְמֻכּסֶ ַצח ׁשֶ ל ַהּמֶ ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ה ַעד ַגּבֹות ֵעיָניו ּבְ ְּלַמּטָ ך , ּ ְְוַאַחר ּכָ

ֵער וִבְנִהיָמה ִהְתִחיל ִלְלמֹד  ֵאין ְלׁשַ ִהְתַלֲהבות ֲעצוָמה וְבֵאיָמה ְוִיְרָאה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ
ָקה ְמאֹד ָמָמה ּדַ קֹול ּדְ הֹור ְנִהיָמה , ּּבְ ְּוַרק ִלְפָרִקים ִהְתָפֵרץ ִמִלּבֹו ַהּטָ ּ

יַה ֶאת ַגּב, ְּגדֹוָלה ַעל ֵאיֶזה ְרָגִעים הֹוִרים ְולֹא ִהְגּבִ ְּולֹא ָרמו ֵעיָניו ַהּטְ ּ ֹות ּ
ך ִלּמודֹו ְוכו ָכל ֶמׁשֶ יט חוָצה ִמן ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ֵּעיָניו ְלַהּבִ ּ ְּ ּ ּ ,'

ן יֹוֵתר  נו ַהָקדֹוׁש ּכֵ ָלַמד ַרּבֵ עֹות ָרָאה ׁשֶ ך ַעל ַהּמֹוֶרה ׁשָ יט ַאַחר ּכָ ִהּבִ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ְ

ֵלמֹות עֹות ׁשְ ע ׁשָ ִהְתעֹוְררות ְוַחד, ֵמַאְרּבַ ּ ְקִטיָרא ִמְתִחָלה ַעד ְּוַהּכֹל ָהָיה ּבְ ּ
ָכל  ֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ט חוָצה ִמּסֵ ִלי ַהּבֵ ִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע ַאַחת וּבְ ּסֹוף ּבְ ּ ּ ּ

  .ּ ַעד ָכאן,ְּזַמן ַרב ַההוא

רוָרה  ֶנה ּבְ ּוַבִמׁשְ ְרֵכי יֹוֵסף ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ִסיָמן א ְסִעיף ָקָטן יב(ּּ ם ּבִ ׁשֵ ָּכַתב ּבְ ּ :
ָכל יֹום ָויֹום ִאם ְמַעט ְוִאם ְְוָצִריך" ּ ָהָאָדם ִלְקּבַֹע לֹו ֵעת ִלְלמֹד ִסְפֵרי מוַסר ּבְ

ה ִכי ַהָגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָגדֹול ֵהיֶמּנו ַּהְרּבֵ ּ ּ ְּוַתְבִלין ַהֵיֶצר ָהַרע הוא תֹוַכַחת , ּ ּ ּ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ כו  י"ּ

ַער ַהִציון ". ל"ַמֲאָמֵרי ֲחַז ּוְבׁשַ ּּ ם , )ו"אֹות כ(ּ ׁשֵ הוא יֹוֵתר ִחיוב ָּכַתב ּבְ ַּהַחֵיי ָאָדם ׁשֶ ּּ ּ
ָניֹות ִּמִלמוד ִמׁשְ ּ   .ַּעד ָכאן, ּ

ָרֵאל"ּוְבֵסֶפר  ּג ַעמוד תקנ"כ(" ֵמִאיר ֵעיַני ִיׂשְ י , )ו"ּ ל ַרּבִ ְמקוָרבֹו ׁשֶ ּמוָבא ׁשֶ ּ
לֹוך ַזַצ לֹמֹה ּבְ ַּתְלִמיד ֶהָחֵפץ ַחִיים(ל "ְׁשְ לֹֹמה ִסֵפר לֹו , ּכֹוֵתב )ּ י ׁשְ ַרּבִ ַעל ַרּבֹו ָמָרן ּׁשֶ

ה, ע"ֶּהָחֵפץ ַחִיים זי ל ַהָפָרׁשָ ת קֹוֶדׁש ָלַמד ֶאת ַהֹזַהר ׁשֶ ּבָ ָכל ׁשַ ּׁשֶ ּ ַּגם ָהָיה אֹוֵמר , ּ
ה ל ַהָפָרׁשָ ִיְלְמדו ַהֹזַהר ׁשֶ ַּלֲאֵחִרים ׁשֶ ּ ּ חוִרים, ּ ֲּאִפילו ּבַ ֻרּבֹו . ּ ְוָהָיה אֹוֵמר ׁשֶ

  .ְּכִמְדַרׁש

ּוְבִמְכְת ְדפוס ֶהָחָדׁש' ַּדף יד אֹות ג(ל "ּץ ַחִיים ַזַצֵבי ָמָרן ֶהָחֵפּ נֹו ָהַרב , )ּּבִ ִסֵפר ּבְ ּׁשֶ ּ
ָאְמרֹו ִכי , ַּאְרֵיה ֵליּב ַעל ָאִביו ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחִיים ָלה ּבְ ָחְכַמת ַהַקּבָ ֶהֱחִזיק ְמֹאד ּבְ ּׁשֶ ּ

ּהוא ֶאָחד ֵמֶחְלֵקי תֹוָרה ַהיֹוֵתר ַנֲעִלים  ּ י ֶמְרָכָבהָּד"ּוְכֵעין ַמֲאָמָרם (ּ ָּבר ָגדֹול ַמֲעׂשֵ ּ"( ,
פוֵמיה ָתִמיד  ּוַמְרְגָלא ּבְ ּ ּ ֲאֵפָלהּּ ים ָאנו ּבַ ׁשִ ִלי ִסְתֵרי תֹוָרה ְמַגׁשְ י ּבְ ּּכִ  ְוִאי ,ּּ

ִריָאה ַהְנָהָגתֹו ִעם ַהּבְ ר ָלבֹא ַעד ֵחֶקר ֱאלֹוַה ּבְ ָּאְמָנם ָדַאג ִכי לֹא ַיְסִפיק לֹו , ֶּאְפׁשַ ּ ּ
ַּהְזַמן ְלִהְתַעֵמ הּ ים, ּק ּבָ ֵהם ֹצֶרך ַרּבִ ְגִלים ׁשֶ ִביל ִלמוָדיו ַהּנִ ׁשְ ְּבִ ּ ִסְפֵרי , ּ ְּוִעֵין ּבְ

ָלה ַרק ִלְפָעִמים ָעה ְמֻאֶחֶרת, ַּהַקּבָ ׁשָ ַלְיָלה ּבְ ְּוַעל ִפי רֹוב ּבַ ֹּכה זֹוֵכר ָאנִֹכי ִמיֵמי , ּ
ִרים ַהַקְד, ְּנעוַרי ָלה ָהָיה לֹו ַרק ֵמַהְמַחּבְ ִּסְפֵרי ַקּבָ , ְּכמֹו ֵסֶפר ְיִציָרה, מֹוִניםּ

אוֵרי ַהְגָר ְּוִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ִעם ּבֵ ּ ֵּכן ֵסֶפר ַהְתמוָנה, א"ּ ּ ֵּכן ֵסֶפר , ְּוִסְפֵרי ַהֹזַהר, ּ
ה  ַּהַפְרֵדס מׁשֶ ְּוִסְפֵרי ֵעץ ַחִיים וְפִרי ֵעץ ַחִיים, קֹוְרדֹוֵבירֹוְלּ ֵּכן ֵסֶפר ֲעבֹוַדת , ּּ

ַּהקֶֹדׁש ְלַהַגּבַ ֲעֵרי אֹוָרה ְוִגיַנת ֱאגֹוז , איּ י יֹוֵסף ִגיְקַטְלָיא ֲהלֹא ֵהם ׁשַ ְוִסְפֵרי ָהַרּבִ
ַפע ָטל ם ַעמוד קע(ּזוָלָתם לֹא , ְוֵסֶפר ׁשֶ ְּועֹוד ַעֵין ׁשָ ּ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף , ב אֹות צא"ּ ּ82(.  

ה ִאיׁש  ּ ַעמוד צ'גֵחֶלק (ּוְבֵסֶפר ַמֲעׂשֵ ָמָרן :ּמוָבא )ח"ּ ָאַמר ל "ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצּ ׁשֶ
ַמְרָיהו ְגֵרייִניַמן ַזַצ י ׁשְ ְּלַהָגאֹון ַרּבִ ֵאין ֵסֶפר מוַסר ָכל ָכך טֹוב ְכמֹו ֵסֶפר  ,ל"ּ ּׁשֶ ּ ְּ ּ

ַּהֹזַהר וַפַעם ָאְמרֹו ִלְלמֹד ֹזַהר י , ּ ְּוַאף הוא ַעְצמֹו ָלַמד ֵסֶפר ַהֹזַהר ִעם ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ
ַמְרָיהו ַזַצ   .ּ ָכאןַעד, ל"ּׁשְ

ם  ּ ַעמוד צג'דֵחֶלק (ְועֹוד ׁשָ ִליָט:ּמוָבא )ּ מוֵאל ַהֵלִוי ָוואְזְנר ׁשְ י ׁשְ ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ׁשֶ ּ א "ּ
ַאל ַפַעם ֶאת ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ לֹא ל "ּׁשָ ּאֹודֹות ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

יב ָמָרן ַז, ִּהִגיַע ְלָחְכָמה זֹו ַּען ַהִלמוד ָאסורְלַמ, ל"ְוֵהׁשִ ּ ּ ֲאָבל ְלַמַען ִיְרַאת , ּ
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ֱּאלִֹקים ֻמָתר וִמְצָוה ְגדֹוָלה ִהיא ּ ְִכי ֵאין ָלך ַמֲאָמֵרי ֲחַז, ּ ַמְלִהיִבים ָכל ָכך ל "ּ ְׁשֶ ּ ּ ּ
ְּכמֹו ַמֲאָמֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ.  

ם ׁשוֵלי ָהַעמוד( ְועֹוד ׁשָ ּּבְ מוֵאל ֲעִק:ּמוָבא )ּּ י ׁשְ ָהַרב ַרּבִ ֶלִזיְנֶגר ּ ׁשֶ יָבא ׁשְ
ִליָט ְטַרְסּבוְרג"ֲאַב(א "ׁשְ ר ִמְצָוה : ְּמַסֵפר )ּד ׁשְ חור ָצִעיר ְלַאַחר ּבַ ְהיֹוִתי ֲעַדִין ּבָ ּּבִ

ִליָטִּנְתַלֵויִתי ַפַעם  מוֵאל ָוואְזְנר ׁשְ י ׁשְ ְּלַהָגאֹון ַרּבִ ח  ,א"ּ ָהָיה ֻמּנָ ְוָאז ִזְכרֹוִני ׁשֶ
ְלָחן ֵסֶפר  ָהָיה ְללֹא ְכִריָכה(" רַּהזַֹה"ַעל ַהׁשֻ מוֵאל ָוואְזְנר, )ּׁשֶ י ׁשְ ְּוָאַמר ַהָגאֹון ַרּבִ ּ :

ֵסֶפר ֶזה ה ּבְ לֹוְמִדים ַהְרּבֵ ְְוַהֲחזֹון ִאיׁש ִחֵיך. ִּנְרֶאה ׁשֶ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף ( ּ ּ86(.  

ּוְבֵסֶפר ֵלב ֵאִלָיהו ֵחֶלק  ים ְוַהְנָהגֹות ַעמוד ע( 'אּּ ַמֲעׂשִ ּּבְ י :אּמוָב )ה"ּ ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ׁשֶ
ֵּאִלָיהו ָלאְפָיאן ְזצוַק ּּ ָכל יֹום ַאַחר ַהָצֳהַרִים ָהָיה לֹוֵמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ל"ּ ּ ּבְ ּ

ְנִעימות קֹולֹו ְוִהְתַלֲהבות ְגדֹוָלה ּּבִ ּ ּ.  

ִגיַח ְדַקֶמִניץ"ּוְבֵסֶפר  ַּהַמׁשְ ַּעמוד פ' וֶּפֶרק (" ּ י מֹ:ּמוָבא, )ח"ּ ַהָגאֹון ַרּבִ ה ּ ׁשֶ ׁשֶ
ֶטְרן ַזַצ ָכל ַלְיָלה ל "ַאֲהרֹן ׁשְ יַבת ַקֶמִניץ ָהְיָתה לֹו ְקִביעות ּבְ יׁשִ ְהיֹותֹו ַתְלִמיד ּבִ ּּבִ ּ

ם ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעֵין ׁשָ יָנה ּבְ ִּלְפֵני ַהׁשֵ ּ ּ.  

י ַחִיים ָקִמיל ַזַצ ְּוָהַרב ַהָגאֹון ַרּבִ יַבת אֹוָפִקים ל"ּ ָנַהג ַאַחר , רֹאׁש ְיׁשִ
ְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשְסע ת ִלְלֹמד ּדִ ּבָ ּוַדת ֵליל ׁשַ ּ ּ וִמְדָרׁש ַתְנחוָמא ּ ת ּּ ַּעל ָפָרׁשַ

בוַע ַּהׁשָ ּ.  

ִקיאות ֶדֶרך ּבְ ה ִמִלמוד ַהֹזַהר ֲאִפילו ּבְ יג תֹוֶעֶלת ְמֻרּבֶ ְּועֹוד ַיׂשִ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ָכַתב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
י ַחִיים ִויָטאל ַזַצ ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ּבְל "ּ ּׁשַ ְוֵכן : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, :)ַּדף יא(ּ

ְּדַהְינו ָהֲאִר(ל "ָאַמר מֹוִרי ַז י ַאְבָרָהם ַהֵלִוי ֵעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין  )ּי ַהָקדֹוׁש"ּ ְּלָהַרב ַרּבִ
ִעיו ַיֲעִמיק ּבְ ִלי ׁשֶ ְלָבד ּבְ ִקיאות ּבִ ֹזַהר ֶדֶרך ּבְ ִיְלמֹד ּבַ ָגה ׁשֶ ַּהׂשָ ּּ ּ ְּ ּ ּ ָעִלים ' נאֹו ' מן ּ

ָכל יֹום ים, ּבְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְפָעִמים ַרּבִ ִיְקָרא ּבַ ְּוׁשֶ ּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, "ּ

ּוַבֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ְלַהָגאֹון ִחיָד ּ ּ ע אֹות מ(ל "ַזא "ּ ֶאְצּבַ ִּלמוד ֵסֶפר , )ד"מֹוֶרה ּבְ ּ
ַגם לֹא ׁשֶ ַּהֹזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמוד ּבְ ּ ּ ּ ְקִריָאתֹו ,  ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּ ִיְטֶעה ּבִ ְּוַאף ׁשֶ

ָמתֹו ְוכו ְּוהוא ִתקון ָגדֹול ְלִנׁשְ ּ ּּ ּ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף (. 'ּ ּ76 ,82(.  

י ַחִיים ַפאַלאִג ְּוָכַתב ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ִסְפרֹו ל "י ַזַצ'ּ ְוֶזה , )'ֶּפֶרק ו(" ּלוַח ֶאֶרז"ּבְ
ָכרֹו ִאתֹוֲּהַגם ִדְבָכל ַה: ְלׁשֹונֹו ה ׂשְ לֹוֵמד ָהָאָדם ִהּנֵ ּתֹוָרה ׁשֶ לֹוֵמד  ,ּּ ִּמָכל ָמקֹום ּבַ ּ
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נו ָהֲאִר ן ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי גוֵרי ַרּבֵ ָלה ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָחָדׁש ְוָיׁשָ ִדְבֵרי ַקּבָ ּּבְ ּ ּּ ּ א "זיעי "ּ
ָגב ַהִלמוד ְמאֹד, ְּוַכדֹוֶמה ָלֶהם ִּנׂשְ ּ ּ ִּכי ֲאִפילו ֵאינֹו ֵמִב ,ּ לֹוֵמדּ ָכרֹו  ,ּין ַמה ׁשֶ ׂשְ

ה ּוְמֻסָגל ְלַהְבִריַח ִמֶמּנו ַהִיסוִרין ,ְמֻרּבֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ּוַבֵסֶפר ַהְקָדָמה(" ְּזִכיָרה ְלַחִיים: "ּ ל "ְּוֶאת ֶזה ָכַתב ָהַרב ַז: ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ּּבַ
ָרה  ִגְליֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵסֶדר ַחֵיי ׂשָ ּּבְ ּ ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּדִמי ׁשֶ, ):קל(ּ יג ּבְ ַּיׂשִ ּ ּ ּ ּ

א ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ִדיוק וְבִעיון ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּוֵפרוׁשֹו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּעד ָכאן ְדָבָריו, ּ ּ.  

ט  הוא ְלִפי ַהְפׁשָ יוַכל ְלָהִבין ֲאִפילו ׁשֶ ִלמוד ַמה ׁשֶ ְּנקֹוט ִמיָהא ַפְלָגא ְדּבַ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְלִתי ִדיוק ְוִעיון ּּבִ ּּ ּ ּ ּ ָכֹמִני ְוכוּ חוץ ַאֲהֵני ' ּ ִנְסָתרֹות ְכֶבן זֹוָמא ִמּבַ ְּדֵאין ָלנו ֵעֶסק ּבְ ּּ ּ ּ

ֵּליה ִמיָהא ְדִמְסָתָמא לֹא ִיְרֶאה ְפֵני ֵגיִהּנֹם ּ ּ ּ ָכַתב  ).רכה(ְּוַעֵין ֵסֶדר ַוְיִחי . ּ ַּמה ׁשֶ
ם א . ׁשָ ֵסֶפר ִהלוָלא ַרּבָ ֵהִביא ּבְ ּוְרֵאה עֹוד ַמה ׁשֶ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּד, ):ן"ַּג(ּּ ָּכל ָהעֹוֵסק ּבְ

ָמר ִמָכל ָדָבר ָרע ְּיֵהא ִנׁשְ י ֵתבֹות ַר, ּ ְּדָראׁשֵ מֹור ִגיַמְטִרָיה "ִסיָדיו ִי"ְּגֵלי ֲח"ּ ּׁשְ ּ
  .ר"ּזֹוַה

ַדף נה(ּעֹוד ָכַתב  ֵסֶפר ַהֹזַהר ַמְכִניַע ֶאת ִיְצרֹו ָהַרע ְוקֹוֶנה  ):ּבְ ְּדַהלֹוֵמד ּבְ

עֹוָלם ַה ֵלמות ּבָ םּׁשְ א ְיֻעַין ׁשָ ֶּזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ּ ְּוַעל ַהכֹל ְדִלמוד ַהֹזַהר ְמָקֵרב . ּ ּ ּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ם ְפָעִמים ַרּבֹות, ּ ָכַתב ׁשָ ְּוַהְקִלפֹות ָכרֹת ִיָכֵרתון ְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ.  

ּוְבקוְנְטֵרס ַחִיים וָמזֹון  ּ ן ִמְנָחה , )ד"אֹות מ' בֵחֶלק (ּּ י "ֵּהֵבאִתי ִמֵסֶפר ָקְרּבַ ַּגם ּכִ
ִּיְתנו ַבגֹוִים ּ ִּגיַמְטִרָיה  "ּ ם ,ר"ּר ַהזֹוַה"ֵסֶפּ ֵצם ַעֵין ׁשָ ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ַעָתה ֲאַקּבְ ּ ּ .

יֹום ִמיַע ִלי ִדְבֵסֶפר ַהזַֹהר ַיְרִגיל יֹוֵתר ֵמַהִתקוִנים ּבַ ְּוָהא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוַבִתקוִנים ַיְרִגיל  ,ּ ּ ּּ ּ
יֹום ַלְיָלה יֹוֵתר ִמּבַ ּּבַ ָכתוב ְלִפ, ּ ּי ַמה ׁשֶ ּהוא ֵסֶפר ַהזַֹהר" ָּמאֹור ַהָגדֹול"ּ ַּהָמאֹור "ְו, ּ

ּהוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים" ַּהָקָטן ּּ א , ּ ֵסֶפר ִהלוָלא ַרּבָ ם ּבְ ָכתוב ׁשָ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ   .).ַּדף נ(ּ

ם  ּד ַעמוד ד"ּ ַדף י'ֵחֶלק א(ְוָכַתב עֹוד ׁשָ ּבִ, )'ּ לֹום ָּעָליו ַהׁשָי "ַּעל ַמאי ְדָאַמר ַרׁשְ
ָעְלָמא" ִכיַח ּבְ ַצֲעָרא, ֲאָנא ׁשְ ַחֵיי ָלא ָיִתיב ָעְלָמא ּבְ ְּדָהא ּבְ ית ַדף רכח(" ּ ֵראׁשִ ּזַֹהר ּבְ ּ.( ,

ְקִביעות : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ן ְוָחָדׁש ְוִתקוֵני ַהֹזַהר ּבִ זַֹהר ָיׁשָ ִּמֶזה ָתִבין ְדַהלֹוֵמד ּבְ ּּ ּּ ּ
ּוְרִגילות ֻמְבָטח לֹו ְדָיֵגן ָעָליו ִמיָתָתןּ ַּדף (ְּוַעֵין ֵסֶדר ִיְתרֹו ... ּ ִדְגדֹוִלים ַצִדיִקים ּבְ

ָכַתב ָהַרַמ .)ח"ס ה ַזכוָתא(ז "ַּמה ׁשֶ י ֹמׁשֶ ַּרּבִ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַיְכִסיפו  )ּ ְּדִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ּבַ ּ ּ ּ
א עֹוָלם ַהּבָ ם, לֹו ּבָ ְּועֹוד ְיֵתָרה ַעל ֹזאת ִדְבֵרי מֹוֵרנו ַר, ְּיֻעַין ׁשָ י ַחִיים ִויַטאל ּ ּּבִ

ְּוָכל ַהְגָבעֹות ִהְתַקְלָקלו: ")ִיְרְמָיה ד כד(ָאַמר עֹוד : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ע"זי ִּכי ַהְגָבעֹות , "ּ ּ
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ְזַכר ִחינֹות ֶהָהִרים ַהּנִ ְקָרִאים ְגָבעֹות ֵאֶצל ּבְ חוִרים ַהּנִ ֵּהם ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּבַ ּ ּ ּ ,
ה ַהְגָבעֹות ֵאלו ִנ ִּהּנֵ ּ ים ֶאת , ְּתַקְלְקלו ְלַגְמֵריּ ְראֹות ַהַתְלִמיִדים ַהְקַטּנִ ִּכי ּבִ ּ ּ

ִטים ְוֵאיָנם ֲעסוִקים  ַּהְגדֹוִלים ֶהָהִרים ָהָרִמים רֹוְדִפים יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאֲחֵרי ַהְפׁשָ ּ ּ
ה ֵהם ִנְמָנִעים ִמ ָחְכָמה ַהזֹאת ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ִכי ִמִיְרָאָתם ִלָכֵנס ּבָ ּּבַ ּ ּּ ְּלִהְתַעֵסק ּ ּ

ְזַכר ה ַכּנִ ּּבָ ּ ְּוַעל ֵכן ְגָבעֹות ֵאלו ִנ, ּ ּ ּ ם ׁשֶֹרׁש פֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה ּ ְּתַקְלְקלו ְוִלּבָ ּ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֶהם ֲחלוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש ִלְכֹפר ּבְ ּּבָ תֹוָרה ֶאָלא , ּ ֵאין ּבַ ְּואֹוְמִרים ׁשֶ ּ

ַהֲעלְֹתך ת ּבְ ָפָרׁשַ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ְלַבד ַעל ֶדֶרך ַהּנִ יָה ּבִ ֶטיָה וְלבוׁשֶ ְָפׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּין ָסֵפק ִכי ְוֵא, ּ
ֹזַהר ם ּבַ ְזַכר ׁשָ א ַכּנִ עֹוָלם ַהּבָ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ ּ ה . ּ ֵאר ְלַמְעָלה ַהִסּבָ ּוְכָבר ִנְתּבָ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה  ם עֹוְסִקים ּבְ ָטה ַרק ַעד ׁשָ ה ִכְפׁשָ א ֵאיֶנּנָ ִּכי תֹוַרת עֹוָלם ַהּבָ ּּ ּּ ּ
ַחר ּבָ, ְוסֹודֹוֶתיָה לֹא ּבָ ת לֹא יֹאַכל ְּוֶזה ׁשֶ ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ֵמֶעֶרב ׁשַ ּה ְולֹא ָטַרח ּבָ ּ

ת ּבָ ׁשַ ה ֲעָבַדי יֹאֵכלו ְוַאֶתם ִתְרָעבו"ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , ּבְ ִּהּנֵ ּּ ּאֹור ַהזַֹהר ַדף ( .'ְוגֹו" ּ ּ493(.  

ֵסֶפר ַהזַֹה ל ַהִלּמוד ּבְ ה ָגדֹול ְוָעצום ּכֹחֹו ׁשֶ ּמָ ָתא ַעד ּכַ ֲּחִזיָנן ַהׁשְ ּ ּ ּּ ֵאין , רּ
י ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ָּלנו ֶאָלא ְלַחֵזק ֶאת ְיֵדי עֹוׂשֵ ּ ּ  ְלהֹוִסיף ָלֶהם ֹאֶמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק ,ּ

ה ֲעבֹוָדָתם ַהְקדֹוׁשָ יך וְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו , ּּבַ צו ָמְתַנִים ְוִחְגרו עֹז ְלַהְמׁשִ ַּאּמְ ּ ְּ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ רְלַפְרֵסם ּכֹחֹו ּבָ, ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ּעֹוָלם וְלַסֵיַע ּבְ ּ ,
ִריך הוא ְואֹוַרְיָתא  א ּבְ ְּוהֹוִסיפו ַלֲעׂשֹות ַחִיל וְלַהְרּבֹות ַחָיִלים ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

ִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ְּלאוְקָמא ׁשְ ּ.  

ְּועֹוד ִלְמָדנו מֹוֵרנו ָהַרְמַח ּ ְָואֹוִדיֲעך : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו )ך"ל לרב"ַרְמַח(ו "טִּאֶגֶרת ל "ּ

ָאַמר ַהָכתוב ֶזה סֹוד ָגדֹול ַמה ׁשֶ ּּבָ ּ ַצר ְלך וְמָצאוך ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוכו: "ּ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ ָ ָ ּ '
ם ֱאלֶֹהיך ְבָת ַעד ַהׁשֵ ְָוׁשַ ּ רות ַהִסְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר , ַּדע, )ל, ְּדָבִרים ד( 'ְּוכו" ּ ִּכי ִהְתַגּבְ ּ ּ ּ
לֹום ְגֵזרֹות ַעל  ָרֵאלַּחס ְוׁשָ ַמְדֵרגֹות, ִיׂשְ ך ְלִפי ֲעִלָיָתה ְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ּבַ ִּנְמׁשַ ּ ּ ִּכי , ְ

ֶרת ְּכִפי ֲעלֹוָתה ָכך ִמְתַגּבֶ ְ ּ ְסִפירֹות זו. ּּ ֶרת ּבַ ה ִהיא עֹוָלה וִמְתַגּבֶ ְּוִהּנֵ ּּ ְוָאז , ן"ּ
ָרֵאל דֹוֵחק ַאַחר דֹוֵחק ִּנְדָחִקים ִיׂשְ ִהיא ַמַגַעת ְל. ּ ֶבת , "ָּמאִאי"ַּעד ׁשֶ ְוִהיא חֹוׁשֶ

ם ַגם ֵכן ק ׁשָ ְּלִהְתַדּבֵ ּ סֹוד, ּ ִּאיָמא ִדיִנין ִמְתָעִרין ִמיָנה "ּבְ ּ ְַאך , ). סה'גּזַֹהר ֵחֶלק (" ּ

ֱאֶמת ֵאיָנה ְיכֹוָלה ִּכי ִאיָמא ִהיא ֵחרות, ּּבֶ ּ ה. ּ ה , ְּוָאז ַאְדַרּבָ ִקין ּבָ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ִּיׂשְ
סֹוד ַהְת ּובֹוְרִחין ּבְ ְגֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות,ּׁשוָבהּ ּ ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריך ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ הֹוֵלך , ְּ ְׁשֶ

ר כֹחֹו ּבַ ם ִנׁשְ ַמִגיַע ְלִאיָמא ְוׁשָ ר ִמְסִפיָרה ִלְסִפיָרה ַעד ׁשֶ ּוִמְתַגּבֵ ּ ּּ ּּ ה , ּ ִּכי ַאְדַרּבָ ּ
ָרֵאל ִּמְתעֹוֶרֶרת ַהְתׁשוָבה ְלִיׂשְ ֶבר ְגאֹו"ְּוהוא סֹוד . ּ ֵלי טז(" ןִּלְפֵני ׁשֶ ְּוַעל ֵכן , )יח, ִמׁשְ
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ּבִ ה ְוַרׁשְ ִריַחת מֹׁשֶ ָּהיו ַעל ְיֵדי ַהְגֵזָרהי "ַּגם ּבְ ה ֵסֶפר , ּ ְבִריָחה זֹאת ַנֲעׂשֶ ּבִ ְוֵכיָון ׁשֶ
ִיְזַדֵמן ֵאָליו, ַּהֹזַהר ה ְכָבר ִעְנַין ַהֵתָבה ַקָים ְועֹוֵמד ְלָכל ִמי ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ ּ ְּדַהְינו, ּ ק : ּ ְדּבָ ַהּנִ

ֵּסֶפר ַהֹזַהר ְכָבר ַמִגיַע ְלּבַ ּ ּ ְְוֵאין ָצִריך לֹו ֶחְבֵלי , ְּוָיָצא ִמן ַהִסְטָרא ַאֲחָרא" ִּאיָמא"ּ

יַח ת ָנׂשֹא,ָמׁשִ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ ַכֻמְזָכר ּבְ ּ ְתִחָלה, ּּ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ּבִ ִעְנַין ׁשֶ  .ּּבְ
ה ּלֹא ִנְתַגָלה ַה, ִּעם ָכל ֶזה, ְוִהּנֵ ה ַאֲחֵרי ֵהָעׂשֹותֹוּ ְזַמן ַהְרּבֵ ֹּזַהר ֶאָלא ּבִ ִּכי ֲהלֹא , ּ

ה ְזַמּנָ ַּהְפֻעָלה ַהֹזאת ֵאיָנה ְצִריָכה ְלִהָמֵצא ֶאָלא ּבִ ּּ ּּ ּ ֵּפרוׁש, ּ סֹוד : ּ ָרֵאל ּבְ ִיְבְרחו ִיׂשְ ּׁשֶ ּ
ַּהֹזַהר ַהֶזה ָדָרא ְדַמ, ּ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ ִּכי ְפֻעָלתֹו ֵאינֹו ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ יָחא ּ סֹוף  -ְּלָכא ְמׁשִ ּבְ

יַח, ַּהָיִמים ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ דֹורֹו ׁשֶ ּּבְ   .)ך"ל לרב"ַרְמַח, ו"ּל ִאֶגֶרת ט"ִּאְגרֹות ַרְמַח(. ְ

ה ָיֵמינו ָאנו, ְוִהּנֵ ּּבְ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל, ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָמצוי ְלָכל ָאָדם ּבְ ָּזִכינו ׁשֶ ּ ּּ ּ ,
זֹו ַכָו ְרֶאה ׁשֶ ּוְכִפי ַהּנִ ּּ ְפֻעַלת ֵסֶפר ַהֹזַהר  ,ַּנת ַהְדָבִריםּ ּׁשֶ ּ ְתקוָפה ְמֻאֶחֶרת (ּ ָאְמָנם ִנְתַגָלה ּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ּבִ סֹוף ַהָיִמים )י"ַּיֲחִסית ִלְתקוַפת ַרׁשְ ָרֵאל ּבְ ְּצִריָכה ְלִהָמֵצא ַלְכָלל ִיׂשְ ּ ל , ּ דֹורֹו ׁשֶ ּבְ
יַח דֹוֵרנו ָאנו, ָמׁשִ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ ְּוִכְקִריַאת ָכל ְג, ּ ֵסֶפר ּ ּדֹוֵלי ַהדֹור ֶאת ַהִצּבור ְלִלמוד ּבְ ּּ ּ ּ

ְתקוָפה זֹו ַּהֹזַהר ַדְוָקא ּבִ ּ ָאָדם, ַּרּבֹוֵתינוְּוָאְמרו  .ּ כֹון ׁשֶ ּנָ ַיְקִציב ְלַעְצמֹו  ׁשֶ
י יֹום ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמּדֵ ָבר מוָעט ּבְ ל ּדָ ֲּאִפילו ְקִריָאה ׁשֶ ּ ֶעְזַרת , ּ ּוְבָכך יוַכל ּבְ ְּ

ם ִלְד ֵסֶפר ַהזַֹהרַּהׁשֵ ל ֶאת ֶחְבֵלי . ּּבֹק ּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ְלַבּטֵ ּוִמְלַבד ּכֹחֹו ׁשֶ ּ ּ
ֵבק ּבֹו יַח ֲעבור ָהָאָדם ַהּדָ ַמת , ָּמׁשִ ֶפר ַהזַֹהר ְמָמֵרק ֶאת ִנׁשְ ּסֵ ֲּהֵרי ָידוַע ׁשֶ ּ

ָבר ָרע ל ּדָ ְּוַהְקִריָאה ּבֹו ִהיא ְסגוָלה ְלָכל ַהְיׁשועֹות , ָהָאָדם ִמּכָ ּ ּ
  .)ך"ל לרב"ַרְמַח, ו"ּל ִאֶגֶרת ט"ִּאְגרֹות ַרְמַח( .ַהַהְצָלחֹותְו

י ְרׁשומֹות  ְּוָדְרׁשו דֹוְרׁשֵ ֵאינֹו ֵמִבין... ּּ ְּדַאף ַעל ַגב , ִנְרֹמז לֹו, ְוַגם ִמי ׁשֶ ּ
ָאָדם הוא ִכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ּׁשֶ ַמָיא ִיְכְפלו לֹו ׂשְ, ּ ִּעם ָכל ֶזה ִמׁשְ ּ ּ ּ ְוֵיׁש . ָכרֹוּ

ָפסוק  ֶּרֶמז ּבַ ְּתִהִלים לו ז(ּ יַע ֲהָוָי' )ּ ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ יַע ֲהָוָי'ְּדֵתבֹות ', ה"ּ ' ה"ּתֹוׁשִ
ל ֵתבֹות ַיֲעלו ְכִמְסַפר ֵתבֹות  ֵתי כֹוְלִלים ׁשֶ ִּעם ַהֵתבֹות וׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּר ִתקוִני"זַֹה'ּ ּ ' ם"ּ

ִדְקדוק צ ּּבְ ַּהְקָדַמת ַהמֹוִצ(. ח"ּ ּיִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹוּ ּּ ּ ּ(  

ֶנה ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין ל "ְּוָאְמרו ֲחַז ִמׁשְ ּּבַ ֶנה א'ֶּפֶרק י(ּ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם )' ִמׁשְ ּ ָכל ִיׂשְ
א ֱאַמר , ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ּנֶ ְעָיה ס(ׁשֶ ּ ְוַעֵמך ֻכָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָא)ְיׁשַ ּ ּ ּ ְ ֶרץ ֵנֶצר ּ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ַּמָטַעי ַמֲעׂשֵ י ֵתבֹות " ק"ֵחֶל" .ּ ָלה"ָּראׁשֵ ִּחזוק ִלמוד ַקּבָ ּּ ּ" ,
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָרֵאל ֶיׁש ֵחֶלק ּבַ ְלָכל ִיׂשְ ְּלַלְמֵדנו ׁשֶ ּ ּ ּ ָלה , ְועֹוד, ּ ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּ– 
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ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִיְזכו ְלעֹוָלם  ּ ּ אּ ִּגיַמְטִרָיה " ֵחֶלק"ְועֹוד ] ְרֵאה ְלֵעיל[, ַהּבָ ּ
ּ ְדַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכה ְל"ֶצַמח" ֶָאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח"ּ ּ ְּוַקְרנֹו ָתרום , "ּ ּ
יׁשוָעֶתך" ָּבִ יׁשוָעֶתך  -" ּ ָּבִ ִּגיַמְטִרָיה –ּ ְּגאוָלהע "תש] "ִּעם ָהאֹוִתיֹות[ּ ּוְלִפי ֶזה ". ּ

י ַחִיים ִויָטאל זיּמו ָכַתב מֹוֵרנו ַרּבִ ָּבן ַמה ׁשֶ ּ א ָתלוי , ע"ּ עֹוָלם ַהּבָ ְּדָכל ֶחְלקֹו ּבָ ּ ּ
ִלמוד ֶזה ּּבְ ה ַזכוָתא(ז "ְּועֹוד ָכַתב ָהַרַמ, ּ י ֹמׁשֶ ַּרּבִ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש  )ּ ְּדִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ּבַ ּ ּ

א עֹוָלם ַהּבָ ם, ַּיְכִסיפו לֹו ּבָ   , ְּיֻעַין ׁשָ

ּהֹוִסיפו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחָיִלים , ַּאר ָלנו ֵאיפֹה ְלָבֶרְכֶכםִנׁשְ ּ
ִריך ִהיא ְואֹוַרְיָתא א ּבְ ְְלקוְדׁשָ ַלם ,ּ ר ֻתׁשְ י ְיֵדיֶכם ַעד ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ּ ִויִהי ַהּבְ

ָּכל ַהְמָלאָכה ֵלמותֹו ָהֲאִמִתית, ּ ְּלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ֵלם ' ם הִויִהי ׁשֵ, ּ ׁשָ
ֵלם ְוִתכֹון  ָיֵמינו ָאֵמןַּמְלכותֹו ְּוהכסא ׁשָ ְמֵהָרה ּבְ יֵחנו ּבִ ִביַאת ַמְלֵכנו וְמׁשִ ָּלַעד ּבְ ּ ּ ּ ּ .

ּבִ ּוְכַדאי הוא ַרׁשְ א ָהֱאלִֹקי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן, י"ּ ַּהַתּנָ ּ ִּלְפטֹר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם , ּ
ֻּכלֹו ִמן ַהִדין וְלָקֵרב ֶאת  ּ ּ ַּהְגֻאָלהּ ם , ּ ִהָגלות ִנְגלֹות אֹור ַהׁשֵ ְּוֵעיֵנינו ֶתֱחֶזיָנה ּבְ ּ ּּ ּ
ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּם ּבְ ּ.  

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ּׁשָ ּ  
ֶמׁשק "ֲאַבְדַק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ   ֲעֶטֶרת ְיׁשַ
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  'במכתב 

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁש ק"אבדק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ  ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ֲהָפַצת ַהזַֹהר ָכל ַהּמְִל ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ּבַ ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ִבים ּבָ ְּתַנּדְ ּ
לֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ   !ּ ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי-ּּבְ

ֵרי ֶח ְזִכיֶתם ְלַסֵיַע ְלַאׁשְ ְּלְקֶכם ׁשֶ ּ ָקדֹוׁש ְוָיָקר ַהְמָזֵרז וְמָקֵרב ַהְגֻאָלה ִמְפַעלּ ּ ּ
ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּכַהְבָטַחת מׁשֶ ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש "ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבַ ּ ּ ּ

ת ָנׂשא ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵס", ָּפָרׁשַ ּּבְ ּּ יה ִמן ָגלוָתא ְּ ֶּפר ַהֹזַהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ ּ

ַרֲחֵמי ְזכות ִחּבוְרך". ּבְ ּבִ ָׁשֶ ּ ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ּ ָרֵאל ִמן ַהָגלות , ּ ֵני ִיׂשְ ֵּיְצאו ּבְ ּּ
יַח ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ּּבְ ּ ּ !  

ימו ְלָכך ַמִים ִהְסּכִ ְְוַאף ִמׁשָ ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ! ּ ְמבָֹאר ּבְ ּּכַ ּ ִתיָתָאה (ּּ ִּתקון ׁשְ ּ ּ

סֹופֹו ר יֹוַחאי , )ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ָזכור ְלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ ֵאִלָיהו ַהּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ִעְנַין ִתקוֵנ ֶהם ִסְתֵרי תֹוָרה ּבְ ִעּמֹו ְוָלַמד ִעּמָ א ׁשֶ יׁשָ ּוְלַחְבַרָיא ַקּדִ ּ ּ מֹותּּ , י ְנׁשָ

ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם  ת קֹול ִמׁשָ י "ָּיְצָאה ּבַ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ה ַרב ּכֹחֹו וְקֻדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ
עֹוָלם ר יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבַ זֹו ַהָלׁשֹון,"ׁשִ ּ ְוַאַחר ָכך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבוָאה ּבְ ּ ְ ּ ,

א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהא" ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ ָדָרא ּ ּי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתַגלו ְלַתָתא ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ּוְבִגיֵניה, ּּבַ ָאֶרץ", ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּוִבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש". ּ ַּכָמה : ּ ּ

ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ּּבְ ּ ּ ר ִיְתַגֶלה ְלַמָטהּ ְלך ַכֲאׁשֶ ּ ַהִחּבור ׁשֶ ּ ּּ ּ ָ דֹור ּ ּ ּבַ
סֹוף ַהָיִמים ּוִבְזכותֹו ִיְתַקֵים ַהָפסוק , ָּהַאֲחרֹון ּבְ ּ ּּ ָאֶרץ"ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ"- 

ֵלָמה ַּהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ּ .  

ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ גֶֹדל ַהַמֲעָלה ׁשֶ ָכל ַהדֹורֹות ִהִכירו ּבְ ָרֵאל ּבְ ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ,
ְמַבֵט ּׁשֶ א וִבָזה ֵמָעְלָמאּ ּל ָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ָתה ֲא, ֵהם ָיְדעו ֶאת עֶֹצם ְקֻדׁשָ ּׁשֶ ּּ ָעְלָמאּ ֲאִמיָרה ּבְ ִּפלו ּבַ ּוִמי ָלנו ָגדֹול ְכָהַרְמַח. ּ ּ ּ ל "ּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן  ה ַחִי-ּ י מׁשֶ ּים לוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכותֹו ּ ַרּבִ ּּ
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ַעל ַה, ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ִרים"ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ י , "ּ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ֲּאׁשֶ
ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ַּהתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ּ ּ ּ ִּלמוד , ּ ּ

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסקּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר , ֵּסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ כַֹח ַהְקֻדׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ַרֲחִמים ַּהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ .  

יָבתֹו ָּלֵכן ִת יׁשִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקֵּקן ּבִ ל ִגיְרָסא ּבְ ֵּסֶדר ִלּמוד ְמֻיָחד ׁשֶ ּ ּ דֹוׁש ּ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ ַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנה ּ ְוָקַבע ָדָבר ֶזה ,ּבְ ּּכַ ּ

יָבתֹו יׁשִ ֶזה ַהָלׁשֹון,ּבִ ָרֵאל ּבְ ִאֶגֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ּ ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר ּבְ ּ זֹאת ": ּ
ֵצל  ָּהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהםּ  ,ֵּמֶרׁשֶ

ּוְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַעל ֹזאת ְולֹא ַיְחְדלו ִכי ַרב ַהָדָבר ְוָעצום ְמאֹד ּ ּּ ּ ּּ ְּוַעָתה ... ּ
ָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָום ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ַּאל ַיׁשְ ּ ר ,ּ ּ ִכי ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ּ

ָכל ָמקֹום וָמקֹוםֵחיִלי ָהִיי ִּתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ ֲּאָבל ְכבֹוד תֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת , ּ ּ ּ
ָרֵאל ָּהֵעָצה ַהֹזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ִכי ֵאין ָכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ ּ ּ ְוָכל ֶאָחד , ּ

ה הוא ְכָלל ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִכי לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ּּבִ ּּ ּ ."  

יָכיו ָמִצינו ֲחִביבות ְמֻיֶחֶדת ְלִלמוד ַּגם ֵא ם טֹוב וַמְמׁשִ ַעל ׁשֵ ֶּצל ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּ ּ ּּ ּ
ּתֹוַרת ַהסֹוד י ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמִזיִדיְטׁשֹוב , ּ ְּכבֹוד ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ

ר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמר ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ֲאׁשֶ ִניִתי ַהָלַמ: ּ ְּפִרי ֵעץ "ְּדִתי ְוׁשָ
  .ֵּמָאה ְוֶאָחד ְפָעִמים" ַּחִיים

ִּתקון מ" ְךִכֵסא ֶמֶל"ּבְ ּ ָעְלָמא , ּג ָכַתב"ּ ִגיְרָסא ּבְ י ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּּכִ ּ ּ
ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֲאִפלו ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶא, ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ , ָחדּ

ָנה  ט ׁשָ ִלּמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
א, ְּתִמיָמה ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ְוִיְהֶיה , ּ

ַמְלכ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלך ַהיֹוׁשְ ֵּמרֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ְ ְרִקיָעאּ   .ּוָתא ּדִ

ִתקו ַּגם ּבְ ּ ה ָגדֹול ִחיוב ַעל ַתְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ָּכַתב'  לןּ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ
ָלה ם ַכָמ.ַקּבָ ּ ְוָעְנׁשָ ָלה ְוגֹוֵרם ֹאֶרך ָגלוָתא ִכי ֵהם ּ ּה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ּ ּ ְּ

ְּמַעְכִבים ַהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִליְצ ּ ָלה ַמה , ַלןּ ִלּמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ּּכִ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ִלּמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ לֹא ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ י ָגדֹול ּכָֹחה ְלָקֵרב , ּ ּּכִ ּ

ַּהְגֻאָלה ּ.  
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ָּכאן ַהָמקֹום  יִבים ְמֹאד ֶאת ִלמּ ְּלַהֲאִריך ִמַכָמה ְוַכָמה ְמקֹורֹות ַהַמֲחׁשִ ּ ּ ּ ּ ּוד ְ
ָיֵמינו ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַדְוָקא ּבְ ּ יָחא, ּ ּדֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ִרים , ּ ֵסֶפר אֹור ְיׁשָ ֵּכן מוָבא ּבַ ּ ּ

ָכַתב ֵּמיָרא ַדְכָיא ׁשֶ ר ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרסות ַרֲחָמָנא : ּ יַח ִתְתַגּבֵ יַאת ַהָמׁשִ ֹּקֶדם ּבִ ּּ ּ ּ ּ
עֹוָלם ה ְדָבִרים ַהָללוָּהֵעָצה ְלֶזה ְלִהָזֵהר . ִליְצַלן ּבָ לֹׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ָכל יֹום , ּ ָהֶאָחד ֵלאמֹר ּבְ

אֹוֵמר ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ֹּזַהר ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִּכי ֲאִמיַרת זַֹהר ְמֻסֶגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵלב, ּ ּ ּ.  

ִּמְקַדׁש ֶמֶלך ְלִתקוֵני ֹזַהרּומֹוִסיף ְלָבֵאר ּבְ ּ ְ ֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב , ּ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ ׁשֶ
ה ַנַחת רוַח ָגדֹול ְליֹוְצרֹו ַּהְגֻאָלה ְועֹוׂשֶ ּּ ָכתוב,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ְּכִאלו ְפָדַאִני ֲאִני וָבַני : ּ ּּ ּ ּ

ִּמן ַהָגלות כו ּ לֹא ִיְתַגֶלה ְוִיְהֶיה ָגנוז ַעד סֹוף יֹוַמָיא ִדְבִגיֵנה . 'ּ ִּכי ָכך ָגַזר ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ
י ְסֻגָלה , ָּיבֹוא ְדרֹור זוָלתֹוּּכִ   .ּזֹו ּבֹו ְולֹא ּבְ

רוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזה ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹות ַרּבִ א ִלְכתֹב , ּּבִ י ַאּבָ ִּצָוה ְלַרּבִ ּ
ֶדֶרך ְֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמיה ּ ֶמֶרת ַעד ָדָרא ּבַ ּ ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ

יָחא ֶעְזַרת ְּכ, ַּמְלָכא ְמׁשִ ָיֵמינו ּבְ ְזכות ַהִמְתַעְסִקים ּבֹו ִתְצַמח ַהְגֻאָלה ּבְ ּבִ ֵּדי ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ
ת ַוְיִחי  ָפָרׁשַ ְזַכר ּבְ ם ַכּנִ ַּהׁשֵ ּ ַּעל ָדא ְכִתיב, )ז"ַדף רי(ּ ָמה : ּ ַּקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ

ֶמֶרת' ְּמלֹא ָהעֶֹמר ָמן כו ה "ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל זלה(. דְוָהֵבן ֶזה ְמאֹ, ְּלַאְצָנעוָתא, ְלִמׁשְ

ַער ַהַהְקָדמֹות ַהְקָדָמתֹו ְלׁשַ ּּבְ ּ(.  

ָל ׁשְ ה ְמבָֹאר ּבַ ָרה ַמֲאָמרֹות, ה"ִּהּנֵ ַהִחּבור ֵמַהֹזַהר , ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֲעׂשָ ּׁשֶ ּ
ָּהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו ּ סֹוף ַהָיִמים ׁשֶ' ּ ָיבֹוא ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ַּעד ׁשֶ ָּאז ִיְתַגֶלה ּּ ּ

ַּלַתְחתֹוִנים ּוִבְזכות , ּ יַחּ תֹו, ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ִסּבָ ִּכי ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּ ּ ּ ,
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ר זֹו ִתְהֶיה ִסּבָ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל . ֲּאׁשֶ ָאַמר וְבִגיֵניה ְוׁשַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲּאֻחָזתֹו ְוכו ְזכ', ּ ּבִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאלּכְ ּותֹו ִיָגֲאלו ִיׂשְ ָרֵאל , ּּ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ּ
ַדם ֶפַסח וְבַדם ִמיָלה ם ּבְ ׁשָ רוך הוא ְלַקּדְ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ְצַרִים ַעד ׁשֶ ִּמּמִ ּ ּּ ְ ְּ ,

ה ַה ִיְזּכו ְלתֹוְספֹות ַהְקֻדׁשָ ן ְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִתְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּּכֵ ּ ּ ּּ ּ ּּ , ּזֹוּ
ַרך ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ּ.  

ּוְלׁשֹון ֶדֶגל ַמֲח ִמיִניּ ת ׁשְ ה: ֵּנה ֶאְפַרִים ָפָרׁשַ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ַּהְינו , ּ
ִיְתַגֶלה  ְּכׁשֶ ּ ּ ה(ּ ִחיַנת מׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ ִּכי ּבְ ְמעֹו, ּ י ׁשִ הְּוִאיָתא ְדַרּבִ ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ , )ן ּבֶ

ה ָדַרׁש ְכָבר מׁשֶ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ּ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאז , ֵּסֶפר ַהזַֹהר, ַּהְינו ַרּבִ
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ה ׂשַֹרף יָלא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה, ְוִהּנֵ ל ַהְקִלפֹות וִמּמֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ֶנה  ּ ִיּבָ ּׁשֶ
ְמֵהָרה ָיֵמינו ָאֵמןּבִ   . ֶסָלה ָוֶעדּ ּבְ

ּטול ַהְקִלפֹות ְוַקלות ַהָגלות  ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַתת ַהִקְט ּבָ   .)ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ( ּרוִגיםְּוַהׁשְ

ַּהכֹל ָתלוי ּ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאתּ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִה, ּ ּבְ ּ ה ִהיא ּ ק ּבָ ְּתַעּסֵ
נו ְוִתְפַאְרֵתנו  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ּגֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ּ ּ ּ ּ ַּהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל (ּ ּ

  .)ְּלֵעץ ַחִיים

ֵסֶפר ַהזַֹהר ל ַהִלּמוד ּבְ ך ָגדֹול ְוָעצום ּכֹחֹו ׁשֶ ֵדי ּכָ ִּאם ַעד ּכְ ּ ּּ ּ ֵּאין ָלנו , ְ
ֶּאָלא ְלַחֵזק ֶאת ְי י ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁשּ  ְלהֹוִסיף ָלֶהם ֹאֶמץ ְוֹכַח ְוחֶֹזק ,ֵּדי עֹוׂשֵ

ֲעבֹוָדָתם ַהְקדֹו הּּבַ יך וְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו , ׁשָ צו ָמְתַנִים ְוִחְגרו עֹז ְלַהְמׁשִ ַּאּמְ ּ ְּ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ֶא, ׁשֶ ָכל ַמה ּדְ עֹוָלם וְלַסֵיַע ּבְ ְּלַפְרֵסם ּכֹחֹו ּבָ רּ   .ְפׁשָ

ַאר ָלנו ֵאיפֹה ְלָבְרְכֶכם ּהֹוִסיפו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחָיִלים , ִּנׁשְ ּ
ִריך ִהיא ְואֹוַרְיָתא א ּבְ ְְלקוְדׁשָ ַלם ,ּ ר ֻתׁשְ י ְיֵדיֶכם ַעד ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ּ ִויִהי ַהּבְ

ָּכל ַהְמָלאָכה ֵלמותֹו ָהֲאִמִתיְל, ּ ָּהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ֵלם , תּ ם ׁשָ ם ַהׁשֵ ִּויִהי ׁשֵ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יֵחנו ּבִ ִביַאת ַמְלֵכנו וְמׁשִ ֵלם ְוִתכֹון ִכְסאֹו ָלַעד ּבְ ְּוִכְסאֹו ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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  'גמכתב 

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁש ק"אבדק ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ  ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ְרכו " ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ   .םֲעֵליֶכ' הנַֹעם  –" 'הּּבְ

ָתף ָלֵעֶסק ֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ ּכְ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ָּעָליו ִלְבדֹוק ֶאת  ,ּּכָ
ְּכָדִאיו ּ ל ָהֵעֶסקּ ַּהִאם ָהֵעֶסק ָיִניב ְתׁשואֹות ְכָדִאיֹו, תֹו ׁשֶ ּ ּ ַהִאם ַיְרִויַח ? תּ

ִיְתָרה? ֵמָהִעְנָין לֹום לֹ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ ַחס ְוׁשָ ֵעֶסק ְולֹא ִיפֹול ְּכֵדי ׁשֶ ּא ַיְפִסיד ּבָ
ַפח   .ּּבַ

ִמיות ֵכן ָעָליו ִלְנֹהג ְּכׁשֵ :ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ַגׁשְ ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ּם ׁשֶ ּ ּ
רוָחִניות ּּבְ ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו, ּּ לֹא ָיִניַח ַכְספֹו ַעל , ְּוָעָליו ִלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ך ַמֲחִזיק מֹוְסדֹות ַהתֹוָרהָאְמ, ֶּקֶרן ַהְצִבי ָּנם ִהּנְ ּוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים , ָ ּ ּ
ּבֹוְנך ה יֹוֵתר, ְָלֶחׁשְ ך ָיכֹול ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ַאְלֵפי , ֲָאָבל ִהּנְ ך ָיכֹול ְלַהְכִפיל ּבְ ִּהּנְ ָ

ֲָאָלִפים ֶאת ְזֻכיֹוֶתיך אֹותֹו ַהְזַמן וְבאֹותֹו, ּ ך ָיכֹול ּבְ ִּהּנְ ּ  ּ ַהֶכֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתרָ
  .ְּזֻכיֹות

ּוַבֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּ לֹוֵמד  - ?ּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ
ָל ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, הַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד , ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ

ּ ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחדּוְלָהִבין ה , ּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך(ּ ּ ִּתקוֵני זַֹהר מ, ּ ּ לֹא יֹוֵדַע וֵמִבין  .)ג"ּ ּוְלִמי ׁשֶ ּּ

ָלה ַקּבָ ּעֹוֶלה ִלמוד ַהֹזַהר ַה, ּבְ ּ ִגיְרָסאּ ָּקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּ ָלה , ּ ְּלֵעֶרך ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ַּכף (ְ

ל ָדָבר. )ה"קנַּהַחִיים ִסיָמן  ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ָעה ַאַחת, ּ ַהלֹוֵמד ֹזַהר ַוֲאִפלו ׁשָ ּׁשֶ ּ ֲאִמיָרתֹו ,ּּ  ּבַ
ְגֶלה תֹוַרת ַהּנִ ָנה ְתִמיָמה ּבְ ְלַבד זֹוֶכה ְכִאלו ָלַמד ׁשָ ּּבִ ּ ּ ר ל, ּ ְמָחה ְוַכֲאׁשֶ ׂשִ ֹוֵמד ּבְ

ִּהְכִפיל ְזֻכיֹוָתיו ָכפול ֶאֶלף ּ ּ ְּכִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ְמָחה :ּ ַהלֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ְ ׁשֶ ּ ּ
ְמָחה ֵאינֹו לֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ֶוה ְכֶאֶלף ַפַעם ִמִמי ׁשֶ ְׁשָ ּ ּ ּ ְמָחה( .ּ ַער ַהׂשִ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ ּ( .
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נו יֹוֵסף ַח ת קֹוֶדׁש: א"ִּיים זיעְּוָאַמר ַרּבֵ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ֶוה ֶאֶלף ְפָעִמים , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ּׁשָ
ימֹות ַהחֹול ִּלמוד ּבִ ִנָיה( .ּ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ּּבֶ ּ(  

ּבֹון" ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ִיְצָרם –" ּ ִלים ּבְ ֵּאלו ַהמֹוׁשְ ּ ּּבֹאו , ּ
ּוְנַחׁשֵ ל עֹוָלםּ ּבֹונֹו ׁשֶ ל ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹו: :)ב עח"ב( ב ֶחׁשְ ָעה ַאַחת ׁשֶ ֵּכיַצד ׁשָ ּ ּ ּ ׁש ּ

ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ יֵמי ַהחֹול, ּבְ ט ּבִ ָנה ִלמוד ְפׁשַ ּעֹוָלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ ּ ָּכֵעת ּבֹאו  -. ְ ּ
ּבֹון ֶוה ְלֵעֶר: ֶחׁשְ ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ְּדִלמוד ׁשָ ּ ּ ּ טּ ָנה ִלמוד ְפׁשָ ּך ׁשָ ּ ּ ת , ְ ּבָ ּוְבׁשַ

ֶאֶלף ֶאֶלף, ֻּמְכָפל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכָפל ּבְ ּוְבׂשִ ּ ַּסך ַהכֹל, ּ ְעֹוָלה ִלמודֹו ְלֵעֶרך ִמְליֹון , ְ ּ ּ
ָנה   .ׁשָ

טוָחה ָקָעה ּבְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ְכָדִאיֹות ַלַהׁשְ ּ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ? ּׁשְ
רוָכה יֹוֵתר?  ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתרָּמָצאָתַהִאם  ָתפות ּבְ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ּ ך ? ּ ַָוַדאי ִהּנְ ּ

ָכך ְרֹוֶצה ָלַדַעת ֵכיַצד תוָכל ִלְזכֹות ּבְ ּ ּּ ּ?  

יָבה ִהְנֶכם תֹוְמִכים ּבֹוּכֹו, ָּכל ְיׁשִ ֵּלל אֹו ָכל מֹוָסד תֹוָרִני ׁשֶ ּ ּ,  

ִיְלְמדו ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּּ ל זַֹהר ְלָפחֹות ׁשָּ בוִעית ׁשֶ ָּעה ׁשְ ּ.  

חור ָּכל ּבָ ין ַהְסָדִרים, ְאֹו ַאְבֵרך ּ ָּיכֹול ִלְלמֹד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ּ ת , ּ ּבָ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ
ַמֲעָל קֹוֶדׁש ר ִלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהֹזַהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק  – ּתֹו ְגדֹוָלהּׁשֶ ְּוֶאְפׁשָ ּ ּ -ְלּ

ָנה 354 ׁשָ ל : ֻדְגָמאּוְל -. ָיִמים ּבְ יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים500ּבִ ּ ַדקֹות 12ִּיְלְמדו  - ּ ּבַ ּ
ָכל יֹום ְלַבד ּבְ ְּוָכך יוְכלו ְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהֹזַהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְפָעִמים  – ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ָנה ׁשָ יֹום ִיְזכו ְלֶאֶלף ִסיוִמים 24-ּוְב, ּבְ ַּדקֹות ּבְ ּּ ּ ּ ְּוַכָידוַע ְד, ּ ּ ֶאֶלף ִסיּ ּוִמים ְכֶאָחדּּבְ ּ, 
ֵּתֶכף ֵמִביא ַהְגֻאָלה ּ ּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו(". ּ ּ(".  

ֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמן אֹותֹו ַהּכֶ ָכך ִתְצּבֹר ִמְליֹוֵני ְזֻכיֹות ּבְ ּּבְ ּ ּּ ַּתְרִויַח , ְ
ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ְּתׁשואֹות ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוֶזהו ַתְרגו -. ּ ּּ ל ּ מֹו ׁשֶ

ַהֲעלֹוְתך קנ(ַּהֹזַהר  ַּהָכתוב ּא וְרֵאהּבֹ" :).ָּבְ ֵצאֶתך ': ּ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ְָוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ּ ּ
אָֹהֶליך ׂשָכר ּבְ ְָוִיׂשָ ַתְתפו ַיַחד', ּ ׁשְ ּנִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ה ִמְלָחָמה, ּ ב , ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ְוֶזה יֹוׁשֵ

תֹוָרה תֹוָרה...  ֵחֶלק ָלֶזהְוֶזה נֹוֵתן, ְּועֹוֵסק ּבַ ׂשָכר ֶחְלקֹו ּבַ ְּוִיׂשָ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון , ּ ּ
תֹוָרה ַוַדאי ֶּחְלקֹו ּבַ ַתְתפו ַיְחָדיו, ּ ְּוַעל ֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ שָכר, ּ ֵרך ְזֻבלון ִמִיׂשָ ִיְתּבָ ּׁשֶ ּּ ִּכי , ְ

ְרַכת ַהֹכל ל ַהתֹוָרה ִהיא ּבִ ָרָכה ׁשֶ ַּהּבְ ּ ּ".  
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ֵּאין צֶֹרך ְלָפֵרט ֶאת ָכ ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהֹזַהר ִכי ְ ּל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ּ ּ ּ
ים ֵהם ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדך, ַרּבִ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ם ִתְרֶאה זֹאת ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָּבְ ּ ּ ּ ּ ְּיׁשועֹות , ּ

ְּגלויֹות ָלַעִין ָרכֹות ֵמַעל ַהֶטַבע, ּ ַמָיא ַעל ָכל ַצַעד ְו, ּּבְ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ַעלּ ִדים ַוֲחָס, ׁשַ
ְּגלוִיים ְּועֹוד ָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח -. ּ ּ ְּדַרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשא "זיעל "ּ ּ ּ ּ ּ ,

ַרֲחִמים ִּנָפֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל ּבְ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּוְמפָֹרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא (ּ : )קכדָּפָרׁשַ
ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָג" ּּבְ ַרֲחֵמיּ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים , "ּלוָתא ּבְ ע ּבִ ְּוִנְזֶכה ְלִהָוׁשַ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ִביַאת ָמׁשִ ּּבְ ּ!  
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  'מכתב ד

לֹום ְיהוָדה ְגָראס ָּהַרב ׁשָ ּ  
ֶמׁשֲעֶטֶרת ְיׁשַ ק"אבדק ית ׁשֶ  ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ

יבֹות ַהְקדֹוׁשֹות  בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ֶּאל ּכְ ּ ּ ּ
ִיְחיו ּׁשֶ ְבִחיַנת  ,ּ ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאֶתם ּבִ " ַהׁשֹוְמִרים"ֲּאׁשֶ

ָּהֲאִמִתִיים ְלִמי ֲחִגיָגה ו( .ּ   ):ְּירוׁשַ

ַּהַמָצב ּבְ ָרֵאל ּ ּוָבעֹוָלם כולֹו(ֶאֶרץ ִיׂשְ ְּוַהֵלב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ִתַזל , ּ ְמעֹוֵרר ְדָאָגה)ּּ ּ ּ
ְּוִתְדָמע ִמֹגֶדל ַהָצרֹות ַהְפָרִטיֹות ְוַהְכָלִליֹות רח ּּ ּ ּ ּל ִמיֹום "ְּוָידוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז. ל"ּ
ִקְלָלתֹו ְמֻר ית ַהִמְקָדׁש ֵאין ְלך יֹום ׁשֶ ָחַרב ּבֵ ּׁשֶ ָ ּ ה ֵמֲחֵברֹוּ ְּוָכל ַהִיׁשוב עֹוֵמד , ּבֶ ּ ּ

ַסָכָנה נֹוָרָאה רח ְבִעים ְזֵאִבים "ל "ּּבְ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ה ַאַחת ׁשֶ ְבִעים ֻאמֹות(ְּכִכְבׂשָ . )ּׁשִ
ְכָבר ִהַגְענו ְלַמֲאָמר ָדִוד ַהֶמֶלך ע ְְוִכְמֻדֶמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים"ה "ּ ּ ְּוָהֻאמֹות . 'ְוגֹו" ּ

ַמִים, ְמַצְחְצחֹות ַהֲחָרבֹות ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ְּוֵאין ָלנו ַעל ִמי ְלִהׁשָ ּּ ּוְלַקוֹות , ּּ ּ
ק  יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ְּתִהיִלים ֶפֶרק קמ(ְלַסכָֹתה ְלרֹאׁשִ ק, )ּ יֹום ָנׁשֶ ל . ָּדָבר ַאַחר ּבְ קֹו ׁשֶ ֶזה ִנׁשְ

ְלִמי ְיָבמֹות עח(ּגֹוג    .).ְּירוׁשַ

ּׁש ָלנו ֵעָצה ַאַחת ְיעוָצה ְַאך ֵי ָמה"ּ ִּלימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּּ ּ ְּוִלמוד ַהזֹוַה, יד"ּ ק "ּ
ְמָחה ׂשִ רוָחִניות , ּבְ ָרכֹות ּבְ ִפיַע ָכל ַהּבְ ֹכחֹו ַלֲעצֹר ָכל ֻפְרָענות וְלַהׁשְ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ִמיות ּוְבַגׁשְ ְּוַכָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח, ּּ ּ ּ ּע ְלִלמוד ַהזֹו"ל זי"ּ ְרִציפות "ַהּ ַמִציל –ּק ּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ
ִּמן ַהֻפְרָענות  ּ וֵמִביא ַהְגאוָלה –ּ ֵסֶפר , ה"ַעֵיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ(ּּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן "ְּוֵכן הוָבא ּבְ

  .")ָּלנו

 

ָמה ]יד[ ּּתֹוַרת ַהסֹוד הוא ּתֹוָרה ִלׁשְ ּ ית יֹוֵסףּוְכמֹו). א"אֹור ִיְצָחק פ(, ּ ִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ָאַמר ַהּמַ ע : ּ ׁשְ ְקַבּ ִאם ּתִ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ים ּבְ ר ָנׁש, ִּעּתִ יק ָרִזין ְסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ ה ְדַתְדּבֵ ך ּבָ ח ִלּבְ ֶּאְפַתּ ּ ת ּבֹא( .ָ ָרׁשַ ִרים ּפָ  )ַּמִגיד ֵמיׁשָ

יִמין ִלּבָ- ּ ַווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאּטִ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתאּ ִלין ּבְ ּכְ ּא וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסּתַ ּ ִאינון - .)ח"ַּדף כ' זַֹהר ֵחֶלק א(. ּ

ה ׁשָ ָלה, ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ ַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי , ְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ְּדָגְרִמין ְדִאְסּתַ ּ ּ

ָאַרת ב, ָּנהִמי' י ּתְ ה' ְוִאׁשְ ָעְלָמא, ְיֵביׁשָ ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּ   .)'ל' ז תי"תיק(. ּ



ּבִ ְּזכוָתא ְדַרׁשְ מ  י"ּ

ְבִחיַנת  ָכל ַהְמַסְיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ֶּלֱהֵוי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ ּ ָתא "ּ ְּכִניׁשְ
ְבִחיַנת )ק"זֹוַה( "ֲחָדא ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים " ֵהם ּבִ ֶּאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו כֹל ׁשִ ּ ּ ּ יִרים (ּ יר ַהׁשִ ּׁשִ

ָרֵאל–, ) ד,ד ּ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ְכַלל ִיׂשְ ּ ּ ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים", ּ ּכֹל ׁשִ ְוֵהם " ּ
ּׁשֹוְלִטים ַעל ַהְגבורֹות וְמַמְתִקים אֹוָתם ּ ָאה ַהְגאוָלה בבּוִמ, ּ ַּיד ּבָ ּ   .א"ּ

ּבִ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם כולֹו "י "ּוְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ּ
י ַהכֹוְלִלים-". ִּמן ַהִדין יבֹות וְלָראׁשֵ י ַהְיׁשִ ה ְלָראׁשֵ ַבָקׁשָ ּ ַעל ֵכן ְפנו ּבְ ּּ ּּ ּ ְלַהְרׁשֹות , ּ

ָּלֶכם ְלַהְקִדיׁש ׁשְ ַהְתָחַלת ָכל ֵסֶדר ְלִלמוד ַהזֹוַהּ ר ַדקֹות ּבְ ֵּנים ָעׂשָ ּ ּ ּ ְמָחה"ּ ׂשִ , ק ּבְ
ּוְבַוַדאי ַיְסִכימו ִעָמֶכם ּ ּּ יבֹות ְוכֹוְלִלים , ּ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ְכָבר נֹוַדע ַהְמִציאות ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ

ָכך ָעׂשו ּׁשֶ ְ ַי. ּ ה ְכֵדי ׁשֶ ְקֻדׁשָ ּבִ ְּוַכָידוַע ְדָכל ָדָבר ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְּצִליַח ָצִריך קֹוֶדם ִאְתֲערוָתא ּ ְ

ִּדְלַתָתא  ת ֶלך ְלך ַדף ע"זֹוַהַּעֵין (ּ ּק ָפָרׁשַ ָ ְּ ַמֲעַלת . :)ז"ּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְּוָכל ַהַמֲעלֹות ָהַאִדירֹות ׁשֶ ּ ּ
זֹוַה ַּהִלימוד ְוַהְקִריָאה ְבּ ר הוא קֹוֵרא "ּ ֵאינֹו ֵמִבין ְכָלל ֶאת ֲאׁשֶ ִמי ׁשֶ ּק ֵהם ַגם ּבְ ּ ּ

ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹוֵפאּ ְכ– ְרפוָאה ְכֵדי ְלִהְתַרֵפא, ָמָשׁ ֵּאינֹו ָצִריך ְלָהִבין ּבִ ּ ּ ֵּכן , ְ
זֹוַה ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימוד כֹוחֹו ָגדֹול ְוָעצום "ַּהלֹוֵמד ְבּ ּק ֲהַגם ׁשֶ ּּ ּובֹוֶנה "ּ

ַמִים ֲעִליֹוָתיו ׁשָ ּּבַ ְמֵהָרה ּבְ, "ּ ְּוַעל ְיֵדי ֵכן ִנָגֵאל ּבִ ִּכי ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב , ָקרֹובּ
ע  ה ִיָוׁשַ ּוִמֶמּנָ ְבִעים ֶנֶפׁש"ּ ַיֲעקֹב ָאִבינו ע–ּּ ל ׁשִ ְבִעים ִגיַמְטִרָיה , ה ִנְקָרא ָאב ׁשֶ ְּוׁשִ ּ

ִּלימוד ַהתֹוָרה ְיֵדי ְּדַעל  –סֹוד  ּ ּ ל ַיֲעקֹב ָאִבינו ע–ּ ִהיא ִמָדתֹו ׁשֶ ּ ׁשֶ ּוִבְפָרט , ה"ּ
ְכֶנֶג–ק "זֹוַה ְבִעים ֶנֶפׁש, ד"ד סֹוּ ׁשֶ ל ׁשִ ְבִעים ֻאמֹות , ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב ׁשֶ ֵצל ִמׁשִ ִּנּנָ ּ

ִמלוי אֹוִתיֹות ָכֶזה–ָהעֹוָלם  ּ ְועֹוד ַכָידוַע ַיֲעקֹוב ּבְ ּּ ּּ , ת"ו בי"ף וי"ן קו"ד עי"יו: ּ
ִּגיַמְטִרָיה  ָנה תש– 770ּ ַהׁשָ ה –ע "ּ ׁשֶ ּ וִמֶמּנָ ּ ִמכַֹח ְסֻגַלת ִלימו-ּ ּ ּ ּ ע ּ ּד ַהסֹוד ִיָוׁשַ ּ

ְּתׁשוַעת עֹוָלִמים  ָבר! ִּזְכרו - ")ַּבֵדי ֲעָרבֹות"ֵסֶפר (ּ ָיֵדנו ַהּדָ ֲהלֹוא ִאם ָקטֹן  "– !ּּבְ
ָרֵאל ָאָתה ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניך רֹאׁש ׁשִ ַּאָתה ּבְ נו , ְּוֶהָחָלׁש ֹיאַמר ִגּבֹור ָאִני, "ָּ ְּוִיְתַקֵיים ּבָ

ַּהָפסוק  ֶּאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני הַּהָקטֹן ִיְהֶיה ָל"ּ ה' ּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ְעָיה (" ּ ְיׁשַ

  .א" בב) כב,ס

  



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בו נלקט מדעתם והשקפתם של גדולי ישראל
על לימוד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

גדולי ישראל
והזוהר

וה גמדעתם של שקפשקפתם

שבט שנת תש”ע לפ”ק - עיה”ק בית שמש תובב”א

ע‘יר ו‘קדיש מ‘ן ש‘מיא נ‘חית - כ‘י ל‘א תש-כ‘ח מפ‘י זרע‘ו



ג

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
 

גדולי ישראל והזוהר

ראשונים
רבינו אהרן הלוי זצ"ל (בעל ספר החנוך)

רבינו בחיי זצ"ל
רבי יהודה החסיד זצ"ל (בעל ספר חסידים)

רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל (בעל שערי אורה)

רבי משה בן נחמן זצ"ל (הרמב"ן)

רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל (הרשב"א)

אחרונים
רבי דוד בן שלמה אבן זמרא זצ"ל (הרדב"ז)

רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל (בעל אור החמה)

רבי אליהו די-ווידאש זצ"ל (בעל ראשית חכמה)

רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בעל החרדים)

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בעל יערות דבש)

רבי יוסף קארו זצ"ל (בעל השולחן ערוך)

רבי יעקב קאפיל זצ"ל

רבי יעקב צמח זצ"ל

רבי יצחק דלטאש זצ"ל

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל

רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל (בעל 

השל"ה הקדוש)

רבי מאיר פאפריש זצ"ל

רבי משה קורדובירו זצ"ל (הרמ"ק)

רבי משה זכותא זצ"ל (הרמ"ז)

רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל (הרמח"ל)

רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל (המבי"ט)

רבי נתן שפירא זצ"ל (בעל מגלה עמקות)

רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל
עוררו על לימוד הזוהר

מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא, ואח"כ בדורות הבאים אליהו הנביא 
זכור לטוב, ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר. 

גדולי  ליטא,  גדולי  החסידות,  גדולי  אחרונים,  ראשונים,  הזוהר:  לימוד  על  ועוררו  החשיבו  הדורות  בכל 
הספרדים ועד גדולי זמנינו. (לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב)

[דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"]

רבי אברהם ווינברג זצ"ל (בעל יסוד העבודה מסלונים)

רבי אברהם טכאריק זצ"ל

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל (בעל אוהב 

ישראל)

רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ"ל

רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

רבי אהרן מקרלין זצ"ל

רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (בעל נועם אלימלך)

רבי אשר מסטולין זצ"ל

רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל 

רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)

רבי ברוך ממזיבוז זצ"ל

רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל (בעל זהר 

הרקיע)

רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ"ל

רבי הלל מפאריטש זצ"ל

רבי זאב וואלף זצ"ל (בעל אור המאיר מזיטאמיר)

רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל (בעל 

מנחת אלעזר)

רבי חיים האלברשטאם מצאנז זצ"ל (בעל דברי חיים)

רבי חיים הכהן זצ"ל

רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל (באר מים חיים)

רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה) זצ"ל

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

רבי חנוך העניך זצ"ל (בעל הלב שמח מאלעסק)

רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל (בעל השפת אמת מגוד)

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל (בעל תולדות יעקב יוסף)

רבי ישראל זצ"ל (בעל שם טוב) 

רבי ישראל המגיד מקאזניץ זצ"ל (בעל עבודת ישראל)

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל

רבי יעקב קטינא זצ"ל (בעל רחמי האב)

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל

רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי יצחק מסקווירא זצ"ל

רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל (בעל ישמח 

ישראל מאלכסנדר)

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ"ל

רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ"ל (שארית ישראל)

רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל

רבי מנחם מענדל מרימאנאוו זצ"ל (בעל מנחם ציון) 

רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

רבי מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל (בעל מאור עינים) 

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ"ל

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (בעל הצמח צדק 

מליובאוויטש) 

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (אדמו"ר האחרון 

מליובאוויטש)

רבי מסאטאנאב זצ"ל

רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל (בעל דגל 

מחנה אפרים)

רבי משה גרינוואלד מחוסט זצ"ל (בעל ערוגת הבשם)

רבי משה טייטלבוים זצ"ל (מאיהעל בעל ישמח משה)

רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל (בעל יושר דברי אמת) 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל (בעל בני יששכר)

רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל  (בעל 

עטרת צבי) 

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

רבי צבי הירש מנדבורנה זצ"ל (בעל צמח ה' לצבי)

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל  (בעל דרכי תשובה 

ממונקאטש) 

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמן זצ"ל (בעל המאור ושמש)

רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל (בעל סגלת 

ישראל) 

רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

רבי שלמה שלימל זצ"ל

רבי שמואל העליר זצ"ל (גאב"ד צפת) 

רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל (אדמו"ר הזקן בעל התניא)

 גדולי החסידות
זצ ווינברג זצ ווינברג

גג   
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רבי אברהם אזולאי זצ"ל (בעל חסד לאברהם)

רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל

רבי אברהם כלפון זצ"ל

רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל

רבי אליהו בן סולימן מאני זצ"ל (בעל כסא אליהו)

רבי אליעזר בר יצחק פאפו זצ"ל (בעל פלא יועץ)

רבי אליעזר בר שם טוב פאפו זצ"ל (בעל דמשק אליעזר) 

רבי חיים חורי זצ"ל

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל (החיד"א) 

רבי חיים פלאג'י זצ"ל

רבי חיים בן עטר זצ"ל (בעל אור החיים הקדוש)

רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

רבי יהודה פתייה זצ"ל (בעל בית לחם יהודה) 

רבי יהודה חייט זצ"ל (בעל מנחת יהודה) 

רבי יוסף אירגס זצ"ל (בעל שומר אמונים הקדמון) 

רבי יוסף חיים זצ"ל (בעל בן איש חי)

רבי יעקב אנהורי זצ"ל

רבי יצחק בן צבי אשכנזי זצ"ל

רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל

רבי משה בסולה זצ"ל

רבי שלום בן משה בוזגלו זצ"ל (בעל כסא מלך) 

רבי  שלום עגיב זצ"ל (בעל באר לחי)

רבי שמעון לביא זצ"ל (בעל כתם פז ובעל המחבר השיר 

בר יוחאי)

רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד זצ"ל (בעל המטה 

אפרים)

רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זצ"ל (בעל יסוד 

ושרש העבודה)

רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ"ל

רבי יעקב מליסא זצ"ל (בעל חוות דעת)

רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל (בעל פתחי שערים)

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל (בעל החפץ חיים)

רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא זצ"ל (בעל "ספר 

הברית")

רבי שלמה אלישיב זצ"ל (בעל הלשם) 

ספר אברהם במחזה
ספר אור יצחק

ספר אור ישרים מירא דכיא
ספר אור יקר

ספר אור לישרים
ספר אורה ושמחה

ספר ארץ נושנת
ספר באר לחי רואי

ספר בית אשר
ספר בנין יוסף

ספר בנין שלמה
ספר ברית מנוחה

ספר דבר יום ביומו
ספר דברי יהודה
ספר דברי יעקב

ספר דורש טוב
ספר דרך אר"ץ (מנהגי יהודי ארם צובה)

ספר דרכי ציון
ספר הדרת מלך

ספר הנהגות ישרות (מתלמיד הבעל 
שם טוב זצ"ל)

ספר הקנה
ספר הקנה הגדול

ספר הפליאה
ספר התקונים דפוס ליוורנו

ספר ויקהל משה
ספר זהר דפוס מנטובה

ספר זכירה לחיים
ספר חגי ומועדי ישראל

ספר חות יאיר

ספר חיים שאל
ספר טהרת הקדש הקדמון

ספר טעמי המנהגים
ספר יוחסין השלם

ספר יסוד יוסף
ספרי יראים

ספר ירים משה משפט הבה"ת
שו"ת ישכיל עבדי

ספר כגן הירק
ספר לקוטים יקרים
ספר מאירות עינים

ספר מאיר לעולם
ספר מבוא לחכמת הקבלה

ספר מבשר צדק
ספר מסילות חכמה

ספר מעבר יבק
ספר מעין גנים

ספר מעשי אמת (לתלמיד החוזה 
מלובלין זצ"ל)

ספר מצרף לחכמה
ספר מקדש מלך

ספר סדר היום
ספר נופת צופים

ספר סוד השם ליראיו
ספר סדור פסח כהלכתו

ספר סמא דחיי
ספר עמוד העבודה

ספר עמק המלך
קונטרס עץ החיים
ספר עשר קדשות

ספר פי חכם
שאלות ותשובות פרחי כהנה

ספר פרי קדש הלולים
ספר קהלת יעקב (לבעל מלא הרועים 

זצ"ל)

ספר קהלות יעקב
ספר קול בוכים

ספר שאלות ותשובות דביר
ספר שלום ירושלים

ספר שלחן ערוך הרב (הלכות 
תלמוד תורה)

ספר תיקון ליל הושענא רבה
ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו

רבי אברהם בן יעקב הכהן זצ"ל (בעל סגלות ותפלות)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

רבי אהרן ראטה זצ"ל (בעל שומר אמונים)

רבי בנימין ראבינאוויטש זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

רבי דניאל פריש זצ"ל (בעל מתוק מדבש) 

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ב

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ד

רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק זצ"ל

רבי אליהו לאפיאן זצ"ל

רבי יהודה אשלג זצ"ל (בעל הסולם)

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ"ל

רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל

רבי יוסף ישר זצ"ל

רבי יחזקאל שרגא משינאווא זצ"ל (בעל דברי יחזקאל) 

רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם 

מסטראפקוב זצ"ל
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל (הגאב"ד פוסק הדור בעל 

מנחת יצחק)

רבי יצחק כדורי זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם זצ"ל (מצאנז-

קלויזנבורג)

רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל

רבני ירושלים שנת תרפ"א
רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל (גאב"ד ירושלים 

האדמו"ר מדושינסקי)

רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל

רבי משה אריה פריינד זצ"ל (הגאב"ד ירושלים)

רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל (חבר הבד"ץ)

רבי משה הלברשטאם זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל (בעל שו"ת ברכות שמים) 

רבי שלום מאסקאוויטש זצ"ל (בעל דעת שלום משאץ) 

רבי שמואל הורוביץ זצ"ל (בעל ימי שמואל)

רבי אברהם י. מונסה שליט"א

רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א (חבר הבד"ץ)

הרב אליהו הלוי ינאי שליט"א
רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א (ראש ישיבת 

המקובלים נהר השלום ירושלים)

רבי גבריאל צינער שליט"א (בעל נטעי גבריאל)

רבי יהודה שנפלד שליט"א

רבי יוסף ליברמן שליט"א (ראש מתיבתא כולל שומרי 

החומות)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

רבי יעקב משה הלל שליט"א (ראש מתיבתא אהבת שלום)

רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א (גאב"ד ירושלים)

הרב כלפון משה הכהן טוניס  שליט"א

הרב מרדכי סגרון שליט"א

רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (ראב"ד כפר חב"ד)

רבי משה שטרנבוך שליט"א (ראב"ד ירושלים) 

רבי משולם פייש סג"ל לאווי שליט"א (האדמו"ר 

מטאהש)

רבי עובדיה יוסף שליט"א (בעל שו"ת יבי"א ושו"ת יחו"ד)

רבי ראובן אלבז שליט"א

רבי שלום יהודה גראס שליט"א (בעל שמירת המצות 

והכשרות, גאב"ד ואדמו"ר האלמין)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א (פוסק הדור בעל 

שבט הלוי)  

 גדולי ליטא
לנא הו מו

ל
מוילנא הו

גג   

 גדולי הספרדים
אזולארהם אזולא רהם

גג   

 גדולי דורינו
ל זצ ם חור

יעקרהם בן יעק בן רהם
גג   

 ספרים
הם במחזה

יצחק
במחזה הם

סס   
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מז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

גדולי ישראל והזוהר

כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבה ובזה מעלמא, והשנה שעברה 
כבר עוררנו עם ישראל "תקון לגאולה האמיתית" מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא קדישא" הנז"ל לשקוד על לימוד הזוהר לגמור בארץ 
ובחוצה לארץ אלף סיומים, וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות סיומים, ע"כ אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים 
מכל בר ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי גמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות עם בני 
חברתו של אשתקד, סיום זוהר אחד, לעילוי מזל עם ישראל, ולבטל כל הצרים אותם עליונים ותחתונים, ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם 

ולא תעשינה ידיהם תושיה, וישראל ישכון לבטח ונראה בנחמת ציון אכי"ר. ירושלים ת"ו בש"א לחדש אייר שנת תפא"ר לפ"ק.
קודם הלימוד יאמר: הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום פי כל הצרים אותנו עליונים 

ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו  וישראל ישכון לבטח אמן כי"ר.
שקולה  היא  תורה  שתלמוד  חכז"ל  אמרו  כבר 
עמלו  להיות  הזוכה  אשרי  המצות  כל  כנגד 
זוה"ק  בספר  בנסתר  הן  בנגלה  הן  בתורה 
האלקי  התנא  רשב"י  הוא  וכדאי  והתיקונים. 
זיע"א לפטור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב 
את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור 
ה' ומלאה הארץ דעה את ה' בבא גא"צ וישראל 

נושע בה' תשועת עולמים בעגלא ובקרוב 

נאם יצחק ירוחם בהגאון החסיד 
מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב זצ"ל דיסקין

מסכים אני לכל המדובר למעלה ומבקש מאחב"י 
בכל מקום להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר 
הנזכר וזכות התנא הקדוש רשב"י זיע"א ותוה"ק 
יגן עלינו לזכות לראות בגאולת ישראל ברחמים 
עתה  בגוים  יתנו  כי  גם  הנביא  כמ"ש  בב"א 

אקבצם.

ובעה"ח יום פסח שני תרפ"א
בא ס"ט יפרח כשושנה לפ"ק
הצבי יעקב מאיר ס"ט ראשון לציון
וראש הרבנים בא"י.

הלימוד  ונחיצות  תועלת  ע"ד 
הקדוש  הזוהר  של  הקדוש 
בזה  כתבתי  כבר  התיקונים 
ברחמיו  השי"ת  שעברה  שנה 
תשובה  התעוררות  יתן 
ישראל  עמנו  בלב  מלעילא 
קרובה  בישועה  לראות  ונזכה 

כעתירת לב ונפש המחכה.
הק' יוסף חיים זאננעפעלד 
רב ואב"ד לקהלת 
האשכנזים בעה"ק ירושלים תובב"א

אור  האלהי,  התנא  של  הזוהר  ספר  כי  לכל  ידוע 
זה  עליו  הנאמר  והתחתונים  העליונים  העולמות 
האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו 
לא  לא  ואי  תיליד  שמעון  כרבי  אימיה  דילידה 
תיליד (מכות י"ז ע"ב) הוא עטרת ראשינו ותפארתנו, 
זיע"א אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים  הרשב"י 
ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים 
אוכלת  אש  נהרי  מקום  הקודש  וחיות  וחשמלים 
בה  ושמח  הקב"ה  לפני  דקה  דממה  קול  עד  אש 

ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא.
לימוד  זלה"ה,  חיד"א  הגאון  שכתב  מה  חזי  פוק 
מאי  ידע  דלא  אפילו  למוד  כל  על  מרומם  הזוהר 

קאמר.
אמר לימוד  והרב "כסא מלך" (פירוש על תיקון מ"ג) 

הזוהר בגירסא בונה עולמות עליונים.
עוד אמר אליהו ז"ל לרבי שמעון בהאי ספר הזוהר 

יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראה. 
עוד בדף קכ"ד ע"ב לשון משה רבינו לרבי שמעון. 
חבורא  בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים 
נסיון  צריך  לא  באלין  הזוהר  ספר  דאיהו  דילך 
(ר"ל כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח) ובגין 

הוא  דא  דחיי  מאילנא  למטעם  עתידין  דישראל 
ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי. 

יזהירו  "והמשכילים  התיקונים  בהקדמת  עוד 
שמעון  ר'  אינון  והמשכילים  וגו'  הרקיע"  כזוהר 
חבורא  האי  למעבד  אתכנשו  כד  יזהירו  וחבריא 
רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל נשמתין 
מלאכייא,  ולכל  בינייהו  לאחתא  דמתיבתא 
באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו 
לגלאה  כנויין  וכל  הוויין  וכל  קדישין  שמהן  לכל 

ורשותא  דיליה,  בדרגא  שם  כל  טמירין  רזין  לון 
דלא  טמירין  רזין  לון  לגלאה  ספירן  לעשר  יהב 
דמלכא  דרא  דייתי  עד  לון  לגלאה  רשו  אתייהב 
תלויה  הגאולה  כי  האמור  מן  המורם  משיחא. 

בלימוד הזוהר.
הזוהר,  לימוד  בטול  בעולם  גורם  מה  נכתוב  ועתה 
האלהי  המקובל  הגדול  הרב  מדברי  אותו  ונקח 
זיע"א  זלה"ה תלמיד הרב האר"י  ויטאל  חיים  רבי 
וז"ל אני הצעיר  הכתוב בהקדמת שער ההקדמות, 
יוסף  ויטאל בן לא"א הרב  בעיר הדל באלפי חיים 
כחי  תשש  לכח  שלשים  בן  בהיותי  זלה"ה  ויטאל 
וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי עבר קציר 
עלתה  לא  תרופה  נושענו  לא  ואנחנו  קיץ  כלה 
ארוכה  עלתה  ולא  לבשרינו,  מזור  אין  למחלתנו, 
למכתנו, ולחרבן בית מקדשנו, אוי לנו כי פנה היום 
וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא 
ועל מה  זה  ולדעת מה  פני לחקור  ואתנה את  בא. 
ישי?  בן  בא  לא  ומדוע  וגלותינו  קצינו  נתארך  זה 
ממאמר  דוי,  ולבי  בקרבי  ואנינה  לי  און  ומצאתי 
תנינא  וז"ל  ל'  תקון  התיקונים  בספר  הובא  אחד 
מה  אומרת  והיא  וכו'  מרחפת  אלהים  ורוח  כתיב 
ויזכור כי בשר המה  וכו'  וכו' ובההוא זמנא  אקרא 
רוח הולך ולא ישוב דא הוא רוחו של משיח ווי לון 
לאשתדלא  בען  ולא  עלמא  מן  ליה  דיזיל  דגרמי 
עניותה  וגרמי  הזוהר)  לימוד  (ר"ל  הקבלה  בחכמת 
רוח  והאי  בעלמא,  ואבדן  והרג  ובזה  וחרבא 
דאתמר  כמה  משיח  של  רוחו  הוא  דא  דאסתלק 
ויראת  דעת  רוח  וגבורה  עצה  רוח  רוה"ק  ואיהו 

ה' ע"כ.
הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו 
ישכון  וישראל  המקדש  ויבנה  ויתגלה  משיח  של 

חבלי  צער  יסבול  שלא  בטוח  בו  והלומד  לבטח, 
ורבני עיר הקודש  משיח, אשר על כן אנחנו חכמי 
למוד  ליסד  נתעוררנו  דינים  ובתי  תו"ב  ירושלים 
הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר 
ויהיה הסיום בכ"ה אלול הבע"ל יום בריאת העולם, 
בסוד  פעמים  אלף  והתיקונים  הזוהר  וילמדו 
אנחנו קוראים לכם אחינו  האלף לך שלמה. ולכן 
חכמים רבנים, סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות 
חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו, והחלש יאמר גבור 
זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף  אנו 
חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד 
הגבאים  לכם  יתנו  אשר  הסדר  כפי  עלין  איזה 
ישראל  בחו"ל אשריכם  בין  בארץ  בין  והמנהלים 
כל  דעו  שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר  מי  דעו 
מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות 

עליונים בשמים כנזכר בהקדמת אור החמה. 
ואתם אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו"ל 
אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם 
ועד עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר 
וחבר כפי כחו באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם 
סיום  כל  ולזווג  רבעו  או  חציו  או  אלול  כ"ה  עד 
שלם על ג' או ד' חברים בכדי לדעת כמה סיומים 
יש בכל עיר ועיר להשלים אלף פעמים וככר מנינו 
וברור  בזה  להשתדל  הרבים,  את  מזכה  חברת 
עם אנשי  יעלה הלימוד שלהם  חו"ל  גם אנשי  כי 
עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל 
שנת  חדשה  לשנה  ונכנס  בזה,  זה  ערבים  ישראל 
כל  ועל  ישראל  עמו  על  ברחמים  וישועה  גאולה 
נחזור  עוד  יצטרך  אם  הסיום  ואחר  כולו,  העולם 
יגן  זיע"א  וזכות התנא הרשב"י  עוד פעם סדר שני 

עלינו ויגן עליכם ואתם שלום. 

ל ל דם מעלת למוד ה
ל "תקון ישראל ם

רבה ובזה מעלמאל
הזו לימוד על וד

קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר-שנת תרפ"א

תקון לגאולת האמתית -  מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא קדישא
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גדולי ישראל והזוהר

הסכמת רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

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

המחכה לישועה קרובה. הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי אליהו לאפיאן זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

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

דבר בטוב טעם השווה לכל נפש.

הסכמת המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנה באו לפני תלמידי כבוד קדושת האדמו"ר הרב ברוך שלום הלוי אשלג 
הקדוש  האר"י  תורת  על  ביאורים  כתביו.  תכריך  ובידם  לברכה  צדיק  זכר 
ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על הזוהר הקדוש וכבר הסכימו 
צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית 
הזוהר קודש הקדשים כבוד קדושת אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זכר 
צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא זכותו יגן עלינו, כי חזו נכוחה יחידות 
מפעליו, אשר מתוך התגלות רוח השם עליו השכיל להוציא מאפילה לאורה 

ירדה לעולם כביום נתינת התורה  וכתבי האר"י הקדוש, ושמחה  את מאור התורה הזוהר הקדוש 
ממש. ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

הסכמת חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

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

מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום בלי נדר.

ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל, וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום, 
לפי דפוס ווילנא, וביקש הסכמה מאתנו על כך.

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

על כך בניסן תרצ"א.

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

בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.

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

יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.

וכו'  גזירות קשות  והוא כתריס בפני הפורעניות ולבטל  דבר גדול מאוד הוא להנהיג כנזכר לעיל, 
ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש, ואשרי המקיימים כן בכל יום.

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

ולכל ישראל להיושע  לנו  בוודאי תעמוד  וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, 
צדק  גואל  בביאת  ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב  שנזכה  ובפרט  בכלל 

ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב, הרב ישראל 
יעקב פישר זכר צדיק לברכה, הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב 

משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה, הרב בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה, הרב 
ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה. ולהבדיל בין חיים לחיים: הרב משה שט־
רנבוך שליט"א, הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק 

מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)
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הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר

חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" מנוקד

ולהדפיס  ישראל  בני  מאחינו  רבים  בקשת  פי  על  חדשה  מהדורא  להוסיף  בדעתו  עלה 
הקדוש  הזוהר  האומרים  לאלו  בזה  התועלת  גודל  כנודע  מלא,  בניקוד  הזוהר  הספר 

המסוגל לטהרת הנשמה, ואינם יודעים לקרות בלא ניקוד.

וכבר בדורות שלפנינו נדפס הזוהר הקדוש כמה פעמים עם ניקוד בדפוסי ליוורנו ולהלאה, 
זכר צדיק לברכה לחיי העולם  גם הגאון הקדוש הרב משה אריה פריינד  וכבר הסכימו 
חבר  הורוויץ  דוד  אברהם  רבי  הגאון  טובים  לחיים  ויבדל  הקודש,  עיר  פה  גאב"ד  הבא 

הבית דין צדק דפה עיר הקודש ירושלים, על הדפסת התיקוני זוהר בניקוד מלא.

ובפרט בדורינו  יזכו לשלומים כמי נהר,  ועל כן לפעלא טבא אמינא יישר, והעוסקים בו 
שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים, וכבר הובטחנו שעסק הזוהר הקדוש מסוגל 
מגלותא  יפקון  דא  זוהר  בזכות  "כי  קכד:):  נשא  (פרשת  מהימנא  הרעיא  כדברי  אחרון  לדור 

ברחמי" אמן.

ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  בוודאי  בטהרה,  תורתו  שילמדו  הרשב"י  האלקי  התנא  וזכות 
להיוושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות בגאולתן וישועתן ונחמתן של ישראל בביאת 

גואל צדק ברחמים גדולים, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן.

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד: הרב יצחק טוביה 
ווייס גאב"ד ירושלים שליט"א, הרב משה שטרנבוך ראב"ד ירושלים שליט"א. ולהבדיל בין 

חיים לחיים: הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב משה הלברשטאם זכר צדיק 
לברכה - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 

צדיק לברכה)

רבי משה אריה פריינד זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ובפרט  הנפש  מזכך  היא  אשר  זוהר  תיקוני  אמירת  מעלת  גודל  בשערים  נודע 
בימי חודש אלול, ומובא בהקדמת כסא מלך שאמירת התיקונים גרידא אפילו 
בלי הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה מובא בספרי תלמידי הבעל שם טוב... 

וישוטטו רבים ותרבה הדעת בעולם וזה יקרב בעזרת השם את ביאת הגואל.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זכר צדיק לברכה

לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 
צדיק לברכה)

א משה זצ"לרבי פריינד
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

הסכמת רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ונזכה  נעמו,  כי  ויהנו מנופת צוף דברי הזוהר הקדוש  וכן שלימים  ויבואו רבים 
להבטחת אליהו הנביא איש מבשר טוב (זוהר חלק ג' קכד:): ובגין דעתידין ישראל 

למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זכר צדיק לברכה
לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

זצ"ל ווייס יעקב יצחק רבי צחקצחקהסכמת

לספר

הסכמת רבי יוסף ליברמן שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר, ובלי נדר בסייעתא דשמיא 
ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני זוהר, ובוודאי כל בני גילי כן יעשו, ויהיה להם חיבור זה 
לתועלת רבה, ועל ידי זה תתרבה הדעת דקדושה, ויקויים בנו מאמר הזוהר הקדוש ברעיא 
יפקון ביה  ג' קכד:) עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר  (חלק  מהימנא 
(הסכמת הגאון הצדיק רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש מתיבתא כולל שומרי החומות, מגלותא ברחמי. 
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

רוח להקדוש ברוך  נחת  ויהיו דבריו  ולאמצו,  גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו 
הוא ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה.

(הסכמת הגאון הצדיק פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א לספר תיקוני הזוהר עם 
פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

הסכמת רבי רפאל בלום שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

נפלא, חמיד  ולהאדירה בביאור  אשרי חלקו שזיכוהו מן השמים להגדיל תורה 
ותרב הדעת שנפתחו שערים  ורגיג אשר יהיה לתועלת עם סגולה בעזרת השם, 
יוצא  מפורש  וכאשר   – ערך  בלי  רב  ושכרו  כמונו  לפשוטים  גם  וללמד  ללמוד 
יעזור  מדברי הזוהר הקדוש שהעתיק בהקדמתו, שבזכות לימוד הזוהר הקדוש 
(הסכמת הגאון הקדוש מקאשוי רבי רפאל בלום  לנו הקדוש ברוך הוא למיפק מן גלותא. 

זכותו יגן עלינו אמן

לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

נג

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר

נדפס בלוח עמוד היומי על ידי "מרכז מתוק מדבש"
ע"י הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

ולהנהיג לימוד עמוד היומי  הנני בזה בקריאה קדושה מעומקא דליבא... 
בספר הזוהר... - ועל ידי הפצת לימוד הזוהר בכל תפוצות ישראל, נזכה 
בישועת  ולהיוושע  נפשינו  וראש לפדיון  לכל צרותינו תחילה  וקץ  לסוף 
עולמים. (הגאון הצדיק המקובל רבי יחיאל פישל אייזנבאך זכר צדיק לברכה ראש מתי־

בתא שער השמים)

רבי דניאל פריש זצ"ל

ראוי לקבוע לייסד שיעור קבוע בסייעתא דשמיא בספרא קדישא הדין (ספר 
הפורענות  בפני  כתריס  שהוא  יום,  בכל  אחד  עמוד  ביומו,  יום  מדי  הזוהר) 

רבה  ברכה  קודש  שפע  ולהשפיע  רעים,  וחולאים  קשות  גזירות  לבטל 
רפואות וישועות עד בלי די. (הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לב־

רכה)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

יומי  עמוד  של  לימוד  לקבוע  השם,  ויראי  תורה  לבני  גדול  בקול  ואקרא 
את  ולהחיש  הנפש  את  לטהר  כדי  יעבור,  ולא  חק  הקדוש  הזוהר  בספר 

גאולתינו ופדות נפשינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א)

רבי יעקב משה הלל שליט"א

ובפרט בדורות אלו האחרונים  גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה  ידוע ומפורסם 
קכ"ד:)  נשא  מהימנא  (רעיא  הרשב"י  וכהבטחת  הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר 

דבדא יפקון מן גלותא וברחמי.

משקל  האמת,  תורת  ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך  שהיא  זו  בהשתדלות  ויש 
מכריע לזכות כנגד פורצי הדור שנתרבו בעונותינו הרבים בימינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי 

יעקב משה הלל שליט"א ראש מתיבתא אהבת שלום)



נד

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א

מרגלית יקרה, אוצר קדוש ונעלה העניק השם יתברך ברוב חסדיו לעמנו עם סגולה, והוא 
ספר הזוהר הקדוש שנתחבר בקדושה עליונה על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

זכותו יגן עלינו אמן.

הקדוש  הזוהר  בספר  והלימוד  הקריאה  שבזכות  הקדושים  בספרים  ומפורסם  וידוע 
מובטח לנו שנזכה וניגאל ברחמים בלא צרות ויסורים רחמנא ליצלן... לאור זאת, ומתוך 
צפייה אמיתית לביאת משיח צדקינו. החלטנו להקים את עמותת "היכלא דרשב"י" אשר 
תופעל ללא כל מטרת רווח ואשר שמה לה מטרה אחת ויחידה לקרב את גאולת ישראל 
ידי הפצת הזוהר הקדוש  וזאת בעיקר על  ישראל  גזירות קשות מעם  כל  ולבטל  ברחמים 

ומעלותו הגדולה...

ביומו  יום  מידי  לעסוק  יוכל  מישראל  אדם  שכל   - חוברות  ל-50  הקדוש  הזוהר  חלוקת 
בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא בניקל במשך שנה - חלוקת תיקוני הזוהר 
ספר  את  לסיים  כדי  תשובה,  ימי  ועשרת  אלול  ימי  כנגד  יום  ל-40  מחולק  חוברות  ב-8 

תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג.

בית  של  שליחים  להיות  חינם,  למתנת  חסדיו  וברוב  ברחמיו  יתברך  השם  זיכנו  וכעת 
המחולקת  ומיוחדת  נפלאה  במהדורה  הקדוש  הזוהר  ספר  את  לאור  ולהוציא  ישראל, 
לחמישים חוברות כנגד שבתות השנה ובחלוקה פנימית לשבעת ימי השבוע כדי שכל 
אדם מישראל יוכל לעסוק מידי יום ביומו בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא 

בניקל במשך שנה.

בחלוקה  מחולק  חוברות  בשמונה  הזוהר  תיקוני  ספר  את  זו  למהדורה  הוספנו  כן  כמו 
פנימית לארבעים יום כנגד ימי אלול ועשרת ימי תשובה, כדי להקל על הציבור הלומדים 

המעוניינים לסיים את ספר תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג. 

(מתוך הקדמת הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א
לספריו הקדושים "זוהר הקדוש המחולק" יוצא לאור על ידי היכלא דרשב"י י-ם)



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

נה

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
מכתבים

גדולי ישראל והזוהר

הרב מאיר שטרן
הרב דאתרא קדישא מירון ואזור מרום הגליל

טל: 046987107  046990382   ת.ד. 33
ח' שבט תש"ע

ביבמות (צז ע"א) בכורות (לא ע"ב) דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל 
תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר. 
ורש"י  חי.  אני  כאלו  בקבר  נעות  שפתי  שיהא  לשונו,  וזה  ביבמות  שם  ורש"י 
שם בבכורות וזה לשונו: והנאה הוא לו שדומה כחי. רבינו גרשום שם דובבות 
בעולם הזה ושפתותיו דובבות בעולם הבא. ואמרתי לפרש תוכן של "שפתותיו 
באים  אנו  כי  זה,  ידי  על  ולנו  לו  יוצא  הנאה  ומה  המשמעות  מהו  דובבות", 
להרשב"י ומבקשים כל אחד בבקשתו הרוחנית והגשמית, ששניהם אחד, כי אי 
שהשם  בעדנו  ויעתיר  שיתפלל  הרשב"י  לפני  נתרצה  ובמה  זה,  בלי  זה  אפשר 
יתברך ימלא בקשתנו, וזה על ידי שאנו לומדים תורתו כבקשתו "למדו תורתי" 
[גטין ס"ז] ועושים לו נחת רוח, ועל ידי זה הוא מחזיר לנו נחת רוח ומתפלל בעדנו, 

וכוחו גדול, כמו שאמר על עצמו: יכולני לפטור את כל העולם מן הדין. וכמבואר 
בזוהר הקדוש (ח"ג דקכ"ח) וזה לשונו: אנן קיומי עלמין, דעלמא מתברך בגינן.

על כן בואו ונחזיק טובה להרה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק אדמו"ר מהאלמין 
הזוהר"  "אור  להפיץ  ולילה  יומם  בהשתדלותו  רבים  ומזכה  שזוכה  שליט"א, 
ולהלהיב את ליבות בני ישראל קדושים, לעסוק וללמוד תמידין כסדרן את תורת 
הרשב"י בזוהר הקדוש, ומלבד גודל ההתעוררות שנשמת בני ישראל מקבלים 
על ידי למוד זוהר הקדוש להתקרב להקב"ה באמונה שלמה ולתשובה שלמה 
באמת, להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים גם לעורר התנא הקדוש 
ויגולו עלינו מדת הרחמים,  הרשב"י שימליץ טוב בעדנו לפטר אותנו מן הדין, 

שנזכה לגאולה שלימה במהרה, אמן כן יהי רצון.

כה דברי ידידו עוז מוקירו כערכו הרמה
מברכו בהצלחה גדולה בעבודתו הקדושה הנ"ל
מאיר שטרן



פו

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה)  (אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א) וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

פז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר

לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 



פח

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה

(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  
אישור הבנק

לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים 

בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם 

בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם 

למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון 

יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון 

מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             

בנק  
סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

על כן נבקש לחזק את תקנת 
תש"ע  בשנת  זצ"ל,  הרמח"ל 
פי  על  הגאולה  שנת  שהיא 
ולייסד  ולקיים  הזוהר הקדוש, 
שיעורים אלו בכל מקום לימוד 
מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה, 
(להרמח"ל  ואתר.  אתר  ובכל 
משיח  נשמת  כידוע,  היה, 
איך  הסוד  את  וידע  צדקינו, 

לקרב הגאולה).
צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
ברציפות  שעות   12 הכוכבים 
זוהר   שיעורי  מתקיימים 
אברכים,  ידי  על  המחולקים 
כשאברך אחד מסיים מתחיל 
ביניהם,  הפסק  ללא  השני 
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע 

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי. 
2.מירון: ציון הרשב"י.

3.בית לחם: קבר רחל.
4.חברון מערת המכפלה.

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל. 

תאריך  




